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 شیادبپ رفس

 لّوا باب

 اقور رب یر 2 رئابو ی نیمزو * دیرفا ار نیمزو اپاما اح ءادتبا رد

 یانشورو دوشب یانشور تک ادشو × تفرکورف اراهب ادخ حورو هج
 فتحا دج ییرانزا از ناک رز ادر کک کد ار تاشو اد و بک

 * لّوا یزور دوب جو دوب ماشو ديان بش ارکیراتو دیمان زور اریانشور ادخ

dtااف ادخو +دنکادج اهیازا او اان ارد شاک  

 9 ات ی یاب | 9 اف ریز ااو تا

 تیز ار مار دش نینچو و جت

aدورت  eدرو ا ۳ نما دج قوم کار تخت دو دا تک  

 دوج سک او نارد شخت کی دو E و نا

 تفک ادخو میس یزور دوب څو دوب ماشو + تسوکین هک دید ادخو دشاب

 اهزورو اپیامزو تایا یاربو دنک ادج بشزا ارزورات دنشاب ن 1 اسا كلفرد اهرین

 یخ هک نوار و لیزر او داش ار مد

 ار رغصا رنو زور تنطلس یارب | ر ظعا ری تخاس كرزب رين ود ادخو * دش
E AESاک  

 دنک ادج ییرانزا ار یانشورو بشربو زوررب دنیا تنطلس اتو + دنهد ينانشور

 هب ابا تنک ادخو + مراهچ یزور دوب جو دوب ماشو * تسوکی ک دید ادخو



 ۲ شیادپ رفس ۳

 سپ ٭ دنک زاورپ ناسا كل یوررب نیمز یالاب ناکدنربو دوشرپ ناراوناج ووبنا ۲

 ابا سانجا یتفاوم اما زا پا هک ار ننزخ نارادناج ههو دیرفآ گرزب نان ادخ
 ۳. بن هک دید ادخو انا لاا اررادلاب ناکدنرپ ههو دشرب ۲۳

 ۱۳۳ اب ارایرد یاماو دیوشریثک و روراب تنک هداد تکرب

 !رناروناج نیمز تنک ادخو ٭ ج, کزور دوب 2 وب مت × دنوشب ریثک

 اپآ سانجا هب نیمز تب تارشحو م اب دروا نوری اا سانجا قفاوم

 سانجاب رامبو تخاسب اا سانجاب ار نیمز تاناوبح ادخ سپ * دش نینچو ٥
 کک < < دید ام ابا سانجاب ارتنیمز,تارفح ھو ا ۳

 ۳ ۳۱ ۱ ارد ناهامر ا ناتا قاط .نریروصت ارحا
 رمدآ را × دیات تموکح *دزح تامز رب هکینارثح دمو و نیمز ییانربو ۷
 13 سرد هدامو رن ارن E ادخ تروصب اروا دی د ۸

 فا | یو دیوش ریثکو ا کنار داد تکرب ارن :اشیا

 نیمزرب هکیاناویح هو ناسا ن ار و تا ی

 رز مات یورزب هکیر یی شم اه تیک دم د دیک تموکح دنزخم ۲٩

 رخ اش یاب ات مداد اشب تساراد جن تخرد هویم ارد هکیاهخرد هه و تسا

 هک نیمز تارشح همه و نام ناکدنرب هه هب و نیمز تاناوبح هه هبو + دشاب ۰

 هجره ادخو + دش نینجو مداد كاروخ یارب ارزبس فلعره تسا تاج اعتارد ۶۱

 ېچ شش ۍزور دوب صو دوب ماشو د ا ددد اک

 بسم

 مو اب

۱ 

 هک وخراک ذه زا ادخ مته زور مات انارکثل هو نيمزو ناسا ۲

 + تفرک يارا دو هنخاس هک دوخراک همه | رو

 زا تفرک مارا نارد هکاریز دوغ سیدق ار او دناوخ كرابم ار منه زور ادخ سپ ۳

 نیجرد نیمزو اهناسا شب د تسا نا + تبخاتنو ا ادخ هک دوخ راک هه 5

 زونج ارکان چو » × تخاسب | و نیمز ادخ ر کروا و ا شتنرفا 2

 ناز رب ن اراب ادخ دنوادخ اریز دوب دیور زونه ارم فلع چو دوبن نیمز رد
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 ¢ ۲ شیادپ رفس

 ارثیمز یور م امن لم ارب نیمز زا همو « دکب ار نیمز ز راک هک دوبن یمداو دوب ثینارابن

 گو و رو تشرسب سس كاخزا ر ا ادخ دنوآدخ 3 ی ادرک یس باريس

 فرطب ندع رد يغاي ادخ دنوآدخو ع دش هنز نفت مدلو دیمد تایح حور

 280 6ر ی اکا دعا رک درو کرم کز غدا: ناو وک ردا یو

 غاب طسو رد ار تایح تخردو دننابور نیمز زا ار كاروختوخو انشوخ تخردره

 دک باریس ار غاب ات O E OS و

 ن هلیوح نیمز مات هک تس | نوشیف لوا مات + دش هبعش راهچ هتنک م نم اتا زاو

 ك ورم انا ردو ا ا یالطزا تک د کک

 چ دنکیم هطاحا ارشوک نیمز مات هک نومح مود رهن مان مانو * تسا عزج گلتسو

le dS a 9/۶س  

 اک اک غاب رد ESS مدا ادخ دنوآدخ
 ی نانخرد ةهزا تنک هدومرف رمآ اردا ادخ دنوآدخو × دیان تظفاحم 1

 نازا هک یزور اریز یروخن راهنز دبو كين تقرعم تخردزا اما *روخن تعنام ۷

۹ 

۳ 

۳" 

 هدنرپ لنز اوج ما دنوآدخو + مزاج یو قفاوم ا شیارب نسب

 جا ار بمب بک شیدا مادر ترس نیوز

 دنوادخو + دشن تفای یو قفاوم ینواعم مدا یاب کد مر

 تفرک ارشیاهدندزا کیو تفخبات دینادرک یلوتسم مدارب نارک ییاوخ ادخ

 قز دوب هتفرک مدا زا هک ار وند نآ ادخ دنوآدخو + درکرپ شیاجرد تشوک و ۲

 ماهناوضتسا زا یناوختسا تسنیا اناه تنک مداو ٭دروا مدا دزنب اریو و درکانب مج

 نیازا ٭ دش هتفرک ن :ا زا هکاریز دوش نیمان هاست ببس نيازا متشوکز ا یتشوکو ۳

 نت كيو تسوپ دهاوخ شیوخ نز اب هدرک كرن اردوخ ردامو ردپ درم بیس
 + دنتشادن تلجو دندوب هنهرب ود ره شنزو مداو + دوب دنهاوخ ۲و



 ٤ شیادپ رفس ۲

 ا
 نزبو دوب رترایشوه دوب هلخاس ادخ دنوادخ هک ارخص تاناوح هه زا رامو |

iS ۳تنکراب نز ٭ دیروخن غاب ن نانخرد هه زا هک تس طیب  

 تفک ادخ تسا غاب طسو رد هکیتخرد مو »۲ مروج جا نانخرد تی ۳

 + درم دیهاوخن هنیاره تفک نزب ران × دیری ادابم دیکم س 3 او دیروخم نازا

 ادخ دننامو دوش زاب اش نامنچ دیروخم نازا کیزور رد دناد ی ادخ کلپ ه

 كاروخ یارب تخرد نآ هکدید نز نوچو *دوب دیهاوخ دبو كين فراع 1

 دروخم هتفرک شا هوبمزا سپ ازفا شنادریذباد یتخردو انشوخ راظنبو تسوکی

 دندیتو دش زاب ناشیا یودره نامشج هاکنآ × دروخ واو داد زین دوخرهوشبو ۷
 زاواو × دننخاس نتشیوخ یارب اهرتس هتخود م ربنا یاکرب سپ دننابرع هک ۸

 کو و دینارض غاب رد رام مسن ندیزو ماکنه رد هک دنع اراک وات

 دنوآدخو » دندرک ناهپ غاب ن نانخرد ع نایبرد ادخ دنوآدخ روضح زا !رنتنیوخ ۹

 ناسرت مدینش غاب رد ازآن نوچ تفک * یت mS ار اردا ادخ 0

 یا نایرع هک دیناها6۱ ارت هک ی تنک * مدرک ناپی | اردوخ سپ متایرع هکآ ريز مک 1

 کا + یدزوخ یروخن ناز زا هک مدرک نغدق ارت هک خرد ن ۳

 نزب ادخ دنوآدخ سپ ¥ مدروخ هک داد نب تخرد هوم زا یو یتخاس نم نیرف ۳

 سپ + مدروخ هک دوم اوغا ارم رام تفک نز یدرک هک تساراکهچ نیا تنک ۱۶
 ارحص تاناویح ةه زاو ماب عیج زا یدرکر اک نیا هکنوچ تفکر اب ادخ دنوآدخ

 *دروخ یهاوخ كلاخ ترم مایا ماتو تقر یهاوخ هار تیکشرب یتسه رتنوعلم

 ارترس وا مراذکیم ۳ وت تیرذ نابمردو نز و وت ناینرد توادعو ٥

 رایسب ارت لو لا تنک نزبو *دییوک یهاوخ اریو شاپ وتو دیوک دهاوخ 1

 ۱۱ ی ویا و یار یار نادنزرف لا اب مدرک نوزفا
 ؛ناز وب تا هجوز نخب هکنوچ تک مابو ای یک وترب ۷

 دلش نوعلم نیمز روت ببسب سپ یروخم از زا تنگ هدومرف رما هک یدروخ تخرد

 ا تیارب زین سخو راخ  دروخ یش ماوخ خر اب ن راز زا ترش مايا ماتو ۸
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 0 3 شیاداب رفس

 دروخ ییاوخ نان تیناشپپ قرعبو چرچ ھو ارارفک یاهزبسو دیایور
 ِ یتسه كاخ ون هک اربز یدشهتفرک را زا هک یدرک ار كاع هکیتیحات

 AE عیج ر دام وا هک اریز ویا ردو ف مداو + تشگرب یهاوخ

 ۳ ارناشیاو تخاسب تسوپ زا شنزو مآ یارب اخر ادخ دنوادخو

 طی ت کرا کیا نا ای ا یی انچ ید اناه راک لک

rدروفم 7 او یا دز اشک اید 4 تسد ادابم كتيا  

 ا کک در ی ین ۲

 0 ۸ تر, گر ی

 حل

 تخرد قیرطات درکیم شدرک وسرپب 5 کاریراشتا ریذشو داد نکس ارنایورک

 + بم تمطظع ات ارد اب اک تلطف ا# ارتایح

 مراهچ باب

 زا یدرم تنکو دیا ارنئاق نش هلماح واو تخانشب ارس دوخ نز مداو
 یئاقو درب لانكا لاهو دیئاز ارلییاه و اضانرب کد راو * مدو دام اوج

 نیز لوصحمز ا هیده نياق هک دش عقاو مایا رورم زا كعب و * دوب نیز ن 1

 ۳ تی اکداز تسخن ز 3 شاپ لاهو هدر دنوادخ یارب

 ۳ کا مز ۳ تدشب u سپ تشادن

 کا *یدکفا ریزب اردوخرس مو یدش كانعشخ ارچ تنک شئاقب دنوآدخ ۷

۹ 

۰ 

۱ 

11 

 ںےسن

 تا کس ردرب هاک یدرکن شوين کن کو GE لوبثم ایا یدک ی

 نخ لیباه دوخ ردارب اب نئاقو + یوش طلسم یورب وت اما دراد وت یایتشاو

 اروا هتساخرب لییاه دوخردارب رب نئاق دندوب اره رد نوج دش عقاوو تفک

 رکم مادین تفک تساع لیباه تردارب تفک نئاقب دنوآدخ سپ ٭ تشک

 دایرف ن رم دزن نیمز زا تردارب نوخ هةدرک هچ تفک + سه مردارب نابس اپ

 نوخان درکز اب اردوخ ناهد هک ینیمز زا یتسه نوعلم وت نوتکاو «دروا یرب
 کد اردوخ توق اناه نک نیمز ر اک ناک رک درم ورف ,تئسد زا ارت ردارب



 شش اف ۹

  NTدنوآدخ هب نئاق دوب یهاوخ ناهجرد هراواو ناو 0

 ٤ ین یورزاو یتخاس دورطم نیمز کور رب و كنيا ج تسا هدایز ز لمحتزا

 ارم هکره ره دوشیم عفاو رو دوب مهاوخ ناهجرد هراو واو اش دوب " هاوخ ناه

  0نادنچ تنه دنکب ارنئاق هکره سپ تفک یوب دنوآدخ * تشک دهاوخ ارم دبات

  7یک «دنکناریوادبابار و ی اقا

 :نکاس ندع یترش فرطب دون نیمز ردو تفر نوریب دنوآدخ روضحزا نٿ

  ۷ااب یرهشو دّئاز ار خونخ ۵ نش ةلماح سپ تخانش اردوخ جوز نو دم

  ۸لوم داریع ا یاربو + داه مان 9 دوس هما ر رهش ناو دزکیم

 دروآ ار كل لیئاشوتمو دروآ ارلیئاشوتم لیئابوحمو دروا ارباب داریعو دش

  ES ۳,هداعو + هلظ | 0 0دو ادوب مان هداع ار يکي تفرک دوخ یارب

  ۲,شردارب مانو +دزب 5 ناوم/نابحاصو نانیشن همیخ ردپ یو دیئاز ارلابای

  ۲؛دیاز ار نئاق لبوتزی لظو ٭ دوب ینو طبرب ناکدنزا 7 هه ردپ کو دوب لابوب

  ۳می عابر چ دوب همعت 7 نثاق لبوت رهاوخو دوب نهاو تم مناص هک

 ارت ا تراز یا درسا لوف هظو هداع یا تنک دوخ
 رخ برص ببب و و تحارج بیتب تشک ار درم اریز هدیرک

  E,تنهو داتفه كم یارب رپ هنیاره هدوش هنفرک م اقتنا نادنچ تفه نئاف یارب

 ٥ مان ثبش ارواو دازب یرسپ واو تخانش | ا رکیدراب ناب ٭ نادنچ

 تشک ارو ۱ قلیان ضوخ دهان نکن اد تن ام داهن +

 ٣ هو ما ۳۱۳۱۶ ا د دیتا شراب ارور دع ھاو یرسپ زی تتیش یاربو
 2 ٭ دندرک عورش

2 
 ار وا ادخ هیبش هب هدیرفآ ار مآ ادخ هکیزور رد مآ شیادېپ بانک ت سنا ۱

 زور رد داهن مات مدآ ار :اشیاو داد تکرب رب ارناشیاو دیرفا ارن انا هدامد ننه تخاس ۳

 ۳ تروصبو هی هب کرسپ سپ تسیزب لاس یوم مداو ٭ ناشیا زیا ا

  دوب لا دص تشه ثیش ا زا دعب مد مایاو دا تیر یمن



 ۷ 0 شیادپپ رفس

o 

 نر و هد واد تسیزب لاس جو دص بیو ٭ درم ل

۹ 
 ر ات تسیرب فیس دون شوناو #* درم ۳ ح هدزاودو دص ثیث

 نارسپ و درک یناکدنز لاس هدزناپ و دصتشه نانیق ندروآ زادیب شوئاو درو ۰

 نانیقو *درم هک دوب لاس ج. و دصهن شوتآ مایا ةلج سپ × دروآ نارتخدو ۳
 دصتشه لیثلم ندروا زا دعب نانیقو +× دروا ار لیتللمو تسیزب لاس داننه ۳

 ا نانیف مایا یانو × دروا نارتخدو نا نارسیو درک یناکدنز لاس لهچو ۶

 + دروآ ۳ تسیزب لاس خ.و تصش لیمو ا هک دوب لا 9

 نارتخدو نارسپو درک یناکدنز لاس يسودص تشه دراب ا زا دعب لیمو 1

 درابو ی هک دوب لاس جو هفت تشه لب مایا ده سپ + دروآ

 خونخ ندروآ ز زادعب درایو * دروآ ار خونخو تسیزب لابودو تصشو دص ٩

 دص درب م ابا «یماقو + دروآ نارتخدو نارسبو درک یناکدنز لاس دص تشه ۲ ۱

E nار حاشوتمو تسیزب لاس خیو تصس خونخو درم هک دوب لابودو  

 نارسپو تفریم هار ۳۹ ندروا ز | دعب خونخ و +دروآ 1

 اپ خونخو ٭ دوب لاسج.و تصشو دصیس خونخ می هو + دروآ ن ناوتخدو 3
 داتشهو دص ځاشوتمو REE | ادخ اریز دش بابان و تفرم هد 0و

 دص تفه كمل ن ندروآ ز زا دعب باش 9 BY تیلو ےس لا ر ۳۹

 میادوتم می لج سپ + دروآ نارنخدو نارسب و درک یناکدنز لاس ودو داتشهو ۷
 تر )تودو د.تهو دص كلو * درم 4 دوب لا هنو تصشو دص ۸

 تن ۱ داد دهاوخ ى است ارام ع نیا تفک هداهن مان حون | اریوو درایور ۳

 ندروآ زادعب كىلو » درک نوعلم ارن زا دنوادخ هک ینمززا ام یاهتسد تنحژاو ۰

 مابا مان سب + درو ن نارخدو نا نارسب و درک یناکدنز لاسجخن ,و دونو دصناپ جو ۲
 ص 7 هلام دصناپ ؛ ور ۲ درم هک دوب لاس تفهو داتنهو دصتنم كل ؟

 زا

 2 دروآ ار ثفایو ماحو ماس



 1 شبادپ رفص ۸

 مش باب

 نارو نیمر اکرم ت دایزب دندرک عورش تا نوچ هک دش عقأو و
 دارو کی ذک دندی دارن ارناپمدا نارتخد ادخ ع نارسپ یدک دا وزش یاب ۳

 نم حور تفک دوا دخ و + دنقرکیم نتشیوخ یارب نان دنتساوخ هک مادکرهز ا ۴
 تسییو دص ۍو مابا نکیل تسارش زبن وا هکر درک دماوخنیرواد تاد نشا ود

 هک یاکنه زا دغب و ددوب نیمزرد E مبا ناردو × دوب دهاوخ لاس ۽

 س

 "ناشبا دندیئاز دالوا ناشیا یارب Af EE E ارجو ات ناف

 د ر ات نافرم فلس نامژرد هک دندوب یارابخت و

 ٭ تستر ارش ضح یاد یو لد یا اخزا روصترهو تسارایسب نیمزرد ناسنا

 دک نوزح دوخ لدردو دوب هتخاس نیمزرب ارن اسنا هک دش ناعپشپ ۰
" 

 و | مزاس وحن نیمز یورزا م | نیرفا هک ارن :اسنا تفک دنوآدخو ۷

 . دنوآدخ رظنرد حوت اما ٭ ناشیا نتخاسزا فّسأتم هکنوچ اراوه نا ۸

 دوخرصعرد و دوب لداع یدرم حون «حون شیادپ تسنیا + تفای تانا ٩

  تفای و ماحو ماي ا هس حون و × تقریم هار ادخ اب حونو لماک ۽.

 دید ار نیمز ادخو +دوب تش رپ ملظزا نیزو نیدرک دساف ادخرظنب زن نیمزو

 ب دندوب هدرک دساف نیمزرب اردوخ هار رشب یا هکاریز تسا نش دساف كتبا هک

 ی ۵ اپ سا نیر مروضح رشت ات یاهتا تنک ح ونب ادخو ۳

 ۱ چ تخاس مماوخ تاله نیمزاب ارناشیا نم كنيا و بسا عیش ظزا رب 5

 ریقب ارشنوریبو نورد و نکانب یک رد تار و زاسب رفوک بوجزا کور

 ا شضرعو دشاب عارذ دصیس یتثک لوط هکز اسب بکر نیدب ارن او اس 9

 ۴ الاب زا یارذب ارن او زاس تشک یار نورو ٭ عارذ ی ن ب د

 اریز +زاسب یناقوفو یلطسوو یناتحت تاقبطو راذکب نآ بنجرد ار یتشک ردو اک ۷

 دشاب نارد تأیح حفر هک ار یدسجره ات 0 نیمزرب ار بمآ نیافوط نم

 اردوخ دهع نکل وه "ده اوخ تسا تسزرب رعو مادرک كاله 1 ریز زا

 جاوزاو تا هتیوزو تنارسپو وت دما ییاوخرد یتککیو مزاس یراوتساوناه

 ۸ ےس



 ۹ رخ

 یاوخرد یتشکب هزا یتفچ یدسج یذرهزا تاناویح عیج زاو وتاب تناسب ٩
 انا س اج ا ناکدنرپ زا +دنشاب هدامو رن یراد هاکن لنز نتشیوخاب ا دروآ ۳

 دنیا وت دزن هه زاودود ابا سانجاب نیمز تارشح ةهزاو ۳1 سانجاب ماب زاو

 ان مریخذ رندر نک در هدروخ هک ةفوڏآ ره زاو + یراد هاکن كنز ات ۲۱

 دومرفرما اروا ادخ هجر و درک نینچ حون سپ ٭ دشاب كاروخ هاو وت یاربات 7

 ٭ دون لع

 تنه باب

 نیا رد ارت اریز دارد یتشکب تاهناخ لها یانو ون تنک وپ داوآدخو . ۱
 ِ ۱-0 e ی روضحم رصع ۲

e 1۹ نیمز ما ِِ بل  aمجید زور  

 نیمز یورزآ ماهتخاس کا ار يدوجومرهو 0 ءارابیم :ناراب بش قجو زور لهچ 1

 × دون لج دوب هدو هرف رم ۲۱ را وار دن یهاون وا ۷ مزاسیم وم

 زاو كابان ما زاو كاب عاجزا بدهد کب ناف و طه

ESE یتنکب حون دزن هدامو رن ودود ۽ نیمز تارشح هزار E 

 نیمزرب نافوط با دا هکزور تنه زا هب دش عقاو و هدرکرمآ ارحوت ادخ

 زور ناه رد مود هایزا مته روز زد وب ناکدنز زا دصشش لاسردو وب دما ا

 یامزور و دش هتفاکش میظع ء اه همشچ جیت ؟  Oلهج نارابو

  ۴ماحو ماس شن شنارسپو دد ناهرد + دیرابپم نیمز یوررب بش لهچو زور

 ناشیا ٭ دندش ینثک لخاد ناشیا اب شناربپ جوز هسو 7 ةجوزو ثفايو

0 2 

 نانزو شنزو شنارسپ و حونو بدم نیز رب با نافوط نوج "وب هلاسدصشش ۷

۸ 

۹ 

 دنرعم نیمزرب هکینارح هو اما سادجاپ مام فو 1 ی
joاب  Eزد * نار ادلاب ههو 2 و ا  

 دندما هکیامناو در تم ای ۱1

 :E :وادخو دوب هد ومرفرمآ روا دخ کنانچ اا دسج یذره زا هد هد 2



 ۸ شنادبپ رفس ۰

 اریتنکو دوزفا یه باو دا شر یازوب ار لوج نافوطو ٭ تسب وا بفعزا ۷

 خسرب یتفکو دوزفا یه نیمزرب هتفاب هبلغ باو + دشدنلب نیمز زا هک تشادرب ۸
"۹ 

۱ 

1 

a | aL 

2 

oa ۰ 

0 aE 0 
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 67 لب یاهو ذه هکتا غدا هلغ دایر دایر نیمزرب,باو + تفریم ۷1

 روتسماموکو تفای هبلغ بارثالب عارذ هدزناپ * دش روتسم دوب امیاسا یاثریز

 .تاناویحو ماهبو ناکدنرب زا درکیم تکرح نیمزرب هک یدسج یذرهو + دیدرک

 رد تایح ا هکره  دندرم نايمدا میجو نیمز رب تنزخ تارشح لکو

 یوررب هک اریدوجوم ره درکوحم ادخو * درم دوب یکشخرد کره زا دوب وا نیب

 دندش وحم نیبز زا نہ ناھا ناکدنرپ و تارذحو مامو نایمدا زا دوب نیمز

 اخر دص نېزرب بو + دنام یقاب طقف دوب یتثکرد یو اره ها اب حونو ۲
 * تفایی هبلغ زور

 مثه باب
 دروآ دایب دندوب یک رد یواب هک ارییاهب هو تاناویح ةهو حون ادخ

 یانزورو هج یاههمشجو + دیدرک نکاس باو و دینازو نیمزرب یداب ادشو

 نیمز یورزا هتفر هتفر باو ٭ داتسیا زاب نام زا زا نارابو دش هتسب ناسا

 منه ءام زا مدنه زورو 2 و هاج و دص یاضتنازا دعب و تشکرب

 ردو دشیم تک هتفر هتفر بآ ست هام اتو + تفرک رارق طارارا یاههوک رب یتشک

 . زور لهچزا دجب دش عقاوو + دیدرکر هاظ اههوک ی اه هلق مد هام زا لوا زور

 هر نوریب وا « درکاهر ارغازو 4 درکزاب دوب هحخاس هک ار یتشک ذچیرد حون 5

 ان درکامر دوخ دزنزا اررنوک سپ + دش كشخ نبمز زا ري ددرترد
 فک یارب میشن نوجرتوک اّ + تسا هنشمگ نیبز ب ی

 سپ تشکرب یتشکب یو دزن دوب نیمز ئور مانرد بآ هکابز تفابن دوخ یاپ
 زور تنهو ×دروارد یتشکب دوخ دزن هتفرک | ناو درکز ارد اردوخ تسد

 " تشرب یودز رتوکر صع تقوردو + درکاهر اررتوج زاب هدرک كنرد زین

 نیمز یورزآ بآ هک تسناد حون سپ تسب و راقنم رد هزات نوتیز كرب كنياو

 کید وا دار درک اهر اررتوک هدون بقوت زی رکید زور تنهو ٭تسا نشمک
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 شادی ٩۹ ۱۱

 هکور زا ابا لوا هامزا لّوا زور رد کیو دصشش لامردو ٭ تشکنرب یودزن

 یتبز کور كنياو تسیرکت هتشأدرب ار شک ششوپ جون سپ دش كشخ نیمزآ

 ؛ادخ هاکنآ ۷ دش كج نیمز مود هامز زا فهو تساپ نیوز وزن + دوب كشخ

 جاوزاو تنارسپ و تاهجوزو ون وش نوریب یتشکزا * تنک هتخاس 0
 ناکدنرپ زا اریدسج یذره یراد دوخ دزن هک اریناناویح هو +وناب تن

 | نش رشتنم نیمزرب ات روا نوری دوخاب نیمزرب "تنزخ تارشح لکو یون

 شنارسپ نانزو شنزو وا نارسیو جون سیم وک رکو رور* اب ناهجرد

 نیبزرب هچرهو ناگدنرپ ههو تارشح ههو تاناویح هو چ دندمآ ن نوریب یواب

 دنوادخ یارب یعذم حوتو ا دندصر دن جرشکیزآ انا سانجاب دنکیم تکرح

 ٭ دینارذک یذمرب یتتخوس یاهیابرق هتفرک كاب ننرپ هزاو كاپ همیپب رهزاو درکانب

 ارنیمز رکید نیا زا دعب تنک دوخ لدرد دنوآدخو دیئوب شوخ یوب دنوآدخو
 رکید رابو تسادب تیلونطزا ناسنا لد لایخ هکآریز مکن تنعل ناسنا بیسب

 داصحو عرز تسیقاب ناهج هکیمادام ٭ مدرک هکنانچ مکن كاله | ارتاناویح هه

 » دش دهاوخن فوقوم بشو زورو ناتسباتو ناتسمزو ایرکو ایرسو

 یه

 ارزو دیوش رییکو روراب تفک ناشیدب هداد تکرب ارشن هنارمپ و حوت ادخو

 ناسا ناکدنرپ ههربو نیمز تاناوبح ههرب اش تهوار وچو # دیزاس رپ

 هچ دنا نش میلست اش تسدب دوب دهاوخ ایرد نایجام ۽ ههرب و دزن نیمززب هچرهربو

 چ مداد امشب زبس فلع نوچ ارهمه دشاب ماعط اش یارب دراد کدنز هک "تنبنجرهو

 اراش نوخ مانا هنبارهو + دیروخم دشاب وا نوخ هک شناج اب ارتشوک ر کم
 ناسنا تسد زار تفرک مهاوخ ارن 1 ناوحره تسدزا تفرک مهاوخ اش ناج یارب

 دزیر ناسنا نوخ هکره + تفرک ماوخ شردارب تسد زا ارناسنا ناج ماقتن

 ایشثو + تخاس دوخ تروصب لا ادخ اربز دوش هر ناسنا تسدب یو نوخ

 2 e ر نارد تن نیمز ردو ر | روراپ



 :٩ شیدا اف ۲

 n ماهو ناکدنرپ 2 دنشاب اش اب هکیناروناج هه ابو و

 اردوخ دهع × نییز تاناوح عی یتح دمآ نوری و نوا ۱
 نافوطو دوشن كاله نافوط بازا دج یذره رکید راب هک منادزکی راوتسا اش اب

 نم هکیدهع ناشن تسنیا تنک ادخو + دک بارخ ارنیمز ان دشابن نیازا دعب ۲

 وب ات لس تی دنشاب اشاب ٍکناروناج < ههو اشو دوخ نایمرد مدنبیم

 تسناهجو نم نایرد کیدهع نآ نا ناثنو مزاذگیم ربارد اردوخ سوق ۴

 ٭ دوش رهاظ ربا رد سوقو مارتسک نیمز یالاب ارربا هکیماکنهو *دوب و و ا

 مهاوخ دایب دشاب یدسج ئڏ ج ناروناج هو اشو نم ناي ارد هک اردوخ دهع هکنآ 0

 رنارد سوقو + دک كاله اریدسج یذره ات دوب دهاوخن رکید ع نافوط باو درو ۳۹

 نایمرد هک ارینادواج دهع نا زار دا الات تسیرکن مهاوخ ازناو دوب دهاوخ

 a ادخو *تسا نیمزرب هکیدسج یذرهزا ب تسناروناج ٌههو ادخ ۷
 ا نیمآرب هکیدسح یذرهو دوخ نايم رد متخاسراوتس کی نایت اس هک

 ردپ ماحو دندوب ثفایو ماحو RS نارسپو ۸

 حونو * دش بعشنم ناهج ئات ناشیزاو حون رسپ هس دننانیا * تسا ن اینک

 دش تسم نینون بارثو +دون سرغ یناتسکانو درک عورش نیمز تحالفب ۲
 ودو دید اردوخ ردپ "ینهرب ناعنک ردپ ماحو ٭ دیدرک نایرع دوخ ۀميخردو ۲۳

 دننخادنا دوخ فتکرب هتفرکا ارادر ر ماسو ٭ داد ربخ نوری ار دوخ ردارب جج

 هک دوب سپ زاب ن قضا یورو دندیناشوپ اردوخ ردپ "یکنهرب هتفر سپ سپو

 رسپ هک تفایرد نما شوب دوخ /یتسم زا حونو *دندیدن اردوخ ردپ نهرب ۲۸

 “نب اردوخ ناردارب داب نوعلم ناعک تنک سپ ٭ دون هدرک هچ یواب شرتهک ۵
 ٭ دشاب وا نب ناعکو ماس یادخ هوهب داب كراب تنکو *دشاب ناکدنب ۲۱
  دشاب وا نب ناعنکو دوش کات ماس یاههمبخ ردو دهد تغسو ارثفای ادخ ۷

 دصب حون مایا ۂلج سپ + درک یناکدنز لاس هان و دصیس نافوط زا دعب حونو ۳

 + درم هک دوب لاس هاج و

 هد تو
۳ 
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 1۳ شاد رل

 كامو لابوتو ناوایو یادامو جوجابو رموج ثفای نارسپ *دندش دو

 هشیلا نا ناوای نارسپو * همرجوتر تافیرو زانکثآ رموج نارسپو ٭ ساری و

 دوخ ٌیضارارد دندش بعشنم اپتما ریازج نانیازا * منادودو مّیکو شیشرتو

 مارصمو شوک ماح نارسپو  شیوخ ياهتمارد ش *ا هلیفو نابز قفاوم یکیره

 نارسبو اکتبسو هبعرو هّیبسو هلبوحو اب س شوک نارسپ و *ناعنکو طوفو
 ۱ هر ۱ رد شو ناد نار

 دابص دور لث ذم دنیوکیم نهج نيا زا دوب رابج یدایص دنوادخ روضح رد یو

 کو او راد «دزب لباس یو تکلط ئادار + دنوادخ روضحرد رابج

 ی توبوحرو کونینو و نورب روس وش نیمز ناز زا اش نامز رد

 دو ما مارصمو + دوب كرزب یرهش ناو کر یونی نارد رپ رنسبرو و داه اي ,

 ناینباطساف 1 نی ِ هدرا 2 ممانعو

 ا نایقرعو و 1 ,OEE ن ابرومآو اا

 دند اف ااا للا /نازادعیوما ار نایتامحو نایراصو نایداوّراو

 هدا را و ممد تمم وہاب هزع ات رس لب

 یضارارد نانیا یاهیابزو 3 دنن نیا + مشالهب ات متوبصو

 زی وا زا دوب كرزب ثفای ردارب و وباع تب عی ردپ هک ماسزاو ۳ یاهتماو

 نارسو مار او دوأو داّکراو روئآو مالیع ماس نارسپ دش دوم دالوا

 ٤ دروآ ارریاع اشو دروآ | ر جاش داذکفر راو ٭ شامو رناجو لوحو صرع مارآ ۳
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۳1 
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 وز

 د زم ناهز یو مابا 2 کاریز ا من جا ار کیا دش دلوتم سپ ود ارریاعو

 + دروا ار رحرایو تومرضحو تاشو دادوملآ ناطتیو * ناطق شردارب ارب ماتو

 هليرحو ریفوآو »ارایثو لیناسیاو لابوعو «ارهاقدو لازؤاو مارودمو

 هرافس تممسب دوب اشیم زا ناشیا نکسمو + دندوب ناطی نارسپ هه نیا ازبابوی و

 ناشیا یاهنابزو لیابف بسحرب ماس نارسپ دننانیا * تسیفرش یاههوکرا یهوک هک

 شیادپ بسحرب جون نارسپ لیابق دننانبا * شیوخ یاهتما بسجرب دوخیفارا رد
 ' دندش بعشنم نافوط زا دعب ناهج یاهتما ناشیا زا هک دوخ یاهتما رد ناشیا
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 ۱! شیادبب رثس اب

 : مدزای باب

 چوک قرشم زآ نوج هک دش عقاوو * دوب تغل كبو نابز كي ارناهج مانو
 زکیدکیو ٭ دنضرک کس اینا ردو دنتفای رانش نبمز رد یتراومه دندرکینآ ج

 رقو دوب كنس یاب رج ارناغیاو مزیب بوخ | راهناو نا اهنشخ دینی دنننک

 ناساب لغرس هک ار یجیبزو ممانب دوخ یارب یرهش دنا دنتکو × یاجب

 # موش هکارُپ نيز مام کور رب ادابم مکادیپ نرتشیؤخ یارب یان ات دسرب

 + دیا هظحالم دندرکیم انب مدا ینب هک اریجربو رہش ات دون لوزن دنوآدخو
 عورش ارراک نیاو نابز كي | ارناشیا عیجو تسي موق اناه تنک دنوآدخو

 نوکا +دش 9 ست زآ دنکب نآ دصق هکیر اک ےک ناو دنا هدرک

 سپ + دنمهن | ار رکیدکی نخ ات م زاس ا :اشیا ن نابزو موش لزان

 رج دندنام بر یا راو تام هکر زا یوررب ات زر تر

 ااهج لما "یان تفل دنوادخ اجآ رد هکابز سا ها زا

 تسنیا * دوغ نک رپ نیمز ماق یور رب اجناز زا ارناشیا دنوآدخو تخاس شّوشم
 + دروآ تاز ج یاود ! ردانکقرا دوب هلاس دص ماس نوچ 5 شیادیپ ,

 + دروآ ن نارنخدو نارسپ و درک یناکدنز لاس دصناپ E E را كعب ماسو

 ۱۹ زا دعب دا ككا رو +تدروا ,LE تسیزب لاس و س اما

 لاس یس خاشو + دروآ ن نارنخدو نا نسج و درک یناکدنز لاس ور دص راهچ

 یقکدنز لاس هسو دص راهچ رباع ندروا ز زا دعب شو + دروا ار رباعو تسیزب

 "دروا | e تسیزب لاس راهجو ی عو + دروآ ن نارتخدو نا نارسپو درک

 نارتخدو نا نارسیو درک یناکدنز لاس ید دص راهچ جان ندروا ز زا و

 وعر ندروا ز زا دعب و × دروآ | رّوعرو تسیزب لاس یس جافو ٭ درو

 لاسودو یّوعرو * دروآ نارتخدو نا ناسیو درک یناکدنز لاس هنو تسیود

 لاس تنهو تسیود جورس ندروآ ز زا دعب وڪرو + دروآ ارجّرْسو تسیزب

 ارروحانو تسیزب لاس یس جورسو × دروآ نرجو نارسپو دیک یناکدنز

 او ناسپ و تسیزب لاس تسیود روحا ندرفآ ز زا دعب جورسو + دروآ ۲

| 



 نزول زا دعب روحانو ا ارحراتو تسي زب ITE »«دروآ

 لاس داتفه حراو + دروآ ن نارتخدو نارسیو د درک یناکدنز لاس هدزونو دص جرات ۳۹

 مار آ حرات هک ۵ حر ات شیادبپ تسنیاو ری دروآ ارام روحانو ماربآو جنس زر ۷

 حرات دوخردپ شپ ناراهو + دروآ ۱ طول نارامو دروا ارنارامو روحانو ۸

 دک دوخ یارب نانز روحانو راو + دره ناینادلک روارد شیوخ موبداز ۹

 ویو اعزب نازاه رک ادوات کام از رو ان نر ہوا مات یار
 ةداوت و مارب بآ دوخ رسپ جرات شش و ٭ کسي

 e اربآ شرسپ ةجوز یاراس دوخ سورعو ناراه رسپ طول دوخ

 اعطا سکه یادی ناک ضربات دات دعا ری ناینادلکر وار ناشیا

 نارح رد حراتو و دوب لاس خ.و تسیود حرات * اکدنز تاتو + دندومن فقوت نر

 ٭ درم

 مدزاود باب

 ی ا ر د اک اوا نوک دوو ار یو کک

 مانو مد تکرب ارتو مک ادیپ مظع یتا وتزاو کو نورع و لو کی
 ا ااا کاک مد تکربو * دوب یهاوخ تکرب وتو مزاس كرب

 * تفای دنهاوخ تکرب ناهج لیاق عیج ونزاو دناوخ نوعلم ارت هکناپ مس

 ماربآاو تفر یو هاره طولو دش هناور دوب هدومرف ودب دنوآدخ هکنانج ما ماربا سپ

 4 4 ےس

fe 

 9 یاراس دوخ نز ماربآو + دما نوری ناّرح زا هکیماکنه دوب هلا څخ. و داتقه

lCادیپ اس را کر ر  

ES ۳8 دلش رک  ER 

 ىر ارنیمز نيا ون تیردب تفک نش رهاظ مارب رب دنو ادخو  دندوب نیمز نارد
 حب

 اه ٭ دون انب دش رهاظ یورب و , یذم اجنا ردو مخ منم ی

 لیئتیو دومن ایرب | ا هدرک چوک تسا لیتتی یقرشب هک یهوکب
 دون نی دنوادخ یارب یذم اجتا ردو دوب ا یترش فرطب یاعو یبرغ فرطب

 مچ چ دیچوک بونج تہ 5 و لحارم راو + دناوخ 7 مان و



 د چ 4 صح

Oo 

 ك

 ۳ شیادپ رفس 1

 رد طوف هکاریز درب رس) انا رد ا دورف رصب و دش نیمز نارد یطختو

 دوخ نزب دش رصم دوروب كيدزن نوچ هک دش عتاوو ۷ درکیم تدش نیبز

 ارترصم لها نوچ اناه ٭ یتسه رظنموکن نز ون هک غادیم كنيا تنک یاراس
 E × دنراد هنز ارتو دنشکب ارم سپ تسوا هجوز نیا دنیوک دننیب

 چ دنام كنز وت ببسب ماجو دوش تیربخ نم یارب ونرطاخ ان یتسه نم رهاوخ وت

 ٭ تسارظنم شوخ رایسب هک دندید رنزنآ رصم لها رصب ماربا دورو دّرجاو

 نوعرف نخ اریو سپ دندوتس نوعرف روضح رد ارواو دندید اروا نوعرف یارماو
 تا 0 ا2 خاص واو دون ناسحا ما E «:دندررارد

 هناخ لهاو نوعرف دنوادخو دش نارتشو ناغا) هدامو نازیکو نامالغو

 اراربا نوعرفو ب اس التبم تخت یایالبب م ۱ از حریم اب تیبا اروا

 ٭ تست ةجوز وا هک یدادنربخ ارم ارچ ۷ هک تسیج نیا تفک ن ناوخ

 هتشادرب ارواوت جوز كني نالاو متفرک ی یزب اروا هک تسنم ار وا نکا ارچ

 اب اروا ات دومرف رما اردوخ ناسک یو صوصخرد نوعرف هاکنا وش هناور

 × دندو هناور شکل مامو شاهجوز

 بک جی

 رام بونج زا سپ *دوب تا شنو 0 زا

 ماقب × یاعو لتتی ناي ارد دوب ء سا دا هیج هک اجادب دمآ لیئتیب

 e + دناوخ ارهوهبمانماربآ انا اردو دوب هدانانب لوا هک یذم ن 1
 یکی رد هک ت تشادن ازناشیا اک زو + دوب اههمیخو همرو هک دوب مربا هاره

 ا ا روز ر یک

 نا ردو داتا عازن طول شا یشاوم نانابشو مارب ۱ هک نان شب نرده

AN ا RO ۸ 

 # مردارب ام هکاریز شاب یازن وت نانابشو نم نانابش نایمردو ونو نم نایمرد

 بناج رکا یوش ادج نم زا هکنیا سمیلم تسین وت یور شہ نیمز ما رکی



 ۷ ا١ شیادپب رفس

 پچ بناب نم کور تسأر فرطبرکاو تفر ماوخ تسار گوسب نم گور پچ

 هک دیدب ارندرا داو مانو تشارفارب اردوخ ناشچ طو | هاکنآ هب تفر ماوخ ۱.

 هکنازا لبق دوب باريس رغوص فرطب رصم نیرو دنوآدخ خاب دننام شاهمه
 دوخ یار ا یداو مات طول سپ + دزاس بارخ ارور وو مودس دنواذخ 1

 نانزود ۱ ربا دندش ادج رکیدکی ز ا او درک وک یقرش فرطب طولو درک رابتخا 1۳

 e مودم ات اردوخ * همیخو دش ی یداو و نم 5 ٩

 نر دعبو + دندوب راڪاطخ دنوآدختو ریرش رايب می ناد یک و 5

 SSO اردو ناشجوت نونکا تفک مارب اب دنوا دغ یوزا طول

 ینہ یم هک ارنیمز نیا مان اریز +رکنب برغمو قرش شمو بونجو لامث یوس یتسه ا
 هکنانچ منادرک نیمز رابغ دننام ارنتبرذو × دیشخم مهاوخ دبابات و ۳1

 لوطردو زیخرب 9 هدرمش زی و تیرذ درمش دناوت ارنیمز رابغ یک رکا ۷

 لقن ار و ةمخ مارو +« داد ماوخ و ارنا ا هک اریز نک شدرک نیز ضرعو ۸

 ی ذم اردو دیدرک نکا اس تسنوربحرد هک یرم ناتسطواب ردو دش هناور هدرک

 ٭ داهناب هری یارب

 . مدراهچ باب.

 ك مع دز E راس كلم كوبزأو ام كلم لار ا مایارد دش عقاوو ۱
 هرودع كلم عاشربو موس كل عراب اب ناشیا هک »انا كلم لاعدتو مالبع ۲

 × دندرک كنج دنابرغوُص رک علل كلمو 7 كلر كلم بآتشو

 اتصال کلاس هدزاود توی ماب دشاب رب هک مدس داورد هه نیا 3

 ردك مدراهچ ‡ لندیروش یو رب چ لاس ردو دندرک یکدنب ه
 ماهرد ار ابزوز و نرییرق تورتخعرد ار :ایئافر بد

 اتريعس ناثیا هو کرد ارناب او دا کت نت اشرد دراو

 دشاب شدا هک طانتم نیب هتنکرب ی یا ام ل ال | ۷

 ی نشد کر اروم ایدز هو دا



 1۵ شیادپپرنس ۸

 را ۳۳ وب دندوف ارا فص مس یداورد )0 ۹

 راھج ر ابا کز ه)وباو راعنش كم لفارم ۱ او اتنا كم لاعدتو مالیع كلم

 هنخمرک هر روو ی كولم سپ دوب ریق یاماجزارب مدسیداوو هم خب كلم ۲
 ا لاا عیجو ٭ دندرکرارف هوکب نایقابو دنداتفا اشرد ۲

 51 طولو  دنتفرب هنفرک اپا تالوکام ۲

 دادربخ ارینارتع ماربا نما دوب هتفای تاج هک کیو + ھر هتشادرب تشاد تا ۲

 ا ع لوکشا ردار هی تب اب

 a e 4 ۳ ی 37 0

 رم سست هداد تسکش ارن :اشبا تش هقرف هقرف ناشیرب عامر اهدا 7م ۱9

 دوخ رداربو تفرکزاب ار لا ی + دند ون بقاعت تسلا عقاو شک لاک 11

 تسکشزا یو تعجارم زا دعیو ارد آ راب نادری اه وتو وا لاوم ۱

e0 ِ ۳ ت ا وا ما ۳  iیداو 9: ۵  

 ما ار ب تک ت ارخ لا ا شن ادخار ار د دروآ 11

E ۱ aT ۲۱هر آب مودس كطو  

 هتد n ا راد ES El ارلاوماو راذک او یر ارمدرم 11

 ون لاومازا هک  متشارفارب نیمزو ناسا كلام یلاعت يادخ هب هب اردوخ تسد ۴

 ها طقف رکم + متخاس دنماود ارماربا نم یئوک ک ادایم مرکنرب ییلعن لاودای هتشر 1

 ةرهب ناشبا دننفر نرم ءاره هک یرمتو a رناغ هرهبو 4 ناناوج
 دنرادرب اردوخ

 نم سرتم مارب کر ۳۹ ۳۳ ME دواک وی ٣

ARداد يهاوخ هج ارم ېې دنوادخا تنک ماربا «وتمظع رایسب رج  



 3 ۱۱شب رس

 كنيا تیک مارباو *تسایتشمد راذاملا نیا انا رات و موریم دالوا يب سو

 یوب دنوادخ مالک تعاسرد × تسا نم ثراو مدازهناخو هیسدادن یلسن ارم

 وتثراو دارد وت باص زا هکیسک هکلب دوبدهاوخ وتثراو نا تنک ءدیسررد

 راشب ارناکراتبو رکنب نایسآ یوسب نونکآ تنک هدروآ نورب ارواو * دوب جور 7
 و ې دز دهاوخ نتتچ وت تیرذ تک یوب سپ درش یناوت ا هاکره

 مه نم تگ ایوب درک بوسع ےلادح یو یاب الواو درآن ۷
 تاک * مثخشوتب تیثراب ار نر نیا ات مدرو ها رپ نایت و 1 هک ۳ ۸

 هدام ا + وب ماوخ نآ ترار هک ۶ نان هی دنوادخما ٩

 ۰ ےس

 ننل ا شو ا 1 ایرھو درک ۳ 0 رااو ِ هه نیا |

 × دنار ارانآ ماربا دندما دورف ابالرب اهروخشال نروچو درکن هراپ ارناغرم ۳

 ییرات كنياو دش للوتسم ماربارب نا 1 یباوخ درکیم بورغ باتفا نوجو

 ر ونترذ هکنادب نیتی تنک مارباب سپ »: تفرکو رف اروا تخم كانسرت
 راهچ ااو درک دهاوخ يک دنيا ارااو دوبدنهاوخ بیرغ دشابن ناشبا نازا هک

 E ا ناشیاهک یم ۳ × تشاد دنهاوخ مولظم ارن :اشبا لاسدص

 دما ۳ نورراجب لاا E ا

۳ 

 تم 3

 بو دودرپ یرونت و هل ار و ۷

 تفکو تسب دع م ۱ ۳ دون رّذگ اهراننا نايزا لعتشم ۸

 ناینیف قم ما و اسنب تارف رہن ینعی طع ر چب ا ارنیمز نيا ٩

 ES نایروماو * ناینافرو نایزرفو نایحو ناب ناب نومدقو نایزتقو ۲

 ۱ 7 # ارنایسوبیو نایشاجزجو

 مان رجاه یرصم یزبک ارواو 0 يدنزرف یو یارب مر آ ةجوز یارابو . |

 زیکب سپ تشادزاب ندیئاززا ارم دنوآدخ كنيا فک مارا یارام سپ +دوب ۴



۳ 

4 

o 

1 
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 ۱۷ شیادپپ رفس ۳

 لاس هد نوچو 0 لوبف اریاراس نخ مارباو مو انب وازا دیاش یا رد نم

 رجاه دوخ زیک م اربا هجوز یاراس دش یرپس ناعک نیمز رد ماربآ تساقا زا
۳" PR e انا A a 

 ما اا وب دش ریتح یورظنب شنوناخ تینا لباس هک 5 و نیت

 دو ول سا یاهو را اردوخ زیک نم دای وترب نم ملظ تفک

 یا راس هپ مارب 1 + دک یرواد تون امد دو مشر را رد دید

  E SEESنا , eو وای هاب

 دزن اروا دنوآدخ ةتشرفو ٭ تخت رکب یو دز زا وا دامن یتخ یانب یواب یاراس

 رجاه یا تفکو * تفای تسا روش هازپ کو ی ST ین ۸

E a ES 

 ر ا ار تیرذ ا دنوادخ دخ هتشرف و بوش 1

e 1یرسیو ته هلماح كني ۰ 1 < "تشرقو ب دنیای ا  

 ا و ۳ تسد 3د وب ي E ا

 یواب دا دنو - مانوأو ۲ دوب دهاوخ نکاس دوخ ناردارب هه یور شی و ی

 ۱ کر نسب تاج ابا تفکا ریز دناوخ شر بت زآ درک کت "

 | دزابو شداق نایمرد كا دندیمان یئریحترش ارءاج ن مر سرن | 1

 مان لیعسا دیئاز رجاه هک اردوخ رسپ ماربآو دّئاز یر ماربا زا رجاهو 9 و

 ۵ اب دازب ماربآ آ یارب ۱, لوس ماه نوچ دو اس ششو داتشه ما ناو دا 1

lm? سس 

 ونو ك ادا ر شیوخ د دهعو وش د لاکو e کور شپ یاس ردات

 | ا ردب ونو تستاب ۳ ره ۳9 E OE یوب و

acm 



 ۲۱ ۱۷ شیادېپ رفس ي

 مهار وت مان هڪلب دوشن نناوخ ماربآ نیا ز زا دعب ون مانو + دوب یهاوخ راسب ٥

 مان روراب رایسب ارتو + مدیادرک ر ایس یاهتما ردپ ارن کاریز دوب دهاوخ 1
 نایمرد ارشیوخ دهعو دن دوجوب و زا ناهاشدابو مروا دیدپ ون زا اهتماو ۷

 دشاب ینادواج دهع لسن دعب السا هک مادزک راوتسا ون زا دعي تتیّرذو وتو دوخ

 ارناعنک نیمز مات ینعی وت تبرغ نیمزو + ماب ادخ ارت تبرذ وت زا دعبو ارت ات ۸
 نی + دوب مهاوخ ناشیا یادخو مد یدبایملع ون تر ا وا دعب و وتب ٩

 یاس رد وت تیرذ وت زا دعبو ون هراد هاکن ارم دهع وت اماو تفک مهارباب ادخ 7

 تبردو 2 نم نایمرد تشاد دیهاوخ هاکن هک نم دهع تسا نیا *ناشیا ۱:

 دیزاس نوتخم اردوخ فلق تشوکو + دوش نولخم اغ زا یروکذ ره ون زا دعب ون ۱

 اش زا هزور تشه رسپ ره + تساشو نم نایمرد هک دشاب يدهع نا نا ناشن ات ۲

 یبنجاره دالوا زا دیرخرز هاوخ داز هناخ هاوخ امش یاپاسن رد یروکذ ره دوش نولخ
 دهع ان دوش نولخم هتبلا ون دیرخرز رهو وت داز,هناخره * دشابن وت تیرذ زا هک 6
 هل ا هک نوم ۲ دا د ره او × دشاب ا ا

 72 روا چ 1 ی ها دشا ۹
 دنهاوخ دیدپ یو زآ اهتمآ كولو دی دنهاوخ دوجوب یو زا 4 داد مهاوخ س

 یا ابا تقک کوش ر مارا اکنا +دش ۷

 شاک تفک اد مهارباو  دیازہ یاس دور هژاسو دوش دلوتم یرسپ هلاسدص ۸
 وت یارب هراس تاهجوز ییتخب تنک ادخ + دک تسیز, ونرویضح رد لعسا هک 9

 و او یی ردو دهغو هج ما فسا اروا دز ۳ کر

 ا ارواو N 9 یک سو اول ا مدومرف تیاجا

 دهع نك رب مروآ دو وب یو زا مظع یت ا دنیآ دیدن يو زا سیر وایت ۲۱

 AOI SEE مهاوخ راوتسا حا ابارد

 دوعص مهاربا دزن زا دش غراف يواب نتنک نخ زا ادخ نوچو +دیئار دهاوخ و



 ۱۸ شیادپ رفه ۲

 زعی اردوخ نادیرخرزو ناداز هناخ هو لیعسا دوخ رسپ مهاربا و × دوبرف ۴

 هنبخ زور نامه رد ارناشیا ةنلق تشوک هتفرک دوب مهاربا ةناخرد کیرو کذ ره

 شاهلق تشک هکبماکته دوب هلاس هدزیس لیعسا شرسپو ۷ دشن نوش شا هنلق ۵
 )کا ر 0 ۱ ی مھ ۳
 نادر هو ۲دنتنک نولخم لعبا شرسپو مهاربا زورناه رد * دش نول مپ

 هک كندش نولفم یواب یبنجا دالواز زا دیرخرز هاوخ داز هات یا وخ شان ام

 ممدج پا

 هعبخ راب زور یابرکر د واو دش رهاظ یورب یرمم ناتسطولب رد دنوآدخو
 ۶۱ ۱ ره تنی هک دید هدد كلب اردوخ ناشچ هاکان دو ی ۳

 نبمزرب ورو تفاتش ناشیا لابتتساب هیخ ردزآ دید !رناشپا نوچو دنا هداتسیا

 ۳ دوخ كنب دزن زآ مدش وران روظن E یوم یا تفکو + × دان

 مروابب ین فان ةمتلو چ دیماراپ تخرد ریزرد هتسش اردوخ یاپ E ربا كدن 1

 هدنب رب ارایش نیمه یارب !ریز دیوش هناور ناز زا سپو دیهد تیوتل اردوخ یاد ا
 تفاتش هراس کزن هبي میهارب :ا سپ E ES داعفأ 3 0

 مار او + زاسب ۱۳ اار یک فا دور ولی را دم کو ¥

 ۱ ارتا يدوزب 8 داد دوخ مالغب ةف ا كزان اكو تفاتش همر یوسف

 نايا یور شیپ هتف من دو هلخاس هک اما ی ست × دیا مس ۸

E ۹۳9 چ دندروخ ات داتسیا تخرد ریز نانیا لباتم رد دوخو تش  

 نامز قاوم هتلا ES × تسا همیخ رد کلسا تند a تجوز 0

as 

 مر مه <

 نانز تداعو و هد روخماسو ریپ هراسو مهارباو N تاعزد هک 1

 ا ا تکو دی دن د وخ هراس سب ۳ ۱۳

 ۳ هاب :E كا رو و فن نخ هچ یارب 4

 ون دزن تایح نامز قفاوم دوش وم تفورد ۲ دنوآدخ یربا ۶ا



 ۳۹ ۱۸ شیادنپ رقس ۰

 E هد کر کا اکیا سده اش ماوخ 0

 مودس ٌهجوتم هتساخرب اا زا ناور سپ کیدی کے .تسنک هدنسمرت و

 مارا زا مکیم سه ایا تنکدنوادتختو" بدون تعیاشم ار ابا هارباو دندش ۷

 دنآ دهاوخ دیدپ DS ما هنیاره میهاربا ز زا هکنا لاحو مراد ین ۸
 نادنزرف هک مسانشبم اروا اریز × تفای دنهاوخ تکرب وازا ناهج ياما عيج و٩۱

 بنیان ظنحا یو راس رخ دا دوخ زا دمی !ردوخ ةناخ لهاو

 اب دناسرب یوب تسا هتک مهار 4 هم 0: دنروا اجب ارفاصتاو تلادعو

 ناشيا یایاطخو .e دایژ هروعم 7 گو تک تن دنو تن شب ۳

 ما نسر نی کیدایرف نیا قفاوم نیب هب أت موشیم تما لزان نونکا نازک رای, ۷

 نش هجوتم مودس RE ا ایا هاکنآ × تسناد ھاوخ لاو دنا هدرک ۳۳

 تفک ٤ نما كيدز مهارباو + دوب هداتسیا زونه دنوآدخ روضح رد مهاربآو دنیف رب ۳
 كاله نا ای دنشاب لداع ہا ره 5 رک نیا × درک یاوخ كاله ریرشاب ادا ای ٤

 × داد یھارخخ تاجن دنشاب نارد هک لداع هاجت, نآ رار طا ارناکم ناو دون ا

 ریرشو لداعو یزاس كاله ناربرش اب ارالداع هک یکی راک ن یا لثم کو ت زا اا ۲۵
 دنوادخ × درک دماونغ فاصا نایج مات رواد ای وت زا اشاح دنشاپ يواسم ۲

 اهر ناشیا رطاخ ارن زاکم 1 مات هناره مای یر ل

 مدرک تارج متسه رنو ها هک كنبا بنک ب اوج رد مارا عهد ۷

۲Aلداع هاش ن نآ زا دیاش چ موک نفس دنوآدنم هک  teببسب اررپش به ابا دغاب  

 e × یکن كاله ارنا ماب اتا رد خو لھچ NES يهاوخ كاله څ, ٩

 ارتا لهچ رطاخم تفک دنوش تفای ES ABE تگ هدرو صرع ی

 د دیاش موک نخ ات دوشن هتخورفا دنوادخ بضغ راز تنک مکن ۳

 تارج كنيا تفك × درک ماوخن ارر اک نیا مای اتا رد کا کک

 5 ED ا اینا رد تمبر کر

 دیاش مک ضرع طقف !رهعفد نیا ات دوشن هنخورفا دنوادخ مخ تنک ٭ مکن اله ۲

 دنوآدخ سپ *تاس مهاوخن كاله انا هدرطاخم فک هدنوش تای انا رد هد ۴

 × درک تعجارم شیوخ ناکب مهارباو تفرب دیناسر ماتاب مهاربا اب اروکتنک نوچ



 ۹ شاک 4 ۳

 مهدزون باب

 دوب هتسشن مودس هزاوردب طولو دندش مودس دراو ت ۱

 كنبا تفکو ج دان نیمزرب ور هتساخرب ناشیا لابفتساب دیدب ازناذیا طول نوجو ؟
 اردوخ یاهیایو دیرب رسب اریمشو دیئای دوخ ةدنب ةناخم نم ناباقآ یا نوکآ
 هچرکردا ار بش ہکلب ین دنتنک هدیربک شیب اردوخ هار هتساخرب نادادمابو دییوشب

 2 لخاد شا هناخم نما وا اب دون رایسب ؛ حاحا اراشا نوچ اما * مرب سس ۳

 زونه باوخمو « دندرک لوانت ښپ تخ ربطف نانو دون یتفایض ناشیا ياربو 4
 بناجره زا موف مان ریپ و ناوج زا مودس مدرم ینعب رهش نادرم هک دندوب هتفرن 7

 درد کتا هک درمورد نآ دک هدا دردادن طولب و + دندرک هطاحا ارب بو ُهناخح

 طول ةاکنا × مسانشب ارناشیا ات روآ هر اپ ۱ دنتسه اش .دندناررد ون

 نایب یا تفکو * تسبب دوخ بقع زا ارردو دم نوریب هاگردب ناشیا دزن

 اشیا دنا هلشاتشن اردرم هک مر اد رتخد ود __ × دیکم یدب رانز نم

 رک دیکب ناشیا اب دیآ دنسپ اع رظن رد هاو مرو وا نوریب امن دزن نا
ON ۹روج تیک ۳ بلتس دام ریز نیک یارب ار تاک  

 ناشیا زا ناب نالا دیم یرواد هتسویب و دوش ام ليزا ان دما کی نیا دننکو وش

 اررد ات دندنآ كليدزن ا رب تدشب طول ینعی درم ارب سپ مک رندب

 رد هناخم دوخ دزن ارطول هدروا شپ ر ) هاکنآ چ دننکشپ ۰

0 

 محح هک بل

 كرزبو یخ e ار صاختا ن E  دنتسب ار دو دما ۱۱

 ط ولب و لا + دنیخاس هتسخ ارنتشیوخ رد نتسجزا E E یریکب 3

 ارگرهو دوخ نارتخدو نارسپ و ناداماد یراد. اخیا رد Ke یک ا دنتفک

 “ تخاس ميهاوخ كاله ارناکم نيا ام کاریز »روا نوریب ناکم نیا زا یراد رهترد ۲

 و ارام دنوآدخو لبسر دنوادخ روضح ناشیا دیدش دایرق هکنوچ

 دنتفرک اروا نارتخد 6 دوخ ناداماد اب هتفر نوری طول سپ 0 14

 اررهش نیا دنوادخ اربز دبوش نوریب ناکم نبا زاو دیزیخرب تشک هدرک هللکم
 ارطول هتشرفود نارحت عولط ماکنهو + دنا و 0



 fo 13 ییا دار

 هاکرد ادابمر ادرب دنرضاح هک رتخد ود ن نا اب اردوخ نزو تر دنک ن یاش

 شز یی 3 تسد نادرم کرا داریم رخت نوجو E هلالهرپث 1

 نر ارواو وه تقفش یورب دنوادخ هکنوچ دنن کارش وخ و

 هک دندوب هدروا نوری اراشبا نوچ دش عقاوو رب دشا نک ا ۷

 کلب ت یو مات ردو رکنم بقعزاو بایرد اردوخ ناج تنک یوب یکی

 3 اگآ یا تند اشیدب طول × يوش كالم ادایم هزار 6 ۸

 ارناج هک له مظع یناسحاو تسا هتفای تافتلا ترظنرد تا نتب اناه ٩

 دور کا ورق ارم نیا ادابم مکرارف هوکب هک مرادن ن ن و اکتسز

 ات نب نذآ ت تسا ریفص زینو مک رارف نادب ات ت بسا تكيدزن ره نیا ا ** مری و 8

 EERE ES رب کش نر ۲۱

 E اینا رب راس EKE E را مدوبرف تیاجا ارت ۲

Eنیس رپتنآ ببس نیا زا درک مناوتین حبه یسرن اجنادب ون  

 دش لخاد رغوصهب طول درک عولط نبمزرب باقا نوچو +دش ك ۲
 بدیناراب نایسآ زا دنوآدخ روضح زا شناو هاو .درکرک هروګو غودسرب دنوآدخ کا 6

 e نوکژاو ارنمز ټتاتابنو اهرهش نکس میجو یداو ماتو اهرهث ناو ۳
 تساخرب مهاربا نادادماب + دیدرک كيزا ینوتس هتسیرکن دوخ بنعزا وا نز ا

 يوسب توجو < تفر دوب هداتسیا دنوآدخ روضحم ۳ کا یوسو

 نوج نمز نآ دود كنيا هک دید تخادنا رظن یداو نیمز ماتو هروعو مودس
 ار مھاربا ادخ درک كاله ری داو ياهرهش اد کیماکنهو Nl هروک دود ٩

 آرد طول هک اهر نوبچدروآ نوری بالا نارا ارطولو دروآ دای
 کو ی یارب رغوص زا طول و +× تخاس نوک ورد تا

 کس هراغمرد دوخرتخد وداب سب ناب رغوص رد هک دیسرت اريز دش نکاس

 تسین نیمز یوررب یدرمو بشرپپ امردپ تفک ک كچوکب كرزب رتخدو رب تفرك 1
 ابو مناشونب بارش اردوخ ردپ ات ایپ + دیا رد اب ناهج لک تداع بسحرب هک

 اردوخ ردپ بش ناه رد سپ » مرادهاکن دوخ ردب زا یلسن ات موشرتسب مم  ه وا ۲

 ندیاوخ زا واو دش باوخ مه م شیوخ ردپ اب ما كرر رک : بارش



 ۳ شیادېو رفس -. ۹
 ےہ تا سس مس

 كنبا تنک كچرکب كرزب رکید زور هد وا +× دنن هاکا یو e ان
 باوخ مه یوابو ایوتو میناشونب بارش !روازین بشمآ مدش باوخ مه مردپ اب شود

 ةسیاجوت بارش اردوخ ردي زین دا ٭ مرادهاکن دوخ ردب زا یلسن ات وش 0

 .اڪآ ېو نتساخرب زاو ندییاوخ زا واو دش یو باوخ 2 كچوک رتخدو
 از یرسپ Ewf + دندش هلماس دوخردب زا طول رتخد ودره سپ شن ی

 كو E NON داب اتارا ۱۸

 × تسنوش ینب ردپ لاحات یو داهن مان ىع نب ًارواو

 متسیب باب

 نکاس روشو شداق نایمردو درک چوک یبونج ضرا یوسب اجنا زا ميهاربا سپ ۰

 را 5 E هزاح دوخ نز صوصخرد مهرب او ** تفرک زنم رارج 7 ۳

 یتفرک هک نز نیا بیس درم وت كنيا تنک یوب تشرهاظ كلم یبارب بش

 سپ دوب هدرکن کیدزن وا هب زونه كلم یباو دشابیم یرکید ُجوز هکاریز ٤
 وا هک تفکن نج وا رکم درک یاوخ كاله اراداع یتما ایا دنوادخ يا تفك ٥

 ,تسد کای و یلدهداسب اک ۳۳م ردا وا 6 یک درج زیبا او تا نم رهاوخ

a 1و ۱  

 E تسا 3 ا ا ٭ ان سب ۷

 هنیاره دشابوت زا زا هکرهو وت هکنادب یکن دز اروارکآو یناب ثنز ات درک دهاوخ

 نیا هه ۱ ِ كلام ِ × درم دیهاوخ ۸

 نم نر نم ِب 2 e و ی وب 4

 تفک ميهاربب تام او ٭یدرک نب ددزکاب یاهزاکو فکروا ملطع یمانک

 "یاری کرک میهاربا SS ی ۱۱



 ۷ ۲۱ شیادبپ رفس

 ةناخزا ارم ادخ هکیاکنمو ا دش نم هجوزو مردام رتخد هن اما مردپ رتخد تسا ۳

 هراب رد مورب اجره هک تسنب يآ درک دیاب نپ هکیناسحا منک اروا د ا ی 3

 نامالغو ناواکو ا هام یبا سپ *تسا نم ردارب وا هک یئوکب نم ٤

 تفک كلم یباو +درکدر یوب ارهراس شا هجوزو دیشخم مها ارباب هتفرک نازیکو ٥

 هراسبو +*وش نکاس دتفا ترظن دنسپ هک اجزه تست یور شیپ نم نیمز كنيا 1
 دزن تسا مشچ هدرپ وت یارب وا اناه مداد ترداربب شن لاقتم رازه تكنیا تفک

 مهارباو + دش هداد وت فاصنا سپ نارکید هه دزنو دنتسه وت اب هکیناسک هه ۷
 fe دالوا ات دیشخم افشا نشنارتکو وا هرز كلم یبا ادخو درک اعد ادخ درن

 ةج وز هرامرطاخم ار اد و دب دندیناسر

 × دوب هثسب مهار

 سس ۸

 ته دوب هتفک هراسب ها دنوآدخ و دوم دن هراز اخ "لعو بسحرب دنوآدخ و ٍ

 لخ هکتفو رد دنا یرش شیریپ رد ميهارب زا نش هلماح هراسو × در و! او

 دا مان قشا دیئاز یوزا هراس هک اردوخ دولوم رسپ مهارباو × دوب هتک وه

 اروا !دخ هکنانچ تخاس نولخ دوب هزور تشه نوج ار دوخ رسب مهارباو

 ےک وبر ا ینا شرسپ تدالو ماکنه رد مهارباو × د وب هدومرف رمآ

7(( ER 

90 

 × دیدنخ دهاوخ نمأی دونشب هکر هو تخاس نم يآرب نخ ادخ تفت اش

 گو 2 ریشزآ ا ناد ا شیرېپ رد یو یارب

 E سپ e نخ - 2و کت 0 ا 1.

 دهارخخ ثراو یتحا نم رسپ اب زیکر سپ هکا ریز نک نوری شرسپ اب ارزیک ني 1

 ا ا E RT هراب رد مهر رظن رما نیا اما ۳ دوب 1

1 

EEEهکرسپ هکاریز داد دهارخ ریش اردالوا هراس  دیوکب ميهارباب هک دوب  

A 

 ج

 باگو O ر



  TAشیادبب ردس ۲۱

 نان هتساخرب میهاربا ن وادادمای  تساوت لس وا کز روا دوی یتمآ زین ۳1

 درک هناور رسب اب ارواو داهن کو شودرب راهآ او داد رجب هتفرگب ا باز زا کت

 ریز اررسپ دش ما كشم بآ نوچو + تشکیم .عیترش ناب ردو تفر.سپ 8

 توم تفك اريز تمسشنب یو لباثم رد هتفر یباترپ رت تفاستمو چ تشاذک هتوب 5

 زاو 1 ادخو #تسیرکبو درک دنلب اردوخ زاو وا هتیشن وا لباثم ردو منی هن اررتسپ ۲
 هچ ارن رجاه یا تفک ریو هدرک ادن اررجام نامسازا ادخ ةتشرفو د دیشب اررسپ

 ۱۳ ۱ ا اودا رپ زاوا ادعب اریوپ شام ناتو ۸

 ماوخ دوجت میظع یتما وار ۹ هک اربز ریکت دوخ تسدب اروا هتشادرب ریو

 درک ری بنازا ارکلنقم هتفر س دید ی هاچ ان درکزاب اروا نامنج ادخو چدر ٩

 ردو دش ار نکاس هدرک وف واو دوبیم رپ نا اب ادخو +دیناشون اررسپو ۲

 نبمز زا ینز شردامو دش نکاس ناراف یاب ردو .دیدرک كرزب یزادناربت ۲
 رالاسعبس هک لوکیفو كلم یا هک نامز نارد دش عقاو و ٭ تفرک شیارب رصم ۲
 یارب نوک آ ۶ تاب یکی هم رد اد کتک ہدرک صرع اره ا دوب وآ ۳

 درک یهاوخن تنایخ نم تیرذو نم لسنو نم اب هکر وخت دنکوس ادخم ایا رد نم
 رم ارد هک یر اب ب و نم اب اب ما هدرکت اب هکینابحا بسحرب هکلب

 درک هیبت ار كلم یبا ميهاباو + مروخ یم دکوس نم تفک مهاربا دون یهاوخ

 ین تفک كن یبا a را EEE یا هات ۳۹

 زورما ات مه نمو یدادتربخ ارم زین وتو تسا هدر و اک نیا هک تسیک ماد

 دّهع رکیدکیابور داد كامیبا هب هتفرک ناوکو ج نادنفسوک مهار ؛او + مدوب تنش ۷

 تنه نیا تفک مبهارباب كباو ٭ تخاس ادج هلکز اب تفه مبهارباو × كنت ۸

 E ا ۱رهدام ےب تنه نیا ی ٭ تسنیچ خاس ادح گم "وب ۲+

 ۱ کا EEN زا + مدور ثخ نم اراچ نیا هک دشاب تداهش ات یابرف لوبق ۰

 CO اردنا ن نوجو o کز را جن ۳۱

 یادخ هوه م ا ار ردو دون سرغ ت هروش میش رد ميهارياو # ا ۳۳

 ا مایا ناینیطسلف نیمز رد هاربا سی + دوغ اعد یدمرس ۴



 1۹ ۲۲ شیادیپ رثص

 ۱ مودو تسيب باب

 مهاربایا تنک ودب هدرک نا ê | ادخ هک عیافو نیازادعب دش عقاوو

 تسود ارواو ا هڪ | زو ارا نوک تکا » كيبل درک ضرع

 7 هکیئاهوکزا ییرب امتارد ارواو ورب ایروم نیمزبو رادرب اریحا ینعب یرادیم

 و هتساخرب هربا نادادماب × نارذکب ینتخوس ينبرف يارب مدیم نادن ۳

¬ 

 يبرق يارب مزیهو هتشادرب قحا شیوخرسپاب اردوخ نارکون زا رفن ودو تس اراب

 ردو * تفر دوبهدومرف اروا ایخ هکیناکم نا یرچب ر هار 2

 مهاربا هاکنا دید رودزا !رناکنآ هدرک لب اردوخ نراشج میهاربا مزور
 تدابعو مور اجنادب رس اب نهان دین غلا دزن ًاضارد اش تلک دوخ نامداخم

 یا دوخرسیرب هفرک ارینخوس ينابرفمزیه مهاربا سپ + مئازاب ایدزن هدرک 7
 در فرم میشه ی رکو رخ تی ا ه شتاو دام ۷

 شا بلا تبنک كيب نمرسپیا تک ک نمردپیا تنک هدرک باطخ ارمیهاربا

 ارینابرف ب ادخ نیسبیا تنک مهاربا ٭ تاجک ینابرف رب نکل مزیهو ۸
 ودب ادخ هکیناکم نادب نوچ # دنتفر هاب و درهو تا دهاوخ ایم دوخیارب ۹

 دوخربپ و دا مهرب ارمزیهو دونانب ارعذم اجنارد ميهارب دندیسر دوب هدومرف

 هدرک زارد ۱ اردوخ تعهد میهارب او E مزیه یالاب هتس ۱ ريحا

 ابو نایساز | دنوآدخ ةتشرف لاحرد + دیا مد ارشبوخ رسپات تفرک اردراک
 اردو تسد تفک وک كس ډ رک EE و اا تنگو دادردادن

Iکن و یبرتم ا دخ رای هک متسناد ن ۷# هک اریز نک  

 هدرک دنلب اردوخ ناشچ میهارب ۱ هاکنا » یتشادن غیرد نمزا | رد تاک تک 6

 تقر مبهارب ا لش راتفرک شیاخاشب 2 هشمرد یو بنتعرډ یجبوف كنيا ا

 مهارب او × دینا ارذگ یتخوس ینابرف یارب دوخرسپ ضوعرد ارن E ارجوقو

 نید ا هرکرد دوشیبهتنک زورمآ ان هکنانچ دیمان یربهوهب ارمضوم را

 ۳  دادردالت ا مهار باب دنوآدخ ةنشرف رکیدراپ چ دشدهاوخ 3

 عرد اردوخ اکی رسو یدرک ار راکنیا هکنوچ مروح مسق دوخ تاذب دبوکیم

۰ 

۱ 

 تم ۳

 س 3



 ۲۲ شیادب رفس ۹۰

 مس

 0 ناگراتس کنم مزاس رییک ارن : تیرذو مد تگرب | ارت هنیاره و ۷

 فرصت ار راد ياهز زاورد وتتبرذو تساید هراگرب کی

 ارم لوف هکنوچ تفای دنهاوخ تکرب نامز یاهتما عیج وت تیردزاو 2ا ۸

 ماب عيشرشبەب هس اشرب ناشیاو تشکرب دوخ نارکون دزن  مهارب ۱ سی ٭ يدينش ٩
NEربخ مهاربا هب زوما نیازا دعب دشعفاوو + دش نکاس میشرشرد مهار  

 + تساهدنبآز نا نارسپ روحا تردارب یار زین کلم كلنیا دنن هداد ۲

 شادلفو وژنو دساکو .# ماراردپ لئومقو زوب شرداریو صوع وا ةداز تسخن ۲

 روحان یارب هم ارتشه نیا «تسا هدروا ارهتفر لیئوتیو ۶ لیئوتبو فالدیو ۳
 ا اتو حاط زین و ا مان هشرهک ۷ + دیئاز مهاربا ردارب 6

 بم دیئاز ارکعمو

 س

. 

 مسو تسېب باب
 × هراسر یاطام تسا با دوب لاستنهو تسپو دص هراس خاک دنز مأیاو ی

 هراس يارب ان دنا مهارباو درم ناک نیمزرد دشاب نوربح هک حرا هیرقرد هراسو

 هدرکب اطخ ارت بو تساخرب دوخ تیم دزنزا مهارباو * دک هیرکو منا
 هم ات دیهد نم تکلجدّوع یزنزا یربق مسه لیزنو بیرغ اش دزننم * تفک

 ٭ دنننک مبهاربا تح ینب سپ ٭ مک نفد دوخ یورشبزا اردوخ
 یاهربفم نیرتمرد ه یتسه ادخسیر ام نایمرد ون ونشب ارام نخ نم یالومیا 1

 تشاد دهاوخت عبد وتزآ ارشیوشن ربق امزا و

 تمحینب ینعب ندا لها دزتو تساخرب میهاربا یپ د× یک نفد اردوخ تیمهک ۲

 ا تب هک دشاب اغ خرم رکا تفک هدرک باطخ ارناییاو دوم مظع ۸

 3« دیک شرافس نمیارب راحوص نب نورندبو دیونشن ارم خم مک نفد دوخ دزنزا _:
 مات تمیتب دهد نی تسا عفاو شنیمز راکرد وا كالما زا هک ار هلینکم ةرافح اٿ ٩

 سپ دوبهتبشن تس ینب نایمرد نورفعو # درا اپسب نم تلی ربق یارب اش نایمرد ۰

 باوجرد دندشیم لخاد وارهش ن اوردب هک هه ینعب تح ین عیاسم رد یتح نورفع 1

 ارهراغمو مخ یم وتب ارنیمز ا ارم نجس ین نم یالوم يا دپ تفک مهآ اربا 9

a 4رم  

0 



 ۱ شب ات تم

 نفد اردوخ تیم مشفى وتب ارتا دوخ موق يانبا روصک مس یو نارد هک

 نیمز لها عماسب ار نورنع و * دون مظعن نیمز نآ لها دزن میهاربا سپ + نک 1

 تیم کر ضرع ِِ سالا یت ته درر کک ا

 را ا + مک نفد اردوخ تمیم ب اجنارد ان يامرف لوبف سزا ممدیم وتب ارنیمز ۶

loلاقثم دص راهچ نیمز تمیف ونشب نیز ١ سم یالریا + تفک مهارب :ا باوج  

 نخ ميهاربا سپ سپ + نکن فد | ردوخ تیم تسیچ وتو نم ناببرد نی با تساهرفن 7

 درام مک شیما هک از و
 هلینکمرد رد هک نورفع نیمز سب + درک نزو ر رب هلماعلا جار ءرقن لافثم ۷

 ندمز نارد هکینانخرد هاب تسن تشنارذ هک ةراغمو نیمز یفعی تسا !عفاو یرمربارب

 ینعب تحینب روضحم ميهاربا تیک 4 دش رّفم دوبنآ لارو دودح یی ردو ۱۸

 ارءراس میهاربا سنازا ٭ دندشیم لخاد شرپث ٌءةزاوردب هک همه ٩

 درک نف ك نک نیمزرد دشاب نوربحیک یرم لباقمرد هینکم یارک و :

  دشررقم ربق ةهجب ميهاربا تجلب تک رب تمارا تسنازد ٩ ات ار وا ناو

 ۳ ۳ مراهچو تسپب باي

 + داد تکرب زیچرهرد ارم داربا دنوآدخو دش هدروخ لاسو ړې مھارباو ۱

 نوکآ ت تاک دوب رالخم وا كلام ماتربو یو ۀناخ د كرزب هک دوخ مداخم مهارباو ۲

 مق ارن نیمز یادخو ناسا یادخ هو هوهببو + راذکب نم نارریز اردوخ تسد 6

 هکلب +: یربکن مکاس ناشیا نایمرد هک نایناعکک ن نارنخدزامرسپ یارب ینزهک مدم ۾

 تنگ یوب مداخ ٭ یریکب قحا ر یارب ینز از ازاو یورب مدلوعو نم تیالوب ه

 کری AE EA دیاچ رقیق نم اب هک دشابن یضار نزن دیاش

 وب يربمزاب اجتادب رم رسپ راز تنک اریو مهاربا + مریزاب یدنآ نور ناز زا

 درک, ِ نیو دروآ نوریب نمدلوم نیمززاو ك هناخزا ارمهک نام يادخ هو ری 4

 نسب 9 هتشرفوا داد ماوخ 9 ارنمز نیک تنک.هدروخ دو

 وتاب ندنازا کا ی زا مرسپ یارب یز ات داف اوج 9و ۸

 سپ + یربن زاب اجنادب ارمرسپ راهنز نکی کل دوبهاوخ يرب ن مق و نیازا دهدناضر



 ۲ شیادبپ رنس از

 تری صف 5 وايارب رمآ ی نیاردو دان میهارب | دوخ یاقآ نا  ناررز اردوخ تسد مداخ

 تسدب شیالوم لاوماهیهو ب بفرب هتفرک دوخیافآ نرارشزا مشهد مداخو ۱

 کییاکهرصع تقوبو دنا نیر مارارد روعانرهشب هدش هناور سپ دوب وا |!

 باا بلرب رهش جراخرد اردوخ نار 19 * نور با نددینک يارب ناز

 اے ناک ارم زورمآ مار ۱8۹ یادخب هممب اا
 لها ن نارتخدو ماهداتسیا بی ةيشچ مینچ نیارب ؛ نم كيا اف ناسحا میهاربا ماقآ ۴

 کوب هکیریخد ی و نچ س e نورب بآ ندیشت 5 ةهج ربشنیا 13

 1 پاریم زین ار تنارتشو شونب دیوک واو موب اترا دورف اردوخ یوبس مرک

 ناسجا ماقا اپ 2 ید ان یشابهدرک عا دوخت تنب بیصن هک دشا ناھ

 رسپ لیوت رجخد هففر هاکان هک دوبنشن غراف ن نتنک نزا زونه واو + هدوبرف ٥

 ۳ فکر نودا ټو ميهاربا ردارب روحان نز هکلم 1

 یوسو تفرزرف «شچب سپ دوت هخانشن اروآ یو درب ۰ هرکابو رظنموکین رایج "

 با هعرج تنکو تضاتشب والابتتساب مداخ هاکنا +دمآالاب هدرکرب اردوخ ۷

 یدوزب اردوخ يوبسو شونب رم اقا یا تنک +ناشونب نب دوخ یوبسزا ۸

 ماگ فراق شبا نو دنا او هدر دورف دو تسهرب 1٩
 .. و2وزب 20 2 از اب ندیشونزا ات مشکب زین تنارتش یارب ۳

 3 او دیودب ندیشک یارب هاچ یوسب زاب و درک یلاخ رخ ارد

 9 4 ات تشاد تکو دوبهنخود مشچ یورب درم ن > ۳

 درک دنداتسیا ازاب ندیشونزا نارتش نوچ دشعقاوو × هناي تساهدومن رثآ ر ۳1

 ۳ نزو الط لاقتم هدهک هنر یارب نیجنرباودو نزو لاقم ا یالطةنلح

 یارب یئاج تردب هناخرد 5 يتسک رخد هک رکب نب تنکو + دروا نوربب دوب ۳

 روحانزا | اروا هک هم رپ لیئوتی رختد نم تنک اریو # عربرعب ار بش اب ات دیشابام 6

fo4: لزتسیارب زین یاجو اض تا اوارف فلعو ۹ امدزن تفک و دیو ی  

 یادځ هر 43 ۾ دابكرابتم تفکو دوم شتر اردنوآیخ هدشرخن درم 0 هاکنآ

 مدوب هارد نم نوچو تشادن غیرد ماقاز زا اردوخب یانوو ۳ هک ميهارب )ما

ES ۳هتفر ناود ن ناود ریخشا نصب دکدومرف اغار ماقا ناردارپ هن اخ ارم  



 ff ۲ یشیادیپ زفقس

a ۳سپ دویم نابال یردارب | هتفرو × دادربخ عیافونیاز و هناخ  

 هنلحن نآ نوچ ک دشاوو + دمآنورب ناود ناود همشچرسب درمآ دزنب نابال ۰

 تنکیمهک دینش ارهقفر دوخ رهاوخ یاهنو دبد دوخ رهاوخ یاتسدرب اراهنبجترباو

 همش حب نارتش "هزن لنا دا درو تاک ای

 یلزنمو ارهناخ نم هةدانسیا يا نوزیب اچ اب دنوآدخ ككرایمیا تفکو × دوبهداتسبا ۲۱

 درکز اب ارنارتش نابالو؛دمآ هارد هناخم ها ۳ ۳

 + دروآ شیاقفر یاهیایو شی باب نتسش ةهجم باو داد نارتشب فلعو هاکو
 تنک مروخن یزیچ موکنزاب اردوخ دوصنم ات تفک یو هدنداهب واشپ اذغو ۴

 دا5 کر راب ارسیاقا دتوآدخو «٩ متسه مهاربا مداخ نرم تفك ٭

 نعال نارتشو نازیکو نامالغو الطو هرتنو اه اههلکو تسانش كرزبواو

 هاو دیئاز مافایارب یرسب ندشرپپ زادعب هراس ماقا ةهجوزو * تساهداد ودب ٩
 نارتخدزا مرسپ یارب یز هک تنکو داد سف ارم ماقاو ٭ تساهداد ودب دراد ۷

 ینزو یورب نم ٌةلببفبو مردپ نام هکلب ٭ یریکن مک هکاس ع نانو ناب ٩

 تفک ن یوا * دبابن نم هاره نزنآ 3 #٭ یرکب مرسی یارب 4

 ارت رفسو داتسرف دهاوخون اب اردوخ هعشرف ماهدوب كلاس واروضحب هک هوهب

 + یرکب مردپ هناخزاو ماهبیقزا مرسپ یارب ینز ان دینادرک داوخرثارخ

 E 3 ِ خر ماهلییق دزنب نوچ تشک یهاوخ یربنم مقز ۱ هاکنا £

 یادخ رها منکو م .دیسر همشچرسب زورمآ سپ ٭ دوب یاوخ یرب نم دنکوسزا ۵
 رسب نم كني + درک یهاوخ بایماک م نما , نیک ارمرفس لاح کا مهار ماقآ 3

 SEES هک ر چ ر همشچنیا

 ماشاب دیوک نیو * ناشونب بآ هعرج دوخ یوبسزا ارم مرک کوبو دی نورېب ُخ

 ى هداز اقا بیصت دنوآدخ دنوآدخ هک دناب نز ناه وا مشکیم او تنارتش یاربو

 اب هققر هاکان هک مدوبهدشن د غراف دوخ لدرد نی :ا نتفگزا زونه نمو * تساهدرک

 هدرج ممک یوبو دننکب بان تفر نیئاپ همچو دما نورېب دوخ فتکر ب ینوبس

 ماشاج E اورف 9 یدوزب اردوخ یوبس سپ و نک با

 ۱ د



 ۲۶ شیادہپ رفس ۹

 a 1 قاب : اروا کلم هکر وحان نب 2 لج د کیک یک ی چکا یت

 ار دنوآدخ هدرک نجس اکنا مت دهانک شیابتسدرب ۱ اه نییرباو وا نی رد ارهفاح ۸

 فیفا e ا وپ

 رد ایروکا مرکب شرسپ یارب اردوخ یاقآ ردارب رتخد ات و تیاده ٩

 ا یا فک او دیهدربخ ارم سہ دیک تقادصو ناسحا ماتآ | دیه رخ

ETا نیا .دنتنک ب اوج رد لیئوتبو ن ابال موش ریش هر شاید  

aتسا رضاح ه تقر كنيأ ٭ تفک مناوتیف دباب د دنوادخ  

 CR e ا او اا ا ور تک الرا

ofچ درک نجس نیمزب ار دنوادخ دینش ارن اشيا نخ مبهاربا م داخ نوچ هک دش عفاوو " 

ofرداربو درک هتفر شکشپ هدروآ نوریب اراهنخرو الط تالاو شن تالا مداخو  

 ریپ اردو دندیلاآو دندروخ یتافلو واو er E دامو

 اد و + دنا هناور ماقا یویب ارم تک ا نادا رکا هو

 ا * دوش N رو ام یزور هدزاماب دک 03

 ا ار ا ا نجاد“ ياك ارمرفس دنوآدخ دنر زاسم لطعم

 چارج ارهتخر سپ ٭ مسرب ش ابز زاو مناوخم اررتخد .دنفک + مورب و یاقآ 5

oتفک تفر یهاوخ درم نیا اب و  ODEهتفر ٍ دوخ رها > هاکنا  

 یوب هداد تم ا د کا شیاقف رو مارا مداخاب ار شا هاتف 1

 نانشد ءزاورد وت تبرذو شاب اهروړک رازه ردام یتسه ام رهاوخ ون دنقک

 دندش راوس نرارتشرب هتساخرب شیاریک اب هقفر ی ۷ نوش فرم ارج ردوخ 1

 هار زا قحساو + تفرب هتشادرب ارهتفر مداخو دندبدرک هناور ۳ بقع زاو ۲

 یا ماش ماکنهو × دوب بر | ۳3 وا هکاریز دمآ یہ یر رب 6

 ا TET نوجو تفر نوري ارب کت یارب ٤

 یا هک ارب ۳ 3 اد دید ار یتععا هدرک دنلب اردوخ راج 10

 تنگ مداخو دات ام لابقتساب ارګ رد هڪ تس درم نیا دیسرپ مداخ

 ۱ یاهر ب Eg U درو هتفرک ار دوخ عقرب شی تسا نم یاّقآ 11

 دوا هراس دور دام هی ارهتفر یعاو + تنك زاب یاب دوب هدرک هک ۷



 9 ۲۵ شیادېپ رفس
۱ °= ۰ ۰ 1 
 لنت دوخ ز ردام تافو زا دعب قعاو تسب وا رد لد هتفرڪ دوخ یزب ارواو

 * تفریذپ

 نم موی

 ۵ “1 ے رآ ار ناشقيو ارا یارب او ۳ 1 تب

 كونو رثیعو افيع نايدم نارسپ و دو ات مشوطلو مروشا ن رادد ینو

 كليام ماق میهارباو × كند وب ی دالوا ایا لج دندوب هعادلاو عادییاو 0

 داد ایاطع ميهاربا ت تشاد مهاربا هکینازیک نارسپ ما × ديش قحاب اردوخ ٩

 یترش نیمزب قرشم بناجب یعا شیوخ رسب دزن زا دوخ تایح نیحرد ارناشیاو
 خو داتنهو دص دوف یناکدنز هک مهاربا ربع یاطاس مایا تسا نیا  داتسرف

 وچ موشو درب نشریسو ریپ تیخوضش لاکردو دادب نراج مهارباو *لاس ۸

 نب نورفع یار رد هلیفکم e اروا لیعساو یتعا شن شنارسپو *دش ق ٩

 یرخ تح ینبز | میهارب ۸ کیارص نآ × ددرک نفد یرعم لیاقمرد یس راحوص

 تافو 3 هه او و ج کن دش نوفدم هراس شا هجوزو مهاب انآ رد دوب ا

[aê 

<€ 

om ara ےس ۰ 

 × دوب یاس یریلرتب دزن یتععاو داد تکرب ارقحسا شرسپ ادخ هک ممارب

 دياز مهاربا یارب هراسزییک یرصم رجاه هک میهارا نب لیعسا شادو یتا 15

 ناد یا بسح نادیا یاهسا قفاوم لیعسا نارسپ یاهمان تسا نیا
 ٩ سو مودو عایشمو + ماسبمو لیداو رادیقو تویابن لیعسا ةداز تسخن |

 یامان تسا نیاو لیعما نارسپ دننانیا +همذقو شیفانو روطیو ایتو رادحو |
 تدمو + ناشیا لاق بسحریما هدزاود ناشیا یاه هلحو نادلب رد ناشیا

 یقه دوخ مو درک اناج هک دوب لاس تفهو یبو دص لیعسا ناکدنز
۵ 

 شیادپ تسیاو . +دانفاوا ناردارب ةه لباقمرد وا بیصنو دندوب نکاس ٩

 هتفر دش هلاس لهچ قحا نوچو +دروا ارقا مهاربا «مهاربا نب قحا ۲۰
 ینساو *تفرک ینزب مارآ نادق زا اریارا نابال رهاوخو یارآ لو رخد 1

 روا .نوادخو دخ دزن دوب دازان هکنوچ دوخ جوز یارب

 ی

 > سل 0 fr ےک سک



 ۳۱ شیادپپ رفس ۳"

 تعزانم وا حر رد لنط ودو + دش هلماح هتفر شاهجوز و دومرف باجتسم ۲
 دنوآدخ زا ان تفر سپ متسه نینچ ارچ نم دشاب نینچ رکا تنکوا دندرکیم

 ادج وت حر زا موف ودو دنتسه ون نطب رد تما ود تفک یوب دنوآدخ ٭ دسرپ ۳

 × دوف دهاوخ یکدنب اركچوک كرزبو تفاب دهاوخ طاس یوقرب یوقو دنوت
 خرس نیتمخنو چ کند وب وا حر رد ناماوت كنيا دیسر شلح عمو تقو نوچو ِ

 + دادا مان وسیع ارواو دوب نیمتپ نیتسوپ دننام شندب اف دمآ نورس ماف
 امام دوب هترک دوخ تسد اروبسیع ةنشاپ .دمآ نوریب شردار ترا زالو

 ا ٭ دوب هلاس تصش قحا ناشیا تدالو نیحردو دنداهن مان بوقعی ۷

 لد هداس درم پبوثعب ًاماو دوب یئارڪص درمو رهام یدایص وسیعو دندرک رت
 فر اما دروخ ی اروا دیص هکآربز یف شاد يود آ اروسیع قحاو چ نیشن ر داچو 7

 بدی ارح زا تناماو وسیعو تخب نم LE 4 + يدومم تسبح اربوقعم ٩

 ما نناماو کاریز ناروخ ارم (خرس ینعی) مود شا | تفگ بوقعب هپ وسیعو ۳

 نب اردوخ یداز تسخن زورما تنک بونعی 0 بم 1 ۲

 ييداز تسخن زا ارم سپ ما سر توم تلاحم نم كنا تک وسیع  شورتب ۲
 دروخ مق وا یارب سپ روخ مق رم يارب زورمآ تنگ ببوتمب × لئاف هچ ۲

 داد وسیعب رسد شاو نا بوتعیو + تخورن بوتعیپ اردوخ یداز تسخنو +

 +٭ دون راوخ اردوخ قداز تسخن وسیع سپ تقرب هتساخربو دیشونو دروخ هک

 متسو تیجیب باب

 ا مهاربا ما رد هک ل وا طخ ناربغ دش ثداح نیز نارد طو ١
 تنگ عش رهاظ يورب دنوادخو + تفر رارجب ناینیلبسلف هاشداپ ا درن

 ونابو اغ فقوت نیمز نیارد *وش نکاس موکب وتب هکییبزب هکلب ایم دورف رص ۲
 مدیم ارنیمز نبا مان ون تبرذو وتب کاریز داد ماوخ تکرب ارتو دوب ره او

 دننام ارتمتیرذو * تشاد ماوخ راوتسا مدروخ مهاربا تردپ اب هکاربدنکوسو 4

 عمو تیرذزاو مث ون تبرذب ارامز نیا مانو م ادرک ر بنک نایبآ ناکراتس

 ااصو و دینش ارم لوف مهار هکاریز + تفاب دنهاوخ تکرب ناهج یاهتیا ه



 ۳۷ ۳۹ شام رقس

 × دون تمافا رارج رد قحا سپ ٭ تشاد ہاکت ارم ماکحاو ضیارفورماواو 7
 اربز تسا نم رهاوخ وا تنک هدندش ایوچ وا زا شنز را رد ناکفا نام 8
 وری که رطاخ اروا اجنآ لها ادابم تس | نم ةجوز دیوکب هک دیمرت ۱

 هاشداپ كلميبا هک داتفا نانچ دوغ فقوت وادی ایت رد نوچو + دنییکب ۸

 حازم هتفر دوخ ۀجوز اب قحا كنيا هک دیدو درک هراظن هچردزا ينرابنیطساف

 یک ارچ سپ تسن ةجوز نیا اناه تنک نناوخ ار یک اا یپ *دنکیم 4
 لو سا HUR و تفکر دب وا ینا یورک هک ۲

 مه تا هجوز اب گرا ی نماز کی ما راک هچ نیا تفک
 هدومرف نغدق ارموف یټ كلمیباو + یشاب هدروآ یرج ابربو دوش باوخ |
 ینحاو +درم دهاوخ نیر دوشب شا هجوزو 5و نیا ضّرمتم هکیسک تفک ۲

 تورب روا تو یوم نادنچدص لاس ۳ نی رد

 A 4 رایسب ات دومنیم یقرت اباد نش كرزب درم 38 × داد

 × دندرب دسح وارب ناینیطسافو دوب ریثک ِِ ناواک یثاومو نادنفسرک هلک
 اراهمآ نابیطملف دندوب نک م هربا شردپ مایا رد شردپ نارکون هکیئاهاچ ههو

 اب زا هکاریز ورب ام دزن زا تنك یاب ۳ 1  دندرک رب کاخزاو دنتسس ۷

 اتا رد رب )ده تر اینا ز Ea » لش رتکرزب رایسب ۷

 نراینیطسافو 9 وک مهار ا مایا رد هک ار تا یاهاجو × دش نکاس ۸

 ناب دون سم انار دنکونرسزا یا دندوب هتسب مهار | تافو زا دعب ارام
ES ۱پا هاچو دندز مشح یداو ۱۲ ی اب تر × دوب نیمان ارام ٩ 

 با نیا دنینک درک هعزانم قحا نانابش اب رارج نانابشو  دنتفای انآ رد كنز ۲
 کد یاو دمر هعزانم يواب کوک قمع اا سپ تسام نازا ۲
 هدرک جوک اجناز هاو ا و از او رنج و استر نانچ ۾ ه دندک ۲

 .نونکا هک تفک نیما ترا وتو ما

 3 زا سپ چ دش مهاوخ روراب نیمز .ردو تیس ۱ هداد ِتعسو ار ۳ دنوآدخ دخ ٢

 تردپ یادخ نم تک منا رهاظ یورب دنوادخ بشناهرد + دیآ میش هب 1

 رار در مهدیم تکرب ارتو قسه وب اب اب نم هکاریز شانه ناسرت متسه هد سه میهاربا



  Aشیادبپ رفس ۲۷

 ارد م اتو دا انب اجنا رد یهذمو × تخاس مهاوخ ناو ارف مهاربا دوخ نب ٥

 كلمییاو *دندک اینا رد ماچ یعا نارکونو دوم اپرب اردوخ ةميخو دناوخ

 وا دزنب رارج زا دوپ وا رالاسهس هک لکیفو من تاّرحأ دوخ باتا زا یی قافتاب "

 دیدون توادع نم اب هکنا اب دیدما نم درن ارچ تنک ناشیدب قحاو + دندما ۷

 متنک سپ تسناب دنوآدخ هک ما ںیہن یتیقحخب دک × دیدنار دوخ دزن زا ارمو ۸

 هکنانچ یکن یدب ام اب ات # يدنب هب وتاب یدهعو دشاب وتو ام نل د یدکی ٩

 نوکآو و اور یتمالسب ارتو مدرکن وت یکی زا ربغ هکلب مدناسرن کررض وتب

 + دندیماشاو دندروخو دوم اپرب یفایض ناشیا یارب هاکنا ٭ یتسه دنوآدخ كرابم ۲۰

 یودزن زا سپ دوم عجوار :اشیا قعاو دندروخ ممق رکیدکیاب ةتساخرب نادادماب ۷

 ی هکیهاجتآ زا اروا نما یتحسا , نارکون هک داتقا ن نانچ زورنآ ردو × دنتفر یتمالسب ۲

 e نیا زا دیمان ااا + متف ای بآ e دندنک ۴

 همسبو یتچ کری رتخد هيد وهي دوب هلاسلهچ وسیع نوچو *دراد مان حشری زو ورما 6

 هه هتفرو قحا ناج ت ثعاب ناشیاو ٭ تفرک ینزب ار یح نولیارتخد ۵

 مهد تسيب باب

 اروسیع دوخ كرزب رسپ دوب هتک ر ات ندیدزا شناشجو دشرپپ قحا نوجو

 لجا تقوو ماش رپ كنيا تفك ٭ كيبل تفك نمرسب یا تفک یوب تییلط

 ار: هتفرک ار شیوخ ناک و شکرت ینعی , دوخ حالس نونکآ سپ 4:۲ فرم اردو

 هنخاس مرادیم تسود هکنانچ نم یارب یشروخو + رکب نم یارب یریجتو ورب

 رسپ هب قحا نوجو + دهد تکرب ارت مندرم زا لق اجو مروخم ات نکرضاح نم دز

 SS ارعصب وسیعو دینشب هقفر تفکیم نخ وسيع دوخ
 تردارب هک مدینش تردی كنبا تفک نناوخ | ارب وقعی دوخ رسپ هتفر هاگنآ × دروابی

 مروج دن انا از زاسب یشروخ هدروآ یراکش نم یارب × تنکیم هدرک باطخ اروسیع

 نخ نالا نم رسپ یا سپ + مد تکرب دنوآدخ روضح رد ارت موم زا لیتو

 اعز وا بر هلاعریودو باتشب هلک یوسب + مکیمرمأ وتب ن نم هنآ رد ونشب ارم

 ناو # مزاسب درادیم تسود هکیرولعب تردپ یارب یناذغ مآ زا اترواب نم دزن ۰

 ~r سم 4 ص
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 دو رس یک



 > شک

 دوخ رداب بونعی ٭ دهد تکرب شنافو زا لبق ارتو دروخ ات ربب تردپ دزن ۱۱
 < ممه کوک ی دزهآنبو تسا زادیوم یدرم وسبع مردارب كنيا تفک هّقفر

 تککرب ضوعب تنعلو موشب هرم لثم شرظن ردو دیا سل ارم مرد ۰ ک دیاش ۲

 ارم نجت طنف داب نمرب وت تنعل نم رسپ یا تنک یوب شردام + مروآ دوخرب
 شردامو دروآ دوخ ردام دز هفرو تفر سپ یاب نم کارب ارتا هتفرو ونشب 11

 هرزب رسپ رخاف هماج هتفرو + تشادیم تسود شردپ هکیروطب تخاس شروخ ۵

 تسوب و + دیاشوپ بوتعب دوخ رنکر سپ هنفرک دوب هناخرد وا دزن هک اروسیع دوخ 7

 تسدب دوب هتخاس کبانو شروخو * تسب وا ندرک ةمرنو !تسدرب ارااغزب ۷

 كيبل تفك نم ردپ يا تفک هما دوخ ردپ درا دو درسا
 متسه وسیع ون هداز تسخن نم تفک دوخ ردپ 9 ۲ نم رسپ یا کو ۹

 تکرب ارم تناج ان روخم نم راکش زاو نیشنب زخرب الا مدرک ی دومرف نب هچنا
 هوهب تفک یتفاب یدوز نیدب هن چ نم رسپ یا بفک دوخ رسپ عسا دهد ۲,

 نوت نایب كيدزن نمرسپ یا تفک بونعب هب قحا + دیناسر نب وت یادخ ۲۱

 ارواو دا وا فت درن و E : ابآ هکر ک ۳۳

 ارواو + تسا وسیع ئالد امد نکلا تسیوتهب ز اواز کک ی ۲۹

 اروا سپ دوب راد یوم وسیع شردارب یاهتسد لثم وا ریز تخانشن

 سپ  متسه نم تک یتسه وسبع نم رسپ نام وت ابآ تنکو +داد تکرب و
 و دز نکہ ا دهد کر ارت ماجو روم دوخ رسب راکش زا اثروایپ كیدزت تنک

 سپ کا تنک یوب یا شردپ و 9 دروآ شیارب بارشو دروخو دروآ ۲۷
 اروا سال هارو دسر اروا ۳۹1 اد دو یب نک ارمو ايب كيدزن نم ۷

 هک ت سا ینارحک هحمار دننام نم رسپ حار اناه بنکو داد تکرب اروا تیر
 زاو نیمز نرف زاو نایسآ منبشزا ارن ادخ سپ + دشاب هداد تکرب ارنا دنوآدخ ۸

 ی ارن فیاوطو دنیا یکدنب ارت اموق «دیابرف طع نیشو هلغ یناوارف ٩
 هکره داب نوعلم دنیا مل میظعن ارت تردام نا نارسب و یوش رورس دوخ و

 اا 3 اب هاب دو دنک تنعل ارن

 دوخ ردب روضح زا بونعب نتفر نوربب درج دش غراف بوتعیب نداد ا



 ۲۷ شیادپ رفس 3

 یو دزنو تخاس یشروخ زین واو + دماز زاب راکشزا 1 کیا ۱۱

 ارم تناج ان دروخم دوخرسپ راکش زاو دزیخرب نم ردپ تفک دوخ ردپب هدروآ

 بدیع اون, نوتسخت ارسب نه اتنک یتسک وت تفک کوب قا شردپ + دهد تکرب ۲

 تک دو کاب تفکهش لوتسم یار دیدش زرا هاگنا »سه ۴

 قو مداد تکرب ارواو ۳ زا وت ندم زا لبقو دروا وا مار هدرک دیص

 مظع نعن دینش اردوخ ردپ ناخ نوچ وسيع دوب ا وا عقاولا ۶

 تلک دب نب تکربزب یا یا تک دوخ ردپ  درورب نت یبو ٥

 ۳ ا توت وات تیک ٭ تفرک ارت تکر تکرببو ما هلیع+تردارب ۳۱

 تکرب نونکآو تفرک ارم ییداز تسخن لّوا دروآ رد اب زا ارم هبترم زد هکاریز
 باوج رد یا ٭ یتشادن هاکن یتکرب زین نم یارب ایا تفک سپ تسا هتفرک ارم ۷

 مدینادرک وا ن رامالغ ارشناردارب ةو مت رورس وترب اروا كنيا تفک وسیع

 نویتیوسع مچ وت یارب نم رسپ یا ن نا سب یوزر ر نیشو هلغو ۸
 و یاب ته ی مردن یاب فکا درخت

 (رود) وت نکسم كنا تنکوا باوجرد قحا شردپ ٭ تسیرکب دنلب او وسیعو ٩

 تسیز یهاوخ تریششبو × دوب دهاوخ الاب زا ناسا نیشزاو نیمز یبرف زا 4.

 غوی یدززاب رس نوج ک و عقاوو درک یهاوخ یکدنب اردوخ رداربو
 ۳ اپ سو هاش یا درخ ندزکرا را 2

 مرد یارب یرک هحون مایا تنگ دوخ لد رد وسیعو دیزرو ضغب وا رب دوب هداد

 تل رزب رسب نان زا هتفرو + تشک هاوخ اربوقعی دوخ ردارب کتا ب تسا کای دزن ۳

 تنک ودب كناوخ اربوقعب دوخ هداتیرف سپ تفاب یهاک وسیع دوخ

 سپ + دنکب ارت هگنياب دهدیم 0 اردوخ وت راب رد وسیع تردارب كنيا ٣

 + نکرارف نارحم نابال مردارب دزن هتساخربو ونشب ارم نخ مرسپ یا نالا

 تردازب بضغ ات × ددکرب تردارب مثخ ات ناب کو دزن زور جو

 اجزا ارتو ريم لکنا دنک شومارف یدرک ودب هچناو ددرکرب وتا

 تفک قحاب هقفرو »موش مورحم زور كيرد ودره امش زا دیاب ارچ نواز زاب 1

 نارتخد زا ینز بوقعی رکا ماتش رازیب : دوخ ناج زا تح نارتخد بپسپ



 مم سم 4

 ۱ ۲۸ شیادپ رفس

 هئاف هج تابح زا ارم درکب دنا نیمز نیا نارخد هکینانیا لیم تح

 ۶# ۲ د وب دها وخ

 REK باب

 نارخدزا فز تفک هدومرف رما ارواو داد تکرب اروا تناوخ اربوتعب یتحساو

 ینز اجنا زاو ورب لیئوتب تردام ردپ ةناخم مارا نادنب هتساخرب ×رکم ناعک

 تکرب ارت قلطم رداق یادخو ریکپ دوخ یارب تردام ردارب نابال نارتخد زا
 رم اربا تکربو دنیا دوجوب رایسب یاهتما وت زا ان دزاس ریثکو روراب اتو دهد

 انا ادخ هک ىوش دوخ تبرغ نیمز ثراو ات وتاب وت تبرذب و وب و

 لیئوتب نب نابال دزن مارا نادنبو دوم هناور اربونعی قحا سپ + دیشخت مبهارباب

 سا هک دید نوچ وسیع اماو + تقر یت وتعب ردا مر ود

Eدرک دوخ یارب ینز اجنا زا | دون هناور م ارا دراین اروا  

 × جم ناعنک نارتخد زا ینز هک دوب رمآ یوب نداد تکرب نجحردو

 وسیع نوجو + تفر مارآ نادفب هدون تعاطا اردوخ ردامو ردپ بوقعب هکنیاو

 تقر لیعسا دزن وسیع سپ × دنا دب قحا شردپ رظنرد ناعنک نارتخد هک دید

 تشاد هک ینانزرب هوالع دوب تویاترهاوخ هک ار مهاربا نب لیعسارتخد تل

 یضوبو *تفر ناّرح یوسب نش هناور حیشرثب زا بوفعی اماو ٭ تفرک ینزب
 ۷ ا

 یاهکنس زا یکپو دوب هدرک بورغ ټاتفا هک ریز درب رسب اربش اجنا رد هدرک لورن

 ینابدرن هاکان هک دید یباوخو ٭ دییسخم اجناه ردو دا دوخرس ریز هتفرک اراجنا

 دوعص نارب ادخ ناف كنياو دریم نایاب شرب هک نش اپ رب نیمزرب
 یادخ هوپ سه نم دیوکیم + هد اسبا یاوسزب ر دک لاد کک رو ۲

 ۳ . ون تبرذ وو نخ نارب ون هک ار تیمز نیا یتجیا یادخو مهار | تردپ

 و لاو قرشمو برغب و دش دنهاوخ نیمز رابغ دننام وت تو هک مچ ا

0 

 ٭ تفای دنهاوخ تکرب نیمز لیایف عیج ون لسن زاو وت زاو دش یهاوخ رثتم

 نیز نیدب ارت ان مامرف تلظفاحم کور هک ییاجره رد ارتو E ب نم كا

 زا بوقعب سپ + درک مهاون اهر ا ما هننک تپ هنآ ات ارز مرواز اا

 اب #* متسد سنا دن نمو تسثاکم نب و OTS دش ر ادیب باوخ ۱۷



  fشیاذپ رفس ۲٩

 ا و ادخ ۀناخرزج تسین نیا ت تیبا یاتسف نا , هچ نیا تنک نش

 2 دوخ رسربز هک اریکنس ن ناو تساخزب برع نادادماب + نايس زاورد ۸

 ارضوفاو * تخنر شرسرب نغورو تشاد ابرب یونس نوچو ٹفرک دوب ٩

 ادخ رکا تنک هدرکرذن بونعیو *دوب زول الوارپثنا مان نکل دیمان لئبیب ۳
 تو مو دهد مو دکل ور هک ایا مو ابن ۵

i ۲4دوب دهاوخ نم یادخ هو هنیاره مدرکرب یتمالسب دوخ ردپ ناخ ات + مش ویب  * 

 وتب انآ كي هد یهدب نب هچناو دوش هللا تیب مدرکاپرب نوتس نوچ هک ارکنس نیاو ۲
 + داد مهاوخ

 مو تسی باب
 یاچ ار رد كليا کدو + دما قرشل أ ینب نیمزبو دش هنأور بوتعب سپ 1

 دندادیم آوا راه ارا هکنوچ نیباوخ دنفسوک <. هک هم شا هراکنبو تا

 هاچ نهد زا ار كنس یدندش عجن اههلک هه نوچو دوب هاچ ةتهدرب < ارزی یتسو# ۳

 × یدنتشاذکز اب هاج رسرب دوخ یاب ار كنيم س یک تارا ار لک نیناطلغ

 ناشیدب + مناّرح زا ام دنتنک دیتسه اجزا ماردارب یا تنک ناشیدب ا :

 تسا تمالسب تفک ناشیدب ٭ مسانشیم دنتنک دیسانشیم ارروحان نب نابال تنک 7

 دب زور زونه ثفک + دیا یبوا لک اب لیحار شرتخد كنياو تمالسب دنتنک ۷
Nدننفک + دینارم هتفرو دیهذ تا ان اک ندرک مج تقوو  

 * مهد ی ل هلک هاکنا دنناطلغب هاچرسزا ار كنضو دنوش عمج اههلک هه ان مناوتیف

 راه هکاریز دیسر دوخ ردپ هلک اب لیحار هک دوب یی وکتفک رد ناشیا اب زونهو ٩

 یولاخ ۀلکو نابال دوخ یولاخ رتخد لیحار بوفعب نوچ اما +درکیم یناپوچ ۰

 یولاخ لکو دیناطاغ ءاجرس زا اركنس هش كيدزن بزنمی دید ارنابال شیوخ
 E زاوابو دیسوب ار لیحار بوقعیو ٭درک باریس ارنابال شیوخ 1۱

 ناود سپ تسا هقفر رسپو شردپ ردارب وا هک داد ربخ ارلیحار بوقعیو ۱۳
 دوخ از ۳ رب اوو *دادربخ اردوخ ردپ هتفر ناود ۳

 ۳ دوخ ةناخمو دیسوب هتفرک لغب رد ارواو تفاتش کو لابنتساب دینش ار بوقعب

 ناسا ون هتینم يف تنک اربو نابال + دیناماکحا روما نیا ةه زا ابال واو ا6



 3 ۲٩ شیادپپ رفس

 بوفعیب نابال سپ + دون فقوت هام كي تی يو دزنو یتسه نم تشوکو ٥

 هچ و ترجا هک کب نہ یک بمدخل تفم دیاب رم یتسه نم ردارب نوچ الآ تنک

 لبحار رتکچوک ماو هی رتکرزب مان هک دوب ریخد ود ارنابالو +دوب دهاوخ ۲

 + دوب رظنم شوخو تروص بوخ لیحار هاو دوب فیعض هبل نایئچو +دوب ۷

 a تکچرک رتخد یارب تفکو دوب لیحار قشاع بوفعیو ۸
 اکر مدب یرکیدب هکنا زا ت تسارتهب هدب وتب اروا تنی نابال ٭ منکیم تمدخ 1

 یوب هک يتبحم یا ار اه لاب بله لیحار یارب بوتعی سپ + ناب ۰

 راپسب نب ار ما هجوز تفک ن رابال هب بوقعی و کروم چ زور شرظن رد تشاد ۲١
 0 این ۰ نامدرم هه نابال سپ » مارد یوب ان ډښ یزچب ماهزور هک ۲

 دزن اروا هتشادرب ار ۷ ل دوخ رتخد م ماکنه هک دش عناو ر » دون ایرب یفایف ۲

 یزیکب هل دوخ رتخدب ارهنلز و مر و 9 يو ۶

 نپ هک تسبچ نپا ES تسا هيل كنا ا × داد ۵

 نابال * یداد بیرف ارم ارچ مدرکن تمدخ وت دزن لپحار یارب رکم یدرک ۲
 نه » دیهدب رتکرزب زا لبق اررتکچوک هک دننکبن نینچ ام تیالورد تفک ۷

 سپ یر هکر کید لاس تنه یارب مهدیم وتب زن ارواو نک ما ارنیا ۸

 نابالو + داد ودب ینزب ارلبحار دوخ رتخدو درک مان اروا هتفهو درک نینچ بوتعب ٩

 ارواو دنا رد زین لیحاربو × داد یزیکب لبحار توت رجب ار دوخ یک ۰

 دنوآدخ نوچو + درک یو تمدخ رکید لاس تنمو یتشاد تسود تی هز زا ۱

 نش هلماح هلو ٭ دنام دازان لیحار لو دوک ارو | حر تسهورکم هيل هکدید »۴

 ی ا

 و ر SESE هکنوچ

 نم اب مرهوش EE یرسپ بش نتسبا زابو +دیمان +

 ٭ دان مان یوال اروا ببس نبا زا مدئاز ریپ هب شیارب هکآربز ت تیوب دهاوخ

foسپ موکیم دج ار دنوآدخ هبنرم نیا تنکو دیئاز یرسپ لش هلماح كس  

 د داتسیا زاب ن دیار زا هاکنا دیان ادوبب ار



 ؟ شبا اف هر 2:
 س

 ا
 دوخ رهاوخرب لیحار دیئازن یدالوا بوقعب یارب هک دید نوچ لبحار لاو ۱

 بوتعی بضغ هاکنا + مریمیم لاو نب نب نارسپ تنک بوقعی هبو درب دسح

 هتشادزاب وت زا ارحر راب هک متسه ادخ یاجب نمرکم تنکو دش هتخورفا لبحار رب

 دالوا وا زازین نمو دیازب مونازرب ان ارد ودب ههلب نمزیک كنيا تفك *تسا
 نتسبا ههلب و 8 ها وب وا 5 داد نرب ون ۵ و + مای

 تسا هدرک یرواد ارم ادخ تنک لیحارو + دیئاز بوقعی یارب ر

 ههلب و × دامن مان ناد اروا سپ تسا هدوبرف اطع نب یرسبو نینش زبن ارم زا واو

 تفك ليحارو * دياز بوتعي یارب نمّودرسپ كش هلماح زاب ليحار زيڪ

 *داهن مان لاش ارواو مدما بلاغو مفرک یشک د وخ رهاوخاب ادخ یاهتنکب
 اروا هتشادرب ارهفلز دوخ زیک دوب هنامزاب ندیئاز زا هک دید نوچ هل اما ٩

 تفك هبل و ٭ دّیاز یرسپ بوقعب یارب هی زیک فلز زو ٭ داد ینزب بوقعیب

 × دیئاز بوقعی یارب نیمود زسپ هریک هو + دیمان داج اروا سپ ِتداعس هب ۲

 ربثآ ارواو دناوخ دنهاوخ لاحشوخ ارم نارتخد هکاربز نم یلاحتوخم تنک هل و ۳
 دزن ارامناو وا ربع رد اهاک دو تفر نیوز مدنک ورد م ایا ردو ٭ داهب مان ۱:

 ا دی ی

 یریکب یهاوخ یم زین ارم رسب هارو یتفرک ارم هوش هکتمنک ایا تنک اتو

 نوچج رصع 2 × دباوخم وت اب ترسپ هابکرم ضوعب بشما تنک لیحار 7

 ایکرب ارت هکاریز ارد نب تنک نشنورین یو لابقتساب هيل ار زا بوتعی

 باینس اربیل ادخو د باوخ مه یو اب شا سپ مدرکر جا دوخ رسپ ۷
 ترا اد تنک هلو تیار بونعی یارب نی رسپ نش نتسیا هک دومرف ۸

 سل مو مح ۵ 3

 کھ

 رابو × دا مان راک Es مداد دوخ رهوشب | E A هداد نب ۱۹

 یالع ادخ تنک هیلو + دیئاز بوقعب یارب نیشش رسپ نش هلماح هيل رکید ٣

 رسپ شش هکاربز درک دهاوخ تسیز نرم اب مرهوش نونکآ تسا هداد نب وکی

 هنید ارواو دیئاز یرتخد نا زا دعبو * دیمان نولویز اروا سپ مدیاز وا یارب ۲۱



 1 5 کات رم

 جر ادخ rT یاعدو و ةایبا FE و × داب مان ۲

 کک هتشادرب رک ادخ تنکو دازب یرسپ كش نسیلو + دوننک اروآ ۲۳

 × درک دهاوخ دیزم نم یارب رکید یرسپ دنوآدخ تنک نیمان فسوی ارواو 4

 نک ص خرم ارم تک نابال هب بوتعی دیئاز ارفسوب لیحار نوچ هک دش عفاوو 0

 تمدخ ارت ناشیا یارب هک ارم نادنزرفو نانز * مورب شیوخ نطوو ناکب ات ۲

 تفک اریو نابال + ینآدیم ون مدرک وتب هک قد !ربز مورب ن راذکاو نب ما هدرک ۷

 تکرب ارم دنوادخ وت رطام هک ا هقای ات اریز مشاب وت رظ روظنم هک شاک

 ٭ مهد وتب ا × تسا هداد ۸

 و چ تیشاومو ینادیم دوخ م | هدرکو تب هک یتمدخ تفگ 2 1

 نم ندا ز زا دعبو دش دایز تیاهبو دوب لیلق وت لام نم ندما ز زا ا

 + نیب هب یک أر و ا تا کا A ET دنوادخ

Rr 0یکب نم یارب ارراک ن یا زکآ قم نب یزیچ تفک بوتغی  
 مکیم شدرک و ت * اک یامرد زورما وب مماوخ ارت لک اس ایو ینابش رکید راب ۲

 اهزب زا اراهسیبو اهفلیاو نادنتسوک ن ایم زا ارهاپس شیمرهو قلباو هسیب شیبرهو
 تد ا کب یم ادع هنیآ ردو ¥ دوب اڑ یک مزاسیم ادج ۲

 لاو هسیپ اهزب زا هچنا ینیب هب دوخ شیپ ارم ترجا ان یابی هکیتقو داد دهاوخ
C4گكنبا ت تنفك نابال # دوش درس یدردب نماد د هایس ت نادنفسوک زا هاو  

 یاهزب هدام ههو قلباو طط هنیر یاهزب زورناه ردو + دشاب وت نخ قفاوم 0

 تسدب هدرک اج ار هایس نادنفسوک ههو اب ار قاباو ب

 بوفعی و دراذک تفاسم ها هار زور هس بوفعی و دوخ نایمردو + درپس دوخ نارسپ 7

 مادابو هدوبک تخرد زا هزاتورت : یاموچ بوقعی و ٭ درک ینابش ارنابال لک یاب ۲۷

 اوچ رد ها از دینک اهنآ دین یاهطخو تفرک دوخ یارب راتاو

 هک ار یاهوجتا دندمآ ی روکا ین یارب اههلک هکیتقؤ و و ٭ درک رهاظ دوب ۸

 دنبایب ندیشون یارب نوچ ان دامن یماههلک شیپ اهروخاو ار رد دوب تاک

 قلباو تب و ام یاهو دن دعوا رپ شیک 3

 A یر A یورو درکادج اراهرب بوقغبو چ دندیئازیم 4.



 ۱۳۱ شاد رف 1

 تشکر اال ست درک ادج ۱ اردوخ یاههلکو تشاداو نابال هلکر د

 رد )شب , اراموچ بوتعی دنتفرکیم لح دننوتت یاهناوبح هاکرهو ۱

 اراآ دندوب فیض 7 هاکرهو +دنرک لح اوچ نراببرد ات دانیم 4۲
 راپسب درم ناو  دندش بوفعی نازا اهدنمونتو نابال ناز اهنیعض سپ تشاذکیب عج

 و دیناسر مم ناراحو نارتشو نامالغو نازیکو رایسب یاههلکو دوغ یقرن

e 
  .. ۱و ام ا ف بوتعپ هدننکیم هک دینم ارنابال نارسپ ناو

 كيپا هک دید ارنابالیور بوئعیو ٭ هدناسر مم ارکرزب نیا مان امردپ لاومآ زار

 شیوخ داوبو ا نیزب تنک بوثعبب دنوآدخو +*دوبن وااب باس لثم

 نمو نک تعجارم  eدزن ارعص ار هیلو لبح ر هداتسرف بونعی سپ

 :یم اراشردپ یور تفک ناشپدبو ٭ دوف بلط دوخ هلک ۱

 مج سم بم

O 

 دوخ توف ماب هک دیادیم.اشو چ تشاهدون, نرم ن اب مردپ یادش نکیل تسبن ٩

 دون لیدبت ارم تیرجا هبترمهد هداد 9 ٭ ماهدرک تمدخ ارامشردپ ۷

NTاههسپ ون ترجا تنک یم هاگره چ دناسر نم ی یررض هک تش  

 طمطخم اههلک هه دشاب طامخع ون ترجا یتنک کا هگرهو دندرو ۷ هتم اههلک مات داشاب

 هکیماکنه دشمفاوو + تساهداد نب هتفرک اراش رد لاوما ادخ سپ *دندیلازیم

 هک یئیاهجوف كيا مديد هدرزاب ار اردوخ مثچ یباوخرد هک دنتفرکیم لمس اههلک

 e EN هتشرفو × كئدوب یو هسپو طامخم دندشب عج ایا ۱

 یناهجوف هجاکر کنو نکزاب اردوخ ناشج نونکآ تنک +× كبل عمتك بوفعبیا ۳

Eتساهدرکو تب نابال هچنآ هکاریز دنشه یو هسپ و طلعخم دنوشیم عج  
 یدوم رذن نم ابو يدرک مس | ارنوتس هک ییاج لبث ټېب يادخ متسه نم دما و ۳

 لیجار × ان بعجارم شیوخ دلوم نییزب OY ی 143

 ۳3 + تسیفاب یئأریم اپ ا اميارب " رد ةناخرد اپآ دنینک او برد هلو

Eا مراسيل  

~ ۰ 

 نادنزرفو ام نازا سا هتف رک ک ابردپزا ادخ < ار یلود مام اربز + هدروخب 5



 1۷ ٩۱ نتیادب رثس
 ےس

 ار وم اک E تساهنفک جای ن ترش تا

 هک اردوخ لاوتاو یوم او درک ام ارت رب و فو نادنزرف ۸

 تسشادرب دوبهخاس یلصاح مارا ر رانا هک دوخ ٌهلصاح یئاوم ینعب دوبهلخودنا

 هرش هلک ردنزب نابال او + دورب ناعنک نیمزب قعسا دوخ ردپ دزن ات ٩

 داد ببرف اریارا نابال بوتعیو + دیدزد اردوخ ردپ یاهتب لپحارو دوب هتفر ۰

 ت کیت 7# + تخااسن ءاڪڪآ دوخ ندرکرارف ز زا اروا هکنوچ ۳

 دنداد ربخ ارن ال مین زور رد + دش داملج لبج ةجومو درک ر وبعرپنزا هتساخربو ۲

 زور تنه هتشادرب دوخ اب e ناردارب سپ رب تساهدرک ر ارف بوقعی هک ۴
 باوخرد ادخ EE E داعلج لبجرد ات تفاتشو ر ی

 RN كو شاب رذحاب تفک یوب نش رھاظ یا رک

EAدوبهدز لبجرد اردوخ میخ بوقعیو دیسررد بوقعیهب ن  (E 

 یدرک هچ تنک بوقعېب نابالو و دیدی دورف داملج لبج رد زین دوخ ناردآرب ۲

SYیخ ارج + فر هشدار ریش ال مارتخدو یداد ببرف ارم  

 طبربو فدو تاغنو یداشاب ارت ات یتخاسن اا١ ر

 هنابا لاجا مسوبب اردوخ نارثخدو یار هک یتثاذکن ارمو ٭ ما تعیاشم ۸

 ا کل O I EO REET BES ا

 SO O تک هر E شود اش

 ارم نایادخ نکلو یدوب نتفر هتبلا یتشاد مان یتبغر دوخ ردپ ناخب هکنوچ 3

 دیاش منکو مدیسرت 1 ا ۱

a ۳دنان كنز وا یبابب ارتنایادخ هکره دزن اماو + یربکبروزب نمزا ار  

 TOE ابو نک صضقتم داب ام دزت ون لاوم ۱ زا هجنآ ام نارد ارب روضحرد

 بوقعی میخ ن نابال سب E لب دزد رانا لبحار هک تن بوقعب ریز 8

 سلبحار هم نان ورب هيل همیخز او تفاینو ت تفر زیک ود همیخو هی | همت و
 مات ن نابالو تسشنبناربو داعش زاهج زیز" هتفرک اراهتب لیحار اما دنا رد ۶

 ادب متر رود کت + فن یزیچ هدر وجو تسج ار ا

 دو سج سپ تسانمرب نانز تداع ک کاریز تساخ رب ماوتین تروضحرد ک



 ۹ شاپ راس ۸

 باوجرد بوتعیو درک تعرانم نایالاب نش نکمشخبوتعی هاکنا × تفاین اراپتب ۳۹

 هک نالا ۲ یدرن بقاعت ارم اک لا هک تسیچ نم قاطخو ریصقل تنک نابال ۷۷

 ناردارب دزن اجنیا هتفای هچ دوخ هناخ بابسا ههزا یدرک شبتفت ارم لاوما یا
 لاس تسیب نیارد × دنهد فاصنا وتو نم نایمرد ات راتعت دوش ناز دازبو یم ۸

eمدروخش ارت هلک یاهچوقو دننخادنین لمح تږاهزبو اشم مدوب وت  + 
 یتساوخ نم تسدزا ارناو دادم ار ناو دوخ مدرواين وت ا نش كیرد ۳۹

 امرک هک دوب نينچ ٭ بشرد هل هدیدزد هارخو زور رد هدش هدیدزد هاوخ <.

 تر تمدخح ترتحد در لاس هدراهچ ۲ مدوب تاهناخرد لاس تست

 مرداد کار E ریبغن هبئرم 2 ترجاو تا هلک یارب لاس ی ششو 31

ie 2وجر ن هرابال دک دوم یابد  

 دنا هدیئاز د مخ ۳ هب ۳1 سپ 5 زا تن هاو

 e ا at ا

 اب دندروخ اذغ هدوت ری اجناردو یا و هدوت د هدرک عج اکتس سپ , دیک عج جنس

 توومآتفک نابالو × داوخ دی ارتا بوت لو دی اور ات ناو

 زین هنصعو ب كمان ا EY نیازا تسا , یداهش وتو نم نایمرد هدون نیا 2%

 TS E هک یتقو کز ابن وتو نم نایمرد دنوادخ تنگ و

۳ 5 4 
 تم  ویخ نانز نم نارتخد یاوسو یک رازا ارم نارتخد ر 5أ ٭ عوس @.

 نابالو 2 تسادهاش وتو نم نایمرد ادب شد ا توب دهأ ری رم ام نایمرد 6إ

 ت م3 وم ایرب وتو دوخ نایمرد هک ینوتس نیا کلنبا و هدون نیا فلنیا تنک بوتعیپ

 وو مرذکت وت د یوسب هدون نیازآ نم ها تم روس نیاو تسادهاش هد ون نیا 25

 یادش مه ربا یاد × یرذکن نمی وسب یدب دصقب نوتس نیازاو هدون نیازا 0

 5 5 دز EN ك 0



 نانهب اردوخ نارداربو دیاردک ینابرف هرک نارد بونعی ءاکنآ + یا دوح ردپ 6
 نابال نادادماب * دندربرسب اربش هک ورد دندروخ اذغو دون توعد ندروخ 0

 هناور نابالو داد تکرب ارناشیاو دیسوب اردوخ نارنخدو نارسپ هتساخرب

 + دون تعجارم شیوخ ناک

 مودو یس باب

 نوجو * دندروخرب یوب یخ ناکتشرفو تفرک شپ اردوخ هار بوقعبو
 سیر هب دیمان مدح ارعضوم ناو او ی کف کا اینک دد لر

 مودا دالبەب ریعس رایدهب وسیع شیوخ ردارب دزن دوخ یورشپ نادصاق بونعی

 بوتعی ون عنب هک دک ین ینچ وسجع ماقاهب تفک هدومرفرما ازناشیاو در ۰

 ناغالاو ناواک نمیاربو ر فقوت نونک ات نش نکاس نابالاب دنکیمضرع

 یا اردوخ یاقآ ات مداتسرفو تسا هدشلصاح نازیکو نامالغو نادننسوکو
 درد تک هتنکرب بوعي دزن نادصاق سپ ٭ جای تافتلا ترظنردو مد

 بونعب هاگنا × دیایم ون لابفتساب رفن دص راهچ اب كنباو مدیسر وسیع تردارب

 نارنشو ناواکو نادنفسوک اب دندوب یو اب هک اریناسک نش ریخمو ناسرن تیاهب
 اناه دیس 3 د ۳ چب وسیع هاکره 7 * دون میسفل هتسد ودب

A - +¬- 

0 

 هک یه

 د

 ینعا مردپیادخو در مردپ یادخعا تفک بونعیو چ دبای یار اهعلاد ٩

 × درک اوخ ناسحا وت ابو درکرب شیوخ داوبو نیبزب یتنک نچ هک ہوھب یا
 تسدبوچ اب کاریز ۳ اب هک ینافو ا اطل عیجزا مسه رتمک ۰

 تسدزا ارم نونکا د ما هدش هورکود (كلام) نالاو مد درکروبع نر نیازآ دوخ |۱

 ینعی دنزب ارمو دیابب ادابم ایم مسرتیم وازآ نم کاریز هد یئاهر وسیع تسدزا مردارب

 كير دننام ارت تیرذو مک نرو اب هنیاره یک وتو +ارنادنزرفو ردام ۲
 هاو دوس اهرم ار شتاب یخ در روت : ارتا تیرتکرا هک مزاس ارد, ۳

 زبتسیب ابزبهدام تسیود ٭ تفرک وسیع دوخ ردارب یارب یناغمرا شاسد ۶

 واکهدام لهجو انآ یاههچ اب هدربش رتش یبو * چوف تسیپ اب شیم تسیودو رن ٥
LAنارك ادج ادج هتسد هتسد | و رک اب غالاهدام تسیو رن واک هد  

4 



 ۲۲ شیادبب رفس 0.

 اههنسد نایمردو دیک روبع نم یورشېپ تفک دوخ ناکدنبهبو درپس دوخ
 دسر وتب وسیع مردارب نوچ ک ک تنک هدومرفرما ارنیتضنو +دیراذکب هلصاف ۷

 + تسیک ن راز زا تمست شیپ هک انیاو یوریم ابگو ey | دیوکب تیبرپوتزاو
 نش هداتسرف وسیع ع ماقا یارب هک کش و تسیوئعب تاو نازا ییارکب ودي ۸

 اریناسک ههو نیمّوسو نمود نيچ هو * تسام بتعرد زین ویو" كنياو تسا ٩
 نینچ ودب دیسرب وسیعهب نوچ توک هدومرفرما ا ادا بتعزا کک

 اروا ع کاریز تبسام بتعرد بوقعی تاونب كنب كۇك ب +× دیک ۲.

 دیاش مب اروا یور نوچ عبو دیناشن مماوخ ورف دوریم نم شپ هک یناغمر ۳

 هاکهمبخرد او او درکروبع وازا شیپ ناغمرا سپ ٭ دیایرف لوبق ارم

 رشبوح رسپ هدز ابو زیک و دو هجوز ودو تساخرب دوخ هاگنابشو ٭ دربرسب ۲۳
E N TEیار نوب دز ناز او تشادرب ارناشیا + داد روبع قوبب وا  

 عولط ات یواب یدرمو دنام ات بوئعیو ٭ داد روبع زین اردوخ كلام ماتو 11

 اربوتعب نار تک ک دبایین هبلغ یورب هک دید وا نوجو + تفرکیم م 1

 ارم تفک سپ + دش هدرشف وا اب فرك یک رد بونعب نار تکو درک سل 1
 تاک یوہ * مکن اهر ارن یھدن تکرب ارم ان تفک دفاکشیمرجن هکاریز نکاهر ۷

 لب دوشت تئاوخ بوفعی وتان سې نیازا تفک + بوقعی تفک تسیچ وتمان ۸
 واچ نقاب ترصنو یدرک تهاجم ن ERY ادعباقاک ایزی و

 رواو یبزیم ارم مما ارچ تفک ز اساکا دوخ مان زا ارم تن تنک هدرک لاوس :

 ورور ارادخ اریز (تنک ) تیما لیئیف ارناکټآ بوقعیو +داد تکرب اجتارد

 درک عولط کورب باقا تشذک لیئونفزا نوچو * دش راکتسر ماجو مديد ۱

 نکرد هک ارءاسلا ورع رورما ان لیئارسا ینب بیس نیازا + دیکنلیم دوخ نارربو ۴

 E ءاسنلا قرعرد اربونعب نار فک اربز دنروخ یت تسنار

 ت ت

 مسو یم باب

O aoe ! 



 ها ۲۶ شیاده ا

 دیدب ارنادنزرفو نانز 2 اردوخ ناینچو E ودرهو دیسوب ارواو ه
 هدومرف تیانع یبا6رنب هب ادخ کیادن دنزرف شکن دنیا ناهاره نیا تنکو

 0 ٭ دندرک مظعت نش كيدزن ناشيا نادنزرف اب نازیک هاکنا ۶ تشا /

 مظعت نش كيدزن لیحارو فسوب سپ دندرک مظعت نش كيدزن شنادنزرف
 هیراد دوصقم هچ مدروخرب نادي هکیهورک نیا یاغزا فک ام × دندرک ۸

 تسارایسب ارم مردارب ی نک + مای تافسلا دوخیاقارظنرد اک ٩

 ما هتفاب تانا ترظنرد رکا هکلب ین تنک بوقعی راد هاکن اردوخ لام ۰

 7" ادخ یور ندید لثم مديد ارنیور کاریز ایرف لوبق مسد د زا ام شکشپ
 خیام اب چ اف ذی ی زوم کر ها یاب + یتشاد روظنم ۱۱

 هدرک جوک تنک * تفریذپ ان دو حاحا ارواسپ ٥ ۰ مراد زیچ هو تساهدونرف 6

 a زان لافطا EEE داش ماتا تنک میم وت هاره نمو عورب ۱۳

 و کا تم ووو اب رکو تسا نما

 LA SKE < ا ا ۳
 تعجارف ریعسب ۱ اردوخ هار و رواق دب ماب تانا کک 1۹

 یاربو - nm دو دوو هب بوقعی ااو 3۳ ۷

 E افکت متد رب ۳ ۳ ا تر |

 دوب را نارد روح همیخ هک ار ینیمز هعطف ن 1 چ دما دورف رهث لباتبردو 1۹

 دا ازاو د هارد کزن ی دیره طرق دید کدو شو شیزا ۲

 × دیمان نیا ۱ یهولا



  ofشبا دېپ رفس ۳

 مراهچ و یس باب

 ۰ ندید یارب دوب نیاز بونعب یارب اروا هک هل رخد هتي سپ

 اروا دوب نیمزنا سیر هک یّرح ازت و که ۶ تفر و

 هنیدب و و :اریو نش : باوخ مه وا اىب او

 اس کم ی . اخس ؛و تشکر تخدنا ینش ا نش هتسب بوقعب رتخد

 ریکب یفرب نرم یارب اررتخد ن ریا تفک هدرک باطخ رو روح يور هم مکشو

oا ۱ هدرک تمصع یب : ۱رهنید شرتخد هک دیش 2  aاب ضشنارسپ +  

 مکشردپ و × فنیایب ناشیا ان دک تک وک وو ار ردوا یشاوم

 دندینش ار نیا بوفعب نارسپ نرجو ٭ دیوک نخ یوب ات دما ن نورب بوئمب دزن ۷

0 

 رتخد اب هکاریز دش هنخورفا تدیب ناثیا مشخ هش كانبضغو دندنآ ارگ زا

 سپ + دوب یندرکان لمع نیاو دوب هوم لییرسا رد یتحابق لش باوخ مه بونعی

 یوب اروا تسا اش رتخد فیش مکش مسپ لد تفک هدرک باطخ ارناشیا روبح
 ارام ي نارتخدو دیهدب ا۾ ا اردوخ نارتخد هدوم ترهاصم ام ابو * دیهدب ینزپ

 دیناب ن نارد دشاب اش نارا زا نیمزو دبوش نکاس ام ابو _+دیرکب دوخ یارب

 تنک رتخدنآ ی تارداربو ردیب مکشو × دیک فّرصت ن را ردو دیک تراجتو

 شکشیپو رم +داد مهاوخ دیئوکب ںی ناو دیرادب روظنم ارم دوخ رظنرد
 نم ینزب اررتخد طفف داد ماوخ درک هجا دیهاوخ نم زا هدایز ردقره

 اریز دنتنک نخ رکج روم شردبو مکش باوج رد بوقعب نارسپ اما ٭دیراپسب

 ن A دنتفک ناشیدب سپ +دوب هدرک تمصع یب ارەنید شد نراشیا رهاوخ

 اب ام یارب نیا هکنوچ مهدم نوان یصختب اردوخ رهاوخ هک درک مماوتی

 یروکدره هک دیوشب ام نوچ رکا موش ی ناتساده این اب طرش * نیدب نکل *تسا
 دوخ یارب ارایش نارتخدو ممد اش | اردوخ نارتخد ۹ + ددرک نولخم اهش زا ۱"

 نوتخعو دینکت تباجا ارام نخ رکا اما + موش موف كي نش نکاس امش ابو مرک ۷

A 

۹ 

 طب 2 نانو + درک مھاوح جوک ایا ر زا هتشادرب ۱ اردوخ رتخد دب وشن

 ریخأت راک نیا ندرک رد ناوج ناو +داتفا دنسب روح نب مکش رظب و رومخ



of To شيادېپ ردس 

 + دوب رت یارک شردپ ۂناخ لها ةه زا واو دوب بوقعی رتخد فیش هکاریز دوغ هت

 هدرک باطخ اردوخ رهث نامدرم نما دوخ رش هزاوردب مکش شرسپ و روح سپ ۰
 دنوشب نک اس نیمز نیا رد سپ دنتسه شیدنا حالص ام اب نامدرم نیا +دنتنک 1

 نارتخد تسا عیسو ناشی یارب فرط ره زا نیمز كنيا دننک تراجت ن نا ردو

 اب ناشیا طرش نیدب طتف * مهدب ن ناشیدب | اردوخ نارتخدو مرکب ینزب ارن زا

 دوش نون ام زا یروکذ ره هک موش موتکی نش نکا ام اباد دنهاوخ ین ام

 دنراد هک یناوبحرهو ناشیا لاوماو ناشیا ار ایا دننوتخم ناشیا هکنانچ ۳
 TE هه یا اا عرش اا نو دوشیف امنازا ۶

 رهو دنداد اضر مکش رو رومح نخ دندمآ رد وا رش ةزاوردب هک یناسک

 نوج میس زور ندوب نوچ د:دمارد وارهش هزاوردب کین ز زا یروکذ ۰

 اردوخ ر یشمش یکیره هنید ناردارب کوالو نوعش بوقعی رسپ ید دنهوب و

 9 ارکش نیرسپ و روبحو + دنتشک ارنادرم ةو دندمآ رهشرب هناریلد هتفرک ۲۲

 بوتعی نارسپو # دندبآ نوریب هتشادرب مکش ةناخ زا ارهنیدو دنتشک ریشمش ۷
 چ دندوب هدرک تمصع یبارناشیارهاوخ ایز دندرک ت راغ اررهش نمآ ن اکتنکرب

 لاوما یانو + دنتفرک دوی ۳ سس هجناو ر( رد ناو غالاو اههمرو اهلکو ۲4 ۲۳۹

 + دندرک جا ران دوب اههناخ رد هچناو دندرب یریساب ارناشیا نانزو لافطا ةهو ناشیا

 ی دن ارمو تالا بارطفاب ار ارم تنک یوالو نوعشب بوقعی سپ ۰

 حمج نم رب اناه «یف هراش رد نمو دینخاس هورکم نابژررفو نایناعنک ینعب نیمز
 ی وا ایا دننک +موش ام ما هناخ اب نمو دننزب ارمو دنوش ۱

 ب دک لع هشحاف

 منو یس باب

 اغار وش نکاس اغا ردو یارب لیاتبب هب هتساخرب تن بوتعیب ادخو |

 یعذم یدرک رارف وسیع تردارب روضح زا هکیتفو دش رهاظ وترب هک یئادخ یارب
 ارثناکی نایادخ تفک دندوب یو اب هک یناسک ههو هناخ لهاب بوتعب سپ +زاسب ۲

 ضوع اردوخ یامخرو دیزاس هاط !رتشیوخو دیک رود تسا اش نارد ک

 ارم نم تزور زد هکییادخنآ یارب انا مورب لیاتی هب هتماخرپ ات »دیک ؟



  oشیادب رثس ۳0

 نایادخ هه اکا ٭ مزاسب يذم دوبیم نم اب متفر اک نماز ھو دزو ساخت ۷ هب

 یاهشوکرد هکیئاهرا اشک ای دنډاد بوتعی هب دوب ناشیا تسد رد رەنا

 دندرک چوک سپ * درک نفد دوب مکشرد هک یطولب ریز رانا بوقعب و دوب ناشیا ه

 بام گو فا اربوقعب ينب : هک دوب اشنا درک ادزک یار کز اد فرحا

 ئاق اب وا دیسر دشاب لیا تیب ناهو تسا ك ناعنک نیمزرد هک ز ولب بونعیو ۰
 دان لباتیبلبا ارناکم ك و دونا یتسذم اجنا ردو  دندوب یو اب هڪ موف ۷

 + ترکی دوخ ردآرب روضح زا هکیماکنه دوب نش رهاظ یورب ادخ اجنا رد ریز
 اناو دندرک نفد لیا تیب تحن طولب تخرد ریز ارواو درم هتفر "یاد هروبدو ۸
 مارآ ]9 را کعن و دین ارهاظ ترتب رپ رکید راب او 4 دیمات توکاب نولآ ۹

 2 نبا زا دعب اما تسیوتعب وت مان تفک یوب ادشو عفاف ناو ما

 دا مان لیئارسا اروا سپ دوب دهاوخ لیئارسا وت مان هکلب دوشن تناوخ بوتعی

 0 ینما وش ریٹکو رورآب منسه قلطم رداق یان تفک ریو ادخو |!
 مهراب هک ییمزو × دنوش دی دپ a و بلط زاو ص۵ ترا ۱

 ادخ سپ *داد ھاوخ ارنیمز نیا وت زا دعب تشرذبو ممد وتب مداد یتحاو ان

 تشاداپ رب ونس بوقعیو * دون دوعص یودزن زا تنک نخ یواب کیان ا

 نغورب ارناو ر نارب ینتخمر ةيدهو كنسزا لوتس دون لکت یو اب کیئاجرد
 ۱ کش ارد یر اب ادخنهک ارناکفا بوقمی سپ درک نیهدت ا٥

 هتارذآ هب هک دوب نام یتفاسم كدنا نوچو دندرک چوک لیاتیب زا سپ +دیمان 1

 شدیئاز نوجو + دشراوشد شندئازو دیسر لم عضو تقو ارلیحار دنسرب ۷

 نبحردو * تسا رسپ تیارب زین نیا هکاربز یرتم تنک اربو هلباق دوب راوشد ۸

 بدیم نیماينب اریو شردپ نکل دابن مان ینو انب اررسپ درم هکآریز ندک ناج
 تو دد نیوشا م تیب کا هارردو تفای تافو لیخاو,سشسپ 4

 لیارسا سپ × تسا لیحار ربق نوتس زورما ات ن نآ هک درک بصن یوئس یو ربفرب ۱

 لیئارسا تنوکس نیحردو ِپ ردیع جرب رب فرط نادب اردوخ ةميخو درک رک ۲

aدینش ارنیا لیئارساو چ ]9  

 ںوعشو بونعب ٭ 3 نیر هل نارسپ +دندوب هدزاود بوفعب شو ۳

 ی



 3 ۲٦1 شیادبپ رفس

 × نریماینبو فسوپ لیحار نارسپو + نولویز و راکاسیو ادوپیو یوالو ِ

 دننانیا ه ریشآو داج هل زیک هتل نا نارسپو + یلننو ناد لیحار زیک هّهلب نا نارسپ و ۳

 دوخ ردپ دزن بوقعیو + دندش دّلوتم وا یارب مارآ ن نادقرد هک ب وتعب نارسپ ۷

 تبرغ قعاو مهاربا هک یئیاج نما نوربح هک عبرا * هیرقب دنا یرغم رد ینا ۱

 رپو درمو درس ناج یحاو × دوب لاس داتشهو دص قحا رعو × دندیزک |

 × دندرک نفد اروا بوقعیو وسیع شنارسپو تسوپپ شیوخ موقب دروخماسو

 مشو یا

 نارتخد زا اردزخ نانز وسع +تسا نیا دشاب اردا و نشبادیپو ۳

 نّوعص رج ینعرتخد هایلوهاو ی ی نوا رج هداع ینعی تفرکب نایناعنک
 وسیع یارب ار زانیلآ هداعو + تویابن رهاوخ لبعما رتخد هتسیو × یوح

 دننانیا هدیئاز ارحروقو مالعبو شۇي همالوهاو + دازب ار لیرعر مسعودی

 نارسپو نانز وسیع سپ +دندش دلوتم ناعنک نیمز رد یو یارب هکو سیع نارسپ

 هک اردوخ "هنخودنا ئاو تاناوبح هو یشاومو تیب لها عیجو نارتخدو

 نوک نیمز هب بوقعی دوخ ردارب دزن ا هتفرک دوب هتخودنا ناعنک نپمز.رد

 نورا دک کس ماب هکنا زا دوب هدایز ناشیا لاوم هک ریو

 دش نکاس ریعس لبجرد وسیعو ناشیا شیاضک ناشیا یاو ببسب ۸

E ریس لبجرد مودآ ردپ وسیع شیادیپ تسا نیاو * تسا مودآ ناه ٩ 

 نز همس رسپ لیئوعرو وسیع نز هداع رسپ زانیلآ وسیع نارسپ یامان تسنیا ۰

 نیک عانمت و و زانقو راتعجو اوفصو رامواو نایت زافیآ قبو دوس

 نز هداع نارسپ دننانیا دار زانیلآ یارب ارقیلاع کو هدوب وسیع رښپ زانیلآ

 هیسب نارسپ دننانیا و عرازو تجن لبئوعر ناربپ دننانیاو »وسیع ۲

 هج رنز نوعبص رتخد ینعرتخد همابیلوهآ ن نارسپ دننانیاو *وضیع نز ۶
 زافیلآ ی نارسپ وسیع ینب ءارما دننانیا +دیئاز وسیع یارب ارحروقو مالعیو شوعی )0

 ریماو زانق ریماو اونص ریماو راموا ریماو نامیت ریما ینعی وسیع هداز تسخن 1
 نارسپ دنانیا «مودآ نیمزرد زانیا ءارما دننانیا ه قیلاهعریناو مات ریماو حروف

 ملا هل

< 



 ۲۰ شیادپ رفس ۹

 همش زیماو -ِِِ تحن ما دنشابیم وسیع نب لیئوعر نارسپ نانياو « هداع ۷

 نز هیسب نا نارسپ دننانیا زاد مودآ نیمز رد لیئوعر را ابا «هزم ریماو

 « رو ریماو مالعب ریماو شوعی ریما وسبع نز هابيل ین *« وسیع ۸
 مودا ۳ دننانبا + دنشابیم وسیع نز ینعرتخد همایلوما ءارمآ نیا ٩

 ا 5 یروح ریعس نارسپ دننانباو + دنشابیم ناشیا ءا ام انیاو دشاب ۳

 دانا «ناشیدو ربا و نوشیدو * ینعو نوعبصو لابوشو ناطول ینعی دندوب ۱
 مایبهو و ناطول , نارسپو جی نیمز رد ریعس نارسپو نایروح ءارما ۲

 لابیعو تو ناولع لابوش نا نارسی دننانباو + دوب عا ناطول رها *هدوب ۷
E ۳۶ی یک ۱ ینع نیه عو يا نوعبص ی دننانیاو ٭ مانو  

 دننانیاو + دینارچم ارنوعبص دوخ ردپ یاهغالا هکیاکنه دوم ادیپ ار رد ارمرک 3

 نادَُح ناید نارسب دننانباو *یتع رتخد هماییلومأاو نوشید ی دالوا ۲۷

 + ناتعو ناوعزو ناپلب رصبا نارسپ دننانیاو * نارگو نارتی و نابشآو ۷

 ربماو ناطول ریما دننایروح ءارما اهبا ٭نارآو صوع ناشید نارسپ دننانیا ۳

 ایا «ناشید ریماو رصیا ریماو نوشید ریما *ینعربماو نوعبص ریماو لابوش ۲,

 نیز رد کیناهاشداپ دننانباو +ریعس نیمز رد ناشی ءارما بس دننایروح ءارسا 6۱
 ابو × دک تنطلس لیئاسا ینرب یاشداپ هکنآ زا لبق دندرک تطلس موُدآ ۲

<Çدرک یماشداپ  liشیاج ردو درم لابو + دوب هباهنید وارهش مانو  

 نیمز زا ماشوح شیاجردو درم بابوبو + درک تطاس هرصب زا حرا از نب بابوب 6

 یار رد هک دادب نب داده شیاجردو درم ماشوحو + درک یاشداپ ینامیت ٠٥

 درم دانهو ٭ دوب تبوع وارهش مانو درک ییاشداپ داد تسکش ارنایدم 1 “1

 رخ توبوحر ر زا لّواشو درم هلتسو * دون یهاشداپ هقیرسم زا لمس شیاجردو ۷

 ۳ یحیی ا شینردو دزم لواقو درک یاشداپ شاجرد جم
 شربش مانو درک یهاشداپ راده شیاجردو درم روک نب ناناحلعبو *درک ٩

 تسنیاو +دوب بهاذ یم رتخد درام رتخد لیئبطبهم هب ةامسم یتنزو درب عا <.

 ریماو عانمت ریما « ناشیا یاهمانو نکاما و ناثیا ۳ بسح وسیع ءارمایاهمان

eریماو زانق ریماو *نونیف ربماو هل ربماو هایلوها ریماو + تیثی ریماو هَولع  



 ۷ ۲۷ شیادب رفس 3

 پی دنمودآ ءارمآ نانیا ه ماریع ریمأو لیئیدج ریماو تر اصبم شاو نامین €

 + تسا مودآ ردپ وسیع ناه « ناشيا كلم نيمز رد ناشیا نکاسم

 ننه و یس باب

 تسنیا *دش نکاس ناعنک نیمز ینعب دوخ ردپ تبرغ نیمز رد بوفعیو
 درک یی ینابوج دوخ ناردارب اب ارهلک دوب هلاس تنه فسوی نوچ بونعب شیادپ
 یولسدب زا فسوبو دوبیم شردپ نانز لز نارسپ و ههلب نارسپ اب ناوج ناو

 تسود رتشیب دوخ نارسپ ریاس زا ار فسوی لیئارساو *دادیمربخ ارردپ ناشیا *

 نوجو *تخاس.دنلب یئادر شیاربو دوب وا ٌیریپ سپ وا هکاریز یتشاد *
 واین زا درادیم تسود, شناردارب هه زا رتشی اروا ناشیا ردپ هک دندید شناردآرب

 ارا دید یباوخ فسویو *دنبوک نخ یتمالسب یو اب دنسناوتیف و دنتشاد هنیک

 اریباوخ نیا تنک ناشیدبو *دندوزفا وا ةنيکرب سپ تنکزاب دوخ نارداربب
 ابرب نم هفاب هاکان هک تسب ییاههفاب هرز رج ما یا + دیونشب ما نيد هک

 هیسوب شناردارب + دندرک نیس ا هب نما ESE یاههفاب و داتسیاب نش

 و روا چ مانو درک ارج تنطلس اربا ین ایآ دنتئک

 نارداربو دید رکید یباوخ سپ نآزا +دندوزفا وا ةنیکرب شناختو اباوخ ٩
 هدزاب و امو باتفا هاکان هک ما وید یباوخ راب كنيا تنک داد ربخ ناز اردوخ

 حد اروا شردبو ٍِِ ردو نارداربو ردپو + دندرک نح ارم هراتس ۰

 ةت نادر تردا نی انا "ید هک ت تسیباوخ هچ نیا تفک یوب هدرک

 اک و

 او تدریس NS ٭ دون مهاوخ تج نیمزرب ارو دمآ مهاوخ ۱

 دوخ ردپ هک ینابوج یارب شارداربو × تشاد هاگنرطاخرد اررما ن نآشرد لر
 دنکیفن یناپوچ مکشرد تناردارب ۳ تک تک لا + دنتفر مکشب ۳

 یتمالسو ورب نالا تفک اروا ٭ كییل تنک اربو متسرفب ناشیا دزن ارت ات ۶

 داتسرف ر نوربح یداو زا ارواو روایی ربخ نم دزنو نییب ارهلک یمالسو ناردارب

 صخشتآ سپ : دوب ی هراوآ ارد وا كنياو دروخرب واب یصختو + دما شو 3

 هک هدربخ | ارم موج یاردوخ ناردژرب نم تنک + یبلطیم هچ تنک تیسرب وا زا 1



 ۲۷ شبادبپ رنس 0۸

 دنتفکیم هک مدینش اریز دندش هناور اج نیا زا تفک درا + دنک یم یناپوچ اج ۷

 × تضای نانود رد ارن اشیا و دوخ ناردارب بتعزا فسوب سپ موریم ناتود هب
 اروا هک دندید هیطوت ماب دیایب ناشیا كيدزت کنازا فر دنددرودزا ازواو

 اروا دیابب نوک × دیایم هیاوخ بحاص نیا كنيا دننکرکیدکیو +دننکب !۱
 یوو دروح اروا ننرد یروناج مئوکو يزادني اههاچ نیا زا کیو مشکب

 ناشیا تسد زا اروا دیش ارنیا نوچ نییور نکیل *دوشیم هچ شیاباوخ ۲۱

 نیا رد اروا دیزیرم نوخ تفکن اشیدب نیر سپ » مکن اروا تفک نیناهر ۲
 تسد زا اروا ات هدینکم زارد وارب اردوخ تسدو دیزادنیب تسارح رد هک هاچ

= 

 دوخ ناردارب دزن فسوی ندیسر درج؛و چ دامن در دوخ ردیب نياهر ناشیا ۳

 ارواو +دندکوا زا تشادرب رد هک اردنلب یادر نا ینعی ارشنخر ۶
 دنتسشن ندروخ اذغ یارب سپ +دوب با یبو یلاخ هاچ اما دنتخادنا هاچ رد ٥

 نازح دسریم داعلج زا نایلیع سا هلفاق هاکان هک دید د هدرک زاب اردوخ ناشجو

 ادو هاگنا + دنربب رصع ار اینا دن وریمو دنراد راب ندالو ناسلبو اریتک ناشیا ۳1

 × دراد دوس هچ نتشاد ینخش اروا نوخو هک رو دارت تفک دوخ نارداربب

 ردارب وا هکاریز دشابن یورب ام تسدو مشورفب یایلیعسا نياب اروا دیئایب ۷
 کارد نادم راج نوچو +دنداد اضر نیدب شناردارب سپ تسام تشاگاو ۸

 شن هراپ تسيب هب نایلیعساب ارفسویو دندروارب نیشک هاچ زا ارفسوب دندوب

 هک دیدو تشکرب هاچرسب نوچ نیّورو + دندرب رص ارفسوی سپ دنتخورف ٩

 تفک و دما زاب دوخ ناردارب دزنو * دز كاج اردوخ ٌةماج تسین هاجرد فسوی ۲,

 ارادر هتشک اریرن زب و دننفرک ارفسوی یادر سپ ۴ مورب اج نمو تسین لفط ۱

 دنتنک نیناسر دوخ ردپ هبو دنداتسرف اردللب یادرناو * دندربورف شنوخ رد ۲

 تشک اک اراک یک + هناب تسا ترمپ یادر هک ک صیخشت ما هتفای ارنیا ج

 مش هیرد فسوب انیتب و تا هدروخ اروا ننرد یروناج تسا نم رسپ یادر

 رایسب یاهزورو 4 رب رد سالپ هدرک هراپ اردوخ تخر بوقعیو + تسا ۶

 دنتساخرب وا یلستب شنارتخد هو نارسپ ةو *تفرک مام دوخ رسپ یارب ۵
AN۲ زا سس  : : 

 سردب سپ ۰ موریم ورف روکب دوخ رسپ دزن راوکوس تفکر تفریذپن یلست اما



 ۹ ۲۸, نشیادپ رقم

 هجاوخ هکر انطوفب رصم رد او تخت نایناپدم اما + تسر اه یو یارب 1

۳ 

۳4 

0 

۳ 

 ۰ # دنتخورف دوب هصاخ چاوفا رادرسو نوعرف

 مشهو یس باب

 هک الدع یصخشدزن هر دوخ نارداب درو ادای ک ن زنا رد دش عفاو و

 هعوشب ةا ریناعنک درم رعد ادوهب جا ردو * دش نایهم تشاد م ۳۳7 هریح

 مان ریع ارواو دیئاز يرسپ نش نتببا سپ اینا زود هتفرک ارو او دید دوب

 یرسپ مزابو + دان نانوا ارواو دیئاز یرسپ نش کیک + دا

 ادوهیو *دوب برک ر د (ادوبب) دیئاز اروا نوجو دراذک مان هلیش اروا تیز
 ربع ادوپب هداز تسخنو ٭ تفرک ربع دوخ "هداز تخت یارب رامان هب ةامسم فز

 نزب تنک, نانو هب ادوهب سپ نا اروا دنوآدخو دوب ریرش دنوادخ رظنرد
 بت دوخ ردارب یارب یلسن هدروآاجباربرهوش ردارب ف یارد تردارب

 دارب نری هک یکم درجا رک وار ناو ا لس ناکا 4 | هکنوج نکل

 ۰ ر دهدن دوخ ردارب یارب یلسن ان درک لازن :ا ,نیمزرب دنا رد دوخ

 رامات دوخ سورعب ادو یو + دناریب زین اروا سپ دما دنسپا دنوآدخ رظنرد
 زین وا ادابم تنک اریز دوش كرزب هلیش مرسپ ان نیشنب هوی تردپ ةناخرد تفک

 یربس اهزور نوجو ٭ دنام دوخ ردپ ؛ناخرد هتفر رامات سہ ؛ دریب شناردارب لثم

 هر دوخ تسود اب وا تیزعن زا دعب ادویو درم ادو نز هعوش رتخد دش

 كنا دنتنک هدادربخ رامات هبو + دمآ هتمت هب دوخ هلک نانیچ مشپ دزن یالدع

 اریوب تخر سپ + دیآ ی هنمت E ٍنديچ یارب ترهوش و

 هزاوردب و دیشوپ یرداج رد اردوخ نینک و رب غرب رب هدرک ی نوریب نتشیوخ زا

 یر روا و تسا نه كور هوش دید ک ارز تست تسا هنمت هار رد هک مانع

 اردوخ یور هکآریز تشادنپ هشحاف اریو دبدب اروا ادوهب نوچ + دندادن ییزب

 تسنادن اریز ما رد و ات ای تفک هدرک لبم را 1 هار زا سپ * دوب لیشوپ
PESN PTE ۱۷هلکزا هلاغزب تک هر یا يهدپ هج  

 رانزو رهم تنک مد ورک هچ ارن تنک سرب ان ید ورک ابا تفک متسرفيم ۸



 ۲٩ شیادپپ رفس 1

 نتسآ یوزا واو ارد ودبو داد یوب سپ یراد تسد رد هک یئاصعو اردوخ "

 ادوپیو * دیشوپ یکویب تخر هتشادرب دوخ زا ارعقربو تفرب هتساخربو ٭ دش
 اما درکب ا تلادازا ات داتسرف درس تسود تییدب ارهلاغزب

 يانیع هاررس هک ةشحاف نآ تنک نیمرب ناکم نآ نامدرم زاو *تفاین اروا ۲

 اروا تفک هتشکرب ادوپب دزن سپ ٭ دوبن اا رد ۂشحاف دنتفک تساىک دوب هتسگن ۳

 راذکب تنک ادوهب ٭ دوبن فسا رد ةشحاف هک دنیوکیب زین ناکم نآ نامدرمو متقابن ۲۲
 × یتفأین اروا وتو مداتسرف ار هلاغزب كنيا موشا اوسر ادابم دراد کن دوخ یارب

 زا كنیاو تسا هدرک انز رامات وتب سورع دیتنک هدادربخ ازاد هلم هسزا دعبو ٣٤

 ا دوش هو دیرآ نوری اریو تفک اذوهب سپ نش نتسازی : انز ۲۵
 ES اهزیچ نبا كلام زا تفک هداتسرف دوخ رهوش ر دپ .دزن دندروآ ی نورب

 ادویو × تسیک نا زا اصعو رانزو رم نيا هڪ نک صن تنکو ما نش ۳۷

 مدادن هّليش دوخ رسپ هب اروا هکاریز تسارت هاکی نم زا وا تنکو تخانش رامآ

 نراماوت كنيا دیسر شامح عضو تقو نوجو + تخانشن رکید اروا دعبو ۷
 لاحرد هکد روا نوریب اردوخ تسد یکی دیئازیم نوچو *دندوب شجر رد ۸

 تشدو بنا نوزیب لا نیا تفکو تسب شتسدرب هتفرکز مرق یناسیر هلباق ۲

 نیا یفاکش هنوکچ تنک هلباقو دنآ نوریب شردارب كنياو دبشک زاب اردوخ

 نایسبر هک شردارب نازا دعب اهن مان صراف ِ سپ دابوترب فاکش

 ٭ دیمان حراز ارواو دیآ ن نوری تشاد تندرب ارزمرق

 ر وچ هر ۷ اروا هکینالیعسا تسد را راد دوب نوڪر اخ

 تمدخ ارواو ۳ الا او دن رد فسوپ سب e تسار شتسد مم 4 ص

 0 عقاوو + درپس یو تسدب ارشیوخ كلام ماتو تشاکر ب دوخ ةناخم ارواو درکیم



 1 ۹ شیاذپ رس

 ر اسا دنوآدخ هک دوب هتشاک دوخ كلام ماتو هناخرب ار وا هکنآ زادعب دش

 هناخ رد هچ شلاوما ج ربا دود تکی و فاد.تکررب ر ی

 دوب یو اب ها زا تشاذکآو فسوی تسدب تشاد هاو + دوب ارح رد هجو 1
 زا دعبو ٭ درب رظنم كينو مادنا شوخ فسوی و دروخم هکینلزج ی تشادنح

 باوخ مه نم ای تنک هتخأدنآ رظن فسوب رب شیافآ نز هک دش عقاو روما نیا

 هنأش رد نم دزن ها ز زا ماقا كنيا تفک دوخ یاقآ نزب و ۱ اما بوش ۸

 نیا رد نم زا یرتکرزب *تسا هدرپس نم تسلب دراد هاو درادن ربخ تسا

 هنوکچ سپ یشابیم وا جوز نوچ وت زج هتئادن غیرد نم زا یزیچو تسین هناخ

 فسویب هزورره هچرکاو +مزرو اطخ ادخمو موشب ككرزب ترارش نیا بکنرم

 عقاو یزورو +دناب یو دزن اب دباو وا اب هک ترکی شوک کوب تنکیم نخ
 + دوبن هناخ رد اجنا یک هناخ لهاز زاو دزادرب دوخ لغشب ات دما رد هناخش هک دش

 اهر شدی اردوخ ةفاج یا اما ین ارن نمای تفک هتفرک ا ها

 درک كرن یو تسدب اردوخ تخر هک دید وا نوچو * تفر نوریو تخنرک ۴
 نکس اتدزک نایب ناشید,« دز ادص ارهناخ نادرم ٭ تخرک هناخ زاو ۶

 زاوابو دوم نم اپ ات دمآ نم دزنو دنک ضم ار ام ات دروآ ام درت | اریناربع درم
loنم دزن اردوخ ةماج مدروآرب دایرف دنلب زا اراب هک دیش نوچو × مدرک دایرف دنلب  

 شیاقآ ان ی تشاد هاکن دوخ دزن ازوا ةماج سپ # تفر, نوری و درکرارف هدراذکآو ۱1

 ةدروآ ام یارب هک ی اربع مالغ نا تفکه درک کد نومضم نیدب یوبو * دما هناخم ۷

 شیپ !ردوخ ةماج مدروآرب دایرف دنلب زاواب نوچو + دنک س ارم ات دما نم دزن ۸

 ېم ۰

 مچ

 نایب یوب هک دینش !ردوخ نز نخ شباقآ نوج سپ ٭ تخبرك نوری هدرکاهر نم ؟

 اروا فسوب یاقاو نوک ذأ وا شخ تسا هک نيچ نچ تمالغ تفک درک ٠

 * دنام نادنز رد ااو ENE ناریسا هک ناخ نادنز رد هتنرک >

 نادنز ةغوراد رظنرد ارواو دوبرفیم ناسحا یوربو دوبیم بفسو اب دنوآدخ اما ۲

 درپم سوی تسلب دندوب نادنزرد هک ار اینادنز هه ناز و ةغورادو چ ۳

 دوب یو تسد رد هچنادب نادنز ةغورادو *دوب نا ننک وا دندرکیم اجنا رد هچناو م

 + درواب e EA SOE دوبیم یواب دنوادخ اریز .درکیم کت
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 بس ےس ےس
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 گاف راه دادی رفس 1۳

 مچ باب

 هاشداپ شیوخ یاب رصم هاشداپ زابخو یقاس هک دشعقأو روما نیازادعیو

 رادرسو نایقاس رم ینعی دوخ هجاوخ ودب نوعرفو + دندرک اطخ رصم

 فسوی هکیادنز ینعی هصاخ اوفا سیئر نادنزرد ازناشیاو + دون بضغ نازابخ
 فقیر : ار فسوب هصاخ جاوفا ر ادرسو * تخادنا دوب سوبحم اجنارد

 ۱ 2 اوو دام نادنزرد ندمو کھ كمدخ ارقام

 ناب قاب یوم در باوخ ربیعت قفاوم مادک ره «اردوخ باوخ مادک ره

 دما ناشیا درن فسوب نوچ نادادماب + دندوب سوبحم نادنزرد هکر صم هاشداپ

 وا یاقا نادنزرد یو اب هک نوعرف یاههجاوخ زا سپ + دنتسه لولم كنباهک دید
 مانید یباوخ دنتنک یوب + تسا نیک اش ئور ارج زورما تنک تدرب دندوب

 ی سی ته اھ اهرہبعت NESE اشی دب فسوب کنسرو کف

 تنک هک ناب ۳ ادرس اش نایت اه سوره اکیا هکر

 لک ناو دوب هخاش هس كاتردو *دوب نمیور شې یان ن

 دوب ن« تسدرد نوعرف ماجو + داد نیسر روکنا شیاشوخو دروا وا لکو

 یوب فسوب + مداد نوعرف تسدب ارماجو مدرشف نوعرف ماجرد نیج اراهروکناو

 ارترس نوعرف زور هس زا دعب * تسا زور هس هخاش هس تسنیا شرببعت تنک 8
 2 یاس هک یباس مسرب یهد یو تسدب ارنوعرف ماجو دراکزاب تبصنجو دزارفارب

 ارم لاوحا هدون ناسحا نیو نکدای ارم دوش وکین وتیارب هکبماکنهو + یدوب

 ناز ز | عقاولاف هکا ریز + روآنورب هناخنیا زا ارمو زاس روکذم نوعرف دزن 2

 اما ×× دنکفا ,E بود رخ هک ماهدرکن ایراد ااو ماهدش .كیدزد نایناربع

 ما۵بد یباوخ زین نم تنک فسوی دوب وکین رییعت هک دید نازابخ سیر نوچ

 م عط مسقره ریز دبس ردو * تسا نمرسرب دیفس نان دیس هس گلنیا هک

 + نرو تسنم رسرب هکیدبس زاارنآ ناغرمو دشابیم زابخ هنیزا نوعرفیارب

 هم زا دعیو *دشابیم زور هس دبس هس تسیا شریعت تفک باوجرد فسوپ
 + دنروح وتزآ ارتنشوک ناغرمو دزیوایب رادرب ارتو درادرب وتزا ارترس نوعرف زور



 ۳ ها نیایش
 نج ص

 تخاس دوخ مادخ همهیارب یغایض دوب نوعرف دالیم موب ک مس رور نچ

 اما × تشارفارب دوخ نارکوت نایمرد ارنازابخ سیر رسو نابفاس سیئر رسو 1

 سیر اماو + داد نوعرف تسدب ارماجو دروازاب رکا ار ارنایقاس سیئر ۲

 سیر ی د دوبهدرک رییعت AEE فس وب دک رادب ارناز یخ ۳۳

 o مم سم اس

 رح < ےن

 هی ¬

 + درک شومارف اروا کلب دو دایی ارفسوب نایقاس

 کیو لټچ باب

 اک اک دک یار چ دک د دشعفاوو
 هدمارب 2 هرفو تروص بوت واڪ تنه ی هاگان هک ٭ تساهد اتسیا

 بثعرد و تروص دب یکی واک تنه كنباو + دندي رم واشر

 تر ناواکنیاو ٭ دنداتسیا رپ راکب لّوا ناواک نا یولهپ هدمارب رز اهنا

 نروعرف ذو دندربورف اربرفو تروصبوخ واک تنهنآ تشوکرغالو تروص

 :E هلبنس تفه كليا هک دید یباوخ هرابرکیدو دیسخم زابو + دشرادیب

 انازا دعب «درمزب یفرش دابزا رغال هلبتس تفه كنباو + دیايمرب قاس كيرب

 راد نوعرفو نوربورف ارایو هرق هلن کک نا رغال یامایسو * ورم
 همهو داتبرفق ا برطضم شلد راه اکمع + تسییاوخ كني هک دبد مش

 -رنکزاب ناشی دب اردوخیااوخ نوعرفو دناوخ اررصم نامیکح میجو نارکوداج
 نوعرفب نایقاس سیئر هاکنا + دک ربیعت نوعرفیارب اراهنا هک دوبن یکاا
 دوخ نامالغرب نوعرف + دما مرطاحم نم یای اطخ زورما کر هدرک ضرع

 + دومرف سبح هصاخ جاوفا رادرس نادنزرد نازابخ سپر اب ارم هدون بضغ

 باوخ ۵ باوخ ریعن قاوم كيره مديد یاوخ بش كيرد واو نمو

 من هصاخ جاوفا رادرس مالغ دوب ام اب اجنارد یناربع یناوجو +مدید
 هایم رارکی ره درک سم ENE یاهباوخ واو مد کن

 اس E نا جت 8

 نوعرف ۳ ِ ضوع E تخر , هدیشارن ۱ اردوخ ررر E نورین



 هاب شاھ رق 1

 وتترابردو دکر یمن ارناهک ت سیف یبکو ماثید یباوخ تفک فسویب نوعرف * دمآ ٥
 نم زا تفک حاپب ارنوعرف بسوی ٭ یک شرببعت ات یونشیم باوخهک مدبنش

 کلنگ اپ نروعرفو × داد دهاوخ پاوج ییمالس | رن وعرف ادخ تسین ۷

 تشوک هبرف واک تنه هاکانو + اهداتسیا رهن راکب كني هک مدید دوخ باوخرد ۸

 نویز رکید واک تنه کكنیاو +دنرچمم رازغرمرب مار رهزا تروص بوخو ٩

 مدوبدیدن یتشز نادب رصم نیمز ییانرد هک تشوکرغالو رم ير رایسو
 + دنروخ یع اروا ةبرف واک ت فه تر فل نازکو ا ب ا بقعرد ۰

 لثم ا تروص هکاریز دندش اپآ نوردب هک دشن مولعم دنتفرورف اپا ما کشب نوجو ۲

 رپ ًابنس تنه كنياهک مدید یباوخ زابو +مدش رادپ سپ دنام تشز لوا ۲۳

 هدرمژپ یقرش دابزاو كی راب كشخ لبس تفه كنباو + دیایمرب قاسکیرب وکینو ۳

 ۱۱ درود روی هلبتس ثفه نارغال لیتو هور ازا ۶

le۳  
 رکین واک تفه *تساهدادربخ نود کد دهاوخ هچنآ a نوعرف 1

 تنهو کب باوخ اناه ات یکی وکی هلبئس تفهو دشاب لاس تفه ۷

 دابز زا یلاخ هلبنم تفهو دشاب اس تفع دندنارب ازآ بتعرد هک ترور عطواک

 ادخ هما تسنیا عفک نوعرفب هک یس «دشابیم طحن لاس تنه هدرمژب یقرش ۸

 نیمز ارد رایسب نا ترس تنه ًاناه ٭ تساهنخاس رهاظ نوعرفب دکیم
 رضم نیمزرد ناوارف یاتو نر تبا طخ لاس تنه ناز ادعبو بابل ِ

Eدوشن مولعم نیمزرد یناوارفو ٭ تخاسلهاوخ ہابت | ارنیمز طو دوش شومآرف  

fباوخ نوجو +دوبدهاوخ تضع تباغب هکاریز دیا وا اره توش  

 ا ا باجزا هثداخا هک تسانیا دش ریکم هینرمود نوعرفب

 ادیب ار مکحو ریصب یدرم دیاببم نوعرف نوکآ سپ + دروآ دهاوخ دیدب یدوزب ۳

 دراکرب نیمزرب نارظانو دکب نيچ نوعرف *«دراکب رصم نیمزرب اروا هدون 4

 یاهاس نیا تالوکام ةهو +درکب رصم نیمززا سخخ ناوارف لاس تنهردو ۵

 اهرمشرد كاروخو دنیام هریخذ نوعرف تسدریز ارغو دننک 3 دییم هک اروکی

 رصم نرییزرداک ی لاس تنه ةهجت نیمز یارب كاروخ ات +دنراد هاکن ٩



 60 ٩۱ شبادم مس

 نوعرف رظنب نخ نيا سپ » درک هابت طف زا نیمز ادابم دوش هروخذدوب )رس ۷
 لک اریسک ایا تفک دوخ ناکدنیب نوعرفو دما تتسپ شناکدنب یه ناو ۸

 تفک سوپ نوعرفو *تسبورد ادخ حوز هک یدرم تفای مناوت نیا

 # تسین مکحو ریصب وت دننام یک تسا هدرک فشک ونرب ارروما نیا لک ادخ
 وت زا تخنرب هکنبا زج دنوش ظتم نم موق اف ون نرخ شاب نم ةناخربو ۰

 + متیاکر صم نبمز یافرب ارت هکنادب ,تفک فسوبب نزؤعرفو ٭ شاب رکرزب ا

 تشاذک فسوب تسدرب ارنا زا هدرک نوری شیوخ تسدزا ازدوخ رتنکلا نوعرفو ۲
 هبارعرب ارواو * تخادنا شزدرکرب نبر نبرز ینوطو درک هټییار ر ان ناّیکب ارواو 4۴

 یارب اروا سپ دینز وناز هک دندرکیم ادن شور شپو درک راوس دوخ نيود

 وت نودبو متسه نوعرف نم تنک فسویب نوعرفو ٭ شاک رب رصم نەز
 ار فسوی نوعرفو + دکن دنلب رصم ضرا لکو د ۱ اردوخ قاپ اب تسد ںیکچیہ م

 فسوبو داد ینزب ودب ارنوا نهاک عراف طوف رخد تانسأو ديان عف تانفص

 هاشداب نوعرف روضحم هک يتقو دوب هلاس یم فسوبو * تبفر نووزنی رصم نټتزرب 7

 تشک رصم نبجز یاقرد نشنوریب نوعرف روضح زا فستویو دانشیاب رصم

 تاک اسب در ترک او لرجع نیز نوار لاس تهرد
 ك هرخذ اهرپثرد ارك اروخو درک حح دوب رصم نینزرد هک ارلاس تفه نا

 ا کی ری توا دک نارد ارزهشره یلاوح عرازم كارؤخو ٩

 HERE زا هکاریز دنامز هان باب زا هکنآ ان .درک نیخنذ ایرد كبر لیم

 لطوف رتخد تای هک دشنیئاز فسوب یارب رسپ ود طن یاماس عوقو زا لبقو ۰

aریز داهن مان یمنم اردوخ ةداز تسخن فسّویو *ذازب شیارب نوا نهاک عراف  

 مارفآ ا + داد یشومارف مردب ناخ یانو رت متشم یاغز زا ارم ادخ تنک ۲

 یناوارف لاس تنهو »دینادرک رواراب مذ نټنز زد ارم ادخ تك ریز دیمان ۴

 تفسوب هکنانچ FO طعف لاس تفهو + دش یربس دوپ رصم نچمزرد هک ها

 نوجو + دوب نان رتصم نیز یان رد نکیل دش دیدپ انیمز ةه رد طفو دوب هننک هو

 دندروارب دایرف نوعرف دن نان یارب موق دش طض یالتبم رصب نیمز "یا
 چ دینکب دیوک امشب وا هاو دیورب فسوب دزن بنک نایرصم ٌهمهب نرعرفو

3 



 ةف را 11

 نایرصب هدرکز اب اراهرابنا همه فسویو تفرک و رف ار نیمز یور "یاع طع سپ 1
 دزن هلغ ديرخ ةهج انیمز ةمهو » دش تض رصم نیمز رد طع تخورفیم ۷

 ے

 : هچ لش تش نیمز یافرب طحن اریز دندما رصب فسوپ ر

 .مودو لهج بای

 تک تد نانا صر د هلشهک دید نوچ بوتمی اماو ۱

 دی ورب اجنادب تسارصم رد هاغ هک ماةدینش كنيا تنکو  دبرکنیم رکیدکیب ارچ 1

 ی رب قطری چ یج  جریغو مک تسب ز ات دیرت انآ زا امیاربو ۳

 ِع

 یه

 تاتسرفهن شناردارب اب بوتعی۱ ارفسوپ زدارب نیماینب اماو er دورف رصپ هلغ

 ةه TEE نایرد لیئارسا ینہ سپ دسر و ودب ینایز ادابم تشک اریز 0

TE 1دوخو دوب تیالو ما و + دوب ناعنک نیمز رد طخ  

 نجس اروا هداپن نیمزیور ۳ سوي نارداربو تخور رفیم هل نیمز ها هم

 ناشیدب اردوخو تخانشب ارناشیا دید اردوخ ناردارب فسوب نوچ + دندرک ۷

 2 اک نا ا 3 ا 2 اما ۳ س

 آد 1 وب تن لب بد کاپلرخ ا واج دلا ا ۹

N a ۱۱ ETE 39 ۱ا 3  

 هکلب هن ۳ × دننسین e تنامالغ و 9 ۲

 بت ۳۹ تسام ردپ دزن دوو رک کی ندیم كي

 E تفر e نوری اا | نوعرف ا E KA زا روط نیل ۵
 درواییا ارایش ردارب ات دینسرفب ناتدوخزا | اررفن كي + دیایب تا ارد اش رت# 5 ردارب 3

 نوعرف تایم او هنأ تساش اب قدص هک دوش هدومزا اش نخ ان دیناب رب ریسا او

 مس زور و دب تخادنا نادنزرد زور ۀس ما ارناشیا سپ × دیناسوساج 4



 ¥1 2 شا : رتص

 ہاک ره E ۲ 6و دیتا هنزو دیکب ۱ ار نی ی نایت

 هغ هتفر قوا دکاب ریما یخ ترادز برد از زرچارب جنب دیه یو

 ناخ ات 39 دزن اردوخ كجو رداربو * دیربب دوخ یاههناخ ی یارب ۰

 دارت ازش AS SSRs × دندرک نینچ سپ هدیریغو دوش یبدضت اش ۲

 مدینشنو درکیم هئاختسا اب هکیتفو مديد اروا ناج نت اربز مدرک اطخ دوش

 نکن ایشهب 5 تفك ناشیا باوجرد نیّورو دیر امرب نت نیا ورنیازآ 7

 ناشیاو + دوشم تساوخ زاب وا نوخ .تلدبا سپ دیدینشتو دیزروم اطخ رس هک

 ناشیا زا سپ +دوب ناثیا نایمزذ قاجنت کاریز دمفی تسوب 5 د 5

 نايم زا ارنوعشو درک یکتنک ناشیا اب هتشکرب ناشیا دزت و کس هتسج هراک

 یاطاوج ات دومرف فسویو دان دنب رد ناثیا یوربور اروا هتفرک ناشیا ٥
 ندا وام که ) E از قیام دنزاس رپ هلغ زا ازناشیا

 هنأ ور ایم ا زا طب دوخ = ناراح رب ار 1 هب دندرک نیتچ ناشیاب و دنهد 1

 دهد دوخ هب كاروخ | ۳ درک واک لر لزشرد اردوخ لدع a د دن ذش ۷

 نم دقن رک دوخ ناردارتهیو ۳ دوب واز ادع نهد رد تلیباهک دید | اردوخ دن ۸

 CE تفرك ندییلط نا ا تسا نم لدعرد كنياو تس ر

 5ر دبدر سپ + تساهدزک اب ادخ هک تسیچ نیا دنشک هدش نازرل 3
 3 دک هداد ربخ دوب شن ,عقاو ناشیدب هجا زاو ۳۹۹ نانک نیز ۳

 کو » تشادنپ نیمز ناسوساج ارامو تفک نخ اما تیا نیمز کاج 5 ۲۱

 € منه دوخ ردپ نارسپ ردارب هدزاود ام ۲ ىف سوساجو مقداص ام متنک ۷1

 ا او وقت رور کچ کو توک 0

 ی هک دینسه وک تسار اش هک دیم ماوخ نیا زا تفک اب تسا نیز اح هک

  دیورب هتفرک دوخ یاههناخ یی یاربو دیرا اذک نم دزن اردوخ ناردارب زا

 لب دینسب سوساج ا هک تفاب ماوخو نت رم دز !ردر رخ كجوکرد داربو

 هک دشعفاو و . EEN ردو مک در اغیار اش ردارب هاکنقداص 2

 و 5 گهر لو ةسک كلبا دنذرگبم للاخ اردوخ یاذدع نوچ

 سوفعب ناشیا ردیو * ډندیسرتب دندید  اراۆي یاپسبک ناشردبو ناشبا نوجو 7



 ۳ شا رک 2/۸

 لو 7 نشو تسپ فی یاب هالفا اب ږ ارم تنک ناشیدب

 تنک هدرک ضرع دوخ ردپ هب نیيژر * تسا نم رب هه نیا دیربب دیهاوف ۷

 ار راپسب نم تسدب اروا مرواین زاب وت دزن ازوازکا نکب ارمرسپ ود.ره
 ۲ تسا هدرم :شردارب کاریز دنا دهاوخن ام اب مرسب تفک + دروآ ماوخ زاب وت دن ۸

 دینس یاو اه دسر ودب یاب .دیورب هک ی مار رد هاگرهوتسقا اهناواو

 و ب دیهاوخ ذورف روکب نزح اب ارم
۶ 

 مد لهچ باپ

 0# PIN هکا دا لو تار اوو + دوب تخ نیمز رد طقو

Eهچب دیرخم ام یارب یاروخ كدناو دکر تنک ناشیدب ناشردپ  

 اش اب اش ردارب هاگره ت تسا هننکه درک یکحأن اپ درا تنک نش کت ودب ادو ۳

 هلاروخو موز : قیرف ابا ام ردارب ون رکا + دید دیهاوخن ارم یور دشابن ۽

 هکر تفک ارام درم نآ کاریز م موریف یتسرفن اروا ون رکا اما ٭ مر تیارپ 8

 رک ېدب نب ۽ ارچ تفک لیئارس | × دید دیهاوخن ارم یور دشابن اش اب اش ردارب ٦

 ۳ نادنواشیوخو اب لاوحا دم دننک دیر اد رکید ردارب هک دیداد ربخ .درم ناب ۷

 ارواو دیراد رکید رداربو تسا كنز زونه اش ردب [

 یت ن اردوخ ردارب تنک دهاوخ هک تسنادیم هب هجو مداد عالطا نومضم نیدب 1

 ۱ زا انس تنک لس دوخ رده ادوم سیب دا ۸
 ۱ روا ما وا نماض نم زین ام لافطاو وتو ام مريو ملک ت شیزو عرب ٩

O2 تروضحب ر ابر 2 ۱ ام رو  

 u. E 3 ا eT مود ةبنرم |!

N >دبرادرب دوخ فورظرد نيز نيا یوکټ تار زا دکب ار نیا  

 هتسپو ندالو ارینکو لسع یردفو ناب یراق رب درفآ یارب و

 در اش یاطدع ةنهدرد هکیدقن ن و ن 2 ا دو *مادابو 1۳

 هتشادرب اردوخ ردارب و # دشاب نن یوپس دیان دبرب زاب دوخ تسدب دوب لش ۳



 1۹ 2 شات ب رفس

 کب درمآظنردا ) r yf نا دزنو دیرش هناوز 11

 نب مدش دالوا یب رکآ نمو دنسرنب اش ءاره ارنیماینبو اش رکید ردارب ات دراد

 اب هتفرک تسدب ارفعاضم دقنو هتخادرب | ار ناغمرا ن دادی اوو × مدش دالوا ٥

 نوج فسوت اما +دنداتسیا فسوی روضحم نمآ دورف رصیو دندش هناور نیماينب 7
 هدرک چذو ربب هناخم ارصاضتا نیا دومرف دوخ ناخ رظانب دید ناشیا اب ارنیماینب

 هکنانچ نا رج می عزم اب ن ناشیا هکاریز نیب كرادت ۷

 نادرم و دروآ فتو هناخ ارن :اشبا درم تار درک .دوب هدومرف فسوی ٨۸

 لوا دک نآ بسم كتنکو دندش هدروآ فسوب هناخم هکنوچ دندیسرت

 ارانو دک هل اتر یو درو مرش امرب ان دنا هدروآ ارام دوب تش در ام یاطدع رد

 هناخ هاگردرد ننکیدزن تفسوت ناخ زظانبو ارام ناراجو دزاس كولم ٩

 + مدنآ كاروخ دیر ئاو لوا ةنرم ةت یدیم اب دننک تش لکم ودب ۲۰

 رد سکره دقن كنا ہک مدرک زاب اردوخ یاطدع یر لزنب نوج دش عقاوو ۱
 مدد کس + ما هدرواز زاب دوخ تی رنو ما نزوب ام مشن دوب شلدع هنهد ۲

 ام یاطدعرد ارابدقن سک مادک منادین ما ةدروا دوخ تشد كاروخ دیرخ یارب

 هنازخ اش ردپ یاذخو اش عادخ دیتعرتم دیشاب اتالم تنک × دوب هتشاذک ۳

 نوري ناشيا دزن ارنوعش سپ هب .دیعر ,نزب اش كن تسا هداد :ییززو کار ۳

 اردوخ یاپیاب ات داد ناشیدب ا ةدروآ رد تفسوج هناخ ارناشیا و  دروا ۴

 نت E دنتخاس رضاح ارنافیراو ٭داد ناشیا ناراب هفولعو دننمش ٥
 ةناخ قوب نّوجنو ê دیاب ار هک دندوب نهیشاریز رظب تنو ۳۹

 نانزبور یو روضحمو دندروا هنا یو 5 دز اکیا یک :اغمر ۱ دنا

 دیدرک ارشرکد هک اش ریپ ردپ ایا تنکو دیدرپ ناشیا نتمالس زا سپ ٭دندا ۷
 اتو تسا تمالسب ام رد تبالغ دنتنک +دراد تایح لاحم انو تتسمالسب ۸

 دوخ ردارب هدرکزاب اردوخ ناچ نوجو + دندرک نجعو مظعن سپ «ثنز لا ۹
 نیر هک اب تاچ کز داچا سادات تاک دید ار نشین هاک

 شرم هکنوچ وو × دانک محر ون رب ادخ مرسپ یا تنکو دیدرک اروارکذ ۲,

 ایتآ هر تولخ سہ تساوخ نرتسیرک یاجو تفاتشب دینجب شردارب رب



 54: شیاذبرفس و

 ماعط تنک هدون یراد دوخو دما نوریب هتسش اردوخ یورو + تسیرکب ۱

 اب هکیایرصم یاربو ادج ناشيا یاربو دندراذک ادج یو یاربو *دیراذکب 7

 نیا هکاریز دنروخم اذغ دنناوت یمن نایناربع اب نایرصم هکاریز ادج دندروخ یو
 هما. رخ ۰ RA داد ِد > 1 5

 تسخن قفاوم هداز تسخن دنتسشنب یو روضحو *تسا هورکم نابرصم دزن ۲

 × دندون بّجن رکیدکیب ناشیاو شیلاس دروخ بسحب لاس دروخو شکداز
 صح نادنچ خب اب ا وک اش یارب دوخ شپ زا اههّصحو ۶

 ےس

 ا دندیشون یو اب و دوب نارکید

 نو بها

 هک کود اندر 0 یاهدع تنک هدرکرما دوخ تر

 ارش یه ت 9 0 ِِِ و کرم SA نکرب ترا درب

TE او ر سد RS 

 فسوب ی هدرکن ٌیط دنچ یتفاس زونه لش نوریب رهش زا ناشیاو +دندرک <

0 

 تک ی

EE EEGارف ناشیدب نوجو باتشب صاحت ¿ نر دا نا ی  

 ماقا ۱۳ eS ea یدب ارچ وکب ار :اشیا یدیسر

 ناس نویس دبدر دب دیدرک هچا رد دنزیم لات ن ۳ دف نارد

 ااح دیوکم نینج ماقآ ارج دنتفک یوب ES اس رس رد

 هات هنهد رد 5 ایا اب دنوش رکن ینچ بکترم هک تنامالغ زا

 ۱۳ را هک دهاب هتک نب تر و ناعنک نیمز زا مدوب هتفای
 ئاتا مالغ زی امو دریچ دوش تفای تن الغ زا مادکره م دزن + مدزدب ای الط

 1 وا دز - و رم تو

E۳ درک ست واو در و  

 دندز كاج اردوخ تخر د ۳۹ × دش هتفای ۰ نیماينب لدعرد م اجو درک متخ

 ا کوا ES a رب رزشب هد کر توت



 ۷۱ ۹ شیادہپ رفس

 تنک ناشیدب فسوی * دنداتفا نیمزرب یو روضحو دوب بنا زونه واو دندمآ 9

 + مغزیم لافت هتلا یدرم نم نوچ هک دیتسنادن ادب هتک هک سی راک ا نیا

 مان تباث ار شیوخ نهانکیب هنوکجو مک ضرع هچو مئرک هچ اقا تفک ادوہب ٦
 دع تای شتسدب ماج هکناو زین ام كنيا تسا هدومن تفای رد ریس هک ادخ

 ماج کنآ کلب مک نینچ هک نم زا اشاح تنک + دوب مبهاوخ دوخ یاقآ نامالغ ۷

 هاگنا چ دیورب شیوخ ردپ دزن یتمالسب اشو دشاب نم مالغ دش تفای شتسدب ۸

 دیوکب ینخس دوخ ئاتا شوکب تمالغ ونشب مافآ یا تنک تما یو كيدزت ادوهپ

 زا ماقا + یتسه نوعرف نوچ وت هکاربز دوشن هنخورفا دوخ مالغرب تیضغو 8
 مدرک ض رع دوخ یاقآبو + تسب ردارب اب ردپ اراش با تنک نیسرب تنامالغ 2

 اھت واو تسا هدرم شردارب هک وا یریپ كجوکرسپو تسیریب ردپ ارام هک
 يو ٭ درادیم تسود اروا ردب و تسا ننام و ردام زا ۲

 ناوج نآ مت و یاقابو * من یورب اردوخ ناهنچ ات دیزآ نم دزن اربو ۲8
 اب دیک شیوخ ردب E دنا وتیف

 هچ دید دیهاوخخ رکید ارم یور دیابن اش اب اش رنک ر دارب رکآ یتنک دوخ نامالفبو ۲

NTاردوخ و نان مدیسر دوخ ردپ تمالغ دزن نوچ هک دش عقاو  

 نمک دیر ام یار و ار هوا هک تک × متنکز اب

SEREمنأوتین ۱ گر کاربر تفز مبهاوخ یا ابا دات  

 اما ا کک اب و ا ام اب اک داد ی

 متنک نمو تفر نوری نم دزت زا کیو + دیئاز رسپ ود نم یارب ما فر ک ۸

 دیزب نم دزن زا زی ارنیا رکا ب مدیدن اروا نآ زا دعبو تسا كش نبرد هنیاره ٩

 ا ۳ سر ورف روکب نزح ارم دیفس یوم اتاھ دسر ودب ینایزو ۰
 یو ناجب وا نر تب AE او و مورب دوخ ردپ تمالغ دزن

 درم دهاوخ وا تسین رسپ دنیب هب نروچ هک دش دهاوخ عقاو ۲ تسا هتسب )

 کار + درب دنهاوخ ورف روکب نزح اردوخ ردپ تمالغ دیفس یوم تنامالغو ۲
 دا دبآ ان مروابنزاب ون دزن اروا هاکره مک بش رسب نماض دوخ ردپ دزن تمالغ

 ی ضوعب تمالغ کنی ام نالا سپ ٭ دش مهاوخ رضنم دوخ ردپ دزن ج



  YFشیادپرفس ٤

 دوخ ردپ دزن هنوکچ اربز چ دورب دوخ ناردارب ءارهرسپو دناب دوخ یاقآ ۶

 + هب دوش عفاو مردی هک ار دال ادایم این ۰ نم ابرسپو مورب

 حک لهچ باب

 سپ دک یراددوخ تسناوتن دندوب هداتسیا شروضح هکیمج شیپ فسویو ١
 بفسوب هخیتقو دنان OR دک نرورج نم دزن زا اره ۳

 ةناخ لهاو نابرصمو ټسیرک دب ااو × دیناسانش دوخ نارداربب ارنتشی

 مردب ایا مس بفیوب نم تفک اردوخ ن ناردارب فسویو +دندینش نوعرف ؟

 بیرطرضم یوروضح هک ریز داد دنتسناوتن ل نیو باوج شنارداربو تسا كنز زونه ۱

 بندما كيدزن سپ دیایب نم كيدزن تفك دوخ نارداربب فسویو *دندش

 ریثتنو ذیوشم یر لاحو *دیخورف رصپ هک امش ردارب فسوب منم تنکو ۵
 (اریسوفنر) ان داتسرف اش اعور شېپ ارم ادخ اریز دینخ هرف اخ دب ارم هک دیدن

 غو بیش نیز رد ط هک تب | نش لاسود لاح اریز ٭دراد هاکن قنز ٩

 ر اغ شور شپ ارم ادو بورد 4 دوب دهاوخرابش هن زین رکید لاس ۷
 اش نالاو دن بسا مع نا راشو دراد هات نمز رد ی اش یارب ا ۸

 یا هناش لها ارب افاو نوعرفرب ردپ ارم وزوو. ادخ هگلب دیداتسرفن ابا ارم

 نت رتي دینوک ودب هتفر مردب دزنو دیبا ۽ تخأاس رصم نیمز هرب م کاسو ۹

 7 نم دزن تسا هتخاس رصم نم 0 اس ارم ادب تب

 نارو تناسب و و ی اب نم كيدزن ا ر ناس نت نشوج کز ووا دانم

 3 کاریز غار یر ان دن یراد هنچره اپ تاهمرو تاهلک و تنارس ۱

 كيا و + دیدرک اون یب E تاهناط لهاو وت اد ام تا طجت لاس ۳

 # كیوکیم نخ اياب هک تسم هد نابز دنیی یه نیماينب مردارب ناشچو ايٹ ناینچ
 هدوف لیتو دیهد ربخ دبا لبد هچآ زاو رصم رد نم تحشجح هه 0 سپ

 نیماینبو تسیرکب هلخب وا نیما دوخ ردارب ندرکب سپ ٭ دیروآ اجیدب رم ردپ 6

 دعب و تنسیرکب ناشیارب نیسوب !ردوش ناردارب ههو +: تسیرک یو ندرکرب ۵

 دندینش نوعرف هناخرد ارربخ نیاو *دندرک وکتنک یو اب شناردارب نازا



 ۷۹ + شیادی رفس

 «دنآ ی شوخ شناکدنب رظنبو نوعرف رظنبو دنه فسوی ناردارب دننکو
 اردوخ نابابراهچ دینکب نینچ وکب اردوخ ناردارب تک فسوب هب نوعرفو ۷
 هتشادرب اردوخ یاههناخ لهاو ردپو + دبورب ناک نیمزب نش هناور و دیکراب ۱۸

 وتو + دیروخم نیمز "یپرف زا ان مهد ی اشب اررصم سس دین نم دزن ٩

 دیرکب دوخ نانزو لافطا یارب رصم نیمز زا امارع دینکب ارنیا یتسه رومأم

 کاریز دشابن دوخ بابسا یبرد اش نراشچو +دیئای هنشادرب اردوخ ردیو ۲

 فسویو دندرک نانچ لیئارسا ینب سہ * تسا اش نا زا رصم نیمز یا ینوکیت ۲۱

 + دومرف اطع ناشیدب رفس دازو داد ناشیدب اهبارع نوعرف شیامرف بسحب
 خو شن لافثم دصیس نیماينب هب اما دیشخم تخر تسدکب ناشیا زا كيرهبو ۲

 سیاننب نش راب غا هد داتسرف لیصفت نیدب دوخ ردپ یاربو *داد هماج تسد ۲
 سپ «دوخ را شروخو نانو هلغب تش راب ا هدام هدو رصم 5

 زانم 4 هاررد راهنز ت تفک ناشیدب و دندش هناور صخرم اردوخ ناردارب

 دند ن ناعنک تیمزب بوئعی دوخ ردپ دزن ,دنار رصم زاو +* دنحم ٥

 سا رصم نیمز یان کاح راو تسلا كنز ۷ تسرب دنتک تاک ا واو ۳1

 فلوت هک نت ر درد ی ۲

 هداتسرف وا ندروآ یارب فسوب هکاریثامارع نوچو دنتفک یوب دوب هتنک ناشیدب

 نم رحب تسیفاک تفک ل یئارساو + دیدرک تنز بوتعی ناشیا ردب حر ۳ دون ۸

 ٭ دید ماوخ روا م درم زا لبقو مورم تسا ننز زونه فسوپ

 و لهچ پاپ

 ردپ یادخ یارب انابرفو دما عبرت هب هدرک چوک تشاد هچرهاب لیارساو . ۱
 تنک هدرک باطخ لیئارسا هب بش یاهابور رد ادخو + دینا ارذک یتعا دوخ ۴

 و درد یادخ هلا سه نم تفک ٭ كيل تفك بوقع یا بوتعی یا ۴

 ون اب نم »دروآ ماوخ دوجوب ون زا مظع یتا بنا رد اریز سرتم رص ندنآ
 اردوخ تسید فسویو ا مهاوخ زاب هتبلا این زا ارت رتو دمآ ماوخ رصب 1

 ردپ لیئرسا ینبو دش هناور عبشر زا بوفعیو * تشاذک دهاوخ وت نایثچرب ۵



3 

۷ 

 ٩1 شیادپب راس ¥4

 را ندردا ةهجب ی رپ ّ ۰ نازو 1 بوثعی نت

` REY ور 4 rent 

 موخ یارمپب ار شیوخ بتیرذ یم اتوا اردوخ نارسپ 9 نارتخدو چ ب 3

۸ 

۹ 

۳ 

۱۱ 
۳ 

 نخ
۳ 

14 
 و

 شارسبو بوفع دندنارصب هک لس ۱ نارسپ یاهمان تسنیاو ی

 نرو نورصحو وتو كونج نسور رناسبو * بوتعب هداز تسخن نیو

 نز رسپ هک لؤاشو رخوصو :نکایو دم درو نیمایو یو نوع نارسپو

 ربع ادوهب نارسپ و *یرارمو تاعفو نوشرج یوال نارسبو *دوب یناعک

 نارس و E ناعنک نبمز رد ام جرم صزافو ِِ نانواو

 بوبو «وفو عالت را نارو + دندوب لوماحو نورضح سراف
 هک هی ن نارسپ دننانیا ,e نولیاو ذراس نولوبز نارسپو

 نارسب سون هه دیئاز بونع يارپ « مارا نادق رد هتید دوخ رتخد اب ارابن

aنوصأو فو وشو یجو نوینص داج نارسپو * دندوب رثن هسو  

 رهاوخو هم هعیربو یوشیو هوشیو هتم ؛ ریثآ نارسبو + یی او یدوراو یریعو

 "ناب هه نا 4 دننانپا اب لیبی رباح هعیرب نارسپو حراس ناشبا

 نز لار نا سد +« دیئاز بوفعب یارب ارهدزناش نیاو داد هيل دوخ رتخدب

 نیاز مارفآو يسم رصم نسز رد فسوی یاربو + نریاینب و فسوی بوقعب

 لس هم ایت نارسپو : از شیب نرآ ناک جراف لموف رد تان سا هک دنده

 نارسپ دینانپا + درآ ر محو مو شرو یاو نابعنو اربجو لییشاو رکاب

 * مش ناد رسبو رپ هد راهچ هه دندش نیاز بونعب یارب هک لبحار

 رتخدب ن بال هک هاب , نارسپ دانی + میورصیو ینوجو لیتحت یان ن نارسپ و م

 کین ا + دندوب رال تنه هه دی بوقع یارب ارناشیاو داد لبحار دوخ
E Ehبوفعب نارس ناز ی 2 ذندش دیدب یو بلص ز  

۳۸ 

 ۱ 8 ۳ ۳ ۳ نادناخ سونن عیج سپ دندوب رثن ود



 Yo »۷ ا بم د رثس

 لیئارسا دوخ ردب 0 سیا تخاس رضاح اردوخ ةبارع فسوب و + دندما نشوج ۲۹

 ٭ تسیرک شندزکرب یتدمو تخموایب شندرکب دیدب اروا نوچو دورب نشو

 + یتسه كنز لاحب ات هک مدید ارت قور هکنوچ مري نوت رک تیک تای ایام

 ربخ ارنرعرف ات مورم تفک ار شیوخ ردپ هناخ لهاو دوخ ناردارب فسوب و 1

 3 نم دزن دندوب ناعنک نیمزرد مردپ هداو هناخو ماردارب موک یوبو مهد

 كلام لکو اههمرو اههکو دنیشاوم لها اریز دنتسه نانایش نادرمو دنا ۳

 + تسیچ اش بسک دیوکو دبلطب ارایش نوعرف نوچو + دنا هدروآ اردوخ 5

 ات ام دادجا مو ام مه مهتسه یشاوم لها لاج ات تیلونط زا تنامالغ دیئوک ۲۶

 × تسا نایرصم هورکم دننسوک نابش ره هکاریز دیوش نکاس نشوج نیمزرد

 :منهو لهچ باب

 ےس

 ۳۹ وا و E 6 ا ۳ هچرهو

 نرعرفو × تشاد اپ رب نوعرف روضحم ارناشیا هتشادرب رفن دوج ناردازب ۲

 متسه دننسوک نابش تنامالغ دنتنک نوعرنب تسیچ اش لغش تنک اروا ناردارب

 کاریز موش نکاس نیسز نیا رد ات ما نما دنتفک نوعرغبو ٭ ام دادجا هو ام مھ 1

ET PERE Eو تا  

 باطخ فسوی نوءرفو * دننک تنوکس نشوج نیز رد تن دنب هک مراد انف 0

 تسن یور شیپ رصم نیمز + دنا هنآ ون دزن تنارداربو تردپ تنک هدرک 1

 9 نکاس نشوج نیزرد كب نکس اردوخ نارداربو ردپ نتمز نیرتوکی رد

 ا نازک ر ارت دا لاک ناک ناسا یاسر یو

 تشاد أرب نوعَرف روضحم ار ی هدروآ وتعب دوخ ردپ فسویو * نادرک

 E یاظاس مايا تنک بوعي نوعرفو × داد تکرب ارنوعرف بوتعیو ۸

 1 عن اقرار * تسادنچ ٩

< 

 تبرغ یاهزور رد ماردپ رع یاهاس مایابو تسا هدوب دیو كدنا نمرمع یا

 + دما نوریب نوعرف روضح زاو داد تکرب ارنوعرف باغي و ر ناشیا ق



۱ 

  Yîشیآکیرنس 1۷

 نیرتوکین رد رصم نیمز رد یلعو داد تنوکس | اردوخ نارداربو ردپ تسویو

 تشاد LS اشكي دوب هدومرف نوعرف هکنانچ سیسمعر ضرا رد ینعی نیمز

 لایع دادعت بس ار شیوخ ردپ “ناخ لها هو دوخ نارداربو ردپ فسویو
۱ ۲ 

 ضرا و دوب تخ هدایز طی ریز دوبن نان نیمز یا ردو * دینارورپ نانب ناشیا

 نیمزرد هک اررقن مان رخ دیدرک اون یب طح بیسب 0 رصم

 دش ما ناک راو رس e ی نوجو E نوعرف "نانا ار مرقن

 o eT تفک تفسوی ۲ ذش ما شن

 وو درا فسوی دزن اردوخ شاوم سپ × تسا نش ما "" مهدیم

 داد ناشیدب ن ۳ اعلام ناوک یاههمرو نادتفسوک یاههک و ناسا ضرع

 لاتا نوجو + دینارورپ تار ارناشیا ناشیا یشاوم هه ضوعب لاد

 هک مرادیف ین دوخ یاقا زا a کنم یو روضع مود ود دش یربس

 اب نمزو ادب زجو نیدرک ام یاقا ن زا ماهبو یشاومو تسا نش مام ام شن

 موش كاله وت رظن رد زی أم نیمزو 2 × تسین یاب یزیچ ام یاقآ روضح ٩
 ات نب رذبو وشب نوعرف كولم ام نیمزو امو رخ نانب ارام نیمزو ارام سپ

 هتارب اررضم نیر یا تفسوی سپ دنا ریاب نیمزو مریفو میک تسیز
 ناشیارب : طح هکنوچ . دننخورف اردوخ "هعرزم سکره نایرصم . کاریز ديرخت نوعرف

 اهرهشب رصم دح ع نیازا اراخو ب دش نوعرف نآ زا نیمزو دوب تخم
e ۲ ِِ 0 ۳ 

 اراش نیمزو زورا كايا ٠ و و و نیز

iلصاح نوجو × دیراکب ارنیمز ان تسارذب امش یارب اناه مدیرخ نوعرف یارب  

To 

 غا رویا هک ایر راز زا هّصح راهچو دیهد نوعرف هب سم کلب دسرب

 ارام وت وت دنتنک »اش لافطا ةهجب ماعطو E اش کاروخ یاربو

 فسوب سپ » ماب نوعرف مالغ ان مبايب تانتلا ا دخاس ایحا 7



 ۷۷ ۸ شیادب رفس

 رخ دشاب نوعرف نآ زا سخ هک دادرارق زورما رار ارنوناق نیا
 نیمز رد رصم ضرا رد لئاساو +دشن نوعرف ناز زا هک طتف هنهک نیمز زا ۷

 بوقعیو 4 دندیدرکریتکو روراب رایسبو دننفرک نارد كلم نش نکاس ننوج ۸

 تنهو لهجو دص بوتعی رع یاطاس مایاو تسیزب لاس كفه رصم ضرارد

 نیبلط ارفسوب دوخ رسی دش ككيدزن لیئارسا تافو نيج نوجو *دوب لاس ٩
 راذکب نم نار ریز اردوخ تسد ماهتفاي تانتلا وت رظنرد رکا ن کود

 دوخ ناردپ اب هکلب جانم نفدرصم رد ارم رانزو نکب نم اب تناماو ناسحاو ۰

 × درکم اوخ یتنک یا تنک نکن فد نابیا ربق رد هتشادرب رصم زا ارمو ماوخم
 شخ دوخ رتسپ رسرب لیئارماو دروخ مست شیارب سی روخم مق مارب تنک ۱

 محو لهج با

 ا

 گلتبا 1۳ رار تیرو E a ا وک 0

 چ تمشنب رتسبرب هداد تیوتن ارناشیوخ لیئارساو دیآیون دزن فسوب ترسپ

 ارم نش رهاظ نب ناعنک نیمز رد زول رد قاطمرداف یادخ تفک فسویب بوتعیو ۴

 رایسب یاموق وت زاو مادرک ریثکو روراب ارت نم هنیاره تنک نیو ٭ داد تکرب

 نالاو *داد ماوخ ید تاربج ون تیوذب وتزا دهب ارنیمز نیاو مروآدوجوب ه
 مای رص وت دزن هک زا لبق دندن نیاز تیارب رصم نیمز رد هک ترسپ ود

 ٭دوب دنهاوخ نم ناز زا نوعمشو نیر لثم یسنمو مارف دننسه نم نا زا ن اشیا
 یاپمانب دوخ ثراردو دنشاب ون نآ زا یروایب ناشیا زا دعب هک ون دالوا اماو

 نیمز رد نم دزن لبحار مدا ن نادف زا نم هکییاکنهو 4: دنوش یبسم دوخ ناردارب ۷

 انآ رد ارواو ۳ تا ۳ هک دوب یاب یفاسم دنا نوچ درم ءاررسب ناغک

 دید ار فسوب نارسی لیئأرسا نوجو + مدرک ندد دش اب م تی هک تارفآ هاررسب ۸

 نب ادخ هک دننم نارسپ نانیا تفک اردوخ ردپ فسوپ + دننسک نانیا تنک ٩

 ناشجو +هد تکرب ارناشبا ان روایی نم دزن ارناشیا تنک تساداد اجیارد ۰



  ۷۸شیادپرفس 4٩

 1 یو كيدز ار ناشی, سب دید تسناوت هکدوب هش رات یرب زا لا
 هک دربیف ناک تنکف سوی لئارساو *دینکدوخ شوغآرد نیموب ارناشیاو

 ازناشیا فسویو + تساهداد ناشن ن زین | ارت تیرذ هد ۱۳

 تفرکارود ره فسویو دان نیمزب ورهدروآ نوری دوخ یوناز ود نایمزا ۳

 دوخ پچ تسدب ار یسمو لیئرسا بچ تسد لباقب دوخ تسار تسدب ار عارفا
 تسد لیارساو درو یو كيدزن ارناشیاو.نیئارسا تساز تسد لباقب8:

 اردوخ پج تسدو دوب رثکچیک واو دابع مارفا رسرب هدرکزاردار ردوخ تسار

 +× دوب هداز تسخن یمنم کاریز داد تکرح تسارفب اردوخ و یا

 كلاس مهرب | ماردپ یو روضحرد کیادخ تنک .هداه تکرباربقسویو و

 هک ةتشرف 3 ۰ دک تیاعر زورما ات غدوب زور زا اره هک ادب .یدندءب 1

 ماردب اررسپ ود نیا هداد یصالخ یدب ره زا ارم

 نوجو × دنوش ریثک رایسب نیمز طسوردو دوش تناوخ ناشیارب قعاو میهاربا ۷
 دما دنسپات شرظنب دابج ارفا رسرب اردوخ تسار تسد شردب هک دید فسوی

 فسوبو *دک لقت سم رسب مارفا رس زا ارتآ ان تفرکاردوخ ردپ تسدو ۸
 تسار تسد تسا نیا هدازتسخن اریز نینچ هن نم ردپیا تنک دوخ ردپهب
 یوق زین وا منادیم مرسپ یا مادیم تفک هدوم با شردب اما ×راذکب وارسب اردوخ ٩
 دهاوخ رتکرزب یوزا شرت ردارب نکیل دیدرک دماوخ كرزب زی واو دش دهاوخ,

 هداد تکرب ارناشیا وا زورنا ردو + دیدرکد نهاوخ رایسب یاهتما وا تیرذو دش ۲,
 یسمو عارفا اک تنک دنهاوخ تییللط تکرب لئارسا وتب تک

 مریم نم اناه 7 ایپ لیئارساو +داد چرت ۳ ار مارفا سپ دانادرک ۲0

 ةصح وتب نمو + دروآ دهاوخ زاب اش نار دپ نیمزب اراشو دوب دهاوخ اش ابادخو ۲

 + مفرک دوخ ناکو ریشمشب ناب بروما تسدزا زنا هک مد ی تنار ,دارب زا هدایز

 مو منو لمچ باب

 اشب رخا مایارد هچنا زا ارامش ات دیوش عج تفک نناوخاردوخ نآرسپ بوتعیو 1

 دوخ ردپهبو دیونشبو دیوش عج بوقعی نارسپ یا ٭ مد ربخ دش دهاوخ عقاو ۳



 هک ]و نا سمی تم

oےل  

 ۷۹ ٩٩ شیادبب رقص

 « غرف یادتباو نم یاناون ..ینم هدازتدخ ون نیبور یا دیر کا نوک لاا

 « تفای ییاوخن یرترب 11 ل ناشر + یزد تلیضفو تعذر تلیضف

 + دمارب نم رتسبهب یبخاسم تمرخب ارتا هاگنآ ۰ یدنارب دوخ لپ رسب زب هکاریر

 ثروب نم سفن یا ٭ تسناثیا یاهریشش ظ تالا ۰ کردارب یوالو نوعمش
 بضغرد یز ء شابم دعم ناشیا لاب نم لالج یاو و راغي

 مح داب نوعلم + دندرک یہ ارناواک شیوخ یازدوخردو هدنننکا اردرم

 ق رفتم بوثعب رد ارناشبا ءدوب دنت هک ارز ناشبا بضغو دوب تخ هک ناشیا

 تتسد هدوتس دنهاوخت تاردارب ارت ادوتب یا ٭ مک هدکارب لئارساردو مزاس
 ادوهب × درک دنهاوخ ملظعت | ارت تردب نارتبو دوب دهاوخ تنانشد ۹

 ج

۳ 

۲ 

1 

 هدرک عج ار نتشیوخ ريش «یدیارب راکش زا مرسپ یا تسیا هچ ریش

 ادوپب زا اصع < دنا زکال اروا تتک تتسیا هدامزبش نرجو دارج یا نک رد

 اروارمو ی ایم زا یئامرف نامرف هن و هدش دهاوخن رود

Eه هتسب ومهب ارشیوخ خالا کو امت اردوخ رک چد دک  

 بارشب شنانچ +دیوشیم ل ارشیوخ تخرو بارشب اردوخ ةماج

 ردنب دزنو دوش نکاس ایرد رانکرب نولویز * تسا دینسریشب شنادندو خرس

 نایمرد تسیوف راج راک اس .٭ دیسردهاوخ نودیصب ان وا دودحو :اهینک

 « تفاي انکلد ارنیمز و تسا هد A ET نوچ + نییاوخ اپاغا

 اردوخ موق نرد ٭ دیدرک جارخ هدنبو درک خراب یارب ارشیوخ ندرک سب

 دوب دهاوخ ۍراپ ناذ »:لئارسا طابسا زا یکی نوج ه درک دهاوخ یرواد

 + کن را شراوس ات درکبا رسا ةنشاپ هک « قیرط راکرب ی مفاو هاررسب

 واو ا موج یوزب یورک داج و تاجن رظتنم 02 ا

 هناکرلم تاذلو هدوب دهاوخ بزج وا نن ویک +دروا دھار موج ناشیا بقعب

Eو ۳ ا ا زا اف تب داد  

 یو ی | 9 0 اس

 هک هدیدزک یونم بوتعی ربدق تسدب شنسد یاهوزابو «دنام عاق تّوفرد



 92: ښی ۸

 هد E ارت هک تردپ یادخ زا اےس رکو ا تساجنا زا ۲۵

 ۳ تام لعا زا ااا ا کرل هک فلطم رداق زاو

 لابج تاکربرب تردپ تاکرب » مرو اناتسپ تاکربو ه تسامفاو لتسارد 1

 قرفربو «دوب دهاوخ فسوب رسربو یدبآ یاههوک دودحربو هدم ق ییاف لزآ

 ۱ ۰ ج و دراشیم هک تمسکرک نایب رج داش نیکو یار دارا ۱ هک وا ۷

 طبس هدزاود ناتیا همه +: درک دهاوخ میسفن ار ترا ج ناماکناشو هدروخ دهاوخ ۸

 ۱۳۳ اترك نادي ناشار ديا تشاو دامان

 دوخ مین نم تنک هدومرف تبصو ارناشبا سپ × داد تکزب یو تکرب قفاوم ٩

 : چ دیک نفد تسا یتح نورنع یارعرد هک "هراخمرد مارب اب ارم موشیم یتیم
 څا ا ورورد یزم WT | هلنکم یارحگرد هک "هرافمرد ۲

 ۱۳ دو رخ رقم کم یار ىح نورفع زا ار ن ی مبهاربا هک تسا ۱

 دندرک نفد ارهففر وا هجوز و قحا ات دندرک نفد ار هراس شاهجوز و مهارب و

$Fای * مدون نفد ارهیلاجتاو  a 

 نینک رتسب اردوخ یاهیاپ رب نایایب دوخ نارس اب ار تیصو بو نوجو ۴

 5 × دیدرک یتیم شیوخ موقیو دادب ناج

 ١ مه ات باي

 فسويو + دیسوب ارواو تسیرک یورب هداتفا دوخرذپ یوررب فسویو ۰

 ۱3۳۱ 0 ارت ارادو یاب اکو هکازیایط

 طونحرد اهزور رذنبا هکاریز دش یرپس یو راکرد زور لهجو دندرک طونح ۶

 « ۲ نوجو نی مام یو ك زور رپ ادم فرم نک ۱

oهداد 3 ارم 0 هی هک نوع 7 اسب ۳  

Eکس ردوخت رادیو چو زب  eوري تل نوعرف  

 ۷ دغ هناور فسوی سی +٭ نک نفد ۱ اروا شا وس وتب تردپ کاج ۷



Al شياو .٥ 

 خماشم عیجو دندوب یو ةناخ اشم هک نوعرف نارکون ةهو دیک نفد اردوخ ردپ
 شردپ ةناخ لماو شناردارب ربو فسوب ناخ لها هو + دنتفر وا ابرصم نیمز ۸

 هیارعو + دننشاذکاو نشوج نیمز رد اردوخ یاههمرو اههلکو لانطا هکنیازج ٩

 هک دا هاکنیرخم سپ *دندوب ریثک رایسب یوباو دنتفر شماره نار اوسو زین ۰
 ردب یاربو دندترک تن رابسو مظع یتأم ۳ ردو دندیسر تسا ندا فرین

 ارام ني | نیبزنآ نکاس ي IT × دون یزکهحون زور تنه دوخ ا
 نآ ور نیاز زا تسا تخ ام نایرصم یارب نیا دنتنک دندید داطآ هاکنیرخرد

 نارسپ نانج مه *تسا عقاو نذر فرط نادب هکدندیمان مارصی لبا ارعضوم
 ,دندرب ناعنک نیمزب اروا شارسبو × دندرک ار ربا کیروط نادب وا

 یارب ىح نورفع زا ار نا اپ مهار | هک نم یارک "هراغمرد ارواو

E 1نفد زا دعب فسویو × دندرک نفد یا د دوب نر ٤ 

 دندوب هتفر یواب شزدپ نفد یارب هکیناسک هو شیوخ نارداب اب دوخ ردب
|oتسا هدرم ناثیا ردپ هک دندید تسوي ناردارب نوجو + دنتشکرب زصم  

 یوب هکآریدب همه تاناڪم هنیاره دراد هنک ام زا نا سوپ را ۲ دیتنک

 لبق وت ردپ دنتتک هداتیرف فسوب دزن سپ × دیناسر دهاوخ اب ماهدرک 1

 :یاطخ هاک هک م راد الا 0 0 * تنک هدومرف رما شندرم زا ۷

 ناکدنب کن وکآ سپ دناهدرک یدب وثب هکاربز یئامرف ونع اردوخ ناردارب

 × تسیرکب فسوی دنشنک نخ" یوب نروچو امرف ونع 1و ردپ یادخ

E ۱۹فسوپ + متسه وت نامالغ ت كنپا دنتنکو دنداتفا ج نمازی  
 نم هرابرد اش زی AE دیسرتم تک اا

 ها ہک دک یراک ان درک ین دصق نآ زا اد یل دنا دی

 اراٌش لافطاو ارامش نم .دیشابم ناسرت نالاو +× تسا نش زورما کنانچ دیاف ۲1

 رصمرد فسویو *تفک ناشیدب زیوا لد ناو داد لست ارناشیا سپ مارورپم ۲

Eدرد یک لاس هدو دص فسوی و شردپ ۀناخ : عاو وا دنام  

 زن ینم رسپ ربڪام نارسو دید ارمارفا مس تشپ نار فسویو ۳
 مریم نم تنک اردوخ ناردارب فسویو +دنتفای دلوت فسوپ یاهونازرب 4

6 

۲ 

۳ 



  ATشیادپ رس .0

 م یارب هک ینیمزب نیمز نیا زا اراشو دوف دهاوخ دقفت اش زا ادخ انیقیو
a aeد لابی ا ینبب فسویو »< درب ده  

 دیهاوخ اغا زا ار ارم یاهناوفتساو دوغ دهاوخ دتنت اشز زا ادخ هنیاره فک

 نیز رد هد درک ظوتح ارواو دوب O حس رد درم ستسوب و x ر ۲1۹

 4 دینتشاذک تب من 5 رد ردم



 کپ ١ ےک

 ی

 لوا باب

 هاره شاهناخ لها اب سکره دندنا رصچ هک لییارس! نارسپ یاهمان تس | نیاو

 ۶# نیمأینب و » نول ویزو راکاسی وچو یوالو نوعمشو 4 × دندمآ بوعي

 دا دی دپ بوتعی بلص زا کیسوتت هفو او داجو یلاتفن و نادو

 هقبط نآ یانو شناردآرب قو فسویو *دوب رصم رد فسویو دندوب رفت

 دندیدرک رواروز تبان یب و ریئکو دندش رشتنمو روراب لیئارسا یبو *دندرم

 ارفسوی هک تساخرب رصمرب رکید ییاشدا اما ۶ تشک رپ ناشیا زا نیمزو ۱

 و هدایز ام زا لیئآرسا یب موق اناه تنک دوخ موتبو + تخ انشق

 كنج نوچ هک دوش عقاو اوو دنوش دایز هک ادایم مک راتفر تکحم ناشبا اب دیا

 سیز زا هدرک كج ام ابو دنوش ناتسادم ام نانمشداب زین ناشیا دبآ دیدپ

 لاد روم یاهردب اوناشیا ات شاک ناشیارب نارکرس یک

 × دندزک انب ار سیسعرَو موتیف ینعب هنیزخ یاهرهش نوعزرف یاربو دنزاس
 اا یزاو ندید و رشعمو دارم رتدایز دنا لاد ا

 ۳ + دنتفرک تمدخ لظب لیثارسا ینبزا نایرصمو »«دندوم یم زارتحا
 یدنتخاس غلق ینارحم لع هنوکرهو یزاس تشخو یراک لکب تخ ی یدنب هبارناشیا :

 یناربع یاههلباق و د گوبیم ما یلدا ن راشیارب هک یتمدخرهو

 ِ Lk ES ا هدرک رمآ دوب مان هعوف Ey هرفش اریکپ هک

 درب رتخد رکاو €5 اروا دشاب رسپ زکا دینک ہاکن اکنسربو دیکب یناربع نانز
 هدومرف ناشیدب را هاشداب هاو دندیسرن ادخ زا اههلباق نا × دناب كنز

 ناشیدب ںییلط اراههلباق رصم هاشدای سپ ٭ دندراذک ن نز ارنارسپ کلب دندرکت دوب ۸
: 6# 



1 

  ۱ Aجور رس ۲
 ڪک

 زا دیتفک نوعرفب اههلباق + دیدراذک بنز ارنارسپ و درک ار اک نیا ارچ تفک

 زا لبقو دنرواروز هکاب دنتبین یرصم نانز نوچ یناربع نانز هک ببس نیا '

1۰ 

5 

 رابسبو e ک موقو دون ناسحا اههلباق اب ادخم +«دنپازیم هلباق ندیسر
 نانا یارب یا نجس رپ ایخ زا اههلباق هکنوچ دش عفاوو  دندیدرک اناوت

 هزید هب دوش تئاز گیرد رف تنک هدرکر ما اردوخ موق نوعرقوت  تخایتب ۲

AES:ی درد لکت هنز اریرتخد رهو دی  

Eمود  

 ت ۰ ۱ ۱
 نزن ناو * تفرگ رب اریوال نارتخد زا یکی هتفر یوال نادناخ زا یخو

 2 نا هام هس ریو دید رظنمرکی اروآ نوجو از 1 كلش هلماح
 ےم

 ریتن ارناو تقرک شارا زا ینویات درآد ناچ سو تسناوتن نوچو

 | شرهاوخو + تشاذک ره رانکب رازی رد ناو € نآ رد 9 هدودنآ تفز و

 .دورف زهب لسغ یارب نوعرف رتخدو # دوشیم هج آروآ دنادب ات داتسیا رود زا

 ارشیوخ كزيك كيد رازبن نابمرد ارتوبات سپ دنتشک ی ره ۳
 دو نا ىر تاو کلک ERE N ان داتسرف 1

 ۰ عا

 ص 1

۳ 

 هو رهاوخو + تسناناربع لافطا زا نیا تفکو رک شلد سپ

 ان ماو تدزن ناي اربع نانز زا ارهدریش یلزو مورب بل تفك نوعرف رتخدی

 و هتخر رتخد 3 ورب تفک یوب و × دهد ریش تیارب ارلفط

 .نیریش رم یارب ارواو ربب ارلفط نیا تفک نوعرف رتخد و × دناوخم ارلنط

 لنط نوجو دادیم ریش ودي هتشادرب ارلفط نزنا سپ هداد مهاوخ ارت دزمو

 تفک ارز دا مان یوم اریوو دش رسپ ارواو درب نوعرف رتخد دزن اریو درک و

 اا ادر TT ۳ + مدینک باز زا اروا

 هک دید اریرصم یصخت هتخادنا رظن ناشیا را اوشد یاهراکبو ۱

 نوچ نکا رظن فرطرپ سپ +دنزیم دوب وا ناردارب زا هک ارناربع یصخش

 نوری رکیدزور و. * تخاس ناهنب كير رد ارواو تشک اریرصم نا دیدن اریسک

 "اردوخ باسم ارچ تفک لاظب سپ دننکیم هعزانم یربع درم ود اکان هک دی



 ام یاو کیت تا روا گا < تیک کنم 2

laنوچو ۷  mnوروضح زا یبومو 3 سوم زنم دینشب ۳  

 نهاکو + تسشنب یهاج رسربو دش نکاج نایدم نیمزرد هدرک رارف نوعرف ٩

 رب هلک ات دندرکرب اراهروخم نيشگ باو x هگ دوب رخج تنه ار نایدم

 اک کنگ رود ارث :اشبا ان دندما ک كيدزن نانابشو هچ دک باريس | از شیوخ ۷

 دوخ ردپ دزن نوجو *دوبن باريس ارناشیا لکو درک ددم ارناشیا هتساخرب ۸

 یصنش دنننک اچ دیینکرب یدوزب نیدب ا کمیل تتقک را كند ۳ وغر

 ریو هدیدرک كرن ارد نآ ارج تساک وا.تنک دوخ نارنخدب سپ *دوق ۲.

 رند واو دوش نکاس درم نا اب هک دش یضار ینومو درون نان ات دیناوخم و
 مان نوشرج اروا (یو)و دياز یرسب نز ناو *داد یوم ار دخ ۴

 هڪ رایسب مايا زا دعب دش عفاوو *مدش لیزن هناکیب نیمز رد تنک هچ داپ ۴۳
 نان ٤و دندرک هئافتسا تیثک ها یدنب ببسب لیارسآ ینبو درب صم هاشداب

 اب اردوخ دهع ادخو دینش ارناشیا “هلان دو  تمارب ادخ دزن یدتب بیت 8۶

 × تتسناد ادخو درک رظن لیئارسا ینبرب ادخو × د یا بوعي و او ميهارب 3

1 

 مس پاب
 E E EE د نور هل دام ۱

 شتا ٌهلعشرد دنوآدخ ی a دنار ار فرط ۽

 نی ناو موش ا را E یسومو + دوشیئ هتخوس ۳ ؟

Eلام ندید یارب و و ۱  

 ایز نک نوری ا 1 یتیم ام اسب و د ۹

 تردی یادخ مسه رضا فک و ۲ تتسا سدقم نیمز ءداتسیا نابرد هام 1



 یه ۳

  ۱ A1لس ۳3

 دیناثوپ !ردوخ کور یو هاکنا بوفعب یادخو عا یادخو ماهاربا یادخ

 هک اردوخ موق تبیصم هنیاره تنک دنوآدخو × درکنب ادم هک دیسرت ارز
 یاهغ اریز مدینش ناشيا ناراکرس تسد زا ارناثیا هاغتساو مدید دنرصم رد

 ارناشیاو مد یصالخ نایرصم تسد زا ارن ۳ مدرک كلوز را

 ناڪ تشيراج دهشو ریشب کی یمزب مروآرب عیسوو وکی نیمزب نیبز نآ زا

 هئاغتسا كنبا نالاو ٭ نایسوبیو نایوحو نابزرفو نایروما د نابتحو نایناعک

 * ما نید دننکیم ناشیارب نابرصم هک زین اریلظو تسا كیسر نم دزن لیئارسا ین
 نوریب رصم زا ارلئارس | یب نم موقو متسرفب نوعرف 2

 رصم زا ارلیئارسا یتبو مورب نوعرف دزن هک مت مس, نم تفك ادخم تو یروآ

 نیا ما هداتسرف ارت نم هک یمالعو دوب مهاوخ وت اب هتبلا تنک + مروآ نوربب

 دیهاوخ تدابع هوک نیارب ارادخ یدروا نوری رصم زا ارموف نوچ هک دشاب

 نت سرب لیئارسا ینب دزن نم نوچ كنيا تک ادخم یوم «درک

 تسیچ وا مان هک دنسرپ نم زاو تسا هداتسرف اش دزن ارم اش ناردپ یادخ

 ۳ نینچ لیئارس ET .وب ادخ موکه چ ن کد

 لیا ارسا ینب هب تفک یسوب زاب ادخو + داتیرف اش درب )مچ هیهآ وکب
 بوقعب یادخو عا یدخو مهاربا و دع ا2 نارد یاد هام کرج

 رم یراکداب تبثا ناو دابا دبا ات نم ل تسیا هداف اش درن ارم

 یادخ هرهب وکب ناشیدب هدرک عج ارلیئارسا ینب خیاشو ورب ٭ لسندعب السن

 زاو اش زا هنیاره تنک تشرهاظ نب بوتعیو قعاو مهاربا یادخ اغ نارشب
 نوری رصم تبیصزا ارایش منکو 0 هدرک دقت دنا هدرکر صم رد اب 1

 نایوبو نابوجو نابزرفو ناب ن .رومآو نایتحو ناینامنک نیمزب درو مهاوخ

 ۰ | خام اب وتو دنش دنهاوخ ارن نسو یاس بو ریتم کف
 ۱ نایاربع یادخ هه درک یوبو دیورب رصم هاشداپ د دزن

 نیو + من ارذکب, یابرف دوخ یادخ هرب + یارب ات ادم هزور هم رنج ناو

 تمسد سپ + رو 11 روز تسدب مهنو كیورب دراذکین ارایش رصم هاشداب هک ما دیم

 مروابم روب شناببرد هک دوح بیات مب اررصمو درک مهاوخ زارد اردوخ



AY جورخ رفس ٤ 
 حس

 مّرکم نایرصم رظنرد ار 2 )یون اهز ارایش نازآ دعب و دز مهاوخ ۳

 3 ۳9 قن تالا ۳ "هناخ e دوخ "هیاسه نم هکلب ۲

 دوم ۳

 مراهچ باب
 ا درک دنهاوخن قیدصت ارم اناه تفک باوج رد یسومو

 نر تنک ی وب دنوآدخ سی * تسا كشن رهاظ وترب هوهب تنک دنهاوخ هکلب

 نیبزب انا نوچو زادنیب نیمزرب انا تینک ,ب اصع کیو تشدا رد کک

 تی تنک یسوب و یر »< تخم رک شدزن زا یسومو دیدرک یراه تیجخادنا

 هک تفرکب | زنا هدرکز ارد و ارشمدو نکزارد اردوخ

 )یا رد یک و ۲ رک دن یاب کا |: دس اع س دزد

 اریو هراب رکید دنوادخو «دشرهاظ وتب بوقعب یادخو قحا یادخ مهاربا
 ۳ ناو درب دوخ یک تسد نو راک دوخ ناک کا اردوخ تسد تفک

 ASE × دش صوربم فرب e ك 9و

 a) E رد تیآ زاوآ انا نان تر ناواو

 زیرب شخ هنفرکر هن با زا کتا دندینشن ارت نو دندرکنرواب ارتیآ ود نيا

 دنوآدخت یسوم سپ *دش دهاوخ لډبم نوخم یکشخ یوررب یتفرکرپ زا هک یباو
 نس دوخ "لنبهب هکیتقو زا هنو یتباسرد هن متسین صف یدرم نم دنوادنا تنک

 داد ناسنا هب نابز SENSES وات »۲ نابز دنکو مالکلا ا ا

 ا ندا س ۳ 2 ةن ایا دیرفآ هک ارادیانو ابو کو تاکو

 یسومرب دن نو آدخ ا ۲ یتسرفپم ا ا مراد

 تا ما Sarg ت دش لعتشم ٠



  AAجورخ رفس `

 دهاوخ داش دوخ لد رد دني ارن نوچ و دم نوری ون لابفتسابزین وا كنياو

 اب نمو درک یهاوخ الا یو نابزب زب ارمالکو تنک یهاوخ نخ ودبو دیدرک ٥

 واو + تخوما ا مهاوخ رک دیاب ناو دوب ماوخ وا نابز ابو وت نابز 7

 یاب اروا وو lz نابز یاج ارنرم واو تنک دهاوخ نخ موقب وت یارب

 « یزاس رهاظ ارنابا ناب هکر کب دوخ تسدب اراصع نیاو *دوب یاوخ ادخ ۷
 دزیو مورب تنک یوبو تشکرب نورتي دوخ نزردپ دزن لش هناور یموم سپ ۸

 یسوع نورتي هدنا كنز نوکان هک مییهبو مدرکرب دنرصمرد هک دوخ ناردارب

 ایز درکرب رص لش هناور تنکی سوپ نایذم رد دنوآدخو + ورب ینمالسب تفک ٩
 اردوخ نارسپو شیوخ نز یموم سی + دنا هدرم دندوب ون ناج دصف رد کیانآ ۳

 ارادخ یاصع یسومو دوم تعجارم رصم نیبزب هدزکر اوس غالارب ارناشیا هتشادرب

 تعجارم رص نش هاور تروچ تنک یوم دنوآدخو * تفرک دوخ تسلب ۲

 رهاظ نوعرف روضحم ما هقریس تتسدی هک اریتامالع هه هک ا یدرک

 وکب نوعرفبو « دکن اهر ارموق ان تخاس ماوخ تخ اروا لد نمو یزاس ۲

 ا. موکیم وتبو ج تسنم هداز تسخنو نم رسپ لیئارسا | دیوکیم نینچ دنوآدخ دخ ۲

 تسخن ینعب وت رسپ اناه ییا ابا شندرکاهر زا رکو دبان تدابع ارم ات نکاهر

 دف هدروخرب ودب لزنمرد دنوادخ هک هار نییرد E ووا + مثکیم ارت هداز ۳4

 دزو درک هننخا اردوخ رسپ "هفلغ هتفرکز یت ین یکنس هزونص هاکنآ * دون یو لتف ۰۵

 ءاکنا درکاهر اریو وا سپ + یتسه نوخ رهوش ارم ون تنک هتخادنا یو یاب ۲۷

 یوسب تنک نوراهب دنوآدخو + هنتخ ببسب یتسه نوخ هوش تنک (هزونص) ۷

 اروا درک تافالم هلا لبجرد ارواو دش هناور سپ ورب یسوم لابنتساب ارض
 هک زايا ةه زاو دوب هداتسرق اروا هک دنوادخ تابک عیج زا سومو  دیسوب ۸

 هک یادم لک هتفر نورامو یبوم سپ + دادربخ ارنوراه دوب رخ د رما 1 1۹

 زاب دوی هدومرف یسوک راج هک اینا هه نوراهو ٭ دندرک عج او ار لیئارسا

 هک دندبنش نوجو HR رايا موفو  تخاس رهاظ موق رظنب و ۱

 یورب تس 9 ۳ ی ناشبا تبیصتو هدوم دفنت لیئارس ۱ ینب زا دنوادخ

 هر « دندرک نه هدانفا رد



۳ 
 نيج لیارسا یادخ هوهب دنت نوعزراب نمآ نوراهو 9 رازا نا
 هرج بنک ن وعرف + دنا هک دیع ارح رد نم یارب ات کادر لایق کا ۲

 زین ازلیئارب او مسانشیما رهوهب ممد یتامر ارلیئارساو او مونشب اروا لوق هک ک تسیک

 ۱9 ar اینا ربع یاد هدنتفک ید مهاوخن اهر ؟

e 6ای ابوب ارام ادابم منارذکب ینابرق دوخ يادخ هوه دزنو مورب  

 ارموق اچ نوراهو سویا تفک ناشیدب رصم هاشداپ سپ ٭دزاس التبم ریشمش 4
 نالا كنا تفك نوعرفو  دیورب دوخ یاپاغشب كیرادیم ES ۰ و

 نوتزف ژورنا ردو + دیزاسیم زاکیب نادیا یاباغش زا ازناشیاو دنرایسب نیمز لقا 7

 هیلرب e ٭ تقک هدومرف نغدق اردوخ موق نارظانو ا ۷

 عج نتشوخ یار هاکو دنورب دوخ هدیهدم موق نیدب قیاس لعم یزاستشخ

 تا زار کیر فک ناکاو دما اویل هک اخ کا ا شات ۸

 ياد یارب ا مورب دنرکبو دنکب م دایرف ور نیا زاو دنلهاک ریز دینکم کھ

 دوش لوفشم نارد ات دوش رت تخ ن یزاغبا :تضفتو ٭ منارذک ینابرق دوخ ۹

 کک ناو موق نارظانو ناراکرسسپ * دتنکن انتعا لطاب ناخ و ۰

 ذی کک + هک دنا و نر عرف دنتنک هدرک ۱
8 

 موت سپ * دش دهان چه اش تمدخ زاو دیرکب دییای هک اجره زا دوخ یارب ۲

 اکو دیورب دوخ +

 ناراکرسو × دننک عمج هاک ضوعب هلاشاخ ات دندش تک ارب رصم نیمز نیامن رد ۴
 سرور ند روو رھ اسحت خب دیک مان اردوخ یار اک دنتنک نینباتش ارت اشیا

 هتشاک ناشیارب نوعرف ناراکرس هک ار لیئارسا یب نارظانو دوب هاک هکیتقو لثم 5
 اهزور نیا رد اردوخ یزاس تشخ نیعم تمدخ ارج دنتنکسو دندّزم دندو

 هدرک دایرف نوکرف دزن تما لیارس ۱ یب نارظان اکیا :NEE مات قبا لثم 0

 تن دیر دین کج دخل ارد ا١ ۳۹

 تفک *دشاب یوت موق زا اطخ اماو دنزیم ارتناکدتب كنباو دیزاس ام یارب 1۱

Eینابرق دنوآدخ یاربو مورب درک یم اھ بیس نی زا  



 1 جورخ رقس 0

 باسحو دش دهاوخن هداد امشب هاکو دنکب تمدخ هتفر نوکا * منارذکب ۸

E ٩۹دنا دش راتفرک یدبرد هک دندید ره نارظانو + داد دیهاوخ  

 ناور دزن زا نوچو × دیکم ک چه دوخ یاهتشخ ةیموی باسحزا یک اربز ۲

Eب دندوب هداتسیا ناشیا تاقالم یارب هک دندروخرب نوراهو سوب  

E Seنوعرف دزن ارام مار کاریز دیام اف یا وادو  

 x دنشکب ارام .دراهداد ینافیا .تسدب یریششو دیاهبخاس ا شتامزالمو

 یاربو یدرک یدب موق نیدب ارج ادنوادخ تفک هتشکرب دنوآدخ دزن ینوم کتا زر

 موق نیدب مرک نفت وت مانب ات ن دزن هکیتقو زا اریز ٭یداتسرف ارم هچ ٢

 × یدادن صالخ زکر ه اردوخ موقو تسا دوك ید

 نی 1

 یوق تدب کاریز منکیم نوعرفب ا دید یاوخ نالا تنکی سوپ دنوادخ
 + دنار دهاوخ دوخ نیمز زا ا اد روز دو درک هو اهر

 بوتعیو قحر مبهاربابو E هرب نم تفک ریو هدرک باطخ یسوپ ادخو ۳

 + شکن فورعم ناشیا دزن هوه دوخ م وا و

 نیمز يعب ممد ن ناشیدب ارناعنک نیمز هک کم درک راوتسا ناشیا اب زین اردوخ دعو ٤

 ارم | فب هلان نوچ زین نمو × دندوب ی :اشیا تبرغ ه

 + مدروآ e ردوخ دع مدینش دنا هنخ اس ا ارناشیا نایرصم ا

 نوریب نایرصم یاهتشم ریز زا اراشو مه هوب نم وکب ارایئارسا یب نیاربانب 1

 یاهبروادیو دنلب یوزابب اراشو مهد یناهر ناشیا یکدنب زا اراشو دروآ ماوخ

 ماوخ ادخ ازاشو دیوش موق نم ی ان تفرک ماوخ ارامشو E تاج میلفع ۳

 نایرصم یاتش زا ارایش هکامش یادخ متسه a ET دیداوخو دوب

 ارن زا هک روح م بق نا زا ةراب رد هک ین ق هاوخ اراشو + مدروآ ور ۸

 3۳ سه هرب نم داد ماوخ اش تیئرب ارن ارا ۶ 2 وکو یعاو مبهارباب

 يج نحو حور ی نت ببسب نکیل تنک نومضم نیدب ارلیئارسا ینب یسومو ٩

 هاشداب نوعرفبو ورب ایک هدرک باطخ اریوم دنوآدخو + دندینشن اروا "۱

 ےس



 ۹ | جورخرنس

 ضرع دنوادخ روضح یسومو + دهد یئاهر دوخ نیمز زا | الی ین Om لر

 لاحو دونشبارم نوعرف هنوکچ سپ دنونشیم ارم لیئارسا ینب كنيا تنک هدرک

 ینب یوسب ارناشپا دوغ 1 نوراهو یسو دنوآدخو + متسه بل نوتخان نم هکنا ۳

 نورد رم نیمزژ لس ینب اوکوم هاشداپ نوعرف یوسو لیئارسا

 هداز تس نییّور نارسپ CC یابا یاهنادناخ یابور او ٭ دنروا

 نارسپو *نییور لیابف دننانیا یرکو نورصحو ولت كونج لیئارس 2 ١

 دننانیا ۳ یناعنک رز رسپ هک لّواش و جو نیکایو دم دمو نیمایو لبو

 نو .ناشیا شیادیپ بسح یوال نارسپ یامات تسنیاو +نوعش لیابف 7

 نوشرج نارسب ٭ دوب لاس تنهو یبو دص یوالرب یالاسو یرارمو تاهقو ۷

 نوربحو راهصیو مارمع تا نارسبو × نابیا لیابق تک یشر ین ۸

 ىلع یرارم نارسبو × دوب لاس هسو یسو دص تابق رع یاطاسو لبیزعو 1

 ارد کوب دوخ همع مارمعو + ناشیا شپادپ بسح نایوال لیابف دننانیآ یثومو ۳

 یو دص مارعرع یافاسو دیئاز | ر یومو نوراه کو یارب واو تفرک ینزب .

 لبيرع نا رو × یرکزو خانو حروف راهصي نا نارسپو +دوب لاس تقهو

 رهاوخ بادانیمع رثخد میاثیلا نروراهو ٭ یرتسو ا تلی اشیم ۳

 نارسیو + دیئاز ازماتاو رز یو بادان شيا اربو تفرک ینزب | ارنوشن ٤

 یکی E رزاع اور دانا فاكتر اا نیا حروق ۵

 یابآ یاسور دننانیا ه دیئاز ا باربو تفرک ینزب | ار لیئتوف نارنخد ز ا

 SG ESET EE هک یسومو نوراع دنا ا نایرال

 نوعزفب هک دننانیا «دیروآ نوریب رصم نیز زا ناثیا دونج اب | ارلیئارس ۱ ینب ۷

 سوم نانی ۳ زا لیئارسا ینب را نوریب یارب ابنک نخرصم هاشداپ

 × درک ب اطخ ار یسومرصم نیز رد ا کیزوررد دش عقاوو × دننوراهو ۲۸

 نوعرب ار ارا | موکوتب نم هما ه مته هوهب ب نم تفگ هدومرف یوب دنوآدخ هک ۲٩

 بلنویت . فوم كنيا درک ضرع دنوآدخ دخ روضحم یومو × وکبرصم هاشداپ ۽.

 + دونشب ارم نوعرف هنوکچ سب متسه



 ۷ جورخ رفیع 3

 ی .نرره ترگاربو مادتشااس ات نوعرفرم 1 زنی یک سوب دنورو ١

 نوت ارنآ نورا تبرداربو کی ارتا وت مارا ارم دوب رو ۲

 تعارف لد نمو *تهد يیامر دوخ نیمز زا ارلیئارسا یب ان دیوکزاب

 ااە ناز * مزاطیبم رایس رصم نیز رد اردوخ ټامالعو تایاو ی
 . وهم اسکن ادنا ھاوخ رصمرب اردو تسدو تر ورک اون شوک

 نارو « مرزا نورد مچ یارو ادب رصم نيز زا ار لیاسا ينب شیوخ ٥

 ین هدر ږ ارد صعیرب ارذوخ .تسد نوچ ا ا يرو هک تساد 0

 ناشیدیدنر)یخ کنانچب :نوراهو يسوم * .مدروآ نور ناتا نايم زا ار ليما

ah ¥نوراغف دوپ لاپ اته سومو + دندون لع نيج مور يندر چوب  

 اروراهو میرم بره دخ سپ هدنیفک نفخ نگر کبیر لاسر دانه 4
 دېره درک پال اطخ ارا نينو غرف نوچ # تفک < درک بالی

 دب نوعر گور چ کا روج اه رک ير اکا دیک رعط

 هوپ هدوبرف ةنو)دع هاو ھتفر نوکر نوراقو نوک چ موش ا ۰

 تیعنادنا خاراپ گور شیو نوعرف کور شیپ ارو وخت یاضع نوراهو بیورو

 م ضم نارو دّیلط ارا رد اجو نایک رب نوعرفو. دغ اهدزاو ۱
 دش اهردزاو دندخادنا اردوخ یاصع كنره × دندرک نیچ دوخ یاغوسفاهب ۲

 انا دم بم نوعزف لدو هل انایبا یاهاصع نورام یانمع لو ۳
 قت ت“ نوعرف لد تنک از يوم نود دویب هننک ډنوادخ هکنانچ دین 8

 لاعوسب كنيا ورب نوعرف دزن نادادهلاب هتسناهدرک بآ موف ندرکاهر زاو ٩

 تئک لدیم راپ هک اراصعو تسبب اب ره راکب یو تاقالم يآ ارو دبا ي نویس

 تنک هداتمرف و دزن Ee یادخ هروب NES فرخ یی ٩

 جرج سپ ٭ نیشن لاج ان كنباو دناف تدابع بود ارم ات کاهر ام موق ۷
 ام موهب نم هک تیت تاد ياوخ نیاز زا دیوکیم نینچ

 درم دنهاوخ ار *.دش دهاوخ لدم نرو مزيف اررهت با مراد ۸



 اڍ ی ت ا

 دنوآدخو 4 × تشاد دنهاوخ هورکم اررهن بآ ندیشون نایرضتو دوش نیدک رنو ٩

 ٠ قن یاب | ردوخ تسدو رکب اردوخ یاصع وکب یروراب تفک یسوب
 یاهضوح ههو ناشیا یاهجایردو ناشیا یاهیوجو ناشیا یاهرههرب نکزارد

 یکنس فورظو یبوچ فورظرد رصن نیمز یافردو دوش نوش ان ناشیا بآ

 E دنوآدخ هکنانچ نوراهو یتوبو *دوب كهاوخ نوخ ۳
 ا ۶ پا دا یاو دز شنامزالم روضخو نوعرف روضحار : بی هدرک دیلب اراصعو

 "باز زا ناب رم دیدنکب رهنو دندرم دندوب رهرد هک ایمان و دب دیش لدبم نوحي ۲۱

 ا نارکوداجو + دوب نرخ رصم نیز یاثردو دیشون كنتسناوتن ر ۲
 شوک ای هک دش تض نوعرف لدو 0 مه شیوخ یاهنوسفا هب

 زین نباربو فر دوخ نخ هتفکرب نوزفو × دوب هټنک دنوآدخ هکنانچ تفرکن ۳۹

 نرو بآ یارب رم درکادرک نایرصم مهو ٭تخاسن هجوم اردوخ لد ٤
 ۹م دن وآدخ هکنا رادیو دیش ون .دننسناوتت رهن بازا کاری و هد رثیا حاس ۵

 ان و رج رور تا

 مشه باب

 دیوکیم نيچ دنوآدخ وکب یوبو ورب نوعرف دزن ترفک از یوم دنوادخو ١

 نه یکی اب ناشیا ندرکاهر زا ونرکاو داف تدابع ارم ات نکاهر 5 ۲

 هکیدع ديان ادیپ ترثکبا رازو رهو × مزاس البم اغزو هب ارت دودج يات نم ؟

 هتیاهرونتو تقوقرب و لاکن یاههناخو )و تهاکباوخو تاون ام نم

 اغزو وت نراکدنب ةو وت موقو وتربو × مآ دنهاوخرد یاهر فتو 4

VEE AE E NRE E E یاصعاب | ٩ 

 و رصم ناز رب اراغزو و :نکزا ر اهچایردو اوجو اه رغ زن شیوخ

 !ررصم نیمز مار اغزو درکز ارد رصم یاهارب اردوخ تسد نوراه نوج سپ 7
 رصم نیمزرب اغزوو دندرک نینچ دوخ یاهیوسفاب نارکوداجو »دندیناشوپ ۷

 دینکاعد دنوآادخ دزن تنک هناوخ ارنوراهو ی نورد هاکنآ +دروآر

 دنوآدخ یارب ات درک مهاوخ اهر ارموقو دک رود نم موقو نم زا اراغزو ات
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 ۸ جورش راس ۹

 ون یارب هک امرف نیعم نم یارب اریتفو تاک نوعرفب یوم ٭ دننارذک ینابرق

 + دنن ار مرد طتفو دنوش دوبان تاهناخو وت زا اغزو ات مکاعد یمموفو تناکدنبو

 ۳ 00 ا ا را نم فازا کلیہ مادرف تک
 زود توقف او تاهناخو ونزا اهغزوو ۶ تسین یرکید امیادخ

 نورب نوعرف دزن زا نوراهو یومو * دنام دنهاوخ یاب رهنرد طقفو دش دنهاوخ

 *دونهثاغتسا دنوآدخ دزن دوب هداتسرف نوعرف رب هکی اغزو ةرابرد یسومو دندمآ

 اهارمک زاو تاهدزاو ۳ زا اهغزو و دوم لمع یسوم نخ قفار دنوآدخو

 نوچ نوعّرف ابا +دش ننعم نیمزو دن درک عج ا وب رااو و

 هکنانچ تفرکن شوک ناشیدبو تو 9 لد دنا دیدپ شيامآ هک دید

 نکزارد اردوخ یاصع هک کب ی تک فک سوچ دنوآدخو ٭ دوب هتنک دنوآدخ

 نوراهو دندرک نيچ سپ + دوشب اههشبرصم نیمز یاقرد ات نزب ارنیمز رابغو

 ناسنارب اههثبو دز ارنیمز رابغو درک زارد شیوخ یاصعاب اردوخ تسد

 )بیت اههشپ رصم ضرا لکر د نیبز رابغ یماق کاریز دمآ دیدپ مامو

 دنتسناوتن اما دنزوآ نوربب اههشب ات دندرک نینچ دوخ یاهنوسفاب نارکوداجو

 تشکنا نیا دنتنک نوعرفب ںارکوداجو ٭دش دیدپ ماهبو ناسنارب اههشپو
 دنوآدع هکنانچ تفرکن شوک ناشیدب هک دش تض لد ارنوعرف اما تسادخ

 تسیاب نوعرف یورشیپ هتماخرب نادادماب تنک یسوب دنوآدخو دوب هتک

 نکاهر ارمموق دیوکیم نینچ دنوآدخ وکب ارواو دیایم نوریب بآ یوسب كنیا

 تموفو تناکدنیو وترب نم اناه یکناهر ارم موق رکا اربز »دنیا تدابع ارم ات

 عاوناز زا دننر کرب ینیمزو نایرصم یاههاخو ورد امکم عاونا تیاههناخو

 ادج دنا مقم نارد نم موق هکارنشوج ا رو هاو ۷ اکم

 یترفو * متسه ۾ نیمز نیا نایمرد نم هک ات ا یک اجنارد هک هک مراس

 نینج نرآدتو × دش دهارخ تسالع نیا ا ِ مراذک ون موفو دوخ موق نایبرد

 رصم نبمز یاتبو شناکدنب ياو نوعرف هنا راسب یاهمکم عاوناو درک

 دی ورب تنک ثناوخ ارنوراهو یسوم نوعرفو × دش ناربو اپمکم زا نیمزو دندمآ

 ترک نت تن سوم +دینارذکب نیمز ییارد نابرف دوخ یادخ یارو



 نوچ كنيا مکیم عذ دوخ یادخ هو ارب اتم اواو رک م ها )یار
 هاچ و کارا مئا عذ ن ناشیا یور شیب | ۲۳۹۵

 دهاوخ رمآ اب هکنانچ منارذکب ینابرق دوخ یادخ هوهب ب یاربو موزب ار هزور ۰

 دوخ یادخ 3 یارب ات داد مماوخ اهر ا نق تفک نوعزرف + دومرف ۸

 ِ روت نم ی یارب و دیورم رود رايس نکیل دنارذک ینابرف و ۳۹

 ئ کی اعد دنوآدخ دزنو موریم نوّریب تروضح زا نم اناه تنک

 0 نوتنف راهنز اما دش دنهاوخ رود ادرف شموقو شناکدنبو ا
 سوم سپ ٭ دننارذک ینابرق دنوآدخ یارب ات دهدن قاهر ارموق هک دکن هلیح

 9 رم دنوآدخو + درکاعد دنوآدخ دزن هش نوری نوعرف روضح زا ۱
fچ دناغ نقاب یی یز ک درک رود شموقو تک نوعرف زا و ی  

 × دآدن قاهر ار ر رو - لد نوعرف هو زا واما ۲

E 

 نینچ نایناربغ یاب کیو هو نوف دز هک ا بیس

 نک نداد اهر ز افت کا | اري × دننک تدابع ارم ات نکاهر ارم موق دیوکیم

 دهاوخ دنا ارم e EE 56 + یراد هاکن ز راب ااو ۳

SEد تخم ر ای نانو و عی زیپ که ناولکو نارتسو راغل  

 تك

 هک تشاذک دهاوخ یترف نابرضم یشاومو نایلیئارسا یاوم نایمرد کیو 3
 هدوف نیعم قو دنوآادخو + درم دهاوخن یزیچ تسا لیئارسا تب لام هنا زا

 یخ × درک دهاوخ نیمز نیارد ارراک نی ,ا دنوادخ ادرف تفک 3

 × درن مه یک کیم یار ات لر شوم او ددر نایرضم ی ههو انار

 نوعرف لد اما دوب هدرف 5 م یی نایلیئارسا یشاوم زا كنياو داتسرف نوعرفو

 هروکر تسکاخ زا تنک نوراهو یسوب او × دادن یئاهر ارموق نش تخم

 چ دن اشفارب نامسآ کوسب نوعرف روضح ا یسومو دیرادرب هدرکرپ اردوخ 12

 ناسنارب دروآ نوری اهلمد هک یشزوسو رصم نیمز ات رب دش دهاوخ رابغو ٩

 روضحو دندفرک هروکرتسکاخزا سپ +دش دهاوخرصم نیبز ٌیاقرد مای ربو ۲
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 اورج 4 ۹1
E. 

 نوریب المد نش دیدپ یشزوسو دنکارپ نایسآ کوی ارت سوم دنداتبریا نوعرف

 دنتسناوت یوم روضحب شوروی ابشن نارکوداجو + ما ردو ناسنارذ ا 1

 ارنوعرف لد دنوادخو *دوب نابرصم هه ربو نارکوداجرب شزوس هکاربز داتسبا ۲
 متو ابو هوب هتک یسوب دنوآدخ هکن انچ تفرکن شوک ناشیدب هک تخاس تخ ۱۴

 یادخ هو هوب وکب یوبو تسیاب نوعرف یور شپ هتساخرب نادادماب تنک ینو ۰

 هعفد نیارد اریز دنیا تدابع ارم ان نکامر ارم موق دیوکیم نینچ نایناربع 6

 بیات رد هک ینادب ان داتسرف ماوخ تنوقو تاک دنبو روت لدرب اردوخ یایالب ئا

 رنو هدرکز ارد اردوخ تسد نوکان رکا ریز * تسین نم لثم ناهج 0

 یارب نکلو +یدشیم كاله نیبز زا هنیاره مدوب هنخاس التبم ابو ارتموقو ۲
 عیاش ناهج مات رد نم مانو مهد ناشن وتب اردوخ تزدق ات ما هتشاد اپرب : ارت نه

 + یهدین یاهر !رناشیاو یزاسیمرترب نم موقرب ارنتنیوخ ل اج اب یو » درس ۷

 زور زا رصم رد نآ لثم هک دیار اب مهاوخ تخ راپ یرکت تبقو نیا ادرف اناه ۸

 ارح رد رنو دوخ یشاومو تسرفب نال سپ #تبسا نین نونکان شنایب ٩

 دنوشن عج اهناخو دنوش هتفای فن کییابنو ناینارقزب هکاریز نکا عج یراد
 زا هک نوعرف ناکدنب زا یار هنر هدر نهار نی دما ورف كرکت ۲,

 لد هکره اما × دیاریرک اهناخم اردوخ ( 3 نارگوت دیّترن دوآدخ لوف ۳

 + تشاذک او ارگ رد اردوخ یناومو نارکون تخاسن هجونم بنوآدخ مالکب اردوخ

 روم نینز یاب ارات ادا یو ۱ ۳ تو ۲

 سی *رصب ضرا لکر د ار تانابن ةه ربو ما ربو نابنا رب دوشب كر
 3 داد كرکنو دعر دنواډچو درک زارد نانا یوسب اردوخ یاصع یسوم

 هکیفتاو دما كرکنو +دیناراب رصم نبمز رب كرکن دنوادخو دمآ دورف نیمزرب ٤

 زا رصم نیمز نیا رد نآ لثم هکدوب تخم تدشبو دوب هضنا كرکن نایمرد

 ارگ رد هک رها كزکترصم نیمز ئاق ردو +دوبن دندوب تش تما هکینابز 9
 ارارفک نانخرد عیجو دز اراک تانا هه كرکتو دز مامو ناسا زا دوب |

 ا كرکت دندوب یلیئارسا ینب هکیاج نئوج نیمز رد طقف چب تییکش ۳1

 هبرم نیا رد تفک ناشیدب و دناوخ ارنوراهو يسوم هداتسرف نوعرف ءاکنا ۷



 4 ۱: جورخ هم

 دیک اعد دنوآدخ دزن ٭ مراک انک نم موقو نمو تسلداع دنوادخ ما هدرک هانک ۸

 ِ در ک مهاوخ اهر اراهثو کک رکو یا اورو

 اردوخ یاهتسد مور نوریب رهش زا نوج تفک یوب سوم × دون دیهاوخن كنرد ٩
 ینادب ات دیاین رکید هل رکتو دوش فوقوم اهدعر ات تغارفا ماوس توست دزن

 ِ ات هک ماد نم تناکدنیو وتاماو ۳ زا ناهج <.

 من ناتکو و دوب 2 HO ی

 نرءرف روضح زا یومو + دوب رخأتم هکاریز دشن هدز راخ و مدک ان اماو + هتشاد

 فوقوم كرکنو اهدعرو تشارفارب دنوآدخ دزن اردوخ ی چت ا

 اهدعرو كركتو ناراب هک دید نوعرف نوچو + دیرابن نمز رب نارابو دش ٣

 سپ ٭ شناکدنب مو وا مه تخاس تخ | اردوخ لد ثیزرو هاکز اب دش فوقوم ۵
 زما تند دواب کاتا اد یاهر ار لی رنا ن وخ ےس رف 3

 : × دوب هتفک

 بنای

 ار شک دن ِلدو نوعرف لد نم هکاریز ورب نوعَرف دزن تفگ یسوج دنوآدخو ١

 رصم رد 2 تو ٭ مزاس رهاظ ن اشیا نایمرد اردوخ ی نیا ات ما هدرک تخ ۲

 ترسپ ربب و ترسب شوکب منخاس رهاظ ناشیا نابیرد هک اردوخ تایاو مدرک

 کوب نما نوعرف و نور و یوم نسب تب مسق هوب نم هک دینادب ان 1

 ابا نم روضحم ندرک عضاوت زا یکب ان دیوکیم نینچ نایناربع یادخ هوهب دیتنک

 موق ندرک اهر زا وت رکا اریز + دننک تدابع ارم ات نکاهر ارم موق دون یهاوخ ۽
 ارنیمز کور هک # مروا دورف وت دودحرد اهفط ادرف نم هنیاره ی ابا نم ه

 یا زر هی کریو اک ا کک کک
 ںیئور ار رد اش یارب هک اریاخرد رھو دروخ دنهاوخ ننام یفاب كرکتزا این یارب

 رپ ارنایرصم هه یاهناخ تناکدنب یاهناخو وت هناخو +دروخ دنهاوخ تیا 7

 ما دا هدوب نیمزرب کیزوز زا تاز دن نار دی و تار هک هنر تخاس دنهاوخ

 نوعرف ن هکنا * تفر نوریب نوعرف روضح زا نینادرک ور سپ دنا 69۳ ۷

 یادخ هره يات نکا اهر ارنامدرم نیا دشاب یاد درم نیا ام یارب یب i دنتنک ی وب
7 



 ۰ ےس

 ۱۰ جورخ رفس ۹۳

 یسوم سپ ٭ تسا نش ناریو رصم هک ةتسنادن لاح انرکم دنیا تدابع اردوخ

 اردوخ یادخ هو دیورب تفک ن اشیا هب واو دندینادرکرب نوعزرف دزن ارنوراهو

 دوخ نآریپو ناناوج اب تنک یبوم *دنوریم هک دنتسیک نکیل دیک تدابع
 هک ریز تقر میهاوخ دوخ ناوکو نادننسوکو نارنخد و نارسپ اي تفر ميهاوخ
 رکا بناب نینچ اش اب دتوادخ تنک ناشبدب «تسا دنوآدخ یارب ئیدی ارام

 هتسا اش یور شہ یدب هکاریز دیشاب رذح اب مهد ییاهر اش لافطا اب اراش

 ها تا 06 ردك تدابعا ردنوادخ هفر دیته غلاب هک اش هکلب ننچ هن

 سوپ دنوادخو + دندنار نوریب نوعرف روضح زا ارناشیا سپ دیدوب هتساوخ

 ا ا رب ات ترک ارد رصم نیمز رب اهفم یارب اردوخ تسد تنک

 اردوخ یاصع یبوم سپ REE زا هک ارنیمز تفات ان ههو

 یقرش یداب اربث نا یاو زور نآ یا دنوادخو درک زارد رصم نامزرب

 ییاقرب اینو" ' × دروآ اراهنطم یقرش داب دش 4 نوجو دیناز زو رصم نیمزرب
 نایت اوز زا لبق هک تضس رایسب دنتسشن رصم دو ودح ةه ردو دندمآرب رصم نیمز

 نیمز هک دندیناشوپ ار نیز مات یورو + دوب دهاوخن 19ت زا دعبو دوبن اهم

 دوب ثنام یتاب كرکت زا هک ارنانخرد هزيم هو نیمز تانابن ةهو دش كيرا

 , دنان رصم نیمز یا رد ارخص تابنو تخردرب یزبس چه هکی دم دندروخ ۱

 هاک اشبو اش ی 3 هب تفک نناوخ یدوزب ارنوراهو یسوم نوعرف ءاکنآ ۳1

 دوخ یادخ ست ب زاو دیئامرف ونع ارم هانک طتف هبترم نیا نوکأو ما هدرک ۲

 : نوعرف روضح زا سپ +دیان فرطرب نم زا طقف ارتوم ,نيا ان دیئاغ اعدتسا ۸
۱۹ 

۳ 
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 دینادرکرب تخ رایسب یبرغ داب دنوآدخو + دون اعدنسا دنوآدخ زا نش نوری

 چ دناغ ینتهرصم دودح ات ردو تخحر مزلف یایردب | راه هتشادرب اراهفطم هک
 دنوآدخو هات ون اهر ار لیئارسا ی ینب هک دینادرک تب ارنوعرف لد دنوآدخ اما ۰

 دیا دف رصم یکیرات ات زارفارب نامسا یوم اردوخ تسد تفک یسوع

 تادا نایسا یوسب اردوخ تسد یبوم سپ * درک ساسحا ناوتب هک ییرات

 فنی دیم اررکیکی و × دما دیدپ رصم نیمز “یا رد زور هس ات ظیلغ "ییراتو ۲

 یاکسم رد لیّئرسآ ینب عیج یارب نکیل تساخنرب دوخ یاج زا یکز ور هس اتو



 ۷8 ۱۱ جورخرفم ۱ 2

 تدابع اردنوادخ دیورب تنک نناوخ اریموم نوعرفو * دوب یئانشور ناشیا ٤

 ترښک یسوم *دنورب اش اب زین اش لافطا دنا امش یاههمرو اجهلک طتف دنک ٥

 دوخ ےک ءوهب دزن انی دب ام تسدب دیابیم زین یتخوس یاهنابرقو د |
 زا کار دنام دهاوخن تاب یس كي دما دهاوخ ام اب زن ام ییاوم + منارذکب 1

 تسناد میهاوخن میسرن اجنادب انو تفرک دیابیم دوخ یادخ م دهب تدا یار اس

 زا هک دینادرک تخم ارنوعرف لد دنوآدخو + مک تدابع اردنوآدخ زیچ هچب ۷
 ریذحابو ورب نم روضح زا تنفک اربو نوعرف سپ ٭ دون ابا ناشیا نداد یناهر

 یوم + درم یهاوخ ینیب هب ارم هک یزور رد ارز ینیب هن رکید ارم یور هک شاب ۸

RE ۰هچ دید مو کور  

  Eدز اب ۵
 جی 5

 نازا < E نوعزف رب رکید یالب كی تقک ی سوم دنوآدخ و

 اتا زا هّکلاب اراش هلا دنکاهر اراش نوچو داد دهاوخ يیاهر احیا زا ارام

 هیات زا نو رفق دو ها زادرمره 4 کیو شرب نو دماوخ ۲

 تخاس مرح نایرصم رظنرد ار ار موق دنوادخو  دنهاوخت الط تالاو مرثن تالا شا ۳

 كرزب رایسب موق رظنردو نوعزرف ناگدنب رظنرد رصم نیمز رد زب یسوم صختو

 رصم نایمرد بش فصنب بیرق دیوکیم ننچ دنوآدخ تفک یسومو +دوب 4

 ا تسخن زا ار یر رد هک ةهداز تسخن رهو »دنا ماوخ نوری ه
 دا ساد تعب رد کیر دار تک ان تسا هک شع وک و

 دهاوخ رصم نیمز یا رد یبظع "سنو ٭ درم دنهاوخ ماهب ناکداز تسخن ههو 1
 یک لئارسا یب عیجرب اما «دش دهاوخن کید نا دننامو نشت نآ ل هک دوب 1

 ی و CS اردوخ نابز

 ظر نما دورف نم دزنب وت ناکدنب "هه نیاو + تسا هدراذک یقرف نایلئارساو ۸

 نازا دعبو دور نوریب دنشاب وت حبات e ئاو وت تفک دنهاوخ هدرک مظعن

 دنوادخو دما قورت بی رد نوعرف روضح زاسپ تفر مهاوخ نورچ ٩

 دایز رصم نیز رد نم تابا ات تفرک دهاوخن شوک اشب نور تنک یسوو



 ۱۲ جورخ رفس 0۰

 اما دنخاس رهاظ نوعرف روضح ارتایا نیا عیج نوراهو سومو *دوش ۰

 + دادن اهر دوخ نیمز زا ارایئارسا ینبو دینادرک تخ ارنوعرف لد دنوآدخ

 مدزاود باث

 یارب هام ن نیا تنک هلخاس بطاخم رصم نیمز رد ارنوراهو یسوم دنوادخو

 تعاج نیم .# تبسا اش یارب لاس یابهام زا لوا نیا دشاب ابهام رسا +

 اش رک اشیا زا یکیره هام نیا هدرد هک دئوک هدرک باطخ ارلیئارس ۱

 یار نا لهارکاو د ۱۳ ار ها ره اعارب نعی دنرکب دوخ ناردپ یاههناخ 1

 سونن ةراش بس ارن دشا وا ةناخ رواج هک سا هیاسهو وا هاکنا دنشاب کب

 ةنرن بتیع یب اش رب اب دک باسح ارهرب شکاروخ قاوم سکر تی دنرکب 0

 کت انا مدراهج ات ازناو + دیرکب ارنا اهزب زا ای نادننسرکزا دغاب هلاسکی 71

 نآ نوخزاومدنک عذرصخ رد را یار E یا یاب در ۷
  دنشای دنروخ ی ارنا نا | رد هک هناخ اخرد ا ده را ارتاو دنریکب

 ار یاتسو رطف نا ۷ را شاب  دنروخم بشنارد ارشتشوکو ۸
 شا هلک نش نایرب شتاب هکلب ب اب هخب هنو دیروخن ماخ چه نارا و × دنروخ ٩

 نام جمان هاو دیرادم اک چصات نآزا یزیجو +ارشنورسناو شیاهجایو ۰

 یار یو هتسب اش رک دیروحب روط نیدب ار او بدینازوسب شتآ هب دشاب ۱
 ره + تسأ دنوآدخ صف هکنوچ دیروخم لی اناو اش تسدرد اصعو ات ۳

 مو ۳ ۳ نادار تخ دمو درک مم اوخ روبع رصم نیبز زا
 نرخ ناو + متسه هوهب نم درک مهاوخ یرواد رصم نایادخ یارب و دز مماوخ زن

 منيب هب ارنوخ نوجو اردک وار در دهاوخ اغ یارب تالع

 اشرب اش كاله یارب الب ن نآ مثزيم اررصم نیمز هک ی کنهو تشذک مهاوخ اش زا
 E یدیع E دوب دهاوخ یراکدای یارب اراش زورتاو E دهاوخت ۶

 ۳9 ا هکن دیع لسندعب السن یدبآ نوناقي ازناو دیراد هاگن دوخ 10

 ۱ رز دیک, نوری 2 یاههناخزا ارهیامریمخ لّوا زور رد دیروخ ربطف نان ۳

 لیئارسا زا صخت نآ دروخ نشري یزیچ نبمتنه زور ات نیتسخن زور زا هکره



 اش یارب سدقم لنح منه زور ردو سدنم لنحم لوا زور ردو * ددرک عطننم
 ناو قهر دی سکه ا دوشن هدرکر اک چه اهآ رد دوب دهاوخ

 ا زورناه رد هکاریز دیراد هاکن ارریطف دیع سپ + دوش هدرک اش ۷

 یدیآ ةضيرفب دوخ یاهاست رد ارزور نیا نیاربانب مدروآ نوریب رصم نیبز زا

 ماش ات دیروخم ربطف نان ماگرد هام هدراهچ زور رد لّوا هارد  دیراد هاکن 1۸

 کره اریز دوشن تفای اش یاهناخ رد هیامریخ زور تنه + هام ڪيو تسيب ۱۹

 بیرغ هاوخ ددرک عطقنم لئارسا تعامج زا صخش نآ و یزیچ

 ربطف دوخ نکاسم "هه رد دبروخ نشریخ زیچ چ ٭ نییزنآ یوب هاوخ دشاب ۲

 یارب ربو دیورب تفک ناشیدب تناوخ ارلئرسا خیام عیمج ینوم سپ *دبروخم ۲۱
 هتفرک افوز زا هتسدو * ديان عذ ارعصفو دیریکب شیوخ یانادناخ ینفاوم دوخ ۲

 تشطرد هک ینوخ زا ن زا ةياف ودو رد رسربو دیربورف تسا تشط رد کینوخرد

 روبع دنوآدخ اربز  دورن نوریب جم ات دوخ ةناخ رد زا امش زا یسکو دینزب تسا 1

 اناه دنیب شا هیاق ودو رد رسرب ارنوخ نروچو دنزب ارنایرصم ان درک دهاوخ
 + دنزب ارایش ات دبا رد اش یاهناخم سک كاله هک دراذک هنو دزانک رد زا دنوادخ

 هکیماکنهو u اد هاکن یدبآ هضبرثب دوخ نازی دوخ یارب اررما نیاو

 س م اث ازاد تن لوف یک هک دیدش ینیمز لخاد

 + تسیچ اش تدابع نیا هک دنبوک اثب اش نارسپ نوچ و * دیراد یترم ارتدابع ٩

 روبع رصم رد لبئارسا ینب یاهناخ زا هک تسا دنوآدخ عصف "نابرق نیا دیئوک ۷

 هداتفا رد یورب موق سپ داد صالخ ارام اخو دز ار نابرصم هکیتفو درک

 نوراهو یسوم دنوادخ دنوادخ هکنانچ دندرک ارن 1 هقر لبئارسا یب سپ ٭ دندرک نج ۸

 هه دنوادخ بش د هکد ش عفاوو +× دندرک نانچ مه دوب ا ۳

 ان دوب هتمشن تخترب هڪ نوعرف ٌهداز تسخن زا اررصم نیمز ناکداز تسخن
 ا ¥ دز ار عاب یاهداز تسخن د درا نادنز یدک را هداز تسخن ¢

 دش ابرب رصم رد یبظع “عنو دنتساخرب نایرصم عیمحو شناکدنب ههو نوعزف
 تک ا عرش ار راهاو ست E هک دوبن هناخ اریز ۱

 اردنوآدخ هتفرو لیئارسا ینب عیجو اش مھ دبوش نوریب نم موق نایم زاو دیزیخرب 1



 هتشاد رب دیتنک هکنانچ زین | اردوخ یاههمرو اههک × دیتفک هکنانچ دیان تدابع ۲

 یدوزب ارناشیا ات دندوف ا موقرب زن نایرصمو + دیهد تکرب زین ارمو دیورب ۴

 شہ اردوخ ۀنشرس درا موقو + ما هدرم ههام دنتنک اریز دنک هناور نیمز زا 4

 چ دنتسب دوخ شودرب اهتخر رد ارشیوخ یاهراغنو دنتشادرب دوش ریخ هکنا زا

 اهنخرو الط تالاو شن تا نایرصم زا هدرک لبع یوم لوتب لیئارسا نیو ۰

 دنتساوخ هچناره هک تخاس مّرکم نایرصم رظنرد ارموف دنوآدخو + دنتساوخ ۲7
 توکسب سيشعر زا لیئارسا ینبو + دندرک ت راغ ارنایرصم سپ دنداد ناشیدب ۷
 رایسب فلظخم یهورکو + لافطا یاوس هدابپ درم رازهدصشش بیرق دندرک چوک ۳۸

 ر را زاو ¥ نیکنس رایسب یشاومو اههمرو اههکو 9 نوری ناشیا هاره زین ٩

 دوب لشن ری اریز دننخب ریطف یاهصرف دندوب هدروآ نوری رصم زا هک هنشرس

 دوخ یر زبن رفس داز و دننک كنرد دنکشناوتت و دندوب هش كنار رصم زا هکنوچ

 لاس یسو دصراهچ دندوب ده کو رصد یا ا ار ٭ دندوب رای 2

 Ce هک تسویب عوقوب زورناه رد لاس یو دصراهچ یاضتنا زادعبو +دوب ١<

 دنوآدخ یارب هک یبش تسا نیا ٭ دنتفر نوری رصم نېمز زا ادخ یاهرکشل 4۲

 دنوآدخ بش ناه نیا 3و۱ یو ویا ی | ارناشیا نوچ تشاد هاکن دیا
eینب عیجرب  Eچ دنراد اک تما بجاو لسن دعب  

 + دروخن نآ ز زا هناکیب هصبرق تسنبا تفک نوراهو یسوب دنوآدخو ٩
 ۱ از رودزمو بزن * دروخم ارنا سپو نک هدخ اروا دیرخرز مالغره اماو

 یناوختساو ربم نوریب هناخزا شنشوک زا یزیچو دوش هدروخ هنافکل رد + دنروخن +7

 و
 نوم شناروکذ یان درادب یعرم دنوآدخ یارب ارععف دهاوخو دوش لبزن ون
 ,LE دهاوخ نیم یموب دننامو دراد هان ارا نما كيدرن نازا دعب و دنوش

 یسبرغ ةهجبو نطو لها یارب دوب دهاوخ نوناق كب * دروخن نآ زا نون ان ره ٩
 دنوادخ هکیانچ دندرک ارنیا لیئارسا یب یان سپ ٭ دوش لیت اش نابمرد هک ه١
 زور ناه رد دنوآدخ هک دش د ٭ دندوت لمع دوب هدومرف رما نوراهو یسوب ها

 + دروآ نورب رصم نیمز زا ناشیا یاهرکشل اب ارلیلارسا ینب



۱ 

 ۱۳ جورخ رفس

 مدزیس باب

 دبانکب ۱ حر هکار هداز تسخن ره ٭ تنگ ؟ هدرک پخت | ار یوم دنوآتخو

 چ تسنم نازا ا سیدقن ماهب زا هاوخ ناسنا زا هاوخ لیئارسا ر نایمرد

 دیراد داب دیدمآ نوریب یالغ ِ زارصم زا هک ارزور نبا تفک غوفب یسومو

 * دوشن هدروخ ريخ نان سب :دروآ نورعب امن زا تسد توفب ارامش دنوآدخ اریز

 ناینامک نیبزب ارن زود هکیماکنهو چد نورې E RA نا

 انا هک دروخ مسق وت ناردپ اب هک دک لخاد نایس یو نایرحو نانروماو نایلحو
 + روابي اجب ۷ لود ابتدا با ماکنا کش رام د یدک یه ها

 نانزور تثه * تسا دنوآدخ دیع نیمتنه زور ردو روخم ربطف نان زور تفه

 اردو 99 ارو و ا د و

 سن تما نیا E es اردوخ رسپ زور 3 دو *دوشن ادیی تدودح

 تنسدرب یمالع ون یارب نیاو + مدمآ نوری رصمزا هکیتفو درک ن ب دنوآدخ دخ جتا

 2ا تناهدرد دنوآدخ تعیرش ات تمشچود REE رک دنو دوب دهاوخ

 یتوهرد او هضبرف ناو + دروآ نوربب رصمزا یوق تسدب ارت دنوآدخ ریز

n 7هکنانچ هر ا ا ۳ ِِ ا  

a SL۱ زا هداز  E۲  

a0 درب هب را "هداز 7  

 تسد تاب 1 هوهب ی e تسیچ ً ۳ ۳۹ و ز ټزسپ

 اردوخ لد ام ندیک اهر زا نوعرف نوجو + دروا نوری یالغ ةناخ زارصم زا
 "هداز تسخن زا اررصم ناکداز تس عیج دنوادخ هک دش عقاو تکا نع

 دنباشکار محر هک اراههیرن همه نم نیربانب تسک ماچ هداز تسخن ان ناسنا

 یا EE هیدن | اردوخ نارسپ زا "هداز تمسخن ره نکیل مکی میذ دنوآدخ یارب

 ارام دنوآدخ اربز دوب دهاوخ ون نامشچ نارد ۀباصعو تتسدرب یتمالع نیاو



 ۱ جورخ رفس 1 ع

 اا 9 ۰ نوعرف 5 دش عقاوو + دروآ نوری رصم زا تسد تو 1۷
 نوب تکیدزن نآ دجره دروق تور اطاق یمن هاو نزاب اناا اد دوپ

  دندرکرم رو دنوش نایبشپ دنتبب كنج موق نوچ هک ادانم تینک ادخ ار

 اش مس لیارب ۱۰ یه اکر ناتان یا زا 0 ۸

 وا هکاریز تشادرب دوخ اب ار فسوب ياماخا یبونو + دندمآرب رصم دی"
 دون دهاوخ دنفن اشزا اب هناره دوب هتنک هداذ تخم مف ارلیئارس

 ماتلارد هدرکج وک ت کم زاو +دربدیهاوت دوخ اب ا ا 4 ۲

 فرا نورد موق کور شب زور رد دنوآدخ و 3 دز ودرآ ارو رانکب 1

 رورو دن نور ار SS نا نیسرخ کو دیک بالذ ناشیهب امار ات
 یی

 هور شی زا رد مه نوو زرررد اربا نوتسو *شویفار بيشو ۴
 هم تیثادنرب موق

ASTمجراهچ ب  

 ا نیدرکرب 2 لیئارسآ یی نک هدرک ا اریسوم دنوآدخو 0

 نآ رباربرد نونص لعب لباقمردو 24 ودرا ایردو لذجم نارد تورج

 نیمز رد تفک دهاوخ لیئارسا ینب "راب رد نوعزفو ن ودرآ برد راکب ۲

 ات مادرک, تخ ارنوعرف لدو # تسا هدرک ر وصح ارامآ اکو دنا نش راتفرک ع

 نایرصم ات مد هولج اردوخ لالج شرکشل یباقو نوعزف ردو دیک بقاعت ارن :اشیا

 رارف موق هک دش هنکر صم هاشداپو ج سه : نم هک دننادپ _۵

 مدرک هک تسیچ نیا دنتنک سپ دش ریغتم موفرب شناکدنبو نوعرف لڌو ر

 موقو تسارابب اردوخ بارع سپ ٭ مداد یئاھر دوت کدنب ر ات 1

 اررصم یا ارغب هه تشاڈرب تیرکرب هبارع دصششو + تشاکرب 1 اب اردوخ

 ان تخاس تخ اررصم هاتداپ نوعزن لد دنوآدخ ی اما ج ارنارادرسو ۸

 نایرصمو چ دنتفر نزوریب دلی تسدب لیئارسا ینو درک بقاعت ارلیئارسا ینب ٩

 هنخات ناشیا بنعرد 2 شناراوسو نوعرف یاهیارغو نابسا ما اب

 1 ! دورف نوفص لعب ریارب ف م دزن و اکب هکیتقو دندیسررد ناشیدب

 دندید لاا اردوخ ناهنچ لیئارس ۳ دنکیدزن نوعرف نّوچو بدندوب ۰



۱ 

3 
 سس ی

 ےس ۸

۹ 

 , تو

1 

 ۳۶ اورج

 دزنو دندیسرنب تخ لییارسا ینب سب دا ناشیا بتع زا نایرصم كنيا هک

 هتشادرب اراه هک دوبن اهربق رها دو + دندروارب دایرف دنوآدخ

 نیا 5 + یدروآ نوریب رصم زا ارام هک یدرکاب تسیچ نیا مریب ارگ رد ان

 مک تسدخ ارنایرصم ان راذکب ارام هک متنکرصنرد وتب هک تسین نخ نا

 تفك موقب یوم ارگ ر د ندرم زا تسارتم نابرصم. تمدخ ازام هکاریز

 اریز درکدهاوخ اش یارب ارنا زورما هک دینیبهب اردنوآدخ تاجنو دیتسیاب دیسرتم

 كنج اش یارب ا نت و دبأب اٿ ی ی

 ۳ تجرب برد ناب لیار ور 2 از کد اد

 نسل ۱ ۳1 لالج شناراوسو بارم راک امو نوعرف زاو

 لالج شناراوسو شیاههیارعو نوترف زا هکیتفو مته هوه نم هک ت سن -سناد دنهاوخ
 تقع زا ES ا یودرا شه ی و مشاب هتفای

 دوبی 9 رب اما یاریزا نما یاس ! یودراو ۷ یوم
 ےک واد دیلزاییدکع گن دریل خماق هک دادم نانشور

 یون دابب دنوادخ 3 ت ی

 ۹ ۷ جم ی پچو تساررب ہر نادا یار 0 دیتفریم ۳
 + دندمارد ارد ناي هبخات ناشیا عزا نوعزرف ناراوسو ابارعو نایسا

 رظن رباو سا نوتس زا نایرصم یودرار و اد هک دش عئاو یر یابردو ٤

 نوری ارناشیا یاپبارع یاهخرچو × درک هتنشا ارنابرصم یودراو تخادنا 0

 اربز مزيرکب لیئارسا ینب روضح زا دننفکن ایرصمو دننارب ییکتسب ارام ان درک
 نکو چک یسوج دنوآدخ و اب كنج ع نایرصم اب ناشیا یارب دنوآدخ 1

 ٭ ناشیا ناراوسو امارعربو ددرکرب نایرصعرب اپ 1 نک زا زارد ابردرب | اردوخ



 1۵ س ورخ رقس ۹

 دوخ نابرج ابرد < حولط تفوبو درک زارد اب ردرب اردوخ تسد یسوم سپ ۷

 ریزب ابرد نابمرد ارنایرصم دنوآدخو دخترک شلانب نایرصمو تنکرب
 ناشیا بفعزا هک ارنوعرف رکشل ماغو ناراوسو اهبارع هتنکرب اهباو * تخادنا ۸

 لیئارسا ااا ٭ دن أن یقاب م ناشیا زا کین هک داب دندوب نار رد ایردب ٩

 فرطبو تسار فرطب دوب یراوید ناشبا یارب اهباو دنتفر ید ابرد نایمرد

 لیئارساو داد یصالخ نایرصم تسد زا ارلییارسا دنوآدخ زور ۳۳1 * بچ ۰

 ۳ راکت یلیارتاه ےن ترن برد اکی ارتایازصم ۷

 یسوم وا "دنببو دنوآدخ “و و دنوآدخ زا موفو دندید دوب هدرک نابرصم

 + دندروآ ناما

 مدزناپ باب

 هک دنک نیئارس دنوآدخت یارب اردورس نیا لیتارسا نیو یتومهاگیا 1
aTه تسا كش رفظم لالجام کاریز ماوضم  

 بت تخادنا ایردپ ارشراوسو بسا . 

 هتسا نم سنو توق دنوآدخ ۴
 «تسا نیدزک نم ثاجنو او

 هزکب دیتا روا سپ تسا نم یادخ نیا

 ٭ عاونم لاعتم اروا سپ تسا نمردپ یاد
 ۱ هتسا کنج دزم دنواد

 + تسا هوهب وا مان

 -هتخادنا ایردب ارنوعرف رکشلو اهیارع 8
 هدندش قرغ مزلف یابرد رد و هک نازرابم

 هدیناشوپ ارناشیا اه و

 رب * دندقر ورف ایفرژب كنس لثم

 اک لیلح نت دخ یا وت تسار تسد ۹

796 .. 
 هدنخاس مدهنم ارناصخ دوخ لالج ترثکبو ۷



 ۱۷ ی رس
ms 

E RES 

  ۸ه دیدرک مهارف ها وت تی هو ا

 داتسیاب هدوت لثم اهجومر

 ه دیدرک دف ایرد ن ایمرد یو

 ٩ ه مرگیم ورف ارناشیاو ک یم بقاعت تنک نشد

 ه دش دهاوخ ریس ناشیا زا ماج هدرک میسقن ارتراغو

 ج تخایب دهاوخ كاله | رن اشا: نم تسد نک ازت ر

  ۱۰تا وپ ارن اشیا -ِ یدیمد دوخ ةن نوجو

 دندش قرغ رواروز یامارد برس لثم ×

 ه نایادخ نایمرد دنوادخ یا وت دم تم یک

 تیم ودق رد لاو تام تل

 هم بش اجت عاصو دوخ حجسرد یسه بیم ون

  ۱«یدرک زارد | اردوخ تسار تسد نوچ

 چ درب ورف !رناشیا نبمز

  ۳م یدون یربهر دوخ تیئاجرب یداد هیدفآهک ارشیوخ موق نیا
 یدرک تیاده دوخ سدق نکسم یوسب شیوخ توب ارناشیا *

  1مردن بدر رم دندینش نوچ تا

 دیدرک یلوتسم نیطسلف ةکسرب هزرل ×

E رد دا هاکنا 0 

 وب دندیدرک هنخادک, ناعنک کس عیجو تفر کو رف هزرا رنو اب (

  1هتفرک ورف ا,ناشیا سارهو سرت

 هدندش تکاس كنس ل وت یوزاب در

  ۱هکر وبع دنوآدخ یا و موق

  9دورو ر

  E ۷هدرک ییاوخ سرغ دوخ ثاریم لبجرد هنخاس لخاد

 هنخاس دوخ نکسم دنوآدخ یا ون هکیناکب



 ۱1 جورخ رفس ۸

 رجب هدرک سم دم یاتسد Eo ماقم ن اسب

E 8اهیآرع اب نوعرف یاهسا کاریز + داالادبآ ان درک دهاوخ ۳  

 را کات ارایرد یو 2 کند اب رب کار اوت

 هتفرکد وخ تسدب ارفد نوراهررهاوخ هين مرمو *دنتفر یکشخ ابرد نایمزا ۲

 مرم سپ ب دندنآ نور: نانک صقر هتفرد رک امد یو بنع زا نانز ةمهو 0

 تسا نش رثظم لالج اب هکاریز دارسي اردنوآدخ تنک ناثبا باوجرد
 دیناچوک مزافرحم زا ارلیئارسآ ته تخادنا ایردب | رشر اوسو بسا ۲

 دندیسر اا باو درب اک ر دوور هلو دندمآ روش ۶و ۳
EWES 140 ا نیا زا دوب نلت هکاریز درب دست  

 وآدخ درک هناغتسا دنوآدخ دزن ِنوج نر دنتنک هدرک تیاکش یسومرب 0۵

 ۱۳۳۱ A بابارا سیاداد ناغناوتب نعرف

 ا اراشیا انا ردو داد رارف ناکا یارب یتیرشو ٩

 ماکحاو یروآ اجب تسا تسار وارظنرد ار ناو یونشب اردوخ یادخ هوهب لوق

 هک ارییاهضرم ةمه زا كي جم اناه یراد ءان اروا ضیارف یاو یونشب اروا
 مابا هب سپ > متسه وت نهد انش هوهب ۳ مادروآ نر

 9 دزن اجت اردو دوب امرختخرد داتنهو ۳9 ٌةمذچ هدزاود اینا اردو دندمآ

 + دندز همیخ»

 مدزناش باب

 مليا و ا تج عض ا

 نیمز زا نانیا ندا نوری زا دعب مود هام زا مدزناب زور رد تسا ءانبسو

 تیاکش نوراهو یسومرب رحم نارد لیئارسا ینب تعاج یانو +دندیسررصم ۴
 ا زرد هک ساک دک ناشیدب لیئارسا نیو +دندرک

 ی ۱ رنو ميتبمشن یم تشوک ی اید دزن هکیتقو مدوب هدرم

 2و ۳ 6 < کب ارتش نیا نا درزا نوری ارح نیدب £

 ر رک موقو غاراب امش یارب ES نم اناه تفک یوم

 عفاوو + هناي ۳ راتفر نماتصبرشرب هک مک ناجا ارناشپا ات دنرک شزور 3



 اناه دباغ تسرد دنشاپ حول هکا رهجنا ار هک مثش زور رد . دش دهاوخ

 ی همهب نوراهو یسومو 4دندیچ یری زورره هک دوب دهاوخ نآ نادنچود 5

 نوری رصم ییز زا ارامن دنوآدخ هک تسناد دبهاوخ ناماکماش دنتنک لیئارسا

 ار یباکش وا هکاریز دید دیهاوخ اردنوادخ لالج نادادمابو * تسا هدروآ ۷

 يسومو ۾ دینکیم ت تباکش امر هک میتسیچ ام تسا نبش د باید ک رادار 5

 دادماب و دب دبروخ ان دهد تشوک ۲ راهش هاگماش دنودخ نوچ دوب دهاوخ نیا و

 امو تسا تینش دبا هدرک یورب هک اراش یاهباکش دنوادخ اربز دیوش ریس ان نان

 امن هب تفک نوراهب یومو ٭ دیا هدون تیاکش دنوآدخ رب هکلب ینابرب «مسیچ ٩

 ارامش یاماکش هکاربز دنا كيدزن دنوادح روضح وکی لیئارسا ینب تعاج

 تفک نخ لیثاسا ینب تعامج انب نررام نوچ هک دش عفاوو + تسا نیش ۰
 ارسوم دنوآدخو + دشرهاظ ربا رد دنوآدخ لالج كباو دننسبرکن ار یوسی ۱۱
 هدرک باطخ ارناشبا سپ ما بیس ارلارسا ینہ یاهیاکش + تنک هدرک باطخ ۴

 هک دینادب ان دیش دیهاوخ ریس نان زا دادمابو دروخ ديما رخ تشوک رصع رد رکی

 ارکرشل تنارب تنوع SE و ٩ مه امن یادخ هوهب نم ۴
E ۱۳تین هک نبش نوچو ه تسدن ودر  

 نیمز مب هلاژ لش دروخو رودم ییفد یزیچ ارح یوررب كنبا تساخرب دوب

 کاریز « تسا نم نیا هک دکر کیدکی دندبد ارنب | لیئارسا یب نوجو *دوب ٥

 مش هب دټوابخ هکب سا نان نآ نب | تنک ناشبا هب یوم هدوب هچ .دننینادن

 ردنب سکره هک تسا هدومرف دنرادخ هک یرما تسا نیا + دیروخ ات دمدم 1

 شیيزخ سوقن راش بسحم رفتره یارب رموع كب ینعی. درکب نیزا دوخ كلاروخ
 نینج ليارس ۱ ین سپ ر دنشاب وا همیخ رد هک یناسک یارب ب صخ رم ۷

 دایز ع اور ن ا ۾ دندبجرب ک یضعبو دایز یصعب دندرگ ۸

 رقبا لکه کلا کده نیچرب رک هکنآ تشادن هدایز دوب نیچرب

 حج ات نیا اج کاک سومو # دوب تیچرب شکاروخ ٩

 دنتشاد ءاکن حص ات ن زا یزیچ یک کا دپادن شوک یسوم نکا + درادن هاکت ۲.

 يكره جم رهو + دش كانمشخ ناثیدب یوم و دیدرکنتعتم داسر مم امزکو لب



 ا:جورخرفس ۳

 دش عقاوو ۽ تخادکبم دشیم مرگ باقا نوچو در دوخ كا روس ردقن ۳

 هه 8 سس ھو یر ره یارب یب تعاضم نان هک مش زور رد
 یا تس مییا تک نایب وا + داد ريخ اریسوم he ۳ و

 دياب ee ارا ادرف هک ت نکدنوآدخ

 دوخ یارب دشاب یقاب هچناو دیناشوجب :دیناشوچ دال یا رد هاو دوم تی

 ی هکن اپ درک مجد حصان ارتا سپ × دیراد هاکن ج هه ۳

 زورما تفک یت یترعو × دش ادپ نا رد 3 3 دیدرک نن نفعتم هنو دوب هدومرف ٥

 دیهاوخم ارگ رد ارز زور نیا ردو تسا دنوادخ تبیسزورمآ کا بز دیروخم ار نیا

 × دوب دهاوخن نا رازد تا ت بس نیمتنه زورو ددر انا زور شش ± فای ۲۷

 × دیتفاین اما دننفر زرت ندیچرب یارب موق ز) یضعب متنه زور رد هک دش عقاوو ۷

 + دیننیم ابا ترم تعیرشو ایاصو ننشاد هاگنزا یکب ات تفک یسوب دنوآدخو ۸
 نان مثش زورررد ببس نيازا ت سا نیت اب ر دیر اتم هکنوچل دما هبب ٩

 e ۳ و یاجرد نره سپ دهدیم e رزوراود

 ینادناخو ب دنتقرک مار را ناتن زور رد مو س دورت نوری ی شناکمز 7

 یاهصرق لثم شمعطو دوب دین زیننکمغ لتم ن نا .دیدنمات ا هل ار ِ

 نا زا یرّموع هک ت تسا هدومرف .دنوآدخ هک تسبرمآ ن نیا تنک یبوبو +یسع ۲
 ارامش هکیتقو اک دک تینیبهب ارث نآ ان دوش هتشاد هان اش یاپاسنرد ان یکرب

 قفرظ تفک نوراهب یسوم سپ ٭ مدینا روخ اش هب ارنآ مدروآ نوریرصم نیمز زا ۶

 ایت یاپامترد ات ر اذکی دنوآدخ روضح ار او ت نارد نم زا رپ یوو رک

 اناج مه دوب هدومرف رما یسوم هب دنوآدخ هکنانچ * دوش هتشاد وک 4

 لهچ تدم لیئارسا ینبو *دوش هتشاد هاکن ات ب ټشاذک تداهش (توبان) شیپ ۵

a E۳ ۱ وب وب هد  

 چ تسا هنيا كيه رموع اماو *دوب نم ناثیا كاروخ 7

 مدنه باب

 جوک نی یارزا هدرک لزانم لم دنوادخ محم لیئارسا ینب تعاج اتو ١



 ۱۱ ۱۷ جورخ رفس

 شوم اب موفو + دوبن موق یارب ندیشون باو دز ز ودرا مدیفر ردو دندرک
 و اشیدب یسوم «مشونب ات دیهدب با ارام دنتنک درک هعزادم

 ددر موق اتا ردو +× دیئانیم ناعتما اردنوآدخ ارچو دینکیم هعزانم

 نادنزرفو ام ات یدرو وا نوریبرصم زا ار ام ارچ دنتنک هدرک تیاکش یسودرب موقو

 نیا اب تفک هدو هثاغتسا دنوآدخ دزن یسوم هاکنا + یٹکب یکنشتب ارام یشاومو

 موق یورشپ تنک یسوب دنوآدخ دکر اسکنس | تمسا كيدزن ٠ مکج موق

 يدز ناک کر دوخ یا و ازادرب دوخ یاری | عاشمز ٩۱ یخعب و ورب

 بیروحرد هک" نآربوت یور شیب انا رد نم اناه *ورب هتفرک دوخ تسدپ

 "یوم سپ دنشونب موقو دیآ نوریب نآ ز زا بآ ا دز یهاوخ ار ضو متسیا یم تسا
 ةعزانم بسب ديما هییرمو هنس ا دک نینچ لا | ماشم روضحب

 ا درو خا ددر تک ارز اردنوادخ نايا ندرک نا لیئارسا ینب

 سومو *دندرک ک كنج لیئارسا اب مدیفر رد نما یبلاع سپ «هنای تسهام

 نادادمابو ان هلناقم قیلاع اب هتفر نورو نیزکرب ام یارب نادرم تفک ع شویب

 هکیروط عشوب سپ + داتسیا مماوخ هک قوم هند تا ارادخ یاصع نم

 ۳ تدرفو وو ۳۹ هبراحم ینیلاع اب ات درک دوبهدوبرف سا اروا یسوم

 تشارفا یرب اردوخ تسد یسوم نوچ هڪ دغ عقاوو ب دندمارب هوک لقب

 و دندشیم نیج ییلاع تشاذکیم ورف اردوخ تسد نوچو دنتفاییم هبلغ لیئارسا

 rC نارب هک دنداهن شریز هتضرک یکنس ناشیا سپ دش نکنس یوم یاهتسدو

 دنتشادیمرب اروا یاهتسد فرط نازا یرکیدو فرط نیازا یکی رو روحو نوراهو

 ريشم مدب اروا موفو قیلاع عشویو + دنام رارقرب باتفآ بورغ ان شیاهتسدو

 .سیونب باتک رد یراکدای یارب ار نیا تفک یب واج 2
 یسومو * تخاس ماوخ وح ناسا ریز زا ارقیلاعرکذ هه کا ر حو 5
 تسا دنوآدخ تخترب تسد هکاربز تفکو × دیمان OT کک عم ذم

 ۱ ددا لیست ابن یا ا )هو ک



 مدج بای

 دوخ موفو ینوع اب ادخ کا ری یبوم نزردپ نایدم نهاک نورت نوچو 7 ۱

 دوت هدروآ نوری رتقت زا ارلیئاسا هنوکچ دنوآدخ هک دیش دوب هدرک لیئرسا

 سی اروا کتا زا دعب تشادرب اریبوم نز هرونص یتتوم نز ردپ نورتي هاکنا

 نیمز رد تقک ایز دوب مان نوشرج ار یکی هک اروا رسپ ودو دوب هداتسرف

 مردپ یادخ هک تنکا از دوب مان رزاعیلا اربرکیدو ٭ یتسه بیرغ هناڪي

 ا یوم نز ردپ نّورتب نتپ ٭ دینامر و نوعزف ریشم ز زا ارم هدوب نم راکددم
 همخ ادخ هوک دزن وا هک یاجرد دندما ارععب یسوم دزن شاهجوز و یرارسپ

Nدزن شزسپ وذو وت نز اب ون نز ردي نورتب نم هک دادربخ سسوبو  

 هدرک مظعت ارو او دن نوری ۶ ردپ لابقتساب یموم سپ + ماتا ون ۷

 اردوخ نز رد یتومو بدید رد هبجخم نینزپ اررکیدکی یتمالسو ۳

 نیا زاو دادربخ دوب هدرک لئارسا رطاخب نابرتضتو نوعزفب دنوآدخ هچنا زا "

 نورتیو * دوب نیناهر نازا ارتاشیا دنوآدخ نش عقاو ناشیدب هار رد هک یتشم ٩

 تنسد زا ارناشیا و درو ارس 3 ه دنا هک یناسحا باغ بسا تد کا

 تسد زا اراش هک دنوآدخ تسا كرابتم تنك نورتی و * دوب نی هیئاهر نایرصم ۱.

 نایرصم تسد زا اردوخ موقو تسا هداد CC نوعرف تشدژاو نایرصم

 ناهرد اصونصخ تسارتکرزب نابادخ جزا زا هوب هک م متمناد نا  نیناهر ۱

 عابذ و ینتخوس ینابرق یسوم نزردپ نورتیو * e ناشیارب هک یرما ۲

 روصح یسوم نرردب ای ات دندن لیئارسا جیاثم عیجو نوراهو تفرک ادخ یارب
 موفو تستی موق یرواد یا سوم کیا عقاو او نادادناب ± دنروخم نان ادخ ۳

 کارا یوم نزردپ نوچو +دندوب هدانسبا ماش ان جزا یوم روضحهب ٩

 ینیشنیم اهن ون ارج یئان یم موف اب ون : هک تم تر ات دید درکیم موقب وا

 مر هک تفک دوخ نزردی هب یموم * دنتسیا یی ماش ان حص زا ون دزن زن موق یانو 5
 نرم دزن دوش یوعد ارناشبا هاکره + دنیان تلتسم ادخزا ات دا نم ك 7

 ناشیدب ارادخ عیارشو ضیارفو مک یرواد شا هیاسهو سکره نایبو دنیای

 مح سم سه

0 



 r ! جورخ ر قس

 + تسيل بوخ ییکیم ون هک یراک . هرنک يوب ئو نزد ر ودی س ۷

 وت یارب رمآ ی نیا هکاریز دشدیهاوخ هتسخ دنتسه ون اب هک زین موق نباو ون هبآره ۸
ALENTاد ديم دنپ ارت ونشي ارم نخ نونا 2  

 »راد هضرع ادخ درن ارناشیا روماو شاب ادخ روضحم موف یارب ونو داب ون اب
 اریلعو دوغراتفر دیابیم نادب هک ارینیرطو هدملعت ناشیدب ارعیارشو ضیارفو ۲

 شرتادخ هک ارلباق نادرم موق ياق نایمزاو « ام مالعا ناشیدب درک دیابیم هک ۱

 یاشر ان راکب ناشیازب :هدرک وحتمج دننک ترفن ییوشر زا ذک نیما نادرم و

 یرواد هتسوپپ موقرب ات * دنشاب هد یاسورو هاج, یاسورو لص یاسورو هرازه ۲

 نیدب دنهد لصيف دوخ ار كجوکر ماره و دنروایب ون دزن اركرزب رما رهو دنباق
 رکاب یم ایچ نا لضاع اب ناغیلم رک قلنخ لس )درب ره 9

 تلثاد یهاوخ یمماقتسا یارای هاکنا دیامرف رما چ ارت ادخو یکی اررک نا

 نزژ لب تک یی نسب وک یت دنهاوخ یتمالس هب دوخ ناگب زین موق نیا عیجو 6
 مات زا لباق نادرم یسومو +*دروا لعب دوب هتفک وا هنا هدرک تباجا اردوخ 0

 ص یاسورو هرازه یاسور تخاس موق یاسور ارناشیا هدرک باختا لیئارسا
 رباره دندوبیم لوغشم هتسوپ موق یرواد ردو +هد یاسورو هاج یاورو ٨

 یسومو + دندادیم لصيف دوخ اركجوک ٌیوعدرهو دندروآیب یسوم دزن ارلکشم ۷

 * تفر دوخ تیالوب واو داد تصخر اردوخ نزردپ

 مهدزون باه

 یارب زور :ناهرد رصم نیمز زا لیئآرسا ینہ ندمآ نوریب زا مس 2 1

 E ادو ددر سا  هدرک چوک مدبر زاو : × دندما تیم ۲

 دنوآدخو تفر الاب ادخ دزن یسومو  دندمآ دورف هک لاف انا رد لئارسلو ۳

 ارلیئارسا ینبو وکب نینچ بوعي نادناخم تنکو داد رد ادن اروا هوک 0 1

 باتع يالطاب رب ارامش هنوکچو دیا دید مدرک نایرصب نم هکارهجنا اش ٭ تب ربخ ۽

 ارم دهعو دیونشب ةفيما فارم زا وا ركأ نوک او * ماهدروا دوخ دزن هتشادرب و

GE |ناهج ات کاریز دوبدیهاوخ اهموق عيج زا نم صاخ ةنازخ اناه  
8 



 ۱؟ جورخ رفس >

alنیا « دوب دیهاوخ سدقم تشاو هک تکا اب اشو ا نازا  

 ارموق اشم نیا یبوم سپ * تفک دبابیم لیئارسا یب هب هکیناض نرا تسا
 نانو × درک اقلا نانیارب دوب هدومرف اوا دنوآدخ هک ارناننس نیا ههو دنارخ ۸

" 

۳ 

۱۹ 

 یسومو درک مبهاوخ تسا هدوبرف رمآ دنوآدخ دخ هنآ ددتنک باوج رد نابز كيب موق

 لظم ربارد نم كنا تفك یموب دنوادخو درک ضرع دنوآدخم زاب !رموق ناڪ
 دنشاب هتشاد ع ناجا همه زی وئربو دنونشب موف مرک نوب هکیماکنه ان میم وت زر

 ورب موف دزن تنک سوم دنوآدخ ٭ تنک زاب دنوآدخم ارموق نان یوم سپ

 ایم مس زورردو + دنبوشب اردوخ تخر ناشیاو ان سیدقن ادرفو زورما ارناشیاو

 »دوش لزان انیس هوکرب موق ئان رظنرد دنوآدخ مس زور رد هکاریز دیشاب

 هوکز ارغب هکنیا زا ۳ رذحاب وکبو هد رارق فرط رهزا موق هیسأرب دودحو
 تسد + دوش هنشک هنیاره دنک سل ارهوک هکره تر دیئاف سا انا ةنماد ای درب

 هاوخ دشاب ماهب هاوخ دوش بنگر SNS دوشن ا

 E r و : هزکب ناشیا دوش هنخاون انرک نوچ اما ij ناسنا

 تگ قو ٭ دنتسش اردوخ تخرو دون سيدن ارموق نما دورف ذ موق دزن

 تفوب مس زوررد دش عقأوو + دیئانم یکیدزن نانزبو دیشاب وتو

 تن راب :یازکروآ دما دیدپ هوکرب ظبلخ رباو ابقربو اهدعر وب

 تاقالم یارب ارموق سومو + دندیزرلب دندوب هکرکشل رد هک موق یان هکیروطعب
RE ESدود ارانیس هوک یانو دب دنداتسیا وک ناباپ ردو دروا  

 الاب روک دود لنم شدودو درک لوزن نارب 8 دنوآدخ اربز تف ةرکورف

 هنخاون تخم هدایزو هدابز انرکزا وا نوچو + دیدرک لرازتم تخس هوک ییأقو دنیم

iانیس هوک رب دنوآدخ دخو × داد باوج نابزب |  

 تفر الاب یسومو دناوخ هوک ا ار ینو ا و د را 2 هلقرب

 ۱ هبسارب دنوآدخ دزن ادابم ان نغدق ارموقو ورب نیئاپ تنک یسوب دنوادخو
 زن نیکو ۳ .اشیاز E هکد یا زا هحز ندرگرظ

 کر دی ۳ ار موش ی وادخم یسوم + دروآ



 ۱10 ۲. جورخ را

 ی و اه E یراق  دودح اردوک ةتنک درک 6

 الاب دنوآدخ دزن ات دنیاون زواج دحزا موقو هنهک اما دیار تهاره نوراهو وتو

 هب تک نخ ناشیدب وش دورف موق دزن یسوم سپ * درو وا موج ناشیارب ادابم دنیایب ۵

 متسیب باپ

 لا : یادخ هب متسه نم × تنکی !رتالک نیا 4۵و دومرف لکت ادخ و

 نم زا ریغ رکید نایادخ ار + مدروآ نوریب یالغ “ناخ زاو رصم نیمز زا ۴

 رد نیئاپ هچنآ زاو تسنامسا رد الا ۳11 زا نا چو چارا رو چ ۹

 TE E ی ریو SE راو تسا ناز 0

TSTماتتا و ام و یاب موم هک نه ری  

 ا 1 E ن و اک

 ا ا فوت تشپ «راهاتو

 ی شش مذجب سیدقن ار e × درمش دهارفش

 «تسا ون یادم هوهب تبس نیمتته زور اما +روآ اجب اردوخ یاهراک هو

 نامو تا همیهیو تزيکو تمالغو ترتخدو ترسپو وت نکم راک چه نا رد

 نیمز و ناسا دنوآدخ رور ی ارم هکاریز +دشاب وت یاهزاورد نورد هک وت ا١

 هم ح هک بل

 ۰ تی

SNES OESسا یا وا وورد ۰ نه زور ردو تخاصب ت  

 AND ردپ *دون سید ارن نا هناوخ كرابم ارت ته زور دنوآدخ ۴

 از + نکم لتق روش تر RE : یاهزور تا ا
 عط دوخ ياس ةناخم a E +× نکم یدزد و 3

 هک یزیچ و شغالاو شواو اکو شزیکو شمالغو تا هیاسه نزبو زروم 9

 یادصو ا یاابزو اهدعر موق عیجو + نکم عبط دشاب وت هباسه نا زا ۸

 رود زاو دندیزرل دندیدب ارنیا موق نوچ و دندید دوب دودزارپ هک ارهوکو رک

 ادابم ا ی E ا × دنداتسیاب ٩

۰ 



 E نا روا موق شپ + یکن اکو دشاب بش یور شہ ۳۱
 نینچ لیئارسا ینب هب تفک سوپ دنوآدحو چ دما وا 7و ادخ هک ۲

 نایادخو دیزاسم شن نایادخ ن اب ٭ نک نخ اج ناسا زا هک دیدید امش وکب ۴
 دوخ نلخوس یاهینابرقو زاسب + نم یارب اخرا یتیذم دی دیزاسم دوخ یارب الط ۶

 e نار ذک نار شیوخ "همرو هکر ۱ ِت یایاده و

 زا ار نهج مار اس را زا زا نم یارب لس زا ی

 * دوش E نارب وت تروع از

 شش یرخم یربع مالغ رکآ یاب اشیا شیپ هکیماکحا تسا ینیاو ۱

 ات سا اهترکا +دور نوری دازآ تمیق یب نیمتنه ردو دک تمدخ لاس

 دز شیافآرکآ » دور نوری وا هاره شنز هدوب نز ۳ دور نوری

 شياتآ نآ زا شدالواو نز انا دیاز شیارب نارتخد ای نارسبو دهد ودب

 نزو E هنیاره هک یوکب مالغا هاکره نکیل × دور نوربب اهن درم نا دنشاب

 شیاقآ هاکنآ مور نور دازآ هک اونو مرادیم تسود اردوخ نادن

 اروا شرک شیاتاو دنامرب داانا رد د كيدزن ی

 !اردوخرتخد یضخش کا ام + ديان یدنب هثیه اریو واو دنک خااروس یتفرد اب ۷

 دوخ یارب اروا هک شبا ظنپهاکره هد نیز ام لس دو رک ۸

 مچ دنهد هیدن اروا هک < دراذکب دیا دا د کز ےک ۰

 , هب اروا هاگرهو *تسا هدرک ت نایخ ودب هکاریز دشورنب هناکیب مونب اروا

irی یز رکا × دیان لعوا اب نارتخد مسر قفاوم دک دزمان  
 یارب ارزیچ هس نیا رکاو ٭ دکن  ارءا ترشابمو سایلو كاروخ هانا دریک

 دریب واو دنزب اریناسنا کره +دور نوریب نکیارو تمیق یب ہاکنآ دکن وا
 دیناسر شتسدب اریو ادخ هکاب تشادن وا دصق رکا اما * دوش هک



e 1ي  OMT 

 ۳ × ناسرب لتقی نیک نم عیذم زا اروا هاکنا دا دشکب رکع اروا ات دیادوخ ۷

 ا و ددزدب ار یدا هکرهو + دوش هتک هنیاوه دنزپاردوخ ردام ار دب ۲

 e ات ردي کھو + دوش هتک اه دوش تفای شتسدرد اب 8

 تشب اب كنسباربرکید یو دک عازن هک کاو + دوش هتشکهنیاره دک ۸

 ءاگا دور نوری اصع ابو دزیشرب رکا ٭ دوش یزتسب نکیل دریغ واو پت
 یاب جوخو دامن ادا ارشیواکیل نشوع ام دوش هدرمش هاک یب وا ۱

AE ۲یار درب وا سس ریز یاو بلوار مک مالغ یک رکاو  

 ی قازا ناب نور ود كب رک یک EEE ترک و | ماقتا ۲

 و EAE ها

 ناج ماکت دوش لصاح ا چ داغ ادا نارواد روضحم و هک ۳

 ضوعب تسدو نادندضوع هب نادندو مچ ضوعب مشچو «لی ناج ضوعب 7
 یوع و خز ضوعب خزو غاد ضوعبعادو اپ رضوعب ابو تسد ۲
 رسب !ووا دوخ عیاض هک دنزب اودوخ یک مج اب الغ منج یک کاو + همطا ۳
 او E a WEN + دک دازآ شمشج ٣

 وا > دنزب ارقز ای یدرم دوخ خاشب کو هاگرهو + دک دارا شنادند ضوعب ۳

 »دشاب ہلکی واک بحاصو دنروخن ار یشتشوگ و دک راسکنم هلا !رواک دریم

 تشادن هاکن ارنآو دوی هک شبحلصو دویم نز خاش نار زا لبق واک کا یکیلو ۲

 ٭ دناسو لقب زین اریتبحلصو دکر اکتس ارواک تشک ارز ای یدرم واو

 دوش ورق وارب هچناره دوخ نلج هیدف یارب هاکنا دوش هتشانک  ارب هيد زکاو ۳

 لعوا اب مح نیا بسحب دشاب هدز خاش اررخد هاوخ رسپ هاوخ چ دیا ادا ۲

 ولکد دوش هداد یا تخ رخ لات ی د رکا چک کا یدک ۲

 دنا اواو بک ی جاوا ےک اب یانگ امن لک رک + دوش راس كلتس 7

 یشحاصبا ار شخبقو دهدب اروا ضرع هاچ بحاص ٭ دعا ن نارد ینا اب یواکو با

 دری ناو دنزب رو | هيام راک یصخ واک رکو » دشاب و ۱۰ نا وا هی دی ۳



 ۲۲ ورخ رفس ۱۱۸

 هاکنا e گپ نزخ ا نآ دک 1 را ِ سرک

 مدو تمسیپ باب

 ۱ واک جنب واک ضوعب E ید کیر کک ۱

 دوش هتفرک ندرک هنخررد یدزد رکا « دهدب دنفسوک راهچ دنفسوک ضوعبو
 2 ا ایاز نرچ یار و اب دریم هک یررط اتت ارواو

 رکاو داد دیاب تافاکم هتبلا تبسهوا یارب نوخ تساوخ زاب درک جو ور

 واکزا نش ثیدزد یزیچرکا دوش هنخورف درک هک یدزد ضوعب در ادن یزیچ <

 یکر کا ٭دک درا ا لام درش تنفایاوا تسدردآ تز رب غاي 0

 دارم اریرکید عنم ات لب از اره تا شام یه هام اک یو رم

 دور نوری تارک E دوخت ناتسکات نیرتم ز زاو عترم نیرتوکیت زا 1

 ددرک هنخوس 4 هعرزم اب نی وردات .یامشوخ اب هل یاههفابو درک ارف اراهراخو

 د ضوع تلا تساهخورفا | زشت هکر ۷
 ود دوشادپ دزد هاکره دوش نیدزد ل ةناخ زاو دراذک تناما دوخ ةیاسم

 روش اماکن دوشنهتفرک دزد رکاو « دیا در نادنچ ۸

 تسا هدرک ارد شیوخ ٌةیاسمه لاومارب اردوخ تسد ایا با هک دوش =. 1 :دنروایب

 نارب رارب یکه کنش کز یجرهو تخرو دننسوکو غالاو واکزا ینایخرهرد »هنا ٩

 دک کح ادخ هک مادکره ءانکربو دوشهدرب ادخ روضعود ره رما دنک اغدا

 اب سعی ES یا یک رکآ لک درب درج هباسههب ناچ

 لا کش Cy دهد کاما ج ا کک کر

 لا و یک د دابا ودره ناهد دتوادخ دخ ممق + دشابن یدهاشو ۱

 * دهدن ضوع واو دنکب لوبق یتکلام سی تسا هدرکن زارد نی ةیاسه

 ارتا دش نی رد رکاو ٭ داد دباب صوع شبحاصب دش نیدزد وازا کا نڪي 3

 م ةباسمه زا یناوبح یکرکاو *  دهدن ضوع نش نبرد یاربو دروایب تداهش یارب ٤



 ۱۹ ۲ ورخ رثس

 ضوع هّیلا دوبن شهاره شبحاصو درم اب تسکش نآ یابو تفرک تیراع دوخ
 دپ هبارکر کاو داد ديان ضوع دوب شهاره شبحاص رکا اما +داد دياب

 ا و دوبن دزمان هک اریرنخد کیک نما هیارک یارب

 دان یضار رب 8 هاکرهو + دزاس شیوخ ةحوکنم نز اروا دیابیم هتبلا دش ۷

 هنز اررکوداج نز + داد دياب ودب یدقن ناکزیشود ره ا دهد ودب اروا هک

 یادخ یارب کره * دوشهنک هنیاره دک تبراقم یاویح اب هکره +راذکم
 و کی یوم ید آ ار ی رخ ES سرو و

 6 اي ینزهویرب + دیدوب بیرغرصم نیمزرد کاریز دیکم مظ وابو 1

 سم و دف ار اف ترم دو ام رک ار دارو ٩

eهویب اش نانزو تشک اوخ ریثمشب اراشو دوش لعتشم تم 9  

 ضرف دشاب ون ةياسمه هک نم موق زا یریتفب یدقن رکا ٭ متی اش نارسپو دنوش ٥
 و + راذکم و ۱ رب دوس جهو نکم در نرو

 CT نآ کاری ب نک در ودب باتفآ بورغزا لبق ار 2 ۷

 دروآرب دابرف نم دزنرکاو دباوخم زیچهچ رد سپ _ِت ندب یارب ا ا

 7 و وکم ازس ان ادخم * متسه مرک نم کاریز دومزف مهاوخ تباجا هنیاره ۸

 ۱۳1۱ دوخ زیر ریصعو هلغ ریون ندا وارد اب ی 4

 درب رور تنه نکب نیچ دوخ نادننسوکو ناو اواک اب + تب ن اردوخ نارسپ ۲

 دیناب سدتم نادرم 0 E a 1 نت دناب 7 1

 9 ی

7 

۹ 

 ن

 ميسو تسیپ باب

 × شد غورد تدا هک وشم ناتساده ناریرش ابو نم راشتا ارلطابربخ

 ی ا صا یا ا رم دی لع ی هر

 ای ولک کا بام وا یرادفرطزیت ری ذعفارم ردو × وکم تح فارحنا یارب
 0 روت اب وار ارنا EES کرک یتفای" اردوخ نشد 24

_. 

 ا

 ۱ را هل يه ادرکور وا نداتکزاو یاب نییاوخ شراب ریز اردوخ نشد



 ست[ ےک

 ہچ

 مه مت تک سقف ےک

2 

3 

1 

 ۲۵ جورخ رتس ۲
 سم

 د و ابد زاد ن دزاذکت اردوخ تسد لیارسا نوب

 ةاروتو یس یاهیحول ان شاب انا اب الا هوکب نم دزن تنک یسوب دنوآدخو
SN,تی هر میم یوم سپ * ممد وتب ئان ملعت ارناشیا ان ماهتشون ها  

 دیک ف فوت اخارد امیارب تفک خیانهبو او 9 تکی نوعو فاخر

 ناشیا دزن در اد یرمآ هکره سپ دنشابیب امشب روحو نوراهاناه مدرکرب امش دزن ات

 دنوآدخ لالجو رب تفرک ورف رم ری دار ؛ هوک زارفب یوم نوچو *دورب

 نايم زا ار یسوم نیمتنه زورو دیناشوب ارناربا زور ششو تفرک رارف انپس هوکرب
 للیارس | یب رظنرد ۵ ننزوس تا لثم دنوآدخ لالج رظنمو e ادن ربا

 زور لهچ یسومو دنارب کز اب نش لخاد ربا نایت یسومو # دوب هوک لقب
 × دام او لهجو

 می و تسيب باب

 یاده نم یارب هکر کب لبئارسا ینب هب  تنک هدرک باطخ اریموم دنوآدخو
EL EEهک یاده تسا نیاو ٭ دیربکب ارم  

 كزان ناتکو و زمرفو ناوغراو دروجالر + عربو نانو الط دبرک یم ناش نانیازا

 یارب نغورو  مطش بوجوزخ ی ا ور و

 یاکنسو قونع یاجنسو + رطعم روخم یاربو 238 نور یارب هبوداو ارج

 نایمرد ان دنزاسب نس یارب یسدقمو یاتمو وب دنبهنیسو دونی یارب یعصرم

 شبابسا عیج نونو یکسم ةنومن زا مهد ناشن وت وتب هجناره ین اوم * موش نکاسناشیا

 ح مینو عا عارذود شلوط هک دنز اسب مطش بوج زا یوباتر ی
 کاتر + دشاب منو عارذ كب شیدلبو منو عارذ

 شیاربو +زاسب نیزز یجات فرطرهب شربز ربو ناشر نورعد ی 1

 شفرط كيرب ۳ اذکب شاهیاق راهچرب رنو زیرب نیزز ٌهفلح راهچ

 + ناشوپ الطب اراناو زا رب طش بوج زا اصعودو "برکید فرطرب و ۱

 ناب توبات ات نارذکب داب توبات نیقرطرب هک ینهنلحرد اراهاصع ناو

 تار ست هتشادرب انآ ز زاو دناب توبات یال رد اهاصعو # دنرادرب



 س سس سو ا س سست ا س ا م

4 ۳۳ O ۱ 0 س 2 7 ۳ ۲ 1 a hi ۹ 
 رد اسب تاج هک راد ۰ ار تستر تست دن رب ادب تلون هرد یار هد 2 اریداپ را 4

 اانا اسب ضزا وتر وو E من د تا شضر راس چ مر عار 3 شلوط ۱/۸ ۱ KIS E ءار |

 رس هلن زاد مت 9 ٩ تکست دز اسب اتو ستشخ فرط رود ره ها هر اش رج 1 1

 ےک

E۱  
 ×ز اسب شفرط ودرهرب تجر دن 2 ل نارد رکید بوردو

۳ 
 تمر تخ E ار ی م ورو. دشاب E کلی یوسب ن راشیا ی "مورد

 توباتزد موم وب کا ااو اک اتا ۳ د (یوزرب ا تو م دشاب 1

O 
OT ر تخ یالاب زاو د 5 هاوخ تاقالم وت اب اجناردم × فن" 11 چ 

GE EEE 1 EE 5ةه هکیروما همه هرابرد تنك مهارخ نوت اب تشابیم تداپش توباترب کا -جر# 2 2 ِ  
 ا ۹ al 2 ۰ 2 ۰ 8 r le 5 هب

 ود شلوط 5 زاسب مطش بوچزا یناوخو *دوبرن م صرع لیئارسا ینب ۹
 ت 00

2Lسای یاب ارتاو ع × شار منو عارذ کلر مدبر عارد کلی شضرعو عاوذ  

1 1 1 90 1 ۱ ۳ = 
 شفارطا تکاب زاھچ رد 1 درم س ھو ا ز اسد ۽ عار صرب الطزا ی دو ناشی ۱2

 شیارب : نیزز ةفلح ر و ۳۲ اسب فرطرهزا نیرز "ی جاش اهبشاج یاربیوزاسب ۱ هو زا ره را نم UR A نما یه
 ۱ ٩ ۱ 3 ۱ ۱ ِك مس
 هش اڪ راربود اههفلح و ال اذ شاهیات راج شود ؟ راهچرب : ۱راههقلح و تک 84

 پ جزا ا راه ایمع و ناوخ ناشاد رپ ی رد اهاصع هرجا فش 1 اب ف 5 ا ۳۸

E ۱ 
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 ی
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 ِ Me مد 77 ۹ ۰ 5 1 ۱ ۱ 1 ا رخ
 دک ز اسد صلاخ یالط زا ار را و اش فد زیر ريم یر فاي ]دح اراب هک ارشیاط سحر

 ۳ .A NRE EN 2 تب اد ۰ 8 ۳ 1 : 2 > ۰ ت ۱۳
rرز تب ,رعلا حح الط زا ینادغارجو 2ک واب نح زوضح هج ناوخرب ار ذم ..اود ناو  

 2 TA 2 3 2a ۵ IE 1 ٩ ۱ ا ۱ ۰ eR ای ۳

 شیاپییسو شیاناپو شاهیاپو شاهعاف دوش هنخاس نادخارچ یراخرج زاو
 NNE 8 3 و دا ¬ ۱ ۱ ۱7

 وم اپ تیبا نشی ۹ و ر ( را هح ۲ شم 3 پک كس 4 نامزا ۱ سی یاس چ ۷

۳ a 
  0۳اب مماداب < ل 7 ك کک و ن !دغآ رب 3 دا ثس و فر ۳ تن ی زا نادغارچ

 هم

 نینج شو رکید ةخاشرد لکو یبیس اب یزدان اب هسو هخاش كیرد یلکو یبیس

TÊاب ۳ ك لاپ راهبچ نادغارچر د 2 3 فی 11 نورب نادغا دیس زا هک هخاش ششرد  

 ۳ ےک ِ

 ا ا د ی ل
e ۱ 2 ¬2 و 1 3  

 شاه ات ارسم و دیا ی نوری ندا کا ششرب ,نرا هت سود ریز ۲ اب

3 
 نیس

 / 1 4 0/۳ اس : 3 ۰ ۱ ١

 ا نآ یارب غارچ تندو + سعلاخ يالط نراکشرچ كيزا عی دشاب ناجزا ۷



 ۲1 جورخ زئس ۱۳

 + دنهد ییانشور ارنا یور شپ ان راذکب بتا یالاب رب ارشیاهغارچو زاسب
 کلا شبابا هم اب شدوخ ٭دشاب صلاخ یالطزا شیاپنیسو ام a ع ۰ 5 ۰ ۰ ۱ ۲
 کا هنو ین ةفاوم ارام هک ش ا E ۲ دوشهلخاس صلاخ یالط 7 هزو 5

 at ترا ین میاد ناب ود

Ts 
۱ ds ناوغراو دروجالو نیبات كزان ES هد EEE 

 تشهو تسب هدرپ كي لوط × ان بینرت | اراها رهام جاشن تعنص زا

 هدرپ څخ × دشاب هزادنا كب اراهدرپ " ههو عارذ ر راهبچ هدرپ كي ضرعو عارذ

 راکرب دروجال یاپیدامو یک غو دشاب ی کیا

 زاسب نینچ مود یکتسوپپ رد نوری هدرپ رانکربو زاسب شو سوپ بارب ؛درپره +

  ۳مود یتسوپ رد هک هدرپ راکرد دام هاو زاسب هدرپ كيرد دام

 روم ار دنا اودا كب للنمسا دام کیش زاس تب ۱ ۳۳

 کالاب "همیخو + دشاب كي نمم اتآز دام ا وک اصن هنر تم

 هدرپ كی لوط ا هدرپ هدزاب ن نایاب شم یاهدرب زا ارنکسم

 چو ی تا وز ای ره هزایلناو عار ذ راهچ هدرپ كی رضرعو عارذ یس

 الود همجخ یور شپ ار مشش ؛دربو زاس هتسوېپ ادج ارهدرپ ششو ادج ارهدرپ
  ۰گدام ابو ,زاسب تسنورپ کیسوپ,رد هک هدرپ راک یدام هجو *نک

 ۹۳۹ زایسب نینرب کت هاج و چ تیسا مود یکتسوپ رد هک هدرپ رانکرب ۱)
 ا و × دشاب كي ات ز زام هتسوپ ماب اپ ر هبیخو نارذکب اهکدام ۱۳

 چ دوش نازی وا همیخ تشپ زا تیبا هدایز هک هدرب تفبعن قع دشاب یقاب هک

 دشاب هدایز هښخ یاهدرب لوطرد هک فرط ناز E زا یاردو 1

 یارب ینشوپو * دشوبب ریآ ان دوش نازیوآ بن ودره زا نکس نیفرطرب ۳

 یاههننو + ناربزربزخ ب تسوب زا E رس ِتسوب با همیخ ۵

 هختره ضرعو عارذ هد هخنره لوط چزاسب کیم یارب بوچ وا ماق 7
 ارنکسم یاههتن " ههو دشاپرکیکی " هنیرق هابز ود هلخنره ردو منو عارذ كي ۷

A4 4مم +  

E SS 



 To ۳1 2 ورخ رقس

 تمس بونج فرط زا هلفث تسیب ینعی زاسب نان یارب اههلنثو ٭زاسب ننچ ۸

 هلخن کلی ریز هیاپ ود ینعی. زاسب هنخت تسيب نا ریز رد شن ٌهیاپ لمجو *ینای ۴

 بناج یاربو چ شاهنابز ود یارب هی كيريز هیاپ ود و شاهنابز ود یارب ۲

 های ود یتعب اهنا ن یاب لھچو +دشاب خت تسی لاش فرطزا نکسمرکید 0
 یبرغ بناج زا نکس رخؤم یاربو + رکید "هنخن ریز هیاب ودو هلخت كيريز ۲

 +زاسب هتخن ود شرخوم رد نکسم یاههشوک یاربو + زاسب هتخن شش ۳
 ودره یاربو دوش هتسوبب مهاب هقلح كب رد زین لب ا تو هد رک و

{oدیناشا وا یا ۷ هی تشه و ۲ دشاب کود رود دور , 

 زا اهدنب تشپو «رکید "تخت ریز هباپ ود و هنخن كيريز هیاپ ود ینعی دشاب هبا, ۲
 یارب دنبتشپ خو هب نکسم فرط كلی یاههتخن یارب زا خر زاسب مطش بوچ ۷

 ر نکس تاک یافت یار دک تب چد کش کش فرط یاههخت

 رسا ات رس نياز زا ت تساههخت نايم هک لطسو دیذشیو ۷ برقم امج شرخّوم ۸
 ۳ ات زاسب الطزا یاههقلح و ناشوپ الطب ۱ اراههخت و * دردکب ٩

 جک ارنکسم سپ *ناشوپ الطب اراهدنب تشپو دشاب اهدنبتشپ ۰

 راک زمرقو ناوغراو دروجال زا یبا و +دش هداد ناشن وتب هوک رد هک نون ۲۱
 دانم او + دوش هبخاس نایورک اب رهام جانن تعنص زا ز راسب لشتیبات كزان ۲

 راهچربو دشاب الط ز زا مآ یایاقو راذکی الطب تشتیتوپ مطش بوج نوتس

 بنا رد ارتداهش توباثو اک ناو ایمهّت ریز ارباخو +دوش ماق ضن "هباپ ۲

 + درک دهاوخ ادج سادقالا سدق زا مث یارب ارسدق باتو روایب باج نور دناب
 نورین ارناوخو »راذکب ساقا سدق رد تابش ټوباترب ارتخر تختو

 فرطب ارناوخو راذکب کیم توج بفرلبپ ناوخت رثارب | ارنادغارجو ۰ باج

 زمرقو ناوغراو دروجال زا 9 هزاوزذ یارب هدرپو ةا يیکابرب نآ یا 1

 زا نوتس خب هدرپ یارب و زاسب زارط تقی زا هش ناتکو ۷
 اب خب اا یاربو 2 الط زا اهن یامالقو ناټو ال ارااو زاسب مطش
 ۹۶ زیرب نخب
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۴۰ 

۱۷ 
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 مغتهو تسيب باب

 مرم عذمو عارذ ج, شضرعو عارذ څخ, شلوط زاسب مطش بوج زا ارغذو

 نایب زاسب شاهشوک راهچرب ارشیاهخاشو + عارذ هس شیدللبو دشاب

 جوش ف یارب ارشیاهکلو * ناشوپ چرب هب ااو .دشاب ناهزا

 زا شیاهربجمو شیاطاکنچو e شیاهزادنا كاخو
 نیجنرب سا دارت راس نیینرب كيشم دا ا واوا

PEذم فصنب هکبش ات راذکب ذم اکو ی  

 چرب هب 1۳۹ دشاب مطش بوج زا اماصع ز زاسب حذم یارب اصع ودو *دسرپ

 دفا ع ذم فرط ود رهرب اهاصعو دتنار ا دو و ٭ ناشو

 دش هداد ناشن وتب هو رد هکنانچ م زاسب اههنخ زا فوج ارناو 11 #7 ۱

 یاهدرپ ینای تمسب بونج فرطب زاسب ارنکسم نحو ٭ دوش هتخاس روط نیاب
 شیانوتسو × فرطکی عارذ دص شاوطو دشاب تش كیبان دلزان ناتک زا ن

 انآ یاهدنب تشپو انونس یاهبالقو دشاب خرب زا تسیب ا یا اپ و تسیب

 2 ا لوط هک دشاب اهدرپ نشوطزد لام فرطب نینچ مو + دشاب یشنزا

 نوتس یاهیالقو دشاب خرب زا ام هی اپ تسيب و نا نوتس تسیبو دشاب عارذ

 یاهدرپ برغم تمب ق ضرع یاربو + دشاب عرقن زا اما یاهدنب تشپو

 بناجب در ااا یاهیبو هد اما یاهنوتسو دشاب یعارذ ها
 هدزناب هزاورد فرط كی یاهدرپو چ دشاب جت ارذ ها عولط تس زا رشط

 یارذ هدزناپ رکید فرط یاهدرب و + هس ان یااپو چ مآ یانوثساو عارذ

 یارذ تسیب هدرپ نح هزاورد یاربو + هس اما یاهیاپو هس ابا یاهنوتسو

 شیانوتسو دشابزاّراد تعصزا نش نیان كزان ناتکو زیرقو ناوغراو دروجالز
 هتسوسپ شن یاهدنب تشپ اب نیک درکادرک یاموتس هه »راهچ شیاپیابو راهچ

 عارذ لص نج لوط +دشاب جنربزا اما یایایو نق زا انا یاہہالقو دوو
 هش نیان كزان ناتکزا عارذ خب شیدنابو عارذ هاج اجره رد شضرعو

 ۱ ك باس ةهو ا غورا شاو



 سل 0

3 TTT 
 نوتیز نغور ۰ رلیئارسا ینب وتو * دشاب جرب زا نص ىاهخج هو

 »دوش نشور اياد اهغارچ ان دنروایب ون دزن یئانشور یارپ نش نیوکو یفصم

 ماش زا ® نوراه تسند امش ربارب رد هک "هدرپ نوری عاتجا همیخ رد
 لی یار نیا نکرد اثار  رفق ق

 دشاب یدبآ هضیرف × ۱

| 

 تشهو تسيب باب

 روایب دوخ دزن : لیارس ١ ین ناز | یواب ارشنارسپو نوراه دوخ ردارب وتو

 نارسپ رامانیاو رازاعلآو وپیآو بادانو نوراه ینعی دک هب تنا نم یارب ات

 ×ز اسب تنیزو تّرع ةهجب نوراه تردارب یارب سدقم یاخر و »نوراه

 نور یاهتخر هک و کب ما هتخاس رپ تکه حورب ارناشیا هکینالداناد عیمج وتو

 اسیم هکییاشرو a HOT ۳ ندرک دلت یارب دنزاسب

 نو نیا هدنبرګو هماعو زّرطم نهارپیو ادرو دونیاو دنبهنبس تسا نیا

 د« دنک تنا نم ةهجب ان دنزاسب شنارسپو نوراه تردارب یارب : ار سدقم
 اط زار ارد رقبای درک اوز ان: ن اکی مرتو اں اور او در راو 5

 ٭ دنزاسب رهام جاسن تعنص زا هش نيات كزان ناتکو زمرقو ناوغراو دروجالو

 هک دونیا راز ې دوش هتسوپ ات دندنوېپ هب ىدا هزاک ود ار یر

 ناوغراو دروجالو الط زا ینعی دشاب هچراپ ناهزاو تعنص ناهزا ت باب
 ار یاران یاهمانو ریکب عزج كنس ودو × لش نيات كزان ناتکو زم

 كنسرب !رناشیا قاب مان ششو كنس كيرب ارناشیا E ا

 ی یامان مناخ شتت لتن كنس شات تمنصزا نشون فارم رکید
 ۳ در ابو اق شفن كشور سارا

 نوراعو دشاب لیئارسا ینب یارب یراکدای یاهکنس ات راذکب دونیا یاهنتکرب اركنس

 قوطودو + درادرب یراکدای یارب دنوآدخ روضح دوخ فنکو درب ارناشیا یامان

 نا نش تی مم بانط لثم زاسب صلاخ یالطزا ریجنزودو +زاسب الط زا

 جاسن تعص زا ارتلادع دنبهنیبو *راذکب اهقوط رد اردش نیب مع ریز ود



 ۲۸ جورخ رفس آ۸

Eكزان ناتکو زمرقو ناوغراو دروجالو الط زا ناو زاسب دونیا  

 * بجو كب شضرعو بجو كي شلوط دشاب الودو عبرمو *زاسب نش ۱٦

 رمح قینع لّا ةتسر هک نک عصرم اکتسزا هتسر راج ینعب انس عیصرتب ا ۷

 چ دینس قیقعو دوبک توقای و نامرهب مود ةتسرو × دشاب درنزورتصا تبوقایو ۸

 و عزجو دجربز مراهچ * رو + تشمجو مشی و رها نيع مس تو ۳

fتا یا ىدا رم اتش ب دوش نناشن الطاب دوخ یاتسررد ان  

 طبس هدزاود یارب كي رهو ماخ شقن لثم دشاب هدزاود ناشیا یاسا یتباطم
 یالط زا بانط لنم تخ ن مم کاهریجنز دنبهنیس رب و ب دشاب شسا قناوم ۳

 ِِِ ۱رهفلح ود ¿ BEA زا هنلح ود دنبهتیسرب و +ثزاب صلاخ مچ

 تسا دنبهنیسرسرب هک ةفلحود نا نارب | ارالطریجنز ود ن ناو «راذکب دنبهنیس ٣۽

 دونیا قنک ود ربو دنبهب قوط ود نا رارد ارریجنز ود نارکیدرسودو +راذکب ۲م

 کن ا راکب ا رس ودرب ااناو زاسب اسب نیزز هفلحودو +راذکب شی فرطب ۲+

 ود رب اراناو زاسب نیرز رکید لح ودو +راذکب تسا دونیا نوردنا فرطب ۷

 # راذکب دونیا راثز ریز رب یا زا یکتسوپ ربارب رد شیپ بناجی نیئاپ زا دونبا تیک
 راتز تالاب ات دندنب هب دروجال راو هب دونیآ یاههقلحرب شیاههقلحم اردنبهنیسو ۸

 ارلیئارسا ینب یامان نوراهو +دوشن ادج دونیا زا دنبهنیس اتو دشاب دونبا ٩

 ةهجب دنوآدخ روضح دوش لخاد سدقب هکیتقو دوخ لدرب تلادع دنبهنیسرب
 نوراه لدرب ات راذکب تلادع یی هی اربقو مرواو +درادرب یاد یراکدای ج

 روضحب دوخ لدرب ار لیئارسا ینب تلادعو دیابب دنوآدخ روضحت هڪیتقو دشاب
 یناکشو *زاسب دروجال ز ۱ اماق۱ اردوفیا یادرو +دوش لنس اياد دنوادخ 2

 هرز نابیرک ,لثم جاسن راکزا شفاکش درک ادرک هیشاحو دشاب شطسو رد رس یارب
 درکادرکز مرقو ناوغراو دروجال زا زاسب اهرانا شنماد ردو +دوشن نبرد ات ۴

 هلکنزو یراناو نیزز هلکنز * فرطرپب امآ نایمرد نیژز یاهلکنزو شاد ۶

 تسدخ هکیماکنه داب نوراه ربردو +ادر نماد درکادرک یراناو نیرز ۰

 درشیم لخاد دنوآدخ روضم سدقرد هکیماکته دوش نیش مآ زاوآ ان دنکیم
 شقن لثم ناربو زاسب صلاخ یالطزا هکنتو ٭ دریف ان دی نوری هکیماکنهو ٩
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 دشاب همارب ات د هب یدروجال اوت ارناو + نکن شقت هوهب یارب تیسودق ماخ ۷

 هکیتافوقوم ءانک نوراه ات دشاب نوراه یناشبب ربو +دوب دهاوخ هماع ناش رب ۸
 ال زار دوش لمحم اشیا سدقم یایاده-هه رد فباریس و وایشآا زی

 فابب ارزان ناتک نهارپو *دنوش لوبقم دنوآدخ روضح ات دشاب وا "ناشپپرب 4
 نرارسپ یاربو +زاسب زارظ تعنص زا یدنبرکو زاسب كزان نانک زا ةماعو 4.

 ةهجب زاسب اماع ن اشیا یاربو زاسب اهدنبرک نانیا ةهجبو زاسب انهارپب نوراه

 رک ه سارا اب و | هاره ارشنارسپو نوراه دوخ رداربو × تنیزو تع ڄا

 ۽ دننک تناک نم یارب ات اغ سیدفنو صبصخت ارناشیاو نڪ عم ارناشباو

 ربو + دسرب نار ات رک زا هکز اسب ناشیا تروعرتس یارب ناتک یاهماجربز و 3

 ات دنیا ذم درت اب دنوش لخاد عاتجا ةع هکیماکنه دشاب شنارسپ و نوراه
 وا زا دعبو یو یارب نیا دنربه و دنوش هانک لمح ادابم دباغ تمدخ سدف رد

 +« تسیدبا هضیرف شتیرذ یارب

 د ا

 ا ات ناس ر ب کیک ا
 و ا ی ر نانو رج ی تک سر چوق ددر اس کک ۲

E 1اراها + زاسب مدک مرن درا زا ارا ا نغورب كش  

 f × نارذکب چوق ودو هلاسوک اب دبس رد اراهاو راذکب دبس كي رد

 تا a باب ار ناشی هدروا عاتجا هميخ . هزاورد دزن ۱5 سو دی و ر

 ز و نک هتسارآ | دنبهنیس و دونیا و دوفیا یادرو نهاریپ هب ارنوراه هتفرک 5 اراپتخر ۱

 زر ست هماعرب ا هنب شرسرب ارهماعو * دنبهب یو رب اردوفیا

 ا كيدزن ار شنارسپ و ٭ نک حا روأ و زیرب شرسرب هنفرک ارم نغور و

 د اه دایر نارو ترور اه 5 و هه وح کک هجا
 نوراه سپ دوب دهاوخ یدبآ د ناشیا یارب تناکو راذکب ناشنارب ارابماعو
 نوراهو ناسرب عامتجا همبخ شپ ارهلاوکو بان صیصخت ارشارسپو

 دنوآدخ روضع ار هلاسوکو +دنراذکب هلاسوک رسرب اردوخ یاهتسد شارسپو ۱
9 



 تشکنا هب مذم یاهخاشرب هتفرک هلاسوک نوخزاو ی E دزن

 دناشوبیم اراشحا ا تو < زیرب خمدم ن هرایتیرب , ارنوخ ق RE دوج

 جیب ةتفرکت سا ان رب کو هم AEE ته هک ک یدینسو 3

۳ 
141 

۳ 

۳۳ 

 شتاب یدراز زا نوریب ارشنکرسو تسوب و ارهلاسوک تشوک اما + یرازوسب

 یاهتسد شنارسپ و نور اهو ریکب جوف كيو * تسا هانک ینابرف اریز نازوسب

 جم دم درکادرکو رکب ارشنوخ هدرک ځذ ارچوقو + دنراذکب چوق رسرب اردوخ

 اههعطقرب ارا ما او یوشب ارشیاهچاپو اشحاو ربب شیاههعطت, ارجوقو ٭ شاپ

 یناخوس "ینابرق دنوآدخ یارب اریز نازوسب ا ارچوق ماتو + هنب شرسو

 رکب اب ارمود چوق سپ + تسا دنوآدخ یارب نیشتآ "یابرقو وبشوخ ر طعو تسا

 هدرک جڏ ارچوغو × دنراذکب چوق رسرب اردوخ یا تسد شنارسپو نوراهو

 تسشهبو شنارسپ شوک ةمرنبو نوراه تسار شوک ةمرنبو ریکب شنوخ زا
E RESدزکادرک ارتوخ قاب ابو  

 تخرو نوراهرب زنا هتفرک ےک نور او تسح ذیرب هک ینوخ زاو ٭ شاپ ۶

 تخرو شنارسپو شخرو وا ات شاپ یواب شنارسپ تخرو شنارسپ ربو کر

 دناشوبیم اراشحا هک یپبو هبندو ارچوف هپ سپ + دنوش سیدتل یواب شنارسپ

 جوف هکاریز رکب ارتسار ق ابو تسا امارب هک یىپ و هدرکو دو رکج ٌیدیفس و

 زا قیقر كيو ینغور نان صرق كيو نان هدرک كيو * تسا صیصخت “ابرق

 تسدبو نوراه تسدب ارهه نیاو * تسا دنوآدخ روضمب هک ارریطف نان دبس

 زا اراماو +نابجب دنوآدخ روضح یندینابج يده یارب اراماو هنب شنارسپ

 رطع دنوآدخ یارب ان نازوسب جذم رب یتخوس "نابرق یارب هتفرک ناشیا تسد

 "ینابرق چوق س تما دنوآدخ نيشت "ینابرق تا هک اریز ست

 د روضحم یتدینابج ةیده یارب ارنا هتفرک تسنوراه یارب هک ارضیصخ

 "ینابرق جو 2 زا هک ارهعیقر قاسو یندینابنج ةنيسو ٭ دشابیم وت صح ناو ما

 نا زا ناو ٭یان سیدقن دش هتشادربو نینانج شنارسپو نوراه صیصخت ۸

 ةيده هکاریز دوب دهاوخ یدبآ هضیرفب لیئارسا ىب اناج زا شنارسپو نوراه

 یار: ناشیا یتمالس یاهینابرق زا لیئارسا ینب بناج زا هعیفر ٌةیدهو تسا هعیقر



 تا ۱ ۳۹ جوج رئس

 دوب دهاوخ تناسب ن "1 از ا یخرو دوب دهاوخ و ۳۹

 زا دشابیم وا نیشناج هک نهاک ن نآ زور تفه 7 دو چھو مس اهآ رد ان ۳

 د ۳ ارا دکیم ارسدق تمدخ نش لخاد عایجا ٤ هلو شنارسپ 9

 شارپ و نوراهو اب نکز پا نی رد ار شتشوک هتفرک ار صیصخت ینابرف ۴
 یاب هکیناناو د خم حیا همیخ ردب اد هک ینان اب ارچوق تشوک 7

 صخش نکیل دنروخب اراپ 1 دندش هرکه راک هزیچ نیدب دوخ سیدنث و صیصخت

 “يده تئرڪرا :e د تسا سقم کاریز ر ىجا 3
E 

 E ی ا

 + نک عیذ هراثک ةهجب سه ۳ 9 :اشیا ز زور

 + دوش سدفم ات نک جم ارتاو یکی ۳9 نارب هک ةراثکب زایب رهاط ار بو 7

 دوب دهاوخ سادقآسدق " ا  سدقم 1 نکا هرانک حیذم یارب زور تفه ۸

 دیاب ذرب کک او تسا نیاو ۶ دشاب سذشب دنک سل ارم کره ۳۹

 اررکید 7 سو نک حیذ جد ا یب + هتسوبپ زورره هلی" نبود دیار دک ۰:

 نییوکنغور نبه مر كب اب نش هنشرس مرن درا را زا كي هدو + ان عذرصخرد 5

 سو *دوب دهاوخ نره یارب تو جو نفر هیده ۵ یاربو 41

udیآرب ا 9  TTینتخوس ۳ 1 ا  

 یناج رد دنوآدخ روضح دوب دهاوخ عاتجا " همی هزاورد دزن اش یاس رد,

 ا ۳ شب اردو مک نوت اب کی تاب

E a 1ردو  iaنکاس لس  
 ناشیا یادخ هری ا هک ت سناد 2 نیس راشیا یادخ كش ۷

 ور

 ا

 وه



 ات مر ۳

 ما یس باب

 یارذ شاوط اسب ملعش بوچزا ناز زاسب روب ندیناز نو یارب یئذمو

 شدوخ زا شیاهخاشو عارذ ود شیدنلب و دشاب عب عیرم ییعی یار د شضرعو دشاب

 ارشیاهخاشو فرطرهب شیاهناجو شحط ناثوی صلاخ یالط ازناو +دیاب ۳
 ور زا شحات ریزرد شیارب نیرز ۰ *:ز اسب شدرک درک الطز ۱ یجاتو +

 اعادب ارنا زا ات اهاصع یارب دشاب اه اه دن ایت ی شفرط ودرهرب شاهشوک

 شپپ ازناو * ناشوپ الطب ارااو الو را مطش بوچ زا اراهاصعو +دنرادرب 2

 تفرقه ریزرب هک تمحر یبرک لباقمرد یستداهش توبات یوربور هک یب 3

 یوررب رطعم روت نوراه دادماب رهو وراتکب کیم تاقالم وت اب هک یناجرد ۷

 نوراه نوچ رصعردو *دنازوسب ارن نا ای اراهغارچ هکیتفو دنازوسب نآ ۸

 اغ یالسنرد دنوآدخ و یجیاد روخم ان دنازوسب ارن ا نشور اراهغارچ

 تر ةيدهو دینار ذکم ن نارب یدهو ینلخوس ینابرفو بیرغ روخت a + دشاب ۹

 4 لو دنک هرانک شیاهش اب شرب هبنرم كب ییاس نوراهو ٭ دیزیرم نار 1.

 هکآ ریز اهش یاپاسن رد دک هراثک نارب هبنرم كی یلاس تسا هراثک یارب هک هانک

 هدرک باطخ یسوب دنوآدخو * تسا سادقا سدق دنوآدخ یارب 2 ۱

 هاکنا یریکیم ناشیا ناکدشهدرش بسحرب ار لارا ین ةراش هکنیقو * تفک ۳
 ناک ر د ادابم یرایش ی ارناشبا e دهد دنوادخع اردوخ ناج هبدف سکره

 9 او سعد رتق یرتب هکره دوش تنداس ناغبارد یابو ن اشیا ندرهش ۳

 تسطاریف تسب لاقثم كی هک سدف لانثم یفاوم لاغثم مت ینعی دهدب ارتپآ

 یوسب هک رثالابو هلاس تسیپزا سکره چ تیا دنوآدخ دخ ٌهیده لاقثم من نياو

 دهد هدایز لاقثم من زا دنمتلود  دهدب اردنوآدخ ةیده درذکب ناکدشهدرمش

 × دنهدیم كنو ادن دوخ یاپناج هراذک یارب بده هک ی یاکنه دهدن رتک ریتفو

 یارب ات تب عاتحا ةمیخ تمدخ یارب رنآ هتفرک لیئارسا ینب زا ارهرانک دو 7

 × دنک هرافک ناشیا یاهناج ةیجموو دشاب دنوآدخ روضح یراکداب لیئارسا ینب

 زاس خرب زا نتسش یاربزین یضوح : تنک هدرکب اطخ سوب دنوآدخو

2 

 9 “ےس



 IT ۲۰ جورخ رفس

 ۶ زیرب قارد E راذکب حذمو عابجا همیخ نایمرد ازناو خرب زا شا هیاپ و

 عانجا ةميخم هکیماکنه + دنیوشب نازا اردوخ یابو تسد شنارسیو نوراهو
 ندینازوسو د یار هک یقوو دنریم ادأبم دنیوشب اب رخ لخاد

 اردوخ یاب و تسد ہاکتآ ا تلور جذب دنوادخ ةه نیشتآ یاهینابرف ۲۱

 لست دعب السن شتیرذو وا یارب ینعی نراشیا یارب نياو دنریب ادابم دنیوشب

 وتو < تنک هدرک باطخ ار یوم دنوآدخو ب .دشاب ینا ف ۳

 ۱ دز اس دعسان هک سرا کیت ا تو

 هل“ زاو + لافثم هاو تسیود هربرذلا بصق زاو لاقثم هاو تسیود ٤

 نغور ۳ ٭ نيه كي نوتیز نغور زاو سدف لاتثم قفاوم لاقثم دصناپ ٥

 سدقم حم نغور ات دوش هلنخاس هراطع  تمنص تا کی زطع راک ارسدقم حم

 شبابسا ییاقاب ارناوخو ٭ نک حم نادب ارتداهش توباتو عانجا ةمیخو + دشاب

 سشیابصآ هه اب او نجوم بت ناسا ول و 1

 سل | رانا هکره دشاب سادقا سدقات ان سیدقن اراهاو × شاهیاپ اب رضوحو ٩
 نم یارب ات ام ست نوت اشیا هدوین حم ارشنارسب و نوراهو + ا دفا 1

 سدقم ج“ ی أ Ra دارا بو × دنک تناهک ۱

 شیکرت ِقفاوم نا لثمو دوشن هنر ناسنا ندبربو * اش یاهلسنرد نم یارب

 کک نا لس هکره +دوب دهاوخ سلقم اش دزنو تساسدقم هکآریز دیزاسم ٩
 دوش عطقنم دوخ موق زا دلام هناکین رب را زا

 اب تایرطع نیا زاو هنقو رافظ داو هعیم ینعی رکب تایرطع تنک یسوب دنوآدخو ۲4,

 راطع تعنص زا یرطع زاسب روخ اهیا زاو + دشاب یواسم اههصح فاص ردک ۲۵

 همیخرد تدابش و بیکب مرت ارتا زا یردقو ٭ سدقمو یفصمو نکن ٩
 قفاومو دنا EE O مکیم تاقالم ون اب ہکیئاج عانجا ۷

 E : را دوس یارب یکی ی 5 رو

 + دوش عطقنم دوخ موق زا دزاسب ندیئوب یارب انا لثم کره *دشاب ۸



 رم 4 باس

0 

۷۳ 

 ۰ ص

 ۲۲و ۲۱ جورخ رفس در

 یو ی با

 ارروحنب یروآنب لینلصب ن اب ہک × تنک هدرک باطخ ار یسوم دنوآدخو

 مو تکحو مادخاسرپ ادخ حورب ارواو + ماكناوخ مانب ادوهب طبس زا

 × دکر راک جربو هرقنو الطرد ات تاعرتخم عار ارتخا یارب دو تشرعمو

 لاغتشا یتعنص رهرد ان بوچ ٌیرکدوردو نا 3 كنس ندیشارت یاربو

 لدردو ماهنخاس و ۱ زابنا نادطیسز زار كماسيخان : بوم نم كتبا ا

 عايجا * میخ + دنزاسب ماهدومرف رما وتب رد ما نیش تصح نالداناد هم

 ۱۲۳ انا ام تسا نارپ و رک و تدامش هیات و

 ینلخوس "ینابرف جیدمو *روخب حبلمو شیابسا ةهو رهاط نادغارچو شیابساو

 نوراه یارب سدنم سابلو تمدخ سابلو * شاهیاپو ضوحو شیابسا هو

 سدف ههجب اررطعم روخبو عم نغورو + تن اک ةھجب شنارسپ يسابلو نهاک ا۱

۲ 

۱۳ 

 + تفک هدرک باطخ ,E + دنزاسب ماهدومرف رما وتب ها قفاوم

 ۳ ر هات ارم یا هلا کب هتخاس بطاخمالیارسآ یب وتو

 ا رخ شهید و من رد

 ۳ ها | سدقم اش یارب SES + کیم سیدفل

 دوخ موق ۰ ز هیت ا ت دکراک نارد هکرهو دوش هتنک هنیاره دنک تمرح یب

 دنوادخ سدقمو مارآ تیس مته زورردو د دوش هدرکر اک زور شش + دوش عطفنم

 ارتبس لیئارسا ۳ هنک هنیاره دکراک تبس زوررد هکره تسأ

 رم نایمرد نیا × دنراد یعرم SS ارتیس لسندعب السن دنرادب هاکن

 تخاس ارنیمزو ناسا دنوادخز دخ زور ششرد هکاریز تسیدبآ شا لیئارسا ینبو
 ۳ رک یوم اب اروکتشک نزچو × تفای تار ارتسا هدوبرف مارا نیمتنه زورردو |

  دادیوب ارادخ تشکناب موقرم كنس حولود ینعی تدایش حولود درب را تی

 عودو سس باب

 نوراد در موق دو ریخت هوکزا ندمآ دورفرد یسوم هک دندید موف نوجو

 ایز دنمارخب ام یورشپپ هکزاسب نایادخ امیاربو زیخرب دنتنک اریو نشعمج



۹ 

 ۷ تسا ۵ش هچ اروا مناديف دروآ نورین رصم نمززا اراب هک ی بوم درم نیا

 نارتخدو نارسپو نانز شوکرد هک ارالط یاهراوشوک تنک ناشیدب نوراه

 کا ارنیرز تر مو ییام نسب × دیروایب نم دزن هدر نورنب تسا اش

 ناشیا تسدزا | ی ۲ دا نوراه دزن هدرک ن وربب دوب ناشیا یابشرکرد

 لر کا تشک نر كش هلنشر ةلاسک نازاو در ی ابان هتفرک

 زد نوجو × دندروآ ۱ نیمز زا ارت هک دنشابیم 2 نایادخ نیا ه

 اب د باک مادرم 3 نوراه ا E ذم دیدب ارنیا

 الف یابادهر ا رک ی درگ هعس اتو ادعا

 دواخو د« دندشاپ رب بعل ةهجو دننسشن ندیشونو ندروخ یارب موقو دندر 8( ۷
 و ورب ریزب نش هناو ی

 ا فارغا 0 E ک هکیثیر ا یدوزبو ٭ دنادش داف ۸

 نینارذک ینابرقو هدرک نج ۳ دزنو دناهخاس نتشیوخ یارب ش ےک

 بد دروآ نوریزضم نیمز زا ارت هک دنشابیم وت نایادخ نیا لیئارسا یا هکدنیوکیم

 نونکاو + دنشابیم شکندرک موف كنب او مانید ارموق نیا تفک سوپ دن دنوآدخو

 مضع موف ارتو مک كاله ارناشیا لش لعتشم ناشیارب نم مشخ ات ر اذکب ارم

 3:39 یا 5 3 دوخ یادخ هرات د یوم نس ا مهاوخ ۱

 نوریب رصم نیز زا روت تسدو میظع تو اب هک دوخ مر تو

fیدب یارب !رناشیا هک دنیوک نخ نیا نابرصم ارج ٭ تسا كش لعتشم م هدروآ  
 منح تدش زا نسب دک فلت نیرایور ژاودنکب اهوکرد ارناشیا ات دروآ نوریب

 مجاربا دوخ ناکدنب + ابرف عوجر شیوخ موق ٌیدب دصف نیا زاو درکرب دوخ 8
 هک E 7 تام ا عاربب هک راد تینا و تار ی

 E ابرد هک ارنیمز نیا ماتو مادرکریثک ناسا ن اگر اتس نفت ازای ف 5

 709 هر ها "دز مشخم اش تیرذب ما هغک نخ 1

 هتشکرب , ا »: دومرف عوجر دناسرب ر هص را زا 3

 دوب هتشون فرط ود رب, نحولو دوب یو تسدب تداپش حول دو دار زب هوکزا

 نشون هتشونو دوب ادخ تعنص اهحولو + دوب موقرم فرط ن رادیو تفرط نیدب



 یسوچ دش دندیشورخ هک ار موف زاوآ عشوب نوچو » اهحولرب شوفنم دوب ادخ ۷

 یادصو تسین رنظ شورخ یادص تنک *تسا كنج یادص ودرارد تنک ۸

 نوچ هک دش عفاوو + مونشیم نم ارناینغم زاوآ هکلب تسین تسکش شورخ 6
Eدش عتشم سوم شخ دید اناکدنک صفرو اک ور تیر  

 هتخاس هکار رثلاسوکو »:تسکش هوکریز اراا نکا دوخ تسد زا اراهحولو ۲

 ینب تیشاپ با یورربو تخاس مرن هدرک دروخ ارن 1 و دینازوس شا ۳ جوب
 ۱۳ ۰ ها تک ما دنا

 نیا ون دوشن هتخورفا ماقا شخ تفک ںوراھ ۳ یمیظع ۲

 و E د اتم ۲

 جی وا وزن رصم نبمز زا ارام هک یسوم درم نیا هک ریز دنماخم ام یور
 هک درس ارنا دشا الط ارکره منک ناشیدب ٭ لش هچ | روا مناديف ٤

 ارموف سوم نوچ و «دمآ ںورحب لاسوک نیا و عخادنا 5 : 7 دنداد ٥

 نانشد نایمرد ناشیا یئاوسر یارب ا نوراه ارز دنا نش اکل د د

 ۳ ا را هزاوردب سوم lL ماکل ىب ناشيا ٩

 وا + دندش عج یو دزن یوال ینب عیج سپ ءدیآ در دشاب دنوآدخ فرطب ۷

 ناررب اردوخ ریشمش سکره دیوکیم ںینچ لیئارسا یادخ هوهب تنک ناشیدب
 دوخردارب سکرهو دک کو دنا ودرا زا هزاورد ات هزاورد زاو دراذکب 7

 دندرک یسوم نحس قفاوم یوال ینبو ٭ دشکی اردوخ ٌةباسهو شیوخ تسودو ۸

 ار نتشیوخ زورما ا تفك( یسومو +دنداتفا موق زا رعن رازه هس هب بیرق زور نت 4

 زورما ات شیوخ رداربب و دوخ رسپ هب سکره یتح دان صیصخت دنوآدخ یارب
 مظع یهانک اش تنک موقب سوم هک دشعقاو یرادادمابو دهد تکرب ارامش ۲۰

 ۳ ک هرافک ارامش هاک دیاش موریم الاب دنوآدخ دزن نونکآ دیا هدرک ۲۱

EEREدرک مظع یھاک موق نیا از تشک  eارب  

 شهر ارم ترا یم ارناشبا هاک هاکره نالاب+ نا هنخاس ناشیوخ ۳

 دوخ رتفد زا اروا تسا هدرک هک هکره :تنک یسوب دنوآدخ زاس وحم شون هک ۴

 كليا نک یمن هار 9 هک وتب هکیاجنادب ار موق نیاو ورب نوک او *مزاس وم ۸



 ناشیا زا ارن ۳۹ aE دا وخ وت کور شبپ نم هتشرف

Cêنا حا العبم ارموق دن دنوادخ و + درک ره هاو تساوت زای  
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 ی

a 

 ےہ

o 

 ا

> 
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 ‡٭ كند ې ها د ې هنخاص

 مسو یس باب

 رحم نیز زا هک مو نیو وت نک جوک اجا را نش E دود دتو

 تا 9 هتفک هدروخ مق بوفعی و یتعا مبهاربا یارب هک ینیمز نادب :دروآ رب

 نایروماو نایناعکو متسرفيم ون یور شې ؛تثرفو + درک ماوخ اطع وت تیرذب

 ف هکینییز ج ماوخ نوری ارن :ايسوببو نایوحو ن ابزرفو ناینحو
 هارنیبرد ارت ادابم یتسع شک 5 ندرک مو Saga یک یا

 aR دنتفرد زا ددی ارد نا ت نيا موف نوچو «« مزاس كاله

 نک ندرک م رب ارس تفک ی سوب و و دان هن دوخرب اردوخ

 دوخ زا ! 0 نوک سس كاله ارت اناه یا ون نامرد هضم رکا دیتسه

 لج ز زا اردوخ یاهرویز لیئاسا ینب سپ + نکنچ وت اب مادب ان نک نوری
 هکرکش ن نیکیتا هتشادرب اردوخ همیخ یسوم و + دندرک نوریب دوخ زا بیروح

 درب هوهب بلاط هکره هک دش مقاوو دیمان عامتجا میخ ا

 د و جسد یوم هکیماکنهو هک تمقریم نوری دوب هاکرکشل جراخ هک عاتجا همی

 1211 e - کن و
 سوم بع رد و د تسب ابع د وح می رب ییره هتساخرپ موف ها تکریم نور

 ربا نوتس لشیم لخاد همیش یوم نوڃو دج کش یی هی لخاد | ۳ تاک

r 5 7 ۰ ۰ ۰ 0 0 ۰52  

 موق ان نوچو د: ندیم نس سوم اب ادخو .داتسیا یم همیخ ردب نش لزان
 یم ا STI ك : ی
 مت متد هی ردپ رک هی اح- رب موج ل دذ لند ی هداتسیا همیحم رد رب 0 نورس

 ےک
RTT aت ۱ ۲ ۰ ۰  

 ن د سس هاش اب us 0 یک س وربهر ینوم اب کن × دریم ل

 هی سس نایمزا اوج نون رک حس و حر ا:مداخ اما تشکیم ر ودراب نس ديوك نخ

 ر

 ارم ونو رب ار نیا. یوم نج و کليا کمک دز ادم یسومو ا نورد

5 

 رو تی و ت اضیا و خر م تب ارت * یس رفیم | هارش هک یهدیم ربش

1 ۰ 

 ر. اردوخ ی ۳ رک 3 زنش وت وان زودضم ةةيفحملا فا نف + هتفای ضیف نم



  Aجورخرفس ۲4

 موف هنیاط نیا سرب هظحالمو ما حد ووو ردو ماش هب ارت ات روال

 اکو + دینخم ماوخ یارآ اتو دا تهاوخ ئر تھک  دنشابین و ۳

 نم هک دوشیم مولعم زیچ هچب اریز بم اجا زا ارام دیابن وت یور هکر ا

 ا ندبآ زا هن ایا ما هش وت رظن روظنم وت موقو

 ۳ تک سوم دنوآدخ ما میهاوخ زاتم دننیمز یوررب هک ام وق ۱۷

OS ۱/۸ضرع  سانش یم مانب ارت : و ةتفاب ضیف نم رظنرد هک اریز درک ماوخ  

 ۵ مات نم ت یاب نم اردوخ لالج ی دتسم رک ۳4

 فور هکر و ارهوقی مانو مار ذکیم وت یور :

 دید ۳ ۶ ر نکو ته مجتر هکر رب درک مهاوخ و رو مس ۳

 را ا تفک دود وپ شام نیرو دنیب هب ارم دناوتیف ناشنااریز ۱

 تسد سپ + مک روبع ان دیناشوپ مه هاوخ دوخ تسدب رتو ام 9 1

 ٭ دوش یک < كيد EN ارم یافف ات تش ادرب مهاوخ اردوخ

 مراهچو یس باب

 ا دوخ یارب نیلوا لس یس حول ود وا دنوآدخو

 رضاح نادادمابو و مه اوخ اپحوا نیارب یتسکشو دوب لوا یاهحول رب هک

 ېک چیهو +: تسیاب هوک هلقرب نم دزن اجنا ردو ایی الا انیس هوکی ناهاکتصو وش

 نیا فرطب زبن همرو هلک و و هوک مام رز نکو دیاین الاب ون اب

 هتساخرب نادادمابو دیښارت نالوا لثم یکنس حولود سوم سپ ٭ دکن ارچ هوک 4

E 3یان ارکنس حولودو دوب ا اروا دنوادخ هکنانچ دما الاب  

 دنوآدخ مانبو داتسیاب یو اب اجنا رد هن لزا نیارد دن اد و + تشادرب دوخ و

 هرب 9 هک دادرد ادن هدرکروبع یو یور شیپ دنوآدخو +دادرد ادن 7

 یارب تجر "هنراد هاکن ۳ ناسحا ریتکو مث مشخرید و فرو د یادخ ب

 تشاذک دهاوخن ازس یب زکره ارءاک نکل هاکو نایصعو اطخ 5 ازه

 دهاوخ مراهچو س تشپ ان ناشیا نارسپ نارسپ و نارسپ رب نارد یاباطخ هکلب

aA 4سو  
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۲۲ 

 ۱ 0 ۳ E جورج رم ۱ ۲

 تاب دنوادخا تنکو + درک نجس هداهت نیمزب ور یدوزب سومو * تفرک

 8 هک دام ا نارد دیوار کتا یعدتسم ما كش وت رظن روظنم ةقيتحما

 +زایب دوخ ٹاریم ارامو زرمایب ارام هک واک نم دشا شکندرک موق

 یائرد هک کیم بیج یاهراک ون موق ان رظنردو مدنب یم یدهع كنيا تفك

 یتسه ناشیا نایمرد وت 3 هکیموق نیا ییاتو 1 میشن هدرک اتما حس ردو ناهج

 ی وت اب ک کاک وا و ارز دید دنهاوخ ۱ ردوا و اڪ

 یور شیپ زا نم كنيا راد هاکن امرفیم رما وتب زورما نم رها مو

 دنار ر م ا ارنایسوبیو نایوحو نایزرفو نایتحو نرایناعنکو ناب نر

 ۳ یدنبن دهع یوریم اجنادب وت ا .رانکاس اب هک ش اب ۹

 دینکشب ارناشیا یاهتبو دیزاس مدهنم ارناشیا یاهحذم هکلب *دشاب یاد ات

 وا مان هک هوهب اریز ایم تدابع ارریغ یادخ راز + دیئاغ عطق ارناشیا مریشاو

 بنع زا ًالاو دنبمدهع نیمز نا ناکات ابراز *تسا رویغ یادخ تسارویغ

 توعد ارت و دننارذکیم ینابرق ناشیا نابادخ دزنو دننکیم انز ناشیا نایادخ

 دوخ نارسپ یارب ناشیا نارتخد زاو *یروخم ناشیا یاهنابرق زاو دنیانیم
 ارامش نارسب هکتا دنک انز دوخ نایادخ بقعزا ناسا نارتخد نوچو یریکیم
 یارب نش هنر نایادخ دوم دنهاوخ انز بکترم دوخ نایادخ ھو رد

 رها ارت هکنانچ ریطف ی انار و ته ات ارریطف دیب +زاسم نتشیوخ

 نوری رصم زا بیا هام رد هاریز روخ بییا هام رد نعم تقو رد ۳3
 هج وت یشاوم زا EE "هداز تسخن رهو تسنم نا زا دیاشک ارجحر هکره ا

 یهدن هیدف رکاو نب هیدف "رب غال هداز تسخن یاربو +دننسوک را هچ واک زا

 ی نم روضح سک چھو نب هبدف ارتنارسپ زا هداز تسخنره و نکشب ارشندرک
 رد رادهاکن ارتبس نیمتنه زورو شاب لوغشم زور شش +دوشن رضاح تسد
 ربون دع ینعی راد هان اراههتفه دیو *رادهاکن ارتبس داصحرد و رایش تقو

 روضحم تناروک ذ هه هبنرم هس ل ا لیوحترد عج دعو مدنک داصح ۳۳

 وت یور شپ زا اراهنما کاریز +دنوش رضاح لیئارسا یادخ هوهب دنوادخ ۲
 نام هینرم هص لاسرهرد کییاکنهو دینادرک مهاوخ عیسو ارت دودحو دنار ماوخ ۳



 ۲6 ج ورخ رفس ۱

 نوخ + درک دهاوخغن عط ارت نیمز سکچم یوش رضاح دوخ یادخ «وهب روضب ات ۵
 نیم ربون نیتضن + دان ص ان جف دیع"نابرقو نارذکمهییریخ ایام "نابرق ٩
 دو ادکو نت دام ریش رد ارهلاغزب و روایب نرخ فادح طب نان | اردو ۷

 لیئرسا ابو وت اب دهع نا نیا بسحب هکآیز سیونب وت ارناتحس نیا تشک وب
 اب دروخن نان هدوب دنوادخ دزن انا بش لهجو زور لهجو ما هتسپ ۸

 هوکز ا یبوم نوجو * تشون اهحولرب ارمالک هد ینمی دهع ناخ واو دیشونن ٩
 نان هرکزا هکیماکنه دوب یوم تسد رد یکنس حول ود و ده زی تم

Eا ال لی تسوپ وا اب یوکتفک بیپ هک,تسن  

 دردی را 'ںھچ تسوپ كیا هک دندید ار یسوم لیارسا ین عیجو نوراه اما ۲۰

 دمو نوراهو دناوخ ارناشیا یبومو +دنیایب وا كيدزن هک دندیبرت سپ ۷

 ورا زا دعبو ۲ تنک نخ ناشیدب یسومو دنتشکرب وا دزن تعاج نارادرس ۳

 درب هفک ودب نیس كرد واج هاو دندما کيدزن لیارسا یقه

 دوخ یور رب یباقن دش * غراف ن زاشیا اب نتنک نخ زا سوم نوجو + دومرفررمآ ۳

 )بتن دنکو کتنک یو اب هکدش ی لس 2 دنوآداخ روضح سوم نوچو + دینک ۹
Eلیئارس ۱۳ ش>رما یرب ها نما نور س اک  

^oددخر دیم وا مزهج .تسوپ هک دندیدنم | ار یوم کور لیارسا یو یک  

 + تفریم یا یوکتفک یارب هکیتقو ان دیشکیبزاب دوخ یور هب ارباقن یسوم سپ

 من. و یس باب

 هک یناخس تسنیا تفک ناشیدب هدرک عمج ارلیئارسا ینب تعامج مات یسومو

 زور ردو دوش هدرکر اک زور شش + یکب ار انا هک تسا هدومرف رما دنوآدخ
 ۱۳ ۰ هم بسا یاب واقع سنت یارآ یی

 یا یمومو  +دیزورنیم دوخ یاپکسم هه رد اب اد
 هدومرف دنوادخ هڪ یرما تسنیا تک هدرک باطخ ارلییارسا ینب تعاج

 تسا بغار لد زا د د جی روا لس یارب ده ناتدوخ زا » تسا هتفکو 0

 ناکو زیرقو ناوغراو دروجالزاو * دروابب څربو شنو الط زا اردنوآدخ يده ٩

 ۹ ےس

 ا



e 

 و

 ۳۹ ۲۰ جوز> تم

 نغورو × مطش بوجو زخ تبسوپ و لشخرس جوق تسوبو ٭زب شپو كزان

 عزج ۱ یاکنسو بر طعم روخب یارب و خم نغور یارب تابرطعو یئیانشور یارب

 ار ت اش زا نالداناد هو +دنبهنیسو دوفیا یارب حصرن فاکس

 OG نا ششوپو شاهبیخو کش × دنزاسب تسا هدومرف رما دنوادخ

 1 نو ادو توباتو + شیاههیاپو شیانوتسو شیاهدنن تشپو ي و

  همدقل نانو شبابسا نو شیاهاصعو ناوخو *رتس باج و تجر سرو

 * ینانشور یارب نغورو شیاهغآرجو شیابساو یئانشور یارب ۳۳

 هکرد یارب هزاورد ةدرپو رطعم روخنو جم نغورو شیاهاصعو روج عذمو

 شبابسا لکو زا و نآ نیجنرب هکبشو ینلخوس ینابرق حدمو + نکسم

 هزاورد هدربو اا یاههیاپو شیانوتسو نی یاهدرپو » شاهیاپو ضوح و

 یارب نش هتفاب یاتخرو رب امآ یاهیاطو نم یایفنمو نکسم یاهنیو ٭ نحس
 تنا ات ارشنارسپ یاتخر و نهاک نوراه یندنم تخر ینعب سدق تمدخ

 کرهو + دندش نوریب سوم روضح زا لیئارسا ینب تعامج یا سپ 1

 ۱ وتو دید فو دندما دینادرک هدار ! اب اروا شحور گره درو برتر

 هب دندروآ ا یاہتخر یاربو شتمدخ مات یاربو عاتجا ةم همیخ

 E اهراوشرکو تیب یاههقلح و دوب بغار لدزا کره e كنو ناک

 دنوآدخ یارب الط ٌهیده دندروآ ِ تالآ مف رهو اهدنب

E 99نا زا  e 

 تمدح ر اکره یارب ؛ مطش بوچ هکر ره و دم اردن وآدخ هیده دروایب خربو شن

 دنتشر یم دوخ یاهتسدب لداناد از ٌههو ها ارتا دش تفای وا دزن

 هکینانز ههو E اک ا ارش هتشر و ۳1

 یارب نغورو 4 + دندروآ دنبهنیسو دوفیا ان عصر 7 ۸

 لیئرسا ینب نانز و نادرم ةه و × رطعم روج یاربو ن یاربو یانشور ۳۹

 رمآ دنوآدخ هک یراکره یارب یزیچ ا غار اوتاقیا ناشیا لد هک



 ۲1۱ جورخ رفس 1

 × دندروآ لد دار اد اژدها ییسوم 5 هلبسوب هک دوبهدومرف

 ارزوح نب یروآ نب , لیلصَت دنوآدخ هکدیشاب اکا تنکا ر لیئارسا ینب یسومو ۰

 معو تنالعفو تکح زا ادخ جوتا ارواو ٭ تساهدرک توعد مانب ادوهب طبس زا ۲

 سنو الطرد ندزکراک یاربو تاعرتم عاریخا یاربو ٭ هنخاس رپ یرنهرهو ۲
 ان بوج یرکدورد یاربو اهکنس نرتخاس عصرمو ندیئارت یاربو ٭ خربو ۴

 بابلودا نیچهو دوم اتلا ارنداد میلعت وا لدردو +دکب اربرنه تعنصره ۶
 لمره یارب تخاسرپ یلد تکحم اناشیاو *ناد طبس زا ارکماسیخا نب 6

 جاسنراکر هردو كزان ناکو زیرقو ناوغراو دروجالرد زاّرطو رهام جاسنو شاقت

 × دنوشب تاعرتخ عرتذشو یتعنصره عناص ات

 مششو ی باب

 ناثیدب تنالعفو تکح تنوآدخ هکیالداناد هو نام نا ۱
 نا ففاوم دنشاب رهام سدق تمدخ تعنص ره ندرک یارب مپ ترا مداق

 بایرهاو لییاصت : یوم سب E ا هدومرف مآ دنوآدخ 3
 ناشیا لد هک ار نا و دوبهداد تک ناسا لوا 9 ده و

 ةو × درک توعد .دنیاب تیدزن راک ندرک یارب ی هنخاس بغار ارناشیا ۳

Skر قا دنکوب هدروآ ۱ 9 تم  

 ینایاناد هو Oe یو دون رکاب یربت یایاده و د ادد یبوه €

 اد هکدوخ راکز ا كبره دنخاسیم ارسدف راک هنوکره هک
leنآ لع یارب تسامزال هنآ ا موف او یوم  

 وورد ات دومرف یسومو + دنرواب یم دوشهنخاس هک تسا هدومرف دنوادخ هکیراک 1

 سپ دننکن سدق یایاد» یارب رکید یراکچیه نانزو نادرم هکدنیوک هدرکأدن

 ب دوب هدایز هکلبیناکراک مان منا یارب بایساو + دندش هتشاد زاب ندروآ زا موق ۷
 كزان ناتکزا دچا اک هدرپ هد دنتشاد لاغتشا راکرد هک الداناح هک نیک ۸

 بیرترهام جاست تعنص زا نایورک اب راهناو یرقو ناوغراو دروجالو تش نیا

 م عارذ راهچ هدرپره ضرعو عارد تشهو تسيب هدرپره لوط *دنداد ٩



 1 ؟ | جورخ رقس

 دروجال یاهکدام شیکتسوپ رانکرد هدرپ كي بربو +تسوپ هب رکیدکی |!

 تخاس دام هاج, دوب نییّود گو یو رد رانکردو تخاس یگداق های

 یوتاب اههکع امد و اتناش مرد هو اه داو کرک لات کا 9

 یالاب هک هییخ ةهجب تخاس زب مپ زا اهدربو  دشأاب كي اا تسوېپ هي ۶

 هدزب ره ضرعو عارذ یس هدربره لرط × تخ اس هدرپ هدزناب را دون یهسم ۳

 هاش و تا د وب ورن یاتشایپارد کر ودرب راثکرب یدام هام و م ادح ارەدرپ ۱۷

 همش نیش همه کارم نک هام * مود یکتسویپرد هدرپ رانکرد کدام ۸

 تخاس همیخ یارب نشخرس جوق تسوپ زا یششوپو *دشاب كی ان تخاسب ٩

 یی یارب مطش بوج ز | مباق یاههختو *×زخ تسوپ زا نا شفا یشتشوپو

 ود ارهخره < منو عارذ كي هختره ضرعو عارذ هد هره لوط +تخاس ۳

 ج ار اب گیل مع اه هه بکش ییش یوراوبد کانتر و

 باپ لهچو + ناب فرطب بونج بناجب هلخت تسیب تخاس ارنکسم یاههختو +

 ریز هیاپ ودو شاهنابز ود یارب ٌهتخغریز هیاپ ود ینعی تخاس هلخت تسیبریر شن

 تسیب لاش فرطب نکسم رکید بناج یاربو *شاهنابز ود یارب رکید خخ ۵
 ریز هیاپ ودو هضن كي ريز هیاپ ود نعي اراها هر یاب لهچو + تخاس هفت ۲

 یارب هل ودو * تخاس هلخن شش برغم فرطب نکسمرْخوم یاربو ٭رکید هلن

 انو دشهتسوپپ رکیدکی اب ریز زاو +تخاس شیناج ود رهرد نکسم یاههشوک ۳۹

 سپ + درک هشوک و درهرد ودره یارب نینچ مو دش مام هقلح كيرد مهاب نارس .٩
 و هیاپ ود یومب هیاپ E یاپیاپو دوب هلخت تشه

 ٭ نکسم بن اج كي یاههخت یارب خ, ینعی تخاس مطش بوچ زا اهدنبتشپو ۱

 یاههخت یارب دنبتشپ خو نکسم رکید بناج یاههخت یارب دنبتشپ خو ۲

 رسزا اههخت نابمرد ان تخاس اریطسو دنبتشپ و * نکسم یبرغ بناج رخوم ۶
 یارب ان تا الطزا اراهنا یاههقلحو دیناشوپ الظ اراههخن *درذکی رسان ۶



 ۲۷ جورخ رفس ۱9 ۲

  دروجال زا ارباجو و الطب اراهدنب تشپ و دشاب اههناخ اهدنبتشپ 0
 جاسن تعص زا ن عیب یورو اکو زمرقو ناوغراو

 الطب راهناو تخاس شیارب , مطش بوچ زا نوتس راهچو * دادبینرت رهام ۲
 یاب هدرپو .. عر شاپ راهچ انآ یاربو دوب الطزا اهآ یاهبلقو دیناشرپ ۸

 رک زا نش تیبات كزان ن ناتکو زمرقو ناوغر ا زا همجخ هزاورد
 اللب ارابنا یاهاصعو اهرسو تخاس ازابا یاهالقو نآ نوتس در چ تخاسب ۸
 × دوب خربزا اه ةياپ خو دیناشوپ 7 3

 . منهو یس باب

 عارذ كي شضرعو مد عارذود شلوط تب میش a | توبات لیتو

 دیناشوپ نوریو نورد زا صلاخ یالطب ارتا راو مو عارذ ک کكي نشیدلبو مد

 راچ یارب نیزز ٌهقلح راهچو + تخاس شفرطرب الط زا یجات نآ یارپو 5

 اصعودو رکید فرطرب هثلح ودو شفرط ككيرب هنلح ود ینعی تخرب شاهی

 بناجودرب اههقلحرد اراهاصعو +دیناشوپ الطب اراما هنخاس مطش بوج زا

 تخاس صلاخ یالطزا ١ر تجر یترکو ٭ توبات نتشادرب یارب دینا ارذک توبات

 تخاس الطزا یبورک ودو * منو عارذ كب شضرعو منو عارذود شلوط

 نیارب یبورک كی ٭ تخاس یراکخرچ زا تجر  ییزک فرط ودرهرب راه

 شفرط ودرهرب ارنایورک ۳ سرک زاو فرطنارب ر یبورکو فرط

 شیوخ یالابو دندرکیم نهب نا ربزرب اردوخ یامهاب نایورکو *تخاس ٩

 یاهیور ینعب دوبیم رکید كی یوسب ناشیا یاهیورو دندناشوبیم ارتمحر برک

 تخاس مطش بوچ زا ارناوخو * دوبیم تمحر سرک بنا ¿ نایورک ۳

 یاللب ارناو * نو عارد كي شیدنلبو عارذ كي شضرعو عارذ ود شلوط 1

 تشکنا راهچ رادتب ةيشاحو + تخاس شدرک ادرک نیز یحلتو دیناشوپ صلاخ ۶

 نیزز ةللح راهچو * تخاس هبشاح درک درک نیزز یجانو تخاس شدرکادرک ۴

 ۷ تشاذک دوب شاهیاق راهچرب هک ۲ ةشوک راهچرب اراههقلحو تر شیارب

 + نارک نتشادرب یارب دشاب اهاصع یاههناخ ات درب هیشاح لباقم اههنلحو |<

 ی

9 

j 

Q 

  چح هک مس



 ٭ ناوخ نتشادرب یارب دیناشوپ الطب اراها هخاس مطش بوج زا اراصعودو ٥

 یایاده اهنادب هک شیاهماجو اههلابیو اسکو اح زا دوبیم ناوخرب هک ارینورظو 7
 صلاخ یالط زا ارنادغارچو + تخاس صلاخ یالط زا دنر یم ییحر ۷

 شیاههلاپو شباههخاشو شاهیاپو تخاس ارنادغارچ یراکخرچ زا تخاس
 نی دنا نوریب هخاش شش شفرطود زاو *دوب نیه زا شیاپکو شیایسو ۸

 هو تم نا عازم ااو تفرط كي زا نادغارچ ةخاش هس ٩

 هادرب یلکو یبیسو یاداب لب هسو هخاش كيرد یو یبیس اب یاداب لا

 دشارچربو دما نوری تب او هک ةخاش شش یارب نینچ ممورکید ٠
 و ییسو نا ةخاش ودربز ی نأ زا یاکو ایم اب یی ءاداب هاب راهچ ۲۱

 چ مآ یھ نورد ناز زا هک خاش شش یارب نآ سر ریز یبیسو نآ هخاش
 +× صلاخ یاللم یراکخرچ كيز زا هه ینعی دوب نیه زا ابن داف ی دو ایا یاپیس ۲

aی  

AE ENTمطش بوچزا !رروخم چو  

 OE نی یا

 یاهفرطو شظس ینعی دیناشوب صلاخ یالطب ی × دوب ناه زا شیاهخاشو 7

 ةهلحودو ٭ تخاس صلاخ یالط زا شدرکادرک یجاتو شیاهخاشو شدرکآدرک ۷

 اهاصع یاههناخ ان تخاس شفرط ودرب شاهشوک ودرب ج جان ریز شیارب نیرز
 الطب اراهنا هنخاس مطش بوجزا | راهاصعو × ناب ش ارب

 E تعنص زا اررهإط رطعم روخو سدنم خم نغورو *دیناشوپ ٩

 متشهو سس باب

 شضرغو عارذ خب شلوط تخاس مطش بوچ زا ار یتخوس ینابرق ۱
 ه تخاس تا رو او ارشیاههخاشو ۽ عارذ هس شیدنلبو ج جرم عارذ چ ۲

 یعی تاب اریذم بابسا * هش و ,E راو ا شیاهخاش

 و ارشف ورظ 4 ههو اهرمجشو الاکنچو اههساکو اه و اکید

 یک

 ات نیئاب ب ايتار («E کا خر ۶ وا N 0 2 :ا عیذم یارو جی 4



  aجورخ رفس ۲۸

 یاههناخ ات تخعر نیکرب نادشتا رس راهچ یارب هقلح راهبچو + دسرب شفصن

 یار دم را هنخاس برج ۱ اسب × دشاب اهاصع

 تر خربزا ارش ۳ ِ ارضوحو + تخاس فوج اوج زا

 ار نگو ٭ دندشیم عج تمدخ یارب عامجا ةميخ هزاورد دزن کینانز

 دص ت نییات كزان ناتک زا نر یک اهرم ا یو فرعی 3

 یا جرب زا دوب تسیب هنآ یاههیاپ و دوب تسیب انآ یاهوتس دوب یارذ

 کارب و 3 ام اه و مات یاهو خربو 1

 االقو 5 یاههیاپو هد بنا یاهنوتسو دوب یعارذ هاج یاهدرپ ی وبر فرط

 آر ,د هان بد تیم یترش فرط یارب و × دوب مرقن زا اهنوتس یاهدنب تشپ و

 یاههیاپ و هس انا یاپنوتس دوب یعارد هدزناپ ا دکب یاهدرپو *دوب

 ًاهدرپ فرط نا و فرط نیا زا نڪ هزاورد کیش فرط یاربو * هس ابا

 رہ رحم یاهدرپ هه ٭هس انا یاههباپو هس ابا یاهنوتس دوب يعارذ هدزناپ

 تشپو ًپیالفو دوب چرب زا انوتس یاههیاب و ٭ دوب نش نیت كزان ناتک زا فرط

 تشپ هب نک یاهنوتس عیجو شن زا اا یاهرس ششوپو شن زا اهنوتس یاهدنب
 دروجال زا زاّرط تعنص زا نحس هزاورد ٌهدربو + دوب لش هتسوپ نفن یاهدنب

 نصرت او عارذ تسیب نشاوط دوب لش نیان كزان ناتکو زمرقو ناوغراو

 راهچ اهن نیجنرب یاههیاب و راهچ اهن یاموتسو × نو یاهدرب قفاوم عارذ ۰

 + دوب ش زا 0 یاهدنب تشپ و 1 ر ششوپو ش زا 2 ا

 5 ا ا
 ارهجنآ ادوهب طیس زا روح نب یروا نب لثیلصبو دەکرد ی ۲

۳ 

1 

 زا كماسيحا نب بایلومآ یو ابو * تخاسب دوب هدومرف رما یسوب دنوآدخ هک

 € اج اک ا ناوعراو دروجال رد زاّرطو عرتخو شاقن دوب ناد طبس

 هنو تسيب ایاده یالطزا سدق راک ههر د رم کک فک رر کیالط ماتو



 ۱۲ ٩٩ جوزخ رقس

 تعاج ناکدش هدرش مرفنو + دوب یدف لافثم ینفاوم لات یسو دصتنعو هنزو ٥

 كي + سدق لاتنم قفاوم دوب لاقثم خو داتفهو دصتنهو رازهو هنزو دص 1

 هدرش یوسپ هکینانا زا یرفتره یارب سدق لاتام قفاوم لاقثم مت ینعی مرد
 رفن اج و دابو رازه هلو دط شش هک زنالابو لاک تیپ زا تک ذک اک دع

 دوب هدرپ یاههیاپ و سدق یاههباب ننګر یارب شن هنزو دص نا ایا اب دند وب ۹

 طصتنعو رازه نا زاو # هیاپ كي یارب هنزو كب ینعی هنزو دص زا هیاپ دص ۲۸
 ا 2 ی 7

 تشپ و دیناشوپ اراهنا یاهرسو تخاس ایوتس یارب اپبالق لاتثم خو داتنهو

 اثم دص راهچو رازه ودو هنزو داتنه ایاده غرب و × تخاس اهنا یارب اهدنب ٩
 ڏٿ

 نآ نیحنرب کیشو نیجنرب میدم و عاقجا میخ "هزاورد یاههباب نازاو *دوب

 + ار نه درک ادرک ی اه هو نکسم یاعضم ةه و

۱ 

 متو یس باب

 ندرک تمدخ یارب دننخاس نش هتفاب یاهخر زمرقو ناوغراو دروجال زاو |

 هدون رما سوم دنوآدخ هکنانچ دننخاس نوراه یارب سدقم یامخرو سدق رد

 + تخاس ةلش نیأت كزان ناتکو زیرقو ناوغراو دروجالو الط زا اردونیاو *دوب ۲
 ناوغراو دروجال نایمرد ناما ان دندینک اهراتو دننخاس الط زا كزان یاهکتو ۶

 ةبارب نش هتسوپپ یاهنتکو + دنفای هب رهام جاسن تعنصب كزان نانکو زیرقو +
 هچراب ناه زا دوب £ هک نغ هتطر زنه دش هتسوبپ راک فر کاخ . 3

 نش نیان كران ناتکو زمرفو ناوغراو دروجالو الط زا دوب تعنص ناه زاو

 الط قوط ودرد عصرم عزج ی + دوب هدومرف رما یسوپ دنوآدخ هکنانچ <

 هک اپنتکرب رانا * دندرک تسرد لیئارسا ینب یامان قفاوم ماخ شفنب شوقنمو ۷

 درو هکنانچ دشاب نی ارتماد یار یرددان یاس ٤ درک بصن دونیا

 رهام جاسن تعنص زا دونیا راک قفاوم اردنبهنیسو *دوب هدوبرف رما یوب ۸

 دوب عیرم ناو * نش نیان كزان ناتکو زمرفو ناوغراو دروجالو الطزا تخاس ٩

 ناو ج الود بجو كی شضرعو بحو كب شلوط دنتخاس الود اردنب هنیسو ۰
10 * 



A؟؟ جورخ رقم  

 نیا دّرمزو درز توقاب و خرس قیثع زا ٌهتسر دندرک بصن كنس هتسر راهچ

 هتسرو *دینس قیثعو دوبک توقایو نامرپ زا مود ةتسرو + لّوا ةشنر دوب ِ

 بشیو عزجو دجربز زا مراهچ ةتسرو *تسمجو مشيو رها نیعزا میس تن

 یا ۱ ها 6 هدخ هطاخنا ال یاهر ازیادبهک دوخ هةميضرترد

 دوخ مسن یکیره مناخ شقن لثم ناشیا یاسا یباطم دوب هدزاود لیئارسا ین
 یالط زا اهیانط راک لثم میش نیات یاهریجنز دنبهتیس رب و چ طبس هدزاود یارب ۱9

 ارهقلح ودو دنتخاس نیز قلح ودو نیرز قوط ودو +دنتخاس صلاخ 7

 هک لح ودرد ارنیزز دش كيان ریجنز ود و + دنتشاذک دنبهنیس رس ودرب ۷

 قوطود رب ارریجتز ود نا را رکید رس ودو +دنتشاذک دوب دنبهنیس یاهرسرب ۸

 ییزز فلح ودو +دندرک بصن شپپ رد دوفیا فلک ودرب راتاو دنتشاذک ٩
 کا کک اکر انک طتیمرس ودرب راما دنخاس

 نیئاپ فرطب دوفیا فتک ودرب اراناو دنتخاس رکید نیژز نلح ودو +دوب ۲۰
 ۱ د اد درا زا یالاب)شکعوپ لیاقم شیپ بناجا ۱

 دان دونیا رانز ات دنسب یدروجال راونب دونیا یاههقلح اب شیاههقلح هب

 یادرو + دوب هدونرف رما سو دنوآدخ کاج دوشن ادج دونیا زا دنبهنیسو ۲

 نحوی دو طسو رد نهد و + تخاس یدروجال ۹ جاسن تعنص زا اردوفیا ۳

 اهرانا ادر نرمادربو +دوشن هدیرد ات هنهد درکادرک ةيخاح اب هرز هنهد 6

 یالط زا اههلکنزو +دنتخاس نش نیان ناتکو زمرقو ناوغراو دروجال زا ۰
 شدّزکادرک دنتشاذک ادر نمادرب اهرانا نایمرد ار اهلجتز و دنتخاس صلاخ

 هبسارب ادر نماد درکادرک یراناو ۂلکتزو یراناو ةلکنز + اهرانآ نایمرد ۲۰

 نوراه یارب اراههاریو ٭ دوب هدومرف رما سوپ دنوآدخ هکنانچ ندرک تمدخ ۷
 زان ناتک زا ارهماعو +دنتخاس جاست تعنص زا كزان اکا ۸

 # نش كیا كران ناتکززا اریتاتک یاماجریز و كزان ناتک زا ارابیز یاهراتسدو

 نارط تعنص زا زمرقو ناوغراو دروجاو نش نیبات كزا نانکزا اردنب رکو ٩

 ضصلاخ يالط e هکنتو +دوب هدومرف رم BE دخ گنانچ ۲
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 ۹ 4. جورخرفس

 یسوب دنوآدخ هکنانچ دندن هب هماع یالاب ارتاا دنتسب یدروجال یراون ناز 1

 یئارسا یبو دش مان عاما همیخ نکسم راک هه سپ + دوب هدونرف رما 7

 نکسو  دندون لمع دوی هدومرف زما یبوپ دنوآدخ هجا قفاوم هدننخاس ۴

 اهنوتسو اهدنب تشپو اههنو اههکنو شبابسا اب دندروآ یسوم دزن !رهمیخ

 باخج و زخ تسوب زا ششوپ و دشخرس 0 ششوپو ٭ شیاههیاپو ۶

 شبابسا هو ناوخو × تجر یسرکو شیاهاصعو تداهش توباتو ره گ

 ههو نش هتسار ا یاهغارچ شیاهغارجو رهاط ناادغارجو + هم دق نانو ۷

 رطعم روخمو جم نغورو نیزز عذمو + ینانشور یارب نغورو شیابسا ۸

 شیاهاصعو نآ نیجنرب "هکبشو نیجنرب عذمو * همیخ "هزاورد یارب هدرپو ٩

 هدرپو شیاههیابو اموتسو نح یاههدربو + شاهیاپو ضوحو شبابسا هو 6.

 ةمیخ یارب ا تسدخ بابسا هو شیاختو شیامانطو نحس هزاورد

 جک <ارب سدقم تو سدق تمدخ یارب نش هتفاب یاهتخرو ٭ عاتجا ۱

 رما یبوب دنوآدخ ها قفاوم + دنیا تنا ان شنارسپ یارب امتخرو نهاک 4۳

 ر 1 ک مام یسومو × دنتخاس ارراک مات نچ 9 لیئارسا ینب دوب هدومرف <

 نینچ مه دندوب هلخاس دوب هدومرف رما دنوادخ دن قفاوم تلغیاو درک هظحالم

 داد E یسومو دندوب هدرک

 پت

 ی تو ات ۳۳

 رم حد ڪک مر هام ریه رو ان ناز ديابيم هڪ ار قاهزيج هدروآرد ازاوخو

 تداهش توبات شپ روخم یارب ارنیرز 2 نک هتسار را از شیاهغارچو <

 ورد شپ ار ینتخوس ینابرق د ه«زیوای نکسرب ارهزاورد "هدربو راذکب

 باو راذکب خذمو عاجا * همیخ نایمرد ارضوحو راذکب عاج * همیخ نکسم

 0 ار نح "هزاورد "هدرپو جیگر ابو درکادرک ارنمکو 2۳ نیروب نآ د

 سیدقل شبابسا هه اب ارتآو نک ےس تسنا رد هچن اب ارنکسم هتفرک ارحم نغورو

 هز

 ےک ھ کل



 ر مدرک حم شبابسأ ةه اب ارنتخوس ینابرف حذمو *دوش سدقم ات ان ۰
 هدوم ح٣ شا اب ارضوحو +دوب دهاوخ سادقا سدف عذمو ان سیدنل ۱

 ارناشیا هدروآ عامجا ةميخ هزاورد دزن ار شنارسبو نوراهو ٭ نک سیدقن ۲

 ات اغ:سیدقن هدرک جسارواو و e تا او راه e هاش تاپ ۳

 »< ناشوپب اهنهارپ هب ارناشیا هدروآ كيدزن ارشنارسپو * دیک تناّ نم یارب ٤

 »و دنیا تناک نم یارب ات یدک مما اناشیا ردپ هکنانچ نک جسم ارناشیاو ۱

 یسوم سپ دوب دهاوخ اشیا یالسن رد یدبآ تاک یارب 4 اا

 حقاوو × درو لع هب نېنچ مورد درک دوب هدوبرف ما اروا دنوآدخ هچنا قفاوم ۷
 ۱ رس شو دشت ایرب نکسم هک مود لابب زا لوا هام هرغرد دش ۸

 تشاذک ارشیاهدنب تشپو درک ماف ارشیاههنخنو داب ارشیامهپپو دوف

 ربز رب ارهمیخ ششوپو دینک نکسم یالاب ارهمیخو »دوم ارب ارشیاهنوتسو ٩
 رد ارتا هتفرک ارتداشو +دوب هدومن رما یسوب دنوادخ هکنانچ دار هوا ۳

 + تشاذک توبات یالاب ار تحر هک ا اراهاصعو دا توبات

 دینک تداش توبات شپ زنا هیوا اررتس باحو دروآرد نکس ارتوباتو ۲۱

 “امش فرط هب ا رد ارناوخو +دوب هدومرف رما یسوع دنوآدخ هکنانچ ۲

 کنانچ داد بیرت نارب دنوآدخ روضح ارنانو دا باج نورب ن رکس ۲

 ۱ فرطب نأوخ لباقم عامتجا ةميخرد ارنادغارچو +دوب هدومرف رم یسوپ دنوآدخ ۲4

 و هکنانچ تشانک دنوآدعا روضح هبارایغارچو اذان نکسم نیونج م
 + داهن باج شپپ عاهجا ةمیخ رد ارنیرز عذمو + دوب ا رمآ یسوب ۷

 هدربو + دوب هدومرف رما سوپ دنوآدخ هکن اچ دینازوس ناب نارب , طعم روختو ۷

 همیخ نکسم هزاورد شپ را ینابرف عذمو +× تخوا a هزاورد ٩

 یسوم واخ هکنانچ دینار 5 7 A هیدهو یناخوس نابرقو درک عضو عاهجا

 یارب ا هدرک عضو عذمو عاهجا ةميخ نایمرد ارضوحو *دوب ا ۳

 نآ رد اردوخ یاپو تسد شنارسپو نوراهو یبومو ٭ تخرب نارد ا

 ا عدم دزنو دندشلخاد عامجا میخ هکیتقو کش

 ابرب حذمو نکس د رنضو +دوب هدومرف رما یوم دنوادخ هکنانچ ۲



 ۱2۱ 1 جورخ رفس

 ریل هاکنا بز هو تار هاب ارراک یو یک ج آ ار قار
 تاو خام رب ارنکسم دنوآدخ لالجو دیناشوپ ارعامتجا ةمیخ ۳9

 رک دنوآدخ لالجو دوب ۷ نارب ربا هکاریز دوش لخاد عاینحا هميخم
 3 ۳ ۰ رد دارس جام زا ربا نوجو یادرب تخم ۷

 « دندیچوکیف نا نسا ری زور رخ انرب ربا هاکرهو + دندرکیم جوک دوخ ۷

 یا رظن رد دوبیم و 0 بشردو نکسرب دنوآدخ ر ربا رور رو کاریز ۸

 * ناشیا لزانم ةهرد لی سا نادناخ



 وز کک E رک

 ۰ ست

 مهره

 لوا باب

EEEفب *تنک درک باطخ عایجا ةميخزا ارواو دناوخ  

 دنارذکب دنوآدخ دزن ینابرق اش زا یسک هاکره وکب ناشیاب هدرک باطخ ارلیئارسا

 وا ینابرقرکا + دینارذکب دننسوک زا ای واکزا عب ماب زا اردوخ ینابرق سپ

 عامدجا میخ رد دزن ارناو دنارذکب بیعیبرن ارنا دشاب واکزا یننخوس ینابرق

 ینلخوس ننابرقرسرب اردوخ تسدو +دوش لوبفم دنوادخ روضح ات درواہب

 روض ارواک سپ ٭ دک ہرانک وا ةھجت ات دش دهاوخ لوبقم شیاربو دراذکب

 فارطارب ا موخو دنروایب كيدزن ارنوخ هنهک نوراه نارسپو دیاف جد دنوآدخ

 9 اریتتخوس ینابرق تسوپو × دنشاپ تسا عاملجا ةمیخرد دزن هک چذم

 ناو 3 دنراذکب جیدمرب شا تا نهاک ن وراه نارسپو + دنک هعطق هعطق او

 یور شتارب هکییزبهرب | رایبو رسو اههمطق هنهک نوراه نارسپو +دننچب
 جذعرب ارهه نهاگو دنیوشب ناب ارشیاهجاپو شیاشحاو + دننچب تسا عم

 رکاو + دنوآدخ ههج وبشوخ رطعو نیشتآ ةيدهو ینلخوس ینابرف یارب دنازوسب

 بیعیبرت ازنا ینتخوس زابرف ةهجم زیزا هاوح دنفسوک زا هوخ دشاب هلک زا وا ابرق

 هنگ نوراه نارس و ديان 2 امش فرطب ارتاو × دنارذکب

 نهاکو دک هعطق ۳۰ ااو شاب یفارط لو یر

 باپ ارشیاهچاپو e + دنېچب تساعدم یور شنارب ؛ هکیمزیهرب اراپنا

 د ادارو حیذمربو دروایب كيدزن ارهه نهاكو دیوشم

 ینابرق دنوادش ةهحم وا ینابرف رکاو * تسا دنوادخ ةهج وبشوخ رطعو نیشنآ

 ٭ دنارذکی رتوبک یاحوج زا ای اهتخاف زا اردوخ یابرف سب دشاب ناغرم زا یننخوس



۱2۳ ESE 

 یولهبرب شنوخو دنازوسب و دچا هب ارشرسو دروایب حذم دزن | زنا نهاکو 3

 یترش بناجرب ارنا زا هدرک نوری نا تالضف اب ابری هنیچو + دوشهدرنفا ذم ۲

 .ادج مزاو دک كاج شیاپ اب نایم زا | اب دب دزادنیب رتسکاخ . یاجرد عدم ۷

 یننخوس ینابرق نآ هک دنازوسب تسا شت ارب هکیمزیهرب جدمرپ | نا نهاکو دنکن

 »: تسا دنوآدخ ةهجم وبشوخ راععو نيشته هب هاو

 تا

 را ارت دنارذکم دنوآدخ دخ ةجب یدرآةیده 6 ینابرق یک ءاگرهو ۱

 هنهک نوراه نارسپ دز ناو زد نارب ردو دزیرب نآرب نغورو دشاب شا ۲

 شردک ئ ما ۱ شنعورو شیر ۰ دراز زا یفعی دریکب نازا تشم كيو دروایب

OEEدنوآدخ ةهج وبشوخ رطعو نون 2 ات دنازوسب یراکدای  
 نا ا شا اربد نوراه داوا یدرا هی ده ظیتیاو ی شات ۳

 رونترد لش هج یدرا 4 ةيده ینابرق هاڪ رهو + تسا سادقا سدق دنوادخ ٤

 نیلامریطف ریاهدرک اب نغورب كش هتشرس مرن درز زا ریلعف یاهصرق سپ ینارذکب

 ریطف من درا زا سپ دشاب جاسرب یدرآةيده وت نابرقرکاو + دشاب نغورب مش  ه

 ةیده نیا هزیرب و نارب نغ عور هد - هراپ ارن ناو < دشاب نغورب كش تم

 نغور اب مرن درازا دشاب هباط یدرا يده وت ابرق رڪاو * تسا یدرا ۷

 او روی دیوآدخ دزن دوشهخاس اهزیج نیا زا هکاریدرا يدعو × دوشەلخاس ۸

 یدرا هیده زا نهاکو + دروآ دهاوخ حیذم دزن ازنا واو راذکب نهاک شپ ب٩

 ةه وبشوخ رطعو ا يده نیا و ا او دای

 یایاده زا نیا هدشاب شن :ارسپ و نوراه نآ زا یدرا ةی ده 7 + تسا دنوادخ ۳

 دنوآدخ ةي هڪ یدرآ هیده جو + تسا سادفا سدق دنوآدخ نيشتا ١١

 هد یارب ارلسعو هبایریخ چه هکاریز دوشنهنخاس هیامریخ اب دینارذکیم

 دنوآدخ دی اهربون ننابرق یارب ۱ × دیناز ازوس كنا دنوآدخ ةهجا ا ۱۳

 اردوخ ْدرا ةیده ینابرقرهو »+ دنراینرب عذب وبشوخ رطع یارب کی دینارذکب ۲

 ابرق رهاب رادم زاب دوخ یدرآ ةيده زا اردوخ یادخ دهع كنو نکن یکن كيب



  lofنایرال رس ۳

 دوخ FR هی ته ۳ لاو يعي شهتشرب ۳

 نهاکو سا یدرآ بده ن نی - هنب نارب کو زیرب نارب نغورو نا ذکب 5

 نیا نت شرذنک مات اب شنغور زاو نا روفلب زا یردق عب ارنا کر داي

nچ تسا دنوآدخ  

 موس باب

 ك هدام هاوخو رن هاوخ ا E NEL یمالسا هذآ هد ۱

 دنب شیوخ شرک هرشزب از دوخ تسد و دن ا رذکب دنوآدخ روضع بیعیارآ ۲

 ذم فارطاب ارنوخ هنهک نوراه نارسب »9 ديان حذ عاهجا ةميخرد دزن ازناو

 ِ رک دنارتکب دنوادخ ةع نا ةيده الس هعیذزاو ٭دنشاپب م

 ۱۳۱۱ E A هه دنا را 1

TT 4لک  

 A نیا هدنناز 1 ما ارب , هکیمزیهرب یوا "ینابرق اب رار

 ةهجس یتمالس ةحبذ یارب وا نارق رکاو *تسا دنوادخ ةهجم وبشوخ رطعو <
 ا ا رک ۲دناردکی تیک هدامايزرتا رن ارنا دشاب هلک زا دنوادخ ۲

 نوراه ن نارسیو دک ادح اهد

 دوح ابرق سرب اردوخ تسدو *دروایب كيدزن دنوآدخ روضح زنا ذکب مپ

 ج ذم فارطاب ارشنوخ نوراه نارو دیاز ان حد عایجا ةميخ رد دزن | ناو دب

 ا اج دی نیما دم یتمالس عید زاو *دننشاپآ

 اره هو دناشوبمارهاشحا هکیپپو دک ادج صعنعع درت زا ارتآ ناو ارهبند یمایو

 ادو تا های ودرب هک تسامارب هکیپبو هدرکو دو ا اشحارب هک ,
 ةيده ماعط نب |  دنازوسب حرب ارنا نهاکو × دک ادج اهدرک اب تس ا

 دنوادخ روضح ارنآ سپ دشاب رب وا ینبرق رکاو E هم ۳

 دیا عایتجا ۱۳۹ ره اردوخ تسدو + دروایب كيدزن ې

 TT ینابرقو « دنشاپ عدم فارطاب e نوراه نارسپو ۽
 چ تسا ءاشح RF ومار NEN هکیتیب IS < نازا دنوآدخ ةهجت



۱ 0 09 

 E ea 4 ی ی ۳

 یاهتشپ ةه رد یدبا نوناق نیا *تسنا دنوادخ ن ۳ زا هبب یا ه تسا وبشوخ ۷

 ۷ ی یون سا

 کا رگ هرکی اطح الا نیا تک کا از یون را
 تیره فالو درک دیابن هک دنوآدخ نماون زا مادکره رد دک هانک اوهس یک

 تب دزاس مرج ارنوقو دزرو یهانک تسا نش حم هک هاکرکا × دک لع اما زا ۴
 دنوآدخ دزن هاک ینایرق یارب ا لاسرک تا هدرک هکیهانک یارب

 اردوخ تسدو دروایب دنوآدخ روضح عامجا ةمیخ ردب ۱ رهلاسوکو + دنارذکب

 نرخ زا نش ختم نهاکو ا هل اسوکوو دوب هلسوک رسرب 2

 ورف نوخرد ار کا 9 درود عاتجا همی ارنآ هتفرک هلاسوک 1

 ب دشابب هبنرم تنه ارنوخ زا یردق سدق با شپپ دنوآدخ روضحو درب

 4۹ ی

on 

 تسا اا ةمیخ رد هکر طعم روخ ذم یاهخاشرب ارنوخ زا یردق نهاکو ۷

 ردب هک ینتخوس ینابرق عیذم نابتیرب ارهلاسوک نوخ ههو دشابب دنوآدخ روضح
 ارءاشحا هکیهپ ینعب هاک ناب رق لاسوک هب ن ياتو +دزیرب تسا عایجا ةديخ ۸

 هکبیو E + درادرب TT زا تسا ءاشحارب بک ار هک ده و 9 ۹

 بیک ان اهدرک اب اس کو کم ایکس تا هایت رک

 یتتخوس ابرق جذمرب اراهنا نهاکو دوشیم هتشادرب یتمالس مد واکزا هکنانچ ۰
 شیاشحاو شیاهچاپو شرس اب شتشوک یاو هلاسوک تسوپو *دنازوسب ۷
 اره سیم شب رد روش ارهلاسوک یی ینعی * )۲

 ا ,دنزیریم اررتکاخ هکیئاج رد م دنازوسب شتاب مزیهرب ارن ران در دوام

 تعامج نایثچ زارما ن ۲ و. دنا 6ا5 ناش ۱ تعاج مان هاگرهو +دوش ۲

 شب نش مر درک دن" اون عیج زا درک دین ہکاربراکو شب ین
 هانک ینابرق يارپ همرزا هلاسوک تعامج ءاکنآ دوش مولعم ا ا ی
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 اردوخ یاهتسد تعاج زیاشمو ٭ دنروایب عاتجا همبخ سیب ارن ازناو دننارذک 0

 نهآکو دا 9 ای لات کو و و ادوار لا وک نر

 ا اکا نهاکو درو وارد عایجا ةميخ ار هلاسوک نوخزا یردق لش حم ۷

 یردقو ٭ دشاپب هبنرم تفه باح شیپ دنوآدخ روضح ارن 1 و دربورف نوخرد ۸

 دراذکب تسا عاج همیخرد دنوآدخ روضحم هک عیذم یاهخاشرب ارنوخ زا

 ههو × دزیرب تسا عاتجا ٌةمیخ رد دزن هک ینلخوس یابرق مدم ن ناینبرب 1

 لاک اب هنانچ ديان لع هلاسوک ابو ٭ دنازوسب ج ذم رب هتشادرب نازا ارن 1۳ ۳

 مایا تککمرافک ناشیا یارب نهاکو دکب نب :ا اب نان درک لع هاک ناب رق

 15 هکنانچ دنازوسب هدرب هاکرکشل نوریب ارهلاسوکو دش دنهاوخ ۲۷

 هک اریراکو دنک هانک سیئر هاگرهو + تسا تعاج هاک ینابرق نیا « دینازوس ۲

 هکیهانک نوچ دوش مرجمو دکب ارهس دوخ یادخ هوهب هاون عیج زا درک دیابن ۶
 تسدو »دروایب دوخ ینابرق یارب بیعیب رن زب هاکنا دوش مولعم وارب تسا هدرک ۲5

 دنوآدخ روضح دیک ےذ ار ینتخوس ینابرق کیئاجرد او دهنب زب رسرب اردوخ

 تشکناب ارهانک ینابرق نوخزا یردق نهاکو ٭ تسا هانک ینابرق نیا ءدیام عذ ٥

 جذم ناینبرب !رشنوخو دراذکب ینتخوس “ینابرق جت یاهخاشرب هتفرک دوخ

 يرهاکو دنازوسب جیذمرب یتمالس ید هبب لثم ارنآ ه هو +دزیرب ینتخوس ۲۲
 aT د تیزرماو درک دهاوخ کاکا ھه کیک

 چ مرج و دکب دنوآدخ اون هه زا درک دیابن هک اربراکو دزرو هاک اوهس نیمز
 بلعت "هدام زب دوخ "ینابرق ر هاکنا دوش مولعم هام تم هدرک هکیهاک نوچ ۳۸

 "ینایرقو دهنب 1 الف رسرپ الوو تسدو هر اما تسافتد کیهانک ةهجب 3

 تشکناب ارشنون زا یردق نهکو × فیت عذ خاس اود یاجرد ارهانک

 ناینبرب | ارشن وخ ههو دراذکب ینلخ وس فا جذم یاهخاشرب ا ّ هتفرک دوخ

 دوشیم ادج یتالس دا هکنانچ دکادج ارنا هب ةهو + دزیرب ذم 1

 هرانک یا کارت نهاکو دنوآدخ ةهجب وبشوخ رطع یارب دناز وسب ج ذرب ارتا نهاکو

 اک ینابرق ةهجب رب دوخ ینبرق یارب رکاو ا تیزماو درک دهاوخ 7

 ارتا و دهنب هاک ینابرق رسرب اردوخ تسدو *دروایب بیعیپ هدام ا دروأیب ۶



 سفرلاویان  1۷

 یردف نهاکو + دیا عذ دوشیم عذ ینتخوس ینابرف هکیئاجرد هاک ینابرق یارب ۶
 دراذگب ینتخوس ینابرق ج ذم یاهخاشرب هتفرک دوخ تشکناب ارهانک ناب نوخزا

 هذ "ب هبپ وک ااا ارنآ هیب همهو + دزیرب ی ناینبرب ارشدوخ همهو ۵

 ناکو دنازوسب دتوادخ نیتنآ یایادهرب تب ازنا نهاکو دوشیم ادج یتمالس

 ٭ دش دهاوخ كيزرماو دک هرانک تسا هدرک هکیهاک هج وا یارب

 هاوخو كيد هاوخ دشاب دهاش واو دون او رورو واک یک کادو اا

 ۱۳ ۶ xr SESE +× دوب دهاوخ لحم روا هاک دهدن عالطار ا ۲

 سن ترشح رب هممخب ال هاوخ س۶ شحو شال هاوخ دنک ج

 مزا دک سا اریمدا تساجنرکآ اب ٭ دشابیم مو سجن سہ دشاب یم وازاو ۴
 I E نوچ دشاب یخ یوزاو دوشیم سجن ناب کو ا تس ي اون

 راک اب دب راک ندرک یارب ارب دروخ مق دوخ یاهبلب ةلظغ یک ر کاو ۲ دوب دهارخ 2

 موم وار نوچ دشاب ین وازاو دروخ مسق ةنغ ید هکیزیچ مرد ینعیآ كن
 مرج اهنا زا مادک رهرد نوجو +د وب دهاوخ مرج دشاب هک مادکر هرد ءاكنادوش

 اردوخ مرج ینابرقو + دیانب فارتعا تسا درک نکند کیر 1

 ةهجب یزب اي “ع هلکزا هدام ینعی دروای دنوادخ دزن تسا هدرک هکیهانک یارب

 تمیقب وأ تسد رکاو + درک دهاوخ هراثک ارشهانک یو یارب نهاکو هاک ینابرق ¥

 E هتخلفود تسس | هدرک هکیهانک یارب اردوخ رس "ینابق سپ دس زن مرب

 0 ِ 3 هدر 2 کلب € و دنوآدخ ج3

 e E n 9 شام

 هد رک ک ارشھاک یو یارب نهاکو دنار E نوناق ی قفاوم ینیتخوس ینابرق یارپ

 ای ود شنسد کدو 2 دهارخ نیزرماو درک دهاوخ راک تل ۲

 هبا كي هد تس ۱ هدرک کیهاک یارب اردوخ ناب ءاکنآ دسر رتوک ؛جوجود

 a سس

 سیو مت



 " ناب وال رفس 1/۸

 "یاب اریز دراذک نارب رب ردکو دهن نارب نغورو دروایب هک نابرف هبجب مرت درا

 ربهتفرک یراکدای یار ارتا زا تشم كلب نهاکو دروای ۳ هاک حک اتاق ا

 ی کرو ا ما ف نی | هدنازوسب حد ا ت ا نیشنآ یایاده ۳

 دش دهاوخ نشر درک دهاوخ هرانک تسا هدرک ایا زا مادک رهرد هکارتمانک

 23 ات 0 وال کرب هاو نهاک 5 نا زا یدزا ٌةیده هاثمو 2

 دک هاگ وزش دنوادخ ا یاهزیچ هرابردو دزرو تنایخ کیا + تفک ۵

 ار قفاوم دنوآدخ دزن هلک زا بیعیب یجوق اردوخ مرج ینابرق هاکنا

 G3 مرج ینابرق نیاو دروایب سدق زباطم شن یاهاقنپ

NS rهدرکهفاضا نآ نر تب جو دهدب ضوع تسا یاسر  

٦ 
 ست

E درک دهاوخ هر انک مرج ینابرق جوقب یو یارب SRE 

  ۷دنشب کی درک ابن هک دیو دنوادخ هاون حس زا یراکو دک ا او + دش دهاوخ ,

 ا ین NEES 0 E . aT تر ۸

 درب 1 | مرج ابرق خر ی نیزرماو 7 7 ۹

 × دشابیم مرج دنوآدخ»

 دنوآدنم تنایخو دک ءاک یک ر کا ٭ تنک هدرک باطخ ار یسوم دنوادخو

 در اب نش نیدزد زیچاب نهراپ تناما ةرابرد دیوک غ و تی اسمو دزرو

 مسشو دیوک عورد 3 رابرد هتفاب ارش زیچ اب ٭ دیاڼ بصغ اردوخ یاس ٣

 ۱ ا اکا ارد ضخ دکیاهراکزا مادکره رد دروخم غورد ۽

 EE اا RR نیدزد هکآ ارهجنا دوش لب ژرو

 مق اردک ارەچارھ ا + دیانب در تسا هتفای هکا O زیغآ 0 ۵

 انا هدرک هفاضا نا رب انا ج مو دیانب در E مه هدروخ غورد

 دزن اردوخ مرج 0 ×دشاب لش تباث وا تر هکیزور زا شک 1

 ر ینابرق یارب وت ا قفاوم هلک زا بیعیب ج وف یعی دروایب دنوادخ



 ۹ 1 نایوالرفس

 دش دهاوخ س ارج هزانک تنور و خم ِ یارب نهاکو _ ۷

 3۳35 ار نوناق تسنیا هدومرف رمآ ۳ جزا و 1

 ا E ا Rat زو ا رووا از ال نهاکو 13

 فرلکیب او درادرب كش هتخوس ا ذم رک ار ینخوس "ینابرق رتسکاخو

 نور ان ایر ال دک نوار ردو ا و × دز اذکب عذم ۱۱

A TS 

 ۰ ص

 یی

 شوم ات ویا هر هوم مذمرب تاو * دنازوسب نارب اریتمالس دا ۲

 دنوآدخ روضح ارنا ا نوراه نارسپ « یدرآ هیده ن روناق تسن تسنیاو × دوشن ۶

 یا اب شنغورزاو یدرآ هی ده مرت درا زا تیم لب نآ نازاو + دننارذکب حدیرب 0

 یراکدایو وبشوخ رطع یارب دنازوسب حیذمرب و درادرب ت تاسا نیدرآ کک رک

 ناکمرد هیامریمخ یب « دنروخب شنارسپو نوراه ارنا ینایو *دنوآدخ دزن نا ۲
 ۱ ارنآ دوشن هلن د نر وخ ارن ا عانجا ةميخ نرد دوش هدروخ سدق ۷

 د د ل تسار رم )دقایق نیا ماهداد خر اشیا تمسق یارب ىا یایاده زا

 ةضبرف نیا ه دنروخ ارنا زا نوراه ناسپ زا ناروکذ جست عمل ابرق لبمو ءانک ۸

 :سدقم دک نما ااا کھ تسا تتواتح نتا یا ادھر ع یا

 نوراه نابرف تسنیا ٭ تنک هدرک باطخ اروم دنوآدخو دوب دهاوخ

 2 درا ا هد دنار دک نوا درنما ندرک حم 5 رک شنارسبو

 .ور اب جاسرب و + ماشرد شفصنو و جترد ی تفت ییاد E ةيده یارب ٣آ

 یارب لش هتشرب یاهراپ | ناو روایب ۳ دش هما نوچو دوش هتخاس

 یاجرد شنارسپ زا هک نش جم هاو چ رار کیست نو یخ ا

 هوم دنوادخ د نمای 6 یدبا شرع تشیپا هت یک

 دنوآدخو ۳ دود هدر ا ما نهاک ٌیدرآ هي راو و

 نوناف تسنیا وکب هدرک باطخ ارشنارسپو نوراه + تنک هدرک باطخ ار یبوم ٥



 ۷ نایوالرفس زن و
 ی ن

 دنوادخ روضح زین هانک ینابرق دوشیم عد یتخوس "نابرق هکیټاجرد ءاک ینابرق

 ارنا دنارذگیب هانک یارب ارنا هکیتهاکو * تسا سادقا سدق نیا دوش عذ 1

 سل ارشتشوک هکره + دوش هدروخ عانجا ةميخ نورد سدقم ناکمرد دروخم ۷
 سا نش هیناب کا ا تر و دوش سدقم دنک

 رکاو دوش هتسکش دوش هلخج ed هک نیلافس فرظو عرب تلف ناکمرد ۸

 ارن 77 یکم ۷ دوش هتسش بابو هدودز دوش هنح# نیسم فرظرد 11

 انجام نآ نوخزا هک هک هاک رب ٭ تسا سادقا.س دق تی درو

 متنه باب

 *نابرف هکیاجرد + تمسا سادقا سدق نبا مرج "ینابرق نوناق ت تا ِ

 بب دنشابب ذم فارطاب | ارشن وخو دنکب عذزین | رمرج "ینابرق دننک حذ ار ینتخ

 گاو هتک دو بدن ات هم ۱ ارءاشحا هک هیو هبند دنا ارذکب ارشپیپ هه ن 2 1 3

 کادو اهدرک اب ت ا هک اریدبفسو تسا هاکیت ودرب هک تسا انار

Eoتسا مرج ینابرق نیا هدنازوس وا ه نیتنآةیده یارب  × 

 وقف زا ادر هدروخ ی E SEE 2 ی ره ٩

 ارا ترابا تا ا ا +٭ تیسا سادقا ۷

 ار یک یتتخوس ینابرق هکینهاکو × دوب دهاوخ وا نازا دک؛ هراثک ناب هکینهاک ۸
 رهو + راد هان دوخ یارب ردد ٩ ارا وم نابرق تسوپ یک یا چ

 هک نهاک ن 1 زا.دوش هتخاس جاس اب هنأتزب  هچرهو دوش هن روتترد هک درآ ۀیده

 CE و در دهاوخ دینار تک ارنآ 1

 نوناف تسنیاو × دوب دهاوخ رکیدکب توافتیب نوراه نارسپ هم نازا 1
 E SS یارب ازنارکآ ا رک تنوادخ دزن یک هک اک ۳

 نغورب كش نیلام ربطف یاکزانو نغورب نش هتشرس ریطف یاهسرف رکشت هذ
 نان یاهصرف اب چ دنا ارذکب ارنغورب 1 نش هتشرس یایصرق نس هما مرن دراز و 7

 ازاو *دنارذکی دوش نیمالسرُکشن هعیذ ءاره اردوخ *زابرق رادهیامریخ اھ



 سم

E ۱ ۳هک نماک نا*نازاو دنا 3  
 دو ءتمالس کشت د ےک ٭ دوب دهاوخ دیس !ریتمالس بد نوخ ٥

 وا- یابرف هجید رکاو + دراذکن جص انارتآ ز زا یزیچ دوش هدروخ یو فرق ۳

 نا ناب و دوش هدروخ دنارذکیم اردوخ هعتنذ کن ود تکاب یزبت اب یرذن

 هلخوښ شتاب مس زوررد چد لا قابو ۱۶ دوش درو ا یادرفرد ۷

 لوبقم دوش هدروخ مس زوررد وا یتمالس هد تشوک زا یزیچ رکاو * دوش ۸
 دوب دهارخ سخن دش دهاوخن بوسح دیار کا ارتا هچچبنک یاربو دش دهانف

 O دا لمح اردوخ .هاکدروخ زا هکیکو ۱٩

 ٭ درون تشوک , ناز زا دشابرهاط هکرهو دوش هوت ار چوو ور ورد
 وا تساجنو درو تا تن ات هک یتالس هجبذ تشوکز ا هکیسک نکیل ۳

 ج + دش دهاوخ عطقیم دوخ موق زا سکن آ دشاب وارب ۱
 ت ا دک سل ارسجن هورکم زیچ ره هات سجن ك 2

 × دش دهاوخ عطتتم ذوخ مو زا TES دنوادخ یارب هک "تماس 2 هعیذ 1

 چه کب هدرک باطخ ارایارسا ینب *ثنک هدرک باطخ ار یوم دنوآدخو : ۳
 یارب نش نیرد ناونخ ةیو رادرف :هبب اما #دیروخم ارزبو دنفسوکو 8

foرا زا بر نام هکره اریژ ٭ ذوشن هدررخ کره کیل و لایت راکره  

 دوخ موف زا دروخ هک سکنا دروخن دننارذکیم را یارب و ةيدق

 + ديرو دوخ یاهنکسم ةه رد ماهب زا ءاوخ خرهزا هاوخ ارنوخت چه ور دیش اا

 3 داش - دوخ مو زا يكنا دروح نوڅ منق رهزا هکیسکره ۷
 کرد و کی هدرک باطخ ارا تارتا یو ےچ تیک هدرک باطخ ارشوم دنوادخو 4

 وخ نتمالس هحبذ داوو ینابرق ی ا اردوخ ماس ٌهعبذ

 1 درتایب اردنوآدخ ا یاپاده دوخ یاهنسدب *دروای دنوآدخ دزن جی

 دوش نینابنج دنوآدخ روضح یندینابنج ٌهیده ههجب هنیس ات ذروایب نیس اپ

 + دوب دماوخ شنارسپو نوراه نازا هتیسو دنازوسب جذر ارهپ نهاکو ۱
 RI نهاکب 5 یتالس عابذ زا ینتشارفا يده يارب ارتا نارو ۳

 تسار نار دنارذک ارهیو یتمالس عبد نوخ هک نورام نارسپ زا سکنا ۴
II 



 ۸ نایوالرفس 9

 لیئارسا ینب زا اریتشارفا نارو یندینابنج ةنیس اریز ٭دوب دهاوخ یو صح ٤

 یدبا هضیرفب شنارسپو نهاک نوراه هب اراهناو مفرک ناشیا یتمالس جابذ 9

 شنارسپ حجم ةصحو نوراه حم بم تح تسنیا * مداد لیئارسا شب بناج زا ؟

 تنایک دتوآدع یازب ان دزوا كيدزن ارناشبا هکیزوررد دنوآدخ نیغ یاباده زا

 نازا اشیا کیو ورود هوش هدادناشیاب هک دونزف رما دنوآادخ هک کک مچ

Eنوناق تسنیا تسناشیا یاهلسرد یدبا * ا درک حم لیئارس  

 135 سیدقن مرج ینابرقو هاک یابرقو یدرا * هب دهو ینتخوس ینابرق

 ار نایت | ینب کوه راد درب هد ونزف ما ءانتس هوکر دآیسوم دنوآدخ هک * یتمالس ۳۸

 5 3 یاره رد دننارذکب دنوآدخ دزن اردوخ یاهییابرق ات دومرف رومأم

 متشه باب

 اهتخرو وا اب ارشنارسپو نوراه تن هدرک باطخ اریسوم دنوآدخو

 یانو ٭رکب ارریطف نان دبسو چوق ودو هاک 5 ناب هل اسوکو و ج* نغورو

 هدومرف رمآ یوب دنوآدخ هکنأانچ یموم سپ + نک 5 عج عا عاتجا همیخ ر ارتع اس

 ککے اک یسومو ٭ دندش عج عاتجا همی ردب تعامحو دروآ للعب دوب

 ارشنارسپو نوراه یوم سپ + دوش درک هک تسا هدومرف دنوآدخ ها تسنیا

 3 ۱ دیناشوپ وار __ت با ارناشیاو روآ كد ۷

- ¬4 

r 

0 

4 

E ا ا e ا E نا A 

 رفا ینعب نیرز کت نآ رد هماعربو داهن شرمرب ارهماعو + دراذک دنب

e ن 3 یوو دوب ورا ار یسوم دن اا داهن ارت 1 

  ۱ارنازا و و دون سیدقن اراھتآ ءدرک ۵ رارد کار ار هچنا و نکسم هنفرک

  0ات درک حم ارش ثاهیاپ و ضوحو شبابسا ٌهمهو ذمو ار

 ١ ات درک چم ار وا هنر نوراه رسرب ارم نغورزا یردقو ٭ ديان سیدتن | راها

  ۴اراهنهاپ ناشیارب هدروا كيدزن ارنوراه نارسب یبومو ¥ ديان سیدقن اروا

 دنوآدخ هکنانچ دان ناشیارب اراههالکو تسب ناثیا رب اراهدنبرکو دیناشوپ



 0 ۸ ناب وال ا

 ساو نوراهو دروآ "اراک او هلاسوک سپ * دوب هدومرف ا ار یسوم ۶

 ارنوخ یسومو درک عذ اراز + دندان هانک یاب رف ةلاسوکرس رب اردوخ یاهتسد ٥
 ا ردو ياف اوج کاب فرط رب عذم یاهخاشرب هتفرک

 ارهبب ههو  دیاف راک شیارب ات دون سیدقت ارت هتخنر عذم ناینبرب ارنوخو

 نمک یاب کار ا ا دک یار گچ یی را ىو ارب هک

 هاکزکشل زا نوری ارشنیکرسو شتغ رۆ شتسوتو و هلاسرکر + دین رو ۷

 ینابرف جوق سپ + دوب هدومرف رما ار یسوم دنوآدخ هکنانچ ِِ شا ۸

 ٭ دند اه ج اردوخ یاینسد شنارسپ و e روا ۳ ر هه و
 م

 س

N £۳ 8 8 ۲  

 ان یسومو تسش باب اراهیچاب و ءاشحاو +دینازوس اریبرچو اههعطقورس یسومو

 نریشنا هیدمو وبشوخ رلعع ةهجب ینتخوس ینابرق نيا ءدینازوس ج ذمرب ارجوق
 کیف جوق سپ +دوب هدومرف رمآ ار ۳ یسوم دن دنوادخ- هکنانچ دوب دنوآدخ یارب ۳

 چود سرب اردوخ یاهتسد شنارسپو  نورو دروآ كد ا

 تسار شوک ةمرنرب هتفرک ارشنوخ زا کردق سومو دم 5 عذ | ارناو + دندان ۴

 یا ریبن ا ایی یاب ی ی نوراه 4

 تسشربو ناشیا تسار شوک "بررب انوخ زا یردق یمومو دروآ كيدزت ارناوراه
 فارطاب ار نوخ یسوعو لب داتا یاب تسشربو ناسا تا تسد

 ودو رگ یدیفسو هک بلا ءاشحمأ رپ 45 1 هپ مهو هبندو هیو + دیشأب ۽ جذم ۲9

SAREدرو تخت روضح هکر یطف نا وان كس زود  

 ۹ CA ا أ 2 ۳ ۰ > 1
 همب رم اراغاو تقرت كرا تو غور k5 صرع كيو ریعع ۱ رص رگ تفت 2 وب ۱ ۱ ۰ کا 1 5۳ ۵ ۱ کا

 دا شنارسپ یاهتسدربو وراه تسدرب ارههو *داهن تسار نارربو ۷

 ۰ ۱ اا !یمومو + دییابنج دنوادخ روضحم یندینابنج ةیده یارب | اراباو ۳۸
 ی سو «دنازوس ینخوس ینابرق یالاب جذمرب هتف ناشیا

 ارتا تو هنیس یسومو دوب دنوآدخ ههجب ڈا ینابقو وبشوخ ٩

 دوب یسوم ةصح نیا صیصخت جوق زاو دینابج یندینابنج ۂیده یارب دنوآدخ
 زاو ع” نغور زا یردت یومو * دوب هدومرف رمآ اریموم دنوادخ هکنانچ ۰

11 * 



 ۹ نايا فس 4

 شارپ یاپخرو شنارسپ رپ و شیاهلخرو نوراهرب انا هتفرک دوب ج ڏمرب کی وخ

 8 یو اب ارشنارسپ یاهنخرو شنارسپو شیاهخرو نوراهو دیشاپ یواب

 ناو یر عاتجا * همیخ رد دزن ارتشوک تفک ارشنارسبو نوراه سومو +دون ۷

 1 ر 2 انآ رد تسا صیصخت دبسرد هکینان اب

 ةمرخ ردزاو × دینازوسب ارنانو تشوک یقابو * دنروخم ارتا شنارسپو 3

 تنهرد هک ریز دوش مام ایش صیصخت مایا هک هکیزور ات دیورم نوریبزور تفه عانجا
 دنوآدخ ناچه تسا نش 5ک زورا هکنانچ + درک دهاوخ صیصخ ارایش زور ۶

Toتن دزن زور تنه سپ +× ددرک هراثک اش یارب ۴ دوشپ کدو فدا  

 او رم ادایم دنزاف هاکن اردنهادخ رماو دیناب شونۇ عانجا

Eنشنارسیو ترو راهاو ٭ منش ر  ONESوه عسب دنوآدخ 5ک هک ارییافر  

 ر دندروآ اب دوب هدومرف رمآ

 دوس سی حج

 ٭ دناوخ ارلیئارسا عامو شنارسپ و نوراه سوم متشه زور رد هک دش مقاوو صم
ETE ۱ ۲ی  ESهه 2 1 ع  

 ی فقر ج ا ی رک وب تیام تم درو هاو
 ڪڪ : ۱

 هد رد رک باطخ ارایارس ۱ ینبو × نارذکب دنو ادخ رومشکو رجب بیع ین ارودره 1

 یارب بیعیو هلاس كی ودره سو هلاسودو ها ینابرق یارب هنیرن هلاغزب ۱ لا تاب یدره "ویو ا اكا و برن ا اک

 دنوآدخ روضح ات یتمالس عبد یارب جوفو یوگو × دیرکب ینتخوس ینابرق +

 رهاظ اشرب دنوآدخ زورما کاریز 0 ظش هتشرس یدرا ةيدهو دوش 3

 ا یسومو NR لش e تعاج ۶ اتو 1

 دهاوخ ره اظ اشرب دنوآدخ لالجو 1 ا ۱ هدومرف رما دنوادخ هکیراک

 ۶ 29 ۳ ۰ a ۳ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ فون
 ی وس ینابرقو دوخ هاک ینابرقو ایب حذم كيدزن تفک ارنوراه وو س ار

 ا
 هج ر نارذکب ارموق ٴیفابپقو نک هراثک موق یارب و دوخ یاربو نارذکب اردوخ

Aجذب نوراه £( م تنسنآ هدومرف رما دنوادخ هکنانچ کاخ اشیا  E 

 ژنوخ نوراه نارسپو د.درک عذ دوب شدوخ یارب هک ارهاک ینابرق ل اسوک ن نا ۹



 ۳0 ۱۰ نایوالرفس

 ارنوخو دیلام میذم یاهخاشرب زن هدر ورث نوت اردوخ تشکناو دندرواو | درن

 ج ذمرب ارهاک ناب زا رڪج ئديفسو کاب هپو +« ٹختر ځذم ناینبرب ۰

 نوربب ارتسوپو تشوکو ٭ دوب هدومرف رمآ اریسوم دنوادخ هکنانچ دینازوس 1

 ارنوخ نوراه نارسپو درک جد ارینتخوس "ینایرقو + دنازوس شتاب هاگرکشل ۲

 واب شرسو شی چوب ارینابرقو بدیشاپ ځذم فارطاب ارن ناو دمو اب ۳
 "ناب,قرب | راهناو تسش اراهچاپو ءاشحاو . × دینازوس ج ذمرب ارن او دئد ریس 05

 هک ارهانک ناب ز زبو دروآ ككيدزن ارموق هاب فو * دینازوس چ ج ذمرب و ٩

 ينابرقو ار که یارب نا ها لتم ارن او درک عذ ارت زا رک دوب موق یارب ۱1

 هایدزن A ةيدهو × دینارذک ک نووناق بس ارتآ هد روا كيدزن ار نتخوس ۷

 × دینازوس ځذمرب حک ینتخوس "ینابرقرب هوالع اع ازناو تشادرب ناز زا یتشم هدروآ

 واب ارتوخ نوراه نارسپو درک ِح دوب موق یارب هک اریتمالس شید د حوقو وکو ۸
 ۳ ءافحا هچاو جوق * هبندو و هبو × دیشاب عذم فارطاب ارنآو دندزپس 3

 جذبرب ارهبو دندان اهنیسرب ارهپو × اررکج یدیفسو اهدرکو دناشوپپم ۲:

 دنوادخ روضح یندینابنج يده یارب ارتسار نارو اعنیس نوراهو دینازوس []

 موت یوسب اردوخ یاهتسد نوراه سپ »دوب هدومرف رمآ یسوم و و 1۲

 و ینتخوس ینابرقو اک ینابرق ندینارشک زاو داد تکرب ارناشیا هتش

 نما نوریو دندش لخاد عاټجا میخ نوراهو یسوهو ez یتمالس ۲

 روضح زا شتاو Ce موق جج رب دنوادخ لالجو دنداد تکرب ارموف 6
 ارنیا موق ما نوچو ديعلب خدمرب ارهیو ینتخوس ینایرق حا نوریب دنوآدخ

 + دنداتفارد یاری هدرک دنلب یادص دندید

 ۰ هد باب

 داداه امار لتا هتفرک اردوخ سج یکیره نوراه ن نارسپ وییبأو ده ۱
 كيدزن دنوادخ نوضح دوب هدومرفن ان اشیا هکینیرغ شا هدراذک ن نارب روخمو

 + دندرم دنوآدخ روضحو دیعلب ارناشیا لشردب دنوآدخ روضح زا یاو +× دندروآ ۲

 کین زا هک تسا هتنکو هدومرف دنوآدخ 1 تسنیا تنک نوراهب یوم سپ ٣
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 تفاب ماوخ لالج موق یان رظنردو دش ماوخ هدرک س بدفن دنیا كیدزن نم
 یومع لییرع نارسب نافاصلاو لیئاشیم و نر شوماخ نوراه سپ

 نورب سدق شپ زا اردوخ ناردارب هم ِ تنک ن اشیاب تناوخ ارنوراه

 دکرکشل نوربب ناشیا یاهنهارپ رد ارنابیا نیا تارا ن دا هاکرکشل

 اوراماتياو رازاملآ شن شنارسب و نوراه یمومو + دوب تک هکنانچ دوي

 دیریب ادابم دینزم كاج اردوخ ا یکم یکم زاب اردوخ رس یاهبوم تفگ

 هی لیئارسا نادناخ مامن ینعب اش نارا اا و

ETA TEEنوری عاټجا میخ ردزاو ٭ درک دنهاوخ مام ت  

 تفک یوم هما بسحم سپ تسامشرب دنوآدخ م نغور اریز دیریپ ادابم دیورس

 ںوج وت اب تنارسپو وت + تنک هدرک باطخ ارنوراه دنوآدخو «دندرک

 تسا نیا هدیریم ادابم دیشونم یرحسمو بارش دیوش لخاد عاتجا ةمیخم

 رهاطو سجنو سدقم ریغو سدقم نایمرد اتو اش یاهلسنرد یدبا هضیرف

 یارب یبوم تسدب 3توآدح هک اریضیارف هه لار یب هب نو +دیمد زی
 گر اماتیاو رازاعلا شنارسپ و نوراهب یسومو + دیهد ملعت تسا هتفک ناشیا

 در تسا ننام دنوآدخ نیشنآ یایاده زا هک درا هیده تفک دندوب یتاب

 مند ارتا ارناو * تسا سادقا سدق اریز دبروخم می ذم دزن ار یب ازناو

 .تست نارسپ ةضحو ون صح نبا دنوآدخ نیئنآ یایاده زا هکآربز دیروخ شدقم

 تنارتخدو تنارسپو وت ارینتشارفا نارو یندینابنج ةنیسو ما كش رومأم هکنانچ

 ون صح یارب لیئارسا ینب یتمالس ابذ زا اهنیا اریز دیروخ كاپ یاجرد ون اب
 هسایاده اب ارین دین ابنج ةنيسو قتسارفا یر + تسا مش هداد تتار ةصحو

 ص ھے

 وت نازاو دوش نیابج دنوادخ روضي ییدینابنج ۀيده ان دنروایب هیپ نیشنا

 × تسا هدومرف رما دنوآدخ a دوب دهاوخ تا نازاو ۱ ناز

۳۹ 

۴ 

 درب ۸

 ید ارهانک ینابرق یخ ۰ مت دندوب بیا ۱ ره

 ارتعاج هاک ات درب نش هداد اشیو تس سادقا سدق کی تی دژ و اتم

 سدق نوردناب نآ نوخ كنيا 7 هراذک دنوآدخ دخ روضح ناشیا یارب هتشاد



 وا ٩

 ¬“ ےہ
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 ےک

 1۷ _ اا نايوالرق
 ےہ سس

 ا e و بمب ی هاک زا ا كل ات یس

 م اهاک نابرقزورمارکا ی رپ تا بش عفاو نمرب اهزیچ نانجو دندینارذک

 1 لایت شرظنرد دیش را یوه نوچ جک بستم دنوادخ مظن روظنم ابا

 مهدزای باب

 باخ !رئارسا ینب ٭ تفک نایاب هدرک باطخ ارنورامو یوم دنوآدخو
 نیز ېوررب هکییاهب ۀه زا دیروخم دیابیم هک دنتسه یناناوبح اهنیا دیئوکب هدرک
 + دیروخم انا ماهب زا کر اوخشاو دراد ما فاکش هک مس هقاڪشره ٭دنا

 کیم راوختن اریز رتش ینعی دیروخ اراهنیا EE ناکدننک راوخشن زا اما
 اما دکیم راوشن اریز كتوو + تعما سج اش یارب نآ تسین مس هتفاکش نکی 9

 یلو دنکیم راوختن اریز شوکرخو + تسا سجن اش یارب نبا تسین م مس هتفاکش

EEO Eمس هتفاکش اریز كوخو  | EE SE 

 ی روت مآ ا ٭ تسا سمن اش یارب نبا کین راوخشن نکی دراد مان
ROتسا با رد هما هه زا دنا سجن اش یارب اهن 6/۲  

 ران اهن رد هاوخ ایرد رد هاوخ ارد دراد سلفو رپ هچره دیروخب اراهنیا

 هو با تارشخ هه زا اهرهن رد ای ایردرد درادن سلفو رپ هچرهو * دیروتت

 دنا هورکم اع درن هّبلا +دنشاب ءورکم اش دزن اهنیا دنشابیم بارد هکیناروناج
 سلفو پاها رد هچره +دیراد هوزکم اراپنا یاهیئالو دیروخم امآ تشوکزا
 هدروخ دیراد هرکس اراهنیا ناغرم زاو +دوب بهاوخ در اش.دازن درادن

 رز یک راد رستو راوخ ناوختساو باتع دنا نرم از نوت

 یابرد: غرمو دنجو غرمرتشو »: نا سانجاي بارغو + نآ س انجاب راوفتال
۱ 

 ¥ خرو اتس غرمو زاقو +رایتوبو صارغو زود بنا سانجاب زابو

 یاسر اک زاسلاب تارتس ده کھ زا یا
 هکر ادلاب تارشح هه زا دیروخب اراهنبا نکیل دنا هورکم ایث یارب دنوریم

 + دنراد نیمزرب نتسج یارب اهقاس دوخ یاهبایرب هک, مادکره دنوریم اپ راهچرب



  Aناب وال رفس ۱۱

 E EET «دیروخب اراهتبا سق 5 نازا ۳
 اش یارب دنراد اپ راهچ هک رادلاب تارشح ریاسو تم انجاب ا نآ ۳

 ا نجن ماش اتدک س ۱ تل a RI جوک

 #٭ دشاب سجن ماش انو دیوشب اردوخ تخر درادرب اراینا شالزا یزیچ هکرهو 19

 یارب اهبیا دنکن راوخشتو درادن مان فاکش نکیل دشاب مس هتفاکش هک ةمیھب رهو ۲

 هه زا دور 3 فکرپ هچ ِ لک لپ ارام هکر هو

 دک سم اراپبا 1 شال هکره دنا سجن اش یارب اهنیا دنوریم اپ راهچرب هکیناروناج

 3 ۱و ما اار اپا یھ کمو + دماب نی ماشنات ۸

 نیا دنر نیمزرب هکینارشح زاو ۰ دنا سجن اش یارب نیو

 لروو لدو نا نب انجاب راسوسو شومو زوک شوم دنا سجن اش یارب

 هکره دنا سجن اش یارب ایا تارشح میج زا ٭ نوماقوبو هسابرکو هسالجو ۱
 ا دوم یی کبریت رظزبو هچدخاب نخ ماش ات دکن ی اراھآ شال ۲

N۱۳  
 رهاط سب دشاب نجف ماش اتو دوش هتشاذک بارد دوش هدزکر اک نارد هکیفرظ

 ا ار ۳ دق ۳ از زا رک هک ناف فرظ رهو +دوب دهاوخ ۲

 ناز وک دوش هدر وخ هک نارد لاروخ ره چ دیکشب ناو دشاب سجن 4

 نچ تسا فرظ نینچرد هک دوش و کی ا سجن دش هلخګر

 قاجا هاوخ رونت هاوخ دشاب سجن دنغیب اغا شالزا ةراپ هکیزیچ رهربو ٭دناب 0

 ا 2 هک نما ار اقنا نشال کره کب تسا رهاط دشاب با عجم

 + تسا رهاط دتنیب دوش هتشاک دیاب هک ینتشاک مخرب KÊ 1 زا هراب شاد

 سج اش یارب نیا دنفيب ن نارب انا شالزا اب و وک ارز با رکا نکیل ۸

 CO ۱ TE کو زا کیو ی دشاب ؟

 ماش اتو as ٭ دشاب سجن ماش ات دک 4:

 دور هار < هجرهو * دوشن هدروخ تسا هورکم درخت نیمزرب هکینارشحر هو



 ۳1۹ ۱۳ و۱۲ نایوال رقس

 نزمزرب هکییارشم هه ینعی دراد هدایز یاهیاپ هچرهو دور هار اپراهچرب هچرهو

 هورکم دز هکیارشح زېب ار ناشیوخ:# دنا نورکم هک ریز دیروخم !رامنآ دنزغ ٩
 یادخ هری نم ایز +دیوش كابان اما زا ادابم دیزاسم سجن اهنآباردوخو دیزاسم 4

 9 ۳ بم نم ریز دیشاب سدنمو دیئان سیدق اردوخ سپ متسه ایش

 2 هوهب ن رم !ریز ب دیزاسم سج دنزم نیمزرب هکینارشح ۀمهب ارنتشیوخ ٥

 نم اریز دیشاب سدقم سپ مشاب اش یادخ | 5 مدروآ نوري رصم نیمز زا اراش

 دنکیم تکرح ابا رد هکیناویسرهو ناغرمو ماهب نوناق تسنیا ٭ ی سودق 1

 هدروخ هکیناناویح نا نایمردو رهاطو سجن نایمرد ات + دز نیمزرب Sa رهو ۷

 دچ دوشب زایتما نو هدر کا یاسر کارش

 مدز ار 2

 نوچ وكب ہدرک باطخ ار لیئارسا ین ۳ باطخ اریموم دنوآدخو ۰

 شم مایا قفاوم دناب سجن زور تنه هاکنا دیازب یرنعب نش ناسا ینز
 زور دو یو ٭ دوش نولخ وا ناخ تشوک مش زور دو ٭ دشاب سجن شضیخ

 لخاد سدقم ناکیو دیانن سا ارسدقم زیچ فک دناب دوخ ریت نوخرذ

 دّمط تدم بسحرب هتفهود دیازب یرتخد رکاو + دوش مات شرط ما ان ذوشن

 شرط مایا نوجو * دن اب دوخ ریپطت نوخرد زوز ششو تصشو دشاب سجن دوخ 7
 اب رتوک هجوجو یعاوتت ابرق یارب هلاس كي ب دوش مانرتخد ابرسپ یارب

 روصع ارتا واو *دروایب نهاک دزن عاقجا میخ ردب هابک ینابرق یارب تخاف

 دوخ نوخ ؛هشج زا ات درک دهاوخ هرانک شیاربو دینارذک دهاوخ دنوآدخ
 وا تسد رک او +رتخد هارشرسپ هاوخ دیازب ا نوتاق تسنیا هدوش رهاط ۸

 یتخوس ننارف یارب یکی دربکبرتوک جوج ود ای هتخاف ود هاکنا دیرن ںہ تمیئب
 + دش دهاوخ رماطو درک دهاوخ هرانک یو یارب نداکو ءاک ینابرق یارب یرکیدو

 مہ ج

0 

< 

 م زس تاب

 میس
 شندب تسوبردریصش نوچ + تک درک باطخ | ار نوراھو و یسوم دنوادخو ۳

 و

 نش دشاب صرب یالب دننأم شندب تسوبرد ناو دوشب قارب هک اي ابوقأي ساما



 ۱۲ نابوالرفس ۷۰

NEEھ  
 نهاکو 2 را دنشاب هنهک هک شنارسپ زا یکی دزن ای نهاک نوراه درت اروا ؟

 : ny ا دیان هظحالم دغاب شندب تسوپرد هکار الب ا

 دنبب اروا نهاک, ما ضرب یالب دشاب رتدوک شندب تسوب زا الب شیانو

e 6نا رکاو × دهدب وا ت  E acted | 

 زور تنه ارالتبم ن نا نهاک هاکنآ نیدرکن دیفس ن EE د سوب زاو

 هداتسیا شرظنرد الب نارکاو دیامن هظحالم ارو ۱ نهاک مته زورو *دراد لاکن ۵

 زورردو + دراد کن رکید زور تفه اروا نهاک سپ نشن نور تسوبرد البو دشا 1

 تسا هتشکن نهب تسوبردو تش كنرعالب رکاو دک هظحالم زاب ار وا نهاک متنه

 چ دشاب رهاطو کب وشب اردوخ تخر A ابوق 2 ده لب شتر الطب م < ناک

 سپ دون ۰ یارب ناک و کنا 7 و ناب, تسوپرد ایر ۷

 ست وجود E دیاف e × دنرو ايب a ار دا ٤

 تسوبرد نيا چ دشاب AE ننز ماخ تاو هدرڪ دینس او کومو دشاب 1

 نج هکاریز درادن هاکن ارو ٩ ۳ ۹ نمزم صرب شندب

 و توپ شو جو A ۳ ر

ek E ۱2ج دد اظ وارد ننز ی ار 9  

 تک تا دهدب وا ت تساجب رکحو دنیب ارنز هنر + دوب دهاوخ ٥

 نهاک دزن ددرکرب ید نیز شرک رکاو بب تسا صرب هکاربز تسا سجن لنز 1

 سپ تسا كش لدبم یدینسب الب ا روا ت × دیا ۷

 < کو + تسا رهاط اریز دهد مکح التبم ن مرا تراش نهاک ار

 ادع یارب هڪل اي دئس ادا کادو + دبای افشو ا اض ۱

 ی ااا نار س چ کرادیا دید یزشپ ۲

 تسا صرب یالب نیا دهد کح وا تساجنم نها طبخ داش نا یر ا



 ۱۳ ۱۴ نایوال رفس

 دکان ناررد دیفس یوم كنياو .دنیبب ارنا نهاک رکآو *تسا تمارد لمد زا هک 0
SEوراد هاکت زور تنه اروا نهاک سپ تاب كنرکو ا مه تسوپ ز  

 HE NE ,ا دهد کح وا تس همس اب یک ود ناو 7 9

 ۳ ی دعای مین روبان ناک ۇر ئا

 e شا غاد نآ تسوبرد هکیتشوک اب دهد کج یو تراهط ٣
 7 i ا کل غاد ی را تنز ۰

 صرب نیا دیانب تسوپ ز | رندوکو نیدزک دینس قارب ةکلرد ورکا دی اغ هظحالم
 صرب یالب اریز دهد کح وا تس اخ نهاک سپ تسا هارد غاد زا هک تسا

 ۳ 09 ا انا نیهاک رکاو تا ۲۱

 رورو ب دراد گن زور تنه ارو | نهاک دشاب كنررکو دشابت تسوپ زا ۷

 نیا دهد کح یو تساجشب نهاک نش نهی تسوپرد رکا دیان هظحالم اروا نهاک

 دشاپ دشن نهب تسوپرد ننام دوخ یاجرد قارب کل رکاو * تسا صرب یالب ۸

 یک نیا دهد عج کو تراپطب نهاک سپ تسا غاد 2 نیا دشاب كنرکو

 نهاک دا5 غزرد ای رسرد ئالب نز ای درم نوچو ٭ تسا غاد 3

 دعا نارد كاز اب درز یومو ډباڼب تمسوپ ز 5 دا هظحالم ارالب ۳1

 نوجو Ak ر ر "دهد کحوا تا تاک کک

 سپ دشان نارد هایس یومو دیاڼن تسوپ زا رندوکر کا دنیب ارهفعس یالب نهاک
 ارالب نآ نهاک منه زورردو نچ دراد و تاه ۳ هه یا نا یک ۳1

 Ek دو و ا ا د درز یرمو 2 هقعس رکا دیا هظحالم

 e یالتبم ن aS دارم اره .کیل دغارت اردوخ یوم اکیا × كيان ۳

 هنعس رکا دیان هظحالم ارهفعس بن اوت ٭ دراد هاگن زور تفه زاب

 وا او دهد یو ترابطب کح نهاک سپ دیانن رتدوک تسوپ زاو دشن نهپ تسوبرد

 بسور هتعس شتراهطب ح زا دعب رکا نکیل * دشابرهاطو دیوشب اردوخ تخر ٥

 كشاب نت نهپ تسوپرد هقعسرکآ دیان هظحالم اروا نهاک سپ »دوش نره 1

 دشاب هداتسیا هتعس شزاظنرد رکا اما *تسا سینوا دیرجن | درز یر شاک

 کح نهاکو ت تسارهاط وا ت تا ا ات هم ییا 1 زا ءایس یومو

 میم



 ۱۲ نایوالرفس ۷۲

 قارب یاهکت به ردب تسوپرد نز اي درم نوچو ٭ دهدب یو تراپطب ۸

 تسوپرد اهکآ رکا دین هظحالم نهاک *دشاب هتفاد دیفس قاب یاهکل نفی ٩
 + تسارهاط وا نما رد تسوپ زا هک تسا قتهب نیا دشاب دیفسو كنر کن اشیا ندب

 را یوم کینکو × دشابیم رهاطو تسا عرقا و ا هر وارس یوم هکیسکو ج 3

rکش رد اوا ام رهاظ تسا علصا و | دشاب |  

 ین ۷ وا لک ر سزا هک ا تب اب یخرسب ليام دینس یالب لک یناشپ

 لگد ۱۲ ۵ یدک شام روا نهاک یی تا تار ا لک ¢

 × دشاب ندب تسوپرد صرب دننام یخرسب لام دیفس وا لک ناپ ايوا

 یو کب انھن ئر تشاجب < NERE اهم و EN و

 رس یومو نش كاچ وا ن e د ارالب نیا هک صوربم اماو »+ تسا شرسرد ٥

 الب هک اهزور ههو e دک ادنو دوس تو و و هدانک وا 47

 ۱9۳ رس وا کشو دنا اهنتو دوب دهاوخ نخ ها دراد

 هاوخ + بن تخر هاوخ نیمشپ تخر هاوخ دشاب هتشاد صرب یالب هکیتخر و 1

 مرچ زا هکیزیچ رهزا اب م اي مرچزآ هچو هبنپ زا هجو مشپ زا هچ دوپ 22 هاوخو راترد

 مرچ رد اي تخر رد 4 رس ام لا اب یر ٭ دوش هتخأاس ٩

 نیهاکب ت تسا صرب یالب نیا یمرچ فرظ رهرد ای دوب رد هاوخ رات رد هاوخ

 تنه دراد الب هک اریزیچ ناو 2 هظحالم ارالب نآ نهاکو + دوش هداد ناشن ه.
 Ea دک هظحالم مته زور رد دراد ال ا ۰× دراد هاگن زور هما

 مرج هکیراکر هرد مرچ رد اب دوپ رد هاوخ رات رد هاوخ دشاب تش نهپ تخر رد

ofنآ سپ ه« دشابیم سجن زج ناو تسا دسفم صرب نیا دوشیم لاعتسا نا یارب  

 رچ فرظره ای هبنپ رد هاوخ من مدت ءاوخ دوپ هجو رات هچ اروا ارتخر

 E 0 سش e ا ار دا نآ رد الب هک هج

 , یرچ فرظ رهرد اب دوپ رد هاوخ راترد هاوخ تخر رد البرکا دنک هظحالم انا

 ت ددد دراد الب EA Ea + دشاب لشن نهب ۶

 رکا دین حالم نهاک راد الب رک ما نتسشزا دعبوب درا هاگتیکید تو هم
 شاب ارن ۳ تسا سجن نیا دشاب شن نهپ مه الب دنچره نشن لیدبت الب نا كنر



۱۳۳ ۱6 SL 

 # درد رد اي دشاب نورد رد ن را دوسرف هاوخ تسا هروخ نبا نازوسب

 انآ سپ دشاب تش كنر کن نتسشنزا دعب الب رکادیاف هظخالمنهاک نشو

o¥عمق داد زاب رکاو × دک هراب دوپ زا هاوخ رات زا هاوخ خ مرچ زا ای تخر زا  

 تسا صرب ندمارب نیا دوش رهاظ شرت ۰ فرظ رهر ۱۶ رد هاوخ راترد وخ

o^فرظره ای دوپ هاوخو رات ءاوخ تخر ناو * نازوسب شتاب اب دراد الب ک ار ها  

 دهاوخ رهاطو دوش هتسش هرابود شاپ اک عفر نا زا البو هتسش هک از یرچ

 رد هاوخ رات رد هاوخ هبنپ اي نیمشپ تخر رد صرب یالب نوناق تسیا *دوب 8

 نا تساجن اي تراهطب $< یارب یمرچ فرظ ره رد ای دوپ

 مدرایچ با
 زور رد صوربم نوناق تسا نیا * تفک هدرک باطخ ار یسوم دنوآدخو ِ

 هظحالم نهاکو وری هکرکشل نوریب نهاگو * دوش هدرو وا نهاک در دزن شریهلعت ۴

 نا یارب کد یف  دشاب نش عفر صوربم زا صرب یالب کا دنک 4

 چ دنرکب فور راز ززا بوجو رهاط "تنز كمخک ود دوش ریهطت دیاب کیک

 .« دنشکب نا ناور بآ یالابرب نیلانس فرظرد ار كنضک كي هک دکر ما یر

 نوخم كنز كن اب الو درکب افوزو زمرقو 7 بوچ اب ار تنز کشک اماو 7

 جوهر وقتا داب رب وا کشک بو ٭ دربورف نش هتشک ن ۷" هک یشفک ۷

 ی دنک اهر ارگ ئوس ارننز كشخكو دهددب شتراهطب کک محو داب هنر ه تکه

© 

 ۳۳ دشارتب اردوخ"یوم یاعو دی وب اردوخ تخر دوش ریوطت ناب هک کت ۸

 ر تیم یدو لح اک هاکرکشاب نازآ دعب و دش دهاوخ رهاطو دنک لسغ

 شررو رسزا دشارتب اردوخ یوم یان منه زور ردو دنا دوخ میخ نوربب ۽

 اردوخ ندبو دیوشب اردوخ تخرو دشارتب اردوخ یوم یا ینعی دوخ یورباو

 بیع یب ةنیرن سود مشه زور 0 دهاوخ رهاط سپ دهد لسغ ب 1 1۹

 تو د هلاسکی ةدام نب كيو

 هک از سکتا دکیم ربهطن اروا هک نهاک ناو *دربکب نغور كي یدرا ۱

 و e دنوآدخ روضح اهزیچ نبا اب دوش ریهیطت دیاع



 ۱4 نایوال رفس ۷

 دنارذکب مرج "ینایرق یارب نغور هم نا اب زنا هتفرک ار هنیرن یاهرب زا یکب نهاکو 1
 "نابرف هکییاجر دارنیو + دن ایم دنوآدخ روضحم یندینابنج هیده یارب اراهاو ۱۳

 لثم مرج ادار اترا دک عف سدقم e ار تخ وس ینایرقو هاک

 "ینابق نوخزا نهاکو * تسا سادقا سدق نیا تسا نهاک نازا هاک ینابرق ا

 تسشرب و دوش ریوطت دیاب همیک تسار شوک ةمزفرم انا نهاکو درکب مرج

 نرغور زا یردق نهاکو × دلا یو تیمار یاب تسشرب و اراد 0

 اردوخ تمسار تشکنا نهاکو + دزیرب دری یاس تک پل هنفرحح ۱١

 ےس

 دنوادخ ۳ ارنغور هبترم تفهو ی دراد دوخ پچ فکرد هکیغورب

 تسشربو تسار شوک ةمرنرب تسا یو فکرد هک نغور ی مابزا نهاکو × دشاهب ۷

 نوخ یالاب دوش ریهلعت دیاب ہک سک نا تسار یاپ تسشرب و تسار تسد

 دیاب هک سکنا ریرب تسا نهاک فکرد هک ارنغور قبو +دلاب مرج ینابرق ۸

 نهاکو +دون دهاوخ هرافک دنوآدخ روضع یو یارب نهاکو دلاب دوش ریییطت ٩
 ۱۱ رسا دوش ا دیاب و کنا فایر دار دکب اراک یا

 e ۱ ینئخوس ینابرق ی هاو × دک عذ ار ینتخوس ینابرق 0 دعبو ۰

 SES ٭ دوب دهاوخ رهاطو ,TI E یاربو دنار کی مذمرب ۲۱

 دوش نیئابنج ات مرج ناب رق یارب 0 ابد یر اهلی ا و شات ف

 ةيده یارب نغورب لش هتشرس مر دراز ا شع كيو رک دک ءراذک یو یاربو

 کاپ ناب ند هجا رتوبک هجوجود اب هنخافودو + نغور و یدرا ۳۳

 2ر ارامآ د ور رد دوش. ی وس نارق یرکیدو انک نابرق کیو ۲۳

 "رب نهاکو + دروای دنوآدخ روضح 9 تراهط یارب عاتجا * ر نهاک ٣

 دنوادخ روض یندینابنج ةیده یارب ار انآ نهاکو دربکب ارنغور و مرج ابرق
 ةمرنرب هتفرک مرج ینابرق نوخز ۱ نیکو دباغ عذ ارمرج ینابقو × دنابنجب ۲۵

 دوشیم ریهطن هکیک تسار یاپ تسشو تسار تسد تسشو تسار شوک

 نهاکو +دزیرب دوخ پچ تسد فکب ارنغور زا یردق نماکو +دلاب
 رربش# هبنرم تفه دوخ تسار تشکناب دراد دوخ پچ تسد رد هکیتغورزا

 تسشربو تسار شوک ةبرنرب دراد تسد رد هکینغورزا نهاکو + دشابب دنوآدخ ۸



 ۳۵۰ ا٤ نایوالرفس

 مر نارق نخ یاب دوشم ری هکینکتس ۱ راو ربا ساز تسه

 لایه اط هکیبک نیو ا علما ترم 59۶ باشد ود غرو ةو × دلا ۵

 س وج درا اب هلخاف یدزا € ب دک هرانک دنوآدخ روضح یو یارب ۴ ۳7

 ا یو تسد هجاره ینعی ار کاب اداب رنز ناب شتسد هجنازا روک ٩

 نیو ه یدرا هیده اب ینلخوس ناب رق یارب ا ینابرق یاب اش كمر

 نونأق كاا کک رک دهاوخ اک دنیا دخ روضح د وشیم ربات کیک یاب ۷

 یوم دنوآدخو ر ر e صرب یالب وک
 ى

 کت هیت نر ا ا دوش ی اعاد ۹9

 هناخرد الهام کر ESS عالطا ارهاک نیا هناخ بح اص

 ۱رهناخ الب ندید یارب نهاک ندش لخاد زا لبق ات دیامرفرما نهاکو * تسا 7

 هناخ ندید یارب ن اک نارا کلم دو ی ا خور زا و )ای

 لل یاهطخ زا هناخ یاه دیا هظحالم ارالبو ٭ دوس لخاد ۷

 رد دزن هناخ زا قه × دیازب رتدوک راوید ےس زاو 0۳ یم ای یزبسب ۳/۸

 هظحالمو دیایب زاب نهاک منه زوز دوز و ب و ور چم ارەناخو دور نوری ٩
 ات دیامرف رما ساک × دشاب مش - ناب هناخ یاهراوید ر رد الب ےک کا دام ۰

 دج دنزاددیب ریش نو ین كابات یاب ۳ ۱ ا نک ی اهر ال هڪ ارياهکتس

 نوریب ابان یاب ندا هیشارت هک اریکاخو دنشارتب فرطرهزا ار هناخ نوردناو 3|

 هتفرک کید كاخو دنراذکب اهکنس ن نا هتفرکر کید یاهکتسو +× دندیاربا رهن 8

 دودناو ندیشارنو Es الو × لززز EE ۱ ,هناخ ج

 اک دیام هظحالمو ا نها رپ ك زورب هن >رد ز ات دنا ندرن #۹

 سی ۸ تلسا سجن ناو تا هناخ ,د دسنم صرب نیا ا اجر نهب هناخرد 0

 نوری كابان ئاچار هناخ دلاخ ا ی شیوچو شیاهکس اب دک بارخ ارهناخ

 سس ۰ .اش ات دشاب هتسب هکیاهزور مان رد دوش هناخ لخاد هکره دره و + دنزادنبب رهش 7

 یزیچ هناخرد رهو دیوشب اردوخ تخر دباوخ هناخرد هکرهو دوب دهاوخ ۷

 دودنا زا دعب رک ديان هظحالمو دياي نهاک نوجو + دیوشب اردوخ تخر دروخ ۸



 15 نر ایوالرقلت ۱۳

 اریز دهذب هناخ تراهطب کح نهاک سپ دشاب تشن نهپ هناخرد الب هناخ ندرک

 افوزو زمرقو و بوجو كجك ر هن اخ زیهطت یاربو * تسا نش عفر الب هک

 )جد × کیا عد ن ناور 2 نیلافس فرظرد ار کاش ابو × دربکب ٩

 ورف ناور و مش ضد تانک نوت اراپ د١ هتفرک| ارز كشخنکو زمرفو نو 7

ofتشک و ا كىشجخك نوخم | ار هناخو × دشاپب هناخرب هبترم تثهو درب  

 ېوسب رهش نوریپ ارانز كشجكو + ديان ربوطت زمرقو افوزو زْرآ بوچبو كنز هج

 ءابوقو ساما یارب و ٭ هناخو تخر صرب یارب و < هک هک لنت یار یالبره ۳

 رهاط تقو هچو دشابیم سچ تقو هچ هک نداد ملعت یارب 9 ٭ قاّرب ةکلو هپ

 ٭ تسا صرب نوناق نیا

 مدزناب باب

 ار ا ا ج تکا رک باطن ارتوراهوا یسوم دنوآدخ و

 + تسا سجن نشنابرج ببسب وا دراد دوخ ندبزا نایّرج هک یدرم دیئوکب ناشیاب

 ^ سم

e E ٠ ۳ا از 2 یارک  

 اب
0 

 e بابو دیوشب اردوخ تخر دوب هتسشن نارب e 3 کا تر

 اردوخ تخر دیان سل ارنایرج بحاص ندب هکرمو *دشاب سجن ماش نو ۷

SS ۸مئاط صنترب نایرج بحاصرکاو ٭ دشاب سجن ماش اتو دنک لسغ و  

ENEسجن ماش اتو دک لسغ ةا دوخ  

 اریزیچ هکرهو + دیاب سجن دوش راوس نارب نایرج بحاص هکینیز رهو + دشاب ۱

 درادرب اراهزیچ نیا هکرهو دشاب سجن ماش ان دیاف سل دشاب هدوب وا ريز هک

 بحاص هک اریسکرفو + دشاب سجن ماش انو دکل سغ بابو دیوشب اردوخ تخر ۱

 باتو دیوشب اردوخ تخر دشاب هتشن اردوخ تسدو ديان سل نایرج



 تان شا ار نایرج بحاص هک نیلانس فرظو دشاب سجن ماش انو دک لسغ ۲
 ۰ نایَرج بحاص نوچو + دوش هتسذ ۳1 نابوج فرظ رهو دوش هتکش ۱۳

 "تخرو دراینب دوخ ریهطت یارب زور تنه ءاکنا دشاب نشرهاط دوخ نابّرج زا

 مثه زور ردو × دشاب ماطو دهد لسغ ب ا اردوخ ندبو دیوشب اردوخ ۶

 راه نما عاهجا میخ ر دب دنوادخ روضح و درکب رتوبک ةجوج ود اي هنخافود

 ا م یارب یرکیدو هاک ابرق یارب کا ا × ده دب نهاکب ا

 نوچو × درک دهاوخ هراثک ارشنایرج E روص یو یارب نهاکو ی وس
 رهو ٭ دشاب سجن ماش اتو RGR کا 4م ۷

 ره و + دشاب سجن ماش اتو دوش هتسش باب شان هی کی ۸

 × دنشاب سجن ماش اتو دنک لسغ باب دک کلا دباوخم وا اب درم هکینز

 ضیحرد زور تنه دشاب نوخ تسا شندبرد هکینابرجو دراد نابرج یزرکاو ٩
 ضبحرد هکیزیچ رهربو + دشاب سجن ماش ات دیان سل اروا هکرهو دئاب دوخ ۲,

 اروا رتسب هکرهو *دشاب سجن دنیشنب هکیزیچ رهربو دشاب سجن دباوخ دوخ ۱

 هکرهو د«دشاب سجن ماش اتو دنک لسغ او دیوشب اردوخ تخر کر

 تارا دک لچک اا ورع رها و تجار د نک هست ناو

 یورو س نار وا هکیزیچ رهرب ای دشابرتسرب نارکاو ه«دناب سج ماش ؟

 وا ضحو a 0 اب یدرم رکاو ٭ دشاب سجن ا ات دیک نشنارزیخا 1

 دهاوخ سجن دباوفع نارب هکیرتسب رهو دوب دهاوخ سج زور تنه ات دشاب یورب

 هدایز اب دراد نوخ نایرج دوخ ضبح نامز زا رغ رایسب یاهزور هکنزو 2 9

 یاهزور لثم شتساجن نایرج یاهزور ئات دراد نایرج دوخ ضیح نامز زا

 دوخ نایرج یاهزور رد هکیرتسب رهو * تسا سج وا تب دهاوخ ي ۳1

 دنیشنب اب هکیزیچ رهو دوب دهاوخ یو یارب شضیح رتسب لثم دبآوخ 8

 سجن دیان سل ارامزیچ نیا هکرهو و دهاوخ سجن شضیح تساجن لث ۷
 513 ار E ادب دیوشب اردوخ تخر سپ دشابیم ۸

 ماط ت ۴ زا دعبو دراغب دوخ یارب زور تنه دشاب نشر هاط دوخ نایرج زا

 دزن ارااو درکب رتوک ةجوج ود ای هتخاف ود مته روز ووو دهاوخ ۲٩
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 ۱ نایوالرفس ۱۳۸

 هسارب اربرکیدو هاک ناب یارب ارکی نهاکو ٭ دروابب عايجا ةميخ ردي نهاک ۶

 E ارش تساجم یو یارب ماکو دنارذکب تو ابو

 ۱3 ۲ ولو ات اسب سارا رای یک ۱
fنووناق سیا درب دوخ تساجن ردو دنزاس سجن تسا ناشپ نابیرد هک  
 ضیاحو × دشاب نش سجن نازاو دبا رد یوزآ ینم هکیسکو دراد نایرج کلک ۴

 م سجن نز اب هک یدرمو نز هاوخ درم هاوخ دراد نابرج هکرهو شضبحرد
 ۱ د

 مدزاش پاپ

 دنا دنوآدخ دزن هکیتفو نوراهرسپ ود ندرم زا دعب اریسوم دنوآدخو

 هکو کب ازنوراه دوخ ردارب تفک یسوم دنوآدخ سپ * تنک هدرک باطخ دندرمو ۲

 دوشن لخاد تقو هه تسا توباترب هک تحر رک شیپ باح نورد سدقب

 نوراه اهزیچ نیا ابو *دش ماوخ ره اظ تمحر یسرکرب بارد کاریز دری ادایم ۳

 × ینتخوس ینابرق یارب یجوفو هاک ننابرق یارب لاسوک اب دوشب سدق لخاد
 ناتک دنبرکبو دشاب شندب رب نانک ةماجربزو دشوبب ارسدقم ناک نهارپو ٤

 ی

 اردوخ ندب سپ ت ENE اھا وک ا عم او دوشم هی

E ۳ا و زب ود لئارسا یب تعاچزاو چ  

 هک اردا نابرق E نوراهو + دریکب ننخوس یارب جون كيو ءاک 7

A ۷وب وقف * اغ هرافک دوخ ٌهناخ لهاو دوخ یاربو  

 هو ناب نوراهو + دزاس رضاح عاوجا ةمیخ ردب دنوآ دخ روضحم ارااو درکب ۸

 نوراهو + لیزازع یارب هعرف كبو دنوآدح یارب هعرف كب دزادنا هعرف زب ٩
 هاک ژن ناب هجو دروای كيدزن دمارب نارب دنوادخ دخ یارب هعرق هک اریزب

 رضاح ننز دنوآدخ روضح دمارب نارب لیزازع یارب هعرق هک یزبو +دنارذکب ۰
 برف واک نوراهو ٭ دنسرفب ارع+ لیزازع یارب اف دیاف هرافک ن زاربو هوش ۱

 ۱ ا د هارو درزا تندر تسوا درعیازب هک اراک
1 
 لاغز زا ِ ۷ دنک ۲ تی یارب هک یاس دو م



۱۷۹ ۱۱ NIE. 

 ات دهنب دنوآدخ روضح شتار ارروخنو +دروایی باج نوردناب هتشادرب نش ۳
 + دری ادابم دناشوپ هب تسا تداهش تویاترب هک ارتجر رک روا

 یردقو دشابب قرذم فرطب دوخ تشکناب تمحر یسرکرب هتفرک و اک نوخزاو ٤

 هک ارهانک ینابرف زب سپ + دشاپب هبنرم تنه تمر سرک یور شپ ارنوخزا ۵
 اب کن اد شوش ابو کرو اک و ارشنوخو دیا حذ تسا 2 یارب

 تجر برک یور شپو تمحر نسرکرب ارن زا و دنک لمع دوب هدرک لع واک,
 ئاو صف ب ةا ااغ قا دا افك ق اکو 4 ۱1

 تاساجن نارد ناشی اب هک عاغجا ةمیخ یاربو ناشیا ناهانک ئام اب ناشیا

 کدو زا دشابن عانجا * هک و یک + دنکب نینچمه تسا ناس قاشا ۷

 یاربو دوخ یارب سپ دیا نوری هکیتقو ات دوشب سدق لخاد هرانک ن درک ی ارب

 ذم دزن سپ × درک دهاوخ هرانک لیئارسا تعامج يات یاربو دوخ “ناخ اا ۸

 نوخزاو واک نوخزاو دیا هراک ن زا یاربو دنا نور ب تسا 2 گ

 تنکنا هب ارنوخ زا یردقو + دش E ذم يا ارنا :ا هرکزب ۱۹

 اا ا اع ی یک کک

 اعاربو عاتجأ میخ یاربو سدق یارب ندو هراثک زا نوجو هم دیاف سیدقل ۲۰

 رشرب اردوخ تسد ود نوراهو در وایب كيذن ارونز زب هاکنا دوش خراف جذم ۲۱

 ناهاک هه اب ارناشیا:یاهریصقت ههو لئارسا ینب یاباطخ هو دهنب كنز زب

 ارب ایک ار هضم ااو دو نک ب ا ا داغ فارع مرا

 ارصصب ارزب سپ درب دهاوخ دوخرب ناریو نیمزب ارن اشیا ناهانک هه زبو + دتسرنب ۳

 لخاد تقورد هک ] ارناتک تخرو و د عاجأ ةميخم نوراهو «دنک اهر ۲۲

 اردوخ ندبو + دراذکب اینا ر را هدرک نوری دوب كیشوپ سدقب توج 5

 یننخوس یاب قو دیآ نوریب نیشوپ اردوخ تخرو دهد لسغ اب سدقم یاجرد

 هیو + دیان هرانک موق یاربو دوخ یاربو دنارذکب ارموق نتخوس "ینابقو دوخ مه

 اردوخ تخر درک اهر لیزازع یارب ؛ ارزب کناو + دنا زوس جر ارهانک " ینابرق ۲۷

 ۹4 + دوش لخاد هاگرکشلب نآ رو دهد لسغ باب اردوخ ندبو دیوشب ۷

 دش هدروآ هراثک ندرک یارب سدقب انآ نوخ هک ارهاک نابرت زبو اک ابرق
12* 



 ۱۷ نایوال رقم ۱۸۰

 دننازوسب شتاب را نیکرسو تشوکو تسوپ و دوش هدرب هاکرکنل نور

 دعبو E اردوخ ندبو دیوشب اردوخ تخر دینازوس ارام ها ۳/۸

 مد زوررد هک دشاب ییاد هضیرف اش یارب نیاو هب داش نخ اح هاگرکشلب نا 1

 کیس یافت ناهوتن هارخ یک راک هو دال اد یا هام زا

 دهاوخ مدرک اشریهیطت یارب هرانک زورنا رد هکاربز + داب ۳

 ناو دیهاوخرهاط دنوآدخ روضح دوخ ناهانک ر و دغ ٩۱

 هکینهاکو + ییاد هضیرف تسنبا هدیزاس لیلذ اردوخ یاهناج سپ تساهث ۲
 ٭ دیاڼب ارهرانک دبا تناه دوخ ردپ یاجرد ان دشاب نع صرصختو نش عج

 دیا هراثک ا سدق یاربو * دشوب ارسدقم یانخر ینعب ناتک یاهتخرو 0

 چ دیامن ف دیان هرافک حذو عاهجا همبخ یاربو

 کا ا لیارسا یب؛یارب ات ذوب ذهاوخ یاد صنوف امن یاری نیاو 8
 ال ۷ ا یا دو راک شا بره

 مت باب

 ارلیئارسا ینب عیمجو شنارسپو نوراه + تنک هدرک باطخ اریسوم دنوآدخو

 زا یعضت ره + دیوکیمو دیامرفیم دنوآدخ هکیراک تب دکال

 O کد د هاکرکشلرد زب ای دنفسوکاب راک هک لیئارس ۱ نادناخ

 نکسم شیپ دنوآدخ د یارب نارد ل درواین عاجا ةميخ ردب او + دیان حذ

 وحش هخعر نوخ وا دش دهاوخ بوسم نوخ صحت ارب دنا لک دوار

 هک اردوخ حابذ لیئارس ا کتا ٭ دش دهاوخ عطغنم دوخ موق زا صح 9

 ارا ما نهاک دزن عایجا ةميخ ردب دنوآدخ یارب ینعب دنروای دنکیم ٤ ارعکرد

 اوج نهاکو »دنیا عذ دنوآدخ یارب یتمالس حاب ةيجم اراهناو دنروای 1
 یارب وبثوخ رطع ان دنازوسب ارهیو دشاپ عاتجا ةمیخ رد دزن دنوادخ عذمرب

 انز اما بتعرد هکییاهوید یارب اردوخ عیابذ نبا زا دعبو *+دوش دنوآدخ ۷

 دهاوخ ییاد هضیرف ناشیا یاهتشپرد ناشیا یارب نیا و دنیامن عیذ رکید دنکیم

 ای نابیرد ا ا نادناخزا یکرهرکب ارادیاو . وکی ۸

 2 تا

 ضضا



۱ 
1 

4 

 ۸۱ ۱۸ نایوالرفس

 دروان عایجا هميخ ردب ارا او × دنارذکب هعبذ ای ینتخوس نابرف هک دننیزک اوأم

e E ۳دكا  

 ارنوخ مقره هکدننیزک اوام اش ناب ارد هکیناببغ زا اب لئارس ۱ نادناخ زا

 نایم زا ارواو مادرکیمرب دشاب هدروخ نوخ هکیصخش ن نارب اردوخ یور نم دروخم

 مارا ناسا E BREE مهاوخ عطنم شموق ١

 ا یار هک تلا نا الو دک هرانک اش یاهناج يارب ات نو

 دروغ نوخ اش زا سحچه ماهتنک ارلیارس ۱ ینب نیربانب ٭ دنک ی هرانک ۲

 اب رسا یوا نزور )جد نوش درک اوم را نارد یک

 دوشم هدروخ هک ار اي اا وک ماوس نا هکنامرع زا

 تورم تعالی + دن ا ڈوب گلاخمو دزبرب ارن هم تب 3

 ۾ اردمج یذ جه نوخ ماهنک ار لیئارس ۱ ینب سپ تسا یکی نا ناجو

|oرهو ۳ نوخ ۱  

 دیوشب اردوخ تخر دروخم نش نبرد ای هتم هکینابیرغ زا ای ن نانطوتزا یک

 دیوشن ارنارکاو +دش دهاوخرهاط سپ دشاب سجن ماش انو دک لسغ بابو 1

 دوب دهاوخ دوخ هاک لمح دهدن لسغ اردوخ ندبو

 مهد باب

 ناثیاب هدرک باطخ | ر لیئارسا ینب ٭ تنک ہ درک باطخ ار یوم دنوآدخو

 دیدوبیم نکاس ن ارد هک ر صم نیمز لاا لغم + متسه اش یادخ هوهب نم وکب ؟
 لمع درک م اوخ لخاد اب ارامش نم هک ن اعنک نیمز لاعا لو دیئانم لسع

 ضيفو دیروآ اجم ارم ماکحا × دينكم راتفر ناشیا ضیارف ب.حربو دئایم 4

 ضار سپ + سه اش یادخ هره نم داف ر اف امد ادیت اد هاکن ارم 0

 شک هاو تا رد در TA O راد هاکن ارم م اکحاو
 رحم تک ان کیان ییدزن ننیوخ یابرفاز زا یدجاب سک چیه بسه هو

e ۷انم فذک اردوخ ردام تروع ینعی ور یک ی ی  

 نآ نکم فلک اردوخ ردپ نز تروج *نکم وا تروع فشک تست ردام وا ۸

۳۹ 



 ۱۸ نایوال رفتم ۱۸۲

 تر اوت( تردریخد هارخ دوا زها وخ تروع + تست ردب تروع ۹

 رتخد تروع + انم فشکارناشبا تروع نوریب دولوم هچ هناخرد دولومهچ ۰

 ٭ تساوت تروع ابتیا کا ر SS ا تراخد رثخدو ترسپ 1

 کتک تساوی رهاوخ وا دشاب هش تبار وت ردن زا هک تردب نژ شخد تروع

 رد یابرتا زا وا نکم فک أردوخ ردب رهاوخ تروع +نکم اروا تروع ۲

 ٭ تسا وت ردام یابرقا زا وا نکم فثک اردوخ ردام رهاوخ تروع + تسا وت ۳

 چ تسا وت ةع (لزنم) وا اھم یکیدزن وا نزیو نکم فشک ًاردوش ردپ ردارب ثروع ٤

 × نکم فشک روا تروع تسا وت رسپ نز وا نکم فثک اردوخ سورع تروع ٥

 ریز تروع * تساوت ردارب تروع نآ نکم فثک اردوخ ردارب نز تروع ّ
 اروآ تروع اتریکم اروا رتخد رتخد اب وا رسب رتخدو ٣ تیک راب

 شزهاوخ اب ارزو ٭ تشاروخ نیاو دنشابیم وا یابرقا زا نانیا یک تفشک ۸

 + یا مک شان ننز وا هکیمادام یو اب اروا e دوشب وا یویه یکم

 نو ابو + یک فتک اروا تروع ان ایم E شضیح تساجنرد ینزبو ِ
 و ادو نیکو × یزاس سجن یو اب اردوخ | ۳

 ۲ .ٍ کم را توس دیار

 نکم عاج هسپ ۽ چه ابو  تساروجت نب ِِ نکم عاج نز لثمروکذ 9

Eی  Eیک دک عاج نا اب ۱ 3  

 هکیئانمآ ایا همم اریز دیزاسم سجن ارنتشیوخ ایا زا 9 + تساروج ۲۶

 ماقتاو تسا نش سجن نوزو × دناهش سجن مکیم نوربب اش کور شیپ نم ٥

 اش سپ +دومن دهاوخ ىق اردوخ نانکاس نبمزو دینک رم هاوخ نآ زا ارشهاک ۲

 نطوتم هندیرواین لب ارروجن نیا زا مادک هو دیراد ماکت ارم ماکحاو ضیارف

 اش زا لبق هک نیمز د ES RS EET رد کیر ۷

SRE ۸یت زین اراش نیمز ادابم ٭ تسا نش سجن نیمزو دندرک ارروجن نیا  

 وک هدزک یت دندوب اش زا لبق هک اریثاهتما هکنانچ داش سخ رد زنا رکا دنک-

 دوخ 3 نايم ز زا دنشاب هدرک هکیناسک ةمه دکب ارروجن نیا زا یکی هکیسکره اریز ٩
 و هک تشز م موسر ا و دیراد اک ارم تو سپ لش دنهاوخ عطتنء 0



 نایوالرفس ۱٩ ۱۸
 ہے2 م

 ەي نم ادیز زاسم سجن اهنب ار دوخو دام لمع تسا نش هدروآ لعب اش زا

 ٭ متسه اش یادخ

 مدزون باب

 اطخ ارلیئارسا یب ثعاج اع ٭ تنک هدرک باطخ اریسوم دنوآدخو

 × سه سودف اش یادخ هوهب نم هکاربز دیشاب سدقم وکب ناشیاب هدرک
 PER اد هاکت ارم یایسو دیا مارتحا اردوخ ردیو ردام اشزآ یکیره

Eداش "تك و تم كش هخر هر نا دیک لب اه 8  
 رار

۱ ۰ 

SiS 

 ےل دروخ ي و دیئیام عیار هد هد لی و

 E د دوش هتخوس دنا مس زور ان ناز زا یزیچ و هو

 هانکی تم دروغ ارت کو دش دهاوخن نل وبقم دشابیم ۇر ر هدروخ

 میقزآ قیکتا حس | هدرکت مرح یب اردنوآدخ سدقمزیچ ارب ز دوب دهاوخ دوخ

 یاههشرک دیک ورد اردوخ نیبز لصاح نوچو  +*دش دهاوخ عطقنم دوخ ٩
 اردوح ناتسکاتو × دینکم ینیچ هشوخ اردوخ لوصحتو دینکن مات اردوخ عرزم 1

 ی

 ریثف تسارب اراهنا نیچترب اردوخ ناتکات 7 لش هلخر یاپشوخو انم ینیچ هناد

 رکیدکی ابو دانم رکمو دیکم یدزد + متسه اش یادخ هوهب نمراذکب بیرغو اا
 هدون تمرح یب اردوخ یادخ مان هک دیروخم غورد مق نم مانبو * دیئوکم غورد ٢

 TEE متسو انم بصغ اردوخ ةیاسه لام ۶ ماسه 7 یاب 6

 راذکم شل كنس ریک کو یر ما تار دب دنا حص توت 6

 ارریتفو نکم یناصنایب یروادرد TR هرب نس سرتب دوخ یادخزاو ۵

 + نکی یرواد فاصناب دوخ یاس ةرابردو رادم مرح اركرزبو اینم یرادفرط

 "نم تسیام دوخ ةياسه نوخربو نکم شدرک ینیچ نخ یارب دوخ مرق نایمرد ٩
 یک هییتت | اردوخ ٌهیاسه هثِلا اتم ضخب دوش لدرد اردوخ ردارب + متسه هرب ۷

 ةیاسعو رروم هنیکو رکم ماقتا دوخ موق یانبا زا * شابم هاک لش وا ببسیو ۸

 ةبيپپ دیراد هاکن ارم ضیارف ٭ تسه هوهب نم ان تبحم نتشیوخ لنم اردوخ 8٩



  ۸نایوالرنس ۱٩

 تخرو راکم م مق 5 اردوخ * ةعرزمو رادماو عامجم نآ ن را سج ریغ ابار

 تا ناو دوش E یز اب اب هکیدرمو + نکم دوخ ربرذ نش هتفاب و 5

 فسا ازا :اشیا نیشخم واب یداز ۳1 هنو كش هدادن هیدف اما دشاب یکدزمانوزییک

 دوخ مرج "ینابرق یارب درمو *دوبن دازآ وا هکا هکآریز دنوشن هتک نکیل درک دياب 0

 یو یارب نهاکو 4 ةمیخ ردب دنوآدخ دزن ارمرج ینابرق یر

 زا واو درک دهاوخ هراثک تسا هدرک هک ارشهانک و مرج ینابرق 9

 رھا لخاد ol نوجو +دش دهاوخ نیزرمآ تسا هدرک هکیهاک ۲

 هس Ik نآ نوا هل عزم دیدناشن كاروخ یارب ارتخرد مق

 یارب ME هویم هه مراهچ لاسردو +دوشن هدروخ دشاب نوتخان اش یارب لاس ۶

 لوصع ات دیروخ ارن لا 5 دوب دهاوخ سدقم دنواتخ دیگ ٥

 نوخ اب ارزیچ ی تس اش یادخ هوهب نم دک هدایز اش یارب اردوخ ۲

 یاههشوکو دبشارتم اردوخ رس یاههنوک × دیکم نوکشو دینزم لافتو دیروخم ۷

 دوخرب ناشن چهو دیزأسم حورج هدرم ةه اردوخ ندب * دینی | ردو و
 یشحاف هب اک تمصع یب اردوخ رتخد ۲ متسه وب نم دینکم غاد ۳۹

 هاگت ارم یاهتبس × ددرک روج زارپ نیمزو دوش انز بکترم نیمز ادابمرادناو ۰

 ا باحاب سه هوهب نم دیراد مرتح ارم سدقم ن اکو 9 0 ؟1

 اش یاد e ن هراشیاب ۱ اردوخ ات دّئانم شسرپ نارکوداج ز زاو

 دوخ یادخ زاو راد مرتح ارریپ درم یورو زیخرب دیفس شیر شیپرد سد

 دیرازایم اروا دنبزک اوم امش نیمزرد وت اب یبیرغ نوجو + مثسه هوهب نم سرتب ۴
 اه دشاب اش زا نطوتم لنم دنیزکاوام اش نایمرد هکییبرغ ۶

Toچ لدعرد  تسه اش یادخ هرهب نم دیدوب بیرغ رصم نیمزرد اش هکاریز  

 تا  یاهوزارت + هاسیرد اب نزو رد ای شیامییرد ینعی , ديينڪم یناصنایب ۲

 غ یادخ هوهب نم دیرادب تسار نیهو تنمار ةقيا تسار یاکتسو

 دیراد هاکت ارم ماکحاو ارم ضیارف عیج سپ + مدروآ نوري رصم نیمز زا ره

 و هه : نم دیروآ جم اراماو



۳ 

> 

 9: باب

 یب زا یکره وکب ارلئارسا یتب ٭ تنک ہدرک باطخ اریوم دنوآدخو
 دهدب كلوم هب دوخ تیرذ زا هک دننیزک وام لیئارسارد هکینابیرغ زا ای لیئارسا
 دض هب اردوخ یور نمو +دننکر ابکنس كنس اب اروا نیمز موق دوش هتشک هل
 هکاریز EL ماوخ عطنثم شوق نايم زا اواو دینادرک ماوخ صخت نا

 ام رگ مو دز سجن ارم O تساهداد تلو درخ تیرذز زا

 هکیتفو دنناشوپب صخت ناز زا !ردوخ ناینچ ناهز موق رکاو × دنک تصرج یب
O ENR NO TET 

 تد راکانز وا پتعرد کا اراک ارد او دار ماوخ شاداخنر صحت

 کو خب مهاوخ عطعننم ناشیا موق نایمز ردنا درک ان کلوپ کمر

 را کا ناشیا تشکر دو ان هست نارکوداخو ها نابحاص یوسپ

 چ تخاس مو عطقتس شموق نابمزا ارواو دینادرکمماوخ صخش نآ دضب اردوخ

 + متسه اش یادخ هریب نرم اریز دیشاب و ا
 چ مانیم سیدفت اراش هک تسه هوهب نم دیروآ اجت اراآ هتشاد هاکن ارم ضیارفو

 اردوخ ردامو ردپ هند هتنک ها دیک يبنعل اردوخ ردام ایردپ کیتکرهو 5

1 

 دک ًانز یرکید نز اب هکیسکو دوب دهاوخ وا دوخرب شنوخ تسا هدرک تنعل
 اب هکیسکو +دنوش هتشک هتبلا هینازو یناز دیام انز دوخ یاس نز اب هکره ینعی
 نرخ دنوش هتفک هتلا ودره دبا فشک اردوخ ردپ تروعو دباوخ دوخ ر دپ نز
 ناثیا یودره دباوخم دوخ سورع اب یسکرکآو *تسا ناثیا دوخرب ناغیا

 هکدوم رکأو دز نما ناشیا دوخرب ناشیا نوخ دناهدرک یتحاق دنرش هتک هټبلا ۳

14 

1o 

 نوخ دنوش هتک ناثیا ا 2 2 دره دب ا ب لثم کت

 کن 8 # یتحابق ات ن دنوش هتخوس
 AICO همزن هب کف + دیشب زین ار همیپب ناو دوش هتشکه تلا دک 1

 + تساپنا دوخرب اا نوخ دنوش هتک هتلا کب نر نا دک عاج نأ



 ۲۱ نایوالرفس ۸

 تروعو درکب دشاب شردام ر خد هاوخ شردپ رثخد هاوخ اردوخ رهاوح هکیسکو ۷
 نارسب ناشج شپ رد تسا یئاوسر نیا دنیب هب اریو تروعواو دنیب هب اروا

 هاک لنت تسا هدرک فدک اردوخ رهاوخ تروع هکنوچ دنوش عطقنم دوخ موق

 وا دباغ فثک اروا تروعو دباوخم ضباح نز اب هکینکو *دوب دهاوخ دوخ ۸
 یودره تسا هدون فک ًاردوخ نوخ ةمشج واو تسا هدرک فثک اروا همشچ
 مارخ اب تردام رهاوخ تروعو × دش دنهاوخ علطتنم دوخ موق نایمز زا ناشلا ٩

 هاک لمح ن ناشبا تسا هتخاس نایرع | اور سرد یکتا یهو تردب

 فنک اردوخ یومع تروع دباوخ دوخ یوم نز اب هکیمکو *دوب دنهاوخ دوخ ۲

 ردارب نز هکیکو + دوب دنهاوخ سکیب دوب دنهاوخ دوخ هاک لیحت تسا هدرک ۲

 سکیب تسا هدرک فشک اردوخ ردارب تروع تسا تساجن نیا دریکب اردوخ
 ایم ار ابا هتشاد هاکن ارم ماکحا عیجو ارم ضیارف عیج سپ ۱ * دوب دنهاوخ ۲

  دنکن یت ارایش دیوش نکاس نارد ا 8 ان ارامش رم هکینیتز ات دوو

 نبا عیج هکاریز دیئاڼن راتف ر مکیم نوریب اش شی ز زا اراها نم هکیئاهموت ۳

 نیمز نیا ثزراو ايش متنک اشو * تشاد هورڪم !زنانیا سپ 5ک ار اهر

 دهشو ریشب هکینمز دیوشب را 3 داد اخ اب ارنا نمو دوب دیهاوخ

 ناردن دما هدرک زایتما اهتما زا ارایش هک تسه اش یادخ هوهب نم تسیراج ٥

 اردوخ یاهناجو دیک زایتما رهاطو سجن ناغرم نایردو سجنو رهاط ماهب

 ےسارب ارامآ هک دیزاسم هورکم دزخم نیمزرب هکیزیچ چا اي غرم اب همیهب هب
 هو نم هکاریز دیئاب سدقم نم" یاربو" + دنشاب"سج ات ما هدرک ادب ای۳۹

 و ا یم.نازا اف ما هدرک زابتما اهتما زا اراشو مته سودق ۷

 ۱ ۱ ۱ هاب ار اتبا دنوش هتنک هتلادناب رکوداج اینجا اق

 + تسا ناشیا دوخرب ناشیا

 کیو تسیپ باب

 وکب نایاب هدرک باطخ نوراه نارسپ ینعی نانهاکب تنک یموب دنوآدخو 1
 دوخ كيدزن ناشیوخ یارب زج +دراسن سجم اردوخ ناکدرم یارب اش زا یک ٣



۳ 

AY ۲۱ نایوالرفس 

۰ ( ۰ 2 a 

 رهاوخ یاربو *شرداربو شراخدو شرسپو شردپو شردام یارب ینعی

 × درک دناوت ت سجن اردوخ وا یارب درادن رهوشو دشاب وا بیرق هک دوخ هاب 1

 تمهصع ی ار نتشیوخ ات دزاسن نک اردوخ تسا سیر دوزخ موفرد هکنوچ

 اردوخ ندبو دنشارت اردوخ شیر یاههشرکو دنزاسن وم یب اردوخ رس × دیا

 ترعب اردوخ یادخ ما مانو دنشاب اب دوخ یادخ = یارب ا حورج

 دننارذکیم ناشیا اردوخ یادخ ماعطو دنوآدخ نیتتا یاپاده کاری دنیان

 هنلطم نزو دنیاین ماکت a اب هیناز نز ٭دنشاب سدقم نی ۷۲

 سیدقن روانی تشا ی دوخ یادخ یارب وا اریز نری ارشرهوشزا ۸

۱ 

 نم اریز داب دم وت یاب نسب دنارذکیم اردوخ یاد ماعط وا هک ریز ان

 یشحانب | ردوخ هک یهاکره نره نو ی راش هک 5 هوب

 AE E اف دشاب هتخاس تمصعیب

 كش هخنر جم نغور وا رسرب هک دشاب هتهگ سیر شناردارب نایمزا هکناو

 اردوخ نابیرکو دیاشکن اردوخ رس یوم دشوپ هب ار سابل ات دشاب نیدرک صیصختو
 اور دوخ ردپ یاربو دورن در نڪ ڪو + دنکن كاچ

 ۱ ارد وج و .راکمو 7 نوری سدقتم 1 ٩ یو ۳2 ۱

 تمصعیب دوخ موت اب ار ردوخ تبرذو a ؛ ینزب ۳ موق را تب
 م

 باطخ اریبوم دنوآدخو 2 # مزاسیم س دقم اروا هک مسه هروب نم دزاسن
 ناشیا تاقب د وت دالوا ۳2 Se 2 کک ۹

 فکر جت در امط اب دباب کان در دخت ع 8آ

 + ءاضعالا دياز هنو یتیب o me كبد دزد ع هک

 و ہا کک و تضر زرکه دداا تسد هتنکش ای اپ هتکش کک

 هتسکش هنو دراد یرک هکیسک هنو برج بحاص هنو دراد هکل دوخ مثچرد هکیسک

 ادا تد زكا هند: یلیع هک «یهاکپ ناو راه دالوا زا نكره + هضیب

 م اعط ندینارذگ یارب تسا بویعم هکنوچ دنارذکب اردنوآدخ نيشت یایاده



 رپ ۲۲ نابوالرفس .

EAN rسادقا سدق ۷9 زا هاوخ اردوخ ماعط "دبی كيدز دوخ  

rجذبو دوشن لخاد باج نکا * دروخ تسا و هنا زا هاوخو تسا  

REا ا سدقم ناکا  

 یب یانو شنارسبو نوراه یوم سپ ۷ کیم سیدق ارناشیا هک متسه

 نی تفک نینچ ار لیئارسا
 مودو تسیب بای

 زا هک وکب ارشنارسپو نروراه + تفك درک باطخ ار ار یسوم دنوادخو

 ارم شودف م انو دنیا زارحا دنکیم فقو نم یارب کل ارس | ینب تافوقوم

 یاش رد اش تترد اها یکرهرک ن راشیاب + چ سه هوهب وج ا

 تساجنو دیای كيدزن داغ فقو دنوادخ یارب ار هکینافوفوب هک اش

 م غه هوهب نم دش دهاوخ عطف نم روضح زا یکتا دشاب یورب وا ٤
 . یاهزیچزا دوشن رهاط ات دشاب خارج بسا اب ارم هک نوراه دب ر زا

 یوزا ین زم هکیسکو دباف سل دوش سجن تیزا هک اریزیچره هکیسکو دروخن سدفم
 کا اریدا ا ۳ ارد ی سج نارا هک اوتاریح ره هکینکو + دبارد 9

 دی سل اره زا یکی هکیسک سب : + درد هکی تس ا مزه ِ

 درون سدقم یاهزیج زا دهدن لس ب باب اردوخ ندب اتو دشاب سجن ماش ان

 سن یاهزیچ زا نآ ازا دعبو دوب دهاوخ رهاط هاکنا دک بورغ باتقآ نوچو ۷
 دوش سجن نآز زا ات درو | اراش كیرد اي هتيم * تسا یو كارو > هکنوچ ج درو ۸

 دوش ۱۳ کا تند دیه Ee م م ۹

 چیه ماد لا که هه نم در دین توح ی ار رکاو ۰

 کا اما« دروخن سدقم زیچ وا رودزمو نهاک نامو دروخن سدفم زیچ ییرغ |
 5 ده هزانوآ هداوهناخو رک نا ین تا وا دیرخرز درخت اریسک نهاک

 یابادهزا دشاب بیرغ 2 حوکنم زکا نهاکرتخدو » دنروخم اروا كاروخ ۲

 دوخ ردب نا ئاد دالواو اک هک نهاکر خدو ی در شیر ی

 + دروخن ناز ابی جھ کیلا درو | ردو وی او روی لب
AS ENE SS 13لورا هدرکهفاضا ع 9 كي ج, دروخم |  



 دننار ذکی 2و ادخ دنوآدخ یارب EEA یاهزیجو  دهدب اک 6

 دنزاسن هاک مرج لمحن ارناشب  ناشیا سدقم یاهزیج ندرنبو رک د; ا ۳1

 هدرک باطخ اریموم E می اشیا هک متسه هوهب نم اریز ۷

 وکب ناشیاب هدرک باطخ ارلیئارسا ین عیجو شنارسبو نوراه * تنک ۸

 اردوخ ینابرف هک دنشاب لیئارسا رد هکننابیرغزاو لیئارسا نادناخزا سکره
OEEیک هوش ناسا ای هر شزا  E۳ انا هک ناشام  

 واکزا بیعیب رن ارتا دیوش لوبقم اش ات + دننارذکیم دنوآدخ دزن یننخوس ینابرق ٩
 ات شارپ دنارذحم فرو کک ات تست را

 یارب هاوخ دنار IEEE لاک رد کردو × دش دهاوخ لوبقم ۲۱

 دوشب لوبم ات دشاب بیع یب نآ هنکزا هج همرزا هج هلفان یارب هاوخ رذن یافو

 پحلص ای راد هلبا اي جورج ای ےک ایروک + دشابن نا رد بیع چه ها
 یارب ا هیده اهنیا زاو دنارذحم دنوادخ یارب اراهنبا یک ای

 ا صفات ایا هک دفن ورک اما عذمرب دنوادخ ٩

 نآ ذضی هکارهناو در دماو لویق رذن یارب یل نارذکب لفاون یارب 8
 م اوردر دیروایم تلیدزن دنوآدخ یارب .دشاب تیر طب هتسکش اب هدرشف اب هتفوک

oكی چیه زا اردوخ یادخ م اعط زدن« رغ تسد وااو تا ارذکم ینابرق دوخ  

 لوبقم امش یارب دن دنا ا د دانس ریز ا دک |

 ا واک نوج ا یسوم ا ی

 شا هچم e اک اما BS هی ده ۸

 جدا ار انا دیئان 19 دن و ادخ اد یا کت هذ نوچو ×× دیت انم ځذ زور كيرد ۹

 کن چات ارت 56 رای رو هودا هر روز ناه رد ر وی ات یک

REE ۲۱یم | اد اا ارم رماو ا سپ *متسه  ETو  

 ی ۱ تب نایمردو دیوال خر یی ارش سو مانو ۳ 17

 i مدروآ نوریرصم نبمز زا ار 3 * مامم سی دقن ارایش هک سه هوهب نم دش 6

 ۴ ییمه رھ نم مشاب ا یادخ



 . Uنایوالرلس ۲6 "

 مو تسي با
 عراښياب Ee | ینب دب تفک هدرک بناطخ | ۱ ِ

 یاهمسوم اهنیا و وخ دیهاوخ سدقم یاهلنجم اراهنا هک دنوآدخ یاهسوم وکب

 سدقب لنحو یارآ - منه زور ردو د دوش هدرک راک زور شش دب دنش بم نم ؟

 ٭ تس) دنوادخ یارب تس امش یاهنکسم ةف رد نا دیکم راک جھ دنباپ
 نالعا ابنا یاهتثورد ۱ زاها دنا سدقب یا دیو بخت یاه اا

  تسا دنوآدخ دنوآدخ عصف نیرصعلا نيب هام ممدراهج زور رد لوا هام رد + درک دیاپ

 ٭ دیروخم ربطف زور تفه تسا دنوآدخ یارب ریطف دیع هام نی نیا دزناب ؛ زور رو

 ةیده زور تنه + دیکم لغشزا راکچبه دشاب اش یارب سدنم لنحم لوا زرر رد

 نارا راکچه دشاب سدقم لنح مننه مک روبرو ار دکب دنوآدخ یارب نبنتآ

 a ليئارس ب رپ تکا هدرک باطخ ار سوم تو اد د دیکم

 دیک ور د انآ لوصحو دیوش لخاد مهدیم امشب نم هکییبزب نوچ وکب ن ناشباب
 Eee دنوآدخ روضحم ار 5 ب دیروایب نهاک دزن اردوخ ربون فا اکتا ا

 حس < ےل هم ممم

SRE SB 

 ارهفاب امت هکیزور ردو عدنابنجب | EI تم اش توت 1

 ا روضح ینخوس ینبرف یارب اع یب لاش كب نہ دیابت
 ةيده "ان دوب دهاوخ ا ر ET هیدهو ۴

 بارش نيه كي راهچ ن نآ نتخنر ةیدهو دشاب دنوآتج یارب وبشوخ رطعو فتا ّ

 هکیزور ناه ات دیروخم هزان یاهشوخو لش هتشرب یاهشوخو نانو +دوب دهاوخ 8
 اش. یاهنکسم "هه رد امش یاهتشب یارب نیا ه دنارذخب اردوخ یاد ناب

 ۱دی ابنج "هفاب کور زا تب نآ یادرف زاو + دوب دهاوخ یدپا و ۱0

 تبس زا دعب یادرف ات ٭ دوشب ما a تب دوحت ار سا 1 ۱۳

 یاهنکسز ACES ارذکب دنوادخ یارب ا هیدهو دیرایشب زور هاخ# منه ۷

 و دیاب مرنادرا زا دیروایب رشع ودزا یندینابج نان ود دوخ

 کیو بیع یب لاس كی نب تنه نان هارهو + دشاب دنوآدخ یارب ریون ات ۸
 هیسارب ینتخوس “یاب رق ایا خر هیدهو یدرا هیت اب او چوق ودو هلاسرک



 ۱۹ ۳ ناب وال رفس

REETدوب دهاوخ  NOSا كبو بدنوادخ اار وخ ریو  

 نهم چ دینار دکب اپ ید کا هلاس گلی رن مرب ودو هانک ینابرق یارب ۲

 دا ۳ ید یار ما "روش قدی دیده ی ریون نان اب اراهنا

 ۵ 8 اس ج فک ا 5 رد شرب ی

fدنو ادحو ریوی 0 ا  eت  

 تک
 یارب ۳ مر هاش لوا ودر مه هاب E هدر از 2

foدای ین 3  Eلغسرا ا  

 ۳ E نيا تسا ۳ ماه هام نيا ۷ رک ی

 ۽ دنارذحب دنوادخ یارب ی هیدهو دیزاس لیلذ اردوخ یاهناج تاب

 هوهب روضح امش یارب ات تسا هراثک زور کاریز دیکم راک چ زور ناهردو ۸

 دوخ موف ۳ 5ر اس لیلد اردوخ زوراه رد کک هو ۲ د وشب هراذک اش یادخ ۱۹

 ارصخ نا را دنکی یراک هنوکره زور ناهرد هکیسکر هو + دش دهاوخ عطقنم ۳

 هارد اا یارب E رکچه ی عطننم وا موق نایمزا 1

 .E ا یار نیا ٭تسا یدیا هضب رف اک یا کک ۲

 هاکن اردوخ تبس ماشا ۾ ءتول eê زور ماش رد كرا ل الد اردوخ یاهناج

 کوک باطخ ارلیئارسا ین ا وب درا ا

 ار زور تفه E | مدزناپ ا

 نيشت هیده زور تنه + دیکم لغش ز زا راک چه دشاب سدنم لغم لّوا زور رد

 د بل قم نج دب ردو دینارذکب دنوآدخ ار دخ یارب

 ی Re ریتم یادم ار وب و ۷

 یایادمو هعمذو یدرا " هب ده و ییتخوس اف ر اردک دو ۳ یاب نیش



 ۲۵ نایوالرفس ۹

 یاربو + دنیزک اوأم وت دزن هکیببرغو ترودزمو تزيکو تمالغو وت یارب
 ته كاروخ شلوصح 28 دنشاب وت نیمزرد کا ارت یا

 تنه تدمو لاس تنهرد تنه ینعی رامثب الاس تبس تنه دوخ یاربو

 درج متنه هام زا مچ رجا ی دهاوخ لاس هنو لهجوت کارب الاس تبس

 ا ۾ نادرکب ارنرک دوخ نیمز ییاقرد ¿ نادرکب ارزاوا دنلب یانمک اک

 هدنح نالعا ار یدازآ شناکاس عبج یارب نیمز ردو .دیئان سیدقت نه

 اغزا سکرهو ددرکرب دوخ كلب اش زا سکرهو دوب دهاوخ لیبوی اش یارب نیا
E۳9 تعارز دوی دهاوخ لیبوی ایش یارب ماج لاس نی ا + ددرکرب  

 ته 9 ی شزاپ بزم یاهو دینی | ار یوردوخ لصاحو

Aج ددر رب دوخ ا اش زا  Eیش ورقب دوخ 8  

 ةراش بسحرب ده دیز اسم VSG یرخخ تره اف ت دال یز 1

 ٭ دشورفب وتب شلوص# یافاس بسحربو رخ دوخ یاس زا لیبوی زا دعب یاپاس

NGا مکار شتمیق الاس یک بسحربو نک هدایز  

 ف نوبغم اررکیدکیو * تخورف دهاوخ وتب ارالصاح راش هکاریز

 دیروآ اجب ارم ضیارف سپ  متسه اش یادخ هرب نم سرتب دوخ یادخ زاو
 چ دیوش نکاس تیماهب نیمزر د و اعا اراعا هتشاد هاکن ارم ماکحاو

 مک ات ا دروخ دیهاوخ یریس هبو داد دهاوخ اردوخ ۳ نیمزو

 لصاحو مراکيف كني كنيا اربز مروخم هج متنه لاسرد دیوکر کاو + دوب دیهاوخ

 نلوصحو دومرف ماوخ اغرب اردوخ تکرب مش لاسرد سپ + مک ین عج | ردوخ

 دیروخ مېن لاسات هتک لوصح زاو دیراکب متشه نام رو چھا ۳ و ساعت 1

 نآ زا نیمز اریز دورن یدبا شورفب نیمزو ٭ دیروخمار هک ک دسرب نآ لصاح ات ۽

 دوخ كلم نیبز ياغ ردو * دیتسه نرایهمو بیرغ نم دزن اشو تسا نم ۲6

o دشورنب اردوخ كلم زا یضعب تشریتف وت رداربرکا × دیهدب كاكف نیمز یارب 
 ورق یم تردارب هک ارهجناو دیای.دشاب وا كيدزن شیوخ هکو ا لو کتا

 د دیا ادیب ارنا كاکف ردق دش رادروشربو درادن لو یکرکاو +دیاف كاکننا ۲۰



 1o ۳0 تراز هال شم

 دوب هخورف هک کن ت تساهدایز هکار 1 اض ازنا شورف یاپلاس ا |

 ا ءاکتا کی دوخ ۍآرب ۳ دب ددزکرب دوخ كل واو ديان در ۸

 دش دهاوح اهر لیوب زدو دناب لبوی لاسات نارادیرخ تسدب تسا هلخورف

 رادراصحر شرد یتوکس ةناخ یک ر کاو ٭تشکرب دهاوخ دوخ كلب واو, ٩
 تادمتشاد دعاوخ ارن زا هلاکتنا زح نا نتشورف زا دعب مات اس كب ان دشور

 دیاین كلاکننا ارا مات لاکي دد کای خوب وک )اکیا را هاکتتا 
 ار بت .دعب داش اراک یار تکامل امارات یخ کا

 اب درادن دوخ درکراصح هک تاهد یاههناخ نکیل * دوشن اهر لیبویرد ۳ 4

 ِِِ لیبوب ردو تسه كلاکننا قح ۳ یارب دوش هدرمش نیمز نآ یاههعرزم

 اا كاكفنا قح ت كلم یاهربش د یاههناخ تایو 9 یاهرهن 2 × كش ۳

 تسا نش هجخو ف نا نب دنا وال ۶۳ یک رکاب سیا بر نهار هی

 نایوال یاهرهش یاههناخ اریز دش دهاوخ اهر لیویرد وا كلمربث زا اب هناخ زا

 نا یا نلاوح یاههعرزمو + تسا ناشبا كلم لار ۱ نی نایمرد ۲۶

 :تردارب رکاو ر »تسا یدبا كلم ناشیا یارب نیا هکاریز دوشن هتخورف ۵

 ون اب ات ان یریکتسد ناممو بیرغ لثم اروا و دزن نشر یثف

 ون اب تردارب ات سرتب دوخ یادخ زاو ریکم دوسو اب ؛ر وا زا دیامن یدنز ۲

 هرهب نم + تم دوسب واب ار ا روخو نم ابرب واب اردوخ دقن دیاف یدنز

 مهد اشب ارناعک نیمز ات ات مدروآ نوری رصم نیمز زا ارامش هک مت مسه امش یادخ ,

 مالغ لثم وارب دشورفب وتب اردوخ نش ريف وت دزن تردا ارب رکا و »مش اب اش یادخو ۳

 تمدخ وت دزن لبوب لاس انو دشاب وت دزن ناممو رودزم لثم و ت

 دوخ نادناخو یو هاره شنارسپو وا دوخ دور نوری وت دزن زا هاکتآ دیان 4ل

 ارناشپا هک دننم ناکدنب ناشیا هکاریز + دباغ تعجر دوخ ناردپ كلبو ددرکرب 4۲
 یناررکح یخ وارب *دنوشن هتخورف نامالغ لد مدروآ نوریب رصم نيز زا ۳
 دوب دنهاوخ وت یارب هک تنازییکو ت نا مال هاو + سرب دوخ یادخ زاو ام 4

 نارسپزا مو × دیر نازیکو نامالغ ناشیا زا دنشابیم وت فارطاب هکیاتنازا ٥

 ارناشیا هک دنخاب اش دزن 9 یاهلیق زاو گتی رک وب ات هکینانابهم



 ۲٢ ناي والرنس ۳۹

 دوخ زا دعب اناشیاو + دوب دنهاوخ اش كولمو دیرخم دندوف دیلوت اش نیمزرد ها
 دیزاس كوام دباب ات ارناشیاو دنشاب ینوروم كم ات دیراذک او دوخ نارسپیاب

 دکن ینارکح ی دوخ ردارب رب سکچه لیارسا ینیزا اش ناردارب اماو

 ناب نشریتفوا دزن ترداربو ددرکر ادروخرب امش دزن ینامم ای بیرغرکآو ۷

 هتخورفزا دعب «دشورنب اردوخ بیرغ نآ نادناخ لسن ای وت نامهم ای بیرغ ۸
 0 ا را تاد ارپ زا ی عام کل اهقن) ی یر یارمشندج
 حوا اد رال یی ای/دیام اکا رها شرع زہ شیوع اب ٩

 ايو ×دياق كل اكفنا ار نتشیوخ SA کا دوخ ای دیا كاكتنا اروا ه.

 ٠ اا ادر هکیلاسوا فرخ ایا هکینکتا

 کا +دئابوا دزن رودزم یاهزور قفاوم دشاب الاس راش بسحرب وا شورف ها

 سپ دوخ شورف دقن زا اردوخ كلاکننا دقت اما بسحرب دشاب یتابرایسب یاپاس

 پسحربو دکب باسح یو اب دشاب یاب 1 یالاس لیوی لاس اترکاو * دهدب ه٣

 ریجا لاس لاش در داد اردوش كاکتزا دقن نشیاپاس هج

 كاا اا رکاو E لار کک یورب یت وت رظن ردو N N ی او

 نم یارب ایز ٭ یو هاره شنارسپو وا 2 وچ اهر لبوی لاسرد سپ دوشن ه٥
 مدروآ نوریبرصم نیمز زا ژرناشیا هک دنشابیم نم مالغ ناشیا دنا الغ لیزسل ی ۳

Eدب متسه اش  

 یکنسو دیئان ایرب و شات ۽ لانتو دیزاسم اب دوخ یارب ۱

 + سه اش یادخ هوهنب نم نم هکاریز دیک نجس ناب ان دیراذکم دوخ نیمزرد رّصم

 رب سه هو نم داف ۾ او نا ام یقه وا هوا دیره 5: ار اعم ۲

 هاکنا « دیروا ا اراهنا هتشاد هاکت ارمرماواو دیتا غ كولس نم ضيار ثردرکا ۶
 ۳۷ دهاوخ اردوخ لوصحم نیزو داد مهاوخ 0 سسومرد اراش یااراب

 ر ندیچ ات اش نمرخ نتفوکو × داد دهاوخ اردوخ ةءویم اه ناتخردو ه

 هدروخ یریسب اردوخ نانو دیسر دهاوخ نت نتشاک ات روکنآ ندیچو دیسر دهاوخ



 11۷ ۳۲ نایوالررقم

 دیهارخو داد مهاوخ یتمالس نیمزبو چ درک دیهاوخ تنوکس تینماب دوخ نیمزرد 7

 تخاس مهاوخ دوبان نیمز زا اریذوم تاناویحو دوب دهاوخ "دننابرتو دیباوخ

 درک یهاوخ بقاعت اردوخ نانشدو +درک دماوخن رذک اش نیمز زا ریثشو ۷

 بتاعت اردص اشزارفن جنو ٭ داتفا دنهاوخ ریش زا اش یورشپپ نانیاو ۸

 اش یورشیپ اش نانشدو دنار دنهاوخ اررازه هد اش زا دصو درک دنهاوخ

 ۱ اکو اراشو درک مهاوخ تانا اشربو +داتفا دنهاوخ ریثش زا ٩

 ار هنیراپ من + دوم ماوخ راوتسا امش اب ار دوخ دعو تخاس ماوخر یک ۳

 نایمرد اردوخ نکسمو + دروآ دیهاوخ نوری ون یارب ار هنیکو دروخ دیهاوخ ۱
 ماوخ امش ن نایمردو + تشاد دهاوخن ودا اش غاجو درک ماوخ اپرب اش ۲

 اش ی اد هر ¥ دوب دیهاوخ نم موق | اشو دوب ماوخ امش یادخو دیمارخ ۳

 غوب ا دیشابن مالغ ارناشیا ات مدروا نوریب رصم جست

 اررماوا نیا عیمجو دیونشن ارم رک او م اانا ناور تسار اراشو تسکش ارامش لک

 یا ات دراد هورکم ارم م اکحا امش لدو دیئان در ارم ضیارف رکاو ٭ دیرواین اج ٥

 لسو فوخ هک درک ماوخ امشب ارنیا نم تیک ارم دعا هدر ما اک اراز 1

 مو تخاس هاوخ طلسم امشب دنک فلت ارناجو دزاس انف ارناشچ ا

 اردوخ یورو *د دار ناهار اف ناتشدو تشاک دیهاوخ نیاف یب اردوخ |

 مهاوخ )

 + دون دیهاوخ رارف ننک بقاعت نودبو درک دنماوخ ینارمکح اهثرب دنراد ترفن
 دا ر ےک ابع تراهاک یاب را ءاکنا دیونشن ارم هش نیا درج هاب رک او ۸

 نها لثم ارایش ناساو تسکع ماوخ اراش توق رنو +درک ماوخ تسایس ٩
 دش دهاوخ فرص تلاطبرد اش توغو * تخاس هاوخ سم لثم ارامش نبمزو ۰

 دهاوخن اردوخ هویم نیمز ناتخردو داد دهاوخن اردوخ لصاح ات نیز اریز

 ناتاهاک بسر هاکنا دین ابا نم ندینش زا هدوم راتفر نم فالخمرکاو *دروآ ۲
 و اشرب ارارح شوحوو + نادرک ضراع اشرب هدایز یایالب نادنچ تنه ۲

 یاهارهاشو دنزاس ک هراشرد اراشو دنک كاله ارایش ماهبو دنزاس د دالوایب ارامش

 ٭ دیک راتفر نم فالخم نشن هبنتم نم زا هم نیا ابرکاو + دش دهاوخ نارو اغ ۲

 اش زا کیاناو دش دیهاوخ نر رم نانمشد یورشیپو تشاد



 اس نادنچ تنه ناتناهانک یارب اراشو درک مهاوخ راتفر امش فالخم زین نم هاکنا ۶

oیاهرثب نوچو درب ارم دع مافتنا هک. در ماوخ یریفش اشربو داد ماوخ  

 × دش دیهاوخ ملست نشد تسدبو داتسرف مهاوخ امش نایمرد ابو دیوش عمج دوخ
 نانو تچ دنهاوخ روتت كيرد ارام نات نز هد مکشب ارامش نان یاصع نوچو ۲

 دوجواب رکأو + دش دیهاوخخ ریس ديرو نوجو داد دنهارخ سپ نزوب اهنب اراش ۷
 ماوخ راتفر ایش فالخم بضغب هاگنا ٭ دیا راتفر نم فالو دیونشن ارم نیا ۸

 تشوکو + درک مهاوخ تسایس نادنچ تنه اراش ناتناهانک یاربزین نمو درک ٩
 یاماکمو + ت دیهاوخ اردوخ نارتخد تشوکو دروخ دیهاوخ اردوخ نارسپ ۰

 ارایش یاهش الو درک مهاوخ مطف ارامش مانصاو تخاس ماوخ بارخ ارامش دناپ

 یاهرهشو ٭ تشاد دهاوخ هورکم ارامش نم ناجو دکفا ماوخ اش یاهب یاهالرب 1
 هیسوبو درک ماوخ ناریو ارابت سدقم یاهناکبو تخاس ماوخ بارخ اراش

 هکیدم تخاس مهاوخ نا ناریو ارنیمز نمو *دّیوب مهاوخار ۳ تو یاهرطع ۲

 نکآرپ اما ن اد UE +× دش دنهاوخ ریتم دنشاب ن EE د کاش اشد ۳

Eاش یاهرپشو ناریو ایش نیمزو دیشک ک ماوخ امش بقعرد ارر ریشمشو  

 نیسزرد اش هکینیح ش شیناربو یاهزور یاقرد نیمز هاکنا × دش دهاوخ بارخ 6

 تفای دهاوخ یارآ ۳ وا ودر دهاوخ عت دو یا دحز دیشاب دوخ نانیتد

 تفای دهاوخ یارا شیئاریو یاهزور ر یا + درب دهاوخ تت دوخ یاهتس زاو ست
amدون هتفاین ۳ چاد کینح اش یاهبسرد هک ی ار 2  

 ةنآر كرب نارا داتسرف ماوخ فعض اش نانمشد نیمزرد اش تب یالدرد اماو ۲۲
 هرارف ریشش زا هکیسک لم ننک بقأعت نودبو دینازیرک دهارخ ارناشیا نش

 دنهاوخ ریشمش مدزا لش رکیدکی یوربو داتفا دنهاوخو تخعرک فاو دک ۷
 دداوخن دوخ نانمشد اب تمواقم یاراب ارایثو 3 وا یک هکنا اب تنر

 × دروخ دهاوخ ارامش اش نانمثد نیمزو دش دیهاوخ كاله اما نایمردو *دوب ۸

 ناهاکردو دش دنهارخ یناف دوش یراهانکرد دوخ نانشد نیمزرد اهن "۹

 دوخ ناردپ ناهاکبو دوخ ناهاکب سپ +دش دعهاوخ ینافزیت دوخ یراردپ <.

 + درک دنهاوخ فارتعا دناهدون نم فالخم هک یولسو تیزرو نب کیت خرد



11۹ TY نایوالرفس 

 مدروآ ناشیا نانمشد نیمزب ازناشیاو دوم راتفر ناشیا فالخزین نم بیس نیزا ٤١
 × دنریذپب اردوخ ناهاک یازس دو عضاوتم نزانیا نوان یلدا ےک

 دهعو زبن قع اب اردوخ دهعو ا ماوخ دایب بوقعی اب اردوخ دهع ۳ 41

 نامزو × درو ماوخ دایب ار نیزلاو دروآ ماوخ دایپ زین مھارب | اب اردوخ ٩

 دهاوخ عت NS دشاب ناربو ن اشیا زا نوچو دش دهاوخ كرت نا زا

 تک در ارم ماکحا کا تفریذپ دنهاوخ اردوخ هاک یازس ناشیاو درب

 نیمزرد نوچ زن هه نیا دوجوابو + تشاد هورکم ارم ضیارف ناشیا لدو 4

 ان تشاد مهاوخن هورکم ارناشیاو درک مهاوخندر ارناشیا نم دهشاب دوخ نانشد
 ناشیا یادخ هری نم هکاریز مکشب ناشیا اب اردوخ دهعو مک كاله ارنانیا

 ارناشیا هک دما ماوخ دایب !رناشیا دادجا دهد تر هراشبا یارب هکلب × سه ٤٥
 مین

 ج چ هوهب نم مشاب نانیا یادخ ات را نوریب رصم نیمز زا اما رظنرد

 هوکرد لیئارسا پو دوخ نایمرد دنوآدخ هکیعیارشو ماکحاو ضیارف تسنیا 1

 داد رارق یوم تسدب ءانیس

E: ۱ 
 مس ترش

 ناشیاب هدرک باطخ ار لیارسا ی اک تق هدرک باطخ او یبموم دنوآدخ و

 وب دنشاب نو نازا وت دروارب بسحرب سوفن دان یصوصخم ر ذن یک نوچ وکب
 هاجنپ وت دشاب هلاس تبصش ات ا روکذ ةه وت دروار کاو

 ON N + دوب دهاوخ لاتشم ه

 EE کا * د ےب دهاوخ لاتثم هد ثبات ةو لات تسیپ 1

 ان نت پس 3 دروآرب یاس ت لاقشم 3 ا هیج ون دروارب دشاب

 3 کک چ دوب لافثم هد ثانا یاربو لاقثم هدزنا ۸

 رف رادنب نهاکو دک دروارب شیارب نهاکو دنک رضاح نهاکروضجب اروا س
 یارب هکیئاهنا زا دشاب "همب رکاو +دبان دروارب یو یارب هدرکرذن هنا ٩

 “1إ ص



 ۲۷ نایوالرفس ۰.

PEدهاوخ وجا زا یک هک ارهنا ره دنارذکیم ینابرف دنوادخ  

 I دکن ضوع بوح ار دا دبهب ارب وخو دیا هلدابم ارن زا و

 کاو یو ار اقدر دوش Be هچناو نا مه دک هلدابم ۱

 امار ذکین دنوادخ یارب ینابرف ناز زا هک دشاب سجن ًمیپب مق رش

 0 ىدا رار زا نهاکو + دنکرضاح نهاگ ۲

 ۰ ےس

 بدهد هدایز وت درواربرب كب جب دهد هیدف ارارکاو + دشاب نینچ نهاک یا وت ۳

 هچ | رنآ نهاکدوش سدقم دنوادخ یارب ات دیاغ فقو ۳9 کیک 11

IEE E EES aم دن اب ن نانه دشاب درک دروار  

 دال Rb دقنرب كي چ سپ دهد هیدفا ردوخ ناخ دهاوخم ننک فقورک او 0

 ۱۳۰ یو *دوب دماوخ وا ن زا و دیک ٩

DD 

 و ر a لموب لار اردوخ نیمزرکاو ی شن لاقشم ۷

 ارنا دقن نهاک ءاکتا دیان فقو لیبویزا دعب اردوخ نیمز رکاو *دناب رارقرب ۸

 ۱۱ ادا یوتیاربدهابسقاب ایوب لاس اکیا اف قفاوم 7
 دقن زا كي ع سپ دهد ةیدف EE از کتا رکاو + دوش ۹

ASEدهد هیدن ارنیمز دهاوخکاو + دوش رارقرب ۱  

 از  ډش دهاوخن هداد هیدف را وا شی دا هک در وکر کک 1

 و : دهاوخ سدفم دنوآدخ یارب فقو نیمز لشم دوش اهر لبوبرد نوچ نیز ۱
 وا كم نیمز زا « هک دشاب نیرخ هک ار ناب کام بت ین

 یارب لیبوب لاي اتارت ا بم نهاک هاکدا د دیامن ی یارب دوی ۳

 نەز ناو ٭ دهدب یوب دنوآدخ فقو لثم ارن درولر زور نار دو دراشب یو ٤

 نیز نا را هک یکی ینعی تشکر رب دهاوخ دوب دش ا زا هکیسکب لیوب لاسرد

 روج تسلب هک دشاب سدق لاقثم قفاوم نینجا ٭ دوب یو یوروم كلم 1

 هداز تسخن دنوآدخ یارب هک ما زا ااو ا اب ۷

 × تسا دنوادخ نازا دنفسوک ءاوخ واک هاوخ دیاټن فقو ارنا سکچیه دشاب نش
 نر كي جو دهد هیدف وت واب تم زنا هاکتا دشاب سجن مابزارکاو ۷



 ۲.۱ ۲۷ شر لاو ال اوقس

 اما ۲ دوش هتخو ۵ ون ار قفاوم سپ دوشن هداد هیدف رکاو دیازفیب ۲۸

 هچ ناسنا زا هچ دوخ كلیام لک زا دیان فقو دنوآدخ یارب کو جره

 هجره اریز دوش هداد هیدف هنو دوش هتخورفهن دوخ كام نیمز زا هچ مازا

 لش فقو ناسناز زا هکینقوره + تمسا سادقا سدق دنوادخ یارب دشاب فقو 8

 را ت زا هچ نیمز كي هد امو ې دوش هتک هتبلا دوش هداد هبدق دخاب ۷"

 ۱ و هب دشابیم سدقم ا : یاربو تسا دنوآدخ نآ زا تخرد هوم زا
E SEو کد اتو  

 ا ه دک هلدابم | ارتا رکاو RE :ا ندرت ست یبوخرد ٩

e E ۷4یوم دنوآدخ و ماوا ت تسلا × د وشن هداد هیدفو دوب دها وخ  

 "* ٭ دومرف رما ءانبس هوکرد لیئارسا ینب یارب

a حس 



  دادعا رنس

 3 ها ی اقا و + ۱ : 1 :
 E a Dra رافسا زا مراهچ رفس

4 a 

 لوا باب

 ا تردنا نورب زا ید لاسزا مود هام لوا زور ردو
 باسح + تنک هدرک باطخ اریبوم عامجا ةمیخرد انیس نابایرد دنوآدخ ۽

 یاهم هراس ناشیا یابا نادناخو لیابق بسحرب ارلیئارسا ینب تعامج یا
 ۳ ر ره دارو هلاس تسییزا ٭ دیرکپ ناشیا یاهرس قفا رم ناروکذ هه ۽

 هارهو × دیراشب ناشیا ۰ بسحرب ارناشیا نوراهو وت دوریم نوري كنج ۽

 یاهساو + دشاب شی ۱۳ ایر و هک تاب طبس رهزا رفت تا اش ۳۹

Eنیژار زا و دریا ساب دنا اس  oاو  

 ےس

٦ 

  OI ۷ا و ۶ ا

 زاو * بادانیمع نب نوش ادوهب زاو * یادشیروص نب لیبمرلش نوعمش ۸
 ول م ےہ دو و 7 ۳ ۹

 فّسوب ینب زاو ٭ نواح نب بلیلا نولویز زاو +رغوص نب لیئاتت راکاسب ۽
 o E اک تو 1

 ۰2 ریثآ ز دّشب ر و ز ۳ 2 ۱1

34 
 + نان نب ۳ لات ر زاو رک نب ایا داج زاو 2 3
 یاه رازه E TS E ن تفوعد دار ا1

 زور ردو *دنتفرک دندش نبعم مانب هک ارت :اسک نیا نوراهو یسومو + لیئارسا ۲ ۸ ۱

 ۱۱۱۱ یاههمان تست هدرک عج ارتعاج یان مود هام ل

 ناسا اهرس قفاوم و ا س را اا ا ناشیا 0 و

 ات رایت رد اتا دوب هدومرف رما اریسوم ا ا ٭ دندناوخ ٩

 ۲۳0 فا ت نوار ي اس اما ٠ در



 لو ۱ دادعا رفس
 س

e ei ۲یی طبس زا ۳ ا × دنتفریم  

 لیابق بسحرب نوعمش ینب باسناو +دندوب رفن دصناپو رازهششو لهج ۲
 یاهرسو اهسا ءراش قفاوم دندش هدرش ناشیا زا هکیناسک ناشیا یابا نادناخو

 + تفریم نوریب كنج یارب هکرهرثالابو هلاس تسیب زا روکذره هدوب نیا ناشیا

 »« دندوب رفن دصیسو رازه هنو هاب نوعمش طبس زا ناشیا ناکدش هدرمش ۴

 تسی زا اهسا رامش قفاوم ناشیا یابا نادناخو لیابق بسحرب داج ینب باسناو 7۶
 داح طبس زا ناشیا ناکدش هدرش ٭ تفریم نوریب كنج یارب کره الف هلاس 2

 بسحبب ادوهب ینب باسناو +دندوب رفن هارو ا رازه خو لهچ ٣
 یارب هکرهرتالابو هلاس تس زا اهسا هراش قفاوم ناشیا یابا نادناخو لیابق

 رازه راهچو داتنه ادوهب طبس زا ناشیا ناکدش هدرمش * تفریم نوریب كنج ۷

 یابا نادناخو لیابق بسحرب راکاسی ینب باسناو . +دندوب رفن دص ششو ۸

 + تفریم نوریب كنج یارب هکرهرثالابو هلاس تسیب زا امسا ٌءراش قفاوم ناشیا
 ٩ دندوب رفن دص راهچو رازه راهچو هاج راک اسی طبس زا ناشیا ناکدش هدرم ×

 اهمسا ةراش قفاوم ناشیا یابا نادناخو لیابق بسحرب نولوبر ینب باسناو ۰

 ناشیا ناکدش هدرمش *تفریم نوریب كنج یارب هکره رثالابو هلاس تسی زا ۲۱

 ینب باسناو +دندوب رفن دص راهچو رازه تنهو هاب نواب طبس زا ۲

 اهسا راش ضفاوم ناشیا یابا نادناخو لیابق بسحرب مارفآ ینب زا سرب
 ناشیا ناکدش هدرش × تضریم نوریب كنج یارب هکره رتالابو هلاس تسی زا ۶

 ,بسحرب یم ینب باسناو  «دندوب رفن دصناپو رازه لهج مارفآ طبسزا 6
 یارب هکره رثالابو هلاس تسي زا اهمسا اش قفاوم ناشیا یابا نادناخو لیابف
 رازه ودو یس یستم طبس زا ناشیا ناکدش هدرمش *تفریم نوریب كنج ٠

 یابآ نادناخو لیابق بسحرب نیمایتب ینب باسناو +دندوب رفن تسیودو 7

 × تقریم نوریب كنج یارب هکره رثالابو هلاس تسبب زا اهسا ٌةراش قفاوم ناشیا

 × دندوب رفن دص راهچو رازه حد س نیماينب طبس زا نانیا ناکدش هدرش ۷

 تسيب زا اس هراعش قفاوم ناشیا یابا نادناخو لیابق بسحرب ناد ینب باسناو ۸



 ۲ دادعارفس ۳+

 طبس زا نافيا ناکدش هدرمش  تفریم نوربب كنج یارب هکره رثالابو هلاس ۲۶

 لیابق هیت یا ینب باسناو + دندوب رثن دصتنهو رازه ودو تصش ناد 4,

 كنج یارب کره رثالابو هلاس تسبب زا امسا هراش قفاوم ناشیا یابا ع نادناخو

 دصناپو رازه كيو لهچ ریشآ طبس زا ناشیا ناکدش هدرمش * تفریم نوربب <۱

 قفأوم ناشیا یابا نادناخو لیابق بسجرب لاتفت ینب باس و × کند وب رفن 7

 ناکدش هدرش هب تقریم نوریب كنج یارب هکره رتالابو هلاس تسيب زا اها هراش ۲

 ره کارب رفن كی هک لسا نارورس زا رفن هدزاود اب نوراهو سوم هکیناکدش

 بسحرب لارسا یب ناکدش هدرش یانم دندرمش دوب ناشیا یابا نادناخ 4م

 5 ج یاب < لیاساز ا کره لاو e ایا ۳9

 چ دندشن e 1 اشیا یابآ 7 ِ ال اما دندو 7

 1 ا اما نک هدرک باطخ ار بوم دنو ادخ۱ لی

O.رب ارنایوال لار + رکم لکا قن ك ايمرد  ERقاب ا ۳ تابش  

 ناشیاو دنرادرب ارشبابسا ماتو نکسم ناشیاو راکب دراد ناب هقالع هچرهرب و

 نادوال دوش هناور نکسم نوجو < دنن همت اا ش ا 0ا

 کا شو دنیا ایرب ارت 1۳ نابوا دوش هتشارفا خکسم نوجو دنروایب نیئاپ ارتا

 دزن سکرهو دوخ له ا یکرد لیئارسا بو + دوش هتنک 5 دیآ نآ كيدزن ه۳
 فرم دا < فارظاپ ناي و دخ دل فننز همیخ د دوخ اوفا بسحب شیوخ 0۲

 ارتداهش ا نایوالو درشب ل یاس ۱ ب تعاچ -رب يضخ ادأیم دنئژ

 رم )و سو دئ و ادا ها پسرم و وک نینچ تا ی سس ب دیر اد هاکن 4

 حس

 ٭ دندروآ لمعب دوب هدومرف

 مرد باپ

 دزن لارا ینب زا سکرھ *تنک ہدرک باطخ ارنوراهو یسوم دنوآدخو

 همیخ عاتجا ةميخ فارطاو رباربرد دنز همیخ شیوخ یابا نادناخ ناشنو ماع



 ۰-۱ ۲ دادعا رفس

 جاوفا بسحرب ادرهي ةع َع لها باتآ عولط یوسب قرشم بناجو بم دنز ۲

 هک ا وا جوف × دشاب بادانیمع نب نوشت ادو یب سرو دننز همیخ دوخ

 راکاسب طبسو ٭ دندوب رفن دصششو رازه راهچو داتنه دندش هدرش ناشیا زا

 وا جوفو +× دشاب رغوص نب لیثانت راک اسی ینب سیئرو دننز همبخ وا یولهپ رد
 طبسو *دندوب رفن دص راهچو رازه راهچو هاخب دندش هدرش نانیا زا هڪ

 نیاشیا زا هک وا جوفو + دشاب نولي ني بال نواویز ینبشیئرو نولو
 هلع ناکدش هدرش میج + دندوب رنن دص راهجو رازه تنهو هاجنب دندش هدرمش

rr 

o 

 صم 7ر < ےل

 ناشیاو دندوب رفن دص راهچو رازهششو داتشهو دص ناشیا جاوفا بسحرب ادوه

 ناشبا جاوفا بسحرب نیا هلع لع بونج بناجربو  ب+دنک چوک لوا

 هدرش ناشبا زا هک وا جوفو + دشابروتدش نب رز صیلآ تبار ینب سیئرو دشاب ۱۱

 هبخ نوععش طبس وا یولهب ردو  دندوب رن دصناپو رازهیذشو لهچ دندش ۲
 ناشبا زا هکوا 3 × دشاب یا ددبروص ا نوعمش ینب سیئرو دننز ۳

 داج ینب سرو داج طیسو  دندوب رفن دصیسو رازه 4 هاب دندش هدرمش 4

loرازه چاو لج دندش هدرش ناشیا زا هک وا جوفو + دشاب لیئوعر نب فاسایلآ  

 جاوفا بسحرب ار اک د عیج ب دندوب رفن هاج و دصششو 7

 چوک مود ناشیاو دندوب رفن هاو دص راهچو رازه هاجتبو دص ناشیا
 جک + نایمرد ناب وال هلع اب عامتجا میخ ناز زا دعبو × دننک ۷

 ک چوک شیوخ یاهملع دزن دوخ یاجرد سکره نانچه دننزیم همبخ

 تا مارفآ ینب سيرو ناثيا جاوفا بسحرب مارف هم لع برغم فرطو ۸
 ا و وز لوچ دن هدرش ناشیا زا هکو ا جوفو "و دوهیمع نب ۱١

 روصهدف نب لییلج یستم ینب سیئرو ینم طبس وا یولهپ ردو + دندوب ۰

 * دندوب رفن تسیودو رازه ودو یس دندش هدرش ناشيا زا هک وا جوفو +دیاب 1

 ناشیازا هکوآ جوفو ٭ دشاب ینوعدج نب نادییآ نیماتب ینب رو نیماينپ طعبسو 1

rمارفا هل ن :اگدش هد درش عیمج ٭ دندوب رفن دص راهچو رازه خ؛و یس دندش هدرش  

 چوک مس ناشاو دندوب رفن دصکیو رازه تشهو دص ن راشیا جاوفا بسحرب

 ناد ینب سرو ناشیا جاوفا بسحرب ناد هلع لع لاش فرطاو ١ رک 8



 £ ۲ دادعا رفس ۰ 0

 ودو تصش دندش دم ناتیا زا هک ا جوفو  دشاب یار ریا ۳۹

 سرو دنز همیخ ربث آ طیس ناشیا یولهب ردو * دندوب رفن و رازه ۷
Aكيو لهچ دندش هدرب ا زا هکوا جوفو چ دشاب ع دغا لیا  

 نانع نب عریخآ للتنن ینب سیئرو وات طبسو ب دندوب رثن دصناپو رازه ٩

 رن دص راهچو رازه هسو هاخب دلدش هدرمش نانبا زا هڪ وا 5 × دشاب ۰

 رفن دصششو رازه تنهو هاخبو دص ناد لع ناکدش هدرمش عیمج «دندوب ۱
 هدرش دننانیا ٭ دننک چوک بقعرد دوخ یاهملع اد رد زا تو

 اع ناکدش هدربش عج نانبا ئابا نادناخ بسحرب لیئارسا ینب ناکدش
 نا + دندوب رفن هاخیو دصناپو رازه هسو دص شش ناشیا جاوفا قفاوم ۶

 *دندشن هدرش لیئارسا ینب نایمرد دوب هدومرف رما یبوب دنوآدخ هکنانچ ۰

 روطنیاب دندون لمع دوب هدومرف رما یسوب دنوادخ هجره قفاوم لیئارسا ینبو ٠
 نادناخ اب دوخ لیابق بسحرب رکھ راشتاو دندزیم هند ور ئالغ رود

 ی ۱  دندزکیم م جوک وخ یابا

 ما
 یسوم اب انیس هوکرد دنوآدخ هکیزور رد یبومو نوراه بانا تسا نیا ۱

 ۳ لات شاهداز تسخ تسا نیا نوراه نارسپ یاهمانو + دش کس

 هک دندوب تش جم هک هتک 5 نوراه نارسپ یاهمان تسا نیا +راماتیا و رام

 دندرم دنوآدخ روضحرد وهییأو پادات اما + دون صیصخت تناهک یارب تا

 ۱۳تا تدارک دنوادح و ناباییرد ناشیا هکیماکنه

 ۱ تناهک نوراه دوخ ردپ روضح راماتباو رازامل او دوبن یرسپ
 اراشا ا كيدزت اریوال طبس + تنک هدرک باطخ | ار یسوم دنوآدخو

 ۳ رئاعشو وارتاعش نانیاو + دنیا تمدخ اروا ات نکر رضاح نهاک نوراه

 عج و + دنروا اجت ارنکسم تمدخ هتشاد هاکحن عامجا هح شب ارتعاج

 اجم ارنکسم تمدخ هتشاد هاکن ارلیئارسا ینب رئاعشو عاتجا میخ بابسا

 لیئارسا ینب بناجزا نانیا هکاریز نب شارسپ و نوراهب ارنایوالو +دنروا ٩

SS به = 

 < < ےل و



 ۳.۷ , داش
 سرم تر تا

 اسم اردو تناهک ات ان نییعت ارشنارسبو نوراهو ٭ دنا نش هداد یوب لكلاب 1.

 دک ےک بدو د + دوش هتشکد یا كيدزن هک بیو ا تار هاش ۷

 ینب زا هداز تسخن ره ضوعب 9 یب نایم زا ارنایوال نم كنیا هک + تفک ۲

 عیچ اریز + دنشاب یم نم نازآ نایوال سپ ماهفرک دیانکب | در ر هک لبئارسا ۳

 مشک اررصم نیز ناکداز تسخن ھه کیزور ردو اوا ناکداز .تسخن

 سیدقن دوخ یارب ماهب زا هاوخو ناسنا زا لوچ الت ا تسخ عيمج

 نابایب رد أر یوم دنوآدخو رن دنشابس نن نازا سب مدوف 5
 و ی ول بک

 دنوادخ لوق بسحرب یسوم سپ ٭ راشب هدایزو ههام كي زا ارناشیا روکذره ۳۹

 دننانیا ناشیا یاهمان قفاوم یوال نارسیو »در ارناشیا ا هکانچج ۷

 نیا ناشیا لباب بسحرب تو یب یاهمانو + یرارمو تاهقو نوشرخ ۸

 راهصی و ماربع ن اشیا لیابق بحرب تاهف نرارسیو * یمشو یل ت تسا ٩

 e » ىلع ناشیا لیابق بسح رب یرارم نارسیو + لیشزعو نوربحو ۴
 نیل ةلیبق ا دج ناشیا E نادناخ بسحرب نایوال لیابق دننانیا 1

 ناروکذ ةه ةراشب ناشیا ناکدش ءدرمشو » ناینوشرج لیابق دننانیا یعمش ةلیبغو ۲
 لیابقو ٭ دندوبرفن دصناپو رازه تفه ناشيا ناکدش هدرشرتالابو ههام كيزا ۴

 هیسبا نادناخ زدرسو + دننز هسیخ برغم فرطب نکسم بنعرد نایوشرج ٤

 "عاهجا ةميخرد نوشرج ینب تس.دوو ب دشاب ليال نب فاسایلآ نانوشرج ۰

 نج یاهریتو + دشاب دو ةمیخ هزاورد ءدرپو نآ ششوپو همخو نکسم ۷
 ره اب شیاهبانطو تسیا جذم فارطابو کیو شیت کیک راس رد دریو

 انک اف نایراهتصب هلیقو ن ا اع ق تاهق زاو انا تیدخ را

 رثلابو ههام كيزا ناروکذ هه ةراشب + نایناهق لیابق دننانیا نایلییزع هلییقو ۸

 لیابقو + دنتشادیم < ارسدق تعیدو هک دندوب رفن دص ششو رازه تشه ٩

 لیابق یاب نادناخرورسو +دننزب همیخ نکسم بونج فرط هب تاهق یب ۰

 نادعشو زمو توبان ناشیا تعیدو و +دشاب لیتیزع نب نافاصیلآ نایتاهق ۱
 ترا ےیل ھو باجو دک تبدخ ابا اب هک سدق باما



 ۲ دادعا رفس ۳۸

 نان ابهکن تراظن و دش 0 اب نهاکنوراه نب رازاعلا نایوا نارورس رورسو فا ۲

 دننانیا نایشوم ۷ نام هلبق یرارمزاو *دوب دهاوخ اروا سدف تدخ ۳

 رثالابو ههام كي زا ناروکذ هه راشو ناشیا ناکدش هدرشو +یرارم لیابق ۶
 لیثیروص یرارم لیابف یابآ نادناخ رورسو +دندوب رفن تسیردو رازهشش ٥

 13 ۲ WT هه یکسم لنز اقا دام نیا
 شبابسا اتو شیاهباپو شیاهنوتبو شیاهدنب تشپو نکسم یاهبخت یرارم

 یاهباطو ایم ام یاهبابو نم فارطا یاهنوتسو +« دشاب شتمدخ اق اب ۷
Aضس د عولط فرطب عاقجا ه کک کور سیو نرس فرط هب ؛ نکسم و + اما  

 ارلییسا ینب ناب هاکنو ارسدق "ناب هاکنو دننزب همیخ شنارسپو نوراهو یسوم .
 هک نابوال تب هدرش عیجو +*دوش هتنک د یا كيدرن هکیبغ رهو دنرادب ٩

 ناروکذ هه دندرمش دنوآدخ نابرفو ناشیا لیابق بسحرب ارناشبا نوراهو یوم ۱

NSتنک یو دنوآدخو +دندوب رفن رازه ودو تسپ رثالابو  
 یامان باسحو راشبرثالابو ههام كب زا ارلیئارسا ین ینب هنبرن ناکداز تبضف میچ

 ۳ یا ی اکداو تلخ هه وب ارتایوالو چک ااا ها

 لیئارسا ینب ماهب ناکداز تسخن هه ضوعب ارن :یوال ماهبو ریکب متسخ هوهب

 ارلییارسا ینب ناکداز تسخن هه دوب هدوبرفرما اروا نوآدخ هکنانچ یسوم سپ 4۳
 ناشیا ناکدش هدرش یاهسا هراش بسحرب هنیرن ناکداز تسخن عیجو ٭ درمش 6

 *دندوب رفن هسو داتنهو تسیودو رازه دو تسيب رتالابو هعام كيزا

 ناکداز تسخن عیچ صورت ای وال ناب تک هدرک چاش ۷) یوم دنوآدخو م ۳

 دنهاوخ نم ناز کم ناشبا ماهب ضوعب ارنایو ال مایبو وات ی

 تسخن زا رثث هسو داتفهو تسیود هیدف راز ۴ او + متسه ی دوب

 زا رکب یرس ره یارب لانثم خب دنا هدایز نایوال رب هک لیئارسا ینب ناکداز ۷
 2 ۲ کباب لات قلب نک تادمیپ هک نماد اتم قفاوم 4۸

 هکیناتا زا ارهیدف دقن یسوم سپ *هب شنارسبو نوراهب دنا هدایز ناشیا زا ٩

 ینب ناگداز تسخن زاو * تفرک دندوب دش اا ةيدف نایوال هکیناسکرب دندوب هدابز ه۰

 دشاب سدق لافس قفاوم لافثم خو تصشو دصیسو رازه هک اردقن لئارسا



 :ET 2 دادعا رفس

 ٭ داد شنارسپ و نوراهب دوب هدومرف

۱ 
 رما ر یو *

 مر

 زا ۱ ارتاهق ی باسح ۲ تما ذک هدرک باطخ ازنوراهو یوم دن دنوآدخو

 هاو ۳ ا هریک سر اشیا یابا ن ادناخو لیابق بسحرب یوال نب "

 تأرف ینب تمدخو × دنک راک حاتجا همیخ رد ات دوش تمدخ لخاد هکره هلاس

 نوراه دکیم 2 EE × دشاب سادقالا سدق راک عاتجا "میخ رد

 0 توباتو مه فو ار بان شوپ نس لخاد ی رو
 ورا

BEیدروج د ۱ مات هک هډ "هماجو 0 ۳ مرو ف نار 5  

 هماجم هم كقد بس رب و دن او ذوب او بلوچ هدوک ناب ۳ یالاب ساب ۱

 ار یخ ر ىاههلاپو اههساکو اهتشاقو اهیاقش ل ناف كن ارتسکب یدروحسال

 ار
EBS 7تس وب یششورب ارنا نینارتسک اپ ۷ زمرق ةماجو ا نارب ییاد نانو دنرا  

 نادعش هتفرک یدروج جال هماجو ۲ كننار دا ا e بدوچو نا هب زخ

 ام چ ارشنغور فورظ ی شاه ییسو شرک شیاهغارجو یانشور

 و ۰ ها 1 5 A ۱۰ و ۳

 نوچ ۳1 ۳ 5 نیرز ب ه دنرا حب یتسد بوچرب |

 E قاتا یافو چ دننار ذکب OES بوچو دنناشهب ویب زخ تسوب ۱

 .دنرا ذکب هکداروجمال ۸ هماج رد اراپ: هتفرک دننکیب تسدخ سدقرد ابن ۳ هک

 ار دچ تنهرنب تسد بل وتچرب مریناشوب ر زخ تسوپ ششویب ۳

e 1۳ ی کک هک ارش اا سج دنا اکی نار ا  

 هات ۱ ۳ چ E هر ¥ جوک 3 اکنه رد ر ا نور 7

 ار نزستفااما ققن ام 9 ۱ :EE ار زا دعب دنوش غراف سدف

 دام تابق ن اچ عاتجا " همیخ زا اهزیچ نیا نریم ۳05 دات شاپ
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 ۶ دادعا رثس ۲۱۰
 ل سم هم تساوی س ا ©

 ةیدهو ویو وگو ینانشور ةهجب نغور نهاک نوراه نب رازاعلآ تسیدر و 7

 ءاوخ تسا نارد هچناره اب دشابیم نکسم ئات تراظنو جم نغورو یییاد یدرآ

 × تنگ هدرک باطخ ازنوراهو سوم دنوآدخو . * شبابازا هاوخو سدقزا ۷
 راتفر نینچ ناشیا اپ هکلب + دیزاسم عطن ن .ایوال نایمزا ارناینابق لیابق طبس ۵

 او هو ام هنر دنیا كدر ادق دقت نوچ ات دیاب

 ناشبا اماو *دنراکب دوخ لمحو تمدخ ارنانیا زا كب رهو دنوشپ نآ لخاد ۲

 اریسوم دنوآدتو ¥ دنریپ ادابم دنوشن لخاد مه هظح سدق ندید ةهجب ۱
 سس

 لیابقو ابا نادناخ بسحرب زی ارنوشرج یبب باسح + تنک هدرک باطخ ۲ ۱
SENTلخاد ج ارناشیا هلاس هاب ان رئالابو هلاس ینا +رکب  

rیب لیابق تمدخ تسا نبا × دیادب تمدخو دزادرپ لغشب عایجا خرد  

 اب ارعایجا و ۹ یاری هک + لحو یراذگ تمدخرد . نوشزج 9
ETEگز خ تسوب ششوبو  : AREAارعایجا ِِ  

 فارسا ابو نکسم شپ هک نح هزا 3 لخدمه هدرب و نح یاهریخو × دنرادرب ۲7

 دوش هدرکد یاب آب هچرهو اما تمدخ بابسا ههو اهنا یاهیاطو تسا عدم

 نابرفب ناشیا تسدخو لمح رهرد نوشرج ینب تمدخ یانو +دننکب نانیا ۷
 نیا + دیراذک تعیدو نانیارب ارتاشیا یالج عیجو دونب وا نارسپ و نوراه

 راماتیا تسدب ناشیا تراظنو « عاتجا همجخ رد نوشرج ینی لیابف تمدخ تسا ۸

 ناشیا یاب نادناخو لیاب بسحرب اریرارم نیو *دشاب نهاک نوراه نب ٩
 هان نا ات دوش لخاد تمدخم کره هلاس هاج, ان رتالابو هلاس یسزا راثب ۽

 تسمدخ نیا رد ناشیا لح تعیدو تسا نیا *راهثب ارناشیا دیاغب انب ارعانجا ۳:

 ٭ شیاهباپ و شیاهنوتسو نادت و نکس یاهبخت عایجا هبیخرد ن ناشیا

 بابسا "هم اپ ابا یایانطو ابا یاهخو ابا یاهباپو نحص فارطا یاهنوتسو ۳

 2 دیکب اسح اهمانب ارناشیا لمح یصیدو بابسا سپ انا تمدخ یاقو اهن
 عاتجا د ناشیا تمدخ مات رد یرارم ینب لیابف ج تسا تو یک

 ینب تعاج نارورسو نوراهو یسومو من نهاک نوراه نب راماتیا تسدریز ۶

 ات رتالابو ن یسزا +دندرمش ناشپا یابا نادناخو لاق بسجرب ارتاپق



 ۲۱ e دادعا رفس

 هدرشو * دوش لوغشم عاتجا :Ey ات دش یم لخاد تمدخم هکره هلأ ها 7

 دننانپا * دندوب رفن هاب و دصتنهو رازه ود ناشیا لبابق بسحرب ناشبا ناکدش ۷

 نوراهو یبوم هک درکیم راک عاتجا همیخرد هکره ناینابق لبابق ناکدش «درمش

 ناکدش هدرشو + دندرش دوب هدومرف یسوم هطساوب دنوادخ ها پسر ازناشیا ۸

 هفت اهل اب واب مارا نایاب یابا نادنافتوت لاف ےک دوش هو

 رک دن درس چ دک راک عامتجا" همبخ رد ات دش ی لخاد تمدخب هکره هلاس ۰

 ٭ دندوب رفن یو دصششو رازه ود ناشیا یابا نادناخو لیابف بسحرب ناشیا

 یوم هک درکیم راک عاتجا "همیخرد هکره نوشرج ینب لیابق ناکدش هدرش دنیا ا

 ینب لیابق ناکدش هدرشو +دندرش دنوادخ نامرف بسحرب ارناشیا نوراهو ۲
 لاس 3 ات رتالابو هلاس یس زا + ناشیا یابا نادناخو لیابق بس رب یم ۹ي

 ناشیا ناکدش هدرشو + دکر اک عاتجا E ات دش یی لخاد تم.دخم هکره 34

 هدومرف یسوم هطساوب دنوآدخ هجا بسحرب ارناشیا نوراهو یسوم هک یرارم ین ۱
 لیئارسا نارورسو نوراهو یسوم هک نابوال ناکدش هدرمش ميج + دندرش دوب 1

 اغ اتنرالایو هلاس برا ر دندزش ناکا یا نادا لیابق تتصار اریاشبا ۲
 چ دکخب عامجا "همبخرد ار اهلمح لکو تمدخ راک ات دش یم لخاد گر 4

 نامرف بسحرب ٭ دندوب رقن داتشهو دصناب و رازه تشه ناشبا ناکدش هدرم

 * درش ارناشبا وا دوب هدومرف رما ار یسوم

 ار صوربم هک امرف رما ار لیئارسا ینب * تنک هدرکباطخ اریموم دنوآدخو
 ا + دننک جارخا ود درازا دوش سج ةتيم زا هکرهو دراذ نایرج رهو

 یودرآ ان داغ جارخا ارناشیا ودرازا نوری دیتن جارخا ارناشبا نز ءاوخو
 نینچ لیئارسا ینبو + دنزاسن سجن متسه نکاس ناشيا نایسرد نم هکیاج اردوخ 4

 دوب هتنک سو دنوآدخ هکنانچ دندرک جارخا ودرازا نوری ارناسک ناو دندرک
14“ 

۱ 

۳ 



 0 دادعا رفس ۳

 تشکل هه باطخ ار سوم دنوآدخ و × دند وم لغروط ناب هاو 9

4 

۷ 

SNEو کتری نیا ناهانک عیج زا م !دکر ھب ینزاب یدرم هاگر ره کب |  

 اوا | هدرکهک اریهاک اکنآ دوش مر صختلاو و تشایتم ا

 مرچ وارب ارب هک یسکب هدرک دیزم نار تا سمخو دیا درا اردوخ مرج لاو دباب

 هاکنا دوش هداد واب مرج بد کا اش ات لو ان یکم راک ٭ دهدب تعا هد ومن

 چوقرب هوالع دوب دهاوخ ن اک 4 ار را دوش هداد دن وایت یارب کیبرج "ید

 تاقوقوم هه زا یتتخارفا * هي ده ره و جو هرانک یو راب اب رد اک ۹

3 

 و | نازا سکرف تافوتومو +دشاب وا نآ زا ار نهاک دزن هک لیئارسا ینب

 ارسوم دنوآدخو - × دشاب وا نآ زا دهدب کک دوب دهاوخ
 ا ا اا دک ب اطخ اولیئاربا نام ٭ یلفک فر کاب اظ

 ناشچ زا نیاو دوش رتسب مه وا ابرکید یدرمو و تئایخ یوب هتشکرب وا زا

 دشابن یدهاش وارب رکاو دشابیم سجن نز نآ دشاب روتسمو تیشوپ شرهوش

 دوس روی ادوخ نر دبایب وارب ۰ چوو و راتفرک لعف نیعردو

 نز ناو دوش رویغ دوخ نزبو دياب وارب تری حور اب دشاب , نش سجن نز نآو

 یارب وا اهو درو ای نها دزن | رووح تزویدرم نآ سب ٭ دشاب نشت سجن

 نت نار کد دزیر و نغورو دروآب نیوج درآ "هفیا رشع كي هیده
 ۳ نشاکو دوی دایب.ار هاک هک ر a هيدهو تسا تریغ هیدق هکا ریز

 نیل افس فرظرد كف با را نهاکو × دراد ابرب دنوآدخ روضح هدرّوآ ككيدزن

 نهاکو اپ 7 رک 9 ا ا ی شا ق

 2 ا هدهودک زاب اب وا رس یوم هتشاد اپ رب دنوآدخ روضحب | 1

 و # دشا. هاک هسسدب تل باو دا کی نزآ تسرب دش تر

 یکب تساجن یوسب رکاو توت مو یک ر کا دیوکب یوب هداد مک مق نزم

 ریغب زکا نکیلو ٭ یوش ارم تنل نلت با ني ا زا سپ ۂتشکنرب دوخ رهوش زا ریغ

 # تسا لش رتسب مه وت ا نش سجن هتشکرب دو هو
 ۳ د ا د کب نزب نهاکو دهدب تفعل مسف ۱ یر هک دا

 چ دنادرک زفتنم ارت شو طقاس ارت نار دنوادخ هکنیاب دزاس مسو تنعل دروم



 ۳ E 1,دادعا رفش

 ناو دزاسی طقاس ارن نرو ختم کت هش لادن یاسر سما تآ نیاو ۲
 تارا لو زیو یراغمط رد ارت نیا هام ۽ نیما نیما دیوکب ترز ۳۳

 2 اد چ نا ولو دن شرب روت تنعل بآ 5 + دیک وح ن 91

 روضح ار هیده نا هتفرک نژ کوا رو تربع ن نهاکو ر لش دهاوخ ت ۳0

 یراکداب یارب هیده زا یتشم نهاکو نو حدم دزن ازناو دن اینم دوخ 1

 ۱ نوه و نازا دعبو دنازوسب عذعرب ارن زا هتفرکنآ ۷

 یو دناب تیزرو تنایخ دوخ رهوشبو كش 2 دیناشون واب

 ناو دیدرک دهاوخ طقاس وا نارو ځوا مشو دش دهاوخ څ نش وا لخاد

 رهاط شن سج نزنا رگ او ٭ دوب دهاوخ تنعل دروم دوخ موف نابمرد نز ۸
 نز هکیماکنه تریغ نوناق تسا نیا دیار دهاوخ دالو ا نش بم هاکنا دئاي ۲۹

 ا 2 اا حور عا کش سج هتشگرب دوخ رهوشزا ۳۱

 ارتوئاق نیا مان نهاکو درادب ابرب دو رز هاکنآ دوش رویغ شنزربو
 ۳ ها زو دوس اویم هاگ زا درم نا سی 2 دراد ارش وار ارد 9

 × دوب دهاوخ

 مش با
 ناشیاب هدرک باطخ ارلیئارسا یب ٭ تنک هدزک باطخ اریسوم دنوآدخو

 دنوآدخ یارب اردوخو دنکب نیذن رذن ینعب صاخ رذن نز ای درم نوچ وکب

 3 بارش هکرسو دزیهربب تازکسمو بارش زا هاکتا + دباغ صیصخت

 مانو + دروخت كشخ اي هزات رکا دشوتن روکنارریصع ی دشونن ارتارکسم

 ا EEE EOE زا هگیزیج ره ز زا شصیصخت مایا

 یارب اردوخ هکیئاهزور یاضتنا اتو دباب وارسرب 4 | صیصخ رذب م ی ماتو

r2 1۹ صج 

0 

 ۷ دنب اردوخ رس یوم و ید تسا هدون صیصخت 9

 تیم ندب كيدزن تسا هدون صیصخت دنوآدخ یارب اردوخ هکیاهزور ماتو
 سجن ارنتشیوخ دنریب هکیماکنه دوخ رھاوخو رداربو ردامو ردب یارب + دیاین

 شصیصخن یاهزور یا «دشابیم یو رسرب لثپادخ صیصخن کاریز دزاسن

 ےم »ص < ےک سپ دریم وا دزن ناهکات قد یک لاو + دوب دهاوخ ا و یارب



 س سا تست سس هوس و و و سو و ی تسبیح و حج دو و و ی سس سس

 م ٦1 دادعا رثس ۲۱
> ۶ 

 م

 دشارتب ارتا متفه زور رد یی دشارب شیوخ تراهط زور رد اردوخ رس

E ۳نهاک دزن رتوبک ةجوج ود ای هنخاف ود مس  aEاف عاج "  

 یو یارب تینارذک یتخوس ینابق یارب اربرکیدو هاک ینابرق یارب ار یکی نهاکو ۱
CESا هد  

 ا ا (ینزا) درا یارب اردوخ ضیصت یاهزورر ۶
 7 دهاوخ طقاس لوا یاهزور نکبل دروای مرج "یناب ق یارب هلاس

 صیصخت یاهزور نوچ نیذن نونات تسا نیا + تسا تش سجن شصیص
 یارب , اردوخ ینابرقو نرو ايب عايجأ ةميخ هزا 4 هاکنا دوش ماغ وا ا

 NL و مر ی تو

 ةیذ ةهجب بیعیب چوق كيو هاک ابرق TT كلي ءدام مرب كي و

 يرغور اب نش هتشرس مرن در یاهدرک ینعی ریلطخ نت 3 + یتمالس . ۵

 نهاکو + انآ تر هیدهو اا یدرا هیدهو ت بس ر طف یاهصرتو

 2 وا ا و هاک ناب هدروآ لب آخ ۳
 ۳ ا اک دنوآادخ یار ماللس هحبذ ةهجب رطف نان دبس اب | ارج وتو ۷

 رد دزن اردوخ صیصخترس ییذن ناو ه«دنارذکب اروا نر ڈیدهو 2
 هذ ریز ۳ هتک ارد ضیصخ رس یوو تشارت عامتجا ةميخ

 ریطق هقرک لیاپ ارجوق " اک نا درک نهاکو NE EE ۱ یتمالس ٩

 شمیم نی ۳۰ ۵ تسد زب زنا هتفرکرریطذصرق كيو دبس زا

 ةا ح نيا دنبنجبدنوآدخ روضع یندینابچ ةید» دی رب اراهنا نهاکو ب دراذکب ۰

 بارش نیذن ۳ زا دعبو تسا ساک یتئارفا نارو یدین ابنچ

 ا هک 0 نواتو کر و تسا تسا نیا ا ۲

 2 < ۳ د ار سوم ؟

 سر ے

  Eدیئوکی ناشیابو دیهد تکزپ لر ×+  EESار و دهد تكر ) ارد 3

e رس مر 

 هعور هری رو دن تتسر وترب د دزایب نابان وترب اردوخ يور ر هوه دم کیان



Tio ۷ و 

 نمو دنراذکب لیئارسا ینب رب ارم مانو ب دشخع یمالسا ارتو دزارفا رب وترب اردوخ ۷
 داد مماوخ فا دا ارت اشیا

 منه باب

 سیدتنو هدرن ح۳ ارناو تش غراف نکسم نتشاد اپرب زا یسوم کیزور ردو

 ×× د وب هدوم سدو ا ما ۳ ۱ رخیذمو EEA یاو هدرک

 یاسر اهنیاو دن هیده ناشیا 8! ناااخ یا ور و ل ناموس

e 

4 

 دوخ هنده هب ناشیا سپ +دندش هتشاک ناکدخ هدرش رب هک دندوب طایسا

 یارب هبارع كی ینعب ترا و هدزاودو تیشوپرس هبارع شش دنوآدخ روضحم

 دنوآدخو + دندروآ | نکسم یور شہ ES اک كی یرفن ره یاربو رورسود ۽

 2 کروا اب یار ات رپ ا تک و

 سوم سپ ٭ ان ملست شتمدخ هزادناب سکرهب نایوال هبو دیا راکب اینجا " همیخ 7

 ی هو راهجو هبارع ود » دون میلست نابوال راهنآ هتفرک اراهواکو اههبارع ۷

 ینب هب واک تشهو هبارع راهچو + دون میلست ناشیا تمدخ ةزادناب نونرج ۸
 امأ ٭ دوف و نهاک نوراه نی رامات تدب ناشیا:تمدخ هزادناب یرارم 3

 دوخ شودرب ارن 1 و دوب نیا سلف تیمار اریز دادن چه تاق ین هب

 دندینارذک هیده ¿ نا ندرک ح مزور رد جم و ا نارورسو » دنتشادیه رب 1

 ره هک تفک یسوم هب دنوآدخو + دندروآ عدم شب اردوخ هیده نارورسو ۱۱

 لا زور ردو × دنارذکب دم كربت رجب ار شیوخ هیده دوخ بن زور رد رورس 1

 تایر یاب هی EG ردوخ هیده ادوهی طبس زا بادانیمع نب نوشحن ۳

 لاتشب ی داتنه قن نکل كبو دوب لاقثم یو دص شنزو هک دوب نان قبط
 + یدرآ ا ةي دوب نشور اب نش ط رلخم ناجا زار ۱ کس دت

 رب كو چوق كيو ناوج و و٩ كيو +روخزا رپ لافثم هد الط ی قتشاق كيو | 0

 هعبذ دیحمو هاك اب ةة رت زیر کو + ینخوس ینابرق ةهجب هلاس كيه هنیرن و

 هیده دوب نیا هلاس كب نیرن "رب چو رن زب جاوا و و واکو د یت
۶ 

1A۸هه 19 و را ور ا 9 ا مود زور ردو + باد انیبع نب ا  



 ۷ دادعا رس ۳۹
 بر را دا ي

 لاش ۵ یسو دص شنزو هک دوب فن قبط كي دینارذک وا هک ةیدهو دینارذک ٩

 ۳ درا زا رب انا یود ره سدق لاقثم یفاوم لاقثم داتنه سش نکل كبو دوب
 زا ری يافثم هد الط داف كيو درا ةيده ةهجب نغوراب طولخم ۲۰

 ٭ ینلخوس 'ینابرق ده هلاسکی " هنیرن "رب کیو چوق كيو ناوج و اک كيو ۱

 زی جو جو ِ ود شمالس هی ةهجبو دجهانک ینابرف ةهجب رن زب كبو

 موس زور ردو رشوص نب ليئا هیده دوب نیا هلاسکی + هنیرت س جور 14

 یو دم شوک | يده + نواوبز ا نب بابا 13

 ۳ ۱ ۵ دقت لا یفاوم لاقتم دانه ا ك د لاش

 و + یدرا ده هیج نغوراب طواخم مرن ۳۳

 + ینلخوس "ناب ةهجب هلاسکب برت ب كبو جوق كيو ناوج واک كيو ۷

 نزن یا مو چاو چاو واک ود یتمالس هد ذهجیو × هاك ینابرق ةهجب رن زب كيو 4 ۳۹

 مراهچ زور ردو + نولیح ی نب بایلآ ةبده دوب نیا « هلاس كب ةنيرن ت خو ۳

 دص شنزو هک ش دن بط كی وا ٌةیده *نیبوار ینب رورس رومیدش نب رویا ۱

 د سدف لافم یف قاوم لاتنم E سو

 زا رپ لافثم هد الط قشاق كيو + یدرآ هیده ةهجم نغوراب طولخم مر ۱

 لآ ةهجم هلاس كب هنیرن "سب كيو جوق كبو نراوج واک كيو وخت ٣
 و مالس هبذ ةهجب و +هاک ناب رم رن رب كبو × یتخوس اک

 ا هیده دوب نیا « ء هلاس كب هنرن ب جور زب جو جوف

 كي وا بده + نوعش یب رورس یادشیروص نب لتمراش مج زور ر

 0 لافم دانه تن نکل كيو دوب لاش یبو دص شرو هک رن قبط
 ینشانکیو تو ةه نغوراب طولخ مرن دوا ا یودره شدق ۸

 هلاسکی ثنبرت "نب كبو جوف كبو ناوج وک كيو +روخم زارپ لات هد الط ٩

 ود یتالس هجبذ ةهجبو + هک ینابرق ةهجب رن زب كيو ٭ ینتخوس یاب

 ن! لیتیمولش هیدم دوب نیا «هلاس كي “نيرن سب خو رنزب خو جوف حد واک

 2 داج ینب رورس للیوعد نب فاسایلا م م زور ردو + یادشیروص 31

 لات دانه نقن نکل کو دوب لا یبو دص نرو هک تن قبط كي وا ةیده دن



 ۳۱۲ ۷ دادعا رس

 × یدر بده ةه نغوراب طوواحم مرن درا زا رب : انا یودره سدق ا وفاوم

 نب كيو چوف كيو ناوج واک كبو +روخم زارپ لافثم هد الط قشاف كي

 هعذ ةهجب و هاك یاب رف هج را زب كيو + ینتخوس ینابرق ةهجب ای هیون 3

 فاساپلا بده دوب نبا «هلاسکی ةنیرن لب حوا زا وحوف چو واک ود یتمالس

 4 مارفا ینب رورس دوهییع نب عیشیلا مه زور دو × لیئوعد نب ۸

 لافتم داتفه مرقن نکل كبو دوب لافث. یو دص شنزو هک شن قبط كی وا ةیده 4

 + یدرا ةيده ةهجب نغوراب طولخم مر درا زارب اهنآ یودره سدق لاقنم قفاوم

 0 كبو چوق كبو ناوج واک كيو * روخم زارپ لافثم هد الط قشاق كيو ِ

 دعمذ هجو + ءاک ینابرف ةهجب رن زب كبو * یلخوس ناب رم ةتيرن مو

 بده ا نیا «هلاس كي نيرن مب خو رن زب جو جوف خو وڈ ک ود ییالس

otیتن» ینب رورس روصهدق نب لیئیلمج متشه رر + دوییوع نب شيلا * 

 دانم شن نڪل كيو دوب لافلم یبو دص شنزو هک نن قبط كب وا ٴهیده هم

 هبده ةه نغوراب طولخ مرن درا زا رب اا یود ره سدق لاتا قفاوم لاق

 جوف كبو ناوج واک كبو +روخم زا رپ لاتنم هد الط شاق كبو + یدرا
 چ هاک ینابرت ةهجم رن زب كبو * ىناخوس ینابرق ةهجب لاک ی وک ا

 نيا «هلاسکی * هنیرن عب خو ر ر تم خو رکود ی و 0

 رورس ینوعدج نب نادیآ من زور ردو +× روصھ دخ نب لیئلمج بده دوب 7
 ۱و دوم ل ات یو نشر و هک ین یک تارا د چ نيماينب یب ۱

 نشوراب طول مرن درآ زا رپ اهنآ یود رھ سدق لافثمقفاوم لاق اتم ی نکل
 ناوج واک كبو »روخ زا رب لاقثم هد الط شاق ك.و »: یدرا ٌهیده دهم

 ةهجب رت زب كبو + ىنلخوس ینابرف ةه هلاس كلب نيرن سب كبو چوق كبو

 ةنيرت هرب خو غزا NS اک ود یتمالس * یسذ ةھجو +هاک ینابرق ۵

 نم رّزعبخآ رور 7 # ینوعدج نب نادیاآ هبده دوب نیا «هلاکی ٩

 لاننم وو هک رات قبط كب وا يده # ناد ینب رورس یادشیع ۷

 مرت درآ زا رب انآ یود ره سدق لاقثم قفا م لات داتنه شن نکل كبو دوب

 « روج زا رب لافثم هد الط قاف كبو + یدرآ ةهیده ةهجب نغوراب طولخ ۸



 ۷ دادعا رنس ۸

 + یتتخوس ابرق يجب هلاسکب هنیرن نہ كيو جوق كبو ناوج وک كيو 4

 رن زب چاو جوف خلو رک ود یتمالس "هعاذ 0 + هنک ینایرق ۰ كيو ۷

 متر ایزورردو 4# یادشیع نی رز 2 ده دوب نیا هلاک ةنبرت رب 2 ۷

 ید 2 رثنز و هک ین قبط كب وا ةيده »0 ر: روز ناڙکع نب لی 1

uدرا زارپ اا :ا یودره 2 قفاوم لات دانه 2  

 درون زا رپ لاثتم هد الط قشأق كيو ٭ یدر
 ۱ ۷ لس مس تی تا من ۳ ۱

 دن ات ی کلا ا رب a تای و E وا ا 9

 29 چ میر
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OLSA 2ما هدف و رد ماد  Oرن زب جاو چوق خاو واک و يتعالس جم و  هانک ینابرت 9  

 ۱۳و ا نب لیئیعج ةيده دوب نیا هلاسکی نيرن رب خاو ۷۸
 ES قبط كي وا ةيده + لات ینہ رورس نانیع نبعریخآ ا

 ےک
  N. 1 os ° e. a1 2ي . 1

 اپنا یود ره سدد ی !اقتم قفارع ا داتفه مرثن نکل و کود لات سو

 SE BEE اک + یدرا هیده ةهجم نغوراب طول مرن درا ز 2

 ك ٽ ر ا © ۱ ۳ ۰

 ار . ے یابرق ههر هلاسکی هنیرت مرب كيو 2 تاب 3 راوج واک كيو 2 وو ۱ 2۹

Aبرق ةهجت رن زب كيو 3 رت بس  alجوق جنو واكو د یتمالس هج ذ ةه و + هاک  
۲ 7 

8 E 2 CE 2ج ۳ ۰ 0 4# 
 دوب نیا × ن ی نب یر در له درب ن 2 NET هنیرت نب جو رن زب جو

 هی

 هو و ۲ ۰ ۵ ۰ ۹ 2 درس ت م
 مزد وب هدزاود لاس را ,ورس بتاج زا كود نش حس کیزور رد 9

 شو لاثثم یو دص م طا ره ر الط یتشاق هد : ۳ مرق ٥ دزاود: د رج

  1=. 1: 9 ۷ ۰ ۱۰ ع ۰ ع ۳ - ےک

 سلف یل ادعم قفاوم لاذثم دص رایج و رزه ود ف ورح مرثد اک هک دانه نیل

 سست ېز انس قغ او د ی اشد و زنه رو ێا رپ الط قشاق عهد ز اودو >م دوب 1 دد لاتنم یفاوم لات هد ادک ر ۱ ۸3

 شوم فر 9 ناوک یا دوب لاتنم تمسیبو دص تشات یالط یا هک ۸۵ ۰ سو > a ۳ E8 ENS ےک 5 ا
۱ 8 

 هدزاودو مآ یدرا 7 هب لو 5 هلاسکی 4 هری و "رب نیم 0 کز 21 اود و واڌ هدزاود

 ۱ مر 2 و مع ۳

 تصشو و رانچو تسيب یت یتمالس هج د فيج ناو یا و < هاند یی رز رک
 چ 2

 کن زا دعب ٭ ذم كرب د وب نیا دلا کی هی رت ب تصشو رن زب تصشو چ چود

 لاکا دیک نش 2 هی یموم نوچو # دوب زنش مد ۹

Aود و زا دوب ,تداهش تویاترب 1 کیو -و سر یال الا وا ۱ هک دیشیم  

 ر

e NTدریم لک  
 A ا د ت



 7۵ ت ےس

۸ 

 ۳1۹ ۸ دادعا رفس

 جم باب

Ehمیت منو  NORو  
 سپ + دهدب ینانشور نادعمش شیپ ع تنه یزارفارب اراهغارج هکیماکنه

 کا دج .یاندز نادعش عسل ات تعارذالع ایامع اتم درک ی ماه

 الط یراکخرج زا دوب نیا نادعمش تعنصو +دوب هدومرف رما ر یوم دنوادخ

 دوب هداد ناتن ی E هک هو قفاوم دوب یراکحد شبا کی توت زا

 هدرک باطخ ار یوم دنوادخو . +تخاس ارنادعمش روط نیسپب

 را نرخ ةهجو + ان ریهطت ارناشیا هک لاا تب یک رز

 دننارذکب هرتسآ دوخ ندب مایربو شاب ناشیارب اراک ةراک ن ج

 ی نآ یدرا هیدهو ناوج یواکو + دنیامن ریبطت اردوخ هتسش ارذوخ ِِِ

 ارنابوالو یکی هانک ینابق ةهجع رکید ناوج واکو دنرکب نغور اب طولخ مرن درآ
 ارنایوالو + نک ع مج ارلیئارسا ینب تعامج یانو روایب كيدزن عاقجا میخ شہ

 E EOE اردوخ یابتسد لیئارسا ینبو روایب كيدزن دنوادخ روصحم

 SE ERE هب ده E ینب بناج زا ارنا وال نوراهو

 اریکی ونو دنهب ناواکر سرب اردوخ یاهتسد نایوالو + دنروایب اجب اردنوآدخ

 دیر ات نرارذکب دنوآدخ یارب یتتخوس ینابرق ةهجم اریرکیدو هانک ینایرق دهجب

 یارب ارناشیاو رادب ابرب شنارسپو نوراه شیپ ارنایوالو *دوش هرانک نایوال

 نم نآ زا نایوالو ان ادج لیئارسا ینب نایم زا ارناب الو +نارذکی هیده دنوآدخ

 اعم ارعاتجا هيبخ تمدخ ات دنوش لخاد نایوال نازا دعبو ٭ دوب دنهاوخ

 نایت زا ابا هک ریز + نارذکب هیده ارناشبا"هدرکریبطت ازناشیاروتو ۷
 اه ضوعب کب محر بارم ضومبو دناوش هداد َلکلاب آن لیئارسا ین

A RSین لکدازتسخن اک ماه دوخ یار  

e eازنلکد ارتش عی هک زورا رد داو  

 هه ضوعب ارنایوال شپ + مدوف سیدتز دوخ یارب ارناشیا مدز رصم نیم زرد

 نورا لیئارسا ینب نایمزا ارنایوالو + مقرک لیئارسا یب ناکداز تسخن ٩



 ٩ دادعا رثش 11

aT ۳ 
 ی .دنروآ اع عاتجا خرد ار ار لشاوم ۱ ینب تمدخ ات ماد شکشپ شزسبو

 e عن كدر سیف باهات ب

E ۳نینچ نايو ۹ , لیئارس ۱ یب تعامج اتو نوراهو.ی یه سپ  

 ینب نانچ مه دومرفرمآ ن هوای وال هزابرذ روم رو اره بسج رب لندرڪ

 اردوخ تخر هدرک هرافک دوخ هانک یارب ك و x نوک لع ناثناب لیئارسا ۱۲۱

 ناشیا یارب نوراهو دینارذک هیدم دنوآدخ روش ارناشبا نروراهو دنتسش
 ةيخرد اث دندش لحاد نابوال نازا دعبو +درکریطت ارنانیا هدون هرافک ۲

 ار سوم دنوادخ هکنانجو دنزادرپب دوخ تمدخ شنارسپو نوراه ر وضح عاتجا

 نو ا : E 3 ًاقیاب نانیعه دوبرفرمآ نایوال ا

e ۱0تدخر کا ا ا زاو دوم تن دم  

 سس

 عادجا ةمیخرد دوخ ناردارب اک نا زا و دیبا رام 1

 ةراپرد نایوال اب روط نیدب دنکن رکید یتمدخو دوم لوغشم , ندو ینابهاکنب

 < ان لع ناشیا تعیدو

 من با

 دنوآدخ رصم نیمز زا ناثیا ندنآ نورییزا دعب مود لاس لوا هامردو ا

 2 ار دیع لس ۳ × تنک درک باطخ ات یاررد ار یوم ۲

 ا را اب شسومرد رصع تقورد ار اب نیا ممدراهچ زوررد × دنروآ اب 2

 لیئارسا ینبب یموم سپ + دیراد لومعم نا شاكا و ۱ شضبارف هه بسخرب <

 رصع تقورد لّوا هام مهدراهچ زوررد ار صف ٤ × دنروآ اسا ار صف هک تفک ٥

 لیئارسا ینب دوب هد یسوج دنوآدخ هچره بسحرب دندروآ اج انیس یارحگرد

 ار ڻث سجن یدآ ما کادر صاخشا یضعی ام +دندون لع نانچ 7

 او بدن دما نور اهو,یتوش دزن زور نارد سپ ا اج دنتسناولن زوو

 ایر ندیارذک زا ارچ سپ منه سس نیدآ تنی ام e صاختا

 دیتسیاب تفک ارناثیا یسوم + موش عونم لیترسا یب نایمرد شمسومرد دنوادخ ۸



 ۳۱ ۹ دادعا رفس

 کاخ ار م ۰ + مونشب دیامرف سا اش قحرد دنوآدع ها ات

 تیز اش بانعارا ای اھا ینککا وکپ هدزک باطخ ار لیارسا یب «تفک ۷
 زوررد «دروآ اهم دنوآ و یار ارج ۳ صف ۱۳ 3 ۱

 و ت: یو ریطف ن هان اب ارناو دنروآ اب و مود هام ام قدراھچ

 ٤ جف شاذ يج برر دکن قارتا نآ e او دنراذکن جع ات نآزا یزب یر ۲

 صف دو اغوا دشابت رقشرذو هاب زهاط تک ما راد لو ۳

 نتسومرد ار Aa د هکنوچ دوش علعقنم دود موقزا سکنآ كالا

 نایمرد یبیرغ_ رکاو م»دش اوت ل ارد درخ هاک صخ# ن 2 تسا تینارذکن ۶

 محو هضیرف کس ی دنوآدخ یار ب ارم هک دھار و درک او ااش

 دا نطوتم یارب هاوخو بیرغ یارب هاوخ دشابیم هضیرف كب اش ی یارب دان لع عف

 بش زاو دیناشوپ ارتداہش میخ نکسم ربا دش 0 رب نکسم کی زور ردو 9

 دیاشوپم ار ارز ربا هک دوب نوچ ا ا ا شتا ٍرظنم لث جس ا 1

 جوک لا ارس ناز زا دعب تساخنرب همیخ زار با هکرهو * بشرد شتآراظنمو ۷

 نامرفب + دندزیم ودرا ر ا: ا دام ا منا دا دندرحیم ۸

 هکیامزور هه دندزیم ودزا ر رامرفبو دندرکیم چوک لټ لیئارسا ینب دنوادخ

 نکسرب رایسب یاهزور ربا نوچو *دندنایم ودرارد دوبیم نکاس نکسمرب ربا 5

 + دندرکین جوکو بر لک رس شد رم قوت

 در رها N مایاربا تاثوا یضعبو ۲۰

 چ ماشزاربا تاقوا یضعی و دب دن د کیم بوک دود نامرفیو کام أ

 E ای دندرکیم بوک کا تساضرب ربا جک تقزردو دنابیم

 لاسکی هاوخو هام ګي هاوخو زورود هاررخ + دن دیچوکیم ت تساخرب ربا نروچ َ

 دندننانیم یدر ارد «لیارا درک ی کام ۳ هدون فوت نکشترب ساز دقره

 دادزیم ودرا دنوآدخ ناترفب رج دند جیب تمار نر رک جوکو ۳

 هب دنوآدخ هما ا اردو واذخ تعیدوو E جوک دنوآدخ 4

 + دنتشادیم هاگن دوب هدومرف یسوم ةطساو



 7 سس

 1. دادعا رثس ۳

 مد باب

 ا
E oS ENOاراپ زاسب مرقن یارک ود دوخ یارب  

 ۲ ربب راکب ودزآ درو تعاج ندناوخ ةه اراہناو نک تسرد یراکخرچ زا

 نوچو *دنوش عج عاتجا ةمیخ ردب وت دزن تعاج یا دنزاونب اراعا نوجو
 ناو" ونوس ف ون دزن لئارسا ا و نارورس

 7 ای تا و ی و ا آب كاا نداد ۷

 هیساپاسنرد اش یارب نیا «دنزاونب اراهانرکهنهک نوراه نیو +دیزا ونم تنها ۸

Fa:- 

۹ 

۳۱ 

۳۳ 

 یدعت اشرب هک ینمشد اب هلتاغم ۳ دوخ نیمزرد نوجو + دشاب ست ةضب رف اش
 هدروا دای دوخ یادخ 3 ع ی د افا را راها دا ورش ا

 دوخ یداش زورردو * تفای دیهاوخ تاجن دوخ نرانمشد زاو دش دیهاوخ
 دوخ یتمالس جابذو ي رس یاهیناب قرب اراهانرک دوخ یاههام لّواردو او

 ۱ + ته اش یادخ هوهب نم دشاب یراکدای اش یادخ روضحم اش یارب ات دیزاوتب

 تدا میخ یالابزاربا هک مود لاس مود هام متسی زوررد دش عقاوو 3
 یارحردرباو دندرک چوک انیس یارعص زا دوخ لحارب لیئارسا ینبو ٭ دش هتشادرب
 a ۰ ااو + دش نکاس ن ارا
 بادایبع نپ نوش وشحن وا جوفرب و دش هناور ناشبا جاوفا اب لا ادوهب ینب هم لعو

 ا ا زینب طبس جوفربو لثانتتر کسی ینب طبس و ا

 نوت هک ی رارم ینبو نوشرج ینبو دندروآ نیئاپ ارنکسم سپ نولیح
 وا جوفرنو دخ هنا e 0 ا عو + دندرک چوک درب

ce م 

 ا E طبس جوفربو  دوب روب دش نبر وصیلآ

 سدق نالماحت هک نايا سپ + رعد نب فاسایآ داج ی , طبس جوقربو *

 0 سپ نت ی سد u و



 ۳ ۱۱ دادعا رس
 سس سی

 م

۳۹ 
 ناديا نییاینپ ینب طبس جوتربو برو .ههدف نب لینیمج ی نیم هم قیاس ي و

 اور .ناشیا حرف 31 اههلحم هه رخ 2 هک اد ی ۳ لع سپ + ینوعدج نب ۱2

 نا طبس جوفربو * دوب تا و جو ی

 ینب لحارم دوب 7 اک نب عربثآ ل لاقت ینب طبس جوفرو + نازک ۳

 لیئوعر ن نب بایوح هب یسومو + دندرکا ک سپ ناشیا جاوفا اب لیئارسا ۰

ADE ناعزاب رم O A CTE 

 ary مهاوخ هک هاره منکيبم جوک دیشخم مهاوخ امن ارنآ

E SER SSE E 

 ارام لزانم وج اریز نکم ككرت ارام تفک ٭تفر مهاوخ دوخ نادناختو ۷
 اوو lL ا + دوب یهاوخ مشچ لثم ام ةهجب ینادیم ارد ۲

 هزور هس رفس دنوآدخ هوکزاو دون وا ارناه دیازب امرب دنوآدخ هک ۴

 یک مارآ ا تفر ناشیا یورشپ هزور هسرفس دنوآدخ دع توباتو دندرک جوک

 هاکرکشا زا هکتبقو دوب ناشیا رس یالاب زوررد دنوآدخ رباو + دیلطب ناشیا ٤

 عرب ى یبوم دشیم هناور تاوان نوجو وب دندشیم ی

 ورف نوجو + دندرک مزون ون روضح زا تناضغبنو دنوش تک ارپ تنانشدو ۲
 * ان عوجر لیئارسا رار نارازه دزن دنوآدخ یا تفکیم دمای

۳ 

 شبضغ نیش ارتا دنوآدخو دنتنک دب دنوآدخ شوکرد ناک تیاکش موقو |

 o د لس اا ار در نو هو

 + دش شوماخ شناو دون اعد دنوآدخ E و 0 دای یسوم دزن 2

 + دش لعتشم نایمرد دنوادخ شت تا هکاریز دنداه ر اک

 يدا ینو دندش تسرب توش دندوب ناشیا نایمرد هک فادخ هورکو

 0 یهام + دناروخم تشوک | ارام هک تسېک دنتنک نش نایرک زاب

Eكن اب ن ج ناو + مروآب دایا رریسو زایپو شو هزوبرخو رابخو  

 ر < غ لثم نم تم + دیاین چه ام رظنرد نم نیا زا ریغو تسین یزیچو تش ۷

 ھدزاي باب

 o ول کو

 ِد



 ۱۱ دادعا رفس ۳۳۹
 ےس سد دیس ی صم ی ی اسد ی ہک ت مم و ص یھ ہا م م یس تنس

 ناو ور عج ارتا هدرک شدرک موفو * لثم لکش لش نآ لکشو درب ۸
 ناز اههدرک هلخت اکیدردو ایت کت نواهرد ای دندرکیم دروخ ی

 ٩ رد میش نوچ وا دوب غور یاهسرف مط لثم نآ مطو دنتخاسیم 9

oe ۰دوخ ناخ لها اب هک دیش ارموق یسومو ۷ تخ ریم  

 راثنردو کش هتخو فا تدشب دنوآدخ مخو دنتسب رکیم تر ۱

 ارچو یدون یدب دوخ چارج یک شا ا ا هام ٩

 سا یاب نم ایآ چ یداهن نمرب ارموق نیا عیج راب هک متفاین ددافتلا وت رظنرد ۲

 ی تند ار ا ا که ا نش هلم اح موق

 × درا دیمرب ارهراوخ ریش لفط هک الال ل شم یدروخ مق ق ناشیا ناردب یارب هکینیوزب

 € هفت ناب رک نم دزن اربز مهدب موق نبا ہہ ان مک ادیپ اجزا 2 ا

 نمرب ارپز ماغب ارموق نیا ئاغ لمحن ماوتبن یئاهنب نم + مررغم ان تب تشوک |6

 تافنلا وت رظنرد هاکره سپ نا راتفر نج نم ابرکاو ٭ تسا نیکنس دایز 9

 بالعخ ریسوم دنوآدخ سپ هب مابین ار اردوخ یخ دب ان زاس دوبان هتشک ارم متفا ۳۹

 ناروسو موف غیانم هک ینادیم !رناشیا هک ل یارسا ینب خیاشم ز زارفن دانه تفک هدرک

Nساب ۰ ص عاهتجا ةميخم ارناشیاو نک عج نم دزن  

 ۱ کور زاب تنکمهاوخ نخسوت اب اجارد تشلزان نمو ۷

 ۳ + یش ابن E راب لمحت وتاب ات د دار ماوخ ۸

 کک ج دیر رخ تک ات باغ سدت اردوخ ادرف یاب هک یکی

 شوخ ارام رصمرد هکاریز دناروخب تشوک ارام هک تسیک دینک نخ نرایرک
 درهم م ا ی امداد ها عکاس سس یش کیم 1۹

 ا ما هاب كب هکلب * زور تسلب هنو زور هد هنو زور څ هنو و دهارخ زور ۰

 تسایش نایمرد هک اردنوآدخ هکنوچ وچ دوش هورکم امش دزتو دیا نوریب اش ننب زا

 تنگ یبوم بيدمآ نوریبرصم زا ارچ ج دیتنک نش نابرک یو روضحبو دیدوم در ٣

 ماوخ تشوک ارناشیا یک ونو دناهدایپ رازه دصشش ماشیا نایمرد نم کیوف
 یارب ات دوش هتنک ناشیا یارب اههمرو اههلک ایا +دنروخب مان هام كب ات داد ۳

 تیانک ناشیا یارب ان دنوش عج نانیا یارب ایرد نایهام هه ای دک تباتک ناشیا



 Fo ۱۲ دادعا رس

 یهاوخ نالا تسا نش هانوک دنوآدخ تسد ایآ تفکر یوم دنوآدخ + دک ۲
 اردنوادخ نانخس نمآ نوریب یوم سپ + هن ای دوشیم عقأو وترب نم مالک هک دید ۶

 × تشاد اپرب همیخ فارطاب ارناشیا هدرک عج ارموق خیاشم زارفن داتفهو تک موقب

 دانه نارب هتفرکدوب یورب هکی سور زاو دوغ کت یو اب دش لزانربا رد دنوآدخو ٥

 + دندرکن دیزم نکیل دندرک توبن تفرک رارق ناشیارب حور نوجو داهن جاشمرفن
 حورو دادیم یرکید مانو دوب دادلا یکی مات هک دندنام یقاب هاکزکشلرد رفن ود اما ۲

 هکرکشلرد كماین همیخ دزن نکیل دوب تبثرد ناشيا یاهمانو دش لزان ناشیارب
 هاکرکشلرد دادیمو دادلا تک مداد رج رگ و دیو دن اخ هاکنا × دندرک توبن ۷

 باوجرد دوب وا ناکدیزکرب زا هک یبوم مداخ نون نب عثویو * دنکیم تّوبن ۸

 یربیم دج یمن یر ی ایا تتفک ویو یوم جام ےہ انتی سوم فا ےک 9
 چ دویم هضافا ناشپارب اردوخ حور دنوآدخو دندویبم یبن دنوآدخ موق ئان هکشاک

 دوا بناج زا یداب وب +دندم) هاکرکعاب لیئارسا ام اب ییوم«شپ
 نیب ءار زور كي انمخت هاکرکشل فارطاب اراهناو دروارب ایرد زا ار یولس بوو

 نیمز یور زا عارذ ودب بیرقو تخاس نکارپ فرطتاب هار زور كيو فرط

 حج ار یولس رکید زور مقر بش نا ماقو زنا مت هتساخرب موفو + و الاب ۱

 یارب ودرا فارطاب اراپماو دوب هدرک عج رموح هد دوب هتفای رتک هکناو اک

 کیا زا دو نیا ار اتد نارد زره ختم × دندرک نهپ دوخ ۴

 رایسب یالبب ارموق دنوادخ نش هتخورفا ناشیارب دنوآدخ بضغ هک دوش ناخ

3 
۱ 

 هدرک جوک توریضح هواه توزربق زا موقو × دندرک نفد اجنارد دندش تسرپ 0

  دندون فقوت توریضحرد

 مدزاود تاب

 اریز دندروا تیاکش وارب دوب هتفرک یوم هک یشبح نز ٌهرابرد نوراهو مرمو |

 اب زکم تسا هدومن کت یناهت یموم اب دنوآدخ ابا دنتنکو +دوب هتفرک شبح نز ۲

 حج زا رتشیپ دوب ملحرایسب درم یسومو +دینش ارنیا دنوآدخو هدومشن مکتزی ِ
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 ۱؟ دادعا رثس ۳۳۷

۲ 
۱۰ 

[1 

۳ 

0 

1 

1o 

۳۹ 

 س

 اش تشک مرو هیوواهو ی یسوب بدتر تعاسرد + دنا نیمز یوررب 4 کینامدرم

 نوتسرد دنوادخو رب دندمآ نوریب رهو دّیآ نوریب رد عانجا ةب هه > دزن هسره

 ورد یورک : نا ننارخ 5 نزاو داتسیا همیخ ردب ۾ نش لزان ربا

 داب نیفا اش نابمرد رکا دیونشب ارم نانخم نالا تنکواو بدید
 و

 ما × موکیم نخ واب باوخ ردو مکیم رهاظ و ۱ رب ایر رد ار اردوخ متسه هومن

 وربور یو اب #: تسا نیما نم ناخ یاترد یا ه تسین نینچ یسوم نم كنب

 دنیب یم هنیاعم | رتنوآدخ هبپشو موکیم نخ اهزمر رد و اراکشاو

 نافیارب دنوادخ بضغو × دیدروآ ت تیاکش یوم نم دنیرب هک دیدیرت
 زب لا مر كیا بس تساخرب همی یور زا ربا نوجو  تفرب ۵ میش __ِِ

aتب 3  

 سوم نوراهو + دوب صوربم كنپاو درکه i مر رب نوراهو دوب ر

 هجا كیزرو ها اک هدرکتقاح هکاریز راذکم ای اراک نیا راب ماقآ یا یاو تفك

e 1نوچ هک دشاب * م  Eفصن ا نوربب ص  Eسوپ  

 تنه ۹ تخادنایم ناهد طقف 1 ایت ا ىن ب

 لخاد ن 1 زا دعبو دوشب سوبح ءاکرکشل نوری زور تنه سپ دشیف لج زور

 مرم ندش لخاد اتو وب دنام سوبح هاکرکشل نوری زور تفه مرم سپ *دوش

 ناراف یار رد هدرک چوک توریضح زا موق نا زا دعبو + دندرکن جوک موق

 چ دندز ودرا -

 جت >

 مدزبس باپ

 شب هک ارناعک نیمز ات تسرفب ناسک + تنک هدرک باطخ ار یوم دنوآدخو

 ارد ماذکره هک ن ای طبسرهزا اررفت كی دنکیلج مداد لس ۱

 ہہ

 ^ 0 rممه رج کل 85۳

 E از اشیا دنوآدخ نامرفب یبوم سپ ٭ دیتسرفب دشاب رورس ناشیا
 تساهنیا ناشیا یاهمانو +دندرب لیاری یب ئار تا سا تو داتسرف

 طبس زا ٭ یروح نب طافاش نوعمش طبس ز زا زور نب عومش نیر طبسز زا
 حشوه مارفا طیسز 1 ا اصر ا زا E + نب بلک ادرهي

 ن اد نولو طبس زا + وفار نب يطلق نیمايي طبس ز زا * نون نب



 ۳1۷ ۰ ۱۳ یادعا رفس

۷ 

AOS 1ا  e. RE 

 ا کاک نیاهمان تسا نیا + یکام نب لئواج داج طسز 0

 کار ارناشیا یسومو و ا و 1

 نراتیمهوکب هتفر بونع ابا سس اشیاب هداتسرف نایک ن یمز یسومساج
 مینا یوق هک دنکاس ن ر E کد دیر ۷

 دباب كی تا هرکج دیکاسنآرد کز هریک اینا للق تیض اب ۱٩
 تب سر سا E دنا اهرهٹ مق هجردو 9
 تقو 8 دیروای E زا نش لد یو ۵ نسب هراز دا

 لغدم درزن بوحر ات نیس نابای ۷ هتفر سپ + دوب روکنا ریون وجا

 یاذیثو ناچلو دندیسر نور يع هتفر و ٭ دندرک یسوساج تامح ۲

 انب رصم نعوص زا لبق لاس تنه نوربح اما 2 انآ رد قانع یب یاملتو

 بوچرب ارت زا لیرب روکنا شوخ كي اب خاشو دندما لوکتا یدو *دوب نوش ۳

 بسب E نا + دندروآ ا زا یردق اب رننود نایت یتسد 4

 × دبش ںیمان لک نیو دیدوپ تیبا د لاو | ینب هک 2 ۳0

 1 یافو نوراهو یس یسوم دزن نی هنوارو + دنتیتکرب نیمز یسوساج زا زور لهچزا 1

 "یاربو نايا فاربو دندیسر ey نابایب رد نداق هب لئارس ۱ ینب تعامج ۰

 يا یازیو + دنداد ناشن ب “راشناب ارنیمز 5 هوو ا تعاج یا ۷

 ادهشو ریشب هک یتسردبو متر يداتسرف ار ارام هڪييمزب دن دنتنک هدرک تیاکح

 ادنروآروز دینکاس نیمز رد ,کیایدرم یکی E ۳1 تسیراج 7

 هلو + مدید جا رد زی رب بو مظع رایسبو رادراصح شیاهرهشو 8

 دنراد ٌتنوکم ناتبهوک رد ر2 ن نابروءاو نایسویو نایتحو دنکاس با رد

e:شوماخ یسوم شب اروق تار وب دنکاب ندرآ هراکربو ایرد درن نایناعکو ۰  

 » موش بلاغ ن ES هکاریز مرا فّرضنرد ارناو موربروفلا غ بنک هخاس
 هکاریز مان هلباقم موق نیا اب مناوتيف دنتنک دندوب هتفر یو اب هکیناسک نا اما ۲

 ینب دزن دب ربخ دندوب ۹ بز هراب ردو چ دنر رتیوق ام ز 1 ناشیا ۲
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 ۱ دادعا رنس ۳۳۸

 هک تس | نیز مشنک ن e نآ یسوساج یارب هکینیمز دنتنک هدروا لیئارس 9

 +دندوب دق دنلب نادرم مديد نا رد هکیبوق ئانو دروخب اردوخ نانکاس
 لثم دوخ رظنرد امو دنا نارابج دالوا هک مدید ارقان ینب نارابج اجنار دو ۳

0 

 جد ۲ مل

 ۰ ےھ

دومنیم ناشیا رظنرد نینججهو مدوب له
 » م

 مدراهچ باب

 یک مقر دم دا نگو روت نه
 دنتنک ناشیاب تعاج اتو دندرک همهه نوراهو یسومرب لیئارسا ینب عیجو

 ارام نوآدخ چر ٭ متفايم تافو رح نیا رد ای مدرمیم رصم نیز رد هکشاک

gg 

 هدرک رّرفم دوخ یارب یرادرس دنتنکر کیدکیو + تسین رتهب ام یارب رص

 ورب لیئارسا ینب تعاج هورک نیا روضح نوراهو یسوم سپ نی ات
 تخر دندوب نبمز ناس وساج زا هک فب نب بیلاکو نون نب عثوبو × دنداتفا

 یارب هکینیمز دنتنک هدرک باطخ | ارلیئارسا ینب تعاج یماغ و ها دوخ

 ابزا دنوادخ رکا + تسیوخ رایسب رایسب نیمز مدوف روپع ناز زا نآ یسوساج
 دهشو ریشب هکینیز دین دهاوخ اپ و نبمز زور

 هکاریز قنات ناسرت نبمز لهازاو دیوشم درمت ډنواډخ زا راهنز × تسیراج

 تسام اب دنوآدخو تسا هتشذک ناشیا زا ناشیا ةياس دیتیبه ام كاروخ نانیا

 کس ار دیاب هک دنتنک تعامج یاب کل + دیسرتم ناشپا زا

 4 ٭ دش رهاظ لیئارسا ینب یا رب عامجا ةمیخرد دنوادخ لالج
 نابمرد هکینابا هم دوجواب یب انو 1 تناها ارم موف نیا یکب ان تفک سوپ

 را و کیم 4 كاله هیخاس التبم ابو هب ارناثیا *دنروابن نایا نم مدون ناشیا ۲
 هاکنا تنك دنوآد یوم ٭ تخاس ماوخ نايا زا رت مظعو كرزب یوق ۳

 نوری ناثیا نابزا دوخ تردتب ارموق نیا کاریز دینش دنهاوخ نایرصم
 یا هک دنا نبش ناشباو داد دنهاوخ ربخ نیمز نبآ ی ی ۱

 وت رباو یوشیم كنید هنیاعم 5۳5۲۵2 یا و هاریز یتسه موق نیا نایمرد دنوآدخ



 ۳۳۹ ۱: دادعا رفس

 تا نود بشو ربا نونس رد زور ناشیا یور شپ ونو تسا ماق ناشیا رب

 نیش ارن ۂزاوآ هکینباوط ینکب دحاو یو تن # یاری ٥
 مسق نانبا یارب هکینیمزب ارموقنیا تسناوتن دنوادخ هکنوچ + تفک دنهاوخ دنا 3

 تیز A تشک ار رد ارن را نادا دوب هدروخ ۷

 “ںنررماو حر رایسبو مشخربد هوهب هک ¥ یدوب هتنک هکنانچ دوشب مظع دنوادخ /۸

 هاک تمونع هکلب تشاذک دهاوخ ازسیب رکره اررجم نکیل تسا نایصعو ءاک
 بسجرب ارموقتیا ه هانک سپ + دنابریم مراهچو موس تشپ پ ان نارسپرب ارثاردپ ٩

 دنوآدخ نی اغا ان رصم زا ارمزفییا هکن انچ زرمایی دوخ تجر تمظع ۰

 لالج زا نیمز ئان هک مق مدوخ تایجم نکیل ۷ میز تاک تب کک ۲۱

 نابایبو رصم رد هک ارم تایاو لالج کینادرم عیج هکن هکنوچ دش دهاوخ رپ هوه ٣۳
 اا هکتسردب دیدن ارم ناو 1 هد رک راما .هیرم هد ارم دید مدون ۴

 هدرک تناما ارم هکرهو دید دنهاوتحمت مدروخ مق ناشیا ناردپ یارب هک اربیمز

 ما ارم تیم کک تاک نهآ علب نکیل × دید دهاوخن ارن زنا دشاب 1۳1

 ال او شوق تخاس مهاوخ لخاد دوب هتفر هکبنیمزب اروا دون تعاطا

 نینادرک ور ادرف دننکاس یداورد نایناعنکو . جن هکنوچو + دش دنهاوخ ۵

 هدرک باطخ ًارنوراهو یسوم دنوآدخو دیک چوک رصصب مزلق رج هارزا ٩

 ةف موشب لم دننکیم ae نیا یکب ان ٭تفک ۷

 تایعع دیوکیم دنوادخ وکب نایاب + مدیش دنکیم همهه نم رب هک ار لیئارسا ینب ۸

 + دون مماوخ لع اش اب نانچ مه دیک نم شوکر د اش هکنانچ هک مىق مدوخ -
 ئاغ بسحرب اش ناکدش هدرمش عیجو داتفا دهاوخ ار نیا رد اش یاهشال ٩

 هراب رد کاش د دیا هدرک ها رب ک ا لامى ااش دع ۰

 دش دیهاوخغ لخاد زکره منادرک نکاس نارد ارامش هک ترک دایر در تک ا کک

 هک د یک اهنا هرابرد هک ایش لافطا ما ٭ نون نب هنفي نب بیلاک ر ڪم ۲۱

 دیدرک در اش هک اربنبمز ناشیاو درک ماوخ لخاد ارن اشیا دش دنهاوخ هدرب اغيب
 اش نارسپو » داتفا دهاوخ ار نیا رد امش یاهشال نکیل + تسناد دنهاوخ

 ۍاشال ان دش دهارخ لمح ارامش یراکانز راب هدوب هرآوا لا لیجار



  oدادعا رفس ۱9

 ینعب دیدرکیم یسوساج ارنیمز هکیاهزور رات بسحرب * دوش فلت ارس رد اش ۲۶
 دیهاوخ لم لاس لهچ اردوخ ناهاک راب زورره ضوعب لاس كي هزور لهج
 اهب انا هتبلا هک منک متسه هوهب هک نم * تسناد دیهاوخ ارم تالاخشو دش ٥

 نش فلن ار نیا ردو درک ماوخ دناش ا دضب تعاج ني

 هداتسرف نیمز یسوساج یارب رب یوم هکیناسک نآ ۱ ناو *درم دنهاوخ ی

 دنمهلکوا زا ارنعامج مان هدروآ ناز هرات دب ربخ دنتشکرب نوج ن او کوب

 دنوادخ روض دندوب هدروا نیمز "هراب رد اردب ربخ نیا کاک نا ۱ × دننخاس ۷

 هتل ات یاب هکیتاتآ لمس ر تا نب عشوب اما *دندرم ابو زا ۸

 ٹک نزار ینب عیمجب ارن :انضم نبا یسوم نوچو *دندنام لنز دندوب هتفر نیمز ٩

 ككنیا دنتنک قمارب چ E OA EE CE موق 4.

 یموم ¥ ما هدرک هاکاریز موربم تسا هداد تعو دنوادخ هکیناکبو مرضاح ٤ا
 دیورم ٭ دش دهاوخت ماکبراک ن یا نکیل دیاغیم زواجت دنوآدخ نامرف زا ارچ تفک 4۲

 ارز ٭ دیوش مزهنم دوخ نانمشد شپ زا ادابم تسین امش نایم رد دنوادخ اریز ۳
 کنوچو داتفا AER EE .ایتیلاع

 ناشیا نکیل چ دوب دهاوخن ام اب دنوآدخ اذهل دیا نادر ور بت دات ور راک

 نورمب هاگزکشل نابمزا یبومو دنوآدخ دیع توبات اما دنتفر هوکرسب رکت هارزا

 ننآ دورف دندوب نکاس ناتسهرک نارد هکناینامکو نایتیلاع هاکنآ *دنتفرن هم
 × دنلخاس مزیینم امرح اتو دندز ارناشیا

 مهدزناپ باب

 ناشیاب هدرک باطخ ارلیئارسا ینب * تفک هدرک باطخ ارسوم دنوآدخو

 دیهاونهو *دیوش لخاد مهدیم امشب ارنا نم هکدوخ تنوکس نېمزب نوج وکب ۳
 اب رذن یافو هد هجو یناخوس ینابرف هچ دنارذکب دنوآدخ یارب نیشتا هیده

 دنوآدخ دخ هه وبشوخ هي ده تراز د یارب دوخ یاهدیغرد اي هلفان یارب

 ۳ بده 4 و رک اردوخ هده ا + هک زآ ی زا 3



 ۳9 10 دادعا وقت

 ره نهی هخ ذر یار اب یننخوس ینابرق اب ب ر نج ر كن تر یک ا 9

 نش طولخ مرن درآ ؛نیا رع ود یدرآةیده یار جوف ةهح اب + نک رضاح رب

 با ارش نبه كلث كب یتخر بده ةهعمو + نکر ضاح نغور نېه ثلث كباب

 نوم قاب یارب یواک نوجو * نکرضاح دنوآدخ ةهحم یئوبشوخ یارب

 هاکنا + یکیم رضاح دنوآدخ ةه یتمالس ةجیذ یارب اب رذن یادا یارب بد
 + دنارذکب واک اب نغور نیه فصناب نش طوع مرن درارذع هس یدرا ذیده ةهجب

 بو کا هک یل

 هیسارب وبشوخ نبش یده ان نارذکب بارش نبه بنصن یتخمر ایده یاربو 1٠ ی
 هلاغزب رهو هنبرن بره یاربو چوفره یاربو واکره یارب نیچه *دوشب دنوآدخ ۱۱

 هرامث ینفاوم كيره یارب ممق نیدب دیکرضاح هک هرایث بسح رب 9 هدرک لر

 بارذکیم دلو یاربوبشوخ نیل یه نوچ نّطوتم ره مدیا لعاب ۳
 هکره دنیزک اوم اش نایرد هڪيبرغ رکاو + دروای اج روطنیاب اررماوا نيا ۶

 دنوآدخ یاربویشوخ نیسنا ةیدم دهاوخم دشاب اغ نابترد ایم یاهنرف رد -

 تعاچ لها هکایث یارب ديان لعزین وا دیئانبم لع ام هکبعونب دنارذکب ٥

 یاپاسنرد یدبا ةضیرف دشاب هضیرف كب دنیزک وار اش دزن کک ع یاربو دیتسه ا

 امش یارب کح كيو نوناق كي + تسا بیرغ لثم دنوآدخ روضح امش لثم اش 1

 اریموم دنوآدخو ٭ دوب دهاوخ دنیزکاوأم امش ی نايم رد هک یبیرغ یاربو ۷

 نم هکینیمزب نوج اوب نایاب هدرک باطن ار لما رتا # تنک هدرک باطخ ۸

 ةیده هاکنا ديرو نبمز لوصحم زاو + دیوش لخاد 9 اند انا ره های 9

 ینتشارفا هی.ده ةه درک دوخ لوا ریخ زا ٭ دینارذکب دنوآدخ یارب یتشارفا ۲,

 دوخ لو ربجخ زا + دینارذکب ارتا نان نمرخ ناف هیده 4 دینارذکب ۱
 اطخ ارهس هاکرهو +: + دینارذکب دنوآدخ یارب دوخ یاهنرفرد ینتشارفا هبدم ۲

 ینعب * دیشاب ہدرواین اع تسا هتنک یوم دنوآدخ هک اررماوا ںیا عیج هدرک ۲

 دومرف ربا دنوآدخ هکیزور زا دومرف رما ارامش یوم هطساوب تک جر ۳

 تعامج عالطا نودبو اوس راک ن یا رکا سپ » امش یاهنرف رد دعبب , نازاو ٥

 ینوبشوخو یناخوس یفابرق یارب ناوج وک كب تعامج “یان هاکنا دش هدرک
 رئزب كي و دننارذکب مسر قفاوم نا ینخر هیدهو یدرا "هیده اب دنوآدخ ةهجب



 ۱0 دادعا رثس ۳

 ناشیاو دبا هراثک لیئارسا ینب تعامج ییا یارب نهاکو »هانک ناب ر هه ۵۰

 ةه اردوخ ابرق ناشیاو تسا كش اوهس راک نا هکاریز دش دنماوخ هیزرمآ

 دنوآدخ روضحم شيوخ وهس ةهح اردوخ هانک ینابثو دنوآدخ نېشتآ هی ده

 دشاب نکاس ناشبا نابمرد هک یبیرغو لیئارسا ینب تعاج “یانو + دنا نینارذک ۰
 اوهس رفن كي رکاو ٭ دوب لش 0 تعامج "یاب هک ارز دش دنهاوخ نبزرمآ ۳۷

 ةه نهاکو * اب هانک ینابرف یارب هلاسکی "هدام وب ہاکتآ دشا هدرک اطخ ۳۸

 دنوآدخ روضح دوب یتسنادان زا وا یاطخ هکنوچ تسا هدرک و هنس هکینکنآ

 اطخ اهم هکیسک ةهجم × دش دهاوخ تیزرماو دونب هرانک یو ةهجس ات دک هراثک ۹

 كی دشاب یاس ناشیا نابمرد هک یبیرغ هاوخو لبئارسا ینب زا یّطوتم هاوخ دک
 بیرغ هچو نطوتم هج ديان لع دنلب تسدب هکینک اماو دوب دهاوخ نوناف ۲

 هب دش دهاوخ عطقنم دوخ نايم زا صخشنا سپ دشاب هدرکر فک دنوآدخم وا

 د کش ار رب A E ا

 ا 9# اروا ۳ ا جزو هک ¢

 دنتشاد هان سبحرد ارواو + دندروآ تعابج یانو نوراهو یسوم دزن اروا 4

 صخش نیا تک یسوب دنوآدخ و × درک دیاب هچ یو اب هک دوب شن مالعا کاریز ٥

 × دنگ ر اسکنس اھکنس اب ہاکرکشلزا نورد اروا تعامج “یا دوش هننک هتبلا

 هکنانچ درو دندرک راسکنس اروا هدروآ هاکرکشازا نوریب اروا تعامج یا سہ 7

 × تفنگ هدرک باطخ ار سوم دنوآدخو +دوب هدزکررما سوب دنوآدخ ۲۷

 شیوخ تخر یاه هشوکرب دوخ یارب هک وکب ناشیاب هدرک باطخ ارلئارسا ینب ۸

 ٭ دنراذگب تیصیص ةشوکر هرب یدروجال رو دنزاسب تیصیص دوخ یابنرقرد

 0 اا مانو ديرك ن نارب ات دوب ذهاوخ تیصیص ان ةهجبو ۹

 یون دیگیم ان ابا یب رد اش ۵ هک دوخ نامثجو الد یبرذو دیروآ اب
AA ê,دوخ یادخ جم و دو ام | الی  eدیشاب  + 

 مشاب اش یادخ ان و نوریب رم نیمز زا ارامش هک مت مسه اش یادخ وه نم €

 بت تا هرهب نم



 ۳۹ ۱۱ دادعا رفس

 مدزناش باب

 نب نواو او بایآ ی نارسپ رب هاو ناتادو یوال نب تات نب راپصی ست *ِ

 تسیود ینعی لیئارسا ینبزا یضعب اب × هتفرک (ناسک) نییوار نارسپ تلاف ۲

 روضح دندوب فورعم نادرمو یروش ناکدیزکرب هک تعاج نارورس زارفن هاناو

 دوخ دح زا اش دنتنک ناشیاب نش عج نوراهو یوم لباقبو +دنتساخرب یوم ؟

 نایمرد دنوادخو دنا سدنم ناشیازا كيره تعاج ام اریز دیئانیم زواج

 سوم نوجو ا Ee ارنتشیوخ ارج سپ تسا ناشیا 4
 تنگ هدرکباطخ ارو تیعج یاو حر حرو وقو +داتفارد دوخ یورب دیش ارنیا

 ا وم ا یو ناز e هکد اد تو E دنوادخ ن .رادادماب

 2 دزن اروا تسا تیرکرب دوخ یارب ارکر هو ا دهاوخ دوخ 2 اروأو

EVE EEتیعرج ییاقو حروف یا دیربکب دوخ یارب اه رب اهرمج هک  

 کی کتاو RAA A ES دخ روضح ادرف EAE EE 5 او *وت

 زواج دوخ دح زا امن یوال نارس یا دش و 09و ا

 هک تسا ماش دزن ایا دیونشب یوال ینب یا تنک ح رو یسومو + دیئایم
 دروایب دوخ درد اراش ات تسا هدرکز اتم لیئارسا ةعاج زا ارامش لیئارسا یادخ

 +< ساب ناتیا تسلخ یارب تعاج روضحو دان تسدخ دنا دخ ےک رد

 × دیلطم زی ارتاک ایاو درو و نک وال ینب تناردارب عیجو ارتو ۰
 وارب هک تسیچ نوراه اماو دیاهش عج دنوآدخ < اش ون تی یاغو وت ةمحا زا 1

 ناشباو دناوخم اربایلا نارسپ ماربباو ناتاد ات داجبرف یسومو × دیکیم همه ۲

 یدروآ نوریب تسیراج دهشو ریشب هکینیمز زا ارام هک تسا 1 ابا بهای دنتنک ۳
 مهارامو *یزاس نارّجح امرب اردوخ یار" هک یزاس كاله زین ارحرد ارام ات ۶

 اب اهناتسکاتو اههعرزم زا یتیکلمو یدرواینرد تسیراج شو ریشب ۰ هکینیمزب

 نش كانمشخ رایسب یمومو × دما میهاون یگیم ار نامدرم نیا ع زایی یدادن ۵

 ناشیا زا کینو متفرکت ناشبا زا رخ کكي اینم روظنم ارناشیا ةيده تنک دنوآدخ
 روضح ادرف دوخ تبعمج یان اب وت تفکا حزوقب یومو # مدناسرن نایز ٩

 ا

 ےہ رح



  aدادعا رنس ۱

 ابرو هتفرک اردوخ ربجم سکرهو +نوراهو ناشیاو ون AS دنوادخ دخ ۷

 وایب دنوآدخ روضح رمج هاج و تسیود ینعب دوخ رمج یکم اشو دراذکب

 E سکره سپ + دیروای اردوخ رمج كی رھ نوراهو زینوت ۸

 نوراهو یوم اب عاتجا * همیخ هزاورد دزن هدراذک نا زارب روحو باب ارد: او

 درک عج عاتجا ٌةميخ رد دزن ن اشیا لباق ار تعاج مات حزوقو * دنداتسیا ٩

 ارنوراهو یوم دنوآدخو ٭ دش رهاظ تعاج یمانرب دنوادخ لالجو ۲

 كالم هظح رد ارنانیا ات دیکر ود تعاج ع نیا زا اردوخ ٭ تنک هدرک باطخ ۲۱

 رشب مان یابحور یادخ هک ادخ یا دنتنک هداتفا رد یورب اا سس مچ 11

 وو + یوش كانبضغ تعاج مانربو دزرو هانکر ثن كي 1 ك

 نانأدو حروق و فارظا زا ها ارعاج +٭ تفک هدرک باطخ ۳1

 لئارسا جیانمو تقر ماریاو ناناد دزن هتساخرب یسوم سپ +دیوش رود ماریاو ٥

 نامدرم نیا یاههمیخ دزن زا تفک هدرک باطخ ارعاجو * دنتفر یو بثعرد 1

 ناعاک ههرد ادابم دیئانم سلب تسا ن رسا نارا ٩ ایم تو یا و

 دندش رود ماریاو نانادو حروف نکسم فارطا زا سپ ٭ دیوش كاله نائبا ۷

 دوج e دوخ لانطاو نارسپو نانز اب نما نورب ماریاو نانادو

 تسا هداتسرف ارم دنوادخ NS دیهاوخ نیاز :ا ی تنگ یوم × دنداتسبا ۸

 ا ا .5C نیا رکا ا هدوبن نم هدر ابو ا اهراکنیا م ا 1۳

eا ٭ ت 1  eو ناد نیزو 1  

 نیا هک دینادب هاکتآ دنور ورف كنز روکب هک دملبب ناشیا كلوام عیج اب اراشا

 دش غراف ناخ نيا هه ننکزا نوچو + دناهدون تناهآ اردنوادخ نامدرم ۲

 ازناشیا هدونک اردوخ نامد نیمزو + دش هتفاکش درب ناشیا ریو هک ۳۲

 بت اشیا لاوما ئاغ اب دنتشاد حروب قلعت کار :اسک هه و ناشیا یاههناخو

 دما مب ن ناشیارب نیمزو دنتفر ورف روکب كنز تشاد یلعت ناشیاب هچره اب ناشیاو ۳
 دندوب ناشیا فارطاب هک نایلیئارسا عیجو +دندش كاله ةعامج نايب زا هک ۶

 روضح زا شتاو +دعلبب زین ارام نیز ادایم دنشکاربز دنخیرکن اشیا عمن زا ٥



 To ۱۷ دادعا رفس

 تفاوت تلقی لک درون هکر هانی د ن ا
 e نب 0 Ee ار یوم دنوآدخو 3

 شوپ 3 ناب e ناشیا نا اراک یا ۸
 ان ت یی زن ربا کنوج وچ اریز و

WO, 2 0 ِت ۳  Eلاری  

 2 ا نوراه دلو نرو اکدای

 ی ها ۲ ن زورا ادرار و را ی یک لا وب کا

 اد ۲ نایمزا در اتو

 رج تنگ نوراهب سومو ٭ دنداتفارد 9 نانیاو مزاس كالم ناکا 11

 کوس یدوزبو زیرب نار 2 راذکب نآ ارد عدم یور زا شا تا هتفرک اردوخ

 ابو و تنارب دنوادخ روضح زا بضغ اریز نک هراثکن اشیا یارب , هتفر تعامج

 تعامج نایبرد هتفرک ارنآدوب هتنک یسوم کے نوراه سپ *تسا كش عورش ۷

 هراذک موف ةهج و تخرب ارروخب سپ دوب لش عورش موق نابمرد ابو كنباو دیود

 ددعو + دش هتشادزاب ابو و داتسیا ناکدنزو ناکدرم نایمرد واو *دون 4

 داحرد کنانا یاوس دوب دص تفهو رازه هدراهچ دندرم ابو زا هکیاسک

 ابو و تشکرب عاتجا میخ ردب یسوم دزن نوراه سپ + دندش كاله حروف 0.

 ٭ دش عفر

 دنه باي

 i E EEE E O E +× تفک هدرک باطخ | ریوم دنوآدخو . !
 اصع هدزاود ناشیا نازورس عج زا ابا نادناخ ره زا اصع تكي ركب اهاصع



 ۱۸ دادعا رفس ۳۳۹

 ارنوراه مساو * سیونب وا یاصعرپ ارسکرم مانو ناشیا یأبا نادناخ شعر

 اصع كي ناشیا یابا نرادناخ رورس ره یارب کاریز سیونب یوال یاصعرب
 تاقالم اش اب نم هکیاج تمات بش شب عایجا همیخرد ااو * دوب دهاوخ

 دروآ دهاوخ هفوکش وا یاصع مکی رابتخا نم هک ار یصخشو *راذکب کیم

 ب ایا یسومو دون هاوخ تکاس دوخ زا دانکیم امشرب هک ارس یب ۂمہک
 ره یارب اصع كی دنداد اهاصع اروا اشیا نارورس عج سپ وک لارا

 نایمرد نوراه یاصعو نا یابا ناد اخ بسحرب اصع هدزاود لا

 + دراذک تداهش ةمیخرد دنوآدخ روضع ار هاصع یبومو * دوباهنآ یاهاصع
 هک نوراه یاصع كنيا دش لخاد تداهش همی یوم نوچ زور یادرف ردو

 نیاز مادابو هدادلکو ا هرو دوب هتفکش دوب یوال نرادناخ ةهجم

 هدزوا نورس لیئارسا ینب عیج درن دنوآدخ روضح زا اراهاصع ة۵ یبومو + دوب

 یاصع تنک یسوم هب دنوآدخو * دنتفرک اردوخ یاضع هدرک هاکن كی ره

 هتشاد هاگن دم یانبا نی ارب تمالع ةه ات ر اذکب ز راب تداهش ور شپ ارنوراه

 کیو و درک نانچ یسوم سپ *دنری ان یئان عفر نم زا ارن :اشیا همپهو دوش

 دنشک هدرک ضرع یسوج لیئارسا ینیو ٭دوغ لع دوب هدورفرما اروا دنوآدخ

 نکس E كيدزن هکره ۷۳ كاله ام عیج عوشیم كالهو یناف كنيا

 موش ناف اما )دمی اب وات

 2 پاپ

 لنت ارسدقم هانکو تاب تیبا ن نادناخو تنارسپو وت تنگ نوراهب دنوآدخو

 دوخ ناردارب مو × دیوش لمح اردوخ تناک ها وت اب تنارسبو وتو دیوش
 ٤ 2 ی ا انا كيدزن دوخ اب دنشاب وت انا میس ک یا نعب

 ارت تعیدو ناشیاو * دیشاب تداهش ةميخ شپپ تنارسپ اب وت اماو دنیا تمدخ

 ۱ ت بایت یک درا اار یک ناق اتسیدواو
 اب ارعایجا ةمیخ تعیدو نش قفتم وت اب ناشیاو زین اشو ناشیا دنریب ادایم

 و سدق تعیدو و *دیابن كيدزن امشب یبیرغو دنروآ اجم همیخ تسدخ اق



 ۲۳۷ ۸# دادعا رفس

 نم اماو *دوشن یلوتسرکید لارا ینبرب بضغ ات دیراد هاکن ارعذم تعیدو 1

 ع مرگ لیارس یی نامز زا ارناب ال اش ناردام كا

 دیراد اک ی باج ن ۳ ی میذم راکر ره ةهج اردوخ 2

 دشابا شف مارا تم رخترات مداداشب a تمدخو

 سشتآ ا 99و ۹

 ید ا ناشیا * هی ده ره دوب دهاوخ راز | < نیا دوش هتشاد واک

eر يارب ایا دننارذکب ا هک ناشی مرج ینابقرهو  

 یارب درون نا روک ره رو اراآ س 0 در دنا نبوت 1.

Enره مداد يدبا هضیرفب ت تنارتخدو تنارسپ هبو وتب زر لیئارس  

 لصاح نیرتپب یاو نغور نیرتم یا × دروخم نآ زا و ناخرد هک ۲

 هچ ره یاهربون * مدیخم وتهب دنهدیم دنوآدخع کار انا یاهربوت ینعب هلغو وم ۲

 رهاط ون ةناخرد هکره دشاب وت نآ زا و ج دزن هک تسا ن ناشیا نپزرد

 هچ رهو ا ا دوشب فقو لیارسارد هچ رهو  دروخ ناز زا دا 4
Eهجو ناسنا زا هچ دننار کم دنوآدخ یارب کید یذ ره زا  

 كاا ما ر دازتسخغو یهد هیدف هتبلا ارت اا | ةدازتسخ اما اب زا ماهجزا

 ی e ا × نب هیدف 17

 E 3 یتیم هب دو ۳ ۶ زب هداز تست ا

 : E * نازوسب تک یارب وبشوخ رطعو نیئتآ هیده ةهج | اه بو ۸

 ید ا زا ت 9 ا ا 1



 ۱٩ دادعا رفس ۳4۸

 ناثبا نیمز رد وت تنک نوراه هب دنوآدخو +دوب دهاوخ دباب ات كم دهع ۲۰

 وت بیصن دوب دهاوخن یبیصن وت یارب ناشیا نایمردو تفای یماوخن كلم چیه

 دارا ربع نت كلی وال نیو + ممه نم لاراب نایردوت كلی
 دعب و ۶ عایتجا همیخ تمدخ ینعی کام هکبتندخ ضوعب مداد تیم یارب ۲

 ٭ دنریب نش لمحت ارهانک ادابم دنیاین كيدزن عاهجا ةع لیئارسا ینب نیازا

 یا ره رد سا تفرش ناغنا هاک لمحمو دنکب ار عاتجا ج یه نایدالاما ۲

  تفای دانه اوخم كلم لیئارسا ینب نایمرد ناشیاو دوب دهاوخ یدبا ةضیرف امش

 دننارذکب نتخارفا ةيذه یارب دتوادخ دزن انا هکارلیارسا یب ردع هکآربز ۶

 ا لیئارسا یب نایمرد هس متنکناشیب نیر بج تم هم نایاب
 زین ارنایوال هک "* تفک هدرک باطخ اروم دنوآدخو ۷ ماب دنهاوخن لک

 مداد تكلم یارب اشب لیئارسا ینب زا هک اریرشع نوچ وکب ناشیاب هدرک باطخ

 رشع زا یرشع ینعب نآ زا اردنوادخ یتشارفا ةيده هاگنا دیربکب نانیا زا
 باسح تثخرچ ریو نمرخ لغ لثم اش یارب ایش نتشارفا ةیدمو + دینارذکب ۷
 یتتشارفآ يده دیرکی لیئارسا ینب زا هکیاهرنع ههزازی اش روطنیدب + دوشیم ۸

 × دیهدب نهاک نوراهب اردنوآدخ ینتشارفا هیده انا زاو دینارذکب دنوادخ یارب

 س قح تمسع زاو ابا هب یا زا واخ هیدهره دوخ یایاده عینجزا ٩
 هاکتا دیشاب تینارذک ا زا اراهنا هبپ هکیماکته یکب ارناشیاو »دینارذکب اما ج

 اغو + دش دهاوخ باسح تشخرچ لصاحو نمرخ لوصحم لغم نایوال یارب ۱

 همیخرد هکیتمدخ صضوعب تسا اش دزم نیا کاریز دیروخم اجرهرد انا اش نادناخو

 لىخ اا ببسب سپ دیشاب نیارذک انآ زا ابا هبب نوچو  دیکیم عاتجا ۲

  دیریپ ادایم دیکن كاپان ۳ درس و یاهزیچو دوب دیهارخت هانک

 .مدز وب باب

 هکیتعی رش ةضیرف تسا نیا * تنکهدرک باطخ ارنوراهو یسوم دنوآدخو
 ۔ےیع نارد هک كاب خرس واک هک وکب لیئارسا ینیب تفکہ دومرف رما ارنا دنوآدخ

 ,نهاک ر ازاعلا هب ارناو +دنروایب وت دزن دشاب نماین شندرکر ب غویو دان ؟

۱ ۳ 



 ےک

11 

۱0 
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 ۲۳۹ ۱٩ دادعا رس

 نه رازاعلاو × دوشهتشک یو یورشپ هدرب هاگرشل زا نوریب ازناو دب

 تنه ارنوخ نا عایجا ةميخ هاکشہ یوسبو دربکب نآ نوخزا دوخ تشناب
 نیکرس اب نوخو تشرکو تسوب دوش هتخوس وا رظنرد وکو +دشاپب هرم

 واک شا ن ایمرد ار اعا ما هتفرک زمرقو افوزاب ورس بوج نهاگو *دوش هتخوس ن 1

 ولعب و نور ات اردوخ ندبو دیوشب اردوخ تخر نهاک ۱

 ۲ ارا کیک ES دوش لخاد هکرکشارد

 ٭ دشاب سجن ماش اتو دهد تا اردوخ ندب و درک دوخ تخر

 دراذکب كاپ یاج رد هاکرکشل زا نوری هدرک عج ر اکر تسکاخ رهاط صختو

 هاکینبرق نآ دوش هتشاد هاکن هیزنن بآ یارب لیئارسا ینب تعاج ةهجم ناو
 دشاب سجن ماش اتو دیوشب اردوخ تخر دنک عمج ارولک رتسکاخ هکیسکو * تسا

SCEهک رو  OATدهاوخ یدبا ةضیرف قاب کات  

 زور رد صقاو × دشاب سجن زور تنه دیان سل ا ار یدآ ره تيم کره رب تو

 زور رد ارنتشیوخ رکاو دشاب رهاط مته زور ردو دک كاپ ی ناب ارنتشیوخ مب مس

 NSS ۲ دوب دا هاط من نه زور رد ها

 فر ولم اردنوآدخ نکسوا دنا ۹ ردوو وو ا دا ۳

 نشن ںیشاپ وارب هیزنت بأ را هکنوچ دوش عطتنم لیئارسا زا صخت ناو تسا هدرک

 یارب نوناق تسا نیا ٭ تسا یقاب یورب شتساجنو دوب دهاوخ سجن تسا

 تنه دشاب همیخ نارد هکرهو دوش همبخ نآ لخاد هکره دریپ ذديخ رد هکینک
 دره دشابن هتسب ا ی 1 * دوب دهاوخ ا

 ا رمان ر ٭ دنزیرب فرطرد ن ارب ناور و او درک اک ۸

 ۷ "ِآا ر رھا ص ن ی ۳ تن ۷۹ 1

 ریهطت ار روج ب ردو دئابب او ردو دوس زور رج ر



 . Ytدادعا رنس ۲۰

 هکنوچ دوش عطتنم تعاج نایمزا صخش نآ دنکن ریهطت ارنتشیوخ كش سچن

 ٭ تسا سجن وا ت تسا نشن نیشاپ کا

 اردوخ تخر دشاپب !رهیزتت بآ هکیسکو دوب دهاوخ یدبا ةضبرف ناشیا یاربو ۲
 صخش هک اربزیچ رهو ٭ دشاب سجن دک سل !رهیزنت بآ هکینکو دیوشب ۲

 دوب دهاوخ سیم ماش ان دیان سم ارنا 1 مر دوب دهاوخ سجن دیان سل سچ

 متسب باب

 شدات 2 موقو دندپسر نیص نابایب 1 » برد لئارس ۱ یب تعاج اتو

 دوبن 7 ارج یانو ۷ دش نفد هتفای ت تاف و اجنا رد عرمو دند تسانا

 هکشاک دنتنک هدرک تعزانم یوم اب موثر + دندش عج نوراهو یسومرب سپ

 ۱ ا تعاج ارچو رب رم دنوآدخ روضحرد ام ناردارب کیتقو مد عمدرمیم

 i ® ارچ رصم زا ۱ رانو < مرج ایا رد ام ماهبو ام ات دیدروآ نابایب نیاب ه

 مه باو تسینراناو ومو رينا و تعارز یاج هک دیروابب دب یاج نیاب ارام ات

 ين ا تا

 عاتجا میخ رد دزن تعاج روضح زا نوراهو یومو + شون هج تسین 1

 دنوادخو + دش رهاظ نانیارب دنوادخ لالجو دنداتفا رد درخ یوربو دندنآ ۷

 عج ارتعاج نوراه ترداربو وتو رکب اراصع ٭ تفک هدرک باطخ ار یوم ۸

 ناشیا یارب اربا سپ دهدب اردوخ با هک دیئوکب رص نیاب ن ناشیارظنرد هدرک

 اراصع یبوم سپ بدان ياش ار ا تعاج هدروآ نوری هر زا ٩

 ارتعاج نوراهو ی یسومو ترک: دوب هدومرف اروا کنانچ دنوادخ دنوادخ روضح زا ۰

 ۱5 ا یا تنک ناشیابو دندرک عمج هر 8

 یاصعاب هبنرم ود اروزص هدرک دنلب اردوخ تسد یسومو * مرو وا نوریب امش یار 1

 دنوآدخ و ¥ دن دیش و ناشیا ماهبو تعاج هک دم نوریب رایت ۷ دز دوح ۲

 سیدقن لیئارسا ینبرظنرد ارم ات دیدومن قیدصت ارم هکنوچ تفک نوراهو یسوب
 »۶ تشاس دیهاوتت لخاد ۾ اهداد ۳ کم , ارتعاج نیا ا اذهل دیناغ

 اردوخ یاو دندرک مصانع اچ اب لیارس | يب اج هییرم با ت تسا نیا 1

4 

 ےس

 < مودا كلم دزت شداق زا نالوسر رمو و توت ریال ناشیا نایمرت



 ۲: ۲۱ دانعارنس

 تسا نش عقاو امرب هک اریتقشم یا هک دیوکیم نینچ لیئارسا وت ردارب هک داتسرف

 مدوبیم نکاس رتضمرد یدیدم تو E IT × یادم وت |

 دابرف دنوآدخ دزن نوجو +دندومن یولس دب ام ناردپ ابو ام اب نایرصمو ۱٠
 ام كنياو دروآ نوریب رصم زا ارامو داتسرف تشرف نینش ارام زاوا و مدروارب

 مرذکب وت نیز زا هکنیا ان ٭ تساوت زد راو تی ۷

 مار امرا لب دیشونمهاخم اما ا بآو تشذک هاو نانکات هعرزم زا
 مبهاوحت فارحنا پچ اي ت تسار فرطب مشاب هتشذکن وت دودحزا اتو تفر مهاوخ

 مأوخ نوریب ریشمش بوت ةلباقبالاو تشذک یھاوخن نم زآ تنک ریو مودا * درک ۸

 هو تفر مهاوخ ماع یاههارزا دیننکیو باوجرد لیثارسا ین دنا ٩

 مرذکیم دوخ یا ياپ رب طتف داد ماوخ ارنا تمیق ۳2 بآ زا زا مشاومو نم

 نانیا لباذب یوق تسدو رایسب قلخ اب موداو تشذک یهاوخن تنک سبو ۰
 سپ دهد هار دوخ دودح زا ار لیئارسا هک دشن یضار مودا روطنیدب ا ن

 شداق زا لیئارسا ینب تعاج ییا سپ × دیئادرک ور وا فرطزا لیئارسا ۲

 دزن روه هوکرد ازنوراهو یسوم دنوآدخو *دندیسر روه هوکب هدرک چوک ۲

 اریز تسوہپ دهاوخ دوخ موقب نوراه * تنك هدرک باطخ مود نیمز دحرس ۲

 OSE ROE E لوق زا هجرس فا اش هکنوچ

 هتشادرب اررازاعلا شرسپو نوراه سپ +دش دما ون لخاد م داد لئیارسا 0

 ناشوپ رازاعلا شرسبرب هدرک نورببارنوراهسابلو +روایب رک زارفب ارناشیا ۲

 هکیروطب سوم سپ + تسوپ, دهاوخ دوخ موقب هتفای تافو اجنارد نوراهو ۷

 روه وک یارب تعاج میان ظنرد ناشبا هدوم لع وب هدومرف رم اروا تنوع
 نورامو دیناتوپ رازاملا شرسبب هدرک نوری ارنوراه سابل یومو + دندمارب ۲۸

 نوجو × دندمآ د هوکزا زا رازاعلاو یسومو تفای تافو هوک 4 ةلقرب ابن رد 11

 زور یس نوراه یارب لیئارسا نادناخ ج درم نوراه هک دندید تعاج یی

 + دنتفرک متام

TEM 
 مرانآ ءارزا لباس هک دیش دوب نکاس بونجردو درع كلم هک یاعک نوچو ۱



  ۳۹سفراغداد!۲ 

 یارب لیئارساو ٭ درب یوصاب ازای ۱ یضعبو درک كنج وا شا اب لر ۳

 ارناشیا یاهرهش یان ا ارموقتیا رکا تنک هدرک رذن دنوادخ دنوآدخ

 e  لیارسا ی د دواک سپ *تخاس ماوخ كاله لكلاب ۳

eناکم ناو دننخاس كال لكلاب | ارناشیا یاهرهشو ناشیاو درک ملس  

 رود ارمودا ا نیم ات دندرک چوک مزلقرحج + رب روه * هوک زاو ب دش ثیمان هبرح ۽

 دننکدروآ تب تیاکش یسومو ادخرب موقو + دش كنت 9 موق لدو دنز 0

 تسب مه باو تسین نان هکاریز مری ناب برد ان دیدروارب ارج رصم زا ارام هک
 ا دنوادخ سپ ۸دراد تهارک بس ارح نیازا ام لدو 1

 یو در موو و لیئاربا زا ریثک یورکو دندیرک | رموق هداتسرف موق ۷

 دنوآدخ دزن سپ ځدروا EEE ریز ما هدرک هک هما

 یسوب دنوآدخو +دون E ام ات نکا اعد ۸

 دهاوخ دکر ظن نارب هک دش نیزکر هو رادرب "نذرب ارن او ینیثنا رام تنک

 رام رکآ هک دش نینجو درک دنلب منی EE اه بیس سس ۲

 لیئارسا نیو . * دشیم ننز نیجنرب رام ن رب ندزک ها درج دون یک ریسک ]

 ر مرابع ی یبعرد هدرک جوک توبوا زاو هو ودرآ توبوآ رد هدرک جوک 2 ا

 میوک اما اه × دندز ودر تس ۱ باتقآ | عولط فرط باوم لباقم رد ا

 نابای رد هک نورا نفرات درک جوک اجزا + دندز ودرآ دراز تداوب دک ۳

 نایمرد جم د ا هک اریز دندز ودرا داش سم نایروما دودحزا چرخ

 هدوشیح هلک دنوآدخ یاهکنج بانکرد ةهج نیا ز زا ت سا نابرجاع باوم 1٤

 نکس یوسب هکیاهیداو ةناخدورو × نونرآ یاهیداوو هقوس رد بیهاو ۶
 دندرک وکر ثب هب اجناز زا مادر هک بو دوم تا و 4:

 ناشیاب ا نک عمج ارموق تنک یبوب شا هراب رد دنوآدخ هک بس نا یاج ن ان
 مش « یا شوجب هاچ یا هدندیئارس اردورس ا لیئارس 2 هاگنا مهد ۳ ۷

 هدندنک | را یخ یابجنو ءدندز ضح نارورس 4 کما + دیناوخم ۸

 جوک هتاتم ات ن هرابایب زا ناشیاو رد انا دوخ EAL کاح ناجم

 ند هکر دب ټوماپ زاو + تومایب بم زاو لیبل هب نام زاو 0 ۳



 ۳۹۴ ۲۲ دادعارنس

 ۱  تسا هجوتم نابایب یوسب هک هجسف هل درن اوم یار ۷

 نیمز زا ان تب تزاجا ارم + تفک هداتسرف نایروما كلم ن نوح دزن نالوسر ۴

 ۳ هاچ بازاو >هزرو ا ناتسکان اي هعرزم یوسب مرذکب ن

 ار لیئارس | نوت اما E کب وت دحرس زا ان تفر مهاوخ هار هاشبو دیشون ۴

 ناایبب لیئارسا ةلباقب هدون عمج اردوخ موق یان نوح و دادن هار دوخ دیدن

 مدب اروا لیئارماو + درک كنج لیئارسا اب دیسر ا نوچو دما نوری 6

 هکاریز دروآ فّرصتب ر یب دح تو یقوبیات نو نونر ازا ارشنيمز هرو

 یاغرد لیثارساو تفرک اراهرهش نا ئات لیئارساو + دوب سم سرم ی زب دح ۵

 رهش نوبشح کاریز + دش ¿ نکاس شناهد یاتردو نوبشح رد ن نایرومآ یاهرهش ۲

 ارشنبمز یا هدرک كنج باوم ییام كلم اب واو دوب نایروما كلم نوع

 نو ه دنیوکیم ناکدنروآ لش نیربانب وب ا نوا ۷

 هلعشو ۳ نوبشحز E ٭ دوش راوتساو هدرکانب نو نوک سره ات دیئایب ۸

 ۳ بار نور هک (دنلب نابحاصو دیناروس ا راعو ۰ نوع ةیرف زا ٩

 اکدنز رک اردوخ نارسپ هدیدش كاله شومک موف یا ا یا

 E Ê ې داد یریساب نایروما كلم نویس | اردوخ نارتخدو هدوب ۰
J0 

 2 PES هک ون ا ار ناو ه دش كاله ن نوید هب ات نوش
33 

 کم یوساج یارب یمومو زر ٍِ ا ی 5

 ناتبا ,er دوخ موف يات ۱ e جوعو دندمارب دو هار زا هتشکرب

 هکاریز سرتم وا زا تفک سوم دنوآدخو هد یعردآ هب كنج یارب زا ك

 كلم نوح اب هکبوخیو ما هدوفن ملست وت تسدب شنيمزو شموف یاب اروا

 سپ + دوم یهاوخ لمعزین وا اب یدومن لع دوب نکاس نوبشحرد هک نایروما ۵

 ارشنیمزو دنا یفاب شیارب زا یک هکی دعم دندز شموف یاو شنارسپ اب اروا

 هدندریآ فرصت

 ودرا ارا لباقمرد ندزآ فرطفاب و اد رک یر ۱

10# 



 ۲۲ داذعا رثس نم

 × لر د و کاب و لا MES hh نب قالاب نو × كندز ۳

 برف ل ۳ اشنا خیبر بر درب یک بز ی هه بوم ۳

 و ی E RE ھا وخ

 رم

 روعب نب ماعلب دزن تسیداو راکرب هکروتف هب نالوسر سپ + دوب بوم كلم 3

 نوریب رصم زا یوق كنيا دنیوکب نییلط اروا ات داتسرف وا موق نارسپ نادزب

 سپ . + دنشابیم قم نم لباقم ردو دنزاس یروتسم ارنیمز یور ناهو دنا هما <
 مای یاناوت دیاش دنارت یوق نم زا هکاریز نک تنسل نم یارب E نال

 رت ارکره مادیم ریز ر ون نارا ارتاشیاو 1 بلا ناعشیا رب ات

 باوم خانم سپ دن تسا | نوعلم E تسا درام ید تکرب ۷

 ناخ ثیسر ماعلب دزنو دندش هناور هتفرک تسدب !ریربکلاف دز دزم نایدم خسیاشمو

 دنوآدخ هکنانچ ان دیناب عا رد اربش نیا تنک ناشیاب وا * دنتفک یوب ارقالاب ۸

Ee۹1 ماعلب دزن ادخو × دندن ام ماعلب و مرک زاب امشب  

 كام تم نب قلاب تکاب اعلب × دنتسیک دنتسه ون دزن هکیناسک نیا تفک ۰
 دنا ۱ ا شف ارگ هکر جتا ۱ هداتسرف نم دزن بلاوم ۱

 ۳ ۱ دم یاری ارتاشیا هما نا نا نيان ارتسزایدز

 ورم E ادخ × مزاس رود اشا هدون كنج ناشیا اب ات ماي ۳

 نارورس هب هتساخرب نادادماب ماعلب سپ ٭ دنتسه كرابم اریز نکم تنعل ارموقو ۳

 ٩ یایب اش اب ۳ 0 اار دنو ادعا و دی وژپ دوخ نییزب نک ىلا

 راک E ا ماعلب رک ,دتنک ےک قالاب دزن هتساخرب ۳ نارورسو ۱

 دزن ناشیاو × داتسرق نا ل رکوزو هدایز نارورسرکید ر اب تل هوم جرم 8

 نس دزن ندما زا هکنیا انن دیوکیم نینچ روفص نب قالاب دنتنک اریو نما ماعلب
 ماوخ اجت یئوکب نب هجنارهو دون ماوخ کرا ارت ها هکاریز ۲ یک راکنا ۷

 تفک لب ن ون باوجرد م اعلب ٭ نک تنعل نم یارب ارموق نیاو ایی سب درو و۸

rE ET E TSدرج ج خذ هامزخا ن  
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 هک منادب ات دیناب نما رد پشمازی | اس نا 4 زس % مروا ۽ لمعب دایزام ؟هدونزول ۱



 0 ۲۲ دادعأ رفس

 تنک اریو نسا ماعلب دزن بشرد ادخو + تنک دهاوخ هچ رکید ن دنوآدخ ۲,

 هک لایمالک اما شرب ن ایا هازه هعیماخ رج دنیا وت ند یا اد ےک

 تسارابب اردوخ غالا هتساخرب نادادماب ماعلب سپ + ان لع نامه موک وتب نم

 نش هنخورفا وا نتفر ببسب !دخ بضغو + دش هناور لاو نارورس هارو ؟۲

 شرکون ودو دوب راوس دوخ وخ غار وا واو داتسبا یو تسواقب هاررد دنوآدخ ةتشرف

 هداتسیا هار رسرب شتسدب هنهرب ریشمش اب اردنوآدخ ةتشرف غالاو *دندوب شهاره ۲

 س أ

 هارب )وفا خر ارغ م ا تفر هعرزب نوش مسکیب ا هار زا غلا سہ سد

 ود رهب و EL SE ن ایمرد درک یاجرد دنوآدخ اد < هتشرف نسا چ دنادرکرب 194

 یاپو دیناپسج راویدب اردوخ نید اردنوأدخ هتشرف خاو * دوب راوید شفرط 0

 یناکمرد هتفر شېپ دنوآدخ و + دز کبد ربا وا نرخ اوز ۳1

 ارغالا تش هنخورفا دوو جم هر هتشرف

u ۳4و ۰ ی نکا ی  

 OK ماعلبب غالا و ۳

 زکره ایا راوی روا ما تشوت لام هکیتقو زا مسی ون الا نم

 ارماعلب ناشچ دنوآدخ و :o E ادم تداع |

 هات از هاو یب ند 4ک هاب ریش یک: کیا اینو اه 0

 اردوخ غلا تفک ار کو ۰ دنوآدخ NEA هتشرفو × داتفارد یورب شک فوم ۱۳

 ون رفس نا هکاربز مدنآ نوری وت تموافب نم كنيا یدز ارچ هبنرم هس نیا

 و و ا

 ۱ ور نکا امت ار تختنا ات 9 0

EONSنارورس لم اللب  



 ۲۴ دادعارفس ۳۹3

 ابا تنک ماعلبب قالابو + دمآ نوری دوب یو دودح یاصقاربو نونرآ دحرب هک ۷
n E. 

E ۹ماعلب سپ ۳ ً 3 مناهدب 8 یزیچ  

 نم یو ols ۲ دن دیسر توصح ت تیرق هب هتفر قالاب هاره

 ارماعلب قالاب نادادماب و × داتسرف یواب هکیارورو ماعلب دزن هدرک ها

 تک تح الم ا رموق سا زا ات در یاهیدنلبب اروا هتشادرب

 ت

 E وتو ار ۳

 ینتخوس ینابرت دزن تفک قلاب ماعلبو ٭ دندننارذک حجم رهرب یجوقو یواک ۲

 ناشن نب وا هچرهو دياي نم تاقالم یارب دنوآدخ داش مورب نم ات تسیاب دوخ
 واو درک تاقالم ارماعلب ادخو E سی تنک ماوخ زاب وتب ارنا دهد 3

e 0۳۰ یوتر تراد متشاد اب  

 3 دوب ۳3 درخ ینتخوس ۳ ر باوم نارورس ۳ اوا كن ¥

 1 ؟ "درو e ا ا ۰ تفك و

 رف 1 نيرن ۳ نفس ا 5 کا

e ۹۱ اروا !موکزاو « منیبیم اروا اهضص رس زا اریز  

 را ناهید و ی تک و تک يوق كنيا

 هکشاک ه دی اغ باح دا ھر اي 158 شنای اربوقعب رابغ کک ۱۰

 بی × دشأب ۰ ناشيا تبقاع لثم نم تبقاعو ه ه مریب نالداع تافوب نم ۱

 راغ تکرب ناهو یک تنعل | اید ات مدروا ارت یدرک هچ نپ تنک ماعلب

 e ذن و ؛دخ هکار هم 6 مشاب ر كحاب دیابیمن 5 تفک باوجردوا + یداد ۱



 ۱۳۹۷ ۲۶ دادعآ رغم"

tT ۳ارناشیا انار زا هکر کید یاجب نم ءاره نالا ایپ تنک اربو قالب  

 این E یهارخن ارن اشیا تو دید ياوخ ارناشیا یاصفا طتف دید یناوت

AEAتنهو درب هجر ا معب اروا سپ + نک تنعل نم یارب |  

 اک یالایاهم لاو × درک ناب دم رهرب یجوقو تی 4 عذم ا٥

 + مان تافالم (اردنوآدخ) او یرم ات ھا مینخوس نایرق
 هتشکرب ,قالاب دزن تفک هتشاذک شن بزرد یخو 9 تاقتالم ار ماعلب دنوادخو ۱73

 باوم نارورس اب درجی >وس ینابرق زن كنياو دنا یو دنا نچ + وکب نینچ ۷

 ارد لثت اعا * تاک هچ نوآدخ هک دیسرپ وازا قالابو دوب هداتسیا ۸

 ادخ # ریکب نوکر رونص رسپ یاو هونشبو زیخرب قالاب یا هتک, هدروآ 2
 هدهدب ریخت دوخ ءداراب هک تسین مدا ینب زاو هدیوکب غورد هک تسین ناسا

 رومام كنبا + دیاین راوتساو دناب هدومرف یزیچ ای «دنکن و دشاب هتنک ین وا ایا ۳۰

 یماکوا دو مو در او ادا تکرباو ان م ی اتکا کر ملک
 اب وا یادخ ین هتسا هدوفن نهاشم لیئارسارد یئاطخو هیدن بوثعیرد

 ناوي ارناشپا ادخ سا ناشیا نایمرد هاشداب 7 لمنو « تسا یو ۳

 ه تسین نوسفا دف + تسا | یشحو واک لس اهخاش اروا هدروا ۲۳

 دهاوخ هشک_شنن ورد یاس | ءراپ 3 لپ "هرابرد ه ین یرکلاف لارو

 و تساخرب دنهاوخ هدام ریش لنم موق كلنیا ٭ تسا هدرک هچ | تفکر شا

 1 ارناکنشک نوخو ر ۰ دروخنارراکش انو ه تکاب , دنهاوخ ارنتشیوخرن ریش لئو

oاشیا هن تفک ماعلبب الا +× دییاوخ دهاوخن دشونن  eS ENS 

 دبابا از درک مه رد هرم کمک با تفک تالاب باوجرد ماعلب 1

 هکدیا دنسپ ادخ رظنرد داش مرببرکید یار ات اب تنک ماعلبب قالا تک
 فرتم هکر وخ لقرب ارمعلب قالاب سپ ٭ ینان تنعل اجزا نم یارب ارناشیا ۸

 یادم رشت اه سه ایا ارد تنک قالاببماعلب × درب تسا ناباییرب ٩

 لع درب هتنک ماعلب هکیروطب قالابو + نک رضاح اجارد عارب رپ زا چوق تنهوواک ۰

 * درک ینابرق عطر هرب یجوقو یواک هدو -



 ى« م

 ےھ

  TEAدادعارفس ۲4

 مراهمچو تسیب پاب

 هعفد لثم دیایم دنسپ دنوآ دخ رظنب نداد تکر رب ارلیئارسا هک دید ماعلب وچو

 ماعلبو + دوغ جوت ارم یوسب هکلب تفرث نوسفا ن ا یاه

 دندوپیم هم نکات 4 طاپسا ووم هک دید ت e اردوخ . ناش

  EEی نو هد ۳

 او هج ٭ دیدرک هداشک وا ن ۱ ناشچو اشچو دانی کناآ هدوغ هاشم ارقلطم رداق

 نیک یاهیداو لثم ٭ ليئا ۳ یاکسو «بوتعی یا وت یاههمیخ تسا
 هاب هدوم ییرغ دنوادخ دخ هک دوع نات خرد لثم  هناخدور راکرب اغاب لث ه مش

 رذبو هدش دهارخ هنر شیامولد زا يز + با یاپیوج دزن دازآ یاهورس لثمو

 هتشارفارب وا تکلصو هرتدنلب جاجا زا وا ءاشداپو هدوب دهاوخ رایسب یاهیارد وا

 ینحو واک لنم اهشاش اروا هدروآ نوربب رصم زا اروا ادخ +دش دهاوخ

 تسکش دهاوخ ارلاشبا یامناوختساو ءدیعلب دهاوخ اردوخ ناتمشد یاهتما هتسا «

 ه دییاوخ هدرک عج اردوخ رن ریش لثم *تخود دهاوخ دوخ یاهریتبارناشیاو
E> ها ما هایم اریرا روا هک تسک هحام ریک لک 

  Eودره كش هتخورغا جو سپ بدیان

 TE اپ 4 شا ۳ 1۳2 1

 یقالاب هب ماعلب × تسا هتشاد زاب مارتحا ز 1 ارت U HUE دخ اناه مان م ۳ مات 1

 ارد وخ :EST ss یدوب هداتیرف نم دزن 9 ابا تنک 5

Ek ph eR,تی  

 دنهاوخ ۳ اه 34 ا العا ارت ۷ ه موریم دوخ

 کیدو سو هروعب نب ماعلب جو تک هدروا | اردوخ لثم سپ ٭ درک ۵

 ۳ و ا ادع ناسهکینکتا يوا هدشراب ناق ٩



 ۳1۹ ۲۵ دادعارفس

 دیک وا نایجو داغی هکنا ءدون تهاشم وا رداف یایورو هتسناد
 ہین كيدزن اما دون مهاوخ نهاشم ار یا هن نکیل دید ماوخ اروا *دیدرک ۷

 «تساخرب دهاوخ لیئارسا زا یئاصعو هدرک دهاوخ عولط بوقعی زا "هراتس

 ٭ تخاس دهاوخ كاله ارهنتف یانبا عیجو «تسکش دهاوخ | ا رو

 هدیدرک دنهاوخ وا كولم ریعس (لها) شانمشدو هدش دهاوخ وا كلم مو داو

 تنطاس دوشیمرهاظ بوقعب زا هکیسکو ٭ دون دهاوخ لع تعاجشب لیئارساو
 هخادنا ر ظن هتلاع هب و «تخاس دهاوخ كاله اررهش لها هو هدوم 1 ۲۳.

 تسا تک الهب یرتنم وا رخا ام هدوب اما لوا قلاع تنک هدروآ | اردوخ لغم

 دا . کشم ون نکسم تفکو دروآ اردوخ ل هتخادنا رظن نایبفریو ۱
 ارت روشآ هکیتقو ان هدش دهاوخ هابت ن حب + (تسا نش) هداهن ضرب ۲

 کتک ایا اب هو یو تک مه روا او درشت لر هر

 اررباعو تخاس دنهاوخ لیلذ ۱۳۳7 زا اهیتنکو + دناب تنز هک 4

 هناور هتساترب ماعلبو * دیسر دهاوخ تکالپب زین واو هدینادرک دنهاوخ لیلذ ٥

 تفرك ا شپا اردوخ ءار زین یالابو تفر دوخ یاجم نش

 او تسی باب
 × دنتفرک ن ندر کان ا نارتخد أب موقو دندومت تماقا مطشرد لیئارساو ۱

 دندرون موق سپ دندون توعد دوخ نایادخ یاهنابب | ارموف ناشیا هکاریز

 بضغو دندش قشم روت لعیب لیئارساو +دندونم نج اشیا نایادخو

 ارموق یار ئات هک تفک یسوپ دنوادخو ٭ دش هخورفا لیئارسارب دنوآدخ

 دنوآدخ مش تدش ان شکی رادب اا شنچ دنوادخ یارب ارناشیا هتفرک

 ناک اغار کره مک فک دلی را یاووادن وتو هدر اش ارا ت

 نز .تمآ لیئارس | ینب زا یدرم كنباو × دینکب دندش نت روغف لعم هک اردوخ 1

 دروآ f ناردارب ارب دزن لئارسا ینب تعامج یان رظنردو یبومرظنرد ارینایدم

 نوراه نبر ازاملآ نب ساف نوچو + دندرکیم هبرک عاتجا همبخ هزاوردب ناشیاو ۷

 نا بقع زاو * تفرک دوخ تسدب نین هتساخرب ةعاج نابم زا دید ارینا نهاک ۸

 سا حا



 . ۹ Foدادعا ۲1۱

 ا ks ۷ ۱ TT ارم قوم

 و تسیب دندرم ابو زا کیاناو + دش عفر لّئارسا یتب زا ابو و دربورف شکشب ٩
 ا تکه درک ب اطخ | ار دوا د وا ا دوب رت رازه راهچ

 تریغ اب هکنوچ دینادرکرب لیئارسا ینب زا ارم بضغ نهاک نوراه نب رازاملا
 م مزاسن كاله دون تریغ رد ارلیئارسا یبا ات دخ ووی ناثیا ناببرد نم

 دعب شتیّرذ یاربو وا یاربو ۳ واب اردوخ یتمالس دهع كنيا وکب اذه ١

 دش رویغ دوخ یادخ یارب هکاربز دوب اوج ینادواج تناک دهع نیا وازا

 هنذک ینایدم نز اب هک 5 لوتتم ليئا رسا درم نآ مساو نا هرانک لیئاسا تس ی

 یایدم نز ماو × دوب نوش طبس یأبا ن E نا ولاس نبا یرمز اک ٥|

 + دوب ن نایدس رد با نادناخ موق سیر واو دوب روص رتخد یک دش هتنک هک

 ۷ دیزاس بولغم هتخاس لیلذ ارنایایدم ۷ تنک دگر اه ور ۲

 رماردو روغ ةعقاو ارامش هکنوچ دننخاس لیلذ دوخ دیاکپ ار 2 ناشیا هکاریز 1۸

 دش هتنک روفف وار رد بو زرررد هک نایدم سر رتخد 9 و "رهاوخ
 چ دنداد بیرف

 مثشو تسیب باب
 × تنک هدرک باطخ ارنهاک نوراه نب رازاعلاو یوم دنوآدخ ابوزادعم |

 هلاس تسیب زا ناشیا یابا نادناخ بسحرب ارلیئارسا یب تعاج اغ راش
 یوم سپ » دیربکب دنوریم نوری كنجم لیارسا زا هک ارناسک عیج ینیرتالابو ۴

 × دنتنک هدرکباطخ اجر رد یا 9 زن بت تابرعرد ان اشا نهاکراز ازاعلاو

 هک ارلیئارسا ينبو یوم دنوآدخ هکنانچ دیر رلابو لا تسیپ زا ارموق <

 ال

 یی « لیئارس | هد از تسخن نیر + دوب هدومرف رما دندن نوری رصم نیز زا

 هلیق نورصح زاو + نایولف ةلیف رف زا زد ناکونح ةلیق كونح زا نیو ۱

 ناکدش هدرشو ناور لیابق دننانیا %2 نایزکلیق ا تو رک

 بیا شو بال ول یو اب دندوبرفن ل یسو دصتنهو رازه هسو لوج ناشیا 2

 یوم اب هدوب تعاج- ناکدش كنا خ هک ما ری و ناتاد دنیا ءاریاو ناتادو لی

 نامزو E Tm دندرک هبصاخت حروق تیعجرد د نوراهو ]



 ۳۱ ۲۱ دادعا فلم

 شاو دندّرم نا هکیاکنه درب نبش اشیا هدوشکأر دوخ فو

 × دندّرن حروق نارسپ نکل + دنتشک تربع لینازوس ری اه سودا 71, 1ا

 هلیبق نيماب زار نایلیو لب لتر زا هناشبا لبابف بسحرب نّوعمش ینبو 5

 ةليبق لّواش زاو نایحراز ةلیبف حراز زاو + ناينيکاب لق نیکاب زاو ناینیمان 8

 قبو *رفن تسیودو رازه ودو تسبب ناینوعمش لیابف دننانیا + نایلواش ا
 ینوشزاو هلق ی زاو ناینوفص ۀلیق نوفص زا ه ناشبا لیابق بسحرب داج

 هلبق دورا زاو + نایربع ةلېبق یریعزاو ناینزا هلبف زا زاو 3 ناینوش الف

 ناشیا ۳ بسحرب داج ینب لیابق دننانیا + نابئرآ لبق یلیئرا زاو نایدورا ۸
 ناعنک نیمزرد نانوا وریعو نانواو ريع ادو نېو *رفن دصناپو رازه لهج ٩

 نصزافزاو نايئليِش ةلېبق لیش زا دننانبا ناشیا لیابق بسحرب ادوهب ینبو *دندرم ۰

 لیف نورصح زا دنیا صاف ینبو +نایسراز لیبف حراز زاو نایصزاف ةلیبق ۲
 ناکدش هدرمش بسحرب ادوپب لیابق دننانیا + ناب a نابنورصخ ۲۳
 ه ناشیا لیابق بسحرب رکاسب بو". »هر دضنابو زا رازثشو داتنه ناشیا ۲

 زاو نایوشاب لیف بوشاب زاو +ناوف ةلیف ءوف زاو نایلون ةلیف ملرتزا ٤
 ناشیا ناکدش هدرش بسیرب راکاسی لیابق دنانیا +نایورمش ةلیبق .نوّرمش ٥
 «ناشیا لیابق EEE نولوبر ینو + رفن دصیسو رازه راهچو تصش 1

 × نایلیئیلم ةلبيق لبئيلڪ زاو نابنولیا ةلیبق نولیا زاو نایدراس هلیف دراس زا
 + e دهد نانا اک د5 رشد خان ای اور ل ا دتا 9

 رکامز ا ۰ یسم قبو + عارفآو یسنم هناشیا لیابق بسحرب فسوب یو 9

 ین دنن ایا + نایداعج ةلیبق داعلج زاو 5 ارداعلج رکامو نایریکام هلی ۰

 ةلبق لییرتآ زا 0 7 زا نرایرزمیآ ةلببف زا زا داملج ۱
 ایت را زاو نابعادیی لیق مادییش زا + ناک ایف کش زا ن ایی رس ۳
 نارنخد یااتو ون نارتخد نکیل دوبن یرسپ ارزفاح نب , دینلصو + نارناح ۹

 ناکدش درو یی دد اا دن نیا × هصرت و کلمو لو هعانو هلوخ راینلص ۳

 لبابق بسحرب مارفا ینب دننانیاو + دندوب رفن دص تفهو رازه ودو هاج ناشیا ٥

 + ناتان لف نحات زاو نابر اب قاب او ناجاتوش لیبق حاتوشزا +ناشیا



  Terدادعآ رم ۲۷

 بسحرب مارفا یب لیابق دننانیا ٭ نایناریع لق ناریع زا دننانیا جاتوش ی

 ناشبا لیابق بسحرب فسوب ینبو رفن دصناپو رازه ودو یس ناشیا ناکدش هدرش

 لی زا نایاب هلبق ملابزا ءناثیا لیابف بسحرب نیماینب یو  بدننانیا ۸
 E مافونش زا «نايمار هلق مارح زاو نايلي ؛لیف ٩

 1۳ اوت سایه درا راو نانو در ملا بو + نایمافوح ٌهلیف

 له ناشیا ن راکدش هدرمشو ناشیا لیابق بسحرب نیماينب ینب دننانیا ٭ ناتامعن ¿ا
 لا 7 1 ناه ب دنا e جو ۲

 لیابق میج × ناشیا لیابق بسحرب ناد لیابق دننانیا «نایماحوش هل بق ماحوش زا >¢

 رنن دص راهچو رازه راهچو تصش نانیا ناکدش هدرش بسحرب

 ِ ناییتب هلبف هتیزا «ناشیا لیابق بسحربریثآ نیدنانیا ب دندوب 4
 زا نابرب EEE زا هعیرب ینبزا + نایععب رب  هلیبق هعیرب زا نایوش , هلیف هم

 ریثآ یب لیابق دننانیا ۲دوب حراس ریش *ا رتخد م او + نایلینیکلم “هلق لی 0

 3 دور < رفن دص راهچو رازه هسو Cog کی هد ف

 دا نوج زا نایلیئصخای هلییف لیمخاب زا ہن راغیا لیابق بسحرب یاتفت

 لا لیابف دن انیا »ب نایسیلش لبق ملشزا نایرصی ر لیف رص زا + ناینوج

 رنن دص راهچو رازه جو لهچ نانیا ناکدش تر و ناثیا لیابف بسحرب

 سو لص تشهورازه كو دافع لازما یب ناکدش هدرش دننانیا +دندوب ها

 راش بسحرب نانیا یارب × تفک هدرک باظخ اریوم دنوآادخو +رفن 3

 یاربو نک هدایز اروا بیصن ریثک یارب ٭ دوشب میسقل تّبکلم یارب نیمز امان ه٤
 هرم ر راکدش ہدرش بسحرب سکرپب ان کا روا بیصن لیلف

o0فرصن دوخ ئایا طابسا یاپمان بسحربو دوش منت هعرثب ت کل  

 دننانپاو × دوش میسقن لیلقو ریثک نابمرد ن ناشیا كلم هعرف قفاوم وب دام ها

 تاه زا ناینوشرج ُلبف نوشّرج زا «ناشبا لیابق بسحرب یوال ناکدش هدرش
 یایبل هلیف نایوال لیابف دننانیا *نایرارم هلیف یرارم زا نایناهف لیبق ۸

 بام تا نایت هلیقو نایشوم ةلیقو نایت لیقو نانو ةلبقو
 نئاز رصمرد یوال یارب E ال رج و کر VEE ل 0۹



 ج
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 fof ۲۷ دادعا رئس
 رم س یجب رو ی ورو یو حد حس دو

 نوراه یاربو ٭ دیئاز ایم ناشیا رهاوخو یسومو نوراه ماربع یارب واو

 یتیرغ شنا نوج وهییاو بادانو + دندش هیئاز راماتباو رازاعلاو وهییآو بادات 1

11 

۳ 4 

 لیئارسا ینب نایمرد ناشیا هکا ریز دندوب رفن رازه هسو تسيب رئالابو ههام كيزا

 دننانیا دشت هداد ناغیاب لئارسا ب نایمرد یبیصن هکنوچ دندشن هدرش 5

4 

 دزن الت تابرعرد ارلیئارسا ینب هکبتقو دندرش نهاکرازاعلاو یوم کیا

 ناوراعا نرم هکیانا رازدها یک ا ناجلوفو راف اع

 دنوآدخ دخ ارز × دندرش انیس ن ناار اوا ارسا یب هکیتقو دندوب هدرش نهاک 0

 E e هک دوب هتفک ی ناشیا هرابرد

 # دنان یقاب نزن نب عشوبو هتفی نب بیلاک

 منهو ع باب

 نبا یسنم لیابف زا هک یسم نب ریکام نب داعلج نب رفاح نب داحفلص ناراخدو
 کلم ولج هعونو لع شنارتخد یاهمان تساهنیاو دندما كيدزن .دوب تفسوی

 دزن تعاج یانو نارورس روضو نهاک رازاعلاو یسوم روضحو" × هصرت و

 کد رویت و جارو واو ی ا دپ کوا تو ۳4

J ۳۱ درادن یرسپ زا ام ردپ  

 روضح ارناشیا یوعد یوم سپ * ی یبیصن امر دپ ناردارب نایمرد ارام ا

 بیصنو تب ناشیاب وروم كلم ناشیا ردپ ناردارب نایمرد هتبلا دنیوکیم تسار

 دریب نک کا وکب هدرک باطخ ۱رلیئارسا نیو * ان لاقتنا ناشیاب ارناشیاردپ

e وا رکاو + دیئاغ لافتنا شرجخدب اروا كلم دا اک یرسپو ٩ 
 روا کالم,دنابن"یردارب اروا رکاب دیم دن3 شناردارپ :هب ازوا «کلمدشاب

 ف اروا كلم دشابن یردارب اروا ردپ رکاو بدیهدب شردپ ناردارب
 یا ربا لو شرف نا کل ام ت دا و ا تکی درب یک و
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 + دوب هدومرف رمآ یوب دنوادخ هکنانچ دشاب یعرش ةضیرف لئارسا یب
 * نایب ماهداد لیئارسا ینبب ب کا رو یار رابع هوک ناب تفک یسوب دنوآدخر ۲

 قم نوراه تردارب دش یهاوخ تم دوخ موقب زی ون یدید انا نوچیو ا

 نس لوف زا اش دندومن همصاخ تعاج هکیتفو نیع نابایب رد هکآریز ٭دش 4

 تی تسا نیا دیدومعن سیدقت ناب راتنراد با دزن ارمو دیدیزرو, ناصع
 هکنیا سمتلم * تفک هدرک ضرع دنوآدخم یومو * نیص ناباییرد شداق ةبیرم ٩

 ناشبا یور شپ هک + دراکب تعاج نیارب )کوب یا حاورا یادخ هوهب ۷

 هر ارد ارناشیاو در نوری ارناشباو دوش لخاد ناشیا یور شپ و دور نوربب

 شوب تنک یسوب دنوآدخ و +دنشابن نابش یب نادنفسوکلنم دنوادخ تعاج ات ۸
 ارواو *راذکب وارب اردوخ تسد هتفرک تسا حفر بحاص یدرم هک ارنون نب ٩

 تیضو یوب ناشیا رظنرد هتشاد ارب ةعاج مان روضح و نهاک راز اعلا روضح
 × دنیا تعاطا اروا لیئارسا ینب تعاج ام ا دوخ تزع زاو اف ۳

 زن دنوآدخ روضحم ا ع وا یارب زا ات دتسیاب نهاک رازاعلا روضحم واو ۲۱

 هبو دنور نوریب تعاج ياتو یو اب لیئارسا یب یاو وا یو نامرفبو دیامت

 9 دوب هدومرف رمآ اروا دنوآدخ هکبعونب یوم سپ *دنوش لخاد یو نامرف ۳

 ايرب تعاج ییاغ روضحمو تو روضح ارواو تفرک ار ارعسوی هدوم

 یسوم ٌهطساوب دنوآدخ هکیروطب اروا هتشاذک وارب اردوخ یاهتسدو + تشاد ج

 × دون تیصو دوب هنک

a 

 0 باب

 شسوم رد نم ۱ دا یار رق زا ارم ماعط ةیده ان دیناب بقارم

 قلی ترا دن هک نی اب کا ته ۳

 دل نیا كيو بیکار جرد نو ن کا رد رب ۵

 «نابرق تسا نیا + یدرا يده یارب لالز نغور نيه عبر كلي اب كش طولخ مرن ۹
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em aهرس اب وصیت بوس تا  

 ا e ا هیدهو چ دش

E ۸بده لنم نک ینابرف رصعرد | کدر نوا  

Ra 

 دنوآدخ یارب  وبثوخ رطعو نیشنآ ینابرق ا ن نارذکب ن | ینتخمر هیذه ل 9

 هتشرس مر درآ یار شع ودو بیع یب EE نو دوو رر وکو + دشاب ٩

 ره ینلخوس ینابرق تسا ن “را ا ةه اب یدزآ یه نوبت ورا هی ۰

iیاهام لّواردو ا ین زا هیده اب یعاد ینتخوس "برق یاوس اوس تیمش ز و"  

 جن جوق كيو ناوج و کود دننارذگب هو رج فاز ینخوس یاب دوخ

 ةب ده اه ةه شور اب نش هتشرس مرن درآ ةفبار ا ربیعی لاکي نیر س

 1 یا اب درد بم شورش تشرب مر در ودو رک ار درا

 مه فارس یدرا * ی ده نم نغوراب چ هیتر مرن جو كيو * چ و ره 1

 یابادمو دشا دنوادخ یارب یاب دغ وبشوخ رطع تخ وس فا : 93

 نه عرو جوق ره ره یارب نیه ثنو کره یارب بارش نیه فصن ا یر

 وو * لاس لاھور وس "یاب تسا نیا دشاب نب ره یارب 0

 دنوآدخ یارب نا نا یننخر هیده ۳ 5 7 ینتخوس "ینابق یا هانک ینابرخ ةهحم

 زور ردو د«تسا تو دنو ادت 2 لوا هام مدراھج زور رب رج دوشب 1

Aمدزناب  EE aریلعف نان زور تنه  SEلوا زور رد و  
 7 تی رو

 سر

 ا هی ده ی ا ۳ وب رد تمدخ رک چھ 9 9-۷ ٍلنع ۹

 دیده هاو هم : اش یارب اب ۳۰

 كبو * هب دین 0 هان دو 3 ۰ و نش 4 ۱

 تا اد ننخوس e ییتخوس از ۳۳ در کام ۳

 ما ار رسید دوم اب او E رک وا5 یارب

 9 کک تمدح راک چیه E O یار رب نه زور ردو E یر ر
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 aren حب

 یارب دوخ یاه هتنه دیعرد هزات یدرا ۀيده نوچ اهربون زور ردو ١ + دیکن ۷
 7 3 ۹ 1 9 ۰ 7 دی

 » دیکم نارد تسدخ راکچبهو دشاب اش یارب سدقم لع دینارذکب دنر ادخ
TT TEE ۳ 1 e E E aaمه  

 مس او 0 تب 1 ۳ 7 3 ۱

 هتشرس مرت درا رشع هس اما یدرا ةیدهو ا هنیرن مرب تفهو ۸

 مزب ره یارب رشع كيو + جوق ره یاربرشع ودو واک ره یارب نغوراب كش ص ““
 حر ا ا کردا هتک امشیارب ات رنزب كيو +× نب تنه نازآ

9 

 اش یاربو دینارذتصب ی داد 7 ینتخوس ینابرق یاوس ایا "یر یایادهو اہ

 × داپ ب ہی یب

 معو یتسسلپ پاپ

a a 0 ۳1 ۱۰ ِ 1۵1 ٩ 

۳ 
 تر

 £ ت ۰ ۳ ی
 ی ربشوخ رطع 1 لق وس یابقو د شاب نر 9 روز اس یا رب و لخت

 5 ماھ لاک "هيرن مرب : تسمه و چوق كيو ناوج واک كي دینار 5 هان و الخس

 ه و۶ رس

 حوت واتر هه یارب نغور اب اب نش هتشرس مرت درارشع س ۹ یدرا ةیدهو

 ةه رززب كيو +× ںہ تسفه نآ زا مرب ره یارب رشع كيو HE یارب

 شی. درا ةيدهو هام یلخوس ابرق یاوس ین هرانک 5 یاب اب

 نون اق AE "ینلخر یایاده اب ۳ تس وس ینابفو

 سل م ہہ

 هام نیا مهد زور ردو بدشاب دنوآدخ نيشت ةیدهو وبشوخ رطع ات اھت ۷
 دیک راک چو دیزاس لیلذ اردوخ یاهناج دشاب اش یارب سدقم لغ مته

 جوق كيو ناوج و كلي دینا رذکب دنوآدخ ادخ یارب وبشوخ رطع نت وس ابرو ۸

 ® انآ یدرا ةيدهو جت :پمیعیب اه یارب ۵ E هنیرن "مرب تفهو 5
 س
 رشع كيو + جوف ره یاربر ,ذع ودو راکره یارب نغور اب نش درا

 هاک ینابرت یاو ه هانک ینابرق یارب رن زب درب تفه نا زا هرب ره یارب ۱
 زور ردو ۱3 هد یاد نتخ وس زا رک ۳

 زور تفهو دیکم تسدخ راک دشاب اش فر هوش ام مه هاب هدز اب

 یارب اوبشوخ رطع نبشنآ * هی ده نخ وس ؟یابرقو + دیر ادراکن طب دنوادخ یار ا

 یارب هک هلاسکی نیرن "رب ہدراھچو تم سس ناوج واک هدزیس دینارد ذکب دنوآدخ



 ۳5۷ ۲۹ دار

 TE er ساب را دیده ةهحس و 2 0

 كيو  ڇوق ود نآ زا چوق ره یارب رشع ودو واک هدزیس نازا واکر ھه یارب

 "ینابرق یاوس هانک زا ةھجب رنزب كيو + ب هدراهچ نا نب رھ یارب رضع 1

 وک هدزاود مّود زور ردو + نآ تر هيدهو یدرآ هیده اب ییاد "یننخوس ۷

 یایادهو یدرآ یایادهو + بیعپ "هلاسکی ةنیرن "رب هدراهچو چوق ودو ناوج ۸

 رت زب كيو +نوناق بسحر انآ رامشب اه بو اهجوقو اهوک یارب : انآ نخ یتخر ٩

 خر یایادهو E ةیده اب ۔ییاد "یتتخوس ینابرق یاوس ہانک یابق دي

 لاکي ةنيرت نہ هدراهجو چ ردو اوج واک هدزاب : موس زور نو × اپ 1۳

 ease هج وقو اه کا ار ات یر ئایا ذهو یدرا و ۷ یخ ۳۹

 تاخوس "ینابرف یا انک ینابرق هڪ رپ زن كيو :۲ نوناق اه اتا م ةهرایثب ۲

 ودو 2 واک هد مر !هج زور نو ب نآ یار هیدهو شیدرآ ۶ يده اب یاد ۲

 بیا" خم 9 یدرا یایادهو دا تشیع تای هنیرن مرب هد رایج و چوق ۳4

 "ناب ةه رن ف e SIE ابا ۱ د دهد a اهواك یارب 8
5 

 حس 2
 تسایاده و ×× بعد لاک هنیوت هرب e جوف وا ودو ۳ وال هی م 1۷

4 

 a مآ ةراشب ابو اچ وقر اه واک یڑرب مآ خر یاد جت درا

 هی دهو شیدرآ ةیدهو یعاد ینتخوس "ینابرق یاوس هانک ین یایرق ةه رن زب 1 کلیو ۸

 "هلاکی ةنيرن عب ہدراھچو جو وا ناوج واک ته مش زور ردو بن یر ٩

 هراشب اهمربو اتچوقو اه ی 1۳ و یایادهو یدرآ یایادهو ته کک 2

 ییاد ینتخوس نابرق یاوس هاک ابرق هج رنزب كيو + نوناق بصحربامآ ا
 چو تا ناوج واک تنه م زور رد بن خر یایادهو نیا .هیعژ 7

 ايتا یتحر یایادهو یدرآ یایادهو +بیعیب هلاس كي "هنیرن مرب هدراهجو ۳

 ابرق دبی رنزب كيو ا انآ ةراشب ۰ هو اهجوقو اھراک یارب ۶

 روز ردو + نجر هیدهو یشبدزآ "هیدهو ییاد [ و ابر یاوس هانک م

 ینلخوس وارد +« دینکم تمدخ e سدقم نفج اش یارب منه ۲٩
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 ۱۳2 دادعا رثس ۱9۸

 هست بر رس سس سس سس سس سد سس سس

 ےارب اپا نخر یایادھو یدرا یایادهو  بیعیب ۱ تی رک و ۶ ع 2

 یاب 0 ر یارب SEE Ee چوقو واک ۸
 حس

 یاهیناب ق ی یآ رب دوخ فو هر ذن ۷ 7 ۳ 9 دو یاسر

 ۲ دوم م عا | یسوم دوب ر یسوک - تر

 مای باب

 ۱۱ ۱ هد کاخ لیا ماا تب طابا نارورس یوم

 ات دروخ مق اب TT × تسا هدومرفرمآ دنوآدخ

 ها 21 رابع طب اردوخ مالک سپ دیا مازلا ینیلکتب اردوخ ناج

 ۳ ارت د ا ت یارب سرب نوچ ام اوا ییا .EE شن اهدزا

 اردوخ هک ینیلکتو وا د رذن شردپو × ديان مازلا ینیلکتب شیناوجرد شردپ رد

 2 یادت دا تکاسما هرابارد نشر دیو کش انا لیش هدوف مازلا نارب

DAES Uکز ا2 اوب نا داب هدو مازلا  
 شنیلاکت زاو شیاهرذن زا مادکچیه ءاکتا د رک منم اروآ دینش هکیز ور رد شردپ

 عم اروا شردپ 2 ۷ دوب دهاوخن راوتسا دشاب هدومن مازلا ناب اردوخ هک

 یاهرذنو دوش ا كنز 1 دهاوخ اروا دن ها تا 4

 نشترهوخو ب فشابواربهدوم مازلا ناب اردوخ ناجو هج شیاهلزآ هک نم ایوا ۷
 دنام دهاوخ و شیاهرذن ءاکنا ِ چه وب عن ایم از وورد و دیش

 5 کل i چ ۳ اب ای شیوخ هکیتاهفیلکتو

 هک ار یخ اب تسا وارب هک اریرذنو و ديان منم اروا دینش دینش ارنا ر رحم

 ۱/۵ دیاد ی دز او دا جا ات ی

 دشاب هدوم مازلا ن ناب ار شامل دهها رفت نا کا

 و ا دکتر 9 "هناخرد تر رک بی دهاوخ ر اوت یورب

 ۳ ی ی

 رب ایت یر در وکن چ و د هنشب شر ره وشو چ کب ان مازلا ی ا مت



i ست 

 ےس

٦ 

 | حج

 ۳5۹ ۲۱ د دادعارفس

 TT E یک نکس ام شاه گن ات

 شیاملزا هجره سپ دزاس لطاب ار بدون کیزور رد شرهوشرکا اماو ا

 3 و ا هاو اوچا یو ڑخ ا یکن راک تا 5

 رهو یرذن ره + دیزمآدهاوخ ا ما دن اما هدو لبطاب | ارتا شرهوش

 شرهوشو دان راوتسا ارن دوخ ناج نتخاس لیلذ یارب اریمازلا مق

 شباهرذن "هه سپ دیوکن جه چ واب زورب زور شرهوش رکا اما ٭دزاس لطاب ارتا
 ۰ ۰ ۰ a 3 و ۰ | ۵ 2 -

 ےس

 لطاب اراا ندين زا دعب رک او ٭ تسا هدونن راوتس E کک
2 4 N : 

 دن و ادتح هکیصبارف تس ا چ دوب دهاوخ لمح | رب و ۳3 سپ د

 ناوج نابز رد شراخدو ردپ نامردو شنزو درم نایمرد دومرف رما یسوم و ا د 2 ۱ 2 م : و

 ٭ یو ردپ هناخرد وا

 کیو یس باب

 رکن نا راز ۳9 ۱ ینب ماقتنا بکر مرگ بناطتم او یی 0و

 تفک هنخاس بطاح ارموق یسوم سب ٭ دش یهاوخ یم دوخ موقب نازا دعبو ۲

 ِح دنیارب رای د لباقب ان .دیزاس ایهم کنج یارب نادرم دوخ نامزا

 ارب لیئارسا طابسا عیج زا طیسرهزا رفن رازه + دنشکب نایدزا اردنوآدخ

 هدزاود ینعب رازه كب طبس رهزا لیئارسا یاههرازهزا سپ + دیتسرفب كتج

 طبس رهزا رفن رازه ارنانبا یسومو * دندش بختم كنج یارب نش ایھم رفن رازه

 یارب اهانزکو سدق بابساو نهاکر ازعلا نی ساعتق اب انا .اتیرف كنم
 رما اریوم دنوآدخ هکیروطب نایدم ابو *داتسرف كنم شتسد رد نتخاون

 ۷ کھ

 اررزعب نب 4 دنتنک ارنایدم هاشداپ غ. جارو روحو روصو مار و یوآ ینعی

 دندرب یریساب ارناشیا لانطاو نایدم نانز لیئارسا نیو + دنتشک ریغسفی

 یاتو * دندرک تراغ ارن زاها القا نا ثاوم عیجو ماهب عیجو

 عمجو تیغ یاغو +دندینازوس شتاب ارناشیا یاههعلقو نکاسمو اهرهش
۱74 



 ۲۱ دادعا رس ۳2.

 رازاعلاو یوم دزن ارتمینغو تراغو ناریساو + ارك 3 اهبو ناسنازا ارتراغ ۲

 لباقمرد ا دزن اا گابرعرد هاکرکشلرد یاسا یب و نهاک

 نوریب تعاج نارورس ياتو نهاک رازاعلاو یوعو در تسا احرا ۳

 اههرازه نارادرس ینعب رکشل ی رب یسومو ٭ دندما ناشیا لابقتساب کر 3

 سومو * دش كانيضغ دندوب كم | زاب كنچ تمدخ زا هک اهدص نارادرسو |5

 تروشم 2 هک دننانبا كا  دیتشاد هاکت عتز ارنانز ةه ابا تاک ناشیاب اد

 تعاجردو دندیزرو تنایخ دن ادنع و رمارد ات دنتشاداو ار لیئارسا ین ماعلپ

 ارنزرهوب دینکب ارلانطا زا یررکذ ره نالا سپ +دش ضراع ابو دنوآدخ ۷
 اردرم هک اریرتخدره نانز زاو + دیشکب دشاب نش رتسبه وا اب هتخانش اردرم هک |۸

 ص

 نوریب زور تفه اشو + دیراد هاگن ننز دوخ یارب تشن رتسیه وا ابو هتخانشن ٩
 زا دشاب هدون سا ارةتنک هکرهو هتنک ار یصخش دن کره ور هی کلا

 7 هماج رهو ٭ دیان ریهطت اردرخ E رور رو موس زور رد اش ناریساو ایش ۳,

 ۲۳ و فرظرهو دانش جار مي زا جرفو یرج فرظ

 هکیتهبرش نوناق تسا نیا تفک دندوب هتفر هلناتب هک کنج نادر نهاکررازاعلاو ۶۱

 هیسورو ناو ید هرثنو الط ٭ هدومرف رما یسوپ 2 ۲
eهچره ینعی + برسو  e9 ت ذکب شتا زا ۱ ارتا دوشب  

eنازا 9 ا ات دیئوشب وز تر دیر وز ۳۹  

 رازاعلاو وت ٭ تن ہک ہدرک باطخ ۱ ار يسوم و ٭ دیوش لخاد هاگرکشلپ ۳

 هچ تسا نش هتفرک هکییانغ باسح تعاج یابآ نادناخ نارورسو نهاگ

 ناب هک کنج نادر نرابرد ارتیینغو *دیریکب ماهب زا هچو ناسنا زا ۷
 هلناتب هک کنج نادرمزاو +ان فصن تعاج نیاقو دنا هتفر نوری ۸

 هچو ناسنا زا هچ دصناپ زارفن كي ینعیریکب دنوآدخ یارب ةوکز دنا هتفر نوریب

 نهاکر ازاعلا هبو ریکب ناشیا تمسق زا + دننسوک زا هجو غالازا هجو واکزا ٩

 رهزا هک یکی لبثارسا ینب تسق زاو +دشاب دنوآدخ یارب ینتشارفا ةیده ات علب ۰
 دننسوک زا هچو غالازا هچو را زا هچو نابنا زا چ دشاب نش هتفرک رفن هاچ



 i ۲۱ دادعا فیش

 هاکن اردنوادخ نکسم تعیدو AES رکب :ماهب عج زا هجو

 هدومرف رعا یب مس راز اهل و وش نک + لب دنرادیم ۱

 زا دندوب هتف ج نادرم SEE او تمینغ و + دندرک لمع دوب ۲

 رار E چ دوب بار راه خو داتنهو دغ دارت

 دن درب هتخانشن اردرم کات زا ناسنازاو کار رازه كب و تصش غالاز زاو 2

ersد3 وب هتقر كنڪب ا کو ¥ كند وب رة  

 2 او دو رام شی ی u ا دصشس ۸

 ی ِ | زاو دصناپ و رازه ه یس اغالاو هو ے۲ ا د و داتنه دنوآدخ ۳

 یس دنوآدخ iw ا ره هدر نامدرمو دوی زراو یوا تصس ۶

 اکر از اعلا هب دوب 7 تی هبده هکا نیس تی ۱

e ۳۹ ۳1 eهچ دوب  E N Eسل  

 زاو + شار EE نا اواکزاو < دوب سار دصناپ و رازه تنهو یبو

 تمسف زا یسومو 7 زاسنازاو ٭ سار دصناپو رازه یساهغ# +

 تفرک ماهب زا هجو ناسنا زا هچ دوب نم هتفرک هاب رهزا هک ار یکی لیئارسا ینب

 دنوآدخ کنانچ داد دنتشادیم هاکن ۱ تعیدو ل

 اه هرازه نارادرس دندوب رکشل یاه هرازهرب هکیناسورو ٭ دوب هدومرف رمآ یسوعب 2۸

 یادم بت اا جہ اک دیک کوم وپ یک ن دمای درب هاهلص نار ) 

E E Eاسب  

 ال الخو الط یاهرویز زا ما د ق یاو ةد ا تکا لک رها

 روضع ام یاهناح یاو تیبا اهدنب دک لاھ اکو اهرتشکناو اهدنب :تسدو

E o۱زا ارهعونصم یاهرویز ٤ هه و ی یسومو رو ا  

 ۳ ما هاخب و E ا دفا رتكا ك ات یار



 مم تم بس

 ۲۲ دادعا رفس ۳۹۳

 لیئارسا ینب ةهجم ات دندروا حایجا بم هتنرک اهدصو اههرازه نارادرس زا ارالط 2 (

 × دشاب راکد ای دنوادخ روضعم

 مودو یس باب

 ریزعی نڍمز نوچ سپ دوب ریثکو رایسب تیاهب یوم ارداج ینبو نییوار نیو

 دمو ماج ےک تس یشاوم ناکم ناکم نیا کلنیا هک دندید ارداعلج نیمز و

 توراطع + دیتنک نما تعاج تاروسو گوارا یوم دز نبیوار

 دنوآدخ هکینیمز #« نومب و وتو 1 اشو هلاعیلآو نوبشحو هرمن و ریزعیو نوبیدو

 تناکدنبو تسا یشاوم نبمز تسا هتخاس حوتنم لیئارسا ةعاج یور شیپ

 نبمز نی E اوا + مشابیم ونو

5 

13 

e 

 فب e × دینیشنب نیا شو دنور یا ناردارب ا ت تنک نیبۋار
 5 ک ا داد ناشیاب .دنوآدخ :هکینیمزب مان .دینکیم ا ا

 ندید یارب عیب شداتزا ارناشیا هکیقو دندوف لع اش ناردپ روط نیه هب

 هدرسفا ار لیئارسا ینب لدو دندید ارنیمز هتفر لوک 2 رم *« مداتسرف نیمز

 دنوآدخ بضغ سپ *دنوشن لخاد درب هداد ناشیاب دنوآدخ هکینیمرب ات دنخاس

TASهکیادرم زا مادکچم هتبلا هتبلا + تفک هدروخ مسق هکی دحم داش خوفا  

 قح او ميهاربا یارب هک ارنیمز نآ رثالابو هلاس تسبب زا دندمآ نوریب رصم زا

 ٭ دندومنن لماک یورپ ارم ناشيا هکنوچ دید دنهاوخن مدروخ مست بوتعی و

 لماک تورپ اردنوآدخ ناشیا هکنوچ نون نب عشویو یژق هتنی نب بیلاک یاوس
 نابایب رد لاس لهچ ارناشیا دش هتخورفا لیئارسارب دنوآدخ بضغ سپ ٭ دندوف
 دندوب تیزرو دنوآدخ رظنرد ارترارش نیا هکبهورک نآ ام ات دینادرک راوا

 نخ اپرب راکاطخ نادرم زا یوبنا دوخ ناردب یاح اش كنياو +دندش كاله

 کز دک هدایو زاب لیئارسا رب اردنوا دخ بضغ تادش ات.دیا

 ارموقنیا یا اشو درک دهاوخ كزت نابایب رد ارناشیا رکید راب دینادرکب ور وا

 ناوم یارب انا اراهلغا دنتنک نما یو دزن ناشیا سپ ٭ تخاس دیهاوخ اله 1



 ۳۹ ۲۲ دادعارثس

 رضاحا هوش لسم دوخو ۲ تخاس میهاوخح شیوخ لانطا ةه اهرهشو دوخ ۷

 مناسرب ن ناثیا ناڪم را ات تفر میهاوخ لیئارسا ینب یور سپو عوشیم

 اتو بدنام دنهاوت رادراصح یاهرهش رد نیمز ناکا سیرتزآ ام لانطاو ۸

 زر تا از درخ یاههناخم دشاب هضرکن اردوخ کلم لیئارس ۱ ینب زا کیره

 تفرک بها اون كلم ن ا وا ناشیا اب ام هکاریز درک ۹

 ناشیاب یسومو # تسا نیسر اب قرشم فرطب نذر فرط نیاب ام بیصن هکنرج 1

 × دیزاس یوم كنج یارب 3 ارنتشیوخو دینکب ارراک نیا رکا تنک

 اردوخ نانمشد وا ات دکر وبع شرا ز زا دنوآدخ روضحم اش زا کنج درم رهو ۷

 دعب سپ دوش بولغم دنوآدخ روضح نیمزو + دیاف جارخا دوخ یور 4 رژ

 نیبز نیاو دش دیهاوخ هانکیب لیئارسا روضحو دنوآدخ روضحم نیدرکرب نآ نازا
 لک دنرادنع تنیا دیکن نینچ رکاو +دوب دهاوخ اش كلم دنوآدخ بناجزا ۳

 لافطا یارب اهریش سپ +× تفرک دهاوخرد ارامش اش هانک هک دینادبو ديا تیژرو ۶

oسپ +دییان لع دنآ رد اش ناهدزا ا دیکانب دوخ یاههلک یارب ایلغاو  

 اس یاقآ هکیروطب تمناکدنب دنتنک هدرک باطخ ار یسوم نیبژار نیو داج ین

 یاهرهش رد اخ ام ماهب هغو یشاومو نانزو لافطا + درک مهاوخ تس ا ةر رفا |

 هتک ام یاقآ کن انچ نش كنج یایهم تن کدنب میجو د دن ام دنهاوخ داعلج ۳۷

 رازاعلا یبوم سپ < دو مهاوح روبع هاقفایار نا و ۸

 ناشیا هراب رد ارلیئارسا ینب طابسا یابا ن ادناخ یاسّورو نون نب عشویو تی

 كنج یابهم نیژار ینبو داج ین عیج رکا تنک ناشیاب یمومو × دون تیصو ۷

 برلظم اش یور شپپ نیمزو دنکک رویع نئرارا دنوآدخ روضح اش هاره تش

 دنوشن اهم ناشیا رکاو دیهدب ناشباب کا یارب ارداعلع نیمز هاکنا دوش ۳

 داج ینب + دنرکب كلم ناعنک نیز رد ایش نایمرد سپ دنیاغن روبع اش هارو ۷

 نیچه تسا هتک تناکدنبب دنوآدخ هکنانچ دننک یو باوج رد نیبژار ینبو
 و زب دنوآدخ یور شیپ لش كنج :ج یایهم ام + درک مهاوخ ۲

 بب ینعی ناشیاب یوم سپ +دوش هداد نشر فرطنیاب ام بیصت كلمو درک )۲

 ابر كل نو” تکلم فسرب ل طبس فصنو نیّوار یبو داج



 ۲۳ دادعارفس ۳۹

 ارنسز یاهرهث دودحو شیاهرهش اب ارنپمز ینعب داد ارناشاب كلم جوع تکلمو
 نافوش تورطعو +ربعورعو توراطعو نوبید داج بو + بک ره زا

 اررادراصح یاهرهش ینعی دندرک انپ ار اراق تیبو رمن تییو ا ی لورم و

 نوعم لعیو بت + ماتبرفو لاعيلآو نوید نبّوار یبو < اھ هلک یابغآ ابر

 اهمانب دندرک انب هک ار اهرهشو درک رزرو فوت هری لود کا مان هک

 هک ارنایرزناو دنمفرک ارنا :ا هتضر دلم ی یک تل کر نی ۹

 نارد واو داد یس نی رکا هب ار داعلج یدو ي چاچا دندوب نارد 4

 رپ تووح رابار تورص ارشیاههبصق هتفر یسنم نب ریلابو + دش نکاس ٤ا
 هم ان 2 دوخ مساب او هتفرک ارشتاهدو تانق هتفر عو ا

 مسو یس باپ

 یسوم تسدربز دوخ جاوفا اب رصم نیز زا هک 5 لیئارسا ینب لزانم تسا نیا ز
 لزاتم 1 اٹ اتنا یاهرفس دنوآدج نامرفب یسومو کیک نوراهو ۳

 یا ۱لّوا هامرد سپ < ۱ لحارمو لزانم نیاو تشون ناشیا ¢

 رظنرد لیئارسا یب مزا دعب یادرف ردو و ۶ مور اپ زور رد

 اردوخ ناکداز تسخن هه نایرصمو + دنتفر نوریب دنلب تسد اب نابرصم یان 4
 صاصق ن راشیا نایادخرب هوهیو دندرکیم نفد دوب هتنک ناشیازا دنوآدخ هک

 + دندمآ دورف توکشرد هدرک جوک سیسمعر زا لیئارسا یبو +دوب دون «

 مایا و ۱۳ دو واتا زام راکپ هک ماتیا رد 3 ا

 لدج و دکر اس | نوفَص لب لبافمرد هک تورم ار E جوک

 ردو دندزک ر وبع ناباییب ایرد نابمزا زا هدرک چوک توریح لباقمزاو + دندمآ دورف ۸

 مليا هپ درک جوک هزامز TET امر r TT مان و

 هدرک چوک مزاق رجب زاو 4 دندمآ دو ف مزلف رحم دزن هک کا ۹۹ ۳

 چی سیا داة دورو هدرک جوک نبس ن ناب زاو + دندمآ دورف نیس نابای رد ۱

 دوړ مدیفر زد هک یک شورا چ دند دورف شو رد هدرک چوک هقفد زاو ِ

 دور اجنا ندا د اخ يجرد داتنهو ساق همشچ هدزاود علی



 ۳10 ؟۲ دادذعا رثس

 دو ف انیس ناایرد هدرک جوک مدیا او # + دانش وتب م موق کدوبن ب انا ردو دندنآ

 توربق زاو + دندما دورف ءواته توقف رد هدرک ی رک ایی اب اا

 هنر رد هدرک چ وک توربیح زاو × دندنآ دورف تورریصسرد هدرک ج جوک ءواتم

 نوه زاو + دندمآ دورف صراف نومر نا ر چر هبنر زا زاو × دندمآ دور ۳

 دور رج هدرک چو کهن و 4 دندمآ ت هنیل * رد هدر تب 11

 هدرد "یک الف او چ دندمآ دور هنالبهق رد هدرد "جوک سی زا زاو دیدم ۳

 ۳ ی هدارحرد هدر ك جوک فاش لبج زاو ردا دورف ر هاش لبج رد 4

 رد هدرک چوک RFE رلونم زار + دندمآ دورغ تولبوقمرد هدرک چک هدارح زاو ۳

 جوک جراتز او + دندمآ دور خر رویا مک اد او + دندن دورف تحت م ۳"

 هب دندمآ دور هنوبشح ر د هدرک چوق هلن هفتم زاو ا دورف هقتم رد هدر

 هدرک چ یر ورد ET هویت شا هام زرد درک چوک هوس زاو + 3

fدورف داجدجلا 9 هدرک چوک نا ش اه ا دورف ناقعي یی رد  

 تاعطب زا 3 وا دورن 0 رد درک جوک داجدیاروس زاو ه دا 1

Coرباج ۾ نویصع رد هدرک ک چوک وربع کت ی دن دا دو رف هنوربع رد هدرک چوک  

 دورف دشاب شدا هک نیص ن TT ٠ × دندمآدورف ۳2

 « دندما دورف مودا نیمز دحرسرد ت لبجرد هدرک چوک شدأف ز چ دید

 یب جورخ مچ لاسرد نار زا ې دنوآدخ نایرف بسحرب نهاک نوراهو ۸

 تسببو دص نوراهو + تفای تب ءام لو ازور رد رصم نېمز زا لیئرسا 4

 نیز پونج رد هک یناعک دارع 2 كلمو +: درم روه ليج رد هڪ دوب هلاس هسو ۽

 جرکر وه لج زا سپ  تفای عالطا ل یا سا ینب ندمآ زا دوب نکاس ناعنک ۱

 ا دورف نونوف رد هدرک چوک هتوهلم زاو +دندنآ دورن هتولصرد هدرک

 ییخرد هدرک چوک توبوا زاو × دندمآ دوو توبو مد ک چوک نو نونوف زاو + 1

 ۳ و هدرک چوک مب میخ زاو ‡ دنددمآ دورف بوم بت مرابع 10
 2 DEE دورف مال E د هدرک چوک داج نروبېدزاو دن 3

 زاو Ae دور ز لباقم رد مرابع کرد هدرک جوک متال نومْلع ۸

 دور اعرا لباتمرد نر ۵ ا تابرع رد هد چوک مرا ع یامورک



 با 9

O 

0 

 ۶ و تک

 < دادعا رفس ۳۲

 2 مس

 مرا لباتم رد ی دی نو ی 3 ۷ دندز

 ر

 راو

ESSA 3شا زا اغ نوچ وکب نا ناشیاب اش مدارک لب اطقت ا یب د تف  

 دان جارخا دوخ یور شې زا ارنیمز ناکاس عیمح + دیک روبع نامنک نیمزب 4
 ههو دیکشب ا نش هنر یاهتب یانو دیگر بتازخ اونا شاتر و یاهو

 بک 08 رددوا تفرصتب و را ان اشیا دنلب اهن کم 3 ا . اف ۰ 2 : 5

 هعرقب دوخ لبابق بسح | ارنەمزو + دیشاب نا كلام ان مداد اب ارنمز نآ ةکاریز

RT Eلیلق اروا بیصت لبلق یاربو  

 دان جارخا ا جز و یو ا دان مش ۳9

ETیاهولهپ ردو دوب دنهاوخ راخ اش ناشچرد دیر انکیم نقاب ناسا را  
 ے

 هکیروط نامهبو * دینار دنهاوخ دیوش نکاس نآ رد هکینیمز رد اراشو ك
 * دون مهاوخ راتفر اش اب مان راتفر ا ای هک مدو دصو 2 هر ِد و 1 ۱ یاب

 مرایچو یس باب
 رکب ناشیاب هدومرف رما ارلیئارسا ینب ٭ تنک کہ درک باظخ | ار یسوم دنوادخو

 دیسر دهاوخ تیکلب امشب هکینیمز تسا نیا دیوش لخاد ناعنک نېمزب امش نوج
 بئاجرب نبص نابایب زا اش یبونج ذح هکنا ٭ شدودح اب ناعنک ن یمز ینمی
 * دوب دهاوخ قرشم فرطب ےل لا اب رخاز زا اغ یبونج دحرسو 5 ا

 دهاوخ نبص یوسو دز دهاوخ رود میرتع ةندرڪ بونج بناجزا اش دحو
 نوریب رادار صح ووو EL ب شدأق بونج فرطب تشذک

 هدز رود رصم ئداو ات نومصع زا دح نیاو + بشذک د هاوخ نوبصع ان هتفر
 هو اب در یابرک + یی دح اماو + وب دهاوخ ابرد دزن شیاهتتا
 و ار یار اد NES + اش یبرغ دح تسا نیا هدوب

 دیرک نابن ارتاح چ لبج زاو + دیرک ناشن ارروهلج
 9 سس

 شیاهتاو دور نوریب نورفز دزن دح نیاو ٭ دشاب ددص دزن دح نیا یاهتار



 Ms ۲۵ دادعا دعا رس

 در قلم ساقی و + دوب .دهاوخ ایش اخ نیا .دشاب نادیع رصخ اا آآ د

 قرش فرطب هلبر ات مافش زا دح نیاو *دیربک ناشن ارمافش ات نانیع رصح زا ۱

 < دسرب قرشم فرطب ترک یابرد بناجم وغ نیک دح نیا سپ دورب نیع
ifبشضرب نیمز نیا هدشاب ارحم دزن شیاهتناو دسرب نشا  

 تنت هدرکر ما ار لیئارسا ینب یسومو ٭ دوب دما امش نیمز فرطرهب شدودح ۳
 ته هدوبرف با دنوادخ هک ی میسقل هعرقب ارتا ا کچا زاس ا: نیا

e i 4یاب ار اه بت ارت  

 ت طبس فصنو دوخ یبا نادن دنا پس رب داج یب شد

 اعرا الا رد ۳ ناي فصنو طبس 9 نیا × دنا هتفرد هی 0

 ا وم ددو ا دوا چ یا هتفرک ارذوخ بیضت باتف 5ا عولط یوسب یقرشم تنا 1

 دنهارخ میسقل امش یارب ارتیبز هکیناسک یاهمان تسا نیا + تنک هدرک باطخ ۷
 ندوم میقن یارب طبسرهزا !ررورس کكيو »* نون نب ند نها رازاعلا هدو ۸

 ی هی نب بیل اک ادوهب طبس زا هناشیا ى نیاو دب دیرکب نبمز ٩

EEE ۳1نب دادیلا نیماينب طبس زاو  

 اب یب زاو ٭ ىلج نبا یش سیر ناد ینب طبس زاو × نولسک 1 8

 * ناطغش ذش نب لیئومق ن نسسیئر مٍارفا ینب طبس زاو *دونیا نب نبی ۷

 سیر راکت یب طیب زاو × كانرف نب نافاصیلآ ¿ن سیر نولویز ینب طس زاو

 طبس زاو یخ نب دوهبخا سیئر ریشا ینب طبس زاو + نازع نب لیعیطلف 1

 اركلم هک دومرف رومام دنوآدخ هک دننانیا « دوهیمع نب لینهدف سیئر یلاتفن ینب ٩

 ٭ دی ان سفت لیئارسا ینب یارب ناعنک نیمز رد

 مو یس باب

 هدرک باطخ اجرا لباتم رد نر باوم تابرع رد اریموم دنوادخو |
 تنوکس یارب اهرهش دوخ كلما بیصن زا هک ابرف رما ارلیئارسا یب *تنک ۲

 اهرهشو ٭ دیهدب ناب رال هب انآ فارطا زا | رار مش اونو دنهدب نایوال هب ۲

 نانیا تاناویحرئاسو لاوم او یاب یارب ' اا ج اونو دشاب ناشیا تنوکس ةه



 ۲۵ دادعا رفس `
 میس ےس ھی

 رازم فرط رهزا نوریب رهش راویدزا دیهدب نابوال هپ هک اهرهشئخاونو ::دشاب 8

oود بونج فرطبو عارذ رازه ود قرشم فرب رهش نوریب زاو + دشاب عارذ  

 دام هب عارذ رازه ود لامش فرطبو عارذ رازه ود برغم فرطبو عارذ رازه

 هک اهرشزاو وب دهاوخ ناشیا یارب اهرهش جاون نیاو دشاب طسو رد رهثو 7

 رارف اب ان دہمډب لتاق یارب اراناو دوب دهاوخ بم رهث شش دیهدب نابوال هب
 داد دیهاوخ نایوالب هکا اهرهش عیج سپ + دیهدب رهث ودو لج امآ یاوسو دک ۷

 لیارسا ینب کلم زا هکیاهرهش اماو جدر دهاوخ اهنا اون ابرپش تشهو لهج ۸
 N دا ی کب و ا ووو کیک وا ددم

e ک ءدرک بیاطخ | ار یسوم دنوآدخو ٭ دهدب نایوال هب دوخ یاهربش زا دشاب ٩ 

 اغ نک اکا یبا را

 وات حاب هاش يارب يلم یاهرهش ات دیک نییعت دوخ یارب اه 2

 را بم ةهجم اش یارب اهرهش نیاز اکر رف اجناب دشاب هتنک اوهس اریصخت ۴

 × دریف دنسیاب یرواد یارب تعامج روضعم هکنا را شپپ لنأف ان دوب دماوخ لوتقم

 ها فانا رار هس + دشاب امش یارب الم رهش شود کاک ناو

 لیئارسا ینب ةهعت ادا ایه یاه مش ان دیهدب اشک لیزر دیرهخ هو کھ دیر ا

 ا هه نیل د ,زکن طو اش نایمرد هکیکو بی خو

 رک در نیفآ تلاب ارز اهکااو ج دک ا لعاب هعشکب وه ز یضحت 1

ANY۳ اد کار هریک سیا  
 اراک +٭ دوش هتشک هتبلا ۱ لتاق تا نلت ات وا و هتشک یک ۸

SZا سا لنافوآ دزیم ان .دنرب دوش هتفک یک ّ  

 یور زا رکاو « دکب اروا دروخرب واب هرم دکب ارلناق وخ نوخ لو * دوش ۳
 توادع یور زا اب + درم هک تخادنا وارب یزیچ ادصف اب دز غی اب اروا ضخب ۲۷

So aS om! 
 ت نفر ما زا ک ِ ب دشکب اروا دروخرب لناقب هاگره نوخ ۳

 نیدان ونک نا 0 یک 6۱ و a وی ۳



 ۳۹۹ ۳۲ دادعا ارفس

 ع 2 ٭ دنیا یرواد م اکحا نیا بسحرب نوخ لو لتاق 7 1 19

 رارف ناب هکوا یا رپثب اریو تعاجو دنهد یاهر نر لو تسدزا ارلتاق

 تسا نش جم سدقم نشورب هه هک سیئر توم ان اجنآرد و او دننادرکرب دوب هدرک

 دوب ایک ارش هک دوخ یاولم رهش دودحزا یتقو لتاق رکاو وغاب تکاس

 نوح لو سپ دبایب شام رهش دودح نوریب اروا نوخ و دی نورد ۷

 سیر اتافو نباشی اروم دارت مد یار کا ی تکنو لا 3

 كلم نیمزب لتاق هنهک سیئر تافوزا دعبو دشاب ننام دوخ یاج م رهش رد هنهک

 هضی ف اش یاهکسم عیجرد امش یاهنرفرد اش یارب ماکحا نیا نياو * ددرد رب دوخ 4

 نرو کک ادهاش نیا جم نزن هر کا ره + دوب دهاوخ یتلادع ۰

 تاق ع ناج ضوعب هیدف چو تهد تدا یک نیس هک ی ھا تاب وا 3

 یا میشب هک ۍ کارا وود راک هلا وا هکلب دیریکم تا لک ےک کک 8

 و نرو ددزکرب نهاک تافو ز | شپپ هک دیریکم هیدف دشاب هدرک رارف تو

 ثّرلم ارنیمز نوخ کاریز E دیکاس نارد هکا اریتیمزو + دوش یکاس ۹

 هکیسک ن وخت رکم درک ناوتیف هرافک دوش هتخمر نار د هکینوخ یارب ار نیمز و دکیم

 مس نکا نوح وا دیک روھ هک اوز ك اب هلخمر ارتا ۵

 ٭ مشابیم نکاس لیئارس | ینب ن ایمرد ماسه هوب هک نم اریز دیزاسم سج

 5 یس باب

 فسوب ینب لیابق ز E SE : لیق یابآ نادناخ یاسورو ۱

 تب یابآ نادناخ یاسورو نارورس ر هر در نم كيدزن دندوب

 بستن هعرقبارنیمز هک دوبرف رما ارام یاقآ دنوادخ دنتنک درک ضرع لیئارسا ۲
 OS SETA دنوآدخ بناج ز زا ام یاقاو دهان لی ارضا ی

 طایسارثاس نارسپ زا یکی ناشیارکآ سپ *دهدب شنارتخدب ارد امردارب 6
 هک طبس ثاریب تش عطق ام ناردپ ثاریم زا ام ثرا دنوش هحوکنم لیئارسا ین
 × دش دهاوخ عطق ام ثاریم ںھب زاو دش دهاوخ هفاضا دنوش لخاد ناب ناشیا

 دنوش لخاد ناب هک یعبس یاب ناتبا كم دوشب لارا یب لیبوت نوجو ۶



 ؟1دادعا رفس ۳۷۰

 یسوم سپ * دش دهاوخ عطف ام ناردپ كلم زا نانیا كم و دش دهاوخ هفاضا و

 تمار فسوی یتب طبس تفک هدومرف رما دنوادخ لوق ر 2

 ا هتفک هدومرف رما داعغلص نارخد "هرابرد و هیات تا تک 1

 5 0 طسم هابقرد یکی دوش هداد یی ۳ تی #

 ۱ و اس را لاا و ماری قید + دوش هداد اکنب طنف ۷

ER o ۸هک یرتخدر هو × دنشاب قصلم دوخ ناردپ طبس ك  

 مداد ینزب ۱۳ وا کیدی ا ارا زابکلم کراو
Ea ۹ك ا در یاپا كلم ترا لیا  

 یتصام دوخ تار لیئارتا ینب طابسا زا سکره کلب دوشن لکو ا د ةا

 × دند .E نارتخد E یوم د ی دنا ۳

 م
Ia ۱۰ ۳ ۶۰ ۶ 4 ۱  

 × دومرف رما لیئارسا ینبب را چوب در باوم تابع رد
 د هم



 ا

 سوم ةاروت سم رافسا زا مج رئس

۳1 
 نایمرد فرس لباتم هبرع نابای رد ندرا فرطلاب یوم س تسا نیا

 بیروح زا * تفک لیئارسا یان اب بهذ یدو توریضحو نابالو ل لفوتو ناراف

 هام لوا زوررد سپ * تسا هزور «دزابرفس عینرب ر لپچ ءارب

 ناب یار اروآ نود او بمحرب الی یی یوم وچ لاس مدزاب
 ووشو دا ایزو کلم نر کارا و اپ هدر کد دو

 * دوب هتنک دوب نکاس یردارد توراتشع رد 0 و دوب نکاس

 دن تنک هدرک عورش تعیرش نی جت نیس نا نیبزرد نر راز ۳
 ےس

 و تتڪ هدر 5 سن اطخ هم روح دا یاذخ هوهب

 زا :نا زا یاوح عیجو ناب ؛رومآ ن ناتسهوکبو دیک چوک دون هجوت سپ ٭ تسا تش ۷

۱ 

 رپ ات ناو نایناعک نیمز ینعب برد هراکو وو نوماهو ناتسهوکو هب ر

 مناذک اش یور شپ ارنيەز ی ٭ دوش لخاد دشاب تارف رهن هک كرزب

 مت ین ی او معزبا اش نا ارذپ یارب درک ای ارینیمز نش لخاد سپ

 E + دیروآ فرصتی دهدب ن نا توت اما

 EE ۳3۳ × مشاب اش لمحت ماوتیف یانتب نم متفک تش م 2

 یادخ نر ده رک اس را هوم

 تسا هک اب هما بسجرب اراشو ا دته ٩ نا اس اره

 5 تنح لبحتم یئیاهت هب هنوکچ نی + دشد تکرب

 اسور اشرب ارناشیا ات دیروایب دوخ طاپسا زا فو منو لقاعو مک نادرم سپ



YTدات  

 یاس ور سپ TOS رک ننک هک تم ETO × مزاس ٠

 ا اس ا رک تاک وب و هم هک را طا

 نارظانو اههد نارورسو اههاج نارورسو اهدص نارورسو اههرازه نارورس
 ناردارب یاوعد متنک هدرکر ما اراش نارواد تفرنارف و + هنشاب اش طاتا 4٩

 یرواد فاصناب داب یو دزن هکیبیرغو شرداربو سکره نایمردو دیونشب اردوخ

 یورزاو دیونشب كرر لش اركجوک دیکم یرادفرط یروادردو +دییان ۷
 تسا لکشم اش یاب هک وعد رهو ,تسا ادخ, ا زا یرواد هکاربز دیر ناسا

 ا ایام هه تفوتاو *مونشپ | ۱۳2۳۱۶ دن رو برم

 هک كاتسرتو كرزب نابایب نی | یا زا هدرک جوک + بیروح زا سپ ر

 هبو دومرف رما اب ام یادخ هوهب هکنانچ متفر نایروما ناتسهوک هارب دیدید اش

 دهدیم اب ام یادخ هوهب هکینابروما ناتسهوکب متفک اثبو + مدیسر عینرب شیاق ۲
 فتا ههنانکرت یور شپ ارنډز نیاوت یادخ هرب كنيا +دیانیسر 0

 وک N تسا هتفک و رد یا و ۷

 دوخ ئور شیپ دنچ نادرم هک نماد دزن اش عیج ہاکتآ درام ناسا ھو ۲

 هکیاهرهشزا و مور دیاب هکیهار زا ارامو دنیا یسوساج ام یارب ارنیمز ات مسرب

 ینعی اش زارفن ود سپ دما دنسپ ارم نفتخاو ٭ دنرو ايب ربخ موریم ناب 1

 لوکشا یداوبو دندمار ؛ هوکی كش هار هجوم ناشیاو + مفرکط یس ره زا اریکب 1
OGنیمزةوبمزاو *دندون یبوسلج ارن  onدندروا ام دزن ارن  

 نکیل *تساوکین دیدیم اب ام یادخ هوب هکینیمز دنتفک هتخاسربخمارامو 1
 یاههمیخ ردو * دیدیزرو نایصع دنوآدخ نایرف زا هکلب دیورب هک دیتساوخن امش ۷

 نوریب رضم نیمز زا ارام تشاد ننشد ارام دنوآدخ هکنوج دیتک هدرک هعبق دوخ

 هکنوچ مورب اک لاحو *دزاس كاله هدرک ملست نایروما تسدب ارام ات 9

 یاهرپشو دنارتدنلبو 9 ام زا موق نبا هک دنتنک هلخاک ارام لد ام ناردارب

E ک مادید اج ارد ارقانع یتب زینو تسا رادراصح ناسا اتو كرزب ناشی ٩ 

 اش یور شپ هک امش یادخ هوهب + دیشابم ناساره ناشیا زاو دیسرتم مک امشب ۴

 اش یارب رصمرد ایش رظنبهئاره بحرب درک دهاوخ كنج اش یارب دوریم

1 



 YT ۲ هیت رفس

 77۳ ۱ ۳ ىکا اتا رد E ial د تس اهدرک ۲

 نکیل *دیدیسر اجاب ات تشادبمرب دیتفریم هک هار نیاقرد ارت دربیم اردوخ رسپ ۳

 هاررد اش یور شہ هک + دیدرواین نایا دوخ یادخ هوه هب اش هه نیا دوجوأب ۲

 ور ناب هک اریهار ات نار بش تقو دبلطب اش لوزن یارب یئاج ات تفریم
 دش كانبضغ كنينش ارامش نان زاوا دنوادخو +ربارد زور تقو و دياب امشب ۶4

 نبز نازیرق هقبط نیا زاو نامدرم نیا زا ما کچیه ٭ تف هدروخ مسقو ۳۹
 ر ب اک یار و دنهارخغ کره مه ادا ارش هک مدروخ مق ک )۳2۹

 ۳۷ مماوخ شنارسببو یوب دوب هتفر نارد هک ارینیمزو دید دهاوخ ارتآ هک

 وت هک تنک هدوم مشخ زین نمرب اشرطاخمدنوادخو ٭ دون لماک یورو اردنوادخ ۷

 ار ات لا ار و هک نت بش × دش یهاوخغ انا لخاد م ۸

 جا او هم ۱۳ یی یارب تا هک هتتسا وا ریز نادرک یوق روسی

 كين زورمآ هک اش ن را و تفز دنهوخ اغ کد نکن ةابرد هک اش لاف افطار ٩

 نآ كلام ات داد ماوخ ناشياب ناو دش دنهاوخ اسا لخاد دنهدین ریت اردبو

 باوجرد اشو + دیک چوک نابایبب مزاق رجب هار زا نینادرک ور اش اماو *دنوشب ا
 CT درک مهاوخ كنج هتفر سپ ماهیزرو هاک دنوآدخم هک دیتنک نم

 دیدرک تیزع هتسب۱ اردوخ كنج سا اش ههو تسا ا اب ۽ ایادخ 9

 دانم كنجو دیورن هک ړکب ناشیاب کک کرا ها6 × دیارب 5: هڪ ۳

 ت

 سپ + دیوش بولغم دوخ نانشد روضح زا ادایم متسین اش نایمرد نم هکاریز هج

 كش رورفمو دیدیزرو نایصع دنوآدخ نامرف زا هکحلب دیدینشن نکیل متک شب
 ما نوریب اش هلباقب دندوب نکاس هوک نآرد هکینابروماو دیدم هوک زارفب 4

 + دنداد تسکش امر اتریعسزا اراشو دنکیم اهروب هبنز هکیروطب دندومت بقاعت ا

 نک اشبو دینشن ارامش E دنوادخ ای دیدوم هیرد : دنو ادخ روض هتشکرب سپ 0

 * دیدنام رایسب یاهزور دوخ فقوت مایا. ی شداقر ردو دادن 47

 مود باب

 ر مدرک جوک نابایرد مزاق رحم هار زا دوب هتنک نم دنوالخ هکنانچ هتفکرب سپ |
18 



۹ 

 حب بد

  Yaهینث رفس ۲

 د تسش هدرک باطخ ارم دن و ادخ لی دز وود ارویمس جوک راسب یاهزور

 وکب هدومرف رما ارموقو + دیدرکرب لاش یوسب تسا سب هوک یاب اش ندز رود
 ااا دیرذکب دیاب دنکاسریعرد هک وسیع ینب دوخ ناردار دودح زا امش هک

 ا کدو وهابس نانشا ابو + دیک طایتحا ر اگر ۷ دنهاوخ اش زا

 وسیع هب | ۵ جم ءوک هکنوج داد ماوخن اب مه یاب فک ردن ناسا نطن وا

 ااا او اه دیروخب دبرخ یقنبناشیا زا ارلاروخ + ماهداد تیک

 چ ۰ تتسد یاهراک ةه رد ارت ون یادخ هر ف یک ار × كيسو نب نیرخ ۷

 شا

 ص“ ۰ ست سس

 چ

 ا دا دز نایاب نیا رد ازینتفر ءار یا بسا
 را مس

 د ندای ا کک تسا هدوب وت اب تیادخ هوهب 7

e E 

 تا و  Eماوخم اید یتییصت 0 نیمز ۳ 19 س

 نواب ا ان گیج داد  aکو مع من ک نا ایا اش

  eزا  EERو زشت

 کور شیپ زا ارناشیا هدوم جارخا ارناشیا وسیع ینبو دندوب نکاسرتشپ ریعس رد

 ثاریم نیمزب لیئارسا هکنانچ دندش نکس ناشیا یاجردو دننخاس كاله دوخ

 روبع دراز یداوزاو دیزیخرب x + دندرک دوب هداد ,ناشیاپ دنوآدخ هک دوخ ۳

 ا متفریم م ا زا هکیمایاو * مدون روبع دراز یداو زا اسم تشک ۳41

1o 

 یکنج نادرم هفبط ¿ نآ "ین ان دوب لاس تشهو یس مدون روبع دراز یداوزا

 تسدو # دوب هدروخ مق ناشی | یارب SN دندش مای ودرا نابمزآ

 ٩ ارد را ناسزا ارناشیا اتو ناتیارب زی دنوادخ ۳ ۳ ۲

  ۳باطخ ارم دنوآدخ هاگنا + دندرم لكلاب موف نایمزا ینج نادرم عیج نوچ

5 

1 

 یب نیمز زا کاریز نکم هعزانم ناشیا ابو ناجنرم ارناشیا یسرب نون ینب لباقج
 نیمز زین نار) ٭ ماهداد تیک طول شب ارنآ کو داد مهاوخ وت یی نی



 Yo ؟ هين رقس

 ازناشبا ناینومع کی دندوب دا نکاس رت نایافرو دوشیم هدرش نایافر

 دنوآدخو دندوب نایقانع لنم دق دنلبو ربثکو مظع یوق ناشیا و ول اع زەر 1
 ناشیا یاجرد هدون جارخا ار اغا یی درک كاله ناار یاب ا ااا

 ا در لع دکار همر د کسسع اکر هکنانچ ۷ دن دش 9 ۳1

 اشیا یاجرد زورما اتو دندوف جارخا اراآ هنخاس كاله ع نا ا

 را ابر نک د ایک ارعا اهدرد هک ارنایّوعو + دنکاس 6

 چرکو دیزیخرب سپ کا ناشیا یاجرد ی نزد وار ۳۹

 اروا نیمزو نوبشح كام یرومآ نوحي” كنا دیک روبع نونرآ ئداو زا ءدرک

 E عورش زورما »اف كنج ناشيا ا و نک عورش نآ فّرصت مداد وت تسدب ۵

 ارت هزاو اور مادرکیم یوتسم نامسآ مان ریز یاهموقرب | ارت سرتو فوخ

 نان اب نادصاق سپ + دش دنهاوخ برطضم وت سرنزاو دیزرل دنهاوخ نینش ۷

 تزاجا , ٭ مفک :هداتشرف نوش, كلم, نوک دزن تو دق ۽ نابایب زا زیبا علص ۳

 مهاوخن ليم پچ ای تس ار ر و ر ھار هار هاشب مرذکب وت نیز زا هک لب

 دو نب نب شب ارباو مروخات شورفب نب شب !ركاروخ درک ۸
 ناطاوم» دکار چاد هکو سیع ینب هکنانچ * مرذکب دوخ یاهیاب ان لب تزاجا 4

 .دهدیم اب ام یادخ هوهب هکتار E افر نم دننکاسراعرد هک

 دهدب مار دوخ. دحرسزا ارام هک تساوخن نوبشح كلم نوع ما + ما روبع ۰

 اروا ات تشاذکاو یخ اروا لدو تواسقب اروا حور وت یادخ هوهب 5
 لستب كنبا تنک ارم دنوآدخو ديان ملست وت تسدب تسا نش زورما هکنانچ ؟

 نیمز ات اب نآ فرصت انب سپ تیبا تسدب وا نيمزو نوح ندوف

<Fندرک كنج یارب ام هلب اق دوخ موق "یمان اب نو هگنآ توس ا  

 اباروا هدوغ ESS اروا ام یادخ ۳ AE نورد ص5 ؟؟

 نادرم هفرک تقونا رد اروا یاهرهش یانو + مدز شموق عیجو شنارسب ۶

 ارماهب نکیل ٭ متشاذکن یقاب ارکی هک مدرک كاله اررهش ره لانطاو نانزو ٥
 ةراکرب هکر یعورعزا + مدرب تراغب دوخ یارب مدوب تسینغ اب ۳٩
 عنتم اب هک دوبن ةیرق داملج ان ت تسا یدا اد اورک یری فاش. قوزا هجا
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YT؟ هینث رفس  

 ةرانک یانو نومع ی نبیزب نڪي ٭ دوف علمت اب اره ام یادخ هو دشاب ۷

 دوب هدومرف یهن ام یادخ هوهب هکییاجرهبو ناتسهوک یاهرهشو قویب یداو
 +× مدشن كيدزت

 مس باب
 ام هلباقم د e ۳ نا - هارپ : هتشکرب سپ

 ۳ اب رو هدوم مارتین او 1

 ام یادخ هوهب سپ * ین لمع زین یو اب یدومن لع دوب نکاس نوبشحرد هک
 تیکت ید اروا هجوم ا ارشموق "یاغو زین ارناشاب كلم جوع

 متفرک ار شیاهرهش هه اا ردو +دنان یقاب یو یارب زا یدحا هک مداد

 هک بوجزآ موبزرم "یلتو ریش تصش ینعب متفرکن ن ناشیا زا هک دنا یرهشو
 دنلب یاه رومدر رادراصح یاهرهیش اهنیا عیج »+ دوب تاشاما رد جرع کا

 را ر اتيا دوم اهدنب نخ ِت

 a دندوب ندر 0 گرد 1 A درا زمر تند

 ی نویز ی ارنومرح نياو ا تو ت نر

 ۱۳ یو بک ام یو

 نا ایا تسا نینهآ تض وا بماوخ تفغ كيا دوب ننام یقاب اهنت نايت افر * تا

 عارذ بسحرب عارذ راهچ شهرعو عارذ هن ی شلوطو تسبن نومع ینب تبررد
 راک e زا تل 2 نیمز تا + دشابیم ىدا



 ۳۷۷ ؟ هل رفس

 ارابناو تفرک ن اکعمو نایروشج دح ان اربوجرا موبزرم “یا یسنم نب ریثاب 6
 2 هب ارداعلجو + دیمان ریثاب تووح ناناب دوخ مساب زورما ات ۵
 شا هراک مو یداو طسو م نونرا یداو ات داعلجزا نایداجو نانیو ار هم 11

 ی ی رهبرعو + مداد دشاب نوع ینب دح هک | یو او ۷
 + مداد قرشم فرطب هجعق اهن نیز شب عرب هر یابرد ان رک

 5 تسا یاد ابار ن یا ىو متنک هدومرف رمآ امشب تقرا ردو ۸

 دا ن اردا یامزآ قوت ا ند حج سپ دیروآ فرصتب ارتا

 یشاوم غادیم هکنوچ اش یشاومو لافطاو نانز نکیل + دیک روبع لیئارسا نب ٩

 لنم اش ناردارش دنوآدخ ات چ دنت اب مداد ال هک اش یاهرهشرد دیراد نیس 1

 دهدیم ناشیاب نر فرطنب امش یادخ هوهب هک ارینمز زین ناشیاو دهد یارآ امش
E Eدر هد مداد انب هک وخ كلب ایش زا یکیره  

 ناچ تسا درد ES ی هچنآره مفك هدوبرف رما ار ار عشوي

 د کک ےک ا چک نک ایس هککلام “یان اب دنوادخ سپ دید وت

 Sa امش یار هک ت سا اش یادخ هوهب هکاریز دییرتم نانیا زا ۲
 نداد ناشنب وت 3 ا د یا » منک هدرک هئافتسا دنوآدخ دزن ا ردو 1

 ناف تسا ادخ مادک اریز ؛درک عورش تا ننبب دوخ یوق تسدو تمظع

 مان روبع هکنیا ام + دیان لمع كفاوتیم وت توربجو لامتا لثم هک نیمز رد ای ۵

 نکیل + میب ارن و وکین هوک نياو تسا ن نذر فرطناب هکا روکن نیمزو 1

 ارن «تنک ارم دنوادخو دومنن تباجا ارم نش كانبضغ نم اب ایشرطاخم دنوادخ

 نامنچو یارب هجنض لق وکم نخ نم اب رما نيا "هرابرد رکید راب هتسا بن

 نابب دوخ نامنچم هدرک دنلب قرشمو بونجو لاشو برغم تب

 هوقو ریلد اروا هدومرف رما ار ارعشوی اما * تشذک یهاوخن ندر ی زا ۸

 ناشیا یار. دید یهاوخوت 5 اریتنز هدومن روبع موق نیا شېپ وا هکاریز ناد

 * مدون فقون روفف تیب ربارب رد هزدرد سپ * دوم ا م



 سا

3 

© 

1 
۳ 

  IYAهبث رتس <

gw 

 و اا اکحلاو E یا نا سپ

 تیر ارت یاس هک ارنیمز هش لخادو دینا تن ات دیونشب را

 یزیجو دیئازفیم یزیچ مامرفیم رما اعثب نم هکیمالکرب ب دیروآ فرصتب دهدیم

 راک هک عام رما 2 هک اردو یادخهوهب رماوا یا کنآ زا

 درک ر وغف لعب وری کره ارز دید درکر وغف لعب رد دنواد ار مش نایشج

eهادخ 2 هک اش عیمج اما × تخاس كاله وت نايزا  

 هدومرف ما ارم مادخ هوب کنانج كني × دیدنام كنز زورما دیدش قصلم دوخ

 E ESSN مدو ملعت اینب ماکحاو ضیارف تسا

 E ار روا اه یاد هاکتاراما ن تیا لع نام دیزراج

 تفک طنهاوخ دنونشب ارضیارف نیا نوچ هکیاهموق رظنرد تسا اش تناطفو

 تسا كرزب موق مادکا اریز ٭ دنا هشپپ تناطفر مکس موق كرزب ؛فیاط نیا یار
 ہر

 وا دزن هک تقو د تسا ام یادخ هوهب هکنانچ دشاب ناشیا كيدزن ادخ هک

 نیا مات لثم ةلداع ماکحاو ضیارف هک تسا كرزب ةفباط مادکو + منکيم اعد

 ا,نتشیوخو اغ زارتحا نیل + دنراد جو RT یوم هک

 ادابمو ینک شومارف تسا ںید تنامثچ هک اریت اهزیچ نیا ادابم شاب هجوتم رایسب

 تنارسپ نارسیو تنارسپب ارا هک دود وتوت لدزا ترع مایا ئات رد اهنیا
 یدوب هداتسیا بیروح رد دوخ یادخ 1 روضحرد E رد هد ملعت

 ات مناونشب ناشیاب اردوخ تالک ات نک عمج نم دزن ارموق تفک نب دنوادخو

 نابسژ دنسرتب نم زا دنشاب هنز دف کوررب هکیئاهزور بام رد هک دنزومایب

 یاس هاو اسکی هما كيدزن اشو ٭دنهد ملعت 9

 | نایمزا اش اب دنوادخ و * تخوسیم ظیلغ تساظو اهرباو یکیراتو شناب

 ۳ ا هکلب دیش دن یرص کل دیدیش ارتالکزاوآ E لکم

 تای 7 یا le اگر تا ر 2 + دن دینش



 ۳3۳ ۶ هی رفس

 نشرت قالب هکییم یمز رد اراها ات مد ملعت امشب ارماکحاو ضیارف هک دوبرفرما

 هکیزور رد اریز دیشب هجوم رایسب اژنتشیوخ سپ "یی ناب ا
 ادابم ٭ دیدیدن یتروص چه دومنیم کت شتا ناجا زیو 2

 ثانآ اي روکذ هییش زا لک رجال اف ای نیشارت تروص دوخ یاربو دیوش دساف

 رد هک رادلاب غرم ره هییش ای ت شما نامز گورربا هک همیمب نهار هاب × دیزاس ۷

 نیمز ريز یاهبا رد هک "هامره هیش اب نیمز رب "تنزخ ره هییش ای درپبم ناسا ۸

 ناکراتسو هامو باتفاو یک دن ناسا یوسب اردزخ ناعنچ ادایمو + تسا ٩

 طلب اد ا را هدرک نج و یوش هتنیرف نیدا ارناما دونج عیجو

 ناد نورد یاهداع تن | هدرک میسفن دنناسا مات ریز کییاهموق یا ۽

 3 ثاریم موق وا یارب ات دروآ نوریب رصم زا فا هروک زا هتفک اراش

 هک دروخ مق نش كانبضغ نم رپ اشرطانع دنوآدخو تان زورما هکنانچ ۲۱

 دهدیم تیام یارب وتب تیادخ هو کر دن نیز ۳ مکن روبع حر |

 e راز زاو درم ماوخ نیز نیارد نم هک × موشن لخاد ۳

 E نیمز نام 2 ک دیهاوخ روبع اش مچ

 تروصو 2 شوک اف 1 کسی اش اپ هک اردوخ یادخ 5 دع ادام دین امن

 XK یزاسب د رخ یارب تفسا درک وتب تی اد هک یزیچ ره هیبش 4 نار

 نرارسپ نوچ ٭ تسا رویغ یادم هنزوس شنا تیادخ هوهی کاریز 1

 برویم دساف رکا دیشاب نکاس یندم نیمز ردو هدو دیلوت ارنارسپ نارسیو
 a اب تسادب اش یادخ هوهب رظنرد هاو د ا :زیچ ره هییشو لیشأرت

 نا زا هڪ یر دهاش امشرب زورما ارنیمزو ناسا × دیزاس كانبضغ اروا 1

 × دش دبهارخ كاله لکلاب هکلب تخاس دید | و لیوط نارد اردوخ یاهزورو

 دنوآدخ هکینیاوط نایمرد اشو دون دهاوخ سکآرپ اهموق نایمرد ارامش دنوآدخو ۷
 نش هتخاس نابادخ اینا ردو +دنام دیهارخ ددعلا ییلف دربیم اجاب ارامش ۸

 دزونشیفو دننیبیغ هک درک دیهاوخ اک ار كسور زا :ناسنا تسد

 تفای ییاوخ اروا یبلطب اردوخ یادخ هوهپ اجنازارکآ کل + دنیوبیفو دنروضتو ۲۶



 ٤ هیث رفس ۳۸

 EY د x ناف صحت د وتتس ناج - يابو نخی اب او یا کسر شب 1

 درج 8 هو یو سب رخ ا 1 رد دوش e ورب میاثو نیا ني عیار و ایوش

 اوت (EN ر ی وب ه وب ۵ 1 هکاریز +دینش یجاوخ اروا زاوآ هتنکرب ۷

 مست ناشیا یارب ENE دعو دوم دها ونش كاله ارتو درد 5 دهاوخت كو

 تسا هدوب وتزا لبق هک نیشپ مایا زا کاریز درک دهاونن شوبارف دوب هدروخ ۲

 رب رکید هر دلت Ey دود ی رمدا ادخ کیزورزآ

 زره یموف 5 مک ن ا لتما اب وزش ناو نا ا هک ۳

 ر ئ کین وت هگنانچ دنناب وزو دنشاب نیش دوش لک ی ی نایمزا هک رادخ زاوا

 اک رکید موف نابمزا دوخ یارب یوقو دورب هک درک توزع ادخ اباو ۶

 ملظع یاهتسرتو اش ز کو es یاو كنج و تاز مو تو اهدرج

 نیا ربدروآ لمعب اش نرخ ار رمصم رد اش یارب , ایش یادخ هجناره شفژوم 0

 E + تسین یرکید وازاریغو تسا ادخ هو نا هی 1

 اغ ریش ردوخ ملتغ شتا نیمزرب و دراو توانا ارت ات وج ار ردوخ وز و

<yةهج نیازاو ٭ یدینش شن ابزار ملک داد  a8 یتسدو دارت  

 رصمزا مظع توق اب دوخ ترضع ارت دوب نیزکرب ناشیازا دعب | رناشیا تیرذ

Aارو ۹ نوری وت کور شېپ اروتزارت ممل مضعو رتکرزب یاهتما ات + دروآ نور  

 ۱۵2 نا زما هکنانچ دهد دی هک ئارا ارت اشیا کز هد ارد ۹

 خاو نا و البت 9 کور اب اک دوخ لدردو نادب زورما

 مابرفیم رما وتب زورما نم هک ار وازم اوا او ضصیارفو ٭ تسین یرکیدو ناز یوررب دم

NEGکیتبزرب | رخ اها ور اتو دشاب وکین ارت ناد دنزف وتزا  

 OS aI ا دهد و تیام وهب 3

 هتنک هتسادان اردوخ هباسه هک لتاق 0 + درک ادج 08 قرشم یوسا ا

 :دزک رارف اهرهشنبا زا یکیو دنکر ارف ناب هتشادن ضغب یو اب رتشپو دشاب

 >رد تومارو ناینیوآر ةهجب یراوه نیمزرد نابایردرصاب ینعی + دنام كنز ۳
 سست کارش ESN ةهجب ناشابرد نالوجو نایداج ةهجب 4
 TE اره O تسا نا دام ياا نم شل هم

Say 



 "هردرد He اب × دندما نوریب رصمزا ناشیا هکیتقو تیک لکا ۱

 A 6 هینثث رفس"

 یومز دوب نکاس نوبشحرد هک نایروما كلم نوج نیسزرد روغف سیب لباقم
 زرو ا دندخآاس ا دند وب 21 نوریب رضمزا نوچ ا اور 1۷

 قرم ی وسب ا تا کارو كالم ود ارن :اشاب كلم جوع نیمزو ارو ۱

Aلبج ان تسا روتر ها هراکرب هکریعورع زا هدر تا دند وب ا  

 یایرد Fe یوسب شا تا مات ۳3 یاغو × دشأب نومرح ا ۳

 لنت

9 

 هر یامادریز ع

 جنت بای
 ا یار چ ا فک یامماب تناوخ ار لمس روی شاخ شنومه

 اراپ هک دیشاب هجوتم هتفرک دای راپا ات دیونشب ۳ اش شوکبزورما نم هک
 اپ اردهع نيا دنوآدخ ۲ تس) دهع بیر دداا با ات رھ + دیروا اھت

 هرکرد دنوادغ <e 4 اا کک تسب هن ام ناردپ

 اشو دنوآدخ نايم تقو نارد یرم) ٭ دش لکت یربور اش اب شآ نایمزا
 خط کا تام اش وک ایا ارب اردنوادخ مالک ان م دوب هداتسیا

 نیز زا ارت هکوت یادخ هوهپ متسه نم + تنکو (دکندم ان مک رار

 رس + دنشابن رکید نایادخ 3 + مدروآ نوری یی دنب ةناخ زارصم
 اي نيمزرد نيئاپ هجا زا اي نامسارد الاب هنآ زا یلانن چم اب تیشارت تروص دوخ

 هوهب هکن م اربز اینم تدابعو نجس ارا +زاس تسا نیز ریز یاهیآرد هجنازا

 هکینن زا مراهچو مس تشپ ات نارسیرب ارنار E مرویغ یادخ منسه وت ت یادخ

 دنراد تسود ارم هکینانارب تشپ رازه ات مکیم تحرو د غاسریم دنراد نمشد ارم

 اریک دنوادخ ریز ربم لطابب اردوخ یادخ هواي مان × دنراد ءاکن ارم ماکحاو

 ااو راد هایت اس رو × درمش دهاوخن هانکیی درب لطابب ارو ۱ مان هک

 شاب لوغشم زور ج ا هدومرف رما وتب سیادخ 9 هکنانچ ۱ ن

 نارد تساوت یادخ هر ءوهب تنور ابا *نکب اردوخ راکرمو

 هغر تغالاو تواکو تزیکو تمالغو ترثخدو ترسب و ون نکم یراکچیه



  TAYهینثت رفس 0
 ن د نی سس سم

 ےہ

Tr a 

 تسا :دوبرف رما ارت تیادخ هی ب نیربانب دروآ نورب ناز زا زارد یوزابو یوق

 هکنانچ راد تمرح اردوخ رداموا اردوخ ردپ × یراد هاکن | ارتبس زور هک

“2 

 هوان هکینیمز رد ارتو دوش زارد تیاهزور ات تسا هدومرف رمآ ارت تیادخ هوب
۷ 
 + نکم یدزدو نکس انزو ٭ نکم لت دک کشا نویی ا اچ ۱۸
 تو ۱۹
 تاهیاسه هنا هو زروم عط تادیاس# نزربو نم رد اش دوخ باس ربو ۲۰
1 

 3 ۰ ۶ 9 0 ر م
 ةا هیاسه ا و ناو هاو شما

۳ 

 هما اخ ج ا دنوادخ اراک نا + نکم عط ۳۳

 ا ااماو دوزغین یزیچ ابو تفکدلبز وب ظیلغ ت تاظو

 امن تخوسیم شتاب رکو دیدیش یکیرات نایمزا ار زاوآ نا امش نوج رجو + داد نب ٣
 ام یادخ هوهب تانیا تک در نم دزن دوخ حاشمو طابسا یاسور عیج اب +

 سپ مدبد شت ها ناینراا روا زارو تسا درکرها ی سرت تی
 مریم ارج نال i + تسا كنزو دا کیم EAS 5 مديد زور 0

 رکید اردوخ یادخ . هوب زارا Re مع شا نیا هکاریز

 هک ار یادخ زاوآ ام e EE مهاوخ مو
d2و  

 یادخ هرچی TAS تيد دزد وب × دنأم هلنزو دونشن یوکضع یتا ن راھ ۰1۳۷

 مو
 ميهاوخ سپ نک نایب ام زب دیوکب وتب ام یادخ هواي ا ا

 د دک نجاک اراش ن انیس Es ا یاب ا

 وکین دنتفک هچره ۽ مدینش دنننکر شب : هکار ار موق نيا ن . رییس + ا ات و

 _یص

 رهرد ارم رماوا “اتر داوم ناموا دنتشاد نیا NS گیگ ۳3

 ازناشیاو ورب »دنا کین دیاب ان ارناشیا نادنزرف

 سا نزن کیتب e دکر دوخه یاههمسنم وک, ۳۱

 و

 هوایي 9 اس سد 8 جو ۳ نرم دن ۳3

 سم

 اا ات دندروایم اه تقو
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ED E دار سا مدوبرک ما اهبراش Sl 
 چ دیا لیوط دروا دیهاوخ فّرصتب هکینینز رد | اردوخ مایاو وا

 مش باب

 E هر ی

 اجب دیکیم روبع شفّرصت یارب نآ یوسب اش هکینیمز رد اما ات دوش هداد ملعن

 نم هک اروا رماواو ضیارف عيج لش ناسرت دوخ یادخ ی زا انو + دیروآ

 وت رم اتو ترع مایا یاترد وچ لاو ووت یراد هاگن مامرنیم رما ایطب

 وکین وت یا و 0 هجوم نآ ن ندون لمبو ونشب لیئارسا یا سپ ا

 یادخ هر اک تسیراج دهبشو ریشپ هکنیمز رد یوش هدوزفار اس

 دوو رام یادخ هو ونشب لار ۱ یا یی

O Eنیاو × اف بح دوخ توق یاو ناج یاب اردوخ یادخ هره  

 ملعن تقدب تنارسپ هب اراهاو هم دشاب وت لدرب مامرفیمرما ارت زورما نوکیا
 اا زا تننساخربو ندیباوخ تقوو هارب تندفرو هناخرد تنتسشن نا وا 3

 هباصع تناشچ نایمردو دنبب تسالع یارب دوخ تسدرب اراپاو ٭ ان وکتنک

 ره نوچو # سیونب تیاهزاورد رو تاهناخ رد یاهوهاب رب او × دشاب

 هد تب هک دروخ م مت بونعب و قعاو میهارب ۱ تنارشپ یارب هکینبمزب ارن تسیادنخ

 زیج ره زارب یاههناخمو + هدرکن انب وت هک یئانشوخو كرزب نت ا رد
 بین یاهغابو اماتکاتو کن هک "نش نک یاهضوحو هدر کود

 هک اردنوادخ از مع هام یر +× یدش دیو هدراوخ عاقل او هدورنن سر 1

 اک شوم ره ار یدک کا تو

 هکینیارط ااغ زا ار کید نایادخ روغ مش و م اب وا اق شا عن ازم امت سرخ

 روجغ یادخ وت نایمرد ون یادخ هوهب اریز +دیئانم گور دنشابیم وت فارطاب

RIEكاله ن .نیمز کور زا ارتو دوش هتخورفا وترب تیادخ  

 هجوت و دیدومزا سرد ار وا هکنانچ دیئامزاب اردوخ یادو × دزام

 TT هکاروا ی تاداهشو اردوخ یادخ را تاو ای



 ۷ هبنتت رفس ۳۸

 یارب ایا cela دنوآدخ رظنرد ناو ٭ كير اد هک تسا 1۸

 درّوخ مَ تناردپ یارب دنوآدخ هک اروکین نېمز نآ هش لخادو دوش وکی وت
 هکهناذتج دیامن عا ا ١ ارتنانمشد e اتو او فّرصتب 11

 تا | هدير فرم اب ا امر ۹ کو شادی تاد ایناز دار

E 0رصیر بر تام تایآ دنوآدخو + دروآ نوربب یوق  

 دروآ نوربب اتارا درو × تشاس رهاظ اب ظنرد وا نام لها انو نوعرثو ۶

 ارام دنوآدخو زار رد دهدب اب هک دروخ مقام نا اردپ یارب گینبمزب ار ام ان ان ۶

 یارب : ات میسرتب دوخ یادخ ۳۹ | هدروآ اجت ارضیارف نیا م ات هک شفای

 ا 2 + تس نش زورما ات هکناتچ دراد هاکن تنز ارامو ها هشيم ! ام ۵

 × تسا هدومرف رما ارام هکنانچ مروا اج

 مننه باب

 یاهو دروآرد یوریم اجاب شفّرصت یارب هکینیبزب ارت تیادخ وهب نوچ تك

 نایسوبیو نایوجو نایز زرثو ناینامکو نا و نایروماو نایشاجرجو نا ات کاررایسب

 هره نوچو + دین جارخا وت شی زا دنشابوت زا رتهظعو رتکرزب تما تنه 0
 ارناشیا هاگنا یزاس بولغم ارناشیا وتو دیاف مسن وت تسدب !رناشیا تیادخ

 ترعاصم ناشيا ابو نم حرت ناشیاربو دنبم دهع ناشیا ابو نک كاله لكلاب ۳

 او تر دیخ یار راغی رنو ناف ناغرا رد رخ ر خد آان <

 تټضغو دنیاغ تدابع ارریغ نایادخ ات دینادزک دنهاوخرب نم تعباتم زا ارن دالوا

 ناشیا اب هکاب + تخاس دهاوخ اله یدوزب ارامش نش هنخورفا اشرب واف ٥

 مریشاو دیکشب ارناشیا یا اثنو دیزاس مدهنم ارناشیا یاهجیذم دیئاف لمع نچ

 هه یارب وت هکاربز +دینازوسب شاب ارنانیا یشارت یاهو دینا طقارناشیا 7
 هکیامرق حیج زا ان تسا هنیزکرب ارت تیادخ هو یتسه سدنس موف تیادخ



 اش اب اردوخ لد دنوآدخ + یاب وا دوخ یارب صوصخ موق دنآنیمز یوررب ۷

 ةه زا اش هک اریز دیدوب رتریثک اوت رتاس زا EEE کھا انهي اب

Nتساوخو تشادیم تسود ارامش دنوادخ هک هلا زا نکیل ٩ دیدوب تلیقاموق  

 تسد اب ارامش دنوادخ سپ دروآ اب دوب هدروخ اش ناردپ یارب هک اردوخ مسق ۳

 سپ +داد هیدف رصم هاشداپ نوعرف تسد زا یدنب ةناخزاو دروآ نوری یوق ٩
 اب اردوخ تجرو دهع کنی یادخ ءادخ تساوا وت یادخ هوهب هک نادب

  درادیم هاکن تشپ رازه ات دنروآی اج اروا رماواو دنرادیم تسود اروا کاتا
 دزاسیم كلالع ا نا تافاکع ناشیا یوررب دنراد نشد اروا هک اریناتاو
 داسر دهان تافاکم۰شیور جارو رمن بخ اات ر اک نشد روا ک زی

 هاکت مامرفیم ما وتب ندون لع ةييج زورما نم هک ریماکحاو ضیارفو رماوا سپ ۷
 هاکتا دیروآ اجم هتشاد هاکت اراپناو دیونشب ارماکحا نیا رکا سپ  +راد ۳

 دهاوخ هاکن وت اب تسا هدروخ مق تناردپ یارب هک ار تمحرو دع تیادخ هی

 ۰ ےس

 وت نطب هویمو دوزفا دهاوخو داد دهاوخ تکرب هئشاد تسود ارتو + تشاد ۲

 هکینبمزرد ارت هلک یاههچبوارت همر جاتنو ارت نغورو نیشو لغو ارت نیمز "هوبمو
 رتككراپم اموق هه زا + داد دهاوخ تکرب دهدب وتب ا یارب 4

 ره دنوآدخو »دوب دهاوخن دازان هدام ای رن اش او اش نایمردو دش یهاوخ ۰

 وترب ینادیم هکا ازت دب یاهضرم زا مادکچهو درک دهاوخ رود وت زا !اربرایپ

 E و * دروآ و رانا تنانمشد یارب هکلب دینادرک دهاوخن ضراع 7
 2راا دتا ؛ییابت رامات مغچ هنخاس كاله دنکیم میلست وت تسدب هوهب هک
 اموق را هک نوک ساده رک × دشاب ماد وت یارب ادابم اهم تدابع ارناشیا ۷

 _ ههنا ا هکلب سرتم اشیا زا ٭ مان جارخا ارناشیا ماوت هنوکچ دنا هدایز نمزا ۸

 د یا یی نرود زیپ درک نام یر :ادخ ٩

 هی 7 ارزارد د یوزابو رفقا تسدو ارو ت ار 6

 نینچ ییرتبم اا زا کیا موق هه اب تیادخ ہوھی سپ دروآ نورت لب ارت تیادخ
 نقاب ات داتنرف دهاوخ ناشیا نایترد اهروبنز زین تیادخ KE دهاوخ ۲,

 اریز سرنم ناشیا زا + دنوش كاله رت روضح زا ناشیا ناکدش ناهنپو ناکدنام 1



  ANÎهين رفس ۸
 ےس

 تیادخ هوهیو هک تسا بچو مظع یادخ تسا وت نایږرد هک ت سیا دخت ات ۳۳

 فلت فارن یدوزب ارن :ادیا دون دهاوخ جارخا جردتب وت روضح زا اراموق نبا

 وت تسدب ارناشیا ت را کا ٭ دنوش دایز وترب ار شوحو ادابم یئاف ۲۳
 + دنوش كاله ان دون دهاوخ ناشبرب یظع بارطضاب ار :اشیا و درکد هاوخ مست

 یزاس وح ED ناشیا مان ان دوغ دهاوخ ملسن وت تسدب ارن :اشیا لیمو ۶

 یاانتو ۲ یزاس كاله ارن e تشاد دهاوخن ون اب تمواقم یاراپ یس و ۴٥

 دوخ یاربو زروم عط تسا انار هکینالطو شب دیازوسب شتاب ارن :اشیا نایادخ

 ب تسا هورکم وت یادخ هو هوهی دزن دگنوچ یوش راتفرک ادب اه زا اد ایم کاش

 رفت تام ناز زا یوش مارح نآ لثم ادابم روایم دوخ نام ارهورکم زیجو ۲
 #  تسا مارح هکنوچ راد تهارکو

 اک

 ۳۳ت تام ارب دنوآدخ متوجه رب

 EA لهچ نبا ارت تیادخ هرهب هک ار هار نان را هایم + دان فرصت ۳

 هک نادب تساوت لدرد هک ار ا ادیادز ای هتخیاس لی ارت ات دون یربهر نبی
 نیو تخاس تگ لب لی ارن واو چ هن اي ت تشاد یاوت اطار ۳

 ناسنا دوش رداص دنوآ دن لس ناهد زا 0 گوش تیپ انت نانب هن

 سان یابو دشن سردنم ترب ردوت سابل لاس لهچ نیارد +دوشیم تنز ۽

 هوه ۽ دیانیم بیدات اردوخرسپ ردپ هکیروطب هک نکرکف دوخ لدرد سپ ٭ درکن 9

 یاترطرد هتشاد کن اردوخ یادخ هوهبرماوو لک تس ادرک بعناک دات ارت تیادخ 5

 رود a رت هک هوهب کا ۲ سرش دن وا وبا ۷

Rs ERیخ شر ان  



۸ 

 توق هو دوخ لدزد ادابم ج دی ناسا ترخا رد وتربو دیامزایب | رنو

TAY د رس ٩ 

 + دک یار سم شیابیعوکزاو تسا نها شیاهکنس هکینیمز دن یعاوخن زیج
 NE اَ هک کی نیمز ةه اردوخ یادخ هوهبو دش ییاوخریس هدروخو

 اردوخ ات ادابم شابرذح اب نه  دناوخ ییاوخ گرابتم

 ٭ یرادن کت ٤ ا ما نم کادو 3 تم 9 و

 و Ev وت 0۴ دوش ey یارب 5۹ مرتنو دوش دایز ۱
 وے

 دروا تورج نوت تی نکا راد ا عش 9 4

0 

 د دريا وز یوم یا 0 ؛ هنشت نزمزو

 دزاس ل ٍلذ ارت ات دندوب هتسنادت ارنآ تن نایت نار و ار ناباییرد ارت 1
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 یاشخ ده وچ هکلب + تسا هدرک ادب ما مار ز 2 داكن ارنا ن نھ م تسد د اناوتو ئ “کھ

 دهع أت ۹ ۳ ۱ و داب ریو

 2۲ تس دا هنش زورما هکنانج درادب را اوتسا وب هدروخ سَ تناردپ یارب < | اردوخ

 و م

 تداعی هدر EE E ۹ ومن 2 یی رک و

GLهک ةهج نیازا دث دیهاوخ كاله 7۷ اغ دزاسیم كاله وت یور شپ  
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 وزا هک اریئامرق نش لخاد ات یکیم روع ندرازازورما ون ونشب 5 و 5 ۳

 فر تت هب منشا رادراصح كنب أ ت ھه هک ارگرزب یاهرهشو دنآ رتیوقو رت ملت

 بس

 ویو دبیر یاب ی ا وب ا موق ف شعب -

 ۰ ی
 ےن

٣ 

  e 1تززوس 1 ماى  eا

 2 ۰ او 0 “ < ه ۳1 دل
 اعدوزب ۱ شېبو درک دماوخ



  FAAهبنثث رفس ٩
 ےس ےہ ی ےک سم چ کو س یر ےہ اپ ت مم س همم مس ا یم یف ےک اتیا اع و یوم رس مم ےہ هتتح

 ياو نرچ سپ هب تسا هتفک وتب ب دنوآدخ کنانچ دوم یهاوخ فلالم ۱

 نم تلادع ببسب هک رکبو نکمرکف دوخ لدرد ديان جارخا وت روضح زا ارن اشیا

 ا جوال روا سس هدر در UE :وادخ

 ببسب هنو دوخ تلادع ببسب هن ٭ دیانرم جارخا ون روضح ز ١ ارناشیا دنو وآ دخ 9

۱ 3 

۷ 

 4 سن
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 ترارش ببسب هکلب یوشیم شفّرصت یارب ناشیا نیز لخاد شیوخ لد ن )ساز

 هک اریمالک هکنا اتو دیا جارخا ون روضح زا ارتاشبا تیادخ هو اس

 سپ + دباف راوتسا دوب هدروخ مسق بوتعیو ناو مربا تن :اردب یارب دنوآدخ

EEنارد ات دمدیف وتب وت تلأدع بیسب | رکود نو ی هات شاتر  

 هک نکم شومارفو روآ روا دایب سپ ی شک ندرک یو هکاریز ین ناف فرصت

 رصم نیز زا هکیزور زاو یداد شبج نابایرد اردوخ یاد هوه ي هنرکچ

 ۳ ۳ و رو دیش صاع دنوآدخم سدیسر اجناب ات یدنآ نوری

 + دیان كاله ۴ امش ات دش كانیضع ا 3و دیداد دیو كوا چ

SESدنوادخ کا اریدھع یاهحوا ینعی كنس یاهحول ات وو هوکب نم  

 هنو مدروخ نان هن مدنام هوکرد بش لهجو زور لهج هاکتا مرکب تس» اش ب

 داد نم ارادخ تشکناب لش بوتکم كنس حول ود دنوآدخو + مدیشون بآ
 هتنک امشب عاټجا زوررد شتآ نایمزا هوکرد دنوادخ کک اسا امن قفاوم اهاریو

 دنوادخس هل دز لوچ یاضتنا ز اات تم × دش هتشون دوب

 هتساخرب تفک ارم 9و ٭ داد ن اردهع یاهحول ینعی كنس حول ود نیا

 دنا تش دساف ید روا نوري رصم زا هڪ وت موق ریز وش دورف یدوزب ات زا

 یارب كس هلخر یب ثیزرو فارحنا یدوزب مدومرف رما ارناشیا کیتیرط زاو

 شکندرک موق كنياو مدید ارموق نیا تنک هدرک باطخ ارم دنوآدخو *دندخاس

 وت زاو کر ش ناز زا ابا منو مزاس كالهاناشیا ات راذکاو ارم +دنتسه
 هوکو مدنآ دورف هوک زا هتشکرب سپ + مروآ دوجوب ناشبا زا رتریثکو رتیوق یوف
 هوهب هب هک مدید هدرک هاگنو × دوب نم تسد ودرد دع حول ودو تخوسیم شتاب

 دنوادخ کینیرطز او هتخاس دوخ یارب لش هیخر اک توو هانک دوخ یادخ

 ود زا ار ااو مفرکار حول ود سپ * دیدوب هنشکرب یدوزب دوب هدومرف رمآ اشب



 ۲۸۹ ۲اف

 لهجو زور لهج تا هعفد لو + مسکش اهث رظنرد هخادنا دوخ تسد ۸

 ۷ هیتر با هنو مدروخ نان هن مداتفارد یورب دنوادخ روضح فات

 ناجم اروا م دخ هدون لع دنوادخ رطنرد هک خلفا اراک ورک هک این اهانک

EER 5ارامش ات دوب هدوم اشرب دنوآدخ کیشخ تّدحو بضغ زا هکاریز  

 او ا تارا مدیسرتیم دزاس كاله ۳3

 تقوتآرد زین نوراه یاربو دزاس كاله اروا ات دوب نش كانبضغ رایسب نوراهرپ

 شاب ااو مق ذکی کوب هتخاس هڪ | اا نیعب اش هانک اماو مدرک اعد ۲۱

 هکیرهب ا دش مرن رابغ لم ات و کی هدرک دروخ | ر مدینازوس

 اردنوآدخ مت ۶ هوات» تور کو سو هر هریعبت ردو ٭ مدیشاپ دوب یراچ هوک زا ۲

 دیورب تفک هداتسرف ینرب ته ETA E ايب مم

 وابو دیدش صاع دوخ یادخ هوهب لوق زا دیناف فّرصن ماهداد اشب هکییمز ردو

 نایصع دنوادتم ماهتخانش اراش هکیزور زا +دیدیشن اروا زاوا هدرواین نايا ٤

 بش لهجو زور لھچ نارد مداتفأرد یورب دنوآدخ روضح سپ + دیادیزرو ٥

 دزنو +دزاس كاله اراش هک دوب وا هک ةهجشا ز ا مدوب هداتفا هک 7

 تملظعب هک اردوخ ثاریمو سس موق هو دنیا یا نک هدومن اعدتسا دنوآدخ

 ناکدنب ×زاسم كاله یدروآ نوربب رصم ر زا یوق تسدبو یداد هیدف دوخ ۷

 ءانکو ترارشو e نيا لد تربو ا دایب اربوتعیو یتخاو مارب ۱ دوخ

 هکنوچ دنیوکب یدروآ یورو هو E زا ارام هکینیمز لها ادایم و راشي ۸

E EEEاد دوب هداد نڪو ناشیا هب  E 

EÊ e ۳5اب هروآ نوری  ES 

 شیوخ هتشارفا یوزاببو دوخ مظع تّرقب هک دنتسه وت ثاریمو وت موق ناشیا

 ۲ یدروآ نوریب

 9 هد باب

 ی ی بز اسب دوخ E ا ا نمدزنو ۲
0 19 



 1 ةينکت رقم ۳۹:

 سپ + راذکب توبات رد اراماو تشون ِ کد | یاهحولرب هک 0

 0 لود ناو مدیشار نبلّوا قفاوم ك اودا چچ خاس طنب بوچ زا ینوبا
DOS 3ی تباتک قفاوم حول ود ن 1557 و منار  

 دنوادخو تشون دوپ هتک اب هو زوررد ن تا نایمزا هوکرد دنوآدخ هک

I oمدوب هلخاس کیتوبان رد | راهجولو مدمآ دورف ء زی داد  

 مر ارمت ۱ یو) + دوب هدوبرف رما ارم دنوادخ هکنانچ تسه اجنار 5 مشاذک 71

 دش نفد جن ردو درم نوراه اا اردو درد ک جوک نیسوم هب ناقعی ا

 دندرک جوک دوجدج هب اجزا زاو ۲ تخادرپ تابیا رد روا رقم ۷

 اب واقع ساق یلارد × تش E و بس مد زاو ۸

 ۱۳۲۱۰۳ د روضخ ودر ادب اردن رادخ دهع توبات ات درک ادج ار

 ازیوال"ییربانب چ تسا زورما ان هکنادچ a وا مانبو ۳ ۹

 هوقیب هکنانچ ت تسا یو ثاریم دنوآدخ تسین یٹاریمو بیصن شناردارب نایت

 لفجو زوز لج نیلّوا یاهزور لثم هوکرد نمو * (دوب هننک فو تای ۰

 ارت تساوخن دنوآدخو دون تباجا ارم دنوآدخ زین هعفد ناردو مدون ا

 انوش 7 نیا یور شېپ و زخرب تنک ارم دنوآدخو ٭دزاس كاله
 ےک را نش لخاد مدب ناشیاب هک ج من ناسا د یک

 5 اعم هسوت ناب کنیادخ یی لیارسا کانال سیم روا ۲

 هریو یرادب تسود ارواو یا كولس شياب رط هردو یرتب ا

 دنوآدخ رماو او + یاب تدابع د و نراج یاتو لد یا اردوخ یادش ۳

 روا ضیارفو ۶ گكنيا * یراد ءاکن مابرفیم ما یاس یارب : ارت زورمآ نم

 EA را رد ها رهو نیمزو تساوت یادخ 1 ا زا ك دادا كلفو كلف

 تیرذ ناشیا زا دعبو دومنیم تبع ارتاشیا هتشاد تبغر وت ناردپ دنوادخ نکیل ٥
 یالد ةنلغ سپ *تسا تش زورما هنانچ دیرکرباهموق ةهزا اراش ینعب ناشیا 1
 یادخ اش یادخ ا هک اریز × دانم E وزا نوتخغ اردوخ ۷

 درادن یرادفرط هک ت سا و زاحو مظع یادخو بابر۷ برو نایادخ

 عتشاد تسود ارنابیرغو دنکیم یسرداد ارنانز هویبو نامی × درکبن هوشرو ۸



 ۲۹۱ ١| هینشث رفس

 رصم نیمزرد هکاربز دیراد تسود ارن بیر زنی ۷# ده دیش ناشیاب گاشوپو دارو ٩

 روش نم و ابو ان تدابع ار یادش درج زا * دیدوب بیرغ ۰

 مظع لاعا نیا ون یارب هک تساوت یادخ واو تساونرخن وا +روخم مسق وا 7۱

 ۱۱ + تسا هدروآ اب ثید تناشچ هکبیپمو ۲ ۱

 * تسا هنخاس ریثک ناس 11 راک ایزی اتو سیا

 مدزاب باب

 اول رماواو ماکحاو ضیارفو تسیدو و رادب تیود اردوخ یادخ ءوهی سپ. ۱
 دناهتسنادن هک يوکيف یاش نارسپب هکآریز دینادبزو و ماو ناک شا ترد ۲

 ةشارفا یوزابو یوق تسدو تمظع هنو دناتیدن اراش یادخ ۳ دیک ات

 وا نيمز یاتبو رصم هاشداپ نوعرفب رصم نایمرد کا اروا لاعاو تایاو + اروا

 هنوکج هک درک ناشیا یاهیارعیو اساه نایصمرکشلب هک ار ناو دروا روظب *

 هنوکچ و دندومنیم بقاعت اراش هکیتقو تخاس یراج ناشیارب ار مزلق رحم با

 اینم یا کا را یمن كاله زورما ات ارناشیا 1 دو 5

 یذرهو ا کک 1 ارناشیا ek ۳ نیمز

 یامن اش نایشچ نکیل +دیعلب لیئارسا نیا نایمرد دوب ناشیا هاره هک ارتایح ۷

Aا نم هک ریرماو| عیج سپ فن دی د دوب هدرک هک اردنوآدخ ةع لاعا  

 تکا یارب هک ارینیمز تش لخادو دیوش یوق ات دیراد هاکت مامرفیم رما امش یارب

 مسفاش نار اردپ یارب دنوادخ هکینیمز نارد اتو چ دیروا فّرصتب دیکیم روبع نآ 1

 ریش هکینیمز دیشاب هتشاد زارد رع دهدب ناشیا تیرذو یافیاب ارنا گ دروخ

 O + نا e هکینیمز از ر 2

 ر رؤي جرم امش هکینیمز ی n دوخ یابب
 ا ا یز چ لاش ونیم تا تارا راز E تسا اههردو ارك نیمز

 هب لااا الرا تیک الا شچو دراد تاغتلا ن و

1g* 

ae ص 

wre «1 



 ١ هی رفس ۳
 ر یک و واز هک اش ادهاوخت نیکو ۸۰۱ تا نارب ۳

 ناج ئاب و لد نیم ارواو دیرادب تسود اردوخ یادخ ریو دیونشب ماری
 O ن ناراب ی نیمز ناراب هاکنا ایا دوخ 6

 تیا یارب ون یار ردو * یئان عج اردوخ نغور و نیشو هلغات دینخم ماوخ 9
 دوش هتفب م اش لد ادایم دیشاب رذح اب + یوش ریسو یروخم ات داد د ماوخ فلع ۱1

 هتخورفا امشب دنوآدخ مثخ و «دیئان جنو تدابع اررکید نایادخ هتنکربو ۷

 اشو دهدن اردوخ لوصح نیمزو درابن نارابو دزاس دودسم ارناسا ا دوش

 نان قنا نت +٭ دیوش كاله یدوزب دهدیم اشب دنوآدخ :GN کین نیمز زا ۸

 دیدنبب تمالع هسارب ؛ دوخ یابنس رب ارابناو دهد اج دوخ ناجو قلدردجارم

 نیحو دیهد میلعت دوخ نارسیب | + دشاب هباضع امش نامشچ نایمردو ۶

 رکتنک انا اا زا تننساخربو ندییاوخ تقوو هارب تنتفرو دوخ ن د د
 مایا ات # دیسونب دوخ یاهزاوردربو دوخ ٌهناخ رد یاهوهابرب PP × دیتا ۳

 Ta اردپ یارب دنوادخ هکینیمزرب اش نارسپ ۳

 نم هکاررماوا نیا ئان رکا اریز +نیمز یالابرب كالفا مایا لثم دوش ریثک دهدب ۲
 تسود اردوخ یادخ هد ات دیراد اک کب مامر فيم رما امشب ندون لمت ةهج

 عیج دنو دنوآدخ هاکنا  دیوش قصلمو اب هدوف راتف :فر وا یانی ط یاقردو دیراد ۲۳

 E رتيوقو رتکرز زب یاهت شو دون دهاوخ جارخا اش روضح زا | رانا نیا

 اا عن زا دوش هدراذگ ن زارپ امش یاب فک هکیئاج ره + دون دیهاوخ ريغ ۲6

 اش E یایرد ات تارف رهن ینعب رب زاو ناو نابایپ زا دوب دهاوخ

 یادخ هوهب اریز تشاد دهارخن امش اب اب تمواقم یارای سکچهو +دوب دهارخ ۲۵

 تخاس دهاوخ لوتسم دینزیم مدق ن اک نک ی و تفت نیایش

 + مراذکیم امش شیب تنعلو تکرب رب زوما نم كنيا × تسا هتنک اشب هکنانچ ۲۲

 تعاطا مامرفیم ما امشب زوم نم هڪ !ردوخ یادخ هوم | رکا تکرب اما ۷
 نم هکینیرط زا هدومنن تعاطا اردوخ یادخ هرهب رماوا رکا تمل اماو چ دیا ۸

 + دان یورو دیاهخاننن هک ارریغ نابادخو دیدزکرب مامرفیم رما امشب زورسآ

 یوریم ناب شننفرک ةهجم هکینمزب ارت تیادخ هره نوچ هک دش دهاوخ عفاو و ٩



 ۳۹۹ ۱۲ هیش رئس

 تانک ی اوخ لا هرکرب رو مرج هرکرب ارنکرب هک دز لخاد
 رد کیایناک نیمز رد تا بورغ هار تشب دلت سین در ات اب ۳ ۳3 ۹

 دیکیم روبع دارا اش هکاریز روم یاهطواب دزن لایلج لباقم دنک دننکاس هب رع ۳۱

 ےس صج

 ا EES کای هک یا

EER ۱ مو 

 مدزاود ات

 هار دز نیمزژچ کیامزوربیاتزد اش کیلکساو ییا تیمار
 تسا هداد وتب تناردپ یادخ هد eS دیرا لمعب نش هجوتم دنا عام

 تدابع اردوخ نایادخ ۳۳ هک اریتاهتما یکاما عی * یئاف فرصت ناردات

 هاوخ دنلب یاههرکرب هاوخ دیئاف بارخ دیئانیم مارخا ارام ًاشو دننکیب
 ارناشیا یاهنوتسو دیکشپ ارناشیا یاهحذم ×زبس تشردره ریز هاوشو اهرب

 نایادخ ةف نیغازت یاهتبو دینازوسب a ارناشیا یاه نیشاو | دروخ

 ںیم رے د هر ا ا ناسا یاهمانو دین عطق اندی
 ران ات ا کا عیجزا اغ ید ۳ : هکیناکم هکلب + دیئانم لع

 اا اا ت راک دییاطب اروا نکسم یعپ دراذکب انا رد اردوخ

 اعرذنو شیوخ یاهتسد ینتشارفا یایادهو دوخ یاهرشعو عابذو ینتخوس
 روضعحم اما ردو + دیزبب ارشیوخ هک. همر یاها هداز تشخغو دوخ لفاونو

 8 هک دوخ تشدالغشارهرد ۱و هن اس لماو اشو دیروخم دوخ یاد و

 اغلارد زورما ام هچناره قغاوم + دئان یداش دهد تکرب د ارامش بش یادخ

 یبیصنو هاک ماراپ زونه هکاریز + دیکن دیآ دنسپ سکرهرظنرد ها ینعی کیم
 هدرکر وبع نزا زا نوچ اما +دیا تن لخاد دهدیم ایثب اش یادخ هوهب هک

 عیحزا اراش واو دیوش نکاس دنکیم مسقن ایش یارپ اش یادت هرب کینیمزرد
 هکیناکب ءاکنا + دیئان و دا دد یر کک نانشد
 اب نم هکر هچره اجناب دزاس نکاس نارد اردوخ مان ات دنیرکرب اش یادخ هوهب



 ۱۳ هی رفس ۳۹

 ء:دارفا رف یاد او نر ی ینتخوس از ت ا

aچ  Eاش جا ارن اشیا نی ل اش اورد نورد  

 یناخوس یاهینابرت نیم هکیاج رهرد 5 شاب رذح اب × تسیپ یبیصنو ةصح ۲

 اار د 3 را طاساوا کرد دو د هکیناکمودهکلب ناز ذکم اڑکڑخو اک

a٭ یروآ لس ا وب نم بره انار دو و  

 هک درب زا او ست ساق روح هدرڪ جد ب۲ هشرد

 هاغرشع زیرب نیمزرب بآ لثم | ارت روخن ارنو رخ لو +. دنروخم وهآو لازغز زا

 چب هنو رو دوخ یاهزاو رد رد اردوخ کو همر ةداز تسغو نغورو نیشو

 تسد نتشارفا یایادهو دوخ لفاونزاو ,وکیم رذن هک اردوخ یاهرذن زا كی
 روخم دنیزکرب تیادخ هوهب هکیناکمرد e ایا کلب *اردوخ ۸

 دنشاب وت یاهزاورد نورد هکینایوالو تزیکو تمالغ 3 ثرتخدو ترسپو وت

 رذح اب # اف یداش تیادخ هوهب روضحم یراذکب نارب اردوخ تسد هچرهبو ٩
 نوچ + یاڼت كرت یشاب دوخ نیمز رد هکیئاهزور "یمن رد ارنایوال هک شاب ۲

 < کو در سو بش | هداد کک ارت کیروط از 5 دولح تیادح هر

 ار دی ار 233 + روخم | سن نیست 1۳

 و دن و اد دنوآدخ هک دوخ لکو همرزا هاکیا نشان راد ود ون ز 1 دراذکب ی اک

 e تیاهز وزدآرد دهاوخم تلد موس رم تب هکنانچ ع نڪ

 ناز زارهاط صختو سجن صخت روم نینجا ی لارغ رو ۳

 ارناجو تسا ن ناچ نو اریز یروخن ارنوخ هک ش اب رایشوم نکیل ٭ دنروخم ربارب ۲

 ون یارب ان روخ از *٭زیرب شنیمزرب با لم هکلب رخ ارن 1 ٭ یروخن تشوک اب مر
 تو < د د کا هکیماکنه دشاب کی کارو یارب وتزا دعبو

 هک هتشادرب اردوخ یاهرذنو یراد هک اردوخ تافوقوم نکیل ٭یروآ اجب ۲

ema ی 



 ۳۹0 اب هیت رخ

 هو 8 اردوخ یتئخوس یاهینابر 2 نوخو تشوگو +ورب دنیزکرب دنوآدخ ۷

 + روخ ارتشوکو دوش هنر تیادخ هوهب ځد مرب ون خابذ نوخو نار ذکب تب

 تفسیر اه یی مامرفیم زما م هک اریناتخس ني ا ةه ك ۸

 RH NASÊ ادم نوت سرد هک یکم تار را

 انا نتفرک ذهجب هک از مت فا لعاب اکو 8 + دشاب وکین دبابات یروآ ٩

 کا ناشیا نیمز رد هدون جارخا ارن EN عطقن ون روضحزا یوریم انا

 سی کنا اس اد ی مت ا ئوش

 هک کی رهدرک فام رد اار نام دو ا نر دو اق یی یو غ اف فک

 ا ب رکن یج زین ورونا کرک د کچ ازدوخب ا

 اکو کو ےک یک ر کر ھاو اھ لک 99

 نارتخدو نارسپ کا یتح دندرکنم دوخ ېنزایادخ یارب ناشیا دراد ترفن

 مامرفیم رمآ ایشب نم هجناره × دندیناز زوسیم شاب دوخ نایادخ یارب زی ار چوخ ۲

 × دیکن کن ازا یزیچو دیئازنیم نارب یزیچ دیروا زی ات دیوش هجوتم

 مدزبس باب

 ج2

 یارب هزت اب ت تار کا نابیزا بو تب اوت نارو

 تو مزجتم اي تا × دزاس رهاض اش ۲

 یبن نآ ناتفس + میک تدایع رانا مئاغ یورپ یسانشین هک ارریغ نایادخ ۲

 هک دنادب ات دنکیم ناما ارامش اش یادخ هوهی هکاریز ونشم ارباوخ "شیپ:
 یابی + دیئایم تب دوخ ناج اىد اع اردوخ یادخ هوهب ابآ

 دیونشب اروا لوقو دبراد هاکت اروا رما ولو دیسرتب وازآو ديان یورپ ًاردوخ
 نی و e ین ناو روا کک

 -ح

۲ 

0 

 وز تر ات تس SS ج زا
 یاوخ رود دز اس را و وط ن وا نسب دزاس فرخ اع كولس ن هاب ات

 ےش یو هنر وت رتخد أي رسپ اپ دشای کردار کا تکه + درک



 1 هیت رنس ۳۹

 نایادخو مورب هک دیوکو دک اوغا انخرد ارت دشاب وت ناج لغم هک تقیفر ای وت
 فارطا هب کی امتما نایادخزا منا ترد همش دوس اجر را دیو تک دارو

 یاصقا ات نیمز یاصفازا دنشاب رود وت زا هاش گلی درن ی اف

 واربو دکن محر 7 وک ا ا اک او او نکم لوبق اروا نا کید

 وا لتثب لّوا وت تسد ناسر لب اروا هتبلا بنکم ناهنب ارواو ایم تتفش ٩

 هکنوچ دری ان ا ر ایکس كنس | و + موق "یماغ تسد دعبو دوش زارد ۰ یی

 با ۲ وب یکدنب ةناخزا رصم نیمز زا ارت هک تیادخ هو زا ارت تساوخ

 نینچ رکید رابو دیسرت دنهاوخ دنونشب نوچ نایلئارسا عیمجو + دزاس فرخ
 کیناهزونزا یی هرابرد رکا دش دنها ونع کت هاش یاسااد ارتش ویا

 ]لب ناو د هک + ل ا ن دهیم تن کس ةهجم روعب تیادخ رھی ا

 و مد ها هک تر اکا هر ندر ون ناما

e f۳ تو هدوم سسد ِ اکا هو  

 شبا ۱ e ی مک ۱ ۷ ذع تسا

 a رد ارنا تسیغ ةو e ارشیاهبو

 E تاو ار ازوفن لکل اب ناب, تیادخ هری یارب شتینخ یا اب اررهشو

 ےےزیج نش مارح یاهزیج زاو جدخ طما اذ رکو دوا دوب دهاوخ ت

 دیانب تفارو تمحر وترب هنکرب دوخ نخ تدشزا دنوآدخ ات كب راحتی

 هاتف کاک + دوب هدروخ مسق تناردپ یارب هکی در رطب دیازفیب ارتو ۰

SS DSR 

 ے - م

  یشاب هدروا لب تسا تسار تیادخ هوهب

 مدرابج با

 دیاڼم حدر ارنتشیوخ و یارب سپ دیتسه دوخ یادخ هوهب نارسب اش

 نا تن موق تسیا دی ت ئ وت اريز ا اردوخ ناینچ نیبامو

 ةھجب دنا نیمز یوررب هکیاهنما عیج زا ات تسا نیرکرب دوخ یارب ارت دنوآدخو
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 ۳۷ ۱دیذتگ شم
 س

 ۳ ی 39 صاخ
 7 ود دیروخم هجیتاناویح تسا ع E رے زیچ چ یاب نعاخ 2 2

2 
 ا ۰

 ۷ تاهمو یتشد واتر رد شر بو روکو لازغو 8 هزبو دننسوکحو
۱ 
 جک رک ۾ مازا از کر اوخشن و راد هاش هوس وكب ارس رک مت اک ناو

EE ۳ ۳4 
 رس عب ديرو ار اهنا 2 نراکتف 8 ا راو ۱ ست رم نجی دم لر زو

2 9 

 سجن اش یار ۲ انآ دن تسد هتفاکش اما تننکیم دن يم را رفتن SS و توو ۽ شودرخو

 ا ق اش یارب نیا دیک رار یکیل تس .ا مس هتفاکش ارب ر كل رخ و د ذی

 ۱راهنیا بسا اوت هجا ةه زا E ر را ۳ OF ديرو 2 ابا تشرکرا

 دیر وتخ درادن شافو زی هجرهو × كیرونګ ار ای دراد سلفو رپ ةر لب ور"

 کیا نیا او × كي دوم مک رهاط م نائرف هه زا اه تس ننک اش یارب

 ۳ KE د
 سانجاب سکرکو نیهاشو راوفعالو رج لیسو راوخ ناوتأی باقع .دیروتت

erf 

 سانجاب زابو یایرد و دنجو ف رتشو * نآ زا ساب ار رهو * نا
 : ایا ۰ < e3 ۰ 5 د
eر اجاب كنلکو قتل نر خرو ت و ا اجرو  

1 4 FÎ 

0 

 ےس نرو نر a ۳1۳ ا ایما

 ا موق تسیادخ هوهب یارب اب وت ا ےبنجاب ای دروخم ات لب دشأب وت

 ۳ دوم هعرزع تالوصح مي مات رشع *«زیم شردام ریشرد ارهلاغزبو یتسه

 هکیناکم زاد اخ موهب هوا هتل یار نیز ر ۱ لا لاس

 ینسخعو ار EES اکا اقا رد ار دوخ مان ات دن کرب

 ٭ ییرتب تاق اترا ةه ییادخ هی زا هک یزوماب اتروخب ار شیوخ لکو همر ناکداز

Eدشاب رود  & | O O ET 

 تکرب | ارت تیادخ و هکیتقو دراذگب نارد اردوخ مان ات تیکت كه ریس

 هنن رک دوخ تسدب !رقنو شورفب شب ارتا سپ *دشاب رود وتزا دهد
 واکزا دهارضم ماد هچره یارب ارقنو *ورب دنبزکرب تیادخ هوهب هکیتاکب

 و

 و روضع اتا ردر لب دبلطب زا د هچرهو تارکستو بارشو تاکو

 تاق ; نوردنا یک ا چ ان ۰ تنادناخم اب اوت ۳۷

A 



۳1 

 ی

  Aهیت رثس 1۵ ˆ

 تیاهز زاورد نوردنآ رد هدروآ نوریب لاس ناهرد اردوخ لوصحمرشع مات لاس

 هک ز هوببو متد بیرظو ا یبیصنو هصح وت اب هکنوچ یوالو + ان ںیخذ

 هه رد ارت تیادخ هوهب ان دنوش ریسو دنروخمو دنیای دنشاب تیاهزاورد نورد

 اب هاهد تک اک د لاا

 مدزت اپ باب

 طره دشاب نیا كاکننا نوناقو ٭ یان كاکفنا لاس تتهره رخا ردو

 هیلاطم دوخ رداربو هیاسه زاو د O دشاب هداد دوخ ةیاسمهب 4 ارضرق

 درک یناوت هبلاطم بیرغزا +تسا نشر نالعا دنوآدخ كاکننا هکنوچ دنکن ۳
a EATSد ت 1  

 چ وت 33 < دزاس كفنم ارنا وت در اب تردارب دزن وت لام زا هج اره اما

 وب كلمو بیصن یا ۱ اتم مت هنیمز رد ارت دنوادخ کاریز دشابن وقف

 رکاب ار تیادخ ا لوق کا ی داد دها هخ تکرب ها دهیم
 ۰ سست ك

 هکاریز *٭ یروا اجب مامرفیم رما وتب زورما نم هک اررمأوا نبا ن ر

 سرد E SS .دمارخ كکرب ت ا هک کن ا یا دک اوو

 ناشیاو دوغ یهاوخ طلست ر ایسب یاهو یون نوبت کی داد ییارخ

 هره ہنیمز رد تیاهزاوردزا یکی ینیرد ون دزن رکا يی دنهاوخغ طلسم وترب

 ۱ تسدوز اسم ضبا اردوخ لد دشاب ریفف تنار دارب زا یی دنخعج وتب تیادخ

 كاك ردو واد EA اردوخ تسد هيلا هکلب اک نیم دوخ ریقف ردأربرب

 داقاب ترش کف لدرد ادابم شابرذح ابو نب ضرف واب وا جایتحا قفأوم

 دوخ ریتف رداربرب وت مجد تسا كيدزن كاکننا ج ینعب متفه لاس قوکیو

 a OTE دنوآدخ درب وتزا و یجدن رواب یزبچ نخ دب

 اخ مه ی ضوعب هک اریز دوشن هدرزآ ا تلدو یھدب واب هيلا

 چ داد دهارخ ,SS ا زارد نارب اردوخ تسد هچرهو تیاهواک ی اتزرد ارت

 × رأد هد نکته ابو نیمز رد هک دوخ ربتفو ام یارب ۱ دوخ تسد

 ۰ 11 5 ۰ )3 ۰ ی ۳۹

 تمدخ لاس شش ارت واو دوس هتحورف وتب تناردارب ب زا یناریع نزد کا
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 ۳۹۹ ۳۹1 هینث رتس

 دزن زا اروا نوجو + نک اهر هدرکدازآ دوخ دزن زا روا نه لاسرد سس دی

 ییا هک نایب ناسف هناور تس د یفت اروا کھر دیک ک دازآ دوخ

 وا هداد تکرب ارت تیادخ هوهب هک هزادناب حب داز هتبلا هد تاج

 داد هیدق ارت تیادخ هوهیو یدوب مالغرصم نبمز رد وت کو هاو

 موری نوری وت دزن زا دیوک وتب رکاو + يامرفیم رما وتب ارنیا زورما نم نیربانب

 هاکنا ک2ا ةع فکر یار یار 2 راد مود اوف ادا کک

 وب در رک وا ی الغ ارت E ی زد نر هتک ®

 دا دب ترظنب یکم اهر هدرک دازآ دوخ دزن زا اروا نوچو + امن لمع نییچ

 تیادخ هوهبو تسا هدرک تمدخ لاس ش ارت ریجا ترجا ربارب ود هکاریز
 همرزا هک ارهنیرن ناکداز تسخن هه ۳ ی رن یکم هجرمرد
 دوخ واک "هداز تسخن نور شید رک یه یارب ها او هلکو

 دوخ یادخ هوهی روضح اراهنآ رم مشب اردوخ # غو نکم راک
SRE Eرکا نکیل × دیروخب لاسب لاس تاناخ لاو  

 جیذ تیادخ هوهب یارب ارث e ۳ E EO هتشاد یبیع

 لس ریارب ارنا رهاط صنشو سجن صخت روخ تیاهزاورد نوردنارد ارنآ + نکم

 *زیرب نیمزرب بآ لثم ارناروخت ارشنوخ اما *«دنروخ وهاو لازغ

 مم دزن ۳ باب

 ناب هارد کر تیادخ هه ةهجب | ا زرتسا #

 یارب هلکو همرزا ار عن ںی + دروآ نوری بشرد رصمزا ارت تیادخ هوهب

 یک ATS > کیاکمرد نک جذ تیادخ هوب

 راج نآ اب ار قشم نانا ینعی ریطف نان زور تفه روخم هبامریخ نآ اب ٭ دزاس

 رصم نیز زا اردوخ جورخ زور ان یدمآ نوری رصم نمز زا لی کاری

 یاترد هیامریخ چ زور تفه سپ + هیسررآ دای تربع یاهزور ماترد

 یقاب حص ان دو یکم چ لوا زور م اشرد کیش زاو دوشن لید تدودح

 یناوتن حج یو تیادخ هوهب هک تیاهزاوردزا یی رهرد | 1 هب دن اغ
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 ۱۱ هینث رفس 4

 داش e از دو ما 1 کرا تبادخ هوهی اد4 : هکیناکمرد هکلب  درڪ

 # نک مبذ ادم نوریب ماا ا صف اجنارد

rتیاههمیخع هتساخرب نادادمابو روځ وزب دنیزکرب تیادخ هوهب  

 تیادخ هوهب ؛ یارب سدقم نج منه وز و دو زوج £ ریطف نان زور 1 و

 ساد نداهن یادتبا زا راشب دوخ یارب هتفه تنه + نکمراک € دشاب

 لفاون ةیده اب اراههتنه دیعو + نک عورش ارهتفه تفه خرم دوخ عرزرد

 مک یکرب ا ارناونرادهاکتوخسد

 ِِ هک یوالو تزیکو تمالغو ترتخدو ترسبو ون ان یداش تیادخ هرب

 هوهب ب هکیناکمرد خاب وت نایمرد هکیز هوعو مو بیرغو دشاب تیامزاورد

 مالغ رصمرد هک روا داببو ٭ دنادرک نکاس نارد اردوخ مان ات دنیزکرب تیادخ

 عج زا دعب اراه همیخ دیع + روآ اجب ار ضیارف نیا دش هجونم سپ یدوب

 دوخ دیعردو +رادهاکن زور تنه دوخ تشخرچو نمرخزا لصاح ندرک
 هوییو ماتيو بیرغو ۍوالو تزیکو تمالغو ترنخدو ترسبو وت ان یداش

 یارب دنیزگرب دنوادخ هکیناکم رد زور تنه + دنشاب تیاهزاورد نورد هکیز

 و رد سو هه ارت تاد تم وه هک اریوا راد کیا تیادخ ی

 3 رد هبنرم هس < 3 وب یهاوخ ن امداش ناگ E تد لاع' 7

 عب دنوش رضاح دنیزکرب وا هکیناکم رد تیادخ هوهب د روضع تناروکد میچ

 ۳۳۱ ین تنوع وضع اهم دیو, اه فه داوو رریظف ادیعرد

 دیامرف اطع وتب تیادخ هو ی کمر ۳ "هزادناب دوخ "هوق ردقب سکره 4 نوشت

 دادم وتب تیادخ ۳۷ هکیاهزا اورد عیجرد قرار 3 و له كب

 اریرواد + دنیا یرواد لدع ارموق ات ان نیت تیارب دوخ طابسا بسحرب

 رک ارءاکح ناشچ هوشر هکاریز ریکب هوشرو اتم یراد فرطو زاسم فرخ

 ینام ننز ات ان یورپ ارلماک فاصنا + دیانیم ے ارنالداع ناتو دزاسیم

 عون چه زا "زیتا ب هوش كلام دهدیم وب تیا لخت يک ات

 و و نیک تام ا د رخ یارب هک تب ا دخ- ی عذم دزن د
 ہر ر

 کما د کس کا هات
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 ۳. ۱۷ هینث رفس

 س

 درخ یادخ هوهب یارب هاب بی 1۳ هک یدنفسوک اي و ا

 رد و نا رد کا × تس ەر E دا هکنوچ ام بذ

 یاد کورش انچ قز را جرم دهدیم وتب تیادخ هوهب هک تی :اهزاورد

 تدابع ارریغ نایادخ هتفرو +دک رواج و! د عزا هدوغ هتسیاشان راک تیادخ

 + ماهدومرفن رما نم هکنابسا دونجزا کليه ابهام ای باتفا E نجس هدرک
 گدناب نیو تساررکآ ریو کت کی ساک یا عالطا ن نازاو

 رد اردب راک نيا هک ارنزاب درم نا را هاکنآ ماو او لنزار مطار نیا

 × دنریپ ات نک ر اسکنس اھکنس اب ارنز ای درم ن زاو روآ نوریب تسا هدرک تیاهزاورد

 ی هرم نکا هتک لی Sa SA گن هایی کر
 دعبو دوش هعشارفا وارب شنتنک ةهجب نادهاش تسدالوا +دوشن هتنکرفن كي

 نایمرد رکا »: هدرک رود دوخ نایمزا اریدب سپ موق یا تسد نازا

 یوعد نامردو نوخو نوخ نایمرد دیا روهظب دوش لکشم نارب عج هکی ما ۶
 هاکنا دوش عقاو تیاهزاورد رد هکیئاه هعفارم زا برضو برض نابمردو یوعدو

 هکیرواد دزنو هنگ نابوال دزنو *ورب دنیزکرب تیادخ هوه هکیناکم تا

 # تخاس دنهاوخ ربخع اضق یاوتنزا ارت ناشیاو ان تلئسم هتفر دشاب اهزور نارد

 لع دننکیم ناي وت یارب دنیزکرب دنوآدخ هکیناکم زا ناشیا هکیئاوتف بسجرب و
 نرو دضم قفاوم * ئان لبع دنهد میلعت وتب هجناره قفاوم ات شاب رایشومو اف

 یارب هکیئاوتف زاو ان لع دیوک وب هکیکح قباطمو دنهد ملعت وتب هکیتعب

 تفر ربکت یورزا هکبصختو + نکم زواجت پچ اب تس ار فراطب دننکیم

 ارادا دنسیایم اجتارد تمدخ ههج تیادخ هوهی روضحم هک ارینهاکو دا

 + هدرک رود لیئارسا نابیزا اریدب سپ دوش هتنک صخش نآ دربکن شوک
 ر اتفر ربکت یورزا ر کید رابو دیسرت ناوک دنونشب ارنیا نوچ موق "یبانو

 فّرصت ناردو یوش لخاد دهدیم وب تیادخ هرهب هکینیبزب نوچ ' »دوم

 دوخرب یهاشداپ دننم فارطاب کیناتما عیج لثم یئوکبو یوش نکاس هدوف
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 ۱ هينئن رفس ۳۳

 یک ۳ بس ھن دوخ رب 5 تیادخ ۷ هک اریهاشداب هتلا ٭ جان بصن

 ینأوتیف دشابن تناردارب زا هک ار نگو تو واسم هافد ای ةو ارتشناردا رب زا

 سپ رصب ارمرقو د نکن رایسپ یاس ۱ دوخ یارب وا نکل × ناف طلسم دوخرب

 رکید راب تسا هتنکاشب دنوآدخ هکنوچ 3 کب دوخ یارب رایسب یاهبسا ات دتسرفن

 شنو دوش فرغ شاد ادابم دربکن رایسب نانز دوخ یاربو * دیدرکنرب هار

 دن دوخ تکلم تخرب نوجو +دزودنین هدایز رایسب دوخ یارب الطو
 ترا دوو شا زب تسا هتک نارا .درن نازآ هما زا ارتنعیرش نیا دف
 زا هکد زومایب ات دناوخ ارنا شرب ۶ یاهزور ههو دشاب وا دزن 5 دم کاش ورق

 لب هتشاد هاکن ارضیارف نیاو تعبرش نیا تاک ةو دسرتب دوخ یادخ هوم

 ای پچ فرطب رماوا نیازاو دوش هتشارفا شار د ادابم هما

 لئاسا نایمرد وا تکلم رد شنارسپو وا کا اب دوش فرخم تسار

 × دنشاب هتشاد لیوط یاهزور

۳ 

 مس باب

N EAیایاده ۳  

 نحو ج تسا ۳ اب 2 E E دنوآدخ تشاد 2

 ا زا ز EIS ا ۶ هکینانا زا ینعی موقزا نانهاک

 اروا سا هوهب هکآ و ب اب اردوخ a مشب ندچ لاو دوخ نغورو

 تمدخ دنوآدخ مانبو دنتسیاب هشيه شنارسپ و وا ات تسا نیزکرب تطابسا ته زا

 هک لیارسارد اج رهزا تمیاهزاورد زا یکیزا ن نابوالزا یدحا ه دنیا

 دن گیر خنک اب 9 هکیناکب دوخ لد ی یوزرآ ا نما دشاب یکاس اجنارد

 دنوآدخروضع اجارد کیا اب ا خن اردازربرتاس لثم دوخ یادخ ءوهی مانب رفع

 دوخ تیثرا زا هيت یاوس كنروخم ربارب هجا و دا سد تیام
 ر

 هک رم داب یوش لخاد ده دیم تب تسیا بل ه هب هکینیمز زب نوچ ۶ دن و رثب



AY, 1هینثث رم ٩ 

 ازت هر تا یک رو و لعاب )را یاس مارس
 وک و وا هنو رکن دفا نو وکب یغ نو رکلاف نو دنارذکب شآزا' اردوخراخد

 aE 0 لر ا هک î هنو

 تبا دخ ۰ هه دزن دم جارخا n تبادخ هو ۳

 کلافو نابوک بیغب ینکیم نوریب را وت هکیئاهتما ن نیا اریز *شاب لماک

 ی 1 + کب نینچ هک دراذکیف ارت تیادخ ا ن شرک ۱9

 دینادرک دهاوخ شوم وب یارب نم لثم تنارداربزا وت نابمزا اریب
 سم دوخ یادخ هره ز | عاهجا زوررد بیروحرد اره قفاوم بیو

 رکاب شتا ناو مونشن رکید ار دوخ یادخ هوهب زا زاوآ یتنک هدوف
 ناشیا یارب اریبن a اک دنوادخو ٭ مریچ ادابم

 Ur درک مماوخ ثوعبم وت لثم ن اشیا ع ناردارب نایمزا

 انس هک یکر ھو o TET اب هجا اھو تشاذک

 جواب + درک ماوخ هبلاطم و ازا نس دونشن دیوک نم م اب وا

 دیوک نخ ريغ نایادخ مساب ای چو ره رم | شنتنکب هک دیوک نخ نم مس 4 هدوم

 هتفکن دنوادخ هک ارینخس نوک دوخ لدرد گاو ٭ دوش ا ورا

 زیج نآ زکآ دیک نخ دنواجج دنوآدخ م سس کم کت + ئان صیفخ هنوکچ تسا

 ارت نا ی تب سا ج ا نیا دسرن ماجنابو دوشن عقاو

 < سرت وازا سپ تسا هتنک 5 یور زا

r. 

 دهدیم وتب ارناشیا نیمز تیادخ هوهب هک اراهتما نیا تیادخ هوهب هکبنقو

 ی یک ات ناشی 9 و رد راو وتو دزاس علعتنم

 نکاح دین وب یک و تب دخ هوهب هکینیمز نامرد دوخ یاربار مش هم +

 وت یازب تیادخ هوهب روت نیمز دودو نک تس دوش هک

 لتاق کح تس ۱ نیاو × دک رارف ذ اجنارد یناقره ان نک تسمسق هس دکیم میسقت



 1٩ هين رفص 4

 وازا نازا لبقو دشکپ هتسنادان | وتو کم مکان

 ا ا5د ار دوخ یاس اب کبک لثم تشان سنب و

 هتثر نوری دی وا او دک لب ارربت تخرد ندوف عطق یارب شنسدو

 قاب + دنام ننز هدرک رارف اهرهش ن م ور تیزر اا باسه 1

 E ا تک دك اشا ار لت اق تس | مرک شاد هکیتق تقو نوخ

 :عیشارا × تشادن ضغب رتشیبا روا کنه تو تجزرضساواو کو

 :ودح تیادخ هوهب رکاو یهو تا ۸

 دیامرف اطع وتب ارنیمز یانو دنادرک عیسو تسا E ي تناردبب 4 هکیروطب ارت

 زورما با نی اکو + تسا هداد لعو تناردیب ن 3 ۹

 یاهقیرطب هتشاد تسود اردوخ یادخ هوه هک روا اجت هتشاد هاکن مامرفیم وتب

 نرخ ات د نک دیزم دوخ یارب هس نیارب رگیدرهش هس هاکنآ میان كولس اباد وا

 n تل اربعین کیو ءاکم
 واربو تشابوا 5 هتشاد ضخب اردوخ ٌةیاس# یسکر کا کی + دشابن وت ۱

 ا کارک ازش نا زا کیو دری کز كل رخ وا هتساخرب ۲
 از دنک میلست ی تکنو دنرکب اجتاز ار وآ هداتسرف شرپش خیام

 ee ۱ ی E +دوش هتشک ۳

 كلامرد دناهتشاذک ن تره + دشاب وکینوت 13

E۱۳۱۳۱  

loا ادو ریس رب د کاسب  

 ۳ ۰ I TL یرما ره دهاش هس ( ییاوکب اب دهاش ود 7۲

 1 بو هاکنآ × دهد اک ۱۴

oof ۰ 

 ی a ان رکا او دنیا سفت جدیت 2۳3

 دوخت داب اب تساوخ وا هکیروطب سب + دشاب هداد غورد تداهش دوخ ردارب ٩

 ۰ هو E راترروط نور 2



 ۵ ۲۰ هینثن راس

r 

۱0 

 نادندو مشچ ضوعب منچو ناج ضوعب ناج دکن محرت وت منچو ٭ درک دنهاوخم 1
 اپ ضوعب اپو تسد ضوعب تسدو نادند ضوعب

 هدایز اریبوقو ابارعو اپساو یور نوریب دوخ نشد اب هلتاقم یارب نوچ

 تیم هدر اب رم نیسز زا ارت هک تیادخ هوهب اریز سرتم ناشیا زا ینیب دوخ زا

 بطاخ ارموق نما شیپ نهاک هاکنا دیرش كيدزن كنجب نوچو *تسا وت اب
 نانشد اب ةلتاقم یارب زورما اش دیونشب لیئارسا یا دیوک ارناثیا و *دزاس

 ناسارهو نازرلو ناسرت ناشیا زاو دوشن فیعض اش لد دیوریم شیپ دوخ
 هدرک کنج اش نانمشد اباش یارب ات دوریم اش اب اش یادخ هاب ارز ٭ دیشابم

 انب ون ةناخ هک تسیک دنیوک هدرک باطخ ارموق نارورسو * دهد تاجن اراش

 كنجرد ادابم ددرکرب دوخ ةناخم نش هناور وا تس او هدرکت صد

a A EEال اینا وقت اخ ناکا هک یسک و  

 اتآ یرکیدو دریپ كنجرد ادابم کر ۳ و تام درکت

 وا تسا هدرواین رد حا اهتیفجرک رمت یرتخد هک تایم × دک لالح

eااا  

 9 لاخر قار هک مک دنیوک هدرک باطخ | ارهدق زین رار ورک

 »دوش هلخادک وا لد لغم شتاردارب لد ادابم ددزکرب شا هناخم نخ هناور

 ررتم رکشل ار ادرس موت رسرب شرا اف موب ند وغ م اک زا نارورس نوجو
 + کب ادن ص یارب :ارنا اف کج ناابان و × دنزاس

 نآرد هکیموف ان هاکنا دیانکب وت یارب اراهزاوردو دهدب ےک باوج ارت رکاو

 کانج وتاب درکن حص وتابرکاو 3 ج اتو

 درپسب وت تسدب ارتآ ت تادا رجول ےک کاکا

 ینعب میشابرپثرد ناو ماهو لافطاو نانز نکیل * شکب ریثمش مدب ارشناروکذ
 بتا هک دوخ نانمشد مانغوربب ج ارات هب دوخ یارب ار شنمینغ یا

 دنشابن ما نیا یاهرهش زا هکدنارود رایسب وتزا هکیئاهرهش ةمهب روغ دهد
20 



۳۱ 

۷ 

 ا ۸

 ۲۱ هینش رفس ۰

 له كيم تيڪلم ارت تیادخ هوایی هکیئامتما نیا یاهرهش زا اما + اغ راتفر نینچ

eنایناعکو ن دایر ا ٭راذکم عنز ا  

 لکلاپ تسا هدومرفرما ارت تیادخ هوهب هکنانچ ارنایسویب و نایوحو نایزرف رثو

 دوخ نایادخ اب ناشیا هکیناساجر هه قفاوم هک دنهدن ملعت ارایش ان باس كالم

 نتفرک یارب نوچ + دیک هانک دوخ یادخ کت ابو .دینام نلع,دندومنبم ل

 نزم شیاهتخرد رب ربت اغ صاع رایسب یاهزور ناو یک كنج نا اب 9
 امص تخرد ایا اریز اغم عطف اناما س: یر اا زا هکنوچ زاسم فلت اراه

aa5 کس ورد یادت کیر داماو + قاق صاج ارنا ات  

 یک ان کیم 1 وت اب هک یرهترب یرکتسو اغ عطف هتخاس فلت ارنا دوش هدروخ

 # دوش مدهم ات

 کیو تسیپ باب

 ءداتفا ار رد یلوتقم دهدیم وتب شفّرصن یارب تیادخ هوب هکینیمز رد رکا

 نما نوزتی وت ناروادو خان هاکنا + تشک وا لتاق هک دشابن مولعمو دوش ادپ

 رتكيدزن هکیرهش اماو ب دنیاپپ تسا لوتقم فارطارد هک ارییاهرهش تفاسم

 دناهتسین ناب غوبو هد هجرت شیخ نا اب هک ار همر ةلاسوکر هشنا ا تسا لوتتم

 دشاب یراج- هشیه نارد با را کیداو رد ار EA اشو + دنرکب

 ۱ ارهلاسوک ندرک یداو اورد ااو ارا دورف دنشاب دین خو هدزن ی

 نیزکرب ازناشیا تیادخ ءوهب هکنوچ دنیای كيدزن هنهک کوال نیو + دنکشب

 ره ناغیا لوق بسحربو دنهد تکرب دنوآدخ مانبو دنیان تمدخ اروا ات تسا
 ۱ سوز رد ۰ ۰ 6 ۱

 تسا لوتفبر کیدزن هکی میش نا اشم عیجو + دریذپ لصیف یرازا رهو هعزانم
1 3 5 ٤ 

  ۷باوجو ٭ دنیوشب تسا هش هتسکش یداورد شنذک هک کار دوخ یاتسد

Aدنوادخ یا +.تسا تیدن ام ناشجو هنترن ارنوخ نیا ام یابتسد دنیوکب هداد  

 موق نايمرد هانکیب نوه کر اذکمو راما داد هب دق کل ولت رسا دوخ موق

uارءاکی نوح سپ بک ی دغاوخ وئ ناشیا یارب نره سپ دنام نیک رسا و ۰ 0 ۹ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۶  

 £ 3 1 ۳ 9 2 ۲3 کت ۰

 5 هدروا لعب یتسا تمار دنوادخ رظنرد هجا کيماکنع هدرخ عثر ۵ وتح نایمزا



 ا ۲۲ هبنش رفس

 هب ارن ابا تی هوهیو یک كنج دوخ نانمثد اب ات یور نوری نوچ

iSنبد ینروص بوخ نز ناریسا نایمردو + یک ر یسا ارناشیاو دیاف ماست  

 واو ربب دوخ هنا اروا سپ *یربکب دوخ “زب اروا یماوعو یوشب وا ینشاع
 نوت اردوخ ریس تشرو + دریکب اردوخ نخانو دشارتب ور 1

 اد و ام زا.دعنو درک ک متام اک دوخ ردامو ردپ یاربو دنابوت "هناخرد

 شهاوخم اروا یشابن یضار یوزا رکاو +دوب مت ون نز واو وشب وارهوش

 »درک لیلذ اروا 2 نکم یخ وابو شورفم زکره نرنب اروا نکیل نکاهر شاد

 ود ره هعورکمو هبوبعو ههورکم یکیو هبوبحم یکی دشاب نز ود ار یدرمرکاو

 لاوما هکیرور رد سپ +«دشاب هداز تسخن همورکم رسپو دنیازب نارسپ شیارب

 تسخن هک ههورکم رسبرب ارهبوپم رسپ دناوتیف ديان مسفن شیوخ نارسیب اردوخ
 اردوخ لاوما عیج زا فعاضم هصح هکلب دهد یکداز تسخن قح تسا ءداز

 توق ءادتبا وا هکاریز دیاغن رارقا شیوخ ٌهداز ) تسخن اما هداد یهو کم ج
۱ 

 هتیاف تام دات E O دوخ ردام ع e کا

 شا هلع ءزا هزاوردب شرپش اشم دزن هتفرک ارو 5 شردامو رب  دونشن ارن اشیا 1

 ارام نخ تسازب نا هنتفو شکرس او نیا دنیوک شرپش خاشیو +دنروای

 ۱ راسکتس كنسب اروا نو لها عیج ج × تمسا نفر دوا

 دنونشب نوچ لیئارسا یو درک رود دوخ ناب زاارى بچه

 دوش هتشکو دشا EA توم مزاتسم O ٭ دیسرت ا

 نفد زور ناهرد هتل اروا دنانزادرب بشرد شندب + یاب ںیشک رادب اروا و

 × یزاسن سجن دهدیم تل ارت

 كف تمسسپ 3

 هنا ار اه -  e وا Nt رت رو



 ۲۳ هینث ر فلس ۳.۸

 غالب باغ فو واب ا 6کا دام بلط ارتا تردارپ ان دناه وت دزئو رو ایی دوخ

 دوش کر ازا هک تردارب حدی لمع نېنچ شسابلبو نک نینچوا

 ارتردارب واک ای غالارکا + ینادرکور وازا یناوتیف ان لع نبنچ یئاب هتفایو

 نزرب درم عانم + نازیخرب وا اب از هتل ن م واف اد

 ناو یادخ هوه هورکم دنک ارنیا کره | ریز اشو ارنز سابل درمو دشابن

 ۱ ال سری ات هرب ا دن ر ااا تاتا رک

 تلا ارردام ×رکم اههچب اب ارردام هتسشن اهمختای اههجرب ردامو دشاب اهمخت ای ۷

 ۰ حس

1 
11 
۳ 

 ع

o یو “ص 

1 

۰ 

 ص

 نوچ + یکز ارد رعو دوش وکینوت یارب ان ریکب دوخ یارب ارامهچیو نک اهر

 هن اخرب نوخو دتفیپ نازا یک ا داپم اسب یراوید دوخ ماب تشپرب یک انب ون ثناخ

 هکیمخت مه نعي نآ ات ادابمراکم ج ۵ و نانسکان رد ٭ یروابب دوخ

 رايش هدرک تنج ماب ار غالاو واک × دوش فقو ناتسکات لوصحم مو "هتشاک

 هک دوخ تخر ةشوک راهچرب * شوم ماب ناتکو مپ زا طلخم ةچراپ ٭ ایم

 ودب نوجو دریک یز دوخ یارب یسک رکا *زاسب اههتشر یناشوپپ ناب اڪ
 تیرایش دب مس ا 5ا ودب فرح ایساوت جز اه ورک روا تیارح

 هاکنا ٭ فای یاب اروا مدوم ییدزن واب نوجو متفرک ار نز نیا ا دیوکو 3

 هزاورد دزن رهش اشم دزن هتشادزب اررلخد تراکب ت تمالع رتخد ن اودا رد

 وازاو ماهداد ینزب درم نياب اردوخ رنخد دیوکب میاشب رتخد ردپو × دنروأی
 اب د ددم هداد تبسن ودب فرح ددا تانیاو +× دراد تشارک

 ا ن تب نیا وک تراکب تمالعو مفای

 لافش ار پک طننک هیبنت هضرک اردرم نآ رهش نا اشم سپ دات

 واو تسا هدروآ یااندب لیئارسا یکابرب هکنوچ دنهدب رثخد ردپ هدون هیرج شن

 نخ نیا رکآ نکیل ٭دكا اهر اروآ دناوتی شر یاقردو دوب دهاوخ یو نز
 وا رد دزن ارد هاکنا + د وشن ادپ رتخد نا تس اکی هتک العو تشاب تار

 هکنوج دریب ات دنیامن راسکنس كنساب اروا شرهش لهاو دنروآ 0

 دوخ نايم زا اریدب سپ تسا هدون ینحابق لیئارسارد هدرک انز دوخ ردپ ناخرد

 سپ دشاب تش رتسب مه یرادرهوش نز اب هک دوش تفای یدرم رکا ٭ہدرک رود



 ۹ ۲۴ هینلل رفس

 لیارشافا او سپ دنوش هتشک زو تسا تییاوخ نز اب هکیدرم ینعی ودره

a SEEکاب وج کا  E Eوا اب هتفای  

 اب ارناشیا ا نوری رهش هزاورد دزن ارناشیا یود ره سپ * دوش رتسبش ٤

 اردرمو درخت کن دایرفو دوب رهش رد هکنوچ ارردخد اما دنریپ ات دنک راسکنس اهکنس

 +"هدرک رود دوخ نایمزا اریدب سپ تخاس لیلذ اردوخ ةياسه نز هکنوچ
Foدبأرخم وا اب دا وا واب در دیای رص رد اردزمان یرتخد درنا رکآ اما  

 روم ایز نکم جهرعخد اب ًماو + دوش هتنک اهت دییاوخ وا اب هک درم نآ سپ ۷
 هتساخرب دوخ ةیاسهرب ۱ اتسم هک »

 قشر ور وا دایرف دزمان رخدو تفاب ارضرد ار وا هکنوچ + دشکب ارو ۷

 ی ۱ودنایضشات دنا رکاب رتخد یدرم رکآ * دوبن لتناهر ۸

 شن لافثم هاب تسا نییاوخ وا اب هک درم نآ را هاکن دنوش راتخرکر او قورت ٩

 تره ۱ هکنوچ دناب وا نز رتخد ن 1 او دهدب راخد ردهب

 ادو دریگن اردوخ ردپ نز سک چیه × دنک اهر اروا دناوتین شرع ام ۲
 *دزاسن فثکنم | اردوخ ردپ

AE 
 مارح »دون دنوادخ تعامج لخاد دشاب تیرب تل او هضیب ںیرکه کیصخش

1 e 

 تواچ لخاد وا زا یدحا مد تشپ ات یت نس دوشن يارا تعاج لخاد "هداز

 مهد تشپ ات یس دنبن تو تعاج لخاد یباومو نوع «دوشن دنوآادخ ۽

 رصم زا اش هکیتفو ایز + دونن دنوآدخ تعاج لخاد رکرم ناشیا زا یدحا ۽

 نب ماعلب هک ةهج نیا زاو دندرکن لابتتسا باو نانب هار رد اراش دیدما نوری
 تیادخ هرهب نکیل + کوس ا ا درکار ر | روتف زا ارروعب ٤

 دون ليدبت تکربب وت ةهجم ارتنعل ت تیادخ هوهب سپ دونشب ارماعلب ت تساوخت

 تیریخ یابوج تر "یا رد ادب + تش أدم سرو ج 1

 تساوت ردارپ هکن وچ رادم نشد ار یودا ۶ شام ن هراشیا تداعسو ۷

 نایت جا هکیدالو ۱ ۴ یدوب بسر یو نیمزرد کک ا نشد ار یرصمو ۸



 نیا

KE 1. 

 ا ا وجا لند ی تزد دوش ها
 اغ نایمرد رکا +راد هاکن دب زیچرهزا !رنتشیوخ یور نوریب تنانمشد هاب

 * دوشن ودرا لخادو دور نررب ودراز و ۳ مالتحاز زا هک دشاب یک

 دا لخاد دنک بورغ باتثآ نوجو ی نرج

 بابسا نایمردو * یور نوری جنب ان دشاب ودزا زا نوریب یناکم ارتو دوش

 نازا اردوخ ةلضف هتنکربو کب اب یینیم نوری نرجو دسشاب یموت
 هداد اهر ارت i] دمار” وت یودزا نایمرد تیادخ ی هک + ناشوپب

 ا رپ زیچ ادا دشاب سدقم وت یودزا Dac دیان لست وتب ارتنانمشد

 د رایسم دی ا رت دزن دوخ یاقاز ۱:۱ هکا اریمالغ × دنادرکور وتزا كنید ۵

 یا ایک داب کر یاهرهش زا یکیرد دنیزکرب هکیناکمرد وت نایمردوت اب

 لیئارسا ¿ نارسپ زاو دشابن ةهنحاف لیئارسا نارتخد زا +انم انج واربو دوش

 قارت نخ یرذن چه یارب ار كس تمیقو هشحاف ترجا » دشاب یطاول

 سس اردوخ ردارب *تسا هورکم تیادخ هو در ود ره نیا هکاریز روایم

ETد دوشیم هداد دوسب هکیزیچ ج رھ دوس  

 ب ات تم ضرق دوسب اردوخ ردارب الو ید اقا دوشپ ر

 ار ۱ تند هچ رهب ارت یوشیم لخاد ر یارب هکینیمز زرد تیادخ

 نآ یاورد کیم تیادخ ه 5 وھی یارب یرذن نوچ + دهد تکرب یکم زرد

 هاک وت یاربو دوم دهاوخ هیلاطم وتزا اینا هتبلا تیادخ هوهب هکآریز ایم ریخات

 هک ار هم × دوب دهان هاک ارت یئ ان ابا ندرک رذنزا رکا ام اما دوب دهاوخ

 تیا دخ هو یارب هچنا یارک یروآ اک اب رایشوه دبآ )0

 ان ارد و ةي اسم ع ناتسکات هب نوچ ٭ هتفک ک دوخ نابزبو "هدرکرذن دوخ هدارازا ٣٤

foیه ون هچ :زهواکناز ۱  eواک هب نوچ جراذکم 5  

 ی اسم ی ت کک ساق اما نیس 2+ دوخ تسدب اراههشوخ یوش لخاد دوخ ٌهیاسه

 تانک و

 مراهچو تسيب باب

 هکنیازا دیاین دنسپ وا رظنرد رکا دروارد ٍٍِو ماکنپ هتفرک ی ز یدک نوچ



 مس

 ۲۱ ۲۵ هه فا

 شاهناخزا ارقاو دهد شتسدب هتشون همان قالط ءاکنا دا وارد نا یزیچ

 رک ربنا + دوش یرکید نزو دورب كش هناور وا ةناخزاو دک اهر
 دک اهر شاهناخزا ارواو دهدب شتسدب هتشون ا قالطو دراد هورکم اروا زی

 هدرک اهر اروا هک لوا ۳ + درب تفرک ینزب ار وا هکر کید یرهوش رکآ اب

ESSNهکاریز تسا نش كاپان هک ن رازا دعب دروارد دوخ ما  

 دهدیم تیک ارت تیادخ هوهب هکینیمزرب سپ ا هورکم دنوآدخ رظنب نب

 واب راک چهو دورن ا را درب هزات نز یک نوچ +روایم مس
 رورسم تسا هتفرک هک ارینزو دنا داز نا ِ در ۳ لب کلات

 ورک ایا هکر درد ورک ار الا لس اب اینکه نگر
 نیدزد اریئسا ینب زا دوخ ناردارب زا یکی هک دوش تفای یک رکا ٭تسا

TTب هدرکر ود دوخ نایمزا اریدب سپ  

 e اراش هتک ناي ال هه هک ش تاب رایشوه صرب یالب هراب رد

 ۶ هکد یشاب رایشوه مدومرف رما ناٹیاب چنا قفاومو ديان لنع هدون هجوت
 aE درک هچ مرم اب هار رد تیادخ هوهی ANS + داغ

 شا هنا ورک نتفرک یارب یهد ضرق رھ ۹ نوج × دیدآ

 نوری وت دزن ارورک یهدبم ضرق واب هکیصخش ات تسیاب نوریب هکلب +وشم کک

 ارورکب اتفا بورغ تقوب هتبلا دب باوخ وا ورترد دشابرتف دم رو + دروا 8

 تیادخ هوهی روضحمو دهد تکرب اتو دباوخم دوخ تخررد ات نب سپ واب
 تتناردارب زا هاوخ دشاب نکسمو ربتف هک یرودزمررب دن دهاوخ هدر تاالع

 ناهرد اینم مظ دنشاب وت یاهزا ورد نوردنآ رد تنیمزرد ا هاوخو

 اردوخ لدو تسا ریتف وا ه وچ دکن بورغ ن ی باتثاو كنب | ارشدزم زور

Oدای ف دنوادخ دزن وترب ادابم ت  , SRE:ناردب < دش أب  

 یارب نکره 2 هتشک ن ناردپ ضوعب نارسپ هنو دنوشن هتشک نارسپ ضوعب

 ۹ هوب 5 متد بیرغ یرواد < دوش هتنک دوخ هاگ ۱۲۳

 داد E اا تیادخ ر یدوب مالغرصم رد 5 دایبو رم ۱۸

 اردوخ لوصحم نوج +یراد لوعم | اراک نیا هک مابرفیم رما ارت نم نيربانب ٩



 ۲0 هين رفس ۳
 سا

E 

 درکمرب نآ نتشادرب یارب یک شومارف فاب هعرزمردو یک ورد شیوخ ةعر زمرد

 ناو یی یامر اد ا نز هویبو متیو بیرغ یارب

 متیو بیرغ یارب ناکتم اراههخاش رکید راب یناکتب اردوخ نوتیز نوچ *دهد ۲

 بیرغ یارب نیچ | Ola £ اردوخ ناتسکات روکنا نوچ + دشاب هوو ۲
 رما ارت نیربانب یدوب TEE م شاب هوو متیو ۲

 × یراد لوعم | اراک + ربا هک مابرفیم

 و تسب باب

 TEY یرواد ناشیا نایمردو ا ا ةعفارم مدرم نایمردر اا ا

 دشاب هنایزات بجوتسمریرش رک او ٭ دنزاس مزلم ارریرشو دنراش لداعا رلداح 1

 هراشب دوخ روضحم شنرارش قفاوم اروا ات دهد سو دناباونم اروا رواد اکنا
 هنایزات هدرک دايز یاوا کا ادایم دنکن دایزو دنزب اروا هنایزات لمچ +دننزب ۴

 دروخ ارنیرخ هکیماکه ارواک نهد × دوش راوخ وت رظنرد تردارب دنز رایسب 4
 نز سپ درب دالوا یب آ زا کیو دنشاب نک کاس مهاب ناردآرب رکا + نیم دنکیم 9

 ر ردو اب یهود ردازب هکلب درشن هداد هناکیب صخب جراخ ا

 هک ۀداز تسخنو × دروآ اجب و | اب اریرهوش ردارب ٌقحو درکب ینزب دوخ یارب 1

 رکاو ۲ دوشن و لیئارسا ا دد رک تراوهوایافوت ردا دارب ۳ ¥

 خانم دزن هزاوردب شردارب نز هاکنا دوشن ضار شردارب نز نتفرکب درم نا

 ۷ لیئارسارد دوخ ردارب مس 3 ارب وا ا ف کم

 شرهثش اشم سپ ٭ دیانیم ابا نم اب یرهوش ردارب قح ندروآ اجب ز زاو ۸

 * مریکب اروا مهاوخب مت دیوکب هدرکرارصا رکاو دنک وکتنک یو اب ںییلط اروا

 شیوربو دنکب شیاپ زا اروا شنک اشم روضح نما یو درت شردارب نز هاگنآ ۹
 ننج دکن ان ۱ اردوخ ردارب ناخ | کندو دزادنا ۳۹۹

 صخش د کاو +دوش تناوخ هک شنک ناخ لسا رد وا مانو * دوش هدرک ! 1

 شادننز تسد زا اردوخ رهوش ان ۳ ست 5 نزو دنیام هعزانم رکیدکی ۳

 را سس هد اروا تروع هدر زارد اردو تسدو دنکب اهر ۳



۱۶ 

 i ا هیت رم

 شا ي زاد چ یاری هد ٭ دکن حرت وارب ون مشجو نک

 دشاب تسارو جی نزو ارت *دشابن كچوکو لرزب فلتخ یاهابکوت هناخرد
 زارد دهدیم وتب تیادخ هوهب کنم ردات رغ ادعا تسارو چک لک اش

 اخ مهم دزن داف یفاصنا یب کره ینعب دکر 5 نیا کره اربز + دوش

 × كندومن وتب ها ردا E نوریب تقو قیلاع هجا ریادایب د تس أ

 ملعق ترخو مزا وت بقعرد ارناکدنام او هه هدرک هلباقم ءار رد ارت هنرکچ هڪ

 نوچ سپ »دندیسرت ادخزاو یدوب ننام اوو فیعض وت هکیلاحرد دندوغ
 جزا ده دیم بنصن یر یارب ارت تیادخ ی هکینرمزرد ارت تیادخ ۹

 # نکم شومآرفو زاس رم ناسا ریز زا ارم !اع رکذ هاکنا دشخم یار را تنانمشد

 مشو تسیپ پاپ

 فرصت ناردو ید لخاد کھ لیم «یصلس کاله اوت ی ها هک یمزب نوڃو

 عبا اد کیو زا کار 3 : لصاس یا یی ربون ءاکتآ × یدیدرک نکاس هدومن

 Ne 8 م
 فنی و تیاذخ هو کین اک هتک دیسرد ارام کم 2ا هدرک ع ڪج ده كیم تب

OTدزنو 4: ورب  EREهتفر دشاب اهزور  

 A دنوادخ هگینیمزب هک مکیم رارق ۳ ۱ تیادخ هومیا یاب ترش کت ق کو

 ی هتفرک تتس د زا ار 42 × ماعنش لخاد ده ذی اب هک دروخ مس اب

 تب درک ور دو یادش هوهب روضح وت سپ +دراذکب تیادخ ءوهب عذم

 تفریذپ تپ غ اجتارد نش دورف رص لی یلق یددع ابو دوپ راوآ یارآ نم ردپ

 ارام «دون یراتفر دب ام اب نایرصنو ٭ دش ریتکو مظعو كرزب یا اجناردو

 دوش ناردپ یادخ هوهی دزن نوجو +دنداهن امرب تضن کدنبو دننخاس لیلذ

 د TI ادا دنش0ارام زارا دنوادخ مدروارب دای رف

 تاأیا ۳ مظع فوخو E ةا یوزابو یوق تسدپ رصمزا ارام دنوادخو

 ریشب کینیمز ارندمز نبا هدروآ ارد ناکم نیاب | رو × دروآ نورب تار و
 د هک ا لصاح ربون كنيا | نالو + دیدم اب تسیراج دهشو

 8 م

 د ۰« روضو ز کت دوخ یادی 2 یک انا نسب درو یداد نچ



 ۲۷ هینثث رفس ۳۱

 و

 3 9 کیک یا زا دشاب ون نابمرد هکیبرغو یوال ابوتو +ان تدابع ۱

 لاس هک موس او # دون ر یداش تسا نیشخم تنادناخ و وتب ۲

 يوال ه ارا یدش غراف دوخ لوصح رشع “یاټ نتفرکزا نوچ تسا رفع
  دنوش ریسو دنروخم وت یاهزاورد نوردنا رد ات كب نز هوییو متیو بیرغو

 یوال وزی اا مدرک نوری دوخ ٌهناخزا | ارتاقوفوم وکپ تیادخ روت ۱۳

 رماوازاو مداد یدومرف ما ن هک یرماوا "یات قفاوم نز هویو متیو بیرخو

 ایا زا یتساجن ردو مد دروخن امتاز 1 دوخ عامر د + مدرکن شومارف هدومنن زواجت وت 6

 هداد د شوک مادخ هوهب لوتب هڪلب مدادن ا مدون فرص

 a زا دوخ سدقم نکسز زا × مدون راتفر یدوبرف رما نچ و قفأوم !د

 یدروخ مَ ام ناردپ یارب هکنانچ یداد اب هک ارینیمز و لیئاسا دوخ موقو رکنب

 رمآ ارت تیادخ هوهب زورمآ + كب تکرب تسیراج دهشو ریثب هکینیمز 7

 ناجبعاتو لد یاهب ارام نپ یروآ جم! ارماکحاو ضیارف نیا هک دیامرفیم
 ۱ مک یدرف ارقام هر رمان زراب اهم هتشادماکتبادرخس

 زاوآ هتشاد هاکن اروا ماکحاو رداواو ضیارفو دون یهاوخ كولس وا یاهقیرطب

 وا صاخ موق وت هک تسا هدرک ر ارقا وتب زورما دنوآدخو +دینش یهاوخ اروا ۸

 ااو * یراد هاگن اروا رماوا ااو تسا هداد عو وتب هکنانچ یتسه ٩

 هه یارب اتو دنادرک دناب تسا هلخاس هکیتاهتما حیج زا !مارکاو ما مانو شیاتسرد

 + تسا هداد عو 9 یشاب سدنم موق تیا دخ

 فهو تسیپ باب

 زورما نم هک اربرماوا أت دننک هدومرف رما اموق لیئارسا خاشمو یبومو |
 ر

 وتب تیادخ هوهب

 ايار × لا اب اراهبا هدرکاپرب كرزب یاهکنس دوخ یارب دیکر وبع دهدیم ج

 تیادخ و کینییزب ا روبغ کیماکنه سیوتب وه نم ۱

 کک ندر وا (E ردو × دیراد 6ک کن يابرفیم رما | عت ۲

 ۵ ا کا ایکس, 0 یدوف ندا او نوچو * تسا هداد نعو وتب +



 ۱3 ۲۷ هینش رتس

 هرهب یارب ىم اجنا ۳ + لاب چ اب ارام ۳ و 9

 هوم عذع 2 اکیا AOE دشاب ایکنسزا یذمو نک انب تیا ۹

 تیا دخ هوهب یارب ینتخوس یاهینابقو نک انب تیشرت ان یاهکتسزا اردوخ یادخ
 باخت روضو روخماجنارد درک عذ یتمالس عابذو » نارذکب ن 1 ۷

 یسوم سب ۾ سین نور طفب ن زار , ارتعیرش نیا تاملک یانو + اف یداش

 شاب شرماخ لار تیپ + دنتنک درک ب اطخ ارلیئارسا ین هنهک نایوالو ۰

 رماواو ونشب زد ؛ زاو 1 + یدش تیادخ هوهب موق زورمآ ونشبو ۱

 رما ارموق یبوم زور ناردو زا اجب ابرفیم رما وتب زورمآ ۱ نم هک اروا ضیارفو

 ادوهبو یوالو نوعش ینعی نانیا دید رو اوا نوچ * تنک هدوبرف ۲

 نانیاو * دنهد تکرب سس و یوم تو چت راکاتیو 1

 نیرفن ات دنتسیاب لابیع هوکرب یلاتننو نادو نولویزو ریشاو داجو نیوأر ر ,نعی

 اب نم در کبد اب لا نرم جی نیل دن 5
 اش نرو هکر کراک تسد تعنص زا نش هز ای نینارن تروص کک

 داب نوملم «:نیمآ دنیوکب بارج رد موق یاو دراد هاکن ینخو دزاسب تسا 7
 نوعلم + نينا دنیوکب موق یانو ديان راتفر تخم دوخ ردابو ردپ اب هکیسک ۷

 هم یا + سم دنیوکب و چ و دا
 هکیسک داب نوعلم هک موق "یانو دزاس فرخ هارزآ ارانییان هکیسک ٩

 داب نوعلم + نیما دنیوکب موف یاتو دزاس فرخ ارهوییو متو بیرغ ئرواد ۰

 TO ST O نماد هگنوچ دوش رتسب مه دوخ ردي نز اب هکینک

 دی وخم یباهب مسق ره اب کک اب نوعلم و دنيوڪب موق یانو تسا 1

 ردب رتخد هچ شیوخ رهاوخ اب هيك داب نوعلم »نیما دنیزکب موق یبق "9 ۲

 کیک دا نوعلم + نیما :e موف یایو دبارخس شیوخ ردام رتخد هچو دوخ ٣٣

 اردوخ ةباسه هکیسکد اب نوملم نیما دنیزکب موق یو دباوخم دوخ نز ردام اب 6
 نوخ ان دریک هوشر هکینک داب نوعلم نیما دنیوکب موف "یانو دنزب یناهنپرد 0
 ارعیرش نیا تابلک ہکیسک داب نوعلم بن I رکب موق "یاقو دوش هنر ییانکی ۲7

 و دن وکب موق "یاتو دروایب ا | راپا ان دیانت تاب



 < سل و مع 4 =©

 زر هلی تم ۳3

 متشهو تسيل باي

 اروا رماوا Ew رایشوه یونشب تقدب ار دوخ یادخ هوهی ژاو ا

 یاهتما عیجرب ارت تیادخ هوهب هاکتا یروا اج مایرفیم رما وتب زورما نم هک
 دهاوخ ارتو دیسر دهاوخ وتب اهتکرب نیا “یاتو سا دهاوخ دنلب ناهج

 كرابم ار ردو كرابم رهشرد ٭ یونشب اردوخ یادخ هوهب زاو وا کا تفایرد

 یاههربو واک یاههچبر تیاهب هویمو ون نیمز "هویمو وت نطب هویم « دوب یهاوخ

 i + دوب دهاوخ كرابم وت ریش فرظو دبس ٭ دوب دنهاوخ كرابم وت لک

 ارتناتشد دنوادخو +دوب یهاوخ كرابم تنتفر نوری تقوو كرابم تندمآ رد

 دنهاوخ وترب هار كيزا تخاس .دهاوخ مزانم وت روضح زا دنیاف تسوافم وت اب ہک

 هچرهبو وت یاهرابنا رد دنوادخ ې تضع رک دن اوخ وت شیپ هار تنهزاو دما

 هوهب کییمز رد و دومرف دهارخ تکرب وترب ینکیم زارد نا اردو تسد
 E یا دخ و ب رماوا رکاو *تخاس دهاوخ كرابم دهدیم وتب تیادخ

 دهاوخ سدنم موق دوخ یارب ارن دنوآدخ ی رام کوس وا یاهتیرط ردو یرادهاکن

 دید دنهاوخ نیمز اها عیجو د تتسا هدروخ مسف ون را کا د ادرک

 ارت دنوآدخو +دییرت دنهاوخ وتزاو تسا تش نناوخ وترب د دنوآدخ مان هڪ

 تناردپ یارب دنوآدخ هکیبمز رد تنبمز لوصحتو تیاهب شو تی ورد

 رکی هنیزخ دنوآدخو +دوزفا دهاوخ یا دهدب وتپ هک دروخ مسق

 عیت-رد ارت دنآرابب شمسومرد ارت نیم یار دک دهاوخ وت یارب : ناسا یی

 اون ضرق وتو داد یماوخ ضرق رایسب یاهتمابو دزاس كرابم تتسد لاعا
EASو یو  

 هاکن اراهاو یونشب يايرفیم رما وتب زورمآ ن نم هک اردوخ یادخ هی رماوارکآ

 پنج ای جسار تفرط مکیم ما وتب زورم | نم هکینانف ةه ز او *: یروا اجب هتشاد

 زاوا رک ِ ماو ٭ یک تدابع | راآ هدو یورپپ ارریغ نایادخ ات یکن لیم

 رووما نم کک اروا ضيارفو رمأوا ةه نش ی ان و اردوخ یادخ هوه
 دعاوخ ارتو دیسر دهاوخ وتب اهتنعل نب میمج هاکنا یروآ اج مابرنیم رما وت



 IY ۲۸ هینذث رفس

 وت رخ فرظو دبس * دوب یاوخ نوعلم ارگ ردو نوعلمرهش رد * تفایرد ۷۲

 ون لک یاه یو واک ی اھچو ون نیمز ٌوبمو و یب ويم *دوب دهاوخ نوعلم ۸

 نوعلم تنتفر نوریب تقوو نوعلم تندمارد تفو +دوب دهاوخ نوعلم ٩

 وترب دنوآدخ یکیم زارد ندون لع یارب اردوخ تسد هچ رهبو دوب ی 1

 ببسب یوش دوبانو كاله یدوزب ات داتسرف دهاوخ شزرسو بارطضاو تنعل

 اس دهاوخ قصلم وترب ارابو دنوآدخ درک كرت ارم نا هک تیاه اد ۱

 ارن دنوادخو +دزاس كاله یوشیم لخاد ناب شفصت یارب هکینیمز زا ارت ات ۲۳
 بقاعن ارنو دز دهاوخ ناقریو مو دابو ریشمشو ترارحو باقتلاو بتو لساب

 دق ددا رخ شم تتتما وت رس یالاب هکو ت كلفو ٭ ىوش كاله ات دون دنهاوخ ۶

 تخاس دهاوخ رابغو درک ارعبمز ناراب دنوآدخو چ نہا تسا وت ریز هکییمزو ۶
 ٹنانمشد یور شپ ارت دنوآدخو *یوش كاله ان دوش لزان وترب نایسازا هک ٥

 هار تفهزاو تفر شاروخ نروربب ناشیارب هار كيزا تخاس دهاوخ مزونم
 +× داعفا یهاوخ طالب ناهج كلام یا ردو تخع هک لات ناعبابروضحارا

 سک چو درب ی كاروخ نیمز اوه ناکدنرپ هه یارب اهث ندبو

 هک یشراخو برجو جارخو رصم لبندب ارت دنوآدخ + درک دهاوخن رود ار اینا 7
 یا یناویدب ارت دنوآدتت *تخاس دهاوخ التیم تفای یناوتن افش نازاوت ۸

 یکیرات رد هکیر وک لثم رهظ تقوردو *تخاس دهارخ التبم لد یناشیرپو ٩

 کلب. دتف او بابک .دوخ یاههار ردو تفر یهاوخ هار هناروک دیان سد

 7 دهاوخغ دهد تاجنو دوب ساوخ تش تراغو مولظم تباهزور "یارد

 ناردو درک یهاوخ اب ناخن دیاوخ داو وا اب یرکیدو درک یهاوخ درمان ارز ۲
 تراک + دروخ یهاوخن ارشا هویمو دون شاو سرغ یناتسکاب دش یهاوخغ نکاس ۷

 دوش هدرب تراغب ون یور شپ تشالا دروخ , یو نآژاو دوش هتک ترظنرد

 "هدناهر ِ یارب و دوشیم هداد تنشدب رت دنقسوک کما دهاوخن وت تسدب زابو

 1 هسی کن تنافر دوشم دای کیو تما خور نآرسپ درب .دهاوخخ

 + دوب -اهاوخم هوت مه وت تسد ردو دش دهاوخ نیهاک زور یا ناشیا یوزرآ

 مولظم طتف هشیهو دنهآوخ هعیلینز هکص یتما ۱ 9 تنیمز هویم 6



  TIAهینش رفص ۲۸

 شاوخهناوید دنیبیم .تمشج هکیاهزیچ زا هکی دم ۲ دوب یف هاوخ كش هتفرکو >

 اش نازا هکادب لبلدب ارترس قرف ان اپ فکزاو اهقاسو اهوناز دنوآدخ ٭دش 0

 دید یا کا ربهاشدابو او ا اتال تات تار
 ۱ ۶ ا ریدر .دهاوخ دا تانا ٹنار دپ ویت هکیما یوتست ا

 ارامش د 5 امتما نام ناینردو + درک یهاوخ تدابع كنسو بوج زا ۷

 درب یهاوخ هعرزب رايس مت *دش يار هيرو لثتمو تربع درب دهاوخ اجناب ۸

 دون سرغ ات. دروخ دهرخ ار ےک هکوچ درک ارخ عج یکناو ٩
 ریز دیچ د EE NEN اما ا ایا تی

Eنکل دوب ده > نوتیز ناخرد تدودح ئارد ارت * دروخ دهاوخ ارنا م 50  

eی هنر سران وت نوتز ریز درک یهاوخ نیهدن تیزب  

 هکنوچ دوب دنهاوخن ون ناز زا نکیل دروآ یاوخ نارخدو نرارسپ ٤ا

 + دروآ دهاوخ فّرصتب تم ارتنیمز لوصحتو تنانخرد ئان *تفر دنهاوخ ۳۲

 تیاهنب وتو دش دهاوخ هتشارفاربو عیفر تیاهنب وترب تساوت نایمرد هکیبیرغ 4۳

 یاوخن صرف واب وتو داد دهاوخ ضرف وتب وأ E یھاوخ لّزنتسو تسپ ٤٤
 دیسر دهاوخ وتب اهتنعل نيا عیجو + دوب رج وتو دوب دهاوخرس وا داد ٥

 ارتیادخ هری لوف هک ةهجنازا یوش كاله ان .تفایرد دهاوخ هدون بقاعت ارتو
 وتو شل یراذهاکت اد وب هدومرف رها وه 1 کداع مک 47

 ا هک ارا درب دهاوخ تنکشو سیا دیابت ارت تیرذو ۷
 ارتنانشد سپ *یدومنن تدابع زیچ هه ناوارف یارب لد "یشوخو مذ اهدا ۸

 زیچ هه جاینحاو ینهربو یکنشتو یکنسرکرد داتسرف دهاوخ وترب دنوآدخ هک
 × دز اس كاله ارت ات تشاذک ک دهاوخ ا کوب تا غوبو دون یھاوخ تمدخ

 تم ]اك ازا نیبزیاضقارا نمی رودرا دنوآدخو 4٩
 هاکت انرپپ فرط هک تروص بیم یتما × دیمیفیهاوخن ارشن هنابز هک یتما دروا ۰

 یوش كاله ات دروخم ارتیبز لوصحمو ماهب جیاتو + دیاین جرت ناناوجربو درادن ها

i.دراذکن یتاب اردنفسوک یاهمیو واک یاهجیو نغورو نبشو هلغ زین وت  
 دنلب یاهرامید ات دک صاح تیاهزاورد ات رد اتو +دزاس كاله ارت



 ۳۱۹ ۲۸ هینش رثس

 تیاهزاورد ییاترد اتو دوش دم تنیمز یاعرد یراد لکوت نر هک نصحو

 دوخ نطب ٌهویمو +دون دهاوخ صاح دیدیلاوت تبادخ 2 کینیمز "یاترد ۲

 هک نتو صاحرد دهدیم وتب تیادخ هوهب : هک ارتنارتخدو نارسب تشوک یعب

 مرت اش ن ارد کی ر و یهاوخ تخاس دنهاوخ نوبز ناب ر تنانشد 6

 شنادنزرف * ةيقبو شيوخ شو مه یر و وج ردارپرب شمشچ تسا م معنتم رایسبو

 و نایب تک او ی هکیدع د دوب دهاوخ دب دننابم یتاب هک و

 واعر ھاز تنانشد هک e صاع رد کاریز داد دهاوخن دروخم 9

 نر 5 هکیزو × دنام دهاوخن یتاب وا یارب یزیچ دنزاس نوبز 2 افر اود 231

 یاگ تک کک ی تار کک e اوین

 دب شیوخ رتخدو رسو دو A مشق وا مچ دراذکب نیبزب اردوخ

 های دیازب هک یدال E NEYE اک هه و +. دوب دهاوخ ه۷

 ا تیاهزاورد رد تنانشد هک کو صاحرد زیچ هه ما ابا شک ۷ 2

oAتعب رش نیا تاباک "یا ندو لعب رك ٭ دروخ دهاوخ 2 دنزاس نوبز ارت  

 هوهب ینعب بیقمو دم مان نيا زاو یوشن رایثوه تسبوتکم بانک نی ارد هک
 دهاوخ ۳ دالوا ٍیایالبو وت یایالب ا ءاکنا + یسرتن تیادخ ٩

 یاهیراسب یاعو × نمزمو تخم یاهیضرمو نیزمو مظع یایالب ینعی تخاس

 هه زبنو E E دزوآ دهاوخ زاب وترب یدیسرتیم ناز زا هک اررصم <|

 وترب دنوادخ ارا تسبن بوتکم تعیرش نیا راموطرد هکیتایالب ههو اهضرم

 هکتار دنام دیاوخ ODE × ی وش كاله ان دینادرک دهاوخ وس 8

 عقاو و + دیدینشن اردوخ یاادخ « ۳ LIR ی BA ۰ راتس لتم 8

 نیش دیازنیب ارامش هدرک ناسحا اشب ان دون یداش اشرب دنوآدخ هکنانج دوشیم

 هک زا اس هو دنادرک کانو كاله ارامش ات دون دهاوخ یداش (شرب دنوآدخ

 نایمرد ارت دنوآدخو +دش دهاوخ هدنک دیوشیم لخاد نارد شفّرصت یارب
 ارریغ نایادخ انا ردو در اس نکارپ ید ن نیمز نارکزا اما ۳

i 10نابمردو + درک یماوخ ی تدایع دا هبخانشن یارک و ون هک تكتسو  

 ابن رکو دو کار ارا تاب تک یاربو تفای قوت



 ۲٩ هینثث رفص 9
 مس

 شپ وت ناجو × داد دهاوخ ناج یکدرمبو مشج ٰنکدیهاکو نازرا لد ارت ءههب ۳۹

 یهاوخن نانیطا دوخ ناجب تش كانسرت زورو بشو دوب دهاوخ قلعم تیور
 شا ِ ER دوبیم 0 هکشاک E یاوخ نادادماب < ت تشاد ۳۳

 ES ان اب 2 یکی اب و دخو » دید هرم

 هو 2 2

 سل

۳ 

ACEیزبکو یالغ ۳3 شیوخ نانمشدب امارد اردوخ و  

 + دوب دهاوخن یرتشمو تخورف دیهاوخ

 منو تسيب باب

 ی اب هک دومرف رمآ سوپ باوم نیز رد دنوادخ هکیدهع تالکت سا نیا
 یا یبومو دوب هتسب بيروح رد ناشیا اب هک دهع نآ یاوس ددنپب لیئارسا

 عیمجو نوعرف ابرصم نیمزرد دنوادخ هچناره تفک ناشیاب هدرک باطخ ارایئارسا
 دید وت نایشچ هک مظع یاههبرجت +دیاهید اش دون لع ششنبمز یاقو شناکدنب

 دینیب هب هک اریناثچو دینادب هک اریلد دنوآدخ اما + یظع تازجتم ناو شا

 SE سا هاش وزا او درب کرک

 نان × دشن هراپ اش رعابرد اهشنکو د ا ا هک مدوم یربهر

 ج متسه اش یادخ 0 نم هک ک دینادب ات دیا نیشونن تک بارشو هدروخن

 9 نو ست زوم را

Eم و تعرض  eرک اردهع نیا تاللک 2  

 هوهب روضحم اش عیج زورما ٭دیوش بایماک دیک هچ رهرد ات دیروا اجب
 RE اش طابساو امش یاسور ینعی دیرضاح دوخ یادخ

 تسا اش یودزا نایمرد هکیبیرغو اش نانزو لافطاو لب ۳ نادرم عیجو

 3۳۱ دکتر و دهنعرد ان باش نانک با ناکش مزيه زا

 یون دوخ یارب زورما ارت ات *+یوش لخاد دزاسیم راوتسا وت اب زورما تیادخ

 ا یار کن انو تسا هتفک وتب هکنانچ دشاب وت یادخ واو دراد رارفرب



 ۳ ۲۹ هیت فوت

 اهن ایش اب ار ارسق نياو دهع نيا نمو + تسا هدروخ مسق بونعیر ناو مهارب ۱18
 ا اد ای یاد یه وضع ام ای هریک تک + مانی راوتس سا ۵

 هنوکچ هک دیادي اش اریز *دنتسین رضاح ام اب اجنلارد زورما هکیاا اب مهو 7

 × متشذگ دیدومن روبع هکییاهسا نايم زا هوکچو متشاد تنوکس رصم نیمزرد
 دوب ناشیا نایمرد هک الطو شنو كنسو بوچ زا ارناشیا یاهتبو تاساجرو ۷

 هوهب زا زورمآ شلد هک دشابن یطبس ای هليبف اي نز ای درم اش نایمرد ات + دیدید ۸

 اش نایمرد ادابم دباغ تدابع ارفیاوطنیا نایادخو دورب هتشک فرخ ام یادخ

 دونشب ارتنعل نیا نانخم نوچ ادابمو * دروا را نیتسفاو لاتنح هک دشاب شیر ٩
aان مانیم كولس دوخ لد ین رد دنچره دیک هداد کش ار نتشیوخ  

 دهاوخن اروا دنوادخ + دوب دهاوخ یتمالس ارم مزاس كاله مابا ا ت بار

 دش دهارخ ناشفا دود صخ# صا داد تر و مخ ت ا

 مان دنوادخو دش دهاوخ لزان یک نار تسبوتکم باتک ن نیارد کی هکینعل یانو

 لیئارسا طابسا جک زا اروا دن دنوآدخو × تخ اس دهاوخ وح ا اروا ۲

 ا د کیدهع یاهتنعل عیج قفاوم تخاس دها وخ دج یدب یارب

 تساخرب دنهاوخ اهث زا دعب هکامش نرادنزرف ینعی نی ةتبط و + تسب وتکم ۲۲

 نیمز نیا یایالب هکیماکنه تشک دنهاوخ E رود نیمز زا هکینابیرغو

 روو کا نیمز یمافو ٭ دننییب دناسریم ناب تنوآدخ هک اریاراسیو ۲

 لشو دکین و نارد فلع چھو دیوریم لصاح هنو دوشبمهتشا هن نش شتو

 اراآ دوخ مشخو بضغ رد دنوآدخ اس ترس هتاو هروڅو مودس بالقنأ

 نیا اب توآدخ ارچ تنک د نهاوخ اتما عیج - سپ ٭ تسا هتشک تخاس نوکژاو ٤

oدک نبنچ نیمز  EMTدنهاوخ اکیا تخم بیس هچزا میظع مخ نیا  

 ندروآ نوریب تقوب هک اردوخ ناردپ یادخ هوهب دهع هک ةهج نیا زا تنک

 تدابع ارربغ نایادخ هتفرو + دندرک كرن دوب هتسب ناشیا ابرصم نیمز زا ن .راشیا ٩

 4 دوب هتخاسن ناشیا تمسقو دندوب هتخانشن هک ار نیادخ دندرک نجس اب دو

 بوتکم بانک نیارد هک ارتعل یان دش هتخورفا نیز نیارب دنوادخ شخ سپ ۷

 نیمز زا مظع ظبغو مثخو بضغ هب ازناشیا ٌةثير دنوآدخو + دروا وا نار تسا ۸
2 



 ۳۹ هين رس ۳۲
 ےن ا برو هات وسط وسواس سا توس تست سم سس سس و سس تست سس سس تر سس سس

 ٩ زا یخ یاهزیچ + تسا نش زورما هکنانچ تخادنارکید نیمزبو دنگ ناشیا ۳

 غ

۳ 

0 

Nا نادنزرفو امناز زا دباب ات فوشکم یاهزیج 0  

E 

 ما یم باب

 ضر وترب مشا ذک وت یور شپ E چ نی عم نوه
 3ا دنار ۷5 اقا ارت تنا و کیو 9 در اوت از ااو دوش 2

 تاد ا یوسب دوخ ناج ماتو لد یا اب تنادنزرف اب وتو + یروآ

 e ی ات تعا طا عایرفیم رها رب زورما نم یه اروا لوف ءدون تشکزاب

 : هدرک عوجرو درک دهاوخ متسرتوترب نندرکرب ارت ریل تیادخ هی ءاکتا
۳ 

7 

 Tm سا درک نکا این اب ارت یریآ تخم ءوهی ھي اما عیج نایمزا

 ارتو درک دهاوخ عج اارا ارت تنیاد هوهب دوفب ناسا نارک ات اوت کرارا کا

 دهارخ دندوب نا کلام یت یو ES وا دها خان زا

 دعا و کارت ا ازت ارت هدوم ناسحا وتربو دش ییاوخ نآ كلامو 1

 هاو تا دهاوخ- نولفش E و یادتون تیادت- هو × دوزفا
 رگ

 تیا دخ ٥ء و × ینا بنز هعشاد تسود 3 وحس ناج ۾ او )کم هی ترا دیس

 ۶ و ادت دهارع لات دندررا اراک تنايضحرب و ناتشدرب ار اهتنمت نیا عیمج

 نیما تر یا اروا رماو | عیجو درک یاوخ تعاطا رذنو ادخ نر

 ردو تقسد لاعا یاقرد ارت تیادخ و ۲ در 1 ییأوخ اجت مامرفیم رما وتب

 راب دنوآدخ ریز دوزفا دهاوخ یئوکیاب تنیمز لوصحشو تیاهب اتو تنلعب ويم
 کا د دومن یداش ر ناردپرب هکنانچ درک دهاوخ یاس کب

 نیا رابوطرد هک اروا ضیارفو رماوا هدون تعاطا اردوخ یادخ هوهب زاو اوآ

 ,ناج ياتو ید ها اب دوخ یاد ی یوسبو یراد ه اس تعیرش

 لکشم وت یار م امرفیم رمآ وتب زورما نم e نیا اریز × یا تفکزاب

 ام یارب نایاب ک ؟ تسک یئوکب ان تس نامرد هن + تب

 ارد فرطا هنو » ی اور زنا



 999 ٩۱ هینئت رفس

E 1دنا رتشب ابو درو ام دزنازنا هدزک روبع ایرد فرطناب ام یاب  
 او تب وت لدو ناهدردو تسا زت كيدزن رایسب مالک ن E + مروآ ل اب ات ۶,

 وت تور شب |, یدبو تومو کی تاب زورم رما نجیب 2 اعا ار 14

 ید 1 نا کک ارن زورما نم کنوچ * منش شاذ 1

 Elb ناب ET ا

 ۷ سس نابادخ تش هغی غو ئاین تعاطاو دد ا و گل + دهد تکرب

 دیهاوخ كاله هتبلا هک مذیم ع السا اش ژورما سپ ۶ یا تدأیعو نیعارریغ ۸
 ۳ وا

 لیوطرع داغ فرصت تش لخاد نارد ات دیکیمروبع ندراز زا هکینیمز ردو دلش

 ی

 و تومو تاج ۵ مزوام داش ! عرب ار نیمزو e زور ۳ دج یتشاد فیها و ۹

 + ینا ننز تنیرذاب وت ات سد هیرکرب ارت ايس مس سپ متشاذک ون یور شہپ ارتنعلو تکرب

 یو یقعلم لم وا بو ی ونش 5 یرادب یسود اردو یاد اب 1

 تا دپ یارب كنو ألخ هیلیعز رد 5 تسا وت ر ۶ یزاردو وتا ثایعنوا هکاربز
 سگ ۶

 iS «a E جلب نایاب ارنا هک دروخ مَ بوفعیو ین راو میشاربا

 رم
< 

 م یمن پاپ

 زورما نم تنک ناشیابو ٭ درک نایب لیئارسا یاب هتفر سومو
aدص  

۶ 
 و رو ون وضو وا یادخ هرهب درک نار رو ندا نیا زا د هک را نر

 نصب ارزی اب تاک هایم او و رام یو
 ياب هتک دنوآدخ هکنانچ دوف دهارخ روبع وت یور شېپ زین عثویو یروآ

 نیمزبو تخاس كاله هک نایروما هاشداپ ود جوعو نوڪ“ هکنانچ دنوآدخو 4

 تسدب ارناشبا دنوادخ نوچ سپ +درک دهاوخ راتفر زین ابیاب دون لع ناشیا ه

 یرف ۷ دی نر مدومرف رمآ امشب هکیکح یان قفاوم ی 1

 ا ناسرهو ناسرت ناشیا زاو دیماب ریلذو

 رطنرد ناو 7 یوو * دون دن + رتو یشاذک دهاوختاو ارتو ۷ هر را NEE ده من ۳

1 



  rهی رفس ۲۱

 0 3 ااا وکار شارل یوف ثفک واب لیارسا
 ناغیا یارب انا وتو دش یهاوخ لخاد دهدب ناشیاب هک دروخ مَ ناشبا ناردپ

 ارتو دوب دهاوخ ون اب وا دوربم وت یور شې دوخ دنوادخو + دون یهاوخ مسفل ۸

 سومو × شابم ناسارهو ناسرن سپ دون دهاوخن هلرتو تشاذک دهاوخناو ٩

 عبجتو دنتشا دیمرب اردنوآدخ دع توبات هک« هنهک یوال ینب زا هتشو ارةاروت نیا
 TE هک تفک هدومرف رما ا و د لاا خیاشم ۱

 ر وه اهدای (نلیارسا عج نوچ +اههمبخ دیعرد كاکننا لاس نیعم تفورد ۱

Eعیج شپ ارةاروت نی ۱ هکنا داخ بکر یا و  

 رد هکینابیرغو لافطاو نانزو نادرم زا ارموق ٭ ناوخت ناشیا حس رد لیئارسا ۳
 ارس یاد هوهی زا هتفای ملعنو E E اورد

 هتسنادن هک ناشیا نارسپ اتو * دنشاب رایشوه ةاروت نیا نانخس عیج ندون لمبو ۳

 روبع نر زا شفّرصت یارب هکینمزرب اش هکیمادام ان دنبای ملعتو دنونشب دنا
 3۳۱ ۱ ۰ ااو 5 ا دنسرهپ اش یاد هوهب زا دیشب ننز دننکیم 6

 ات دیوشررضاح عاتجا 4 همیخ ردو ان بلط ار ارعشوب کتیا ودر وب ندرم مابا

 دنوآدخو + دندشرضاح عایجا ههیخرد هتفر مشوی و یسوم سپ مان تیصو اروا 6

 یوم دنوآدخو + داتسیا همخ ردرب ربا نوتسو دش رهاظ همیخ رد ربا نوتسرد 1
 Cê نایادخ یپرد هتساخرب موق نياو یباوختم خوخ ناردپ اب كنيا تنڪ

 1 فک او درک دنهاوخ ان N عابر یک

 نش لعتشم ناشیارب نم مثخ زور ناردو *تسکش دنهاوخ متسب ناشیا اب هک ۷
 اپیدبو 5 هاو تفت هدرک ناهنب ناشیا زا اردوخ یورو دو ماوخ كرت اناشیا
 امیدی نیا ۹ که ارشاد هک هک دسر دوم ا ی

 2 تب اه ناز ام یاد اک هه نیاز دیسرت اب ۸

 ناهنپ اردوخ یور ها نوا ارج نم دنا هتشکرب ریغ نایادخ یوسب هک دناهدرک

 ملعت لیئارسا ینبب بنا وتو دیسبونب دوخ یارب اردورس نیا ن نا لی × درک م ماوخ ٩
 هات لیارسا 2 نمیازبادورس نبا اتر اذکب ی ناهدرد انا هداد

 دهشو ریشب هک مدور مسف ناشیا ناردپ یارب هکینیزب !رناشیا نوچ اریز ۰



 اب ۲۲ هين رفس
 چ

 م ر تصحخ

 هاکنا دنشاب هتک هبرفو كلش ریسو هدروخ ناشیا نوچو مشاب اک

 هدرک تناها ارمو دون دنهاوخ تدابع اراپنا را هتفکرب ريغ نایادخ یوسب ناشیا

 نش ضراع ناشیارب رایسب یاهکتتو اهیدب نوچو + تسکش دنهاوخ ارم دهع ۱
 کا داف دمار اداه واک ئور ناواقف رک
 زورما * هک زی را تالایخ اریز دش دهاوخن شومارف ن ناشیا تیرذ ناهد زا

 ی مدروخ مسق و نا ةرابرد هکبنیبزب ارناشبا هکنازا ل یف مادیم دنراد

 ار نون نب عشوبو + داد معن لیئارسا ینیب هتشون زورناه رد اردورسنیا یو ۱

 ناشیا یارپ هکینیمزب ارلیئارسا ینب وت هکاربز شابریلدو یوق تنک هدو تیصو
 نوچ هک دش عفاوو *:دوب ماوخ ون اب نمو تخاس یماوخ لخاد مدروخ مسف ۶

 هکینایوالب یوم ٭ دیناسر ماجناب امان باتک رد ارةاروت نیا تاملک ناشون یوم ۰
 دی ړکب ارقاروت باتک نیا * تفک هدرک تیصو دنتشادیبرب اردنوآدخ دهع توبات 1

 دهاش اش اب انا رد ات دیراذگب دوخ یادخ ۳ دهع توبأت ی و

 كنز اش اب زونه نم هک هکز ورمآ كنا مادیم ارایش ینکندرکو درت نم کا ریز + دشاب ۷

 عیانم عیج + نم تأفو زا دعب هدأیز هبترم دنچ سپ ی ۸

 ناماو موکب ن اشیا شوکرد ارناخس نیاات دیک قمار اردوخ نارورسو طایسا

 ارنتشیوخ نم تافوزا دعب هک مادیم اریز × مرکب دهاش ناثیارب ارنیمزو ٩
 یاهزور ردو اکا دیه اوس ا شم کیتی ط زا نینادرک دساف لڪلاب

 دیهاوخ تسادب دنوآدخرظنرد ها هکاربز دش دهاوخ ضراع امشرب یدبرخآ
 یوم سپ ا ديهأوخ ناج# | ردنوادخ شخ دوخ تسد لاعازا واک 8

 RL لیئارسا تعاج ياغ نورد اردورس نیا تاباک

 مود وی باب

 لس نم ملعت *دونشب ارفاهد ناخ نیبزو «موکب ات ریکب شوک ن اسا یا
 ناراب یاهرطق لثم ه تخمر دهاوخ نبش لثم نرم مالکو هدیراب دهاوخ ناراب

 یادخ هدرک مه اوخ ادنارهوهب مان هکاریز * تانابنرب اهثراب لئمو ههزات زبسرب ؟
 یاتیرط هه اریز «لماکوا لاعاو تسا ضص وا × ديان فصو تظعب ارام <



  TTهتد نفس ۲۱

 ٥ نافيا جوا تسا تسارو لداع + ارم لاظزاو نیما یادخ «تسا فاصنا وا |
 هیدن اد رقم دک ب و دنناش ۷ هکلب دنتسین وا نادنزرف هدو دس انا ردو ۱

  1كلامو ردپ وا ی مکسریفو جا موق یارو دیه دس افاکم نونچ اردنوادخ اپ

 رهدب رهد یالابرد روا وا دایپاریدق ما ای وااو ۱ داتا د س و ۷

 ب ا راو هدزاس E E 1 هان لمات

 ر احا قبو هداد ارناشیا بیصن اهتماب لعا ترضح توچ × دنهد ۸

 ۳3 ۳ دو مداد قا ا2 دود هاکنازه تخاس/ *

 نارو ِنیمزرد ار وا × تسوا ثاریم هعرف بوتعیو ء تسا یو موت هوهب بیصن 1

 رواو ه تشاد رواظنم هدرک هطاحا اروا ه كانلوهو بارخ نابایب ردو ه تفای

 هدهد تکرح اردوخ ةنابشآ هکاقع ل لیم دون تاطن داع دوخ مچ كمدرم ام 18

 ls هدرا ترد ارایآ مدرک نویب | ار دوخ یااب اب و ۵ ,د رک اا اردو یاهدجمو

 6 مصر

e 1۴4 ا 5 نیوحش  te 

 ۰ ۰ ا

 هبرف وت «دزدکل دش هبرف نوروشب ۳ اب یدیتوت e ۰ بارثو ٩
 ` هدر ر دوب 1 E سپ هنش قاجو د

E ۳ ۷ا ۳ دندوبن نایادخ سمت یارب  

 ناردپو. هما دوجوب هزانهک دید هاچ یارب هدندوب هتخانشن هکینابادخ

A3 ا  eیادخو و یدوش اعا دوم 0 هک ضب هد  دنتوب لیس  

 تشخاد هد ا دكا در طب نوج ىق شومارف ۱ ندو ا

 ۳ یور تاک سپ + دندروآ ن را اروا م ثخ شنارتخدو نارسپ ارسپ هگنوچ ِ

 لد 4 و دوب دهاوخ هچ ناشیا تبقاع م و دیش وپ مماوخ ناشالزا

 ا هیناب | ارج نا 26 تسان ناسا 3 a | کک اورو و نشد 4 ۳"

 موت ها ارناشیا نمو هدندینادرک كانمشخ ارم دوخ لیطابابو ل ترغب



 1 ةي رس Fy 1 هينا رذ

E ۳ a ٠ = ۰الا ا  N. EEN۰ 2 =|  
 ریز و و د نج ر اسیا ۾ ج اوز وکر ودا وج و

 ۱ مد 1

 ص8 ۱
 ازای لار ناشیارب > دز دخ وخ یا اراک یو 8 دنآژ سیم یشلصاح ۴ اتم ۳

 يا

 ۹ زا د وک مهاوخ فرص ناشیا ۱ اما اردوخ یاهریتو e درک ماوخ عج ۳

 نایاب ارشوحو یامادندو هدنوشیم فلت ت یابوزاو ه بت شنازاو نیهاک
oء نوردنا زا تشهدو نوربب زا ریش + نیمز ناکدنزخ رهز اب هداتسرف ماوخ  

 ب ارد ر او ریش د ار عزیشود مو اوج م تا دهاوخ دالو!یب اا

 نايت ا اشا وک E رک نکآرپ ارن اشیا تنکيم < درک دها اوس كاله دیفس شی 5 ۳۹

 کر ناغیا نافلاخم ادام هک ه مدیری نشد ةکزارکا مزاس لطاب مدرم ۳

 کاریز  تسا هدرکن ایا هه هوهیو هنش دل ام تسد دنیوکیو هدنکرکف نآ ۸
 هدوب مکن هکشاک *تسین یریصب ناغیا ردو هدنتسه ریدت هدرک 3 مرق ناشی 3

 اررازه رفن کلی هنوجحچ  دندوفیم لمات دوخ تبقاع ردو هدیدیمزیم ارنیا ۰

 اا رم کام اف اسم مزنم اررازه ل بودو هدزکل یلقامت

 ام "رض لثم ناشیا مر هکاریز + دوب هدومن ماست ارناشیا دنوادخو ههتخورفن ٩
 مچ

 موس یاهوم دژ ناشیا رم کاریز دیک ا مح دوږخ ام نانشد م هچرکآ ۵ تسلب $

 E Û ا

 رات
€ 
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Caزا و ٭ یف موتخم نم یاهنازخ ردو هس نوک نک ا  

 ت کو کک ۲ ۱
 کلیدرن ناشیا تم اله زور ۵ اريز ® دزغلب ا یاهیاپ کیماکنه ده تا نم

 ۱ 1۹-۰ NOE ی یک
 1 و سا یی یاهروحنا ناشیا یاهریکنا 5 و
2 

 × فأ لتاق مسو ه تسا اهردزآ رهز ناشیا بارش + تسا ت ناشیا یاهشوخو ۶

 ه دون دهاوخ یرواد اردوخ موق دنوآدخ اربز + دباتشیم ناشیا یاضتو هتسا 7

NEی  E a 
 a E SG Ts a نو

 ها ناشبا نابادخ تنک دهارخو ٭ تسب یقاب دازآ هجو مالغ هج سکجهو ۷
 بارشو هدندروخ ارناشیا یاهینابرق هب هک + دنتشادیم دایعا نارب هکیتضصو ۸

 این اش یاربو ء دننک دادما ارایش هتساخرب ایا هدندیشونیم ارن اشیا تع یایاده
 ی مت یرکید یار : تسه وا ر لک نالا تم اب

eی 1 1 ۳۰ ۲  
 رک سس ننناهر نم تسد زاو ۾ شدیم انشو کیم حورج ه رکیم هنزو ماریمیم



  Aهیدن رفس ۴

 ۷ متسه هنز دابالادبا ات نم هک موکیبو « مزارفایمرب نایاب | اردوخ تسد کاریز 1.

 نانشدز زا هاکنا « مرک دوخ تسدب ارصاصفو «مکزيت | ردوخ قارب ریش رکا ها
 یاهریت + دیناسر مهاوخ تاناکم دوخ نرایصخو ه دینک مهاوخ ماقتا دوخ ۳

 دۈ دهاوخ ادرک نم رنو ا ماوخ تسم نورا اردوخ

 زاوآ وا موق ا اد نازایی ۳ «ناریساو ناکتشک نوخ زا 4۳

 دوخ نانشد زاو «تسا هتفرک اردوخ ناکدنب نوخ ماقتنا ریز هدیهد یامداش

 كنا یبومو *تسا هدوم هرافک شیوخ موقو دوخ نیمز یاربو  تیشک مافتنا 44

 یوم نوچو *نون نب عشوی و وا دیناسر موق عیسب اردورس نيا نانخ ات ٤٥
 اردوخ یک هک ناثیاب دش غراف لیئارسا یمامش نان ي با هه نتنک زا 41

 محا اردوخ نادنزرف ات دیز زاس لوغشم مهدیم تداهث ایشب زورما نم هکین انس هم

 اش یارب تاک او ا لمبا دارت نیا تاک سا نش هجوتم هک دیهد ۷

 هکینیمز رد اردوخ رعرما نیا ةطساوبو تسا امش تایح هکلب تسین لطاب رما

 + تخاس دیهاوخ لیوط دنکبم روبع اجنأاب ندزا زا شفّرصن یارب اش

 نی مرابع« نیاب + تفک هدرک باطج ار یوم زور نار د دنوآدخو 4

 چ شیک اش زنامک نیمزو جت او هک

 5 یابی ناب هکیهوک رد وتو * نک هظعحالم تا تیکلپ لیئارسا ه١

 × دش یل دوخ موقب و درم روه هرکرد نوراه تردارب هگنانچ وش یت دوخ مرتب

ofریمصقل نب نيص نابایی رد شداق ابیرم با دزن لیئارسا ینب نایمرد اش کاریز  

LES o oF۱ ۱  

 +× دش ییاو ۳ لخاد ھدیم ی ایثار ۱ ی کباب نکیل دید یماوخ دون

 _ موسو )92

 ۷ هداد تکر رب سا تب شنافو زا لبقدخ درم یوم گ یتکرب و ۱

 ناشخرد ناراف لبج زاو هدو عولط ناشیارب ریس او لاو هرات تک ۳
 تعیرش ناشیا یارب وا تسار تسدزاو TT یاهرورک ابو هدیدرک

 تفت دم عین هدرادیم تسود اردو = موف هکیتسردپ . ۲ TT لی دب کا ۳



 ۰ نت

 ےس

tft ۴۲ هبللرقس 

 + دنوتیم نم ېب ون مالک ز ا یکیره « هتسشن ون یاياپ دزنو هدنتسه وت تسدرد
 واو + تسا بوئعی تعاج ثاریم هکر دوینا ینعیرث ا یأرب یوم

 × دندش عج مهاب یی ارس E موف یاسور هکیماکنه هدوب هاشداپ نود

 ةرابرد تسا ناو  دنشابن ک هراشرد وا نادرمو ءور دنا هنز نوار

 هناسرب شدرخ موقب ارواو r TT جن یقه سنگ ارت

 + یشابیم نواعم شنانمشد زا رو ۰ دکیم كنج 9 یارب دوخ یاسدب
 اود اوا 5 تا ات سقم درم دزن وت مرواو م د تفکر یو راهه

 ردامو ردپ هراب رد هک + یدرک يمعزانم ابیر ۹ ۳۷ دزن وا ابو ه یدو ناعما

 ار

 ماکحا + دندونیم تظفاح ارت دهعو ه دنتشادیم کن ارت مالک کاریز هتسادن

 دوخ نارسپ و 2 تاپ اردوخ نارداربو « «ماتیدن ارناشیا کک کا دوخ-

Eدنهاوخ وت روضح روخم ه لیئارس اب ارت تعی شو هداد  

 ه نب تکرب اروا لاوما دنوادخ يا »بوت جذبرب ینتخوس یاهنابرقو هدروا

 یاهرک «نکشب ار شناکدنک تسواقم یاهرک « امرف لوبق اروا یاتسد لامعاو

EEDA N Ng 
 نکاس شیاهنتک نایمردو هدزاسپم روتسم اروازور یا هدوشیم نکاس نیا یو

 سین زا هداب كرايم دنوادخ زا شنپمز انک تاسو هراب ردو * دوشیم ۴

 .باتفا تالوصحم سین زا + تیسا منم شریزرد هک اه زاو «مابشزاو 9
CEینادواج يا سیافنز او م مدق یاهرک یاهرخش زا ا  × 

 رسرپ تکرب هدوب نکاس هنوبرد هک وا ٌيدنماضر زاو «نآ رب نیز 5 ۱ |

 لثم وا هاج +دیدرکزاتم دوخ ناردارب زا کنارس قرفرب و هدسرب .فسوی ۷

 راهتما ما | ه ینجو واک یاهخاش لثم شیاهخاشو هدشاب شواک ؛دازتسخن
 یاهرازهو «مارفا یاهرازه هد دننانیاو هدز دهاوخ نیز یاصقاب ات اعیج

 ولو « شاب داش تیتفر نوربب رد نولویز یا ه تفک نولوبز ٌهرابردو * یسم ۷۸
 اعنا رد هدون دنهاوخ توعد هوکب اراموق + شیوخ ياه چاد اراک اتم یا ٩

 ماد دنهاوخ ارایرد "یناوارف هکاریز هدینارذک دنهاوخ ارتلادع یاهنابة

 ارهاج کیا دارا کاک ابرصو- رج راک ۲



 ۳4۷ هینشرفس زر

 هصحو *دردیم زین ارفرفو وزابو «دشاب نکاس هدام ریش لغم . نادرک عیسو ۱
 ابو «تسا ظوفح کاح بیصن اجنارد هکاریز هدراد اكن دوخ ا

 ااا یارسا اب ارشماخحاو ا ۳ اب موق یاسور

 اک © کتا تا

 : ثیدرک ولم وا تکرب زاو و ا یلاتفن یا ہتفک

 كرابم نادنزرف زا ريشا ه تفک ریثا ةرابردو + روا فرضت اریوتتبو بترفم ۲+

 نیلعن درب ورف ۳ تین یاپ نش لوبنم دوخ ناردارب زر 19 7 ٩

 هی * دوب دهاوخ ا توق ناچ تیاهزور لثمو ه تسجنرب و نهآ زا وت ۹

 ردو دوش راوس ناسا ون ددم یارب هڪ هتسین یک ادخ وک

 یاهوزاب وت ریزردو «تسا وت نکسم یلزا یادخ +كالنارب دوخ یابربک ۷

Aسپ × نک كالد دبوکیم هدرک 0 ارخا وت روضح زا ارنیشدو هتسا ینادواج  

 رب هکینمزرد » یناهنتب بوفعی ةمشچو هدش دهاوخ یکاس تمارد لیئارسآ

 ۱31۳0 5۱ ۱۱ ا ااغ رح ورز میش نا نامساو م دشاب نیت ملخزا
 ون هاجریشعو وت ترصن رپم وا هک ء دیاهتفاب تاج دنوادخ 5ا هکیموق یا وت ا

 ب دون یهاوخ لایاپ ارناشیا یا اهیدنلب وتو « دش دنهاوخ ون حیطم تنانشدو ه تسا

 مراهچو یس باب

 ی او
 سم ان یاقو دادا ناشن و اب ناد ات داعلج زا ارنیمز "یماغ دنوآدخو

 هرد ن 4 اربونج و * یبرفم یابرد ان ارادوهب نیمز یان و یتنمو مارفا

 کد سا سم کا اریو دنوآدخو غوا تس ۱ ناتسلخن ریش هک ار ارا

 الد 0 ی هک منک هدروخ مس بوفعیو یعاو هاربا ١ یارب

 AE را دوخ مشچب هک مداد تزاجا

 نیمز رد ارواو +درم دنوادخ لوق بسجرب بوم نیم ا رد دنوآدخ و ك ۱

 هتسنادن زورما ان اروا ربق یدحاو درک نفد هّرد رد روعف تہب لیاتمرد باوم ۲

 ران ششچ هنو تشاد لاس تسپو دص تفای تانو نوچ یسومو *تسا ۷
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 ام زور یس باوم تابرعرد یسوم یارب لیئسا ینب و *دوب نش رک شوق هنو

 نون نب د تشک یرپس یسوم یارب یرک هحوتو نام یاه زور سپ دنتفرگ ٩

 لبئارسا ینو دوب هداهن وارب اردوخ یاهتسد یوم هکنوچ دوب وام تکح حور زا

 × دندرک لع دوب هدومرف رم 1 دندون تعاطا اروا

 هتخانش وربور اوا دنوادخ هک تسا هتساخنرب لیئارسا ل یسوم لثم ینو
 رصم نیر داتسرف ار وز هتک ناو را تای عیج رد + دشاب

 زا عیجو یوق تسد ی یافردو +دیانب شیبز یاو شناکدنب ج نوع

 × دون لیئأرسا هه راظنرد یسوم هک میظع تیره



۱ 

 عضوی هفیح

 لوا باب

 مداخ نون نب عوي دنوادخ هک دنوادخ كنب یوم تافوزا دعب دش عفاوو

 ل تتنا هتفأاب تافو نم كنب یسوم * تنک هدرک باظخ | ر نشوم

 لیئارسا عنب ینعی ناشیاب نم هکینیمزب موف نبا یاعو EE نیا زاو

 × تنک یو هکنانچ م داد اش د درا اش یاب حیا + مه دیم

 یابرد اتو نایتح نیمز یان تارف رهن ینعی كلرزب رهن ان ن ا او ار زا

 ۳۱ ۱ سه دو دهاوخ دودج باتا برقم 9 هل رزب

 وب ما = وتاب مه یسوم اب هکنانچ هدوب دهاوخن ون اب تسوافم یاراب ترع

 3 هکاریز شاب ریلدو یوف × دوغ ما وخم كرنو تشاذک مماوخم لییغم ارت

 یاوخ تب ناشیاب هک مدروخ مسف ناشیا ناردپ یارب هکینیمز فّرصتم ارموق

 سوم نم لب هکیعیرش نیا بسحرب ات شاب ریلد رایصو یوف ظفف ٭ تخاس

 زواج پچ ان تیسار فرطب ن نازا راهنز ۰ یئاغ لمع قش هجوتم تسا هدرک رما ارت

 دوشن رود وٿ ناهدزا ةارون باتک نیا *یوش بایماک یور هکیناج ره ات انم

 هجوتم تسا بوئکم نآرد هچنآ ره بسحرب ات نکر کنن نارد بو زور کلب

 بایماک نینچھو تخاس یهاوخ زومیف اردوخ ہار نینچه اریز یئاغ لع نش

 اریز شابم ناسارهو سرنم شاب ربلدو یوق سپ مدرکن رما ار ابا هدش یهاوخ

 هدومرف ما ارموق یاسور عشوی سپ ٭ تساوت اب وت یادخ هوهب یورب هکاج رهرد
 رضاح هشوت دوخ یارب دئوکب هدومرف اسوفو دیرذکب هاگرشل نایمرد ٭ تنک

 ات دش دیهاوخ لخاد را نار ات ا دع که یز ودخآ

irعموی و نه تصاع یارب اشب اش یادخ هو هک رد دک فلت  
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 ےل ا بس

 نآ دیروآ دایب + تنک هدرک باطخ ۱ ار یسدم طبس فصنو نایداجو ناتو

 es بن ما امشب دنوآدخ نب یسوم هک ارس

 یسوم هکینیمز رد اش یشاومو لانطاو نانز ٭ دش امشب !رتییز نیاو 2

 نرادرم عیج ینع عب نش ےس اش اماو ها مارات نکا

 دنوادخ ات + دیئان تناعا ارناشیاو دیک روبع دوخ ناردارب یور شپ یکنج

 ایش یادخ هوهب هکینیمز رد زین ناشیاو دشاب هداد یارا اش لث ارامش ناردارب

 تشکرب دیهاوخ دوخ تکاب نیمزب هاکنا دنشاب رک فرلطت نهایل ی زاغیاب

 رجم یو نذر فرط ناب دنوآدخ تب یسوم هک نارد دش دیهاوف رج ریو
aدرک هاوخ یدوبرف اب هنآ ره دنتنک ع شوب باوجرد ناشیا + داد امشب  

 مدون تعاطا زیچ رهرد ار یسوم هکنانچ + تفر مبهاوخ یتسرفب ارام اجرهو
 * دوب بوم سه ی اا ما همه طف دون مهاوخ تعاطازین ارت

 تعاطا یئامرف رما اروا هکیزیچرهرد ارت مالکو دنادرک ور وت عحزا هکینک رد
 + شاب ریلدو یوف طنف دش دهاوخ هک کن

 مود باب

 بش هناور تنک هداتسرف یناهنپهب مطشزا سوساج درم ود نون نب وو
 نش لخاد تشاد مان باحار هک ناز نز ةناخم هتفر سپ دینیبب اراراو نیز

 ل اوا نا كیا هک دنها دقت اراعرا گالیوت هن دندی ارج لا ود
 باحار دزن اعرا كلمو + دنک یموساج ارنیمز ان دندش اج نیا لخاد بشما

 اینم ریل سو ی رب دنا ا نما وت 2 هکا اریلادرم تک هداتسرف

 درک ناهنب ارناشیا هتفرک اردرم ود نآ نزو ب دنا هما نیز مت یبوساج یارب

 تقوب كيدزنو +دندوب اک را متسنادن ادم نم جون احساس

 یدوزب دنتفر اج ناشیا هک ۴ ادیفو دنتفر نوریب یکیراترد نادرم نآ هزاورد نتسب

 هدرب ماب تشپ هب ارناشیا وا نکیل + دیسر دیهاوخ ناشیاب هک دیئام بقاعت ارناشیا

 سپ +دوب هدرک ناهنپ دوب نیچ ماب تشپرب دوخ یارب هک ناتک یاههخاش رد

 ناشبا ناکدنکبقاعت نوچو دندون بقاعن اهراذک ات نذر ءاربارناشیا ناسک نآ



۳۰ 

۳۱ 

 زر

3 

 9 نص ۳۹

 ارب اش سرنو هداد امشب ارنیمز و ۳ گ ماد ی تفک نادرم نابو * دنارب
 ما نبش اریز × دنا نش هتخادک اش ببسب نیمز نانکاس ماتو تسا نش یلوتسم

 رصمزا هکیتفو دیناکشخ اش یور شپب ارمزلق یابرد با هنوکج دنوآدخ هک

 ینعب دیدرک دندوب ندزا فرط ناب هک نابرومآ هاغداپ ودب هاو دیدمآ نور
 دش هنخادک ام یاهلد مدیش نوچو + دینخاس كاله ارناشيا 5 جوعو روس

eنٿ ۳ اش دم رز دنان ناج ی  

 امشب هکنانچ هک دیروخت م دنوادخ هب نم یارب نال سپ ٭ تسادخ نیهزرب

 × دیهدب نب تناما هناشنو دون دیهاوخ ناسحا مردپ نادناخ زین اهن مدرک ناسحا

 یاهناجو دراذک دیهاوخ ننز دنراد هچرهو مارهاوخو مارداربو مردامو مردپ هک

 ضوعب ام یا ناج دنتنک یوب نادرم نآ ٭ تخاس دیهاوخ را توم زا ارام

 دن زورب ارام راک نیا رکا دهدب اب ارنیمز نیا دنوآدخ نوچ هک دنریب اش

 دو هچردزا بانط اب ارناشیا سپ × درک مهاوخ تناماو ناسحا انب هتبل

 تفک ارناشیاو *دوب نکاس راصحرب واو دوب روش راصحرب وا ةناخ اربز درک

 دینک ناهنپ اردوخ زور هس اردو دنسرب امشب ناکدبنک بقاعت ادابم دیورب موکب

 دیعنک کوب - O درک ناکدنک بقاعت

 لخاد نبمزب ام نوچ كتا ۱ دش مهاوخ ارس یداد اب هک ون مسق زا ام

 2 بود TO 1 و ناز ۳ :ا موش

 نینچو * نک عج هناخم دوخ دزن ارتردب نادناخ یانو تنارداربو تردامو
 دهاوخ شرسرب شنوخ دور نوریب هچوکب وت هناخ ردزا هکیسک ره هک دش دهاوخ
 کرانا سد واب یسکررکا دشاب هناخ رد وت دزن هکر هو دوب ېهاوخ ارم امو دوب

 داد اب هکو ت مقزا SS × دوب دهاوخ ام رسرب شنوخ

aدنتفر هدرک هناور | ارناشیا سپ دشاب اش مالک قفاوم تنک وا  

 ۱۳۱ 0 نا نی ج اه دب اززمرق باتطو

 دندرک وچنسج ھار یا نیک بضاعتو دنتشکرب ناکدننک بقاعن ان دندنام زور

 نرو درد ریزب هوکزا هتنکرب درم د × دنتفاین | ارن اشیا یو
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 نایب یو یارب دوب كش عفاو ناتیاب هچارهو دندیسر نون نب عشوی دزن هدوق
 ۳ مس

 عی ر ااا هد اه خن یب ارنیمز یا دنوآدخ هنیاره دنتنک عشوب هب و ن درک 1

۱ 

1۳ 

1 

13 

 ی

 هتخادد ا صحف نامز نانکاس
 5 كنا س

 ۱ ج 1 ۱ ۰ یخ و, جد ۰ = .رادآدماب

E IS 
۱ 

 ا هنأ هر مطش زا ل 6

e E e a le القو e و ساز دعب و درک باح ر یارنم ات ار عا و كد نذر اب 

 ۱ بر ۱ ِ
 توپ ات نوچ (ED ا روو EE < هاکرکشل ازا ناما یاو

 ۹ مر محو
 ۱۱ سرم ك 2

 شرت ا جزا س هاگنا لی ربیه رتا (e نان وال هن دیئدبب ۱ ارد مت ( ا ۶ هی فنر

 ت

 2 1 ۰ 2 < ۳ ا اد اب 7 . 2 ا
 تشک اسم ما اد 7 !رظ ود ر E هب ناو اس نایمر 2 چ تب ورد نا باع رد Mn هنأوز

1 ۲ 1 
 تلف ۳ 1 هکاریز فر لب تفر اب :Qa 5 یار دیتایم نا تای و 1 اب

 دكنوادخ أ ادرف رز داف نیدقت اردوخ تنک موقب عشوبو دن دا ع نیازا

 و O a 1 مع ی
 تسشد هترد باطخ ارنانه5 عموی و × رد ده اوخ بیخ یاهراک امش نایمرد

 شیپ هتشاترب اردهع توبات سپ دیورب مو اعور شپ هتشادرب اردهع تیبأت

 ۲ د هب مهاوخ زین وت اب دم شوم اب کننچ هک دنا ك ۳ ۱

 آرا او یک درب انار اه کا ارنانهاک وت سپ

2۰ 

eSنا دزن انا تک ار لب ارنا ى عو د یتسیاب رد ندر  

 هک تسناد دیهاوخ یریاب 7 عشربو × دیونشب اردوخ یادت ها روس

 نایشاجرجو وتو نایّوحو نایتحو نابن انک واو تسایش نایمرد ننز یادخ

 توبات كنبا × درک دهاوخ نوری بل اش یور شپ زا ارنایسوبیو نایروماو

 هدزاود نا سپ *دکیم روبع ندر اش کور شیپ نیمز “یان دنوادخ ت

 دهاوخ تارو + دکاجاکا اررنن كي طبس رهزا یعی لیئارس و
 و رنیمز ۷ ا هوب کینانهاک یاهیاب فک نو :

 ل اثم مش هنفاکش دی ایم الابز | AA ییعی ست ۱ یا ا

 ات دندش هناور دوخ یاههیخزا مر توجو × داتسیا دهاوخ م کوررب هدون



 ےس

 ٤ حشوب ةن ۳۹

 ناکدن رادربو ٭ دندربیم موق یور شېپ | رذع توبات نانه اکو دنکر رب نزار زا

 و تا راکب دند وب هتشادرب ار توبات هکینانهاک یاهیاپو ر ب اتا

 هکدش او * (دوشیم نالیس شیاهراک رب داصح موم ما کر
SES ESناو اناج ک مدآ رھش ات رود  

 موقو دش عطق اما تفریم جارح < ینعب E هکیاو دش کار یتشنا

 دنتشادیمرب اردنوآدخ دهع توبات ان هکنانه کو ر ۱ ر

 ا هنگ زی یشخم لیارتس ۱ عیجو دنداتسبا ماق یه ندرا ناب ایمرد

 × دنتشذک هیلکل اب " اف

 اچ با
 باطخ ارمثوب دنوآدخ دنوآدخ ا اک لک لاب ا موق ئان نوج هک دش عقاوو

 اراشا فن تا طب نهرا ینعب : موق زارفن هدزاود E درک

EEدوب هداتسیا ماف ن ساک یاهیاپ کو ترا  

eدّئام کارد تخم دوخاب | ا  

 زا نسب دوب درک السا ییزا کارم هزاود نآ عشوب سپ ده
 نایب دوخ یادخ هوهب توبات ۳۷ اشیاب عشوب و × دییلط رفنکی طبس ره

 شودرب لیئارسا ینب طابسا را قفاوم كنس كب امشزا یک رهو دیورب ندزا

 ن امز در اش نارسپ هکیماکنه دشاب یتمالع اش نایمرد نیا ان ٭ دراد رب دوخ ٩

 دیزک ناشیاب هاکنا *تسیج اک نيازا اش دوصقم هک دنبوک نیسرپ تنیا
 ا ینعی دغ هتفاکش دنوآدخ دهع توبات روضحزا |

 | ینب ةهجب اهکنس نیا سہ دش هتفاکش ندزآ یاهبا تشذک E زا

 رم نا جو هنا قفاوم لیئارسا ینبو ٭ دوب دهاوخ یدبا یراکدای یارب

 دوب هتفک عشوب هب دنوادخ هکیروطب ا نرایمزا كنس هدزاودو دندرک دوب

 لزنم نارد هکیاجب دوخ اب اراهناو دننشادرب لیارسا ینب طابسا ۂرامش قفاوم .
 یاهیاب هکیئاجرد ندزا طسورد عشویو » دنداهن انا رد ارانآ هدرب دنفرک ٩

 3 شکست ههواود دوب هداعتبا دندزب هتشادرپ اردهع توبات هکیانهاک
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 ۷ © عشوب في
 — سا ا س سس سو

 ا اوا کیاماکر ا کتک ورا
 بسب دش مات دیوکب موب هک دوب هدومرف رم ارعشوب دن دنوآ دخ هناره ان دنداتسیا

 نبات هکنازا دعبو + دندرکر وبع لیت موقو دوب هدرکر ما عشو هب یسوم هچنآ
 + دن درک ر وبع موق روضح نانهاکو دنوآدخ توبات هک دش عقاو دنتشذک لکلاب مود

 4 تم

 روبع لیئارسا نب یور شیت یک ید طبس فصنو داج ینبو نییوآر نیو |

 نازک سش ايهم رفن رازه لیچب بی رف + دوب هتنک ناشیاب یوم هکنانچ دندرک

 دنوادخ زور ناردو * دندزک روبع كنج یارب را یارع دنوآدخ روضح

 ۳ _ِ سس 0۳ r در ار تدایش هک

 نت دا تم اردنوادخ دې ۶ توبات هکینانهاک نوجو ب دیار : نکرآزا ت تفک هدومرف

 ےس ص ۳

 با هاکنا دش هدراذک کشخرب رانهاک یاهیاپ فکو دندمارب 5 3

 زور ردو چ E ۳ د 2 شیب لشو تر یاجم ن

 یو e رد دند وب ا 2 هدزاود و

 نیسرب دوخ نار وا 11 نامزرد اش نارسپ نو تنگ هدرک باطخ ار لیثار 8

 لاا هک دینوک 2 معن ۲ ارد وخ نارسپ هاکنآ < تسمچ اهکنس نی با هک دنیرک

 9 زا ار ندز | بآ اش یادخ هوهب اریز + دندرک روبع یخ خرا نیازآ
a 2 

 ارا 4۵ دا مزاق رک هب اش یادخ ه وب گو دید رک سا اش ات دیناکشخ ۱ ا

 اردنوادډ تسد نیمز یاموق "واټ ات + مدرکر وبع ۳ SE ورود

 2 سرد تاقوا ةه امش یادخ هوهب زاو تسا رواروز نا هک دننادب

 کو باب

 ۲ ۵ ۳ نم 3

 یو ۳ ها

22 
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 ۵ عشوب نیک ۸

 3 "عشویب دنوادخ بوت 2 ان نانا فر اس کید لیا

 + زاس * نولخم کید ر اب ار لیئارس یشبو زاسب دوج یارب قاخچ تاتسزا اهدراک

 × درک هنتخ هاا لترب او فلک یب هتخاس یافج كنسزآ اهدراک مشویو

 هک کنج ن نادرم مان ینعب موق ناروکذ مات هک دوب نیا حشوی ندرک هنتخ شو

 دندنآ نوریب هک موق یا اما *دندرم ارتکرد هار رسب دندمآ نوریب رصم زا

 ا ناشیا ندنآ نوریب زا ی هک موق ئاو و وج

 دنتفریم ءار بای رد لاس لهچ لیئارسا ینب اریز × دنتشن نولخ و

 دندیب ۳ وب هما نوری رصمزا TT نآ ینعی هنیاط نا یا ات
 ۱ ا ےک مدروخ ِِ یاب دنوادخ و دندشن, اردنوآدخ راز هکتار

 1 هدروخ مسق ناشبا ناردب یارب دنوآدخ هک دینیهب ارنېمز نآ هک مراذک

 ۱1۳ ااو « تیسپراج دهشو ر هکییمز دهد اب ارنآ

 هاررد ارنانیا هکنوچ 9 سس ریز تخاس نونخ ارن اشیا عسوب دوب نینأزیخرب

 دندش غراف موق ما ندرک هنلخ زا نوچ هک دش عقاوو *دندوب هدرکن هدخ
 تفگ عشوبهب e  دنتفاب افش ات دندنام هاکرکشلرد دوخ یاهیاجرد

 کا مان بس نیاز زا ا ا ما

 ور رد ارے I ودزآ لاجلجر د لیئأرس ٭ دوشیم نناوخ

 اوره رد عزا دعب یادرفردو د دنتشاد هاکت اعر N ا مهدراج

 و *دندروخ مش هتشرب یاههشوخو ریطف یاهکزن نیمز تک اصاح زا

 نم رکید لیئارسا فو دش فوقوم نم دندروخ نیمز لصاتا کیزور نآ نآ

 نوج دش عقاوو . *دندروخم ناعک نیمز لوصح زا لاس نا ردو دنتیادن

 ۱ ام با هک دید هادا الاب اردوت ناچ هک دوب اک را درت عشوب

 3 ابا تفک اروا نسا یو دزن عشویو دوب هداتسیا یو شېپ دوخ تسدرد هنهرب

 هک تسه دنوآدخ زکشل رادرس نم هکلب ین تنک »ام نانمشدزا ای یتسه امزا
 دوخ "تب ماقآ تک یوبو درک نج هدانفا نیمزب یور :O ا نالا

 نوریب تیابزا اردوخ نیلعن هک تفک عشوب هب دنوآدخ رکشل رادرس + دیوکیم هچ

 ا
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 ۹۹ 1 عشوپ ةف
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 منش باب

 ۱۳ شف تاب يک هکر وب داش هوا لقا | ینب بیسب اعراو)

 تو ارینج نادرمو یشکلمو ار | نیب تفك عشوب هب هو و (+ درکین

 رود هبنرم كيو دیک فاوط اررهش کنج نادرم هه ینعب اش س + مدرک میلست

 یانرک تفه توبات شېپ نهاک تنهو *نک نینچ زور ششو ۳

 ۱ رامانرک نانماکو دیک فاوط E تنه اررهش منه زور روت رادرب لیبوی

 زاواب موق ات دیونشب ارانرک زاو وا اشو دوش نینک لبو قوب نوچو + دنزاونب

 دوخ یور شې موق زا سکر هو داتا دهاوخ نېمزب ا دننک ادص دنأپ
 5 ا سر نناوخ ارن اک نوت تب جنت و

4 

j 

 صم

 ر توبات شپ E ف دیورب شیپ

 شپ هتشادرب ارلیبوی یانرک تنه نهاک تنه تفک موفب ارنب ؛ا مشوب فرد

 22 هناور ناشیا بفعرا رواج دع توباتو دننخا و دنوآدخ

 بتعزا رکشل ةقاسو دنتفر دنتخاون یم اراهانرک هکینانهاک شپ جسم نادرمو

 ارموق عشویو ٭ دننخاون یم اراهانرک نانهاک نوچو دندش هناور توبات

 نوریب اغ ناهدزا یفس هکلب دوشن نیش اش زاواو دینزن ادض تفک هدومرفرما

 توات یس د ادص تقو نآ دک ادص هک ےب اے هکیزور ان دیای

 هاکرکشلب ناشیاو درک شدرکرهش رود هبنرم كيو داد فاوطرهشب اردنوآدخ

 تساخرب یدوزب عثوب نادادماب × دندرب رسب هاگرکشلرد اربشو دنتشکرب
 ارلیوی یانرک تفه نرهاک تفهو +دنتشادرب اردنوادخ توبات نانهاکو

 ا دننخاون ی اراها کو دتر ی دورا تا سس ادر

 دنتفر یم نوجو دنتفر دنوآدخ توبات بتعزا رکشل فاسو دنتفر یم ناشیا
 هدر فاوط هبترم كي اررهش مود زور سہ * دنتخاون یم ار اهانرک (نانهاک)

 یدوزب رک + حولط تقو مته زور ردو * دندرک ن نانچ زور ششو دنناکرب هاکرکشلب

 اررهش زور نارد هکنیازج دندرک فاوط هبترم تنه روط نیمهب اررهش هتساخرپ
22 ۴ 



aa: ہنی 2 

 ۱ راه ات رک "نانه اک روج تنه هبنرمرد دش ننچو Ea هت ك

 »تسا هداد اشب اررهش دنوآدخ اریز دز ادص تفک موفب عشوی هک دنتخاون

 هښجاف باحارو دش دهاوخ مارح دنوادخ یارب تسا نارد هچ رهو روش دوخو ۷
 مداتسرف هک ارینالوسر ارز دنام دنهاوخ نیز دشاب هناخرد یواب هچره اب طتف

 کنا زا دعب ادابم يراد هاگن مارح زیچزا ارناشیوخ راهنز امن اماو درک ناهنپ ۸

 نا هدرک مارح ارلیئارسا هاکرکشلو ديرب مارح زیچ نازا دیشاب هدرک مارح زنا

 دنوآدخ فقو نینهاو نیسم فورظو الطو شن یاو + دیزاس برطضم ٩
 دننخاون اراهانرکو دندز ادص موف هاکنا * دوش هدراذک دنوآدخ ارجوا دشابیم ۰

 داثفا نیمزب رهش راصح دندز ادص دنلب زاوا موغو دندینش ارانرک زاوا موق نوچو

 ر(ترد هچنا رهو × دنتفرک ارروشو دار روشب دوخ یور شپ سکره ینعب موقو ۲۱

 + دندرک كاله ریثسش مدب ارغالاو دنتسوکو واک یتحربیو ناوجو نزو _ِ وب

E 7دیورب هیجاف نز هنا تنک دندوب هتفر رک یوساجب هک درم ود ن  

eسپ )لی دروض مټ یو یارب ارب هکنانچ ۳1 نورپب ناز زا دراد هچ ره اب ار رنزو  

 اب ار شارداربو شردامو شردپو باحار نش لخاد سوساج ۽ ناوج ود ن زا

 هک کشل نوری ارتاشبا E ET دنا تند روا ها هچ ره

Eات  ES ESالطو ن نکیل دنیا  

SSEهثحاف باحار عشوبو × دندراذک دنوادخ ةناخ ناز ار  
 ناپم ۱ او تعاد هان یو وب وا ۽ REE نادناخو

E2 هدر هراس اج اب عوب  
 E روم داب نوعلم داد مسق ار تر اشیا عشوب تقون ردو درک ۳

 ۱۱ درس هد تهب دک اب ار ار رهش نیا هسا هکبسک

 دوبیم عشوی اب دنوآدخو × دون دهاوخ ابرب ارشیاهزاورد 7 كچوکرسب هبو ۷

 * تفاب ترهش نیمز نا ارد وا ماو

 نبا ا نان ریز دندیزرو تنابخ دوب نش مارح هارد لیارسا نیو ١

 یجرب دنوآادخ بضغو فر وب نش مارح هچناز زا ادوهب طیسزا حزاز نبا یدبز



 یترش فرطب 1 دزن هک یاع ات ا رازا مشویو *دش هنخورفا لیئارسا ۲

 ارنیمزو دیورب تن ا داتسرف نادرم تسا عقاو لیا تیب

mM ۲هتشکرب ۱ رد رو + دندرک یسوساج اریاع هتفر نادرم نا سپ دیک  

 ئاو دننزب اریاعو دابر زاره هس اي ود ردقب دنیابنرب موق دنتنک اروا

 موقز افت رازه هس هب بيرق سپ ٭ دنا ک ناشیا کاریز دن تج ز اعتاب ارموق 1

 یم ردقب NEE مادر × دندرک ر ارف یاع نادرم روضحزاو دنتفر انا 0

 بیثنرد ارناشیا هدون بقاعت ارناشیا مرابش ات هزاورد شہ زاو دنتنک رفن ششو
 ةماج لیئارسا عیاشمو عشویو PS SE ن هنخا دک موق دو دتدز

 یاهرسب هلاخ و دنداتفا نیمزب ور م اش ان دنوآدخ توبات شہ ر كاچ اردوخ

 ]1 OEE تفک عشویو +*دندیشاپ دوخ ۷

 نش یضار شاک ین بینا دن نایروما تسدب ارام ات یداد رس

 لیثارسا هکنا زا دعب موکب هچ دنوادخما 1 میناب E هک مدوب ۸

 نیمز ناکاس یو نایناعک نوچ ریز +دنا هداد تشپ دوخ نانمشد روضحزا ٩

 درک دنهاوخ عطقنم نیمز نیا زا ارام مانو تفرک دنهاوخ ارام رود دنونشب ارنیا

 نیاب وت ارچزیخرب تفک مشوی هب دنوآدخ »درک یهاوخ هج دوخ كرزب مساب وتو ۰

 مدومرف رمآ ن راشیاب هک زی یدهعزاو ۳ E ۱ × هداتفا دوخ یورب روط ۱۱

 بابسارد ارنا هدرکراکتا هکلب دناویدزد هتف درک مه مارحزیچزاو دناهدومن زواجت

 تاب دوخ ناتشد روضحم دنناوتم لیئارسا ین ببس نیازا + دامان لوح 8

 سر لا هتک وه دنا نش نوعلم کاریز دنا هداد تشپ دوخ نانشد روضحزاو

 ان سیدقن ارموق زیخرب + دوب مهاوخن امش اب رکید نم دیزاسن هابت دوخ نایمزا
 دیوکیم نینچ لیئارسا یادخ هوهب اربز دیئاف سیدقن ارتشی وخ ادرف یارب وکیو

 رود دوخ نایمزا ارمارح زیج نیا انو تساوت نایمرد مارح یزیچ لیارسا یا

 طابسا قفاوم امش نادادماب سپ ٭ داتسیا یناوتیف دوخ نانشد یور شپ یکن
 دوخ .ءاهلنب دنک باخنا دنوآدخ هک یلعیس هک د وش نییجو دیاب كيدزن دوخ
 باب كيدزن دوخ یاهنادناخج دک باظتا دنوآدخ هک ةلیقو دنیا كيدزن

 ۳ نآ 5 رهو E كيدز دوخ نادرب دک باتا دنوآدخ هک ینادناخجو ٥
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 ےس

٤ 



  iFمشوی "فی ۸

 ا شب دود هجره اب دوش تف ادر مارح
 نادادماب نب ٭ تسا هذزوآ لعب لیئارسا نایمرد ینحابف هدوف زواج 7

 چ دش کر سو E ناف سا ر لیئارسا هتساخرب یدوزب
 0 او ب دا هتفرک ی.راراز,هلبقو دروآ کكيدزن ارادونب ٌهلیقو ۷

 رانا o .رادناخو ES یدیزو روا کادر نا درب ۸

 9 × دش هتفرک ادوپ طبس زا حراز نب یدیز نیا یو شیوا روا ید 1

 فارتعا وا دزنو نب لالج ارلیئارسا یادخ هوه ن نمرسپ یا تفک ناخهب

 تاک عشوي ۱۳ کے اا ےک ای زاو یدرک هک نار ایی لق ع

 ا لع نانجو نینجو هدرک اک لیئارسا یادخ هوهیهب اولا ف ۱
 ۳ 7 تب وب مش لات تسیودد یراعنش رخاف كدر تغ زاد

 ےس

 تص

 نس ةبخ نایمرد كنياو مترد ک نیزرو عی ارات 1 مد دوب لاقثم هاج شنزو

 دندیود همیخو داتسرذ نرو تم هاکنا e 7 اب و شا ناف ۳

 دزن هتفرک همیخ نایسزآ اراناو + نآ ریز شو و ناو | ةهمیخرد كنياو ۳

۲tیانو عشویو + دنداپن دنوآدخ روضح ار ارات ود لا  

 و شنارسپ و الط شمشو ادرو شنو حر ازرسپ ناخن یو اب لیئارسا ین

 اهن تفرک ارشکلیام یاو شاهیخو شنادنفسوکو شناراجو شناوو
foخاس برطضم ار ام هچ یارب : تنک عشوی و × دندرب رو ع یداوپ  

 تاب ارااو دندرک ر اسکن اروا لیئارسا ما سپ تخاس دهاوخ برطضم ارت
 ا ار اهترا كرز هدوتو چ دندرک رانکتس اچ ارناشیاو دندینازوس ۲٩

 ناکم ا نیربانب تشکرب دوخ بضغ تدشزا دنوآدخو تسه زورماب ات هک

 + تسا لش نیمان رون یداو زورما ان

1 

 رادرب دوخ اب ار کنج نادرم ات شابم ناسارهو سرت تفک عشوب و
 وت تسدب ار شنیمزو شرهشو وا موقو یاع كام لا یاعهب هاوو

 نکیل نکب یدون لع شکټمو اراب هکیروطب شکلمو یاعهبو + مداد ۲



AY A مشوب نیک 

 سس × زاس نیک ر هش تشپردو دیر جار اب دوخ یارب شیاپم اب ارشنیغ 4

 نادرم زا رفن رازه یس عشویو دنورب یاعه ات دنتساخرب ینج نادرم عج و عشوپ

 اش کننیا تنک هدومرف رمآ اون سنا و چ دا رد شرد اناا هه کت اا راد 3

 اغ ةو دیورمرود رایسب رش زاو رهش تشپ زا ینعی دیئاب نیکرد رهش یارب

 لش نوجو دما مهاوخ رټش كيدزن دنا نم اب هکیموق مانو نمو * دیئاب دعتسم ٥

 قامت ارامو درک ميهاوخ رارف ناشیا شیزا دنیا نوری ام لباب لوا فد 7
 وا هعفد لثم هک تنک دنهاوخ اریز مزاس رود رهش زا ارناشیا ان درک دنهاوخ

 ا Ta بب تخرک ميهاوخ ناغیا شا سپ دنکیمر ارف ام روضحزا ۴

 0 ا اسد ارت دون اوات ر نرو

 لعب دنوادخ نخ قفاومو دینازوسب شتاب اررهش سپ دیشاب هتفرک اررهش نوچو ۸

 اتومات نیک کیو داف ارناشیا عثوب سپ ٭مدوغنرما ار EAN و

 + درب رسب موق نایمرد اربش نآ عشویو دندنام یاع ییرغ فرطب یاعو لیا تیب
 ارصا شم اب و او دوم یار E ارموق هتساخرب یدوزب نادادماب عثویو ۰

 هک یکنج نادرم یماتو +دندش هناور یاع یوسب موق کرر شم ۷

 دندما دورف یاع لاش فرطب نیسر رهش لیاقم ردو دندما كيدزن هوش هناور

 تب نایمرد ارناشیا هتفرک رفن رازهجخ#هب بیرقو *دوب ٌیداو یاعو وا نایمردو ۲

 فرطب هک رکشل ای ینعی موق سپ × دا نیکرد رهش ( یبرغ فرطب یاعو لیا ۳

 عشوب و دنداد رارق دندوب نیکردرهش ۍبرغ فرطب هک أ اریانآو دندوب رهش لاش
 نک اا ید ا کاج ن ر کر یماو لیک ک

 یاجب كنج یارب لیئرسا یب لباقب رهش نادرمو دنتساخرب یدوزب هدو لت

 نیکرد یو یارب رهش تشپرد هک ت سن دنتفر نوریب هبرع شېپ يعم

 نابایب هارب هتخاس مزخم نانیا روضح زا اردوخ لیئارسا همو عشویو +« دنتسه 3

 دنک بقاعت ارناشیا ات دندادرد ادن دندوب رهشرد هک اریموف یاو *دندرک رارف 1

 یتاب لیا تیو یاعرد نکو × دندش رود رهش زا هدون بقاعت ار ار عشوب سب ۷

 هتشاذک زاب اررهش یاهزاوردو تفرن نوری لیئارسا ینب بقع زا هک دنا

 تسا ون تسد رد هک ک یقارزم تفک عش وی هب دنوآدخو × دند ون بقاعت ارلیئارسا 1۸



 ۸ عشوب هنگ ۳۹۶

 دوخ تسدب هک اریفارزم عشوبو E تیتر اا اریز نک زارد یاع یوسب
 دوخ یاج زا یدوزب دندوب نیکرد هکن ناو × درک زارد رهش یوسب تشاد

 دنتفرک ارن 1 نش رهش لخادو دندیود درک زارد اردوخ ِِ نوچو دنتساخرب

 هک دندید هتسیرکن بقعرب یاع نادرمو +دندینازوس تب اررهش هدون لیتو ۲۰

 فرط نیاب هک دنان تقاط ناشیا یارب سپ دوریم الاب ناسا یوسبرهش دود كنيا

 دب دنتشکرب دوخ ناکدنکبقاعترب دخ ویسا یوسب هکیموقو دنزیرکب فرط ناو

 دنا وک روش دندوب نینکرد کیان هک دندید لئارسا ماتو شوي نوجو ۲۱

 و < داد تسکع اریاغ ,نادرم هتنکرب نشا د وریم الابرهنق دود ۲

 كي زا نانا دندوب لیئارسا نایمرد ناشیاو دندما نوریب رهشزا ناشیا ةلباقب
 تاجنو دنامن یقاب انا زا یک هکیدحم دنتنکیمازناشیاو رکید فرط زا نانیاو فرط

 نوچ هک دش عقاوو × دندروآ عنوی دزن اروا هتفرک تنز اریاع كلمو + تفاین

 بقاعت رارد ارناشیا هکینابایردو ارضرد یاع ناکا همه نتنکزآ لئارسا
 لیئارسا اع دنتنک كاله هداتفا ریذمش مدزا ابا ههو دندش زد هند و

 دنداتفا نیزو درم زا زورنا رد هکینانا هو +دنتنکریشمش مدب انا هتنکرب یاعهب ۵

۹ 
 ےس

1 
1 

 اب هک اردوخ تسد عشوب اریز ٭ یاع نامدرم یا ینعی دندوب رفن رازه هدزاود ۲

 ماهب نکیل + درک كاله | اریاع ن اکو یاب ینکن ید هدرک ارد قا قارزم ۷

 هک دنوآدخ مالک قفاوم وم دندرب جار شکم یار شرت با و ا

 هبارخو یدبا هدوت ارن ناو دنازوس اریاع عشوب سپ +*دوب هدوبرف رمآ عثویهب ۸
EEE SERS NEESERردو دیئکر ادب ماش د تقو  

 4 د اروا 23 نثاپ راد زا اروا شال ات دومرف عشوب ا

 :تسیقاب زورما ات هک دندرک اپرب نارب رارب اهکتس زا كدزب هدوتو دنتخادنارهش هزاورد

 چ درک انب لابیع ورد لیئارسا یادخ چ یارب يعذم عشوب ار ۲

 هارون باتکرد هکیروطب دوب هدوبرف رما ارلئارسا یب دنوآدخ “نب یوم هکنانچ ٩۱
 نینهآ تالا |مارب یبک هک هیشارت ان یاکنسزا یعذم یی تسا بونکم یسوم

EETیتمالس عابذو دندیارذک دنوآدخ یارب یتمالس یاهینابت ناربو  

 ی روضح دوب هتشون کر و 4 یمن کس ایت اردو × دندرک عذ ۳۲



 )15 1 عشوب نیک
= 

 ودرهب ناشیا ناروادو اسورو خیاشمو لیئارسا یانو ٭ تخاس موقرم لژارسا ۶
 دنداتسیا دنتشادیمرب اردنوآدخ دهع توبات هک هک نابوال شپ توبات تفرط

 ۳ اشیا فصنو مژرج هوک فرطب ناشب )و نانطوعم مو نابیرغ مه

 وا ارلیئارسا موق ات دوب هدومرف رما دنوادخ نب ود لابیع 7

 0 اراهتتعل مهو اهنکرب ره تعیرش ناخ ئات نا زا دعبو + دنهد تکرب ۶

 هک دوبن فرح دوب هدومرف رما یسوم هچرهزا +دناوخ تسا موقرم ةاروت باتکرد ۵

 ناشیا نارد هکینابیرغو لافطاو نانز اب لیئارسا تعاج مان روضح عشوي
 اب دناوخم دنتف ریم

 مد
 نایوحو نایزرفو نایناعنکو نابروماو نایتح كولم ئات هک دش عقاوو

 هو یخ یایرد راک ئ ام ردو نوماو کرد د ْنْدَر ا ناسویو ۱

 دوب و اعراب عڈوي E نوچ نوعیج 7 و + دنک ؟

 رهاظ نابجعا لثم ارنتشیوخ نش هناورو دندومن راتفر هلبحم زین ناشیا + دندینش

 نخ هتسو هراپ و هنهک هک بارش یاهکشمو دوخ یاهغالارب هنگ یالاوج هدرک

 تورا دن رو در یو روج یاهشنک دوخ یا ای ربو × دنتفرک دوب 2

 نما لاج جرد ودرب عشوب دزنو  دوب هدز هنکو كنخ ناشبا هشوت نان ےک ا 1

 ا ا ا ما تا وا راک

 دی اب چسب دیشب کا ۳ ل و 2 | نادرمو

4 

r» 

 رود رای نیز جوی در چ اوچ کک

 کلم اودب ا e چور ۱ هزاو وا کاربز مامآ |,’

 ناشاب كم جرعو نوبنح كلم نوهلیسب ین و نر فرطتناب هک نایروما

 ٌهشوت هک دنتنک اپ ام نیمز ن E یانو ام خاشم سپ + درک د وب توراتشعرد هک ۱

 e ارناشیا هتفر ناشیا لابقتسابو دی ِکب دوخ تسدب هار ةهجب

 دون ان مدش هناور هکیزور رد ام نان نیا +دیدنبهب دهع ام اب نالا سپ متسه اف ۳



KG ۴ 
  1حشوي هک ٩

 كشخ كنيا ناو متفرک مرک هار هشون یارب ارتا دوخ یادناخ زا مئايب اش

 هرای كنياو دوب هزات مدرک رپ هک بارش یاهکشم نیاو + تسا دش هدز هنکو ۳

 نا ءاکنا  تسا نش هنهک هار لوط © کوڑا ام یاهشنکو تخر نياو تش ا

 او ا ا ج ناهدزاو دفزک اشیا هیت زا نامدرم ا
 ۱۱۲ ا درادیکت نر ارناشیا هک تسب دهع هدرک ص ناشی

 دندتش دندوبهتسب دوع ناشیا اب کیر هر هک اضقنا زا تعم اما دندروخ مسق 1

 چوک لیئارسا یب ںیہ دنا نکاس ناشبا نایمردو دنا ناشیا كيدزن انآ هک ۷
 تورشو هرینکو نوعیج ناشیا یاهرهشو دندیسر ناشیا یاهرهشب موس زوررد هدرک

 یار تعاج یابور اربز دنتنکن ارناشبا لیئارسا ینیو ٭دوب مراعب ةيرقو ۸
 هب اسوررب تعاج یافو دندوب هدروخ مق لیئارسا یادخ ءوهبهب ناثیا

 لیئارسا یادخ هوهی هب ناشیا یارب هک دنتفک تعامج یاب اسور عیجو + دندرک ٩

 ا مهاوخ ناشیاب ارنیا # من اسرب ررض ناثیاب مناوتيف نالا نو روو 2 ۳

 بضغ ,مدروخ نانیا یارب هکیمسق ببسب ادابم تشاد مهاوخ هاکن لنز ارناشیاو

 تعاج یام یارب سپ دنناب ننز هک دیراذکب دنتنک نافیاب اسورو *دوشبارب 1

 چوو دوب هتک نراثیاب اؤر هکنانچ دندش 1 نایاقسو نانکش مزبه ۲

 ام هک دشکو دیداد بیر ارام ارچ تنک هدرک باطخ ناشیدبو دناوخ ارناشیا
 ا لاح سپ *دیکاس ام نارد هکنآ لاحو متسهرود رایسب ایشزا ۳

 یخ ۹ نایافسو نانکش مزیهو نامالغ اشزاو ۱

 یادخ هوه 5 5خ ات ۱ ارت کاریز دنتفگ عشوی باوجرد ناشیا ۲:

 ناکاس ةهو دهدب امشب ارنیمز نیا ام هک دوب هدرکر ما ار یوم دوخ نب وت
 مدبسرت رایسب امش ببس هب دوخ یاپب ت یاربو دنک كاله اغ یور شیب زا ارنوب

 وت رظنرد هکیروط رپب ۰ وت تسدرد ام كتبا ي نالاو ٭ مدرک ارراک نیا سپ ۰

 لع روط نیہ ناشیا اب وا سہ دان لمع یئاغ راتفر اب هک تسیا باوصو رکن ۲

 رد عشویو + دنعنکن ارنانیا هک داد امر لیئارسا یب تسد زا ار ناشیا هدون ۷

 عدم ياربو تعاج یارب بآ نایاقسو نانکش ره ات درک ر رقم و

 ۱ ×× دنتسه کر E وا هکیمامرد دنشاب دنوادخ
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 ۷ ۱. عشوپ هفيحک

 هدرک هابت ارناو هتنرک اریاع حشو هک دیش ملشروآ كم ق داود نیکو

 سا هد ف لعنت کانو ا یاب دادن لمع شکلمو اجر اکو

 2: ناشیا + دنشابیم ناشبا نابمرد هدرک ےک لئارسا اب نوح نانکاسو

 شنادرمو دوب نیشن هاشداپ یاهریشزا یکی لثم كرزب رهش نوعبج اریز دندیسرت

 مارفو نوّربح كلم ماهوه دزن ملشروا كلم قدص نودا سپ +دندوب عاج
 نارا ج تک دای ری نول امورو شحال كلا ن ا
 چا وک ےک ارو | یو عشوب اب ارز منزب ارنوعبج ات دیک تناعا ارم ا

 كلو تومر ۾ كلمو نوربح كلمو ملشروا كلم ینعی نابرومآ كلم چا سب

 ر تم ردو ey ا مات ابو دندش مچ نا كلمو شيخال

 لابنجرد ودرب مجرب نوعبج نادرم سپ * دندرک كنج ن نا اب 7 جزا

 تاج ارامو ابی ام دزن یدوزن رادمز اب تناکدنیزا اردوخ ثسد دتنک هداتنرف

  دنادش عج امرب دن|نکاس ن ناتسهوکرد هکینایرومآ كولم یا و ک/

 عشوی هب دنوآدخو × دما لابجزا عام ناد درم ةو یینج نادرم عیج اب جنوب سہ
sSدهاوخغ وت شیپ ناغیا زا یکو مداد وت تسدپ ارناشیا  

 7 اسب ناهکان هدرک چوک لاملجز زا تمش ما عشوی سپ × داتسیا

 یباظع راتشکب نوعبجرد ارت ناشیاو تخاس مرام لیئارسا شپ ارن اشیا دنوادخو

 ارناشیا هدیّمو هق زع اتو دینازبرک نروزوح تیب ةندرک هاب ارناشیاو تفک

 ورو تب یریزارسرد ناشیاو دندرکیم رارف لارا شپ زا نرجو ٭ تشک

 دندرمو دباراب كرزب یاهکنس ناسا زا ناشیارب هقیزع ان دنوآدخ هاکنا دندوب ی
 مش لاو ین و دندوب رتشیب دندرم رب یاهکتسزا هکیناناو

E |درک میاست لبارسا یب شپ روما دنوآدخ هکیزور رد عشوب هاکنا  

 ا نو ce | ینب روضحرد دنوادنب دنوآدنع

 نانشدزا موق ات دون دا قوت هامون اشیا ا نج ن زی هام, ةکا

 نان نایت داش اتا هکر تست بوتکم رشاب باتکرد نیا رکم ددنفرک ماقتا دوخ



  Aعشوب هنیح ۱۰

TT 1زور نازا ھو رازا لبقو ٭ درکن لی نتئر ورثب زور ا بب رفو  

 لیئارسایارب دنوادخ ارز دونشپ ان رایج هک وب تشن عقاو نا لث

 خم نا اما ۳ یر اب لیئارسا یا اب عشوب سی * درکبم كنج 5"

 دنتفک هدادربخ عشویو چ دننخاس ناهنپ هديقم هراغمرد اردوخ هدرک رارف تام ۷

 ےک تنک شوی + دنناهنپ هم ةرافمردو اوشا کلم خم نآ هک ۸

 + دنک ینابهاکن ارناشبا ان دیراکب نامدرم نراربو دیناطلغب هرافم ةهدب هلرزب
 دینکب ارناشیا رثومو دیک بفاعت اردوخ نانمثد هکلب دانم فقوت اش اماو

 شود اش شا ا لھ اریز دنوش لخاد دوخ ياهرهشب هک دز راک

 رایسب راتشکب ناشیا نتشکزا لیئارسا ینبو عشوی نوجو * تسا هدون میاست اش ۲۰
 یاهرهشب دنتفای تاحن ناشیازا هک ةبتبو دندش غراف ناشيا ندش دوبان ات ییظع

 ےس

 1 یس

 TERE ۳ رد ودراب مشوب دزن موق یمات ءاکنا N ادراصح ۲

 هنعد تفک عشوی ںیہ ٭ تخاسن زین لیئارسا ینب زا یدحارب | ۳ ز یکو ۲

 نانچ سپ + یروآ نوري تم دزن هراغمزا ار كلم ج چ ناو او دیافکب ارهرافم ۲

 ۰ تومرب كلمو نوربح كلمو ملشروا كلم ىنعي كلم ناو دندرک

 زن اركولم نوچو دندروا نوریب یو دزت هراتسزا ارنولتت وو شیخال

 e نادرم نارادرسبو دناوخ ار لیئارسا نادرم "یماع عشوی دندروآ سم تم

 كولم نیا ندرکرب اردوخ یاهباپو دیایب كيدزن تفک دنتفریم یو ءاره هک

 جو ٭ دندراذک ناشیا ندرکرب اردوخ یاهیاب نما كيدزن سپ دیراذکب ۰

 نانمشد ةه اب دنوادخ ارټز دیشاب ریلدو یوق دیشابم ناسارهو دییرتم تفک ن اثیاب
 ا ا دعیو +درک دهاوخ نج دک ی کنج ناشیا-اب هک اش ۲۷

 یو وردو × دندوب تیرا اهرادرب م REE راد خربو تشکو دز ۲۷

 ا کاخ افا a اهرادزا ارناشیا ان دومرف شوی ا

 و تسا یقای زورما ات هک هلرزب یاهکنس هراغم ةنهدیو دننخادنا دندوب

 ار یسوفن هو ناشيا هدز ریشیث مدب ارثکلمو ناو تفرکا ارهدیقم 2 زورآ ردو ۸

 راتفر ارا كلم اب هکیروطبو تشاذکن یقاب اریسکو درک كاله دندوب نارد هک

 وو دوا
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 ۳:۹ ۱۱ مشوی دفیحک
 س

mr ۹۹1میلست لیئارس | تسدب شکلم اب زی ۱ را دنوآدخو  

 اب اوکو تم ذکر یشش مدب دندوب ۳ هک اریناسک هو ن سی دوم

 اب مثویو × درک راتفر زین ۳ كلم اب دوب هدومن راتفر ارا كلم اب ۳ ۳

Eدرک كنج ن نآ اب هدز ودرا ا ت ا  

 دون رفع" مود زور رد ارنآ هک دون مللست لیئارسا تسدب ارشیخال هو دم ۲
 SHES E هو نا کو ۳۳ ا

 EC وتو عشریاو a تناعا یارب رّراج كل ماروه هاکنا ۳

 شیخال زا لیئارسا “یاټ اب عشویو * تشاذکن یقاب وا یارب اریک هکیدحم داد ۶

e 9ار نور نامه ردو × دندرک كنج نا اب تر 2 شلبافیو هک  

 هکنانج درک كاله زور نا ار ردندوب رد هک راک دندز ریشمش مدب هتفرک

 نآ | كارب نوربح هب نول زا لیئارسا یمن اب ی هدرک شیخالهب 1
 نارد هکیناسک ةهو شیاهرهش ةهو شکلم اب ارت زا هک تار دن درک تا

 یاب EOE ER کها ره قفاومو دندز رشش مدب دندوب

 یا اب عشویو * تخاس كاله دندوب ارد کی ناسک اب ارتا هکلب تغاذکن ۸

 شیاهرهش ههو شکلم اب ارت ناو درک كنج ن ۳ تشدید ی رسا

 واو تتخاس كاله دندوب نارذ هک اریننک هو دندز ریشش مدب ارناشیاو تفرک

 راتخر زین شکلمو ریبذ هب دوب هدوم رات اتفر نوزبحم هکیروطبو تشاذکب یقاب اریسک

 ناز ن را مت عتوب سپ ا اتفر زین شكلو هنبل هب هب هکنانچ درک هم

 یاب اریک هدز اراها كولم جو اهیداوو نوماهو بونجو ناتسهوک نعي

Eهدومرف, رعا ا یاد اج درد  

 نوعبج ان ارنشوج نیمز یانو هغ ات عینرب شداق زا ارناشیا عشویو *دوب ٤ا

 هرهب هکاریز تفرک تقو كيرد ارناشیا نیمزو كولم نیا عیج عشویو *دز 47

 ودراب لیئارسا یا اب عشویو × درکیم كنج لیئارسا یارب لیارسا یادخ

 × دندرک تعجارم لاجلجرد

 مھدزای باب

 نود کال کار در د ۱ صاح کلم نيباي نوچ هک دش عقاوو ١



 ےس

 ےس

 ص

 . Çoحشود هنر 3

 لاش فرطب هک یکولم دزفو  داتسرف فانشا كلم و نورمش کلا.

 برغم فرطب زود توفانردو نوماهردو تورك تو برع ردو نه ك

 9 نایحو نابرومآو رو قرم فرا نایناعنک دزنو + دندوب

 یی اب ناو × هننصم تم رٹ نومّرح ریز نایّوحو نایس هوکرد ا

 اب دوب أي ا E ات ناشی ددعو و کراس مو هک دوخ یاهرکشل

 3 دندنآ نش عمج كولم نيا اتو ا نوری ر ا ی ا

 مشوی هب دنوآدخو یک اج لیئارس ا TT ا

 ا هنشک ارناشیا عیج یتقو نینچ ادرف هکآربز سرتم ناشیا زا تفک
 دك هاوخ یپ ازا نایساو درک مماوخ ماست لیئارسا

 ا < اغا عشوب سپ × دینازوس ی هاوخ

 دوم مست لیئارسا تسدب رن اشیا دنوادخو ب دندرک هلح ناشیارب نما ها ناکات

 یترش فرطب هفاصم یداو اتو عام توفرسو كرزب نودیص اتو دندز ارتاشیا هک

 هکیروطب عشویو +دتشاذکن یقاب ناشیازا اریسک هکیدحم ددعنک هدرک بقاعت
 ارناشیا تا کک سرت اشیا نرایسا هدر ۱

 دکلم هتفرک ارروصاحو تشکرب تقون ارد و د« دینازوس

 +× دوب كلام نآ عیج رس نازا لبق روصاح اریز تشکر یشمش

 داغ یثاب تایح یذ چھو درک كاله لکلاب ارنانیا هتنکر E مدب دندو 8

 ارامآ كولم عیمجو كولم نآ یاهرهش یماغ عثویو + دینازوس ۳۹ ارروصاحو

 کک ۰ تر دم لکلاپ کیف مارا
 اراآ لیئارسا دندوب راوتسا دوخ یاهلرب هکیلاهرهش ده نکل + دوب هدومرفرمآ
 تسینغ یا لیئارسا ینبو + دینازوس طقف انا عثوب هکر وصاح یاوس دینازوسن

eدنتشک ر یشمش مدب ارمدرم هه ۳ دندر تراغب دوخ یارب اراهنا ماغبو  

 ندب دنوآدخ هکنانچ ٭ دتشاذکن یقابارنابح یذ جش ہدرکك اله ارناشیا هکی دح
 عشوج روط نیمهبو دومرف رمآ عشوب هب یسوم نچ دوب هدومرف رمآ ار یسوم دوخ

 × تشاذکن یقاب دوب هدومرف یوب دنوآدخ هکیماکحا عیجزا یزیچو دون لع
 سم

E ENE OE AE SEنوماعو نشوج نیمز ئانو بونج اچو ناتسعوک نیمز نآ ات عشوب سپ 5  
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Eمت ۱ 2  a7  
 الی یوسب ۵ قلاح هک زا »۲ ترک انا نو ءاهو لقا ناتو هب رعو

۶ 
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 ارامآ ك وک تسا نومرح هوک ریز نانبل یداورد هک داج لعب ات رک

 × درک كج كوام ني ا رایسب یاهزور عشویو ې کو تا اشیا هتفرک

 نکاس نوعبجرد هکینابوح زج دشاب هدرک رطص لیئارسا ینب اب هک دوبن یرهشو

 ارناشیا لد هک دوب 15و لقب تن ات اید درک رد :ا کید هک دندوب

 ناشیاربوف درام هال ا ۱ :اشیا واو دنیارد لیئارسا هل باقم ۳ دنک ی

 + دوب هدومرف رمآ یسومپ دنوآدخ کند دزاس دو ار ناشیا هکلپ دوشن تجر

 ههو باتعو ریو نوربحز أ ناتسهوک زا ارنایقانع نما 0 نامز نأر و

 یاهرهش اب ارناشیا عشوب و ه تخاس علعقنم را 0 ههو ادرهب یاههرک

 نکیل دناف یتا ا یب نیمز رد ن نایقانعزا E درک ك كا لالم لگلاب ن اشیا

 ی بسحرب !رنیمز یت عشوی سب ا یاب یضعب دودننآو ْثج 9 زرد

 طابساو اههقرف بسحرب لیئارسا ینب هب ارنا زا عنوبو تفرك دوب هتفک یسوب دنوادخ

 درک مارا كنجزا نمرو د تل لب

 مدزاود باب

E E ۱ندر فرطناب ارناشیا نيمز و ا نیز نا کل وم دننانیاو و  

 مسی
 ن > ۱ ۰ رسم 3 ۰ ۶ 1 ج ۹

 کر نسم ار یر س : رک مک کک اور | و

 ےک ت 30 و ۵

 هرادب CENT دوب و نوءشحر د 2 ناي روم او نو : مس مع < کند

EYا  Akب دحرس 4 قو ئدأو | د املج سعت و یداو طسوزاو  

3 < 

COE REEیابرد و قرشم فرطب ترک یابد هاو هو ی  

7 ۱۰ < e 
۳ 1 

 هوم رز بونج فرطبو تب ہم هارب قرشم فرطب را رحم یکی هير

 ا اور ردو كود نایئافر 2 تب زا هک ناشاب كلم یو سو 3 ها ۹ 0 a ف

 تر ۶ 7

 ناب روش e E ی و هل و نومرح رنو ± شاد 7

 4 و م 20

۱ 4 
 ناینیوآر 4ب 1۳ TE 09 یسوعو دندز E ۳ تب E لاب یسوم

 ص ری

 حش e ۳ نامر نا كولم ف انیاو 3 × داد ین A فصنو نایداجو
 ت

 أ

1 



  ofمش وب فیت ۳
 د م سم

 قداورد و جب نیا اکا A ۱ ی

 بسحرب یارسا طابساپ ارنا عشویو دوریم الاب ریعس ت هک ق لاح هوک ات ناتبل

 ردو ار و اهتشدو و نوماهو ناتسهوکرد م داد تک ناشیا یاههقرف

 كالم یکی × نایسوبیو نایّوحو نایزرفو نایناعنکو نایروماو نایتحزا بونج

EONAR SEE EGیگیو کیو  

 ن را کلا گاو + شیخال كلم 8 تومرب كلم کو + نوربح کلم

 یو ابرح كلم کیو * 1 در داج كلم یکیو رییذ كم ی +رزاج كم کیو

 ا ا ا کیو + مالدع كام کیو هلا كلم کیو *دارع كل

 تالم 3 ید ات یی یو دلت کیو جت کت یی + لیا تیب

 ورم م نورش كل کیو + ر وصاح كم کیو نودام كم یکیو + نورا

 ا کیو +ودج كلم کیو كاس كلم کیو +فادکآ كلم کیو
Nرد م اب کام کب یی و  Eاینا كت کیو رود تفانرد رود كل و  

 یو

 0 بک ن وب ا ا ج هصرت كام کی سپ ن × لاونج رد 14

Nهز  

 مهدزیس باب

 زونهو لش هدروغلاسو رپ ون تفک یوب دنرآدخو دش هدروخ لاسو رپ عشوبو
 ۳ هاب و تسیاو دام قاب فرصت یارب رایس نیمز

 اب ی ۱۳م لرد هک روس زا + نایروشج عیجو ن رایج لو

 نایزغزا ناینیطسلف رادرس خب ینعی دوش ی هدرش ناینامک زا هک لایش تمسب

 ناز یا بونجزاو *نایوعو نانو نایتجو ناين نایدودشآو

 نیمزو جنین درس انو یا ات A نانوديصزا هڪ راغب د نا

 E e یک کا لا بت عم تمسب نان ۳و

 عیج هک ام تورم ات نان زا ناتسه ناکام ات تاج
 ل ب شیزآ ار e نانودیص

 N و



 .Tê 15 عشوب "دنروص

 ناشباب قرشم تسب نر فرط نارد یوم هک دتفرک اردوخ كم نایداجو
 ٰیداو هراکرب هک ریعورع زا * دوب دیشخم ناشباب دنوآدخ كنب یسوم کنانچ داد ٩

 عيجو ۷ نر ات ابدیب ن نابایی ماو تسیداو سود هکر کیت تا

 ینارکح _ ی دحرس ات نوبشح رد هک نایرومآ كلم نوهیس یاهروش

 ناشاب یو نومزح ه هوک یاو نابکعمو نایروشج و داعجو + درکیم ۱۱

 واو درکیم ینارکح یعرذاو توراتشارد هک ناشابرد جوع كلام انو * هسا ۳

 لیئارسا ینب اما ٭ درک نوریبو داد تسکش ارناشیا یوم سپ دوب نایئافر هینب زا 6

 لیئارسا نایمرد روزا ات یکعمو روشج سپ دندرکن نوریب ارنایکعهو نابروشج

 یادخ هری نیننا یایاده اربز دادن تّیکلم جه یوال طبسب نکیل × دننکاس ٤
 نیاز یب طبسب یومو +دوب هتنکوواب هکنانچ تسا یو تكلم لیئارسا ٥
 یداو رانکب هک دوب نا ناشیا دودحو + داد نان یاههلیبق بسحرب ۱7

 * تسا اب کنه هاهب هک د یا
 9 ر مس و م

 لعب تیو ر تومابو نوبیدو تسا ن نابایرد هد ک شیاهرهش یاهو نوح

 هوکرد هن کک تراسو هرو ماتیرقو + تعافيمو ثودثو هصجب و * نوعم 

 نابیب یاهرهش یانو ٭ تومیشپ تیبو هج نمادو روغف 0 * دوب هرد ۳

 اب اروا یزمو درکیم یار کح نوبشح ر هک هاو نوهییس كلام یاعو

 ندمز نارد هک ی یارما مب 2)یازوحو روصو مت ۳ ةارو یوا ین ناید دم نارادرس

 ناکتشک نایمرد لیئارسا ی ۳ نب ماعابو »داد تسکش دندوب ن هکاس ۲۳

 یون تک نیا هدوب ن ثاهراکو ا ینب دحرسو + دنتشکر یشمشب ۲۴

 طبس , رو + انآ تاهدو اهرهش نعي دوب ناشیا یه هلیبف بسحر نییوار 1

 دوب ریزعب ن اشیا دو + داد ناشیا یاههلیبق بسحرب د اج ینب هب ینعی داج ٥

 + تسا هبر لبافمرد من 9 یب ناز E چ E کک
e م 

a 

e بنام تب نر ا a ارد ای اننا A۸ 

 ے
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  ofو “هني ٤

 × دش رارقرب ناشیا یاهلیبق بمسحرب یم مپ طبس تط یا ارو داد یم طبس *

 "یماغو ناشاب كلم جوع تالا ا ى تاغا اق مانس زا ناشبا اوب ۳

 توراتشعو ا او NN ناشابرد کرت اب یاهبرق 0

 یارب ی سم نی_رکام نارسپ یارب ناشابرد 1 E تکلم یاهرهش راو

 ۳ ییسوم اا ۷ دوب ناشیا کاههلیبق کرو کا ا نارسپ فصن

 کی + درک مفت کلم یارب قرشم تم اجبر لبترد نشر فرطتآرد بارم ۳

 ۱ ناسا بلیت : لیئارس | یا دمو کاریز دادن بیصن چیه یبوم یوا

 دو تتار کا

 مهدراهچ ناب

 عشویو نهاک رازاعلا هک دنفرک ناعنک نیمزرد لیئارسا ینب هکیئاکلم تسانیاو ١

 ak + دندرک مبسفت یارب لیئارسا ینب طاپسا یابا ا نون نب ۲

 ا i I ریز ۲ 3 وب هدومرق ر 4 ۳

 ۳۳ تر + دادن ناشبا نایمرد تیکلم جه نایوالهب اما دوب هداد ۶

 ار سوم دنوادخ هکنانچ + ناشبا لاوماو یثاوم ةهجس اما فارطاو تنوکس ةهجم ٥

 i ا و رنز دو در ی یب نانه دوب هدومرف رمآ ۳

 0 هاب سک یت ف ردات د رتو نمرود اد درم 9 ۷

 ۳ ا * دوب نم لدر د هکناتچ تو 1 و دار ۸

 یورک د E عهد هو نو اا ,e. E هتفر نم

 ده هدراذک نارب وت یاپ هکینیمز بلا تفکو دروخ مق یسوم زورناردو + مدرک ۹

 لد ياب ارم یادخ هوهب هکارز دوب دعاوخ یدبا تلي تدالواو ون یارب
 افج لاک مو لھچ لهج نبا دوب هتنک هکنانچ دنوادخ کنبا نالاو * یدومن ئور ۰



co fo مشوب “هفت 

 کیماکنه ik 2 نا وا ا ENE € ی

 ۳ و سس ی نا نم نا اا

 تفک یتاهراب رد دنوادخ زورنآرد هک نب نچ ارموکن یا نا شپ +× ندماو نتفر

 رادراصحو ى تد وزب شیاهرپش و دندوب انارد نایفانع هکی دیش زورنآرد وت اریز

 هتنک دار وادخ ی ابا هد دهاوخ N ۳ ا

a e e 5 

 دوب جبرا ةیرف نوربح مان نا زا لبقو * دوب هدون یوریپ لد یاب ارلیئارسا ٥
eتشرکم ارآ كنج را شعر ین ءدوب نیر زب درم نایقانع ن و  :+ 

 مدزناپ اب

 موذآ دد رسب بونج فرطب ناشیا لیابق بسحب ادوپب ینب طبس ةهجم هعرقو
 ما رم رخا زا ناشیا یبونج دحو + دیسر نت یاصقاب نیص یار شب

 میرکع زارف بونج فرطبو + دوب تسا بونج تمسب هجوتم هک 5 یی زا

 رم عینرب شیاق بونج و تشڏذڪ نيص هب ننآ ا

 نوریب رصم یداوب هتشذک ن نومصع زاو + تشکرب ع عقرف یوسب نمار راذآهبو

 مو + دوب ا اش یبونج دح نیا هدوب ایردب ات دح نیا قو دما

 + دوب نرخ ات ابرد جلخ زا لامش فرط دح و دوب نت 1 ملا رحم یترش

 اتم دزن دح نیو تشذکه برع تیب لاش ا ی تیا ناو

 لامش فرلهبو دنارب رب دزن روف ٰیداو زا دح نياو + دما نییّوار رسپ نهب

 دوشیم هجوت تسا یداو بونج رد هک تسا ی زارف لیاقم هک لامثج یوسب
 نیاو +دوب لجور نبع دزن شیاهتناو 0 نیع یاهبآ دزن دا

 كف
 دمارب دشاب ماشروا ناک ترس ی ومد بم E ٌیداو زا دح

 لاش فرطبو مونه یداو لب ام برغم فرطب هک یک یوسی دح نیا سپ
23۴ 



 3 عشوب ۳ ۳9۹
 ا حس, س س ی ن ل س

 كی حوتقن ر یاا همنچم هوک هلق را SRC | مئافر یداو رخاب ۹

 E as : نورفع# ا جزو ناو كش

 دوک بناج زا لاش فرطبو تشکر رب ریعس هوکب برغم فرطب هّلعب زا دح نیاو ۰

 ناو + تشک هنت را نا ریزپ سش تپ دزنو تشذک دشاب نولاسک هک مراعب ؛ ۱

 هلعی هوک زاو دش نبنک نورکش اتو REE لامش یوسی دح
 2 برف هد یب یاناو- دما نواف لیبی دز زن هتشذک ۳

 ج ترم رها ادوپب یب دودجت تسنیا فوب ترا ةراکو كارت

 ادوبب ینب نایمرد دوب دومرفعشبهب نو هچنا بسج هب نب باکو 1

 قانع رس هس بیلاکو ٭ دشاب نوربح _ حرا E یتمسق 6

 ۱۱۳۱۱ درک و اا زا ااریانعدالوا نکو نایحاو بش ایی ا

 0 اکو رف نا زا لبق ریبد مس ۱ زید 71

 ارش ليقنغو × داد ماوخ واب را 5 a او دنازب ۷

ASCEیو دزن وا نوچو داد یزب واب ار ع درک دو وکار  

 نیئاپ دوخ غ۷ا زا رتخدو دبان بلط ینیمز دوخ ردپ زا هک درک بیغرت اروا دنا

 ار یبونج نیمز هکنوچ هد تکرب ارم تنک + یهاوخی هچ تنک اریو بیلاکو دما ٩
 واب ارنیئاپ یاههمنچو الاب یاههمشج س, لب نم زین با یاههمنچ داد ن

 اتنا یاهرپشو + ناشبا لیابق بس ادوهب ینب طبس كم تسنیا + كيش

 E روجایو ردیعو لیصت موذآ دحرسرب SO توس ادو ینب طبس ۳

 ٭ تولعبو ملاطو بیزو × نانتیو روصاحو شواقو و هنویدو هنیقو 1

 و عاغو × دشاب روصاح هڪ رم و دا روصاحو

cı هم 

 تا ۱ a هدجرصحو ۸

5 3 

۱ 
 دام نو تسي اپ تا اب ارهش نا بج نرو نو مو تاو

 ٭ مانیعو مر ۶ نیعو جو" زو × هتشاو (Bo نوا زدو 4
 د - و راک و 3

 ِِِِ E 93 اتیدعو ما 3 ارعشو * هقیزعو هوکوسو مالدعو هر

 2 تو دا لو هاتادحو ناص الا تاهد ابرهغ هدراهچ



 oY ۱۱ عشوب هغی

 توربدجو + شیلکو ناتو نويو *نولتو هتصبو شجخالو + لی و ِ
 *اتاعو راع هنبل و ا بنام ابا هدزناخ «هدیتمو هنو نوجاد تو

uاپآ تاهد اب رهش هن « هثیرمو برا و لیعقو ۷ بیصنو هنشاو حاتنیو  + 

 9 دودنآ فارطاب هک همه اود تایر زا + نآ تاهو E نورفعو ک
 ن AL اخو 5 تاعدو اههبصقو دودنأو 0 تاهد اب 1"

 + هوکو و ریش و ریماش اتهوکر دو + نآ ر انکو كرزب یابرد اتو رصم دو

 نولوحو نشوجو 4 هومتشاو بانعو + دشاب ریید هک هد ةيرقو هندو ا

 تو مونایو +× ناعئاو مودو باراو + اما تاهد اب رهش هدزاب هولیجو ©

 ما تاهد ابرهش هن روعیصو دشاب نوربح هک حرا ةيرقو ایسوس و حوت * ۹

 هعبجو نیاقلاو ٭ حونازو ماعدیو لیعرزب و + طوب و فیزو لو نوعمو 1

 تاراعمو + رو دجو روت لوگو + اه تاهد اب رهش هد ههنمیو 4

 دشاب مراعي برف هک لب و هما تاهد اب رهش شش هک 0

 + هکاکسو نیدیو هبرع حق نایت دو  اهنآ تاهد اب رهش ود ا 1

 کک ا واب اما + اهنآ تاهد اب رهش شش ۰ یدج نیعو لا ةنيدمو ناشښآو

 ینب اب نایسوبی سپ دننک نوریب ارناشیا دننسناوتن ادوهب ینب دندوب ملشروا نکاس

 × دنکاس ملشروا رد زوما ات ادوهب

 مدزناش تان

 را یا ا اھا اک یورک ا د تنسوب ت کک
 زول ات لیا تیب زاو + دما نوری دبیر لیا تیب هوک یوسب اجرا زا هکییارص

 را تارا داس ایر تاجو شد تور

 نارسب ںیہ ».دوب ابرد ات شیاناو دمآ نیئاپ رّزاج انو نیئاب نورو تم
 ناشیا لیابف بسح مارفا ینب دودحو +دنتفرکأر دوخ كلم مارفأو یمتم فسوب 0

 + دوب الاب ِنوروح تین راڌا توراطع ن :راشیا كلم یقرش دح هک دوب نوچ

 قرشم تمسب ناشیا دحو دمآرب ةيکم دزن لاش فرطب ناشیا یبرغ دحو ٩

 توراطعهب هحوناب زاو * تشذک نا زا هحوئاب قرشم فرطب هتشکرب هولیش هی ۷

  aLرب بم ۱۳



0 

 ® ی

 ۰ رسو

 ۷۲ ا وي هریک 9۸
fT: 

 ود

 فر نت ۳ 0 یب a یسنم ینب كلم نایمز Er راهش رب هوالع و

 دندرکن نوریب دندوب نکاس رّزاج رد ا 3 دوب اما تاهداب اجرهش عیج

 e دن دش ناکدنب هیزج یاربو دننکاس مارفا نایمرد زورما ات ناینانک سپ

۳ 

 ن

 هم ناشابو و ها مو تی

 یارب ینعی دش یتسق ا ر یارب و ٭ دیسر
 ت

 مش نارسپ یاربو لیترسا نارسپ یاربو کلام نارسپ یاربو رّزعییا نارسپ

 فسوی نب یسنم روکذ دالوا نانیا «عادیش ن نارسپ یاربو رفاح نارسپ یاربو
 نی رکام نب داعلج نبرتاح نب داعفص ااو د دنشابیم م ناشیا لیابق بسحرب

 ی م ۶ دن م

 هلجحو هعونو ها شنارنخد یامان تساهیاو نارتخد هکلب دوبن نارسپ اریسم

 اسور دزنو نون نب عشوی دزنو نهاک رازاعلا دزن ناشیا سپ *هصّرتو کلمو

eTدهدب اچ ام ع ناردارب نای امرد یلم ک درر ارا ار یسوم دنوآدخ . 

 ×35 قاشیاب ناشردب ا رد یکلم دنوآدخ ¿ ناد بس کب

 ی عقاو .یرصا ناشابو اا نیمز یاوس ر

 یش يد نارسپو دنتفای شنارسپ نایمرد یک ی نارخد کار و
 شدحو دوب بسا لی کر یسنم دحو +دنتفای اردادج

 ا دوب یمن زا ولت نیمزو ۳ تر

 هناق ٰیداوب و × دوب مارفا یب نآ زا تسا e e EE هک ک حوا

 مار رفا كلم یم یاهرهش نایمزا اهرهش نياو دنآرب یداو بونج فرط ینعی

 مارفا ن 1 زا نآ بونج ٭ دوب ایردب شیاهتناو یداو لاش فرطب یم دحو دوب

 یوسو ریشآ ات لاش یوسب ناشیاو دوب وا دح ایردو یم : نارا نآ لانو

 شیامصقو ناش تہب ٌریشآردو راکاسب رد یسنمو + دندیسر راک اسی ات قرشم

۱ 



 ۱ نسخ

 Tot ۱۸ حشوب دن

 شیابصفو ید نيع ناکاسو شب !مصقو رود ناکاسو شا م

 نر نم ینعب e نت 9 نیو كانعت کو

CA RN Nی 5 نو هد اوف  

 ییو یر + دندرکن نوریب لب | ارناشیا نکیل دننفرک هبزج نایناعنکز ا دنتفاب |
 و هعرقف کلی کلر : ارچ دنتنک هدرک باطخ ارعشوی بسوی

 تکرب ارم ن نا ان دنوآدخ دخ هکنوچ متسه كرزب موق نم هکنآ لاحو یداد بیل

 اینا اتو کابل موق وت رکا تفک ناشی اشیاب عشوی ٭ تسا هداد

 یاب مارا ن ناتسهوک هکنوچ نک ف اص ید کم دوخ یازب نایئافرو نابزرق نیمزرد

 ناين اعا اعنک عیج جو .دنکین ت تیانک ام یارب ناتسهوک دنننک تفسوب ین * تسا كنت ون

 و اه ناب اید کیا چ ناھ نیمی امیارع دنکاس یداو نیمزرد هک

 ۰ دانا هچ

 ۳ ون او رب یر اسب تو قمر مورد هکر اخ ےک 3

7 e ere e e E 

 + دنشاب رواروزو هتشاد نینهآ ۽ یاهبارع هجرکا درک یهاوخ

«4 

 هو

 لا

0 

 م

 داد ار ارد )را ی عج هر یا ی تاج یا
 دندنام ۲ طبس تنه لیئارسا یب زاو *دوب ا ناشیا یور شپ نیزو

 E تنک الئارس ۱. یب هب حشو و + دادوب هدرکن میت اینو

 هداد اشب امش ناردپ یادخ هوهب هکیلببز نارد ات دیوشیف لخادو دیزرویم یعاک
 هناور ارناشیا ات دینک تاجا طس ره زا دوخ یاربرفن هس داع فّرصت تسا

9 
 فک تک دوخ ى باجر ارنا هد 5 ید 5 نامز نایمزا هتسأخرب و ماف

 بونج تسب ادم و دننک میس هصح تفه هب ازناو × تشکرب دنهاوخ نم دزو

  دنام دهاوخ دوخ دودح لارث تمس فس وب نادناخو دنام دهاوخ دوخ دو دم



 1۸ عشوی ةف ۳

 ۱۳ را نیت اما هدرک لفغ تفیب ارنسر قو ۷
 چه اش نایمرد ن وول کارت ٭ تخادنآ مهاوخ هعرق ام"یادخ هوهب روضحرد ۷

 فصنو نیوآّرو داجو تسا ناشیا بیصن دنوآدخ تاکی هکنوچ دنرادن بمیصن

 نزا فرطنارد دوب هداد ناشیاب دنوادخ تب یموم هک اردوخ كلم ین طبس
 یارب هک اریانا عشوبو دبتفر هتساخرب نادرم نا + دناهتفرک یقرش تمسب ۸

 انا هدرک شدرک نیمزرد و دیورب تشک هدومرف رما دنتفریم نیمز ندرک تبث

 هعرذ اش یارب هوایشرد دنوادخ روضحرد اج:ارد ات دیدرکرب نم دزنو دی تسیژ

 تبسم هصح تفهب 73 دنتشذک نبمز نابمزا هتفر نادرم نآ سپ + مزادنا ۱

 روضح عنوی و + دنتشکرب ولیش رد ودرب عشوب دزن هدون تبث یراموطرد شیاهرهث ۰
 نام یارب ارنیمز عشوب اا اردو تخادنا هعرف ناشیا یارب هولیش ر رد دنو ادي

 ۱۲۳۱ O e دون من ناشیا یاهقرف بسحرب ۱
 2ا5 ا SE ناشی صح دود دم 1۲

 ناتسهوك نایسزاو دار لامش یوسب اعرا فرطب ناشیا دحو وب ندرازا لات

 اغار ناییا دحو + دوب نوا تیب یارب شیاهناو تفر الاب برغم یوسب ۴

 دوراطج ا ناشیا دجو دشاب ليث تیب هک هک یبونج زول بناحم ینعی تش ذکزول

 ننک شدحو + تفر تسا نیئاب نیرو و هک یهوک بناجرب رادآ ٤

 .تسا یبونج نوروح تیب لباقمرد هکیهوک زا بونج یوسب برغم بناجمو دش

 تاهرهش زا یکیو دنیوکیم مراعب ترق زنا هک دوب لی ةیرق درن شیاهنتاو تشذک

 ماع تیرق یاهازا یبونج بناجو ٭تسا یبرغ بناج نیا تسادوهب یب ٥
 ا حوتفت یار اه تك بتفریم برغم فرطب ذح نیاو دوب 1

 دشاب مئافر داو بونجرد هک تسا مونه نبا هرد لبافبرد کیا

 ا لجور نع ات هتفر یبونج بنا مو مونه هرد یوسبو دمار

 رس لباقمرد 4 هک تليلجەبو تفر سمش نیع یوسب كش نینک لایش بفرطزاو ۷

 ۱7۳ لا وار نی نهو ٍگنسبو دمارب تعسا ميمدآ یالاب ۸

 ےس

 لا یوسب هلخ هیج تیا بناحم دح نیاو ا هبرعب ب هتشذک هبرع لباقمرد ۱۹

 دج نیا دوي نشر یبونج یاهنا  دزن لارج ایش جلخ هب هپ دنیا رخو ۹



 ۳1 1۹ غشوی نیک
[0۳ 

 بسحم نېماینب ینب كلمو دوب ندا نآ دح قرشم فرطبو ا یوج ۳

 یاهرهش تسا نياو +دوب نیا ناشیا لیابق بسحربو تفرراخ وهب شدودح ۲۱

 + صیصت قو هل تیبو اعبرا ناشیا لبابف بسحرب نیماینب ینب طبس

 یفومع رنکو * ترنعو و مو لی تو مار اصو هب هبرع ۰ ِ

 هنصعو + توریت و همارو نوعبجو + انا تاهداب رهش هدزاود «جاجو ننعو 1

 ملشروا هک یسوبیو فلو های + هارو لیئفریو مار ارو *هصومو هرینکو طب
 بسحم نبماینب ینب كلم ی یا اب« تتامد اک يو

 ۷ دوب ناشیا لیابق

 مدرن اب

3 

 لیبق سح رب نوعمت ینہ طعبس یارب ینعب دمارب نوعمش یارب :؛ نمود

 عب ج راشبا ا اچ كوب ادو 14 كلم ن نایمرد ن نراشیا كل ا

 و هلو ٍِِ ابو لر + ادالومو عب عبشو میش رب

 ه نجوراثو توعابل تبیو 4 هسوس و تویگرم تسو خلفص + همرحو

 تاهد د اب رهش راهبچ هناشاعو رتاعو و نومر و نيعو انآ تاهد اب ریش هدزبس > یل ی ممه ۵ سا

 كام 9 ۵ و یدونچج 2۳ هه ها ات اهرهش نیا فارطارد هکینامد یماغو ۹۳۹1 ۸

 تمسق نایمز زا نوعمش یب كلمو 4: دوب نیا نآ ثیا لیابق بسحرب نوععش ین اس

 كلم نوعش یب ںیہ دوب دایز ناشیا یارب ادو: ینب تمسق اریز دوب ادوهب ین

 بسحرب ا یب یارب مر موس هعرقو + دنتفرک ناشیا كام نایمزا اردوخ ۳

 برغم فرطب ناشیا دحو + دیسر دیراس ان ناشیا كلم دحو دمارب ناشیا لیابق ١
 زاو ا لیافنرد ِ 2 7 دو تفر هلعرم ان ۲

 ی یا ایا زاو ۳ ۱

 نورشو لالمثو و + دوب لی او .دزن ی و درک هطاحا ارن زا ۰
 کک یی نیا ا



 11 شوی فی, ۳۲

 ی `x هه ری ات ناشیا دحو نا لیابف بسحرب رکن ی یارب یەي

 سس =

 ۶ ٭ هرحان ناو نوتیشو مار اجو E مشو تراک
۳9 

 یاو ا هب 8 نياو + صیصف سیف ها و منج نیعو همر و ن ۰ ¬4 بس

۹ 
 مهره

 ۱۳۳۹۱۱ وا در نامی دراز دسر سم یو

 تاهد اب اهرهش ینعی دوب ناشیا لیابف بسحرب راکأسی ینب طبس كلم نیا + اپآ 1

 دحو ٭ دنا د نايا یا بسحرب ربثآ یی طس یارب م دگرفو مآ
 دوخ ورب ر لاو دامنعو كلملاو ٭ فا انکاو نطابو یو هقلح ناشی ۳

 ان نيچ نوجاد تی باتثآ قرشم یوسبو ٭ دیسر هنا روو لمرکب ۷

 فرطنو لیئیعنو ی زماع تابو لییعتفب یداو ات لاش فرطبو دیسر نولوبز
 ود

 ٍنوديص ات هتاقو نومحو بوحرو نوربحهبو + دما نوری لوباک د زن پچ ۸
 ك

  Nي ا روض راد زا کسر عرش 1

  1ر ع هوم شیاهتاو تاک ر صرح

 برا سر زا نا ار E هاب و

 × دوب نشر 2 شرخاو دوب تر در

 او ۳9 و حر شا مدص ا ۳ درج

<Yح  
Aلیدو نري +×روصاح نیعو یترداو شیاقو »روصاحو هم هعازو  

 ینب طبس كلم باما تاهد اب رهش هدزون نو هانع تیبو مروحو ۳۹

 رتو ا دوب نیا ن ی ییاتفن 4.

 م هم ِت
4 

a e ET هعرص < 

1 4 
 تو و تجو قرب یو اومد 3 نرتجو ۳ * نورو

 و
 2 ر

 ت ۳ ۳ 1

2 



 ۹ ۲۰ مشوپ هنیفک

 دندز ریشمش مدب هتفرک ارناو دندرک كنج م a تشک

 هک ناد د مسا قفاوم دندیمان ناد ار سپ دینفرکت نوک نارد كش فرصتو

 ا > ا لبابق اجرا ناد , طبس كلم تسنيا ٍخدوب ناشیا رد ۸

 غراف شدو دح بسحرب نیمز ندرک میشزا نوچو + ام تاهد اب اعریش 4٩

 مزمن فدا نون نج عطف نبرد لو کاج یاس نیش
 سپ دنداد واب عارفا ناتسهرکرد ارحراس هنمت ینعب تساوخ وا هکیرهش دنوآدخ

 سس o عشوب یورو 99 e اب ی شکاف

1 

 رسا دیه اد

0 

 ی ِ ٩ و 1 و NIS و
 رب هدرد باطخ ار لیت ارس ۳ اچ 09| ددرد باطخ ۱ رسوب دنو ادخ و

 نیعم دوخ یارب قك نخ امثب سوم لم ایج اما ةرابرد کاک یاهرهش

 ا SE ددا !هتشک هتینادنو ار ار یک هک لتاف ع ۴۳

 لخت هبو هدرک رارف اهرهش نیازآ یی هب وأو ه دشاب الم لوتقم لوزا

 ۳ وا ناشیاو .دنک ن نایب اردوخ یارج E و

 و رم

I 

 لو و دوش نکاس ا تنهام ق اق هدرمآ رد دوخ دزن 0

E ۳ 
 قیتسنادان زا ارد وخ یاس د کاریز دنراسن وا تیبا ارلناف ف داک بقاعت | اروا وتفم

 هک اتم ةر هک تفاوت رو اوو ج دوب هتشادن نشد نازا شب ارواو هتک 1

 ۰ ۳ 3 2 ¢ ج ۰ ۰ ۰
 دیا قوت دشایم مایا نارد هک هنېک سر تافو تو دوش رضاح عاج رو تج

 ا 2 ۹ < 3 . ام 3 ۹ 8 0

 دوب هدر رارف نازآ کیرهشد ینعب دوخ ناو رهشب هتشکرب لتاف نازآ دعبو
 مارف ES ا شداق سپ a Ge ۷ 3 یا

 ی

 0 رو نییوار سر ناباییرد ۳ ۳ ۲ ا ت 5

 تساهنیا دد رن نیت یل طبسزا ناشاب رد ازنالوجو داج طبسزا داملجرد ۹

 دیر اوأم ناشبا نابمرد هک رغ یارب و لیسا ینب یا یارب هکیناهریش



  T1لی ةن ۲۱

Koa 1 RTلاو  

 ِ ٭ دوش رضاح تعاج روضح هکبتقو ان دوشن هتنک

 یو تسی با

 یاسور دزنو نون نب موی : . نهاگ کر زاملا ن ایوال 2 اش ور هاکنآ

SAE EENبطاخم ناعک نیمز رد کی تو + دندنآ  

 ترک ارب د هک اب ا هدومرف رمآ یسوم ساب دنوآدخ و

 ناد بسحرب لیئارس سس دوش هداد اب اہ ماھب ةت ا 3 ۳
eیارب هعرقو . *دنداد نابوالهب دوخ كلم زا اهن لوح اب اراھرپش ن  

 9 نایوال لج زا هک نهاک نوراه نارسپ یاربو دن نوری ناتا لیابف
 هر هعرقب نیماینب ۳ سا اد SY اد وهب طس زا 2 رهش هدزیس

 راو ناک طس زار مفا طبس لباب TOE نارسپ يتب یاربو

 طبس لیابق زا رهش هدزیی نوشْرَج نارسپ یاربو *دیسر هعرفب یسنم طبس

 هعرتب ناشاب رد یسنم طبس فصن زاو یلاتن طبس زاو ریا طبس زاو راکاسب

 طبس زا رهش هدزاود ناثیا یلیابق بیسحرب یرارم نارسپ کاربو # دیسر ۱

 یلاوحو اهرپش نبا لیئارس تو ۷ كیمر .نولویز طیس زاو داج طبس ز زاو نوار

 ۲ دوب هدومرف رما قوم هطسا وب : دنوآدخ روت داعش اب دنداد هر . نایوالهبا نا

 × دنداد دوشیمرکد اهمانب هک اراهرهش نیا نوعش ینب طبس زاو ادوهب ینب طبس زاو

 عرف هکاریز دیسر دندوب یوال ینب زا نایات لبابق زا هک نوراه نارسپ هب اهنیاو

 ناتسهرکرد دشاب نوربح هک قانع ردب مرا ةيرق سپ +دوب ناشیا زا لّوا
 1 a کی × دنداد هب دوب نا فارطارد هک "لاوح اب ادوهب

 × دنداد نآ ۱ هلو لا سم ای

 ارریدو نا زا یماون اب! اب ازولوحو + نآ ی جو اب ۳ او نآ "یجاون زاد

 اب ارسمش تیبو و رووا اب ارنیعو + نا ی اون اب

 اون اب ارنوعبج نیماينب طبس زاو + اررهش هن طبس ود نیا زا ینعب نآ یس و



 ۳ ۲۱ مشوب ةف

 نآ یحاون اب رخو نآ "یجاون اب !رتوتانعو + نآ "یحاون اب ارعبجو نآ ۸

 یحاون اب رهش هدزیس هک نوراه نارسپ یاهرهش "یا + دنداد رهش راهچ ینع ٩
 e تابق یب "هیقب یخی نايو ال تابق AEN + دوب 1 ۲

 EEA) نالناق یاجعرهش هک مارفا ن ناتسهوکرد۱ کر درب مازفا هر ۳۱

rاون  NESEتی و ن ا اب ارماصبق و × دنداد ن اا او  
 ص

 نآ او اب ارنا ن زاد طبس زاو * رهش راهچ ینعی نا و اب ارنوروح ۲

 0 یحاون اب ار نور جو ن یاون اب ۱ ارنولیاو + نآ "یجاون اب ارنوتبج و خ

 e تجو نآ "یحاون اب | ار كنعت طبس فصن زاو + رهش راهچ یعی ۰

 اون : اب تابق ینب تر لیابق یاهرهش 7 + دنداد رب ود ینعی نا "یجاون اب ۳2۹

 ESE وال لبابق زا هک نوشّرج ین هبو + دوب هد اا ۷
 2 ون بارشی نآ * اون اب تسا نالتاق یا رهش هک ناشابرد ۱ ار نالوج

 ES ا و کاسی طبس زا + دنداد روش ود نعب نا ۸

 E ا اب١ ا زا ا *نآ 2 1۹

 او ا

 دا یلاتفن طبس زاو 9 یی نآ یا و اربوحر و هل جو 1

 RS *یچاوت اب تسا نالتاف یا رهش هک لیلخرد

cçفو  Eو ناب و رحیم اهر او  

 ننام یاب نایوالزا کای راگ ّش لیاب هبو دم جلارن اب .دوب رخ مکزیک ٩

 اب ارهنمد و + نا اون E IE ر طبس زا دندوب ۵

 اب اررصاب نییوار طبس زاو + روش راهچ ینی نآ نت اون اب ارلالعنو نآ نوت ؟ 1

 ا ن خو اب الو دور را ی
 .نالتاق یاب رهش هک داعلج رد ارتوار داج طبس زاو راهش ر اھ نعي ن ۸

 ارریزعیو نآ ]لو اب ارنوبشحو +نآ "یجاوت اب | ارتش و نآ ۳ ۹

 یرارم ینب یاهرهش اهنیا هه ٭ دنابیم راهمب اهرهش نا هم "یجاون اب

 × دوب رهش هدزاود نانیا ٌهعرفو نابوال لیابق ةیةب ینعی دوب ناشیا لیابق بسحرب

 یحاون اب روش تشهو لهچ لئارسا ینب كلم نایمرد نابوال یاهریرش عیجو ¿ا



  TTعشوي هني ۲۲
 ھم _

1 2 

 اهرپث نیا هه یاربو گیس [تقرط اروپا نا دعا اهاب یی رهن اهزیش نا زد وب اا ۴ ۱

 دون هدروخ مسق ناشیا ناردب یارب هک ارنيەز “ایت دنوادخ سپ دوب نینج ی
 اب دندش نکاس اد هوا تشک ارتاو هاش د لئارس اب دهدب ناثیاب هک

 و هدروخ مق  نانیا یاری كنا داو یار زا تفرط رها ارناشیا دنوآدخو 2

 مج دنوآدخ هکارپ رز ديان تموأقم ن رانيا اب تسن :اوتن ناشیا نانشدزا یدحاو ۱

 دنوادخ هکیوکین ناضس عیجزاو دوب هدرپس ناشیا تسدپ ارناشیا نانشد هم
 ٭ دش عقاو هه کلب داتفین نبمزب ینخس دوب هتک لیئارسا نادناخع

 مودو تسب باي

 ا او نایداجو نازار متری هاکدا
Î we 

 هچ رهزا ارم مالکو نیش ا اه هدومرف رمآ اشب دنوآدخ "لنب یسوم هچره ا

 1 ورما ات لیوط مایا نیارد اردرخ نارداربو +دیدون تعاطا ماهدومرف رما اب ۽

 لاو ب دی هتشاد هاکن دوب هدومرف ر ما امش یادخ هوهب هک ار یتیصو مدرک شرت 1

AGSك لب هکنانچتسا ۱  

 فرط نازا دتوآدخ “نب یبوم هک دوخ تّیکلم نیمزبو دوخ یاههښع لاح
oهک اریتعیرشو رما نش ا تا هتنک زاب تسا هداد ات ا  

 تبع اردوخ یادخ هوهب ات دیروآ اجب تسا هدومرفررما اشب دنوآدخ نب یسوم
 ارواو دیسچب واب هتشاد هاکن اروا رماواو دیئاغن كولس وا یاهقی ط "یمام هب هدون
 ها ر هداد تکرب ارنافیا عشوب سپ ٭ دیا تدابع دوخ ناج یاو لد "یاب ِ

 ناشاب رد كلم یبوم ینم طبس فصت هبو «دنتفر دوخ یاههښیو دوم ۷

 ناردارب نایمرد برن تمسب ندر قرط نیا رد عشوی رکید فصنبو دوب هداد
 ارناشیا درکیم هناور ناشیا یاههمجخم ارناشیا عشوپ هکیماکتهو داد كم ناشیا

 راش یب "یشاوم ابو رایسب تلود اب تفک هنخاس بطاخم ارناشیاو داد تکرب ۸

 نانشد تمینغو دیدزکرب دوخ یاههمیخم ناوارف سابلو نهاو سمو الطو من ا

 طبس فصنو داج نیو نیّوار ینب سپ ٭ دیئاغ میسفن شیوخ ناردارب اب اردو ٩
O a K و 3 ع 3 ۰ ۰ 0 



 ۲۳ عشوب هغی ا
 س س

 ہے

 9 ناموف بسحرب یموم هطساوب ارنا هک دوخ كلم نیمزب و داعلح نیمزپ

 تسا ناعنک نیمزرد هک ندرآ "لاو نوجو *دنورب دندوب هدروآ فرص ۳

 انب ذم دا | راکب انا رد یسنم طبس فصنو داج ینبو نیبوار ینب دندیسو

 یو هک دادی اشیا تو ارت | ینو + یرظنلا مظع حذم ینعی دندو

 ندزا یلاوحرد ن ناعک نیز لباقم هب یسنم طبس فصنو داج راو نیّوار

 لیارسا ینب نوچ سپه. دنادرکانب ییذم تسا لیارسا ینب نازا هک یراکرب ۲
 ناغیا ٌهلناقم جن EE عج ٥ هواش دو لیوا عاج یا دد ا

 داج شو نیبور یب دزن ار نهاکر املا نب ساخت لئارسا نو دنیا

۱ o 

 سا ی ۳۹ + دنداتسرف داعلج نیمزب یتنم طبس فصنو 4

 ۳۹ سیثر نانبا زا یکیره هک ار لیئارسا طابسا عیجزا یاب نادناخ رهزا

 داج ینبو نار ینب دزن ناشیا سپ ٭ دندوب لیئارسا ینب لیابق زا ناشیا یابا ۵
Eا کاپ ا اد  

 دیا هک لیئارسا یادخرب هک سا هنتف هچ نیا دنیوکیم نینچ دنوآدخ تعامج

 دنوآدخ زا زورما هنخاس یی ذم دوخ یاربو دیا تشکر دنوآدخ تعباتم ز ازورما هک

 رهاط ن ازا ۱ اردوخ زورما ات هک تسا رک ام یارب رونف a + دیادش درمتم ۷

 . تناغم زا نورما, اسید ضراع eT یک ماهخاسن ۸

 دیاهش دّرمتم دنوآدخ زا زورما اش نوچ دش دهاوخ عغاوو دیا هتشکرب دن وآدح دز ادخ

 یر وا یک نکیلو +دون دهاوخ بضغ لیئارسا تعامح يارب ادرف وا هک ٩

 اتو تک E شب تا نیش تا
 ابزاو دیوشن درمتم دنوآدخ زاو دیریکب كلم ام تورا سرد ون امار ویع تا

 ا دیک انب ام یادخ هوهب عذم یاوس دوخ یارب یعدم هکنیا رد دیوشن ر

 لیئارسا تعاج “یارب سپ دیزرون تنایخ مارح زیچ ؛راب رد حراز نب ن خم ایا ۳

 یب و نوار ینب هاکتآ + دشن كاله اهت دوخ ءاکرد صخت ناو دما بضغ ۳۱

 یادخ ءوهب × دکل ئارسا لیابق یاسور باوجرد یتنم طبس فصنو داج 7
 راک نیا رکا.تسناد تها رخ لاو او دادیم وا:نایادخ یاد هی یاد

 هک هم یصالخ ارام زورما دشاب هدوب دنوآدخرب تنابخ ءارزا ایادربت هارزا ۲



 هیدهو ینخوس یاب هتشکرب نوح ساتن زا ات ماهنخاس ی ذم دوج یارب

 + دیاغ تساوخ زاب دنوادخ دخ دوخ مئاڼب نارب یتمالس عایذو منارذکب ن نارب یدرا

 فود سیلاب متنک ایز ميهدرک یرابشوهو طایتحا هارزا ارراک نیا هاب ۶

 ۱9 تب نا | یادخ هوه اب اراش دنبوکب ام نارسی هب اش ن جرات

CARENینب یا اشو ام لابمرد ارن تو  A 

 -سرنزا ارام نارسپ امش ن ا ونو ا u ایش سپ تسا ہدراذک

 .كرادت دوخ ةهح ىع ذم ناخاس یارب متنک سہ » تشاد دنهاوخ زاب دنوآادخ

 درس دو اش ۳ ارد ات کل + هعمذ یارب هنو نخ وش ینابرق یارب هن منی هب ۷

 اا اجو ت اردنوادخ تدابع ات دشاب دهاش امزا دعب ام یاغلسن

 ۲ نارسب هب ايش نارسپ دنیا نامزرد ات مروا اڪ دوخ 'یتمالس عابذو ینلخوس

 اب ننبا ن امزرد رکا میت تنک سپ + تسین 'ںھہ چه دنوادخ رد اراش هک دنیوکن ۸

 فنا oR نون تفک مهاوخ ام ام هاکنآ کب نینچ ایان

 ۱9 رد هکلب هعنذ یاری" هنو یتخوس یابرق یارب هن دنتخاس ام ناردب لک

 و ادب یاسا زورما دش درمتم دنوآدخ ز زا هک امزا اشاح دغا دهاش امثو ٩

 هو می ذم اکالوس یمذو یدرا ۶ هبدهو ییاخوس “یاب یارب یت ذمو مدرکرب

 نازورسو نهاک ساخ نوجو ٭ مزاسب ۲ تس ۱ نکسم کور شپب هد ک ام یادخ .

 بو نیوار ینب هک ار یخ دندوب یو اب هک لئارسا لیابق یاسورو تعاج
 د ناشی رظنرد دین دندوب هتفگ "یسنم نو داج ۲

 دنوآدخ هک متن :اد زورما تفک یسنم ینبو داج ینبو ا ینب هب نهاکر زاملآ

 ارلیئارسا 19 دیا نیزرون دنوآدخرب ارتنایخ نیا هکن ج تسام نایمرد

 دزن زا نارورس و نهاک رزاملا نب ساخ سپ + دیداد یصالخ دنوآدخ تسد زا ۲
 ارربخ نبا هنشکرب لیئارسا ینب دزن ناعنک نیمزب داعلج نیمز زا داج ینب و نیبٌواَر ین

 ارادخ لیئارسا ینبو دما دنسب لیئارسا یب رظنب راک نباو «دندیناسر ناشیاب ۶
 یو نوار ینب هک ار ینیمز ات ناشیا ؛لتاقم یارب نا هرابردو دندناوخ كرابتم

 داج بو ا ر + دنتنکن نخ رکید دشا بارخ دندوب نکاس نارد داج 4
 ا ا ۳ دهاش O تندیمانافع ارام نا
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 ۳۹۹ ۳ عشوب دهن

 مسو تسیب باب

 e رلیئارس | دنوآدخ نوج رایسب یاهزور زا دعب دش عقاوو

 5 چ دوب نخ دروخاسو رپب عشویو دوب هداد یار 1 فرط رهزآ ناشیا

 2 نییلط ناشیا « ن نارظانو ناروادو اسورو اشم اب ارلیئارسا جیم

 تتیاوظ نیا همه اتیا ا هوهب هناره اشو ٭ ما نش دروخاسو رپ نم تنک

 كج ا رک تا بش یا تخت رر در چاک داسا دک ص
 و نا تیام اک اریضیاوط نیا تل + تا شرک

 میش هعرقب اش یارب باتفا برغم تمسب كرزب یایرد ات ماهخاس بولغم ک

 ارتاشیا هک تسوا اش یادخ هوهیو + دنشاب اے طابسا ثاریم ات ماهدرک

 ارناشیا نیمز اشو دنکیم نوری اش یور شہ زا ارناشیا كنار اش روضح زا
N EEE esرا سیا هتفگ اشیا یا ۳ هکن انچ  

 فرطبو دیراد هاگن تسیوتکم یسوم ةأروت رفسرد هچره لش هجوتمو دیشاب یوق

 نا نام یقاب اش زایمرد دکییآوع نیاب ات .دییاعم زوا ناوا تساو اچ

 تداپع اراهاو دیروخن مسقو دیئاننرکد ارناتبا نابادخ یاهمانو دیوشن لخاد
 هدرکز ورما ان هکنانچ دیبچب دوخ یادخ هوهب هب هکلب + دیکن نو دیاڼم
 هدرک نوری اش یور شپ زا و كرزب فیاوط دنوادخ اریز + دا

SE Eاش را ز لب د ا یارای زورا  

 کنج اش یارب 3 اش اش همه کار د فاش رک

 تن اردوخ یادخ هوهب لش هجوتم رایسب سپ * تسا هتنک امشب هکنانچ دنکیب

 ابو دییسچب دنا ننام اش نابمرد هکینیاوط نیا ةیقب اب هتکرب رکا اماو +دیئان
 کت ارد اشب ناشیاو دّیارد نایاب و دنا ترهاصم ناسا

 هکلب درک دهاوخن نوریب رکید اش روضخ زا ارفیاوط نیا اش یادخ هوهپ
 ات دوب دنهاوخ راح اغ نامشج ردو هتایزان اش یاهولهپ یاربو هلو ماد اش

 چ درک كاله تسا هداد اب اش یادش هوهن کوک نیمز نیا :! هکیتقو
 ج يابو لد ابو مرریم نیز مان لها ینیرطب زورمآ نم گنباو ۱
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 ا E هنیه ۷.

 تک اش ءراب ابرد اش 7۳ رک کیت ۳3 مام زا زیچ كب هک دینادیم

 ۷ هدتین نییزبنآزا فرح كبو تسا تش عقاو شا هه هکلب هداتفین نیمزب تسا

 هتنک اشب اش یادخ هوهپ هک کین یاهزیچ هه هکنانچ هک دش دهاوخ عفاو نینچو

 صضراع ایشرب دو رانیشه تسا كش عقاو اش یارب دوب

 تسا هداد اثب اش یادخ 0 6 کیت نیمز نیا زا اراش ات دینادرک دهاوخ

 دیئاغن زواج تسا هدومرف رما اشپ هک دوخ یادخ هه دهعزا رکا +دزاس كاله

 اترب دنوآدخ بضغ هاکنآ دیک نجس اراهناو دامن تدابع اررکید نایادخ هتفرو
 كاله یاس تا SER هک و کن نیمز نيا زاو دت دهاوخ هنخو فا

 ۱ * دش دیعاوخ

 مراهجو تسلب با

 ناروادو اسورو لیئارسا خامو درک ج مکشرد ارلیئارسا طابسا امت عشرب و

 هک تک موف یاب مشویو * دندشرضاح ادخ روضح نییلط ارناشیا نارظانو

 ردپ و مبهاربا ردب حّراط ینعی اش ناردپ هک دیوکیم نيج لیئارسا یادخ هوهب

 1 تدابع ار 0 دندوب نکاس بن فرط ناب يدق نامز رد روحان

 تبزذو ا اعنک نیمز یا رد هتفرک رهن فرطناز زا ۱ ر مهاربا اشردپو ٣

 ارریمتس 4 هوکو مداد قحاب اروسیعو بوقعبو + مداد وا ارنعتاو مدرک دایز اروا ے

 2 * دندش دورف رصب شنارسپ و بونعب و 9 رام ات مدد وسیعب

 ازا ارابس سپ ۽ متخاس التبم مدرک نآ طدورد ها هب اررصم هداتسرف هد

 اا ابردبو e نوری رصم زا ارامش ¿ ناردب نرجو * مدروآ نور

 دزن نوجو * دندو بقاعت مزاق رج ات اراش ناردپ ناراوسو اهبارع اب نایرصم

 ۳۳۲ اک ییرات نایرصمو ایش نایمرد يا دندرک داب ف دنوادخ

 رایسب یاهزور سپ دید مدرک یضعرد e ناینچو دبن اشوپ ارناشبا هدروآ

 نکاس نر فرطناب کینابرومآ نییزرد ارامش سپ *دیدوبهم نکاس نابایرد +
 نیا نو مدوم ماست اش تسدب ارناشیاو دندرک كنچ امن ابو مدروآ دندو
 كا وص نب قالبو ٭ مخاس كاله ائ روضحزا ارناشیاو و فرصت رد

 ا ارروج نب ماعلب هدانسرفو درک كنج لیارسا اب هتساخرب ام
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 ۷۱ 14 عش هب هنیعص

 ثسد زااراشو داد یه تکرب ار اش اذ موش ار ارماعلب هک مت متساوخن و ا

 قار ارا نادرمو فی کیر اعر دک نوا 4 + مدیناه 1 ۲

 دندرک كنج اش اب نایسوبیو نایوحو نایشاجرجو نارتحو نایناعنکو ن ابژرفو

 ود ینعب ناشیا هداتسرف ۳ ارروبنزو + مدو a ترش ۱ ازناشیاو

 ارد e چ ایش ع E شش تب نت روضحزا آدم رو دا

 ا AAS ۵ مداد امشب دیدومتن انب هک ارییاهرهشو نی تمحز

 ۳ دیسرتب هوب زا 8 ۳

 رک و رپ فا اس ناز E EEG EEE ص ورم

 دنسب یصاظ رد رک اه + دیئاغ تدابع a دک دوخ زا 0 تثدأع

 تدابع ۳ 5 دوخ یارب ۶ ورما سپ ا SE | ۳ هک دی ات

 ا تیدانع دند وب ار E ناردن هک امین هاو دون دیهاوخ

 ۳ a نم نم اماو تا نا نرو اش هک ار ا رايا دخ ءاوخ

 هدرک كرت ۱ E :ا اشاح دک با وجرد ا 12

 2 اردپو ام هک تسوا ام یادخ هوهب هک ریز + یا تدابع ارریغ نایادخ

 )شا رد ارگ ست یو در تم زا رصم هرمز زا
 ره

 « دقب و دن تشاد هاکن ميتشذک ناشیا نایمزا هکینیاوط مان ردو متفر 4۵ هار ی رد

 نوریب ام یور شپ زا دندوب نکاس نیمز نیارد هک اري ن ایر وما ینعی ۷"

Eعشوب اسب ا یادخ وا کار دوغ مهاوخ ثدایع وک  

 یاد واو تسا نیودق یادخ وا هکاریز دیک تدابع ارهوهب دیناوتین تفک موقب

 هد کارت ر رک دن دورا ها ارایش ید اک
Eدیبا ر نرظا اش و تسشکرب دهاوخ وا ایمادنا تا تدارک  

 ین دنتفک عشوی هب موق نک کاک هاله ازای تتسا هد مع 0
 ت

 هک دیتسه دهاش دوخرب ایت ترفد ِت سوی ٭ دوم مهاوخ تدا ۱ ا هکلب

 ۲ میتسه دهاش دنتنک دیک تدابع | اروا دیا هدون ر ایخا دوخ یارب تر ار هوهب
1 

ES):اردوخ یاغادو هک رود ده ا نام رد هک ارریغ نایادخ نر  

 ا ی دنتنک عشوب هب موق د لب راس لیام تا ۱ مپ هب
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 ۲ مشوی نیک ۳۷

 موف اب عشوب زور نارد سب + درک میهاوخ تعاطا اروا زاواو دون مهاوخ تدابع ٥

 اراتخس نیا عشویو + داد رارق مکشرد یتعیرشو هضیرف ناشيا یاربو تسب دع ۲

 هک طولی تخرد رز اجارد ارنا هتفرک كرزب یکتسو تشون ادخ ةاروت باتکرد

 گلنس ی لب مو یاب عشویو * تشاد ابرب دوپ دنوادخ سد دزن ۷

 سی تسا هینش بنک اب هک اردنوادخ نا یات هکاریز تسا دهاش ام یارب

 نعي موق حشوي سی دنا راکنا ار دوخ یا دوب دهاوخ SEE یارب ۸

 نون نب چ هک دش عفأو روما نیازا + دوغ هناور دوخ كل ار یکره ۲

 رد شدوخ كلم دودحرد اروأو دو هلاس هدو دص نوچ دنو ِ ِ

 + دندرک نفد تسا شعاج هک لاش فرطب مارفا ن سعود ما 5 حر ةا

 ماغو دندنام كنز عشوي زا دعب هکیعاشم یاهزور ۀهو 9 ههرد لیئارساو ۲
 + لندن تدایع | صد دنتساد دوب هد )۹ ۲ یارب E لع

 ةصحرد مکشرد وب هدروآ رصم زا لیئارسا ینب E یاهنارخاو ۲

 ناو دندرک ن فد دوب هیرخ هعیسق دص هب مکشردپ رومح ینب زا بوقعب هکینیمز

 هک سافیف شرسپ لت رد ارواو درم نوراه نب رازاعلاو + دش فسوب ینب كلم ۳
 + دندرک نفد دش هداد واب مارفا ناف رد



 لّوا باب

 دنشک هدرک لاوس دنوادخ زا لمئارسا یب هک دش عفاو ج تاغو زا .دعیو
PKSتب ادیان علاج اعا تبارک لوا ییلسکرف ام یارب هک  

 نوعمش دوخ رداربهب ادوهیو  ماهدرک ملست وا تسدب ارنہمز تامل ورم

 ون هعرفب وت هاره زین نمو م مک كنج ن نایناعنک ابو یارب نفر نک

 تاتاتک 9 دنا ادوهیو ٭ تفر وا هارم نوعمش سپ دما ماوخ

 + دنتشک قاب رد ارناشیا زا رفن رازه هدو دون میلست ناشیا تی ارنایزٍرغو

 تسکش ی نایناعنکو دندرک كنج وا اب هتفای قّرابرد ارقزاب یودآو

 یاهتشو شدنتفرک هدون بقاعت ارواو درک رارف قراب و × دنداد

 ریز كیرب ابو تسد یاتسشاب كلم داتنم تفک قّراب نوداو *دندیرب ارشیابو
 نم تافاکم نم ادخ ا هچنآ .قفاوم دندیچ یرب اههدروخ .نم مرقس

 تاج وا اگر و + درم ايتا اردو دندروآ ملشروهب ار وار ی کما

 ق ناز زا دعبو + دندینازوس نفت اررهش هدز ریشمش مدب ارو دنتفرک ارت هدرک

 كنجدندوب ا و بونجو ی هکینایناعک اب ات دندش ورف ادوهب

 لبق نوربح و دمارب دندوب نکاس نوربحرد هکین ین اعنکرب اونو + دینک

 5 ناکاسرب انآ زاو × دنتشک | اریاملتو نامیخاو یاشیشو دوب را ةبرق ناز زا

 هدز ارریفس هیرق کتا تنک بیلاکو چ دوب رینس هیرق نآ زا لبق رییذ ماو یارب

 دارب زانق نب یلیئتتعو +داد مارخ نزب واب ارهنکع دوخ ریو دبا خت

 رنخد نوجو داش زیبا ع دوخرتخد سب تیفرک ارتا باک کلجوک

 خالا زا رخد ناو دنک بلط ینیمز شردب زا هک درک بیغرت اروا دما ېو دزن



 !ناروادرفس ۳۷

 E | تنگ یوب x یھآوخ N 6 دا دوخ 10

 یاههمذچ بیلاکو كب یاههمنچ | ارم س: نادک کا برنج نیمزرد ارم

 راش زا یسوم نزرب ینیق نسو *داد واب ارنیئاپ یاههمشجو الاب 5

 موق اب و دنتفر ا دارع بونجم هک ادوهب یاب ادوبب ینب ءاره ناتسلخن

 تنصرد هک ارنایناعکو تفر نوعش دوخ ردارب هار ادوپیو + دندش نکاس ۷
 ادویبو ی دندیمان ا رەش مسا ا ۳ ها ےک دئدوب هد

 اب دنوآدخو + تفرکارشیحاونو نوّرتعو شبحاونو نولنشآو شبحاونو رغ ٩

 نوریب تسناوتن اریداو نانکاس نکیل درک نوریب ارت اتسهوک لهاو او دوبیم ادو

 بیلاکهب یسوم لوق بسحرب ارنوربحو ٭ دنتشاد نینهآ یاپبارع رز یک د ۶

EL ESTهک ارنایسویی نیماينب نیو + درک نوریب انآ  

 مااشروار د زورما ات نیمی ینب اب نایسوبیو نوریب دندوب نکاس ماشروا رد

 ۳ یو دندمآرب لی تن زین فسوب نادناخو E نکات ۲۳

 نازا لبف رهش نآ مانو دندرک یبوساج ارلیا تیب فسوی نادناخو *دوب ۳

 اررهث لخدم دنتنک یوب تيد ها نوری رهش زا هک ژریدرم ناو + دوب زو ؟ ۲
 هال یانن ناشیاب روش لهدم شپ تو مه نا اوت اب هک نب ناشن ا ی ۲9۵

 اوت رک اهر شنادناخ یا اب ردرم ناو فن الف ز ریش مدب اررفیش سپ ۲

 نام ,نشما زورما ات هک دیمان زول | ناو دوم انب یرهش هتفر نایتح نیمزب درم
 نانکاسو ن زا تاهدو كتعت لهاو را تاددو ناش تیب لها ینتو هک تسا ۷

 TA ۷آ تاهدو ىد ناکاسو نآ تاهدو ماعلبی ن ۳ 1 تاهدو رود

 لیتارسا نوچو + دنشاب نکأس نيز نار د هک دنتشاد تیزع نایناعنکو درکن ۸
 دی تند کچن ور ا کد دا ناتاعکرب دندش یوف ٩

 راشا:نایمرد ن E رکن شرف دندوب ۳۹ هک است ابناعک

 نوربب ار لوله ناکاسو نورطف ناکاس نولویزو  دندنام نکاسرزاجرد ۰
 تانک امارت چ ردندنام نکاس ناشيا نايب د ناینامنک سپ درکن

 اربوحرو قیفعو هبلحو بیک او بلخأو نودیص 0 رکع ناکاسرهشاو ٥١

 تنوکس دندوب نیمز نا زا نکاس کیابنامک نارد نایریشآ سپ ٭ درکن نررب ۲



 ا ۲ ناروادرفس

 تیب ناکاسو سمش تیپ نانکاس یلاتفنر ٭ دندرکن نور ارناشیا هکآریز دنتفرک ۳

 يضر تفرش دند وب نیمز نآ نکاس هکیناینامک نامرد نقی درک نورب ار تانع

 ۳ وپ دامیر قا اا اک وا کک اک

 سپ # دنیا دورف نابایهب هک دنتشاذن هکاریز دنخاس دودسم ناتسهوکب ارناد 0

 نکیلو دنشاب نکاس سراح هرک رد ر نولي ارد هک دنتشاد تیزع نابرومآ

 دیو دخ هدرا ذکر نایاب هرج: ضرك لڑکا مو نادا 5 سروش
 + دوب رتالاب ات ملاسزا او میرقع یالاب رسزا نایروما

 موذ باب

 هکینیمزبو مدروآربرصم زا ار اراش تنک نما کوب لاج زا دنوآدخ ةتثرفو ۱
 مهاوخن دباب ات اش اب اردوخ دهع منکو مدرک لخاد مدروخ مسق اش نارد

 د کیا ایام مو کک وا یو ییا ناک کک یقه کش ۲

 ارناشیا عفکزبن نم اذ ی کاک هک تسا راک هچ نیا دیدیتشن ارم نضم اش نکیل ۳

 دوب دنهاوخ اهراخ اش یاهرک رد ناشیاو وگو مهاوخن نوربب اش روضح زا

 ارنا نیا دنوآدخ ةتشرف نوچو *دوب دنهاوخ ماد اش یارب ناشیا نایادخو 6

 کوب ارناکب ناو +« دنتسیرک هدزک دنلب اردوخ زاوآ موت تفک نا ینب یاب ه

 ارموق عشوب نوجو ٭ دندینارذک ینابرق دنوآدخ اجناردو دندان مان 7

 ۲ نرو ترس ارنیمز ات دنتفر دوخ كلم و لیارس هناور

 كرزب یاهراک ههو دندنام هنز عشوب زا دعب هکیخیادمم ایا ماتو و عشوی مایا یا ردو ۷

 چ كندو تدابع اردنوآدخ موق دندید دوب ا یارب 1

 دودحرد ارواو + درم دوب هلاس هدو دص نوچ دنوآدخ "تب نو نب عشوی و
 ې دندرک نفد شعاج هرک لایش فرط مارفا ناتسهرکرد سراح ةتعرد شکل

 دنتساخرب رکید ةقبط ناشیا زا دعب و دنتسوپپ دوخ ناردپب زی هبط نآ اقر
 اف | شو +× دنتسنادن دوب هدرک لیئارسا یارب هک اریلاعاو دنوآدخ هک ۱۱
 ح

 مم حح

 ۰ _ك

 یردخ بک + دندو تدابع اراهلع و دندیزر و ترارش ت ارد
 تم

 . 1 2ة ۳ ۰ ۰ ل ۰۱ + < ۰

 ےس



 ۲ ناروادررنس 0

 دندرک نج sy یورپپ دندوب ناشیا فارطارد هکینیا وط ۳۳ ا ۳

 تدابع ارتوراتشعو لعب هدرک كرت ارهوهیو + دنضکارب اردنوآدخ مخو ٩

 ناکدننک جاران تسدب ارناشیا دش هنخورفآ لیئارسارب دنوآدخ مس یو  فدو 5
 قدر وال اوطاب هکیاتشد ,تسدب ارناشیاون دنیا وراغب ارت اعمل ات دیس

 هکاج رو دنیا تموانم دوخ نانشد اب دنتسلاوتن رکید هکیدحم تخورف ٥

 هنک دنوآدخ هکنانچ دویم ناشیارب یدب یارب دنوادخ تسد دنتفریم نوریب
 ا دنفش راتفرک یکنت تیاهنب و دوب هدروخ مق ناشیا یارب : دنوآدخ هکنانچو

 ٭ دنداد تاجن ناکدنک جارات تسد زا ارناشیا هک دینازیکنارب نارواد دنوآدخو ۲

 کاتر رغ نایادخ.بنع رد هکاریز دندوشن تعاطا اردوخ نارواد زابو ۷

 ا د ا دونی دره ناشیا هکمهار زاو دندرک نجس اراہنآ

 وار نوچو *دندوفن لع ناشیا لثمو دنتشکرب یدوزب دندرکیم تعاطا ۸

 نآ رايا ماترد ارناشیاو دوبیم رواد اب دنوآدخ !یبرب نارواد ناشیا یارب

 ناشیا هک هلان رطاتحم دنوآدخ هکاربز د دادیم تاج ناشیا نانشد تسد زا رواد

 ٩ : عفاوو ٭ دشیم نابشپ لی ناب دوخ ناکدننک متسو نالاظ تسد ز 5

 هشزيکنا هنتفرتشیپ دوخ ناردپ زاو دنتشکیمرب هرب ناشیا هک تفای ت و رواد نوچ

 دب لاعا زاو دندرکیم نج هدون تدابع اینو دندرکیم یورپ ارربغ نایادخ

 لیئارسارب دنوادخ 2 اذهل ٭ دنتشاذکیف یفاب یزیچ دوخم یثکرس یاههارو ۲

 زواج مدومرف رما ناشیا ناردپ اب هکیدهع زا موق نیا هکنوچ تفکو اش جا

 شنافو و: شوب هک اراهتما زا كي چیه زین نم +دندیشن ارم زاوآ هدوم 0
 مامزای اه او لیارسا ان در ماوخن نوری رکید ناشیا روضح زا تشاذکآو ۲

 كولس نارد دنتشادهکن ناشبا ناردپ هکنانج هتشادهکن اردنوآدخ ینیرط ایا هک

 درکن ن ناو رم تک رجب هتشاذکاو ار فب اوط نآ دنوآدخ سپ + هناي دون دنهاوخ ۴

E٭ دوه ملسن عشوی تسدب  

 هوس سیب سن بت

 مس باب

 رسا ا اه هل اوت ات تعانکاو درع هک اوظ دننانبا سی 1



 ۷۷ ؟ ناروادرفس

 لیئارسا ینی تاقبط ات *دندوب هتسنادن ارنامتک یاهکنج هه هکیلنآ میج یمپ
 هجو چ! رتشپ ارنا هک انا ینعی دهد ملعت ن اغا ار کلنحت دنوش دنشناد

 هڪ نایوحو ناینودیصو ن ایناعنک عیجو ناینیطسلف زاد 0 × دنتسن ا دین

 و × دڼد ا زاتسهرکرد

 یارک ترم درک دنهاوخ تعاطا دوپ ی ناشیا نار دک یوم

RSنکاس نایسوبیو نایوحو ن ؛زرفو ناب ؛روماو ن نایتح  RE 

 ناشیا نارسبب اردوخ نرارتخدو دنتفرکیم ینزب دوخ یارب ارناشیا نارتخ

 رظنرد هنا AEE e تدابع | ام نایادخو دندادم ۷

 ۰ تص

 اراهتب و العب هدون شومارف اردوخ یادخ هی ىر دنسیان دنوآدخ

 ناک تشدب زا نک هفخ وفا لی ارسارب دو اک دغ تداع

 لاس تشه | رياتعشر ناشوک لیئارسا یو 2 نیر مارا هاشداپ مياتعشر

 یی ارنا دنر اح دندرک دایف دنوآدخ دنوآدخ دزن لیئارسا یب نوچو 4 دندرک یدنب

 واو تشاد ایرب اربیلاک كچوک ردارب زانق 2 لیت ینعی "تنهد تاجن لیئارسا

 یرواد ارلیئارسا ینب سپ دش لزان وارب دنوآدخ حورو +داد تاج ارناشیا
 دب ار مارا هاشداپ اس هی مت تقر نوری كج یارو تر

Eتو * تشک یلوتسم مياتشر ناشوکرب دن  

 رداد زا یار یو « درم زانق و , لیتع نا و کس -

 دزن ارقیلاععو نومع یب واو * دندوب نیزرو ترارش دنوآدخ رظنرد ی

 + درک ان اتکا اره ناشار داش کش الی سا و دا هدرک عج دوخ

 ین نوچو + دندرک یدنب لا نی ارباوم هاشداپ نول لیئارسا یتبو

 ERT ق دنوادخ رم ا 1

 ا و دات نا ۱ تا 0 ول ی ار

 ون س دوخ تسار نا ناررب هماج ریزرد ارن ۶ تخاس دوخ یارب ارب دوب عارذ



 ح نارواد رفس ۳۷۸
 سس و

 * دوب یر یا درم نر تشاد هضرع ا اوم هاشداپ نال دزن ارناغمراو ۷

 ا انااا نانا دش ا ذ ناغمرا نتشاد هضرع زا نوجو ۸

 هاشداب یا .تنک هتشکرب دوب لاعلج دزن هک ادب ئار وتا شدوخو + دون ٩

 نوری وا شپزا نارضاح عيه و ا ایات ک مراد وت یارب ینفم یننس

 تسشنیم دوخ یاتسبان ۀناخ الاب رد یئاهنب واو دش لخاد یو دزن دوها و * دنتفر ۰

 دوتیبا و + تیساخرب دوخ سرا سپ مراد وت یارب ادخزا یالک ت فک دوهبا ۲۱

 شکشرد ناو دینک شیوخ تسار نار زا ارریفخ هدرکز ارد اردوخ پچ تسد

 ا هکاریز دیاشوپ ارهفبت هیو تفر ورف زین شاهغین اب نا اکو *درب ورف ۲

 یاهرد هتفر نوریب زیلهدب دوهیاو * دیسر تالضنب و دینکن نوری شکشزا ۲۳

 کید 1 ناک دوب هتفر وا نوچو × درک لنق هتسب یورب ارهناخ الاب

 ن شا ۶ ره اردوخ یا اب+ایفی فک ی تسا لفق هناخ الاب یاهرد كنب

NER oدندیشک راظتناو  Eدونکن ارهناخ الاب یاهرد وا نوچو  

 ۳ اك ىا كوو فر راجا تک اردک س

 هب هنشذڪ كنس یاهندعم زاو تفر ردب دوهبآ دندشیم لطعم نانیا نوچو ۲

 تخاون عارفا ناتسهوکرد ارانزک دش اجنا لخاد نوچو ا دیسر تمالسب تریعس ۲
E ES IAنادیابو *دوب ناشیا یر شی واو  

 هدرک ملسن ام اش تسدب ارامش نانمشد نانو دنوآدخ اربز دیئایب نم بقع زا تفک

 ف کا ا کور شیپ ارنئزا یاهربعم لش ورف را بقع زا سپ تسا

 ار نایاوم زا رفن ا 9 د ردوو ک وع یدک انشا

 نایاومزور ۳ + تفابن یئاهر یکو دنتنک 5 ر کنج E ا زەب ۰

 . . # تفاأي IL داتشه, نیمز و د دش لادا لتارسا کدر ٩

 تک ۳ ۱ ا ا ناشی زارفن دص شب و

 × داد تاج ار لیئارسا زین وأو

 < دن لب : ام گرا د e ینز



 1 ادل

 یخو رف دک تتطان روصاحرد هک نامک هاشداپ نیباب تسدب ارناشیادنمادخو

 لیئارسا ین یبو ۶ تشاد تنوکس انا تشورحرد ا دو ر قر وا

 لیارس | ییربو دوب نینهآ بارع دص ت اروا کار ز دندرک دایف دنوآدخ دزن

 ار لیئارس ۱ تو دین نز هین هروب نامز نا ردو دز را لاس تسيب ۽

 ناتسهوکرد لش تبیو همار نارد هک هروبد لخن ریز واو *دونیم یرواد ه

 هداتسرف وا سپ + دندمایم یو دزن یرواد ةهجم لیئارسا ینبو تسشنیم دوب مارف 1

 رما لیئارسا یادخ هوه ایا تفک یوبو دییلط یلاتفن شداق زا نوچ قاراب
 شیو یلاتن ینبزا رفن رازه هدو نک رویا هوکبو ورب هک تسا و

 ربتهب شرکشلو اهبارع اب ارنییاب رکشل ر ادرس ارسیسو ٭ریکب دوخ ءاره ارنولوبز ۷
 رکا تک ریو قار ات مدام ست ۱ نیشک و ت دونا نوشیف ۸

 نکیل ر ون هاره بلا تفک * موری یئاین نم هاره زکاو موریم یئأی نم ءاره

 ینز تسدب ارارسیس رس دنوآدخ ریز دوب دهاوخ مارکآ وت یارب یوریم هکر فس نیا

 نولوبز قارابو تر نفاد قار ب هاره هتساخرب هروبد سپ تخورف دداوخ ۰.

 شماره هروبدو دنر وا باڪررد رن رازه هدو درک ۳۹5 شداقەب او

 ادج یسوم نزردارب بابوح ینب زا ینعب نرابنیق زا اردوخ ینیق رباحو + دار 3
 +× تشاد اب ب تسا شداق اغ درت هک ياتصرد طولب تخرد دزن ار شیوخ میخ هدرک

 سو

 یو

 2 یهودی موز هوکب عونبیآ نب قار اب کد نداد ربخ ارسیربو

 دندوب یو هره هک اریادرم عیج و نیما اع نصر هزار یا ده

 تسا نیا زیخرب تفک قارابب هروبدو * درک عج نوشیف رپن ات ام تشورح زا 4

 ون کور شب دنوآدخ ایا دوم 0 ماست ون تعس ارارسیس دنوآدخ هک ر دوز

 ٭ یو بقع زا رثن رازه هدو ا روبات هرک زا قار نت هر نوڪ

 من : قاراب شیب ریشش مدب ار شرکحنل ناتو امارع یانو ارسیس دنوآدخر ٥

 اباّرع یارابو »درک رارف هدایپ نا Ea ر زا ارسیسو تخاس 1

 دنداتفا ریشم ر مدب ارسیس رکشل عیجو دون بقاعت ایت ال تر ا

 درک رارف هداپ ینیق رباح نز لیعاب رد اب ارم ارسیسو دنا ی 7

LF ۱/۸لیتابو +دوب ملص ینیق رباح نادناخو روصاح هاشداپ نبباب مرا  



A.ه نارواد رفس  
 س تستی

 درکرب نم یوسب نم یاقا یا درکرب تفک ریو تما نوریب ارسییس لابقتساب

 تفك أ ارکو واو e یا ارواو کرب < یو ۳ سپ نرمو ۹

 لوس زاد ای یکاد هک ی واو ۰

 اررداچ جم رباح نز لیعایو ۷ یف وکب تس ا کاک درک ارک ۱
 دییوک شا هقیفشهب رزم ا e یو دزن n ا اب

rكنياو درو دوب نیکنس باوخرد یتسخ زا وا هکاریز تفر ورف نیمزب کن انج  

 022 ا نویی نامان لعاب دوم بقا اار یاراب
ENISهداتن ءا هدرم ارّسیس کلنیاو دش لخاد یو جزن سپ مھدب ن  

COTکو ارناعنک ٥ اشداپ نیبای اد زور نارد سپ *دوب شأهقیقش رد  

 هدایزو هدایز ناعک ع5 ی اربا لفارس ی ےس و کاش لیلد لارا ۵

 “^ ےہ

 حج. < ےل و

rp 

 و داس کاله زن :اعک هاگد داپ نسیات E ای ی م الیتسا

 جم بل
 ناور شپ هکنوچ ««دنتنک تناوخ دورس معونبیا نب قارابو هروبد زورنا ردو
 ه دن دوم ملسن ۳ اردوخ سوقن 0 گنوچ هات در شىپ ناد

 ر Rb 1 تان اوخ ت ست > یارب دوخ نم

 میش یارح زا کیتقو ید | نور رس زا کیت تر یا جز

 E OE 5 ه دش ۰ E دخ روضح ز اک

 نارفاسمو ه دوب مش كرت اههارهاش ور جات مایارد ه تأنع نب ریش

 نم ت ه دندش دوبانو ال 8255 ناواح + دنتفریم فراعتم ربغ یاههارز

 سپ هدید رایلخا اردیدج نا رایادخ ٭ تس ارب -رب ردا ا ارد همتسأخرب هروبد

 ادېپ زينو یرپس ه لیئارسا رد رفت رازخ لهج نایمرد ه دیسر اهزاورد رد كنج

 تداراب موق نایمرد اردوخ هک «تسا ليام لیئارسا ناکام نم بلق * دشن
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 ۲A۱ ناو واد رفس

 دیراوس دنس یاهغالار یا + دیناوخ كرابتم اردنوادخ دس هدندون مسن ۱

 ا دک لیل ایا دیتسه كلاس قیرطربو و

 دکب ناییاودنوآدخ لداع يا انار د ۶ بیا ئارادا زادناریت

 ورف اهزاوردب دنوآدخ موق هاکنا ه لیئارسا تموڪحرد اروا ٌهلداع اکا

 زیخرب ه ناوخم دورسو وش ر ادیب وش رادیب « هروبد یا وش رادیب وش رادیب 2
 ديا زب ینا دو ارس | عونیا رسپ یاو قاراب یا

 2 زا * تخاس طلسم نارابجرب ارم دنوادخو ,دنتفاب طلسن موق ناکرزبرب

 او هو یو اب نیمی وت بقعرد هتسا قیلاعرد م ناشیا تم هکیانآ دندمآ

 E ارارا فص یاصع هکیانآ نولوبز زاو دندما ہا نارواد ریکام

 ءدوب زین راکاسی نانچه دوب قاراب هکنانچ هدندوب هروبک هارمه راکاسی نارورسو

 * دوب مظع نبوآر بوعش دزن لد یاهرکف هدندروآ موج یداوب وا بنعرد
 نوع زن لد تاکو و یونس اراه اک ف ااو ےک ع ار

 اد دک ارا نا دوو ھا کاک ا بفرطناب داعلج ۲ دوب مظع وار

 نولوبز * دنام نکاس دوج یاهعلخ ٍدزنو هتسشن ایرد اکی ریمآ هدون كنرد

 یایدنلبرد زین ییاتفنو هدندومن ماست توم رطخ | ناج هک دندوب یوق

 . دندو هلناتم ناعک ناهاشداپ ءاکنا هدندرک كنج نی ناهاشداپ + نادیم

 ر کج. ناساز  دندربن شن تصننم حشو هود یاهبآ دزن كتعترد

 نآ دوبر رد ار :اشیا نوشیف ره e E دوخ لزانم زا ناکراتس

 هاکنآ × یدومن لایاپ ارتّوف نم ناج یا «نوشبق رهن ینعب مدق ره

 "تشرف # ناشیا نارواروز ننخات ینعی نتخات بسب «دتفرک ندزاپ ارنیمز
 هکریز هدینک تنعل یخ! ارشناکاس هدیک تنمل ارزوریم دیوکیم دنوآدخ
 لعاب + دیا تناعا نارابج , نایمرد اردنوادخ ان هدندمان دنوادخ ٍدادماهب

 تام ۱ + داب كرام نوشت رداج نانز زا داب كرابم نانز رثاس زا « ینیق رباح نز

 تمسد + دروآ شیب هناکولم ينرظ درد ارریش رسو هداد کوب ریشو تساوخ 7

 ارارسیس ف هلع يکچم اردوخ تسار تسدو هدرک زارد چ: اردوخ

 لس ج شیاپیاپ درن × تخود ورفو تفاکش اروا هفیفسو ه تفس ارشرس هدز 9



TAFTناروادرفس " 

 × داتقا هتشک اجتآرد دش مخ هکیئاج « داتا نش مخ شاهی دزن هدش زاردو داتفا

 شاهبازع ارج «(دز سن) هکبش زا ارسیس ردام هدز سنو تسیرکن هچیرد زا ۸
 یاهبوت : ایت × دیامښیم لق شیاپباژع یاهیخرچ ارجو خا ندمارد ۲۹

 ای درک اک رنک اردو ناخس وا نکیل هدنننک یو باوجرد شدنمشناد ۲

 ارسیس یاربو «درم ره یارب رتخد ود رثخد كی « دننکیف مسقلو هتفاین ار تمينغ
 یانراکنر تخر «یزودبلق یلنراکنر یاپخر یسبنغ ه كنراکنر یاهخر تمینغ

 كاله تنانمشد عیج دنوآدخ یا نیه ب ناریسا یامدرکرب هور ود یزودبالق
 نیمزو هدکیم عولط شتوفرد هکیتقو دنشاب ا ل وا ن نابع ااو « دن وش

 × تفأی ا لاس لهچ

 مش با
 تسدب ارناشیا دنوادخ سپ دندیزرو ترارش دنوادخ رظنرد لیئارسا ینب

 بب و تفای الوتسا لیئارسارب نایدم تسدو *دوف ملسن لاس تنه نایدم
 دوخ یارب دشابیم اههوکرد هکاراهذالمو اهراغمو اهفاکش ليال ینب نایدم

 نا قرثم ینو قیلاعو نایدم دندرکیم تعارز لیئارسا نوچو +دننخاس

 بارخ هّرغەب ات ارنیمز لوصحم هدز ودرا ناشیاربو + دندر ی موج ناشیارب

 ناشیا هکاریز eK یقاب غالاو واکو و دنفسوکو هقوذآ لیئارساردو دندرک

 ارناشیا ننارتشو ناشیاو دندوب راشیب لم لس كمارب دوخ یاههمیخو یشاوم اب
 بصا ليسا نوچو × دن دش لخاد نیمز نتخاس بارخ ةه و دوبن یباسح 1

 دش عفاوو *دندروارب دای رف دنوادخ دزن لیئارسا ینب دندش لیلذ رایسب نایدم ۷

 ۶ ۳: ۳ ۶ دوم هناقتسا دنواتخ دزن نایدم تد زا لیارما ی نوح ۸

 ۰ ےس

 نم دیوکیم نینچ لارا یادخ هوهب تنک ناشیاب واو داتسرف لیئارسا ینب یار
 تسد زا اراشو + مدروآ نوربب دنب ةناخ زا اراشو TF رصم زا ارامش

 نوریب اش روضح زا ارنانیاو ج یئاهر ایٹ ناراکمتس عیمج تسد زاو نایرصم
 نایادخ زا متسه اش یادخ ی متکاشبو ۳ ن هد

 "هتشرفو + دیدیشن ارم زاوآ نکیل درتم دیکاس ناشیا نیمزرد هکینایروم

 دوب یرزعیآ شاوي ي لام هک تسا هرفعرد هڪ یطولب تر ریز نسا دنوآدخ



 TAT ۲: او واجر

 نا زایدم زا ارن آن دیرکی دک وا دنک ن کک ری و

 eT ر دود هتشرف سپ + دک ۲

 سپ تسام اب هوهب رکآ نم رم ٍدنوادخ یا ها تک اریو نوعدج ٭ تسا وت اب 1

 یارب ام ناردپ هک وا بیت لاعا میمج تسایو ت تسا نش عقاو ابرپ هه نیابارچ

 نا نکیل دروان نوری رصم زا ارام دنوآدخ هر هک دنا هتنکو 2 رک لا

 یورب هوب : هاکنا ٭تسا هدوم ملست نایدم تسدبو هدرک كرن ارام دنوآدخ

 نم ایا هد اهر نابدم تسد زا ارلئارساو ورب دوخ ترق ناب تنک هدرکرغن
 مد AE انک دنوآدخ یا ها تفک یو باوجردوا ٭ مداتسرفن ارت

 نيرنڪج وک مردپ هناخرد نمو تسا هه زا رتلیلذ سو نم نادناخ كنيا

 رفن كي لم | ارناي دمو دوب ماوخ ون اب نم انيق تنک ریو دنوآدخ یک 1

 نر نیا سپ اب ضیف وت رظنرد نالا رکا تنک ریو وا داد  یهاوخ تسکش ۷

 دزن ات یورن اخ زا هک مراد شهاوخ سپ ۷ یفزیم فرح نم اب , هکنآ یتسه ون هک اغب ۸

 + یدرکرب ات منم نم تفک ار ذکب وت روضح هدروآ اردوخ ٌهبدهو مگر وت

 نضاح مرن درا نیا كي زا ریطف نان یاهصرفاب لاغزبو تفر نوعدج سپ 8

 تخرد ریز یو دن ارنا هتیاذک هماکرد ارتشوک باو یدبسرد ارتشوکو تخاس
 ارریطف یاهصر قو تشرک تنک اروا ادخ رخو * دان یو شیپو دروا طولب ۲

 هاکنآ + درک نانچ سپ زیرب ارتشوک باو راذکب ضص نیا یور ربو رادرب ۲

 ارریطف یاهصرقو تشوک | هدرک زارد دوب شنسد ردهک اراصع كون دنوآدخ ۀتشرف

 دنوادخ ةتشرفو دیعلبارریطف یاهصرقو تشوک نمارب عضم زا شنا هک دون سا
 تسا دنوآدخ ؛تشرف وا هڪ تسناد نوع دج سپ ٭ دش بیاغ شرظن زا

 ےہ ¢

 ی هتشرف کنوچ ۷ دنوادخ یا ا ا

 ارد ی نوعدج سپ ی
 نایررعیا هرقعرد زورما ات هک دیمان مول اش هوهب ارنا او درک ای یادم و یارب

Sm SSI TS 
 انفو نک دهنم تسا تردپ نآ زا هک ار حذمو ریکب تسا وا

 یک ذم هعلق نیا رسرب دوخ یادخ هوهب یاربو + اغ عطف تسا ن نآ دزن هک ارءریث



  TALنارواد رفس 1

 "نابرق یارب یدرک مطف هک هرینآ بوج اب هتفرکأر ر نمود واکو نک انب سر قفاوب
 کیعونی تشادرب اردوخ نارکون زا رفن هد نوعدح سپ # نارذکب یناخوس ۷

 راک نادرفو دوخ ردب نادناخ زا کن هما ادوف و کک اتو ای

 نامدرم 9 درک بشرد زا سپ درک تسناوتن زوررد اراک نیا دیسرتیم ۸

 راکو رب دوب نا دزن هک هریثآو نش مدینم لعب دم كنيا دنتساخرب € رد رهش

 هک تس دنتفک رکبدکی اب ا ۳

 رم ترا نوعدج دنتنک دندرک صعو تفابرد نوچو تس | هدرک اراک

 روای نوریب اردوخ رسپ هتک رو وب هب رهش نادرم سپ * تس | ہدرکارراک نیا ۰

 ۷ تسا تی رب دوب نا دزن هک ارهريشاو هلخاس مهتم ارلعب عدم هک اریز دریم ات
 هو تا لس یارب شاپ فک ندوب ةتساخربیا دضرب کاکی شاوی اما ۱

 ادخ وارکاو دوش هتنک چ نیه دبات هج اح وا یارب هکره دیناهریم اروا اغ باو

 خم اچ تنا هام مدهتم اروا حذم یک کک اج اک د کک یاب ا ۳

 عد هکاربز اغ اخ وا اب لب ان دیراذکب تنکو دیمان لرب اروا زور نآرد
 ماب قرشم بو قبلاعو نایدم لها عیج هاگنا . *تسا هخاس م دهم اروا ٩

eارنوعدج دنوادخ حورو + ددز ودرا لبعررب یداورد هدرک روبعو دندش ک  

 نالودرو + دندن عج کو بتعرد ری لهار تخا ون اراک ن رپ تخاس سبام ۵

 یلاتننو نولوبزو ریشأردو دندش ی ی وو زین ناشیا هک داتسرف یسنم یاقرد

 ارلیئارسا رکا تفک ادخم نوعدجو # مت ناشبا لابثتسابو داتسرف نالوسر ٩

 تسوپ هاگتیرخرد نم كني + داد یهاوخ تاجت نم تسدب دوخ نفع بحرب ۷
 مهاوخ دوب کت نیمز یارب و دشاب تسوبرب طقف منیش رکا 3 مراذکب ییعشپ

 نینچخفر + داد یاوخ تاج نم.تسدب دوخ لوق بحرب ارلیئارسا هک تسناد ۸
 ر وا کا نا رب کر 1 ارتسوپ هتساخرب یدوزب و۹ تایپ 8

 هبت م كي نیهو دوشن هنخورفآ نم رب وت بضغ تفک ادخء نوعدجو » درشفی ۳۹

 قاهننب تسوپ م نيا ما e تسوپ اب طقف رکید : ةعفد كي تفك ۶ مهاوخ

 طقف تسوبرب هک درک نانچ بش ر د ادخو + نبش نیمز قانربو دناب كذخ «.

 ٭ نبش نیمز ییافرب و درب یخ



۷۳ 

Ao ۷ ناروادرفس 
 ڪڪ `

 متنه باب

 دزن هتساخرب درب دوز عج مع دندوب یو اب هک موق ئ ا اب ىغا نوعدج هک و

 یداو رد a هوک زد دزن ناشیا لابشب ن زایدم یودراو دیدز ودرا دورح ؛هشچ

 اراب هک دننا زا هدایز دنتسهوت اب کت تاک نوعدج هب دنوآدخ و ٭ دوب

 ارام ام تسد دباب هدومن رع شا لیا ادابم ماف ملسن ناشیا تسدب

 دشاب ناسارهو ناسرن هک سکره وکب هدرکادن موق شوکب نالآ سپ + داد تای

 ٠ دنتشکرب موق زا رفت رازه ودو تسییو دوش هناور هتشکرب داعلج هرکزا
 دزن ارناشیا دنا هدایز موف م زاب دوس ٭ دندنام یفاب

 9 رم ربا موکو تب | وه حد جن ارناشبا ان روای

 ارموف نوجو رر ووا دورن ون اب ن | موکو نب | رکارهو تفر اوج

 وو نابزب اربآ هکره تفک نوعدج هب دنوآدخ دوب هدروآ بآ دو

 دو هش مخ دوخ یونازرب کره نینچهو راذکب اهن ار وا دشونیم كس هکنانچ

 موف هی عیجو دوب رقن دصیس دندیشون Ea .راهدب تسد هک انآ ددعو

 دصیس نباب ت تاك نوع دج هب دنوآدخو + دندیشون بآ نش مخ دوخ یونازرب
 دوغ م ها وخ مو تقوا :ابدمو م هدم تاجا OEE کهن

 ایدوتب یاهانرکو همون ورک سپ ٭ دنورب دوخ یا موف راس سپ

 ا لو داتسرف دوخ میخ لیئارسا نادرمرئاس زا | ار سکر ھو دنتفرک تسدب

E EER ET ENT 

 دنوآدخ بش ناهردو  2 TTوت تسدب ارنا هکارز ای

 *ور ودراب روف دوخ مداخ اب یر نفر زا کا نکیل 4 ما 4 ملت

 زا دعب یونشب دنپ وکب نا ا  Eیک 4 دد دهاوخ یوق

 دندوب دود هک ینار اد حالس :راکب هروف شمداخو وا سپ 7 یاوخ وز

 یداورد راشی م لثم قرش« ینب عیجو قیلاعو نایدم لهاو هب دندمآ دور

 هرامش تسا باسح یب ایرد راک رب هک كبر لثم ارناشیا نارتشو دندوب هلخت

  2تفکیب هدرک ناب یاوخ نکو یدرم هک دید دبر نوعا نو



  CATنآرواد رغس ۷

 نی اطلغ نایدم یودرا نابمرد نیوج نان درک ناهو مدید یباوخ كني 13

 ا ا یک ر ر 0 درا ناک ر اوا دراو همی نش

eنوعدج ریثشزج تسین نیا هک تفک یو باوجرد شفیفر ٭ دش نهپ ترور  

 ب تسا هدرک میاست وا ت ON ا اروپا :

 میاد و لان نعد نرو ۱3

 هدرک ماست ا این اعم یودرآ E هک اریز دیرزخرب تانک قر

 ناثیا زا کیم تسدبو تخاس مسفنم هقرف ۳ ا 2 تسا ۳

 نەرب علضک ناشیابنو ESE ووپ اهلعشمو داد یلاخ یاهویسو اهانرک ۱۷

CESSESانچ مه اش مکیم نم هچر + میرب ودرا کا ریش یکی  

E SER SASف ا مو راک دم ساب  

 نوعدج سپ + نوعدجو دن دنوادخ (ریشش) دئوکیو دیزاونب اراهانرکو د درا

 هه حوا بدن یدو ۳ مود ساپ یادتبارد دندوب a و

 تسد رد هک ارام :ویسو دننخاون اف دند وب E * کشک نی

 اراپاعشمو دنتکش راه لس دننج اون اراهانرک هقرف هس رهو × دنتسکش دوو ۵

 ریش ت دندز ادصو 9 ۳ هتفرک دوخ IAT تبلت ۳ اهات کو بح تسدب

 رکد یاو دنداتسیا ودرا | فارطاب دوخ یا یک ر ھو + نوعدجو دن :وادخ ۲

 EA ' نوجو Eee ناف ۲

 ناشیارکشلو دینادرک رکشل ات ربو شقیتررب ارسک ره ریثمش دنوآدخ دنخاوت

 درک اف تسا تابط دز نو تب و

 + دندون بقاعت ارناي بدم نش عج ی نم ET یلاتفن ل نارو 2

 نایدم اب ٌلباقم ةيجم ,EN ما ناتسهوک “یاب ¿ نوع دج و ار

 مارفا 3 سا ناخبا یش ترا راب تیب ات اراھباو ا

 ناب و شود بکذوب بنارغو بب دنتفرک سد زار هر ES راهبا تش عج 10

 دا کدو دنتنک بئذ تڈخرچر د أ ابئذو بارغ هرخکرب E هتفرک
 ے

۶ 

 ب دندروآ ن رعدج دزن در 2 و ا بارغ ی اهرسو تندر



۷ 

 TAY ۸ نا ار واد رفس

 مشه باب

 یارب نوچ هک هدرک اب هک تسا راک هچ نيا دنتفک اروا مارفا نادرمو

 نال تفک ناشیاب وا ٭ دندرک تعزانم یو اب یو یدناوخن ارام یتفریم نایدم

 رتهب رزعبآ نتبچ هومز مارفا ینیچ هشوخ رکم مدرک هج اش راکب هبسنلاب نم

 لثم نمو دوم ملست اربئدو بارغ ینعب نایدم رادرس ود ادخ اش تسدب  تسین

  تسشن ورف یورب ناشیا مخ تفک ار نخ نیا نوج سپ مدوب راک هچرب رداق ام

 هچرکاو دندرکر وبع فسر ندا دندوب وا هاره هک رنن دصیم نآ اب نوعدجو

 نان دنچ هکنیا ان تنک توس لهابو 22 ته رگ بقا یک وقت طی

 + کیم تاتا ارنایدم 4 وام و ن نمو دنا هتسخ ارب e ماتفرب

 اش نگو اسد و ۷ عصر چر یاس رکم تاک یوب توکس ن رادار

 تسدپ | رعنوملضو حر دنوآدخ نوج سپ تفک ن روعدج 0 و
 ا او + دیرد هاوخ ارم راخو اب ارایش تشوک کن دشاب هدرکم سن نم

 شوک لها باوج لث لیعوتف لهاو تنک نبنچخه ناشیاب ثمارب ؛ لیعونف هب
 نب ۱ مدرکرب ۳ شف ور کر لیعوتف لمابو + دنداد باوج اروا

 ر دقب دوخ رکشل اب روقرق رد خوملضو جزو هچ تخاس مهاوخ مدهنم | ار جرب

 رازه تسیب و دص اربز دوب نیا قرشم ینب رکشل ةبقب یان « دندوب رفن رازه هدزناب

E E 
 خوملصو رو چ دندوب نتمطم کش کار داد تک اعا کلر فار
 تفرک ارعنوملصو جز یلعی نلبدم كام ود نا هدوف بقاعن انااو دندزکر ارف
 كدج زا سراح یالابزا شو و ید +: تخاس مزپم ارن اا

 یاهمان یو یارب واو درک شیتن وا زا هتفرک | ارتوکس لهازا یناوجو ٭ تشکرب

 وارد رس iE EEE تک درس

 کیم دیتنک هدز هنعط ارم ناشیا ٌهرابرد هک نولصو ج جز كنبا و

 سہ اب مه دب ن نزن ان سج ناو بش ار .تتسدرد نا میو ا

 جربو درد ایر تک ها هن کار یا ذعاشم
255 



TAA۸ن ارواد رثس  

 تک و

 هنوکج تفک عنوملصو مر هبو تک ارز ن نادرم هلخاس مدونم | ارلیعوتف

 SS ری اد و ناو

 رکا مق ی دنوادخم دندوب نم ردام نارسبو ماردارب ناشبا تاک *ناکدازهاش ٩

 تص ۸

 رب فک ایل دار تتخمر ماشک ین اراش دیتشادیم هاگن ثنز ارناشیا ۲

 ناوج زونه هکنوچ دیذکن سرتزا اردوخ ریشش ناوج + نآ نکیل ش کب ارناشیاو

 دوخ لثم درم تعاج اریز شکب ارام و زخرب وت دتفک ولو 3 ی تو ۲

 نورکرب هکیئاهلالهو تکی ار نو لص و جز هتساخرب نوعدج سپ تساوا

 امرب , دنننک نوعدج هب لیئارسا نادرم سپ ٭ تفرک دوب ناشیا نارتش ۳

 + یدیناهر نایدم تسدزا ارام هکنوچزی روت سا کم اف تنطلس

 اشرب نم رسيو درک مهاوخن تطاس اش رب نم تاک ناشیا باوجرد نوعدج 5

 تنک ناشیاب نوعدجو 5 دهاوخ تام شرب دنوآدخت درک دهاونن تطاس ۶

 داد نم اردوخ اے بع: یاهراوشیک ارا یکیره هک مراد شهاوخ اشزا زیچ كی

eدنتنک ب اوج رد +دندوب نایلیمسا هکنوچ ن الط یاهراوشوک هکاریز  

 اا .اردوخ تمینغ یاهراوشوک یره هدرک نهپ یئادر سپ ی بلا

 الط لاتثم دص تنهو رازه دوب نیلط هکیئالط یاهراوشوک نزوو ا ۹

 یاوسو دوب نایدم كلولمرب هک ینارغرا یاهماجو اههفلحو اهلاله نآ یاوس دو

 تخاس یدونیا ما زا نوعاجو ٭ دوب ناشیا نارتش ندرکرب هکیئاهدنب ندرک ۱7

 O یا لار ام ها ایوب تنش دوخ شعر ارت و

 لیئارسا یتب روضحرد نایدم سپ *دش ماد وا نادناخو نوعذج یارب ناو ۸

 لاس لهج نوعڏج مايا رد نیمزو دندرکن دنلب اردوخ رس رکیدو دندش بولغم

 انوعذجو ٭ دش نکاس دوخ ةناخرد هتفر شاوب نب لعبربو ۰ ۰ *تفای یارا
 سعد زای /نانز ن و رعا نوین نیما هل تون ارت هاتف

 ا مان كایا ارو EEL یو یارب زن وا دوب مکشرد هکوازیکو ۱

 یر ۰ ۳1 شردپ ربقردو درم دش دروخاسو رب نو نب نوعدجو ۲

 1 نوعّدج تافوزا دعب دش عقاوو + دش نفد ۲

 یادخ هوهی لیئارسا ینو +دننخاس دوخ یادخ ارتیرب لعبو دندرک انز اولعب ۶



 دای دوب هداد یئاهر فرط رهزا ناشيا نانمشد عیج تسدزا ارناشیا هک اردوخ

 لیئارسا ی اب یاس هه «. نوت لرب نادناخ ابو +دندرواین ۵

 هو SE دوب هدو

 من باب
 هلیبف ییاغو ناشیا نفر مکش هب دوخ ردام ناردارب هوم

 مکش لما عیج یاهشوک رد نال * تفك هدرک باطخ ارشردام ردپ نا

 ینارکح امشرب لری نارسپ ةه ینهیرثن داتفه هک تس تسارتب ماک اش یارب ۳

 تشوکو ناوختسا نم هکد یروا دایبو کشاب 0 صخش كی هکنیا ای دننک

 نيا ةه مکش لها عیج یاهشوکرد وا هرابرد شردام نارداربو » ماسه اش

 حک ام ردارب وا دنتفک ایز دش لیام كلی کورپپ هب ن ناشیا لدو دنتفک ارن انس

 ارلطاب و لمهم ع نادزم كامییاو دنداد واب تیرب لعب هناخزا نتن لاقعم داتنمو

 دوخ ناردارب هتفر هرْعب شردپ ناخ سپ × دندون یورپ اروا هک. درک ربا ن راب

 كچوكر سپ ماتوب SE تک كاتا دوب ا و

 نادناخ اتو مکش لها ياتو × دوب هدرک ناهنپ | اردوخ اریز دنام هنز لر 1

 × دننخاس هاشداب ی SD وتس طولب دزن ار كل یباو دنتفر تش حج و

 دنلب !ردوخ زاو واو داتسیا م مزرج ٠ و هتفر وا دنداد ربخ نیا زا ارماتوب نوچو ۷

 + دونشب ارامش اد ات دیونشب ارم مکش نادرم یا تفک ن اشیاب و دادرد ادن هدرک

 رب ؛ دنتنک نوتیز تخردبو دنک بصن یهاشداپ دوخرب ان دنتفر نانخرد یو ۸

 انآ سنا کا اردو نخور وا تک نا

 نانخردو * اف ینارکح ن نانخردرب ؛هتفرو مک كرت دنرادیم مرح ارم ناسناو ۰

 هو ور SAT SE هو اب ویا تاب

 هک دنتنک ومب نانخردو + مان ینارکح ن ناتخردرب ا اردوخ یوکین لر

 شفت افت 4 اردو نت  ناگی و * ان تنطاس امرب وایب ۳

 وت هک دنتنکر اخم ی نابخرد عیجو + مان ینارکح ی ناتخردرب فر و می كرت دزاسیم ۳1

 ۹ دوخرب ارم اش تترتح رکا تفک نادخردب راخ ۳ام تفطاق امربو اب ۵



 ٩ ناروادرفس ار

 دبایب نوریب راخ زا ا هنرکاو دیرک هانپ نم ۀیاسردو دیئابب سپ دیکیم بصن

 دیدم لع تقادصو کا لاو زو ا ااا هرس

 ا 1 السرب هبرکاو دینخاس هاشداپ ار كلا هکنبارد

 هدرک کنج اش ةهج نم ردپ هکاریز +دیدوم راتفر شیاهتسد لع بسحربو ۷
 او اب دناقر نایدع تسنقزا ارایثو تخادنا رطخم اردوخ ناج ۸

 علل رسم كك كل اروفن,داتفم نیمی شارت خباب نیب

 تقادصو یتسارب زورما رکآ سپ * دیخاس ہاشداپ مکش لعارب دوب اش ردارب نوچ ٩

 + دشاب داش اش زا واو دیشا دان لنا زا دیدوف لع شنادناخو ۲

 شتاو دنا ازوسب ارول نادناخو مکس لهاو دیاي نور كلىياز ا کار ۲

 رارف ماتوي سپ دنا زوم ار کامل اهدا نوری وام نادناخو مکش لمازا ۳۱

 ۱ × دش نکاس کلم ۱ شردارب سرتزا انا رد نادری 5 تخم رک هدرک

 كلما نابمرد تببخ یحور ادخو ٭ درک ینارکح لاس هس لیئارسارب كلمسیاو
 هکیفظ ماقتنا ات «دندیزرو تنایخ كلي اب کش لهاو داتبرف مکش لهاو 6

 اناشیا هک كلا ناشبا ردارب زا اهنا نوخو دوب دوب هنش لعبرب رسپ داتنهرب
 هتخاس یرف دوخ ناردارب نانک یارب ار شیاهتسد هک مکش نهار او دوم هتک

oدنتشاذک نېکوا یارب اههوک یاههلقر مش لها یر دوش ۰  

 E N , دندرکیم جار ات تشذکیم هار رد ن هراشیا یفرظز۱هک ا کرو

 وارب مکش لهاو دندیسر 39 نر ارش اف ایت کد

 مزب هدرشف ارروکناو دندیچ اراهوم هغر نوریب اههعرزپو +دندومن دانعا ۷
 تنعل | اه ایا درک برشو لکا مشماخاد دوخ یخ ها وودندوف

 مئا یکدنب ۳ مشکی ےک ےک ی لر + دندو ۳۸

 دیئاف یکدنب | ریکش ردپ روماح ن نادرم تسب وا لکو لوبز و لاير رپ وا یا
 اركلمی ات دندوبم نم تسد ریز موق نیا هکشاک + مک یدنب اروا دیاب ارچ ام ٩

 لوب نوچو + اي نرریو نک دايز اردوخ رکشا تفک تا ا 2 مدرکیم ر ۰

 نادصاق هلیحم سپ ٭ دش هلخورفا وا مخ دیش ار دغ ` رو نیر کا

 0 هما مکشب شناردارب 1 ۳ ان لب تن تک هداتسرف كمي دزن

 ی

4 



٩۱ Ta 3 HEE 

 هکیموقو ون زیخرب بش رد ا دک وت دبا | ارزهش ناشیا و ۲

Nو باققا عولط تقورد ن نادادمابو نک نیک رک نحو و هاره  

 1 دنیا ن نوریب وترب دنتسه شهاره هکناکو وا نوچ كنياو ۳ موج رویش
 دندوب یو اب هکیناسک ههو N ۳9 * درک یهاوخ وا ان تس ارد ۶

 و دیزل دیدن کوک مع نود نش هتسد رایج هتساخرب بشرد ٥

 دیدوب یو اب هکناکو كامیب 0۷ 3 اورد هنهدب ۳۹ نوریب دبأع

 یورک كنيا تفك, لوبز هب دید اردورک نآ لعج نوچو # دنتساخرب هکنیکزا ۲

 راب > ینیبیم مدرم لثم اراههوک ةياس تنک اریو لوبز دنیا ریزب اههوک رسزا ۷

 رکید یجو دنبآ یریزب ترمز یدنلب زا یورک كنيا تفک نش کس لەج رکید

 فک. هک,تبس کز از IE تنک اربو لوبژ ا هارزا ۸

 س یدرش ریثح هک هر ۳ مئاغ یکدنب | ر تک لا

 كش نوری مکش لها یور شپ لعجو *نک كنج ناشیا اب هتفر نوریب لاح ۶

 درک رارف یو روضحزا هک تخاس مزونم اروا كلبيأو + درک كنج كلما اب ۰

 نم و واو ٭ دنداتفا حورح هزا درو 3

 زور نآ یادرف ردو +دنشاب نکان مکشرد ان درک نوری ارشنارداربو لعج 4۲
 اردوخ نادرم سب + دندادربخ اركلعمأو دنتفر نوریب رع! مدرم هک دش عقاو 1

 فا ادرک ماکو تست نیک رار روو دوف مسل هقرف هسب ارناشیا هتف رک

 كاسیاو + ا ا نا یی و ایر

 هقرفود ناو دنداتسیا رهش هزاوردهنهدرد هدرب هلمح دندوب یو اب هک ةقرف اب

 یاد + دنداد تسکت ارناشیاو دندروا موج دندوب ارضرد هکیناسکرب 4م

 اررهشو ےک ی نارد هک ارمدرمو تفرک ارش هدرک كنج روش اب زور نآ

 را کش جرب ناجرم ذه تورج E ت
Yنادرم هه هک نا ددا رخ کام هی × دندش لخاد تیرب لیا تیب علق دندینش  

 یل کاک ا هاکنا + دنا نش عج مکش جرب ۸

 شم تشک را نی تخردزا ةخاث هتفرک تسدب یر كالا دندمارب

 لش هدون لی مدرک هک دیدید | ارم هجا 2۱ کدو کو ایت کک هداهن دوخ



  1rناروادرفس .۱

 اراهناو دندانفا کلا بتعرد تیرب اردوخ ةخاش سکره موق یانو ب دیکب نم 4٩
 ا شتاب اهر ناق هه هات ارا

 تفر صایات هب كابسأو ٭ دند رب دندوب نزو درم رازه انیخت هک مکش جرب ۰

ENS ۰ 0نادرم ههو دوب نیکحم تو نایمردو + تفرک ارن  

 مابتشپ هب هتسب دوخرب اراهردو ر ا رد رهش لها یاغو » نانزو

 كيدزن جرب هزاوردبو درک كنج ن را اب نما جم 7 كلمیلاو + دندمار چ

 و هتفرک ینایسا نیئالا كنس یفز هاکنا دنا ازوسب شناب ارن زا ان دش مچ

EAGAN okادص یدوزب دوب شرادحالس هک اریناوج سپ رز تک اره  

E E SL EYیک ا ن ااغ یکی ارم نیک  

 دندید لیثارسا نادرم نوجو + درم هک درب وړف واب ارریشش ا نیباف کام
 دولت لر ای کپ ٭ تفر دوخ ناکہ سکره تسا کرم تالش هک ها

 مدرم رش ئات ادخ و ٭ درک تافاکم دوب تار شیوخ ردارپ اتم نتنکب دوخ ۷

 ٭ دیسر ناشیارب لر نب موب تنعلو دینادرکرب ناشیار سرب! رېکش

 درت باب

 واو +دوب e مد کا ر 7۳ دهد اک 8 ۱

 ٭ لش نوفدم ریماشرد هتفای تاف و نپ درج و اکا سه و کلش یار ارب

aدون یرواد لاس ودو تسيب لیئارسا رب هتساخرب یداعلج رب وازا  + 

 ات هک دوب رهش یس ارناشیاو دندش ی راوس 2 رک سرب هک دوب رسپ یسارواو

 7 ےس

rn 

eافت و خام داعلج ناو ندو کتیا يا وب تم و وب روس  

 كیزرو ترارش دنوآدخ رظنرد زاب لیئارسا یبو + دش نفد نوماقرد هتفای 7

 3 نایادخو با ۳9 و نودیع نایادخو مارا نایادخو تور اتشعو ملعب

 تدابع اروا هدرک كلرت 1 دندون تدابع اعف نایادخو نومع

 نایییطسلاف تسدب ارناشیا نش ۳ تارا بدو × دندرکن ۷

 لو بت لئارسا ینب رب لاس نارد ناشیاو + تخورف نومع ینب تسدبو ۸



0 r» 

 ۰ ا ناو اد

 دشاب داعلجرد ک نایرومآ ندهزرد ندا فرطنب هک لیئارسا رب وسط و

 نیبایبو ادوه اب ات دندرک روبع ندا زا نوع ینو + دندرک ملظ لاس نجم دندوب
 لیئارسا قبو +دندوب کنت تیاهرد لئارساو دنک كنج زین مارفا نادناخو

 هدرک كرت اردوخ یادخ هکنوچ ماهدرک هاک وب دنتفک هدروارب دایرف دنوآدح درن

 قایزوناو نابرصم زا اراش اب تنک لیئارس | ینبب دنوآدخ + مدوم تدابعا لب

 نایوعمو نایتیلاعو ناینودص نوچو نر ییاهر ناینیطسلفو نوع بو

 نکیل * مداد ی اهر ناشبا تسدزا اراعثو دیدروارب دایرف نم دزن دندرک ملظ اشرب

 ما راشرکید سپ  دیدوف تدابع | ا درک ك ھا

 ۳ نت تقورد و یو وار دیاهد رایخا هکیایادخ دزنو دیورپ ۱

 رظنرد هچتا بسج E a ی رب دهد اج

 درب

E 
 ا 2 بو کک

 رو مو

 قم داعاج ن او ور یهو موقو هدر هرم

 × دوب دهاوخ داعاج نانکاس عیج رادرس یو سپ دک عورش نومع ین اب ارکنج

 مدزاب اب

 ڌِل وت ارحاتنی د لجو دوب حا رشا عاج روا واروز یدرم یداملج جات و

 دندش كرزب شنز ار نوجو دياز یو یارب نارسپ داعج تو دوم

 هک ات تفای هاش فاریم هدر دپ ااا دیک رب دک تا اراي

 نامزرد هدرک رارف دوخ ناردارب روضح زا حافي نک × یتسه رکید و

 + دنتفریم ورا کو هار ,۵ نش عج حات 5: لاب ادو کا

 نوچو دندو تنج لیارس ا اب نوع ینب هک مایارورم زا دعب دش عقاوو

 بوط نیمز زا ارت ات نفر داملج ام دندرک تلنج لار ب نون ین
 حاتني E اا ام رادرس ایب دنتفک مات هبر × دنروایب

 ,دیدرگن نوری مردپ هناخ زا ارمو دیدومن ضنب ن اش ایا تنک داعلج خاش
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 ۱۱ ناروادرفس ۹

 دشک انب داعلج زتاشم × دیاما نم دزن ارچ دیتسه یکنرد هکنوچ نالاو
 ایوب اه هک نمی : اب ثما ام هاره ٩ ان ماهتثکرب ون زدن تا ازا

 یارب ارم کا اک داعج خعاشپ جات + یشابر ادرس داعلج ¿ اک اقا

EE ka O E a, Ss1  

 دهاش ام نایمرد دنوآدخ دنتنک مات هب داّلج عیاشمو ۷ دوب مهاوخ )جز

 دامأج اشم اب حات .E مهاوخ لع وت نجس بسحرب هتبلإ هک دشاب

 روضح اردوخ نان ما اتفیو دننخاس رادرسو سیئر دوخرب اروا موقو تقر
 تفک .هداتنرف یر مش با تام دات نادصاق حاتفبو + تفک هفصهرد دنوآدوت

 ی اب ات ما نم درت هک شار اک هم ل اچ ارت

 نوج لئارس ۱ ؟ بیم نریاز زا تنگ ک حات نادصاق هب نوع

 السب ار اهنییز نآ نالا سب نجفرک شنا قوب ات نونزآ زا ارم نیمز دندنآ

 را عرب نومع یب كلم و نادصاف رکید راب حاتفی و * ان در نم

 × تفرکن | ۱9 شا ناز و بو ۰ نیمز لیئارس ١ دب ا هک تفک

 هدرکر فس مزلف رات نابایب رد دنیا نوری رصم زا لیئارسا نوچ هک ریز

 کنیا انغ دنتنک هداتسرف و مودا كلم .دزن نالوسر لیئأرساو ا شد اقهب

 ور چ رو 3ک و مودآ كلم اما تکی ور

 نیمزو مودآ بز هکر نابود رس شام شدافرد لیئارسا تج
 ر سرم ےس

 __ص دندز ودرا نو را فرطناب ٤ كما باوم نمر قرش بناع و دندز رود زایی و

 ۶ 91 1 دید اتیا 3

 نال وسر لیئارساو < دوب نام دح نونزا کا د.د دن لخاد باوم دو دو

 o كانا کلاس نیفدزت
 دون زا ان فونت داتعا لټ ارسارب نوع اما * ئاغ روبع دوخ ناکع وت نیمز زا

 ابو دندز ودرا صعابرد هدرک عج اردوخ موف ئاغ نروجس هکلب دنرذکب وا
 تامام اش ئاو نوح” لیئارسا یادخ e ٭ دندو فاجر رشا

 کارا نا وز ات هات ازای دنداد تسکش | ازن ایا ی ار

Eفرصترد ندو و  Oات نورا زا ارن :ایرومآ دودح یافو  
 ت

OTی س دراو فر  



 رانا ون ااو شا, وخ جارخا لارا تز 2 روحو ۱۱ رايۇ

 دش یهاوخن نا كلام دروای ENE LE و

 ¥ دوب مهاوخ اتام رها دیا جارخا وا ۱ ۽ ارکرھ نیمه و

 ا eT د كلم روض نب لاا وت ایا لاحو ۲۵

 شتاهدو ن5 لکا کاک ٭ دون كنج ناسا اا درو هلتاقم ۳۹1

 E دص تا E ا E گردو نی هو ۳

 یدب نم ون 5 هکلب مدرکن هاک وتب ن هوم دیتفرکن زاب ران درج تی دارم سپ دندوب ۷

 ی نایمرد زورما تسا یقلطم رواد هک هوهب سپ یئانبم كنج نم اب هک یدرک

 ۲" هکر ات تب ننس نومع ب كلم اما *+دیاف یرواد نومع ینبو لیئارسا ۸

 یسنمو داماج را ۱ و دا ای ؛ دنوآدخ حورو × تفرکن شوک دوب هداتسرف ٩

 ب تشذک نوم ع ینب یوسب داعلج هفصم زاو کی دایلج هنصم زاو تش -رشذک

 ٭ ناف مالست نم تسدب ارنومع ینبرکا تفک هدرک رذن دنوآدخ دنوادخ یارب حاتفیو ۰

 نوربب ماهناخ رد زا نم لابفتس اب هچره مدرکرب نوع اوا الب کیفو هکنا

 نر ٭ دینارذک مهاوخ ینلخوس ینابق یارب ارت ناو دوب دهاوخ دنوآدخ ی نآ ا ۲

 تسدب ارتاشیا دنوآدخو دیان كنج ناغبا اب ات تشذک نومع یب زی یوسب جا

 ترک لاا دوی یوم تی هک تیثم ات ریعورع زا ارناشیاو ٭ درک لست وا ان

 هدف باخت ار یخ زی نیو داد تسکش مظع ر ا

eردا کور لابقتسابا ر8 دمآ دوخ ناخ هتصم هب جای و  

 ٭ تشادن یراخد ای یرسپ وازا ریغو دوب وا ناکی راخد واو دما نورب صفر

Coی و اس ارم نم رتخد عام کود و 2 ی  

 ماوتیفو مادون زاب دنوادخم اردوخ ناهد اریز یدش نم ناکدنرازا زا یکی وتو

 اب سپ یدرک زاب دنوآدخ دزن !ردوخ ناهد نم ردپ یا موس ؛و واو +× مدرکرب ۳

 ینب تنانمشد زا ارت ماقتنا دنوآدخ کوچ اف یا تناهد زا هکنانچ نم

<yکاوش لیمو تفکر دوخ و دیترو» تیا هد  AS 

 تنک وا ٭ مرک مام ماتفر اب دوخ تیرکب کاربو مان شدرک اههوکرب هتفرات كب ۸

 اهلی یک یاب هتفرت دوتا اراب رایج دی من اروم سا



 ۱۲ نارواد رفس ۳۹۹

 واو تشکرب دوخ ردپ دزن هام ود یاضفازا دعب هک دش عقاوو ترک ام

 ےس ۰ سا تص

۱ 
 ۱؟

 لیئارس ارد سپ وا ک اسد ید مد ناو دون ك واب دوب هدرک هک یرذتقفاوم

 انش رتخد یارب ات دنتفریم لاسب لاس لْئارسا نارتخد هک *دش تداع

 + دنرک مام لاسرهرد زور راهچ یداعلج

 مدزاود باب

 ۶ ۶ 2 ۰ تم

 وت رسرب ارت هناخ سپ ما وت هاره ان یدبیلطن ارامو یتفر نومع ینب اب ندرک

 تن كنج نوع ینب اب ارم موقو ارم تفک ناشیاب حاتفی و ٭ دینازوس مهاوخ

 م د نوچ سپ + دیدادن یئاهر ناشیا تسد زا ارم مدناوخ اراش نوچو دوبیم

 فر نوبع شب هکوسب هتفرک دوخ تسدب اردوخ ناج دبهدیف یئاهر ارم اش هک
 نمای ان ناتمام زن :زورما ارج سپ دوغ ملست نم تسدب ارناشیا دنوآدخو

 دون كنج مارفا ۳ هدرک عج ارد اما نادرم یا حاشي نو کلنج

 اش داعلج لها یا دندوب هتنک هکنوچ دنداد تسکش ارمارفا داعلج نادرمو
 هساهربعم داعلج لهاو + دیتسه تا نام نایمردو مارغ ۱ نایمرد مارفا ن هاب رج

 مارفا ناکدنزب ا نوچ هک دش عقاوو دنتفرک مارفا یور شېب ار و

 ب۰ یتسه ییارفا ون ا دنتنکیم 13 لها مام ر ا الی راک تن ڪرم

 هڪنوچ IP تھک ۱ ا e انوا نتن نم فک

 CTE و هر اوقات شی داغ ظنت

 لاس شش لیئارسارب حاتنیو + دندش هتشک مارفا زا رفن رازه ودو لیچ
 دش نفد داعلج یاهرهش زا کهرد هتفاب تافو یداملج ح عن رخ

 دوب رسپ یس ارواو + دون یرواد لیارسارب ىج o زادعبو

 ي دروا دوخ نارسپ یارب رتخد یم نوریب زاو دوب هداتسرف نوری هکر خد سو

 × دش نفد مت تییردو درم ناصبا و *دون یرواد لیئارس رب لاس تنه

 لاس هد لیئارسارب وا یروادو دون یرواد لیئارسارب فولوبز نولي وازا ابو

 دمبو دش نفد نولوبز نیمز رد نولیردو درم یولوبز نولیآو 9و
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 ۹۷ . ۱۳ ناو اد رغب

 یسو رسپ لهچ ارواو + دون یرواد لیئارسارپ یوتعرف ليله نب نودبع وازا

 یرواد لیئارس ارب لا ناب دن دشدم راوس ۳م هک داتفهرب هک دوب هداون اون

 ناتسهوکرد مارفا نیمزرد نوتعرف ردو درم نوتعرف ليه نب نودبعو دوم
 + لش نفد ن نایتیلابع

 دزیس باب

 ناشیا دنوآدخو دندیزرو ترارش دنوآدخ رظنرد رکید راب لیئارسا ینبو

 و راد هلی ز زا عرض زا یصنتو × درک ملست لاس لهج ن هرانطساف تسدب

 روا تشرهاظ نز ناب راب دو دخ * هتشرفو » دیازیف هدوب دازان شنزو دوب مان

 یهاوخ یرسپ لش هلماح نکیل "نییازنو یتسه دازان لاح وت : نیا تفک

 بز وو و زیچ بت بارش جو ش ابرذح اب ناو

 دل و تا اریز دما دهاوخن شرشرب هرتساو دیاز یهاوخ یرسپ تش هلماح نفی
 سخت ها هل ا رشا ن وو دوب تا مریذن ادخیارب دوخ ردام حر زا

 ورک بنا ور رفت هما نز نآ شپ ۳ سس ا

 E داد عام دوخ مزار ساگر کید

 رو سج زیچ و و یرکسمو بارش & ناو دیئاز یاوخ اکر سپ

 ج2 نامو *دوب دهاوخ عریذن ادخ یارب ى ووو : ردأم حر زا دلو نآ هک اریز
 یدک هک عرب نآ کیا شهرام فک ووا دا تورا

 رار هنوکچ دش دهاوخ دولوم هکبدلو اب هک دهد ملعت ار امو دیایب ام دزن رکید راب

 ۰ ص

 ا نا درن رکید راب ادخ ةتشرفو دینش ار حوتام زاوآ ادخو ئان

 نيود کدوزب نز ناو 2 یو دزن : حونام شرهوش اما دوب هتسشن ارد

 کد لا دن نم دزن زور نارد کد رم نآ كيا تنک یوب هداد ربخ اردوخرهوش

 صخش نآ دزنو دش هناور ی رد هتساخرب رب حوت امو ٭ تسا نش رهاظ

 ٭ تسه نم تفک و | ینک نم نز نیا اب هک یتسه درم ناوت : ایا تفک اریو تم

sSهاب ددا ی اا اا  

 لصاح رهزا × ديان بانتجا منک نزب هجا رهزا تفک حوناب دنوآدخ هتشرف و
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 ۱١ نارواد رفس ۳۹۸

 واب هجا رهو دروخن سج زیچ چو دشونن یرکسمو بارش چ و دروخن راهنز م

 تیاربو مزاادنبب قبوعن ارت تفک دنوادخ ةتشرفب حونامو × درادهاکن مدومرف رما

 نانزا یزادنا قیوعت ارم هچرکآ ت تسنک" تفک حوناه دنوآدخ ةتشرف ٭ مب هی هلاسوک

 اریز نارذکب هوه یارب ارن 1 ینارذکب ینتخوس ناب رکاو دروخ مهاوخن ون
aون مان تفک دنوآدخ هتشرفب حون اهو تا دنوآدخ هتشرف هک كا  

 تکاب و دنوآدخ هتشرف میت مارکآ ارت دوش عقاو وت مالک ن وچ ات تسیچ

 هلاسوک حونام سپ ٭تسا بیج نآ کک لاوس نم منا ةرابرد ارچ
 درک ک بیچ یراک هتشرفو EET دوا یارب تا هتفرکار يدرآتیاده

 اڑ عذمزا رج هک دشعقاو ارب ریز * دندیدیم شنزو حونامو

 نوچ شنزو جونامو ام اسرع یا یو دا

 سپ ددنرهاظرکید شنزو حونامرب دنوآدخ ۀتشرفو «دنداتفا نومزب ور دندبد

 هر مو تلا فک شر جا تی تسناد حونام

 ینابرق یک ار ام تسا و وا وی چک سشنز ما < دید ارادخ اریز

 دادیف ناشن اب اراعزبج نیا * ةو درکیف لوبق ام تسدزا | اریدرا ةيدهو یو

 نوشمش ا نیئاز یرسپ نرتاو + دینابریف ام عسب اررومآ نیا لم تقونیاردو

 ناد ءاکرکشلرد دنوآدخ اچ ورو × دادتکرباروا دنوآدخو و دام مان

 * دون عورش ول نتکنارب هب لو اتشاو هعرص نایمرد

 ی باپ

 2 سب چون هتق رد e 9 7 ن کک تیفگ مد« ناب دوخ ردامو

 SR :!نازتخداز ار 8 روا نی نزب نم یارب اروا

 ۷ WR 2 e re e یرکب

 ناینیطساف رب هکاریز تسا دنوآدخ بن اه را ایام و | عن یو راد ابو رد اما

 نایت هستیم طاست لقرار (ناینطلف اا رد هکنوچ تس او ىلع
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OEكنيا دنددیسر هب هن و نوچو ۷1 دورف هن هنهب هب درد موز  

 هکیروطب دیرد ارن 1 لش رثتس وارب دنوآدخ حورو < دیرغب وارب ناوج یریش

 دوب هدرک هنآ زا اردوخ ردامو ردبو دوبن شتسدرد یزیچو دوش كیرد هلاغزب

 نوجو »دنا دنسب نوششرظنبو تفک نخ نز نآ اب هتفرو دادن عالطا

 كنياو دنییب ارریش الات فر اکی ماززا تشکیمزب شنتفرک یارب یدنچ زا دعب

 ردو دش ناور هتفرک دوخ تسدب او ٭ دوب ریش ةشالرد لسعو روبنز هوبنا

 تنکن اب ا دندروخو داد ناشیاب تيسر دو

 اجنارد نو نوشمشو دما نز نا دزن شردپو *دوب هتفرکریش ةشالزا ار لسع هک

 اروا نوچ هک ک دش عتاوو ن یغاپ تداع نینچ ناناوج هکا ارز ك

 ا تک اشيل E × دنشاب وا هارهأت دندرک باضنا نفر یم دیک

 تفایرد ارن دیک ,لح و يجرد نم یارب ۱ نا رکا یکم ات اش یارب

 دیناوتن نم یارب ب ازنارکاو ٭ ھدیم تخر تسد یسو اک یئ اش ئای

 دنتفک یوب ناشیا دهد مر حر بد یو ناتک ةماج یس اش ءاکتآ دک لج

 دما نوریب كاروخ تنروخ زا E * مونشب ار ۳ ریخت یایعم

 دیک لح دنتسناوت ارامعم زور هس ان ناثیاو ا نوریب تیز روا زاو

 یامعم ۱ ام بیرت اردو رھ رش دنتفک نوشتم نزن مقنوژود ک دش عقاوو

 توعد ار اب ایا منازوسب شب ارتردب هناخو ارت ادابم دکن اب ام یارب ؛ اردوخ

 تڪ 5 و ۱ صی × هنای داغ جارات ارا ام اب دنایدک ا

 کس زین نارسپ قامعم ریز کنار 9 ی جا یی

6 

 وأو u شیارب دونیم 3 ER منه زوررد 3 اور

 باتفا تورغزا شب رهش نادرا تنه زور ردو ٭ تنک دوخ موق نارسپ ارابعم ۸

1 

 تنک ناشیاب وا ریشزارترواروز تو ازا انتیریش تسیچرهک دتنکدووب

 دنوآادخ تو ا تفرد ام دیدرکیف ی

 اراها بابساو تشک اررفن ی انا لهازاو تفر نوا لش رقتسم یورب
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 ۱۵ نارواد رفس 8

 هخورف ن شواهد بند وب در انعم ا او دهد هک
 ے

 × دش هداد

 مدزناپ باب

 نز ندید یارب مدنک ورد یاهزور رد و هک دش عقاو یدنچ زا دعب و

 ڭوچ ک5 نوچ ےک دنار د ماوخ مزد وخ نر در تکو دا هلاغرب اب دوخ

 اروآ سپ یدومتیم ضنب اروا هک مدزکیم ناک تفک ن تور کو + دوش لخادهک

 دوخ یارب یو ضوعب اروا تسبن رتهب وازا شکچرکر هاوخ 5 1 قیفرب
 ۱ ا هاکیپ ناینیطسلف زا هعفدنیا تنک ناشیاب نوشمش ر کب

 مد دن هتشادرب 5 تفرک لاغش دصیس نش هناور نوشمشو اراب ذا

 راهآ 3 شنا اراهلعدمو بدراذک یلعشم مد ود ره ن ایمردو تشاذک مذ مر

 + دیناز وس ارنوتیز یاهغابو اهعرزو اههفابو داتسرف ناینیطساف یاهراز تذکرد

 کاریز یی داماد نوشهش کا کید ر مو کک شک دیک ناو

 ودب نز نم ناینیطسلذ سب تسا داد شفیفرب ار وا رک اور

 اک اش زا هتبلا دیک لمع روطنیاب رکا تنک نانباب نوششو +دندیازو

 "ةءدصب نار ات قاس زا ارناشیاو * تفای ماوخ یارآ نا دمو دینکمارخ

 مارب ناینیطسلفو + دش یکاس ماطیع " ضع اد هتفر سپ تشک م ۳۹
 امرب , ارچ دنتنک ادوهب و  دندش قر راکم هه رج دندز یی رد 7

 لک واب تس ۱ هدرک اما بسحربو مدنبب یاب خب ات ماتما دیک رد

 ابا دنننک ن وشمس هدر م اطبع "ضک ةراغب ادوهب زا رفن رازه هس سپ × ئا ۱

 باوجرد یدرک اب هک تساراک هچ نیا سپ دنراد طاست ابرب ناینیطساف هک هتسنادن

 دنتفک ارب و نانیا * مدون لع ناشیاب نم دندرک نم ناشیا هک یوخ تفک ناشیا
 تفک ناشیا باوجرد نوش مراپسب ناینیطلف تسدبو مدنیب ارت ات ماننا ام

 دنتنک یو باوجرد ناشیا * دیرواین موج نهرب دوخ هک دیروخمب مسق نم یارب
 اروا سپ تم راز 9۳و E کلی یا
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 شیاهوزاب رب هکیاهباط نش ّرفتسم یورب دنوآدخ حورو جز عج وا ندید زا

 د تخم ر ورف شیاهتسد زا اهدنبو دیدم دوش هتخوس شناب هک یناک لثم دوب

 هک دورا هتفرک ارنآ ناو درک زارد۱ اردوخ تسد هتفای یغالا هزات هناچو ٥

 نوڃو +2 کدو را ۀناچ اب هدوترب هدوت غالا ةناچ اب فک ووشو ۳

 باورم اکے ار عک ا ایرج سحر غراف ٣

 اخخ ہا تاونب تمسدب هک تنک هدرک أعد دنوآدخ دزن نش هنشن ر اک

 ا مت لپ # مفب نانوتخمان تسدبو مريب یکنشت زا نالا ایاو یداد ی 5

 هزات هتشکرب شناج دیشونب نوچو دش یراج ن 1 زا با هک تفاکش دوب یجرد هک

 ٭ تسا یم رد زورما ات هک دش نناوخ یروفح نیع شحا ببس نیا زا دش چور

 * دوغ یرواد لیئارسارب لام تسیب ناینیطسلف یاهزوررد واو ۰

 مدزناث ب اب

 هزغ لهابو * دش لخاد وا دزن نيد ا ردو تفر هرب نوشمشو

 و تا وب تی هطاحا اروا سپ تسا هم اغاب قر هک دش هتنک

 و ص نوچ دنتنک ننام شوماخ بش * ماتو دندراذک نیک ر هش ؛زاورد
 ET تر ی د رع بع فصن ات نوششو + مشکیم ارو ۱

 لقب هتشاذک وج یودربو دن دنگ دنبتشپ دپ اب اراهنا :ا هتفرکار 9 ودو رهش هزاورد

 یداو رد ارنزهک دش عفاو نازا دعبو دری تسا نورح لباقمرد یک

 ننارب وا دزن ناینبطسلف نارورسو * تشادیم تسود دوب هلی شما هک قر قروس

 هنوکچو تسا زیچ هچرد شهبظع تّرفک نک تفایرد هتنیرف اروا .دنتنک اریو
 وتب فن لافثم دصو رازه ام زا یکیمو مئان لیلذ هتسب اروا ات متا بلاغ وارب
 وت مظغ توق هک یئوکب نم هک تاک رز اش هجا ٭ داد میهاوخ

 رکا تفک ارب و نوشمش +دومن لیذو تسب ارت ناوتیم هنوکچو تسازیچ هچرد
 مدرمرئاس لثمو فیعض نم دندنبب 2ک ا تیر عج هک اتو زر ناسیر تفهب ارم
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  vTنارواد رفس 1

 ا كا ةا و نا ااه فالوقت :یا تفکاریو ۱

 ۰ تك هایلدو ٭دشن شنوق اذهل دوش هنجک دروخرب شتاب هک ناک نامسیر

 هچم هک بربخ ارم نالا سہ یتک غورد نی هدرک «ازهتسا كنيا تیک نوشمشب
 راک چه ابا ابک هان یاهمانطاب ارم رکا تنک ریو وا اد

 یا اط هیلو + دش ماوخ نادرم راس لشو فیض دندنب ترا فشن هدر ۲

 ناسکو دندمآ وب نابیطسلف نوش یا تفکی وبو تسب مآ اب اروا هتک هزات

 لدو + تخت بی ن لئم دوخ یاهوزاب زا ارامآ هاکنا دندوبیم نیمکرد جرد ۳

 هتسب زیچ هچب هک و کب ارم یتنکغورد هدوم ازهتسا ارم لاحم ات تنک نوشمشب

 ماف جب زاها سب + یفاب رات اب ارم رس یوسبک تفه رکا تفک اربو وا یوشیم
SELENE meنش رادی باوخ زا  

 e ۱ ی هک eê مو درون زحم

 € ےھ

° 

  2 Lkنوجو ت جرد مع توق 8 9

  ۷لدرد هچ ره +دشیم كنت توب ات شناج و دونیم حاحما ارواو تخاسیم زجاع

 کیک هتک یاس تشاد دوخ ۳

 فیعضو تفر ا نم زا غوق ۳ نیشارتررکاو ماتش نیذن ادخ یارب مردام

 دون شلدرد هرم هک دید لبلد نوچ سپ +دش ماوخ نوا لئموم ۸

 هعفد نیا تنفك نیبلط ارناینیطسلف ن وش رک اک اار

 E ام در هاکدا کک E هه نان اب

 اک نیناباوخ دوخ یاهوناز رب ارواو هب دندروآ دوخ تسدب اردقنو دندنا ۱

 وازا شتوقو درک عورش وا ندومن لیلذب سپ دیشارت ارشرس یوسبک تفهو دییلط

 دلو زا هاگنا ام 9 نوش 73 و ۳:

 مدروا او کج کار ۳۳ الت سہ + تا شرود ۲۱

 1 دندش عج ناينبطسلف ۹ + دون عورش ندش نی ا ناو



 کرک ۱۷ نارواد رقس

 دندید اروا قلخ نوچو × تسا هدوع ملست ام تسدب ا ۳۹3

 بارخ ارام نیمز هک ارام نشد ام یادخ دنتنک اریز دندون دغ اردوخ یادخ

oناثیا )ج نوجد ا هد رک ماست ام تسدب تشک ارا ام ۳ یرایتاو دکر  

 نادز زا ازوشجش یہ را طار eS داش

Aا تو ۱  

 .eet دوبرپ رپ نانزو نادرم زا هناخو × مان هکت امتار را 8

 ارنوشمش یزاب ماب تشپرب نزو درم رازه هسب بیرقو دندوب نارد ن ناینیلهساف

 0 اعدتسا دنوآدخ زا نوذمشو + دندرکیم اش ۸
NERدوخ نجود یار ا  

 کی دوب ماق ارب هناخ هک انا مور تم و5 د + مکی ن راینیطساف زا ٩

 روت × دوم هکن اهر ۳ تسدب ایم تسار تسدب ۰

 هک ینلخ یماقربو نارورسرب هناخ نش م روز ابو مریب ناینیطسلف هاره تفک

 ِ کارم زا د و وا داتفا دن د وب نارد

 ا نفد لواتشاو هعرص نایبرد شردپ ربقرد هدروا ارواو دنتشادرب

 × درک یرواد لیئارسارب لاس تسبب واو

 اا < ت یاد ادب یا ن ات 0 ۱

 کرک در ا
 الو SE کام سپ هد تک ارم روا دن واک تنگ ۳

 لكلاب سپ ةيعب دوخ تسدزا دنو ادخ دخ یارب ار نفت اهنگ ورکر

 زاب وتب ارا نا سپ دوش اک لش هنر لاتو نیشارت لاتم ات مکیم فقو
26 ۴ 



 تیم لافثم 7 شردام دون در درخ رداب |ررفن نوچو ٭ هایم

 ی > رد اهناو تخاس دش هر لات فا لاغم وا هک داد یرکرزب

 کر رانا زا کیو و نیووب

 a هاا جاضداپ لفارس ارد انارو » دوشب وا نهاک ات دوم

 ادوهب ةلببق زا ادوهب مش تیب زا یناوجو .  *درگبم دنابم دنسپ شرظنرد

 م تب زا ینعب و زا صخ ناو دیرک اوام اتارد هک درب نایوالزاو

 ناتسهوکب درکیم ریس نوجو دنبزک اّوام دبایب هکیئاج ره ات دنش هناور ادوهب

 نر سوک یو بلا رسرد وا نما زا فکر واب او فور ا ای نان مارفا

 اروا ام ٭ نبزک وام مای هکیئاج ره ات موریمو ادوهب م تی زا متسه یوال

 دز ا2 لاو ارت نمو شاب نهاکو ردپ مارب و وش نکاس نم دزن تفک
 یضار یوال نا ناو + دش لخاد یوال ن ی ا :سابل تتسد کان و

 نآ او چ درب شنارسپ زا یکی لس وا وزن ناوج ناو و دوش نکاسوا اب هک دش
 تنک امو + دوبیم ان هناخ ردو دش وا ن e DIT NE و

 ٭ مراد دوخ نهاک ار یال اریز دون دهاوخ ناسحا نم دنوآدخ هک متسناد

 منم با
 ارب :یجام ن ناد طبس اهزور یه دون یھ هاشداپ لئارس ۱ رد ما ناردو

 ۳ اتلاف ارد ات ایر دکب لاد 5 رعنا تنوکش

 هک دوخ تعاج زا رفن خب شیوخ هلق زا ناد نارسپ و * دوب نیسرن ناشیاب

 صتقتو یسوساج ارنیمز ات دنداتسرف لّواتاو هعزصزا دندوب یکج نادرم
 مارفا ن ناتسهوکب ن اشیا چ ریتک نک ار ییزو دیورب دنتنک ناشیابو دنیاف

 زاوآ دندیسر اج ةناخ دزن ناشیا نوچو + دنتفرک لازنم انار د نما اعم هناخم

 CG E ک شک ار Sea أج

 نیبنچ نم اب ا ى ا ناشیاب وا *یراد هج الا زوج اا a نیاردو

 دا داتنک اریو ٭ ما نش وا نهاک هتفرکرریجا ارم تبشا هدوغر اتفر نانچو

 ناشباب نهاک ب دوب دهاوخ ربخ موریم نارد هک یار ۳ منادب ات نک لوس



 1. ۱۸ ناروادرفس

 درم خب نآ سپ و ورخ دیوریم امش هکیهار دیورب یتمالسب تفک ۷

 مربو تینمأ رد هک دندید 2 E کار اخو کندو نشل م واک

 دوبن یرادتقا بحاص نیمز ا دو دندوب نکس تینا ور نر اع د ناد

 نر دین ی وف درک کک وخ نیر رار ع ۸

 د اد رخ هچ دیک ناکا ناسا ناوحاوی و دندمآ لو اودع هد

 بوخ رایسب كنيا هک ما كنید ارنیمز هکاریز مروآ موش 2 ناشیاربو مزخرب دنتنک ٩

 ارنیمزو دیوش لخاد هتفر هکلب دیزروم یلهاک سپ دیتسه شوماخ اشو تسا

 رایسب نییزو دیسر دیهاوخ نئطم موتب دیوش لخاد نوجو + دیروآ فّرصترد ۱
 ناهجرد هج رهزا هک تسیئاج ناو تسا هداد اش تسدب ارنا ادخو تسا عیسو

 ابا زا كنج تالاب نش سم ناد ةلییق زارفن دصشش سپ  درادن یفاب تسا ١
 Ee ے O مه مسلم

 تص دندز ودرا دوهب رد مراعب ةيرقرد نماربو * دندش هناور لواتشاو هعرصزا ینعی ۲

 × تسا مراعب ةيرق تشپ رد كنياو دنناوخ یم ناد هتخم ارناکم نازورما ات اذ
۱ 

2 
 سوساج یارب هکر فن خب ناو + دندیسر انج ناخب هتشنک مارف ناتسهوکب اجنآ زاو
 اد یگان دک کا اردوخ ناردارب دندوب هتفر شيال نیمز

 کد ن سپ تسه ٌغرش هنخر لاتو نیشارت کت میفارتو دونیا اهناخ
 تماس نما اخم ةناخم ینمی یوال ناجا هتک وک 2 + دیکب دیاب هچ 3

 ناترلارسازا هک نچ تالاب نش علم 5 طه امار ا

 هنفر نبمز ٌیسوساج یارب هکر فن خناو + دندوب هداتسیا هزاورد ٌنمدرد دندوب ۷

 ارنش هنخثر لاتو مفارتو دونیاو نیشارت لاتو دندش لخاد اجنب نمارب دندوب
 هداتسیا هزاورد هنهدب كنج تالاب نش علح درم دصشش نا نهاکو دنتفرک

 هنر لنت مفارتو دونباو هیشارت لات هش لخاد اس ةناخم امآ نوجو دوب ۸
 هش شوماخ دنتفک یوب ناشیا ب دیک . هچ تفک ناشیاب نهاک دننفرک ارتش ٩

 كار اد شب نه اکوا رپ طب یار تم هارو رک
 نو رد ریو طبس کرک ام

 روق نابمرد هتفرک ارنیشارت لانو میفارتو دوفیاو تشک داش نهاک لد سپ ۳

 کور شہ اربابساو یشاومو لانطاو دندش هناور تش هجوتم سپ +دش لخاد 71

 س



 ۱۹ نو ۹1

 یاههناخ رد هکینادرم دنذش رود اس ةناخزا ناشیا نوچو +دنداد رارق دوخ ۳

 9 ر دندو بقاعت ارناد یب كش عمج دندوب اخ هناخ فار طا ۳

 تیمجت نیا اب هک تسا نخ هچ ارت دنتنک اضم هب نیادرکرب ور ناغیاو دندز

 ةف یدو دیا هتفر هتفرک نهاک اب تخاس هک ارم نایادخ تنک وا *"لما 4

 ۱ و هاش جاو هک دیرکیم نم هن رکعت شا تسبقاب ویب

 ملا موش اشرب وخ دم نادرم ادابم دوشن نینش ام ناسرد وت زاوا دنتنک

 شہ اردوخ ہار ناد بو × یزاس كاله تاهناخ لها یاهناج اب اردوخ 7

 بن تنشکرب دوخ هناخم نینادرک ور دنارت یوق وازا ناشی هک دید انچ نوجو دنتضرک

 مارا هک یموقرب شیال هب هتشادرب تشاد هک اریتهاکو دوب هلخاس ات هنآ ناشیار ۷

 ن

 ناو دوبن لماعم یک اب ارناشیاو دوب رود نودیص زا هکاریز تیر "نتناهرو ۸

 7 رک اس 2 سبب یاو تاب رک کیپ درب: هک داو زد رهن
 نت راد اتش نیاز نیئارنا یارب ؛ هک ناد دوخردپ مساب | ا

 چ كنینازوس ریش کھ رک ریا اشیا دندمارب دندوب نئمطم

 یارب :۱زمنیخارت لایت نا ناد شو دو شال ENIS رهش مسا اما دندیمان 9

Eندشریسا زور ات شنارسپو یسوم نب موشرج نب ناتانوهیو دندرک ب  

 دوب هلخاس هک ا "نیشارت لات س ٭ دندوب یم ناد ینب ةنهک نیمز لهآ جز

 × دندون بصن دوخ یارب دوب هولیشرد ادخ ةناخ هکیئاهزور یا

 مدزون باب
 مارفا ناتسصوکتشپ رد وال درم دوبن لیاوسا رد یهاشداپ هک مایا نآردو ۱

 انز وارب شزیکو 7 هتفرک دوخ یارب زا ر ا 4 نکأس 0

 هام راهبچ تدم اتا دو راد و م تیب رد شردپ هناخم وا دزن زا درک

 زاب دوخ شیپ تینادرکرب ارشاد ات 2 وا بنعزا هتساخرب شرهوشو ج 8

 نوو درب دوخ ردپ هنا اروا نز ناو دوب وا ها اره غلا ود اب یالغو وزا

 هاکن اروا زیکر دب 0 0 نانو کک دا ھا اف ازز نیک ر دون

 رج دندرب رسب اجا هدوم تکو کا دون فقوت یو طهارت رو ور هش نب بیش



 ۷ ۱٩ نآروآد رقس

 ردي اما لر هناور ات تساخرب وا دندشرادیب دوز جګ نوچ مراهج زور ردو ه
 دن دعبو هد تیوقن نان مقلب اردوخ لد هک تفک دوخ داماد هب ريکا

 تنک درم نآ هب زیکر دیو و محو ماب قدرتی و
 هناور ات تساخرب هرم هد اب داش تلد و«نام ارتشما هدرک تقفاوم ۷

 دوز حک مغ؛ زور ردو × دن ام اجنا رد رکید بشو دون حاحا ار ۱ شزردب دوش ۸

 9 روزا ل اوز نور اغ تیوقتر لرد اوت لک ےک نایک ربا دوش هاو ام ات

 ان تساخرب دوخ مالغو زیک اب صخنا نوچو ٭ دندروخ ودره ناشیاو داغ ٩

 دوشیم بورغب كيدزن زور نال تقک اروا زیک ردپ ینعیا شنز ردپ دوش هناور

 ادرفو دشاب داش تلدو ناب اربش اجا رد دوش ی مات زور كنيا دیناب اربش

 < کک لرب درک ن اکا کک ر و کھ ی طاا

 ودو دیسر دشاب ملشروا هک سویی لباتبو دش هناور هتساخرب سپ دناب ار بش هک

 كيدزن دندیسر سبب دزن ناشیا نوچو + دوب یو هاره شزینکو نش نالاپ غا ۱
 تیمار رایت یو اب تفکد وخ یاقآ هب مالغ دوب بورغب ۱

 ات نازج لا | ینب زا یدحا هک بیرغرهش تفک اریو شیاقآ رر یا

 کک از زا کیو ای تنک دوخ مالغبو ea هکلب مدرکیمرب ۳

 دز , هشذک اجزا سپ # مناب اربش ناردو موشب كيدزن همار ای هعبج هب ۱6

 ترا ب + درکب ورغ ناشیارب باتآ ت ا نازا هک هعیج دزنو

 راد یاسر دا اون دنرب نسب ناودب ی ویا اچ ها سنا

 دپ یدزم تلنیاوب چ هد للزتمو دونب درک هناع اراشا هک دزد یک اه

 اوأم هعبج رد و مارفآ ناتسهوکزا صخخخیاو ۳ هعرزم زا دوخ راکزا بشرد

 ام لرد ناکم نآ نامدرم ما دوب تیرک ۴
 تنک اریو وا + یی ایک زاو یوریم ام تنکرپ افا دید رهش هچوکرد ۸

 منی هبو مس از زا اریز موریم مارفا ن ناتسهوک فرلعاب ادوهب م 4 تنییزا ام

 ین دوخ ناخن ارم سک چو متسه دنوآدخ دخ ةناخ مزاع نالاو مدوب هتفر ادوهی

 زیکو نم یارب م 8 بارشو نانو تسه ام یابغال) ةه فلعو هک زینو دریذپ ٩

 ر دا ۲ تسین یزیچ جاینحاو دشابیم تسا تناکدنب هاره هکیمالغو 9
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 وکی

 ۱ اروخ اهغالاب هدرب دوخ ناخ اروا سپ ۲۱

 یضعب ب نوش نامدرم تیا دندرکیم داښازدوخ یاهلد نوچو اب دن دیش ون و 11

 هناخ بحاص رپ درم ناب هدز اردو دندرک هطاحا ارهناخ لعاب ینب صاخشا
 ۱۳ رب لا قنش لخاد اون نام کریس نا دتنک هدرک باطخ

 هبسا ین تنک ناشیاب ننآ نوری ناشیا دزن هناخ بحاص درم ناو ٭ مسانشب ۳

 لنعتبا تسا ادو نرم هاچ درم نیا کوچ دیزروم ترارش ماردارب

 نوری اش دزن ارناثیا رم نيا زيكو: نم کاب رتخد كنيا ٭ داهم | ت ا

 2 2 ا ناوم امن رظنرد هجنا هنخاس لیلذ ازناغیاو مروایم

oتاک نا سد کا یاب نيا اب  EEE REو هک دنتساوخ هن  

 ی 3 7۳4 ارواو دو نوریب ناشیا دزن هتفرک اردوخ 9 نآ سپ

 نیا ناو × دندرک اهر 9 و دندرکیم ت تمصع یب ار € ات بش ۷
 + دش نشوز ات داتفا دوب 5 د E هک ص خش ن E ردب نمآ جع یک

 شزینک كنباو دورب دوخ هارب ان ا نورجب هتساخرب شیاقآ حص تفو نا

 جورب خا خنک ار یا واو *دوب هناتسازب نشیاهتسدو مهداتفا هناخ رد*دزن۸

 ناکب هتساخربو تمعاذک دوخ خالارب اروا رم نآ سپ دادن باوج یسک اما

 هتفرک اردوخ زینکو تشادرب یدراک دبسر دوخ نان نوچو * تفر دوخ ٩

  داتسرف لیل واخ هاخاراح اه ان و د ا یاضعا

 زورما ات دنا نما نوری رصمزا ا ۷ یب هکیزور زا ز تفک دید ارنیا هکرهو ۳.

 و ھا وکی ولع
 × دینا کم مح

 ا

 ابعیشرث ان نادزا دحاو صخت لثم تعاجو دندنا نوری ارس | یب عیجو |
 حیجو موق مات نارورسو × دندش مج هنطم رد دنوآدخ دزن داعلج نیز لما ۳

 ادخ موق تعامج رد هداپ نز ریشمش درم رازه دص راهچ ینعب لیئارس و
 وا ننارب هتصم رد تا هک دی ها قو ین یا ۳



 1۹ ااا رنج

 هکیوال درم نآ ٭ تسا نش هنوکچ تشز لع نیا هک دیئوکب دنتنک لیئارسا ۽
 ن اک هعبج هی .دوخ یک اب نم تنک بناوجرد .دوب هلوتتم نز رهوش

 لو رد ارهناخ هتساخرب نم رب ههیچ لهاو * مربرسب اربش ات مدنا داب و

 زیکو هب درب هک دندوف لید کد کد ا و هطاحا نم 7

 مداتسرف ا ١ كلم تیالو یات رد اروا و مدرک هعلعق هعطق اروا هتفرک اردوخ

 مح لیئارس | ینب یا اش عج ن راه ٭ دندوف لیئارسا رد تشزو ۳ کک ۷

 دنتنک هتساخرب دحاو صخ لنم موق مات هاکنا ب دیروایب اجا ار توت ۸

 مار دوخ هناخم امزا جد تفر ر دوخ هم امزا مادک جه

 نرو تن ی دم ا
 هقوذآ |  مرکب لئارسا طابسا ئازا رازه هدزا رازهو رازهزا دصو دصزارثن هدو ۰

 هکیتحابق ذه یتفاوم ناشیا اب دنسرب ینیماینب ٌ؛عبجهب نوچ اتو دنروابب موق یارب
 ۱لتم مش عج رهیشرب لر | نادرم عیج سپ دماغ راتفر دناهدون لیئارسارد ۱

 ی یاسر صاعشا و ۱ طابساو ٭دندش دعتم دحاو سخت 1۲

 اریدب و ی هارو نهج و هو را

 ۱ شمش شیب دوخ نا را و

 یب اب هتفر نوری ان دندش ت هعبچ هب دوخ یاهرهش زا نیماینب ا ص

 نزریشمش درم رازهششو تسبب زور نارد نیماينب ینبزاو + دنیا كنج چ 0

 + دش كنید ناس نبزکرب رفن دصتنه هکهعبج نانکاسزا ربغ دش نید ناس اهرهش

 ارم اهنازا یکی ره هک دندش نیزکرب تسد پیچ رفن دصتفه هورک نیا ماغز و 4

 نایاب یاوس لیئیارسا نادرم زاو +دندرکیف اطخو دندزیم نخالف كنبب ۷

 * دندوب یکنج نادرم اهنیا عیج هک دش نید ناس نزریشم درم رازه دص راهچ
 تس دنتفک هتساوخ تروشم | دخل و دنتفر لیپ هب یتا

Eلوا ادوهب تنک دنوآدخ جدی نیماینب یب اب ندوم كنج یارب  

 2 ا ةتساخنرب ,نادادمان ا شو دیار

 ۱ د ارس او غ تخ نایاب اک

۹ 
1 



 4 نارواد رفش ك.

~e 

 ودو تسبب زورنارد نما نوري هعبجزا نیماينب بو * دندرک را فص همرج رد 1

 اردوخ لیئارسا نادرم ینعی موقو ب دندرک كاله نیمز رب ارلئارسا زارتن رازه ۲

 .هدزک یارا تفص ما بز کج کسر EY A را فص نکات هلخاس لد یوق

 دنوآدخ زاو دندرک هبرک ماش ان دنوآدخ روضحم نمازی لاو "یو دندوب ۳
O Eنج ندا اب ات موشب كيدز تکی  

 ین هلباقب مود زور رد لیئارس ۱ ا + دار ؛ناشیا ةلباقب تفک دنوآدخ مان كنج ۳4

Toنش نوری هعبجزا ناشیا ٌهلباقم تور ی یادم مت  

eاهنیا عیج هک دنتخاس كاله نیمزرب ارلیئارسا ینب زا رفن رازه  

 هیرکو دنتفر لبث تیبهب نما موق یان ر لیئارسا ینب یا هکنا ی نزریثش ٩

 یاپنابة هتشاد هزور ماش ات ارزور ناو دندو فقوت دنوآدخ روضح E هدرک

 دف تح یا لازا 4 و فا عابذو ینت تخ وس ۷

 رازاعلا نب ساخبو *دوب اتا رد اهزورنآ ادخ دهع توبانو دنتساوخ تروشم ۸

 ابو مور نور رکید راب ی دنتفکو دوب هداتسیا نآ 0 اهزورنآ رد نوراه نب

 هک ریز یارب ۰ طناب مک كنج نیما یب دوخ ناردارب

 نیک هعبج فرط رهرد لئارسا سپ *دون مهاوخ ملست وت بسدب اروا ادرف 1

 قیاس لثبو دندمار نان ینب اباق بس زور رد لیئارسا و  دننخاس ۰

 راز هما نوریب موق هلباقم نمایب و دندوم یار 1 فص هعبج رباربر ۳۹

 رکو لیئتیب یوسب اماز زا 9 هک اه و رد موت نشكو ندز هبو دندش نیک

 هتشک ار رد لیئارسا زا رفن یسردقبؤ دندرک عورش قباس لثم دوریم هیبج یزسب

 شب اما دندش مزونم ام شپ قیاس لثم نانیا هک دانك نیماينب بو دندش ۲

 و نادرم یانو  میکب اهمارب رهشزا ارناغبا ۱ مک هک لیارسا ۶
 لیئازسا ا دندون ارا تفص رامات لعی رد هتساخرب دوخ ناکمز 1

 4 | مازا نیزکرب درم رازه هدو + دنتسج ردب هعبج هرعم زا ین ۳ ناکدزا £

 ناشیارب الب هک دنتسنادیف ناشیاو دش تضم كنجو دنا تن اربرد

 نارد رد لباس ینبو تخاس بولغم لیئارساروضحمارنیماينب دنوآدخو * تسا ۵
 اشیا عیج هک دننخاس كاله نیمب زا اررفن دص كيو رازه خو تسيب 9



 ا و -

 لیئارسا نادرم هکاربز دناهثفاب تسکش هک دن دید نېمانب ینبو # دندوب نزریشیش 7
 نناشن هعیج فارطاب هکینیمکرب دنتشاد دانعا هکنوچ دندوب هداد اج نا ا هب

 اردوخ ناکدنک نیکو دندروآ موش هعج رب هدوف لیجت ناکدننک نیکو * دندوب ۷
 کو لیارسا نادرم_نایمردو j 2 مدب اررهش ماع هنخاس تنکارب ۸

 سپ + دنزارفارب رهشزا دنلب رایسب دود کارت هک دش هداد رارق یمالع ناکدنک ٩

 نتشکو ندزب دندرک عورش ناینیمانب دندینا رکو ر كنجرد لیئارسا نادرم نوچ

 روضح زا لوا كنج لثم ن اشیا انيق دنتنک ریز ل ایت ارسا نادرمزارفن یم بیرق

 تفرک ندشدنلب رهشزآ NI کارن نا نا نژوچو »+ دناهتفاي تسڪهش ام 4.

 TENGA رھ ماغ کلنیاو دنتسبرکن دوخ بقعزا نا

 نیسر ناشیارب الب هک دندید اریز دندش ناشبرب ناینیماینبو دنتشکرب لبئارسا ینبو )٤
 ااا کنج اما دندینادرک یر هر هاربا لییارسا ناد زم ر وضع را شم سس

 لپ اع كال ا د از اعیاد ابری ریو ک
 یر هغ لاا نا ضرر دو دونا را در

 ناشیا عيج هڪ نبماینب زارفن رازه نشو + دندرک لایاپ | ارن اشیا باتفا عولط 4

 دنخرکب نومر ضمن ی هنر ن ناشباو * دنداتفا دندوب کنج نادرم هه

 هدرک بقاعت موعدج ات ارن :اشیاو دندرک كاله اههار رسب ارناشیا زارفن رازه خو

 دادا ناتار نورا ورد کاک مل نی دسنک,آزاهبا رام ارم و

 ا E اروا E ا در از چاو تسیب ۷

 راهچ توس و "شک ردو دندرک رارف.ن نومر شح ن رابایب یوسب هتشکرب رفن دص شش

 یحی دنتشک ریشش مدب ارناشیا هتشگرب ناینیماینبرب لیئارسا نادرمو + دندناب هام ۸

 دندیسر ااب هک اریثاهرهش ةه نینچههو ددتفای هک ارهچرهو ماعبو رهش لعا 5
 حل دن دی ازوک/نئتاپ

7۳/7 

 اردوخ رتخد ابزا یدحا هک دنتنک هدروخ مسق هنضم رد لیئارس ۱ نادرمو 1

 دد ماف ات ادخ روضم اجتارد نما لیتی هب موقو كه دت زا نام 2

 نیا لیئارسا یادخ هوهب یا دنبنکو ب دنبسیرکب راز راز هدرکدلب اردوخ زاواو ۲



 ۲۱ نارواد رفس 3

 یادرفردو ب دوش کل رسا زا طبس كي زورما هک تس | ش عقاو لیئارس اردارچ

 جاهذو یتحوس یاهینابقو دندرک انب ایا ارد عدم هتساخرب یدوزب موق زور ن 1

 ۱۱ دا شک هک لارا یو ددی دک یل

 هکره هک دندوب هک هدروخ تضس 5 اقا مسا نامان زب دنوا دخ دزن تعاجرد

 دوخ ردارب هرابرد لیئارسا ینبو دوش هتشکه تلا دیابت هفاطمهب دنوآدخ روضح 7

 نارخدزا هک ما هدروخ م ق دنوادخڃ ام هکاریز مک هچ نانز اا هراشیا حب

 روضحم هک تسا لیئارس a مادک دنتنکو مر ناکا دو

TEيا تعاجو 3 کد اداخ ۳ ایا ب,تیشا مات هفصم هب  

 اجنا رد یدحا نب نکا زا كنيا دندش هدرش موق نوچ اریز *دوب

 ناشیاو هداترف اجناب ارموق نیرت عاجش زا رفن رازه هدزاود تعاج سب س »< دوبن

 + دیشکب رشا مدب لانطاو ن نانزاب ارداعاج شیب . ناکاو دک دنتنک هدرکر ما

 كاله دشاب نیباوخ درم اب هک ار ینز رهو اریدرم ره هک تسا نیا دیکب دیاب هاو

 نیباوخن یروکذاب هک یاب رتخد وا کدام نشا یک ناف دیک

 ا ایز رد هک سرد هشت اشنا و دنتفاب دندوب هنخانشن رکدرمو

 هدانیرف فندوب نومر مرد هک نیمی ینب دزن تعامج یی مات و نود وا

 هک ارینارنخدو E ناینیمأینب تقونآ 9و ۶ دندرک توعد رعب ارناشیا

 تیافک ارناشیا زابو دنداد ناشیاب دندوب هتشاد هاکن نن 7 داعاج انو زا

 قافش لیئارسا طابسارد دنوآدخ اریز دندش نایبشپ نیماينب یارب موقو + درکن
 منکج نراکدنام یاب ده نانز دو نوح اک تعاج امو × 3 وب 5

 نیماينب ناکتفای تاج ةهجب یناریم دنتفکو + دنادش عطقنم نیمايبزا نانز هکنوچ

 ۱ aT < درشن هوش "لی رسا روا ات تاب ناب

 نیماینب هب فز هک یک داب نوعلم دنا هتک هدروخ مسق لیئارسا ینب اریز داد مبناوتیف
 قرشم فرطبو لیئتیب لاش فرطب هک هولیشرد لاسره كنيا دنتنکو + دهد

 ی یدیع و 9 کش هب تو



7 TNÊ. 

  ۱دننک صفر ناکدننک صقر اب ات دنیا نور ۰ هولبش نارنخد رکا كنیاو دیک هاگن و

 زا و دّیارد اهناتسکاتزا هاکنآ  » eنیماينب نیمزب هدوبر اردوخ نز سگره

  ۲مهاوخ ناشیاب دننک تی ءاکش ام دزن هما ناشیا نارداربو نارالب نوچو # دورب

 متشادنهاکن كنجرد ارشنز سکه یارب ام هکنوچ دیشختب امرطاخم ارن تک یک

 ٣ دندرک نيج قاب ین ددا مر نر دیدات نایاب ر او

 دنتفر هدرب اغيب ارناشیاو دنتفرک دوخ راغ بسحرب ارنانز ناکدنک صقر زاو

 ٤ یب تفو ندو ٭ دندش نکاس امار دو دندرک انب اراهرهش هتشکرب دوخ كلبو

 دوخ كلب یکره اھا زاو دندن هناور دوخ ٌهلبقب و دوخ طبسب سکره لیئارسا

 دنسپ شرظنرد هچنا زا سکر ھو دوب یاد لا رسا رد م اا ناردو ب دنتفر نورب 8

+X نا ۳9 



 اک

 باب

ae ۲نما * شرس و شزو وا در ا باوم یر تفر  

 نانارفاو ِیس نوکر نوا شنارسیو یوعن شنز ۳ 9 كلی

 o اردو دوب تو 0 فرع ی مان 2

 و و شب ودزا نز ن ناو دندرم زین نویلکو . نو 2 ناثیا یودرهو +دندون ٥

 تک ا دالبزا ات تساخرب دوخ سو رع ید اب E مور دوخ 7

 ناشیاب نان هدوک دوخ موق زا دنوآدخ هک دوب مرینش ۷ دالب رد هکاریز

 "یو هاره شسورع ودو دما نوریب دوب نکاس نارد هکنناکمزاو * تسا هداد ۷

 سورع ودب یوعنو +دنک تعجارم ادوهب نیمزب ات دندش هناور هاربو دندوب ۸
 ناسحا اشرب دنوآدخو دیدرکرب دوخ ردام نخ اش زا یکی رهو دیورب تنک دوخ ۱
 یی ره هک داک اطع اب دنوادخو * دیدرک نیو ناکدرب اش هکنانچ دان ٩

 ادرک ناب دوخ زارا و زن ۳ 2: را دار | 4

 e e جررد ایا 0 هاره ۳ ۳ وات

 یارب هکاریز دیک شپ اردوخ هار هتفکرب مارش اد یار و تاب عرش اش یارب ۳

 موش هداد رهوشب زین بشماو مراد دیبا هک م وکر کاو متسه :ده رپ هدایز نتفرکر هوش

 اردوخ ناشیا رطاخمو یک + مازب مه نارسبو ۳



 1٥ ۲ ا فا

 اغ یارب ماج هڪکاربز مارنخد یا ین ه تشاد دیهاوخ مورحم نتفرک رهوش زا
 رکید راب سپ * تسا نش زارد نمرب دنوآدخ تسد نوچ تسا نشت ر ایسب 6

 اسب تتر اما نیما ار دوخت هوش رد ام هنر و دنتسی کو هدرک دنلب ۱ ین تارا

 شیوخ نایادخو دوخ موق دزن ترهوش ردارب نز كنا تفک واو +دیسچ ٥

 رارصا نمرب تفک تور * درکرب تردارب رهوش نز بقعرد زین ون تسا هتشکرب 7
 هکاج رهو مام یور هکیاج ره اریز مدرکرب ون دزن زاو مک كرت : ارت هک نکم

 هکیاج × د وب دهاوخ نم یادخ وت یادخو نم موق وت موق منکیم لزنم یک لزنم ۱۷

 زکا دنک نیارب هدایز هکلب نینچ نپ دنوآدخ دش مهاوخ نفد اجنا ردو مریمیم یربب

 شهاره نتفر یارب وا هک دید نوچ سپ + دیاڼ ادج وت زا ارم تومزاریغ یزیچ ۸
 دلش هناور ود ره ناشیاو دج داتسب ءا ناب کو اب نتفک نا زا تسا نش مصم 1

 نما هتک و یا دن دیدرک ممت تیب دراو نوچو دندیسر تییب ات

ONE۱ رم کیه و نوع ارت تک نایاب وات  

 مفر نوریب رب نم + تسا و تخس ترارم ن قلطم رداق اربز دیناوخم هرم 1

 ارم دنوآدخ هکنوچ دین او یوعن د ارم هچ یارب سپ دینادرکرب یلاخ ارم دنوآدخو

 درک تمجارم یوعنو ٭ تسا نیناسر یدب نب یلطم داقو تسا هنخاس لیاذ 7

 یادتبا ردو دنا یو اره دوب هتشکرب باوم دالبز زا هک هیبا هیباوم تور شسورعو

 دن دش م تبب دراو وج ندیورد

 مود باب

 كالا نادناخ زا مان زعوب دنهل ود یدرم هک تش اد یر غا ۱

 بقع ردو مورب اهرازتشکب هک هد تزاجا ارم تفک یوعتب هیباوم تورو *دوب ۲

 ٭ مرنخد یا ورب  تفک ریو وا Ma تانتلا شرظنرد هکینکره

 قافناو دومنیم ینیچ هشوخ ناکدنورد بقع ردو دمارد رازتشکب نش هناور سپ ۳

 م تیی زا زعوب كنياو + داتفا دوب كاميلا نادناخ زا هکزعوب نیمز ةعطقب وا
 یو اوت تنوآ خم دکار ر نا اعج اب شب و ناکدنوردب تم

 ناردن تنک دوب هتشاک نر اک دنور در هکر دو ۳۶ دهد م

a 



 ۳# تم اول شاک 11

 رتخد تسا نب ,| تنک باوجرد دوب نذ هتشاک ناکدنورد رب هکر کون * تسیک ۹

 ینیج هشوخ هکنی انن تف ی

 ننام لاحم ات حصزا هرات م 5 عمج اههفاب اسو ناکدنورد بقع ردو ماغ

 یا تک ی کتو ا هدرک هفقوت هناخرد یدنآ کنارش سا

 ا زاو ورم ینیچ هشوخ' یارب رکید را زتشک چ یونشیف رکم مرنخد

 ها۶ یارتت تنور تیم کیری اجو چ ناب اجیارد نم نازیک اب هڪلب 7

 2 دننکن سا ارت هک مدرکن رکح ارن :اناوج ایا ورب ناشبا بتعردو ,

 روا هداتفارد یورب سپ e ناناوج ار زاو ورب ناشیا فورظ دزن 1

 پور و اکو ابو درک مظعت نییزبات

 ندرمزا دعب هچنآ رهزا ۱ تک وا پاوحرد ۳ ب  تسه بیرغ هکنا لاحو یدوم 13

 رار ردي ا ور نو ان عالطا یدرک دوخ رهوش ردامهب ترهوش

 یا دو ا تهی هکیاق دون هدزک تعلرت ارور دالر تیم و

 شیاهلابریزرد هک ارا یادخ هی بناج زاو دهد ازج ارت ل دوا ۴
 هکاریز ماي تافللا وت رظنرد ماقآ یا ترک + درب وتب لماک رجا یدرب هانپ ۳

 ر یکی لثم نم هجرکا یتکزیوا لد ناخس دوخ زیکیو یداد یلست ارم
 اردوخ ٌةمنلو روخ نانزاو ایب اجا تشاچ تقورد تفک اریوزعوب ¥ اوت 1

 ربسو دروخو دنداد واب هتشرب لغو تسشن ناکدنورد دزن سپ هرب ورف یش رد

 ناناوج زعوب تساخرب ینیچ هشوخ یارب نوجو * تشاذکاو اروننام ی ن ا
 رجز ارواو دیان ینیچ هشوخ مه اههناب نایمرد 5 دان تکس هدرک راک

 ح وات اسیاو ی افکی یا یدک اههتسد زا رينو #9 11

 رو بت دوب نیچرب هکا ر ەچتا هدوف ینیچ هشوخ رازتتک نارد ماش ات سپ ۷

 دوا شردام ا ادرک رر ادو اغ * دوب وج هقبا كي ۸

 ٭ داد یوب هدروآ نوری دوب ننام یقاب شندش ریسزا دعب ناو و تم

 كرابم ید ناک اکو یدوم ینیچ هشوخ اک زورما ۹ ارکو شرهوش ردامو زن

 کرک ناز وک کارا ار وراره وش ردام نمی تک | هدوم هجوتوترب هکنا داب
 و -

 ار و * تسازعوب مدرک راک یو دزن زورما هک ص خش ن 1 مان تنک هدادربخ دوی, [۵)
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 ارم ۴

 دوو ِ بک و یر تل ۰ كرت نادرو

 زعوب اا سپ یی رم ارتو کور نوریب وا تر زن

 تنوکس شرهوش ردام ابو دش ما مدک_ وردو وج ورد ات دنایبم ینیچ هشوخ یارب
 ×+ تشاد

 مس باب
 ات موجن تجار وت یارب یا نمرتخد یا تفکأریو یون و بس

 تست اد ر مع دو رک ابا نالاو داو کتاب

 هدرک لسغ | ار نتشیوخ سی کیم اوا دوخ یمزدن رد ا4 و

 ات ناسانشن درم ناب ۱ اردوخ اما ورب نمرخم تیشوپ اردوخ تخرو نک نیهدن

 نک ناشن ارشندییاوخ یاج دباوخم وا نوچو * دوش غراف ندیشونو ندروخ زا

 وا × ینکب دیاب هچ هک تنک دهاوخ ارت واو باوخ و اشکب اروا یاهیاب هتفرو

 ردام هچره قفاوم هتفر نمرخم سپ + درک م اوخ یک نم هج ره تفکاربو
 شادو دیشونو دروخ زعوب نوج سب + دو راتفر دوب هدوبرفرما اروا شرهوش
 اروا یاهیاپ نما هتسها هتسها وا هاگنا دییاوخ وج یاههفاب راکب هتفرو دش داش

 دش هجوتم تاقاپ و دیدرک برطضم درم نآ بش فصن ردو # دیاوخو دوشک
 هک رب 2 کوکو اےک نیان اا

 + یتسه لو وت هکا اریز نارت کب شیوخزیکرب | اردوخ نماد سپ متسه تور وت

 نع رشد زخنارد هکاریز اراک درد جاج را یا تفک وا

 یا لاحو + یتفرن ینغ هجو ریتف هچ ناناوج بفرد هکنوچ لّوازا یدون

 ارت نم موف رهش مات هکاریز i تیارب یتنک نج هجناره سرتم نرد

 نیزارتکیدن للو نکیل تس لو نم هک تسا تسار نالاو × دننادیم وکین نز

 بخ دیامن ادا وت یارب ارلو قوا کا نادادسابو ناب اثارد بشما * تسه
 دنوادخ تای ممق سپ دیا اداار لو ی وت یارب هک دهاوخنرکاو دیافن ادا
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 < تور باتک ۸

IE 14ج ات شی منازل سپ ٭ باو حص ان نکا دومن هاوخ ادا وت یارب |  

 ناز وار و تساخرب دهد صرف یوزر ۳ زا شپ كیبارخ

 روایب تسا وترب هک یرداچ تاکو تسا تن نمرخم نیا هک. ا ک راز

 ٭ تفر رهشبو دراذک یورب هدومپ وج لیک شش واو تفرکب ارنا ااو

 تشذکه چ وترب نم رتخد یاتنک اربو وا دیسر دوخ رهوش ردام دزن نوجو 7

 لک شش نیا تفکو × داد ربخ دوب هدرک یواب درم نآ هنا رمزا اروا سپ ۷

 یا تنک ارب و وا ورم تسدیع ترهوش ردام دزن تفک اریز داد نب اروج ۸
 ۰ زا هاریر دش دهاوخ کا نيا کیا ا تیشتب مارا مرتخد
 * تفرک دهاوخن مارا دکن مان زورما اراک

lo عجب 

 مراهچ باب

 هتفک نخ وا ةرابرد زعوب هک لو نآ كنياو تسشن بنا نا هزاوردب زعوبو
 * تسشن هتشکرب واو نیشنب هتنکرب اجنلاهب نالف یا تنک و ابو تشذکیم دوب

 دادم هک اس ناشیاو دینی نا تنک ن اشیبهتشادرباررهش عیاشمزا رفن هدو ً

 ام رداریزا ۳۱۳ یاس تبا هکر باوم دالبزا کیچ تنگ لو

Nاز هک موکب هداد عالطا ارت هک مديد, یلصم - نمو * دشورفیم دوب  

 هلاکفنا زکاو نکب ینکیم كاكفنا رکآ سپ رخ نم موف ج اشمو سلج نیا روضحم

 وتزآ دعب نمو دک كاکننا هک تسین یک وتزاریغ اریز منادب ان تب ربخ ارم ینکیف
 یون تسدزا ارنیمز هکیزور رد تنکزعوب E EE همتسه ه

  ینازیکنارب شئاریمرب ار یئوتم مان ان دیرخ دیابزین یفوتم نز هیباوم تورزا یر

Eوت سپ مک دساف اردوخ ٹاریم رم ماکت  

 كلاكفنا مسرو ٭ مان تلاکننا مناوتین اریز ریکب دوخ ةمذرب ارم كاکننا نج

 : شنک صخش هک دوب نیا رما ره تابثا ةهجم لیئارسارد مدق ماّیارد تادابمو

 سپ نو لیارسارد نیاو دادیم دوخ یاس هدرک نوری اردوخ ۸

 خانم زعوبو + درک ن وری اردوخ شنکو رخ دوخ یارب انا تنکز عوبب لو نآ ۹

 كليام ا ا تیام اک دیشاب دهاش زورما اش تک موق نیاتیو

> 



 دوخ ننزبارتولت نز هیباوم تو مو * مدیرخ ومت تسد زا ار نواس و نویلک ۰
 هزاوردزاو شناردارب نایمزا یفوتم منو ازیکنارب شناریمرب اریفوتم مان مو

 دندوب هزاورد دزن هک موق اتو +دیشاب دهاش زورما اش درشن ملطقنم شا هلع ۱

 هلو لیحار لثم دمآردوت نا هک ارنز نیا دنوآادخو متسه دهاش دنتنک خیاشمو

 ات م تیبردو وش باک اک هتارقآ رد وتو دندرک تبار لی را اک ۹

 هکیدالوا زا دنثازا ادر یارب رامات هک هات صراف هناخ ل ون هناخو < نا

 نز واو تفرک ارتور زعوب سپ +*دیشخم دهاوخ رتخد نيازا ارت دنوآدخ ۲
 9 ناتو + دیاوتیرشبناک زاد( لس واو کک کمان داراب اب

 ارسارد وا ماتو تسا هعشاقکت لو یت زوزما اراک دنوادح دابارابتس دتک

 ا 17 دشاب وت ٌیرپ تنرورپو ناج نک هزات تیارب واو هعدوش دناب و

 و ٭ دییاز اروا تسا رتب رسپ تنهزا تیاربو دراد ی تسود ارت 58

 مات اروا شاهیاسه نانزو *دش وا ةبادو تشاذک دوخ شور د هتفرکاررسپ ۷

 3 ا او دندنارخ دو می مانو دش بار هک زتمب ی ۳ دنتنک 5 هداه

 نصت ی 7 :ورصح صاف صاف شی سو تسا نیا  تسا و ۱ ۱

 ۱ ارل نوش درو انوش باد ايتو +دروآ اربادانیع مارو د 8 1 1۰

 دروا ار ی ی دیوعو درو اردییوع زعوبو دروآ ارزعوب نوملَتو *درو ۱
 او وادار هیات ۹
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 ےس

 اک

 لّوا باب

 نب م احوری نب قلب ی یسم مارفآ ن ناتسهوک زا مفوص میانمار ز | دوب یدرمو

 ا تشاد نزود واو * دوب ییارفآ واو فوص نب وحوت نب وه ۲

 دل

 لاره درم ناو + دون دالوا اراتح نکیل ت تشاد دالوا هتنقو دوب هننف یرکید

 هوش دوخ روش زا تویابص هرهب یارب ندینارذک ینابرقو ندون تدابع یارب
 نوچو »۲ دندوب اجنارد اف خب هرانهاک لیع رسپ ود ساخفو یننحو دنایم

 دوخ نارنخدو نارسب هو هننف دوخ نزب دییارذکیم ینابرق تالا هک دنا یزور
 تشادیم تسود ارانح کاب ۱ ع دادیم اهیتمست

 هکیدعم ديارهم تخ زین اروا یو یوتهو +دوب هتسب اروا جر دنوآدخ هچرکآ

 لاسب لاس نینههو و دخ هکنوچ تخاسیم كانثخ ریو ۷
 هدو هیکواو دیناجتریم ار وا نينه هتنف دمای ادخ ةنام اح نوچ هک د شيم عقاو

 یرونعن ارچو EOE ي × درون یزیچ

 لکا زا دعبو + مسینرتهب رسپ هدزآ وت یارب نم ایا تسا نیک ارچ تادو ٩

۱۰ 

 ۱ 0 کر نهاک لع تا e AF ندوم برشو

 رازرازو درک اعد دنوادخ دنوادخ دزن نراج ت تب واو ا لکیهرد

 دوخ زیک تبیصب عقاولاف رکا تویابص 2 کا تفک هدرکر ذنو چ تسي کپ ۱

 دوخ زیکب یروکذ ِ هدرکن شومارف اردوخ كزيکو یروآ دایی ارم هدرک رظن

 او سی او داد ماوخ دنوآدخم شرع م اقا ام اروا یایرف اطع

 هظحالم ار ا عدد لوح دوادخ دخ روضحم ار دوخ یاعد نوجو بد ا

 عرمم ام دوب كل طتف شیاهبلو تنکیم نخ دوخ لدرد اتخو × درک "ِ



 1۱ ۲ لیئوس لّوا باک

 یوشیم تسم یکب ات تفک ریو یلیع سپ *تسا تسم هک درب ناک یلیعو دشيم ٤

 حور هتسکش نز هکلب ماقا ین تفک باوجرد اتحو + نک رود دوخ زا ارتبارش ٥

 × ماهضار دنوآدخ روضح اردوخ ناج هکلب مالیشونن تارکسو بارشو مسه

 لاح ات دوخ کدیجنرو مغ ترثک زا هکاریز راشم لاعیلب نارخد زا | ردوخ ویک 1
 وازا هک اریتلتس لییارسا یادخو ورب یتمالسب تنک باوجرد یلیع + رتکیم ۷

 نز نا سپ دبای تافللا ترظنرد تزیک تنک × دیامرف اطع ارت یدون بلط ۸

 هتساخرب نادادماب ناشیاو × دوبن ورشرت رکیدو دروخهو تفرک شپ اردوخ هار ٩

 نز هاو دندمآ همارەب شیوخ ةناخم هتنکربو دندرک تدابع دنوآدخ روضحم
 هلماح تح مایا رورم زا دعبو روا دای اروا دنوآتعو تخادشب اراتح دوخ

 + مدون لاوس دنوآدخ زا اروا تفک اریز دامن مان لیئوس ارواو دیئاز یرسپ نش
 33 رد رخ نار ها نابرقب ات تر شاه هات سام ی هوا 9

 ا رسپ ان دوب هتفک دوخ رهوشب کاریز تفرن نحو × دنآ ار ذگب توا 11

۳ 

 یاد ان شرضاح تنوآدخ روضو دروآ ماوخ اروا ہاکتآ مین دوشن هتشاد

 تو کی دی دسر ترظنرد یک تکاب تا شرهوش + دنام دهاوخ ۳

 RS Ie دیات را وتسا اردوخ مالک دنوآدخ نکیل ناب ریش زا شش ديراب

 زابریشزا ۳ نوجو * دادیم ریش ار ب دوخ رسپ نتشاد زاب تقو اتو ٤

 هن اخس SAE : كشم كيو دراةنيا كيو واکس اب ابو دوب هتشاد

oدزن اررسپ و دندون جذ ارواکو × دوب كچوكر سپ , و تناسب و  

 نآ نم ماقا یا داب ننز تناج ماقآ یا مکیم ضرع تنک نحو ه«دندروا لیع ۲۷

 رسپ نیا یارب مدون تاتسم دنوآدخ زا هداتسیا وت دزن اجغنارد هک متسه نز ۷

 هدومرف اطع نب مدوب هدون بلط وازا هک ارم تلتسم دنوآادخو مدون تلتسم
 فقو دشاب كنز کیان ما محوي هقنقو دیوان یارب روا زین ہو  تقسا ۸

  دندون تدابع اردنوادخ تارا مپ ٍ دوب دهاوخ دنو ادخن

 مود باب

 دنوآدخرد نم خاشو هدیانیم دجو دنوآدخرد نم لد هتفک هدون اعد ًانحو ۱



 و مم 4 د

wam 

n بھ 
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 و

  IFلیئوص لّوا باک ۲

 نامداش وتتاجفرد ک ایز هتسا نیدرک عیسو م انمشدرب ماهو و ه:شارفارب

Re۱۳۳ وکار مار دم  
 هدوشن رداص اش ناهد زا رورغو هدیئوکم رکید نیا کت ن نانخسم ٭ تسین ص

 هتسکش ارنارابج ناک +دوشیم نیس لاعا وابو هتسا مالع یادخ هوهب د اریز

 یارب ارنتشیوخ ناکدشریس * دش هتسب تّوفب اما رک دندیزفلیم کیناناو هتسا

 تفه دازان نز هکلب «دنتفای تحارتسا دندوب هنسزک هکیناسکو م دخ اس رجا قان
 سس

 دناریهیم دنوادخ × كیدرک نوبز یفشاد زا دالوا هکناو ه تسا نیاز دنزرف ٦
 ےک

 یو دزاسیم ریقف دنوآدخ × دنا زیرب و دروایم ورف ر رعد ه دنکیم تنزو

 ۱ سا ید فا رب لا زا ارریف,اجدزامیم دلبو.دکیم تیپ هدناجرکیم ر

 ی ویرک ترا ارت :اشیاو هدناشنب ناریم هاا ا هلبزم زا

 ار ارنوکسم حرو «تسا دنوآدخ نآ زا نیمز یاهیوتس هکاریز هدنادرک

 تلظرد ناربرش اما هدرادپم ظونح اردوخ نیسقم یاهیاپ ٭ تسا هدومن راوتسا

 اب کاتا کلا دانش بلاغ دوخ تّوَتب ناسنا هکاریز دش دنهاوخ شوماخ

 دهاوخ هتعاص A ناشیاربوا هدش دنهاوخ هتسکش دنک همصاخم دنوادخ

 توق دوخ هاشداپبو دون دهاوخ یرواد ار نیز یاصقا دنوادخ هداتسرف

 دوخ ا هنانلآ سپ +دینادرک دماوخ دنلب | اردوخ جسم خاشو ه دیشخم دهاوخ

 نارسیو دونم تمدخا اردنوادخ نهاک بع روضحم رسپ ناو تفر ب اره

NEدوب نیا موق اب ن .انهاک , تداعو + دننخانشن اردنوآدخو دندوب لاعیلب  

 لاکنج اب نهاک مداخ دشیم هخت تشوک هکیماکنه دینارذکیم ینابرق یسک ن وچ هک
 اب هواج او دما شا رون اد ندر هنس !

 لیئارسا یا اب نیچجهو تفرکیم دوخ یارب ارنا نهاک' درب لاکنچ هچره
 نهاک م داخ هیپ ندینازوس زا لبقزینو + دندو نیم راتفر E هولیشب اجنارد هک

 ریز هب نھاک ی ارب باکیپ تفوکت تکی دیارڈکیم ابرق کبک ا

 دننازوسب لّوا از تفکیم یوب درم ناو + ماخ هکلب دریکیفوت زا هب تشرک

 روزب او نب نالا EEE 5 یا دهارنت» تلد جرج ر

 نامدرم هکاریز دوب مظع رایسب دنوآدخ د وهم لراس نان دک نسب + مرکیم



 19: ۳ یوم لوابینایک

 بنر Eel وهابی را ساله
 یارب شردامو + دوب هتسب ناتک دونیا رکو تو گاج کش یف هرکه ٩

 رهوش اب هکیماکتد دروایم دوخ اره لاسب لاس ارآو تخاسیم تاجوک بج 2
 هداد اکیا شرو تالا لیعو نار E رهن ایلاس "ننابرق ان 18 , دوخ ۰

 سپ دهدب دالوا داد دنوادخب هک ییراع ضوعب نز نیا زا ارت دنوآدخ تنک

 حج

 رنخد ودو رسپ هس لش هلماح واو دوم دننت ًانح زا دنوآدخو « دنتفر دوخ ناکب 1

 دروخاسرایسب یلبعو  *د یادم لوس ناو دئاز ۲
 ایت هنوکج کیو دیک کارد بم لک لیا راک اغ اب نغنار مپ هرم فتو تاغ

 ۱۳۵ تشک اغا شپ یخی ی TT هکینانز ۳

 دیکم نج * مونشیم موق نیا ئاق زا ارایش دبلاعا هک اریز دک اهراک نیدچ ۲۶

 دنوآدخ موق نایصع ثعاب اش تسبن بوخ مونشیم هک یربخ اریز مارسپ یا
 رک ارام دک دهامخ یوواد اروا ا ددر رو هابک یر یدک دا یا2 ۵

 نخ ناثبا اما هدیان تعافش یو یارب هک تسیک دزرو هاک دنوآدخرب یصنش

 سس ناور جزا کاله اوا غا هک ةا ید وا دخ ریز دکار ترش

 دوف هنر ادم نک و دنو ادخزن مو دایمون دو ۲

 کز شی( ناد اقرار دوخ ام دیاکیم اینچ رفح فک یری لعاب یا

 عیمج زا اروا اب ۳ + متخاسن رهاظ دندوب نوعرف هناخرد رصمرد ن ERS ساک ۳۸

 دنازوسب روخمو دیایب نم عذم دزن : هدوب نم نه ات مدیرکنرب لیئارسا طابسا

 تردپ نادنا ار لیئارس / ینب نیشتا یایاده عیج ایاو دشوپب دونیا نم روضحو

 لایاپ مدوبرف رما دوخ نکسرد هک ارم یایادهو اهینابرق ارچ سپ ۷ مدیشخ ٩

 عیج نیرتوکین زا ارنتشیوخ ان یرادیم مرح نم زا هدایز اردوخ نارسپو دیکیم
 هتبلا دیوکیم لیئارسا یادخ هوهی نیربانب + یزاس هبرف لیئارسا نم موق یایاده ۲,

 کل دوم دنهاوخ كولس دباب ات نم روضحم تردپ نادناخو وت نادناخ هک مک

 دون ماوخ رکن دنیا مرکت ارم کا رانی رم زا اه اس فیوکم فا 5

 ارت یوزاب یا ایا کیا چاغ اار زاخر دنر ری ارم کت ۷

 * دوشن تفاوت هناخرد ریپ یدرم هک دون مهاوخ مطف ارتردپ نادناخ یوزابو



  Téلیولس لّوا تنانک ۲

  ۳را ی کیا ا رر دی یک قارچ ارم نکس کتو

  ۳مانیف دز زا هک وت ناسک زا اریصخشو ٭ دوب دهاوخن ادیا وت ةناخرد

 یناوجرد وت هیاخت ترذ 9 دوب دهاوخ تلد ندیناجنرو وت مشچ ندیهاک یڑرب

 ٤ عقاو ساخف و یناح چرب 9 هک دشاب تمالع وت یارب نیاو × درس دنهوخ

  ۳دوخ ةهيجم ینیما نهاکو درم دنهاوخ زور كيرد ناشیا یود ره هک دوشبم

 ةناخ وا یاربو دون دهاوخ راتفر نم ناجو لد قفاوم هک تشاد ماوخ اپرب

 عقاوو +دومن دهاوخ كولع هتسومپ نم عج" روضحو درک ماوخ انب یکم جم
 ااا ا کره هک دش دهاوخ

 کر اذکب تناهک فیاظو زا یکیب ارم هکنیا انن تفک دهاوخو دون دهاوخ مظعت

 مروخم نان منت *

 مت باب
 مالک اهزور نا ناردو دونم تمدخ اردنوآدخ یلبع روضحم لیئوسرسپ ناو

 لع نوچ هک دش عقاو ن ردو دی ٤ فوشکم ابورو دوب ردان دنوادخ ۲

 غارجو ب دید تسناوتیف هدون ندش رات زاغآ شناشجو دوب نییاوخ شیاج رد *

 دوب ادخ توبات هکیئاج دنوادخ لکمرد لئوسو نشن شوماخ زونه ادخ
 ا عترت شیب د كيل تنگ .هاو دناوخ ارلیئوس دنوآدخ ا

 هتنکرب واو و مدنارخن تنک وا یدناوخ ارم اریز مرضاح كنيا تنک

 ها ر دزن هتساخرب لومو لیئوم- یا دناوخ رکید راب دنوآدخو * دییاوخ 1
 هتشکرب مدناوخن ارت مرسپ یک وا ایسار ارم و 4 اهلی تست

 فشکنم وار لاحان دنوآدخ م الکو تخانشیف زونه اردنوآدخ لیئوسو +باوخم ۷

 نما للیع دزن هتساخرب واو دناوخ مر رو اب ارلیئوس را دنوآدخو دوب لشن ۸

 ےس

O f 

 نناوخ اررسپ هوهب هک دیهف یلیع هانا یدناوخ ارم اریز مرضاح كنيا تفک
 ایرفب دنوادخ یا وکب دناوخم ارت رکار باوخمو ورب تفک لیئومسب یلعو *تسا ٩

 نما دنوآدخو + دییاوخ دوخ یاجرد هتفر لیئوس سپ دونشیم وت انب هکاربز
 امرقب تفگ لیثوس لیئوس یا لیئوس یا دناوخ شیپ یاههعفد لنمو داتسیاب

 رد اک رخ كنيا تفک لیئوسب دنوآدخو *دونشیم وت "تنی هکاریز ا!

 ۰ س



 To < لیئوس لّوا باتک

 هناخ ۀرابرد هجره زورنارد *داد دهاوخ ادص دونشب هکره یاهشوک هکر کیم ۲
 ا دان ایر 1 سم هدون عورشو تشاد مماوخ ارجا وارب مفك ىلع ۳

 کا اش A RET وغ مهاوخ یرواد دی اتوا اب مک نادرخ وا

 هیسارب نیربانب *دوفن نم ازنایا واو دندروآ تنعل دوخرب شنارسپ هکنوچ ۱۵
 دها ضن هرافک دی ات هیدهو ینابمب لبع نادناخ هانک هک مدروخ مق یلب لع نادناخ

 دیسرت لئوسو درک زاب اردنوادخ ةناخ یاهردو دیباوخ حص ات لیئوسو ٭ دش ٥

 « لبئومس مرسپ یا تنک نناوخ ارلیئوس یلبع اما * دهد عالطا ایژورزا ارلیع هک 7

 ادخ رادم زنه لوا تسا هتفک وتب هک ت سا یس هچ تنک ٭ كيبل تفکوا ۷

 نمزا یزیچ تسا هتنک و تب هچنآ رهزا رکا دیان لع نیازا هدابز هکلب نینچو اب
 تشادن ینخ نازا یزیجو د ناو ۱ یارب :ارزیچ هه لئوس سپ + یراد ین ۸

 وزو لی وسر فک دیسک یا رک کا هه کا ۹

 یانو *دتنیب نیمزرب شنانخزا یکی هک تشاذکیفو دوبیم یو اب دنوآدخو ۲:

 دون نت تنا هاش رارقرب لیئومس هکد تسند شش ات نادزا لیارسا
 اردوخ ه هولیشرد دنوآدخ هکاریز دش رهاظ هولیشرد زکید زاب نوای کا ۲۱

 ٭ تخاس ره اظ دنوآدخ مالکب لیئوسرب

 مراهچ بای
 كنجرد ن EE و ی ۳ نوت ۱

Eو میش و و ها  

 د دنتشک تم ر اررفن رازه راهچ ردقب کرا کو دندر و تنسکع انیطاف

 ارام دنوآدخ زورما ارچ دنتنک لیئارسا یاشم دندیسر هاگرکكلب موق نوجو ؟

 دوخ دزن :هولیخزا ودنوا دغ دهع توبات سپ داد تسکش ن ناینیطسلف روضحزا

 2 × دهد تاجن ام ناتشد دوا ارام EI نایمرد ات مروای 4

eاجتاز ا کا نا ورک ناک رد هک ار تویابص هوه هوهی دمو توب  

 نوڃو ٭ دندوب ادخ دهع توبات اب اجنارد نیاخفو کا ات ور تقدروآ 0



 4 لو لزا باتک" ۳1

 کی ددز.دب یادم لیارس | عیج دش لخاد هاگرکشلب دنوآدخ دنوآدخ دهع توبات

 زاوآ نیا دنتنک دندینش ارادص زاوا ناینیطسلف نوجو +دن لزازتم نیز 1

 ودر تنوآدخ توبات کت کا دناب یادص

 0 افرا دسک ازیز دندسرت ناییطسلفو بتا هما. ۷

 ارام هڪ تس امرب یاو * تسا كشن عقاو یزیچ نینچ نیازآ لبق اریز امرب ۸
 ناباییرد ارنایرصم هک دننایادخ نیه دهد یئاهر 5 نایادخ نیا تسدزا

 دیشاب نادرم هداد تیوقن ۰ ناييطسلف یا *دننخاس التبم ایالب ةمهب ٩

 3 نادر ی دوم یدنب اراخ.ناعبا هکنانچ دیک یدنی,ارنایاربع ادام

 كيره هدروخ تسکش لیئارساو دندرک كنج ناینبطساف سب + دیک كنجو
E E7 ٩ ید  

 + دندش هتک ساخفو ین یلبع رسپ ودو دش هتفرک ادخ توباتو × دندش ١

 هوایشب هلخګر رسرب 0 ورد اب زورناه رد نیود رکشلزا ینیمانب یدرمو ۲

 3۱۲ ها یخ و راذکب لع كا دیش دراو نوچو 2 6

 دادربخ من لخاد رهشب او دوبیم برطضم ادخ توبات هرابرد نشلد

 هماکته زاوآ نیا تنکدینش ارعن زاوآ ل نروجو دندز سنرهش یا ا

om ۰ 

1oست تو درب اس تعهد دو لکو رعد ار لیع هتفاتش عیب تست  

 زورما نمو نتا رکفلزا هک غنم تفک یلیعب درن نآ سپ *دید تسناوتین نشرات 1

 باوجرد هنرواربخ نآ ناو ا هنوکچ راک مرسپ یا تفک ماهدرک_ رارف رکشلزا ۷

 عئاو موترد مه ییظع تسکشو دندزکر ارف ناینطسلف روضحزا لیئارسا تنک

 نوجو *دش هتفزک ادخ توبانو دندرم ساخفو ین ترسپ ود زينو دش ۸
 شندرک هداتفا تشپب هزاورد یولهب 0 ین لیع دادربخ ادخ تویاتزا

 هدرک یرواد لیئارسارب لاس لهچو دوب نیکنسو رپ یدرم هکاریز دربو تسکشب

 نتفرک ربخ نوچ دوب ندیازب كيدزنو هلماح هک ساخ نز وا سورعو *دوب

 اروا هز درد هکاریز دیئاز نش a ارشرهوشو شرهوش ردپ كرمو ادخن توبات

 سرتم دنتنک دندوب هداتسیا یو دزن هکینانز شندرم تقو ردو ٭ تفرکب ۲۰

 ۹ سس

 هد اب مان دوباخا E * دومنن انتعاو دادن باوج وا اما یدیازرنب هکاریز ۲
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 4 « لیوس لوا باک

 ادخ توبات 6 اریز,دش لیاز ل مارس ارا اب EN + شرهوشو شرهوش

 چ تسا لش هتفرک

 مش باب
 × دندروا دودشآ هب رزعنبا زا ارنا هتفرک ارادخ توبات ناییطمأفو

 ےہ ۰ 4 مت ۱ ۱

 نوجاد كيدزن هدروآ رد نوجاد ناخ ارنا هتفرک ارادخ توبات ناینیطسلف و
۲ 27 8 

 توبات روضحم نوجاد ك لدرس اخس رب نایدودشا نوچ نادادمابو  دنتشاذک

 ردو *دنتشاد اپرب شیاجرد زاب هتشادرب ارنوجادو دوب هداتفا نیمزب ور دنوآدخ

 نیمزب ور دنوآدخ توبات روض نوجاد دنتساخرب 2 نوجت زورنا یادرف

 یقاب وازا طتف نوجاد نتو تش عطف هناتسارب شنسد ودو نوجاد رسو هداتفا
 ان دوشیم نجاد ةناخ 2 رهو نوجاد ِنانهاک هج نيازا دوب ها
 دودا لهارب دنوادخ ر × در ا A د نوجاڊ N ورا

 التبم اهیجنارخم 1 هو مو دودشآ م ارناشیاو كا ای را و حس

 یاد ترا دک تسا نج 24 دودنشآ ی نادرم نوچو * تخاس

 نکس نومناد اش یاد و امر وا تسد هد از اده وک ا

 اب دنتنک هدرک عج دوخ دزن !,ناینیطسلف نارورس عیج هداتسرف سپ + تسا

 دوش لقتم تج هب لیئارسا یادخ توبات دنتفک یک هچ لیئارسا یادخ توبات

 هک آ ندزکلتنزا دعب دش عتاوو + دندرب انا ارلیئارس | یادخ توبات سپ

 اررهش نرامدرم كش زارد یییظع رایسب بارطضاب رهش نارب دنوآدخ تسد

 ارادخ توبات سپ +دش ناشیارب اهجارخ هتخاس التبم كرزبو دروخزآ

 دنتنک هدرک دایرف نوُرقع لها نورفعب ادخ وبا دورو درجت و دندرب نوّرتسب

 هداتیرف سپ +دنشکب ارام موقو اب ات تنها ام درب او دز را

 ات دیک هناور ارلیئارسا یادخ توبات دنتنک هدرک عج ارتاینیطسلف نارورس حیج

 دوب كاهم ةماکنه رهش ماترد کر کار ام موقو ارامو 9ک ر دوخ یاجم

 ديد ام امیج رخ كند رع هکیناناو + د وہ نت نکس رایسب اتارد ادخ تسدو

:۱ 



 ۰ ےس

۱ 

۲ 
 ا

 و واک 1۸

 ست یا طلیتافو ۲ دنا مامانم ناییطسلف تمالورد تنوآدت توباتو
 هک دیئان مالعا ارام مک هچ دنوآدخ توبات اب دنفک تناوخ اردوخ نارکلافو

 داتا 0۳ ۱ یادخ توبات کک دنتنک مرتب بچه اب شب با انا

 ناسا اچین وا یارب هتبلا مرج ینابرق هکلب دیتسرنم یلاخ ارن زا

 » تساب لنت هتشادزی/ایشزا وا یمسد بس هچ زا هک دش دهاوخ مولعم تم

 نارورس هراش بسجرب دنتنک میتسرفب وا یارب مرج یاب هچ دیسک نا

 اش نارادرس عیجربو اش عیجرب هکاربز الط شوم خو الط جارخ خب ناییطسلف

 ارنیمز هک اردوخ یاهشوم لیئاقو دوخ یاهجارخ لیئات سپ *تسا یی الب

 ۱3۱۱و سند دات دیهد لالح ارایآرسا ئادد وادی واسپ دنکیم برق

 هکنانچ دیزاس تخ اردوخ لد ارچو *درادرب اش نیمز زاو اغ نایادخزاو
 ا و اا د اا اردو دارا نارام

 ودو دیزاسب هزان ۀبارع نا سپ * دنتفر هک دندرکن اهر ارناشیا دوب هدرک بیج
 ۱1 رک ید ور درک دشابمغن هدامن ناشیا ندزکرب غوب کو

 هتفرک اردنوادخ توباتو + دینادرکرب هناخ انا بقعزا اراهنا یاهلاسرکو دیدنی
 غو دنصرد دیتسرفیم وا یارب مرج “ینابرق ةهجب هک ار الط بابساو دی هبزعرب ار ا

 تو دحرس هارب رکا دیکر ظنو + دورب ات دیک < اهر ازناو دیراذکب نآ یولهپب

 نین زادرک دراو امرب , ارمظع یالب نی EEE EE EL یوسب

 ا ا ا اک لپ ارابيا تسد هک تسناد مهاوخ سپ هنرکاو تسا

 در ر وخو دندرک نینچ نادرا سپ * تسا یقافتا تسا نش عقاو اب

 توباتو * دنتشاد هاکت هن Î E ته ارابیآ هتفرک

 چ دنتشاذک هبازعرب دوخ یاهجارخ لیئاتو الط یاهشوم اب ارهثودنصو دنوآدخ

 ۱و و هاو یمشتیب هاو هد تسار اردوخ دار ناوک و

 اما بتع رد ناینیطساف نارورسو 3 ليم تسار اي ا ا

 ناشچو دندرکیم ورد ار مدک ءزدرد سشتبب لهاو ٭ دنتفر سمشتیب دح ن
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 It لڑ لزاابیک

 هرز هبارعو +دندش لاشوخ شندیدزاو دندید رتوپت هدرک دنلب اردوخ

 بوچ سپ دوب اجنارد یرزب كتسو داتسیاب اجارد تمارد یسشتیب عشوهب
 نایوالو +دندینارذک دنوادخ ةهجب یننخوس ینابرق یارب | ارناولک هتسکش ارهبارع

 11 لود وا دوعا ر اکا ثجغو دنصو دنوادخ توبات

 یاهینابق دنوآدخ یارب زورتاهرد سمشتبب نادرمو دنداهن كرزب كنس ن ار

Ewارتیا ناینیطسلف لورق خب نآ نوچو +دندون عذ اینو دندینا  

 ناینیطسلف هکیئالط یاهجارخ تسا نیاو × دنتشکرب نورقعب زورناه 5 ایتتید

 یاربو كی هغ یاربو كي دودشا یار FEE مرج فابرق هم

 بسحرب الط یاهشومو ٭ كب . نورفع یاربو كی تج یاربو كي : نولتشآ

 یاهریشزا هچ دوب رورس جن نآ كالمازا هڪ ناینیطساف یاهرهش عیمج راش

 ازم تمایز ت کا هک رنرمشلس نآ ا نوری تاهدزا هچو رادراصح

 اسشتیب نامدرمو + تسا یقاب یسشتیب عشوهب د ةعرزمرد زورما ات هک دنتشاذک

 موقو دز ارموقزا رفن داتفهو رازه هاجخب سپ دنتسیرکن دنوآدخ دنوآدخ توباتب هکاربز دز
 E + دوب هنخاس التبم مظع یالبب ارقلخ دنوآدخ هکنوچ دنتفرک مام

 اا دنا ی FI یادخ نیا روضح هک ت سک دنتنک سش تیب

 دنتفک هداتسرف مراعی 5 ةي ناکاس دزن نالوسو نس * تفر دهاوخ هک دزن امزاو

 اش هوش یا دی ایپ دناهداتسرف سپ اردنوآدخ توبات ناینیطسلف

 ته بل
 او جا تیر ا تو دنا مراعي رق ن درمو

 ؟

 لاس تسیب ان دیشک لوط تقو دش نکاس مراعي ةي قرد توبات هکیزور زاو

 لیئومسو × دندش عج دتوادخ یورپ یارب لیئارسا نادناخ نازا دعبو تشذک
 تشکزاب دنوادخ یوسب لد یاب رکآ تفک هدرکباطخ ارلیارسا نادناخ امت

 یارب اردوخ هی نکن رود دوخ نایمزآ | تو نایادخو دیئاغ

 ناینیط لف تس ۱ ارایش وا اع داع اهن ۸ اروا هنخاس رضاح دنوآدخ



 . fلیئوس لّوا باک ۸
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 اهبتا ار دنوانخ ةدرک رود ارتوراتشعو ملعب لیئارسا ینب کتا +× دیناهر دهاوخ

 هارد ات دیک مج هتم رد ارلیئارس | یيات تفك لئوسو چ دندون تدابع

 روضح هب ارن ۹ نیکو دش : مج هفطم ردو + اف اعد دنوآدخ دزن اش

 ماهدرک هاک دنوآدخ رب هک دنتنکا اینا رد هتشاد هزور ارزورناو دنر دنوآدش

 یب هک دندیشنایبطسف نوجو + دو یرواد تطیرد السا یب لیتومو
 ق ینو دندمارب لیئارسارب ناینطملف نارورس دناهش عج هقضمرد لیارسا
 9۳۳۳ فا ارا یو ندير نايف زا دیده ارتزا جرج

 ناینیطسلف تسدزا ارام ات ۳۶ تک اب یادت 0 مرا

 دنوآدخ یارب مات نتخوس ینابرق ةه ارتآ هتضرک هراوخریش "رب لیئوسو ٭ دنا
 تمباجا اروا دنوآدخ هدوف عرضت دنوادخ درن یار یر e تا

 هلتاقم یارب ناینیطساف دینارذکیم ار ینخوس ناب ليوم نوچو *در

 ناینیطسلفرب مظع یادصب دنوآدخ > زورناردو دندمآ کلیدرت اا ۲

 AK ار +دنتفای تسکش لیئارسا روضحزاو تشاس مزهتم ایا

 E راکت ا ارز اشيا هدون بقاعت ارن اينيطسلفو دندمآ نوری هفصمز

 وبا ارناو تشاد ایرب نسو هضم نایم ازنا هتفرک یکتس لیئوسو  «دنداد

 بولخم ناینیطسلف سپ ٭ تسا هدون تناعا ار e تنم أت

 یاهزور رخ دنوآدخ تسدو دندشن لخاد لیئارما دو دم کیک و 0

 دندوب هتفرک لیارسا زا ناینیطسلف کی اهرهشو + دوب تخس ناینیطسلفرب لیئومس

 ناینیطسلف تسدزا راهنا دودح لیئارساو دنداد سپ لیئارساب تجات نورتعزا

 رج یاهزور ماترد لیئوسو *دش ص نایروماو لبئارسا نایمردو دندیناهر

 هنصمو لاجلجو لیئتیبب هتفر لاس رهو +دومنیم یرواد لئارسارب دوخ
 E. EY فما ریو *×دومنیم یرواد لب راس , ها یاتردو کس تک

 یارب ارد یج ذمو دوبنیم یرواد لیئارسارب اجناردو دوب اجتارد شاهنأاخ اریز

 چ درک انپ دیوال

 * تخاس نارواد لیئارسارب اردوش نا نارسپ دشرپپ لیئوس نوچ هک دش تا



 ا ۸ لیئوس لّوا باتک

 ی ب ردو a یا شنیمود مان ذو دوب لوت شاهداز 8 مانو

۱ RE NEE عام عج سہ E 

 ام یارب نا سپ دنیانیف راتفر ون هارب تنارسپو دش رپ وت كنيا دنتنک ارواو

 لیئوسرظنردررما نياو + دیاف تسوکح امرب اهنا ریاس لث ا یهاشداپ
 درن لیئومسو دیان تموکح ابرب ان نب یهاشداپ ارام دنتنک هکنوچ دما دنسپ ان

 دنتنکو تب هچ رهرد ارموق زاوا تنک لیتومسب دنوادخو »درک اعد دنوآدخ
 + مان یماشداپ ناشیارب ات دندرکك رت ارم هکاب دندرکت كرت ارت هکآریز ونشب
A كرت ارمو دندروآ اج مد دروآ نوریب رصمزا ارناشیا هکی زورزا هکیلاعا ةه بسحرب 
 تاپ ې دنیازیم راتفر نینچهه زین وتاب سپ دندون تدابع ۱ رو و

 هکیداشداب مسرزا ارناشیاو نب تداهش دی اب ناشیارب نڪ وشب ارناشیازاوآ
 اردنوآدخ ناخن یا لوو زاس ملم دون دهاوخ تسوکح ناثیارب

 شرب < هک یماشداپ مسر تنگ یو هتساوخ هاشداپ وازا هک موق

 دوخ ناراوسو اهبازعرب ارناشیا هتفرک ارایش نارسپ هک تسا نیا دوف دی

 هرازه نارادرس ارناشیاو +دیود یو تن شېبو تشاک دهاوخ

 شنیمز ندرکر ایش یارب اریضعبو تخاس دهاوخ دوخ یارب ههاجخب نارادرسو

 دهاوخ ترنم شیاهبارع بابساو شکنج تالا ا شوصح ندیوردو

 × تفرک دهاوخ یزابخو یخابطو یشکرطع یارب اراش نرارتخدو >ءدومن !
 دهاوخ دوخ نامداخم هتفرک اراش نوتیز تاغابو اهناتسکاتو اههعرزم نیرتهبو ۱

 دوخ نامداخو نر یر هجا رم هتفرک ارایش یاهیناتسکاتو تاعارز رشعو ۶ داد ۱

 هتفرک اراش یاهغالاو اراش ناناوج نیرتوکیوف نک نامالغو × داد دهارخ

 مالغ اشو تفرک دهاوخ ارامش یاههلکر شعو +× تشاک دهاوخ دوخ راک یارب

 دیا لیرکرب نتشیوخ یارب هک دوخ هام تر ,RA × دوب دیهاوخ وا

 ندینشزا موق اما × دون دهاوخن تباجا اراش زورن ارد دنوآدخو درک دیهاوخ دایر

N ۴ا ۳ تام  



۳۱ 

  fلیوس لّوا باتک ٩

 دیناسر دنوادخ عیب اره بش ارموق ناض ئات لیئومسو + دکن ام یارب ا

 سپ ان بصن ناشیارب یهاشداپ و ونشب ارناشیا نام کین نی دنوآدخ و

 * دیورب دوخ رهشب سکره اش تنک لیئارسا نامدرب لیئومم

2 
 چا نب ترک نیرورص نب لبتیا نب سیف 5 شما هک نیمایب زا دوب یدرمو

 1 لۆ اش یرمپ ارواو + دوب ردنقم زوآزوز یدرمو ینیماينب درم رسپ واو دوی

 کد زا دنا شوخ وازا یسک لیئارس | ینب نایمرد هک دوب مادن | شوخ یناوج

 بک ل زاس ردپ سیق یاهغالاو دوم رند ؛ موق یا زا الی ان شنتکزا

 زینب هتفرک دوخ اب | ردوخ ناناوجزا کی نال تفک لاش دوج رسچپ سیق سپ

 روبع همش نیمززاو هتشذک مارفا ناتسهوک زا سپ + امن وجتسج اراھغالا هتفرو

 اما هتشذک نیماینب نیمززاو دوبنو دنتشذکم لعش نیبززاو دناین اره هدوف
 اي تنک دوب شماره هکیمداخم لاش دندیسر فوص نییزب نوچو +دتفای
 ری باوجرد وا *دتفا ام رکفب هتشذک اهغ۷ رکفزا مردپ ادابم مدرکرب
 دیوکیم هچرهو تسا مرکم یدرم واو ت تسا رهشنیارد یئادخ درم كنا

 هان × دهدب عالطا ار E هکیهار زا دیاش مورب ا نالا دوشیم عقاو

 ام فورظ زا نان اریز عرب درفآ یارب زیچ هچ مورب رکا كنيا تفک شمد ات

 زاب مداخ ن نا مراد زیچ هچ سپ مهدب ادخ 0 هک ےل دھو نش ماع

 مداد دز تس ۰. رو كاك ےک لواخ باوجرد

 ار ھار لیئارسا E نامزرد + دهد ناشن ا ارام ہار ات

 ارزورما بن اریز مورب یار دزن ات دی تنکیم نینچ تفری ادخ زا ندرک

 سپ عورب ای تساوکین وت نخ تفک دوخ مداخم لژاشو + دنتنکیم ینار قیاس

 نارتخد نوا ناشیا ؛ نوجو + رادو نارد ادخ د درم هکی مشب

 ۱ < 2 اقدام لزوم ندیفک یا یارب اک, دای دج

 دییاتشب لاح تسا امش یور شہپ كنیا لب دننتک ن ناشیا باوجرد + تسا اجنبآ

 تسمه ینابرق دنلب ناکمرد ارموق زورما هکنوچ تسا هما هشب زورما اریز



 ٩ ff لیئوس لّوا باتک

 دیهاوخ واب دباب ندروخ یارب دنلب ناکب هکنآ زا لبق رهشب امش دورو درج 6
 اریابرق لوا دبی اکو + دروخ دنهاوخن اذغ موق دیابن وا ات دنن وو

 ۳ ۰ Del گن رخ ناکدش کرد راز اتش هک

 ات یو كا دن دفتر لخاد نوچو دنتفر رهشب سپ * تفای دیهاوخ ٤

 دنوآدخ لّواش ندماز | لبق زور كيو *دورب دنلب ناکم ات دم نو ناشیا اه

 ون دزن نیماينب نیمز زا !ریصخت تقونیا لم ادرف * تنک هدون فشک لیئوسرب 7
 ناینیطسلف تسدزا ارم موقو دشاب سر لیئارسا نم موقرب ان ان جم اروا متسرفیم

 »« دیسر نم دزن ناشیا عرضن هکنوج مدرک رظن دوخ موفرب هکاریز دهد ییاهر

 2 تسا نيا كنيا تفحص اروا دنوادخ دید ار لاش لئوس نوج و
 اورد نایمرد لّواشو + دون دهاوخ تموکح نم موقرب هک مک وتب شاراب ؛رد

 ا ای اب تشک ی ارتاهناع کارکن ارت دک یا تاور اعم

 چ لر شکایت ناکب نم شب متسم نار نم تنک لّواش
 نایب ون یارب یراد دوخ لد رد هچره هدرک اهر ارن نادادمابو دروخ دیهاوخ

 رک اا ر امر کس نشک زر خلق هک تا × درک ماوخ ۲۰

 نادناخ یاربو وترب اب کوب لیئارسا یا یوزراو تسا نش ادپ اریز نکم

 طابسا نیرتكچوک زاو ینیماينب نم ایا تفک باوجرد لاش * تسینوت ردپ ۱
 سپ ےب رتکجزک نیماينب طبس لیابق عیج زا نم لب ایاو متسین لیئارسا ی
 ارتاشبا هتفرک ارشمداخو لژاش لیئوسو # یئوکیم نب نانخس نیا ماچ ٩
 ليوان اكا ندر لی لب فک ناک ده رک و ا اغا

 رادهاکن دوخ شپ هک م تکو تب شامراب ردو مداد وتب کا ار یتمسق تنگ ۓ طب

 لیئوسو تشاذک لژاش شی هتفرک دوب نارب هچره اب ارنار خاط سپ روایی ۶

 نامز ات هکآریز عینک دوخ شیپ تسا نش هتشادهاکن هچنا كنيا تفک

 لّواشو مار نعو موق زا م نک هکبتقوزا تسا نش هتشادهاکن وت یارب نیعم

 اب وادندنا ریشب دئلب | ناشیا نوچو *دروخ اذغ ليوم اب و د ۵

 لیئوسرج عولط دزتو دنتساخرب دوز حصو +درک وکتنک ماب تشپ لواش ۲

 تساخرب لواش سپ مبان هناور ارت ات زیخرب تنک نناوخ ماب تشپب ارلواش
28 

۷ 

 سا ۸

 یصح ۹



 ۴ لس لا بنابک 341

 دن بز روی کب ناشیا نوجو 3 نوری لیئوسو وا ناشیا عود رهو ۷

 ۰ ص

 یتناماو (تفر شپ واو )دوام شپ هک وکب ارمداخ تنک لّواشب لیئوس

 + مارشب وتب ارادخ مالک ان تسیاب نا

 مد ا

 ۱۱۱ واع ئور هتفرک نقی کر لفارس نم

 تنتفرزآ دعب زورمآ + یوش رکاح E درک جم ارت دنوآدخ هک تسین

 ارتو تفای یهاوخ علص رد نیمينب د E لیحار ربق دزن درم ود نم دزن زا

 تلنیاو تسا ت ادپ یدوب هتفر اب نتسج یارب کیاهغالا تنک دنهاوخم

 8 مکچ مرسپ ةھجب دیرکیمو تسا هداتفا اشرکنب هدرک كرت اراهغالارکف تردپ
TEEهک تی اب هاوخ درم هس انارد یدیسر روبات طواب دزنو  

Eصرق هس یدو دراد هلاغزب هس ایا زا یی هک  

 دماوخ رخ نان ودو دیسرپ نه ابر ی السو + بارش كشم كي ییسو نان
 لوارق ارد هک ادخ هیج هب نازا دمب _ تفرک یهاوخ د اش اب تک کا دک

 هک ءاینازا یهورک یسرب رش كيدزن اجنارد نوجو دنا یهاوخ تسا ناینیطسلف

 توبن هدوب طیبو یانو فدو كنچ ناشیا شیردو 9 ریزب دنلب ناکم زا

 توبن ناشیا اب نش یلوتسم وترب دنوآدخ حورو  دروخرب دنهاوخ وتب دننکیم

 دیانور وتب تامالع نیا هکیماکتهو + دش یماوخ لدبتمرکید درو دون یهاوخ

 نم كنياو ورب لای نم شېو * تسا وتاب ادخ ریز نکب دبای تنسد هچره

 تنهو ایم و دزن یتمالس حابذ ندون حذو یننخوس یاهینابرت ندینارذک یارب

 ون توعم × درک دیاب هچ هک مان مالعا ارتو مايبوت دزن ات شاب رظتم زور

 ۱ وراد داد رکید بلق اروا ادخ دورب لیئوس دزن زا ات ادرک

 یوب ءاینازا یهورک كنيا دندیسر هعبج هب اتآ نوچو بدش عقاو تامالع

 نوجو +« درکیم توبن ناشیا نابمرد نش یلوتسم وارب ادخ حورو دندروخرب

 مدرم دنکیم توب + ءایبنا اب كايا هک دندید نم اما کینایک هه

 هلجزا زی لیقاش ایا تسا هش عفاو سیقرسپ اب هک تسیچ نیا دنتنک رکیدکیب



 10 ا اإ

 ةهجتازا ۰ تسک ناشیا ردب اما تنک باوجرد نیرضاحزا کیو >: تسا ءایبنا ۲

 دش غراف ن درو توی نوجو + تسا ءایبنا هلجزا زین لواش ابا هک دش لثم لنت

 ۱۱ 2ایک نمد اتش ی اا را یوو ٭ دما دنلب ناکب ا٤

 + متفر لوس دزن دنتسین هک مدید نوجو اهغالا نتسج یارب تنک باوجرد
 تنک دوخ یومب لاش ٭ تکه ج اشب لیئوس هک کب ارم تفک لواش یوع 8

 ایوب هک یک نل ایراد ےک ااو اد چ کیا ویک

 دنوادخ روضح هب «ةصم رد ارموق لئیوسو بتخاسن رب اروا دوب هتنک واب ۷

 ارس نم دیو نینجا لتا یادت :هرهب نکا لارا نیل وب ا

 دندوف مظ شرب هکیکلام جی و زاو نایرصم تسد زا اراشو مدروآرب رصمزا

 ۳ یاهتبیصمو اهیدب ییاق زا ارایش هکا اردوخ یادخ زورما اشو + مداد ییاهر ٩

 طابسا اب نالا سیا بضن امرب"یهاشدای دیتنک اروا درگ ناھا دیناهر ۱

 طابسا عیج لئوس نوجو +دیوشرضاح دنوآدخ روضح هب دوخ یاهرازهو ۲,
 ینراثیا لیابق اب ارتیماینب طبسو *دش هتفرک نیمايب طبس درک رضاح ارایارسا 01

 اروا نوجو دش هتفرک سیق رسب لژاشو دش هتفرک یرعت لیقو دروآ كيدزت
 رکید اجنماب دا کک کا دنوآدخ زا رکید راب سپ + دنعفاین دندییلط 1

 اد ن چاچا وار د اردا را کا اک + باوجرد دوا هدنآ دهاوخ

 شوک یاعزا داتسیاب موق ناب ایم رد *نوجو دندروآ این و۷ ارو تودو عا ۲۳

 نیزکرب دنوآدخ هک اریصخت ابا تنک موق یاب ا دوب رتدنلب الابب ا ۲

 ِ ادص موق اتو تسین یکوا لثم موق ئات رد هک دیدون هظحالم تسا
oاتکرد هدرک نایب موتب ارتنطلس موسر لوم سپ + دناب ننز هاشداپ دنتتک  

 شان | ارموف یا زا سکره لومو تشاذک دنوآدخ روضح ارناو تشون

 ادخ هکناکزا یجوفو تفر هعبج هب دوخ ناخ زین لواشو + دوغ هناور

 نیا دننکلامّب نارسب یضیب اا «دنفر یو ءاره تخکارارناشیا لد ۷
 جو ما دندرواین شیارب هیده هدرش ریقح ارواو دناهرب ارام هنوکچ صخش
 ب تنکن



 ۱۱ لئاوس لوا بانک 1

 ما
 شاحانب شیباي لها حو دز ودرا داعلج شہای رباربرد نر ینومع شاحانو

 تنک نا ابن وکر شاحان دوم او یکدنب ارتو دنبب دهع ام اب دنتنک

 یارب ارنیاو دوش ننک اش عیج تسار نایشچ هک تسب مهاوخ دهع امشب طرشنیاب
 ا ا یزب لاقرب مررت لااا
 دندان نر اس یارب رکو متیرفب ما دود اب نالوسر اتت
 موق شوکب ارنانخس نيا هما لژاش هم هعبج هب نالوسر سپ × دما مهاوخ نوری
 تر وا تاتو دیک درک لپ ۱ هیت تا موق ی دا

 میرم کس نچ هچ 2 دايم کچ ناو

\ 5 

 بتعرد تنک 8 لی دودح یاب ناادصاق تسدبو دوغ هراب هراپ

 دنوآدخ سرت هاکنا دوش هدرک نینچ وا ناواکب ديان نوریب لئوسو لاش
 لودر قرار ارناشیاو ها د او ,درم ط الثم هک داتفا موقرب

 نما هکیالوسرب نپ ٭ دندوب رازه یس ادرهب نادرمو رفن رازه دصیس لیئارسا
 یارب دوش مرک باتفا هکیتقو ادرف دي وک نینچ داعلج شیاپ نامدرم دنننک دندوب

 داش ناشیا سپ دنداد ربخ شییای لهاب نما نالوسرو دش دهارخ یصالخ اش

 ناترظنرد هچره ات دمآ مهاوخ نوریب اش دزن ادرف دنن شیب ن و غ

 ناشیاو دوف قرف هسب ارموق لّواش یا کادرف ردو +× دیکب اب دیا ب

 فاد, دریم ET مرکات ۱ ع تم هاڪرکشل ن هرایم ح2 سابرد

 موقو × دندنان اج تلیرد نازار ود کیو نک ارپ ناکدنام

 ا ا امرپ جاش ابا تس هتک دیک لر

 د ا رز دش متها رفع هتفک یورما یک لا + منکب کب ارناشیا ات

 ات دیئای تنک مونب لیئوسو *٭تسا هدروآ لعب تاجن لیئارسارد زورما

 3 لاجل موق یان سپ ٭ مک رارقرب ونرسزا اجتارد ارتطاسو مورب لاملجت



 2۷ ۱۲ لیوش وک

 یشتمالس ابذ اجناردو دنخاس هاشداپ دنوآدخ روضح ار لاش لایلجرد اجناو
 ملطع یداش اجنارد لبئارسا نرامدرم یاتو لاش دون عیذ دنوآدخ روضحم

 + دند وف

 3 مدزاود باب

 مدینش دیتاک نچ هجنا رهرد اراش لوق كنا تفك لیئارس ۱ یماتب لیئوسو ۱

 دوریم هاز اش یور"شپ هاشداپ كلتا لاتو ٭ مدو بشت اشرب یاشدابو 8

 r نو دنشابیم اش اب نم نا : ارسپ كنياو ماتش دیتسرمو ربب نیو

 وا سمو دنوآدخ روضحب سپ مرضاخ نم كنيا + ماهدومن كولس اش یور شب ۴

 ارک دوغ کرو مقرک رک غالاو تفرک ارک واک هک دیهد تد اھش نەرب

 E ا N ك تسدزاو ك

 کک اا + ةتفرکن یک تسد زا یزیچو هدوش متس امرب رب و هد رکن ملظ امرپ 0

 نم ید ایرج ه کیا مر وا حسو تسا دهاش اشرب دنوآدخ

 تک تسا دنوآدخ تب هک موتب لیئوسو ٭ تسا دماش وا دنتنک دیاهتفان 7

 2 نل ن ر رصم نیز زا اراش ناردپو تخاس ارنوراهو ۷

 رک SE ةلداع لاعا ةه ةرابرد اش اب دنوآدخ روضمم ات دیوش

 ۱ دخ دزن اش ناردبو دمارصب بوتعب نوچ مان هجاع دون لع اش ۸
 اشیا هدروآ نوریب رصمزا ارایش ناردپ هک داتسرف اور اھو یوم دنوآدخ دندو

 دندرک شومارف اردوخ یادخ هوه نوچو + دندنادرک نکاس ناکم نیارد ٩
 واک تدب و ناییطسلف تی دورا چ شل راد رسد ارس

 دنتنک هدروآرب دایرف دنوآدخ دزن سپ ٭دندرک كنج هاب هک تخورف باوم

 لاحو ماهدون تدابع ارتوراتشعو ملعب هدرک كرت اردنوآدخ اریز ماهدرک هاک

 دنوادخ سپ +دومن مهاوخ تدابع ارتو هد یئاهر ام نانشد تسد زا ارام ۱
 فارطارد هک ایش نانشد تسدزا ارامش هداتسرف ارلبئوسو حاشي و نادبو لر

 هاشداپ شاحان هک دیدید نوچو +دیدش نکاس نانیطاردو دیناهر دندوب اش ۲

 هکنا لاحو دیاف تنطلس امرب یهاشداپ هکلب ین دیک ن دیایم شرب نومع ی

 دیدیبلط ارواو دی دیزکرب هکیهاشداپ كدبا نالاو + دوب اش هاشداپ اش یادخ ہری

۰ 

 ست
 تم



  Aلوم لوا باتک ۱۴

 ی 5 مد 2 س را 0 و او لوقو دیئان تدابع

 دنوآدخ تسد اکنآ دیزرو ۳ دنوآدخ دخ نابرفزاو دو تاج زور

 نیاو دیتسیاب نا سپ ٭ دوم دهاوخ زین | یش دضب دوب اش ناردپ دضب کنانچ 1

 مدک ورد تقو زورمآ ایا *دینیبب دروایم اجب اش رظنب دنوآدخ هک ارمظغراک ۷
 دیناذب ان داتسرف دهارخ نارابو اهدعر واو دون ماوخ اعدتسا دن وآدخزا تسین

 مظع دنوآدخ رظنرد دیدومن دوخ یارب هاشداپ ندییلطزا هکیترارش هک دبنیب و

 نارابو اهدعر زورنامه رد دنوآدخو دومن اعدتسا دنوادخ زا لیئوس سپ +تسا ۸

 دنتنک لیئومسپ موق یانو »«دندیسرت راسب لیئوسو دنوآدخ زا موق ئاو داتسرف ٩
 دوخ ناهاک یاغرب هک ریز ءریث ات اغاعدتسا دوخ یادخ وهن زا تناکدنب یأرب

 دیسرت تفک موقب لیئوسو  مدیلط یهاشداپ دوخ یاب هک مدوزفا اریدب نیا ۲.
 ییاهب اردنوادخ 5 کن دن و ادخ یورپزا ارد د اریدب نیا یم 7 ۳ ص

 داد دناوتن یئیاهرو درادن تعفنم کلطابا بنعردو + دیا تدابع دوخ لد ۱

 E ۰ 2 3 و و سا ۳ تر ۳۳

 ار ۳ اعد كرت تیزرو e E اشاح نم اماو ۳

 یاب یتسارب ارواو دیسرتب دنوآدخ 1 × داد مهاوخ ملعت امشب ارتسارو وکین ٤
 بک 5 یارب کک هک ۶ یاهر کا ردو دی از تدابع دوخ لد

oلس دیهاوخ لاله 2 1 مد اش 9 دیزرو تراش را اماو  > 

 ۱ هد زیس باب

 هام لیاسارب لاسود نوجو دش هاخدپ کدوبهلاس (یم) لاو ۱
 رازه ود ناشیا زاو دیرکرب لیئارسا زارفن رازه هس دوخ ةهجم لّژاش *دوب هدون ٣

 ه نیمأین ةعبجرد ناتانوب اب رازهکیو دندوب لیئتیب هوکر دو سارد لۆاش اب

 هکارناینیطسلف لوارق نانانویو ٭داتسرف شادبیخ ارموق ةیتبزا سکه اماو ۳



 ارب 2

 Ct ۱؟ لیئومس لّوا باتک

 انرک نبمز یماغرد اغ دن لی ارتقا ناینیطسلفو د ےک دندوب هعبجرد

 لژاش هک دندینش لیئارسا مات نوچو «دیونشب نایناربع یا هک تنک هتخاون
 دنانش هورکم ناینیطسلف دزن لیئارسا هکنیاو تسا هداد تسکش ا لوارق

 رازهنشو هبارع رازه یم ناینیطسلفو دندش عج لایلجرد لاش دزن موف
 كنج لیئارسا اب ات دندرک عمج دندوب راشی اول هک اریقلخو راوس

 نایلیئسا نوچو × دندز ودزرا نوا تیب یترش فرطب ییاضعرد نماربو دنیا

 ویزا آ اردوخ ناشیا سہ , دندوب برطضم موق هک ریز دنتسه کرد هک تند

 ندرا زا نایناربع زا تن × دن درک ناپپ اهضکو اهرفحو اههویرکو اههشییو

 بنعرد موق یاقو دوب لابجرد زونه لواشو دندرک روبع داعلجو داج نیمزب

 دوب هدومش نییعت لیئوس هکیتقو قفاوم زور تنه سپ +دندوب نازرلوا

 تنک لّواشو + دندشیم تکارپ واز | موقو دمای لاج ليوم ما درک كنرد

 » دینارذک ارینتخوس "ینابرقو دیروای نم دزن اریتمالس عابذو ینتحوس ناب

 ةنعم لّواشو دیسرب لیئوس كنيا دش غراف ینخوس ینابرف ندینارذک زا نوجو

 نوچ تنک لّواش یدرک هچ تنک لیومسو + دما نوربب یو لابقتساب شتت
 ناینیطلفو یدماین نیعم یاهزور رد اسم رج نک ارپ نم دزنزا موق هک مديد

 دنهاوخ ورف لاج رد نمرب ناینیطسلف الا مک لب ll رد

 ر ارنتشیوخ سپ مدییلطن اردنوآدخ یدنم ووا

 هوهب هکبماو یدون لع هناتحا تنک لواشب لئوسو ا

 ارت تطاس دنوآدخ لاح هکاریز یدرواین اج تسا هدومرف رما وتب تیادخ
 دیا تمایز ازای طاس نا کیلا ا کا افتاب

 اروا دنوادخو تسا هدون بلط دوخ لد قفاوم یدرم دنوآدخو

 هاکن اردنوآدخ ناچار کوچ دوا تو موق یاوشېپ هک تسا هدرک رومام

 د لو و دا اب ا اا لر ۰۳۳+ عادت

 اب کیموقو ناتانوي شرسپو لّواشو + دید ناسرفن دصشش ردقب دندوب شهاره
 5 ودر | نامیرد ن ناینیطسلف و دندن ام نیم اینب هه ةعبج رد دندوب رضاح ن اشا

 هقرف کلی هک اظدمآ نوزیب هقرف کرد :نابیطنلف یتودنازا نان جارانو ۷



tsاط ل یاس واک  

 نوروح تی هارب رکید م  دندون هجوت لاعوش نیمزب هرفع هارب ناشبا زا
 هج وت تسا ناب ايي بنا معوبص ادر تد رم نر موس هقرفو ناف لاس

 ناینیطبلف ۱ E ۷ ناعز ما ردو چ كدر ٩

ESLعیجو چ راب ب ریش مش دوخ یارب ا  | RRA NEA 

 × دکز ی اردوخ سادو ربتو نهاو اکو لب یکم i زا ورف ناینیطسلف

 نازواک.ن کد یازب دد هس لاکنجو ا اکو لب ةهجح اما ۲۱

 لۆاش اب کچ نیا تسدرد نیو ریشش كنج زور ردو + دنتشاد ناهوس ۲

 لوارقو +دوب ناانوب شرسبو لاش دزن اما دشن تفای دندوب نانانوبو ۴

 ۱ + دندمآ نوربب سام ربع ناینیطسلف

۸ 

 ممدراچ باب

 لوارقب ات اي تفک دوخ رادحالس ناوجم لۆ اش رسب ناتانوب کہ و 1
EES O ۲او داد ر ارور دالا  

 دندوب شهار 5 کیم وثو دوب نکاس تسا E هک یرانا تخرد ربز هجي

 7 و تا یا ااو د ر مق یار ۳

 ٭ دنتشادن ربخ ناتانوی نتفر زا موقو دوب نش سبلم دونیا اب ءولیشرد دنوآدخ نهاک

 LS اوارف در زا تساوخ ناب کهن اه علف او

 یرکید م و صیعوب یی ما هک دوب فرطناب زین ] عرب !و فرطنراب زین "ضح

 ی 9 2 ا یار لا شور طب اهر لری واو وک م

 لدار زن اه تفک دوخ ر ۳ ناوجم نانانویو  هعجرباربرد بونج فرطب 7
 ندیاهر زا اردنوآدخ کاریز دک لع ام یارب دنوآدخ دیاش مرذکب نانونخمان نیا

 ۲ تلدرد هچره ِ شرادحالسو ٭ تسب ینام لقب ابی« ۷

 ام نیا فک ناتانویو چھ دھر اب وت یار قفاوم نم كنيا ورب شیپ ان لمع ۸

 دنبوک نینج اب رکا * مزاس رهاظ اهنب اردوخو مئان رذک نامدرء نیا فرطب ٩
 مهارخغ ناشیا دزنو داسبا مهاوخ دوخ یاجرد ءاکتا مسرب اغ دزن ات دیتسیاب

 دنوادخ اربز تفر مهاوخ ا ادر E ا



 ص 1

۳ ۰ 

۱ 

۱1 

۹ 

2 

To 

AERAکا  

 ره سپ + دوب دهاوخ تمالع نیا ام ةهجت و تسا هدوغ ملست الع/تمششر و

 كنيا دنتفک ناینبطسلفو دننخاس رهاظ ناینیطساف لوارتب ارنتشیوخ ناشیا یود

 نالوارقو دنبایم نوری دناهخاس ناهنباهنارد اردوخ هکټاهضح زا نایناربع
 مهد دا ایت کرج دیار : خرد دیک هد رک اط ارت تجار اؤ

 ۳ :اتیا تن وا دح ازت ال رم سنع رد کا یک رج او ات

 تفر الاب ناشیا دزن دوخ یایو تسدب نانانویو د: تسا هدومن ملست لیئارسا
 شر دحالساد دنداتفا ناتاتوی یور شیب نانا یو بتعرد شرادحالسو

 2 دندرک شر اتم لسو سد اتانوب هک ارز اتش قیاه اف عکس ا کنه ِ 2 م ۵

 1 یانو ا ودرا ردو TEES اا ا وخ دو: ران تسبب

 دش لزازتم نیمزو دندش نازرل زبن ناکدنک جا دز اتو نالوآرقو داتفارد لزلزت موق

 تیک ناکع نما هعبجرد لواش نانابتیدو ٭ دیدرک عفاو ی یاولوتا

 کرت لورا مچ ددد کا تک ارب تفرظ رب ادھر ہا د مرا کا

 س, تسا هتفر نوریب هک ام زا دینببو دیک صحت نالا تفک دندوب شماره

 اياب لواشو » دندوین رضاح شرادحالسو نانانوب كنياهک دندرک صفت

 لټتارسا ین هاره تقونارد ادخ توبات اریز روایب كيدزن ارادخ توبات تفک

 هک و ES ENT و اڪ ننس نهاک اب E نوج دشعقاو و + دوب

 + رادهاکن اردوخ تسد نکا تره ادب لّواشو دشیم هدایزو مد او ناینیطسلف

 ی مزه و کیا دندما كنج نش عمج دندوب یو اب هکیموق ا 5

 اهدا چ نا را لق کی اب عود تایم راس تقاوح

 لواش اب هکینایینارسا درت زین ناشیا دندوب هما ودزاب فارطازا ناغیا ءارهو دندو

 مر ناتسهوکرد اردوخ هک زن لیئارسا نادرم ابو * دنتشکرب دندوب ناتانوبو

 OS 5 ۳ اا دنا نش مزینم ناینیطساف هک دندنش نوچ دند وب هک یراق

 NEE ۲ كلج واد تاع او ارد E دبع دندو

 هتنک هداد مسف ارموق لاش هکاریز ز دندوب مدت نریارساا نادزیو

 درو م اعط م اغ ات هکیمک داب نوعلم مش ةاب نیشکن مافتنا دوخ نانشد ا2 شلات دوب

 یوررب لسع اجنارد هک دندیسر یک موف یایو + دندیشجن ماعط موق اتو



  Eلئوس لّوا باتک ۱4

 تسد یدحا ابا دکل نع كنيا د دندش لخاد لنج موق نوجو  دوب نیمز ۳۹

 اک کده نر داتانوب نکیل ۸« ندیسرت مسق زا موق اریز دربن شنامدب اردوخ ۷

 ۱ انا هدرکز ارد ت ف تک زد هک اراک کارت لب و و

 + دیدرک نشور وا نامنج هدرب شناهدب اردوخ تسدو درب ورف لسع ناثب

 داب نوعلم تنک هداد تخس ممق ارموق تردپ تفک هدون هجوت واب موق زا یصخشو ۸
 ارنیمز مردپ تفک ناتانوی و 1 و کا

A ka,يدنا هک تسا دش نشور ردق هج منایشچ هک دینیب  

 هک دوخ نانشد تراغزا و + مادیشچ لسع نیازا ۰
 er +دشیغ هدایز رایس ناینیطلف لاعق 0 ا ا ةا ۷

 موقو » دندش باتبب رایسب موقو دننخاس مزهنم ن 1 را ی سازش زا ار ناینیاعسلف ۲

 ارابنا موقو دنتنک نیمزرب هتفرک اهلاسوکو ناواکو نادنفسوکزا هدرک هاح تسیغرب

 اب نیزرو هاک دنوادخم موق كنيا دنتنک هداد ربخ ارلواشو *+دندروخ نوخ اب ٩

 دب دیناطاخب نم درن هلرزب ور تاو تا تک تار نیم تم نوخ

 دوخ واک سکره دیئوکب ناشیاب ةلخاس رشننم موق نایمرد اردوخ تفک ل اشو ٤
 اک ادخبو دب ی یر ا ردو دروای ترسم دزن اردوخ دنفسوک سکر ھو

 اینا رد هدروآ دوخ اب | ارشواک سکره کارد موق ییاتو دیروخم نوخ اب نیزرون
 کر , هک دوب لوا ذم نیاو درک انب دنوآدخ یارب دمو ا × دندرک چ ذ 2

 ا مورب ناینیطسلف بتعرد بعما تفک لواشو . دون انب دنوآدخ 7

 هچره دنتفک ن ناشیا مراذکن یقاب اریدحا ن راشيا زا هدرڪ تراغ خص یانشور

AES E 92ا اغ ا  

 ا یاری ارناغیا یو مورب ناینیطملف بتعزا ای هک دوف ات

 ۱2 ب عرف یاس و 0ک لوا ان هاکتا ا روا ی

 مغ ارز E aC ا رور ک تم یک اود تایر 6۶

 درم دهاوخ هتبلا دشاب مه نانانوی مرسپ رد رکا هک لئارس | تنناهر دنوادخ تایم

 e ا نیا ا باوج واب یدعا موق ییام زا نکیل هبن
 هچره دنتنک لو اشب موقو مشاب فرط كليپ نانانوی دوخ ر سپ اب نمو دیشاب فرط



 زو تشکل رسا یاد هی شود نک دی د 0
rنم نایبرد تنک لو اشو *دنتنک اهر موقو دندش هتفرک لّواشو نانانوی سپ  

 ارم تفک نانانویب لّواشو * دش هتفرک نانانوبو دیزادنیب هعرق ناتانوب مرسبو 4
 مراد تسدرد هکیئاصع كونب تفک هداد ربخ واب ناتانویو درک هچ هک هد ربخ

 هدابز هکاب نبنچ ادخ تنک لّواشو # مریم دیاب كنياو مدیشچ لسع دنا 4

 ناتانوب ابا دننک لواشب , موق اما * درم یهاوخ هتبلا اریز ناتانوی یا دنکب نیا زا هم

 هک دنوآدخ تابحم مسق اشاح دریپ دیاب تس ا هدرک لیئارسارد ارمظع تاجن هک

 موق سب و لع ادخ اب زورما هکآریز داتفا دهاوخغ نیمزب شرس زا قوم
 ناینیطسافو دما زاب ناینیطهلف بقاعت زا لو اعر دم هک دندون صالخ ارناتانوی 47

 ابو تفرک تسدب ارلئاس | تنلعلس نانع لّواشو × دنتفر دوخ یاجب ۷

 هبوص كولمو موداو نودع ینبو باوم اب ینعی دوخ فارطا نانمشد تگ

 7 ٭ دشیم بلاغ دومنیم هجوت هک فرط رهبو درک كنج ناینیطسلفو 4۸

 ناکدننک جارات تسدزا ارلیئارسا هداد تسکش | 2 داوم لک

 شارتخد یاهساو دندوب ونکلمو یوشبو نانانوی لّواش نارو + دیناهر ٩

 ماعونخأ لواش نز مس او او بريم شاهداز 0.

 سیفو ٭ دوب لّواش یوم ری نب رینب "شرکت ادرس ملا مساو دوب صاعمیخآ رتخد ها

 لوا یاهزور یاتردو *دوب لیئیبا رسیو رینبا ردب رینو دوب لا ردپ ۲

 لّواش هک تعاعش بحاصو تّرف بحاص رهو دوب تنس كنج ناينيطسلف اب

 ٭ دروایم دوخ دزن اروا دیدی

 مهدزن اپ باب

 لیئارسا وا موقرب ات اهن عمارت هک داتسرف ارم دنوادخ تنک لاشب لئوسو 1
 و نبنچ تویابص 2 ا مالک زاوا نالا نسب کم هر

 وا اب دمابمربرصمزا هکیماکنه هنزکچ هک ماهتشاد راع درک ل ییلامع هجا
 اشیا كلبام عيج هداد تیکت ا اار رب الا ی کک هاررد 6

 واکو ا لنطو نزو درم کب امرغم تقفش ناشیاربو زاس دوبان لکلاب



2 

>× 

۲۳ 
 ری

 NERE ۱ ۱٥ لیئوس لّوا باتک ن

 رازه تسیود ناشیا زاو دیلط ارموق لّواش سپ د شکب ارغالاو رتشو دنفسوک و

 تن یا ن ل شوا دید ناتب م الطرد ادوهب زا درم رازه ءدو هداہپ

 ۳ نایمزا هتشکرب و دیورب تفگ ن ان هب ا و ۳ f ناک یداورد

 یاس ین ةه اب اش هکتآ لاحو مزاس كاله نانبا اب اراش اداس دیوش رود
 × دن دش رود هتلامع نايمزا ناینیف سپ دیدو؛ ناسحا دندنارب رصمزآ کاک

 جاجاو ااو تیکت تسا الضمساریرد هکر وش ان هلیوجزا ار هقلاهع هک

 اماو ٭ تخاس كاله لكلاب ريشمش مدب ارقلخ ای و - ِِ ع هاشداپ

 زیچ رهو اهنبو اهیراوربو ناواکو نادننسوک نیرتعیو ار اجا موفو لّواش
i Aوال و رای درج یکیل.دنزاس کاله ار ابی دنتسا  

 دک ناش + تفک نش لزان لیئوسرب دنوآدخ مالکو LL دوبان

 تیس ۱ هدرواین اإ ارم مالک هتشکرب نم یور رد ز 0 7 متخاس هاشداب ال واش دک

 لوس نادادمابو چ دروارب , دای ف دنوادخ دزن بش اغ نش كانمشخ لیئوهسو

 ك ا روش ۲۳ ک و رخ اراف سو تا تافالم الو اش انها تساخرب

 اردو تدك هدز رو ودو دون بصن یلوتس ناشی وخ ةه ةه کلنیاو 11

a ۳دلت دک فکر کاب غ ت لغ دزا ليو نوچو ب تمس  

 نادننسوک یادص نیا سی تنک لیئوس + * مدروآ اجب اردنوادخ نامرف نم داب وترب 13

 هتلاعزا ارانب لدا ا< تسیچ مونسیم نم هک ناواک كن ابو نم شورد 9

 تیام ۷۹ یارب ات دنتخاد غیرد ارن ارنا 53 نادنفسوک نیرتهب موغا 5 دناهدروآ

 هنا ات ان لما تنک لڑاشب لیئوس ٭ منخاس كاله لکلاب ارهینبو دنیان ینابرق 7
EE ۷کم که تفک لیئوسو یک کا مرکب وتب تفک ن۽ بشید  

 ارن دنوآدخ ایاو یدشن لیئارسا طاببا سیر ایا یدوب كچوکد وخ رظنرد ون
 نیا تفك هداتسرف یارب ارت دنوادخو * یوش هاشداپ لیئارس ارب ات درکن 2

 ارچ سپ × دنوش دوبان ان نک كنج ن اشیا ابو زاس كاله لب ار ارراکهاک هتلامع 1

 دنوادخ رظنرد کاره ا موش تینغرپ هڪلب ىدينشن اردنوادخ لوق

 کیاربو مدوم عاتسا اردنوادخ دنوادخ د تشک لنوم لو ۶# کی دوم لع تسادب ۳۹

 كاله لكلاب ۱ رهّقلامعو ا ۱ هاسداد جاجاو مفر داتس هرذ ارم ز وآدخ



 tt ۱۱ لیوس لّوا بانک

 تو مارح ها نیرتهب ینعی ناواکو نادنفسوک تمیغزا ی چ 3
 ES  دننارذکب ینابرق لاج جرد تیادخ هوه یاربات دنتفرک ۲

 كنيا دنوآدخ نایرف تعاطاب اي تسا دونشوخ عابذو یناخوس یاینابرقب دنوآدخ
 لثم درن هکاریز *تسارتوکین اهچوف هیزا نتفرک شوکو اهینابةزا تعاطا ۳

 مالک هکنوچ تسا منارتو یتسرپ تب لثم ینک ندرکو تسا یرکوداج ءاک

 هاک تنک لیئوم-ب لاواشو «دون در تنطاسزا ارت زین وا یدک هل اردنوآدخ ٤
 اناشبا لوف نیبرت موقزا هکنوچ مدو زواجت وت نخسو دنوآدخ نامرفزا !ریز مدرک
 اردنوادخ ان یدرکرب روم ابو ئان وفع ارم ہاک کتیا انن لاح سپ + مدنش ٥

 كرت اردنوآدخ مالک کنوچ مهرکیفرب وت اب تبفک كژاشب لټوم جاغ تدابع ۲

EE ۷لیئوس نوچو * تسا هدومن در لیئارسارب ندوب هاشداپ زا ارتزین دنوآدخ  

 اریو لیئومسو +دش هراپ هک تفرکب اروا ةماج نماد وا دوش هناور ات تشکرب ۸

 وتزا هک تاهیاسمهب ارن 2 هراپ وت زا ار یلیئارس ۱ تطل دنوآفخ زورما تفک

 دوخ ءدارا هب رېبغتو دیوکین غورد لیئارس ۱ لالجزیئو ٭ تسا هداد تسارتهپ ٩

 لاح ماهدرک هانک تفک ٭ دهد_ربیغت دوخ “داراب هک تست ناسا وا سو ددد ۳

 E نم هارهو یراد مرنحم لیارسا روضحبو موق اشم روضح ارم هکنیا ان
 لژاشو تشکرب لواش بتعرد لئوس سپ ماف تدابع ارتیادخ هوهب ات ؟۱
 ن دزن ارثیلاع هاشداپ جاجآ تفک لیئوسو + دون تدابع اردنوآدخ ۲

 ۱ اجاو ا وا دزن یر جاجاو دیروام

 وت ردام نيچ تس | هدرک دالوا یب ارنانز وت ریشمش هکنانچ تنک ک لیئوسو ۴

 لاجج رد دنوآدخ روضح ار جاجآ لبئوسو دش دهاوخ دالوا یب نانز نایزا
 ا لواتو یفر ار هب لئوسو * د و ۳

 یارب لیئومس ما دمانرکید شتافو زور ات لاش ندید یارب لیئوسو + دمارب 8

 هاشداپ لتارسارب ار لاش هک دوب تش نامبثپ دنوآدخو تفرکیم عام لّواش

 × دوب هنخاس

 دزناش باب

 نم هکنوچ یرکیم مام لژاش یارب وت یکب ات تاک لیآوسب دنوآدخو ۱



 ۱ لیئوس لّوا باتک 11

 15 erî نغورزا ا مرر ا

 * مادون ندیعت دوخ یارب یهاشداب شن ارس زا هکاربز متسرفب یمحم تیب یأسب دزن

 تفك دنوآدخ اا ارم د ونشب لو مور: هنوکچ لیگ ایام

 و دنوآدخ یارب ینابرث ندینارذک ةهجم هک کبو ربب دوخ هاره ةلاسوک

 | تب هک ارینکو یکب دياب هچ هک مانی مالعا ارت نمو ان توعد ینابرقب رایو

aوه وسو  E 

TEE۷۰ ۳ 2 ر ةھج  Eا  

 ا بست مه و ۱ شرم هدوم

 رظن 1 ۹ شا شچب یار ۳ ۳ ٭ تسا کو روضح >

 لیئوس روضحزا اروا ثناوخ اربادانی سیو × درکسم لدب دنوآدخو درکنیم

 ٩ بها نیرکترب ری ارتیا داوادخ تنک واو كنار ۱۱۰۰۱۱۱

 صم a ست ص

 لیئوس روضحزا اردوخ رسپ تاه ادیو ٭ تسا نیرکنرب زین ایا دنوآدخ تنک

 ۱ وا كنباو تسا یفبزونهرتکچوک تک دندش مع تاک

4 

0 

۳1 

 ی ص

 مهاوخت دياين اجاب و ۱ هک ریز روا اروم تسراب تفک اس لیئوسو دنارچعم

 2 رظنم شوخو منج وکو ور خرس واو دروآ اروا هداتیرف سپ ٭ تسشن

 هح ليئو سپ ٭ تسا نیه هکاریز نک جم | اروآ هتساخرب تنک دنوادخو

 دنوآدخ حور دعبو زورنا زاو دون 21 شناردارب نرابمرد اروا هتفرک ارنغور

 لّواش زا دنوآدخ حورو تفر همارهب هتساخرب لومو دش یلوتسم دوادرب

 لقب ناکدنیو * تخاسیم برطضم اروا دنوآادخ بلاجزا دب حورو دش رود

 3 + دزاسیم برطضم ارت ادخ بناجزا دب حور كنيا دنتنک ریو

 رهام ناو طبربرب دیامرفرما دنتسه تروضحم هک ار دوخ ناکدنب

 وکین رنو دزاونب دوخ تسدب دیایب وترب ادخ بناجزا دب حور نوچو دنیوجم دشاب



 4Y ۷ | لوم لّوا بانک

 یو و تو ۳ یو تو زوم ادپ نم یارب ۸

 سپ ب دشابیم یو اب دنوآدخو تسا تروص وکی صختو نابز وف و هدومزا ٩

 sune کا 2 E ۳9 دزت 9 ِ اف

 یو روضخ طب ی دز ی E ا دزن د ا دوخت رسپ تسدب ۲۱

 ایا دزن لوانو دش وا رادحالسو تشاد تسود رایسب اریو واو داتسیا ۳

E و به و e 

 اش باب

 E3 ۳ FEE E دج كنج یارب اردوخ رکشل نابنبطسلفو ۱

 نادرمو لواشو +دندز ودر | میدنفآ رد هتیزع 3 نایمردو دندش عج ۲

 SEA 2 ناینیطلف هلباقب هدز ودرا  ءالرا * هردرد مش عج تارا

 د کک ترطت هکر نالیارسام دنداتسیا تفرکیدا هر سا

 سا :EEN VEE یودرآ ز او دن اشیا ودر ابهر د

 رسربو * دوب بجو كيو عارذ ew دنآ نور« دوب تج روشزا هک و

 2 لاقثم رازه خب شا هرز نزوو دوب سبام یسلف هرزبو تشاد ینیجنرب دوخ دوخ

 نجرب قارزم شیاهنتک نایم ردو نیجنرب یاهدنب قاس شیاهقاس ربو *دوب <

 درب نهآ جل اقتم دم دش شا مین و اکمال درون و ت

RET ۵ناکاو دز ادص ارتا ع 5 ۷ تفریم 3  

 ناکدنب ار مسن ینیطسلف نم ابا حوت ۳ را. تیام

 تاج نم اب دب وارکآ + دزن ات دبنیرگرب یصخش دوخ یلرب هلّواش ٩

 مک کب اروا نما بلاغ وارب نم رکاو دش مهاوخ اش ناکدنب ام دنکب ارم هدرک



  CAلئوس لوا باتک ۱۷

  ۰یاهجوف زورما نم تنک ینیطسلفو × دون دیهاوخ ییدنب ارام تش ام ن ناکا

  ۱۱عیجو لواش نوجو × مئا كنج مهاب ات دیهدب نب یصخش مروایم كنب ارلیئارسا
 ا ا بود قاساره .دندینش, اریتیطسلف نانخ# نبا ناكا

  ۲رسپ تشه ارواو تشاد مان اسی هک دوب اد وهیب چ "یارفا درم نآرسپ د دوادو

 كرزب رسپ هسو +دوب هدروخاسو رپ نامدرم ناي اتو لّواش مایارد درفآو دوور

 دندوب تر كنب هک نیرسپ هت ماو دنتف ر كنج لواش بتعرد نش هناور اسي

  ۶دوب رتکچوک دوادو < دوب 19ت مّوسو بادانیپ شیودو الاش ا هداز تس

  5ید دن لواخ دزنزا دوادو +دندوب هتفر لوک بتعرد كرزب هس ناو

  ۱1اشو حص ینیطساف ا چ دن ارس تہب رد اردوخ ردپ ¿ نادنفسوک ات درکی

  ۲دوخ زور لهجو درام  ETTو دوخ رسېب اسو

 دزن ودرابو رکب ارنان صرق هد نياو هتشرب لغ نياز زا هفیا كي تن :اردارب ةهجب

  ۸یتمالسزاو ربب ناشیا ؟رار»رادرس یارب اررینپ ةعطق هد نیاو ٭ باتشب تناردارب

 ٩ لّئارسا نادرم عیجو ااو لّواشو +رکب ییناشن ناشیا زاو سرپب تناردارب

  1هتساخرب نادادماب دواد سپ × دندرکیم كنج ناینیطساف ابو دندوب هالیا هردرد

 دوب هدومرفرما اروا ای هکنانچ هتشادربو تشاذکاو نابوج تسدب ارهلک

  NE aeسن كنج یارب هتفر نوریب نادیب رکعذل هکیتفو دیسر

 ب دندرک یئارا فص ل لباقب رکشل نابنیطسافو نااییارساو + ددری
 ددر  NE Ee 5 5دنا نيود رکشل یوسبو 5ر تاجا ن

  ۲درفآ کلنبا درکیم . وکتنک ن ناشیا اب نوچو + دیسرپب اردوخ ناردارب یتمالسو

 نفس شیپ لثم ننارب نابنیطساف رکشلزا دوب تای شسا هک یت ج ننیطلف زرابم

  ۶شروضحزا دیدید اردرنآ نوچ لیارسا نادرم عیجو * دینش دوادو تنک

 ٥ ارب هک اردرم ۵ ابا دنتنک لیئارس ۲ نادرمو ی ایس هدرک رارف

 ار .اتفاب < روا کو ا لفارسا ندزوا کتب یارب ادیب دیدید

 لیئارسارد ارشردپ ةناخو دهد واب اردوخ رتخدو دزاس دم ود ناوارف لام زا

 ٩ تخاس دهاوخ دازآ ×  SENEفک هک تایم دندوب هداتسیا وا دزن

 کار ا هدر درب لارا زا کن نیاو دک اریانا کیش



 هک ۷ لوس لزا باتک

 موقو eR كنت هب ارح یادخ یاهکفل کا ینیطسلف نیا ۷

 3 e وا هکیصخشب دنتفک هدرک باطخ ناس نیمهب اروا

 دوادرب بالا مشخو دیش بایلآ شکرزب رد ارم ڊ تفکیم نفس نامه اب نوچو ۸

 یشاذک هک درن نابایرد ارلیلق لک ج ۹ یدنا اضا هارب تفک لش هنخورفا

 تنک دواد + نما كنج ندید یارب اریز مادیم ارت لد ترارشو رکن نم ۲

 نامهب نیادرک ور یرکید فرطب یوزا سپ ٭ تسین ۳ مدرک هچ ن الا ۲

 تفک دواد هکنناض نوجو عدنداد باوج رتشپ لتم اروا نامدرمو تفک,روط 1

 لذ تنک لّواش هب دوادو + دییلط اریو واو دننخاس ربخع ارلواش دش عومسم ۲
 هاب لویاع دکر لخت اهن نیا ابو و واک ا وک دعای تک ۴

 ناوج وت هکاربز یئاف كنج یو اب ان یورب ینیطسلف نیا لباقب یناوتی وت تفک
 لک تا ننب تنکل واشب EEN | ءدوب کنج درم شیناوجزا و اھ 8

 اکا ا نیو دک رز کر ا ی وو ی

 روا هتفرک اروا شیر دش دنلب نم فرطب نوجو مدیناهر شناهدزاو تک هدو

 رب نو ییلطسلف نیاو تشک | ار تر ھر مس تمام ا تا
 دون ادوب 2چ تسا هدزوآ تا هبیار یاد یا کاک وک

 نیا تسدزا ارم دیناهر سرخ كنج زاو ریش كنچزا ارم هک دنوآدخ تنک
 ناتو + داب وت اب دنوآدخو ورب تفک دوادب لواشو دینامر دهاوخ یتیطسلف ۸

 ب دیناشوپ و "هرزو داهن 1 ینیجرب دوخو دیناشوب دوادب | اردوخ سابل

 : اراهنا زا کا ارز دورب هک تساوخ یو تسب دوخ سابلرب ار دوادو ٩

 ۱ اراک واد اما هدومزایت هکنوچ تفر ماوتیم اهنیا اب تک لواشب دوادو دوب

 نيلام كنس خب هتفرک تسدب اردوخ تسد بوچو *دروا نوری دوخ ربزا 4.

 تشاذک دوخ نابنارد ینعی تشاد هک ینابش هکر درا چاک او
 اا: یھ ام ناو هادلع تلیدرت نیطلف ناب هفرک ا ها

 2 ٭ دمای شیوز یکی تشادیمرب ارشرپس هکیدرمو دش کی دزت دواقب 4۳

 2 رظنم کیو در یناوچ ریز درشرینحا رواو دید | ِِ هرکی
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 ۷ لیئوس ل وا وا باتک 40

ww warاو  

 Ws RE ینیطسلفو هب درک تسنعل دوخ نایادخم اردواد نیطدلاف و 6

 7 ون فک ینبطساف هب دواد ٭ هدب اردک نو اوه ناغرب ارت تشوک ان هم

 یاهرکشل یادخ توبابص هوهب مس ب نم ما 4 ن قارزەو داو یخ

 e 70 + عام :فرن ءدروآ یا اره هک نیارم ۱1

 ارناینیط اف رکشل یاهشالو درک ماوخ ادج تنتزا ر

 ا ا ا نیمز ماغ ات .داد لو تب بو ی ارش نحو فورمآ

 هدز ارتو در ک دهاوخ

 ی کت بیات تل وب ا ۶ تمسه لا

 a EEE هک اریز دهدین یصال

 دواد دن كيدزن ذواد هلباقم هبو 1 نیەت اج ییعداه نوجلو داد ۸

 كارب کار دوخ تسد دوادو هچ دیود رکشل ی یوس یکم لف هلباقع هتفاتش 4٩

 ۱ وا .ناتییب كنسو دز ینیط.لف ناشیپبو تخادنا نخالقزا هر نیا یه
 ۳ اف اب اط كفر دواد سپ + ار دوخ یوررب هک تفز ورف ۰

 نبود دودو  دوبن یادم مواد تشد ردو تو در ار دیسک هیت ۱

 ]رب هتک اوواو دینک یشفالغزا هتفرک ارور شو داتسیا یطبل نارب

 نادریو * دنتخرک دندید هتنک اردوخ زرابم ناینیطسلف نوجو درک ادج شتتزا ه٣

 نوری یاهزاورد انو تج ان ارناینیطلف هدز سنو دنتساخرب ادوهیو لیئارما

 + دنداتفا نوزرنعو تج هب عرب هارب ناینیطسلف راح ور و دندون بقاعت

 ا دندوع ,تراغ ارناشیا )2 دنتشکرب نصف دا زل لا تو

ofچ تشاذک دوخ ةہیخرد | روا همت اما دروا ملشرواب هفرک ارییط لف رس دوادو  

E ۳ o9شرکشل ندرت دوریم نوریب ینیلعسلف هلباقب  

 مسق وت نا اج هاشداپ یا تفکر ین دمت کد ریس ناو نیت کا

 ناتکزا دواد نوجو .« تسكر پ نارج نیک مس ا

E Eشتسدرد ینیط لف ن و ا ا روضح هتفرد اروارینبا  

 اد کرا یراوج یا کا ۳ × دروب 2۸

 ا س ىج تبب یاّسی



 .. ص

 مم سم سه

 و ۱۸ لیئوس لّوا باتک

 مد باب د دل

 دواد لدرب ناتانوی لد ڊش غراف لاش اب نتنک نزا نوچ هک دشعفاوو
 1 ت :

 اریو لواش زورنا ردو + تشاد تسود شیوخ ناج لفم اروا ناتانویو دج

 هکنوچ تسب دهع دواد اب نانانویو + ددرکرب شردپ ةناخم هک تشاذگن هتفرک

 دوب شربرد هک اریادر ناتانویو < دوب هتشاد تسود دوخ ناج ل ام ارا

 رد ارشد رخ ےب ےک نامے ی دوخ تخرو داد دوادپ ار زا هدرک نوریب

 درکیم تکرح هنالقاعو تفریم نوریب داتسرنیم اروا لواش کیلاج رهب دوادو
2 : 3 

 لواش نامداخ رظنبو موق یان رظنبو تشاک دوخ نج نادرمرب اروا لواشو
 تنکیمرب ینیطسلف نتنکزا دواد هکیماکنه دش عقاوو . × داتفا لوبقم زی

 تالا ابو یداشو باوند اب لیئارسا یاهرهش عیجزا نانز هک دندمایم ناکا نوچ
 ربص 1

 وهل نانزو +دندما نوریب هاشداپ لواش لابقتساب ناک صقرو دورس یتیسوم
 هد و اردوخ 2 و لوا دنتنکیمو دندیئا ا کک

Eی ا  

 gs لواش دعب زورآ زاو + + تسا یاب هچ شیر

 ڪر زمو 9 وب دوو ت یب نزوژره و دو از دیدرک لاوحا

 اما دز مهاوخ راویدب ات اردواد تنک هنخادنا ارقارزم لر ات ت هاماخ

 9 درلو + دینک راکب ازتدیوخ شروضحرا هترم ود دراډ

 درک رود دوخ دز زا اریو ل د سپ ٭ كش رود لواشزاو دوب وا اب دنوادخ

 لوخدو خیام دون بصن ی ا واو

 1 ا دریل ۷ وا ببسب دنڪيم 0 هنالقاغ راست واک 3

 لوخدو جورخ ناسا روضحم هکاریز دنتشادیم تسود اردواد ادوهب و لیئارسا
 ج

 « مدیم ینزب وتب ار تريم دوخ كرزب رتخد كنيا تک راد لواشو درک ۷
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tor۱د ا لوا فک  

 نم تسد تنکیم لواش اریز شوکب دنوآدخ یاهکنج ردو شاب عاجت مارب طقف

 ناجو متسک نم تفک ل واشب دوادو # ناینیطسلف تسد هکلب دوشن زارد وارب ۸

 هکیتقو ردو + موشب هاشداپ داماد ان تسیچ لیئارسا رد مردب نادناخو نم ٩

 وات ترول 02 ارا دوش هداد وادب تایم ل راه زخدا بری

 دنداد ربخ لوا نوچو تشادیم تسود اردواد لواشرتخد لاکو +دش ۲
enتسدو دوش ماد شیارب ات دیم یوب ار وا تنکل واش 1 ا  

 نرم داماد زورما تک مود راب د وادهب لواش سپ دوش زارد وارپ ناینیطسلق

 0 ۳ دوخ و دش ا ۹

aرب 3 لاو از ما ۳" 7 لقا داماد  

 5ک اتا لازوال واق لاا 4 مریقحو

 هنلق ا کک نچ کک ایت کھ کک

 اردواد هک درک کف لواخ و دوش نیک ماقتنا هاشداب نانمشد زا ات ات

 دنداد ربخ رما نیازآ اردواد شتامداخ سپ + دناس لتقب ناینیطسلف تک ۷

 ماع زونه نیعم یاهزورو دوشب هاشداپ داماد هک دما بد وا طب نت نیاو

 ار ناینیطسافزا رفن تسیودو تفر دوخ نادرم اب هتساخرب دواد سپ # دوب تن ۷

 اوا ا ارا دزوآ اماعیآ یاهدفلف جواد هتک
 ۾ 4

 دیهفو دید لواشو *داد ینزب یوب ارلاکبم دوخ رتخد لواشو دوشب هاشداپ ۸

 + دوب دواد نشد تاقوا ةه لواثو دیمرت رتشیب زاب a 1 رلداش اشو ٩

 ۾

 را ازار درکم تکرحت هنالقاغ هدایز ّس ا عیج زا

 ۶# تفای تروح

 مدرو باب
 ر ۾

 ٭ دنشکب اردواد ات دومرق شیوخ نامداخ عیجو نانانوی دوخ رسپب لواشو 1



 ےس
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 تنه دادربخ اردواد نانانویو تشاد ليم رایسب دوادب LSE ناب ا ما
pT AEEییاجردو راد اگن ارنتنیوخ ناجا تمام تور ا  

eوت هکیئارخرد مردپ یولهیب نما نوریب نمو + نک ناهنپ اردوخ ام  

 یول رکا درک مهاوخ وکتنک مردپ ۱۳/۳ هفت مواییزفو مدیا مهاوخ ی ا ناف

 رک لّواغ دوخردپ دزن دواد هرابرد ناتانویو داد مهاوخ عالطا ارت

 هدرکن هاکو تب وا هکاریز دکن هانک دواد دوخ "تدبرب هاشداپ تفک ربو #7

 تسدب ارشیوخ ناجو + تسا هدوب وکین رایسب وت یارب یو لاعا هکلب تسا
 نو دو لس ۱ ات ALE SERED sS ASE دوخ
 E ا اردواد دک اک یریصقتی نوچ ارج سہ یدش ن زامداش نید ارن ۳

 كن aE تای هک دروخ مق مف وات 3 تفرک شوک ناتانوب تنم 9

 ربخ نانا ةي TE e نال EE دهاوخت ۷

 و یو روضحرد قباس مايا لثموا هدروآ لواش دزن اردواد نانانوبو داد

 ارناشیا هدرک كنج ناینیطساف ابو تفر نوریب دواد تش عفاو كنج زابو

 بناجزا دب جوبو + دندرک رارف یو روضحزاو داد تسکش ای را

 شاد درد ۱۳ او دما نوار

 ا زا را کیک کک

 هدرک ر ارف دوادو دز راویدب اریارزمو تخرکب لر ون وچ اوا اما دنزب ر کف

 دنیا ینابهاکت ازنا ات داتسرف َ دنا اا واشو اد تضای تا جیمستا
 ناج بشمارکآ تنک هدادربخ اروا دواد نز لاکیم اما دنشکب اروا حص ردو

eورف جنب زا اردواد لاکیم سب + دش یماوخ هتنک ادرف  

 ارت هتفرک | ربفارت لاکیم اما ۽ تفای تاج هدر رارفو دش هناور وا هتف

Eنوجو * دناشوب تخر اب ارت زا هداهن س ریز زب منبزا نلایو  | 
 ع لواش ی میا وا کک دنریکب اردماد-اتبج اشرف نا

 نوجو اب مکب اروا ات دیروای ! نم دزن شرتسب رب اروا تاکو دننیبب اردواد ات داترف 7

 ل »< دوب نکس روا م ثپ نیلابو رتسبرد مفارت تانیا دندش لخاد نادصاق

 د تاج ان ید درک اهر ارتفثد و یداد بب غ نبنچ ارم هچ ؛یارپ فف ل
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 ۳ لیئوس رو باتک 0
 4م

 دوادو + متکی ات هم ارب رب نک اهر ر ارم تفک نیوا هک داد باوج ارلواش لاکیمو ۸

 نر هدرک یواب لواش هجنارهزا نم همار هب لییوس دزنو تفای ناه

 ربخ ارلواش سپ +دندش نکاس توبانرد هتفر لئوسو واو تخاسربخ اروا ٩
 نتفرک یارب نادصاق لواشو + تسا همار تویانرد دواد كنيا دنتنک هداد ۰

 هک ارلیئوسو دنکیم تر هک دندید ارءاینا تعاج نروچو داتسرف دواد

 تد زن ناشیا .لما ل راش نادصاقرب ادخ حور تسا هداتسیا ناشیا یئاوشیپب

 ۱ را هدامرف ید ناما ماد رخ ارزاق نوجو ×دندرک ۱

rrوا دوخ ںیہ ٭ دندرک توبن زین ناشیا هداتسرف مر موس نادصاق زاب لوو دندرک  

 تفک هدرک زا دیسر تسا هوس دزن هک كرزب هاچ نوچو تفو همارهب زین

 2 وا ناک یکو ینا اک دواک و لی ۳

 ان درکیم تّونب تفریم هکینیح ردو اار وارب ادخ حورو دش هناور همار تویانهب
 وتو دکینل اونی ليوم روضحم هک اردوخ ةماج زی واو راد تویانهب

 ه تسا ءاینیا هجا زین لو اش ایا دک ک نيران داتفا را

۱ ۳ 
 ممد ات دف

aأ  

 غایصعو ماهدرک هچ تنک نان انوب روضحو دما هدرکر ارف همار تویان زا دوادو 1

 تنک ریو وا + دراد نم ناج دصق هک ماهدرک هاک هچ تردپ رظن ردو تسیچ ۲

 هکنا زج درک دھار تاچ کای دارت ئر نمار دپ :تانیا ا ھا وخت 0 ا

 نینچ درادب ج نم زا اررما نریا مردپ هنوکچ سپ داد دهاوخ عالطا ارم"

 تافملا وترظ 23 هک دنادیم وکین ترس تفک هدروخ مس مسق زین دوادو * تسین ۲

 ا اع کلر دوش نجا نان ارا نانانمادام TR ماهتفای

 تنک دوادب ناتانوب * تسین شیب مدق كي ترمو نم نايمرد هک وت تابو ها
 ادرق كنبا تفك ناتانویب دواد + دون ماوخ وت یارب ارنا دهاوخ تلد هچره ۵

 ۱ ماش ات هک نب تصخر ارم سپ میشنب اذغب هاشداپ اب دیابیم نمو تس ام ملا

 رایمب نم زا دواد وکیدنیبدوقنم ارم تردپ رکا + مک ناهنپ رد او دوخ موس 1

 هنایلاس 7 دا ار وا هلی ا رداع مت تیبب دوخ رهشب هک دون سالا



¥ 
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 t03 2 لیئومن لوا ساک

 ناف 5 ااا دوب دهاوخ یتمالس ۱تا رنب هاگنا هبوخ هک دیک کا ی ےس

 ای ناسحا دوخ نباب سی کسا نش مزاج یدیب وا هکنادب دروس دات

 دشاب سرد نایصع رکاو یدروارد دنوادخ دهعب تدوخ اب ارشیوخ نب هکنرچ
 ا اشاح تفک نانانوی کک رب تردپ دزن ارم هچ یارب اریز شکب هر تدوخ

 NEE ET تسا نش مزج مردی بناج زا یدب متسنادیم رک ۱ ریز

 تک ,ناهاد با د دو با اس کر کک ات انوب دواح ٭ مدادیف عالط

 ار: ناشیا یود رهو مورب ار ات ایپ تفك دوادب ناتانوی × دزاس ربع ارم ¢

 موس زور اب ادرفنوج لیئارسا یادخ هوهب یا تنک د وادب نانانویو «دننضر
 زر سی تیام وی یورو تب و
 عى و هد ایر هکلب ال هایت دور ات ٭ مدن عالطا اریو و متسرفن

 ات دوم ماوخ ! اهر هداد عالطا ارت سپ دنیب باوص ارت ررض مردپ کا اماو دیان

Eمادام اهبت هنو + دوب نم ردپ اره هکنانچ دشاب ون هاره دنوآدخ و یورب  

 ات زا اردوخ تتطل هکلب ٠ج مریف ات یروآ اب نم اب اردنوآدخ فطل اح

 حطقنم نیمز یور زا امیج اردواد نانشد دنوآدخ هکیتق تفو رده یافت ۳ دباب ات

 اراز دن وادی یک رو کس د دوا د۹ نانا اں اار یک ا عا

 تشاد بابت کیت خراب کی اج ناتاتویو ع دیان هلاطم دواد نانمشد زا

 تسود اردوخ ناج کن ات ا هتشود )وا هارو اد مق ار اردواد

 دشابیم یلاخ وت یاج هکنوچو تسا هام لّا ادرف تنک روا ناتانویو * تشادیم

 نارذ ار دوخ هکیئاجم نش ورف و موس زور ردو + تفای دنهاوخ دوقنم ارت

 فرب ریت هس نمو ٭ نیشنب قر کاست :اج ردو ای یدرک ناهیپ لغشزوررد

 مهاوخ هداتسرف اردوخ مداخ كنياو + مزادنایم فدهب ایوک هک تخادنا ماوخ نآ

 تساوت فرط نیا زا اهریت كلنيا مرک مدا رکاو نک ادپ اراهریتو ورب تقک

 یررض چه ارت دنوآدخ تایجیو تسا یتالس وت یا ارب هکآریز ای هاکنا ےک ارابنا
 اک هاب اوت فرطناز زا اهریت کكنیا هک موکب نینچ مداخم رکا انا + دوب دهاوخت ۳

 یک 2 < تس ۱ هدرک اهر ارت دنوادخ | اریز ورب ۲

 اردوخ دواد سپ × دوب دهاوخ دياب ات وتو نم نایمرد دنوادخ كنيا مدرک ۳4



 × تسشن ندروخ اذغ یارب هاشداپ دیسر هام لّوا نوچو درک ناهنپ ار رد

 ا ناتاتویو هتسشن راوید .دزن دنسمرب شنداع بسحرب دوخ یاجرد هاشداپو ٥

 زور نارد لّواشو *دوب یلاخ دواد یاجو هتسثن لّواش یولهپ رینبآو دوب ۲7

 + تسینرهاط هلا تسین رهاط نش عقاو او وارب یزیچ دربیم ناکا ریز تفکن ۳

 رسپ لّواش سپ دوب یلاخزین دواد یاج دوب مود زور هک هام لّوا یادرف ردو ۷

 ناتانوی »دمای اذغب زورما هو زورید م سی رسپ ارچ تک نراتانوی دوخ ۸

 تفکو + دورب و تیب ان دون سالا رایسب نم زا دواد تنک لواش باوجرد ٩

 ارم مرداربو تسا ینایرق رهشرد ارام نادناخ اریز یهدب:تصخر ارم هکنبا ات

 ناردارب ات موشب صخرم Ê تافللا وت رظنرد نیک کن قا هدومرف رمآ

 ناتانویرب لاش منخ هاکنا × تسا كماين هاشداب مرفسب ةهیخا زا ۰ مییب اردوخ ۳

 ر جم یا ی

 ۳ تام دیو رد E هرم

 ارلّواش دوخ ردپ ناتانوب + درم دهاوخ هتبلا هکاریز روایب نم دزن ارواو ۳

 ارد خم قوم ا ہاکی اا هدرک هچ دریب ارچ ۳/9 هداد باوج ۹۳

 مزاج دواد کیف دیر هک ا نان اتوبوس دنزب اروا ات تخادنا و اب

 دروغ ماعط ا مود زور ردو تساخرب یر تدشب نانانویو *تسا 4

 و ور هات لج اول يرد اف درب ن کف د واد یاب کنون ۵

 فا ج رسپ كيو تمفر نوربب ارگ درب مدرک نایت دواد اب هکیتقورد ن راتانوي

 نوچو نک ادیب مزادنايم کک اراجرتو ودب تفک دوخ مداخو +دوب شهاره 7
 هکیرت ناڪ رسپ نوچو یش دراواز زا هک تخادنا نانچ ارریت دیودیمرسپ ۷

 کک کر ا a رو ناتانوی تفریم دوب هلخادنا ناتاتوب

 انم تانردو نک لیتو باتشپ هک داد زاوآ رسپ بقعرد ناتانویو * تسینوت ۸

 دیمن یزیچ رسب و * تنکرب دوخ یاقآ دزن هتشادرب اراهریت ناتان هب مداخ سپ 5
 هداد دوش مدان اردوخ سا ناتانویو  دنتسنادیم اررما ن نیا دوادو یا

 یبونج بناجزا دواد دوب هغر رسپ نوچو »رب رهثب ار او ورب تفك اریو ٤ا



 19۷ ا تاک

 ماب لیسو TE درک نجس هینرم هسي هداتفا نیمزرب دوخ کور رب و تساخرب

 ورب یتمالسب تنک دواد هب ناتان ویو × دنا رنک تا دواد ان دندرک هيرڪ 11

 ونو نرم نابسرد دنوآدخ = هک متفک هدروخ م 2 ۱ :ب ود رهام هکنوچ

 رهشب نانانویو تفرب هتساخرب سپ دشاب دبأب ات وت ةيرذو نم ةيرذ نايمردو

 × تښڪرب

TEWE 

aTتش نهاک ك تاهیخهب دو اه» رب تحت تل کر یدما اهت ارج  

Eوتب هچنازاو خیار اک  

 نهاک »۲ نب نب Eg ی صرق ا تسدرد هچ نالا ۽

 ۰ ےس

 تسه نان نکیل تسین نم تسدرد ماع ن ها چھ تنک دواد باوجرد

eنهاک بارجز د دواد × دنشاب ا  

Eنفرظرد یرکید زورما هکن وچ ا و ۹ و ناو 9 سدقم  

eرغ دوبن نا اشارد هکاریز داد واب ۱۳ شدت فان نهاک  تسا لش  

 مک نا سش ی درب رو ۰ دوب مش هتشادرب دنوآدخ روضحزا هک هم دنا ن هرانزا

 روضح دوب یودا او E لاش ن رامداخز زا ی رو زا ردو × دنرا ذکب

E E O PE RE E ES 1 

 کای ریتم تک اتا تا ٭ دوب لی هاشداپ راک هکنوچ ماهدرو ین

 ارتا ن ل E ] فوفل اع دونیا تشپرد ینشک هالبا هردرد هکینیطسلف

E Eاغارد  ES Eیرکید  REN 

 شیخآ دزن هدرکر ارف لڑ اش روضحزا هتساخرب زور نا دواد سپ نب نب

 تسبن نیمز اداب دوان نیا ایا دنتنک اروا شیخا نامداخو »دما تج كلم

 دوادو اردرخ نارازه و هک دنتفکن نناوخ دورس ناک صقر وا هرابرد ایاو
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  toلیئوس لوا بانک ۲۲

 خازا مداد اج الو یلدرد ۱ ارن اس ی نیا دوادو " اردوخ نارازه هد

Eی و هادی اردوخ راتفر ناشیا رظن ردو  دیسرش ات  
 دوخ شیررب ود RS یا دو٤ هناوید ارنتشیوخ

 شب

 اس ی RT نیا كنبا تفك دوخ نامداخ شخاو + تخ ريم

 ا ا ج نیا هک متسه ناکناوبدب جات ایا + دیدروآ نم ارش

 ها اعاده اتم اک راد وحی

 مو دو تسېب باب

0 
 و

 نانناخ یاهو ,شتاردارب نوچو درک رارف مالدع هراغ هتفر ا زا دوادو

 هکرهو رادضرق رهو دوب مترو هکرهو 2 دندما دورف وا دزن اما دندینش شردب

 ۳ رس ارش رایت دندما عج وا دزن تشاد ناج مو

 AR ءاشدایب هتفر یاس هنصمهب انا زا دوادو ٭ دندوب وا اب رفن

 + درک دهاوخ هج نم یارب ادخ منادب ایت وا ر مردأمو مردپ هکنیا اتم

 وا دزن دوب ارد دواد هکینامز زور یا رک مدام درنو راخت شب

 هنأور هکلب ایم فقوت رکید ذالم نیارد هک تفک دوآدب یہ داجو ۴ حندوپ نکاس اس
 مس

E ۳ ۲ aا مه  = 

1. 

 تخرد ریز هیبجرد لّواشو دناوش ادپ دندوب یو اب اقدام دواد هک دیش

 وا فارطارد شنامداخ عیجو شتسدرد شانینو دوب هتسشن همأر رد طولب
 ۳ فک دد هداتسیا ارطارد هکینامداخم لوا اشو + دندوب هداتسیا

 ایاو داد دهاوخ اهناتسکاتو اهرارنتنک اش عيمج E ایا درب راتو

 ۳ ۳ جات دهارخ اهدص رادونید اهرازه ادرس اراش ۳

 اش زاو 3 9 دهع اسیرسپ اب نم رسپ هک دهدن عال الطا ارم یک تخریب
aS o۲ تار ارم اا نمارس  

 هدانسیا لاش نامداخ اب هک یودآ غاودو * تسه زورما هکنانچ دنیشنب نیکرد
 ها ی نب كابخا دزن بونهب کم د تک ار دک

 a E 2 ایر یارو ا



 0۹ ۲۴ لیوس لوا بانک

 نانهاک حیجو اهم نب تلخ هداتسرف هاشدای سپ رب داد وای دن ۱۱

 دندنا هاشداپ دزن نا یاثو تیلاح هایده وب بورد ی ۱ و

E TE رسپو وت 

SNS ELS E Iباب  

 دشاب نیما ق وا5 لغم هک تاک د عیجز ج کے هک هاشداپ باوجرد كلو يخآ 14

 1 م تنس | مرگم وت هناخر دادن کلب تر دم درو, تا هاشداب ب داماد واو 3

 ارراک نیا هاشداپ هنمزا اشاخ مدرک عورشوا یارب ادخزا ندوف ی

 رم نیا زا تاب هکاریز دهدن دانسا مردپ نادناخ عی و دوخ كنب

 هلا ثردپ نادناخ ییاقو وت كلببخآ یا تنک هاشداپ در هسنادن دایز 1

 هتساعرب تفک دندوب هداتنیا شر وضع کیارماشب هاشهاب کن هرم هاو

 دنتسناد هکنیا ابو تسا دواد اب زین ناشیا تسد هکاریز دینکب اردنوآدخ نانهاک
 اردوخ تسح هک .دتساوخن هاشداپ نامداخ ابا دندادن عالطا ارم دکیم رارف وا هک

 درک روت تنک غاوذب E A موج دنوآدخ ن .انهاکرب هدرکز ارد ۸

 بو داشهو ی درب یودآ غاودو روا هم ها

 e هکز ن اربونو *تسشکزورتا رد دندیشوپپم ناک دوفیا هک ًاررفن ۴

 ااو ناواکو ناکراوخریشو لافطاو نانزو نادرمو دزریشمش مدب تسا

 9 هک ب وتیخآ نب كلمخآ نارسب زا یکی اما تذکر یشمش مدب ارنادنفسوکو ۲
 هک تخاسربخا اردواد راتایاو درک رارف دواد بقغرد هتفای یئاهر تشاد مان 1

 ودا هکع.ژور تفک راتایب اهب دواد ES اردن وآدخ ن اما لو ۳1۳

 هتذک ثعاب نم سی تخاس دهاوجن ربخم هتبلا ارلواش وا هک متسناد دوب انارد

 ا و E ناداخ لما نات ند ۳

EERE 
 اراهمرخو دايم كنج عقاب ناینیطسلف كنيا دنتفک هداد ربخ دوادبو ۱



  C1لیئوس لّوا بانک ۲۴

 ارننیطساف نیآو مورب ایا تھک هدرک لاوس دنوآدخ زا دوادو + دنیانم تراغ

 صالخ ارهلیعق هداد تسکش ارناینیطسافو ورب تک دوادب دنوادخ مد تسکش

 n ۳۹ ی دوو + ورب هلیعقه جم ایت یاه لب ات e ا 3

 هکاریز ورب هلبعقب زیخرب HSB و وچار

 ون تسدب ارناینیطلف

 ماکو اش ااا E رد کل هراینیطساف

 دواد دزن كلبا نب راتایبا هکیماکنهو . داد تاحن ارهلیعق ناکاس دواد

 هی

 ام واد هر هب شندرم اب دوادو × داد

 دواد 4 تجاه رخ هب و +:دروا دوخ تسدرد !ردونیا درک اف هلبعت ه ۷

1٤ 

lo 

۱۹ 

 LL N مس ۱ رزا اف تشک لو او تا قیامت

 مس ا + تسا هخنک سوبع نح لخاذ دراد اهدنب تشبو اهزاورد

 ا ار شادزمو دواد هش ورف هلیعق هب ات دیلط كنج یارب ارموق

 یهاک زانایعب تل هیقبدناوا یارب ارترارش از E دا ا5 هازاد

 e مات هومب یا تسفک دودو تب رایت لب 3رت ی 1

 چ دنک ھا :ازرهبخ نمرطاخ ات دی E هک دراد تلعرع لو اگ هک تن

 E O او دین دهاوخ مل وا تسدب ارم هو

Ebيا دما  EE۳ کا تام  
 ۰ ۳ فرهادی تک هراد جدا دهارخ وا هک تنک هتواتخ

 سپ دوغ دنهارخ ماست E ATE دون دنهاوخ ماست وا اس

 ۱۱ RL a هک یادم ادولد

 رارق هلیعق ز۳ دواح هک ددا رب راغب نوو دنتفرتدنورب دشا و هک

 ست اهد اطر نابابرد دوادو چ دابا زاب نقر 5

 و نکیل دیلطبم اروا هزور هه لژاتو دون فقوت فیز نابایرد یهوکردو
 A - راح دصم ,ESSN چ دون ملست شتسدب اروا

 لکنج لواش رسب ناتانویو +دوب نکاس لکنجرد فیز ناباپرد دوادو تسا !

1Yنم ردپ تسد هکاریز سرتم تفک ار واو + دون تیوقن ادع اروا تسد د نما  



 ا ا اراک

 مارچ و د نور دخ ی اوخم ماشدا ناتو لر ویر تج واوا لواش
 دنتسب دع دنوآدخ روضح ناشیا یود رهو +دنادیم اريا زن لواش جز ا

 ا E دزن نایفیزو * تقر دوخ ناخ نانانویو تشکرب لکنجب دوادو 9
 تسا نابایب بونج فرطب هک هل هوک رد لکنج یاهذالم « رد دواد ایا دنتنک

 یارب وزرا را لاک تسلج کک دادا اا یک کیک ا اردوخ ۲

 E چ ئ اغ مسن هاشداه ین اوز اک ا ا ةا کا دراد 2 ۳۱

 سپ *دیدون یزوسلد نمرب هکنوچ دیشاب كرابم دنوادخ بناجزا اش تفک ۲۳
 هکنیا رکیدو دچا و قاب کیم نف روا دعا هک ارام هر یخ سو تی

 + دنکیمراتفر زکم اب رایسب هک دش هتک نم اریز تسا تید اجنارد اروا هک تسک

 تقیقحو دینادب دکلی ناهنپ انارد اردوخ کاری یاهناکم جو

 یاه رازه عیج زا اروا دشاب نیمز نی اد نکاو مای اش اب ات دینابر زاب نج ارلاح

 دوادو ی و لا کور شې ا ںی تا مهاوخ ادپ ادوفب 6

 نادرمو لواش دو ٭ دندوب اره بونج فرطب هیرعرد نوعم م نابایرد شنادرمو ۲3

 نابایرد نما دورف ضع دزنوا نداد ربخ اردواد نوچو دنر وا صتتوا
 × دون بقاعت نوعم ناباییرد 2 ديش ارنیا نوچ ڭا دش نکاس نوم

 تفاتشیم دوادو هوکر کید فرطب شناسکو دوادو تفر یه هوک فرط كيب ا

 ات دندون هطاحا ارشناسکو دواد 1 لواشو دزیرکب وات روضح زا هک

 ناینیط اف هکاریز ایو باتشب تنک هما لاش دزن یصاق اما ٭ دنرکب ارناشیا ۷
 ناینیطملف هلباقب هتنکرب دواذ ندومن بف اعتزا لیاش سپ + دناهدروآ هل نیمزب ۲۸
 رد نار اار الدرا و چ هد دیا تر تک ارتاعحم نا سس شر

 دش اب اعفح نع یاد

 a :شکربزا دعی دش عقاوو ۱

RS یانزا ۱ ارنیزکرب رفن رازه هس لواش و ٣ 

 تقر شوک یاهزب یاهمضگرب و و دواد یر یارب هک ,لیارنل :



۷ 

٣ 

 سه ص ۳

۲۷ 

 ۳۶ لیئوس لوا باتک 1

 یټ نا لخاد لاشو تیتر درب هراخم اتا رد هک ن ادننسوک یاهلغاب هار -زیسو

 × دندوب هتسشن هراقم یاهبناجرد وا نامه دوادو ایوب اردوخ یاهیاب ات

TE oهرم  

eد براش دواد لر د لی رب 2 رد ید نماد  

 هک ادوخ ناکیوا ېچ در ایر واش نماد هکر

 يا زا ارد وارب اردوخ تسدو مکب دنوادخ جسم دوخ یاقاب اررما ن نیا هک دنوآدخ

 هدوفن حوت نان نیاب اردوخ ناسک دواد سپ * تسا دنوآدخ و | هکنوچ

 شې اردوخ هار هتساخرب هراغمزا لژاشو دنزبخرب لواشرب هک تشاذکن ارنانیا

 ادص لّواش بنعردو تفر نوریب هراغمزا هتساخرب دواد نازا دعبو ٭ تفرک
 نیمزب ور دواد تسیرکت دوخ بتعب لاش نوچو هاشداپ ماقا یا تنک هدز

+ 

 8 سا ید 0 a تكا

E e 

 ES ne شکن ارتو مدیرب ارت ةماج هکنیازا اریز

 هیزاس راتفرک ارنا ان کیم e : اما ماهدرکن هاک وتو تسین نم

 نی تبش اسا دکب تزا ارم ماقتنا دنوآدخو داغ 9 نم نایمرد دن واد

 دوشم رداص هر یو ارش هک دیدیم نایدق لثء هکنانچ د لش دهاوخن وترب

 نورب لاتسا هاشداب SE ردو دد ده رب نم تسد اما

 د 1 ار تاب بنعرد یانپمبفاعت اروا 5

 وت اب ارم یوعد هدرک هظحالمو دیا کح وتو نم نایمو دشاب رواد دنوآدخ سپ

 لّواشب ناخ نیا نتنکزا دواد نوچو + دناهرب وت تسدزا ارمو دنک لصبف
 ۱۳ ا ا دواد نمردپ یا تسا وت زاوا نہ ایا تفک لواش دش غزاف

 یکی یازج وت کاریز نه کب نمزا رن تیک 3و اکو × تسیرد 5 هدرک دنلپ



۸ 

1 

۴ 

۳" 

2 

e 
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 1 ۲۵ لیوس ل وا باتک

 نک فو غورا وتر e هو نمو قو نک

er 54 ا دن  

 e ا هيلا هک منادیم كئیا لاحو ٭ یدرک نب نوک E دهد

nا ر ےس د دا  Aوزن ا *  

 TERY و و واشو n 2 راد بک

 چ دندما شیوخ نمای

 م حر ۹ 5 کپ < تسلب باث

 اروأو دندون یرک هحعون شیاربزا نش عح ےل دارس یانو دون ت فو لئوسو

 چ اش ورف ناراف ن ا شرب دوادو دندوم نفد هماررد شاهناخرد

 رازه هسو دوب كرزب رایسب درم ناو دوب لمر رد شکالما هک هک دوب یک, نوعمر ردو

 خش نآ او ٭ دیربیم مشپ لمرتر ؟رد اردوخ ن !دنفسوکو تشادزپ ر رازهو دنفسوک

 تضع درم نآ أما دوب رظنم شوخو مرغ کلن نز ناو لی اجا شنز مساو دوب لابان
 هک ابا ام نیش اسد داد خب بلا نادناتاو را

 هک تنگ دزخ نامداخهب دوادو داتنرف مداخ هد دواد سپ ٩ دربیم مشب اردو

 دئوک نیچو + دیسرپ اروا نتمالس نم نابززا هتفر لابات درنو دّیارب لمره

 » دشاب یمالس یراد 2 4 9 داب وترب یتمالسو شاب و
 9 عارف کدر تم و یراد ناکدنرب مشپ هک ماونش نالاو

 × دشن ک ناشیا زا یزیچ دندوب رد هکیاهزور هه مدیاسرن تیذا دندوب
 دنیای تاتا وت رظنرد نامداخ سی تفکر دنماوخ او یو دوجب ا

 تراس و تن تب ها و ات اد ی

 لابانهب دواد نار زا ارا نیا عیجو دواد نامداخ سپ ٭ یدب دواد

 تسک دود EEE باوج دواد نامداخ لابانو دندش تکا ےک

 نان ایا + دنزیرکیم شیوخ یاقازا یکی ره ناکدنب اسب زورما تسیک ای سیو



  Eلیئومس لوا باتک ۲۰
 u سم تست توت تست سس سس رس

 کیاکیر مرکب 2 ناکدنرب شپ یارب هک ارتش و ارووخ باو

 ثماو دند ور تعجرم هتشکرب دواد شر امد اخ رپ ٭ مھدب دنتسه از زا منادیف ۱۳

 را تلیره ٹاک دوخ نادرم دوادو × دننخاس ربخم ناتخس نیا عیجزا اردواد ۱۲

 تسب اردوخ ریثش زین دوادو دنتسب !ردوخ ریشمش كيرهو ددنبب اردوخ ریشمت

 نادصاف كتبا تفک هداد لابان نز لبا ا شنامداخزا یداخو 4

 ۳ E اشیا ابو و م دوب e E ار 1

 ۱ رنادنفسوک ناتیا اب هکیاهزور ماتو دن ار E e تا ۷

 نیپو نادب ie EEE ر م مدیناری ۷

RESاا ام یاقا یارب ادب کاری اب  IE3  

 لک لا هاگنا کد نار نفس یو اب یدحا هک تسا لاعیلب رسپ یدحم ۸
e ۳ 2 ۲ دو : = ٤ 

 هسوح لک و مس ایم دنفسوک خو ترس کله و و نان زد هدوع

 دوخ رهوشب اما ایم اش بقعزا نم كنياو دیورب نم شیب تاک دوخ نامداخم ٩

 كنیا دمایم ریزب ۳ تو غالارب نوچو # دادن ربخ ی لابات ۰

 کوک دوب هتک دوادو 2 درر رم ناکات و دسر وا لباقم E 5 آ1

 یزیج شلاوما عیجزا هک م اد هاکن تبع نایاتیار ات ار نت EEE یا

e ۳۳دواد نانشدب ادخ هداد شاداپ نم ی و اریدب واو  

 اویروکذ < عولط ات وا ناقلعتم ةمزا ا یا لع نيازا هدایز هکلب نینج

 دواد نسب و 0۳ داد غالازا هدوم لی دد اردواد لي اجا نوجو ٭ مراذک $

 نأ مافا یا تک دافا شیاهباپ دزنو + دوغ مظعت هداتفا ناعزب دوخ یورب ۳۹

 + وتشب اردوخ زینک نانخسو دیوکب نخ ون شوکرد تزیگو وو رر

 لم رعع ا هکاریز دز ا س EE ته ااا درم نيارب اردوخ لد ماقاو ۳

 ا کم کل ادا اب تفاحو تا لایت شما تا شدوخ

 ون ناج تابعو دنوادخ تابح ماقا یا .رالاو + مدیدن دوب هداتسرف ماقا هک 1



 2 ۲۵ لیئومس لّوا باتک

 تسا هدومن عنم دوخ تسد ندیشک مافتازاو نوخ نخر زا ارت دنوآدخ :دنوآدخ هکنوچ

 ةیده نیا نالاو + دنوشب لابان لع ماقا رم نالا سب ۷۴

 9 دن هرم منا ١ هاره هککینامالغب تسا هدروآ دوخ یاقا یارب تیک هک

 راوتسا ناخ ماقآ یارب دنوآدخ هکیتسردب اربز اغ ونع اردوخ زیک ریصقلو * دوش ۲۸
 تبامزور افرد یدبو دنوکیم راک یاهکنجرد منا هکنوچ دوم دهاوخ انب

 ابا دزیخرب تناج دصق هبو وت بقاعت یارب یک هچرکاو *دیسر دهاوخن وتب ۲٩
 ارتانشد ناج اماو د دهاوخ هتسب تیادخ هوهب دزن تایح ةتسدرد ماقا ناج

 هه بحرب دنوادخ هکیماکنهو *تخادنا دهاوخ نخالذ هنگ نارا اک ۲

 را
 < وب دهارخن لد شزغل ماقا ةهجو مداصم كلتس وت یارب نیا هاکنا × دیات ۱

 ناسحا مافاب دنوآدخ نوجو دئاب نیک | ار ماقاو هخر ةهج نوخ
 لارا یادخ هوهب تنک لباسا هب دواد روا های اردک

 كرابم زین وتو كرابم وت تکحو ٭ داتسرف نم لابتتساب زورما ارت هک 5 داب 1 ۹

 منم دوخ تسدب شیوخ ماقتنا ندینک زاو نوخ نتخر زا ارم زورما هک یشاب
 منم وتب تیذا ندیاسر زا ارم هک لیئارس | یادخ هوهب تام نکلو_ + یدون مع

 یروکذ لابان یارب حص عولط ان هلا ! ید نم لابقتساب درن لخت رود
 ا هدروا راهه هک اره داد و

 در لي اڃا سپ + متشاد لوبقم ارت نیش ارتخس هک نییبو ورب تاهناخم یتمالسب 7

 لدو تشادیم دوخ ةناخرد هناکولم تفایض لثم یتفایض وا كنباو تنکرب لابا

 1 کرج رب عولط اتو دوب تسم رابسب هگنوچ دوب نامداش شنوردنا رد لابا

 نیا شنز تفر نوریب لابانزا بارش نوج نادادمابو +دادنربخ واب دایز اب مپ
 ٭ دش كنس لثم دوخو دیدرک هدرم شنوردنا رد شلدو درک نای واب اراهزیچ
 دواد نوچو + درب هک تخاس التبم ارلابان دنوآدخ زور هدزا دعب هک دش عقاوو 4

 تسدزا ارم راع ماقتا هک دوادخ داب كرام تفک تسا هدرم لابات هک د

 ETE اردوخ "تنبو ا
 کوک نر ار اتن ا ام اب هداتسرف دوادو تسا هدوم رک
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 ۲۷۰, یوم لا ٠ هد

 دواد دنتنک هدرک 1 کدو نماز کپ , لیاجا دزن دواد او

 نیمزب ور هتساخرب واو 2 درب ینزب شیوخ یاب ارت ات تسا هد ارش دربار ام ا

 ب لی وشب TT ايدا ییا ان ااو ترک فلا ۱ تنکو دش

 م شماره ع و دش راوس دوخ غالاربو تساخرب هدوبن لی لیاجاو >

 د ب عونیخا دوادو ها نزار دواد ی نادصاق بثعزاو دندش ۳

 ۳ ا لاو ي اشیا یودرهو تفرک 4

 اب داد دوب ملج ز زا هک سشبال نیا یلعأف هب

 ےس

 و تسیب تاب

 ا رخ هراد ابا دك نيا هع لواش دین ناز سبد

 فیز نابایب هتساخرب لواش هاگنا *تسا رکن ناهنپ تسا نابایب لاتسرد ۲

 نابایرد اردواد ات دنتفر شهاره لیئارس ۱ ناکدیزکرب زا درم رازه هسو دش ورف

 تسا هار رسب نابایب لباقمرد هک هلیح لترد لواشثو +دیام و فيز ۽

 نما نابایرد فرد لوس 5 نوجؤ دوب ا ناب سرد د5 دز

 ۲۳ ات ک درک تفایرد داف ناسوباج دماد تا 4
 لد EE دوادو 32 هدز ا کد و هکیناجم هتساخرب 9 و °

 نوردنارد لّواشو درک هظحالم 2 نیاوخ شکل رادرس رین رسپ رینباو

 3 كلمخأ دوادو + دندوب نما دورف وا و موفو دیبآو تم ا 1

 دزن نرم هارش اره کت سکت فک درکب اطخ بآ باوی ردارب هیورص نیا یاشییآا و

 ۳۲ دواد سپ + مام وت ءاره نم تنک یابی دای یدراب لوات ۷
 یانتو دوب تییاوخ نشزارد رکنس نوردنارد لژاش كنياو دندمآ موق نايب

 ےساٹیاو ارح شفارطا رد موقو ل ورد یر ۸
 اب اروا ات نب نذا نالا سپ هدوف لست تتسدب ارن نمشد ادخ زورما تفک دوادب

 اروا تنک یاشییاب دوادو ۰ مارح هراب ود ارواو مزودب نیمزب هعفدکی نی ٩

 + دشاب کر هدرکز ارد ۱ اردوخ تسد دنوآدخ جسم هک تسیک اریز نکم كاله

 و لا ای دز دهارخ اوا دنوادخ ای ك و5 تا2 تنک دوادو ۲



 a ۱۳۷۱ لیتو ا

 دنوادخزا نمرب اغا ولو كاله نش ورث كنج ای دم دی او ۱

 سا هد کارت یا :een ایس خسرہ اردوخ تسد هک

 تفرک لواشرس دزن زا | را یو نی دوأد سپ * مور: و رب اربآ یوسو ۲

 باوخرد ناشیا عیج ایز دوش رادی اپ دنادبو دنیبب هک کوین کو ندش هاورو
 زکید فراعب دوادو *دوب ن لوتسم ناشیارب دنوآدخ زا نیکنس باوخ هکنوچ دندوب ۳

 ۳۵ ید ۳ نت E چ 14

 م ۳
a10 3 ا یر 1 نا 8  

 ییارسا ردو یسیی درم وب ابا تقک ریتبا هب دود 2 یناوت ۳ ید ۱9

 سس 3

۳ - ٌ 
 د مو زا گیر ا EE ر یاقا ارچ سپ تسی ون لتم

EN۳۵ « هی کز ِح تسلی بوخ یدرن درج دن تك اله ارش سد اب یسیاشا اد 1 و تم ا  

 یک نا هک 7
 e ا د ناتا e ا یاعا حح فیت د ناک تج وتسه

 e دو ا ۰ و N E 2 درج

 ار دوخ O ماقا هک تسا دم هچرا نیا تو چ تا ا ءاشداپ ماقآ 1۸

 مافا نا ست ها نم تسدرد یدب هجو مد, ده ریز دک بقاع ٩

 سی تسا هدون كير نمرب ارت داوا درب "نب نانخ هاشداپ

 دنشاب نوعلم دنوادخ روضح ناشیا سپ دنشاب مدآ ینب زب رکاو دیا لوبق ةيده

 نایادخو ورب دنبوکیمو دنناریم دنوآدخ بیصنب ا زا ارم زورما کا ریز

 هکارپ ر دوشن هنر نیمزب دن دنوآدخ دخ روضح زا و E × ان تدابعا ارریغ ۲,

 یویتسجت ۷ امه رکرب و ل

 E دواد مرسپ یا مدب ا 9 + سا ا

 راشر سا تا دما یرع و را رد را کک ک ماوخن تیدا

rرپ مرد ای هر رج كیا تاپ ایت رد داد ٭ مدش ها ره اب ؛و مدوف  

 9 9 سکه دن وتو ج درب ان هتشذک اب نامالغزا مج

 هتد ساون < "هرم نع تیسلب ےیل ارت توان SME هري ي ده د ا اب

 مع ن« رافنرد د زورماوآ ناج کنانچ كدياو ٭ مک زا رد دنوآدخ جسرباردوخ ٣٤
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  rلوس لّوا باک ۲۷

 دوادب لّواش + دناهرب یکنت رھزا ارمو دشاب مظع دنوآدخ رظنرد نم ناج 3 ۳۵

 یهاوخ بلاغو درک یماوخ مظع یاهراک هتبلا دواد مرسپ یا شاب كرابم تنک

 » درک تعجارم دوخ یاجم لواشو تفرک شہ اردوخ هار دواد سپ دش

 متنهو تسيب باب

 یزیچ دش مماوخ كالم لّواش تسدب یزور لاحثا تنک دوخ لدرد دوادو

 نم یوجتسج زا لّواشو مک رارف نابنیطساف نیمزب هک تسینرتهب نیازا نم یارب
 سپ + تفای ماوخ تاج کدر ست دوش سویام لار | دودح یاقرد

 هات وا کس سخا درن دندوب شهآره هکر نن دصشش ؛ نآ اب هتساشرب دواد

 الگ زف شاندرمۇ وا د نکاس ثجرد شيخا دزن دوادو هک تشک تحت

 + لابان نز هیلنرک لباجیباو هیلبعرزی عونیخآ شنز ود اب دوادو شاهناخ لها

 e اروا سپ تسا هدرکر ارف تجهب دواد هک دش هتنک لژاشبو

 ییرد نب یناکم مف ۳ تانلا ون طرد نت رک ان لا تک شیخاهب دوادو

 هنطاسلا اد ارج بک مو نکس ارد هد یار

 نازآ زورما ات لقص اذپ داد واب ار غلفص زور نارد شيخا سپ + دوش نکاسوت اب

 دوب 0 ناینیطهلف دالبرد دواد هکیاهزور ددعو + تسا ادوهی ناهاثداپ ۷

۹ 

 ۰ ڪج

۱۱ 

۳ 

 هنلاعو ناب ؛زرجو نایروشجرب هنارب شنادرمو دوادو + دوب هام راهچو لاسکی

 نکاسرصم نیمزب ات روتز | نیمزنآرد مدق مایارد فیاوط نیا هکاریز دندروآ موج

 او ید هز نر دهد کر لدا دادو هد
 شخاو × كمآ شيخا دزنو تشکرب هتفرک تخرو نو اهغالاو ناوکو

e O SNS O ETSاوچ”  

 تفک اربز دنیابب تجب هک تشاذکن كنز اریز ای درم دوادو ٭ ناینیق بونجو

 نو یانو تسا هدرک نینچ دواد هک دنیوکب هدروآ ربخ ام ٌرابرد ادابم

 دصت اردواد شیخاو + دوب دهاوخ نینچ شنداع دناپ ناینیطسلف دالبرد

 ا 5 سپ تسا هدون هورکم لکلاب لیئارسا د دوخ موق دزن ارنتشیوخ تفک هدوف

 ه: دوب دهارخ نم "تب



 تم

 3 رو سا ایا نناتکت

 متشهو تسبب باب

 مارف كنج یارب اردوخ یاهرکذل ناینیطسلف هک مایا نارد دش عفاوو
 دیگر کدادب اش تک دا ادب شیخاو دنیا تام لس ابا درو

 تسناد یهاوخ قیتب تفک شیخاب دواد بدن دیهاوخ نوری ودرأب نم ءاره ۲
 ا اقرا یا ةهازا تفک دوادب شیخآ درک دهاوخ هچ وت نب هک

 هحون وا ذهن لیئارسا عیجو دوب هدوم تافو لئوسو +« تخاس ن ماوخ

 هنجا باتا یا لّواشو دندوب هدزک نفد همار شرهشرد اروا هدون یرک

 منوش رم دندمآ نخ ت ناینیطسافو دوب هدرک نوریب نیمز زا ارنارکنافو

 EE E E درا عوباج هه هدرک عج ارلیئارسا یا لّواشو دندز ا

 لّواشو »دش برطضم رایسب شادو دیسرتب دید ارناینیطسلف رکشل لّواش

 نور رو هلو اهب اون مند دادنز باوح اروا توجه من او دا
 نر« یارب دشاب هنجا بحاص هک ارنز تفک دوخ نامداخ لاو +ءاینا هب

 بحاص نر كنيا دنتفک اروا شنامداخ ماع تلتسم وازا هتفر وا دزن ات دییلطب

 رکید سابل هدون لیدت ارشبوخ تروص لّواشو + دشابیم ۳ نیعرد هنجا

 کیا اتم تفک مآ نز نا درن هاکد و و

 نز اا ربزا موکب وتب هک اریسکو یئ یریکلاف نم یارب نج ةطساوب

 ا اک کک نا دم تا مدرک نالاش ها تا تک او

 د ناتو ا E ماد ماج یارب  ارچ وت سب تسا هدو عاعقنم نیمززا

 2 نیاز زا هک مسق هوهب تابحم تنک هدروخ مسق هرهبب یو یارب لژاشو

 ارلیئوس تنکوا مروارب ارک تیاربزا تفک نز نا ر وا یدب

 ۳ نزو دز ادص دنلب زاو اب دید ارلئوس نز نآ نوجو + روآرب نم

 ارو هاشداپ + یتسه لّواش وت اریز یداد بیرف ارم هچمارب تنک هدرک باطخ ۴

 نیبززا هک نیییم م اریئادخ تفک ل واش بباوجرد نز نا یدید هج سرنم تنک

 یه باک تس  هوکج وا تروص تنک اریو دن + دیایمرب ٤

 كش مخ نیمزب ورو تسا لیئوس هک تسناد لّواش سپ تسا ی



 3 ےس

1 

۳ 

 از

13 

o 

 لاش ینخاس برطضم او ارم ارچ ا دب ليئو و ج درک مباظعن

E EGرود نء زا ادخو دنبانیم كنج قم اب ناینبطسلف هکنوچ من سه  

 ا و ار : اذهل دمدیم باوج ر او هو ا € دطسا وب هن ارم مش

 لاحو ینانیم ناو نمزا ارچ سپ تنک لیئوس هرکی دباب هتي هک ک نام مالعا

 نم ناز هکبوخ دنوآدخ دنوادخ و +× تسا نبدرک تنشد نت رود زا FEE هکنا

 ارا نبرد وت تسدزا AE ۳ و ECE دوب هتفگ

 شش جت یدینشن اردنوآدخ زاو ۲ هکنوچ + تسا هداد دواد تاهیاسهقی

 چ تسا هدو وتب ار لع نبا زورما دنوآدخ نیربانب یدرواین لعب قیلاعرب اروا

 ادرف تنارسپ و ونو داد دهاوخ ناینیطملف تسدب ون اب زین ارلیئارسا دنوادخ و

 دهاوخ ناینبطهلف تسدب زین ارلیئارسا یودرا دنوآدخو دوب دبهاوخ نم درت

 بر لئوس نانخزاو داتفا نیمزرب شتءاف یمایب اروف لّواشو × داد

 نآ نوجو ٭ تشادن 7 ج ا بش ر زور هکنوچو

e 3 E E 

 ا مروخ تفک هدوم راکنا و ۱۱۵ 1 تّوق ان یروخو

 هتساخرب نیمز زاو دیشب ارتاسبا زاوآ دندون رارصا زبن نز 3 شنامداخ نوچ

 ار هدوم لس رب تشاد هناخرد یراورب ةلاسوک نز ناو *# تدشن رتسرب

 لّزا# دزن اراهاو + تخ ربطف نان یاهصرقو تخاس ری هفرک د راو درک عذ

  OEEا ر بش نارد هسا نب تندرو هک تش

 منو تسبب باب

 هک همشج دزن نایلئارا و دندرک عج نی رد اردوخ یاهرکیل ةه نایییطهلفو

 تنتشذکیم اه رازهو هفت ناینیطسلف نارادرسو + دندمآ دورف تا لیعرژب رد ۲
 ناینیطسف ن ارادرسو × دنتش ذکیم ناشیا هلابند رد شيخا اب شناذرمو دوادو ۴

 ا ارادرس باوجم شیخأو دیک نایناربع نیا هک دنتنک



 32 ۲. لئوس لّوا باتک

 اک ول ا وز نیا ی ج درک ویستا دا مایحاپ لواخ ن دوط

 e اما +× مفا eR ان دما نم دز گیزور زاو .تسا

 نشد 2 3۳ دیاین و ابو ت ۳4 شیارب هک اوم

 + نامدرم نیا یاهرس ۱, ایا دک سد در 2 یاهللابا مج ا نکا ایز دوشب

RAاد فا  eدعك دن دارسي دک نھ  

 بغا ا + تسا هتفکا ارشیوخ یاهرازم هد دوأدو دوخ یاهرازم لذا داش

 جورخو یتسه تر درم ون هڪ مق هوب تایم تفک اروا نناوخ اردواد

 زورما ات نم تندمآ زورزا ریز دنا دنسپ نم راظنب ودر ارد نم اب وت لوخدو

 یتمالسب هتنکرب سا نزن نیسن دا نارا رخن ر انیدن یدب وتزا

 اد جیا دنشنابا نافارا در وترد هک یو لع کدوم ها را

 هچ تاتنپرد زورما ات ماهدوب وت روضح کیزور زا زاو ماهدرک هچ تفک ش خاب
 بارجرد ا ٭ ماهن كنج هاشداپ ماقا نانمشدابو ماین كنجب هکنا ات ةتفاي

 نارادرس نکیل یتسه وکین ادخ ةتشرف لغم نمرظنرد وت هک منادیم تفك دواد
 تیاقا ناکدنب اب نادادماب لاحما سپ *دیاین كنجس ام اب هک دنتنک ناییطسلف

 دوشب ادد یاب ینانشورو دیشاب هتساخرب نادادماب نرجو زیخرب دنا هلا و ءاره هک

 نیمزب نش هناور ات دنتساخرب دوز ص دوخ ناسک اب دواد سپ +دیوش هناور

 + دندمارب لیعرزپ هب ناینیطسلفو دندرکرب ناینیطنسلف

 ما یس باب

 جور هقلامع هک دندیسر قصه مز موس زورر> شناسکو دواد نوچ چ عفاوو

 نازو 4ک كدوب نیازوم شاب ارنآ هدز ارغلقصو دندوب تروا وا مرج لقصربو

 ارده هکلب هتنکن ارکچه هدرکر يسا كرزبو دروخزا دندوب نارد هک اریاسکة ھو

 كنيا دندیسر رهشب شناسکو دواد نوچو + دندوب هتفر دوخ هارب هدرب یریساب

 دواد سپ ٭ دندوب لش ریسا ناذیا نارتخدو نارسبو نانزو هنخوس شتاب
 E ندرک هیرک تفاط ۴ دنتسب رک هدرک دنلب ۱ اردوخ ز ۳ دندوب شماره کیر



۳ 

  tyrلوس لوا بانک .۲

 نش ربسا یک ل ابان نز لباجأو هبلبعر مع ءونخا دواد نر ودو + دنتشادن
 دک راسکتس اروا هک دننفکیم موق کاریز دریم طرا اا و ادو چدن دوب

 انا دوب نش ی شیوخ نارتخدو نارسب یارب كبره موق یان ناج نوچ
 نهاگ راتااب دوادو * دون تعبوفن دوخ یادخ وزا غ و دواخ

 ا دواد دزن اردونیا راناییاو روأیب نس دزن اردونیا وک انش

  REE eماوخ اب ی مان بقاعت ارجوف ا

 درک یهآوخ اهرو دیسر یهاوخ قبفخ هکاربز ا بقاعت تنک اریو وا دیسر <

 نانو دندمآ روسب یداوب نش هناو ر دندوب شهاره هکر فن جو دواد س
7 

Eففون رف تسبود و دوغ بقاعت رفن دص راهچ اب دوادو ¥ دندون فقون  

 نیہ < تشل زک دنتسنا مگ ونت روسب داو زا هک دنززب نش هتسخ یدح ارب ز دندوم

Eدروخ ک دنداد نا ؤاپو دندروا دواد دزن اروا هتفای ارفرد  

 نرجو دنداد واب شمشک صرف ودو ربنا صرقزا ابو # دندیناشون بآ ارو

 بآ هنو هدروخ نانهن بش هسو زور هس هکارب یک زاب کوب شحور دروخ

 ناوج نم تفک وا یٹابیم ار زاو یتسه هک نازا !تنکاروا وا دوادو +دوب تیشون

 هک تسازور هس اربز تسا هدرک كرت ارم ماقاو دیگ یقیلاع صخ "ننبو یرصم

 مدروآ تخان بیلاک بونجربو ادوهب كلم ربو نایتیرک بونجع ام × ما نش رایبب

 دناسر یهاوخ هورک ناب ارم ابا تنک ار و دواد ۳ دینازوس شب ۱ ارغلنصو

 یک ملح مقا تس اه ا سعد
 یوررب كنيا دیناسر ناب ۱ روا نوجو ٭ دیناسر مه هاوخ یک دزن ارت سپ

 تسدع ات دکب مزبو دندیشونمو دندروج دش رشعم نیمز یا

 ارناشبا دوادو * دندوب هدروآ ادوهب نبمز زاو ناینیطسلف نیمز زا هک یبظع

 راهچ زج تفاین اهر یدحا ناشبا زا هک دزیم رکید زور رضع ات ماش تفو زا

 دندوب هتفرک هلا هچره دوادو + دخیر کنش راوس نارتشرب هک ن اوج درم دنص

 دروخزا دشن دوففم ناشیا زا یزبچو ٭ تفرکز اب اردوخ نز ود دوادو تفرک زاب

 دندوب هقرک دوخ یارب هکیامزیچ ۀهزاو تمینغو نارتخدو نارسپزاو كرزب و

 ارابناو تقرک اردوخ ناواکو نادنفسوک ةه دوادو « درو زاب ارهه دواد هکلی



YT ۲۱ AE 

at a رم 7 آ 

 ارناشباو دنورب دواد بقعرد دندوب هتسناوتن یکتسخ تدشزا هکر فن تسیود

 هکیموق لابقتسابو دواد لابقتساب ناشیاو دما دندوب هتشا اکو وب دود

 دیسب ناشی ءا ٰیتمالسزا دیسر موق دزن دواد نوجو دندنآ نوریب دندوب شماره +
  ۲هش لکتم دندوب هتفر دواد اب هکیصاختازا لال نادربو ریرش ناسک عیچ اما

 داد ما نایاب رک رعچ ودر وب هکیتسینخزا دندماین | ام هاره هکنوچ دنتنک

  1۹تنک دراد نکیل + دنورب هتشادرب ا روا او ا کر هب رکم

 دن | ارامو ك هداد | ا ۱ ار اهنیا دوو توت هی وچ دیکم نحنتبج غا اردارب یا

  2دندوب ا ا موس اید  EYب + تما هدوف ا

  foد وب ا  Eڻاز ازاو دب درب , ده ردح برا

 داد رارق زورمآ أت لئارسارد نوناقو نعاق ارنیا هک دش نینچ دعبب زور +
  1دوخ ناتسردو ادوهب جام یارب اتینغزا یغعب دسر خلقصب دواد نوچو

  ۳۷لها یارب * تمسا اش یارب دنوآدخم نانشد تمینخزا دک كنيا تفک هداتسرف

  ۸تومنس لاو ریعورخ لهآ یاربو +ریتب لهاو یبونج تومار لهاو لیئتیب

 ٩ یاهرهش لهاو نایشحری یاهرهش لهاو لاکار لها یاربو عومتشا نلهاو

  IEنوربح لها یاربو ٭ قانع لماو ناشاعروک لعاو امر لها یاربو

ETS 5 هکیاهناکم عیجو 

 کیو یس باب

 نا وضع را ایارسا نادرمف تندرک کلن ن

 یخ ارشنارسب و لۋاش ناینیطسافو ٭ دنداتفا مش هتنک عوبلج ه ردو شرک ۳

 + دنتشک ارلواش نارسپ عوشلمو بادانیباو ناتانوي ناینیطسلفو دندو بقاعت

 تیاغب نازادناریت ببس: و دنتفرک اروا رود نازادناریو دش تخ لواشرب كنجو ۲

 رب ورف EL E چ دی درک ک 5

Oشرادحالس ما دیا حاضتفا ربو دنزاس جورج ارم هم نانو  



a 

 دانفا نارب دو واخ نسپ دز قر زدت رایسن هک ریز تنس او ×

  NEEدوخ ریثشر زین دوسش یدک ب۱ او دالا 3

 زۇ شناسک جد و شرسپ هسو لژاش سپ درب وا

 ا ارسا نادرم نوچو و  TEدندید دندوب نا اف

 كرت ا یاهرهرش دنا هدرم شن چ لّژاشو دنا هدرک رارف لیت

 زور نا ردو

 ا
 رادرم

 هدرد ۸ E ناو دننخمرکا

 نامزب A دندیرب اروا رس سپ + دندوب ا عوبلج رکر
 ةیلساو + دنناسرب هدزم موتبو دوخ یاهناخت ات دنداتبرف فرط رهب ناینیطسلف ۰

 ص 5 اتش

Irعیج + دندینش دندوب هدرک لژاشب ناینیطلف هک ارمجتا داعلج شياب ناکاس  
e 6 

 ر و

 N r نو

 2 ۳ ل

 6 2 کک ۳ تا اتو کا عاج

 یاهناوفتساو + دندیازوس اجنآ

 ما نادرم

 اعا رد ارا ا هتشکرب شاب هبو دنتفرک نانتی اصحزا

 زور تقهو دندرک نفد تسا شیبابرد هکیطولب تخرد ریز اراهنا هتفرک ارناشیا

 * دشرک هزور

 زد



 ص ]

 یلینومس مود بانک

 لوا باب

 - ناار مو لواخ نیس

 تم 1 نر دسر اب دزن نوجو نی ارت روم کک

 ااا کک اکی ر تکاب

 تفک واچ تسا نش کج را رس نو ار 6

 شرسبو ا و دنداتفا زین موق زا یرایسو دندرک رارف كنجزا موق
 نتسناد هنج فک درب هتناس رح اروا کناوجم درا وی د ناب

 تنک دوب هتخاس رضع اروا هکیناوجو +دناهدرم ناتانوی شرسیو E ک
 فكتاو دونیم هکت دوخ مرتب لوح تاو داف رذک عویلج هو رد ارم اقانتا

 دید ۱ سرقت بنعبو هم بقاعت یا نوا ناراوسو 2

 ۰ ص

1 

1 

 0 مو ۰ ن 126 تی و ام 2

 شیوزابر هک یدنب وزابو شرسرب هک یجاتو دنام دهاوخمن كنز شنداتفازا دعب هک

 دیرد ارنا هتفرک اردوخ ٌةماج دواد هاکنا + مدروآ اقا دزن ۳۹ ا هتفرکد وب
1 

 ناتانوب شرسپو لواش یاربو +دندرک نینچ دندوب شهاره هکیناسک اتو

 زور ماش انو دندرک هی کو دنتفرک مام لیئارسا نادناخو دنوآدخ موق یاربو

 ا وا هکیناوم مولدو + دندوب هداتنا ریش مدب هکاریز دنتشاد ۳
1% 
 رکج تنک ابو دواد د ماسه سه قلاع بسی ر درم رسو نم اک ۱ یتسه د اکزا و ۱



 ۲ لوس مود بانک 1۷1
 دواد هاکنآ ۳ ۳ ردنو دن جسم هدرک ایم اکا یدین

 و کارا 0 تنک نیلط اردوخ نامداخزا کی

 ۳۳ تیاهد هک ریز عاب تدوخ سرب تنوختفک اروا دمادو ٩

 شرسپ و لو هرابرد ار هیئرم نیا دوادو ب تک اردنوآدخ حسم نم هک تنک ۷

 رتسرد كنبا دنمد ملعت ادوپب ینبب ارسوف دیشن هک دومرف رماو * درک ءاشنا ناتانوب ۸

 نارابج ءدش هتنک تدلب یاناکمرد لیئارسا یا وت ییایز ٭ تسبوتکم رشاب ٩
 هلي ارم ربخ نوای یاههچرک رد و نشد عالطا تجرد × دنداتفا ا ع

 + دنیان دجحو نانوخان نارنخد ادابمو هدنک یداش ناینطسلف نارنخد ادابم

 ه دوشب ایاده تی اهرازسنک زا هو کدر اک اترب نارابیو من مش ا یامرک یا ۳۱

 نشن جم نغورب یک )هاش س هاش روید ناک ا ارز

 لوھ ه دیدرگنرب نات انوي ناک « :نارابج هپز زاو ناکتشک نوخزا ا

 ردو هدندوب نینزان بوبع شیوخ تایحرد ناتانویو I * تشکنر یھت ٣

 < دندوپ رتاناون ناریشزاو رتربزیت اهیاتعزا هدندشن ادج رکیدکیزا دوخ توم
 ات یافت طرف تبار هک ء دیک هب کل راک OE E یا ۶

 كنج ضرعمرد ناعاج REE 7 ا رویزو « تخاسیم 0

 نکو داریاں چ یخ ةیدک د رخ دنلب یاب کش ناتانوب ی! ء.دنداتفا هنرکچ ۳٩

 9 ج تک «یدرب نزا راسب نیم یارب ۰ ماش كنتلد ون یارب نانانوی

 كنج هسا ه رکجو ه دنداتفا هنوڪج نارابج ٭ دوب نانز تبحمزا رنبیجت ۷

  دش فلت

 و
 همش زا یکی با تنک هدومن لاّوس دنوآدخزا دواد هک دش عقاو نازا دعبو ۱

 سپ + نوري تفک مارب ایک تنک دواد 2 تک ارور دنوآدخ مارب ادو ۲

 لک لب نر لای اعرب موا رب شی دو دن ات دوام
ESS ۳نکو یاهریع درو ییره ناو ی  

 اات ادو نادناخرب ات دندرک مس د دواد سا ادوپپ اوو داد 4

 نفد ارلواش هک دندوب دامآج شیباپ لها هک دنتتک هداد ربخ دوادب و دوش



 اش تفک ن تاب ۳9 داعلج شیلپ لها دزن نادصاق دواد سپ +دندرک ه

 ةيذوت لیاش دو یاقاب ار اسلام يا هکاریز دیشب هرم دنوادخ بناجز

 یازج زین نمو دیانب یتسارو ناسحا امشب دنوآدخ لاو × دیدرک نفد ارواو

EE ۷یوق اش یاتسد لاحو + دیدرک اراک نب اج چ دوق ماوخ اشب  

 مزي ادوپب نادناخو تس E اش ا عاش اشو اب

 تش با لواشرکشل رادرسرین نیر ام e م تی هوم ۸

 لیعررب و نابروشآ رو , داعاجرب ارواو + درب 3 شب ار وا هتفرک ارلواش تب

 واش نب تشویشیاو + تخاس هاشداپ لیئارسا ییایربو نیماينب بو عارفاربو ۰

 نادناخ اما دون تطاس لاسودو دوب هلاس لهج دش هاشداپ لیثئارسارب کیاکنه

 ادو نادناخرب رک دواد هو سیا ددعو ب دندرک تعباتم اردواد اد |!

 تشوبشیا ناکدنبو ری نیرو 2 هام ششو ا ۲

 دواد هیورص نب او × دندمآ نور نوعي ماعز زا لواث نب ٩
 د تم اا aE اوو و

 ام روضحردو دنزیخرب ناناوج نال تفک پاويەب ریباو  دنتسشن کرب فرطناب لک

 فن هدزاود دندرکر وبع هرامشب هتساخرب سپ + دنزیخرب تفک باوب دنک یزاب 0

 رهو +دواد ناکدنب زارفن هدزاودو لواش نی تشوبشیا یازبو نیمایب یارب ٩
 ماب بر ار دوخ ا ك

 7 د دن دیم ان مروصه تن ی اسا نوعبجرد هک ارناکم ۱ نی دنداتفا 8

 اب ویو مریم دواد ناکدنب روضحزا لیئاس | نادرموریتبآو دوب تخ ا كنج
 یزرب لارغ لنم لیئاسعو دندوب اجتارد لیتو یاشیآو بار ا و ۱۸

 زا پچ اپ تسار فرطب نتنرردو درک بقاعت | اررینب ١ لیئاسعو a كبس ٩

 یتسه لدا وت ابا تنک هتسیرکن بتسب ریباو دیزرون فار بقاعت ۲
 ا 2 رک تفک ا ریو ریتبا هر 1

 تارا یا بت EAE راعا ادرار 9 اناوجزا

Jنیمزب ارت ارچ درکرب نم ّس | تفک لیئاسعهب رکید راب ری ١ سپ  

 هک تساوخخ نوڃو ٭ مزارقارب ار تردارب دزن اردوخ یور ا سب مزب ۲



YA؟ لیئوس مود اک  

 سس

 و دما نوریب شیتعزا هزن رس هک دز شّهشب دو نذ : رخوم اروآرب ی ددرکرب

 ۳ ۱م ااه ناب كوما درمشیاجرد هداتنا اععارد

 هک هما لتب ناشیا نوجو دندرکبقاعنارریبآ یاشیباو ا دفا ۶
Es 3نیمايتب ینبو * تفر ورف یاسین ا  

 انا تاج × دنداتسیا لت كي رسربو دندش هورک كلي نش عمج ریتبآ بتعرب 11

 ۳ سا هک اا دزاس كاد .دیاپ ات وما ایا كتك هد ادص
  دندزکرب شیوخ اقرا یکی رم ارو سا نر نفع

 جرد موق هنیاره یدوب هتنکت نخ رک ممه ی تو تفک باوجرد جی ۷
RS ۳هنگ رب هات یادت  e Eدنداتسیا موق ئاق هخاون ان  

IS EEیا اک و او چدندرکت 9 و  

 ي اک نور ن داع راو دندرکر وبع ندزا زا هتر هر هه ااا

 دواد ناکدنب زاو درک حج ارموق اق هتنکرب رینبا بقعزا باویو *دندیسر .٩

 را 5 ناکدنب اما جدندوب دوتفم فا هدزون نلیاشع یاوش ۲۱

 وا 2 0 2 درم رفت و وص ناخبا رک وو اا

 2 اکر تاوبو دندرک نفد تسا تی رد هک شرذیاربقژد
Eای به ی  

 مبل
 زور دوآدو دیماجحما لوطب دواد ی اش نادناخ نامزد كنحو ۱

 دواد یاربو + دندشيم ۰ زور لاف اش نادناخو تفرکیم توق زورب ۲
 را ت مس

eا چارا | نومع شاداز تسخن و از تلاش کک  

ES 1لاطیبا رسپ مو تیکت و تر ا +× روشج ۱ ۳ 5  + E2 

 بدنش نیاز نوربحرد اد ۳ کارب ۰ ینرانیا «دواد نز هلی هل زا ماعرتب

 نادناخ ی دريم دواد نادناخو لا نادناخ نایمرد تلنج هکیماکنهو 1
“e  2 2 < 

 تشویڈیا و دوب هیارتخد هفصر هب جسم یزیک اراواشو ×× دوهیم تیوق ارلوات ۷



 کر کو

E ۸مردپ  Eاسب تشویشبا نفع ببسب رینبآ مشخو  

 نادناخ زو رما ۹ لاحو ممه ادوهب یارب A E O هلخ ورفا

 ماست دواد تس دب ارتو مادون اا اکا شارداو ارب و is تردب

 هدابزو نیا لثم ادخ + یهدیم دا سرکه ا ماهدرکن ۹

 ر 5 ۱2 کر رطب رک aS اهب نیا زا

 رد اردو هاد ي کدوم تا لد نادناخ ارتتطلس ات ٭ مبان ا ناتج ۰

 باوج رد تسناوتن رکید واو 6 ادرک رادیاپ عشرثب ات نادزا ادوپیو لیئارسا ١

 دز نادصاف نیح ناردرینبآ سی دک وازا هکاریز دیوک یر 1

 ایا و دنس دهع نم اب وت کو ج ا نەز نیا ےک ات 2

eیک ت “ناو ملطبم وت زا زیچ  
4 

 لوا ردخد لاکیم یئای نم ګور ندید یارب نوچ لّوا هکنیازج دید هاوخغ

 نم نز تنک هداتسرف لواخ نب تشوبشیا دزن نالوسر دواد سپ ٭ یروابب ٤

۲ 

- 

8 

 مر ٭ تسرفب نم درزن مخاس دزمان ناینیطسلف هنلق دصب دوخ یارب هک ار لاکیم 0

 شرهوشو * تفرک شبال نب لییطلف شرهوش دزن زا اروا هداتسرف تشوبشبا 1
 رب هتفکرب تفگ اریو ریثبآ سپ درکیم هبرک مروح ات شبتعر ردو تفر شهاره

 8 ا لبق تک هدومن راکت لیئارسا اشم اب ریتباو × تشکرب واو ۷

 دنوادخ اریز دیناسرب ماجاب اربا نالا سپ ٭ دک یهاشداب اشرب ات دیدییلطرم ۸

 تسدزا ار لیارسا شیوخ موق دواد دوخ "تب لیسوب هک تسا هتفک دواد ءرابرد
 KRE د داد مهاوخ تاج نراشیا نانمشد عیح تسدزاو ناتيطسلخ ا

 رظنردو لیئارسا رظنرد هک ار ها ا تفر نوربح ریو تفك نخ زین ناینیم این

EEN ۳دواد شوکب دوب تمآ دنسپ نیمابنب ن  ETE۳ اا ن  

 + درک ایر ا افر ورا ةه درا دو ا هتشادرب

 ۱۳ یادت ار لار | اتو تفر مهاوخ هتساخرب نم _تفکد وادب ریت ۳

 ی ماوس تند هر را را

 و د ناکدنی هاکانو اچ تقرب یاد و 39 صحرا دواد سب 111



 ؟ لئوس مود باتک 1۸
 رە

 ریز دوبن نوربحرد و ۰ ریثبآو را دوخ اب رابسب تسینغ هما زاب یتراغزا

 شاره هکیرکشل ئاو باوی نوجو * دوب هتفر یتمالسب واو هداد تصخر اربو ۴

 ولټ x ا2 ا دریاب ی هک نک ادر بک او كرب دندوب

 كئ کج تفک نما هاشداپ دون بر 8 9 داد تصخر ۶

oزا رب تفرو یاد تمعز اروا اردا ود یا  

 تفایرد ینکیم هک اریراکرهو دنادب ارت لوخدو عن شو ۳ ات دما

 هک داتسرف ریتبآ بتعرد نادصاق هتفر نوریب دوادروضحزا باویو *دک ۲
 تشکرب نور ریبآ نوچو * تسنادن دواد ام ددر اا کا اروا ۷

Eا اوا دیو ک نس ةنخ وا کاک گاو ها رک روا  

 تفک دینش اربا دواد نوج نازا دعب و * درم هک دز وا شب لیئاسع شردارب ۸

 سپ + متسه ا ترین نب ریثبآ نوخزا دنوآدخ روضح نم تنطاسو نم ٩
 دشاب هتشاد صرد نایرج هکیسکو درک رارق شردپ نادناخ 1

  دوشن عطقنم بأ EE E کو دکر دک ات

 ارلیئاسع ناشیا ردارب هکنبا بیسب دنتشک اررینبآ 8 شرداربو باوب و ۰

 دندوب شهاره هکیموق یاو بوی ِ × دوب هتک كنجرد نوعیجرد ۱
 هاب دوادو ۳۳۰ بده یارو ودا روو ا یک

 اردوخ زاوآ هاشدابو دندرک نفد رد ارریثبأو ٭ تفر هزانج بقعرد ۳

 هیئرمرینبآ یارب هاشداپو +: دندرک هیرک موق ی انو تسیزکریبآربق دزن هدرکدنلپ ۳
Eدرس هنر یاهتمد ٭ درمم قحا صخت کر وطب ان کر  

 ا 0ا ادا ناریرش شپ کیک لثم هدشن هناذک ریغزرد تباپاپو

 و زور زونه نوچ موق اتو + دند هی رک وا یارب رکید راب موف اغ ںیہ 9

 نا ل نبادخ تفگ هدروخ مسق دواد اما ۱ دود ات دندمآ

 موق اتو + ٹچ باتفا بورغزا هیدن کیا هه

 موق ئات رظنرد درکیم هاشداپ هچره و E ام تم

 رب نیریثبآ نتنک هک دنتسناد زور نارد لیئارس یانو موف میجو ی

CAایا تنک دوخ و هادی و ٭ دوبن هاشداپ زا  Eی درمو یرورس  



Eزارع لع تیام ا د  

 ٭ دهد ازج شترارش بسحرب

ew 

 دش فیعض شیاهتسد تسا هدرم ا ردرینبآ هک دینش لو شب نوچو

  Eناشی رب لس کردیدند   E Eهک ت 0

  99نیماینب ینیزا ینوریثب نو نارسپ دوب باکیر اکیر یرکید مساو هتعب ب یی مس

 تریش کارت  Eدوب ¥  Eاجتارد هد و ماتجمب

 ماکنه هک دوب كنل یرسپ ارلّواشرسب ناتانویو + دنتفریذپ تبرغ زورما ات

 رارف رز اروا شاهیادو دوب هلاس 3 لیعرزب زا ناتانوی و لاش ربخ ندیسر

 ٭ دوب و م شساو دش كنلو داتفا وا دومنیم ليت ندرکرارفب نوچو درک

 هناخم زور یایزک تقو رد نش هناور گو شب نارسپ و باک

 نایمرد دنرکب مدنک هک ناب سپ + دوب رهظ باوخ واو دندش لخاد تشوبشیا

 نوچو × دندرکرارف هتعب شرداربو باکیرو دندز وا کعب نش لخاد هناخ ۷

 0 ت

 د کو دندر اروآ تار توت و a E واو دندش لخاد هنا

 رسو +دندرک چوک بش ئاق هبرع هارزا هتفرک | رو دندرک ادج نتزا ارثرسو

 ا تنمشدرس یک هب هدزوا کیا

 زا ارهاشداپ ام یاقآ ماقتنا زورما دنوادخو تشادیم وت ناج دصق هک لّواشرسپ

 و نارسپ هتعب شرداربو 6 دو اخر ۶ تا نیکو کادو لاش

 یکتت ره زا ارم ناج هک دنوادخ تای مسق تنک نایاب هداد باوج اریوریتب

 SE A هک ت فک هدادربخ ارم یک هکیتفو ب تسا هداد هیدف

 دوب تراشب ترجا نیا 0 ک غلقصرد هتفرک اروا درا تراشب هک دربیم ناکو

 شاهناخرد ار صخ ری مش نادرم نوج هدایز هبرم دنچ سپ + مداد واب هک

 لاله نیمز زا اراشو مکن هبلاطم اش تسدزا اروا نوخ ابا دنشکب تر

 یاب ر تو طسنک اراب هک دومرفرما اردوخ نامداخ ادواد نک برات
 3ا



0 

>× 

1 

۲ 

2 2 ۶ 
AYلیئوس مود باتک  

ea an a 

 o 8 3 سس 8 3 مت و و

 نیا رتقرد هتف ا لب اما ددنزش ها نوربج هکربر رد ۵.۵ هر ۾ عطق مق ارناشیا

LS 
 د راد نوار رد

 ےنپ یار
a o 

 6 کار تلا دنتفک | اکتیو ا نا تم هب دواد دزن لو ۳ ا 8

 د وایم تاتا ابر 1۳5 نر ر ۳۷ ۳ زا لبقو E هب !ER لک ۱ نتس

Eهکر تانک دنوآدخ و داو ارس نو و انا  

3 

 ےس

 عیجو + دوب یاوخ ارشپ لئاساربو د ِش ی تیاعر ار لیئارسا نم موق وت
 روضخح و دا اداب هوادو دندمآ س 5 دزن (لتارسا اشم

 دب دندورن ج نهاشدایب لیارشارب اردوادو تس كد ناشیا وخ

 نم 2 تنطاس ا لهجو دوب هلاس ی 9 ا

 واغرب ملشرو ارد لاس هسو یبو دون تنطلس ادوهبرب نوربحرد هام ششو

 < اشو د هلب اقم ملشرواب شناخرم اه اتهام »دوغ تنطات ۱ در ل اسا

 0 لخاد انا ,e ناشباو تفر دندوب ام

 هاها خش غ لخاد الاب دواد هک. دند رب تراک اریز ےک 5 تر :اکنلو ناروک هکنیازج

 خنک زور ردو ES اویهص ةعلق دو ادو بک ا

 هعاقرد 7 ج دش اد RY ا +

 ٭ تخاس تراع شنوردناو ولم فارطاب دوادو دیمان دواد رهش ناو دش نکاس
 ر رم ب

 مارو دوبیم یو اب تویابص یادخ هوهیو دشیم كرزب هدرک یترت دوادو
 سم

 2 دزن ا رد او نار غو دازا ورس تخردو نادصاق روص ا3ا

 اروا دنوادخ هک دیمف دواد سپ +دندوف انب ٌهناخ دواد یارب هداتسرف

 4 ۹ شیوخ 2 طاع اروا تتطلسو هد و راوتسا يضاشداپب لییارسا

 مین تر e ا 5 ۹ ربح زا دواد ی هلعب و دف ا

 ارب کیان 3 0 د دندن کار نارخدو نار دواد 0 ا تفرك
 ٍ م



۱ 

۳1 

۳ 

 ناينيطسلف نوجو ٭ طفيل او عادیلاو ات 2 میفایو جانو عوشیلاو ۱

 ۳ 2 ناینیطسلف :te دنا هدوم جم لیئارس ۱ هاشدایب اردواد هک دندید

 نراینیطسلف و i دورف هعقب دینش ارنیا دواد نوچو دنیلطب ایدواد

 وه cos ۳۹ دنوادخ-زا دوادو +دندش شتم نایئافر یداورد

 ورب تنک دوادب هو تن موم ادب ارتناتیاو مارب ناینیطسلف

 دوادو دما مصارف اب دوادو داد ماوخ وت ف لا و هکارنز
 هه

 لدم درکه نخر نم روضح زا ارن ات يشد كن وادخ ER UES اجارد رناشیا

REدارت اجنارد اردوخ یاهتبو × دنداهن مان میصارف لغب  ارناگم  

 نار کی کرا نایک او نا یدک کہ او اا اک یادو کد رک

 امرب تفک دون لاوس دن وال زا دواد نوچو چ دن دش رشتم ناییافر یداورد ۳

 زاوآ نوچو روا هل ناشیارب توت نانخرد شی هدز روک ناشیا بتعزا هکلب

o 

 دن و اد EES هک اریز نک لی ۶ هاگنآ یونشب توت نانخرد رسرد ادق یادص

 کیک یی بساط یک اد رک )دما یه رو

 ب داد تسکش رزاجات هعرح زا ۱رلایتیاهسلف و درک دوب هدومرف رمآ اروا دنوآدت ا

 مش باب
 » درک عمخ اررفن رازه یس ینعی لیئارسا ناکدیرکرب عیج رکید راب دوادو

 تیبات ات دندش هناور ادوهب یلعب زا هتساخرب دندوب شماره هکیموق یامناب دوادو
 و

 دشابیم ییسم تشا هتسشن ناي ورکرب هک تویابص هوب مساب یتعب مساب هک ارادخ

 هک اداتییا ةناخزا ارتاو کاکو ةيارعرب ا تکا ھا اتارا

 ااو × دندنار ارون بار بادان نارتنپ یخ و هر را اکر را یخ وخ
 شیپ دندروآ ادخ توت اب تسا هعنجرد هڪ بادادیآ ةناخزا
 طبربو ورس بوج تالا عاونا ان لیئارسا نادناخ یاتو دوادو  تفریم

 هاگنمرخم نوجو + دندرکیم ا و اهخسو لهدو فدو بابرو

 اریز تشک ارنآ دکن ارد دو دک ترا ادراک رو لات ی ات

 انارد اروا ادخ نش هلخوړغا هرعرب دنوآدخ بضغ سپ × دندیزغلیم ناواک
31* 



  Atلیئوس مود بانک ٦

 اریز دش نیک دوادو + درم ادخ توبات دزن انآ ردو دز شریصنت ببسب ۸

 + دین ما هرَع صزاف زورماب ات ارناڪم ناو دوب هدرکه نخر هّرعرب دنوادخ
 د دياب هنگ رم دفتر تربت کک نیت رام زا دواد زورناردو 1

 ۰ ا ۱ ارنا دواد سپ : دروایب دواد رهشب دوخ دزن اردنوآدخ توبات هک ت و

 ج مودا دیبوع هناخرد دنوادخ توباتو + دینادرکرب ىا دیرع هناخم ۱

 ارهاشداپ دوادو + داد تکرب ارشنادناخ ییاقو مودآ دییوع دنوآدخو دنام هام هس ۲
 توبات ارا كلام میجو مودآ دیبوع ةناخ دنوآدخ هک دننک هدادربخ
 رهشب مودآ دیوع E تم محاه کری ادحت

 دندوب هتفر مدق شش دنوآدخ توبات ن ناکدنرادرب نوچو درر ینامداشب دواد ۳

E 1صقر دنوآدخ روضح دوخ توق ئاق اب دوادو + دون حذ اهبراورپو ناو  

 توباث لیئارسا نادناخ اتو دواد سپ + دوب سیلم ز ناکا دبا دوادو ده

 رهش لخاد دنوادخ توبات نوجو +دندروآ کر اواو ینامداش زاواباردنوآدخ ۲
 روضح هک دید ۱. د اد تود یی وات خد اک دشم داد

 ع

 ےس

 توباتو × دره ریتح دوخ لدرد اروا سپ دنکیم صقرو زیخو تسج دنوآدخ ۷

 دوب هتشاد اپرب شیارب دواد هک ةمیخ نایمرد شناکمرد 1 هدروآ رد اردنوآدخ

 × دینارذک یتمالس حابذو ینخوس یاهیناب دنوادخ روضح دوادو دنتشاذک

 مساب ارموق دش غراف یتمالس حابذو ینتخوس یاهینابرق ندینارذکزا دواد نوجو ۸

 نانزو نادرم لیئارسا هورک عیج ینعی موق یا +داد تکرب تویابص هوه ٩

 موق ئات سپ دینخم شممنک صرفکیو تشوک ةراپ كيو نان درک كي یکی رهب
 کا اردوخ ةناخ لما ات تشکرب دواد اما دچ< دنتفر دوخ ةناخ یکی ره ۳

 هچ زورما لیارما هاشداپ تفک نما نوریب دواد لابقتساب ar لاکو

 تخاس هنهرب دوخ ناکدنب نازیکرظن رد اردوخ هک د اد تمظع ارنتشیوخ ردق
 دنوادخ ر وضح تنک لاکیب دوادو + دکیم هنهرب اردوخ اهنسزا ۳ هکیروطب ۲

 ینعی دنوآدخ موقرب ارم ات داد یرترب شنادناخ اتربو تردپرب ارم هک دوب

 اردوخ زین نیازاو + مدرک یزاب دنوادخ روضح ةهفازا دزاس اوشپ لیئارسارب ۲

 هکییازیکر ظنرد نکیل 2 ماوخ تسپ دوخ رظنردو دوغ مهاوخ ریت هدایز ۱



 No ۷ لیئوس مود باتک

 شنافو زور ات ار لاش رتخد لاکیمو + دوب ماوخ مظعم یتنک نخ انآ ةرابرد ۴

 ا
 € mT نانا هاشدای ا اا ۳

SEARSناد ی کاوو یا جواد تا اتو مشابيم ن  

 ااو ۶ اب. دنوادخ او راد لومعم عم دشاب تلد ات 22 اک تب

 ھن و ورب +× ےک نش لزان ناتان هب دنوآدخ مالک هک دش عقاو بش ناردو

 دیک یا کت و تدارک
 هکلب ماوشن نکاس ا زورم ات وا نوریب رصمزا ارلیئارسا یب هکیزورزا

 مدرک شدرک لیئارسا ین عیچ اب هکیئاجرهبو ٭ ماهدرک شد درک نکسو
 شاد ا نوش دوخ موق تیاعر یارب 6 5 لیارس E ىدا

 دواد نم تنبب لاحو + دیدرکن انب نم یارب ا ةناخ ارچ هک متنک یت ۸
 ره

 نادنفسوک بتعزا هاک ارچزا ارت نم کلم نانچ تویابص هوه

 س

 کک نینچ

 E اوچ چ ا لی | نم موق یاوشپ ا تفرک ۹

 دنانیمزرب کی کرزب | لثم كرزب مسا سا وت یاربو متخاس عطقنم وت روضحزا إ ارتناتشد

 مدون سرغ ۱ ا 1 درک نویعت ناک لیئارسا دوخ موق ههو + مدرد ک ادپ ۱.

 قباس لثم ارناشیا رکید ناریرشو دنوشن كرم زاب تش نکاس شیوخ ناکم ردات

 مدوب هدون نییعت لیئأرسا دوخ موقرپ ارنارواد هکیئاهزور لئمو +دنزاسن لبا ۱
 وت یارب دنوآدخ هک دهدیم ربخ ارت دنوآدخو ه مداد یارآ تنانشد عیجزا ارتو

 مر ,MS > مات وت یاه زور اریز *دومن دهاوخ انب هنا ۲

 خاس هاوخراوتسا وتزا دعب ديا نووریب وت بلصا هک ارت تبرذو دییاویخ
 یسرکو دون دهاوخ انب ناخ نم مسا یارب وا اچ ۳9 روا تتطاتو ۲

 رسپ ارم واو دوب مهاوخ ردپ نم * تخاس ماوخ رادیاپ دباب ات اروا تنلعاس ٤
 ات مدا ینب یاهنایز زاب و نامدرم یاصعاب اروا دزرو هاکو ارکآو دوب دهاوخ

 لاش ا را هکیروطب دش دهاوخن رود وازا نم تجر نکیلو دون
ns 2 

  ۱ج“ !®
 ك



  Aلیئوس مود باک ۷

 ٩ دباب ات تروضحم وت تنطلسو هناخو ٭ متخاس در وت روضحزا اروا هک مدرک رود

  ۷تسحرب نام دهاوخ راوتسا دباب اتوت ِ دن دهاوخ رادیاب 0€

ss ۱۹رمآ هوهب دنوادخ 9 ون رظنرد زین + یدیناسر | نیاب ارم  

 14دو رفا اک نلیوط نامز : او ا تک 99 الق

 اکا تنآزت هچ E ۳ + تسا مدآ شا 1 ٍ دنوادخ یا نی ۱ ۳

 و ام ارو تنب هوهب واد یی ریز ۲

 ج ملعت اردوخ نب ات یدروا اعم ارییظع یاهراک نبا یا یاق دوخ لد

 وت لث مادینش ذوخ یاهشوکب هکنانچ اریز یتسه كرزب وت ادخ هوهب یا نیربانب ۲
 ت

 تنها کي مادک لیتارسا وت موق لئمو * تسین ئادخ ورا ریغو تسبن یک ۴

EEEاتم موق شیوخ یارب هداد هیدف ارناشیا ان دیایب ادخ  

 هدف ن da e اا دوخ یارب یون

 موق دبا ات ناشیا ات ینخاس راوتسا دوخ یارب ارلیئارسا دوخ موخو × یداد ۴

 E O اب دعا نامی ئاد یا قو دشا ۲
 ا BE .و دوخ "تنی ءرابرد

 شا لیئارسا و OES 5 ات دناہ مظعم دباب ات وت ساو ٩

 یادخ تویابص هوهب یا رت اریز +دناب رادباپ وت روضحم د واد تاننب نادناخو ۷

 نیربانب هدوک ۰ ر هناخ وت یارب 35 SS نالعا دوخ "عرنیب لکا

 هوهب دنوادخ یا ناار چا کرنل اراجد ی هدرک تاج ون تنب ۸

 نالاو » هداد نعو دوخ "تی اریرکی نیاو تسا قدص ون مالکو یته سه ادخ و ۳۹

 دنام ۹ ٤ تروضحرد هکنآ ] AEE اردوح %0 نادناخ هد ومرف ناسحا

 كرایم اا تکرتازا تاوتب نادناخو نک هه دنوادخ یا وت کاریز

 ۲ دوب دهارخ



 ی

 ۰ هه پای

 تخاس لیلذ ارناشیا داد تانک ارن انیطسلف دواد هک دش عقاو نیازا دعبو

 از اشیا هداد دن کات اوبو ی زی تردا رود مز

 ا ا ۳ اب bs ناشاد هک ننز 1

 زاب رهن دزن اردوخ یالیتسا ات تفریم کیماکنه | از هبوص هاشداپ همش را یار

 وازا هداېپ رازه تسیپ و راوس دصتفهو زازهدوادو ی کج کا کک

 هاگن هبارع دص یارب ابنازا اما دور ارشیاههبارع یاهبسا عیج دوادو تفرک

 تسيب دواد دندما هبوص داد : رزع کا روب ودم ید نایمارا نوچ +× تشاد

 انک ود یه زا رد دو اد وب تست ا اا رآ نار راھ داو

 تفریم هک اج رهرد اردواد دنوآدخو وا ایاده نش دواد ناکدنب نایماراو

 رهن هتفکدوب رزع دده ن اهدا ربز هک. ارالط ای اهرم اه وادوت دات تار ۷

 دحزا خرب ۳ هاشداب دواق لو د یاهرهش یانوریبو هابزاو + در وا مالشرو اب ۸

 ج دده ا دواد هک دغ تار هاداپ ةت نوچو + تفرک نوزفا

 خمالسزا اب داعترف هاهداو دواد دژن ارد وتو بار رخ وتو یکم داو کاخ

 کز وا | هدوف كنج رزع ددهاب هک زا دیرک تیغ ارواو دیربب وا

 رظو شن فورظ ما مردوو دومنیم هلتاقم یعوت اب رزع دده هکاریز دوب هداد

 ِِ یارب زین | اما هاشداپ دوادو + دروا دوخ اب نیجنرب فورظو الط
 دا دوب مس فقو دوب هداد شدکق هکیاهتما تو هک الطو نقن اب دوغ

 نب رزع دده تمینغزاو هلاکو نااینیطسلفو نومع ینو بلومو ماراز زا ینعب

Me:تسکشزا هکیماکنه دوم ًاپرب رک نتشیوخ یارب دوادو + هبوص  

 وز ود ا زدو دو تعجارم ج یداورد نایمارازا رثن رازه نجمه نداد

 دندش دواد ن St نایمودآ عیمچ هتشاذک ن هالوارق مودا د دک

 لیئارسا یاقرب دوادو × دادیم ترصن تفریم هکاج ره اردواد دنوآدخو

Eك ارجا ارفاصناو یرواد دوخ مود ئاز دوادو دومنیم  



  AMAليوم مود تاک ٩

 ٭ راکت عیاقو دولیخآ نب تافاشوهبو دوب رکنل رادرس هیورص نب باویو 1

 ٭ دوب بناک ایارسو دندوب نهاک راتایآ نب كلميخاو بوطیخآ نب قوداصو ۷

 ¥ دندوب و درب نالوا ا عادایوهب نب وهایانبو ۸

 مپ باب
 او ناتانرب اطاعت تسا یفاب لاکا یک لیاش نادا ا اا تسفک دوادو
 دواد دزن اروا سپ دوب a یش یداخ لّواش ن اینا زاو + مامن ن الا

 هاشداب ممه ون 2ک ماده اف مت 8 تشک و ككاو ا

 ا ناسحا اروا ات تسه یک لّواش نادناخزا لاح ان ایا تنک

 یوزا ا ×× تس یقاب كبل یرسپ لاعات ارنانانوي SS باوج رد

 ۳ تار اكا تنک؛هاخدایب اط ا اک وا د

 OR لیتمع نب ۹ هناخزا اروا هداتبرف 5 دوادو ا هایدوارد

 هداتفارد یورب عرما دواد دزن لوا ن ناتاتوی نب تشوبیئم س ٭ تفرک 1

۸ 

 تفک | اب وب دواح ٭ وب كنب تلتیا تشک ششم يوك دادو دومن مظمت

 تردب نیمز یاتو دومن مماوخ ناسحا هتبلا وترب ناتانوی تردپ رطاخم ریز سرتم

 مظعت وا سپ »دروخ یھاوخ نان نم "ننسرب ایاد وتو در مهاوخ در وتب ارلؤاش

BETE ۹ی * ینان تافتلا نم لثم هدرم كسرب هک تسیچ وت ب  

 ۰ ص

 سم د ج لو لامبهک رص نک وار لر "تب اییص

 لوصم هدومن عرز !رنیمز وا ةهجب تناکدنبو تنارسپو وتو + مداد ون یاقآ

 ۱۳ ۱۱ ف ن و ت باا رب یاری تی اھا
 × تشاد مداخ تسیپ و رسپ داب اببصو دروخ دهارخ نان نم مرفسرپ هشیه

 نیمهب تسا هدومرف شاتنیب هاشداپ ماقا هجناره قفاوم تنک هاتداپب اصر
 EC mS داود دهاوخ لع تاآكنب روط

 تشاد مات E E a 2 دا ناكاو

 نکاس ملشروارد تشوبیفم سپ * دندوب تشوبیفم "تنب ابیص ةناخ ناکاس ییاقو

  ESدوب كرا ود رهزاو دروخ هاشداپ +



 4۸ ۱. لیئوس مود بانک

 مد باب
 شیاحرد نوناح شرسبو درم نومع ینب هاشداپ هک دش عقاو نا ناز زا .عیو

 نب شردپ هکنانچ مان ناسحا شاحان نب ,a تفک دوادو *دومن تطاس

 رع شردب هرانرد شنامداخ طا اروا ات داتسرف دوا اپ درد وا

 دوخ یاقاب نوع ینب نارورسو * دندما ر ینب نیمزب دواد نامداخو دیوک
TSها نفر دود کاو لقب مرکت یارب هک یربیم  

 اررهش ات تسا هداتسرفن وت دزن اردوخ نامداخدواد دم ۱ هداتشرف وت تیزعت

 .تفرک اردواد نرامداخ نوناح سپ دزاس مدهنم انا هدومن یا صت
 د ر دنیا یک اچ نارا ارن شا ایا و دا مات ایا یر و

 هکاریز داتسرف اا لایا نداد رخ ارد ماد نوک هد ا

 دعبو دیارد اضایاهشیو الت دنا اود کک او د

 E EE هورکم دواک کرن مهم دیو نره ناک و

 ارەكعم هاشداپ و هب هبوص نایماراو بوحر تیب ب نایمارا زا هداپ رازه تسيب هداتسرف

 دنش دواد نوچو # دندرک ریجا بوط نادرم زا رفن رازه هدزاودو رفن رازهاب

 هزاورد هنهد دزن نسآ نوریب نوع یتبو + داتسرف ارناعاجش رکشل اتو بو

 کمو بوط نادرمو بوحرو هبوص نابماراو دندون را ص كنج یارب

 مو شب زا مه كنج فوفص یور هک دید باوت نوجو *دندوب نع“ ارح رد
 وا ملیاتمود ام دیک اک کک نایاب شب رب نوا دوب شیتعزا

 ینب لب اق ارتاشیا ت و یاشبیا شردارب تسدب ارموق ةبقبو توت نارا فص
 کای اینک د دنا بلاغ نمرب ناپمار ۱ رکا تفکو *دنک یا ارا فص نوع

 موق ةهج و شاب رد ا ماوخ وت دادما ةهجت ا ی تر مع

 ةا وک ل 2 نوا تو ميشوکب هنادرم دوخ ایافخ یاهرهن ةهج و شیوخ

N RTTالا اب ات دندش كيدزت  

 د ی ,EQL < درد ادای روضحزا ناشیاو رک

 ها یو لکا کک وان ناراحت ناکا کا



۱2 

 ۰ بل ۳

 روضحزا رک دید ناتفار ۱ نوجو دا ملشرراب هتشگرب و زب هی اقمزا

AEتا 2 کک  Eکار نایمارا هداتسرف رّزع ددهو  

1¥ 

۸ 

 رزع ا رکشل در تلخ دندمآ مالایتح هب ناشیاو ر 9

 نثرازا هدرک ا ارلیئارسا E دیسر ربخ دوادب نوجو 2 ناشیا یاوشپپ

Sseاقم م تارا  ELSچ دندرک كنج اول اب هکوغ یا  

 هبارع دصتنه نادرم نایارا زا دوادو دندرکر ارف لیئارسا روضحزا نایماراو

 نوچو + درم احنارد هک دز ارشرکشل رادرس كبوشو تشک ارراوس رازه لوچو

 شریک لر ۱ دندوب رزع نا نب هکیناهاشداپ عیمج

 دادما 1۳۳ نا سپ نایمار 5 دنا ناشبا 1 كنب هدو ص لی ا ج

 ۷ دن دیسرن نومع کک

۱ 
 مدز ي بناب

 ر دواد هک ناهاشداپ نتفر نوریب ماکنه لاس یاضتاز ۱ فیش قادوا

 ارهبر هدرک ب ارخ ارتویع ینب ناشیا و داتسرف لیئارسا او شیوخ ناکدنب اب

 هکر صع تقورد دش عقاوو  دنام ملشروارد دواد اما دندون ضاع

 ریز ماب تشیزاو درک شدرک هاشداپ ةناخ ماب تشپ رب هتساخرب شرتسب زا دواد

 دوا3 لپ جاو رظم وکین رایسب رز ناو د کی وشسش ارتتشیوخ هکدید
 نزا تا و (یوف اینا زار د هد او

 یا | یو دزن واو تاد مارا داسر  نادصاف واحد جک عج ابو ۱

 نزناو چ تشکر ب دوخ ةناخم نش رهاط دوخ تساجن زا واود رشف وا اب دواد

 و 0 هک تنکو تخاس رج اردواد هداتسرفو دش هلماح

 واد دزن e اويو تسرفب نم دزن ار یجب یابروا هک داتسرف تا رم

 موق یتمالسزاو باوب یتمالسزا دواد 2 یو دزن ایروا نوجو + داترف

 اردوخ یاهیاپو ورب تاهناخ تنک روا هب دوادو + دیسرپ كنج یتءالسزاو

 هداتسرف هاشداپ زا یناوخ شبتعزاو تفر نوریب هاشداپ هناخزا ایروآ رک

 دوخ ةناخم نییاوخ شیاقآ ناکدنب رباساب ءاشداپ ةناخ رد دزن ایروآ اما *دش



E VD ۲دنا اب روا هک فک مداح  ER ag 
 ضرع دواد ابرو فر دوخ ناب ارج سپ ماین رتسزا اک هاو ا

 ماقآ ن و با ماقاو تکاب اه مود ادوهبو لئرس ار اک درک

 ابو جانب برشو لکا ان مور دو ناخ نم یاو دنا نیشنهمیخ ن ابایب یوررب

 دوادو درک مهاوخخ ارراک نب | هک مت ون ناج تابعو وت تاي ماوخم دوخ نز 1

 ار شیادرفو 9 اروا سپ مکیم هناور ارت ادرفو شاب اجنیازیت زورما تنک برواب

 اروا وو ا شروضح ردك دوم توعد اروا دوادو + دنام ماش ماش روارد ۴

 ةناخو ا A .راکدنب اب ۱ هتفر نوربب ماش تقوو درب گری

 ام هه تی ۹ 1 یارب یبونکم دواد ن نادادمابو چ تفرن دوخ 6

 دیراذکب تخس كنج ةمدنمرد ا هک ت اک نیاب بونکم ردو ۰

 در کم صاح ا اررهیش باوب نرجو × دری لش هدزات دیورب سپ شیتعزاو 1

 ا کد اب ارد عاجش نادرم هک تسنادیم هکیاکیرد ارایروآ ۷

 دنداتفا دواد ناکدنب زا موف زا یضعبو دندرک كنج ا وا نتا نوری رهش

 ٭ داد ربخ كنج میافو عيج زا | PINE EE ىا ۸

 × یاب هدادربخ هاشداپب كنج عیاقو یاع زا نوچ تفم از دصاقو ٩

 ی دیدش كيدزن رخ ك یاد رجب EOE :و دوش هتخورفا هاشداب مخ رکا 2

E ۳۱ارتشوبر رب نب كاسا هک تسیک ٭ تخادنا دنهاوخ ریت راصح رسزا  

 شاید هک تخادنن وا وارب راصح یورزا ار اس آر شالام هانی نوار

ETهدرم زف یت دوس اا کج انا دیدش كيدرت راصحب ارج  

rاا ارواب اوا دوادو دنآ هد هاور داف 2۳  

 رج ام تح ود تبلاعا ملب ناک تنکیو ا دی دصاق و ا ۳

rیورزآون ناگدنب ن رازادنآریتو رج متخاتهزاررد ةنهدات ن را مو دود ارور  

 ي تح یایروآ وت لبو دا اشد اب ناتدنب زا یصمب و دنتخادنا ریت راصج

 دیا ب وت راظن زرد هعفأون ۳۳۲ تنکدصاتب دواد ٭ تسا هدرم ۵

 نیشوک یف رش اب هاتبرد سب ؛ دکیم كلالف توافنیب ارنآو نیل ریشش هکاریز

 شرهوش هد ا نز نوچو ٭ كب یمج رطاخ | اروا سپ زاسب مد م 2



 س ص

۰ 

 ی

  rلوس مود بانک ۱۲

 دواد تشک مام مایا نوجچو ٭ تفرك مام ESS یا ۰ نخ سا هرم ایر 1

 هکیراک اما دیئاز یرسپ شیاربو دش یو نز واو دو دوخ نا اروا هداتسرف
 چ دما دنسپ ان دنوآدخ رظن رد دوب هدرک دواد

 مدزاود باب

 ایسب تیاهیب واکو دنفسوک اردنملودو +ریتف یزکیدو دنملود یکی دندوب درم
 مدد اوز تبر اون | هک دوبن كچ رک یبا هدام تیر | ارریثفو *دوب

 نفوق رد دیشونیم وا ساکزاو دروخم یو كاروخزا دشیم كرزب شنارسپ و یو

 ارواو دما دنملود درم نآ دزن یرفاسو * دوبیم رتخد لثم شیاربو داون
Eدوب لما یو دزن هکی فاسم ةهج ات درب دوخ ناواکو نادنفسوک زا  

 چ تخاس ایم دوب ما یو دزن هک درم نا کارب هتفرک ارریقف درفا "مرب و دزاس ایم

 کیک م E شا تشک ناتانهب نخ هتخ ورفا صعختنارب دواد مثخ هاکنا

 جو تسا هدرک ارراکنیا کنوجو + تسا لتق بجوتسم تسا هدرک ارراکنیا 7

 دا ایک وادب ن هرات ان + دک در دياب نا دنچ دنچ راهچ ار یب هدونن حر ۷

 ارت نمو مدوم جم ییاشدابب لس ارب ارت نم دیوکیم نبنچ لیئارس | یادخ هوهیو

 ون شوٌاب ارت یاقا نانز و مداد وتب ارتب - اقا هاب و + مداد یئاھر ا را تشیذاو 1

 یارب نانچو نینچ دوبیم مک نیا ر کاو مدرک اطع وتب ارادوهیو لیئارسا نادناخو

 اع دب لع یورظنرد هدوم راوخ اردتوادخ مالکارچ + مدرکیم د ا

 ربشعت اب ارواو یفرک ینزب دوخ یارب اروا نز هدز ریشمنب ار ج یایرولو یدروآ

 تن دهان د کوه اوت, وانا رییس لاح سپ یی لقب تا

 دنوآدخ + دشاب وت نز ات یتفرکا ویو! یار نز هدون ریتح ارم کتیا تلعب

 نانزم دینادرک ماوخ ضراع وتر ریذب تدوخ هناخزا نم تلنیا دیوکیم نینچ

 دم ساق یار ااو هاد ماوخ هنفرک وت مچ شیپ ارن

 مات شه ارراکنیا ترم اما یدرک یناهپب ارراکنیا وت هکاریز 1 دهاوخ
 ماهدرک هاک دنوادخ تنک ناتانهب دوادو * دوغ 3 يافا رر دو ها



 1 ۱۲ لئوس مود بانک

 یی فرم یاوخن هک تسا هدومن رفع ارت هات زین دنوآدخ تبقک دوادب تاتات <

 وت یارب هکز ین یرسپ هش دنوآدخ نانشد نتغکر فک ثعاب رما نیا زا نوچ
 دنوآادکو. ۱ .. تفر.دوخ اکا نانا سپ درم ادهازخ هل تسا نشنیاز 6

 سپ + دش رایپب تخس هک تخاس التم دوب دیار دواد یارب ایروآ نز هک اریرتپ ۲
 بش یاغ نش لخادو تفرک هزور دوادو دون اعدتسا لنط یارب ادخزا دواد

 دنازیخرب نیمز زا اروا ات دنتساخرب وارب شاهناخ یاشمو ب دییاوخ نیمز ۍوررب

 دواد نامداخو درب لفط مس زور رو ر ناشیا ابو درکن لوبق اما

 ننز لفط نوچ كنيا دنتنک ریز دنهد عالطا اروا لفط ندرمزا هک دندیسرت

 تسا هدرم لفط هک میهد ربخ واب رکآ سپ دینشن ارام لوقو متفک نخ یو اب دوب

 یوجن رکیدکی اب شناکدنب هک دید دواد نوچو +دوشیم تیر هدایز ردق هچ ٩
 ر مار اع نک واک نایک ی اهم ا درب طا ات تم

 وشو تسش اراتشیوخ هتساخرب نبمززا دو اد هاکتا × تسا دارا کا تا ۲.

۷ 

 تیم ۸

 دون تدابعو تفر دنوآدخ ٌهناخ هدون ضرع اردوخ سابل و درک نیهدن هداد

 یوب شنامداخو + دروخو دنتشاذک ششپ کی تما رجا هلاروخ ماد ا ۲۱

 یدو هي ک هتفرک هزور دوب هنز لفط هکیتقو یدرک هک ت تساراک هج نیا دنتفک

 دوب تنز لفط هکیتقو تنکوا «یدروخ كاروخ هتساخرب درم لنط نوچو ۲
 د وود تاک تنا هک تسیک مدرک کف | اریز مدو هیرکو متفرک هزور

a ۳۳مرادب رج دا کز ا اا چ دن لنز  

 دهاوخز اب نم دزن وا نکیل تفر مماوخ وا دزن نم مروایب ز زاب اروارکید ما وتيم

 واو دیاوخ وا اب نمار دد کر رو5 لس ارعبشتب دوخ نز دو اد 1 ۳۹

 تیبا سد تتسود از وا دنوآدخو داهت مان خام اروا هیاز یرسب ۱9

 ین بر و + داپ مان ایدیدب دنوآدخ رطاخم !رواو داتسرف ین نان 11
 دواد دزن نادصاق باویو 0 ارنیشنءاشداب رهش درک ؟ کنج نوع ۲۷

 ارموق ةي ا × متقرک ار با رهشو مدرک ك نج هر اب هک ت فک هداتمرف ۸

 نیما نم تو ابو مرکب اررهش نم ادابم رکب ارت نهدر وکر ارو بار د وت کیک

 ET هدرک كنج نا ابو تقر هبر هب هدرک ع مج ارموق ئاق دواد سب × دوش ۳



۷ 

۱ 

 . 4Lلوس مود بانک ۱۳ 1
 رب ها

 یاحتسو د وب الط 4 هزو كلر یشنزو ۳ رای هاشداب جار ٩

 ۵ ا ا داو دحزا تغرب .دنتشاذکدواد رسرب ارناو تمشاد امتارک
 مس ے 7 ےس ت

 نیما یاههشبتو نینها ی اموچو افرا نیاز ارناشیا هدروا نوریب اراجنا یاخو

 ينب یاهربش عیج اب روط نیممو دبنارذک کز ءروکرا ارناغیاو تانک
 دز دنتشکرب می ,دشرو وق ياواد واد سپ دوم راتفر نوش

 ج باب

 راماتب ةا تروص کین سس 2 ب ملا ۹ دش عقاو نیا زا دعب و
 و 2 ی

eهک آرا راوسد ۹ دو بک وا نر یو و ده  

 ردا : مش نب بادانویهب یمس هک تشاد یتبفر نونمأو *دک یراک یو اب ۴

۲ 

 22 اس یابک ازیو/واو- دۇب كريز رایس:یدزم بادانوب و دوب دواد

 رامات نم هک تفکارب و نوتمآ یهدیف ربخ ارمو یوشیمرغال نینچ زورب زور ارچ

 رتسبر تفک اریو بادانوی و مر ادیم تسود ارمولاشبا دوخ ردارب رهاوخ
 هکنبا اتم یکی اریو دبایب وت تدایع یارب تردپ نوجو اھا ضرام نییاوخ دوخ

 ك ا راز رخ ازم هارو ارم و تیپ اانا نم زها رخ
 هاشداب نوجو دوک ضراعو دیبا وخ نونمآ سپ ٭ مروح یو تسد زاو می

 ماعط صرف ودو دبایب رامات مرهاوخ هکنیا ان تنک هاشداپب TEEN شدایع

 5 شاهناخم رامات دزن دوادو * مروت وا تسدزا ات دزی نم سپ

 دوخ ردارب ارب ةناخع راماو *زاسب ماعط شیارب و ورب ا تردارب ا

 رامآ هنخاس ارق وا شېبو هتفرک درو دوب تییاوخ واو تفر نوتمآ

 تکو ذوق ابا ندروخزا نوتمآ ما تخبر وا شب  اراپیا هتفرک ارهبانو ب تب

 زا نوتمآو «دنضر نوریب وا دزنزا ناکهو راک
 دوب هنخاس هک اراهصرف راماتو مروخم ون تسدز ات روب یناطاب ركاروخ تنک

 دروخم ات تشاذک وا شبپ نوجو *دروآ یاطأب نونما دوخ ردارب دزن هتفرک

 یا ین کاور < نم اب ای مرهاوخ یا تنک اب هفرکاریو وا
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 لب ارتحابق نیا دوشن هدرک لیئارسارد راک نینچ هکاریز زاسم لیلذ ارم مردارپ

 یهاوخ لیئارسارد ءایتسزا کی لثم وت اماو مربب اردوخ كنن اک نم اما رو ایم
 نکیل + دون دهاوخن غیرد وت زا ارم کاریز دک ید غ ا

 چ دییاوخ وا ابو تخاس روبج اروا نش رواروز واربو دونشب ریو نس تساوت و
۱ 
۱ 

۳ 
 مس

0 

^ 

E 
Oلع هکیتبمزا دیزرو و دارا شهید درک سخت یورب تاغا یا  

1 3 

 نيچ تفک اریو وا ٭ ورب و زیشرب تفک اریو نونما سپ دوب هدایز تشادیم 1

 جد IR | رتدب ینکیم نم ندرک نوریبرد هک مظع لاخ ن نیا اریز نکم
 دخل اروا هک اریمداخ سپ + دونشب اریرو هک تساوخ وا ۷۳ کک ۱۷

 چ دنبب شبتع زا ارردو نک نوری نم دزن زا اررتخد نیا تفک نناوخ درکیم

 اکی اشاد ےک اب مر ےک هک ریون تبعادوبرد تاک ۸

 رج راماتو ٭ تسب شبتعزا ارد هدرک نوری اروا شمداخو دندشیم سیلم ٩

 رسرب اردوخ تسدو ثيرد دوب شربرد هک ار كنراکنر ةماجو هخمر دوخ رسرب

e 

 کک و ااا یشردارتو OTE اور

 وا ۴ ا نوت دا هک یا سب سا ویو ۰ نونا و ۳ ک

 ۳3 يضخ اسب دیش او E ۱ اب وب و ثیرد 1

 صضخنب ارنوتم 1.مولاشیا هکاریز تفگن دباب كی ین نوتماهب مولاشیاو بش ۲

A EE ۳۳لاس ودزا دعب و + د وب تخار لذ اررامات شرهاوخ  

 ماد ناکدنرب مشب تسا مارف دزن هکر وصاح لعبرد مولاشبا هک دش عقاو مت

 تک نما هاضاب درن مولاشباو + دوم تاوعد ۵6د اتداب ناو ا مولاشباو ۳

 هاره دوخ نامداخ اب هاشداپ هکنیا اتم دراد نا رب مشب وت نب لاح كنا

 E دام تما ميهاوخمن 1 ی مرسپ یا تفگ مولاشیاب هاشداب  دنیایب تاب 0

 تکرب ارواو دیابب هک تساوخت نکیل دون حاحا اروا دنچ رهو مشاب نیکنسراب وت

 تفک اروا هاشداپ دیابب ام اب نوتما مردارب هکنیا ان سپ تفک مولاشباو +داد ۲۷

 E نارسپ نونما ا اروا مولاشبا نوچ اما ٭ دیابب وت اب ارچ ۷



 ۱ لیئومس مود باک تب

 اروا کن دینزب ارنونما هک مرکب اغبو دوش شوخ بارشزا نوا لد نوج

 نامداخو + دیشاب عاحتو ریلد سپ مدومرفن رمآ اراش نم ی دیرشو دینکب ۲٩

 نارسپ عیمجو دندروآ لمعب دوب هدومرف رما مولاشبا هکیروطب نونما اب مولاشبا

 هارد ناشیا نوچو *دننخرک نش راوس دوخ رطاقب سکره هتساخرب ءاشداپ ۲.
 ییو هتفک ارءاشدای نارسپ هه مول اشبا هک دنتنک نیناسر دوآدب ربخ دندوبیم

 یوربو دیرد اردوخ ٌهماج هتساخرب هاشداب سپ +تسا هناع یقاب ناشیازا ۱

 اما × دندوب هداتسیا شفارطارد نیرد ٌهماج اب شناکدنب عیجو دق نارد نصرت

 ناناوج عیج گو دارت ناک ماقا تفک مش هج هجوټم دواد ردارب یمش نب بادانوی

 دن نیا + سا هدر اهتت نونما هک اریز دناهش هتنک هاشدای ناک

 نالاو × دوب هنخاس لیلذ اررامات شرهاوخ هکیزورزا دوب دش رّرتم مولاشبا نت

 دناهدرم هاشداپ نارسپ ما هک دکن لایخو دوشن گفتم رما نیازا هاشداپ ماقا

 ناغچ درکیم ینابنید هکیناوجو تخیرک مولاشباو × تسا هدرم اهت نونمآ کاریز 4
 دوب شنقعرد هک هوک یولییزا و قلخ كنياو کاک هاکن هدرک دنلب و

 ی ۳۲ ناز ناسا شک A ناخن ریش دن

 هاشدای ن ارسپ كلبا دش خراف 0 نوچو *دش ¿ نانچ تنک تانب ۲۵

 زا را شنامداخ عیجو زین هاشدایو دمع هدرک دنلب | ارد ته مات دن سر

 هاشداپ هتک نیا یابلت دزن هدرک رارف مولاشباو چ دند رک مور تاب رایسب ۷

 رارف و ود یرک هحون وور دو ر یارب دوادو تفر روشج ۸

 مولاشبا دزن هک تشادیموزرآ دوادو + دنام منارد لاس هبو تفر روشجب هدرک چ

 ۲ دوب 3 هکنرچ د وب هتفأی 9# نونما هرابرد ریز دور نور,

 مدراهچ باب

 بوی سپ ٭ تسا لیام مولاثباب هاشداب لد هک دیمهف هیورص نب باوبو
 مام لغم ارنتشیوخ هکنیا انم کتک یوبو دروا اجنازا دنمشناد ینز هداتسرف عرقي /

 هکینز لغو یکن نیهدن نغورب اردوخو شوپ تّیزعت سالو یزاس رهاظ ننک

 روآ نش لخاد هاشداپ دزنو *یوشب دشاب هتفرک ام هدرم ةهجم رایسب ياهزور 8
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0 

 اب هبعوقن نز نوجو ٭ تشاذک شناهدب ارت ااو نسب ور وزا یاب 3

 تمساح هاتضابیا تفکو دوم میظعن هداتفا نبمزب دوخ یورب تفک نخ هاشداپ

 متسه هوي نز نم كنيا درک ضرع تسا نش هچ ارت تفکو اب هاشداپو بامرف ه

 هصاخم ارصرد رکیدکی اب ناشیاو دوب رسپ ود ارت زیکو ٭ تسا هدرم مرهوشو 7
 9 کید ناار وک دنک ادج کی کیزا ارن اشیا هک دوبن ینکو دندوف

 رایسب اردوخ ردارب لتاق دنیوکیم هتساخرب وت زیکرب هلی دف اع كنیاو + تنکو ۷

 مک كاله زین ارثراوو مناسر لتقب تسا هتک هک شردارب ناج ضوعب اروا ات

 مساهت مرهوش یاربو درک دنهاوخ شوماخ تسا ننام یقاب هک ارم رکخاروطنیابو
 ورب تاهناخم دومرف نزب هاشداپ رم باقعا هتو ۸

 ماقا یا درک ضرع هاشداپب هر نوو درک مهاوخ ح تاهرابرح"نمو ٩

 ٭ دنشاب ریصتتی وا یسزکو هاشداپو دشاب نم نادناخربو نمرب ریصقن هاشداپ

 دهاوجن ررض وتب رکیدو روایب رم دزن اروا دیوک نخ وت اب هکره تنک هاشداپو ۰
 فرات لود ورا اینا دنا یا N یا تتنکر لو تب

 مسق دنوادخ تایم تفک هاشداپ هدنزاس فلت ارم رسپ ادابم دکن كاله رکید

 رزومه + داتفا دهاوخن نیمزب ترسب رسزا یوم هک ۲

 2 ارد ھر کب یک نر یھب تھک دیزک ماه ا ا

 0 کن ت ا کریو لک یس نک یک رد ااو ی قم

 هک تسه با لثمو مریم هلا دياب ام ریز * تسا دروان زاب اردوخ تش هراوآ
 ات دکیم اهریدت هکلب دریکی ارن :اج ادځو درک عج ناوتت 2 ارتاو و و

 یاقآ دزن نفس نیا ندرک ضرع دصتب هک لاحو +دوشن هراوآ وازا نش هراوآ

 نر هکدرک کت تیزیکو ددر ی ادد دوب یا بم عمه
SDE RD 

 ارم دهاوخم هک یک تسدزا اردوخ زیک هک دوغ دهاوخ تباجا هاشداپ اریز 7

 مک کت رک چ دناهرب ؛ دزاس كاله ادخ ثاریزا ماب ار رسیور ۷

 تسا ادخ ةتشرف لم هاشدای ماقا هکاربز دوب دهارخ ليست تعا هاشداپ ماقا

 در هاشدای سپ + دشاب وت ءاره وت یادخ هوهب و دک صيت اردو تلینات ۸
 و

e ےس 

0 



  Aلیئوس مود باتک 14

 هاشداپ ۴ اقا قا درک صضرع نز هرادم یتعنمزا مکیم اوست زا هکا اریزیچ دوبرف نز

 باوجرد نز تسین وت اب راکتیا ةهرد باوب تسد ایا تنک اشداپ < دیامرنب ٩

 ,دیامرفب هاثداپ ماتآ هچرهزا سکچه هک ءاشداپ ماقا یار نا اا درک فرع

 ارم هک تسا اوا اوي و ون ادب هکاریز دزرو فارحنا دناوتین پچ ای تسار فرطب

 ا اک تزینک ناهدب ارنا نیا ما هک تساواو تسا هدومرف رما

 لثم ماقآ تکح اما تس NE نیا تروص لیدبت یارب ۲۰

 داد سی ٠ ادن تسا نبمز یوررب هچره ات دشابیم ادخ وک ۱

rrا روا زابارناوج مولاشباو ورب لاح ماهدرک ارراک نیا كني تنک او  
 E ورک اار دادا و دو مظعت هداتفا نیمزب دوخ یورب ۳

 هاشداپ هکنوچ م اهتفای تانا وت رظنرد هک دنادیم تا كنب زورم ۱ هاشداپ ماقا یا

 ا رر تا E ب تسا لناس هد “ںیہ راک ۳۳

 سپ دنیین ارم یورو ددرکرب دوخ نخ هک دومرف هاشداپو + دروآ ز زاب ملشرواب 1
oرا ۱ یماع ردو دیدن ارهاشداپ یورو تفر دوخ دنا مولاشبا  E 

 ییع وارد شرس قزف ات اپ فکزا هک دوبن مولاشبا لثم جو رایسبو رظنم

 هکنوج دیم لاسرهرخارد ارتآ اریز) دی | اردوخ رس یوم هکیاکنهو *دوبن ٩
 لات تسیود هدومن نزو !ردوخرس کوم (دچم انا ببسازاو دشیم نیکنس وارب

 نیاز راماتب ةامسم راخد كيو رسپ هس . ولاشا یاربو + تفاییم هاش نزوب ۷

r ۸ننام ملشروارد ما لابوح مولانباو × دوب تروص وکی یرلخد  
 اا دتسرفب هاشداپ دزن اروا ات دییلطا ۳ مولاشبا سپ ٭ دیدن ارهاشداپ , یور ٩

 نامداخ نی چ دیایب هک تس اونو داترفرکید راب ز زاب و دیای یو دزن هک تس اوخت ۰

 هدیورب دراد وج اناردو ار دزن با ةعرزم دینیب تفک دوخ

 ءاکتآ 4 دندینازوس شتاب ارهعرزم مولاشبا ن رامداخ سپ دینازوسب شتاب ناو ۳

 لم عزم وت نامداخ ارج هک ت فک بو هغر شا ناخب مولاشبا دز هتساخرب : باوپ

 و رو كنيا تنك باقی مو اشیا × دناهدز ا 13

 ارد لاجبات 5 دام یار هما روشجزا هچ یارب li تير هاشداپ

 دبی ارم دشاب و یھاکر کاو مب ارەاشداپ یور # بتا
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 اا هک دییلط ارمولاشبا واو تخاس ربخ اروا هتفر هاشداپ دزن ایا سپ ۴

m~ 

 × دیسوب ارمولاشبا هاشداپو درک م ظعت هداتفا نیمزب ور هاشداپ روضحمو دمآ

 مدزناپ باپ

 دنودب وا شپ هک درم هان هو نابساو ةبارع مولاشبا هک دش عقاو نازا دعبو
 هکیسکرهو داتسیایم هزاورد هاړ ۀراکب هتساخرب دوز حص مولاشباو *دون ايهم

 مادکزا وت تنکی تناوخ اروا مولاشبا دام همکاع#ءاشداپ دزنو تشادیم یناوعد

 مولاشباو + تسه لیئارسا طابسازا طبس نالفزا تاب تفکیم واو یتسهرهش

RES i 
 قاوعد هک سکر ھو مدشیم رواد نیمزرد هکشاک تنکیم مولاشباو +دونشب ارت <
 یکآ کادو × مدومنیم فاصنا وا یاربو 9 نم دزن تشادیم ٌهعفارم اي

 + دیسوبیمو تفرکیم اروا هدرکز ارد اردوخ تسد دومنیم مظعت اروا نا ككيدزن

 لغ لاونم نیدب دندنام یرواد یارب هاشدای دزن هک لیئاسا ةم اب مولاتباو 7
 لهج یاضتنازا دیو *  تفیرفارلیئارسا نادرم لد مولاشبا سپ دومنیم ۷

 دنوآدخ یارب هک اریرذن ان مورب هکنیا یدتسم تنک هاشداپب مولاشبا لاس

 مدوب نکا مارا روشجرد هکیتقو تاب هکاریز » ما افو ماهدرک نوربحرد

 ماوخ تدابع ع دروآزاب ملشرواب ارم وک هک مک هدرکر ذ
 مولاشباو ٭ تفر نوربح هتساخرب وا سپ ورب یتمالسب تنک ریو هاشدای دون

 دیئوکب انزکز اوآ ندینش درج هب تفک هداتسرف لیئارسا طابسا ات هب ناسوساج
 دندوب نش توعد هک هو تاتو دو یا وک اا نوربحرد مولاشبا ك

 مولاشباو «دنتسنادن یزیچ هتفر یلد فاصب نانیاو دنتفر ماشروازا مولاشبا هرم

 دینارذکیم اهیابرق هکیتقو هویج شرهشزا دوب دواد ریشم هک ارینولیج لقوتیخا
 دزن یکو . +دندشبب هدایز زورب زور مولاشبا اب موقو دش تخس رب دییلط

 هیورک مولاشبا بقعرد لیئارسا نادرم یالد هک تنک هدادربخ اروا نما دواد

 مکر ارف هتساخرب تفک دندوب ملشروارد وا اب هکینامداخ ئاب دوادو + تسا

 اب ناهکان وا ادابم موش هناور ليج سپ دوب دهاوخن تاج مولاشبازا ارام لاو
32 



 o| لوس مود 71 0.
 اس م سا س س ا س اسس و مش ل س س ن مس ج

 هاشداپ هاشداپ نامداخو × دنزب ریشمش دب !ررهشو دوش ضراع ًامرب یدبو دسرب ۵

 + دنکر اییخا هاشداب ام یاقآ هجره یارب دنرضاح تن اکدنب كنا دندرک ضرع

 2 ٩ ار نز هد هاتدایو .دتفر نوریب یو اب شاهناخ لهآ یاو هاشداپ سپ ۳

Oنوریب یو اب موق ان هاشداپو تشاد او هناخ نتغاد هاکت یارب  

 حیجو ك داش نتنامداخ اخف درر قحرم ښارد هتفر ۸

 نا وا بقع رد تجزا هکر فن دصشش ینعی نایتج عیمجو نایتیلف عیجو نایتیرک

 ام هاره زین وت تذفکی نج یه هاشداپو × دنتشذک هاشداپ یو ور شپ دندوب ٩

 زین دوخ ناکمزاو یتسه بیرغ ون کاریز ناب هاشداپ هارهو درکرب ینایم ارج

SS ANG O۳ ادرک هراوآ ام ارش  

 تمجرو نادرکرب اردوخ نارداربو درکرب سپ موریم کیت مند

 تایم او تر تابع درک هرع هاشداپ باوجرد یاناو × دأب وت یتسارو ۲1

 0 ا تومرح هاوخ هاشداپ ماقآ هکیاجره هک مس مسق ها ماقآ

 اب یتج ان سپ ورب ته هام تنک یاتاب دوادو بدوب دهاوخ اجنارد وت " ننب ۲

 اوا نبمز لها ئاو هدنتفر شپپ دندوب وا اب هکیلافطا عیقو شنامدرم هه ۳

 ییاعو درک روبع نوّردق رونزا هاشداپو دندرکر وبع موق عیجو دندرک هیزک دنلب

 دهع توپات یو اب نایوال حیجو زین قوداص كنيا و × دنتش دک نابایب هارب موق 6
 زاتابیا دنا نورم رهشزا موق یاع اتو فجاه ارادخ توباتو دنتشادرب ارادخ

 نادرکرب رهشب ارادخ توبات تک ادا هاشدایو فدا دک یابرق ۳0

 ناشن نب اردوخ نکسمو ل ناو درو دهاوخ زاب ارم مای تافسلا دنوآدخر ظنرد کا

 شرظنرد هچره مرضاح اس كيا متسین یضار وتزا هک دیوک ن نینچرکاو *داد ناچار 1

 رب یی نیک نهاک قوداصب هاشداپو +دیاخ لمع نم دیآ سد ۷

 راتایبا رسپ ناتانویو وت رسپ صعمبخآ ینعی اشرسپ ودرهو درکرب یتمالسب رھشب
 یاغپ ات دوف مهاوخ كرد نایایب یاهراکرد نم هک دینادب چ دنشاب اش هاره ۸

 نینادرکرب ابا ۰ راتایباو قوداص سپ +دزاس_ربخ ارم تيسر اضزا ۳۹

 درکیم < تفریم نوچو 1 هک ارت داده وب دندنام ایتارد ۳,

 7 رو و کاره ددو شماره هکیموق ياتو E ارت ابو



 6. ۳1 لیئومس مود 2

 2 ۳۳ اردوادو + دنتفریم ناک هیرکو دندیناشوپ ۱

 اح ارلقوتیخا تروشم دنوآدخ یا تفک دوادو تسا نش مولاشبا اب نازیکنا

 7 تلنیا دیس دنکیم نجس ارادخ هکیئاج هوک زارفهب دواد نوجو +نادرک ۲

 تشک ااریو دوادو + درک لابقتسا ار روا هخر رسرب كاخو نبرد ةماج اب را (ج

 مولاشبابو یدرکرب رهشب رکا اما ٭ دش یھاوخ راب نم یارب یئایی نم هارهرکآ ٤

 سب نالا مدو اب EEE هکنانچ دوب e لن نم هاشداب یا و

foایا و دب دینادرک یهاوخ لطاب ن هم یارب ارلقوتیخآ ۳ هاکنا دوب مهاوخ وت  

 ا اراک ب کھ شب ا هازف اعارق هتک هاو : قوداص

 یا ناتا ود كنياو *اع مالعا اا قوداصب ارتا یونشب ۱

 دیونشیم هک اریربخ رهو دنناشیا اب اجتارد راتایبا رسپ ناتانویو قوداص رسپ

 × دش ملشروا دراو مولاشباو

 مدزناش کا

 كي اب مداخ ابیص كنا دوب هتشذک یدنا وکر سزا دواد نوچو ١

 ا ر حرم نیک کک دصو نان صرف تسیود که تسارآ | غ۷ا تنج

E AEA AEE 

 هااشداپ ةناخ لها ندش راوس ةهجاهغاا تفک ابیض یراد دوصقم هچ اهزیچ
 ناباییرد ناکدش هتسخ ندیشون ةهجم بارشو نامداخ كاروخ ى ااو

 کتا د هاشدانب ابیص تسااع ی اما لک مایا ۶ تسا ج

 ارم رتدپ تمطلس لیئارسا نادناخ زورما هک دنکیمرکف اریز تسا ننام ملشروآرد

 لاا ےک وم تلاع لک تل کک اعط هاشداپ و درک دسر حر نب <

 ون رظنرد کتیا انت هاشداپ ماقا یا مانیم یکدتب راهظا تفک ابیص سپ تساوت
 نادناخ ةلیقزا یصخش كنبا دیسر رو هاشداپ دواد نوجو مای تافلا ه

 + دادیم مانشد 19 نوچو دما وری ناز ز۲ ارج را مشب کک واش

 لا موق یاعو تخادایب اکنس ءاشداپ دواد ی نامداخ عیمجو دوالنو 71
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an 

 رود وش رود تفکیم نینچ هداد م اشد مشو × دندوب وا پچو تسار فراعب ۷

 هک ارل واش نادناخ نوخ ئاغ یا ِ ین درم یاو زیر نوخ درم یا وش

1. 

 ےک 1

۲ 

 ےس

 ٤ ےس
0 

1 
۷ 
۸ 

 ےس

8 
 یک

 ارم ۲

 ٭ لش راتفرک دوخ ترارشب یتسه زیر نوخ یدرم هکنوچ کكنیاو تسا هدوغ ماست

 نیا ارهاشداپ اقا هدرم كاس نی با ار هک تفک هاعداپ هیورص ن ؛ا یاشییا و

 رضا یا تفک هاشداب × مک ادج نتزا ۱ یعدتسم دهد

 هک تسا هتنک اروا دنوآدخ اریز دهد مانشد هک دیراذکب تساراک هچ ايش اب ارم

 یاشیاهب دوادو ییکیم ارراکنیا ا دیوکی هک تسیک ں9 مانشد اردواد

 ناج دصق دما نوریب نم بلّصزا هک نمرسپ كنبا تنک دوخ نامداخ ابو
 مانشد هک دیراذکب اروا سپ ینیماینب نیا هدایز هبنرم دنچ لاح سپ دراد نم

 دک هاکن نم تبیصمرب دنوآدخ دیاش * تسا هدومرفررما اروا دنوآدخ اریز دهد

 دواد سپ * دهد وکین یازج نب دهدیم ن زورا وا هکیمانشد ضوعب دنوآدخو
 ۳ ۰ داج نامی رباربرد ی مش اماو رد اردوخ هار شنادربژ

 ٭ دیشابم اوهب كاخو تخادنایم وا یوسب اهکنس هداد مانشد تفریم نوچو
 × دندرک و رس اجنآردو EN هتسخ دند وب شهارش ٥ هکیموق یا اب هاشداپ و

 شماره لقوتبخآو دندمآ ملشرواب لبئارسا نادرم هورک ئانو مولاشبا اماو

 مول اشباب یاثوح دیسر مو ہول اشہآ دزن دواد تسود یا یاشوح نوچو ۲ دوب

 ینابرهم ابا تنک یاشرع وع مولاشباو × دناب ننز هاشداپ دناب ثنز هاشداپ تفک

 مولاشباب یاشوحو + یتفرن دوخ تسود اب ارج تسا نیا دوخ تسود اب وت

 دنشاب كیزکرب لیئارسا نادرم و موق نیاو دنوآدخ هک رسکره هکلب ؛ یف تفک

 دزنهنایا مان تمدخ دیابم رک اینو × دنام ماوخ وا دزنو دوب هاوخ وآ نب

 ماوخوت روضحرد روط ناهب ماهدون تمدخ وت ردپ روضحم کلاچ سپ وا رسپ

 لفوتیخاو + منکب هچ هک د يک تروشم اش تنک ل فوتیخاب مولاشباو *دوب

 تا هیشانک هناخ E هه هک دوخ ردب یاههعتم دزن هد 5 تنک مولاشبا

 5 توس د ءاکنآ لش ۹ 9 لئارس 9 ئات نر نوچو و کارد



 > یک ےہ

۱ 

۲ 

۲ 

o. ۷ لټوم مود SE 
 س و ی دم سو رو ست ج یوم ست دع

 لفوتی یخ کی روم و تراز شاپ یاههعتم دزن لیئارسا ی مات رظنرد و

 E Ee ادخ مالکزا کما نا جانی

 < د دمیم ,نبنجچ ام مولاشباب مو دوادب 3 لفوتیخآ

 م دنه کاب

 مزیخرب نیزگرب اررفن رازه هدزاود هک هدب نذا ارم تنک مولاشباب لفوتیخأو
 تتس شیامعشدو هتخت وا هک ارد با نقاط راجواد هاگنابش و

 دیه نشهاره هکیموق یاتو تخاس مهأاوخ برطضم اروا نیسر وارب خم

 مهاوخ وت دزن ارموق یاو + تشک مهاوخ ناک ارهاشداپ و تخمک دنهاوخ

 یتمالسرد موق یا سپ تسا ۹ نتشکرب لنم یبلطبم اروا هکیصخت ریز دینادرکرب

 EE ل | عام عیج رظنردو مولاشبا رظنرد نحشیاو + دوب دنهاوخ

 BL EO اریزا یاشوح تفک مولانباو
 نیدب لفوتیخآ تفک هدرک باطخ اریو مولاشبا 31 مولاشبا دزت یاشوح نوچو

 یاشوح » هناي مئا لمع وا یار بسحرب هکو کب وت سب تسا هتنک ن وضم

 یاشوحو ٭ ٹسین بوخ تسا هداد هبترم نیا لفوتیخآ هکیتروشم تفک مولاشباب
 نابایبرد ارشیاهج هکیسرخ لثمو نشه اغ یش اورو تری کک

 موق E ار هات شوم را گاو خ ربا تیردبو دنا رد تاب ترک

 هک دش دهاوخ عقاوو تتسا کئ یاجاب مرفحرد نالا وا کا بدن اف

 هکیموق نايم بر تنک دهاوخ دونشب هک سکره دنتنیب ءادتبارد ناشیازا یضعب نوج

 ریش لد لع یلدا کیا ریو دم تن نش مقاو ینکش ده مولتی
 ی ی | میج اریز دش دهاوخ هبخادک لکلاب داب

 رثب ات ناذزا لیئارسا یا هک تسا نیا نم یار اذط  دنتسه ,عاجت شناقیفر و

 ناشیا هارهوت ترضجو دنوش عج وت دزن دنراش یب ابرد راک كير لثم هک جی

 نامزرب هکیمنبش لشو دیسر .مهاوخ ورب دوشیم تفای هکیناکمرد سر ٭دورب

 یاب می دشأبم یو ءارف ج هک ادرم ئان ءو وازاو دما مهاوخ ورف وآرب دزیریم

 دنهاوخ روت هینط لیئسا یمن هاکنا دوش لخاد یرپثب رکآ و چ دنام هار



 سپ +دوشن ادپ نآ ۷ ی کیر ربی کا درآ

 لفوتیخآ تروشزا یک 5 ا تروشم .دنننک ار | نادرم عیمجو مولاشبا

 لطاب ارلفوتیخآ یوکپ تروشم هک دوپ هدوبرف ردقم دنوادخ تسارتغب

 راتایباو قوداصب ياشوحو + دناسرب مولاشبارب اریدب دنوآدخ هکنا ات دنادرک
 نمو هداد تروشم نانچو نینچ ليئارسا خیاشمو مولاشباهب لفوتیخآ تفک هنهک

 هداد عالّطا | اردوادو دیتسرفب يدوزب لاج ںی + ماهداد تروشم نانچو نینچ

 ادابم نکروبع یناوت هکیروط رهب هکلب انم فقوت.نابایب یاههراکرد بشما دیئوک

 چرن ا ناتانوب :وی و *دنوش تسلب دنشابیم یو هاره هکیناسک ههو هاشداب

 هتفر ناشیاو دروایم ربخ ناشیا یارب هتفر یزینکو دندونیم فقوت لجور نیټ

 ۱۳ ا اد ل دیشمناوتیم اریز دندیناسریم رخ هانداب دوادب

 هیدوزب اواز اا اا ب کو زاس ره اظ ۸

 ا یاد کا دوب هاچ وا طایح ردو دندش لخاد مرک رد ی يخش هناخم هتفر

 سب تخر نارب روغلب و دینارت شا هنهدرب هتفرک ارهاچ شوپرس نزو *دندش ٩
 ضعمیخآ دنتنک نمارد هناک نزنآ دزن مولاشبا نامداخو *دشن مولعم یزیچ ۰

 هدرک وج نوچ سب 1 روت بآ رهنزا تنک ناشیاب نز دنیا ناتانویو

 ےس 3

 9 ےس

۷ 

 دواد هتفرو دندم ار د هاچزا نايا اما نتفرزا دعبو + دنتشکرب ماشرواب دنتفاین ۲1
 کاریز دیک روبع ا د ا دک دوای دنداج یخ ادا

 هکیموق 0 لاک یم چ تس اودا تروشم نینچ اش هرابرد لفوتیخا ۲

 هک نان یقاب یکی رج عولط اتو و اوا , دندوبا شهاره

 دو هد اس وا .تروضم هک دید لفوتیخا نوچ اما داب ےک روبع نخرازا ۳

 كرادن دوخ ٌةناخ یاربو تفر شاهناخ دوخ رهثب هتساخربو تسارایب اردوخ 24

 دواد اما +دندرک نرفد شردپ ربقرد ارواو درمو درک هنخ ارنتشیوخ نيد ۲۶:

 ۱ ا نادر ناتو بشك شارا ميل سیا ناب مته

 سم یصخشرسب ااو درکب صن رکفل یرادرسب باوپ یاجاراساع مولاشباو ۵
 باوپ ردام هیوّرص رهاوخ شاحان رتخد ليا دزن هک دوب یلیئارسا یارتی هب

 عقاوو «دندز ۳ دانلج نیمزرد مولاتباو لییارسا سپ ٭ دوب ننارد 3
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 0.0 ۸ لیئوس مود اک

 نبرکامو نومع ینب تبرزا شاحان نبا يبوش دیسر ما ه دواد نوچ هک دش

 فورظو اهاکو اهرتسب + ملجور زا یداملج قالزربو رابکو زا لیببع
 لسعو × هتشرب دوخنو سدعو القابو هتشرب یاعشوخو دزاو وجو مدنکو نیلافس

 زا تیوب نفهاره کیا دود هلاروخ یارب یکی یوو ناک هرکو

 + دنشابیم هنشتو هتسخو هنسرک ناباییرد موق هک دنتفک اریز

 مدج بای

 ص نارادرسو هرازه نارادرسو دید ناس دندوب شماره هک اریموق دوادو

 تسدب شاو باوی.تسدب ی دون هناور ارموق دواوير ی ناشیا رب

 زی نم تنک موقب و یتج یاتإ تسدب یو باوب ردارب هی هبورص نیا یاشیبا

 منک رارف ES دما یماوخن ام هاره وت دنتنک موق اما اا هارش هتبلا

 لاحو درک دنهاوخن رکف ام یارب ۳ ام فصن رکا او درک دنهاوخن رکف ام ةرابرد
 جک دادم ا وه دزا ارام هک سل یاد ر ترا یی یس ا اتو

 هزاورد بناج هاشداپ و درک ماوخ دیا دنسپ امشراظنرد هنآ تنک ن اشیاب هاشداپ

 باوب ءاشداپو + دننفر نروریب اههرازهو اهدص اب موق یماعو دوب هداتسیا

 دیا راتفر قفرب ناوج مولاشبارب نمرطاخم تفک هدومرف رما !ریاتا و یانییاو
 سپ +دندینش موق یا داد نامرف مولاشبا هرایرد ازناز ادرک میج هاشداپ نوچو

 :موقو *دوب مارفا لکنجرد كنجو دنتفر نوریب ار: لیثارسا ةلباثب روق

 یظع راتنکزورنا ردو دنتفای تسکش دواد ن .راکدنب روضحزا اتارد لیئسا

 نیمز یا کوررب ارد انجو *دندش هتنک رنن رازه تسییو دش ارد

 اب هکیانآزا دندوب رعنیب دعنک كالس لکتجزا هکیانآزورنا ردو دغره

 رطاقو دوب راوس رطاقرب مولاشباو دروخرب دواد ناکدنبب مولاباو + دندش هتشک

 دش راتفرک طولب نایمرد وا رسو رد یرزب طولب دش تېچج یاههخاش ریز

 + تشذکب دوب شریز هکیرطاقو تشک نازبوآ نیمزو نام ن ق هکیروطب
 ناو مديد ارمولاشبا كنيا تنکو دیار ریخت : مکار نید ارآ یصختو

 ره E زا کیش نا یاری و چ تھک های تره



 قوس موذن ۵.

 # مدا دیم وتب یدنبرکو نقن لاتشم هد نمو یدزن نېمزب جنارد ار وا ارج سپ تی

 رسې اردوخ تسد دیسریم نم تسدب نان لاقثم رازه کا ت یک ب صفا ۳

 هدومرف رما ام عسب | اریانا یاشیباو ارت هاشداپ هکاریز مدرکیپ ارد هاشداپ

 دوخ ناج ا اب اجا ناوج مولاشبا ةرابرد اشزا یی ره راز تک ۳

 ی ۱ حداق ع هاشدای ز زا یرمآ خبه هکنوچ مدرکیم اظ

 هتفرک دوخ تسدبرین هس سپ مام ریخت روطنیاب وت اب ناوتیب و 13

N 1oکن اوج هدو دوب كنز طولب ن هایم رد زره وا هکینیح دز ۰  

 ا ۶ کر راک ۱ ره وا

 + دوم عم اموق باوب کاریز دنتنکرب لیئرسا ندومن بقاعت زا موق تخاون ان
 رایسب دوت واربو دنتخادنا دوب لکنجرد هک كرزب /ناحرد اروا هتفرک ًارمولاشباو ۷

 اما ×دندرک رارف دوخ "میخ كي ره لیئارسا عیمجو دنتشارفا اکسزا كرزب ۸

 درک ابر دوخ یارب تسا كلم یدا اورد هک ارپ ی دوخ تائ نیحرد مول اشبا

 ی دیس رای نا او دناب روکذم نم مسا وازا هک مرادن یرسپ تفک اریز
1 

 قوداص نب صعميخآو ۲ دوشیم ی ا ۱

 نینک دا وا مافتنا دنوادخ - هک ماسرب هاشداپب هدزمو مورب لاح تنک

 تراشب رکید 8 تورا هدر( ا ووا ا تکا اوا ارت هما شف را و

 بآویو × تسا | ءدرم ا دا را کن داد 3 و ها دا هاوخ ۱۱

 هدوف میظعت | رباوب وات ناسرب ربخ هاشداپب نید هچاز زاو ورب تفک ی کک

 0 م دوشل هک و قوداص ن تو < دی ود ۲۲

 1 7۳3 نبودم wv می و ا 2 کا یراد ۱

 هحسس هزاورد ود نایمرد دوادو وب تج تقبس یک نيود یداو ۳4

oزاورد ماب تشپ ران تند  I:دید اریدرم هدرک دنلبا اردوخ نامجو  

 e داد ربخ ا ی ۱۰ نابهیدوز ٣ 2 تلنیا 9

 دادم e یصخج SS زاوآ رود ا دودیم هی 2



eTع ر دا  
 ¥.o 8 لییوس ۳ بش دن

 هک میم اروا ندي بود تفک نابلیدو یراق تراشب زی وا تفک هاشداپ اب و ۷

 درب یا هتک اھا ةا قوم ات ب صعمیخآ ن 5 اتم
L7 9 

E EE. r Aهاشداب واو تمسا ی دل تک دا دا دد نکو  

 ّ ا کیامدرم کچا راب وت د 3 فک اهداخا نامزب ور

 وج مولاشبا ایا تنک کک هات اشدای « تنسا هد راست دندو هدرک دنلب هاشداپ مار ۳

 ۳ اهم انتی کت توکل ایت یا .تمالسب

 و و × 3و ب هچ هک متسنادن انا ا ۰ یباقع کنه داتسرف ۱

E ۲دی واسه فر  Eس یارب تنگ ک تو ینوق  

 داب و تیم رو چټک + ۳

 برود هم 1 , هزا اورد هناخالابب هدش نا رای هاش اب سپ ۱۳۳

 اس یا مرسپ اب یا مدرمیم

 مدزون باب
 هتفرگ ماد مولاشبا یاربو دن ڪيم هب هاداپ کما هک دنداد ربخ باوپو

 .دندینش زورتارد موق اري را و ؟لدبم متا رفظ موق ياق یارب روا ردو + تسا

 'لخاد رهشب هنأدزد زور نارد موقو + تسا نیکی شرسپ یارب هاثداپ هک
 هاشداپ و + دنیايم هنادزد تلاح یورزا هدرک رارف كنجزا هکیناسک لغم دندش

 مولاشبا یا مول شبا مرسپ یا هک دز ادص دل زاولب هاشدابو دیناشوب اردوخ یور
 درام یا ورا تک مار د هناخم هاشداپ دزن و یبا ٭ نم رسب کا مرسپ ه

 ت

~n بم ¬ 

 ناج 0 و ناجو وت ناج هک ینخاس هنمرش اردوخ ناکدنب

 نر هوا رخ نو لر یر تم

 زورما انمیج و دناپم ننز مولاشبا رکا هک مدیمف زورماو دنا وت دزن نامداخو
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 ۱۹ لیئوس مود ها 0.۸

 دوخ ناکدنب هبو ايب ع اخ ناو دنا دنسپ وت رظنرد هاکنآ مدر

 وت یارب بشم | یان نوربیرکا هک موج س دنوآدخم اریز وکب زیوآلد ناخ
 3 © ا درب تهاوع رثدب وت اعارب الابیا.دنام دهان یک

 انو تتسشپ هزاورد دزنو تساخرب هاشداب سپ د تس نیسر وتب تقونیا ۳

 روضح موق یو تسا هتسشن هزاورد دزن هاشداپ كنيا هک دنتفک هدادربخ ارموق

 موق عیجو * دندوب هدرک رارف دوخ میخ سکره نایلیئرساو .. دندما هاشداپ

 ام نانمشد تسدزا ارام هاشداپ هک دنتنکیم هدرک هعزانم لیئارسا طابسا یاع رد

 لس اخو هداد یناهر ناینیطسلف تشکر رام هک تساواو ا نیناهر

 معدوم هدون ج دوخ یارب اروا هک مول اشباو * تسا هدرک رارف نیمزز | مولاشبا

 ۳ رخ اا ندروازابرف ارچ اش نالا سپ تا هدرم کلخرف

 ۳ ان اوې اشم تفک هداتسرف هتهک راتاییاو قوداص دزن هاشداپ دوادو

 سرم عينج نفع هکالاحو دیتسه ةهرخا سشاهناخم هاشداپ ن E ارچ

 تشرکو اینا شو دیتسه نم ناردارب اش + تسا نیسر سشاهناخم هاشداپ دزن

 وت ايا دیئوکب اساعهبیو × دیشابیم هه رخا هاشداپ ندروا زابرد ارچ سپ دیا نم

 وت رکا دروا لمب نیازا هدایز هکلب نیا لغم نه ادخ یتسین نم تشوکو ناوخخا
 عیج لد سپ + یشابن رکشل رادرس باوب یاب تاقوا ةهرد نم روضحرد

 دنداتبرق منیبهاشداپ دن نادیا هک دینادرک لیت صخشک: لش ارادوهب نادرم
 ادوهیو دیسر ندا هب هتشکرب د سپ + دیدرکرب تناکدنب یاو وت هک
 یمشو +دنهد روبع ْنْذرازا ارهاشداپ ات دندمآ لاج هاشداپ لابقتساب

 داد لات درج ناد رم اره هدف لی دوب مزا س ماینب یاریج نا

 روبع تجار ۳ شپپ و دندوب a شمداخ تسیبو شرسپ

 شرظنرد هچرهو دنک روبع هاشداپ نادناخات دنداد رویغ ارریعمو × دندرک

 یو روضح اريج نبا یمش درک روبع ندراز :۱ هاشداب د نوجو دنروا ا دیا دنسف

 e کا اتو دهدن دانسا نمرب یک ۳ ا تفک هاشداپ هبو × داتفا



 یاعراب 0 او ماهدرک هاک هک دنادیم وت "نب کاریز ٭ دهدن هار دوخ ۰

 نبا یاشبباو + م E هاگداب ماقا لایق ماننا لوا فسوی نارنج ۲1

 شعناهداد ERN ET هیورص

 زورما هک تساراک هچ اش اب ارم هیوّرص نارسپ یا تنک د واد اما + دوشن هتک ۲

E9 هک غادي ااو دوش هتشک لیئارسا در کز ولید هایت  

ENE Eسہ ا  ENیارب هاشدای و درم یهاوخن تنکی ممشب  

 کور زاو دما هاشداپ ا EE . » دروخ ےک یو 6

 شیر هنو هداد زا اردوخ یاهاپهت تشکرب یتمالسب هکیزور ات تفر هاشداپ

 ی ساعات است خو جادو ا 2
 صضرع وا +یدماین نم ایارچ تش :وبیفم یا تنگ ,اوب و هاشهای او ری ۳1

 اردوخ 2زا هک تفک تانب و رد ا اقا یا درک

 + تا كتل وت نب هکنوج مورب هاشداپ دزن كش راوس 4 تب از هاوخ

 ادخ هتخرف لغم هاشداپ اقا نک کل بش کا ماقا دزن ارت نب واو ۷

 روضح مردپ نادناخ “ییا اریز +روآ لمب دیا دسپ ترظنرد دیره ن تا ۸
 یا نفس *ناکهنووخ ایمر د ازخوخ هلو دندوب هدرم نامدرم لم هاشداپ ماقآ

 هاشداپ × مان دایرف هاشداپ دزن زاب کت اد SSS یدینادرکز اتم ٩

 مسقن ارنیمز ابیصو وت هک متنک یئوکیم نخ دوخ یاهر اکز ارکید ارچ تنک اریو

 هاشداپ ماقا چ ۳ هه را کا ن دک رغ هاخدا کاو تخ ام

 دما دورف مرر زا یداعلج یال زر و ماللسب دوخ هناخم ۲۱

rیالرربو چ دیام سیا یخ سرت رک  
 ا و CE مانعرد اا AE دوب هل اشتها بشهر رتا رایی اقوم

 اره وت تنک یالزّر هاشداپو *دوب كرزب رایسب یدرم اریز دادیم شرورپ ۳
 ما درک ضرع هاشداپب یالزرب +داد ماوخ شرورب ماشروارد دوخ اب ارتو ایب ۶

 هلاس ٩ نم + ايب ملشرواب اقای ابد هک یادت مک ز یاهلاس 0

 و مروی هک | رهچنآ معطوت "ننی ایاو مادیزیت دیو کلی نایمرد مناوتیم او متسه

 تامدا ارچ سپ دینش ماوت ارتایتفمو ناینفم زاوا رکید اي تفایرد مون مشونیم



 ۱۰ لیئوس مود لاک 6

2 

ERزوبع ارا یدنا هاشداپ هار وت نبا اذهرل × دلش اب راب هاشداپ ماقا یار ۲  

 ددرکرب تاونب هکر اذکب *دهدب تافاکم نینچ ارم هاشداپ Ba دهاوخ ۲

 ماقا ۰ ءاره ماهمک وت "هنب كنيا و مريب شیوخ ر ا شرد ا

 e ا > ا یا نسب زرد ر د ورب هأشداپ ۳۸

 نک ندزازا موق ن E ا اا ون 3 9 ۳ ۰۹

 واو داد کرا هاو دكيسوب الرب هاگداپ دکتری هاشداپ نوتچو دزد

 موف یانو ما هاش ماهنکو تفر لاجل هاشداپو ب تشکرب دوخ ناکب 2

 زاذرم عیمج كنياو 2 داد روبع ارهاشداپ زین لیئارسا موق فصنو ادوعب هل

 ادوهب نادرم ینعی ام ناردارب ارج دک هاشداییو ادن دما هاگدادرت لیارسا

 روبع ناز زا شماره اردواد ناسک عیجو ارشنادناخو هاشدایو دندیدزد ارت

 هاشداپ رد نیازا دنداد باوج لیئارسا نادرب ۳ نادرم عیجو × دنداد 4۲

 ماهدروخ هاشداپ زا یزیچ ایا دیربیم دسح رم نیازا اچ سپ تسا ام ناشیوخزا

 ارام دنتنک ادوهی نادرم باوجرد لیتارسا نادرمو ۶ تسا هداد ام یاعنا اب 2۳

 ریتح ارام ارچ سپ تسا رتشیب اشزا دواد رد ام قحو تسا هّصح هد هاشداپ رد

 نادرم یوکتنک اما متنکن ن لّوا دوخ ءائداپ ندروازاب یارب ام او دیدرمش

 درب رخ لیئارسا نادرم یوکتنکزا ادوهپ

 ةنخاون ارانزکو دوب اجنارد : ینیماينب ری ني بشه ی لا درب اهانت او ۱

 لیئارس LCL شید اه یازب و یمن وا کک

 حبش تعبان دواد تعباتمزا لیئارسا نادرم یاثو *دورب دوخ همي نکره ۲
 × دندون تمزالم ارهاشداب ملشروا ان ندرازا ادوهب نادرم اما دنتشکرب یرکب نبا

 "فاه اک یارب هک ارهعتم نز هد هاشداپو دنا ماشروارد دوخ هنا دوادو ؟

 داد رور هشاد هاکتا امر هب رد ارناشیاو تف کوب هتشاذک دوخ ناخ

 , * دندوب سوب یوی تلاح رد ندرم زور ان ناشیاو دشن لخاد ناشیا درن اپا



 اغارد وتو نک ددو هبرد ۱ رادوهب EE هاشدامام £

 نک ار کیانز ژاناما دک عج ارادوهب ات تفر ع نرو یا 0

E 1مولاشباز انب یر نب حی نالا تنک یانیاهبدوادو × درک ر یخأت دوب  

 یاهرهش ادابم ان بقاعت اروا هه دهاوخ ررض اب

 نابترکو 1۳ تاک وب دبای ییاهر ام رظنزاو دک ادپ دوخ یارب رادراضح ۷

 نب شن ندو بقاعت ةهجبو دنتفر نوریب وا بنعزا ناعاجت عیجو نابتلفو

 نوعیج رد هک یکرزب كنس دزن _ نوجو ٭ دندش هناور ملشروآز زا یرکب ۸

 ا عاد زرد + کج هاش باقی یک رکا سا

 ت تفریم نوجو هتسب شرگرب دوب شفالغرد هک یریثش دنب

 اراساع شیر باوبو یتسه تسالسب ایا زیور ×داتفا ٩

 برج گتسقرد Ea ا نم ار تسدب ۰

 ود ارواو تخر نیمزب شیاشحا هک دربورف شب ارن 1 وا سپ ۳۳ ۱

 کیو 7 بقاعت ریرکب ن عبش یاشیبا شرداربو ر درمو دزن هراب |!
 دواد فرط هکرهو دهارخ ارب ا کرد کهن دزن باوب نامداخزا

 نوجو دیطافیم شنوخرد هار نایمرد اساعو +دیای باوب بتعرد ا ۳

 وارب یسایلو دینک ارح رد هار نایمزا اراساع دنتسیایم موق ئام هک دید صخشنا

 هتشاجرب هار نابمزا نوچ ننپ دنسیایم دیام شدزن هکره هک دید اربز تخادنا ۳
 واو +دنیام تفت برکت ی دنتفر ا بقعرد نادرم عیج دش

 ناشیاو درکروبع نایریب یاو هکعم تیب اتو لب ات لیئسا طابسا عیجزا
 صاع کم تیب لټارد اروا نما ناشیاو + دندرک تسباتم اروا نس عج زیپ ٥

 اب هک موق یاعو دش ایرب راصحرباربرد هک دننخاس رهش رباربرد و
 دادرد ادصرهشزا مکح نزو + دنزاس مدهنم ارتآ ات دندزیم!رراصح دندوب باوب 11

 یو كيدزن نوجو + جوک نخست اب ات ايب کيدزن : ایا دیئوکب بای ار

 زیک ناخس تفک اریو متسه نم تفک و ۳ هک فک

 نینچ مدق نامزرد تنک نش کس نز سپ + مونشیم تفکو ونشب | ردوخ ۸
 چ دندزکیم مخ لیرما ره نيه و دنبوجم تروشم دیابم لبارد هنیاره هک د نننکیم



  olfلئوس مود باتک ۲۱

 ٩ بارخ لیئارسارد | 9 یرهش یهاوخ وتو متسه نیماو لاس لیئارسارد نم

  ۰تفک باوجرد باوب سپ * ینکیم كاله لكلاب اردنوادخ بیصن ارچ یک
  ۲۱یصخش هکلب تسین نینچ راک ٭ مان بارخ ای ک كاله هک ن مزا اشاح نمزا اشاح

 هدرکدنلب هاشدای دوادرب اردوخ تسد مارفا ناتسهوک زا یرکب نب مبشب یتسم

 كنا تفك باوب رد نز ۰ تفر ماوخ رش دزنزاو دیراپسب اهنت اروا تسا

 "وات دزن دوځ تحجب نر ا حام ۲ ھاو و وت اخیرا ارور

 ۱ک او دننخادما باوب دزن هدرک ادج نتزا اریزکب نب عیشرس ناشیاو تفر موق

 دزن میلشرواب باوب هو دندش قرفتم دوخ ٌهمخم سکره رهش دزنزا ناشیا هنخاون
 عادایو انار لارا کیلا یاب رادرس باروز شکر افا ا

  4دولیخآ نب ,طافاشوهبو ناریکجاب رادرس ماروذاو ٭ دوب نایتیلفو نایتیرک رادرس
  7تا ا دو لاک و نايا و: قود اص اکو اوو کرکت عیافو

 ٭ دوب دواد نهاکزین

 یو تسی با
 لاوس دنوآدخ - روضحم دوادو دغ طحت لاصتالا ىلع لأس هس دواد اردو

 ازانوعبج کاربز تسا هشوازیر نوخ نادناخو لّواش ببسب تفک دنوآدخو درک

 لارا ییزا نایومیچ اما) تنک ناشیاب ساوخ ارنایوعبج هاشداپو »تثک ع

 هک اید مقروخ مس ناشیا یارب لیئارس 1 تو یا و مش زا وب تحت

 دوادو رم ا دق تشاد ادوهیو لنارس ایا کو عزا لوا ج

 اردنوادخ بیصن ات مان هراثکزیچ هچ ابو مکی هچ اش یارب تفک نایومبج

 ف مهاوخجت الطو مان شنادناخو لژاشزا دنننکزریو ناینوعبج +دیهد تکرب ۽
 ماوخ اش یارب دیثوکب اش هچره تفکو ا دوش هتنک ام یارب دک

 TT 1Û nS) | lao ھە

E“ >كاله ار اب  Eرتن تفه ٭ منا یت هاب تار ۱ دودحزا مادک ز چ رد  

 حرا اشیا ات دنوش ملست اب وا نارسہزا

 هاشداپ اما | × درک ماوخ ماست ا ارت اشیا تفک هاشداپ مشکر ادب دوب دنوآدخ ۷

e 



 دلت ۲۱ لیئوس مود باتک

 نابمرد هک دنوآدخ مسق ببسب تشاد خیرد ار لاش نب ناتانوی نب تشوبیفم
 وو قومزآ هاشداپو +دوب لاش نب ناتانویو دواد نایمرد ینعی ناشیا ۸

 رتخد لاکیم رسب خو دوب نیاز لّواش یارب ارناشیا هک هیآررتخد هنصر رسپ 9

 تسدب ارناشیاو ٭ تفرک دوب ثیئاز ینالوح "یار نب لردع یارب هک ار لاش

 رفن تنه نیا و دوك ر ادب دنوادخ نوت a را هدومن ملست ن

 اا ىکا رد لر مایا | یادتبارد ن راشیاو دنداتفا مهاب

 ناسازا ناراب ات ورد یادتبازا دوخ یارب 7 اوت رک یاب هود هتصرو ١

 ماه اب زوررد اوه ناکدنرب هک تشاذکنو دینارتسک ضرب دش نیناراب ناشیارب

 هدرک لواش ةعتم هبارتخد هنصر ینازا اردوادو + دنیابب ناشیارب بشرد رحم ۱۱

 ا ا لاش یاهناوتساهتفر دواد سپ # دنداد ربخ دوب ۳
 دندوب نیدزد ناش تیب ماع و ISERIES فرک دالج شییاب لهازا

 هتنک عوبلجرد | a هکیزور رد یک ا 0 ایطسف هکیاج

 یاهناوختساو دروآ اازا ارنانانوب شرسپ یاهناوختساو ,اواش یاهناوختساو ¥ دندوب ا

 ارناتانوب شرسیو لّواش یاهناوختساو × دندرک عج زین دندوب رادرب هک ری ما ا

 رما هاشداپ هچرهو دندرک نفد سیق شرد! ربقرد نیماينب تیرو عصرد

 ۳۹ و ن چ دخ یا دندروا اج دوب هدومرف 0

 ناینیطسلف اب ننآ دورف شناکدنب اب دوادو دندرک كنج لیئارسا اب ناینیطسلف

 نزوو دیب افار دالوازا هک بوب یبشیاو دش ننام او دوادو دندو هلتاقم 1

 5 نتشڪ دصق تشاد رکرب ون یریششو دوب جرب ايو اىب

 ءاکنا ناکامی هدزک دانم از وا هیورص نیا یاشیا اما * دوغ ۷

 ادابم دما یهاوخح كنج ام ,Ek ۳ دنتنک یوب هدروخ مق راسک

 ناینیطسلف اب کنج زین ناز زا دعبو + ینادرک شوماخ ارلیئارس ا خاچ ۸

 دوب افار دالوازا زین ی یناشوح "یاس نارد هکدش عفاو بوجرد,

 مجرا یر نب نانا دش عقاو او ,بوخرد ناینیطلف اب كنج ز ابو ٭ تشک ٩

EASدیره یی  
 یایو تسد هک دوب دف دنلب یدرم اجنارد هک دش عقاو تجرد کنج رکیدو ۲:
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  elfلیئومس مود بباتک ۲۲

 یارب زین واو هاب ا تسیب ااا هک تشاد تسکنا شش كيمم وا

 ردارب یعمش نب ناتانوی دروآ كننب ارلیئارسا نوچو +دوب تش نیاز انار

 تسدبو دندوب لش تیئاز تجرد افار یارب رفن راهچ نیا +× تشک اروا دواد

 ۱ × دنداتفا شن ا6دنب تسدبو دواد

 مودو تسیب باب

 لو ا و شنانشد جی تسدزا اروا دنوآدخ هکیزور رد 2

 دن وآدخ تفکو + دون ءاشنا دنوادخ یارب | ارد ورس نیا ۱ تایل داد

 مهاوخ لکوت وارب هک نم ضع یادخ + تسا نم "تدناهرو نم علقو نم نع
 ملظزا ارم نم "ننهد تاج یا نم یاهو دنلب جرب ماجن خاشو نم ربس هدوم

 رر اوا او دک یار
 « هدومن هطاحا ارم توم یاهجوم هکا اس × تفای مماوخ یصالخ دوخ نانمشدزآ

 یاهماد «دندون هطاحا ارم تک, ئاسو ¥ دوب ۳ ارم نایصع یاهلیسو 7

E دینی« موم زمرد E vy 

1 

o 

۳1 

۷ 

۱۸ 

 اس یر نکات هنادت ساوه دیهادوح کسر ارس او یو ه مدومن اعد

 ةسراو ۳ نام یاهساساو درک شعری 1 هاکنا

 یار و 7 افترا 9

 زاورپ بش راوس نییورکرب × دوب شیاهیاپ ریز ظیلغ یز و هدومرق لوزن

 «تخاس اهنابیاس دوخ فارطاب ارتلظ × دیدرک نایامن داب یاهلایربو هدوغ !

 اا 0005 نا هک یکدشخردزا × اركالفا ارت یاهرباو اهبآ عایجاو

 ۱۶ ۱ رم ناارا دنوادح »دهن دیدرک هوا شتا یاهرکخا

 ار یریو «تخاس كکارپ ارناشیا هداتسرف اهریت + دیادرک عومسم ا

 ی ای( دک رهاط اد: یاھتمع۔ سیب دیاد رک ا یا ارناعا نیاهج

 لعازا * یو ین داب ةخنزاو واخ چرتزا هدیدرک تتفکنم نوکسم عبر

 نانشدزا ارم + دیشک نوریب ارم رایسب یاهبازاو ه تفرك ارم هداتسرف نییلع



 clo ۳ لیئوس مود تاک

 توافش زور رد + دندوبرتیوق نمزآ هکنوچ غاضخبمزاو هداد ییاهر راو لا

 عیسو ناک ارم *دوب نم هاکهکت دنوآدخ نکیل هدندۆب هایرد ارم ناشیا نم ۳

 2 ا او تفاادیخ فخر نم که داد ر و ۲

 دهاوخ تافاکم ارم مسد کزکاپ بسعو هداد دهاوخ ازج ملادع ا

 نایصع شیوخ یادخزاو «مدوف ظنح اردنوآدخ یاهفیرط هکاریز + دیناسر ۲
 فارحنا وا ضیارفزاو «تسا نمرظن دمرد وا ماکحا عیج هکنوچ + مدیزرون ۲

 * متشاد زاب رنتشیوخ ندیزرو نایصعزاو «مدش لماک وا روضحمو * مدیزرون
 یو رظنرد هکیتفادص بسحربو «داد ازج ملادع بسحم ارم دنوآدخ نیربانب ٥

 تیلماک اب لماک درم ابو ءدومن یهاوخ مبحر ارتتدیوخ محر صخ اب + تشاد ۲

 ناقلخ ےک ابو ءدون یهاوخ لمع تراهطب رهاط صخت ای + درک یماوخ راتفر ۷
 وت ناشچ ا ادا یهاوخ تاج اردنتسم موقو + درک یف هاوخ تنلاخم ۸

 اکر یاداک سیا رناشیا ا ناز تب رب ۲

 ون تناعتساب هکاریز + تخاس دهاوخ لدبم ینانشورب ارم "یکیرات 4 1:

 * مدون زیخو تسج اهراصحرب دوخ یادخ ددو هرز تا ی

 مج یارب واو هام ED EA لیکو قیرط ادخ اماو (۱

 رع نک تسکو ههوهیزا رع ادخ تشک اریز + دشابیم رپس شنالکوتم ۲

 درام لماک ارم د قیرطو  ةتسا نم راوتنا ةعلف ادخ ان يادعزا 6

 + درادیم اپرب مدنلب یاهناکمرب ارمو «دنادرکیم لازغ ئاپ لثم اراهیابو ۶

 × مشکیم | رنیجنرب ناک دوخ یوزاببو هدهدیب ملعت كنج ارم یاهتسد ٥

 × تخاس دهاوخ كرزب ارم وت فطلو هداد یماوخ نب اردوخ تاج رپسو 1

 بقاعت اردوخ نانیْشد + دیزغلن ماهياپ هک «یداد تعسو نمرریزرد ارم یامدق

 ارناشیا * تشک مهاوخنرب دنوشن دوبان اتو «تخاس مهاوخ كاله ارنانیا هدون ٩

 + داتفا دنهاوخ ماهياپ ريزو «دنزخنرب رکید ات تخاس ماوخ دروخ هدرک بارخ

 دو تام لب لب هک ایا هتک یاس وب لاستیک

 ناصخ ات « درک ییاوخ مزنم نم شبپ و + تخاس یهاوخ مخ نمریزرد 3

 نکیل دنوادخ یوسبو «تسین "تن اهر اما ,E دایرف نو یا
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 ۲۳ لیثوم مود باتک ۹۱

 لک لئعو کیم مرن نیمز رابغ لغم ارناغیا سپ + درک دهاوخن تاجا اناشیا عج
 ارمو هدیناعر یهاوخ نم موق تاصاخزا ارم وتو + مزاسیم لایاپ نیبوک ًاهجوک 44

 ارم نم ندینش دّرجبو هدرک دنهاوخ للذن نرم دزن نابیرغ *دومن دنهاوخ هم
 دوخ نخ یاهاکم زاو هدیدرک دنهاوخ هدرمژپ نابیرغ دوم دنهاوخ تعاطا 47

 یادخو هكرابتم نم خو تسا دنز دنوآدخ » دما دنهاوخ نوریب سرت اب ۷
 اراهموقو « یٹکیم ماقتنا نم یارب هکیئادخ یا +داب لاعتم نم تاجن ضص ۸

 تسوافمربو * یززلیم نوری مانشد تسدزا ارمو  یزاسیم تسپ نم ریز 4٩

O. 

1 

 نیربانب × داد یماوخ یصالخ ماظ درمزا ارم وت هینادرکیم دنلب ارم ماکدنک

 × دون مهاوخ منرت وت مانبو متنک ماوخ دمج اهتما نایمرد ارت دنوآدخ یا

 دیدب ارتمحر شیوخ جسم یاربو هدیانیم دوخ هاشداپ یارب ي

 دب دابالا دبا ات یو تیرذو دواد ةهجم ۷9

 موسو تسيب باب

 دنلب ماتمرب د ف E تاج ادا ناک تسسا یا

 ج حور * لیئارسا نیریش غمو  بوتعی یادخ جسم ه دیدرکز اتم
 هدش ملکتم لیئارسا یادخ چ دیدرک ی راج مابزرب وا مالکو هدش ملکتم نم

 ابو ءدشاب لداع دك ینارکح نامدربرب هکتا «تفک ارم لیئارسا ضصو
 باقا هکیتقو |۰ حص ینانشور لثم دوب دهاوخ واو + دیا تمطاس یبرتادخ
 ۱ یر نا میم شلع هکیماکنه حباب سیب هديا عولط

 هک یک هتسین نچ ادخ اب سو دنا * نارابزا دعب یدنشخرد

 تاجن ا وا «تسا کمو هسارآ زیچ ههرد هک «تسا هتسب نم اب ینادواج

 ل اعیلب نادرم عیج نکیل + دهدین ون ار ااو

 ۳ ا ادا کیس هدوتس هتخادنا روید کک دیباهراخ لثم

 اا E اکو
 تسا نیا تشاد دواد هکیناعاجش یاهمانو ٭ دش دنهاوخ هنخوس شتا اب دوخ



 ۷ ۲۴ لوس مود باتک

 هک دشاب یننصع رتیدع ناه هک دوب مشيلاش رادرس هک ینوکح تبشب بيشوي

 راز اعلآ ازا دو ر گيرد ار :اشیاو نیرو ۹

 kb 0 دندوب هتفر نر ۳9۳ ا كش 1 "َ ۳0 ۳

Eیی شدو وب و بت  

 و نا رم ا موئو وب اا قز هز ةمطق ا 2 ۳

LS ahs SRDS ۲ 

 هوش واش ی فن هسو × داد ٍییظع رفظ دنوآدخو دات تک ۲

 مئافر قداورد ن ناینیطسلف رکشلو دندمآ مالدع ̀ داصح تقورد دواد 2

 ناینیطسلف لوارقو دوب شیوخ ذالم رد ر دوادو + دندوب هدز ا ٤

 هزاورد دزن هکیهاچز ر رک شاک تفک هدوف شهاوخ و ٭ یک تببرد 0

 نایمزا !رناینیطسلف رکشل عاجت درم هس نآ سپ EEE ہا مم تیب ۳

 دواد دزن ارناو دنتشادرب نینک تسا مم تیب ءزاورد دزن هکیهاچزا ار هفاکش

 دنوآدخ یا تفکو + تخسر دنوآدخ ةهجب ارن 5 اک اوخغ اما دندروآ ۷

 دوخ ناج رطخم هک تسی ناسکنا نوخ نیا رکم مکب ارراکنبا هک نمزا اشاح

 یاشیباو اا وکر هس نیا هکیراک هدشونب هک ت ساوخغ ةه ازا دنتفر ۸

 ۰ تصس

 هداد تکرح رفن دصیسرب اردوخ ٌهزینو دوب رفن هس رادرس هیورص نب باوپ

 9  تفای 2 هس نا نایت 2 ْ اشب

 ا رسپ ود دوب 5 یاهاک کیست 7۳

 تشک اریئرصم مادنا شوخ درمو ٭ تشکب اربریش لش و رف مرفحم فرب زورردو ۱

 ارنینو تفر یتسد بوچ اب یو دزن اما تشاد نی دوخ تسدرد یرصم ا

 13 ےس

3 

 اراهراکنیا عادایوهب نیا وهایانبو + تشک شدوخ "زین اب ریو دوبر یرصم تسدزا ۲

 هس ناب نکیل دش رتّرکم فن ی نازاو »۴ تفاي مسا عاجت دره نآ نابسردو درک ۲



 ۲ ليوم مود باتک ۸

 پاوی ردارب لیئاسعو +٭ تشاک دوخ تروشم لهارب اروا دوادو دیسرن لّوارفن ۶

oیاقیلاو یدوّرح "همشو × یم تیب یودود نپ ناناحاو دوب رنن یس نازا 3  

 یانوبمو ینوتانع رزعیباو ٭ یعوقت شیفع نبا اریعو یطلف صلاحو *یدورح ۷

 او ینافوطن ةنعب نب و + م یوخآ نرو ِ

e 
  E, (۲تومزعو . E e * Eهم ا ۳۳۹

 یقاکعم نب | یابضا ی نب طلفیلاو ا نب ماخاو یرارح مشو 1

 نب لاجو * یبرآ " یارعفو رک یکصد * ینولیج لقوتیخا 0 لا 5 ا

 نارادحالس هک یتوریش ' یارخنو یومع يتلاصو + یداج "ابو هبوصز ناتا ۳"

 هک یتح یایروا و * یرتب براجو يرتي یاریعو دندوب هیورص نب 9 ی

 ٭ دندوب رفن تفهو یم ایا عیج

 مراهجو تساب باب

 ا ناشیارب اردواد سپ دش هنخورفا لیئآرس اربرکید راب دنوآ دخ یخو ی

 گ باوب : دوخ رکن رادرسب هاشدایو +رامثب ارادوهیو لیئارساو ورب تنک

 موقهدرک شدرک شرب ان نادزا لا طابسا ماترد نالا تنک د وب شهاره
 ارموق ددع وت یادخ راس تک هام 3 ٭ ادب ارموف ددع ان راثب ٣

 ماقا ارج نکیل دنیب ارتبا هاشدای ماقآ ناشچو دک هدایز نادنج دص دشاب هچره
 بلاع رکشل نارادرسو باویرب هاشداپ مالک ام عدراد لمعنیا شهاوخ ادای <

 نوری لیئارسا موق ندرش یارب هاشداپ روضحزا رکشل نارادرسو تو دمآ

 داج یداو طسورد هکیرهش تسار فرطب ریعورعرد هدرک ا نر اواز ر
 سر و هک ۳ 4 25 3 ۰

 نادهبو دندمآ یشدح متحن نیمزو داملج هبو + دندز ودزآ تسا ریزعی لباقمرد

 کا

0 

 ینایوح یاهرهش یاو روص ةعلفبو + دندز رود نودیص یوسب كیسر عب

 هتشک نیمز ارد نوجو × دنتشذک میشرش ات ادوهی بون و ا

 مه مح < ےل

 ی "ینج درم رازه دصعشم لیئارسا زا داد هاشدایب ارموق ناکدش هدرهش



 مدیزرو یییلجع هان ی ی Rob ak ,یسک نات

 ا را هناتجا رایسب گاز "انب ۳ یا لاحو

NNR e en ۱۳وت شی زیچ 2 نینچ  

 سپ + مروا وا لع. تی یارب ات نک رایخا دوخ یارب اراماز | یکی سپ مراذکی ۳

 ی ابا تفکو حا رخ ارو ۱ هما دواد درت داح

 اع ارت ناشیاو قاب راف دوخ نان د روضحزا هام هست دوش ضراع وترب

 هک نیبب هدون صيت نالا سپ دوش عقأو وت نيمز رد زور هس ابو اي دنڪ
 متسه یدت تدشرد تیک دا دواد # مربب باوج هچ دوخ "همنتسرف دزن 5

 نانا تسدبو تسا میظعوا یاهتجر هکاریز مبنيب دنوآدخ تسدپ هکنیا ان

 داتنهو داتسرف نعم تقو | ج ناز ۱ یا ارب ؛ ایو دنوادخ سب 0

 ملشروارب اردوخ تسد هتشرف نوچو + دندرم شرت ات نادزا موقزا رفن رازه 1

 ارو ر 2 تو الب ناز ات كاله ارنا ات ۳

Nتیخابیم كاله ارموق > و 2 نوجو و و یبویی وز کر  

ES miهر 0 نرهرب وت تسد ا ع  

 یارب یسوبب نورا هاکنمرخرد یعذمو ورب تفک سا دواد دزت داج زورناردو ۸

 هدومرف سس دنوآدخ هکنانچ دا مالک قاوم دواد سپ ۲ نا ا , دنوآدخ ۱

 یو دزن هد ک دید ارث شن اک دو هاشداپ هتخادنا رظن هنوز نوچو * تفر دوب ۳۵

 * دون میظعت هداتفا نیمزب دوخ یورب اداب روضحع ا هنورآ ۹

 ارهاکتبرخ ات تنک دواد تسا مآ دوخ نب دزت ارج هاشداپ اقآ تنک هنورآو ۳

 هنورآو + دوش عفر موق زا ابو ات مبان انب دنوادخ یارب 9 مر وت زا ۲
 دک ینابرق هتفرک دیا دنس شرظنرد ره هاشداپ ماقآ درک ضرع دوادب

 * مزیه ةهجم ناواک بابساو اهموچو ینتخوس نابرق ةهجم ناواک كنياو



of. ۰۳3 لیئومس مود فا  

 "تیادخ هره تفک هاشدابهب هنورآو دهدیم هاشداپب هنورآ هاشداپ یا ارهه نیا
 ماوخ وت زا تسیقب هتللا هکلب ن تفک هتورآهب هاشداپ اما. * دیامرف لوبف ارت ۳

 سپ دینارذک ماوخن تمبتیب ینتخوس یاهینابرق دوخ یادخ هوهب یاربو تفرک
 یارب ییذم نارد دوادو »« دیرخ نقن لاقنم ءاجهب !رناواکو هاگنمرخ دواد ٤

 ةهجم دنوآدخ سپ دینارذک یتمالس عابذو یننخوس یاهییابرق هدوم انی دنوآدخ
 د« دش عفر لیئارسا زا ايو و دومرف تباجا نیمز



 ما

 ص ۰ _ ےس

۳ 

1۲ 

 لّوا با
 مرک نکیل دندیناشوپپم سابلب اروا دنچره دش دروخاسو رپپ هاشداپ دوادو

 ا دنبلطب ناوج یک هاشداپ ام یاقا ےک دنتنک ار شنامداخو د
 : کد اشداپ ام یاقا ات دباوخم وت شوغآ ردو دیا یراتسرپ ارواو دتسیاب ءاشداپ

 ار هیقوش كشياو دن دییلط رظنم وکین یرتخد لیئارس ج یاترد سپ *دوشب
 ارءاشداپ و وب رشت رج وا ناو *دندروآ وا هاشداپ دزن اروآ هتفای

 و هاکنا × تخانشن اروا هاشداب امآ ایم تمدخ اروا هدون یراتسرب

 امار دوخ یاربو دون ماوخ تنطاس نرم تک هتشارفارب ارتتشیوخ تح
 اروا شردبو *تخاس ایم دنودب یو یور شپ هک اررفن هاج و نارا

 رایسب زین واو یکیم نانچو نینج ارج هک دوب هتنکنو تیناجنرن شرع مايا یاترد

 هبورص نب E < دوب نیاز مولادبازا دعب اروا شردامو دوب مادنا شوخ

 نهاک قوداص اماو +دندون تناع۱ رانودآ ن اشیا O و

 دندوب دواد نازا هکیناعاجتو یبرو یبمشو ین نانانو عادایوهب نیا وهایانبو

 هک تلحوژ كنس دزن اهیراورپو ناواکو نادنفسوک اینوداو +دنتفرن اینوکآ اب
 میم اب ارهاشداپ نارسپ شناردارب یاو دوم عذ نوا اقا نيع ينا

 e یت ناتان اما *دون توعد دندوب هاشداپ یرامداخ هک ادر نادرم

 نابلس ردام م عیشتب هب هب ناتانو +درکن توعد ارنایباس 3 رداربو ناعاجتو

OIدواد ام یاقاو سو اینوُدَأ هک یدینشن ایا  

 ا ر اجو دوخ ناج ات مد تروشم ارت اب لاح سپ +دنادین

 یارب وت ای هاشداپ مات یا کیک نش لخاد هاشداپ دواد دزنو ورب ٭ یناهرب



  offناهاشدای لّوا باتک ۱

 واو دش دهاوخ هاشداپ نمزا دعب نامیلس وترسپ ی مق دوخریگ

 ۳ ٠ اه هافداپ ارنا ارچ نیا دهاوخ نم " 8

 ناو کز دما ماوخ وت زا | هاشداپ اب اجنارد زوته ون

 و نوا اهدای دارد ا هاشداپ دزن عبشنب سپ ر ماوخ ۰

 مظفن ارهاشدای نش خ حشتو ٭ دونم تمدخ ارهاشداپ هی كشياو 11

Sl, ۷یا تفك ابو وا ٭ تسا نش هچ ارت  a 

 ی دهاوخ ۳۳ ادم لالی رسپ کات رخ مف شیوخ یادخ

 هاشداپ ماقاو تسا نش هاشدای اینودآ كتا لاحرو ا یک رب ۸

 هاشداپ نارسپ هه هدرک عذ ۱ نا هک ی کو + درادن عالطا ۱۹

 توعد ۳ ام ِِ ما 9 توعد رک رد و اويو نهاکر ات اییاو

 ۱۳ ۱ و مسن لنارسا مات نایشچ هاخداپ ما 4 تسا هدومنت ۲,

 0۳9 ها یو یر هک تسک هاشداب ماقازا دعب هک یجد ربخ ۲۱

 مرسپو نم هک دیاوخم شرخ ناردب اب هاشدای ماقا هکیماکنه دش دهاوخ عقاو

 نانان تنکیم نخ هاشداپ اب زونه وا نوج كنباو ر درب مهاوخ رّصقم نامیلس ۲
 ۳ ۱ مات دل هک ,دنبنک مداد ربخ ارهاشهایوپ دخ لخاد, زيا یف ۳

OE ۳1کر ناتانو دون مظعت ارهاشدای هش خ نیمزب ور تمارد  

 ا  دهاوخ هادا شزادمب انودآ هک هتک روت ۳آ هاشدات ماقا

 نادنفسوکو اهیراورپو ناواک تش هناور وا زورما هکاریز «تسشن دهاوخ ٥

 هدرک توعد ارنهاک ر انایباو رکشل نارادرسو هاشداپ نارسپ ةهو هدون حذ رایسب

 تنز هاشداپ اینودا دنیوکیمو دنلوغشم برشو لکاب شروضحم ناشیا كنياو تسا

 ان تاننبو عادایوهب نبأ وهایانبو نهاک قوداصو ارم تاونب نکیل ٭ دناب ٩

 ربخ تاتنیب ایاو مت هاخداب ماقا بناج زا راکنیا ۳ ٭ تسا درک توعد ۷

 هاشداب و کو ا EE E ماقازا دعب هک یدادن ۸

 روس دمارد هاشداپ روضح وا سپ دیناوخم نم دزن | ار عشب ب تفک باوجرد

 ارم ناج هک 5 دتوادخ تایع ممق تاک هدروخ دکوس هاشدایو +داتسیا هاشداپ ۴

 هدروخ مسق لیئارسا یادخ ینو یارب هکنانچ * تسا نینامر اپکتت مامزا ۲



off RE AEE A E 

 e یاجم واو دش دهاوخ هاشدای نم زا دعب نايل وت رسپ هک نک

 و E +: دروأ وا مهاوخ لب زور ا روط نایب تسشن دهاوخ 4

CTدوادو چ دن اچ لنز دبابات ءال دواد ماقا تنکو دون مش اتم  E5 

 ناشیا سپ دیناوخم نم دزن ارعادایوهب نبا وهابانبو بن ناتانو نهاک قوداص تنک
 هارش ارشیوخ یاقا ترکیب تفک ناشیاب هاشداپ و ۲ كن دلش لخاد هاشداپ روضحم ۲

 دیر نوح ار روا یی نت اس م سد د رادرب دوخ

e Ço۳ وا ان دیار یو بتعرد جی چ دن اب ننز ۳ و 1  

 هک مدومرف رومام ۳ واو دش دهاوخ هاشدان نم یا و او د مو یک

 تفک هاشداب باوجرد عادایوهب نبا وهایانبو * دشاب اوشپ + ادو و لیئارس ارب ٩

 د ماقآ اب 9 هکنانچ و کب نینچ زیب هاشداب ماقا یادخ ۲ ۷۳

 ها دواد ماقا یس ا ۳ ۷ دانم ایلیت 0 نیمه ا هد وب

 نایت و ت و و و ا ۸

 + دندروا نوعنج ار واو درک راوس E8 واد رطاقرب , نیس هتفر نایتلف

 )ان نوجو ِ ي ار ناییلس هتفرک همبخ زا ارنغور هح نهاک ا ۳۹

 یو ره موق اک چ اعب لنز هاشد اب نا اک و اک او 7

 ناسا زا 2۳ و هکی دحم دندو؛ یداش مظع حرفبو دننخاون یان موقو دندمارب

 ندروخزا نوچ دندوب وا اب هک ادا ضرب ا دا * دشیم ی 3

 نیا تسیچ تنگ دک ارا کیا راک اش نوچو كندیتشارتیا فنتفای تعارف

 نب نانانوی كنيا تنکیم نخ زونه وا نوجو  *رهشرد بارطضا یادص ۳

 + یروآی کی ربخو یتسه عاج درم 9 هکاریز ایی تک انوداو دیسر نهاک

 EN RES DS E KD تک نوه آر

 عادایوهب نیا وهابانبو یبن ناتاتو نهاک قوداص هاشداپو * تسا هنخاس 6

 دم هاا ا واو ن وا ۳ نانرکو

 0" ٭ دیدینش هکیئادص و ۳۳.



  ortناهاشدای لّوا باتک ۳

Svتو ا اکیا اضیاوا اتتا هدر سولج تنعطاس  
 اروا یبرکو لضفا وت مازا ارنامیلس مسا وت یادخ دنتنک هما هاشداپ دواد | یاقآ
 نینچ زین و + دون نجس دوخ رتسبرب هاشداپ و دنادرک ظعا وت اکا ۸

 نم دنیشنب نم یسرکرب هک ریسک ورما هک لیئارسا یادخ هوهب داب كرابتم تفک
 نق ناتیرت شا نانایم یا انا ندا ارنیا نم ناشجو تسا هداد 44

 تساخرب دش ناسرت ناییلش زا اّیودآو * تفر دوخ هارب سکرهو دنتساخرب ه.
 اتودآ كني هک دنتفک هدادربخ !رنایلسو × تفرک ارحب ذم یاهخاش نش هناورو ها

 زورم ۱ هاشداپ نامیلس هک دیوکیم هتفرک ارعیذم یاهخاشو دسرتیم هاشداپ ناییلس زا

 رکا تفک نامیلسو + تشک د هاوخنریشمشب اردوخ نب هک .دروخم ممق نم یارب هآ

 تفای وارد یدب زکا اما داتفا دهاوخن نیمزرب شیاهومزا کی دئاب مماص درم

ofتم و و وا عیذم دزن زا ار وا ات داتسرف هاشداپ ناییلسو + درم دهاوخ دوش  

 » ورب دوخ ناخن تفک نامیلّسو دوم مضت ارهاشدای ناییلص

 قد اپ
 ٭ تفک هدومرف تیصو رنامیلس دوخ رسپ دش كيدزن دواد تافو مایا نوچو |

 یادخ هوهب یایاصو * شاب ریلدو یوق وت سپ موریم نیمز لها یی هارب نم

 ارب و تاداهشو ماکحاورماواو ضیارفو ان كولس یو یاهقیرطب هتشاد هاکن اردوخ

 هکییاج رو یک هکیراکرهرد ان ان تظفاحم تسیونکم یوم ةاروترد هکیعونب

 هدومرف نم ةهراب ردهک اربمالک دنوادخ هکنا اتو + یشاب رادروخرب یان هجون ۽

 ئاب و لد یاب هدومن ظفح ارشیوخ هار وت نارسپ رکا هک دراد رارقرب تسا هتنکو

 لیئارسا یبزکرب هکیسک 0 هک نیقی دنیا كولس یتسارب نم روضحرد دوخ ناج

 ینادیم درک نب هیورص نب اوب هکارهچنآ وت رکیدو * دش دهاوخن دوقفم دنیشنب ٥

 ارناشیاو درک رب نیا اساعو ری نب ریا لیئارسارکشل رادرس ود اب رها ینعب

 تشاد دوخ کی هکیدنبرکرب کنج نوخ هنر ص نیحرد ار كنج نوخو تشک
 یوم هک دابمو ان لع دوخ تکح قفاوم سپ * دیشاپ دوب شیاهیابب هکینیلعنربو 7

 ان ناسحا یداعلج "یالزرب نارسپ اب اماو *دور ورف ربقب یتمالسب وا 2

 م

< 



۲۱ 
11 

 ۵ ۲ ناهاشداپ لّوا باتک

 قد هکیماکبم نامبا هکر تان نفرپناکدنروخ لمس زا :ناشیاو
 ییماینب یاریج نبا یعمش كنياو + دندما نینچ تیر مدرکیم رارف ایا
 درک نعل ضس تنعلب مدير ماه هب کیزوررد ارس واو تسا ون هیتر زا
 35 ر هک منک هدروخ مسق 7 ا ےک لایفتساب نوچ نکل

 ارتا یتسه کد ریز راشم کدوم یا ۾ تشک هاو ریتم

 سب بروآ دورف نوخ اب ریفب اروا دیس یاهیوم سپ ینادیم در | اب هک

 لاب کاو یک کیا رک دز هد ایا دیار ناو اب ارواح

 یس ملشرواردو درک تنطاس نوربحرد لاس تنه دوب لاس لهچ دونیم تنطاس

 یب دانو تیپ مواد ر یسرکرب ناییلسو + دون تنطلس لاس هسو
 5 دا حس دزو تک سس او + دیدرک راوتس اس وا

 مراد یفرح وت اب تفک سپ * یتمالسب داد باوج وا دما شورا نر یک

 یور لیئارسا هاتو دوب نش نم اب تنطاس هکینادیم وت تفک  وکب تفکو ا

 مردارب نآ زا هش لتعم تطام اما مان تنطلس ان دندوب هدرک لیام نب اردوخ

 تلئسم مراد وت زا یشهاوخ نالو + دوبوا نازا دنوآدخ بناجزا هکاریز دیدرک

 اریز ینوکب هاشدای ناییلسب هکنیا انف تفک *رکب تفک اریو وا نکم در ارم

 تفک "عبشتب ٭ دهدب ینزب نم ارهینوش كیا ات درک دهاوخن در ارت شهاوخ
 هاشداب ناي در "عبشتب وب 6 مهاوخ وت یارب هاشداپ دزن نم بوخ

 مظعت اروا هتساخرب ياغ یلب هاشداپو 2 وا اب ات دنلخاد

 تاد وام كتریواب اک داد اد ام دھکا د رنو ول روم

 ماف لاوس ون زا هک مراد ینزج بلطکی درک ضرع واو ا تسشنب یار
 * درک مهاوخ در ارت بل 5 مزاوجی مرد او یا تیک هایی اسد تاج

 ردام هاشداپ ناییلس + دوش هداد یزب دا تردارب ۳ كا تنک وا

 زین ارتبطلس یدییلط امد اتم ار هوش تلا ارج تانک هان باوج اردوخ

 رانی ةهجب مر وا دیجب مه تسا نم كرزب ردارب وا هکنوچ نک بلط یو یارب
 هدروخ سَ دوخ هاشداپ اےس oe تاو زی مو نهاک ۲۲

 دوخ ناج ررضب ارنا انودا رکا دیان لمع نیا زا هدایز هکلب نیا لغم نب ادخ



 ۲ ناهاشداب لوا نکا 1

 مت "ییرکرب ارمو هدوم راوتسا ارم هک دنوادخ تايح مق نالاو  دشاب هتنکن ۶

 زورما انودا هک تسا هدرک ابرب دوب هدوف تعو هکیروطب مارب ةناخو تیناشن دواد
 ریو واو داتسرف عادایوهټ نبا وهایانب تسدب هاشداپ نامیلس سپ ٭د تھا ۳

 وت هکاریز ورب توتانعب دوخ هءرزب تنک نهاکراتاییب هاشداپو دم هکدز ۲۷

 ارهوهب دنوادخ توبات هکنوچ تشک اون ارت زورما نکیل یتسه لتق بجوتسم

 کا ایم زودی یاو یائردو راس كايف دواد مردپ روضحرد

ENE ۳۷را ابرد هکاا و9 دخ مالک ات دوغ جارخا دنوآدخ تناهک زا  

 طلب داور ا نن × دنا درک لماک دوب هک هولیشرد ل لع نادناخ ۸

 دام اناتتودا ايار هکاریز تفرك ارعیذم یاهخاش هکر اف دنوادخ ةميخ

 هک دنداد ربخ ارهاشداپ ناییلسو دوب هدونن تسباتم ارمولاشبا دنچره هدرک ٩

 وهایانب نامیلس سپ تسا حذم یولهب كن ر در زن 0ع

 لخاد دنوآدخ هم وهاینبو * شکب ارواو ورب تفک هداتسرف ارعادایوهب نیا ۰

 مريميم ابا هکلب ین تفک وا ايب نوریب هک دیامرفیم نینچ هاشداپ تفک اروا تش
 هداد باوج نی نانجو هتنک نینچ اس هک فک وفا هاا هب وهایانب و

 نوخ ات نک نفد هتنک ارواو ان لع شنخ قفاوم دومرف اریو هاشداپ *تسا ۷
 دنوادخو + یئاغ رود مردپ نادناخ زاو نمزا دوب هلخر ا هک اریهاکیب ۲

 10 یا زا هک جز ر دا2 هکیباتیلبتس تیادزک دمار خاد شد رخ رسرب ارفاوخ

 تشادن عالطا دواد مردپو 1 ارناشیا هدزوا مونف تن دیبا رکو

fیس ۶ یک ادرار نا عو لیئارسا رکشل رادرس رین نب ری ینعب  

 شیرذو دواد یارب و تشکد هاوخرب دبأب ات ش شترذربربو باوبررب ناشیا نوخ

 سپ دزی دهاوخ داب۸دبا ات واد بن اخیر ھاو | شنادناخو ۶

 نقد دوب ارحرد < ا ارد اواو تشکر ریا هر عادایوهب نبا وهايانب

 درک بصن رکشل یزادرتب شیاجب ار عادایوھب نبا وهایانب هاشداپو +دندرک ۵

 نناوخ اریمش هداتسرف هاشداپو * تشاک راتایبا یاج رذ ارتهاک .قوذاض هاشدایو ۷

 ما جا زاو وش نکاس اجنارد هدرک اب ملشروارد ةناخ دوخ ةهجب تنک اريو

 ینافروبع نوردق رپتزاو یور نوریب هکیزوررد نی ارز +ورم نوری فرط ۷



 ۷ ؟ ناهاشداپ لوا باتک

 ءاشداپ یعمشو × دوب دهاوخ تدوخ ر سرب تنوخو درم: اوج هتلا کلا ۸

 لمع نینچ تاننب تسا هدومرف هاشداپ ماقا هکیروطب ت علماو نت کیا ےک

 یاضتنازا دعب اما *دوب نکاس ملشروا رد رایسب یاهزور مش سپ دون دهاوخ ٩
 رارف ج هاشداپ هکعم نب شیخآ دزن یمش مالغ ود هک دش عقاو لاس هس

 هتساخرب یمشو چ دنتسه تجرد تنامالغ کلنیا هک دنتنک هداد ربخ اریعمشو 1.

 همه شوا اش نور تب شا دزن شنامالغ یوبتس و تسارایب اردوخ غ0

 ملشروازا یمش دنیاو الغ یو ته درد جواب وضو است مفر

 رب e دناوخ اریعمش هداتسرف هاشداپو و هتفر تَجهب ٩۳

 کورب اج رهبو کوش نوریب گیزوررد نکن دیکأتب ارتو مدادن ۳ ق دنوا دم ارت

 متق نسب *تسا وکین مدینش کی یک ارم وتو درم یهاوخ هک نادب نیقی 4۴
NE TAET 33ات تنک کس شاداب چ یتشادن کن ارج مدومرفرما وتب  

 دنوآدخو ینادیم هدرک دواد نم ردپ هب هک دراد ار کا

 يشرك و دوب دهاوخ كرابم هاشداپ ناییلسو + تسا تینادرکرب ترسب ارت ترارش هم

 با ومایانب هاشداپ سپ +دنام دهاوخ رادیاپ دباب ات دنوآدخ روضحرد دواد 7

 تسدرد تنطاسو درم هک دز اروا هتفر نوری واو دومرف رما ارعادایوهب

 د دیدرک رارقرب نرامیلس
e 

 موس باب

 ارواو تفرك ارنوعرف رثخد هدون ترهاصم رصم هاشداب نوعرف اب ؛ ناملسو ۱
 شفرط رپ ار ملشروا راصحو دنوآدخ ةناخو دوخ ناخ یاب ات دروا دواد رهشب

 مسا یارب ةناخ اریز دندینارذکیم ینابرق دنلب یاهناکیرد موق نکیل + دک ماق ۳

 ردپ ضیارنب هتشاد تسود اردنوآدخ نامیلسو + دوب تشن انب نامزتا i E ا

 روخمو دینارذکیم ینابرق دنلب یااڪمرد هکنیازج دوفیم راتفر دواد دوخ

 دنلب ناکم هکاریز دنارذکب ینابق اجنارد ات تفر نوعبجم هاشداپو +دینازوسیم +
 دنوآادخو + دینارذک ینتخوس "ینابق رازه حیذم نار ناییلسو دوب نآ مع ه

 بلط مدب وتب هک را تنکا ادجو دشرهاظ بش باوخرد نوعبجرد نامیلسب



 تلادعو يسا E ۹ دواد مردپ تاك ای وت تفک ناییلس ٭ ا

 وا یارب ارمظع ناسحا نیاو یدونیم ملفع ناسحا دومنیم راتفر وت ابهلس بلقو

 نمو خاس هاشداپ دواد مردب یاجم اردوخ كنب وت نم یادخ ب یا نالاو ۷

۹ 

۱۰ 

 د ۱

 یس

۳ 

۷ 

 ی ۸

۹ 

۲۰ 

 هک وت موق نابمرد تادنبو +مغادیفن ارلوخدو جورخ هک ا لنط

 × درک باسحو درمش ناوتن ارناشیا هکیدحم دنریثک هک یییظع موق مسج نیزکرب

 زیم دبو كن نایمردو مان یرواد ارت موق ات امرف اطع میف لد دوخ نبی سپ
 بت نياو هوره ی در

 لس در دوخ یارب ها یدیلط ناشیوخ رب ی یتساوخ 8

 ارفاصنا ات یتساوخ تکح دوخ ةهجم هکلب یدیلطن A ناجو یدوهن

 هکیروطب مداد وتب مییفو مکح لد كنياو مدرکو ت مالک بمحرب كنا * یففب

 زیو * تساخرب دهاوخن وت لثم یک ون زا دعبو تسا هدوبن قوت لثم وت زا شپپ

 (یاترد هکیدع مدومرف اطع وتب ارلالج مو تلود مه ینعی یدییلطن اره

 نس یامهاررد رکاو + دوب دهاوخن ناهاشداپ نابمرد وت لثم یک تیاهزور

 هاکنا دوم كولس دواد وت ردپ هکیروطب یراد هاکن ارم رماواو؟ضیارف هدومن كۇل

 دزب كنياو دلش ادب جن طرح سپ a لیوط ارت ِ

 هیناز نز ود ا نی ی و یا یارب تود شال /

 لا e نانز نازا کب 3 چ شروضحرد نتا د

a r ta,بشردو ۳ ها  e9 ۳ 9 رب کا ریز درم  

 نم یولهپزا دوب باوخرد تزیک هکیتقو ارم رسپ هتساخرب بش فصنرد واو

 نادادمابو +دام نم لغبردا اردوخ وارو تشاذک دوخ لغب ردو تھک ۲

 وارب حص تفورد نوچ ما دوب هدرم كنيا مد ریش اردوخ رسپ ات متساخرب نوچ



 ort < ناهاتداپ ل واب

 هکلب ین تنکر کید نز + تسین وو سس 71 مدرک هاکن ۲

 هدرم سپ هکلب ین تفکر کید ن راو تساوت نآ اس اا زا ثنز

 ںی  دندرکیم هم اکم و نم نآ زا تنز رسپو تب ناز زا ۲

 زا دومی و ا زا طنز ارب نيا هڪ ديوکي نيا تنک ءاشداپ

 + تسا نم نآ زا هنزرسبوو سا وتنارزا هدرمرسپ هکلب یف دیوکیم نآ ناو تساوت
e 4تجروا وا ءاشداب روضجم یریشمش سپ دیروایب نم دزن »: 

  Toارشفصنو ناب ار شنصنو دیت ام میقن هصح ودب ارمنز رسپ تنفک هاشداپ و 1

  1هاشدایب تت شرسپرب قند هکنوچ دوب وا نازا تنزرسب هکیزو < دیهدب

 مات ا یا تنک هدرکض رع  AEEوا اب دینکم کره

  ۱۷رم ۱. هاشداپ هاکتآ × دامن مسقن اروا اوت یاو هنو نم ناز اکا

 ٭ تسا نیا شردام هکاریز دیشکم هتبلا ارواو دیهدب واب ارلنز رسپ تفك هدومرف

  ۳/۸ریز دندیسرتب هاشداپ زا دندینش دوپ هدرک هاشداپ هک اریکح لیئارسا یا نوجو

  1+٭ تسا وا لدرد ندرک یرواد ةه ییادخ یک هک دندید

 نا
 تشاد کیا رادیو ٭ دوب هاشداپ لیئارسا ییامرب هاشداپ ناک

 ۳9 نابتاک هثیش نا نارسپ ارسپ یخأو فروع + نهاک قوداص نبا وهايررع

 راتایاو قوداصو رکشل رادرس عادایوهب نب | وهایابو * راکن عیاقو دولیخآ نب

 تسودو نهاگ ناتان نب دوبازو ءالکو رادرس ناتان نیا وهایززعو + نانهاک
 + ناریکجاب سیر ای یہ مارنودآو ها رظان راشبخآو .هاشداپ صلاخ
 شنادناخو هاشداپ كاروخ ةهجم هک ت شاد لیئارسا اقرب لیکو هدزاود نامیلسو
 ناشیا یاهمانو +دیدیم كرادت لاسرد هاکی ناشیا زا كيره هک لب کان كرادت

 سم تییو میاعشو صقامرد رفدنیو + عارفا ناتسوکرد روح تسا نیا
 5 ك 9 ۲ ساب

 و 3 نیمز ِ کوس a تب

 0 ریز 5 ن هک ۳۳ ۳ ۳۳ ام ۳۳ نبا 3 1
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 . NS ofناهاشداپ لوا ٤

 یارقەك داعلج نوم ارد رباج و × ماعمقي ۹۹ یفرطنا ت هاو ل اتم نواشتیب و سیا ۳۳

 وام هاب ۲ ناشابود هک بجز اینو دفا وا چد کم نب ريعاي

 نب بادانیخآو *نینرب یاهدنب تشپ اب رادراصح كرزب رهش تصش ینعی تشاد 4

1oک یلاتنرد صعمیخأاو × مانحشرد وع  SETAهتفرک ینزب ارناییاس رتخد  

TAYراکاسیرد حیوراث ن , طافاشوهب و + تولعبو رد یاشوح نبا  + 

 نوک تیالو هک © داعلج OT چ نیماينب رد الیا نب |[ ۰

 دب دوب ۷31 ناز نوح ئیاهننب واو دوب ناشاب هاشداپ جوعو ۳۳۳ هاشداپ

 یداش هدوف برشو لک او دندوب هراشیب ایرد راک كير لثم لیئارساو ادوھبو ۰

 تو ف نیمز ات (تارف) رهن زا یاترب ناییلسو 000 دک ۲

 تمدخ شرع مایا یيانرد | اناما دراو دوښیم سس دحرس

 چوم برو رک تصشو مرن دا کیلو ره یارب ناییلس ةقوذاو + دندرکیم ۲

 و ءاو اهلازغ یاوس دنفسوک دصو هاکارچ زا واک تسییو یراورپ واک هدو ۲

 عیجرب رغ ات جفت زا رهن یاروام ییاقرب هکاریز ٭ هبرف یاهغرمو اهنزوکو ۶
 و م شفارطا ةمہ بناج ره زا ارواو دویم ینارکح رهد یاروام كولم

 نایلس مایا یاترد 2 ات ناد زا دوخ ریو ٌومریز یکره لیئارساو ادو بو ٥

 «دزاودو شیاهبارع ةهجب بسا روخآ رازه هچ ارنایلسو 2 اتاما با ۲

 "شسرب هکیناسک ههو هاشداپ نامیلس كاروخ یارب زا ءالکو ناو *دوب راوس رازه ۷

 دنتشآذکینو دندیدیم كراذت میر رد كي ره دندوبیم رضاح هاشدای ناییلس

 کرم هکیاکب یزات نابساو نابسا ةفجم هاکو وج وجو تداوم

 دحز أ تن اطفو تکح نامیلسب 9 × دندروایم دوب ررقم و ۸

 ینابیلس تکحو * دومرف اطع ایرد “راک كير لثم لد تعسو و هدایز ۲

 زاو * دوب هدایز نایرصم عیج تکح زاو قرشم یب یا تکح زا ۱

 رتمکح عدردو لو ناعیح ینعی لوحام نا نارسپ زاو یحارز ۱ ناتیا ز زا نایمدا

 رازه هسو + تفای ترهش دندوب شفارطاب ا "یا نایمرد وا وا مساو دون ۲

 ورسزا تفک ن نجس ناتخرد "هرابردو + دوب جاو رازه شیاهدورسو تفک لث ۰

 تارشحو ناغرمو ماهب "رابردو دیوریم اهراویدرب هکییافوز ات تاب داز 1



 ۱ ه ناهاشداپ لو باتک

TLزار کیم ناهاشداب مایا دو نک واو + تنک نفس زین نایهامو  

 ے س

۰ 

 بدنی امن عایتسا ۱ یا تکی دانا یو نینش اروا تکح

 هک دوب لس کن و داش رای دزن اردوخ نامداخ روص هاشداپ مارحو

 + دوب دواد تسود هشيه مارح هکاریز دناهدرک حم یهاشداپب شردپ یاج اروا

 تسناوتن کیا دس کوا دک نر وت هک + تفک هداتسرف مارح ر ناتو

 ان دومیم هطاحا اروا هکیئاهکنج ببسب دیا انب دوخ یادخ هوهب مساب ةناخ
ASE Eرها ارم نمر ا  

 كنياو ٭درادن دوجو یدب ٌةعقاو تیر ۱ هداد یمارا فرط

 مردپب دنوآدخ هکنانچ مان انب دوخ یادخ هوه م ا اکا نيا نم دارم

 دیناشن الووت اک ردا یاس اروا هک ترطب هک تنکو داد نعو دواد

 یارب نا دازآ یاهورس هک ارف ما لاحو × درک هاوخ انب : نم مساب ارهناخ

 قفاوم ارتنامداخ دوب دنهاوخ وت ن او ات هارش نم نامداخو دنا عطق نم

 ا EE E نایمرد کات ر داد Ee هڪاره

 ارنایپاس ناخ مارح نوچ سپ + دشاب رهام نانخرد ندومن عطقرد ناينودیص
 مکح یرس دوادب هک داب كرابتم دنوآ دخ زورما تنک مش نامداش ی اھ

 EE تفک هداتسرف ااو ماريحو ج تسا هدوم طع مظع موق نیارب

 بوجو داز زار e و یو نمو مذون تباجا ر

 دروآ دنهارخ -ورف ایردب ناتو ااش پا 7

 E یک نعم یارب کاک ٤ اردک فا ماوخ هنتسل ب ارامآ نمو

 ءدارا نم هناخم هقودا نداد رابرد وت اماو کژیب رانا درک ماوخ اب مزا اجنارد

 قفاوم یوص یاهبوجو داز زا ورس یاهبوچ ماریح سپ +دروآ یهاوخ اجب ارم
 یه مدک کر ازه تسیب اكو چ داد ها شاهدارا ما

 ٭ دادیم ماربم ردقنأ هلاس ره نایلسو داد شاهناخ توف ةه ماری فاص

1 2 ۱ 3 ِ 5 ۱ 1 
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  offناهاشداپ لّوا باتک 2

 لیثارسا ئازا هاشداپ نامیلسو .«دنتسب دهعرکیدکب ابو دوب علص نایبلشو
 جو هام ره رفن راز ازه هد ناشیازاو + دوب رفن رازهیس هر ناو تفرک هر

 نفر یزد دندنابم شیوخ ها د هام ودو نارد € ای نا

 هوکرد رببوج رفن رازه داتشهو رادربراب درم رازه داتنه ارنایلسو + دوب هرفع

 دصبسو رازه هس ینعی دندوب راک رظان هک نایب ناکتشاک نارورس یاوس + دوب

 یاکتسو كرزب یاکنس ات دومرف رما هاشداپو + دندوب طباض راک نالماعرب هک رفن

 نایانبو تالاب نایانبو × دندنک هناخ یانب ةه نش نیشارن یاهکنسو اهینارک 4

 مم 4 د

 0 یا

 ٭ دنخاس اّ ناخ یان ةهیج ار لو اهبوج نعپهندیشارت زنا نایلبجو ما مرح

 منش باب

 هامرد رصم نیمز زا لیئارسا ینب جورخ زا داتشهو دص راهچ لاسرد دش عقاوو

 هناخ یانب کد اا داراز نایبلس تبطلس مراهچ لابزا مود هام هک وبز

 تصش شلوط دوغ انب هاشدای نامبلس هک دنوآدخ ةناخو + درک عورش اردنوآدخ

 قفاوم هناخ لکیه شی اورو ٭ دوب عارذ ی شیدنلبو تسبب شضرعو عارذ

 یاربو + دوب عارذ هد هناخ یوربور شضرعو عطر هناخ ضرع

 نی درک انب اههقبط شفرط رهبهناخ راوید رب و * تخلس كم یاهرخ هناخ
 ٭ تخاس اههفرغ شفرط رهبو بارحرب مهو لکیهرب مه هناخ یاهراوید فرط رهب

 یوس ٌهقفبطو عارذ شش شضرع طو ق هقبطو عارذ خم شضرع ىنا ةقبطو

 اهری ان تشاذک اههتشپ خراخزا هناخ فرطرهب هکأریز دوب عارذ تفه شضرع

 ایم ندعمرد کیک را دشیم انب هناخ نوچو * دوشن e هناخ راویدرد

 تالآ چیه هنو ربت هنو شکچچ هن هناخ ندومن انب تقورد هکیروطب دش انب دوب هش

 یطسو ٌبطبو دوب هناخ تسار بن اجرد طسو یاههفرغ ردو و نر ینهآ

 اتبز اوت اخه و درب الاب جب اب یاب زا یوس ٌهقبط ات یطسو ٌهقبط زاو

 + دیناشوب : دازآ ورس بوچ یاههخن امر ابر اوهناحو او مااب انا هدرک

 یاهریت ابو دوب عارذ خب خب زا كی ره یئدنلب هک د وف انب اراھقبط هناخ یا ربو

 * تفک نش لزان نایبلسرب دنوادخ مالکو × دش نکمتم هناخرد دازآ ورس



 ٦ of ناهاشداپ لوا ها

1 : 
 عيجو یروا اجت رم ماکحا هدو كولس نم ضیارفرد کا یکیم انب وت هک هناخا س

SS E RA E 
 دوخ موق لش نکاس لیئارسا او + دینادرک ماوخ راوتسا وت اب ماهتفک ۴

 + دین اسر ماتاب ارنا هدوم انب ارەناخ نامیلس سپ بدون مهاوخن كرت ارلیئارسا ٤

 ات هناخ نېمز زا ینعی درک انب دازا ورس یاههنختب ارهناخ یاهراوبد نوردناو ٥

 ربونص یاههنف ارهناخ نیمز و دین اشوپ بوچ اب نوردنازآ !رفقسهب لصتم راوید

 رسان نتاهزازا در یاههلنجت اب عارذ یبا چک اح وکر اطاق درک یف د 1

 اب سادفالا سدق ةهجم ینعی بارع ةهجب نوردنارد راتاو درک انب اهراوید

 ج نژردتاردو × دوب عارذ لهچ بارع یور شب لکی ینعی نا ووی

 دازا ورس شاهه هکنانچ دوب لک یاههتسبو اهودک لکشب تبنم دازا ورس بوچ
 دیک تمیات,ات تعلس راھ اخ نور کاو دری د ۱ جهو دوب ٩

 شخرعو عارذ تسبب شوط بارع لخاد اناو دراذکب نارد اردنوآادخ ۰

 اب ارعذمو دیناشوپ صلاخ رزب او دوب عارذ تسبب شیدلبو عارذ تسبب

 شاو ت نھ اچ رب ازهناجا خلخال ناب یی # اشرف را یک 1

 الطب ارهناخ ییانو + دیناشوپ الطب او دیک الط یاهریجنز بارم یور ۲

 الطب دوب بارم یور شېپ هک ارعذم یاو دش مات هناخ “یکه ات دیناشوپ

 ها كيره دف هک تخاس نوتیز بوجزا یبورکو د بارع ردو *دیناشوپ ۲

 دوب عارذ خب رکید یبوزک لابو عارذ خب یبورک كي لابو *دوب عارذ هد ٤

 دوب عارذ هد مود یبورکو »دوب عارذ هد رکید لاب رسب ات لاب كی رس زاو ۰

 عارذ هد لوا یبورک یدنلب × دوب لکش كيو هزادنا كی ارییورک ودره هک 7

 هیساهلابو تشاذک هناخ نوردنارد ارنابیورکو »:رکید "یبورک نینچهو دوب ۷

 رکید یبورک لابو دیسریم راویدب یبورک كی لاب هکیروطب دش نهپ ناییورک

 ارنایورکو + دروخترب رکیدکیی انا یاهلاب هناخ نابمردو دیسرپم رکید راویدب ۸

 نایورک نش نیشارت یاهشتن فرط رهب هناخ یاهراوید ئاغ ربو +دیناشوپ الطب ٩

 نوردناز ارهناخ نیمزو *دنک نوریبو نوردنارد لکیاههتسیو امرخ نانخردو ۰

 . هناتساو نوتیز بوجزا هڪنل ود بارع رد ةهجو + ديناشوپ الطب نوریو ۱



 ۷ ناهاشداپ لوا باتک 1

 نوتیز بوچزا کلود 7 سپ :٭ تخاس راوید كب م a ةزادناب ارنا یاهوهابو 7

 دين اشوپ الطبو دن لک یاههتسبو ایرخ نانخردو نابورک یاهشتن اا وب

 یاهوم اب لکیه رد + ةهجم نینبحهو + دیناشوپ الطزا ارامرخ نانخردو نایورکو ۴

 بوچزا رد تک زور × تخاس راوید كی راهچ ةزادناب نوتیز بوج 4

 E + دشیم ات مود "هکنل ودر کد لا "کن ةخ ودو دوب ربونص ام

 .هتخاس اهشقن قفاوم هکیئالطب ااپناو دنکلک یاههتسبو امرخ ن نانخردو نابیورک

 یاهریت فص كيو نیشارت یاهکنس تص هسزا ارنوردنا نکو + دیناشوپ دوب ۲
 × دش هداهین مراهچ لاسز ا ويز E ا × دوم انب دازآ او

E. ۳/۸یا قفورب نواز مات اب هناخ دشاب متشه اک لوب ما رد ھدز  

 ی هل اف دو ار شیاهنوناق

 منه باب

 ما ارشیوخ ةناخ ئات هدومن انب لاس هدزیس تدمرد نامش ام ارشدوخ ناخ اما
 یر یف عار رذ دص شلوط هک دون انب ارا اخ دار ۲

 ناربو درک ان دازآ ازا ورس یاهری بفص راھچرب ازناو دوب چو ی شیدنلبو

 ےسالاب هک هفرغ ی لهچ رب ربزرب و × تشاذک دازآ ۱ ورس یاهریت اهنوتس ۳

 فط هلو + دوب هدزناپ فص ره رد هک دش نیناشوپ داز زا رس دو انواع

 یه

 جرم اهوهابو اهرد عیجو +دوب هقبط هسرد شب لباقم خټو دوب شوپ هنخن ه

 هک تخاس اهنوتسزا اورو ٭ دوب هقبط هسرد ضخ# لب اقم شو و شوپهخنو 1

 ةناتساو اهنوتسو + اک شپ یقاورو دوب عارذ یس شضرعو عارذ هاخب 9 ۷

 اس دیاف کج نارد هک ئ رواد قاور ینعي دوخ "یبرک ةه یقاورو اک ۱ شپ

 دوش ۳ ۳ هک ش شاهناخو +دیناشوپ فتس ات نبمز زا داز زار ورم اتو ۸

 نوعرف رتخد یاربو هدش هتخاس بیکرت نیمهب قاور نوردنارد رکید نکرد

 یاکتسزا تاراعنیا هه × تخاس قاورنیا لثم هن اخ دوپ هتفرک ینزب اروا نابلس هک ٩
 ات.داینبزا دوب تش نیرب اههرا اب نوربیو نور دنا زاو هیشارت هزادناب هکیاهبنارک

 و ت كرزب یاّکتسو اهنارکا یاکنسزا داینبو + دوب كرزب نت ات نوریب زاو راوید رس
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 رک یا اا یالابو ٭ دوب یگ 3 رذ تشه یاکنسو ناز یا شب 11

 هس كرزب ن درکادرکو * دوب دازآ ورس یاهیوچو ن.غ نیشارت هزادناب هک ۲

 اح سوز نو درب دارا هاو یا ایک نیاعا رضا کا
TE ۳روصزا ارماریح هداتسرف ءاشداپ نایبلسو : ۲ دوب ننه اج ارۋ  

 رکنمو روص لهازا یدرم شردیو دوب لات سرا فیت 6ا ی ۱۶

Eدر یخ وب یرکسم رج ندرک یارب ارب مو تراهیمو ت تکحزا رب وا  

 ا چرب نو + دیناسر ماجناب ار ناكر اخ نما هادا 3

 هظاخا ارمود  ردتس سر ءدر ارد ۳9 دوب عارذ نوت نوتس ره لوط

 eas ارابا ات تخاس هش هر خرب زا جات ودو ۶ تشاد

a ۷یون ¥ دوب 2 جت ا  

eو جان هجو دناشوپب دوب اهرانآ رسرب  

 رابرچ رادقب یراکنسوسزا دوب قاوررد هکیئاهنوتس رسرب هکیاهجاتو + تخاس ٩

 بنام هکینطب دزن دون :نوتسود نار ورم الاب فرطزا ءاهجاتو دوم عارذ 3

E 11ار زر ویو مچ دا تو درک کید جات ات د ادرک اهتصرد اهراناو  

 یو آهن ان ها :لکم

Eاو دوبار هد ی بلا کت اراش هلنعر هچایردو  

 احا ا زا یار 1 فی عن .mê دوب رودم 9

eا قدم هی ا ا رها  a 

Toهس یور هک دوب ماق :واک ندارد او و  

 کور و O تری کوشب هس یورو دوب و

 نوردنا فرطب ا یاهرخّوم ههو دوب انا قوفرب هچایردو دوب قرشم یوسب هس

 نش هتخاس نسوس لک دننام هساک بل لثم شبلو دوب بجو كي نا محو *دوب 1



oT -۷ ناهاشداپ ا باتک  

 ره لوط هک تخاس خرب زا ارضاهیاپ هدو + تشادیم تب رازه ود شیاجک هک دوب ۳۷

 تعنصو »دوب عارذ هس شیدنلبو عارذ راهچ شضرعو دوب عارذ راهچ هیاب ۲۸

 ا او ن اه اخاو تقاوم هک درب زاوا ا 0

 اههنابزرب نینچهو دندوب نایورکو ناواکو ناریش دوب اههنایز نایم هک اههیشاح
 هیاپ رهو * دوب نازی ازبوآ یراک لک یاهتسب ن اوکو ناریش ریزو «دوب الاب فرطب ۲,

 اهثود ناو دوب شود رتآ اپ راهچو تشاد نیجنرب یاهیلیم اب نیجفرب خرج راهچ

 شنهدو * دوب اما ۱ فرط كي ره بناجب اههتسبو دوب تش هلخر ضوح ریز ۱

 دوب منو عارذکیو رّودم هیاپ راک لس شنهدو 2 عارذکی نآ ق ةوفو جات نایمرد

 ریز خرچ راهجو *رودم هن دوب میرم ایا :ا یاههیشاحو دوب اهشقنزین شنهدربو ۲

 کت منو عارذکی خرج رھ یدنلبو دوب هیابرد اهخرچ یاهریتو دوب اههیشاح

 نا یاهبقو اههرپو اههکلتو اهربتو دوب هبازع یاهشرچ راک لثم اهخرچ راکو

 هیاپ یاهشودو دوب هیاپ ره نوک راهچ رب شود راهچو × دوب نش ا چ

 هیاپ رس ربو دوب عارذ یدالبهب رودم یاد هیاب رس ردو «دوب شدوخزا ٥

 شیاههیشاحربو اهریت یاهحول ربو *دوب شدوخزا شیامهیشاحو شیاهنیت ۲۲

 درکادرک اههتسبو درک شقن كی ره رادقب ارابرخ ناتخردو ناریثو نایورک

 كبو شیایپ كيو تنعرکی راه هه هک تخاس ارهیاپ هد نآ رولعناب اچ

 تشاد تب لهچ شیایک ضوح ره هک تخاس نیجنرب ضوح هدو *دوب لکش ۸

 چو ٭ دوب ضوح كلي هیاپ هد نازا ةیاپ رهربو دوب یعارذ راهچ ضوح رهو ٩

 اج ارهچایردو تشاذک هناخ پچ بناجم ارو هناخ تسار بنا ۱رهیاپ

 ایضوح ماریحو × تشأذک بونج فرطزا قرشم یوسب هناخ تسار 4

 هاشداپ نابلس یارب هکیراک مام مارح سپ تخاس اراههساکو اهزادنا كاخو

 رسرب هکیئاهجات لاپ ودو نوتس ود *«دیاسر م اڃناب درکیم دنوآدخ ةناخ ةهج ڄا

 دوب اهنوتس رسرب هکیاهجان لاب ود ندیناشوپ ةهجب هکبش ودو دوب نوتس ود
 ندیناشوپ ةهج دوب یکتا تضاد هک هکبش ود یارب رانا دص راهچو ۲

 + دوب اههاپرب هکیضوح هدو هیاپ هدو »وب اهنوتس یالاب هکیاهجان لاب ود 4۳
 عی اههساکو اهزادنا كلاخو اهکیدو × هچ برد ربز واک هدزاودو هجابرد كيو مک



  IFهیجان ۷

 2 RD EY 1 و ۲ دوب 2

 دحزا هکنوچ اریز تشاذکآو نزوی ارفورظنیا ما نایبلسو ٭ تخر تسا ۷
Aدرب قد انار کالا ی ۳ نزرو ا  

0 ۰ 

 مم م د

0 

 نکس سلاخ یالطزا دوب بارع ورم جو تیناپ فرط امازا
 ا امر و. اهقشاقوب,اههبناکو اهرکلکو راے طو مج الطز۱:اراهرینآ وا ارج و

 سدق ةپجم ىنعي یوردنا ةناخ یاهرد ةهجم مه اراههنشاپو صلاخ یالطزا

 هکیراک بان سپ *تخاس الطزا لکیه ینعی هناخ یاهرد ةهجس مو سادق

 شردپ هک اریئاهزیچ نامبلسو دش مات تخاس دنوآدخ ناخ یارب هاشداپ نامپلس
 دنوآدخ ٌهناخ یاههنیزخرد رقاد تالاو الط وا مزتنز اید وی وک ک ےک دواد

 ٭ تشاذک

 باب اب

e 6یاب یاههناخ نارورسو طابسا یاسور عیجو كتارا اشم  

 ربثزا اردنوآدخ دې توبات ات درک عج ملشروارد هاشداپ ¿ نایبلس دزن ارلیئارسا یک

 تفه هام هک مناتا ه "و دز یی ارضا چ نادرم عیجو ا

 دندمآ لیئارس ا + دندش عمج هاشداپ نایبلس دزن دیعرد تسا

 ی یک ب لا ههو عایجا همیخ و دنوادخ ٽوباتو +× فیعش ارت ار توپات

 یانو هاشداپ نایبلسو +دندروارب اراهنا نای هالو نانهاکو د اوب همخرد

 دنح سا که هاره توبات یور شیپ دندوب نش عج یو دزن هک لیئارسا تعاج

 تاو اک چد ایا هک دندرک حذ ارو اکو دنفسوک ر دقنیاو

 ناییورک یاهلابریز سادق سدقرد ینعی هناخ بارع رد شناکب اردنوآدخ 1

 نایورکو دن نهی تون اکم هرب اردوخ یاهلاب ن ناییورک اریز + دندروارد ۷

 هردو زارد ردقنیا اهاصعو + دندیناشوپیم الاب زا ارشیاهاصعو توبات

 زورما اتو کتسم نی د نورا اما د فید ادوب بار مشق کے را اه
 سی ری



  oAناهاشداب لو تیک ۸

 ناشبا ندما نوریب نیحرد لیئارسا ینب اب دنوآدخ هکیقو تشاذک نارد بم روڪ

  ۰ربا دندمآ نوریب سدقزا نانهاک نوچ هک دش عقاوو + تسل دع رصم نیز زا

 كنتسیاب تمدخ دهیم دنتسناوتن ربا ببسب نانهاکو + تخاس رپ ج هناخ اا

EE رک AS E هورکرب SEES SEES ۳ 
E یارب هناخ عقاولا یف * موشیم کا ظیلغ ازد هک ES 1¢ 

  ۶نینادرکرب اردوخ یور هاشدابو * ماهدوم انب یوش نکاس دبأب ان نارد هک اریناکمو

 ا تعاج یا  EEتعامح ٴ قانو داد |  CIE٭ دند اتسیا هب

16 E دیاد راغب هکداب كران لالا ئادد كفك شی ٥ا 

  ۹روا ارلئارسا دوخ موق هکیزورزا + تنک هدروآ اعم انا :ا دوخ تو هد

 نارد نم ما هک مبا انب ةناخ ات م دیک لار سا طابسا میجزا یی رب

  ۳مردپ لد ذو س كف 0 موق یاوشپ 8 مدب رکرب ا 2 اما دشاب

  0 Eا ۳

 ٩ رت تک س هاو هناخ وت یکیل × یداهرن ار د

 دیو 2 هنآ قثوربو ا و اج دوخ ردپ یاجب نمو یارک دوب هتک
 ماهدرک ان 2 یادخ طب ب مساب ار هناخو ماهتسشن ل س ااا 2 هتک +

 ریو ج کت او کرک نادر ۱۱

  ۲عینونشپ 0 * دوب هتسب رصمزا ادا تست قوری نک نرازلید

 تی و اردوخ یاهتسد هداتسیا لیئارس ۱ حق یا روضحم دنوادخ

  ۲ا هن وت لنم يیادخ لیئارسا یادخ هم :یاتسفک و چ تشارفأرب 9

 تیم كولس شیوخ ل ادب نیت وت روضحم هک دوخ ناکدنب اب هک. هک تسه نیمزرب نیا

a دواد مردپ دوخ "ننبب هک اریدعو نو × یرادیم هاگن ارتجنرو دع 1 i» 

 زورما هکنانچ یدو افو ارنا دوخ تسدب و یا كعو ناهدب 9 هتشاد

 1 دواد مردپ دوخ ع اب لیئارس ۱م معادی هه یا ن ۱۷۱ نسب ع تمس نش ٥

 روضح وت یارب دنیشنب لیبارسا یسرکرب هک یک ةتفکو هداد واب هاگن اردعو



 of ۸ ناهاشدای لّوا باتک

 نم روضح هتشاد هاکن اردوخ یاهنیرط تنارسپ هکیطرشب دش دهاوخن عطقنم نم

 هکنبا ات لیئارسا یادحما نالو *یدوم راتفر مروضحموت هکنانچ دنیا هلولس ۲۳
 نیمزرب ةقيتحا ین ادخ ایا اما :*دوشب تب ةتنکدواد مردب دوخ "نبب هکیمالک ۷

 نایاب دسر هج ات درادن شیاجنک ارت كالفالا كلفو كلف كنيا دش دهاوخ نکاس

 ان هجوت دوخ كنب عرضتو اعدب نم یادخ هوهب اکا نکیل چ مدرک انب نم هک ۸

 زورو بش هکنآ ٭ ونشب دنکیم وت روضح زورمآ تاتنب هک | هاغتساو ٩

 اعارد نم ہا هک یتنک شاراب رح هکیناکم ربو دوش زاب اب هناخ نیا رب وت نامشچ

 ۱ اکی نیب یری اف یکتا ۱:4 نه

 ناکب زاو ونشب دنیانیم اعد ناکم ی نیا یوسب هک ارس | دوخ موقو تاكنب

 دوخ ةياسمهب یسک ر کآ E نایازا ینعی دوخ تنوکس ۷

 مق هناغنارد وت ج ذم شپ هنآ و او دروخم هک دوش هجوم و ممقو د دزرو هاک

 مزلم ارتاریرشو اع مح ت AEE ةه هدون لعو ونشب A e + دروخ ۲

 بسحرب ارناشیا هدرمش لداع ارنالداعو نراسرب ناشیا رسب ارتاشیا هار هنخاس

 نیزرو وتب هکیهاک بیسب لیئارسا وت موق هکیماکنهو هد ازج ناشیا تلادع ۴

 ارت مسا هدوغ تشکراب وت یوسب رکا دنوش بولغم دوخ نانیثد روضع دنشاب
 هاکو ونشب ناماز Ee عرضتو اعد هنافنا رد وت دزنو دنیای فارتعا ۶

 روا اب هداح ناشیا نر ارذپب هکبنیژب ارن اشیا وریا و کک
 رک اینو ات ی کاک ست اکی رایت هکیماکنه و

 نیناسر نوا شی اب هک ھا ی ا تارک ارت مسا 3 تیک اعد ناکمنیا یوسب

 موقو واک ونشب نایسازا ءاکنا و شیوخ هاکزا یاب مو
 دوخ نیمزبو هد مبلعت تفر دياب ارد کوکی هارد شی از ا

 دشاب طحت نیمزرد رکا + تسرفب ناراب "نیشخم ثاریم یارب شیوخ موقب انا هک ۷

 نان ناتشد یک او دشاب مرد کاب رم رکاو دشاب ناقرب اب موس دابای ابو رکاو

 × دشاب هدوب هک یضرمره اب یئالب ره دنبان صاح ناشیا نبمز یاهرهشرد ارناشیا
 هک دوش مهر لای مت موق یا زا اي درم رهزا هک ةن الت اھ اعد ره هاکنا ۸

 هناا یوسب اردوخ یاهتسدو تسناد دنهاوخ اردوخ لد یالب ناشیازا كی ره



 هدر علع جام ۳ a زا هاکنا + دنیای زارد ٩

 فراع یئاهنتب ون کاریز نب ازج شیاھھار بسح ینادیم اروا لد هک سکرهب

 ناردپ هکیتیمز یورب کاور ماغرد ن اشيا هکتآ ات * یتسه مدآ ین عیمج بولق 5

 رطاخحو دشابن لیئارسا وت موفزا کییرغزینو مرج اوترا وپا عنز "هداد ام 4۱

 یوزابو تیوق تسدو تمیظع مسا , هزاو لک ۳ × دابا تمآ دیعب نیمز زا وت مسا 3

 هاگنا بدان اعد هناخ نبا یوسبو دیا نوچ سپ دیش دنهاوخ ارت زارد ۳

 دی اعدتسا وتزا ببرفنا هچ ره قفاومو ونشب تساوت تنوکس ناکم هک ناسازا
 وتزا لیئارساوت موق لثمو دنسانشب ارت مسا ناهج یاهموف عیج ات روا لمعب

 ا موق رکا ٭ تسا نش هداهن ماهدرک انب هک ةنانخارب وت مسا هک دننادبو دنسرتب 46

 قاطناص نور نوری ی هاتفا اشیا هکیها رها یاد ایمان کلیہ

 چا ا چد او ا بخ در مادر نبوت مسا هک اخو "یزکرب وت یو

 هاک ورک او. روا اس ارناشبا قحو وتشب ناما زا ارناشبا عرضنو اغد هاکنا

 ۳ ا سا کابلضع اغیار یتوادنکن هاک هک سننا نانا ریو وفا تیزر

 هاوخ نانمشد نیمزب ارناشیا ناشیا ناکدننکرریساو یشاب هدرک میلست نانمشد تسدب
 دنشاب ریسا نارد بمر رد ناشیارکا سپ ٭ دنربب یریساب كيدزن هاوخو رود ۷

 هانک هک دنیوک هدومن عرضت ون دزن دوخ یریسا نیمز ردو دنیا تشکزاب هما دوخع

Aیریساب ارناشیا هکینانمشد نیمز ردو * ياهدوف راتفر هناریرشو كبزرو نایصعو یک  

 ناردپب هکینبمز یوسبو دنبان تشکزأب وتب دوخ ناج ْیاقبو لد یاب دنشاب هدرب

 چ دنیامن اعد وت دزن ماهدرک انب وت مسا یارب و نیزکرب هکی :ریشو هداد ناشیا

 السا د ازناشیا | عّرضتو اعد تساوت تنوکس ن اکم هک ناسازا هاکنا ٩

 ارناشیا یاهریصقن یانو اف ونع دنشاب ثیزرو ءانک وتب هک اردوخ موقو نام

 ابرف اطع حرت ناشیا ناکدننک ریسا لدرد ارناشیاو رم دنشاب نیزرو وتب هک

 نابمزا رصمزا هک دنشابیم ون ثاریمو ون موق ناشیا هکاریز # دنیا جرن ن ناشیارب ها

 لیئارسا وت موف عرضتبو تانب عرضتب وت نامشچ ات + یدروآ نوری نهآ "هروک ه۲

 اشیا وت هکاریز * نان تاجا دنیا اعد ون دزن هج رهرد ارناشیاو دوش هداشک مج

 دوخ كنب هطساوب هکنانچ هدوم زاتم شیوخ تیثرا یارب ناهج یاموق عیجزا



 ofl ۸ ناهاشداپ لوا باتک

 روزی رصفزا ارام ناردب هوهب دنوادخ یا وت هکیماکنه یداد نعو یسوم

 ۲ ننک زا ناف نوچ هک دش عقاوو 5 ۶

 دوخ یاهتسد ندوف زار دو ندز وناز زا دنوآدخ خذم تی تی

 ۱۱3 تک دا یاران ارلیئارصا تعامج "یا هداتسیاو + تساخ ی 00

 دوب هدرک نعو هچ ره قفاوم ارلیئارسا دوخ موق هک دنوادخ دخ داب كرابتم + تفکو 0۹

 هداد یسوم دوخ لنب ٌةطساوب هک وکین یاهدعو امن زا هکاریز تسا هداد يارآ

 دوبتم ام نارادب اکا اب,لم اد اع یادش مر دادن زا تام سه اکک

 اهر دز اد دنادرکب بام دوخ یوسب ارام یاهلدو + دیا دل دکن كرت ارامو ۸

 0 ۱ ماکحاو ضیارفو رماوا هدون كولس شیاهفي ط

 0 , كيدزن زورو بش ماهتفک دنوآدخ 9 هکییاعد نیا ۱ تامکو ٭ مراد هاگن مو

 زورره یاضتفا بسجرب ارلیئارسا شیوخ موق قحو دوخ نب قح ان دئاب ام یادخ

 تل اهککور اباد یر کمدی اهتمام فا
 اروا رماوا هدوم كولس وا ضیارفرد ات دشاب دا کر ا رشت ا

 دنوادخ روضح یو اب لیئارسا ییاقو هاشداپ سپ  +دیراد هاکن زورما لثم ۳

 کم تم ارذک دنوآدخ یارب هکیتمالس ابذ ةه نایپلسو  دندینارذک اهینابرق ۳

 نکا ی عیجو هاشداپو دون چذ دنفسوک را ازه تسیپو دصو واک رازه ودو

 ا ےک ازم طف هاژداپزورنآ ردو اچ دندون کلیربتا اردنوآدخ هناخ 1

 ةهجم دوب دنوآدخ روضعح هکینجنرب چذم کنوچ وج اريز دون سیدقن مس 2

 دوب كجوک یتمالس یاهیناب هبو یدزرآ امو ینلخوس یاهینابرق شیاجک

 هچ دینار ذک ک اجنار دا اریتمالس عابذ هپو یدرآ یایادهو ینتخوس یاهینابق ناز ۹

ATTیه از وام تفت اح ام اکناار  DT 

 روضح زور هدراهچ ینعی زور تفهو زور تفهرصم ْیداو ات تامح لخدمزا

 دا کارم ناشاد یوم تی ¥ دندوب ۱

 دو دندن واخ دنودحر کیان ی اک سا لکن زای داغ لیک

 × دنتفر دوخ یاههمیخ دوب هدوم ل | شیوخ موقبو دواد



 م

۱۳ 

1۶ 

 . ofناهاشداپ لوا تاک ۹

 0 باب

 اعز زاو هاشداپ هناخو دنوآدخ ها ندو ارا نراییلسا ناوج هد د ناو

 ناییلسب رکید راب دنوآدخ ٭ دش غراف دوب هتساوخ نامياس هکیدوصفم ره ندروآ

 اعد تنک اریو دنوآدخو ٭ دوب تش رهاظ یورب نوعبجر د هکنانج دش رهاظ

 مو یر کار هناخ نی نیاو مدوف تاجا یدرگ نم روضحب هک ارن عرصه

 نارد تاقوا ةشيه نم لدو نامشجو مدون سیدقت دوش هداه دبأب ات ناردن نم

 امو دفادهقرتدپ هکیروطب تماما وا لاک نزد اب را ۲ یی درب تنها

 ارم ماکحاو ضیارفو یروآ اجب 9 امرف رمآ ارت هچ رهو یان كولس نم روضحم دوف

E EELS ARS 

 ا کی کرک ا مداد نعو دود تو تب دنا

 روا ات نم تمباتمزا اش نارسپو اش رکا اما *دشب دهاوخن دوننم
Eهدون تدابع اررکید نایادخ هتفرو دیرادن اکن مداد اش ن زار  

 مهاوخ عطفنم مداد ا یر ا ا ا ءاکنا و اراآ

 مماوخ رود شیوخ روضحزا مدون سیدقت دوخ مسا ةه هک ار هناخ نیاو تخاس

 هتک دهاوخ کمو لا برض اموق عی نایمرد لا تخادتا

 .دهاوخ ریذص نش رغم درذکب نا دز هکر ه هکیروطب دیدرک دهاوخ ینربع هناخنباو

 » تسا هدون لع نینچ ارج هناشابو نبمز نياب دنوآدخ تک دنهاوخو دز

 رتصم نیز زا ارناشیا ناردپ هک اردوخ یادخ هرهب هک دهجنا زا تنک دنهاوخو

 ںیم اراما تش E رایادخ و دندرک كرت دوب ا

 ك كلش عقاوو × تسا هدروا نر ارالب نی با مات دنو 5 دخ اذ دندوق

 ارهاشداپ هناخو دنوآدخ هناخ یی ینعی و :۱ ناسلش Se یاضفنازا

 الطور بونص بوچو دازا ورس بوچب ارنامیلسروص هاشداپ ماریحو  درکیم انب
 نیمزردرهش تسبب هاشداب نامیلس هکنا دوب هدرک تناعا دوب هتساوخ هچره قفاوم

 روصزا دوب هداد واب ناییلس هکیاهرهش ندید ةهجع ماربحو ر داد ماربحم لیلج

 نب هکیئاهرنیا مردارب یا تنکو ٭ دمابن دنسپ شرظنب امنا اما دما نوریب



 هنزو تسییو دص ماربحو + دیمان لوباک نیمز زورما ات اراهناو تسیچ "تیشخم ۶
 هف کلات دابانایلس هک ن ابا تشا وارد داده ا ا( نا الط 0

 روضاجو ملشروآ یاه ا 9 دوخ هناخو دنوآدخ هناخ یانب دز 2

 ارن ناو هدون ريحت ابر اچ هرم هاش یاب یر هکاریز +رزاج ودمو 1

 و ۱ راو دوب هتشک دندوب کام هتک :ایناعنکو هینازوس شتاب
oا  

 انب ارت انحن نو وروح تیب و رزاج نامیلسو + دوب هدادررپم ةهجب دوب نامیلس نز ۷

 تشاد ناب هکینزخم یاهرپش ۳2۳9 7 یار رد ا تلعبو مک 1

 ادا لیک نا سکز او م و و انها
 هکینامدرم نیاغو + (دوغن انب) دیام انب دوخ تکلم نیز یاغو ناو ماشروارد ۳

 ۰ لیئاسا ینبزاو تنام یقاب نایسوبیو نایوحو نایزرف و ِ نابروما زا
 ریو شن هکینانآ زادعب دندنام یتاب نیمزرد 5 ناشیا نارسپ یتعی *دندوبن ۱

 نامالغو راذکارخ زورما ات ارناشیا ناییلس دنزاس كاله ارتاشیا دنتسناوت

 نادرم ناشيا هکاب تفرکن یالغب اریدحا نامیاس لیئارسا ینب زا اما + تخاس ۲

 ٭ دندوب وا ناراوسو اههبارع یاورو نارادرسو نارورسو مادخو کنج

 هکیصاخشارب هکر ن هاجم و دضناپ دندوب ناییلس یاهراکرب هک ه ص اخ نارظان دننانیاو ۳

 . نا دواد رهشزا نوعرف رتخد سپ + دنتشاد یراکرس دندوبیم لوغشم راکرد ۶
 . ره نامیلسو ٭ درکیم تب اوا نامز ناردو ۷7 رج هدرک نب شیارب 5. دوخ 0

 هدرک انب دنوآدخ هک کیف یتمالس عابذو ینتخوس یان ابرق هبت م هس لاس

 مقابارهناخ ب هدینارذکینر ی و یک کا تکی

 مزلف رحم ةرانکرب توی بناجم هک رباج نویصعرد ءاشداپ نامیلسو + دیناسر ۲

 ردو دندوب حالم هکاردوخ ن نادنب مارحو ب تخاس ابیتنک تسا مودآ نیمزرد ۷

 چ ریفوآب سب ٭ داتسرف ناییلس ناکدنب ءاره اپیتشکرد دنتشاد تراهم ابرد ۸

 + دندروا هاشداپ نامیلس یارب هتفرک اجنازا الط زو تسیو دص راهجو

 هد باب

 لئاسب اروا ان دما دینش دنوآدخ منا ةرابرد راھ ارا ا نوچو ١



۳ 

 ۱۰ ناهاشداپ لّوا ب 1 ان

 ۷ یو ابو دنا 9 رم 8 a د رک ۳-۹

 ِ دون نایب شیر ارشلئاسم یمام 0 درک دوب تا هچ

e e Ssزور حور 3 تی  

 لر مدینش دوخ تب الود وت تک اه راک هرابرد کر ار تک لدا

 نم شفصن كنياو مدرکن رواب اررابخا مدیدن دوخ نامشچیو مدماین ات ما + دوب
 د تسا هدایز مدوب نیش هک یربخزا وت یدنمداعسو خارگ هدوب لشن مالعا

 دنتسیایم هشيه وت روضح هک تناکدنب نیا لاحم اشوخو وت نادرم لاع اشوخ
 رک ی ا ا 2 یاد هره دال كرابتس + دک ار کو ۹

 ےہ

۳ 

 م ۳

3 

۱0 

 ارت درادیم تسود دبأب ان ارلارسا دنوآدخ هک بیس نیازا دیناشن لیئارسا
 دص هاشدایب و × یروا اجب ارلادعو یرواد ات تسا هدون بصن ییاشداپ ر

 نيا لثمو داد اهنارک یاهکتسو هدایز دحزا تایرطعو الط زو تسییو

 × دماین رکید یناوارف ناب رکره داد هاشداپ ناییلسب اس ةکلم هڪ تایرطع
 یاکنسو هدایز دحزا لدنص بوچ دندروآ ریفوازا الط کز ماریح یاتنکو

 ةناخ ةهجم ایوتس لدنص بوج نییازآ هاثداپو +دندروا ریفوازا اهنارک

 بوچ نیا لثمو تخاس ناینغم یارب اطبرمو اهدوعو هاشداپ ؛ناخو دنوآدخ

 ا 20 هافداه ا و سا س ندو هماق زورماناس لد

 یوب شیوخ هناکولم کا ا هيا یاوس داد دوب هتساوخ هکاروا هدارا

 هکئالط نزوو . + تفر هدو هجوت دوخ تیالوب شناکدنب اب وا سپ دیشخت

 یاوس :دوب الط ةنزو ششو تصشو دص شش دیسر نامیلس دزن لاس كيرد 1

 رر یارب ۳ ۳ اک یال رپب تس ود هاشداپ ى + دیسریم ۷

 تخاس یٹکچ یالط كچوکر پس دصیسو ٭ دش هدرب راکب الط لانثم دصشش ۸
 ا ا1 ا اود رز کو یا هتبرپن ره یاری



oto ۱۱ ناهاغداپ لوا PT 

  Eی ۷1 تا تر دوب ۳ تخت رسو

  ۰و فرطنیازا ریش هدزاود ناو ٭ دندوب هداتسیا اهیتسد یولهیب ریش ودو دوب
 ٭ دوب لشن هتخاس نیا لش تکلم چر د هک دندوب هداتسیا هلپ عض نارب فرظنا

 ) نانبل لکج ۂناخ فورظ یاو الطزا هاشداپ نامیلس ؛فدیشون فورظ یانو
 ا ناییلس مایارد ن نا هکاریز و9 یشنزا از | یکی چھو دوب صلاخ رززا

  E ۳تشاد ایرد یورب ماریح یاهیتشک اب یشیشرت یاهیتنک هاشداپ اریز

 اهسواطو انوممو جاع و قنو الطو دنا نازک ام هس ره یشیشرن یاهیتنکو

  ۳ناهج ناهاشداپ عیج زا تیک تلودرد هاشدای الش وب اداب

  6ادخ هک اریتکح ات دندییلطیم ارناییلس روضح ناهج لها اغ *دش رتکرزب

  0:تالاو نتن تالاز زا اردوخ ةیده ن راشیازا کیرهو *دنونشب دوب هداج شلدرد

  7نامیلسو * دندروآب لاسب لاس اهرطاقو نابساو تابرطعو هملساو توخرو الط

 تشاد راوس رازه هدزاودو هبارع دص راهچو رازه هدرک ۳ ناراوسو اههبارع

  ۳۷ار مرفن :اگدایو کشک ملشروارد هاتداپ دزنو اه هبارع یاهرپشرد | و

 تسا ارد هک غارفا وج ر ارداز زا ورس ور انس لثم ملشروا رد

  ۱۸یاههتسد هاشداپ نارجائو فو هک راوی ناس یاهساو + تخاس ناوارف

  ۲۹لافثم دصشش تعقب ار هبارع كيو ۲ نیعم تمقش ارهتسد ره دن دی جم الا

 نینچهو هاو دص تمیقب اربسا كيو دندیناسریمو دندروا نوریب رصمزا عن

 دندروآیم نوریب اهن طتوتب مرآ ناهاشداپ و نایتح ناهاشدای ےک یارب +

 مهدزاب پاب

 ناینومعو نایاومزا اریرایمب بیرغ نانز نوعرف رتخد یلوس هاشداپ نالو |

 هرابرد دنوآدخ کینامتازا * تشادیم تسود نایتحو ناینودیصو نایموداو ۲

 ادابم دنیاینرد امشب ناشیاو دئانرد ناشیاب اغ هک دوب هدومرف ارلییارسا قب ناشیا

 + دخ قصلم تبع ا اب نایلسو «دننادرک لیام دو نابادخ یوری را لد

 ردو + دندینادرکرب اروا لد شنانزو دوب هعتم دصیسو وناب نز دصته ارواو
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  ollناهاشدای لوا باتک ۱۱

 ليام ت نایادخ یئ نوری اروا لد شن شنان هک دش مق عقاو نايا اکرپ تقو

 بازهم دوت كماك ا دوخ ارا ف زدب لد لم وا لدو دیبشایل

 ٭ تفر ناینومع ی کات بثع ردو ناینودیص یادخ تر بئعرد

 یورپ اردنوآدخ دواد دوخ ردپ لثم هیزرو ترارش هند بجا رظنرد نایبلسو 1

 ده دنلب و 2 گورب ور در هر 5 نا هاکنا اط لک ۷

1۹ 

1 

  e روځ شیوخ E ۳ 4 7۳ نانز ةه ةه

 شاد هک ةهجتازا دش هنخو رفا نامباسرب دنوآدخ شخ سپ + دون لع دندینارذکیم

 نبھردا ارو ۱ شرب اط و ۱ ارب هبنرم ود هک تشک فرم ل ۳ اا

 عدو د ره واب دوا دخ ادا غم هک ناف مس ام وفات

 ضیارفو دعو دود ارمعنیا هکنوچ تنک نایپلسب و × درواین اجب دوب

 هوشیار رد هراپ TAS NNE ادن هاگن مدومرف رما وتب هک ارم

 ۱ اراعا خب تسدزا اما درک مهاوخت دواد تردب رطاخم ابا وت مایا رد نکیل داد

 مات ا درک ماوخن هراپ اک ا یو × درک هاوخ هرا هراب

 یتشد ج دک اشا ج داد ماوخ وت رسیب مادی کرب هک ملشروا رطاخمو دواد

 + دوب دن یاهاتدا رخ رابیک ابودآ دده ینعی دینازیکنارب نابلس یارب

 ندرک نفد یارب دوش ۳ باوی و دوب مودارد دواد هک ا

 لیئارسا یاتو باوب اریز) + دوب هتشک ارمودا ناروکذ "یاعو دوب هتفر ناکتنک

 دده هاکنا + (دنتخاس مطقنم ارمودآ ناروکذ ما ات دندنام اجتارد هام شش
 کھو ر ات کک راد د شرب ناکدنبزا ها نر ا

 اب نارافزا رفن دنچو دندما نارافب نش هناور نایدمزا سپ +دوب كجوک یینط

 یتشیعمو داد ةناخ اریو واو ی هاشداپ نوعرف دزن رصم هب هتشادرب دوخ

 تافتلا نروعرف رظنرد ددهو + تشاد ینازرا واب ینیمزو دون نییعت شیارب
 جاد نر یوب ار ارهکلم سينن رهاوخ یتعی دو نز رهاوخو تفای رایسب

 نوڪر ا اروا سیتحنو دياز یو یارب مان تب تبونج و یخ ماضم ا

 ناب × دوبیم نوعرف نارسپ نایمرد نوعرف هناخرد تساوی تشاد ز زار



 ۷ ۱۱ ناهاشداپ لّوا باتک

 هدرم رکشل رادرس باوبو نیاوخ شیوخ ناردپ اب دواد هک دنشرصمرد هده

 اریو نوعرف * مورب دوخ تیالوب ات لب تصخر ارم تفک نوعرفب ده تسا ۲
 تنک یورب دوخ تیالوب یاوخ كنيا هک تسا کزيچ هچ نم درن ارت اما تفک

 دینازکنارب یو یارب رکید ینشد ادخو + ان صخرم هتبلا ارم نکیل چیه ۲

 هدرکر اف هبوص هاشداپرّزع دده شیوخ یافآ دزن زا هک ارعادیلآ نب نور عی
 دواد هکیماکنه دش یجوف رادرس هدرک عج دوخ دزن یدنچ نادرمو *دوب ٤

 زا لک یا یاشار مش نکاس اجنار د و نفرت تر کتک او اشیا "یضعب

a 13هکیررخرب هوالع دوبیم لیئارسا 9 نایبلس یاهزور "یاترد واو  

 ماعبریو × دونیم تنطاس مار اب هتشاد ترفن تو 1 دینابریم کد ۷

 دوب یز هویو هعْورَصب ةامسم شردا امو ناس "ننب هک ءدرصز أ ییارفا طاب

 ااا دار دوخ تسد کما هو چ درک دنلب هاشداپ دضب زی اردوخ تسد ۷

 ر ا دواک و هخرو یکی ول اا ی کاب

ENRزاگرد هک دید ا اناوج نآ نامباس نوچ سپ دوب یکنج عاج درم  

 عقاو نامزن زا ردو + تشاکب فسوب تری ولآ یارب اروا دوب كنرز یدرم ٩

 دروخرب واب هاررد یبن "ینولیش یایخاو اس نوری ملشروا زا ماعبرب هک دش

 زات هماج ایخا رب ۲ ۳ میت ارد ودره ناشیاو تشاد ربرد هزات ةماجو ۰

 هد تن" بیک را عج هدزاودب ارتا هتفرک تشاد ربرد هک ٩۱

 و فاد کی نی نیا ۳ یاتکع دریک هک ایر هک دز

 و ندب رطاخو  هدیم وت ؛ طبس هدو مکیم راب ال تکا ا

 ا نازا طبس كي مادیرکرب لیئارسا ینب طابسا ییاتزا هکیرهش ملثرو رطاخت

 کت وردک کوب رم ناف کن و

 ولس نم یاهقی طردو دندرک نجس ارنومع ین ا باوم یادخ

 اثم ارم ماکحاو ضیارفو دندرواین اجم تسا تار نم رظن رد ناو گیدومشت
 هکلب e وا تیرا !رتکدم ات نکیل داد اک ا شر

 هتشاد هاکت ارم ضیارفو رماوا هک و رنازا مدیرکرب اروا هک دواد دوخ نب رطاخم
 یکتا رک ا شدت مهاوخ رو شیاهزور مایا وارد اروا دوب 0
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  oAناهاشداپ لوا باتک ۲

 مهاوخ شرسپب طبس كيو داد ماوخ وتب طبس هد ینعی ازنآ هتفرک شرسپ ۲7
 اردوخ مسا ات م انیرکرب دوخ یارب هکیرهش ملشروارد دواد نم "تنب ات دیشخم

 ات تفرک مهاوخ | اتو *دشاب هتشاد هشیه نم روضحرد کو مراذکب نا نارد ۷
 عتاوو * یوش هاشداپ لیئارساربو يیاغ تنطاس دراد وزرآ تلد هچره قفاوم ۸

 مظنرد هچآ هدون كولس ماقيرطبو یونشب مامرف رما ارت هچره رکا هک دش دهاوخ

 .دواد نم کاج یراد هاکن ارم رماواو ضیارفو یروآ اجع تسا تسار

 دون ماوخ انب وت یارب ععتسم ثناخو دوب هاوخ وت اب 4 هاکنا تشاد هاکت ارابنآ

 بیسب اردواد تیرذو + دیشخم ماوخ وتباریارس او مدرک انب دواد یارب هکنانچ مچ

 تشاد م ۳ یک د صف نایاب ی E و

 رصمرد نایبلس تافو درک رارف رصم هاشداپ قشیش دزن رص هتساخرب ماعبریو

 نایبلس عیاقو بان رد ام ایاوا تکحو و نامبلسروما ةيقبو *دنام «۱

 لهچ درک تنطلس لیئارس ۱ یمارب ملثروآرد نایبلس هکیمایاو چک تسین بک 1

 نفد دواد دوخردپ رهش ردو دییاوخ دوخ ناردپ اب نابلس سپ *دوب لاس ۳

 × دون تنطلس وا یاجرد م حر شرسیو دش

 مدزواد ات

 + زاس هاشداپ اروا ات دندما مکشهب لیئارسا ئاق کاریز تفر مکشب ماعحرو ١

 روضحزا هک دوب رصمرد زونه واو) دیش طابن نب ماعبرب نوج هک دش عقاوو ٣

 هداتسرف ناشیاو + دوبیم نکاسررصمرد ماعبریو هدرکرارف اجناب ءاشداپ نابلس ۳
 هدرک ضرع ماعبحریو دندما لیئارسا تعامج یاتو ما هاکتا (دندناوخ اروا

 هک ارینیکتس غویو تخس "یدنب نالا وت اما تخاس تخت ار ام غویوتردپ دنتنک ٤

 زهر شان نک ن اشیاب چ دون مهاوخ تمدح ارتو زا ا داهن امری تردپ ©

 اب هاشداپ ماعبحرو ×× دنتفر موق سپ دیدزک رپ نم دزن ناز زا د ورکی 1

 تفک هدرک ت تروشم دنداتسیایم شروضحب نایبلس شردپ تایح نیحرد هکیخاشم
 9۳ سس ناشیا + مد باوج موقنیاب ات دینیبیم حالص هچ امش هک ۷

 رکن ناو یهد باوج هدوم تمدخ ارناشیاو یوش ثنب ارموقنیا زورمارکآ



 ۹ تا

 ق

۱ 

 otf ۱۳ ناهاشدای لّوا باتک

 واب هک ارخاشم تروشم اما *دوب دنهاوخ وت نب تاقوا ةشيمه اناه یئوک نانیاب

 دنداتسیایم شروضحو دندوب هتفای تّیرت وا اب هکیناناوج ابو درک كرت دنداد

 هک مهد باوج موق نیاب هک دینیبیم حالص هچ امش تفک ناشیابو چکار وشم

 هکیناناوجو +زاس ااه کا ًامرب تردپ هک اریغوی دناهنفک هدرک ضرغ نه

 مدرک ضزع وتب و تاب هک, یسک مدارک یبا طح وو ات تنادوب ناس وزا

 زاس كبس ام یارب ارنا وتو تسا هتخاس نیکنس ارام خوب تردپ هک دناهنک

 مردپ لاحو a كلچوک تشکنا کب نینچ ناشیاب

 ارامش مردپ ه دینادرک مهاوخ هدایز ارامش خوی نم اما تسا هدا اشرب نیکنس غوب

 تر موس نوزاد × دوم ماوخ هبینت اهبرقعب ارامش نم م اما دومنیم هیبنت اههنایزاتب

 موس زور رد هک دوب هتفکو هدومرف هاشداپ هکی خم دندماز زات ماعبحر

 یو هک ارخاشم تروشمو داد باوج یتخحب ارموق ست دی و وا رم

 مردپ تنک هدرک باطخ ارناشیا ناناوج تروشم قفاومو »درک كرت ك
 اراش مردپ ه دینادرک ماوخ هدایز اراش خوب نرم اما تخاس نیکنس ارامش غوب

 اسوف هاشدایو + درک مهاوخ هیت اهبرقعب اراش نم اما دوښیم هینت اههنایزات

 هاو سو ی e قي

 ناکا نرجو افنان دوب هتفک طابن نب ماعبرب ری قولیغ یایخا

 ارام هداد باوج ارهاشداپ موق ءاکنا درکن تباجا ارناشبا هاشداپ هک دندید

 دوخ یاههمیخم لیئارسا یا ببصن هچ اسی رسب ردو تسا هصح هچ دواد رد

 شیوخ یاههمیخم لیئارسا سپ شاب هجوتم دوخ ةناخم دواد یا كنياو دیورب
 تنطلس دندوب نکاس ادوهب یاهرهشرد هک لیارسا ینبرب ماعبحت اما +دنتفر

 او داخیرف کوب ناریک جاب نادر هک ارمارودا هاگداپ ماعبحرو ۲ دومنیم 1

 دوخ ٌهبارعرب هدون لی هاشداپ ماعبحرو رم ددر نا لز هوا نار ۱

 یصاع دواد نا دوام رخ ا سو 9 ابو ا و

 را ا درک ا r رب ERE ا ات نوجو × دن دش

 دیسز ماشرواب ماعبحر نوچو *درکن یورپ اردواد نادناخ یک طقف ادوهب



 ۱۳ ناهاشداب لوا باتک 00.

 اتل تیرکرب رفن رازه.داتشهو دص ینعی نیماينب طبسو اد وپ نادناخ ی

 نامیلس نب جم ارتتطلس هدوف هلناقم لیئارسا غ نادناخ اب ات درک عج مت

 نیب ماعبحرب × تنک لش لزان ادخ درم ایعمشرب ادخ مالک اما وب دنادرکرب

 هدزک. باطخ موق ةيقببو نیماينبو ادو نادناخ یاب و ادوهب هاشداپ ناییلس

 دیئانم كنج لیئارسا ینب دوخ ناردارب ابو دیورم دیوکیم نینچ دنوآدخ + وکب ۲:
 مالک ناشیاو تسا )۹ نیا هکاریز ددرکرب دوخ ناخن سکره

 ۳9 هگطنصرف راز دنوآدخ نامرف قفاوم هتشکربو دندینش اردنوآدخ ٥
 ارلیونف هتفر ا أ کک ۰ نارد هدرک انب مارفا ن نایشموکرج از مت

 دهاوخ دواد ن نادناخم تنطاس لاح هک درکر کف دوخ لدرد ماعب رد

 دنورب بدو دنوآدخ ناخب اهینابرق ندینارذک ةهجب موق نیا رک ٭ تشکرب ۷
 لتقب ۱ رب دهاوخ ادوپب هاشداپ ماعیحر شیوخ یاقاب موف نيا لد اناه

OTAهدون ټروشم هاشداپ ص + تشکرب دنهاوخ ادو هاشدای ماعیحر  

 تسا تمححز ملشرواب ات نتفر اش اش یارب تنک ناشیابو تخاس الط هلاسوک ود

 لرد ارکز + دندروارب رصم نیمز زا ار هک و ت نایادخ لیئارسا یا ناه ٩

 نا شپ موقو ا هاک ثعابرما نياو +داد رارف نادرد اري کید تعاذگ ج

 شیزا هک موق یانزاو تخاس دنلب یاهناکمرد اههناخو +دننفریم ناد ان كی ۱

 هام ممدزناپ :نورزد مشهآم رد یدیع مارو + دون نییعت نانهاک دندوبن یوال ۲

 روطنایب ليث تیب ردو تفریم جکذم ن نآ دزنو درک اپ ت تسا ادوپیرد هکیدیع لتم

 یاهناکم نانهاکو دینارذکیم ینابرف دوب هنخاس هکیاههلاسوک یارب هدون لع

 رد ینعی تشه هام مدزناپ زور ردو +دادرارف لټ تیبرد دوب هنخاس هک اردلب 6
 تفریم دوب هنخاس لیئتیب رد هک حذم دزن دوب هدوم عادبا دوخ لدزا هکیهام

 ٭ دینازوسیم روخ نمارب عدم دزن هدوغ پر دیع لیئارسا یتب یارب و

 مهدزیس باب

 ةه ماعبریو ۹ لی تییب ادوهیزا دنوآدخ ینامرنب ییادخ درم كنيا و 1

 هد 2۳ت ارصنم دنوادخ نامزفب ںی +دوب هداتسیا حیذم دزن روخم ندینازوس ۲



 یصح

 65۱ ۱۳ ناهاشدای ما یا

 هج دراد م ES 70 رسی كنيا دیوکیم نینچ دنوآدخ حیذم یا عیذم یا تذک

 دننآزوسیم روخب وترب E اک .انهاکو دوشیم: نیاز ,دواد الت انا

 زور ن نا ردو *دینازوس دنهاوخ وترب ارمدرم یاناوفتاو دون دهاوخ حد وترب
 ذم نیا كنيا تسا هدومرف دنوآدخ هکیتمالع تسنیا تنک هداد ناشن یتمالع

 > عقاوو ٭ تشک دهاوخ هر تسا ن E کپ کاو دش دهاوخ كلاچ

 دیغادرب مدرک اهن چرا هلو سرد هک ارعذم هک ارادخ دزم نک هاشداپ نوج

 هک شتسدو دات و جم فیل :اج زا اردوخ تسد م ات

 + دنکب ز اب دوخ دزت ارنا تسنارت 2 هکیروطب دش كشخ دوب هدرک ز ارد وا یوسب

 درم نآ هکیتمالع بسحرب تشک ه هنخشر حبذم یورزا رتسکاخو دش كلاچ حدمو
 تنک هدرک یاطقت اوادخ رک رم) هایداب و +دوب هداد ناشن دنوآدخ نامرفب ادخ

 2< 4 عج کر اعد نمک اش و یا عرضت دوخ یادخ هرهب دزن هکنیا ان

 هداد زاب واب هاشداپ تسدو وفا حر نواب درب انس در دوش هداد زاب

 تحارتساو ايي هنا نم ها اره تک الف دا هاشداپ و +× دیدرک لّوا لثم نش

 اردوخ هناخ es هاشداپ ادخ درم اما × داد ا ھا

 دنوآدخ ایز و بآ هنو مروخم نان هن اجا ردو ۷# هاره یه

 تن شونم باو روخ نان ساک ی

 تعجارم دو نیا ليث تییب هکبهار زاو تفرب رکید هارب سپ ٭درکمرب نما

 رهزا ارو ۱ نا شنارسیو دوبیم نکاس لیثتییرد ةدروخماس ی یو 9

 هک اریناضم زڼو دنتخأس ربخم دوب هدرک لث تیب رد ورا ادخ درم نآ هکیراک

 مادکب تنک ن ایام ناشیا وگو + دندرکن ای ايب دوخ ردپ یارب : دوب هتک هاشداپ

 هار مادکب دوب نما ادوپیزا هک ادخ 22 دندوب دید شنارسی و تسا هتفر ه 7

 دنتسارآ شیارب ارغالاو دیئارایب نم یارب ارغالا تنک دوخ نآرسپ سپ# تفر

 تفای هتمشن طولب تخردریز 0 ر درم بتعزاو * دش راوس ا
 اری و سه نم تنک الد زا هک یتسه اد ی ا تفکر سپ ۰

 مدرکرب ماوتیم وت هاره هک تنک باوجردوا × روخ اذغو ایی هناخم نم هارهتفک 1

 نامرفی کاریز ا هنو مروخ نان هن وت اب اجا ردو موش لخاد وت ابو ۷



  oorناهاشداب لَو لسا ۲

 2 67 شرط لاو رو نن غاردا هک ف خش هفک نم دن راک

 دنوآدخ نامرفب ةتشرفو متسه بن وت لثم زبن نم تاک اریو وا ٭ انم تعجارم ۸

 نا دشونب بو درو نان ات ن نادرکرب تاهناخم دوخ اب اروا تفک كش کس نم اب
 واو دروخ اذغ هتشکرب شاهناخ رد یو هاره ثب اب تفک غورد ریو ۱

 نینادزکرب اروا هک ی بن ناب دنوآدخ مالک دندوب هتسشن نفیرب ناشیا هکیناکتهو ۴

re ۳نینچ دنوآدخ تنک هدرک دن دوب نما ادوپی زا هک ادخ درئابو  

 هدومرفرمآوتب تیادخ هوهب هک اریکح هدو درت دنوآدخ ناز کت قم

 لو باور اذغ دوب لش هتنک و تب هکییاج رد هتنکربو + یتشادت هاکن دوب ۲

 ی ۱۳ ی ۳

 و ر :دیخوت تاو دروخ اذع وا هکنیا زا دمب

 هارد وادسجو e هاررد اروا یریش تفر نوچو *دوب نینادرکرب هک ۲۶

 كنياو 5 هک اب اش ال یر رن ریو-هداتسیا شیولهپپ غالاو دش هتخادنا ٥

 دندید هداتسیا دسج دزن ارریشو نش هتخادنا هاررد اردسج دانا از یضعب

LEر اف * دنداد ربخ دوبیم نکاس نارو یک ا کا غار  

 دنوادخ کح زا هک ت سا ادخ درم نآ نیا تفک دینش دوب تیئادرکرب هارزا اروا هک
 تا کوڑا اروا هک هداد ریشب اروا دنوادخ اذُل دوغ درم

 یارب ارغالا تفک هدرک باطخ | اردوخ نارسپ سی + دوب هتک و اب دنوآدخ ۷

 هنخادنا هاررد اروا دسج كلش هناور واو ياا ارنآ ناشیاو ئازا ۳۸

 تن 8 هدروخن اردسج ریشو تفاب هداتسیا دسج دزن اورتو

 و ١ زنا هدراذک غالاربو تشادرب ارادخ درم دسج ین ناو ۳۹

 ابو دزاذک شیوخ ریقرد ار کو +« دیاف نفد ارواو دربک منم ات دمارهشب 9

 ات درک نفد اروا کتاز ا ٭ نم ردارب یا یاو دنتفک هتفرک مام و ۱

 نوفدم ن را اتم و هکی مقرد ارم م مريب نم نوچ فک هتک تیالطحت دوخ

CTکا یک ٭ دیراذکب یو یاهناوختسا یوله اریاهنوضتساو دینک ن هد  

 رد هک دناب یااکم یاههناخ هه ءرابردو تسا لیئتبیرد یو اب رود

 + دش دهاوخ عقاو ها دوب هتک دنوآدت- نابرتب دنابیم ساس یاهرهش



 of ۱4 ناهاشداپ ل ر باتک

 یارب نانهاک هکلب دونت تشکز اب دوخ در قیرطزا ماعبرب رما نيازا دعب و ۴

 ات درکیم صیح ار وا تساوخم هکرهو دون نیبن موق عیج زا دنلب یاهناکم
eا دیدرک ماعب رب نادناخ هانک ثعاب یا او * دوشب ۹  

4۹ 

 مدراهج باب

 زیخرب نا هک تفک دوخ نزب ارو وب دش راییب ماهبریرسپ یی نامزنارد

 كنيا هورب هولیشب و یتسه ماعبری نز وت یا یا ردوخ تروصو
 د تسا اجنارد دش مهاوخ هاشداپ موق نیارب هک تک نرم هزار دک تست یی

 ارت واو ورب یو دزن هتفرک , لسع زوکو اهکو نان صرف هد دوخ تسد ردو

 هدرک نېنج معبر نز سپ *داد دهاوخ ربخ دوشیم عقاو لنطرب هجنازا

 شنامشچ هکاریز دنیبب تسناوتیف ایخاو .دیسر ایخا ةناخم هتفر هولیشب و تساخرب

 ةرابرد ات دیای ماعبرب نز كنيا تنک ابخاب دنوآدخو *دوب تن رات یریزا

 لخاد نوجو وکب نانچو نینچ و اب سپ دسربب وت زا یزیچ جت هر وب هک شرسپ

 ردب هک اروا یاهیاپ یادص ایخا هکیماکنهو +دوب دهاوخ یکنتم ای دوشیم

 ها اس وکم ارور ینایه ارچ وش لخاد ا یا تنک دینش دشیم لخاد

 یادخ هوهب وکب ماعبریبو ورب * ماش هداتسرف وت 2 تخم ربخاب نم کاریز

 لیئارسا دوخ موقرب ارتو ف موق نایمزا ارت هکنوچ دیوکیم نبنچ لیارسا
 تو لثم ی ب۱ ارنا نیرد دواد نادناخزا ارتتطاس و + مخاس سيئر

 هجناو دومیم یورپ | ارم دوخ لب AF اب هتشاد ا رما وا 2 دواد

 را لنکا کدھر ایت اک و و شاد )وجه سا تار یرد

 رک ی ی یاهتبو ریغ 3 هتفرو یدیزرو ترارش هدایز دندوب

 سوب رهو ار e اعبر زاو :ee e راع قم

 مزدنایمرود ارماعبّرب نادناخ یاو مزاسیم عطقنم ا E هکاردازاو

 ناکس درب رهشرد ماعبزیزا هکره + دنزادنایم رود لکلاب ارنیکرس هکنانچ



5 
 حس

 2 ًت

 2 ےس

1 

1 

  ookناهاشدای لّوا باتک ۱

 ٭ تسا هتنک ارنیا دنوآدخ اربز دنروخ اوه ناغرم دریپ ار رد هکرهو دنر وک

 + درم دهاوخارسپ رهشب تیاهبای ندیسر درجو ورب دوخ ناخب هتساخرب ون سب

 ا وا هکاریز درک دنهاوخ نفد اروا هدومن هحون وا یارب لیئارسا یاو

 د جرعه تیضت رک اژیچ اکا لب دخ :ههاوخ نلخاد ریقب مامب

 لیئسارب یاشداپرورما دنوادخو چ تیا نش تفای اسیر نادناخرد لار

 زین نا (موکب) هچو تخاس دهاوخ عطقنم ارماعبری نادناخ هک تفکنارب دهاوخ
 دوش كرش بارد هک قا لث دز دهاوخ ایارسا دتوادخو + (تسا هش عفاو)
 ارناغیاو دنک دهاوخ دوب هداد ناشیا ناردی هکو کین نبمز نیازا ارایئارسا ةشيرو

 اونو ایج مخ هتخاس | رذوخ مریشا هکاریز تخاس دهاوخ هد رب رن فرطتاب

 INT مع , هکیناهاکببس ارایارساو دندروآ ناجا

 3 نو نم هر دون دهاوخ ملبنتسا هل ماگ کش

 ال ناتایسا و 4و م سم هاچ ناتا شن دیو شو دی هر

 hi دوخ "ننب هک دوا دخ مالک ققاوم دنتفرک تام شیاربو د5

 كنيا دون تنطلس هنوکچو درک كنج هنوکچ هک اعبرب عیاقو ةقبو + دوب هتنک

 تطل ماعیرب هکیمایاو * تسا بونکم لیئارسا ناهاشداپ مایا خر اوت باتکرد
 شياب بادان شرسپو دیباوخ دوخ ناردی اب سپ دوب لاس ودو تسيب دوم

 نرج ماعبخرو درکیم تنطلس ادو رد نامیلس نب ماعبخر و 3 هاشداپ

 LEL ۳ زا دنوآدخ هکی مش ملشروا ردو دوب هلاکیو لهچ دش هاشداب

 بیعت شردام مساو درک ی اشدای لاس تنه دراذکب نآ د اا زیترکر

 دندرک دندیزرو .ترارش دنوآدخ رظنرد ادوپیو دوب هّئومع

 ناثیاو + دندروآ ناب اروا تریغ دندوب هدرک ناشیا ناردپ هچنآ رهزا رتشپ

 ٭ دندو انب رس تخرد ره ریزو دنلب لنرهرب مریثاو انوتسو دنلب یااکم زین

 ی روضحزا دنوادخ هکیناهتما تاساجر قفاومو دندوب نیمزرد زین طاولاو 6

 یاههنازخو دنوآدخ ٌهناخ یاههنازخو < دمارب مالشرواب رصم ءاشداپ قشیش < ۳

 هتخاس ناییلس هکیالط (ک اهرم عیمجو تمتادرب ارزیچ هه و تفرکارهاشداپ ناخ



 00 3 ناهاشداپ كيا كدا

 TT E نيڪرب یاهرپس الا ا ٭ درب دوب ۷

 ET * درپس دندزکیم زاماک ارهاشداپ ۀناخ رد هکینارطاش نارادرس ۸

۳۹ 
۳ 
1 

 نارطاش "مرعت تم ارابتاو دنیشاذیم a نا کو لک دخ هناخم هاشداپ

 ناهاشداپ مایا سراوت باتکرد 5 زا ر عیاقو هیقبو ند را کو

 كنج ناشیا یاهزور "یاترد ماصبری و م اعبحر نایمردو # تسین بوتکم ادو

 نفد دوخ ناردپ اب دواد رهش ردو دییاوخ نو اراب ماعبخرو دوبی

 ٭ دون یھاشداپ شیاجرد مایبآ شرسپ و دوب هینومع همت شردام مسا

 مدزناپ باب

 لاس هس + دش هاشداپ ادوهبرب میل طابن نب ماعبرب نهاشداب مد لاس ردو
 هکیناهاک یات ردو *دوب مولا رتخد کم شردام سا او دون تنطلس ملشروارد

 شردپ لد لثم شیادخ هوه اب شلدو دوفیم كواس 2 هدرکو ازا لبق شردپ

 ات داد ملشروارد یرون اریو دواد رطاخم شیادخ ةر اا 42ر ناک خۇل ذ

 چنا دواد هکنوچ + دیا را ا دنادرک رارقرب وازا دعب ارشرسپ

eیاهزور مات هدومرف رما اروا هج رهزاو درام اجم دوب تسار دنوآدخ  

 مات متبریو ماعبحر نایمردو + یتح ی ابروآ رمارد زکم دوب هدوفن زواج شرمع

 خجراوت باکرد ابا درک (mg مايا عیاقو ةيقبو ٭ دوب كنج شرع یاهزور

 اب ماییاو چ تمرر ان نایمردو تشین بوکم اتوهب ناهاشداپ م ۳

13 

lo 

 شیاحرد 1 شرسو دندزک نفد دواد رهشرد ار واو دییاوخ شیوخ ناردپ

 هاشداپ ادوهیرب 2 اما گاهی او و متسبب لاس ردو دون ت

 مولاشبا نی هک شردام ماو درک یهاشداپ لا کیتو ست ملشروا ردو + دش

 دوم (لمعدواح شردپ و دیو گاو دو یر دعای وی

 * دون رود دندوب هتخاس شناردپ هک ارثیاهتبو درک نوری تیالو زا ارطاولاو

 نیشا ةهجم اثم وا هکاریز درک لوزعم ندوب کلن رازی ارکعم دوش ر دالر

 یاهناکم اما دینازوس نوردق یداورد ارنآ هد عطق اروا لا ا
 ارایادزجو * دوبیم لاک وا شما ماترد ها 21 لد یکی ت وا



 فورظو الطو نقن زا دوب هدون فقو شدوخ هاو هدر فقو شردپ هک
 یاهزور مان لیئارسا ءاشداپ اشعیو اس نابمردو ::دروارد دنوآدخ ةناخرد ۱٩
 اخ درکللبارعمار تمارب ادوهیرب لیارسا هافدای او دج دوبیم اعلنج وابا ۷
 مقن مات اسا هاکنا دن دماو تفر ادوهب هاداپ اسآ دزن یک هک دراذکن ۸

 دوب تنام یاب هاشدای ةناخ یاههنازخو دنوآدخ هنا یاههنازخرد هک ارالطو

 نوهربط نب ددهتب درن ارتاشیا هاشدای ۱ ناکدنب تسدب ارا هتفرک

 بند نابمرج 5ار دوب یک شرکا ک را هاشداپ قرر نم ٩

 مداتسرف وت دزن الطو یفنزا يده كنیا تسا هدوب دهع وت ردیو نم ردپ نایمردو

 ٭ دورب نرم دزنزا وا ات 2 لیئارسا هاشداپ اشعباب اردوخ دهعو ایب سپ

 لیئارسا یاهرهشرب اردوخ جاوف نارادوس هدو تباجا اراشا اا ددو ۳

 لاتفن نیمز یا اب | ارتورنک "ی کعم تی لو نادو نويو داتسرف

 هصرت رد هدرک كرت ارهمار ندوم انب دینش ارنیا اتعب نوچو *تخاس بولفم 0

 ینتتسم نازا یدحا هک دادرد ادن ادوپب ماقرد هاشداپ اساو *دون تماقا ۲
 ۳۵ تو افضتاورت هرکس اب اتمی و تار یا ناغیا تدوین

 هجرهو وا روعو ان عیاقو ییاع قو + دون انب اما اب ارهفضمو نیماينب مح 0

 تسین روکذم ادوهب نامدا مایا راو باتکرد ایا دوم انب هکیتاهرهشو درک
 رپشرد ارواو دییاوخ شیوخ فانا ع تیادا رد لی رک نامزرد اما ۳4

 دون تطل شیاجرد طافاشوهب شرسپو دند رک نفد واد

 جلو دش هک هد ای اراب ماعبرب نب بادان ادوه هاشداپ انا مود اسد ۵

 دام اعم دشا تحت تردد ناو درک یم هانداپ لیئارسارب لا ۰

 رم ول هدر هاب هک کش یاب یا تی کر هک رس تو

e ۷نوّتیجرد اروا اشعب و تفکا هنتخ یورب دون زا ات اا هک ایخا نبا  

 هدون ضاع ارنوتیج لیئارسا "یاهو باداتو تشک دوب یا اهل نایک
 تیام ا تیک اقا ا ارم اکا ا موس لاس ردو + دندوب ۸

 رک ر بک ارماعبرب نادناخ ما دخ هاشداپ وا نوجو +دون ٩

 3 e هڪ دنوآدخ مالک قفاوم درک ك اله ارهه ات تشاذکن ننز



 ایاراو هیزرو مامی هک دش یناهاک بیسب نیا و + دوب هتفک نولیش یایخا ۰

 ۷۹ سراج اهناب افشار توت ها هک کترم اهن

 لیئارسا ناهاشداپ مایا یر از باتکرد ایا درک هجرهو بادان جاقو بو )
 ناشبا ئامىر ماقرد لیئارسا هاشداپ:اتسو اما نانردو | + تتسیت فوتکم ۲
 لیئارسا یار ایا نیا تب ادوهب هاشداپ اما موس لاسرد + دوبیم كنج +
 دنوادخ رظنرد هجاو +دون تطلس لاس راهجو تسببو دش هاشداپ هصرترد ؟&

 با

 دوب هتخاس گى اا هکیهاکبو ار هارب و رک دوب دلا

 ٭ دوفیم كولس

 مدزناش ب اب

 ارت هکنوچ * تنک نش لزان انعب ةرابرد ینانح نبا وهییرب دنوآدخ مالکو
 كولس ماعیرب ها هارب ون اما مخاس اوشپ لیئارسا دوخ موفرب ارتو متشارفارب ارب كاخزا

 نایب دوخ ناهانکزا ارم شخ ناشیا ات هتخاس هاک بکترم ارایئارس | نم موق هدو

 ةناخ لثم ارت نا و دون ماوخ فلت لكلاب اروا ةناخو اج لا + دندروآ
 ا و ناکس ر زا هک ارت + دینادرک ماوخ طابن نب ماعرب

 5 وا روهتو درک هچناو انب ب عیاقو "هی هیقبو »:دنروخم اوه ناغرم دریم ارحگرد هک

 ناردپ اب اشعب سپ + تسبن بوتکم لیئارسا ناهاشداپ مایا میراوت باتکرد
 زینو دش هاشداپ شیاجرد هلیا شرسبو دش نوفدم هصرن ردو دییاوخ دوخ ۷

 ۰ نیس

 ټبسب مه شنادناخو اک زار دغ لزا و یبن “ینانح ع نبا وهیرب دنوآدخ مالک

 ناجی دوخ یاهتسد لاعاب اروا مخ هدروآ اجب دنوآدخ رظنرد هکیترارش م

 ردو کارو هک بیمنیازا مو دیدرک ماع رب نادناخ لو دروآ

EE0 اشعب نب هليا ادوهب هاشداپ  

 تفخکنا هنتف واربدوب وا یاههبارع فصن رادرس هکی رمز وا" لنبو دوم اد

ORA دومنیم ر ر دوم هصرترج د وا ۀناخ رظان هک اصر  

 ردو تکو دز ادري ٍ هاشداپ سا نهو تسیب لاسرد اروا نش لخاد یرمزو

 نادناخ مات تسشنب یو یو دش هاشداپ نوچو + دون تنطاس شیاج



 ۹ ناهاشدای لّوا ٹاک 05۸

 وا یار اراب بار درازا دکب کاج در درا

 هرابرد یبن یوهبی ةطساوب دنوآدخ هکبمالک قفاوم اراشعب نادناخ "ییا یرمز

 رسپ هکیناهانکو اشعب هکیناهاک یا ببسب درک كاله دوب نکا 1

 شیوخ لیطاباب نیا هکیروطب دندوب هنخاس ءاک بکترم اھتاپ ارئارساو هدرک
 ابا درک هچرهو یا عیاقو هیقبو × دندروآ ن راج ارلیئارسا یادخ ءوهب مچ

lo2 لا طوف جس بوتکم لیئارسا ناهاشدای مایا خیراون باتکرد  

 رباربرد مو دون تنطلس زور تفه هد یرمز 7 هاشداپ 2 مد

 دندوب در اوت هرم و ٭ دندوب ر زا در ناینیطشاف ن کو بج ۱٦

 اریرمع ا سپ تسا هتنک زین ارهاشداپو نکن رب هنتف یرمز هک دندینش

 هاکنآ هب دنتخاس اوراد OAT E هک ۷

 نوچو *٭ دندو صاح ارهصزرت تار نوتیجزا یو اب لیئارسا ماتو یربع ۸
 زیپ هاب هناخ نش لخاد هاشداپ هناخ رصقب دش هنفرکر هش هک دید یرمز

 کا ارهجاو دی یزرو هک دوب یناهانک ببسب نیاو رو دینازوس نشا نیو ٩

 كولس دوب تیزرو وا کیهاکبو ماعیرب هاربو دروآ اجم دوب دنسپان دنوآدخ رظنرد

 هضکنارب وا هک ةنتفو یرمز تا تی باکو نکا یر | هدون ۲

 موق هاگنا تسبن بونکم لئارسا ناهاشداپ مایا تراوت باتکرد ایا دوب ۱

 اروا ات دیشک یجب یبت عبا موق فصنو دندش مسقن هقرف ودب لیئارسا

۳ 

 هکیموقرب دندوب یزمع عین کینوق 5 * یرمع حبات رکید فصنو دو اش افشا ۲

 + دون تنطلس یرمعو درم یتبت سپ دندمآ بلاغ e ینبت عبات
 ا لر اف SENI EE یو ین لاتزد ۲

 رنات وا ما کک درک تطلس هصرترد لاس شش هدر تفطاس

 ک كلام هی مانب درک انب هک اریرهشو تخاس یئانب یکتا دیرخ من هنزو

 ده زاو دروا لب دوب دنسپان دنوآدخ رظنرد ها یرمعو *دیبان ساس 9

 طابن نب ماری یاههار یاب هکاریز + درکر تدب دندوب وازا شپپ کنان ۲
 تی لاو کیو دو هام ۳ اماب ارلییارسا هکیناهاکبو

 هک نیر لاعبا دوم كولس دروا ناڪ ارلیئارس ۱ یادخ هوهب مثخ ۷



 o0 ۱۷ ناهاشداپ لوا تاک

 چ تسین بوتکم لیئارسا ناهاشداپ مای خراوت باتکرد ایآ دون هکیروهتو درک

 باخ ش شرسپو دش نروفدم ساس ردو ٍدماوخ شیوخ ناردپ اب یرع سپ ۸
 هاشداپ انآ مشهو یس لاسرد یرنع نب باخاو دون تنطلس شیاجرد ٩

 وگو تسی-مرماسرد لیارسازب یرهع یب EAR دش هاشداپ تارت ادوهی

 اوا دنداوب 0 کیان هوا ران ا یا باتو دون اهل
 دوبیم لهس طاین نب ماعبرب ناهانکب وا ندومن كولس ایوکو *درکرتدب دنوآدخ ۱

 تدابع ارلعب هتفرو تفرک زب زین ارناینودیص هاشداپ لعبنا رتخد لبازیا هک ۱
 بر وب هنخاس شارف کل هنا د لعب ةهجم ییذمو + درک نجس ارواو دون ۲

 ری مذخ هدو طارفا دوخ لاعارد ا اغار نبا لاو تصوف
 ٭ دروا وا ناجي ادا زب زازا لید ےک لار N ناهاشداپ میجزا رتشیب ارلیئارس ۱ یادخ

 لاو وقت هد او تست رعایا a E اراعرا لث تیب لیت وا مایا ردو ۶

eهک دتوآدقن مالک قفاوم درک اپرب بوس دوخ كچوکر سبب ارشب  
 ra هطساوب

 چرچ باب

 ؛ارسا یادت ۳۳ تایح شک تا دوب داعلج ناکاسزا کا یال

 دعاوخن نم مالکی زج نارابو میش اهلاسنیارد هک مبق ماهداتسیا یو روضحم هک

 هوت قرشم فرطبو ورب اخازا + تنک نش لزان یورب دنوآدخ مالکو +دوب

 یشاوخ رهن زاو *نک ناپ تسا ندزآ لباقمرد هک تیک هن دزن اتنیوخو اغ
 یفاوف مش هناور سپ ج دنرورپب اتا رد ارت ۱ هک ماهدومرف رما ار اهبار خو دیشون

 نکاس تسا ندا بارد هک تیر ین دزن فرو هدون لب تن مالک
 دندروایم زایم تشزکو نان ماشردو یو یارب تشوکو نان جرد اهبارغو + دش

 ایت بن سم دنچ یاهزور یاضتنازا دعبو + دیشونیم رهنزاو

 هتساخرب < تنک نش لزان یورب 3 اکو * دوبن نیمزرد ناراب

 زما اغا ردا هرب تبا زب نکاس اجعارذو ورب سا نودیط دک

 مح مد ت

0 

 بم حح . < میل

 رهبذ ٌهزاورد دزن نوجو تفر هفرصهب هتساخرب سپ ٭ درورپب ارت هک ماهدومرف 1.



 سو ۱

۳ 

۹ 
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 ۱۸ ناهاشداپ لوا باتک 91:

 هعرج هکنبا ام تفک ءدز ادص اروآ سپ دیچرب مزیه اجنارد یز هوی كنا دیسر

 ریو تفریم نا ندروآ ةهجب نوجو + ۰ ن ۸2 نم یارب یفرظرد بآ
 می نایک وا روا دراو رد رب ناخ قی راد

 نغور ۍردقو وپاترد درا را؛تبشکی طقف هکلب 1 یان صرق هک مق تیادخ

 مروج هک مزپب مرسپ و دوخ یارب ارتا هنفر ات مجرب یبوج ود كدیاو هزوکرد

 f لوا نکیل نکب یتنک کیروطبو ورب سرتم تنکیو بیا * مرو

 هکاربز زېب ترسپ و دوخ یارب ناز زا دعبو روأیب نم دزنو زپب نم یارب ناز زا

 دنارابن نیمزرب ناراب دنوادخ هکیزور ات هک دیوکیم نینچ لیارسا یادخ هوه

 قاوم هتفر سپ + دیدرک دهاوخن نغور "زوکو دش دهاوخن ما درا یوبات

 یوباتو +:دندروخ راسب یاهزور نز نادناخو واو نزو دون لع ایلیا مالک
 هتک ایلیا هطساوب هک دنوآدخ مالک قفاوم دیدرکن ک نغور "هزوکو دشن ما درا

STREETا ا کاک دش  عقاو روما ن  

 ادخ درم یا کاوو * دنامن یاب وا رد ین هک دش تخ نانچ و ا

Tyیتکب ارم رسیو یروآ هات ام هاک ات جدا  + 

 نارد هک ةناخالابب هتفرک یو شرقا اروا سپ نب نم ارترسپ تنک اریو وا

 تفک هدوف هئاغتسا دنوادخ دزنو + دیناباوخ دوخ رتسبرب ارواو درب دوب نکاس
 تسدیناسر الب مایزک ا وأم وا دزن نم هک ارج ینز هوییهب EE یادخ e یا

 دنوآدخ دزن هدرک زارد رسبرب هبترم هس ارتشیوخ هاکنا # # اروا رسپو
 + ددرکرب یوب رسپ نیا ناج کیا اع نم ی هاه یا تنک هدو هناغتسا

 + دش هنز هڪ تنکرب یوب رسب ناجو دون تباجا ارالیا زاوا دنوآدخو

 تنک ایلیاو درپس شردابو 1 ریزب هنا هناخالابزا اروا هفرک اررسپ ایلیاو
 درم ون هک متسناد نیازا ن ها تشک اا لب نزن سہ + تسأ لنز ترسپ 5

 ٭ تسا تسار وت ناهدرد دنوادخ م الکو یتسه

 ورب تک كش لزان ای هب مو خوب ۱ دنوآدخ مالک رایسب یاهزور زا دعب



 1ا ۱۸ ناهاشداپ لّوا بانک

 ات د * هناور ابا سپ ٭ دیاراب مهاوخ ناراب نیمزرب نمو انب باخآب | زدوف

 هن اخ رظان اغا هد تضش یا و وااو نیا لمس اردوخ

 (یاینا لیازیا هکیلکه وز مدير رایت دیو را یو همراه وا
 هراغمر د هاب هاجخب ارن اشیا هتفرک ار اییناز زارت دص ایدیوع تخاسیم كاله ار دن وایخ

 یا دزن نبمزرد تاک ایوب باخاو دروم ا نانهب ارنانیاو درک ناهنپ
 وردا نار نودا راجسا کک اکی ففاعم ادیان کیر اهورهت یا لا اک ت
 ات دندرک میسفل درخ؛نایمژد -ارتیمز نلی اک کین فلت ایا ماهب ههو مراد هاگن

 + تفر اهنن رکید هارب ب ایذیوعو عضو اھا از ياا روبع ۷۳

 دوخ یورب هنخانش اریو واو دروخرب ودب ایا كنيا دوب هار رد ایدبوع نوچو ۷

 ورب سه نم هک داد باوج اروا ٭ یتسه وت البا نم یاقا ایا تاك هداتفارد ۸

e 

۱0 

 اردوخ ۲

۷ 

۳/۸ 

۱۹ 

Eاردوخ تنی هک ماهدرک هاک هچ تنک + تسا ابا كني  
 یوق هڪ مق ون یادخ هوهي تابح س ک ات کیم مست باخآ تس

 ایا هک دنتنکیم نوچو دشاب هداتسرفن اجنآ وت بلط ةهجم ماقا هک تسب ا

Eاقا وا چ وک اک هک دادیم ق موقو تکل ن  

 مشای هعفر وت ادزنازا | نوج هک دش دهاوخ عقاوو * تسا ایلیا كنيا هک وکب دوخ

 7 واو مهد ربخ باخابو وات هکیتقو و درادرب غادین هکینا ارت دنوآدخ 22

 ماقارکم * دسرتب دنوآدخزا دوخ تّلونطزا تاتو تشک دهاوخ | ارم دیان
 هنوکچ هک مدرک تکی اردتوآدخ یایینا لیازیا هکیاکته ی یار هام

 1 ۳ :اشیا هدرک ناهنپ هرافمرد هاجنب اخو اردنوآدخ یاینا زا رفن دص

 ارموت تسا ايليا كنا هڪ وکب اردوخ یاقاو و ی لاحو * مدرورپ

 کک مق ماهداتسیا یو روضح هک تویابص هوپ هوهب 2: تایحم تفک ایلیا ب تشک دهاوخ

 هر : تاقالم یارب ایڈبوع سب »دوم ماوخ رهاظ یوب زورما |
 کاخ هلی ابا باح تر ریتو بتا اب یاو میک اار داد ربخ اروا

 ارلیئارسا نم تفک + یزاسیم ی هک یتسه وت 1 تفک اریو

 وتو دیدرک هلو اردنوآدخ رماوا هکنوچ تردب نادناخو ون هکلب مزاسین برطضم

 ا ليک هرکرم نم دزن ارلیئارسا ماتو تسرب دز سپ * یدو ار ملعب کورپ
3 0 



  o1ناهاشداپ لوا اک ۱۸

 "نفهرب هکر فن دص راهچ ار مریشا یابیناو رفن هاجنو دص راهج زبن ارلعب یایناو نک
 لمرگ هوکرب ار ایینا a) هل ینب عیج دزن تاخیر و وک لیازیا ۲۰

 ا5 هک هقرف ود نایمرذ یکی ان .تفک نما کيدزن موق هاب ایلیاو درک عمج ۲۱

 25 ایا دقاخ یو ارو تا لاو کاو داغ نعد شام اهم بش تا ختم

 ماتنام اب یبن اهنت نرم تفک موقب ا ن × دنتنکن ج وا باوجرد ۱1

AYدوخ ههیعک و ا5 و هبا دو سب + دنرفن اخو دص راه لعب یایب او  

 7۰ دنهنن شاو TARE مزیهرب ۳ هدوک هعطق او رثاو هدرک باختنا

 ۳ ارد وخح یادخ مسا اتو منن شاو ر مواذدکیم م مزیهرب ناجی 5 1

 E وا ذهد بنا وج شتاب ا نأو دنا اوخ یار ۲ وه مأن نمو دیناوخم

Toساک جنت شک اک موق یاغو دتاب  xكلي تنک لعب اا ۱  

 مانبو اتم اد هکاریز کشم ال دا اش هدرک باتا دوخ یارب واک

 دنتفرک درب لش هداد ن راشیاب هک ا POE دیرادحن شا ابا دا دوخ یادخ ۲

 باوخ ارام لعب یا دنتنکیم نناوخ رهظ ات عصزا ل ب مان اکو اک علوم

 زیخو تسج دندوب هتخاس هکیعذبرب ناشیاو دوبن یباوج ای ادص ك نکیل وب

 هک اریز ا لب زاواب تفک هدوم عرف ارنانیا ایلیا رهظ تقویو + دندومنیم ۷
 ER NESS هتفر تولخم أب ت ا ۱ ادخ وا

۲Aتداع قفاومو دندناوخت دنلب و اد ناشیاو + درک رادی وا دیابو تسا باوخ  

 + دشیم یراج ناشیارب نوخ هکیدح دنتخاسیم چد اهنینو اغیتب ارنتشیوخ دوخ

 نکیل دندرکیم تون ناشیا یرصع ۀیده ندینار ذک تقو اترهظ نتشذگزا دعی و ۲۹

 : نر ما ایلیا « اکصتآ وجه ا ۳

 د اکا هوهب ذمو دندمآ یو دزن موق اتو دياي نم

 + دی تنش ملات یورب دنوادخ مالک هک بوقعب ین A هرایش قفاوم اّلیاو ¥ دوم ۳1

ETکم نابو * تفرک كنس هدزاود دوب دهاوخ تارا  

 E E رزب هنامپ ود شاک هک یتدنخ دم درک کم کال هم ۰ هی د مانب یعدم

EL SFنأ هدو هعلصف هعطق ارواکو داد توش ارمزیهو  e 

 تفک سپ ٭ دیزیرب مزیهو ینتخوس ینابرقرب ارنا هدرکرپ بازا خ راهچ تفک <



 o1 ۱٩ ناهاشداپ لّوا باتک

Çoااا × دندرک موس رابو دیکب موس ابری فک داد کیک هرز ۳ و دیک و اب  

 هیده ندینارذک تقو ردو کوب بازا زین قدنخو دش یراج عیذم درکادرک ۳

 تارشا قعاو میهارب ۱ یادخ هه یا تنک هما کاپ زن می یالیا یرصع"

 اراهراک نیا ماتو مسه وت كنب نمو یتسه ادخ لیئارسارد وت هک د وشب مولعم زورما

 موق نیا ات امرف تباجا ارم دنوآدخ یا ابرف تباجا ارم +ماهدرک وت نابرهب ۷

Aشنا ءاکنا + یدینادرک سیزاب | ارناشیا لد هکنیاو ینمنادج وین ون هک داد  

 دوب قدنخرد هکارباو دیعلب ر دا اهکتسو مزیهو ینتخوس "ینابرق هداتفا هوهب

 تسا ادخ وا هوهی دنتنک هداتفا دوخ یورب دندید ارنپ :ا نوچ موق اتو < ل ٩

 3 کیو ترک ار لقب ئایا تنگ ناخبا و ا تا اوا ر

 اناشیا هدروا دورف نوشیقرهن درت ارناشبا البار دنتفرک ارناشبا سپ دبابنیئاهر
 ناراب یادص کار را شو کارد ره کیر اک اما رد ۱

 نیمزبو دمارب لک لقرب ایلباو دون برشو لکا تمارب باشآ سپ + دیاب رایسب 47

 هتفر الاب تفک دوخ مدانعو × تشاذک شیاهوناز نایب اردوخ یور تش چ
 تیک یاو شنا عرب هتک ایکڑ مکن ر ابا رای یک: کک ارد یک

 تفگ دق كجرک یربا نیا هک تک منه 4 هبنرم ردو + ورب کید ا 0

E]وړغو دنب اردوخ بارع هکو کب بآخابو ورب تنکوا دیایمرب ا نارد  

 ظبغ ربازا نا ینامز كدنارد هک دش عقاوو دوش عام ارت ناراب ادام وش هم
 تسدو + دمآ لری نش راوس باخآو ديراب تخ نارابو دق مافدايس ذابو 11

 لبعززب هب ان دیود باخآ کور شېبو تسب اردوخرک لش دا و
 + دسر

 مهدزون باب

 ربخ دوب هتشکر يشم اراینا جیم هنوکجو هدرک ایلیا ينازا ارلبازیا باخآو
 هدایز هک نیا لثم نم نایادخ تفک داتسرف ایلیا ڭئ لوسر لبازیاو داد ۲

 یافبا زا یکی ناج لئم ارت ناج تقو نیاب بیرق ادرف رکآ دنیا لع نیا زا

 هک بشرتبهب لش هناور تر رم دیم ارنیا وا نوجو # مزاست ۳
ONES &هزور كيرنس شدوخو + تشاذگا و اجنارد ا ردو داو کنار  

*36 



 هتساوخ اركرم نتشیوخ یاربو تسشن یجدرآ تخرد ریزو تفر هدرک ناباییب

 ریزو + سین رتهب ماردپزا هکاربز ریکب ارم ناج تسا سب دنوادخ یا تنک ه
 زیخرب تنک یوب هدرک سل اروا ۂتشرف كنیاو دیاوخ نش زارد جدرا تخرد

 بازا هزوکو غاد یاهکیررب نان یصرف شرس دزن كنیا درک کن نرجوا وگو ا

 هتشکرب رکید راب دنوادخ ةتشرفو * دییاوخ رکید رابو دیماشاو دروخ سپ دوب ۷
 ن1 چد ایو طتایارب,هار هکاریز روختو زیخرب تفکو درڪ سم اروا ۸

 هک ب يروح ا بش لهچو زور لهچ كا اروخ نآ توقبو دیشونو دروخ هتساخرب

 تلنیا کد ارد او شاخ نلخاد "هرات اجر دو ٭ تفر دشاب ادخ ۳ ۹

 وا + ااو ارت الا یا تنک ار وا نخ لر ا الک ا

aلیئارسا یتب هکاربز مراد ییظع تریغ اهرکشل یادخ هوهب ةهجم  

 سو دنا هتفکر یشمشب ارت یاینناو هتخاس مدهنم ارت یاهحمذم هدومن كرت ارت دع

 یاب کک اس 2 د ادور نہ نا هک اله ادنمفو ما ننام یقاب یئاهتب ١

 تخ ميظع دابو دومن روبع دنوآدخ كنياو «تسیاب هوکرد دنوآدخ روضحو

 دن وا اما درک دروخ دنوآدخ روضح اراهضطو تخاس قشنم ار اموک
 0 ادو + دوبن هلزلز رد دنوآدخ دخ اما دش هلزلز دابزا دعبو هدوبن ۲

 ازنیا ايليا نوچو + هتسهاو مالم یزاوآ شتازا دعیو دوبن نتتارد دنوآدخ ۳

 داتسیا هراغم نمد ردو دما نوری كیناشوپ شیوخ یادرب اردوخ یور دیش
 تفک باوجرد وا ٭ تساراک هچ اجا رد ارت ایلیا یا تفکو اب ینتام كنباو ۶

 كرت ارت دع لیئارسا ینب هکاریز مراد د یظع تریغ اهرکشل یادخ هوهب ةهجع
 یقاب یئاهنتب نمو ۳ ارت یاینناو دناهخاس مدهنم ارت یاهعذم هدرک

 نش هناور تفک و اب دنوآدخ سپ + دنراد زین نم ناج تکاله دصقو مانام ٥

 + رک حس مار هاشداپب ارلیئازح یبرب نوچو درکرب قشمد نابایب E هارب

 هلوحم لب ازا هک ارطافاش نب عشيلا و ا حم لیئارس | یهاشداپب اریشین نبا وهب و 1
 لیئازحریششزا هکره دش دهاوخ عقاوو + دوشب ی و ۷

 تا اه ری یا کو تیا اح لس ا رایت دات ناه

 تشاذک ماوخ یقاب | اررفن رازه تفه لیئارس ارد اما + دیناسر دهاوخ لتقب ارو! ۸



1۰ 

۳۱ 

 مم تم سپ

0 

 ۰ ےس

 910 1 ناهاشداب لوا باتک

 * تسا لیسوبن اروا ع ناشیا یانهد یم اتو تشن مخلب درزن ناشیا یاهو از یا هک

 Ly ERS اش هک تفای ارطافاش نب ؛ مشیلآ تش اور اجنازا سپ

 یادر تشذکیم وازا ایلیا نوچو هدوب ممدزاود تفج اب شدوخو یو شپ واک

 ESEF دیود یا بقعزا هدرک كرت اراهو اکو او * تخادنا یورب اردوخ

 9 ورب تنگ ارب ریو و | مات تر نازا دعبو کت اردوخ ردامو ردپ هک
 مد E توک ارواک تفج كلي هتشکرب وا ا نسب + ماهدرک هچ وتب اریز

 اا او دندروخ هکداد دوخ ناسکبو تخم ن ۳

 × دش لوغشم وا تمد و تفر ايليا

 مس یاب

 كاا ودو یو درک عج اردوخ رکشل یا ار ۱ هاثداپ ددهنبو

 چ دون تلج 1 اب یک نما ااک تنارب سی دندوب ست اههبارعو

 نيچ د ا ازیو هداتسرف e باب 1 هاغداپ باخآ دزن نالوشرو

 نازا وت بت یار سو نازا وت یالطو وت "غن + دیوکیم
 نموت مالک قفاوم هاشداپ اقا یا رک فید لیئرسا هاشداپو دنا نم

 رما نيچ ددهنب دنتنک نما رکید ر اب نالوسر و و 3 نازا مراد هچوهو

 نارسپو نانزو الطو ین هک متنک هداتسرف وت درن قم ر بک

 آ ۳ مهراب و ودر E یاب بیرق ادرف سپ * یھدب نم اردوخ

 دوخ تسدب تسا كیدنسپ وت رظنرد هچرهو دنیا تعج ارت اکدنب ۂناخو ارت تاغ

 ۵ هک هات ریز عام تل ائارسا ءاشداپ هاکنآ + درب دنهاوخ هتفرک

 شو مارسي و نانز ةعجم نوچ هکاریز دشیدنابم اریدب هنوکچ درم نیا هک دینیببو

 دنتنک ًاریو موق " ا و عیادم عیج هاکنآ + مدرکن راکنا ار وا دوب هداتسرف مالطو

 راب هچره دیوکب ءاشداپ اقا اپ ترنکد دهنبنالوسرب سپ *انم لوبقو ونشم اروا

 نالوتشر سپ هدرک مناوتین ار راکنیا انا دروآ مهاوخ اجب یداتسرف درخ "ننبب لّوا

 تفک هد اتشفا یو ادزن کک بم دیاتر راک ار او هرکی

 یاهتشم تیافک مرماس درک کا دنیامن لع نب نیازا هدایز هکلب نیا لثم نایادخ



 ۳ ناهاشداپ لوا هیاتگ 1

 )30 اا هاتدابو دك دیشب نر هاره هک ایقرع ةه ۱
 دینش ارباوج نیا نوچو + دکن رخن دیاکیم هکنآ للم دشوپیم سا هکنآ دیئوکب ۳

 تفک دوخ ناکدب دند ومنیم ىا اههمخرد ناهاشداپو وا هحیلاحرد

 باخآ دزن ین كنياو +دندوم ییارا كصرهش ریاربرد سپ دیئانب نارا تم ۴

 نامه ینییم ارمیظع هوزک نیا ایا دیوکیم نینچ دتوآدخ تنک نما لیئارسا هاشداپ
 تفک باشد« متسه هوهب نرم هک ینادب اتمام ےس وت تسدب انا زورما نم
 اهروشک نارورسنامداخ ٌةطساوب دیوکیم دنوآدخ تفک باوجرد وا « هک ةطساوب

 نارورس نامداخ سپ »ون داد باوج دنک عورش ارکنج هک تک تو 9

 "یا ناشیازا دعبو دندوب رفن ودو یبو تسیود ناثبا هک دید ناس اراهرونک

 تقو ردو +دندوب رفن رازه 2 هک دید ا ینب "یا ینعب موق

 وا راکددم هک هاشداپ هسو یس نا ینعی ناهاشداپ نا اب ددهنبو دنتفر نوریب رهظ

 لّوا اهرونک نارورس نامداخو + دندوب لوغشم یر مهب اههمیخرد دندوبیم ۷
 نادر هک دنننک هداد ربخ اروا ناشیاو داتسرف ناسک ددونبو دحر نوار

 مئز ارناشیا دنشای ۹ نوری 7 یارب هاوخ تفک و ۱ ی نور مهار ۸

 ناشیا سپ + دیریکب كنز ارن اشیا دنشاب نوریب كنج ةه زوم در ۱

 اشیا بقعرد هکیرکشلو اهرونک نا نارورس نامداخ ینعی دندمآ نوریب رهشزا

 نایلیئارساو دندرکرارف نایماراو تن اردوخ فیرح ناشیازا سکره *دوب ۲۰
 کا اا نخ راول سارہ مارا هاشداب ددهنبو دندون بقاعت ارناشیا

 داد تبکع اراههنارعو ,ناراوس هتفر نورب اتارا هاشدایو, +دنتفاب ٩

 تفک ریو نما لیئارسا هاشداپ دزن ین ناو * تشک یباضع راتشکب ان ایماراو ۲۳

 لیوحت تقورد هکاریز ینکیم هچ هک نییب نش هجوتمو زاس یوق ارنتشیوخو ورب
 دنتنک ریو مارآ | مات ناکشو ر 7ج دیاری دھار رہ مرا هاشداپلاس ۳

 ا دندمآ بلاغ ابرب ببس نیاز زاو دنشابیم اموک نایادخ ن ناشیا نایادخ

 واوا قت ۳۳1 مهاوخ بلاغ ناشیارب هنیاره ئاغ کس اشیا ۶

 نارادرس ناشیا یاجم هدرک لزع دوخ یاجزا ارناهاشداپ زا كيره هک ان لع

 بسا یاب بسا تسا هش فلت زا کیزکتل لث اریرکتل وتو هرات ۵

 ےس 

4 
 ےس



oY ۳ناهاشداپ ل ٣ ES 

 ناشیا ارب هتبلاو نان كنج یراوهرد ناشیا اب ات رایشب دوخ یارب هل یاهو

e E ۷نیمهب مت تباجا ارناشیا نکنی دنا  Reeردو دون  

 لیارس ۱ ۱ اتو eR ۷ ۳۷۳ ا ا

 کال ارتیمز ناار ا دندز ودرا هلاغزب : جوک هلک ود لثم ناشیاربار

 نینچ دنوآدخ ت تنقکا هتک باطحتا ارلیئارسا هاشداپ هما كيدزن یو ۲۸

 اھ دز یا محو ا اھ یک اا رو کفش کیت مر ۱

 + متسه هوهب نم هک دینادب ان دوم هاوخ لس وت تسدب ار مظع ورک نیا ما اذل

 ینبو دنتسوپ هاب كنج متفه زور ردو دندز ودرازور تفه نانا لباقمرد نانیاو ٩

 قیفار شب ناکدنام یقابو × دنتشک زور كيرد ارنایمارآ هداپ رازه دص لیئارسا ۰

 رارف ددهنبو داتفا ناکدنام یتابزا رفن رازف تنهو تسییرب راصحو هک را
 هک مانیش اناه دنتفک اریو ا رد قوردنآ ق ا رهشرد هدرک ۷

 زمربو سالب دوخ رمکرب سپ دنشابیم ملح ناهاشدای ل ایثارسا نادناخ ناهاشداپ

 هاکن ننز ارت ناج هک دیاش مور نورس لیئارسا هاشداپ دزنو مدنبب ار

 لیارس ماشدا دزن هتسب دوخ رسرب اهنایمیرو دوخ یاهسکرب سالیو +دراد نر

 نوا ابا دات باوجوا دناب ننز مناج هکنیا انه دیوکیم ددهنب وت "منب دنتنک نما ٠

 یدوزب ارتا هدوم لافت نادرم نآ سپ * دشابیم نم ردارب وا تسا كنز لاح ۲

 دیزوایب ارواو دیورب تفک وا سپ ددهنب وت ردارب دنتنکو دنتفرک کو ندا

 ریو (ددهنب)و + درکر اوس دوخ ةهبارعرب اروا دما ن نوریب وا دزن ددهنب نوچو ۲

 ا دوخ یاربو مدیم سپ تفرکو ت ردیزا نم ردپ هک ارییاعرهن تنک
 ۲ ۱ ONE A سانرد نم ردپ هکن انچ زاسب اههچوک

Toایام + درک اهر | و دهع وا اب سپ مکیم اهر  

 واو »دون ابا شندززا درم نا اما نزب ارم تفک دوخ یتیفرب دنوادخ ن نامرفب 1

 ارت یریش یورب نم دزنزآ نوچ اناه یدینشن | ردنوآدخ زاوآ هکنوچ تفک اریو

 یصخ واو ا تشک هتفای ار وا یریش دوب هتفر ر اکو دزنزا نوچ سپ تشک دهاوخ ۷

 سپ * تخاس حورج هدز یترض اروا درم ناو نزب ارم تفک هدرک ادیپ اررکید ۸



 ۲۱ ناهاشداپ لّوا بانک ۸

 چرخ هباضحو دابا ءا ارفق هازسا هر ین نآ
 و 05 05 اندا وا دوبی راذکرد هاشداب نوچو-# دون رکنتم ارتتشیوخ ٩

 تفکو دروا نم دزن اریسک هدرک لیم یصضش كنياو تفر كنج نایب وت "اب ہک

 كي اي دوب دهاوخ وا ناج ضوعب وت ناج دوش دوتنم زکأو راد هاکن اردرم نیا

 سپ دش بیاغ وا دوبی لوغشم اجناو اجا وت كنب نوچو *داد یهاوخ شن ةنزو هب
 سپ + یداد یوتف تدوخ ه تسا نینچ وت کح ترک ریه لیئارتا هاشداپ 4

 هک اریدرموت نوچ دیوکیم نینچ دنوآدخ تنک ارب و وا *تسا ءایینا زا یکی ۲

 وت موقو وا ناج ضوعب وت ناج یدرک اهر دوخ تسد زا مدوب هدرپس تک الهب نم

 نش موغنعو لاح ناشیرپ لیئاسا هاشداپ سپ *دوب دنهاوخ وا موق ضوعب ۴
 + دش لخاد ساسبو تفر دوخ ةن اخ

6 
keیولهب لیعریرد یناتسکا یلیعرزب 1 ان هک دش عفاو روما نیا زا  
HE ۲تشاد مرماس هاشداپ  Nتنک هدرڪ باطخ اتوبان  

 نم هناخ كيدزن اریز دوشب نم یارب یراگیزبس غاب ات و ناتسکات

 دک داد ماوخ تب نآ کک ی و

 او 6 درب شا تفک چ اتا توبا نداد ماوخ ن ارشتمیق ؟

 هک ناب طعم توبات هک ابلیس باخ نب * مدب وتب اردوخ دادجا ثرا 4

 اردوخ دادجا ثرا دوب هتفک اریز تفر دوخ ناخب نش موضمو لاح ناشیرپ دوب

 شنزو ٭ دروخن ماعطو دینادرکرب ارشیور نشزارد دوخ رتسبریو داد مهاوخن وتب ه

 1 زا | ناشی رپ ارچ وت حور تفک ریو علما کو دزن لیاز

 اردوخ ناتسکات متنک هدرک باطخ ارییعرزب توبان هک ةهازا تنک اریو

 داد باوج وا رو داد ماوخ وتب یرکید ناتسکات نآ ضوعب یهاوختک | ای نب نم

 نالاون Cy شنز ٭ مدين وتب اردوخ ناتسکات هڪ ۷

 ناتسکات نم دشاب شوخ تلدو روخب اذغو زیخرب « ینکیم تنطلس

 ےس



 ۰ ےس

1 
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 س 4

۲ 

 1 ۲۱ ناهاشداپ لّوا باتک

 مون وا ره ۳ هتشون باخآ ساب یبوتکم هاکنا + داد ماوخ وتب ار لیعرزب

 + داتسرف دندوب نکاس سشهش رد توان اب هکیئابجنو اشم دزن ار بوکمو تخاس

 + دین اشنب موق ردصب دصب اتوبان دیک ن العا هزورب تشون نومخء نیدب بوتکم ردو

 ادخ وت هک دنیوکب هداد تداهش وارب هک دیراد او وا شپپ ارلاعیلب ینب زا رفن ودو

 لها سپ + دریپ ات دیکر اسکنس ںیٹک نوریب اروا سپ ۂتنکر فک ارءاشدابو

 دزن لبازبا هکیماغپ قفاوم دندوب نکاس یو رهشرد هکیئابجنو خب اشم ینعب شرهش

 لعب دوب هدرک لاسرا ناشیا دزن هک یبوتکم نون بسحربو هداتسرف 9

 ییزارفن ودو دندیناشن موق ردصرد ار توبا ان هدرک نالعا هزوربو " + دندروآ

 تداهش توب انرب موق روضح لاعیلب نادرم ناو نیوی نارد لاعیلب

 یدک ر نوری ر شرا از ر او تسا! هک اے فک هاشهاپوادخرب توبات هک دنتنک هداد

 انکی توپان هک دنتفک هداتسرف لبازیا دزنو + درب ۳ دواک راک اریو

 لبازیا تسا هدرمو نش راسکنس توبات هک دیش لبازیا نوچو » تسا هدر رەوا نش

 ا او انا ت تساوخن وا هک ار ییعرب توبان ناتسکانو زیخرب تنک باخاب

 هک دینش باخ نوچو * تسا هدرم هکلب تسین كنز توبات هکاریز وش فرصتم

 ی لیعرزت توبان ناتسکات فّرصت ةهجم هتساخرب فا تسا هدرم توبات

 تاقالم یاربوزیخرب + تنک هش لزان یبشت یاٍا دزن دنوآدخ مالکو
 تسا توبان ناتسکاترد وا كنبا وش ورف تسا ساسرد هک لیارسا هاشداپ باخت

 نینچ دنوادخ وکب هدرک باطخ ارواو + دوش فرصتم ارنا ات دش ورف اب هک
 دنوادخ وکب هدرک باطخ اروا زابو یدش فّرصتم هو یدومن لتق مه ایا دیوکیم
 دنهاوخ زین ارت نوخ ناکس دندیسیل ارتوبا نوخ ناکس هکیئاجرد 0 نانچ
 متفای ارت لب داد باوج وا یتفأی ارم ایآ نم نمشد یا تنک ایلباب باخآ × دیسیل

 نس كنيا + یروآ اجب تسادب دنوآدخ رظنرد هنا ان ةهنخورف 79و ایز

 سوبع هاوخ اردرم ره باخ او تخاس ماوخ هاله لكلاب ارت هدروا الب تر
 مارت نادناخ لئم ارت نادناخو + تخاس مهاوخ علعقنم لترا دازآ ۱ هاوخو

 ارم شخ هکنیا بیسب تخاس مهاوخ ایخآ نبا اشعب نادناخ دننامو طابن نب

 اد ر لیاری راب ردو اک اک کھ یبا ا ات ۳



 Te ناهاشداپ لوا بانک تایپ

 ارکره × دروخ دنهاوخ لیعررب راصح درن ایر ناکس فک در زك 3

 اوه ناغرم دریب حس ارکرهو دنروخن ناکس دریب رهشرد باخ | ناسک زا

 رظنرد هچنآ ندروآ اجب یارب ارنتشیوخ هک باخآ لثم دوبن یکو × دنروخم 0

 اب یوربپ ردو +دوم اوغا اروا لبازبا شنزو تخورف تسا دب دنوآدخ ۲۷

 لیئاسا یب روضح زا ارناشیا دنوآدخ هکینابرومآ ها سرب دونم رایسب تاساجر
 كاج ار دوخ ا وا نیا بتاخآ نرجو اا کا دو هو ۳۷

 هاگنا * تفریم ها ار توکسبو + دییاوخ سالپرب هتف هزورو درکر برد سالپ هدز ۸
 روضجب هنوکچ یدید ارب Try × تفک لش لزا یس هت یاهلیارب دنوآدخ مالک ٩

 میارد ارالب نیا دیانیم عضاوت نم روضحرد هک از سپ تسا نش ۳۷ نم

 ٭ دینادرک ماوخ ضراع شنادناخرب ارالب نیا شرسپ مایارد نکیل نوا یو

 مودو تسيب باب

 موس لاس ردو *دوبن لثاساو مارآ نایمرد هک تشذک لاس هسو
 لئارسا هاشداپو دما تور لیئارسا هاشداپ دزن 2 هاشداپ طافاشوهب

 شنتفرکزا امو تسا ام نا زا داعلج تومار هک دینادیف از تنک داش ناتشاع

NEN &تومان تک طاب سہ نو و  

 نم هک داد 0200ا هاشداپ طافاشوهیو دما یهاوخ لج یارب داعلج

gn 

4 ¬ 

 دیتا وت ناراوس نوچ نم ناراوسو وت موق نوچ نم موتو وت نوج
 × قا تلتسم دنوآدخ مالکزا زورما هکنیا انن تنک لیئارسا هاشدای طافاشوهب و

 تومار هب ایا تنک ن اشیاب هدرک عج ر رفن دص راهبچ ردقب 5 7

 هاشداپ تسدب ازآ دنوادخو یارب دنتنک, ناشیا متسیا زاب ای مورب كنج یارب داعلج

 تسین دنوآدخ بین انیازا ریش اضنارد ایا تنک طافاشرهب اما * دون دهاوخ میلست

 اب و ا ائارسا هاشداپو + مئا لاوس وازا ا

 نم نکیل درک ناوت REA , هک سه هل نبا ایاکیم

 e ۹ کوب ییکیتب ی هراب برد هکآریز مراد ترغب

 نناوخ اردوخ نایارس هجاوخزا یکی لیئارسا هاشداپ سپ + دیوکن نینچ ه اشداپ ٩

0 

 ك



- ۰ 

 ۷ ۲۲ ناهاشداپ لّوا بانک

 طافاشرهیو لیئارسا هاشداپو + نکرضاح یدوزب ارهّلمپ نبا ایاکیم تنک

 هنهد دزن عیسو یاجرد دوخ 8 نیشوپ اردوخ سابل کیم ادو هاشداپ

 ایتدصو × دندرکیم .تّوبن ناشیا روضح ایینا میجو دندوب هتسشن ساس هزاورد

 ۱ رثایمارا دیوکیم نینچ دنوآدخ فک هتخ اس دوش یاری ناتها یاهخ اش هتسک نا

 تومارهب دنتفکیم نینچ هدرک ک توبن اینا عیجو × دنوش فلت ات دز یم یاوخ ایا

 × دون دهاوخ ملست هاشداپ تسدب ارنا دنوادخ اریز وش زوریفو یارب داعلج

 اینا كنيا تفک هدرک اط اروا را هتفر ایاکیم ندیلط یارب هک یدصاقو

 شات اجبار از ی مالک لشموت مالک سپ یک یمارکی مادا مراد دوار الگ

 دیوکب ن دنوآدخ هچناره هک دنوادخ تایم تنک ایاکیم دب یکی وکین یتخو

 کیا نکا اریو هاشداپ دیسر هاشداپ دزن نوچ سپ + تنک م اوخ ارنا

 یارب کشک ام باوجرد وا یی زاب اب مورب كنج یارب داعلج تومار ۹1

 گرگان هاشداب + درک دهاوخ میلست هاشداب تمسدی ازنا دنوآدخو مش ره

 تفک وا * ی : نپ تسا تسار هجا ریغ هوهب ساب هک هدب مسق ارت هبترم دنچ
 تک ادخلو مديد کارد | اهوکرب ہرا دن ناش ہک هک زلف ر اے

 اوس هاشداپ و × ددرکرب دوخ هام یتمالسب کره نیا دنر ادن بحاتخ ایا

 < هک نیک لب کیف تست یو نیر :RE ا

 مدید هتسشن دوخ یسرکرب اردنوادخ نم هونشب اردنوادخ مالک سپ تفک وا

 تفک دنوآدخو + دندوب هداتسیا پچو فرطب یو دزن نامسارکشل یاټو

 ن روطیاب- کی و تنفس تمایز داعب تومار تاک اا ل ن 1

 دنوادخ روضحم كما نوری (دیلب) حور ناو *دون لکت روطناب یرکیدو دنار

 د رج یک ھی بد تی تفگو داتساب

 ۱ i ا اه یا و ۲
 ع رانرد ددوزخ ور تبلت انا نیا عیمج ناهدر رد بد

 تفت در اکی رابخر هی تما ك اک یب ۱ ایقدص هاکنا *٭ تسا هتنک دب ۲

 ازم بد نصب رب اوره و یرسب ندرت زا ار مادکب دنوآدخ دخ حور ۵



 ۳ ناهاشداپ لّوا لیاتک] ۷۲

 زا یک ناهپ اردوخ تش لخاد نوردنا ب هکیزور رد كنيا داد باوج
 ر اج نم دن ارو E ۱ هاشداپ و , ۲ دید _ِ ۳

 اعم 9 یالس شر دیرورپ کت با E ناب ی سس 1۸

 یا تفکو تسا هدومن لکت نم دنوآدخ یک تعجارم یتمالسب عقاولا ین رکآ تفک

 تومارهب ادوهب هاشداپ طافاشوهیو لیئارسا هاشداپو + دیونشب امیج موق ٩
 كنج هتخاسرکنتم اردوخ نم تفک طافاشوهیب لیئارسا ءاشداپو *دندمارب داملج ۲

 كروب د اردوخ ارش ۱ هانفداپ سپ شوپ اردوخ نر ایل وتو موري .

 اب هن = تاک ذکر نا اردوخ یاههبارع ر ادرس ودو ی مار هاشداپ و ۲ تفر ۱

 نارادرس نوچو + دیئان كنج طتف لیئارسا هاشداپ اب هکلب كرزب ابهنو كچوک ۲

 دنتشکرب سپ تسا لیئارسا هاشداپ نیا اتینی دننک دندید ارطافاشوهب اههبارع

 دندید اههبارع نارادرس نوچو + دروآرب دای ف طافاشوهبو دنیا كنج وا اب ات ۲

 نودی اردوخ ناک یک اما +دتنکرب وا بقاعتزا تسین لیئارسا هاشدای وا هک ۶:

 تفک دوخ نارهبارع هب واو دز هرز یاهلصو نابم ارلیئارسا هاشداپ نیشک ضرغ

 زور ناردو * مدش حورج کاریز ربب نوری رکشلزا ارمو نادرکب اردوخ تسد ۵

 تقوو دنتشادیم اپ, نایمارا لبافب شاهبارعرد ارهاشداپو دش تخم كنج

 رکشلرد باتفا بورغ ماکنهو * تخعر هبازع نایب شخز نوخو درم بورغ 7
 هاشداپ و  ددرکرب شیوخ تیالوب کو ر ی کوھ دنتفک هدادرد ۳ ۷

 کربرد ارهبارعو × دندرک نفد ساسرد ارهاشداپو دندروا اسب ارواو درم ۸

 + دفع AE EEE ناکسو

ww 7۳۳۳ ۱ نهاد مابا و تاک ایا رکاب  

 9 ایزخآ شرسبو دیاوخ دوخ دادجا اب باخآ سی سی ×× تسیت 2

 ادوهیرب ۱ هاشداپ ا ر له رج »دون <

 یا ردو *دوب یش رتخد هبوزع شردام ماو +7 تنلعلس ملشروا رد لاس ف

 و < لش هاشداپ ۹1



 22 ۳1 ناهاشداپ لّوا تاک

 تسار دنوآدخ رظنرد هجاو دونی زواجت اهازا هدونن كولس 2 شردب هک اهقیرط
 دنلب یاهناکم رد موقو دشن هتشادرب دنلب یااکم هکنیا رکم هدروایم اجب دوب

 ص اا هاقداپ اب طافاگ رھ و رک دندناز ورق روک و د ار ذکی ینابت 13

 خراوت ب باتکرد ایا با درک هکیتاهکنجو دوف هکیروو طافاشوهب عیاقو * ةيقبو + درک هم

etیاب ات مایازا هکیطاولا ُب هیقبو هتمسنت یموتکم ادوهی ناهاشداپ م  

 1 نکیل دون 9 ید ردو ا ۳ ا 9 ۷

 هاکنا رباج ۰ E دنتفرن اما دنورب ربفوآ هب 4٩

 دنورب EE ناکدنب اب نم ن دنب هکر اذگی تنک طافاشوهیب باخآ نبا

 شدابجا ابو دمارچ دوخ دادجا اب طافاشوهی و +درکن لوبق طافاشوهب اما«.
 اا + دون تنطلس شیاخرد ED 3 ه]

 دش هاشداپ سائ رد سافت ۱ 7 هاشداپ طافاشوهب ممدنه اس رد تاو

E ENE! 10 هک دون یهاشداپ لیئارسارپ | o 

 هانک بکیرم ارایئارس| هک طابت نب ماعیرب رب قیرطو شردام قیرطو شردپ قیرطیو ۱
 E درک تدابع اروا تمدخ ۱۳ × دویم كولس دوب هنخأاس ها۲

 ی اجب | ار لیئارسا یادخ هوهی شخ دوب هدون لع شردپ هچره



۱ 

 لا باپ

 فک ناشباب هدوم هناور ی سپ دس رای هداتفا دوب مرم 5 هک دوخ

 + تفای ماوخ افش ضرم نیاز ایا هک دیسرپب هتفر نور یادخ بوبز لعب دزن

 31۳ مات هاشداب نالوسر تاقالبو ےب تشک ین یاییاهب دنوآدح ةتسرفو
Eeرد او اعارب اش تست لیارسارد یادش هک ههشبازا ایا هکر کب ن  

 هکیرتسیزا دیوکیم نینچ 0 سپ + دیوریم نورتع یادخ بوبر ر لعبزا

 نالوسر و تفر ایلیاو × درم یھاوخ هتبلا هکلب دش یماوخت ورف یدمآرب نارب

 دنتنک یو باوجرد ناشیا ٭ دیننکرب ارچ تنک ناشیاب واو دنتشکرب یو دزن

 تسا هداتسرف ارایش هکیهاشداپ دزنو دیورب تنک ارام نیاز ام تاقالب یضخش
 EE هک ةهخیاز ازا ای یاری نینج دنوآدخ ا کا روا رب

Eنررربانب یتسرفیم نورتع یادخ ب بوبر لئتیزا ندوم لاوس یارب  

 ناغیاب وا +× درم یهاوخ هتبلا هکلب دش ی یافت ا کا

EE Aدوب هنوکچ تفک اب ا نیا و دا  * 

 اک چ دی اکو وو زاد یوم درم دنداد اتار اروا نانیا

 داتسرف یو دزن شرفن اج ا ارهعاخب ادرس ءان *تسا ےن یاّیبا تنک
 درم یا هک د رک رع یوبو دوب هتسشن هوک لغرب وا هکیلاحر و دو

Eكر نم رکا تنک ههاخ را درس باوجرد ایلیا ر دیوکیم  

 ناسارا سشتا سپ : دنازوسب ار ترفل هاخوا ارت تش لزان ن ایناز زا شتا مسه ادخ

 شرفن هاب اب اررکید ةهاجنب رادرس زابو * تخوسب ارشرفن هاو اروا تش لزان



 ترم

 ےس

 o¥o ۲ ناهاشداب مود باتک

 دو نبنچ ءاشداپ ال نرم ایا کب قلب تن خب و وا ده ترک صورت

 شنا متسه ادخ درم نم رکا تفک ن د دارا < ری اراک
 را یاسر تب شادی SER A سا لک زار

 تر شام اب اروم ر سفت نیت او
 BUSS هدف AARNE موس ةهاخب 6

 × دشاب زیزع وت رظنرد ۳ رفن هاج نیا ناجو نم ناج اج هکنیا انن ادخ درم

 ناغیا یاهماجنب اب ارلّوا ةهاخ رادرس ود نا هش لزان نامسازا شتا كني
 ا را غ ى یا

 + دش ورف هاشداپ دزن یو هاره هتساخرب ۰ سرتم وازاو یا ریزب وا اره

Esبوی لعب زا ات یداتسرف نالوسر هکنوچ دیوکیم نېنچ دنوآدخ  

 کود یادخب. دراو هکبادرب چ نزا aA زا ی رم هات

 بلا دش اون ورف یدمارب ناب هکیرتسب زا نیربانب اف لاوسوا مالکزا

 لاسرد مارو و درم دوب هتفک اياب دنوآدخ هکیمالک قفاوم وا سپ +درم یهاوخ
 یرسپ اروا کاریز دغ ءاشداپ شیاج رد ادوهب هاشداپ طافاشوهب نب مازوهب مود

 لارا ناهاشداپ مایا نعراوت باتکرد ایآ درک هک ایزآ لاعا هیتبو + وب

 مود باب

SIE SPORE EEEها را  

 ا ی ی تب + دندش هناور لاجمجزا عشیل کام

 ك ارت هک مق تدوخ تابحو هوهی تای تفک ع شیلا تسا هداتسرف لیثتیب

 نوریب عشیلا دف دوبل رد هکیئاینا نارسپو + دنتفر ليث تیب سپ مکن

 دهارخ وت رس قوفزا ارت یاقا دنوآدح زورما هک یاد ایا دشنک ازیو سا

 اغارد عشیلا یا تفکو اب ابلیاو ٭ دیشاب شوماخ مادیم مه نم تفکر ا تشادرب

 تدوخ تایعو هوهب تایم تفک و آ تتس | هداتسرف اجرا ارم دنوآدخ اریز نا

 دزن دندوب اعرارد هکیئاینا ن نارسبو چ دندما را ه سپ مکن كرت ارت هک

 درادیمرب وت رس قوفزا ارن یا دنوادخ زورما هک ندیم ایا دنتفک اربو نما عشا



 ےس

 ۲ ناهاشداپ مود ایک ۷۹

 ۳ اا ی رنا مادیم م نم تفکر ۱

E LE eد اير هومن تاج تنکو  

 E هتفر اینا نارسپ زارفن هاجنبو ٭دندش هناور ناشیا یودره سپ مکن

 ارشیوخ یادر ابا سب +دندوب ا ندارم دنداتسیا رودزا اا ۸

 ناشیا یود رهو دش هنفاکش فرطناو فرطنباب هکدز اربا یجب ازناو تفرک

 یهو هک رهن تفک عشیلاهب ایا ناشیا نتشذکزا دعبو *دندون روبع یکشخرب
 فعاضم بیصن تفک عئیلا هاوخم موش هتشادرب وت دزن زا هکنازا نشا کر یارب

 ون دزنزا هکینیح رک اما یتساوخ یراوشد زیچ تنکوا *دوشب نمرب ون حور

 نروچو ٭ دش دهاوخن الاو دش دهاوخ نینچ تیارب زا ینییب ارم موش هتشادرب

 رکیدکیزا اناشیا بتا نابساو نیشتا ةبارع كنيا دندرکیم وکتنکو دنتفریم ناشیا
 دای دیدب ارنیا عشيلا نوجو *دون دوعص ا داندرک رگ الباو درک ادج

 دیدن رکید اروا سپ هشناراوسو لیئارسا ةبارع مردپ یا مراپ یا هک روارب

 داسا یار هک درالبا یاهرو بدر هلاچ هضح وذهب ارنا هتفرک اردوخ اک

 دوب هداتفا وازا کار ایلیا یادر سپ دی اگ هتشکربو تشادرب دوب

 فرطنیاب دز اربازین وا نوجو تسااک ایا یادخ هوهب تنک هدز ارباو تفرک

 وا یوربور هک ها نارسپ نوجو *دوف روبع عشیلاو دش هنفاکش فرطناو
 یو تاقالم یاربو دشابیم عشیلارب ا س دنتنک دندید ار وا دندوب اجیرارد

 درم هاب تناکدنب اب لاح كنيا دنتنک ار واو EE هنآ

 اروا دنوآدخ حور دیاش دنیان وجتسج ارت یاقاو دنورب ناشیا هکنیا انت دنتسه یوق

 اما «دیتسرنم تنک وا دشاب هنخادنا اههردزا یرد اب اههوکزا ی هتشادرب

 ناشیاو دنداسرف رفن هاجن سپ دیتسفب تنک لس لڅ هک دندومن ماربا یورب یدع

 ناشیا وک ار ارد وا نوچو *دنتفاین اروا اما دندومن وجتسج زور هس

 رهش لهاو + دیورن هک منکن | اش ابا تفک ناشیاب او دنتنکرب یو درت

 اکا شپا نکیل دنیم ام یاقآ هکنانچ ت تسا کین رش عضوم كنيا دنتنک عشیلاهب

 دیراذکب ع نارد كمن هدروآ یون تشط نم درن تنکوا + تسا لصاحیب شنیمزو 8

 تخادنا نارد ار كن هتفر نوری بآ ةبشچ دزن واو + دندروآ یارک سپ ۳1



 یلصاح یب ای.كرم رکید راب هک مداد افش اربا نیا دیزکیم نینج دنوآدخ تنکو
 + تفای افش دوب هتنک شیلا هک بسحرب زورماب ات بآ سب + دیابت دیدب نازا ۳

 نوری رهش زا كچوک, لافطا دمایمرب هارب وا نوجو دمارب ليي تيب اجنازاو ۳

 هتنکر بتعب واو , یاری لک تاک لک یا دیک دم ےک اروا هما ۶
TORT زا سرخ ودو درک ت نعل هوه ماب | E EAE 

 ٭ دون تعجارم س هب اجتاز زاو تفر لر هوکی اجنازاو ٭ دیردب ناشیازا رسپ ودو ٥

۱ 

 ا
 لیاربا ارب از د ادوهی هاشداب طافاشوهب مدج لاسرد ترا چا ماروهیو

 دنسپان دنوآدخ رظنرد تاو دا کک ھا فدا اا مدار او دوف ت تتطاس زاغآ

 هنخاس شردپ هک ارلعب لات هکاریز شردامو ردپ لشن اما درام لب دوب

 حا اهاگ | لکترم ارلیئارس ۱ هک طابت نب ماعبرب ناهانکب نکیل درک ود دوب

 دوب یٹاوم بحاص بارم هاشداپ " عشیمو ٭ دیزرون یرود ناز زا نیپسچ دوب

 دعب و + دونی ادا ان مپ ا جوق رازه سو رب رازه دج لای ما ماشداییو

 ماروهب E + دش یصاع لیئارسا هاشداپرب ۳۹۳ هافشاب باخآ تافوزا

 طافاشرهب دو رخخراو د اکا ابار لار ١ مماق هغ نورا نم ۷

۸ 

۹ 

 ۰ ےس

۲ 

 ا انس ۱ نش یصاع ع نیرب بلاوم هاشداپ تنک هداتسرف ادوهب دا

 نوج نم موقو متسه وت نوچ نم دما ماوخ تفکو ا دما یهاوخ باوم اب هلتاقم
 نابایب هارب تفک مورب هار مادکب تفکوا + وت نابسا نوچ نم نابساو او وت موق

 تنه رفس لش هناور ۷۳ ادوهب هاشداپ و لیئارسا هاشداپ سپ + مودا

 هاشداپو د افا کوب ناشیا داره کیا اجو کش ةهج و دندز رود هزور

 تسدپ ارناشیا ات ت تسا نناوخ ارهاشداپ هس نیا دنوادخ هک س وسضا تنک لار
 وا ةطساوب ات تحب اجنارد دتوآدخ بن ایا تنک طافاشوهیو + دنک میلست باوم

SEATعشيلا تفک باوجرد لئارسا ماتفاع نر امد اخر اینو متاف  

 مالک تنک طافاش وایو + تسا اجخما تخریب ایلیا یاهتسدرب ۳ هک طافاش نب

Eدورف یو دزن مودا هاشدایو طافاشوهیو لیئارسا هاشداپ سپ تساوا اب  
37 



 ثردپ یایبنا دزن تشاراک هچ وت اب ازم تفک,لیئارساهافدایب عشیلاو ¥ دندنآ ۳

 ارهاقیلاب ا دنوآشخ اریز ین تک" ابو لیئارس ۱هاشداپ اما ورب تردام یایبناو

 هوهب تایم تن مشیلا × دیاغ لست باوم تسدب ارناشیا ات ی تسا تناوخ 14

 اراد وهب SE ا هک ق ما اهداتسنا یو روضح هک تریابص

loیبرطم نم یارب نالا ۳ × مدیدیف | ارتو مدرکیف رظن وت یوسب مش أدم هاگت  

e 1تب  Eا + دما ا 3۶ تد درر  

 و ٣ باز E ۳ اما دید ها 0 دید دیو داب

 اربلوم هکلب تسا لیلق دنوآدخ رظنرد ناو × دیشونب امش ماهبو امش یشاومو ۸

 هیساهرهش ۂھو رادراصح یاهرهش اتو تو تسدب زین ٩

 چ دوم دیهاوخ عطق | روک ناخرد ههو تخاس دیهاوخ مدهنم اون

 دای یاب > اهکنس اب | یکی نیز طق رهو تسب دیهاوخ | اربا 5 4

 ی مودا هارزا با کلنیا هیده ندير هک: تاور د ناد اتمام چ کرک

Eیارب ناهاشداپ هک دندوب نینش ایا ياق نوجو + تخاسرب تاب  

 عج دوب ناز ۱ رثالاب کرهو دشیم سم كنج ح الاهب هکره نیر ناشیا ةلتاقم

E۱۳۱ تک اعوب ا نادادماب مپ درک تا دوخ دح رشبو  

 نوخ نيا دتنکو × دندید خرس نوخ لثم ارب با تفرظنازا نایاوم دیاتبآ نارب ۲

 تمیتغب ناییاوم یا لاح سپ دناهتنک اررکیدکی هدرک هلناقم هتبلا ناهاشداپ تس

 تسکش ازنایاوم هتساخرب نایلبئارسا دندیسر لیئارسا هاکرکشلب نوچ اما ۱

 ا هش لخاد نانی نیبزبو دندش مزهنم ناثیا روضحزا هک دنداد
 اردوخ كنس سکره وکیت نیمز ٌطق رهربو دنخاس مدم !رادرهشو + دنتشکیم ٥

 نانخرد یاو دننخاس دودسم اربا یاههشچ ماتو دندرک ر ارا هخادنا
 نازادنا نخالفو دنتشاذکاو و نارد ارتسراحریق یاهکنس نکل دندومن عطق ارب وخ

 دش تخع وارب كنج هک دید تب هاشداپ نوچو * دندز هدرک هطاحا ارن ۳۹

 ب دنتسناوجت اما دنفاکشب ارمودا هاشداپ درن ات هک تفرک نز ریثش رفن دصتنه

 راصحرب اروا هتفرک دان تنطلس تسیابیم شباجم هکاردوخ ءدازتسخن رسپ سپ ۷
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 یو دزنزا سپ دما دیدپ لیئارسارب یبظع ظبغو دینارذک ینتخوس ابرق ةهجب

 + دندرک تعجارم دوخ نیمزب نش هناور

 مراهچ باب
 وتو درم مرهوش تان تفک دو عرضت عشیلا دزن ءایینا نارسپ نانززا ینز و

 یارب ارمرسپ ود ات تسا نما وا راکبلطو دیسرتیم دنوآدخ زا تاتنب هک ینادیم

 وا یراد هچ هناخ ردو مکجوت یارب وکب تنک ریو عشیلا × دربب دوخ یدنب 1

 ایفرظو ورب تفک وا + تسین نغورزا یفرظ یاوس یزیچ هناخرد ارتزیک تنک ۲

 لخادو + وچ رایسبو یلاخ یاهفرظ نک بلط دوخ ناکیاسه ئازا نوریزآ 3

 رانکب دوشرپ هج چ نیرب افرظنا ات ٤ ردو دنبب تنارسپو تدوخرب اررد كش

 یو دزن اغرظ ناشیاو تسب شنارسپو دوخرب اررد هتفر یو دزنزا سپ +راذکی " 0

 ینرظ تفک دوخ نارسپ زا یکیب دوب هدرکرب اراهفرظ نوچو ٭ تخریم وا هدروآ 1

 سپ + داتسیا زاب نغورو تسین رکید یف ظ تنک اربو وا روایی نم دزن رکید ۷

 اردوخ ضرقو شورفب ارنغورو ورب تنک اریو واو داد ربخ ارادخ درم نآ حز

 هک دش عفاو یزورو :* چ دیک نارذک ننام یقابزا تنارسپو وت هدرک ادا ۸

 هاکرهو دروخم ماعط هک . دو 6 اربا وارب هک دوب كرزب ینز اينا 3 و متوشب عشيلا

 تفک دوخ رهوشب ن نز نا سپ a ليم ندروخ نان ةهجم جناب و وو

 ی ارب سپ + در ذکیم ام دزنزا هشیه هک ت سا ادخ سدقم درم نیا هک مایه ۳ 1

 یارب ب نارد فاطدیشو یبرکو ناوخو وتو مزاسب ر راویدرب كچوک ةناخالاب یو

 را انآ یزور رس ب دیا دورف اتا ارد دیا ام دن نوج هک مراذکب یو ۱

 نک نو تنک ئر دوخ مداخو ٭ دییاوخ اتار دا دورف هناخالاب ۳

 کو اب تفک مداخع واو * داتسیا یو روضح وا دناوخ اروا نوچو ناوخت ۳

 اب هاشداپ اب با دوش هچ وت یارب سپ "نیک ام یارب ارتحز نیا اق كنيا

 واو + مسه نکاس دوخ موق نایمرد نم ین تفک وا «یراد یراک رکشل رادرس ٤

 درادن یرسپ هک نینب درک ض رع یزحتج درک دیاب هچ نز نیا یارب سپ تفک

 وا تناوخ اریو سپ ناوخم اروا تنک عنیلا هاگنا ب تسا هدروخماس شرهوشو 0
37 
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 یاوخ شوغارد یرسپ تایح نامز قفاوم تفو نب ارد تنکو + داتسیا رد دزن رد

 نز نا سی + وکم عورد دوخ زیکب ادخ درم یا ماقا یا یف تنک و او تفرک ۷

 ئر دوب هتفکو اب شیلا هکیمالک بجو تایح ن نامز قفاوم <

 دزن دوخ ردي دزن هڪ داتفا قافتا یزور د ا ن + دیئاز ۸

 اربو تفک دوخ مداخو و نم رسا نءرس ها ها تفک ش شردببو + تفر نارگورد ٩

E۳ ات شیاهونازب واو درب شردام دزن هتشادرب اروا سپ ٭ربب شردام  
 دارت اردو دنا اوا ادخ درم رتسبرب ار وا ر الاب شردام سپ + درمو تسشن ۳۱

 ا کی هکنبا انغ تنک هداد 9 ١ اردوخ رهوشو * تفر نوری هتس ۳

 دزن ارچ زورما تنک وا ٭ مدرکرب و ماتشب ادخ درم دزن ات یتسرفب اهغلازا یغالاو مج

 مداخ هتسارا ارغلا سپ *تسا یتمالس تذکت سا تبس هنو هام هرغهن یورب وا ۲۶

Toدرم دزن هتفر سپ *ایم ِِ ت مرکن ارت اتو وربو نارب تاكد وخ  

 تفک یزعج دوخ مداخ دید رود زا اروا ادخ درم نوچو دیسر لک هر اخ

 ارت ابا وکب اریوو باتش یو لابقتساب لاح سپ 4 دايم یوش نز كنیا هک ٩

 ب تسا یتمالس تنڪ وا تسا لا ترسپو لاس ترهوش اياو تسا یتمالم

 اروا ان دنآ كيدزن یزهج و دیسچ شیاهیابب دیسر هوکب ادخ درم دزن نوجو ۷

 دنوآدخو تسا فلت یورد شناج هکاریز راذکاو اروا تفک اد درم اما دنکر ود

 اقا زا یرسپ ابا ت تنک نزو + تسا هدادن رخ ارم هتشاد ینخحم نمزا اريا ۸

 اردوخ رک < هب وا سپ ٭ نم بی ارم متنکن رک« مدون تاوخرد ٩

 رکاو وکم تیخاروا ا تاقالم اریسکر کاو ورب هتفرک تتسدب ارم یاصعو دنبب

 ردام اما ها لفط یوررب ارم یاصعو نم شباوج دیوک تین ارت یک ۲.

 هتساخرب وا سپ نکن كرت ارت هک ق تدوخ تاو همه تاعا تاک لفط

 داهن لنط یوررب اراصع هتفر شپ ناشیازا یزعجو * دش هناور نز 7 ۳

 هک تنکو داد ربخ اروا هتذگرب یو لایقتساب سپ دوغ انتعا هنو داد زاوآهن اما

 ویو هدر لفظ رک دید نش لخاد هناخع عشیلا سی + دشن رادیب لفط ۳

 ٭ دوغ اعد دنوآدخ دخ دزو تسب ود رهرب اررد دن لخاد نوچو  تسا تییاوخ >

 وا مجرب اردوخ جو اکو تادرب اردوخ ناهدو دش زارد لنطرب هناربو ۲
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 رم تشوکو تشک مخ کور هتشاذک وا تسد رب اردوخ تسدو

 هک دشت یورب نماربو دیمارخم فرطناو فرطنیا هینرم كی هناخرد هتنکرب و ۵

 اریزجو درکزاب اردوخ ناتثچ لفط سپ درک هسطع هبترب تنه تا
 لخاد وا دزن نوج و دناوخ اروا سپ ناوخت ارينوش نز نيا شک ا ڈیلی

 داتفا شیاهباپ دزن نش لخاد نزنآ سپ *رادرب اردوخ رسپ تنک ریو وا دش ۷

 لاجج هب عشیلاو * تفر نوریب هتشادرب اردوخ رسپو دشځخ نیمزب ورو ۸

 مداخم واو دندوب هتسشن یو روضح اینا ن نارسبو دوب نیمزرد یطو تثکرب

 تفر , ارب یکو زی اینا نارسپ ةهجب ااو راذکب ارکرزب كيد ا 2
 لار ورخ ینا نچ وای ا کی ری و

 یارب نیب ف 4 کارد ےک کارو شا کلیدرد اراهنا تماو تخاس ۰

 درم یا دنتنک هدز ادص دندروخ شا یردق نوچو دنروخم ات دننخر نامدرم نآ
 )ترش دیرواب تک + دنروخم دنتسناوتنو تسا كيدرد كرم ادخ 4۱

 السد دهم اش یه سپ دنروخب 9 مدرم یارب ات کار رد

E FE Aتسي نی ریون كاروخ ادخ درم یارب هما تلخ لعب  

E EE EA Eدنروخح ات لب مدرب ا شب ا  × 

 دنروخ ات نب نامدرب تنک وا مراذکبرفن دص شیپ هنوکچ ارردقنیا تنک شمداخ ۳

 سپ + دنام دهاوخ یقاب ناشیازاو دروخ دنهاوخ هک دیوکیم نینج دنوآدخ اریز 4+
 ٭ دنام یاب نانیازاو دندروخ دنوادخ مالک جومو ك ناسا شی

۳ 
 دوب ماج دلت و كلرزب یدرم,شاقآ رتضحر دز مارا اطا :زکشل رادرس فوم ۱

 صربا لو عاجت ر ابج درن ناو دوب هداد تاج مارا وا ٌهلیسوب دنوآدخ ارب

 یریسا هب لیئارسا نیمززا كچوک یزيک هتفر نوریب نایمار | یاهجوف و و

 هکشاک تفک دوخ نوت اخو × درکیم تمدخ نامعن نز روضخرد وا و دندروآ 1

 ۳و دیم افشین راز لو هک درد یا ساسرد هک یبن روضحرد ماقآ

 تا لی رر یک تفک هفاد رخ ازترخ یاها نوا و 5
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 6 ناهاشداپ مود بانک ۸۲

EKهاشداپ یارب یبونکمو ورب ای ثفک مارا ءاشداب سپ × دیوکیم  
 بی الط لاقش ن هنزو هدو دش هناور سپ لیئارسا

eو گزا ا ا ر ا  

 دناوخ ایک ناب اشیای نوچ اما ا ا اروا ات مداتسرف

 دزن صختنیا هک رک ننزو ماریب هک متسه ادخ ا تنک نیرد | اردوخ سابل

 هنا وا هک دینیبو دینادب سپ منخ انش شمربزا | ا اا دارنا شم

 سابل 1025-0 هک دینش ادخ درم شیلا نوچ اما + دنکیم نم زا یئوج

 دزن او یدنزد ارم اردوخ ایل تفک هداتسرف هاشداپ دزن سا "لیردا اردوخ

 دوخ یاهیارعو نابسا اب نامعن سپ * تسه بن لیئارسارد هک دنادب ات دیایب نم
 داد هو خنک داتش فایر دزن وسر مشیلآو + داتسیا عنیلآ هناخ رد درن تمآ ۹

 ناست اما + دش یهاوخ رهاط هتنکرب وتب تتشوکو اف وو هرم تنه نر

 ساو داتسیا دهاوخ نما نوریب نم دزنهتبلا مفک كنيا تفکو تفر نش كانبضغ

 ارصربا هداد تکرح صرب یاجرب اردوخ تسدو نناوخ ارهوهب دوخ یادخ
 ارنب ۱ ِ ِ مد هن ابا ایا 293 0 افش

 اتش ی 9 نوچ ۳ هبترم دنچ س سموم ا ٩ هتک

 ادخ درم مالک بجوم ندرارد هرم تنه نش ورف سب +وش رفاطو نکو شو

 وا سپ »دشرهاط هتنکرب كجوک لفط تشوک لم وا تشوکو دروخ هطوغ
 هداتشیا یو روضحمو دش لخاد هدرک تعجارم ادخ درم دزن دوخ تیعمج یا اب

 لاحو تسین يئادخ لیئارسارد زج نیمز یاقرد هک ماهسناد نا كنيا تفک
 یو روضحرد هک هوهب تابح ت کا + یئامرف لویف تارن زا ةیده هکنبا انم

 « دون ابا دریذپ هک دون ماربا اروا دنچرهو درک ماوخن لوبق هک ماهداتسیا

aهکاریز دوش هداد تاونبب كاخ زا رطاق راپ ود هکنيا ان کاک  

 دزن ال دینار ذک دهاونغریغ نایادخ دزن هعیذو یتخوس “ابرق تاكنب نیازآ دعب



 1 ك ے
 )۲ 2" ناهاشداپ م ود باتک

ANنیل ناخ ماقا نوچ.هک دیامرف زنع ارن  

 ما جنون ۀناخرد نمو دک هک نم تسدربو ديان نج ایتآرد تش خاد

 وا اج جاا نیارد ارت كنب دنوآدخ مک نجس نومی ةناخرد نوچ نعي ٩

 هک یزمج اما + تخرب یفاس لا یو دزنزاو ورب یتمالسب تنک اریو ۰
 را ا نیا تسدزآ نتفرکزا ماقا کلتیا تنفک خوب ادخ درم عشیلآ مداخ

 یزیچ تیود وا بتعزا نم هک مس ی تایح دون عانتما دوب SS ار ها

 دید اروآ نامعن نوچو تفاتش ن کک وب ٭ تفرک هاوخ وا زا ۱

 د تسا یتمالس یا تنکو دن دورف شلابقتساب دوخ از زا دودی شیت هک

 نارسزا ناوج ود نالا كنيا دیوکیم هداتسرف ارم ماقآ تسا ینمالس تفک وا ۲
 نرمال متسخ ودم ند هو کلم E دنانما نم دزن مارفا ناتنهزک زا ء بینا

 ات دون ماربا وارب سپرکب هنزو ود هدوبرف تجرم تنک نامعن + یهدب ناشیاب ۳
 دان دوخ مداخ ود ربو تسب ae درد ارش ةنزو ود وا

 جرو هضرک ن ناشیا تسدزا رانا دیسر لفوعب نوچو * دندرب ر وا سپ ات ٣٤
oدوخ یاقاروضح نش لخاد واو + دنتفر هدرکص خرم اراشا ناب ی  

 + دوب هضرن یئاج تاب تفک یئایم کا یر یا تنک اریو عشیلاو داتسیا

 لابقتساب دوخ ۀبارعزا درن هکیماکنه تفرت وت اره نم لد ایا تفک اریو عشیلآ ۲
 اعاتسکاتو نوتیز تاغابو سابل نتفرکو ضن نتفرک تقو تقو نیا ایا تشکربوت

 اتوت تیرذبو وتب نامعن صرب سپ *تسا نازینکو نامالغو اههبرو اههلکو ۷

 × تفر نوری فرب لثم صوربم یو روضح زاو دیسچ دهاوخ دباب

 مش باب

 یارب میکاس ن نارد وت روضحرد هکیناکم كن 35و نیا ۱

 یارب یناکمو مرکب اجر زا یبوچ كی رهو مورب ندراب سپ * تسا كنت ام ۲

 تک ناییازا یو × دیورب تفکو ا مشاب نکاس ن نارد ان مزاسب اجنارد دوخ ۲

 هناور ناشيا هاره سپ + مایم هک دادباوج وا ایب تناکدنب هاره هدومرف تحرم ۶

 اررین ناشیازا یکی هکیماکنهو +دندوف عطف اراپبوچ دندیسر َنُدراب نوجو دخ ٥
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 1 ناهاشداب مود هلاک 0۸

 ٭ دوب هیراع هکاریز ماقا U هیزک هان داتفا یادت آدمی

 اردوخ تسد سپ رادرب دوخ یارب تنک سی *دروآ با یور ارنهاو تخادنا

 ناکدنب ابو درکیم كنج لیثئارسا اب مارا ءاشدابو 9۳
 ادخ درم اما ٭ دوب e نالفرد ت تفک هدرک تروشم دوخ

 هکاریز یکن رذک اج نالفزا هک شاب رذحاب تنک هداتسرف لیئارسا هاشداپ دزن
 دا شی فو اا فرم هکیناکم لیئارسا هاشداب وب دناهدرک لوزن اجناب نابمارآ
 *درکت ظفاح رابود هنو رابکبهن اجنازا اردوخ هداتسرف دومنراذنا نازا اریو و
 تفک ناشیاب تناوخ اردوخ نامداخو دش برطضم رما نیا زا مارا ءاشداب لدو

 شامداخزا کیو * تسنا لئارساهاشد اب فرطب امزا مانک هک دیهدینربخ ارم ی

 ۱ ستار تا هاعاق ایاتتما لیارسارد هک بت : میل هکلب تسین نینچ ماقا یا تشک

 وا هک دینیب و ا کهک هوا و وج کک دوخ هاکباوخ رد کین انخسزا

 ٭ تسا ناتودرد كنيا هک دندادربخ اروا سپ مرکب ارواو ی تاک

 هما بش تقو ناشباو داتسرف اجنادب ییظع رکشلو اههبارعو ناراوس سب

 تقر نورڃ هتساخرب ر دوز جیم ادخ درم مداخ نوجو × دن دوم هطاحا ار

 اریو شمداخ سپ دندوب هدومن هطاحا اررهش اههبارعو نارا دن

 ۱3 کدام اکیا تیز تک وا + کب هج ماقا یا ها تنک

 دنیب ات اشکب اروا نامنج دنوآدخ یا تفک هدرک اعد عنیلآو ی

 شيلا ا ا ا واو ۰ 2 ناشچ دنوآدخ تی

aT 2 

 نیا ار تفک ا در هک وه هک هریک افیا

 ی دندش ا E * درو ی 0 ورم

 تلتیا هک تگ دو و لر ایا نامش دنوآدخ ۲ هم یه مد

 مردپ یا تفک ع شیلا دید ارناشیا نوچ لیئارسا هاشداپ ءاکنا + دنتسه مارک



 ه)۵ ۷ ناهاشداپ مود باتک

 یماوخ :درکر یا دوخ ناگو ریشم لب ساک وک وا * با بای و

 دن ورب دوخ یاقا دزنو دنشونبو دنروخم ات انک ویکی هدز

 ارناشیا دندیشونو دندروخ ررجد درک ایرب ناشیا یارب یفایض سپ ۴

eو یاهجوف نآزا دعبو . دنتفر شیوخ ئاقآ دزن  

 رکشل ما مارا هاشداپ ددهتب هک دش عقاو نیازا دعبو دندماین لیئارسا ۲۶

Toكنياو دوب اه "طح و +درع صاع اراس نماربو درک عمجا وج  

 هزوغلج باق عبر كيو نت هری داتشهب یالارس هکیدحم دندوب د نصاحم ارتا

 دزن ینز دومنیم رذک هرابرب لیئارسا هاشداپ نوچو + دشیم هنخورف مقن راپ ج*

 ارن دنوآدخ رکا تنک وا +نکددم هاشداپ ماقآ یا تنک هدروآرب دایف یو ۷
 اروا هاشداپ سپ »*تخرجزا اب نیز ا ایا مک ددم ارت اکزا نم دکن ددم ۸

 اروا زورمآ ات تب اردوخ رسپ تفک نع نز نیا هک درک ضرع وا دش هچ ارت تفک

 رکید زورو مدروتو منع ارم رسپ سپ +دروخ مهاوخ ادرف ارمرسپو مروخم 1

 توجو درک ناپ اردوخ رسپ وا اما مروخ ارو ۳ 5 ار ترسپ متنک اریو

 هک دندید موقو تشذکیم هرابرب واو دیردب اردوخ تخر دینش ارنز نخ 9

 هکلب نیا لثم نم ادخ تنکو * تشاد ربرد سالپ دوخ سابل ریزرد كنيا ۷

FTهن رد عشیلاو کف ایت ری ورا اف اتم عشیلآ رس رکآ دنکب نیازا هدایز  

 داتسرف دوخ دزنزا اریسک هاشداپو دندوب هتسشن شهاره حاشمو دوب هتسشن دوخ

 لتاق رسپ نیا هک دن یا تفک عا عشیلآ یو دزن دصاق ندینز زا لیفد

 ونت نانا کو دیشاب هجوتم . دک ادج نتزا ارم ار اتش ف

 نّوچو + تسین شبتعرد شی اه یاهیاپ مایا ا دینارب ردوا روو تیکت چ

 الب نیا كنبا تنک واو دیسر یو دزن دصاق كنيا تنکیم نخ ناشیاب زونم وا
 + مشکب راظعا دنوآدخ یارب رکید ارچ تسا دنوآدخ بناجزا

Î 
AEي کد یک نک دی اوب اردنوادخ مالک تفک عشیل  

 نا هر ور ددر ا تک کک اک انکی مرن د درآ لک لب تقو



  o1ناهاشداپ مود لاک ۷

 ادخ درم بارجرد دومنیم هکت یو تسدرب ادا و ادو دونیم هخورف ۳

 دش دناوت عقاو زیج نیا ای خر اسب ناسارد م اه جو رک ا كنيا .تنک

 درم راهچو 2 درو لارض نازا اما دید یهاوخ دوخ مشچت وت انا تنک وا ۳

 + مريب ان تو مو هو دندوب هزاورد هنهد دزن صوربم

 زکاو درم مهاوخ ابن ردو تسا رهشرد ین انام موش ی وی

 رکا مزادنيب ن نیمار یودر 2۵ رادوجو »)ور لاح سپ رم میهاوخ 8 اب اجار

 وول + درم مهاوخ دنشکب ار اندک اپ E و 0

 دانش رب نایمار ا دنورب افلا یودرآب ات دنتساخرب ماش

 یادصو نابسا یادصو اههبارع یادص دنوادخ اریز دچ دوبن اڃ 2 قوت بک کلنیا 4

 لیئارسا هاشداپ كنيا دنتنکرکیدکیو دیناونش نایمارا یودر ارد ار ییظع رکثل

 4« دنیابب امرب ات تسا هدرکریجا ام دضب ارنایرصم ناهاشداپو نایتح ناهاشداپ

 اردو یودراو ا نابساو اههمیخو دندرک رارف ماش تقوب هتساخرب سپ ۷

 ودرآ راکب ناصوریم ناو × دننرک دوخ ناج برنز | هدرک كرت دوب هکیروطب ۸

 دنتفر هتفرک سابلو الطو عرق تارا هدو تاشو لک او دندش لخاد ةميخ تم

 ناپ هتفرو دندرب زین نازا نش لخادرکید ةميخت هتنکربو دندرک ناهب رانا

 ا تسا تراشب زور زورما مکین بوخ ام دنتنکر کیدکیب سپ + دندرک ۹

 نالا سپ دیسر دهاوخ اب یئالب مزادنا ریخاتب جص ینانشور انرکاو منم شوماخ "
 ۱ ا جز دص اررهخ نزار رس و و مورب دیئابب

 :یادص هنو یک هن اجنارد كنياو مدمارد د ناشار یودرا ةب دک هتخاس رج

 سپ +دوخ تلاع اههمیخو نش هتسب اهغالاو نە ا کم دو نا

 بشرد هاشداپو + دنداد عالطا نوردنارد ارهاشداپ نادناخ هدز ادص نانابرد
 دنهاوخ هچ اب ج نابسارا هک ھه دیمربخ ارامش ییتتب تفك دوخ نامداخ تساخرب

 ناهنپ ارد اردوخ هتفر نوریب ۳۳۳ زا سپ میتسه e 5 دادام درک

 لخاد ر شیو تف رک مھاوخ ننز ارن اشیا دنیآ نوریب ر(ثزا نوچ دنیوکیمو دناهدرک

 یتاب نابسازا سار خب تنک یو باوجرد شنامد ی کیو +دش مهاوخ ۳
 ارد هک لیئارسا رک نیاق لتم ایا تیا درک دنایناب رهش رد هک ونام

۰ 

" 

۳ 
 نی



 0۸۷ ۸ ناهاشداپ مود باتک

 تفایرد ات متسرفبو (دنشابیم دناهش كاله هک لیئارسا هورک یان دننامای دنا یقاب

 تنگ هدافسرف مارآ رکشل بتعزا هاشداب و دنتفرک اهبسا اب هباوع من ره + ئاغ 11

 سابلزا هار مات كنياو دنر ندرا ات ن اشيا بقعزا سپ + دیک قیتحتو دیورب ٥

 هتنکرب نالوسر سپ دوب رپ دندوب هنخادنا دوخ لیجتزا نایمارا هکبفورظو

 كيو دندرک تراغ ارنایمارا یودرا هتفر نوریب موقو + دننخاسرر ارهاشداپ ۲

 شورنب دنو ادخ مالک بجوب لاقثم كيب و لک ودو لاقثم كلیب مرت درأ لک

 قلخو تشاک هزاوردرب دومنیم هکت یو تسدرب هک اررادرس نا هاشداپو * تفر ۷

 E کک اک درم هک مالک یشنح زب ڈر هک دندرک لایاپ هزاورد دزن اروا

 هدرک تاطخ ارهاشدای ادخ درم هکیهنب دش عقاوو +« دما دورف یو دزن هاشداب ۸

 كي مرن درا لیک كيو لافتم كبي وج لیکو د تقو نیا لغم ادرف کد وب هتنک
 1 eR ته ری نو چ دش 0 ةو رف نرماس 6ز او لھ کرت

 دناوت عقاو رما ن نيا لثم ES ا م اهمرجخ؛ دنوآدخ رکا دوب هتفک

 ٣ ۱ سی E یھاوخ ناز | اما دید ییاوخ دوخ ناشج كنا تاک هاو

 + درم هک دندرک لایاب هزاورد دزن اروا قلخ اربز دش عقاو نینچه

2 

 متشه باب

 تنادناخو وت ETE Fg دوب هدرک ندر ار نشر هک رب عشیلاو ۱

 لطحن دنوآدخ اریز وش نکاس یوش نکاس یناوتیم هکیئاج ردو دیورب هتساخرب "

 قفاوم هتساخرب نز ناو × دش دهاوخ عقاو لاس تنه نیمزرب هو تسا تناوخ 1
 لاس تنه ناینیطسلف نیمزرد هتفر دوخ نادناخ ابو دون لع ادخ درم مالک

 شاینیطسلف نیمز زا نز نا هک لاس تنه یاضقنازا دعب دش عقاوو «دیزکاوأم ۽
 < دیات هثاختسا دوخ نیمزو هناخ یارب هاشداپ دزت ات دما نوریب هدرک تعجارم

 لاعا مام لاخ 5 دوڼیم وکتنک ادخ درم مداخ یزعج اب هاشداپو <

 نایب هاشداپ یارب وا هکیماکنهو ×وکب نی تسا هدروا اجب عشیلآ هکارییظع ه
 هاشدای در در هدرک نر ارتش هکینز كنيا در لنز ارهدرم هنوکچ کک

 نز ناه ا ا ماقا یا تفک یزحجو دون هثاغتسا دوخ نیمزو هناخ ةهجع



  oAناهاشداپ مود باک ۸

 اریو وا دیسرب نززا هاشداپ نوچو + تسا نیا درک كنز مدیلآ هکیرسپو تسا

 لات تاک ی (شیارب اردوخ ناکجاوخنزا یی افا دابا یہ داد رخ

 واب نالا ات تسا هدرک كرت ارتیمز هکیزورزا اروا كلم لصاح اتو كليام

 هدادربخ وابو دوب رامب ارا هاشداپ ددهنیو تفر قشمدهب عثیلاو + این در

 دو رک یا واب نت بسا با اعا اوج کتک ۸
 2 52 لاو هوا وا هطساوب و رب ادخن درت االف یاب هتفرک دوخ
 دیده هضر یو تاقالم یارب لیازحو +تفای ماوخ افش دوخ ضرم نیازا

 یو روح نماو قشمد E یا زا رتش لهچ راب ین عي تفرک دوخ تسدب

 نیا زا ایا دیرکیم هداتسرف وت دزن ارم مارآهاشدای ددهنب تبرسپ تفکو داتیا

 یناوت انش هتبلا اک و یرب د تفک اریو عشیلاو × تفای ماوخ افش دوخ ضرم ۰
 مشچو جرات هاب هبیاره هک تسا هدو مالعا ارم SER ESL اا

 + تسیرکب ادخ درم سپ دیدرک لڅ ات تسیرخن یورب هلخاس نیخ اردوخ
 وک یو کنرچ ۳ د باوج وا دنکبم هی ارچ ماقا ت کو ارا

 ا ا دز یاوخ شنا ارناشیا یاههملق همناديم دیناسر یهاوخ لیئسا

 اشیا یاههلماحو دون یهاوخ دروخ اشیا لافطارو تشک ی ارشیف
 2 هک تو تسا لک و نبفک لیازحو درک یاوخ هزاب کش ۳

 یهاوخ مارآ هاشداپ وت هک تسا د. ون نمر دنوادخ دنوادخ تفک عشیلا دکب ییظع لع

 ا اک ااو سا دوخ یاقآ دزن نش هناور عشیلآ دزنزا سپ »دش ا

 ردو ۶ تفای یهاوخ اش هتبلا هک تفک نی داد باوج وا گوک هج 0

 شیاجرد لیئازحو درم هک درتسک شیورربو درب دو بار 2 ان هتفرک رفاحم و

 2 لیئاس ۱ هاشداپ جست و × دش هاشداب 7

 دوم تنطابز اغآ ادوهی هاشداب ا ماروهب دوب ادوهی هاشداپ زونه

 × درک یاشداپ ملشروا رد ل تشهو دوب هلاس ودو ےک دش هاشدای نزچو ۷

Eدوم هلواس وج راغ اار زد رانا هکیوخ لیئارسا ن راھاشداپ  

 شد a وچار < ر

< 

 مه



 ۰۸۹ ٩ ناهاشداپ مود باتک

 یو مایاردو * دهدب غارچ تاقوا ةشيه ارشنارسپو اروا هک دوب هداد عو ۳۰

 اب مارویو + دندرک بصن دوخرب یهاشدای دش صاع ادوهی تسدریز زا مودا ۲
 هطاحا اروآ هک ارنایمودا هتساخرب بش ردو دنتفر ریعصب دوخ یاههبارع یا

 + دندرک رارف دوخ یاههمیخع موقو داد تسکش اراههبارع نارادرسو دندوب هدوغ

 ٭ دش یصاع تقونارد زین هتبلو دنارش صاع زورجا ات ادوهب تسد ریز زا موهاو ۲

 بوتکم ادوپب ناهاشداپ مایا زی راوت باتکرد ابا درک هجناو ما ماروي عیاقو * هیقبو ۴

 دش نفد دوخ ناردپ اب ا دیاوخ دوخ ناردپ اب مارویو * تسین 4

 باخآ نب ماروب مدزاود نایت ٭ درک یهاشداب شیاجم ایزخآ شرسبو ۵

 ایزخاو +دون تنطلس ز زاغ ادوهب هاشداپ ماروهب یا ایت یک اه

 او درک ؟ یاثداب ملشروارد لاس كيو دوب هلاس ودو تسيب دش هاشداب نوچ

 دوس یا نادناخ ق قیرطو + دوب لیئارسا هاشداب یری رتخد الع شردام ۷

 هک یو دن او لھ نیا ادیان یک ات هم و تی زطا اه مع تو

 هاخذاب لییازح اب هلناقم یارب را نب ماروي ابو + دوب باخآ نادناخ داماد ۸

 هاشداپ مارویو + دنتخاس حورج ارماروب نایماراو تفر داعلج تومارهب مار ۹
 اب هکیماکنه دندوب نیناسر یوب نایمارا کټ اهنحارجزا ات درک تعجارم وک

 ادوهب هاشداب ماروهب نو ایی کیا ا  دوخیم كنج مارا هاشداپ لیئازح

Eزا  TEE٭ دوب ضیرم هکنوب  

fé پاب 

I ۱ا دنبب ر اب هناوخ ۳ ا  

 روا ۳ و نایمزا ار یا هش ۳ نکا ادا ار یش نب دا

 نینچ دنوآدخ وکبو زیرب شرسب هتفرک ارنغور هقحو »رب تولخ قاطاب 6

Eر  e9 رو هد 1 سس وگو ۱  

 ن 3 وای یا تک و و ا ناز كن و



 . otناهاشداب مود تک ۹

E: 4هناخم هتساخرب وا ئپ *رادرس یا ون  تفک ام عجزا كي  

 دیوکیم نبنج لیئارس | یادخ هوهب د تفک اریو هخر شرسب ارنغورو دش لخاد

 دوخ یاقآ ج نادناخو مدرک حم یاشدایب لیثارسارب ینعی دنوآدخ موقرب ارت هک ۷

 ناکدنب عیج نوخو نا دوخ«ناکدنب نوخ ماقتنا نم ات دز یماوخ اا

 3 ا اا اج اقروا مکی لبازیا تسدزا اردنوادخ ۸

 × تخاس ماوخ عطقنم ارلیئارسا رد كش اهرو هتسب رهو اردرم ره باغآزاو
 ایخا ات اهن اهم طابت تب 7 هزار نادناخو ۽

 نک نفدو نه كل لمرد ارلبازیا ن اکسو *تخاس مماوخ 1

 نوزمب شیوخ یاقآ ناکدنب دزن ویو × تخعرکب زاب اررد سپ دوب 9 1

 تفک نایاب دما وت درن هچارب هناوید نیاو تسا یتالس یا تفک اربو یکو دما

 تنکوا سپ نب عالطا ارام تسبن نہنچ دنتنک + دینادیم ارشمالکو درم نیا اش ۱۳
 ا یاشداپب ار 20 2 نوک لنت کر تشک هو کت ن نانچو نینچ

 وا ریز اا هفرک اردوخ تخر مادکره هدون ليج ن دا هاکنا + مدرک بم ۳
 یا ادل < تسا هاشداپ وهپ هک دنتنک هنخاون ارانزکو دنداج هنیز یورب 6

 ارداعلج تومار لیئارسا یاعو دوخ مارویو دیروشب ماروبرب شمن نب طافاشوهب

 تعجارم لیعرژیهب هاشداپ ماروهب اما × دنتشادیم هاکن مارا هاشداپ لیئازحزا ٥
 ءاشداپ دف هکیتقو دندوب تیناسر واب نایمارآ هکیتاهنحارجزا ات دوی هدرک
 دیراذکم تس ۱ نیا اش یار رکا تنک وهپب سپ هدبای انش دویم كنج مارا

 وب سپ + دناسربربخ لبعرر هب هتفر ادام دور نوری ربشزا نش اهر یک هک ۲

 هاشداپ ایرَخَو دوب یرتسب اجنارد ماروی هکاریز تفر اد ار او هی

 7 :ا لیعرزپ جربرب یابوید EL ۳ دراي اروي تدایع یارب ادوهی ۷

 راوس تفک ماروهب و منبیم ی جسم تینکیو تیحز دیس و اد وب

 5 تسا یشالس ایا هک دسرپب ات تسرفب ناشیا لابتتساب هتفرک ۸

 ESE OL هرفیم ناچ ادو یو لابقتساب

 هک تفک هداد ربخ ن نابدیدو درک نم بتعب تسا راک هچ ین یمالساب ارت 6داد

 هرن او داتسرف یرید زاوس سپ ددرکیغرب اما دسر ناشا درا دصاق ٩



 ٩ ۰٩۱ ناهاشداپ مود راک

 ا یا وقت ری ینسا نجل ابا هک دیانرفم نچ هافداپ کبک دبا واما

 دزد <( 5ک هداد ربخ نا ناب < + درکرب نم يتعب تف راک هچ سالم اب 1۰

 کا اقیادبا کاریز شا 2 3 ندنار دلم نان ار و دد ربا دیسر ناشیا

 ماروهب و دندرکر ضاح اروا ةبارع سپ دینکر ضاح تفک ما ماروهیو × دناریم ۲۱

 لابتتسابو دنتفر نوریب دوخ ةبارعرب كيره ادوهب هاشداپ ایزخآو لئارسا هاشداپ

 دید اروي ماروهب نوجو × دنتف ای یلیعرزب توبان كابرد اروآ تش نوریب وب ۲

 ئراکانز هکیمادام یتمالس هج داد باوج وا ا یک ایا یی کا تشک

 ۱ ردوخ ناک ویو ا عشاق ايڙخا یا تنک ایا هبو درک ارف نینادرکرب ۳

 ةهبارعر دو دما نوری شادزا ریت هک دز ما م روا: یاهوزاب نایمرد نینک ما ت توتب

oت از تالم " هصحرد هتشادرب ار و 25 ۲ دن 1 دوخ  

 باخا ش :ردپ بتعزا مهاب وتو نم هکیتق قو هنوکچ هک روا دا دابو زادنیب لیعررب

 ۹ 7 5 لڪ  دومرق وا اک جو نيا دنوادخ لح ۱۳

 ری کلام نیارد RET A شنارسپ نوخو توبات نوخ

 نیارد اروا دنوآدخ مالک بجوبو رادرب اروا ن کک دیناسر مهاوخ تافاکم

 درکرارف نات اسب هاش ار نیک ایا ادب ماش ادا یا یزدی ۳۷

 روج زارفب تر زین ارواو دین رب روا هک دومرف هدومن بقاعت ار واوهیو

 شنامداخو ٭ درم ارد هدزکر ارف ودجت ات و او (دندز) تسا م سد دزن هک ٨۸

 نفد شناردپ اب دوادرپشرد ا ارواو دندرب ملشرواب هبارعرد اروا

 + دش هاشداپ اد ههیرب ایزخآ باخآ نب ماروب مهدزاب مر اس رو

 اردوخ رسو دیشک دوخ ناشچ همرس تینش ارنا لبازیا دما لیعرژیهب وب نوجو ۰
 ات تک یار دیش SS دی رهن نو و رک وا اد یر ۲

 تنک هکفارظن ین یوسب راو +دوب یتمالس تنک اردوخ یاقا هک اریرمز ۲

 شوخ زا خش دا هارو روا نج دزنا !AS لک

 لونسم برشو لک هب نش لخادو و لایاپ ارواودش نیشاب نابساو راویدرب ۶



of ۱1. ناهاشداپ مرد باتک  

 هاشداپ رتخد هکاربز دیا نفد ارواو دینکرظن ارنوعلم نز نیا تفک سپ تشک
 تسد یاهفکو اپیاپ کر دنتفر شندرک نفد یارب : نوچ اما × تسا جی

eدنوادخ مالکنیا تفک واو دنداد ربخ اربو هتشکرب سپ × دابن و  

 ارابازیا و ناکس هک تنک هدوف لکن یبتت ایلیا دوخ "ننب هطساوب هک تس

 كلمرد نیمز یورب نیکرس لیم لبازیا شالو + دروخ دنهاوخ لیعرزی كلم ام رد ۷

 ۱ دا رک تیک دهارتخ کیه های ادما ری اب

 مد کنان

ERE ۱نارورس دروس او  

 نیا نوج نالا »۲ ت هداتسرف e ها کل ۲

 رو هدرک باخت اردوخ یا 8 eh نیر سپ :RARE و

 تدشب ناشیا اما +دیناغ كنج دوخ یاقا ةناخ ةهجبو دياشدب شردپ یسرکرب 4

 هنوکچ ام سپ دنیا تمواقم وا اب دنتسناوت هاشداپ ود كنيا دنتفکو دن دلت ناست

 وهیپ دزن | زنایرمو خیاشمو رهش سیر و هناخرظان سپ × درک مهاوخ تمواقم

 ا EE یامرفب ا هچرهو و ناکدنب ام دنتنک هداتسرف

 ازکم دن »روا لطف .دیا تایی تر زرد هجا تخاس مهاوخغ هاشداپ 1

 نارسپ یاهرس دیش دیهاوخ ارم نخسو دیتسه نم اب ایشزکآ تنکو تشون ناشیاب

 هاشداپ ناو دبنایب لیعرزب هب نم درن تقوتیا لش ادرفو دی کی اردوخ یاقا

 × دند وبیم دندرکیم تیر ارت اشیا هک نوش ی دزن دندوب رفن داتفه هک ناکداز

 دنتشک اررفن دانه ره هتفرک ارناکداز هاشداپ دیسر مرا دزن تک نا نوچو ۷

 یدصاقو × دنداتسرف یو دزن لک هتشاذک اهدبسرد اا یاهرسو ۸

 ودب لک دا دندروا ارهاشداپ راس راک اه رم کت داد ربخ اروا وتا

 داتسیاب تفر نوری نوچ ت او + دیراذکب جص ات هزاورد ۀنهد دزن هدوت ٩

 ا تشک اروا تیروش دوخ یاقارب نم كنيا دیتسه لداع اش تفک موق ماه

 دنوادخ هک دنوادخ دخ مالکو ا هک دینادب سپ + تسا هتنک اراهنیا عی رج هک تسک ۰



 ۹ 1. ناهاشداپ مود باتک

 کار هنا دنوآدخو داتفا دهاوخن ام RE کر ادناخ ةرابرد

 a کم ی ا ۱

 رد تر 5 با نش e دا ا ٣

 OS ادو هاشداب ایرخا نار اا ب دیسر نانابش دقع تیبب ۱

 ارکلم نارسپو هانداپ نا رسپ ات متايمو متسه ایزخا ن اردارب کز

 کاك دنتفرک ننز ارن oe كنز اراهنیا تفک وا * مئوک تیحن 1

 » تفاین یاهر یدحا ناشیازا هک دنتنک دّتع تی هاچ دزن دندوب رتن ودو لهچ

 ًت

 ا تعامل خا e تاد کک هار وا ا
 هلن لدا نک لدو اک ت ا ل / 6

 وب :I تنسار هک داد باوج تاد انو

 اب نم ماره تنکو ٭ دیشکرب هبارعب دوخ دزن اربو واو داد واب اردوخ تسد ۱7

 ساسب نوچو درک راوس یو ةبارعرب ارواو نیب مراد دنوآدخ یارب هکیت غو ۷

 دزنا یا را هک یخی اک دیدم ارد کرا خا ناکام یاب
 ارموق یاع ی سپ . درب هتک ایلباهب واج کک اے ۸

 شتسرپ اروا وایی اما درک لبلق تیتر ارلعب باخا تک ناشیاب هدرک عج

 هنهک عیجو شناکدنتسرپ عیجو لعب یاینا عیج نالا سپ چ دوغ دهاوخ ریثک ٩

 یارب ییظع حذ دصق اریز دشابن بیاغ ناشیا زا یدحاو دیناوخم نم دزن اروا

 ات درک هلیح هارزا اريا روبی اما دنام دهاوخن ننز دشابن رضاح هکره مراد لعب

 سیدتن لعب یارب سدقم یلف تنک و هییو *دزاس كاله ارلعب ناکدنتسرپ ۰

 ناکدنتسرب یانو داتسرف لیئارسا یاع دزن وهبیو + دندرک نالعا ازا دیئاغ ۲۱

 رس لعب ةناخو دندش لخاد لک هناخو دماين هک دنا قاب یدحاو ا اس

 سایل نلعب ناکدنتسرب عیج یارب هک ت فک سابل نزخم رظانبو *دشرپ رس ات ۲

 باکر نب بادانوهیو راس و + دروآ نوریب سابل نانیا یارب واو ام نورب ۲

 هک دیک تفایرد هدرک شیتنت تفک لعب ناک دن رلبرف دند تو ل دام

 لخاد سپ سیو لعی ناکدنب کم دشابن اش اب اغارد هو ناکدنبزا یک
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A 4۱۱ ناهاشداپ مود  

 نورب دوخ یارب رفن داتشه وب و دننار دک ینلخ ات رمو جابذ اخ ین دن

 اغ نوخ دبای یئاھ وا اربا تشدب هکیانیا زارفکیرکا ی تنکو دوب هتشاک رد

 دندش غراف ینلخوس ناب ندینارذکزا نوچو *دوب دهاوخ وا ناج ضوعب ۰

 سپ دیاین نوریب یکو دیشکب ارناشیا نش لخاد تفک نارادرسو نارطاشب وهبی

 رهشب سپ دننخادنا نوریب ارناشیا نارادرسو نارطاشو دنتشکر یشمش مدب ارناشیا

 بی دندینازوس اراهنا هدروا نوری دوب لعب هناخرد هک ارلیئاعو >دنتفر لعب تبب ۰

 بدننخاس هلبزم زورماات ارنا هنخاس مدهنم ارلعب ةناخو دنتدکش ار لعب لاتو ۷

 مار یاهاک وب زا هی اما تینا ربان لیازسارا ار لب ترا وهم ا

 هک الط یاههلاسوکز ا ینعی تشکترب دوب هلخاس ماک کت ارلیئارسا اک

 یدوم لع باخا ٌهناخ اب دوب نم لدرد 7 یدروا اعتب دوب دنسپ نم

Î ۱رهي اما * تسشن دنهاوخ لیئارس ۳۳2 ی  

 فیاح تلواع لیارتس ید د دکل يا ات توت هو

 یاس درب هحاس هاک بکتزم اڑ لارا اک عبرت ناهاکزاو
 اهر ااا لا ازحو دون عورش لیئارس | نتخاس عطتنب دنوآدخ دخ مایا ناردو ۲

 داعاج نیمز یا اا عولط فرطب انا ییعی * دزیم لس ا دودح ۲

 داملجو a | نورا یداورب هک ریعورع زا ارنایشو نابنیوآرو نایداجو

 مای خیراوت باتکرد ایا وا روځ یاعو درک هجرهو وه عقد هیقبو *ناشابو ۶

 او دیاوخ دوخ نارد رپ س ا لیارس ۱ ناعاشداپ 0

 ۲ دوب لا ته و تس دره تنطاس لاا جرع سره

 مدزاب باب

 ٌهداون ا a. A ۹ 0 اڪ نوجو ۱

 دزد كن دقت N ی ا N 2 ۳ شو آب



 0۰ ۱۱ ناهاشداپ مود باتک

 درا باعن هتک او درک ناهب ایلتعراهاگباوج-یاطازد نشاهیاد اباووا

 + دونیم تنطلس نیمزرب ایلتعو دنام ین لاس شش دنوآدخ هناخرد یو

 ارناشیاو دیبلط ارنارطاشو نابتیرک یاهیشابزوب هداتسرف عادایوهب منه لاس ردو

 مت دنوادخ ةناخرد ناشیابو تسب دې ناشيا اب هد وا دیو امت هام دارت
 تاب هکیراک تنک هدومرف رما ارناشیاو داد ناشن ناشیاب ازهاشداپ رسپو داد

 هاشداپ هناخ یناب لیدب دیوشیم لخاد ا هک امش ثلث تا سا

 تا ر کز بینا کل را
 ینعی اش ةتسد ودو دم .د سن لخاد رک ین ا هناخو دیشاب رضاح ۷

0 

 و دهید هافداپ کری دنیای عن اسد راو قور کک ارور اد کیان عیج

 رهو دا هطاحا ءاشدای فارط صاب ہتفرک فكنا ر و ماکر هو × ی امن

 در همتی دور نورپ هاشدای نوچو-ددرک شوک تارا غص نایمزا هک

 د:دون لمع دومرف رما نهاک عادایرهب هجره قفاوم امشابزوی سپ +دیناب وا
 ءاوخو دندشیم لخاد تبس زور رد هکنانآ زا ءاوخ اردوخ ناسک مادکرهو
 ب دندمآ هک عادایوهب درد هه دارت و تی و 34

 ۱یشابزویب دوب دنوآدخ هناخردو هاشداپ دواد ن راز هک ار اهریسو اهمزیت ,نهاکو

 ا ن ۱ هک یک تا و نارطاشزا ۳ داد

 واو +دنداتسیا هاشداپ فارطاب هناخ یولهپب و حیطه یولهپب هناخ پچ فرط

 ارواو داد واب ارتداشو تشاذک شرسرب جات هدروآ نوری ارهاشداپ رسپ

 چ دن اب كنز داغدا دنتفگ هدز كا در 2و هدرک بصن اک

 دش لخاد دنوآدخ هناخم موق دزن.دینش ارموقو نارطاش زاو 11 الت نوچو

 نازاون رنک یل هداتسیا خوکم ادرن تداعب جار اغ دا هک ا هک کو

 اراهانرکو ید کیی داشتنی موق یماغو دندوب هاشداپ دزن

 نره اک عادایوهیو ې تن ایخ تنایخ هک دز ادص نیرد اردوخ سابل اَ

 ھنص نایمزا اروا تفک ارناشیا هدومرف رما دندوب جوف نارادرس هک اراپيشاپزوي

 هک دوب هدومرف نهاک اریز دوش هتشکر یشمشب دورب وا بقعزا هکر هو دیک نوریب
 نافع نابسا هکیهارزاو دنداد ءار اروا سپ دب ددرکن هتشک دنوآدخ دنوآدخ هناخ رد 7
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 ےس ٩

۲۱ 

  o1ناهاشداب مود اکا ۱۲

 هاشدابو واچ نابسرد عادایوهبو + دش هتنک اغا رادو تفر دندمایم هاشداپ

 موف یانو * موقو هاشداپ نایمرد نینحهو دنشاب دنوآدخ ۳ تسب دهع موفو

 دنتسکن چر5 روج ارشلیئافو شیاهحذمو دنتخاس مدهنم ارتا هتفر لعب ةناخم نیمز

 + تشاک دنوآدخ ةناخرب نارظان نهاکو دنتنک اهم دم یوریور ازناتم لعب نهاکو

 و ارهاشداپ ناشیا هتشادرب ارنیمز موف یاق و نارطاثو نایتو اهیشابزوی و

 نیکو واو ی ۳ ةناخ نرارطاف ؛زاورد هارو دندروآ ربزب دنوآدخ

 ۱ رایلتعو تفای یارارهشو دندرک یداش نیمز موف اتو * تسشنب ناهاشداپ

EEOرا و ته ادعا هاعد اینها ویپ نوچ  

 مدزاود اب

 درک یماشداب ملشروارد لاس لهجو دش هاشداب شاوهب وهب متته لاسرد
 دوب دنسپ دنوآدخ رظنرد هک EE حشر زا هیص شردام مو

 يا هکنیا رکم + دروایم اجم دادیم ملعت اروا نهاک عادایرهب هکیئاهزور ماترد

 ٭ دندینآ ازوسیم روخو ا ته

 ساد وش ا دنوآدخ هناخم هکینافوقوم نام مات CETERA TTR شاوهب

 هک شن رهو تسا تش موفن وا یارب کیسوفن بسحرب سکره شو جار شن

 دنرکب دوخ دزن رنآ نانهاک + دروایب دنوآدخ ناخ ارتآ هک درذکب یک لدرد

 دنک ادپ یبارخ نارد هک اجره ارناخ یاهبیارخ ناشیاو دوخ یانشازا سکره
 نانهاک هاشداپ کاوه موسو تسب نلاطرت هک دش عقاو نانچ اما + دنیا ریعت ٦1

 رثابیو نهاک عادايوهي "هاشداپ ی وب دند وب هد : ریت ار ەن اخ یاهیبارخ ۷

 ۰ نیس

 e کت اا قاھار هک اتسفک نناشیاب لناروخ ار نزاتهاک

 نانهاکو  دبهدب هناخ یاهیارخ ةهجمارنا هکلب دیرکم دوخ نایانشازا رکید شن
 عادایوهیو هب دنبامن ریمعت ارهناخ یاهیارخ هنو دنرکب موقزآ شنهن هک دندش یضار

 فرطب عذم یولهبب ارن زنا هدرکنآ شوبرسرد یخاروسو هتفرک یقودنص نهاک
 ناظفحتسم هکینانهاکو ت ید اک دغ Sn مدرم هکیهار تسار

 دندید نوچو EES ادا ی ا ک ياغ دندوب رد



 ص
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 oY ۱۳ ناهاشداب ممد بانک
 ا ےس سس ی

 ر2

 هوا را کک نر یاهاضماییداک دیش ن دیم را یک

EASیک ارش داد اخه اه کد دم  
 ار ناشیاو دندرپسیم دندوب هتشاک دنوآدخ هناخرب کیا انکراد تظنب دم هداد

 ناراعبو + دندونیم فرص ادرک STI هناخرد هک نایانبو ناراخم

 ةناخ یاهبیارخ ریت یارب نیشارت یاهکنبو بوج ندیرخ هجو ناشارت كنسو

 دنوآدخ هناخ یارب اما ٭ دوبیم مزال هناخ یمن: یارب کہ رر د او اک

 ا دقوا ل الطزا یفرظ چھو اهانرکو اههساکو اهریکلکو س یابساط

 اردنوادخ هناخ ات دنداد ع ناراذکراکب ارن زنا هک ریز + دشن هنخاس دندروایم دنوادخ

 ندورارانکراکب ات ملندادیم» ناشیا ,تش سهبار مرقن اک او )و دنیای یا

 یاهننابرق "شن اما +دندومنیم راتفر تناماب ناشیا کاربر دنتفرکیپ باسح دنراپسب

 + دوبیم نانهاکن ر اس کراس لاک 2 ار ِ

 دارج نن درک دری از دوم كنج تج اب هارب مارآ ءاشداب لیئازح

 هک ارینافوقوم بام ادوهب هاشداپ یو + دما ملشروا یوسب هدومن هجوت

 تافوقومو دندوب هدون فقو ادو ناهاشداپ هک ماروهی و طافا هی شنا زب

 هتفرک دش تضای هاشداپ هناخو دنوآدخ هناخ یاههنازخرد هک ارالط اغ و هو

 1 عیاقو “هي هیفبو + تفرب ماشروازا واو داتسرف مار | هاشداپ لیئازح درت ان

TEشنامداخو ٭ تسین بوتکم ادر ناهاشداپ ایا خراون باتکرد  

 دوزيم ورخ لس 2 يربو هناخرد ار شا دننخکا هنتف هتساخرب

0 

 شیاجرد تک سرسپو u نفد نی رهشرد شناردپ ۲ ارواو درم

 ېد وک تنطل.م

 دزیس باب

 لیارسارب وهب نب زاخاوهی ادوهب هاشداپ ایزخآ نب شاوب موسو تسیی لاسرد
 دوب دنسپان دنوآدخ رظنرد هاو +دون تنطاس لاس ننه نش هاشداپ ساسرد

 دوب هنخاس هاک بکترم ارلیئارسا هک طابن نب ۲ بر ناهانک یبردو درّوآ لمب

 اش هلخو أ لیازسازپ دنوآدخ بضغ سپ ٭ درکن پانتجا نازا هدوم كولش
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  oAناهاشداب مود یک ۱۳

 ملس اهزور سست و لب و "مارا هاشاداپ لی ازجتسندب ارناعیا

 کاری د

 گو خو سر :اذیامارآ هاشداپ هنوکچ هک.دید:ارللیئارسا "یکت

 یو دندیآ نوزیب ؛نابمارا هو ناشیا هک داد لیئارساپ نهد تاج

 ٌهناخ ناهاکزا اف دز ۹9 دوخ یاههمیخرد قیاس مایا له یار

 دنذرک كولس نارد هدومنت باتنجا دوب هنخاس هانک بکترم ارلیئارسا هک ماعیرب

 هدو هبارع هدو راوس هاضب زج موقزا زاخآوهب یاربو +دنام نماسرد زین شاو

 لاداپ ارن ااو هنخاس فلت ارناشبا مارا هاشداپ هکاریز تشاذکناو هدابب رازه

 ۳ وا رۋ ع رو زاخآوهب عیافو 2 ¥ دوب نينادرک رابغ زدم 1

 نار 2 اا وی سی ٭ تسین SAS ۱ ناهاشداپ مایا جیراوت اتکا

 3 د EAE شیاجرد ی Ef ا 9 رد ارواو دیآوخ دوخ

 ساسرد لیئارسارب زاخاوهب تب شاوھب ادوهب هاشداپ شاوب منهو یس لاس ردو

 تک دتسیان دن وادح LL × دون تنطلس لاس هدزناشو دش هاشداب

 ا کرم 7 موم هی ا :

eنت جاوا ۳ اند مایا خعراوت باتکر 0 کشد هاشداب  

 اب رک و اعریو دییاوخ دوخ ن "راوی اب« نوش اويو *# تسیت

 ۳ را اغ کارد کیت یدو روو مارا ناهاشداب
 دا اکو تسي کب ر ر ورخ: یو ورت لارا ماد اب اوو

 o ا × شناراوسو لیئارسا ۂبارع یا نم ردپ یا

 ا كلارا هاشدابیو كاع ناک دوخ یاربو

 کا ا دا س دای اردو سید E تف دو نا سو کی

 سپ زادنیب تفک عشیلاو رک ابن شب نک زاب قرشم یوسب اررخب تفکو

 نزد اسابا هکاریز مارازب رفظ رب ینعی دنوآدخ رفظ ریت تفک واو تخادنا

 ا وک یکایک اک : تفکو * دنوش فلت ان داد یهاوخ تسکش
 1ء
 مخ واب ادخ درمو E E حر افق كفك كفا



 ۹۹ 14 ناهاشداپ مود باک

 ۳ ىد ق کت ارنایمارا هاکنا یثاب هدز هبترم شش ج تنسيابیم تنک هدو

 عشیلاو ۰ داد یهاوخ تسکش هبترم هس طقف ارنایمارآ لاح ما دندشیم فلت ۲۰

 نیمزب باوم یاهرکشل لاس لیوحت تقو ردو دندون نفد ارواو درک تافو
 او دندید لا زا دندزکیم نفد اریدرم نوچ هک دش عقاوو × دندمارد ۳۱

ERPیوم عشبلآ یاهناوتساهب تیم نآ نوجو دننخادنا عشیل  

 اة او لیاوس ۱ مارا هاشداپ لیئازحو چ داتسبا دوخ یایببو تلک 7

 3 سس هدر تفأر رخ اما +دروآ كل ز زاخر 5

a:ا ۷۷ 9  e٠ ری رب  

 ET × دش هاشداب شیاجم ددونب نیس درمان ۲

 اب لار بد ید دز هه کام ادم سر نا
 د دارا ار لتا یاهرهش هداد تسکش اروا هبترم هم شا تفرک

 ممدراهچ باب

 در مد هاشدات ناو نیما یار فاعحاب زامبی اک ۱

 لب نوین بیو وش دش هاشداپ هک دوب هلاس خبو تسببو *دومن تنطاس ز زاغ ۳

 و هد نک وب ییلشروآ ن نادعرهی شردام مس او و درک یھاشداپ ملشروارد ۳

 شراب جھ ید رن کلم داد ی اک ا هنامآ دوب دنسپ دنوآدخ

 زونه موقو دشن هتشادرب دالب یا ا ڪم نکيل *دوفیم راتفر دوب هک ا ِ

 تنطلس هکیماکنهو + دندینازوسیم روخمو .دندینارذکیم یاب دنلب یاماکمرد ه

 عقب دندوب هتفک ارهاشداپ ردا هکدا اردوخ نامداخ دش مخ شتسدرد

 دنوآدخ هک یسوم ةاروت بانک ةتشون بجو تشکن ارنالتاق ن .رارسپ اما ناو و

 لوتقم نارد جم نارسیو دنوشن هتشک نا هم ناردي دوب هنکو هدومرف رمآ
 ازنایمودآ زا رفن رازه هد واو دوش هتنک دوخ هاک هج سکره کلب دندرکن ۷

 سان لی زورماب ان ار ناو تفرک ك نجرد راسو تشک ع قداورد

 هداتسرف لیئارسا هاشداب و راج نب زاخآوهب نب شاوهب دزن نالوسر اضم ہاکتآ ۸
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  Eناهاشداب م٤ مود ساک ۱

 داتا شاھ + مئا هلباقم رکیدکی اب ان اب تنک

 رنخد فک هداتترف ن اا دازا ا ل راخرتش تفک هدانسرق ادوهب

 ارراخرتش هدرک رذگ دوب نابلرد هک نحو ناویح اما اما نہ ینزب نم رسپب اردوخ

 ۱2 ل انا ورم بار تدور ئداد تک هل ا شا + دوت لایاپ

 تدوخ ات ینازیکنایمرب e ارالب هچ یارب .اربز ناب دوخ ةناخرد هدوم

 لی ار ۱ هاشداپ را ت سی دادن ع تشا اما رچ طیتقی تهاره ادوهب و

 نکنه کیا ے0 ادوعب رد هک سمش تییرد ادوهب هاثدای ایصماو واو دم 3

 رارف دوخ مب سکره نش مزهنم لیئارسا روضحزا ادوهبو + دندومن هلباقم
 ۱۳۱ ۵ علت سو شا یا ای کجا نلیگارشاهم اعد ا اا ایا رک

 هزاورد ان مارفا هزاو رد زا ارملشروا راصح نما ملْرواب و تفرک سمش ڪڪر

 هک اریفورظ ئانو شنو الط یاتو + تخاس مدهنم عارذ دص راهچ ینعب هبواز

 وادار | هاو یا روهتو درک شارهب هکیلاعا بو د ر ا

 ۲ تمسدن اک جت رسا ناهاشداپ مایا خراوت د ا درک كنج ِِ

 نشرسیو دش نفد مرم برد لا نهاد بو دیاوخ دوخ ناردپ اب و

 تاقوزا دعب ادوهب هاشدای شاوی نیا اجرا ٭ دش هاشداپ شیاجرد ماعبرب

 عباقو "ینبو +دومن یناکدنز لاس هدزناپ لیئارسا ءاشداپ زاخاوهب نب شاوهب
 ملشروا ندب ەتىن اوكا ادوهی ناهاشداپ مایا خعراوت اكر ۳

 اروا هداتیرف شیکالهب شبتعزاو درک رارف شیکالهب وا سپ دنضکا هنتف یورب

 دواد رهشرد ملضروا رد دوخ ناردپ ابو دندروا نابسارب ارواو + دنتنک اجنارد

 یاع اروا هتفرک دوب هلاس درا هک ازابرزع ادوقب موف یاغو ٭ دش نفد

 نا ا هاغهاپ کنارا 2٩ تکاب اس نا وا چ دننخاس ءاشداپ ۳

 ایصتا مدزناب اخو * تمخاس دادرتسا ادوهب یارب ارنا دوب

 تطل اب او E ۱ به نا 1 4 هاشداپ ش

ETلات ا درب ا لک )یزید یا مچ ا ۳  



 1-1 ۱۵ ناهاشداپ مود بانک

 ِت هبر 3 نسب فتا کاک ۱۱ عانا و وا *دومنن ٥

 Ry دوجو و | ةوعجب را داغ E یداز 1 سوبح هن ۳ دوب

 تسدب ارن اشیا اذل دومنن لکت نایساریززا لیئارسا مان نتخاس وجب دنوآدخ اما ۷

 هک وا روعو درک هجاو ماعبرب عیاقو ةبقبو *داد تاجن شاوي نب ماعرب ۸

 لیئارسا یارب دوب ادوهب نازا هک ارناحو قشمد هنوکچو دوغ كنج هنوکچ
 سی * تسدن توک لار ۱ناهاشداپ مایا حراون بانکرد ایا تخاس دادرتسا ۳۹

 یک رد ابزکر نیش باد جاش یاری اه ضد یه در نا ما

 ٭ دوم 0

 ممدزناب باب

 ادوهب هاشدای فتا نبا اي زرع یا ا هاشداپ ماعبرب متهو تسمیہ ناس دو ۱

 ملشروارد لاس ودو هاڪ و دن اشک اب هک دوب مات هدزناشو واتس و ها

 دنسب دنوادخ رظنرد فاو دوب ییلشروا EL شردام سا او درک ی هاشداپ

 ادوار یا اک بک هجا یمدزک ایم آ یه Re ا

 مچ دندن أ ازوسیم روخعو 7 ارذکیم ینابرق دنلب یاهناحم رد زونه موفو دشن

 کام هن اخبرم ردو دوب صرب ۱ شتاقو زورات 7 ۳ 0

 مم سم د

 هیتبو +دونیم یرواد نیمز موقربو دوب وا ۀناخرب هاشداپ رسپ ماتویو دنام 7
 + تسدن فلکس ادوهب ناهاشداپ م ابا دو یک هوم و عیافو

 دندرک نفد دواد رهشرد شناردب اب ارواو دیاوخ دوخ ناردپ اب ایرَرع سپ ۷

 هاشداپ ایّرَرع مشهو یس لاسرد ٭ دش هاشدای شیاحرد د ماتوي ليو ۸

 + درک یهاشداب هام شدو دش ءاشداپ نارد لارو چپ وک ادوهب

 ناهاکزاو و لب دندرکیم شناردپ هکیوخ دوب دنسیان دنوآدخ رظنرد او ۹

 ll و ااو هتخاس ه اک بک کت درشت ارس | هک طابن نب ماعیری ۱۰

 ×« دوت تنطلس شیاجو تئکو دز موق روضحرد اروا نیروش وارب n نب



  1Fناهاشداپ مود باتک ۱۵

Nد تس ا ۳ اش جرو باک ی هیقب و  

 یر  تسوپ عوقوب نونچ سپ تنشن هاو لار ی ۲
 تنطاس ۰ هایم 3 دش هاشدان شیاب نبوت ادوهی 9 ابر مد

loهد ود  SRرولت 0 هیقبو اا  

 میخ 2 ا بکس لیارسا-ناهاقناب مایا عراوت باتکرد کاتا درک 5

 زاب وا یارب هک ة هجا ز زا دز هصرتزا ارشدودحو دوب نارد هک هچرم ا ابا ار وصف

 ص ی ازد درک هراپ کش ارشاهلماح ن هرانز یاتو دز ارت ۱2 3 کت ۱۷

 اشرد جا هدو دش اش دادا ییا ارب یداج نب مون  ادوپ هاشداپ ایرزع

 ۳ ناهانکزاو دروآ لمعب دوب دنسپان دنوادخ رظن رد هچناو * دون تطاس ۸

Eلوف سپ +دومتن بانتجا دوب هتخاس هانک بکترم ارلیئارسا هک طابت  
 ۰ 2 سم رد ۳ َ

 وا تسد ات داد لوف هب عرف نزو رازه می و دروآ موج نیمزرب روشا هاشداپ

 یعی لیئارسارب اردقن نیا م و +دزاسراوتسا شتسدرد ارتنطلسو دشاب یواب ۰۱

 دنهدب روشآ هاشداپب مقن لاقتم هاج ناشیازا كيره ان تشاذک ن الوم عیجرب
 هجرهو میخ روی تیمور ا ۲۱

 مان ارو × دش کا ا نک ۹ من دوخ 1 دل

 لاس ودو دش شا هاشخاب رمان لار ارب ا ادو هاشدان #9

réرب ناهاکزاو دروآ لم و دایر و × دومن تل  

 رصقرد ساسرد هیراو ۳ اب اروا تیروش وارب ا نب ۳ ا
 شیاجت ۰ ِ داعلج دف 2 هاعنپ یرابو دز هاشداپ هناخ

 ا مودو E a a u و ما 84

 بوق تراس اڭشى و تشهاشداپ مرد ارد نیل رشارب 11 امر نب اد



 EY ۹ ناهاشداب مود تانک

 ایئارسا هک ظابت نب معبر ناهاکزاو دروآ لبعب دوب دنسیان دتوآدخ رظنرد هچناو ۸
 ات ارش هاب ت +دوش بانجا دوب اک هلتکیرم ٩

 روصاحو شیافو حونایو کتی لما و نوع ندر تا ءا ایل

 5راد: یریساب زو ارناشبا .هفرک ار ین نتمز یاو لیلجو دالجو ۰

 تشک هدز ارواو دیروشب ایلبر امر نب خر لی نب مشوه ایرع نب م انوي مت لاس

 ع راوت اکر اک ھو 2 عیافو * فو * دون تنطلس شیاج ردو ۲

 ءاشداپ ایلبر نب مفث مزد لاسرد  ٭تسا بونکم لیئارسا ناهاشداپ مایا ۲
 دوب هلاس خو تسیبوا +دوف تنطاښ زاغا ادوپب هاشداپ ایزع نب مانوب لیئارسا ۰

 تایر لو اتع اه دارو اس مد دزناشو دش هاشداپ هک
۴ 

 د ا ه قفاوم دوب هات دنوادخ رظنرد هاو 7۲ دوب قوداص رنخد ۱۳۹

 انوري شردام م

 سر

 مشت :اگمرد د موفو دشن هتشادرب دنلب یاپناکم نکیل + دروآ لعب درک ای رع ۷۹

 انب اردنوادخ هناخ اع باب واو دندینازوسیم روخمو دیدن کیم ینابرق وبه

 ادو ناهاشداپ مایا غی راوت باتکرد ایا درک هجرمو ماتوي عیافو ةيفبو »*دومن 1

 و مارا را هاشداپ نيصَر هدومن عورش دنوادخ ابا نارد حنا یماوکم ۷

 شردپ رهشردو دیباوخ دوخ ن راردپ اب ا ا

 × دون تنطاس شیاجم زا شنای شف هلو ال دب اب دواد

 بوت تنطاس زاغآ ادو هاشداپ ماتوي ا ke نب غم م دنه ناصر ی

ET ۲هاو دوت تنطلس ملشروارد لاس هدزن اخو فخ ماشدا  

 طتف هنو *تدومش لع دواد شردپ قفاوم دوب هتسیاش شیادخ هو رد ۳

 هاو, دیار یک تستر نیت ارداوعت ست هکلب دوغ لول لاو« اهاتها 6

 ٭ دوب هدون جارخا لیئارسا ینب روضحزا ارناشیا دنوآدخ هکیئاهتما تاساجر

 دینازوسیم روخو دیار تکی ینابرقزبس تخردره ریز و و دنلب یاهناکمردو ٤

 كنج یارپ ملشرواب لیئارساتهاتدانایمر من تو مار ا اشد اب نیصر اکیا ه

 هاشدای نیصر PEED اا E دنتسناوت اما دندومن اتات ارز احا تیارب 3
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 ۱ ناهاشداپ مود 39 4

 نایمارآ و دوف جارخا تلبا زا اردوهبو دون دادرتسا نایمارا یارب ارتلیا مارا

 ۳۰ زاحاو ب دندش نکاس نارد زورما ات نش لخاد لا
5 

 اسد لادا عامازب نسب مسه وت رسيو وت "تنی نم تنک هداتسرف روشا هاشداب

 او اب دک 0 هاشداب تسدزاو مارا

 دان هفرک دش فا هاشداب 2 ندی کرو دنوادخ هناخرد و

 نا ا هاشداپو دون تاجا | بو روش | هاشداپ سپ + داتسرف شکشپب روش ا

 £ دیناسر لتنب ارنیصر و درب یریساب ریقهب را لماو تشرک ارنآ مارب لر

 ۱ وه ا هاتف اب والخ تیلخن تاقالم ةعارب هاشدانرزاجاو
 نچ ۱ ارنا لکشو چ ذم هییش ماشداب دید دوب فیدرد

 قشمدز /هاخداب تن هنآ فوم ی نمک وا + داتسرف نهاک یاب را درت

 ۱۰ ي را مامان اجا ندمآ تقو ات نهاک تیوب ی ید کف

 عدم هاشدایو دید ار ءاشداب دنا یقشمدز ESN نوچو ٭ تخاس ن یمه

 دا لات دره .دهو ینتخوس ییابرغو ٭ دینا رنک ینابرق نارب نما كيدزن

 یوم چ ار شیوخ یل ر ةيدهو
 ۳ د . ا تا اردوخ ی

 ارز دا E عدم ن le فرطب ارن ۳1 ۳۳ سس

 دخ وس فابقو ماش e هبدهو ج یینخوس ینابرق تفک هدومرف رسا ارتهاگ

 نا در و2 هیدهو نیمز موق اک کوک يناير اب اروا یدرا ةیدهو هاشداپ

 یاو یناخوس و کک یافو ناوک كرزب و 9 ۳ ی

 © 1 ۳ هدومرق رما el ا 20 کک

 هکبنغرب ناواک یالاب زا ارهچایردو تشادرب اهیاز زا ار ضوح هبرب ار اههیاپ هیشاح

 رد کا ار تبس قاورو ٭ تسادذک یشرف کلنسرپ ارت او دروآ دورق دندوب ناز

 ةناخرد دش خاد ی هاشداپ هک اریها رو دندوب هدرک انب هناخ

 "1 خا لاعا هینبو داد رییغت روشآ هاشداپ رطاخم دنوآدخ



 مم م اد

 1.0 ۱۷ ناهاشداپ مود بانک

 شیاجرد افرح شرسپو دش نفد دواد رهشرد شیوخ ناردپ ابو دییاوخ

 ن هاشداپ

 مد
KEEهاشداپ مرماسرد لیئارسارب الیا نب عشوه ادوهب هاشداپ زاحا ممدزا ود  

 ما دروآ لم 9 دنسیان دنوآدخ رظنرد هجناو دون تنطلس لاس هادف

 یو دضبروشآ | هاشدای اا + دندوب وا ازا لبق هک لیئارس ۰ و ا

 مشرد واو ا هاشداب اما دوی یاب و دن وا تب عشوه تمارب

 _ِ دوب 0 ۳ ن 3 هکاریز تفای تن

 نادر ۳ هداهت دنب اروا روشآ ۱ داب شیوا روشآ هاهد ای رب ۷

 لاس هس ازناو دنارب یساسب هدروآ موجه نیمز یاقرب ا | هاشداپو ٭ تخادنا

 واب ارلیئارساو تفرک ارنماس 7 وائداب مشوه مت لاسردو *دون صاح

 کس نایدام یاهرهشردو نازوج رهنرب روب اخو خرد ارن :اشیاو ر یریساب

 رصم نیز زا ارناشیا هک در یادخ هه لیئارسا یب هک ةهضیازاو ۽ داد

 نایادخ زاو دندیزرو هانک دوب هدروآ نورد وم ادا نوعرف تسدربز زا

 جارخا لیئارسا ینب روضحزا دنوآدخ کی اا ضیارف ردو + دندیسرت رکید
 یو نیو رکی دوج ههخاس لار سا: ناهاشدای هکتضیا رف روا ایم

 ارا امری وبات کاری امزاک- دریک ادخن وی ی واک لارا

 دیلب یاهناکمر ایر اصح یاهرهش ات نانابدید یاهجرب زا دوخ یاهرهش عیجردو

 یاب یه کت روھ برزو دب لت رعرب مریشأو لاو ٭ دننخاس دوخ یارب

 هنار ناشیا روضحزا دنواتع کیو مایا اردو + دننخاس نتشیوخ

 ناب ۱ gh دندینازوس روخ دنلب یا رد دوب

Eقلا درب هک نانا دنا یر هراب رد هک دندو تدابع اراھتو  

 ادوهیرب و لیئارسارب نایئار عیجو ابنا عیمج ةطساوب دنوآدخو × دیکم ارراک

 ضیارفو رماواو دات تشکزاب دوخ تشز یاهفی طزا تفکیمو دادیم تداهش

 دزن اینا دوخ ناکدنب هطساوبو مدومرف رما اش ناردپب هکیتعیرش نیت قفاوم ارم
Iتل اردوخ یاهندرک هدومن تعاطا ناشیا اما  دبراد نا مداتسرف  



 ۱۷ ناهاشداپ مود بانک 5

 + دندینادرکت خس دندرواین نایا دوخ یادخ هوب هک ناشیا ناردپ یایندرک
loکارت 9 هداد ناشیاب هک ارتاداهشو هتسب ناشیا ناردپ اب هکیدهعو وا ضیارفو  

 دندوب ناشیا فارطاهب هک اریثاهتماو دندیدرک لطاب هدون لیطابا یئورپبو دندو
 یورپ دیاڼم لع اما لثم هڪ دوب هدومرف رما امآ هرابرد ارناشیا دنوآدتو

 ود ینعی دش هیر یاهتب هدرکك رت اردوخ یادخ هوهب رماوا اتو +دندرک ۲
 2 ا5 ا هنخاس ارنیشاو دننخاس دوخ یارب هلاسوک

 هسرکلافو تندر ذک شازا اردوخ نارتخدو نارسیو < دن دون تدابع ۷

 لب دوب دنسپان دنوآدخ رظنرد هجا ات دتخورف ! ارنتشیوخ هدون یرکوداجو

 تدشب لیارسارب دنوآدخ بضغ ةهجنازا سپ ٭ دنروی ناب اروا مخ هدروآ ۸
 ااف ادوهب طبس زج هک تخادنا رود 9 زا ارناشیا نش هتخورفا

 هکیضیارفب هکلب دنتشادن هاکن اردوخ یادخ 3 ا و دوم از ا

OEEاک ۱ یزد ارش اتش رد نیا دنوادخ سپ +٭ دندوغ ا دندوب ها  

 هکنیا یتح دومن میاست ناکدننک جارات تسدب ارناشیاو تخاس لیلذ ارناشیا هدومن

 ۰ اد یادت اشنا زا رافارسا وا هک اریز چ تاد .دوخ رو ا اتا ۲
 ارایثارسا ماعبریو دندون بصت یاشداپهب ارطاین نی اعر ناشیاو تخاس

EOS E SS agلیئسا ین ۳ × تخاس مظع کد کیر  

 هکنا ات ا ESE وات دوب هنزرو ماعبرب هکیناهانک یماتب ۲

 روضحزا دوب هتفک اینا دوخ ناکدنب عیمج هطساوب 1 قفاوم ارلیئارسا دنوآدخ

 نطو یالج او زورمآ ات دوخ نیمز زا لیارسا سپ تخادنا رود دوخ

 0 و وار نار روشآ هاتهابي رو دن
 ا اد2 ك نات یاهریذرد لیازسا ی یا اغ درا

 تنوکس یادتبارد هک دش عقاوو *دندش نکاس شیاهرهثرد او سم

 هک داتسرف ناشيا نایمرد ناریش دنوآدخ اذ دندیرتدنوآدخزا اجنارد نانیا
 یدیناچوک هکینیاوط دنتنک هدادربخ روشآ هاشدایب سپ + دنتفک ارناشیازا یضعب ۲

 نراریش واو دننادین ارتیمز نآ یادخ "نعاق یدینادرک ساس یاهرهث نکاسو
 وا یا معاف ک دیشنار) هتک اا كاوا وارو ناتا نایتراد



 ۷ ۱۷ ناهاشداپ مود باتک

EEE IO ۷ا دن ا  “iE۳۹1 زا هک ا  

 یادخ "نعاق قفاوم ارناشیاو دوش نکاس اجنار هو داوران تا دیدیناچوک

 لیئتیب ردو دنا دندوب نیناچرک اسزا هکینانهاکزا 4 سپ + دهد ملعت نیمز ۸

 تماره اما بدنتسرپب دیاب اردنوآدخ هنوکچ هک داد ملعت ارن ارناشبا مش کاش ۳

 ۳ تکا نای/ ءاس هک دناب یاهماکم یاههناخ ردو دننخاس اردوخ نایادخ

E ۰توکس لباب لها سپ + دندوب نکاس ویکی مو اف  

 اركاترتو زن نایوعو +دنخاس | اراشا تامح لهاو | رل لهاو ارتوتب ۲۱
 نازک TENE الات یار ورع هراوقب ماوس لهاو دننخاس

 یااکم م یارب نانهاکو تن تکه روم نشب چ دن دین ازوسیم شتاب دندوب ماو و ۳

 ینابق دنلب یاپعاکم یاههناخرد ن هراشیا یارب کک دا دوخ ااو کل

 هکیناهم | موسر قفوربزین اردوخ نایادخو دندیتسرپم ارهوهب یو × دندینارذکیم ۴
EEN Eتخابع کوب هیناچرک اآ ن  AS EEکتب  

 ماکحاو ضیارف قفاوم هنو دنسرتیم وا هنو دنیانیم راتفر دوخ نیتسخن تداع

 دا مان لیئارسا اروآ هک بوقعی نارسبب دنوآدخ دنوآدخ هکیرماواو تعیرش قباطم هنو وا
 رما ارناشباو دوب هتسب دهع ناشیا اب او سس هکنا اب + دنکیم راتثر دون رما ٥

 دینکم تدابعو دیئاڼم نحس ۱۳۳۹۵ دیسرتم ریغ نایادخزا درب هتفک هدومرف

 توب رصم نیمززا ارامش هک طقف هوهیزا هکلب_*دینارذکم ینبرف اما یاربو

 ینابرق وا یاربو دّئام نجس ارواو دیسرتب 9 نوریب هتشارفا یوزابو مظع

 هنیه تسا هتشون امش یارب هک اربرماواو تعیرشو ماکحاو ضیارفو *دینارذکب ۷

 3 اشاب هک اریدهعو + دیسرتم ريغ نایادخ زاو اب نش هجوتم تاقوا ۳۸
 لاس دوخ یادخ هوهیزا رک ۱ ارز + كیسرتم رع نایادختزاو یکم شهرک ۳۹

eناشیا اما × دین اهر دهاوخ اش نانمشد میج تسدزا ارامش و  aقفا  

 یا کیر ا سپ *دندون راتفر دوخ نېتسخن تداع ڄا

 هکیوخ ناشیا نارسپ نارسپو ناشيا نارسپ نینچهو دن درکیم تدابع زین ن اردوخ

 * دنیانیم راتفر زورما ات دندوب هدوم راتفر ناشیا ناردپ
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 مد باب

 زاغآ ادوهب هاشداپ زاحا نبا افرح لیئارسا هاشداپ یا نب حشوه مود لاسردو

 ملشروا رد لاس هنو تسیبو دش و یو

 نسل توت ارج هاو + دوب ابرز رنخد یب ۱ شردام مسا او درک تنطلس

 را ل المد e د لنقا

 دروخ دوب هخاس یسوم اوا قوم عطق ار مر و تسکش ارلناتو

 ضیا اینا ا ی نیر ناتو رک

 ادوھب ناهاشداپ میج زا ۲ همش ها 9 چ دیمات

 - ا سید 3 |

9 

1 

 ےس

 س

e E دیو دی 

 96 یانابوید یاهجرب زاو شدودحو هات ارناینیطسلف وا + دوهن تمدخ

 ی مراهچ لاسردو دات تاک جرج تب کاشت

 ارنا كارب اس روشآ ا ء ات اه E دوب ۳ ۱ هاشداب یا نب عشوه منه

 لاسرد ینعب میشد ارتا ايقزح مثش لاسرد موس لاسرخا ردو *د وام
 ۱۱ ااو ی هک اج لار اد مشوه مه

 تنوکس هدرب نایدام یاهرهش ردو نازوج رهن روب اخو رد ارن ارناشیا نیناچرک

 ۱ دا او دورو اردوخ یاده ر اوا هک دهعازا یاد

 + دندروای لعبو دندرکن تعاطا انا دندوم زواج دوب هدونزفرم لغو اب نت

 رادراصح یاهرهش یر | هاشد اپ تسیراتس هاشداپ ایقزح مدراهچ لاسر دو

 شکالهب رومآ هاشداپ دزن ادوهب هاشداپ یقزحو × دون ريحت اراآ تمارب ب ادرهب

 درک مهاوخ ادا یراذکب نمرب هک ار اب اکر شا TT هداتسرف

 × تشاذک ادوهب هاشداپ ایقزحرب الط هنزو یو نشت زو ES ااغ ی

 هدش تفای هاشدای ةناخ یاههنازخ ردو دنوآدخ دز هک ارت ار مرقن ج

 ايرج هکیاهنوتس زاو دنو ادخ لکیه یاهردزا ایتزج تقونارد × داد



 ءاشدایو" داد روشآ ءاشدایب ازنا نک دوب تیناشوپ الطب اراهنا ادوهب هاشداپ ۷
 رد ۳

 شکاف اب ملشرواب هاشدابایقزح درت شیکالزا اریف :اشبرو سیراسزو ناترت روشآ

 تاتف دزنو دنتفر دندمار نوچو دندیسر او تنارب ناشیاو داتسرف مظع

 نفت هی ê ادیان ون هار رسب لوو ۸

yi RT 2تسدچ  × 

 ال «تسا لطاب نخ ضعحتوت كنج توقو تروشم اما یئوکیم نخحوت 1

Eنیا یاصعرب لاح كنيا + دش یصاع نرمرب کز هدف لات  

 رخت سیف ک هک ارب یکر کا هڪ ینافیم لکوت رصمرب ینعی تش دروخ ف

 هکناکه یارب رصم هاشداپ نر کلا نانو درا دیور زنا هتفر ورف
 یا مراد لکوت دوخ یادخ هوهیرب هک دئوک ارم رکو + دنیازیم لکوت کورب
 دوم ا اعا وا ها یاو ا اک یک ۱

 هاشداب ماقا اب لاح سپ س ٭ دیا نجس ملشروأرد حذم نیا برگ هتک وار 1۳

 اارب ناراوس دوخ بناجزا رکا مهدیم وتب بسا رازه ود ن نمو دنبب طرش روشآ

 یاوخ اریاقآ ن راک دنب نیرتکچوکزا اشاپ كی یور هنوکچ سپ * تشاذک ناو ۵

 ند | یب نا/ا نم یو * یراد لکوت نارا رر اههبارع ةهيجم رصمربو دنادرکرب ۵

 نیمزنیارب تسا هتفک ارم دنوآدخ ماتم نآ یبارخ ةهجم ناکم یارب نرخ

 دنتنک یقاشبرهب خاویو انبشو و اتل نب مقايلا « هات  نک بلرخما ۲

 دوهي نابزب ام ابو مبنی اجا کہا کک یار نار کک

 دزن اقا تیک تاب ی » یا وکتفک دنراضحرپ هکیسدرم شوکرد ۷

 راصحرب کادو دن ماری کم موکب ارناخس نیا ات تسا هداتسرف وتو وا

 + دنشونب اردوخ لوبو فنر رم اردوخ تساجن امش اب ناشیا ات هداتسرفن دناهتسشن

 و نسب دز ادص دوه نایزب دنلب زاوابو داتسبا یاش ۳

 رف ارامش ایقزح دیوکیم نینچ هاشداپ ٭ دی ونشب اا هاشداپ مظع ن اطلس ۳۹

 ور

 i SR دناهرب یو تسدزا دناوتیف ارامش وا هکاریز دهدن ۰
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 8 ناهاشداپ مود باک 1"

 ا اداب تس رعد دین اه E اسا

 ار زا 8 ات دیا نوریب نم دزنو ت
 نیمز دننام نیمزب اراشو مایب ات *دشونب دوخ ةمشچ باز زا سکرهو درونم ۲

 یاهنوتیز نامزو اهناتسکاتو نان نامزو نسو هغ نامزب یفعب مروایب ناندوخ

 اراش هکاربز نهم یو ک افرح هب سپ دی مغو دیناب ننز ات لسعو وکن

 ینایادخزا م ادکیبه ۳ یار داش زهر زام دهدیم بیرف ۲

 نایادخ هسا ۳ ن تب a 2 مت ۳2

 چه ۳ وخ نیمز 5 E ا ۳ 33 0 5

 موق ۳ × دهد تاع نرم تسد زا ارملشروا i] دناهداد تاج نم ۰۹

 ۹3 هتنکو هدومرف رما هاشداب هکأریز دندادن باوج چ واب هدومن اک

 هتشو دوب تب هک اح نب مقالا سر د دیه دن باوج اروآ 2

 نانخسو دندنا ایقزح دزن نبرد ال زاکت نتو فایا اوت و ملاک

  دنتنک زاب واب اریقاشبر

 مهدزون باب

e ۱البو ءدز كاج ج ا با هاشداپ ایقزح  

E ۳ا  DSهداتسرف ا ر ا دزن  × elاترح  

 ر م نارسپ هکاریز ڪڪ ۱ تناهاو بیداتو اتو یکت زور زورما هک دیوکیم نایتج

E ESهک اریقاشبر نانخس "یا تیادخ 6 ا ا  

 2 تسا هداتس 7 یا گی تا باب وا روخآ ادب شیاقا

 و اشیاب او NE ا ۳ ی از ناکدیو ادم : عرض
 سگ 0

 ۹ e جور ام < سرتم ی نیت ای ¥
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 ۱ ۱٩ ناهاشداپ مود باتک

 مهاوخ كاله ریشب شدوخ بتسیالوزد ارواو تتکرب دهاوخ دوخ تسیالوبآ لینش

 كنج هتبل اب هک تفای | ۳ RENEE AE ار اپ × تخاس

 هاغداپ هقاهر ةرابردو + تسا هدرک چوک شکلی هک دوب تین اریز .دزکیم

 دین نوچ,سب) تسا ما نوری وت اب هلاقم ةهجب هک وب لینش یربخ شبح
 ذی رک نيچ ادوهب هاشداب ب ایقزح هب + تفک هداتسرف ًایفّزح دزن ن ایلنا رکید راب

 ا ملشروا E دهد بس فا یتیم رک واب هکوټ یادخ

 هچ اهتبالو ده اب روشآ ن ناهاشداب هک "ینش وت ككنيا + دش دهاوخنملست روشآ

 ادا ار یار تابلو دنا معلم هم کتاب کک

 ترس ناراخم یار یاس دخ اھ ا انا ۱ هکیاهتما نایادخ

 سا اک تافح شدا ره دنف اد تاغ اتا € هک نر دع بو

 اربوتکم | ايرو * اوع و خیهو ماورفس رهش هاغداب و دافر ۱ هایم ا

Eو ا نارد دنوادخ دج ةناخم ایقزحو دناوخ ارنا هتفرک  
 یادخ ۳۹ یا تشک ما اتعد, دنو آدم درد ایقزحو E یمن تم

 ادخ ناھج كلام یارب یئاهنتب هک یئوت ینانیم سولج ن ناییورکرب هک لیئارسا

 یا ونشب هتفرکارف اردوخ شوک دنوآدخ دخ یا + نیرفآ ارنیمزو ناسا وتو یتسه یی

 ندو تناها î 5خ نراتس و ناب هدوشک ار دوخ نایثچ دنوآدخ

 ماه اسد ای کک تساب دنواس یاب عاتسا تس ِ ۱ دایر ا

 هنخادنا چ چ ناب اتو دنیا هدر تار اغا شناس امار

 ااا تع ا كتسو بوچ زا ناسنا تسد ةخاس کلو کد د ادخ کارو

 حیج ات هد یاهر وا تشک ایام اد ره ت یا لاح سی, دا هایت

 دزن ا بش سب + یتسه ادخ هوهی یا اهنت وت هک دننادب ناهج كلام

 بیراعفس ابرد هک ار ها دیوکیم نینچ لیئسا یادخ هو تفک هداتسرف ایقزح

 شاراب رد دنوآدخ هکیمالک »مدرک تباجا یدومن اعد نم دزن روشآ ءاشداپ
 تسا هدو ءازهتسا هدرش ریتح ارت نوبهص راخد یاب ن نر ه تسا نیا هتنک

 رنک هدرک تناها اروا هک تسیک *تسا ینابنج وتب ار اردوخ رس ملشروا رتخدو

oمر ردق رک ءةتشارفا نیلم | بت  
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 ۱٩ ناهاشداپ مود بانک ۳

 ترثکب نک هدرک تنامها | رنو تنالوسر ةطساوب * تسین لیئارسا ۲
 یاهورس نیزدنلبو مانمارب نانب ا ساب اههوک دوخ یاههبارع

 شاتسوب ناتستخردبو شیاصقا یدنلبب هدوم جن اهربونص نیرو شداز ا

 یاهرهت یا دوخ یاپ فکبو مدیشون بیرغ پا ۵ را ننک ضح نمو + ماتش لخاد ۶

 ما زاو ماهدرک فلس نا تر نه ک یخ ۱ درک ماوخ كشخ اررصم ۳۵

 دن هما روهظب وت ات ماهدروآ عوقوب زنا ناو ماهداد تروص مدق

 ابا ناکاس ةهجتيازا + یزاس لدبم ناریو یاههدوتب هدون بارخ اررادراصح ۲۷

 ماب تشپ فلعو زبس هاو ارح فلع لثم هدندش لجخو ناسرت هدوب توق

 جورخو ارت نتسشن نم اما +دندیدزک دوش هدرمژپ شندیسرزا شپ هک لغ لثمو ۷
 رورغو یراد نیرب هکیمشخ هکنوچ + مادیم ّ نمرب هک ًاریشخو تلوخدو ۸

 تیاهبلب اردوخ ماکلو وت "ینیب اردوخ راهم نیربانب تسا تم نم شوکبوت

 ودنا نیا وب : یارب تمالعو N نا هکیهارب ارت هتشاذک ٩

 و دی ورب ا زا هیت مود لاسو دروخ دفاع زره هلن لات هک

 رک ؛ ةيفب و * دیروخب راه هویم هدون سرغ اهناتسکاتو دیوردبو دیراکب مر 99
 هلا هوادهاوع هعبر نیاپب رکید راب دنوش راکتسر ادوهب نادناخز زا

 دنهاوخ نوری نوبیص هوکزا ن ناراکتسرو ملثرواز زا ةیقب هک ریز + دروآ دنهاوخ ۳1

 ۳ | هاشداپ هراب رد دنوآدخ نیربانب هنر وا دهاوخ ام ارن ا ترغ ۳۹ ۳

 ردو تخادنا دهاوخن ریت و دش دهاوخن لخاد رهش نیاب هک دیوکیم نینچ

 × تشارفآ دهاوخنرب نا شییرد ارقینجو دما دهاوخخرپس اب ت نت
 ۳۱595 ع ای او ریش نیابو تشک دهاوشترب نایهب تسا تھا

 دواد شیوخ نب رطاختو دوخ رطان هدرک تاج اررهشنیا هکاریز + دیوکیم ۳

 دص نما نوری ضد دنوآدخ هتشرف سپ ٭ داد مهاوخ .: ای ارنا ۰

 عیج كنيا دنتساخرب نوچ نادادمابو دز ارروشآ یودرآزارف رازیجنو داتشهو

 دیدرک هناور هدرک جوکروشآ هاشداپ بی راعتس و + دندوب هدرم یاهشال اهنا مچ

 شیوخ یادخ ةناخرد وا نوچ هک دش اور × دش نکاس یوتبن رد هنکربو ۷



 UT ۲۰ ناهاشداپ مود باک

 ناشیاو Hg 2 ا e تدابع

 متسیب باب

 نسا یو دزن یبن ولت ایعشاو دش توب فرشمو رایی ایقزح مایا نارد

 ننزو یریمیم هکاربز نببب اردوخ ناخ كرادت دیوکیم نینچ دنوادخ «تنک اروا

 اعد دنوآدخ دزنو دیادرکرب راوید یوسب اردوخ یور وا ۱هاکتا ٭دنام یا
 تناما هب وت روضج OTE کتیا تلتسم دنوآدخ یا * تنک دوغ

 سی ماهدروآ اجب تسا هدوب دنسپ وت رظنرد ناو ما هدومن كولس لماکل دو

 نوری رهش طسو زا ایعشا هکنازا لبق دش عقاوو هب تسب کب راز راز ایتزح

 ایترح نم موق یاوشییو درکرب + تنک نش لزان یورب دنوآدخ مالک هک دور

 یاهکشاو مدنش ارت یاعد دیوکیم نینچ دواد تردپ یادخ هوه ر

 × دش یهاوخ لخاد دنوادخ ناخ موس زور ردو داد ماوخ افش ارت كنيا مديد
 ءاشدای تسدزا اررهشنیاو ارتو دوزفا ماوخ .لاس درزا ون یاهزوزرب نیو
 تیاح دواد جو نب رطاخ هبو دزخ رطاخع اررهشنیاو دینامر مه هاوخ ا

 وک کار رانا دنرکب ریغازا یضرفق هک تنفک یا عشاو وتو ۷

 دهاوخ انش ارم دنوادخ هکیتمالع تفک ایعشاب ابقزحو + تفای افش هک دنتشاذک ۸

 تمالع تن ایعشاو REET : ماوخ دنوآدخ دخ هنا موس زور ردو دیشخع 2

 «تسا نیا دروآ دهاوخ اب تسا هتنک هک ارمالکنیا دنوآدخ هک دنوآدت بناجزا

 کیا 9 تنک از + ددرکرب هجرد هدای دورب شېپ هجرد هد هیاس 1

 یاد نچ درک ربا ا دق هند هه بای کھ دورب شی هجرد هد هیاس

 مای وزاسا دریابفا کخارب کاخ در ار باند شب اهدا دو ا هم

 هاشداپ نادا نب نادلب كدورب نابزنآ ردو + دینادرکرب هجرد هد دوب هر

 + تسا لش رام ایقزح هک دوب دیش اریز داتسرف ایقزح دزن هیدهو لیاسر لیا
 فازوا واو نوادر در یا سکا اور ےک اسو
 نانیاب دخرم تفاب وا نیازخرد هک ارهجرهو شیوخ لسا ةناخو رطعم نغورو
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 ناشی نراشیاب زنا ایف هک د وبت یزیچ شتکلم یات ردو شاهناخ ردو داد ناشت

 ددتنک هچ نامدرم نیا فک ایر علما اب ادر زن ین ءایعشا سپ داد
 تیر ی لبابزا ینعی رود یاجزا داد باوج اب قزح او

 یزیچو دندید تسا نم هناخرد هچره داد باوج ایقزح دندید هچ ون ا

 مالک ت فک ايفرحەب ا نال ع ا اقا

 اتیماردپ ها رد هچره هک دیایم ار تا وشب

 تام هکر ا دو اد ر ادن .دهاوخ .مدرب لپابب دز درک یک

 دنهاوخ یا دیلوت ارناشیاو دنیا دیدپ ونزا هک ارتنارسپزا یضعبو  دنام دهاوخت

 مالک تفک ایعشاب ایقزح ٭ دش ها رفت هجا رخ لباب هاشداپ رصق ردو تفرک

 ا ا ا و رکا ارد تانک کیدو تسلرکی ا

 ارباو تخاس هکینانقو ضوح تراکحو وا رّوهت اتو ایقّزح عیاقو " هیفبو دوی

 ا سپ * تسین بونکم ادوهب ناهاشداپ مایا جرار باتکرد ایا دروارهتب
 ب دوم تسنهاس شبا ۳ وا ا د ف ن

 کیو تسیپ باب

 دون تنطلس و لا خو ءاغتنو دش ءاشداپ هک دوب هلاس هدزاود یم

 تاباجر قفاوم دوب دنسبان دنوادخ رظنرد هجا و + دوب هبیصنج شردام ماو

 اریز + دون لمت دوب هد جارخا لیئارسا ینب روضحزا ار ۳ دنوآدخ کیا

 یارب اهعذمو درک انب رکید راب دوب هدرک بارخ ایقّرح تیرو هکاردنلب یاهناکم

 ۳ ا لیاربارماتجاپ تاج, کیه وو عا دال
 هک دوم انب دنوآدخ ؛ناخرد اهحیذبو »+ درک ت دابع ارامآ هدومن نجس ناعارکل
 انو + تشاذک مھ اوخ ملشروا نگر اردوخ مس تا هتک وادع سا رد

 شا زا اردوخ دو انب دنوآدخ هاج ن ود رهرد ن ناسا گل باب یارب

 دونیم هدوارم نارگوداجو هنجا بیا ابو ردیف یر رفا یرکلافو دنا

 ارمریشآ لاثتو × دروآ ن راجج# اروا مخ كیزرو رایسب ترارش دنوآدخ رظتردو

 هک دوب Ae درد وهم ودود SS کا هاشرد دوب هنخاس هک



 11o ۲۱ ناهاشداپ مود لاکر

 دبأب ات اردوخ مسا مانیزکرب اربا زن اک ملشروا ردو هناا رد

 ماهداد ناشیا ناردیب کینیمز زا ارلیئارسا یاهیابو +دوبن ایرب تشاذک مداوخ

USNزما ناشیاب ما هاب کت کیر ه دینادرک مهاوخت  

 رتفر دوب هدومرف رما نراشیاب یوم نم كنب هکیتعیرش یا بسحربو مدومرف

 ااا دوغا ناکا یسع هکاریوا دف ومت تعاظا ناجا دات

 هطساوب 5 :وادخ دخاو دو راقر ندب دوب درک له اس شپ دنوادخ

 ارتاساجر نيا be هاشداب 3 توش + تفک هدوم لکت اینا دوخ ناکدنب

 او یاو دون لع دندوب وازا لیق هکینایرومآ لاعا عیجزا ریدبو دریا اع 1
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 دا نوچ لارغا ی دخبر رھ نیزباتب م جاا اکی کک ترا ازاحرعب

 ادص دوتشب ۱ ارنا کره کا مشوک هک دیناسر مهاوخ اب ادوهبو ملشروارب نم كني

 اینک ماوخ ارباخآ هناخ یوزارتو اس ناسبر ملشروا ربو ٭درک دهارخ

 ارن E و ددو اباد ک کیو وب درک ماوخ كاپ ارم لشرواو

 نانشد تسدب ارن جن وی ی "هیتبو ×« دکیم كاپ

 ٭ دش دنهاوخ تراغو اغی ر و در مچ ست -واشیا

 رصمزا ناشیا ی 7۲ دندروآ نمک تسنا دنسپان یاو ود هجا ےک رج
 ت

 نوخ یتنم نیارب هوالعو × دندروآ ناجی ارم مخ زورما ات دندنآ نوری

 هک وا ءانک یاوس دزکرب رسارس ارسیلشروا ات تخ ر هدایز دحزا ارناهانکیب

eچ دنر وا اجت تاقیلا شم دو ات هو هارو عسل کو رف 3  

 مايا خیراوت باتکرد ای دش نآ بکترم کیداکو درکه چرهو تنم عیاقو یقبو

 4 دییاوخ دوخ ناردپ اب ی ب یت سپ + تسین بوتکم ادوهی ناهاشداپ
 : نوع ماشاداب شیاجپ نونا شرسبو دش نقد ازت غابرد یی دوخ هناخ

 ماو او دوم تنطاس میلشروا د لاسودو و هل یو تک ا

 دوب دیبا د وایج رظنرد هاو ٭ دوب اوا A ا

 كولس ناب شرد هکیفیرط ییاتیو *دون لع درک یس شردپ ها قفاوم
 + د رن نجس ار ابناو درک تدایع دیتسرپ شردپ هک اریئاهتب و درکر اتفر دوب هدوم

 نامداخ سپ + دومن كولس دنوآذخ یتیرطب هدرک كرت | اردوخ ناردپ یادخ هوهیو
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 هک اریتانا هه نیمز لها اما +دنتنک شاهناخرد ارهاشداپو دن دیروش وارب نومآ ۳

 شیاجرد ار ایشوب شرسب ناز لهاو دندیناسر لتقب دندوب نیروش هاشداپ نومآرب

 مایا تراوت باتک زاد ESN اب نومآ هکیلاعا هیتبو دندرک بصن یهاشداب ٥

 شرسپو دش نفد اع غابرد دوخرربق ردو + تسین بوتکم ادوهب ناهاشداپ ۲۷

 + دون تطاس شاحب ایوب
9 

 مودو ت پاب

 دون تنطلس لاسکیو یس ملشروا روز هی ا ها کیس ای ۱

 دنسپ دنوادخ رظنرد هک ارهچناو *« دوب تقصپزا هیادع رتخد هدیدب شردام مساو ۲

 خاش ای تمساو تقررطب هدومن كراش دواد دوخ ردپ قیرط ی رد لب دوب

 نافاش ءاشداپ ک ک دش عقاو و شات خر مده لاشزدۇ × دیزرون فارما ۴

 هنهک سیر ایقلح دزن × تفک هداتسرف دنوآدخ ٌهناخم اربت تاک ماش نب ا 4

 دنکیم عج موقزا انا رد نظفت RE ESE دا هک ذرت رو ور

 و 9 هناخرب اک ۱ ین هوایی و داش 0

 × دنهدب هناخ یاهیپارخ ریعت ةه دنکیم راک دنوآدخ هناخرد NS ارتا

 هناخ ریجن ةهجم نیشارت یاهکنسو اهبوچ اتو ناراعمو نایانبو راراجنهب فو ۷

 راتفر تناماهب ها دو کوبا دید قاشا تسدن هک ۱۶ ندم × دنرخحم ۷

 دنوادخ ٌهناخرد ارة اروت باتک تفک بتاک نافاشب ههک سیر اینلحو × دند ومن ۸

 او ےک نافاضو جدی یخ ارت ARAL نافاشب ارباتک ن اا ماهتفاي ٩

eتنگ اد  a Eدش تفای دنوادخ هناخرد  

 چ دندرپس دندوب هتشاک دنوآدخ ةناخرب هکباراکرس تسدب ارتأو دندروآ نرریب

 نه ةا هداد نم یباتک نهاک ء ایل تستک ات اد ربخ ا 6. نافاشو ۱

 دینش ارةارون رفس نان هاشداپ نوچ سپ + دناوخ هاشداپ روضح ارنآ نافاش |

 ایاکیم نبروکعو نافاش نب ماقیخاو نهاک ءاینلح ءاشداپو *دیرد اردوخ سابل ۲

 .دنوآدخ زاو دی و رب +× تفک هدومرف رما ارهاشداپ مداخ اباسع باک نافاشو ۳

 دوشم تفای باتک نیارد هکینانخ ءرابرد ادوب یا یاربو موق یاربو نم یارب
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 ور اا ی تسا نخ هنخ روف امرب هک دنوادخ بضغ اریز دی اغ تماقسم

 بوتکع ام ةرایرد هچناره یتفاوم ات دندادن شوک بانک نیا ناضعب ام ناردپ هک
Ssا دوای نافاشو روک ماقیخاو نهاک یاینلح سپ ب دنیا لمع تس  

 نکاس ملشروا م ود "لرد و ۱ او روا ناب سخنی هو لو الش نرو

 دیوکیم نینچ لیئارسا یادخ هوهی تفک ناشیاب واو * دنتنک نخ یو ابو دوب ٥
EC ۱۱ هداتسرف نم  E KEیا ایام ق دیه اد ۱  

 ا هک رب هتک نان اک ییعب دیناسر مه هاوخ ناکاو ناک نیارب یئالب

 ا کید EAE AME د تسا ا د ۷

 3 نیارب نم بضغ سپ دنروایب ناجت#ب ارم شخ دوخ یاهتسد لاعا یاب ات

EES E AEE 1۸ندون تلئسم ةهج ارامش هک ادب  

 هرابرد ه دیامرفیم نبنچ لیئارس ۷۳ دف کی ملت منا هداتسرق دنو ادخزا

 نکا نیا هرابرد ارم مالک ک هکیماکنهو دوب مرن وت لد هکنوچ ج نش 2 کین انس 1۹

 عضاوتم دنوآدخ E ومو نارا کید اکو

 ارت زین نم دیوکیم سن نیربانب یتسیرک نم روضحو یدیرد اردوخ سابل نش

 دوخ ربق ردو درک مهاوخ > عج تناردپ دزن ارت نم كنيا اذ * مدومرف تب اجا ۳

EEN EEEا  

 NEE یت نجیب دا هد

 موسو تحت

 هی یو دوتا یو بت اشم ییاع چی هاشداپو ۱

a۰ دندمارب و هجو  e 

 داتسیا نوتس دزن هاشداپو +دناوخ ناشیا شرکرد دش تفای دنوآادخ هناخرد ۴

 یضیارقم تانابشو ءزماو ا ارتوامت دخ هک تسب دهع دنوآدخ ا

 E ر و 1 ناج ۽ ا 0
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 لعب فلا : هک ارفورظ ئام هک دومرف رما اررد ناظنعتسم و مود هتسد ناب هکر هنھک

 ارااو را نوریب دنوآدخ لکیمزا دوب لش هنخاس نالا زکشل یاو هر راو

 ¥ درب ليث تببب کا اخو دینازوس نوزردق یاههعرزمرد ملشروا نوربرد

 یاهرهش دنلب یااکمرد و هدوف نیت ادوهی ناهاشداپ هک اراه نانهاکو

 جوربو SL اراک دار ارو  ماشروا اونو ادوهب

 نوری دنوآدخ ةناخزا ارنیشاو * درک لوزەم دندینازوسیم وب لس رک وانو

 مرت رابغ لثم ارناو دینازوس نوردق رخ راکب ناو درب نور دق داوب میاشرو ارا

 ةناخ دزن هک ارطاّل یاههناخو * دیشاپ سانلا ماوع E ۳ کد ¥

 او اک بارخ دتتفابیم کا هرم اه همی ارد قان کاش دنوآدخ ۸

15 

aEاک هک ۱ اردنلب یا اکمو در ادم ا ا  islدندډازو سیم روخ  

 عشوهب هزاورد نهد دزن هک اراههزاورد دنلب یااکمو تخاس سج عیشر ات عجزا

 دناب یاهناکم نانهاکن کیل ٭ تخاس مدینم دوب رهش هزاورد پچ فرطب و رهث سیر

 چ دنورو دوخت ناردارب نایمرد ریطف نان اما ؛ ملشروارد دنودخ دخ حم

 یا ۱۰۲ ۹ SED سچ دوب مته چ یار گرا ا

 اا اپ هک ااو * دنارذکت نشتازا كلوم

 رود دنوآدخ *ناخ لخدمزا دندوب هناخ نومارپرد ارس هجاوخ كامن رج دزت

 رهام mn شتاب اباق یاههبازعو درک
 oS ا انو  دندوب هتخاس ارا 2 ها اش هد

 خاور درد رانا ما درگ هد بارخ اجنازاو تخاس مد خم هاشداب دوب هتخاس دنوآدخ

 ووم ا

 تساجر شونک یاربو نایتودیص تساجر ثروت یارب راپ لیئارس | هاشداپ

 + تخاس سجن ناسا هاشداپ دوب هلخاس ا ینب تساجر ا کریو 1

 رمدرم یاهاوفتا زا ارابنا یاهیاجو دوم مطق اربمثاو درک دروخ ار لیتا
 هک طابن رب ماعبرپ هکیدنلب ناکمو دوب لبئتیبرد هکیحذم رینو هب تخاس رپ

 مدار تب 8 0 و یک یار

 ایشوبو + دینازوس ارںیشاو درک مرن رابغ لثم ارن ا نیازوس اردنلب ناکمو تخاس



 ۹ ۳ ناهاشدای مود ا

Erهر ۱ ار اهناوختسا هد اتسرف س دید دوب هرکرد  

 TIES مالک بجو یک ارنا هیناز وس عذم نارب ۳ را

E E I e ۳ 

 نما ادوهیزا هک تس | ییادخ درم ربق دنتنک اریو رهش نادرم تسیچ غنیبیم هک

 دیراذکاو ارنا زا تنکوا ٭ دوب هدرک ادن هدرک لیتتیب خدذمرب وت هکیتاهراکنیاب ۸

 بن نآ یاهناوختسا اب اروا یاهناونتسا سپ دهدن تکرح اروا یاهناوغتسا یبکو
 تب قیامت اتم یاب ایل شویو × دنتشاذک او دوب جای سا مزماتز فک ٩

 ناب ار یورو و EE ۱ ناهاشداپو 3 ساس یاهرهشرد

 ٭ دون لع دوب EE کافر 6 یا قفاوم | و تشادرب دندوب ا

 ارمدرم یاهنارفتساو تشک اهحذمرب دندوب انا رد هک اردناب یاہاکم نانهاکر عیجو ۲۰

 هدومرف رم ارمو امن هاشدایو ۰ »درک ثشجارم ماخرواب تیازوم اهئارب ۲
 یادخ یا کو دهع باتک نارد a ار عصف دیع هک تفک

 یرواد لیئارسارب هکینارواد مایازا حص نیا لثم یعصف یخ ا هاکن دوخ ۲

 × دشن هتشاد هاکت ادوهی ناهاشداپو لیئارسا ناهاشداپ مایا ماهر دو کوم

 × دنتشاد هاکن ملشروا رد دنوآدخ یارب ارعحصف نیا هاشداپ ر مدج لاسرد اما ۳

 نیمزرد هک ار تاساجر ماتو اهشو مفارتو نارکوداجو هنجا باحصا ایشوبزینو ٤

 ءاًيتلح هکییاتکرد هک ارةاروت ت دش ادپ ملشرواردو ادوهب

 یا ESE ازا لبقو + دروآ اج دوب هتفاي دنوادخ هناخرد نهاک ۲و

 دبا عوجر دنوادخم یسوم ةاروت یا قفاوم دوخ تّرف یاعو ناج یاتو لد
 شنفگن رب ۽ دوخ مظع مخ تدحرادنوآدخ دخ اما * دشنرهاظ وا لیری زارا دعبو ۲۷

 دوب هدروآ ناجی ازا اروا نخ ستم هکیئاهراک هه ببسب وا بضغ هکاریز

 درک ماوخ رود دوخ رظنزا زین ارادوهی کا دبر دک و ھم ل

 نم مس | منک هک ارثناخو مدیکرب هک ار يلشروا رهشنیاو مدرک رود ارلئارسا هکنانچ
 باتکرد ایا درک هچشهو ایش # : عیاقو 4 هیقبو * دون ماوخ كرت دوب دهاوخ اجنار د ۸

 رصم هاشداب هوکن ْنوعرف وا مایاردو * تسین بونکم ادوهب ناهاشداپ مایا ختراوت ٩

 (نوعرف) نوجو دمارب وا لباقب هاشدا ایشوبو دما تارف رهنب ری هاشداپرب



 ۳ ناهاشداپ مود باتک 3

 مشر واهب ودجزا هداهن هباّرعرد اروا شامداخو + تشک و دجترد یو دید اروا ۰

 دنعفرک' ارایش ند لهاو دندرک نفد شربقرد ارواو دندروآ هدرم

 تست زاحاوهب و « دندزک بصن یانداپب شردپ یاج هدوم جم ارواو ۷

 شردام ساو دون تنطاس ملشروارد هام ی ها تا هجا لاس هسو

 قفاوم دوب دنسپان دنوآدخرظنرد هک ارهجنا واو + دوب هتبازا ایمزا رتخد لطومح ۳

 نورد هر رد اروا هوکن نوعرفو ب دروا لب دندوب هدرک شناردپ هجناره ۳

 الط هنزو كبو قن هنزو دصو ديان تنطلس ملشروا رد ات داهن دنبرد تاج

 یهاشدایب ایفرپ شردب یاجع ازایشوب نب مقابلا 5 نوعرفو × دراذگ نیمزرب ۸

 اجتارد واو دمآرصپ هتک ارزاحاوهو دوم لیدبت مقابر هب ارشمساو درک صن
 ارغابم نا ات درک موقت ارنیمز اما داد نوعرنب ارالطو نق نا مقایرهبو ٭درم ٥

 م وفل قفاوم سکرهزا نیمز لهازا ارالطو ش ناو دنهدب نوعرف نامرف قفاوم
 هک دوب هلاس خو تسیپ مقايوهب  دهدب هوکن نوعرفب ۳۳ تفرک روزباوا ٩

 ذو هدير شردام ساو درک تنطاس ملشروارد لاس هدزایو دش هاشداب

 شناردپ هجاره قفاوم دوب دنسپان دنوادخ رظترد 1 ارهجاو ۲ دوب همورزا هیادف ۷

 × درر للعب دندوب دو

 aac توس هم هو

 مراهجو تسلب باب

 یر کویر ثب لاس هس مقابوهبو ا ESE مایا ردو یھ

 نایمارآ یاهجوفو نانادلک یاهجوف دنوآدخو * دش صاع وازا هتنکرب ۲
 داتسرف ادوهیرب ارناشیاو داتسرف وارب ارنومع یب یاهجوفو ناو یاهجوفو
 < دوب هتفک اینا دوخ ناکدنب هطساوب هک دنوآدخ مالک بجوم دزاس كاله ارنآ ا

 هچرهو ستم ناهاک بیس ارناشیا ات دشعقاو ادوهیبرب دنوادخ نامرفزا نیا قیتحتب ۴

 دوب هنخر وا هکیناهاکی نوخ ببسب زیو +دزادنا رود دوخ رظنزا درک وا +

 ونع اروا هک ت ساوخغ دنوآدخو دوب هدرکرب ناهانکیب نوخزا ارمياثروا هکاریز

 یاهاثداب مایا خت راوت باتکرد یا دک هچرهو مقايوهب علفو قبو +دیان ۰

 نیکایوهب شرسپو دیباوخ دوخ ناردپ اب مقايوهب سپ + تسبن بوتکم ادوهب 1



 11 ۲۶ ناهاشداپ مود باتک

 هکاریز دمای نوریب دوخ تیالوزارکید راب رصم هاشداپو ٭ دش هاشداپ شیاجم
 فّرصتب تارف رهن ات رصم رهنزا دوب رصم هاشداپب قلعتم کا ار هجره لباب ءاشداپ

 ملتروارد لاس هسو دش هاشداپ هک دوب هلام تب نیکایرھیو 7

 ٩ بها + دوب نوا ناتالا رتخد اط رغ شردام مو دون تطل ۳

 ۰ صم

۰ 

0 

۳1 

 ۷ ےس

 لارڈ مد نا حد هدرک شردب هجناره قفاوم دوب دنسپان دنوادخ رظنرد

 +٭ دش صاع رهشو دندمارب ؛ ملشروارب ابا اب EE ناکدنب ن رامز

 ETE هدومن صاحب ارتا شاک دیب کبر یاب یاد یک کو

 شنایارس هجاوخو شنارادرسو EE دوخ ردأم 9 هاشداپ نیکایوهب و

 ٭ تفرك | اروا دوخ تطاس قتشه لاسرد لیاب هاشداپو دا یاب یاب ر

 اا اور ای زا ارهاشداپ ناخ یاههنازخو دنوآدخ هناخ یاههنازخ ماتو

 دوب هتخام دنوادخ ٌهناخ یارب .زیاشارسا هاسحاب تا و ِ

 عیجو نارادرس عیجو ماشروا نانکاس عیجو *تسکش دنوآدخ مالک

 ,نارک تعص عیجو درب هتخاس ریسا دندوب رفن رازه هد 9 ناد

 ارنیکایوب و ٭ دنان یتاب یک نیمز لها ن رانیکسم یاوس هکنانچ زین کما

 ا ارت ناورریو, شن انار ةا خو . نانزو هاشداپ ردابو درب لبایب

 رازه تقه ینعب کنج نادرم یاقو ٭درب لبابب ملشروا زا ارناشیاو تخاس

 كنجو یوق ناشیا جات هکاپ نارکتهاو نارک تعنضزا رفت رازه كيو
 کو یمتع لبا ماد اے اد یر ام اراشا یاد هدومزا

 +× تخاس :] ابقدصهب ارشساو دد صت یهاشداپب وا یاجرد ارایتتم

 نیاشدای ملثروارد لاس هدزایو دوق تنطلس راک درب انى

 توادخ رظنرد هک ار هجناو چ دوب هتیلزا ارا رنخد لطببخ شردام ماو درک

 هکیضغ بس ارب اریز ك لعب دوب هدرک مقابوهب هجناره :E گتسیاق

 هک دش عفاو تخادنا دوخ رظنزا | رانا هکیدحم تشاد ادوهبو ملشروارب دنوآدخ :

 + دش صاع لباب هاشداپرب ایتدص



 ج ۳

4 

  “TTناهاشداب مود باتک ۲۵

 مد هام مد زور رد دوخ رکشل ئ ال ادا ر کویت هک دش عقاوو

 هیسزکتس هدز ودرآ مرا لب اتم یار ها ؛ ملشروارب شیوخ تنطلس م لاسزا
 ییفایحف × دش صاح ءاشداب ایقدص مدزاب لاس اترهشو رب بی کادرک

 رهیشرد نمی + دوبن نان نیمز لها یارب هک دش تضس نان رپثرد ی هام نآ مه

 دزن راصح ود نارد هک هزاورد هارزا بشرد ینج نادرم یاو دندخاس ٌهنخر :

- O 

 € سم

۹ 

۱ 

۱0 

۱۱ 

 (هاشدایو) دندوب رش لباتمرد فرط رهب ناینادنکو دندرکر ارف دو هاشداپ غاب

 2 2 د نااار اغا ناتا دک کلو وک ف ازت
 لی هاشداپ ۵ ار وا < دو سپ ور 2 کلر 2

 زوز ردو rT هاو ۱

eا باب ن ا  

AMIE  تک هناخ رهو سوزانید elk lie 

 نادارزوبنو * دننخاس مدهم فرطرهب ار یلشروا یاهراصح دندوب نادالج سیئر

 هاشداپ فرطب هک ارنیجراخو دندوب ننام ینابرهثرد کا رموق ٌهیقب نادال ین

 نانکسزا ی نادالج سیر اما + درب یریساب ارتیعمج یقبو دندوب نش لباب

 ةناخرد هکینینرب یاهنوتس ناینادلکو ٭ تشاذکآو یحالقو ینابغاب یارب ارنیمز

 ار اهن خربو دنتسکش دوب دنوادخ ةناخرد هک ارینینرب ةچايردو اههیاپ و دوب دنوآدخ

 ا3ک | ایق ا و اهقفاقو اھ کک و اهزادکاعو اهکیدو جافدرب بایت
 دوب الطزا هک رەجنا یالط ینعب اههساکو اهرمج و چ دندرب هرکس تمدخ اب

 هجایرد كيو نوتس ود اما + درب نادالج سيئر دوب شزا هک اره شو

 بابسا نیا ةه خرب نزو دوب هنخاس دنوادخ ةناخ یارب اراهنا نابلس هکیئاههباپو
 هس جات یدنلبو شرسرب نیجنرب جاتو عارذ ن نوتسکی ئدنلب ٭ دوب هزادنا یب
 یارب , اتیا لشو دوب خربزا هه ج ات یور درک ادرک یاهر ااو هکبشو دوب عارذ



 3 ۲۵ ناهاشداپ مود باتک

1A۸نهاک یانو هک سیر ازم 3 نادالاس سیر و × دوب سا کیش مود نوتس  

 او دوب اش هتشاکیکنج نادرمرب هک اربرادرسو + تفرک اررد ظفعتسم هسو مود ٩

 ارزکشل راد بناکو دیش تفا شر دندیدیم اره اشداپ یور هکینانازا اررفن

 ۳۳ رپشرد هک امو لهازا رفن ععصتو دیدیم نابت لو لها 5

 لباب هاشداپ دزن بره هتشادرب ۱رناشیا نادالج سیر اذار نو + تفرک 4

 ادوې سپ دیناسر لتقهب هدز ِتامح نیمزرد برد ارتاشیا لباب هاشداپو + درب ۲۱

 مترو ا ا a و اما و  دنتفر e دوخ تب 2 تالو ۳ ۱

 ۳ 7 سا نا ن و E ادرس ا ا ۲

 ن اک ع , دندما هن هفّصم هب اک دان نانا کس ,| هداد رارق کار و

 ی  ناکس نا از 7 نا توت نبا و یراق نب ناحوو این

 مارو دین یا E ا د اھ ۳

 e با اینست نب لی هکدش عقاو نته رد اما + دوب دهاوخ وکین اش ٥

 ناب د درب ا ۱ رابادجر و ا دو هاشداب ی

 ادو: ءاثداي E سا فهو ا مدز اود ا و تسبب زور زدو ۷

 ءاشداپ نکا ی دش 1 کارد لیا انا لر ليو کد ش عقاو

 اروا :نادنز 19 ت و اردو Tk راش ا 5

٠ Eیارو چ درو نان کو روضحرد هشبه شرع یاهزور یماقرد وا و دون  

 شرمع مابا یاقرد شزور رد زور ره تمسق ینعی ییاد هقیظو وا اب

 × دشیم هداد واب هاشداپ بن بناجزا ۱



 ۵ کل نام 4م ها

 يو ص

27 

۱ 
1 

 نم

۳1 

۷ 

۵ 

1 

 1 ت ج جان ی

 حس

 لّوا باب

 و ج کل رب خونخ تر لیا تب e فاش 1

 مو مر

 هلا نارسیو *همرجتو ا زموج 0 و 8

 + نامنکو توفو مارو شکم اح نارسو » منادودو منکو شيشو

 و ایش امعر نا رو اکتبسو امعرو اتبسو هلیوحو ابس نوک, ارسیو

 مدو مارصو ٭ دوم رد ناهجرد "توت دروآ ار دور اا

 مروذکر متلق هکا ارمجوابکو و مسورتف و + روا ار محوتنن و م مباهلو مماتعو

 8% E e ةدازتسخغ نامنکوو HETER ا

 ٭ اریتابحو یراصو یداوراو ٭ نیس تا د یوو × یئاجرجو یروماو |

 رتاجو لوحو صوعو مار و » دولو دانکفر راو روشاو اک مس ,نارسب نارسب

 ر چارت ماع یارب ارب و + دروا | ارررب اع اشو دروا ارش دانکقر او و

 شردارب مساو او دش مسقنم نبمز یو میارد اریز دوب ما اف ارکی هک دندشدلوت
 تے اک

 مارودهو + دروآ ارز :و تومرمتحو اشو دادوبلآ + دوب ناطقی

iا بابویو هلیوحوریفوأو × ابشو لیاسیاو لاییاو و لازراد  

 + وعر 2 اف رباع × اس دانکیرا ماس + دندوب نراطقب ارسپ اهنیا م 3

 * لیعمساو قحا مهار | نارسپ RAE ا × حرت ا

 + ماسبم و جک AE لیعسا هدازتسخن هناشیا شیادب تسا نیا ۵

۳ 
AY 

 ۳۳ ددر دا ررطیو 732و هد ماد

 ناشتیو نارمز وا سپ دوب مهاربا عت رک نارس و × دندوب لیعسا ۽



 fo ۳ مایا راو لوا اک

 و

 نوب ناددو ابش ناغنیا نارسب و دبثاز و قابشیو نایدمو نادمو

 قاب اهنیا عیج سپ دندوب هعدلأو عادياو او خونخوربعو یع نایدم نارسیو ۲

tC٭ دندوب لیئارس او وسیع قحا نا نارسیو دروآ اریعا مهارب او * دندوب هروطق  

 نامت ز زافبلا نارسپ مالعیو شوعبو لیئوعرو زافيلآ وسیع نا نرسبو

 حرازو تحت 2 لیئوعر نا e ٭ ییلاعو عاننو و ماتعجو ينص صا راموأو ِ

Aرصیا و نوشیدو هنعو نوعبصو لابوشو ناط ریعس نارسبو * ءزمو هه و  

 نارسپ ۷ عن ب ناطول ووو مامور تروج ناطول نا لار ۷ لای ۶

 ٭ هنعو هب ۹ نوعیص نارسو مواو ی ینشو لابیعو تحانمو نا لابوش

 نارسی * نار "و نارتیو نابش و نارمح نوشید نارسپ و نوشید هنع نارسپو

 هکیناهاشدایو ناراو صوع تی نارسیو نت ناوعرو نابلبرصیا دن
eدک تنطاس لیئارس رد یاشداپ هکنا زا  

 حراز نب بابویو درم لابو و هباهند وا رهش مساو روعب نب لا دننانیا 46
 ششیاجم ام نیمززا ماشوحو دو بانوی و × دش هاخدات شیام د وا 10

 یشکاد باوم نیمزرد ارنایدم هک ددب نب ددهو ۷ ماشوحو ٭ دون تنطاس 7

 ها ٭ دوب تیوع شروش مماو دش هاشداب شب نیاج رد داد ۷

 رب تست هاا فی هرگز مات لو تک هو دل ا نشا ۸

 ۱ +× دش هاشداب A E عر 13
O. 

 در دی ی RSE دش هاشد اب رسا داده و

 زیان ری هذ
 

 ید عام ريم E ناریماو درم دده و 2 بهد یم رتحد ۵۱

 نامی راو زانقریماو + نونیفریماو هليا ریما و همابیلوهآ ريم ریماو » دندوب تیتب ۳

 2 دندوب مودا ناریما نانیا « ماریعریماو لییدجم ریماو زر ی 9

 مود باب

e, ۳۱ 3 رو و “چ ۰  

 ٭ نولوبزو راکاتب و ادوهیو یوالو نوعمشو نییوار ۰ دننانیا لیئارشا نارسپ

 « هلیشو نانواو ريع ادوهب نارسب +ریشاو داجو یلاتفنو نیماينبو فسویو نادو
 رظنب ادوهب :دازتسخن ریغو دندخ لاو وا یارب های حوت اوت هس نيا

40 



 ۲ مایا نراوت لّوا باتک 11

 یارب ارحراز و صاف رامات یو سورعو ٭ تک اروا سپ دوب ربرش دنوآدخ ۽

 × لوم اح و نورصح صراف ن نارسپو ا یقه ادا نارسپ “هو دياز یو

 رفن ج ناشیا که هک عرادو لرکلکو نامیهو ناتو یرمز 4 نارسبو

 مارح زیچ هر ابرد هک دوب لیئارسا "ننک برطضم راکاع يک نا ارسپزاو + دندوب

 نیاز یو یارب هک نوُرصح نارسبو دوب ایرَرَع ناتیارسپ و * زرو تنایخ
 نوش بادانییعو دروآ اربادانع ۽ مارو × یاب وک و مارو لب ری وش ۱.

 + دروآ ارزٌعوب الو دو راس نوشحو بدو ادوهب 5 سیئر هک. دروآ ۱

 اربایآ شیوخ ةدازتسخغ ی سیو دروآ ریس دییوعو دروآ اردیوع زعوبو 2 1

 نیمجو الی نیبراهجو × ار یعمش نیموسو ارادت نیودو درزا ك

 هر ناشیا نارهاوخو + دروآ اردواد نیقنهو ار صوا نیم شو +اریادر ک

 EEF هس لّئاسعو باویو یاشنا ور ناسپو دندوب لیاساو
 ترش بلاک ٭ دوب لییعمسا رتی اسار دیو دياز اراساعلیاڪنآ و

Q 

 مو حک ےل

 تك

 رشاب دننانبا یو نرارسپو دیناسر مہ الو توعیریزاو هبوزع دوخ نززآ
 یارب ارروح واو تفرک نزب ارنارفآ بیلاکو درم هبوژعو +نوذزآو بابوشو ٩

 منم »و + دروآ الییاصب دروآ ار یروآ روحو × دیئاز یو 4

 دوب هلاس تصش هکینیح تفرک ینزب ار وا تنارد داعج ردپ رکاب رتخدب

 نامزرد رهش هسو تسیپ واو دروآ | ری بوجو ٭ دیئاز یو یارب | ار بوج لر

 هک اپنا تاهدو تانق اب ناب تووح هک ارمارآ ا * تشاد داعاج ۲۳

 وب دندوب داعلج ردپ ربکام ینب نآ زا اهنیا عیجو تشرک ناشیاز زا
 ر

 روحا ن نز هییا تفای تافو هنارفا بیلاکرد نورصح کناز زا دعبو 6

 نورصخ ءدازتسخن ا نارسپو i کو یارب ارعوتت ۵

 رکید نز ارلشخریو دم خو م صو نّرْواو هت هتوبو مار شا هدازتسخن 7

 شم لڪي و نارو × دشاب مان :وارذام هک دوب هراطعب ةاسم ۲۷

 فاه نازبو دند رب 2 یاچش ارا ارس و * درب رفاعو نیماو ۸

 یارب | و ۱ دوب را روژی نز 8 +روشیآو جت 3



 UY ۲ مایا خراوت لوا ۱ باتک

 یاش دا عادای نارسیو + یالحآ ناتیش یبو ناشی یشب یبو یتشب ؟

 ارسپ اهنیا « ازاز و تلاف ناتانوب نارسیو « درم الویب ریو «نانانویو رب 
 ua غا ودنا رخ یکتا دوو یاتتب- ان اینه رپ یادو ناتو

 عاحری شیوخ مالغب ار a 2  تشاد م ان تی

 ا نانو دروآ كاان ئات ز یو 9 ۱ ریاتع وا او داد را

 درزا اوز نیو ۱ ردیوگ ب زا 9 ارلالفا داباز و × دروآ رپ

 E * دروآ ارام یطااتو دروآ ارصلاح ايررعو درو اربررع وتو

 ارعهشیلا اییقیو دروآ ار ۱ نمی شک + دروآ ارمواش د یایسو در اریاس ق

 تن ترا گ و شاهدازتسخت لیسحَرب ردارب کت روا 11
 اب رس

 خواو 1 نوربح نارسپو تام دشاب نوربح ردب هک هثیرام یبو 4*
 5 چ ریا اریامش تارو دروآ ار اقرب ردب جار عماشو + عماشو متارو ج

 اصومو نار اح بیلاک ةعتم هنیعو + دوب روص تب ردپ نوعامو نوعام ا

 ناشیجو ماتویو مت جد یادی نارسپو + دروآ ارزیزاج ن ناراحو دياز ارزیزاجو ۷

 زی واو +دیئاز | رهنحزرن و رباش بیلاک ةعتم هکعمو + فعاتو هفیع و تلافو 8
 + درب هسکع بیلاکر خدو ا د کمو 2۱ رج یا هوا

 او + مری ةیرف ردپ لابوع دانا هنارفآ ةدارتنتع روخ نب بلاک نارتیو

 دنتانیا مراعي اسد لوا نارسپو *رداج تیب ردپ فیراحو نم 8

 نایتاموشو نایتوفو نابرتب بنات مراعي ةيرق لیابقو + توحوم و ورع 9۹

 مع تب اس بو HS نایلواط#ا و نایتاعزاص ن راشیازا هک نایعارشم و ه٤

 لبابقو +دندوب نایعرصو نایتنام فصنو باوب تیب تورطعو ارس 00
 ناتیا دندوب نایات نایتاعمشو نایتاعرت دندوب کاک صیبعب نکا

 ا و دک ۳۹ زا هک دناناینیق

 موس باب

 یا دار خخ هک ابا دنده فو سرور رد و یاری هک طواد نارسیو ۱

 مولاشبا نیموسو «هیلمرک لیاج ازا لایناد نیمّودو هیلیعرب معونخا زا نوتما ۳
 ص۶



  Aمایا اوت لّوا باتک ۸

Sa £فی ا اردا نيراهجڏ روشج هاشداپ یال او  

 نوربخرد وا یارب شش نیا هلم وا نززآ ماعرتی نیشتو لاطببازا ابطنش ۽

 هسو یس ملشروا ردو دوم تنطاس اک کو ا تاک هک دندش نیئاز

 بابوشو یمش دندش نیاز ملشروارد یو یارب اهنیاو × درک تنطاس لاس

 عماشیلاو راو یک لیئیمعرخ چ عوشت زا راهچ نیا «نامیلْو ناتانو
 رفن هن نوا ب × عیفایر هجوتو طلاق

0 

 ہم ح < ےل

 7 ۳ وا رسپو ایا 9 2 *دوب رامات ۰

 ایصمآ وارسپو * شاویوارسپو ایزخا وارسپو ماروي وارسپو × طافاشوهب ۳

۱ 
 * ییسم وا رسیاو ایقزحو اس نا مات ا ایرزع و < رو

 ناناحوب شاهدازتسخت نارسپو ایشوب وا ر نوما وا رسیو ,*

 وارسپ مقبره نارسپو » مولش نیمراهجو ابق ذص نیمّوسو مقايوهب نیمودو 21

 مارکلمو × لینبتأش ار ین را اینک نارسپو × ایقدص وا و ابنک

 یبمشو لیابر ایادف ع لرو و ب RE ایادفو ٩

 لئواو هبوشحو و E ناشیا رهاوخو ايننحو مالشم لیابرَر نارسیو ۲۰

 ءایعشا و ایطلق اننح نارسیو تجارت کنم تور تم اه ۲

 E ر اکش یبو ا یبو نانر | یبو ایافر ینب ۲

 نارسیو *دنشاب شش هک طافاشو ایزعنو حرابو لاج و شوطح ا زن

 يادوه یانیعویلآ ینبو +دنشاب هم هک ماقيرزعو ایقزحو یایعویلآ ایت ٤
 ٭ دنشاب تفه هک ینانعو عایالدو ناناحویو بوتعو ایالقو تاو

 مراهچ پاب

 لابوش نبا ایارو + لابوشو روحو یّرکو ,نورصحو صراف ادوهب ب ج
 نانیاو + نایتاعرص لیابق دننانیا هدروا اردهالو او ا دروا ارت ۳

 نونللصم ناشیا رهاوخ ماو شایدیو اشیو لیعرزی دناماطیع ردپ نارسپ

 هتارفا هدازتسخت روح نارسپ اهنیا هشوخ ردپ رّزاعو رودج ردپ لئوتفو × دوب ؟



 1۳۹ ٤ مایا حراوت لوا باتک

 هرعنو + هرعنو الح تشاد نز ود عوفل زر روحو ك و

 نارسپ و + دناهرعن نارسب نانیا «دیئاز وا یارب | اریراطشخ او ینایتو رفاحو مازخا

 نب لیحرخا لیابقو هبیوصو بوناع نرو راتاو رحوصو ترص الح

 مان صعب اروا شردامو دوبرتفب رش دوخ ناردارب زا صیعیو < دروا ارمراه

 اعدتسا لیئارسا یادخزا + مدیئاز نزح اب اروا هک ةه ازا تنکو دا ۳
 دد یدینادرکیم عیسو ارم دودحو یدادیم تکرزب ازم کاک انک هدر

uهک اره ادخو « « موشن نوزع ان یتشادیم هاکن البزا | امو .دوبیم نم  

 نوتشاو « درو دشاب نوتشآ ردب هک ار ربع هحوش ردارب بو + دیشخم واپ

 + دنشابیم هقیر لها نانیا «دروآ ارشاحان ريع ردپ هنحو حسافو افار تبب

 و رحح هلو

 ارهرنع یانونوعمو + تاتح لیئینتع رسپ و دندوب ایارسو لا زانق نا نارسبو ۹

 نارسپو 3۳۳7 هکاریز دروآ | ار مشار ردپ باوب ابارسو دروآ 9

 لی نارسو « دوب زانق لا رسپو دندوب م ءانو لاو وریع تو تیک ۱1

 نزو) نولایورفاعو دّرمورتب هرزع نارسپ و + لیتر اي 3 هفیزو فيز ۷

 ردپ دراي وا 4 ةيدوهب نزو + دیئاز ار عومتشا ردپ حشیو یامشو رم ۰ ۸

 ارو هیت نارسپ نانا اما ءدیئاز ارحوناز ردپ لیئیوقب و وکو س ردپ رباجو رودج

 7 6 ی نز ۰ e درم هک نوعرق 3

i 1ا تب هلیش قد ٭ تیحورتب و تیجوز یتشب ۳۹۳ ۷  

 ةداوناخزا كزان نانک نالماع نادناخ لیابقو هتیرم ردپ هدعلو هکیل ردپریع
 دانت بارت رد هک تاراز شارب و الیزرک لمار و

 معاتن ناکاس اب و ا وک نانباو ٭تسا مدف علف و تیاو 2 و 3

 نو نازم فاد کک ناک اک چیک عاب اش اھ ک

 ماسم سرس و موش شرسېو * لۋاش و حرازو بیرایو نیمایو لوين ٥

 نرو ر ار لوح سرت عامشم شو مه سرس و

 رایسب نارسب ارشناردارب نکلو دوب رتخد ششو رسب هدزناش اریعمشو * یدش ۷
 هل عبشش رد 11 + دندشن دايز ادوهب یب لذم ناشیا لبابق هگو دوبت ۸



 + ل و همرحو یلئوت ردو ی مصاعو ی نو لاش رصحو 0

 یاهرپش اه یا ن تو منوم چرا بیردو ۱

 نا نومآرپرد هک ناشیا یاههیرق عیجو +دوب هیرق چ: ینعی ناشاعو نکوتو ۲۳

 + دنتشاد اردوخ یاههمانبسنو تسا نیا نانا یک ی نا هرات

 ایارس نبا اییشوی نبا رهو لوبو اما نب هشویو كيليو بابوشمو ِ
 لابی لیئیدعو ایاسعو ایاحوشب و هبوکعی و یانیعویلاو ب لیتیسع نبا ۲

 0 ا ا ود ااا نچ نوا قا یوا ارزو 0۳

 وا هانا یابآ یناههناخو دندوب اور دوخ اات دا کد اشیا مس

 نوچ یاههک یارب ات دنتفر یداو یترش فرط ات روُدج لخدبو +دش دابز ٩

 دوب نیاو ماراو عيسو نمز ناو دنتفای وکین دنمورب یعترم سپ وک هکارچ ۽
 روکذم ن اشیا مسا ہکینانیاو ٭ دندوب نکاس ارد مدف نامزرد ماح یا هکر اد

 اجنارد کا iw ناشیا یاههمیخو a ادوهی E , ایقزح مایا رد داش

 ا ها د هتشاش ماب زورمب ات ارن اا داد کاو د ا

 داب نی ناغرا یضعبو + دوب اجنارد ناشیا یاههلکیارب جرم 5 دناږش ۲

 ادص
 خ٣

 عيشي نارسپ لشرغو ایافرو ایرعنو ایطلذو دنتفر ریعس هوکب نوععش ییزا رفن

 جوش ات اف تنسکع دندوب هدرک رارف هک ار هتلاع هیقبو + دندوب ناشیا یاسور 4۳

 چ دنا دش e انارد۔

 كرا لهر اوا ر یاس

 لیئارسا نب فسوی نارسپب وا کد ازتسخن قح شیوخ ردپ رتسب نتخاس تمصع یب
 ادوهب اریز * دوب لشن تبث یدازتسخن ترب رو همت ةهضازا دش هداد ۳

 × (دوب فسوی ناز | قید دوب وازا هاشدایو تفای یرترب وج ناردآربرب-

 نارسیو 2 نورصَحو ولفو كونح لیئارسا هدازتسخن نیبوار نارسپ سپ

oیو ر شرسپو اکیم شرسپو * یهش شرسپ و جوج شرسپو ایعبش شرسپ لوي  

poe 



 م مح ہک ےل

۲ 

 11 ه مایا تراوت لّوا باتک

 درب یریساب اروا روشا هاشداپ رسانلف تقل هک هری شرسبو * لعب شرسپو

 ةمانبسن هکیتقو ناشیا لیابق بسحرب شنارداربو *دوب نارا شیئر واو
 نب زارع نب لابو » ابرکزو دوب لیتعب ن هراشیا مدقم دیدیک تن اغلا داوم

 قرشم فرطبو * دوب نکاس نو نوچ م لعبو وبن 1 ریعورع رد هک لیثوی نب عماش

 داعلج نزرد ن ناشیا یشاوم هکاریز تفرک اکس تارف رهنزا نایات لخدب ن

 E ۳ دندک كج نایرجاح اب. ناشیا لف مایا ردو + دش هدایز

 شو + دندش نکاس داعلج * ده فارطا تیاعرد ابعا یاههبیخردو دنداآ

 ا اا دنور کدوم کاج ات نالا ید ناف ل اود ماج

 ا نارداریو ,E ناشابرد طافاشو یانعی و و مافاش نبمودو دوب

 عزو ناکعیو یا روی و حبشو الشو لیئاکیم ن اشیا یابا یاههناخ بسحرب

 داعلج نب حورای ن نیا یروح نب لی نا ارسپ دننانیا  دنشاب رفن تنه هکرب رام

 سیئر یفوج نب لیثیدبع نب | یخآ *زوب نيا ودخم نب یاشیشب نب لیئاکیم نب

 یحاون یاعردو شیاههیرقو ناشاب ا و ناشباو + نانبا یابا نادناخ

 دا اب مانوب بار دا )نیا م یانو هه تند کای ر نوع

 نایداجو نببوأر ینبزا + دیدرک تبث لیئارسا هاشداپ ماعبری مایا ردو ادوهب

 كنجو نازادناریتو دنتشادیمرب ریشمشو ربس هکینادرمو ناعاجتیستم طبس فصنو

 رفن تصشو دص تنهو رازه راهچو لهچ دنتفریم نوری كنج هک ن اکدومزا
 ات و ر ا وا یان ر اس او ااو هاب

 هکاربز دندش ملست ناشیا تسدب اهنآ یاقفر عیجو نایرجاحو دنتفای ترصن
 سیا تندرو کرایا :هکنوچ ارناشیا واو دور هناغتسا ادخ دزن گن یک د

 ودو دنفسوک رازه ءاجتبو تسیودو رتش رازه هاجن# ناشبا ئغاومزا سپ د وجر

 داد داوا تلتحع هکنهچ اویز :«دندرب جار اراتب درم رازه دصو غالا رازه

 < د2 کا جریانات ات اهنآ یاجم ن اشیا یب تدب دکر لاک 5
 و هر

 ارو نر نج یی ناخامزا نش نکاس نیز نارد نم طبس فصن نارسپو ۲

 یشیو راع ناشیا یابا نادناخ يابژر دننانباو «دندش دايز نومرح لجو ٤
 نارومانو عاج مو نادرم کک ليدو ابودوهو امرا و لیتیرزعو ليئڏاو



  ffمایا زر اوت لّوا باتک 2

  roا ناو ا اانا هنددوب ی اع ابا (نرادناخ یاضرو
 انز دۇب هدرک كاله ناشیا روضح اراهن ات کا یاموق نایادخ یبر

  3 ۳هاشداپ رسانف تخات حور و روشآ هاشداب لوف »س ارت عاقل های
 طبس فصتو نایداجو نراینیوإر وا هک تنگ اروت 7

 درب زورما ات نازو پا 7 رو اخو احب ارناشیا +

 ا

 نوربحو راهصی و مارمع تاهق شو » یرارمو تاهیقو نوشرج یوال یب

 رازاعیلآو ویو بادان نوراع ینبو مرمو یسومو نوراه مارمع ر ليئيڙرعو

 تر اماتاو  xارب عوشییاو ب دروآ و اف و دروآ ۳ پس

  1دروآ ارتویارم احرَرو درو ۱ احر زر یزعو + دروآ ار ارى یقبو دروآ *

 دروا ارقوداص و × دروآ اربوطيخاأ ایزماو ار ۱ ۳ ر یوم

  1ارناناحوب ایرزعو دروآ ارا رایرزع صعمیخاو + دروآ ار صععیخآ توام

 نا و دروآ ار ار ِ ی ۳ ۳ ِِ

 ۱ ا ب دروآ ار ۱ اس بت 3 3 رمواش ش قوداصو 3 ِ

 9 ۸۲۶ ۶ اص

 تفر یریساب قاداصوهیو + دروآ ارقاداصوهب ایارسو دروآ ارایارس ایرَرعو ِ

 نارسب اا :رصتعک EE ENTE E دوخ کاکو ۱

 یس 1 بل فلزات یایماذظسا ااو * یرارمو تاتو یوال ۷

 شومو ىلع یرارم نارسپو + لیثزءو نوربحو راهضیو ما مارمع تاهت ن نارسپو

 قبل شرسپ ا ها ناشیا چ بج ناو 3 یا نفی ۰

 × یارتای شرسپ جاز شرسب ودع شرسب خار شرسپ × همز نن تی دریک ۲۱

۲ 
۲ 

 ٭ لّواش شرسپ | ابز شرسپ وا شرسپ تع یرسپو بری شرسپ تا ۳

 یافوص شرسم هتانلآ ناري هال اماو + تومیخأو یاساع هال ن نارسپو ک

 لوس نارسبو < هناتلآ شرسپ ماحورب شرسپ بیا شرسپ چم تحت شرسب 4

 ا ا شرب ها : حروق شرسپ بادانیمع شرسپ تابق نارسپ



 1 ٩ مایا خعراوت لوا باتک

E ۹شرسپ ۳ ییرسی و یل یرار نرارسپ × ایی شمودو نشو  

 هک دنانیاو ی ۷ هّرع شرسب یه

 سس تی هکتاز اار نیل منو عن هاو ها اغلا داماد

 هکینیح ان دندشیم ندیئارس لوعشم عانجا ةميخ نکسم سپ ناشیاو ٭ دش ۲
 تمدخرب شیوخ نوناق چار نجا درک انی ملشروا رد اردنوادخ هناخ نایپلس

 ییزا,هدننانبا دلش نیعم دوخ نارسپ رک سو اب + دنادخ نظام او ۳۳

 نب لیبل نب ماح ورب نی انا نب نب + لئوس نب لوب تر | یتغم ناه نايتاهق ۽

 SEE | + یاساع نی تم نهان نب فوص نبا حوت مک

 نب تاهت نب راهصپ نبا * حروق نب فاس یا نب ریسآ نب تحت نبا < ابننص نب ۷

 باا هداك : یو تسار تسدب هکفاسا شرداربو آے ٩

 ا حراز نا ی زا نا + ام بوت O | × ین رب ج 1

 یدبع E يق نب نود ه دندوب ا نارسپ ناشی لاو پچ ۹
 هم یصما نیا + ایقلح نبا ایصما نبا ایت نيا × كوام نب
 دندوب 9 قاردان کی ال کوال نیا رار تا شاتر ااا

 اک ذکیم ات یلدا سدف ا ههرجب رو ا حوت نا

 نیر ا تر جرات نرم رازملآ شرسپ ا جز ناو

  بولعیخآ شرسپ ایرما شرسب توبارم شرسپ 2 شرسپ ین شرسپ ین 1

 لوا عرق ايز نا لیابق ةهعب نوراه نارسپز جا 2 اشیا دودحو

 ناشیاب شفرط رهب 1۳ یلاوحاب ادوهب نبمزرد نوربح سپ +دوب ناشیا ن راز زا هد

oچ دنداد 2 نب بیل اک هب ۱ ار شتاهدو رایش ا یاهنیمز اا ۲ دش ۳1  

 عومتشاو ریتیو نا "لاوحو هاو نوربح اجم یاهرهش ةهجب نوراه نارسپب ۷

 نلاوحو ناشاعو + ارنا یلاوحو رییتو ارنا یلاوحو نیلیحو +دنداد ارنا یلاوحو ۸



 1 مایا خراوت لوا بانک 1

 اعو 3 یلاوحو عج نیما طبسزاو #٭ارن 19 یاوحو ن بیو انا < م

 ۱۳۹ ناثیا در جیم هارن 5 لاو ارا ا "یللاوحو

 E یا نح اوو5 ارغب !رسیب و ٭ دوب رهبش ههزیش نانا 7

Nموج یو × دژ مداد هعرتب ترا یی طبس فصنزا رهش  

 طب زاو یلاتفن طبسزاو ریشا طبس زاو راکاسی طبس زا ناشیا لیابق بسحرب

Eنیدار لاو ناشیا لیابف بسچرب یار ناتو * ر هش هدزیس افاد شم  

 لیئارسا ل نیک دش هداد هعرقب رهش هدزاود نولوز طبض زارو داج طعمرز 9: ا

 یتب طبس زاو ادوهب ین طبس زاو نداد نابوالاب انا لاح اب اراهرهش نیا ٥
 + دنداد هعرقپ تسا روکذم امنا مسا هک ؟زاهرهش نیا نیماینب ینب طبس زاو نوعمش

 E gd اردوخ دودح ی تا ین اا زا یضعبو 7

 هک e لوح اب اررز اج و مارفا ناتسهوکرد نا لاوح اب ارمکش سب ۷

 وج اھو e ماعشيو «دنداد ناشیاب اتم 7

 9 ب نآ لا ی وح اب ارنومر تجو نآ ا و 3

 نزرسیبو < دنداد تابق ین ننام یقاب لیابقب ن نا لوح اب ار ا نا یلاوح اب ۵

 اب اتوزاتشع ڪو نآ یلاوح اب, ناشابرد ارنالوج ینم طبس فصن لیابق زا موشرج

 ۳ اب ابو نآ یلاوح اب ارشدلف ر کا زاو ا ٴلاوح ۲۳

 لوح اب ارلاضم ربی دا طبس زاو +نا یلاوح اب ارناعو نآ ی وح اب اتومارو

yoنآ "یلاوح اب اربوحزو نآ "یلاوح اب | ارقوتحو ب نآ للاوح ۳ رنو دبعو نآ  + 

 1 ارماتبرفو نا ٴلاوح اب ارنوخو نآ "للاوح اب:لیلجرد ارشداق یاتقت طیسزاو ۷7

 ناو ا دوپ هام ناب نایوالزا ی نارییو *نآ لاوح۷
 اجرا ربارب رد ندا فرط 0 ب نآ "یلاوح اب ارروباتو نا زا لوس اب اروتوتز

 اب ارهصمو نا یلاوح اب نابایب رد اررصاب ؛ نیوآر طبس زا ندر یر بن اجب

uداح طبس: مو ات اب ارهعفیمو نا شب ا ا  

 نآ اوج اب ار نوبشحو »نآ اوج اب ار مارو نآ رنو ب دامأجرد | ارتومار ۸۱

 + نآ ین !اوح اب ارریزعبو



e 9 9 مايا راوت وک 

 متنه تاب

 ۰ ۰ 2 = - ت I 3 2 ا ۱

 نارسپو » دندوبرفن راهچ نورشو بوشایو هوغو ۳ راکاسی نارسپ اماو
 2 ۶ ۲ 0 1 ۰ 5 1 و ۱

 ردپ نادناخ یاسّور ناشيا لیئوسو ماسییو یاهو لیثیریو ایافرو ىع عالوت

 تل بي

 دود مایا رد ناشیا ددعو دندوب .دوخ باستارد عاج یوق نادرمو عالوت دوخ

 لی اکیم احرز نارسپو : حرزب یزعرسپو * دوب دصششو رازه ندور

 بسحرب ناشیا ابو ٭ دندوب اور ابا عیجو رفت چ 5 ايت و ليئويو ایدیوعو

 دندوب رفن رازهششو یس یکنج رکشل یاهجوف ناشیا یابا نادناخو ناشیا باسنا
 راک اسی لیابق میجزا ناشیا نارداربو +دنتشاد رایسب نارسیو نانز هکاریز و

 دی دا تان همان کد ا او تصرت داتشه ی

 نوبصا لاب ن ناسیو E OE لیئیدیو رکابو جا نیماينب نارسبو *

 حاج ٌیوق نادرمو ابا نادناخ یاسور رن ج یریعو توبرب و لیثیزعو یزعو

 * دندیدرک تبث همان بسنرد ناثیازا رفن راهچو یبو رازه ودو تسیب هک

 یو توربو یرتعو یانیعویلاو رازاعیلاو شاعویو هریمز رکاب نارسیو ۸

 رفن تسیودو رازه تسییو هو رکاب ناربپ اهیا عیج «تمالعو توتانعو ٩
 عاج یوق نادرم ناشیا یایا نادناخ یاسور ناشیا باسنا بسحرب ناشیازا

 نیماينبو شیعی ناهلب نارسیو ناپاب لیتعیدی رسپو *دندش تبث همان بسنزد ۰

 لیکعيدب نارسپ اهنیا عيج ٭ رحاشیخاو نشو ناتیزو هنعکو دوپیا و ۱

aEرکشلرد کندو رفت تسیودو رار ایش یکنج نادرمو اب ام  

 + میشوح ریحآ رسبو مسو منش رع تاسف چ دنتفر نوریب كنج یارب ۲

 نارسپ دندوب ههب نارسیزا 3 رصیو ینوجو لیتیصحم لاتفن نارسبو 3
 ۳۳ ۱ ANS دانلود رک فو باز روا یه هک

 رسپ مساو تفرک ینزب دوب E TA ار مفشو منح رھاوخ رکامو × دیئاز ٥

 ت ا کام نز هگعمو × تشاد نارتخد داشصو دوب رایشص وا مود 71

 × كندوب مارو مال 9 1

 ےس

 شنارسپو دوب شراش شردارب داهن ون و ٍِِ



 ۸ مایا اوت ا باتکا 3
 هیچ سی سس سو

 مکشو نایخآ | عادی نارسیو ٭ دئاز اولو رّزعییاو دوهنیا هکل رمه 1۹

 ن ۳ ۳ * ماعیناو یو ۲.

 0 ۳ E هد

 ET ایک ر ناشیا هه مارفا ن اتا رد, و چ كند وب ۳۷ دورف 19۳

 نش هلماح واو دن و ار + دندنآ کو 2 یارب شناردارب و ۲

 هش ضراع قالی وا نادناخرد هک ةهجنبا زا دام مان هعیرب ارواو دیئاز یرسب

 + درک انب ارنیش ناو ارالابو نیئاپ ۳ مرو 0
. 

 ا شرسب و ٣

 کگلالماو * عوشوهب شرسپ و نون سیو اا 3 درهم 11

 ا نارعن قرشم ی e ِن ۳۳و i یاهنکسو

 شرسپ و نادع دعا شرسپو ٭ نحات يوا سر و ج

 2م سم ح

 رودو ن سن ودج و ن a لات نآ نا تاهدو ن تی ی

 ویا نارسپ ٭ دندوب E لیئارسا نب فسوی نارسپ اهنیارد هک نا تاهدو ؟

 همی رب نارسپ و * دوب حراس ناشیا رهاوخو دندوب هعبربو یوشب و هوشب و هی ٩۱

 مانوحو رموو طیلاب رباحو + دشاب توازرب ردپ ۽ ناه هک لیکو رباح 7

 دنذوب تّوشعو لاهمبو كساف طبلقب نارسپو * هزوآ اراعوش ناشیارهاوخو ۴

 ماليه نارسیو مو هو فرو یتارماش نارسبو ا دنن انا

 رفترحو حوس خوص نارسیو + دندوب لاماعو شلاشو عایو رص یو ردارب ۳

<Aنارسبو » ارت ارشو نارتو ك و دوهورصابو * هرمب و کریو لاعوشو  

 نارسپ ها عیج + اصرو لیتینحو حر حرا را الع نا رسبو ارا او افسضو فب رتب

 رارادرس یابورو یکنج نادرم ناکدیزکربو ناشبا یابآ نادناخ یاسٌورو ريشا

  E Eو هاب ا وح زہ لنج “یارب 05

 دوب رفن رازه ششو تسبب

 مشه باب
 و 9 و درزا ناب دوش ةدازتخن نایبو 1



 1۷ ۸ مایل تر اوت لوا باتک

 نام  دوهیباو نجف نارسیو + ارافار رو هو مراهجو

 دوحا نارسب دنا نانباو + دندوب ماروحو نافونٌیو ارجو بخوخاو ناععنو

 ARS هب ارناشیاو دندوب عج ن ناکا یاب ج نادناخ یاسور هک

 مارو ٭ دوغ دیلوت | ردوجخآ و ار واو دیناچوک ارارجو ایخاو نان واو

 ۷ وچ دبلوت نادنزرف ارعبو مشوح دوخ نانز نداد قالطزا دعب باوم دالبرد

 بل و ۶ 4

< > 

 + درو ارماکلمو اثیمو ایظو بابوپ تئاد مان شادوخ هک شیوخ نززا سپ ۹

 و سم 1 یاهنادناخ یاسورو وا نارسپ اهنا کا ارهمرم و اکو صوعیو ۰
 ماش ماعتتمو رباع نا نارسبو حرم وب E بوطیا مشوح زاو ِ

 یابور ناشیا چاٹ هعیربو + دندوب داهن انب ارشناهدو دولو د هک ) ۴

  دندومن چاک 2 اک ا و دهن همانا ا یابا الاخ

 اخویو ه و لیئاکببو +رداعو دراعو ایدبزو * توعرب و ق واو

 هایزیو یا ارشی و *رباحو یتزجو مالشمو ایدیزو + دندوب هعیرب نارسپ 1

 یاصو یانیعیلآو یکی هه رب دندوب لا نارسپ بابوبو

 ٭ لیئییاو رباع و نافشیو + یمش نارسب تر شو اباربوتاباداو ٭ لیتو ا

 نا SS حو مت یړکزو نودنعو 13

 ۳3 دو بابت بسی ادیاخ ۱ ا 0
۱۸ 
 تن نوعبج رماپ نوعجردو × دنتشاد تنوکس ملشروارد ناشیاو دندوب مچ

 سبقو روص سپ ا نود شاهدازتسخنو +دوب هکعم شنز مساو تشاد ۲۰

<Fاب زین ناشیاو دروآ ارا تولثمو ٭رکازو ویخاو روٌّدجو * بادانو لعبو  

 PEE ۲ دندوب ناب ناشیا ناردارپ لباتمرد ماشروارد دوخ ناردارب ۲

 ارلئبغآو بادانیباو عوشکلمو ناتانوهب لزواشو دروا ار نیش ین ھوا

 نارسو * دروآ ار اکیم لمت بیرمو دوب لعب بیرم ناتانوهپ رسپو × دروآ

 8 هدعوهب ا زاحاو + ندوبزاحاو عراتو كلامو نوتف کی ۳
 ناز لاس و * درو !راصوم یرمزو دروا ار یرهزو تومزعو ۳۷

Aیاهمانو دوب رسپ شش ارایصاو چوب لیصا نرساو بالا سشرسپو دوب فار  
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 ٩ ما حر اوت لّوا بانک 1۸

 *ناناحو ایدیوعو اب :رعشو لیعسا واور ڪيو مافي ملقب رزع ه تسا اهنیا ناشیآ

 مالوا ا هوا ردارب قشیع نازسیو دنا A نارسب اهنیا عيمح

 زادناریتو ماجشروآ روز نادرم الو« ناری 3 طلنیا نیموسو شوعب نیمودو

 عیمج هدندوب رفن هاجنبو دص ینعی رایسب ناشيا نارسپ نارسیو نارسپ و دندوب

 ٭ دنشابیم نیماينب ینبزا ایا

3 
 لب اکو ا داد زیا نوفس*یاههساناتس »هلن لیئازما

 با دنتفر یریساب لبابب دوخ تنایخ یبا د وھی دنابوتکم لیئارسا ناهاشداپ

 نانهاکو نایلیثارسا دنتغاد تنوکس ناشیا یاهرهشو اهکلمرد لوا هکیاکو

 یب زاو نیماين یبزاو ادوهب شزا م ملشروآ ردو + دندب میت و ناب الو

 یاب نبا یرما نبا یوا نب دوهي نبا یانوع + دندوب نکات ی یسم و مارفا

 زاو 3 وا نارسپ و اباسع شا هدازتسخغ ناینولیش زار + ادوهب نب صراف

 نبا ولس نییأینب یب زاو +رفن دونو دصشش نالا نارداربو لیئوعب حراز

 یک نبا یزع نب ةلباو ماحورب نبا ۳ 3 + ءاوتسه نیا اودوه ن مال

 نامی باسنا بسحرب ناشيا نارداریو * تی نب لیئوار نب اطفش نب مالثمو

 یابا یاهنادناخ بسحرب دادجا یاسور ایا عیمج هرفن ششو ءاحو دص هن

E 

 قانو ٭ ناي و برابوهبو kk «نانهاک زاو + دندوب:ناشیا

 چ ادخ هناخ مے دیک یہ : توبارم ني قوداص نب مالش ني | ايل

 نب نیز نب لیئیدع نب | یاسعمو کلم نب رونق نب م اوري نبا لیادع و
 ت ور

 ا نادناخ یامور هک ی ناش نارد ما نی شی م نب مالشم

 ادخ ةناخ تمدخ لع ةهجب ديشر نادرم هکر فن تصشو دصتفهو رازه دندوب

 ٭ یرارم یبزا ایشح رخ مات رزع نب بوش نبا ایعمش نایوالزاو *دندوب

 نبا ابدیوعو ۳ نیا یرکز نبا اکی ن و لاو شزاحو رقبش ت

 نایافوطت و هک هال AN نما ار ,نوتودب نب لالج نب ا

 0069 نادار ناتا ر نولو بوتعو میل انارو د



 > ٩ مایار اوت مود باتک

 (دنشابس) هاشداپ ؛ رش هزا ا ترم نال ات ناثیاو +دوب سیر ادد ۸

 روق تب فاسایآ نیا یروق ن و ٭ دندوب یوال ینب ٌقرف نانابردو ٩

 تمدخ لمع نارظا هک حزو د ینیزا یتعی شردپ نادناخزا شنارداربو

 دنوآدخ یودرا نارظان نانیا ناردبو دندوب همیخ یاهزاورد ناظنخسو

 دوب ناشیا سیر یباس رازاعلآ نب ساخفو × دندوب نآ لخدم ناظنعسمو ۲

 + دوب عاتجا ةمبخ ءزاورد نابرد ایل نبا ایرکزو + دوبیم یو اب دنوآدخو ۱
 دندوب رفن هدزاودو تلی ود دندش بضتم اهزاورد ناب کارد هکینانبا عیج ۲

 لومو دواد هک دندش هدرش دوخ یاههمانبسن بسحرب دوخ تاهدرد ناشیاو .

 ا ناار ناني نکو لنز کا کوا یوا ازش

 چ دندش هتشاک نآ ینابهاحن یارب ههبخ هناخو دنوآدخ نا 9

 نارداربو * دندوب بونجو لامثو برغمو قرشمهب ینعی فرط راهبچرپب نانابردو

 9 ناشیا اب تیونب تون زور تنه ره دندوب دوخ تاهدرد هک ناشیا

 اهر نارظانو دنتشاد ّصاخ بصنم دندوب نابوال هک نانابرد سیر راهچ بز ٩

 هکاربز دنتشاد لزنم ادخ ناخ فارطابو × دندوب ادخ ٌهناخ یاههنازخو ۷

 ناثبازا یضعبو +دوب ناشیارب a را ندرکزابو دوب ناشیارب شینایاکت ۸
 حد کز هاو ا رام جا کوج دندوب ۹

 تایرطعو روخمو نغورو بارشو مرن د ا ید تالآ عیجو بابسارب ناشیازا ٩

 دب دندرکیم برت اروبشوخ ت عا نانهاک نارسبزا یضعب و هدو زی

 هتشاک تاخوبطم لعرب دوب یروق 8: هدازنخنو نایوال ةلجزا هک ایتسو ۲۱

 دندوب رومام ا زا ناشیا ناردارب زا یضعبو یک مش ۲

 نایوال یابا نادناخ یاسورزا ناینغمو دب دنزاس ایم تبس زور رهرد را ان ۹

 دو راکرد بشو زور ریز توت غراف رکید راکزاو دننشاد کک اهصججرد

 دوخ الا بسجربو ن ایوال یابا نادناخ یا نايل چ دند وبیم لوغشم ۶

 لیئوعی نوعبج ردپ نوعبج ردو ٭ دنتشاد تنوکس 2 ردو دون ناور 9

 روص سپ دوب نودع شاهدازتسخنو دو هکعم شنز ماو تشاد تنوکس ۷

 تولتمو + تولفمو ایزو خاو رودجو ٭ بادانو ریو لعبو سیقو ؟ ۷



 ۰ مایا خر اوت لّوا باک ا

 نکا اس ناشیا ناردارب لباقمرد متشروا ارد دوخ ناردارب اب ز 9 ناشیاو دوی ۱ ا

 عوشكلمو نانانوهب لٴواشو دروآ ارلواش سیقو دروآ ارسیق ری ۶ ا ۳۶

 اراکیم لعییرمو و دوب لعب بیرم م ناتار نو هزوآ زنا بادانیاو

 دروآ ارءرعی بزاحاو ۳ e زاحاو عیرعتو كلامو نوتیف کیم نا تر ۳ 31

 اراعتب اصومو ددروآ اراصوم یو دروآ اریرمزو تومزعو تلع هر هرعیو دل

 و ارلیصاو + لیصا شرسپو هساعلآ شرسیو ابافر شرسیو دروآ کک

 ه ناناحو ایدیوعو ایرعشو لیععس ا 1 ةب رزع «نانیا یاهمان تسا نیاو

 × دنشابیم لیصا نارسپ اهنیا

 مد باب

 رازف ناینیطسلف روضحزا لئارسا نادرمو دندرک كنج لیئارسا اب ناینیطسلفو . ۱
 یخ ارشنارسبو لوا نایتیلفو + دنداتفا نش هتنک عویلج ورک دو دندزک" ۲

 کا یکسر بادانییاو ناتانوب لّواش نارسب ناینیطسلفو دندون بقاعت
 ٭ دش حورج نازادناریت :زاو دنتفایرد اروا نازادناریتو دش تح لواشرب كنجو ۶

 نان وخان ن با هام ن وکو شب ار دوخ ریشش تنک دوخ رادحالسب لّواشو

 ی مدام هکاریز تساوخن شرادحالس اما دننک حاضتفا ارمو دنیای

 ا هدرم ارلّواش نوچ شرادحالسو +داتفا ن 1 هر رریثغ لّواخ «

 یو هاره شاهناخ لها یانو شرسپ هسو درم لواش و ب درب هدانفا ریششربا 1

 رکذل a ارتیا دندوب یداورد هک لیئارسا نادرم عیج نوجو 2م دوش ۷

 هدرک كرت اردوخ یاهرهش زین ناشیا دناهدرم شنارسپو لّواشو كش مزهنم

 ناو چک لبخند دزو + دنتفرک ر ارق اهنارد نما ع ناینیطسلفو دنخعرک ۸

 هداتفا عوبلج ء رد ارش :ارسیو لواخ دنیان هنهزب ارناکتشک ات دنادما نراییطشلق

 نایت RIE دنتفرک ارشاهیساو رس هتخاس هنهرب اروا سپ +دنتفای ٩

 و ین ِ صد 1

 n چت دشن 2 ناینیطسلف هک ار هنآ دامأج شییا ۳



۳ 

ı~ 

 مه ح

۱ 

۳ 

 3 ار لّوا باتک

 هدروآ شی ثیبای هب | اراها هتشادرب ارشنارسپ یاهدسجو لّواش دسج هتساخرب

 زور تنهو دندرک نفد تمسا نشی ثیابرد هک طواب تخرد ريز ارناشیا یاهناوضتسا

 مالک ةه درم دو نیزرو دنوآ رفع هکیتنایخ بسب لواش سپ +دنتشاد هزور

 O هداوم یاس تسمه ضرر E ناحیه ماکت اینا هر

 اک یا علما دبی واسط تک یا دوب نییلطن اردنوآدخ د کن

 مدزاب باپ

 تشوکو اهناوختسا ام كنيا دنتنک نش عج نوربحرد دواد دزن لیئارسا "یماتو

 در لسا روت دمتش ا کاب لڑا کمکم زن نياز زا لبقو + مشبیم وت

 ایش ارلیئارسا نم موق وت هک تفک ارت تیادخ هوهیو يروا نوردو یدربیم

 دزن e | اشم عیو  دش یاوخ | E لیارسا نم موترب وتو چو یهاوخ

 تب دا نووجرد دم ات صع ناشی دما دندمآ 8 هاشدای

 اک سادات هک یو اک هتک لاک درام

Eنیو و جنب  
 د یون ل RN سر له ات رج دید اد
 E دک دادو  تفزکب ےیخاب کو اجا ےن کارت و تعلق دود

 دمارب ؛ لوا هیوّرص نب او ںی دش دهاوخ رانا سر دزاس بولغم لّوا

 ]0 زا دش نکاس او تام دوادو ٭ دش نیو

 دوادو + دون ریعت اررهش عقاب باور اب واب درک دو 3 نآ فارطاب اررهش

 یامور دننانیاو » دوبیم یو اب تویاابص هوهیو دنیم كرزب هدرکح قرت

 اروا ان دنداد رت .وتنطاسرد اروا لیئارسا "یا اب هک تشاد دواد هکین اعاعش

 د عر چاک ماحدا دوم هتک یل ا ایرو نوا یک ی

 هک دوب مشیلش رادرس کک م ا ا نیا تشاد دواک هکیناعاج

 وانو * تشک تقو ک کارد اساسا او داد تکوج ارموخ کک اردتا

 میدنفرد دواد اب وا +دوب عاج 3 نازا کی هک یخوخآ یوذوذ نب رازاعلا

 دوب وج زا رپ نیمز ةعطقو دندوب نش عج كنج یارب اتارد ناینیطسلف هکیتقو دوی
4] 



  “4Fایا فر اوت لو او بانک ۱۱

 هداتسیا نیمز ةعطق ن لاق د ناشیاو چ دندرکیم رارف ناد لق روضح زا موقو 1

 ناف دد ترصن دن اجر وا اد تشک ارناینیط لغو دندوم تظقامع ارن ۲

 رکیتلو دندش ورف مالدع واد توت رک اد را TE × داد ٥|

 یا و تونا ددوادو دند وب هذز ودرا مار تداورد ن .راینیط سلف 7

 تنک هدو شهاوخ دوادو × دندوب مل تیبرد تفوت ا ناینبط لف لوارقو دوب ۷

 اه سم ENE ءا اورد دن هکیهاچ با زا رک ر ا

 تساا مت تی زاورد زب کاج  اربا هتفاکش نایمزا | رنانیطلف رکشل درم

 ةهجم ارثاو دشوتب انا هک ع ارض دواد اما دندروآ دواد دزن وا دکر نک
 ر

 نوخ ایا ېکب ارراکنیا هک نمزا اشاح نم یادخ یا تفکو ۲ تخرب دنوآدخ ٩

 دندروا ۱ اا دوج نا یف اریز دنتخادنا رطخع ار دوخ ناج هک مشونب ارنادرم نیا

 یاشیاو + تسا نیا دندرک حاج درم هس نیا هکیراکدشونب هک ت تساوخغ سپ ۲.

 هداد تکرح رفن دصیسرب اردوخ ن زین واو دوب رفن هس نا را ادرس باب رها

 ا ودزا هس نآ نایمرد + تفای ما رفن هس نا نار دو تک ارناشیا
 یدرمرسب عادایوهب نبا اانیو * دین لوا رفت هس نکیل دش ناشبا رادرس سپ ۲

 روایت تگ ریو لیتیرا رس هدرک مظع یاهراک هک دوب یلییصبت عج

 چ وا تم ستم اخنک اردق لب یرصم نو هتک ایات نش ورف فک فرب ¢

 واما ِ تشاد ناجاست دونم ل ات شش وات E عارذ

 شدوخ نین اب اریو 9 یرصم تسد زا ارنینو تفر ی و رج اب یو دزن

 م | عاج درم e تایمر دو درک اراهراک ن جنت یا الی هج تک ۶

 دوادو دیسرن لوا رفن هس ناب نکیل دشرتمرکمرقن یس نا زا وا كنيا * تفای ٥

 ردارب ٍلیاسع رکشل ناعاحشزا زینو ٭تشاکرب دوخ تروشم لهارب اروا ۱

 * نواف صلاحو یروّره تیمش * یبح تیب یودود ۳ ناناحلآو باوی ۷
A 

 نوح یالیعو نیا یاکیسو ۳ یونانع رزعیأو ولت نشبقع نیا اریعو چ +

 ین هعجزا یابیز نيا یالاو + یافوطن هیتر اهل یافوطن فالو

 + ینابرع لیتیاو شعاج یاهیداو زا یاروحو E یایانبو نیماينب ۲
 : 2 2 2 olأ. 3

 یاجاش نب ناتانوب نوزج مشاه یتبزاو × فول ص 2 یااو یو تومزعو



 1 ۱۲ مایا خعراوت لوا باتک

 یانو ینارکم رفاحو +روا نب لاغیلاو یراره راکاس نب مایخاو »< یراره 4

 نب راعبو ناتان ردارب ارب لیئوب و + یابژآ نبا یارعتو لمرک یورطعو * ینولف و

 * دوب هیوّرص نب بوی رادحالس هک یتوریب یارخو قومع نلامو + یر 3

 نبا انیدعو × یالحا نب دابازو يخ فارواو + یرتب براجو یرت مس 1

 نب ناناحو ٭ دندوب شهارهررفن یسو دوب ناینییوار ۶ رادرس هک نیر ی ازیث 0

 مانوح نارسپ لیئوع و ا ینوّرتفع یابزعو .IE طافاشوی و کم هک

 موزا لیثلاو E یاخوب شردارب بو یرمش نب : لیتعیدب و × یریعورع ج

 + ینابوصم لیتیسعیو دیوعو لیتبلاو ارو رعنا اس ایوش اا و ۷

 مدزواد باب

 شک قىغ .رتزا زونه و هکیماکنه دندما غصه دواد درن هک دنناتیاو ۱

 ناگنو ې دندوب وا ن دك در کدو نا ۰ وک ۲

 رک و فر ڈرا اک هک اهکتسو دنداوب سم

E fیار وازا دعبو دوب ررعیخا ن دک ےس ا وک و  

  یتوتانع یوهہیو گاو تومزع نارسپ , طلافو و لیئزیو یناعیج عاش ن

 تشاد یرترب رش یس ناربو دوب حاجت رف ق نایمرد هک ینوعبج دلت ٤

 ایلعبو تویریو یا زوملا و + قاریدج دابازویو ناناحویو لیمو امراو
 هر خم

 هڪ e و ر ڈبو هناقلا و + یورح یاطنشو ارت
 0ے

 یخعبو ٭ یرودج ماحوری تر 29 و ا < دند وب نایحروقزا

0 

 <> ےل

 نازادناریتو رپسب اسمو ES عاحت ئوف نادرم هک نایداجزا
 _ِ ٍ 8 2 E رک ِ ES یور لثم ّت ک

 شا فهو ل مشو نا نيو ل و ۲ د وب ۹

9۳/۴ 1 > 
 شب زا نانیا ٭ےسانیکم مدزایو مرا 2 × دابازلا معو ناناحوی ۳

 رفن رازهربارب رتکرزبو رفن دص ربارب ناشی | رتکچوک هک دندوب رکشل یاسور داج ی

DT SEESنفوس وا ا نا کینگ  
1 



 ۱۲ مایا راوت لوا باتک 3

 تر شر مو یرشم تنرطبم رعبداو ناک یجو دوب درک ال
 + دندمآ ذالم هاب دواد درن ادوهی و نیماينب رخ زا یضعبو + دننخاس مزهنم ۲

 لس, اب هرکآ هتنفک هدرک باطخ ارتاشیا ما نوری ناشیا لابقتساب دوادو ۷

 3 دد ددا د شاپ ب نم لد د ۱ اا

 یادخ ننی تست نم تسدرد یلظ هکنآ اب اب ۱ غانشد تسدب نم ندو مست

 دوب مشالش سيئر AER حور ءاکنا + دبان فاصناو دنییب ارنیا ام ناردی ۸

 یتمالس مبتسه وت اب ام یی رسپ یاو وت نازا ام دواد یا (تفک واو) دش لزان

 سپ «تساوت نهد ترصن وت یادخ اریز داب وت راصنارب يتمالسو داب ترب یتمالس

 د ا را جحا رکشل نارادرس هخ یذپ ااا دو اح ٩

 ددم ارناشیا اما تفریم راش اب هلتاقم یارب ناینیطسلف ءاره وا هکیماکنه دندش

 دنتکهداتسرف,سپ اروا,ندوغن تروشمزا دعب ناییطملف نارادرس کاریز دندکن

 ۳ + دش دهاوخ یی لّواش دوخ یاقاب ام یاهرس اب وا هک ع

 E HANEY لییدیو دابازوبو حاندع ینعی دنتسوب واب زا یضعب

 اردواد ناشیا +دندوب یتم یاهرازه نارادرس هک یاّلصو وهیلأو

 دف ناف و عاج یوق نادرم ناشیا عیج اریز دندرک ددم (كاع) یاهجوف

 رکشل ات دندآیب یو دزن دواد تناعا یارب زورب زور تقو نارد ار دز دی

 لسم کان یارب کیان دارفا هراش تسا نياو ٭ دش ادخ رکشل لغم كرزب ۲

 یوب دنوآدخ نامرف بسحرب ار لڑ اش تنطلس ات دندن نوّربحم دواد دزن هش

 ملسم و دنتشاد نیو ریس هکر فن دصتشهو رازه شش ادوهب یی زا +دنیان لیون ٤

 یارب عاج یوق نادرم هک ران دصکیو رازه تنه نوعمش ینیزا +دندوب كنج ۲۵

 جن سیر عادایوهیو *رفن دصششو رازه راهچ یوال ینبزا * دندوب كنج 8

 اب دوب عاج ن یوق ناوج هک ق ووداصو + یو هارد رفن دصتنهو رازه هسو نوراه ۸

 ناردارب زا رفن رازه هس نیماينب ینب زاو + شردپ نادناخزا رادرس ودو تسیب ٩
 نیزاو *دتشادیم هاکت ارلواش نادناخ یافو ناشیا رثکآ تفو نانو لوا

dg awشیوخ ناردپ  
a د 

 هش نییعت دوخت یاهبانب هک ی رازه نج یم طبس فصنزاو دند وب رومان ۷



“4o ۳ مایا خر اوت ELE 

 اهنامززا هکیناسک رکاب ینبزاو + دنیا بصن یهاشداپب اردوادو دنیایب هک دندوب ۲

 و سود اشیا. نارادرل بک دلا کک و کیا اا کدام نبش ار

 هک رن رازه هاج نولوبز زاو + دندوب ںاشیا رادرب نامرف ناشیا ناردارب عیحو ۴

 فصو دنیارایب برح تالا هاب ار كنج دنتسناوتيم هتفر نوریب رکثل اب

 رازهتفهو یس ناشیا ابو رادرس رازه یلاتفن زاو +دندوبت لد ودو دک قازا ۲

 كنج یارب هکر فن دصششو رازه تشهو تسیب ناد نیزاو # عزو رپس اب رفن ٥

 ارکنج دنتسناوتیم هتفر نوریب نیک اب هکر فن رازه لهچریثازاو *دندش ایم ۲

 دص تم طبس فصنو داج یو نیو یبزا نر فرطتازاو +دنزاس بیم ۷
 و حج دادن كنج یارب کھل تل میچ اب هکر قن رازه ا

 ا دا نور کلو ی ا کا شد

 هاشدای یارب زین لیئارسا هیقب یاو دنیان بصن یهاشدابب لیئارسا یارب اردواد

 رب ده دو لکا وو RIT +× دادو لدکی دواد نتخاس ٩

 ی ناشیا ناروابع و. دندربمید.كرادت ناشبا ع ناشبا ناردارن هک اریز 4۰

 تالوکامو دندروآ ناواکو نارطاقو نارتشو اغالارب نان یلاتفنو نولویزو راس

 یناوارنب نادننسوکو ناواکو نغورو بارشو شمشکو رجنا یاهصرقو درازا
  دوب ینامداش لیئارسارد جنب دندروآ

 م رس باب

 یاب دوادو +درک تروشم اسر تو ابو صو هرازه نارادرس اب دوادو

 یادخ موی بشاجوا نیک وب تنی ادیم ترم نکا یک لیری تاب

 ۍرط رهب دناهنام یقاب لیئارسا یاهنیمز هه رد هک دوخ ناردارب دزن دشاب ام
 دزن دنشابس انا یلاوحو دوخ یاهرهشرد هکینابوالو نانهاک ناشیا ابو رج

 لّواش مایارد هکنوچ مروایب دوخ دزن زاب ارشیوخ یادخ توباتو + دنوش عج ام 4

 رظنبررما نیا هک اریز میکب نینچ هک دنتفک تعاج یاقو × مدومن تلتس نآ دزت

 تاّخ لخدم اترصم روعشزا ارلیئارسا نیا دواد سپ یک دنسپ موق ماه
 ا لیئارسا یماغو دوادو + دنروایب مراعی تیرقزا ارادخ توبات ات درک عج 3

rn 



 1 مایا خم راوت لوا 11
 میس

 وام 2 2 اک رک
 + كراوی اشا زا 9 کا دوشیم تناوخ وا مس کیت اتو د دن ورد

 × دندناریم ار هبارع EG ازعو N هبارعرب ار جم

 روضحم مات تّرفبابرکو حنس و فدو دوعو طبربو دورس اب لّئارسا یاقو دوادو
 ورق اردوخ تسد رع دندیسر ناف تک اکر ع نوچو رحم دحو ادخ

 هنخ ورفا اعرب و چاد منخو چ دن دیزخلیم ی ب نکا درب ار ا توبات ۳

 ادخ روضحم ایغآ دو دک زارد ا EE هک ةه 2 ات

 e :اکم 5۳ وب a e + درم

 ارت درواین دود رهشب دوخ دزن ۳ ۳ سی کک هنوکچ دوخ
 رر ۳1 ها چ ر کا

1) 

 رح < ےل 0 ۵

 ےن

1 

 E و و و دیش خار دا اس ه شاهناخرد

 مهدر اهچ باب

 LS ا نادصاق روص هاشداپ ما و

 ۳ ار تاتح هکتمناد وواو جدنزاسب وا یاری هناخ ات .داتنزف

 دنلب ةجردب لیئارسا وا موق رطاخح شتطلس هکاریز تسا هتشاد راوتسا لیئارسآ
 و اد5 نانزبزاب e ۸ چد اا

 یو یارب : ملشروا 0۳ اوری یامان تسا نیاو * دوغ دیوت رکید نارنخدو

eSطلافبلا و عوشیلاو را زانو + ناییلسو ناتانو بایوشو ع  × 

 ناییاقسلف نوجو × طالاو عادایلعبو عماشیلا و + میفایو ج انو هجونو

 ات دندمارب ۱ ۶ تکا نش حم لیئارس مات یه هاشدابب دواد هک دندینش

 ناینیطسلفو × دمآرب ناشیا ٌهلباقب دنش دواد نوجو دنبلطب (تلنج یارب) )هوای

 هات ایه کو هد تل ا اخوا و اد وزارت مئافر ۵ یداورد و

 تفک اروا وا دخ دون یهاوخ ملست نرم تسدب ارنانیا ایاو مارب نویو
 دوادو دندمآرب میصارق لعبهب سپ + درک مهاوخ میلست وت تساج ازن اشیا و



2 

۱۲ 

an 

 amma ز

  O0ی ۳و اک تل ۲

 ee ا ےس

 TEY ۱۵ مایا ۓرارت لّوا باتک

 نخر لثم نم تسدب نم نانمشدرب ادخ تفک دوادو داد تسکش اجنارد ارناشیا

 1۳ و اید مان مصارف لی ناکم ن نآ نيران تسا درکه نخر بآ
 راب ناینیطسلاف و چ دننا زوسب شتاب ار ۱ دندرک كرت ۳1 وک

 تنک ادخو دوم ا اخ ازاب دوادو ج دندش رفتم (یداو ساره

 یراشیاب توت نوټ لباقمرد نینادرک ور نراتلیازا E اتم یتعا

 كنج یارب هاکنآ یونشب مدق زا 5 كو نانخرد رسرد نوجو *وش كليدزن

 بولغم اغم ارناینیطسلف رکشل ات تسا هتفر نوری ون کور شې ادخ اریز وش نوربب

 اراینيطسلف رکشلو دون لع دوب هدومرف رسا اروا ادخ هجن قفورب دواد سپ +دزاس

 دنوآدخو تضای عویش یضارإ عیجرد دواد ملاو یخ شک اجر

 ا یلوتسم اتما ی اقرب اروا سرت

 مهدزن اپ باب

 هد ها اعم ادخ تیبات رکاب نک درک اهدا رد درو

 درادنرب ارادخ توبات ےک ر TI کن 4 و

a iکیناکع اردنوادخ توبات ات درک عمج ملشروارد ار لی ۹  

 درک حج ارناتهالو نوراه ام دوادو × دنروآنب دوب ا سم نشاط

 یأیاسع یرارم ینبزا * ارشناردارب رنن تسیبو دصو سیر لیتروآ تاهق یب زا

 نیوز بصو بواب ر 7 یزا »« ارش و تسیاو 7 نضر

 بادانرع ۳۹ فا NT 0 سیر ۴ نوربح خب 7

 1 والو 0 رانایاو قوداصز دوادوآ رک ارشناردارب رفت هدرا ید ,صو سر

 E اشیاب × نناوخ ارب ؛ادانمعو لیئیلباو ایعمشو لیتوبو ایاسعو لیفرا ین خب

 ییدقل ارنتشیوخ اش نارداربو اش سپ دیتسه ناب وال یابا يا ا یاسور اش

 + دیروایب ما هنخاس ایم شیارب هکیناکب ارلیارسا یادخ توبات ات دام

 درک وچ یا هک دید واین ارتا لوا عندا هک تا اف



  1Aمایا زتراوت لوا باتک ۱1

 نشت نچ نایوالو نانهاک سپ ٭ مدیلطن نوناق بح اروا هکنوچ ٤

 یسوم هما قفورب نایوال نارسب و ٭ دنروایب ارایئارسا یادخ هوهب توبات ان دندومن ۰

 دوخ یاهفتکرب ارادخ توبات یاهیتسدبوچ دوب هدومرف رما دنوآدخ مالک بسحرب
 ارنایتفم دوخ ناردارب ات دومرف ارنایوال یاسر دوادو + دنتشادرب ارنا هتشاذک ۲

 ادص ینامداشو دنلب زاواب ات دنیامن نیبعت اهصنسو اطبربو اهدوعزا قیسوم تالا اب
 ۱ هی ناز وا لیزر یک اھ ر ا شب ۷
 جرد ِنارذاربزا ن اا بو × دندون نییعت | رایشوق ی تراش ۸

 ایسعمو ایانبو او یعو لیتجحمو توماریمشو لیئیزعیو نیب و ایرکز دوخ مود

 نراه نایفمزاو +ارنانابرد لیتیعبو مودا دیوعو اینقمو ایایلاو ایتتمو ٩
Eتوماریهشو ا +دنزاوبب ات نیجنرب یاهعتساب | رای  
TTبایلاو تع  TE gSايافيلأو  

 اکو × دنیا یورشپپ ات ینامشرب ابطبرباب ارایرزعو لیئیعیو مودا ۳۳ انتبو ۲

 ۳ کو تور اما کیر دادیم میلعت ارناینغمو دوب تاغنرب نایوال سيئر ۳

 الب Sd یاساعو لیتتتو طافاشوی و CE × دند وب وان ھ ۳

eتوبأت نانابرد و و دنتخاوتیم انرک ادخ توب  

 اردنوادخ دهع توبات ات دنتفر هرازه نارادرسو لیئارسا عاشمو دوادو + دندوب ٥

 دهع توبات هک ارنایوال ادخ نروچو + دنروایب ینامداش اب مودا دیوع ةناخزا ۲7
 × دندرک عذ جوف تنهو واک تنه ناشیا درک تناعا دنتشادیمرب !ردنوآدخ

 ناینغم تاغن سیر هک اینکو نایتغمو دنتشادیمرب ارتوبات هکینابوال عیجو دوادو ۷

 لئارسا یماغو *تشادربرد نانک دونیا دوادو دندوب سلم كزان ناتکب دوب ۸

 طبربو دوعو عنسو انرکو قوب زاوآو ینامداش زاواب ارتنوآدخ دهع توبات
 رتخد لاکیم ديم دواد رش دراو دنوادخ دهع توبات نوچو + دنتخأونیم ٩

 لدرد اروا دیانیم دجوو صقر هک دید ارهاشداپ دوادو تسیرکن ی زا لّواش

 ث راوخ دوخ

7 



 14 ۱١ مایا مراوت مود بانک

 نوجو × دندینارذک ادخ روضح یتمالس عابذو ینتخوس یاهینابرقو

 تکرب دنوآدخ مساب ارمرق 9و اف یتمالس میابذو ینتخوس یاهینابرق ندینارذکزا

 تشوک ةراب كبو نان درک كي یکی رهب نانزو نادرمپ نایئارسا عیمجو + داد
 شہ یراذگتمدخ یارب ارنایوالزا یضعبو س شمشک صرق كيو

Eمییستو 7 دنیام رکد ار یار یاد یک  

 لینحو توتارشو لیئعیو ایّرکز وا زا دعب و سیر اا یجب 2 دنناوخ

 اب فاساو اهطبربو اهدوع اب ارلییعیو موذآ نیرو ایا بایلاو و

 یاد اهانزکاب ادخ دهع توبات شپ هتهک لیتو اینبو *تخاونیم اهبنس ٦

AU 
۳۹ 

3 

o 

 فانا تسدب (اردورس نيا) الا دواد زور ناهرد سپ + (دندوبیم رضاح)

 «دیناوخاروا مانو دیوکدمح ارهوهب  دنن اونم حسن اردنوادخ ات داد شناردارب و

 رد «دیناوخم جست وا یارب دیئارسب اروا + دیئان مالعا اهموق نایمرد اروا لاعا
 نابلاط لد. دیکر غ وا سودق مانرد + دیار کنت وا بع یاهراک نیا

Eبلاط هتسوپپ ار وا کور نت تّقو دنوآدخ *دشاب نامداش دنو  

 هاچ فرا کا هادی و این کیا کا کک یک |

 + وا "نیزکرب بوقعی نادن دنزرف یا بل IC KS + اریو ناهد

 اتو دا اروا دع × تشا ناهج یاترد وا یاهیرواد هتسا ام یادخ هوهب

 هوا دم + تسا هدومرف تشپ نارازهب هک ری الکو هدابالادبا ات
 رارق هضیرف بوقعی یارب ناو +× تسا هدروخ حسا یارب اک 5 کک

 ات هداد مهاوخ وبا ا کک و + ینادواج دمع لیئارس ۱ یاربو 5

 ابرغو ددعلا ۳ ه دید وب دودعم یدذدع هک ماکته × دوش ۳ ارم *هصح

 کید مرد ات تکان کلر زاو"ه دندوبیم نادرکرش مات ما راز  اعاود
 ٭ دون حوت ناشیارطاخم ارناهاشداب هکلب «دنک لظ ناشیارب یسک هک تشاذکت وا

 نر ا E o راذکع تسد ا 5
 ۵ھ

 اروا لالج اهتما نایمرد + دیهد تراشب زورب زور اروا تاج هدیارسب ار هوهب

 تیاهنبیو تسا مظع دنوآدخ اریز + اموق تورج اروا بیجت یاهراکو ه دینکر کذ

 اما ءدنیاهب هم نایادخ عیج اریز +نایادخ میمجرب تسا بیهم واو «دومح ۲۳



 ۱۷ مایا خراوت لوا باتک 1

 نکیرد ینامداشو توق ON یو روصحي لالجو لح دی رفا اراهعایسا وب 1 8

 توقو لالج اردنوادخ هدیاف فیصوت اردنوآدخ ام وق لیابق یا ۶ تساوا ۸

 ووضحو دیروایب ایاده هدینان فیصوت وا مسا لالجم اردنوادخ دیا: تیصوت ٩

 روضح زا نیمز اق یا اود ف تنیزرد ۱ ریبن تا کو 2

iحر و دیز راب یو  NR٭ در وخ دها وخت ش حین و 0  NE BET 

 ایرد + دنکیم تلهاس هه هک دنیوکب ما نابیردو هدیان رورس نیمزو دک ۲

OT 9۷دی دج وب .تمسا ا هچرهو ارفم و هدیان شرغ  ag E. 
 ىس 2

 كنا ناهج کر یا ۳ هدوف دما من لکنج

 صدد

 4۸ تنسا دالاعا E ر هتسایکیت هک ریز E اج ارهدهیا , ۶

Coاهر ۱۹ نابنزا هدرک عج ارا امو هني تاحت ارام ام ناف یادخ یا دیک  

 لار ا فوت ۱ و هفزک يج ا نیل انچ ۳۹

Eا موق ی ا - دایادیا | چ لزازا, هداب  TAETچ  

 ا تشاذک دنوادخ دع تربات شپب د ا × دندنارخ ۷

 موذآ دیوعو + دنشاب لوفشم شزور رد زور ره تمد توبات شپب هشبه ۸

 < ارناتاب رد هسوحو نوتیدب نی مودآ دیوعو ناشیا ناردارب رفن تشهو تبضشو

 کیدنلب ناکنرد 9 تب رکاب شی ارت اردا ا >

tنوجرد  eیاد ینلخوس ینابرق جدمرب دنوآدخ یا رب قوس ی نر ا  

 هدومرف رما لیثارساب ار را کدنوآدخ رر هک بسحرب دننار کب مشک

 ناثیا مآ ہک ارنکدیرکرب راس E ناه ناشيا ابو ٭ تسا بوتکم دوب ٤ا

 هارهو دا دادی اتو ,Ee د در نو اپ دوب كش رکذ ۲

 یراکدنزاوت ةهيج ادخ تان تو ام ینس اه اتکا انوئودب و ناه ن اشيا

 دنتفر دوخ ةناخ یکیرھه مو یا سپ × دنشاب هزاورد دزن ات | ۳ ي نارسبو 4۳

 دم دنام دارت ارد ها تک سه هاک اما

 مدنه ا

 تنک یبت نانانهب دواد هک دوب هتسشن دوخ ۀناخرد دواد نوچ دش عقاوو |



۸ 

 710۱ ۱۳ مایا راوٹ لو باک

 هب تسا ۳ واد بھ توباتو منابیم نکاس داز زا ناشر درگ

 1 سارق بیاد اریز ا او اج کرا نرتاق

 دنوآدخ وكب دواد نم ننببو ورب * تنک نش لزان ناتانب ادخ مالک هک دش عقاو

 ی هکیزور زا ارز × درک یهاوخغ انب نم تنرکس یارب ڪو دیامرفیم نینچ

 نکسمو هم همیخزا هکلب ماتش نکاس هناخرد زورما ات ماهدروا نوریب اراي ارس

 عجب ابا: درک یشفرک فرا ساق, ا  م
 ةناخ ارچ هک منک محک مشاد رومام دوخ موق تیاعر یارب هک لیئارسا ناروادزا

 تویابص هره وکب ننچ دواد نم دب لاحو ج دیذرکت انب نم یارب دازآ ورسزا
 نم موق یاوشپ ات نفر نادنفسوک بقعزا هاکآرچزا ارت نم دیامرفیم نینچ

 ون روضحزا ارتانمشد عیجو یو نم یتفریم e × یٹاب لیئارسا

 ةيجتو ٭ مدرک ادیب دنا نېمزرب هکین ناکرزب سا لثم یسا وت یاربو متخاس ملعفنم ٩

 سشیوختناکمرد ات: مدرک نریوع ارتاشیاو دوف نت اکے ا 0 موق

 زاو *دنزاست لبلذ قباس لثمرکید ارناشیا ناربرشو دنوشن كار زاب تش نکاس
 e یاو مدون نیبعت لیئارسا دوخ موقرب ارنارواد هکیسابا

 ع یئاهزو ا و وچو * دوف دهاوخ انب وت یارب نخ دنوآدخ هک مدادیم ربخ ارت

 a 5۱ CN هک دوش ما وت

 ا + دوف ماوخ رادیاپ اروا تنطاسو تفت ارب هاوخ وتزا دعب دوب

 ماوخ ردب اروا نم * تخاس ا دباب ات اروا رک نمو درک دهاوخ انب

 ارن تا هکنانچ درک ماوخخ رود وازا اردوخ تجر و دوب دهاوخ رسپ ارم واو دوب

 رادیاپ دباب ا مدوخ تنطلسو هناخرد ارواو * مدرک رود دوب وتزا لبق کیک زا

 تایلکنبا ۳ بسحر × داب ادبا ان دنام دهاوخ راوتسا وا کو ڪا ما وخ

 هش لخاد هاشداپ دوادو * دوم کت د واكب نانا اور ربا مد یو

 هک تل ا نادناخو متسِ نم ادخ هوهی یا تنکو تسشن دنوادخ دنوادخ روضح

 هراب و هک ارشد اخ نم اوا ود وی شنا * یدیناسر ماقم ن نیاب ارم ۷

 دنلب درم لثم ادخ هوهب یا ارمو یدوغ کت لیوط نام ز ار

 هج وب دزت یدرک دوخ "ننبب هکیمارکا ةرابرد رکید دوادو * یتشاد روظنم هبنرم ۸



 قفاومو دوخ نب رطاخم دنوآدخ یا * یسانشیم اردوخ "ننب وت هک اریز دوزفا دنا ٩

 ٭ یزاس رهاظ ارتمظع نیا "اات یدروآ اج ار مظع یاهراکنیا وب شیوخ لد

 دوخ یاهشوکب هنآ ره قفاوم ه ین یئادخ وتزا ریغو تسبن ینکوت لم هوهب یا ۳
 ات دیایب ادخ هک تسا نیمز یوررب یتما مادک لیئأرسا وت موق لو *مدنش ۱

 اھ ا و یاری دزاسب موق ی :اشیا

 مارا یداد هیدف رصمزا ارناشیا هک دوخ موق روضحزا | سو یا ادی دوخ

 یادخ ها وتو یاس و ا یا ا ا ٭ نا ۲

 E ا ار هکیمالک دنوآدع یا ناو + یدخ ناشیا ۳

 ظمو راوتسا دبا توت سا و × ان لع یننک چنا بسحربو دوش راوتسا دبأب

 ۱ رسا یاد نایاوبسا یادخب تیام هک دوش نکات دنا

 فشک دوخ "ننبرب نم یادخ یا وت ریز ایچ رنا وت روضع دواد تان ۵

 اراعدنیا هک تسا هدرک تأرج تاد نیرباتب دومن یهاوخ انب شیارب هناخ هک یدوف

 2 < د اا ناو یه ادعا وا یھ 3 0 + دیوکب وت .دزن ۳

 | د اھ تکرب اردوخ نب E داب نالو × هداد ۷

 ا ات دوب دهاوخ كرابمو داد تکرب دن :ودخ یا و کاریز دنا دب

 مدحه باب

 تو تشخاس بواغم هداد تک ارن اینیطسلف دواد EE عقاو نیازآ دعب و

 ناکدنب نایباومو داد 2ک ارباومو + تفرك ناینیطسلف اا ارشیاههب قو

 7 م ۶ مک < 1

 ص

 اچ داد 0 ا اوا ترف کرار EE مم 4 4

 ارهبارع نابسا یا دوادو تفرك وازا هداپ رازه تسببو راوس رازه تفهو هبازع

 دد ید نایغار ۱ نوچو + تشاد اک رک اوب ابیارا اما درک یی 9

 جام اس کا ۳ ۱ اره دو تسیدعر ادای یص اهن عدم ۰٩

 دندروآ وا ایادم نش دواد ناکدنب نایماراو تشاذک (نالوارق) قشمد مارارد

 هک ارالط یاهریس دادو رعد ایفا ترصت تنفریم هک اج رهرد اردواد دنوآدخو ۷



۳ 

 دیم ٥

 ا

۷ 

 10۲ ۱٩ مایا اوت لّوا باتک

 نرکو تست - یط زا تب 2 9 e E ا
 عا 0 ا

 e ۹۴ 1 < دید هاش اب ووت نوڃو ا ناڪ رب فورظو

 مر  ح

 دواد دزن ارمارو ده دوخ رسپ دن تسا هداد کیا و ES » رزعر ده

 یا ی هک نا زا دیوک تی ار واو دسریب و 1 یتمالسزا ات داتسرف هاشداپ

 مسقرهو دونی هلن وعوت طب ده ریز دوب هداد کش زیا دیک گل

 ےسارب 2 ارام هاشداپ دوآدو 6 (دروآ دوخ اب) جربو شنو الط فورظ

 قبو باومو مدارا عی اتما عیج زا هکیئالطو قن اب دون فقو دود

 7 ٣ نجه کک نب یادی و هدروآ تب نت نودع

 ته mw اردواد ا خدا 1

 رج 9 ۳ ت A هد وع نیو لیئارسا یا جم

 هاشداپ دزن در نارسپو ناو وب سیر wî با ایانیو ٭دوب

 ¥ لند مپ مدقم

 مهدزون باب

 وب اجر د شود و جرم ,نومع یب هاشداپ شاحان هک دش مفاو نیازا دیو

 دش خيرت شرد هراب رد ار وا ات داتسزف نادصاق د تب درک ناسحا نم
 دے

 نارورسو × دیدمآ یو تّیعت یارب نوناح دزن نوع ینب نییزب دواد ن اوت

 دواد هک تسا وت ردپ مرکت هی هک یربیم ناک ایا دتنک نوناحهب نوع فب

 بالقناو صوف ةه شناکدنب هکلب 0 تس و دزن ناکدنت تیزعت

eون دزن  Eایا شیر هتفرک ار فی نامداخ توام سپ  

Oداتسرف ۳ دنداد رخ ا  



 ۱٩ مایا تر اوت لوا باتک 104

 دن 0 2 اتا اع رار تک هاغدایو دنداب لخرایسب ناسبا
 نا دنا دش کم دواد دزن هک دیدید 7 یب نوجو هب دیدزکرب نو هر

 ِ راک ۵م

 ماراو نیرهن مارا زا نا ناراوسو اههبازع ات دنداتسرف شن هنزو رازه ا

 هکعم هاشدایو هبارع زازه" وهو تیم سپ ها دنا اشیا در یارباهب هاو و هد ۷

 ورا بدیم لباقمرد تما نوریب ناشیاو دندرکر بجا دوخ یارب اروا تیعجو

 5 نوڃو × دن دما هلتأاقم یارب مش حج دوخ یاهرهشزا بو دندز ۸

 5 تم ۰ ِ .۱ ۶ !- 11

 دزن نما نوري نومع بو +داتسرف ارناعاجن رکشل ئاو باوی دینش ارنیا ٩
 ا د ناک اها دا دندون نارا تص فلنج یارب رهش هزاورد

 شبتعزا مو شپزا م ه كنج فونص یور هک دید باوی نوچو *دندوب نعل ۰

 2 النرد هدرک باا ۵ یورک لیئارسا ناکدیزکرب ییاتز زا دوب

 N بات یت یانیا دوخ ردارب تم ارموق هو دون ی را ۱

 IS E E .رایما NE + دندیشک فص ۲

e 2 ac aD ۳شیوخ  

 ناز 2 o نومع یب نوجو یوم یو روضحزا | ناشباو دنک 2

 باویو دندش ریش لخاد هخرک یاشبا شردارب ر ناشیا دندرک رارف
 دنتفای >> 0 5 دندید نم نوچو + تشکرب ۱1

 یر ۵ یصرح

 ھر | ییا ا تار O ۳ یاوشپپ 2 ۷

 نوجو دون ینارآ فص ناشیا لباقم تسر ناشیابو دون روبع ندا زا هدرک عج
 نایماراو +دندزک كنج یو اب نراثیا دوب هتسارا نایمارآ اب ارکكنج دواد ۸

 ا رازه لهچو هبارع رازه تنه نادرم دوادو دندرک رارف لیئارسا روضحزا
ENSIGN ی چرم هجاتعاسر ٩ 

 دندش وا "ننب هدومن ص دواد اب دندروخ اک لو ےک زا هک دید

 ےس

 × دندومت مادقا نومع یب تناعا رد نآ زا دعب نایمارآو



 156 ۳و ما چر اوت وا بانک

 ف
SS E 2 توق بو 9 نتفر نوریب ماکنه  

 ما دون صاح ار بر ر تماو تخاس ناریو | رنومع ی زا تب دروآ نوری رکا

 جات دوادو *  تخاس مدهنم از هدون رين ارهبر هر شن اه ملشروارد دواد

 اهبنارک یاهکتسو درب الط ةنزو كي سشنزو هک ت فرک شرسزا ارناشیا هاشداپ
 یا بکند روشن هدايت دح زا تمتغو دتشاذک د واد رسرب انا تشاد
 داخو کرک راب ناچ اھ نیما یار اک را اکا هما یو

 ۳ یماغو دواد سپ دوم راتفر نوم ی ینب یاهرهش عیج اب روط نیم

 هساکبس نارد هکدش عقاو رزاجرد ناییطنلف اب کنج نازا دمیو ه«دشنکرب

 دا هو ب دندش اک ناشباو تسنک دوب افار دالوارا 5 اریافس یناشوح

 کا یتج تاج ردارب هک ایم ریعای نب ناتا او دش عفاو اک لو

 هک دش عقاو تجرد كنج زابو چ دوب ناکهالوج درون لثم شانن بوچ هک

 رهرب ششو تسدرهرب شش تفکنا راهچو تسیب هک دوب دق دلب یدرم اجنارد
 دو کاتر هلی وا تا < دوب نش هیات فاز ئاھ شواو اغا اب

 دندش نیاز تجرد افار یارب نیا * تشک اروا دواد ردارب امش نب ناتو
 دنداتفا یک تج ےک ی دواک تیب

 کیو تسی باب

 + دراشب ارلیئارسا هک دوم اوغا اردواد هتناخزب لیارسا دضب ناطیشو

 9 لی و و

 دا راکدنب و مک و نا دص دنشاب

 + دوشب لیئارسا هاک ثعاب دیاب ارجو دراد لع نیا شهاوخ ماقآ ارج نکیل
 زاب هدرک.نشدرک لیارسا ام نایمرد باویو دما بلاغ باوبرب اگ ا اما

 ے

 هلحو داد دوادب ارموق ناکدش هدرش ددع باویو +دون تعجارم ملشرواب



 ۲۱ مایا تر اوت لّوا بانک 1

 رازه راهچو داتنه ادوهب زاو نز ریشمش درم رازه دصکیو رازه رازه نایلئارسا

 هکاربز درشن ا رایمرد ارناینیماینبو نابوال نکیل *دندوب نز ریشم درم 1

 ارات اریناسپ دما فتسیان ادخرظنب رما.نیاو درب ست ا دزبهاهدای نامرف_ ۷

 مدیزرو ییظع هاک مدرک هکیراک نیارد تفک ادخم دوادو *تخاس التبم ۸

 دنوآادخو + مدو راتفر هناقمحا رایسب هکاریز ,اترف ونع اردوخ ت هاک لاحو, ٩

 ۳ هدرک مالعا اردوادو ورب # تنک هدرک باطخ دوب دواد یار هک ارداج ۳

 درج یارب !رانازا یکی سپ مر اذکیموت شی زج هم ارم ر نج متو

 دنوآدخ و ا دواد دزن داج لیپ + مروآ لب تب ااا ۱۲

 شیپ های همای دوشب طق ۷ هساب ب نک رایخا دوخ یارب دیامرنیم نيچ ۳

 دنوآدخ ریشمش زور هس ای دربکرد ارت تنانمشد ریشمشو یوش فلت تناصخ یور

 دزاس ناریو ارلیئارسا دودح ئات دنوادخ ۀتشرفو دوش عقأو وت نیم زرد ابوو

 تنک داجهب دواد » مرب باوج هچ دوخ "لنتسرف دزن و نسب نر ۱۲

 مظع رایسب وا یاهتجر حج سنج ۵ کنت تدشرد

 رازه پب تیر ق زی ایه دن د هر ناچ 11

E1 ناو بیم  aهتشرفب و  

 و ادارا e تسد لاح ت وا تک چا كاله

 الاب اردوخ ناچ دوادو ۲# دوب هداتسیا 7 ا هاڪنمرخ دزن دنوآدخ ۱1

 یریشمسو تس 2 ۱ هداتسیا و نیمز ناي ا وک دید اردنوآادخ : دخ هتشرف هتخادنا

 گورم نش سلم سالی عاشمو ا ی هتشارفارب ملتروارب شتسدرد هثهرب

 ار مدومرفن رما موق ندرش یارب تی کھاد دوادو + دنداتفا رنو ۱۷

 هچ نادنفسوک نيا اما مدش تشز 8 کت كیزرو < هانک هک مت مسن نا نم

 الخان مردپ نادناخو نمرب ون تسد هکنیا یی دتسم مادخ 7۹ رد یا س:

 هک دیوکب دوادب هک د ومرف رما ارداج دنوآدخ ؛تشرفو # یناسرم الب دوخ موتبو ۸
 ڊْزاڌا سپ چ دنک ایر سویپ ناثرا هاگتمرخرد دنوادخ دخ ةه ى ذمو دورب دواد ٩

 از هتشرف نینادرک ور نان 7 ٭ تفرب تنک دنوآدخ ما: دا۶ کاک یش



 1Y ۲۲ مایا ۓعراوت لّوا باتک

 + دیوکیم م دنک نان انراو دندرک ناهنپ ارنتشیوخ دندوب شهاره هک شرسب راهچو د
 O OE ردواد هتسیرکن ن رانرا دما نانرا دزن دواد نوچو ۲۱

 ات نب نی ار لک یا اک نا ا و چ داتفا نیمزب ور دواد روضحم ۲

 + دوش حفر یر ۳ تای ارت ۳ ِ ر

 ا دنا ماد عاقازن رک تی زا درکصض رع دوادب نانرا ۲

 مزیه یارب اراهموچو ینتخوس ینابرق ةهج اراک دور
 نانرا هب هاغداپ دواد اما + مدیشخم وتب ارەھو مداد و دے کر ۳۹

 طیب FANE ماوخ ون زا م اغ تبق ها ارنا هکلب ین تنک
Toار دواق سیم دا رذک مهاوخن ۳۹ ینخوس ینابرقو تفرک مهاوخن دنوآدخ  

PE SN SEET E ۳2وک رد دولدو داد ا  

 ی دینارذک یتمالس عابذو ینتخوس یاهینابر 3

 و اعم اروا (هدرک لزان) یتتخوس ینابرق حدمرب ۷ ۳۹ واو
 داد یاب هتک شفالغرد اردوخ ریشمش ات داد کح ار ا 4

 د ا ي ارو | دنوآدخ هک دید دواد نوچ نامز

CTا واد سا ديا ارذک اهیناب رق  

 IE  دوب نوعیج دنلب ن .راکمرد ما رد یخ وس یاب عذمو وب

Oا وو یشع ا کج  

 ۲ دیسرتیم

 مودو تسیب پاب

 یارب ینتخوس ینابرف عڌم نیاو ادخ هوهب ناخ تسا نبا تنکدواد سپ ۱

 دک عج دنا لیئارسا نیمزرد هک ارنابیرغ ات دومرف دوادو + با لیئارسا ۲

 ا ا , ادخ هناخ یانب یارب ؛ عیرم یاهکنس ات درک نبعم ناشارت كنسو

 رضاح اعلصو یاربو اهزاورد یاههکنل.یارب اهنج ةه یرایسب نهآ دوادو ٩

 لها هکاریز راشیب ازآ ورس بوج و ۳ 0

 سی تک یادم دید دواد یارب ام دازا وزس ت وک نودص 2
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 ۲۲ مایا حراوت لوا بانک ۸

 رایسب تسیابیم دومن انب دباب هوه یارب هک ةناخو تسا كزانو ریغص نایت یار

 دواد سپ می هیهت شیارب لاح اذهل دوش اهنیمز اک لیلجو یاتو مع

 تا اروا نناوخ ارناییاس دوخ رسپ سپ < دی د را سر همتا اق 1

 NK RT ناییلس هب دوادو + دیأغ انب لیئارسا یادخ هوهی یارب ةناخ هک دوم ۷

 مالک نکیل و یا و یوم ۸

 ۰ ےک

11 

 4 8 یاهکتجو + لخبر نوخ رایسب 3 E لزان نمرب تک

Nتر  sR RISE E 

 RE وا مس RR 2 را نود عیجزآ روا نم

 دوب ِ وا ردپ نمو دوب 7 نم رسپ ا انب نم 00
 . eدیادرک ماوخراوتس ۱ دالادا ات لیئارسارب + 0

 ا سم هاو یرش بايمک ات دابوت هاره دنوادخ نم ریپ

 ارتو دیامرف د اطع مو تن اطف ارت ا + یا انب تسا هدومرف وت ةرابرد

 هاگنا + یراد کت ۱ اردوخ یادخ 9 ي تعیرش ات ديان تیصو لیئارس ۱ ةرابرد

 هدومرف رما لیئارسا هرابرد یوب دنوادخ هک اریماکحاو ضیارف تش هجرتم رک

 ناسارهو ناسرتو شاب ردو یوق سپ دش یاوخ بایماک یروآ لمب تسا

 جربو شن ةنزو رازه دصو الط نزو رازه دص دوخ یکتترد نم كنياو
 بوچو ما ۱۳۳ اح هناخ یارب کاٹ نزوب هک هدایز ردقنیا نهاو

 ناب كنسزا دنرایسب هلع وت دزنو + نک دیزم رب وتو ماهنخاس ايهم زین كنسو

 نهاو خربو شنو الط ٭ یتعنص ره یارب دنمرنه صاختاو ناراجنو ناشارتکنسو

 یا دوادو بدابوت ءاره دنوادخو شاب لوغشمو زیخرب سپ تسا راشیب
 ۳ ۵ ۶ یاس ا ارامش رس رک دومرف رما ارایارس ۳ ناو و

 ایوب شا ندادن الا راش ای تک ا ال یاد

 وا ووو دنوادخر وضح نیمزو تس | هدرک ملست نم تسدب ارنیمز ن نانکاس
 7 اتار اش هج تم ا اهلد لاح سپ  تسا ںش بولغم



n ص 

1 

1 

۳ 

 ۹ ۲۴ مایا خعراوت لوا دیاگ

 رد ووا اخرا ارشبوخ یادخ هوهب سدقم هتساخربو دیلطب ارشبوخ

 او د دوشم انب هو مسا ةھحع هک هناخم ۱ را یی و دو و دنوآدخ

 موسو تسيب باب

 ۳ ۲ یهاگداپب ارنامیاس هدوخ رسب داش حج يب دواد نوجو

 EAE الو + درک عج ارت :ایوالو ناش اکو لارا ن ازور یایو دوم

 تشهو یم ادب نادرم یاهرس بسحرب ناشیا ددعو دندش هدرشرتالابو هلا

 رازهششو دنوآدخ هناخ لمع تراظن ةه رازه راهچو تسبب ناشیازا +دوب رازع

 5 دندوب فن رازه راهچو قاتاردا ر اره راهجوت + دو )ناروا دو ترالورط

 بسجچرب ارناشیا دوادو + دندناوخ جست دش هتخاس حبست ةه هکینالا ار دنوآدخ

 رعنا هوم میسقن اههقرنب یرارمو تاهفو نوشرج ینعی یوال نارسپ

 یبمش نارسب »لیئوی نیمّوسو ماتیزو ليث لّوا ۱ نادعل نارسپ + یعمشو نادعل

 نادعل یابا یاهنادناخ یاسور نانیا هرفن هس ا لیئیزحو ۳
6 

 یعمش رسب راهچ نانیا « هعیربو شوعیو انیزو تحس یش نارسپو و

 نیازآ دنتشادن رایسب نارسپ هعب رب و شوعیو نیمود ازیزو نیلوا تحبو ر وب

 را ا اا نارو و ودرج نک

 دش زاتم نوراهو یسومو نوراه مارمع نارسپ *رنن راهچ لیئزعو نژربحو

 روت دنوادخ ر وصعود سیدقن ةر ادن لومدق ستار و وا ۵

 نارسیو * دنهد تکرب تاقوا هشيمه و | مسابو دنبان تمدخ ارواو دننازوسب

 + راز اعلاو موشرج یوم نارسپ ٭ دندش نیمان یوال طبس اب ادخ درم یسوم

 دوب سیر ایحر راز املا نارسپ زاو +دوب سیر لیئوبش موشرج نارسپ زا

 راهصی نارسپ ۱ دندو ایاز را کر نایب : ما دوبن رکید رسپ اررازاملآو

 لغز نیموسو ایم نیمودو ايري ب نیلّوا نوّربح نارسپ + دوب سير اک

 یرارم نارسپ + ایشی نسودو کی نیل وا لینرع نارسپ + مابقي نیبراهچو

 نکیل دوبن یرسپ ارواو درم م راز اعلاو سیقو رازاملآ ىل نا نارسبو یشومو ی حم

 ا و نر ا د نارسپ ا
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 ۲ مایا ختراوت لوا باتک 11

 یاهنادناخ قفاوم یوال نارسپ نانیا + دندوب رفن هس تّوییربو رداعو ی 1
 یا ۶ ی بجحرو دندش هدرعش هکیانآ زا ابا یاهنادناخ ئا وزو دوخ یابآ

 دنوآدخ هاا دیس لعرد رتالابو هلاس تسيب زا هک دندوب دوخ یاهرس

 هداد ییارا ارشیوخ موق لیئارسا یادخ هوهپ تنکدواد هکآریز +دنتخادرپم ۵
E 1هک ات مزالرکید ارنب والژینو * دشابیم نکاس دبأب | ملشروارد و  

 اپ 2 ا و تیر اذل ت وز اهریو است بانا یھ و کا۷

 نوراه ینب فرطب ناشیا بصنم هک ریز ٭ دندش هدرشرثالابو لاا تس دز یو ال۲۸

 یاهزیچ هه ریوطت یاربو اهیجو اهنرد هدنبان تمدخ اردنوآدخ هناخ ان دوب

 یدژا ةیده ةهج مرن 9 همذقت نانربو +ادخ هناخ تمدخ كلو نسدقم ٩

 ره اتو + اهنزوو الك جربو اههکببرو دوشیم هتخا جاسرب هچناو ریطف یاهصرقو ۰

 ندینارذک ةيجو ٭ ماش ره نینچمهو دنوشرضاح دنوآدخ دمو حبس یارب عص ٩

 بسحرب اهدیعو اه هزغو تبس زور رهرد دنوآدخ یارب ینتخوس یاهینابرق همه

 ةمبخ ةفیظو نتشاد هاکن یاربو *دنوآدخ روضح ایاد هی نوناق ققوربو هرامش ۳

 * دنوآدخ هناخ تمدخرد نوراه ینب دوخ ناردارب هفیظوو سدق هفیظوو عاتجا

 مراهجو تسلی باب

e رازاعلاو وهییآو بادان نوراه نارسپ « نوراه یتب یاههقرف تسا نیاو 
 رازاملا سب دنتشادن یرسپ و دندرم دوخ ردپ زا لبق وهییاو باذانو +راماتیاو

 فلو دوب رازاعلآ ین زا هک قوداص اب دوادو + دنتخادرپ ین هک اماتیاو

 × دندرک میسقن ناشیا تمدخرب ناشیا تلاکو ےک زن ابا فو ر افا: ییز اکا

 دندش تفای راماتیا ینب زا هدایز دندوب تسایر لباق هکینادرم رازاعلا نارسپ زاو

 یب زا ابآ نادناخ سیر تشهو راز اعلا یب زا ابا نادناخ سیر هدزناش سپ

e 

mr 

 826ز دندش:نبعم هعرق بع نان اب ناتیا سپ ااا اف
 نبا او + دندوب رام اتیا یتب زا مو راز اعلآ ینب زا مه ادخ ةناخ یاسورو ا

 ناو و داد اب ر وضح ازتایا یاھما ایا ا باک بت

 نایمالو نانهاک یابا نادنا یاسمورو رانابیا نپ كلمیخاو نهاک قوداصو



Eا ۲۵ مابا تراوت لّوا “ 

 ۳ چ دش هتفرکر اماتبا ةيجب كيو دش هتفرک راز ناملآ ةهجس ابا نادناخ كيو تشون

 مراح یارب موسو × ایع دی یارب مودو - دما ن نوری بیرابوهب یارب لّوا هعرقو /

 یارب 4 × نیمأيم یارب مشو کم یارب مخی و * مروعس یارب مراهجو

 یارب ب مدزابو یاب مدو وب یارب منو EK و صوقه 1۲
 ب ارب مدراهجو رب مدرنسسو * مث ب درزا دو ا یا دراهبج ار هد × مقاب یارب ھد 2 ٩

 یارب مدجتو ربزیح یارب مدنهو رسا یارب مدزناشو هم یارب مدزنابو و
 یارب کیو تسیو + لینقزت یارب متسیبو ات یارب مدزونو *صیصته ۱۷

 مراهچو تسبیو ایالَد یارب موسو تسییو * لوماج یارب مودو تسییو ناپ ۲
 ندش لخاد ةهج ناشیا یاهتمدخو اههفیظو تسا نیا سپ + ایّزعم یارب ۲

 هوهب نامرف قفاوم نوراه ناشیا ردپ ةطساوب هکینوناق بسحرب دنوآدخ ةناخرد

 مارمع شیزآ «یوال یتب ةيقب ةرابرد اماو × دش هداد ناشیاب لیئارسا یادخ ۰

 ییزاو * سیئر یایشی ابحر ینبزا هایحر او اید لیئابوش ییزاو لیئابوش

 ايما نیم ودو ابری نوربح ین زاو تک تومولش یب زاو تماس ۹ 3

 بریماش اکیم ینب زاو اکیم لییزع یب زا ¥ مادمقی نبمراهچو لیئیزحم ِِِ

 ایزعب رسپو یشیومو لح یرا ارم یب زاو بکر اب یب زاو اش اکی رداربو ا

 رازاملآ یی رسپو ب یربعو روکزو مک مک وشو ونب ب ایزعی نارسپ یرارم ٍِ وتب 8

 یک شوم ینبزاو × لیئیح رب سیک بزا سی اماو × دوبت یدنزرف ارواو 5
 » دنشابیم یوال یی ناشیا یاپا نادناخ بسحرب نانا 1 رداعو

 تابخآو قوداصو هاشداپ دواد روضح نوراه ینب دوخ ناردارب لثمزین ناشیا 1

 کرب ردارب یابآ یاهنادناخ ینعی دننخادنا هعرق نایوالو هک یابا یاس و

 + دندوب وا رتکچوک یاهنادناخ ربارب

 سم ۰
a ۰ر  -. = a 

E: شو دنیاخ توبن ۳و E 

 ا GI ۹ ف او د تس AE را 5 دوخ ]



  “1Fمایا 2 اغا ۲۵

TETتبن هاشداپ نامرف بسحرب هکد ندوب فاسا رکح ریز فاسا نا  

Oاتتمو اییفحو ايعشاو کرصو الدج نوتودی نارسپ «نوتودی زا  

 دنوآدخ تو دج اب کا اب نوتودی شیوخ ردپ کس ریزش شب

 توعربو ی ایئوبشو لییزعو ايٽم اّتسو ایت اب نامیه نا ن «نابیهز زاو *دونیم توبن 4

 ریتوهو رو هشافیشیو رّزع یتمورو یتدجو هنایلاو ینانحو اینتحو
 قوب:نتمارفازب ةمجم ادخ مالکرد اک کت یی اهر ارسپ اهنیا عیج * توی °

 زیز اهتیا عیمج داد رتخد هسو رسپ هدراهچ نایبهب ادخو هدوب هاشداپ "یار 7

 ريزو دنیارسب طب و دوعو خس اب دنوآدخ * هناخرد ات دندوب شیوخ نار دب نامرق

 هراشو +دنزادرپب ادخ هناخ نا تا نصف E عدا تلد ۷

 2 د اا دود ههمج ارد دیارس هک ناھا ناد اب ناکا

 ۳ گلجوک دوخ یاههنیظو کارو ۷ دندوب رفن تشهو داتشهو تسیودررهام ۸

 EE عرف ن + ددخادنأ هعرق هوا ىلع ذيملناب عمو ك رزب ٩

 هدزاود شنارسپو شناردارب و واو ایلدج یارب مو مدد هعرقو هدمآ ن نوریب فسوی "

 ین »:رفن هدزاود وا نارداربو نارسپو کر یارب مر موسف و ا

 ناسیو ابنت ی 03 ۳ هدزاود وا د نچ یرصی یارب ۳
 د تر

1 
۱ 

 ایعشا یار 2 را e نارسپو فهو ۱۵

 9 نارداربو نارسیو ۲
۱۷ ۳4 
 ا ۸

 ابیبشح یارب ممدزاودو »فن هدزاود وا نارداربو نارسپو لیئرزع یارب ٩

 وا نارداربو نارسبو اینتم یارب منو جت

 مهدزاب بو *رثن هدزاود وا نارداربو نارسپ و یعمش یارب ر

 نارداربو نارسپو لیئابوش یارب خرس رف هدزاود وا نارداربو نارسپو ۲۰

 +رثن هدزاود وا ناردارب و نارسپو یارب مدراهجو < رفن هدزاود وا ۱

 یارب *رثن هدزاود وا نارداربو و توعرب یارب مدزنابو 3

 نارسیو هاقبشی یارب یدو یر هدزاود وا نارداربو نأرسپو ايتن ۶

 هدراود را نازدارب و نارسیو ینانح یارب مدجو *رثن هدزاود وا نا ارداربو ۵

a eT Ik 
 یارب س و نرش هدزاود وا نارداربو نارسپو یتوام . یارب مه ۳ هدزونو شن م
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 نارسیو ریتوه یارب کیو تیتاناو + فن هدزاود وا نارداربو نارسیو هتایلبا ۸

 وا نارداربو نارسپو یل دج یارب مددو یو »فن هدزاود وا ناردابو ٩

 فن هدزاود وا نارداربو نارسپ و توی ار و تسییو +رفن هدزاود ۰

 + رفن هدزاود وا نارداربو نارسپو رّرع یتمور یارب مراهجو تسیو 3

 مشو تسیب باب

arm انآ زا ی رفا سپ ه نانایرد یاههقرف اماو 

 ا و لیئیعیدب مودو 5 شاهدازتسخن ه دوب نارسپ ارایلتمو وب

 دیوعو رب یانیعوهیا مر ناناحوهب متر مالیع و + لیبتب مراهجو

 مراهچو خاوي موسو دابازوهب مودو ایعیش شاهدازتخن هدوب نارسپ ارموُدآ

 اروا ادخا ریز یال متشهو وا متفهو  لییمع مشو ب لیتتتت مو راکاس

 ea ANE .رادن اخرب کیا لب و NE و * دوب هداد تکرب 1

 به چ كند وب ده جو رعد 7 E دنتفار ¥

 1۳ دییوع O رفن ودو تصس ییعب دند وب 9 e تمذخ

sas ۱هک هسوحو +٭ تشاد دوخ نارداربو نارسپ زا ام نادرم رفن ن  

 هدا ا هچرکا ار ز دوب ناشیا سیر یرمش هک تش اد نار دوب ی ترا

 کز مراهچو ایلبط موسو ابتاح مودو ٭ تخاس سیئر اروا شردپ دوبن ۱

 مم - ¬

0 

> 

 یاسورب ینعی و + دندوب رفن هدزیس هسوح نارداربو نارسپ عیحو ۲

 - ناشیا نارد ارب لثم ناشیا یاد ةفیظو و دش هداد نانابرد یاههقرف

 یابا نادناخ بسحرب كرزبو كچرک زا ناشیاو + دنبان تمدخ دنوآدخ ۳

 وازا دعبو داتا اییلشب یترش ةعرفو * دننخآدنا هعرق هزاو رد ره یارب شیوخ ۶

 نوریب لاش تمهب وا ٌهعرفو دننخأدنا هعرف دوب ناد ریشم تر شرسپ یارب

 + لالا تیب (ةعرف) شنارسپ یاربو یبونج (ةعرق) مودا دوس یارب 2 + دما ۳9

 كفر اب رو تا رد تا :راو رد دزن یرعم عرق هسوحو مفش یارب و

e 



 ۲۷ مایا خمراوت لّوا بانک “14

 بفرظبو دندوب نایوالزا رنن شش یقرش فرطبو + دوب نا سوم لباقم نا سرو ۷
 تج لام لا تیب دزنو رفنراهچ هزور ره بونج فرطبو رفن راهچ هزور ره لام

 + رفن ود راوزف یاربورفن راهچ الابرس ةداج یارب راورف یبرغ فرطبو * تنج ۸
 نایوالزا لاو +دندوب یرارم ینب زاو حروق ینیزا نانابرد یاههقرف اهنیا ا
 نارسیزا «نادال ینب اماو دوب تافوقوم ةنازخربو ادخل ةناخ ةنازخرب یخ ۳۱

 1 نارسپ ر ل نادال یابا نادناخ یاسر ینوشرج نادال ۲

 نایراهصی زاو نایمارععزا + دندوب دنوادخ ةناخ ةنازخرب لیئوپ شرداربو ماتیز ۳
 × دوب اههنازخ رظان یسوم نب موشرج نب لو × نایلیئیرعزاو ناینوّربحزاو ٤

 شرسپو ماروب شرسبو ایعشآ شرسپو ابیحر شرسپ رازاعلا ین شاردارب زاو ٥

 هکیتافوقوم نئارخ عیچرب شنارداربو تیمواش نیا ۰+ و دا و یرکز ۳1
 نأ ارادرسو اهتصو اههرازه کام .ورو ۳ یاسورو دوب هد کاو هاشداب دواد

 + دنیا ریمعت e اا ا عو اهکنجزا + دندوب رکشل ۷

 فقو هیوّرص نب باویو رب نب رینبآو سیق نب لّواشو یر لیئوس هجا رهو ۸

 + دوب شناردآربو تیسواش تسدریز دوب هدرک فقو سکره هچ رهو دندوب هدرک

 بصنم نابحاص لیئارسا ؛جراخ لاعا یارب شنارسپو اینک ناب يراهصی زا و ٣

 نادرم رفن دصتنو رازه شناردراربو اییشح ناینوربحزاو و ناروادو 1
E SES Eهاشداپ تمدخ نهج و 3۳9 تراک ره  

 ات یاس اار رایی نا دندو نم هاد تارا ٩

 ناشیا نایمردو دندش نیبلط دواد تنطاس مهچ لاس ردو دوب ناینوربح , ر

 دصتنمو رازه ود شناردارب زاو +دندش تفاب داعلج ریزعبرد عاج نادرم ۲
 فصنو نایداجو اتو ارش ان اشیا هاشدای دوان سپ دندوب ۱ سرو ا

 × تشاک ءاشداپ روماو ادخ روما ةه یارب یسنم طبس

 منه و تسبب باب

 نصو هرازه یاسورو ابا یاسورزا ناشیا ةراش بسحرب لیئارسا یب زاو |
 ةهرد هام 8 هج .راخو هلخاد یاههفرف روما ̂ ههرد۱ ارهاشداپ هک بصنم نابحاصو



 1٥ ۳۷ مایا خیراوت لّوا اک

 ةقرفربو  دندوب رفن رازه راهچو تسبب هقرف ره دندرکیم تمدخ لاس یاههام

 رثن رازه راهچو تسيب وا ةقرف ردو دوب لیدر نب ماعبشپ لوا هام یارب لوا

 *دوب لّوا هام ةهجب رکشل یاسّور عیج سیئر صراف نارسبزا وا +دندوب
 وا هقرف ردو دوب سبثر توام وا هقرف زاو شوخآ یادوُد مود هام ةقرفربو
 نبا ابانب مّوس هام یارب موس کل سیئرو #دندوب رفن رازه راهچو تسیب

 . ناه نیا * دندوب رفن رازه راهچو تسبب وا هقفرف ردو دوب كرزب نهاک عادا دایوه

 ا زاو تشاد یرترب رثن یس ناربو .دوب كلوزب زفن یس نا ناروا ک چ

 باوب ب ردارب لیئاسع مراهچ هام یارب مرا سیئرو +دوب دابازببع شرسپ وا ۷

 یه ا

۱ 

 سرو ٭ دندوب رفن رازه راهچو تسیب وا ٌهقرفردو دوب ایدز شردارب وازا دعبو

 × كند وب رفن رازه راهچو تمساپ وا قرف ردو 2: یجارزب توهیش کک هام یارب رب

 راهچو تسبب وا ةفرف ودو دوب یی وقت شيع نبا اریع مس هام یارب مش رو

 رورو مارفآ بز | ینواف صلاح م تنه هام یارب منه راو ا ی رفن رازه

 یاکیس مشه هام یارب متشه شه سیئرو +دندوب رثن رازه راهچو تسبب وا قرف

 سیئرو * دندوب 9 راهچو تسبب وا ٌهترف ردو دوب نایحراز زا , زاشوح

 رازه راهچو ی ا يتوتانع رّزعیآ مم هام یارب مه

 هقرف ردو دوب نایحراز زا یتافوطن یارتم مد هام یار ارب مهد سیئرو + دندوب رفن

 ینوناعرف یایانب مدزاب اي هام یارب م هدزاب سیئرو *دندوب رفن رازه ر اهچو تسبب وا

 ممدزاود ترم ۳ تم رک راهچو تسیب ا ةقرف ردو دوب مارفا ینبزا

 رازه راهچو تسبب و و ليتي یب زا ینافوطت یادلخ مدز اود هام یارب

 نب رازاعلا ن SATE ه لیئارسا یب طابسا اور ابو ۲ كندوب رفن

 لئومق نبا اییشع نایوال سیئرو 4 هکعم نبا ایلطفش ناینوعمش سرو «یرکز

 سرو دواد ناردارب زا وهلا ادوبب سبئرو +قوداص نوراه ینب سیئرو

 ییاتفن سیئرو ایدبوع نبا ایعمشی د نولویز سرو × لیئاکیم نب | یربع را

 n نب ن مارفا ی ینب سیئرو و نب توبرب
 a ےد ےہ

 از 0 «ماحورب نب لیْرَرع ا سرو *ریثآ نب 2 ا 7



 ۲۸ مایا عراوت لّوا باتک 11

 تفرکن انکو 02 لش OREN دوادو . * دندوب لیئارسا طابسا ۳

 + دنادرکر یثکنایسا ناکراتس لم اریارسا هک دوب هداد نعو دنوآدخ اربز

 لیئارسارب بضغ ةهجنيا زاو دیناسرن ماغاب اما دون ندرمش زاغآهب ی
 رظانو + دشن تبث هاشداپ دواد مایا رابخا رتفدرد انآ ۂراشو دش دراو ٥

 اهرهشرد هک اههعرزم یاهرابنا رظانو دوب لیشیدع نب تومزع هاشدای یاهرابنا

 هک اههعرزم تایلعع رظانو *دوب ابزع نب ناتانوهی دوب اههعلقردو تاهدردو ٩

 رظانو دوب ینامار ییمش ایاتسکان رظانو + دوب بوک نبا یرزع دندرکبم نیبز راک ۷

 نوتیز نانخرد رظانو + دوب ینامنش ْیدیز بارش یاهرابناو اهناتسکان لوصح ۸
 اوت نغور یاهرابنارظانو دوب یریدج ناناح لعب دوب یراوهرد هک غارفاو

 هکیئاههمررظانو دوب ینوراش یارطش دندیرچم نوراشرد هکیاههمر رظانو ٭ دوب ٩

 .٩ لا لیوع او *دوب یالدع نب طافاش كندوب اهیداورد ١

 ميج «دوب یرجاه زیزاب اههلک رظانو * دوب ینونوربم یابدحم اغ/ا رظانو ۱
 دواد یوع ۳ + دندوب هاشداپ دواد یاههنخو دنا نارصا ناسا ۳

 لقوتخآ + دوب هاشداپ نارسب ءاره ینومکح نب لیثیحتو دوب هیقفو اناد درمو ریشم ٩
 عادایوهب لفوتبخازا دعبو + دوب هاشداپ تسود یرآ یاشوحو ءاشداب ریشم ٤

 ¥ دوب 6 هاشداپ ك رادرسو دندوب و ايانب نب

 و ا

 ارهاشداپ هکیاههقرف یاسورو طابسا یاسور زا ارایئارسا یاسؤر عیج دوادو _

 لاوماو اههتخودنا هه نارظانو نص یاسورو هرازه یاس ورو دندرکیم تمدخ

 عج ماشروارد یکنج نادرم عیجو ناعاجتو نایارس هجاوخ اب ارشنارسپ و هاشداب
 دیونشب ارم نم موق یاو ماردارب یا تفک هداتسیا ابرب هاشداپ دواد سی * درک ۲

 یادخ یاهیاپ زادنا یاپو دنوآدخ دبع توبات هاگمارا هک ةناخ متشاد هدارا نم
 هناخ وت 2۳۱ اسناد کل ٭ مدوب لید كرادت نآ یانب یاربو میام انب دشاب ام

 یادخ هوهب نکیل + ةلخر نوخو یتسه یکنج درم اربز دون یهاوخن انب نم مسا هجم +
 موشب هاشداپ دبأب ان لیئارسارب هک تسا نیرکرب مردپ نادناخ یاتزا ارم لیئارسا



 ۰ ےس

 ۷ ۲۸ مایا سمراوت لوا بانک

 ارم ردپ نادناخ ادوهب نرادناخزاو درکرابتخا تسایر یارب ارادوهب هکاریز
 ۱ 1 ههاشح اب نیا اغرب راز هرکسی مردپ نادنزفزاو

 انس مرسپ (تسا هداد نپ رایسب نارسپ دنوادخ اریز) نم نارسپ عیچ زاو

 دک نمو چ دنیهنب لکا رار دنو ات سلماس درک رک ۱ نیزکرب

 مانیرکرب اروا هکاربز دون دهاوخ انب ارم یاحصو ارم هناخ هک تسا اوا نایبلس

 فا دز SS  دوب ماوخ وآ ردپ نمو دشاب نمرسب ات
 ۱۳ E دباب انا واال اکا ا

 5 ّ هد تن ِ e 8 ا

 نایبلس نمرسپ یا وتو + دیراذکاو تیئراب دباب ات شیوخ نارسپب ناتدوخزا

 دنوآدخ اریز ان تدابع مام تدارابو لماک لدب ارواو سانشب اردوخ ردپ یادخ

 یان بلط اروا رکاو دنکیم كاردا ارامرکف رّوصترهو دیانیم شیت اراپلد هه
 لاح +تخادنا دهاوخ رود دباب ات ارت یک كرت اروارکا اما تفای یھاوخ اروا

 سپ ین انب 7 ةهج ةناخ ات تسا نیرکرب ارت دنوادخ اریز شابرذحاب
 و ر نوم و ِِ + شاب ی

 دا هه یاربو دنوادخ ناخ یارب دوب لش E واب ل

 ىاھعەقف 0 × داد ا و اوت هام 1 ی

 aT A BAT و نزوب # و 4 ناخ

 یانادعمش ةهجم نزوب ارالطو +یتهدخ عون ره ةهجم شن تالا ةه یارب نزوب
 یاادعش یاربو داد نزوب ارنا هشیاهغارچو نادعش ره ةع اعا یاغارجو الط

 + نآ یاغارچو نادعبث ره راک قفاوم سیو در ةهجم نزوب اررقن زین شن

 + مرقن یاهزیم یارب ارعفنو هد زیمره یارب هم دن ES ةهج نزوب ارالطو 7

 ره نزو قفاوم الط یاهساط ةهجتو اههلاپ و اههساکو الاکنچ یارب ارصااخ رزو ۷

 ةهج نزوب ار یفصم یالطو + ساطره نزو قفاوم شن یاهساط ةو سأاط ۸



 1 ےس

  “Aما را اک ا ۳۹

 دې توبات هدرک نهپ )دوخ یاب هک نایبورک بکرم ةنومن ةهجس ارالطو روحع جیدم

 نیا یاهراک یان ینعی ارهمهنیا دنوآدخ (تنک دوادو) * دندیناشوپیم اردنوآدخ

 نایبلس دوخررسپب دوادو + دینامپف نب دوب نمرب هک دوخ تسد ٌهتشونزا ارهنومن

 هک ادخ هوهب اریز شابم ناسارهو نراسرتو وش لوغشمو شابریلدو یوق تفک
 او ارت دوشن مات دنوآدخ هناخ تمدخ راک هه انو تساوت اب دشابیم نم یادخ

 یارب نایوالو نانهاک یاههقرف ا × دون دیه | رخت کا رخ ازم تشاذک دهاوخت ۳۱

۷ 

۸ 

 ره یارب هک مرک لد ناسک هه لع هنوک ره یاربو (دنرضاح) ادخ ناخ تمدخ ما
 : 1 ع . e “ن ۱ ۳

  دنشابیم وت رماوا لک حبطم موق یانو داور 4 ھى كنراد ترام یتعنص

 و
 دوخ یارب یاهتب اروا ادخ هک نایپلس مرسپ تنک تعاج یاب هاشداپ دوادو :

 ناسنا ةهجب لکیه هکاریز تسا یعیظع مم نیاو تسا فیطاو ناوج تیزکرب
 كرادت عوق یاب دوخ یادخ ا ی مو تبا اکو کارب

 یاهزیچ ةهجب ارخربو قن یاهزیچ یارب ار تنو یئالط یاهزیچ ةھجب ار الط د مادید
 عزج كنسو نيبوچ یاههزیچ ةهجم اربوجو نینها یاهزیچ یارب : ارنهاو نیجشرب

 تأنسو اهبنارک كنس محف رهو كنراکنر یاکنسو هایس یاکنسو عیصرت یاکنسو

 لاومازا شنو الطو متشاد چچ چوخ E ٭ ناو ارف رمرم

 هزاخ یارب مدید كرادت سدق دناخ ةه هجا رهرب هوالع ار ا رت متشاد دوخ ص اخ

 "مقن هنزو رازهتفهو ریفوا | یالطزا الط ةنزو رازه هس ینعی ٭ مداد دوخ یادخ "

 1 ار عرتنو الط و نم ۱ ارالط ری یاه رود جن تن

 3 ادناخ ءکنا 0 وات و ر دو ین هک
 هاشداپ یاهراکنارظان ات هرازه نارادزسو لیئارسا طابسا یابورو اب
 مرد رازه هدو هنزو راز ادخ هناخ تمدخ ةه و + دندروآ ياده لد شوخ

 رهو + دنداد نها "نزو رازه دصو حر هنزو رازه یو شن * ةنز و رازه هدو الط

 لیبمت تسدب دنوآدخ ا هاو ارام دشاتضاب را در دار نیایکنس هک نوک



۱ 
۱ 

 را

e 5 

 11۹ ۲٩ مایا عراوت لّوا بانک

 د دش داش :دندوب و هب دد لد یشوخم کو رنازا موف ۰ ءاکنا ٭ داد قوترج

 داقر سوی هاندا دوا دندروا دن دنوآدخ یارب یعربت یایاده رک یی

 دوادو دناوخ كرابتم اردنوآدخ تعامج "یاتروضحم دوادو  +دشرورسو

 دنوآدخاو + یتسه كرابتم دباب ات لزازا اب لواط از دبا یا دیا یھی یک کک

 تاعارد هچ ره اریز 2 نازا ابرکو تزوقو لالجو شیرجو تمظع

 ر ههرب وتو تساوت نازا توکل وج یاو دشابیم وت نازا تسا نیبزو

 تورجو ابرکو یکاح ههرب وتو ای وتزا لالجو تلودو + یتسه لاعتمو

 ا بازا کش دبش توتر نوک تتلو ا رد
Nنک نم نکل ٭ مناوضم جست ارت ديم ۶ مماو مئوکیم دمح ارت ام یادخا  

 هکاریز مروا اباده روطنیا لد "یشوخم e ءاب هتشاد تیلباف هک دنن نم موقو

 دادجا هه لثم ام هکاریز ٭ ماهداد وتب ,SUE نازا اهزیجنا هه

 روت هر هباس لثم نیمزرب ام ماباو مشابیم لیزنو بیرغ وت روضح دوخ

 سودق سا ی ارب هناخ نتخاس ةه هک ل اوما اني ایا و یا ات

 و هک ادخحا مغادببو + دشابیم را نآ یافو ون تسدزا ماهخاس ا

 اراهزیچ نیا ةه دوخ لد تساقتساب نمو یرادیم تسود اناقتاو ینامزایم اراد
 باده لد یشوخو نامداشب هک م دید دنرضاح اغا هک ارت موق نالاو ۳ شوخ

 هشیه ارن میم یا مرا ن رم عمر یا ےب دندر وا یاب

 + نادرک با دوخ یوسب ارنانبا یادو راد کن دوخ موف لد یاهرکف روصترد

 دراد ك ارن ضیارفو تاداهشو رماوا ات ابرف اطع لماک لد ناییلس نم

 و دان انب مدد كرادن نم هک ارلکیهو دروآ لب اراهراکنیا

 اج رادو دیناوخ كا اردوخ یادخ هوه تنک تعاج یا ا
 د نع تو ات هداف ور هناوخ كرابتم ار شیوخ نارد یادخ

 دندرک عذ عابذ دنوآدخ AEE یا ا یادرف دو ا رھا داو

 رازهو چوق رازهو ور ازه ینعی دندینارذک دنوآدخ یارب ینتخوس یاهنابرقو

 دنوآدخ نخ روت زورما ردو + لیئارسا یا ة راب ایسب عابذو یخ ر یایاده اب رب

 تبصن یا ارد ا رب نایلسو دندر مظع یداشب



 ۲٩ مایا خثراوت لّوا بانک 2۷

ATE باکو نون ت NEE ES SS 

 ٥ كاز زاوا ۳9 ویو میت چ دندش هاشداپ نایپلس حیطم زبن

 هشت هداد وازا لبق تارتسا ادات جون هک داد هنا اش الج ارواو ادرک

 وا تنطاس تدمو + دون تنطاس لیئارسا “یارب یبی نب دواد سپ ٭دوب "]

 یس ملشروار د درک تنطلس لاس تنه نوربحرد اما دوب لاس لهچ لیئأرسارب

 همش ریس ۳ دو وغرب 3و ٭ درک یم هاشداب اش هسو ۸

 ,E لوا روما ناو : دش هاشداپ شا نایین شرسیودوم تا

 "یا اب یار داج رابخاو "یبن ناتات رابخاو ار لیئوس رابخا رفسرد ها هاشد بد ۰

aکب کیرگزورو وا  eیغارا ن را كلام میجربو ليئا  



 رو ۱
 ارواو دوبیم یو اب شیادخ هوهیو دش یوفدوخ تنطلسرد دوادرسپ نایلسو

 ناروادو هصو هرازه نارادرسو لا تار +× دینخم رایسب تمظع ۲
 نایلسو +دناوخ ابا یاهنادناخ یاسزورزا دوب لیئارسا یاقرد هک اھو

 یسوم هک ا دخ عاتجا میخ اریز دننضر دوب نوع ناکب تعاج ئاق ا

 ا ات دواک دوب ار د اع نایایرد ارآ E ی

 2 شیارب هميخو دروآ الاب دوب هدرک اب ¢ شیارب دواد کاج مراعي

 شپ ار د دوب هتخاس روح نیا یروآ نب ل هکینبحنرب حذمو + دوم اپر

 ناب نیت وو تلتسم نآ دزن تعامجو نامیلسو دنام دنوآدخ نکسم

 "ناب رازه نمارب , دنوادخ روضح دوب عاتجا همیخرد ۳ ر در جا

 تاک ارواو دشرهاظ نامیلسب ادخ بش ناغرد ی نارب یتخوس ۷

E ۸مظع ناسحا دواد مردېب وت تنک ادخ نامپلس ی  
 مردپب هک دوخ "لعوب ادخ ۹ لاح ٭ یتخاس هاشداپ وا یاج ارمو یدون ٩

 هب ینخاس هاشعاب دنربتک نیمز رابغ لثم هکیموقرب ارم وت هک ایز ام افو یداد دو

 اریز مان لوخدو جورخ موقنیا روضح ات امرف اطع نب ارتفرعمو تکح نالا
 ناو چ AES * دون دناوت یرواد ارت مظع موقنیا هک تسیک

 لوط زينو یدیلطن ارتنانشد ناجو تمشحو یرکناوتو تلودو دوب وت رطاخرد

 هک نم موقرب ات ید تساوخرد ارتفرعمو تکح دوخ ةهجم هکلب یتساوخن ارم

 ںیشخ وتب تفرعمو تکح اذهل + یئان یرواد مادون بصن ناشیا تنطاسرب ارت
 وت زا لبق هکیاهاشدای هک داد ماوخ وتب زین ارتشحو یکتا وتو تو هک



  YYمایا راوت مود تانک ۲

 نامبلس سپ + تشاد دنهاوخن ارنآ لثم زین وت زا دعبو دنشادن ارنآ لدم دندوب ۴

 درک تعجارم ملشرواب عاتجا میخ روضحزا دوب نوعبجرد هکیدنلب ناکمزا

 رازه هدرک عج ناراوسو ناییلسو * دون تنطاس لیئارسابر 4

 دزنو اههبازع یاهرهشرد اراماو تشاد راوس رازه هدزاودو هبازع دص راهجو

 بوجو اهکنس لثم ملشروارد ار الطو من هاشداپو + تشاذک ملشروارد ها هاشداب ۶

a eTیاهبساو +: تخاس ناوارف تسا یراوهرد هک غارفا بوچ ل  
 ارهتسد ره دندي م ااا یاههتسد هاشداپ نارجاتو دشیم ا نالص

 و 1 لاب تل ارهبارع كيو × نیعم تمبقب ۷

 نایتح ناهاشداپ عیج یارب نینپچه ر ءا دم تی ا ابو دنیا مو

 تندر رام نوریب ایا طسوت مار 1 ناهاشدایو

 مود باب

 ار هوهیب مسا یارب ةناخ هک دون دصق ناییلسو ۴

 ندیرب یارب رفن رازه داتشهو اهراب لمح یارب رفن رازه داتنه ناییلسو *دیان ۳

 دزن ناییلسو + درش ۳ تراظن یارب رن دصششو رازه هسو اههوکرد بوچ ۲
 E ر دواد مردپ اب هکنانچ تفک هداتسرف روص هاشداپ ماروح
 راتفر نم اب نيچ مه ) دیاف انب شیوخ تنوکس ةھجب ةناخ ات یداتسرف شیارب دازآ

+x (i &سید یارب لنآ ا مانیم انب دوخ یادخ هوه ما یارب ةناخ نم كن  

 یاهینابقو یعاد * ةمدقن نا ةمجو غازوسب یو روضحرد رتعم رو

 نیا هکاریز ام یادخ هوهب یاهدبعو اههرغو اهتبس ةهجبو ماشو حص نخوس
 هکاربز تسا مظع مکیم انب نم هکةناخو ٭ تسا یدبا ةضیرف لیئارسا یارب ه

 دناوت وا یارب ةناخ هک تسکو ×دشابیم رتمظع نایادخ عیجزا ام یادن ٩

 یو یارب ةناخ هک متسک نمو درادن اروا شیانک كالفالا كلفو كلف اریز تخاس

 نم یارب اک لاو ۰ رد رو ندینازوس یارب هکلب ین مان انب ۷

 رهام ینونایساو زمرقو ناوغراو نهاو او خربو شو الط راکرد هک تسرفب
 طعتسه ملشروأو ادومرذ نس دژ هکینارکتعنص اب ات دشاب اناد یناقن تعنصردو



 YT ۲ مایا خر اوت مود باک

 بوجو ربونصو دازا ورس بوجو *دشاب تخاسرضاخ ان اشیا دواد نمردپ هک ۸
 قاب بوچ ندیربرد هک مادیم ارت ناکدنب OE O E ار

 نم یارب ناوارف بوچ ات +دوب دنهاوخ وت ناکدنب اب نم ناکدنب كنياو دنرهام ٩
 بوچب كنياو *دوب دهاوخ بیو مظع منکیم انب نم هک ناخ اریز و

 رک رازه تسییو نش ںیرکم دکر کر ازه تسيب نم دنربیم اربوچ نیا هک نارب

 »داد ماوخ تناکډنب یازب نغور تب رازه تسی و بارش تب رازه تسیبو وج

 :E هک داتسرف نایلس دزن انا هدار باربی ایکس روضاکتاپ ماروخو ۱

 هدون بصن 2 ناشیا "یاتداپب ارت ةهجنا زا درادیم تسود اردوخ نیز ترش

 نیمزو نایسا تنیرفا هک لیارسا یادخ هوهی داب كرابتم تفک ماروحو * تسا ۲

 13 ی ام ی

 هک ارماروح نالو ٭ دیاف انب شدوخ تنطلس یارب هناخو دنوآدخ یارب ۂناخ ۳

 ینز رسپ واو + مداتسرف تسا نم ردب ت :راکزا زا مف بحاصو مکح یدرم ا

 نهآ او خربو قو الط راکبو دوب یروص جزم شردیو تسا ناد نارتخدزا

 یا تعنص رهو زمرقو كزان اکو ا ناوغراو بوچو كنسو

 ماقا نارکتعنصو وت ا ر ارج ای تعارف ع وا 1

loاربارشو نغورو جو دک ماقا لاح نىپ * دوشب نیعم یراک دواد تردپ  

 جاینحا ردقب ا بوچ امور ا × دتسرفپ دوخ ناکدنب یارب دوب هدون رکذ 51

 ماشرواب انا وتو دروا مهاوخ افایبایرد یورب هتخاس هنس راتاو دیرب مهاوخ وت
 دندوب لیئسا نیمزرد هک اربي رغ نادرم یا ناییلس سپ : ۰ *درب یهاوخ ۷

 رازه هسو هاو دصو درم دوب هدرش اراهآ دواد نشت هک ةرامشزا دعب

 اهراب لمح یارب رفن رازه داتنه نانیا زاو .٭ دندش تفای اهنازا رفن دصششو ۸

۰ 

 تراظن یاربرنن دص شڈو رازه هسو اههوکرد بوچ ندی رب یاربرفن رازه داتشهو
 × دون نییعت دنرکب راک مدرمزا ۳

 ا
 بروم ه یر ملشروارد دنوآدت دنوآذخ ةناخ ندومن انبب درک عورش نایلسو ] ۱



e ص 

 ۲ مایا ضراون مود باتک ۷
 و

 یی قا هاکتمرخرد دواد هکیئاج دوب نش رهاظ دواد شزدپرب (دنوادخ)

 نشت دوخ تنطاس مراهچ لاسزا مود هام مود زور ردو *دوب هدرک نیت

 هداهن ادخ ناخ ندو انب یارب ناییلس TIE تسا,نیاو درم عورش

 ٭ عارذ تسيب شضرعو عارذ تصش لّوا شیامیپپ بسحرب اهعارذب شلوط

 ت ذ تسیب هناخ ضرع قباطم دوب هناخ شیپ کیفاور لوطو

 زیونص بوج کر هناخو ب دیناشوپ مار یالطب ارشنوردناو تب ارذ تسیبو

 ٭ 5ون ین ۳ امرخ ناخرد ناربو دیناشوپ صلاخ رر ارتاو دیناشوپ

 ٭ دوب ماورف یالط نآ یالطو تخاس عصرم یابی یز یارب اهنارک یاهکتسب ارهناخو

 لب رک اهواییدربو دیناشوپ الطب ارهناخ یاهردو اهراویدو اههناتساو اهرییو ۷

 هیات © داو سشلوط کام اریادقا۷-نمدف هاخوا دون شف ۸

 هنزو دصشش رادفب صلاخ رزب ارنأو دوب عارذ تسيب شرعو عارذ تسبب

 ردو + دیناشوپ الطب اراههناخ الابو دوب الط لاقثم هاج اهن نروو +دیناشوپ

 دیناش هپ الطب ارااو تخاس یراکهیسجم ورکا ود سادقالا سدق “اخ

 هناخ راوید هدوب عارذ ج یکی لاب ک دوپ عارذ تسی ناییوّرک یاهلاب لوطو

 یبورک لابو *دروخرب رکید یبورک لابب هدوب عارد جب شرکید لابو دیسريم

 لابب هدوب عارذ جم (a ابو, دجرم :هناخ راویدب هدوب عارذ ج کیا

 دوبیم نهپ عارذ تسي ردقب نایو نیا یاهلابو * دتیم قصلم رکید یبورک

 i Î هناخ نوردنا یوسب ام یاهیورو دندوب هداتسیا دوخ یاب ناو

 شتن نارب ناب د تخاس لز i 2 زمرقو ۳ نواز زا ! و

 3 را ب لثم رو عارد ج* دوب اما زا 5 رب

 ازا رسو + تشاذک اههتشررب هتخاس رانا دصو داهم اهنوتس رسرب اراهنا هلخاس

 فرطب هک ارناو دوم اپرب پچ فرطب یزکیدو تسار تسدب یی لکه شپ



5 

3 

۱9 

 1۷۵ < بار ات مرده

 مراهبچ باب

 ا حارذ تسیب شضرعو عارذ تسیب سشاوط هک تخااس ےک ار
 و و ا و :ا هک تخاس ارتش هم ر ةچايردو * دوب عارذ هد

 هطاحا درک درک ارنآ یارذ یس یناسبرو عارذ خب شیدلب مر دی

 احا دزکادرک ار ۱ ا کہ دوب ناواک تروص فرط ره زا نآ ریزو * تشادیم

 دنتشادیم هطاحا اا EOE :ا هد عارذ ره یارب ینعی دنتشادیم

 ۳0 + دندش هتخر a دت هلخر ندح ردو دندوب تفص ودود / نار

 جر ار ا اک وو لاش یوسب انآ زا هس یور هک دوب ماف واک

 ههو انآ قوفرب هچایردو 9 قرشم یوسب هس یورو بونج بوس هب یورو

 بل لثم شبلو دوب بجو كي نآ مگ نوردنا فرج ابا یاهرخوم

 ٭× تشاد قشم ایی ت ام هس اک کک نش هتخاس 9# لک دام هساک

 ات تشادذک پچ فرطب رخو تسار فرطب ارج ام زاو تخاس ضوح هدو

 امنارد تشاد قلعت ینتخوس یاهیابرق هب هک ارهناو دباغ ورا انارد
 داو الط یاد شاو یدو نانهاک یوشو تسش یارب هچابرد اما دتبشیم

 هدو + تشاذک لکیهرد پچ فرطب ارخاو تسار فرطب ارغب هتخاس اعآ نوناق
 هجا دص وی شا ذک ےک راد چ, کفرطب ارت و تار فرع ارم هحخ اس رم

 تخاس (اركرزب) نم یاهزاوردو كرزب نو نانهاک نحو + تخاس الط

 قرشم یوسب هناخ تسار بناجم ارەچايردو × دیناشوپ جرب اراهنا یاهرد

Euسپ تخاس اراههساکو اهز ادنکاخو اهکید ماروحو  

 ٭ دیناسر ماجناب وک ا ا ھے ادا ناکام هکیراک ما ماروح

 ود ندیناشوپ ةهج هکبش ودو دو نرو سود رسوب هکیاهجات یاههلایو نرود

 ر اا (ففص ودوا کب ید یلوب رانا دص راهچف ۷# دوب ااھن رر هکیاهحات هلاب

 اراعهباپو ۰+ دناشوپ دوب اهنوتس یالاب هک ارییاهجان لای ود ات دوب کش رھ یارب

 هچایرد ريز ارواک هدزاودو هچأیرد كيو ٭ تخاس اههیاپرب اراهضوحو تخاس

 ماروح شردپ اراهنا بابسا ناتو اهلاکنچو اهزادکاخو اهکیدو + (تخاس) 7
43* 



  1Y1مایا راو مود باتک °

EN اراهنآ * تخاس لقیص خب دنوادخ 0 هناخ هم هاشداپ نامیلس یارب 

 ناار تر E ٠ نبرد هک تسر لرد ن ار ۱۸

 همدقت 2 سیو دوس 0 3

 لوم E £ ن صلاخ یالط زا ارات یاهغارچو اهنادعمشو ٭ تخاس ۰

 رززا ینعی الط زا اراه او اهغارجو اهلکو * دوش هتخورفا بارحم لباقمرد ۲۱

 صلاخ یالط زا اراهرمجو اهنشاقو اههساکو اهرکلکو + تخاس صلاخ ۳

 ی ۰

 تافوفوم نامیلسو دش مان درک دنوآدخ ةناخ هم نامیاس هکیراک مات سی
 ع او یاد ارا ا الا ون افرا الطو تو تتخاس لخاد اردواد شردپ
 او ا ار جج ل اعم نامی هاکتاد ءان
 و و اا ار لیئارسا ینب یابا

 عج هاشدای دزن متفه هام دیعرد لیئارس و + دنروأرب دشام نویهص

 _ِ و را اب الو ا یک امر نم عیج سپ +دندش

 اراهنآ هنهک ک نایوالو روا ربت دوب یر هکارسدقم كال ههو عاهجا * همخو

 دندوب لش عمج ېو دزب ارا تعاج یاقو هاشداپ ناو چد ور

 * دنا باسحو هرایثب هک دندرک حذ اپ دفن رک رده داتا تونا یجب

 سادقالا سدقرد ینعب هناخ بارع رد شناکم اردنوادخ دهع توبات نانهاکو

 .رهپ توبات ناکمرب اردوخ یاهلاب ناییورکو + دندروآرد ناییورک یاهلاب ریز

 زارد ردقنیا اهاصعو + دباغ وی الاب زا ارشیاهاصعو توبات ناییورکو دندرکیم

 دشیف ید نوزیب زا اما دشیم كبد بارع ریبن توباز زا اهاصع یاهرس هک دوب

 یوم هک حول تم زا یاوس ن یزیچ توبات ردو ٭ تسا ارد رورما اتو

 و نبحرد لار اب دنوادخ تقو OR لاج و
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 ٦ 1Y مایا خراوت مود باتک

Eدقت ارن ا دوخ یاهیتبون چ نودب دندوب ۳۳  

 4 E نایهو ۳ ینعب دندوب یتغم هکینایوال عیجو + دندرک ۱

#۶ > 

 مه حح < ےل

 قرشم فرطب اهدوعو اهطبربو اهجس اب کش سیم كزان ن کو ناشیا نارداربو

 آش رب دزد گه دو هک تیام عیال ن دندوب هداتسیا حذم

 تک و تم اوآ كيب رفکی لثم ن EAS نوچ هک دش عقاو سب

 دنلب E ی ا RTS را

 دال ادبا ا ا وک ا وا هک دنتنک دج اردنوآدخو بت

Eعن اهر اش نا چ رب ار ات راد  

 جوی ی یو صور

 مشش باب

 ات موشیم نکاس ظیلغ ییراترد هک تسا هدومرف دنوآدخ کا

 ٭ ماهدومن انب ئو نکا اک اک : او ی تک کا هناخ نم اما

 تعاج اچو داد تکرب ارلیئارس ۱ تعاج ما نینادرکرب | اردوخ یور هاشداپو

 دوخ ناهدب هک داب كر ابتم لیئارس | یادخ هوهب تنک سپ × دنداتسیاب ا

 نک کرو ا نک هدروآ اوا دوخت تسدبو هداد نعو دواد مردیب

 rs لیئارسا طابسا عیمج زا یرهش جا نوریب رصم نیمززا اردوخ

 هد ودا لاا ۱ نم موق یاوشپ ات مدیرکزرب اریسکو دشاب ن نارد نم مسا هک مامان

 یاوشپ اوشپ ۳ مدوف باتا | اردوأدو 2 اجنارد نم مسا ات م دیگ اش را

 E مسا یارب ا هک دوب دواد مر )داره و > دوش لیئارسا نم موق

 ا وک روا داود نوج تنک دواد مردپب دنوآدخ اما +دیان انب لیئارسا

 ارهناخ ون نکیل +یدا دوخ لدرد ارنب | هک یدرک کین ینا انب نم مسا یارب

 ا رخ وا دبا نوریبوت بلضزا هک ترسپ هکلب دون اتم اب
 یا دن تی ادرک تا دوب هک هک اریمالک دواک یک × درک دهاوخ

 ر رس

EEE 9 a 0ء ۶ : 3  e۱۱ ها  



ia 

۳ 

۱۷ 

۳۱ 

۳ 3 

  YAمایا مر اوت م مود راک 1

 ینب اب ارت ES 3و ادخ دیع کارت :ویاتو E یار مس

 دنوآدخ ذم e دم .اهتشاذک ۳ اد تاتو ار دوب هتس س

 ا هکاریز E امد هداتسا | سا ی 6

 دوب عارذ هس شیدن ۳ ۳ E شیب رینه

 ملت اوس ۱ تعاج مات روضح هدا ۸ تشاذک نعت نایمر رد ارنآ هتخااس

21 
 و

 )دخت هوي یا ا دج هتشأ ارقارب نا تر اردوخ یاهتسدو دز و 8 أ

 E اب هک دغابم نیمزرد هنو نایسارد هن ون لثم ییادخ لباسا

 تا + یرادیم هاکن ارتحرو دهع دنیازم كولس شیوخ لد ماب وتر

 یداد نعو 2 ناهدب اریز هعشاد هاگن ءداد دو راد م 3 دوج "مون ه هک أر لع

 ۹1 یا نالا موش ا نک نو هکنانچ یدوف اقر انا دو و

 هک ةتفکو ۱ زاد هاکت ار تو نا دواد مردب دوخ تن اب لیئارسا یادخ

Se۲۳۳  
 روضح و تکان دنیا و در هتشاد هاکنا ردوخ یاهغی ط تنارسپ

 هتفک دواد دوخ ن هکیمالک لی و ا ی نالاو + یدو راتفر نم

 دش دهارخ نکاس نیمزرب نایمدا نایمرد ةقيتحخأ ف ادخ ابا اما ادو ت تیاد

 ٭ مدرک انب هک ةن اخناي دسر هچ ۳ درادن شیاخک ارت كالقر كلفو تلف كنبا

 ےک ل
 زاب هناغبارب ون نامشچ زورو بش هکنآ ا د روضحم تاعلتب

 هک ارییاعدو هثاقتساو ان هجوت دوخ ذنب عرضتو اعدب نم یادخ هوه یا

 ات داد یهاوخ رارف اجنارد اردوخ مسا هک هداد عو شاهرابرد هکیناکمربو دوت

 موقو تاآلدب ِك ٭ یک تباحا دیازب .راکمیا یوس تاننب هک اریثاعد

 تنوکس ا ارا اغ اتا دنیامنیم اعد ناکمیا یوسب هک ارلیارسا دوخ

 مفو رو باس اب یکر کا 7 E ی

e :نبا وا و وج  Eکن + دروخ مف  هناخیارد ون  

 قرط هداد ازج ارناریرشو نک یرواد تناکدنب ةجم هدومن لمعو ونش ناار زا

 ناب e E سا اعنا ر رافق
 در

 روضح ا كليزرو وس SEE ر 9 موق کیماکنهو م عرب ۲ ازح



 دزنو ی ین

 ارلیارس | دوخ موق هاکو د ناسارا کا ٭ دنک عرضتو اعد هناخ نیاردون ٥

 0 کاک ر وازاب هداد چا وار دک یاش E شام ۲

 اعد ناکنیا یوسب رکا درابن ناراب دنشاب نیزرو وتب هکیناهاک ببسب و دوش هتسب

 کاکو تاب مد او ناتا وع ر دان فارتعا وت مسابو دنک

 زرمایب ارلیئارسا دوخ موقو تناک دیبب هکر شب زا هاکنا +دنک تنکزاب ۷

 نبوت ام ا ملعت ناشیاب تفر دیاب ن اراک کن

 دایای ابو رکاو دشاب یطحت نیمزرد رکا ٭ تسرنب ناراب میٹم ثاریم یارب ۸

 یاهرهشرد ارناشیا ناشبا نانشد رکاو دشاب 9 م رکا اب دشاب ناقری اب موم
 ا ى ا توی فکو قرار دوم, و E نا ۹

 ,ناشیازاکيرهامک دوش مدرک اا یف یاهزا ایطرمارهو هک ها هو

 دهاوخ زارد هناضنلا یوسب اردوخ یاهتسدو تسناد دهاوخ اردوخ لد مو لب

 ل کیک ا واک ی دک ی بارد NT ٭ درک ج

 مد عیمج بولق فراع یاهتتب وت هکاریز تب ازج شیاههار ا 99

 ننز هداد ام ناردیب هکینیمز یورب کیاهزور یماترد ناشیا هکنا ات ٭ یتسه ۱

 ون مظع مسا رطاخبو دشابن لیئارسا ون موقزا هکیبرغ زینو_«دنسرتب ونزا دنشاب ۲
 و دیاپب نوچ سی دشاب نما دیعب نبمز زا وت ةتشارفارب یوزابو یوق تسدو

 ا رو واوا و ده تن رک اراک اراک اےک کک هناغیا م
 ا اا : مسا ناھج یاهموق عیج ات روآ لمب دیان هئاختسا وت د

 ل هک ناخ نیارب ون مسا هک دننادبو دنسرتب وتزا لیئارسا وت موق

 شاه هد اتسرفرا رناشیا هکیهارب , دوخ نانمشد اب هلتاقم یارب وت موق رکا ا

 ۳ زن مدرک اب ون مسا ةه هک ةناخو انیزکرب هکیرهث یوسب و دنور نوری

 رکاو روا اجارنانبا یتحو ونشب نامسازا اناشیا عرضتو اعد هاکنا + دنیاف

rcند كانبضغ ناشیاربو دنکن هانک هک تسین یناسنا اریز دنشاب  

 رود نیمزب ارناشیا ناشیا ناکدنکریساو یشاب هدرک میلست نانمشد تسدب ارناشیا
 دنیا تشکزاب a E o ۲ + دنرب تدرب ۷



 . 1Aمایا ر اوت مود نیک ۷

 نیزرو نایصعو هدرک هانک هک دنیوک هدوغ عرضن وت دزن دوخ یریسا نیمز ردو

 هدرب یریساب قاب ارناشیا هک شیوخ ٌیریسا نیمز ردو + ماهدون راتفر هناریرشو ۸

 ناشیا ناردپب هکینیمز یوسبو دنیا تشکزاب وتب دوخ ناج اتو لد یاب دنشاب

 ناسازا هاکنآ × دنیا اعد ماهدرک انب وت مسا یارب هک هناخ و "نیزکرب کی مشو هداد ٩

 اردوخ موقو روا اجمارنانیا قحو ونشبارناشیا عّرضتو اعد دوخ تنوکس ناکم
 دوشواب تاج نم یادخ یا نا سی کروا ی دیشاب یار رو لکو بک 6.
 ت یا وت لاحو  دشاب 2 دوش دک اک نیارد هکیئاهاعدب وت یاهشکو ۹

 نانهاک ادخ 3 یا هزبخرب شیوخ E یوسب دوخ تّوَق توبات اب ادخ

 یور ادخ ۳۳ یا +دنوشب نامداش E و دند ام تاج ۲

eروا دای اردواد دوخ ادب یاهتحرو نادرکنرب اردوخ  + 

 مته بای

 یاهیناب تما دورف ناممازا شتا دش غراف ندرکاعدزا ناب نوچو ا
 نا ناز خان ام ارناخ چ لالجی دیازوس ارجابذو یتخوس ۴

 بیوب هدرکرب اردنوادج ةناخ هوهب لالج اریز دنوش لخاد دتسناوتن دنوآدخ

 دوبیم هناخرب هک اردنوآدخ لالحو دنا ورق هکا رشت لیئارسا یب یا نوچو ٣

 ءدنتنک دج اردنوادخ هدومن لجو دنداهن شرفکنسرب نیمزب اردوخ یور دندید

 موق ییاتو هاشدابو *تسا داب ادیا ۲ وا تجر هکاریز تسا وکین وا هک ۽

 واکر ازه ودو تسیي هاشداب نایبلسو «دندنارذک دنوآدخ روضحرد اهنایرق ه
 ارادخ ةناخ موق یاو ءاشحابو دینارذک ینابرق یارب دنفسوک رازه تسیبو دصو

 نابوالو دندوب هداتسبا دوخ صوصخم یاهلفش رسرب نانهاکو + دندون كيربت ٩

 ات دوب هلخاس ۹۹ هاشداپ دواذ هک (دنتفرک تسدب) اردنوآدخ ًهمغن تا

 ۱۳9 وا اوت تا جالب هوا تیر هکاریو اک کت مای ازدواج
 هداتسا لئارسا ماتو دننخاونیم انرک ناشیا شیپ نانهاکو دناوضم مییست ابا

 ا توق:نیسیدقنادوب دنوآدخم هناخ ننی هک ار طب نایلسو ۰ + دندوب ۷

 هکینینرب عمذم هکنوچ دینارذکیم اریتمالس حابذ هبیو ینخوس یاهینبرق اجنارد



 ا

 ی
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U ۷ مایا خیرأوت مود ES 

 و ی اک اک اع ابذ یو یدرا ی ایا دهرا یک رک کا یا ف اوربا خاک نال

 ی ناو دنتشاد هاکن دع ارزور تفه یو اب لژارسا یاعو نال تقوناردو

 ابرب سدقم یلفحم مشه زور ردو «دوب رصم رهن ات تاح لخدمزا كرزب رایس

 × دنتشاد هاکن زور تنهدیع یاربو زور تفه عذم كيربن یارب هکاریز دنتشاد

 ,ناشباو دومرف صح رم ناشیا یاههمجخم ارموق مثه هام موسو ت وور حد
FATT EAنامداش دوب هدرک لیئارسا دوخ موقو نامیاسو دواد دنوآدخ  

 او درک مان ارهاشدای ةناخو دنوآدخ هناخ ناییلس سب *دندوب لدشوخو

 ماخاب رکن ارنآ دزاسب دوخ هناخ ردو دنوآدخ ةناخرد هک دوب هدون دصق نا

 تاجا اف یاهد.یفک اوو اش رها تشرد ناتلسرب ناتو او نیر

 ۳ دنس ارناسا زکا < دوش اهینابرق ةناخ ات مدیزکرب دوخ یارب ۱ مدون

 دوخ موق نایمرد ابو زکاو دروخت ارنیمز لصاح 2 هک 6 ناک او در ناراب

 بلاط هدرک اعدو دنوش : عضاوت دنادش تیمان نم مساب هک نم موقو + متسرفب

 .تباجا نااسازا نم ءاکتآ داف تشکزاب شیوخ دب یاپهار او ا نشا و فح

 + داد مهاوخ افخ ارناشیا :نیمزو دیزرمآ ماوخ ار از اقبا ناهاکو ,دوفرف جا

 عید رد یکم یا رد یک نادل نیم یا کما هداتک نشر ینا ےک دک او

 ی ید ی دو هدرکرابخا ارهناضیا لاحو « دوب ۳

 هلولس نمروضحم ون رکاو »دشاب ¿ نار هشیه نم لدو مشڃو درک ارق نارد

 نان لع مامرفرما ارت تاره بدحربو دوم كولس دواد:تردب هکناتچ یا

 تخاس ماوخ راوتسا ارت تای ءاکنآ + یراد هاکن ارم ماکحاو ضیارفو

 عطقنم وتزا ديان تنطلس لیئارسارب هکیسک متفک هتس دهع دواد تردپ اب هکنانچ

 اش یور شپ هک ارم کاور واو دیدرکرب امش رکا نکیل + دش دهاوخن ٩

۱ 

 دکنا + داغ نجس اراهناو دیک ت دابع ارریغ نایادخ هتفرو دیئاف كرت ماهداهن
 سیدقن دوخ مسا یارب هک ارهناخیاو دنک مماوخ ماهداد ناشیاب هکینیمز زا ارناشیا

 مر و لا برص ًافموق عیج ن ایه او کا ماوخ دوخ روضحزا ماهدوف

 دماوخ نغري درذکب نازا هکره تسا عیفر ردقنبا هک هناخناو + تخاس مهاوخ

 هما ٭ تسا هدون لع نینچ هناخ ن نیابو نیمز نياب دنوآدخ دخ هارب ؛ تنک ۳



 و مم م سس

  Urمایا ےراوت مود باتک ۸

 نوری رصم نېمز زا ارناشیا هک اردوخ ناردپ یادخ هوهی هگنوچ داد دنهاوخ
 ةيخا زا دندون تدابعو كج ار اما ن اتام ریغ نایادخم و دندرک.كلرت دروآ

 + تسا هدروآ دراو ناشیارب ارالب نیا ئام

 متشه باب

 + درک انب ار دوخ هناخو دنوآدخ هنو دخ هناخ ناییلس ا یاضقنازا دعب و

 انا رد ارلیئارس ا نیو دوم ریمعت ِب هداد ناییلسب ما ماروح هک ارث ھرش نایباس

Shتو و * دون رفع ارنآ هتفر هبیوص تام ی قانو  

 نورو تبیو چ دین اسر ماقاب دوب هدرک أنب تاجرد کا مس س ههو

 اهزاوردو اهراوید اب رادراصح یاهرپش هڪ درم ان 7 اب نوروح وا

 ۳ عمو تشاد والم هک ارهنازخ یاهرهث ههو 4 ٭ د وب اه بت

 انیلو میلشروارد تساونتم نابلس هک | ردچنارهو ارناراوس یاهرهشو اههبارع

 تست ۳ هکیناسک اتو + (دومن انب) دیا انب شیوخ تکلم نیمز ماتو ۷

 ینعی ٭ دندوبن لیئارسا ینب زاو كنام یقاب نایسوبیو نايوحو نایژرفو نایروماو ۸

 ارناشیا لیئارسا ینبو دندوب ننام یقاب ناشیازا دعب نیمز رد هک ناشیا نارسپزا
 لیارسا ییزا اما * تفرک هرس زورما ان ناشیازا ناییلس دندوب هدرکن كالم

 نارادرسو یکنج نادرم ناشیا هکلب تفرکن یالفب دوخ راک یارب اریدحا نایبلس

 هاشداپ ۳ نارورو ا وا ن ارا ا ارادرسو لاطبا

 دواد sa در دوب ی اب او دا

 لخاد دن :وادخ دخ توبات ae هه نوچ چ دها خم نکاس نکا ۱ هاشداپ

 ر یتخوس یاهیابرف الش ءاکنآ *« دشابم نره A نش 1

ITAیاهیناب, 3 نعي × دینا انکا دن اد یارب دوب اا توران ارتا هک  

 تبس یاهزور رد یبوم نرامرف بسحرب شزور رد زورره 9 ن وپ

 دیعو اههتنه دیعو ریطف دیعرد ینعی مساومرد لاس رهرد هبترم هبو اههرغو

 نانیا تمدخ رسرب دواد دوخ ردپ رما بسحرب ارنانهاک یاههقرفو * اههبیخ



۹ 

i ۷ 

A ےس 

 ^ مو

 ٩ a مایا خعراوت مود بانک

 مزاول ن هرانهاگ روضحم و دنن او سن ات ن .راشیا یاپاغش رسرب ارنایوالو درک نیعم

 رهرب ناشیاههقرف بسحرب ارنانابردو دف اع شزور رد ارزور ره تسدخ

 نراشیاو +دوب هدومرف رما ,نینچ ادخ درم دواد هک ریز (داد رارق) هزاررد

 دوب هداد نایوالو نانهاکب اههنازخ ٌهرابردو یرمآ ره هزابرد هاشدان هکیکحزا
 هند هک اهن دن اک نایب کی ری ا ناو راک ماهر دوو

 ءاکنا بدینز مافاب دیواسح ةناحو دنا هتلازا کی تک ماق هکر

 تو تی حرز زد از وکر هک تولبار با ات وهم نا
 یو ناکا تسدم نفاق تراهم اب وجدا کلا نازکولو ایک و

 الط ةنزو هاجنو دص راهچو دنتفر ریفواهب ناهیلس ناکدنب اب ناشیاو داتسرف یو
 + دندروآ ءاشداپ ناییلس یارب هتفرک اجنازا

 هسس

 باب

 تایرطعب هکینارتشو میظع رای بکوم اب دیش اینایلس ءزاوا ابسذکلم نوجو
 ناحتلا لثاسب ازنیلس ان دما ملشرواب دوب تش راب اھبنارک یاهکتسو رایسب یالطو
 ناملسو + درک وکتنک دوب شلدرد هچ رهزا یو اب دیسر نامیلس دزن نوچو هدک

 نرایب شیارب هک دنامن یخ نامیلسزا یزیجو دوم 7 ارشلئاسم مام

 "رس ماعطو × دوب هدرک انب هک ارٌناخو نامیلس ت تکح ابس "کلم نوجو + درکن

 هک ارتنیز و ناشیا سابلو شنایقاسو ارشنامداخ سابل و مظنو شادن سلجو را

 ارهزاو 2 شکر ٭ دناغ وارد رکید د حور دید دمايمرب دنوادخ ةناخ ن 3

 مدماین عج تسار مدینش وت E راک ٌةراب رد دوخ تیالف طلا

 EUS DEY ا ا

 اشوخو وت نادرم لاح اشوخ + ءدوزفا مدوب تيش هک یربخزاو هد ید مالعا

 قاب دوو دنتسیایه تیم و نیا لا ۸

 ۳ e 8 تسود د ار وت e چ ه یوشن شدا تب

eارتلادعو یرواد ات تسا هدون بصن ناشیا نهاشداپ رب ارت ها  



۳ 

۲ 

 یاهکنسو هدایز دحزا تایرطعو الط ۂنزو تسیبو دص هاشدایبو ٭ یروآ ا

 چ دشن دید زکره داد هاشداپ نامیلسب ایس کلم هک تایرطع نيا لثمو داد اهنارک

 لدنص بوج دندروای ریفوازا الط هک ناییلس ناکدنبو ماروح ناکدنب زينو

 دنوادخ ةناخ هح اههنیز لدنصبوچ نيازا هاشداپو + دندروا امنارک یاکنسو
 نامز رد نازا لبق انآ لثمو تخاس ناینغم یاری اطبربو اهدوعو هاشداپ هناخو

 هتساوخ هک اروا یوزرا ااا هکلمهب هاشدای ناییلسو + دوب نشن ثید ادوهب

 دوخ تیالوب شناکدنب اب سپ دوب e هاشداپ یارب وا هک ها یاوس داد دوب

 دصشش دیسر ناییلسب لاس كيرد هکالط نزوو *  تفرب هدوف هجون

 حی و دندروآ ناناگرزابو نارجات هينا یاوس + دوب الط ةنزو ششو تصشو

 نامیلسو + دندروایم نامیلس یارب نقنو الط اهرونک ناکاحو برع ناهاشداپ
 ۱ ۱۰ سره یار هک تخاس ینکچ یالط ید تشیودهاشداپ
 ٠ هک تخاس ك یالط كابل .دصیلو دشاتو
 هاشداپ و : لکنج ناخرد اراهنا هاشداپو دش هدرب راکب الط لاقثم

 یزادنبابو هلپ شش ارتختو * دیناشوب صلاخ رزب ااو تشاس جاعزا یگرزب تخت

 دوب تسد شیسرک یاج دزن فرطناو فرطنیابو دوپ هتسوېپ تخت هک د وب نیزز

 نارب فرطناو فرطنیازا ریش هدزاودو + دندوب هداتسبا اتسد یولهپب ریش ودو
 ئاغو +دوب نشن هتخاس نیا لثم تڪلم چهرد EE ا

 رززا لال لکنج ةناخ فورظ “یاو الطزا هاشداپ نامیلس یندیشون فورظ
 هک دوب اهیتشک ارهاشداپ هک ریز ماین باسح جمه نامیلس مایارد نانو دوب صلاخ

 دنآیم هبنرکی لاس هس ره یثیشرت یاهتنکو تفریم شیشرتب ماروح ناکدنب اب
 تلودرد هاشداپ ناییلس سپ +دروآی اعسواطو اهنومیمو جاعو عنو الطو

 اهروشک ناهاشداپ یاو کرو اهروشک اهاثداپ عیج زا تکی ۳

 ییرهو *دنونشب دوب هداهن شلدرد ادخ هک ارینکح ات دندیلطیم ارناییلس روضح 4

To 

 ایساو تایرطعو هاو توخرو الط تالار شن تا زا اردوخ ٌةیده ناشیازآ

 روخا رازه راهچ ناییلسو +دندروایم شلاسرد ارلاس ره تمسق ینعی اهرطاقو



 Ao ۳ مایا خراوت مود باک

 نیمز ات (تارف)رهن زا نراهاتداب عیربو + تشاذک ملشروارد ءاشداپ گو 1

 انس لثم ملشروارد ارقن هاشدابو + درکیم ینازکحرصم د ج و ناینیطسلف ۷

 ابساو * تخاس نا وارف تسارحرد هک غا لوا بوج لثم ارداز ا نر بوچو ۸

 لوازا ناییلس عیافو " هیقب اماو + دندروآیم ككلام عیج زاو رصمز | ناییلس یارب

 ىۈدەي یایّور ردو ینولیش یایخا توبن ردو یبن ناتان خعراوت رد 1 ایا رخآ

 ملشروارد لاس لوج ناییلس سپ ٭ تسین بونکم طابت نب ماعب م عبري رب ةرابرد یار ۰

 رهشرد ارواو دییاوخ دوخ ناردب اب نامیلسو + درک تنطاس لی یاترب ۱
 ب دش هاشداپ وا یاجرد ماعبحر شرسپ و دندرف نفد دواد شردپ هک نر :

 مهد باب

 داس هاشدای اروا ان دندما کشب لیئارسا یا هکاریز:تفر مکشب ماعجرو . ۱

 ناییلس روضحزا هک دوب رصبرد زونه واو) دینش ایا طان نب ماعبری نوچو ۲
 هداتسرف ناشیاو × دون تعحأرم صعزا نا یا هدرک رازف ا ۴

 * دنتنک هدرک ضرع ماعبح ربو دندمآ لی اتمام مای کیا تا ایا

 نیکنس غویو اردوخ ردي تنع "یدنب نالاوت اما تخاس تخ ارام غویي وت ردپ 4

 هسزا دعب تفک ناشیاب وا «درغ محار تبیج | شورا کلاس دامن ا کوا 0

 تا نیحرد هکیاشماب هاشداپ ماعبحرو + دنتفر ناشیاو دقات نم دزن زاب زور 71

 دینیبیم حالص هج امش تک درک تروشم طنداتیایم یو دروضح نا فرد

 ینابرهیم موف نیا اب رکا دنت دنتنک هدرک ضرع واب ن اشیا * مهد باوج موق نیا: هک ۷

 وت نب تاقوا ةشيه اناه یئوکزیوالد ناخ ناشیا ابو یک یضار ارناشیاو یئاغ
 اب هکیناناوج اب و درک كرت دنداد یوب هک ارخعاشم ت و اانا دوب دنهاوخ ۸

 اغ تفک ناشیابو + درک تروشم دنداتسیابم شروضحو دندوب هتفای تّیرت وا

 هک اریغوب دناهتنک هدرک ضرع نء هک مهد باوج موق ا کن حالص هج

 اروا دند وب هتفاپ تمیرت وا اب هکیاناوجو ۱ سا هداهن امرب تردی

 LL حر ترد دناهتفک هدرک ضرع وتب هک موق ناب دتنک هدرک باطخ

 i RE انا تم اخل

 ۰ سا



 ۱ ما حراوت مود یانگ ۸

 هدایز اراش تو اما تس | هداهن شرب ینیکنس خوب مزدب لاحو ۲ تس ارتتفلک 1

 ردو × اببرفع اب ارایش نم أما دوغیمهیتتاههنایزات اب اراش مردی « دینادرک مهاوخ ۱

 د وب هد ومرقو هتفک هاشداپ هکیوخ دندمازاب مامیخر دزنب موق اق اعبر موس زور

 ماعبخرو داد باوج یب | ارموق هاشداپو × دیازاب نم دزن موس زوررد هک 5

 باطخ ارناشیا ناناوج تروشم قفاومو + درک كرت ۳ ارخحماشم تروشم هاشداپ 34

 ِ 2 هدایز ارنا نم ما هاست ارایش ا ی 5

 E e کرک E E. n و

 هاثدای هک دندید کارا اق < نوچو نایک تیات دوب هتفک طابت نب ماعبریب 1

 هچ دوادرد ارام < هداد باوج ارهاشدا ي موق ءاکنآ 9 باجا ارناشیا

 ه دن ورب دوخ یاههمیخم داما یا « مراد یبیصن هاش 6 تس ڪش

 شیوخ یاههمنخم لیارسا میان سپ قشاب هج وتم کوج هنا دواد یا لاح

 LAA ناشیارب ماعبحر ۳ ادوهب یاهرهشرد هکیلئارس ۱ ی اما + دنتفر

A۸۳ کا اروته,هاشداپ ما ماعبحر سپ چ دهمشیم  

ET oTوس دوخ بار عرب هدون لیت هاشداپ م  

 + دناهش صاع دواد نادناخرب زورماب ات لیئارسا سپ ٭ درک ر ارف ملشریابو دش

 o یص

 ۷ ی

۹ 
 ےس

 مدزای باب

 TT OT ازه داتشهو دص دش ېلشروا دراو ماعبحر نوچو ۱

 ماعبحرب TRS ویو ادوهي نا ا

 ۷۹ e نیماينبو ادوهیرد هک ن یاس ۱ en دو ۳« 0۳

 ره دا كنج دوخ ناردارب ابو دیئايمرب دیوکیم نینچ دنوآدخ ا رکی هدرک 4

 مالک ناشیاو تسا كش نم بناج زا رما نیا هکاریز ددرکرب دوخ ناخ سک

 نکاس ملشروارد ماعبحرو  دنتنکرب ماعبرب دضب نتفرزاو دندینش اردنوآدخ
 طم

 تایی رک جوو ماتیعو محم تیب سپ *تخاس ادوھیرد رادراصح یاهرهشو دش



 > ی

۳ 

 AY 1۲ ما ران مود اک

 هني زکو شیکالو مارودأو و هنبرمو ٿجو * مالڏعو وکوسو روص
 2 کو

 نېم ابو 2 نوچ ê هڪ ی مجد ااو 2

a E E ادر یرہش ره ردو E 

 دندوب لیئارسا ا هکینابوالو نانهاکو بدندنام وا اب نیمایب و ادوهب ی
 هنالماو اهرهش یضارا نایوال کاریز » دندش عید درب دو هو ما  ۱ ۰ ِ ۶۵ ۰۱ fز : ۰ 0 ۶

 تنایکرا ارناشیا شارسبو بی هکنوخچ ندا ملشرواو دوبی هدرک ارت رخ
 اشوبدو دنلب یاهناکب . ةه دوخ یازب یاو چ دندوب هدرڪ جارخا

 یاهلد هکننانآ ناف اه درک نیعم نانهاک دوب هلخ اتم کی اههلاسکر و

 ارا طایتنا شام وا دندوبا حا لرغش ںی رایاد هوهب بلطب اردوخ

 ےس نم چ دننار ذکب ینابرف دوخ ناردب یادخ هوهب یارب ی ارا

 e دندرک تّیوقن ل ا رنامیلس نب ماعبحرو دننخاس مع ارادرهب اد

 نب توتری ربخد ةّلح ماعسحرو ۳ ا كولس ناميلسو دواد قیرطب لا
 طب نار لن ی ر یارب ولو تفکر رگ نب بایلآ ارتخد لیاعباو دواد

 یزرب واو تفرک ار مولاتبآرعخد 4 عم وازا دعب و +دئاز ابّرشو شوجي

 می جزا ارمولاشنا رتخد کعب ابرو ٭ دباز ا و ارب رو یاتعو | ا کو

 هتقرک هعنم تصشو نز كج کاریز تشادیم تسود هدابز دوخ یاههعتمو نانر

 اراکفم رسپ ی ماعبحرو * دوم دیلوت رد تصتو رسپ تشهو تسیبو دوب

 بص یهاشداپب اروا تساوخم  هکاریز تخاس سبئرو رورس شناردارب نایمرد

 عیچرد نما ادوهب دالب نقد اردوخ نارسپ هه هدو راتفر اتفر هتالقاعو + فا

 نانزو داد رارق رایسی "هقوذا ناشیا یاربو تخاس قزرفتم رادراصح یاهرهش

 + تساوخ رایسی

 مدزاود باب

 لیارسا یان ابوا تفاب تبوفن شدوخو دیدرکر اوتسا ماعبحر تنطلس نوچر

 هاگداب قشیت ماعیحر تنطلس خم لاس ردو چ دندو ك اردن دنوادخ



  AAمایا خر اوت د اا ۱۲

 تسیودو رازه اب ٭ دندوب تش یصاع دنوآدخرب ناشیا هکاریز دمارب ملشرواب رصم

 نایشبحو نایکسو نایبولو نابرصم زا ک یخو راوس رازه eh هبارع

 ملشروابو تفرک ارادوهب رادراصح یاهرهش سپ ا دندمآ شهاره

 ملشروارد قشپش سرتزا هک ادوهب نارورسو ابحر دزن ی بن یایعمشو + دم

 نع سی دیدرک كرت ارم امش دیوکیم نبدچ دنوآدخ ۰ تفک ن اشباب تم دندوب عج

 عضاوت هاشداپو لیئارسا نارورس هاکنا ٭ و مهاوخ كرت قشیش تسدب ارامش زین

 دناهش عضاوتم نانیا هک منا دنواذخ دخ نوچو + تسا لداع دنوادخ 2 دخ دنتفک هدوف ۷

A 

۹ 

 ؟ ےس

 كاله ارناشیا دناهدون عضاوت ناشیا هکنوچ تفک نش لران ایعهشرب دنوادخ مالک

 یا نما بلضخو داد مهاوخ یصالخ ینامز كدنا ارن :اشیا هکلب در

 نم یدنب ات دش دنهاوخ وا تنب ناشيا نکب » دش دهاوخن هر ملشروارب

 یاههنازخ كارب ملشرواب رصم هاشداپ قشیش سپ * دننادب ارن اج كلام یدنبو

 یاهریسو تشادرب ارزیچ ههو تفرک ارهاشداپ هناخ یاههنازخو دنوآدخ هناخ

 نبجغرب یاهرپس ایا ضوعب هاشداپ ماعبحرو + درب دوب هتخاس ناییلس هک ارالط

 دند رکی ی ینابهاکن ارهاشداپ ةناخ رد هکینارطاش نارادرس تسدب ا

 كيل: نارطاش دشبم لخاد دنوآدخ دیو هناخ هب هاشداپ هکیتفو رهو د

 مشخ دش عضاوتم وا نوجر * دندروایم زاب نارطاش "ی | اهناو دنتشادیمرب

 ۱۳ عرب ادههیردم دراسن كاله لكل ار فا تشكر ولزا بو دخ

 ماعبحرو چا یوق ملشروارد ارنتشیوخ دات ماه تو دش

 طابسا مازا انا دنوآدخ هک ملشروا رهش ردو دوب هلاکیرب دا 9

 شردام مساو د ا لا ننه دوا کب نارد ار ورخ مسا ان دی ر لاش

 بط ق مس اردنوادخ دخ هکاریز دب دیزرو تراز واو *دوب وع هيمن

 جراوتو یبن یایعمش جراونرد اهن اب ماعبحر رخاو لوا فض اماو * دوم

 كنج هتسوپپ ماعبریو ماعبحر نایمردو تسین بوتکم ن یوذع پاسنا

 شرسپو دش نفد دواد رهث ردو دیباوخ دوخ ناردپ اب ماعبحر سبب جم

 تنطلس شیاجم ای



 ۰ ےک

 ۸۹ ۱5 مایا خیراوت مود باتک

 مدزیم باب

 ملئروارد لاس هس + دش هاشداپ ادوهبرب ای م ار طالت ممدج لاو

 سون نایمردو دوب هعیجزا لیشروا رتخد باک ۳ 3 درک یهاشداپ

 درم رازه دص راهبچ ینعی هدومزآ كنج ناعاج زا ی × دوب كنج

 قوف ناعاج هک نیزکرب درم رازه دصتشه اب ماعبريو دید كنج كرادن نیزکرب

 مارفا ناتسهوکرد هک مارابص هوکرب ااو دوم یار فص ارکنج یو اب دندوب

 دینادیف اش ایا + دیریک شوک ارم لیئارسا * یاو ماعبرب یا تفک نش اپرب تسا

 دا ات نیکندهع اب شازی دوا دارایی تماس ابا سا یا کت رک

 دوخ یالوم ربو تساخرب دواد نب ناییلس كنب طابت نب مادبریو × تسا هداد -

 نش ج یو «دزن ندوب لاعیلب نارسب هک هدوپب نادرمو +دیزرو نایصع ۷

 قیقرو ناوج معبر هکیماکنه دنداد توفت نامیلس نب معبر دضب ارنتشیوخ
 تشاعاس اب هک دیربیم ناک نالا اشو × دون تسناوتیف تمواقم ناشبا ابو دوب بلقل
 یبیظع کاو دون دیناوت هلباثم تسا دواد نارسپ تسدرد هک دنوادخ

 اش اب تسا هتخاس نایادخ یاجم اش یارب ماعبرپ هک الط یاههلاسوکو دیشابیم

 لشمو دیدومن جارخا زبن ارنابوالو نوراه ینبزا اردنوآدخ هک ایش ابا ٭دشابیم
 کا ارتشی وختو دا لک رو دیوان نانهاک دوخ یارب اهروشک یاهموق

 لعاب او چ دوشیم نهاک دنتسین نایادخ هکییاهنا یارب داف کت جوف تنهو

 اردنوادخ نوراه نارسپ زا نانهاکو ماهدرکن كرت ارواو تسا ام یادخ هوهب

 یاپبنابرق ماش رهو حجم رهو + دنلوفشم دوخ راکرد نایوالو دنکیم تمدخ

 دن یم رهاط رر هبدقن نانو دننازوسیم دنوآدخ یارب رطعم روجمو یتتخوس

 یادخ هوهب یایاصو ام هکاربز دنکیم نشور بش ره ارشیاغارچو الط نادعمشو

 تسا سیئر ادخ ام اب كنباو ٭ دیاهدرک كرت اروا اش اما مرادیم هاکن اردوخ

 لیئارسا ینب یا سپ هدنزاونب اش دضب ات دنتسه زاوا دنلب یاهانکاب وا نانهاکو

 و ۳ دک ی دوخ ا ۳
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 ۱ مایا خیراوت مود باتک 4

 بتعزا مو شیبز | مه كنج كنيا دنتسیرکن ادوهب نوچو +دوب ناشیا بثعرد ۶

 ها × دننخاون اراها انرک نانهاکو دندوغ هئاختسا دنوآدخ دزن سپ دوب ناشیا 0

 ۱ ا درم نادرم رج یک د عفاوو دندروارب دنلب كناب درب
 روضحزا لیئارسا یبو +× داد تسکش ادوهبو ایآ ر وضح ارایئارس اا

 اانا وا موقو ایاو +دون مسن اوا اال ارا اتو ماد کف ادیت

 لونقم لیئارس | زا نیزکرب درم رازه دصناپ هکنانچ .دنداد تسکش ییظع ةمدصب

 ۱ ادیت يودع للذ تقیناوح(لقاره | نب سپ *دنداتفا ۸

 یاهرهش هدون بقاعت اه یی : ااو × دندیدرک یوق دندوف لوت دوخ ناردپ ۰

 ایی ا ن اوا اف ای را شی اتم
 ایاو درم هک دز اروا دنوآدخو دیناسرن م توق رکید ایا م ۳۳ ماعبریو

 دیو نشد هدون او رنب ودو تسییو تفرک د دوخ یارب نز هدراهجو دشیم

rتو کس ست یو دع سر دمرد وا لاعاو راتفر زا ای يا عیاقو هب هیقب سپ 8  

 + تسأ

٦ 

 ےس ۷

 مدراهچ باب

 NE دندرک نفذ دواد رېشرد ارواو دییاوخ دوخ نراردپ اب او
 هک ارهجتا مو × تفای ار لاب هد جز هوا کک دش هاشداپ شیاجرد

 یاناکمو بیرغ یاه ذمو +× دروایم اب رب تسارو وکین شیخ هوهب رظنرد

 هک دومرف رما ارادویو + دوم عطق ارمروش شاو تسکشب اراتبو تشادرب ارد

 یاناکمو :دنراد هاکن اروارماواو تعیرشو دنبلطب اردوخ ناردپ یادخ هوه

 ی بو 4 ےک

o 

 یارآ وا بیس تکلم سپ درک رود ادوهب یاهرهش عیجزا ارسش لیئاقو دنلب
 نآ ردو دوب مارا نیمز هکاریز دوغ انب ادويرد رادراصح یاهرپشو + تقای 1

 تفک ادوبو × دیشخ تحار اروا دنوآدخ هکنوچ درکن كنج وا اب یبک اهلام ۷

 اوا یوم

 « تساام یور شیپ نیمز مانیبلط اردوخ یادخ هوهب : کنوچ ارز +مزاسب ۸

 دندو انب سپ «تسا ںیم تحار فرط ره زا ارام واو مدون باط اروا



۳ 
 سس

 0 ی

 سس

 ممه

 13۱ 0 مایا خعراوت مود باتک

 رادمزینو رادرپس رازه دصیس نعي ادوپهیزا یرکشل "۳ × دندش بایماده

 نادرم اهنیا عیج هک .زادناربتو رادربب اره داتشهو تسیود نیماينب زاو تشاد

 دضب وب ۳ هاپس ا رازه اب شبح حراز 5 Ek چو

 ۳ بی E دو

 کد ناكر اب هب ای ع En نداد ترصن دنوادخ یا تفک تناوخ

 ابو مرادیم لاو وترب هکاریز امرف تا راس یا س ی

 اس کسب نیما یاد نا ام مع درک ات

 ۳ رانا اراینآ دندوب وا 0 A EE تاب

 روضحم a 2 كنز زی هک دنداتفا ردتنا نایشبح زاو دندو

 هب دندرب هدایز ۳ Eh دنتفأی ی

 هر ِ تمینخ کار سر سو ون جرات ۱ ا 2 ا

 ملشرواب هتشادرب ارنارتشو ناوارف نادنفسوکو دندز زین اریثاوم یاههمخو

 + دندرک تعجارم
 تست حس

 قو باب

 ی کا اروا E ا ا

 ا E یدیدم تدم لیئارساو * دون دهاوخ كرت ارایش وا دیک

 لد ۱ یادخ ه ی وسب دوشیایکنترد نوچ اما + دندوب تعیرشیو ملعم

 لوخدو جورخ کره ةهج نايزنآ ر دو × دنتفای ار وا دندیلط ار وا هدون تشکزاب

 یوفو * دوبیم اهرونک کس عیجرب تخم بارطضا هکلب دوبن تینما چه درکیم

 تاتو مق رب ا ادخ هکنوچ دندشمم كاله یرهش زا یرهشو یوقزآ

44۴ 



 ۱1 مایا خراوت مّود باتک 1۹۳

 لاعا ترجآ کاریز دوشن تس اھل یاهتسدو دیئاب یوق اش اما + تخاسیم ۴

 اریبن دیدوع (رسب) تربنو ناتخ نیا اما نوچ سپ *تفای دیهاوخ اردوخ ۸
 هکیاهرهش زاو نیماينبو ادوپب نیمز یماعزا ارناساجر هدون تیوفت ارنتشیوخ دینش

 قاور یور شپ هک اردنوادخ حدمو درک رود دوب هتفرک مارفآ ناتسهرکرد

 یمو مارفازا هک ارنابیرغو نیمابنبو ادوهب یاو +دون ری دوب دنوادخ ٩
 نوج لیئارسا زا ییظع هورک ریز درک عج دندوب نکاس ناشیا نایمرد نوعمشو

 لاسز | موس هامرد سپ یادت وب دوبیم وا اب ع نايا یادخ هوهی هک دندید ۱.

 رازهبتفهو واک دصتفه زورنآ ردو +دندش عج و 2 تنطلس مدزناپ "۱

 یاغو لد یاتبیو *دندوم جد دنوآدخ یارب دندوب درو کیش زا دنفسوک " ۱۳

 هکینکرهو +دنیامن بلط اردوخ ناردپ یادخ ءوهب هک دنتسب دهع دوخ ناج ۳

 هاوخو درم هاوخ كرزب هاوخو كچوک هاوخ دیانن بلط ار لیئارسا یادخ هوه
 تتوآدخ یارب اهتوبو اهانزکو ینامدا زاواو دلب یادصبو دوش هتنکنز ا

a loدوخ لد یاب هکاریز دندش نامداش مق نیا ببسب : اتو اتو  

 دنواتخو دنتفای اربو دندیلط مات یدنماضرب اروا هگنوچو دندوب هدروخ ممق

 هکلمزا ارکعم دوخ ردام ؛ادای انآ یو + داد تینما فرط ره زا ارناشیا ۲

 عطق اروا لات اساو دوب هنخاس نبشآ ةهجم لات و | هکاریز درک لوزعم ندوب
 نايمزا دنلب یا اڪم اما *دینازوس نوزدق یداورد هدرک دروخ ازناو دون ۷

 ۳۳9 بسم لماک شنای یاد اسآ لد یکی دشت هارب ناسا ۸

 فورظو الطو مشنزا هوم فقو شدوخ هک | ارهجناو هدرک و شردپ هک

 ۲ دوبن كنج اسا تنطاس مجنو HS د دنوآدخ ةناخع ٩

 مدزناش 2 اش باب

 FÊ ا ادوپبرب لیئارس  هاشداپ انب اسآ تطاس مشو یس لاسرد ام ۱

 ااا ک8 اک کاب

 هاشداپ ا هتفرک هاشداپ ةناخو دیا اک یاههنازخزا ارالطو مرقن

 نم ردپ نایمردو وتو نم نایمرد »* تنک هداتسرف دوب نکا اس قشمدرد هک مارا ۴



 0 ۱۷ مایا ۓتراوت مود باتک

 هک اریدهع سپ مداتسرف وت دزن الطو مرقن كنيا ه تسا هدوب دهع وت ردپو
 ۱ اه اب اما راھ دورب نم درن زا وا اف نکشپ اعراب لاخر ایم

 نوع ناشیاو داتسرف لیئاسا یاهرهشرب اردوخ جاوفا نارادرس ر تیاجا
 رني E نوچو + دندومن رخت اريل اتفن ةنازخ یاهرهش عیجو مام لو نادو

 یا هاشداپ اساو +داتسیا زاب دزکیم هکیراکزا هدرک كرت | رهمار ندو انب دینش

 دنتشادرب درکیم انب اش هک ارنا یاوچو هار یاهکنس ناغیا هدوف عج أر د

 دیه بازده “ام; ا TE ار هفصم و عجواو

 یو موم اوت تنک اریو قما ادوهب

 نایشبح ۳ × تفای ییاهر وت تسدزا مارآ هاشداپرکشل ةهخیاز ۰| یدوشن لکوت

 اما هدنتشادن هدایز دحزا ناراوسو می 5ز هلو باس نکا نانا و

 دنوآدخ ناشج هکاریز × دوف ملمت وت تسب رانا یدومن لکرت دنوادخرب هکنوچ
 تبع هل والا اغا ل کادر : ارشیوخ توق ات دنکیم ددرت ناهج ماترد

 راتفرک اهکنجرد دعبب ن نیازا اذهل یدو رات اتفر هناقجا ر اکنیا ارد وت هدزاس نایاع

 هک اربز تخادنا نادنزرد روا هدون بضغ یار نارب 2 اما نت یهارخ

 ۳ یقعبرب اا تقوناه ردو دش هلخورفا یوربوآ مثخرم ۱ نیازآ

 ینسا بوتکم لیئارساو ادوپی ناهاشداپ ت e لوا عیاقو كنياو

 ۳ وا ضرمو دش ضر وا ا یضرم انآ تبطاس رر ی لاس ردو

 سپ

  تفاي ۳ دوم رايا کیو لھچ ۳۳۹ دنیا شب درب ناو
 هک هخدرد ارواو دندرک نقد دوب ننک د واد رهشرد دوخ یارب هکر نتشد ارواو

 هکاربو دنتشاذک دوب كش هنخاس ناراطع تحنصب هک طونح عاوناو تای طع زا

 « دنخورفارب مظع تیانییتآ یو
 مته باب

 داد تیوقن لیئارس ]تین اد ق دش هاشداپ وا یاجرد طافاش وی شرت

 ردو ادو نیمزرد نالوارقو تشسا تک ادوپ رادراصح یاهرهیش یارد نایهاپسو



 یا

 و

۸ 

 ۰ یھ

 ۱۷ مایا خراوت مود بانک 12

 دوبیم طافاشوهب اب دنوآدخو × داد رارق دوب اک اا هک را یاهربش

 × دونین بلط ملعب زاو درکیم كولس دواد دوخ ردپ لا یاهتب طرد هکاریز

 + لیئارسا لاعا قفاوم هنو دومنیم كولس یو رماوارد تیبلط ارشیوخ ردپ یادخ کلب

 طافاشوهب یارب ایاده ادوهب اتو تخاس ر اوتس ۱ شتسدرد ارتطاس دن وادخل سپ

 دش عیفر دنوآدخ یاهتیرطب شلدو × درک اد یظع تمئحو تلودو دندروآ

 تنطاسزا موس لاس ردو *درک رود ادوپیزا اراهنیشاو دنلب یاهناکم زین و

 ات داتسرق ارایاکیمو ليو ابرکز و ایدیوعو لیا ینعب ب ارشیوخ نارورس دوخ

 اينو ایعمش نمي نایوالزا یضعب ناشیا ابو × دنهد مع :ادوهی یاهرهشرد

 هک ارانوذا بوتو ایوطو نوا نانانوهیو تومآرییشو لیئاسعو ایدبزو

 ادوهبرد ناشیا سپ + ارهنهگ ماروپ م روب و عیشیلا ناشیا ابو داتسرف دندوب نایوال

 شدرک ادوهب یاهرهش هه ردو دنتشاد دوخ اب اردنوادخ ةاروت رفسو دنداد مع

 فارطارد هک اه ا هرب دنوادخ شرنو * دندادیم ملعن ارموق هدرک

REناینیطسلفزا یضعبو *دندرکن كنج طافاش ویلا ات درک لوس  

 دصتتهو رازیتنه یشاومزا زین اهّرعو دندروآ طافاشوهب یارب ارهبزج "رنو ایاده
 رایسب هدومن قرت طافاشوپب سپ × دندروآ وا یارب رن زب دصتفو رازهتنمو چ
 ادوهب یاهرهش ردو + دوغ انب سو ۰ هنازخ یاهرهشو اههعلفو دش كرزب

 + تشاد ملشروارد یوق ناعاجتو هدوسزآ كنج نادرمو درک رایسب یاهراک

 ا 4 تتسا ن ناتا یابا ناخ صبر ناشیانراشو

 دعبو + دندوب یوق عاج رازه دصیس وا ابو دوب هتذآ ناشیا سیر هک هرازه

 دعبو *دندوب رفن رازه داتشهو تسیود وا ابو دوب سیر ناناحوهب وازا

 وا ابو دوب هدرکر ذن دنوآدخ یارب ارنتشیوخ هڪ دوب یرکز نبا ایسعوازا
 وا ابو یا چ اک عادی نیماينب زاو * دندوب ٌوق اجر ازه تسیود

 دص وا ابو دوب دابا زوهب واز زا دعبو ا رفن رازه تسیود

 هار دندوب هاشداپ مادخ نانیا + دندوب كنج یایهم درم رازه داتشهو
۳ 

 + دوب هداد رارق رادراصح یاهرهشرد ادوہ یایرد هاشداپ هکینانآ



۱ 

 1 ۱۸ مایا راوت مود باتک

 مده با

 + دوم ترهاصم تا ابو تشاد ییظع ی تلود طافاشوهیو

 دندوب شهاره کفش یارب داور e PEE دعبو

 تنومارب,شدو یاره هک دون ضیرحن ارواو دون ا ناواکو نادن دنفسوک
 ۳ تنک ادوهب هاشداپ طافاشوی لار ۱ هاشداب ات ۱ سپ اا , داعلج

 نوچ نم موقو وت نوچ نم هک داد باوج وا دنا یهاوخ داعلج تومارب نم هاره

 تنک لیئارسا هاشداپب طافاشوهیو + تفر مهاوخ كنج وت هارهو میتسه وت موق

 رنن دص راهچ لیئارسا هاشداپو + ییاغ تلئسم دنوآدخ مالکزا ناو رطل

 نازا نم اب مورب کنج یارب داعلج تومارب ابا تنک ناشباب هدرک مج اینازا
 * دون دهاوخ ملست هاشداپ تسدب ارنا ادخو یارب دنداد باوج ناشیا متسیازاب

 ا اکا ان تست هو اچ ا د انا یا 1

 ۰ ت

 وا هطساوب هک تسهرکید درم .كي تفک طافاشوهس لیئارسا هاشداپو » مئا ۷

 ینوکینب نم ةرابرد هکاریز مراد ترفن وازآ نم نکیل درک ناوت تلتسم دنوآدخزا

 طافاشوهبو دشاببم الع نبا اباکیم واو یدبب تاقوا شی هکلب دنکیف تون زکره

 اردوخ نلیارس هجاوخزا یکی لیئارسا هاشداپ سپ ٭ دیوکن نینچ هاشداب تفک ۸
 طافاشوپیو لیئارسا هاشداپو ٭ نکرضاح یدوزب ارال نبا ایاکیم تفک ن ناوخ

 نهد دزن عیسو یاجرد شیوخ یسرفرب نیشوپ اردوخ سابل یی ره ادوپب هاشداپ
 ۱ ایتدصو د کلم توین ناش روضح اينا میجو دند وب ها هزاورد

 ۱ 1 OL دوخ یارب نیا یا تک ۱

 داماج تومارب دنتنکیم هدرک توبن اینا عیجو و یاوخ اهنیا اب

 هکیدصاقو + دون دهاوخ میاسن هاشد اب تسدب | انا منو اد هک و او مر

 ابرد نار كب ایبنا كنا تفک هدرک باطخ اروا دوب هتفر ایاکیم ندیلظ یاب

 + وکب وکین نخسو دشاب ناشیازا یکی مالک لشوت مالک سی دنیوکیم وین ءاشداب
 مهاوخ ارناه ا نم ى هچناره هک مس هوه هوهب تای داد باوج اناکتم ۱

 تومآرپ اب کس کا تذکر رم هاشداپ دیسر هاشداپ دزن نوچ سپ ډا تفگ ۱



 ۱۸ مایا ت رازن مود باتک 1

 دیوش زوریفو دیئارب تفکو ا متسيازاب نازا نم اب مورب كنج یارب دامأج
 مدب سفارت هبنرم دلج جم کک اش هاشداپ حتما و ۱0

 لثم اراثارسا مات تفکوا + یئوکن نب تسا تسار هچنازاریغ هوهی مساب هک ۲
 بحاص ایا تنک دنوآدخو مديد كکارپ اه رکرب دنرادن نابش هکینادنفسوک

 طاناشرهب لیئارسا هاشدابو × ددرکرب دوخ "هنافم یتمالسب نک سبد دنرادن ۷

O ۸ىلپاغ ا × یدبب هکلب دنکین تّوبن یئوکینب نم ةرابرد هک متفکن ارن  

 ترش نا E تو مد نم 1 د مالک

aروطنیاب هدادیاوج ۳ دنفیب داعلج تومار ردو دورب | 1 یاب  

 روضح نما نوریب (دیاپ) حورناو +دوف لکت روطناب یرکیدو دنار نخ ۲۰
 وا +زیچ هچ تفکاریو دنوآدخو مکیم اوغا اروا نم تفکو داتسیاب دنوآدخ ۲

 وا دوب مهاوخ بذاک حور شیایبنا ناهدر ردو زا نوری رک اوج

 نا سہ کب نیچو ورب سپ تسناوت ی ماوخو درک نو لر

 دز ایاکتم راسخرب نما ی | ایقدص هاگنا 0 هتفگ دب نفس ۳

 + دیوک نفس وت اب ات تفر ون یوسب نم دزن زا دنوآدخ دخ حور هاز : مادکب تنکو

 ازنآ یک ناهنپ اردوخ 2 لخاد یوردنا د كئيا ۳۳ تاک ۳4

To۳ واو دب کیا 5 تی ِت دید ت  

e۳9 ٭ مدرکرب 9 هک ی نانب | ۳  

 یا تنکو تسا هدورغن کت نم | و تک تشک مال مقالات کا تک

 ادوهب هاشداپ E ا اش کھ ۳۸

 ۰ نم او 0 داعلج ت تومارب ۳۹

bs + ` ۳۱ و  

 . كنج طتف لیئارس ال هاش دا ۱ را هنو تاجک به تیک هدومرف رمآ



 1Y ۱٩ مابا خراون مود باتک

 هاشدات نیلام تدرب ناک ا ارط اف شوی اههبارع نارادرس نوچو +دئان ۱

 دشت دای طافاشءعیو دنیاغ گنج وا اب ات دندش اب ادا نشت تعبا زسا

 نرارادرس نوجو چ دینادرکرب وازا ارناشیا ادخو دون تناعا اروا دنوآدخو ۲

 ناک یک اما +دنتشکرب وا بقاعتزا تسین لئارسا هاشداپ هک دندبد اههبارع +

 نار هباّزعب واو دز هرز یاهلصو نايم ارلیئارسا ءاشداپ نینک ضرع نودب اردوخ

 هنر هکاریز ربب نوریب رکشلزا ارمو نادرکی اردوخ تسد تفک ج

 تہقو ا لباقم شا هبازعرد ارا هاشدایو دش نئ كاج اوا ردو ۶

 درر تاب

 ا پد + تشکرب یتمالسب میاشرواب دوخ هنا ادوهب ءاشداپ طافاشوهبو

 کک ادا اد اوچ و یک ق وار

 بضغ ةهخلازا سپ هیراد تسود اردنوادخ نانمشدو یئام تناعا تسبابیم

 یزچسا ر زا یو نیست را
 .نوجو * ؛دون ممصت ادخ بلطب | ردو اتو دک رود را راه کا 3

 مارفا ناتسهوک ان عبش رتبزا موق نامب رکید راب دش نکاس ملشروارد طافاشرهب

 ناروادو + دینادرکرب ناشیا ناردپ یادخ هوهب یوسی ارناشیا هتفر نوری ه

 ناروادیو * داد رارق رهشبرهش ادوهب رادراصح یاهرهش یاترد ینعی تیالورد ٩

 نام یرواق ناصنا یارب هکاریز دیانیم راتف ر هک ا ا تک

 دنوادخ فوخ لاحو < دوب دهاوخ ایش اب ںدون مکحرد واو دنوادخ یارب هکلب +

NEES EUS TIE ETS 

 نایوالزا یضعب طافاشرهب زین ملشروا ردو + 9 یراوخ هوشرو یرادفرطو ۸

 رارق اههعفارمو دنوآدخ یرواد ةهج ارلبئارسا یابا یار زا یضعبو ارنانهاکو

 تناما اب روطنیدب امش «تفک هدومرق رماارناشیاو + دنتشکرب ملشرواب سپ داد ٩

 هک اش ناردارب زا هک یوعد ره ردو * دیئان راتفر دنوآدخ سرترد لماک لدو |

 ښبارفو رماواو عیارش نامو نوخو نوخ نايم دنشابیم دوخ یاهرهش نکاس
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  Aمایا خراوت مود باتک ۲۰

 كیئضخ ادا چ دن وشن مرج دنوآدخ دزن ات دیئاف راذنا ارناشیا دیا اش شپ ماکحاو

 + دش دیهاوخن مرج دیئاف راتفر روط نیباب رکا هدیای امش ناردارب ریو اشرب

 سبئر هک لیئعمسا نبا ایدبزو دنوادخ روما ةه یارب هنهک سیئر ایّرما كنيأو

 متسیب ب اد

 ای هلن اقم یارب , نابنومعزا یصعب ناشیا | و نومع خو ینب نیازآ دعب

 غ وک انکو دنداد ربخ ا سرم ا یصعب و I ا 8

 رم هک رامات e هه ار تب آر اب رد 9 ناز

 تلتسم زا ات دندش عج ادوهبو + درک العا هزورب ادوهب ۳

 نایمرد طافاشوهب و * دنیا بلط !ردنوآدخ > ات دندما ادوپب یاهرهش یامن زاو دتیامن

 تنکو +داتسیاب دیدج نمک یور شپ دنوآدخ ةناخرد ملشرواو ادوپب تعامج
 اها كلام عیمجرب وت ایاو یتسین ادخ ناسارد وت ایا ام ناردپ یادخ هوهپ یا

iSا و و نوت  

 ۱ ار ای ودر منت مون دوخ

 الر س e او ما ار ی هش یک نارد ناد 9

 اب ناو 9 E 3 ماف انا و د دزن

 ۱۳9۱ ا ا هکیتقو ارایارسا هک هریعس هوک لهاو باومو

 + دنخاسن كاله ارناشیاو دندون بانتجا ناشیازا هکلب دنوش لخاد اپناب هک

 فّرصقم ارنآ هک ون تللمزا ارام ات دنیايم کتاب دنناسرم اب ارنا تافاکم ناشیا كا

 دک ماوخن کح ناشیارب وت ایا ام یادخ یا دنیا جارخا هداد ام
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 انا منکب هچ منادیت و فسا قو چی دنییم امر انار کی بلخ هورک تا لبا

 روضع دوخ نارسیو نانزو لانطا ۱ ادوهب یاو * تساوت یوسب ام ناشچ ۳
 نیا ایانب ی نيا ایرکز نب لیئزحرب دنوآدخ حور هاگنا + دندوب هداتسیا دنوآدخ ٤

 وا اس دش لزا تع اج نارد ها شیوا هک یوال یایتتم نب لیثیعی ۰

 دیریک شوک هاشداپ طافاشوهب یاو ملشروا _نراکاسو ادوهب مات یا تنک

 كنج هکاریز دیشابم ناسارهو ن اسرت میظع هورک نیا زا دیزکیم نبنج امشب دنوآدخ
 نانا كنبا ه ديا دورق ناشیا دزنب ادرف »۲ تسادخ ن 1۳ ازا هکلب تسین امش ع و 11

 دیهاوخ لیئورب ِنابایب ربارب رد یدلو یاهتنارد ارناشیا و دنآ دنهآوخرب صیص زارفب

 اردنوآدخ تاجنو دیتسیاب ه داغ كنج هک دوب دهاوخن اشرب تقو نیارد * تفاب ۷

 دیش اش ناکاره ناتو ملشرواو ادوهب یا هدا هاشم دوب دهاوخ اش اب هک

 طافاشوهب سپ ٭ دوب دهاوخ اش هاره دنوآدخو دیوز نوری ناشیا لباتب ادرفو ۸
 اردنوآدخو دنداتفا دنوآدخ روضح ملشروا نانکاسو ادوهیب "یاو داتفا نیمزب ور

 هبادخ هوهب هتساخرب نابحّروق یبزاو نایتاهق ینبزا نایوالو «دندون نجس ٩
 عوقن ناباییپ هتساخرب نادادمابو * دندناوخ جست دنلب زاواب راس ۲۰

 یا دیونشب ارم تنکو داتسیاب طافاشوهب دنتفریم نوریب نوچو دنتفر نوری
 یاینابو دش دیهاوخ راوتساو دیروآ نایا دوخ یادخ هوهبرب ملشروا ؛کسو ادوهب

 ار یضعب موق اب ندرک تروشمزا اب هه دشا بایت اک هک تیروا یاقاا )

 حسن ارتیسودق 3 دنیارسب دنوآدخ یارب هتقر ناس یور شې ات درکن بعم

 نوجو + تسا دادی وا تج ر هکاریز دیئوک دمح ار ناب عید رک ۳

 باومو نود ىب دضب دنوآدخ دندون 2 عورک نتنک و ندییارس ناشیا
 "۳ ناشاو تشانک نک .دندرب هدروا مو ادوهبرب هک ریعس نفس لو

 دوبان ارنأشبا هتساخرب ربع لبج هکسرب باومو نوع ینب هکاریز +دندش ۳
 دادما تکاله راکب اررکیدکی دندش غراف ربعس ناکاسزا نوچو دنخاس كالهو

 دننخادنا رظن هورک نآ یوسبو دندیسر ناب هاگنابنیدب ادوهب نوچو + دندرک ۲+

 دوخ موق اب طافاشوهیو + دوب هتفاین یئاهر یدحاو هداتفا نبمزرب اهشال كني ۰
 اهبنارک یاهزیچو توخرو اوما اهن ن نایبزدو دندما ناتبیا تمینغ نافرک ةييم



 ۲۱ مایا خمراوت مود يانک . ۷.۰

 دایز ردفتبا تمینغو دنربب دنشسناوتن هک دیفرکر دقنا دوخن یاربو دنتفای رایسب

 چچ ةکرب یداورد مراهج زور ردو + دندوبیم تراغ لوغشم زور هس هک دوب ۲۲
 زورما ان ارناکم نا ةهجيا زاو دندناوخ تلرابتم اردتوآد اجنارد ةکاریز دندش

 نافيا مدغم طافاشوهب و ملشرواو ادوهب نادرم عی سپ × دنمانیم ةکرب یداو ۷
 قن دری از ا 5 021 دنور کا مچ ارم ملشرواب هتفکرب امد اش لب

 × دندما دنوآدخ هن اخت ملشرواب اهانرکو اهدوعو اطبرب ابو *دوب هنخاس نامداش ۸

 نانشد اب دنوآدخ هک دندینش هکنوچ دش یلوتسم اهروشک كلام عیجرب ادخ سرتو ٩
 زهزا اروا شیادخ اریز دش مارا طافاشوهب فک ا او تطخ تارا ۰

 هلاس خو یبو دون تنطاس ادوهبرب طافاشوهب سپ × دیشخم تیه افر فرط ۳

 هبوزع شردام مس او درک تنطاس ملشروآ رد لاس خو تسبب و دش هاشداپ هک دوب

 دیزرون فارغا ناز زا هدومن كولس 2 یردب راتفر قفاومو *دوب یش شد

 خب شاد داب يااکم نکیل دو و تا و دنو دنوادخرظنرد هجناو +

 * دندوب هنخاسن مصم شیوخ ناردب یادخ یوسب اردوخ یالد زونه وتو
 خراوت :رد هک ینانح نب ۳۹ او ا ات لّوازا طافاشوهب عیافو ۰ هیئبو ۶

 طافاشوهب نیازا دعبو + تسا بوتکم دشابم جردنم لیئارسا ناهاشداپ ۵

 ا حرط دوهیم راتفر هناربرش هک لئارسا هاشداپ اي ا اد هاشداپ

 اراپیتشکو دون تکراشم یو اب شیشرتب نتفر یارب اپیتنک نتخاس ردو + تخادنا ۲7
 طافاشوهب دضب یناشیرم یوهاوادود نبرّاعلا هاکنا + دننخاسرباج نویصعرد ۷

 هددناب هابت ارت یاه راک دنوآدخ دخ یدش دوم ۳ ۳ وت هکنوچ تفک هدرک توب

 * دنورب شیشرتب دنتسناوتو دندش ا ه تسا

e 
  ۱ارش هود ردو دیار ورخ ارباب طافاتوھیاوا ا ۱

 ّ زهایززعو ابرکزو لیکو ازرع طافاشوهب نارسپو * دش هاشداپ شیاحب ماروهب

 لیترسا نا اب طافاشرهب نارسپ هه نیا هدندوبوا ناردارب ابطقشو لیئاکیبو

  ۲نادراصح یاهرهش اب سیافنو الطو شنا رایسب یایاطع ناشیا ردپو *دندوب
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 ۷.۱ ۲۱ مای خیراوت مود باتک

 * دوب هدازتسخن هکاریز ی اطع ماروهیب ارتتطلس اماو داد نا ادوهبرد

 ناردارب هه هدون ارنتشیوخ دش ّرفنسم شردپ تنطاسرب ماروهب نوچو

 هلاس ودو یس ماروهب نی ریشمشب زین ارلیئارسا نارورسزا یضعبو دوخ

 راتفر وفا ر ا لات تشهو دش هاشداپ هک دوب

 رتخد هکاریز دومن كولس دندرکیم راتفر باخ نادناخ هکیروطب لیئارسا ناهاشدای

 دنوآدخ نکیل + دروآ لمعب دوب دنسیان دنوآدخ رظنرد ناو دوب وا نز باخا

 یوی یغارچ هک دوب هداد عو هکنوچو دوب هتشب دواد اب هکیدهع نآ بیسب
 اوو کرا ااو دوا اا کک وک یک او کک
 کر با درک یارب ناکا نک صاع ادو کر ر

 ارنایموڊآ هتساخرب هاکنابشو تقر شیاههبارع یانو دوخ نارادرس اب ماری و

 مودا اما * داد تسکش ناشیا یاههارع نارادرس اب دندوب هدرک هطاحا اروا هک
 تسد ريز زا زین هنبل تقو نامه ردو دناهش اک ادوهب تسد ریز زا زورما ات

 یاهناکم زن واو + درک كرت اردوخ ناردپ يادخ هوهب وا هکاریز دش صاع وا

 ارادوهی هدوت رک ندرک انزب ارملشروا نانک اسو تبخاس ادر یاههود رد دنلب

 E A E ٭ تخاس هارمک

 2 یاهتب طبو طافاشوهب تار ی ارهارب هتب وچ دیامرفیم نینچ دواد تردب

 دوو هدون راتر و ۱ ناهاشد اپ ی رطب 9 × یدومتن كولس ادوهب ءاشداپ

 ا کرم دیاعا نادناخ یرک ان یفادم هک یدو اا یا

 تی با دند 2 راک ترد نادار ری ارش ناب

 مظع یالبب ارتلاوما یاو تنانزو تنارسپو تموق دنوآدخ اناه + یدیناسر

 یرایبب نانچ تیاشحا رد نش راتفرک تخع سرب وتو ٭ تخاس دهاوخ التبم

 نون ٭ دما رد نور زور زور 2 ناز زا تیاشحا هک دش دهاوخ ضراع

 < دینازیکنارب ما ارم دضب دندوب نایشبح رواج هک ارینایرعو ناییطسلف لد دنوآدخ

 تفاپ هاشداب ةناخرد هکیلاوما یان و دنخادنا همت نارد هدروآ موج ادوهب ریو

 شرتهک رسب یاوس یرسپ وا یاربو را یزیساب زی اروا نانزو نارسیو دش

 التبم ریدیان خالع ضرب ارشیاشحا دنواذخ همهنیازا دعب و + دناق یقاب زاخآوهب



ENیاضتنازا دعب مایا رورو  Eضرم تدشزا ۱  

 دندینازوسن (تایرطع) یو یارب شموقو درم تخ یاهدرد ابو دما نوریب

 تشهو دش هاشداپ هک دوب هلاس ودو یس واو * دندینازوسیم شناردپ یارب هکنانچ

 او درک تلحر دوش یتقر وارب هکنا نودبو دون تنطلس ملشروارد لاس

 + دک )فک ناهاشداپ "مربقمرد هن ۳ دواد رب رد

 مودو تمسیپ باب

 اریز دندرک بصن یهاشدایب شیاج رد ارایزخآ شرنهک ر سپ ملشروا ناکاسو

 سپ م دوب هک ارسکرزب نارسپ هه دندوبهدروآ مو ودرارب نابرعاب هکیهورک

 هک دار هلاس ودو لهج اب" خاو + درک تنطلس ادوهی هاشداپ ماروهب 1

 یرمع رنخد ایلتع شردام مس ۱ و درک تطاس ملشروارد لاسکیو دش ءاشداب

 دوب وأ ځان N دوغ كولس باخآ نادناخ یاهتی طب زین واو ۲ دوب

 اب دوب E رظنرد هچنآ ۳ نادناخ لتمو × دکب تشز لاحعا ات

 سپ *دندوب وا جان شتکالم یارب شردپ تافوزا دعب ناشیا هکاربز در

 یارب زین لیئارسا هاشداپ باخآ نب م اروهب اب هدون 9 ناشیا تروشم بسحرب

 جورج ارماروی ناار 7 تفر داعلج تومارب ار هاتداب لیازح اب كنج

 هاشد ای, لیازح اب هبراح رد مو | ات درک تعجارم لیعرزیهب سی * دندون

 تدایع یارب ادوهب هاهد اب ما ماروقب نبا ارزعو دبای افش دوب هتفای ید مر

 هکییارد ایزخآ تکالهو 9 هکاریز دما دوم لیعرزب هب باخا نب ماروهب

TEنبا وی لبق م  

 نورم دوب هدرک ک سم باخت نادناخ نتخاس كاله یارب اروا دنوآدخ هک یشمن

 ادوهب نارورسزا یضمب دیناسریم باخآ نادناخرب صاصق وهبي نوچو * تفر

  تدک ارناشیا هتفاي دندوب ایزخا نامزالم هک ارایزخآ ناردارب نارسیو
 رقب هدزن € دوب ۵ ناهنپ مرماسرد هکیلاخرد ارواو "دبلط ار ایزخاو

 تنطلسرپ رداف کک بوت نادناخزا سب ء دییلط دوخ لد یاب اردنوآدخ
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 ۷. ۲۲ مايا راوت مود اک

 ا لس 6 اا هک دید ایر از دام طور نی نہ یار ییا ا

 هعبشرهب نکیل + درک ك اله ارادوهب نادناخزا ناهاشداپ دالوا ئاغ و تساخرب

 دندش لوتتم هک هاشداپ نارسپ نابمزا ارواو تفرک ارایزخآرسپ و هاشداپ رتخد ۱

 هاشداپ ماروهت رتخد اد دک اخ قاطارد شاهیاد اب اروا نیدزد

 کک اروا هک درک ناهپ ایلتعزا اروا دوب ابزخآرهاوخ هک ن هاک عادایوعب نز
 N OT PEON رد یاب هه

 موسو تسیب باب

 ینعی لص نارادرسزا یضعب هداد تیوقت ارنتشیوخ عادابوهب و

 ایادع نبا دییوع ا ايرَرعو ناناحوهب نب لیعساو ماروهب : نبا ابرّزع

 شدزک ادوهیزد ناشیاو *تخاس ناتساده دوخ اب ار ا طافاشیلا و

 ملشرواب هدرک عج ارلیئارس ۱ یاب یاسورو ادوهب یاهرث عیج ز ۱ ۱رنایوالو دندرک

 هتنک ناشیاب واو دنتسب دع ادخ هناخرد هاشداپ اب تعاج امو ا

 هتنک دواد نارسپ ةرابرد دنوادخ هکنانچ درک دما ےک تنطام هاشداپرسپ ت

 تایواو نا کا هک اشزا ثلث كي تسا نیا دینکب دياب هکیراکو

 یشلنو هاشداپ نان رکید ثاثو ده دیشب اههناتسا یامنایرد دیوشیم ا تیسرد

 رغ یکو + دنشاب رضاح دنوادخ ٌهناخ یا رد موق یاو ساسا :زاوردب
 ناشیا اما دوشن دنوآدخ ٌهناخ لخاد دنشابیم لوغشم تمدن کر والد ناشاکزا

 بدنیا تسارح اردنوادخ (ةناخ) موق او دناسدقم هکاریز دنوشب لخاد
 یا هطاحا فرطرهزا ارهاشداپ هضرک تسدب !ردوخ حال سک ره نایوالو
 دزن اش دور قوری اي دوش لخاد هاشداپ-.نوجو دوش هتک هناخع هکر هو

 لع دومرف رما نهاک عادایوییب هجره قفاوم ادوهی یاو نایوال سپ +دینابوآ
 هاو a SETAE ناسک مادکر هو دندو

 اراههقرف نهاک عادایوقب هک ربز دنتشادرب دنتفریم نوریب تبس زوررد هکډ نا زا

 هاشداپ دواد نازا هک اراهربسو اهنجو اهنین نهاک عادایوهبو × دومرفن صخرم

 اردوخ حالس ناشیازا كيره هک ارموق باتو داد ایشابزوبب دوب ادخ ةناخردو |
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 ۲همایا € و اوت مود باتک ۷.

 هناخو ذم یولهپب هناخ پچ فرط ات هناخ تسار فرطزا دندوب هتفرک تسدب

 دنتشاذک ش رسرب ارجات ا وزی فانا بوک ی × داد رارق هاشداپ فارطاب

 شتازسپو عادایوهی و EAE یهاشدایب اروا هداد واب ارهمان تداهشو

 هک ارموق زاوآ اتع وام × دنا ننز هاشداپ هدنتفک هدومن 2 اروا

 ٭ دش لخاد دنوآدخ ةناخم موق دزن دینش دندرکیم حدم ارهاشداپ و دندیودیم

 نارورتو تشا هداتسیا لخدم دزن .دوخ نوتس یولهیب هاشداپ كلنیا هک د یدو

 اراهانرکو دننڪيم یداش نبمز موق اتو .دنشابیم لشد درت نازاون انرکو

 اردوخ سابل ایلتع هاکنا و حسن نایاوشپو ینیسوم تالاب ناینغمو دنزاونیم

 نارادرش هک اراهیشابزوی نهاک عادایوهبو * تنایخ تنایخ هک دز ادص نیرد

 هکر هو دیک نوريب اهتص نابمزا اروا تفڪ ناشیاب هدومرف رما دندوب جوف
 هناحرد اروا هک دوب هدومرف هاک ریز دوش رس تور وا دحز

 ناخ دزن نابسا ةزاورد ةنمدب نوچو دنداد هاو اروآ سپ + دیشکم دنوآد

 موت یاو دوخ نایبرد عادایوهي و ٭ دنگ "اجنارد اروا :دیسر هاشداپ
 مدهنم ارن هتفر لحب ةناخت موق یلغ و چ دنشاب دنوآدخ موف ات تسب دهع ءاشداپو

 اهعذم یرررب ور ارنأتم لعب نهو دنتسکش ارشليثاقو شياهڪذمو دننخاس
 یادهنیظو دواد رما بسحرب ینارس هغنو ینامداش اب عادايوهیو _+دنتنک
 دنوآدخ هناخربآ ۱۳ و کنادچ درب ناب والو نانهاک تسدبا تو

 نلخوس کاهنابرت تسا بوتکم یوم ةاروترد ها تیر میشت
 اف ا هناخ یاهزاوردب ارنانایردو چ دننارذکب اردنوآدخ

 موق یاقو موق ناکاحو اهیشابزوب و *دوشن لخاد دشاب سجن یتهج رهب

 لعا هزاوردزا ارواو روا ریزب دنوآدخ هناخزا ارهاشداپو تشادرب ارنیمز

 یداش نیمز موف ۲ ۰ 1 تن طا س نر ار وا هدروارد هاشداپ هناخم

 لک ریتم نا 0 2ک

 مراهچو سک باب

 O هک دوب هلان م شاویو



 مم 4 د

0 
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 ۷.0 ۲ مایا ر اوت مود اکو
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 نهاک عادابوه یاهزور یاقرد شاوبو ٭ دوب یعمثرثب هیص شردام مسا

 شیازب نز ود عادایوبو + دروب ٍم لب دوب تسار دنوآدخ دخ رظنرد هک ار آ

 ةناخ هک درک هدارا شاوب ناز زا دعبو * دون دیلوت نارنخدو نارسپ واو تفرک

 ادو یاهرهشب تفک ن اشیاب هدرک عج ارن :ایوالو نانهاکو + دیامف ریعت اردنوآدخ

 عج لاش لاس دوخ یادخ هناخ ریمعت یارب عرقن لیئارسا یاتزاو دیور 2
 عادایوعب هاشداپ سپ + دندونن لیجتت نابوال انا داغ نایعت راكبا لید کی

 ارهیزج هک یدزکن تساوخز اب نابوالزا ارچ .«تفک اریو تناوخ ار (هنهک ):سیتر

 ادوپیزا دناهداد رارق تداهش میخ ةه لیئارسا تعامجو دنوآدخم تب ده

 ا درک بارخ ارادخ ةناخ یخ یایلتع نارسپ هک ریز کرو د ماثرواو

 هک دومرف رما هاشداپ و × كند وب هد ملعب فرص اردتواچ ا تافءقوم ۸

 ملشرواو ادوهب ردو + دنراذکب دنوآدخ ةناخ هزاورد نوری ااو دنزاسب یئودنص ٩

 یارب دوب هیادرارق لیئارسارب نابایر د ادخ ےن یسوم هک ارٌهیزج هک 5 دندادرد ادن

 قور هدروآ ینامداشب ارنا ارنا موق یماتو نارورس عیجو و دنوادخ
 EE داپ یالکو دزن نایوال تسدب قودنص نوجو 7 رب اب حادا

 را CCE E را نر ید دو وااو ی

 زورو «دنتشاذکیم شیاجب زاب هتشادرب ناو دندرکیم یلاخ ارقودنص هما هک

 راکرد هکیناناب 1 عادایوهبو هاشداپو + دندرک عج رایسب “قن هدرک نینچ زورب

 ریبعت ةهجم ناراجنو نابانب ناشیاو دنداد دندوب لوغشم دنوآدخ ةناخ تمدخ
 سپ +دندوف ربجا دنوآدخ ةناخ تسرم یارب نارکسمو نارکنهاو دنوآدخ ةناخ
 شوا تلاحم ارادخ هناخو دیسر ماجناب ناشیا تسدزا ر اکو دننخادرپ رپ راکب اھەلع

ERNهاشداپ دزن | ار هب هیقب دندوب هدرک مات ارتا نوچو + دنتخاس ك را  

 تیم 3 ننعی بابسا دنوادخ هناخ یارب تر 1 ا عادابوهیر

 عادایویب یا اهزور یا ردو دننخاس شنو الط فورظو اقشاقو انابرق تالاو

 رپ عادایوهی اما ٭ دیدی یکن واد هناخرد اعاد,نتخرس یاب ۰

 اب دونم رهشرد ارواو +دوب هلاس یبو دص شافو نیحو درب مش دروخلاسو 1

 خب وا هناخ یارب مو ادخ یارب م یلیارسارد4۵ اریز دندرک نفد ناهاشدای

5 



o مايا حر اوت مود باک VA 

  ۷مظعت ارهاشداپ و دندنآ ادوقی نارورس عادایوهب تافوزا دعبو +دوب هدرک

  ۸یادخ هوهب ناخ ناشیاو * تفرک شوک ناشیاب تقو نارد هاشداپو دندوم
 ناشیا نایصع نیا ببسب و دندون تدابع اراب و مریشا هدرک كرت اردوخ ناردپ

  ۱۹یوسب ازناشیا ات.داتسرف ناشیا کزن ءاینا واو + دش هخورفآ ملشرواو ادویمرب منخ

  ۲۰حور سب € شوک نانبا اما دنداد تدابش ارامنا ناشیاو دننادزکرب هوهب

  Hirتنک ناشیاب هداتسیا مون یالاب واو تخاس سیلم ارنهاک عادایوهب

 ووا وچ مرارا ارج اغا دباسرذیمن ناچ ا دخ 3 02

  ۲وارب ناشیاو + تسا هدومن كرت اراش وا دیاهدون كرت اردنوآدخ هکنوچ هدش

  ۲یاب سپ چ دندرک ژاکت دنوآدخ هناخ نکرد هاشداپ مع اروا هدو هیطوت

 مو رب هکلب دروأین دایب دوب هدون یوب عادایوهب نرد + رب فی هاش

 دیا تساوخزابو دنییب انا دنوآدخ تنک درعیم وا نوجو دیناسر لقب +
  ۳وک تقو ردو  ۱ EOحنش لخاد ملشرواو ادویہ كارب یو دا ا

 هاشداپ دزن ارناشیا تمینغ ییاغو دننخااس كاله موق نايم زا ارموت نارو ورس عیمج

  ۲4زا دوو خو دنا ی کا يعج اپ ما را رکشل هک اریز دیدار قشعد

 هتک ۵ ا دو ناردپیادخ همی چ دون مست ناشیا تسدب دب یبظع 252

 ٥ یاهضرمرد اروا هکاریز) دنتفر وا دزنزا نوجو * دندون صاصت شا شاویرب سپ

 ها هنتف وارب نهاک عادایوی نارسپ نوخ ببسب شناکدنب (دنتشاذک او تخ

 نشرد اروا اما دندرک نفد دواد رپشرد "روا درم نوجو « دنتفک شرتسرب اروا

 نفد ن .راهاشداپ  aا 3 هدننانیا ا هنتفا وارب

E ا ۳ 

 x ا ¢ ا شاجرد ا شرس و

 مو تمسیپ باب

ST NE E ۱ 

 دوب دنسپ دنوآدخ رظنرد هاو ٭ دوب یبلشروا ن رادع ویب شردام مس ود ۲



 2۵۶ هه ایا طراوت مود بانک

 نرامداخ دش ییتسم شب :..درد تنطلس نوچو + لماک لدبهن اما دروآ لب

 اان 7 ی × دیناسر لا رک ر ی 2 دیک اردوخ

 ةیجم ناردپ دوب هتنکو هدومرف رمآ دنوآدخ هک یوم ةاروت باتک هتشون بجوب

 هاک دیجم سکره هکلب دندرکن لوتتم ناردپ ةهجم نارسپو دنوشن هتشک نارسپ
 نص نارادرسو ٠ هرازه ی نارادرس هدرک عج ارادوپب ایصماو + دوش هتشکد وخ 0

۲۳ To 

 هدرش رثالاب هلاس تسبب زا ارناشیاو دومرف رّرثم نیماينبو ادوپب یامرد,ناشیا زا

 ےل دصو * تفای دنتفریم نوریب كنج هک ار رادرپمو عن تیزکرب درم رازه دصیس

 درم اما * تخاسریجا لیارسا زا عن “تزو دصب هدومزآ كنج عاج درم رازه ۷
 اب دتوادخ اریز دنورن وت اب لیئارسا زکفل ءاشداپ یا «تنک ن مآ یو دزن یئادخ
 كنج ةهصو ورب یورب اون رک او *تسین مارفا ینب یا اب ینعی لیئارسا
 ترصن تردف اریز تخاس دهاوخ بولغم نانمشد شپ ارت ادخ کد

 نرتن ثزو دص یارب تفک ادخ درب ایصمآ * تساادخ اب نتخاس.برلغمو نداد ٩

ANOارت هک تسا رداف دنوآدخ دخ داد باوج ادخ درم مک هج ماهداد ليئا  

 درک ادج دندوب عنا وا دزن مارفازا CT لل اک ا

 دش هتخورفا تدشب ادوهیرب ناشیا نخ ببس نیازاو دندزکرب دوخ یاجی هک

 موف هدوغ تیوقت ارنتشیوخ ایصمأو ۷ دنتفر دوخ :ی اڪ نیدرک ك انبضغ رایسب و ۱۱

 ینبو + تشک! ارریهس ییز رفن رازه هد كیسر لا یداوبو درب نوریب اردوخ ۲

 ریزب ماس هلق زا هدرب لات لب اناشیاو درکر یسا هنز کید رفن رازه هد ادوهب

 ۱ جوف نا ن نادرم اماو ی ۳

 هسو دنتخات نوروح تیب ات ساس زا ادوهب یاهرهشرب دنورن كنجب شهاره ات
E 5کشک زا ایصمآ تمجارمزا دعبو دب دندرب رایسب ت  

 او تخاس دوخ نایادخ ارابنآ هر ارریعس ینب ناو ۱ نایمودا نداد

 نو دش هتخورفا اسب تو مخ سپ ٭ دینازوس انآ یاب رخ دون هج ا٥

> 

 وت تسدزا اردوخ موق هکآرموق نآ نابادخ ارچ ه دیرکب اروا هک داتیرف یو دزن

 ۳ ارت: ا8داد باوج ار روا تفک یوب ارس نیا نوجو  یدییلط دیناهر دنتسناوتن ۹

 ماد تفک نش تکاس نیبن سپ دنشکب ارت ارچ وش تکاس دناهتخاس هاشداب ریشم
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 ارم ع یھ و یدرک ارراک نیا هکنوچ دنک كاله ارت هک تسا هدون دصف ادخ هک

 نیزاحوهب نب شا 1 وب دزن هدرک تروشم ادوهب هاشداپ ایصما سپ د دا یدین ۷

 هاشداپ شاوبو + منا هلباتمرکیدکی ب ۳ 5 تفک هداتسرف )شاپ هاشداب وھی ۱۸

 ناتبل دازآ زا ورس دزن ناتبل راخرتش تفک هداتسرف ادوهب هاشداپ ایصمآ دزن لیئارسا

 دوب نانیارد هک حو ناویح اما نب یزب نم رسپب اردوخ رتخد تنفک هداتسرف

 ارت تلدو مداد نیک ارمودا ناه E ٭ دوغ لایاپ ارراخرتش درک زر انک

 دوخ یارب ارالب ارچ درب دوخ نام لاح یا راغتا کا رورغم

 نیا هک اریژ دادن شرک ایصما اما + دیتفیب تهاره ادوبیو تدوخ ان ینازیکنایمرپ

 ارمودآ ن هابادخ هکن هکنوچ دیامن مس نام تدار رج :اجزا رما

Eو و رج : .دن دیلط  Oازت هاش 9 ولو دمارب لا  

 مزنم لیئارسا روضحزا ادرپیو هم دوم هلباقمرکیدکی اب ا یں ۲

 شاوي نيا ايصمآ لیئارسا هاشداپ شاویو درک رارف دوخ هج یکم ملت ۴

 دص راهچ هدروآ ملشرواب ارولو تفرک سش تیرد ارادو هاشداپ زانساوهب نب

 یاو + تخاس مدڼم و "هزاورد ات مارفا "هزاوردزا !رمیلشروا راصح عارذ €

 یاههنازخ ردو مودادییوع (ینب) دزن ادخ ةناخرد هک اریفورظ اتو نقنو الط

 ایستاد رک تعجارم باا هتک ار نالاغریو دش تفای ءاشداپ ةناخ ۲۵

 هدزناپ تلف ارسا هاشداپ نا نب شاوب تافوزا كح, ادوهب هاشداب شاو نبا

 ناهاشداپ جیراوترد ایا ایصما ح 2 عیاقو سس + دون _ لاس ۲

 شیتع زاو درک رارف شکل سپ مس کورب هنتف ا یصعب دیزرو

 ا اواو + دیسک اجتارد لری ایا د اکر ف شیکالب ۲۸

 ٭ دندرک نفد ادوهب رھشرد

 

 3 کا

 مشو تسبب باب

 هاشداب ایصمآ شردپ یاجرد دنفرک دوب هلاس هدزناش هک ارایرع ادوهب موق یاو 1:

 ازناو درک انب ارتولیا دوب تیباوخ شناردپ اب هاشدای هکنازا دمب واو کچ ۳



 ۳۹ ۳۹ مایا خر اوت مود باک

 هاجشب و نبات از هک دوب هلاس هدزناش ایزعو ٭ دومن دادوتسا دوی یارب 4

 بدو یتیلشروا یا هجا ردا ماو دون یهاشداپ ملشروارد لاسقدو

 ۳-۰ e و و

 اط هقر نور داو هاب لات ارت ۲

 رّوجرد 0 ناینیطسلفرب را ادخو ی ی ۲۳

 مساو دنداد ا ننرعو × داد ترصن دو دندوب ۸

 E و هز OTE هز اورد دزن ملشروار

 یشاوم هکاربز TN یاههاچو دوم انب نابایبرد اهجربو < 1.

 اماتسوب ردو ناتسهوکر د نانابغابو ناحالفو تشاد نوماهردو یراوهردریثک

 ادراج نایهاپس ایزعو × تشادیم تسود ارتحالف هکنوچ تشاد ۱

r» 

o 

 لی هک ن اشیا دادعت بسحرب دنتفریم نوربب هتسد هتسد هبرام یارب هک

 ناس رامآ دوب هاشداپ نارادرسزا یکی هک اینتح تسدریز سیئر یایسعمو بناک

 رازه ود دندوب هدف e کی ابا نارادرس "یا ددعو +دندیدیم ۲

 هدومزا كنج هاپس دصن اپ و رازه تفهو دصیس ناشیا تسدریزو ٭ دوب دصششو ۳

 +دندرکیم هلتاقم مات توق اب هدون تدعاسم شنانمشد داشت ارهاثداپ هک دندوب

 اماکو اههرزو اهدوخو اهزینو اهرپس رکشل یمن یارب ینعی ناشیا یارب ایزعو ۶

 ملشروارد دوب رهام نارکتعنص عر هکاریاهفیتخو × تخاس ایهم اهنخالفو ٥
 دلوژپ یاکنسورامر چ رخ اک یار اراک یا رکی اج رب اراما ات تا
 هاب یبیظع ترصن هکاریز دش میاش رود یاهیاج ان وا ٌةزاوا سپ هدنراذکب

 دیدزکر کتم شک اله یارب وا لد دش رواروز نوج نکیل +دیدزکوق رایسب 1
 روخ رجیذمرب روځ ان دمارد دنوآدخ لکیپب كیزرو تنایخ دوخ یادخ هوهبیو

 دیشر درم داتشه وا هارهو دش لخاد وا بنعزا نهاک یابرَرعو × دنازوسب ۷

 دنتنک اروا هدون تمواقم هاشداپ اير اب ناشیاو دب دندمارد دنوآدخ نانهاکزا ۸



ad 

۲۱ 

 ۲۷ مایا ضسراوت مود باتک ۷

 قارسپ نانهاکراک هکلب تسین ون راک دنوآدخ یارب روخم ندینازوس ایّزع یا

 وس نوریب سدقمزا سپ دناش سیدقن روخت ندینازوس یارب هک تسا نوراه
 aK + دوب دهاوخن وت تّزع بجوم ادخ 9 ب ناجزا راکنیاو یدرک 5 اطخ ار

Nنوچو دش كانیضغ ی تقاد یوم شهر  

 یولهپ دنوادخ ةناخرد نانهاک روضح صرب دیدرک هنخورفا نانهاکرب شمشخ

 دنتسی رکن وار نانهاکر ئاسو هتهک سیئر یایرَرَعو *دمآ دیدپ شیناشپپرب روخم حیذم

 دندرک نوریب باتشب اجتاز زا اروا سپ دوب نشرهاظ شین اشہپہ صرب كنیاو

 ايزعو + دوب هنخاس التبم اروا دنوآدخ هکنوچ تفر نوری ښی زین شدوخو

 دنوآدخ ةناخزا ایز دنام صوربم هناذتشیرم ردو دوب صربا شتافو زور ات هاشداپ

e e e e ماتوي یرسبو 2 ا 11 

 هڪ ۳ ی a عربقم نبمزرد e رو ا

3 Ha a 

 منهو ترسم قاب

Eتنطلس هلشروآرد لاس 9 دش هاشدای هک دوب  

 دوب دنسپ دنوادخ رظنرد ناو 2 قوت اص خد نر دانن 5 3خ

 دشن لخاد دنوآدخ لکیپب ۳ دروا وا لمب دوب هدرک ای اير ر هنارم قفاوم

 دوم انب اردنوآدخ ناخ عا دزاورد واو + دندرکیم داسف زونه موق نکیل
 دون اب ادوهب کرد اهرهشو × تخاس رایسب تراع لفوع راصحربو 4

 ناشیارب هدو كنج نومع ین ءاشداپ ابو * تخاساکنجرد اهجربو اههعلقو
 رازه هدو مدنک ار رازه هدو قن ةنزو دص لاس نارد نومع ینب سپ دما بلاغ

 × دنداد واب رادقم نام موسو مود لاسرد نومع یبو دنداد واب رج رک
 ےس ۳

 2 یادخ هوهب اک اردوخ فر 3 دیدرک رواروز مانوي سپ

 و دش 3 28 هلاس 4 تکا واو + تسا ا ادو و لار



 سل

 تو

 ۷۱۱ ۲۸ مایا راوت مود باتک

 ارواو دیباوخ دوخ ناردپ اب ماتوي سپ × درک تطاس ملشروارد لاس هدزناش
 دوه وا یک اجرد ز لا ها کیف اد

 خب بیس
 درک یهاشداپ ملشروارد لاع هدزناشوردش ماشدای)هک.درب هلاس تسیب زاحاو

 هکاب +درواین لعب دواد شردپ قفاوم دوب دنسب دنوآدخ رظنرد 1 ما

 ردو * تخمر ملعب یارب زین الات هدون كولس لیئارسا ناهاذداپ یاهغی طب

 هکیئاهتما تاساجر بسخرب اردوخ نرارسیو دینازوس روخم مونه نبا یداو

 دب یاهناکمربو × دینازوس دوب هدوم جارخا لیئارسا ینب روضحزا دنوآدخ

 هرب نیریانب +دینازوس روخبو دینا رذک اهینابرق زبس تچ ره بیو اتو

 ناریسا هداد تسکش اروا ناشيا هک دردن میان مارا ءاشداپ تسدب اروا شیادخ

 هک دن مل ملس زن نیا ریش مماشداب دلو هدندرب ندو هتفرک و ازا یرایس

 عج هک رتا رازه بسی د امر جم × داد یبظع تسکش ارو

 ناردپ یادخ هوهب کنوچ تشک ادوهبرد زورکیر.د دندوب کنج نادرم _

 هاشدلات رجب پ ایسعم دوب یییا فا خاج درب هک اوو × دندوب هدون كرت اردوخ

 یب سپ RRR ا هناقلاو هناخ رظان ماتیرزعو

 2۳ یریساب دوخ نارداربزا نارنخدو نارسپو نانزرفن رازه تسیود لیئارسا

 ین جا ردو +دندرب ساسب ارتمینغو دنتفرک ناشیا زا یرایسب تیغ زیو
 8 لنت تم رب مرم هکیرکشل لابقتسای وب مان دید تنها ناسا

 5 كانبضغ ادو رب اش ن ناردپ یادخ هه د هک دهعفاز ۱/لشا تفک ما شاب

 وب دیک 5 تی مو یک هکیبضغ اب ارناشیا اشو دومن مللسن اش تفشسدی زافا

 دوخ نازیگو نامالع ,لفع ازم اسم د کک ااخ ا و

 نال ا ا ریاحی سیاه م راس دم اب و هدیزاس |!

 مخ تدح هکاریز دینادرکرب دیاهدروا دوخ ناردارب زا هکاریناریساو دیونشب ارم
 نیاز ینعی مارفآ ینب : یاسورزا یضعب هاکنا دب دشابیم امشرب دنوادخ

 نا اب یالدح ع نوا اس نا قرع ر رنو یک



  Wrمابا خراوت مود بانک ۸

 درو دیهاوخن اجاب ارناریسا هک دنتنک ناشیابو وبا متال ۴

 یاهریصقلو نهانک هک دیه اشو تسه امرب دنوادخ دضب یریصقن هکاریز

 نش دراو لیئارسارب ج تدحو تسا مظع ام ریصفل هکاریز دیک دیزم ارام

 ٤ دنتشاذکاو تعامج یاو اسور شہ ارتمینغو ناریسا نایرکشل سپ * تسا ×
 ارناشیا ناکنهرب ةهو دنتفرک ازناریسا هتساخرب دش روکذم ناشیا ما هکینناو

 دندیناروخ ارناشیا هدرک ناشیا یاپب شنکو دننخاس سبلم نیناشوپ تمینغزا
 ک ءر اه ارناشیا هدوم راوس اهغالارب ارنافیعض "یا هدرک نیهدنو دندیناشونو

 دع دندرک تعجارم اسب دوخ نیناسر ناشناردارب 2 قاب لخت رهش

 ده دننک تناعا اروا ات داتسرف روشا ناهاشداپ دزن هاشداپ زاحا نابزنآ ام 1

 هرم هدوارگهداح تکا ازاد رھ :دندماسزوته نار خاک ۷

 نوليأو سم تببو دندروآ موج ادوهب یبونجو نوماه یاهرهشرب ناینطسلفر ۸

 هتفرک شاهد اب اروجو شتاهد اب ارهتقو + رشتاهد اب E توریدحو

 یاماها اب a ٍبتبنب ارادو دنوادخ اریز دند کاش ارد ۹

 کی روم یی تابش راد تشاکاو یشکرسب ادر وا هکنوچ تخاس

 51 شیفت ریو دزوآ فش ارواو دنا ا رر رشا رايج رسانلف تعلن سپ ۳

ES oj 1روشآ هشدایب هدرک ج ارات رنارورسو هاشداب یاههناخو دنوادخ هناخ  

 هاشداپ زاحا نبه دوب ی كنتب اروا نوجو +دوش تناعا اروا اما داد ۲

 هداد تنکش اروآ هک قشمد نایادخ یارب هک اریز * دیزرو تنایخرتشیب دنوادخم ۲

 دنا داد ترصن ارناشیا مارا ناهاشداپ نایادخ هکنوچ تنکو دین رذک نیر دن
 کالم بس اپنا دباغ ت :اعا ارم ات دینا رذکمماوخ ابر ب ین حب

SES TKةناخ تو درک عج ارادخ تای را اونا مدت را  

 ةش رک زهرک دوخ یارب اهڪذم هتسب اردنوآدخ ناخ یاهردو درک دروخ ار ادخ

 ¢ یی

 یارب ات تخاس دنلب یاهناکم ادوپ 2 یرهش ره ردو مو ۲۵

 + دروآ ن رجا اردوخ ناردپ یادخ هره مخ سپ دننآ ازوس روح بيرغ چ

 ادوهب ناهاشداپ :راوترد كنيا وا رخاو لوا یاهتیرط ةهو یو عیاقو * ةيقبو ۲

 رتشرد ارواو دیباوخ دوخ ناردپ اب زاحا سپ ٭ تسا بوتکم ل لیئارساو ۷



a 4مج  

0 

 YI ۲۹ ما عراوت مود 8۱

 افرح شرسپو دندرواین لیئارسا ناهاشداپ " ںیہ اروا اما دندرک نفد ملشروا

 × دش هاشداپ شا

 منو تسیپ باب

 تنطاس ملشروا رد لاس هنو تسیبو دش هاشداپ هک دوب هلاس خو تسیبایقزح

 دوب دنسپ دنوآدخ رظنرد اا واو × دوب ایرکز رتخد هیآ شردام مس او دوم

 لوا لاسزا لّوا هام ردو +دروآ لنعت درب هدرکد زاد شراب هجنازه یفآوم

 ناي والو نانهاکو × دون ریعت ,N دنوادخ اچ یار

 هدیونشب ارم نایو ال یا تنک ن اشیاب و مدرک عج یقرش نادیمرد ان ابا هدروآ

 ءدرک سیدقن اردوخ ناردپ یادحا ۳۹ ر هناخو داع سیدقن ارنتشیوخ ا

 د نو است راردپ هکاریز + دیرب نوریب سدقزآ ارت ناس اج

 دنوادخ یر E ارد رک یور هدرک كرت ارواو دندروآ لمب دوب دنسپان ام یادخ

۳ 

E 

۱9 

 دندرک شوماخ اراغارچ هتسب ارقاور یاهردو + دنداد ناب تشپو دنتفأت

 تین کاپ ار لکن لپ ارسا یادخ و نوش 0 ۰ روو

 اب هک ۳ هدارا هو × دنتفر یریسأب بیس ۲ زا ام نانزو نارتخدو نارسبو

 اش لاب نیک اکر کر باوا نا دن کا لیا یر

 هداتسیا یو رو ا تسا تیزکرب اراش دنوادخ اربز دیزروم یلهاک نم نارسپ

 نایوالزا یضعب هاکنا + دینازوس رخ ۷ ی دیئان تمدخ اروا |

 یرارم یب زاو ایر رزع نب و یاساع نب تحم نایت اهق ینبزا ینعی دنتساخرب

 با ِِ همز ت اد a ليلي 9 سیق

 اےک سس ۳۳ ۲ e 8 هو ینب زاو یعمشو u نایبه

 دنوآدخ مالک بسحرب هاشداپ نامرف قفاومو دندوم سی دتن ارنتشیوخ هدرڪ

 هفر نماد ناخ نوردناب نانهاکو *دندش لخاد دنوآدخ هناخ ریهطت یارب 7



 دنوادخ لا عبد داوات لکیرد هک ارت ناسا ههو دنتخا برج طب 51

 رو نرو نوریب نودق هاو : رش جراخ هتفرک ارن آ نایوالو دندروآ توس

 دنوآادخ اورب e ردو e یو سي دغتب 5ا جام هر

 ست ۷

A و ما ۱ دون نسیم نت امر ات 2 _س 

 هه اب ارهمدقن نانزیمو شیابسا : هو قوم ینابرق عذمو دنودخ هناخ یم
 ا میشل مایا رد هاشداپ ۱ + میضلام ماد شا 2

 شپپ كنياو مدون سیدقن هنخاس ایم ارا 71 ام تخادنا رود دیزرو .تنایخ

WETE O ۳اعات ى تاخر دوز ٠ هاشداپ ایفزح سپ  

 تنهو چوق تنهو ید کو تنه ناف هب دمارب دن دیو دح هن اع درک عج اررھش ۲۱

 واو دوشب هانک ینابرق ادوهیو و يلم کاست تیمی تذهو مب

SEET6 ول دننارقکب دنوادخ دخ عذمرب ارات ان دومرف  

 . عیذمرب ارنوخ هتشک اراهچوقو دندیشاپ جذمرب هتفرک ارنوخ يرانهاکو دنتنک

 ارهانک ینابرق یاهزب ؛ سپ × دن دیشاب جذمرب | رنوخ هتنشک ار RE دندیشاب ۳

 نانهاکو ااو اردوخ یاپتسد ET تعاجو هاشداپ روضحم 4

 هرافک لیئارسا نیام دهم ات دندینار ذک هاک ینابرق یارب عیذمرب ارنوخ هتفک اراها

 لیئارسا ام ةهج ه هاک ینابرق رو نتخوس "ینابرق هک دوب هدومرف هاشداپ هک ریز دویب

 2 دواد نابرف ارا زو اهعن اب ازنیوال ماو + دوشب ۵
 دنوآدخ بناجزا =< نیا کاریز داد رارق دنوادخ ناخرد یبن نانانو هاشداپ

NETاهانرک اب ن .رانهاکو 5 تالا اب نایوال سپ + دوب لش وا  

 نوچو دننارذکب ج ذمرب ار ینتخوس یاب ا رما ایقزحو +دنداتسبا ۷

 اهانزکو دندرک انب اردنوآدخ یاهدورس دندوف عورش ینتخوس ینابرت تدا ارذکب
 دندرک نجس تعامج یاو +دش هنخاون لیئارسا هاشداپ دواد تالا بتعرد ۸

 ینتخوس ینابرق ان دشیم اهراک نیا هو دننخاون نازاون انکو دندیئارس نایتفمو
 یو اب نیرضاح عیجو هاشداپ دش مات ینخوس یاهیناب نوجو ٭ دیدرک مام ۳۹

 تابلکی رک دندومرف رما ارنایوال اشورو هاشداپ ایقزحو × دندومن لج هدرک عوکر ۳



 ۷۰ ۲. مایا خعراوت مود باک

 دندناوخ حس ۶ نامداش اب سپ دنناوخم حس دنوآدخ یارب یار ياا دواد

 ارتتشیوخ لاح هک کد باوج ایقزح سپ OS هدوم عرکرو ۲۱

 دنوادخ دخ هنا رکفت جابذو اینا نما گز ی دو نی 3 یارب

 دوب از لدزا هکر هو دنکروا کشت جابذو اهینابق تعاج ءاکنا ه دیروایب

CFینلخوس یاناب رق  Eداتفه اا تعاج هک ڪوپ یاهیاب رق ددعو  

 ٭ د وب یارب یینخوس تا ت هه و دوب ا 9

 ۲# وب دندو سیدتن اردوخ e دش ا ا

 هبب اب زین ینلخوس یاپنابرقو ٭ دوب رتمیقتسم دوخ ندون سیدقن یارب نانهاگزا ٥
 تمدخ سپ هدوب اتش ینلخوس "یناب قره يارب یننخر یایادهو یتمالس ج ےابذ

 ارموق ادخ هکنوچ دندرک یداش موق اتو ایفزحو ٭ دش هتسار 1 وا 15 ۳1

 + دش عقاو ناهکان رما نیا اریز دوب هنخاس دعتسم

 ما یس باب

 تشون یینمو مارفاهب زین تابوتکمو داتسرف ادوهب و لیئارسا یا دزن ایقزحو
 گراد راکق اش یاد ور ما رصف دبعو دنیایب ملشرواب دنوآدخ ةن اخ ات

 دن دوب هدرک ت 9 ملثروا رد تعاج یاو شنارورسو هاشداپ کا ریز

 دنزاد هاکت ارنا دنتسناو تقونا رد هکنوچ +دنراد هاگت مود هامرد ارصف

 رمآ نیاو *دندوب شن عج ملشروا زد موقو هدومن یناک سیدقل اردوخ نانهاک

 زشزآ لیئارسا یاعرد هک دندادرارق سپ. :۳دما دی .تعاج او هاشداب رظنب

 ا ؛ ملشروا دلدار O یازب و کا هک دا ناد ات عش

 ب دندوب هتشادن ا E ا ۱ 1 هک درب ید تم ات دنیا

 هاشداپ نامرف بسحرب شنارورسو هاشداپ بناجزا تابوتکم اب نارطاش سپ ٦
 ہو وام

 میهاربا یادخ هوهب یوسب لیئارسا ینب یا هدنتنک هتفر ادوهبو لیئارسا یان
 یک ۳

 زوجا ناهاشداب.تسدزا هک اش هب وا ات دنا کرا ,لیارساو ا

 ~n سم دم

o 
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 . مایا خعراوت مود بانک ۷1

 ناردپ یادخ هوهبهب هک دوخ نارداربو ناردپ لشو * دیا عوجر دیاهتسر
 نیا دک دینیببم هکنانچ تشهد لحم ارناشیا هک دیشابم دندیزرو تنا شیوخ

 ج دزن هکلب دیزاسم تخ | E ندرک دوخ ناردي لتف نب #تشسا

 نش لخاد تسا هدومن سیدقن داالادبا ان ارنا 3 وا سدفبو داغ عضاوت

 وب کا 3 ې دد کرب اشز 1 وا شخ تدح ان دا تدابع اردوخ یادخ

 ۹ یریساب از :اشبا هکینانا رظنب اش نارسیو ناردارب دام تشکزاب دنوآدخ

 یادخ 4 هکاریز دون دنهاوخ تعجارم نیمز نیابو تفای دنهاوخ تانتلا

 اش زا اردوخ یور دیا تشکزاب وا یوسب 5 تسا محرو نرابرهم اش

 نولوبز ات یبنمو مارفا نیمز زا رهشب رهش نارطاش سپ ٭ دینادرک ده اوخترب

 سوت 5 ناب یخعب ما × كندوجرم هيرو ازهتسا ناشیارب سا دنعخذک

 ارناتیا هک دوب ادوهب رب ادخ تسدو + دندمأ ملشرو اب هدومن عضاوت نولوبژو

 ٭ دنروا اج دنبادخ مالک یتا وم ارشنارورسو هاشداپ ا هتک

 دندش عمج مود 1 دیع نتشاد هاگن یارب ملشروا رد ییظع هورک سپ

 بارخ دوب ملشروا رد هک ارئانحمذم هتساخربو + دش كرزب رایسب تعاجو
 ردو +دننخادنا نوُرذق یداوب هدرک بارخ ارروخم یاهحذم هو دندرک

 دقن اردوخ هریک ی لاخ نایوالو نانهاکو دندرک ےذ اریعف مود هام مهدراهچ

 بیترتب دوخ یاهیاجرد سپ + دندروآ دنوآدخ ةناخم ینلخوس یاهینابقو دندون

 نایوال تسدزا ارنوخ نانهاکو دنداتسیا ادخ درم یسوم ةاروت بسحرب شیوخ
 هدومن سیدقن اردوخ هک دندوب تعاج زا یرایسب کد ارز + دندیشاپ هتفرک

 د 7۹ رس رهاط تولز ۳99 یسنمو مرز ۱ ای
 نک هدرک اعد ناشیا یا ارب ایقزح اریز دوب لش هتشون هچنآ ینفاومهن نکل دندر وخ

 هر ینعی ادخ ات دزاس ایم اردوخ لد هک ارسک ره نابرهم دنوآدخ

 دنوآدخو +*دشابن سدق ترابط قفاوم هچرکا دزرمایب دیا بلط ارشیوخ

 رضاح ملشروا رد هک لیئارسا ینب سہ مداد انش ارموق هدومن تمیاجا ارایقزح



 WY اا مود باتک

Eاردتوادخ ن هرانهاکو ن نایوالو چو یزد  

 دنجروخ ۷۷ موسرم زور تنه سپ تنکز یاد وب دوب برام رکی توات نوا
 یاعو چ دندناوخ ا اردوخ ناردپ یادت دن مینا ارذنک یتمالس 0 ۳

 زور تفه سب دنراد جارو کچ وز رفا اردیع هک دندرک تروشم تعاج

 رازه تنهو واک رازه ادوهی هاشداپ ایفزح اریز +دنتشاد هاکن ینامداش اب اررکید ۶

 دندیشخ تعامجب دنفسوک رازه هدو واک رازه نارورسو دیشخم تعامجب دننسوک

 نانهاکو ادوهب تعاج یاو *دندون سیدقن ارنتشیوخ نانهاکزا یرایسبو ٥
 دندما لئارسا نیمز زا هکینابیرغو دندما لیارسا زا هکیهورک یماقو نایوالو

 ملشروا رد یبظع یداشو × دندرک یداش دندوب نکاس ادوهب رد (کینابرغ)و ۱۹

 او را لد 4 لث ليا ۱هاغداپ د ۳3 ا کرو ت

 + دیسر من وا سدق ۵ ى دا 1

 کک سبب

 نوریب دندوب رضاح ادوهی یاهرهشرد هکینایلیا رسا حیج + دش ماع هه نيا نوچو یه

 یا زا اراهذمو دنلب یاهناکمو دندومن مطق اریمشاو اراپ انن هنر

 سکره لیئارسا ینب ات سپ دنتخاس میهن لکلاب یمو مارفاو نی.اینبو ادوهب
 اننایوالو نانهاک یاههقرف ایفزحو +دنتنکرب دوخ یاهرهشب شیوخ كل ۳

 دوج ج فار نایوالو نانهاکزا سکرم هک داد رارق ن اشیا ماسفا بسحرب

 یودرآ یاهزاوردب جنو رکشتو تمدخو یتمالس فف ینتخوس یاهنابرق یارب

 یننخوس یاهینابرق یارب شصاخ لاومازا ارهاشداپ هصحو × دنوشرضاح دنوآدخ ؟

 االهو اتبس ینتخوس یاهینابرقو ماشو حص ینتخوس یاهبن ابرق یارب ینعی درک نعم

 ملشروا رد کیموتیو + دوب بوتکم دنوآدخ ةاروت رد هما بسحرب "دسومو 4

 دنوآدخ تی شب ات دنهدب ارنایوالو نانهاک هصح هک دومرفرما ندوب نکاس
 a 5 ا ۳

 نخورو ییشو جن ربون لیئارسا ینب د میاش ربا نیا نوچو +دنشاب بظاوم ٥



  VIAمایا ۓراوت مود بانک ۲۱

 دندروآ ترثکب ارزیچ هه رشعو دنداد یناورغب ارنیمز لوصحم یانو لسعو
 دننسوکو ناو رب دندوب نکاس ادوهب یاهرهشرد هک ادوهیو لیئارسا شو 7

 9 ارام هدروآ دوب دش فقو ناشیا یادخ هوهی یارب هکینافوقوم رشعو

 ما EI متفه هام ردو دندومن gS یرتخاسب موس هام ردو + دندون ۷

 ككرابتم اردنوآدخ دندید اراههدونو دندما نارورسو ایقزح نوجو *دندرک ۸
 نانهاکزا اههدوت هرابرد ایقزحو + دندناوخ كرابم ارلیئارسا وا مرفو دندناوخ ٩

 ا روا دی راس نان اعزا هک هتک سو ایرعو دون ا ا
 روخ دندرک عورش دنوآدخ ةناخ یارب ایاده ی دوره موف اکیف رول نکاح

 او تسا هداد تکرب اردوخ موق دنوآدخ اریز متشاذ3 ؟ یقاب یرایسبو رسو

 ê د اهرابنا هک د, هرفررما ایقزح سپ *تسا مظع رادقم نیا تسا ننام یقاب ۱

 اکمرد امیارد ارت :افوفومو اهرشعو ِِك ب دننخاس ایهمو دنزاس ًایعم دنوآادخ ۲

 ۳1۹ ۳ یش وک و اا یوال یایینوکو یاد ک تاما

 و اینتسیو لیئلیاو دابازوبو توربو لیئاسعو تحنو ايڏَرعو ليڪو ٣
 7 ادخ ۀناخ سیر ابزرعو هاشداب ایقزح نیبعت بسحرب ایانبو

 قرش هزاورد نابرد هک یوال هت نبا ا × دندش ءالکو یمش شردآرب و -

 + ی ام مسن ارسدقم تافوقومو دنوادخ یاباده ات دش ادخ لفاون رظأن دوب

 نانهاک یاهرهشرد انکشو ابّرماو ایعمشو عوشیو نیماینمو ندیع وا تسدریزو ٥

 تنسحب کچک هاوخو كرزب هاوخ دوخ نارداربب ات دندش رّرفم یت ام یاه هفیظ وب

 ۳۳ کود ةو هضم هوالع دقات اشیا یاههقزف 2

 یارب دندشیم لخاد دنوآدخ ناخ کیانآ هه ینعی رثالابو هلاس هسزا دندوب بش

 (ٌهَصحو) +× اشیا یاههقرف بسشحرب ناغبا یاههنیظو رد ناشیا یاهرتمدخ ۱۷

 یا یا ته نافارا دندوب نع در اتا ساد کیا

 تعاجح یا رد هک ناغیا نارتخدو ا نانزو لافطا عیج (ةصح)و 0

 ۱ 2 - e ۳ نش 8 اههمان بسنرد



۲۱ 

 ۷۹۹ ۲۲ مایا عراوت مود باتک

 هنهک ناروکذ ةه ات دندش نیعم درک یامانب رهشب ریش نانک دندوب نکانس.دوخ

 ایفزح سپ ٭ دنهدب اههصح و هش درک مانا وج کاو ال غشا

 نیماو دنسپو رکین شیادخ هوهب رظنرد هاو دون لع روطنیاب ادوهب یاغرد

 یارب رماواو عیارش ردو ادخ ةناخ تسدخرد هکیراک ره ردو + دروا اجت دوب

 ۷ دیدزن < کا Nh اعب دوخ لد یاب ارنا دوم مادقأ دوخ یادخ ندیلط

 مودو یس وس پاپ

 دش لخاد ادو مر رو هاشداپ بیراخ#م تن :اما نیاو روما ناو عبو

 و دوخ یارب ES دز ودر رادراصح یاهرپخ ي

 ہاکنآ + دراد منئروا امن اضافی مع اد بیراخس هک دید ابفزح نوچو

 دودسم اررهش ن هو تایی ک 5 .دزک تروشم دوخ راع اکو نرو اد اب

 هک اریرهنو اههشچ هیت نش عب یرایسب وچو +دندرک تناعا اروا سپ دیافن

 دیس رونا ناهاشداپ فا اردک بندر دوما وب یراج نیمز نایم زا

 دوب هتکش هک ارراصح اق هداد تیوفن ارنتشیوخ سپ م نہ ایم ناوارف باو

 E FA نا نوریب یرکیدراصحو دوغ دنلب اهجرب اتا ناو دومنریعت

 موفرب یکنج ن نارادرسو + تخاس یرایسب یاهرپسو اههلسام هر کتسم دواک

 ناشیاب ز زیوالد ن )نخ اخس هدرک عج رېش هزاورد درن یو یاجرد ارناشیاو تشاک

 دنتسه یو اب هکیتیعج اتو روشآ ءاشداپ زاو دیشاب یوقو ریلد هک + تنک

 تشریح تاتو لب کارا تست یکی نیو نا
 ردو دهد ترصن ارام ات ت تبلت هد وھی او کا ی 1۷

 # دندوم داټعا ادوپب ءاشداپ ایتزح نانفس رب موف سپ سپ دک كنج اب یاهکنج

 اب شدوخو داتسرف ملشرواب | اردوخ ناکدنب ا EE براس نازا دعبو

 هک ادوهب یاغو ادوهب هاشداپ ایفزح هب هک دندوب و نر شوت یا

 دایع ازیچ هجرب دیامرفیم نیج زوم هاشداپ بی راوتس + دیوکب دندب مایار

 طحت ب۱ ایشان کیت اوغا ارامش افرح ایا + دام موارد صاع د هک دیراد

 اهر ا لات ڈا ارام ام وهم دکل کم دباغ ملست توم یکنشتو



 . Yrمایا خر اوت مود باتک ۲۳

  ۲ادوهبو هنخاسن مدهنم اروا یاهم ذمو دنلب یاهن کم ایفزح نیه ایا داد دهاوخ

 روخم ناربو دیئاف نجس حیذم كي شہ ٤ک تفل هتفکنو ؛دومرفن زمآ ملشرواو

  ۱۳رکم ماهدرک هج هک لب ةر دیو نم هک دیندیف ایا ناز ازوسب

 نم تند زا اهرم نیمز هک دنتشاد یردق جم اهرون دا یاهتما نایادخ

 دناهنخاس گالله اراهنا نم ناردپ کیا نیا نایادخ "ههزا كي مادک + دنناهرب ؟

 ارایش هک دشاب رداف اش یادخ ات دوب نم تسد زا دوخ موف ندیاهر رب رداق

  0اوغا روطنباب اراشو دهدن بیرف ارامش ایقرح لاح سپ *دمد یئاهر نم تسدزا
 هدوبن رداق كلامو اهتما عیج نایادخزا ادخ چیه اریز دئانم داتعا واریو دیاهن

 یلوا قیرطب سپ دهد یئاهر مناردپ تسد زاو نم تسد زا اردوخ موق هک ت سا
ENT نان شناکدنبو + دیناهر دهاوخن نم تسدزا اراش اش یادخ 7 

  ۷ارلیئارسا یادخ هوهی هتشون زین یبوتکمو + دک ایقزح شانیب دضبو ادخ
 موف اهروشک یاهتما یرایادخ هکنانچ تفک هدز فرح یو دضبو دوت تناها

 اردوخ  Eنم تسد زا رپ موق ایقزح یادخ نیچه دندادن

AM هردو درک ا ی اون اشیا ددد رج 1: 

 رز دنتفک نخ دنشبیم ن ات ا هک ناهج یاهتما ع نایادخ لثم

 . 1نا یوسب و دندرک اعد نيا هراتزد ےن یب صوم اا ءایعشاو هاشداپ ایف رح سپ

  ۳ارنارادرسو اورو نج ناعاجن هه هداتسرف هتشرف دنوآدخو و دایرف

 و سرا ای او شا الم تقرا وون اشد یودرارد هک ۱

 هی شبلصزا هکینانآ دش لخاد شیوخ: کا دخت 4 نانڪ ع ناوجو دوم تدجارم

  aکت ر ماشروا ۷29 و ایثزح دنوآدخ سب × دنتشکر یشمشب برد ا اروا دند هب

 یرادهاکن فرطرهزا ارناغیا هداد یئامر هه تسدزاو روا هاشداپ بیرافس

  2 ۳اد رهی هاشداپ ایقزح یارب اینکشپو دن وآدخ یارب مشروب ایده یرابسیو

  ۲ا ناز لا دب واو دندروآ  hSرامي ایقزح مایا ناردو

  0درو دوفن لغ دوب نش هداد یوب ۳ قفاوم افرح ۳ ± داد



 ۷۳ ۲۴ مایا عراوت مود باتک

 ناکاس اب ایقزح اما « دیدرک هخورفا ملشرواو ادوهبو وارب بضغو دش رورفم ۲

 ناشیارب ایفزح مایارد دنوادخ بضغ اذهل دون مضاوت شلد رورغزا ملشروا

 انزخم دوخ ةه و تشاد یظء رایسب تسثحو تلود ایقزحو «دشن لزان ۷

 «تخاس هسینن باسا هنوکرهو اهرپسو تایرطعو اهبنارک ی اهکنسو الطو مرقن یارب

 اهلغاو ماهب عاونا یارب اهرخاو نغورو مریشو مدکزا تالوصح یارب اهرابناو ۸

 لیصحت رایسب یاههمرو اههلک یشاومو تخاس اهرپش دوخ ةه و  اههلک ةهج ٩

ESتو ب دوم رف اطع وای ن ناوارف رابسب ا تیرا او  

 راک رم یارو را ا یی رب رخ نا
 ۳ اواخر نا ا کف ع و ۱

 دنیامن شیرپ دوب تش رهاظ نیمزرد کیا راب ایرج ت«دندوب رع داع ععو کرت هک

 عیاقو ُهینبو ٭ دنادپ دوب شلدرد هچ رهو ديان ناما اروا ات تشاذک او اروا ادخ ۲

 ناهاشدای خم راوت رکو یا یکم نیا ایعشا یار رد کلتبا و ۱ تانسحو ايرج

 قدنلبرد اروا و دییاوخ دوخ نارد اب ایقزح سب × تسا بوتکم لیئارساو ادوپب ۴

 شت افو نیحرد اروا ملشروآ ناکاسو ادوهب یافو دندرک نفد دواد نارسپ مربقم

 هج دون تدطلس ,شیاجرد یسنم شرسپو دندوف مارکا

 و
 و کام هاروارد لاک جو هاو دش هاشداپ هکد وب هلاس هدزاود ین ۱

 ا دنوادخ هکیاهتما تاساجر قفاوم دوب یک دنوآدخ رظنرد هجناو

 شردپ هک اردنلب یاهناکم اریز *دون لع دوب هدرک جارخا لیئارسا ینب روضحزا

 او درک اپرب ملعب یارب اهمذمو دومن انب رکید راب دوب هدرک بارخ ابقزح
 ةناخرد اهذمو درک تداع اراک مر EEE یاتبو تخابب

 دهاوخ دأب ات ملشروارد نم مسا دوب هک و و هک دون انب دنوآدخ

 + دومن انب دنوآدخ هناخ تی ناسا رکفل اّع یارب اهگذمو +دوب

 تیکت یاد یرکلافو درد شا ۷ زا مونه نبا یداورد | نزد تراش

 دنوآدخ رظنردر" ی نارکوداجو هنجا باحا ابو درکیم ی وداجو
46 

 م اه

n 

0 

3 



 هتخاس هک ارتب نش هلخر ¥ دروآ نایب روا مسخهیزرو رایسب ترارش ۷

 هتک ناییلس یو یادم ایت نازل دوز تعاودایرب او خب ناجی د رب

 مری لات مینا طب شیاف را لا هک لر وا ردوب هناخ باز دهر
 شرت : قن کشیزدزارنارس اف «داد ماوخ رارق دباب ات اردوخ ۸

 ۳ بجرب ات دنبان هجوت هکیطرشب دینادرک ماوخن هراوا کی ماهنتخاس

 نوع تم لب هکیماکحاو ضیارفو .دمعبرش یماغ بسحرب و ماهدومرف 0۳ ناثیاب

 هکیتاهتما زا ات دوم اوغا | راشو O TE لع ماهداد ٩
 دنوآدخو  دندون راتفر رتدب دوب هدر كاله یا شرک وا 3

 ا اچ و شک اش در وا موفیو یستمهب 1

 + دندرب لیا و ددتسب !هریغزب ار وا هتفرک اھلغاب | ر یسو دزو ناشیارب | روس

 شیوخ ناردب یاد: روضعفو دون بلط اردوخ یادخ هوهب دوب یکتترد نوجو ۲

 ا یا مرا ا از هوم تساعیم | ازا زا نوجو E رایسب ۳

 e REDE دا ملشرواب یاس 13

 انب یهام هزاورد هنهدات یداورد نوح یبرغ فرطب اردواد رهش یفوریپ رب

 هرب یکنج نارادرسو تخاس 1۳ ارنا د درکادرک یراویدو دوغ
 و بو هاکی نیادخو +دادرارف ادو رادراصحپ۔ۍاهرپش ا٥

 ارامآ دوب هنخاس ملشروا ردو دنوآدخ ۀناخ م وکرد هک اراهحمذم یباغو

 نانو یتالسب حابذ هدون ریمعت ادنی دخ دخ حذمو + تخڪر نوري رهشزا 1
 موق اما e ناپ اخ ی کد ا هم ۷

 + دوخ یادخ 1 ا ر کا دنادنار دیم نا لب یاهیاکمود زونه

 يا ور ساب کن انار نانفسو درک دوخ یادخ دزن هکیاعدو یب یبنم عیاقو هیقلو ۸

 یاعدو +تشا DE لیئارسا ناهاشداپ س راو اوترد ا دنتنک و ابا لی اهم ٩

eaچچا اار ا ا شاید هاک ی  

 في قارا ارل
 دندرک فد شدوخ ةناخرد ارواو دیاوخ دوخ ناردپ اب یبنم سپ ٭ تسا ۲
 ا ا روو تس دداا ےک د نر 8

mm 
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 ۳1 9: مایا راوت مود دیاگ

 قیام کاب دنزوآدت مرک ناو + درک ی هاخداب ماشروار 0 ود واټ

 ننشر هک اب عیب یاری نییماو دروآ لب دوب هدزک ی ضن شزدپ 1

Eنوت دنوآدخ روض و ب درک شتسرب اراهآ نیا ذك ینابرق دوب  

 دیزرو نایصع هدنبزو «دایز نومآ ا هکلب دوب هدو عص اوت ین و هکنانچ

 ی نیز لهاو « دنتنک شدوخ هناخرد اروا تیروش وارب شنامداخ سپ

 ازایغوب شرسب نیمز لعاو دندیاسر لتقب دندو نیروش ءاشداب نومآرب هک

 چ دن ارگ, ر شافك ,رخیاج رد

a 
 دون تنظلس کو ملشرواردو دش هاشداپ هک دوب هلاس تشه ایغوب +

 كول دواد دوخ ردي یاهقیرطبو دروا لعن دوب دن. دنوآدخ رظنرد هچناو

 لاس ردو ٭ دیزرون فارحنا پچ اب تسار فرطب هدو  aدوخ تبطل

 لاو ِ دواد دوخ ردب یادخ ندیلطب دوب ناوج زوته ا

 تب و اعلاتتو اهریشاو دنلب یاهتاکمزا ملشرواو ادوہب نتخاس رهاطب مدزاود

 انار هک ارس - لی ۹-۳ مدهنم کو روضحع ارم ب یاهعذمو * دون زاغآ

 اراهناو تسکش اردش هخعر یاهتبو اهلامتو اهنیئاو دون عطق دوب 1
  Eر و هدیشاپ د دک اا یارب کارا

 ردو »دوم رهاط ارملشرواو ادوهب سہ دینازوس ن اشدوخ یاب ار :انهاک

 دوب ا فرط رهب هکیثاههبارخ رد زین ا ح نوعمشو مارفاو یم یاهرهش

 راهعذمو + (درک نیچه)  Eدرک مرن تییوک اراهلاثنو اه 7 لا

 تعجارم میلشرو اب هدومن عطف ل لیئارسا نیمز ئارد ارسمث یاه)انت ةھو

 ناب دو وس ره اط ۱رهن اخ و ناز کنار eg ردو

LES:ریمعت یارب 1 عیاقو زاحاوب نب ار دب و رهش سر ایسمو  E8  

 ادخ ةناخع رک رب E یاّفلح دزنو چ داتسرف دوخ یادخ
 ےہ

 هیقن ا : مارفاو او یسنم تع ار ۳ ناظنعتسم ناي والو ن و

 بلد رم ماست واب دندوب هدرکر ۳ ماشروا نا EE ادوهب یاتو لیئارسا
46% 



 ۰ ےس
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  YLمابا 2 راوت مود منا t؟

 ا طندربس دنفوب نع اا واچ ةناخرب هکیاراکضرس تسدب ارتاو
 ا« دنهدب هناخ ریمعاو حالصا ةه: دندرکیم راک دنوآدخ هناخرد هکیتاههلمب

 اهریتو ادر ةهجب بوجو هزایشابت یاپکنس ان دنداد نایاتیو او ای ات می

 ۱۳۹۹ ناو * دنرخم دندوب هد رک وخ Ek نچ هکیئاههناخ 8

 یایدیوعو تحب دندرکیم تراظن هک ن اشیا ع ا کی ا کج تناماب ارراک
 ی رل ےس

 تالاب هکره نابوالز زینو دندوب نایتاهت ینیز | مالشمو ایرکزو یرارم ییزا نایوال

 هنوک رهرد کین" ههرب الکوو نالانح نارظان ناشیاو *دوب رهأم یتیسوم

 3 ارد نازادرسو نابناک نایوالزاو و دنتشاد لاغتشا تمدخ

 باتک نهاک یاینح ادرس نوری ذوب ھا کروا دوانح هناخم هک ار نقن نوچو

 نافاش ايفلحو + درکا ادپ دوب (نش لزان) یسوم ٌهطساوب هک اردنوآدخ ةاروت

 بانک نا ایلحو ماهتفای دنوآدخ هن اخرد ارفاروت بانک شک رکاب 11

 هتل وا یخ هاشدایب زیو درب هاشداپ د ارباتک ن نافاشو × داد نافاشەب

 ip >رد ا ریس ااو چ کک

 سپ تسأ هداد نم ۳ 1 At ۳ ا

 ارسال دیش ارقاروت نانخس هاشداپ نوچو 4دی هاشداپ روضعم ارنا ن هافاش

 ارو دبعو نافاش نب ماقبخاو نهاک یاّیفلح هگداب و +× دیرد ارد دوخ

 . دنوادخ زاو دیورب + تفک هدومرف رما ارهاشداپ مداخ ایاسعو بتاک نافاشو
 ا یک ارد کیا هرابرد ادونیو لاری یب یاری و نسیارب

 .هکنوچ دشابیم مظع تسا نش هن هدر امرسمت نو اخ ا ووا تم

 تسا بونکم ب باتک نیارد هچنا رو دتشادن هاکت اردنوآدخ مالک ام ناردپ

 نز هیبن ا دزن ا اعا هاشداب کیان و ال سپ < دن د ون لع

 ےس ر

 دوب نکاس ملشروا و لرد و او دنتفر راد سابل هرسح نب قوت نپ مولش
 ۳ را و تنک ناشیاپ یاو بت ا نی ارواو ۲۳

 ا نینچ دنوآدخ 5 + دیئوکب تسا هداتسرف نم دزن ارامش هکیسک. .دیامرفیم ۳4

 نیارد هکییاهتمل "هم نعپ دیناسر ماوخ شنانکاسو ناکم نیارب یالب نم كنيا



 ۷۰ ۵ مایا سراوت مود باتک

 هرکی اس کن چے ترک دا ت ادب اداری اک 69

 نا ارم منخ دوخ یاهعسح لایع) اا دندینازوس رخ کید ناباذخ یارب

 + تفریذپ دهاوخن یشوماخ تش هنخورفا ناکم نیارب نم بضغ یی دنرواب
 دییوکب تسا هداتسرف دنوادخ زا ندومت تلم ةه ارامش کدر اشد کی ۲ک

 مرن ون لد هکنوچ  دیتش هکیناقع هرابرد « دیامرنس نېج لیارسا یادخ هرهب ۷
 یو روضحرد یدینش شتاکاسو ناکم نیا *رابرد ارادخ مالک هکیاکنمو دوب

 یتسیرک نم رز ھغو یدبرد اردوخ سابل نش عضاوتم نم روضحتو یدوبن مخاوت

 ارپ دزن )نر تا + مدومرف تباجا ارت زین نم دیوکیم دنوآدخ انب ۸

 ارالت یا وت ناجا دع یهاوخ هدراذک یتم الد دوخ ریق ردو درک ماو وخ عج

 ادا درب ناتا نک مهد دهارخغ مغنابریم و نکس ا

 ربات TAREE حاشم ی ءا هک داترق هاشداب و *ب دندروآ با ٩

AIEEE TE Eی والو نانهاک و ماشروا ناکاو ادو نا  

 هک اریدهع باتک ناتج ده واو دندمارب دنوآدخ هناخم كلرزب هجو كچرک هج موق

 > کر و زا ماشدابو چ دناوخ ,aes د دن تفات دنوآدخ هناخر د

 ۱۳ )ره نا a ۱ هدون یورپ اردنوآدخ د فا تسد دن دخ روضعو

EDE۳ نیارد هک اردهع نیا ناتعو دنراد هاک ن  

EEهو  i E E GER hg EE 

 + دندون لع دوخ ناردب یادخ E ناک ابو اا

 ار تب هه تشادرب دوب لیئرس N EEE NERE E ا 1

 E تدایع اردوخ ی ادخ 9 9 ضبرغ دد ا SE کک

 ب دندیزروت فارحنا دوخ نارد, یادخ هوهب تمبازا وا مابا یانرد ناتیاو

 at ی باب

 .مهدراهچرد ارعفو تساد هاو یار ملشروارد یصف دیع ایشوپ و ۱

 ارناشیا هداد رارق نانیا فیاظورب ارتانهاکو + دندون ےذ ملشروارد لوا ءام ۲

 ارلیئسا یا هکینابوال هبو *تخاس لد یوق دنوآدخ ةناخ تمدخ یارب ۲



 Co مایا 2 را وت مود باک ۳۳۹

 3 سد توپ اه تنک اندر همش پد اینو دی «یاربزو .دندادیم نی

 شودزب کیدو انک تسا درک کل e AEE واد نیز ناییلس هک

 + دیزادریب لیئارسا وا موقبو دوخ یادخ دی تمدن 4 ندا اندام

 دواد "هتشون قفورب شیوخ یاههقرفو دوخ یاب یاهنادناخ بسحنرب ارش خو <

 ا هم نایاب خرس شورش ن °

 یابآ یاهنادناخ یاههقرف قفاومو موق ینب ینعب شیوخ ناردرب یاب! یاهنادناخ

 یارب هدون سیدقن !رذتشیوخو دیا عدا ار دو + دیتسیاب سدقرد نایوال 7

 ۳ ۳ اا ار دوا دخ اكلك تسجچربان ما كر ادا دوخ ناودارب

Segê ۷ینعب موق ینبب شوی شی,  eاهرب هلکزا دندوبرضاح  

 هس ناولکزاو داد عصف یاهییابرف ةهجس ار اما هه سار رازه یسردقب اههلاغزبو

 نانهاکبو موقب وا نارورسو × دوب هاشداپ صاخ لاومازا نیا "همه هک سار رازه ۸
 ادخ ةناخ یاسور هک لیتبمو ایرکزو ایقلحو دنداد یعربت یایاده نایوالب و

 ۳ × دنداد رمن یاہنابرق ا مرب ندو ناره ودا تتدرب ۹

 دیدوب نایو ال یاسور هک دابازویو لیئیعیو اییثحو شناردارب لیتو ایمشو

 تمدخ ¿ چ دنداد صف یاهینابرق هج نایوالب واک دصناپو نبرازهجن ۰

 نامرف بسحرب شیوخ یاههقرفرد نایوالو دوخ یایاجرد ن نانهاکو دش ایم

 (هفرک) ن اشیا تسدخا ارنوخ نانهاکو دندرک عیذ ارو + دنداتسیا هاشداپ ۱

 را ا ك او ب ار ینلخوس یاهینابقو +دندک | CORE نایوالو دننتتاب ۲

 ۳ ا ات دنهدب موق نات 0 یابنادناخ یاههقرف بسحرب

 × دندون لمع نینچزین ناواک ابو دننارذکب دنوآدخ یاب گ هتشون یبوم باتکرد
 هپ اههباتو ااو اکیدرد ارسدقس یایادهو دن شناب مسر یقفاوم ارو ۳

 هساربو ناشدوخ یارب ناز زا دىدو + دنداد یدوزب موق نارسپ یاب أر ایا ا٤

 ا a ار ا

 ار 2 بسحر ب 0 تار بک 2 4 9

 هزوردره در نانابر دو دداگسا دوخ یا دوب هاشداپ او 5 نرخ



 ۷۹۷ ۹ مایا 2 را مود باتک

 نایوال ناشیا ناردارب هک اریز دنوش رود دوخ تمدخزا هک دوبن مزال ناشیا یارب و

 ا د 1 رو ا یو یی ۱

SE ۱۳دیو معف تقو زن ۹۹ ايار ا  

 یبن قو مایازا نیا لثم 9 دیع جو * دنتشاد هاگن زور تنه ارریطف ۸

 دبع نیا لثم لارا ناهاشداب زا مادک جیهو دوب تشن هتشاد ءاکت لیئارسارد

 0 ةنک-و لیئارساو ادوپب نارضاح باتو نابوالو نانهاکو ایشرپ هکیععف
SNE 1tمقاو ایشوب ی لارد عع 0 ٭ دوب  

 E E ee نیا ٴههزا دعت چ د ۰

  Eتفر نوریب وا ةلباقب ایشویو دک كنج تارف رهن دزن ی ب ات +

 . تساراک هچ ر اب ارم ادوهب هاشداب یا تفک هداتسرف وا دزن نادصاق (کت) و 0

 رما ارم ادخو مانیم هبراحم نا اب هکیادناخ دضب هکلب مامان وت دضب زورما نم

 دژ الله ۱ 5 ا ۳ کاک نارا ص: مانشب N ۱ هدومرف

 تخاس رکنتم ارن حس کلب دیادرکنرب وازا E یور ابشوب نکي چ دزا ۲

 ۱۳ ا ا اک کم مالکبو دک كنج یو اب

 نامدا و دننخادنا ریت هاشداپ 7 تار تار 5 1 دردی ن اد ۳

 اروا ۰ اخ سپ # ماتش 3 هکاربز دیرب نوریب ارم تفک 5 دوخ 1

 سي دندروآ ملشرواب 2 ورک تشاد هک نيود ةبارعربو دنتفرک شاهبازعزا

 ع : E , ملشرواو ادوهب یب ماغنو دش نفد دوخ نارذپ مربقمرد هتفاب تافو

 نارمرد .E تاینفمو نایتفم یانو دناوخ هیئرم E ةهج ايمراو ۶# دنتفرگ ۵

 رتسرد هکنانچ دنداد رارف لیئارساردةضبرف ارناو دننکیم کد زورما ات شیوخ

 لارا ناهاشداب خراوترد كنيا وا رخاو لّوا روءاو + دروا لعب دنوآدخ ۷

 نت تسا باک تو

 یو ی باب

 3 اشدایب مترو ارد شسردپ یاجر 2 ار وا کارا نب زاحا وب نیمز مرتد 1



 ۲۳ مابا عسراوت مود باتک ۷۳۸

 هس ملشرواردو دشهاشدای هک دوب هلاس هسو تسبب زاحارب × دندون بصن ۲

 ةنزو دص هب ارنیمزو دون لوزعم ملشروارد اروا رصم هاشدابو +دون تنطاس ؟

 ادوهیرب ار مقابل شردارب رصم هاشداپو + درک هرج الط ٌهنزو كيو ش 4

 E هک دون لیدبت مقايوھيەب اروا م ساو تخاس هاشداپ ملشروأو

 یاس هدر Ss تار + درب رص هتفرک و

 رگنگوبو او * دیزرو ترارش دوخ یادخ هوهبب رظنردو نوک تنطلس ملشروا رجا

 رصندکونو چدر لبابب اروا ات تسب اه رجب ارواو دماربوا دضب لیاب هاشداپ ۷

 +تشاذک لبابرد دوخ رصقرد راه هدروآ لیاب اردنوادخ ناخ فورظزا یضعب

 نسراوترد كنیا دش تفای وارد هجناو دروآ لعب هکیتاساجرو مقایرهب حاغو ةبقبو ۸
 ا شید نا ایوهب شرسپو تسا بونکم ادوهبو لیتارسا ناهاغداب

 وارد زور هدو هم هسودش هد هکدوبهاس تشم نیا درک ٩

 لیوع تقو ردو +دروا لعب دوب دنسپان دنوآدخ رظنرد هجناو دون تنطلس )۰

 لیاب دنواتعت هناخ یاهبنارک فورظ اب ارواو داتسرف هاشداب رس کربن لاب
 تسبب ّتدص × تخاس هاشداپ ملشرواو ادوهبرب ارایق دص شرداربو و ١

 هوهب رظنردو *دون تنطلس ملشروارد لاس هدزایو دش هاشداپ هک دوب هلاسکیو ۲

 نخ واب دنوآدخ نابز زا هک یبن یایمزا روضحرد نیزرو ترارش دوخ یادخ
 ی مار هک اد 0 نور دا × دوم عضاوت تفک ۱۳

 لیئارسا یادخ هوهب یوسب هنخاس تخم ارشیوخ لدو یوق اردوخ ندرکو دش

 تاساجر هه قفاوم یرایسب تنایخ مدد هک یاسور یافو +دوفن تشکراب

 سجن دوب هدون سیدنن ملشروارد انا هڪ | اردنوادخ 2 دندیزرو اما

 داتسرف ناشیا دزن شیوخ نالوسر تسدب ناشیا ردپ یادخ هوهبو +دننخأس ٥

 شیوخ نکسمربو دوخ موقرب هکاربز دوغ لاسرا ارناشیا هتساخرب دوز حص هکلب
 هدرشراوخ اروا مالکو دندون تناها ارادخ نالوسر ناشی اما *دون تقنش ۱7

 هکیدحم دش : هخورفاوا موقرب دنوآدخ بضغ هکنانچ دندومن ءازهتسا ارشیایبنا
 ناشیا سقم "هن رد ان اشیا ناناوج هک ارناینادلک ء هاشداپ سپ +دوبن یجالع ۷

 ناثیارب دومن حرت نادینس شیرو ناریو ناکزیشودو ناناوجربو تشکر یشمشب



 ۷۹ ۲۳ مایا اوت موقت باتک

 كچركو ك رزبزا ارادخ ةناخ فورظریاسواو × درک ملست وا تسدب ارەھو دروآ ۸

 خو ا ارور وو دا یاهخکو دنوادخ "هناخ ۍاههنازخو ٩

 شاب ارشیاهرصق ةهو دنخاس مدهنم ارمیاشروا راصحو دندینازوس ارادخ

 یریساب لیابب ارفیّسلا ةيقبو × دندزک عیاض ارامآ هسینن تالا عیجو دندینازوس ۲۰
 1 و ا و یر اهاشداپ تنطلس ع نامز ان ناشیا 5ب ۲۱

 یاغرد ایز 9# مت دوخ یاهتبسزا نیمزو دوش لاک اینزا نایزب دنوآدخ م الک

kr ۳نا اس رد یادش رسا ات  

 جور وا دوش لماک ایم نابزب دنوآدخ مالک ات سزاف هاشداپ شروک
 زی ناو درک ذ فان نامرف دوخ كلام ییاقرد ات تکاب از سزاق ادب رو

 ا یاد همت دیامرفیم نینچ سزاف هاشداب شروک *تثکو تشاد موقرم ۳۳

 ملشروارد یو یارب ٌهناخ هک رخ ما راز تسا هداد نی ارتیمز كلام یا

 نشهاره شیادخ هوهب وا موق یامنزا اشزا تییییست مان انب تسا ادوهیرد ہک

 * دوربو دشاب



 ےس

 ارزع باتک

 4۳ باب

 دوش لماک ار ناز و ملکی اب شرک لا لارو _

 دیامرفیم نینچ سر ی سد مقر زر 71 9

 یارب حک ES | هدومرف رما ارمو هداد نی | ارنیمز كلام میمج اهیاسا یادخ

 هک وا مو یافزا زا امشز زا ترس * ام انب ت و دود! یو

E ENE ۱ 

CEEنا لها دشابیم  ECلاا ا  

 تناعا E | اشر روا رد هک ادخ ۀناخ ةهجم یعزبت یایادهرب هوالع نایاپراهبچو

 او های نایوالو راه اکو تماشا ادو E ج دنیامن

 هک اردنوآدخ ۀناخ ان دندش هناور هتساخرب دوب تینازینارب ارناشیا حور ادخ

 لب ےک تلا ارت هاتا ناشیا ناکراسه عیجو × دنیا انب ت تسا میلشروارد

 شروکو + دندرک تناعا یعربت یادم 5 هوالع اههفحنو نایاپ راپهجو لاوماو ۷

SE SE a ENکو هک  aLهن اردو هدروآ میلشروا  

 کار ا اف هاشداب شروکو هدر بو دوب هتشاذک دوخ نایادخ

۳ 

 33 2 راد رپ سیو رصیشنشەب E نوریب دوخ راد هنازخ تادرتم

 الط ماج یو رک دراکهنو تسیبو رتن ساط رازهو الط ساط یس تسا نیا ۳1

 متنو الط فورظ یات +رکید فرظ رازهو مود مسق زا شن ماج هدو دص راهچو

 × درب دنتفریم میاشرواب لباب زا هکیناریسا اب راه ةه رصٍذیسو دوب دص راهجو رازهج



 ۷۱ ۲ ارزع باتک

 مود باب

 لیا کاج میک وب کچا ا ناد لها د +

 و ابالیعر و ایارسو e عوشب 9 لبابرر 0 کی 1 ۲

 ینب ٭ لیئارسا موق نادرم هراشو ههنعبو مرحرو یاوغبو رافسمو ناثپو ؟

 وو وا دصکی و رازه ود شوعرف ِ

 رازه ود باوب :اوا حو یب زا باوم تح ین ia داتنهو دصته حرا ۱
 - و ۱ ۷

 هنونز ینب +راهچو هاخاو تسیودو رازه مالیع یب * هدزاودو دصتشهو 2

 چ ودو تسیبو تسودو رازه دجزا یی ٭ هو تسیو دصشش یاباب یب ۲

 ٭ ششو هاجتو رازه ود یاوغب تا ماتنودا ی

 + تشهو دون ایف (نادن اخزا) ریطا ینب ٭راهجو هاو دص راهچ نیداع ینب 5
 سر موشاح یب # هدزاودو دص هروب یب * هسو تسییو دصیس یاصیب ینب ۷

 نادرم * هو تسییو دص م تیب یب * خو دون رابج یب »هو تسییو ۲
tiلهج تومرع ین » تشهو تسییو دص توتانع نادرم + ششو هان هوت  

 عبجو همار یب * هسو لهجو دصتنه توربو هرینکو مراع هر ی دو ودو 5

 لټ تی نادرم +ودو تسببو دص ناک نادرم + كيو تسیو دصشش ۳

 هاخبو دص شییغم یب *ودو هاب 7 یب * همو تسیو تسیود یاعو 0

 و مراح یب » راهچو هاجن+و تسبودو رازه رکید مالیع یی * شو ِ

 توت اعرا یب + جو تسیو دصتم وراو دیداحو دول ی. حس و

oایعدی یب «نانهاک اماو ۰ راز * خو لج مچ  

 روف یب + ودو هاخبو رازه ریمآ یب # هسو داتهو ار عوشب د نادناخز ا

 یب «نابوال اماو #٭ كنهو رازه مراح یب ٭ تنهو لهجو تسودو رازه ۹
 جن گراند هراینبو هرایجو دات اب در لس 1 دی تو وب ©

 فر و ی نانابرد ن ربو + تشهو تسیو



 ۲ارزع باتک ۷

 ینب « منیتن اماو 1 دص ایا عیج یابوش ینبو اطیطَح ینیو بونع 1

 ٭ موداف ینبو اهعیس ینبو سوریق ینو + توعابط بو افوسح ینبو اص ُ

i٭ ناناح ینبو یالنش ینبو باجاح ینبو + بونع خو " هاب یبو ناب ی قبو  

 + مازج یو ادوقن بو ناصر یو ار نیو چیک لیدچ بو ۷

 ٩ میسوفن یو منوعم یو هتسا شپو  هساسیب یو جساف ینبو اه

 یو ادیت ینبو تواصب یو + روحزح یو اون بو قوبقب ینبو 1

 + انیطح ینبو جت ی بو + ا یو ارسیس یتبو سوق ینو + اشرح رب
 ای REE کاطرم ن ۳۳ رامداخ نارسپ و ه٥

 ةرخوف فو لیطح یبو ایطنش یو ٭ لیدج یو نوقرد یو هلعی بو

 *ودو دونو دصیس نایبلس نامداخ ¿ .نارسپو منین ی یآ نیو مث ابظ ۸
 نادناخ اماریماو ناداو بوز ی نعپ دن ارب ارح لو جب لتزا هکینانا دننانیاو ٩

 یب ب هن ای دندوب نایلئارسازا یا هک داد د دنتسناوتن ناشن اردوخ "ریشعو ناردب ۰

 ی ناه نلیسزاو * ودو هاضبو دص شش شش ادوات یبو ایوط یبو ایالد ا

 یزب ار یداعلج الزر زرب ۾ نارتخدزا یکی < یالززرب یو صوم قبو ایابح

 02 ااا هدف یس ناشیا ما ee رک ۲

 × دندش جارخا ا سی دیتفاین اما دندییلط دندوب منش تیث اههمان یس

 ناثیا دون رارقرب منتو مروآ اب ینماک ات هک دومرف رما ناشیاب اناشرن سپ ۳

 تصشو دصیسو رازه ودو لهچ مهاب تعاج مات × دنروخن سادفا سدقزآ ٤

 رفن تفهو یبو دصیسو رازفه هک ناشیا نازیکو نامالغ یاوس *دندوب رفن 0

 یسو دصتنه ,ناشیا نابساو  دندوب رفن تسیود ناشیا تاینغمو ناینغمو دند وب ٩

 دص راهج ناشبا نارتشو +*خبو لهچو تسیود ناشیا نارطافو ششو ۷

 ناخ ناشیا ن رازهنش ناشیا ناراحو جو یو ۸
 یعربت یایادم ابا کا ر حب دندییتر تج NY هڪ دنوادخ

 متصش دوخ هود بسحرب ج دنیا اپرب شیاجرد ازنآ ان دندرو ا ادخ ةناخ ةهجم زا

 هنازجم تناک سابل (تسد) دصو یشن یانم رازه خب ف الط مرد رازه كيو

 نانابرذو نایتغمو موقزا یضعبو نایوالو نانهاک سپ × دنداد راک ةهج ۷۰



 ۷۳ رو ےک

 نکس و یاهر شرد لیئارسا یاو دندغ E د رخ یاهرهشرد منيت و

 + دنتفرک

 ا اب
 لث موف یانو و دوخ یاهرهث "رد لذا :ارسا یتب ی هام نوجو

 نانهاک هک شنارداربو قاداصوب نب عوشیو < Cî مروا رد درم كي
 ارلیارسا یادخ جدو .دنتساخرب دوخ ناردارب اب ا نرو و دد

 یک و ی 4 ةاروترد 2 بسحرب ینتخوس یانابرف ات دندرک ابرب

 سرت نانز موق بلب هکآ ریز دندرک ابرب شیاجرب ارعذم سپ + دننارذکب نا نارب

 یتاخوس ا یعب دنوآدخ یارب یتخوس )اتو دو وج ناشیارب

 ءاکصن تسا بوتکم هکیوخ اراههمخ دعو + دندینارذک- نارب ارماشو 2

 مو ر سزور زد ارزورره داتعم زورب زور ینتخوس یاهینابقو ددتشاد

 3 هام یاههرغرد ارییاد یتتخوس یانابرق نازا دعبو ٭ دنديا رذگ نوناقو

 در دنوآدخ هجم یربت یاباده هک یکره یارب و دنوآدخ سدقم اوم

 نودا زونه دنو و زر زور زا چ دن دینار کک 1

 ۰ ۳۳ و ٭ دندرک عورش دنوادخ یارب وس یاهنابرق دیار دک رکا ۷

۱۰ 

 (دنداد) نغورو تابورثمو تالوکا ام روصو نودیص 2 دنداد شن ناراجتو

ED SNS ۳سراف هاشدای شروک هکیرما بسحرب  

 ناشی درز دع مود ار ! مود ات ردو چ دنروأیب دوب هداد نا

 ناردارب رثاسو قاداصوب نب 2 5 E نب لبابرر ر رد ادخ ةناخم

 بصن هب دند وب هتشکرب ماش رواب ی از ۱ هکناک ةهو ك نانهاکزا ناشبا

 + دندزک عورش دنوآدخ هناخ لع تراظنرب رثالابو هلاس 9 ۳ وال دوم

 دنداتسیا ماب ادوهب ینبزا سنارسپ اب لییمدقو دوخ نارداربو نارسی اب خوشبو

 لوفشمادخ هناخ راکرد نایوالزا هک ناشیا ناردارب و نارسپو دادانیح ینبرب ات

 ر اک دنداهن اردنوادخ لک داینب ناباتب نوچو »دنیا تراظن دندوبیم

E Eار شتر ۶ وداع اره ین نایوالو اهانرکاب  

 دندیارتپ رکیدکی ربو ٭ دنناوخ ج ¬ لیئارسا ءاشداپ دواد ر رب
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 < ارزع باتک ۷۳۹

 ۱ لک را هضحم هکاننز تیسیکین و | هک دنتنکی دحو چست اردنوآدخو

 اخ یاو داینباببس اردنوادخ هدز ادص دب را رک EA دابا دنا

 رپ هڪ 5 یاسورو نایوالو نانهاکزا 2 ی 2 دنوآدخ

 دش هدا ناشیا رظنرد هناخ ی نیا داینب هکینبح دندوب نيد ارنلوا هناخو و

 هکنانچ دندرک دنلب | ردوخ یاهادص ینامداشز زاوا ابیرایسو دنتسیرک لب زاواب

 دنيا صیخ موق TE و ءناهداش زا وا یادص زار د دښار مدرم

 د بش زودزا ناشیا )۳ را ئای اخ کادر

e e 
 8 TE که نا از هک قدس ماش هدر مهر شک نمد

  NOEهاره امرک مدنتفک ناشیاپ ننک اک 0
 الاب ارام هکر وشا ۱ هاشداب ی ا نامز زا اش لثم ام هکاریز درک مهاوخ

 ریاسو عوشیو لیابر ز اما * منار ذکیم ینابرق وا یاربو میبلطیم ارامش یادخ دروا

 یراک ام یادخ ةناخ ندرک نبرد ام اب ارامش دنتنک ن اشیای لیئارس | یابا یاسور

 ناطلس هاشداپ شرک هکنانچ لینارس | یادخ ءوهب یارب ان ایت اش کلیسا

 موق یاهتسد نبمز لها ءاکتآ + دون مهاوخ اب ۳ ۱ هدومرف رما اب سراف

A ناتیا دشا + دندروایم كتب ندوف بردن تا و 

 هاشداب شویراد ےطا ات سراف هاشداپ شر مایا ماترد هک دنتخاس ريجا
 یادتبارد 22 ادات رخ نر و لطاب ازناشیا رب ی 4

 ا ارو × دنتش ون تراک ملشرواو ادو کر طا ۷

 بوتکمو دنتشون سزراف ءاشداپ اتششحنراب ناشیا یاقفر رئاسو لیّبطو تادرتمو

eنابزرد شیتعمو دش هتشون  Eیناشمشو امرف نامرف موجر  

 + دنتشون نومضم نیدب E ملشروا دضب دن اسو ما

 ۰ ےس

 نایلفرطو ناکتسرفاو ناینیدزا ناشیا یاقفر رتاسو بناک یئاشمشو امرف نامرف
 ۱۳۳ یهو نایشوشو ااا ناکاو ناییقاف
 ا او اس مراسم شرد نیاجرک ارات تییشو مظع فسا



 Vo و ارزش باک

Eهاو رب یاروام نا  Eات را یر دارم تا  

  دعی اماو مشایی رهن یاروام ن کک E E ه دنداتسرف هاشداپ

 دنا تم ز ملشرواب اا درب و بناچزا هکینابدوهب هک داب مولعم ارهاشداب

 ی لر اهدایتبتو کیم ابری اراهراصح و دنیا انب اردبو زیکاهتف رپث ناو

 مات شیاهراصحو رام نیا رکآ هک داب مولعم ارهاشداب نالا ه دنی انیم

 + دیسر دهاوخ ررض ناهاشدابب مرخالابو داد دنهاوخن جابو جارخو هبزج ددرک

LOS LSاذ ميس ارهاشدای ررض هک دیاتن ارام مروج ارهاشداپ ةناخ كن  

۲ 

 ےس 5

 دوش هدرکش یت تناردپ خمراون باتکرد ات ٭ مهد عالطا ارهاشداپ ان مداتسرف ٥ ےس

 نتتابر ررضو تسازیکنا هنتفرهش رهش نیا هکیمهنب هدو تفایرد راوت اون باتکز او

 نیا بیس نیه زاو او دننخگام هنتف شنابمرد مدق م ابا ردو اهروشک و ناهاشدایب

 دوش انب رهش نیا رکا هک مهدی عالطا ارهاشداب نریربانب *دش بارخرهش 7
 هاشدای سب # دوب دهاوخن یبیصن رهن فرط نیاب ارت ددرک مات شیاهراصحو ۷

 دندوب نکاس ساسرد هک ناشیا یاقفر راسو بناک یئانمشو امرف نامرف موحره

 : دزن هکیونکم + دعب ناو یتالس هک داترف باوج رهن یاروام ناکاسرناسو ۸

 تشک رداص نم زا ینامرفو ٭ دش نناوخ او نس روضحرد دیداتسرف ام ٩

 هدومنیم تسواقم ناهاشداپ اب مدق مایازا رهش نیا هک دندرک تفایرد هدرک صحو

 هک دنا دناهدوب ملشرو ۱ رد یوق ناهاندایو ٭ تسا نشيم عقاو جا داسفو هنتقو ۰

 سپ »+ دندادیم ناشیاب جابو جارخو هبزجو دندرکیم تنطلس رهن یا اروام اقرب ۱

 هک فا یمزاب مکعب اتو دیار راز اک زا هک کارد اص نر

 هک اھ لات کد منی اردک دیش ابر نسب ویک یهو بم تا ۲

 اداب اتندخترا ةمان نوچ سپ . +دّور شہ ناهاشداپ ررض یارب داسف نیا ۲
 دزن لیت ناشیا دش نناوخ ناشیا یاقفرو بناک یئاشمشو موحر رو
 راک ماکت + دنتشاد زاب راکزا افجو روز اب ارناشباو دنتفر میلشرواب ¿ ناق

 لتا , شویراد طا مود لاس اتو داتفا قیوعت تسا ملشروا رد هک ادخ هناخ

 هاب ات راف

4 ¬4 



 هارزع باتک ۷۹

 ملشرواو ادوهیرد هکیایدوهب یارب ودع نبا ابرکزو بن یخ نعی یبنود هاکنآ
 نامزنا ردو )۱ وت دوبی ناشيا اب هک لیئارسا یادخ مان دندوب

 هکادخ ةناخ دون انب هتساخرب قاداصوب نب عوشیو لیئیلأش نب لبابرَ
 تدعاسم ارناشیا هدوب ناشيا ءارمه ادخ یایناو دندرک عورش تسا ملشروا رد

 نن ناشیا یاقفرو یانزوبرتشو رهن یاروام لاو یاس تقوتارد I و

 ین صعاع اب 1رهناح باک تیا هد ومرف نما ارایش 0

 اع نا کنانک یاهمانزا لاونمنیدب ارنافیا سی دیک, ابرب اورا صع

 ارناشیا هک دوب ادوهی عاشمرب ناشيا یادخ منچ اما + مداد عالطا دندرڪيم

 بوتکم باوجو دسرب شویراد عمسیرما ربا ات دنراد زاب راکزا دنتساوت

 یاتزویرتشو رپن یاروام لاو یانتن هک یبوکم دارس + دوش هداد شاهرابرد

 هاشدای شویراد دزن دندوب نکاس رهن یاروامرد هک تر کرد وا یاقفرو

 هک هدوب موخرم نومضم نید (e دنداتسرق وا دزن ای کم ٭ دنداتسرف ۷

n ۰ 

1 are 

 نایدوهب دالبب ام هک داب مولعم هاشدایرب +داب ما "یتمالس هاشداپ .شویرادرب

 شراوید رد اهبوجو دنککیم اب كري یاکتسزا ۱ ناو متفر مظع یادش نا

 هکنا +دوشیم نیناسر ماجنابو لومعم ليج ناشبا تسدرد راک نیاو دنراذکیم

 نیا هک تسا هدومرفرما ارامش هک تس مبتفک ناشیاب نینچ تیسرپ ناشیا عاشمزا

 ات مدیسرپ ناشيا زا ارناشیا یاهمانزینو + دان اپرب ارشیاهراویدو دیک انی ارهناخ

 اسباوجرد ناشباو * ماهتشون دنناشیا یاسر هکیناسک یاهمانو مئا مالعا ارت

 هک مئانیم ریمت ارقناخو متسه نیمز و ابا یاد هلک دنیا هک دنتفک نج

 نیناسر ماجنابو هنخاس انا لیئارس | كرزب ءاشدابو تش انب نیاز ۱ لبق لاس نیدنچ

 زن اشیا وا سپ دندروآ ناع# ارن ناسا یادخ مثخ ام ناردپ ن اد یک ڈوب

 ارموقو درک بارخ ارهناخ نیا هک د وغ ملست لباب هاشداپ , ینادلکر ظتدگربت تسدب

 رما هاشداب شروک نبه لباب هاشدای شروک لوا لوا * درب "E لاش

 ۱ a + دنيا انب ارادخ هناخ نيا هک دومرف



 بوش رود ۷

 هاشداپ شروک. چوب هدروآ لباب لکیهبو هتفرک ملشروآ لکیه زا ارا تکی

 ماست دوب هنخاس یلاو اروا هک ییانرصبشیش هبو دراو لیاب لکیهزا رامآ

 موو ود هکیلکیهب ۳1 ورب هتشادرب ارفورظ نیا هک تک ارواو + دون
 داینب PN CECE ءاکنا ۵ ۳ شیاجرد ادخ "هناخو ربب تسا

 مات زونهو دوشیم انب لاج ات نابزتا زاو داهن ما تو زد هک ارادخ "هناخ
 لبابرد هک هاشداپ هنازخرد دناد تمصم ءاشداب رکا نا سپ *تسا شن

 نخ رداص هاشداپ سروکزا ینامرف هک هناي تسا نینچ هک تکلیف کت

 رما نیارد اردوخ "یضرم هاشداپو دوشم انب ملشروارد ادخ هناخ نا ا

 چ دعس رتب امت

 ۳ ا

 عوضوم نارد اههنازخ هک لباب هناخمانکر د ات داد نابرف هاشدای شویراد هاگنا

 تفایت یراموط تا نایدام تیالورد هک اتحنا رضق ردو + دندرک صحت دو

 هاشداپ شروک لوا لاسرد EE بوتکم نوصضم نیدب نارد د یکدنو دش

 اهینابرق هک هناخما هک داد نامرف ملشروارد ادخ “ناخ ةرابرد هاشداب شروک نیه

 شضرعو عارد تصش شیدنلبو ددرک ریمت شداینبو در

 شجرخو هون بوج فص كيو كرزب یاهکنس ا عارذ تصش
 رک دا مرقنو Tt »دوش هداد هاشداب هناخ زا

 دوخ یاجب | راتاو N e FE هدروآ لیاب غرك ملشروا لکیم زا ارا

 یا یا لاح سپ کدر 6 اذخ هناجرد E زاب مشروط

 ارا تکا ر فرظااب کیا کس ڑفآو اش یاتفرو یانزوبرتعو بت یاروام لاو

 خیانمو دوب م E هدیشابن ضّرعتم ادخ “هناخ نیا اخر ده دی

 E E  دنیاغ انب شیاجرد ارادخ "هناخ نیا نایدوهب

 لام زا هدیئا راتفر هنوکچ ادخ هناخنا ندوم انب ةهجسم دوهبب اشم نیا اب ایش هک

 دوش هداد ریخات الب نامدرم نیاب جرخ رهن یاروام تایلام زا نعي هاوداپ صاح

 یاهینابرف ةهجب اهنبو اهجوقو ناواکزا ارنانیا جانحم امو + دنشابن لطعم ان
47 



 ازرع باتک ۷۸

 هکینانهاک لوق ارب نغورو سارشو كفو تاکو نایما یادخ یارب ینلخوس

 یایاده هکنا ات e هداد دزو یب 2 زور: زور 1 8

Eهلبزم لمع نیا ببسب وا ناخو ددرک بولصمو هوا نارب 0 دوش  
 ا ۳ تسا ۳ ۳ ا ناو + دوشب ۲

 E ER ۳ ديان ا

 قفورب ناشیا یاففرو یانژ و یار و COE دوش هدرک ۳

i 1 32 ج ا هاشداپ  Eا ۳ و  

 1 ناو E ۳ ی اف 0

 کارا نابرالو ناجا نھ : لی | شو + × دش مات هاشداپ شوبراد 3

 ات ی کارت ةه و مرب ا چوق تسب ودو Re دا

 جنب و دندینا ر لب ۱ طابسا ک هی هدزاود ود لس ۱۸

 نما ساک زا هام ما وا ج دیس ۳

 ۳ a ۳ ۳ دند وب هتشگرب یریساو E o هه 2

 هکینانا هه اب ۱ ع انا هک لیارسا تم اب دندرک عذ ناشدوخ 0

 هره ات دندرب هتسوپپ ناشیاب هنخاس ادج نیمز یاهیتما تاساجر زا ارنتشیوخ

 هاکت ینامداش اب زورتنه ارریطف دعو +دندروخ ارنا دنبلطب ارلیئارسا یادخ ۴

 ناشب اب اورومآ هاشداپ لد هکتیا زا تخ اس رورسم ارناشیا دنوآدخ هکنرچ دنتشاج



 سل من مم جا ص

 صچ

eS39  

 لیئارسا یادخ هک یفیتح یادخ "هناخ ناخاس یارب ارناشبا یاهتسد نینادرک لیام

 + دنادرک یوق دشاب

 م دیه شاپ

NEEیعنی ایارس نیا ارزع سزافهاشداب اتنا تبطاسرد روما ع  

 نبا ایرّزع نبا ایرما نب + بوطبخآ نب ودا یا نبا + الح نبا

 ا ۱ ٭ لب نیا یزع نا ابرو نب ها

 هوهب ب هک یبوم تعیرشرد واو دنارب لباب زا ۱ رزع نيا + هتهک سیر نوراه

 شیادخ رب تسد قفَوَرب هاشدابو دوب رهام سن کا دوی هداد ارتا لیارسا یادخ

 لیئارسا ینبزا یضعبو + دادیم یوب تساوخم وا هک ارهچ ره دوبیم یو اب هک
 هاشداپ اشنا متنه لاسرد زین ميبتنو نانابردو ن ناتو نایوالو ۽ نانهاکز او

 هکاریز و تر ملشرواب , هاشداپ منه لاس 2 هامرد واو + دندمارب ملشرواب

 قفورب مخ هام لوا زورردو دون عورش لابزا نتفر نوریب لّوا هام لّوا زوررد
 اردوخ لدا ار زع کنج * دیس ر ملشرواب دوبیم یو اب هک شی یا دخ یوکین سلاد

 ماکحاو ضبارف نداد میلعتبو نا ندروآ لعبو دنوآادخ تعیرش ندو بلطب
 هایدات از ا هکی وکار کا یو ا دی وا ال دسر اعراب

 یو دنوآدخ یایاصو تاک بت :اک هک داد بتاکو نهاک یار رعب

 اتات AE اکو نهاک یا ارزعهب ءافنهاخ ات بینا زا + دوب

 لییاڑفا موق زار اک ما هک هه هزجاص/ جدا زامن مهلت مات نر و

 یضار ملشرواب وت هاره نتفربو دنتسه نم تنطاسرد هک ناشیا نایوالو نانهاکو

 هو ایرد ات مش هداتسرف وا ریشم تفهو هاشدای بناج زا وت هکنوچ < دن وری دال

 ښو + ینان صحت تساون تسدرد هک تیادخ تعیرش قفورب میاشرواو ادوهب
 میلشروارد وا نکسم هک لیئارسا یادخ یارب شناریثُمو هاشداب هک ارییالط

 جاب لباب تیالو یاقرد هک اریئالطو شن یباغز ر اک

 بسا غاشزوارد هک دوخ یادخ من ات یارب ناهاکو موف E یایاده اب

 خر را یایادمو ام هو اهجوقو ناو واک ن ت نیا اب اذهل + (يرب) داهداد ۷
47" 



  Eارزع تاک ۸

 ملشروارد ا یادخ "هناخ ج ذیرب E ماها هب ارابنا تر یابادهو

 درک و اش ای هکدیا دنسب تار ا هچرهو یار کات

 تیادخ “ناخ تمدخ ةه هکیفورظ و a AL زی و ۷ سحر ٩

 هکر کید یاهزیچ اماو » امن ملست ملشروا یادخ روضعب | ابا تاک اد رب ۳

 ةنازخ زا ازنا ید, هک دتفا اغا ون یارب هچرم دیاب مزال تیادخ "هنابخ یارب
 رداص رهن یا اروام ناراد هنازخ یاب ینامرف هاشداپ اا نم زاو + نب هاشدای ۲

 دهاوخم اش زا نایسآ یادخ تعیرش باکو نهاک یارزع هچره هک تسا

 دص اتو بارش تی ادص انو مدنککدص او ین "هنزو دص ات و 13

 اج یارب دشاب AEF ره × دهاونم هچره كغ زاو نغور تب ۳

r SG E1۳ ا اا قارچ  

 منو نانابردو ناینغمو نایوالو نانهاک هرب هک م هدیم عالطا اراشو «دیآ ۶

 ارزع یا وتو * تسین زیاج ندا جای دو جارخو هیزج ادخ هناخنبا نامداخو ۲۶

 ۱۳۳ ۲ ا افاق دام ون هیر هک یا تکست ةناوم

 و دنباغ یرواد ر یاروام لها عیمچرب ات ان بصن دننادیم ارتیادخ

Emراے دیاتن لع هاشداپ نامرفب و تیادخ تعیرشب هکر هو + دیمد معن  

 ٭ سبجب اب لاوما طبضب اب نطو یاالج اي لتقب هاوع دوش کح اباحمیب
 ال داش ادا )د کا رالف کلی نار یارو وھی داب کارا ۷

 ناتو هاشداپ روضحرد ارمو »دهد تنیز تسا ملشروارد کردند ۸

 هک م ادخ ۳۳۰ ام تماما چا ودا ت اور دک امر عيجو

 اک عج ارلیئیارسا یاسؤرو مفاي تپوقت دوبیم نمر:

 م شه باب

 ا تیطاسرد هکیانا همانیسن اسا نیاو ناشیا يابا ۳9 اوت ۱
 : لا امانی ینب زاو موشرج ییا ىزا دندنلرب لیاب زا نم اب ءاتدا

oeرتن هاجبو دص وا اب و ار شورت ینبزا اش یبزاو  

 ابو حر نبا یانیعوهبلآ باوم تم یز * دنډش هدرش همانبصنب رک ی



 < > و

1 

 وا

 ۷۱ ۸ ارزع بانک

 ب روکذ زا رفت دصیس وا ابو لیتیزحم نبا ایکس ین زا + روکذ زا رفن تسیود وا

 نبا ایعشا مالبع یب زا + روکد زا فن هاضب وا ابو نانانوی نب دباع نیداع ینبزا
 هاتف وا ابو لیاکبت نا ایدنز ایظغش یبزا + روکذ زا رفن داتفه وا ابو ایلتع

 +روکذزا رفن نحو تسیود و ۱ اب و لشي ن نیآ ایدبرع ا ییزا + روکدزا رشت

 یاباب یب زاو ها د a اّتسوب نب د یب زاو

TEراد ی تو 0  

 هکیرهب دزن ارناشیا سپ + روکذ زا رنن داتنه ناشیا ابو دوبزو یاتوع یاوغب

 دیدزاب ارنانهاکو موق نوجو مدز ورا زور هس اجنا ردو مدرک عج دوریم اوها هب

 او اتمست# لیثیراو کا یر وا ٭ متفاين اجا رد رک یول N ۱ مدرک

 نانو بیرایوب دزنو دندوب ورک م التسو ایرکزو نانانو ناتانلو بیرایو

 تمس لپ اّتساک ناکمرد سیر یودع یارب یلاغبیو + مداتبرف دندوب اع هک

 دندوب ایتساک ناکمرد هک منبت ۱ ودعهب دياب هکیانخسو مداتسرف ناشیا

 و هم ام یادخ ؟ناخ ةهجم نامداخ ان مدرک اقلا ناشیاب دنیوکب ۸

 نب ۱ یوال نب أ یخ ن ارسپ زا دنشناد یصخش دوبیم ام اب هک ام یادخ یوکین تسد

 دو رم هم یا نار اب اراییرش ینعب تم لیئارسا

 تسیپ هک ارناشیا نارسپو وا نارداربو «ارایعشآ یرارم ینبزا وا ابو زی ارایشحو

 هدون نېت نایوال تمدخ یارب ارن اشیا نارورسو دواد هک میت زاو وا ورش

 تف ٭ دندوب لش تبث مانب عیمج هک ر فن تسییو تسیود منیتزا دۇ

 دوخ یادخ روضحرد ارنتشیوخ ات مدو نالعا نتشاد هزورب اوها رهن دو اجنارد

 وازا دوخ لاوما ههو شیوخ لایعو دوخ یارب تسار یهار هدو عضاوتم

 نانمشدزا ارام ات بها  هاشداب زا ناراوسو نایهاپس هک مش اد تلاخ ارز ٭ ميلطب

 اه یاد تند هک مدوب هتنک هدرک رضرع هاشدایب ۳9 EES هاررد

 كرت اروا و ا کا اما ا اا هک رهرب

 با ایو مدون بلط نیا یارب اردوخ یادخ هتفرک هر کاک



 نارداربزآ رفن هدو اییشحو 2 نعي هنهک یاسورزارفن هدزاودو +دومرف ۲6

 هاشداپ هک ارام یادخ يده فورظو الطو شو تن رک ادج ناشیا اب ارناثیا ۲

 نزو ناشیاب دندوب هداد دننشاد روضح هکینایلبئارسا اتو شنارورسو ناریشمو

 الط ةنزو دصو قن فورظ ةنزو دصو نقن ةنزو هاجنلو دصشش سپ * مدون ۷

 خرب فرظ ودو مرد رازه الط ساط تسببو ۳ مدرس E ناشیا تسدب ۷

 سدقم بس مک ناثیابو ¥ دوب بنر الط لثم هک صلاخ ل افیص ۸

 ةیده اغ ناردپ یادخ هوهب ةهجم الطو نقنو تسا سدقم زین فورظو دیغابیم

 ج دنا حب اراهیاو دیشاب رام سپ *تسا یّربن ٩

 نزوب دنوآدخ ةناخ یاهیجب ملشروارد لیئارسا یابا ن نارورسو ناب
 اراهنا ان د هو رطق مرقنو الطا نزور نایمالو ناته 5 ه نا شراب

 رهنزا لّوا هام مدزا وو ددزز» نچ ٭ دنناسرب ملشرواب ام یادخ ۳ ۱
 تسدزا ارامو دوب ام اب ام یادخ تسدو مدش ملشروا ةجوتم هدرک جوک اوهآ

 زور هس مدیسر ملشرواب نوچو داد صالخ هاررس ناکدننیشن نیکو نانمشد ۲

 ام یادخ ةناخرد ارفورظو الطو عرفت مراهچ زور 3 + مدومن فقوت اتار ا

 دوب وا اب ساضف نب رازاعلاو دندرک ن تزو نهاک یایروا 2 ا تق

 هراشب ارهه +دندوب ناشیا اب نایوال یونپ نیا ر عوشب نب دابازوبو ۶

 یرتساژا هکیاریساو *دش هتشون قو نارد هه نزوو (دنیرک باسح) نزوبو 0
 ۱ هدزاود ینعی ودك لقارسا یادخ یارب یناخوس یاهینابق دندوب هتشکرب

 یارب هاک ینابرق ةهجب رن زب هدزاودو نب تفهو داتنهو چوق ششو دونو واک

a SE CT EG 
 ارادخ ةناخو موق ناشیا دنداد رهن یاروام نایلاو و هاشداپ یارمآ هب ارهاشداپ
 چ دندومن تناعا

 ا
 نانهاکو لیئارسا موق دنتفک نما نم دزن نارورس عیاقو نيا ندش مانزا دیو ۶

[ 

 ناشیا تاساجر قفاوم کلب EE ادج اهروشک یاهتمازا ارتتشیوخ نایوالو



 سا

< 

 چک

۰ 

 ی ۱

 20 ٩ ارزع باتک

 نایرصم و ناباومو ناینو وعو نایسویو نایزرفو نایتحو نایناعکک ینعی

 نارسپو دوخ یارب ناشیا نارتخدزا هکارب اریژ  (دنا هدو رات اتفر) ناي تیم

 تسدو دنا هدرک طول اهروشک یاهشا ار ی تیرذو هتفرک نانز شیوخ

 مدینش ارت نيا نوچ سپ + تسا هدوب مدقم تنایخ نیارد ناکاحو اسور

 ریخنو مدک | اردوخ شیر و رس یومو مدز كاچ اردوخ یادرو هماج

 دندیسرتیم لیئارسا یادخ مالکزا ن ناریسا نایصع ن نیا ببسب هکینانآ ده ءاکنا

 ماش هیده تقو ردو + متسشن ريخ ماش ةيده تقو ات نمو دندش عجب نم دو

 یوسب اردوخ تسدو مدمار رد ونازب تیرد یادرو سابل ابو متس تساخرب دوخ لاذتزا

 ندرک دنلبزاو مراد تلاجخ نم یادنما منکو + مشارفارب شیوخ یادخ ۹

 نم هدایز | ام رس یالاب ام ن ناهانک اریز مراد مرس د مادخ ی وت یوسب دوخ یور

 زورما ات دوخ ناردپ مایازا ام *تسا تیدزک مظع نایساب ات ام یاهریصقنو

 ناهانک ببسب اس نانهاکو ناهاشداپو امو مادش ملفع یاهریصقت بکترم

 مندیدرک ملسن یئاوسرو جارانو یریساو ریشعتب اهروننک ناهاشداپ تسدب شیوخ
 اب یاد ارا بط نامو كدا لر  تسا نت رو

 اا ی درک سدقم ناکسود ااو تسا هک نکا و اس یار یرفم ت رهات وا

 نیحرد هزات تایح هادنا هتخاس نشور ارام ناشچ ام یادخو تسا هدومرف

 یکدنب تلاحرد ارام ام یادخ نکیل مناکدنب ام هکآریز »تسا نیشنع اپ ام کد
 مدیشخم اب هزات تایح نینادرک سزراف ناهاشداپ روظنم ارام هک تسا 5ک

 دید او مکر عت ارنا یاهیارخو مئا انب اردوخ یادخ ةناخ ات تس
 کارو مثوکج نیازا دعب ام یادخ یا لاحو * تسا مدیشخ ٌهعلق ملشرواو

 هک هتنکو هدومرف رما اینا ا اه هک + ماهدون كرت ارت رماوا

 اهروشک یاهیتما تاساحن زا هک تسا ینیمز دیوریم نآ فرصت یارب اش هکینیمز نا ,

 + دناهنخاس وام رس ات رسزا شیوخ تاساجنو تاساجرب و تخا تا

 نارسپ A ارن ا ناراخدو دیهدم ن ناش اشیا ع نا رسب اردو ناخد ۱۳

 E را ی
 ةهزا دمبو +دیراذکاو یدبا تیثراپ دوخ نارسپ یارب ا ديرو ارتیزتا ۱۳



 ۰ ارزع بانک ۳۹

 اب تسا نش دراو امرب ام مظع یاهریصقلو تشز لاعا ببسب هکینایالب نیا

 اب یصالخ نینچو "نیئاسر تبوقع ام ناهانکزا رنک ارام ام یادخ یا وت کتا

 ا اا ابو مک شب ارت رماوا رکید راب ام هک دوشیم ۳  هداد

 كاله نانچ ارامو دوغ ییاوخن بضغ ارب وت ایاو مئا ترهاصم دناهش تاساجر

 لداع وت لیئارسا یادخ هوهب یا + دناع یتاب یاجنو یتیب هک تخاس یهاوخن م

 یاهریصقترد وت روضحم ام كنيا هدنادش یجان زورما لم امزا یتیقب هکنوج یتسه
 × داتسیا دناوت وت روضحرد اهراک نیا ببسب هک تسین یک اریز ٍمرضاح شیوخ

 ےس ِ

 مهد ا

 02 5ع شی رکھ رک را دوھم یارعاو اعد ارزع نوج یب ۱

 عج یو دزن لیئارسا لافطاو نانزو نادرمزا ییظع ر ایسب هورک دوب هداهن

 باوج دوب مالبع ینیزا هک لیتیم نیا انکشو + دنتسیرکیم راز راز موق اریز دندش ۲

 نیمز یاهموقزا بیرغ نانز نیزرو تنایخ شیوخ یادخ ام تنک ارزعب و داد
 ۳ ۳ اس قاب وارد لیارتا یارب کیا نا یی ماهقرک <

 ماقا تروشم بسحرب ارناشیا دالواو زانرا هک مدني دهع شوخ یادخ

 زیخرب ٭ مئا لع تعیرش قفاومو مکر ود دنسرتیم ام یادخ رمازا کیااو +

 هکنا + زادرپب راکبو شاب لد ٌیوق سی مشابیم وت اب امو تساوت راکنیا هکاریز ه

 نیا بسحرب هک داد مس ارلیئارسا “ماتو نایوالو نیک یاسؤر هتساخرب ارزع

 هتساخرب ادخ ٌةناخ یور شیزا ارزعو +دندروخ مس سپ دنیا لمع نخ 7

 هکاریز تفر جناب نسوتت ا هدروخن نانو تفر بیئال نب ناناحوهب رج

 ادن ملشرواو ادو يرد ناریسا ةو *دوب هتفرک مام ناریسا ریصقث بیس ۷

 تروشم بسحرب موس زور ات هکیسک رهو ٭ دنوش عمج ملشرواب 5 دندادرد ۸

 ناریسا تعاجزا شدوخو ددرک طبض وا لاوما دوشن رضاح عیاشمو نارورس

 ادوهب نادرم هه دوب م هام Ry زور هک موس زوررد سی «دوشادج ٩

 بیسیو دن ۰: ادخ هنا دعسرد و یاو دندش عج ملشروارد نیماینبو

 ناشیاب هتساخر. نهاک یارزع ءاکنا * دندیزرلیم تخس ناراب تسبورما نیا ۰



 ۷۹۵ ۱.ارزع تانک

 سپ + دباهدوزفا ارائارسا مرج هتفرک بیرغ نانزو كیزرو تنایخ ا تفک ۱۱

 ارنتشیوخو دیک لع و ۱ هدارابو دیئان تی اردوخ ناردپ یادخ بهل نالا

 باوج دنلب زاواب تا یا چ *دیزاس ادج بیرغ نانز زاو نبمز یاهموقزا ۲
 اد اسب( یخ ام ایم دین میهاوخ لع ناچ ۀتفک اب هکنانچ دنتنکو دنداد ۳

 زور ود ای كب راک رما نياو میتسباب نوری هک مرادن تفاطو تسا ناراب تقو و
 یاب ئار ښا نازیوسپ سیا عا درد صحا با رھ کارا تب ۵

 رد فا ورک بیرغ نارا ام. یاهرومنارد هکیناسک عیجو دنوشب نییعت تعاج

 منخ توست طناب LI هاش ی یه یار وادو امو دنیایی نبعم یاهتقو

 نبا ابزجمو لیئاسع نب نانانوب اذهل هددرک عفر امزارمانیا ةرابرد ام یادخ

 + دندون تناعا ارناشیا وال ىو ماتم اش ادا ار هول

 یاهنادناخ بسحرب اب یاسورزا یفعبو نهاک یارزعو دندرک نینچ ناریساو 1

 مد هام لوا ورورد سمت دید گیت اشیا هه یاهمانو دندش بم دوخ 01

 ۳در کا ارش اگر هه راک ما هاب وا ور ته بت رها ی

 کن لب ناه کک نارسب را یضعیو ب دندیناسر ماعاب دندوب هنفرد سر ع ۱۸

 e ارداربوواداصوب نب عوشب یتبزا هدندوب هتفرک بیرغ نانز هک

 یجوفو دنباغ نوریب اردوخ نانز هک دنداد تسد ناشباو < اباد دجو بیرابو ٩

 مراح ییزاو * ایدبز و ینانح ریما ینب زاو +دندینارذک دوخ مرج ینابرق ةهجع

 لیعمساو ابسَعمو یانیع ر ین زاو + ایزعو ليئو ابعشو ايلباو ایسعم ۲

 دشاب اطيق کابالف و یعمشو دابازوب نایوالزاو + هتاملآو دابا زوب و لیتو ۲

 ملاطو ماش EE REA TE «رزعبلاو ادوهب و اتو ۳۶

 نیمأمو و ایزیو شرو ییزا «نایلبئارسازا ناو * يروأو 0

 توبربو یدبعو لینی و ارکرو اینتس م البع ینب زاو + اانبو و راز اعلاو ۳1

 رو داباز E و یانیع یب زاو ٭ ایلباو ۷

 ك ۳ مالثم یاب ین زاو در یابزو ابتحو ناناحوهب یاباب یب زاو م ض

 تر اندع i تانا ا ل ور به 9
 ن رے



 ۱. ارزع باتک ۷۹1
 ۳ ا ت ر ۱ 2 یخ

 ور نیز بي لا
 و و م

 SS E + لک دیو اینو ۱۷-۵

T°وبن یبزا لنت دام و رام * ایریشو ۳۹ 7 ۷ را  

 ببرغ نانز اهنیا عیمج × ايانبو كروب اتیژو ابا زو ایتتمو لیئیعب 4

 + دندوب هدون دیلوت نارسپ اما زا هک داد ینانز ناشیازا یضعب و دندوب هتفرک



 ص

 س اییحخن باتک

 لا
 رادرد نم هکیماکنه متسيب لاسرد : واک هابرد مالڪ 0ه شبا ا مالک

 ادوپیزا دنچ یناک اب مار دار یی یناح هک + دش د مقار مدوب 130 “يللا

 ملشروآ هرابردو دندوب هدنأم یاب کرتساد ٩ هکیدوهی هي هقب دایره ناما زاو دندنآ

 یاب یرشا زا كولبرد این کیا ه دنداد باوج ارم اشیا + مدوف 1

 شیاههزاوردو بارخ ملشروا یمن تا دناهننام

 دنچ یبا مدرک هیرکو مو مدینش ارنانخس ني ؛ا نوچو ٭ تسا لش هنخوس شتاب
 هره یا ا منکو + مدوم اعد ۳ یادخ روضحو شاد مام

 ودر هکینانارب ارتجرو دهع هک دمو مظع ی یادخ یا ا یادخ

 تنامثچو هجوتم وت یاهشوک + یرادیم هاکن دنیانیم ظفح ارت رماواو دنرادیم

 "هرابرد بشو زور وت دزن تقو نیارد نم هک اردوخ نب یاعدو دوش هدانک

 ماهیزرو وتب هک یئارسا ینب ناهانکبو یئامرف تباجا مافیم لیئارسا ینب تناکدنب

 وتب هکیتسردب » ماهدرک هاک م ردپ نادناخ مو نم مه ه هکاریز مافیم فارتعا

 هدومرف یسوم دوخ كنب کا ضیارفو رماواو 3 اثیزرو یییظع تفلاخم

 دایب یدومرف رمآ یسوم دوخ "لنبب هک اریمالک لاح مرمت + ياهتشادن هاگن یدوب

 م نک ارپ اھتما نایمرد اراش نمو دیزرو دیهاوخ تنایخ اش یتنک هکر ی

 ا هعاد کت ارم سا وات تشکر اب ارم توس رو

 ماوخ عج اجناز ۱۱ ناشی نم دنشاب انا یاصقارد اش ن راکدنک ارب هچرکا دیا

 دریا 1 /ِ ا نارد ۳ تم را EET درک



ES. VEA 

 وا تان یاعد کوسب و و یا + هداد هبدف نشو

E e 

r 

 مود باب
 رک : هکدش عقاو هاشداپ انشا متسيب لاسرد ناسین هام ردو

 TE لولم شروضحرد تان ۳ لبقو مداد هاشدابب هتفرک اربارش نمو

 ۳ ۱۰ تی رابب هکنا تست لوس ارچ ون یورتفک ارم هاشداپ و

 دباب ات هاشداپ متفک هاشداپبو ٭ مدش ن اتوب تسیاهنیب رعت شی شفا ئر للد

 دشاب غاردپ یاهربق عضوم 6 کت لا دشان لولم هرکج مور دنا هنز

 ییلطیم زیچ هچ تنک ارم هاب لش هلخوس شاب شنا زوو اتا ټارخ

 زکاو دیا دنسب ارهاشداب رکآ مک هاشدایبو * مدون اعد امنا ۔| یادخ دزن هاکنا

 ۳ 0 یتسرفب مارد یاهربقم رهثو ادوهبب هب ارم دباب تافلا تروضحرد تاونب

 ا لوط دوب اکل را یر هکلمز تنک رکاب ارس

 دف زم هک ید باوص هاشداپ سپ هدوغن ا ذم تعجارم .E دهارخ

 ا ءاشداپ رکا مدرک ضرع ادابو + مدوف نیبعن شیارب یامزو

 ادوهیهبو دنیا هقردب ارم ان دوش اطع نج رهن یاروام نايلاو یارب تابوتکم

TESOL E SE EE,۱۳۳  
 رپث راصح یارب مو دوش هداد نب تسا دنا یاع هک مک یاه اوت تک

 اکا لب هوش کاک نارد نمک هو

 .E مدیسر رهت یارو ام ن نایلاو دزن نوج س * دومرف اطع نم اراهنبا ترم

 + دوب هداتسرف نم 0 ۱ شو ا نارد ® مداد ناشیاب ارهاشداب

 نا اچ ارناشیا دندینخ E الغ یاب .وطو یقورح طابتس نوچ اما

 مدیسر ملشرواب سپ E ندییلط ةيجع یک هک دما

 همتساخرب دندوب نم هاره هکیرفن دنچ یانتاب ناهاکبشو * مدنام زور هس اتاردو

 مكب ملشروا یارب هک دوب هداهن هچ نم لدرد مادخ هک مدوب هتنکع یکیو



۳ 

 ےس

 ا

 ۷۹۹ ا

 ناهاکبش سپ *دوبن نم اب مدوب راوس نارب هکیناپراهچ نازا ریغب یئابراھچو

 راصحو مفر نوربب کک ۂراورد ات اهدزا ةمشچ لباقمرد یداو ةزاوردزا

 هظحالم دوب نش هنخوس شتاب هک ارشیاهزاوردو دوب هش بارخ هک ار هلشروا

 ریز هکیئاپراهج روبع یاربو متشذک نک ماخدان کک , دزن همشچ هزاوردزاو ٭ مدو

 یک مر ار وا زا نشد دو ٭ دوبن یه ها ار دوب نم

 5 هتفر اک هک دنتسنادن نا ارورسو دین تجارب ة2 نجاد دار هزار

 هکیناسکر کیدبو نارورسو ءافرشبو نانهاکبو نایدوهی ریز مدوب هدرک هچ

 ید E ل سپ محو هدادن ربخ زونه دند ويم لرش در د

 تسا نش هلخوس شاب شیاهزاوردو بارخ هن هنوڪچ ملشروا هک تسه نا نارد

۱۹ 

۳ 

 او × شابن اوسر رکید ات مّیاف ریجن اریلشروا راصحو دایی هدینیبیم |

 دوب هتفک نم هاشداپ هکینانخس ازین دوبیم نابرهم نمرب هک دوخ یادخ تسدزا

 بوخ راک یارب اخ و مسن مۈ مزخرب دنتنک اک مداد ربخ

 یبّرع منجو ینومع م الغ یاب اسم ینورح ط طابتس نوجچ ا × دندخاس یوق

 اخ هک تساراک هچ یہا .دنتفک هدرش ۳2 دندو ازتسا ارام دندینش ارنیا

 اساسا یادخ منک هداد باوج ارناشیا نم + دیزیکنايم هنتف هاشداپرپ اک

 دون مهاوخ ریعت هتساخرب متسه وا ن -راکدنب اب سپ تخاس ٍدماوخ باک ار

 < دشابیم یرکذ هنو یتح هنو یبیصن هن ماشروارد ۱ رای اما

 موس باب
 انب اردننس ٌهزا ور" هتساخرب نانهاکزا ش شنارداربو هنفگ سیر ب تالا

 جربو ایم چرب ات ارناو دندوف اپرب ارش ا مر قا اغا او وگو

 ناشیا یولهیبو دندرک انب ارا نادرم وا یولهببو و« دندو سیدقن لبتتح

 توت ناشی ه دند کاج ارات ماسک ماسه ناو ٭ دوف انب یرما قو ٤

E 4و ا اب  

o 2 لاعب 8 دون ریت E٭ دون ریجن  E 
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 ۰ 1 سم

Ya.مک تین اتش  

 شیوخ دنوادخ , تمدن | اردوخ ندرك ناشي با ن اکرزب ما دیرکرد اچ

 .ناغیا وت ارج ها ورد ایدوسب نب هلو اف نب جت ویو ا دند

Eیو ات ارغب مرچ ونفخ دننخاس ارن  aeیواهببو د ع كنه وم اب  

 کار ارا هنصمو لوب نادرمو قوت روم نوخابو قو هری یایتلم ن

 ۳ 3 ف

 نب لی ناشيا یولهببو د كند وم سم

 ریجن دوب نار اطعزا هک این زا یولهپبو دون ریعت دوب نارکرز زا 11 هک اب ایت

 ایافر ناشیا یولهببو × دنتخاس کتسم ضی عر راصح ات | اراشروا نانیا سپ دوم

 یادی ناشیا یولهببو * دون ریجن دوب مترو ی ف و هکر وح نبا "۱:

 رفت ای ایبنح نب شوطخ وا یولهببو دون ریت دوخ ناخ رباربرد فامورح نبا

 روت جربو زکید تمسق بوم تم نب بوشحو مراح ن نبا اًکلمو وه

 شنارتخدو وا ملشروا د دلب فصن سیر شیحوله نب مو و یولهیو ٭ دندومن ریت

 انا ن ناشیا مدندونریعت اردو او ٌةزاورد حوناز ناکاسو نوناحو + دندومن ریمت
 ات ارراصح عارذ رازهو دند ہم اپرب شیاهدتبتشپو اہلفق اب ارشی اهردو كندرک انب

 ار ەبورکاخ هزاورد مراکه تیب ہد الب سیئر باکر نبا کلم + هبورکاخ و هزاورد

 ولو * دوم 2 شیاهدنب تشپو اهلق اب ارشیاهردو درک انب ارتا ا

 فسا هدرک انب ارتا وا هدو ریت ارهمشچ هزاورد هصم دلب سر زن

 غاب درن ارش رب راصح و دوف ایرب شیاهدنبشپ و افق اب ارشب اهردو تخاس ارنا

 ۱  وازا دمیو ی ا ا

 ا ا عصارات دواد قمر باب ات روص تیب دلبفصن سیئر

 اییشح ی یوابو حقا موحر هنایوال وازا دعبو +درن ریمت

 هناشيا ناردارب وازا دعبو ۳و لس دو صح رد هلیعق دلب تفصن شیئر
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  eسیر چ  e SSرب رزاع وا ی یولهپبو ۹
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 هز ET Rs 1١ دج ا
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 Ya غ انک

 رباربرد بوتحو نېمایب ناشیازا دعبو + دندون ریعت روغ لهازا نانهاک ۴
 هناخ بناج ابننع نبا ایسعم نبا ایرّرع ناشیازا دعبو دندوم ريعت دوخ اخ
 RE ةناخزا اررکید تمسق دادانیح ن نارو و + دومن ریعت, دوخ ٤

 ار هب واز ربارب زا یازوآ نب : لالافو + دون ریت شجرب اتو هیواز ٥
 ریل ایادف وازا دعبو دون ریعت تسا هناخنادنز دزنو جراخ + ءاشداپ فاقوف

 یجراخ جربو قرشم یوسب بآ هزاورد ربارب ات لفوعرد منت و × شّوعرف ۳۹
 «ارزب یجراخ جرب رباربزا ارزکید تمسق نابعوت واز زا دعبو * دندوب نکاس ۷
 زا ورد یالابزا دوخ هناخ رباربرد مادکر ه نانهاگو 9 ا ۲۸

ASریمعت دوخ ناخ ربا ردا نب قوداص ناشیازا دعبو + دندوف ریمعت  

 ا چ کی بودیم کاک ا ایک ©
 ر اررکید تمسق فالاص منش رسپ نوناحو ایل نا ایننح وازا دعبو <

 تک « دون ریصت دوخ نکس رباربرد ایگرب رب نم الشم ناشباز زا تو 4 ا
 تزاورد رباربرد ارراجتو منيت ن یاههناخ ات دوب نارکرززا کی ک الم و

 اردننسوک هزاوردو جرب ةناخالاب نایمو * دومن ریمعت جرب ةناخالاب ان داققم ۲

 × دندومن ریمعت نارج ناز

 مراهچ باب

 مش ےک ورفا شمشخ متسه نلوغشمر اصح یاب کم طا نم هکاکنهو

 رکشلو شناردارب روضح ردو ٭ دوغ ازهتسا ازنایدوهبو دیدرک كانبضغ رایسب ۲
 ۸ ) رھ وک نیا تفکر وش لکی نم ۴

 دنهارخ ماجناب ار راز دوتا دک دنهاوخ ینابرقو تخاس دنهاوخ کیس

 CIE 1 ل رد اس دنهاوخ كنز هبور کاخ یاههدوتزا اکتیو دا

 دک انس ناشيا هعارب رپ لاش کا تفک دوب واو کک نوع ی ا رو

 هک اریز ونشب ام یادخ یا * تخاس دهاوخ مدهنم ارناشیا "یکنس راصح دور الاب

 جارا یریسا نیمزرد ارناشیاو نادرکرب ناشیا رسب ارناشیا تمالمو ماتشراوخ

 زاسم و دوخ روضحزا ارناشبا هاکو انمروتسم ارناشیا نایصعو + نک ملست ه

 رسا

 مم 4



 احن باتک ۷۵

Sy ۲یاتو مدون انب ارراصح سپ + دناهدروآ ن ناجی نایانب یور شپ ارت مخ  

 نوجو ر رد موق لد ا اتر ۷

 ملشروا زاصح تمرم هک دندیش نایدودشاو نایوعو بارعاو ار

 # دش هتخورفا تدشب ناشیا مت هاکنآ ووم هتک شیاپفاکش تسا هتفر شپپ

 ٭ دنناسرب ررض نابو دنیاغ كنج ملشروا ابو دنیابب هک دندون هیطوت ناشیا عیجو ۸

 لباقمرد نانایسای بشو زور نانیا سرتزاو مدون اعد دوخ یادخ ب 4

 راوهو تسا نش فلت نالاح ترق هک دنتنک نایدوهی و + مداد رارق ناشیا ۰

 دش * دنهاوخن هاکا دنتنکیم ام ع نانمشدو + میثم انب ارراصح مناوتین هک تس ۱ ا ۱

 متاع مات ارراکو کی ار اشیا هش لخاد ناشیا نایمرد ام ان دیمهف دنهاوخنو

 اش نوچ a د ن دندوب ا EGS کنید هک دش عقاوو ۱۳

 و شی + ورا یا رخ هلجح) ابرب فر رسا ناشیا دیدرکرب ۲
SEلیابق بسحرب ارناشیاو مدون نیبعت یلاخ هه ابن کم رک را  

 متساخرب_هدرکر ظن سی »مداد رارق ناشیا.یاهناکو اهنینو اهرینش اب ناشیا اء

 ار بیمو مظع دنوادخ > دیسرتم ناشیازا مکا موق هیقبو نارورسو ناگرزببو

 كنح دوخ یاههناخو نانزو نارتخدو نارسیو ناردارب ةهجو دیروا دای

 اناشیا تروشم ادخو مادش کا ام هک دندنش ام نانمشد نوچو دان اه

 دعبب زورتآ او × متشکرب راصحم دوخ راکب سکرم ام عیمج هکنا تسا هدرک لطاب ۲

 اهناکو اهربسو اهنین ناشی رکید فصنو دندوبیم لوغشم راکب نم ناکدنب فصن

 کیناناو # دندوبیم ادوهب نادناخ مات بقعرد نارورسو دنتفرکیم اراههرزو ۷

 دندزکبم راکت سد كيهب مادکره اههلعو دن دربیم اب کیناناو دن درکیم انب ارراصخ

 ی زر تیک یار ۸
 منک موق "هیبو نارورسو ناکرزببو * دوب هداتسیا نم دزت زاون اترکو دندرکیم ۴

 اجره سی + هشابیم رود رکیدکی زاو ا امو تسا سوو راسنر اک ۲

 N اس یاب 5 یادخو دیوش عمج ام دزن اا ا ك

 ن 9 نوری ات رج عولطزا ناشیا فصنو 9 لوغشم راکب و تو ا

 لوک ملشروارد شناکدنب اب سکره ملک موب تقونارد ھو ٭ دنتفرکیم اراهنبن ۲

 ےس



 داربو نمو +دزادربب راکب زور ردو دیان ینابساپ ام یارب بشرد ان دک ۲

 صا

1 

 ۷۰ های بانک

 نار
 مدکن | اردوخ. تخر مادکییه دندوبیم نم بثعرد اکا نم نامداخو

 مب باب

 یضعبو چ دندزوارب ی مبظع دای دوخ دوهب نارداربرب ناشیا نانزو موفو

 ننز و مروح ان مرکب مدنک سپ مرایسب ام نارتخدو نارسپو ام هک دنتنک ناشیازا
 میه دیس یک: ارادفخ یاههناخو اهناتسک اتو اههعرزم دنتنک یضعبو ٭ میناب

 یاهناتسکانو اههعرزم ضوعب ارفن هک دنتنک یضعبو + مرکب مدنک طح ببسب
 دارب یاهدسج لثم ام دسح لاحو × متفرک ضرف هاشداپ ةبزج یارب دوخ

 یدنبب اردوخ نارتخدو نارسپ ام كنياو ناشیا نارسپ لثم ام نارسبو تسا ام

 تسین یعاظخا چه ام تسد ردو دنانش یک ام نارتخد زا یضعب و مراپسیم

 داي ف نوچ سپ سان نارکید نازا ام یاهناتسک ا م ر ی هکازریز

 ۲۳ 9 ب دوخ لد ابو ٭ مدش كانبضغ ر هرز مدینش ارن اس نیا ورا

 ابر دوخ ردارب زا سکر اش تنک ناشیاب و 2 اا رنارورسو نراکرزب
 کار ام مک او × مدومن عج ناشیا دضب مظع یتعامجو _ِ

 اردوخ ناردارب اش اباو ماهدرک هیدف رودتلایت يح دنا وش هتخو م اهتماب هک اردوخ

 یباوج نش شوماخ سپ هدنوش هتخور اب ناشبا هک دوش او دیشورتیم

 نارداریو نم زينو » دیئاغ كولس ام یادخ سرترد دنشابیم ام نشد هکیئاهتما

 مئا كرت ارابر نیا هک تسا راوازس سپ ماهداد ضرق ناشیاب هلغو سن مناکدنبو
 مشنزا كب دصو ناشیا یاههناخو نوتیز تاغابو اهن اتسکاتو اههعرزم زورما نالاو

 باوج سپ ٭ دکر دژی ناکا كيا هد اپن ناشیارب هک فوز زرا و هلغو

 لعب یدومرف وت هکنانجو دون يها وخن هل اطم ناخنا 5 درک مهاوخ دز کد نداد

 زاتفر مالک نیا قفورب هک مداد من ناشیاب هتناوخ | ارناتهاک هاکنا دروآ ميهاوخ

 تدا تباث اک نا: هک ازتنک رها ادیخ متنک ثیناکت | ازدوخ"نماد سپ + دنیا
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  YOLاینحن بانک 1

 تعامج ییات سپ :دوشب یلاخو نیناکت مسق نیابو دناکتب نینچ شبسکو هن اخزا

 + دندون لع مالک نيا بسحرب موقو دندناوخ جست اردنوآدخو ئا بک

 یس لاس ات رو دش رومام ادوهب نیمز ندوب یلاوب هکیزورزا زینو

 اریرکیلاو ةفیظ ارداربو نم دوب لاس هدزاود هک هاشداپ اتششعترا مودو

 هوالع هداه و اب موقرب دندوب نمزا لبق هک لوا نایلاو اما *: مم درون

 موقرب ناشیا نامداخو دنتفرکیم ناشیازا زین بارشو نان ش لام لهچرب

 نتخاسرد زین سد + مدرکن نینچ ادخ سرت ببسب i دندرکیم ینارکح

 عج راکب اجنارد نم ناکدنب ههو مدیرخن هعرزم چو مدوبم لوغشم راضح

 ام رواج یاهتمازا کین یاوس نارورسو نایدوهبیزا رفن هاجت ا ٭ دندوب

 دشیم ایھم زور ره یارب هاو ٭ دندروخم كاروخ نم رفسرب نیت درن

 رهو دندرکیم رضاح نم یارب زین اهغرمو دوبیم یراورپ دنفسوک ششو واک كب

 م دہلطن اریرکیلاو تو اذهعم اما بارش ةنوک رهزا ریثک یرادقم زور هد

 لع موق نیاب چنا ره قفاوم مادخ یا + دوبیم موق:نشارب ترک یدنب هکاریز

 بروآ دای ینوکین هبا ر

 مش باب
 انب ارراصح هک دندینش ام نانشدرئاسو یبرع مذجو ایوطو طبس نوجو
 ایم زونه ارشب یاهز زاورد یاهرد کنا اب تسا من ان عقاب. نارد ر چیو مین

 نابایب تاهدزا کردن ات اب دنتفک هداتسرف نم دزن مثجو طابتس * مدوب درفت

 ناشیا دزن نادصاق سپ *دنتشاد نمررض دصف ناشيا اما ه مک تاقالم و نو

 ارنا نم TER راک ارج ه مآ دورف ماوتینو لوغشم ییظع مرد نم متنک هداتسرف

 نم ماغپ نیا لب هعفد راهچ ناشیاو +× دتفا یتیوعتب مآ دورف امش دزن هدرک كرت

 چ "هعفد ست سپ ٭ مداتسرف سپ ناثیاب باوج نیا لثم نمو دنداتسرف

 هک + دوب شتسد رد هدوشک یبوتکمو داتسرف نم دزن روط نیم اردوخ جم

 دوهبو ون هک دیوکیم ارنیا مئجو تسا هتفای تیرهش اهتما نایمرد « دوب موقرم نارد

 مالکنیا قفورب وتو یکیم انب ارراصح نیه یاربو دیراد یز ف و



 Yoo ۷ای باتک

 ملشروارد وت ءهرابرد ات ةدون نیبعت زین ایناو  یوشب ناشیا هاشداپ هک یارضم ۷

 هاشداپب ربخ مالکنیا قفورب لاحو بینا یاتداو اکر دناکب بک کاک ادن

e ۸ا لث منک هداتسرف وا دزن ءاکنآ  

 عیج اریز × دوغ عادبا دوخ لدزا ارناهکلب ی تسا شن عقاو ینوکیموت هک مالک ٩

 کاک دنراد زاب راکزا ارام یاهتسد هک دصق نیا دنناسرتب یو

 ایالک نبا ا او +زاس یوق ارم یاهتسد ادخ یا لاح سپ د وشن

 لکیهرد ادخ * هد ا د کا پ دوب هس دوخرب اررد واو متفر لیتبطیهم نیا وب

 هاگنابش e دنهاوخ وت OS ب کاریز مدنبب اراکیم یاهردو موش عم

 تسکو دکب ناف رم نرخ ید مفك نم دما دنهاوخ و نتنک یارب ۱

 ماوخن نم دراد هاکن كنز اردوخ ناج ات دوشب لکیه لخاد هک, نم لثم

 و تسا هداتسرفن زکره ۱ روا ادخ هک مدرک كرد اریز

 ا نا مدارک رجا اروا ةا ز زاو ا رج اهدا طور

 ی ۱ هک دنیا ات ی ربخ نادباو مو اک دون رول میرن ۰

 يدعون نينه ناشیا لاعا ن نیا قفاوم 9 و مادخ یا د دنزاس 1

 .تسیبرد راصح سپ دایب دنناسرتب ارم دنهاوضتم هک ارایینارئاسو هی 0

  ےس

۲ 

۳ 

 نانشد عيج نوچ هک دش عتاوو +دیسر مامابزور ودو هاجشرد لولا هام و1
 تسپ رایسب دوخ رظنرد دند ارنیا دندوب ام رواج هکیناهتما ةه دندینش ارنبا ام

 سم × تسا رج یادخ بناجزا راکنیا 5 دانا ۷

 ا تارک و دا ا رع درا تا ےک ادیب تاک
Pos 1/۸هکنوچ دوب اش ناتساده وا اب ادوهب لهازا اس کاریز  

 هتفرک ینزب ارایکرب : نب مال خش اا و شرس و ا نبا ایکش داماد وا

 دندیناسریم واب ارم نانخسو دندرکبموکتنک زین نم روضح وا تانسح ءرابردو + دوب 1

 + دناسرتب ارم ات داتسرفیم تابوتکم ایوطو

23 1 

 و



  Yoایمحن باتک ۷

 یدرم وا هکاربز اررصق سیر ایننحو ینانخ دوخ ردارب ارب هاکنا «دندش هداد ۲
 متتکارن :اشیاو * مداد hE SE و

 اراهرد دنشاب رضاح هکیمادامو دنکن زاب دوشن مرکب اتقا ان ارمیلشروا یاهزاور

 ینابساپب سک ره هک دهد رارق نانابسای ملشروا ناکاسزاو دنک لنقو دندنبب

 دوب مظعو حیسو رهشو + دنشاب رضاح شیوخ ناخ لباقب مادکر ھو دوخ
 هک داهن لدرد نم یادخو +دوب لشن انب اههناخ زونمو ېک شنوردنا رد موقو

 ةمانبسنو دندرک تبث ایمان بسن اب ان اف عج ارموقو نارورسو ناکرزب
 مديد هتشون نومضم نیدب ناردو كندو همارب لّوا ةبترم هک ارینانآ

 هدرب یریساب لباب واشد ایرصت کو هکبصاخنا نا نیریسا زا هک اهتیالو لها دننانیا 7

 هع دندوب هتشکرب دو ر ادوهیو ملشرواب ن راشیازا مادکر هو دندوب تمارب دوب

 ناتو ایعرو ارزو ابتو عوسب ءدندوب نما یاب و ۷

 موت نادرم هراشو هنعبو مونو یاوغیو ترافسم و اشلبو یاخدّرم و

 دصیس ایطقش یی *ودو داتنهو دص كيو رازه ود شوعرف یب + لیرسا

 عوشی ییز ۱ باوم ےک یب +ودو هاج و دصشش حرا یب +ودو داتفهو

 ×راھچو هاجنبو تسیودو رازه مالبع ینب ٭ نحو دصتشهو رازه ود باویو لر

9 

r 

90 

 ھه

 دصشش یونب ینب * تصشو دصتفه یاکر ین * خو لهچو دصتشه وز ب۳

 رازه ود دجزع یب *تشهو تسببو دصشش یاباب یب * تشهو لهچو ر ۱

 3و یاوغب یب 9 ی عج ا و 1

 (نادناخ)ز N ٭ جنو هاجتو دصسش نیداع ینب +× تفهو تصشو رازه ۲ ۳

 دصیس یاصیب ینب تی ما ی + تشهو دون ابقزح ۲

 ره _ِ و نوعبج ین ET اف

 VEE یک يرق نامدرم ی نم < مر 0

 او ی ِ ا ۳

"0 

 مراح یب +راهچو هاجناو تسیودو رازه رکید مالبع ینب +ودو یو و



 YoY ۷این باتک

 و 1 1 ۳۹1
 CET E ِ ر ت ط

 یب *ودو هاجبو رازه ریما ینب ٭هسو داتنهو دص هن عوشی نادناخزا ۳ 2

 ااو * تفهو رازه مراح یب و لهجو تم رازه روعتت

 *راهچو هاتنه اودوه ینبزاو لییمدق (نادناخ)زا عوشب یب «نایو 0

 ریطآ یبو e یب «نانابردو * تشهو لهجو دص فاس ین ینب «ناینغمو

 * تشهو یسو دص یابوس ینبو هطیطح قبو بوفع نیو نوملط ینبو

 * نوداف ین , اعیس ینب سوّریف ینب + تویابط ین , افوسح ینب هضص ینب ۰ منی اماو ِ

 یب ار ین برحاج ینب لیدج ینب ناناح ینب + یاملس یب هباج ینب ناب ینب ہا 3

 یب منوعم ینب یاسیب یتب جت : ازع ینب ماّزج یب جابو ینب نیصر ی

 و × روحرح ین افوفح ینب قوبقب ی مشت 4

 یامداخ نارو + افیطح ینب حصن ین + ات ین ارسیم ینب سو ینب 9۷-۵

 ب ینب نوقرَد یب الع ینب و ینب ترفوس ین زب یاطوس ین شو 0۸

Eنامداخ نارتبپو منی عیج *: نوما ان مناباتح هرخوف ینہ لیمح ین اتش ایطق ینب  

 بورک اشرس ل3 ا زا هکینانآ دنیا جودو رنو ډب ا 1

 دنتسناوتت ناشن اردوخ و ناو ی اچ اماسنعرب نمازی ربت او و نوڏاو

 و و غچ کو قبلی یلمابالو ا اھ ی ی وا اب کد۳

 یال نارنخدزا یکی هک یالزرب يب صوته ین ایابح ینب نانهاکزاو +ودو ۳
 اردوخ باسنا نرانبا *دندشیتسم ناشيا مانب سب دوب هتفرک ینزب اریداعاج ٤

 ین اهکزا یجب کاج اما رهت دیا وکی رہ نغ تلف ,اهنانبستارد هکینانآ رایمرد

 رارفرب متو مروا اب ینهاک ان هک دومرف رما نایاب اناشرن سپ چ دن دیش جارخا 1

 دصبسو رازه ودو لهچ مهاب تعایج یا .چدنروخغ سادق ةا سدقزا دوش 1

 یو دصبسو رازه تنه هک ناشیا نازیکو نامالغ ياوس ۶ ددوب رفن تصشو ۷

 بدندوب رفن جو لهچو تسیود ناتپا تابنغمو ناینغمو دندوب رفن .تنعو

 » جو لهچو تسیود ناشبا نارطافو شو یو دصتنه ناشیا نابساو ۸

 * دوب تسيب و دصتنهو رازهنش نارامحو جو یو دص راهبچ نارتشو 4



“ 

 ءا الط مرد رازه اناشزت اما هدنداد راک ةهج ایاده ابا یابورزا یضعبو ۷

 + دنداد راک ةهجب هنیزخ عفن یانم تسیودو رازه ودو الط مرد رازه تسيب

 مقن یانم رازه ودو الط مرد رازه تسبب هدوب نیا دنداد موق رئاس هچناو ۲

 نایتفمو نانابردو نایوالو نانهاک سپ * تناهک سابل تسد تفهو تصشو ۳

 ھmے

Tr 

r 

۳ 

>< 
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 نوجو دندش نکاس دوخ یاهرهش رد لیئارسا عیجو منبتو موقزا یضعبو
 بن دوب مغ ادر یاهرهشرد لیثارسا ینب دیسر منه هام

 مشه باب

 بناک یارژعب و دندش تکا بآ "زا اورد شپ ۀعسرد درم كي لثم موف ماتو

 * درواب دوب هدومرف رما لیئارساب دنوآدخ هک اریسوم ةاروت بانک هک دنننک

 ۳ نانزو نادرمزا رو ۳ هام لو زوررد ارقاروت نهاک یارزع

 ۳۳ هو اور ناب هعسرد ۱ ا ا دنمهفب و دنونشب دو کیا

 دهیفب تسنا وتیم هک رهو نانزو نادرم روضحرد زور فصن ان جم ینات انشورزا

 . یبوچ ربنمرب TS ٭ دنتفرک ارف شوک ةاروت باتکب موق یماقو دناوخ

 عضو ایتتم یاشار( اى لبا داتسیا دند یب ةا راکنیا ةهجع هڪ

 ا لیئاشیمو ایادف شیچ تسدزاو دنداتسبا ۱ ایانعو

 دوشک موق یا رظنرد ارب انک ارزعو رب مالثتو ابرکَرو هنادبشح و موشاحو

 ارزعو + دنداتسیا موق "یا دوشک ارتا نوچو دوب موق یات یالاب وا هکاریز

 باوجرد هتشارفارب اردوخ یاهتسد موق "یاو دناوخ كرابتم ارسظع یادخ هوهب

 عوشیو + دندوم نجس اردنوآدخ هداهن نیمزب ورو هدون عوکرو نیما نیما دنتنک

 دابازوی و ابرزعو اطیلقو ایسعمو ابدوهو یاتبشو بوفعو نیمایو ایَرَشو ابو

 هداتسیا دوخ یاجرد موقو دندزکیم ن اب موق یارب ؛ ارةاروت نایو الو ایالفو نانح نان

 ارم او دنورک نکو دن دنا نوار یادصب اواتحهازت بانک شب هه دندوپ

 بتاکو نهاک یار نزعوب بشاب این هک ايو ٠ بدنمزب دندناوخم هک ٩

Eزور اش یادخ هوهب یارب زورما ساکت "یاب دن دین امفیم ارموق  



 Vo ق اک

 ارةاروت مالک نوج موف یا ریز دیکم هبرکو دانم یرکهحون سپ تسا سدقم

 اهتبرشو دیروخم فبطل یاهکاروخو دیورب تفک ناشباب سی ٩ دیم کاتو د ۱

 یارب زورما هکاریز دیتسرفب اههصح تسین اهم وا یارب یزیچ هکره دزنو دیشونب .

 توق دنوادخ رورس هکاریز دیشابن نوزحم سپ تسا سدقم زور ام دنوادخ

 کاریز دیشاب تکاس دنتنکو دننخاس تکاس ارموق "یا نابوالو * تسا اش |!

 برشو لکا هتفر موف ئات سپ *دیئابن نوزع سپ تسا سدقم زور زورما ۲
 هداد ملعت ناشیاب هکأریمالک اریز دندو مظع یداشو دنداتسرف اههصحو دندوف

 دزن نایوالو نانهاکو موق یا یابا یاسور مود زور ردو  +دندیمخ دندوب ۲

 هتشون نینچ ةاروت ردو +دنیامن افصا ارةاروت مالک ات دندش عج بناک یارّزع 6

 متفه هام دیعرد لیئارسا لا کد ریت هداوننرف رم E فناوری هک اب

 دنبان نالعا ملضروآ ردو دوخ یاهرهش اَت ردو + دنوتب نکاس اهنابیاس رد ٥

 کرب نوتیز یاههخاشو نوتیز یاههخاش هتفر نوری اههوکب هک دنهد ادنو

 امابهباسو دئروایپ نیک نانخرد یاههخاشو لخن یاههخاشو سا یاههخاشو

 مان تسشبم مادک هو دنتفر نوریب موق سپ +*دنزاسب تسا بوتکم هکیجهنب 7
 e تا دام یکتا هاش یا یو وه ۱ ا

 منت اا هکیتعاج یاټو +دننخاس دوخ یارب اهنابیاس مارفا E هعس ۷

 نب غشوب م ابو هک اریز د د کا ابد ادو کک اهانت رس

 * دون خر یبظع ر Ae و دندوب دک نک ار

 س ۸ اردیع زور تنهو دناوخ ارادخ ةاروت باتکرخا زور ات لّوا زورزا زور رهو

 pe باب

 كاخو ربرد سالپو راد هزور لیئارسا ینب هام نیا مراهچو تست نورو دوو ۰

 دنداتسیا هدوغ 0 ء ابرغ عیج زا رنتشیوخ لیئارسا تیرذو + دندش عج رسرب ۲

 دوخ یاجردو + دندرک فارتعا شیوخ ناردپ یاهریصتنو دوخ ناهاکبو ۲
 فارتعارکید حرو دندناوخ اردوخ یادخ هوهی ةاروت تاک حر تا داسا



  Eایمحن باتک ٩

 اینبشو لیئیمدقو ینابو عوشیو * دندون تدابع اردوخ یادخ هوهب هجوم

 یادخ هوهب دزن دنلب او دنداتسیا نایوال هنیزرب ناکو ینابو برش بو

 ایرشو اییفحو ینابو لیئیمدقو عوشي ینعی نایوال هکنا + دندوف هناغتسا شیوخ ه

 كرابم دباب ات لزا زا اردوخ یادخ هوهیو دیزيخرب دنتنک ابعتفو ایشو ایدوهو

 وټ چ داب كرابتم تسارتلعا تاععیستو تاکرب مان زا هکوت لیلج مساو دیناوخ ٦
 هچرهو ارتیمزو رانا دونج یاو الف! كلفو كلف وت, « یتسه هوه قاین
 ۳ ایه ورخ خا تیا اار وک ھر طاهایودو تا یارب

 یدیرکرب ارماربآ هک یتسه ادخ نآ هوهب یا وت «دنکیم نجس ارت نایما دونجو ۷
 لدو خدو ق مهارباهب اروا مساو یدروآ نوری ناینادلک یوازآ ارواو ۸

 نایرومآو نایتح حو نایناعنک نیمز هک یتسب دهع یو اب هتفا نیما دوخ روضحم اروا

 اردوخ نعوو یهدب وا تیرذب هتشاد ینازرا واب ارن ایشاجرجو نایسوبیو نایزرفو

 دایرفو یدیدرصمرد ارام نراردپ تیبصمو ٭ يتسه لداع هکآریز یدوف افو ٩

 اتو شناکدنب عیجو نوعرفرب تازجتمو تایاو + یدینش مزاق رحم دزن ارناشیا ۰

 دوخ ةه سپ دند وښیم متس ناشیارب هکیتسنادیم هکنوچ یتخاس رهاظ شنیمز موق
 ا روضحم ارایردو چ تات وورما هکنایچ يدرک شب یبا ۱

EEلثم برد یاهقعب ارناشپا ناکدنک پقاعتو دندومن روبع نخ ابرد ن  

 E A AF APRA ا رخ اوب e د ۳

 هوک ربو + یزاس نشور ناشیا یارب تفر دباب ن نار 3 هک ارهار ات یدون یربهر ۲

 رماواو نح عیارشو تسار ماکحاو و رک ناکا ناشیا اب نش لزان انیس

 ا واو یدیناسانش ناشیاب اردوخ ا تو ید ر ا و ضیارفو 4

 ناار زا نانو × یدومرف رمآ ن ناشیاب یسوم ت "تنب هطساوب عیارشو ضیارفو ٥

 ی یا اشیا کشت یار زا باو یداد ناشتا کتسزک یر

SEE Eنش لخاد یهدب ن اکو یتشارفارب  

 ندرک هدو راش راتفر هناّربکتم ام ناردپو نانیا نکیل + دنروآ فرصتب زنا ۳1

 لاعاو دندوف ابا ندینش زاو + دندوهت تعاطا ارت رماواو دننخاس تخم ارشیوخ ۷

 دنتخاس تخم ارشبوخ ندرک هکلب دندرواین دایی یدومن ناشیا نایمرد هکارهبی



YI EEA > 

 ناخ دننک تعجارم دوخ کدنب (نیمزب) ان دندون نییعت یرادرس نکا هنتفو

 دا ید کت ر اغلا هد زیپ ناسا نریفک یی غی زوو محرو مرکو راثغ یادخ

 نیا (لیئارسا یا) دنتنکو دنتخاس دوخ یارب تش هلخمر هلاسوک نوچ هکلب

 زین وت هاگنا ٭ دندوم یم OEE تناهاو درو FIER کاکا اوت یادخ ۱۹

 ۸ تا

 هک یزد با نوک ۰ یدودع کت للا رک ر ایا بها اا

 ارهار هک تیغ INE هنو دغن رود ناشمار زا دونی یربهر هارد ان اشیا

ST.ةهجم اردوخ یوکین حورو * تخاسیم نور ناشیا یارب دنورب دیاب نارد  

 ؛کنشت یارب باو یتشادن زاب ناشیا ناهدزا ارشیوخ ناو یداد ناشبا ملعت
 هک یداد شرورپ لاس لهچ نابایرد ارناشیاو » یدومرف اطع ناشیاب ناشبا ۱

 و ناشیا یاهیاپ و دیدرکن سردنم ن عساف هدندشن جان زيج ج

 نوع لگو یدوم مسقل دودح ات ارام او یازرا ناشیاب امموقو كلامو ۲

 یار و + دندروآ فّرصتب ارناشاب ءاشداب جوع نيمزو و نوبشح هاشداب نیمزو ۲

 SSUES بلا دی هک کر ها اد کا

 لخاد ناشیا نارسپ سپ # یدروارد ا فرصتب انا هش لخاد هک یدوب

 بولغم ناشیا روضعم دندوب نیمز هک هک ارنایناعکو دندروآ فرصت ارنیمز هوش
 ات یدوف میلست ناشیا تسدب نیمز یاهموقو اآ ناهاشداپ اب ازاهاو یتخاس

 دنمورب یاهنیمزو رادراصح یاهرهش سپ + دنیامن راتفر اهنا اب دوخ هدارا قفاوم ۵

 نوتیز تاغاب و هتک او لش لنک ی اههشجو سیافنزا زا رپ یاههناخو دنتفرک

 یاممنزا هتنک و هد روو e فّرصتب راشیب رادهویم نانخردو

 3 هدو درو هخکنا هټف وت ربو «دندیدرکذ ذاتم وت مظع ۲۳۱

 O E ردا تداهش نا یار هکر یا دنا

 ت اراشا وت اکا هو ا ول یک تا ی

 وب درت شیوخ ی نیم ودود تروم ارتا ایدز ملست ناسا
 دوخ مظع یاهتحر بسحربو یدوغ تباجا ناسازا ارناشیاو دندو هاغتسا

 نوچ اّما + دندیناهر ناشنانشد تسدزا ارناشیا هک یداد ناشیاب ناکدنهد تاج ۸

 تسدهب ارناشیاو دندیزر و ترارش ون روضحم رکید راب دنتفاب تحارتدا

ِ 1 



2 ۳/۹۴ 

 كند وه هناغتسا وت دزن زاب نوچو دندوم طلست ناشیارب هک ی یتشاذکاو ناشنانشد

ORرایسب یاهراب تیظع یاهتحر بسحرب و یدومن تباجا  

 دوخ تعی شب ارن :اشیا ات یداتسرف تداهش ن راشیا یاربو +یداد اهر اشیا

 ماکحاهبو دندرکن تعاظا ارت رماوا هدومن راتفر هناربکتم ن راشبا اما ینادرکرب

 اردوخ یاهشودو دندیزرو اطخ دناییم تنز انار دروآ اج ارام هکر ه هک ون
 یاهلاس اذهعم +دندرکن تعاطا هدون تضس ارشیوخ یاهندرکو دناعم ۰.

 ناشیا یارب دوخ یایینا ٌهطساوب شیوخ حوربو یدومت ارادم ناشیا اب رایسب
 مست اهروشک یاهموق تسدب ارناشیا اذهل دنتفرکن شیک ایا یداتسرف تداهش

 د نیخاسن ناف لكلاب ازناشیا تمیظع یاهتجر بسحرب اما *یدومن ۷

 ا ادا ادعا ناو * یتسه محرو مرک یادخ اریز ئدومن ۳

 ا یاد اک اتو دهه هک اسم راس میظع

 ایاز زا ون موق یاتربو ام ناردبو ایناو نانهاکو نارورسو ناهاشدایرب و
 ورک و لز طرد تسا تب لوتسم زورما ان روشآ ناهاشداپ ۳

 هدون لع یتسارب وت هکاریز یتسه لداع تسا نش دراو امرب هکیئاهزیچ نبا

 تعیرشب ام ناردپو نانهاکو نارورسو ناهاشداپ و * ماهیزرو ترارش ام اما 4

 × دندادن شرک یددفرف رما ناشیاب کوت تاداهشو مماواهیو دندوهن لع وت

 عسو نبمز ردو یدومن ناثیاب هکیبظع نراسحا ردو ناشدوخ تكلم ردو ۶

 مچ 1

 ص

 عیش لامعا ز زاو دندومنن تدابع ارت یداهن ناشیا یه هک كامو

 ادب کنز د چ نازو اب كنيا ی دندرکن تشکزاب شیوخ +

 لوصح ناو 2 مته ناسالع , نارد تكنپا مروخم ارنا سی :افنو هوم ات یداد ام ۷

 0 ارت بن راهاک بیس کھا یار اردوخ ماوارف

 دننکیم ینارکح دوخ را تماس نایاب راهجتو ام یا ناشاو

Aهتسب کم دهع ام روما نيا ني و + میتسه راتفرک  

 * دندرک هم ا انهاکو نایوالو نارور سو میتشون ارن



 ۷۹ ۱۰ احن باتک

 مد اپ

 ار ۴
 مراحو ب كلمو ای شو شوطعو یر ناو رونو + ايمزاو ایرَرعو ه

 و 5 و ا نوتتجو كس من

 ال اطلق ب ۳3 نو ۳۳ ا a نازی زا

 ابو ادوهو + انیشو ايتور زو رج اینشحو لاو اب من ۱2-۱

 ۱ فا 4
 رورسو ونینبو ۳

¬ 

 تو ّقدصو کج نب E یابی اا زا هکیناسکو

¢ 

۳ 

 قبو ٭ ینابو وئزو مالیعو باوم تو شعر موق ن

 + روز و ایقزحو ریطاعو # نیدوعو یاوفبو انوُداو + یابابو دجزعو |

 مالشو شاعینجو * یابینو توتانعو و × یاصیبو موشاحو ایدوهو 4 1

 عشوهو < ایانعو ناناحو ایطلقو »و دیو قوداصو لیتزیشمو *ریزحو 1 1

  ۰ oایصمو اتبشحو مو موحرو * يزن تو شيوخو +× بوشحو انتحو +

  1اک مت راسو × هنعبو مراحو ر * ناناعو ناناحو ايخَأو

 ةاروتب اهروشک لاها زا ارنع یی ی دوز نان دف اقا

 تقرعم ناسا ههو دوخ نارنخدو نارسیو نانز اب دندوب هنخاس ادج ادخ

 دند اهن دوخرب مقو تنعلو دندش قصلم شیوخ ناکرزبو نارداربب * تناطفو ۶
 رماوا مانو دنیان كولس دوب نش هداد ادخ كنب یسوم ٌةطساوب هک ادخ ةاروقب | هک

age <ناراخد هکنیاو دنا لیعبو دنر اد هاکن اروا ضیارفو م کار  

 لهارکاو + مرکن دوخ نارسب یارب ازناشیا نارتخدو میهدن نیمز لهاباردوخ )
 تواشیا زا اما ات نتخورف ةهجع هقودا نوک هاب عاتم تبس زوررد نیمز

 له اط نیمه لاس (لصاح)و مر ر قم یاهزورو تبس یاهزوررد

 لاسرهرد لاق تل کل هک مداد رارق ضیارف دوخربو تر ارضرق ۳

 در اشیفهو هد نان یارب .i ee نتشیوخرب ؟؟

 یاهینابرقو تافوقوم ةهجو مساومو اهلالمو اهتبسرد ییاد ینتخوس ینابرقو یاد
 او + ام یادخ “ناخ یاهراک ی ات یاربو دوشب لیئارسا ةهجم هرافک ات هاک ۲۶



 ا تاک ۳1

 دوخ یادخ خم زنا ات متخادنا مزیه هیده یارب هعرف موقو نابوالو نانهاک

 هوه ج ذمرب ان مرواب نیعم یاهتقوب لاس ره شیوخ یابآ بسحرب
 بک ا اوو ا فان

 * مروایب دنوآدخ هناخ لاسب لاس ارتخرد هنوک ره ٌهویم "هه 70 تو

 و ماوتروا ف ا اردوی ا و نار دفا درع اکیا ۹
 یارب شیوخ يادا و اچ اردوخ یرادنفسوکو ناواک یاههدازتسخنو تس

 اردوخ ريخ ربون زينو » مروای دنکیم تمدخ ام یادخ "ناخرد ۳
 ارنوتیز نغورو روکنا ریصعو و هنوکر ه هویمو ارشیوخ ینتشارفا یایادهو

 O ریو درجپ یاد ا یار ناک مار

 نایوال هکیماکنهو " ۷ دنریکیم ام یتعارز یاهرهش عیجرد 1۳ نابوال اوز ۸

 و وک مع نالوا دیشاب ناشیا هره نوراه یارب زا یھ كر کیم رع

 یایاده یوال یو یاسا Te + دنر وایب لالا تیب یاهلک ام یادخ ٩

 تالا ا دنروایب تایی اهنګ ارنوتیز نغورو روکتا ریصعو هّلغ نتشارفا
 ةهناخ سب دنشابیم رضاح ناینفمو نانابردو دنکیم تمدخ هکینانهاکو سدق

 × درک مهاوخت رد اردوخ د

 مدزاب پاب

 هد رهزا ات دنتخادنا هعرق موق رئاسو بیش یکدعب ملشروارد موف نارورسو ۱

 یاهرهشرد یقاب رفن هنو دنروایب تنوکس یارب ملضروا سدقم رهشب اررفنجی رفن

 ملشروارد تنوکس یارب لد یشوخم هک اریناسک هه موقو :* دنوش نکاسرکید ۲

 .دندش نکاس ملشروارد هکینادلب نارورس دننانیاو +دندناوخ كرابم دندشرضاح <

 ككلمرد یک ره ناییلَس ناکدنب نارسبو منیشو نابوالو نانهاکو نایلیئارسا رثاسو )

 ادوهب یب زا یضعب ملشروارد سپ * (دندش نکاس ادوهی یاهرهشرد دوخ رهش 4
 ۳۳۳ زمآ نبا ایرکز نيا ايڙع نبا ایت اهر, ی وا امار خر یہ نیماینب و

 نبا ایزج نبا وب ك كوراب نبآ ایسعمو ٭ صراف > ینب زا لأهم نبا ابطَقَش 2

 نکاس ملشروارد هک صاف یحی قاب اهورک ئ یی نبا ایادع 7
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 Y1 ۱۱ ایی باتک

 «نیماينب نارسپ دننانیاو + دندوب عا درم تشهو تصشو دص دص راهچ دج

 اغا بیتی نبا اا نيا ايالوق نبا اياد نب دعوی نب مالشم الو

 نار یرکز نب لیّویو iS وب يا تو «یالاسو یابج وازآ دعبو

 نبا ایعدب نانهاک زاو «دوب رهش مود سیر هاون نبا ادوهیو دوب ناشيا

 نب تویارم نب قوداص نب مالشم نبأ تلح نبا ایاریو * نکایو بیرایوب

 دندوبیم لاوغشم اد یاهراکرد ۹ ناشیا نارداربو *ادخ ةناخ سیئر ل

 یہا ایرکر نیا یصمَ نبا ایل نب ماحورب نبا ایادعو هرفن ودو تسبب و دصتشه

 هرفن ودو لهچو تسیود دندوب 1 یابور هک وا نارداربو + ایم نب روش

 نادرم هک شنارداربو رم نب تومیلغم نب یازخآ نب لیئرَرع نب یاسیشمعو

 ٭ دوب ناشیا سیئر ملو دن نب لیئیدبرو هرفن تشهو تسییو دص دندوب یکنج

 ی شو 1 وب نبا ایشح نب مافیرزع نب بوشح نبا ایعمش نایوال زاو

 نبا گیم نبا اینتمو ٭دندوب نابوال یاسژرزا ادخ ةناخ جراخ یاهراکرب دابازویو

 شناردارب نیس اب هک ایر .دبرک دج زانرد هک حس کا تنا یو

 رهشرد نایوال چ + نونوذب نب لالج نب عومش نبا ادبعو دوب مود سیر

 نارداربو نّوملطو بو نانابردو + دندوبرفن راهچو داتشهو تسیود سدقم

 نایلیئارسارتابو . رفن ودو داتفهو دص دندرکیم ینابهاکن اراهرد هک ناشیا

 +( دندش نکاس) ادوهب یاهرهش عیجرد شیوخ كلمرد مادک ره نایوالو نانهاکو

 نرایوال سیئرو * بت یامور انشجو اصر دنتفرک ینکس لقوعرد منیتو

 نارسپزا کیم نبا اینتم نبا اییشح نبا یناب نبا یّرع ادخ ةناخ یاهراکرب ملشروارد
 هضیرفو دوب هاشدایزا یکح ناشیاةرابرد هکاریز  د وبیم دندو ناجح رک اقا

 نب حراز ینب زا لیئیزیشم نبا ايتو * شزور رد رور ره رما یارب ناینغم ةهجم

 TR یب زا یضعبو و واور | عیج یارب هاشداپ بن :اجزا ادوهب
 بز

 حس وب تاتو وک تاهو را دزد هدندش نکاس ان یحاونو

۳۹ 

 حش رنو لاعوت رصح ردو + طاف تیبو هالومو عوشی ردو * نآ تاهدو ۷

 ۶ ه2

 تومریو و هحرصو نوم نوع ردو ر و دو تاهدو چ ۲

 س ه ن را تاهدو هقیزغو نا یحاوتو شکالو انآ تاهدو مالدعو ون ازو 2



 ۱۲: تیک ۲ ۷3

 کان شکم i] حجرا نیماینبا نیو + ید نکس مونه و ات عبش رشب زا ۱

 روصاحو ه هیننع و بوتو تونانعو ٭ نأ را تاهدو لاو رد ه دن دش ۱

 ٭ مشارح یداو و و 9-۳ نی هاو معوبصو دیداحو + ماتجو همارو

 × دندش نکاس نیماینبو ادوهیرد نابوال یاههقرف یضعبو ۲-

 مدزاود باب

 9 . دندنار عوشو ليئا نب لیابرر اب کین هاله ناتهاگ دنا ۸

Cfشوطو كو توام 7 * ارزعو ابرو  + CEوذو * توعرمو موخزو  

 واسو ا دو ایدعمو اتو + ایی او کاوتنجو ۷-۵

 ناشیا ع ناردارب یو ناتهالک یار ناب 2 دیو ایناج و :قوماعو

 بارم

 عوشی مایا
 کتاب 8 ندرت عوشی «نایوالو ¥ كند وب ۸

 لباقمرد [ عو NT ارداربو * دندوب ناناوخ حست نایاوشېپ شنارداربو ۹

 مقابوب و دوغ دیلوت ارمقایوب عوشی و + دندوب دوخ تمدخ یاجرد رثا 1

 ناتو دروا ارناتانوب عادایویو + دروا ارعادایوب تال او و سی ۱

 «دندوب نانیا نانهاک یابا یاهنادناخ یاسر مقايوب مایا ردو * دروآ ارعوذی ۲
 و ۴ 2. ۷
 ا ٭ ناناح وهب ابرمازاو مالتس ارزعزاو » ابنح رب ایارم ایارسزا ۽

 ودع زاو * یاناح ا سالام ۳ مراح زاو ¥ فسوپ تا 2

 هی زا زاو + یاطاف ایدعومو نېمابتم زاو یز یازاو * مالأشم نوتنج زاو ارکز 4

 یالس ناو + »یر ابعدب زاو یاتم بیربوبزاو + نانانوهب استر و عومش 3

 قاب وال یابا کات درو هلت 5 اش ایاح زاو +رباع قوماعز زاو یالق ِ

 تنطر دا زب نانهاکو كن دخ تیب عودیو ناناعنویو عادایوهیو نالا مایارد

 ناناحوب مایا ات کرد ىا ی یابآ یاسورو + یبراف شویراد ۲

 لیتیم دق نب غوشبو ارو اش نایوال یاسورو * دندیدرک تیث بیش نب ٤
 دمج هقرف ربارب هقرف ادخ درم دواد نامرف قفاوم ات ناشیا لبافمرد ناشنارداربو

 نانابرد بوتعو نومْلطو مالشمو ایدبوعو ایبقبو ابنتمو «دنناوخڪ چو °

 عوشب نب مقايوي مابارد نانیا *دندومیم ینابساپ اهزاورد یاههنازخ دزن هک دندوب ۲1



VY تاک 

 ماکنهو  دندوب باک نهاک یارزک نت یایمحت مایاردو قاداصوب نب ۷

 ارناشیا ات دندییلط ناشیا یاهناکم ةه زا ارنایوال ملشروا راصح ندون كيربت

 وا دوعو طبربو فد اب دورسو دمو ینامداش اب هک دنروایپ ملشرواب

 عج ناینافوطن تاهدزاو ملشروا درکادرک ةرئادزا ناّغم نارسب سی *دنباع ۸

 فارطاب ناینغم هکاریز « تومزعو عبج یاههعرزم زاو لافج تیزاو + دندش ٩
 ریهیطت ارنتشیوخ نایوالو نانهاکو ¥ دندوب هدزک ان, تاهد دوخ ةه ملشروا ؟

 رر ارادوهب یابور نمو + دندرک ریهطت زین ارراصحو اهزاوردو موو ت لف

 فرطب اماز زا یکی هک مدرک نب نیعم ناناوخ میس زا كرزب هقرف ودو دازولگا ر

 ناشیا بقع ردو + دنتفر یعاجا تشرب هبورکا اخ ءزاورد ان راصح رسرب تسار ۲

 نیماينب و ادوهیو + مالشمو ارزعو ایززعو +ادوهب یاسور فصنو ایشو

 نب ناتانوی نبا ایرکر ینعی اهانزک اب نانهاک نارسپ زا یضعبو + ایّراو ايەمش ۵

 لیئررعو ایعمش وا نارداربو + ف 3 نیا ایاکیم نيا اینتم نیا ایعمش ۲7

 «ادخ درم دواد ٌیقیسوم تا" اب ینانحو ادوهب و لیثتتو یاعامو یالحو یاللمو

 اا یار هک هینچ ءزاورد دن نانا ریز درب ناسا سک تک ارزعو ۷

 یر تارا ةزاورد ات دواد هناخ یالاب راصح زارفرب دواد رهش هنبزرب دوب

 دنر یعاجا تشرپب ناشیا لیاقمرد ناناوخ حبس مود هقرفو » دنتفر ۸

 ناشیا بقعرد ضیرع راصح ات رونت جرب دزنزا راصح رسرب موق فصنو نمو
 یهام ةزاورد یالابو هنهک ةزاورد یالابو مارفآ ؛زاورد یالابزا ناشیاو + مضر ٩

 فقوت نجس هزاورد دزن (هتفر) نادنفسوک هزاورد ات هم جربو لیثتنخ جربو

 .فصنو نمو دنداتسیا ادخ ةناخرد ناناوخ حبس هقرف ود ره سپ +دندون ۰

 یایتحو ابرکرو یانیعویلاو اباکیمو نیمايتمو ایسعمو مقابلإو ٭ مداتسیا نارورس <ا

 ماليعو امو ناناحوب و یّرعو رازاعلا و او ایسعمو + اهانرک اب هنهک ۳

 یاهینابرف زور نا ردو +دندیارس دنلب زاواب لکو یایحرژیو نابنغمو هرراعو ج
 نانزو دوب ثینادرک نامداش رایسب ارناشیا ادخ اریز دندون یداش نینارذک مظع

 چ دش "/عودصم رود یاهیاج زا ملشروا اا يب , دندون یداش زین لافطاو

 اهرشعو اهربونو ايادهو اههنازخ ةهجم اهر چ نابکزورنآ دو 1



  YAاینو ایک ۱۶

 ار رن ایر اهرش یاههعرزم زا ارنایوالو TEN ات" دش

 یداش دنداتسبایم تمدخع هکینابوالو نانهاک هرابرد ادوهب کاریز دننک عج رو

 تعیدو نامیلس شرسپو دواد کح قفاوم نانابردو ناضغم اب ناشیاو + دندونیم 0

 مدق ز Es دواد یار هک ارب اریز ٭ دنعشاد هاکن ارریهطت مزاولو دوخ یادخ 7

 یاو + (دندناوخم) ادخ یارب ارب خیس و دم یاهدورنو دندوب ناینغم یالور ۷

 زورب زور ارتانابردو ناینفم یاههنصح ابحت ماباردو لیابرژ مایارد لیئارسا

 چ دندادیم نوراه ینبب فقو نابوالو دندادیم نایوالب فقو ناشیاو دندادیم

 تی
 ر هک دش تفاب هتشون نا راردو دندناوخ موق عمسب ار یوم بانکز ورتارد ۱

 نانب ارلیئارسا ینب ناشیا هکنوچ چ دنوشن لخاد ادخ تعایجب دباب 0 اونو ۲

 ا ااا ددر رجا ناجی درا لک کذب دک لابفتنا"باو

 رک نا دن دم ار دارون نوچ لہ اک دوم لیدبت تکرتب ارسلا ام یادت ام ¢

 یاهییترب هکن هاک بیشابلآ نیازا لبفو  «دندزکادج لیئارسا نایمزا ارفلتخم ۽
 هاززب یش وا ییا ف داخ یار ایزو اب دوب انی ام یادخ نا ہ

 مدک رشعو ارفورظو روخو یدرا یایاده نازا لبق نارد هک دوب هداد بیترت

 تتشارفا یایالعو دوب نانابردو ناغمو نایو ال ضر هک ارنغورو بارشو
aمودو ر مدوبت ملشر وارد نیم تقونا هه ردو × دنتشاذکبم ارنانهاک  

 ۾ ارح تصخر هاشداب زا دنج ی باز در دزن لباب هاشداپ اشنا

 هکنیازا دوب لوط ةرابرد ی ا سا را ی ملغرواب نوچو ۷

 نم رظنبرما نیاو *م دش هاگا دوب هدون بیترت ادخ ًةناخ نرد شی یارب مرچ ۸

 او بر نوریب نجا ارایوط ةناخ بایسا نیا سپ دمآ دنسپا رای
 وج نارد ارروخو ایادهو ادخ ةناخ فورظو دنیا ریوطت ار هک 7
 مادکره ةهخلازاو دندادیف ناشیاب ارنایوال یاههّصح هک مدیهفو ۷

 هدزک رارف شیوخ یاههعرزب دندوبیم تمدخ لوفشم هکینانفمو نایوالزا

 دنبانیم تلفغ ادخ هناخ ٤ ابرد ارچ متفک هدوم مرجاشم نارورساب سی *دندوب

 - ڪک
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 ۳۹ ۱۳ ایغ باتک

 منکر ثع نایدوهب عیجو ۳ رارقرب , ناشیا یاهیایرد هدرک عمج ارن اشیا و

 ۳ قوداصو ھاك: ىا بدی روا اههنازخرد ارتغورو یکی ریش

 ل روک نب ناناح ناشیا یولهببو شاک اههنازخرب دوب نایوالزا هک ارایادفو

 یاههصح هک دوب نیا ناشیا راکو دنتشادنیم نیما ارناشیا مدرم هکاریز اراینتم

 هک اریتاتسحو رو دایب راکنیا "هرابرد ارم مادخما × دنهدب ناشیاب اردوخ ناردارب

 ادوهیرد اهزوزتآرد + زاسم وح ماهدرک نا فیاظو و دوخ یادخ هناخ یارب

 اراغلاو دندروایم اههفابو دندرشنیم تبس زوررد | ارایتشخرچ هک م دید اریضعب

 ملشرواب تبس زوررد زین چ هنوکر هو ریجناو روکناو بارشو دنورگهرم اب

 یخعو نور دیدعن زور ن رارد تالوک ۳ نتخورف ببسب ارناشیا سپ دندروآیم

 زور ردو دندروایم تعاضب هنوکرهو یهام دندوب نکاس اجنارد هکر وص لهازا

 مدون جانم ادوهب ناکرزب اب سپ ٭ دننخورنیم ملشروآ لهاو ادوهی ینبب تبس

 تمرح یب ارتبس زورو دیکیم اش هک تس | تشز لع هج نیا متفک نراثیابو

 رهش نیاربو امرب ارالب نیا یا ام یادخ ًایاو دندرکن نینچ اش ناردپ 2 دانیم

 هکیماکنهو + دینکیم دایز لیارسا ارب اربضغ هدون تمرح یب ارتبس اشو درواین دراو

 دندنبب اراهزاورد هک مدومرف رمادٌکفایم هیاس تبسزا لبق ملشروا یاهزاورد

 اهزاوردرب اردوخ نامداخز | یضعبو دنیانکن تبس ا راهنا هک م درک نغدقو

 ناکدنشورفو نازکادوس سپ *دوشن هدروآ تبس زور رد راب 37 هک مداد رارق

 اا كن درب رسب اربش ملشروازا نوریب هعفد ود كي تعاضب هنوکر ه

 نینچ رکید راب رکا دیربیمرسب اربش راوید دزن ارچ اش مک هدرک دیدهت ارناشیا

 ارنایوالو ك دندمابن تبس زور رد رکید تقونآز سی

 تبس زور ات دننک ینابهاکن اراهزاورد ڻماو دنیامن ریهطت ارنتشیوخ هک مدومرف رمآ

 دوخ تمر بیوه بسجتزبو ِ دای نم کو زین ارنیا مادخما ۰ بت تی

 9 مو " تن کل دنیا ۳ یبوخ داری دوهب ا دوبیم

 یومو مدز ارناشیازا یضعبو مدرک تمالم ارن اشیا هدون جاشم ناشیا اب نیربانب 0
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 . YYامن تم اتک 15

 دیهدم اا نا ارس اردوخ نارتخد مقک هداد سَ ادنی ارناشیاو مدنکارناغیا

 هاشداپ ناییلس ی ٭ دیریکم نتشیوخ هی و دوخ نارسپ ةه | اراها ن نارتخدو ٩

 دوبن وا لغم یهاشداپ رایسب یاهتمارد کنا اب دیزرون هاک رسا نیهرد لیئارسا

 بصن لیئارسا ئاغ یهاشدابب اروا ادخو دوبیم دوخ یادخ بوبح وا هچرکآو
 و ۲ الو هک هاک بکترم ین ازواهناکب نانز.دوبیدرک ۷

 ےادخع هتفرک هناکی نانزو موشب بیت ها بکس هک تفرک م هاوخ

Aتو 1 هی  E 

 سکره هک مدون رارقرب LS نانهاک فیاظو و 4 n زیچ

 یادخما هزین اراهربونو نبعم نامزرد مزیه یایادهو + دوشرضاح دوخ تمدخرب ۱

 ٭روا داي ینوکینب ارم نم



 ممه
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 لّوا باب
 گچ 22

 دنهزا هک ت سا شزوشخآ ناه نیا «(دش عقاو روما نيا) شروشخا مایارد

 هڪڊيح آيا نارد و و تنطلس تیالو تنهو تسییو دصرب شبح ات

 × دوب هتسشن نشوش هناماسلا راد شیوخ تنطلس نکات هاشداپ شزوشخا

 ارب دوح نامداخو نارورس عیج یارب یتفایض شیوخ تنطلسزا مّوس لاسرد

 سپ ٭ دنذوب وا روضح اهتیالو نارورسو ارمازا یدامو سّراف تمشحو 4
 تضع دم تمشحو شیوخ تنطلس لالج ی کنار تور هاشم دص دیدم تدم

 تک کیاکوه یاب شد امن تا یا ازاد تیزر دا رک اردوخ

 رصق غاب تراعرد هزور تفه تفایض دندش تفاب كرزبو دروخز ا نشوش لا

 ناغراو دیفس یاهناسیر اب دروجالو دیفس ناتک زا اههدرپ ٭ دون ایرب هاشداپ

 یترفکتسرب شو الط یاهبخت و خو دیفس رمرم یاهنوتسرب قن یاههقلحرد

 دوب الط یاهفرظزا ناو ٭ دوب هایس رمرمو زدو دینس رمرمو قاس كنسزا

 »: دوب ناوارف هاشداپ مرک بسحرب هناکولم یاهبارشو دوب هفلتخم لاکشا ار افرظو

 برد هاثداپ اریز دومین فلکت یکرب یک هک دوب نوناق بسحرب ندیماشآو
 + دیا راتفر دوخ ليم قفاوم سکره هک دوب هدومرف رما نینچ شاهناخ ناکرزب ةه

 ۷ دوب ارب هاشداپ شزوشخآ ن کورسخ هن اخ ن ر یارب یتفایض زین هکلم 6 یتشوو

 ناموهم ینعی ارس هجاوخ تنه دش شوخ ِبارشزا هاشداپ لد نوچ ۳ زورور

 تمدخ هاشداپ شزوشخ روضحرد کا اکو رازو ایا اتغبو انوبرحو اتزیو

 دنر را هاشد اپ ورم ؛هناکولم جان اب ارهکلم تو هک *دومرف رما کا

 هکلم یتشو اما * دوب رظنم وکین هکآریز دهد ناشن نارورسو ییالخم اروا یایز
419 



 سپ دیایب دوب هداتسرف نایارس هجاوخ تسدب هاشداپ هک ابرف بسحرب هک ت سا وخت

 کاک هاشداپ هاگنا + دیدرک لعتشم درد شف نف كان فلات هاشداب ۱۳

 تعیرشب هکیناسک ةه اب هاشداپ تداع هکآریز) هدوم لکت دندوب ربع اپنامززا
 نو ااو تشو A نابرقمو »۲ د وب نینچ دند وب فراع ماکحاو ۳1

 یور هک 2 2 سزاف سیئر تفه ا مو یرمو

 م ۵ یر هجاوخ E e SG ر چک هج

 یتشو هک درک ضرع نارورسو هاشداپ روضح ناکوم هاکنآ ٭ هدوفن لمع تسا ٩

 تو رد هکینیاوط عیچواس ور ھەب هکلب هدون ریصقت هاشدابب اهنت هن کام

 دوش میاش نانز مات دزن هکلم لمع نیا نوچ اریز + دنشابیم هاشداپ شزوشخا ۷
 شر آ هک دنوش رب هکییح دش دنهاوخ راوخ ناتیا رظنرد ناینارهوش هاکتا

 661 تا لمايو دنژوایب شروضحم کش هک تسا هدومرف رما هاشداپ 1۸

 هاشداپ یاسور عيمجب دنونشب ارهکلم مع نیا هک یدامو سزاف یاهناخ تقونا

 کا سپ هد دهاوخ بضغو راقحا رایسب دروم نباو تفک دنهاوخ نبنچ ٩

 عیارش ردو دوش رداص اعو روضحزا ةهناکولم نامرف دناد تصلصم ۱ نیا هاشداب

 رکید هاشداپ شزوشخآ روضع یتشو هک دریذپن لیدبت ات ددرک تبث یدامو سزاف
 هکینابرف نوچو ٭ دهدب دشاب وازا رتهب ىز یک هاو اهدا دیا ۰

 نارهوش نانز هه Su دوش عومس وا مظع تکلم اخد دنادرک رداص هاشداپ

 اسورو هاشداپ رظنرد نفس نياو »دوم دنهاوخ مارتحا كچرکو هارزبزا اردوخ ۲۱

 یاهتیالو همقب یمابوکبو × دوم چ ناک یمن غش قفاوم هاشداپ و نا دنسپ ۳

 ةناخرد درم ره ان داتیرف شنابز قفاوم موق رهبو نا طخ قفاوم تیالو رهب هاشداپ

 + دناوخم ارنا دوخ موق نابز ردو دوش طلسم دوخ

 مود باب

 وا هک ار هچناو یتشو تسشن ورف هاشداپ شروشخا بضغ نوچ عیاقو نیازآ دعب . ۱
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 YY ا اک

 هاشداپو + دنلطب هاشداپ یارب رظنم وکین "کاب نارتخد هک دنتنک دندرکیم تمدخ
 ا ر کم کی ترک اب .نارعخد کک اک اکو هاو تکلم یاهتیالو ههرد

 ظینعتسم و هاشداپ یارس هجاوخ هک یاجه تسد ريز نانز هناخرد ی نو ةطلسلا

 رظنب هکیرتخدو *دوش هداد ترابط بابسا ناشیابو دنک عج دشابیم نانز

 شب اخد اپ عراق سس نیا سیاه دوش کلم یهو ی اک < تب کک اکا

 هک دوب نشوش ٌهنطاَسلا رادرد یدوهب یصخت × دون لمع نینچهو دنا

 یالج ملشرو ازا واو *دوب ییسم یتیماینب سیق نبا یعمش نبا ریئاب یاخدرمهب

 هک دندوب نش نطو یالج اوچ هاشداب کی هاره و
ESرتخد رتسا ینعی سده واو ¥ دوب 3 فتا ارن اشیا لباپ هاشداب  

 تروج برج رج را و دوبن ردامو ردپ ارب :و هکنوچ دومیم تیبرن اردوخ یو

 دوخ رتخد یاجماریو یاخدرم شردامو ردپ تافوزا دعبو دوب رظنم وکنو
 راد و اسب نارتخدو ا هادا نامرفو رما نروچ سپ + تفرک

 تسد ریز هاشداپ هناخم زین | ارّرتسا ا عج یایه تسد ریز نشوش ًةنطاسلا

 سرود نا دنسپ وارظنب رتخد ناو * دندروآ دوب نانز ظنحتسم هک یامیه
 اریک تنه رنو داد یوب ارشیاههفعو ترابط باشا یدوزب س تای تاقا

 نک شنازیک اب ازواو نوش هداد یو هک ددر اک تيزکرب هاشداپ هناتزا هک

 هکاریز درکن شاف اردوخ ٌیدنواشیوخو یوق رتسا و + درک لقن نانز ةناخ

 ناخ نک شپپ زورب زور یاخدرمو *دکن هک دوب هدومرفرما اروا یاخدرم

 هچ دی اپ عالطا دوش عقاو کوب هجنازاو رسا لاوحازا ات درکیم و

 دعب ینعی دوش لخاد هاشداپ شروشخآ دزن هک دیسریم رتخد ره بون نوچو
 هکنوچ دوش هدر هام هدزاود تدمرد هک دوب موسرم نانز یارب هک ارهچنا هاکنازا

 تناسب (هاششو رع نور فاش یخ شم مات لاونم نیدب ناشیا ریهطت م ا
Eهک دن لخاد هاشداپ دزن روط نیدب رتخد ن زا هاکنا < نانز  

 ٭ دربب دوخ اب هاشداپ هناخم نانز ةناخزا | انا ات دندادیم یوب تساوخم ارهچ

 هجاوخ هک زاغشعش تسد ریز نانز مُر مود هنا ناهاگیصو دشیم لخاد ماش تقورد

 دشیف لخاد هاشداپ دزنرکید رابو ty دوب اههعنم ظنعسمو هاشداپ یارس



 سا باک ۳۷۶

|oرلخد اوا نوچو + دناوخم مانب اروا مک ی ا هاشداپ هکنبا رکم  

 هاشداپ دزن و دوب هتفرک دوخ ر اخد یاعم واز هک یاخدرم یوب ع لیاعما

eهتنک نانز ظنعتسم و هاشداپ یارس هجاوخ یاعبه ۳ یاس  

 ۲ ا كو تو ساز درب ۳
 تنطلس متفه لاسرد کت اب اط ام هک هد هام هرد شا هک وام رصقبهاشداب شزوشخآ

 ناکزیش سود ههز 1 تساد تسود ۳ نانز هه زا رفت ما هاشداپ و ا ۱" ۷

 وین بیم AE جان اذ تفاب هد و E NIS روضحرد

 رتسا تفایض ینعی یبیظع تفایض هاشداپو ا هکلم یتشو یاجر د ارواو ۸

 و نینخم تحار اهیالوب و دوغ اپرب دوخ نامداخو اسرار هه یارب

 یاخدرم دنددش عج رکید راب ناکر دن هد نوجو + تشاد نازر | ایاطع دوخ ةناکولم ۱۹

 نا قفورب اردوخ یوقو یدنواشیوخ زونهرتساو * دوب هتسشن هاشداپ هزاوردرب ۲۰

 لش اریاخدرم محرتسا کاریز دوب هدرکن شاف دوب هدومرف رمآ یوب یاخدرم

 یاخدزرم هکیبح مابا نارد ر ا وید هکینامز ۳

 a ناظفاحو هاشداپ نایارس هجاوخزا رنن ود دوب هتسشن هاشداپ هزاوردرد

 5 n تسد هاشداپ وار هک هک دنتساوخ نش كانبضغ شراتو ناتغب ییعی

 ا5 ارت رتسا و داد ربخ ارهکلم رتس سا تفای عالطا رم ۱ نیازا یاخدّرم نوچو ۲

 یود رهو دنتفای 3 هدون صحت رو با سپ × تخاس ربخ یاخدرم نابززا ۳

 »9 مایا را وت باتکرد هاشداپ روضحرد هّصق نیاو دن دیشک رادرب ارناشیا

2 
 هداد تظع اریجاجآ یانادمه نب ناماه هاشداپ شزوشنخآ عیاقو نیازا دعب ١

 +× تشاذک رتالاب دندوب وا اب هکیئاسور ییام زا اروا قو دیناسر دنلب هجردب

 ايو بر ناماعبدندوبیم هاشداپ هزاورد رد ٩ هاشداپ نامداخ عیجو ۲

 ربع یاخدرم نکل دوب هدومرف رما نینچ شاهرابرد هاشداپ هکاریز دندرکیم نجس

 دندوب هاشداپ "هزاورد رد هک هاشداپ نامداخو + درکیغ نجس ارواو E ورک
 3 1 ر

 زورب زور دنچره اما + یئانیم زواج هاشداپ رمازا ارج وت هک دندیسرپ یاخدرمزا



 ۳۷۵ 5 رتا اک

 هک دو 8د یا دک ازناماه.سپ دا د کپ ناب نیم یوب ارن نیآ

 یدوهی نم کوکی هداد ربخ ارناشیا هکاریز هناي دوشیم تباث یاخدّرم مالک یا

 ناماه دیانین تح ارواو دراج دورو یاخدرم هک دید ناماه نوچو + متسه

 دن لبس یورظب اهن یادم خادا تسد نرجو بدبدرک ام بش
 میج ندومن كاله دصق ناماه سپ دندوب هداد عالطا یاخدّرم موقزا ارواو

 a یاخدّرم مو هکو رناز درک دندوب شزوشخا تکلم یاترد هکینایدوهب
 زور ره دشاب ناسین هام هک شروشخآ تنلطس مدزاود لاسزا لّوا هابرد

 هعرق ینعب روف دشاب راذا هام هک مدزاود هام ات هام رهو ناماه روضحرد
 اموق نایمرد هک دنتسه یبوق تفک هاشداپ شروشخاب ناماه سپ + دنتخادنایم

 اموق هه فلام ناشیا میارشو دنشابیم یّرفتمو نکارپ وت تکلم یاهتیالو عیجرد
 ءاشداپ یارب نتشاذکاو نینچ ارناشیا اذهل دنروایف اجم ارهاشداپ میارشو تسا

AEدنزاس كاله !رناشبا هک دوش هتشون یکح و  
 × دنروایب هاشداپ هنارخم ارتا ات داد مهاوخ نالماع تسدب مرقن هنزو رازه هد نەو

 یجاجا یانادمه نب ناماههبارنا هدرک نوری شتسدزا اردوخ رتذکنا هاشداپ هاکنا

 ات مداد وتب ارموق مو مقن مه تفک ناماهب هاشداپو + داد دوب دوهب نمشد هک
 هام مهدزیس زور رد ارهاشداپ ن اا یک × یکی ناشیا Ep tt ر ترظنرد هجره

 رود کیایلاوبو ماب ناری دور ا ناما کا یو و د ا

 راب و نآ طخ قفاوم تیالو رهب ه دش موقرم موق ره نارورسربو دندوب تیالو

 هچ دش مولخ هاشداپ و دید رز توکم هاشداپ نرو مساب شنابز قفاوم موق

 ازنایدوهب هه ات دش هداتسرف هاشداپ یاهتیالو ةمهب ناراپاچ تسدب تابونکمو
 دشاب راذآ هام هک مدزاود هام هدزيس ینعی زور كيرد نزو لنطو رپو ناوجزا
 ذهرد کح نیا اتو + دک تراغ ارناشیا لاوماو دنزاس فلتو دنشکبو دننک كاله

 دعتسم زورناه رد هک دش نالعا اهموق هوب بوتکم یاهداوس دوش نیاسر اهتیالو

 ا اعا نان رف ر و در رک شا
 اما دنتمشن ندیشونب ناماهو هاثدایو دش ذفان نشوش ةنطلشلا رادرد کح نیاو

 * دوب ش وشم نشوش رهش



۰ 

YY1اک  

ee 
 نیرد | دو ةماج یاخدرم تفای عالطا دوب هش هجا رهزا یاخدرم نوجو

 دروارب ج دایرف دنلب داوا هتفر نیورس رهش ایچ درک کاکا اب سالب +
 لخاد سالپ سابل اب یکه کد وبن زیاج هکاریز دنا هاشداپ زا اورت کی وربور اتو

 ارن ایدوهی - هاشداپ نامرفو رمآ کالا اهر + د وشل ااو هزاورد ۱

 دندییاوخ رتکاخو سالپرد یرایسب و وب یرکهحونو هیرکو هزورو یبیظع متأم ×+
 تن 5 اجرا ۱۳ ما نایارس هجاوخو نازیک سپ

 لو خم بک يؤرا 2 داب وی ادو اخخ رت ات دان

 ههرجم ارواو دوب هاشداپ تر ای ارس هجاوخزا 3 هک ارکاته رتس ۱ ءاکنا ٭ درکن

 ارواو دناوخ دوب هدومن نییعت یو تمدخ  Eنیا هک فست یاخدّرم زا

 دوب هاشداپ هزاورد شېپ هک رهش هعسب كانه سپ * تسیچ شببسو تسارما هچ

 قن غبمزاو تش عقاو واب هچرهزا اروا یاخدّرمو + تفر نوریب یاخدرم دزن
 دهدب هاشداپ هنازخم ارنا 5 دو هداد نعو نایدوهب نتخاس كاله ةهڪ ناماه هک

 و و اشیا کلھ ةحم نشوش رد کل ارن امرف تو و داد ربخ
 سل

TEYهاشداپ دزن مک دیان تیصوو دزاسربخ اریوو دهد ن تیر  

 سپ + دک تساوخرد یوزا شیوخ موق ةهجیو دبان سالا وازا نش لخاد

 هدادباوج ارکاته رتساو * تفک زاب رتساهب اریاخدرم ناخس تش لخاد كانه
e EAAیا الو ناکاسو هاشداپ نامداخ عیمج هک ٭ دیوکب مت  

 ینوردنا نصب هاشداپ دزن هک نز هاوخ و درم هاوخ ا ةه 5 دننادیم هاشداب

 ناکوچ هاشداپ هکنارکم دوش هتنک هک تسا کح كي طقف دوش لخاد نذا یب

 هک ما نشن نناوخ نم هک تسا زور یو دنا ننز ات اک دوا یوسب ارنیرز

 یاخدرمو + دنتفک زاب یاخدز ۲ ا نان سپ + موش لخاد هاشداپ روضحم ۱

 رثاس فاللخ هاشداپ ٌهناخرد وت 6 نیم دف دوخ لدرد دیهد باوج رتساهب تفک

 تاجنو تحار ناب تکاس وت تقو نیارد رکا هکلب * تفای یھاوخ یئاهر دومی
 دیهاوخ گاله تردب نادناخو وت اما دش دهاوخ دیدپ رکید یاجزا دوهب یارب



 YY هرتسا بانک

 دومرف رتسا سپ +"نیسرن تنطلسب تقو نینچ ةهجم هک دنادب تسبکو تشک ٥

 نک عج دنوشیم تفای نشوشرد هکار دوهب اتو ورب هک * دیهد باوج یاخدّرب ۳

 3 ءازینک اب زین نمو دیماشایمو دیروخم یزیچ زور هنابش هس هتفرک. هزور نم یاربو

 هجرکا دش ماوخ لخاد هاشداپ دزن روط نیمهبو تشاد مهاوخ هزور نیه
 ضفناوم هتفر یاخدّرم سپ +مدش كاله مدش كاله رکاو تسا کح فالخ ۷

 × دون لع دوب هدرک تیصو ازیورتسا هچره

 مجشب باب
 لباتمرد هاشداپ ینوردنا هزاورد نصب نیشوپ هناکولم سابلّرتس سا موس زور ردو ۱

 یورب ور تنطلس رصقرد دوخ یورسخ بر 8 داتسیاب هاشداپ هناخم

 هداتسیا نکرد هک دید ارهکلم رتسا هاشداپ نوچو *دوب هتسشن هناخ ۲ ِ ٤

 تشاد تسدرد هک ارالط ناکوچ هاشداپو تفای تافتلا یو رظنرد وا

 اروا هاشداپ و »درک سل اراصع كون نما كيدزن رتساو ا

 فصن هچرکآ «تسیچوت تساوخردو تسا كش هچ ارت هکلم رتسا یا تفک
 دنسپ هاشداپ رظنب رکا هک داد باوج رتسا *دش دهاوخ هداد وتب دشاب تکلم ۽
 هاشداپ هاکنا +دیایب مدرک ایم وا یارب هکیتفایضب زورما ناماه اب هاشداپ دی ه

 ناماهو هاشداپ سپ دوش هدرک زتسا مالک بسحبب ات دیناباتشب ارناماه هک دومرف

 تانک شنا ببار نرد ادار کج دنا رر او رسا کیم ٩
 تکلم فصت هچرکآ مادک وت تساوخردو تاش دهاوخ هداد وتب هک تسنیچ روت لاو

 نیا نم تساوخردو لّوسم تنک باوجرد رتس ۱ + دش دهاوخ هدروآرب دشاب ۷

 EE تیلصم هاشداب رکآو متف فای تافتلا هداشداپ نکرد 5ک کک

 ناشبا ةه هکیتفایضب ناماهو a دو اک او فوم دیاترف اطک اون

 ۱۳ روا وا ماوخ اجب ارهاشدام ادرفو دنيايب مکیم ایم ۹

 هاشداپ ؛زاورد دزن اریاخدرم ناماه نوج نکیل تفر نوری كلش رورسمو نامداش

 كانبضغ تدشب یاخدرمرب ناماه هاگنا دنکین تکرحو دزيخرب وا روضح هک دید

 شیوخ ناتسود هداتسرفو تفر دوخ ٌهناخم هدون یراددوخ ناماه اما دلا



YYAا باتک  

 ترثکو دوخ یرکناوت یناوارف ناشیا یارب ناماهو +دناوخ ارشرر دوخ نزو
 مادخو اسّور رثاسرب ارواو هداد واب هاشداپ هک اربتظع یانو ارشیوخ نارسپ
 نم یاوس ۱ هکلم رتسا تفک ناماهو × درک نایب دوب هداد یرترب هاشداپ

 هاظدای هاره ارمدوا زین ادزفو دومرفن توعد هاشداپ ءاره دوب هدرک اپرب کیتفایضب

 یافت تیبا جد نم دزن اهزیچ نيا ذه نکیل * تس | هدرک توعد

 هو شزرز شاهجوز هاکنآ *تسا هتسشن هاشداپ هزاورد رد 2

 ضرع هاشداپب نادادمابو دنزاسب عارذ ءاجب یئدنلبب یراد دنتنک روا شن

eور فاصب ناعحاشاب هاشداپاب شپ-تنزاس و نو  

 × دندرکر ضاح ارراد ات درک رما نا دنسپ دنسپ نام اه رظنب نخ نباو

 مس باب

 اریانا ی راوت | یک لق بانک هک دوبرف رماو تفرب هاشداپز زا باوخ شنا

 اب دیتا هک دنتفای * تو ناردو پايدار دنا

 تمرح هج هاشداپ و × دوب هداد ربخ دندوب هدرک هاشداب 7

 تمدخ اروا هک هاشداپ ناکدنب دش اطع یاخدرپ (تمدخ) نيا ضوعب تّزعو

 طایحرد تسنک تفک هاشداب + كشن یزیچ وا یارب هک دنداد باوج و

 اریاخدرم ر ا انداتاد رب :عما ادا انور ااغ نفاق )
Eاریو هاشداپ نا داخو + (دنک بولصم دوب هنخاس رضاح شی  

 نوچو *دوش e هاشداب « تسا هداتسیا طایحرد eT دنتفک

 مکن اروا هک د راد تبغر هاشداپ هکیسک اب تفکا ریو هاشداپ دش لخاد ناماه

 مرکتب هاشداپ هک نمزا ریغ تسک درک کف دوخ لدرد ناماهو درک د یاب هچ دیا

 هاشداپ هکیصخت یارب تفک هاشدایب ناماه سپ + دناب هتفاد تبغر وا ندون ۷

 E لو دوم اداب هک ار هناکوام سابل,دراد تبخز قا ندو مکتب ۸

 و E SY ةناكولم جاتو اداب

 ار ا اا نیرسوقبیارمازا,کی تسدب اریتناو
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 YY ۷ رتسا باتک

 دنا رک لک یاههچوکرد دكر راؤ ساز دار دراد تبعر وا ندومن

 نینچ دراد تبغر وا ندوم مرکتب هاشداپ هکیسک اب هک دنک ادن وا ور شپ و

 یتفک هکنانج اا ال نا دومرف ناماههب هاشداپ هاگنا < لش دهاوخ هدرک

 لومم نینچ تسا هتسشن هاشداپ هزاورد رد هک دوهي ٌیاخدّرم ابو رکب ليش

 تفرک اربساو ساب ال نا ن ناماه سپ × دوشن رک یزیچ یک هجره زاو راد

 وا یور شپپو دیادرکر هش یاههجوکرد هدرک راوس ارواو تیناشوپ اریاخدزمو

 دهاوخ هدرک نینچ دراد تبغر وا ندوم مرکتب هاشداپ کیک اب هک درکب ادن

 رسو ناک مام ناماه اما درک اتیا ارم هاشداپ "هزاو رب یادم > دلش

 شيوخ ناتسود مو شرت دوخ ٌهجوزب ناماهو + تفاتشب دوخ ةناخم نیشوپ

 یاخدرم نیا رکا دنتنک اروا شرر شنزو شنامکحو دون تیاکح | رد یارجام

 هکلب در یھاوخغ بلاغ وارب كحاب دوشي ل 5 ۱ یدوخ نداتفا ز یو شىپ ۹

 نایارس هجاوخ هکدندرکیم وکتنک وا ابزونه ناشیاو +دانفا یاوخ وا شپ هتبلا

 × دنربب لیت دوب هلخاس ایپمرتسا هکیتفایضب ارناماه ات دندیسر هاشدای

+ 
 زوررد هاشدایو + دندش رضاح تفایضب هکلمرت رتسا دزن ناماهو هادا س

 داد وتب هک تسیچ وت لوسم هکلم رسا یا تفکر رتساهب بارش سل رد زین مود

 دهاوخ هدروآ اجم شب کاج نت هو ماکو ت تساوخردو دش دهاوخ
 مئاب هتفای تافتلا وت رظنرد رکآ هاشداپ ا ۱ ٭×دش

 نیش ب ی تس اروم قو زوم ناج دن دتسپ ا ا

 یالفب رکاو موش فلتو دوبانو كاله هک ما دش هلخورف موتو نم هکاربز درس

 هاشداپ ار تسد ام تسصم هکنا اب موجی توکس مدشیم ی یزیکو

 تک دک با ا ۱ هاشداپ شوراها + تسا جه

 TEE ۱ a  هدون تراسج هک تس ااو

 8 هزرلب هکلمو هاشداپ روضحرد ناماه ءاکنا ه تسا ریرش راماه نيه

RO E o RR 
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 ناج یارب هک تر رتسا دزن ات دش اپرب اتییتا ام AEN بناجزا الب هک

 ناماه تنکرب بارش سل یاجرصق غابزا هاشداپ نوچو * دیامن عرضن دوخ
 رویه ارەكلم ابا تنک هاشداپ سپ دوب هداتفا دوبیم نارب رتسا هکیرتسب رب

 ۳۲ تور کل دم شما شد اب. ناتو نوجا شا ه دنگیم تمضعیب هناخرد,نم

 دند وب یاب روضح رد هک ینایارس هجاوخزا یک کک 9 ءاکنآ هب دن دیناشوپ

 ۱ ۵ ا اا ناه هکی.یعارذ نا راد تیبا تفک

 هک دومرف هانداپ ء تسا رضاح ناماه هناخرد هدوف اتم تا هتک هاشداپ یاب

 هدرک ایم یاخدرم یارب هکیرادرب ارناماه سپ *دیزاس بولصم نا اروا

 ٭ تسشا و م افت الات بضغو دننخاس بولصم دوب

 ِ شه بای

 ا نازرا هکلجرتباهب اردوهبب نمشد ناماه ناخ هاشد اچ شر وکخا زورنارد

 تا5 هراب را روا مس یک اف در لح اد هاتداپ روضحرد یاخدرمو

 هدرک نوری دوب هتفرک ناماهزا هک اردوخ رتنکنا هاشداپو + دوب هداد ربخ

 هاشداپ رکید راب رتساو *تشاک ناماه ةناخرب اریاخدرم رتسا و داد یاخدزمهب

 اک رش 4 در ساتلایازام تسرکب هداتفا وا یاهیاپ درنو درک ضرع

 ۱ و اشنا سپ دوا لطاب دو هجک نایدرهب یارب هک اریرییطو

 رکا تنکو + داتسیا هاشداپ روضح هتساخرب رتساو درک ز زارد رتسا یوسي

 ۳ ۱۱ تایر تاقا تاتا را روضحرد نو دیا دیس رها
 نب ناماه هک ا ر هلسارم نا هک دوش تو یبونکم مشاب وا رظن روظنم نمرکآو دنیب

 لب کا تکاله یارب اراهاو هدرک ریدت جاجا یاده

 دوشی عفاو موقرب هک ریئالب نم کاربر دنا لطاب ا

 ۳ کا چ اردوخا راشیوخ تکالعو دید مناوت هنوکچ ۷

 ارناماه هناخ كنيا دومرف یدوهی EF E رتسا هب ES وا

 ار نا اشو د دنا نیشکر ۱۵ تان ےب یزارد تست بس E مدیشخم رتساهب

 دیزاس مونخم هاشداپ رب ارن ۱ هاشداپ مساب ۱ E ناترظنرد هک
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 لیدبت ارت زنا دناوت. .وک د درک موتخم هاشداپ رهبو دوش هتشون هاشداپ مساب هچره اریز

 نابتاک دشاب ن ناونس ام هک وس هام موسو تسیب زور رد تعاسنارد سپ د دی

 ناریماو نایدوهیب دومرف رما یادم داره قفاومو دندرکر اضحا ارهاشداپ

 دوب شبحات دنهزا هک تیالو تنهو تسییو دص ینعی اهتیالو یاسژرو نایلاوو

 قفاوم نایدوهیبو نآ نابز قفاوم ۰ مرت رهبو ناطخ قفاوم تیالو رهب هدنتشون
 موش هاشداب رهبو تشون : هاشداپ نشت لا ساب نیا اتیتکسم +× ناشیا ن هوای ز ا

 صلع هک یزات ن اغ زا ناشی ر هوش لار یا اک

 هاشداپ اهناردو *دندش راوس دندوب وا یاهنایدام یاه کور هاضم ا

 تمواقم دوخ یان اج ةهجس نش عج هک داد تزاجا دندوب اهربش ههرد هکیناید دو

 لافطا اب دنعشادیم ناشیا تیذا اوره کا اراهتیالوو اهموق توق یانو دنیان

 ٭ دننک جارات ارناشیا لاوماو دنیان فلتو دنشکبو دنزاس كاله ناشیا نرانزو
 شرونخآ یاهیالو ةهرد دشاب راذآ هام هک مدزاود هام مدزيسرد نمی زور كيرد

 اموق ٌةمهب بوتکم یاهداوس دوش تیناسر اهتالو ٌههرد کح نیا اتو ٭هاشداپ

 ب دنرکب ماقتنا دوخ نانشدزا ات دنشاب دعتسم نایدوهب زورناهرد هک دش نالعا

 ارناشیاو دندش هناور دوب هاشداپ تمدخ صتخم هک یزات نابسارب ناراپاچ سپ

 نشوش ةنطلَسلا رادرد کحو دنخاس هناور لیججت نیناباتش ءاشداپ کح بسحرب

 دیفسو یدروجال هن اکولم وال ا احا روضحزا یا + دش ذفان

 یداش نشوش رهشو تفر نوریب یناوغرا كزان ناتک یادرو نیّرز كرزب جاتو

 +× دمآ دیدپ تسرحو رورسو یداشو ینشور نایدوهی یاربو +دندون دجوو

 نایدوهب یارب دیسر هاشداپ نامرفو ح هکیتاج رهرد اهرهش عیو اعیالو هه ردو

 دوهب نیدب نیمز یاموقزا یرایسبو دوب شوخ زورو مزبو رورسو ینامداش

 + دوب نیدرک یلوتسم ناشیارب نابدوهیب سرت هکاربز دندیورک

 مچ باب
 مح هک دش کلیدزن هکیماکنه شام راذآ هام هک مدزاود هام مدزيس زور ردو

 البتسا ناشیارب هک دندوبیم رظعم دوهیی نانشدو دنزاس یراج ارهاشداپ نامرفو



VAالسا باک  

 نایدوهیو + دنتفای الیتسا شیوخ نانشدرب نایدوهب هک دش سکعرب هه نیا دنباب 7
 دص هکینانارب E عج هاشداپ ۳ یاهتیالو ههرد دوخ یاهریشرد

 لوشت هل ریز هدومن تنم واقم ناتا کو دوا دعب یسک تاعا نا تیذا

 ناایلاوو ناریماو عیالو یاسّور عیجو *دوب نش یلوتسم اموق ههرب ناشیا ۴
Eلر فان ب یاخدّرم معتاد ارز یفدرک یشاعا اراده ها  

 عیجرد و | هشاواو ۲ دو 0 ظعم هاشداب هناخرد یاخدّرم هکنوچ *دوب اش . <

 عج نایدوهب ۳  دشیم رتکرزب تان انا یاخدرم ناو نیدرک عباش الو هم

 دنتساوخ هچره ناشیا ابو دندرک كالهو دید کو ی مدب اردوخ لد

 كاله نیناسر لتقب اررفن e اا نایدوو ۷« دندروآ لمعب 1

 اتتمرفو + انادیراو ایلداو اتار وفو < هاش 1 نونو اطادنشرفو چ دن درک ۷

x Ul; E 5 ۱.ا ردو نم ۳ جان مه نب ناماهسب هد قم  

 2 ا ددع زورتارخ دا جاراتب اردوخ تسد نکیل ۱

 ک زك جلف ارتس اهب هاشداب و ٭ دنتشاد هضرع هاشداپ روضحج دندش چک نوش ۳

 . دناهدرک كالهو 3 اون مامو هدو دک اک یر طلا اد ا5

 هداد وتب ۲ وتا لّوسم لاح کا درک عت هاشداپ یاهتیالو اوز ر

 تفکر تسا × دیدرک دهاوخ رب هک یراد تساوخرد هچ رکیدو دش دهاوخ ۳

 ادرف هک دوش هداد تزاجا دنشابیم نوش هکینایدوهیب یی شم ارس اتدابسکا

 هاشداپو ٭ دنزیوایب رادرب ارناماه رسپ هدو دنیان لمع زورما نامرف لغم زین

 × دنخموآ رادب ازناماه رسب هدو دیدرک ذفان نشوشرد محو دوشب نینچ هک دومرف

 اررفن دصیس كش عج زین راذآ هام مدراهچ زور رد دندوب نشوشرد کینابدوپمو 0

 هکینایدوهی اف × دندانکن جا ارات اردوخ (NS کل دنتشک ۰ روک 171

 نوچو دون تمواقم دوخ یا لس لش عمج دندوب هاشداب یاهتیالورد

 ًت

 دنتفای یم ا ناتشدزا دندوب هتک )رشیوخ ناضخبمز ۱ رفن رازه تشه و داتنه

 زند (دش منو راذآ هام هدزیس زور رد نی 1 × دنداشکن جاراتب ار دوخ تسد اما ۷

 هکینابدومو × دنتشاد هاکن ینامداشو مززب زور ارناو دنتفای یار ام مدراهچ زور ےس ۸

 ۳ ی مدزناب زور ردو دندش عمج هام ن 1 مهدراهجو مدزیس رد دن فورد



 تاهدرد هکیتاهد نایدوپب نیربانب * دنتشاد هاکت ینامداشو مزب زور ارناو دنتفای ٩

 کت شوخ زورو مزبو ینامداش زور ارراذآ هام مهدراهچ زور دنا نکا اس راصحیب

 هعشون اربلاطم نیا احد رم ی دکب یاب انس

 كيدزنزا دندوب لا اس وشخا یاهتیالو ههرد کادو AES ارتابوکم

 هام مدزناپ زورو م هدراهچ زور هک دراذکب 4 ةضبرف نانیارب + داتسرف رورو ۲

 دوخ ن oT هکنوچ اد کن دیع لاسب ارز انا ۳

 دک ل شوخ زورب ناشیا مامو یداشب ناشیا مغ ی ردو دنتفای : یار ۲

Eکار اتو کیک یارب و هاکت ن یداشو عزب یاهزور ارام  

 تم ا ندومن لمب دوخ هک ار ار هنآ نایدوهب سپ * دنتسرفب و 1۹

 ناماه کاریز + دننخأاس هضیرف دوخرب دوب هتشون ناشیاب یاخدرم ۹ رهجنا و 11

Eییعی روفو هدرک نا نایدوپی ندوف كاله دصق دوی ئاغ نمشد  

 عیسب رعآ نی وا +× دوب هنخا دنا ناشیا ندومن فلتو تک اله یارب هعرق 0

 9 شرب دوب دیشیدنآ دو یاب 7 داد کح ابوتکم دس هاتکاع

 ماز | اراهزور نآ ةهج نیاز ازا + دندینک رادرب شنارسپ ۳ واو دوش تینادرکرب
 رمان بارد ناشیا دوخ هو تاب وتحم نیا ! بلطعم یان قفاومو هدندیمآن مروف 9

 ۳ دنتخاس هضیرف ارنیا نایدوهب *دوب نم دراو ناشیارب هچناو اا

 لیدبت هک دنتفرک دنوش قصلم ناشیاب هکیناسک هو شیوخ تیرذو دوخ ًةمذرب

 لک لاسب لاس ا نبعم نامزو اما تبانک بب ارزور ود ناو دوشت
 دنروآ دایب اهرهشو اهنیالوو لیابقو تاقبط مه رد اراهزور ناو +دنراد ۸

 اهنآ یراکدایو دوشن یو نایمزا مروف یاهزور نیاو دنراد ءاگنو

 یدوهب وام لیاعبا رتخد هکلم ت و دب ددرکن دوبان ناشیا تبرذزا ٩

 تابوتکمو + دنیا رارفرب مروف ةرابرد ارمود هلسارم نیا ات دنتشون مات رادتقاب ۲.

 تنهو تسییو کی عیج دزن تینماو مالش ن رانش رب لم

 نابزرد ار ارم روف زور ود نیا ات «داتسرف دندوب شزوفخآ تکلم ی و ؟1

 ناشیارب هکلم رتسا و یدوهب یاخدرم هکنانچ دنهد رارق هضیرف اہ نعم

 ما یراکدایب دنضرک شیوخ تیّذو دوخ "ذرب ارنا ناشیاو دنداد رارق هضیرف



  YATرتسا باتک .۱

 باتکردو دش هضیرف رتسا نامرفب مروف نیا نتس سپ + ناشیا عّرضتو هزور ۳

 + دیدرک موقرم

 مد باب 4

 توق لاعا عیجو + دراذک هبزج ابرد ریازجو اهنیمزرب هاشداپ شژونخاو ِ
 یخ ظعم روا هاشد اپ هترکچ هک یاحد رم تنطع لیضفتو یا یاناوتو

 شاتر هک اریز × تسین سموم سزرافو یدام ناهاشداپ مایا حراو بانکي ¢

 تیعج دزنو مرتح دوهب نایمردو دوب مود صخ هاشداپ شزوشخزا دعب یدوهب

 یانبا یمام یاربو دییلطیم ارشیوخ موق یدنفداع- نش لوبقم شیوخ ناردارب
 + تنکیم زیمآ حص ناخس دوخ سنج

 سس سو و سس حس مس



 ااا

 لوا باب

 یسعس ادخو تسارو لماک درم ناو تشاد مان بويا هک دوب یدرم صوع نمزرد

 نیاز رتخد هسو رسپ تنه وا یاربو *دومیم بانتجا یدنزاو دوب سرت ۲
 دصناپو واک ت فج دصناپو رتش رازه هسو دنفسوک رازهتفه وا لاوماو *دندش ۲

 *.دوب رتکرزب قرشم نات زا رم ناو تشاد ریثکرابسب نارکونو دوب هدام 9

 9 دندرکیم ینایهم شزوررد ناشیازا کیم هناخ ردو دنتفریم شنارسپو ۽

 دشيم عقاو CS ناشیا اب ات دندونیم توعد | ا 0

SSاهرم  O E "Eاا  

 اریز دینارذکیم ناشیا ثه هرایثب یننخوس یاهییابة هتساخرب نادادمابو دونیم

 دات هدون ارت دوخ لدرد ارادخ مدد اک نرم راس فاش تک تا

 E ک دش عقاو یزورو +درکیم نینچ هشیه بویاو

 نایب ترا عب و هما ناشی ناروا ر یا ی
 رک ووو زودی رد ددرتزا تفک دنوادخ باوجرد نال اطیش اطیش «یدمآ اکزا تنک

 وا لثم هک ی درکر کفن بوبا نم تبرد ایا تنک ن اطیشب دنوادخ *نارد ندرک ۸
 دک چا کرا هک ا تسارو لماک درم «تسین نیمزرد
 جایدزک ا 7:1 N تفک دنوادخ باوجرد ل

 ی یدیفکن راصح فرطرہب وا لاوما هه دزکو وا ناخ دنکو

 زارد اردوخ تسد نا نکیل + دشن رشننم نیمزرد وا ٌیشاومو یدادن تکرب ١

 دیار ییددق دهارج ارت تان یر یہی یک ۲
 زرد قاب اوت ارتتسح نکاح تساوت تسدرد شلاوما هه كنيا تنک ناطیشب

5o 

< 

 ۰ ےس



 ۲ اتو باک ۷۸۹

 هک دش عفاو یزورو × تفر نوربب دنوآدخ روضحزا ناطیش سپ نکم ۴

 و +دندیشونیم بارشو دندروخ دوخ كرزب ردارب هناخرد شناربخدو نارسپ ۶

 + دندیرچمم انآ دزن ناغالا هدامو دندرکیم راش ن اواک تنک ما بوی دزن یوسر
 یر e نیو دن دنتشکر شمش وب ناجی, + دندرب هدروآ هلج 9 و 60

 اهر نا نب نمو 2 اراک نياز وس | ا داتا ناار ۱

 نمو ی ریشش مدب ارن ویو را ۳7 هدروآ ی تر و
 تیک لا شرکید هک کاکی نم دونه هاو ٭ مهد ربخ ارت ات فای یاهر ییاهنتب ۸

 هد ۶ دوس بنارع ر >رد تنارتخدو نارسپ 1

 داتفا نانارج ربو دز ۷۳ رک راھ نا نابایب فرطزا یدیدش داب كنيا

 ٌةماح هتساخرب بويا | هاکنآ x مد ربخ ارت 5 مفا ییاهر يیاهنتب و ده 1

 a کشکو هدر و ارل ا دوخ ۲۱

 ai ی ام دخ مانو ۲

 مود پاب

 دنوش رضاح دنوادخ روض ات دندبآ ادخ ی نارسب هڪ دش عقأو یزورو |

 دنوادخو +« دوش رضاح دنوادخ روضحان دنا ناشیا تم ناطیشو ۲

 ناهجرد ندوم ددرتزا تنک دنوآدخ باوجرد ناطیش یدما اجزا تنکن اطیفب
 یدونرکلت بوبا نم "تنبرد ابا تفک ناطیثب دنوآدخ + نارد ندرکریسزاو ۲

 بانتجا یدیزا اکیا کچ سارو ناک یر تب نیبزرد وا لثم هک

 هک یتشاد داو نر ارم دنچره درادیم هاکن ماق ۱ اردوخ تیلماک نا اتو دیازیم

 ضوعب تسوپ تنک دنوآدخ دخ باوجرد ناطیش × ماسر تیذا ببسيب اروا ۶

 تسد ۳ 9 × داد دهاوخ دوخ ناج یارب دراد ناسنا هچ رهو هتسوپ ه٥

 دهاوخ كرت وت یور شپپ ارنو ان سل اروا تشوکو ناوختسا هدرکزارد ار



 مه حح < ےل

 7 تن تا

0 

YAY یک 

 ادو 1 هما ست

 يأ یک یک ا نانزا 8 سم تیر سرم ۳ ارادخ

 × درکن هانک دوخ یاهیلب بوبا هه نیارد «میبین اریدبو مبابب ادخزا اریئوکین

 یی ره دندنش دوب نش عقاو وارب هک اریدب هه نيا بويا تسود هس نوجو

 ابو دندش هناور یتامعن رفوسو یوش ددلبو . فا ز الا ینعی دوخ ناکمزا

 نوچو × دنهد کن دنیوک كیزعت ار وا نما یر

 دنتسیرف هدون دنلب اردوخ زاو دار روا دک ناب رودزا اردوخ ناشثچ

 تفهو +دندناشفا دوخ رسرب a یوس كاخ كنيرد اردوخ ةماج كي رهو

 دندید هکنوچ تفکن یخ یو اب ینکو دنتسشت نیمزرب وا ءاره بش تفهو زور

 + تسا مظع رایسب وا درد هک

 تو
 بویاو * درک نیرفن | ردوخ زور هدرک زاب اردوخ ناهد ابیات او

 یدرم دننفک هکیشو دوش كاله مدش دونم نارد هکیزور +× تفک نش لکتم

 دکن انتعا ۳ ,, ابو ؛ادخو 9 کیر ازت نا +× تفرکر ارق جررد

 ۳ نارب ربا .دنروآ فّرصتپارنآ توم ةباسو یکیرات * دبات وارب یانشورو

 نایمردو هدر ورف ظبلغ تلظ اربشناو چ دناسرتب !زنآ زور تافوسک هد دو
 (DEL NEEL مت اش هام Neagle هک خاص لاس یاه

 دنیا نیرفن ار زور ناکدننک تنم ۱ جدوشن نیش نارد نامداتز ناواو هدشاب

 هددرک كيرات ن را تفش ناکا ٭ دنشابیم رهام ناتایول ندینازیناربرد هک

 ارمردام مر یاهرد هکنوچ + دنیبن اررح ناکژمو «دشابنو e راظتاو

 نور ھر مردام ا ارچ ٭ تخاسن روتسم ماشچزا | ارتةشمو « تسپن

 ات اهناتسپو «دندرک لوبف ارم اهوناز ارج + مدادن ناج ارج مدما نوری مکشزا
Şo* 



 ااا اک ۷۸۸

 تحارتساو مدوبیم باوخرد ه مدشیم نوا مدییاوخم لاح ات اریز ۲ مدیکم لب

 + دندون انب نتشیوخ یارب اپبارخ هک هناهج ناریشمو ناهاشداپ اب + نفایپم 13

 لث اب × دنتخاس رپ نزا اردوخ یاههناخو هدنتشاد الط هک نارورس اب اب 5

 انارد × كن دیدن ارییانشور هکیثاهجب لثم همدوبیم تسین لش ناهنپ طقس ۷

 ناریسا اجنارد + دنمار ایم ناک اباد و هدنتشیایه زاب ی را 4 ۸

 اجنارد كوبا كچوک + دنونشیمن ارنا اراذکراکز اواو هدنکاس ماب نانیطارد ٩
 0 موش هداد دنتس ینشور ارچ × تسا داز ازا شیاقاز ۴

 دننزیم ضح نآ یارپو هدوشین تفای و دنشکیم ارتوم راظتنا هک × نان اج لب 0

 ارربق نوچ دنوشیم رورسمو هدنیانیم جاهتباو یداش هڪ اهخکزا رتشیب ۲
 ارشفارطا ادخ هک «تسا روتسم شهار هکیسکب دوشبم هداد رون ارچ + دنبایپم ۳

 بآ لثم نم سنو و هدیاماروشزا شہ ب نکات کار رکی سل هی اک دیدم

 fF در مس رک ينام + دوشیم هتخر ۵

 راهچ باب
 ۱۶ تکاب لب محرک ترجل یک کا + تفک باوجرد یا ز زانیلاو ۱

 1 كنا + دتسیا زاب نتنک نضسزا دناوتب هک تس نکیل ا دنشیان ۳

 ه تشاد ماق ارتنزخل وت نان + هداد تتوق ارفیعض یاهتسدو هه ید 3

 هش لولمو تسا تیسر وتب نالا نکیل *یداد تّیوقن ارتنزرل یاهوناز وتو ه
 وت دیماو هتسین وت یاوقنرب وت لکوت ایا × تشک ناشیرپ و ودر هند 1

 اکر د ناتسارو هدش كاله هانکیب هک ےک نکرکف ناک × ین وت راتفر تیلماکرب ۷

 دیک ارت وافش دک اینورتر ارش هکینانآ مدید نم هکنانچ + دندش فلت ۸

 ٭ دندرکیم هابن وا بضغ دابزاو هدنوشیم كاله ادخ ةخفنزا × دنوردیم ارناه

 راکشندوبانزا رن ریش +دوشیم هتسکش اهچب ریش نادندو ه عبس عنو ریش شرغ ۱

 هدیسر افخرد نب یخ +دندرکیم نکارپ ہدامریش یاھجبو هدوشیم كاله ۲

 :بش یاهایورزا اهرکفترد +دون ساسحا نازا یرن زاوا نم شرکو ۳



۶ 

YAS o سا باک 

 دش یلوتسم نمرب زرلو فوخ E بلاغ مرر نیکنس باوخ هکیماکنه

 E ى یا + دروآ شبنجم اریاهناوختسا میمج هک

 شاو «مدومنن صيت ارشب بیس دابا اجنارد ٭ تساخرب غدب یاهیومو

 ادخ روضحم ناسنا ۳ ک + مدين یزاواو آ دوب و ءدوب مرظن نشت

 نامداخرب كلنیا + دشاب رهاط دوخ قلاخ رظنرد دو باو ه دوش هدرش لداع

 هدوم دخ شی تک د کا کاک یر ریت اک تاو هدرادن داڼعا دوخ

 هدرشف ديب لغم هک « تسا رابغرد ن اشیا ساسا هک ه نیلک یاههناخ نانکاسب هدایز

 رطاقع ۹ 5 اخ كاله دباب و در وت کا نوا

 دوج ویک ےب م دا اک راشیازا نافيا امی «بانط ایا ا

 ×× كنریمیم

 2+ باب

 لاک کرا كلي مادکیو «دهد بناوج ارت هک تسه کدر نک هناغتسا 4
 نما + دناریمیم ارهلبا دسحو هدنکیم ارتحا هَضغ اریز *دومن ییاوخ هجوت

 نادنزرف + مدرک نیرفن اروا نکسم ناهکانو «تفرکیم هشیر هک من ارقمحا

 هڪ ٭ تشين "تنناهرو دنوشیم لایاپ هزاورد ردو هدنتسه رود تینمازا وا

 هلن ناهدو هدننیچم اهراخ نایمزا زین ارناو هدنروخم اروا لوصحم ناکنسرک

 نیمز زا تتش ا دار ابغزا الب هک ریز + تسا زاب ناشي تلود یارب

 + درپپم الاب اههرارش هکنانچ یو اردو شتاب راک |۳هکلپ 4 دی وری

 لاعا هک  مدرپسیم ادیخرب اردوخ ئ یوعدو ۰ ه مدرکیم اک ا5 5 نکو

 الو راک نارا نمر یورک بت سیب یا دیاگ سایثیبو میظع

 یتمالسب نایت امو هدناسرب دنلب ماقم ارن :انیکسم ات × دزاسیم یراج اهرخص یوررب
 یاهتسد هکیروطب هدزاسیم لطاب ازنارکهلیح یاهرکف هک +دنوش هتخارفارس

 «دزاسیم راتفرک ناشیا ةلیحرد ارنایکح هک تی راک چیه نايا

 لغم رهظ تقوب و ه دنروخترب یکیراتب و )۳ ۳ دوم شوشم نار کم تروتمو

TT2 تب نت سس  e 



 1 پویا باتک ۷۹

 ازقلطم رداق بیدأت سپ دک شهبیتن ادخ هکیصخش لاحاشوخ ناه +ددنبیم ۷

O ۸انش وا تسدو دیوکیمو هدهدیم مایتلاو دزاسیم حورج وا هکاریز  
 دهاوخن وټرب ررض چمش الب تنه ردو هداد دهاوخ تاج ارن الب ششرد + دهدیم ٩

 *ریثمش مدزا تلنج ردو هداد دهاوخ هیدن تومزا ارت طحرد +*دیسر ۰

 ا نازا دیا تکاله نوجو هدنام یاوخ راهب نابز ةنايزانزا ۲

 * تشاد یهاوخن مب نیمز شوحو زاو هدیدنخ یماوخ یلاس كنتو یبارخرب ۲

 دنهاوخ جص ون اب ارم شوحوو هدوب یهاوخ ناتساده ارح یاهکنس اب اریز ۲

 ییاوخ سجن اردوخ نکسو هتسا نوا ون میخ هک تسناد یاوخو * درک ٤
 هتسا ریک تتیرذ هک تسناد یاوخو * تفای یهاوخن دوتفم یزیچو درک ٥

 مدک ةفاب لثم «تفر یهاوخ ربقب تیخوخش ردو ٭ نیمز فلع لثم وت دالواو ۲

 وت سپ «تسا نبنچو مدون شیتفن ارنیا كنيا +دوشیم هتشادرب شسومرد هک ۷

 * نادب نتشیوخ یاربو ونشب ارنیا

 مش با
 ارم و ه دوش نین" نرم ةصغ کشاک ۲ تنک هداد باوج تا او

 ۳ ۱ ی یا كا ردا تیززا ناک ارز چ زرا ذکی نا ای نام
 حورو « تسا نم نوردنارد قلطم رداق یاهریت ایز هک سکس

 رخ روک ایا" 9 ارام Ne aE ات ©

 لا او رد وک هدکیمرعرڪ فلع نتشاد اب

 ندون سلزا نم ناج + دشابیم مو من "لیفسرد ايو « دونم" دور تنفیب

 ۱9 ۳ بسا تشو كارو لسى ی افراد تهارک انآ

 ارم هک دوش یضار یو ٭ دهدب رب ارم یرززآ ادخو ءدوش هدروار نم

 1 ارم اذهعم € × دز اس عطقنم د اردوخ تسدو « دک دروخ ۱

 راک E ترضح تالک کرج و ه مدشیم دا ملا باذع ردو هدشیم

 سم 4 یص

r 

 م حح < ےک

E تبقاعو وب O ۱1 



 ۷۹۱ ۷ ب ا باتک

 e * تسا كشن دورطم نمزا تدعاسمو «متسین تناعا 6

 اهربن لثم نم ناردارب اما ٭ دیا كرت ارقلطم رداق سرت مه هچرکآ « تسا مرت 6

 ماف هايس زا هک ادراڪ هن 5 اهیداو ناخ دور لش دند اد قام 1

 «دنوشیم دوبان دوریم ابازا با هکبتقو » تسا یخ اب دفریو هدنشابیم ۷

 فرح هارزا جایا ورا کک بوم ترک دید دوخ ابا دوشم قوت

 انا ۳ اا +× دندرکیم كاله نش لخاد نابایب ردو «دنوشیم فرخ ٩

 هدندیدرک لجخ دوخ دیمازا *دنتشاد اراهنا دیما ابس یاههلفاق «دندوب نارکت ۲۰

 دیدید یتببصم «دیادش انآ لٹم اش نالا کاریز *دنتنک تنمرشو دندیسر جناب ۱
 نج دوخ لاومازا ینافمرا . دیش نب یزیچ هک مک ایا × دیتنک ناسرتو ۲
 + دیهد هیدف نالاظ تسدزا کاج :هینکاراهو نشد تسدزا ارم اي +دیهدب ۳

 + مدرک اطخ زیچ هچرد توش هدش ماوخ نواب نمو دیهد ملعت ارم ۶
 دی میم ناک ایا + دن هت هچ اش هیت اما «تسا رواروز ردق هچ یتسار نانخس

 هعرق متب یارب شما داب لثم هک ارسویام ی نانخسو ءدان یم هیینت ارن اتخس هک ۷

 هدرك تانعلا نالا سپ +دیراثیم تراج لام اردوخ تسودو هدیزادنایم ۸

 یناصنایبو دیدزکرب e غورد اش یورب ورو . دان هجوت نمرب ٩

 یناصنایب نم نابزرد ا ماق نم تلادع اریز د وا

 چ ده دیمن زی اردساف یاهزیچ نم لک لا 5

 متفه باب

 * ین رودزم یاهزور لثم یو یاهزورو ه تسین نها نیمزرب ناسنا یارب نر ا

 و شیوخ دزم رظتم کیو هدراد قايشا ها یارب هک مالغ لثم ۲

 نیعم نم یارب تفشم یاهبشو ه تسا نش نم بیصن تلاطب یاههام نیه ۽

 ولهبزا حج اپس اتو هدرذکب بشو میخ یک « موکیم ماوخم نوچ × هتشک <

 تما سبلم كاخ یاههراپ دو اهمزکزا مدسج * موشیم هتسخ ندیدرک ولهپب 0

 ه تسا رتورزین الوج یوکاسز امزآ 9 اهزور 3 وشیم و نیکارت مسوب و

 < ےل رگید مانجو ه تسا داب نم دز کو وانت ٭ دوشیم ماع ديما نودبو



۸ 

۹ 

 ےس

 -ه > < شل مو مک ھو

 ۸ بوبا باتک ۷۹

 یک دهاوخن ن رکید دنسیم ارم, هڪ یک مچ ×× دید ده | ین اریوکی

 دوبان نش هک ارپ هک, درب یلخم * دوب ماوختو دگر ده اخیر ارم شات

 یاوچرم دوخ ناخب × دیافرب دوریم ورف روکب هکیسک نينه هدوشیم

 ماوخغ اردوخ ناهد زین نم سب ےس کا ق دھار )اروا ای شناکموم هتشکرب

eایا + درک ماوخ تیاکش مناج نلت زاو «مناربم نخ دوخ حور "ی  

 ماوخ تخت هک منک نوچ + یهدیم ارت یکبار نهی متسه
 ۱۳ تم رم اک داخ عفر ارم تیاکش مرتسبو «داد 4 2

 ارندش هفخ مناج هکیدح  یتخاس نراساره ارم اهایوربو « یدینادرک ناسرت

 دباب ات مهاوخیفو موشیم نیهاک نی A هد ا

 تزع اروا هک تسیچ ناسنا * تسا یسفن ماه ماهزور اریز نک كرت | و »منا كنز

 دوما 4 یناع.دقفت واز زا دادمای رهو + یزاس لوغشم وا اب اردوخ لدو « یتخم

 ها ات لاکا «ینادرکیفرب نمزا اردوخ منج یب ان + یئامزایب اروا هظحم

 هارب «مکچ مدا ینب نایساپ یا ون ا مدرک ها نم * مرب ورف اردوخ ن 5

 یو × ماش کا دوخ یارب هڪيدع دا فده دوخ ةهجس ارم

 . دیاوخ ماوخ كاخرد نالا هکاریز «یزاسیف رود اریاطخو «یزرمایمن ارهاک

 × دوب مهاوخخو درک یھاوخ صفت ارمو

 مته باب

 نانو « تفک یهاوخ اراهزیچ نیا یکب ات ٭ تفك باوجرد ر خب

 قلطم رداق ای ءدزاس فرخ اریرواد ادخ ایا + دوب دهاوخ دیدش دأب ت زا

 تسدب ارناشیا « دندیزرو ها واب وت نادنزرف نوچ + ديا فرخ ارفاصنا

 رداق دزنو « یدرکیم بلط ارادخ دهجو دج ونرکا + دوم ملست ناشیا نایصع

 «دشبم رادیب وت یارب هبلا «یدوبیم تسارو كاب رکآ *یدومن ی عرضت قلطم
 تا جوی نفص بسا هچرکاو چ تخاسیم رادروخرب ارت تم لکسم

 ناردپ هاب و «نک لوس نیشپ یاهنرقزا هکاریز +دیدرکی عفر رایسب

 یاهزورو « منادین چو متسه یزورید ام هکنوچ اه ی



 ۷۹۴ ا هما

 لدزاو «دننارن 3 و ابو دنهدن میلعت ارت ناشی ایا *تسا نیمز یوررب هال 5

 + دنکیم و و مقا EE دت اک نورس تیالک داوخب ۱

 نېنچه +دوشیم كشخ هاکرهزا شپ «تشن كیربو تسازبس زونه هکیاکنه 7
 وا ديما هک « دوشیم عياض راکایر دیماو «ادخ ناکدنک شومارف عیج هار تسا ٤

loکش هنگ دوخ ةناخرب × تسا توربکنع هناخ شداععاو « دوشیم عطقنم  

 هزانورت باققا یور شپ * دناییم ماق نکیلو دوشیم کش ناب دتسیایئو

 مرد كنس یاههدوترب شیاههشیر +« ددرکیم نهپ شغابرد شیاهخ اشو هدوشیم ۷

 رکنا اروا هدوش نک د وخ یاج زارکآ ٭ دکیم هاکن خالکنسربو هدوشیم هتفاب ۸

 هلاخ زا نارکیدو «تسا نېه شفیرط یشوخ كنا  منیبیف ارت هک ٩

 هشاوکعسح ارزیرشوا ذر ایف ری ار لاکر دز: اد اناه کیو ر تنها ۰

 وت نامصخ + ینامداش زاوا زا ارتیاهبلو «دنکرپ ثنخ زا ارت ناهد ان «دیانیغ
 + دیدرک دهاوخ دوبان ناریرش ةمیخو + دش دنهاوخ سیلم تلا

 م باب ۱

 دزن ناسنا نکیل «تسا نینچ هک منادیم نیقب * تفک باوجرد بوبا سپ

 رازه زا کب هديا هعزانم یو اب دهاوخ رکآ +دوش هدرش لداع هنوکچ ادخ

 کمیک « يااا نار غۇ قو دو مکس نهذرد وا +داد دماوخن باوج اروا

 دنمزیفو دزاسیم لقحما اراههرک هکنآ × دشاب نش بايماکو هکر تم واق ۱ اب

 هدنابنجم شناکم زا ارتیمز هک +دنادزکبم نوکزاو راه شیوخ بضغردو

 ارناکراتسو هدنکیفن عولطو دیامرفیم رما ارب اقا هک + دوشیم لزلزتم شیانوتسو

 ٭ دمارخم ایرد یاهجوم ربو هدنکیم نهپ راهنما یاهنتب هک *دزاسیم 7

 ماظع یاهرک هک + اربونج یاهجربو هدیرفآ ارأیرثو رابجو ربکا < بد هک
 «منییف ارواو درذکیم نمزا كنيا +ارراشیب بیع یاهراکو «دکیم ارسایقیب ۱۱

 هدیان عنم ار وا هک تسیکو دیابریم وا كنيا + ماین ساسحا ارواو دنکیم روبعو ۱۳

 ناراکددمو «درادیفزاب ازدوخ منخ ادخ + یکیم هچ تفکدناوت واب هک تسیکو ۲

 ۰ مد باوج ار وا هک متسیک نم لوا قیرطب سپ * دنوشیم مخ وأ ریز بحر ٤

 ^ تم سام

O 

 ۳ و را کک ےل



Y4لیک  

 باوج اروا مدوبیم لداع رکا ۱ هک »عام هثحابم وا اب ات منيزکب ار ردوخ نانو 0

 باوج ارمو نو او کا * مدوشیم هئاختسا دوخ رواد دزن هلی ۰ مدادین 7

 دروخ یداب دتب ارم هک اریز *تسا تینش ارم زاوا هک مدرکیف رواب هدادیم ۷

 هکلب «مثکب سفن هک دراذکین ارم ٭ دزاسبم رایسب ارم یاهمخز ببسیبو هدنکیم ۸
 رکاو «تسارداق وا كنيا میوک نخ توق ةرابرد رکا + دکیم رپ اه ارم ٩

REماهد مدوبیم لداع رکا دک نا شا یار تقر کک ااا  

 د + درمشیم یتساف ارم مدوبیم لماک او «تخاسیم مرجم ارم ۲

 نیربانب تسا یکی هه یارب رما نیا + مرادیم هورکم اردوخ ناجو همسانشی ۲

 ناب هک نایک هنایزات رکا < دزاسیم كاله ارریرشو تسا حاص وا هک هموکیم ٢

 ارشناکاح یورو «تسا كش هداد ناریرش تسدب ناهج ٭ دنکیم ءازهتسا ناهاکیب ٤

 راتفر زین كی زا ماهزورو +× دکیم هک تسک تسین نینچ رکا سپ هدناشوپم ٥

 هدزیزکم راتفرزیت یاهیتشک لثم + دنیبین ارشوکینو دزیرکیم هتسا رتوردنت ۲

 ه نک شومارف اردوخ هلان هک مکر کف رکا + دیآ دورف راکشرب هک باتع لو ۷

 ر درج یاهتتشم یاعزا مر هدانک هدرک رود اردوخ ور شرتو ۸
 تمحز اب ارچ سپ هدش مهاوخ مزلم هکنوچ + درش یهاوخن کیم < ماتم ۳۹

 +× مک كاب ٿ ردوخ یاو ه۰ مد لسغ فرب باب ارنتخ دوخ رکا + منکب

 نم لثم وا هک ارز +درادیم هورکم ارم مانخرو هیربیم ورف نرد | هکنا

 یکح ام نایرد + مايب همکاخب هابو هممدب باوج اروا هک تسین ناسنا ۲

 راد مرا اودمخ یاصخ کعاک *درانکب تسح امایود رفزب که بنت ےک

 دوخرد نم نکیل ر وازاو عفکیم نک کن × دناسرتن ارم وا تبیهو ۵

  متسین نینچ

 مهد باب

 دوخ ناج ین ردو ه مزاسیم ناور اردوخ هلان سپ ه تسا رازیب متایحزا مناج ۱

 نم اب بیس هچ زا هک نایب ارمو هزااسم مزام ارم موکیم ادنبو هبماریم نخ
 هه OR ۰ ین ظ هک تس اک ر تار از کیم استر

 مح تم اس 2 2 نط اب هسا رغم ناف ارت 5 + یباتب ناریرش تروشمربو «یراش



 ۷۹0 ۱ بویا باتک

 لق یاهلاس اب هتسا ناسنا یاهزور لثم وت یاه زور یا + یشیبیم ناشنا

 ٭ ینانیم سجن ماهانک یاربو « یکیم صفت ارم تّیصعم هک + تسادرم یاهزور

 اتیچ ارم تیا تسد * تسین "تنناهر وت تسد زا او « «متسینربرش هک ینادیم هچرکا

DEO۱ ادا ی اباو تسا تیرا ارمو  

ASRS e ALSعرب ال  be 
 اماوختسا اب ارمو هیدوف سلم تشوکو تسوپب ارم ٭یتخاسن دمج رینپ لغم

 تظفاحم ارم حور وت فطلو «یدومرف اطع نب ناسحاو تایح + یفاب اه و
 × دوب وټ رکفرد ایا هک نادیمو «یددرک ناهپ دوخ لدرد اراهزیچ نیا اما * دوغ

 ریرشرک ا * تخاس یهاوخن اربم متیصعم زا ارمو هیدرک ناشن ارم مدرک هانکرکاآ

 تناها زا اریز ه تشارفا مهاوخنرب اردوخرس متسه لداع رکاو «نمرب یاو سج

 ارم ریش لثم دوش هتشارفارب (مرس) رکاو ٭ منیبیم اردوخ تبیصمو ه تسه رپ

 ناهاوک * تخاس یهاوخ رهاظ نمرب اردوخ تمظع زابو هدرک یاوخ راکش
 بقاعتم جاوفاو » یازفأیم نیر ارثیوخ بضغو .یروآیم یبرد یب نمرب اردوخ

 ناج ee نوریب _ك هچ یارب سپ ا ي

eکد ا یر ی سی ور  

۳1 

 لرد E ۵ >-ا

 م

 ه ببترت یبو توم ٌةیاس ناز  .تالط ۳ ی کی نامز؛ بیم

 بیا تالط نقی شاتر

 مهدزاب ات

 درمو 5اف باوج ناخ تراک ٭ تفك اوت جرد یان رفوصو

 نو ایف دک تکا ارا ف کدر ا حوض دل
 هاکیب وت رظنرد نمو هتسا كاپ نم ملعت یئوکیمو *دزاسن لج ارت یسکو یک

eرارساو × دیاشکب وترب اردوخ یاهبلو «دیوکب نخ ادخ هکشاک نکیلو  
 سس

 نادی سی هدراد فرط ود دوخ تیهامرد هکاریز هک نایت یخ



 ۱۳ بوبا باتک ۳۹2

 تفایرد یناوتیم ارادخ یاهتع ای × تسا هداد ازس ارت تناهانکز ارتنک ادخهک ۷

 یهاوخ هچ تسا نامسآ یاپ,دنلب لثم و یناوت قتل. را کاب هدون ۸

 ۰ ےس

۳ 

۳ 

 تصمیم یی 4

 ےس 0

٦ 

۸ 

۹ 
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 روح س

 ۵ سس صح

 مع

 هرتلیوط ناهج زا نآ شیایپ *تسناد یناوت هچ تسا هبواه زا رتدوک هدرک

 دک توعد همکاحبو هدیان سبحو درک تخ رکآ + تسا رتنهب ایرد زاو

 دیس ازار ارش ذو هدنادیم ارمدرم تلاطب هکًاریز ديان تعئامم ار وا هک تسیک

 ا درمو هدک لی نآ نارد ا

 بس یبو ۰ نک ر ود دوخ زا ارنا i ترارشوت تسدرد رکا ٭ زارد وا

 یهاوخرب بیعیب ار دوخ یور انیثی سپ + دوشن نکاس وت یاههمیخرد

 ازناو اک یهاوخ شومارف ار دوخ تفشم هکآریز + دیسرت یماوخن نش عیتسو

 ۳ نت اورازو ورو وا یا دایب هتفر بآ لثم

 لاک 8 e 10 ا هدوم چا اردوخ ا ا

 ناریرش نامشچ نکیل × دون دنهاوخ قغ ارت یرایسبو هدوب دهاوخن "ندناسرتو

 ندنک ناجت ناشیا دیماو ددرکیم دوبان ناشیا زا ناشیا یاهو و دوشیم هنیهاک

 +× تسا ناشیا

 مدزاود باب
 دهاوخ اش اب تکحو «دیتسه مو امش هکیتسر در  تفک باوجرد ا

 نیا لغم هک تسیکو و « متسین رثک اشزاو ه تسه مه اش لش زین ارم نکیل + درم
 اک مانیدرکضسم دوخ یقیفر یارب + دنادین ار اهزیچ

 ۱ ۱ ۳ رد ها تسنا جم ی لاو ا لداع درم هدربرف بام ارزاو

 نادزد یاههبیخ +دزغلب شیاپ هکره یارب نش ایم «تسا تناها تبیصم یارب

 اردوخ یادخ هک هدنتسه نیا دنزاسیم كانبضغ ارادخ هکیناناو « تسا تمالسب

 زاو «داد دنهاوخ میلعت ارتو سربب ماهبزا نالا نکیل + دنروایم دوخ تسدرد ۷

 هداد دهاوخ ملعت ارتو نارب نخ نیمزب ای × دون دنهاوخ نایب تیاربو اوه ناغرم ۸
 هک ه دم فین اهزیچ نیا عیج زا هک تسیک + دیناسر دنهاوخ ربخ وتب ایرد نایهامو



 ۰ ص

۲۱ 
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 ۷۷ پاپ پک

 یوتتسدرد ناکدنز عی ناج هک + تسا ارا ی اراها دنوآدخ دنوادخ

 كاروخ ماک هکنانچ « دبام نایف ارناف شوک ابا +رشب سو هاتف

 تکح نکیل دشابیم تناطف ز ا «تسا تکح نارپب دزن دشچیم اردوخ

 مدهنم وا كنيا ٭ تس | نارات فو ةر ریت کب تدا یو ات 5

 درادیم زاب | نا تلا +× دوشک ناوتیفو ددنبیم ارناسنا e ناوتیفو دزاسبم

 دوجوو تّوف + دزاسیم نوکژاو ارنیمزو دنکیم اهر زاماو هدوشیم كشخو

 هدز تراغ ارناریشم ٭ تساوا نازا هدروخ بیرفو ثنبیرف «تسا یو دزن
 ناار فک فو ه دیاتکیم ارن اهاشداب دنب + دنادرکیم یتا ارناکاحو « دیابریم

 + دزاسیم نوکترس ارنارواروزو هدیابریم هدز تراغ ارنانهاک ٭ددنبیم دنبربک
 نابیجن رب ارتناها * درادیمرب ارنارپ مو ه دنادرکیم دوبان ارنیدیتعم تغالب

 ففکنم ییراتزا ارفیع یاهزیچ + دنادرکیم تسس اناردتتم دنبربکو هدزیریم
e ۲ ۲4 4  

 اراهناو دهدیم یقرت اراهتما *دروایم نوریب ینانشورب ارتوم ةیاسو هدزاس یم ۲

 لقع + دیامرفیم نطو یالج اراهناو دهدیم تعسو اراهتما «دزاسیم كاله ۲

To 

 کک لک €“ 2

۱۰ 

 TE دنادرکیم هراو 8 ناباییرد ارناشیاو  «دیابزیم ارتیمز ِ فاو

 ناتفا ناتسم لثم ارئاشیاو «تسین رونو دنوریم هار رک برات رد * تسین

 × دنادرکیم نازیخو

 مهدزیس باب

 + تسا تیمفو نیش | راپا نم نک ء ليد اراهزیچ نيا هم هه نم مشچ كنيا

 رد مامی + متسین اش زا رتمک نمو لس

 لعج اهغورد اش اما * ما هج اع ادخ اب هک مر اد وزراو د عوک نخ یقلطم

 Ed دینی تکا Re نابیبط اش عیجو 2

 شوک اریاہل یوعدو « دیونشب ارم تح سپ * دوبیم تح امش یارب نیا

 کت بیرف اب وا ةهج و ه دنار دیهاوخ شش یناصنا ی ب هب ادخ یارب ار +دیرک

 دیهاوخ یوعد ادخ هه و هدو دیهاوخ یراد فرط وا یارب ۳ < دون دیهاوخ

 اروا دنیانیم مفم ارناسنا هکنانچ ای «دنان شیفت ارامن وا هک تسازکی يآ × درک

 توا راھ تر طظ انشر د کا « درک دهاوخ بوت اراش هّتبلا + كیزأسیم مرخ



 ا تزل ناک ۷۹۸

 » دش دهاوخن لوتسم امشرب وا تیبهو «تخاس دهاوخن ناساره اراش وا لالج ایا 1

 نمزا * تسا لک یاهراصح اش یاهراصحو «تسارابغ یاهم اش یاهرکذ

 ارچ + دوش عفاو نمرب دهاوخ هچ رهو « تفك مهاوخ نفس نمو دیوش تکاس ۶

 نا هچرکا * مب متسدرد اردوخ ناجو « « مرکب مادند اب اردوخ تشوک 0

 +× تخاس مهاوخ تباث وا روضحم اردوخ هار نکیل « دیشک ماوخ راظتنا وا یارب

 × دوشین رضاح وا روضحم راکایر اریز ءدش دهاوخ تاجن نم یارب زین نیا 1

 وعد نالا كنيا + دسرب اش یاهشوکب نم ْیوعدو « دیونشب ارم نان دیونشب /
 نم اب هک تسیک +دش ماوخ هدرش لداع هک مادیمو همخاس بترم اردو

 E ms am اج نش شوماخ سپ دک هبضاخ ۲۰

 «نکرود نم زا اردوخ تسد * تخاس مهاوخت ناهنپ وت روضح زا اردوخ هاکنا ٩"

 نیا اب «داد هاوخ باوج نمو ناوخب هاکنا +دزاسن ناساره ارم وت تبهو ۲

 کم « تساردق هچ ماهاکو ایاطخ × نب باوج ارمو مموکب نم

 با ایت رم دوخ نشد ارمو «یناشوپم نم زا اردوخ یور ارچ + ناسانشب 5

 هک اریز * ینکیم بقاعت ار كشخ هاکو ع ناکام تا ن اراد اک ا

 یا ابو ك « یسیونیم نم دضب الت یاهزیچ ۷
 طخ ماهیاپ فک درکو Set ا عيجو EL نکرد ارم

 ٭ تسه هدروخ ديب ماج لثمو TE + شکیم ۸

 مدراهچ ی

 لک لئم ب تسا تاحز زا رب و مایل لیق هدوشیم نیئاز نز زا هک ناسنا

 نامنچ صخت نینچرب یو + دنامینو دزیرکیم هیاس لثمو «دوشیم لیربو دیوریم ؟

 زا اررهاط زیچ هک تسیک + یروایم هكا دوخ اب ارمو هو انکماود

 شیاههامةراشو تساردقم شیاهزور هکنوچ + تسین سکچه .دزوآ نوریب سج ه

 ور وازا +دومن دناوتن زواج ن ناز ۱ک دا دک شنای ىو و د

 یارب اریز + دناسر ماجناب اردوخ یاهزور رودزم لامو هدرک مارا | ات نادرکب ۷

 دهاوخم دوبان شیاومرو ۰ دیور دهاوخ زاب دوش تیربرکآ هک تسیدیما تخرد
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 0 ےک ےس
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 0 مک تم تا ڪک
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 ۷۹۹ ۱۵ ب ۳ بلاک

 نکلا دریک كاخرد نآ 9 « دوش هنهک نیمزرد شاهشیر هچردا بدن

 دسافو دریم درم اما + درو اههخاش ون لان لو « دنکیم هنومر بآ یوبزا

 « دوشیم لیازابردزا ابا هکنانچ *تسا اک دراپس ارناج نوچ یداو «دوشیم
 تسین ات «دزيخربو دباوخم ناسنا نينه ٭ ددرکیم كشخو عياض اهرهنو

 +× دیدرک دنهاوخن هتنگنأرب دوخ باوخزاو هدش دنهاوخن رادیب ایا زدن

 ماربو «یزاس روتسم ارم دنیشن ورف تبضغ انو « یک ناهنپ هیواهرد ارم هکشاک

 یاترد «دوش هننز رکید راب دریب .درم رکآ .«یروآ دایی ارم ات ام نیت نامز
 ادن وت »دسرب نم لیدبت تقو ات « « دینک هاوخ راظتا دوخ "تهاجم یاهزور
 + دش یهاوخ قاتشم دوخ تسد تعنصبو داد ماوخ باوج نمو درک یهاوخ
 تاچ کت شا خاکی ایاو هیراشیم ارم یاهمدق ن ا اما

 اخ دتفایم گهاک ترم ٭ هتخاس دودسم ارم یاطخو ه تس | موتخم هسیکرد

 شیاهلیسو «دیاسیم اراهکتس 1 × ددرکیم لقحم شناکمزا فو «دوشیم

 سپ ینکیم هبلغ دباب ان یارب * ییکیم فلت ارناسنا دیما نینچه هدربیم ارنیمز كاخ

 واو دنسریم ترعب شنارسپ + یکیم اهر ارواو یهدیم ربیغت اروا کور ءدوریم
 وا دسج طقف شدوخ یارب *دروایمن رظنب ارناشیاو دنتفایم تلذب اي هدنادیم

 + درکیم نام وا ناج شدوخ یاربو «دوشیم باتیب دردزا

 مهدزناپ باب

Eوب بال لیزط  

 هکینالکب و ه دیان هجاحت نیانیب نحب ایا + دزاس رپ درت ات ۱ اردوخ نطبو

 صقان ادخ روضع اریوتلو « ییکیم كرت اریسرت ادخ وت اما × دشخج عفن چیه

 را ا كح نابزو ء دزاسیم رهاظ ارت تّیصعم تناهد هک ریز  یزاسیم

 رد 7 E + یکیم

 منا میان هه ا 2 ء نیش ارادخ خم

 هک هدد نارب و ناد شر اا دز + تسین مه أب دزن هک یبهفیم هچو



 1o پویا باک ۸۳۰

 مالم م الکو «تسا کون یارب ادخ یاهیلست ایا ٭ دنارتکرزب وت ردبزا اهزوررد ۱

 دضب اردوخ حور هک * ینزیم رب ارتنامشچ ارچو « دیابریم ارت تلد ارچ وت اب

 هک تسیچ ناسنا + یروآب نوریب تناهدزا ارناضس نینچو «ینادرکیمرب ادخ

 داتعا دوخ ناسدقمرب كنيا * دوش هدرمش لداع هک نز دولومو «دشاب كاپ ٥

 «دسافو هورکم ناسنا لوا قیرطزا سپ ٭ تسبن كاپ شرظنرد اهاساو هدرادن ٩

 مانید هچناو هوتشب ارم سپ مکیم ناپ وت یارب نم 4 + دشودیم بآ لا ارترارش هک ۷
  دنتشادن یفضتو دندرک تیاور هدوخ ناردیزا ارنآ ناییکح هک ٭ مانیم ت تیاکح ۸

 ربرش + درکنروبع ناشیا نابمزا یمیرغ د « دش هداد نیز یناهنتب ناشیاب هک ئ
 اھم لاظ درم یارب نش هدر یاهلاسو « تسا درد یالتبم شیاهزور یافرد

 یورب ننک جارات یتمالس تقورد «تسا یو شوکرد اهسرت یادص * تسا ۲۱

 بقا رسول یاب د ااو کرب دهاوخ یکیراترا هک دکین رواب + ذیام ۲
 وا دزن یجیرات زور هک دنادیمو هتسا اک دیوکیمو ددرکیم نان یارب *تسا ۲۳

 هبلغ وارپ كنج یایهم هاشداپ لثم هدناسرتیم اروا قیضو یکنت *تسارضاح ٤

 + دیانیمربکت قلطم ردافربو «دنکیم زارد ادخ دضب اردوخ تسد ایز ٭ دیانیم ۵0

 هکنوج + شیوخ ربس تخ یاهضلک اب «دروایم تخان وارب دنلب ندرک اب [)
 یاهرهش ردو ۲# تسا هتخاس سبلم مش اب اردوخ ر ګو هتیناشوپ هپب اردوخ کور ۸

 + دوشم نکاس تسا ندش بارخم كيدزن هک «نوکسم ریغ یاههناخو ناریو
 دهاوخن دايز نیمزرد وا كالماو هدنام دهاوخن رادیاپ شتلودو دش دهاوخن ینغوا ٩

 هدیناکشخ دهاوخ ارشیامهخاش شتاو هدش دهاوخن اهر یکیرات زا *دیدرک ۲,

 ه دهدن بیرف اردوخو قیاین لکوت تلاطبب + دش دهارخ لئاز وا ناهد هو ؟۱

 ءدش دهاوخ ادا امان شتقو ندیسرزا لبق + دوب دهاوخ وا ترجا تلاطبالاو ۳
 لتمو هدناشفا دهاوخ اردوخ روغ 2 لثم +دنام دهاوخن زبس وا اها >

 دنهاوخ سکیب ناکایر تعاج هکاریز + تخبر دهاوخ اردوخ ةفوکش نوتیز ٤
 نش هلماح توافشب *دینازوس دهاوخ شتا ارناراوخ هوشر یاههمیخو# « دنام ۵

 × دکیم هداما اربیرف ناشیا کشو « دنیازیم ارتیصم



 مچ A تا
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 مچ

 مدزناش باب

 ناکدنهد ست « مدینش نیا لثم اهزیچ رایب × تفک باوجرد بوبا سپ
 بوم ارت هکت سیکو هدش دهاوخن اهنا ار لطاب ناخ ایآ ٭ دیتسه امش ه ازم

 یاجرد ایش ناج رکآ « مرکب متسناوتیم اش لثم زبن نم ٭ دکیم كيرحن نداد

 نکیل + غابدجب اشرب اردوخ رسو ه مد بیرت اش دضب ایفتو هدوبیم نم ناج
 نکا + دونیم عفر ارایش مغ : غ ماهبل لستو « همدادیم تیوقت دوخ نأهدب ارایش

 اچ دوشیم ERN موش تکاسرکاو هددرکین عفر نم مش موك نخ

 ده خش ناریو رب ات وت هتسا هدون هتسخ ارم وا نالا تن كئ ۷

 عورور هتساخرب نم دضب نمیرغالو «تسا نش دهاش نمرب نیاو یتفرک تخم ارم

 ارشیاهنادند « تسا هدون افج نمربو نیرد ارم دوخ بضغرد چ دهدیم تداپش ۹
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 اردوخ ناهد ۲ تسا هدرک زی نهرب اردوخ ناچ منمشد لثمو ه هدرشفا نمرب

  دناهدومن عاتجا ۳ نم قو هدناهدز راقحساب نم راسخر رب ادار دک خرب

 د تسا ننکنا نر رر ترکیب ارمو ههدون ملست نالاظ تسدب ارم ادخ لو

 کار نیکو 9 تس ان امشب برو

 دوز مخزرب خز ارم +دزیریم نیمزب ارم نھزو کای تنشر دکب هراب
 خاشو «ماهتخود سالپ دوخ تس ورب E هل نمرب رابج لو هدزاسیم

 13 ءکژمربو «تسا نش E نتسیرکزا نم یور ٭ ماهدومن راوخ كاخرد اردوخ

 كاپ نم یاعدو هتسین نم تسدرد یناصنایب چھ هچرکآ  تسا توم یاس ۷

 زین نالا كتبا *دشابن مارا ارم ةنافتساو «ناشوبم ارم نوخ نیمز یا ٭ تسا ۵
 هدنکیم ءازهتسا ارم مناتسود *نییلع لعارد نم هاوکو «تسا نامساردنم دهاش ۲
 «دکیم جاع ادخ دزن ناسنا یارب ایآو ٭ دزیریم كشا ادخ دزن مامنچ نکیل ۲

 سب «دوشیم یربس كدنا یالاس بز ٭ دانیم درخ هیاسه یارب هک مدا ینب لثم ۲

 * تفر مهاوخ مدرکینرب هکیهارب



 pn 2ح 4 ےم
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 ےل

 ۱۸و1۷ با باتک ۸۳

 مدن باب

 * تسا رضاح نرم یارب ربقو هثیدرک م ا ماهزورو تش فلت نم ر

 + ا یاد ناشیا تعزانمرد نم مشچو هدنانم دزن ناکدننک ازهتسا هکبتسردب

 E نرب هک تتسک الاو عج اب ۱ دزن نرم ةهج و ورک نال

 ا یهاوخن دنلب ارناشیا نیرباتب ور تکو انااا هکر

 *دش دهاوخرات شنادنزرف نایشج ءدنک م لسن جاراتب اردوخ ناتسود هکیسک

 ٭ ماتش دنزادنا ن کک E ۱ هنشاس لتمز هما دزن ارم

 ناچار + نیدزک هیاس لثم ماضعا یاثو هتسا كش تیهاک هصغزا نم مچ

 نکیل × دننازیکنایمرب ناراکایررب ارنتشیوخ ناحماصو ه دنناییم ناریح نیا ببسب

 تر هاا كاي کز E EE دوخ قي طب لداع درم

 مهاوخن ییعح اش نايمردو هدییابب نالا هتنکرب اش ةه اما × دون دهاوخ

  تسا لش عطتنم لد یاهرکفو نم یاهدصقو نت نم یاهزور × تفاي

 کسر د چو اب تکاب لی رور

 ارعا ییراترد | اردوخ رتسسو هدشابیم نم هناخ هبواه م راد دیما هگیتقو

 × یشابیم نمرهاوخو ردام وت هک مريو «یتسه نم ردبوت تکالهیو
 هیواه یاهدنب ات ٭ دید دهاوخ ارم دیما کی ه تسا ا دنا

 × (مئا) لوزن كاخرد مهاب هکیماکنه ه دوریم ورف

 مهدجت باب

 دنا پنک < اماد ن نانخ یارب یک ؟یات + تنک باوجرد يحوش ر دل ۳

 رظنردو «موش هدرع ماهب لثم ارچ »دون يهاوخ مکن ناز زا دعبو دیکر کف

 نیز ون رطاخ ایا « کیم هراپ ارنتشیوخ دوخ بضغرد هکیا جان سج امش
 شوماخ ناربرش “انشور هتبلا × ددرک لفتنم دوخ یاجزا ضع ای هدوش كورتم

 ییراتب یئانشور وا ةمیخرد ٭داد دهاوخن رون ناشیا نا هلعشو هدش دهاوخ

 كنت شتّوف یاهمدف + دش دهاوخ شوماخ وارب شخارچو «ددرکیم لدبم ۷



 Nf اا لک

 مادرد دوخ یاهیاپب اریز * دنا دهاوخ ریزب اروا شدوخ تروشمو هدوشیم
 مادو «تفرک دهاوخ اروا هنشاپ هلت * تغر دهاوخ هاو اههلنیوربو هداتفا دهاوخ ٩

 ۰ ی

 ےب و ۶ ۵ تے
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 هلتو «تسا نش ناهنپ نېمزرد شیارب ماد ٭ تاد دهاوخ ی انا

 دچ دنازب کیم اریو نییتچ وابو کو ناساره اروا فرطرهزا استا انازب

 یاضعا ٭ تسا نا وا ندیزف ۳ كدر ةا یو ا

 مس
 کک ې: ددرکیم هنار یخ 0 دوخو هد وشیم هدومر را

 1 سم 0 < 3

 نیمزز ر اکداب + دش دما وخ نیرب الابزا شاهخاشو ه کشم ریززا شیاههشیر ۱

 هوش تار کاتب ناش وراق + تشاد دهاوخغ م سا اههچیکر دو هددزکیم دوی

 تبرذ هنو دالوا هن شموق نایمرد ارو! دیناز ۳ دنهارخ نوکسم عرزا ارواو

 ریت شراکزورزا نیرخأتم ٭ دنام دهاوخن یقاب یسک وا یاوامردو هدوب دهاوخ
 یاک هکیتسردب ې دوب لش یلوتسم سرت وت دا هکنانچ هدش دنهارخ

 < كسا نیا لتس ات اراد خ کک ناکامم یاو نا

 مدزون باب

 دوخ نان ارمو ه دین احر یم انا کی +× تنک باوجرد ت

 کیک اا هد دین اهنا کک تا هشتم مه یا E هدوسرف

 آهن دن نم يا ممکن کا یک
 ادخ هک دینادب سپ × دیک تابثا نمرب ارم راعو هدئاغ رکن نمرب عقاولایف
 عرضت لظزا كنيا ٭ تسا هدون هطاحا ارم دوخ مادبو « هلخاس فرخ ارم یوعد

 هدومن راصح ارم یتیرط  تسین یسردادو کی هلاغتساو « موس بیام ّ

 لالج + تسا هدراذک اریيرات نم یاههار ربو «تشذک ماوتیف ناز زا هک تسس

 هدون بارخ فرط رهزا ارم × هتشادرب نم رسزآ ارجاتو «تسا ننک نمزآ ۹

 نمرب اردوخ بضغ تسان کنارم تیما ةشیر تاید تم مدش كاله سپ

 هارو دنییم ماب وا یاهجوف + تسا هدرش دوخ نانشدزا یی ارمو ههنخورفا

5 



 ب و باتک را.

 نم دزن زا ارغآردارب + دننزیم ودرآ نم میخ فارطابو «دننکیم دنلب نمرب اردوخ ۳

 «هدون كرت ارم مناشیوخ + دناهش هناکیب لکلاب نمزا مایانشآو سا هدرک رک

 .دنراشیم بیرغ ارم منازیکو ماهناخ نالیزن دنا مدرک ومارف ارم مابانشاو ۰
 «دهدین بارج ارمو مکیم ادص اردوخ مالغ × ماش هناکیب ناشيا رظنردو 7

 عرضنو «تسا نش هورکم مز دزن نم سفت ¥ مکب سام دوخ ناهدب اروا هچرکا ۷

 مزخرب نوجو «دنراشیم ریقح ارم زین ew ٭ مردأم محر دالوا دزن نم ۸

 تسود هک اریناسکو «دنبانیم ترفن نمزا مروشم لها هه *دننزیم فرح نم دضب ٩

 تسوپ ابو «تسا كېبسچ متشوکو تسویب ماوختسا + دناهتشکرب نزا متشادم ۲۰

 «غاتسود یاش دیک مرت دیک حرت نمرب × ماهتفای یصالخ دوخ یاهنادند ۲۱

 را 0 دخالت تست هداوغ سلب ارم ادب فلش ریز ۳

 یلدا ا ویک شاک, هدم هتشون نالا انس هکشاک ا ۳

 هک خام قم کنی اکو کرب : «برسو یا لق ابو ٭ دیدرکیم

 نیا هکنازا دعبو * تساخرب دهاوخ نیمزرب اا ایاردو ۳۲ كنز نم لو 4

 یارب اروا نمو +دید ماوخ ارادخ زین مد ج نودب دوش فلت نم تسوپ ۷

 هچرکا «یرکید مثچ هنو تسیرکن دهاوخ وارب نم ناشجو و
 لاحو « ما انج وار و ره کیت دا بو دا نش فلت موردنارد ماهدرک ۳/۸

 ی هک رسا بارشی هان نرد یا فا کن 4
 * دوب دهاوخ یرواد هک دیشاب هتسنادات «تسا كانبضغریشمش

 متسیب باب

 كير نداد باوج ارم ماهرکف ةهجنبازا * تنک باوجرد ینامعت رفوص سپ

 متناطفزاو «مدینش اردوخ خوت شنزرس + جاییم لیجت نم بیس نیابو هدکیب
 نیمزرب ناسنا هکینامززا هةتسنادن مدقزا ارنیا ایا «دهدیم باوج ارم نم حور

 × هظحم ناراکایر یشوخو «تسا ینامز كدنا ناربرش یداش هک »دش هداد رارق

 لثم نکیل *دزارفارب كلفب ات اردوخر سو هوش دنلب نایاب ان وا تکوش هچرکآ
 × تسا ایک تنکدنهاوخ شناکدننیو هدش دهاوخ كاله دبآب ات دوخ ٌهلضف

naمم 4  

 ی

 < ےل



 نر فا تش ىا روھ دوم تف ابو هرم لش #۸

 ا دهاوخن وارب زاب شناکمو هد دهاوخن رکید تسا نید اروا کی هحیمیشچ ٩

 دهاوخ س اروا تلود شیاهنسدو «درک دنهاوخ لذت ناربقف درت شنادنزرف ۰

 + دیباوخ دهاوخ كاخرد وا هاره نکیل ر نوا شیاهناوختسا × داد ۱

 هجرکا + دک ناهنپ شنابز ریز ارن ناو داب نوید نن اھ درد یزاره هجرکا 1

 بک ٭ دراد هاکت دوخ مک« نایمرد ازناو هدهدن تسدزاو دراد غیرد ارو

 ارلود « ددرکیم رام رهز شنوردنا ردو هدوشیم لیدبت شیاشحارد وا كاروخ ٥

 وا «دوغ دهاوخ نوری شکشزا ارتا ادخو هدرک دماوخ یت ارناو تسا هدرب ورف 7

 رظن اهناخ دوررب * تشک دهاوخ اروا یفا نابزو هدیکم دهاوخ اراهرام ۲
 ارنا هدرک در اردوخ تحجز سش +ربشو دهش یاهیوجو اهرهنرب ه درک دهاوخن ۸

 دون دهاوخن یداش تسا هدرک بسک هک بل یخ بسحربو هدزب دهاوخت ورف

 انب تسا نیدزد هک ارۀناخ سب «تسا هدرک كرتو هلخاس نوبز ارناریقف اربز ٩

 یزیچ دوخ سیاننزا سپ «تسنادن ارتعانق دوخ صرحرد هکا ریز درک دهاوخم ۲۰

 وا یرادروخرب سپ هدشاب هدروخن هک ت سا ننان یزیچ +دزک دهاوخن دادرتسا ۲۱

 هدوشیمراتفرک یزد ددرک تیاهن یبزوا تلود هکیماکنه * تشاد دهاوخن ماود ۲

 E اردوخ کش هکیتقو رد + تفای دهاوخ الیتسا و ارب نالیلذ هه تسدو 5

 دهاوخ وارب ارنآ درو هکینحو هداتسرف دهاوخ وارب | ردوخ مثخ تدح ادخ

 اهداف روایت تاتو « تخرک دهاوخ نینهآ ةلسازا بدیناراب ۶

 .دوریرد شاورهز زا قاّرب ناکیبو « دیام نوری شدسجزاو دشکیم ارتا 10
 «تسا نع هتشاد هاکن واریاخذ یارب يير یی دبی البتا وار اهسرتو 7

 دهاوخ تسا یفاب شرداچ رد کا رهجناو هدینازوس دهاوخ ارام نیمدن شاو

 دهاوخ وا كذا نیمزو «تخاس دهاوخ فوبشکم ارشنایصع ۱۳۳۹ + دروخ ۷

 3۳ وا ست یو رووتمالت دهاوخ لیاز شاهناخ لوصحم + تساخرب ۸
 رداقزا وا ردقم ثاریمو هادخزا ربرش درم بیصن تسا نیا + تشک دهاوخ ۳۹

 × فلطم



 ۳۱ پویا باتک ۸.3

 کیو تسیب باب

 بدشاب اش لش نیاو هدیونشب ام مالک دیونشب * تفک باوجرد بویا 0
 میش ایا نم اماو جدی ءازهتسا متنکزا دعبو ۰ مرکب ات دیا لنحت نم

 تسدو هدیئا بج و دیک هجوت نب * مئابنربصی ارچ سپ ه تسا ۳-۹ ٠

  دریکیم 7۳ دسج هزرلو « هوش ناو روم دایب هاکره + دیراذکب ناهدب

 ناشیا تیرذ + دندرکیم یوق یئاناوت ردو دنوشیم رپ هدنناېم تنز ناریرش ارج

 یاههناخ +« ناشیارظنرد ناشیا دالواو هدنوشمراوتسا ناشیا اب ناشیا روضح 5
 عامج ناشیارن واک + دای ناشیارب ادخ یاصعو «دشابیم نیا سرتزا ناشیا ۰

 لثم اردوخ یاهه +دیانین طتسو دیازیم ناشیا راک نکن او دکل

  «دنیارسبم دوعو فد اب *دنکیم صقر ناشبا لافطاو دنتیرفیم نوریب هلک ۲

Qo r - 4 ص 

 > < مل

 « دنکیم فرص یدنداعس رد اردوخ یاهزور + دنیانیم یداش یان یادص ابو ۲

 تفرعم هکاریز هوش رود امزا دنبوکیم ادخو +دنوریم ورف هبواهب ةظح و ا٤
 نیاف هج ارامو همان تدابع اروا هک تسک لطم رداق × مهاوخن ارت قیرط 0

 کیک ی است ناشیا تسدرد ناشیا ییدننداعس كني × مئا اعدتسا وازا کک ۲

 تلذو «دوشیم شوماخ ناریرش غارچ اسب + دشاب رود نمزا ناریرش تروشم ۷
 للم + دنکیم ناشیا بیصن اراهدرد دوخ بضغرد ادخو هدسزیم ناشیاب ناشی ۸

 ارشهانک ادخ × دکیم نکارپ داب درک هک هک لئمو هدنوشیم داب یور شپ لافس ٩
 SES دهاوخو دناسريم تافاڪم | اروا دکل ںرخذ شنادنزرف یارب

 ٭ دیشون دهاوخ قلطم رداف منخزاو هدید دهاوخ اروا تکاله شنامنچ ۲۰

 شیاههام ددع نوچ هدوب دهارخ یداش : هچ اروا و ربع وازا دعب هکاریز ۲۱

 یرواد نیل یعارب وا نا لع ارادخ اب +دوش عطقنم ۲

TEیتمالسو تینمأرد لكلاب هکیلاحرد ه دربم دوخ توق نیعرد ی  

 یرکیدو + تسا هزاتورت شناوخنسازغمو « تساریشزا رپ وا یاهحدق + تسا 5

 هدنباوضم كاخرد ماب ایا ٭ دربی تذل چیه یئوکینزاو ه دریم ناج نرد 4
 ا «عادیم ارایش راکفا كنبا .«دنناشوپم ازنانیا اهنزکو ۷



 ۸۷ ۲۳ بلا باک

 دز 0 ا هدو واخ تا ا ا فی کرو + دیشیدنای ۸

 ا 2 هک دوم دیار واک ان اشیا لاو اه تیام تارا ذك ءارزآ 8 ۲

 + دندرکیم هدرب نوریب بضغ زور ردو هدنوشیم هتشاد هاکن تلذ ز زور یارب

 واي تس | هدزک هک ارهنآ یازجو هدنک نایب شیور شپ ارشهار هک تسیک 0

 درک د نهاوخ ینابهاکن وا رازمربو هدرب دنهاوخ ربقب اروارخا هک ٭ دناسرب ۲

 « تفر دنهاوخ وا بنعرد نایمدا عیجو «دوشیم نیش شیارب یداو یاهخوک ۲
 هک ءدیهدیم لطاب "ست ارم هنرکچ سپ +دناهتفر هراشیب وازا لبق هکنانچ

 ٭ دناببم تنایخ ضع اش یاهباوجرد

 مودو تسیب باب

 اناد درم هتلا هدناسرب هنباف دم درم ایا * تفگ باوجرد ین :زافیلا لپ

 خر یشوخ لطم رداف یارب یشاب لداع وت رکا ای 5 ت تسا دیفم نتشیوخ یارب

 ون يرت بسپ ایا Fase ا ارو درت نیر ا دا

 یالو وتو دوخ نارداربزا هکنوچ # ین اهتنایب ون نایصعو

 + یتشاد غیرد نان دک کاو هیدیناشونن با ناكنشتەب × یدک ارناکنهرب

 هویب ٭ دوش یم کاش تارد هال اع درمو هدنابیم وا نازا نیمز رابج درم اما

 اهماد نیربانب × دیدرک هتکش نامیتی یاهوزاب و یدو د و ۱۰

 IDO اسیم برطضم ارت ناهکان سرتو هدیاڼیم هطاحا ارت ۱۱

 کا ارت کرار «تسین دنلب انا لدم ادخ ابا جدناترپم ارت اهبالیسو ۲

 یرواد ظیلغ کرایا 0 ه دنادیم ین نو وتو × دنتسه یلاع هنرکچ ۳

 ایا × دمار كالفا " ناد ریو هدنییین سپ تساوا رتس اهربا دوم دناوت 2

 ليق هڪ + دندون كولس كارد ود نادری e امدق قیرط 7

 ازا دنتنک ادخ هک 0 هنخر رهن لثم اهنا ساساو «دندش هدوبر دوخ نامززا ۷

 ارناشیا یاههناخ وا هنا لاحو چ درک دناوت هچ ام یارب لطم رداقو هوش رود ۸
۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۳۹ ۳۹ . 

 نوچ نالداع + دوش رود نم زا ناریرش تروشم سپ « تخاس رپ وکین یاهزیچزا ۹

 0۵ 2م تم آپ ص

 یه حح هک سل



  A-Aبویا باتک ۲۳

 ای ا E هدوم ور ب ۰.

 ۹ ¥ كیسر و = ا لاونم نیابو 2 ۳ ازا ۲۲

 تشکزاب قلطم رداقب رکا ×× هنب دوخ لدرد ارو ك اکو ها لوبق شناهدزا ۳

 اردوخ ےک ر کاو * یا رود دوخ ةمیخز ا هدش یهاوخ انب یئان ٤

 و + یراذکب اهرهن یاهکنسرد ۱ ارریفوا یالطو هكاخرد ۵

 ییاوخ ذذلت یلطم رداقزا تقوئارد اریز *دوب دهاوخ وت یارب صلاخ “قنو ۲
 درک یهاوخ اعد وا دزن * تشارفا یهاوخرب ادخ فرطب اردوخ یورو ه تفای ۲۷

 مزج اریرما ب کک یهاوخ ادا اردوخ یاهرذنو هدوم دها رخ تباجا ارت وأو ۳۸

 ٭ دیانت دهاوخ تیاههاررب یئانشورو هدش دهاوخ رارقرب تیاربو دون ك
 + داد دهاوخ تاج ارنانتورفو هدگاب تعفر تنک یماوخ دنوش لیلذ هکیتق يتق و ۱۹

 + دش دهاوخ نیناهر وت یاهتسد که «دیناهر دهاوخ دشابن کیک اوین

۱ 
 مو تسب یاب

۵ ۰ 

 نرم برضو « تسا جت نم تیاکشزین زورما تک باوجرد بوبا نسب

 ۳0 | سرک د زن هکنآ ات « مای ایک اروا هک متسن ات شاک برتیکنس نم ةلانزا

 و اردوخ - رم بیترت یو روضح | 2 یوعد اک ۳

eا هد وخيم 8 با دوخ تزن تط  ira 

 تاج از ً دوخ رواد ز زاو هدومیم هجا و جا درم نا دب درکیم

 ارواو برغم فرطبو «دوشیف تفای وا وو رد توک فرطب كنيا 4 متفأیم

 اردوخ واو ءمکیف تهاشم ارواو دنکیم لع وا هکییاج لام فرطب ٭ نیبیغ

 هی مین ارواو دناشوپیم بونج فرطب ۰
 اروا قیرطو «تسا هتفرک اروا مادقارثا ماپ + میم نوری الط لم دیامزایم ارم

 ۳ ناهد نانو « نکنرب یو یاهبل نامرفزا × مکیف زواجت ن رازا هتشاد کن

 ( دنا دک ریا روا هک تنکو تسا دحاو کل کی کز نوا هدایز

O [aa 4 4 ےس 

 22 تک 4 ےک

 ےس

۲ 

۷ 
 نیس یخ



 ۸۹ ۲ بویا باتک

 ام تسا تش رذقم نمرب هکارهنا اریز +دروآیم لعب دهاوخم وا لد هچناو ٤
 ناساره وا روضحزا ةهجنيازا *تسا یو دزن نیا لثمرایسب یاهزیچو «دروایم ٥

 «تسا هدرک فیعض ارم لد ادخ ایز ٭ مسرتیم وازا مانیم رکفت نوچو «عتسه ۲

 تملظو «مدشن عطقنم ییراتزا شپ هکنوچ + نینادرک ناساره ارم قلطم رداقو ۷
 + دیناشوبن نم دزن زا ار ظرلغ

 اس
 هظحالم اروا مایا وا نافراع ارچ سپ « تسبن یفخ قلطم رداقزا اهنامز هکنوچ

 هدون بصغ اراههلکو هدنزاسیم لفتم اردودح هکدنته یضعب +دنکیف

 ءارزا ارنریتف * دنرکیم ورکب ان هوب اکو هدننارم ای یاپغالا بدن
 رخ لثم كنبا + دنکیم ناهپ ارنتشیوخ اعیج نیمز نانیکسمو «دنزاسیم فرخ
 ناشیاب ارو «دنبوجم اردوخ كاروخ هتفر نوریب نابایب هب دوخ راک ةهجم یشحو

 ناتسکانو « دننکیم م ورد ۱ رد اردوخ هفولع + دن اسریم ناشیا ع نادنزرف یارب نان

 ی

ora ¬ 

 ابرس ردو هدنربیم رسب اربش سابلیبو هنهرب * دنیانیم ینیج هشوخ ارناریرش

 خرد راغ شک دام اک مدعزاو هدنوشیمرت اههوک نار ابزا ٭دنرادن ینشوپ

 دب دنریکیم ورک ریتفزاو « دنیابریم ناتسپ زا ارهتب هک دنتسه یناسکو + دنریکیم

 ده دننآم کم دنرادیمرب او استیو « دن وريم هار هنهرب و سابلیب ناشیا سپ

 هنشتو دننکیم لایاپ راه تشخرچو «دنرکیم نغور ا یاهزاورد رد

 5 اما دک هناختسا نامولظم ناحو « دننزیم مرعن دابا رهشزا د دننآيم ۱۳

E ۲دنادیف انا هارو «.دنآ درمتماررتواهک دنارکیدو  + 

 هدنکیم ارتیکسو ریتفو دزی رب حصرد لناق +دنیانیف كولس شیاهتبرط ردو 5
 ور یک دک راظتا ماش یارب زین راکانز ز مثچ × دوشیم دزد لنم بش ردو 0

 اههن خم ا درد 3 هدرب دوخ اعور رب و ه دید ده ا رخت ازم رو يش هک ۱1

 جی اریز + دننادین ارییانشورو « دننکیم ناهن ارنتشیوخ زور ردو ءدننزیم بقن ۷

 ب دننایم اروم یاس یاهسرت هکنوچ «تسا توم باس لثم ناشی عیج یار
 ناکات هاب ماشتسا | نواب یمس ور ناسا بنی صنا و ع دنا تلتس لمامررت ا ۸

 مه حح < ےل

 ص 5



 هیواه نینیحه «دژاسیم دوبان ارفرب با یرکو شخ هکنانچ × دننکیف تعجارم ٩

 1 ٠ شن باما نک دیانیم شومارف اروا (شردام) حر +ارناراکاطخ ۲.

E ۱اررقاع نز *دش دهاوخ نبرب تخرد لثم ترارشو یک  

 ۳ 10 2 او رب تیام ناشج موی قربا دال دیازیغهک ۳
 دن ناتیمطا ارناشیا +دنرادن کدنز دما هچرکآ دنزیخهرب هدرادیم ظوفحم ۳

 و ادا هک تسا ناشی یاههاررب وا ناه اما هدنناتیم هکت ناربو ۶

 مو هدنوشيم هدرب نیریاس لثم لش تسپو «دندزکیم تسین سپ دنوشیم

 چ اک تک ب تس چیک اه د اسان ۵

 دنا رک زیچان ارم مالکو

 جو تم سلب باب

 .ارتمالسو «تسوا ناز ازا ثیبهو تدطلس + +× تنک باوجرد یحوشد ددلپ سب

 رون هک تهسکو «دوشیم هدرش وأ جاوفا اب ب دنکیم ها جاا

 هکیسکو هدوش هدرش لداع ادخ دزن هنوکچ ناسنا سپ + دکین عولط یورب وا

 ناکراتسو هدرادن یانشور زین هام كلیا +دشاب كاپ هنوکچ دوش تیئاز نززا

 ی! و ۰ نامز ننزخ لثم هک ناسنا هدابز هبنرم دنچ سپ + دنتسین كاپ وارظنرد

 هه دشابیم مک لفم 5 مدا

naمم 4  

9 
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 یوزابو هیدرک تناعا هکتار نوف یب صخ# ندیم رب

 تقیقحو «یدون تحصن هچ ارتکحیب صخش ٭ یداد تاج ماگ ارناوتان

 وتزا هک تس نو «یدرک ن ایپ ارنانخس هک یارب * یدزک مالعا یناوارفب اررما
 وا روضح هیواه باما ناکاسو ایا ریز ه دنزرلیم ناکدرم هات ٭ دش رداص

 یتسینرب ارنیمزو . دنکیم نهپ جباری ٭ تسین یرتس ارنودباو هتسا نایرع
 درشم كاج ان ریز ربا سپ «ددنبیم دوخ یاهربار ارا در ۸

 * دنارتسکیم نا شپ ارشيوخ یاهرباو «دزاسیم بوج اردوخ تخت یور ٩

eS 4 1~ 



 ۸۱ ۳۷ بوبا باتک

 ناما یاهنوتس × یکیراتو ینانشور نارکات هدراذکیم دح ابا ےس فارطاب 5
 . دروابم طالب ار رد و توش ٭ دناےیم ناریح وأ باتعزاو ر ۱۳

 تار هدش هداد تنیز اهناس 1 وا حورب + دکیم دروخ | ربهر شیوخ مفبو ۳

 ا زاوا هچو « تساوا یاهقیرط یشاوح اهنیا كلنیا یر ۱۱۶

 × دیرغب هک تسیک اروا توربج دعر نکل « مونشیم وا ةرابرد

 س

 مغهو تسبب باب

  هتشادرب ارم نح هک ادخ تابع +تفک هدروا اردوخ لم هراب رکید بویاو
 ه تسا یتاب نمرد ماج کمادام هک اس هدومن ت ارم ناج هک قلطم ردانب و

 منابزو هدرک دهاوخ لکت یناصنایبهب ماه انینی * دشابیم نم يبرد ادخ هو

 تیلماک مریم اتو همان قیدصت ارامش هک نمزا اشاح ¥ دومن دهاوخن صنت تهمت

 0# 2۵ تر ص

9 

 ۱ رتاوپ ادیت هاکت ماق اردوخ تلادع ٭ تخاس مهاوخن رود دوخزا ار شب شیوخ

 3 کیانی ار مشاب تو

aهدزاسیم عطقنم |  eکالا  TT 

 ذذلت قلطم رداقرد U دوش ضراع وارب تبیصم هکیماکنه ه دینش دهارخ |.

 تسد "رابرد اراش *دومن دهاوخ تلئسم ادخزا تاقوا هه ردو «تفاب دهاوخ ۱۱

 كنيا ٭ تشاد مهاوخن یف یزیچ قلطم رداق لاعا زاو هداد ماوخ میلعت ادخ ۲

 تسا نیا + دیازش یو تا 8 2 ر 2 اخخ ۳

 ریس نادار تبیردو س اه ریش دنوش رای تا لک

 دات و الو N 7 نیما ی ٭ درک دنها رخت ۱1

 اروا تر ناضگاصز .هدنشدپ تها رخ ال داغ ادرم کی دک ایا واک در ۲

 نابتشد هکینایاس لثمو هدنکیم انب دی لغم اردوخ ةناخ دون دنهاوخ میستث ۸

 ا اردوخ نایشچ ه دغ دهاوخن نفد اما دیاوخم دنملود وا *دزاسبم ٩

 مه ھا هک ےل

 “_ ےس



  AIFبوبا بانک ۲۸

 داب +دیابریم بشرد اروا دابدرکو PE EA EE اھت دشابیم

 اریز ج دوادنا رود شناکمزا ارواد هاهو شيم دوبانو درادیمرب اروا یترش ِ

 دهاوخم وا هچزکآ هدوم دهاوخن تتنشو تخادنا دهاوخ ربت وارب (ادخ)

 ارواو «دننزیم م وارب اردوخ یاهنک مدرم × دزی کب هدرکر ارف یو تسدزا ۳

 × دننکیم نوری هدز رینص شناکسزا

 مشهو تسپپ باب

 :e یارب مدرم × ددرکیم هتخادک كنسزا یو ماد وفم هتفرک كاخزا نها

 ةیاسو ظیلغ تساظ یاهکسب ات «دنیانیم صحت مات تا اتو «دنراذکیمدح
 « دن وشیم شومارف نایرذک هارزا 1 نیمز نانکاسزا رود کی »< توم 9

 «دیایم نوریب نان نیمززا + دندرکیم كرخم فرطرپب نش هوا نامدرمزا رودو ه

 . تسا دویک توقای ناکم شیاهکنس + دوشیم شنا لغم کک 1

۸ 

۹ 

 ےس

 د

 نو ناوب نرخ وو ما مچ 77 پرد ا ٭ تسأ كیدن

 برب زا اراههوکو هدنکیم زارد اراخ كنسب اردوخ تسد ٭هدرکن

 e a a هدننکیم اهنضزا اهرهن "

 ادیب ایک تکح اما + دنروایم نوریب ینانشورب اردش ناپ یاهزیچو هدندنبیم ۲
 نیمز ردو هدنادین ارتا تمیق ناسنا * تسا اک تناطف یاجو هدوشیم ۳

 نم دزن هک. دیوکیم ابردو « تسبن نمرد هک دیوکیم هج + دوشیمن ادېپ ناکدنز 6

 × ددرکین نیتس شتمیق یارب مرقنو ه دوشیف هداد شضوعب یصلاخ رز + دشابیف 0

 الطاب × دویک توقایو انارک عزجم هنو « درک ناوت تممق ارناریفوا صلاخ رزب 8

 ناجرم × دوشیم نآ لدب صلاخ یالط یاهرویزو ه درک ناوتن ربارب از هنکباو 1۸

 شح و + تمسا رتارک لعلزا تکح تسیقو هیلوشیم روکذم رولبو ۹

 اکا E س +٭ ددرکین نیخم یصلاخ رو ه دوشیف یواسم ن 1۹1 5

 اوه ناغرمزاو «تسا ناهنپ ناکدنز اق مشجزا  تسا اک تناطف ناکمو 1



 AIS ۲۹ بیا بانک

 ٭ ماویش دوخ هد زا هزاوا هک هدنیوکیم تومو ۳ خو

 نیمز یاهنارکاتوا هکاریز +دنادیم ارشناکم واو هدنکیم كرد ازنا هار ادخ ٣

e 5رارق داب یاربزا نزو ات * دنیبیم تس ۱ نایسآ یمن ریز هک اردجناو  

 یهارو هداد رارق ناراب یارب ینوناق هکیماکنه  دیامپبب نازيم راهیاو تین ۲

 شفبنفت مو تمخاس ایم ارتا هدرکنایارناو دید ارتا هاکنا ٭دعر ماهس یارب ۷
 تاتا یدیزاو هتبسا تکح دنوادخ سرت كنيا هتفک ناسنابو * دون ۸

  A 4رج 0

 م حس < ےن

۷ 

۸ 

۹ 

 × دشابپم تن اطف ندو

 مو تسیپ باب

 < دوبی شپ یاههام ل نم هکشاک + تنک هدروا اردوخ لّتمز اب بوتاو

 نم رسرب وا غارچ هکیماکنه + تشادیم ءاکن اهنارد ارم ادخ هکیئاهزور لثمو

 * مدوبیم نارمک یاهزوررد هکنانچ + مریم هار یکیراتب وارون ابو هدییاتم

 «دوبیم نم اب زونه ینلطم رداق هکیتقو +دنامیم نم ةمیخرب ادخ رس هکیماکنه
 "ضتو همتسشیم « کاش اردوخ یاهمدق هکینیح +دندوبیم نم فارطاب مادنزرفو

 یبرکو ۰ ه فرم نوری رهش اور ت نوچ + تخریم نم یارب ارنغور یاهرهن

 « دنتخاسیم ینخ اردوخ نيد ارم ن اناوج ٭ عخاسیمرضاح قوس راھجرد ارد

 تسدو هدنداتسیایم زاب نانک نضسزا ن نارورس +دنداتسیایم هتساخرب ناریو

 ناثیا ماکب نابزو هدشيم تکاس نافیرش زاوا *دنتشاذکیم دوخ ناهدب
 دیدیم ارم هک یشچو هدناوخم لاحتوخ ارم دینشبم ارم هک یشوکا ریز + دیچب
 هکیعب و «مدیناهری اروا درکیم هئاغتسا هک یریتف اریز دادیم تداهش مارب

 ارنز هویب لدو «دیسریم نب دوب تکالهرد هکبصخت تکرب * تشادن نواعمزین

 ادر لثم نم فاصناو هتخاس سبلم ارمو مدیشوپ ارلادع + مجخاسیم شوخ

 نانیکسم یارب *یاپ ناکنل ةهحو ۰ وب مچ ناروک ةهجم نم ٭ دوب جاتو
 ايش یایسآ یاهنادند ٭ مدرکیم صقت مسنادین هک ۱ اریئاوعدو «مدوب ردپ

 ماوخ ناج دوخ ةنایشارد مفکیمو *مدوبریم شباهنادندزا ارراکشو «متسکشیم

 ابا یومب نم "دیر *تخاس ماوخ لبوط اظع لثم ارشیوخ مأّاو هدربس
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 مه رح هک ےل

 ۰ ےس

۱ 

۱0 

 ارا باک 3

 نمرد نم لالج < كم دها تم نکاس ماههخاشرب مبشو ه تشک دهاوخ نینک

 « دندیشکیم راظتناو دندینشيم ارم دنام دهاوخ ون متسدرد ماکو دش دهاوخ هزات

 « دنتفن کیک رم کی جن مالکزا دعب ۷ دندنایم تکاس نم تروشم یاربو

 ناهدو « دندیشکیم راظتنا ناراب لثم نم یاربو + دیک ورف ناشیارب نم لوقو

 « دندرکیف رواب اا ناشیارب رکا ٭ دندرکیم زاب نیرخا ناراب لثم ارشیوخ

 تسایرب هدرک رایبخا یناثیا یارب ارءار × دننخاسیف كيرات ارم "رهچ رونو

 ارنارک هحون کیک لو « مدوبیم یاس هات عدل نامردو » متسشذیم

 + دشت یلست

۳ ۳ 

 < وا رگ هک هی تک اسب شرب قلا ردا درو نوا کاک نما

 ناشیا یاهتسد توق دم E دوخ 5 EI هکنیازا متشادیم

 جاینحازا × دوب نش عیاض ناشیا یناناوت هکیناسک ه تشاد نیاف هچ نم یارب زین

 رب دن دی ام و یارخ تلظرد د اركشخ نیمز ه مش بات یب عج و

 نرایمزا *دوب ناشيا نان هایکروش ةشيرو هدندچم اههتوب نایمرد اریزابخ
 + دندرکیم وهایه نادزد یلتم ناشیا بثعزا هدندشيم هنار (نامدرم)

 ناي ایمرد × اهم ردو نیمز یاهمرنح رد ه دندشیم e اداو یاههویرکرد

 مدرم یانباو ناقمحا یانبا × دندشیم عج اب اهراخ ریز هدندرکیم رعرع اههتوب

 « ماتش تاب ۳یورش نالا اطاق گن دیدر کم دار نتمززا نوری « مانیب

 « دنوشیم رود نمزا هتشاد هورکم ارم + مادیدرک لا برض ناشیا یاریزاو

 التبم ارم هدرک زاب نمرب ارهز هگنوچ + دنتسیاین زاب نتخادنا موررب نهد بازاو

 ماوع هوبنا نم تسار فرطزا × دندرک اهر مور شپ ار ماکت سپ ه تخاس

 اهم نمرب ارشیوخ تکاله یاههارو هدنربیمرد شپزا اریاهباپ هتساخرب سانلا

 × دنرادن ینواعم دوخو هدنیانیم م ادقا متیذاب هدرک بار ارم هار × دنز اسیم

 نسرب ارت ورا موج نیرب e نابنزاو داب عیسو یاههملنزا ایوک
 تب ِ نم یزوریفو « ح یر



 Alo ۱کرا تاک

 تدشزا +درادن مارا ماهبیو «دوشیم هنس نم نوردنارد ماهناوتا هاگنابش 0

 لکرد ارم نم كدت مهارپپ نابیرک لثم ارمو «تسا تش ریغتم مسابل ی 8
 ارمو مانبم عرضت ون دزن ٭ مانی درک رتسکاخو كاخ لثم هک «تسا هتخادنا ۳

 نیرب ۰ لدبنم ارنتشیوخ *: یزادنایف رظن نمربو کر « یکیپ باجتسم ۱

 راوس نارب هتشادرب دابب ارم + یئاغیم افج نہ دوخ تسد توق اب "مش مجرب ۲
 یجاوخ زاب توب ارم هک منادیم اریز + یتخاس تک رب دابدنترد ارمو ه یدینادرک ۳

 ید ناریو ةدوترب في × تسا ننعم ناکدنز هه یارب هک هنا خو هدینادرک ۲ ۳

 هثاغتسا ببس نیاب 01 دوش راتفرک البرد یک نوچو هدرک دهاوخن زارد اردوخ

 »« دشین نيجنر نیکسم ةهجم لدو « « مدرکیف هیرک یدنیتسم ره یار یا × دنکیف 7۵

 + دیسر تلظ مدیشک رون : راظتا نوچو ETT متشاد یوکین دنیمآ نیر کد ۱

 ناکام Ê Î ارم تبیصم یاهزورو ۳ راو دشوچبم مانحا ۲

 الاغ دارت  عانیم عرضت هتساخرب تعامج ردو ه ه کیم کک فا ۳۹

 « دزی رم نمزا هتشک هايس نم تسوپ + مادیدرک غرمرتش قیفرو «مادش ۲

 ء نش لدبم یرکهحونب نم طبرب * تسا ثیدرک هتخوس ترارحزا ماناوضتساو ۱

 × ناکدننکهیرکز اواب نم یانو

 کیو یس باب

 تمسق اریز ۳ را" نیتودرب هنوگچ سپ « «ماهتسب دهع دوخ ناینچ اب

 ناترع زن نمای e لعاز ۱ قلطم رداق بیصن و ه تسیچ یلعاز ۱ ادم

 ه دنیبیمن ارم یاههار وا ۳ + ین تبیصم یدب نالماع ةهج و هارد مک اک

 ٭ دییاتشیم بیرف اب ماهباپ اي « متفریم ہار غورد ابرکا »+دراشیپ اریامدق عیجو
 قیرطزا ماهمدق رکا × دنادب ارم تیلماک ادخ ات و دنسب یلادع نازیب ارم

 نم س چ دشاب لہبسچ ماهتسدب کلو ه هتفر ماشچ یبرد ملقو ه لید ۱1

 م ینزب ماقرکآ + دوش نک هشیرزا نم لوصحو «دروخم یرکیدو مک تشک
 یکی دار یاب تم نزن نب رو شاب هتسشن نیکرد دوخ ةياسه رد دزن اب هش ۰

 اعریصثتو هدوبیم تحابق م ss + دنوش مخ وارب نارکیدو تیک نایت ۱۱

 ۶ جم 4 سس

 مه حج هل ۵



 ۳! تیوب بیاتکا ۸۱1

 ىق دز وسیم نودبآ ان هک .دوییم یشنا نیا گنج #* نارواد مکح ر راوازص ۲

 هکیماکنه « مدرکیم در اردوخ زیکو هنب وعد رکا + دنکیم هشیرزا ارم لوصح 1

 a هج دزخرب نم دضب ادخ نوچ سپ *دندشیم دم نمرب ا٤

 مررد ارم ارم ا ابا ٭ داد مهاوخ باوج هچ واب دیا شیتنت 1 9

 انا تکسفکش اراک آ ٭ تشرسن جررد ارام دحاو نوک ایام هدیرفای زین اروا دیرفا ۱1

1Yاردوخ ٌةمفل ركأ × نینادرک راث ارن از :ز هویب نامثچو ء ه مشاب هدومن عنم نی  

 ن اب مناوجزا وا هکنآ لاحو + هدومنن لوانت ن نازا مخو همش شاب هدروخ یئاهنتب ۸

 اریسکر کا ٭ مدونیم یربهر !رنزهویب مردام نطبزاو «تفایپم شرورپ ردپ لثم ٩

 ثکرب ارم وا یاهرکرکا »۲ ششوب نودب ارنکسمو و مشاب ںید كاله ینهربزا 5

 دنلب متیرب اردوخ تسدرکا + شن مرک نم ا هدشاب هدادن ۲۱

 متکرا نم یوزاب سپ ٭ مدي دیم هزاوردرد | اردوخ ښا عا کاک « مشاب هدرک ۲

 سرت نم یاری ادخزآ تکاله هکاریز *دوش هتسکش ن نا مقزا ِ ه دننیب ۳

 رزبو «متخاسیم دوخ دیما | رالط کا ٭ متشادن یئاناوت وا یایرک ببسب و هدوبیم ۶
 همدونیم یداش ش وخ تلود "یناوارفزارکا + یتسه نم داتعا وت : تنکیم صلاخ )0

 رظن نارب دییاتیم ا نوچجرکا ٭دوب هدوم ےک ا نم تک ر زاو

 هتفیرف ةينخ نم لدو × درکبم ریس یدنشخرد اب هکیماکنه هام ربو ه مدرکیم ۳

 و ه دوبم صاصق بجوتسم یف هاکز بن نیا * دیسوبیم ارتسد مناهدو ه دشبم ۸

 اب ه مدزکیم یداش دوخ نشد E ٭ مدشیم رکنم ارلاعتم یادخ 4

 هاکزا اردوخ نابز کنا لاحو + مدونیم دجو دشيم ضراع واب الب هکینیح ۰

 me لها رکا ٭مدوفن لاّوس ارتنعل وا ناجرب « هتشادزاب ندیزرو ۱
 رسب اربش مش هچوکرد بیرغ اب داشاب عا ریس وا یک تشوکزا هک ت تسک هدنننکیف ۲

 فرج یمن مد لثم رکا * مدونکیم رفاسم یورب اردوخ ردو هدربیمن "

 هوبنازا هک ةهتیازا × متخاسیم ین دوخ هنیسرد ارشیوخ نایصعو «مدیناشوپم ۶

 ردزا ننام تکاس سپ «تخاسیم ناساره ارم لیابق تناهاو «مدیسرتیم ریثک
 رضاح نم یاضما كنبا هدبنشبم ارم هک دوب یک شاک ٭ نفرین نوریب دوخ 0

 هتشون نم عدم هک یتاتک کلنیاو هدهد باوج ارم قاطم رداف سپ «تسا



 ۸۷ . با ناک

 راش + متسبیم دوخ رب جان لثو « متشادیمرب دوخ شودرب ارنا هک انیقی ٭ تسا ۳1
 نیمز رکا + متسجم بقت واب یریمآ لثمو « مدرکیم نایب وا یارب اردوخ یاهمدق ۲۸

 نودب ارشنالوصح رکا + دندرکیم هیرک مهاب شباهزرمو «درکیم دایرف نمرب نم ٩
 .مدک ضوعب اهراخ سپ یون ارون هناکلام ناجو ۰ ۰ مدروخ تمیق 4.

 ج مات بوبا نانخس « دبورب وج ضوعب ساکرکو

 ہہ

 مود ی باب

 دوخ رظنرد وا گنوچ دندنام زاب ا نداد باوج زا ی نی ۱

 دش لعتشم دوب مار هلبیق زا هک یزوب نبا ويلا منخ هاکتآ × دوب لداع ۲
 ب دوینیم ریلداع ادخ زا ارنتشیوخ کیچ زا دیدزک هخورفا بویآرب شبضغو

 دنتفاپین باوج دنچ ره هک ةهجنا زا دیدرک هنخورفا دوخ قیفر هبرب ششخو ۴
 دوب هدون كنرد بویآ اب نتنک نخ زا وفیلاو ٭ دندرش ی مرج اربویا انا ۽

 هس نآ نایز هک دید ويلا نوچ ما ٭ دندوب رتکرزب یو زا رمعرد ناشیا هکاریز ه

 یزوب لیتکرب نبا وهیلأو ٭ دش هنخورفا یخ نچ تا یباوج هام 4

 ترج نیسرت نیربانب « دینسوم اشو ء همتسه ریفص ربعرد نم نم « تفك نما نخ

 اھلاس تركو « دیوک نخ اهزور متنکو + مک نایب اش یارب : اردوخ یأر هک مدرکن

 ارناشیا یلطم رداق فو «تسه یجور ناستارد نکیل *دیای مالعا ارتکح ۸

 + دنمنیم ارفاصنا هک نارپ هنو هدنراد تکح هک دنتسین ناکرزب +دننجبم تناطف ٩

 نخ زا كليا + دون هاوخ نایب اردوخ یآر زین نمو هونشب ارم هک مموکیم نیربانب

 ٭ دیدرک شواک ارن ان ان جرم شوک ارامش نیهاربو « ه مدون را اش اب نتنک

 اروا ناخ ای هدزاس مزلم اربویآ هک دوب اشزا یک كنباو مدون لَم اشرد نمو ۲
 دزاسیم بولغم اروا ادخ «ماهدون تفایرد ارنکح هک دیئوکب ادابم * دهد باوج ۲

 اروا اش نانو ه تسا هدادن ےک د نایک ریز + ناسنا هنو ۶

 ناشیازا نو هدندادن باوجرکید نش ناریح ناشیا + داد مماوخن باوج ۵

 رکید هش تکاسو «دنیوکین نفس هکنوچ مكب ا ٭ دش عطقنم ٦

 یاری و هداد ماوخ باوج دوخ ةصحزازي نم سپ ب كنهدیمت باوج ۷
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 كنتب ارم نم نطاب حورو نیر زا هکآریز Ez ماوخ ناار

 یاهکشم لثو ه دشاب نشن حوتنم هک تسا یبارش لثم نم لد كنيا ۹

 هدونک ار دوخ یاهبلو ماي تحار تاتا + ککرتبتسا کلیدزن هزات ۲.

 اا یل مالک یدحاهبو « مان یرادفرط 6 5 نمزا اشاح × داد مهاوخ باوج ۲۲۱

 دهاوخ یدوزب ارم تلاخ او « متسین فراع زیما نم نا »: موک ۲
 »+ تشادرب

 ت

 مسو یس باب

 كنيا ركب شوک نم مالک یاعبو ان عاتسا ارم ناخ بویآ یا نکیل _ ۰

 یتسار قفاوم نم م لک هم کم مماکرد ماب زو همدوتکءاز دوخ ن د 4 ۳

 ارم ادخ حور +دوف دهاوخ قطنت صلاخ تفرعب ماعبلو هدوب دهاوخ ملق 2

 را ا دا كاا تح هام نتو ا نط د ا هو اهن ٥

 « متسه ادخ زا وت لثم نم كنيا *٭ تسیاب هداد بیترت ارم) تو شیو ا

 نم راقوو «دیناسرت دهاوخن ارت نم تبیه كنيا ٭ مالش هتشرس لکزا زین نمو ۷

 + مدینش ارت مالکز اواو هکر ایش کرد لیک ی کھا شا نک ۸

 وا كنيا * تسین یانک نمردو متسه كاپ نم « متسه ریصقنییو یز نم یک هک و

 ههو « دراذکیم نکرد اریاپیاپ × درایشیم دوخ نمد ارمو و ديو” نمرب 4 ۱۱

 باوج ارت نم «یتسین قداص وت رما نیارد ناه +دیانیم تبقارم اریاههار ۲
 ةهضبا زا « یئیانیم هضراعم وا اب ارج * تسا رتکرزب ناسنا زا ادخ اریز «ممدیم ۴

 ود هکلب هدنکیم کت هعفدکی ادخ اریز *دهدیف عالطا دوخ لاعا مه زا هک ٤

 نیکنس باوخ نوچ «بش یایوررد باوخرد  دیاین هظحالم ناسناو هعفد 0

 ی ا دفع باب ورد نخ رسیرد کیا کرک وس 6

 «دنادزکرب شلاعا زا ارناسنا ات × دزاسیم مخ ارناشیا دات ادباکیم خانا ۷

 اروا تایحو «درادیم هاکت نفحزا اروا ناج +دناشوپب نامدرمزا اررُیکتو ۸

 .ییاد با رطضاو « دیابیم شنزرس دوخ رتسپرد درد اب 3 ریشمس تکاله زا 1۹

 كاروخ وا سفنو «درادیم هورکم ارنان وا ناج سپ ٭ تسا یو یاهناوفتسارد ۰

 نید هک یو یاهناوختساو «دوشیف لید کش هدوسرف نانچ وا تشوک » ارفیطل ۲۱



 ۸٩ بواب اک

 كالم وا تایحو هدوشیم كيدزن ن یا هم راج ٭ تسا نیدرک هنهرب دشیف ۳

 هکارهجنا ات «دشاب لیوا هتشرف رازه زنم ET 0 + ناکدننک ۳

 - وه هدون حرت وارب اب هاکنان هانا یو تنم تسشاو اعضا ار +

 لفط تشوکزا وا تشوک × مادون ادېپ هرانک نم « ناعرب هیواهب نتفر ورفزا اروا ٥

 هدرک اعد ادخ دزن و دهاوخ دوخ یناوج مایابو هدش دهاوخ رتن فیطا

 تلادعو هدید دهاوخ ینامداش اب اروا یورو «دومرف دهاوخ ياعتسم اروا

 - تنگ دهاوخ تناوخ دورس نامدرم نایمرد سپ *دومن دهاوخ در واب ارناسنا ۷

 ورف زا ارم سفن + دیسرن نی نا را تاغاکمو « منخاس فرخ اریتس رو مدرک هاک 1۸

 اراهزیچ نیا هه كنيا + دنکیم نهاشم اررون نم ناجو هداد هیدف هبواهب نتفر ٩

 تکاله زا اروا ناج ان تینا اب هعفد هسو هعفد ود لعب ادخ ۰

 ه اف عامتسا ارم نش هجوتم بوی یا * دزاس رونم ناکدنز رونزا ارواو هدنادرکرب ۱

 ارزو کم « نب باوج ن یراد یر کا مار نخ نم ات شاب شوماخو ۲

 + مد میلعت وتب ارتکح ان شاب شوماخ هاشم چاک او + مزاس یربم | ارت ها وخ ۳9

 مراهچو یس باب

 نب نافراع یاو ءدیونشب ارم نانخس نایکح یا ٭ ت نک هدومن لکت وھبلآ سپ

asدیانیم قوذ ارماعط ماک هکنانچ « دنکیم ناحنا ارناتض شوک ریز  + 

 هتک بلرت کتو هام دوخ نایمردو ۰ 5 رابنخا دوخ یارب ارفاصنا

 نم اب فاصنا دنچره *تسا هتشادرب نمزا ارم داد ادخو « تسه هاکیب هک تسا
 oOo مار 4 ¬4 یص

 + تسا ری ذپان جالع نم تحارج مریصقتی دنچرهو « ماتش هدر کود تا ۹

 تقافررد هک ٭ دشونیم بنا لثم ارهیرخم هک «تسا بویآ لثم صخش ماك ِ

 ارناسنا تسا هتفک اریز ٭ دیانیم راتفر ریرش نادرم ابو «دوشیم كلاس ناراکدب ٩

 ارم تناطف نابحاص یا نا سپ سپ چدیوجم ارادخ یدنماضر هک «تسین نیاف |.

 هک از × دیا ملظ هک قلطم رداقزاو تک یدب«ه دک زا اشاح هدیونشد ۱۱

 دن اکرم اها وفا زی لک فا ده افا ف اتنا

 کا تاک + دزاسین فرخ ارفاصنا قلطم رداقو ه دنکین یدب ادخ هکیتسردبو رب
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 . Arبوبا باتک ۲۶

 وارکا ٭دشاب هدربس واب ارنوکسم جر ئ یا هک تسکو «هدون ضیونن واب ارنیمز ٤

 اي + درک ز اب دوخ دزن ارشیوخ ةخفنو حور رکا هدزاس لوغشم یوب اردوخ لد ٥
 اريا یراد مف رکا سپ + ددرکیم عجار كاع ناسناو هدنوشیم كاله ماب رشب ۱3

 ۱ دا ازا کیک ابا 6د نشو نش مالکز اوابو ه ونشب ۷

 دوشیم هتفک هاشداپب 51 * یهدیم دانسا هانکب ارریک لداع ااو «دون دهاوخ ۸

 ا ا کا هنوکچ سپ دیش ابیم ربرش هک نابیج ای ه یتسه مبل وت هک ۳

 یاهتسد لع ناشیا عیمج هکاربز ه دهدیپ خجرت ریتفرب اردنملودو ه دیانیفآ

 ارام هدنرذکیم لش شودم موق «دنریم بش فصنرد ٌهظحرد + دنایو ۲

 «دشابیم ناسنا یاههاررب وا ناینچ اریز *دنوشیم كاله ناسنا تسد هطساوب ۱

 ارنتشیوخ ناراکاطخ هک «ین توم هیاسو تسین یل +درکنیم ارشیاهمدق تاو ۲

 ۱ ۱ کیا قیر ار ریل ایت کیش اهن ۳

 رارق ناشیا یاجب ازنارکیدو « دکیم دروخ صفت نودباناروآروز + دیاب هکاب ٤
 دزاسیم نوکزاو ارناشیا هاکنابشو « دیانیم صخت ارناشبا لاعا هنیاره *دهدیم ۵

 دنا زا + ناکدنک رظن ناکمرد هدنزیم ارناشیا ناریرش یاو +دنوش 2 كاله ات

Eدایرف ات + دندوفن لمأت یو یاهقیرط هردو «دندش فرغت وا تعباتم  

 5 ملک دهد ا وا نوچ * دونشب ارن نانیکسم نافف واو «دننابرب واب ارریقف ۲۶

 ۱ وا هک تن کف ی اردو اکورد ور زانا بارطضارد

 ارموقو ه دنیاڼن تنطاس رجاف ناسا + تسا یواسم یناسناب هاوخ یتماب هاوخ 6.

 نایصعرکید مت فای ازس د 5ند ک یتیم زی یک یر راتفرک مادب ۷

 en مدرک اکر کاو هزومایب نبوت مین هک ار ناو *دیزرو م هاوخ ۲
aوت سپ « 4 یأر ۳  

 دنهاوخ نی تناطف نابحاص + وکی ینادیم باوص هاو هنم هنو نک رایتخا >

 فرح تفرعم ن نودب بویا هک *دونشیم ارم هک نیک کک ی رم ا رها کلب هتفک ۵

 کاربز «دوش هدومزا رخاب ان بوبآ هکشاک × تس لفعت یورزا وا مالکو هنری ۷

 نایمردو « دکیم دیزم ارتایفط دوخ هاکرب هکنوچ × دهدیم باوج ناریرش لغم ۷
  دیوکیم رایسب نان ادخ دضبو «دنزیم كتسد ام



۳1 

 Oo مم 7 4 س

 < < ےک

ATI TAS 

 ا نم یتفک هک «یرایشیم فاصنا ارن ایا × تفک لش ملکتم زاب وهیلآاو

 ماكا رتشب ب زبج هچ هبو ءدش دهاوخ نیاف هچ وت یارب 0 ٭ تسه رثلداع

 اهنا یوسب وت اب ارتیاتفرو «موکیم باوج ارت نم * تفای مهاوخ تعفنم
 واب یدرکه اکر کا دنرت دنلب وتزا هک اع هظحالم اركالفاو «نیبیو نک رظن

 هاکیبرکا + یدرک هچ یو یارب نخ رایج ئ ئاخر یک و «یدیناسر هچ

 یدرب وت ترارش * تسا هتفرک ارزیچ هچ ون تسدزا ابو « یدیشخ هج واب یدش
 ترتکزا × (دناسربم نیاف) مدآ نسب وت تلادعو ور وف نوچ
 E IS AAA OPTED رب دایرف اهیلظ
 ماهبزا " × دشخحم اهدورس EE اک نم ننرفآ ى

 «ناربرش کت بیسب سپ ٭ دشنجمم تکح نامنا ناکدنرپ زاو «دهدیم ملعت نیمز
 قلطرداقو «دونشین ارتلاطب ادخ اریز × دیانین تباجا وا اما دنکیم دایر

 روضحزد یوعد نکی » ۳ اروا هک یئ یئوکیم دنچره + دیارفہ هظحالم نأرب

 ی ما کباب ی بل امار عرب یا اعم ی

 تلاطبب اردوخ ناهد بویآ ةهضيازا »: دیانیف انتعا هانک ترتکبو « دنکیف هبلاطم

 + دیوکیم رایسب نانخ تفرعم نودبو «دیانکیم

 مشو یس باب

 یارب زآ اریز « مان مالعا ارن ان نکر ص ییدنا نم یارب +× تفك زاب وھیلآو

 ارتلادع شیوخ فو دروآ 0 ردوخ ع او را ادخ

 دو« دکیغ ت EL اعم اب 7 ٭ تسا رضاح وت دزن 7۴

 ۴ دهیم ارنانیکسم دادو «درادین هاکن عنز | ارریرش + تسارداق لقع توق

 دیاب ان یبرکرب ناهاشداپ اب ارناشیا هکلب «دنادرکیبنرب نالداعزا اردوخ ناشچ

 تبیصم یاهدنبب و هدنوش هتسب اهریجنزب هاگره اما + دنوشیم هتشارفارس سپ دناشنیم



E | e ۸۳ 

 اا ۳ E ناشیاب ارناشیا لاا ۱۱۹ فک افرا 5

 ات دیامرفیم رماو ه دکیمزاب بیدات یارب ارناشیا یاهشوکو چ دناهدومن رکت هکنیازا ۰

 وخ مایا ه دنیا ثدابع ارواو دئونشب نکا سپ * دنیا تشکزاب هاکزا ۱

 دنونشن رکا اماو + ینامداشرد اردوخ یاهلاسو درب تهارج بم تدا

 لفرد کین. اما *دربس دنهاوخ ارناج تفرعم نودبو هداتفا دنهاوخ غیتزا ۳

 ناشیا بدنیانین هئافتسا ددنبیم ارناشیا نوجو هدنیانیم نیخذ اربضغ دنرجاف 4

 تبیصم * (دوشیم فلت) نافساف اب ناشبا تایحو هدنریبیم یناوج ناونفنعرد ٥

 ارن سپ ٭ دنکیزاب یکنترد ارناشبا شوکو هدشخببم تاجت ناشیا تبیصب ارناشک ۲
 دازو هدوبین یکتت نارد هک عیسو ناکمرد .دزروایم نوری تبیصم ناهدزا زین

 فاصناو یرواد نکیل «یتسه رب ریرش کروادزا وتو * دشیم ولم یهبرفزا وت ضس ۷
E ۱۸ارت ا هدّربپ یدعتب ار ثخ ادابم شاب رذح اب  

 یاوف یا ی الطن « ىئ ۳ ماوخ با ات تلود وا × دزاس فرخم ٩

 رذح اب + دربیم ناشیا یاجزا رانا هک و شابم دنوزرا بش یارب + اریرکناوت ۳

ELSTادخ كنيا + ءداد حرت تبیصبرب ارنا ون  

 قیرط SEAS + دهدب ماعن وا لثم هک تسیک ه دشابیم لاعتم دوخ تّوقفرد ۲

 ۱ د در دانا رن دکب هک تکو ماداب هدرک ضیوغت یاب روا ۶

 نایمدا عیج  دنیارسیم نامدرم اهنآةربرد هک « وکر یکت اروا لامعا هک ش اب ۰
 تسا لاعتم ادخ كني * دنیای تهاشم رودزا | I سرا
 ابا یاهرطق هکآ کاریز ب درک ناوتن صحم اروا یاهلاس هرایشو TSS واو ۷

 ۔ در يم تدشب ارنا اهربا هک + دناکجم نا تاراخزا انار اهناو دکیما بذج ۸
 ۱۳ ها ک اک ایا دارم فا یاشار 6

 یاهفبعو هدنارت عکس ادعا اردوخ رون كنيا × دنادب اروا ةہیخ یاهدعر ای ۰

 2 ا اها هال رد اسري“ ۲۱

 + دزاسیم ا فدهرب | ازناو یوم قرب اب اردوخ یاهتسد * دشحم ۲

 هب دنه دیم عالطا AT یغاومو هدهدیم ربخ وازا شدعر ۶



Aff اک 

 متنه و یم باب

 یادص هداد شوک + ددرکیم كرم دوخ یاجزاو هدزرلیم نم لد زین نبازا

 را دوشي رداص یو ناهدزا هکا رثمزمزو هدیونشب !روازارآ

 9 ا ناز زا دعب نیز یاهنارک ات ارشیوخ قربو « دتسرفیم ناسا

 ات اراآ دش هینش شزاوآ نوجو (ED نر لکو زارابو ۰ دنکیم
 EE هدهدیم بیجت یاهدعر دوخ زاوآ ءازا ادخ اا

 شراب نینیخهو ه تفی نیمزرب دیوکیم ارفرب ریز + دروایم لمب مکین كاردا

 ات «دزاسیم نر تر + ارشیوخ روآروز یاهناراب شرابو ارناراب

 ردو هدنورین دوخ یاوأب شوحو هاکنا ×دننادب اروا لاعا نامدرم عیج

 یاهجزربزاو هدیایم دابدزک ؟ بوج یاهجزیزا +دنرکی مارا ارا شیوخ یاههشی
 اراهربا + ددرکیم دمت ابا ےس و هدوشیم هتسب خب ادخ فا + تدورب لاش 0

 تلالدپ اهناو_* دکیب ۳۹ اردوخ قرب باحتو دزاسیم نیکنس تبوطرب زین ۲
 نوکسم عبر یات یوررب دیابرف رما نا ها ره ات 7 ا وا

 یارب ای دوخ نیمز ةهجم اي هدنسراب بیدأت یارب ارا هاوخ + دنروآ لس ۱۳

 ب نکلمأت ادخ بیت لاعا ردو تسیاب ها عایتسا ارنب E + تمحر ا٤

 ا E EE مزع ادخ کیو یتسه ملم ایا 0

 هک وا هبي لاعازا اي « یتسه علطم اهربا ةنزاومزا ون : * دزاسیم ن راشخرد 7

 دابزا نیمز هکیماکنه هدوشیم کو یاهنخر هنوکچ هک +تسا لماک لعرد ۷

 هنر یا دام هک «نارتکی ار تلف یناوع زا تایر * ددرکیم نکاس یبونج ۸

 ا ی « تک مناوت هچ یو اب هک نب میلعت ارام + تسا رکیتسم نش ۱3

 نخ ناسنا ای «دوشیم هداد ربخ واب موک نخ نوج اي وز و ۲.

 داب ناشخرد رهپسرد دنچره دید ناوتی ارب تفا لاحو × ددرک كاله ان دیوک ۳۱

 لالج ادخ دزنو «دیایم لامشزا یالط کدنشخرد *دنک كاپ ارنا عیزو داب ات ۲

 «تسا مظع یتسارو تّوقرد وا «درک مناوتیف كاردا !رقلطم رداق * تسا بیم ۲۳
 وا اما هدنسرتیم وازا نامدرم اذهل + درک دهاوخن یناصنایب هکر یک تلادع ردو

 ` × درکنیف نالداناد عیجرب

Aaمم  

 و



  ATEبوبا بانک ۲۸

 متشهو یس باب

 ارتروشم اک × تئ هدرک باطخ Sl او

 ناسا زا کریو توک دا رات لعیب نان زا ۽

 من رکآ نک ناب ه یدوب اج مداهن داینب ارنیمز هکیتقو اع مالخا ارم می مانی

 ۳ و کم ناد کا دون شا اونا ک تسکع مزار ۵

 و ارشاهبواز كنس هک تسکو هدش هتشاذکز یچ هچرب شیاههیاپ +دینک -

 * دنداد نامداش ز زاوا ادخ نا ناو >و هدندوم مرت مهاب حص ناکراتس هکیماکنه ۷

 نوریب مر زاو تسج ردب گیت SAL دو دسم اهردب ار ایرد 5

 × متخاس ن E ار اغ کراتو . مدینادرک نا س ابل اراهربا هکیتفو 1 9

 اتاپ ات متنکو + مدون نیت اهر دو اهدنب او ء مداد رارق ها یارب یاس

 رع یادتباز | وت ایا + دوش هتشادزاب وت شکرس جا وما الا ردو هام زواجنو ايب ۲

 ۳۹ یاهنارک ات × یدینادرک فراع شعضوپپ اررجشو «یداد نامرف ارعص دوخ

 هددرکیم لدبم ماخریز لک لثم + دنوش نناشفا نازا ناریرشو هدرک ورف ۶

 هدوشیم هتفرک ناشیازا ناریرش رونو *دربذپم تروص سابل لثم زیچ ههو ٥

 هجم یاهقمعب ای «تش لخاد ایرد یاههمشچب ایا ×ددرکیم هتنکش دنلب یوزابو 7
 + يد ارتوم ٌةياس یاهرد اب « تسا تشژای وت یارب توم یاهرد ابا ا ۷

EET ۸مادکرون نکسم هار +ینادیم | رمهنیارکآ كب ربخ  

 اروا ةناخ یاههارو «یناسرب شدودح ارت ا ان × دشابیم اج تماظ ن 5 2 تسا

 رایسب ت تباهزور ددعو ه يدش ا رد هکنوچ ینادیم هتلا یا كرد ۲۱

 ٭ هدوم هاشم اركركت یاههنیزخو ه مش لخاد فرب یاهنزخم ۳ ×× تسا ۲

 قرط هچ × کنج و هلتاقم زور ةهجم « « شاد هاکن کنن تقو ةهجم | راهنا 6 +

 دور هک تسیک و یو یدو «دوشیم میسفت یئانشور ۲0

 نارد ی کیک زرب ان *یمخاس اههنعاص ةهج یت ط ای «دنک لیس یارب هناخ ۲+

 انار ناو (نیمز) ات × دشابن یدآ نارد : هکیناباپربو «درابب تسین ۷
 2 سو اا ھار نارا ارمزات یاهنلعوءدک رپ



 ۸10 ۳۸ بابا ی اک

 دن ا هدیه خو هدف دم لس لب ای RE هک

 مسومرد ار چ وربلا ةتطنم یاهجرب ایا » یانکیما ررابج یاهدب اب د یدنبیم رابرت ¢

 یاهنوناق ایا < یننپم یریھر ز وا تانب اب اژرکآهبید و یرواب تدرب اینا 8

 منابریم اهرباهب اردوخ زاوا ایا + ینادرکیم طاسم نیمزرب ارتا ای «ینادیم ارنا ۶

oكنيا دنیوکب وتبو هدنوش هناور ات یتسرفیم اراقرب ایا ٭ دناشوپب ارت اهبا لیس ات  

 ا E ̀ کک

 و اک اراک یا + کز تم سا «دوشیم عج ٩

 .دنکیم عجا ارنتشیوخ دوخ یاوامرد هکینبح * ینانیم ریس ارنابژ ریش یاهتشاو

a 3بار یزد ات  Saنوچ هدز  

 منو یم باب "

 یدیم نان ۱ اروهآ لمح عضو ن رامز ای ۳ ۱

 < ینادیما ا2ا دیا ایدی: درک یناوت باح دنواسیم لماک کاریاهام ابا ۲

 انآ یاههچب  دنوشیم خراف دوخ یاهدرد زاو «دنیازیم ی

 رخ هڪ تسک + دندرکیفرب اهما دزنو دنوریم «دنکیم رم نابایب رد نش یوق

 نستوه رھ اب از رو یاد کک کو اے ا کاک ۸ اریشحو

 ءازهتسا رش یاغوفب + مدینادرک وا نکسم اراز هروشو «متخاس وا هناخ ارنابایب

 هنوکر هو « ت « تساوا هاکارچ اهرک نیاد ٭ دربکیف شوک ارن و شورخو «دنکیم
 تارو دزن اب « دیان تمدخ ارت 6 هر ر وک ایا

 9 راهیداو ای هتسب یناوت رایثب شنامسیرب اریشحو واک ایا * دریک لزنم ۰

 اکو مدرک یهاوخ داتعا وارب تسا مظع شوق هکنیازا ایا × دون دهاوخ وزام ۱

 دز زاب ارلوصحم هک درک یهاوخ لئوت وارب ایا × دون یهاوخ هلاوح واب اردوخ ۱۲
 وا لابورپ اماو هدوشیم كر یداشب غرمرتش لاب + دنک عن تهاکنیزخ ازناو 1۲

r^ 2 

0 

 دزد ملل



 ؟. پویا باتک ۸۳3

 ربا كاخ ی اکور ربو «دراذکیماو نیمزب اردوخ یامخن کاریز د تسین قلقل لئم 6

 لایاپ اراهنا ار شوحوو هدرشفابم اراهنا اب کد کیم شومارفو ٭ دکیم مرک ٥

 لطاب وا تدحم هدنتسن وا نازا ایوک هک دکیم یخ دوخ یاب اب × دنکیم 1
 اروا تناطفزاو « هنخاس مورح تکحزا اروا ادخ اربز + دوشیف فّسأتمو تسا ۷
 ءازهتسا ارشراوسو بسا هدکیم زاورپ یدنلبب هکیماکنه *تسا هدادن یبیصن ۸

E ebلازم از رب جلنادرک سلم لای روا ندرکو  

 تقزا هدز اپ یداو رد » تسا بیهم وا مش شورخ «دروآ زیخو تسحب رط 1

 ناساره هدرک ع 2 دور نوریب,نافلسم ةلباتبو «دیانیم دجو 9 ۲

 ننشخرد "نینو «دنکیم كجوارب شکرت + ددرکینرب ریشش مدزاو هوس ۳

 ٭ دتسي ایمن کد اک نوجو « ددرونیم |رنیمز ضیغو مشخ اب ٭ قارزمو ۲

{oشورخو ه دنکیم مایشتس اغا نودزا ارکنجو «دیوکبم هه هه دوش هلخاون انرک هکیتقو  

 بونج فرطب | ردوخ یاب هدربیم نیهاش وت تکحزا یا * اراغوغو نارادرس ۲

 دنلب یاعت | او ا دوعص باتع وت نامرفزا ۳1 × دنکرم نهب ۷

eذالمربو زین شرب  دزاسیم یوم نش نکاس ضرب  Eایناز ا  

 « دنکمیم ارنوخ شیاههچ * درکنیم رودزا شاشجو «دروایم رظن اردوخ كاروخ

Ir۲ تسا اجنا وا  

e 
 همصاتع ا نک هلداع ابا *تفک اربوبا هدرک رزکم دنوادخو

 ارتنوآدخ بویآ هاکنآا  +دهدب باوج ارنا دنک هجاحم ادخ اب کیک هدیان
 اردوخ تسد « مد باوج هچ وتبو متسه ریفح نم كنيا لک داد باوج

 ماوخنو هبنرم ٍِِ لب هدزک مماوخن رازکتو متفک هبترم كلي + ماهتشاذک ماهدب

 اردوخ رمک نال نالا + تنکو درک باطخ دابدرکزا ار بوبا ا دنوادخ سپ *دوزفا ۷

 « یئاڼیم لطاب زین ارم یرواد 5 نک مالعا مو عاغیم ا هدنبب درم لثم ۸
 مال قوقاب اتعلب لی ارج ابا یا لداع ارنتتیوخ ات یزاسیم مرام ابو ٩

 تّڙرعبو « نب تنیز تمضعو لالجت ارنتش وخ نالا + درک یناوت هر ۱.

aو #  



 ۸۷ ٤ل بویا باتک

 7 ۳ لا کتک یو ریز دز ةف تدیش ارا نیس تک

 یاجرد ناریرشو هزاسب لیلذ ارواو نکر ظن تسارّکتم هک هرب هتزادناریزب اروا ۲
AAین یاجرد ارن اشیا یاهیورو هان ناپ كاخرد م هاب ارناشیا + نک لاباپ ن  

 تاج ارت تتسار تسد 4 5 هدرک مه اوج القا وت برج نبات تیم ا
 × درو واک لش ارفلع 5 Eê : اب اروا هک تومیهب كني *داد دناوت

 اردوخ مد × شکش یار رد یو اناوتو هدشابم شرمکرد وا :ترق م ا
 لغم شیاهناوختسا + تسا نی مم شلر یاهکر « دن ابنجسم داز نی دج ل 1

 ادخ عیانص لضفا وا +تسا فا یاهریت لثم شیاضعاو « نیخنرب :ياههلو 6

SEهفولع شیارب اهوک هکیتسردب * تسا هداد واب ارش هیرح دیرفآ ارو  

 او ریو وک یزاب اریص تاناویح نیا بارد هدنایوریم ۲

 دناشوپم دوخ ٌهیاسب اروا راک یاهنخرد + بالخ ردو رازین ز هیاسرد دباو ۲

 ۱ نکیل دکیم نایفط هناخدور كنيا +دیانیم هطاحا اریو رهن یاهدییو ۳

 تسنارکن نوچ یا * دوب دهاوخ نیا دوش هنر شناهدرد مرا هچرکاو هدسنیف 6

 چ تقس ناوت بالق اب اریو ینی اب درک, ناوت اروا

 TT لھچ باب

 ید ایآ درشف یون نایسیر بنی ای «دینکیناوت بالق ابی اب
 دایز عرش وت دزن وا ایا ٭ تفس یناوت اوت بالق اب ارشاهناچ اب دیک دات : راهم وا

 اي « تسب دهاوخ .دع وت اب یا + تفک دهاوخ وتب مالم نانخم اي «دومن دهاوخ

 اب هدرک نایت یرای کک ل اب ایآ + تفرک یهاوخ ییاد ی کدی یا ا

 دنهاوخ دتسو داد وازا (نادایص) تعامج ایا ٭ تسم یناوت دوخ نازیک یارب اروا

 وام a اروا تسوپ ایا + دوم دنهاوخ مسقن نارجات نایمرد اروا اي هدرک

 یراذکب وارب اردوخ تسد رکا ٭ نارک یهام یاهفاطخ اب ارشرس اب ہ درک یناوت
 ۱ AN + درک یجاوخن رکیدو تشاد یماوخ دایی کنج

 اروا هک تسین رّوهتم ردقنبا یک + دوشیف نکفارد یور هب هب یدآزین شتیور 1

 یزیچ همت تفس کیت ےک حساب نک روضحرد هک ا کنار ۱

 © EA تا ص

 ےہ => < ےل



 ٩۳ بویا بانک ۸۸

 : رو 0 یا ناواتسا ناسا زبون چھت ماتر ی ابات هداد نم ۳
 × داد ماوخ ربخ وا بیرت لاجو توربج زاو ۰ شوماخ شیاضعا

 شنادند فص ود نایمرد هک تسیکو «دوبن دناوت زاب اروا سابل یور هک تسیک ۴

 كانلوه شیاهنادند “یاد هدبانکب ۱ ار شامریچ یاهرد و × دوش لخاد 11

 رکیدکی اب ٭ تسا نش لصو کم رم ین وارخف شروآر وز یاهرب س ٭ تسا 5

 قو لصو نانچ رکیده اب چ در ذکی اهنآ نایمزا داب هک «دنانیسچ نانج ۷

 ۱ ناشچو « ددرکی عطاس رون وا یاههسطعزا * دنوشین ادج هک دنتصتلم مابو ۸

 < دوم سرب شتا یاههلعشو «دیایم نوری ایلعشم شناهدزا × تسسارجت یاهگلپ لہ ۹

 هدخورفا اهرکخا وا سفنزا + لینابو هنشوج كبد لثم « ءدیاببر دود وا یاهتییزا ا ۳۱

 تبیهو «دراد نمیشن توق کر 1 نوریب هلعش شناهد زاو «دوشیم ۳

 سم یوربو « تسا كېپسچ مم وا تشوک تاقبط دیانیم صقر شیور شپ ۴

 کا ھا نیریز کلنس دمو « تسا کیت كل لثم شاد + دوشیف كرم هک تسا ۵

 + دندرکیم دون فوخزاو هدنوشیم ناساره نادنمورین دزيخرب وا نوچ + دشابیم ٥

 لس یفآ هلرج 4 یاررسهنو مزیت هو هدنکین نر وابریشمش رکا ۳

 یاکنسو هدهدیف رارف اروا ناک یاهریت ٭ نیسوپ بوچ دننام ارجنرب و «درامشیم هک ۷

 قارزم تکرحربو «دوشیم هدرمش هاگ لثم دومع + دوشیم لدبم هاکب وا دزن نخالف ۲٩

 ٭ دنکیم نهب لکرب ارپ نودرکو « تسا زین لافس یاهراپ شریز رد * ددنفم ۲,

 × دنادزکیم ناراطع هیت اپ دننام ارایردو هدناشوجم كيد لم اره ا

 + دنربیم ناک ومدیفس ار هج هکبعونب «دزاسیم نابات شیوخ بتعرد ارهار ۲

 دنلب زیچ رهرب ٭دشاب نش تيرفآ فوخ نودب هک «تسین وا ریظن كاخ یوررب ؟؟
۳ 

 ۸ یتسشنا هاشداپ نگر تاناوبح عیقربو دکفایم راظن

 مودو لهچ باب

 ۳  یتسه رداف زیچ رهب هک منادیم تک هداد با اوج اردن :وآدخ تاب

 هاب نم نکل «دزاسیم ین ملعیب ارتروشم هکت سک ٭ دون ار و

 شا بت ے نمأت ونشب نال ٭ متسنا دیو دوب نم لفعزا قوف کیامزیچم . مدوم رکن مدیمهفن



 ۸۹ ت )تاک

 «مدوب تینش ون هرابرد شوک ندینشزا + نب میعت ارم مانیم لاو وتزا « م وک نخ
 لاخردو «مراد TT ارت نم مثچ نالا نکیل 7
 هتک یمن اب ان :انضسنیا دنوآدخ هکنیازا دعب دش عقاوو ¥ مانیم هبوت رتکاخو ۷

 تب

1 
۱9 

11 

 نم هنخورفا تقیفر ودربو وترپ نم ۳ کا قایبت ز زانیل هب دنوآدخ دنو ادخ دخ هک دوب

 تنه لاح سپ + دینکن بویآ ماكنب لثم تس تا ا نم هرابرد هکاریز

 یناخوس ینابرق هتفر بویآ نم نب دزنو نر دوخ یارب جوق تفهو هلاسوک
 و ۲

 اروا هک ریز ۳ دها وخ اعد اش ةهع بویا ماكنبو دینار دک نتشيوخ ةي

 نم ار هکنوچ ماسرب امشب ارایش تقاخ شاداپ ادابم دومرف ماوخ ياعتسم

 يوش ددلبو ینایبت زانیلآ سب + دیتنکن بویآ ۽ مالنب تم تسا ت تار غمت

 دنوآدخو دندون لع دوب هدومرف رما ناشیاب ا هکیعونب هتفر فان رفوصو :

 تبیصم دنوادخ دنوآدخ درک اعد دوخ باحا یارب بویآ نوچو + دومرف باجتسم ارب

 × دومرف اطع دوب هتشاد شېپ ی نادنچ ود بويا هپ دتوادخو تخاس رود

 شاهن اخرد نا یو دزن شیدق نایانشآ یاجو شنارهاوخ هو شنارداب عیجو

 تیزعت دوب نیناسر واب دنوآدخ هکیتبیصم ام هرابرد ارواو دندروخ نان یو اب

 نن وات و بعدا ابن اللس ةقط قلی نسکر هو طارت يلبا کر مو کک داو ناتبک
 رازئشو دنفسوکرازه داهج دو وا لزار زا رد ایا

 ۱ رم ° E a بیپ ت EF ص ۰۰

 نیمز یاع ردو *داهن مان كوفهنرف ارموسو هعیصق اربّودو همیب ارلوا رثخدو
 ۰ ن

 نایمرد ارناشیا ناشیا ردیو دندشن تفای تروص وکین نانز بویآ نارتخد لثم
 ناریو دوم لاکدنز لای لفجم تصابوبا نازا دعیوم# داد نوا ناشنآرفارب

 ۲ را 3
 نش دروخ اسو رپ بوبا سپ ٭ دید مراهچ تشب أت اردوخ نارسپ نارسبو دوخ ۷

  تفأی تاثو



 ی

 زر

o ۳ ۰ A 41 

 تک

 ےھ

 و باتک

 داود روبز يعي

 لوا در ومرف

 ردو «دتسیا هن ناراکهاک هاربو دورن ناربرش تروشب هکیسک لاماشوخ
 « تسا دنوآدخ تعبرشرد وا تبغر کلب را كنیشن هن ناکدننک ءازهتسا سلچع

۰ ۲ 2 5 

 با یاهرپن دزن نناشن یتخرد لثم سپ چ دنکیم رکفت وا تعیرسرد بشو زورو

 رهو ET 6 و كه كیم شسوم رد اردوخ هویم هک هدوب دهاوخ

 هک نهاک لغم هکلب هدنتسین نینچ ناریرش وب دهاوخ ماجنا كين دنکیم هچنآ
 ناراکهاک منو «داتسیا دنهاوخن یرواد رد ناریرش اذهل دک تک رپ ازنآ داب
 55 رام لو ید ارالداع یی دوا دخ اریز سم

 مود رومزم

 نیز ناهاشداپ + دنکیمرکت لطابرد فتاوطو هدنا هدون شروش اهیتما ارچ

 هک هوا جسم دضب و دنوآدخ دضب ء دنا هدون تروشم مهاب نارورسو دنزیخهرب

 A × مزادنیب دوخزا از ارناشیا یاهریجنز و «میلسکب ارناشیا یاهدنب

 دوخ شخرد ءاکنا + دکیم «ازهتسا ن راشیارب دناودخ دد تسا هتسشن

 ۳ اس دمارخ هتها ار اشیا شیوخ بضغبو ءدرک دهاوخ ا

 مکیم مالعا ارنامرف + نویهص دوخ E کم «ماهدرک بصن 4 5

 نززآ ٭ مدرک دیلوت ارت زورما یتسه نم رسپ وت «تسا هنک نب دنوآدخ

 ماوخ وت كلم ارنېمز یاصقاو هداد مماوخ وت ثاریب اراهتماو نک تساوخرد

 رو رامارکب زوک ءزوک لثم «تسکش یماوخ نینهآ یاصمب ارناشیا +دینادرک



۱۰ 

۱ 
1۲ 

n 4 ¬4 ص 
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 ۸۳۱ کیک تاک

 + دی درک هّبنتم ناهج نارواد یا ا٤ دیا لقعت ناهاشداپ یا نالاو چ دومن یهاوخ
 داش دیس وین ارش × کیتا یداش زرل اب دک توا سرت اب اردنوآدخ

 هدوشیم هتخورفا يدناهب وا بضعغ )ریز « دیوش كاله قیرط زاو « دوش كانبضغ

 + دنراد لکون وارب هکینانا ةه لاح اشوخ
 ِن

E 

 درک رارف مولاشبا دوخ رسپ زا کیتفو دواد رومزم
 و دنزیخهرب نم دضب یرایسب و یا

  e : Eناو سل  1 I.دزن دوخ زاو

 ده دیم تیوقن ام تو ریز ا مفر باوخم ×  Oر
 یاد ن دنوادخ اینا هتست تفص نوماد درک ادرک هک ه دیسرن مهاوخن

 و 0 نم  eهو  ER٭ یتسکش ارناریرش « یدز

 مراهچ ررمزم

 دواد رومزم هراتو ۱ ی تا و درب ناشار الا هاو

 .تمعس و ار CEE «امرف اوسم ارم ناو نوچ نم تلادع یادخ یا

 الج یاب اپنانا نار فا یا ج ب ازم یاعد هدومرف مرک نمرب ءیداد

 ما × هالس دیللط دیهاوخ ارغورد هتشاد تسود ارل اطبو «دوب دهاوخراع نم

 ما وخم ار وا نوچو تا جز رب ۳ یارب , ارحماص درم دنوادخ هک دینادب

 دوخ یاهرتسبرب الدرد « دیزروم « اکو دیریک مشخ + دینش دهاوخ دنوادخ

 دنوآدخ رب و «دینار نکا ارتلادع یاهینابرق ا ا شوماخو دیک گفت

 تم و E یا ا د و



 2 ¬“ ےم

Oo 

 > < ت

 1 و ه ریمازم باتک ۸

 طقف وت هک ریز مورد م باوخنو مسخ ی یتمالسب ٭ دیدرک نوزفا ناشیا مربشو

 + یزاسیم نکاس نانیمطا رد ارم دنوآدخ یا

 م رومزم

 دواد رومزم « هخفن تاوذرب نایتغم رالاس یارب

 هاشدای یا + امرف لمت Es «نب شوک نم ناب دنوادخ یا

 دنوآدخ یا کیم اد رت درن کاریز IEE مدایرف زاواب نم یادخو

 کیم هناا اوت دزن (اردوخ یاعد) نادادماب هدینش یهاوخ ارم زا ۳ .راهاکعص

 os یشاب بغار ترارشب هک یتسین یئادخ وئ اریز + منکیم راظلناو

 ناکدننک تلاطب ههزا ه داتسیا دنهاوخن وترظنرد نارکتم دش دهاوخن نکاس

 هلبح و ینوخ صخت دنوآدخ «تخاس یهاوخ كاله رن ابوک خورد * یککیم ترفن
 «دش ماوخ لخاد تاهناخم وت تجر ترثکزا نم اماو +درادیم هوزکم ار رک

 ببسب دنوادخ یا +دون هاوخ تدابع وت سدق لکیه یوسب وت سرتزاو

 × نادرک تسار نم یور شپ اردوخ هارو هان تیاده دوخ تلادعب ارم مانمشد

Ssناشیا یولک «تسا ترارش ضع ناشیا نطاب «تسین یتسار ناشیا  

 ا o :اشیا ادخ یا *دنهدیم الج اردوخ یاابزو «تسا هداشک ربق

 هکاریز زادنا رود ارناشیا ي ,NAE IK ه دنتفیب دوخ یاهتروشم ببسب

 دنهاوخ غرت و درک دنهاوخ یداخ تنالکوتم * ههو + دنا هدرک هنف وت رب

 دجو وترد «دنرادیم تسود ان مسا هکیناآناو « یتسه وت ناشیا ءایلم هک اریز هدوم

 اروا هداد یاوخ تکرب اراداع درم دنوآدخ یا وت اریز دون دنهاوخ

 + دون یهاوخ هلعاحا رپم لثم یدنماضرب

 منش روبزم

 دواد رومزم « یناٹرب راتوا تاوذ رب ناینغم رالاس یارب



 ان ۷ ییمازم باک

 دنوادخ ,6ا ون سپ « تسا ناشیرپ یلذقب نم ناجو * تسب طضم مياهناونتسا

 تاجن ارب شیوخ تجرب ۰ ہد صالخ ارفاجو نک عوجر دنوادخ یا » یکب ات

 × دیوک دج ارت هک تسیک هیواهرد هدنابیف وت رکذ تومرد هکاریز + شخ

 e e E مانام ت 5 ةلانزا

 e كینش ۳ برکراوآ | دنوادخ ا هر رود نزا نار هه یا

 هه ۲ دوم دهاوخ تباجا ارم یاعد دنوادخ ه تنا لیئش ارم هاا دنوآدخ

 دنهاوخ لب نیکان نینادزکربور هدش دنهاوخ ناشیرپو لح تدب منانشد

 ٭ دیدرک

Ez 

 ینیماینب 2 نان ببسب دیئارس دنوآدخ یارب ارنآ هک دواد دورس

 + ناهربو هد تاج ارم مناکدننک بقاعت ههزا «مربیم دادن تر هم یاد یا

 هب یا +دشابن نهد تاجنو دزاس دروخو هدردب ارم ناج ریش لثم وا ادابم

 نشود هرم لک آب دع اذ طرا تین درد وک او مدرک ارتا یا نا اع

 بقاعت ارماج اب ٭ مدوخ جارات اردوخ نشد بس یبو « مدرک یدب و

 كاخرد ارل الجو « دنک لایاب نیمزب ارم تأیحو -دزاس رشد ا ,دک

 « وش دنلب منانشدرهق ببسب زیخرب دوخ بضغرد دنوادخ یا # هالس دزاس

 « دنیایی ون درک ادرک اهتما عمج م * هدوبرف رما اریرواد هک یا وش رادیب نم یاربو

 دون دهاوخ یرواد اراهتما دنوادخ » امرف عوجر یلعا ماقب ناشیا قوفربو

 ناریرث یدب +6دب داد ارم تسا ِ هک لاکو تلادع یفاوم دنوآدخ یا

 لداع یادخ بولقو اهلد نک ناما اریز نک رادباپ اراداعو دوش دربان

 _ِ ی هک شان ضرب ریش ا

 کک وا یارب و ر i هینکا ی دهاوخ ز هم ٩

 ف

 نتسبا تلاطب هب كنبا + تسا نیادرک رو هلعش ارشیوخ یاهریتو ههتخاس ارم
53 



 ۶ 22 کا

 یاقرد ون تسا دی هج ا ا دک ماا

AREو ۸ ریمازم راک  

 هدومن دوک ارناو دنک نفح * تسا تیئاز ارغورد تیدرک هلماح لظبو «نش

 وا متسو « تشکرب دهاوخ شرسرب وا مظ × داتفیب دوخ تخاس هک یهاچ ردو

 هتفگ ماوخ دح شتلادع بسحرب اردنوآدخ 4 دما دهاوخ ورف شقرفرب

 × دناوخ مناوخ جست ار یلاعت دنوآدخ مماو

 مته روم

 دواد رومزم « تیلجرب ناینغم رالاس یارب

 ۱ ا كرار رر ناکدزک,نابز ازا ههدزاذک اپا

 هک رک ١ کن وت ا نوچ + ینادرک تکاس ۱ رتنریک ماقتناو نشد ات «یداپ

 1 ناستا نمی % ا وت هک اکراتسو های و E یا ص

 ۱ ات افرا ارزو ناک درا راک ا یو هافروا ادای اروا

 تسد یاهراک رب اروا ٭ یدراذک وا رس رب ارمارکاو لالج جاتو ۰ ینخا

 ناواکو نادنفوک «یدان یو یاب ریز ارزیج ههو 2 تدوخ

 فی هچ رهو ءا هیت نایهامو اوه ناغرم « زين ارارمص ماو .اعيمج

6 

 دواد رومزم ه نیل تومرب ناینغم رالاس یارب

EREتفک مهاوخ دمح لد یا  » Eدرک ماوخ ناب ارت تب ایک  « 

 ماند ج ره دیارس ماوخ لاعتم یا ارت مات « دوم ماوخ دجوو یداش وترد

 تا سر دج دنهاوخ كاله وت روضحزا نیزغل هاگنا هدندرک اب بلقعب

 ارناریرشو دوف و اراهتما + ةتسشن دنسمرب لداع رواد « یدرک نم ٰیروادو

 یاپبارخ نش تسین نان ی چ دابالادبا ات هدرک وع EE مان « هخا كاله

 نکیل + دیدرک دوبان امن سن ینح هتخاس ناری و اراهرهشو ءدنآ نیدرک یدبا

 هتشاد اپ, یرواد یارب ارشیوخ تختو - دابلادبا ات ا تینا
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 ۸۰ ایر سازم باک
 س ر تست سس سم —

 داد یتسارب اراهتماو «درک دهاوخ یرواد تلادعب ارنوکسم عبر واو * تسا

 دللب ةعلق «دوب دهاوخ ناکدش هتفوک یارب دنلب ٌةعلق دنوآادخو + داد دهاوخ

 اریز «تشاد دنهاوخ لکوت وترب دیساشیم ارت مان کیناناو × یکنت یاهنامزرد

 هتسشن نویهصرب هک اردنوآدخ * هدرکن كرت زکزه اردوخ نابلاط وت دنوآدخ یا
 ماقتا هک وا اریز + دیئان نالعا اهموق نایرد اروا یاهراک هدیارسب تا

 ساو کو و دايو be TE اشا معما )نوح لر

 هک یا «نکفا رظن ملک ی دوخ ناصخزا هک یلظب هدومرف دنوادخ یا

 یاهزاورد رد مک نایب ارت تاست مه ٭ یتسه توم یاهرد زا نم "تنزارغارب

 دوخ دندوب نک هک یجاج اھتما ٭ دون مهاوخ یداش ون تاجنرد « نویهیص رتخد

 نیناسانش اردوخ دنوادخ | دم راتفرک ناشیا یاب .دنندوب هک هکیمادرد «دنداتفا

 نویاج ا نیدرک راتف مادب دوخ اوبر 6 درک وام شا

 + دنکیم شومارف ارادخ هکیئاهتما عیمجو « تشکرب دنهاوخ هیواهب ناریرش * ءالس ۷

1۸ 

۹ 

۲. 

 < ےن

 ٭ دوب دها وضع عیاض دا ات ناییلح دیما «دش دها رج شومارف هشیه ی

 + دش دهاوخ یرواد ون روضح اهتمارب ءدیاین بلاغ ناسنا ات دنوآدخ یازبخرب

 < الس دنانتسا هک ابتما ۳ » ناک لوک E 9 دنوآدخ یا

۳ RE 

 + یکی ناهنپ کنت یاهتقورد اردوخو «ءداتسیا رود ارج دنوآدخ یا

 a EEE و د هرس رک رکتزآ

 E CS هکناو < دک رع درک ین تام

 و تساوخزاب دیوکیم دوخ رورغرد ریرش « دنڪيم تناها
 ماکحا هتسا راوتسا هتک وآ یاههارا * تسین یاذخ هک تسنیا وا یاهوق

 هنک دوخ لد رد + دراشیم چ اردوخ نانشد هه «تسا دیعب و دنلب واز وت

 زا وا نهد + دید مهاوخن اریدب روذب روذو «دروخ مهاوخم شبنج زکره یسا

 تاهد یاهنیکرد *تسا هاکو تقم شنابز ریز «تسارپ ماظو رکمو تنعل

 قارب تانک ارب ناتو مک یار
 و
3 



  ATTوبا مار بلاک ۱۲

 کُن دوخهشیب رویم لکا ی ئاجردا تسا

ESدوشیم نوبزو هتفوک سپ + دزاسیم راتفرک نیشک دوخ مادب ارریقف » 

 9و شومارف ادخ تنک دوخ نود + دنتف ایم وا نارایج ندر نیک اسمو

 ادخ یا زیخرب دنوآدخ یا +*دید دهاوخن زکرهو هی اشبا رد شوراها

 هد را ارش اما نکس نزم رفا راکم «زارفارب اردوخ تسد

 تفشمرب وت هک اریز ید هتبلا + درک یهاوخن تساوخ زاب ون « دیوکیم دوخ لدرد
 ماست وتب انکم انا تافاکم دوخ تسدب ات ه یرکنیم مغو

 اا کسب ارراکهاک-یوداب ۲ سه وت نامیتب راکددم ه تسا هدرک ۱

 ته

2 

¥ 

5“ 7 

an 

 مج چه

 ۱ ۲ اچ ادادو ابرو یایمارتا اک ترخو اهشناارعزا
 :هدرک تباجا اون انیکسم تلتسم دنوآدخ یا * دش دنهاوخ لاله وا نیمززا اهتما

 ۱ رناکدش هتفوک و نایبتی ات ٭ ةتفرک اف | اردوخ شوک و دوم راوتسا ارناشبا لد

 « دناسرتن رکید تسسا نیمز زا هکیناستا « یک یسرداد

 مدزاب رود

 دواد رومزم تم رد ارت

 ا رم لئم «دنوحم ماج ارچ ماد لکون دنوادخرب
 رد نالد تار رب ات ہدنا هداهن نب ارریتو دنشکیم ارناک ناریرش كنيا اریز
 دنوادخ چ دنک هچ لداع ا مدهنم ناکرا ک ارز * دنزادنیب ییرات

 یاهگلپ درکنیم وا نامشچ «نایسارد دنوآدخ ¿ یمرک و ت تسا دوخ سدق لکیه رد

 لظو ريرشزا اماو هدنکیم ناحنا ارلداع درم دنوآدخ + دیامز 1 ی یب کو
 داراب دهاوخ فن )کم شتاو اهماد ریرشوب دردم ترفن وا ناجی ود

 ارتلادعو تسا لداع دنوادخ اریز + دوب دهاوخ ناشیا ٌهلاب هصح موم دابو

 * دید دنهاوخ اروا یور ناتسارو «درادیم تسود

TE 

 دواد رومزم هیناغ رب نایتخمآرالاش یاب



Vv 

2 

AY ماا 

 لدو سولپاچ یاهبل هب فر عورد رکیدکیب هه + دنا نیدرک بابان مدا
 رهو ار ةنم ارسولیاچ یاهمل هه دنوادخ + دنناریم نس قفانم

 یاهبل « ما ما یم بلاغ ااو ا کی هک ارینابز
 تراغ بسب دیوکیم دنوآدخ بدشاب دنوادخ ارب 4 هک تن دیک تو

 ایوب دیک دا بانو اغار واو ۰ . مزیهرب نالا نر لانه اد

 هک ی E الک دنوآدخ مالک + تشاد ماوخ

 نیازا هدون یارخ تظفاح ارناشیا دنوادخ یا وت * تسا نش كاب هبترم تته

 هو تار نام نار یر فور هاو فا دالادا اتو هتبط
 سس

 ۲ 3 وشیم كنب مدا ترد تا

 مخدزمس رومزم

 و ملا ار
 ارش EGS یکی مات ارم لی کدوم

O۰ ا ۰ 1 2 ۹ ۰ ۰ € ۰  = 

 ات «دوب دهاوخ م 2 ورا ر مد ردو مکب ڪرو ڪه دو ر ر ات + دیشوپ
 ۱ ۲ م ۱ ۰
 باسما نم ید « هی کا × دوش ا نفرب 5 2

 د رڪ کوی ه هوم ا ×× دنیا ا اک 7

 ر 7 ۱ ۳ 7

 هک ریز . دناوخ مهاوخ دورس دنوآدخ دخ یارب ٭ درد دهاوخ یداش وت تاجنرد نم

 اا هدوم ناسحا نگ

 مدراهج نرم

 دواد رومزم ة نر اینخم زر الا هکادرب

 2. مه دشاق اردوخ ی اهراک < دک مک ترم در و

 هب ان تخادنا رظن دا :E ناسازا هلن و , ری رسند یراکوکیو د ا

 دیا مک 6 ماب ور ۲ هک + تسه یاد بلاطو فی 9 ا

 م ی: تسین یراکر کیت
 ارم موق هک « دنتسه تفرعم ت .راراکهانک هاب ی



ATA۱1و ۱ ریمازم باتک  

 ناشیا رب سرت هاگنا + دنناوخ ین اردنوادخو هدنروخم نان هکنانچ دنروجم

 هدیزاسیم لجخ نیکسم ا نالداع ةقیطرد ادم ایز هدش لونسم 7

 م 4 سس

 ج td بسا یه

0 

 هدشیم رهاظ نویهص زا لیئارسا تاجن هکشاک + تسوا یا دنوآدخ هکنوچ

 دون دداوخ دجو بوثعی » دنادرکرب ارشیوخ موق ٌیریسا دنوآدخ وج
 دنور دهاوخ نامداش لییارساو

 مهدزناپ رومزم

 دواد رومزم

 اکی هک تسکو ا همش رگ کت سک دنوآدخ یا
 شیوخ لد ردو ء دروا اجب اریلادعو دداا کالانش بیک هک درک کا

 وتو دکن یدب دوخ ًةياسهبو «دبانن تبیغ دوخ نابزب ا وک تسار

 2 ا دترظن درک 3 دیاين لوح ارتمذم شیوخ براقا هراب

 ریخت ۳ ب ف و هدرادیم مرکم دنسرتیم دنوآدخ ز زا هک ارپ نانو

 ۱ ۱ دک هاگیرب هوشرو دهدین دوس اردرخ نش دهیم

 + دروخ دهارتش شب :یج دام دا ات

 مهدزناش رومزم

 دواد موتکم

 ون متنک اردنوآدخ + مرادیم لکوت وترب اریز هامرف تظفاح ارم ادخ یا

 دنا نېمز رد هکیناسدفم اماو وت زا ریغ تسین نم ینوکین « یتسه نم دنوادخ
 (یادخ) بقع هکینانا یاهدرد * تسا ناشیارد نم یشوخ اک «نالضافو

 مان کلب ھه تی ر مھاوخخ ارن ات ییوخ یایاده نر دنب اتشیم 9

 هعرق وت ۱۳۱ OTE + دروا وا مار مایزب ارناشیا

 نیسر نب یهب ثراریم ه داتفا شوخ یاپیاج نم ۰ یااههلمخ * یراذیم 2

 یی ارم ملق زین هاکنابش ه ماوخم كرم دون تج ڪا EE اا

 اه شا ام کوچ ه مرادیم دوخ بی 2



٩ 

 ۸3 باس باک"

 هد ۳ الجو دکیم یداشلق یر ,سازا ر ما شا

 یهاوخن كرن تاوما ملاعرد اناج اریز × دش دهاوخ نکاس نانیمطآ ردزین مدسج ٠
 قیرط ادنی ارداسف هک, هد جن یا یهارخن اردوخ سوذقو هدرک ۱۱

 یی

 یهاوخ نچ رب ارتایح

 هد BE اس شا وسا شوخ لا رو صح خا

 دواد ةولص

 : زن نم
 E وت ناغچ ه دوش رد اص وت زو وا نهاد ×رکب شوک دیایم ایریب

E REESE ETچھو ةتشاذک ل لاق |  

 یاهبل م الکب نایمدا یاهراک انا × دنکن زواج مابز هک مدرک تیزع | اریز «هتفاین

 یب انا عقاب ماکت + تشاد هاکن ماظ یاههار زا اردوخ هون

 دون شاوخ تباجا ارم هکاریز ما تناوخ ارت ادخ یا ٭ دیرفل دهاوخن ماهیاپ

 هک یا »هد زایتما اردوخ ۳ + ونشب ارم نحو رک ارف نب اردوخ شوک

 كامدرم لثم ارم + یناهریم ناشيا نافل اع زا دوخ تسار تسدب ارشیوخ نالکوتم

 تبار رک ا و کور را رکن حک لای فاسد 8 هاگن منچ

 نابزب هدنا هتسب اردوخ برف لد دب دنکیم هطاحا ارم هک ماج نانشدزا « دنزاسیم

 ناشچو «دناهدرک هطاحا ارام یاهمدت نام چ رک ییا کک نان شیوخ

 نقر دود کتیا ریش لاو یر نزاکت نیز ارات ےک هد ای

 دوا یا شا نبنک رد دوخ ذی رد هک نایژ ریش لک «دشاب صیرح
 × ناهرب دوخ ریشمشب ریرشزا ارفاجو هزادنیب اروا هارد یو کور شیو زیخرب

 اکا ہمت هک 3اھ یه الو شیخ تست راد را
 ٰیدایز تشریس دالوازاو «ةنخاسررپ دوخ ریاخ ذب ارناشیا کش هک «تسیناکدنز

 تلادع رد ارت یور نم ناو دنکیم لرت شیوخ لانطا یارب اردوخ لام
 دم مهاوخ ریس وت تروص زا موش رادیب نوچو ه دید ماوخ



 ےس

 :ز ۸

11 

 . Xtریمازم باک ۱۸

 ا رومزم

 تذک دنوآدخ هب اردورس نیا م الک هک دنوآدخ نب دواد رومزم ناینغم رالاس یارب

 داد ناشر لّواش تسد زاو شنانمشد هه تسد زا اروا دنوآدخ هکیزور رد

 تفک سپ

 الو تسا نم ضم دنوادخ + مانیم تبح ارت نم ِتّوق یا دنوآدخ یا

 خاشو ر ا ربی هانپ وارد هک کسا نم عرض مادخ «نم "لنهد تاجنو

 سہ «دناوخ ماوخ تسا د لکراوازس هک اردنوآدخ ٭ نم دللب ةعلقو مان
 یاپبالیسو «هدرک هطاحا ارم توم یاسر +تفای ماوخ قاهر غانشدزا

 توم یاهءادو «دوب هتفرک ارم رود روک یاهنسر +دوب تینا ارم ترارش

 شیوخ یادخ دزنو مدناوخ ار دنوآدخ دوخ کش رد + نتا رد ن کور یش

 شوکب شروضح نم ةنافتساو دینش دوخ لکبه زا ارم زاوا وا « مدو هثافتسا

 دیدرک لزلزتمو ء دیزراب اههوک ناسا وش ات لزلزتم ناز دسر وجو

 بهم شناهدزا و دمارب وا ننیزا ناخد اده هخورفا وا چ هکنوچ

 یاپ ریزو ءدومرف لوزن هدرک ج رای + دیدرک هنخورفا نازا اهشتاو ه تشک

 ناریط داب یاهلابربو «دوم زاورب دش راوس یبورکرب × دوبیم ظیلغ کیرات یو
 یاب اتکا هتخاس شیوخ اد درک هو نوچ هدر او کوا درک ۱

 هاو او كرکت ۰ سرب اب مو + ارکارتم

 رک داد اردو زاوآ وا ىلع ترضح نشین < دعر نامساز دیو + رفا

 «تخاس لک رپ اتيا دانا دو یاهرت سپ +ارهخورفا یاهو

 اتو هفت رهاظ CT + دون ناشیرپ ارناشیاو تخ اد نیب: اقرب و

 سپ وت نیب داب فن زا دنوآدخ یا وت هیبت زا ه دیدرک فوشکم نوکسم عبر
 انا او + ا یاهو م تفاک رپ ازم هدا رفا عا را

 نم ی. :هررد × دندوب رتاناوت نم زا کاریز مناصخ زاو اد یاهو
 نوري نی ر یاب ارمو دوب نم هاکهیکت دنوآدخ نکیل الد مور شپ

 متلادع قفاوم دنوآدخ # تشادیم تیر نم رد هکاریز داد تاج ۳ روا 1



A4 اک 

 یاههار هکاریز +دیناسر تافاکم ارم متسد تراهط بسحو هداد ازج ارم 0

 وا ماکحا عيجو ٭ مآ هنیزرون نایصع شیوخ یو * هتشاد درک دنوآدخ ۲

 یب وا دزنو *م | هدرکن رود دوخ زا اروا ضتتارفو « تسا هدوب نم یور شپ ۴

 یار اب دنوآبع ینا ما معتاد هلک دز اکا ارا هما هدوب بیع ۶

 اب ارنتشیوخ * یو رظنرد متسد تراه طا تتس وب «تسشا هداحت شهاب ملادع 0

 رهاط رهاط اب ارنتشیوخ + یئانیم لماک اردوخ لم اک درمابو  ییافیم محر محر ٩

 ناینچو «دینامر یماوخ ارمولظم موق اریز * یکیم راتفر رکب رکعت ه یانی ۷

 هوهب ه تخورفا یهاوخ ارم غارچ ون هکاریز ٭ تخادنا یهاوخ ریزب انارکتم ۸

 ه مربیم هل اهجوفرب وت ددب اربز ۶ دن ادرد ده اوخ رر مر ماد ٩

 دنو نخ مالکو تسا لماک وا قیرط ادخ اماو 2 مع رب اهراصحزا دوخ یادخلو ۰
 ۶ و وانت اک دوخ نالکوتم هه یارب وه

 ارم یاههارو «هتسب توب ارم رمک هکییادخ »ام یادخ زا ریغ ضص تسیکو ۲
 نم یالعا یاهمانپ ارمو «هنخاس رها لنم ارم یاهیاپ چ تسا هینادرک لماک ۲

 یوزابهب نر ناک هک «تسا هداد میلعت کنج یارب ارم یاهتسد "تسا هتشاد اپرب ۶

Çoم نم  

 + دیزغلن نم یاپباپ هک «یداد تعسو مریز أر مام دق ٭ تسا هنخاس كرزب ارم وت 1
 ګگ

 ناوی تح نم دورک تتساو تسد هءداد ن ار دوخ تاع رپس ٭ دش

 + تشک مهاوغشرب دنوشن فلت اتو « دیسر مماوخ ناشیدب هدون بقاعت اردوخ نانشد ۷

Aج داتفا فنهأ و نم یاهاپ ریزو « تسساخ رب دنا وتن هک تفوک هاوخم ورق اا  

 یاهدرک + ةنخادنا ماپ ریز ارفانلانو هةتسب ترقب كنج یارب ارم رمک اریز

 اما اب دایرف × مزاسب دوبان اردوخ نایصخ ات ه هدرک لست نچ ارغانشد |

 شپ رابغ نوچ ارناشیا هی درکن تیاجا ارناشیا یلو دنوادخ دزن هدوبن تتناهر +۲

 نینأهر موق هعزاتمزا ارم دچ ما هنر رود ارناشیا اهچوک لک لثم هما هنّیاس داب ۳

 ارم ندینش درعهب + دنیاتیم تس.دخ ارم مدوب هنخادشن هک اریموق ههنخاس ا 3

 ءابرغ نادنزرف + دومن دنها خ لاو دزن ءابرغ نادنزرف هدرک دنهاوخ تعاطا 46

 "مرفگ و تنسا لنز س 2ری دنها وخ دوږخ یاههعلق ردو ه فن شیم هدرمژپ ۱

 هدر ماقتنا نم ارب کیا دخ + لاعتم نم تاج یادخو هداب تراش نم ۷



  KEYو ۱3 رم باتک ۲۰

 r oe س ر ر م س س س مس ا

 »درک دنلب مایصخ رب تیناهر مانشد زا ارم  دزاسیم بولغم نسریز اراهمونو ۸

 مماوخ دح اهتما نایمرد ارت دنوآدخ یا اذن ٭ هداد یصالخ ارم ۳ زا 44

 هداد دوخ هاشداپهب یییظع تان هک دب دناوخ مهاوخ دورس وت مانبو « ه تفک ۰

 + دابا دبا ان و e رذو دوادب ینعب تعرب ه تسا هدون تمحر شیوخ چب و

 زد ترم

 دواد رومزم ه اتم را ىل

 ضع زور + دهدیم ربخ شیاهتسد لعزا كلفو « دکیم ناب ارادخ لالج ناما

 د ین یمالکو تسین نخ ٭ بش ات دکیم نالعا ارتفرعم بشو هزور ات دناریم

 i انآ ناییو «تفر نوریب ناهج مرد انآ نوناف «دوشیف نیش اهنا زاواو م a 4 سس
 زا داماد لثم واو ءداد رارق اهنارد باتفا یارب و شب عبر یاصقا

 کد یداش نادییرد ندیودزا و لئمو «دبا ی نوریب دوخ اک

 شرارح زازیچ جو ء هرکید ۀنارکب ات شرادمو تسا ناسا 21 ةنارکزا فر

 ا .دنادرکیمرب | رک اجو تسا لماک دنوآدخ تعیرش *تسین روتسم ۷

۸ 

۹ 

© 

 ۳ شا + دنادرکیم مکح ارلماجو تسا نبما دنوآدخ

 بی + دکیم نشور | ارمشجو تسا كاپ ا | هدزاسیم داش ارادو

EMI EAالط زا + تسلدع اماقو قح دنوآدخ ماکحا  

 زی وت "تنب ٭ لسع ناش تارطق زاو رتنیریش ا ا زا و رتوکرم ۱

 یاهوهیس ۳ ۹ سا یییظع باوت 1 ظنح ردو هدوشیم هبنتم اما زا ۱۳

 هناربکتم لاعاز اد تالش × زاس ره اط , ماینخم یایاطخ زا ارم هدنادب اردوخ ۳

 ناخ «دوب مهاوخ ام مظع» کا بج یک دودی ایا نمر ان ادر زاب 6

 × یتسه نم "تنهد تاحجنو نما مضم هک دنمادخ طح یا هد ون راظن وظنم لدرکتنو عابز

 مس رومزم

 دواد رومزم «نایتفم رالاس یارب

 ٭ دیاغ زارفارس ارت بوفعی یادخ مان ۾ دیامرف پاجتسم کھ زور رد ارت دنوآدخ

 یایاده میج + دیا دییات نویهص زا رنو ه دتسرفب دوخ سدقزا وت یارب ترصن ل



¬ 

 < ل ن

 AGS و فدا

 اطع وتب وت لد قفاوم # هالس دیامرف لوبق ارت ئتخوس یاپینابقو «دروا دایب ارت

 مانبو «دیئارس مهاوخ وت تاجن هب × دناسر ماحناب ارت یاهتروشم ههو «دبامرف

 دهاوخ ماجغاب ارت تلتسم مات دنوآدخ «تشارفا مهاوخ اردوخ | ع ۶ دوخ یادخ
 دوخ سدق كلفزا «دناهریم اردوخ جسم دنوآدخ نوآدخ هک ما هتسناد نالا چ دنا

 ةهبارع نانيا * شیوخ تسار تسد شخ تاجن تّوقب هدومن دهاوخ تباجا اروا

 مخ ناشیا O مهاوخ رکذ اردوخ :I مان انا هاراهبسا ناناو اراه

 رد هاشداب «نب تاجندنوآدخ یا ما هداتسبا هتساخرب ام اماو ه دنا هداتفا نخ
 ٭ دیامرف باتس ارام ميناوخت کینو

 دواد رومزم ه ناعم رالاس یارب

 دحوب رایسب هچ ون تاج ردو «ذکب یداخ هاشدای ون تّوق رد دنوادخ یا

 یتشادن غیرد وا زا ارشنابز تاتسمو « یدیشخب یوب اروا لد دارم ٭ دما دهاوخ
 رس رب صلاخ رز زا یجات «یتسج تقبس وا دارم رب کی تاکرب هب ریز + هالس

 ی دالا دا المات لوطو «یداد یوب ارناو تساوخ وت زا ارتایح + یداهن یو

 اروا اریز. *هداه وارب ارتشحو مارک « نش ضع وت تاج ببس وا لالج

 کیر ده فی ادرک نامدا ماوس تاب اویا دری وضع ماد ابتلا ا د اج

 + دروخ دهاوخن شبنج یلعا ترضح تجربو ها ادم کو دنوادخ رب هاشدای

 ترفن وت زا کدام « تفای رد دهاوخ ار تنانمشد هه وت تسد

 شاروخ شنا رونت نوچ ار زاشیا دوخ بضغ تقو رد + تفای رد دهاوخ دنراد

 دها رخ اتا شاو ه دیعلت دهاوخ دوخ مک رد ارناشیا دنوادخ « تخاس

 یب نایم زا ارناشی تبردو «تخاس یهاوخ كاله نیمز زا ارناشبا سش + دروخ
 اوتت ارنا هک دندشیدنا اریدیاکمو و کنن هوس یارب ید دصف ریز ٭ مدا

 اراهریت 9 یاهز رب «تخاس یهاوخ نادرکور ارنانبا هکاریز + دوا اج
 هوش لاعتم دوخ توق رد دنوادخ یا + تفرک یهاوخ راشن ناشیا یورب

 « دناوخ ېهاوخ عیبسنو مرت ارن توربج



 < سل 0

۸ 

EAT ALL 
 ہم م ہد تمس کت م سس ہو ی یم مما صحی ھو ہوم س تی

 مودو تسبب رومز*

 دواد رومزم . جص ةلازغ رب نایتغم رالاس یارب
 مداب م ناتو نم تاج زاو هد و علت هام ارج نیم یخ یا ی یادخ یا

 ارج ھاشىم کیم تبا اتو اوچ زور رد یم یادت یا + یتسه رود

 < لارا تاج رب OE بم یر ر ماو چ توست ناچ

 بیداد یصالخ ارناشیاو دنتشاد لکوت ونرب e (ےاردب

 2 2 11ا5 لکت ون رب ءدتفاب یاهرو درر رب

 ارم کره * موق ۳ « یتناستاو متسه مرک نم اماو

 دن اد اردوخ یاهرمو دنګ زا اردوخ یاهبل ۹ یا ارس ی تب

 هکنوچ ام اروا « دهدب صادق روا سپ نکلقوت دنوآدخ رب + (دنبوکیمو)

 ردام شوغارب هکیتقو را نورب جشزا ارس 7 وت هکاریز + درادیم تبر یوب

 یادخ مردام کشزا « مدش ی جر زا ی مدوب دوخ

 ددم هک تسي یکو ب تمسا ث تيدزن یگتن ارب ریز شام رود نمزا * یتسم وت نم

 چ دنا هدرک هطاحا ارم ناشاب نادنمروز « دنا هتفرک ارم رود رایسب رن ناواک +دک

 < ما نش هنګ ر با لس ٭ ناّرغ "طنرد ریش لتم «دندرک زاب نم رب اردوخ ن 2

 نش هخادک ماشحا نایمرد «تیدرک موم لثم لد « هتک مزا ماهتاوختسا هو

 اتدوم E E a ٭ تسا

 اتسد ,هةدرک هطاحا ارم رارشا تعامج «دنا هتفرک ارم رود ناکس اریز * هداهن
 هتخود شچ نب ناشیا «مراشیم اردوخ. یاهناوتتسا هه × دنا هتقس | ادم یه و

 ا اد الرو هدندرک مسقت دوخ نایمرد ارم تخر هد کم

 2 یه اف نم ترصن یارب یم توق یا ءا رود تولا یا وب ۳۱

 ریش ناهد زا ارم +ناکس تسدزا ارم ةناکیو «نک صالخ ریشمشزا ارم ناج
 ناردارب هب ارت مان  هدرک تیاجا ارم یتحو واک یاهخاش نایمزا هکیا «هد یصالخ

 ناکدنسرت یا تور : ارت یا نزا رد «درک ماوخ مالعا دوخ

 اولا و EUEY اشر ك مام r اروا دنو 3



— 
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 یورو .هدرشن راوخو ریفح ار نکس تکسم | اریز ٭ دیسرتب یو زا لیئارسا ٤

 ِ تباجا ار وا دروآرب , داب ف یو دزن نوچو «تسا تیناشوب وازا اردوخ

 تناکدنسرت روضح اردوخ یاهرذن « تس | وت زا كرزب تعامج رد نم حس ٥

 چ اروا دنوآنخ. نادرا شه او ریس هدروخ اذغ نایبح + دوم مهاوخ 7

 نیم یاهنارک عیج + دام دبا ان درک دهاوخ تسیز اش یاپادو هدناوخ دنهاوخ ۷

 نجع وت روضح انا لیابق ةهو « دون دنهاوخ تنکزاب دنوآدخ یوسی «نشرذتن
 وب تیا طاش اھ لب یالو عد ها و ف و اک مافاح

 دوریم ورف كلام هکره یو روضح و ه درک دنهاوخ نج هدروخ اذغ نیمز نالّومم هه ٩

 ا اروا 6 چ تخاس دهاوخځ كنز اردوخ نکو ءدون دهاوخ عوکر ۳

 ترش راخیا د و دی هقبط دنوادخ هراب ردو ءدرک دنهاوخ ۱

 ۱ وا هک دغ دنهاوخ دلوتم هک ارموف «داد دنهاوخ ربخ وا لاد وفا

 تک تا هدرک

 ا وو رور

 دواد رومزء

 ارم زیس یاهعترم رد هت دوب ماوخن زیج جا جانح ٥ فسا نم نیش دنوآدح
 هاش کک یا هک هری ازم کی ی اهبآ دی

rr 4 ےس ء مور هار زین توم دیاس یداو رد نوج # دباب مياده تلادع یابهارب دوخ مان 

 دهاوخ یلسن ارم وت یتسد بوجو اصع «یتسه نم اب ون اریز دیسرت مهاوخخ یدب زا
 د هدرک نیهدن نغورب ارس - ینارنسکیم منشد روض نم یارب شک چ داد ه

 دهاوخ نم یپ رد مر مایا مات تم رو ی دم  تسما مر ربل ماهساک و 1

 در دبا ات دوب مهاوخ نا دو دنو اذخ هناخ ردو ه دوب

 مراهچو تسبب رومزم

 دواد رومزم

 وا کاریز »نا ناکاسو نوکسم عبر «تسا دنوآدخ نازآ نآ یرپو نیمز
 سم

 7 راد رب رد او ۳ A DIRR ورا کیک سم ا
A س 

 ےھ



 ردو تو را

 ےھ

jo 

VRE ۸3۳-16 رویم ازم  

 اد رک وا دوش کا وای دق ناک کک تسکو هدیارب

 دو زا ارتکرب وا * دروخن غورد مسقو دهدن تلاطبب | اردوخ ناج هک «دئاب

 نایلاط « وا ن نابلاط ةقبلع تسنیا + دوخ تاحن یادخزا ارلادعو « تقای دعاوخ

 هدیزارفا رب اردوخ یاهرس ا # هالس بوقعی (یادخ) یا وت یور

 هاشداپ نیا *دوش لخاد لالج هاشدای ات هدیوش هتشارفا رب یدبا یاعرد یا

 یا ٭ تسا رابج كنج رد هک دنمادخ هرات ربدق دنوآدخ دک زاغ

 لالج هاشداپ ان «دیزارفا رب یدبا یاهرد یا « دیزارفا رب اردوخ یاهرس اهزاورد

 E e E Ease 2:د تدا ا ٭ دوش لخاد

 ماو تسبب رومزم

 دواد رومزب

 لکون ون رب نم یادخ یا « مزارفا یر اردوخ ناج وت ی وسپ دنوادخ یا

 راظتنا هکره یلب + دنیا رخت نم رب مانشدو «موتب لجخ هک راذکم سپ * مرادب
 د د دک تاچ بیس نیهکیانا-+ دمار لوکی ون

 هد 2 نب ارشیوخ تم ءزومای یب اردوخ که 2 دخ یا

 دات و a کا ٭ ماهدوب ی رظت زور 2

sëدنوادخ یا ءروایم دایی ارغایصعو یناوج یایاطخ + تسا هدوب لزازا  

 ۳ | لداعو وکی دنوآدخ + نک دای ارم شیوخ یوکینرطاخو دوخ تمحرب

 دعاوخ یربهر فأاصناب اتم ٭ تخومآ دهاوخ ارقیرط ناو اکو

 تمر دنوآدخ یاههار هه داد دهاوخ میلعت اردوخ قرط نانیکسب و ۳

 رطاخ دنوادخ یا ورب هاکن ار وا تاداهشو دک یارب ۰ تسا قحو

 دنوآدخ زا 9 ك ٭ تسا كرزب ۰ ی مس
 ک

5 ۰ . = 3 ۰۰ ۱ 



 ACY ۲۲ 3: زام تاک
 ۳۶۳۳۳ سس

 کچ مک 80 نمررب + دروآبم نوریب مادرزا ارم یاهباپ وا هکاریز «تسا ز٦
 زا ارم «تسا نش دایز نم لد یاهکتت + مسه نیکسمو درفنم هکاریز هامرغب ۷
 ارم اباطخ عيجو «نکفا راظن نم جرو تنکسم رب + روآ نوریب نم یاهتفشما۸

 ارغاج + دنزروبم هنیک نت نیو «دنرایس هک ریز نک رظن مانشد رب + زرمأیب م ۶

 یتسارو لاک 4 مراد لکو ون رب اب ز موشن لمح ات «ءد یئاهر ارمو نک ظفح ۱

 0 ..د صالخ | ارلیئارسا ادخ یا + سه وز رظتنم هکاریز هدنشاب نم ظفاح ۳۳

 مح م

 ےل و

V۷ 

 ٭ یو یاهتتشم

 مشو ترور

 و
 15 واتس ار و دور دوخ تاک رد نم هکاریز « نب داد ارم دنوادخ یا

 نطاب «امزایب ارم و نک ناعما ارم دنءادخ یا ۷ دیزغل مهاوخن سپ ٠ ۰ ما هتشادلگون

 ون ا کو کشا زخ ضق لرد دز تک اوز داد ی

 » دش مهاوخجن لخاد نیقفانم ابو «ما هتسشن هن لطاب نادرم اب ٭ ما هدومن راتفر

 ارد وخ یاهتسد تا مهاونم نیحماط اب و «مرادیم ترفن ناراکدب تعاج زا

 اد تح راوادات + دون 2و فاوط دنوادخ ENI ارت عذم «موش یم افص رد

 «مراد ی تسود ارن ناخ لح دنوادخ يا + ما رابخا ارت بیاجو «ماونشب

 NS اب و تا نکم عج ناراکهاک اب ارن اج ارت ا زا اتو

 هوشر زارب ناشیا تار تسدو وه رود ناشیا یاهتسد رد هک روح

 ارش حر نرو دف سال (رب زني لات دو ناجی شب و
 دب دناوخ مهاوخ كرابتم اهتعاج رد اردنوآاذخ «تسا هداتسیا زاوه یاج رد مای

 ga روم

 دواد رومزم

 ۱ نم ناج یاجم دنوآدخ * متر هک زا تسا نم تاجنو نمرون دنوآدخ

 نان رو ارت تشک ادا ےک در مر نایک ن را کوا
 سس

 اد دبآ دورف نم رب یرکشل رکا ٭ دنداتفاو دندیزغل ناشیا مانشدو ناصخ یتعب



1. 
1 

11 

i 

 1 ےس

  ALAریمازم باتک ۲۸

 كي + تشاد مأوخ نانیطازبن نیا رد دوش بیپ نشر IA هدیسرت دهاونن

 دنوادغ ۀناخ رد مرع مایا ماع هک هدییلط هاوخ ارناو متساوخ دنوآدخ زا زیچ

 رد هکاربز + مان رکفت وا لکیه ردو ٭ مک تهاشم اردنوآدخ لی اه
 «تشاد دهاوخ یخ ارم دوخ همجخ هدرب رد « هتفهن د ن ابراز درک الب یز

 هتشارفا رب مدرک ادرک منانشد رب مرس نالاو * تخاس دهاوخ دنلب ضرب ارمو
 وو5 یا هدینا رذک ماوخ وا ةمبخ رد اریاکداش یاهینابرف دخ دهاوخ

 تمحرو ونشب ارم مناوخ دوخ زا ۳ * دناوخ ماوخ حبسو ورو

 یلب هدییلطب ارم یور (ثتنک هک ) دیوکیم وتب نم لد + امرف باعتس ارم هدومرف
 اردوخ كنبو «ناشوم نم زا اردوخ یور ٭ دیبلط مهاوخ دنوآدخ یا ارن یور

Nانم كرتو نکم در ارم ماج یادخ یا « هدوب نم راکددم وت نام  + 

 دنوآدخ یا + درادیم رب ارم دنوادخ ءاکنا هدنک كرت ارم مردامو ردپ ن نوچ

 ارم ٭ امرف تیاده تسار هارب ارم مانمشد ببسب و هزومأیب نب اردوخ قبرط

 رکآ + دنا هتساخرب نم رب ملظ ناکدنمدو هبذک دوهت هک ریز «رابسم منایصخ شهاوخم

 دنوآدخ یارب * زی هب ناکدنز نیمز رد ءاردنوآدخ ناسحا هک مدرکیم رواب
 × شاب دنوادخ رظعم یلب هداد دهاوخ تیوقن ارتلدو هوش یوق شاب رظتنم

 دواد رومزم

aادایم ت شاش شومأخ نم زا نم مت یا « مروایم رب دای ف ون دزن دنو اد  

 ا ۹ : E ۰ 9 = ا 2 2 4
 ارم عرضت زاوا + دنوریم ورف ضح هک مش ایا ل «یوش شوماخ نم زا را

 + مزارفا یبرب رن سدق بارع اردوخ تسدو « مک هثافتسا ون دزن نوچ ونذب

Eرازآ و دنیوکیم زی لص نخ دوخ ناکیاسه اب هک نکس نا  

 « تب ناشیا ۵ انارو ناشیا رادرک بس راه + تسا ناشیا لد رد

 کنوچ ماند در ناشیا دوخت ارناشبا راتفر و « هی ناشبا تسد لم قباطم ار اا

 ا یهاوخ مدهرنم ارن اا ء دننکیم فن یو تسد یتسحزمص و دن وادخ لاعارد

 ٭ تسا تنش ارم عرضن زاو وا کارب اریز هداب ككرابتم دنوآدخ + دون یشاوخت انبو



At ES 

 ۰ ۹ ا ۱ ۱ ۰ ےھ- دن هادخ 5

 توق دنوآدخ دح × تفک مهاوخ دم اروا دوخ دورسبو هتسا ما دجوب نم لد

 اردوخ ثاریمو هد تاج | دود + موق ٭ تاج ةعلق دوخ حسم یاربو «تسا ن هاشیا ۹

O EG O O 

e 

r" 44 تصح.. 

© 

 ایان ار ب ر یک تسیاعر و اک اطرف رایت

 مو ې رو ومر

 دواد رومزم

 دنوادخ یارب ارتّوقو لالج ه دیک فیصوت اردنوآدخ ادخ ¿ نادنزف یا

 تا دنوآدخ ه دیتا دیجت وا م سا لالجت ار و

 دنوآدخ لالج یادخ « تسا آف درد زاوآ × دیک نجس

O۱ توق اب دنوآدخ زاو 11 دم تس أ  ESو  

 ارنانبل دازا یاهورس دنوآدخ هدکشیم اردازآ یاهورس دنوآدخ زاوآ ا

 *ت ینحو ط لثم ارنوبرسو نا ه دن ایم هلاک لغم ارات × دنکشیم

 « دزاسیم لزازتم ارارح دنوادخ زاوآ × دفاکش یم ارشتآ یاهنابز دنوآدخ زاوآ

 ی هز دردب 0 دنوآدخ زاوا +دزاسیم لزلزتم ارشد اق یار دنوآدخ
 + دنکیم کد ارلالج اد کرا لکیه ردو هدا کی رب دی ار لک

 دنوآدخ بد ۱۶۱ دبا ات هاشداپ تسا هتسشن دنوآدخ ه هدون سولج نافوطرب دنوآدخ

 + دون دهاوخ كرابم یتمالسب اردوخ موق دنوآدخ ه دیشخم دهاوخ توق ار دوخ موف

EDEما  

 دواد رومزم «هناخ ننخاس كّربتم یارب دورس

 رختفم نم رب ار غانمشدو «یدینک الاب ارم هکاربز مناوضم حبست ارت دنوآدخ یا
 یا +.ءداد انش ارمو مدوم هئاغتسا وت دزن ی یک یا + ییخاسن

 یا هنرن ورف هیواهب ات یتخاس كنز ارم « یدروآ رب ضح زا ارناج دنوآدخ

 بضغ 5 ایر دیک دج وا سو دق کدو هدا ربا

 . ناهکج هداوشیم لیزن هیرک اک اش م ناکدنز وا یدنماضر رو ام وا
5 



 أ ص

 ورم هم =4

 مس

 تا نمره تک ۸۰

 HE دروخ مناوخم شبنج منك 5 دوخ با نوک EG + دانیم خر یداش

 نوجو TT رد ارم هزک دوش یدنماضرب دنوآدخ یا جدا

 نر ی رب دایرف وت دزن دنوآدخ یا + مدش ناشیرپ یدیاشوپ ًاردوخ یور

 هور ورف شچ نوچ تسا نیاف هچ نم نوخ رد # ماغیم عرضت دنوآدخ دزنو

 نک نو شب دیو ۱320 یا بدنی ابخا ارت یتسارو دیوک ک یاس یاس ایا

 چ ان 0 صقرب نم یارب ارم ام ون شراب مار دم دنوادخ یا هامرف

 دناوخ ا ت ٰلالج ات ٭ تسب یداشب ارم رمکو 2 نوریب نم زا ارسالپ

 دا دیا ات تنک مهاوخ دم ح ارت نم یادخ هوهب کا ۾ د وشن شوماخو

 مع

 مو یر رو

 3 و ووز یار

 ارم شیوخ تلادع رد هد دیبا ان موشن ام هام دا دنوادخ یا

 هناخو یوق "ضم مارب «ناهرب یدوزب ارمو رک ارف نچ اردوخ شوک # تب تاجن

 ما هیتسه وت نم ةعلقو ضع اریز * یهد یصالخ ارم ات شاب نیصح

 ۱۳۱ کوچ مارب هکیماد زا ارم + ایرف یربهرو تیاده ارم

 او یو یا «مراپسیم وت تسدب ار ۱ روم کتاب ه یتسه وت نم ٌةعلق

EEخورد لب کیر |  Eی نه  

A 

 ےس ست

 اریز همگی

OESتیام ارم یاهیاپ ه هنخاسن ر ترا  

eنر مج همتسه یکتت رد ارب ز امرف تجر نم رب دن  

 یناف ما لاو غزا ماح هکاریز ×× زین حج ماج هکلب دش نیهاک هصغ زا

CAEاع غانشد هه درب رد لیس وپ ماهناوختساو فیعض ماکزا موق  

 هکره « ماتش نایانشا فوخ ثعابو ه شیوخ ناکیاسه دزن اصوصخ هما كیدرک

 فرظ دننامو هما تش شومارف رطاخ زا هدرم لثم *دزیرکیم نمزا دنیب نوریب ارم

 دشابیم نم درک ادرک فوخو بن یرایسبزا ارناتهب هک ریز + ما نی درک ءاش فلت

 هکا وت رب نم اماو بدنی انیم رکفت مناج دصق ردو «دنکیم تروشم ماب نمرب ایز



 با ۳ ریمازم لایک

 وت تسد رد نم یاهنقو + یتسه وت نم یادخ ما هتفکو «مرادیم لکوت دنوآدخ ٥
 تاننب رب اردوخ یور + هد یعالخ ماکدنک انجو نانشد تبدا يلوي هیت اتمام

 كنک وک غورد یاهبل + دنشاب شوماخ عرنحردو دنوش لجمس ناریرش هما نناوخ ۸

 ناسحا تمظع یز چ دی کم سو الدار تیام اه سرت یتشردب هک هدوش ۳

 رهاظ مدا ینب شپ تنالکوتم یاربو درک نبخذ تناکدنسرت یارب هک وت
 رد ارن اشیا هدیناشوپ ییاوخ مدرم دللکم ۳ دوخ یور هدرپرد ا ا ۲۰.

 ج ج هک دناوادج دا كرار تاد ھار کاو ا را

 ERR Re < تس ۱ هدرک رهاظ نہ نیصح رهشرد هاردوخ ۳1

 کج يفت E تیجیتطس igs زا

 هداد دهاوخ توفل اراش لدو دیشاب یوق × دهدیم ریثک تازاج ارنارکتمو ٤
 × دیشکیم راظتا دن و ادخ یارب هکیاکم یا

 مودو ی و رومی

 دواد "نیصق

 ا رسم کو ماکو ها و ا نایصع هکیسک لاحم اشوخ

  دشابیف هلیح وا حورردو هدزوان با رد رخ یو دنر کک لک

 ر ا یا 5 5 "سن زا هدشیم نیسوپ ما ماوخسا وک شوماخ هکیماکنه ۱

 ۳ ناتسبات ؛کشخهب متبوطر و دوم نکنس نیرب ټشو زور وت تسد هکنوچ ِ

 < متشادن یخ ار دوخ مرجو مدرک فارتعا ر ددر هاگب × هالس دیدرک 0

 لس ییکونع راک ش و هرکی رار او د ردوخ نایصع

E A Eساب کفر هد رد ته  

 0 و نی یاو  دیسر دها رک دب کھ ا ۱

 مثاوخ تکح ارت *هالس دون یهاوخ هطاحا تاحن یاهدورسب ارم ه درک یهاوخ ۸

E: Eتسترب هک دوشم مچ ارنو هدون مه هاوخ داشرا تفر  

*54 

 بسا ی



 ۰ ےک

۳۲۱ 

Aor؟۴ ریمازم اکا  

 نتسب یارب راه هک ه دیشابم م یب رطاقو بسا لدم ٭ دومرف ماوخ تین
 رایسب ریرش یاهمغ +دما دنهاوخن وت كيدزن ۷ او هدنهدیم تنیز ماکلو هنهدب

 یا درک دهاوخ هطاحا اروا تمحر دراد لک رت نوا دخ رب هکر ه اما «دشاییم

 + دین من نالد تسار ةه یاو « دیک دجو و یداش تو رد ناحناص

 مسو ی رومزنم

 + دیاش ی ارن اتسار ندناوخ یس کاریز ه دیای یداش دنوادخ رد ناحاص یا

SEC EES BESهزات یدورس +دیناوخم دورس اروا رات هد دوعاب  

 تسا مقتسم دنوادخ مالک اریز + دنلب كانها اب دیزاونب وکین هدیئارسبوا یارب
 ناهج هدرادیم تسود ار تناسب تا + تسا تناما اب وا یاه راک عیجو

 اما دریجت کو هدع هتخاس ایا دنوآدخ مالکب ٭ تسا رب دنوآدخ تمرزا

 رخذ اههنازخرد اراههجل و ام عج هدوت 3 یاهبآ ب وا ناهد خب

 + دنسرتب وازآ نوکسم عبر ةنکس عیج هدنسرتب دنوآدخزا نبمز لها یی ٭ دیاغیم
 اراهتما ا دنوآدخ ددر ماتو دومرف رما وا هدشو تفک وا هکاریز

 ۳ مات دنوآدخ تروشم + دنادرکیم تین ارلئابق یاهریبدت کک لطاب

 یاد هود هک ع ا ودا دا را بلقریادت هدا دبا

 ناسازا × تسا نیزکرب دوخ ثاریم یارب ازناشیا هکبموقو «تسا ناشیا

 رظن شیوخ تا ناکمزا ب تسیرکن ارمدآ ینب عیمحو ء دنکفا رظن دنوادخ

 ATA یاهلد هکو ا «ناهج ناکاس عیجرب « دنکفا ی

 E رکش ندایزب هاشداپ *:تسا هدون كرد ارناتیا ا
 « تسا لطاب صالتتس ا × تفای دها رخ ییاهر تّوق یرایسب هبرابجو

 تسینانارب دنوآدخ م ٹچ كنیا داد دهاوخن یئاھر ار یک د وخ تّوق تدشبو

E E RAT E RE ERSتومزا ارناشیا  

 ا راج +دراد هاکن 3 هدشخم یئأهر

 et مان اردو چ E لا و ب تسا 8 تناعا وا

 ٭ ما هدوب ون راودیما هکنانچ هداب ایرب وت تجر دنوآدخ یا + مرادیم لکوت وا 3



 0 ا ےک

 ا

 Aor اار

 مراهچو یبزاویرم

 نورب وا روضحزاو زا e ر ا وک نک دواد رومزم

 تفرب لش هنار

 دهاوخ نم نابزرب اباد وا حست ء هتنک هاوخ كرابتم تقو رهرد ار دنوآدخ

 درن دنهاوخ یداش نبنش نانیکسم هدرک دهاوخ رخ دن دنوآدخ رد نم ناج ۲ دوب

 اردنوآدخ نوچ ٭ مزارفارب رک کیت اروا م ES r اردنوادخ

 رظن وا یوسب + دیشخ یصالخ ماهسرت عیمج زا ارمو « دومرف باجتس ارم مدیبلط

 درکدایرف کیم نیا + دشن لجخ ناکا یاورو «دندیدرکر مو دندرک
 ا دخ هتشرف دین یاهر شاهکتت و انوا ارواو هدر کو

 ار تیم اش یا + درادیم لکوت ودب هکیصخت لاحم اتو

 شرت اس او ی "ریش ٭ تسین یک چه ار وا TT هست

 لانطا یا دش دهاوخغ یک وکی زیج جم اردنوادخ نابلاط اما ددم

 کی ماش و مهاوخ اشب اردنوآدخ سرتو هدیونشب ارم دا

 ارتنابز × دنیپ هب ار قوکین ات درادیم تسود ارمابا لوطو «تسا تایح تورا

 یئوکینو ان باننجا یدبزا + زیمآ هلیح ناتخسزا ارتیاهبلو هراد هاکن یدبزا

 ۰ تسا ناجم اص یوسب دنوآدخ ناشچ × شوکب نآ یبردو اب بلط ار «نکب

 رکذ ات «تسا ناراکدب یوسب دنوآدخ یور ٭ ناشبا دابرف یوسب یو یاهشوکو

 ارناشیا دنوآدخ دندروارب دایرف (ناحاص) نوچ +« دزاس عطقنم نیمززا ارناغیا
 هتسکش ككيدزن دنوآدخ +دیشخع یاهو ناشیا یاهیکتت هه زا ارنانیاو هدیش

 رایسب حماص درم تاحز +داد دهاوخ تاحن | ارناکتفوک حورو هت د

 هاگت ارناشیا یاناوختسا هه × دین اهر EA ةهزا اروا دنوآدخ اما هتسا

 DES ترار ار al ا

 × دش i ت ي دنراد یو رب کیان زاو هداد 2



 س

 تیس رواج

 تا

۳ 

۱ 

 ےہ ےس قو ریت اب و س تم ا ی ھما ےن کف

 س

 دی
 f "و یس ورک

 دواد رومزم

 لنج نم اب اک نک كنجو هام همصانم نم نایصخ اب دنوآدخ یا

 رهارو نک تسار اریزبنو **زیخرب نم تناعا هبو هریکب ارْنجمو رپم * دنکیم

 اوسرو لح یی و تاحن نموکب نم ,زاج و هدنب هب ماکدنک انج کور شب

 لحو نینادرکرب دننم یا دب کی اتو ه دنراد نه. راج دصق هکینانآ دنوش

 ار رب ارت سنا نوا هتفرفو هدنشاب داب یور شہ هاک قم دوش

 اردوخ ماد ایز + دت سا N SEE دنوادخ هتشرفو ء دأب ۾ I جيران ا

 و نک ةھجب نم ناج یارب زنا ک هک . دندرک ناهنپ "شحرد بیس یب نم کر

 نا ردو هدرکب ارشدوخ درک ناونپ هکیمادو ۰ دسرب ودب یناهکان تکالم
 تا ردو هدرک دهاوخ دجو دن وآتخ رد نم ناج ۳22 + هدزک راتفرک تکالبب

 هوت كننام تک ارج یا دنب کیم مهمان ا هه بدون دهاوخ یداش را

 نڪ جاراتزا ارریقفو , نیکسمو هدناهریم وازا رتیوق صخش زا ارنیکسم هک

 هدر نماز متسنادیف هک ار یاهزیچ هدنا هتساخرب روهنک نادهاش یو

 نوچ نماماو *دنا نیادرک سکی ارم ناج هدنکیم نب یدب یتوکین ضوعب

 ماعدو » مدیناجنریم هزورب اردوخ ناج « مدیشوپپم سالی دندوب یرایبب ناشیا

 نادرکرس هدوب ی مرداربو تسود وا کنآ لثم × تشکیمرب م ا ەنيىسب

 یداش مداتفا نوچ یو  مدشیم مخ نزحزا دریک مام شردام یارب هکیسک نوچ
 ارم مدوب هح اتش اکو هدندش عج نمرب و هدندش عج ناک

 یاپنادند «دننکیم ییرضتم نان یارب هکینارجاف لیم * د

 یاهیارخ زا ارناج ه درک یاوخ رظن e ٭ دندرشفا یم نیرب اردوخ
ESماوخ دج كرزب تعاجرد ! ارتو جن  

 ذننم نشد ببسیب کاتا ات بدن 3 وخ حس ات کنم

 ریو نت کامشجچ دنیازیم ضنب بیس یب نهرب هکیناتاو کر

 0 (E هلرح نادذس نما ی ه دنی گیم نس یتمالس یارب ارب



Aco اا 
 س

 × ىا علوم مثچ هه هه دنیزکیم ههدرک زاب نمرب اردوخ ندو دک 1

 × شابم رود نمزا دنوادخ یا هامرنم توکس سپ "ید ارت نا وت دنوآدخ یا ۲

 یارب نم دنوآدخو نم یادخ یا هوش رادیب نم داد ۱۳ ۰
 یداش عرب ادایم  ثب داد دوخ لدع قفاوم ارم مادخ هوهی یا + نم یوعد 4

 کانو × مآ نیملب اروا دنیوکن ات ہ ام دارم تانک وی نکات + دنیا مس لس

 تای نکن نمرب کیناناو هدنوش تتمرعو لج | هاب نا سرد

PETE 2ایادو هدنباغ یداشو م مرت دننم قح نراهاوخ کیا  

 تشیع مابزو * دراد تبغر دوخ "ننب یتعالسب هک تسا كرزب دنوآدخ تب

 + زور ئات ارت حیسنو هدرک دداوخ نایب ارق

 مثشو یم رومزم

 دنوآدخ نب دواد رومزم ناینخم رالاس یارب

 وا رخن E ادخ سرت هک هديوکيم نم لڏ نوردنا رد رب ریرش تیصعم ۱

 کت دوشنرهاظ شهاک ان هدیوکیم قلن دوخرظن رد ارنتشیوخ )ریز  تسین
 راک یدنشناد زا «هتسا هلیحو ترارش شنابز نان × ددرکن

 ۳ دنسیان ها و کر توت ات زار چ تسا هتعادرب

 اتوت تناماو هیات تمر دنوادخ یا «درادن ترفن یدبزا

 یا ه مظع جم وت م اکحاو ِ تسادخ یاههرک لثم وت تلادع + كالفا

 ریز مد ینب ه- تسا دنجرا هج وت تجر ادخ یا + یهدیم تاجن اراب و ناسنا

A4 =4مع  

0 

 یاهیشوخ رهن زا « دن وشیم پاداش وت هناخ یبرچ زا چ دنربیم هانپ وت یاهلاب دنا

 اررون وت رون ردو «تسا تابح ٌةمشچ وت دزن هکاریز »:یناشونیم ارناشیا دوخ
 اردوخ تلادعو هامرف مادتسم درخ نافراع یارب اردوخ تر 0 ۳

 چ دزاسن نازیرک ارم ناریرش تسدو ه دیا نمرب ربکت یاب ن تسار یارب 1
۳ 

 سه حح تب سل

 +× تساخ "رب دنناوتیمن و دنا نش هتخادنا ناشیا م دنا هداتفا نا ارادرکدب ! شارد ڪج



o r a4 

 دپ
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 ۲۷ ریمازم باتک ۸01

 منهو یم رومزم

 دوآد روبزم

 هکاریز رب دمح نازبکنا هنتفربو هزاسم شّوشم ارنتشیوخ ناریرش بمیسپ
 دنوآدخرب *دش دنهاوخ هدربژپ زبم فاع لنمو هدنوشیم كیرب یدوزب فلع لثم

 ردو +وش هدرورب تناما زاو شاب نرکاس نیمزرد «نکب یئوکینو اغ لکون
 دنوادخ هب اردوخ قیرط × داد دهاوخ وب ارت لد تلتسم سپ هربب عن دنوآدخ

 نوریب رون لثم ارت تلادعو × داد دهاوخ ماجنا ارنا زا هک نک لگوت یوربو هرابسب
 وا رظننمو وش تکاس دنوادخ دزن +رهظ دننام ارت فاصناو ا

 ا رک هلبح درمو قیرط تدخرف صغزاو «شاب
eدش دهاوخ ءاک ثعاب هتبلا کز اسم شّوشم اردوخ هنک كرت  »× 

 دنهاوخ نېمز ثراو E نارظتنم اماو ه دش دنهاوخ عل عطننم ناری رش کاریز

 درک ا مات مشت E هدوب دهاوخن ریرش ینامز كدنازا دعب ناه +دوب

 ذڏاتم یتمالس یناوارفزاو هدش دنهاوخ نیمز ثراو نایلح اماو دوب دهاوخ و

 ی وارب اردوخ یاهنادندو هدنکیم یروش لداع درربریرش  دیدرک دنماوخ
 ےس

 ارش ازور هک دند یم المو دید دهاوخ وارب دنوادخ +درففا "

 ارناور تسارو ءدنزادنیب د نیکسم ات هدنا نینک ارناکر هک ته ریست

 ناشبا یاهناکو «تفر دهاوخ ورف ناشیا دوخ لدب ناشیارینمش ٭ دنزاس لوبتم |
 یاههتخودناز 1 و تس | رتهب اص درم كي كدنا تمت × دش واو کش

 ۱2 اماو هدخ دهارخ هتکش Se E کو اغ أ

 دهاوخ ناشپا ثاریمو ه دنادیم لنالماکی اهزور دنوآدخ +دنکی دیأت دنوادخ
 دنهاوخ ریس طق مایا ردو دخ دنهاوخ لج ال نارا د دا دبا ات دوب

 لف اهعترم د نادشدو هدنوشیم هاله نابرش اریز اوو
 افاوو درکبم ضرق ریرش *دیدرک دنهارخ ناف ناخد لثم لب هدش دنهاوخ

 ۳ 5 ىا کنانآ ریز «:تسا نتشعم محر حص ا دک ۴

 یاهمدق دنوادخ > + دش دنهاوخ عطقنم دنا یو نوعلم هکینانا اماو دند تن 5



 دما نکفا دن هچرکآ × درادیم رورس شیاهقی طردو ه.دزاسیم تم ارناسنا ۶
 درمو همتسه رپ ن ناو مدوب ناوج نم ب درکیم از شنسد تن وآدخ ربوده دش 0

 فور زور یا + دنوشب نان یادک هک ار تا هر | نیدن كورتم زکرها رم اص

 یئوکیو وش راکرب یدبزا + دوب دنهاوخم كارابم وا تیرذو «تننهد ضرقو تسأ 0۱
 اسید ارل دیا دج ایزو جای ربات درب درهای نکا مرا

 دبا ات دوب .دنهاوخ ظوفحت ناشیا هدومرف دناوخ كرت اردوخ ناسدقمو دادم

 هدوب دنهاوخ نیمز ثراو ناحماص + دش دهاوخ عطقنم ربرش لمن اماو هد ۹
 نانزو * دنک یت نایب ار تکح حاص ن زاهد درا یک د ت ناردو ۲

 شیاهمدق سپ هتسوا لدرد یو یادخ تعیرش دیانمرکذ ارفاصناوا ۱

 × درادیم یو ل دصقو E نیک اص یارب ریرش + دیزغل دهاونت ۲

 هسوتف یورب دیا ی یروادب نوچو ی د د ردا دا و ۶

 نیمز تثاروب ارت ان هراد هاکن اروا یتبرطو شاب دنوآدخرظتم داد دهاوخغ ٤

 هشېپ ماظ هک مدید ارریرش + دید یما > ارتا دنوش مطقنم ناریرش نوچ «دزارفارب ۲"

 دست تاد یدک ۵ SE ب ارد رخ زبس یموب نلف و تیب 1

 ارتسار درمو نک هظحالم ار لماکږ رم × دخن تفایو مدرک و خج ارواو هدیدرک ۷
 دنهاوخ كاله اعیج ناراک اطخ اما تسا ,تمالسل دوم نا تیقلع کیر ۳۸

 ءتسا دنوآدخ زا نا اص تاجنو + دش دهاوخ عطقنم ناریرش تبقاعو ی

 تاج هدرک تاعا ارن :اشیا دنوآدخو چ درب دهاوخ ناشیا ٌةعلق وا یتت تقوردو 4۰

 ۳ وارب اریز هدیناهر دھار هدرک صالخ ناربرشزا ارناغیا هداد دعارخ

 دی دنراد

 ا رر

 دن یارب دواد رومزم

 + ابرفم میدان ش نیو یخ ریو ءاڼم حوت دوخ بضغ زد ارم دنوادخ E یا ۱

 ۳ ۰ تسا تم دورف نمرب وت تسدو ه هتفر ورف نمرد وت یاری ریز ؟
 یتمالس مدوخ یاطخ ببس ماناوختسا ردو ه تسی و بضع بیس نم



AoAتاک  

 × كش رتنیکنس مقاط زا نارکراب لثم هتسا هتشذک مرس زا ماهاک اریز *٭ ىف
 ی ا دو نم تقاح ببس) ه تسا كش حورقمو نفعتم نم تاحارج
 ی وا شم مک ریزد + + مکیم در ناک مات زور اغ هما نش ین تیاهن

 م جا نم یی ا

 مو ج هک ے0: ۳

 رونو «تسا هتفر نمزا و دلم ی نم لد ا یک وز ااو ۰ ی

 هدنتسیا یم راکرب نم یالب زا ماقیفرو 9 ٭ تسیز نم اب زین مناشچ ۱۱
 دف ه دنرتسک یم ماد دنراد ماج دصق کیان +دنا هداتسبا رود نم ناشیوخو ۲

 لس وا تک کفتار ه دنیوکیم زیکنآهنعف ناخ مناشيدنا ۳

 TE + دنکن زاب اردوخ ن EE همونشین رک ا

 » مشکیم ارت راظننا دنوآدخ یا رب × دشابن یت شنابزرد هکیسکو هدونشیف ٥
 هدنیان یداش نمرب اداس ما هتنک هکنوچ + داد یهاوخ باوج مادخ هوهب یاوت 7

 نم دردو هما نش بصن نداتفا یارب هکاریز + دننکر کت نمرب دزفلب ماپ نوو ۷
 دوخ یاطخ زاو « مانیم رابخا ار ردوخ هاگمازیو بگم دیار به ۸

 دنیانم ضغب نمرب ببس یب کی ناو داراز هنز مانشد ما ۳ سه نیک ٩

 اس اور ا یدک یی ضرب کباب ke اوت ۳:

 رود نمزا نم یادخ یا هام كرت ارم دعا + کیم یورپپ او یکی ریو ۳۱

ETTیتسه نم تاحن ربا دیر  + 

 ۶2 گر

 دواح رومرم E ر لاس و یارب

 ماب اردوخ ن د « مزرون اطخ مابزب ان درک ماوخ ظنحا اردوخ یاههار تنک ۱

 شوماخو مدوب كنک نم + تسا نم شی ربرش هکیمادام تشاد ماوخ هاکت ۲

 ۲ هدگ مرک غوردنا رد مد دما فکر نم دردو ه مدرک توکس زی او ۳

 دنوآدخ یا + فک نخ دوخ نابزب سپ ه دیدرک هنخورفا شتا مکی کت نوچ
 * متسه یناف ردق هچ مهب ات هتسیج هک ارمایا رادقمو هزاس مولعم نمرب ارم لجا



 یه حم < ےل

۱۰ 

 A0 نریم ویا پیاتک

 این «تسا جه وت رظن رد مناکدنزو «ةنخاس بجو كب لام ارماهزور كن
 «دنکیم راتفر لایخرد ناسنا كنيا *هالس دش هداد رارق تلاطب ضع یداره

 جت ناد کک دنادیفو کاک گیم تلاطب ضح و

 ارم و ی ثاب رظتنم هارب دنوآدخ یا ناو × درب دهاوخ

 نابزو مدوب ك كنك نم ۱۷۳۹۹ نالهاج دزن ارمو هناهرب ماهاک هه ز زا

 هکاریز ءرادرب نم زا اردوخ یالب + درک ارنبا وت هک اربز . مدرکن زاب اردوخ

 بیدأت اهیاتعب شهاک ب بسب ارناسنا نوچ + موشیم فلت نم وت تسد برض زا
 عن عزل یخ اا گیر قهر نکد رد

 شابم تکاس ماهکشا زاو نب شوک م دایرفبو ونشب ارم یاعد دنوآدخ یا +هالس

 یور +دوخ ناردپ عج لثم مسه لبزتو هون دزن رد متسه بیرغ نم هکاریز
 بایانو مک تلحر هکنا زا لبق «موش كانحرف ات ¿ نادرکب نم زا اردوخ (مثخ)

 ۲ مدرک

 موج نرم

 دواد رومزم هناینغم رالاس يارب

 ارمو +: دینش ارم دایرف نش لیام نیو هما نیک دنوآدخ یارب رایسب ر اظتنا

 منسم اریاهمدق هتشاذک ضرب رو 0 رج لکزاو دروارب تکاله هاچ زا
 نوچ یرایسب هارام یادخ دجح ینعی دراذک ی هزات یدورسو × دنادرک

 دنوادخرب هکینک لاج اشوخ درک دنهاوخ لگوت دنوادخرب هش نابرت دن ایا
 ام یادخ هوهی یا *دوشن ليام غورد نادنرمو لاظ ناربکتبو هدراد لکوت
 دزن رد E 5 ناهرگلتو درک وت هک بیت یاهراک تس ۱ رایسب هچ

 ٭ تسا هدایز راش دح زا هرکی ناییو ریرقن راهارکا درک ناوت موقت اه ون

 ینلخوس ینابرق ۰ یدرکز اب ارم یاهشوک اما «یتشادن تبغر هیدهو ینابرق رد

 هتشون نم هرابرد باتکر اموط رد میم كنبا منک ءاکنا +  یتساوخن اراک نیرو
 وت تعیرشو « مرادیم تبغر نم یادخ یا وت هدارا ندروا اج رد ×× تسا مش

 كيا ۰ ۱ هداد تراشب تلادعب كرزب تعاج رد + تسا نم زره رد

 O تلادع ٭ ینادیم دنوادخ یا وتو 5 مهاوخن زاب اردوخ یاهبل
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 یه را < ےل

 . A1ریمازم باتک 4۱

 ارت یتسارو تمحر هما کا ر ا ما هتشادن یننع دوخ

 زاب نم زا اردوخ فطل دنوآدخ یا ون سپ + ما هدرکن ناہنپ كرزب تعاج زا
 ارم زاشیب یایالب هکاریز × دک تظفاحم ارم یاد ون یتسارو تر هرادم

 ۳۷۲ ویا ه دید ماوتیت هکی دحم تا هتفرک ارم رود مناهانک «دنکیم هطاحا

 هدومرف تمحرم دنوادخ یا + تسا ةد دولت طرف لوو ماا مد ایزو

 ناج :تنکاله دصف هکیاتآ + امرف لی نم تناعاب دنوادخ یا 6 لب تاج ارم

 هدنراد تبغر نم ید رد هکنناناو هدنوش كنمرشو 2۹ اعیجح زن

 هکیناناو ءدنیامن یداشو دجو وت رد وت نابلاط عیمج ٭ دنوش اا شیوخ
 ee و SEE ه دنر اد تو یی تاج

 E ه یتسه

 یو لهج رومزم

 دواد رومزم «ناینغم رالاس یارب

 یصالخ الب زور رد روا دنوآدخ تک سر یا هکیسک لاع اشوخ

 وا ه تشاد ده ا وخ هنزو درک دهاوخ تلف اعم اروا دنوآدخ < دارد دها رخ

 + درک یهاوخن ملست شنانشد یوزراب ارواو هدوب دهاوخ كرابم نیمز رد
 ۳ و ا هوم تهاوخ دیا یرایب رسن ری اروا دنواخ

 اریز تب افش ارم ناج ها جر نمرب دنوآدخ یا مفك نم × دینارتسک یهاوخ

 مانو دریک هد 3 ۲ کم تن ید نم هراب ند انشد ا

 دوخ رد شلدو هدیرکیم اب ندید جارو دوش و ۱

 اب مناصخ جی و + دنکیم عیاش ارن $ نوریب نوچ ه ديم عمج ارترارش

 2 دا یی نم هراب رکو هدنکیم یام نفرب تو

 ناو +٭ تساخرب دهاوخن رکید یارک لاو ه تسا هر "۳

 اردوخ ٌهنشاپ « درون زین ارم نان هک متشادیم داتعا وارب هک نم صلاخ ت .ود



 ٩۳ ATI کا ی اک

 تازاجم ات هرادب اپ رب ارم هدومرف مر نمرب دنوآدخ یاوت اماو *درک دناب نمرب ۰
 رش نم رب ممشد کاریز ه یراد تبغر نمرد هک مادی نیا زا ٭ یاسر ناشیدب |!

 یاوخ متا اباد شیوخ روضحب ارمو هثدون کس لاک ببسب ارعو دیانین ۲
 ه نیماو نیما دبآب ات لزازا هداب كرابتم لیئارسا یادش هه # دون ۲

 مو دو لهچ رومزم

 حروق ینب تیصف و تیصق «ناینغمر الا ار

 ےہ

 اد یا له هدراد ا یاهرہ یارب وها هکنانچ ۱

 عج و یم یوم هنشت تسادخ هنشت نم ن ٭ دراد وت یا ار دیالش ,قایتشا 1 5 هک ۱ اج ۱ 4

 مات نوچ «دوبم نم نان بشو زور ماهکشا »موش رضاح اد ررضمو مای ۲

 دوخرب اردوخ ناج 6 دای اريا نوچ + تساج وت یادخ دننکیم ارم زور ٤

 منت زاواب « مدرکیم یورشی ادخ ةناخم ارناشیاو متفریم تعاج اب هنزکج ه مزیریم
 ار نمرد ارچو ٠ لش ین ارج مناج یا ج ناکدنت دست ورد چد 0

BASSESسنک ھاوخ دج زاب وا یور تاج یارب  + 
 هد رک مهاوخ د 5 نثر نیمز زا ارت نیربانب هدش ین نبرد م اج نم یادنئا

 9 یاهراشبا زاوا زا دهدیم ادن هجم هب هجم ٭رخصم لبج زاو نومرح یاب مركزا

 اردوخ تمحر دنوادخ زور رد * تسا هتشذک نورب وت یاهجومو بازی ۳2

 تایح یادخ دزن اعدو دوی دهاوخ نم اب وا دورس بش ردو «دومرف دهاوخ

 نشد اظ ار ا ارج نم ضش یا ما هتنک ادن ن 5

 € « دنکیم تمالم ارم ماهی اوختسا رد ییدییوکی م دانید کبد ناک نام

: ۹ e نم رد ارجو انش ین نم ناجا ا 1 یآأ دخ دنیوکیم ارم هزور هو 

 0 .یص

 ou هی

 + تسا نم یادخو نم

 ت ۱ :

 مسو ںھج رومزم

 درم زاو « امرف لصیف محرم موق اب ارم یاوعدو ه نک یرواد ارم ادخ یا ١



1 A باتک ATT 

 رودت ار ارج یتسه نم توخ یادخ وت اریز + هد یعالخ ارم لاظو نگه 1

 تینا وچی ارو رون + مکب درت ناک مام نشد متس بیسب ارج ٭ ییتادنا ۳

 جذب ءاکنا ۱ یه اکسید هکی ارم اف ادخار تا

© 

 مه طط هک ےل

۱0 

 هیادخ ادخم| ارتو هتسا نم یّرخو رورس هکیئادخ یرسب <« تفر مهاوخ !دخ

 نم رد ارچو «تش ینخم ارچ نم ناج یا +دناوخ مهاوخ ځ بست طبرب اب نم

 تاجت هک تنک ماوخ دجح زاب اروا هکاریز ا ه هتفک ناشیرپ

~~ 

 مراهجو لهچ رومزم

 حروق ینب لیصف « ی

 هکیراکزا ءدنا هداد ربخ ارام ام ناردپو هما تنش دوخ یاهشوکب ادخ یا

 یدزک نوریب اراهتما دوخ تسدب وت + درک فلس مایا ردو ناشیا یاهزور رد

 هکاریز + ینخاس رشتنم ارناشیا اما یدرک ءابن درد سنا

 ا اراعیا ناشی یوزابو هدندرکت رفع ارنیز درخت رشم

 وت ادا + یدوب دنسرخ نانیا زا ارز هوت یور رویم وزابو وت تسار تسد

 مهاوخ اردوخ نانشد وت ددب *ابرف رما بوتعی تاجنرب سی « سم هاتف

 لگون دوخ ناکرب اریز ٭ تخاس مهاوخ لایاپ ارشیوخ نافلاخم وت مانبو . دنکنا

 ام نانمشد زا ارام وت هکلب *داد دهاوخن یصالخ ارم مریششو «تشاد ماوخخ
 « درک مهاوخ رخ ادخرب زور ئام + ینخاس لح ارام ناضغبمو «یداد یعالخ

 ۱ ۵ رود ازش نا کلاچ داو > مهاوخ حیسن دیابت ارت مانو

 هةتخاس نادرکور نشد شپزا ارابو * ی ابو «هنخاس

 كلاروخ یارب نادنفسوک لفم اراب + دننکیم جاران نتشیوخ- یارب ام ناصخو

 ه یخو رف ا یب اردوخ موق × خاس نکارپ اکا اجرک رامز

 تناها ی اک اع EES یرت ارام ٭یدربن عفن ن نا تمارا

 ا ا دات ا که اا درتهیرحو
 ا . ۰ مت حل ۰ مه 5 ۱ ا هلا ف

 و ه تسا نمرظنرد هزور هن نم ناوشرو * بموف نایمرد رش ندینابنج



 ۸5 ٤ه ریمازم باتک

 مافتاو نشد یورزا «شاخو وکتمالم زاوازا * تسا نیناشوپ ارم مور ٩
 تنایخ وت دهعردو مدرکن شومارف ارت اما دش عغاو امرب هه نیا + ننرک ۷
 + دیزرون فارحا وت قیرطزا ام یاپیاپو ا رب 0 3

 یادخ م ان + یدیناشوپ توم اس ارامو هک ءدیپوک اهردزآ ن ناکمرد ارام دنچره

 ادخ ۳ < متشار فینرب رغ یادخم ار دوخ تسدو ۰ مدرکن سا اردوخ ۱

 وت رطاخ هنیاره + دنادیم اربلق یابانخ وا اریز هدرک دهاوخن یسرروغ ارنیا ۳

 رادیب دنوادنما * موشیم هدرش حد ننادنفسوک لثمو ۰موشیم رو یا ۳

 . یدیناشوپ اردوخ یور ارچ *ز ادنیم رود دباب ان ارامو یخ رب "دییاوخ ارچوش ۲۶
 ام کشو « تسا نش رخ كلاخم ام ناج هکآریز + یدرک شومارف ارام "یتو تّلذو ۵

 1۳ هد هی دف ارام دوخ تيناحر رطاخ و هزیخرب ام تناعا ةه ۲ ()بسج نیمزب ۱1

 EE ج روعزم

E ۱ا ی  ESزن ا  

 نش هنخنر وت یاهبلرب تعنو مدا ینبزا یتسه رتلیچ وت ٭تسا رهام بتاک ۲
 س راج یا جدااا دبا ت"تمما هحخاس كرام اراد ر ا ۴

 راوس دوخ | E × ارشیوخ "ئاب ر و لالج ینعی ءدنب هب دوخ ناررب اردوخ 4

 رک سرب یاهزیچ تار تسدو « تأادعو محو یتسار ذ ههج وش غ

0 EASEنانشد لدو «دنتفا ی وت ریز اهتما وت زيت یاهریت هب  

 یاصع تر یاصع > تسا دا دیا ات وت تخم ادخحما + دوریم ورف هاشداپ

OALادخ نیربانب ه یتشاد نشد ارت لس ارسو تسود ۱ ارتلادع #* تسا ون  

 هوا رشت ینامداش نغورب ارت وت یادخ
 وت یاهتخر هش رب تا بن

 مه را < ےل
 ۱ e ع 0 : ۲

ahبیج 9  ER.هداتسیا ریفوا یالطرد ا ات  

e ۱سپ تست دنوادخ وا ریز هدوشب وت 1 ۳  
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 مه چھ هک ےل
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 “1 ے

  ATو ؛7ریمازم باتک ٤۷

 جفا یدنماضر موق نادنششودو ه یناغمرا اب روص رتخدو ۳ تیادابع از

 عصرم اط اب وا یاهنخرو ا دروح ناور داد ما اکا رد ا

 بقعرد وا نقاشا یارکاب حد تیم دا اغوا درج راحت ا ا چ اا
 مت

 ی مدر یتوخو نادا +× دش دنهاوخ هدروآ وت دزن یو

 یاترب رم دج ۵ .دوب دنهاوخ تار تنارد + ض ودل * > ا دنهاوخ لخاد

 سپ « مناوخ کد اهرهد هر تا ییاوخ نارورس نراهج

 و ا

 3 لیج رومزم

 ر رب حروق هل ترس ن ار ٍ

 سر 8 تفای | روف کت رد هک یراکددمو «تسام تّرقو اج

E2 نشر ارد اهوکو هددزک لدبم ناهج هجرکا  

 دندرک رخ ن) :نکرسزا اههوکوب هدنبا شوجمو دک بوش سیاه هچرکآ
 غ ت اج د ارادخ ری اھ رک. تیسی رب کال
 اررا ادخ هدروخ دهاوخن شبنج سپ تسوا طو رد ادخ ٭ ار یلعا ترضحب

 را هدندیدرک كرم اتکلمو دندز سن انیتما + حص عولطرد درک دهاوخ تناعا

 r ه تسام اب تویابص 1 دب دیدرک هنخادک ناهج و زاوآ

 ابیارخ هچ هک هدیک هراظن اردنوادخ یاهراک دياي هالس ام دنلب ةعلق سوتی

 دنکشیم ازناک هدمدیم نکس: ناهج یاصقا ات اراکنج ما درم ادپ نام

 کک ادب دیتسیازاب چ دنا E اراههبارعو ا ر

 اب توبابص هوهب +دش هاوخ لاعتم ناهجردو لاعتم اهتما نایمرد «متسه
 *% هالاس " ام دنلب علف بوئمی یادخو ا

 متهور لهچ رومزم

 حروق یب رومزم « نایتنم رالاس یأرب
 ر *دیروارب كتاب یداش زاوا هب ادخ دزن هدنز كلتسد اتما عيج یا
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 قند تک نیت

 رح تک سل 0 4م هر ص

E 

 ۹ 41 لیمازم اتار

 ام ریز رد اراموق + كرزب یادخ ناهج ییانربو هتسا بیهمو لاعتم دنوادخ

 اق یا ارام ثاریم ام یاپیاپ ریز رد اراههفیاطو هتخاس دهاوخ بولغم

 دنلب زاواب ادخ * هالس درادیم تسود هک ار بوفعی تلالج ینعی ه دیزکرب دهاوخ

 هدیناوخم حست ارادخ دیناوخم جست چ انرکز اراب دنوادخ هتسا هدون دوعص

 ه تسا ناهج یان هاشداپ ادخ اریز ٭ دیناوخم حبست ارام هاشداپ دینوخت بست

 دوخ سدق تخترب ادخ دک تتطاساهسا زب نخ چ دین و حست یدنمدرخم

 یاهو ریو هدناهش عج مبهارب | یادخ موق اب اهموف نارورس * تسا هتمشن

 دا ام بش یاب سا

 متشهو لهچ روبزم

 حروق شب رومزمو دورس

 سدثم « هوکر دو ام یادخرهش رد هدي تبا یبو تسا كرزب دنوآدخ

 بناوج رد « نویهص ه هوک تسا ناهج ی مان یداشو شیدنلب رد لیج ٭ شیوخ

 ارا ت تورم کیا اک نا یا زی ھو دک | دیش × میظع هاشداب هی رف لا

 هدندیدرک بم دندید نوچ ناشیا +دنتشذکر د مهابو هدندش عج ناهاشداپ كنيا

 دردو یدک لی ام هاشبا رب ر زر + دندرک رارف هداتفا تريح ردو

 کنانچ + یتسکش یترش دا هر شیر علت بمب تراز کیو

 اب ۳عدد »عزا تب هما كيد نانه مدوب دیش

 رد هما هدرکر کفت وت تجر رد ادخ یا + هالشس تخاس دهاوخ رکعتسم دا دبا

 یاصقا ات زین وت حیسن نانه تسا وت مان هکنانچ اغا +وت لکیه نوردنا

 اردو کیت یداش نویس هک بت تسارپ تملادع زا وت تاز تسد ه نیمز

 وا درک ادرکو دیک فاوط ار نوییص »+ وت ای اهنرواد تم کد چ دج وب ادو

 ردو و كیهنب 1-3 ات رخت راس اریو یاهجربو ه دیمارخم

 تسام یادخ ادخ نیا اریز + دید عالطا اسا ةتبظ ات ه دیک لعات شناعرصق

 د که اوخم تیام سویا اراز ت ت
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  ATباتک مزامیز٩؟

 منو لوچ رومزم

 حروق یب رومزم «ناینغمر الاس یارب

 + دیرک شوک اربا نوکسم عبر کس عیج یا «دیونشب ارنا اهموق ئات یا
 « دناریم نخ تح مابز + اعیج ناریتفو نادنملود یا «صاوخو ماوع یا

 ار شیوخ یاّعم «مربکیم ارف یلتب اردوخ شوک * تسا تناطف نم لد رکفتو
 ارم ماههنشاپ ء هانک نوچ « ب اب نام الب یاهزور رد ارچ × ماشک ی طبرب رب

 ا ترثکربو «دنراد داتعا دوخ تلود رب هکینانا ٭ دنکیم هطاحا

 اروا اکو هداد دهاوخ هیدف دوخ ردارب E + دنیانیم رخ

 مه نادب ادباو «تساهب نازک ناکا ناجن ةیدف اریز + دیشخم دهاوخن ادم

ES N,0 هک دن فاز × دنیب هن ارداسفو  

 نارکید یارب اردوخ تلودو 5 كاله ماب ناهلباو نالهاجو هدنریم

 یاهکسمو هدشاب یاد ناشیا یاههناخ هک تسنیا ناشیا لدرکف د دننکیم كرت

 تمرح رد ناسنآ نکیل + دنپنیم دوخ یاهنیمز رب اردوخ یامانو هرودب رود ناشیا
 تلاهج ناشی ةتيرط نیا × دوشیم كاله هک ت سا ماهب لثم هکلب هدنام ین یقاب
 رد نادنفسوک لک × هالس دندنسپ یی ارناشیا نخ ناشیا باقعاو هتسا ناشیا

 ناشیارب ناتسار ناهاکعو هدنک ی نبش ارناشیا تومو هدنوشیم تنار هیواه

 یارب ییکسم ات «دش دهاوخ نیسوپ هیواه رد ناشیا لاو « درک دنهاوخ تموکح

 ۱ ۰ اه دهاوخ اغ هیواه تسدزا ارم ناج اد یک وینا نآ

 ةناخ لالجو ءددرک دنماود یک نوچ شابم ناسرت سپ + ءالس تفرک دهاوخ 7
 بقع رد شلالجو هدر دهارخن نازا یزبچ دریم نوچ ریز + دوش هدوزفا وا ۷

 نوجو ا او كرابم ارنتشیوخ دوخ تایح رد اربز + تفر دهاوخن وف وا ۸

11 
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 دهارخ دوخ ناردپ * هق طب نڪ ا ا مدرم e ناسحا دوخ رپ

 هدرادن مو تسا تمرح رد هکیناسنا N ا
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OREته .وح کج ای سا  
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۱ 

AY ٥۰ ریمازم باتک 

 مهاب رومزم

 فا رویزم ۱

 چ دنا وخ شیرفب ات باتقا علطم زا د دیم لکت هوهب ادخ هادخ

 تو دیایم ام یادخ کسا هدورن لک ادخ هتسیایژ لاک هک نویهص زا

 * دوب دهاوخ کو درک درک دیدش نافوطو هدعلبیم وتو زن نا دهاوخم
 نم دزن ارم ناسدقم ۳ ارنیمز و هدناوخس الاب زا ارنایسآ

 دشا نوشهر اا انا کا ا ابر ناب : اردهع هک هدیک عج

 یاو ه مورک نخ ات ونشب نم موق یا × هالس تسا رواد دوخ ادخ اریز هداد

 ۱ کیا اب مه زایرد مه نم وت یادخ ادخ هک مد تداهش رب ات لس ۱

 اکیا هل اسرک+ کک ا را واک اور ننخوس یاهینابرقو «مکیف نبوت

 ه دنا نم نازا لکنج تاناویح عیج کاریز E لغاز زا یزب هنو همرچیف

 ارج شوحوو « همسانشیم اراههوک ناکدنرپ ۀه × دنشابیم هوک نارازهرب هکییابو

Eنر نکس را مدادیفربخ ارت مدوب یم هنسزک رکا  

E UEادخ یارب ٭ شونب اراهزب نوخو «مروخم ارن  

 زور رد سپ * ان افو یلعا ترضح ار شیوخ یاهرذنو «نار ذکب اررکشت ینابرق

REو یا کیشاازم  

 هکنوچ + یروایب دوخ نابزب ارم دعو یک ارم ضئارف هک تسا راک هچ ارت
 اردزد نوچ + هتخادنا دوخ رس تشپ ارم مالکو ههتشاد ترثن بیدات زا وت

 ترارشب اردوخ ناهد تسا نازک از اب ون تین ه یدک دسر 8

 نار نخ دوخ ردارب دضب ات ةتسشن ۱ هلیح تنابزو
 همدون توکس نمو یدرکرنیا ٭ یئوک تبیغ شیوخ ردام رسپ ةراب ردو

 اک ارنباو ه درک مهاوخ جوت ارت نکیل ا ناک
 ارایش ادابم ا بأ رد ادخ ع ناکدننک شومارف یا × دامن مماوخ بیترتب ۳

 کی دی ۱۱ ید هزاره × دشابن تنناهرو مردب ۲۳

 * داد ماوخ ناشن یوب ارادخ تاج هدزاستسار اردوخ
5 



< 

Aها رپمازم باک  
 س ا ےس ام س راس ام ی یم س سس ی اس ب حس

 و ها رومزم

 هیت هب و زا دعب ّیبن ناب کلتف دمو اد رومزم, * ناینخم ارالاسا کارم

 اا دد

 شیوخ e A هامرف خر نم رب دوخ تمر بسی ادخ یا

 + نک ر ھاط ارم مهاک ی لک مایصعزا ارم + زاس وک اریاهاک

 × تسا نم رظن رد هشیه ماکو هنکیم فارتعا دوخ تیصعج نم کاریز

 درج مالک رد ات هما هدرک اریدب نیا وت رظن ردو هكیزرو هاک اهنت ونبو وتب

 هم دش هتشرس تیصعم رد كنیا + یوش نزم شیوخ یرواد ردو «یدرک قدیم

 ارتکح سپ «یتسه بغار بلق رد یتسارب كانیا ««دیدرک يا اکر د مردامو

 نکو شو تسش ارم هموشررهاط ات نک كاپ افوز اب ارم +زومایب نب نم نطاب رد

 "نییوک هکیتاهناوخت| ات «ناونشب نم اریّرخو یداش + مدرک رتدینس فرب زا ات
 E + نک وح ارم یایاطخ هو ناشوب وب ماهانکزا اردوخ یور یر

 دوخ روضح زا ارم »اسب هزات مطاب رد متتسم حورو هنیرفابی نم رد رهاط لد

 ههدزاب نم اردوخ تاخ یداش وک یرمزا ۱ ردوخ سو دق حورو * هزادنیم

 ناراکهانکو هداد ماوخ میلعت ناراک ام ارت یقیرط هاکنا د و دا

 یادخ هکیادخ یا هد تاج اهنوخ زا ارم < دوم دنها رخ تانک وا کسب ]

 غابز ات هانکب ار ماهل ادنوادخ دچ كا منرت وت تلادعب منابز ات ه یتسه نم تاو ۽

 ار یخ وس ینابرق ه مداد یالاو یتشادن تسود ارنبرق ریز دیار ابخا ارت سس
 ارتییوکو هتسکش لد ایادخ هتسا هتسکش حور ادخ یاهینابرق +*یدرکن دنسپ

 یاه تی هامرف ناسحا نںویھص رب دوخ ٌیدنماضرب در یجاوخن راوخ ۳

 یهاوخ ار ما نتخوس یاهنابقو تلادع یاهینابرق زا ۱ هاکنآ × ان انب ار ملشروا

 د دینارذک دنهاوخ وت جیدم رب اههلاسرکو و کس



 ۸۹ هک ور رب دک اک

 مودو هاب رومزم

 هداد ربخ ارلواشو 1 یبودا غاود هکیتقو دواد تیصق ه ناینغم رالاس یارپ

 نفر اکا هناخب داد هک تفک

 و نابز * تسا یاب هشيه اد تجر < کام یخ زا ارچ رابج یا

 و کز زا اریدب +زاس هلیح یا زیت N ا یم عاراخا

 تسود ار كلهم نان ةه ٭هالس یئوک تسار زارتدایز | رغوردو «یرادیم

 زا هدزیر ارتو درک دهازحک هاله دیابت ارت تین اک ا نیز ام یراذیق
  aکود را ۰

 بد اريا نالداع × هالس ناد دنز نیمز زا ارت هشیرو هدند دهاوخ وت نڪهسم

 ةعلق ارادخ هک تسا یک نیا ناه +*دیدنخ دنهاوخ وا ربو هدیسرت دنهاوخ ۷

 رواروز اردوخ شیوخ ئدب زاو هدرک لکو دوخ تلود ترثکب هکلب دومن شیوخ

 مرا دیم لکوت ادخ تهرب ه مسه ادخ ناخ ردزبس نوتیز لثم نم 4 تخاس

 ارت مان راظتناو جا تفک مهاوخ دج هشيم ارت دا دا ات ٩

 دک تس کیو نام درب اوز دیک مهاوخ

 مسو هاج رومزم

 دواد E هراتوا تاوذ رب نام را تک

 درک هوم تارا تم داف و تک یا یکم دوخ لد رد یک

 هک دنییب ات «تخادنا رظن 5 ناسا زا ادخ  تسن یر دو هدنا

 یراککین هدنا نیدرک دساف ماب نش دنرم ناشیا هه ٭تسه ییادخ بلاطو مهف

 نان هکن انچ دنروخم ارم موق هک « دنتسه تفرعم یب نار اکهاک ابآ بم یکی تس

 ه دون سرن چه کیاج تی تست ناسرت ا دنن اون ارادخو و دن روک

 اذخ اریز هنخاس لجخ اراهنا .دیشاب مه زا ارت نک صام یاهناوختسا ادخ اریز

 هکیتقو هدشیم رهاظ نویهص زا لیئارسا تاج ۹۲ 2 هدو 7 سا

hEیداش لیئارساو دون دعارخ دحو بوقعی « دیاد ا ارشیوخ موق  

E E 
 »ره و × دن | ےک ©3 ×



 “1 یه

 مه =4 ےس

 و ریمآ ازم باتک ۸۷

 مراهچو هاب رومزم

 گپ لّواش دزن نابنیز هکیتفو رانوا تاوذ رب دواد ٌنيصف «نابتغم رالاس یارب
 دکیغن ناڼپ اردوخ ام دزن دواد ایا دنتنک

 ادن ئا * ان یرواد نم رب شیوخ توتبو « ثب تاحن ارم دوخ م اپ ادخ يا

 هتساخرب نم دضب ناکناکی اریز ریکب شوک اراز نانو هونشب ارم یاعد
 دا یک و ا هر اراطخو ةدنراد|یرم نا دضف نالاظو هدنا

 * تسا نم ناج ناکدنک دبات زا دنوادخ «تسنم راکددم ادخ كنيا +ءالس

 + نکب ارناشیا ةشير دوخ ټسارب هدینادرکرب دهاوخ نم نانشدرب اریدب
 ایز تفک مهاوخ دج دنوآدخ یا ارت مانو هدینارذک ماوخ وت دزن یعّربت یاهنابرق
 دتسا هتسیرکن مانمشد درب نم مشچ و مهداد یصالخ ارم اک ميج ا هکنوچ 2 تس ی

 ماو هاج رومزم

 شوک ن ی + نکم ناهپ نم عّرضن زا اردوخو هریکب شوک نم یاعدب ادخ یا
 نشد زاوازا کیم هلانو مریم CE دز هاد ا م ارور“ رف

 لد × دنکیم انج نمرب مشخ ابو دنزادنآ یم نمرب م اظ هکاریز ز «ریرش ملظ 2 بو

 3 راک مس دن تسا 7 ESTEE ا هه

 E هک منکو + +× تسا هتفرک رد ارم كانلوه یتشحو N نما رد نم

 « مدیرپ یم رود یاجبهنیاره + مفای یم تحارتس OE هات

 نافوط زاو بت دابز | ه یھاک هانپ یوس منفاتشيم ٭ هالس مدیرکیم اوام "رخ ردو

 0 گاز وا ی ا a × دیدش

E Re e1 رد  eSشیاههچرک زا ۳۳ ®  

 مجخو «مدرکیم لمحن ال او درکیم تمالم ارم هک د وبن نشد اریز +دوشیف رود

 هکلب ٭ تخاسیم ناهنپ یو زا اردوخ لاو هدومن ی یدنلبرس نمرب هکد وین نم ۴



 ۸۳ د تاک

 رکیدکی اب هک * نم قیدص تسودو صلاخ رای یا «نم ریظن درم یا یدوب وت ٤
E 0ناڳان ناشیارب توم + م ديمارخ هوبنا رد ادخ ةناختو ه مدرکیم نیریش  

 چ تسنانیا نایم ردو ناشیا یاهکسم رد ترارش اریز ءدنور ورف روکب تنزو دیا
 ناهاکماش ٭ داد دهاوخ تاحن ارم دنوآدخو « گی دایر دش ماه و ا ۷

 ینج زا ارفاج اد دهاوخن ارت زاوآ واو ممکیم هلانو تیاکش رهظو څو ۸

 ادم و جت نشات یر اک ر اریز هتسا هداد هیدف یتمالسب دوب نشنم رب

 «هالس تسا هتسشن لزا زا هکو ا داد دهاوخ باوج ارناشیاو دینش دهاوخ ادخ ٩

 ناشیدنا صرب | اردوخ تسد م نریم ادخ زا و ه تسین الیدبت ناشبا رد هکاریز ۲

 «مرن شنابز برچ نان ٭ تسا هتسکش ارشیوخ دهعو ههدرک زارد شیوخ 0

 هنهرب یاهریشمش نکيل نغور زا رن برج شاخ هتسا كنج شلد نڪ
 دهاوخن دباب ات وا هداد دهاوخ قزر ارتو راپسب دنوآدخ هب اردوخ بیصن * تسا ۲

 ورف تکاله هاب ارناشیا ادخا وتو + دروخ شینج لداع درم هک تشاذک ۲

 هدرک دنهاوخن همن اردوخ یاه زور هزاس هلیحو زیر نوخ نامدرم هوا یاوخ

 + تشاد ماوخ لکون وت رب نم نکیل

 مشو هاج رومزم

 ناینیطسلف هکیتقو دواد وکم هك يعب دالب رد تکاس خاف رب ناینغم رالاس یارب

 دنتفرک تج رد اروا

 زور هات دنکیم بفاعت تدشب ارم ناسنا هکاریز هامرف حر نمرب ادخ یا
 اک بقاعت تدشب اه رور کاک غاصخ کاوش تتبدا مدرک فلنج

 مهاوخ لکوت وت رب نم ۰ موش ناسرن هکیماکنه × دنکنجم نم اب کت اب یرایسب هک ریز
 ناسنا «دیسرت ماوخن هدرکل کوت ادخ رب هدوتس ماوخ اروا مالک ادخرد + تشاد
 ناشیا یاهرکف هه هدنزاسیم فرم ارم نانخس هزور ره × درک دناوتیم هج ن

 مچ نم یاپهدقرب هدنزاسیم نیک نش ع ن ناشیا × تسا ترارشرب نم ۳

 ها رس تاع درک کرار ابا ایا + دنراد نم ناج دصق اریز دنراد

o = ” 

 ه درک ر یرقن AE راد شیوخ بضغ رد اراهیتما ادخما « تفای حح < ےل



 ۰ نیس

۳ 
 سم تم 2

 ه۷ ریمازم بانک ۸۷

 هکیزور زد کتا ۷ تسین وت رتفد رد ن ین یانی دوی یلعم اد اریاهکشا

 رد ب کی نم اب ادخ اریز مادیم ارنی ی هدینادرک دنهاوخ ور مانمشد مناوخ ارت

 ادخ رب *دوتس هاوخ اروا مالک دنوآدخ رد «دوتس مهاوخ اروا م الک ادخ

 یاهر 3 دنا ۳23۲ ه دیسرت مهاوخن سپ او

 توم زا ارناج هک ریز + دینا ارذک مهاوخ وت دزن | اردج یاهینابرق «تسا نمرب وت
 ار واک دنا من ید ه تشاد یهاوخن و هاکن زور طیف یر اریاهیاپ ۳۹ ه لیناهر

 ٭ شاب كلاس ادخ روضع

 منهو ءاخ! رومزم

 هراغب لّواش روضح زا هکیتقو دواد موتحم ه کللهت الرب ناینخف والا یاری

 درک رارف

 ووو هه یب وارد ماج ارز هامرف حر نم ایفا حر ندرب ادخ یا

 هداد ماوخ زاوآ یلاعت یادخ درن × درذکب ایالب نيا ات مربیم ہانپ وت یاهلاب یاس ۳

 دین اهر ها رول ياخ تازا ۱ E مات مارب :؛ ارزیچ هه هکیئادخ دزن ۳

 اردوخ سار زا اد ههاللس کم حیا فرم تم ننک بقاعت اریز

 نا e شا ه تسا ۳ ف به ی دهاوتم

ASدنداتفا 9 د دوخو مهد شیپ یهاچ ا  

 دناوخ م هاوخ دورس rE قع لد × هالاس ۷

 ناهاکمص هوش رادیب دوعو طبرب یا وش رادیب نم لالج یآ دب دوم مه هاوخ من مرتو

 دار ه تفک مهاوخ دمح اهتما دام زد ارم د دنوادخ یا نما راد ٩

 سارو «تسا مظع اهناسا ات وت تجر | اردو ل ماوخ جمن اهموق نام ۰ ےس

 ٭ ناهج ا رب وت لالجو هوش لاعتم اهنا رب ایدی هب گلاللفا ات بت



 له SG هفت ٩

< 

 ٥٩ AYY و ۵۸ ریمازم باتک

 چ ها رومزم

 دواد موتکم « كلهن ال رب ناینغم رالاس یارب

 یتسارب ایا مها نی یاو ءدوکیم نخ تسا كنک هکیتلادعب تیت ایفا

 اردوخ یاهتسد مظو هدیروآم لمب اهنرارش دوخ لد رد هکلب + دّئانیم یرواد

 غورد ردام کش زا ہ دنتسم فرخ حر زا ناربرش هب دینکیم رد نازيم زا نیفز رج

 اردوخ شوک هکر ک ینا لثم هرامررهز لتم تسیرهز ارناشیا +دنوشیم هارک هتک

 )دا e نوسفا تراه دنچ ره وجودی ار یا :اوا هک بدنی

 دن کشد دروخ ارناریش یاهنادند .دنو دخ یا داش ناشنامدرد ا ارناشیاهنآدند

 E هدزادنا یم اردوخ یار نوچ دن کب نان نش هنخادک
 سم 1 و

 ^ صم

 ا ےک E ۱ نت سو hS کنآ لد هی

 هدو e E AED + تفر ر دهاوخ كشخ هچ

 EE هنیآره تفک دنهاوخ مدرمو هک تمہ دعاوخ ریرش نو اردوخ یاهیاب

 ےک ۱ ےس

 ےک اورا ر ق ره ن < لگ م 192 اد های رد هن تس E هنآ 5 تسظ -الداع

 ۶2 ها رک

 رهن اخ هک داتسرف لوا کیتقو دواد موتکم كله ال رپ E یارب

OIE OE 

 زا ارم +زارفارب ماکدنک تمواقمزا ارم هناهرب اسد زا ارم مادخ یا
 ۰ ۳ E مر

 یارب كنيا ریز » شخ یناهر یر نو نامدرم زاو .هدیصالخ ناراکهاک 6

 هکا نم ریصنت نودب هدنآ نش عج ی خار 19 هدنزاسیم نیک ناج

 سپ ST ردوخو تن سس ره روصق یب بک دنوآدخ

 AEE ی یادح ا یا وت - ام < نیب هنو وش رادیب نم تاقالم یارب

 ا تد اكذب نارادغ ریو هناسرب تافاکم اراهتما هه نش رادیب او ۱

 * دننزم رر داش ردوو دک ی اب تم لو دد کمر نره



  AVEریمأزم پیاتک 1

 دنبوکیم اربز «تساهریشش ناشیا یال رد هدنزیریم ورف اریدب دوخ ناهد زا ۲

 ارابتما مماقو هدیدنخ یار ناشیارب دنوادخ یا ون ًاماو + دونشب هک تسیک ۸

 ٌةعلم ادخ از « دینک مارخ راظتنا وت یوسب نم توق یا + دوم شاوخ 8 1 2

 ارم ادخ 8 تف, دهاوخ نم یور شپ نم تمحر یادی ± تسا نم دلب ۱۰

 شومآرف نم موق ااش هناسرم لتتب ارن اشیا + تخاس دهارخ ناک ها ۱

 + یتسه ام رپس هک دنوادخما هزادنا ریزب هنخاس هک ارپ دوخ ترقب ارناشیا دننک

 ضوعبو هدنوش راتفرک شبوخ رّکت رد هدوخ یاهل ناضتو نابز وانک ببسب ۳
 دیر کپ او نک ناف بضغرد نک ناف ارناشیا ٭ دنیوکیم هکیغوردو تنعل ۱

 ناهاکماشو ٭ هالس دکیم تنطلس نیمز یاصقا ان بوقعی رد ادخ هک دننادبو ۶

 ننکارپ كاروخ یارب و دک ددرد هوش یاد وه دننز كتاب تاس لم تیدرکرب 3

 نادادمابو هدیئارس ماوخ ارت توق نم اماو *دنرب رسب ار بش كشن ریسو هدنوش ۲

 یایم کنت زور ردو « یتسه نم دنلب علق اریز هدوم مهاوخ مترت وت تجر زا

 یادخو تسا نم دنلب علق ادخ ریز هماوطم دورس رت یارب نم توق یا * ینم ۷

 + نم تمر

 مس رو
 مرا اب هکیتقو ملعت یارب دواد مونکم « تداهش نسوسرب ناینغم ر اس یارب

 5 زا رفت رازه هدزاود هینکرب بآوبو دنا اود زا هبوص مر ناو

 تشک ملا یداو رد

 عیجر ا٣ ا كانمشخ « ةلخاأس اتکا هدخاتنا رید ارام ى

 E ی دا Ak دوخ  موقب ۳۳ و ۳۳1

 ون نابییح ات × هالس دنزارفارب یتسار یارب ارن 55 دوخ E ی ا

^ 

or @امرف باعتسم ارمو هد تا د وت تس 2 تسار تسدب هدنبای تا ہل  × e 

 داوو کیم میسقد a5 هدوم ماوخ دوس و سپ A هتفک نخ 5

 دمو ه نم نآ زا یبنم تسا نم 0 زا دامج د د ومسپ ماوخ | ارتّوکس

 ۳۱ تا فرظ بوم ۲ نم تنطاس ی یاصع ادوهبو ت تسا نم رس ۸

< 



 ص و

O 

^ 4 
9 

5 

 مه Aa ب يص

0 

 < ےل

 ۸۷۵ 1 و 1 AA ا

 + روارب ك كناب نم یارب نیطسلف یا ه تخادنا هاو اردوخ ا

 کم + دک یربهر موداب ارم هک تشگق ۴ رد نیصح ربشپ ارم کد

 ارم ٭ این نوریب ادخ یا ام یاهرکشل ابو ه ةنخادنا رود ارام هک ادخ یا وتهن
 میهاوخ راظ ادخ اب × تسا لطاب ناسنا تن اعم اریز هامرف اار نشد زا

 × درک دهاوخ لایاپ ارام نانشد هک E اریز هتفای

 یو و

 دواد رومزم هراتوا تاوذرب ناینخم رالاسیارب

 0 طب زا ۱ هونشب ارم ی

 8 و E یوق جربو و دبی 3 ای
 کا وت اریز چ الاس درب مهاوخ هانپ وت یاهلاب اس ید هد دنا ات دو

 رشح رب ۳3۳ نم اردوخ مان تک سرت ارم هلینش ارم یاهرد لب 2

 2 × دنام ا ا وا یاهلاسو هدوزفا یماوخ اهزور هاشداپ

 تاع او اات نک ایمر زی شارو تجر O دبا ان تسشت دهاوخ ادخ

 ]۳ هاتیارس مهاوخ دباب ان ارت مان سپ تک

 مودو تصش رومزم

 دواد رومزم ناینغم رالاس نوتودب یارب
 + تسوا بناجزا نم تاجن هکاریز هدوشیم شوماخ ادخ یارب طقف نم ناج
 × دروخ مهاوخت شبنج رایسب سپ نم دنلب علقو «تس | نم تو شا
 نج راوید لم ه دیک كاله اروا اش که ان هدیروایم موم یدربرب یکب ات

 5تن ادنیب شاتر مرا اروا E وه نیارد +هدروخ شبنج راصحو

 دنکیم تنعل دوخ 3 ردو دهد کف دوخ نابزب ه دنرادیم تسود | ارغوردو

 * تسا یو زا نم دیما هکاریز هوش شوماخ ادخ یارب طتف نم ناجا »+ هالس

 تسادخرب + مروخن شبنج ات نم دنلب ةعلقو هتسا نم تاجنو مضص اهتت وا
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 1قیوساج زیمارمآ بانک ۸۷

 قو هه موق یا * تساذخ رد نم هان و نم تّوق ضع «نم لالجو تاجن

 تبا یا اد اریز هدیزبرب یو روضح | ردوخ یاهلدو هدیک هک روا زب

 33 هرس اوز ارشد ی یب و دنا تلاطب مذا یب هتبلا  هالس

 نوچ «دیوشم رورفم تراغربو دینکم لکو ولا × دنرتکبس تلاطب ز زا اعیج

 ارات اىد تسا هتفک راکی ادخ ڈک ںیدیم نارد لد دوش هدوزفا تلود

 ۱۳ ۱ ۷ رب اسا اد نارا ترف ک ما تنش

 ا اراک کک

 مسو تصش رومزم

 فا س ۳ ۳ و ی و کرا

 ا دد هکنانچ ا يب هنشت شخ نیمز رد هون قاتشم مدسج

 ا ا دم کر کم ار توق ا درک
 مهاوخ كرابتم ارت متسع ننز ات ور نیزا >عدناوخ دداوخ چست ارت نم یاہل سہ
 دش دهاوخ ریس نم ناج * تشارفارب مهاوخ وت مانب اردوخ یاتسدو هدناوخ
 نوچ a یاب نم ناب ا ر وا هکناتجی

mme 

 ss 3 یا او ههدوب نم

 كاله ۵ اد ف کیا امار سما یورو ال و تبار تسدو

 هدزرپس ریشم مس N × تقر دنهاوخ ورق نیمز لفسا ردو ه دلش دنهاوخ

 هدرک دهاوخ دام ارد هاشدای اما *دش دنهاوخ اهلاغش بیصنو ه دنوشیم

 دهاوخ هتسد نایوک غر مورد ن -اهد ۱ ریز هدو دهاوخ رز درو صف ودب هکرهو

 تا
 »< د درشت

 مراهچو تصش رومزم

 دواد رومزم « ناینغم رالاس یارب

 راد نشد فوخزا ارمتایحو ۾ نشب رم زاوآ مانی عرضت هکبتقو دنا



 م

9 

 حح هک ےل

۱۰ 

N AA ص 

 AYY ادراک کاک

 اردوخ نابز هک نار اکهانک ةماکنه زاو هک نامب ناریرش ترواشم زا ارم

 اچ ± دنا را هزرب ۳ هی دوخ ا هدنا هدرکزيت رشت

 2 ةراب رد ه دنهد یم تیوقت تشز اک ام ار نتشیوخ

 ا کسو تک ریبدت اردب یاهراک + دنیبهب ارام ۳ تست 3 دن تم

 ادخ اما *تسا قیع ناشیا زا كي ره بلقو نوردناو «عا ہدرک و کین ریدت

 + دش دهاوخ یراشیا یاهنحارج نایکانو هتخادنا دهاوخ ناشیارب اهری

 .دهاوخ- رارف دنیب ارناشیا کرهو افا دنهأوخ ورف دوخرب اردوخ یاابزو

 لعو هدرک دنهاوخ مالعا اراد راکو دیسرت دنهاوخ ا عیجو درک

 لکون واربو دنکیم یداش دنوآدخ رد اص درمو +دون دنهاوخ كرد اروا

 + دون دنهاوخ رخت نالد تسار عیجو هدرادیم

 a تش روءزع

 واد د وو رود ناف و اس یار

 »دن دهاوخ ًافو وت یارب اهرذنو هتسا وت رظتم نویص رد جی د را

 باش نیرب نا ۳۹ + دم دنهاوخ رشب یی وت درن هیونشیم اعد اکیا

 را ا اشوخ درک یهاوخ هرافک ارم یاهریصقت وت هتسا

 ا 5 قو نزا هدوش, یا یاههاکردب اوج هتل دوش برتمو

 ییاوخ باوج ارام لدعرد كانسرت یاهزیم ٭ وت لکیه تیضودق او ه دش

 “عب ناکاو ناهج یاصقا يأ هانپ کناره ت ام تاجل هکیادخعا ه داد

 + هتسپ تردقب اردوخ هردو ءةتخأس کشم درخ توقب اراههوک و ۲ یتسه ایرد

 نسب راهم نرو و دنا ی طالت « ینادرکعیم نکاس ارابرد طالتو

 UT E اشو خص یابعلطم هدست تای زا ناهج یاصفا

 یک I »یکی هنر ارتا هدوغن دتنت نیز زآ

 ةو ودر EE روب هکاریز کیم هدامآ ۳ ارناشیا هلغ هتسا رپ با

AI ESا 1 ارب د کرک رشا رمو ار  



 ي a تک

0 

AYAانا نیما بی انک  

 وت یاھھا ,e ادجات ار لاس شیوخ ناسحاب ٭ با دات تک لاو شما ۴

 ن ااا نکو هدناکچم زین کیر × دن اک ار یبرچ

Eیداش واو ههتساربب اخر اهردو «تسا نش هتسارا زیان کو او  

 × دنیارسیم زینو دننزیم کلناب

 موز تبع نمره

 رورو ورس « ناینغم رالاس یارب

 ه دیارسب ؛ اروا م ان لالج +دینزب ینامداش كناب ادخ یارب نیمز یا یا

 یاهراک تسا بیهم هج دیئوک ارادخ دیئان فصوت اروا لالج وا 31 هردو

 ا نشو ما د للذت وت دزن تناتمشد وت توق تذشزآ هوت

 دیئای + هالس دوف منرت وت مانبو هدیارس دنهاوخ ارتو ه درک دنهاوخ

 د + تسا بيهم مدآ ینبهب دوخ یاهراکرد وا هدیک تهاشم ارادخ یاهراک

 × مدون یداش ودب اجارد ء دندرکروبع اپ ابرهنزا مدرمو « تخاس لدبم یکشخم
 I اه یک یاد کیا تا در ناتاوت رد

 :هدیناوخ كرابتم ارام یادخ امو یا + ءالس دنزارفینرب ارنتشیوخ نازیکنا ۸

2 
jo 

 ا 0 ا تاحزخا اراق EE اروا ست زا 1۳

 ةتشاذک لاغ ارامو درک ناعتما ارام وت ادخما اریز *دروخ شزخل ام یاهیاپ هک ن

 ام یاهتشپرب نارک یراب و re ارد مادب ارام ت لاغ ارش هکنانچ

 ار شانه سپ «مننآ رد 0 سو 2 دن درک راس ا ارنامدرم ۴ یداهت

 یاهرذن هدروا وا ماوخ وت هنا ینبخوس یاهینابرق + یدروآ نوریب مرخ یاج

 دوخ نت نامز ردو « «مدونک اهاربا ردوخ یاهل هک *دون ماوخ رد
 «دنارذک مهاوخ ون دزن اریراورپ یننخوس یاهینابرق + مدروآ دوخ نابزب 3

S1ا +هالس درک ماوخ عید اهچوق روخب ابا ابا اراهزب و اههلاس  

 زاوا وا دزن مناهدب TES زا ات هدیونشبو ۷

 ۱ كلدرجار یدبرد۱ *دوب نم ناب ابزرب دنلب جو ء ه مدرک دنلب اردوخ ۸

 نم یاعد ز ناوابو ه تسا تنش ارم ادخ کل +× دینشیمن ارم دنوآدخ ھ مس 2 اتم ۱



 AY 1A و 21 ریمأزم باتک

 نم زا ارشیوخ تجر و دوخ زا ارم یاعد هک ءادخ داب كرابتم د هدومرف ةجوت 1

^ n = 

 ےل و

 مم م ب

 < تسا تینادرکنرب

 نهو تصس روز

 راتوا تاوذرب دورسو رومزء ۰ ناینغم رالاس یارب

 دیامرف ی امرب اردوخ یور رونو هدزاس كرابم ارامو دک حر امرب ادخ
 امموق ادخما دج اهتما عيج وت تاجنو ا : هار ات *هالس

 هدومن دنهاوخ غرو یداش اهتما *دنیوک دم ارت اموق عیج هدنیرک دم ارت

 وا وقایع ده هم او ا
 لوصح نبمز ءاکنآ + دنیوک دمح ارت اهموق عیج هدنیوک دج ارت اهموق ادخما

 كرابم ارام ادخ + دومرف دهاوخ كرابم ارام ام یادخ ادخو هداد دهاوخ اردوخ

 + دیسرن دنهاوخ وا زا ناهج یاصقا یانو ءدومرف دهاوخ

 دوأد دورسو رومزم هن غم رالاس یارب

 شپپ موم گنانچو هزاس ننکارپ ارناشیا دوشیم نکارپ دود گکنانچ + دنزیرکب

 ناحلاص اما +دندرک كاله ادخ روضحم نارپرش نانیسه دوشیم هخادک شتآ

 ادخ یارب *دنوشدنسرخ ین امداشبو ا صحت ادخ روضح ردو دک ید

 وس اهارضرد هک 1 یار دکر توت یهارو هدیاغ غر وا مانبو دیزا ون دورس

 هویب روادو نایتی ردپ »دا دجوب ۲ سد ةا

 ادار او ےدناد کیم هنا داس راک اخ ی سده

 «« دش دنهاوخ نکاس نیتفت نیمزرد نازیکنا هنتف نکیل «دروایم نوری یراکتسرب

 یدیمارخ اره ر د هکیماکنه «یتفر نوریب دوخ موق یور شیپ هکیماکنه ادخما

 ادخ روضح زا زین انیس نیا هدیراب ادخ روضحم ناساو دش لزلزتم نیمز * هالس

 دوب هّتسټس نوچ ارتئاریمو ه یدیناراب اهیتعن ناراب ارعا ا یاد



 . AAیادم کا 4

 یارب شیوخ درج ادا لا کام اد وت تعاج ٭ یدینادرک سم ۱

 + دن وشلیم .یبظع هوبنا ت ی ه دهدیم ار نخ دنوادخ × نيد كرادت نيک اسم ۱1

 مبسقل ارتراغ تسا ننام هناخرد هک ینزو هدنوشیم مزهنم هدرکر ارف امرکشل ا

 دیا نخ هلخاف یاهلاب لم کیل هدیدوب نیباوخ اهیلغارد هچرکا +دکیم ۳

 نارد ارناهاشداپ قلطم رداف نوچ جم یالطب شیاهرپو تسا تیشوپ عقنب ۶

 ناشاب ءوک ادخ هوک × دیدرک ناشخرد نوماصرب فرب لثم هتخاس تککآرپ ٥
 هتشارفا یاههلق اب یاههوک یا ۲تسا ناشاب هوک هتشارفا یاههلق اب یارک هتسا
 ام و عمو ووز کنم یارب ایک یکی یاب هنگام

 هتساهرازهو اهرورک ادخ یاههبارع + دوب دهاوخ ی دباب ات نارد دنوادخ ۷

ANE ENAد ع عاود ے2ا دق دا نجکو اا  

 هرهب تین نازبکنا هنتفزا هکلب ه ةتضرک اهششخم نایمدازا هةدرب یریساب ازناریساو
 ا هه رژنره هکیدنراذعب دال گرایش بادزک یکسم ناشیارد ادخ ٩

 د دخ ام یابد ٭ هالاس تبسام تاج هکییادخو ا

 دروخ اردوخ نانشد رس ادخ 8 EE E 0 را

ES, Eتفک دنوادخ «دشاب كلاس دوخ هانکرد  

 رد اردوخ یاپ ان e مهاوخ زاب ابرد یاهیفرززا ی مماوخ ز اب ن را از ۳

 یاهتیرط ادخما × دبا اردوخ هب تنانشدزا وت ناکس نابزو «یرب ورف نوخ ۶

 نااینغم ورشببرد × سدقرد ارم هاشداپو ادخ یاهقیط ینعی هدنا نید ارت ۲۵

 اهتعامجرد ارادخ + نزفد ناکزیشود طسوردو «ناکدنزاس تبع ردودنماضم ۲۷
 مکاح ریغص نیماینب طاقت + لیارسا همنچزا اردنوادخو هدینارخ كرابتم ۷

 تیاذخ ٭ یلاتفن یاسورو نولوبز یاسور «ناشیا لفح ادوهب یاسورو «ناشبا ۲۸
 رک ار ات ها هدومرف ما ار تو و کارا

 »ب دروآ دنهاوخ ون دزن ایاده ناهاشداپ ه.تسا ملشروا رد هک رب لکه ک۹

 یاهسمث اب هک ه موق یاه هلاسوک اب ارناواک مرو ءابرف ٣وت اررازیف شحو و ۰

 ا اد ا تاتح هنا در ها یر ندر وت دزن غرق
 رس

 یدوزب ادخ دزن اردوخ یاهتسد هشبحو هدما دنهاوخ رصم زا نارورس + تسا ٩



 ۸۸۱ یا راک

 دن وادخ یارب ه دیناوخم دورس ادخ یارب ناهج كلام یا + درک دهاوخ زارد ۳

 ككنبا + تسا راوس یبدق كالفاا كلفرب : هک وا یارب + هالس دیناوخ دورس ۶ ا

oهدیان فیصوت تّقب ارادخ مت 0 هکیزاوآ مس وا  

 a داب كرابتم ه دهديم درسا توق اردوخ موق 91 ۳۹۹ « یتسه

 منو تصش رومزم

 دواد رومزم « هاهتسوسرب نابتغم رالاس یارب

 ورف فرژ بالخرد ٍ ا نمار حر نم ناج اپبآ اریز ههد تاع ارم ايا

 رع دناش مه ارم لسو ما ندارد قی یاببآ هب هداتسا ناوقن من هکیاج ما هتفر

 نیدرکر ات ادخ راظتا زا خناشچو A ما عرش هتروح دو های فرا

 نانشدو «دنا هدایز 2 . یاهو زا دنراد ترفن نمزا ببس یب کیا د تسا ك

 حس ص

 در 9 هتفرکن ةا سپ هد وار دنراد نم تکاله دصق کف قحان

 دنوادخما ٭ تسین یخ وتزا من :اهانکو «ینادیم ارم تقامح وت ادعا ٭ مدرک
 و
 وت نابلاط لیئارسا یادخعا ه دن وشن لخت نم یسیسب وت نیرلختنم تویابص هره

 نم یور اوسر و همانیدرک راع له وت رطاخم اریز +دندرکن اوسر نم ببسب ۷

 × بی رغ دوخ ردأم نآرسپ دزنو ما نش یبنجا مناردارب دزن » تسا نیشوپ ارم ۸

 سل 0

 نمرب وت ناکدننک تمالم یاهتمالمو «تسا هدروخ ارم وت ناخ ترغ اربز ٩

 یارب نباو ما هتفغر تأشا لثم اردوخ ناج هتشاد هزور ٭ نیدرک یراط ۰

 لیلا برض ناشیا دزنو هما هنخاس دوخ سابل ارسالپ * تسا نیدرکر اع 4

 هتشک م هراز ات ۾ دورسو ءدننزیم فرح نم ةرابرد ناتیشن هزاورد ما نیدرک ۱۲

 ادخما « همکیم وت دزن تباجا تقورد اردوخ یاعد دنوادخ یا نم او ٭ مآ ۳

 بالخ زا ارم بابرف باج ارم دوخ تاجن سارو دوخ تنناحر ترثکرد ۱۶
 RI EE ایفرژزاو م اکدنک ترن زاو ه موشن قرغ ات هد یصالخ

5S |oمر ب اردوخ ن هاهد هی ی 5 عاب هب ا دو د کنش ولت ی  
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  AATربمازم باتک ۷۰

 مسه یکتترد اربز «ناشوب تا ننبزا اردوخ یورو » اف هجوت نمرب تتیناجر ۷
 م انشد ببسب راش اکتسر ارنا نش كيدزن ماج + امرف باجتسم ید وزب ارم ۸

 RP مناصخ عیجو «ینادیم ارم یناوسرو تلاجحو راع وت هد هیدف ارم ٩

 یو مدینک ی ظفشم راظتن «ما هش رایی ت دشبو تسا هتسکش ارم لدزاع × دنأ ۲۰

 ۱ :ka ارم * متفاین اما ن .اکدنهد ات گارد ۳

 هداب هلت ناشیا یور شپ ناشبا ؛دئام سپ دندیناشون کرم ارم مدوب هنشت ۲

 اک هدننیب هن ات ددرک رات ناما ناشچ شاب یاد دنتسه نتطم نوچ و ۳

 وت بضغ تروسو هزي ناشیارب اردوخ مثخ + نادرک نازرل اًتاد ارنانیا ۶
 سک چه ناشیا یاههمیخ ردو ءددزک هبورخ ناشیا یاهناخ +دبابرد ارناشیا ٥

 نالعا ارت ناکتفوک یاهدردو هدننکیم انج دز وت هکیسکرب اریز *دوشن نکاس ۲۷
 رتفدزا ٭دنوشن لخاد وت تلادعردو «نکدیزم ناشیا هانکرب هاک + دنیانیم ۷
 < سه دنمدردو ھما + دندرکن موقرم نیحماص ابو هدنوش وم تايح 9

 «دناوخ ماوخ جست دورس اب ارادخ مانو + دزاس ز زار فارس رهتوت تاجن ادخما سپ ۴

 ولکزا هدایز هدوب دهاوخ ادخ "منیدنسپ نیاو × دون مهاوخ مظعت دمح ابارواو ؟إ

CFنابلاط یاو «دنوش نامداش ید ارنیا ناییلح ٭ دراد اپسو اهخاش هک  

 ناریساو «دنک یم باجتس ارناریتف دنوآدخ اریز ٭ددرک ننز اش لد ادخ ج

 اهنارد هاو زی اب « دنزاونع بست اروا نیمزو ناسا + دراشیفن ریتح اردوخ 6
 هدون دهاوخ انب ارادو یاهریشو اد ارنویص ادخ اریز + دبن م

 واز شناکدنب تبرذو _ ST کک اا د ات ۳

 ۱۳۱ کا لود دنراد تسود اروآ مان هک ناو سا تا

 مدأتنه رومزم

 یراکدای ةهج دواد رومزم «ناینغم رالاس یارب

 کیان برف لبجت نم تماعاب نج یا «باتشب نم تاجنیارب یاد
 ور .دنراد تبغر نم یدبرد هکیناناو هدنوش ننمرشو لج دنراد نم ناج دصق .

 ۰ مر 9 ص

 ور شیوخ تلاجخ ببسب ه دنی وخيم هه هه هجیناناو چ دک اوسر و نینادرکرب ۲



 ¬4 صح

 AAT ۷۲ زیمازم بانک

 تسودو هتک یداشو دح و و رد هد نابااط عیمج اماو ×× كن وش نینادرکرب
۳ 

 < سه ریقفو نکسم نم اماو *داب لا ادخ دنبوک ماد وت تاجن ناکدنراد
 و ور اب دنوآدخ یا یتسه نم ننهد تاجو راکددموت دانگ روا ید ریل حس

 کیو داتنه رویزم

 دوخ تلادعب + دش ماوخت نخ تیام تم «ما هدرب هانپ دنوآدخ یا وت رد

 "ضع نم یارب هد تان ارمو ربک ارف نی اردوخ شوک «ناهربو هد یصالخ ارم

 رص اریز «؛دومرف رما نم تاجنوت هموش نآ لخاد تفو هه ات شاب تنوکم

۳1 

 × لاظو اکا کیر زا 5 اهن وزش اوا ارن اان اچ یاو و

 ووو عنزا نت نم داتعا متيلونطزاو ٠ یتسه نم ديما وت هوهب دنوادخمااریز
 3+ هراب رخ ماد سو ههدوب وت نم ىایم ا مرزا. ۰ ما نش هتخادنا

 + یتسه نم رواروز یاج وت نکیل « ما نش اک مت زی × دوب دهاوخ

 رود ارم ۍرېپ نامزرد *زور و یایرکز او «تسارپ وت لر زا غاهد

 دنر فرحا تر منانشد اریز » اینم كرت ارم دوش لیاز وق نوچ «زادنیم

 ه.تسا هدرک كرت اروا ادخ دو + کاور رکا کیدکی اب مناج نادصرتمو

 هوشم رود نرمزا ادا + تسین "ننناهر ارزو اف x هدرک- فا دک ا نک

aیارب هکییاناو لج مناج اج ناصخ +اغ ليت نم تناعاب  

 e راوی اد نم ام e یاوسرو راب دنشوکم نمررض

 اخو درک دهاوخ ناب نایب ارت تلادع منابز AS و E ری

 ر 7 دن وادخ و درد اار زنا هرایش اس ۳۳ هوور اگ

 نا اتو «هداد ملعت ارم وب 0 سبو وت تلادعزاو ۷
 سست هاو هر نا سیم داد سا × ما هدرک نالعا ارت بیا ۸

 ٭ وت ییناوت زا ارناکدنیا 9 راو یوزاب زا ارهقبط نیا ات.« نکم

 وت دننام ایادخ هدزک مظع یاهراک وت « تسا نیبلع یلعا ات وت تلادع ایادخ ٩

 منز ارام ز زاب هدرک عوجر «هداد ناشن اب ار تو رایسب یاهکتت هک یا هاب تک 11

 دی زم ارم و + دروآ ییاوخرب نامز یاهتعزا ارام هتشکربو ۰ تخاس شاوخ 1
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  AAریمازم باتک ۷۲

 مهاوخ طبرب اب ارت زین نم سپ + دیشخم یهاوخ لست ارم هتشکربو هدرک یهاوخ ۲
 0 دوع اب لیئارس اسوق یاارتو ه نم یادختا ارت تسار ینعی هد وتس

 و و « درک دماوخ یداش رایسب ماهل مناوخ یم دورس وت یارب نوج دوت ۳
 هکینانآ اریز هدرک دهاوخرکذ ارت تلادع زور یانزین ناب ز + هداد هیدف ارنا هک 01

 × دندیدزکاوسرو لب دندیشوکیم نم ررض یارب

 مودو داتفه رومزم

 ناییلس رومزم
 واو +هاشداپ رسپ هب ارشیوخ تلادعو ههد هاشداپ هب اردوخ فاصنا ادخما

 یارب ابهوک هاکنا ٭ فاصناب ارت نیکاسو هدومن دهاوخ یرواد تلادعب ارت موق
 مج ۶# بز یبرداد ارموق نیکاس ¥ تلادعرد زین اهلتو هدروا دنهاوخ راب ار یتمالس موق

 دهاوخ نروبز ارنالاظو هداد و تاجن ارریتف نادنزرفو « درک دهاوخ
 2 ات کتساه افق ضیا نقاب ااا کاکام دییرب هاروت زا چ تعا
 لا 1 دهاوخ ورف نش نيچ راز فلعرب ناراب لثم وا  تاقبط میمج ات

 : تفگش دنهاوخ ناحاص وا نامزرد + دنکیم باریس ارنیمز هکیئاپشراب
 درک دهاوخ فا یخ هاو « ددرکن تتسین هام ۳۲ درب دهاوخ یتمالس رونو و

 ندرک نادیشن ارت یو روضحم ٭ناهج یاصفا ات رم زاو هابرد ات ایردزا

 ریازجو شیشرت ناهاشداپ +دیسیل دنهاوخ اركاخ وا نانشدو هدا دنهاوخ ۰

 عج چ دیار دنهاوخ اهنافمرا اس و ابش ناهاشداپ هدروآ دنمارخ ایاده ۱)
 اریز دون دنهاوخ یدنب اروا اهتما عیجو هدرک دنهاوخ ملت اروا نیطالس ۲

 * درادن "تدناهر هک اریمتفو هداد دهاوخ اهر اروا دک هئاغتسا نیکسم نوچ

 رب دیشنم دهاوخ تاجن ارنکاسم یاماجو هدومرف دهاوخ مرکر یتفو نیکسرب ۳

 ام نازک یو رظنرد ناشیا نوخو هداد دهاوخ هیدف مو ملظزا ارناشیا یاهناج ۱
 یا راد هداد دهاوخ ودب ابش یالطزاو اا × دوب دهاوخ ۰

 رد هلغ یناوارفو +دناوخ دهاوخ كرابم اروا زور او درک دهاوخ اعد یو ۲
 لاو «درکدهاوخ شبنج نال لثم نا مر هک« دوی دهاوخ ایموک ةّلقرب نیز

CCھم هتک ےل  

 ےک

 ےس



 دهاوخ یقاب دابا دبا اتوا مان *درکدنهاوخ انو وشن نیمز فلع لفم اهرهش ۷
 تکرب رکیدکی یارب وارد نایمدا «درک دهاوخ ماود باتفا شپوا مسا ءدنام

 كرابتم × دناوخ دنهاوخ لاحتوخ اروا نیمز یاهتما عټجو «تساوخ دنهاوخ ۸

 × دنکیم بی یاهراک طقف وا هک «تسا لیئارسا یادخ هک ادخ هوهب داب

 نبما دوشب رب وا لالجزا نیز اتو هداب#ا دبا ات وا دیم مان داب كرابتمو ٩
 + دش ما یسی نب دواد یاهاغد «نیماو

 مسو داتفه رومزم

 فاسا روبزم

 اماو × دنتسه لد كاپ هکینانآ یارب ینعی « تسوکین لیئارسا یارب ادخ هنیاره

 9 × دزغلب ماهمدق هک دوب كيدزنو ءدور رد هار زا ماهیاپ هک دوب كيدزن نم

 ناسا رد هکارز ٭ مدید ارناربرش ی تمالس نوچ ه ۹۳ ی شک

 لو ه دنتسن تم زرد ا چ تسا تیمم ناشیا تّوقو ه تس اهدیق

 سابل لثم لظو ى هما ا رشت راهی کس ها ی

 ل تا زاو «تسا تا ردب یقبرف زا ناشبا نا * دناشوبیم ارناشیا

 ارزیما لظ نانخسو «دننز یه دب یافرحو دنکیم ارا و 9
 ناهجرد ناشیا نابزو هدنا هدراذک اناسارب ار دوخ ناهد +دنیوکیم دنلب یاجزا

 نیناشون نانیدب ناوارف یاهیاو ه دندرکیبرب ادب وا موق سپ * دکیم شدرک 1.

 × دراد مع یلعا ترضخ ایاو «دنادب هنوگچ اد دنیوگیم ناشیاو 3۴ دوشیم ۱

 e هدوب نما هشیه هک «دنتسه ربرش نانیا كنيا ۱۳

NNEتو یاپهبا تب  

o م م n 

 صم حح < ےل

1٤ 

 < نو کیم زا و نادر ی نیاره ی ۳۹

 هاکنآ ۰ مدش لخاد ادخ یاهسدقب ات AN اوشد را ٠ مپ ارتي هک ۷

ENES ۱۸٩رناشیا نوه ازم اج رد ارن ای هیارم + مدرک لمأت ن  

 یاپسرت زا تش هابت هدنا نینر ته 7 نخب هنوکج ب تخادنا یماوخ اپبارخ ٩



  A1ریمازم باتک ۷۹
 مصمم.

 یاد فادح ناب نوج یک باوخ لثم * دنا ںیدرک تسین كانلوه ۳.

 هلن نم لد نکیل *درش یاوخ زیچ ان ارناشیا تروص یزیخرب نوچ نیچه 8

 9 مدوب یشحو نمو * مدوب ۵ش شیر لد دوخ نوردنآ ردو هدوب نش ۲

 تسار تسد ون « تسه وت اب ماد نم لو ۷ مدیدرک وت دزن ماب لثمو 3 ۳

 ۱۳ ا ره اخ یادم ارش در یار قفارط چ هدرک بمب تام ۶

 ارزیج چ وت زا ریغو ه ناسا رد نم یارب تسک » دیناسر وج لالجب ۰

 صحو لد ضص نکیل هددرکلئاز نم لدو دسج هچرکا × ماوضت نیمز رد ۲

 ۱ اویناناو هدش دنهاوخ كاله دنرود وتزا هکینانا اربز ب دابالا دبا ات ت تسادخ نم ۷

 برفت ادخم هک تسوکین ارم اماو * تخاس یهاوخ دوبان دنکیم انز وت زا هک ۸

 ۷م نایب ارت یاهراک هه ات ه ما هدرک ل کوت هوهب دنوآدخرب ه ه عوج

 مراهچو داتفه رومزم

EOE 

 هتخو فا دوخ عنرم ن نادنفسوکرب وت شخ دحر هاب او دک کرد ارام افتار ا ر ا

 ات هداد هیدف هک ازن او 7۳1 ءار رخ مر کو تاچ + × تسا لش ۳

 0 بارخ دوب وت سدق رد E نشد اریز هرادرب یدبا یاهبارخ یوسب
 یارب | ردوخ ۱م هد د وو تعا نارد یفانخد .دعتسا €

 لکنج ناتخ رد ر ا اهربت  هکناسک نوج دنوش یب رهاظو ۲ ام اپ رب تامالع

 E ا ا اه ربت هب 0 هیشارت یاهشقن ف نالاو ا

 لد ردو + دنا هدرک تمرح نیمزب ات ارت مان نکسمو هدنا هدز شتا ارت یاهسدق

 نتیز رد ارادخ ام نر ۳ ی دوخ

0 

 >< ےل

 م

 0 هدر ESR 2 ۰ نا ×× د وب نم با کک تسدن

 تفسار تسد نعي دوخ تسد ارچ دوم دهاوخ تناها ۳ مان دن مه 11

 3 2 ۱ ۰ ا + 2۳ و  صک تک

 ادخو نک یناف ارناشیا نیک نوریب دوخ نابیرک زا ارنا « تینادرک رب ارشیوخ ۲



 AA Yo ا ارم بانک

 دور تاونب ۶ راي دیدی اخ نون نایمرد وان« تسا نم هاشدای عدق زا 8
 ههتفوک ارنانایزل یاهرس + یک اهبآ رد ارناکنهن یاهرسو هیتخاس قشنم ارایرد 6

 یاهرینو ه یتفاکش اایلیسو اههشچ وت + تینادرک نانیشنارح كاروخ ارواو ٥

 وت ار :اتفاو نوو ناز ازین IE ازور +یدینادرک كشخ ارییاد 1

 سو ارناتسمز و ناتسبات هتخاس رادیاپ وت ارناهج دودح ئات * دوغ رارقرب ۷

 مان لهاج مدربو هدنکم تمالم نشد هکر وا دایی اریا دتوآدخ یا ٭ هدرک ۸
 ۳۳ هراپسم یشحو روناجم اردوخ هنخاف ناج + دنیانیم تناها ارت ٩

 ناهج تامل هکاربز هامرف هظحالم اردوخ دهع د کام شومارف دی ات اردوخ ۰

 مان ناریتفو نکاسم هدندرکن رب یئاوسرب نامولظم + تسارپ ظ یاهکس زا 1
 ا اال طرب اردوخ یاوعدو زیخرب ادخ یا دب دنیوک دج ارت ۲

 .نک شومارف اردوخ نانمشد زاوآ + دنکیم تمام ارت زور "یا ۴

 + دوشیم دنلب هتسوېپ هک اردوخ نانلاخم

 مجناو داتنه رومزم

 ر ها فاسا دورسو رومزم ه كلهنالرب ناینغم رالاس یارب
 یاهراک مدرمو ار یال ر ج ایا یوکیم دمح ارت ۱

 + درک مهاوخ یرواد یتسارب ۰ « سرب نیعم نامزب ES دک س دا ع

 هب هالاس 2 ل 5 ناکرا نم 7 شک مرور

 مچ هوس شید 2ٍ ه دیزارنیم ا

 اروا د کل OT ا بونج زا هنو هبرغم زا هنو

 بو ا و ااو جن ی

¬4 

ty 

 ھم < ےل o م

 وه E ۳ r ٭ کیش ون ۳ ناهج نا ناریرش عی 1

 ھه دن رب مهارخ | ارج یاهخاش و # دوم مهاوخ منرت بوقعي یادخ یاربو ۱۰

 × دش دحا رخ هتشارذا رب نیاص یاهخاش اماو



 )۱ ۸ 2 لا ص

 ممه حح < سل

۱ 

 چ

 o یه 42 »1 تی

 یه حح ته سل

AAA۷۷و۷1 ریمازم باتک  

 مشو داتنه رومزم

 HT ET ا ايتو یاشار الاس یارب

 رد تسا وا همیخ × مظع لئارس ۱ رد وا مانو «تسا فورعم ادوهب رد اذخ

 ریششو رپس «تسکش ارناک یاهقرب اجنا رد *نوبهص رد وا نکسو و
 نالد یوق + فی یاههوک زا هدایز هدیجمو یتسه لیلج وت  هالس ار

 اردوخ تسد 7 نادرم ههو هدوبر رد ارناشیا باوخو دنا 0۳

 یلوتسم نارک یباوخ نابساو اههبارعرب «بوقعی یادخحا ون حوت زا × دنتفاین

 دتسیا وت روضحم هک تسیک تبضغ نیح ردو هوت یتسه بيهم وت کک
 e کاو دیسرتب ناهج سپ «یدیناونش اریرواد ناز زا

 منخ هاکنا *ءالس دشخم صالخ ارناهج نیکاسم ده ات «دیامرف مایق یرواد یارب

 دیک ر ذن * تسب یهاوخ دوخ رکرب ار شخ قابو «تفک دهاوخ دمح ارت ناسنا
 ۲۳۳ ۰ سما رکا درک هک هدر یادخ هوهب یارب دیاع افوو

 ناهاشداپ یاربو ه تخاس, دهاوخ عطتنم اراسور حور * تسا بیهم هک وا دزن

 ٭ دشابیم بيهم ناهج

 متفهو دانفه رومزم

 فاسا رویزم «نوئودیرب ناینغم رالاس یارب
 و مهد ها یر یت زاوا ءمکیم دایرفو ناد یو 8

 a مدرک بلط اردنوادخ دوخ کنت زور رد +تفرک دهاوخ ارف نم

 مکیم دای. ارادخ + تفریذپ لست نم ناجو «تنکن نینکزاب تش زارد نم
 رادیب ارفاشچ *هالس ددرکبم رب نم حورو ماییمرکفت « «موشیم ناشیربو
 -ماهدرکر کنت مدق م ی هراب رد ¥ تفك متسناوتیف نسو مدشيم بات یب « یتشادیم

 لد ردو وا ی رطاخم اردوخ 0 دورس چ فلس یاهنامز یاهیلاس هراب و

Eکک دهاوخ ارت دباب ان ادخرکم ٭ تس  

 لر هتسا نش لیاز دباب ات NET × لش دهارخخ یضار زکره رکیدو

 اردوخ یابتحرو I SA چ دابا دبا ات نیدرک ل طاب وا



۱۰ 

۱ 

 At ۷۸ ریمازم بانک

  PEREی "۷ ی  eدو 7
 لنت ون یاهرک عیج ردو + دروآ ماوخ دایی ت تسا مدق زا هک ارت بیت ر اک ۳

 8 تب تك اش

Oo 

 تیسودق رد وت قبرط ادخما *دوف مهاوخ رفت ون یاهتعنص ردو ءدرک ماوخ
 ۔/ کا غ یاهراک هک یتسه ییادخ ون × ادخ لثم كرزب یادخ 00۳

 «نناعر شیوخ یوزابب اردوخ موق ٭ نینادرک فورعم اهموف رب ارشیوخ تّوقو
 لرازتم نید ارت اهبآ ادخ یا دید ارت اهبا ٭ الس ارفسوب نیو بوقعب ینب ینعب
 «دادب دعر كالفاو تخرب تایپ ۱  دیدرک برطضم تضع زین اههج هدش

 هقرب و دوب دابدرکر د وت دعر یادص × دیدرک ناور فرطرهب زین وت یاهرین

 ًابردر رد وت قیرط یر شعیرم نیمز سب درک نشور ارن زوکسم حر

 لث اردوخ موف + تسناد ناوتن و ارت اتو ناوارف یاهبآ رد ون یاههارو : تسا

 * نوراهو یوم تسدب «یدومن انهار نادنفسوک

 مشهو داتنه رویزم

 .فاسا نیصق

 + دیر رف مناهد ناب اردوخ یاهشوک «دیونشب ارم تعیرش نم موق یا
 مهاوخ ی دوب نخ ملاع یانب ز زا هکیئاهزیچ ا

 دنا هدر اس ام يارب ام ناردیو هما هتسناد و نینش ار اهآ هک دون

 ننیا لسن یارب اردنوادخ تاعبست هدرک ميهاوخن ناهنپ اراهتا ناشیا نادنزرف زا

 رد یتداهش هک اریز +*تسا هدرک وا هک اریبی ل اغا ی وا تّوقو ء مکیم ناي

 هک دومرف رما ارام ناردیو هداد رارف لیئارسا رد یتعیرشو تشاد اپ رب بوفعی
 تسیابیم هکیادنزرفو دننادب ار ننیآ لسن ا ٭ دنهد میلعت دوخ ن ادنزرفب اراهنا

 ناشیاو +دنبان نا دوخ نادنزرنب | راثاو دنزیخ رب ناشيا ات هدنوش دولوم

 + دنراد ءاکن اروا ماکحا هکلب دننکن شومارف ارادخ لامعاو هدنیامن لکوت ادخم

 تسار اردوخ لد هک یلسن هدنوشن زکنا هنتفو شکن درک یمن دوخ ناردپ لثمو
 هدندوب شک ن اکو سم هک یرفا ین * دوبن نیما ادخ یوسب ناشیا حورو دندخاسن ٩



YA ار یاد A 

 وا تعیرثب كولس زاو «دنتشادن هاکن ارادخ دهع دنتفاترپ ور كنج زور رد ۰

 هدرکر هاظ ناشیدپ | راک مارک شفاف از لاعاو *دندوف ابا ۱

 رايد ردو رصم نیمز وحش ور شام کر ۶ لاعا ناشیا ن راردب رظن ردو وب ۲

 × دوغ اپ رب هدوت لغم ایا و هداد روبع ارناشیا هحاس تنم ازایود < نع وص ِ

 اراهض ارگ رد + شنا رونب بش اتو «درک یانهار ربا هب زور رد ارناشیاو
 نورد چ اراهلیمسپ + دیناشون میظع یاههبم زا کارت انا ۳3 3

 ربو هدندیزرو هاگ وارب رکید رابو *تخاس یراج اهرون لثم ارباو هدروآ ۷

 هدندرک ناما ارادخ دوخ یاهلد ردو م دنسزیکا هنت ار رد لعا ترضح ۸

 ایا هدنشک هدرک لکت .TA + دنتساورخ اذغ دوخ تارهش یارب هکنوچ ٩

 دشا ناور اینا 5 رمز کتیا + دنک رضاح " نفس ارگ رد دنارتیم ادخ ۰

 دوخ موق یارب e ES RA اب تشک یراج اهیداوو

 هتخورفا بوقعب رد شاو هدش كانبضغ نیش ارنیا ادخ سپ +دزاس رضاخ

 9 و A CA E ارب مثخو هک

 دوش 1 یاهردو ور ر و زا اراهرب ی

 1 نادم دخ ناشیدب ارثاوما هل 9 رم روت هراشیا زب ارنمو

 اریقرش داب ٭×دنوش ریس ان 64 ناشیا یارب , ةثوذاو هدندروخ | رنارواروز ۳1

NYناشیا یارب ارتشوکو ×دروآ اریبونج داب دوخ تؤتبو «دینازو ناسا  

 یودرآ نایمرد ازناو # ایرد تير لثم اررادلاب ناغرمو «دیناراب رابغ لش ۸

 «دندش ریس وکینو دندروخ سپ * ناشیا یاهنکسم درک ادرک ءدروآ دورف ناشیا ٩

 واین شذ دوخ توهش زا ناما +داد ناشیدب ناشیا تاوهش قفاومو ۽

 ءنش هلخورفا ناشيا رب ادخ بضغ هڪ + دوب ناشيا ناهدرد زونه اذغو ۱
 راپ همهنیا دوجو اب + تخاس كاله ارلیئارس ۳ نادنموت

 رد ارتاشیا یاهزور نیربانب *دندرواین نایا وا بم ع لاعابو ه دندیزرو انک جج

 اروا تشک ارناشیا هکیماکته باب هدرک مان تلاطب ۽
 ادخ هک دندررآ داییو +دندون نش ادخ ٌءراب رد هدرک تشک زابو ءدندییلط ۲

 دندو نت اروا دوخ ناهدب اما × تسا ناشیا ا لاعت یادخو « ناشبا ع ۲2

۷ 



 دهعبر هدوبن تسار وا اب ناشیا لد هک ارز +دنتنک غورد واب شیوخ نایزبو ۷
 لاله ارن اشیا هدون وفع ارناشیا هاک شتیناجر بسح وا اما +دندوب نقوم یو ۸

 هاتف چ تضگن رب ارشیوخم مشخ ,ام تینادرکرب , اردوخ بضغ اهراب کلب «تخاسن ٩

 ودب ًارعک رد هبترم دنچ a در هک د قز 5۰

 نمو دقو دندرک ناعما ارادخ هتنکر بو +دندیناجفر هیداب رد ارواو هدنتفگا هنتف هل
 نمشدزا ارناشیا هکیزور هدشغادن رطاخ اروا تّوقو + دندومن تناها ارلیئارسا ۲

 اردو تازجتمو ء تخاس رهاظ رصم رد اردوخ تایا هنزکچ هک × درب نیناهر هک

 هن ات ارناشیا یاهدورو هدوم لال قادرا EN یاهرهنو * نعوص ر اید 9

 هکیاک وغو هدندیزک ارناشیا هک داتسرف ناشیا نايم رد اههشپ عاونا ٭ دیشون دنتسناوت هم

 داد ی ارت اشیا ادا اپ هاص مرکب ارن اشیا لوصحمو ٭ دندو هابت ارن اشیا 7

 چ تشرد یاهکرکت ةب ارش ن ناتخردو هد کاپ هژرکعب ارن اشیا ناتسکات 4 4

 اف وح هشت یو رب POOR ارناشیا ماہب
 یارو +ریرش ناکتشرف نداتسرفب هارقیضو ظیغو بضغ هداتسرف ناشیارب ه.

 ناج هکلب «تشادن هاگن توم زا ازناشیا ناج ه هتخاس ایهم دوخ بضغ یارب

 اه عطف زاد رس ,IESE + دومن ملسن ابو ارناشیا ها

 ارعص رد | ارناشیاو «دیناچوک نادننسوک لش | اردوخ موقو × ماح یاههمیخ رد ه۲

 نانشد ایردو هدنسرت ان درک یربهر تیمارد ازناشیاو *دوم یایهر هلک لم ه٣

 ۳ هکیهوک نیدب 0 دوخ es دودج ارناشیاو دین اشوپ ارناشیا ٤

 ارثاریمو هدنار ناشیا روضح زا اراهتماو د دوب هدرک لیصحت دوخ تسار هد

 نکا ناشیا یاههمیخ رد ارلیئارسا طابساو همتا مست دار امر اس او

 اروا تاداهشو هدنتخکنا هنتف ودب هدرک ناعتما ار یلاعت یادخ نکیل +دینادرک هد

 اطخ ناکلشو هدندیزرو تنایخ دوخ ناردپ لثم هتشکربو  دنتشادن هاکن هر

 یاهتب هبو هدندروا ناجی اروا شخ دوخ دنلب یاهماقبو * دندش فرض هدنک ه۸
 هدیدرک كانیضغ دینشب ارنیا ادخ نوچ *دنداد شبج اروا تریغ شیوخ ٩

 کارا م دی كرن ارولیش نکس هه تم ادم کتتش رل یئارساو <,
 لاجو هداد یریسا هب اردوخ تّوف (توبات)و «٩ دوب خاس ر دا نایم رد اا



ATا زت اک  

 دوخ ثاریم ابو هدون ماست ریشیشب اردوخ مود ٭ درپس نشد تسدب ار شیوخ ۲

 دورس ناشیا ن ناکزیشود یاربو «دینازوس تا ار اشیا ناناوج >میدرک كاببضغ 6
 یرکهحون نراشیا یاهوییو هدنداتفا ریثش مدب ناشیا ن انهاک × دشن حاکن 1

 هک یرابج لث «دشرادیب دوب نیباوخ کیک لک دنوادخ ا * دندوهن ٥

 * دینادرک یدبا راع ارناشیاو هدز بقعب اردوخ نانمشدو +دشورخم بارشزا 7

 هدیزکرب ار ادوهب طبس نکیل × دیزکت رب ارمارفا طبس «هدوم در ار فسوب ةمیخو ۲

 ان دنلب یاهوک لثم اردوخ سدقو + تشادیم تسود کا ارنویهیص هرک نياو 1

 هدیزگرب اردو اد:دوخ ننبو دام هایپ داجلآ دبا اتارنا هک یناقیجل لب هدرک ۷,
 موق ات هدروآ اروا هدریش یاهشیم بتعزا + تفرک نادفسرک یاهغآ زا ارواو ۱

 دوخ لد لاک بسح ارناشبا سپ * دنک تیاعر ار لیئارسا وا ثاربمو بوقعی وا ۲

 ِ × درک تیاده شیوخ یاهتسد تراهب ارناشیاو هدون تیاعر

 م و داننه رومزم

 ا
 هدنتخاس تمصع یب ارن سدق لکیه «دش لخاد وت ٹازیب اهتما ادا

 ءدنداد كاروخ یارب اوه ناغرب ار تن اکدنب یاهشال * دندومن اهبارخ ار ملشروآ

 با لنم ماشروا درک ادرک ارناشیا نوخ + ار شوحو هب زا تشک و

 « یا تیدرک راع دوخ ناکیاسه دزن + تک تقوی 4 دوبن کو ه دنتفگ ر

 بم اس ص

+ 

 هلانمشخ دبأب ات دنوادنجا یکات + ماتش هیرنعو ءازهتسا شیوخ نارواج دزنو

ET Eاردوخ ره ج دالا [ ۳  

 اربوقعی هک اریز  دنناوخ ارن مان هککلامربو هزیرب دنسانشیف ارت هکیئاهش

 0 زب ارام دادصنا ناهاک دنا هدرک بارخ اروا یکشمو «هدزوق

 تاجت یادخما ٭ ماتش لیل رایسب هکاریز « دیا ام یور شې یدوزب وئ یاهتحر
 دوخ مان رطاختو هد تاجن ارامو « ابرف یراب ارام دوخ مان لاللجت رطاخ ام نند

 . تروخ ماقتا « تسافک ناشیا یادخ هک دنیوک اهتما ارچ زرمایب ارام ناغانک

 روضح ناریسا لان +درش مولعم امرظن رد اپا رب «تسا تش هتختر هک تئاگدنب ۱

 هه مح < تل

 ۰ س



۶ 

 ےس

 Af ۸: را مب پاک

 راک دنا نش هدرپس توبب هک ارینأنا دوخ یوزاب تنظع بسم هدرب وت
 دنا هدرکو تب هکیتناها یارب «ناسر ام ناکیاسه شوغاب نادنچ تنم یازجو
 مهاوخ رکش دبأب ات ارت ه متسه وت عترم نادنفسوکو و ون موق هک اه سپ عدن و ادعا

 + دون ویک لادن اس «تفک

 مداتشم رومزم

 فاسا رومزم « اهنسوسرب یتداهش « ناینفم رالاس یارب
 هک یا « ینکبم تیاعر هلک لفم از ا هک یا ونشپ لیئارسا نابش یا

 اردوخ انان هیشمو نیماينبو مارفاروضحم + امرف ین هدون سولج نییورکرب

 ان نکن شور اردوخ یورو هروا زاب ارام ادا ایی ام تاج یاربو زیکنارب
 كانبضغ شيوخ موق یاعدب وب ان هتویابص یادخ ا یا ٭ باي تاع

 + یناشونیم ناشیدب هزادنا یب یاهکشاو «یناروخ ناشیدب ارام نان دوب یهاوخ ه

¥ 

1 

 TT شيوخ ناي مرد ام نانمشدو باس ام ناکیاسم ةعزانم لع ارام

 روم م بای تاجن ات نک نشور ار دوخ یورو هروا وا زاب ارام اهرکشل یادخ یا

 e ٭ یدو سر ارن زا هدرک ن ورب اراهتما «یدرو وا نوریپ رم ا

 قشم اههوک د:تخاسرپ ارنیمز هدز وکین | اردوخ ةشير سپ هیداد تعسو

 ایردب ات اردوخ یاههخاش ٭ شیاههخاشب ادخ دازآ یاهو دلش ا

 ره هک هةتنکش ارشی ثیاهراوبد ارچ سپ +رب ات ار شیوخ یاهعرفو" هدرک نهپ |

 ارتا ارم 7 ناریو ارنآ لکنج ی <اهز زارک + دیس ارنا یرذکعار
 و

 د نیاز زاو نت :بب و « ا 7 زا هدرک عوجر اهرکشل یادنعا دم سل ری 4

 یارب هک هکیرسپ نازاو «تسا هدرک سرغ وت تسار تسد کیلا نیازاو جان
 ے

 هابت وت یور E ه لش هل ېس شارد مزیه لثم چ هنشحاس یوق نتشیوخ

 یارب اروا هک مدارسپربو هدشاب وت تسار تمتد درمرب وت تسد دنا نیدرک

 ارت مان ات لب تایح ارام ه تقات میهاوختور وتزا مو چ از بوق ی

 ان زاس نشور اردوخ یورو هزوا زاب ارام اهرکشل یادخ هوهب از مناوخم

 × باي



 ئ

 8 Ataا باک ۸۳

 کیو داتشه رز بزم

 ,ةتفاسا رومزم « تیتجرب راه ا یارب

 ینامداش ا یادخ یارب یا توقف هکیادخ یارب دامن منت

 ارانرک بابر براق لد طبرب رب و ترم ایر شف دار ارد ورم ٭ دهد

 شتر ا با کاریز x ام دع : زور ردو ما هامرد تا ل ارد دیزاونب

 e دومرف نییعت فسوب رد یتداهش ارثی دی ۲ بوقعی یادخ ز 1 EF « لیئار سا زد

 ی و 2 مدوب تیمهفن هک ار یتغل هکیئاج « تر نوری رصم نیمزرب نوت

 اعدتسا کترد + دش اهر دبس زا وا یاهتسدو «مخاس دازا زا نیکتس رابزا اروا ۷

 ۳ یه

۱۱ 
1 
۳ 
n 

 0 ص

 ناتا هبیرم با دزن | ارتو مدرک تیاجا ارت دعر رتسرد ۶ کات یصالخ ارتو یدومن

 شوک نی رکا لیئارسا یاو ۰ مک یم دکأت ارتو ونشب نم موق یا الس مدون

 کوب دانم لڪ هناکیب یادخ دزنو e یادخ وت نایمرد + ید

 رپ ارناو نکزاب وکین اردوخ ن راهد «مدروآرب رصم نیمززا ارت هک متسه وت یادخ

 سپ ٭ دندو ابا ارم لیئارساو ه دندینشن ارم نخ نم موق نکیل × تخاس مهاوخ

 هکشاک یا بدنیا كولس دوخ یاهعروشج هک « مدرک كرت ناشلد خب ارناشیا

 هاکنا × دندوبیم كلاس نم یابتیرط رد لیئارساو «دننفرکیم شوک نم نم موف
 ناشیا ناصخرب اردوخ تسدو « متخادنا ی یدوزب ارناشیا نرانشد

 نامز اما ه دنداپنیم نک کب دنراد ترفن دنوآدخ ز زا هکینانا + مدرک

 لسعب ارتو هدرورپیم مدن دشت :اشبا بد دبا ات دوبیم یقاب ناشیا

 و مرگ زا

 مودو داتشه روبزم

 : فاسآ رومزم

 2 ۳ کر یرواد نایادخ نایمرد ه تسا هداتسیا ادخ تعاج رد ادخ

 × هالس دون دیهاوخ یرادفرط ارنارپرفو هدزک دیهاوخ یرواد یناصنا یبهب .
۲ 

 ا
 نامولظم × دیهد فاصنا ارنانکسمو نامولظم ه دیکب یسرداد ارناییتیو ناریقف



0 

 < هک ےک

13 

o 

3 ۱ 
 ۹9 ۸ ریماز زد اے اه

 ددم و دننا دین × هد یصالخ نارب رش تسد زا ۱ ارناشیاو هدینامرب | ارنازیثفو

EE ۱ 
 رس بم هاب کاش ایم ٠ نامز E 2 ییرت ر ردو

 اربز «امرف واخ ا زیخرب ادخما × داتا دیهاوخ ن ااا کات نوجو
 + دش یجاوخ فرصتم اراهتما یا وت هک

 مسو داتشه روبزم

 فان رومزمو دورس

 تنانشد كنيا ایز ٭مارایمو شابم تکاس ادخ یا هدشابن یشوماخ ارت ادخا

 وت موقرب دنا هتشارفارب اردوخ رس رد ترق تا اکیا دک اوف

 ارناسبا دیایب دنیوکیمو *دنکیم تروشم وت ناکدروا هانیربو هدنشیدنا یبدیاکم

 ماب لد كي اریز + دوشن روکذم رکید لیئارسا مانو «دنشابن یوق ات میک كالم

 تاو نایلیعمساو مودآ یاهمیخ دنا هتسب دع وت ظرو ه دنکیم تروشم

 اب زین روشآ *+روص ناکاس اب نیطنفو قیلامعو نومعو لابج +نابرجاهو
 اع لع نادیدب +هالس دندیدزک طول یی یارب ینوزابو هدندش قنتم ناک

 و یوم از اب و ِ شبا و ارظشبهکناچ هیدرک نایدب هکنانچ

 بئذو بارغ لثم ار انوش د: ددر نیمز یارب نیکرسو ه دندش كاله

 ier sti aR ایا یارمآ میجو «نادرک

 دننامو هزاسب دابدرک رابغ نوچ ارناشیا نم یادخا ما فرصت نتشیوخ یاب

 اراهموک هک ةلعش لثمو «دنازوسبم ارلکنج هکیشتا لثم *داب یور شپپ ہاک

 ارناشیا شیوخ نافوطبو «نارب دوخ داب دنتهب ارناشیا نانه »دزاس یی لعتشم
 + دنبلطب دنوآدخ یا ارت مان ات «یکرپ تلذب ارناشیا یاهیور * نادرک هتنمآ

A 

 هک وت دننادب و × دندرک كالهو ننمرشو هدابلا دبا ات دلل وش ناضیربو 3

 +× یتسه لاعتم نیمز یارب اھت هدشابیم د د تیما



o 

 8 بک تن

1 

 با بو

۸ ٩ 

  A11و ۸۶ ریدازم بانک ۸0
 ےہ ص ا ل ل ی س ترس ل ا ا ترس تب ست سس

 س و

 مراهچو داتشه رومزم

 حروق ینب رومزم « تیتجرب ناینغم رالاس یارب

 هکلب قاتشم نم ناج *وت یاهکسم تسا ریذپ لد هچ « تویاص هوهب یا
 هک ج یاد یارب جو لد هدنوآدخ یاهبعص یا 1 سا لش كيه اک

 نتشیوخ یارب كوتسرپو ا هدرک ادیپ هناخ دوخ یارب زین تشتخک  كنزیم

 هک تویابص ۹ یا وت یاهجم ذم رد > زنگ تارک اردوخ یاههچک ات ا

 ارت هک هدنکاس وت ٌهناخ رد هکینانا لاعاشوخ × یتسه نم یادخو نم هاشداپ

 هتلشا ورد :ناشیا توق هکینامدرم لاع انوخ + هالس دننارخم ست اياد

 همشچ ارنا دنکیم روبع ءاکب یداو زا نوچ *ناشیا یاهلد رد وت یاهقیرطو
 كيرهو ا توق ات تّوقزا *دناشویپم تاکربهب ارنا نارابو « دنزاسیم

 ارم یاعد اهرکشل یادخ یا +دنوشیمرضاح ادخ دزن نویص رد ناشیازا

 کس هکیئادنما + هالس ریکارف اردوخ نیک نوقت یادخ یا «ونشب

 تسا رتهب وت یاهیح رد زور كی اریز +زادنا رظن دوخ جسم یوربو « نایب

 ضف دنوادخ «تسا رسو تباتارادج هوش کا مکر ا هک اه هود

 كلاس شرب کیو « درک دهاوخغن منم اروکین زیچ چو « داد دهاوخ لالجو

 رک لمس رویا
 و »)۵ رومزم هه ات :

 حروف یب رومزم « ناینغم رالاش کارب

 ڪک ع

 < تصضع یماع ٭ هالس ین اشوپ (HE ناهانک یا ا اردوخ موق
AE 9ےک ر  

 ه ناد و رد ارام ام تاج یادخا + هدرد دود شیوخ E تدح زاو ه هتشادرب

 ارشیوخ مثخو ه دوب ۱۱۱ اب *رادرب امزا اردوخ ظظیغو
 ب ع

 5 »اه 2 ۱ ۱ 9 ۳ 1۳ ۳ لا

 وت موت ات هداد یهاوخن تایح ارام هتشکرب ایا داد یهاوخ لوط لسن دعب السن



AY SATE 

 ارشیوخ تاجنو هنک رهاظ امرب اردوخ تجر دنوآدخ یا +دنیان یداشوترد ۷

 ناسدنبو دوخ موقب اریز هدینش ماوخ دیوکیم هره ادخ هجا دبایرف اطع اب ۸
 وا تاج انیقی * دندرکنرب تلاهج یوسب ان «تنک دهاوخ یتمالسب شیوخ ٩

 رو بجر ٭ دوش نکاس ام نیمزرد لالج ات هتسا كيدزن وا ناك دن ۴

 نیمز زا یتسار دنا نیسوب اررکیدکی یتمالسو تلادع هدنا هدرک تاقالم مهاب

 ی یاهزیچ زین دنوآدخ بت سرکه یار تام هدئیور دهاوخ ۲

 وا یور شې تلادع +داد دهاوخ اردوخ لوصح ام نیمزو هدیشخم دهاوخ 6
 × تخاس دهاوخ یتبرط اردوخ راثاو ه دیمارخ دهاوخ

 م

 مجشو داتشه رومزم

 دواد یاعد

 دنمزابنو نکسم اریز هامرف باجتسم ارم هتفرک رف اردوخ شوک دنوادخ یا

 ونرب هک اردوخ نب نم یادخما ei ینتم نم اریز راد هاکن ارم ناج جم

 دب ماوض ارت زور ام هک ریز هایرف 01 نیرب دنوادخ یا + نب تاجن دراد لکوت
 دب مرادیمرب وت دزن اردوخ ناج دنوادخا اریز «نادرک نامداش اردوخ كنب ناج

 یا × دنن او ارت هکینان یارب محر رایسبو ه نشه راذش ر کک تنم تا و

 دوخ کنت زوررد * ان هجوت نم عرضتزاو هابرف تباجا ارم یاعد دنوادخ

 ی

 نایادن نایمرد دنو ادخما + دومرف یهاوخ باجتسم ارم هکا ریز هدناوخ شاوخ ارت

 71 ه"نیرفا هکیابتما ةه دنوادخا دین وت یاهراک لثم یراک و ه تسین وت لثم مه بک مسلط . 2 . تب تک

 یتسه «ارزب وت هکاریز »دون دنهاوخ دی ارت مانو هدرک دنهاوخ لج” وت روضحم 0 ےس

 زومای نم اردوخ قیرط دنوآدخ یا  یتسه ادخ اهن وت «ینکیم بی یاهراکو
 دنوادخحا شاب ناسرت وت مانزا ات زاس دحاو ارم لد «موش كلاس وت یتساررد ان

 × دابا دبا ات درک هاوخ دیجت ارت مانو «تفک مهاوخ دم لد یاب ارت نم یادخ

 ادخما "نینامر لفسا ةيواه زا ارم ناجو «تسا مظع نب وت تمر هکاریز 1 ٣

 E AE ال اظزا ورکو دنا هتساخرب نی نارگس
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 1 ی س عج



 منا تر ین

0 

  A۸و ۸۷ ریمازم باتک ۸۸
 س جو

 اردوخ ثتّوق هامرف مرک نمربو نیک تانسلا گرم یروصج و و تجر زا

 کیا ات ءا نب ار یبوخ تممالع × شح تاج درد کارو كب تأ كنب هب

 یاو کاربر دک ن ےک نید ارت دنراذ ترفت مرا
 بهداد لس و

 و داتشه رویزم

E E EEE ۳ 

 تسود !رنوییص یاهزاورد دنوآدن  تسا سدقم یاههوکرد وا سس 4

 یا هد شدیم هتک وت 1 راب رد دیتخ یاس × بن وقع E 2 رتشیب هد را كيم

 نیطسلف | e 5 ما وخ رکذ دوخ ناکدنسانشزا ۱ ر لباب 2 ۳ 3 هالس ادخ رهش
 س ےہ

 ےس ت رس ےس ص

 فهاوخ راوتسا ارنا یلعا ترضح دوخو دنا نش دل وتم نارد ناو نیا هک ه دلش

 س ے ل

 2 نیا هک هدر دهاوخ تبث دسیونیم اراتما نوچ دنوادخ دوغ

 د تسا ورد نم یاههمذچ 2 هزي 8 دنک صقرو ی دن هاللس تا

 سرو یوم
 ع ۰ هرم اولش 7 ی ۱

 نامیه میصق « تونعل تلح رب ناینغم رس یارب رو رج دوز و در *

a ح 

0 

۱ 
 نم یاعد ٭ مآ 3 دایرف وت دزن زورو بش «نم تاج یادخ ا

 تشرپ ایالبزا نم ناج هکآریز +رکارف اردوخ شوک نم ةلانب « دسرب وت رووضحب

 ما نش ءدرش هیواهب ناکدنور ورف زا + یدرک كيدزن ربقب مناکدنزو « تسا

 هک ناکتشک لثم « نش درفنم ناکدرم نایمرد ما هتشک تّرق یب درم لشو

 نش عطقنم وت تسدزاو EAS دایب رد ارت شا هک ءدنا نیباوخ ربقرد

 مس نمرب وت مثخ + فرذرد تلظرد «هتشاذک لنسا ٌةيواه رد ارم دنا

 ع ود نمزآ ار ایانشا x هالس خاس التبم ارم دوخ جاوما هممو ه تسا نش

 تلذمزا ماشج دما ماوتین نوریب لش سوب «"نینادرک ناشیا هورکمارمو
 وتب اردوخ سد ءزور جام ما هدرک دایرف وت دزن دنوآدخ یا هدش نیهاک



At کاک 

 هجیناختو ناگدزمرکم هدرک ی هارخ بیت یراک ن نرمی ما هدرک ز ارد ۰ 0

 تناماو هدش دهاوخ ر ی 1 سین او ۱

 نم یاعد نادادمابو هما E × یشومآرف

 نمزا اردوخ یورو ههدرک كرت ارم ناج ارچ دنوآدخ یا بب دیایم وت شپرد ٤

 لح ارت یاهسرت ما لش تومرب فرشم تیلوفطزاو نت ٭ هدو ناهنپ ٥
 اله وک یان و تعا هیع تکه ید مثخ تدح ما نیدرکر ین نش ۲

 × هدو هطاحا وسرهزا ارمو هزور نیت تسا هتفرک رم رود بآ لشن × هلخاس ۷

 7 ییراترد ارم اینو 0 درکرود نمزا ارناتسودو ناراب ۸

 تص تی

 حس

 5 داتشه رومزم

 ۱ ناتیا لصق

 E E ناهدب ارت 29 ۳9 ماوخ دباب ان ۱ اردنوآدخ یاهتجحر

 تناماو هد دبا ات دش دهاوخ انب تجر متنک اریز × درک مهاوخ مالعا لسن

 یارب ها هتسب دهع دوخ "یرکرب اب +× تخاس یهاوخ رادیاپ كالفارد ار شیوخ

 ی

 دبا ات تخاس ماوخ رادیاپ ارت تیرذ هک دچ ما هدروخ م دواد شیوخ "تنب مهم 4 4

 غ یاهراکازلساو × هالس دومن مهاوخ انب سن نسب وان ات تور دا

 او اسم تعاجرد ارت تناماو هدرک دنهاوخ دی دنوادخ یا ارت 7

 رک ناروا روز نادنزرفزاو «درک دناوت یربارب دنوآدخ اب هک اما سارد تسیک
 مادران اجر تسا بيهم تیا یب ادخ +دومن ناوت هییشت دنوادخ اب ۷

 اک ےااہ کش یا یھ یا یک ماد کر اجرک کت

 ام ت ازدا کتري + دنک یم هطاحا ارت وت تناماو ا کمایا دا ا

 هد هتنک مار  ینادرکیم نکاسا اما درښ لو نجوم | نوچ «یتسه_ ۰

 نازا قانا * هدون نکا رپ اد 6 روا روز گوزاب هب «ةتکش دروخ ۱۱

 اربونجو لاش  هداهن داینبوت زن ٌیربو نوکس عز گوب نارا نر ال

 «تسا توق اب وت یوزاب + دنکیم یداش وت مانب نوبرحو روبات «"یرفآ وت ۳
7 

O 



 زا ریمازم بم اعک 3

 ساسا فاصناو تلادع + لاعتم وت تسار تسدو ET وتنگسنت 8

 هکیموق لاج اشوخ دنمارخ وت یور شې یتسارو تجر «تساوت تخت ۵

 مانرد + دیمارخ دنهاوخ دنوآدخ یاوت یور رونرد هدننادیم ارینامداش زاوآ ۳۹

 دب دردزک دنهاوخ هتشارفآ رس وت تلا دعردو هزور اغ دش دنهاوخ نامداش وت ۳

 ٭ دش دهاوخ عفترم ام تفت وت یدنماضربو هیتسه وت ناشیا | تّوقرخف هکاریز ۷
 هاکنا یو نازا ام هاشداپو ه تسا دنوآدخ ن نا و ویکی ۸

 دارذز یدرمرب ارترصن هک ۰ ینک هدرک باطخ دوخ سدنپ زر لاعرد

 نغورب ارواو ٠ «متفای | اردواد دوخ كنب × مدرک_ زاتم ارموفزا "دیزگربو « « مداون ٠
 زین نم یوزاب ه دش .دهاوخ راوتس | وا اب نم تسد هک # مدرک خم دوخ سدقم ۳۱

 ودب ملظ رسپ چھو ه درک دهاوخن متس وارب ییشد ٍ دینادرک دهاوخ یف اروا ۳۳

 < اریناناو ه تفرک مهاوخ یو مر شب اروا ناصخو + دیناسر دهاوخن تیذا ۳

 دهاوخ یو اب نم تمر و تناماو × دینادرک مهاوخ التیم دنراد ترفن وازا 4,

 مهاوخ یلوتس ایردرب اروا تسد + دش دهاوخ عفنرم وآ خاش نم مانردو هدوب ٥
 رم نه وت کا دا چک تهایح ان وا دجاهرهنزب ازوا تارک گو فلس ۲

 .ماوخ دوخ "هداز تسخغ اروا زین نم + نم تاون ضصو نم یادخ «یتسه ۷

 مماوخ ٠ هاکن قو یارب ارشیوخ تر + ناهج ناهاشداپزارتدنلب ه تخاس ۸

 :یتاب اریو تیرذو +دوب دهاوخ راوتسا وا اب نم دیعو هد دبا ات تشاد ٩

 شنادنزرفرکآ ++نایسآ یاهزور لغم اروا تختو هاب دبا ات تشاد ماوخ ۰

 هدنکشب ارم ضیارف رکا *دنیاین كولس نم ماکحاردو هدنک كرن ارم تعیرش ۱
 هاکو هدوم ماوخ بیات انصار اهیا تصعت هان بدر اقن هاکت ایا5 ۲۳

 ار شیوخ تناماو «تشاد ماوخنرب وازا اردوخ تمحر نکیل × اایزاب ارناشیا ۳

C4دش رداص ماهدزا ارهجناو کک مهاوخخ اردوخ دهع +× تخاس ماوخن لطاب  

foامت مسق 5 در تو کف هب ارزیچ كي داد مهاوخت ربیغت  oeکره  

 وا تخنو هدابا۸ دبا ات دوب دهاوخ یقاب وا طلرخ هک + تفك مماوخخ خورد ۳1

 دهاش لثمو دالا دبا ات دوب دهاوخ تباث هام لثم پت باتقآ 9 ۷

 هلانبضخ دوخ س ابو ههدخدنا رودو هدرک كرت وت نکیل لن ناینارد نا ۳۸



 | 1 ریمازم فا

 تمعع اد نیمز رب ازوا ِ هةیخاس لطاب اردوخ ننیدیع + تش ٩

 هار ةه × دون بارخ اروا یاه هعلقو ههتسکش ارشیاهراصح عیتح درک ج

 کا مما نیدرکراع دوخ ناکیاسه دزن واو ه دنکیم جا ی رار لک 3

 اروا ریثش مد × هلخاس رورسم ارشنانشد ههو «هتشارفارب ۳ ناصخ تسار 40

 ههنخاس لطاب اروا كالج +ٌهنخاسن رادیاپ تلنجرد ارواو ه"تنادرکرب زین

 انناشوپ تلا ارواو ههدرک هانوک ارشبابش مایا : هنخادنا نیمزب اروا تختو ٥

 شتا لثموت بضغو ه درک ی اوت نان دبآب ۳۱ روس وه با کات چە الاس 9

 ارمدا ینب نام ارچ هتسا e ابا هکر وا دایی + دش دماوخ هنخورفآ ۷
 ناجو هدید دهاوخن ارتوم هک ک تسا جز اا اک فا تلاطب یارب ۸

 مدق یاهتجر دنوادخ یا +هالس تخاس ی تسدزا ارشو 4

 تمالم دنوادخ یا + یدروخ ق دوخ تناماپ دواد یارب کر شا ایک وت 5

 هک + ےس مشابیم لمم دوخ ةنيسرد راب ایس یاهموقزا اا هک هوا اار درک نب هإ

 دب دنا هدون تمالم ارت حسم راثآ ینعی « دنا هدرک تمالم دنوآدخ یا وت نانشد

orنیماو نیما هدابالا دبا ان داب كرابتم دنوآدخ  n 

 ووو

 ا یسوم یاعد

 دا دوجوب ره یک کر ازا لبق د اھلسن عی رد ه هدوب وت یکی دنو دنا

 =4 ۵ ابن ازت اما × یتسه ادخ وت دیبا ر زار ه ینیرفایب ارنوگسم مر و نازو

 لثم وت رظنرد لاس رازه هکاریز ٭ دیئان عوجر مدا ینب یا یتوکیمو *ینادرکیبب تم 2 کا 4 2 2 ۲
SELE RSENS TEES SERS 

 6 مر ےک

 ES CP 9 ینادادماب دک لی و ریم کیاک سم نادادماب هه مش باوخ سو

 مه

0 

 « ءوشسیم نيناک و يسطع رد کا دز × دوشیم هدرمژپ و میرب ناهاکماش ه دی و ریمو

 یایانخو «هدراذک دوخرظن رد ارام ناهاک هکنوچ  مدرکیم ناشیرپ وت منشردو

 ۰ دش یربس ون مشخرد ام یاهزور م ان هکاربز * شیوخ ئوز روئرد ارام

 r. CT O !ایخ لث. اردو یاهو ۰

 مه چ هک ےل



 سم

| 

î 

 ا «تسا تلاطیو تم اهنارظف نکیل هدشاب لاس داعشم هینبزا
 وتزآ هکنانچ ارت بضغو هدنآدیم 2 مخ تدش هک ت سیک » منکیمز زاورب نر

 × منم لصاح | اریدنمدرخ لدات همرامشب | اردوخ مایا ان هد میلعت ارام سر تای

 ارام ناهاکصص ٭امرف تفنش دوخ ناکدنبربو «یب ان دنوادخ یا نک عوجر
 نادرک نامداش ارام ۷ اف یداشو ختدوخر ْن هام ات کو یو چو 1

Aا وت لاعا × ما تید اریدپ هکیئاهلاس و ۶ را اب رس کا  

 هداب امرب ام یادخ دنوادخ لاج ۳ و هدوشب رهاظ

 نادر راوتسا ارام یاهسد لع هزاسراوتسا امرب ارام یاهتسد لعو

 کیو درو رومرع

 دهاوخ کل قلطن رداق ها ریو ىلا سخت ا ا توانا

 وارب هک نم یادخو ه تسا نم ةعلقو لم وا هک م وکیم دنوادخ "هرابرد * دوب

 هب ٭* تیبخ یایوزاو ه دیناه ر دهاوخ دایص مادزا ارت وا کاریز راج لکوت

 ا. تفرک یهاوخ هانپ شیاهلاب ریزو ه دیناشوپ , دهاوخ ارت دوخ یاهرپ

 زوررد هکیمتزا هنو «دیسرت یهاوخن بشرد یفوخزا ٭ دوب دهاوخ رپسو نج ارت

 اکی داسفرهظ تقو هکینرعاطزا هنو دنا کیراترد هکیئابوزا هنو دریم

 وت دزن یکی هوت تسار تسدب رازه هدو هداتفا دنهازخ وت بناج ران رازه

 یهاوخ ارناریرش شاداپو «تسیرکن یهاوخ دوخ ناچ طتف ٭ دیسر دهاوخن

 یاوأم اریلعا ترضحو « یتسه نم یایلم دنوآدخ یا وت تک از دید

 دهاوخت وت میخ دزن یالبو هدش دهاوخن عقاو وترب یدب چ + نینادرک شیوخ
 تیاههار يات رد ات هدوبرف دهاوخرما وت ةرابرد | اردوخ ناکتشرف هکاری ریز د

 كنسب اردوخ یاپ ادابم ه تشاد دنهاوخرب دوخ یاهتسدرب ارت ٭ دنیاف ظفح ازت

 × درک یهاوخ لایاب اراهدژاو هچب ریش هدا یهاوخ یاب یفاو ریثرب ٭ینزب
 ما تا فراع نم مساب و ه دیناهر مهاوخ ار 2 د ر یهکوجم

 ترد نم «درکمماوخ تباجا اروا دناوخ ارم نوچ + تخاس ماوخ زارفارس



 مس ےس

 ا تن

 0 ٩۳ و شارپ بک
 ا تمس تحمست

 ریس اروا مایا لوطب * تخاس ماوخ ززعم هداد تاجن ارواو هدوب هاوخ وا اب
 + داد مهاوخ ناشن ودب ار شیوخ تاجنو , مادرکیم

 مودو ذون رومزم

 تبس زور یارب دورسو روبزم

 ۲ یلعا ترضح یا ندناوخ مست وت مانب و ONE نشنک دج اردنوآدخ

 راتوا هد تاذرب . ارت تناما بشره ردو «ندوف مالعا ارت تجر نادادماب

 تدوخ یاهراکب ارم دنوآدخ یا هکاریز + طبربو نویاجم هو «بابرربو

 وت لاعا دنوآدخ یا دون مهاوخ مرت وت یاهتسد لاعا بیسب ههنخاس نامداش

 هدنادیغ ارتیا یشحو درم + قیع تباهع 5 و یاهرکفو هو تسا مبظع 4ج

 ناراکدب عیجو « دنی وريم فلع لثم ناربرش هکینقو +دکیف لمات نیرد لهاجو

 یلعارب دنوادخ ى × دندرک كاله ال یارب و دیکش بم

 رت نانشد ناه هدنوآدخ یا وت نانشد كنيا اریز +دابلا دبا ات ه یتسه نییلع

 نیما خاش ام * دش دنهاوخ ننکارپ ناراک دب عیجو هدش دنهاوخ كاله

 منانشدرب نم مشجو د ما كلش ۳ هزات نغوربو ه"هدرک دنلب یتحو واک خاش

 داو ناب رد دار اور بار میک هه یک سرم اس
 دنهاوخ ام یادخ یاهنصرد هدنا دش سرغ دنوآدخ ةناخرد هکینانآ درک

 ٭ د وب دنهاوخ زبسو هزاتو رتو هدروا دنهاوخ هویم زین عرب تقورد فک

 یب چیه یو ردو تسا نم ضع وا «تسا ت تسار دنوادخ بک

 لی و روم

 ا 8 کار نکس ِ ه تسا هتسب بز

 ه دنا تا اردوخ ژاو 71 مالی دانا هتشارفارب اپبالیس دنوآدخ



GOON OE a 

 مه اک ل
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 1 زیمازت باتک 8

 رژازوز جاوم و هرایس یاهبا زاوا قوف ٭ دنا هتشارفارب اردوخ شورخ
 نیما تبان یب وت تاداهش ۴ تس ASS ا لعارد د دنوآدخ هایرد

 + دابا كب ااا ارت EE دنوادخ یا ه تسا

 مراهبجو دون رومزم

 ناهج رواد یا *٭امرف ل ماقتنالا وذ یادخا ء ماقتا وذ یادخ 9 یا

 یکب ان ناربرش یکب ات دنوادخ یآ ٭ ناسرب E ترا کتری نا
 ناراکدب حیج هدنیوکیمزیمآ مس ناو دننزیم اهفرح × دون دنهاوخ رخ ناریرش

 هوس × كنز :زاسیم لیلذ ارت ثاریمو ه دنکشیم ارت موق دنوادخ ىا ه دننزیم فال

 هدنیب نگ های 3 هل اسم لتقب ارنابتی و درک مر او یزانژ

 لفعن یک ک ناهلبا یاو ءدیمهنب موق ناقمحا یا ٭ دیانیف هظحالم بوقعی یادخو
 1 تخاس ارمشچ هک وا ها دو ی وشک ک هکوا دون دیهاوخ

 ارتفرعم هک وا هدومن دهارخن ااا دکیم بیدأت اراهتما هکو اچ دنیب ین

 × تسا تلاطب ضحم e ا EE واخ + زوم ن الا

 2 ی گم × هدیم

 دها رخ کد ارشیوخ كس ریمو هدرک دهاوخن در اردوخ موق دنوآدخ اریز چ دوش

 ا 0 ناار .ههو ۳  عوجر فاصناب یرواد هکاربز دوم

 کاسکو هدرک دھار 2 ناریرت اب نرم کارب هک ےک ےک دب اکا ےک

 یدوزب نم ناج ۳ کا چ دوم دهاوخ هل اقم نار اکدب اب

 هوم و ق

 ار ES O دوک كيش

 × كنه درم یوتف هاکیب نوخربو و هاب قیدص درم ن ناجرب ان

 هاگو ا تسا نیم یا م شش مادخو «تسا دنلب علف نم یارب دنوادخ ن کیل ۲۳
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 مه ی تک

 90 ۸ - سا حج

 یه ےس هک سل

 ۹7و 50 ریمازم بانک
ge PN ERE TEE a <س اس س سس  

 رک دوم ا 3E Ce ات

 تیز دون رومزم

Paهتخاسب ۱ انا ۳ ۲ ۷ 1 ۳ 0 17  

 همان نچتو تدابع 2# ۳ ِ ی اکو ِ

Deleی دوس یخ درخ هد ل  

 لاعاو کارک بو دقدر ارت ۱ اش دادنجا ع نوج × ارت رد ۳ موی دنئام

 ۱ هک دنتسه لد هار رک موق ۰ تکو مدوب نوز موق نازآ لاس لهچ هی خم

  لخاد نم O ا ی ی ERE قرط

 < دش دنهآ وخ

 متسو دون روقزم

 اردنوادخ +دیئارسب اردنوادخ نیر ياغ یا ه دیئارسب Eye ار

 نایم رد × داف مالعا اروا تاج زورب زور هدینارخ كرابتم | اروم نو دیئارست

 دن وادم اریز ا یاهراکو دکل کک

 E دیه ۳ ae وب اهنسا ن ا

 ءدیان فیصوت اردنوادخ اموق لئابف یا + یو سدق رد لاجو تّوقو

 م دیا فیصوت وا سا لالحم اردنوآدخ ٭ دان فیصوت تّوفو لالعم اردنوادخ
 یا ی دنوادخ ٭ دیایب وا یاهنعع ےب و دا هب ده

 هتفرک تنطاس E ۳ و +× دیزرلب یو روضح زا نیمز ما

 فاصناب e «دروخ دهاون شبنجو دش رادیاپ زین نوکسم عبر ا



 و وا ریمازم بناتک ۹1

 Es درک رورس نیمزو دکی داش ن 2 ¥ دو 7

 لکنج نانخرد مات هاکنآ یر هج رهو اري کا ا شر

 ناهج یرواد یارب هک ارز رهن کار بزا دنوادخ و ۷ دوف دنهاوخ مر

E×٠ دوخ تناماپ اراموقو هدرک ذهاوخ یرواد فاصناب ارنوکسم عبر 1  

۱ 

7 

۳ 
 تن ےس ےس

 و دون رور

 رورسم رایسب یاهریزجو هدک یداش نیمز سپ تسا هتفرک ت نطلس دنوآدخ
 تخت عاق فاصناو لدع «تسوا درک ادرک ظیلغ تمظو اهربا + دندرک

TNدنازوسیم شفارطاب اروا نانشدو ءدوریم یو یور شپ  × 

 روضحزا اموک *دیزرلبو دیدب ارتبا نیمز هدزاسیم نشور ارنوکسم عبر شیاهقرب
 تلادع امایسا  ناهج یا دنوادخ روضح زا هدوشیم هلخادک موم لم دنوادخ

 یاهتب ناکدنتسرپ ده +دننیپ یم اروا لالج اموق عیجو هدنکیم مالعا اروا

 مە اروا نایادخ عیمج یا ه دنیانیم رخ اهتب هب هک ه دن ۳۳

 شصت دنوآدخ کا 26 کوز ادو نارخدو دش ¿ نامداشو دینش نویهیص

 > سل رج سم تا یس

 ج

 عیجرب ه یتسه لاعتم نیمز یور ئات رب دنوآدخ یا وت : هک اریز وت یاهیرواد ٩

 ترثن یدب زا دی رادیم تسود ارد دنوآدخ هک اش یا < یتسه یلعا رایسب نایادخ

 و اشا ه تسا دوخ ناسدنم یاهناج ظفاح و ۱ هديك

 رد نالداع یا × نالدتسار یارب ياا هتسا نش هتشاک نالداع یارب روت

 ِ  ب دیوکب دج اروا ت سر کد ه دیشاب نامداش دنوآدخ

2 

 مر دو رویه

 رومرم
 E هدرک بیم یاهراک اریز دیارسب هزات دورس دنوآدخ یارب ۱

 ههدون مالعا | ردوخ تاج دنوآدخ + تسا هتخاسرنظم اروا Aree یوزابو ۲

 نادناخ اب اردوخ تناماو تمحر :* تس | هدرک کم اهتمارظنب ارشتلادعو ۴

 یات یا چدن نيد اراب یادخ باجت نیمز یاصقا ذه هدروآ دایی لیئارسا +



o 

 و ی نخ سه >ح < ےک

  oتک یک <

A Aمه  
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 ۷ ۱.. و ۹۹ یمازم باتک "

 اشو داغ مرتو دینز کاناپ ew او وا اردنوآدخ نیمز

 هه روضح هب « اس اوآو جانگ مو تناسب راس ارش یاس ا

 E ناکاسو نوک عر تو کناف ابر من دھکا دا

Eناهج ٌیرواد هب اریز دنوآدخ روضحم + دامن منرت مهاب اهوکو . 

 دچ یتسارب اراموقو تو یرواد فاصنابا ارنوکسم عبر هدیایب

 مهنو دون

 دیامرف یب سولج نیبورکرب هدنزراب موق سپ تسا هتفرک تنطلس دنوآدخ

 لاعتم موق عیجرب واو هتسا مظع نویهص رد دنوآدخ دنوآدخ  ددرک لزازتم نبمز

 هاشداب توقو ٭ تسا نیمدق وا کر هدننزکب در بیهمو مظع مسا * تسا

 رد ارتلادعو فاصناو  ههدرک رادیاپ ا وت هدراد ی تسود ارفاصنا

 تدایعوا هاگندق دزن و هدیئان مکن ارام یادخ مت ا بوقعی

 ناکدنناوخ زا لیئوسو شنانهاک زا نوراهو سوم ٭ تسا سودق وا هک هدیک

 نخ ناشیدبربا نوتس رد +دومرف تباجا ازناشیا واو دندناوخ ارموهی هوا مان
 یادج هزه یا جداد ماکت داو ن ادب هک ارغشبرفو اک
 ناشیا لاعا زا اما «یدوب رونغ یادخ ارناشیا «یدومرف تباجا ازناشیا وت ام

 تدابع وا سدقم هوک د زن و هدیناوخم لاعتم ارام یادخ هوهب * یدینک مافتنا

 » تسا سزدف ام یادخ هرهب اریز هدیک

 مر رود

 یداش اب اردنوآدخ + دیهد یامداش زاوا اردنوآدخ «نیمز یور یا یا
 ارام وا تسادخ هوهب هک دینادب × دیئای رت اب وا روضحو 9

 دانا دج اب وا یاه: زاوردب + وا عنرم نادننسوکو متسه وا موق ام هدیرفآ

 دنوآدخ هکاریز + دینارخ كراب ابتم اروا مانو دیئوک دمح اروا ه حبست اب وا یاهنعصبو

 بابا دبا اٹ یو تناماو هیدبا وا تخت شا کیف



 چپ 2 تا ےھ

0 

 مس بس

 دو ج تحت O ه کف

 ص ےم

 ۱۹۲ی یک" ۹۸
 ہی ر ٠

 کیو دص :نویزم

 دوأد رومزم

 د دا رخ ماوخ جیم + دز وآدتس یا وت دزن هدیئارس مه مناوخ ارفاصناو تمحو

 هناخ رد ا یھاوخ کا زن هدوم ماوخ راتف 0 0 هلماک قیرطرد

 « تشاذک مهاوخ دوخ رلذن شب اوت * دش مهاوخ كلاس ملس لد اب دوخ

 هدش دهاوخ رود نم زا چ لد + دیسج دهاونن نب مرادیم هورکم ارناور راک

 كالل کک تبیغ دوخ ناسوب هینخ رد هک اریسک ٭ تخانش ماوخن ارریرش صخش

 رب ماشچ × درک ره اوخن لمح دراد ریکتم لدو دنلب مثچ هک اریک هدرک ماوخ

 e كلاس لماک قیرطب کیک هاش اون تا نفر ئاگا

 رافت شبا وک غورد اما کا ناک کھ چای دهاوخ نم

 میمچ ات هدرک ماوخ كاله ناهاکصص ارنیمز ینراریرش هه × دنام دهاوخن نم

 + مز اس عطقنم دنوآدخ رهش زا ارناراکدب

ht a 

 چک ویس ویر درب ا ه ونشب ارم یاعد دنوآدخ یآ 1

 یدوزب ارم 8 زورو هرک ارف نب اردوخ ش با ی زار ارد  ۰ ۳ ۱ا 4

  ۰مس

 تی اک × دیدرک 8 ٠ یا ندر

3 ۰ 

E1 
 شنزرس 3 ۱ ی تسپ رب
e 

aE SR rج و  

 ون مت خو بضع ببسل بم هتي كشا اب اردو بورشمو ۰ هما هدروخ نان

 نمو «ثیدرک ریذپ لاوز هیاس لثم ماه زور + نکفا ریزبو هتشارفا رب ارم کاریز



 رکو دا دبا ات ءدومرف سولج دنوآدخ یا وت نکیل دب ما نش هدرمژپ هایک لغ ۳

 کت سیتفو ارز دون یهاوخ حرت نویهص رب هتساخرب وت + تساپاسن میج ات ون ۲
 یو یابکنسرد وت ناکدنب هکنوچ * تسا تيسر نبعم نامزو یک تفر وارب ٤

 دنهاوخ دنوادخ خم مان RA + دنیازیم تقفش وا كاخ ربو هدنراد تبغر ٥

 ء هدوم انب ارنوبهص دنوآدخ )ریز وت یایربک زا ناهج ناهاشداپ عیجو ه دیسرت ۲
 یاعدو «هدومن هجوت نانیکسم یاعدب + تسا هدومرف روهظ دوخ لالج ردو ۷
 عی رفا هکیموق ات هدوشیم هتشون نيا لسن یارب نیا ٭ تسا هدرشن راوخ ارناشیا ۸

 و هتسب رکن دوخ سدق ئدناب زا کرب دنن اوخ جست ارد دنوادخ دش دنهاوخ ٩

 ك ک ارزان و هدونشب ارناریسا هات ات + تسا هنکفا رظن نیمزرب ناما زا دنوآدخ ۳

 مییسسن و هدنیایرکذ نویبص رد اردنوآدخ ما ان ات + دیا دازآ دنا نش هدرپس توم ۲

 E ات ژن كلامى دنر عج مهاب اعموق هکیماکنه × ملشرو] ندا ۲

 و کم یاهزورو هتخاس ناوتان هار رد ارم یاتارت :دنیان تدابع ۲

 اهلسن میچ ات وت یاهلاس هرادم رب ياهزور فصن رد ارم نم یادخ یا متنک ٤

 د تسا وت یاهتسد لع اهتامساو ه یداهن ارنیمز داینب مدق زا *تسا ٥

 ایه دار ته بک ی ا
 « یتسه ناه وت نکیل *دش دنهاوخ لدبمو درک یهاوخ لیدبت ارام ادر لو ۷
 تیرذو هدناس دنهاوخ یقاب تناکدنب نادنزرف *دیدرک. ده ا جن مامن وت یالابو ۸

 × دوب دنهاوخ رادیاب وت روضح رد ناشیا

 مسو تور

 دواد رومزم

 سودق م ان تسا نم نورد رد هچرهو «ناوخ كرابتم اردنوآدخ نم ناجا +
 Ê . نارنج كرابتم اردنوادخ نم ناجا × دناوخ كرابتم اروا

 « دیم انش ارت یاهضرم ةو ارت اه انک مات  رکم شومارف

 + دهنیم وت رسرب ارتفأرو تجر جاتو هدهدیم هیدف هیواه زا ارت تایح هک
 درش هزات باثع لثم وت یناوج ات ه دنکیم زینب کد یاهزیج ارت ناج هک

 مم تم 4

Oo 



 !.«ریمازم باتک 4.

  EEN a TE AEEد یاهتیرط + نامو ۳۳ عج یارب ۳

 «تمسا مرکو ناجر دنوادخ ٭ لیئارسا ینبب اردوخ یاهلعو «داد مات یو

 دهاوخ هاکن هشيم ارشخو هدوم دهاوخ هک احس دباب ات × حر رایسبو بضغرید ٩

۱۱ 

۱ 

1۹ 

 .هدادن ارج امیایاطخ بس ابو «هدرمن لغام ناهاک یفاوم ام اب + تشاد

 هزادنا ناجم «تسا رود برغم زا قرشم هک ةزادناب ٭ تسا مظع شناکدنسرت

 هتسا فی درخ نادر رد کام سما رد از ار از ارام ناهاک

E Eتر  

 دا 2 سم تم

 او ناب | e E دنرادیم دای اروا

 ناکتشرف یا دیناوخ كرابتم | ردنوآدخ ES ا ءهدوم

 شیک اروا مالک اواو «دیروایم اجت اجب اروا مالکو درو روز توغ رد هک هوا
 هک وا نامداخ یاو ءدیناوخ كرابتم اردنوآدخ وا یاهرکشل عیمخ یا + دیریکیم

 ةه رد هدیناوخ هكرابتم اروا دنوآدخ یاهراک ةه یا + دیروایم اجم اروا دارا ۲۳

0 

 وب

 ناو ر اردنوادخ نم ناج یا هوا تطاس یاهناکم

 مراهچو و

 میظع تیاهت هما «ناوخم كرابتم اردنوادخ نم ناج یا -

 ااا ه"نیناشوپ ادر لثم رونب ارنتشیوخ + یتسه سبلم لالجو تّرعب « یتسه

 ا دخ تانغ کک + ةنخاس نهپ هدرپ لثم
 هدنادرکیم اهداب اردوخ ناکتشرف ار داب یاهلاب ریو هدون دوخ برم

 شبنج ات ه هدرد ا نسا ن هک × لعتشم شا ا

 × دنا هداتسیا اه KE "هویناش E تام ارت 51 دا دی سرو



i چاک 
 س

 دنیایم رب اتو زارنب × دنوشیم تکا رپ وت دعر زاوازا هدنزیرکیم و تا 0

 ر

 اهم .e مر تل زالو اا یارب E × ةيشاس ایم 2 نا یارب هکیناکم و تور ی 3
 ا ا

ES 1٣ هءدنرذکن ناز  ESاراههمشچ هک بدنش وپ رنز  

 2 تاناویح ما بدنوشب ناور موک نایم رد ان هدزاسیم یراج ايداو ١

 ۶ نانرم اعا رب + دنناشن ورف اردوخ نشت نارخروک أت «دنزاسیم باريس ۳
 اراهوک دوخ تافرغ زاوا *دنهدیم اردوخ زارا اههخاش نایمزاو دنوم کاک ا

 ماب یارب ارتاتابب *دوشیم ریس نیز وت لاعا تارف زاو « دکیم باريس ۱

 × دروایم نوربب نیمز زا ارنانو « ناسا تمدخ یارب ار اهن نبسو «دنابوریم

oهدزاسیم باداش نغورب اروا نهج هک ی دا لد هک ار بارش  

 8 د باداش تو نانخرد ٭دنادرکیم یوق ناب ارناسنا لدو
 ,EN دوخ ۍاچ اشا ن ااا د 5 د کا هدرک سرغ هک ن از دا ۱۳

 حوبرب یارب اهرطکو «یهوکا یاهزب یارب دل یاههرک +دشابیم آی هناخ ربونص ۸
 د دناد یم اردوخ برغم باتفاو ءتخاس اسوم یارب ارام ٭تسا ءاج ٩

 × دنور یم هار ییکنج تاناویح م نارد هک هدوشیم بشو یزاسه یییرات ۰

 + دنب رم ادخ زا ارشیوخ كاروخو «دننکیم شّرغ دوخ راکش یارب ناکپیریش ۳1

 یارب ناسنا × دنیا دوخ یاههشی ردو هدنوشیم عج دنکیم عولط لات 1

 ع ا چ هاگماش ات شیوخ لفش هجو ا دوخ لع ۲

 ناو # تس ارپ وت تلود زا تر هدرک تکحم اراهنا عیج ا «تسا رایسب هچ ٥

 دنا هدایز هاش دحز زا تارشح نارد هک و یایرد

 9 هک ناتایول ناو دنور یم هار اتنک نا اردو را نفت تاناوحو
 ِِ هدنشک یم راظتنا ون زا اهنیا ج + برف ا دک ۷

 E زاب اردوخ تسد هدنری E ندیم اهناهب کار هنآ ا

 و كند 2 ر یک نشو اردوخ یور × دنوشیم ریس وکین یاهزیچزا سپ ۳۹

 ر رو وز توج × دندرک یبرب دوخ كلاخو دنریمیم سپ ینکیم ضبق رانا ج 9

 دی ان نوح لالج ج ناد هر ارنمز یورو هک نيرا یتسرفیم ۱

Eکون نیک 2 × دوب دهاوخ ضار دوخ لاعا زا دنوآدخ «تسا داب ۷  



A اکا 4f 
 ے سم هست

 مهاوخ اردنوادخ اب دن وشیم ناف رد E ۱ اراههوک هدززلیم ن ۹ و ۳

 # مراد دوجو دناوخ ماوخ E د دوخ یا یارب ه مشابیم كنز ات دیئارس

 ناراکهاک ٭ دوب مه هاوخ نامداش دنوادخ رد نمو ءدوشب ذیذل اروا نک

 a هدنوښن تیفای رکید ناربرشو هدندرک دوبأت نیمز زا
 4 هایولاه ناوخم ا

 مو دص رو هزم

 دیتا مالعا اموق نايم دا وا لاعا ه دینا خم روا ا ا و

 مانرد + داغ رکفت وا بیع یاهراک ماقرد هدیناونم جست وا یارب , یاری اروا

 اروا تّوقو دنوآادخ + دشاب نامداش دنوادخ 0 )2 و مضر

 د ته کا هک ار اغ یاهراک, هدفا بلاط هتسوپ اروا یور هدیلطب

 ممه ۳ ٩

 ب

 یا .مهاربا وا تب تیرذ یا +اروا ناهد یاروادو وا تای «ګروآ ,

 ناهج یاترد وا یاهیرواد «تسام یادخ هوهب وا "دیزکرب بوتعی نادنزرف ۷
 هدومرف تشپ نارازهرب ا ا دا و نم ہم تمسا ۸

 × تسا هدروخ یتحسا یارب هک ازين ههتس س SN × تسا ٩

 × ینادواج دهع یاربو «تخاس راوتسا ةضبرف بوقعب یارب ااو اک
 هکیماکنه دوش اش ثاریم ةصحات هداد مهاوخ وتب ارن یک تو کد کو

rنا 2 یا تیمار ۳ تاج او لیلق هدندوب دودعم یددع  

 لظ ناشیارب یسک هک تش e یکم شل ار مش جت

 2 ۱م تسد نم نسر هک دون بوت ناشیا رطاخم ارناهاشدای هکلب ءدنک

 ارنان ماوق یانو هدناوخ نیمز نارب ار طش سپ » دیناسرم ررض ارم یایئاو ١

 یالغب اروا هک ا ینعی هداتسرف ناشیا یور شیپ یدرمو + تسکش ۷
 هکیتق و ات + دش هتسب نهآرد و | ناجو «دنتسخ اهریجزب اریو یابیاپ ٭ دننخورف ی

 هداتسرف هاغداپ هاکنا + دون نراختا اروا دنوآدخ مالکو و دش عقاو وا وا نخ ,۲-

 اح دوخ ؛ناخرب ار وا ب تخاس دارا ۱ روا اهموق ناطاسو هداشک اروا یاعدتب 8

 هدیا دنب اروا نارورس دوخ داراب ات # شیوخ كلام اغرب راتشو + هداد داد رارق 1



 1 ۱.1 ریمازم باتک

 ماح نامزرد بوقعیو هدندنآردرصپ لیئارما سپ × دزومآ تکح اروا خیاشمو اد

 نانشد زا ارناشیاو « دینادزک روراب تیاغب اردوخ ۳ واو * تفریذپ تبرغ 5

 هدنزرو هنبکو ا موقرب ات دینادرکرب ارناشبا لد نکیل *تخاس رتیوق ناشیا ۰
 نیزکرب هک ارنوراهو هداتیرف ار یسوم دوخ كنب ٭ دنیای هلبح یو ناکدنبربو ٩

 نیمزرد اروا بیاجو هدندرک هماقا ناثیا نایمرد اروا تایاو اک + دوب ۷

 + دندیزرون یسشل اش وا مالکب سپ هدیدرک كليرات هک داتسرف ار تساظ × ماح ۳۸

 ناشیا نیمز + دیاریم ارناشیا نایهابو «تخاس لدیم نخب ارناشیا یاهبا ۳
 عاوناو تنک وا »۲ناشیا ن RE یاهمرحرد یتح ه دوم ادپپ ماحدزاب ارایکوغ

 ه دیاراتسازاب یخو ار کت ناتو شهرد اههعیق ه.دمآ دندب اه

 لا نانخردو هدز !رناشیا یاهریناو اهرم *«ناشیآ نیمزرد ار لعتشم شاو ۲
 × نورفا هراش ا امرکو دنا دیدب و تکو ۱ و ارناشیا

 عیجو «دندروخ !رناشیا نیمز یاهویمو ءدندرونع ناشیا نیمزرد ارزبس رهو 2 1

 الط اب امناشیاو +ارناشیا ترق ی ات لئاوا هدز ناشیا نیمزرد ارناکداز تسخن ج

 نوری زا نایرصم *دوبن فیعض یکی ناشیا طابسارد هک ءدروآ نوری شو ۸

 سد ۳ ناشیا فوخ هکاریز هدندرب داش ناشیا نقر ©

 ۱ e ینانشور هاکماش شناور شر
 تشاکشب ارض »+ دینادر رکر یس نام ن هانزا ارناشیاو هداتیرف ناشیا یارب یو 4

 سدقم مالک اریز × دیدرک ناور رهن لثم كاشخ یامیاجرد «دش یراج بآو 31

a e26 ی ینامداش اب اردوخ موقو × ار ههارب | شیوخ دن  

 اراموق تمحزو هداد ناشیدب اراپتما یانیمزو مت EE ناکدیزکربو 4

 + هایولله دنبان طفح اروا تعی غو هدنراد اک اروا ضیارف کا ات +دندش ثراو هم

 و ورم

 و بو وا هکآربز «دینوکب دمح اردنوادخ هایوللع ۱

E 2 ۳ههو 397  A 



 کک 4

 تاغبو «یرادیم دوخ موق اب هک یدنماضرب نک دای ارم دنوآدخ یا × دروآ

 رورسم وت موق ینامداشبو « غیب ارت ناکدیزکرب تداعس ات ان دقنت نمزا دوخ ه
 هیزرو نایصعو ما هدومن هاک دوخ ناردپ اب ٭ مامن رخن وت ثاربم ابو موش 7

 و  شرعکع گاف زارت شی یاهراک ام نار ناردپ »< ما هدرک ترارش ۷

 مسا رطاخم نکیل چ دننگنآ هنتف > اش رب ایرد درت هکلب دریا دی ارت. ۸

 ۱ رڪو * دا مات ارج انار ات هداد تاغ ارناشیا دوخ ٩

 ااو و یربهر نابایب ا ا رد ارتاشیا سپ ه دیدرک كفخ هک 1:

 ۱ انایا نانمشد باو د كيش یئاهر مصخ تسدزاو هداد تاج نشد تسدزا ۲

 E SPE نایا وا م SEL SEIS یا که ۳

 راظتنا اروا تروشمو ۳۷ شومارف یدوزب اروا لاعا نکیل ×دندیئارس ۳
 × نوماهرد دندرک ناعما ارادخو ههیدابرد دندوغ یتسرپ هک × دندیٹکن ۶

 سپ *داتسرف ناثیا یاهناجرد یرخال ONEN E ی

 ار ناتاد نش هفاکش نامزو هوه سدقم نورامو «دندرب رب ۴
 مش هنخورفا ناشیا تعاجرد شناو +دیاشوپ ارماریا تعاجو هدرب ورف ۸

 ارش هر یو هدنتخاس بیروحرد هلاسوک + دینازوس ارناریرش ا هلعش ٩
 +× درون فلع هک یواک لا هدندوف لیدبت اردوخ لالجو * دندوف شتسرپ ۰

 هدرک رصرد مظع یاهراک هک هدندرک شومارف اردوخ نهد تاع یادخو ۱

 هاکنا + مزلق رحمرد اركانسرت یاهراکو «ماح نیمزرد ارهبیع لاعاو *دوب

EESین کو روضحم فادشرد مند یر کا هدنکب كالم ارن اشیا  

 راوخ اربوغرم نیمزو چ دنادرکرب ناشیا تکاله زا اروا بضعغ ات هداتسیا ۶,

 لوقو اک هند دوخ یأههمیخردو  دندرو این نايا یو مالکیو ه دندرش ۵

 ارناشیا هک «تشارفارب ناشیارپ اردوخ تسد اذهل +دندومن 2 اردنوادخ ۲۷

 اورد ارناشیاو هدزادنیپ ابتما ن نابمرد اراشا تیرذو ا ا 4

 EL :اکدرم یاهینابرقو ه دنتسوپ ف لعب هب سپ × دنڪ نکارپ ۸

a e e 1۹۳  



lo ]:۷ ریمارمباک 

 ءدندون كابنضغ هر ارواو دبا ات لسن دعب السن ههینخرک

 «دنتخاس زلت اروا حور هکاریز +دیدرک ضراع یر 2 یار طا ا ی یتا ےک کک

 ناغیا هرابرد هک هدندرکت كاله اراموق نآ او عج ان دوخ یاهلزا ات ۶
 ازناشیا یاهراکو » دتخی اها اب ارنتشیوخ هکلب ٭ دوب هدومرف رمآ دنوادخ 0

 × دیدرک ماد ناشیا یارب ۹5 ات هدندون شتسرپ ازتاشیا یاهتبو پادشا

 ارهاکیب نوخو +دندینا رذک ینابرق اھ هود یارب هار شیوخ نارتخدو نارسبو ۳۸

 هدندرک مذ ن ناعنک یاهتب یارب نا هک 5 «اردوخ نارتخدو نارسپ نوخ ینعی دنتخر

 شیوخ لاعفا ردو دندش سجن دوخ یاهراک اکزاو دب دیدرک ثّولم نوخزا نبمزو "۹1

 ارشیوخ ثاریمو زی مخ اذهل × دندیدرک راک انز ى

 دنتشاد ترفن ناشیازا هک کینانا ات « دوم میلست اتما ت تشد ارناشیاو تشک هشاکم 4۱

 تسد رزرو هدند وف ملظ ناشیارب ناشیا نانمشدو × دندرک یک ناو ناتشارب ۳

 یاهتروشم ك 4: یصالخ ارناشیا رایسب یاهراب » دندیدرک لیلذ ن اشیا ۳

 5 اب ٭دندیدرکر اوخ شیوخ هاک ببسبو «دندرک هنتف وارب شیوخ 4۶

 اردوخ دهع ناشیارطاخمو  دینش ارناشیا دابرف هکیتقو هدرکرظن ناشیا یعتترب ٥
 هداد تمرح ارناشناو دون تشکزاب نف 2 ترثکردو ده 11

E r CRناشی  × ENارامو  

E 4نی  

 و نو

 ا تسیئاب وا تمحرو هم کا کاربر یو دمح ار دنوآدخ

 هداد هی دن نشد E اشیا هک ه دنیوکب ارنیا دنوادخ ناکدش هب دق دا

 تب

 ا

  بونجو لاش زاو برغمو قرشم زا « هدرک عج نادلب زر × تمس

 هنیرک « دنتخان تنوکس یارب یرپشو 9 قب رط یب ٌهیدابر دو دندش هراوآ ارحرد

 دزن دوخ د هاکنا × دیدرک دنتسم ناشیارد ن اشنا ناجو ه دندش زد هنشتو

O سل ۵ ۸۱ هاب ارناشباو + دی یناهر ناشيا یاکتنزا ارناشیاو هدندروارب دایرف دنوآدخ 
*58 



 ۱:۷ ریمازم بانک ۹

 شبجر بمب از دنوآدخ سپ ب« دندمآرد نوکسم یرهشب ات هدو یربهر تم ۸

 اوترا 7 ها کار اریز + مدا ینب اب یو بیت یاهر EY هدنیام رکدت ۹

 ا کب یاهزیچزا ا جک اکو ےک کا درک ایش

 ادخ مالکب اریز دس نشا فاد یر هک هدندوب هتسشن توف ةیاسو ۱

 تجف اون اشیا لداواو ×دندرک تناها یلعا ترضح تصصنبو هدندون تنلاخم ۲

 وا دکھ رج هاکنا + دوبن یک ددمو دندیزغلب «تخاس صوت

 .ییراتزا ارناشیا دیش ییامر ناشیا یاهبکتتزا ارن اشیاو دادند یک ااف اک

1oا واک نش کا الا :اشیا یاهدنبو ااا نوريب توم ةياسو  

 اک راو رک ایز + مدا ین اب وا بیت یاه راک ببسبو ه دنیا کشت شتبحر ۱1

 ۲۰ 2 اچ تشا5 رک هزاب ارنینهآ یاهدنب و ههتسکش ارنیجنرب ۷

 ره ناشیا ناج +دننخاس لیلذ اردوخ شیوخ ناهانک ببسبو هدوخ ناریرش ۸

 "کتترد هاکنا + دندش كيدزن توم یاهزاوردیو « تشاد هورکم ار كاروخ مسق

 ٩ دایرف دنوآدخ دزن دوخ  ETدیش یئاھر ناشیا یاهیکدت زا ارناشیاو +

  ۰دیناهر ناشیا یاهتکاله زا ارناشیاو ه دیشخ انش ارناشیا هداتسرف اردوخ مالک ×

  0یب اب وا بیت یاهراک بیسیو ه دنیای رکشن شتبحر بیسب اردنوآدخ سپ
  ۲کیانا ج دنک رکد مرتب ریو لاعاو «دننارذکب اررکفن یاهنایرقو مدا
 . eاردنوآدخ یاهراک ن نیا تن درک ل رک یاب ارم ه دنتفر ایردب اهیتنکرد

 ارنآ جاوم ا ا د دام ننک یا اههکرد اروا سی نلاعاههدندید مچ

  ۳٩هتخادک ا ناجو هدندش ورف اهب ر دتفر الاب انایماب * تشارفارب
  ۷عام لنعو «دندش نازیخو ناتفا ناتسم لم هتنک نادرکرس دیدرک

  ۸ارخاشیاو ا دایرف دنوادخ دزن دوخ کرد 6 × دیدرک نراریح

 ٩ ارنافوط × دیشخع یئاهر ناشیا یاهیکنتزا  EE ERا

 ا ا شام هکآربز .دیدش رورسم سپ # دیدرک کا ج ۰ ۱

  4یاه نا و تو 7 شتمحر پبشب ار 3و ۱۳۳ سس نا ته

 اروا خماشم و ۱ ۱ مر چ مدآ ین روا بسی

 < هتشت نیمزب ارپا EEE 3ک لدم هیدابب ارا راهرهن و ا ۳



 AY ساک باتک

 ا ارهیداب + نآ ن ۲ ناکاس ت E ببسب هراز هروشب زبن ارروراب نیمزو و

 نکاس اجنارد ارناکسزکو *با یاههمشچ اركشخ نیمزو هدرک لدبم بآ ۳۷

 سرغ اهناتسکاتو دنتشاک اههعرزمو *دندوم انب تنوکس یارب یرهش ان تخاس ۷
 هدندش ریکتیاغب اتداد تکرب ارناشیاو .+دندروآ لمب هغ لصاحو «دندون ۸
 توافشو مظ زا هدندش لیلذو دنتنک ر زاب و × دنوش مک دراذکت ار :اشیا ماهبو >

 E هک هيد ابرد ارناشیاو هدزیزیماهاشوزرت او تأذ × نزحو ۰

 × دکبم ادپ شیارب اههلک لدم اراههلیبقو هدزارفا یرب شنقشمزا ارنیکسم اما هل

 × تسب دهاوخ اردو ناهد ترارش ياتو «دنوشیم نامداش نيد ارنیا ناحماص ۳

 دنهاوخ اردنو آدم یاهتحر ناشیا هک «دیامن رکفت اهزیچ نیدب ات دنمدرخ تک 4۳
 : تم

 مس هرم

 ی دوره

 ۵ رک لند ماوخ ر فا نم ه كیوش ر EE طب رب و دوع ی ۳ زيف

 2 ی دیئارس شاوخ ارت اههنیاط نم ردو e ۰ ایمرد ارت دنوآدخ

 مچ بس

 ادنعا + دسریم كالفا ی © 0 قرف تسا مع وت تمجر اربز

 یصالخ و هی نابوبحم 5 >ک نیم یا رد ون لالجو « 2 قاب لاعتم ناسا قوگرب

< ~A or امرف تباجا | ارمو هد تاج یم دوخ تسار تسدب « دنبای × I 

EES ۱ 7رس 9  

E ۹و تسش فرظ ا  CE 

 RE هک تسیک دوم ماوخ رخ نیلعملقربو « تخادنا ماوخ ار اردوخ نیلعت ۰.

e ۱و + دی ان یربهر ا  SSE 

E ws ۲و ء درد ری اب !دخرد د تسا لا ناسنا دذم  

 2 دوم دهاوخ لایاپ ارام نانشد



IAیارک باک  
 ر ——_ ر

 و ص ارور

 دواد رومزم «ناینغم رالاس یارب
 اربیرف ناهدو ترارش ناهد هکآریز + شابم شوماخ نم عیست یادخ یا .

 هطاحا ارم هنیک ناخب دنا هتنک نخ نمرب غورد نابزبو هدنا هدونک نمرب ۳

 تشلاخم نم اب نف تیم ضوعب +دنا هدون كنج نم اب ببس یبو هدنا هدرک

 تبع ضوعبو هدنا هدرکیدب نی یوکین ضوعبو ٭ اعد نم ااو هدننکیم
NN 

0 

 × دسیاب وا تسار تسدب نمشدو هراکب وارب ارریرش یدرم *هدومن توادع 7
 شرع مایا دوشي اک وا یاعدو هد هدر راک اطعت دنا هکاحمر لک هاکعح

 کو وزو «دنوشب مت تب وا نادنزرف + دان طبض یرکید اروا بصنمو دوش 1
 ا سق دوخ هیاه هبارخزاو ی یادکن ش هراواو ۱ نادنزرفو # ددرک هویب ۳

 چ دننک جاران اروا تنحم نایینجاو « ديان طبض اروا كلام يات راكبلط * دنیوجم ١١

 و دات تفار یدخا یو نایتیربو «دک تاخر وارب هک دشابن یسک | ۳

 و عدد شن ار کو نایضع + دوش وغ ناثیا مان دعب ةقبطردو « دندرک عطفنم 71

 و درد او و دا کن و شر دناه هاکوس در هد داش 0

 هکلب هدرواین داب, ارندون تجر هکاریز ی نفی ناشیا یراددای ات

 ۱ تند هکنوچ + دناسر لتب اروا ات لدا د اصن نیک وو ۷

 تا وک رود وارا ت تساوی | تکرب و ه لیسر ودب تشادیم تسود

 نغور لثمو دنارد شکش هب بآ 8 E رد دوخ یادر ل ارتنعلو ۸

 :E کید و هدناشوپیم اروا ا ماج لثم :e یاپهناوتسارد ۱۹

 هدنوآدخ بناجز ور تسا نیا +دوب دهاوخ دیجی تب ۳2

 دوخ مانرطاخم دنوادخ هوهی یا وت اما + دنیوکیم یدب نم ناجرب هکینانا یاربو ۲

 ۱ صالح ارم وپ وت ت هکنوچ ها لع نم اب ۲

 دشاب لاوزرد هک ثياس لثم * تسا تو ِِت ی نّکسو ۲

 یہرفز | تشوکو ه دزرلیم ناشاد هزور زا 3 اهوناز ماش ثنار ذ طه لثمو ٠ 2 هتفر 5

[oاردوخ رس دننیب ی ارم نوچ ه هما نیدرک ر اع ن و ا  



 ۹۹ ۱۱۸و زایمان
 ۰ 2 مرغ م

A ۱۷تنم ناشیا دک ارنیا دنوادخ یاوتو هاوت تسد تساننیا. هک دننادپ ات دهد ۳۸ 2  

 × دوش نامداش ون تنب اماو « دندرک لجو دنزیشرب ناشیا ه لب تکربوت اما دننکب

 ۱ اردن و !دخ < دنشوپب ادر ل ارشیوخ تلاجخو مد نم یا وسرپ مناکدنک انج ۳

 کا ماوخ دیج رییک تعاجرد | ارواو «درک اوخ کشت رایسب دوخ نابزب

 یو وا ناچ رک نا زا ار رک سن 1

r ^? ^4 ےہ 

0 

 × دن اهرب دنه دیم

 مدو *دص زوم

 دواد رومزم

 وت زادنا یاپ ارتنانمشد ات ه نیشنب نم تشار تسدذب تگ نم دن وآ دم 5

 نانشد نایمرد هداتسرف دهاوخ نویهصزا ارت تّوق یاصع دنوآدخ × مزاس

 ات دنشابیم یربت یایاده وت تّوف زوررد وت ا

eT۱ 7 2  

 × داد دهاوخ تسکش ارن اهاشداپ دوخ بضغ زوررد ه تسا وت تسار تسڈب ک

 نیمزرد اراهنآ رسو «تخاس دهاوخ رپ اشالزا « درک دهاوخ یرواد اتما نایمرد 7
 دهاوخرب اردوخ رس نیربانب ه دیشون دهاوخ هار رس رمزا + دیبوک دهاوخ عیسو
 + تشارفآ

 تصرنومزم
 تعاجردو ناتسار سل رد «تفک مهاوخ دمح لد ئاب اردنوادخ هایولله

 ۳ دنراد :تسیغر بیا هب ,EN «تسا مظع دنوادخ یاهراک

SN EE ASE ENES EES 

 +× تسا محرو مرکدنوآدخ «تسا هلخاس دوخ ببجع یاهراک یارب یراکدای

 دبا ات تشاد دهاوخ دایب ارشیوخ دهع ه تسا هداد رکین یتزر اردوخ ناکدنسرت

 جم ثاریم اتش هد اب دوخ موق یارب : اردوخ لاعا تود د د اب ك

 ضیارذ رث عیو ه تسا فاصت داو او شاهتشد یاهراک  دیامرف اطع ن “اشي ¥



 ۱۱۳ و ۱۱۳ رازم باتک ۳.

 د لش Ss یتسار رد دا تاب شنا رادیاپ بیا یو

 وقار ۱ وما اب اا زیو راو هداتسرف دوخ موق یارب ةیدف ۹

2 4 

O 

 یدنمدرخ ارا أ ما نیلماع ةه «تسسا تکح یادنبا دنوادخ سزت * تسا بیپمو

 چ دالا دبا ات ت شبا نانو ای تر کت

 جز اود وا ص نوشت

 تبغر رایسب وا یایاصوردو هدسرتیم دنوادخزا هکیسک لاح اشوخ هایولله
 دنهاوخ كرابم ناتسار نبط هدوب دنهاوخ رواروز نیمز رد شتیرد *دراد

 + تسا رادیاپ دباب ات شنلادعو هدوب دهاوخ وا ناخ رد تلودو یک

 2 *تسا لداعو محرو مک وا هدنکیم عولط ییرانرد ناتسار یارب رون

 وتسا فاصناب اردوخ یاهراکوا هدشاب نهد: ضرقو تور کیم تسا

 دباب ات لداع درم «دروخ دهاوخن شینج دبا ان هکآریز +درادیم
 < دراد توربو تسارادیاپ وا لد ه دیسرت دهاوخم دب ربخ زا * دوب

 ۷ دنیب هب دوخ نانمشد رب ی ران مدت دهاوخنو تسا راوتسا وا لد

 ترع اب وا خاش «تسا رادیاپ دباب ات شللادع تسا نیشخم ءارففب هدون لذب

 اردوخ یاهنادند هدش دهاوخ كانبضع كنید ارنا ریرش +دش دهاوخ هتشارفا

 ۱ مار ات ار ئوز را کھو تا یک هدف

 رو کر ورم

 مان و جست ار ان ا حبس 9 ناکدنب یا ای وله

 مان ل باتقآ علطمزا ٭ دالا دبا تو نالاز ۶۱ م دان تار اتم و ی

 لالجو «تسا ِ امتما عیچرب دنوآدخ +دوش نناوخ ۷ رکن وام

 ×× تسا هتسشن نع یعارب ی یاد مک ب دننام تسیک  ااسآ قوف یو

 ه درا دیمرپ كلاخ زا ارنیکسم هک 2۲ نیمز رب و ۳ هديا رظن و عضاوتمو 1

 موق ناکرزب اب ینعی هدناشنب ناکرزب اب اروا ان *دزارفا ییرب هلبزمزا ارریتفو
 × هایولله نادنزرف كانحرف ردامو هدزاسیم نیشن هناخ اردازان نز ٭ شیوخ



r 01 =مگ و  < >= 

۲ 
۱ 

ja 

 11۱ ۲۱5 و ۱۱۶ ریمازم باتک

 مدراهجو دص رومزم

 ± نابز یبنجا موق زا بوفعی نادناخو بدن دنا رک لار کو
 هتخیرکو دیدب ارنیا ایرد بیو تماس لع لیازساو ودا سد ادوهب

 یاهرب لثم اهن «دندنآر د نتسجم اهچوق لثم |موک  تشکرب بقع هب نرو
 اموک یا وک کوک ا ۰ یتخیرک هک دش هچ ارت ایر یا + هلک

 .روضحزا نېمز یا بلک اهر لت کت یا هدیدمآرد نتسجس اهچوق لثم <

 با ةچابرد ارض هڪ »بوفعی یادخ روضحزاو هوش لزازتم دنوادخ
EES 

 مدزناپو نور

 بیسبو تتجر بیسب « هد لالج اردوخ مان هکلب ین ارام دنوآدخ- یا ین ارام

Nیادخ انا + تنساک نا نانشیا یاد هک هدنیوکب ارچ اهم + شیوخ  
 مرقن ناشیا یاهتب ۲ تسا در لعب دو هدارا کارها ی

 ارامآ «دنیوکیت فتو تسا ناهد ea × ناسنا یاهتسد تعنص زا ه تسالطو

 ینو تسا ین اراہآ «دنونش ینو تساهشوک رانا ×دننیپ یئو تسا اهمشچ
 ,قّطت دوج یولکبو « دنوریف هارو ابو ءدننکین سلو دنراد اهتسد +دنیوب

 لیارسا یا + دراد لکوت امار هکرهو « دنتسه اا لثم ام ناکدنزاس ٭ دنیای
 دنوادخرب نوراه نادناخما *تسا ناشیا ربسو نواعموا ان لکوت دنوادخرب

 دنوآدشرب دنوآدخ ناکدنسیرت یا *تسا ناشیا رپبو نواعموا هدیئان لوت

 ترب هدروآ دایپ ارام دنوآدخ + تسا ناشیار پسو نواعموا « دام لوت

 دهاوخ تکرب ارنورام نادناخو هداد دهاوخ تکرب ارلیئارسا نادناخ « دهدیم

 دنوآدخ +كرزب هجو كچوک هچ هداد دهاوخ تکرب اردنوآدخ ناکدنسرت مداد

 ناسآ هک هدیتسه دنوآدح درام اش »ارایش نادنزرفو ایش هداد دهاوخ یترت ارایش
 س

۱ ۱ 
 اطع مدا یب هب !,نیمز اماو « تسا دنوآدخ یاهتاسا اناسا × دیرفا ارنیمزو 1 ۱1 ی تست ہ4 ۰ ۵ یو مت ب



r۱۵م انارم ارش  

 + دنوریم ورف یشوماخب هکینانآ و بنت رج ارهای هک دنتسن م ناکدرم × د ومرق 1۷

 + هايولله دابالا كاا اتو نالاز زا «دناوخ میهاوخ كرا اتم ارەاي اط کل ۱۸

۳ 

 مهدزناشو 2 روز

 هک أرب ریز * تسا ناش ارم عرضتو نم زاوآ تا ریز مبانی تبع اردنوآدخ

 ٭ دناوخ م هارخ اروا دوخ تایح 9۳ سپ تک هتشاد ارف نم اردوخ شک ز

 ادیپ مر ین ۳ بم رز یا جور مپ

 ارنالد ۳ واد <× تسا ۳-4 er ا فور دنوادخ

 ا ا جید تاج ارعو مدوب لیلذ «دنکیم تظفاحم

 ۳ » تس ی - ۳9

r TT eاد هچ اردنوآدخ 2 هدر  

 مانو ء ترڪ ماوخ | ارت اڃ هلابپ < تسا هدون نچ هکییاهناسحا * هه یارب

 ززو ا ادا دنوآدخ هب اردوخ یاهرذن +دناوخ ماوخ اردنوآدخ

 دنوادت یا 11 ساب داک_ که رشد 0 ۳ وا موق ییا

 یاهینابرق × هدوشک ارم یاهدنب « مسه وت زیکر سېو ون كنب نم « متسه وت "لنب نم

 اردوخ یاهرذن +دناوخ ماوخ اردتوادخ مانو ا اب وت دزن کشت

E5 رک مهاوخ  eهدنوآدخ هناخ یاهع رد + یو موت  

 × هایولام یاوت نوردنارد

 د دص رومزم

  دینوکد مح ا لیابق ها یا هدیناونم حست !ردنوآدخ اهتما عیج یا

 دن های وله دا دبا ان دنوآدخ عتسار و « تسا میظع ارب وا عمر هک اف



 1 اک

 مدجو دص رومزم

 E ریز ی
 وا تر هک هدنیوکب نوراه نادناخ ٩ تسلا ناب دبا ان وا تجر هک «دنیرکب

 NSN SNN E SSE ES چ تسا دابالا دی ات

 اب تتوادخ +دروآ عیسو یاج رد هدومرف تباجا ارم های «مدناوخ اراي ین رد
 ناراکددم زا مارب دنوآدخ + درک دناوت هچ نی ناسنا هدیسرت رت اوت سپ تسا نم

 تر + دید ماوخ اشرخ یوزرآ دوخ ن درک رفت زب نک سا تنا نه

 « تسارتهب ندرب هانی دن وآدخم ۳9 ندو لکوت زا «تسا رتهب ندرب هانپ

 دنوآدخ م انب کي 5 اا ار اهتما عیمج *ناریما رب ندو لکوت زا

 دن ءادخ ماب نکل هدنتفرک ارم رودو دندزک هطاحا ارم × درک مهاوخ كاله ارناشیا

 ا یا سو دک اعا ارم اهرونز شم × درک مهاوخ كاله ارناشیا

 ll كاله ارن اشیا دنوآدخ مانب کاریز هدندش شوماخ ۳

 ن دورسو تّوق دنوآ.دخ ٭ دوم تناعا ارم دنوادخ ن < مت ید ۱

 مه = < سلب م 4 کت

 سا يص ۰ ی ر و

 ءتسا نالداع یاههبیخ رد تاجنو رت زاوآ + تسا ا تسا ۵

 «تسا لاعتم دنوادخ تسار تسد + دنکیم لع تعاج اب دنوادخ تسار تسد 7

 ه درک ماوخ تسیز کلب مریم دب دکیم لمع تعاجش اپ دنوادخ تسار تسد ۷

 هدرپسن توب ارم نکیل «هدوف هنت تدشب ارم های × دون مهاوخ رکذ ارءای یاهراکو ۸
 دج های نش لخاد اپن فن یارب ارتلادع یاهزاورد *تسا ٩

 + دش دنهاوخ لخاد تب نالداع هتسنیا دنوآدخ هزاورد + تفک مهاوش ۳

 ناراعم هک ارکنس + تش نم تاجنو «هدومرف تباجا ارم هکآریز موکیم دم ارت 1

 ام ران در لش دنوادخ ماح وا ناسا لس هيازاز رس ناف هلند ۳

 یداشو دجو ارگ «تسا هدرک رهاظ ۱ تسنیا ٭ تسا بیک ۶

 چ امرف اطع تداعس دنو ی یا هآ « شف تاج دنوآدخ د: دون م ههارخ ۵

 0 ا کرب r ا 9 وا داب اس ۳۹



 ۱۱5 ا تب انکآ ۹

E داد دا ةا ۳ E ha ۳۹ 

 مرور چ زومزم

> ۱ 

 هکینانا لاحم انوخ «دنکلاس دنوآدخ تسب شب هک «نیرط نالماک لا اشوخ ۰

 هدننک ی زی یور ج «دنبلطیم اروا لد یاتبو ءدنکم ظفح اروا تاداپش ۳

 امام اراهنا ات «هدومرفرما اردوخ یاباصو وت +دنیانیم كولس یو یاهتیرطبو <

 هاکنا ۱ هدوش عن نم یاههار هکشاک + مراد هان <

 لد يسا را و و و ام رماوا مان نوچ هدش مهاوخن لڅ ۷

 اک ارت ضیارف + موش هلخومآ ارت تلادع یاهیرواد نوچ ا ۸

 E ORE ه مرادیم

 ب

 ٭ ون مالک قفاوم FEE هاگشب « دزاسیم م كاپ اردوخ ها هار ناوج درم زی هچب ۹

 دوخ لد رد ارت مالک موش ی و مدییلط | ارت لد ماش ۱

 ضیارف ه یتسه كرابتم وت دنوادخ یا × مزرو هاک رب ا شاد یخ ۳

 × ارت ناهد یاهیرواد ات «مدرک نا نایب دوخ یاهبلب +زومایب ن اردوخ ۳

 وت یایاصو رد «یرکناوت ج ھر هکنانچ × غامداش وت تاداهش قیرط رد ِ

 — ےس

 ا
 2 « مربیم تذا وت صضیارف زا × دوب مهاوخ نارکن وت یامقیرطبو م مکیم رکفت ۹

 د مه وخ شومارف ارت مالک

 ح
 ات انکی ارم ناینچ + ام ظفح ارت مالکو م نش قز ات ایب ناسحا دوخ نیب

 نم زا اردوخرماوا عمه پی نیمز رد نم * f بیج ی اهزیچ ون تعیرش زا ۹

 را یاهرواد یاتعازا هدرشیم هتسکع تم نان راد نخ ی

 ار یاوسرو كنن +دنوشیم هارکوت رماوازا هک «یدوفن بوت ارنوعلم ناربکتم

 نم دضب هتسشن زی نارورس ما هدرک فح ارت تادایش هکاریز ناک مرا ۳



 ro ۱۹ ریمازم باتک

 ه نم جاهتبا زې ون تاداهش ٭ دکیم رکفت وت ضیارف رد وت نب نکیل هدنننک نخ ۲۶

 د

 اردوخ یاههار *+زاس كنز دوخ مالک قفاوم ارم ه تسا تیسچ كاخ نم نأج ات

 یایاصو قیرط ×زومایب نم شیوخ ضیارف سپ «یدون تباجا ارمو مدرکر کذ ۷
 نزح زا نم ناج دون مهاوخ کفن وت بیجت یاهراک ردو «نابهنب نم اردوخ ۸

 «نکرود نم زا ارغورد هار +رادب اپ رپ دوخ مالک قفاوم ارم هدوشیم هنخادک ٩

 یاهیروادو 2 رایخا اریتسار قیرط × امرف تیانع نب اردوخ تعیرشو ۰

 + زاسم لخ e «ملرپسچ وت تاداپشب ٭ تشاذک دوخ ادارتی ا

 ې یداد تعسو ارم لد هکیتقو «تفر ماوخ ناود وت رماوا قیرطرد ۲

 ماوخ ۰ ا ن ارا تھ هزومایب نب اردوخ ضیارف قیرط دنوآدخ یا ۶

 ظنح دوخ لد باب ازناو ه تشاد مهاوخ هاکن ارت تعیر رو كب من رم ٭ تشاد ۶

Coمراد تبغر نا رد 8 0 ۱ میتس رد ارم ۳  

 تلاطب ندید زا ارغناشچ ×× عمط یوسب هنو ه نادرک ليام دوخ تاداشب رم لد ا

 راوتسا شیوخ كنب رب اردوخ مالک +«زاس كنز ارم دوخ قیرط ردو ا ۸

 «نکرود نم زا میرتیم ناز هک ارم کنن * تسا حش هدرپموت سرتب هک هنک ٩
 تلادع پس مراد ا یایاصوب ناه د تیا کین وت یاهیرواد ۹ ا

 × زاس لنز ارم دوخ

 و

 تمالم مناوتب ات وت مالک بسح وت تاجنو هدمرب نب وت یاهمجر دنوادخ یا

 ماهدزا | ار مالکو + مراد لقوت وت مالکرب ! ریز ه شد باوج | اردوخ نک ۳

KEماوخ اد هو + مراودیما وت یاهبر 2 کاریز  

 EE SESE ه تفر مهاوخ هار یداز 1۳ د دا دیا ات هتشاد ٥

 ماو لخو « ه تفک ممهاوخ نخ ناهاشداپ روضت ون تاداهش ردو ما تیبلط 7

 و
 ی د مرام N تفای مهاوخ 2 دی رب یایاصو زاو ا



 ۷۹ ریمازم باک ۹۳1

 رکفن وت ضیارف ردو هتشارفا ماوخ رب مرادیم تسود هک وت 2 ارد

2 NE 2 

 رد نیا + یاتینادرک راودیما نارب وی اک هر تام شیوخ "تدب اب اردوخ مالک 2

 اار لو یو اتما لیل ها
E ESA OBS ofمدقزا ارت یاهیرواد دنوادخت یا × مدینادرکن ور اه  

 بس ۵ یا هتفرک رد ارم مش ثخ تدلح + مداد لی یاو 4 همدروآ دایب ۳

 ناخ رد دیک م یادم رت ضار دب دناهدرک كرت ارت تعیرش هکیناریرش ۶

 ۱ × شاد مکن ارت تعیرشو E * نم تبرغ 0

 متشاد E هک اریز 3 “هب نیا 1

 ارت یدنماضر + تشاد ماوخ هاکن ارت و

 دوخ یاهار رد  ايرف حر نم رب دوخ مالڪ بیم ۰ مدیبلط دوخ لد ی ماتب ٩

IEC 1مدرکن كنردو مدیباتش دم مخاس ليام وت تاداهش هب اردوخ یا اپ و « » 

 e درک دیس ا ارم ناربرش یاناسیر مراد هاکن ارت رماوا ات 70

 یاهیرواد یارب . موک دم ارت ان ساخ رب بش فصن رد × مدرکن شومآرف ۳

  دنرادیمهاکت ارت یایاصو هک اریناناو 2۶ یر ارشاکدنسرت نه نم +وت تلادع ۳

 زومایب نب اردوخ ضیارف «تسارپ وت تجر زا نمز دنوآدخ یا 6
 ط

Eرخ 1 مالک قفاوم دنوادخ یا «یدومن ناسحا دوخ  

a EESمدروآ ی  + EER۱۳۳  

 یئوکینو یتسه وکین وت شاد هاکن ارت مال الک نا نکیل « «مدش هارمک نم منیب هب ۸
 یاتب نم اماو «دنتسب عورد نمرب 1 »« زومای نپ اردوخ ضیارف « ینکیم 1

 تعيش رد نم ماو «تسا هبرف هبپ لثم ناشیا لد ٭ مشاد اکن ارت یایاصو لد ۰

 × مزومأیب ارت ضیارف ات همدید ارتبیصم هک تسا کین ارم + ماییم ا ۷1

 + شنو الط نارازه زا «تسا رتهب نم یارب وت ناهد تعی رش ۲



 ry ارا باک

 ی

 +× مزومایب ارت رماوا ات نادرک مهف ارم «تسا نیرفاو هنخاس ارم وت یاهتسد ۲
 راودیما وت مالکب اریز ءدندرک نامداش دننیب ارم نوچ وت ناکدنسرت ٤
 داد تبیصم ارم قحربو «تسا لدع وت یاهیرواد هک ما هتسناد دنوآدخ یا ۵

 ون یار » شیوخ "كنب اب وت مالک ققاوم «دوشب نم سن یارب وت تجر سپ
 هدنوش لڅ نارککتم *تسا نم ذذلت وت تعیرش کاریز موش ننز ات دسرب نم ۸

 ناکدنسرت + رکیم رکن وت یایاصو رد نم اماو هدندیناسر تیذا ارم غوردب ایز ٩

 لماک وت ضیارف رد نم لد «دنادیم ارت تادابش هکینناو « دنک حوجر نب وت ۸
 + موشن لڅ ات هدوش

 ك

 نم ناشچ ٭ تسه راو ديما وت مالکب نکیل هدوشیم نیهاکون تان یارب نم ناج
 لئم هکزربز داد یماوخ لست ارم یک مزکیمو «تسا نیدزکرات وت مالک یارب ۳
 تسا دنچ د ما 5 شومارف ارت ضیارف نڪي ما نیدرک دود رد كشم ۶

 نم یارب ناربکتم *دوف یاوخ یرواد ماکدنک افجرب یکو هوت نب یاهزور ٥
 رب «تسا نیما وترماوا ئات « دنتسین وت تعیرش قفاوم هکاریز هدندز اهښح ۸۲
 هدنزاس دوبان نیمز زا ارم هک دوب کایدزن دجایرف دادما ارم سپ دندرک افج قحان نم ۷

 تاداهش ات هزاس كنز ارم دوخ تمجر بس * مدرکن كرت ارت یایاصو نم اما ۸
 + مراد هاگی راز ناهد

e ےس 

 دعب السن وت تناما *تسا رادیاپ اهنایسا رد دابا دبا ات ءوت مالک دنوادخ یا ھا

 هداتسیا زورما ان وت یاهیرواد یارب ٭ دنایم رادیابو نیا ارنیمز «تسا لسن ٩

 تأذم رد هنیاره جو ز یوم نت تمعیرش را × لنتسه وت انب هش هک ریز كنا ۲

 ننز ارم اب اریز ه.درک مهاوخن شاومارف دباب ات ارت یایاصو + مدشیم كاله دوخ ۳

 ناریرش ۶ مدیلط ارت یایاصو هکاریز «ءد تاج ارم متسه وت نازا نم خاس
 ۱۳ نیم لتا مت تاداهش رد کل هدنک كاله ارم ان دندینک را یاری

 د تسسا حیسو تیام یب وت < نکیل ی یناتنا لاک رھ یارب ۲
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 ن دم ٠

Kم ¥ ٤ 

۹۷ 
 ام وت راو | تسا نم رکفت زور یا «مرادیم تسود ردق هچ ارت تعیرش +

 ناعم عیج زا چ دشابیم نم دزن هشيم کز ه تسا هتخاس تیکت مانشد زا ۹۹

 ر ترخت یادم زا ٭ تس | نمرکفتوت تاداهش هکاریز «مدشرتهیوف دوخ ۷,۰

 کنآ ات «متشاد هاکن دب هارره زا اردوخ یاهیاب »× تشاد هاکن ارت یاباصو کاریز 1

 دز یداد میان ارم وت هکاریز همدینادرکن رب ور وت یاهبرواد زا + یک ظفح ات مالک ۳

 یایلصو زا رتیریش لسعزا ماهدبو هتسا نیریش هچ نم یاذب وت مالک ۲
 ٭ مراد ی هورکم ارغورد هارره نیربانب همدرک لیصحت ارتنالعفوت

 ها ر
+= 

e 
 ار ےک ۲ تسا رون نم یابهار ی ئاو 3 غارچ نم یاب اب یارب و د مد 1.

۳۹ 

 e × تشاد مماوخ هاگن ارت تلادع ی یاهیرواد 3 هدوم م اوخ | فو ارناو ¥

 یجربت یایاده دنوآدخ دخ یا ا كنز ارم دوخ E دنوادخ یا ,e م14

 نیتکرد هشیه نم ناج «زومایب نج اردوخ یاهیروادو هایرف روظنم م ست 3

 ۳ «دناهتساذک ماد نم یارب ظ هک مکین شومارف ارت تعیرش نکیل ه تسا ۱

 E 3 دوخ کارم دباب ات ارت : تاد داش × مدشن هارک وت یایاصو زا 1

o 

 ات خاس لیام وت ضیارف ندروا را اجت یارب اردوخ ل × تسا نم لد 1
 هب تیاهن اتو دانا دبا

 س

 E مرا دیم تسود رت تعیرش نکیل ه ما هتشاد هورکم ار ور ود نامدرم
 رساواو هدیوش رود سا ۱ ناراکدب یا × مثکیم راظتنا وت مالکب ٥ هیتسه وت نم ا

 ه موش كنز ات یک دیت دوخ مالک بس ارم هشدار هاگن ارشیوخ یادخ 7

 یاد وت ضیارف ربو ه مدرک. راکتسر ات نک تیوفت ام × مدرک لج دوخ ديما زاو ۷
Eکم کاریز ا دنا هدش هارکو ت ضیارق زا هک اریناسک هه  

 نران کم كاله 9و لف ارنیمز ناریرش حیقس دچک تسا غورد ناشي اشیا ٩

 زاو «تسا هتساخرب وت فرخ زا نم ندب یوم * مرادیم تسود ارت تاداهش ۰

 + مدیسرت وت یاهیرواد ر



 ۹۹ ۱۱۹ ریمازم باتک

 دوخ "تنب تداعس یارب + ایم ملست ماکدننک ملظب | -مدروآ اجب ارلادع و داد

 هتسا نشرات وت تاج یارب مایشچ × دننکن ماظ نم رب ناریکتم ات هوش نماض ٩

 اردوخ ضیارفو هان لع تتیناجر قفاوم شیوخ كنب اب + وت تلادع مالک یاریو ۶
 ما هتسناد ارت تاداهش ات هنادرک مهف | ارم متسه وت "هنب نم *زومايب نم ٥

 نیربانب ٭ دنا هدون لطاب ارت تعیرش کیت تک لک راهم کر شا ۷

 ارت یایاصو ةه نیربانب +صلاخ رزو الطزا رتدایز «مرادیم تسود ارت رماوا ۸

 مراد یم هورکمار خورد هاررهو م ادیم تسارزیچره رد

 ف

 ج هاکت ارا نم ناج ببس نيزا هتسا بیگ وت تاداهش

 دک را یک دوش ناهد + دنادرکیم مټ ارتالد هدا هدا بو هدم رون وت ۶

 بسح رب هایرف کو نکرظن نم رب E یایاصو قاتشم ایز 5

 رادیاپ تدوخ مالک رد ارم یاپمدق + دنرادیم تسود ارت مان کیناناب وت تداع ۳۳

 یایاصو ات ههد یصالخ ناسنا لظزا ارم + × دیاین طلست نم رب یدب میم ات هزاس ۲۶

 + زومایب نب اردوخ ضیارفو هزاس نشور دوخ دب رب اردوخ یور * مناد هان ارت ٥

 + دنرادیمن هاگن ارت تعیرش هک کاریز هتسیراج ماچ زا ا یاهر 71

 ص
 اردوخ تاداش *تسا تسار وت یاهبروادو «یتسه لداع وت دنوادخ یا ۱

A 

  ۱۳۹یدومرق رمآ ی و ٥ ه تس ۱ هدرک كاله ارم ارم نم تریغ ×× تیاپخ 2 تنامابو

  e | 48ا ا دک ا

  3تسا تسار وت تعیرشو و دبا اتتمیم ی + 2

 لداعوت تاداهش د تسا نم دلت وت رمأو ۱ ۳ دم تا هفرک رد ارم یو ك

  TEEموش ننز ات نادرک مھف لم ¥

 ق

 ارت چ مراد هکن ارت ضیارف ات ههد باوج ارم نوادخ یا ما نناوخ لد یاب
59 



 ۱۱٩ ریمازم باتک .
 + بک تد صم

 رج عز × تشاد رو ها ا ء3٥ ۳ ۱ ۱۷

 ىا E 0 بس ی ال ه تس تقبس 2%

 كن وریم تئابخ نپ رد کیا + زاس عنز ارم دوش یاهیرواد قفاوم دن نو آلخم ۱0.
 كلا یلیدزن

 حیجو «یتسه كيدزن وت دنوآدخ یا *دشابیم رود وت تسیرش زاو هدنیایم 10۱

joyما هتسناد شپب نامر زا ارت تاداهش دک تس تسار وت رماوا  OEE 

 × دابا دیا ات ةدرک

9 

feنم تل ذم رب  E Eیهالخ  e3ما هدرکن شومارغ اب ۳ تر مش ا دز  

ef,زاس ندز ارم شیوخ مالک بسحو ههد تای ارم هدومرف یسرداد نم یاوعد رد  × 

 یاهتجر دن دنوادخ یا × دنبلط یمن ارت ضیارف کاریز ۳ ه كښ ار ود نارد رش زات این 2

oنم نایعخو ناکدننک | انس ا زز ارم دوخ یاهیرواد يس 2 راس  

fAهورکمو , مديد ارن أ اراک یمن اینم +مدیادرکن رب رب ور وب تادایش ز اما هدنرایسب !  

 یا EA ارد هع یایاصو 6 م + دنرا دین هاگن رکا ه تشاد

 یاعو ی یتسار وت مالک لج دک زا تیزر دو ھم یر سیو 2

 تا

 ENE دبا ات وت َ

 رد نم + تسا ناسرت وت مالکزا ن ره هد اما و دند رک اس ندرب ةهج یب نارورس 0

 غورد زا *دشاب هدوم ادپ رفاو تمینغ کیک ل تم نامداش وت م الک ۳

 هبنرم تنه ارت زور ره مادی - تود ارت تعیرش اما ه مراد ترفنو ۳ 1

1oبوت تلا دع یاهیرواد یارب ممنونم مست  CRD E SSکنوا  

 چ × دش دهاونغ ناشیآ شزفل شزفل ثعاب زیچ جو «تسا مظع یتمالس ۳

 تاداهش نم ناج + مروایم اج: ارت رماواو «متسهر E یارب ۷
 ارت تاداهشو ایاصو + مرادیم تسود تیاهن یب ۳ و هتسا هتشاد ۸

 < تسا وت رظن دم رد نم یاهقیرط ما هکاریز ب ها هتشاد



۳ 
۱۷1 

1۳ 

۷۳ 
۱۳ 

Yo 

1۳۹ 

 + بت ےس

O 

۹ aE eS: 

 تي

 + نادرک مبیف ارم دوخ مالک بسحم  دسرب وت روضم نم دایرف دنوآدخ یا
 دج نم یاهبل *هد یعالخ ارم دوخ مالک بسح « دسرب وت روضحم نم تاجانم

 هدیارسب ارت مالک نم نابز +ةنخوما نہ ارذوخ ضیارف اریز ٠ دک ی راج ارت
 هکاریز هدوشب نم تناعا یارب وت تسد + تسا لدع وت رماوا ما هک اریز
 تعیرشو ما هدوب قاتشم وت تاحن یارب , دنوآدت یا د ما نیزکربا ارت یایاصو

 وت یاهیروادو هدنارنم جس ارت ت و كنز نم ناج * تسا نم دذلتوت |
 اجا ارد ی ی هراوآ نشر دکل × دشاب نم نواعم

 + مدرکن شومارف ارت رماو ۳

 و ررر

 تاجرد دورس ۱

 دنوآدخ یا *دومرف تباجا ارمو همدرک دایرف دوخ ترد دنوآدخ ذزن

 دوش هداد وتب زیچ هچ ×رک هلبح نابززاو غورد بازا «هد یصالخ ارم ناج

 اب «نارابج زیت یاهریت +رکهلح نا ابز یا هددرک هدوزفا وترب وج هجو

 رادیق یاههمیخ ردو ۰م نیک وأم تلمامرد Se یاو + قاط یاهرکخا

 هد ار تااس e ل
 كنج اما ناشیا ءميزکیم نفس نوچ نکیل « تسه یتمالس لهازا نم × درادیم
 د دنشابیم

 1 !حتسیب و رج ارومزم

 رور

 ۶ تایپ ترم تم ا ا و کار یرب اھھرک یوسب ارذوخ نایثچ

 هک تشاذک دهاون وا یا ارنتزو ناسا هک هتسا دک

 ظفاح هک و ا كنا × دییاوخ دهاوخت تسا وت : ظفاح هک و ۱ هدروخ شزغل وت یاپ

 ول و شانه من ۳ ر a a مت اا

7 



fF۱۳۵تا رشارم بانک  

 دهاوخ ٌنح ارت ناج وا هدرادیم وند اھو ارت دنوآذخ ٭ بیسسرد باتهام

 × دابا دبا اتو نالازا «تشاد دهاوخ هاکن ارباوخدو جورخ دنوآدخت *درک ۸

 مم سم سس

9 

 یر

 مودو تسیبو دص رومزم

 دواد زا تاجرد دورس

 دهارخ 3 یاپیاپ ۳ ورب دنو !دخ هن ام ه دنتفک یم نچ نوجچ مدشیم نامداش

 یرهش لثم هاش انب هک ملشروا یا × میلشروا یا وت یاهزاورد نوردناب « داتسیا

 ۴ هاب طاثتحا نعي ه دن وریم الاب طا اغادب هک ېدشاب هتسوېپ مهاب اج هک

 اتار د کاریز دناوخب حبس ارموهب مان اتو ٥ہ لیارسا یارب دشاب تداهش
 ماا یارب × دواد نادناخ یک اا كش ایرو ی سر

 رد لات دنها رخ لاح هم دنرادیم تسود ارت هکینانا دک یتاعت ملشروا

 نارایو نارداربرطاخم × وت یاهرصقرد تیهافرو هدشاب وت یاههرابرد یتمالس

 0 0 ا طا ا ون رب یتمالس هک موکیم ه شیو

 + دییلط ماوخ

 مسو تو ت و ورک

 بارد دور

 كنيا + ةدومرف سولج عاسارب هک یا همزارفا یرب اردوخ ناشچ وت یوسب

 نوتاخ یوسب یزیک ناشچ لثمو هدوخ نایاقآ یوسب نامالغ ناینج لثم

 یا  دیامرفب مرک امرب ات ه تسام یادخ هوه یوسب ام ناشچ نانچه ه شیوخ ۴

 1 بس

 2 ناربکتم تناهاو ناحرتسم یازهتسا زا «تسا نشر پ ام ناج رایسب

 مراهجو )رو هرم

 دوادزا تاجرد دورس

 اا اتکا + دیوکب نالا لّيارسا هدوبیم ام اب دنوادخ رکا

 نوچ هدندربیم ورف ننز ارام هنیاره هاگنا < دندو تمواقم ام اب نایمدا هکیتفو



TCحح هک سل  

rf] مچ 

- 

 آی

 E ۱۳ واک ریازم بانک

 ام ناجرب اھو «درکیم قرغ ارام اانا +دوب هلخورفا اتر قابا ےک
 هدنوآدت داب كرابقم SE ناجزا هروز رپ یاهبآ هاکتآ و

 نادایص مادزا خرم لثم ام ناج ٭ تخاسن ناشیا یاهنادند یارب راکش ارام هک

 ه تسا ن مانپ ام تناعا × متفای یصالخ مو گا هتسک ماد ه دش صالخ
 n و

 ديرفأ ارنیمز 9 ناسا هی

 عو تشو دص هم

 تاجرد دورس

 رادباپو دروغ شبنج هک هدنآ نویبص و ES OA A ۳ وادب ۳ , هکینانآ

 موق درک درک دنوادخو «تسا میاشروا کرک یک هد تا

 نالداع بعیصل رب ناردرش یاصع هکاریز دج تسا دا دبا اتو نالاز ۹ ھ وتس

 دنوادخ یا +دنکز ارد هانکی اردوخ تسد نالداع ادایم ه تفرک دهاوخن رارق

 ج یاههارب هکینان اماو +دنشابیم لد تسار هکینانایو هامرف ناسحا ناحماصب
ES EEE 2یتمالس هدوم دهاوخ یربهر نا ارادت اینا شنا تو  

 دن هاب دن ارس ارب 0

 EC تسيب و دص رومزم

 تاجرد ر

 کن چ جش ن ا هدروآز اب ارثوییص ناریسا دنوآدخ لټ نوچ

 دنوآدخ هک ه دیتشک دنتفک اهعما نایدرد هاگنا «رتزا ام نابزو هدشرپ تنخزا ام ناهد

2 

2 pî 

 سم | هدرک میظع یاهر اک ام ی ارب دنوادخ د تس e راد ناشیا اب

 + برجر د اهربع لثم هرو ۷1 زاب ارام هی يسا دنوآذش یا i × متم نامداش آرا ک

 . دو زیه نور دیک اپ کن د دو دنها رخ ورد مرت اب هدنراکیب E کیا

 شیوخ یاههفاب و ت دگرب دهاوخ مت عرف اب هنیاره ه د ربیم یعارژ آرب

= 

 1 ت
ll 5دن 0 )3 ۱ رحم  

e“د  



en 

O0 + 4Q Am 
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 جاو تسییو دص رویزم

 ۱ نامیلسزا تاجرد دورس

 دنوآدخرکا هدنشکیم نیافیی تجز شنابانب هدنکن انب ارهناخ دنوآدخ رکا

 ج اش هک تسا نیانیب +دننکیم ینابساپ هیافیب نانابساپ هدنکن ینابساپ اررهش
 نرابوبم نانچحه هدیروخم ارتقشم نانو هدییاوض رید بشو دیزيخترب دوز
 هدنشابیم دنوادخ بناجزا ثاریم نارسپ كنيا +دشخ ی باوخ ردتیوخ
 شنتسه نانهه 8 هر نم مرد رپ لثم +تسوازا ینرجا حر شو

 ل ه تسا هدرکرب ناشیا زا اردوخ شکرت کیک لاجب اشوخ + یناوج نارسپ

 × دنأر دنهاوخ نخ هزاورد رد نانشد اب هکلب دش دنهاوخن

 مر تو ص رور

 ت رد دور

 لمع × دش ابیم كلاس وآ یاهقیرطرب و هدسرتیم دنوآدخ زا هکره لاحم اشوخ

 نز + دوب دهاوخ وت اب تداعسو وت لاحم اشوخ هدروخ یهاوخ اردوخ یاهتسد
 نوتیز یاهلان لثم تنارسپو هدوب دهاوخ وت ۀناخ فارطابروا اب وم لثم وت
 ا ا ا کیک هدیب دهاوخ كرابم نيچه كنا و "مرفس درک ادرک

 ار هلشروآ تداعس ترم م ایا ماقردو هداد دهاوخ تکرب نویهصزا ارت دنوآدخ

 * داب لیئارسارب یتهالس هدید یهاوخ اردوخ نارسپ نارسپ + دید یماوخ

 مو تسیو ص رویزم

 . تٽاجرد دورس

 رایسب هچ «دنیوکب نالا 0 دنا ر تیداراره ملوفطزار ایسب هچ

 ۱۱ اب دات بلاع نمر کره دیدی اتر تیذا ارم نجف

 لداع دنوادخ اما +دندوم زارد اردوخ یاهرایشو دک راد ام تشپ

 هکینانک ةه هدنوش تینادرکربو لخ تضسک ارناریرش یاهدنبو 1۳
 ۱۳۳۲ هک هدشاب اهماب تشیرب هاک لم  دنراد ترفت نوبیصزا



 90ت ۸ تب ۳و

 کے

 ۳ تب تا

0 

 o 2ا تاک
 سس

 شوغا دنبهتسد هنو دارو نازا 79 جک دک

 دنوآدخ مانب اراش هداب اشرب دنوادخ دخ تکرب دنیوک ین نارذکمارو + اردوخ

 دا مین ام 72

 تو ")7 ورم

 "رد ورس

 AE ارم زاو دنوادخ یا + مدروآ رب دایرف وت دزن اغعزا و یا

 و رظنب ارناهاکر کا هاب يا چ دوش تفتلم نم عرضت زاو اب و و

 وتزآ ات هتسا وت دزن ترفغم نکیل «دتسياب وت روضح هک دنوادنما تسیک

 نارظتم زا هدایز یلب ع نارظعمزا هدایز ه تسا دن وادخ رظتنم نم ناج

 ه تسا دنوآدخ دزن تمحر هکاریز هدنشاب راودیما دنوآدخ یارب لیئأرسا رب حص

 + یو ناماک عیجزا هداد دعارخ هیدُف اراشا واو ۲ ناوارف تاج تسوا دزنو

 یو سو ی وسرع

 دواد زا تاجترد دورع

 یاهراکب ارنتشیوخو هتشارفارب مناشچ هنو «تسین رکتم نم لد دنوآدخ یا

 اردوخ ناج هکلب + تسا دیعب نم لتعزا هکیتاهراکب هنو «متخاسن لوغشم ك رزب

 نیرد E با نش E ۳ و 81

 ها

 مودو یو دص رومزم

 ر تا رد درس

 دنوادخ یارب هنوکچ +اروا یاهتلذم هه هروا دایی دواد یارب دنوآدخ یا

 رم دوخ ٌةناخ ةميخم یر رذن بوتعی Rs ر ۴

 a E دخ یارب زاکات ۲ شیوخ ا دوخ



 ٤۱۴و۱۴۲ ریمازم باتک 1

 ازناو «مدینش هتارفارد ارنا رکف كنيا + بونعی قلطم رداق یارب یکسمو

 شتسرپ کو هاکیدق جزو LA ا یاب ِ لکنج ر

 کور E دوخ و ۳1 مرت a ه دنوش ۳ 19

 دهاوخنرب نازاو ءدروخ مسق یتسارب دواد یارب دنوآدخ × نادرکیرب | ا

 هاگن ارم دهع وت نارسپ رکا × تشاذکم اوخ وت تفقرب وت بل زا هک «تفک

 ۱۳ ات کرد ناشیا نارسپ ةن هاشیدب هک ارغاداپشو هدنراد

Eبوغرم شیوخ نکسم یار ار او «تسا نیزکبازویهص دنوآدخ هک ایز 3  

 نیارد اریز دوب مهاوخ نکاس اجا هدآبالا دبا ات نم هاکمارآ تس 1 نیا * هدومرف

 ماوخ TBE :اریتفو هداد هاوخ تکرب EET × مراد تبغر

 دنهاوخ غر هیاره شناسدقمو « تشاس مهاوخ سیم تاب اردن هنانهاکو ٭ تخاس

 مهاوخ ۳ دوخ حس یارب یغارچ .و هدینای ور ماوخم اردواد خاش ارد × دوم

 دهاوخ هفوکش یوربوآ جاتو i راز تا اروا ن رانشد و ۸

al 

2 

 وا

 مسو یدو وومزح

 دوادزا تاجرد دورس

 چ نوش ام ماب Ek ناردارب هک «تتسا اد هچو شوخ هچ تلنیأ

 نمادب هک «نوراه شیرب ینعی 2 ورق شیرب هک «تسارریرب وکی نغور لثم

 « دیایم ورف نویهص یاهوکرب هک ه تسا نومرح م تيش لشو + دیایم ور شیادر

 o E I هتسا هدومرف م دنوادخ اغارد هکاریز

 مراهچو یبو دص رومزم

 تاجرد دورس

 ةناخرد هاکنابش هک ه دنوادخ ناکدنب عیج یا ه دینارخ كرابتم اردنرادخ ناه

 TRF اردوخ یاتسد دیتسیا یب دنوآدخ

 × داد دماوخ تنکرب نویهصزا ارت هدیرنآارنیمزو ناما هک دنوآدخ » دیناوخ



۹۷ aS 

 مچ و,زجو ۳ روعزم

 یا × دیناوخ چست دنوادخ ن ناک دنب یا ء دیناوخ حبست | ردنوادخ م ۱۳ ولله ۰

 اربژ هایولاه بام یادخ ٌهناخ یانحصرد «دیتسیا یم دنوادخ ةناخرد هک اش ٣

 دنوادخ کاریز تا دتسلدرک ارد زانا اروا مان تا حب دواک

 مادیم ریز + شیوخ ْصاخ كلم ةه ارلیئاساو هدیرکرب دوخ یارب اربوتعی . ٥

 ههنا ره < نایادخ عیج زا تس یو دوس تو 1

 اراهربا × اههک ةه LS هدرک از ت تساوخ دنوادخ ۷

 ىا رغ زا اراهدابو هدزاسیم ناراب یاربا راهقربو دروایبرپ نییز یاصقازا

 مو ناسنازا مه تشک اررصم نراکداز ETR نوریب شیوخ ۸

 حج رب و نوعرفرب «داتسرف رصم یا وت طسورد ارتازجتمو تایا * ماهب زا

 تو تشک ارمظع ناهاشداپو ه دز اررایسب یاهتما هک * یو ناکدنب ۰

 رتناشا نموو + ارناعنک كلام عیجو « ناشاب هاشداب جوعو هنایروما هاشداب

 دبا ات تسا وت مان دنوآدخ یا ا دوخ موق ثاریب نعی هداد ثاریب ۲

 موق دنوآدخ اریز + تاقبط میج سست تشس یر دا دنوآدتم یاو ۹ 14

 ابتما یاهتب *دومرف دهاوخ تقنش شیوخ ناکدنبربو هد ون دهاوخ یرواد اردوخ ٥

 ا ج هد کین نو دنرادرایهد ۶ ناسا یاهتسد لع ہی اھ الط 1

 تسي سفن چه ناشیا ن .اهد رد لب وتش یو در د E ینو دنراد

 ye EEA E OR PRE EEE MENE ناکدنزاس ۲
 یا + دیناوخ كرابتم اردنوآدخ نوراه نادناخ یا هدیناوخ كرابتم اردنوادخ

 گر اتتم ار دنوادخ 93ت نرو دست یا هدیناوش كرابتم اردنوآدش یوال نادناخ

“e 4 

 حی روژ

 O E وا تجرو هک کارو اد دقو کیح ارد اا ۱

 N د تسا دا كنا ا تت” ر کاریز و دیئ مد 5 دج ارنایارخ یادش َ



 ۱۳۷ ریمازم باتک 1۸

Ee 258 راک اهنت هک اروا دم تتسا تای نیا اب وا ر 5 ازیز  

 تکج اراها ۱۱۱ اس سما تایل شنا O مظع ه٥

 0 ی ارنیمز هک اروا ۷ تسا دا دبا ان ESSE اا ۹

 کاربر تینا اه ها زرا هه تا دا کیا وا تنر هکاریز ۷
 دنا ات وا تمحر هکاریز هزور طا یارب ارباقا تساد ام دیا ات وا تحر ۸

 د2/ادبا ات وا تنجر کاریز «بش تنطلس یارب ارناکراتسو هام + تسا دالا ٩
 بتا دا قیا ات وا تمحنر کاریز ه دز شناکداز تسخغرد اررصم هک *تسا 1

 6 تسا داب دبا ات وا تمحر کاریز هدروآ نوریب ناشیا نابمزا ارلیئساو ١

 روا دا دا تارا تخ کارو ارد قرا یر تند اب
 ارلییرساو *تسا دا دبا ان وا تمحر هکاربز هدرک مسقت یهب ودب | رمزلق

leکا  ENON BEETرد  
 موق هک اروا AEE وا تمحر کاریز ه تخادنا مزلق رحرد اروا 1

 کروا SOSINE وا تمحر کاریز ه دون یربهر ارخرد | ارشیوخ ۷

 اررومان ناهاشدأبو *ت تسا دابا/ا دبا ات وا تجر هکاریز هدز اركرزب ناهاشداپ ۸

 هکاریز « ارنایرومآ هاشدای نوحم تسا دابا دبا ات وا تنحر ارز ه تیک ٩

 دبا ات وا تمحر هکآریز هارناشاب هاشداپ جوعو + تسا دا دا ات وا تمحر ۲

 × تس دابالآ دبا ات وا تمحر هکاریز هداد تیر ارناشیا نیمزو " E تسا دابلا ۲

 ارامو * تسا دا دبا ات وا تمحر هکآریز « لیئارسا شیوخ نب تیئراب ینعی 3

 ات سا دا دین وا تمحر کاریز هدروا دای ام تل دزد ۲
 یزور اررشب ذه هک *تسا دابال دبا ات وا تبحر کاریز هداد ییاهر ام ۵
 ۳ یاد تادا دلا رابمحر کاریز هدهنس ۷

 + تسا دو تا هوا تمر کاریز

 مو یو دص روم

 + مدروآ دای ارنوپص نوج مدرکز ن هیرکو متن انآ لباب یاهرپج دزن 1

 ارام کیان اریز +× درب ابا نایمرد هک دي نانخردرب ه متخیوا اردوخ یاعطبرب 3
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 ۹۹۹ ۱۳۹ و ۱۳۸ ریمازم بانک

 دندوب هدرک جاران ارام هکیناناو هدنتساوخ دورس امزا انارد هدندوب هدرب یریساپ

 جو × دّیارسب ام یارب ارنریهص یاهدورس زا یی ۹ (دنتساوخ) قامداش

 نیم ملشروآ یا ارت رکآ ۱  هناوخ هناکیب نیبزرد ها زر

 مماکب کی مابز ہاکتآ مرولین دایی 3 + دک شومارف نم تس تسار تسد هاگیآ

 ۱ رلشروا زور دنوادخ یا ۳ ج ینامداش هرب ارملشروارکآ تا
 یا × دیز اس ا ا مودا ی یارب

 اوت کنانچ ه دهد ازج وتب ۹۳1 لاح اشوخ ه دش یاوخ بارخ و

 د: دنزب اهضصب ارن اشیاو هدرکب ارت لانطا نا لاع اشوخ + یداد ازج

 متفاوت روم

 دوآد رومزم

 + تفک مهاوخ دمح ارت نایادخ روضح «تنک ماوخ دح دوخ لد یاب ارت

 بش ه تفک مهاوخ دیح ارت مانو هدرک ماوخ تدابع وت و یوس

 هکیزوررد + دون دیجت شیوخ مس ماترب اردوخ مالک اریز هوت یتسارو تمحر

 دنوآدخ یا + ینخاس عاجش ماجرد تّر اب رمو «یدوبرف تیاجا ارم مدناوخ ارت

 × دنونشب ارت ناهد مالک نوچ «تنک دنهاوخ دمح ارت ناهج ناهاشداپ ما

 +« تسا مظع دات لالج هکاربز «دیارس دهاوخ ارتتواتعت یاهنیرطو
 رود زا ارناربکتم ناو «دنکیم رظن ناتتورفرب نکیل تسا لاعتم دنوآدخ هکاریز

 اردوخ تسد هدرک یهاوخ ننز ارم ا هار ee رد هچرکآ ٭دسانشیم
 راک دنوآادخ +*داد ج تاج ارم تتسارا یدو کیا رک غانشد مخرب

 یاهو 6 هفتاد ایا دی اب E یا هدیناسر دهاوخ لای ارم

 * ام كرت ارشیوخ تسد

 | مغو یو دص رومزم

 دواد رومزم « نابنغم رالاس یارب

 یاهرکفو «ینادی ارم نتساخربو نتسشن وت + هنخانشو هدوبزآ ارم دنوآدخ یا

 * ةتسناد ارم یاهتیرط ةهو "درک شیتن ارم هاکباوخو هار +نیمهف رودزا ارم



 ۱غم ریمازم بانک ۹

 د ةتسناش ما ارنآ دنوآدخ یا وت هکنیا زج ٥ تسیت نم نابزرب یس هکاریز 4

 هنوک نیا + هداهن نمرب ارشیوخ تسدو «هدرک هطاحا ارم شپ زاوا بنع زا 1

 جور زا دیس ناو دین نادب هک تسا دنلپو «تسا بی هدایز مآرب تفرعم ۷

 ؟ یه < اتا ر مک دوعص نایسایرکا + مزبکب ایک وت روضح زاو همورب ایک وت ۸

 مرکب رم یا رکا < یتسه اما وت كنا E و اهرد رکاو 1

 هدر دهاوخ یربهر ارم وت تسد زین ایا رد د موش نکأس ایرد یاصقاردو ۰

 هشت اش ها وخ ارم SY ۳ اتنی فک فو و کو تفرك دهاوش ارم وت تسار تسدو ۲

 تسبن تلیرات وت دزن زین کیرات * ۳ ,قاتشور نم درک ؟ درک بش لاسرد هک ۲

 نم یلدرب وت هک اریز +تسیکی یانشورو یکیراتو «تسا نشور زور لنم بشو ۳

 رولمب هکارب ز تنک مماوخ دمح ارت تم مردام مرد ار م «یتسه كلام 6

CESا بأ نم ناجو تسا بی وت یاهراک  

laیدنشتن نیمز لفسأردو ه ه منشیم هتخاس نابعرد تقو دوبن ناپپ وتز مونا  

 ۳ ا رر ردو ه تسا كنید ارم نینج وت ناشچ < تشک یم ۱1

 ادا + تشادن دوجو اتارا مچی کب هکیتقو ةد ها کن اعم زاد دش ۷

 را رکا + تسا ملط هچ ار هلو «تسا یارک ردق هچ نم دزن وت یاهرکف ۸

 ات +« سه رضاح وت > دزن زونه موشیم رادیب هکیتقو «تسا هدایز كيرزا مراشب ٩

 + كیوس رود نم زا زیر نوش نامدرم یا سپ ۰ تذک ییاوخ ارناریرش ۳3

 یا حیف من تب شدو «دنیوکیموت رب »رد ز اک ن ارن

 هورکم ارت نافل ا ایاو «دنرادی ترفن ارت هکینانآ زا مرادی ترفن اب دن ولت

 2 مو م نونو نانمشد ارناشیا يآ «مرادیم رد مات ترفنب ارناشیا » مراشیف ۲

 نیبو * نادب ارم یاهرکف و ازاي ارم «سانشب ارم لدو نک شیتفت ارم ادم

 ج امرف تیاده یناد واج قیرطب ارمو «تسا داسف ها هار نمرد 6

 مھڃو دص زومزم

 دوآد رومزم ه نایتغم والس یاب

 تالار دن دنوآدخ 1
 4 << امرف ظونحش ارم ماض درم زاو و هض قهر ریرش درم زا ارم دن دخ یا 1
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 4 4 بس

 ا ۱4۱ ریمازم باتک

 +× دنوشیم عج كنج یارب زور او ٥ دننک ی کل ترارشرد دوخ یاهلدرد

 یا +هالس تسناشیا بلریز یفارهزو هدننکیم زیت رام لثم اردوخ یاهنادند

 aT هکامرف تظفاح ارم لاظ درمزا هراد هاکن ریرش تسدزا ارم دنوآدخ

 هاررسب مادو هدرک ناهنپ اهناسیرو هلت نم یارب ناربکتم + دننازغلب ارم یاهیاپ ات

 <« یه یوا خا ےک وا هالا دنا هداهن نم یارب اه ههدرتسک

 « یتسه نم ٽاجن تّوق هک د نوادخ هو هوهب یا + ونشب ارم عرضت ز اوآ دنوآدخ یا

 هروایبرب شیارب ارریرش یاهوزرآ دنوادخ یا +نیناشوپ كنج زوررد ارم رس وت
 هکینانا یاهرس اماو * هالس دنوش هتشارفارس ادایم ناسرم ماجناب ارناشیا رییادتو

 یاهرکخا +دیناشوپ دهاوخ ۱ را ن هناشیا یاهبل ترارش هدننکیم هطاحا ارم

 کافر ردو «تجادنا کما وخ یار دارن اشیا هر دنهاوخ ناشیارب ار دنزوتس

 ارلاظ درم هدش دهاوخن رادیاپ نیمزرد گرفت درم * تساخرب دنهاوخن کید

 ازریقف یسرداد دنوادخ هک منادیم + دنک كاله اروا ات درک دهاوخ دیص ترارش

 دمح ارت مان نالداع هه × دون دهاوخ اات یروادو دو ها

 × دش دنهاوخ نکاسوت روضح ناتسارو + تنک دنهاوخ

 کیو لوچ و دص رومزم

 دواد رومزم

 -مونشب ارم زاوا ماوخم ارت نوچو «باتشب نم دزن منار ارت دنوآدخ یا
 ةیده لغم ماهتسد نتئارفاربو هدوش هتسا را رخ لثم وت روضح نم یاعد

 ارم لد راد هاکن اراهبل ردو برف ینابهاکن نم ناهدرب دنوآدخ یا »< ماش

 یاهزیچزاو «موشن راکدب نادرم اب تشز لاعا کرم ات «نادزکم لیام دب لعب
 دیا بیدأت ارمو هدوب دهاوخ فطلو دنزب ارم لداع دره + مروخحن ناشیا ذیذلب

 یاهبدبرد هکاربز هدومن دهاوخخ از مد هدوب دهارخ رس یارب نغورو

 هلخادنا اه ضر سزا ناشیا نارواد نوچ + دوب دهاوخ ماد نم یاعد زی ناشیا

 ا هکلسک لت اسا نیریش کاری دیش دنهاوخت ارم, را
 یا هکاریز +دونیم نکارپ اهربق رسرب ام یاهناوتتسا ء دکب را تحالف



 یو

۶ ۰4 ma 

 ۱4۴ و ۱۶۲ ریمازم باتک ۹۹۳

 فلت ارم ناج سپ مراد لگوتوتربو هتسا وت یوسب نم ناینچ دنوادخ هوهب

 + ناراکهاک یاهدننکز او هراد هاکن دنا هداهن نم یارب هکیماد زا ارم ایم

 + موذکبرد یتمالسب نمو هدنتفیب دوخ یاهمادب ناربرش

 مودو لهچو دص رومزم

 دوب هراغمرد هکیتقو و دواد "لتیصق

 3 عرضت دنوآدخ دزن دوخ زاواب « مروایمرب دایرف دنوآدخ دزن دوخ زاواب

 ماوخ نایب ب وا دزن اردوخ یاهیکنت ه تر مهاوخ وا روضحرد اردوخ هلان + أف

 «ةتساد ارم تقیرط وت سپ هدوشیم شوهدم نمرد نم حور هکیتقو درک

 هک نيبو رکنب تسار فرطب × دنا هدرک ناهنپ نم یارب ماد موریم هک یاررد

 ناج رکفرد 6 ار نیک هادش دوبان نم یارب ام من ات طه هتک یک

 نیمزرد نم هصحو اله وت : هک «منکو مدرک دایرف دنوآدخ یا وت گر جهاد

 ناعرب ماکدنک انجزا ارم « ید ری هجوت نم لا < یتسه ناکدنز ۹

 « مرک دمح ارت مان ات روارد نادنز زا ارم ناج رب دنا رترواروز نم زا هکاریز ۷

 دف هدوم ناسحا ن ۽ هکارب اریز ۹ دنهاوخ نم درک ادرک نالداع

 مسو لهجو دص رومزم

 دواد رومزم

 شیوخ تلادعو تنامارد « لب شوک نم عرضتو ونشب ارم یاعد دنوآدخ یا

 وت روضح هک تسین لنز اریز هایمرب همکاحم دوخ ندبربو ٭ ابرف تباجا ارم

EGS NESS SEE 
 حور سپ e هکینانا لثم نادر ی ا شرک رمو سا

 دایب اریدق مایا * تسا ںیدرکر یم موردنارد لدو تش شوهدم نمرد نم
 یاهتسد + کیم لمأت وت تسد یاهراکرد ههدوت کفت وت لاعا هه رد و

 * هالس تسا وت ةنشت كاشخ نیمز لثم نم ناج «مکیمزارد وت یوسب اردوخ
 اردوخ یور «تسا نش تبهاک نم حور ایز امرف تباجا ارم یدوزب دنوآدخ یا



A 

 ےھ

4 ۱۳ A لاک 

 اردوخ تسحر نادادماب «موشب هیواهب ناکدنور ورف لثم ادابم ناشوبم نم زآ

 وت دزن اریز زومایب ارم مورب نآرب هک اریتیرط همراد لئوت وترب گریز ناونشب نی

 هانپ وت دزن هک ریز «ناهرب غانمشد زا ارم دنوآادخ یا + مزارفا یبرب اردوخ ناج
 مور « یتسه وت نم یادخ اریز مروا اجب ارت هدارا ات هد ملعت ارم *ما درب

 هنز آرم دنوآدخ یا دوخ مان رطاخ × دياب تیاده راوه نیمزرد ارم وت نابرهم

 دوخ تسحر رطاخو نان یکتزا ارم ناج شیوخ یلادع رخ هراس
 بسه وت تنب نم گریز نک كاله ارم ناج نافلاخم هغو هزاس عطننم ارفانشد

 مراهچو لهجو دص رومزم

 دوأد رومزم

 ارم ۍاهتشکناو كنج ارم یاتسد هک هداب كرابتم تسا نم ضع هک دنوادخ

 e نم دناهرو نم دنلب هعلقو نم یاهو تسوا نم تمحر و 1

 یا تفت بز کو 1۳1 لئوت وارب کناو نم و نم رو

 ا و RS کک لث نانا

 ارذعر × دنوش دود ات نک سل | اراههوکوو قاب ورف هخاس خ اردوخ یاس

 هک ام مزہنم | Tabs و ءزاس تکارپ اراما هنخاس تنهچ

 2 ههد BEE راس یاب زا نین اهر تب ه تسرفب یلعا ف

 REI و ادا اف

 + یناعریم كلممریذصتزا اردواد دوخ نب و « یٹخیم تاعجن ارناهاشداپ هک +دوم

 هوس نخ” لطابب ن هواشیا ع ناهد هک ءهد یصالخو ناهرب نایینجا تسد زا ارم

 کک ون دوخ "یناوجرد ام ن هرارسپ »ات * تسا غورد تسد ناشیا ی تساو تسدو

 +رصق لاثب نش نیشارت r نارتخدو هدنشاب اهلاهن لثم
 اهرورک و اهرازه ام یاه هلک ور هدنوش نازیر تمن عاوناب نش رپ ام یاهرابناو ۴

 لانو جورخو هنخر چو « دنوش رادرب راب ام ناواکو +دنیازب ام یاهارحرد 4



 مو د هک سل مچ ممه مس بس

 ۰ یه

 ۱60 ریمازم باک ۹۹4

 اغوخ هتسا نبا ناشیا بیصن هکیموق لاج اشوخ +دشابن ام یاهچوک رد
 + تسناشیا یادخ هوهب هک موق نا لاحم

 مخاو لهجو دص رومزم

 دواد ج

 جدا دبا ات موکیم لب ارت ماتو ه ۳ اعتم ارت هاشداپ یا نم یادنعا

 مع دنوادخ × د اب۷1 دبا ات موکیم دجح ارت مانو «اوخم كرابتم ارت زور ییاق

 لاعا هثبط ان هثبط × درک ناوتن شیتفت اروا تسطظعو تب و تا

Eنایک لیلج دج رد د دون دنهاوخ نایب ارت م هاخع یاه راک ه دنا رم  

 نخ وت بيهم یاهراک توق رد دون ی وت بی یاهراک ردو هوت

 ارت ناسحا ترثک یراکدأیو × دون ماوخ نایب ارت تشع نمو ه تنک دنهاوخ

 هتسا محر و مرک دنوآدخ + دیارس دنماوخ ارت تلادعو ه درک دنهاوخ تیاکح

 یو یاهتجرو «تسا وکین ناکش یارب دنوادخ +ناسحالارینکو بضغریدو

 ناسدقمو ه دنیوکیم دم ]رت وت یاهراک عیج دنواذخ یا + تسا یو لامعا هه رب

 ار نونو هدنکیم نوت توکلم لالج تاب رد دوم هرم ارت ون
 ترا د باركر هدنهد لمت مدا ینب هب ارت مظع یاهراکات دب دننکیم تیاکح

  اهرود مات ات یقاب وت تنطاسو هاهرهد عیج ات تسیتوکلم وت توکلم × ارت

 ناکه نایشچ + دنازینهرب ارناکدش خو هدنکیم دیات ارناکداتفا عیج دنوآدخ |

 «ییکیمزاب شیوخ تسد + شدیم شمسوم رد ارن اشیا ماعط وتو ه دشابیم وت رظتم
 هدوخ یایرط EF تسا لداع دنوآدخ + یئانیم ریس ارن :اکدنز ةه یوزراو

 e هکیناتاب ت تسا كيدزن دنوادخ _* شیوخ لاعا لک رد محرو

 عرضتو ءدروآی اجب اردوخ ناکدنسرت یوزرآ × دنناوضم یتسارب اروا کیاناب

 هه و ا E دب دهدیم تاج :اشیا

 3 ADS رو 9



 رم مچ اس

0 

 کا

 to ۱:۷ و ۱1 ریمازم باتک

 مشو لهجو دص رومزم

 اوت دح ار دنوادخ دنوادخ > متسه لنز ات ب ناونم مسن از دنوآدخ نم ناج یا هایولله

 اکا راکت ءاسوررب ۳ اردوخ یادخ مراد دوجو هکیمادام « تنک

 دوخ كاخع وا و دور ی نوری وآ جورج تس ی اعا وا دزن هک مدا نيارب هنو

IKK Aبوتعی یادخ کنآ لاحم اشوخ +دوشیم دوبان شیامرکف زورناه ردو  

 ارنیمز و ناسا اک بس دشابنم یو یا هیات ول دیبا کا تا راکددم

 هک دب دا دبا ان دراد هاکت اریتسار لا .ادوما E هدیرفآ ۷

 دارا اا راد دس نان انا کو «دنکیم ے ا ار
 ا :اکدش و ۰ زاب ۱ نو ۳

 0 اممم ê + دزاسیم ار اوس قیرط ل اس ۳ رد هویو

 هاي والله ان دعب ن نوییص یا ی یادخو هد 4 درک دهاوخ

 منهو 75 تو واومزم

 ی بم و نسل هه تا کت ندیارس ارام یادخ اریز هایولاه

 ار لیئارسا ناکدا5ک رپ و ۾ دنگجرم انب ارینشروآ دز اد تا اا تکا

 0 × ددنبیم ارناشیا یاهتحارجو هدهدیم افش ارنالد هتسکش ۶ دیانبم

 < مظع ی توقو تسا كرزب ام دنوادخ ٭ دناوف مانب ار ابا عیجو هدراشیم

 نیمزب ارناریرشو «دزارفا یم رب ارنانکسم دنوادخ + یھانتم ریغ یو تکحو

 ت هم دو رس طب اسید وی ھت یز یاو
 اےک رب اره اکو ایس قم یو یار و کا او
 رد × دنناوخ اروا هک اربارغ یاه هچب و هادهادیم ا ایک ا

 ا ارد یدتماضر ٭ دنا یضار ناسنا یاقاسزا و هدرادن عر

 ۱ اردنوآدخ میاشروا O کیا زالو ۰ تسا یو

 یاهدنب مش هکاریز وب ا اردوخ یادخ نریقیص یا ه تراوخم ع 0 میم

60 



 ۱4۹ و۱۸ ریمازم باتک ۹۹

 هک *تسا هدومرف كرابم تنوردنا رد ارتنادنزرفو ه ,درک حس ارتیاهزاورد 6

 رب اردوخ مالک 9# + دنادرکیم ریس مدک زغم زا ارتو هدهدیم یتمالس ارت دودح 0

 اثم ارفرب هک  دودیم رتمامت هچره یدوزب وآ لوقو ٥ تس ۱ هداتسرف نیمز ۳

 ی ام همطق رد اردوخ كرکت هک +دشنام رتسکاخ لثم ارهلاژو هدنارابیم مشپ ۷

 ارآاو دنسرفیم اردوخ مالک  داتسیا دناوت 5 وا یا یک کک تک هدزادنا ۸

 ب عیب اردوخ مالک دک فهیم یراج ام رپ دنازویم ارشیوخ ڭا هدزادکیم 1

 هدرکن نینچ یتما چ اب + لیئارساب | رشیوخ یاهیروادو ضیارفو «هدرک نایب ۰
 + هایم دنا هتسنادن اروا یاهیروادو «تسا

 متشهو لهجو 2روزه هی ج

 E لعارد هدیلونم جت 2 ناما راو درا ءا الم
 اونم مست اروا وا یاهرکشل ةه یا دینار چیست | روا شناکتشرف ةه یا

 0 اروا رون ناکراتس هه یا ه ديناوخج خب ا اا یا

 اردنوادخ م ان × ینامسآ قوف کیا یاو TS ۱ كالفاا كلف یا

Eدبا ات دون رادیاپ اار +دندش نیرفآ سپ : دومرف رمأ و ۱ کاریز  

 « دیناوخم جم نیمز زا اردنوآدخ + دنرذکن رد نازا هک داد رارق ینوناقو هدا

Eنامرف هک دنت دابو وفا یا  aie 

 >A A e ٭ داز زا یاهورسةهو راد هویم رم 1 4 9 ی .

e ےس 

 نارپو هزین ناکزیشودو ناناوج یا + ناهج نارواد 7 نارورسو ه اهتما

 ےس ۰

5 
 لالجو «تسا لاعتم اهنت و مان اربز هدنناوخم جس ار 9 + لانطاو 1

e ۱ 2ه تسا جیم رد موق 73 1 واو *نااو ت و  ِ 

2 ۳ 

 منو لهجو دص رومزم

 نراسدقم تعامج رد اروا چو هدیارسب هزات دورس اردنو ادخ ءایولله 1
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 ته نصر <« ےل

۳ 

or 4 سه 

 دجو شیوخ هاشداپ رد نوییص نارسپو «دننک یداش دوخ "دنن نا رد لیئارسا

4Y AT 
 ا

 دنوادخ اربز  دنیارسب اروا دوعو طبرب اب ه دنناوخ جبس صقر اب اروا مان و« دنیا
 زا نانسدقم مدراس لیج تاع ازنانکسم هدراد یددماضر, ا زا

 ناهد رد ادخ دنلب تاست دب دنکب منت دوخ یاهرتسب ربو « دنیا رخت لالج

 دات ه دنشکب ماقما اهتما زاات < ناشیا تسد رد همدود ریثشو « دشاب ناشیا

 هراس ۳۳۹۹ ءدندنب هب اهریجنزب ارناشیا ناهاشداپ و ب دنیاغب فی اوطرب

 تاک باهم شرح ار ناخ ی تعا اک و ۳ + نیهآ یاهدنباپ

 جهل وا ن ا تمسا

 مم اخو دص رومزم

 یوم اوت وا توق كلف رد و ی زن

e0 دوعو ر او ا ا اا  

 اروا ٭ دیناوخم حبست ینو راتو !تاوذ اب روا هیناخم چیست صقرو فدااب اروا

 + دین وخت چر دص شرج ایه لار ۱ ءدیناوخم مسن زاوا دنلب یانص اب

 دم هاب ملل ء دناوخم حست اردنوادخ دراد ح .هر کره

 ےن ج



 و س تکی ےل نی جد ۵م تے

۳ ۶ FOES 
 س تیمش سس

 لوا باب

  E E Eد وتسناد ةه 4

  7 eات زیو ی ه دین ا ۶

 ارتایانکو لاما ات ا لیصحت ارریبادت مف درمو هدیازفیپ | دونشب

 سرن ارت اشیا ضماوغو تاک و تتم رو  E 0معز |  REکل

  ۷۳اردوغ ردپ 4 نم رسپ کا ی دنراشیم راوخ اربداو تکح

 هوت رس یارب یابیز جان انآ کاریز جانم کلرت ارشیوخ ردام ملعتو دید

 یاربو ه ه منیشنب نیکرد نوت یارب ات ای ام هاره دنیوک تا + انم لوبق ه دنزاس

  EEتسردنو ه كيعلب مهاوخ دز ا سا هیواه ل 3 + موش ناهنپ ةه ن

  N ۳هدوم مهاوخ ادب اردسیفن لاوم ۱ هنوڪ ره د فن وريم ورف روحب کی

 ام ارد اردوخ هع رق دک ترس اس مهاوخ وام تسینع زا اردوخ یاههناخو

 ترارش یارب ناشیا یاهیاپ هکاریز +رادزاب ناشیا یاهتیرامزا | ار دوخ یایو 1
 یرادااب ره رظنرد م اد ندرتسک قیتعش + دباتشیم نوخ نتخر ةهج و هدودیم ۷ ۲ 6 بسا 0 3 2 2

 شیوخ ناج یاربو ۳ ۰ کدو نوخ هه ن هراشیا تک ج تس یا اسو ۸

11 

۳ 

2 

 ناجس نا هد e دوس عامط کک ره 13 اههار تا نبش < دن وشمم ناپ

 ۳ و ادن نوربرد تّمس ۲ دز ایم اله اردوخ کلام ۲ = ۰۰ بت
 و ی مع

 شو و دنا رفت اهزاورد هند رد اههار راهم رسرد هل اما یه دلو اردو ا ماع ¥



 ۹4 ا لا شرک

 دیهاوخ تسود ارشاهج یکب ات نالهاج یا هک + دوشیم کس دوخ نان رهش ۲
 ترفن تفرعمزا ناقمحاو هدنکیم یداش ءازتسازا نیئزهتس یب انو «تشاد

 هضافا اشرب اردوخ حور كنيا هدیئان تشکزاب نم باتع ببسب »دنیاف یم ۲

 اش مدناوخ نوج هک ریز + درک مهاوخ مالعا اشرب اردوخ تالکو «دوم ماوخ ٤
 ارم تحصن نام هکلب ٭درکن انتعا ینکو متشارفا اردوخ یاهتسدو هدیدو ابا ٥

 «دیدنخ ماوخ اش تبیصم نیحرد زین نم سپ * دیتساوخ ارم وتو « دیدومن كرت ٩
 دت داب لثم فوخ نوچ + دون ماوخ ءازهتسا دوش للوتسم اشرب سرت نوجو ۷

 اشرب قیضو یکن هکینیح ه دسررد امشب دابدرک ل ثم تبیصمو «دوش ضراع اخ

 وج ارم ناهاکیصو ه درک مهاوخن تباجا نکیل دناوخ دنهاوخ ازم هاکناب ب۸

 وا اک و ارتفرعم هکنوچ + تفای دنهاوخن ارم اما دون دنهاوخ ٩

 راوخ ارم اون ما و ةد کھ یک او ارم تعصنو + دندوفن رابخا اردنوادخ ۰

 د

 ر نجر راب زاو e دنهاوخ دوخ ینیرط هویمز | نیربانب ٭ دندرش ۱

 2 رو ۰ ما نالهاج دادنرا هکاربز × دش دنهاوخ ۲

 اس تیمار د دونشب ارم هکره ما *تخاس دهاوخ كاله ارناشبا ناقحا ۴

 تب دهاوخ 22 الب سرتزاو و دهاوخ

3 

 را + ینادرک لب .e یر ارف وخ شوک ات ج ۱ e ey یک | ا یا
 ت لثم ارتا رکا × یدوننم بار روا ۰ یدرکیم ار 1

 o اردنوادخ سرت هاکنا × یدرکیم وجتسج ین یاههنازخ دننامو ۳1

 هدننسم ارتهح دنوادخ اریز +: یدومنیم لصاح ارادخ تفرعمو ه یدیمهنیم

 ارلم5 اک تکح نامیقتسم ةهجب ٭ دوشیم اس تن اطثو تفرعم یو ناهدزاو

 a ااا دنا ا تلم اک کین انا عمارت و

 اع اکا سیره در ادم اکو کک ناجدنم یک یا گن ا

 لدب تکح هکاریز +اروکین قیرط رهو تمافتساو هیدیمفیم ارفاصناو ۰

DS = < هل 



 ۲ بن ناییلس لاتما بانک ۹0 3

 هدونیم تظفاحم ارت ری  تشکیم زیزع وت ناج دزن تقرعم و ه فشیم لخاد 1إ

 ناخب هکیناسک 5و ه دشن یناهرری ش هارز زا ارت ۳ د تشادیم هان ارت تناطفو ۱۹

jكلاس ییرات یاهتی طبو هدننکیم ک كرت اریتسار یاههار هک چ كن وشیم کس  

 رد هک +دندنسروخ ریش یاهغوردزاو هدندونشوخ دب لعزا ٭دنوشیم س

 نززا ارت ات +دنشابیم ورځ شیوخ یاهقیرط ردو ه دنا جوعم زا یاههار | ۲
1yباشم 3 + دیوکیم زیمآ قلم نانخس کاکی نر لاو ه دشخم اهر یبنجا  

 اریز ٭تسا هدوفن شومارف ارشیوخ یادخ دهعو ههدرک كرت اردوخ اوج ۸

 ورزی در هکيناسک *ناکدربوا یاهقی طو هدوریم ورف توب وا ناخ ٩

 ه زان كولس ناحم اص هارب ات × كیسر دنهاوخت تایح یاهتب طبو ه تشک دنها وضفرب ۲

 ه دش دنهارخ SE نسر زد ناتتساز هکاریز × یراد هاگن ارثالداع یاهتی طو ۷

 هدش دنهاوخ عطقنم نېمززا ناریرش نکیل + دنام دنهاوخ یقاب نارد نالماکو 7۳
 × تشک دهاوخ نک نازا ناراک تنایخ ةشیرو

 ا
 هکاریز *دراد هاکن ارم رماواوت لدو هنکم شومارف ارم میلعت نم رسپ یا

 تمحر هکر از + دوزفا دهاوخ وت یارب اریتمالسو « تایح یاهلاسو مایا لوط ۲

Eراد موقرم دوخ لد حول ربو هدنبب دوخ ندرکرب رانا ءدکن كرت ارت  + 
 لد یاب *تفای یماوخ ناسناو اذخرظنرد هوکین یدنماضرو تمعن هاکنا *

 اروا دوخ یاههار ةهرد +نکم هکت دوخ لقعربو هان لکون دنوآدخرب دوخ 7
 هراذنبم مکح ارتتشیوخ + دیادرک دهارخ تسار ارتیاهقیرط واو «سانشب ۷

 تیا ماوس ياربو هافش وت فان یارب نیا + أن بانتجا یدبزاو سرت دنوآدخزا ۸

 ۱۳ ۳ کت زهرا ST E تی ۰

 "یشزا ون یاهتشخرجو هدش دهاوخ رپ مت روفوبوت یاهرابناهاکنا * شیوخ
 هرامثم راوخ اردنوآادخ بیدات نمرسپ یا ۰ *تسشکدهاوخ زیربل روکنا ر

 هات ی 3 تکو هک ره دن وادخ ریز سو وا بوت و 1

 ۱ 2 ارو ازا هک ارغبوخ رسب ری ۴



 ۹0۱ < یبن ناییلس لانما بانک

 ه شن تراجت زا نآ تراجت هکاریز + دبان لیصحت ارتاطف هکیصختو هدکادپ
 عیجو هتسا رتاهبنارک اهلعل زا * تسا رتوکین صلاخ یالط زا وص 9

 تسدبو «تسا مایا لوط یو تسار تسدب ٭ درک دناوتن یربارب ناب وت سیافن 1
 یاهمار ةهو «تسا ینامداش یاهتیرط یو یاهثیرط +لالجو تلود شبچ ۷

 هد دنا وو اک کک اک نانا هرم, اچ فسا ات
 داینب ارنیمز دوخ EES < تسا هتسج دشابیم كس واب کاکو 1۹

 هلالفاو هدیدرکقتشنم اههج وا للعب * دو راوتسا ارناعا شیوخ لقعبو هدام ۲۰
 تیکح کد عد ردا رب رظن نا اهزیچ نیا نرس هکال 4 + دیناکچمم ارمنبش ۲۷

 تنیز تندرک یاربو «تابح وت نراج یارب سپ *راد ہاکن ارزیتو لماک ۲

 دهاوخن تیاپو هدش یهاوخ كلاس تیبماب دوخ هاررد ءاکدا + دوب دهاوخ ۲۳

 نیریش تباوخ یوش زارد نوچو هدیسرت یهاوخن یباوخم هکیماکنه +دیزفل ۲۶
 عقاو نوچ ناریرش یبارخ زا هنو «دیسرت یهاوخمن ناهکان فوخ زا + دش دهاوخ ٥
 × دوم دهاوخ ظنح مادزا ارت یابو ه دوب دهاوخ وت داهعا دنوادخ اریز * دوش ۲

 * تسا وت تسد توقرد شندروآ اج هکیماکته ه ادمزاب شلها زا ارناسحا ۷

 رضاح وت دزن کتا اب «داد مهاوخ وتب ادرفو ید ناف هام دوخ ٌةیاسهب ۸

 نکاس تینمارد وت دزن وا هکیماکنه «نکم یدب دصق تاهیاسه رب + تسا ٩
 ماظ درمرب دانم همصاخم بیسیپ « تسا هدرکن یدب وتب کیلک اي تا ۳

 دنوآدخ دزن ناقلخ < اریز ٭ نکم رابتخا ارشیاههار زا مادکچیهو هدر اهسج ۲

 ناربرش ةناخرب دنوآدخ تنعل # تسا ناتسار دزن وا رس نکیل هدنهورکم ۲۲
 ه دیاڼیم ءازهیتسا ارنیئزتسم هک نیټی + دهدیم تکرب ارئالداع نکسم اما «تسا 6:

 ناقجا اما هدش دنهاوخ لالج ثراو نایکح +« دییم ضیف ارناعضاوتم اما

 ٭ درب دنهاوخ ارتاجخ
 ۱  مراهچ باب

 هکنوج +دیمینب ارتتاطف ان ذیهد شوکو هدیوتشپ ارردپ بیدأت نارسپ یا . ۲
 دون ردپ یارب نم هک ریز ٭ دانم كرت ارم .E 9م امشب وکی ملعت ِ

 وت لد «تنکیب هداد میلعت ارم واو  هناکیو زیزع مردام رظن ردو « مدوب رسپ ۳



 هیبن.نایبلس لاتما باتک ۹٩0

 ان لیصحت ارتکح ٭ یا هنز ات راد هاکنا : رماواو هدوش كسمتم نم ناخ و

 هکانم كرت ارتا +زروم فارحنا مناهد تالکزاو نکم شومارف «نکادییارسهفو 7
 اک +× تشاد دهاوخ هاکت ارت هکر اد تسود ارنا هدوف دهاوخ تظفاحم ارت ۷

 اریف یثاب وه واخ ها و سا لمع )رکا یل تسا لضفازیچ ههزا

 ینکب شوغارد اروارکاو «تخاس .دهاوخ دنلب ارتو راد مراحم ارتا 7 ک لیصحت ۸

 وتب لالج رسفاو «داهن دهاوخ یئابیز جان وت رسرب × دینادرک دهاوخ ظعم ارت ٩
 ترم یاهلاس هک ءان لوبق ارم ناو ونشب نمرسپ ی +×دون دهاوخ العع ۰

 تیاده ارت یتسار یاهقیرطب و مداد ملعت وتب ارتکح هار +دش دهارخ رایسب ا

 شزفل یودب نوجو ءدش دماوخن كنت وت یاهمدق یورب هاررد نوچ * مدون ۲

 تایح هکآریز راد هات انآ هراذکم ورف ارناو روا كنچم اربدا + دروخ یهاوخش ۳

 اا × شابس كلاس ناراکهاک قیرط ردو ءوشم لخأد ناریرش هارب ٭ تساوت

 یدب ات ناشبا هکاریز ٭رذکب هدرک بانتجا نازاو هانم رذک, نیو نک كرت ٩
 + دوشیم عطقنم ناشیازآ باوخ دنشاب نینآزغلن اریسکر کاو «دنباوخ دنشاب هدرکن

 لثس نالداع شرط نکیل × دنشونیم ارلظ بارشو «دنروخم ارترارش نان کنوج
 قیرط اماو *دشابیم دیازترد ن زا یانشور لماک راهن ات هک هتسا قرشم رون ۹

 نمرسپ یا ر ند زیچ هچز زا هک دننادیفو « تسا ظبغ تهظ لثم ناریرش ۲

 رود وت رظن زا انآ »رک ارف نم تالکب اردوخ شوکو « هجوت نم نان ۲1

E OP1 کره ارور  

 هاکت مات ظنح اردوخ لد *دشابیم افش وا دسج ما یاریو « تسا تایح ۳

 هزادنیب دوخ زا اروکغورد ناهد » تسا انازا تایح یاهجرخ هکا کاریز هراد ۶

oتناکژمو هدشاب نارکت تمافتساهب تناشچ + ان رود نتشیوخ زا ار یاهبلو  

 وت یاغیرط مه ات هزاسب رار اردوخ یاهیاپ قیرط ا ا ۳۱

 ۱ ۰ یی یاب ه وشم فرح پج اي تسار فرطب ٭ دشاب میتتسم ۷

 %3 2 1۹9 وا ۰ ۱ a ۱ - چ 9

 ات +× رک ارف نم تناطنب اردوخ یک ءا هجوت نم تجح نم رسپ یا



۱ 

۳۳ 

 یبنجا نز یاهبل هکاریز +دراد هاکن ارتفرعم تیاهبلو « نان تظفاحم اررییاد

 نیتس۶آ لغم وارخا نکیل + تسارتیالم نغور زاوا ناهدو هدناکچیم ار لسع

 شیاهمدقو «دوریم ورف توب شیاهیاپ + مدود ریشمش لثم ننربو « تسا ب
 هراوا شیاهمدق 5 دهاوخن كلاس زکره تایح قیرطب ر داب تلم هیواهب

 فارحنا ناهد ناخ زاو هدیونشب ارم مارسپ یا نو داد واوا تنسف

 ادابم وشم كيدزن وا ناخ ردبو هزاس رود وازا اردوخ قیرط + دیزروم

 نابیرغو + ناشیک متسب ارشیوخ یاهلاسو ه هدب نارکیدب اردوخ "اوج ناوفنع
 دوخ تبقاعرد هک * دور هناکیی ناخ وت تنګ هرو هدنوش ریس وت ۳

 اربدا ارچ ینوکو *دشاب نش یناف تندبو تشوک هکیماکنه ناف یرکهحون

 «مدینشن اردوخ ناشر زاواو + درش راوخ ارهینت نم لدو همتشاد هورکم

 .نایمرد ERS ی ره وی خا ا وب

 و > آر ال ٭ ماع ر اوشرد بآ و رک نوریب وت یا وج !

 و E + وت ۳ زا هنو هدوب دهاوخ ییاهنتب

 ارت رثیاهناتسپ ه لیج یوهاو ر جج لازغ لنم + شاب رورسم شیوخ یناوج

 نززا ارچ نمرسپ یا نکیل * شاب ظونح اباد وا تبزاو هدزاس مّرخ هشیه
 5 ناسنا یاپهار هک ریز قو و ور حوت

 راتفرک اروا ریرش یاهریصقت + دخسمم ارب و یاهتیرط یاو ه تسا دنوادخ رظن

 هدر دهاوخ بدا نودب وا *دوشیم هتسن دوخ ناهاک یاهدنببو ه دزاسیم ۴۳

 رد < ۱ ٩

eد« دی درک دهاوخ تفت شیوخ تقاح  

EN 
E REECE صخ ةه و هنش ۳ هناسه یا مرسپ یا 

 ناس زاو ههداتفا مادرد دوخ ناهد نان زاو *یشاب  eیاب +

 کای تاغ اتسه تدم ج ار ااو نک نمرسپ یا سپ

 هار دوخ نامنچم ارب 2 0 سالا دوخ ةياسه زاو زاس نتورف ارتشیوخو و۶



 "1 یبن نابلس لاثما باتک ۹0

 كشجكد نامو هدنکزا انتشیوخ وها لم × شیوخ ناکژب ارکنپ هنو نب ه

 یاههار ردو هورب هچروم دزن لهاک ص خش یا بک صالخ دایص تسدزا 7
  یکاح هنو رورس هنو «تسین یناوشپ , اربو هک +زومایپ ارتکحو نکلماتوا ۷
۸ 

۰ 
 عج داصح سومرد ارشیوخ “داك داانا اد اردوخ كاروخ اما

 + تساخرب یهاوخ یکدوخ باوخز او هدییاوخ یهاوخ دنچم ات لماک یا :دنکیم

 ٌرنف سپ ٭ باوخ چ اهتسد نداهن مهرب یدناو هباوخ یدناو تفخ یکدنا
 درمو مبل درم ۷ اسم درم دن ام وترب یدمزاینو هدما دهارخ وترب نزهار لش ۲

 ابو ینریم مرغ دوش ناشچ اب, + دکیم راتفر ناهد جاجوعا اپ هیوخ تشز |۳

 اهغورد شلدرد و یا یا هدنزیم فرح شیوخ یاپیاپ ۶

 وارب تبیصم نیربانب ٭ دشاپیم ار اهعازن «دنکیم عارتخا ار ترارش تا تسا ۵

 زیچ شش * تفای دهاوخن افشو PINE ا رد هدما دهاوخ ناکان ٩

 .هورکم یو ناج دزن هک زیچ تفه هکلب راد شا ا دنوادخ هڪ تسا

 ددزیریم ارهانکیب نوخ هکیاهتسدو هوکغورد نابزو ربکتم ناشچ *تسا ۷

 ٭ دنشابیم ورزبت یراک ناز رد هکیئاهباپ هدنکیم عارتخا اردساف ریبادت هکیلد ۸
 e ناردارب نایمرد OS TT هک کغورد دهاش ٩

 ۳ + ایم كرت E اد هاکنا ردوخ ردپ ماو نیو کا ی

 ارت یوریم هارب هکینیح ٭زیوابب شیوخ ندرکرب | راهناو هدنب اياد دوخ لدرب ۲۳
 راف 2 هدرک دهاوخ ینابتید وترب یباوخ هکینیحو هدومن دهاوخ تیاده

 (ناشیا) ملعتو خارج (ناشیا) ماکحا هکاریز ٭ دوغ دهاوخ هلاکم وت اب یوش ۲
 . دراد هان هثیبخ نززا ارت ات * تسا تایح قیرط ریما ردت ه تسا رون ۲۶

 شیاهکلپ زاو «شابم یو لاج قاتشم تلدرد + هناکیب ي نز نابز یولپاجز زاو ۵

 هدوشیم جانح نان صرف كي یارب صخش هیناز نز ببسب کاریز ٭وشم هتشرف ۳۷
 دوش رد E 3 ٻ دنڪرم كيص ۱ کک درم نزو ۴

 شیاهلپو «دور هار تنزوس یاهرکخا رب یک ای ٭ دوشن هتخوس شاهماجو هدربکب ۲۸

Eb OE ۲اریز هدوش لخاد شیوخ ٌهیاسه نز 3 | نيه  

C۳ مو اروا هکره  eم دنک یدزد رکآ دنکیف تناها اردزد دن ام دهاوخت  



 10 ۱۷و نابلس لاتما بانک

 نادنچ تسفه دوش هتفرکر کآ نکیل ې دشاب هتک هکیبقاو دیار اردوخ 2 ۳

 از زر اب کیک دی داد ھاو ازاد روش هناعب لازم یا اوون بها حر ۲
 دهاوخ كاله اردوخ ناج ديان لمع نینچ هکرهو «تسا لقعلا صقان دنک

 × دش دهاوخن وم وا كننو «تفای دهاوخ یئاوسرو برض وا + تخاس ۴
 د دون دهاوخن تقنش مافشا زور ردو EN درم شخ تدش ثبریغ کاریز ۶

<o۲ دوغ دوها رحم لوب نک رک هدایز ار ایاطع دنچ رهو هدرک دهاوخن رظن ةرافک چیهرب  

eî 

 ِ ماکت ارمرماوآ اق یخذ دوخ دزن ارم رماو او هزاد هاکت ارم نانخس نم رسپ یا

  ۳دوخ یاهتشکنارب اما ٭ شیوخ مثچ كمدرم لثم ارم ملعتو ه یناب شم

 € ه یتسه نمرهاوخ وت هک رکب تکحم نوای ارامناو وک

 ° هکییيرغ نز زاو «دراد هاکن یبنجا نززا ارت ارت ات × ناو شیوخ تسود ارمهو

  3کیا تهی زاو همد هاگن دوخ ٌهناخ چر دزا هک ریز + دی وکیم زیمآ نلت نانخس

  ۷ههاشم لقعلا صقان یناوج ناناوج نایمردو «مدید نالهاج نایمرد * شیوخ

 ماشرد دچ تمفریم یو ٌةناخ هارب و کم دما شرک وود هچوکرد هک # مدو

  ۰لابقتساب ینز كنيا هک × ظیلغ تلظردو بش هایسرد هزور لاوز نیحرد

E هوای نز + لد تئابخ ردو هیناز سابلرد یو ۱۱ 

  ۲هک ره دزنو ماع عراوشرد اکو اههچرکرد یجاک *درکیف رارق شاهناخ رد

  ۳اروا هنخاس اب اردوخ وچو هدیسوبو تفرکب اروا سپ *دشابیم نیمکرد

  ۶مدوف افو اردوخ یاهرذن زورما هکاریز ه تسا یتمالس ابذ نم دزن ب تک +

 ٥ د تفای ارت لاحو مطب مان یعسب ارت یوړ ات «مدما نوریب وت لابقتساب ةهيازا

  ۲مادینارتسک اهکشود دوخرتسبرب ٠ رم اب اردوخ رتب ٭ یرصم ناتکزا اهابید اب
  ۸تیز ا !رنتشیوخو ه موش ریس قشعزا ص ات ایب * ماهتخاس طعم هضلسو دوعو

 ّ مزاس مّرخ +  Eةضِک  تسا هتفر رود رفسو «تشسی هناخ رد

  ۱"یدایززا اروا سپ +دومن دهاوخن تعجارم مات ردب زور اتو ههتفرگ تسدب قن
  ۲ه درک هتفیرف یا  AEAلثم وا تقع زا تع رد × دون اوغا ارو



 ۸ یب نایلس لاښا باتک 101

 رټ ات » صاصق یاهرینزب قحا دننامو دش هناور دوریم هناخ خالسب هکیواک ۳

 دوخ ناجرطخ هک دنادینو «دباتشیم مادب هککشخک لم هدور ورف شرکچب
 لد × دیئان هجوت غاهد نانفبو «دیونشب ارم نارسپ یا لاح سپ *دوریب 52

 حورج اریرایسب وا هکاریز *وشم هارک شیاهفیرطبو هدوشن لیام شیاههارب ون ۲
 «تسا هیواه قیرطوا ةناخ دنا نارواروز شناکتشک عیجو هتسا هنخادنا ۷

 + دشابیم ت یاه هری و
 هم

 ۴ شه باب

 دنلب یاهناکمرسب ٭دبانین دنلب اردوخ زاوآ تناطفو هدکین ادن تکح ابا
 لخدم درن هرهش ةنهدب اهزاورد بناجت ٭ دنسیابماهنیرط نایمرد هار ةراکب
 »تسا مدا ینب نم زاواو «مناوخ نادرم یا ارایش هک +دنزیم ادص اهزاورد
 هکژریز دیونشب +دیان كرد اراتع ناتحا یاو «دیمهنب دیمهنب ار یریز نالهاج یا

 قطت یتسارب معاهد ٭ تسا تمافتسا مال ۳ همان لکت هیلاع 9

 اردو هتسا نجرب م امد ناخ ةه +درادیم هورکم ارترارش ماهبلو هدنکیم هدف

 ناکدنبای دزن و hes اما ات + تسین جوعم اي یوم

 رم اد و هازل هنو دیک: لوق ata * تشا مثتسم تفرعم ۰

 ناوتنربارب واب ارسی مسیافت عیجو «تسا رتهب الملزا تکح کا ايز +صلاخ یالط

 رمز ۴ ماهتفای ارریبدت تفرعمو « «مراد E نکح نم مدرک و

 ss ناهدو دب هارو رکتو رورغ «تسا یدب نتشاد هورکم دنوآدخ

 آرا تزقو تمه مف نس م ۱ نم ناز زا لماک تک رعت ٭ مرادیم 6
 + دنهدیم یوتف تلادعب یراروادو e تنطلس ناهاشداپ نہ * تسا 0

 مرا دیم تسود نم ا مجد نافیرشو «دنیاخیم ینارکح نارورس نم ۷ 2۹ ٩
 د تفای دهارخ ارم دیلطب .دهجو دجم ارم هکرهو هدنرادم تسود ارم کیا

 نان رزو الطزا نم نُ * تلادعو یادواج یرکناوت تا نیا لالجو تلود ۾ ۵

 نایمرد « مارچ تلادع قیرطرد ٭ ص لاخ "تن زا نم لصاحو «تسا رتهب 1.

 ارناشیا یاههنیزخو ه غادرک دوخ نابم ببصن ار ینیتح لام ات ٭ فاصنا یاهمار ۲۱

A 4س 

 مه خح هک ےل o مم



o e REGGE 

 شیوخ لاعاز زا لبق «تشاد دوخ قیرط یادبم ارم دنوادخ .* مزاس و ناب ۳

 هکیماکنه + ناهج ندوبزآ ن شب ءادتبازا «مدوب رارقرب لزاز اَ دب لزازا 13

oلق * تشادن درجو 2 زارپ یاههبشچ هکیتقو ۰ ءمدش دولوم نم دوبن اهه  

 رامارحصو نیز نوج + مدیدرکدولوم اهلتزا شیب هدوش ابرب اهموک هنازا +
 چيزي ار کیک نوکسم عبر رابغ لوا هنو هدوب هتشاسن زونه ۳۷

 اوتسا الاب ار الفا هکب هحیتقو × داد رارق هج تسرب ارنیاد هکیباکنهو «مدوب نم ۳۸

 3۹ هداد رارق دح ایردب نوچ × دینادرک را وتسا ارج یاههمشچو هدرک 4

 ةا دزن ہاکتآ × دابع ارنیمز داینب کینه بکن وات ان نامرفزا ۳۰

 نرم زازتهاو + مدرکیم زازتها وا روضحب هشیهو «مدوفیم یداش زورب زورو ۷

 ارم نار ئا ا سپ +دذوبیم مدآ ی ا نم یداشو هکو نیمز یدابار ۹

 مکحو رشد ذب اربیدآت + دنراد هاکن ارم یانی و لات هدیونش ۳

 یا دزن زور رهو هدونشب ارم کیک لاعاش شوخ × دیئام در ازنآو هدیشاب ۶

 ارم کرد اریز *دیاب تظفاح ارم یاههزاورد یاهومابو هدک یبنید نم ٥
 ا کیک و چ لصاح ا یدنماضر و هد لیصعت ازت ایم دباب ٩

 * دراد تسود ارتوم دراد شد ارم کرهو هدناسر ررض دوش ناجم دک اطنم

 میابذ »۲ تسا 6ریشارت ار شیرخ ی تشهو ههدزک ادب اردوخ ن اخ تکح
pn 

 یب یسا هتسا را زین اردوخ مرفسو ه هلخا سوز اردو بارشو هدو ځذ ار ردو

ESB3 شاب لهاج هکره +× رپش دنلب یاهتشپرب  

 «دیرونم نم یاذغزا دیایب * دیوکیم اروا تسا لقملا صقات هکرهو هدیایب اب

 قیرطب ڊو ه دینام از هدرک كرت اریلاهج × دیش وئب ما هسا جوزم هگییارش 2 زاو

 لیصح ار اوسر یتشیوخ یارب دین بیدأت اردک ازیتسا کره × کا تل ولس مف

 i یو + دشابیم بیک ۱ یارب ايا هک هرهو هد ؟

 تشاد دهارخ تسود ارت هک ای هیبتت ارمیکح درم اما هدنک ترف وت :زا ادابم

 یی اهن اراداع درب هدش دهاوخ ېکح هدایز هک 5 هد دن ار کک <

 و محو

 جم تک من



 0 اب 2

 به حد < ل

۱0 

۳1 

 تناطف سودق تفرعمو «تسا دنوآدخ سرت تکح یادنبا +دوزفا دهاوخ 1
 eH رع یاپلاسو هدش دهاوخ زیثک وت یاهزور نم ٌةطساوب کاریز » دشابیم

 اراک ان یتسه مکح ناشیوخ یارب یتسه مکح رکا ٭ ددرد دماوخ هدایز

 تسا لهاج «تسا وک هوای محا نز × دوب یهاوخ نآ لمحن یئاهنتب یا
 هار ات ی دنلب یاهناکمرد هدنیشنیم دوخ ةناخ رد دزنو × دنادیف

 دشاب لهاج هکره + دنوریم یتسارب دوخ یاههارب کاریناناو هدناوخم ازناکدنور

 نانو «تسا نیریش نش نیدزد یاهبآ + دیوکیم لقعلا صقانبو ٠ ددرکرب اجاب
 شناکدش توعدو ه دنتسه اجنارد ناکدرم هک دنادین واو ام دا می

 " ب دنشابیم هیواه یاهتمعرد

 مد باب

 ثعاب قمحارسپ اما هدزاسیم رورسم اردوخ ردپ مکحرسپ ˆ نامیلس لاثما

 ییاهر تومزا تلادع اما ا ترارش یاهنک * دوشیم ۱

 ارناریرش یوزرا اما هدوشب هنسرک دراذکین ارلداع درم ناج دنوآدخ * دهدیم

 کالا اسد اما د د رفقا دکف ر کبک ماد اما لات

 ممومرد هک اما هتنسا لفاع شب دک عج ناتسبات رد کک *دزاسیم نیغ

 ناهد ملظ اما هتسا اهتکرب نالداعرسرب ٭ تسا کارو رخ رس دباوخم داصح

 +دیدک دهاوخ ناریرش مسا ام م تبسا كرام نالداع راکدای × دناشوپیم ارناریرش

 یتسا ارب هکینک × دش دهاوخ فلت وکرپ جا ام ه دکیم لوبق ارماکحا لد اناد

 دهاوخ راکشآ اا £ اردوخ هار هکیکو هددرک ک كلاس تیتمارد دور هار

 ناهد + دوشیم کر قمح! ا تنا ما دنزیم كمشچ هکره × دش

 اهعازن ضغب ٭ دناشوپیم ارناریرش ناهد ٍلظ ES ۱ تایح همشچ نالداع

 هنگام اف یاپلرد دز ۳. و

 ارلع ناییکح + تسا لقعلا صقان درم تشپ ةهج بوچ اما هدوشیم تفای

 رهش نادنملود لاوما * تسا تکالهب تانکر قحا ناهد اما ةد اف

 درم لع *تسا ناشبا تکاله ناریقف یاونیي اما هدخابیم نایاب رادراصح



 1 ای ناییلس لانما ب

 Nelo E a هاگب ریش و اھ هواتسبا تاج یدو ا ۲

 5 :۲ دوشیم هارک دیاف کا رت/ او هیت مکس داماش های تایح قیرطرد دراد, ۸

 ترثک * تسا قححا دهد عویشارناتهب کیک داس یک ورد دناشوپرم ارضخب ٩

 نابز +تسا لفاع دیا طبض ارشیاهبل کنا اما هدشابیم یلاخ ءاکزا مالک ۳
 اریرایسب نالداع یاهبل د دنا شال تو الداع ٣

 هدزاسیم تا وفا تنوع و زرین زا اما هدکیم تیاعر ۲
 ی

 تم اف بحاصو هدراد زازتها دب سس د لها × دیازفاین نارب ز چو ۳

 دهاوخت اطع ناشیاب نالحاع ی یه ارش یوم هک عام
 ینادواج داینب لداع درم اما ه دوشیم ربات ریش دابدرک 5 نتشذک لغم < بش 0

 درم تسا ننه هتسا ناشچ یارب دودو نادند یارب کر هکنادچ < تسا 7

 ۳ هدزاسیم سین لیوط اررع دیوان شرت چ در اروا کیان یارب , لهاک ۱۲

Aدا ا ةا دا نالداع راظ دا ددش دهاوخ هاتوک نر کاطاس  

 ةي اما هتسا هعلغ نالماد ةه دنوادخ قیرط *دش دهاوخ عیاض یار ۹

 ناریر رس اما ها كس دها رخ کرم کره ل اداع درم + دشابیم تک اله رخ نالماع ۳2

 یابز اما ءدنایوریم ارتکح ناتیدص ناهد ٭ تشک دنهاوخن نکاس نیمز رد ٩

 ه تسا فراع هیضرم روماهب نالداع یاببل چ دش دهاوخ نک هشبرزا ع نایوکغ ورد ۲

  تسا اهغورد زا رپ ناربرش ن داما

 دزد اب تاپ

 .نوج + تسا وا لی لنسپ م ام كس اما «تسا هورک كن و الت دنوادخ دزن بلنب یوزار

ES ۳ارناشیا ناتسار تیلماک ۲ تمس ا ی ادا = تلا دب 1  

 زود ره یرگناوت ادراک فلالع افاشیا ناراکیدایخ یک اما + تکی تیاته

 رک تلادع د دشت ییاهر تومزا تلادع اما هدرادن تعفنم بضغ 

 تادح E كاله اهرم ترار راریرش ما ه دراین سا رو قیرط

 E ا EL د یصالخ را

f 

 -ك



 ۱۱ یبن ناییلس لاثما اک ۹1

 شناهدب نفانم درم یاب وا یاجم ریرشو هدوشیم صالخ یکتتزا لداع درس 2
 و وب هایم طاق نشو فرم نار دز طلالعاردوخ یاس

 ۱ تکربزا چ دیانیم جاهتبا تری تکالم زاو هاناک یداشربش نالداع ۱۱

 اردوخ هیاسه :ES + ددرکیم مدهنم اري دا افترا ا هدوشیم عفترم رهش ۲

 5 ۵ تکاس تشاطقا بتجاص اه[: دشت لقعلا صقان درایش ریقح ج

 9 ادیت ع اریوما داریم صخ اما هدزاسیم شاف اراهرس دنکیم شدزک یاب

Eکیک تنسا ناریشم ترتکزا یمالس اما ه دنتفایم مدرم تسین  

 راد هورکم | ارتناض 4 کیکو هتفای دهاوخ ررض هتل دوش و رماض بی غ یارب

 ارلود اا هکنانچ هدرادیم هاکن ارتزع تبریس وکی نز دشابیم نیا !7

 دسج شک مس ادرم هاب قدی ایم ناجا نتشی ون محر درم + دنیازیم تلفاحم مپ

 دزم لاذع "دنراک اما دم لیصحم ندب رف ترج ا ریرش + دناجشریم اردوخ ۸

 ديان ۍورېپ ارترارش هکره نینچه هتسا تایم یدّوم تلادع هگنانچ + اریتیتح ٩
er ۳نیدنسپ قیرطنالماک اما ہ دنهورکم دنوآدخ دزن ناقلخ رک # دناسر " 

 و تاع نالداع تیرذ اما هدش دهاوخن اربم ریرش ا ه دنشابیم وا ۲۱

 ینو دین نالداع یوزرآ  زارک رد تسا نیرز ةقلح «لتعیب ةلیج- نز »× تای و

 عفو دتشایم هک دعسه د شاب بضغ ناریرش راظتا اما ۳ 3

 00 2 یادنمزاین اما دنرادیم هاگن دیاش چازا هدایز هک دنتسهو ه.دنزودنایم

 * تشک دهارخ 0 وب اد تک ام هکرهو هدوشیم هبرف تن صخش م

 تکرب نآ لنشورف رسرب ام هدزک دنهاوخ تدعل اروا مدرم دراد هاکت ار هکره مس
 وارب دیلطب ارپدب هکرهو هدیوص اریدنماضر دیلطب از رکی هکیسک دوب دهاوخ مب

 نالداع اما «داتفا دهاوخ دک 1 دوخ نیرکناوترب کیک + دغ دهاوخ ضراع حر

 ۱ 2 ارقوخ الما کره TT دنهاررخ هفوکش زبس كرب لث ۲٩

 تخرد لداع درم رش +دش دهاوخ نالد مک تب ,قحاو هدوب دهارخ داب ج

 نبعزرب لداع درم كنيا د تسا کاب هکیک کتک ات ی

 راک هاو ریرش درم هدا ایز هیدرم دنچب نسب ه تاب ها وم ! زج



 و م سم سم

 مدل

 ۹1۱ ا اوا لا اک

 مدزاود تاب

 ترفن هییتزا هکره اما هدرادیم تسود ارتفرعم د اد وا کره

 بحاص وا اما هدیانیم لیصح اردنوآدخ یدنماضر وکین درم + تسا یشحو دک
 ةشير اما هدوشیفن راوتسا یدبزا ناسنا + تخاس دهاوخ مزلم اردساف ریبدت

 لخخ هکیز اما هدشابیم دوخ رهوش جات هئاص نز + دروخ دهاوخن شبنج نالداع

 هتسا«تفاصنا ناداع یاهرکف + دشابیم شیاهناوختسا رد و تیم لش دوس

 ا کا اا
O ORES 

 ج اما هدوشیم حودم شلقع بسحرب ناسنا ٭ دنامیم رارقرب نالداع اا

 ê دشاب هتشاد مداخو دشاب ریتح هکینک + تشک دنهاوخ لج نال

 وخ ناویحناج یارب لداع درم ا ا دزارفارب ها

 ردوج ناز هکیسک *تسا یش ا یاهتجر اما هدکیم رکفن

 د ضرر کام للا نفت اک در اجا وکرد ها میش هارو

 اہل ریصقترد بدو رام دیهنن اد اه هشسا ما هدزروبم عمط ناراکدب راکشب ریرش

 دوخ ناهد غزا ناسنا 2 WE یدتزا ل اداع درم اما. هتبسا ا ماد

 ا مارا یا دیکھا رخ در یاب ناچ یھ تان کم یادو سر د

 قحا بضغ و س هکره ما ی

 دیا یتطنت یتسا رب کرج کک ارا درخت اما هر ور

 ا ٭ اربي رف غورد دهاش ا ۱

 و نام اوتسا دیابت یکتساو ما و تست ا نایت ابو اما هرم لاوا

 ۱ بیرف دک دساف ریدت هکرهلدرد *تسا ینیعلا ةفرط رکغورد نابز اما

 ه دوشي عقاو اص درب یدب چ ٭ تسا ینامداش اریتصناکدنهد ا

 2 هورکم .دنوادخ درن رکغوراد یھ دشا دنهاوخ رب البزا ناریرش اما ۲

 ما هدرادیم ین و ارملع 4 كريز درم  دنتسه وا لب كنسپ شام ننزالماع اما ۳

 ءدون دهاوخ تطاس كانرز صخت تسد *دزاسیم میاش ارتناح ناقمحا لد ١
61 



 ۱۳ یبن ناییلس لاما تاک 1

 اما ها منع اروا ناسنا لد تزوک ٭ درک دهاوخ کش لهاک درم اما ۲۵

 یداه دوخ هیاسه یارب لداع درم × دینادرک دهاوخ نامداش اروا هک نخ ٣

 نایت اردوخ راکش لهاک درم ج اککمت هارک ارن اشیا ناریرش هار اما دو شيم ۷

 تایح تلادع قیرطرد ۲تسا ناسنا یاهینارک»یکتاه کو اما دک ۳۸

 ۱ و

 م دزیس باب

 دونشیف اردیدهع نننک ازهتسا فا هکیبابعسا ک خب دبیر مکحرسپ ۱

 × دروخ دهاوخ ارظ ناراکتنابخ ناج اما «دروخم اریئوکین شناهد ٌءویمزا درم
 اردوخ یاهبل هکیسک اما هدیان تظفاع ارشیوخ ناج دراد هاکن اردوخ ناهد هکره

 ۲م تک سایه رد هک تست رهن ماک رس ٭ دش دهاوخ كاله دیاشکب

 لام هدراد ترفن نتنک غوردزا لداع درم + دش دهاوخ هبرف كنرز صخت

 تلخفاحم تسا لماک دوخ ییرطرد هک اریسک تلادع طی ده از لخوا لو 7

 دوز اعیس دود ارذوخ هک دنتسم + دزاسیم كاله !زنارکهاک ثرارش ادایوادکیا

 دیر اش اس تلودو دنراکنایم ریقف ارنتشيوخ هک دنتسهو هدنرادن جو

4a 74مح  

0 

 رون ب دیش دها رخت اردیدع ریتف امار دوب دهاوخ وا ناج ٌهیدف صخ تلود

 ا درک دهارخ یشوماخ ناریرش رش غارچ اما ه دش دهاوخ نامداش نالداع 8

 هک یلود ت IEC اتم بهت SEA «دوشین ادپ یزیچ عازنزج ۱

 اد اد تسدب هکره اما «دجابم ىف م زم دوش اة ل اطا

 نو طب 9+ سا لد یزاییءسعاب دشاب یوه نارد هک ی دیبا * دوب دهاوخ ۳

 « دزاسیم كاله ارنتشیوخ دراش راوخ ارمالک کره ٭ دشابیم تایح تخرد دارم ۳

 ه تسا تایح ةمنچ مکح درم ملعت + تفای دهآوخ باو دیرتیم کحزا کره اقا 4

 تضس ناراکتنایخ هار اما ۰ دنخم ارتعن رکی لتع ٭دهد قاهر كرم یاهمادزا ات 0

 دام رشننم ارتقاح قحا اما دک یم لع لع اب كربز صخره تسا ۲

 5 اھ ار رخ ب د افش قوا لون ر اھا «دوشیم راتفرک البرد ا ۷

 × دش دهاریخ مرد دک لویف ۱ ارهیبنت کدو تاج دی ا ادا هک کسب



 ا اانا لان باک

 ناار یدبزا باننجا اما « تسا نیریش ْناج یارب دوش لصاح هکوزرا ٩

 دهاوخ ررض نالهاج قتیفر اما « دش یهاوخ مکحو نکراتفر نامیکح اب *دنابیم 7
 چ تفای دنهاوخ رکن یازج نالداع اما «دنکیم بفاعت ارناراکهاک الب واٹ فای ۱

 مرخذ نالداع یارب ناراکهاک تلودو هداد دهاوخ ثرا ارنارسپ نارسپ متاص درم 7
 یناصنایب زا هکر تعیین رای كاروخ ناریقف ةعرزمرد × دش دهاوخ ۲

 هکینکاما هدکیم کر شیوخ رسپزا درادز ا وچ هکبنک دنزشم هاله ۶
 ناج ریس یارب لداع درم ٭ دیانیم بیدات مان یعسب اروا درادیم تسود اروا ٥

 × دوب دهاوخ جانح ناریرش مش اما «دروخم دوخ

 مدراهچ باب

 بارخ دوخ تسد اب انا لهاج نز اما هدکیم انب اردوخ ناخ مکح نزره 1
 یقیرطرد هکیسک اما «دسرتیم دنوآدخزا دیانیم كولس دوخ ٌیتسارب کک کاما 8

 ابا «تسا رکن بوچ قمحا ناهدرد + دیازیم ع اروا تسا راتفر £ دوخ

EEعج اک کاج × دون دهاوخ تظفاحم ارناشیا ع  SANE 

 دهاخ اما نر غورد نیما دهاش +دوشیم دايز لوصحم واک توقزا اما

 درم دهم اما ه دبایبغو دیلطیم ارتک هک اا + دکیم قطت بذکب غورد 21

TA ۷وارد ارتفرعم یاهبل اریز هوش رود قمحا درمروضحزا * تسا ناسا راع  

e ۸تقاح اما هديا كرد اردوخ هار هک تسا نا كروز ارم تک  

 ۍدما در اکا نکرد اما« دک کیان جت

 × درادن تکراشم نآ یئوخرد بیرغو «دنادیم ارنتشیوخ ن صخت لد *تسا ۷
 درو هاو هفوکش ناتسار میخ اما هدش دهاوخ مدهنم ناریرش ةناخ ا
 وهل رد م + تسا توم قرط نا تبقاع اما هدیانیم مفتسم یدارظنب هک تسه ۲

HT 14اد کت دا نر ا  

 . ره لهاج درم بت تسا ریس دوخت ج اص درمو ه دوش شو دوش 8 زا تتسا ۵

 9 مک د کا ۱3ت ورا ا ۱1
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 اد میبن ناییلس لاتما باتک 1

 بیصن ٭دنراد ترفن ترظ ءوس بحاصزا (مدرم)و هدیانیم راتفر هناقمحا ۸
 روضحرد ناراکدب *دوب دهاوخ ناکریز رچلت تفرعم اما هتسا تقامح نالهاج ۶

 زین رشف هیاسه دنتسیایم نالداع یاهزاورد دزن ناریشو هدنوشیم مخ ن 3

 قاجار درج ةباسم هکر ه × دنرایسب دنماود صخت ناتسود اما هدراد ترفن وازا ۲۱

 E 11 × دیا رخ خرت ناریتفرب هکیسک لاعیاشوخ اما 0 ها ات ۲

 .شلرو تجر ا کیا اک یارب اما هدنوشیق مارک داف کنت ۳۳

 جات ٭ دماجنایم ضح رقفب اهل مالک اما ا ت ی اهوا بدوپ ده ا

 نیما دهاش ٭ تسا ضح تفاح ناقجا تقامح اما «تسا ناشیا تلود نایکح ٥

 سرترد * تسا ضم برف دنکیم قطتت غوردب هکره ام ه دشن تاج ار اپناج ۲

 توت سرت دریا دهاوخ اهم اروا نادنزرفو «تسا شوق دایعا دنوآد ۲۷
 ترثکزا هاشداپ لالج ٭ دنیان بانججا توم یاپمادزا ات «تسا تایح ةهمشچ ۸

 رک دخا: بضغ رید ا مدرم یگزا ن اطلس یکتسکشو هتسا قولخم ٩

 هتسا ندب تایح مارا لد د دربیم دوخ بیصنب ارتقا یتلخ کو هتسا مولا ۲

 ربتح اردوخ "نیرفآ دک رظ ریتفرب هکره ٭ تسا ااو ا اا ۱

 راز دو ترارغزاهریرش جدیایم دک | روا دنک مرت نیکسمرب هکرهو هدراشبم ۲

 مھف درم دره ۳ × دراد داهعا درو لات 8 هدوشیم نکفا ۲

 عیفر ارموق لاذع هاقد کیم :E ناله اج را ه دوشیم را ۳

E BSE ۳09 مداخرب هاشداپ یدنماضر +تسا راع موت  

 × ناترطف تسپ م وا اا ا

 ی باب

 ۹3 ا .E 3 ناهد ابا و دشن ا 3

 تایح تخرد مالم نابز + درکنیم لی هتسا اج ههرد دنوادخ

 ۱" و

۲ GO  ص 

 هدراشیم راوخ اردوخ ردپ بیدأت ىجا 2 تیس | حور E و 2 تیس

 اما ه تسا میظع چ لداع درم ةناخر 3  دشابیم رب ؛ز دراد هکن ارهیبنت هکره اما 1



 ۹0 ۵ نا لاغما بانک

 لد اما «دزاسیم رشتم ارتفرعم نامیکح یاهبل * تسا ترودک ناربرش لوصحم ۷
 یاد« ا6 خا رم دنوآدخ دزن ناریرش ینابرق + تسدن جسم ناتحا ۸

 ناورپ اما «تسا هورکم دنوآدخ دزن ناریرش هار *تسوا "ثیدنسپ ناتسار ٩

 ه تسا تخ لیوان ناار ارقیرط کره یارب *درادیم تسود ارتلادع ۰

 «تسا دنوآدخ روضحرد نودیآو هیواه * درم دهاوخ دک ترفن هیینتزا هکرهو ١

 دزنو هدرادن تسود ار هییلت ننک ازهتسا + مدا ین یاهلد هدأیز هبترم دنچ سپ ۲

 حور لد زا 1 غ ا نوچ نانا دکر دها وخن نایکح ۲۳

O ISدرم ارتاح ناقحا ناهد اما « دبلطیم ارتفرعم مهف درم لد  + 

 + تسا ییاد تئایض لد یشوخ اما «تسا دب ناثک تبیصم یاهزور یا ٥

 لاش نازح + بارطضا اب میت خکزا «تسارت  دنوادخ سرت اب كدنا لاوما

 درک شاو وادع E EGA هام ۳ هکئاجرد /۸

 مک د نکا امر ب ب اما دزین رب ار و
 یا E ناتسار قرط اما هتسا E لس ره

 رظنرد تفاح + درامشیمریذح ارشیوخ ردام محا د درم اما هدزاسیم نامداش ارردپ ۲۱

 مدعزا د:دیانبم كلولس یتسارب میهف درم اما «تسا یشوخ لقعلا صقان صخت ۲7
 کام رارقرب ناکذنهد تر وشم ترک زا اما ه دوشیم لطاب اهریبدت تروشم

 دوش هتفکشاحمرد هکینسو هدوشیم لصاح یداش یش باوجزا ناسنا یارب ۳
Eةيواهزا ات «تسا الاب یوسب نالقاع یارب تایح قیرط ا  

 ارنزموبی دودح اما هدزاسیم مدهبم ارنارکتم هناخ دنوادخ +دوش رود لفسا
 نیدنسپ ناتخس اد یی ورش دیو آخ در دساف یاهرییدت +دیانیم راوتسا ۲7

 اد تیمش کم ار ورخ واخ داو م اکی ک چ تا اره

 کت داد باوجرد لداع درم لد * تسیز دهاوخ دراد ترثن اههیدهزا کره ۸

 رود ناربرشزا دنوآدخ + دزاسیم یراج اردب یاهزیچ ناریرش ناهد اما هدنکیم ٩

 رخو «دزاسیم نامداش ارلد ناغچ رون + دونشیم ارنالداع یاعد اما «تسا ۰

 نکا ۳ »9 نایفرد هدرتشن ارت ۱۳ تبار راپناوتاوکی ۳۱

 ا هتک ۳ «دراشیم ریثح اردوخ ناج دباغ كرت | اربیدآت هکره لا * دهاوخ ۲



 ا یمن نام لاقما بانک ۹1
 حح

 عضاوتو «تسا تکح بیدا دنوآدخ سرت + دیایم لیصحت ارافع دونشب ۳

0 ۳۳ 3 

 هک مش

۳1 

۷ 

 ۲ دشابیم :تمرح ورشپ

 مدزناش 1

 بب دخایم دنوآادخ بناجزا نابز قطت اما هتسا ناسا نازا لد یاهریدت
 ۳ اجر ماد اما ا ها اه همه رظنرد ناسا ی اههار هه

 ره دنوآدخ دوش راوتسا وت یاهرکف ات «نک ضیوفت دنوادخب ار دوخ لاعا

 لد هکره الب زور یارب زین ارناریرشو هتسا هتخاس نآ تیاغ یارب ارزیچ

 تحرزآ ٭ دش دهاوخن اربم زکره واو «تسا هورکم دنوآدخ دزن دراد رورفم

 نوچ *دوشبم بانتجا یدبزا دنوآادخ سرتبو هدوشبم هرانک هانک یتسارو

 + دروایم همئاصب یو اب زی ارشنانشد هدشاب دنوآدخ "تیدنسپ صخش یاههار
 × فاصنا نودب ناوارف لخدزا «تسا رتب دشاب فاصنا اب هک كدنا لاوما

 ع ا راوتسا ارشیاهمدق دنوآدخ اما هدنکیم کنت شتیرطرد ناسنا لد

 . یاجنسو وزارت + دیانبف زوأحت یرواد رد وا ناهدو «تسا هاشداپ یاهبلرب یحو

 دب لع +دشابیم یو تعنص هسک یاهکنس یاو «تسا دنوآدخ نازا تسار
 یاهل + دنام رارقرب تلادعزا ناشیا برک ریز «تسا هورکم ناهاشداپ دزن
 بضغ + دنرادیم تسود ارنایوکتسارو هتسا ناهاشداپ "تیدنسپ وکتسار

 ره رونرد +دناشنیم ورف ارا مکح درم KEE ثوم نالوسر ناهاشداپ

 ا رب نوا احر ا تا هاب
 ناتسار قیرط دبرتنیرکرب شنزا مف لیصحتو «تسارترایسب هچ صلاخ رززا
 تظف اع ارشیوخ ناج دراد هاگن اردوخ هار هکر هو ه تسا یدبزا ندومن باننجا

۰۱ ۰ «۰ ۰ ۹ 1 a ۰ A 

 عضاوت اب + یبارخ ٍوَر شپررورفم لدو «تسا تکاله ور شېیربکن *دیانیم چ
۳ 

1 

 مالکرد هکره × ناربکتم اب تسنغ ندومن مسقنزا ه تسا رته ندوب نامیلح درت
 وا لاحاشوخ دبامن لکوت دنوادخم هکر هو «تفای دهاوخ یدندامس دنک لقت

 + دیازفایم ارلع ايل یی ریشو ه دوشیم جزا رخ ماف دراد کج 5 هکر ه

 ٭ تسا تقاج ناتحا بیدأت اما مگ تا همشجح شبحاص یارب لقع 11



 ۹۷ ۱۷ 2اس اقا كاك

 نانفس +دیازفایم شیاملرب ارماعو هدنادرکیم لفاع اروا ناهد مکح درم لد

 انش اهناوختسا یاربو تسا نیریش ْناج یارب «تسا لسع ناش لثم كیدنسپ
 ا ااغ امام ترنم اب ھا و در ته هات
 ام دناهد هکاریز هدکش راک مزشبارب کراک اما ییا

 ٭ تسا هلنزوس شن 1 لثم شیاهبلربو هدنیدنایم ارترارش مت درم + دیانیم ۷

 درم × دنکیم ادج رکیدهزا ارصلاخ ناتسود مامو هدشاپم عازن وکغورد درم 4

 نامنج +دنکیم تیاده وکین ریغ هارب ارواو هدیانیم اوغا اردوخ ةياسه اظ

 دن ارم ماخاب اریدب و دیاخ ارنباهبلو هديا عارنخا | ارغورد أت دنزیم مهرب اردو ر

 روا هکبنک »دوش تفای تلادع هاررد هکیماکته ه تسا لاج جات یتومدینس ج 0

 رهش ننک ززا دشاب لازم کر تایپی وک

 TAET نآ حب Tree مادرد هعرق + تسا لضفا چ

 مدنه باب

 0 × تمصاخ اب تفایضزا رپ هناخر 8تا رب یمالش اب كشخ ةمقل

 دهاوخ میسقل ناردارب اب ارثاریمو هدوب دهاوخ طاسم ترطف تسپ رسپرب لقاع

 2 اپاد ؛ننک ناعتما دنوآدخ اما ه تسا الط ةهجم هروکو مرقن یارب هنر کوم ۳

 د زکناهنتف نابزب گن نی 1

 دوشیم شوخ البزا هکرهو ه دکیم تمذم ارشیوخ "ننیرفآ دک ازهتسا ارریقف هکره ه
 رار دب نادنزرف.لالجو د دارم نارسپ نارپ جات × دنام دهاوخن ازسب <

 ارج وکغورد یاهبل هدایز هبترم دنچو هدیاشین ارقحا ز زیمارک مالک + دناغیا ۷

 + دوشیم رادروخرب دیا هجوت ایک ره هک هتسا اهبنارک كنس نآ لها رظنرد هیده ۸

 ناک رک دنک راک اما کره ا کا تک نلاط دک روم اراک هو ٩
 هنابز ات دصزا رتشیپ ه دنکیمرثا مف درب ام تل + دزاسیم ادج مزا ارصلاخ 1

 e س دصاق اذهل « سبو تسا هنتف بلاط ریرش درم ٭ لهاج در ۱

 تا و د اتنا دوش هتشک شیاههچم KERE + دوشیم هداتسرف ۲

 وا ةناخزا الب 7 نو ضوعب کیک *دوخ تقاحرد محا درمزا ۳



  1٤ارهمصاخت سپ «تسا پا را ندرک هتخر لثم حاز یادتبا نزار ۳
  0زلم ارلداع هکر هو دراش لداعا ارریرش هکره دنر هلداجم# هکناز زا لبق نک

e ةھجب تق + دنهورکم دنوآدخ دزن ناشیا یو ره هدزاس 1 
  ۷تاق لانه زی تسود + درادن مف جمه هکنآ لاحو هدشاب قحا تسدب

  ۸تسد لفعلا صقان درم * تسا نش دولوم کنت ةهح رداربو هدیانیم تبع

 ٩ دراد تسود ارتیصعم هکر ه ٭ دوشیم نماض دوخ ةياسه روضح ردو هدهدیم

  ۰یک دلم اریب بارخ دزاس دنلب اردوخ رد هکر هو .هدرادیم تسود ۱رهعزانم

 راتفرک البرد دراد وکغورد ن .ابز هک رهو تو رکن دراد ج لد هک

  ۱دارا هک ادب مغ نتشیوخ یارب دروآ یتمحا دنزرف هکره +× دش دهاوخ

  ۳هسکش حور اما ه دم € یاغش نامداش لد + دید دهاوخن یداش هلا

  ۳ارفاصنا ام دک لزا هوشر ربرش درم + دنکیم كاشخ اراهناوفتما

 یاصقارد یت | اش اما هتتسا مس ميیف درم رظن نیر و × د ِّخ

  ۵شیوخ ردام ةهجمو هتسا نزح > شیوخ ردپ یارب رب قجارسپ + دشابیم نیبز

  7ءابخ ندز برض هنو «تسین بوخ ندون شنزرس زین ارنالداع *تسا یت
  ۷جور هکر هو + درادبم زاب اردوخ نان تفرعم بحاص +ناشیا تسار ببسب

  ۳۸اروا دشاب شوماخ نوچزین قحا درم * تسا هشپ تناطف درم دراد ملح

 تسا مهف ددنبیم اردوخ یاهبل کرهو « دنرایشیم مکح ×+

 م پاپ

 + دنکیم هژدابخ میت و ه دشابیم بلاط اردوخ سوه لزتعم 0

OEE E ع دکناالت کم و N 

 مچ 44 ی =  Eناسنا ناهد نان چ دسریم تل ات تن :اها ابو هدیایم مه تراقح ا

 ا 9 ناربرش یرادفرط + تسیراج رهن رک همچو تا ا 0

 وه دوشیم لخاد هزات قحا یال 3× سنن € نالداع یرواد نتخاس فرعع

 شیاهبلو «تسا یو تکاله جا ناهد +دنزیم ادص اهبرض یارب شناهدو

 ی هب و ٠ تسا نیریش یاههمقل ل لم مان + ناخ درس سا ماد شدوخ ناج یارب ا بک ت



 ۱٩ ٩ یبن ناییلس لاثما باتک

 ٭ تسا ثننک كاله ردارب ءدنکیم لاها دوخ راکرد هک زین وا × دوریم ورف کش ۹
 چ دشابیم نیاو دودیم نارد لداع درم هک «تسا نیصح مجرب دنوآدخ ما ۰

 دلب راصح لثم یو رّوصت ردو «تسا وا کم رهش دنمتلود صخشت یرکناوت ۱
 + تسا تّزع همدم عضاوتو هددرکیم رک ناسنا لد یتکشزا شیپ *+تسا ۲

 دقات راعو تاچ یو یاب هدهد بناوح شدیش ر ا ی اوا هکر ۳

 :نآ لمح هک ت سیک ارهتسکش حفر اما «دوشیم لح اروا ٌیرامیب ناسنا جور

 + دیلطبم ارتفرعم نایبکح شوکو «دکیم لیصحت ارتفرعم مهف درم لد *دوشب ٥

 هکره + دناسریم ناکرزب روضح ارواو «دنکیم ادپپ تعسو شیاربزا صخش ةیدم 0
 ایم دعا شا یخ اک ب قداص دیا لّوا دوخ ٌیوعدرد ۸

 رهش زا نیر ردارب + دکیم ادج مه زا اار یارو هدیانیم تکاس اراهعازن ٩

 فا لک کا سه یافت لکو ااا راش و یی

 تایحو توم + ددرکیم ریس شیاهبل لوصحم زاو «دوشیم رپ شناهد ءوسزا 1

 دوتا دنهاوخ ادام ر دنرادیم تشود ا زنا هکیناتاو 5 تما نازو نو 2۵

 هدرک لیصحن اردنوآدخ ییدنماضرو « تسا هتفای وکین زیچ دباب ٌةهجوز هکره ۲
  دهدیم باوج یخ دنمتلود صخ اما هدکیم لکت عرضتب رقف داره سقف

 یار زکات یک اه دنکک ها اس ه دواک رای 5 کک 6

 × اش ابیم رت لنپسچ

 و تا

E SE ESEN ESTÎ 

 دک او کاک هکرهو هتلی یک را دنا تفرش هکر ید

 یرکناوت دوشم كانمنخ دنوآدخزا شلدو «دزاسیم ج اروا هار ناسنا تفاح

 وکعورد دهاش + SS EES SEES ریقف اما هک ادب را یا

 یرایسب  تفای دهاوخ ییاهر دک قطت غوردب کیک ا دهاوخت ۳

 ارج سا ملک کرک هر هد نا ٩
 ارناشیا هدنوشیم رود وازا شناتسود یلوا قیرطبو «دنراد ترفت وازا ریقف درم

 تسود اردوخ ناج دک لیصحت ارتکح هکره اب کنن و دّکیم بقاعت نانخسب

~a ¬و  

 < ےل

 م



 . 1Yیبن ناس لانما تاک ۲۰

 ٩ کورد دهاش ٭ تفای دهاوخ یدنتداعس دراد هاکن ارتناطق هکرهو هدراد

  ۰شیع #دیدزک دهاوخ كاله دیان قطتت بذکی هکرهو هدنام دهاوخ ازسیب
CaS لیالعت دیر هچ اخ ارج اب ترشعو 

  ۲هاشداپ شخ + تساوا لالج ٌریصتن زا نکو دادم یکن روا ,مثخ ناسنا

  ۳ثعاب لهاجرسپ + تسا هاییرب من ۳ یدنماضرو « تساریش شرغ لثم

 هناخ بدشاب ندکچرد ماد هک تسا یبا لثم نز یاهعازنو «تسا شردب لآ
  0یلهاک + تسا دنوادخ بناج زا هلقاع هجوز اما ۰ تسا یدادجا ثرا تلودو

  ۳1هاکن ارکح هکره دام دهاوخ هنسرکر اک لاها صخو 6 اش کد او

 n اردوخ یقیرط هکره اما ه دیس ا تاچ ریو ناج مراد

 دهاوخ اا ناو هدهدیم ضرق دنوادخم 2 دیاف تر یفرب هکره + درم ۷

 اه اه دما یک ازیو ام تدا نو رج رس دوق

 .دیاب ا صالخ انا رکا اریز هدش دهاوخ توقع لمح وخ د دنت صخش ٩

 *یوشب مکح دوخ تبقاعرد ات هام لوبق ازت ویو و اردنپ یر کم ۶

 ۳ 9و اد تروشت ا یسباث ها اما «تسا ناسنا لدرد ر اک 1

 دنوادخ سرت *تسا رتهب وکغورد زا ریتفو «تساوا ناسحا ناسنا تنی

 راتفرک الب چ# و «دنابم نکاس یریسرد دراد ارن زا هکرهو « تسا تاج یدوم

o. SN E SSS RES E e 

 صختو ةف كريز نالهاج ات نک ب یدأت ارتنک ءازهتسا + دروایفرب دو 5

 ارشردامو دنک متس دوخ ردیرب هکره + دوغ دهاوخ كرد ارتفرعمو ان هیبت اربیف ٩

 ریءلعت ندینش نم رسپ یا + دروآیم تلاجو ئاوسر هک تسا یرسپ هدنارب 2

 » کیم ازعسا ارفاصنا میل دهاش ببدزاسیم هارک تفرعم مالک ا ارت هک ء اف ر۸

 ه تسا ایم ناکدننک ازهتسا ةه صاصق + دعلبیم ۳ اریرش ناهدو ٩

 ×× ناقحا تشپ یارب اههنایزاتو

1 
 ر م

 متسیب باب

 مکح دوش هتیرف ناب هکرهو هدروایم تبرع تارکسو دکیم ازپتسا بارش |



SSA GCE Ha 

 ۰ تا

۱ 

۳ 
11۱ 

 ۳۷۱ ۳ یوبن اس لاثما تاک

 دروآ ناج# اروا مشخ هکرهو «تسا ریش شّرغ لثم هاشداب تبیه + تسین

 دربره اما هتسا تزع ۳ نرود عازنزا * دزرویم اطخ دوخ ناجب

 داصح مسومرد اذهل کا ا توما هنر × دنکیم هلداجم قمحا

 ۱ ار کا یی ۳1 ا لرد تروم ± داي یکم اک

 ارتیما درم اما هدنکیم مالعا ارشیوخ ناسحا كيره هک دنناک اسب ٭دشکیم

 دعب ندا هديا كولس دوخ اک هک لداع درم + دنک ادب کاک

 نامتجزا ازیدب ما احنا یر واو کا کھ ا دا +دش دنهاوخ ةتنخ زازا

 هاک ز زاو e E ردرخ لد کو تیک و اش هک ارپ دوخ

 EES aE » فلتخم یاههنایپو فلتخم یاهکنس ٭مدش كاپ شیوخ

 تاو كاب شاعا TY خاش شلاعفا زا زین لفط »۲ تس کم

 + یدرک ریس نان زا ات نک زاب اردوخ نایشچ «یوش ریتف ادابم رادم تسود

 تسمه الط + دنکیم رخن هاگنا تفر نوچ اما ه تیساللت تا ی ع رس

 هکر کب ارسکنا ةماج ٭ تسا اهینارک رھا رج تفرش ی اھ لاما هراس هلو

 نان + تسا ناکناکیب نماض هکر کب نهرب ارواو «تسا نماض بیرغ ةهجم
 × لش دھار اکا كيج زا سشن اهذ دزد ارام تام فتا ناسنا یارب بیرف

 هکره ایمن ترشاعم دیانکیم اردوخ یاهبل هکینک اب اذه «دیانیم شاف اررارسا

 * دش دهاوخ شوماخ ظیلغ تهظرد شغارچ هدنک تنعل اردوخ ردامو ردپ

 هک رکم *دش دهاوخن كرابم شتبقاع «دوشیم لصاح لی ًالوا هکیلاوما
 عفو ده ارخ حل اضا EE کار دو مهاوخ ماقتا یدب زا

 هک رکن بان اهر اتو هک EEE زن یاس ۲

 هکیصخحت ٭ دمزب هنوکچ | ارد رخ هارا دزم سه سا کو دخ را ناسنا یاهمدق ۲

 × دتفایم مادرد دکیم راسفتسا ندرکر ذنزا دعب و منت بم ES لیت اریزیچ

 ناسنا حور + دنادرکیم ناشیارب ارموچو هدزاسیم تکاب ارناریرش مکح هاشداپ ۷
 سارو تععز چ دا 5ک د ی نا کو غارج ۸



  YFنایک لااا تانک ۳۱۳

 لالج +دنام دماوخ رادباپ تجرب وا رکو هدنکیم تظفاع ۱رهاشداپ ۹
۳ 

 ي

O 2 ٩ 

 2۳ حح تک . ےل

 یدب زا تخس یاهبرض * دینس یوم ناربب تّزرعو «تسا ناشیا توف ناناوج

 + دوریم ورف لد قم اههنایزاتو هدکیمرهاط

eh) 
 0 رک 0 5ا تسدرد تا یا ل اعتاب لح

 اراهلد دنوادخ ا یار تسار شدوخ رظنرد ناسنا هار ره 4 دنادرکبمرب

 رتویدنسپ اهینابرق زا نوا دزن «ندروآ اجس ارفاصناو تلادع × دیامزایم

 درم یاهزکف + تسا هانک ناریرش غارجو ۰ هربکتم لدو دلب ؛ ناشثج + تسا

 + دنکیم لیت جایتحا یارب دشاب لوح هکره اما هدماجنایم عاری هام

 #٭ توم ناکدنیوج یارب هش اوهرب تسا یراخم هوکغورد نابزب اهمنک لیصحت

 + دنیاټیم ابا فاصنا ندروآ اجزا هکاریز «دزادنابم تکالهب ارناشیا ناریرش ملظ
 متتسم رهاط درم لاعا ةا < رایسب کاب ا کی درم قیرظ

 رکن یتس نز اب ؛ ندوب نکاسزا «تسارتهب ندش نکاس ماب تشپ ةیوازرد + تسا

 سرت دوخ ةياسه ربو «تسا ترارش قاتشم ربرش هر اطلس
 3 ا ا هادی اتش ر ابی ملک انا نوچ اکی

 هدکیم لنت ریرش هناخرد لداع درم + دیانیم لیصحت ارتفرعم دب ای تّیبرت مکح

 ه ددنبیم ریتف دابرفزا اردوخ شوک هکره » دنوشیم نوکژاو یهابنب رارشا هنوکچ هک
 ورف ارمشخ انخرد يده «دش دهاونن باعسمو درک دهارخ دایرف زین وا

 هتسا نالداع يرخ ن کرک فاصنا چ رس بضغ لعبزذ هوشرو هدناشنیم

 تعاجرد هدوش م اک ا قیرطزا هکره + دشابیم نا راک دب و اب اما

 ه دش دهاوخ ج هه دراد تسود ارشیع هکره + تشک دهاوخ نکاس ناکدرم

 دف ناریرش × دیدرک دهاوخن دنملود دراد تسود ارتغورو بارش هکر هو

 رتهب ندوب نکاسرثاب نبدزرد + ناتسار ضوعب ناراکتنابخو هدنوشیم نالداع
 بوغرم ةنازخ نامیکح لزنمرد * یوج تلتجو رکزیتس نز اب ندوبزا «تسا

 تمعباتم ارتخرو تلادع هکره چ دنکیم فلت ارابنا قمحا درم اما هتسا نغورو



۷ ERMEN 

  ۲دهاوخرب نارابجرهشب مکح درم + تفای دهاوخ لالجو تلادعو تایح «دنک

  ۳هاکن ارشیوخ نابزو ناهد هکره + داتا ازیازلب اون اشیا اعا هعلق ه دنا

  ۶ازتساهب یمسم روزو درم ٭ دیانیم تظف اح اکتتزا اردوخ ناج هدراد

  ۵دنکیا ارد لھ کرم تش همگام لھ لک فو رفا دریک

  ۷صیرح تدشب تاقوا ده هک دنتسه ٭ دیانیم ابا ندرکر اکز ا شیاهتسد کاریز
  ۷ترکمن ام اهم بوق ا نت اه دکیم لذب لداع.درم ابا هادی

  ۸دهاش × دننار ذکیم ارابنا یدب ضوعب هکماکنه هدا هرم کنج یتیم تا

 ٩ نیا دم × درکد هاوخ راکت یتسارب دیا عاتسا کیک اما «دوشیم كاله کغورد

 کج اب دکیم خس ارڈیوخ یتبرط تس تسار درفو هدزاشیم اک یوو

  ۴۱زور یارب بسا »دیا راکب دنوآدخ دضب هک یتروشم هنو ه یتاطف هنو تسین
  تسا دن وادخ تب اکی زا ترصت اما ۳ كنج

 مودو تسل تاپ

 + ر تب الطو نفن زا ضنفو .ه تسا لضفا :یدنملود ترثک زا یافت ۱

 ٭ تسا دنوادخ ناشیا یود ره "نننیرفا « دنک يم تاقالم مهاب ریثفو نمود ٣

 تب وقع ردو EE نالهاجو ه دزاسیم ین ارنتشي وخ و دنیبیم ارالب كريز رد 7

ı~ ٭ تسا تایحو لالجو تلود «یسرتادخو عضاوت یازج + دنوشیم راتفرک 

 ا زا دراد هاکن اردوخ ناج هکره اما «تسا ناورگ هاررد اهمادو اهراخ

 دارا و زا دوش مه رپ نوجو «اغ تنیرت دورب دیاب هکیهاررد ارلنط * دوشیم

 + دشابیم راک باط مالغ نویدمو هدراد ا رخ کن نیاید وب ده اون

 کے دنالس دهاوخ لیاز شبضغ یاصعو «دیورد دهاوخ الب دراکب راظ هکرم

 اب + دهدشا ءاز دم نان راک ریزد بها کارا ضا را

 + دیدرک دهاوخ تکاس تلاخو هلداحمو ه دش دهاوخ عفر عازنو امن رود ارننک

 دايم نا تسود/هاشداب دراد, فرط ی الو ا دوار ارد ترا ۱

 درا ا ا اک ارتفرعم دنوآدخ ناشچ

 هناکیب نانز ناهد وم هتک اهھچرکر دو 9 تس ر ی ح لهک ۶

0 

 مه حح < ےل



 ےک یاس ااا ۹۷

 تقامح شا ارج ازد دشاب دنوآدخ بوضخم هکرهو «تسا یی هاچ ا

 هکره درک دهاوخ رود وازا ارنآ بید بوچ اما ءتسا نش هتسب لفط لدرد 7
 دهاوخ جانش هتبلا دن نادنملودب هکرهو « دیا لظ شیوخ "نیاف یارب ریتفرب

 نم ملعتب اردوخ لدو ه ونشد اراکح مالک هتشاد ارف اردوخ کا × كش ۷

 تیاهبل ربو و ا دود اراجآ کاربر دا ناک تیام ۸

 نوما ٭ مداد هلعت ارت زورمآ هدشاب دنوآدخرب وت داهعا ات جو ام ایج 2

 مالعا ا اریتسار مالک نوناق ات × تفرعم تروشمرب لماش یارب ارفیرش ۲۱

 لی کد تر ارریقف * یربب سپ دوخ ناکدنتسرف د دزن اریتس ار مالک وتو اغ ۲۳

 ارناشیا یوعد دنوادخ اریز ٭ ناسرم مس ر ابردرد ارتیکسمو هایم جارات تسا ۲

 درم اب داد 03 ی :اشیا نکدنک جارات ناجو هدو دهاوخ لصیف م

 اروا یاههار ادابم + شابم e ه یکم ترشاعم وخدنت مم

 ا تاد هکینانآ لج زا +یزاس راتفرک مادرد اردوخ ناجو : «یوش تر

 ۱۱۳۱۰ اه یریچ رکآ هند بم نشاض ابضرق یار هکب انا هنو «شابم ۵م

 لفتم دناهدادرارق تناردپ هک ارییدق د دح + درادرب تريز زا ارت رتسب ارچ سپ ۸

 ناهاشداپ روضحرد وا ه قیم دشاب رهام شیوخ لغشرد 6 ۹ چ زاس ٣

 + داتسیا دهاوخت ناترطف تسپ شپ هداتسیا دهاوخ

 سس

 بت

 وب وحش

 رکاو چ اغ لمات تس و یا د ه ینیشن ندروخ اذغب کاح اب نوچ

 صیرح وا فیطل یاهکاروخم را اذکی دوج یولکرب دراک ه یتسم لوکا رم
 «ناسرم تج ز اردوخ ندش دنمنلود یارب ٭ تسا كنبیرف یاذغ هکاریز ا

a2 4 4 ےس 

 چ هک تخود یهاوخ نارب اردوخ ناینج 5 × تسیا زاب دوخ لتع زاو

 3ار د باقع لثمو هدزاسیم- اهلاب .دوخ یارب هتبلا تلود هک اریژ -ه دشابیم

 : شابم صیرح وا فیطل یاکآر وخ ةهجو هروخم اررظن كنت درم نان +ذّریم

 رو کی ارت هتسا نانه وا دوخ دکیم رکف دوخ لدرد هکنانچ اریز ¥

 نیریش نانو هدرک یهاوخ یت ؛دروخ هک ارهمقل دع تسین وت اب شلد امآ شونبو ۸

0 



o RE SOAS 

 راوخ ارتمالک تکح اربز هوکم نخ قمحا شوکب × داد یماوخ دابرب اردوخ ٩
 هکاریز « وشم لخاد نایبتب ةعرزیو هزاسم لقتم اریدق دح ۳ اف

 × درک دهاوخ تسواقم ناشیا یوعدرد وت ابو «تسا رواروز ناشیا نل و

 دوخ لفط زا * تفرعم مالکب اردوخ شوکو «نادرک ليام بدأ اردوخ لد 1

 اج ابااروا ی کو ی عرب رک فک

 مکح ون لد رکا نم رسپ یا * داد یهاوخ تاج هیواه زا اروا ناجو «نزب ۰
 «دون دهاوخ دجو ماهدرکو + دش دهاوخ نامداش نم (لد لب) نم لد هدشاب 1

 هدخابن رویغ نار ۱ راکهانک ةه وت لد * دوش مکتم یتسارب ون یاهبل هکیاکنه ۷

 دعا سر کر بشار عرب یا دو د کارها ۸

 قیرطرد اردوخ لدو «شاب مکحو ونشب مرسب یا وت سپ ٭ دش دهاوخن عطفنم وت ٩
 ب دنکیم فلت اردوش یاهندب هکینانازاو «شابم. ا + نادرکمقتسم 1

 دهاوخ سبلم اههقرخ باوخ بحاصو «دوشیم ربتف فرسو راکت هکاریز ۱

 دوش رپپ نوج اردوخ ردامو هریک شوک دوغ و : هک ارشیوخ ردپ «دش 7

rدنزرف ردپ *ارمهفو بداو تکحو « شورفم ناو رخ اریتس ریتسار *راشم راوخ "۶  

 * تشک دهاوخن رورسم وازا مکح رسپ دلاوو «دوشیم نامداش ثیاغب لداع

 »«دیدرک دهاوخ رورسم وت نلاوو هدش دنهاوخ نرامداش تردامو تردب ٥

 نز هکنوچ ٭ دشاب داش نم یاههارب وت ناشجو هتب نم اردوخ لد مرسپ یا ِ

 « دشابیم نیکرد نزهار لثمزبن وا  كت هاچ هناکیب نزو «تسا یتیع “فح هیناز ۸
 نازا تواقشو تسیک نازا یاو - × دیازفای مدرم نایمرد  ارثاراکتناخو ۳۹

 ۰ بنا یا ازا یرازو « 9 ۷2 زا اهعارنو هک

 ترا شمس یاری دوم مانتوی هک فشن + مادکن ازا نامغچ )۴

 کنیح تسا ماف خرس هکی ءةو نکم هاکن بارشب وب لک ۱

 ارد اما دوز ورق تفااع و دز سیم زهاظ ماجرد اردوخ یاهبابح 5

eاربي مغ .یاهزیچ وت ناشچ »دز دهاوخ شین یعفا دننامو هدیزک دهاوخ رام  

 رد نار د کک لشو × دوف دهاوخ ین ےک یاهزیچ ون لدو هدید دهاوخ ۶

 ام تفک یهاوخو + دبضم یتشک لگد رسرب هکیسکد نام ای هدش یهاوخ دباوخ مو
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 زن

 ا 2

 همدیمذفن نکیل دندونرجز ارم همدرکن ساسحا اردرد نکبل دندز
 را

 * میلطیم کف ا مکیم تاوان نیم هدش مهاوخ

 مراهچو تسلب باب

 "لو هکازبز ا ترشاعم ناشبا اب ات ادم یزراو مریم دسح ربرش نادرمرب
 تسککحم هناخ چ دنا نیم م کت تقشم ةرابرد ناشیا یاهبلو یک مرد ناشی

 هنرکرهزا و افاطا تمفرعب و × ددزکیم راوتسا تناطف ابو هدوشیم تب

 یاناوترد تفرعم بحاصو هدنامم تردقرد مکح درم + سیافنو اهنارک اوما

 ناکدنهد تروشم ترثک زاو کک ا e گاز  دنکیم قرت

 زاب رابردرد اردوخ ناهد «تسا دنلب هدایز قمحا یارب تیک یی یفررضن

 هانک ناقمحارکف هد کیم زنا هيف اروا 6 دک کفن یدبعارب هکر ه کم

 د 5 ردننکا ۶ تىس و ۳3 نا جن نک !زهتسا ی فتا

 زاو ه نک صالخ دنوش هدرب توم یارب هک ا + دوشم كنت وت توف

 5 د میتسنادن اريا هکیتوک رکا ام ا دناایهم نلعف یا)ب هکیت انا ندیناهر

 Sag ااا كا اا
 0 هتشابنوخ كازو زا یما شب ییاچ حاد هما وغ تانا

 ارتا رکا هزومایب دوخ ناج یارب ارکح نیه  تسا نیریش تماکب هکنوچ

 سرب ل تک دیش دهاوخت مطتنم وت دیماو هدوب دارا کا

 لداع درم اریز × نکم بارخ ار وا EU ةا ئ )داع درم لزتم

 + داتفا دنهاوخ الب رد ناریرش اما «تساخرب دهاوخ ددنیب هبترم تنه هچرکآ

 دنوآدخ ادابم  دیازن دجو تلد دزغلب نوچو ۰ نکا ید اش گن واج

 .ارنتشیوخ دنادرکرب وازا اردوخ بضغو هدیآ دنسپان شراظن ردو دنیبب ارنیآ

OEرجا نار گر ةهجت هک اریز 9 ربم فسح هزاسم نیر نار  

 دنوآدخ زا نمرسپ یآ × دیدرک دهاوخ شوماخ ناریرش غارجو هدوب دهاوخت

 رام شا اشیا تبیصم هک اریز + ایم: ترشاغم نادسفما اب و هنرت ره یاشد او

 (ناتخس) ازین ایا »دنادب هک ت سک ارناشیا یاهلاس تبقاعو «تساخرب دهاوخ



 YY fo ك اس لانما تاک

 لداع وت دیوکب ریرشب هکیسک +« تسین وکین یروادرد یرادفرط تسا | نایکح 1
oاما × دون دنهاوخ ترفن وازا فیاوطو درک دنهاوخ تتعل اروا ا ه یتسه  

 دهاوخ ناشیاب وکین تکربو هدوب دهاوخ ینامداش دنیا خوت اروا هکین نا ۍارب

 جراخرد اردوخ راک اب لس وبه اراهب بیو اوج یارک کما نر هر ۷

 ةیاسهرب ها ادب ارضی و نخ هاو ۱ دعبو هزاس اهم كمرد | ناو دک اا

 نم وا هکیروطب وکمو « تم بیرف دوخ یاهبل ابو هتم تداهش تهج# دوخ ٩

 ماوخ شاداپ شلاعا بسحرب اردرمو «دوف ماوخ ل یو اب زین نم درک لع

 + مشذکلتعلا صقان صخش ناتسکات ز زاو ه لهاڪ درم عین داد ۰

 ویو ه دین اشوپیم ارنا یور ئاق سخو هدیئوریم اهراخ نا ییاقرب ا 1

 بداو مدرک هظخالم ۰ TE هتسیرکن نم سپ دوب هش بارخ شب نس ۱
 + باوخ ةه اهتسد نداهن مرب یدناو و یدناو تنخ یدنا ۳۳ ۱۹

 بسم درم دننأم وت ئدنمزاینو هدنآ دهاوخ وترب نز هار لثم وت رقف سپ ۶

 مج و تسي باپ

 *.دندوم لش ارابنا ادوهب لای اف نادرم هک تسا نایلس لک ایا , . !
 +٭ تسا ناهاشداپ لالج رما ندون صحنو «تسا ادخ لالج رما نتشاد ین ۲

 ٭ دون ناوت شیتنن ارناهاشداپ لدو ۰ ه شتمعرد ارتیمزو شیدنلب رد ناسا

 دی ارناریرش + دیآ نوربب رکرز یارب قرظ ات هکر رود عن زا ارذرد

 2 رادیو هاش روضحرد ناب رادیاپ تلادعردیا یسرک ات هکر وود م

 اغا هک دوش هتنک ارت تسا رتهب اریز * تسیام ن ناکرزب یاج ردو هزارنیمرب ۷

 سل نمک 4

 یارب + دنرب نیئاپ ارت تسا نید ار وا تناینچ هک یرورس روض هکتازا « ۳

 ینادن هدزاس لج ارت تاهباسه نوچ ارد ادابم هورم نوریب لی عازن

 ا شاف اریرکید ز او ما ه نکب تناهیاسه اب اردوخ یوعد + درک دیاب هچ هک ۹

 شع رد هکر × دوشن عفر وت یاندبو هدنک تسالم ارت دونشب هکره ادابم 1

 یارب 2 + تست قد رد الط کاور تم کک 1
E 
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 1 وب ا لاغما اک 2

 ات اردوخ ناباقآ ناج هکاریز هدشابیم داصح مسومرد ت یخ نوچ «دوخ

 نازاب یب ابو اهربالیم هدنکیم زن درخ نتبیرف یاهیدشخعزا هکینک + دکیم ۵

 دب دنکشیم ارناوضتسا مالم نابزو «دروا ناوت دوخ یارب اررواد لی اب *تسا ٥

 اردوخ یاپ + یک یت نشرپ نازا ادابم هروخ تیانکر دتب یاب لس رکا ۷

 ےس تا سس

 « دیان ترفن وت زا نش ریس وت زا ادایم هراد زاپ تاهیاسه هب اع نفر دایززا

 زیت ریتو ریشمشو نیزربت لثم هدهد غورد تداهش دوخ باسم ءرابرد هکیسک ۸

 شعترم یاپو هدز ےک نرادند لثم « کت زور رد راکتنابخ رب داټتعا ٭*تسا ٩

 نرو امرس تقورد هماج ندک لثم « كنلد یارب اهدورس ندیئارس + دشابیم ۰

 هنشت رک او «ناروخم نان اروا دشاب هنسرک وت نشد رکا »تسا هروشرب هکرس ۱

 ارت دنوادخو «تشابنا یاوخ شرسرب اهرکخا اریز * ناشونب بآ اروا دشاب 7۲
 ۲ و ی اک هدززابت ناراب لاش قاب کاب دا6 دهاوشت شاداب ۳
 نز اب ندوب زا «تسا رتهب ماب تشپ د ندوب نکاس × دزاسیم كانمشخ ۶

 ناج یارب درس با لث «رود تیالوزا شوخ ربخ ب كرتشم ةناخرد وج 0
 دساف عبنمو ES ه دوش خر برش شپپ هک لداع درم + تسا هتشن ۲

 لالج دوخ لالج ندیلط نانه «تسبن بوخ ندروخ لسع دایز * تسا ۷
 » تسا راصعبو مدهنم رش لثم هدرادن طاس 99 کیک  تسبن ۸

 م

 ا یقمحا یارب تمرح نینچ هداصحرد و ناس اند فرب کنانچ

 + ندیرپرد كوتسربو ناریطرد کشک كنانچ هدف ببسبب تنعل ٭ تسین
 « تسا ناقمحا تشپ یارب زا بوچو «غالا یارب ماکلو بسا ةهجم قالش
 قفاوم ارقحا +یوشب وا دننام زین وت ادابم ء دم باوج شتقاح قفا وم ارقمحا

 جا تسدب یاغپ هکره «دراشب مکح ارنتشیوخ انابم هنب باوج شتقاج
 كدا صخت یاهقاس + دشونبم اردوخ ررضو دربیم اردوخ یاهباپ «دتسرفب

 ی

 تسرچ ارتمحا هکره  تسا نانچه دیارب قمحا ناهدزا هکیلّمو «تسا نکی
SSیتا ناهدزا کس چک تمس أ اکنس ةدوترد رهاوج یک  a,ملا =>” چ هل ۵ ۵ 4 لثم  



 « دنگیم حورج ارهه زادنارت  دشاب هتفر تسم صخش تسدرد هک تسیراخ ۰

 تهب كس هکنانچ × دیان ربجا ارناراکاطخو دریک دزب ارقمحا هکره تسا نانیشه ۱
 AS a کم ارکت اردوخ تقاح قمحا نانیه ء ددرکیمرب دوخ ۲

 لهاک *تسارتشیب وارب دیمازا قمحارب نتشاد دیما «تسا مکح دوخ رظنرد ۲

 یف معایب رد هک ادب کیا اههچرک نایمرد تاو د تش هاروارد ریش هک تاک 16

1oدربیم ورف باقرد اردوخ تسد لهاک × شیوخ رتسبرب لهاک نانه ددم » 

 «تسا رتکح دوخ رظنرد لهاک ٭ دوشیم هتسخ شناهدب نزآ ندروارب زاو 1
 درادن قلعت واب EE هکیسک  ٭ دنهدیم هنالقاع باوج هک درم تنهزآ ۷

 ءاهلعذم هک ناوید مدا کرک ارکكس یاهشوک هک تسا نک لو هدوش ضّرعتم ۸
 دیوکیمو هدهد بیرف اردوخ ةياسه هک تسا یسکلیم :دزادنایم ارتومو ا

 هعزانم مان ندوبن زاو «دوشیم شوماخ شتا مزیه ندوبن زا +مدزکیفن یضوش ابا ۰
 زنا هنتف درمو ه تسا شتا یارب مزیهو اهرکخا یارب لاغز *ددرکیم تکاس ۲۱

 ورف لد یاهتمعب هک «تسا ذیذل كاروخ لثم مان نانخس + عازن نتنکارب ةهجم ۲

 نیلافس فرظرب هک تسا درد رپ شن لثم هربرش لد اب تب رپ یاهل *دوریم ۲

 دوخ لد ردو «دیانیم كنربن دوخ یاهبل اب دراد ضغب هکره + دوش هدودنا ۶
 شیقرد هکاریز «نکم رواب اروا دیوک و کین نخس هکیماکنه + دنکیم نخذ اربیرغ ٥
 ره

 هکرهو ءداتفا دهاوخ رد کی تنوع کره ٭ تشک دهاوخ رهاظ تعاج ۷

 دوخ ناکدش حورج زا وکغورد نابز + تشکرب دهاوخ وارب دناطاغب یکنس ۸
  دنکیم داجسا ارتکاله سولپاچ ناهدو « دراد ترفن

 هوا تیب باب

 دیاتسب ارت یرکید *دیئاز دهاوخ هچ زور هک ینادیف اربز هاڼم رخن ادرف ةرابرد
 اما ه لیثث ككيرو سا نیک کلتط دچ ون یاهبل هنو یی رغ « تدوخ ناهد هنو

 «لیس شخو تس شیک مس بضغ + تسا رعنیکنس اا یود رهزا قحا مشخ

 هتسسا رتهب ناهنپ تمبحم زا راکشا هیینت × داتسبا دناوت دسح رباربرد هک بک اا
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 - ویو لا داد هما 9 ۳۳۹۶

 رب یاماها هک بسا یک لعم هدوفب هاو دوخب ناکمزا

 ٭ لد تووشم زا تسود توالح نانه اک داش اراد رطعو نغور

 تردارب نام دوت تصمیم زوو ردو هام کارت ارت ردب تسودو دوخ تسود ۳

 توس

 ع ارو راز تیدرت ةياسه هک آری هرم لعاد ۱

 اک ردو دردم نالهاج ما هدزاسیم ن ارو لئدسمم ارالب

 ا TT × دنوشیم ۳

SES ۱29 ن !  Eنرو  

 هدراد کت ارداب هک ا کف دراد نا اروا هکر ه د دنا و ۳۹

 نینحه هدکیم زین ارنها نها +دشاب هک دوشم سار ی تدر کا تخم ات ۷

 و هاگن !رریجنا تخرد هکره < وزاسیم زیت : اردوخ تسود یور درم ۸

 اچ هب دش دهاوخ مرح دیان تسزالم اردوخ یا اکو دن هدر دهارخ 5

aهی واه × ناسناب ناسنا لد نانیعمه < ترا ان رص تم یابد  ST 

 8 هبرع ةه هروکر مرقن یارب هتوب »۲ دش دنهاوخ ريس ناسنا ناشچ ناه هدنوشیف 1

 + (دوشیم هدومزا) دوخ ناکدنک شیاتس ناهدزا ناسنا ناهه «تسا الط

 هکاریز زاس لوغشم دوخ ةمرب اردوخ لدو هان هجونوکین دوخ لک تلاجب

 زبس هاکو دنربیم ارفلع ٭ ین (رادیاپ) لسن دعب السن مه جاتو «تسین ییادتلود ۵
 راجا ةه اهزبیو هوت سابل یارب اهنب *دوشیم عج اههوک ةفولعو هدیورید ۲

 یسش:دم و ادا كاروخو وت كاروخ یارب اهزب ریشو < نر ایم اک یقیمز ۷

 درک دهاوخ بانک تنازیلک

 هو تسيب باب

 دب دنا عاج ریش لیم نالداع اما «تسین وک بقاعت کاج دریک 0 95 ۱



O ۳ ها 

SK © 

 مم حح

 ۹:1 ۲۸ ٰیبن نامیلس لاثما باتک

 و انادو مهف دارم اما ا ڊ شنااح نیمز لها تیصعمزا

 تسا ناراب لثم « دنکیم لظ نانیکسم رب هک سیر درم ٭ دنام دهاوخ رارقرب

 ۳ ازناریرش دنکیم كرت ارتعیرش کرک +دراذکن یاب كاروخ هدزک نالیس

 كرد ارفاصنارریرش نامدرم × دراد ترثن ناشیا زا دراد هاگن ارتعیرش هکره اما

 لولس دوخ تیلماکرد هکیریتف *دنمهنیم ارزیچ هه دتوآدخ نابلاط اما هدنیازیم
 هاکن ارتعیرش هکره + دشاب دنماود هچرک | هارود نور جزا ہت تسا رتهب دیامن

 هکره ا ارشیوخ ردپ ن نافریم بحاصم اما «تسا مکح یرسپ دزد

 دب دیانیم عج دیامنم کی ۳ «دیازنیب دوسو ابرب اردوخ لام

 چ د وشیم ور ما یاعد هدنادرکرب ر ووا اردوخ شرک کره

 اکیا بیصن ناجا اما هداتفا دهاوخ دوخ رک دک هارک دب هارب ارناتسار هکره
 ناری اما «تسا مکح دوخ رظنرد دنملود درم * تفای دنهاوخ

 هاچ ا ه تسا مظع رخت دنوش ناعداش نالداع نوچ دون دهاوخ شیتنت

 دناشوپب اردوخ هانک هکره + دنزاسیم ین اردوخ نامدرم دنوش هتشارفارب ناریرش
 2: تفای دهاوخ تجر دیامن ككرتو دک فارععا ارنا هکره اما هدش دماوخن رادروخرب
 راتفرک البب دزاس تخم اردوخ لد کره اما ه دسرتیم یاد هکیسک لاعاشوخ

 دم تس تند رکاب یی هنرغ ریش لغم .نکسم موقرب ربرش کاح دش دهاوخ

 د ارد وخ رع دک ترفن هوشرزا هکره اما هدنکبم لظ رایسب لقعلا صقان کاح

 یکرراهنز هدباتشیم هبواههب هدوش یصخش نوخراب لمحتم کسک *تخاس دهاوخ آ١
 ودرد هکره اما هدش دهاوخ راکتسر دیا كولس تساقتساب هکره *درادن زاب اروا

 نانزا دیا عرز اردوخ نیمز هکره داتفا دهاوخ اهنازا یکیرد دشاب ور جار
 نیما درم + دش دهاوخ ریس رتفزا دک نالطاب یورېپ هکره اما هدش دهاوخ ریس

 نام دهان ازسی دباتشیم تلود برد کن نا داب ههاوخبزایشب کتب
 راظن كنت درم +دوشیم راکاطخ یر ران ةمفل ةهحم و « تسین وکین یرادفرط

 اۋاب دهاوخرد اروا یدنمز زاین هک دنادیغو « دباتشیم تلود 5

 هکیسک + دنکیم یسولپاچ دوخ نابزب هکنازا رتشیب « تقای دهاوخ رکشرخآ دی هیت ٣

 دهاوخ ناکدننک كاله بحاصم e تسدن هانک دیوکو دنا ترا اردوخ ردامو ردپ



AFنایک  AWAات یک  

 دهاوخ یوق دیان لکوت دنو دنوآدخ رب کره اما ه دنازکناییب ار رعازن صیرح درم دش ۵

 دیا كولس تک کتک اما هه شا قحا دیاغ 5 دوخ لدرب کتا + دش 7

 انچ کنا اما هدش ده | جادحم دیان لذب ءارتنب کره * تفای دهاوخ تاج ۷

 مدرم دنوش هتشارفارب ناریرش هکیتقو *تفای دهاوخ رایسب تنعل دناشوپ اردوخ ۸

 + دش دهارخ هدوزفا نالداخ دنوش كاله ناشیا نزن اما دننکیم ناب ازتعشیوخ

 مو تسلب باب

EET CS LS ۱ 
 21 نر ازیرش نوج ام هام ید موق دندرک هدوزفا نالداع نوچ #د وب ده وی

 رورسم ارشیوخ ردپ دراد تسود ارتکح هکیسک × دنیاڼیم هلان مدرم دنباي طاس

 ارتیالو هاشداپ دیانیم فلت | ارلاوما دنک ترش اک اههشحاق اب هکیسک اما هدزاسیم

 ۱ بم اسم ناو ارزو رف هاما کیم اشیا تفاصناب

 یاد ریرش درم تیصعمرد E ETR داد کم و ا کرج

 .دکیم كرد ارریتف یوعد لداع د درم دون دهاوخ یداشو منرت لداع اما کا

 ۳ و

0 

 اما «دنروایم بومب اررهش ناکدنک ازهتسا :*درادن مف نآ نتسناد یارب برش ام
 كانبضغ هاوخ هدراد یوعد قمحا اب یکح درم رکا ج دز اش ى ریاست تار

 ترفن لماک درمزا زیر نوخ نادرم *دوب دهاونن تحار اروا ددم هاوخ دوش ۰.

 رهاظ۱ اردوخ مشخ ییات محا × دنبل اط اروا نراج یتمالس ناتسار اما هدنراد ١

 شوک غورد ن انسب هکیکاح × دناشن یم ورف زنا زیخأتب مکح درم اما هدزاسیم ۲

 هدش دنهاوخ عج ماب لاظو ربتف +دش دنهاوخ ربرش شنامداخ عیج هدریک ۳

 انک هکیهاشداپ #اتخاس دهاوخ نشور ارناشیا یودره نایشچ دنوآدت دخو 4

SESSAعرکح هیبنتو بوچ چ دنام دار ایا دیو امر  

 یه حح < ےل

 داریرش نوچ × تخاس دهاوخ لج اردوخ ردام دشاب ماکلیب هکیرسپ اما و دین 11

 جدید دنهاوخ ارن :اشیا نداتفا نالداع اما ددر هدایز ریصقل دنوش هدوزفا

  دیشخ دهاوخ تاذل وت ناحو هدیناسر دهاوخ تحار ارت : کا بدا ارور کک ۷

 اکن ارتعیرش کک لاحاشوخ اما ۾ دن وشیم سشکندزک مرق تسین اور کاج 1۸



 AT نا لار فک

 د کی انی تب اجا ده هچرک ۱ اریزآ هد وشیف هبنتم نس ضح م داخ درادیم ٩

 دانا الا هدایز شجارب د رس 9 دم

 × دش دهاوخ وا ms د درورپپم زانب تیلوفطزا ر داخ هکره + وأرب طب

 صضخث رکن + دیازفایم ریصقترد یتلخ  صختو مرا عازن وخدنت درم +

 ت هرشاعم دزد اب هکره ٭ دیسر دهاوخ لالجب لد م لح درم اما هدنکیم تسب اروا ۶

oناسنازا سرت دینی فارتعاو ا ۲  

 یرایسب دع دهاوخ زارفارس دیامن لئوت دنوآدخرب هکره اما هدنارتسکیم ماد ۲۷

 دزن لاظ درم ا عین اة دا ه دنبلطیم ارمکاح فطل ۷

 × دشابیم هورکم ناربرش دزن تسا مقتسم قیرطرد هکرهو هتسا هورکم نالداع

 ما یس باب

 ی Ra N مافی و تالک

 « ماهنخومای ارنکح نم مردن ارن زاسنا 9 موارد تک یدارمزا نم اتيت

E.اهتسنادن |  TEENرد طرق ایناز او دم  

 تک دود هر رک تکو در جد شر ارذاب هک کاسکو

 رکا وکب دراد مسا هچ وا رسب و تسیچ وا مان « تخاس زاوتسا ارنیمز یاصقا امت هک

 هتسا رپس دوخ ند ONE نفصم ادخ کک مات ۲ یراد عالطا

 مه A44 بي

 وتزا زیچ ود × یوش تک دیا اوت ارت ادام ارن یزیچ وا ن . |ییسب

 نمزا ارغوردو تلاطب +رادم زاب نمزا مریب هکنا زا لبق ارابیآ ه مدون تساوخرد

 اا دار ورا رم کا « تلود هنو هد رقف هن ارم مرد

 او « مات A «تسک دنوآدخ هک موکبو عام راک راد

 ی ارس دانم هزاسم متم شپاقآ درن ار دنب  مرب لطابب ار دوخ یادخ ۰

 یه ھ کل

 د« دنه دین تکرب ردامو هدنیانیم تنعل اردوخر دپ 5 5 دنشابیم ورک وس |!

 ب دنا هتفاین لس دوخ تساجن زاد امامدناكاپ دوخ راظنرد مک دنش ایم مه ورک ۲
 E کی 1 ۲

 5. هتشارفا رب ردو هج ناو کا دنلب ر دق هج ناتا هک دا ورک, ۱

 هاهدراد ن دا یاب یابنادندو و نسم اهریشس ن داران ۵ ایام شور ۱ اهدراک ناشبا یاینا یابتادن ان اهشش نشانان 5۳



 اتو اویل اقای تک ۹44

 رتخد ود ارولاز +دنروخن نامدرم نایمزا ارنانیکسمو نیمز یورزا ارناریتف ات ٥

 یی

 هدراشیم راوخ ارردام تعاطاو کو ارس ۳ hu کن ۳۳۳ هک ۷

 فتا ته + دروخ دنهاوخ الا بانع یاهه و دک دنهاوخ ارتا یداو یابیارغ ۱۸

 باتع قیرط دب دیمهف مناوتن E ا فک دابر یم یارک ۱۹

 نانچه × یکابرتخد اب درم هارو برد نایمرد یتشک هارو قیرعو اوهرد

 ب مدرکن اکا دنا دکبم كاب اردوخ ناهدو درون ه هيناز نز قیرط تسا

 +: درک دناوتن لمحت اراهنا هکر اهچ ببسبو ءهدوشیم لزازتم نېمز زی هس ببسب ۷
 ههوزکم نز ببسب * دشاب نخ ریس اذغزا هکیتحاو دکب تنطاس هکیمالغ بیس

: 2 
ha4 تسا زیچ راهچ ب ددزک دوخ نوتاخ ثراو هکیتقو زیکو چ دوش هحووکنم نرجچ  

roهدنا تقی ةفیاط اههچروم × دشابیم مکحرایسب نکیل «تسا كاچوکر ایسب نییزرد  

 یاههناخ اما هدنناوتان ةفياط اکو + دنکیم مرخذ ناتسباترد اردوخ ارو یکی مچ

 نوری هتسد هعسد ابنا عیجاما هتسین یهاشداپ اراهنلم ب دنا ذکیم شرد اردوت ۳۷
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  e Aکتش ایم ناهاشداپ ا نو دوخ یاهعسدن ی +

 زا HS: es بم i دسر حلب ۳ ۳۱

 «هتشارفارپ | تعش Ese × کرک ناوتت تعو ږاقم ها اب : هک هاشداب و 1

 ریش ندرشفزآ هکنانچ اریز ×راذکب دوخ ناهدرب تسد سپ « ا دبرکاو

 بضغ ندرشفزا نانچه هدي ا نوو نرخ ین ندرشفزاو ةا نوربب رجنپ

 4 یاب نر عازف

 کیو یب باب
 نم رسپ یا موک هچ . داد ملعت واب SES ا مالک 2

 نانزب اردوخ تّوق *نم یاهرذنرسپ یا مرک هجو مر رسپ یا موک هچ ۳

 19 :اهاشداپ + تسا ناهاشداپ تکاله ثعاب ها ارثیوخ یابتیرط هنو «الب ۽

 ۱ هرنارما هو ه دشت تفارش هک کیاقم ارت اه اهدا نا یا دیانیق



 0 ۲۱ ین نا )اا باک

 فرغم ارنالبلذ عیج یروادو «دنک شومارف ار ضیارفو دنشونب ادایم  دنهاوخت
 دنشونب ات * ناناج 2 اربارشو «لب دننکالهب فرم هکیناناب ایل ۷ دنزاش

 اردوخ ناهد + دنرواین دایب رکید ارشیوخ تفذمو هدنک شومارف اردوخ رقفو

 هدرکز اب اردوخ ناهد +ناکراج عیج یسرداد یاربو «نکز اب ناکنک یارب

 هک تنسک ارهجماض نز اف ید اد ارتکسوقفو هات یرواد فا

 «دراد داټعا وارب شرهوش لد *تسارتنارک اهلعلزا وا تمیق هدرک دناوت ادپ ا
 درک دماوخ یبوخ ءدوخ رع یاهزور ئات شیارب +دوب دهاوخش تعننم جان و 7

 لثم وا »دنکیم راک تبغر اب دوخ یاهتسدبو هدیوج ارنانکو شپ × یدب هنو

oمه حح <ےل  

 ۳1 ی

 تسا ووه هکیتق و ساک ایا اردوخ كاروخ هک خفن را یانگ م

 هرابرد + دهدیم ارن اشیا ةصح شنازیکبو كاروخ شاهناخ لهابو هدزیخرب ۱7

 رمک + دیانم سرغ ناتسکان دوخ یاهتسد بسکز او درخت ارنآ هدرکر کف هر

 دنیییم اردوخ تراجم «دزاسیم یوق ارشیوخ یاهوزابو هددنبیم توق اب اردوخ ۸

 زارد كود اردوخ یاهتسد *دوشیف شوماخ بشرد شغارجو هتسا وکین هک ٩

 «دزاسیم طوسیم ناریتف یارب اردوخ یاهنک × درکیم ارخرچ شیاهتنکناو هدنکیم ۲.

 «.دسرتیف فربزا شاهناخ لها ةهب +دیانیمزارد نانیکسم یارب ارشیوخ یاتسدو ۲۱
 تنیز یاهیابسا دوخ یارب × دنتسه سبلم سلطاهب وا هناخ لما عیج هکارز ۲۲
 فو رعم اهر هر رد شرهوش + دنابیم ناوغراو كزان ناتکزا شمابل هدزاسیم ۲۳

 ت :ورفیم رانا هنخاس ناتک یاههماج چ دنیشنیم تی الو اشم نایمردو م دش اک ۶

 ننیا تقو هرابردو «تساوا سابل تّرعو توق × دهدیم نارجاتب اهدنبرکو ۲۵

 + ار یو نابزرب زیمآ تبع معتو قدا تسکعم اردوخ ناهد + دن ۲

 هتساخرب شنارسپ * درون یلهاک كاروخو «دوشیم هجوتم دوخ ناخ لما راتفرب ¥

 اص لاعارایسب نارتخد + دیاتسیم اروا زین شرهوشو هدنیوکیم لاحتوخ اروا ٩
 ا لطاب شام نبی رف لامج +× یراد یرترب ناشیا عیجرب وت ۳ هدندون ۰

 هدیهدب شیاهتسد نازا اریو *دش دهاوخ و رس دنوآدخ زا هکینز ما 8

 ٭ دیاتسب اهزاورد دزن اروا شلاعاو



 ےل پو ېک 4 4ے

 ی

 ےھ

 س ۱ ص

 ههو اس رد

 لّوا باب

 دیوکیم هعماج لیطابا لطاب + دوب هاشداپ ماشروارد هک دواد نب هعماج مالک

 r هک ششم اقا ارناسنا *تسا لطاب زیچ هه را لطاب

  دنايم رادیاپ ا ات نیمزو نگو ی ةقبط و در + تسا تعفنم هچ

 × دباتشیم دون عولط نازا کیاجو دنکیم بورغ باتقاو دنکیم عولط باقا

 دور نانز رود نانز رود هدنزیم رود لامش فرطبو دوریم بوج فرطب داب
 زن تود ات دوشیم یراهت ایردب اهرهع عیج + ددرکیمرب دوخ یاهرادب دابو

 eg هه × ددرکیمرب زاب یاب دش یراج زا اهره هکیناکم هددرکیغ

RE SE SSشرکو دوشینریس ندید زا  

 هش هاو دوب دهاوخ هک تسا ناه تسا هدوب هيا + ددرکین ولم ندینشزا

 نیا ا × تسبن هزات زیچ چیه باتقا ریزو هدش دهاوخ هک تسا ناه تسا

 درب امزا لبق کی اهرهد رد ه تسا هزات نیا نیبب دوش هک اراب هک تنسه

 دو هکزبب ناکدنبازاو و تسلن نر یرکذ ٭ د وب مدق زیچ ٢

 مه هعماج هک نم *دوب وب دهاوخن یرکذ می کاخ ناشیا زا دعب هکینانا درن

 هکیزیچ رهرد هک, مدام نا نارب اردوخ لدو # مدوب هاشداپ ملشروا رد لیئسارب

 هک تسا تضس تشم نیا مان سو صفت تکح اب دوشیم درک ام رز
 یاس هک رک او د دنشکب ا کک مدآ ینب ادخ

 5 داب یبردو تلاطب ِ هه كنيا ت 2

 1 نمزا لبق ,a و ۳ نون



 AY ۲ هعماج تاک

 نتسادو تکح نت نتسنادرب : اردوخ لدو + دون تفایرد دای ریا ۱۷

DRیبردزی ست ی  Eندیشد  

 + دیازفایم ارنزح دیازفیب ار لع کره تسا مغ ترثک تکح تر کرد هکاریز ۲ تسا ۸

 مود تاب

 اریدننداعس سپ مامز ایا رع و یخی E نالا منک دوخ دک

 ردو تس تسا نونحم هک متنک ثنخ ةرابرد + دوب تلاطب زین نآ ك قاز هاع هظحالم ۲

4 

o 

4 
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۱۱ 

 لر
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 هاش ی هک مدرک ر وغ دوخ لدرد کس ج هک نامدا ةراب

 هک منی ات ۳1 تسدب ارتقاحو (دیام داشرا) دا کنا اب ا

 لر وک ا ا ا ریز کب | کی زیچ هچ مدآ ینب یارب

Twااا ا دوخ یارب اههناخو مدرک دوخ یارب ؛ مظع یاهراک  

 تر مقره انا ردو خاس دوخ ههجب اورو اغاب ٭ مدون سرغ دوخ هج

 نارد > ارین اتسخرد ات مخاس دوخ یارب بآ یاهضوح ان تف سرغ رادهویم

 * متشاد د ناداز هناخو مدیرخ نازیکو نامالغ + ما یرایآ دوشیم كرزب ناتخرد

 دوب هلکو همر زا لاوما دندوب ملشروأرد نمزا لبق هکیناسک ةه زارتشیبزبن ارمو

 ناینمو ه » مدرک عج دوخ یارب زین اهروشکو ناهاشداپ هصاخ لاوماو الطو ضن
 و سپ + تفرک دوخ ةهجب ناونابو وناب ینعی مدا مش ترا او تایم

 رارقرب نم اب زی منکحو تفأي کزرترب ندوب ملشروآ ارد نم زا لبق هکیناسک یاتربو

 ینوخ ج* را اردوخ لدو « ه شادن س انا زادك اورا م اینچ هج رهو دن ام

 i < یم یداش نم تنحم رهرد ملد اریز متشادن ز اب

 مدوب لي نینک ندومن لمعرد هکیتفشب و دوب هدرک مياهتسد هکیاهراک یاب سپ + دوب

 ا ا هفر ردو درگ دیک تاب یبردو تلاطب نادیاه کر

 ماه هظحالم ارهاجو تقاحو تکح ات مدون هجوت سپ *دوبن تعفنم چیه
 نه درک با زا لبق نیک هدرک ادماوج هچ یاب اهدای و

 ناثچ + تسا تماظرب رون یرترب لثم تق رب تح یرترب هک مدیدو ا
< ۱ 

 تفایرد نأ دوجو اب «دوریم ه ا د یتمحا اما ت تسا یو رسرد مکح درم



AA؟ هعماج باتک  
 ا

 با اع لیس و ور كلي ee مدرک ۱0

EES ۱۳۹یا  Eاریز  eA 

 شومارف مامتلاب زیچ ا E اوچ e كباب ا یو مکح

 تیرف تایسزا نم اذه »< قمحا لتم هن ایا دریم ی هنوکچ ېکح د درمو دش دهاوخ ۱۲

 تلاطب مات هکنوچ دنآ دنسپات نم خنرد دوشیم هدرک باتفا ریز هک ریز ز شاد

 هنینک ام 9 رخت تها هما شب + تسا ندینک تمحز داب نپردو ۸

 تسکو + مراذک او دیابب نمزا دعب هکیسکب انا دیاب هک ةهضا زا متشاد هورکم مدوب ٩

 ربو م دل نم د اچان ی کوب دهاوخ "تعحما ای مکح وا هک دنادب

 ی نیا ه تفای ِ نسب ی در

 بسم اتو سنا 2 ی E ارز ۳۲

 ۳ کز ۷ :ي تلاطب زی : نیا هکشاب دیک کھو نآ رد ت خاس دهاوخ یصخش

GEN LEER ۲هم کذاب تیک ایک ریز کد ن لد خرو تقش» ئاز  

 رو اکا )سا مشق نح زور ماع ات از و ۱۳۳

 درون هک ت سین یکین ناس :ا یارب ٭ تمس تسا تلاطب مه نیا هدرادن یارا شلد ۶

 گنا ۳ میدیم زن ای هدزاس شوخ نشدن زا ازدوخ ناجی دن و

 کیکبا اریز درب حت اب دروخم وا نودب دناوتب هک تس اریز  تسا ادخ 8

 و راک اطخ اما دنضممم اریشوخو تفرعمو تکح تسا وکین وا رظنرد
 ه دهد تسا هنباطتسپ اد راظرد هکیسکب ارنا ات دهدیم ارندوم ریخذو نتخودنا

 د تس ندیش تعحز داب یب ردو تل اطب زین نبا

E 
3 0 ۱ ۱ 

  ۲یارب یتتو + تسا یتتو ناسا ریز اریلطم رهو تسا ینامز زیچ ره یارب
۳ ۰ ۰ ۹ ۱ 

 سررفس نوک ارب یتقوو ندومن سرغ یارب یتقو ۾ توم یارب یقوو تدالو ×

 ۱ ae ڈو هانش یارب یتقو و لتق یارب یتقو ؟



 ۹۸۹ ؟هعماج باتک

 × صقر یارب یتفوو مام یارب یتقو «تنخ یارب یتقوو هب رک یارب یفو + ندو

 یارب یتقو « اھکنس نتخاس ۳ یارب یتقوو اهکنس نتخاس نکارپ یارب 2

 یلیک ر قار قتقو 3 نکا نشوغا زردزا اجا عارف ققوو ناد اد 7

 ققو ٭ نتخادنا رود یارب یتقوو نتشاد هاکن یارب یتقو «تراسخ یارب یتقوو ۷

 و

۳1 

۱۷ 

 ٭ نتنک یارب یتقوو توکس یارب یتقو «نتخود یارب یتقوو ندیرد یارب

 سپ لص یارب یتقوو كنج یارب یتقو «ترفن یارب یتتوو تسبحم یارب یتقو
 هداد مدآ ینبب ادخ هک اریتقشم «تسا تعفنم هچ دشکیم هکیتمحز زا اردننکر اک
 باک وکین شتفورد :اززیچ هوا ٭ مدرک هظحالم SOI كا

 تسا هدرک ادخ هک اریراک ناھن اکی و ودا ناشیا یاهلدرد ارتیدبازینو تسا

 نیازا رتب یزیچ ناشیا یارب هک مدیمغ سپ هب درک دنا 2: تفایرد اتا ات ادتبازا

 ادخ شدح ریو +دنشاب لوخشم قرکینپ درخ تایع زحو دنک ید هک تسین

 ور دن یوکی ات یماق زا 9 یدارع هک تسا
 نا زاو دوزفا ناوت یزیچ ناربو هدنام ناو دابالادبا ا دج ها ره

 مدق زا د ا ی رو وا کر اک د

 × دیلطیم ادخ تسا هتشذک هکا رەجناو تسا دق دش دهاوخ ا تسا هدوب

 هک ارتلادع ناکمو تسا لظ اجنارد هک مدید ناسا ریز ارفاصنا ناکم زی
 دهاوخ یرواد ار اظو لد اع ادخ هک منک دوخ لد ردو د : انآرد

 قب زوما ةراب زدو" + بسا ققو اهنارد لعره یاربو رمازره یازب هک آریز دون ۸

1۹ 

۳ 

۱ 

EEE E 12 فازات  

 TNT ME الا
 كاخزا ههو دنوریم اهکیب هه × دنتسه لطاب هه هکنوچ درادن يرترب ماهبرب ناسناو

 ناسنا یارب هک مدیمف اذهل دیانیم لوزن نبمز یوسب نیئاپ هکارماهب حور ای ۲
 تسا نیه شبیصن هکنوچ دوش رورس دوخ لاعا زا هک ت تسین نیازارتهب یزیچ
 × دیان ثهأنم دش دهاوخ عقاو وازا دعب هکأر ها دام کک کو



 را

 > بک

 2: اا بیات 4.
ae r nou 

 مراهچ باب

Teهک اریئاهلظ ام  Caeكنياو مدرک هظحالم د وشیم  

 ناشیا ناک دنک افج فرطب روزو دوبن دهد یلست ناشیا یاربو ن امراظم یاهکشا

 ا اق کا وو نی × دوبن هد لست ناقبا یار ادو

 كماین دوجوب لاج ات هک اریسکو »مت هنک نیرقآ دناهنز لاح ات ه هکیناکدنززا رتشیپ

 r ل کور مناد رب لعل ت :ود ره وا

EYلهاک درم * تسا ع  

 AE 5 کا چ درو ارنتشیوخ تشوک هداه مه مجرب اردوخ یاهتسد

 اط فکری سپ کر ندیفک تجر کای ردو تقشمعت ارزی تفکا

 یردارب ای يرسپ ارواو درادن یناث هک ت سه یکی + مدون هظحالم ناسا ریز اررکید

 یبردو اار ناو دشابیم وا هابهرا

 هک یارب زا دیوکیمو دوشي ریس تلود زا زی 3 ین اهتنا ارشتقشمو تسین
 ج 2 ا اط رنا ه مزاس مورح ینوکین : زا اردوخ ناج وک تج

 ات ب دشبیموکین ترجا ی ناشتتشم زا ارناشیا هکنوچ دنارتبب كيزاود +*تسا

 نوچ کک رب او نکل دار دماوخ اردوخ شفر رنک دز >

 اوخ مرک دنباوخ زین رفن ودرکاو 2 و رو یون یرکید دننی

 2 3 ۳ ناشیا زا یکیرب یک کاو +دوش مرک هنوکچ رفن كي اما
 محو ریتف ناوج ۲ دوشي 2 AEE ء دون دنهاوخ تمواقم 3 ِ ریزیسک ۰ : ۱

 وا کاریز < تسا رتهب دنادین رکید ارتعصن نتفربذپ هک فرخو رپ هاشداپ زا

 اد رشف کاوش وم ھاشداپب e 1 نوریب یاشداپب ی نادنز زا

 وا یاب هک مر هد رسپ 1 فرطب دن وريم هار ا TG ۹۳ هک مديد

 اتنا دوش اح ناشیارب وا هک اریناسک هه ینعب موق یانو * دنوشیم .دزیخرب

 چ تبا ندینک تمخز داب



 سل 0

۱۰ 

۱ 

۱ 

jo 

۳۹ 
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 ی و تر توس و ور تورو تو سر سس تست تست سوت تست سس

 و

 عاتسا ةهجب نتسج برت اریز يا هایم رفتم همایش یوا و نر ر ص

 هب كننکیم دب مع هک دننادین ناشیا هک هک وبا رتبب ناقجح نا

 اهد اب سر EEE RE در ایم لیت دوخ لد

 ارد
 e ۳ ۳ درو اد ی ا ا 7 دوشیب ادب تّتخم

 یدک دا ها س تسلن دوش وت نام ۳5 ا کا اري 2 نأ ئاق ورد

 تناهد هکر اذکم یک ك اف هدومن ردن کنیازا یا رذن هک تسا رتهب x افو

 ام ریس نت یه کلا کک کر وک دو تک ی

 ترش N ا هک ریز عدس اطاب !رتیاهبتسد لع مش 2 كانبضغ وت : لوق یه

 ترک نیر او کر برس یر زر[
 < Ts شابم شّوشم رما نیازآ ینیب یروشکرد ارتلادعو فاصنا ندکربو

 تمننمو ٭ تسا ناشی یو لا دکیم هظحالم تسا ِ زا _

 be ءدوشیک ریس ۹۹9 دراد ot ۳/00 دوی ریس ۳

 ةه و دنوشیم دایز شناکدنروخ Rk 2 و تمنا نوچ + تسا تلاطب زیب

 و روا داود ٩ درم سر دا به دون س

ex 
 راد
 نصر

 د صف

 یزینچ اما دروآ یرسپو 1۳ را E ناو ۲ د وب هتشاد هان
a 

 کیلا هنه هرب نانی دما نوری ا حرز :۱ هک اچ بت

 دوما وخ تمصدب هک كف 2۳ ی له او کز حج دوخ تام او تب دها رخ 2

 ارواو تفر دهاوخ نییبعه SE HEE رهزا ۱ ی ۱ تخم یالب زین نیا

 اردوخ مایا ياتو + تسا نینک تمحز د هکنیازا درب دعا رخ یمعفنم هچ

 هک مديد نم هجا كنبا ۲ دوشیم نوزجم رایسب مثخو یرامیب ابو دروخ ییراترد
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 1 بیا باتک ۹۹۲

 واب ازنا ادخ هک دوخ رع مایا یاترد ن کا داد رخ

 هکاریز دربب عت یئوکینب ِ ناساریز ا زاو دشونبو دروخم دشخبم

 ارواو دفخ واب لاوماو تلود ادخ هکیناسناره زینو » تسا نیمه شبیصن
 رورسم دوخ تنحشزا هتشادرب اردوخ بیصنو دروخ نازا هک دیامرف اطع .«روق

 نوچ او اي دایب رایسب اردوخ رمع یاهزور ایز * تسا ادخ سششخ نیا دوش

 * تسا هدومرف تباجا شاد یداشزا اروا ادخ

 مش باب
 د رک نشت یاب 9 aD ES بشم ١

 دشابن یقاب شیارب ارب دنک وز وزر را شناج هچ ره هکیدحم دهد تزعو لاو 9 ا

0 

 جم هک ےل

 ۱ ۱ دوك درخت ناراك دشابهداد ينوق ارواا ا تالا

 رایس یالاسو دروایب رسپ دص کک × تمسا تخم و تلاطب زبن

 دوشن ریس قوکینزا شناج اما دشاب رایسب شیاهلاس مایا هکیروطب دیا یناکدنز

 یا کاوو +× تسا رتب وازا دش طقس هک موکیم دننکن اپرب هزانج شیازیو

 د ول باتقاو < دل اش یفخ تلظرد وا مانو تفر یکیرابو دما تلاطب

 E 5 اد ا یک ےک تانک
 اک د یا است اتقشم ناق ر دن وریف اجکیت همه ایا هدنیین ارت ۳

 یرترب هچ قجازا ارچح درم هکاریز *دوشیف ریس وا ناج اذهعمو دشابیم
 د تسا نیاف هچ دباغ كولس نکننرا شم ررطەچ دنادیم هکی قف یاربو ه تسا

 دا ودر تلاطب زین نیا نو

 نش هتسنادو تسا لش یمسم مدق ن نامززا دوخ مساب تس تسا هدوب هچره 9

 ۳۳ < تا ماناوت ناز کیک ابتلا ی

 ۳ ۰ تا صف هچ ارتاسنا سی تارا افا a ا اد

 ا ۳ مرد تسا وین ن ناسنا ناک کز کارت زیچ هچ دنادب هک تسیک

 باتقآ اد ازاپ ۱ تکون فرض یاس لم را 5ک یو

 دز 2 رب دش دهاوش - حقأو



 4 ی

 = هک سل و E سم

 ےک

 ۰ ۱9 هک

 ۳5 ر تدالو نورو رو اکا رتب رطعم نغورزا یمان كين
 ناکدنزو تسا نامدرم هه ترخا ی لک ای ارپ و د و نورا مام

 لد تروص ٰینیکغزا هکاریز تسا رته تنخزا نزح »دنهنیم دوخ لدرد ارنا
 چ ینامداش هناخرد نافحا لدو تسا مام هت خرد نایکح لد × دوشیم حالصا

 نافمحا نخ اریز +ناتمحا دورس ندینشزا تسارتهب نایکح باتع ندینش
 ملظ هکیتسردب ٭ تسا تلاطب زین نیاو تسا كيدريزرد اهراخ یادص لثم

 شیادنبازا رما یاهتا + دزاسیم دساف ارلد واو 2 لهاح )و درم

 وشم كانمشخ یدوزب دوخ لدرد +رتوکین رورغم لدزا ملح لدو تسأ رتب

 رتم نامز نیازا E یاهزور ارج و رکم + دوشی ٌرقتسم نافمحا ةنیسرد مخ اربز

 داریم لثم تکح + یکین لاوس تکح یورزا صوصخ ییارد کاریز دو

 شو تسا نام تکح کاریز +رتوکین باتفا ناکدننب ةهجت هکلب تسا یکی
 لاعا + دننحم یدنز ارشنابحاص تکح هک تس با تیر ناس

 اد تسا هنخاس حوا هک هغ دنا هک یکی ریز چر

 ارنیا ادخ اریز اف ات واتش ۇز اردو شاب نامداش .یدنعد ا زراو ف دن

Eدناوتن تغاب 5 دهاوخ وازا دعل هک ارزیچ چه ناسا اد  

 او تسه يلداع درم «مدید دوخ تلاطب یاهزوررد اره نیا دچ درک ۱
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 صم

 ر
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 طارف هب سپ +دراد زارد ربع شنرارشرد هک تسه ریرش درمو دوشیم كاله

 طارفاهبو * یک كاله ارتتشیوخ ادابم رادنبم مکح هدایز اردوخو شابم لداع

 کلاس نیاب هک تسا رک کی * یریب تلج ازا شپ ادابم وشم قمحاو ارش

 ودره نيازا TOE ریز یرادنرب اردوخ تسد زین نازاو یوش

 .د هک کاح هدزا رتشیب دشضم یناناوت ارمیکح درم تکح جدی دارت

 اطخ عو دزرو ینوکین هک تسین ایندرد یلداع درم اریز × دنشاب رهش كي
ERATارت هک اردوخ "دنب ادابماهتم اردوخ لد دوش  

 مس
 تصنعن ارنا ريد اهراب اڪ E ےک ا ریو + ی ونشب کتی تینا 11
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 ۸ هعماج باتک ۹۹

 :E EE ماوخ تکی متکو مدومزآ تکح اب ارهه ونا
 ج اسا یی راس ll دوبرود

 خاس لوغشم لتعو تکح بلطو ثحو تفرعمرب اردوخ لد هتشکرب سپ ٥

 هک مفایردو × تس یناوید تفاحو تسا تقاح ترارش ث هک منادپ ۳1۹

 لوبتم هکره «تسا تومزا رن زیچ دشابیم اهدنک شیابتسدو تسا اههلتو اپماد

  دیدرک دماوخ یو راتفرک راکاطخ اما دش دهاوخ راکتسر یوزا تسا ادخ
 چ مقایرد ایا مایرد اره ات مدرک هلباقم نا اب ارنیا | نوج كنبا هک دیوکیم هتیاج ۷ ٠

Aعیجزا اما مفایرازهزا درم كي نانو دکیم مجاز لا نمناج هک  
 ا ۸ ارا اا هک متفایرد طقف ارنیا اناه ماین یفز اتا ۳۹

 ۳ِف دندیباط ر 9 تاع ربع

 مست باب

 اولی تیک « دب اررما ریست هک تسیکو دشاب مکح درم لم هک تسیک

 ارهاشداپ مح موکیب ارت نم * دوشیم لیدبت وا نهج نحو دزاسیم نشور ارناسنا

E 1اخد اد دک رش تنیس  aeاوز  

 او ار 3 جدال کم ارت اق ویت و ۳ ۸ ادرس د 0 1

 هکار هجا ور + تسا نکی یورب ناسنا تراش هجو تسا ینوناتو یو ۷

 + دش دهاوخ هنوکچ هک دهد ربخ اروا کت سکو دنادیف وا دش دهاوخ عقاو

ae ENES Aورک وا داب  

9 

 تاج ارشبحاص ترارشو تسین یصخرم كنج تقو ردو درادن طاست ترم

EA و 9 ا ۳ مت ردو 0 وه نیا ٩ 

 نبنجج 9 ا فتو TR 4 ۲ 2 كن مس ند 8

 دب لعرب یوتف هحن وچ تی یا تمل اب ر نيام داد یشومارذ دندوخک 1



۱ E ۱ 

 ۹0 ا اک

 مزاج یرادرک دب یارب ناشیا نوردنارد € ینب لد ةهجازا ه دوشي ارج یدوزب

 مادی انیس دک دارد غیور ار یقه اکهانک هچ

 ی 2 كل دوب RR T1 ا ۳

 دنتسه نالداع نعي دوشیم درک نیو یوررب هک تسه یلاطب + دبرتین ادخزا ا

 لمع لش ¿ ا E اللت راشیارب هک

 ع
aدشونبو من هویاز ۳9  

 اب شتحرد دهد یوب باتا ریزرد ادخ هک شرج مای و

 هکاربلغش اتو مھفب ارتکح ات م ا ار دوخت لد کن ٭ دنأم یقاب و 1

 دوخ نامشچ ارباوخ زورو بش هک دنتسه ek موم هدرک ن ندمز کوررب
 هدرک باتنا ریز هک اریراک ن اسنا هک مدید ارادخ تعنص ¿ هیات هاکتا + ( دیسک ۱۷

۳ 

۳ 

 ار دان صقت رتهدایز نآ سسجت یارب ناسنا دنچرهو دیام كرد دناوتیف دوشم

 هارد ازت زا اما دادس اراک در ناک زین مکح درم هجرکاو دیانیم كرد رب

 دون ده وخت

 مه باب
 نالداع هک مدو روغ اره نياو مدا دوخ لدرد اربلاطم نی | عیج هکاریز

 ناسنا ترفن ءاوخو تبحم :اوخ «تسا ادخ تسدرد ناشیا لاعاو ناییکحو

 ی ا 2 اتالى وز سای اه هو

 نارهاطو نابوخ یارب « تسا هعقاو كي ناریرشو نالداع یارب « تسا یواسم

 as دکین جذ هکنآ یاربو دنکیم جذ هکتآ یار ۰ ناسجنو

 ا تما ندروخ مضزا اک دروخ م 22 هکناو دنناراکهانک نانه دنناکین

 هم تارا وایی هزار درت مدرک ر کارد دنا یواسم

 دنتسه كنز هکیمادامو تسارپ ترارشزا مدا شب لد هکنیاو دوشیم هکر هعقاو كي

 ا ر رب نارا ا ناخ لدرد ین نوید
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 ۱. هعماج باتک ۹۹1
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۱۳ 
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Î 1ههنا 2 ما ناشیا 7۷ دبأب ات 5  E 

 اردوخ بارشو روخت یداشب اردوخ نان هتفر سپ ٭ دوب دهاوخن یبیصن دوشیم

 وت سابل تا هدومرف لوبق نیاز لبق ارت لاعا ادخ هکنوچ شونبیلدشوخ
 اردوخ لطاب رع یاهزور حیج »دوشن رکن غور وت رسربو دشاب دیفس هشيه

 تلاط یاهزور عیچرد یرادیم تسود هکینز اب دادب ابنآتفا نیزتود ارت وا هک

 یکم باتآ ریز هکیتجز زاو دوخ تازا کاریز نارذکب شوخ دوخ
 دوخ انا 3۱۰ زاطاک اب ندرت لع هی تح زم اچ وما

 3 هنو ملع هنو رییدت هنو راهن یوریم ناب هک تاوما نو هکنرچ روا لب

 نر ناورزبت یارب تقباسم هک ج باتفآ ریز و متشکرب  تسا

 ۴ سا یارب تعنو نامیعف یارب ای نایک یاربزین نانو ناعاجش

 تقو زین ناسنا هکنوچو +دوشیم عقاو یقافتاو یتقو ناشیا عیمج یارب هکاریز

 هتفرک مادرد کین اک شک و راتفرک تضع رونرد هکینایهاب لثم سپ دنادیف اردوخ

 زاتفرک ذی ناهکان ناشیارب نآ هاکره دعاسم ان هو باب نانه دنوشیم

 کری اجزا مظع نم دزن ناو 2 باتنا رورد ارنکح نیا نیازینو +دندرکیم

 ارا نا نارب 2 ارزب یاشداپ و و ددعلا ليلق ع ا نادرم هک .دوب كجرک

 دش تفاب ای مکحریتف یدرم رهیش نآ ردو درب ک اپ ر مظع یاهزکنسو دون صاح
 کا دک در راد دای ارریتف r سک اما دیناه اهر دوخ تکح اررهش هک

 ارشناتسو دندرش راوخ یا کش ام تغاج زا ی تکح متنک

 ناقجلا ناینزد هنیکاح هایرفزا دوش هتک نارا هک نایک ناچ ددین

 راکالعخ كي اما تسا رتہب كنج هسازا تکح × ددرکیم عومس هدایز تاب

 دون دناوت دساف اررایسب هشت

 مد باب

 تکحزا فاح كدناو دنزاسیم دسافو نفعتم ار او قار د اى

 قجا لدو تینا لیام ا فرا مکح درم لد ع اردک تڙزعو



[aê 
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 مه ےک < ےل

> 

 ٩ ٩ب 2

 4Y امنا باک

 دیوکیم سکرپبو دوشیم صقان شاتع دوریم هارب قحا نوچ زینو + شبچ فرطب
 هکاریز اینم كرت اردوخ ناکم دوش هک وترب هاشداپ منخزکا +رتسه یمحا هک
 هک یرهنس.لثم ماند باقا ریز هک نام صفت سر لک

 نادنشلودو دوشیم هتشارفارب دنلب یاهناکمرب تلاهج + دوش رداص ناطلس بناجزا

 نیبزرب نامالغ لنم ارناریماو مدید ناسارب ارنامالغ  دننیشنیم لفسا ن ناکمرد

 × دزکیم اربو رام دفاکشیما ارراوید < هکناو دنفایم , نارد دکی هکتار نو

 ]رغم مارا رب ارتش رد هنر دوشب جرم ابا زا دّکیم اراهکتس هکنآ
 ۳ دو کبود از ت وق دیاب دنکنزیت نگو هادا کک × دتف ایم

 زكا دنک؛نویفا eT + تسا دیفم یبایماک تھر تکح

 یتا یاهبل اما تسا شخب ضیف مکح ناهد نان *دراد نباف هچرکنوسفا

 "کناوید شراتفک یاهتناو تسا تقاح شناهد ناخ یادتبا * دعلبیم ارشد

 دش دهاوخ عقاو هکار هجا ناسنا اما ا ناخ قحا +دشابیم یذوم

 تنم درا رع دش دهاوخ معقاو یوزا دعب هچنازا اروا هک تسکو دنادیمن
 کا وترب یاو ٭ تفر دیابرهشب هن رک چ گاد کن وج دزاسیم هتسخ ااا ناتا

 لاج اشوخ + دنروخس ناهاکعص تن تنارورسو تسا لفط وت هاشداپ هکبتقو نیز
 تیوق یارب شتقورد تار ول وا ت تر شیوتم فدای هکیماکنه نیمز یاوت

 بآ هناخ اپتسد عتسزاو دوشم بارخ فتس یلهاکزا * یتسم یارب هنو دنروخګ

 انا دزاسیم نامداش اریناکدنز ٌبارشو دنکیم بعلو وهل ةھجت مزب *دهدیم سپ

 اردنعلودو نکم نیرفن زین دوخ رکفرد ارهاشداپ + دکیم ایهم ارزیچ هه شن
 رادلابو درب دهاوخ ارت زاوآ اوه غرم هکاربز انم تنعل شیوخ هاکباوخ قاطارد
 * تخاس دهاوخ عیاش اررما

 مهدزاب باب

 چ تفای یهاوخ ارت ۳ رایسب یاهز زورزا دعب هکآریز زادنیب ایا یورب اردوخ نان

 دهاوخ عقاو نبمزرب الب هچ ینادیف هکاریز شخب رفت تیپ هکلب زفت تف چ یکن

 بونج یوسب تخرد زکاو دنارابیم نیمزرب ارنا دوش نارابزارپ اهربا کا + دش

 داب هکنا + دنام دهارخ تسا هداتفا تخرد هک اجناهرد لا ی ر اب



 ۳7 + دیورد تب اهب هکناو تشک دهاوخن دنکیم هاکن

 لع نبنجهه دوشیم هتسب هلماح نز محرر رد انا رنتسا نکس اا 5

 تسد ناهاکماشو راک اردوخ مش نادادما + یهفیت تسا لکم ناص اوا

 ایدش دهاوخ بایماک 9 نیا اباز زا كي مادک ینادیفوت اریز رادم روم

 ندذیدو A نیریش قانشا هلا ۱0۳ کی مه ل ایم 4 یودره

 ةا دز دیان تسیز رایسب یاپلاس ناسنا دنچرهب اب سا کی ناینچ یارب بیاتقا

 211 کتاب د داب اکیا یاهزورتتیاب کل یاب نام افا ام

 دوخ باأبش تقورد ناوج یا » تسا تلاطب دوشیم عقاو هچره سپ

 تبلق یاههار ردو دزاس شوخ ارت تلد تیئاوج یاهزور ردو شاب نامداش
 هک اعب ارت ادخ هه نیا ببسب هک نادب نکل | اھ هلولس تناینچ تیور قفوربو

 اغنرود شیوخ دنجزا !ریدبو نک نوریب دوخ لدزا اریغ س مپ 5 دهاوخ

 * تسا لطاب بابشو یناوج هکاربز

 ب جر اود باد

 رونو اک n لف وج رت ازا | ارم ینوکب نسب فی 2
O EAEناظفاع هکیزوررد +× ددرکرب نارابزا دعب اهرباو  

 دنارکهکنوچ ناکدنک ساع.دو دنیا مخ | ارنتشی وخ توق نابحاصو دنزرلب هناخ :

 دوش هتسب هچوکرد اهردو + دنوش کلب لب ارات ترک جزا هکیناو ددتسیا زاب

 چو بت یادصزاو ددرک تسپ بایسازاواو

 راب یو دروآ هفوکش ماداب تخردو دشاب هاررد اهفوخو دنسرتب یدنلبرهزاو
 دوریم دوخ "ینادواج نان ناسنا هکنوچ هدوش نیر اهتشاو دشاب نیکنس

 ةساکو دوش هنفسک تن لوتنم هکنازا لبق + دنکیم شدزک هچوکرد نارکهحونو
 دب ددرک رسکنم هاجچرب خرجو دوش دروخ ةمشچ دزن وبسو ددرک هتسکش الط

 چ ديان عوجر دوب نکا دزن حورو هدوب هک: روب ددرکرب نیبزب كاخو

 هعماج هکنوچ رکیدو  +تسا تلاعب زیچ هه دیوکیب هعماج لبطابا لطاب
۰ 

 + دنوش لیلذ تاینغم



 E اما فار

 یایلتمو درکیم یر روغ هدوف رکفتو دادیم میلعت موقب ارتفرعم هزاب دوب میکح
 ۱ تالکو دک ادب ار لوبنم لا ات دوع یک ا و

 تاملکو تسا ینارواک یاهکس لثم ناییکح نا + دشاب بوتکم تماقتساهب هک 1
 هداد نایق تا E نش کم یاهخ ا تعاج بابرا ۱

 a ا e ای هوا و۳

A 3۱ چ تسا ۲ ۳  

 ا دروا دهاوخ هک اب دشت دیو اوع و کیت هات



 ۳ یاهلزغ لزغ باتک

 ا
 ءتسوبب دوخ ناهد یاهسوبب ارم وا + تسا نامیلس نازا هک اهلزغ لزغ

 وت ساو هدراد شوخ یوب وت یاهرطع + تسارتوکین بارشزا وت تبحم هکاریز ج
 کب ارم +دنرادیم تسود ارت ناکزیشود نیربانب ه دشابیم لش هخر رطع لثم ۽

 مهاوخ یداشو دجو وتزا E یاههلجګ ارم هاشداپ ه م ودب وت بقعرد ۳

 تسود صولخ یور زا ارت ه دوم ميهاوخ رکذ هدایز بارش * زا ارت تبحم + رک

i 0نارنخد یا  E - 

 ۱ مت اا نارسپ مس

 یار اج هک هد ربخ ارم نم ناج بیبح یا + مدومن ینابدید اردوخ ناتسکات اما ۷

 هراوا لثم تناقیفر یاههک دزن ارچ اریز «یناباوخ ایک ارهلک رهظ تقو ردو

 ارتیاه هلاغزبو هور نوربب اههکرثارد «ینادیفرکا نانز زا تاج یا + مدرک ۸

 دشاب نوعرف ثبارعرد هکبساب ارت نم ةبوبع یا + نار نانابش یاهنکسم دزن ٩
 ی رایت هچ اهدنب ندرکب اکو اهرها وجت تیاهراسخر × ماهداد هیشت

 هاشداپ نوچ * تخاس مهاوخ وت یارب شن یاههبح اب الط یاهریینز * تسا ِ

 زم ةلبط لثم ارم نم بوبحم ٭ دهدیم اردوخ یوب نم لبنس «دنیشنیم دوخ "رفسرب ۳
 یاغابرد ناب هشوخ لغم مارب نم بوبحم ٭ دباوخ نم یاهناتسپ نایمرد هک «تسا ٤

 تنایشچو هیت ھاز وت كنا نم هبوب یایتسه ابیز وت كنيا + دشابیم یدح نیع 6

 تضتو «نم بوبح نیریشو ابیز وت كنيا + تسا رت کن اینچ لثم ۲

 2 رب ونص ب وڃز | ام فقسو ه تسا داد ازا ورسزا ام ةن اخ یاهریت ج تنا مام ۷

 ۰ ی



 7 4ے
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 یو کک هک ل

 ۰ ےس

 1۰۱ ۲ و ۲ نامیلس یاهلزغ لزغ باتک

 مود پاب

 نانه ه اهراخ نایمرد نسوس هکنانچ ته اهیداو نوو نوراش کرن نم

 ا کک ناچ ر د اواو د هکنانچ + تسا نارنخد نایمرد نم هبوب

 اهویمو «متشن ینامداشب یو ةياسرد «تسا نارسپ نایرد نم بوبم ناه
 + دوب تبحم مرش یالاب یو ملعو هدروا هن اخخ ارم ¥ دوب نیریش مماک ی ءارب

 رایپب قشعز | نم هکارب دز ءدیزاس هزات اهبیسب ارمو دیهد تییوقت شمن دک یا یاصرتب ارم

 دنکیم شوغارد ارم شتسار ڪو هانی (رم رپ ویو رج ښام ی

 رک ارعا مدبم مق ار یاهوهاو اهلازخب ارامش ملشروا ن نارتخد یا

 نیا « تس | نیا تیام × دینازیکنا هنرب و دیکن رادیب دهاوخ شدوخ

 هتسا وهآ هم ای لازغ دننام نم بوبحم + دايم نازیخ اهلتربو ناتسج اههوکرب

 ,نایامت ارن ارنتشیوخ اههکبش زاو هزار ۱ هداتسیا ام راوید بتعرد وا كنیا

 نس ابیز یاو نم ٌةبوبحم یا «تنک هدرک باطخ ارم نم بوبم * دزاسیم
 + تسا هتفرو نش مات نارابو MOE کلنیا ریو ۳9

 منش ام ت گر ۳ و هنیسر ناجا ن از و رهاس تیز اک

 شوخ حار ا لک" اهوم و هدناسریم اردوخ ويم ریغا تخرد ¥ دوشیم

 یاخاکشرد هک نم رتوبک یا # ایبو زیخرب نم یئیابیز یاو نم ةبوبحم یا «دهدیم

 «ناونشب نی ارتزاو 7 و انب نب اردوخ "سه «یتسه اراخ یاگنسرتس ردو ضع

 هک ارکچوک یاهلافش لانش *تسا انشوخ تامرهچو ذیذل ون زاوآ هکاربز
 ٭ تسا هدروآ لک ام یااتسکات کاریز «دیریکب ام یارب دنکیم بارخ اسکات

 بوبحم یا ی fs رو مو قازا نو تسا نم ناز | موب

 یاههوکرب رها ذچع ازغ (دننام) هدزیرکب اههیاسو د دزوب زور مین اتو درکرب نم

 ج شا ا تاب

 مدرک وجتسح اروا « ملییط درادیم تسود عاج هک اروا دوخ رتسبرد کاش
 تسود ماج هک روا هتشکر هش عراوشو اههجوکرد هتساخرب نالا متنک ٭ نفاین ام



 < ناییلس یاهلزغ لزغ باتک ۳1

 شوک خرد کین ایکیشک × فای اما مدرک ویتسج ارو 2 ه دیبلط مهاوخ درادیم

 شی نادنچ ء ۱ ۰ بد ام رم کرک دنتفای ارم دنکیم 4

0 

 شا

 مه حج هک ےل و

 هن اڪ ات مدرکن اهر هتفرکارواو ه مفاب درادیم تسود ماج هک ار وا هک مدوب هتفرن

 اهلازغب اراش ملشروا نارنخد یا + مدروارد شيوخ "تلاو و و

 دینکم رادیب دهاوخن شدوخ ات ارم بوبح هک ه ه مدیم ق اص یاهوهاو

 ریو امشب ناباییزا دود یاهنوتس لثم هک تسیک نیا یارک وو

 ه تسا ناميلس ن Ey × تسا رطعم نارجلت ی همهبو رونو
 ریشه ناشیا یه ب دنشابیم ي E | نارابجزا رابج تصش هڪ هک

 هک "ششنارربا بش فوخ پبیسب كيره ریشش هدنتسه هوا كانجو هتفرک

 + تخاس ناب بوچ زا نتشیوخ یارب یناور تخن هاشداپ نامیلس * تسا

 تبع شطسو و «تخاس ناوغرازا ارشیسرکو الطزا ارشنتسو نقنزا ارشیانوتس

 ارهاشداپ ناییلسو دیا نوری نويص ا یا ٭«دوب قّرعم ملشروا نارنخد
 سس

 ۰ ِت ۵ 2 9 او ۵
 رسرب ارنا شلد ْیداش زور ردو یو یسورع زور رد شردام هکیجان اب « دینیبهب

 × دایی یو

 مراهچ باب
 عقرب تشپ زا تناشچو ابي ون تلنیا نم هبوبح یا نیس س ها کلا

 دو هوک بناجرب هک تسا اهزب لک لثم تیاهیومو ه تسا رتوبک نایشچ لئ وت
 ه دنشاب ۳ نتسشزا e RG تیاهنادند × دناتیارخ

 زمرق تشر لثم تیاهبل ٭دشابن دازان م ی رڪ اهنآ ردو كاز مارت انا کمو
 + تسا رانا راپ دننام وت عقرب بقعرد تیاههقیقشو « تسا لیج تناهدو

 ربسرازه نآردو «تسا نش انب هناخحالس ةهجم هک تس نا دواد جرب لثم تندرک

 ۳ ۳ اوت هود لثم تناتسپ ود تست ۱۰ ۳۳ ناعاج یاهربس هه ینعی

 لتو رم هوکب هوکب هدزیرکب اههیاسو دزوب زور مسن ات × دنرچمم اهنسوس نایمرد هک

 ی مت هبوب یا هدر مارح رگ

 5 8 ن٥٠ سورعو واک یا هک ۵ ایک زاو 3 نیا



۱۰ 

۱۱ 

 ۱.۳ ه نانیلس یاهلزغ لزغ بانک

 نم نورعو رهاوخ یا ٭ یدوبر تندرک یاهدنب ندرک زا یکیبو تنامنچزا

 ریو هسا زیکر جبر بت تا ناب جات
 نابز ریز « دناکچیم ارلسع وت یاهل نم سوء یا × اهرطع عیمج زا ت تیاهرطع

 نم سورعو رهآوخ ٭ تسا ن نال یوب لثم تسابل یوبو تسا ریشو لَعوت
 اب اهرانا ناتسب تیاهلاپ * تس | مولخ عبنمو لفقم ةمشج ه تسا كلش هتسب یاب

 عاونا ب نیجرا دو ,فو نارنعزو لبنس + تسا لبنسو نابو هسیفن یاههویم

 ر بآ ربو اهشاب ةمشج +× هسین یاهرطع عیج اب دوعو رم هردنک ن انخرد

 هاب بونج داب یاو زیخرب لام داب یا * تسا یراج ناب زا هکییاهرهنو

 .ةسیفن ةویمو دیایب دوخ غابب نم بوبم هدوشرذتم شیاهرطع ات زوب نم غابرب

 + دروخم اردوخ

 ناش .مدیچ عاهرطع اب | زاد ر ی رع ابد و یو

 یا «مدیشون شیوخ ریش اب اردوخ بارش همدروخ شیوخ لسع اب اردوخ لسع
 مسه باوخرد نم ۳ ناراب یاو ديرو ناتسود

 یارب را 5(دو کسا 2 ام وارا ا لد اما

 ناس کاریز «نم ةلماک یاو مرتوکو نم یا نا یا نک زاب نم ۲

 هشوپ ارن زا هنوکج مدک اردوخ تخر +تسا رپ بش تاعترتزا ماهفلزو مبشزا

 خراروسزا ت میا نیکرچ ارام مآ هنوکج متسشا ردوخ یاهباب

 ةه“ اررد ات متساخرب نم + دنا شب یو یارب ماشحاو هتخاس لخاد رد

 × درکچب لفق ةتسدرب یناص رم رم ماهتشکنا زاو رشد زاو ه مک اب دونم تو

 تنکیم نخ وا نوچ هدوب هغر نینادرکور ع ا مدرک زاب دوخ بوبعم ةهجب

 * دادن ماوجو مدناوخ اروا متفاینو مدرک _ وجتج اروا ءدوب نشردب نمزا ناج

 یاهنابنید «دننخاس عر و وب دنتفای ارم دکن نشدرک ر هکینایشک

 واع کام کاو روا نک تک راز و
 بوبح نانز ِنیرتابیز یا ۳ یو یهیزم نم هک دیئوک اریو «دیایب ارم
 CRANE ا : بوبشو دراد یرترب هچ نابوبحم ریاسزا



 1 ناییلس یاهلزغ لزغ باتک 1.4
 د

 هتشارفا اهرازه ربو «تسا مافخرسو دیفس نم بوبحم + یهدیم مَ نینج ارام 1

 مافدایس بارغ دنن امو لی مم شیاهلزو ١ «تسا صلاخ یالط وا رس + تسا تغ ۱

 هنانمشج ردو كش هتسش ریش اب «تسا بآ یاهرهن دزن نارتوبک شن ناچ + تسا ۲

 هدشابیم نیحایر یاهتسشپو ناب ال نتیهز اسخر * هتسشن دوخ ۳

 و aS × دک یناص رم ناز زا هک تسا اهنسوس شی امل 1

 شیاهقاس + درب عصرم درز توقایب هک تسا فافش جاعواربو دنا شم تور ۵

 یاهورس دنن امو نان لثم شیامیس « نش سموم بان رز یاههیاپرب رمرم یاهوتس

 تسا نیا «تسا نیرتبوغرم وا ماتو نیریش رایسب وا ناهد ٭ تسا كیرکرب دازآ ۳۹

 * میلشروا نارنخد یا نم راب تس نیاو نم بوبح

 مشش باب

 ات تسا هدو هجوت ای ون بوبحم « نانز نیرتاییز یا ت تسا هتفر اک وت بوبحم ۱

 « تسا نش ورف ناب یاههجناب دزنو شیوخ غابب نم بوبح + یلطب وت ابا روا ۲

 هتسا نم نآ زا موبو دوخ بوب نازا نم ا سو دارس تاغایرد ات ۳

 دننابو ليج هحرت لث وت نم بوم یا + دنارچم ارهک انسوس نایمرد +

 نادرکرب نم زا ارتاغچ * یتسه بیهم راد قریب یاهرکشل لشو هایز ملشروآ 9

 هوک بناجرب 11 دک ف تیا ی هک ا هال اغ ر اا از

 همارب نقسشزاهک .تسا نادنفسوک هلک دننام تیاهنادند + دنشاب نیباوخ داعلج

 بفعرد تیاههقیقش × دشابن دازان مه یکی اردو نیاز موت ابا کر هدنشاب

 هرایشیب ناکزیشودو هعنم داتشهو کل تصش ٭ تسا رانا ٌةراپ دننام وت عقرب

 "9 و برات و مرشیوخ راد ك +« شا ي نما و نمررتوک اسان سم

 EE AF اههعتمو اه کلم هدنتفک هتسخ نيد ازاوا مراد هاشم دوخ

 ليج هام دننامو هدشخردبم حص لثم هک تسیک نیا «دندوغ حدمارواو

 E EH 1 قزیب رکشل دننامو رهاط باتقآ لثمو ١

 ر هفوکش مایا هک منو « مرکنب اریداو یاهیزبس ات مدش ور زوج

 2 e کان هک موش تام E *تسا هدرکلک ۲

 مه رج < ےل

۰ 



 ۰5۵ ۸و ۷ نابلس یاهلزغ لزغ بانک

 هچ تیملوش یی ب ات درکرب درکرب تییلوش یا درکرب درکرب * تخاس ۳

90 re 4 

 > < ےل

E 

 4 45 ۵ د للف ل ° قینیم
 4 ی

 متفه باب

 تیاپئار یاهقلح هتسا ابیز روش ی فا نفع اهیاپ تعبیر تب هوا

 زوم هناك لموت 7 فان  دشاب رک تعنص تسد تعنص هک دشابیم اهرویز لثم

 اچ کسا مدنک ٌهدوت وت رب هدشابن "ارد جوزم بارش هک تسا

 لش وت ندرک * تسا لازغ ماوت ةچم ود لثم وت ناتسپ ود + دشاب هدرک هطاحا

 ثم وت نی همير تیب ءزاورد دزن نوبشح یاههکرب لثم تا جرب

 یومو لمرک لثموترب ترش n فرشم قشمد یوسب هک تسا نانبل جرب

 هج هبوب یا + شایع ریسا شیاههراعرد هاشداپو هتسا ناوغرا دنن ام ترس

 تخرد دننام وت تماق نیا + یتسه اهت ذل بس نیاریشار ایت هچوآ ھر زایسب

 همارب امرخ تخردب هک منک  دشابیم روکنا یاههشوخ لثم تیاهناتسیو هامرخ

 لثم وت سفت یوبو روکنا یاههثوخ لثم تیاهناتمپو «تفرک هاوخ ارشیاههخاش

 یالو دور ورف تیالب هک عوبح یارب نیرتهب بارش دننأم وت ناهدو + دشاب بیس

 » تسا نمرب یو قایتشاو متسه دوخ بوب نازا نم +دزاس زکتم ارن اکتنخ

 ۳ و نکاس تاهد ردو * عورب نوری ارحص؛ ترم بوب یا اب
 هداد لک اهراناو هدوشک شیابلکو هدرک لکررکتا ایا هکر منو مو اهناتسک اتب

 دزنو دهدیم ارد وخ یوب اههایکر م ې داد همت ها انارد ا

 نم بوب یا وت یارب اراپن | هک «تسه هنهکو هزات سیفن ٌهویم ام یاهرد

 + ماهدرک عج

 دم
 نوری ارت نوچ ات ا دم ارم ردام یاماتسپ هک نم ردارب لشم هکشاک

 E هل ام ناو مدرک یربهر ارت دننخاسیف اوسر ارمو مدیسوییم ارت متفاییم

 تسد × مدیناشونیم وتب اردوخ رانا ریصعو جوزم بارش ات ا ا ارم ات

 نارتخد یا + دینکیم شر ارم شتسار تسدو دوبیم نمرس ریز وا بج

 xX دیا E دها وحش شدوخ ۳ رم بوی کک « هدیم مسق ق ارامش ملشروآ



 ۸ نایبلس یاهلزغ لرغ باتک ابا
 ن و

 ٤

 بیس تخرد ریز ٭ دیایمرب ار زا هدرک هچت دوخ بوبحخرب هک تس نیا

 ارم ٭ تفرک هز درد ارت ناو انا ردو «دیئاز ارت تردام اجنارد هک کار ارت

 روآروز ت ټوپ ج تبع یاس ءراذکب ا نیگن لثمو ۳ ۳ لش ,

E ارتا 3 RENE e 

 درم ۱ ا ا ع یا اچ ات لاو ماه کا ×

 د رها یخ ةه هدرا ناک هک یاب كی هک یرھا رخل ارام 1

 رکاو ٠ عدرکیم انب "شن جرب وارب دوبی راوید را + مکی هچ دنک یراکتساوخ ۹

 ےس ۰

۲ 

 ا

 م اناتسپو متسه راوید نم ¥ مدیناشوپپم داز ازا ورس یاههتخ ار e یاد

 یناتسکات ناییلس + مادش یتمالس ناکدنباب هلجزا وا رظنرد اذل «تسا اهجرب لثم

 رازه شا هوم یارب سکره هک هدربس ناروطانب ارناتسکات تشاد نوماه لعبرد

 یا وت یارب هدشابیم نم یور شې تسا نم نازا هک مناتسکان + دهدب ش

 (هبوبم) یا +دوب دهاوخ تسیود شاهویم ناروطان یاربو رازه ناییلس

 نم بوبحم یا. ۰ +ناونشب زین ارم دنونشم ارتزاوآ ناقیفر ینیشنیم تاغابرد هک 4
 + شاب تابرطع یاههوکرب وها چب ای لازغ لئو نکرارف



 و

 لا تا

 ایَرع یاه زوررد «ملشروأو اوچ ةرابرد ارن رک قوا نيا ایعشا . یابور

 شوک نیمز یاو ۳ ناب یا + دید کن ناهاشداپ يرجو زاحاو مانویو

 نمرب ناشیا اما متشارف اربو مدرورب نرسب ۶ دیوکیم نخ دنوآدخ اریز رکب

OESما دسانشتها اردرخ حا روخآ ارشیوخ كلام ی  

 اب ریز بن تمارپ یاو چ دنرادن من نم موقو دنسانشین لیئاوسا 2

 سودقو دندرک كرن اردنوآدخ «دسنم نارسپو ناریرش تیرذربو دنشابیم انک
 کات و ارچ + دندش فرغ بقع یوسبو دندون تناها ارلیئارسا

 رسب ات اپ فکزا * ضی رم لد ینانو تسا راییب رس یمامن هدیاغ هنتف هدایزو

 هنب نو تش هد ه5 »ناصر خرد نور رج ی کت ترا 0

 هلخوس شتاب اش یاهرهشو نا نیو اش تیالو  تسا نش مالا نغور اب هنو هتشک

 اک دک و ا ناو دنروطت اش ظنرح اراش نیهز اج ے8

 ری دننأمو نوک رد نابهیاس لثم نویهص رنخدو ٭ تسا تیدرک بارخ

 هبقب توبابص هوهب رکا *تسا كورتم نش صاع رهش لو رایخ ناتسوبرد

 ناکا یا + متنکیم هروع دن امو منشیم مودس لثم تشاذکیف او ام یارب دنا

 + دیرکب شوک ارام یادخ تعیرش هرومع موق یاو دیونشب ارتنوآدخ مالک مودس

 ننئخوس یاهبنابرقزا « تسا كیاف هچ ارم اش یاهینابرق ترنکزا دیوکیم دنوآدخ

 + مرادن تبغر اهزیو اعنو ناوک نوخو ماتش ریس امراورپ هبیو اهجوق

 ا د اا اتے سا کھ تعک یدوشرضات نا وضت
 هسا کف ب نم دن روخ ه دیروایم رکید لطاب یایاده +× دیک لایاپ ارم رابرد هک

 ج عام ل ۳ ا سدقم نآ ۳ هم اب ارهانک ءزین ی تعا توعدو



 اب بت: انشا انک ۳

 هک تّسا نیکنس راب نم یارب انآ دراد ترفن نم ناج ارامش یاهدیعو اههرغ 6

 نا دیکبم زارذ اردوخ یاهتسد هکیماکنه ٭ مالش هت شندوف ليزا 0

 هکاریز دوغ مهاوخم تباجا دینکیم رایسب یاعد نوچو دیناشوپ ماوخ اشزا اردوخ

 ارشیوخ لاعا یدو دیئانرهاط هتسش ارنتشیوخ * تسا نوخزا رب اش یاهتسد ۲
 ارفاصناو دیزومایب اربراکوکین ٭ دیرادرب تسد ثرارشزا هدرک رود نم رظنزا ۷

 ٭ دیئان تیام ارنانزهوییو دیک یسرداد ارنایبتی هدیهد یئاهر !زنامولظم دیلطب

 ناوغرا لثم اش ناهاکرکا مانا هجا رکیده اب ان دیئاي دیرکب دنوآدخ ۸
 هک دش ها وخ مشب دننام دشاب خرس زمرق ل رک ار کش دا دفن فر ا اھ دا

 ابازکا الا +دروخ دیهاوخ ارنیمز رکی هدیان ثعاطا ئاد شهاوخرکآ ۳

 × دیوکیم نېنچ دنوآدخ ناهد هکاریز دروخ دهاوخ ارامش ٌریئمش دیک درع و

 یورد تلادعو دوبیم ولج فاصتاز زا هکنا «تسا نخ هیناز هنوکچ نیما ربش ۳۱

 کارت ارش نکس یک E "شن ٭ نالتاق لاح اما تشادیم وک ۳

 ناشیازآ كی ره نیدرک ن نادزد قیفرو لش درم وت نارورس + تسا ر الا

 یوعدو داغ یمرداد امت هدنوریم باده یپ ردو دنرادیم ا هرز

 لیئارسا ریدق تویاص هوهب دنوادخ نیربانب + دیرین ناثبا دزن نانز هوي ٤

 ماقتا شیوخ نانشد زاو تفای ماوخ تحارتسا دوخ نایصخزا نم ناه دیوکیم
oه درک مهاوخ كاپ لکلاب ارت ارش درد نی اه رگرب»وقب اردو تو ٭ دینک مهاوخ  

 ءادتبا لس ارت نا ناریشمو لوا لثم ارت ناروادو × تخاس ماوخ و ارتعر یانو 11

 *دش یاوخ قسم نیما ةيرقو تلادع رهشب ناز دعبو هدینادرکرب ماوخ
 ب تلادمب شناکدننک تباناو هدش دهاوخ هداد هیدف فاصناهب نوبیص ۷

 دوبات دنیا كرت اردنوادخ هکیناتاو دش دهاوخ ماب نارکهاکو نایصاع تکالهو ۸

 هدش دنهاوخ لڅ دیدوب هتساوخ امش هکیطولب نانخردزا ناشیا اریز +دیدرکدنهاوخ ٩
 شکرب هکیطولب ل امش اریز + دیدزک دنهاوخ اوسر دیدوب هنیزکرب ایش هکیناغابزاو ۳

 ناتک ۳ هاروز درنو ج دش دیهاوخ دشاب هتشادن کا دننامو هدرمژپ ۱

 شوماخو دیدرک دهاوخ هخوس ماب اا یود رهو دش ده وخ هلعش شاو
E 0۳ بش او یا  



 ۱۹ ۴ بن هایعشا باتک/

 مود باب

 رخآ مایاردو . دید ملشرواو ادوهب ةرابرد صوما نبا ایعشا هکیمالک
 اھت قوفو دش دهاوخ تبا اوهر ةلقرب دنوآد ناخ هوک هک دش دهارخ عقاو

 رايس یاموقو *دش دنهاوخ ناور نآ یوسب اما عیجو دیدرک دهاوخ هتشارفارب ۲
 ات مئأرب بوقعی یادخ دی ها واد کا فک تنها د رک وک

 نویهص زا تعیرش کاریز مئا كولس یو یاهاربو دهد ملعت اب ارشیوخ یابتیرط
 دوف دهاوخ یرواد اراهتما واو *دش دهاوخ رداص ملشروا زا دنوآدخ مالکو ٤

 نفاواک یارب | اردوخ یاهریشش ناشیاو E هیبنت اریرایسب ی

 دهاوخ ریشمش یتمارب قمار «تسکش دنهاوخ اههزا یارب ارشیوخ یاهنیو

 ا اا بوئعی نادناخ یا لا دنها وخن ارکنج رکید ناب کک ن

 درک كرت اریوقعی نادناخ ینعی دوخ موف اریز میان كولس دنوآدخ رونرد 1

 بغ نارس ِ بیو اھ ا e مسرزا گنوج

 ااا نەز و × تسیپ :eT e em رب ا أ ناشیا نیمزو ۸

 ¬۹ ص

2 

 روش دنا هتخاس دوخ یاهرتشکناب هک ارشیوخ یاهتسد تعنص ه تسا رپ امتیزا

 هادی ورم هاو ارناشیا زها دن مشیم تسپ نادرمو نشم مدرمو × كني الف ٩

 بر کاتر دایر 2 اصن , عب » یو لالج یایرکزاو نوادر ۰

 دنوآدخ زورنآ نا ردو دش دهاوخ مخ نار وکو تب ناسنا دنلب ناشچ + نک ۱۱
 زیر ظر هو ده زور توباص هر یا اب هک اریز + درب دماوخم لاسن یاس ]1

 یاهورس ههربو ٭ دش دهارخ تسپ ااو ترم زیچرهربو دا دهاوخ ین او ر ١ 4

 عیمج ربو یلاع یاهموک ةمهربو + ناشاب یاهطولب یماقربو نانب عیفرو دنلب دازآ ا

 شیشرت یاهیتشک ةهربو + عینم راصح رهربو عفترم جرب رهربو × دنلب یاهلت ( 3

 دهاوخ تسپ نادرم ربکتو دوش مخ ناسنا یابرکو + بوغرم تاعونصم 4 هقربو ۲۳

 دنهاوخ فلت لکلاب اهتیو ٭دوب دهاوخ لامتم یئاهنتب دنوآدخ زورنا ردو دش ۸
 ببسب هدش دنهارخ لخاد کاخ یاهمرنخو اهضص یاههراغب ناشیاو *دش ٩
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 × دزاس لزلزتم ارنیمز ات دزیخرب وا هکیماکنه یو لالج یایرکو دنوآدخ سرت
 شیوخ تدابع یارب هک اردوخ یالط یاهتبو شن یاهتب نامذرمزورنارد ۰
 اهنگ یاههرافب ات +تشادنا دنهاوخ اا از در نا ا

 یّزبلالس یایرکو ۳: اهن نیا کسب درم لا ارا ن یاهفاکشو

 شاییب رد وا صقن هکیناسنازا اش *دزاس لزلزتم ارتیمز ات دزیخرب وا هکیماکنه ۲۳

 ٭ دوشیم بوسحمز یچ هچب وا هکاریز دیشکرب تسد دشابیم

 تن
 ات ینعی هادرهبو ماشروازا ارکرو هیاپ توبابص هوهب ۾ دنوادخ كنيا اریز ۱

 تار وادو ینج ن نادرمو ناعاجتو د رک دهاوخ رود ا تاب و نان ةياپ ٣

 E ناریشمو نافیرشو ههاج# نارادرسو +ارعاشمو ناریکلافو ءاییناو ۲

 e تخاس مماوخ کاح نراثیارب ارلانطاو +ارقذاح نارحاسو رهام ٤

 یرکید تسدزا سکره دش دنهاوخ مولظم موقو ٭ دوم دنهاوخ ینارکح ناثیارب ٥

 چ دوف دنهاوخ دّرم نانیرشرب ناتسپ و نارپرب لافطاو شیوخ ةياسهزا صخش رهو

 تسه توضر ارت دیوکب نش كسم شردپ ةناخرد شیوخ رداربب یصخش نوچ 7

 اردوخ زاوآ وا زورنا رد * دشاب وت تسد ریزرد ییارخ نیاو وش ام 1 ا> ۷
 هنو نان هن نم ٌهناخرد اریز دش غاوتن ننک جالع نم هوم تفک دهاوخ هدرک دنلب

 مديد ادوچو لش با ارخ ملشروا اریز +دیزاسم موق ماح ارم سپ تسا سابل ۸
 ناهن ات دشابیم اجب دضب ناشيا لاعفاو ناسل هک دین ۱ ءتسا هتشک

 لو تسا دهاش ناشیا دضب ناشیا یایور یامیس ی كننب اروا لالج

 هکآ بز ناشیا یاناجرب یأو هدنرادیم یخ ارامآ رک شان اردوخ ناهاک مودس
 یدنتداعس ارناشیا هک دیرکب ارالداع × دناهدروا لمب ارترارش نتنیوخ ةهجب ۰

 ازناشیا هک ناربرشرب یاو × دروخ دنهاوخ شیوخ لاعا غزا اریز دوب دهاوخ

 سل

 بو تا دداوخ هدرک ناشیاب ن اشیا تسد تافاکم هن وچ دوب ذهاوخ یدکی ۴

 نم مو کا ه دنیاښرم ینارکح ناشیارب نازو دنکیم نت ناشیارب ن دوک نم موق
 دنوآدت کا پار تم ا یاب دار قشیرطو ۳ ناک دک هار ا نایاڼهار ۱



 ۱.۱ < جا یاب باتک

 دوخ موق اثم اب د:وادخ یا ۱ ءداتس 9 د ا هه ۳1

 دیاهدروخ راهن اتسکات هک دیتسه اش اریز نا رشراد همکاخب ناشیا نارورسو

 نش هج ارایش دیو کیم تویابص هک فرا دخ + تسااش یاههناخرد ناریقف تراغو 0

 دیوکیم دنوآادخو د دیئاڼبم دروخ ارناریتف یاهیورو دییوکیم ارم ارم موق هک تسا 7

 زانبو دنوریم هار مشج تازو هتشارفا ندرکابو دنبکتم نویهص نارخد هک ةهجخازا

 نارد قار د دنوادخ نیربانب +دنروآیم ادصب اراپ فخ شیوخ یاهیاپیو دنم ۷
 ۳۳ دم ورم دهاوخ هنهرب ارن اشیا تروع دنوادخ دو تشاس دما ازم لک ۱م ۱/۸

 اه E × درک دهاوخ ,ہد اراهلالهو اهدنب ناشپو هلال تنیز دنوآدش ٩

 ار وو 1 هدنرگو اهریغزو اهراتسدو +اراهدنبورو اهدنبتسدو 3

 اههنیاو دا راههسکو اهل و اهادرو هسینن توخرو + ارینیب یاههقلحو اهرتشکنأو 3

 دات تنه ضوعب هک دوشیم عقاوو +اراعقربو اههماعو كزان ن ناتکو ۲ 3

 رانز دن نیس ضوعبو یک هتفاب یاهیوم ضوعبو نایسیر دنبرک ضوعبو دش
 رس

 کا,
 كنجرد تناعاجتو ریششب تنایرم « دوب دهاوخ یکنخوس ینابیز ضوعبو سالپ ٥

 نیمزرب الش بارخ واو « درک دنعاوخ مامو هلان یو یاهزاوردو +داتفا دنهاوخ ۳

 ۲ تسشن دهاوخ

 ماهچ بای
 عهاوخ اردوخ نان تمنک دنهاوخ كش کلسعم درم كي نز تفه وا و۱

 + رادرب ارام راعو دوش تناوخ امرب وت مان طقف دیشوپ ۰ اردوخ و دروخ

 رفع لیئارسا نابجان ةهجم نیز ٌهوبمو لیاجو ابیز دنوآدخ خاش زورنا رد
 ملشروارد هکر هو دنام یاب نویبصرد هکره EAS دوب ده او تنیزو ؟

 بوتکم تایحرتفدرد ملشروارد هکره ینعی دش دهاوخ تناوخ سدقم دوش كرت

 جورب سیلشروا نوخو دیوشب ارنویهص نارنخد رج دنوآدخ هکیماکنه ٭دشاب ۶
 نوبص هو هک ا ترس ا + ديان عفر شنایمزا | ییدخوس حورو فاصنا 8

 دیرفآ دهاوخ بشرد لعتفم سا یدنشخردو زوررد دودو ربا شیاملفمرب

 هباس ةهجم ینابهباس زور تقو ردو +دوب دهاوخ یٹشوپ نآ لالج یماقرب کاریز ˆ

 + دوب دهاوخ ناراب و نافوط زا هاگهانپو ءال ةهجبو ابرکزا .
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 ه*ییت هایمشا تانک ۱۳

 رگ پاپ

 نم بوک ۳ ارسب درخ بوبش یارب شناتىكات هرابرد اردوخ یر

 نیزتپ ومو دن دک كاب اکسزا هک ار ناو + تشاد روزاب راسم لرد یناتسکات

 وبیم رظتنم سپ هک نارد زین ین یتخرچو درک انب شنابمرد یجربو دون سرش
 ست نادرمو میلثرو ۰ منه درو دیروکنا اما درواییریکتا ات

 هک درک ن اوټ هچب رکید نم ات یارب × دینک کح نم ناتسکاتو نم نایمرد

 اذهل ×د aw چ دروامب ايب روکنآ هک مدوب رظتتم نوچ سپ «  مدرکن نارد

 عدوا ارشر اصح هدرک م جا اوخ هچ دوخ ناتسک اتب نم هک مانی م العا ارایش ن لا

 ارتاو + دیدرک دهاوخ e زاسیم ملهم ارشراویدو E دهاوخ و

 یر ۱ نارد توت راخو دش جا نت تو ا هر 1 بارخ
۳ 

 رک 1 یارب و HE ۳ 1 9 ا رمو ۳۳ ۳۹ 1

 ارهناخ هکینانارب یاو ۰ دش دایرف كنياو تلادع یاربو یدعت ناو دینک
 تایمز ناھ اشو ه دنا قاب ذاکما دنزاس یتصلم هعرزع رهعرزمو یتیم هن ام

 یاههن اس هکیتسردب شک فس ف توبابص هوهی 24 د اب كيوشیم کا ناهن

 × دیدرک دهاوخ نوکسم ريغ انشوخو ك ارزب یاههناشو ه دش دهاوخ بارخ رایسب
EE ESAS eSدهاوخ هنيا, کلي مرح  

 ن تو ورب تارکسم یبرد ان دنزیرب دوز کیر یاو داد

 یانو فدو طیربو دوع ناشیا یامزب ردو »دیا مرک ارن اشیا بارش ات دننیشنیم

 ٭ دنرکنین یو یاهتسد لمبو دننکین رظن دنوآدخ لعفب اما هدشابیم بارشو

 ماوعو هنسرک ن اشیا نانیرشو دناهش ریسا تفرعم مدع ببسب نم موق نيربانب
 هدر دایز | اردوخ صرح هیواه ببس نیا زا × نیدرک كشخ اھ زا اخ

 هکر هو ناشیا تکوشو رویجو لالجو «تسا هدوم زاب دو ارشیوخ نامدر
a. ۴ ۳ ie ۰ 0 5 a ۱ 

 ,لیذ نادرمو دش دنهاوخ خ مدرو *دوریم ورف نارد دشاب نامدا: ناشیارد
3 1 - ۲ 

 شاستاپ تیابص هوم و چ یش دهاوخ تسب نارکتم نایشچو دیدرک دنهارخ ۹



 E ه یبن ءاییشا باتک

 هاکنا دش دهاوخ هدرگ سیدتت تلادعب ردد یادو درب دما کک نا ۷

 یاهیراورپ یاههناریو نابیرغو دیرچ تو ناشیا یامنرمرد ( ابرغ) یاهنب

 ارهانکو تلاطب یاهناسیرب ارنایصع هکیناتارب یاو + دروخ دنهاوخ ارناشیا ۸

 دن اب اتشب | ردوخ راک هدوف لیعتن وا ک دیش یک × دننکیم هبرع بانطب ایوک ۹

 یاو × منادب ارنا ات دنا نش كلد ر یاسا راق دوصتمو م منیب ۳ ً ۲

 یاج اررونو رون یاجب ار تماظ هک ه دنمانیم یدب اریوکیو یئوکین ارب دب کی نر

 یاو  دنهنیم ین یاجم ارینیریشو ینیریش یاجم ارقو هدنراذکیم تللاظ ۱
 هکیانارب یاو دنیای مهف دوخ کور شېو هدنمکح دوخ رظنرد هکینانآ؛ ۲

 قوق نادرم تارکسم ننخاس جوزم ةهجنو هدنرواروز بارش ندیشون یارب
 ناشیا زا ارنالداع تلادعو هدنرایشیم لداع هوشر یارب ارناریرش هک + دنشابیم ۳

 هلعشرد كشخ فلعو درون اراک شتا ةرارش کیجانب نیربانب *دنرادیمرب ۲۶
 تناشفارب رابغ لثم ناشیا ةفوکشو دش دهاوخ تنونع ناشبا ةشير نان «دتنایم

 ارلیئارسا ,رمو دق مالک هدرک كرت ارتویابص هوهب تعیرش هکنوچ ه دیدرک دهاوخ

 اردوخ تسدو كش لعتشم دوخ موقرب دن دنوآدخب مخ نیرباتب دناهدرش راوث ۵

 ناشیا یاهشالو دندیزراب اههوکو «تسا هتخاس التیم ارن اشیا هدرک زارد ناشیارب

 دیدرکنرب وا بضغ همییا .دوجو اب هدنایدرک تالضف لئم اههچوک نایفرد

 رب دیعب یا ةهرجم یلعو + تسا زارد ن کا یو تسدو 1

 دوغ لیبتت ناشیاو هدز دهاوخ ریغص یراشیا هارب نیمز یاصقآ ز

 هن ېک 2 ہوم ده رخ كيو وخ شزخل او هتسخم یدحا ناشیا نیم هود و e ھا وخ ۳۷

 لاود تشن زاب ناشیازا یدحا رک دنبرمکو «دییاوخ دهاوخ هنو دز دهاوخ یکنپ
 كش هد ِِ وه هیت اشیا 3 هک دش هدها را نسک یدعا نین ۳۸

 برش دابرک لثمناشیا یاهشرجو اراخ فم لثمناشیا نابسا یه هتسا
 دنهاوخ شّرغ ك ناریش دننامو هدام ریش لغم ناشیا شّرغ ٭ دش دهارب چ

 دهاوخن (:-امهرو درب دنهارخ یتمالسب هتفرک اردیصو دز دنهاوخ سن ناشیاو درک

 یک رکا او هدرک .دنهاوخ شروش برد شروش لثم نانیارب زور ردو ۳9 ۰

 ٭ تسا نش لدي تعاقب نآ كالفارد رونو تسا نتو یکیرات كنا ورن کتب نینزب



gr 

 ا

 ۷ اف و اپ اما یک
 | مم ۱

 هو سرم تساخ

 ی پاپ

 دوب هتسشڏ لاعو دنلب ؛ یر کا اھت اردنوادخ دلم هاشداب ایر هکیلاسرد

 ا :

 كيره هک دندوب هداتسبا نآ یالاب نینارسو × د وب ر یو یاهنمآ اد زا لکیمو

 جا ابو ابو کیت اش  اردوخ یور انآ زا ود ابو ه تشاد اب شش ۲ مازا

 2W TEE E زاوزپ ود ابو دیاشوپپم اردوخ

 هناتسا ساساو *تسا رام وا لالجزا نیمز امت توبابص هوهَی سو دق سودق
 ۳ در دود ORE e ۱ زا اوز

 ردو دیر نم دزن هد 3 اکا 7 كيد ۱ قا زر 9

 هدراذک مناهدرب ااو + تشاد دوب هتفرک جم ذم یوو اا کی رکا دوخ تسد

 هراذک تهاگو نش عفر تنایصعو تسا هنگ مش ارتیاهبل ن ویا كيا 3ک

 وک سنکی هک یه از زادے نوا هاکتا به تسا )تیک
 ر رب ك

 ا چ اوور تفک تیبا IE دورب ات یارب

 لد ٭ درک دیهارخن كرد اما تسیرکن دیهاوخ اک وادی ق دیهاوخم اما دیش

 ناشچ اب ادابم هدنبب ارناشیا ناشچو ان نکنس ارناشیا یاهشوکو زاس هبرف ارموقنیا
 ا افش هدون تشکزابو دنسغب دوخ لد ابو دنونشبدوخ یابشوک ابو دنا دوخ

 نوکسمریغ هتنک ناربو اهرهش هکبتقو ات تنک و ا «یکب ات دنوادخ یا منکنم سپ ۰
 زود ارت دادم + دوش ناریوو بارخ نیمزو 5 نودب اههناخو فشار

  ao RRسخن ۳ ۳

2 ۳ 

 × دوب ۳ نا" نا :NAT ناه دنا ےم قاب ۳ 0

 مارآ هاشداب , نیصر هک دش عقاو ادري دا رع نا اس وات ا

 TEE “اب ات ا غرو 1 ES نب مو



 2 و
 ۱۹۵ ۷ یبن ءایعسا باتک

 لدو دنادزر ودرا مارفارد مارآ هک د ننک هدادربخ دواد نادناخمو «دنیا څان ۳
 دو دنوآدخ هاگنآ د دزرایم دابزآ لکنج ع نانخرد هکیروطب دیزرلب شنامدرم لدو وا ۳

 رزاک ةعرزم ها هارب یناقوف رب تانق یاهناهب ا دوخ رسپ اب وت تشک وش اب

 فیعض تلدو سرتم شاب ماو رذح اب وکب اریوو ٭وش نوریزاحا لابقتساهب ۽

 رسپو مارو نصر مثخ تدش ز زا ینعی « ناشفا دود لعشم مد ود نیازا دوشن ۱

 + دنیوکیم هدرک تروشم وت ررض یارب الی رسپ و مارفا اب م ارا کار ریز المر

 نارد ارلییط سیو مان ریخت نتشیوخ ةهجب هدرک صاح ا مارب رب ادوهبرب
 ارو دودو هدروا اصن رک دم یک + هک بصن یهاشداپب

 تصش زا دعب و تسا نیصر قشمد رسو قشمد مازآررس هکاریز + دیدرک دهاوخن

 مارفا رسو *دوب دهاوخن یوق رکید هکیروطب دوشیم هت هتکش مارفا لاس چو

TS NE 1دنا دیهاوخن تباث هنیاره دیکن رواب رکا  + 

 تا EASE تیک ترک دنا ۵ زاحارکید راب دنوادخو

 ا الاب نییلع یلعازا ای بلطب اهتمعزا ای ات زا ٥ بلطب ۳

 تسا ل یزیچ ارامش ایا دیونشب SEES درب مهاوخن ناتا ۳

 دوخ نیربانب + دیک رازی زین ارم یادخ دیهاوخم هکلب دیک رازیب ۱ ارنامجرم هک 5

 اروا مانو دیئاز ز دهاوخ یرسپ كش هلماح یکاب كنيا داد دهاوخ یا اشب دنوادخ |

 n ندرک كرت کتا غ دروخ دار داو 5 × دناوخ دهاوخ لیئونامع 3

 رابخاو یدب ندو كرت رس هکنازا لبق اریز +دنادب اریوخ ندرکرایخاو ٩
 × دش دهاوخ كورتم RENEE ودرهزا اش هکینیمز دنادب ارییوخ ندرک :

NB AEمارفا کیا هک درو دهاوخ  

0 

 2 ره .ک و

 عقاو زور و »< ارزوشآ  هاشداپ ینعی دشاب نماین لاح از دش ادج ادوهی زا ۱۸

 هکیاهروبنزو دنارصم یاهرهم یاهراکب هکیناپنکم یارب دنوآدخ هک دش دهاوخ

 یاهفاکشو ناریو یاداورد هر نا اتو × دز دهاوخرینص دناروشآ نیمزرد ٩
 دنوآدخ زور ردو E دنهاوخ ورف اعترم ةهربو رادراخ یاههتوب هجربو ضش ۲

Es,ا اا هطساوپ ی و ا زا هکر  
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 و ا ده کک كنز e ناوج د هک کلب یصنش هک دش ۳

 هداد شل e E هک دوب نه رخ لتعد ۳

 هک ریز دنا دنهاوب O مدرم اناکو اهریت اب × دوب دهاوخ شو راخز رب گڈ ۳43

 دشیم ی هکیئاههرک عی میجو ۶ دش دهاوخ چورو ا نیمز اک ©

 اک کوک ادار اغا اراک بدن دماوف ی .و راخ تن

 25 درد نه اویس /لاءاپ ارت

 - تاج بیات

 ١ al e ۹ ۰ 1 سگ ۳

 لذا شری یارب ناسنا لق اب ناربو ریکب دوخ ةه تنرزب یحول تاک ارم دنوآدخو |

 ةر اراکرب نما ایرکزو نهاک یایروآ ینعی نم دوهش نمو * سیونپ رب شا ۲

 یرسپ تش هلماح وأو مدرک ییدزن ۳ سد ٭ رکيم تداهش یارب دوخ

 گداز لبق ریز + مانب زب شات ل الشرییم اروا ت تنک نب دنوآدخ هاکنا دی ا

 شپ ارمرعاس تمیغو قشعد لارمأ دیاوکب مچ یاو 2 یا دناوتب 3 ۱

 اه ال SS رو اتو درب ا E روشآ اب هاشداپ ۵

EA ey 8 eSنیصر زا هر ال دوشیم یراج باال کا  

 نعي رهن رایج رو واروز یاب دنوادخ كيا نیربانب هد ¥

 دوخ یاهیوج عیج زا واو دروآ دهاوخرب ناشیارب ارز تمشح اتو روشا ءاداب

 زواج ادوهب ربو ٭ دش ا ار شیوخ - ر عات زاو دا دهاوخرب ۸
 نهپ اردوخ یاهلابو دسرب اهیدکب کنا ان دون دهاوخ روبع هدرک نالیس هدوم

 دین ناجی ::: × تخاس دماوخ رب لیونامع یا اتیالو ضرعو لوط هدرک ٩
 الدا مو نیمز یاصفا یا دک شکم تفای دیهاوخ او اھموق یا

 + تفای دیهارخ تسکشو دیدنبب اردوخ رمک «تفاپ دیهاوخ تسکشو دیدنبب

 اریز کش دارت 0 یدک نحو دش دهاوخ لطابو دیک تروشم ماب 1:

 هک داد ملعت مو تفک نینچ نب یوق تسد اب دنوآدخ وچ تساام اب دخ 18

 دیانت هتقارنا اش دنمانیم هنتف موتنیا هکار ها رھ * تفکو عین كولس موتنیا هارب ۳



 1.1۷ هب طایعشا تاک

 انا د ص ۰ 0 : ۳ ۱ واو دیئاغ سیدقت !رتویابص هوهب *دیشابم فئاخو ناسرت ناشیا سرت زاو ۳

 ره یارب اما دوب دماوخ سدتم ناکم (اش یارب) واو +*دشاب اش فوخو سرت ۶

 مادبو نش هتسکشو دانفا دنهاوخ هدروخ شزغل ناشیا زا یرایسو * هلتو ماد ٥

 مون منادرکاشرد ارتیرشو میب مم ارتداهش  ٭دیدرک دنهاوخ راتفرک هداتفا ۲
 راظتنا دزاسیم ین بوفعب نادناخ زا اردوخ یور هک دنوآدخ یارب نمو *زاس ۷
 تسا هداد نب دنوادح هکینارسپو نم كنيا +دوب ماوخ وا راودیما تیشک ی ۸

 تایا لیارسا ةهجم تسا نکاس نوبیص هوکرد هک توبابص هره بناج زا
 هکینارکوداجو هنا باعا زا هک دنیوک اشب ناشیا نوچو + متسه تامالعو

 لاوس دوخ یادخ زا وق ایآ (دینوک) دیک لوس دنکیم مرمرو كيج كيج
 هجوت) تداهشو تعیرشب *دومن دیاب لاو ناکدنز ةهجم ناکدرمزا او دنیانن ۰

 × دوب دهاوخن یتانشور ناشيا یارب سپ دنیوکن نخ مالک نیا قفاوم رکاو (دیئاف
 ارتتشیوخ دنوش هنسرک هکیماکنهو تشک دنهاوخ نارد کنسرکو ترسع ابو ۲

 دنهاوخ الابب هدرک تنعل اردوخ یادخو هاشداپو تخاس دنهاوخ شّوشم

 یناشیرپ تساظو یکیراتو یکنت كنياو تخادنا دنهاوخ رظن نیمزبو + تسیرکن ۲

 × دش دنهاوخ نار ظیلغ یکیراتبو دوب دهاوخ

۹ 

 من باب

 نولوبژ ندمز نزشېب نامزرد ه دش دهاوخغ ییرات 3 وبیم یدترد هک وا یار اا

 لیجرد درا فرطناب ایرد هارب ارنارخا نامزرد اما تخاس لیلذ اریلاتفن نیمزو

 دنهاوخ یسبظع رون دندوبیم كلاس یکیراترد هکیموق + دینادرک دهاوخ مرح من ۲

 هنخاس رایسب ارموق ون +« دش دهاوخ عطاس رون توم یاس نیمز ناکاسربو دید ۴
 تقو "یامداش تم درک دنهاوخ یداش وت روضح « یدیادرک دایز ارناشبا یداش

 اروا راب خوب هکاربز  دنیانیم دجو تمینغ ندومن مسقترد هکیناسک دننابو 2۶ <

 ٭ یدرک نایدم زوررد هکنانچ یتکش اربو نک انج یاصع ینمی شندرک یاصعو
 د یک 2 ۲ ۶ ء

 یارب اما تسبا هتشغآ نوخم ناشیا توخرو تسا اغوغرد ناسم هما هم اریز ہ



 اے اقا تاک ۱۸

 نیشخب اب یرسپو نیاز .یدلو ۱۰ یارب کاریز دءدوب دنهاوخ نشتآ هو نجوم ٩

 ردپو ریدق یادخو ریشمو بی را ۳۳ دوب دهاوخ وا شودرب تاطاسو دش

 یسرکرب اروا یتمالسو تنطلس قرت × دش دهاوخ تناوخ یتمالسرورسو یدبرس ۷
 ص ص 7 سم

 دابلادبا ات نالازا تلادعو فاصناب ارنا ات دوب دهارخن انا یو تکلم ربو دواد

 دنوادخ +دروا دهاوخ اهم ارنیا تویابص هوهب تریغ ه ديان راوتساو تباث ۸
1 

 دنهاوخ موق اتو +دیدرک عقاو a ناو مو و ۳ 1

 ان تسکش مرد غا خارفا ارج دن مو اب یایکسا ۳1 ا

 دهاوخ وا دضب ارنیصر ناتشد دنوآدخ نیربانب + مراذکیم انا یاجت دازآ ورس ۱۱

 ازناینیطسلفو قرشم زا ارنایمارا ٭ تضکارب دهاوخ اروا نراصخو تشارفارب ۲
 وا شخ هممیا ۳ اما ه دروخ دنهارخ هدونک ناهد اب ارلیئارسا ناشیاو برغم زا

 ارینو لغو مدو رس دنوآدخ نیربانب # دنا ںییلطن ارتویابص هوهیو هدومنن تشکزاب ۶

 میلعت هک یبنو تسارس فیرش درمو رپ درم *دبرب دهاوخ زورکیرد لیئارسا زا ٥

 ناورپ و دننکیم هارمک ارناشیا موقنیا نایداه هکاریز چ دشابیم مد دهدیم غورد ۲

« 

 ۰ ص

 _ ےس

 دش دهاوخن رورسم ناشیا ناناوجزا دنوآدخ ببس نیازا *دنوشیم نیعلب ناشیا ۷

 دنربرشو قفانم ناشیا عیج هکنوچ هدومن دهاوخن حرت ناشیا نانزهویبو نامیتی ربو

 زونهوآ تسدو كشن نینادرکرب وا بضغ هما اب دوشیم ماکت تقامحت یناهد رهو :

 « درو ارسخو راخو دنازوسیم شتآ لثم ترارش هکاریز ۰ *تسا زارد ۸
 ت ضغ زا ۲ دوشیم نا ظیلخ دود نش هنخورفا لکنج یاههتوب اردو 9

 دوخ ردارب رب ی کو دناهتنک شآ مزیه موقو تسا نش هنخوس نیمز تویابص

 دن عم تب فرظزاو دنا اهر یادی ابریف تسار بنا وا راد تقفش ۰

 مارفاو !ریارفا تدم درو 9 یوزاب تشوک سکر هو دنوشین ریسو 0
 هینادرکرب وا بضغ همنیا اب ه دنوشیم دم ادوهی رک



 ی

 ۱.1۹ ۱ ید ملایم فالك
e صد و ی سی ی ی سو سس سحر جد و اد r 

۱ 
 ا[ بش ب
۰ ۳ 

 مرقرم ارباظ هکینابتاکو دنزاسیم یراج ارهلداع رخ ماها هکیاتارب یاو
 ارب ازد ا وکو و ارت تکست ا

E 2 ۳9 ۱دیهاوخ تنواعم یارب یوسو نر چ  
 دنوش رخ ناریسا ریز هکنازاریغ + تخادنا دیهاوخ اب اردوخ لالجو تخیرک

 زارد زونه وا تسدو نشن تینادرکرب وا بضغ همهنیا اب ه دنتفیب رو ٤ . A نا ۳ 1

 شا درد هکییاصعو ۰ تس یخ هک روشارب یاو ا

 و رم درب قفانم تمارب اروا + دشابیم نم مشخ تسا

 لایاپ اهچوک لک لثم ازناشیاو دنربب یتراغو دنیابرب یتمینغ ات «مرادیم رومأم

 لد دارم هکلب «دیانین سایق هنوکنیدب شلدو دن دنکیف ناک نینج وا ما كنز اس

 نم نارادرس ايا با دیوکیم اریز × دز اسب عطقنمو ک كاله اررايسب یا هک تسا نیا

 ۱ تا یاو ی کک لک
 تالاا اا نام نک یک انچ دا یھ ا الو

 ساسب هکیڅنب ایا سپ × دندوبرتشیب ساسو ملشروا یاهتیزا با تیشرت یاهتبو

 عفاوو ۰ *دومن مهاوخن لع نینچ شیاهتبو ملشرواب مدون لع شیاهتبو
 ر ماجناب ملشرواو نوبیص ٥ هک اب اوداوخت راک شم اع دنوادخ هکنازا دعب دش "

SENنزا نم  eوا هاشدار  

 3 ساک

 8 لو ۳ تر 1 1 اشیا ۳ مد ۰ بت 3 دودحو « ۳

 یو * تیپ رنیمز ور ی و هلیروطب و

 کش SESE ا کج ای دیانکب اردوخ ن د ای دن ابنجب ارلاب ]

 دناب اصع ایوک هک هدرک دهاوخ راختفا دنکیب ارنا هکیسکرب هزا ای دون دهاوخ رخ



 ۰ ئین اتا اتکا ۱

 ااو ريزو داتسرف دهاوخ یرغال وأ ع نابفرب تویابص هوهب تو ادخ , ۰ ۱1

 ۱ اور ده ده هو ها شا نتخوس لما نتخوس ۷
 توت لری دهاوخ میناروس ار ناجی راخ روزکی ر دوا هه دهارخ هلق ۸

 ضيم نتخ اک لیمو تخاس دهاوخ هابت ارندب مو حور موا ن راتسبو لکنج

 E لفط هڪ دوب ا ددعلا ىليلق 0 نانخرد هب هیقبو دش دهاون ٩

 ن اناس ناببمانو ل لیتر هی Sr دهاوخ عقاو درک دنا تی ۳م

 سودق هک دنوآدخرب هکلب دوم دنهاوخغ دایعا ناشدوخ "تنزرب رکید راب بوتعب

 یادخ یوسب بوقعی "هیقب نعي هیقب و دوم دنهاوخ داتعاصالخاهب تسا لیارسا ۲1

 ابرد كابر لثم لیئارسا وت موق دنچره اریز + درک دنهاوخ تشکزاب قلطم رداق ۲
 تلادهب تسا ردتم هک ینکاله هدوبن دنهاوخ تشکزاب ینیقب ناشیازا طقف دنشاب

 مات نایمرد یریدقتو بکاله تویابص هوهب دنوادخ ایز + دش دهاوخ ارم ۳

 موق یا e نینچ تویابص هو دنوأدخ نیربانب ا دهاوخ لعب نیمز ۶

 اردوخ یاصعو دنزب برچب اراش هچرکا « اا دینکاس نویهعرد هک نم

 دهاوخ مان بضغ یک رایس نابز زا دعب اریز چ دباغ دنلب اشرب نایرصم لثم 0

 قو یا منبت تیام ههو مس هر تک اله ی یارب نم مثشو دش

 اردا وا یاصعو هبنارغ ضرب ن نکرد هکنانچ تښګنارپ ددارخ

 OT کر 3 ِ دهارخ دیلب ارناو دوب دهاوخ ۷

 خویو دش دهاوخ عفر وت ندرکزا وأ خوب و وت شودزا وا راب هک دش دهاوخ مقاو
 13 روم یک نورخزاو دیو تاع زا رصدع دهاوخ هتک یم غرا ۸
 مار , لهآ هدندیزگ لزنم عیجردو دندر روبع ر بعمزا نک ارا +

 دای دوخ زاو اب ماجر خد یا + دندرکر ارف ذ لوا م مادی دین اع ۲,

 میبج ناکاسو دندش یرارف هتیي دم هد شوکر یتف توتانع یاو هم 3
 نویپص خد لبجرب اردرخ تسدو دکیم فقوت بونرد زورما نیه + درک ۲
 عطف فوخ اب ۱:۱هخاش تویابص هوهب دنوادخ كنيا + دزاسیم زارد ماشروا هوکو ۲

 + دیدزک دنهاوح تسپ نامفترمو دش دنهاوخ نیرب را دودا ر دوم دمانخ
o 2 a 

  ۶داتفا دهاوخ نارابج تسدب نانباو دش دهارخ نیرب نهاب لکن یاههتوبو



 7 ےم

۳ 

 > هک

 ی

 ۳۱ ۱ یبن ءایعشا باتک
 تچ مست در حب ت

 هه تو

 حورو + تفگش دهاوخ نر ةخاش نما نوریب یس ٌةتتزا یا و

 تّوتو تروشم حورو مو تکح ین تفرک دهاوخ رارق وارب دنوآد

Eقفاومو دوب دهاوخ دنوآدخ سرنرد وا یثوخو >« دنوآدخ سرتو تفرعم  

 دهارخن هنن شیوخ یاهشوک حس فو ربو درک دهاوخن یرواد دوخ مثچ تیور
 یتسارب نیمز نامولظم ةيجو درک دهاوخ یرواد تلادعب ارنانیکسم هکلب ٭ دوغ

 دوخ یابل ضش طب ارناریرش هدز شیوخ ناهد یاصعب ارناهجو هدومن دهان جیم

 تماما فتا ن ویک هاوپ ماو کتک اد اه رک این وک کل

 ریشو هلاسرکو دیباوخ دهاوخ هلاغزب , اب كنلپو تشاد دهاوخ تنوکس عرب اب كرکر

 دیرچ دهاوخ سرخ اب واکو +دنار دهاوخ اراها كچوك لفطو « من یراوربو

 ریش لفطو ×« دروخ دهاوخ هاکو اک لثم ریشو دییاوخ دنهاوخ ماب اما یاهو
 اردوخ تسد كش هتشاد ز روا لفطو درک دهاوخ یزاب رام خاروسرب هراوخ

 دماغ یداسقو هزرض ی سدقمهیک یابوخو بتتعاتک شا و یقه

 اغ رقم ازان و د ر رب رد ورکا نافتت ایز کا

 ڈش دمارخ ابر اهموق لع هج یبب 5 ةشير هک دش دهاوخ عاو زورتآ ردو

 عقاو دا × دوب دهاوخ لالج اب وا یمالسو دیبلط دنهاوخ ارتا ۳۹

 هک ارشیوخ موق هیقب ات دکز ارد اردوخ تسد رکید راب و اتو ارت

 یاب ابرد یاهنیزجزاو تامحو راعنشو مالبعو شبحو سورتفو سو روشاژ زا
 عج ارایارسا ناکدش كنار هتشارفارب ی اا ةه و ¥ ناب دنشاب ملنام

 +دروآ دهاوخ مارف ناهج فرط راهچزا ارادوبی ناکدنکاربو ءدرک دهاوخ
 ادوپیرب يارفا هدیدرک دنهاوخ عطقنم ادوهب نانشدو دش دهاوخ عفر عارفا دسحو

 شودرب برغم بنا و دون دهاوخم نشد اریارفا ادوپیو درب دهارتج دج

 مودارب اردوخ تسدو هدو دنهاوخ تراغ اغ مهاب ارقرشم ینب كیرپ ناینیطسلف

 یایر دةنابز ز دنوآدخو × درک .دنهاوخ تعاطا ارن اشیا نومعینب هدرکز ارد باّومو
 را هد دهاوخ زارد رهنرب ناز ي داب اردوخ تسد هلخ اس هابت ار رصم ابا



REN فرانک ۱۲۳ 

 مرق هیتب ةهجو دعداد دهاوخ روبع ناب شنکا اب ارمدرمو دز دهاوخ شره تنم 7
 زور رد لیئیاسا ةهصس هکنانچ هدوب دهاوخ یارهاش دنشاب هنام یتابروشازا کوا

 * دوب رصم نیمز زا ناشیا ندمارب

 مدزاود باب

 یدوب كانبضغ نم اریز موکیم دج ارت دنوآدخ یا هک تنکی اوخ زورتا ردو
 وات سا اشاد یایپا ۱ 5 ا کر اا

 e ا کس 9 2 زی 7

 ملا موق نایمرد اروا لاعاو دیار اروا مانو ۳ دج تنک

 یاهراک اریز دیئارسب دنوآدخ یارب + دشابیم لاعتموا مس هک دیئافن زکذو دینک
 ارادص نویهص ٌهکاس یا < تسا فورعم نیمز یماترد نیاو تسا هدرک مظع 1

 * تسا مظع وت ناي اردا لار و نار , هتشارفارب

 ےک

 مم 4

0 

 م دزیس باب

 اپرب كشخ هوکرب ىلع ۳ ا ایعشآ هک لیاب ؛رابرد و

 + دنوش لخاد اب یاهردهب ات دیک راشا ثسد ابدی دلب ناشی زاواو دیک
 نس یایرکرد هکا اک عرج ناو تشاد رومام | د نان ۳

 هریتک تلخ زاوآ لثم اههوکرد شورکزاوآ ۲ مدوف تنوعد خو وجا اوچو

 كنج یارب اررکشل تویاص هری « دنشاب نش عج هک اهنا كلام یاغوغ زاوآ

 ِ ینعی ات نا یاهنارک زاو دیعب نیمز زا ؛ناشیا#دنیییم ناس

 دنوآدخ زور هکاریز دیک هلو × دک ناریو ارناهج ئان ات دوخ بضغ سا
 ۳ ةه ةهشمازا ع ینلطم رداق بناجزا ینکاله لک «تسا ر

 یاهدردو املا نشرت ناشیاو + ددرکیم هلخادک مدرم هه یالدو دوشیم تسس

 تریح رظن رکیدکی , هدنشکیم درد دیازیم هکینز لثم هدوشیم ضراع ناشیارب هز

 بضغ ای دنوآدخ زور كنيا دشابیم روهلعش یاهیور ناشیا یاهیورو دنزادنایم ٩

 ^4 ی

 ممه

0 

 < < ےل



 ۱ ۱: بن ءایعشا تانک

 نشفایمزا ارناراکهاکو .دز ناریو ارناهج ات هدیایم ینکتسو منخ تدشو

 مداح دنهاوخم اردوخ ا اجو ناو راک اتس هک ریز 0۳۳ كاله ۱.

 دهاوخن اردوخ "یانشور هامو دش دهاوخ کكيرأت دوخ عولط تقورد باتتاو

 مماوخ ازس ناشبا نایصع ببسب !رنازیرشو هانک ببسب ارنوکسم عبر نمو دین

 ادا ماوخ ریز از u rE ۱ ارارکتم رورغو هداد

 نیربانب ٭ دینادرک ماوخ رتب ایک ریفوا یالطزا ارناسناو صلاخ رز زا ارمجرتو ك

 نیحرد «دش تم كرم دوخ زآ نامزد تخاس ماوخ لزازتم ایا

 دننامو تش تنار یوهآ لو +وا مخ تدش نورو ا هوهب بضغ 4

 دهاوخ هجوت دوخ موق یوسب سکرهو هدوب دنهاوخ دکن عج انآ یک ہک لک

 هدز نین اب دوش تفای هکر هو درک دهاوخ رارف شیوخ نیمزب صخت رهو دون ٥

 رظنرد زین ناشیا لانطا +داتفا دهاوخ ریش اب دوش هتفرک هکرهو دش دهاوخ 1

 تسصعی ناشیا ن نانزو دوش تراغ ناشیا یاههناخو دنوش هنخ ادنا نیمزب ناشیا

 دنر واین باسحم ارن هک «تفگنارب ماوخ ناشیارب ارنایدام نم كنيا *دندرک ۷
 "شربو درکد هاوخ دروخ ارناناوج ناشیا یاپناگو +دنرادین تسود ارالطو ۸

 هک لبابو +درک دهاوخن تقفش لافطارب ناشيا ناشچو دوف دنهاوخن مْحرت محر ٩
 ارهرومتو مودس ادخ نتخاس نوکژ او لغم «تسا ناینادلکرخن تنیزو كلام لالج

 ادا PE SI الستو دش دهاوخن دابا دباب اتو ×«دش دهاوخ ۳,

 د دین اباوخ دنهاوخن اع اتار د اراههک نانابشو دز او همیخ اینارد بارعاو

 ace أ

 دو اا ناشیا یاههناخو دیباوخ دنهاوخ بارد ارح صنف اوج و هک

 چ درک : دنهاوخ صقر اغارد ی نالوغو دش دهاوخ نکاس اجنارد غرمرتش هد

 شنابزو دز دنهاوخ ادص انشوخ یاکشوکرد ایرکو ن ناشیا یاهرصقرد الاغشو ۲۳

 × دینک دعاوخن لوط شیاهزورو درب هک تسا كيدزن

 مدراهچ باب
 ارن اشیا و دیرکرب دهاوخ رکید راب !رایتارسا هدومرف ۳ رج و او ۱

 قصلء بوقعی نادناخ اب نش یتیم ناشيا اب اب غو ءداد دهاوخ اب مرید
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 مچ مح < ےل

 ؟ ےس

 ٠٤١ ییبن ءایعشا باتک ۳۹
 حس مس تا

 نادناخوبهدروا دنهاوخ ناشدوخ ناکب هتشادرب ارناشیا ابموقو اک نک دنهارخ
 ه تخاس دنهاوخ دوخ كولم یزینکو یدنب یارب . دنوآدخ نیمزرد ارن زانتیا ارس

 ردو ٭ دون دنهاوخ ینارکح شیوخ ناراکمتسرب هدرکر یسا اردوخ ناکدننکر یساو

 2 صالح دنداهنیم وترب هک تخس ی دو تبارطضاو لاو La هکیزور

 2 2 و اب هافدابرب و نیا کک دش دمارخ عقاو

 ناریرش یاصع دنوآدخ + دیدرک یناف هنوکچ ا یک یو دش مات راکیتس

 102: بها الداب مخ اراپموق کتآ کت ۹# تاک ویو

 دنانیدرک تکاسو مش مار 1 نیمز نام +دونیم یارکح ین شاهی ا) عیب

 اش نامدأش وت هر کا اه اه اهربونص چ نب انیم م مرت دنلب ز 0 لاو

 یارب ریز زا هیواه ٭ تسا نماينرب امرب "تننک عطف "نیپاوخ وت هکینامز زا هدنیوکیم

 ارنیمز ناگرزب عیج ینعی ناکدرمو هدیامن لابقتا ارت یئایب نوج ات تسا كرت ون
 × درادیرب ناشیا یاهیسرکزا راهتما ناهاشداپ حی و هدزاسیم رادی وت یارب

 2 اا ل زیتون. هو دوم هدزک تاجرا اج

 وت ریز امزک «تسا كش وړف هیواهب وت یاپطبرب یادصو وت لالج × تیدرک
 هةداضا ناسازا هنوکچ عصر خد هرهژ یا × دنناشوپم ارن اهرومو هش نیارسک
 2 لدردوتو ای هنکفا نیمزب هنوکچ ام ید اراهتما هک یا

 ها ااا ماوخ ادخ ناکراتس یالاب اردوخ رکا دراو تاک

 هد ر :ا یاهیدنلب یالاب +دومن ماوخ سولج لامش فارطارد عاتجا

 هد رب را E + دش هاوخ یلعا ترضح لثم
 ابا BA SE SS و دننیپ ارت هکینانآ

 دونم ناریو ارنوکسم میر هک * تخاسیم ش ثعترم ازکلامو لزلزتم ارن اھج هک.

 ده دب درکیف اهر ناشیا یاههناخم اردوخ ناریساو تخاسیم مدهنم ا رم اهریشو

 دوخ ربقزا وت اما + دنباخم لالج اب دوخ ةناخرد كيره اعیج اهن ناماشداب
 ET تا نا EEG لثم گویم هکفا هر

 ST رد دارا یه کد
Eتوف ه هتفک ارشیوخ موق دک اب ارد وح نیم ب دوب جاو  



 ۵ ۱9 ین ءایعشا باتک ۱

 < عیر یورو دا فرصت نیمز ردو دنزیخترب 8 دا مال

 ٠ تس اخرب مهاوخ ناکا فضا رم دیوی اتو ا رهيو +× دنزاسن رپ رپ اهرهشزا ۳

 ٭ تخاس ۸5 13 ليز زا ا لسنو ! رب هم اب

 می دروخ مس تم ۹ 5 EA یاو هوهب ه تفر مو 14

 9 ر ه لش دو ۳ لب دصف هکیروطب انيق

 دقت یو راب نش عفر نیاز وا عو ار ر لایاپ شیوخ ا

 هتسا نریا هتشکردقم نوا یا نج هکیریدن دع رک هتشادرب ناشیا ۲۲
 هدو ریدقت تویابص هوهب هکاریز ٭ تسا نیه كش زارد اهتما عیجرب هکتسدو ۷

E ESسپ تسا ںش زاردهک تسوا تسدو ہدنادرک لطاب  
 چ لر یو نیا 1 هاشداپ زاحا هکلاسرد  دنادرکرب ارنا هک ےک ۳/۸

 هکاریز E هکییاصع هکنیاز و ۳5

 ow دنهاوخ ر 0۳۹1 ادیت ها ۳۳ :ee ج:

 یا *دش دنهاوخ لوتتم وت ناکدنام یفابو 1 ماوخ لك ابازتا ةشترو 0

 ه دش یهاوخ هنخادک وت نیطساف وا ارور داره ئاو ان لولو هزاورد

 سپ *داتفا دهاوخن رود ىئ فوفصزاو 8 دود لاش فرطزا کاری اریز ۳

 تیا هداهن داینب ارنویهص دنوآدخ دن و ادح دن اد( هکاتیا هدر هداد باوج هچ اه الو

 مهدزناپ باب

 ایز تسا نش 1 بارخ جلو رع هکاریز ارد یو ۱

 0 ۱ ا 0۳ رو ات یارب یا ۹
6$ 



 فن

eسه مح  

 ۳۹ 1 ءایعشا بانک 1-7

 سالی یتیم یخ ویک س اش ARS طلا

 دوشم وچ NR ۹ اس اب ۲ دزی مم

 ةه نم لد × دزرلیم ناشیارزد,ن اشیا ۰ ناجو دنکیم هلان بآوم ناتفس نیربانب

 ناشیا کاریز بدن ] نیم صنف تو رغوصهبات شنایرارف NE دار

 + دنروایمرب ga هدنیاب رب هرک اب تیحوآ زن

 زیچ چھو نش فلت هاکو ںیکنخ نفاع هکنوچ نش بارخ مر یاهبآ هکاربز
 اردوخ یاههلخودن او دناءدون لیصح ک ار لود ی نیربانب سا نن ا یاب ءزیس

aTایز  Eيرن ار  

 نوید یاهبا کن کنوچ ٭ تسا تو میا رثب ات ناشیا الو و مالجا ات ناشیا

 نایرارفرب اریریش ینعب دروا وا ماوخ دایز (یایالب) نویدرب هکورناز نشرب نرخزا

 + (تشاک مهاوخ) شنیمز ةيقبربو باوم

 ۱ منا باب

 نویهص رنخد هوکب نابایب ۳ ماسزا تسا نیمز اح ج -ارخ هک اراهب

 یاهربعم دزن لش كرن ایا کن امو هراو وا ن ناغرم لثم ب داوم نارتخدو وک

 اردوخ هیاسو هدیروا اس ارفاصناو لیهدی تروشم رد ہلش دنه | وخ حوت ۱

 دام ملت ارنایرارفو نک ناهنپ ارناکدش نار «نادرکب بش لتمرهظ تقورد
aTهکر ناسا :یاییاو هدنبرک ایام یت.دزن نم ناکدش تبار  

 راکتسو ددرکیم مات ننک ارات و دوشیم دوبان ماظ اریز «شاب هاکهانپ تننک جار

 یتسارب یکو O وتسا تمحرب رکو +× دش دهاوخ فلت
 وو ذاصناو دکیرواد هک دهاوخ دواد * همیخرد نارب

 دینش اروا منخو رکو اعم یک AEE زد دیان لیت

 ۲ ۰ ٭ تسا لطاب وا نو ۷

۸ 

 .بورضم لکلاب هکاربز دیکیم هلان تّسَراح زیق یاهداینب ةهجب «دنیانبم هلو
 ًهتما ن ارورسو دش هدرمژپ هتبس یاهزمو نوبشح یاههعرزم هکاریز + دوشیم



 ۰ ےس

 ص یی

 ار
۱ 

 ۱۰۳۷ 1۷ ین ءایعشا باتک
 م ۱ حس میم ۰

 0 £ 3 ۱۰ - ۹ 3 ۱۰ ۳ توس 3 ۳۹ ۹ ۰
 شیاعهخاشو دشیم تنک رپ نابایب ردو د وب نیسر رب زعب هب ت انا هد کش ارشياھک ات ۱

EHLEه تسب م ۶ ماوخ تب هرکی همبو وم یارب نیربانب + تشذکیم اپ ردزا  

 اههویمرب کاریز ا ماوخ پاریس دوخ یاهکشا اب ارایش هلاعلاو مزویشح یا

 قدم دشر هعشادرب بش جاهتباو یداش # تسا هداتفا كنابلک تیاهروکناو

 دنکین لایاپ اهننخرچرد | هاب دهاوخن ینامداش زاواو مرت ایاتسکات

 8 ا طبرب لثم نم یاشحا اذهل ٭ مدینادرک شوماخ ارینامداش یادص
 ےہ

 یر گیره سایب یو دیبا قیام تب یی کک 1

 ایا iE EES TS n + دش

 ی 9۹ تم 3 دعد درک هدو ی 3 تر

e 

 بارخ هدرتوب س متشاتوب اهرهبش ن اش را كني ه قشمد»هرابرد یو ۱

 دهآ رخ اههلک ندییاوخ ةه و دوشیم هاو رور یاهرهش تر ک دهاوخ

 تنطلسو دش ا ففلت مال e × دیناسرت دهاوخت ۱ ا یگو دود

 شدسج "یبرفو دوشیم فیعض بوقعی لاج زرار دو . ا

DESTS aاو مو  EY 
 مافر یداورد هکیتقو ام ده دهاوخو هدکورد ازاههلبنس ناشیا یاهتسدو

 دننکتبازوتیز هکیتقو لتمو دنا جد × دننیچ اراههلبتس

 یناب نآ روراب یاهجناشرب هناد جب ای راهچو دب لب هخ رب هتاد هيب الود هک

 در نت دورس نانا + دیوکیم نوچ ا ا

 ۍوسبو + تسب کن دهاوخ لیئارسا سودق یوسب شنامشجو درک دهاوخرظن ۸
 یاهتشکتا اب ۳ و درک هاو رظن تسا هنخاس دوخ یاهتسدُب هکیاهذم

 یاه ع نارد + تسیزکت دهاوخغ باتفا یاهتبو مریشا ینعی هدوم انب شیوخ
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 ےس

 ص

 ےس

 ص

 ۱۸ بن هایعشا باتک ۳۸

 رانا هکدش دهاوخ تسا دنلب هوکرب اب لکنجرد هکیناههبارخ لثم شنیصح

 تاجن یادخ هکنوچ *دش دهاوخ ناریوو دنتناذکاو لیئارسا ینب روضحزا ۰

 ریذپلد یالا نیربانب یدروای دایب ارشیوخ توق "ضصو یدرک شومارف اردوخ

 ینانیم سرغ کیزور رد *تشاک یهاوخ اربیرغ یاههبلقو دون یهاوخ سرغ

 شلوصحم ما دروا یهاوخ هفوکشب اردوخ عورزم جم ردو داد یهاوخ وغ ارنا ِ

 شروشرب یاو × تفر دهاوخ دابرب ریذپان جالع نزحو كلم تفآ زورزد

 شورخ لثم هکینیاوط شورت و نیا شروش اب زد شزروش لم هک ۳ یاهموق

 ما دنشورخم رایسب یاهبا شورخ لثم فیاوط *دننکیم شورخ رواروز یاهبا
 رباربرد اههوک ءاک لثمو تخرک دنهاوخ رود یاجو درک دهاوخ باتع ارناشیا
 فوخ كنيا ماش تقورد + دابدرک رباربرد رابغ لقمو دش دنهاوخ ننار داب

 تراغ ٌهَصحو ام ناکدنک جارات بیصن «دنوشیم دوبان عصزا لبقو تسا

 + تسا نيم ام ناکدنیامن

 مدي باب
 اچ دشابیم شوک یاه زر داب هه تم ملات زای رس کر یاب

 نالوسر یا دیوکیمو هدنرنیم اه ۳ یدرب ۽ یاهیتشک ردو ای ٍردب نایچیاو

 بيهم نوک ات شیادتبازا هکیموق دزن قاّرب ربو دق دلب ت تمآ دز ی تر

 یا ×دنکیم مسفن ارن اشیا نیمز اهرهن کا ننک لایاپو رواروز تما | ینعی دنآهدوب

 دیرکنب ددرک دنلب اههوکرب یلع نوچ ناهج ٌهکسو نوکسم میر ناکاس یا
 نم هک تسا هتفک نینچ نم دنوآدخ اربز +دیونشب دوش هلخاون انرک نوجو

ekلمو تاتابترب فاص یابرک لثم در ماوخ رظن دوخ ناکمزاو  

 دوش مات هفرکش هکیتقو داصحزا لبق ارز +داصح ترارحرد راد میش ربا :

 نیرب اراهلاعو دیرب دهاوخ اههزا اب اراههخاش وا ددرکلدبم نیسر روکناب لکو

 هتشاذک او نیمز شوحوو ابهوک یراکش ناغرم یارب همهو *دکفا دهاوخ رود

 شوحو عیجو درب دنهاوخ رسب مار ارناتسبات یراکش ناغرمو هدش دهاوخ

 توبابص هوهب یارب بده نامز نآ ردو +دینارذک دنهاوخ امار ارناتسمز نیمز

 روازوز یتازاو تسا بيهم نوک ان شیادنبازا هکیموقزاو قاّربو دق دنلب موقزا



 ۹ ۱۹ بن هایعشا باتک

 ینعی تویابص هوهبب مسا ناکب دکیم مسن ارناشیا نیمز اهرپن هک نیک لاباو

 +× دش دهاوخ هدروآ نویهص هوکب

 مدزون باب

 یاهتبو دیایم رصم لش راوس ور زی ربارب دنوآدخ كنيا هرصم ةرابرد جو ۱

 هتخادک ناشیا نوردنارد نایرصم یاهلدو دیزرل دهاوخ یو روضحزا رصم

 هیاسهو دوخ ردارب اب ردارب ه تفگارب ؛ هاوخ نایرصمرب ارنایرصمو *دش دهاوخ

 رم حورو × دون دنهاوخ كنج روشک اب روشکو رپذ ابرهشو شیوخ ةیاسه اب ۽

 اهتبزا ناشیاو دینادرک مهاوخ سا ارشنروشم كش هدرسفا شنوردنآ رد

 تلد ان ایرصمو دف ا 2 نارکوداجو هنجا نابحاصو نارکلافو ٤

 هدرک دهاوخ ینارکح ناشیارب رواروز هاشداپو دون مهاوخ ملست شکتس یاقآ

 بارخ ره نش  (لی) ابردزا باو + دیوکیم نینچ تویابص هوهب دنوادخ ه٥

 فو .دکششم نش کر وصام یایوج نش نعتم اهرهو +دیدزک دهاوخ كشخو 1

 Kê تسا لین هنهد ربو ل راکرب هکیرازغرم رمو * دش دهاوخ هدربژپ ابرویو ۷

 اک ها × دیدرک دهاوخ دوبانو نش نتا رو کا تج ش این یاههعرزم ۸

 ۳ ماد هکیناناو دنکیم یراز دنزادنا لینهب E چک

 دینس ةچراپ ناکدنفابو هدز هناش ناتک نالماعو + دش دنهاوخ هدرسفا دننارتسک ٩

 چ دش دنهاوخ لد نيجنر نارودزم عیجو ثیئاس وا ناکراو +دش دنهاوخ لی ۰

 ینحو نوعرف دنشناد ناریشم تروشمو دنوشیم قمحا لكلاب نعوص نارورس ۱١

 مدق ناهاشداپ رسپو ء ءاکح رسپ نم هک دیوکیم نوترفهب هنوکچ سپ ددرکیم
EY۳9 هک دننادبو دهد عالطا لن ا دنیامک وت ناک سپ ٭ مش  

 فون نارورسو كلش هلبا نوص نارورس + تسا هدونریدق هچ رصم ارد 15

 باودر مارک ارنا کیی رک هاش ارقیو او کا کننده

 یاهرا ةمعرد ارنأیرصم ناشیا هک تسا هما نآ طسورد یکرخ حور دنوآدخو 16

 * دنوریم هار نازیخو نراتفا دوخ ترد هک ناتسم لثم دناهدرک هارمک ناشیا
 لها زور نارد *دکی ایروب اي لخن مد ابّرس هک دنام دهاوخن یراک ارنای صمو رک



 ۳و۴ د اا تاک ۱2

 ےہ

 تکرط رار ۱ ک تویابص هوهی كش تکرح زاو دعا 05 ل 2.

 كش م ® ثعاب ادو نیمزو + دش هاو ناسارھو نازرل د روایم ۷

 ردقم نارب تویأبص هرهب هکیریدفت ببسب دیسرت ی ونشب ارنآ رکذ هکر کره هک

 یارب نش لکت ناعک نابزب رصم نیمزرد رهش خ؛ زور نارد و ٭تسا هدومن 4
 نا < كش دهارخ مدیمان تکاله ربش تو و دروخ ددهاوخ مَ تویابص هوهب 3

 دنوآدخ یارب شدودح دزن لوتسو رصم نیمز نایمرد E یارب یعذم زور

 هدوب دهاوخ رصم نیمزرد توبابص هوهب یارب ینداشو شا ناو × دوب دهاوخ ۰
 تاجن واو دون دنهاوخ هئاختسا شیوخ ناکدنکانج ببسب دنوآدخ درن هکاریز

ER ۳دنوادخو +دیناهر دهاوخ ارناشیاو داتسرف و  

 تخانش دنهاوخ اردنوآدخ نایرصم زور ناردو دش دهاوخ فورعم نایرصم
 ۳ و ارتا هدرک رذن دنوآذخ یاربو درک دنهاوخ تدابع اروا ایادهو ابذ

 نوج ریز داد دهاوخ | انش ندزبو دز دهاوخ ارنایرصم دنوادخو + دون دنهاوخ ۳

E ۳نازد ۱۳2 هاو اینچ یوم همی  

 دنهاوخ روش نايرصمو رضب نایروشاو دوب دهاوخروشابرصمز زا یهارهاش زور

 میس لیئارسا زور نارد * دون دنهاوخ تدابع ن نیرو اب نایرصمو تفر 5

aهی × دوب دنهاوخ تکرب نا اا دش دهاوخ روشاو رصم  

 روشآ نم تسد تعنصو رصم نم موق تفک دهاوخ هداد تکرب اراپ تویابص

 :  دنشاب ككرابم لیئارسا نم ثاریمو

 متسیب باب

 نکنافاتشرف وا هاشداپ نوجرس هکیماکنه دمآ دودشاب ار کیلاسرد ۱

 سا اه هم اوت هوا و نارد نیا دود اب ۳

 نک نوری دوخ یابزا ارنیلعنو انکب دوخرکزا ارسالپ و ورب تفک هدومن لکت

 نم كنب هکنانچ تفک دنوآدخ و 13 + تفریم هار هنهرب ابو نابرع هدرک نینچ واو ۳

 تره رصم هر ابرد یتمالعو یی ان ت تسا هتفر هار ۳ ابو نایرع لاس هس ءایعشآ

 ناناوج زا ارشرک نانطو هالجو رصم ناریسا روشآ هاشداب روط نامهب +دشاب ۽



 ۱.۳۱ ۲۳۳ ےن ادا اه اتکا

 ناشیاو د دش اب رمعم او ان درب دهاوخنیرس فوکیو هنهرب اپو نایع نارپو ٥

 لجو برطضم دشاب ناشیا رخت هکر صمو تسا ناشیا یادم هک شوک ببسب
 یارب هک ام یا كنیا تنک دنهاوخ زورنآرد لحاس نیا نانکاسو 4 دیش هاو 5

 سی تسا لش نینچ مباب تاج روشآ هاشحاپ تسد زا ات مدرک کرارف ناب تناعا

 × تفأي محارخ تای هنرکچاب

 کر یک ها
 نیبززا نابای زا زین نیا دیایم بونجرد دابدرک هکنانچ هرج نابای ةرابرد یو ۱
 تنایخ هغېپ تنایخ ت تسا نش فشکنم نم یارب تنس یایور ٭ دیایم كانلوه ۲

 هلان مات « این صاع نایذم یاو یارب مالبع یا « دیانبم جا ارات تننک جارانو دکیم

COT ¢نمرکةهجخيازا  e Sl 

 شوهدم مونشب ماوتین هک مروخبم باتو چ ه تسا هتفرکرد ارم دام هکیز درد

 مارب ارم تذل بشوا هدیناسرت رم تبیهو دیبطیم نم لد + مندیب ماوتیف هک موشیم 4

 برشو لکاهب نینارتسک ار شرفو هتخاس ایم ارضس * تسا هتخاس لدبم فوخم ٥
 نب دنوادخ ایز + دیلاب نغور اراهربسو دیزیخرب نارورس یا هدنشابیم لوغشم 1
 جوف نوچو + یا مالعا دنیب هک رها نہ رارق از ابنیدو ورب ت تسا هتنک نینچ ۷

 هجوت ما تقدب هاکنا دنی ارنارتش ش جوفو ناغالا جوفو تفج تنج ناراوس
 ماهداتسیا سرحرب زوررد اد نم اقا یا هک دز ادص ریش لثم وا سپ سپ *دیانب ۸

 تنج ناراوسو نادرم جوف كنياو  مشابیم رارقرب دوخ هاکنابیدرب و یانو ٩

 ةیشأر یاهلاتت اقر تسما هداتفا دانفا لباب تنک هدرک دیزمواو هدنبابم تفج

 هنآ نم نرخ لوصحم یاو نم دش هتفوک یا + دناهتسکش نیمزرب ارشنایادخ ۰
 و ةرابرد یحو ¥ مانیم مالعا اشب مدینش لیئارسا یادخ تویابص هوهیزا

SAبشزا نابتید یا هربخ هچ بشزا ع  

 ۳ دیایم حص هک دیوکیم ن نابوید رخ ۲

 لکنجرد ن ناینادد یاههلفاق یا ه برع ءرابرد جو + دیئایب هدون تشکزابو ۳

 ارثابرارفو دیک لابقتسا باب ارناکتشت ایت نیمز ناکاس یا *دینکل رتم برع ۱6
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 ۲۲ ؛یبن ءایعشا اک ۱۳

 هنهرب ریشمشزا «دننکیم رارف اهریششزا ناشیا هکاریز *دیوش سیذپ ناشیا كارو

 لاسکیز زا دعب تسا هتنک نب دنوادخ هکورناز * كنج ننس زاو تش هز ناکو

 هراش هیقبو ب دش و فلت رادیق تکوش یا نارودزم یاهلاس قفاوم

 ایا لیارسا یادخ هوهب هکنوچ دش دهاوخ لیلقرادیق ےب نارابجو نازادنار
 +× تسا هتفگ

 1 مودو تسیپ پاب

 رپ هک یا × یدمار امابرب لک هک ش هچ ارت نا هایور یداو ءرابرد یحو

 دنتسین ریش ةتشک تناکتشک ءرضفم ةيرق یاو اغوغرپ ره یاو یتسه اهشروشزا

 ریسا نازادناریت نودبو دننخرک ماب تنارورس عیج + دنانشن كاله كنج ردو
 × دندرک رارف رو یو تار دنا درک دریا ماب دندش تفای وترد کیناکه «دنتشک

 نم لس یارب ه میم هبرک ی اب هکاریز دینادرکب نمزا اردوخ رظن متنک نیربانب

 یکشاز زور تویابص هوهب دنوادخ اریز + دیکم حاحا موق رثخد "یبارخ ةرابرد
 هثاغتسا یادصو دنزاسیم مد ارهراوید هدراد ایور ٌیداو رد یناشیرپو یلایابو

 ریقو تسا هتشادرب ۳ شکرت ناراوسو نادرم جاوفا ب ماليعو + دسسریم امھوکب ات

 شین ناراوس نشرب اههبازع زا تنیرتم یاهیداوو + تسا هدون فوشکم اررپس

 هب زورنا ردو دوشیم هتشادرب ادوهب ششوپ و »* دنیانیم یئارا فص تیاهزاورد
 دیهاوخ دنرایسب هک اردوادرپش یاههنخرو *درک دیهاوخ هاکن کنج ةناخ سا

 درش دیهاوخ ار ,ملشروا یاههناخو × دومن دیهاوخ عج ا کرب تب دید

 ریزد نایمردو + دون دیهاوخ بارخ اهراوید ئدنب راصح ةهعب اراههناخو

 کنابو تسیرکن دیهاوخغ نآ عناصب اما تخاس دیهاوخ مدق کرب با یارب یضوح
 هر دوا فر دیدم < دش دیار یکم سو هشت دک یا ماي ایا زا ارتا

 *دناوخ دهاوخ سالپ ندیشوپو وم م ندنکو ندرک 8 ءامو نتسیرکب (اراش) تویابص

 تشوک ندروخو نادننبوک ندرک عذو ناو اواک نتشکو ینوخو ینامداش كنياو

hed E EB ندیشونو ۱ 

 ه کش هجا هرافک کرم دره ا هانک نی کا | هدرک مالعا نم شوکرد

 دیوکیم نینچ تویابص هوهب ۾ دنوادخ × تسا هتفک ارنیا ت :ویابص ۳ کوک



 ۴ ا

 اد وکی وابو وش لخاد تسا هناخ رظان هک انبش ینعی راد هنازخ نیا دزنو وزب

 یا هک دوخ یارب یربق اچار هک یراد ازک غیا نەر تسا راک هچ اھ اق د

 × یشارتیم ضصرد نتشیوخ یارب یکسمو کیم دنلب ¿ ناکمرد اردوخ ربق هکیسک

 ¥ دین اشوپ پ دهاوخ ارت هتبلاو تخادنا دهاوخ رود ارت هلا دنوآدخ ذرم یا كني ۷

 انا ردو دکفا دهاوخ | ارت عیسو نیمزبو دېت دهاوخ تضع رک لفم ارت هتبلاو ۸

 اتو دونم هات بو و اه نامجو ف ییاوخ ۳

3 

 دحاوخ عقأو 9 ردو +دش یهاوخ نکفاریزب تناکمزاو دنار ماوخ تبصنمزا ۲۰

 سلم وت ةماجب ارواو + دوم هاوخ توعد ریلح نب مقالا شیوخ نب هک دش 0
 ناکاسواو داد ماوخ وا تسدب ارت رادتقاو تخاس مهاوخ رکحم تدنبرکب هنخاس

 ىو شۈ اردواد ناک دلك × دوب دهاوخ زنا ارادوهب نادناخو مللشروا ۳

 دهارخغ یدحا ددنبب نوچو تسب دهاوخغ یدجحا دیانکب نوچو داپن مهاوخ

 دوخ ردپ ن الا یاربو تخود مهاوخ سم لثم f یاجرد ارواو × د اشک ۳

 داو دالوازا ارشردپ نادناخ لالج یاقو ٭دوب دهاوخ ل الج ورکر ۶

 نا + تخوا دنهاوخ واب کت فورظ ات اههساک فورظزا ! ار كچ وک فورظ ٣٥

 دهاوخ لرم نش هتخود کم ناکمرد هک نآ ار یر رد هک کد یوکیم تویابص

 دنوآدخ اریز دش دهاوخ فلت تسا NE بو داتفا دهاوخ تش عطقو دیک

 + تس هتفک ارنیا

EEE 
 نش بارخ یدح هکاریز دیئان لولو شیثزت یاهبتنک یا هروص ٌرابرد حو |

  تسا تیسر ناشیاب ربخ ےک نیر زا «تنام یاب خم هنو ةناخ هنهک تسا
 مارا دناهتخاس رپ ارت دنکم روبع ایردزا کوم نارجات هک لحاس ن .رانکاس یا ۲

 وا سپ دوبیم رایسب یاار لی داصحو روڪ لوصح زا وآ لخدو + دیرک ؟
 تم برد هکآریز وش لح نوددیص یا + تسا نش اهتمآ هاک ترا 3

 تتیرت ارناکزیشودو ماهدرورب ارناناوجو مادیازنو ماتینکن هز درد دیوکیم تش

 + دش دنهاوخ كاندرد رايس روص رابخا زا دسرب رصه ربخ نیا نوچ چ ماهدرکن 0

 این رظتفمرهش نیل ایا »داف ولوو دیرذکب شقت ابرد لحاس ناکام یا ,آ



 ۲۵ ین ءایعشا باتک ۱3۹

 ارد ات هدرب رود یاب اروا ی هدوب فلس مایا زاو ینیدق هک تس

 کو راجت هک شخ جات رهش نآ روص "«رابرد اردصق نیا هک تسیک ی ۸

 نيا تویابص هوهب چ تسا هدو دناهدوب ناهج یافرش وا i ت اا 0

 رق ارناهج ۶ 2 ِ دزاس راوخ ارلالج ئان رکت ات تسا هدومن اردصق

 .. یارب دنب تو رکید هکاریز رذکب لی لثم دوخ نیمززا شیشزرترتخد یا × دیا |

 «تسا هتخاس دل تم ار اهتکلم هدرکز ارد ایردرب اردوخ تسد وا * تسین وت |!

 تسا هتفکو دنیا بارخ ارشیاههعل ات تسا هدوبرفررما ناعک ءرابرد دنوآدن ۳

 تکه هتساخرب ه دش یهاوخن رخغفم رکید نودیص رتخد یاو نیسر زن "نیشود یا

 یوق هک ن i كنيا ٭ دوب دهاوخن وت یارب تحار زین نارد اما رذکپ 5

 هتشارفا اردوخ یاهقینجنم ناشیا هداهن داینب نانیشن ارعک ةهعب ارا لوا دندوبن

 2 یا کیا *تحخاس دنهاوخ لیم یبارخم ارناو مدهنم ازنا یاهرصق 6

 روص هک دش دهاوخ عقاو زورتآ ردو *تسا نش بارخ ایش ةعلق هکاریز دیئاف ولو 4
 لاس داتنه یاضتنازا دعبو دش دهاوخ شومارف هاشداپ كی مایا لثم لاس داتنه :

 رهثرد هتفرک ارطبرب نش شومارف ناز یا *دوب دهاوخ هبناز دورس لئم روص یارب ۲

 دعبو *یوش هدروآ دایی ات ناوخت رایسب یاهدورسو زاونب شوخ ان شدرک ۴
 ترجاهبو دوغ دهاوخ دفن روصزا دنوادخ هک دوشیم عقاو لاس داتنه یاضتنازا

 * دوف دهاوخ انز تسا نېمز یوررب هک ناهج كلام عیج اب هتشکرب شیوخ
 هکلب دش دهاوخن هخودناو یخذ نش فقو دنوآدخ یخ یارب نا ترجاو تراجتو ۸

 رخاف سابلو دنروخم یریسب ان دوب دهاوخ دنوآدخ هاکرد نابّرنم یارب شنراجت
 × كش وب

 مراهچو تسیپ پاپ

 ارشناکاس هحخاس نکا ارناو هدنکیم ناریوو للاخ ارتیمز دنوادخ كنيا ۱
 لس زیک لو شیاقآ لم تب لو نهاک لم موق لثبو +دزاسیم تکارپ ۲

 لتمو لنرک ضرق لم تنهد ضرق لو ننشورف لم یرتشم لثمو شنوتاخ
E 3دهاوخ تراغ لکلابو م + دوب دها و ± منهد نیو  



 ۵ ۳۵5 یبت افا بناکا

 را ور ن وښیم نیهاک نیز لدا نانیرش ددرکیم هدرمژپ و نیهاک نوکسم

 دو هدرک ل ایدبت ارضیارفو هدون زو ا عیارشزا < هکاریز ز دوشم ثّوام شنانکاس

 اب اکا تسا هدرک یاف ارناهج تنعل نیربانب E ار نادواج

 "ریش + دنامنام یقاب کر ایس نامدرمو دناهش 1 نیمز ناکاس اذهل دناهتفای

 اضد ینامداش ها ا داو اتو ددرکیم ناھا ومو درکیم مام روکن

 کا دهاوخ تکاس اهطبرب وام اقر لطاب ناکدنک ترشع راک فلت

 ».دش دهاوخ ا شناکدنشون یارب تارکسو دیماشا دنهاوخغ اهدورس اب ربارش
 ٭ دش دناوتن WSE یک هک ددرکیم هتسب هناخ رهو دوشیم مدهنم هبارخ هیرق

 نامز )۳ نیدرک كيران ینامداش نوک ره هتسا اههچوکرد بارش یارب یناغوغ

 نش دروخ تکالهب شیاهزاوردو تسا یفاب رهشرد یناریو ٭ تسا نش عفر
ı~۰ ۰ ۰ و ۱  SVsندیناکن لثم ت دحاوخ نبنچ شیاهموق نایمرد ننمز طسورد کاریز < تمسا اه ۹ 4 ها : ۱  

 دلب !ردوخ زاوآ نانیا .«دنامیمیتابروکنا ندیچزا دعب هکیناهثوخ دننامو نوتیز
 ةهجيازا × دز دنهاوخ ادص ابردزا CAE دوف دنهاوخ مرت هدرک

 + دیا دیج ایرد یاهریزجرد ار لیارسا یادخ هوه مانو قرشم دالبرد اردنوآدخ
 اترسح او متنک اما هداب لالج ارنالداع هک دیش اراهدورس نیمز یاهنارکزا

 ا تد ناراک تن : اخ كيزرو تک ابخ نا رک تنایخ ه نمرب یاو هاترسح او

 دش دهاوخ عقاوو * تسا وترب مادو مفخو سرت نبمز نکاس یا *دناهیزرو
 یک تیر داتفا دهاوخ نج E زا هکره 3

 ٭ دښابیم لزازتم نیمز یاهساساو نش زاب نّیلع یاههنزور هکاریز دش دهاوخ ما ما
 چ تسا هتنک ریتم تدشب نیمزو هیشاب مزا اما نیمز ه 5 نکنم لکلاب نیمز

 شهانکو كر تسارو پچ نابهیاس لثمو تسا نازیخو ناتفا ناتسم لثم نیمز
eکاکا ۱ هداتفا سپ هاش  SSناردو ٭ تساخ رب , دها ری  

 7 ناشیا دنلب ناکمرب ارنافیرش هورک دنوآدخ هک دش دهارخ عقاو زور
 اج دنهاوخ جم 5 جرد ناریسا للثم ناشیاو + داد دهاوخ ازس ورد ار

 ٭ دش دنهاوخ ںییلط ناشیا رابسب یاهزورزا دعبو دیدرک دنهاوخ هتسب نادنز ردو



 ۳1 و۳۵ بن هایعشا باتک ۳۱
 سس

 فا نویهص « هوکرد تویابص هوهب هکاریز تشک دهاوخ اوسر باتفاو لج « 3 ۳

ee ۰ 

 دون دهاوخ دش لالج اب رخ شرر یر ملشروا
 مجنلو تسبب باب

 یاهراک ریز موکیم دمح ات مانو ماوخیم حست ارت سپ یتسه نم یادخ وت هوهب یا
 ةي قو هدوت ا هکنوچ .تسمآ ی یتسارو تناما وت مدق یاهریدقلو درک بیت

 نیربانب *ددرکن انب زکرهو دشابن رش هک ارنابیرغرصقو "ینادرک هبارخ ارنیصح

 کنوچ  دیسرت دنهاوخ وتزا هشېپ متس یاهم ةبرقو دنیانیم دیجن ارت ماظع موق
 نافوطزا ايمو یدوب هعلق ناشیا یت نیحرد نانیکسم ةهجمو هعلق ناریتف یارب
 یاغوغو دوبیم راویدرب نافوط لثم ناراکمتس خفن هکیماکنه یرکزا هیاسو

 رک لثم ناراکمتس دورسو 1 یهاوخ ورف كشخ یاجرد یبرک لثم ارنابیرغ
 یتفایض ابموق هه یارب رک نیا ارد توبایص هوهیو چ دک دهارخ تسپ ربا هناسزا

 یاهیارشزاو زغمرپ ذیاذلزا هنپک یاهیارشزا یتفابض ینعب هدومن دهاوخ اپرب ذیاذازا

 هک ار یرتسو تس | هدرتک اهموق یارب هک ار یثوپور هوک نیا رد و + افصم نیک
 تخاس دهاوخ دوبان دابا دبا ات ارتومو + درک دهاوخ فلت دناشوپپم اراپتما عیمج

 ت E راعو دوم اد كاپ زر رو هوه ا

 نیا هداد دهاوخ تاج ار امو ر جن تسا ام یادخ نی و

 × دش مهاوخ نامداشو رورسم وا تاجنزا سپ ماهدوب وا رظتم هک سا اد

 لایاپ دوخ ناکمرد باومو تفرک دهاوخ رارق هوک نیارب دنوآدخ تسد هکاریز
 نایمرد اردوخ یاهتسد واور +دوشیم لایاپ هلبزم هاک هکنانچ دش دهاوخ

 رورغو دیانکیم اردوخ یاهتسد ندرک انش ةهجم هکیروانش لثم داشک دهاوخ نآ
 مخ ار تیاهراصح دنلب هعلقو × دین ادرک دهاوخ تسپ شیاهتسد یاههلبح اب اروا ۲

 ...بوب 39

` 



 ۷ ۲۲ یبن ءایعشا پانک

 ع تسا ات دینانکب اراهزاورد *تسا تاجن نآ راصخو اهراوید هک هتسا ا
 یهاوخ هاکن لماکیتمالسرد ارتبان لد *دنوش لخاد دنرادیم ءاکن ارتناما هک ۲

 های رد هکنوچ داق لکون هک ات دنوآدخررب + دراد لکوت وترب هکاریز ه تشاد

 رېثو هدروآی وز دنکاس اهیدنلبرب هک اینا اریز * تسا ینادواج عرض هوهب ه
 زنا اهباپ + دزاسیم ناسکی كاج اب هنخادنا نیبزب ارنآ هدزادنایم ریزب ارعفر
 نالداع قیرط *نانیکسم یاهمدقو ناریتف یاهیاپ ینعی ءدرک دهاوخ لایاب

 سپ ٭ تخاس یهاوخ راوه ارنالداع ینیرط یتسه میفتسم کوت د یا هتسا تماقتسا

 کد مساب ام ن راجو چ ات قیرطرد دنوآدخ یا

 دوخ حورب و ه متسه وت قأتشم دوخ نات اعم هاکنابش ۶ تسا قاتشم وت 4

 نوکسم ت کس دیآ نیمزرب وت یاهیرواد هکیماکنه اریز « ۰ میم ارت موردنارد
 «تخومآ .دعاوخن ار تلادع دوش مرت ربرشرب دچره تخوم طهاوخاار تلادع ۰

 یا جدی نهانم اردنوآدخ لالجو دزرویم ترارش ناتسار نیمزرد ۱

 یارب ارت تریغ نوچ نکیل هدننییف اما تسا نش هتشارفارب وت تسد دنوآدخ
 یا + درب دهاوخ ورف ارتانشد زین شاو ءدش دنهاوخ لخ دننک هظحالم موق ۳

 اب یارب ژینارام یاهراک مات کاریز هدومن یهاوخ نییعت أم یارب اریتمالس دنوآدخ

 وتب اما هدنتشاد البتسا امرب وتزا ریغ نایاقا ام یادخ هوهب یا +ةدروآ لصب ۴
 دندیدرک اپل ایت هدش دنهارنن ننزو ذندرم ناشیا × درک مبهاوخ رکذ ارت مس طتف

 وخ ارناشیا رک ماو ینخاس كاله هداد ازس ارناشیا نیربانب «عساخرب دنهاوخنو

 «یداد لالج ارنتشیوخ هنخاس دیزم ارموف دنوآدخ یا یدوزفا ارموق *یدومن

 > < ےل

 ك ےس

 ارت ینت نیحرد ناشیا دنوآدخ یا ٭ یدینادرک عیسو ارنمز دودح اتو ٩

 لثم + تر دنهاوخ هینخ یاهاعد نام بیدأت ارن اشیا نوچو هدییلط دنهاوخ ۷

 هتک دای دوخ مالزا هتفرک ازوا دردو دشاب ندیئاز كيدزن هک هلماحب نز

 تفرک ارام هز درد نش هلماح + مته وت روضحرد دنوآدخ یا زین ام نیچه ۸
 نکس عبر نانکاسو «مدروأی روب تاج چه نیمز ردو «مدیاز اردابو

 یا «تساخرب دنهاوخ نم یاهدنجو دش دنهاوخ ننز وت ناکدرم + دنداتفین ۶

 «تسا ټانابن میش وت میش هکاریز هدینان مرت هشرادی دیکاس كاخرد هک امش
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 سو سچ

 ۳۷ بن ءایعشا باتک ۱3۸

 یار دیایب نم موق یا +دکفا دهاوخ نوربب اردوخ ناکدرم نییزو

 دنا ارنتشیوخ هدیدنبب شیوخ بفعرد اردوخ یاهردو دیوش لخاد شیوخ
 نوری دوخ نراکمز 2 دنوآدخ كنبا اریز × درذڪکب بضغات دیک ناهنپ هوم

 ا یاهیوخ نیمز سپ هدناسرب ناغیاب ارنیمز نانکاشناهاک یازس نت

 ٭ دون دهاوخت ناهنپ رکب ید ار شیوخ ۳ تخاس دهاوخ فوئکم

 مهو تسبب باب

 ى ا ر ج 1
 ناو ارناتایول ورزیت رام نا دوخ جحش ِ تش ریشم دنوآدخ زور ا

 ج السا ایراد رد هک اراهدزا ساو داد دهاوخ ازس ارناتایول نيچ ر

 ار مسه هره کنم بد اب ی هش ناتسکات نا یارب زور نارد

 ادام مانیم ینابهاکن ارن ا یا مارا ا هقیقد رهو ادب کو

 فدای es ه مرا دن شخ + دناسرب ررض ناب یددسا

 نما اب ات دشیم كسقم نم توثب اي 4م فی ازوسیم اب اب اراه هدروآ مو اار ۳

 کارش دز ارش تنيا مایارد دونم ص ما ابو دنکب ےس

 .دنهآوخ رپ هويه ا رنوکسم جبر هکور ناشیاو E دكهاوخ دا هنگ

 دوو روطب کش !هتفکب ای: هدندزا ازوا نارگید کیر وظب دز اروا اي" + تخاس ۷

 7 یدوغ هضراعم یو اب هزادنآهب ی ا رود ار ۱۰ نوچ از دا مک 5. یو نرالوتقم

 نیا زا بوقعی هان نیربانب تیم ند ر یر کد ابرو وخوا اروا شیوخ تضس داب اب
 ناڪ ا دا یا امت نوچ ANE 0 هت یاغ و a هانک عفرو مش هرانک

 × دش دهاوخن برب رکید باتفا یاهو مریشا هاگنا زا دنادرکیم نش مرن كهآ یاکتس

 هتشاذک او نابایب لثمو یکسنآ ناو دش دهاوخ درفنم نیصح رېش نا را هکاریز
 فلت ار شیاههخاش نییاوخ ناردو لی رچ دنهاوخ اههلاسرک اجنارد هدش دها رخ

 نواز سپ a دوش كشخ شیاههخاش نوچ + درک دنهاوخ

 ۳ هی رفا اذ دنتسه مربی موق ناشیا هک آری اریز ه دینازوس دنهاوخ | را ا

 نا اردو ٭ درک دهاونن تننش ناشیارب ناشیا قلاخو دون ده اوخن مرت ناشیارب

 دهاوخ ارهلغرصم یداو ات (تارف) رهن لیسزا دز ءادخ دخ هک دش دهاوخ عفاو زور



 ۱۹ ۲۸ ین ءایعشا باتک

 عقاو زور ناردو × دش دیهاوخ هدرک عج یکی یکی لیئارس ا ۳
 ج

 ةنارو روشا نیز ن دش کو دش دهاوخ هنخاون 4 كرزب یانّرک هک دش دهاوخ

 ملشروا رد ینعب سدنم « هوکرد اردنوآدخ و هدنآ دنهاوخ رصم نیمز ناکدش
 دون دنهاوخ تدابع

 ته و تمسای با

 رسرب هک «کو رب ز «درمژپ ۷3 مارفا ن نارا کک جاترب یاو ١

 ۵ :دراد | اناوتو رواروز مس كنیا ٭ تسا بارش نابولغم روراب ٌیداو ۲

 روزب ارت راب :رس رواروز یاهبا ليس دننامو كلم نافوطو دیدش كرکت لئم
 n 5 مارفا ن اک جاتو + تخادنا هل نیمزرب ۴

ESکو وابي ةد کپ  Eتب تا  

 لالج جا شیوخ موق يتب ةه e هوهب زور ا وو ا درو ار

 یخ ائر نا کینانا یارب فاصنا حورو رک دوب کک اچ شفا 1

 زین نانیا نکلو "+ (دوب دهاوخ) دننادرکبمرب اهزاوردب ارکنج هکین انا یارب ۷
 بن مو نهاک مه هدناهیدرک هتشکرس تارکس زاو دنانش بارش زا

 دنانش هتشکرس تازکسم زا هدنانیدرک نیعلب بارش ز او دانش هارک تارکسم زا.

 نئزا اهضس هه هکاریز .+دناهتنک توهم یرواد ردو دناهیدرک ءارک ایور ردو ۸

 اررابخاو تخوما دهاوخ تفرعم ارمادک + تسا حنان یاجو نیدزکرپ تساجنو 4

 رع لنا رش ۱ ی هتشاد زاب ؛ ریشزا هک ارینانا هن ایا ءدینامف دهاوخ هک هب

 ناو یدنا اجا نوناقرب نوناقو نوناقرب نوناق رب کحو کحرب ح کاریز ۰
 دهاوخ کت موق نیا اب بیرغ نابزو کلا یاہل اب هکاریز »۲ دوب دها رخ یدنا ۱

 ,دیزاس عرتسم ارناکدش هتسخ سپ تسا نیه تحار تفک ناشیاب هک دوم ۳

 رب مح ناشیا یارب دنوآدخ م الکو  دنونشب هک دنتساوخ اما تسا نيه نازل ۳

 2 دهاوخ یکدنا اجتاو یدنا اجا نوناقرب نوناقو نوناقرب نوناق محرب محو ۱
 نیربانب  +دنوش راتفرک هداتفا مادبو دندرکر سکنم هداتفا تشپهبو فوم ۶ ون



 ۲۸ بن ءایعشا باتک 1.4.

 سپ ماش ناتساده هیواه ابو مماهتسب دع توم اب دیا هتنک هک اجنازا + دی وتشب ام

 مدوخ دوخ یایلم ار اهغورد هک ریز دیسر دها وخن اب دوك کال ائ نوچ

 كنيا انک نیل هرم هوا سایبری + ملخاس روتسم رکم ریز | ا

 کم ساساو اهنازک ةيواز تاتو هدومزا ثكنس ینعی مداپب یداینب كنس نوییضرد

 ارتلادعو ۰ نایسیر تا × دون دهاوخن ليج وان نایا هکره سب ۷

 اب اش دېعو »درب رب دهاوخ | اررتس ااو فر دهاوخ | رغورد یاجطم كرکتو وزارت ۸

 هنایزات نوچو دنام دهاوخن تباث هواه اب اش قانیمو دش دهاوخ لطاب توم

 راتفرک اراش درذکب هک تقو ره *دش دیهاوخ لاءاپ ن ا اش درذکب دیدش ۹

 0 زور رد مه دادماب ره کاریز تخاس دهارخ

 ص

 یک هکنازا ٩۱ تس ازت هاتوک رتسب هک ریز یتیم و ایا 9۹

 ارز *دناشوبب ارنتشیوخ یمک هکنا زا تسارت كنت فا و دوش زارد نارب ۲
 نوعبج یداو رد هکنانچو تساخرب دهاوخ بن مصارف هزکرد هکنادچ دنوآدخ

 لعو دروا اس اردوخ بی راک ینعی هجرت رک ات دش دهاوخ كانمشخ (دوغ)

 ادایم دیئانم ءازهتسا ih دن اسر ماجن اهب | ارشیوخ بیرغ لع ینعی شیوخ ۳

 وااو دنوادخ بناجز کز تکاله ایز ددرک رک اش یاهدتب

 مالک تش هجوتمو aa ارمزاواو رک شوک + مادینش دیایم نیمز ییاترب ۲
 تقو هه ایاو دک و ن وو زور ههر کزرب ابا × دیئان عایتسا ارم ۳

 ارزینشک کا راوش ارشیور کنا زا دعب ایا × دیانیم راوهو دناکشیماردوخ نیمز 5

 ارزو نبعم یاجرد اروجو اهرایشرد ارمدنکو دناشفاین ارنیزو دشابین

 × دهیم ملعت ارواو دزومایم یتسارب اروا شیادخ هکاریز ٭ دراذکین شدودحرد ۲۳

 کلب ددرکی ٤ نینادرک نزرب 1 هبارع خرچو دوشي نییوکزيت نودرکاب زینک هکنوچ ۷

Aی ما هکاریز قشم درا مي ی دوشم نیناکت بوچ یزو اسد  

 هریک انا دنادرکب نارب | ردوخ نابساو هبارع خرچ دنچرهو دنکیف یبوکنمرخ
 رداص تسا ةکحما مظعو یاّرلا بیع هک تویابص هوهب بناجزازین نیا +دنکیف ٩
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 ےس

a ما 

¢ 

 ۳۹ ابدا تاک
 و

 من و تسيب باب

 دم لار لات دو ھار دق راھ ک ق از سام از ا

 یرکهحونو مامو تخادنا ماوخ ین کتب ارلیشیرا نمو ررد اهدیعو دیک

 هدز دا فرطرهب وتربو * دوب دهاوخ لییرا لثم نم یارب او دوب دهاوخ

 نش نکناریزبو ٭ تشارفا مهاوخ وترب اندو دون مهاوخ سداح اههرابب ارت

 ااا در دهاوخ تسپ رخ تر ایمزا و مالکو دراو لکت نیز زا

 اما * درک دهاوخ "مر مرمر ر رابغ نایمزا وت نابزو دوب دهاوخ نج زاوآ لثم نیمززا

 دد هک ہک داب ناکا نس هورکو دش دنهاوخ مرن درک لث ٹناتمشد هک

 هلزلزو دعر اب تویابص هوهب بناجزاو ٭ دش دهاوخ عفاو ةظحرد ةتفب نياو

 ٭ دش دهاوخ شسرپ وت زا كنزوس شن و نافوطو دابدرکو مظع توصو
 ةعلقربو وارب هکینانآ ي سراب هکییاهتما مان تیعمجو

 » دش دنهاوخ بش یایورو باوخ لثم E كنتب اروأو دنیانیم هلتاقم یو

 تسا یھت وا مش دوش رادیب نوچو دروخ هک دنیبیم باوخ هک هنسرک ن لثمو

 زاد شم كب ارو وغ رای نوه ر رھ با هک یا ار هکر ےک

 دننکیم كنج نویهص هوک اب کیاتمآ تعامج یان نیمه دشابیم یهدشم شاجو
 تسم ناشیا هدیشاب روکو دیرب عتتو دیشابریشو دیک كنرد دش دنهاوخ

 اشرب دنوآدخ اربز * تارکسمزا هن اما دندرکیم ناوتو بارش زا هن نکیل دنوشیم
Aیاسّورو ءایناو هتسا هتسب اراش ناشچ نیادرک ضراع ارن کنش باوخ  

 مولخ راموت مالک لثم اش یارب ایور یاو * تسا هدرک بوت ارن :ایئار ینعی اش

 اوا او ناوخ ارنا د کک داد دا ند اک کیک اک تسا نیدرک

 E 2 داد بنا دن چیر کک ل اتم ات مونخ هکنوچ غاوتیف

 موق کک کش دنا دو . مادیف نالناوخ دیک درو

 اردوخ لدا | دنی نیم دیگ ارم نشیوخ یاعبلبو دنیوجم بّرقن نچ دوخ ناهدزا و

 × دنا هخومآ ن کک یک تاک

 ا ا مار ا کاج ایر یک اکا جنر ای
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 ۱. ئ اشا ۳ ۳315

 هکیانارب یاو  *دش دهاوخ روتسم ناشیا نایبیف مفو لطاب ناشیا نایبکح 0

 یدراترد ناشیا لاعاو دنکیم ناهنپ ییعرایسب دنوآدخ زا اردوخ تروشم
 رو یا هل ار اما هک تشک و دیک هب ار اخ کک کشک فیکس و دانم ٩

 95 مناص هرابرد عونصم ای دوش بوسحت لک لمم رکءزوک ایا هزیچره ناکدنک
 ۳1 + درادن مف کا کک نش وطاف دم تر ايو تسا هنخاسن ارم دیو ۷

 کد ن ناتسوبو لدی ناتسوبب نت هک دش 9 عقاو نامر اد5

 ناروک ناشچو دیش دنهاوخ ارباتک ک مالک ن اركز ور نا ۱۱ ۸

 دیزم دنوآدخ رد اردوخ نامداش نایبلحو + دید دهاوخ ییراتو تساط نایمزا ٩

 هک ریز × دون دنهاوخ دجو لیئارس | سودقرد ¿ نامدرم نانیکسب و درک د نهاوخ ۳.

 عطقنم ترارش ناوزیو دش دنهاوخ مودعم ناکدننک ءازهتساو دوبان نارکمتس

 داب مرج ین ارناسنا هک «دیدرک دنهاوخ ۳۱

EES ۳ارههاربا هک دنوادخ نیربانب ی اس  

 ح نوقحب ا هک دیوکیم نینچ بوتعی نادناخ ةرابرد تسا هداد هیذق

 هک اردوخ نادنزرف نوچ هکلب * دیرپ دهاوخغ رکید شا هج كنرو دش دهاوخن ۲
 دنهاوخ سیدنت ارم مسا ناشیا ءاکنا دنی شیوخ نایمرد دنشابیم نم تسد لع

 ٭ دیسرت دنهاوخ لیئارسا یادخزاو درک دنهاوخ سیدفت ار بوقعی سودقو دوک

 + تخوما دنهاوخ ارمیلعت نادرعتمو دش دنهاوخ مخ دنراد یارک حور کیناناو ۳

 ا ۳۹
 نسزاهن نکیل دننکیم تروشم هک زنا هنتف نارسپرب یارک دیو تنوادخ

 ورف یارب هک »دنیاغن دیزم هاکرب اراک ات نم حور زا هن نکیل دندنبیم دعو ٣

 دنرکیم هانپ نوعرف تّوقبو دنیانیف لاوس نم ناهدزا اما دننکیم تیزع رصب ندش
 "ییاوسر رصم ةياسب داتعاو تلاخ نوعرف توق اذل + دنراد داتعارصم هیاسبو

 سیناحهب یو نایچیاو دنتسه نعوصرد وا ن نارورس هکاریز +دوب دهاوخ اش ۽
 هک دش دنهاوخ لڅ دنرادن نیاف ناشیا یارب هکیموقزا ناشیا که +دنالیسر ه

 + دوب دنهاوخ ناشیا یارب زین یئاوسرو تلاخ هکاب یتعفنم هنو تنواعم هن

 ےب

 ہے



 ۱۳ ااا تاک

 دساو هدام ریش اجنازا هک قیضو كنت نیمز نایمزا « یبونج تومیهب ؛رابرد و

 اردوخ ی اهنکو ناغالا تشپرب ارشیوخ یزکناوت هدیايم تنرپ نیشنارامو فاو

 a e نارام DN دَر ی

 دچ دنا ۹ ۳ ۳ 0 3 تزاس موقرم mez یسیونب ۳ نا

 تعب مش دنهاوخنهکینارسپ « دنشابیم وکغورد نارسپ و زیکناهنتف مّوف نیا هکآریز
 ام یارب هک ءایبناهبو دیکم تیور دنیوکیم نایئارهب هک دنیا عاتسا اردنوآدخ

 فرغم هارزا + دیک توبن دیاکبو دیئوک اب نیریش نانخس هکلب دیئان توبن یتسارب
 نیربانب *دیزاس رود امرظنزا !رلیئرسا سودقو دان زواجت یبرط زاو دیوش

 داسفو لظربو دیدرک كرت ارمالک نیا امش هکنوچ دیوکیم نینچ لیئارس | بود
2 
 ےس

2 

1 

١ 

 ر ا قم ی اری:هاگ نیا ةه ز ا چ هکت نآ نارب , هدرک داتعا

 REE ةا اد اار و سست ا د راویدرد هک نداتفا هب

 اباحم یب هک دوب دهاوخرک هزوک هزوک ییتسکش لم نا کی و دهاوخ
 نشا دابا نادنتاز زا شا نتفرک ةه " هراب شیاهراپ زا اک دوشم درو

 نینچ لیئارسا سودق هوهب دنوادخ اریز + دش دهاوخن تفای ضوحز زا با

 اما داتعاو تحار زا اش تّرقو دیتفایم تاجن ما تباناهب دیوکیم

 ابساربو درک دیهاوخرارف اذپا کیم رارف نابسارب هکلب ین دیتنکو دج دیتبناوخ

 ِِ رازه +دش دنهاوخ ورزبت اش ناکدنک بقاعت اد موشیم راوس ورزیت
 لفرب یوس لثم ات تخ رک دیهاوخ رفن خب بيهن زا اشو درک دنهاونخ رارف رثن كي

 تفار اشرب ان دشکیم راظتنا دو ادد بیس نیاز اوج دام قاب 7 و وک

 « تسا فاضنا ید هکنوچ دیامرف مر اشرب ات دزیخمرب ببس نیاز و دیا

 شرو رد نویهصرد موت کاریز ذ × دنشاب یو رظعتم هکیناکه لاعاشوخ
 درد رک دهاوخ مځرت وت رب تدای رغ زاو و درک سارغ 4ک رغ ا

 ا ۱ ارامش دنوادخ دنچرهو × دون دهاوخ تباجا ارت ات دونش نوحو

 ا هکلب دش دنهاوخن ینفه رکید راب ت الا ته و

 تسا نیا هار کا هک دینش دهاوخ وت ترا ارم تاپشکو + دید دهاوخ
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 ۴۱ بن ءایعشا باتک ۹4

 خر یاهتب ششوپو + یدرکیم پچ ای تسار فرطب هکیباکنه اب كولس نارد 7

 لثم اراناو تخاس دیهاوخ سخن اردوخ یالط "تیشارت مانصارتسو | ار شیوخ قن

 ارشیوخ نیمز نا بو + وش رود تفک ی ماوخ ناب هتخادنا تر ۳

 دهاوخ ناوارفو زغم رپ او داد دهاوخ ارتنیمز لوصحم نانو ییکیم " عرز ن

 هک تناغالاو ناوکو + دیرچ دنهاوخ حو رود و یشاوم نامز نار 2

 1 موجواو لابرغ اب هکار ایا یا هم اد ایا او

 بآ یاهبوجو اهرم داتفا دهاوخ نا رد اهجرب هک مظع راتشک رور ردوو رو ۵

 یکتسکش دنوآدخ هکیزور ردو * دش دهاوخ یراج عفترم لت رهربو دنلب هوکر هرب ۷
 کای ییانشور لنم هام اور دهد افش ارن ا دوخ موق

 ما كنيا ٭دوب دهاوخ زور تفه "انشور لث نادنچ تنه با ینانشورو ۷

 منخزا رپ شیاهلو ظیلغ نوتسردو تنزوس دوخ بضغ رد فای رود یاجزا دنوآدخ

u Aهکنآ ات دریم ندزکب ات راترسرپن لثم و | هخفثو ا نارو ا  

 یدورس ِِ a ا e ا 2

eدو )رخ آل الج واتر دا نر نوا دک رک نزاو  

 3 دنوآدخ زاواب رو ی بتا او رک یاکنسو 3 ۷

 یوب دنوادخ هک اضق یاصع برضرهو ۴ دز دهاوخ اصع اب ارواو دش دهاوخ ۳

 دهاوخ هلتاقم نرو ب یاکتج ابو دوب N REE اب درو تن اوخ
 ها ا كيد هدامآ هاشداپ یارب و نش اهم لبقزا قوت ریز + دوم 0

 لیم دنوادخ ةف و تسا رو شآ بر ِِت و

 کیو یس باب

 اههبارع ربو دنیاغ هکت نابساربو دنیا دورف ر صب تسناعا ةه هکینانارب یاو |

 سودق یوسب اما دننکلکوت دنا ئوق رایسب هکورناز ناراوسربو دنریثک هکورناز



j.10 E بانک 

 ا نلر ب > دضب و جست اردوخ ن

 دنوآدخو حور هنو دندسج ناشیا نابساو ادخ هنو دننأسنا ن ی + تساخرب

 ات اروش هدرک تناعاو نازغل ارهنک تناعاو دکیم زارد اردوخ تسد

 تسا هتفک نینچ ن دنوآدخ اریز +دش دنهاوخ كاله ناشیا یودره نینادرک
 یورب نانابش هورکهکیماکنه دیانیم شّرغ دوخ راکشرب نایژ ریشو ریش هکنانچ
 هره ناچ درو این وف رس ناشیا یاغوغزا دیسرت ناشیا یادصزاو دنوش عج

 ناغرم لم × دیا هلتاقم ع OE هک ئار دا ی ل ور ر لا

 هدرک تیامحو دون دهاوخ تیامح ار ملشروا تویابص هوه نانه دنشاب ن ناریطرد

 لیئارسا ین یا + داد دهاوخ صالخ هتشذکرد غ نازاو تخاس دهاوخر اگتسر تا 1

 زورتارد کاریز + دینا تشکزاب دیانیزرو ناب ایصع تیانیب یورب رب هک سکتا یوسب

 هاک ةه راس اش یابتسد هک اردوخ یالط فاو مرقن یاهتب AR مادکره

 دنا اشارا هک یریششب روشا هاگنا + دون دنهاوخ كرت تسا هنخاس شیوخ

 ريشش زا واو تخاس دهاوخ كاله اروا دشأبن ناسنازا هک ینیتو داتفا دهاوخ

 2 و تا و ا ضو + دش دنهاوخ راذک جارخ شناناوجو تخنرک دهاوخ

 نوییصرد وا شنا هک وه هوهی هدیدرک دنهاوخ توهبم عزا شنارورسو دش دهاوخ
 فک ازت یا ی تن ردوو

 مودو یس باب

 كنهاوخ ینارکح فاصناب و ادا ااا دوا

 دلو هدوب دهاوخ نافوطزا یششوپو داب زا یهاگهانپ لثم یدرمو »درک

 هدر فرخ ترآ ب زد انکار تلنفخ یاجر روا یی

 < درک دهاوخ وک یا اهشوکو دش دهاوخن رات ناکدننیب ناشچو

 دجاوخ 0 مالک اکلآ نلیزو دیمپف دهاوخ اتفرعم ناکدنب اتش لدو
 هتنک بیج 8 RE دش دهاوخن a درمو * تفک

 لج ارترارش سشلدو دش .دهاوخ كتم تمالب مئل درم ر + دیدرک دهاوخن



 ۲۸۳ سن ھا تاک 4

 اک ناج و دیوکن خم تلالضب دنوآدخ دضب هدروآ امار فن ات دروا دهاوخ

 ج ریادتو تسا تشز زبت ملا درم تالا × دیان رود ارناکتشت باو دک یھت ۷

 تو ناسا مکمل خون نانضب راک اید
 × دش دهاوخ رادیاپ مرکبو دیانیم هنایرک یاهریدن رک درم اما د دنی کیم ۸

 شوک ارم نخ نيا نارنخد یاو دیونشب نارا هتساخرب نمطم نانز یا ٩

 تش دیهاوخ برطضم یزور دنچو لاس كي زا دعب نیا نارتخد یا +دیرک ۰

 نانز یا + دوب دهاوخن اههویم نر و و عطف روڪنا ندیچ هکورناز 1

 ا دیوش هنهرب نک ارسابل هدیوش برطضم نیا نارنخد یاو دیزراب نمطم

 + دز دنهاوخ هنیس روراب یاهومو دنسیلد یاهدعرزم یارب * دیدنبب دوخ نایمرب ۲
 ی وچ و OT دهاوخ سخو راخ نم موق نیمزرب ۳

 هاکنابثیدو لت لفوعو كورتم رومعم رهشو ا هک اریز چ« رخام 1٤

 ا » دش دهاوخ لدبم دبأب ا اههلک عترمو یثحو نارخ جزنت لو عابس“ هتک 5

 ناشر درک لدم ناتسوبب نابایو دوش هلخعر امرب نل یلعازا حور هکییامز

 ادق دش دهاوخ نڪاس نابايب رد فاصنا هاکنا * دوش بوسحم لکنح ۱5

 اب متر ةتنو یتمالس تلادع لو + دیدرکدهاوخ مقم ناتس 2

 نیم نکاسمردو یتمالس نکسرد نم موقو ٩ دابالا دبا ات دوب دهاوخ نانیطاو ۸

 دهاوخ لر لکج ندنآ دورف نیحو دش دنهاوخ نکاس یارآ یاهلزنمردو ٩

 دیراکیم مت اهبا ةهرب هک ایش لاحاشوخ »داتفا دهاوخ لنسا ةکردب رهشو دیراب ۰
 × دیزاسیم اهر ارغالاو واک یاهبایو

 مّوسو یس باب

 oP » دندیزرون تنایخ وت اب هکیراک ت نایخ یاو یدشن تراغ هکر کتراغ یا وترب یاو

 د 0 ااو دش یهاوخ تراع یدد سو مانا هب ارتراغ هکیماکنه

 EE ا 2 * دزرو E ید بس ۳

 7 ې دش دنهاوخ هک ای E E نوجو اپوق ا



 ۱۹۲ د افا تیک

 دیییج دنهاوخ ناربو دنیانیم عج ناروم هکیروطب درک دنهاوخ حج ارایش تراغو ع

 0 ا ناد لج ار کک وزد از دشابیم ل ام نوا دخ × نر جم اف هکیررطب

 تکحو تاج ناوارفو × تخاس .دهاوخ ولم تلادعو فاصنازا ارنویهصو 7

 چ دوب دهاوخ وا هنیزخ دنوآدخ سرتو هدش دهاوخ وت تاقوا تماقتسا تثرعمو

 هیرک راز راز یتمالس نالوسرو دننکیم دایرف نوریب رد ناشیا ناعاج كليا ۷
 هتسکش اردهع «دندرکیم فلت نایرذک هارو دوشیم ناری اههارءاش .:دنیانیم ۸

 نیهاک ناک 9 ْنیمز +تسا هدرکن انتعا نامدرپ هدوم راوخ | راهرهشو تسا ۹

 ناشابو كش ناب ايب لثم نوراشو تسا نیدرک فلت هتنک لج ن نانیلو تسا نش

 اردوخ لاحو مزیجرب نا هک دیوکیم دنوآدخ دب دنا هختر ار دون یکم لگو
 ۳ هاگزا اشو + دیدرک مها وخ لاعتم نوکاو مز ارفايمرب 8

ê, E ITهتخوس کلها لقم اسوقو رج دینازوس .دهاروخ ار اشک تب  

 کا یا + دش دنهاوخ ددرک لعتشم شتازا هک نش عطق یاهراخ دننامو ۱

 ارب تور دشاسم لحن اع یاو متعب جدیت کیت تنا فاه ور و

 < كسا , هتفرک .ورف ارناقفاحم_هزراو جسر دنا نوي هرد هکیناراکهانک * دینادب ۶

 هک ابزا تسکو دش دهاوخ نکاس كنزوس شتارد هک امزا تسیک (دنیوکیمو)
 تماقتسابو دشاب كلاس تفادصب هکنا اما ب دیدرکدهاوخ نکاس ینادواج یاهرانرد

 شوکو دناشنیب هوشر نتفرکزا ارشیوخ تسدو دراش راوخ ارظ دوسو دیا اک

 + دنک مهرب اهیدب ندیدزا اردوخ ناشچو ددنبب یزیر نوخ یاغصازا اردوخ
 وا نان ءدوب دهاوخ اه مص ذالم وا یاععو دش دهاوخ نکاس دنلب یاهناکم رد وا ۳

 دهاوخ شیابیز رد ارهاشداپ تناشچ ٭دوب دهاوخ نیا وا ا دش دهاوخ هداد ۷

 دش دهارخ فوخ نا لد +تسیرکن دهاوخ ارنایاپ یہ نیمزو دید

 تسا ایکو (جارخ) " ننک نزو تسا اکو ننسیون .تسا ا (تنک یماوخو)

 هک ارنابز لاو دینش یناوتیف هک ات زاوشد موقو هشېپ متس موق + اهجرب تراش ۹
 هام ار نیت تر ی »دید شارح رکید اب ا نا ٣

 دور لقتم هک ارمیخ ینعی دید دهاوخ اریتمالس نکسم ملشروا تناشچو ها

 دنوآدخ اجنارد کلب «دوشن هنجسک شیاهبانطزا مادکچبهو ددرکن ننک شیایخو ۲)

 0 ص

A ےس 

 ےس



 ا باتک ۹۸

 3 2 هک دوب عو یاهرهنو 1 یاهیوج ناکم ام یارب لالجماوذ

 ریو زی نازا كرزب ةنیفسو دش دهاوخن لخاد اهوراپ ی تشک ۳

 تسا ام هاشداپ دنوآدخ «تسا ام لنهد تعب رش دنوآدخ دخ ه تسا ام رواد دنوآدخ

 تسناوتن اردوخ لک د 1 داد دهاوخ تاج ارام سپ ۳

 نراکلو دش ۳ ابسب تراغ هاکنا دیانکب تسناوتن ارنایدایو دراد کی

 نارد کیموق هاکو متسه راب هک ت دما ٭ دندرپ ارتمینغ ۳۹

 + دش دهاوخ نیزرمآ دشا نکات

 ۱ مراهچو یس باب

 نا ناهج هدیان افصا اموق یاو دیونشب اد کلیدزن ما یا

 اقرب دنوادخ بضغ هکاریز ×دشابرداص نازا هچرهو نوکسم ۳ ۳ ا
 لنتب هدرپس تکالهب ۳ تسا ناشیا یاهرکشل عیجرب یو مخو ایت

 ناشی یاهثال تنونعو دنوشیم تکفا رود ناشیا ناکتنکو + تس | ءدوم ملست ۴

 دنهاوخ مزا ناسا 2 رکشل اغ و +: ددرکیم هنخادک ام رک ناشیا نوخ زاو + هات ره
 تشک دنفاوخ هدرمزپ نارکشل اَ و هدش دهاوخ نی راموط لم ن جا ساب

 نم زینش هکاریز در یجنا تخرد زا سران ٌءویم لثمو دزیرب وزا كرب هکیروطب 8

 یرواد یارب ِنس بوضغم موقربو :مودارب كنياو هتسا نش پا ارس ناتا زف

 نوخزا ینعی تسا ES نش نوخرپ ا + دوشیم لزان ان 4

 عدد تسا یابرق هرطبرد ۱ e ریز ه :اهجوق 9 ا اهزبو اه عرب

 ناولک اب اهلاسوکو داتقا دنهاوخ ام اب شحو ناواکو + مود نیمز رد ی ویظع ۷

A۳1 رب دش دهاوخ هبرف هیزآ ن ناشیا كاخ نش باریس نوخزا . ناشیا نیمزو  

E ۹عیاهرهنو دوب دهاوخ نویی یوعد ةهجم تبوتع لاسو انا زور  

 + تشک دهاوخ هنزوس زیق شنیمزو دش دهاوخ لدبم تیریکب نآ رابغو ریتبنآ

 بارخ لسن دعب السن ا دهارخ دباب ات شدود نشن شوماخ زورو بش

 ازنا تب راو ات خرد کلب هدکن رذک نارد داب دبا ان یمک هک نام دا

 ییرخ E دش دنهاوخ نکاس ن نارد بارغو موبو درک دنهاوخ فرصت

 ص

 ۰ ےس

 ےس ۱



 ۱۹۹ ۳۵ نیت ءایعشا بانک

iدوب دهاونغ انا رد یک نا فارشازاو + دینک دهاوخ نارب روا لوفاشو  
 شیاهرصق ردو + دش دنهاوخ تسبن ش شیاسور عیمجو دنناوخم یهاشداپب اروا هک ۳

 عرمرتش ةناخو درک نکسو هراخرتشو كسخ شیاههعلق ردو دیئور دهاوخ اهراخ

 ادن دوخ قیفرب لوغو دروخرب دنهاوخ لاغش اب نابایب شوحوو * دش دهاوخ ا
 د تفای دهاوخ یهاکمارا ۱ دوخ یارب نیزک او ۳ انا ردزب تیرفعو هداد دهاوخ

1oیاس ریز اردوخ یاههچب هتسشن ناربو داهن دهاوخ غغ هخاس هنابشآ رای اغا  

 اکا + دش دنهاوخ مچ کک اب اپمکرک اجناردو درک دهاوخ عج دوخ 11

 اردوخ تفج گی دش دهاوخن ۶ انیازا کی دک هعلاطم هدون شیتفت دنوآدخ

 هدرک عج ارایا و ایزو و وومرف مو ۱ ناهد هکاریز تفای دهاوخغ دوفنم

 دون سل نامی اب انآ ةه ارن ا وا تسدو هتخادنا هعرق | یارب واو +× تسا ۷

 ادرس کا5ا دعب ًالسنو اید ادا ربا ےف رام دابا دبا اتو ۳

 تشاد دنهاوخ

 ماو یبا
 دماوخ خرس یک ک لنآ دجوب ارصو دش دهارخ نامداش کلشخ نیسزو نابای ۱

 داف ٹک وش E یداش مت مرتو ی ! ةفوكش × تفکش 1

 ارام یادخ یابیزو هوهب د لالج هدش دهاوخ اطع نیما 9

 + دین ادرک مع ارننزرل یاهوناز و دیزاس وف ارتسس یاهتسد × دوغ دنهاوخ نهاشم ۲
 ب NTE e دیسرتمو دیوش یوق دیئوکب فئاخ یاد 1

 دش دارخ ان ا داد دهاوخ تاج ارامشو دام ىلا تبوتع 0
 شو سج لازغ لم نکیل هاکنا × دیدرک دهاوخ ی نارک یاهشوکو 2

 ارححرد اهرپنو ناف ند اهن هک ریز دا دا هک ابز و دوم دنهاوخ

 دهاوخ ل دبم بآ یاههشچب كشخ یاهناکمو Er + دیشوج دهاوخ ۷

 اجناردو + دوب دهاوخ ینو ابروبو فلع دنباوخم الاغش هکیکسرد هدیدرح ۸

 نوبع نازآ ناسجنو دش هوش رب سقم قبرطبو دوب دهاوخ یتیوطو یهارهاش
 هچرکا دوش كلاس هار نارد کر هو هدوب دهاوخ ناشیا دي نآ هکلب درکدنهاوخن

 نارب رد ناوبحو دوب داوخن نارد یریش بدیدرکدهاوخنءارک د شاب لهاج مه ٩



 ۰ ته

 I اه فاک 8

 »تشک ۶ اا نارب نایجان هکلب دش دهاونغ تفای اجنا ردو دما دهاوخنرب
 ینادواج یشوخو دما دنهاوخ نویهیصهب منرتاب هدون تشکزاب دنوآدخ ناکدش هیدفو
 رارف هلانو غو دا تنها وخ ار یش رخو نیامد اتو هدب دهاوخ ناشیا رسرب

 × درک دها رخ

 منو یس باب
 7۰ منا وسا هاشداپ بیراخس هک دش حقا هاشداب ارح مدراھچ لاسردو

 اواو روشآ هاشداپو دون ریس اراهنآ تمارب ادو رادراصح یاهرهش

 هکرب تأدق دون واو داتسرف مظع فک ات ابقزح دزن ملشرواب کالا

 یاشو دوب هن أخ رظان هک اینا نب مقابلاو هو e هارب یناقوف ۳

3 
 ےس

۳ 

 ناشیاب یقاشبرو ٭دندمآ نوری ف دزن راکن عیاقو فاسا نی خاویو بتاک
 هک اش داتعا ع نیا دیوکیم نینچ روشا هاشداپ میظع ¿ اطلس دیئوکبایقزح هب تنک

 «تسا لطاب نا كنج توقو تروشم هک وکیم + تسیچ دیئانیم لکوت نا نارب

 درون نیا یاصعرب ناه الات سام ES SE تک

 انا هتفر ورف شتسدب دک هکت نارب ینکرکا هک یئازیم لدوت رصمرب یعی مش

 لکوت یورب هکیناکه یارب رصم هاشداپ نوعرف تسا نانچه ه دزاسیم یخ

 هک تسین نا وا ایا مراد لکوت دوخ یادخ هوهیرب هک یئوک ارم رکاو ٭ دنیا
 هک هتک ملشرواو ادوهب هبو تسا هتشادرب اروا یاهعذمو دنلب یاهناکم ایقزح

 را ر رسا )اح سپ » دیا نجس ذم نیا شب

 رخ ES انارب نا ير 0 بناجزا رکا مه دیم وتب بسا رازه

 رطمربو و دیادرکر یهاوخ ارعاقآ ن ناکدنب نیرت کچوکزا یلاو كي یور هن هنرکچ

 نامز : نیارب هوهب نایب ل 9و یو » یراد لک و نارا وسو ع هیچ

 + نکبارخ ان ناو کا یارب نیمز نیارب تسا هتنک 5۱ رم هو | هماتمار نآ تر

 E RSE هکنیا انم دنتنک یتاشبر rz انبشو مقابلا ۱ ءاکنا

 وکتنک دنراصحرب هکبمدرم شوکرد دوهي ن رابزب ام ابو میم ارن ما اریز یناغوکتنک

 کیان :ازجس نیا ات تس ۱ هداتسرف وتو ات م ماقا ایا تنک یقاشبر د یانم

 اردوخ تساجن اش اب ناشیا ات هداتسرفن دناهتسن راصحرو هکینادرم درن ارم رکم



 ۱.۵) ۲۷ یبن ءایعشا تاک

 ادص دوهب نابزب دنلب زاوابو داتسیاب یناشبز سپ + دنشونب اردوخ لویو دنروخم ؟
 دی رکدیم نونچ هاشداپ +دیونشب | ارروشآ ااا مظع ن .راطلس ناس تنک هدز 1٤

 نم هوهیرب ارامش ایقزحو »دیناهر دناوتیف اراش هکاریز دهدن برف اراش ایفزح 0

 اداب تسدب رهش نیاو دیناهر مارح ارام ةا هک هک دیرکنو دزاسن
AS 11وی کنم یهو : داهح ات کار یه دق شوک ایقزجمب  

 درون دوخ رینازا سکرهو دوخ نزا سکره ات دّیا نوری نم دزنو دیک نم

 ناندوخ نیمز دننام نیمزب ارایش مای ات دک دلش ونب درج چ بازا کیو ۲

 دهد بیر ارایش ايفزح ادابم + امناتسکاتو نان نیمزو یشو لغ نیمزب ینعب 1 مروا ۸

 هم ن ا ادکجه ایا هدیناهر هاو رب دل

 نایادخو دنیاک دافزاو تامح ا * تسا لیناهر ی ۱ هاشداب تسدزا ٩

 اهنیمز نیا نایادخ عجزا + دنا نیناهر نم تسدزا ارمرماس ایاو اهک ا ور ۲

 تسدزا ار ملشروا هوهب ان دناهداد تاغ نم تسدزا ارشیوخ نیمز هک دنمادک

 هاشداب هک اریز دن دان باوج جت و هاب هدون توکس ناشیا اما × دهد تاج نم ۲

rی  RRSچ 5 2 1  

 منهو یس باب

 سالپو هدز كاج اردوخ سابل دینش ارنی ا هاشداپ ایئزح نوچ هک دش عقاوو ۱

 حانسو تاک یا6 هناخ رظان مقالاو × دش لخاد دنوآدخ ناخن هدیشوب ۲

 ایقزح دنتنک یوبو « داتيرف بن صوم مآ نیا ایعشا دزن سالپب سلم ارهتھک ۴

 و نارسپ هکآریز تسا تناهاو بیداتو یکنت زور زورما هک د یوکیم نینج
 ی * تسین ندیئاز تنوفو دنا سو 3

 کاری رز انس "و دونشب تسا هداتسرف يح یادخ ندوغ تناها یارب اروا روشآ ها

 دام عرضت دنوشیم تفای هک هیتب یارپ 5 دیامن وت تسا نینش تیادخ هوهب

 دوخ اک اشیاب تا چ لدم ایعشا دزن هاشداپ ایقرح ن دنبو
oےل  



  ofبن ءایعشا باتک ۲۷

 هاشداپ ناکدنب هک ی دیش هکیناخسزا دیامرنیم نيچ هوهب هک دیئوک نیس ١ رفا

  ۴تیالوب تنش یربخ هک متسرفیم یر سرتم دناهتنکر فک اهیادب ارم

 ان ماوخ هلال شدوخ تیالورد ارواو ےک دهاوخ دوخ

  ۸ریز ۳ وع ااغ اپ درک تیک ازم تا
  ۹"یربخ شوک, اشداپ هقاهت هرابرد واو ۲ تس | درک چوک شی کالزا هک دوب نیش

 دنزتنایلا (زای) دییش ارنی !ا نوج سپ تسا نما نورییوت اب هلناتم ةهجب هک دیش

  ۲لگوتواب هکو ت یادخ دیئوکنین ادوههاشدب اقرب × تذکه داتسرف ایقزح

 دهدن بی رف ارت یتیم  e٭ دش دهاوخخ ماست زوشآ هاشداپ تسدب ملشزوا

  1ارا کچو درک ەچ ج اهیالو ةه اب روشآ ناهاشداپ هک نینش وت كنيا

  ۲نم ناردپ کیا انار اوت یهاوخ ییاهر وت او دنا خاس كاله

e دنا رب 
  ۳ره ادابو دافرآ هاشداپو تسا اک تامح هاشداپ دنداد تاجن ارناشیا

 ٤ا دناوخ انا هتفرک ن اپا تسدزا اریونک اتو ٭ وعو عنیهو 3 اوفس

  ۰دنواډخ دزن ایتزحو × درک نهب دنوآدخ روضح تا تند دنوآدخ نخ ایقزحو

  ۱71تنک هدرک اعد +  2 Eهک لس ۱ یادخ تویابص  SSیانی سولج ناک

  ۷یا ٭ ؛نیرفآ ارنیمزو ناما وتو یتسه ادخ ناهج كلام یماقرب یناهنتب هک یئوت

 نی هدونک اردوخ ناچ دنوآدخ یاو ونشب هتفرک ارف اردوخ شوک دنوآدخ

 جان عاتسا تس ۱ هداتسرف ىج یادخ ندو تنها ةهجب هکر راعتس ناضت هو

  ۸بارخ ارناشیا نیمزو كلام ةه روشآ ناهاشداپ هک تسا تسار دنوآادخ یا

E ملی دندوبن 9 کاریز دنا هنخادنا شتاب ارن ارناشیا نایادخو + هدرک ٩ 

ing وب دنلخ اس ELS و كنسو حرا ناسنا تسد ۰ 

 توت هک دنندب ناهج كلام عیج أت دیار وا تا اش اه یا هر یا

  0یادخ هرهب تفک هداتسرف از درن صوم ن ته هو

  2 2 ۱یدو اعد نم دزن روشآ هاشدای بیراخس ×

  rلس 97 نویهیص رنخد مرتب ن زا «تسا نی هتنک ش ءامراب رد دنوآدخ کیمالک

  ۲تسف تا نیابج وتب اردوخرس ملشروارنخدو تسا هدوم ازهتسا هدرش

 ےس

 ےس



 0f.\ ۲۷ یبن ءایغشا باتک

 اردوخ نامچ هدرک دنلب ز Ea OSES ةتنک رنک هدرک تناها ارو

 اردنوادخ ی تام طابا لارا سودق رکم e ى

 ماتمارب نان ا ایهرک درب دوخ یا ترثکب ةتنک هرک اه

 و ت ار شیاهربونص نیرتمو شدازآ یاهورس نیرتدنلبو

 یاپ فکبو 2 بآ ءدز 6 نح نمو * مادش لخاد شناتسوب ناتسلخردب و 0
 نامززا ارنیا نم هک یمن ابا || + درک ماوخ كشخ اررصم یاهر ام دوخ ۳۷

 رو نان ار عوقوب | زنا نالاو ماهداد تروص مدق مایازاو ماهدرک فلس

 ةعضیازا × یزاس هم ناریو یاههدوتب هدون بارخ اررادراصح یاهرهشو نما ۳۷

 فلعو زبس ءاکو ارم فلع لدم هدندش لجخو ناسرت هدوب تو و اهن ناکاس
 جورخو ارت نتسشن نم اما * دندیدرک شندرک وزا لبق هعرزم لثمو ماب تشپ ۸

 ون رورغو یراد نم هکیمشخ هکنوچ منا دیم یراد نمرب کا اریشخو تلوخدو ٩

 هیذاذک ک تیابلب اردوخ ماکلووت نیب | اردوخ راهم نیرب انب ت تسا تمآرب نم شوکب

 E RE دهاوخ نیا ون یارب تمالعو × دینادرک مهاوخرب نما ما هکیهارب ارت ۳,

 دیراکب مر موس لاس ردو دیورب ناز زا هنآ ۳9 لاسو دروخ دیهاوخور دوخ لغ

 ادوهب نادناخزا هک ةیتبو + یروخ اراهنا هویم هدون سرغ اماتسکاتو دیوردبو ۲
 هکاریز درو دنهاوخ E در اینه رخ هتنر نانایم کی دوا داش وتو ۳

 ا هات تیرغ دم دنهاوخ نوریب نویهص وکزا ناراکتسرو موازی

 کیت نیا [ هاشداپ "هرابرد دنوادخ نیربانب بادروا ادھار اج ارنیا جج

 کچ ر ربم ۷ تبخادنا دهاوخن ریت اجاب ات

 دهارخرب نایب تسا لما ما هکیهار هب ۲ تشارفا دهاوخترب وا رد دما 1

 ارش ا ریز رج دیرکیم انا دیو اه هادش دمو ا یا و

 × داد مهاوخ تاجنارآ 53 تنی رطاختو دوخ رطاخم «هدرک تیاج

 هز روا ,E ازارفن را رازه دص نسا نوریب دنوآدخ ۀتشرف سپ ٢

 قبر ات * دندوب هدرم یاهشال امآ عیج كنيا دنتساخرب نوچ نادادماب و ۷

 دش عقاوو شرتیارد ا هدرک چوک ر وشآ ۱ ءاشداپ ۳۸
 مي - 9 م

 كاا ەر دا ست ۳در تدابع تو شیوخ یادخ ٤ ناخرد وا نوچ هڪ 1



 ۲۸ بن ءایعشا بانک 1.04

 ام و

 نودحرسا شرسپو ر دندرک رارف طارارا نامزب ی نریم ارم ارشو

 یکی باب

 ا قوت ی صوما نب | ءایعشا و فن فر نیز و ایر وزد ۱

 تنزو یریمم هکاریز نب اردوخ ةناخ كرادت دیوکیم نینچ دنوآدخ ه تنك اروا
 اعد دنوآدخ دزن وک یوش اردوف یور ایقوح هاکتا × دنام یاو ۳

 > جهاد نیا یدتس دنوآدخ یا تفکو *+دون ۳

 و ماهدروآ اج تسا هدوب دنسپ وت رظنرد ناو ماهدون كولس لماک لدبو

 ورب × تفک نش لزان هایعشارب دنوآدخ دخ مالکو ۱  تسیرکب راز راز ًیقزح -

 ارتاهکشاو مدینش رت یاعد دیوکیم نینچ دواد تردپ اتم کیت هبو

 تسدزا اررهش نیاو ارتو ٭ مدوزفا لاس هدزناپ وت یاهز زور رب نم تكنیا « مدید 3
 هیت جزا تمالعو N ga دیناهر ماوخ روشآ ۱ هاشداپ ۷

 د تسا نیآ ۳1 دهاوخ اجت تسا هتنک هک ارمالک نیا دنوآدخ دنوآدخ هک دنوآدخ

 هجرد هد تسا هتفر نیئاپ ز ی سانت ا تعاسرب EÊ زا هکیتاجرد ٌةیاس کكنیا ۳

 هد درب هتفر ناپ یب اف عار ا درا تا ۳ « مادرکیرب بقعب

 شراسزاو دش رامی هکبتقو وب اشد اب اتو ت وک  تشکرب هجرد ٩

 هیقیزاو « موریم هی واه یب دوخ مایا یزوریف رد كابا منک نم  تفای افش !,

 نیمزرد اردنوآدخ ه عانیف نهاشم اردنوآدخ متنک *موشیم مورح دوخ یاهلاس ۲
 نم هناخ دید ماوخن رکید ارناسنا انف لاع نانکاس اب نم ه دید مهاوخن ناکدنز ۳

 وا ه مد اردوخرمع جاسن لثم «دش هدرب نمزا نابش ةمیخ لئمو دیدرک ننک
 « مدینک راظتنا حص ات + درک یهاوخ مان ارم بشو زور هدیرب دهاوخ درونزاارم

 درک یاوخ مان ارم بشو زور ه دنکشیم ارماهناوختسا ئان نینبعه ریش لثم

 9 « مانیم ادص دکیم كيج كيج هک كوتسرپ لم 13

 هچ ا نم یک متسه یادترد دنوآدخ یا ءدوشیم فیعض الابب نتسیر کنزا 10

 ببسب اردوخ یاس ات هتسا.هدرک وا دوخو تسا هتنک ن وا ۳ نوچ مرکب

 39 و ندرت اه ناب قوا یا × تفر مهاوخ هتسها ناجی ۳1

۳ 
 ےک



 1.00 ۲۹ بن ءایعشا باتک

 »راد هاکن تنز ارمو نب انش ارم سپ «دشابیم نم حور تایح سبو ایابو
 تک اله هاچزا ارفاج فطل هار زا عدش نم یتمالس ثعاب نم تخ ین كني ۷

 دج ارت هیواه هکاریز * یتخادنا دوخ رس تشپهب ارفاهانک یا هکآریز یدروارب ۸
 روَشیما وا عفت کیو ه دناوجمن بست ارت تومو دیوکیف

 « موکیم زورما نم هکنانچ دنیوکیم دمح ارت هک دنناکدنز دنناکدنز دنشابیغ ٩

 ء تسارضاح نم تاجن ةهجت دنوادخ × داد دنهاوخ ملعت ارت تسار نارسپب ناردپ | ۲.

 ٭ دئارس ميهاوخ دنوآدخ * هناخرد دوخ رع یاهزور ارد ار ماهدورس سپ

 دهاوخ انش هک دیهنب لر ارتآو دیربکب ریجنا زا یصرف هک دوب هتنک ءایعشاو ۲۱

Irتسیچ دما ا ماوخرب دنوآدخ دخ نام هکیتمالع دوب هتنک ایقزحو هب تفای  ×× 

E 
 اًقزح دزن هی دهو یبوتکم لپاب هاشداپ نادلب نب نادلب كَدوَرم نامز نارد ۱

 ردو شاهناخ ردو داد ناشن ناشیاب دشیم تفای وا نیازخرد هک آر هچرهو شیوخ

 دون یب اعشاب × دادن ناشن نایاب ارناابقزح هک د وبن یزیچ شنکلم یا ۳

 ایقزح هدندما اکزا وت دزنو دنتفک هچ نامدرم نیا لنگ زی نسا هاشداپ ایقرح

NE 3دندید هچ وت ّ تنفکو ا . 

 a تناردپ هينا ۳ 1

 چ دن أم دها یخ یاب امازا یزیج رک تاکید وات دن و دخو ه دش دها رخ هدرب لباب ۷

 رصقودو تک کها نام. دیوار اغاز دنیآ دید ورا هک السا ری آیت
 هک دن :و اد دخ مالد 51 تک ء ایعشا هب ایقزح یاس م او هجاوخ لباب ءاشداپ ۸

 + دوب دهاوخ ناماو یتمالس نم مایارد هنیاره تفکر کیدو تسا وکین یتفک



 ۹ ین ءایعشا باتک ۱91

a 
 ملشرواب زیوالد نانخحس + دیوکیم اش یادخ هدیهد لت ارم موق دید لس ا

 / تسد زاو هتنیدرک هیزرمآ یو هاکو كلش ما و ۷ اماهیلشک

 »نابایب رد "هک ادن یادص + تسا هتفای ۰ نادنچ ود ی تاک یا یارب دنوآدخ ج

 + ایج ناو ادا ارتتوت ار
  1دهاوخ راوه اهبراوهانو تسار اهیکو هدش دهارخ تسپ لیتو هوکرهو هتشارفآرب

 هک اریز دید دنهاوخ 22 یا تک ای لب +٭ دیدرک ه

 ادن ارزیج < هچ تفک هک ادن دیوکیم ینتأه اکا ارتیا دزوآادخ ناهد

CR ایک + ار لک, لنم شاینبیز یکم تسا هایت رشب ات هک 
  eهاک د دنتسه هایک ج نامدرم هلا هدوش ینا دنو اد 2 هنن اریز

 چدن ام دهاوخ راوتس با دالا دبا ات ام یاذخ مالک نکیل دیاگ رم 2 ده كح

  ۹یهدیم تراشب ذی هک ملشروا یاو یار کعلب هوکب یهدیم تراشب هک نویهص یا

 یل هنک دنلب تّوق اب ارتزاوآ

  ۰ینارکح شیارب یو یوزابو دبایم توق اب هوهب دنوادخ كني + تسا امش یادخ

 س

 =~ چ ےک

 ل وا + دیایم وا یور شپب یو تبوقعو تسا یو اب وا ترجآ كايا دیایم |!

 شیوخ شوغاب هدرک عج اراهنب دوخ یوزاببو دینارچ دهاوخ اردوخ لک نابش
 اراهبا هک تسک × درک دهاوخ یربهر تیالب ارناکدنهد ریشو تفرک دهاوخ 13

 لرد ارنیبز رابغو هدرک هزادنا بجو اب ارکالفاو هدومپ دوخ تسد فکب

 حور هک تسبک + تسا هدون نزو وزارتب اراهلتو ناپقهب اراههوکو هكیناجک ۰

 تروشم کز اوا *دناب O SR دخ 6

 92 با کیک 2 ا تسشاوخب

 تپه ٭ در ۳ و هم اه ۱۹

 دنا چیه یو رظنباهتنآ یا چ دکیم تیافک ینتخوس "نابرق یارب شناناویحو ۱۲

 مادکو دیکیم هیبشت هکهب ارادخ سپ × دنیانیم رتمهک یو دزن تلاطبو مدع زاو ۸



 ۱۷ 2۱ ین ءایهشا بانک

 دناشوپبم الطب انا زکرزو دزیریم ارتب زکتعنص درک دیناوتیم ربارب وا اب ار هیش ٩

 اریتخرد دشاب هتشادن ایاده نینچ تع اطتسا هکیسک » دزیریم شیارب مفن یاهریجنزو ۰
 وا یارب دوشن كرم هکاریتب : ان دیلطیماریرهام رکتعنصو دنکیب رایتخا دسوپین هک

 نیمز داینب زاو تسا لشن هداد ربخ امشب ادتبا ز زاو دیانینشنو هتسنادن ایآ بدزاسب ۱

 ه دنشابیم له لثم شناگاسو تسا هتنشن نیمز کرب هک تساوا *دیانییهفن ۲

 کیم ناب تنوکس دهم هیذخ لقمه :او دنارتسکیم و اعام با هک تاسوا
 سرغ زونه × دزاسیم تلاطب دام ارناهج ناروادو دنادرکیم*یشال ارنا ریما هک +

 ایم ر کوه تا ۱ هدزن شیر نیدزرد زوم اه و دناهیدرکن هتشاکو نشن

 هیشن هب ارم سپ + دیابریم هاک لثم ار ابا داب دک و دنوشیم هدربژپو دمنکیم د

 هتشارفارب نییطعبا اردوخ ناشچ لی کنم سوق خب کم اید تیم

 ا هدروآ نوری هراشب اراهنیا رکشل هک ټسیکو دیرفا اراهنیا هک تسیک هدینیپ
 هاو از کی یو "ینناوت تمظع زاو ترق ترثک زا هدناوضم مانب ارامآ

 دنوآدخزا نم هار یوکیم ارج لیئارس ۱ یاو یکیم کف ارچ بوقعی یا  +دش ۷

 هک ؟نینشنو هتسنادن ایا × تسا هداد تسدزا ارم فاصنا نم یادخو تسا ین ۸

 صق اروا مغو دوشین هتسخو ننانرد نبمز یاصقا دنیا هوهب یدیرس یادخ

 یتح ٭ دیانیم اطع هدایز تردق ارناناوتانو دنفضیم توق ازنانمض درک ناوت ۳
 رظتم کیا اما × دتفأیم € ناعاجو دادا هعنخو ننامرد م ناناوج ؟إ

 دنهاوخ هدرک دنهاوخ زاورپ باتع لئو تضای دهاوخ هزات تّوق دنشابی دنوآدخ

 × دیدرک دنهاوخن ننامردو دیدارخ دنهاوخ ه.دش دنهاوخن هتسخو دیود

e 
  ۱كيدز هدنناسر مه هزات ترق اهلرقو دیوش شوماخ نم وضع اهنیزج یا

E ری مئا تلیدزن نکا اب ه كنیم لکت هاکنا دنیا ۳ 

 رول. کیم ملست یوی ار اشنا ه دنا یو یاه اپ دزن اړو ازم هنگام

 نکارپ هد هاک لثمو یو رینش رابغ نم لی او اک ست راه اشداپرب

  ۳دوخ ياهياپ اب هکیهارب هدوبن بقاعت | ارناشیا دون دوارخ لو تورا وک
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 ۱ یبن ءایعشا باتک ۱۸

 ههدروا اجو هدون لنڪ ارنیا کک تنعش +« تشذک دهاوخ یتءالسب دوب هتفرن <

 نم مشی نیرخآ ابو لاو هوهب هک نم «تسا هدون توعد ادنبا زا ارتانبطو
 # دن دما هتسج برفت و دندیزراب نیمز یاصقاو دندیسرتو دندید اهنیزج سم 0

 اررکرز راجن لد ی یو راوی ۳

 و BA 2 امن مو سا یخ < ۸

 را ی تر نیت جو ۹

 ی نرود و سو مس و ی اتم و كرنو 1

 مار تسلا ارت E ور هتبلاو دوم ما !وخ تیوقت ارت « ه تسه وت

es ۱سرو لڅ ۳ هکینانآ هه كتبا جی ام یرکسد  

 تسنن ۱۳۰ نره 2 در اب ۵ 5

 Th و نو

PR iE 

  ۱لاعاپا اراههرکو ا ماوخ راد هنادند ون زيت نودرک ارت كيا × داد ماوخ

  ۳اات هک  Reدناشفا جن رب ا

  ۷ناریقف + دون یهاوخ رخت ۹ سوذنبو دش ج نامداش ۳ ۳
 ۱ رناشیا متسه هوهب هک نم هفتم تسح ی زا ن وک

 a 9-۳ دار ار f ایا جیب خ تباجا ۸

 ۳0۸ سرغ اجر مک a و ربونص ارګ ردو تک مماوخ ا ودر تو

 هدرکار اريا دنوآدخ تسد هک د نیان لمأت مهاب ا ۹ + دون ۰



 4:6۰ | F> بن ءایعشا ټا
~m. 

 شار ۳۳ یو و !سردقو ۳۱

 ی یسایکو ار ریش همی دی ار ی در

 اراهزیچ و وب دین وتشد ۰ دب ام ارعدنی :ا یاهزیچ ای ميادب راما رخ هدومرکدت ان دیک ن “راب ۳

 ا رک رابه کین یافت اغ هک منادب ات دیک نایب دش دهاوخ عقاو نیازآ دعب هک

 مش

 ےس

 للعو ھجان اغ كىنا وعو هاب كش تفتلم ان دیروز اعب ۱ اریدب 6

oننک ارب لاش زا اریسک + تسا سجر دک رایخا ارامش هکرهو تسا چه اش  

 HERS دناوخ دعاوخ ارم مسا هک باتثآ ترف و کیا هو ی

TTدتبازا هک تسیک ك کیم لایاپ ار لک هکیزکهزوک دننامو دما دهاوخب ! 

 تسین نهاد ربخ هتبلا «تسا تسار یا هک 7 داد ربخ

 ٤ هه چ دونشب اش ناخ e e ا

ERN RE e e ۳۸ندهد  Eناجا  

 مس دنلطاب ناشیا عیج كنيا چ داد ا ا مع اش 1۹

 × تسا تلاطبو داب نانیا تنش هتخمر یاهتبو

 مودو لییچ پاپ .

 هتسا دونشوخ وازا 2 هک نم تیزکربو مدون یرکتسد ارو هک نم نب کلنیا ۱

 دهاوخن دابرف وا × دزاس اس رداص امما یارب ا تینا اردوخ حور رم

Eدروخ ین + دیناونش :ش دهاوخن اههچرکرد ناو دون دهاوخ دنلب اردوخ زاواو  

 EE دهاوخن ES اراش

 سال

 هک ار حورو دنشاب ن نارد EEE ا ردعزو رک نهب

 مادناوخ تلادعب ارت متسه هوه هک نم ج دیورگکب نیج مک ااو 1

 تا اونو موق دهع اتو حر ماوخ هاکت ارت هتفرک از : تسدو



 ٩۳ یبن ءایعشا باتک 1

 نوریب سبعزا ارتاظرد ناکدننیشنو نادنز زا ارناریساو یئاشکب اناروک ن ناشچ ات ۷

 شیاتسو رکید یکب اردوخ لالجو 9۵و *یروا ۸
 یاهزیچزا ع یو مش اونی اتو تلنیا | داد ماوخن نیشارت یاب رشیوخ ۹

 هک اش یا رب مدیبربخ اهآز زا ۱ رب ادیآ دوجوب هکنآ زا لبقو مکیم مالعاون ۰
 ۱۰۰ ا هه متاسا نارد هنگام قبور دورا

 هکیاههب رقو شیاهرهشو رحم + دیئارسب نیمز یاصقازا اریو شیاتسو دنو دن ۱

 لقزا هدوم مرت لا ناکاو دد احد کا ا اردا دف کا

 اهیزجرد اروا جو دنیا صوت ارلالج دنوآدخ یارب ٭دننز سن اههوک ۲

 ارشیوخ تریغ یکنج درم دننامو دی نوریب رابج للثم دنوآدخ +دنناوخم ۳

 + دون دهاوخ هبلغ شیوخ نانشدرب و دز دهاوخ مرعن هدرک دایرف هدنازیکنایمرب

 اد ا کز تم نا ه مدون یراددوخ ناک تیک اسوا اخ مدق نامز زا ا٤

 رام اکا هد بارخ اراهلتو اههوک × دینک ماوخ ها هدز مدو دز مهاوخ 0

 ماوخ كشخ اراهکربو دینادرک ماوخ ریازج اراهرهنو تخاس ماوخ كضخ

 فراع هکییاهتيرطب ارناشیا هدون یربهر دناهتسنادن هکیهارب ارناروکو *تخاس ۲

 ماوخ لدبم یتس ۱ ارب او رونب ناشب | شیپ ارتلظ هدوم ماوخ تیاد» دنتس

ES EE ۷نیشارت یارب هکینانآ × دو مه هاوخن اهر |  

 ۱ aa نایادخ هک دنیرکیم دش هخر مانصاهبو دنراد دایتعا

 ساق کد نرگس ات اکا رظن ۳ دیونشب نارک یا + دش دنهاوخ لخ 6

 تسیک « متسرفیم هک نم لوسر لثم دشاب زکه کت سکو دنخ اب وک نم ی لتم هک

 اما نیبیم رایسب یاهزیچ +دنوآدخ نب دننام روکو نم ملسم لثم دشاب روک هک ۲۰
 دوخ لدعرطاخم اردنوآدخ +دونشیف دوخ نکیل دیاشکیم اراهشوک «یرادیف هاکن ١
 جارانو تراغ موق نانیا نکیل +دیام مرکنو مظعت ارشیوخ تعیرش هکد ما دنسپ ۲

 تراغ ناشیا هدنانیدرک ینخم اهنادنز ردو دش دیص اهشحرد ناثیا عیجو دناهش

 هک اش نایمرد تسک +هد زاب هک دیوکیف ی 5 و هتشک جاران ه تسین "دنناهرو نش ۲

 جاراتب ار بوقعي هک تسک ٭ دونشب هنیآ ن نامز یارب هدون هجوتو دهد شوک نیاب ۶

 ناشیا هکنوچ مدیزرو هانک و اب هک دوبن دنوآدخ دنوآدخ ایا « دوم ملست تراغب ارلیئارساو



 1.1۱ 4۴ "یبن ءایعشا باتک
 س و

 تادح نیربانب * دندومن تعاطا اروا تعی شو دنیا كواس دنتساوخم وا یاههارب ۵

 ہو

 دک ۱۸ ا و طنا لاا ناو ترا اشیا ی کی ج ناو وچ ن
 AT ا4 دیاری ار اھا و تفت او

 موسو لهچ باب

 حس ۷ ی وت عناصو بوتعی یا رن "هننیرفا هک دنوآدخ ناکاو

 اکا و تساهب ارتو مداد هیدف ارت نم کاریز یی کب

 (ینان روبع) اهرهن زا نوجو دوب ماوخ وت اب نم یرذکب اهب زا نوچ ٭ یتسه
 شا هلعشو دش یهاوخخ هتخوس ور شتا ن ایم زا نوچو « تفرک دنهاوخن ورف ارت

 وت تنهد تاجن لیئارسا سودقو وت یادخ هوهب نم اریز + دینازوس دهاوخمن ارت

 نمرظنرد هکنوچ » مداد وت ضوعب ارابسو شجخو خاس وت یدف اررصم « متسه

 ايو و ضوعب ارنامدرم سپ متشادیم تسود ارت نمو یدوب مرکمو اهنارک

 ارت تیرذو 7 اب نم هکأریز سرتم دوم مهاوخ و ناج ضوعرد

 نب هک تفک ماوخ لاشب ٭ دون ماوخ عج برغم زا ارتو دروا مماوخ قرشم زا
 نبمز یاهنارکزا ارنادخدو رود یاج زا ارم نارسپ یکم تسنام هک بونجو

 ارواو كيرفا شیوخ لالج ةهص ارواو دوش تیمان نم ساب ارکره یعی *روأایب ۷

 اما لز راد شوکو دنتسه روک اما دنراد م دچ هکا ار یوق مشابه هتخاس و هدر روصم ۸

۹ 

e ۰ 

1 

 نایمرد سپ دنیا مهارف اههلیقو دنوش عج ماب ا | عیج +روآ نوری دنشابیم رک

 دنروایب اردوخ دوهش هديا مالعا اب ارنیلّوا روماو هدایای هک یک

 هک دیوکی هوه ماسه رارقا هدون عاتسا ای دنوش قیدصت ات

 نت نایا نی هتسناد ات « دیشابیم نم دوهش ماتیرکرب اروا هک نم تنبو امش

 ند × دش دهاوخ مه نمزا دعبو نشن روصم یئادخ نمزا شہ و وک
 ماهداد تاجنو هدو رابخا نم ٭ تسین "ننهد تاج نم زا ربغو متسه هوهپ نم

 ا یم هنا جات هد و یخ یادخ اش نایمردو و منو

 ین E وا نمزین زورما زاو + متسه ادخ نمو دیتسه نم
 ل هک دنوآدخ × دیا در 12 تسککو دومن هاوخ لمع نم «تسین دیناهر



 ےس

 22ے دا بناتک ۱-117

 ارناشیا هغو مداتسرف لیابب امش رطاخت دیوکیم نینچ تسا لیئارس ازم دو

 نم ٭ ناشیا دجو یاهیتشکرد زین ارناینادلکو دروآ ماوخ ورف نابر ِ 5

 یار هک توآدح +ایش هاشداپو لیئارس ا همه اش سودق دنوآدخ دنوآدخ ٣

 رنک اهشاو e × یوکیم ننچ دزاسیم مظع یاپبارد ییرطو ا رر۷

 hE .دنهاوختو دیباوخ دنهاوخ , هاب ناشیا اه

 مدق رومأردو دیروای هات و یاهزج ۲ دش دنهاوخ شوماخ هلیتف لثم لش ۸

 زن ایا «دیابم روهظب نالا ناو مروآیم دوجوب یونزیچ نم كنيا × دابن رکفن ٩
 × داد ماوخ رارق نوماهر و ا هر کسر تب تا تفاوت

 اس ال ا دون ارج دی ارم !خرمرتشو ناو ارح 2 یراناویح ۰

 ارموق نیا » مای باریس ارشیوخ ناکدیرگربو دوخ موق ات مروأیم دوجوب ارحرد 0

 r ا .SSE درک داجسا دوخ یارب ۳

ELEYیار ارذوخ تخ وس یاهینابرق نادنفسوک + یدمآ كنتب نم زا  

 8 ارن روخجاو مداهن وترب یکدنب ایادهب «یدون ېرکت ارم دوخ عابذبو یدرواین
 هیتخاسن ریس ا و یدیرخن نتنب نم یک ار ا وات ۳1

 نم × یدروآ كنتب ارم شیوخ یایاطخمو یداهن یکدنب نمرب دوخ ناهاکب هکلب ۵

 2 درو مهاوخن دایب ارت ناهانکو مع ریو دایک نورا یب هک نم متسه ۳1

 ون نیلوا دادجا * یوش قیدصت سا بو < > همتا هکاح مهاب ات تب دای ۷

 ارسدق نارورس نم نیربانب «دندش یصاع نم وت یاههطساوو دندیزرو هاک ۸

 × دو ماوخ مست مانشدب ارلیئارساو تنعلب اربوتعیو تخ اس مهاوخ مارتحا یب

 مراهجو لهچ باب
 هک نوادخ »+ مانیرکرب ارت هک لیئارسا یاو او ونشب بوقعب نم نب یا نم ۱

 بوقعی نم بد همسر ناتو رم را تو دی

 یو مهاوخ بآ هنشت (نیمز)رب كني مس ارت هک ن نورشپ یاو سرتم ۴

 دالوارب رشیوخ تکربو تخنر ماوخ وت تیرذرب اردوخ حور ا اهرهنو

 ٭ دیور دنهاوخ بآ یاهیوجرب دیب ناتخرد لم ء اهزبس نایبرد نانیاو ون ۽



1۹ 

 ay 26: یبتهایعشا وک

 دهاوخ بوقعيمابانتشیوخ یرکیدو مسه دنوادخ نازا نم هک تفک دماوخ یکی
 لیاسا مانب ارنتشیوخو تشون دهاوخ دنوآدخ یارب دوخ تسدب یرکیدو دناوخ
 226 تری میز لار ۱ هاشداپ دنوآدخ چ تخ اس دهاوخ بقلم

 +: تسین یئادخ نمزاریغو مسهرخآ نه ممه لوا نم نم دیوکیم نینچ تسا ناشیا
 موق هکینامز یا هد بازو تارا یاد نیم دک نا وک یک

 × دنیانب نالعا دش دهاوخ عقاو هک ار هاو تنیا یامزیچ سپ همدوف ارت اریدق

 دوهیش ااو مدومن مالعاو رایخا ارت مدق نامز زا ایا «دیشابم ناسارهو ناسرت

 میس بانشین اریدحاو تسین مش هتبلا هتسه یادخ ناو « نایب نرم

 درادن نیاف دندنسپیم ناشیا هکییاهزیجو دنلطاب دنزاسیم یشارب یاب کیان

 اب هنخاس ینادخ تھک » دنتکب تلاخ ات دننادیفو دننیب ین نانیا دوهشو

 نارکتعنصو دش دنهارخ لڅ وا ناراي عیمج تانیا × درادن یعفن هک دشاب هر یتب

 × دن درک لیخو ناسرت مهاب ات دنتسیاب تش عج ج ناشیا حج سپ وان هراسنا زا

 اجرک وک راک لاغزرد ار او دغا چی ارتقا

 فعض نیشون باو د درکیم توفي لش هنیرکز بنو دزاسیم ان زا شیوخ یوزاب تق
 ارتا ننر ابو دنکیم ناشن ارنا قاب نینکاراسیرو دشارتیم اربوچ + دناسریم م

 اوز اسلیم O TEE هک ناشن راکرپ ابو دزاسیم فاص

 فر ار طولبو نایدنسو دنکیم عطق دوخ یارب داز زا یاهورس × دوش نکاس وو

 ارت قار هدون سرغ شفق یک تک اخر لکنج ناتخ ردزا ارابنا

 مر اردوخ هضرک ن آ زاو دیایم راکب تخوس ةهجب صخش یارب سپ +« دهدی ون
 ۰ وا ات ینادخو دزپب نان هخورفا رنو دنکیم

 زور مهم تند کاوش ا و ھو و ارد ارت را ےک یک

 هیت زاو هب مدید رشت نا دش مک و دیرکیم نش مرکو دوشیم ریس درک هتشرب باکو

 نا دزنو دکیم تدابع هدرکن ج نآ شیو دزاسیم ارشیوخ تب ینعی ینادخ 5

 دننادین ناشیا +یتسه سرم یادخ وت هکنوچ نب تاجن ارم دیوکیم هدومن اعد

 هدایت لفعت ات ارن RR تا هجس ارن اشنا ناچ اک اربا

 ریو ی ارد اک E وزاد ا جا



 ٩0 یبن هایعشا تاک ۱-1

 مزاسب اسب یتب نآ ینہ زا ایا سپ مدروخ هدرک بابک ارتشوکو مچ نان زین شلاغز
 هدروخ بی لدو دزاسبم دوخ كاروخ اررتسکاخ »مینا لحس تخرد نتو ۰

 تسار تسد رد ایا کو دینامر دناوتت اردوخ ناج هک دنکیم هارهک اروا

 نب وت هکنوچ روا دای ارانیا لیئارسا یاو بوقعی یا  ٭تسین خورد نم ۱
 × دش یهاوخن شومآرف نمزا یتسه نم "ندب وت لیئارسا یا متشرس ارت « یتسه نم

 تشکزاب نم.دزن سپ « ریو رب دواجار هناه انک و و ظیلغ ربا لثم ارت یاهریصقت 3

ê ۲۳تسا هدرک ارنیا دنوادخ کاریز داغ مرت ناسا یا بمهدرک هیدف ارت |  

 دا مارد هکیتخرد رهو الکنجو اهوک یاو دیروارب دایر نیمز یاپانسا یاو
 دهاوخ دیجخ لیئارسا رد اردتشیوخو تسا هدرک هیدف اربوقعی دنوآدخ اریز دییارسب

 نم دیوکیم نینچ تسا هتشرس حر زا ارتوتتساوت لو هکدنوآادخ دوم ۲۶

 نم ابو مدرک نهپ اري زو مدینارتسک اهب ارس هما خاس ارزیچ ةو سه هوهب
 1 ۱و باراک دعوای لا e هکنا دوب هک م٥

E ۳۹ناکدنب نانخس هک دنکیم لیدبت تلاهج ارناشیا معو  

 ملغروا هرابرد هک «دناسریم ماجناب ارشیوخ نالوسر تروشمو درادبم رارقرب اردوخ

 یاهییارخو كش ا یاهربش اے دبوکیم

ryماوخ كشخ ارت اهرھنو وش کلشخ هک دی رکیم هی هکنآ × تشاد ماوخ اپرب ا  

 ماناهٻ ارم تّرسم یانو تسا نم نابشو | هک دب نرو هراب ردو * تخاس ۲۸

 داینب هک لکیه راب ردو دش دهاوخ انب دیوکیم ملشروا راب هراب ردو دیناسر دهاوخ
 < تشک دهاوخ هد اهن وت

 خو نیو لییچ باب

 یو زوضح ات مفرکارو ات اتو کی رھ ۱
 حوتفم یو روضح ار اهرد ات «ماثکب ارت تاهاشداپ یاهربکو مز ا

 دیمارخ ماوخ وت یور شیپ نم هک *دیوکیم نینج دوشن هتسب رکید اهزاوردو مام ۲
 ااش کش ار نقرب یاهردو «تخاس مهاوخ راوه ارراوهان یاهیاجو

 6 ینادب ات دینخم مم اوخس وتب ار یخ نیازخو تماظ یاهجکو «دیرب ماوخ رنیهآ ؟
 بوتعی دوخ 0 شام لیئارسا یادخ ماتناوخ تما هب ات هک ی 1



o 
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 ۰ س

 ۱.210 40 بن ءایعشا باتک

 جت مدناوخ تسا هب ارت یتخانشن ارم هکیماکنه لئارسا شیوخ "تیزکربو

 ارت رک نم ہین ییادخ نم زا ریغو تسین یرکیدو متسه هوه نم + مخاس

 یا نس ار ا ااو بتا قرشزا نر و هکیماکنه

 الاب ز ایم هر ار نا عام ید زر یال

e shaهر ار  TT 

 ارزیچ هچ دیک ر کوز هزود کیا کات همصاخم نیمز یاافس اب یل !افس نوچ

 زیپ هکیسکرب یاو * درادن تسد وا هک دیوکب وت هرابرد وت عونصم اب ینخاس

 سودق هکدنوآدخ ب یدیئاز هچ هک نزبو یدو دیلوت ارزیج هچ دیوک دوخ
 تاک موم یا نو او کک نج اده اما نا اک ا

 ارناسناو متخاس أ رز نم × دیتا ضیوفت نم ارم یاهتسد لامعاو و

 + مدومرف ما |راهنا یاهرکشا نب ااو تیر | ت شاخ مدیرفآ ن ۹

 هدرک انب ارمرهش «تخاس مهاوخ تسار ارشیابهار یانو مخکارب ؛ تلادعب اروا نم

E ۱0 اتوا ءهیده یارب  

 هک ابس لهاو شبح تراجتو رصم لصاح دیوکیم نینچ دنوآدخ + دیوکیم
 مش وت باتو هدوب دنهاوخ وت ۳1 هدومن روبع وت دزن دنشابیم دق دنلب نادرم

 هتبلا تفک دنهاوخ هدون سایلا وت دزنو مش خوت شیب و دما دنهاوخ اه ریز رد

 تنهد تاجو لیئیارس ی جت »< ی ادو کیر یرکیخ وا شا وترد ادخ

 دش دنهارخ اوسر و لڅ ناشی ٹا يج + کیم ناھنپ | زدوخ اک یه یاادع ایک

 ینادواج ۰ ا + تفر دنعاوخ یئاوسرب ؛ هاب دنزاسیم اب هکیناتاو

 25 اد باا ل اخ دالادا | و د دماوخ ىجا توت

 ناو دون راوتسا ناو تخاسو تشرس ارنیمز هک ت سا ادخ هک ن اسا نتيا هرب

 یرکیدو ف هوهب نم دیوکیت نینج دوم رّوصم تنوکس ةهجت هکلب دی ماين ثبع

 هک نکن بوقعی ةبرذیو «مدوفن لکت كيرات نیمززا ئیاجردو انخرد ۲ تسین

 ما نيم نالعا ارتس ار یاهزیچو موکیم نخ تلادعب هوهب نم هدیبلطب ثبع ارم



 مش

3 

 41 یبن ءایعشا باتک ۳۹

 یاب س چ کدال «دیوش,كيدزت ابو دیا اب نش عج اهتمازا ن د. اهر یا

 سپ 'چ دنرادن تفرعم دنیازیم ۳ کیا اش ا ادر اد ارد دوخ

 PCS هدنیان تروشم رکیدکی اب ان دیروآ كيدزن ارناغیا هدوم نالع ۱

 ه دهی هک نم هن ۳ ا هدرد 5 اشنا فا نامز اف هدوم نالعأ مدق مایا زا

 مس

 نم یاوسو منهد تاحجنو ل اداع یادخ ه تسرب رد نادخ نمزاریغو و

 متسه ادخ نم ۳ ا تاجنو لیت هجون ن نیمز یاهنارک عیمج یا دک تىس

 هترژ رداص م هاهدزا تلادعب : مالک نياو مدروخ عمق دوخ تاذب × تست یکم

 دهارخ مش نکگ نابز رهو دانش دهارخ 5 نم ی و ره دز 5 تمشک دهاوخغرب

 ۱ 5 ۲ د|
 وا یوسو ا تلادع (ED دنهاوخ | ارمو ی 0

 ۹ ۱ جا ۳ 5 ۱ 5 اےک
 لیئارسا تیرذ یاغو × دیدرک دنهارخ جت دکانمشخ واپ هکیناکشو دنا دنهاوخ

 سس ۳

 × درک دنهاوخ رخ كلذ ءدرش لداع دنوآدخ رد

 کیابآ و ماهو تاناویحرب ا ا مزیدرک یخ وبنو منم لیب

 7۳ت یه ابو کچا

 نادناخ یا  دنوریم یریساهب ام ا دوخ کب تن دنا وتیف ار یا

 نم ةهتشادرب حر زاو مس لمح نمرب نطب زا ها لار ۱ نادناخ ب وثعی

 ه تشادرب ماوخ ار لی نم تیخ وشب اتو متسه نامه نم رم اش یک تو د كیا

O ONهییش هک اب ارم  

 2 اا ارالط هکینانآ دم اشم ات دیئانیم لب یافته ا ارمو تواس یواش

 نوع سپ دزاسب ن ۳ ربرگرز دم نازیم ازعرقنو دنزیریم

 ۱ یی ی هتشادرب شودرب ارنآ تام زین تدابع هدرک

 باوج اما دی اما یا دزن هدر ک دناوش بن تنکرعم دوخ یاج زاو عسل اه

 ۳ هنادرم و AA + دین اهر دنارتن ناشیا یا از :اشیاو ده دین

 دای مدق نامز زا ارلّوا یاهزیچ × دنا کنن دوخ لدرد ارنا نایعاع یاو
 سس

 سم

 اررخا ٭ ین نم ریظنو متسه اد. «تسین یزکی دو رتسه قلطم ردأق نم اریز هدیررآ



 ۳۹ ٩۷ یبا كایعشا اک

 رارقرب نم هدارا هک موکیمو همکیم نایب مدفزا تشن عقاو هکار هار ادنبازا

 مو قرشمزا اریراکش غ جا 5 مهاوخ اجب ارش ارشیوخ تّرسم ماتو دنام دهاوخ

 ریدتنو دروا وا ماوخ اج هتبلاو متنک نم « ناو رود یاجزا ارشیوخ تروشم

 ارم دیتسه رود تلادع زا هک نالدننس یا × دیناسر مهاوخ عوقوب هتبلاو مدوغ

 دهاوخن ریخأت نش تا تشییع روحو رر ادل اردوخ تلادع × دیونشب

 + تشاذک موم نویهسرد تمنا نم لالج هک ا | ةه ارناجنو دوغ

 منهو لیچ باب

 یبزکیب نبمزرب ناینادلکر تخد یاو نیشنب كاخرب ۵ نش ورف لباب رتخد نکاب یا

 دروخ اردرا هتفرک آرساتسد + دناوخ دنهاوخن فیطلو نینزان رکید ارت اریز نیشنب

 +× نک روبع اهرهنزا هدرک هنهرب اراقاسو شکرب ارعماد هتشادرب ارباقن «نک

 یدجارب تینک ماقتنأ نم هدش دهاوخ رهاظ ون ینازسر هش كفشک ون تروع

 لثارسا سودقو توبابص هوهب وا مس | ام نهد تاج اماو *دوم مهاوخت تقفش

 ارت رکید هکاریز وش لخاد فاز نی نو ناینادلکرتخد یا ٭ دشابیم

 تمرح” ارشیوخ ثاریمو هدون شخ دوخ موقرب * دناوخ دنهاوخن كلام “كلم

 نارېپرب اردوخ غوب هدرکن تجر ناشیارب « «مدومن ملسن ون تسدب ارناشیا هدرک

 دوخ لدرد اراهزیچ ناو درب مهاوخ هکلم دبأب ات یتفکو رب ینخاس نیکنسر اش

 یری رس ترشعرد کیا نا + یدرواین دان ار انا تبقاعو یدادن اج ٨۸

 ص ےس

 ریغو منسه نم یئوکیم دوخ لدرد هک یا هونشب ارنیا یتسه نکاس نانیمطا ردو

 نیا سپ ٭ تسناد مهاوخن اریدالوا یبو دش مهاوخن هویبو تسین یرکید نم زا

 دوجو ابو دوم اوج نر عاوخزو کر ی کریو ما یب یعی زیچ ود

 × تفای دهاوخ الیتسا وترب E ایاروت دار یزکنوسفا طارفاو وت رح ترثک

 لعو تکح و هدنیپ ارم هک تسین یک .یتنک هدومن داتعا دوخ ترارشرب کاری

 سپ 1 لد ردو تخاس هارک ارت وت

 نآ مفدب هکیتبیصمو دش دهاوخ نضراع وترب تسناد رها اقا دوا هاب

 الیتسا وترب نایک ان هتسنادن هک یتکالمو تنفرک دهاوخ ورف ارن .دشیهاوخن رداق



 : Aیبن ءایعشا ٹانک 4/۸

 تیلوفط زا انارد هک شیوخ رح تیرثکو دوخ ٌیرکنوسفا رد سپ *تفای دهاوخ ۲
 0 یناوت بلاغ هکدیاشو درب یناوت تصفنم هک دیاش شاب ناق "نیک تقشم

 بکاوک ن ادنب دصرو كالفا ناکدننک مسن سپ ES *زاوارف زا ۳

 ِ را ی یر هر زا ارتو دنتسیاب دنهدیم رابخا اههام هرغرد هکینانا و

 ارنتشیوخ هک دینازوس دهاوخ ارنانیا شتا كش نبهاک لئم كنا × دنهد تا ۽

 كراس ا دزن اردوخ هک یرکخا ن و دیناهر ا ابرار وشر ا

 یارب یدک تشم ناشیاز | هکینانآ و 2 رار روا هکیشتا ر ۳

 دوخ یاجم سکره دندرکیم تراجت ون اب تتیلونطزا هکیناتآو دش دنهاوخ نینچوت
 ».دوب دهاوخن دهد یاهر ارت هکیسکو دیدرکدهاوخ هراوآ

 متشهو لهچ باب

 هدیا تشرداص ادوهب بازاو دینسه تسملئاسا مانب هک ب وقعی نادناخ یا ۰

 اريا یتسارو تقادصب هن اما دینانبمرکذ ارلئارسا ۷ رو مق هوهب سابو
 ناک لعارس ۱ یادخربو یا ری سدقم رهش زا ارنتشیوخ هکآریز و ۳

 ناهدزاو مدرک رابخا مدنزا ار لّوا یاهزیچ  دنرا ديم داتعا ت تسا تویابص ب

 مسناد هکنوچ دش مازا مدروآ ل اا مدوم مالعا | را نش رداص نم 3

 نیا + تسا نیجشرب وت ناش ېپ و نیتهآ دنب تندرکو یتسه لد تخ وت هک 0

 اراہتآ نم تب هک یئوکب ادابم Ea ٥ مالعا ارت عوقو زا لبقو خاس ربع مدقزا

 پي ٭ تسا هدومرف رما | رانآ نم تش هنر مصو هیشرن تو هدروآاعب 1
 ریو ؟ قم اوت تفارمعا اتش ی اع حالم ازا ا ید ازای یا

 × دیدوب هند هک |رینخم یاهزیجو مدون مالعا امشب ارەزات یاهزیچ نامزنیا

 ادابم یدوب نیشن ارانا زورما زا لبقو دش نیرفآ اما مدق ماّیارد هنو نامزنیا رد ۷

 لبق وت شوک هّبلاو هتسنادن هنیارهو نیشن هّبلا + مسنادیم ار اهزیتپا كيا یئوکب ۸
 (تردام) حر زاو یتسه راکتناخر اسب هک متسنادیم اریز هدوب دشن زاب نيازآ

 تخا دنا ی ت ارشیوخ بضغ دوخ ۳ | رطاتع × یدش نناوخ صاع ٩

 لاق ارت كنيا + مزاسن عاعتنم ارت ات درک ممأوخ تقفش وترب شیوخ لالجرطاختو ٠



 ۱.15 4٩ نبن ءایعشا باتک

 راس رس ترا ج مجوز نمک اردو ین نم همی اب
 یرکیدب ارشیوخ لالجو دوش تیر دا اجت نم ما هاب مکیپ انا دوخ تاذ

 ee نم هونشب لیئارسا نم لش توعد یاو بوقعی یا ۰ +داد مهاوخن ۳

 تسار تسدو داهن ارنیمز داین نچ قوا + مسهرخآو مسه لوا نم ۴

 اش یکم سپ ٭ دنشابیم رارقرب مهاب مناوخ اراهآ کیو هدینارتسک اراهنامسآ نم ٤
 ود اروا دنوآدخ ه دشاب هدرکرابخا اراهیا هک ن ناشیا زا تسیک دیونشب نش عج

 ار وا یوزابو دروآ .دهاوخ اب لبابرب اردوخ تّرسم سی درادیم

ELS 1eناک اردوخ ءار ات یا روا م «مدناوخ اروا نمو مدوف لکت نم 4  

 نیا هکینامز او مدومت مکتافخرد ادا « دیونشب انا هش كیدزن نب × دزاس 7

 < تس نیا اردوخ حورو ارم هوهب دن ادخ ن نالاو منه اجنارد نم دش عقاو

 وت یادخ هوهب نم هدیوکم نینچ تسا لیئارسا سودقو ون لو هک دنوادخ ۷
 هکشاک اب یر ا و ا ۸

 ابرد جاوم دناموت تلادعو رهن لثم وت تماس هاکنآ یدادیم شوک نمرماوا
 اب مانو دوس نآ تاوذ نام ون بلط غ کیر لم ون تیرذ هلکتاب دوی ٩
 نایاداک نابمزا نش نوریب لباب زا +دیدرکین كالهو عطفنم نم روضحزا ۰

 هتخاس میاش نیمز یاصقا ان ازناو دیئان مالعاو رابخا مرت زاواب !رنیاو دیزيرکب
 هچرکا دش دنهاوخن هنشنو + تسا هداد هیدف اریوفعی دوخ نب دنوآدخ دخ هک دئوکب ۲۱

 دهاوخ یراج ناشیا یارب یخ زا با هکا ایز دیان یربهر اههناریو رد ارناشیا

 یارب هک دیوکیم دنوآدخو *دشوجم ابا ات تفاکش دهاوخ ارضضو تخاس ۲
 ٭ دوب دهاوخن یتمالس ناربرش

 منو لھچ باب
 ارم دنوآدخ هدیهد شوک رود یاجزا فیاوط یاو دیونشب نمزا اهبزج یا |

 لثم ارم ناهدو *تسا هدون رکذ | رم مس | مردام یاشحا زاو هدرک توعد حر زا 7

 هتخاس یلفیص ریت ارمو «تسا هدرک ناپ دوخ تسد یاس ریز ارم هنخاس زبت ریشمش

 وت زا هک یتسه نم نبوت لیئارسا یا تفک سو ٭ تسا هدومن ین دوخ نشکرترد ۳
 ثیاف یب اردوخ تّوقو مدینک تمحز ثبع هک فک نم اما + ماهدومن دیت ارنتشیوخ <



 a ببن ايشا بانک ¥

 + دشانم نم یادخ اب نم تبرجاو دتوادخ اب نم قحا نکی ]مدرک ف رص لعاب

 زاب وا دزن اربوفعی ات تشرس شیوخ یدنب یارب حر زا ارم ۱ هک دنوآدخ دن ناو

 یادخو متسه مرغ دنوآدخرظن ردو) دیوکی نوش مج جو دون لد ای روا 2
 طابسا ات یوشب نم نب هک تس | یلللف زیچ نیا دیوکبم سپ انت رق انک

 دینادرک ماوخ ی رون ارت ب کلب «یروآ ز زاب ارلیئارسا نایجانو یک ابرب ربوتعی

 یارسا 9 لو هک دنوادخ دوب یهاوخ نم تاجن نیبز یاصقا اتو

  a aگلم, رعد <

 دیا نچ دنا دنوادخ  تسا تیرکرب ارت هک لیئارسا یو فاز ین رام

 افت ارتو « مدرک تناعا اوت تاج زور رده مدوم یساجآ ارت یدنماضر نامزد

 (ناشیاب) اردش بارخ یاهییصنو یزاس رومم ارنبمز ات ات تخاس هاوخ موق اهرم

 رهاظ ارن ارتیفیوخ دنعاظ رد, هکینانابو دیور ره تاب کیت اما بو دک ینا میسقت

 شوک یاهارحم هرب ناشیا یاهعترمو دیر ج دنعآوخ ًاههاررد ناشیا و ه دیزاس

 دهاوخن ررض ناشیاب باتفا و ترارحو درب دنهاوخت هنشتو هنیرگ دوب ده اوخ

 یاههیشچ دزنو درک دهاوخ تیاده ارناشبا دراد مرت ناشیارب کن ریز دیاسر

 تخاس مهاوخ اهنیرط اردوخ یاههوک نیاتو د دوم دعا رخ یربهر ارن ای

 یضعبو ۹ ته زا نیر ر كش ا وی

 ۷ در وا رام سم هیچرضمت

 م رم دنوادخو هدوم کارت هرم ا د نقض با چ دیام رغیم مک حرت دوخ

 حر رسپ رب هدرکا E اردوخ هراوخ ريش جم نز يا  تسا هدرک شومارف

 ككنيا ٭ دون مهاوخحن شومارف ارت نم اما دننکیم شومارف نانیا هدیافن محرت شیوخ

 تنارسپ * تسا نمرظنرد یاد تیاهراصحو مدون شتن دوخ یاهتسد فکرب ارت ۷
 دنهاوخ نوریب وت زا دندرک ناریوو بارخ ارت هکیناناو دما دنهاوخ لی

 هدنیایم وت دزن نش عمج ابا عیمج «نیبب هدرک دنلب فرط رهب اردوخ ناشچ * تفر ۸
 ییاوخ سلم روبز للخم نیا عیمج اردوخ هک مق مدوخ تایحم کوکی دنوآدخ



 ۱۰۷۱ .e 2 >ایعشا باتک

 یااریوو اهبارخ اریز +× تسارا یاوخ اا ارنتشیوخ سورع لامو تخاس ٩
 هلالعو دش یهاوخ کت ناکاس ترتکزا وت نال اما هدوب مش هابت هک وت نیمزو وت

 وت عسرد یدوبیم دالوایب هک و نارسپ + دیدرک دنهارخ رود تاک دن ۲,

 کام ا نہ: ئاج ارم تشات نم یارب ناکم نیا تفک دنهاوخ (رکیدکیب)

 تسا تاز نم یارب اراهیا هک تسیک تفکا یاوخ دوخ لدرد ود »< موش ٩

 ہک سپ مدوبیم كورتمو نطو ید الجو دازانو دالوایب نم کتا لاحو

 وب لند وب ۹ اهنا سپ مدوب نش كرت ییاهنتب نم نیا هداد شرورب ار اهنیا

A 0 

 درک معاوخ د ا یوس اردوخ تسد نم كنا کا نیز را ۳۳

 و از ارتارسپ ناشیاو «تشارفارب ماو وخ اعموق یوسب ر معو
 ناهاشداپو دش دنهارخ هتشادرب ناشیا شودرب تنارتخدو دروآ دنها رخ ۳

 هداتفا نیمزب ور وت ۹ دوب دنهاو وت یاههباد ناشی با یاههکلمو وت یاهالال

 نمر هکیناناو سه هوه نم هک تسناد یاوخ وتو دیسیل دنهاوخ ارت یاکاخ
 دام را ی هتفرک رابجزا تسیتغ ایا" دیدرک دنهاوخن لک دنشاب

 دنهاوخ- هتفرک رابجزا شنا نرارهسا دیک نیل دوا + دندرک نیناهر ر ,هاق 0

 ون نادشد اب نیم هک ارز ق مادي درک دهاوخ هیاهر هشپ نس تسدزآ تمینغو دش

 دنیاغن ما وترب ا + داد مهاوخ تاج ارت نارسپ نمو دون ماوخ تمواقم ۲

 دش دنهاوخ تسم بارش لام دوخ نونعو دیناروخ ماوخ اشر تشوک
 ع

  متسه بوقعی ریدقو وت بوو وت نهد تاج هوم نم هک تسناد دنهاوخرشب ئاو

 ماجن باب

 تاک داد 2 0 همان ِ مت ۱

 دون ES نوچ TT دیر ۲

 هک مش هاترک هچو ف نم تسد ها باوج یسک ارج مدرک ادن نوجو

 رم باتعب مک ا هد » اهر SEE ینردق نمرد ای دهد تاج دن اوتن

 IE ی هام هک مزاسیم نابای اراهرهمو کیم كشخ
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 ےس صد

 اپ اک ۱۷

 + مادرکیم نآ ششوب ارسالبو مزاسیم سیلم تسلط زرا ا دریم یکنشت
 مالکب ارناکتسخ هنوکچ هک منادب ات تسا هداد نب ارذیمالت نابز هوهب دنوادخ

 + مونشب ذیمالت لثم ات دنکیم رادیب ارم شوک «دنکیب رادیب دادمابره د نوت

 اردوخ تشپ + متشکنرب بتع و مدرکن تفلاخو دوشک ارم شوک هوهب دنوادخ

 ناهد باو یئیاوسرزا اردوخ یورو مداد ن نانکومهب اردوخ راسخرو ناکدننزب

 بوم یک اعا | ۱۳۹۲ ۰ کج + مدرکن ناچ

 ازم کا × دیدرک مهاوخن لج هک منادیبو خاس اراخ كنس لثم اردوخ یور

 ید دا جاغ اب ےک اک ی اس اید اکیا

 هو دنوادخ كنا دياب نم كيدزن وا سپ دیا یوعد نمرب هک تسیکو

 سردنم تخر لث ناشیا یکم اناه ءدز اس مزاماارم,تسک یب دنکیم تناعا ارم

 زاواو دسرتیم دنوآدخزا هک اثزا تسیک + دروخ دهاوخ ارناشیا دیب لش

 ۳ ماب وا درادن یاتشور و دشاب كلاس تلظرد هکره دونشیم اروا كنب
 اردوخ ر ګو د دات نشا ا هک اش عیج ن راه + دنکب داهعا شیوخ یادخیو دی

 كلاس دیاهخورفا دوخ هکیئالعشم ردو یو ین تا نانشوررد دیدنبیم العشب
 #ب دییاوخ دیهاوخ هودنا رد هک دیسر دهاوخ اشب نم تسدزا نیا اما دیشاب

 2 ان باب

 ارایش هک هر ِ ۳ در دوخ ردپب e رظن نازا یو شم و

 نیش تا ف اقاففاد لش ارتویهص دنوابخ ذخ ییقح +× مدینادرکر یثک

 7 ۰ چ دننام روا نوماهو ندع لثم اوا نابایبو تّسا

 ن٤ نم موق یا * منرت زاو زاو وا جو دوشیم تسفای ع نارد یداشو وج

 ردا ˆ نم دزنزا تجیرش هکاریز ید شوک نم نم ةفباط یاو دیئان هجون

 نر تلادع +دوشب یئانشور اراهموق ان مکیم رارقرب اردوخ یروادو دوشیم

 دون دهارخ یرواد اراهموق نم یوزاب نش رهاظ نم تاجنو تسا كيدزن



 ۷ ه۱ یبن ءایعشا باتک

 یوسب اردوخ نایشچ + درک دنهاوخ داتعا نم یوزابب نش نمرظتم اهیزجو 1

 دهاوخ مزا دود لثم ناسا هک ریز دیکر ظن نیمز یوسب نیئابو دیزارفارب ناسا
 درم دنهاوخ نینچمه شناکاسو دیدرک دهاوخ سردنم هماج لثم نیمزو دیئاپ

 يا × دیدزکدهاوخن لیاز نم تلادعو دنام دهاوخ دباب ات نم تاجت انا ۷

 دیونشب ارم تسا اش لدرد نم تعیرش هکبموق یاو دیسانشیم ارلادع هک اش
 ارناشیا دی هک ریز *دیوشم ناساره ناشیا مانشدزاو دیسرتم نامدرم تمذمزا ۸

 ات نم تلادع اما دروخ دهاوخ مشپ لثم ارن اشیا مرکو دز دهاوخ هماج لث

 یوزاب یا وشرادیپ چ داب رار یتاب لسن دعب السن نم تاو داب ادبا ۹

 فلس یاهرودو مدق مایا لثم هزاس ا توق اب E و وش ادیب دنوآدخ
 ۳ هدون عطق اربهر هک ین ناو : ای هوش رادی ۰

 یا ها ارابرد یاهنعو «یدرک كشخا ار هظع هم یاهیاو ا برد هک وا

 مرت اب هدون تشکزاب دنوآدخ ی ناکدش هیدفو +دناف روبع ناکدش هیدف ا ۱

 یاهداشو هدوب دهاوخ ناشیا رسرب ینادواج ینوخو دما دنهاوخ ترا

 راهش هک نم متسه نم × درک دهاوخ رارف هلانو و تفای دنهاوخ | ار یثوخو ۳

 هایکل م هک ارس زاو یبرتیب دریم هکیاسنازا هک یتسیکوت سپ ہ ه هدیم یلست

 اطهار ادا تیام درک | رای هک تست سبز کود تین ا ۳

 ام ندرک كاله ةهجم هکبتقو راکمتس منخزا زور اق ایادو ؛درک شومارف دام
 دش دنهاوخ اهر یدوزب لیلذ نا ENE راکمتس مثخو ء نو دا ا

 مسه وت یادخ هوهب نم ریز + دش دهاوخن کن اشیا ن نانو درب دیماوخخ شجره 10

 نیو یا نم ما تویاص رر دنز من شجاوم ات مروایم طالتب ارایرد هک 5

 ناسا ۲ مدرک ناهنپ شیوخ تسد ةیاس ریز ارتو متشاذک وت ناهدرد اردوخ مالک

 ارتتشیوخ + یتسه نم موق ون هک موک ارنوییصو مم ینیمز دایبو مان سرغ ۷
 بضغ ةساک دنوآدخ دخ تسدزا کیا | زیخرب هخکارب اراتشیوخ ملشروا یازیکنارب
 کا عیجزا د یدیماشا هت از۱ ارنا تیشون اریجکرس اهن اک دم یدیشون اروا ۸

 یک هدوم تیرت هگینارسپ ام زاو هدنک یربهر اروا هک تسي یکی تسا كیأز

 هک تسیک دش .دهاوخ ضراع وترب الب ود نبا + دباغ یرک سد اوا وک ۱
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 مد یلت ارت هنوکچ سپ ریشمشو طحثو تکالهو یبارخ ینعی هدنک مام وت یارب
 ناشیاو هدنآ نییاوخ مادرد وها لس اههچرک هه رسب هتفرک فعض ارت نارسپ

 نیا نینک تجز یا سپ *دنا لش ولم وت یادخ باتعزاو دنوآدخ بضغزا
 بت 1

 ٌیوعد رد هک وت یادخو هوهب وت دنوادخ × بارشزا هن اما لش تسم یاو ونشب

 بضغ ساک دردو اکر ساک كلنا دیوکیم نینچ دکیم یکداتسیا دوخ موق

 کیا شا ارناو × دیماشا دا هاوخن رکید راب ارت ناو تفرک مهاوخ وتزا ارشیوخ 1

 تشپ وتو مرذکب وتزا ان وش مخ دنیوکیم ون ناجب نرو روس

 × هتشاذک ن اي ر ذک هار ةه هچوک لشو نیمز لغم ارد

 مودو ءاجتپ باب

 مشرف سدتم رهش یا 3 5 ا نوهص ۳م

 تم 1 ant و ما × دش

 هو د تم ا دخ اریز + ابکب اردوخ ندرک یاهدنب نشریسا ۹

 E د ا نماد هکنوچ * دش دیهاوخ هداد هیدف شنیبو دیتشک

 یا نازا دعبو دنوش کاش ایتآرد ات دندش "ورف رص نم موق قیاس م ایارد هک

 تساراک هچ ارم اضنارد دیرکیم دنوادخ ٩ اما + دندو ملظ ببس یب ناشیارب

 دنراد طلست ن راشیارب هکینانآ دیرکیم دنوآدخو ءدنادش راتفرک انام نم موق هک

 دنهاوخ ارم مسا ن رم موق نیربانب »۲ دوشیم تناهازورره اباد نت منو و

 ۳و DE ردو ه تخانش
 دهدیم تراشب اب تار دنکیم ادن اریتمالس هکرشبم یاب اههکرب ت تسا ًابیز هچ

 نانابدید زاوآ × دیانیم تنطاس وت یادخ هک دیوکیم نویهصبو دکیم ادن اتاجنو

 نویهصب دنوآدخ هکبتقو اریز دنیانبم مرت مه اب هدرک دنلب | ریون رک کوت

 ماب دلب زاواب ملشروا یاهبارخ یا دید دنهاوخ 8 ناشیا دکیم تمجر

 + تسا هدومن هیدف ارمیلشرواو ءداد ست ارد موق و جت دین نت

 :«اهنارک عیجو تسا هدز الاب ام قرر ر 5 رخت نرم دعاس دنر
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 ۱۷۵ 6۳ یبت ءایعشا کک

 ر در رتراتع فر هک اش یا × دنانید ارام یادخ تاج نیمز

 ۱نایم زاو دیئانم سل اركاپان زیچو دیور نوریب احیا زاو دارشتن

 فر تفر دیماوخغ نوریب لیت هکاریز ووم شیوخ هتفر نوري
 ازا: یادخو :دینارغب .دقا رحم اش «یواو شی رھی ک6 رجا دک کوا رغ اور

 عیفرو یلاعو درک دهاوخ راتفر لفع اب نم تنب كنيا  ٭دوب دهاوخ امش ةغاس

 رظنم کان زا) دندوب برد وتزا یرایسب هکنانچ × دش دهاوخ دنلب ر او

 یار نانه + (دوب نیدرک ٥ بت رتشیپ مدا ینب زا وا تروصو نامدرم زا وا

 اري اهزیچ اربز تسپ دنهارخ ار دوخ ناهد ناهاشداپ وا بیسیو دیشاپ دهاوخ رایسب

 + دیم دنهاوخ دندوب نینشن هک ار هی او دید دنهاوخ دوب لشن نایب ی ناشْیا یارب هک

 سو هاب باپ
 ه2 کک یاب دنوادخم دعاشاک تشک و هدوف یی د واست کک تاک

 « دیور دهاوخ كشخ نیمزرد هئیر دننامو لاهن لثم یو روضحم اریز * دتاب

 قاتشم هک درادن یرظنم مرکنیم اروا نوچو «دشابیم ییاج هنو یتروص هن اروا

 ارا ور هکیسکل ثمو نید خرو اغ بحاصو دودرم نامدرم دزنو راوخ × شاب وا

 ارام یاهمغ وا نکل یا ی دفن اش یوگا

 تم ز ادخ بناج زا اروا امو ا لح شیوخرب ارام یاهدردو تفرک دوخرب

 ج ا یاهریصقت بیسب هکنآ لاحو + مدرب ناک الببو بورضمو نینک

 اموا یاهمشز زاو دما یورب ام تمالس بیدأتو هدیدرک هتفوک ام یا دا,

 هتنکرب دوخ هارب امزا یکیرهو مدوب دش هارک نادننسوکلنم ام عیج  متفأی افش ٦

۹۳ 

۳ 

 وا فن مپ دزن کیک ان هات رم عذ یارب هک لثم «دونکن اردوخ

 هقبطزاو دش هتفرک , یروادزاو لظزا * دوشکن اردوخ ناهد نانه تسا نابز یب

 + دی درک بورضم نم موق هاک ةهجبو دش عطقنم ناکدنز نېمززا وا هکد وف رکفن هک هک وا

 مظ چه دنچره «نادنملود اب شتدرمزا دعبو دندومن نبیعت ناربزش را واربقو
 بورضم اک دما دیوار ھو کت اما * دوبن هليا یو ناهد ردو درکن
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 ھه

 ه۶ یبن ءایعشا باتک 4

 E Ss هاک ینابرق اروا ناج نوچ هدزاس التبم اهدردب هدو

 .دهاوخ سیم وا تسدرد دنوادخ ترسمو دش دهاوخ زارد وارمعو دید دهاوخ

 نم لدباع تنبو هدش دهاوخ ریسو دید دهاوخ ارشیوخ ناج تقشم “رش + دوب

 نتشیوخرب ارن اشیا ناهانک وا هکاریز دینادرک دماوخ لداع اربرایسب دوخ تفرعب
 3 ۱ هارخ بتصا ناگزب نارا وک دنارج لج

aناراکاطخ زاو تخر كرب اردوخ ناج هکنیا ةهج دوم  

 د دوم تعافش ۰ ناراکاطخ یاربو تفرک دوخرب | اریرایسب ناهاکو يی وع

 مراهچو ءاجخ# باب

 ار های امن رت كلل زاو کت هز درد کیا اس "نییازن هک قاع یا

 ناکم + دناهدایز هحوکنم نز نارسب زا سکیب نز نارسپ دیوکیم دنوآدخ اریز

 یاهیانطو رادم خرد دوشب نهپ وت یاهکسم یاههدربو نادرک عیسو اردوخ ةمیخ

 ا پچو تسار فرطب هکاریز ٭زاسب کا ارتیاهخخم هدرک زارد اردوخ

 دنهآوخ نوکسم ارناریو یاهرهشو دوغ ا اراها و تیرذو

 یھاوخن اوسر هکاریز وشم شّونمو دش یهاوخن لی هکاریز سرتم *تخاس

 اردوخ ویب راعو درک یماوخ شومارف ارشیوخ "اوج تلاخ هکنوچ ه دیدرک

 رهوش تسا تویابص هوهب شما هکو ت دنیرفا هکاربز + دروآ یهاوخن داب رکید
 یاب ون لو تمللا یسم ناهج ماع یادت هک لیئارسا,سودقو « تسا یک

 هکیناوج هجوز دننامو تسا نناوخ لد تیجترو رویع#* نز لثم ارت دنوادخ اربز

 یاب انا مدرک تم كدناب ارن ریز ٭دیوکیم ریا وت یادخ هدشاب عش كرن
 وتزا اردوخ یبضغ ششوجم دیوکیم وت لو دنوآدخو دوم ماوخ عج ارت مظع 1
 نیا کاریز ::دومرف ماوخ تر وترب ینادواعم ناسحاهب اما مدیناشوپ + هظحم یارب ۹

 کرا راک رس مت هکنانج هدشابم حول 4 و

 وب یوم ولوو وات 0

E Eتجر وترب 7 هدیدرگ دما رخ نه نم دش  



 ۳۲-1۱۰ هزس یب ءایعشا باتک

 نم كيا فان سن هک هش برطضمو هتنانر یا . *دیوکی ارنیا دنکیم ١١
 دچ داند مناوخ درز توفایرد ارت داینبو درک رکھ اوخ بصن هبرس ک كنسرد ارت یاهکنم

 کز زا ارت دودح اتو نامرهب یاهکنسزا ارتب :یاهزاوردو لملزا ارت یاهرانمو ۲

 تفای دنهاوخ میلعت دنوادخ زا تنارسپ عیجو * تخاس ماوخ تمیق نارک ۳
 ننام رود ملف زاو هش تبا تلادعرد »دوب دهاوخ مظع نیما ا <

 عج اناه × دون دهاوخم اجر ورا دنام یهاوخ رود یکتفشازا مهو دیسرت یهاوخن 0

 × داتفا دنهارخ وت ببسب دنوش عج وت دضب هکینانا « نم ر دش دنهاوخ

 دز نوریب دوخ راک یارب یا د ناياب ارلاغز هک | اریرکنهآ نم كنيا 1

 وت دضب هک یا رھ + مدیرفآ ندوم بارخ یارب ارتنک كاله زین نمو «مدیرفآ ۷

 بیذکت دزبخرب وت دضب هک اع یارب هک ارینابز رهو درب دهاوخن شپپ دوش هتخاس

 «نم بناج زا ناشيا تلادعو دنوآدخ ناکدنب بیصن تسا نیا ءدومن یهاوخ
 + دیوکیم دنوآدخ

 3 هاجن باب 7

 ه دیروخمو دیرخم دنا دیرادن سن هک اش ۀمو دیایب ابا دزت ناکنشت عیج یا ۱
 تسین نان هجنآ یارب ارشن ارچ ب دیر تمیق یبو شیب ارریشو با ارشو دی 1

 رب یماوا داد شک دیکیم قرص هاکین ریش ها یار ریو تو

 هتشاد ارف اردوخ شوک *دوش ذذلتم یهبرفزا اش ناج ان دیروخم اروکی یاهزیچو ۴
 یاو نک ناک واست دا اھا یک و ادرک نواب یا ابو کد اب رد درد

 شو .مدیادرک دهاش A را ی a دواد نیما ۽

 ارت کیماو «دون یهاوخ توعد یدوب هتخانشن هک اربتم ناه × فیاوط کاحو 0

 ںیودقو ۱ ES ی دزن دندرب هح اشن

 TEEN دج تسا هدون دیج ارت سا ٦

 اویو اکفا ناک اکو اردشیر دیار و کایدرد ین اطافو ۴

 یادخ یوسو دون دهاوخ تجر یوربو دنک تنکزاب دنوآدخ یوسبو ديان

 اشر اکفا نم راکفا ك دنوادخ اریز × درک دهاوخ مظع ترفغم هک ام ۸

 تسا رتدنلب نیمز زا نایسا هکنانچ | اریز * یف نم یاهتیرط اش یاهقیرطو تسین



 تست

 87 یبث ءایعشا باتک ۱۷۸

 هب دشابیم مدال اش راکفا زا نم راکفاو و

 د کار ایر کلب Se E ناسا زا فربو ناراب هکنانچو

Ss RN 1نم مالک نانچه ٭ دش نان |  
 اک بکر ۳ ین a ER هی

 A دیهاوخ ا 3 تفر e ۳۳ ات

 ھار كتسد ارعص نادخرد عود دون دنهاوخ مرت یداشب اش روضحرد

 تاو او مس سا دنوآدخ یاربو دیئور دهارخ سا سخ یاجعو ربونص راخ تخرد یاجب 1

8 

 ٭ دوب دهاوخ دوشن عطقنم هکینادواج

 مشو هاب باب

E 2 ۰مس  

°Fندما هک ریز دنیا یراج ارتلادع هتشاد هاکن ارفاصنا نوردی نننچ دنوآدخو  

 اا ناچ دوخ ×× تس ت اا ندش فشتم :کتمو 2 تاع ۳

 e TAT ارتبس هد SEEN باب کد ارو درو ا

 و نرمو ادخ اب هکیبرخ سپ *دراد زاب دب لع رمزا ارشیوخ تسدو ۴
 1 ۱ و ک

 هک دیرکن 9 ت شا هدوف اد دوخ موق زا ! ارم كنو ؛دخح هن دیوکنو دکن م کت

 5 o ا 7 ازت مه بم بین 3

 یاو a ج e e دوخ ةناخرد ناشیاب هک × دی وکیم

 ناشیاب دش دهاوخن عطقنم هک ینادواج یم سا ه داد ماوخ نارتخدو ن راسب ا ا

 مساو دنیاغ تمدخ اروا نش نرتقم دنوادخ اب هکینابیرغو × دیشخن ماوخ 1

 ۱ انا تشاد هاو تیپ هکیناسک هک یحی ۾ دنوشب وا "ماتم هتشاد تحس ود اردن وادخ دخح

 دی ۳ دوخ سدق درک لو ا ناشیا < دن وش فا نم دیعب و دنزاسن تسرح , وب /

 ت ۰

 دیوکیم تسا ل ۳ ۰ ra TS ا £

 جیدو نخ زت ياهنافو سه کت



 ۰ ص
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 e ۰ سما

 عج نانیازا هکیناتارب هوالع درک ماوخ عج ناال ارنارکید نیازا دعب هک

 ۱۷ ۵۷ ےب ای دا: اک
 س

  دیروخو دی اب لکنج تاناویح عیج یاو ارس تاناویح مات یا دنانش

 هک دناكنک ناکس نانیا کو دنرادن تفرعم ناشیا عیج دنروک وا نانابتید

 نیاو + دنرادیم تسود ارنتنخ كش ز ۹ اردو دننیییم باوخ هدننک كلنا دننآ وتیپ

 عیج هدنمهنب دنناوتیف ک داش ناتا نوش ریشه اوت دک داموا اکیس

 ٭ دشابیم شیوخ دوس بلاط دوخ فرطب یکیره هدرک لیم دوخ هارب ناثیا
 زور زورما لثم ادرفو موش تسم تارکس زاو مروای بارش دیئاب (دنبوکیمو)

 × دوب دهاوخ هدایز رایسب هکلب مظع

 منهو هان باب

 فور نادرمو دیار کی هوش مازاد کښ نکرد هات لا ها

 هکینانآ  دنوشیم هتشادرب الب ضرعمزا نالداع هک دنکیمن رکف یسکو دندش هتشادرب

 دنهاوخ یار نا: نفی یاهرتسبرب نش لخاد یمالسب دنشابیم كلاس تماقتساهب

 رب بدی كيدزن اخیاب هنازو قساف دالواو سحاس نارسپ یا اش اماو *تفای

 دالوا اش ایا «دیئانیم زارد ارنابزو دیکیم زاب اردوخ ناهد هکربو دینکیم فست

 انتشیوخ زبس تخرد ره ریزو اطولب نابمرد هک +دیتسین بذک + تبرذو نایصع
 نایمرد ا عید اهضص فاکش ریز اهیداورد ارلافطاو تداوم ترارح

 ةیده زین انآ یارب هدشابیموت تسق اهیه ت تساوت بیصن یداو یاسام یاهکتس

 کر  تفاي ماوخ ی نیاز زا نم یا یدینارذکیدرآ ذيدهو یینهر ےک

 تشپو +یدینارذکینابرق تمارب زین اجنابو یدرتسک اردوخ رتسب عیفرو دل
 e اغ رکی یک اردوخ کاریز یش هاذکا او اردوخ ر ام

 ارنا یا رتسب هتسب دع ناشیاو دوخ نايم ردو یدرکن هپ اردوخ رتسب تداربو یت تخاس

mEتایرطع هتفر هاشداپ روضحرد نغور ابو × یدید ارتا هکیئاج  

 تسپ هیواهب ات ی هداتسرف رود یاجب اردوخ نالوسرو یدرک رایسب ارد

 زات «تسیئ دیمآ هک یتنکت اما یدش هنامر رد هار ندوب ینالوط زا ۷

 ناسارهو ناسرت ک زا + یدین اسرن مہ فعض ةعجنما زا سپ یتای اردوخ توف



 ر ۵۸ نیت ءایمشا بانک ۱۸

 نم ایا یدادن اج دوش. لدرد ارنیا هدرواین دایی رمو یدیزرو تنایخ هل یدش

 لاعاو تلادع نم < یدیسرتن نمز | ةخلازا سپ مدنان تکاسزین مدق نامز زا ۳

 یاههتخو دنا یرواییرب داير نوچ # داد دهاوخن تعفنم ارت هک دون مهاوخ- نایب ارت ۳

 ار اهنا و یاد دهاوخ اراهنا عیج داب کو ه دعدب یصالخ ارت تدوم

 طلاق لات نر الف ادوب دهاوخ نیمز كلام دراد لکوت نمرب هکره اما درب هاو

 دیزاس ابعمو دیزارفارب ارءار هدیزارفارب دش دهاوخ هتفکو +دیدرک دهاوخ نم ا

 تسا دنلبو یلاع هک وا اریز + دیرادرب نم موق قیرطزا ارمداصم كنسو ٥!

 یلاع ناکم د نم کباب ما واف ا ماو دام دواک کو

 ارنامضاوتم حور ات «دزاد عغاوتمو هدرسفا حور کیک أب زیو مکاس سدقمو
 هشيه و دون هاو همصاخم دیبا هکاریز ٭ مزاس تنز ارناکدرسفا لدو مان احا 11

 + دنناسر مب فعض نم روضحم مدیرفآ نم هکیئاهناجو اهتسور ادابم درک مهاوخن مشخ

 واو مدون مخ ۰ هتخاتم ین اردوخو .مدز اروا دش كانبضغ یو عمط ه اک تی ۷

 داد مهاوخ فک از وام مديد اروا اوت مر دک هایلادزک هر دوخ لد ءارب ۸

 دنوادخ »داد اد مهاوخ رایسب ل ارت درام یو اب هکینانبو واب هدون تیاده ارواو 9

 3در کنارم وادی یمالتبمدنر اد هک انارب فیوکم تبساب اف مرغ هلو رک

 هک طالتم یایرد لثم ناریرش اما × دیش ماوخ افش ااو ا ل ۰

 هک دیوکیم نم یادخ ٭ دنشابیم دزادنایمرب نیو لک شیاباو درک م ارآ دناوتین ۲

 × تم 1

 ۱ مشو هاجخب باب

 E 5 5 رادم غرد کارد و زاوآ ۱
 دنبلیم ارم زور ره ناشیا او اب ملا :اشیا ناهانک بوقعی نادناخو ارناشیا ۳

 کع هدروآ اج ارلادع 4 کش عج هجا یواش و لس اه

 ا ووا اس ما ارتلادع ماکحا هدندوفن كرت اردوخ یادخب

 ارشیوخ یاهناجو یدیدنو متشاد دی +دنوشیم رورسم اد ؟

 و دیباببم اردوخ شوخ شیوخ زور زوررد اش ككنيا « یتسنادنو مدينا ی
 فا کل هزور همصاخمو عارت ةهجم كنيا د .دییاتیم , اظ د وخ یاههلع 2



 ۱.۸۱ 0٩ بن ءایعشا باتک

 ایا «دیناونشب نیلع یلعارد | لدا وآ هکد یریکیف ؛زور زورما ه دبنزیم ترارش

 اردوخ رسو دن اجرب اردوخ ناج اج یدا دا هکیزور تسا نیا لثم رک هک ةزور

 لوبقم زورو هزور ارنیا ایا دنارتسکب دوخ ریز رتسکاخو سالپ هلخاس خ ین لثم

 دیئانکب ارترارش یاهدنب هکت سین نیا مدنسپب نم هک هزور رکم ٭ یناوخم دنوآدخ 7
 کم + دیکشب | ارغوب رهو تار ا دازآ۱ رنامولظمو دیک زاب ارغو یاهنکو ۷

[1 

۳ 

 ص

 یروایب دوخ ناخب ارتش ننار ِناريقخو ی اف ع ناکنسرکب اردوخ نان هک تسین
 یه :دنشابیم وت ته هک نا زا اردوخو یاشوپب اروا یی ارهنهرب نوجو

 دیور دهاوخ یدوزب ون تعکو دش دهاوخ ملاط رج لثم وت رون ءاکتآ ٭ یزاسن

 هاکتآ × دوب دهاوخ وت ةقاس دنوادخ لالجو دیمارخ دهاوخ وت شېپ وت تلادعو
 واو دون یهاوخ هثاغتساو دومرف دهاوخ تباجا ارت دنوادخو درک یهاوخ اعد

 ۱۳عنشاس نگو تکا درک تاشو خوب کا« خیهر رضاح كنيا هک تفک دهاوخب

 ارنالیلذ ناجو یتخب ناکنسرکب اردوخ ناج یوزراو * یکرود 9 نایمزا

 دهاوخرېظ لثم وت ظبلغ "یکیراتو دیشخرد دعاوخ یکیراترد ون رَ : ءاکتآ کر

 دهاوخ ریس كشخ یاهناکمرد ارت ناج هدو تیاده هشیه ارت دتوآدخو + دوب
 تا کنان اا غاب لثم وتو تخاس دهاوخ یوق ارتیاهناوضتساو دکل

 ود دون دنهاوخ انب اریدق یاهبارخ وت ناسکو ٭دوب یاوخ دوشن ا هک

 تمرمو اههنخر ننک تراع ارتو تشاد یاوخ ابرب اررایسب یاهرود یامساسا
 هاگن تبسزا یزد + دناوخ دنهاوخ تنوکس یارب اههچوک تننک

 دنوآدخ سدغمو یشوخ ارتبس 7۳" اج نم سدقم زور رد ارد دو یوو کراد

 یئوجم اردوخ یتوخو یئاھت ۳ دوخ یاعارب هتشاد مرتش 5 یاو مرتحو

 دنلب یاهناکیرب ارتو دش یهاوخ ذذلتم دنوآدخ رد هکنا » یئوکن اردوخ نانو

 ناهد هکاریز دیناروخ ماوخ وتب اربوقعی تردپ بیصنو هدرک مماوخ را اوس نیمز

 + تسا هتفک ارنیا دنوآدخ

 و هاچ باب

 نکیل *دونشن ات یف نیکنس وا شوکو دناهرن ات تسین هاتوک دنوآدخ تسد ناه

 اشزا اروا یور اش ناهانکو ب تسا نش لیاح اش یادخو اش نایمرد امش یایاطخ



ّ 

A ۱۸۳04 ئین ءایعش فا  

 u سس سس اب راس و سا سس سس

 هدولا ترارشب اش یاهتنکنأو ,نزوخ اب تیا سد کا د یان تنہا هریناشوپ

 ا ا یاهنابر و, دیافیم لکت غوردب اش یاہل «تسا تش

 دنزادلکوت تلاطبب هدیانین یرواد یتسارب کچو دکین یوعد فا وا

 هوم یا یاهمخن زا +دنیازیم ارترارش تش هلماح ملظب دنیانیم 0 غوردبو

 نوچ ناو دریمسم دروخم ناشیا یاهمختزا هکره هدنفابیم توبکنع "هدربو دن وابنرب

 ارتشیوخو دش دهاوخن سابل ناشیا یاهدرپ +دیام نورین یفا ددرک هتکش
 لظ لعو تسا ترارش لاعا ناشیا لاعا هکاریز دیناشوپ دنهاوخن دوخ لاعازا

 نوخ نتخر ةهجو ناود یدب یارب ناشیا یاهباپ + تسا ناشیا یاهتسدرد

 د هردو تلاع راكان اقا راکفا هه تسا نانا ناما کک

 تسین فاصنا ناشیا یاهار ردو دننادیف اریتمالس قیرط ٭تسا یبارخو یناریو

 دماوخن اریتمالس دشاب كلاس اعآرد هکر هو دناهخاس دوخ یارب ےک یاهداج
 رون راظتا هدسریف اب تلادعو تسا نشانو دا امزا فاصنا نیربانب تلاد

 لا ظبلغ "یکیراترد اما متسه ینانشور رظتمو تسا تمظ كنياو مشڪيم

 «عوری هار هناروک راشچ یب دننامو متانیم سمات راوید یارب ناروک لثیو + میشأبیم

 ام ميج * مناکدر دنن ام ناتسردنت نایمردو مروختم شزخل ماش لثم هظ تقورد

 مشکیم راظتنا فاصنا یارب مئاغیم هلان اههتخاف دننامو مکی ادص اهسرخ لغت

 نش رایسب ون روض ام یایاطخ هکاریز ٭ دوشیم رود امزاو تاجنیاربو تسبنو
 اردوخ ناهاکو ت تسا ام اب ام یایاطخ هکتوچ دهدیم تداهش ام دضب ام ن اهاکو

 «مدیزرو فارحنا ق یادخ یورب زا مدون رکنا اردنوآدخ نش دنرم و بن كیم
 فاصناو × دوغ قانت اراهنا لدزا تش هلماح بذک نان 0

 هدأتفا اههچوکرد جلسات هکاریز تسا هداتسیا رود ام زا تلادعو نش لنار بتعب

 یدبزا هکرهو تسا تش دوتنم یتسارو +« دوش لخاد دناوتین تماقتساو تس

 1 دب وا رظنرد دید رتیا دنوآدخ نوجو هدراپسیم اشیب اردوخ دیاغ باننحا

 دک تعافش بت و دوبن یک هک دید واو + تشادن دوجو فاصنأ

 ۳ ۱ یرکتسد ریو وا تلادعو ۷ تاجن را یارب یو یوزاب ةهخلازا ت+ادن دوجوء
 ارماقتنا هماجو ءداهن شیوخ رسرب !رتاجن دوخو دیشوب هرز لثم ارتلادع سپ + دوم



 ۸۳-۱ اب نی هایعشا ترك

 ارج انا ناب لاعا شنورب دوبار لطم نرو درکر برد سابل یاب ۸
 ریازجم و تافاکم شیوخ نراتشدبو ار رمثخ تدح دوخ ناصخم ءداد دهارخ

 لالجز ها باتفا عولطزاو ا د مانزا برغم فرطزاو + دین اسر دهاوخ ارشاداپ ٩

 دهاوخ دنارب انا دنوآدخ داب هکیراشرس رهن لثم وا هکاریز دیسرت دنهاوخ یو
 بوتعی رد هکینانا یاربو نویص یارب "تنهد تاج ک دی کیی ده اتم 1 ۳.

 نیا اب نم دع اما یکم دوخ وا دما هاش یک راستا ۷

 ناهدزا ماهتشاذک وت ناهد رد هک نم مالکو تسا وترب هک نم حور هک تسا نیا

 دیوکیم دنوآدخ دش دماوخن رود وت تبرذ تیرذ ن ناهدزاو وت تنرذ تاجر
 +× دا ادا تم نالاز أ

 چت

 باب

 + تسا E یا دنوادخ es ۳ ایم نانخرد دوزخ

 ون رون ,یوسب ٭ دش داوخ _ کو ۳۹ درب .دهاوخ مر 0
 فال طا ار درک ناکا دما یه هارو عولط کدنشخرد یوسب ناهاشداپو £

 تا تنارسپ هدنییم و ول دز نش عج اما عج کن یبو زارفارب شیوخ

 دیشخرد یهاوخو دید یهاوخ هاکنآ دا دنهاوخ شوغارد ارتنارتخدو دنا ه

 تای ِ کوسب 2 ر ن دید -ِ لدو

 GEG 0 e ew SAE دنهاوخ ارت هغيعو

E ۷دش ار چ و رادیت یکم × داد ۳  

Aا تا  eزا ا  

 لوا شیئزت یاهیتنکو اهنیزج دکیتسردب × دوخ یاهنزورب نارتوبک دننامو ٩

 ,نانیا اب ارناشیا یالطو منو رودزا ازت نارسپ ات دینک + دنهاوخ ارم راظتنا

 هداد تنيز ارن هکاریز لیئارسا سودق ةهجیو وت یادخ ءوهب مسا ةهحب هدنروای
 ټیډخ ارت ناشیا ناهاشدایو دون دنهاوخ انب ارت یاهراصح نابیرغو ساب ۰



 ایی ءایعشا باتک 0 ۸

 مماوخ مرت ارت شیوخ فطلب نکیل مدز ارت دوخ بضغرد کاریز درک دنهاوخ
 ات دیدرک دهاوخغ هتسب زورو بشو دوب دهاوخ زاب ایاد زین وت یاهز لرد دوم ۱

 نیما ره ارز + نوش هدروآ هار ناشبا ن راهاداپ و دنروایب وت دزن از اهتنا تاود ؟

 چ دیدرک کد نهاوخ كاله مات اا اود دما یابد ی هکیکلمو

 اب یش دو یا رب ماب رانچو جو ربونص ناتخردا ای ات تا ۱؟

 نارسیو ×« دوغ م دکار دوخ یاهباپ یاجو دنهد تنیز ارم سدقم ناکم 1

 دنیانیم یمن اها ارت کناآ عیجو دن دنهاوخ وت دزن تشمخ دنناسریم تس ارت هکینا |

 لیئارس ۱ سودق نویهصو هوهب رهش ارتو دوغ مارک مع رو یاهیاپ فک دزت
 کو 0ا یکویدوب ضوخبمو كورتم وت OL یا تهاخ ام

 اراهتسآ ریشو + دینادرک مهاوخ رایسب ی و ینادواجرخن ارت نم درکیف 7
 تان هوه نم هک دیمف یار دیکم یارک ارناهاشدای یاهناتسپ یکی او

 ۷ مهاوخ الط ج تب یا لو و ۱ ریدق نیو متسه وت "مدهد ۷

 اال دروا وا مماوخ نها كنس یاج و خس بوت یاو عرقن نما یاب و

 یبارخو وت نیمزرد لظ رکیدرابو × دینادرک مهاوخ وت ناکاح ارتلادعو وت نارظان ۸
 یاهزاوردو تاج اردوخ یاهراصحو دش دهاوخ عومسم وت دودحر رد یناریو و

 ءابو دوب دهاوخن وت رون زور رد باتآرکیدراب و *دیمان یماوخ حسن ارشیوخ ٩
 8 ااغ و ون نادرا زو هوه هک ریز دیناتدهاوخت وت یارب ی دش و خا

 دهاوخن لاوز وت هامو درک دهاوخن بورغ وت باتفارکید را ربو چ دهاوخ وت ۲٠

 وتٰیرک' جو یاهزورو دوب دهاوخ فاو وت یارب هوهب هک اریز تفریذپ

 مارک فرج دیاب ات ارنیمزو دوب دنهاوخ لداع وت موق عیجو × دش دهاوخ ماق ۳۱

 رفن رازه زیغص میس کیت تب رم تسد لعو نم نیورفم ۀخاش ۲

 نارد لیحت شقو ارد ا نم هدیدرک دهاوخ EATER دش دهاوخ ۱

 +× دوم مهاون

 جو تصخ با
 ۳ :انیکسم ات ت تسا هدرک محم ارم دیو - اریز تسا نمرب هوه نر ۱

 هسراکتسرب اسار مشخم مایتلا ارنالد هتسکش ان هداتسرف ارمو مد ِتراشب



 ۱۸۰ “اتاك

 یادخ م اقتنا موب زاو و دنوآدخ دج تیب لاشز و × مک ادن یدازب ارن اسوبشو

 ا رارق ات × مشخم لس | ارنایمن ام عیمجو میام اا

 ار حس یادرو یرک هحون ضوعب ارینامداش ناتمژوزینکا اخ ضوعب ار یجات مشخبب ۱

 یو دیجن ةهج دنوآدخ سورغمو تلادع ناتخرد ناشیا ات ترودک ۽ حور یاجب
 ارب , ارفلس یاههناریوو دوغ دنهاوخ انب ارمدق یاهبارخ ناشیاو بدن وش ليمان

 دنهاوخ ریمعت اررایسب یاهرهد یاههناریوو نش بارخ یاهرهشو تشاد دنهاوخ

 راج الف: ناکناکیو دینارچ دنهاوخ اراش یاههلغ نش اپرب نابیرغو دوم

 اراشو دش دیهاوخ تیمان دنوآدخ نانهاک اشو +دوب دنهاوخ اش نانابغابو

 لالجردو دروخ دیهاوخ اراهتسا تلود هدون دنهاوخ قسم ام یادخ ما دخت

 ضوعبو تفای دیهاوخ فعاضم بیصن تلاجج ضوعب × درن دیهاوخ رخت ناشیا

 بیصن دوخ نیمز رد ناشیا نیربانب دش هنهاوخ رورسم دوخ بیصن زا یئآوسر
 هک نم اریز *دوب دهاوخ ناشیا یارب ینادواج یداشو تفای دنهاوخ نعاضم

 ۱ ون سا ا مرادیم ترفن متسو تراک زا و مرادیم تسود ار تلا

 ا وچ تک مهاوخ ناشیا اب ینادواج دېعو داد مهاوخ رج

 دنیپ ارنانیا هکره E SERS ا و

 ود دنا دنوآدخ اد ناشیا هک دوم دهاوخ فارتعا ع ےس

 باح ةماجت ارم ا ندا دج و دوخ یادخرد نم ناجو مکیم رایسب ئداش

 ا ارنتشیوخ داماد هکن اچ هدیناشوپ نب ارتلادع یادر ا شاب

 اردوخ ثاتابن نهر هکنانچ ارب دز ٨ دش ی تنیز اهزویزب ارد رخ س ورعو دهدیم

 ارچستو تلادع هوهب دنوادخ نانجه مه دهدیم ون ارشیوخ عرز غابو دنای وریم

 ٭ دنایور دهاوخ اهتما یماغ یور شپ

 مردو توش باب

 شللادع ان دش ماوخخ شوماخ ملشروا رطاخمو درک ما 7
 فن 7 × دشأب هخورفا هکیغارچ لثمن دنک عولط رون ل شم

 ناهد هکیدیدج ماب وت و هدوخ دنهاوخ هدهاشم ازت لالسب هراهاشداب عیجو



 ی

 1۳ یبن ءایعشا باتک ۸3
xemen: 

 نفس sh *دوب یاوخ دوخ یادخ تسدرد هاو

 هلوعب ارجیمزو هبیصفح ارت هکلب تفک + دنهاوخن هبارخ رکید راب ارتنیمزو دش

 دهاوخ هحوکنم وت نیمزو دش دهاوخ رورسم وت زا دنیوآدخ اریز دیمان دنهاوخ
 نانچ م دروآیمرد شیوخ ملکنب ارزش ود ناوج یدرم هکنانچ ریو  دیدرک

 04 چم سورعزآ داماد هکنانچو تاس دنهاوخ دوخ ةحرکنم ارت تسارسپ

 یاهراصحرب نانابدید ملشروا یا +دوب دهاوخ رورسم وت زا تیادخ ع نانچ مه

 دنوآدخ نارکذتم یا ه درک دنهاوخن توکس هشه بشرهو زور ره هک ما هتشاکو ت
 لع ناهجرد ارن زا هدرکر اوت وتسا ار ېلشروا ات دیهدن و تینا یا

 ا ف ر یوق یوزاببو دوخ تسار تسدب دنوآدخ + دزاسب حسن

 هک ارت بارش نابیرغو مزاسن تنانمشد لوکام ارت هلغ رکید راب هک تسا هتفک

 هدروخ ارتا دنیچ یم ارنا هکیننآ هڪلب ٭دیشون دنهاوخن "نیک تجز شیارب
 نم سدق یاهنرد ارنا دننکیم عج انا هکیناناو دون دنهاوخ جست اردنوادخ
 صارماشو دیزاس ایم ارموق قیرط «دیرذکب اهزاوردزا دیرذکی + دیشون دنهاوخ

 كنيا × دنا ایرب موق ةهجب ارع نیچرب اراهکنسو دیزاس عفترم هدرک دنلب

 تان كنا دیئوکب نویهص رثخدب سپ تسا هدزک نالعا نیمز یاصقا ات دنوآدخ
 ارناشباو *دشابس شیور شیپ وا تافاکبو شماره وا تیرجآاناه هدا یمون
 ریغرهشو بولطب وتو تخاس دنهاوخ یسم دنوادخ ناکدش هیدفو سدنم قب

 + دش یهاوخ نیمان كورتم

 مّوسو تّصش باب
 فالو ربا هک ن ا عب هدیآ ی یا جرس سا اب زا هک تسیک ن 1

 ی لکت تلادعب هک نم هدمارخ یم شیوخ تّوق ترثک ردو تسا سبلم دوخ

 هکیسک لطم وت ةماجو تسا خرس وت ساب ارچ  مشابیم او تاجن یاربو مک

 نم اب اپموقزا یدحاو مدون لامپ اهنت ارتفخرچ نم دن ک لایاپ ارتنخرچ

 DG Te مدرک ل اباپ دوخ بضخب ارناشیاو دوبن

 اغتنأ موي کاریز + خاس هدولآ اردوخ "هماج یا نش نیشاپ نم سایلب ن هراشیا



 AY 2ھ اک

 بو دوبن دک تناعاو متسیرکنو × دوب نیسر غاکدش هیدف لاسو درب نم درد ۵

 ارم نم مثخ تدحو داد تاجن ارم نم یوزاب اذل هدوبن یرکتسد اربز مدوم
 شیوخ مشخ تدخ زا ار: ناشیا هدون لایاپ دوخ بضغب ارا اموقو × دون یرکتسد "1

 ر چو aE هنوز ی تا ۷

 ی و کی سا تری

ASEدزکد نهاوخن تنایخ هکینارسپو نم موف ناشیا تسا هتنک ریز  

 كنعب ناثيا یاهکتت هه ردوا ٭تشا نش نایا تهد تاجن سپ دنشابیم ٩
N:ارناشیا دوخ لحو تبع رد هداد تاع ارناشیا یو روضح هتشرفو دش  

 AE ا FF داد هیدف ۰

 کر دید ی ها نا اتکا اب ۱

 تومور اک دا درد ز ۳0 اشیا هکنا = یک ا

 TER یارب ۳ نو یسمع ناشی اکور شپ و تخاس

 × دنروخن شزغل هک دوم یربهر نابایبرد بسا لثم اه رد ارناشیا هکنا عدنک ۱۳

 ا ۳ یر 1 ارناشیا دنوآدخ حور دنور یم ورف یداوب هک ییابب لثم | ۱

 رک دی مسا دوخ یارب ات یدوغ یربهر اردوخ موق ٥

 ششوج « تسا اوت توربخ تریغ « نکفا رظن ضرر لالجو تیسودق نکسم

 هه ی هک + تسا نش هتشاد زاب یدومن نی هک ون یاتجرو لد ۱7

 توو اوت ومب ها و اما درام ارت دسانشن ارام مهاربا هچرکآ

 هارکارچ + دوخ یاب طزا | ارام دنوادخ یا سپ ٭دشاب یم لزازا وتم انو یتسه ام ۷

 اوج ا

 2 سو کیک لاو 07۳ ۹

 ' ٭ مادیدرک دنشاب نشن نیمان وت مانبو



AA1۵و 14 بن ءایعشا باتک  

 مراهچو تصش پاپ

 لزازتم وت تیور زا اههوکو یدش ی لزان هخاس قشم اراهناسا هکشاک
 دروا شوجم ربا هکیرانو دزاس لعتشم اراهبوج هدروخ هکیفتآ لثم *تلکیم ۳

 هکیتبح + دندرک نازرل وت تیژرزا اماو یزاس فورعم تنانشدرب اردوخ مان ات

 ایهوکو یدومرف لوزن هاکنآ «یدروآ ام یدوبن انآ رظحم هک اکانلوه یاهراک
 مشچو دندوفن عامتساو دندینشن مدق مایازا کاری < دیدرک لزازتم وت تیورزا

 ی ارناناوت *دیدن دزادرپب شوخ نارظعم یارب هک روت زاریغ ارییادخ

 ون كدیا « کیم ثاقالم روس هاب زن ون یاس ام

 ا و چ کد تب مار کاکا دد اا دخ

 "ی دننام ام ةلداع لامعا ههو ما نش سجن ضخ لثم ۵م ام عیچ هک ارپز < تفأی

 چ دیابریم ارام داب لم ام ع EE IDE CF ی ا

 هکاربز ا دنازیکنارب ارنتشیوخ ای دناوخم ارن مسا هک تسین یسکو

 دنوآدخ یا ن ۰ اما اک ام ناهاکبیسب ارابو تیشوپ اما اردوخ یور ۸

 ۰ حس

۳ 

 وت یاهتسد عونصم ام عیجو ینه ام عناصوتو متسه لک ام ه یتسه ام ردپ وت
 ناه هرادم رطاخم ا ان ارهانکو شابم كانیضغ تدشب دنوآدخ یا × ميشابیم

 ا اا مت سدنم یاه یخ + میتسه وت موق ام یکم هک امن هظحالم

 ]اه توالت هک ام یابیزو سدنم ةناخ بسا تیدرک هناریو ملشرواو نابای

 نیدرک لدبم ا ام سیافن ییاتو تش هلخوس شتاب 30 حبت نارد

REE A A oNارام تش شوماخو < یراخ دوخ هه نبا نسخ  

 + یزاسیم روحنر تدشب

 ناو تصش بلا

 موق یوسب اردوخ یاهتسد زور یی × كيبل كل مفک دندشن نیمان نم مساب

 هکیموق + مرکز ارد دندوفیم كولس نی دنسپان هارب دوخ تالایخ قفاوم کی دریم

 دننا ارذکیم ینابرق تاغاب رد هڪ تنش یا ناع#! هشيم ارم بضغ مور شپ



 ۱.۸۹ 7۵ نیبن ءایعشا تاک

 ک هدنراد لزنم اههراغمرد نش نکاس اهربقرد هک «دننازوسیم روخ اه ربو ٤

 کک < تیا نیا لقورظزد تاساجن شروخو دنر نعغیزدخ ات ی ۵

 دود ن هرانیا «متسه رتسدقم وتزا نم هکاریز ایم نم كيدزن و تسیاب دوخ یاجرد

 بونکم نم شیپ نیا انا ا لمتشم زور نیا هکیشتاو ادنش ایم نم( ییرد 1
 تافاکم ناشیا شوتابو داد مهاوخ شاداپ هکلب دش مهاونغ تکاس سپ «تسا

 هک هاب اش ن اردپ ناهاکو اش ناهانک دیاززد کیم نر * دیناسر ماوخ ۷

 ا5 اراش لاعا یازج سپ دیدومن تناها اهلترب | ارمو دیدینازوس روت اههوکرب

E ۸ټفای هشون-رد ںیٹ هکنانچ دیوکیم نینچ دنوآدخ ین اسر  

 E اپه ء تسا ارد تا هک ارب لای کتیا اینا تی کلی دوش

 ینراوو بونعی زا یلسن هکلب + مزاسن اله لکلاب (ازناشیا) ات دون ماوخ لع دوخ

 ماکدنبو نآ هرو مناکدیزکربو «دروآ ماوخروهظب دوز شیوخ یاهوک یار

 ت اههمر هاگباوخ روخ ٌیدافو اههلک عترم نوزاشو شدی 1

 سدقم و هدرک كرت اردنوآدخ هک ام اماو × دش دهاوخ دنامیبلط ارم هک هک نم موق ۱

- 

 قاتل ةهرجم جوزم بارشو هنخاس ان اد نامو هدیاهدون شومارف ارم

 تا تم ارایش سپ + دیاهلخحر ۳

 و کز 1 و دیدینشن متنک نن نوچو دیدادن باوج مدناوخ نوچ کاریز

 د و یک متساوخن هک ار هاو دارا لمب دوب دنسپان ۳

 مناکدنب ك کكنیا دوب ال اما دروخ .دنهاوخ نم ناکدنب ن ناه دیوکیم

 شام درک دنهاوخ داغ ۳ اناه هذوب دیهاوخ هنشت ايش ما کات دنهاوخ

 ا ما دون دنهاوخ مرت ناجا ینو ۱ مناکدنب كنيا *دیدرک دیهاوخ لح ۽

 و درک دیهاوخ ولو 9# یتکش زاو دون دیهاوخ دایرف لد تروکز | 1٥

 ا دنوادخ سپ دوم دیهاوخ ككرت تنعل یاب نم ناکدیزکرب یارب اردوخ

 ۳ سپ + دیمان دهاوخ رکید ساب ارشیوخ نا دیناسر دهاوخ لتتب ۲
 هکرهو داد دهاوخ تکرب وک ا ENED ESE دبوخ

 نیلوا نیلوا یاهیکدت کا 5أ ریز ه در و دهاوخ سد نح یادم دروخ مق نیمز یورب

 ينمنزو دیاگ زا نم ار × تسا تیدرک ناهنپ نم ران خن زاو تش شومارف ۲۷
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 ا یبن ءایعشا باتک 1.4.

 E دنا دهاوخن دای نیشپ یاهزیچو دیرفآ ماوخ لی دمت

 ارملشروا كنيا اریز دیئاغ دجو دباب اتو دیک یداش دیرفآ ماوخ نم ها کل ۸

 دون ماوخ دجو ملشروآ زاو ی ماوخ ینامداش لع اروا موفو دجو لع ٩
 .دهاون نیش وارد رکید ر اب هلان زاوا و هبرکزاواو درک م اوخ یداش دوخ موق زاو

 ماقاب اردوخر هکر ٍ درم هنو دوب دهاوخغ انا; زا زور ک ِلفطرکید راب و کن ۰

 هلاس دص راکهاک کای دارم" دهاوخ کلاس دع نسرد لنط هکاریز دشاب نیناسرن

 غ E SSE اههنات-و + دوب اوت نر ۲۱

CIGER OARS ARNT۱۳ ۱  

 تخرد مایا ل لثم نم | و مایا هکاریز هدروخ دنهاوخن نارکید ا رکا

 اجب تجز + درب دنهاوخ متت دوخ یاهتسد لعزا نم ناکدیزکربو دوب دهاوخ ۲
 ناکتفای تکرب دالوا ا دیئاز دنهارنغ بارطضا ةه دالواو دینک دنهاوخن

 مهاوخ باوج نم دنناوخم هکنآ زا لبقو +دنناشیا اب ناشیا تیرذو دنتسه دنوآدخ ۶

 _ِ_ِ ا جا دنب رک ضس هکناز ِ هداد ۵

  eو و  e eدوم +

 منشو تم

ET SR Sa aE 4 1 

 4۵ ن تمسد دیک دنوادخ + ایک نم مارا ناکمو تسا ایک دیکیم انب نم یارب آ

 هتنکشو نیکسم هک صخ نیاب اما دما دوجوب اهنیا عی سپ تخاس ارازیچ نیا
 لناق لثم دیان مذ یواک ES × درک مهاوب > رظن دشاب نا زر نم مالک زاو لد ۳

 هدکیشبا ر كس ندرک هک تس | یصخش لثم دنک ذ یدنفسوک هکیسک N تنا

 دنازوس سیره کو دزیرب اریریزنخ نوخ هک تسا یک لتم دار ذکب ٌةیده هک ِ

 طه | اردوخ یاههار ناشیاو دیامن تایربت اریتب هک تسا E نیم

 ارت اشیا یاتییصم زن نم ننپ + تسا رورسم ناشدوخ تاساجر زا ان ۹

 تر ریز دنادرک مماوخ ضراع ناشیارب ارن اشیا یاهسرتو درک مهاوخ ۳ ۱



 ۱.۹۱ ا یبن ءایعشا بأتک

 رظنرد هک ار هنآ هکلب دن دینشن ناشیا مدوم لك نوجو دادن ان باوج یبک مدناوخ

 هکینآ یا × دندرکر ایخا مت ۳۳9 2 دتدروآ مس دوب دیش نم" ۵

 2 تارفت اش زا کان نا یا دیزرلیم دنوادخ مالکزا
 اراش داش ان دوش ناجا ازیم دوخز نم مار زا

 زاوا وا «لکیفزا ینادص رهش زا اغوغ زاو وا + دش دنهاوخ لمخ ناشبا نکیل منی 3
 دنکب هز درد هکناز زا لبق * دناسریم تافاکم دوخ نانمشدب هک ت تسا دنوادخ ۷

 خر ارتیا له 5 کد EE الا درکو ف اروا درد هکتازا نشب ماز ۸

 هخفذکبت یوقو ددر .دولوم زور کل ارج یا 3 ا

 دنوادخ × دیئاز اردوخ نارسپ ندینک هز درد درجت نوبص ارب ۳ هدوش نیاز

 متسه هننایاز هک مایا دیوکیم وت یادخو منايازنو مارب حر منب نم ایا 2

 دیک یداشاو ۱ اب دیرادیم تسود ارملشروا هکینانا هم یا ج مدنبب ارتحر ۰

 رایسب یداش وا اب دیریکم ام وا یارب , هکینانا هه یاو «دیان دجو شیاربو,

 لالج یناوارف زاو دو ودا رغ الو دکب وا تایلسن یاهو ۱ ات + دیئام ۱۱

 لالجو رهن لثم اریتمالس نم كني دیوکیم نینچ دنوادخ )ریز + دیدزکظوط و 1
 ا رووا دیهاوخ اشو دنا ماوخ واب راشرسرهن دننام | راهتا

 او ردا هکیسک لثمو + دش : دیهاوخ هدرورب زانا شاه رار هنشادرب ۳

 × تفای دیهاوخ یل ا E 3 : داد مهاوخ ست ها ارایش سم نینچه دهد لیست

 ا ا E دش دهاوخ نامداش امش لد دینیب ارنیا نوچ سپ ٤

 نانمشدرب اما دش دهاوخ فورعم شناکدنب رب توت تسدو دیدرک دهاوخ مرخو

 9 EE رشتا ر + دون دهاوخ بضغ دوخ 0

 ماجاب شتآ هلعش اب ارشیوخ پاتعو طرز اب اردوخ بضغ ات دابدرک لثم وا

 دون دهاوخ یرواد رشب مارب دوخ زیششو شا اب دنوادخ اریز +دناسر 7

 هک رکی بنعزا کیا کر + دوب كنها س رایسب دنوآذخ نالوتقمو ۷

 و دنیاویم رک و سی دقت تاغاب رد ارنتشیوخ د و ۵

A۸0 و لا نمو اه رخ کیا شوم تشرکر  
 ارم لالج نما اا و راهن ابزو سا عیج نما داد ماوخ 1

09 * 



 rap سنا ی ۱۹۳
 ےس یوم سس سوم

 ناشیا زا هکا یناناو تشاد ماوخ ابرب ناشیا ناینرد یی و و ۱

 هک نیعب ریازجو نان نانویو لابوتو دول نازادناریتو لوفو شیشرتب اما دزن دنباب

 ایام تره اره لالچ ات داتسرف ماوخ دنانیدن ارم لالجو دنانینشن ارم هزاو را

 تن اهانت ا ارامش ناردارب عیمج ناشیا هک دیوکیم دنوآدخو +دنزاس عیاش ۲,
 وادخ ةهجم ملشروا نم سدقم هوکب نارتشو ,نارطاقو اهنا زر تو اههباّزعو
 a HF E ۷ ینب کنانچ  روآ دنهاوخ هیده

 ا تفرک دنهاوخ نایوالو نانهاک زین ناشیازا 3 دیوکیم دنوآدخو + دنروایم 1

 مهاوخ Cil دخ نیمزو دیدج یاهناسا هکنانچ دیک دنرادخ اریز ۳

 دهاوخ ر ادیاپ اش م ساو اش تیرذ ناه دنام دهاوخ رادیاپ نم روضح رد تخاس

 نیا وب دل یاب e اد ات ر ا یکی رو دخ د دن أم ۳

 ارینامدرم یاهشال هتفر نوریب ناشیاو + دنیان نج نم روضح ات دما دنهاوخ رشب ۴(
 شتاو دم دهاوخ ناشیا کر درک دنهاوخ هظحالب دناهش یصاع نمرب هک

 * دوب دنهاوخ ن و ا



 یبنایمرا باتک

 لّوا باب

 مالک هک + دندوب نیماينب نیمزرد توتانع رد هکینانهکزا اینلح ی نبا ایبرا مالک :

 79۳ تنطلسزا ۳ لاسرد ادوهی هاشداپ نوم ا نیا و ماي ءارد دنوآدخ

 ّتدص مدزاب ناسا ادب هاشداپ ایشوب نب مقايوهی مای ردو دوو ۳

 هد یر رد میلشروا هکینامز ات دشیم لارات اهوخ هات اش

 تروص مشرد ارت هکنازا لبق + تنک لش لزان نمرب دنوآدخ مالک سپ

 اهتما یبن ارتو مدون سیدقن ارت 2 | تندنآ نورییزآ لبقو متخانش ارت م
EF 1هکنوچ مادی ارندرک کت ار تو ات یا ها منکسپ  

 مسرب ار هکیاجره اریز مسه لفط نم وکم تفک ارم ا تو ۷

 اریز سرتم ناشیازا ا یهارخ لکت مابرف رما ارت دچ ریو تفر یماوخ ۸

 کهن E EERE SS ماوخ یار ارتو فن بم کیک تو 4

 اردوخ مالک كنيا تفک نم دنوآدخو تک ارم ناهد ا رد اردوخ

 هشیرزا ات مدرک ثوعبم كلامو اهشمارب زورما ارت هک نادپ ٭ مداهن وت ناهدرد ۰

 a hg بک و یئافن انبو یئان بارخو یک ك الهو یزاس مدهنمو یگرب ۱

 ماداب تخردزا ةخاش منک ینییم هچ اما یا تفک نش لزا نمرب دنوادخ مالک

 ۲ مک نابدید دوخ و CI کنید کت فک ارس دو اا ٩۲ میم زو

 ا 8 : وادخ مالک سپ سپ × ماسر م اپ ارنا ا

 تنکار ۰ دنربادخو + تسا لاش فرطزا شیور هک ماییم تنشوج یو 1
 دنوآدخ ریز + دت دهاوخ طسبنم نیمز نیا نکس یک رب لاش فرطزا ۳ 9

 نکا ناشیاو دناوخ مهاوخ اریلاش كلام لیابق عیجچ نم كنيا دیوکیم



 ےسم

٦ 

 ۸ ےس

t 

۱۰ 

  REا ءایمرا باک 1

 دضبو درکآ درک شیاهراصح “یاقربو مللشروآ ٠ هزاورد ۀنهد رد اردوخ سرک

 هم ءرابرد اردوخ ماکحا ناشیاربو ٭ تشاد دهاوخ اپرب ادوهب یاهرپش یا

 روخم ريغ نایادخ یاربو دندرک كرت ارم هکنوچ تخاس مماوخ یراج ناشنرارش
 هتساخربو دنبب اردوخ رک وت سپ *دندون نج اردوخ یاهتسد لاعاو دندینازوس

 شپپ ارت ادابم شابم ناساره ناشیازاو وکب ناشیاب مامرف ما وتب نم ار چنار
 نوتسو رادراصح رهش زورما ارت نم كنيا اریز + مزاس شّوشم ناثیا یور

 ۱۳۳ اا قاری نو راق ده ن یاهراصحر نییهآ
 تلاغ,وترب اما درک دنهاوخ لنج وت اب ناشیاو ٭ نخاس نیمز موقو شتانهاکو

 *داد مهاوخ یئاھر ارتو متسه وت اب وک ست ا ز دما دنه اوخت

۱ 
 مووب +

 وکب هدرک ادن ملشروا شوکبو ورب ٭ تفک كش لزان نمرب دنوآدخ مالکو
 ی ندش دزمان تبمو ون یناوج تریغ دهیم نو

 ارب لیئارسا + مروایم رطاخم تیارب یدیمارخ ء غرزب "] نیمزردو ناب برد ن رم

 مرج دنروخم اروا ۳ تک دا د هدر را لوضع ود وخ

 عیجو بوفعی یار عدد کنه لوتسم ناشیاربالابو دشدنهاوخ

 ۳ دود صا وا ملک لتاماغماوهاخ لبات
 55 یورک ارلیطاباو دندیزرو یرود نمزا هک دنتفای یف د اصن یب هچ نمرد اش

 ۱۳ ۱ ار ن نمزرا ارام کسا هره دکور ٭ دندش یلطاب

 رذک ن نازا یسک هکینیمزو توم ةیاسو كشخ نیمزو اهشحزا ریو ناربو : نیمزو

 ات مدروا !ماتسب نیمزب اراه نیوز *دوم يربهر دوخت نکاس ¿ نارد یداو هاو دکن
 ددحاس سن ارم,نیمز دنددش نا لخاد نوجا کا ۲ تابیطو اههویم

 ۰ ا تناک هو تیکت ناتهاک_ + دیدییادرک هورکم ارم تارمو

 بتعرد هدرک تّوبن لعب یارب اییناو دندش صاع نمرب نانابشو دنتخانشن ارم
 مهاوخ همصاخ اش اب رکیدراب د کی دنوادخ نیربانب * دنتفر نیا یب یاهزیچ

 حرم کر ذک تک یاهیزجب تب + درک مهاوخ همصاخم اش نارسپ نارسپ ابو دوم



 ۱۹3 ۲ یبن ءلیمرا باتک

 تند اش الا هک دیک داروو دنا لقت تدب هداتسرف رادیف هبو دیئان هظحالم

 اب فنشاب هدرکصضوع ارشیوخ نایادخ یا چ حبه ایا هک + دشاب كش عقاو نیا لثم 11

  دندوغ ضوع درادن ی اتا ارشیوخ ل اج سرو 2 ایدی اشخا اما هکتا

 ششم تدب هنیزرل دوخبو دیشاب ریش نیاز اهناسا یا دیوکیم دنوآدخ سپ ۳
1 

3 

 ص

 یک 1 e مک ےس 1

 هدوم كارت مایح با هست هک ارم هدناهد رد تب راک رد نم موق اریز ×× دی وس

 ابا × درادن هاکن ارب هک هتسکش یاییضوح ییعی دنا هدنک اهضرح دوخ یاربو

 وارب نایز ناریش «دشاب تش تراغ ارچ سپ تسا دازهناخ ای مالغ لیئارسا ٥١ ص صع

 هلخ وس شیاهرهشو دنلخاس ن ناریو اروا نوو دندرک دنلب اردوخ زاوا هدو شرغ

 ایا  دناهتسکش ارت: قرف سیو فون نارسپو *تسا كیدرک نوکسریغو ۷

 :ینیم یربهر ارت کینیح اردوخ یادخ هرب کن یدرواین دراو نتشیوخرب ارت زی

 ۳ شوت ارروش با ات ت سارا شجره 5 نالاو + یدرکك رت ۸

 د کک ن کرا ضو زم واچ د کیہ ارتبارف باران كاا ا ۹

 کی هدوم وت ارت وت دادنراو 5 رک هیت ارت وت ترارش

 + تمسین وترد نم سرتو یدوغ كرت اردوخ یادت. ر هک تسا لو ا

 میز دوم مون کن یتکو نکو تتسک ارت یاهدنبو متسکن ش ارت خوب مدق نامززا اریز ۰

 تو لیصا وم ارت نمو نییاوخ زبس تخرد رهرریزو دنلب لترهرب ۲
 هچرک ۱ سپ »* نیدرک نم یارب هن اکیب وم لاهن هنوکچ سپ مدون سرغ وکین مات ۲

 دنوادخ اما یرب راکب ٥ دايز ز دوخ یارب نوباصو وشب نانشا ب اراتشیرخ

 ردو مدت دشن سجن هک بت هنوکچ + تس كش مقر نم شپ وت هاگ ؟ هک دیوکیم 1

 رتشرعا اف تفاوتعا یک هجایر کت عداب دا ارشیرخ شرط »قرن میلعب بقع

 هتشاد تداع ناب ایی هک یتسه رخ روک ل * یرذیم دوخ یاههار رد هک ورزین 5

 کیان هدنادرکرب ارو NE هک هدنکیم وب ارداب دوخ لد توهشرد

 ۱ اردوخ یاپ + تفای دنها رخ شهادرد ارواو دش دنهارخم هتسخ دنبلطیم اروا ۶

 ان ایر هکاریز سین دیما ین یتک اما هراد زاب یکنشنزا شیوخ یولکو یکنهربزا
 لی دوش راتفرک نوچ هکیدزد لث * تفر مهاوخ ناشیا بنعزاو متشاد تسود ۲

 ناشیا یاییناو نانهاکو نارورسو ناهاشداپ اب لیثارسا نادناخ نیه ددرک ۱ ۷ اء 1



 ۲ یبن ءایمرا باتک ۱-۹۹

 "نیاز ارم ون هک كنسبو یتسه نم ردپ ون دنیوکم بوچب هک +دش دنهاوخ لی ۷
 ارامو زیخرب دنیوکیم دوخ تبیصم نامزرد اما ور هنو دنداد نب تشپ هک ریز

 تتبیصم نامزرد ناشیا هدنیاجک ینخاس دوخ یارب هکو ت نایادخ سپ ٭هد تاجن ۸
 چ دانش ایم اوت یاهرپش هراهشب وت نایادخ ادوهب یا هکاریز هدنهد تاج ارتو دنزیخرب

 چ دیادش یصاع نمرب اش عیج دیئانیم همصاخم نم اب 3رپ اکم دن واھ ۳۹

 یا رم یک لش ارش ریش * هدنریذپپ اربد هکاریز ماهدز ثبع ارایش نارسپ ۰

 دیمنب اردنوآدخ مالک دیشابیمرصع نیا لها هک اش یا *تس | هدرک كاله ارایش ۲۱

 ارچ نرم موق سپ ۽ انش ظیلغ تساظ نیمز ای نابایب لثم لیئارس | یارب نم ایا

 نیشود 5 + دما ميهاوخن وت دزن رکید رابو مادش دوخ یاسور هک دنیوکیم ۲

 ارم رامشیب یاهزور نم موق اما دک شومارف اردوخ شیار 7 سورع ای اردوخ

 نانز نیربانب یبلطب ار تبح ات یزاسبم ایم | اردوخ هار هنوکچ ٭ دناهدرک شومارف ۳

 ماکت ناریقف ناح نوخ زن وت یاهتمأد رد و هد یاههارب زین اردب ۶

 رتسه هایی هکنوچ یوکیمو + اهنا میچرب هکلپ فان ندز بقترد اراهآ هد فای ۵

 وترب ما هدرکن هانک هک تنتفک ببسب كنيا هدش دهاوخ نینادرکرب نمزا وا بضغ

 هکنانچ ه یان لیدبت اردوخ هار أت یباتشیم ردقنیا ارچ × دون ماوخ یرواد ٠

 یاهتسد زین نیازا +دش ياوخ لڅ زین رصمزا نیه یدش لجخ روشازا ۷
 ءدرش راوخ ارت داتعا دنوادخ هکنوچ کا ھار نوری هداه ترشرب اردو

 LEE یار رس یا

 مس تست

 یرکید درم نز كلش ادج یوزآ و او دهد قالط اردوخ نز درم ر کا دیوکیبو ۱

 دهارخغ ثّرلم رایسب نبمز نارکم دون دهاوخ عوجر نز ز نابرکید راب ایا دوی

 + اغ عوجر نم دزن اما یا ناراب ۱۳و رم بر ان یی هش

 باونع# وت اب نارد هک تسااج مادک ہک نیببو زارفارب اهیدنبب اردوخ ناتج ۲

E Eانزب ارتیمزو یتسشن نابایبرد برع (نز) لثم اههار رسب ناشیا یارب  

 دماین یراهب نارابو دش هتشادزاب ایش شراب سپ ٭یتخاس ثولم دوخ یراتفر دبو ۲



 ۱۹۷ یا تلک

 ادص ارم دعبب نیازا ایآ ٭ یدرک رود دوخزا ارایح هدوب هیناز نز نببج ارتو ۽
 دبابات ' ارد رخ بضغ اب + یدوب نم "یناوج رای وت نم ردپ یا | هک دز اانا ۵

 اب اردب لا اما یت فک ارنیا كنيا تشاد دماوخ هاگنرخاب ات ار 11 و دون دهاوخ

 هظحالم ابا تفک نب هاشداپ ایشوب مايارد دنوادخو . *یدش بایماک هدروا 2

 هما ویران هرکر ه زارفب نوکج گجت | هدرک هچ - دنرم لی ارسا هک یدرک

 منک نم دوب هدزک اراهراک نیا ةه کنازا دعبو + تسا هدرک انز انارد هتفر زبس ۲

 مد نیو ی ارنیا ادوهب وا نئاخ رهاوخو درکن ا اما اف و ید ۸

 زب نان قالطو مدرک و رزم اروا تاج هه زاو دک و اب

 عقاوو * دش انز بکدرم هتفرزین وا هکلب دیسرت ادوهب وا ن ما رهاوخ نکا مداد 1

 A اوت دیجرک تارام نی دیو کاو وا ٌیراکنا لهس ببسب هک دش

 ادوپب وا نئاخ رهاوخ هه نیا دوجو اب دیوکیم دنوادخزڼو +دوم انز اموجو ۱
 کا دنوادخ» سپ × یراکایر اب هکلب درکن عوجر دوخ لد یا اب نم دز 11

 ار اتمشلاو ورب اذهل ٭ تسا هدوف ریاداع نئاخ یادوزا ارنتشیوخ دنرم لیئارس |

 ون ربو اف عوجر دترم لیئارسا یا دیوکیم دنوآدخ وکب هدرک ادن لامش یوسب
 5 اردوخ مخ ا متسه فّور نم دیوکیم دنوآدخ اریز دوم مهاوخن بضغ

 عطش ا اعم یاو یاد همیزب ک اغ ارا تنام انکب کک تشاد مهاوخن ۳

 دنوآدخو ینخاس بعشنم ناکناکیب یارب زبس تخرد ره ریز اردوخ یاههارو
 عوجر دن نارا دیا ا ددو اک: نا دز دیش رد زاوا مش هک دیوکیم 11

 ارامش هتفرک هلیقزا رفن دو یرهشزا رکی اشزاو هد نم کاریز داف
 تره ارامش هک داد ماوخ دوخ لد قفاوم نانابش اشبو + درو اه 0

 رورابو هدوزفا ST هک دیوکیم دتوادخو + دینارچ 9 تکحو |
 ناشیا رطاخم ع و اوا ارموهب دهع توبات رکید راب مابا نارد و

 ۳ ابو دون دنهاونغ ترایز ازناو درک دنهاوخنرکد ارناو دما اهانت

 امت مه دیمأن دنهارخ هک مللشروا نامز نارد از ر دش 1 ۷

 کوا ناشر کک دنهاوخ عج مشروب ا مسا ةهجب اینا

 یار ۱ نادناخ اخ اب ادوپب نادناخ مایا ع رد × دون دنهاوخغ اردوخ ریرش یالد ۸



 ی سح

  Nیبن هایمرا باتک 4

 ماب متخاس ناشیا ناردپ بیصن هکینبمزناب لاش نیمززا ناشیاو تفر دنهاوخ هار

 بوغرم نیبزو مد رارق نارسپ نایمرد هنوکچ ارت نم هک منکر ا ۹

 رکید نم زاو دناوخ یهاوخ ردپ ارم هک منک سپ مد وتب :اراهتما نیرتابیز تب

 دزرو ین اخ دوخ رهوشب هکینز لثم هنیاره او جرج چ دش یجاوتن نرم

 تاعرضتو هیرکزاوآ ٭ دیدیزرو تنایخ نہ لیئارسا نادناخ یا اش 1

 هوهیو هلخاس فرغم اردوخ یاههار هک ریز دوشیم ت یار

  ۳ rا در نادیرزف ىلا ا بناودرکیشومازف اردو ۱

  | eهوهب وت هک اریز مام وت دزن كنا (دنیوکیمو) داد مهاوخ انش

 کتی رب زدم لعاب از اتکا ارا کو ٭ یتسه ام یادخ ۴

 هلکو همر ینعی ام ناردپ تقشم تلاجخو + تساام یادخ هوهیرد لیئارسا تأجن ۲۶

 ۱۳ اج لا اوراق نورا ناسا
 زورما ان دوخ تیلوفطزا ام نارذپ هو چه کاریز دناشوپم ارام ام اوسرو مب اوج
 معرف ہے

 + ما نیشن ارشیوخ یادخ هوهب زاو ها کوک شی شیوخ یادخ هوب

a 

 4 ۳ 1 ارتشی رخ ۳ دروخم یهاوخ مق کک ا ۳

 نوچ ۾ واو ادوپب نادرم دنوادخ ۳ »درک دنهاوخ رخ یوبو دنا رخ ۳

 ۳۳ دراکم اهزاخ ناروا دیک نا ارد عادی ۽

 ده ار دوخ یاهلد لغو دي هو اس نزن 3۳و۳2 ی وا

 هنخ ورفا مشارداص و 1 اغ لا یی مسن یم یخ عادا

E 9نالعا ملشروا ردو دان رابخا " دو رد چ درد کد ناوتت شوماخ ارنا  

 ات دیوش عج هک درب 0 < ادن دنلب زاو اه كرز زاونب SEITE دات بادو

 هات یاربو دیزارفارب نویهص یوسب ىلع موش لخاد نادر مچ یاهرهشب ٩

 < مروایم لاش فرطزا مظع یتسکشو یئالب نم هک ریز دیئاڼم فقوت هدرک رارف



۲۱ rr 

 %1 2 اا باک

 TATE زا ۳ ۷ اتم کاله ماری درخت را قوت

 کو و بم سیاهی وه زا نیا اوت نیز. ات ِ تسا

 رب و ی سا درک مام نیشوپ سالپ ةهيجخنازا

 نارورس لدو هاشداپ لد زور نارد هک دیوکیم دنوآدخو * تسا هتشکنرپ

 یا دیج سپ ٭ دیدرک دنها وخ شّوشم اییناو ریت ن دانه اکو دد دمو هک

 الس ارامش یتفک ریز یداد بیرف رایسب ارهلشرواو موف نی قین 2 هوهب دنودخ

 او ؛و موق نیاب نامزنارد * تسا تیسر ناجم ریشمش هکنا لاحو دوب دهاوخ
 دیزو دهاوخ نم موق رتخد یوسب نابایپ یاهیدنلبزا موم داب هک دش دهاوخ هتنک

iخروج دار موم جنس 2 ست  

 Dl 9 امر یاو هدنرن ورزیت باتعزا و 6 سیر

 قیالاخ کیت ه یبای تاج أت ی یا

 مارفا ناتسهوک زاو دیاتیم رابخا نادزا یزاو ا + دناع تلدرد روت ت دساف

 هک دیک نالعا هلشروا دضب ناه دیهد عالطا | زانا یک نت

 د کم ادن ادو یاهربش دضب یاب اند درعت 1

 هنتف نمرب نوچ دنکبب هطاحا ار وا هعرزم ن ان اب كید لث» هک دب EI الخ

 ترارش نیا تسا هدروا دراو وترب اراهزیچ E ES × تسا هنضکنا

 یاههدرپ «نم یاشحا نم یادحا < سا هدر تلاش هک تسا ولت یدح وت

 دش ماوتن کا نیدرک خوشه موردنا رد نم بلقو دش هتفس دردز ۱۳ نم لد

 ET یکنسکش کک ااو ےن ك زا

eb rage:ن ماههدرپو ةتغب  

 Ea تا اسم ها

 بروم 5 e کک ۳

 رظن ایهوک یرسب + تشادن رون e و نامسآ یوسبو دوب ناریوو یھت كنیاو ۶
 رڪ

 یدا تكنيار مدرک رظن + دشیم كرم اجزا اهات مامو دوب لزلزتم كنياو متخادنا 3 ک



 ه"یبن ءایمرا باتک 9

 نیدرک نابایب اهناتسوب كنياو مدرک ر ظن + دندوب هدرکر ارف اوه ناغرم ماتو ذوب ۱

 دنمآدخ ریز »«دوب نش بارخ یو شخ تدح ژاو دنوآدخ روضحزا امرهث ةو ۷

 × تخاس هاوخن یناف لکلاب لن زا نکیل دش دهاوخ بارخ نیمز بام دیوکیم نین

j ۸ایا هکاریز دش دهاوخ هايس الا زا نامناو تفرک د هاوخ مام ناهج ببس نیاز  

 زاوازا × دوم ماوخن تشک زاب ن دازاو دش مماوخغ نامیشپو مدون هداراو متفک ٩

 اهضص ربو دوم لخا ایلکو دکن رارفرهش لها مات ن ادو ناراوس

 تراغ هکینیح وت وتو + دوشیم نکا اس مارد یدحا نش كرت اهرهش اتو دیه ۰

 یارایب الط یاهرویز هبو یزاس سیلمزمرقب ارتتشیوخ هچرکا درک یهاوخ هج یوش

 و انا رج هداد ثمیع 0 نکیل هد الج همرس زا اردوخ ناشجو
 ا ۳ ِ رسم + 1 1 2 ۲

۱ 

۳ 

۳ 

9 

۷ 

 اا زاوا ینعی 14 ویو نم شوا دراد

 ءيا هم خااج هک اریز نمرب دک هدرک زارد | اردوخ یاهتسدو 7

۳۳۳ 

 شبتت شباهوسراهچ ردو دیمهنبو دینبیب هدرک شدرک, ماشروا یاههچوک رد
 نم ات تفای د ار دشاب یتسار بلاطو دیان لع فاصناب کا ریسک ایا ہک د یان

 یا ٭ دنروخب مسق غوردب نکیل هوهب تایم مسه دنیوکب هچرکاو + مزرمایب از
EAEهم رعنا یدزماراهبا اه تشت نازکت »شارپ  

 رتنس نص زا اردوخ یاهیور « دنریذپب اربیدأت دنتسا ف اما یدون فلت ارناشیاو

 لهاجو دنریقف نانیا هکیتسردب منک نمو + دنیا تشکزاب دنتساوخنو دندینادرک

 موریم ناکرزب دزن سپ × دننادین اردوخ یادخ ماکحاو دنوآدخ هار و شم

 اردوخ یادخ م اکحاو دنوادن وادع یرط ندای EE ناشیا ابو
 بت :يضلا زا  دناهنعسک اراهدنبو هتسکش ارغوي ا ا

 فلل و درک دهاوخ جارات ارناشیا نابای كركر اک ار کا

 9 زا هکرهو تسشن دهارخ نیمکرد ناشیا یامرهشرب

 ارت هنوکچ * تسا مظع ناشیا یاهدادتراو رایسب ناشیا یاهریصتت هک ریز دش



 ۱۱۳۰۱ 0 ی ءایمرا بانگ

 ے

 نوچو دندروخ مسق تسین ادخ هجنابو دن درک كرت ارم تنارسپ هک مزرمایی نیا یارب

 × دندومن ماحدزا اجهفحس اف یاههن اهن ردودندش ا کک مدون ریس ارناشیا نم

 همش دوخ باسه نز یاربناشیازایکیره هک دندش تسم نش هدرورپ نابسا لث ۸

 یافت و دیار ر هاو تبوتع اهر EEA ETE داو تری ٩

 SEE دا شالصحر × دیشک دهاوخن مافتنا هفياط نینچ زا نم ۱۰

 + دنتسین دنوآدخ > نازا هکاریز دیئا طق ارشیاههخاشو دیکم كاله لكلاب ما دیک

 ین ات تا و نه ادوهب نادناخو نیت روس ۱ نادناخ ۳7۷ د دنوادخ ۱

 دن ِ اب البو تسین وا کای کم AT + دنادبزرو ۲

 3 ورم یی + دش مارچ ار وچ ناب ۳4

 مهاوخ مزیه ارموق نیاو 1 وت ناهدرد اردوخ مالک نم انا دیتنک ارمالک نیا

 كنيا لیئارسا نادناخ یا ارگ دنوادخ بدینازوس دهاوخ ارناشیاو تخاس 0

 ناز هکینماو دن دق هکیتماو نره رم هکیتنا داوا مهاوخ اشرب رودزا اریتما نم

 ناش با عیجو تسا د اشک ر بق ناشیا شرت هک یمنی ارن : اش اشیا راتفکو ادارا 1

 دروخ دنهاوخ دنروخم دبابيس تنارتخدو نارسپ هک ارت نانو نمرخو دنرابج ۷

 دروخ دنهاوخ ارت یاهریناو اهروکناو دروخ دنهاوخ ارت ناواکو نادنفسوکو
 E کاشت )اه ریش اب هایی لک دا کارت رادراصح یاهرهشو

 نوجو < تخ اس هی كاله لكلاب اراش زی اهزورنا رد دیوکیم دنوادخ دخ نکیل ۵
 OAR E اراهالب نی نا اس یاد کدناخ

 ,تدایع شیوخ نیمزرد | ارریغ نایادخو دیدرک كرت ارم هک ة هج نیاز کا

 ا ۰ ۰۳ +دوف دیماوخ یدنب دشابن اھ نا زا کینبز رد ارام غ یک ۳
 لهاج موق یا هک «دوک هدرک نالعا ادوهبیو ديان رابخا بوقعب نادنا ۲

 دنوآدخ دخ  دیونشب انا دیونشیم اما دیراد شوکو دینی اما دیراد مج هک مغ یبو 1

 دح ینادواج نوناقب ار كير هک دیزراین نم روضحزا ناو دیرتیم نیزا ایا دایک

 دهاوخن بلاغ دوش طالتم شجاوم | هچرکاو تشذک دناوت نازا کم اهتشاذک برد

 هنن لد موق نيا اما چ زواج نازا اما دیان شروش دنچرهو دم 1



 2 ءایمرا باتک ۱۱.۰۲

 هک دنیوکیفن دوخ یاهلد ردو + دناهتفرو هتک هنتف ناشيا هدنراد دّرتمو زیکنا ۶
 یاههتفهو دشت شسومرد اررخاو لّوا ناراب هک مسرتب دوخ یادخ هوهب زا

 ناعاکو هدرکر ود اراهزیچ نیا امش یایاطخ + درادیم هاگن ام ةهجت | ارداصح نعم 0

 هک دنادش ادپ ناربرش نم موق نایمرد اریز * تسا هدومن عام مش زا ارتوکین مش 7

 + دنکیم دیص ارمدرم لینارتسک اماد «دننیشنیم نیکرد نادایص نتسشن نیک لغم

 ةهجیا زاو تسا بیرفزارپ ناشیا یاههناخ نینچمه دشاب ¿ ناکدنربزارپ رپ هکیسفق لثم ۷

 زوجت دحزا م تشز لاعا ردو دن وشیم لنشخردو هبرف + دنا نش دنشودو كرزب ۸

 دنوشیم بایماک ن هو ابو دنهدین للصیف ارنایبنی یوعد ینعی یوعد کم

 مهاوخن توقع اهراک ن ب ۱ اب وا کت ورا + دنکیف یسر داد ارناریقفو

 كانلوهو بیت یرما + دیک د هاو ماقما نبط نیز ناما ویا

 3 رک نانی 3 نگو ا اینا كش نیمزرد

 مش با
 تسیرب یتمالعو دیزاونب عوتترد ارانرکو دیکرارف ملشرواز زا نیماينب ینب یا

 + داد دهاوخ ور ییظع تسکشو لامش فرط زا یئالب هکاریز دیزارفارب رک

 نانابشو ٭ تخاس مهاوخ عا طقنم ارنویهص هرس ليج رثخد نا نمو

 هدوغ اپرب ود درکادزکار دوخ یاههبیخو 6 دنهاوخ یو دزن شیوخ یاههلکاب

 TOSSES ۳۷ ا

 زارد رصع یاههیاسو تسا هدا (غ لاوزب ور زور هکاریز امرب یاو « ۰ مارب رهظ

 هو ریز + مزاس مدهنم ارشب اهرصق ات متارب بش ردو دیزخرب +¥ دوشیم

 E « دین ابربرکنس ملشروا لباقم هدومن عطق ارن :انخ.رد دیامرثیم نینچ توبابص

 ل + تسأ لظ اما شنوردنا ا | تبوقع ارت و ا

 سراتو نانیهه دناشوجیم اردوخ با هک همشچ

 یا ٭ تسا نم رظنرد ياد تاحارجو اهبرابو دوشیم كینش شوردنآ

 نسر نامزو نيو اتو دوش رازی وتزآ نم ناج ادابمریذپب | اربیدآت ملشروآ



 ۱۱۰۲ 1 ی ءایمرا باتک

 دنهااوخ ینیچ هشوخ وم لثم ار لیئارسا بب هک دیوکیم نینچ تویابص هرب × ادرک ٩

 دسبک ٭ نادرکرب شیاههخاش رب اردوخ تسد دنیچم روکنا هکیسک لثم سپ درک ۰
 هک تس !نوتخان ن هراشیا شدا ناف هدنونشب ات مد تداهش هدومن مل کت ناشیاب هک

 تبغر 1 دو بسا نیدرکر اع ن هراشبا یارب دنوآدخ مالک كنا ه دینش دنناوتن

 سپ مانیدرک هتسخ یر اددوخزاو مادشرب Re نمو نر 1

 واج :نزو هو هکاربز هزیرب ماب ناناوج سلجربو لافطارب اههچوکرد ارتا
 ماب ن اشیا نانزو اههعرزمو اههناخو *زور هنیرید اب شو دش دنهاوخ راتغرک 15

 ا ناکاس دضب !ردوخ تسد هک دنرکیم دنواتخ ار ز دش دنهاوخ نارکید ن دارا

 دنادش عطزارپ كرزب هچو دروخ هچ ناشیا عیج هکنوچ × درک مهاوخ زارد نبمز ۲

 كدنا ارم موق تحارجو + دنروآیم لعب اربیرف نهاک هچو بن هچ ناشیا یهو ٤

 هب تسبن یتمالس هکن )اب بسا هاست ار یاس ھا کک کیک یک ی

loادا ددد ک لک دد تاس ار کرم اک ای  Jارایش  

 داتفا دنهاوخ نراکداتفا نایمرد OEE دنوادخ نیربانب دندونن ساسحا

 دیوکیم نینچ دنوادخ . +دیزنل دنهاوخ ماسر تبوقع ناشیاب نم هکینبحو 7
 کین قیرط هک دیا لس وس مدق یاهنیرط ةرابردو دیئاغ هظحالمو دیتسیاب امقیرطرب
 باوج ناشیا نکیل دیبایب تحار دوخ ناج یارب هدوم كولس نارد ان ت تسا مالک

 (دنتنکیم 6 شاک امشرب ن مو × درک میهاوخن ا ا ۰ ۷

 ات سا ان *داد ېهاوخن شوک دنتنک ن ابا ما دیهد شوک انرک زاو اواب ۸

 نزار ناکا + دینادب تسا ناشیا ن ایمرد هک ار هنآ تعاج یاو ٩

 شوک نم مالکب کاریز دوب دهاوخ ناشیا تالایخ (مرُن هک, مرواج موق نیارب یئالب
 EOS ANI هک دراد نیاف هچ «دندومن كرت زین ارم تعب رشو دندادن ۰

 عابذو تسین لوبقم اش یتنخوس یاهینابرق هدوشیم هدر نم یارب دیعب نیمز زا

 موق نیا کور شیب نم كني دیوکیم نینچ دنوآدخ نیربانب + ین نم نیدنسپ امش ۲
 دهاوخ شرفا انا ماب نارسیو ناردبو داهن ماوخ ننهد شزفل یاهکنس

 دیوکیم نډچ دنوآدخ دش هاش الم رد نیمز نکاسو دروخ ۲

 ٭ تساخرب دنهاوخ نیمز یاصقازا مظع او وام لاش نیمززا یوق كنا



 ۷ یبن ءایمرا باتک ۱۹

 زاوا هدنراد سرت هک د نشابیم شیکعتس نادرم ناشیا «تفرک دنهاوخ نیو ناکو ۴

 دضب یکنج ن و وار ناس اربو دون دنهاوخ شروش ایرد لثم دوخ

 ام یاهتسدو مدبنش ارنیا ةزاوا × درک دنهاوخ یئارآ قص نویهص راخد یا وت ٣
 e )رعصب + تسا هتفرکرد ارام دیازیم هکینز لثم دردو یکتت دیدرکت سس ۰۵

 مو یا +تسا فرطره زا فوخو نانمشد ریشش هکاریز دیورم هاربو ۲۷

 یارب زن یرکهحونو هناکی رسپ میام ن ناطلغب رتسکاخرد ارنتشیوخو شویب سالپ

 ۲ رد ارت ا درب نامیکان کک جاران هکاریز نکب دوخ ۷

 درتم تخم ناثیا ةه ب کل اغاو یه ارادی یار داد رارق هعلقو ۸

 داسف ناشیا عیجو هاب نوت ی at یربو دناوش

 لاق تبع رکلاقو ددرکیم یناف شت ا ویا كا مد د دنا زنگ ۳۹

 دنوآدخ اربز دنوشیم ليمان نش كرن فن +دنوشیم ادج ناریرش هکآربز دراذکیم ۲۰

 + تسا هدرک كرت ارناشیا
 سس سس

 مته باب

 دنوآدخ ةئاخ ءزاوردب +× تفک ڻش لزان ء ایمراهب ۳و :هکیمالک ۷ نت ب

La BSE |لخاد اهزاورد نیاب هک ادوهب ام یا کی هد اک  

 لیئارسا ۍادخ تویابص هوهب دیونشب اردنوآدخ مالک دینانیم نجم اردنوادخ نش ۴

 e کک نیارد ارایش نمو دیک حالصا اردوخ لاعاو اهقیرط دیوخبم نينچ

 هره لکی هوهب لکیه هک دیئوکمو ا لکوت خورد ناخب +دینادر ماوخ ۽
 دیک, الصا اردوخ لاعاو اهتیرط یی رکا ابز ٭تسا نیا ہرن لکیھ ٥
 دین ملظ نانزهوییو نامبتیو ناببرغربو *دیروا وا لعب رکیدکی نایرد ارفاصناو 7

 یورپ شیوخ ررض ةهجم ارریغ نایادخو دیزیرن ناکم ن نیارد ار نوخو
 ماهداد دبابات لزازا امش ناردبب کینیمز رد ناکم نیارد ارامش هاگنا دیانت ۷
 ب داس کو در دادن تعفنم کیغورد ن اسب اش کلنیا + دینادرک مماوخ نکاس ۸

 رو لعب یاربو دیرونسن مق ر لتقو انزو E بکترم 5
 روضحم نش لخادو + دانی یورپ دیسانشیفن هک ۹ او جدیت از ریس

 نیا مات ندرکب کر تی یو تیام کفی ee 2 ساب هک ةناخ نیارد نم

 ۰ سس



 ۱.9 ا ما اک

 ةراغم امش رظنرد تسا یتسم نم مساب هک ةناخ نیا ایا ٭ ماتش ہدرپس تاساجر ١
 نم ناک نکل لوید ارنیا زین نم کلنیا فروم درام دنوادخو هتسا نش نادزد ۲

ENTSکا ناو دی ورب مدوب هداد رارقاجارد لوا اردوخ مانو  

 دیوکیم دنوادخ لاح سپ × داع هظحالم ادرک جا لیئارس | دوخ موق تراوش ۳

 دون کت امشب هتساخرب دوز جص نم هکن اب دیدروآ اجب | ارلاعا نیا ما هکو رناز أ

 هک ناخ نیاب ةهجيازا +دیدادن باوج اما مدناوخ ارایش و .دیدیتشن اما مدنار نخ ۶

 هکیعوبب مداد اش ناردپبو امشب هکیناکیو دیراد لکو ناب شو تسا ییم نم مساب
 هکیعونب دنار هاوخ دوخ روضح زا ارامشو درک ماوخ لع مدون لع ولیشب ٥

 نکم اعد موقنیا یارب وت سپ ٭ مدنار ارمارفا تبرذ م امینی اش ناردارب عیج ۱1

 ارت نم هک ریز یکم تعافش نم دزنو ام دل هافتساو عرضت زاوآ ناشيا ةهجو

 ملشروا یاههچوکو ادوهب یاهرهشرد ناشیا هک ارهچآ ایا +دون مهاوخن تباجا ۷

 ری نانزو :دنزورفایم شت ۴ ناردیو دنکیم عج مزیه نارسب + ینییف دننکیم ۸
 هنر ريغ نایادخ یارب ینخمر یایادمو دنزاسب ۳۷ "کام یارب اصرف ات دنشرسیم

 ات ارنتشیوخ هکلب ین دین ایت عامر با تیکت زات ا « دنزاس ریغتم ارم ٩

 مخ كنيا دیوکیم نینچ هوهی دنوادخ نیربانب *دنزاس اوسر اردوخ یاهبور ۲

 نیمز لوصحم ربو ارح ناتخرد ربو ماهبربو ناسنارب ناکم نیارب نم بضغو
 یادح تلاش هه چ دیدرک دهاوخن شوماخ نش هتخو فاو دش دهاوخ هلختر ۳۲۱

 تشوکو دډک دیزم شیوخ عابذرب اردوخ نتخوس یاهنابرق دیوکیم نینچ لیئارسا
 نوریب رصم نیمز زا ارناشیا هکیزور ردو متنکن نخس اش ناردبب کاریز ا 7
 نیاب ارن اشیا هکلب * مدومرفن رما عابذو ییتخوس یاهینابرق هر ابرد ارات | ۳

 نم موق اشو دوب مهاوخ اش یادخ نمو دیونشب ارم وف هک متنک هدومرف رما زیچ

 اما  دشاب وکین اش یارب ات دیا كولس مان کح ایشب ہکیقیرطرھبو دوب دیهاوخ ٣٤

 لد ینکرسو اهتروشم بسحرب هکلب دنتشادن ارف اردوخ شوکو دندینشن ناشیا
 ات ناردپ هکیژور زا ۷ امار و و رو دوخ ریرش ٥

 هکلب مداتسرف اش دزن اراینا دوخ ناکدنب عیمج زورما ات تیبا وز صفرا

 اردوخ شوکو دندینشن ناشیا اما ٭ مدون لاسرا ارناشیا هتساخرب دوز ج زورره ۲
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  E ۱۱1رب ۸۵

 سپ +دندوف لمعرتدب دوخ ناردپزا هدون تخ ارشیوخ نیرک هکلب .":ثادن ارف ۷
 ارت اشیا اما ناوخم ارناشیاو دیش دنهاوخن ارت اما وکب ناشیاب ارنانخس نیا یاقوت

 یادخ هوهب لوق هکدنشابیم یوق نانیا وکب ناشیابو +داد دنهاوخن باوج ۸

 عطق ن اشیا ناهد زاو تیدرک دوبان یتسار اریز دنریذپیف بیدأنو دنونشیفن ٌارشیوخ

 هڪ يٿ زاوا اپیدنلب رو زادنیب رود لیشارت اردوخ یوم (ملشروا یا) + تسا نش 4

 دنوآدخ هکنوچ + تسا هدومن كرتو در اردوخ بوضخم ٌهقبط دنوآدخ اریز زارفارب ۰

 ًارشیوخ تاساحوو دندروا Ra دنسبان نم رظنرد کارا ایوان کنش

 دنلب یاهناکمو *دنخاس سن ارنا هدوم ابرب تسا یتسم نم مماب هک ةناخرد ۲

 شیوخ نارتخدو نارسی ات دندومن انب تسا مونح نبا ٌیداورد هک ثقترد ردو

 + هدروأین شيوخ رطاخو ۳۵۰ وروما ارراکنیا نس 6 دننازوسب شتارد

Frوا یداوو تشزتهب رکیاد زاب نان کتیا اهزور,لدبا,دیوکیم دنوآدخ دخ نیرباب  

 یاب یئاج ات درک دنهاوخ نفد تفت ردو لتق یداوب هکلب دش دهاوخن ییسم هم مونح

 میکند  دهاوخ نیسز نا روناجو اوه ناغرم كاروخ موق نیا یاهشالو + دناغ ۳

 ا ا ملشروا ار ادوهی یاهرهش زاو +دیناسرت دهاوخن | راهتآ 1

 ۷ کارپ اریز تخاس مهاوخ دوبات ارسورع یادصو داماد یادصو یثوخ نال

 دش دهاوخ ناریو نیمز

 یاهناوختساو ادوهب ناهاشداپ یاهناوغتسا نامز نارد هک دیوکب دنوادخ ١

 ارملشروا نکس یاهناوخخساو ءايبنا یاهناونخاو هنگ یاهناوختسا شنارورس

 رل اتو ءامو باققا شی اراهناو + دروآ دنهاوخ نوریب ناشیا ی را ۲

 دنا درک لو رسو هدوف یورپو هد ک تدابعو هتشاد تسود اراهنا کر را

 نیمز یوررب هکلب درک دنهاوخن نفدو دوغ دنهاوخن عمت اراهناو درک دنهاوخ نهپ

 یقاب هکر برش ةلیبق نیا ةیقب ات هک دیوکیم تویابص هوهیو × دوب دهاوخ نیکرس ۴

 اركرم ماب ثنار نآ یوسب ارناشیا نمو دنشاب هنام یقاب هکیاکم رهرد دنابم
 یک کا دیامرفیم نینج دنوآدخ وکب ارناشیاو . +داد دنهاوخ مجرت تایسرب ٤

 101 یو معتاد نیم یکی است دارغا لا +



۱۷ Nil ءایمرا:باتک 

 تشکزاب زا هش كستم بیرفبو دنادش دنرم ییاد دادنراهب ملشروا موق نیا ارج
 دندومن راکت یتسارب اما مدینش هتشاد ارف اردوخ شرک نمر *دنیانیم ابا ندوف 7

 هکیسا لثم كيره هکلب م یدک تسا هتنگنو هدرکن هبوت شیوخ ترارشزا یک کو

 هتخاف و دنادیما اردوخ مسوم اوهرد زین قتل + دنکیم حوجر دوخ هارب دو دیم كن ۷

 EE لا نم یت در ا وک وکو وا راک ك

 قینحب «تساام اب دنوآدخ تعیرشو میتسه مکح ام هک دیئوکیب هنوکچ  دننادین ۸

 هرات فک و وتو هنمرش نایکح *دیانیم لع خوردب نابتاک بذاک ملف ٩

 ناز نیربانب + دنراد یتکح عر کچ دناهدون كرت اردنوادخ مالک كنيا

 ناشیا عیج هکاریز «رکید ناکام ارناشیا یاههعرزمو 1 مهاوخ نازکیدب ارناشیا

 بیرفب نهاک هجو ¿ یبن هچ ناشیا یهو دنشابیم عهط زا رپ زا رپ كرزب هجو دروخ هج

 عی د هکنوچ دناهداد یافش كدنا ارم موق ۳2 # دنیاخیم لچک ۱

 چد دک تاجر یکی هوای اب توت ی سالم کا ایرباس ۲
 اکو دنواذدخ نیربادب دو یخ وا هکاب بش کا

 × دیزغل دنهاوخ ماسر تبوقع ناشیاب نم هکینیحو داتفا دنهاوخ ناکداتفا نایمرد

 ربا هنو ورب روکنا هن هک دون ماوخ فلت لکلاب ارن شب وکو ¢

 شاز زا مهدب ناشیاب هاو دش دهاوخ هدرمژپ اهکربو دوش تفایریجنآ تخردرب

 رادراصح یاهرهشب ات دیوشب عج ء « منينيم ارچ ام ی بش ر لاو ۱

 نینادرک تکاسا او ام ی) قشم هکاریز « میشاب تکاب اهنآ ردو موش لرد

leراظتنا یتمالس یارب ٭ ماثیزرو هک دنوادخم هک ورناز تسا تیناشون اب زلف باو  
 + دمآ دیدب یکتنشآ كنباو افش ع نامز یاربو دشن لصاح ریخ حح اما مدینک

 لزلزتم نیمز یات شنارواروز بش یادص زاو دش نینش نادزا وا نابسا لیهَص 7
 + دناهدروخ ارشناکاسو رهشو تسا نآرد هچرهو نیمزو دنامآ هکربز دیدرک

 زاها هک داتسرف ماوخ اهیفاو اهرام اش ,نایمرد نم کتیا دیرکیم دنوادخ ارزیز ۷

 لد « « مفأیبم یلست دوخ غزا هکشاک + دیزک دنهاوخ ارآشو درک واو یوسف ۸

 نیسززا نم موق ر خد عرضت زاوآ كني د تسا هیناسر میم تفعض م موردنا رد نم ۹

on ۰ 

TEN RSینه دا < ےل نوا رام تک  lsار  
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  1-Aیبن ءایمرا باتک ٩

 تشذک داصح موم ددروآ ن راجع هناکیب نا فن 2 ۳۹ 2

 O 59 ج تنس کا ارم تریحو دد یک

 مم باب
 ناکتشک یارب بشو زور ات ٥ كشا همشچ غاشچو دوبیم بأ نم رس هکشاک

 موق ات تشادیم نارفاسم لزنم نابایب رد هکشاک × مدرکیم هیرک دوخ موق رتخد

 بین ایخ تعامجو راکانز ناشیا یکم هکنوچ متفریم ناشیا دزن زا هدرک كرت اردوخ

 هن اما دنادش یوق نیمزرد دنشکیم غوردب دوخ ناک لثم ارشیوخ نابز «دنراک
 و ازمو کی یقرت تراردبترارتشزا دیوکیم دنوادخ اریز قمار ایل

 ردارب ره اریز دیئامنم داتعا ردارب جم هبو دیشابرذح اب شیوخ ةیاسهزا زا كی ره

 7 ارد وخ ياس کف » دنکیم شدرک یاب بینا د ۳ ا

 زاو دناهخومآ قوکغوردب اردوخ نابزو دنیای کد یتسارب نانیاو دهدیم

 کم زاو تسا بی رف نايمرد وت نکم نو EE × دنا لش هتسخ یراتفر

 ا اک نینچ تویابص هوهی نیرباتب > + دنسانشب ارم هک بنها رخ شیوخ

 ماوت هج دوخ موق رتخد رطاخم اریز ه دوغ مهاوخ ناجا هتشاذک لات ارنانیا نم

 ةباسم اب دوخ نابزب هدناریم نفس بیرفب هک تسا كلهمربت ناشیا ن رابز +× درک

 ام و دنراذکیم نیک وا یارب دوخ لرد اما دنیوکیم ریما لص نان شیوخ

 ع نینچ ز | غاج اپاو مناسرن تمیوقع ارناشیا اهزیچ نیا بیسی ابا سدود

 اپرب مام ا یاهعترم یربو یک واو ا ارپ د دشکن ماقتنا

 9 عشب تا اش یاکضو دنکین رذک اهنازا یدحاو تسا نش هلخوس هک ا ریز کیم

 یاوامو اههدوتب ارملشرواو × دناهتفرو هدرک رارف 3 اب مو اره ناغرم 3 هدوشیم 1١

 × تخ اس ماوخ نوحس ریغو ناریو ارادوهی یاهرهشو مکیم لدبم اهلاغش

 0 E ادخ 8 18 درا ۱۳

 هک سا نش هتخوس نابایب لثمو بارخ نیمز ارچ هک دیا رابخا اهزیچ نیا زا
= 



 ۱۹ ٩۳ هایمزا باتک

 ارم تفیرش هکنوچ کوک دوا قب « دکیف رذک نازا یدحا ۳

 × دندوفن كولس نا ردو دندینشن ارم زاواو طی کارت مدوب هتشاذک ناشیا ور

 رای تب اشیا نا ردپ هک ملعب بقع زاو هدندومن یو هک 6

 e ۷ ها + دنتفر دننخوما ناشباب ٥

 هی نکارپ دننخانشن a ا ناردیو ناغیا 2 ا ۱۹

Sa ۷ناغیا یضعردا  E۳ نر كاله |  

 ۱ ابا نیم دون او جا ۸

 نویتصزا یرکهحون زاوآ هکاریز +دزاس یراج اه ام ناکژمو دزیرب اهکشا ٩

 اوت لرد هکنوچ مدیدرک لخ رایسب هچو مدش تراغ اغ هن رک یک درشت منش

 اردنوآدخ مالک نانز یا سپ +دنا هنخادنا نوریب ارام ام یاهکسو مدرک ۲.

 رک دوخ نارنخدب e اروا ناهد مالک اش یاهشوکو لوپ

 یاهرصتب هئارب , ام یاهجخ+ توم اریز × ارغام شیوخ ٌةياسمم نز رهو دهد ۱
 + دزاس عطقنم اهوس راهچزا ارناناوجو نورببزا ار لافطا ات ت تسا نش لخاد ام

 ډننامو ارم یوررب نیکرس لثم نامدرم یاهشال هکو کب دیوکیم نینچ دنوآدخ ۲۲
 نيچ دنوآدخ +دنیچرب ارنا کر یک تسا هداتفا رکورد بقعرد هفاب مج

 دنشلودو دوشنرضتفم شیوخ یدنموتتزا رابجو دیاننرخن دوخ تکحز | مکح دیوکیم

 ا هک دکب رخت نیازا کیا رخ هکر ه هکلب دکن را فور ۳۹

 اریز وام اس ؛ نیمزرد والد a تمحر هک مت ۹ در نوکر دسانشیم

 و Ee ا او تزف نزن ابا ۱ روا ۳1

 هدنگاس ا عع ردو تاج ازت م اردوخ یوم یاههشوک هک اریاناو تاشو ۷

 ٭ دنا نوعان لدرد لیئارسا نادناخ یاثو دننونخ ان اهم نیا میچ هکآریز



 2 یتیم انک ۱۳

 مد ا

A 
 نینچ دنوآ ادخ  دیونشب دیوکیم امشب دنوآدخ هک اربمالک لیثارسا نادناخ یا

 ازا اهتما هکاریز دیسرتم كالفا تامالعزاو درک دال ا یک

 دنربیم ربت اب لکنجزا ینخرد ناشیا هک تسا لطاب اهموق مرسر هکنوچ # دنسرتیم

 شکچو خم اب هداد تیز الطو نشب ارتا × دشآبیم راجن یاهتسد تعنص هک 1

 نخ هک دنشابیم ر یخ ن ا اا + دوشن كرت ات دنکیم کحع 0

 دیسرتم اهناز زا « تفر دنناوتیف هار هکنوچ تشادرب نام اراناو تنک دنناوتیف

RE RNوت لش هوهب یا :عدنرادن م ارا عفن تّوقو  

 ا ى ۱ ه تسن 1 ۷

r 1نر الطو تم یا ٭ تسا (تب)  

 بلا ناوغراو دروجال ان شب کرو یاهتسد لعو رکتعنص تعنص هک (

 یادخ واو تسا قح یادخ هر ا + تسا ي ناکشپ تکح لای با ههو انا ۳

4 

 ےل

 all دوشبم لزلزتم نیمز وا بضغزا هدشابیم یدمرس هاشداپو یس "

 ا تهن ارتیمزو نا کینایادخ دیرکب نیتچ ا  :جدش اتاق نام 1

 تخاس دوخ توقب ارنیمز وا وب دش دنهاوخ فلت ناسآرب ززاو نبمز یورزآ ۳

 نوج ه« دینارتسد کد وخ لفعپ انالاو هدون راوتس | شیوخ تکجبارنوکسم عبرو ۳

 دروآبرب نبمز یاصقازا اهربا دیدب دید 1 یاغوغ دهدیم زار 1

 نامدرم عیج + دروآیم نوری درج یاههنازخزا اردابو دزاسیم ناراب یارب اقربو ۱4,

 هنخعر تب کاری و ۲39۵ دمارخ لج درا لان هک رهو دنرادن تفرعمو دن ینحو

 دشابیم کرم رکو لطاب انآ ٭ تسین سفن چت نآ ردو تسا خورد و ۱ نش ٥

 هبا بوقعب بیصن هک وا د لش ا فات دنیای هک هکیزور رد ۳1

 ا فارس تا تادوجوم مه "تنزاس او ی

 هتسب یتسه کس یتترد 5 دا تویابص هوهب وا مساو تسا یو ۷



 ۱۱1۱ _ت اا تاكا

 دهد و را .- اك او ی زا یم ما ۳۹

 (E aR 9 ما لا ار ا
 ارم ٌةمیخ هک تسین یک هدندش بابان هتفر نوریب نمز | منارسپ دیدرک هسک

 اردنوادخو دناهن ینحو نرانابش هکاریز  دیاف اپرب ارم یاهدرپ و هدر یا ۱۱

 دهاوخ تنکآرپ ناشیا یاههلک ةهو دش دنهاوخن بایماک نیربانب دنیانیغ بلط
 مص

 و ات 2 موبر یک او یی ی ۳۳

 ۳ + دنا شیوخ جن یا دم 9 هار ا هی ۳4

el SEE e 1 E 

 ممدزاب باب

 نیا 9 ۶ تیک نش لذات ءایمرا هب دنوادخ بناجزا هکتمالکر تا ني

 هوجب وکب وکی ناشیاب وتو +دیوکب ملشروآ ن ناکاسو ادوهب نادربو دیونشب _
 زنا 3 4 دون اردهمنیا م لک کک دان ریل دیوکیم نینچ لیئارسا یادخ

 هدومرف رمآ خوا نوریب نینهآ ها ةروکزا رصم نېمززا ارناشیا هکیزور رد اش ناردپب

 نم موق امش ات دیروایب اجب ارنا عایرنبررما امشب هچنا ره قفاومو دیونشب ارم لوق متنک
MO2 افو و ناردپ یارب ی و  

6 - - 

0 

 و 3

 زورما ات اس سی ا ناردپ گدا ریز هدروآ را

 ےک

< 



 ۱۱) هیت مارا ابناتکا ۱۳

 دندوف اردوخ ربرش لد ینکرس یورپی کلب دنتشادن ارف اردوخ شوکو دندیشن با ۸
 انا هک مدوب هدومرف رما هکنوچ مدروآ دراو ناشیارب اردهع نیا نانخس مان ںی

 ادرې نادرم نایمرد ٌهنتف تفک ارم دنوادخو بدندونن افو اما دنیا افو ٩

 نیا ندیشزا هک دوخ نېشېپ ناردپ یاباطخ *تسا هش ادې ملشروا نانکاسو
 تدابع A هدومن یورپپ ارریغ نایادخ راشیاو دنتشکرب دندومن ابا نانخس

 مدوب هتسب ناشیا ناردپ اب هک اریدهع ادوپی نادناخو لیئارسا نادناخو هدندومن

 سو ناوتن نازا هک ارییالب ج نم كنيا دیوکیم نینچ دنوآدخ نیربانب × دنتسکش ۱۱

 مون ت تباجا ارناشیا اما درک دنهاوخ هئاغتسا نم دزنو هک مماوخ ناشبارب

 رو ا یارب IRE دزن هتفر و تانک او ادو یاهرهشو * دومن ۳

 تاجنارناشیا ر کره ناشیا تبیصم تقورد اهنا اما درک دنهاوخ دای رف دندیناز

 دشابیم وت یاهرهش ردنب وت نابادخ ءراش ادوهب یا هحاریز داد 9 ۳

 اهذم ینعی دیتشاد ابرب ییاوسر یاهعذم ملثروا یاههچوک هراش بسحربو

Nناشیا ةهجو نکم اعد موق نیا یارب وت سب ٭ لب یارب ندینازوس روی  

 دنناوخم ارم شیوخ تبیصم تغورد نوچ هکاریز اڼنم دنلب هثاغتساو عرضت زاوآ
 5 ےس رج ۱۱ OO ةبوبع . دون مارن تباجا ارن :اشبا

 رودآوتزا ارت هاک دناوتم نمدقم تشوکو تاعرضت ایا هتسا هیزرو ترارش

 انشوخ وکین هوي هک باداش نوتیز ات » یمن 2 یتسناوتیمماکنا دکب 7
 شیاههخاش یا هنخورفا ع نارد شنا مظع یاغوغ زاو هاب ایا ههدومن کا

 تسا هدومرف وترب الب دوب هدون سرغ ارت هک تویابص هوهب اریز + دیدرک هتکش ۷
 ا ا دک نعشیوخ تار ادر چن این ال نان زا ا

 سپ داد ملعت ارم دنوآدخو +.دندروآ ناج# ارم مشخ تینا زوس روخم لعب ۸
 جذع 6 ها نم < یداد ناشن ن ارن :اشیا لاعا ءاکنآ * تسناد د ۶

 شاهویم اب ارتخرد یدک لمووعت نم دضب تا هک متسنادیمنو « مدوب دنرب

 یا الا ٭دوغن روکذمرکید شمسا ات مان عطق ناکدنز نیمز زا ارناو مزاس عیاض ۲۰

 رافتا هک دوشب یتسه لدو نطاب نک ناحتناو لداع رواد هک تویابص هوه
 دنوادخ اذهل * متخاسرهاظ وت دزن اردوخ یوعد هکاربز مایب ناشیازا ارت ندینک ۱

 حس



 ۱۱1۳ ۱۲ شیت امرا تاک

 4 مانب دنیوکیمو دنراد وت ناج دصق هک توتانع لها *رابرد دیوکیم نینچ

 3 یت ی کیا هوهب ةهخازا × ىوش هتش کام تسدزا ادابم نکم تّبن ۲

 درم دنهاوخ ریششب ناشیا ناناوجو هدیناسر هاوخ تبوقع ناشیارب كابا

 دهاوخن قب ناشیا یاربو *دش دنهاوخ كاله یکنسرکزا ناشیا نارتخدو نارسپو ۳

 ڪڪ

  دیناسر مهاوخ یئالب ناشیا تبوقع لاسرد توتانع لهارب نم هک ریز دنام

 مدزاود باب

 اکا ابو کک همان هجاحموت اب نم « کا زا یتسه رتلداع وت د دنوآدخ یا

 نأ ع ر ا تچ زادروخرب ناریرش هار ارچ هدنار ر هاو وخ نخ وت اب

 KE رد هویم هدرک غو دندز هشیر سپ یدو سرغ ارناشیا وت × دنشأبیم

 یا دواک ی رود ناشیا بلق زا اما یکیدزن ناشیا ناهدب وت

 نوربب جد یارب نادر لثم ارناشیا ههدرک ناجا دوخ دزن ارم لد كید امو :

 یا هاکو دون دهاوخ مام یکب ات نیمز + ا نہیعت لعق زور ةهجب ارناشیاو شک
 دنا قش فلت شناکاس ترارش بیس ناغرمو تارو دنا دهاوخ کلعخ رفع

 ارت یدیود ناکداپپ اب هکیتقو رکا دید دهاوخن ارام SE هک کج ۳

 نیا لاس تر رد چرا یک یربارب یناوتیم نابسا اب هنوکچ سپ دندرک هتسخ

 گرد نادناخ هو تناردارب م هکاریز × درک یاوخ ب ق نایت یتسه

 نانخس هچرکا سپ دنکیم دنلب یادص وت بقعرد زین ناشیاو دندون تنایخ وتب

 ۱ ارشیوخ ثاریم هدرک كرا اردوخ ٌهناخ نم یکم و اب ارد ایا یی کت ۷

 او » مدوم مست شنانشد تمسلر اردوخ هبوبم و «متخادنا رود ۸

۹ 

 ص © سه ا

A 

 ترفن وازا ةهجنلا زا درک دناب اردوخ زاوآ | نم دضبو «دیدرک نم یارب لکن رب

 هتفرک اروا رود ناغرم هک گنراکنر یراکش خرم لثم مارب نم ثاری ایا + مدرک

 + دنروخم ات دیروایب ار اما هدرک عج ارارحص تاناوبح عیمجو دیورب « تسا نش دنشاب ۱

 بوغرم ثاریمو هدندومن لایاپ ارم ثاریم هدرک بارخ ارم ناتسکات رایسب ¿ نت
 نیش ناربز رام دعا ناریو ارنا اب دنلخ اس لدبم ی ۳

 + دهدیف هار دوخ لدرد ارنیا یسک هکنوچ نش ناریو نیمز یا « تسا هتفرک منام ۱
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 ۰ عصع

 ۱0 یبنعایمرا,بفاتک ۱۱

 راکزا دنو ادخ ریذش هکاریز دندروآ مو ناکدنک جارات اریک یاهیدنلب ES رد

iدنعشاک جک چیست ینعا ېرشب چ یارب و دنکیم كاله شرکید راک ان نیز  

 تدح ببسب امش لوصح زاو هدندربن ج هدروآ جرب ارنتشیوخ دندیورد راخو

 هک دوخریرش ناکی * عیج "هرابرد دنوآدخ ج دندبدرک لی دنوآدخ من

 د < سیا هاش نا كلاما لیئارسا دوخ دوو تا

Eدعبو + منکيمرب ناشیا نایمزا ارادوهب نادناف  

 ارناشیازا سکر ھو دوم مهاوخ م حر ناشیاربو درک ماوخ عر عرجر ناشیا ندکربزا

 موق یاهتیرط نانیارکاو .«دروا ماوخ زاب دوخ نیبزب ارسکرهو شیوخ كلم
 ارم موق ناشیا هکنانچ دنروخ مق هوه را مس اب هتفرک دای وکین ارم
 اما × دش دنهاوخ انب نم موق نایمرد ناشیا هاکتا دنروخ مق لی هک دنداد ملت

 نیا دنوآدخ مالک «تخاس مهاوخ كاله هدنکرب لکلاب رغما نآ هاکتا دنونشنرکا

 ah اا

 مدزس رام

 ۱ ار از دن یاب ناک درک و و هکر تک نه برم ھر ا

 فن دنوآدخ مالک قفاوم اردنبرک سپ »ربم ورف و ناو دنبپ
 یدیرخ هک اردن رک نیا *تنک نش لزان نی رکید راب دنوآدخ مالکو مت

 ۳" متفر سپی 0۳2 ناهنپ عرضص فاکشرد ارتا هتفر موج ها

 مایا رورمزا م × مدرک ناهنپ دوب هدومرف نچ دنوآدخ 1 بسحرب تارفرذ

 هک مدومرف رما ارت هک اریدنب رکو ورب تارقهب هتساخرب تفک ارم دنوآدخ رایسب

 ازنا هکیتاج زا اردبرک هدنکو متفر تارفهب سپ خاکی اجنازا یک ناهنپ اجنارد

 ډنوادخ مالکو «دوبن راکچسه قالو تیسوپ دنبرک كنياو متفرک و هدرک نا نانپ

 ارمیلشروا مظع رکو ادوهبرکت دیامرفیم نبنچ دنوآدخ * تنک نش لزان ن
 یتکرس هدوم ابا نم لوق ندینشزا هکیربرش موق نیاو *تخاس مهاوخ هابت نيچ

 دننکیم نیب و تدابع راه هتفر ريغ نایادخ بقع ردو دنیانیم یورپب اردوخ لد

 درا ریز + دش دنها رخ تسینر اک یتیال کپ کیدنیرمک ن یا ل اتم

 ارادرهب نادناخ یاو لیئارسا نادناخ ئات نانه دیس 8 کب: دک



 ۱۱13 YE ین ا تانک

 سپ + دندینشن اما دنشاب تنیزو رخو مساو موف نم یارب ان مدیناپمچ نتشیوخ ۲

 بارشزا كشمره دیوکیم نینچ لیئارسا یادخ هوهی هوکب ناشیاب ارمالک نبا

 ا ۳ هک میادین ام زی رس ناشیاو دش دا

 0 E SEs ال سس دننیشنیم دواد ۳۳ ا

 E دی ینعب ارناشی :ا د چپ دوام ٭ تخاسم مداوخ رب ۱

 ي اون تجر و تفأرو تقفش ناش یا نتخاس لاله ی

 هوب یارب ٭ دیاښیم ل لکت دنوآدخ و اریز دیوشم رورغمو دیر ارف شوکو دیون 2

 کا دی دب اریکیرات E زا لبق دیئاغ فیصوت ارلالج دوخ یادخ

 ةا لیم توم ةياسبازنا دیئاب رونرظتم نوچو هدزفلب تملظ یاهموکرب
a ۳بلیت افتر خرم, ناخ کیو شن ایا کو × دیان لیدیت ظیلغ تماظب  OE 

 دنوادخ هلک هک ةهجنا زا تنر دهاوخ اشا هتسیرک راز راز نم مشچو درک دهاوخ

 دینیشنب هلشاس نتورف ارنتشیوخ وکب هکلمو هاشداپ هب + تسل كش هدرب یریساهب

 نش دودسم بونج یاهرپش یوم وه د اهرسفا هکاریز ۴

 هتفر یریساهب لکلاب نش ریس وهب یاغو هدزاس جحوتفم 0 ہک کیتا

 لک ام زانا هدرک دنلب | اردوخ نامنج × تسا ۰

 وت ارکان مازای ا نوچ اما + تسا یک وت قابیز نادنفسوکو ددا تیک ۱

 ح ِک

 اهدرد کک د تم ارناشیا وت هکنوچ تفک یهاوخ هچ دنک بصن

 ارج اهزیچ نیا یئوک دوخ لدردرکاو ٭ تفرک دهاوخن ورف ارت دیازیم هکینز لثم ۲۲
 نش هدانک تیاهنماد تناهانک ترتک بپسب (هکنادب) هتسا هخ عقاو نم

 دون دناوت لیدبت اردوخ تسوپ یشیحایآ * تسا ثیدرک هنهرب روزب تیاههنشاپو ۲۳
 یکم دانش دام نزد رک, یک کهن اش هاکتآ هارشیوخ یاههسپ كىلپ اي

 ماوخ نکارب دوش ننار اص داب یور شپپ هک هاکلثم اناشبا نمو +درک دیناوت ٤
 نیا تش هدومسپ وت یارب د یم اکر کو و ردا د دن وات جت 0

 ارتیاهنماد زین نم سپ ٭ یدو داعا عوردبو یدک شومارف ارم هکنوچ تسا 1

 یاهههشو قسف ٭ دش دهاوخ دید وت یناوسرو تخاس ماوخ فشکنم وت کور شپ ۷



 ا

 اک -. 8

 وترب یاو ٠ مدون نهاشم نابایب یاهلترب ارت تاساجرو وت یراکانز ( یتشزو وت

 × دش ییاوخن رهاط رکید یب ات ملشروا یا

 مدراپچ باپ

 یرکه حون ادوهب  ٭ دش لزا ءایمزاهب یاس كننخ هرابرد هک دنوادخ مالک
 الاب ملشروا دایرفو دننیشنیم نیمزرب نانک ام نش نیهاک شیاهزاوردو دکیم

 دنو میم اهضح دزنو دنتسرفیم بآ یارب ارناشیا ناریغص ناشیا یافرشو ۴# دوریم

 اردوخ یاهرسو دنوشیم اوسرو لم هتشکرب یلاخ یاهفرظ ابو دنبابیف باو
 مپ بن ناهیجرب نار هکنوچب تسسا مش قفتم نیمزا هکنیا بیس + دنناشونپم

 ازیم ار رد زن الازغ هکاب +دنناشوپپم اردوخ یاهرس نش لجخ ناف
 E e + تسین ایک چم ET اردو الراو

 ینلع چه هکنوچ ددرکیم نیهاک ابنا نیاشچو دننزیم مد داب یارب اهلانش التم

 دوخ مسا رطاخ اما دهدیم تداهش امرب ام ناهانک هچزکا دنوآدخ یا *تسین ۷

 دیما هک وت یا + مانیزرو هاو تبو تسا نش رایسب ام یاهدادنرا هک ریز ان لع ۸

 دننامو نیمزرد یبیرغ لثم ارچ ينابيع کنت تقورد وا "تنهد تاجنو لیئارسا

 هکیرابج دننامو ریتم صخت لثم ارچ ٭ لش دنزیم همجخ یبش یارب هک یرفاسم

 نیمان وت مانب امو یتسه ام نایمرد دنوآدخ یا وت اما « یتسه دهد تاجت دناوتیف

 ین
8 

 نتنک هراواب غ دیوکیم نینچ موق نياب دنوآدخ یاب كرت ارام سپ مھ
 قم اشیا دنوآدخ نیرباتب هدنتشادن زاب اردوخ یاهییاپ و دناهدوب ليام نینچ

 دنوآدخ دخ و × داد دهاوخ ازج ارن :اشیا هاک هدوفا دات اشیا ع نایصع لاحو دوفت

 ماوخخ ارناشیا لان دنرک هزور نوچ تاجر وقتی ی تفک نچ

 هکلب مع مار لوا ات دننارذک یدرا * هیدهو ینخوس ینابرق نوچو دینش ۱

 دنوآدخ یا ها منک سپ +× تخاس مهاوخ كاله ابو و طحتو ریششب ارن :اشیا نرم

 دیس. اهاوخخ امشب یطحتو دید دیهاوخن ارریشش هک دنبوکیم ناشیاب اینا كني هوهب

 مدومرفن یرما ناشیاب و مداتسرفن ارناشیا نم هدننکیم توبن غوردب نم مساب اینا



 0 صم

۳۹ 

4 

۹ 

۳۲ 

 ۱۱۷ اه ےن ءایمرا باتک

 ق ا رکمو ی بت تو ناثیا هکلب مدون ملکتو

 ۳ نیمز a هک دنیوکیمو ماهداتسرفن ارناشیا نمو

 توبن "ناشیا یارب کیموق نیاو + دش دنهاوخ هتک طفو ریششب ایبنا نیا هک

 دهاوخن یکو دش دنهاوخ هتخادنآ ریذشو طح ببسب ملشررا یاههجوکرد دننکیم

 -درارش هکاریز دک نفد ارناشیا نارتخدو نارسپر ناشیا نانزو ناشیا هک دوب

 زور هنابش نم ناشج وکب ناشیاب ارمالک نیا ,رسپ ٭ تر ماوخ ناشیارب !رناشیا
 من کند نم مرق ردخد قم انوکا نآ گاز در یارام 1 دیر كشا

 کر 9 کت کو ارابب تكنیا موش لخادرپشب رکاو ریش

 e چھ ام ا انچ ۱ كود ا

 بارطضأ كنياو : ان نام یارب و دمای یریخ چ ه اما مدینک راظتنا یتمالس یارب

 ةا فارتعا شیوخ ناردپ نایصعیو دوخ ترارشب تتوادخ یا +دما دیدپ

 راوخ ارشیوخ لالج یر « انم در تی + ماهبزرو هاو تب  هکاریز

 اهن لیطاب ۱ ھا یتسب | ام اب کن از دوخت عمرم

 اردک کاشت کش ه دهدب شراب دنا رتیم تاون الو دننارابب ناراب هک دنتسه

 × یشابیم اهراکنیا هم لعاف وت هکنوچ متسه راودیما وتیو یتسین نام ام

 مدزناپ باب

 نم ناج دنداتسیایم نم روضح لیئوسو یسوم م هچرکا تنک ارم دنوادخو

 ار دنور رو نی ووضجمز - بت ۳ نیاب

 هک با 1 r aT یری

 یارب | اره تاناویحو اوه ناغرمو ندیرد قارب نک e یعی



 ۱۰ یبن ءایمرا بانک ۱۱۱۸

Keیا اریز + درک میلشروا رد وا هکیاهراکو ار ا ابفزح نبأ  

 وسکی هک تسیکو دریک نام وت یارب هک تسکو دی ام ج مر ونرب هک تسیک ملشروا

  بنعب هدرک كرت ارم وت هکنوچ دیوکیم دنوآدخ «دسرپب وت تمالسزا ات دورب

 دش نامیشپزا هک ایز متخاس كاله ارت هدرک زارد وترب اردوخ تسد زین نم یتشکرب

 اردوخ موقو تمن مهاوخ لابرغ اب نیمز یاهزاورد رد ارناشیاو + تک رازیب

 هویب + دندرکن یبشکزاب دوخ یاههار وا هکنوچ دوغ ماوخ كاله هتخاس دالوأ عت

 ردامرب رهظ تقورد ن ناتار خب دنانش هدایز ودر زا IG هانز

SG 
 ماوخ یلوتسم نایک ان رهشرب ارکتنشاو سرتو دروا وا ماوخ ننک ك جارات ناناوج

 0 ےس

۳ 
۱۳ 

 __ك

 دوب یاب زور زونه هک وا باقأو دادب ناج نش نوبز ز دلو تنه نیاز × دینادرک

 وب تیپ برف ۱ ۰ رو وسرو لج واو درک او

 تا ارم مردام یا وت رپ یاو ED مهاوخ ریشیشب ؛ناشیا نانمشد

 ذم مرک اوبر هب هنو مدد اوبر هبهن ء ۍدیئاز ناهج ۍمات یارب تنک عازنو وج
 اهر تب رها تب ER EE دنکیم تنعل ارم ناشیازا كی ره

 مماوخ للذتم وت دزن کنت نامز ردو الب قرض زد كد هنیارهو تخاس مهاوخ

TT US۱ ارت × دنکشب ارخربو اغ  

 ءارمه ارتو × داد هاوخ ج اراتب تدودح kk ردو من اهاک اھ هکلبا تلقب

 22ا نم بضغرد یران کاریز دیناجوک مهاوخ ینادیف کب یس ات

 نزا هدروا دای ارس سب ندیم ار دی ون دنوادخ یا ۲ تخوس دهاوخ اراش

 یداتوت کو مدروخ ارا او ف بزن انس ی زر اوسر وٿ رطاخم 1

۷ 

۸ 

۱٩ 

 × ماوش ةزیمان تویابص یادخ ۳ ی یا وت مانب هکا اور وک تم لد د جاهتباو

 مشن قناهنتب وت تسد ببسب «مدوفن یداشو میس ناکدننک ترشع سلحمرد

 لم ارج نم تتسارجو ثنا نماد ارج نم درد + یتخاس ول شخزا ارم هک ریز

 یشاوخ رادیاپان تا ننبیرف همشچ لثم نم یارب وت 11 هدشابیم ریذپان جالعو

 روض ارت رکید راب نم یئان تنکزابرکآ دیوکیم نینج دنوآدخ نیربانب . ٭دش



 ۱۱۹ ا پاک

 نم ناهد لثموت ءاکنا یک نوری لیاذرزا !رسیاننرکاو تخاس ماوخ ماق دوخ
 -رشکزاب ناشیا E : e دزن ی دوب ۳

 نادر هک a ا دل نور دوغ

 ٭ دوم مارخ هی دق 2 2

1. 

1 

 مدزناش باب

 ناکنیا رد ارتو رکم ینز دوخ یارب × تک عش لزان ن نم رب دنوآدخ ما اکو

 ناکشیارد هکینارتخدو نارسپ "هرابرد دنوآدخ اریز *+دشابن نارتخدو نآرسپ

 دیلوت نیبزنیا رد ارناشیا هکناردیو دنیازب ارن اشیا هکیناردام "هراب ردو دنوش دولوم

 دنهاوخن ام ن اشیا یارب هدرم دنهاوخ کكلهم یاهیراییب هب لی کیم نینچ دنیا

 طحت و ریفش و هدوب دنهاوخ نیکرس نیمز ی ءوررب کلب دش دشا رش نفدو تفرک

 PE ی ناشیا یاهشالو دش دنهاوخ ءابت

 یاری ورن نتفرک مام یاربو وشم لخاد یرک هحون نام دیوکیم نینچ دنوآدخ اربز
 : ناسحا ینعی دوخ- "یتمالس هک دیرکیم دنوادخ اریز انم تیزعن ناشیا

 دنعاوخ نیمز نیارد كچوک مو ك رزب مه ٭ تشادرب ماوخ موتنیازآ ار شیوخ

 جورج ارتتشیوخو تفرک دنهاوخت ام ناشیا یاربو هدش دنهاوخن نفدو ر

 دنعا وخت هراپ ارنات یرک 3 ام یاربو + دیشارت دنهاوخن اردوخ یومو تخاس دنه رغ

 ردأم اب ردپ یارب ناشیا اب ارتیزعت کر دنيا رع ناکدرم ار ارت اشیا اتاق کا

 ترشو لکا یارب ناشی ابو وشم لخاد مزب هناخم وتو ٭ دیشون ا ۸ ناشیا

 مایارد نم كنيا دیوکیم نینچ ل ی تویابص هر ھی هکآریز ۲ نیشنم

 ۳۹ زا اریورع زا اواو داماد زاواو ینامداش زاواو یشوخ زاوآ اشرظن ردو اش

 دنسرپب وتزا ناشیاو یک غ نایب موقنیاب ارن انت ن نیا هه هکیماکنهو ده تشاد رب مهاوخ

 نرایصعو تسا هتنک ام دضب ارهظع یالب نیا يا بس هچ زا دو اتحنک

 دوو کی ناشیاب وت ءاکتآ + تسیچ مالیز دی کیا

 راه دون یورپپ ارریغ نایادخو دندرک كرت ارم اش ناردپ هک ةهخیازا دیوکیم

^ 



 ۱۷ "یبن ءایمرا بانک ۱۱۳۰

 ناردبزا ایشو ٭ دنتشادن هاکن ارم تسیرش هدرک كرن ارمو دندون جو تدابع ۲

 اردوخ ریرش لد ینکرس ازا كيره هکنوچ دیدیزرو ترارش هدایز شیوخ
 اش هکینییزب نیز نیازا اراش نم .نیرباب × دیتفرکن شوک ن یو دیدون یورب ۳

 تدابع ارریغ نایادخ زور هنابش اما ردو تخادنا ھاوخ دیاهتسنادن اش ناردپو

 كنيا دیوکیم دنوادخ نیربانب *دوف اون جرا ر نم کار دون دیهاوخ ٤
 STOO e دش دهاوخنهتنک کید راب + هد دیار

 "هو لامش نیمززا ارلیئارسا ینب هک وھی ۾ تایم مق کلب درو نوریب رصم 0

 ناز اوت هکتیمزب تا یه ام ار ناشیا هک اهنیمز

 مهاوخ اررأیسب ن نارک یهام كنا وڪي دنوآدخ +دروآ وا ماوخ زاب م اهداد 1

 ارناشیا ات داتسرف مهأوخ اررایسب ن ر ادایص ع ناز ازا دعبو دنیان دیص ارناشیا ات داتسرف

 یاههار ؛هرب مناشچ ارز × دنک راکش اهضک یاهخاروس زاو لترهو هوکرهزا ۷

 × ین ین نم ناینچ زا ناشیا نایصعو تسین ناهپ نمرظنزا اهناو تسا ناشیا
 نیمز هکنوچ دیناسر ماوخ فعاضم تافاکم ارناشا ناهانکو نایصع لّوا نو ۸

 ولم شیوخ تاهورکپ ارم ثاریمو هدون ثّرلم دوخ تاساجر یاهشالب ارم
a ۹ء یتسه نم هاکهانپ کت زور ردو نم ةعلقو نم توق هک دنوآدخ اخ یا  

 ياا ظا و غورد زج ام ن اردپ تفک دهاوخ تمآ وت دزن نیمز یاهنارکزا | ما

 دوخ یارب ناسنا را د دن داش EE نیاف هک ارییاهزیچو ۳

 ارناشیا نا نب ناه ياپ × دنتسين ادخ ام > ۳ دزاسب نایادخ ۱

E ی ب 

 کاخ ید ثیا لد حول ربو «تسا موفرم سال كونو نت ادوپب هاک ١
 مریشاو دوخ یاهع ذم نانیا نارسپ هکیمادام ٭ تسا شوفنم اش یاهحعذم ۳

 هک نم ورک یا ٭ دنرادیم دای دب یاهلت ربو زبس نانخرد دزن ارشیوخ ۽

 بسب زین ارت دنلب یاهناکمو داد ماوخ جاراتب ارت نیازخ یانو یرکناوت یتسد



 ۱۱۳1 ۱۶ میت هایم کا

 وتب هکارث رتاج كلماوب تدوخزا وتو +× لیزرو دوخ دودح هه رد هکیهاک ۶

 دون یهاوخ تمدخ قنادی هکییمز رد اژنانشدو تشاذک یهاوخ عرزیب ماهداد

NS loدنوآدتو بدوب دهاوخ لعتشم دبابات هک دیاهخورفا نم بضغرد  

 دزاس شیوخ داعا اررشبو در اد لگوت ناسنارب هکیسک داب نوعلم دیرکیم نینچ

 نوچو دوب دهاوخ نابایبردرعرع تخرد لثم واو ٭ دشاب فرخ هوهب زا شادو 7

 ريغ هروش نیمزرد نابایب كشخ یاهناکمرد هکلب دید دهاوخن ارنا دیا ینوکیف

 دنوادخو درک کو دنوآدخرب کیک, دوتا ایم × لش دهاوخ نکاس نکل ۳۷

 ازفابرج عام اخیرتک ول دجاوه باز اککرب هناشن تخرد لغم وا +دشاب وا داتعا ۸

 دنام دهاوخ باداش شکرب و دیسرت دهاوخن دیایب ابرک ن وچو دنکیم نهپ رهن یوسب
 ههزا لد چ دن ام دا وخن ز اب ه ویم ندروا زاو تشاد دهان هشی دنا لاک خرز ۹

 شیتفت هوهب نم *دنادب زنا هک تسیک تسا ضیرم رایسبو تسارت ننبیرف زیچ ۰

 شلاعا رب قفوربو شیاههار بسحرب سکرپم ات متسه اههدرک هنیامزاو لد نک
 ارلام هکیسک تس ۳ ناچ دنیشنب دشابهداهتن هکینامخغرب هک كبك لثم + مد ازج ۱

Eی ترشا ردو اچ رتا شیاهزور بفصنرد مدنک عمج  

eنمزا هکینانآ هدش دنهاوخ ا كرت ارت هکیناکه یتسه ا ۷دا  

 تایح پا هک اردن وآدخ هکنوچ دش دنهاوخ بوتکم نیمزرد دنوش فرخ

 سپ كلب تاجنارم ه تمفای مهاوخ افش سپ لب افش ارم دنوآدخ دخ یا × دنا هدو كرت تسا 1

 دنوآدخ مالک دنیوکیم«نب ناشیا كنيا + یتسه نم حس ون هک ریز دش ماوخ یجان ع

 مدوښن لیت وت یورپپ یارب ناف ندزبزا نماماو + دوشب عقأو ناکا تسا اِ 1

 یارب × دوب رهاظ وت روضحم دنا نوری ماهلزا چنا م متساوخخ ارالب موی کینادیم وتو ۷

 اما دنوش لی نم ناراکمتس + قوت نم یاج الب زوررد هک شابم سرت ثعاب نم ۸

 ناشیارب ارالب زور هموشن ناساره نم اما دنوش ناساره ناشیا هموشن لجج نم
 کات مک« نم دو ایل + نک كاله فعاضم تکالهب ارناشیاو روایی ؟

 نازاو كن وشیم لخاد ناز ادوهب ناهاشدا u هک موق ناش "هزاورد دزنو ورب

 ناهاشداپ یا وکب ناشیابو +تسیاب ملشروا یاهزاورد ده دزنو دنوریم نوریب ۰
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 ۱۸ بن ءایمرا باتک 1۳۳

 مالک دیوشیم لخاد اهزاورد نیازا هک ملشروا نکس عیجو ادوهب او ادوهب

 زور ردو دیشاب رذح اب نتشیوخرب دیوکیم نینچ دنوآدخ *دیونشب اردنوآدخ ۱
 زور ردو +دیزاسم ملشروآ یاهزاورد لخاد او دیکن لمح یراب چت تبس ۲

 ارتبس زور هکاب دیکم راکجهو دیروایم نوریب دوخ یاههناخ زا یراب چرب تبس

 شوکو دندینشن ناثیا اما + مدومرف رما اش ناردپب هکنانچ دیئان سیدفن ۲
 + دنریذپن اربیدأتو دنونشن ات دننخ اس تخس .اردوخ یاهدرک کلب دنتشادن ارف اردوخ

 یاهزا اورد زا یراب اب جم تبس زور ردو دیونشب ةقيقح ارم رکا دیوکیم دنوآدخو ۶
 هک × کیلکن ع نارد راکچه هدون سیدفل ارتبس زورو دیزاسن لخاد رپشنیا ۵

 ناشیا نش راوس نابساو اههبارعربو هتسشن دواد "یبزکرب نارورسو ناهاشداپ
 دنهاوخ لخاد رپشنیا یاهزاوردزا ملشروا ناکاو ادوهب نادرم ناشیا نارو رو

 ملشروا یاونزاو دو یاهرهثزاو *دوب دهاوخ نوکسم دباب ان رش نیاو دش ۲7

 یننخوس یاهیینابقو دنا دنهاوخ بونجو ن ناتسهوکو یراوهزا و۰ نبماینب نبمز زاو

 دنهارخ دنوآدخ هناخم ار کشت عابذو دروآ دنهاوخ روخو ید یایادهو 2

 هتشادرب یراب تبس زور ردو دانن سیدقت ارتبس زور نینشن ارمرکاو +دروآ ۷
 هک تخورفا مهاوخ یلتآ شیاهزاورد رد E دیزاس لخاد ملشروا یاهرهشب

 × دش دهاوتن شوماخو تخوس دهاوخ ارملشروا یاهرصق

 مدج باب

 دورف رکهزوک ةناخو زیخرب * تفک تشلزان ایمراهب دنوادخ بناجزا کیمالک
 كنياو مدش وفر کهزوک ةناحم سپ ٭دیناونش ماوخ وتب اردوخمالک اجنارد هک یا ج

 دش عیاض رکهزوک تسدرد تخاسیم لک زا کیفرظو + درکیم راک اهخرچرب وا

 اک دیار ۲۳ فک طب تخت او زا رکید یفرظ هرابود سپ

 لیئارسا نادناخ یا دیوکیم دنوآدخ * تنک نش لزان نم دنوآدخ م الکم اکنآ

 رکهزوک تسدرد لک هکنانچ ریز دوم ماوتن لع اش اب رکهزوک نیا لغم اب ن 5

 ٌةرابرد هکیماکنه × دیشابیم نم تسدرد لیئارسآ نادناخ یا اغ نانچه ا ۷

 نآرکآ ٭ شاب هتنک ینس ندومن كالهو نتخاس مدنمو ندنُک یارب یکم ای سا ۸



 لود ۱۸ ین ءایمرا باتک

 هکیالب م ناز ۱ ءاکنآ دنیا تشکزاب شیوخ ترازشزا مشاب هتنک نا اشیا دراز هکیتما 3

 ےس 1

۰ 
 س

۲ 

 ةه یتکلم ای یت HE هکیماکنهو ۲ ت دکرب مهاوخ ما و ناب

 دنزرو ترارش نم رظنرد ناشیا رکا ٭ شب هتنک ننس نذوُ سرغو ندرک انب

 + تشکرب ماوخ مکب ناشیا یارب هک مشب هتنک کی ئوکین نازا هکنا دنونشن ارم لوقو
 دیوکیم نینچ دنوآدخ هک و کب ا باطخ ار ملشروا ن ناکاسو ادوهب نادرم نالا

 ماکرھا اش سپ « مانیم ايش فالخم یدصفو مزاسیم ای قالب اش دضب نم كنيا

 ناشیا اما ٭ دیک حالصا اردوخ لامعاو اههارو دیئاغ تشکزاب دوخ تشز ءارزا

 یفاوم مادکرهو دوم مهاوخ یورپ اردوخ راکفا کاربر تسین دیما تفک دنهاوخ

 ذییکیم نڍنچ دنوآدخ نیربانب ٭ درک میهاوخ راتفر دون نیش و "یئکرس

 لثارسا نیئود هدشاب نینش اراهزیچ نیا لثم ۲ هک تس دیک لوس انآ نایمرد :
 درس یاهبا ای دتسیازاب ارعص زا نان فرب ایا × تس دک شو اک زا 14

۱0 

1 

۷۳ 

۳۱ 

 هدزک شومارف ارم نم موق هکاریز × ددرک كشخ دوشیم یراج رود یاجزا هک

 مدق یاهتیرط زا ینعی ناشیا یاههار زا ارناشیا اهناو دننازوسیم روخم لیطابا یارب
 اردوخ نبمز ات دنورب هار تسا شن هتخاس هکییاهارب ابهار هروکرد ات دننازغلیم

 اردوخ رس نش ری دکر ذک قازا هکر ه هکیذحم دننادزکب یدبا هيرو تريح هيام
 ج ماوخ تکارپ نانشد روضحزا ارناشیا ترش داب لثم نم د دین ابنح دهاوخ

 هاگنا ارور هنو داد ماوخ ناعم ناشیاب ار تشپ اغا تص زور لو

 IAT اهریبدت ایمرا دضب ات دیئايپ دنتنک

 ارشنخم چیه و من دوخ نابزب ارو ات دياب سپ دش دهاوخن میاض ایینا زا مالو

 ضوعب یدب ای × ونشب ارم ناشد زاواو تب شوک ارم دنوادخ یا ۷ ۳
 هنوکچ هک روا دایب «دنانک نم :ناج یارب مرنح هکاریز دش دهاوخ ادا ی

 ناشبا زا ارت مشخ تدح هتنک کین نحس ناشیا هرابرد ان

 ناشیا نانزو ان ماست ریشمش مدب ارناشیاو راپسب طختب ارناشیا نارسپ سپ ٭ منادرکب

 گرامر هراشیا ع ناناوجو دنوش هتک یس ایا نادرمو تا و دالو | یب

 یاههناخ زا عن یرولیب ناهکان ناشیارب یحوف نوجو × دندرک لوس 11

 ناهنپ ماهیاپ یارب اهمادو ذن ایک فح مدرک راتفرک ةه ر درک و راا

۴ 



 1٩ "یبن ءایمرا باتک ۱۳

 دناهدون نم ناج دصتب ناشیا هک اریثاهتروشم مان دنوآدخ یا وت اما + هدون ۴

ge 

 ناشیا هکلب زاسم وع شیوخ رظنزا ان اشیا هانکو زرمایم ارناشیا نایصع سپ ینادیم
 × اغ لع ناشیا اب شیوخ بضغ نیح ردو دنوش كینازغل وت روضح

 درو پاپ

 موق اشم زا ۍضعبو رخت رکهزوک زا نیلافس ةزوکو ورب تفک نېنج دنوآدخ

 7۳3 زوک* هزاورد هنهد دزن هک مون مو تب نیا یداوبو رادرب دوخ ءاره رنک ا خیاشمو

 ناهاشداپ یا وکیو *نکاادن اجنارد تفک مه اوخ وتب هک ارینانخس هتفر نوریب تسا

 ا : هدیونشب ار E مالک ملشروا ۀک ةکسو ادوهی

 ونشب انا هک سکره شوک هک دروآ ماوخ قالب ن ا ناك نیا رس كاا کم

 ناودروخبو دندرمش راوخ ارن اکم نیاو دندرک كرت ارم هکورناز + درک دهاوخ ادص
 ٠ ا ا اا نر ونشا غغ5 رغ نایادخ ٹا

 یایاکمو ا امها نوخزا ارناکم نیاو هدندینازوس دندوب هتخانش

 لعب یارب ینتخوس یاهیتابرق یاجب | ق > نارپ ت دندرک انب لعب یارب
 دنوادخ نیرباب ٭ دوب هتشذکن لد ر Sd SAE سم

 یا نکید مونه نيا ئداوب اي تفوتهب ناکم نيا کک ناب اک

 لطاب ناکم نیرد د ادوهب تروشمو + لتق یداوب هکلب دش دهاوخن
 ۱ ات تکان دو نالا نانشد روضحزا ارناشیاو دینادرک ماوخ

 مناوخ نیمز تاناوبحو اوه ناغرم كاروخ ارناشیا یاثالو تخادنا هاوخ ۳9 1
e هکی دم دینادرک مهاوخ هيرو تريح E 

CTR ۹ ۹رنا شرک  

 نانشد هک یدتو صاحم ردو دیناروخ ماوخ ناشیاب ارناشیا نارتخد تشرکو

Aدرک نیکزش د اتد رخ نانا ا ناج ناکدنيوجو ن  NOE 

 ETN + نکشب كنور ات ماه هک دطب یورک یکتا هارد تار
 و

 حالصار کید ارنآ :او دک ا کز دک دزوک یک کای د کی نینچ تویابص هو

 نند کرد اون :اشیا و تسکش ماوخ ارروش نیاو موق نيا ناچه درک ناوت



 یی

 o ۳. و یا باتک

 اکی یاب دیوکیم دنوادخ دنا یقاب ندرکن فد یارب یاج ات درک دنهاوخ
 + تخاس مهاوخ تقو لثم اررهش ناو دون ماوخ لع نيچ شناکاسو
 دش دهاوخ سحن تفوت تراکم لثم ادو ناهاشداپ یاههناخو ملشروا یاههناخو

 یایادهو ددینازوس نابسآرکشل ئام یارب روخ اهن ایا یانمابرب هکیتاههناخ مه ینعی

 دهم اروا دنوآدخ هک تفوت زا ایمّرا سپ TT یابی یارب ین ر
 موق "یاب هداتسیا دنوآدخ ناخ نص ردو ۳0 زاب دوب هداتسرف اینا ندرک تّوبن

 ةهربو رهش نیارب نم كني دیرکیم نيچ لیئارسا یادخ تویابص هوه * تک

 اردوخ ندزک هکاربز دروآ مهاوخ دراو ماهتنک شاهرایرد هک رایالب یمن شیاههیرق

 ۲ دندینشن ارم مالک تینادرک تفحم

 چو

 زا در کز زر ار یبن ۶ روا سپ بد کا

 اه خو ا ا رو نور هنر ار

 سرت بروم ارت نم كلنا جت نيچ اریز ٭ تسا تناوخ ات

 وا ۳۳ 9 ۳ هاشداپ تاک 3 دید دهاوخ تناینچو

 نیا تلود یانو + دیناسر دهاوخ لقب ریشمشب ارن اشیا هدرب یريساهب لیابب !رناشیا

 ناهاشداب , یاههنازخ ههو درک مهاوخ ملست ارنا سیافن میجو ارنا تقشم یماقو رهش

 هدوم راتفرکو هدرک تراغ ارناثیا هک دربس ماوخ نا تو ادوهب

 2 E و × درب نیس جز

e ۳۹ aSهتفیرف سپ ا  

 ارم سکر ھو 2 کیضم زور "یا «یدش بلاغو یو نمزآ «مدش
 «عاغیم ادن تراغو لظب و مکیم هلان مای لکت ماوس, اکره اریز + دنکیم ءازهتسا



 _ ۲۱ یب ءایمرا باتک 1۳۹

 سپ ا هبدرک ناو را بو نم عرب زور یاخ دنوآدخ - مالک ریز ۹

 نم ال هان تی ملغ واس اھا و دون مو رک اروا کر دنک

 زاب نش هنس يراددوخ زاو 93  ياهناوتا ردو دش هلخورفآ ي شا لث

 عی و دوب اواو مدینش تمذم یرایسبزا هکاریز + داتسیا ةسن او

 0 ندیزنل بقارمو دوم مهاوخ تیاکش ابو کیک تاک و ا وک رم ا

 e ےک

 ماقتا هنآ بلاغ یورب ا دغ دهاوخ هتنیرف وا دیاش هک (دنیوکیم را

 TE تسارهاق رابج ل لث نم اب دنوآدخ ن کیل ٭ مشکبوازآ اردوخ ۴

 E ا E هکنوچو دما دنهارخن بلاغو دیزفل دیهاوخ نم

 تویابص دا بیا. اما × دیدرک دنهاوخ لب ا دش -ٍِِ شومارف هک ی دبا ۲

 ناشیا زا ارت ماقتتا هک دوشب یکیم هاشم | راهلدو اههدرکو ینامزایم ارنالداع هک

 دیئارسب دنوآدتم یارب * مدون فشڪ وت دزن ارشیوخ ٌیوعد هکاربز منم ۳

 هداد یئاهر ناریرش" تسد زا ارنانیکسم ن راج هکآریز دينار چیست اردنوادخو

 ارم نرم م هکیزور دابم ر ار ابمو مدش دولوم نارد زور داب نوعلم تسا ا
 نار ۶ هنیرن لو وت یارب هک تفکو داد هدژم ارم ردپ هکیسک داب نوعلم دياز 9

 ارامآ دنوادخ هکیاهرهش لثم سکناو × دینادزک نامداشرایسب ارواو تسا تش 11

 درب رهظ تقورد سنو خرد یدایرفو جیب تخاس نوکژاو هدومن تقفش "

NAA ۸ارج بنام نتسیا هشیه وا حرو دشاب نمربق  

 + دوش فلت تاجر د ماهزورو مان نهاشم ارغو تشم ات مدمآ نورد حر زا

 یو تسيب باب
 ا Ka, UU SE E ۱ کا
 دنوادخ زا ام یارب ۰ ٭ ت RE e SHAS کم ۳

ES ۱ی ات کد دکب كج اب را  
 تفک ناشیاب ایمزاو *ددرکرب امزا وا ات دیامن لع ام اب دوخ پیج یاهراک

 کنج لسا نم كنا دیامرفیم نینچ لیئارسا یادخ هوهب +دیتوکب نيج ایتدصب ۽
 !هراوید نورییزا ارایش SS لباب هاشداپ اب ام اب ایشو تنا تسدپ هک



 ۱۱۳۷ ۲۲یبن ءایمرا باتک

 مماوخ عج رهش نيا E ازناشیاو مادرکیمرب دیکیم كنج دناددون رص اش

 هلناقم اش اب اب مظظع مثخو ت دحو بضغبو فوق یوز ابو زارد تسدب نیو + درد ٥

 یابوب هک دز ماو ماب زا مهو ناسنا زا مه اررهش نیا ن 7 × دون شاوخ

 ادوهی هاشداپ ایفدص ناز زا دعب هک دیوگحیم نو حق +× درم دنهاوخ تضخ ۷

 دنشاب ننام یاب رهش نیارد طحتو ریشمشو ابوزا هک أ ۳ :ینعی موق نياو شناکدنبو

 ناج نک دی تو ناسا ناش سیو یاب یلدا کت

 مترتو تقفشو تفار ناشبارب واو دشکب ریذش م دب ارن اشیا ات دون ماوخ ملست ناشیا

 تایح یتیرط نم كنيا دیامرفیم نینچ دنوادخ هک وکب موق نیابو *دومن دهاوخن ۸

 ابوو طو ریتم زا دناب رهش نیارد کرد + مراذکیم اش شپ ارتوم قیرطو ٩

 دن دن امدوف ام لراش کی دک سس و درز هوم کھ ی
 نم دیوکیم دنوآدخ ایز × دش دهاوخ تبینغ وا یارب شناجو دنام دهاوخ كنز 1

 € لیاب هاشداپ تسدبو مدیادرکرب یوکینب هنو یدبب رهش نیارب اردوخ کور

 ۱ مالک کب ادوهی هاشداپ نادناخ ةراب ردو  دینازوس دهاوخ شتاب ارنآ نش ٩

 فاصناهب نادادماب دیامرفیم نینچ دنوآدخ دواد نادناخ یا + دیونشب اردنوآدخ ۲

 بیسب نم شخ تدح ادابم دیناهرب نالاظ تسد زا ارنایوصقمو دیئاغ یرواد
 دنوآدخ + دشابن نکشوماخ نش لعتشمو ددرک ر داص سنا لم اش لاعا یدب ۳

 یا دوش ادب کچ تسیک دیئوکیم هک نوماه ضص یاو یداو ةکاس یا دیوکیم

 لب کیم تمام * متسه و رد یر نم كنيا ذوش لخاد ام یانکسی مک تشکو 4

 ماوخ (رهش) نبا لکنجرد ی ناو دیناس ر ماوخ تبوقع اش امش لاعا تر

 ۴# دین ازوس دهاوخ ارتا لاوح اک هک تخورفا

 مودو تسیب باب

E 1بوش کنم مالک ناب اغا رد ویل دورف ادوهب هاشداپ اک تنک  
 نیاب هک تسوقو تا وت هتسشن دواد یکی هک ادوهب هاشداپ یا و ۲

 10 یک ê یا الو دیوخیم دو ود ۴



 ۲۲ بن ءایمرا بانک ۱۳۸

 ارراکنیا کا ریز + دیزبرم ناکم نیارد ارناهاکیب نوخو دانم روجر مسن ناز
 دنهاوخ لخاد هناټغبا یاهزاوردزا دننیشنب دواد کرا کین اهاشداپ اناه یا اوم

 ایا »« دیدرک دنهاوخ راوس نابساو اههبازعرب دوخ موقو ناکدنب اب كي رهو دش

 بارخ هن ایا هک مدروخ مس دز کاقب کک دی کیدو اح وسن 7

 وت هچرکا یکن نینچ ادوهب هاشداپ نادناخ ءرابرد کور ات ات ۴ دش دنناوخ

 لدبم نوکس ريغ یاهرپشو نابایبب ارت نم نکل یشابیم ناب ةّلقو داملج نم درن
 مکیم نعم دشاب شا اب كيره هک اکدنک بارخ وت ربو × تخاس ھاوخ

 رایسب فاتر × دنکفا دنهاوخ شتاب هدو عطق ارت داز زا یاهورس نون ناسا

 ارچ مظع رش نیاب دنوآدخ هک تفک دنهاوخ رکیهکیب دنیا روبعرهش نیازا نوچ
 اردوخ یادخ هوهب دع هک ببس نیازا داد دنهاوخ باوجو تسا هدرک نینچ

 دانم هبرک هدرم یارب  *دندون تدابعو نج ارریغ نابادخو دندرک كرت
 تعجارم رکید هکاربز دوریم هکو ا یارب دیرکب راز راز «دیریکم مام وا یاربو

 نب موش هرابرد دنوآدخ اربز دید دهاوخن ارشبوخ دلوم نیمزو درکد هاوخغ
 هتفر نوریب ناکم نیا زاو هش هاشداپ ایشوی دوخ ردپ یاجم هک ادوهب ماشداب ایوب

 یریس)هب اروا هکیناکمرد کلب # تشک ده اوخنرب اغابرکید کک کش نی ا

 ةناخ هکیسک نارب یاو دب داده ا وش زاب ارنیمز نیاو درم زن

 اع دوخ ٌةياسه زا هک دنکیم انب قحانب ارشیوخ یاهکشوکو یناصنا یبهب ار

 حورم یاهقاطاو عیسو ةناخ دیوکیم هک < ده دین واب ارشدزمو دریم تر

 دارا شبا زا (فتس)و دفاکشیم نتشیوخ یارب اهیجنو مکیم انب دوخ یارب
 یئاغیم تسراکم داز زا یاهورس اب هک از زا ابا  دنکیم ک كنر یر او ام

 دروآین اجبارلادعو فاصناو دونی برشو لکا تردپ ا ایا ہدرکی ھا یهارخ تنطلس
 یدنتداعس هاکتا دویم سر STS ۲ دوبیم یدنقداعس شبارب اکا

 تسین وت لدو ناشچ اما ا کیا دنوآدخ ه تسلن نی ۱ ی کت 1

 اراهنآ تم 5 2 ع ج 9 2 و ح صرح یارب رب زج

 و و و رها 7 10 a یا ۳1 تند یا تق A ا شیارب 96



 1۱۳۹ ۳۴۳*یین ءایمرا بانک

 هش هبنک ٭ یو لالج یا ما ای اقآ یا ءا تنکدنهاوخغو درک دنهاونن هحونو ٩
 دهاوخ نوفدم ۷! نفدب نش هنخادنا 5 یاجم چ یاهزاورد زا نورب و

 زاو «نک دللب ناثابرد اردوخ زاو واو روارب دایرف نمارب نابل زارفب × دیدرک ۰
 وتبوت یدنتداعس نبحرد * دنادش فلت تناتسود عیج هکاربز ی ۳۱

 تشا هد وب وت تداع تشیلونط زا نبه « تفرک مهاوخغ شرک کم کک منکر ن

 ءریساهب تناتسودو دینارچ دهاوخ ارتنانابش“یاغ ا e شوک نم زاواب هک ۳

 ۳ + دش یهاوخ اوسرو لج تنرارش ییا ببسب تقو نآرد سپ تفر دنهاوخ ۲

 املا هکیماکنه «یزاسیم دازآ یاهورسرد ارشیوخ هنایشاو یتسه نکاس نایلرد

 هوهب + درک دنهاوخ سوسفا وترب ردق هچ درک و رف ارت ارت دیازیم هکینز لثم دردو ۶
 تسدرب ماخ ادوهب هاشداپ مقأيوهب ن امان < ناسا تاک

 وت ناج دصق کیان تمسات او نت اشا زا زا ا قم 3

 ندو ناب هامداپ رصر گول یسدبار امر ناشر ا ۱9و ی
 دآوت نارد هکیبرغ نیمز دز ارت ارت هک ارت ردامو وتو *دومن ماوخ میلست ن رایاد ٩

 ورا و (e ناشیا هکینیمزب اما | + درم دیهاوخ انارد هک تخ اكا ۷

OETAراوخ قفرظ ا نیا ۳ چ دوم دنهاوخن تعجارم در ا  

 دنسانشیم ازنآ هکیتییزب شدالوا ابوا ارچ «تسا نیدنسپان یفظ ایو دشابیم هتنکش
 + ونشب اردنوادخ یا نر یا نیمز یا داغ تکفاو خادا ٩

 دهاوخن اک دوخ راکزوررد هکیسکو دال وا یب | ا نیا دیامرفیم ق 6.

 دواد یبرکر بو دش داونغ بایماک یو تیرذ زا سکچه هکاریز یو

 × دون دهاونغ تنطاس اد وهیرد رکید رابو تسشن دهارتش

 موسو .تبسیب بناب

 دنزاسیم نکاربو كالم ارم عرم هک هتینانابش رب یاو دیوکیم دنوادتس . |

 اش ه دیوکیم نینچ دننارچسم ارم موق هکییانابش هرابرد لیئارسا یادخ هوهب نیربانب_ ۲
 دیوکیم دنوآدخ ښپ هدیاهدومن هجوت اهنابو دیادنارو هنخاس تکارپ ارم هلک

 ارشیوخ لک ٌةیقب نمو *دیناسر مهاوخ اشرب ارامش لاعا یدب تبوقع نم كنيا ۳



(I.ی ءایمر ۱ پاتک  

 ۳ زاب ي ناشیا یاهلغاب ارن :اشیاو درک مهاوخ عنج مادنار اماب ار ۱ ا کین نیز 3 ههز 5

 ارناشیا هکینانابش ناشیا یاربو +٭دش دنهاوخ رایسبو روراب هک دروآ مهاوخ

 دنهاوخن دوتنمو دش كنهاوخن شّرشمو ناسرت رکید راب هک دوغ مهاوخ ابرب دننارپم "
 کای ۳۳ كنا E دنوآدخ : رام تسأ نی ۰ ۱ ذن و ادخ لوق هدیدرک

 دور تنالعفب DIS دو رک 2 س یارب لو هخاش

 نیا دونم هما e دش ده اوخ"نکاس رم مو تهی |

 بس 1

 دام یا 8 ونک دن وات سیب ۳ هوهب)ونیقدص هرم ا

 +دروآرب رصم نیمززا ارارسا ینب هک هوهب تایم مش د فک دنهاوخنرکید هک
 هکیاهنیمز ةهزاو لاش نیمززا یاس نادناخ تیرذ هکه وهی تایم مق هکاب
 نکاس دوخ نیز ردو تسا هدومن یربهر هدروآ نوریب مدوب كنار ماب ارناشیا
 یخرتسم ياناوتتسا دلو هتسکش موردنا رد نم لد اینا بیسب ا دش دنهارخ

 ةهجزاو دنوادح دهجزا بارش بولقم درم دنامو تسم صخش لیم تسا نخ
 نیمز تنعل ببسبو .تسا ناراک نزار ارپ نیمز هکاربز * مانی درک یا سقم مال مالک

 ین اوتو فو ناشیا قیرط هک ریز ا نش یا نا یاهعترم گیم اب

 و رم

 دیرکیم دنوآدخو دنا قفانم نانه مو ايبا مھ هکنوچ +تسا لطاب ناشپا

 ننزخل ی یاهیاج لثم ناشب دا قیرط نی انب دب ماهتف ي دوخ ةناخرد مه ارناشیا ت ۰

 ي ۰ ۲
 داتفا دنهاوب <= ماش عرب كنار ناشیا هرز د وب دناوخ را یارب ظبلغ ا هد

 + دینادرک هاوخ ضراع ن هراشیارب جهرم لا و ۰

2 

 هارک ارلیئارسا نم موق هدرک توبن لب یارب کک مانید یتفاجح ساس یاییناردو

 غوردب هک ان کر همدید كانلوه زیچ زبن ملشروا یاینا ردو +دنانینادرک

 ترارشزا ناشیازا كي ره ادایم دنهدیم تیوقن ارناریرش ى ا5 و دام ك ولس

 هرو دننام نا زا نانکاسو ا ناشیا عیجو «دیامن تشکزاب شیوخ
 عزم و نا اینا نآ برد توباص هی نیربا چ دنانیدرک

 یایننازا هکاریز دیناشون E اب خت باو دیناروخ ماو ازخ نيتسفا ناشیاب

 ناخب دیوکیم نيچ تویابص اھ + تسا لش قطع نیر یاد قاذن میلشروآ 7



 1۹1 ۲۴ بن هایمرا بانک

 دهد ملت تلاطب اراش ریز دیهدم شرکدنکیم تون اش یار هکیئاببنا نیا

 دنراشبمرینح ام هکی ابو *دنوآد2 ناهدزا هنو دک ناچ اردوخ لد یابورو ۷
SLE a SEEاک کیا یدو دهاوخ یتمالم ات یارب  

 تروشپ هکت سک ارز ٭دیسر دهاوخن شب الب هک دنیوکیم دنیاغیم كولس دوخ لد ۸
 ارف شوک وا مالکب هک نیت کو دونشب اروا ماکو دنیب ات دشاب نش فقاو دنوآدع "
 نش رداص نوت دید داب كا ۳ × دشاب هدومن عاتسا e زن

 ات دنوآدخ بضغ ٭دمآ دهاوخ نزف نا سا ذنزیم رود یدابدزکو ۲
 کیا زی ۱۳ « تیک دهاوخنب دناسرن ماجنابو درواپ اج اروا لد دصاتم

 ا هدندیود نکیل مداتسرفن ارایبنا نیا نم + دیمن دیهاوخ ۲۱

 ن٣ مو رم مالک دندنایم ماق نم ی اما +دندومن تزبن ناشیا ۳
 هوهی + دندینادرکیمرب ناشیا ریرش لاعا زاو دب هارزا ارناشیاو دندرکیم ن نایب ۳

 یک ابا دیوکی دنوادخو * ین رود یادخو متسه كيدزن یادخ نم 8 3 ۳

 ارزو ناما نمرکم مین اروا نم هکدومن دناوت ناهنب یس یاجرد ارنتدیوخ
 توبن هنابذاک نم مساب هک رابننا نان *تسا نیا دنوآدخ مالک مزاسیمن ولم 0
 Oa 17 + مدید باوخ مدید باوخ دنتنک هک مدینش دندرک ۲

 لک دبدنشابیم ناثدوخ لد بیرف یایینا هک دوب دهاوخ ETS هنابذاک ۷

 دنراد لایخ دنیوکیب واب دوخ ةياسمب ناشیا زا مادکره هک شیوخ یاهباوخم

NE 8شونارف نسب یار ارم مسا ناشیا ناردپ  

 دراد ارم مالک هک ن ار هکر ادار رخ ست اد واک

 + تسا راک هچ مد اب راک دیوکیم دنوآدخ دین نایب یتساب ارم مالک
 دروخ ارض هکینکچ دننابو تسین شتا لس نم مالک ایا دیوکیم دنوآدخو ٩

 رکیدکیزا ارم مالک هکیایبنا نیا دضب نم كنيا دیوکیم دنوآدخ اذهل «دنکیم ۲,

 ارقیوخ نابز هک سه اینا ن نیاپ کهن وکلتلا دی کیون او نو دز ۳

 غمه نانپا دضب نم كنيا دیوکیم دنوادخو_٭ تسا هتنکو ا دنیوکیم هدربراکب ۲
 یاهلایخو اهغوردب ارم موق هدرک نا نب و دنکیم تّوب غورد یاهیاوخم هک

 کک دیوکیم دنوآدخ سپ مدرکن روم رومامو مداتسرفن ارناشیا نمو هدنیاتیم هارک دوخ



 ٣٤ بن هایمرا بانک رب

 وزا ینهاک ای ئیبن ای نوجو ٭ دیناسر ج ٣ وات نی ان

 دی کیت سا ۳1 چ د ومن ا 0 ج ا درا 8

 مادک رهو +دیناسر ماوخ توقع شاهناخ ربو درم نارب انام ههوهب تک

 دو هچ دنوآدخ وات هک دوك نيج دوخ ردآ رب مادک رهو شیوخ ٌةیاسمم اشزا

 ريز دیئانم رکذرکید ارموهب یو نکیل ۷ تسا هتنک هچ دنوآدخو تسا هداد ۲

 یادخ تویابص هوهب ینعی یس یادخ مالک هکنوچ دوب دهاوخ وا یو سکره 8

 هگنوچ ی ی سپ ا حو روا ج تس ۹ وتب ۸

 REF هک مدوبرف هداتسرف اش دزن کتا اب شیتفک ارهوهب یو ینعی نن نیا

 هکیرهش نا اب اراشو درک ماوخ شیمآرف لکلاب اراش نم كنيا اذهل +دیئوکم ٩
 یدبا راعو × تمخادنا ماوخ رود دوخ روضعزا 7 هداد اش نار ا شب م

  دینادرک ماوخ ضراع اشرب دش دما اون شومارف < ارینادواج اوسر و

Eءاشحاپ ب و  iاب ارادوهب هاشداپ مقايوهب ر  
 ود دنوادخ درب لیاب هدومن ریسا ملشرواز | نازکتهاو نارکتنصو ادوهب اور ۱

 دسر. 5 ر داد ناشن ن دوب نش هتفاذک دنوادخ لکه شیپ هک ارریجنا دبس ۲

 هک درب دب زایساب ری ا A TK دون ريغ لثم وکین ارا وا

 ینیبیم هچ ایمرا یا تذک ارم دنوادخو ×«دزوغ دوشیمن هک دوب تشز نانچ ۲

 ۳ 1 او تا یی رایت قا یا ام ریجا منک
 یادخ را + تنک نذ لزان نب دنوآدخ مالکو +دروخ ناوتین ارتا یدیزا
 ارناشبا هک ارادوهب ناریسا نانه بوخ یاهریجنا ع سا هو خرد ۲

 ناشجو * تشاد مااوخ روظنم مداتسرف یئوکین یارب ناینادلک نیمزب اجیازا 7

 اراشیاو درو وا ماوخزاب نبمز نیا اناشیاو تخادنا مهاوخ یئوکینب ناشیارب اردوخ

 لیدو × دنک ماوخت ارن ES ا اون مدهنم هدرک انب ۷

 0 مم



a 
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E 
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 NET ۳۵"یبن ءایمرا باک

 دوب دنهاوخ نم موق ناشیاو مسه هوه نم هک دنسانشب ارم ات دیش مهاوخ ناشیاب

 ېدو دنهاوخ تشکزاب نم یوسب لد یاب هک اریز دوب ماوخ ناشیا یادق نءو
 ا دروخ :ناوتیمن هک تسادب نانچ هک دب ۍاهرینا لثم دیوکیم نېنچ دنوآخ
 قاب نبمز نیا رده کار هلشروا اولا واسم ادوهی هاشداپ | اف دص نانیهه

 كلاب چار :اشیاو *دومن مهاوخ میلست دنانکاس رصمرد کا ریو دان ام

 لا برضو ۹ ۳ ارناشیا یک کی اغ ردو ۱ و هيام نیسز

 ×× نوش دوپان ۱9 و دحینیمز زا ات

 مخو س باب

 لق )اس کادر هانداب طقزع ما رهي مراهچ لاسرد هکیمالک

 یابی و « دش لزان ادوهب موق یا رابرد ایی دوب لاب ا و
 EL CO رملشروا E ادوهب موق ماع نی

 مالک دشاب نلاس سوسک هک ورم ات ادمهب هاشداپ e E مهدزیس

 مدونیم لکت هتساخرب رب دوز جو کیم نخ شب نمو دشیم لزان نمرب دنوآدخ
EOعصو داتسرف اش دزن | ارایبنا دوخ ن کدنب عیچ دنوآدخو د دید ایمن  

 منامتسا ات د اا داردو شم دد ا دومن لاسرا ارناشیا هتساخرب دوز

 دفاع تفکر اب لش تی روش لاغاو دوخ کب هارزا ارا ترو دک و

 + دیناب نکاس تسا تیشخم دبابات لزازا امش نا ردیبو امشب دنوآدخ هکینیمز ردو
 2 یاهتسد لاعاهبو دام و تدایعا lL دب ورن E نایادخ بتعزاو 7

 مه مم

 تعاطا ارم ا ا ا  غاسرب الب امشرب ادابم دیروایم ی ناتان ارم بضغ

 E اسب دوخ یالپ یارب شیوخ یاهتسد لاعاهب | ارم مث تی کاپ دی دیدومن

 دیوکیم دنوآذخ + دیدینشن ارم مالک هکنوچ دیوکیم نینچ لوک

 بترك لیا هاشداپ رصردکوبن دوخ "نب اب 3 لیابق اع هداتسرف نم كنا

 دروآ مارخ فنشابیم نآ فارطاهب کیا ةهريو شناکاسربو نیمز نیارب ارن اشیا

 نزاع هما سر



 ۲0 یبث ءایمرا اک ۱۳

 اینا یادضو سورع,یادصو داماد یادصو ینو زازا یامداش زاوا ناشیا

 ناریوو بارخ نبمز نیا یاقو +دینادرک مهاوخ دوبان ارغارچ ينانشورو ۱

 دنوآدخو *دوف دهاوخ یادنب ارلباب هاشداپ لاس داتنه اهموق نیاو دش دهاوخ ۲

 بنز ربو تس ناریو لبا ءاشدابرپ نم لاس دانغا ا ا دعب هک دیرکیم

SRماوخ ل ادم نیا یبارخم ار او ۵ سر ماوخ ارناشیا هانک  

 نیارد هجره ینعی ماهتفک آب هارد نان ا تر نیاریاق ۶ تخأاس ۳

 مماوخ تسا ا وارا E تسا بونکم باتک

Ssاشیا مظع ن یک : ERE 
 × دیناسر مهاوش تافاکم ناشیا یاهتسد لامعا قفاومو ناشیا لاعفا قفاوم ارن اشیاو

 ار بضغ نیا بارش ةسا هکت فک نج ن لیئارسا یادخ هرب هکورناز
 فنماشایب ان ۲ ن وام کام م ارناو وا 5

 ۽ درک هو "دو مش ناوت ون متسرفیم ا E هکی مثش ببس هبو

 داتسرف انآ درن ارم ا مۃفرک دنوادخ تسدزا ارهساک سپ ۷۲

 ارام ات شن شنارورسو شناهاشداپو ادوهب یاهرهشو ملشرواب ینعی «مدیناشون ۸

 نشو + مدرک تسا نش زورما هگنانچ تنعلو هیرخسو تشهدو یبارخ ٩

 فلت یاهتما او و یاو شنارورسو شناکدنبو رصم هاشداپ ۲۰

 نا یتعی ناینیطسلف تامز , ا و صوع نبمز ناهاشداپ عیجو

 + ترومع ا مودآ بو +دودشا * هيقبو نورتعو هرغو ّت
 ۳ ۳ ارس یاقاشدابو نوت ٍِِِ هو روص ناهاشداپ

 + دنشارتیم اردوخ م یاههنوک کیناکمبو زوبو ابتو نادد هبو *دنشابیم ۲
 × دنک اس نابایبرد انا ناهاشداپ .e ناهاشداپ همهبو ٤

 حجو یدام ناهاشداپ هو ماليع ن رای اشداب 44 هو یرمز ناهاشداب و

 ناهج كلام 2 دوخ رواج اب كيره دم هاوخو برق هاوخ لاش ناهاشداپ

 کاش ٍب دیماشا دهارخ ناشیاز زا دعب كيش هاد اوه طنتیمز یوررب هک ۷

 ان دیک یقو دیوش تسمو دیشونب دیابرفیم نبنچ لیئارسا یادخ تویابص هو هوهب

 تسدزا هساک نتفرکزارکاو + دیزیخنربو دین متسرفیم اش نایمرد نم هکیزیششزا مه



 fo ۲ے ها انییاتک

 یا E سیجتآتمویانص هوم کی مراعسا اکناییام با شاه ه ونک
 عورش تسا سم نم مساب تی الب ندیناسر هب نم كنيا اریز + دیشون ٩

 اریز دنام دیهاوخن تبوقعیب هدنام دیها IEPA 5 دون ماوخ

 وت سپ + کیم رومأم ن ا ناکاس عیجرب یریشمش نم هک دیوکیم تویابص هوهب هه

 ۶ رغ نییلع لعازا 99 ءوکب ن زاشیاب ! هدرک توبن ناشیارب ناخ نيا یاب

 تدشب شیوخ خرم دضبو دهدیم اردوخ زاو دار شر .راکم زاو دیانم

 × دنزیم سن ناهج نانکاس اقرب دنرشفایم ارروکنا هکینانآ لو دیانیم شف

 رهرب واو تسا یوعد اهم اب اردنوآدخ اریز دیسر دهاوخ نیمز یاهنارکب ادصو ۴
 دنوادخ ادخ لوق هدرک دهاوخ ماست ریششب ارناربرشو دون دهاوخ یرواد دسَج یذ

 و م
 دنکیم تیارس تم تّاز | الب كنيا تفك نینچ تویابص هوه . * تسا نیا ۳

 EONS × دش دهاوخ هضکنارب نیمز یاهنارکزا ییظعا دیدش دابو مچ

 .ننهاوخن مام ناشیا یارب هدوب دنهاوخ شرکید نارک ات نیمز نارکزا دنوآدخ
 ناکرس نر یوو کلب دوقاج دنهاوخ نفدو درک دنهاوخن عج ارن :اشیاو تفرک

 دا هک هاب کام ا دایرقو دیا لولو نان ابش یا * وب دنهاوخ ۳

 لشو تخاس مهاوخ هک اد اف سوی مارا رد هتنک مابا هکاریز

 دهارخخ هلک یاسور یارب رفمو نانابش یارب اجعو × داتفا دیهاوخ بوغرم فرظ ٥

 ناریو ارن اشیا یاهمترم دنوآدخ ریز « هلک یاسر "عنو نانابش دایرف نیه + دوب جم(
 چ تسا لش بارش واد ضخ تدح بیسب یتمالس یامترمو ٭ تسا هلخاس ۲۷

 ننک كالام مک بست ناشی و و تسا هدرک كرت رو ةشيب ریش لثم ۲۸

 9۳ نص ۴

 شن و اد بناجزا 2 ل ادر هاهد اب < لس تنطلس یادتب يا ۱

٤ Td ۶ ۰ى أ  
 ی رز مد رم زی هه 3 وای اح هرس م و ره رها هک ۱ ن انضم هه دنیایم تدابع حاد لن ادخ هن ام هک اد یأم س

 شیوخ دب ءارزا سرهو دنوننب دیاش رب نکم ی ینو وکب یتوکی ناشیاب هک ۴



 / وب

 ۰ ےس

2 
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 . ےس ہہسھ
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 ۳ .هتس

  oاما تبسم کم ددوف/یصق, مر کیان ۳
 ردو دیهدن شوک نمرکا دیامرفیم نینچ دنو وادخ وکب ارناشیا ںیہ ٭ مدرک نامیشپ

 قت هک رایینا مناکدنپ م الکر کاو + دز کام ماهداهن اش شپ هک نم تعیرش

 یا هتساخ رب دوز ج نم هکنآ اب دیناین تعاطا م داور ادور اوناش ۳

rE هولیش لغم ارهنابا هاکنا × دیتفرکت شوک ای اما مدوم 

 نیا موق اتو ایناو نانهاکو × دینادرک مهاوخ تنعل نیمز یاهیتما عیمج یارب

 ةناخرد ایمزا هک نان ۲ ۳ 9

 یاهو اینناو ناتهاک.دش تر دیوکب موق یاب هک دوب ا فوت اروا هواش

 هناا هک ینک هدرک ۳ +× درم ییاوخ هتبلا دتنک هتک اروا موق

 موق یا سپ .هدیدرک دهاوخ نوکسریغو بارخ رهشنیاو دش دهاوخ وش له

 ار اهزیچ نیا ادوهی یاسور نوچو »۲ دندش عج ایما دزن دنوآدخ ناخرد

 دنوآدخ ةناخ دیدج ةزاورد ةنهدب كمارب دنوآدخ ةناخم هاشداپ ةناخزا دندینش

 ضا هتک درک بناطقت ارموق ئاغر هاشور اییئاو نانهاک نی بدنش

 درک توت رمتدبا فال دیادیش د وک یاش کی هکت انچ ازیز تمسا د بجوتسم

 اف ارم دنوآدخ تفک هنخاس بطاخ ارموق ئاو نارورس عيج ايم مرا سپ

 نالا سپ ٭ مان توبن رهشنی دضیو هناخیا دضب دیدینش هک ارین اق ذه ات تسا
 دنوآدخ ات دیونشب اردوخ O لوقو دیئان حالصا اردوخ لاعاو امهار

 2 تدر د كلنا ا ۳ دوش نام تا هدومرف اش هرابرد کی ر يارا ب

Shلتتب اچ 8 کیل ٭دی  

 نیا ةه ات تس 3 ۲ دزن ارم E 7 1 ا
 درنیا هک دنتنک اییناو نانهاحب موق یو و ۹ ٭ غاسرپ | يش شک

۸ 

 مساپ رب اریز تمسین یخعبو +× تسا هک نس ا ام یادخ هوهی ی ¬“

 یاکیم هڪ ب دنتنک هدرک باطخ | ارموق تعاج ییاع هتساخرب نيز عزا

 7 تفگ هدر ,SE موق یاتو ا ت ورب 9 ایقزح مایارد یر وه

 1 : 2ن ۱ 7 رم
 را 13 درک ها م ایم هم رره 8 E 9 لب میم ناتج تاویایص وو

 8 راو دا ت



 ۱۳۷ ۲۷ یبن ءایمرا باتک

 هاشداپ قزح ابا × دیدرک دهاوخ لدبم لکنج یاهیدنلبب هناا هوک نش برخ ٩
 . اعدتسا دنوآدخ دزنو دیسرتب دنوآدخ زا هکلب ین هدنتشک اروا ادوهب یاو ادوهب
 یالب ام سی « دیدرک نامشپ دوب هتنکن اشیا هراب رد هکیالب نازا دنوآدخو دو

 ایعمش نیا مان رو یصخ نو × دروآ مهاوخ دراو دوخ ناجرب ییظع 7

 هه قفاوم نیمز نیاورپشنیا دضب واو درک ت وبن هوه د مانب هکد وب مراعي تیرقزا

 شنارورس اتو شناعاجت عیجو هاشداپ مقايوهي نوجو × درک توبن ایمزا نان ۲

 کو دن ات اب رو دون وا ناج دصق هاشداپ دندینش اروا ناخ

 روبکع نب ناتانلآ ینعی د اتسرف رصمهب ناسک هاشداپ مقايووب و × تضر رصب هدرک ۲۲

 اروا هدروآ ن نوریب رصمزا | ایروآ « ناشباو + (داتسرف) رص وا اب اررفن دنچو ۳

 سانلا ماوع ناتسربقب اروا ندب هتشکر یشمشب ار واو ,دندیناسر هاشداپ مقايوهب جزت

 دنراپسن موق تسدب اروا ات دوب ایمزا اب نافاش نب ماقیخا تسد نکیل ٭ تخادنا 6

 × دنناسر لتقب اروا هک

 منهو تسيب باب
 دنوادخ بناجزا مالکنیا ادوهب هاشداپ ایشوب نب مقایوهب تنطلس یادتبارد

 زاغ دو یارب اهغويو اهدنب تنک نینچ ن دنوآدخ دنوآدخ × تفک نش لزان ایمزا رب ۱

 هاش ااو ب م هاشداپو ذا هاشداپ دزن A ٭راذکب دوخ ندرکرب رو ۳

 ّیقدص دزن ملشرواب کیالوسر ڭا نودض هاشدایو روص ماد مو

 کی هدوبرف رم ناخی ن اباق ا: ئر ناار تب فدا هه ا وک هاعاپ

 بلا رکب نا شا نیدب دوخن ی زا دیوکیم نینچ لیئارسا یادخ تریابص هوهب

 دوخ هتشارفا یوزابو - توقب دننیمز کور رب هک ارتاناویحو ناسناو ناهج مو 5

 تسدب اراهنیمز نی | یمن نم نالاو × مدیش دمآ دنسپ نم رظنرد هکر E مدیرفآ 1

+ 

 اروا ات مدیشخ واب ارارح تاناویح زیو مد م هاشداپ رصتدکوبت وبن دوخ نب

 ات دون دنهاوخ تمدخ ارشرسپ رسپو شرسیو اروا سا | اتو +دیافن یکدنب ۲

 دوخ "ننب ِ ۳ ناهاشداپو 2 یاهم سپ دسربزېن وا نیمز تبون هکیتقو

 هاشج بز کو یکم کم هک دش دهاوخ عقاوو *تخاس دنهاوخ ۸

 دیاگ تن و لیاب هاشداپ خوب ریز شیوخ ندرکو دنیافن تپمدخ الباب
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 + ماب هرک لاله و |!تسدب ارناشیا ان داد مهاوخ از ابو و طقو ریثشب ارس نآ

 اشب هک دوخ .نارکوداجو نارحاسو ناکدننیب باوخو ناریکلافو ءاییئاهب ۳ 1

 هکزریز + دیرکم TEE تمدخ | ارل پاب هاشداپ اواو در توف

 ارایش نمو دنیا رود امش نیمز زا ارایش ان دنکیم توب هنایذاک امش یارب ناشیا

E 1لیاب داغدا غوب ریز اردوخ ندرک کیت ن نا اما × دی وش كاله ات  

 متم ناشیا دوخ نیمز رد ارش ETE دنوادخ دنیا تسمدخ ارواو تن کو

 هاشداپًایقدص هبو چ دش دنهاوخ نکس ن نارد هدوم عرز ا ا مهاوخ

 دیراذکب لیاب هاشداپ غوب ریز | اردوخ یاهندرک « مک هدرک نایب ار انس نیا هه ادبی

 اوو طشو ریششب تموقو وت ارج + دیناب تنز ات دیئان تمدخ اروا موقو ارواو
 د تسا هتنک دنیایت تمدخ ارلباب اداب هکیموق "هاب زد دنوادخ هکنانچ فی ری

 هکاریز ديان تمدخ ارلیاب هاشداپ دنیوکیم امشب هکیئابینا ناخب دیریکم شوکو ا
 1 اشیا 2 : دخ یز e 2 ِ کز 0

 0 3 ان ِ ناخب کچ ee نینچ دود ۷

 دماوخ هدروازاب یاب ی كدنا ز زا دعب دنوآدخ ناخ فورظ كنا ۳

 هاشداپ کلب دیرکم 8 ارناشیا چ ننکیم وتر وبن اٹ یارب هنابذاک ناشیا کا ریز دش ۷

 اینا ناغیا رکاو ٭دوش بارخ رها ارچ ءدیناب ننز ات دیا تمدخ الباب ۸
 ات تکی اعدتسا تویابص هوهب زا نالا سپ تسا ناشبا اب توا مالکو دنشابیم

 دل ب تا ۱ یقاب ا ادوهی هاشداب هناخب ردو دن و اداخ هناخ رد کیو رظ

 E هچاي ردو اهنوتس ةراب هراب رد دیوکیم نینچ تویابص هوه هک اریز < دوشن ۱۹

 سا لپاب E ا قاب رهش نب ارد کیفورظ رثاسو ۳٠

 زا ارلشرواو ادوهب ءافرش عیجو ادوهب هاشداپ مايوه نبا ایی هکینبح

 نی رد لار | یادخ تویابص هوهب هکیتسردب + تفرکن درب لیابب ملشروا
 تسا نام یقاب ملشرواو ادوهی هاشداب هی ردو زور هناخ رد کیفورخ

 زا هکیزور ات دیوکیم دنوآدخو دش دهاوخ ءدرب لیابب من 1 هک  دیوکیم .نبنچ ۲

 ۰ ی

 سا 11

 صم ۳



 ۱۹ ۳۸ بن ءایمرا باتک
 ۰ سس ے ےس ۱ ۱ سم ۳

 زاب ناکفیاب هدروا نوریب رانا نازا كعب و کنم دهارخ انا رد مان دقفت ناشبآ

 ےن

 3 دروا مهاوخ

 لاسزا خب هادرد ادر هاشداپ ۳ تتطلس یادتبا رد لاس ناع ردو

 وا هناخرد ارم دوب نزن زا هک : روژع نبا ابنتح هک دش عقاو مراهچ

 ندارید کا +: تنک هدرک باطخ موق یاو نانهاک روضحرد

 دعب ٭ ماهتکش ارلیاب هاشداپ نم ا کو د لک نرم هک

 بابام اکا و تکست هک ار دیو ار ناخ فو یاضتنازا

 EAR + دروآ ماوخ زاب ایا درب لیابب هتفرک ناکم نیازا
 ها رخ زاب اجتناب دناهتفر لبابپ :a اوا میجو ادوهب هاش قاب نبا

rr 
 ین ۱ 0نے

 8 مرا E ایم کش ماوخ | ارل باب هاشداپ خو: هکاریز د دروآ 2
 ن ۶این هن ن

 ءایمْرإ سپ +× تنک دندوب رضاح دنوآدخ ةناخرد هکی هکیموق ئاو نانهاک ریضحرد

 راوتسا یدرک ت وبن اب هک اخس دنوآدخو دکب نینچ دنوادخ «نیما تنک ین
 کیل + دروایب زاب اجتناب لباب زا ارناریسا عمو دنوآدخ هناخ فورظو دیاغ

 مدق نامز زا هکیئاببنا +ونشب موکیم موق یان عسبو ون شوکب نم هک ارمالکنیا

 ابوو البو كنج ا .كلامو _ یاهنیمز ءرابرد نی وتزا لبقو نمزآ لبق

 ددرک ک مقاو دف نی زا مالک کا دک دک توک نالت هک بت ناما ٭ دناهدرک تّوبن

 EAT CEE و ۲هاکتآ

 نیا روضح السو *تسکش ارتا هنفرک بن ءايمژا ندرکزا ارغوی ئیبن هابتح
 هاشداپ رصتدکوبت غوب روط نیمهب دیوکیم نېنچ دنوآدخ تفک هدرک ب باطخ موق
 هاب یبن ءایمرا و تسکش ماوخ اهتما عیج ندرکزا لاس ود یاضتناز دا

 ۰ بن تا را ند زا ارغوی *ن ءاینتح هکناز | دعبو * تقر دوخ

 نینچ دنوادخ هوکب ار یب اینو ورب × تن نش لزان ایبرارب دنوادخ

Eیاوخ ارنینهآ یاهغوب ا اما ام نیک  a 
 عيج ب اا شوی نم دیوکیم نیتچ لییارس ۱ یادخ تزیابص می

 دنهاوخ تمدخ اروا سپ دنیان تمدخ ارلی اپ ءاشد دی رک مدا اهم
 و



  Nfیبن ءایمرا باتک ۲٩

 اک یا تفک بن ات ین هابمزاهاکنا ا محاد یاب ار ارج تاناوحزینو دوم .1۵
 لکوت غوردهب هک یرادیم او ارموق نیا وت هکلب تسا هداتسرفن ارت دنوآدخ هونشب

 مزادنایم رود نیمزنیا یورزا ارت نم كنبا دیوکیم نډچ دنوآدخ نیربانب دنیا 7
 هامرد سپ × یتفک دنوآدخ دضب زیکنآ هنتف نان هکاریز درم یماوخ لاسماوتو ۷

 + درم یب ءایتح لاسناه منه

 مو تسيب باپ

 نانهاکو ناریسا خیاشم ی دزن میلشرواز 3 یبن ءایمزا هک هلاسر نان تس

 دعب + داتسرف دوب SEREN امت کر هکیموف ق نیامو یو ۳

 نارکتعنصو ملشرواو ادوهب نا نرورسو نایارس هجاوخو لو هاشداپ ۳ کنازا

ê ۳نافاش نب هساعلآ تسدب (ارنا سپ)) + دندوب هغر نوری ماشروآز زا ع  

 لیابب لباب هاشداپ رصتدکوبن دزن ارناشیا ادوهب هاشداپ ّقدص هک اینلح نبا ایرمجو

 کار E ۱ یاد تویایص هوهب الار ۱) داتسرف 4

[eاد ۳۹ اهن اخ د دی وکیم نینچ مداتسرف یزیساهبلیا ملشروا زا اه اشنا  

 نارثخدو نارسپ هتفرک نانز * دیروخګ راه 2 ويم هدون سرغ اغابو دیوش نکاس 1

 ات دیهدب ۽ رهوشپ اردوخ نارتخدو دیرکب دوخ نارسپ يارب نانزو دیناسرمنهب

 اررهش ali ا + دیدرکن کو دنوش دائر انا ردو ا نارتخدو نارسب ۷

 ارز دا لس توت درن شیر دل دات ربا ناب ارامش هک

 ۲ یا یا روت کاربر a ها یمالس ارش ناد ۸

 بیر 1 و ااغ نایمرذ هک اهش ءایبنا SS چ

 اریز" «دیریکم شوک دنیب اراهنا هکدیرادیم او ارناشیا امش هکیاهباوخمو دنهد ٩
 انا مو دنکیم توی هنانذاک رم ماب E BES تاک مردن وا

 اشوان ا و ماد اتسرفن

 نباب ارامش هکییاب داد مهاوخ ماجن متنک اش یارب هک ارین نانخس -و دوم ماوخ دن

 ماديم مراد اخ یارب هک رثاهرکف دیوکیم دنوادخ وا ماوخ زاب ن راکم ۱١
 ته اتشت ارفو × مثخم دیما ترخارد ا ۳۹

 و

 ۰ ےس



 ۹ دا بلاگ

 ارمو * دوم ماو > تباجا ارامش نمو درک دیهاوخ عرضت نم دز دزن نناو دناوخ 5

 ٭ تفای دهاوخ ارم ا ۍاټب ارم یروچو دییلط دیهاوتم

 ۳در ماوخ زاب اراش ناریس تفای دیهاوخ ارم هک دیوکیم دنوآدخو 13

 ۳ آرد اراش 0 ءه زاو ی عیج زا ارامش هک درک

 دیتنک هکر نازا + دروآ ماوخ زاب ماهداتسرف یریساهب هکیئاجزا ارایشو دوم ٥

 هکیهاشدایب دنوادخ سپ + تسا هدوُن ثوعبم اینا لباب رد ام یارب دنوادخ 7

 هک اش ناردارب ینعی دنکاس ر هش نیارد هکبموق ییاتبو تسا هتسشن دواد دو

 تكنيا یکم نینچ تویابص هوهب یلب چ دیوکیم نینچ دناهتفرن یریساهب اش هاره ۷

 را هک دب یاهریجنا لثم ارناشباو داتسرف هاوخ ناشیارب ارابوو طع و ریشمش نم

 ماوخ بقاعت ابوو طحشو ریشمشب ارناشیاو + تخاس مهاوخ دروخ ناوتن یدبزا

 a هک اهم هه یارب ات تخاس ماوخ رک نهج اله عج و دون

 دیرکیم دنوآدخ هکنوچ < دنشأب راعو مو تشهدو تنعل م اننار ۳۳ نایمرد ٩

 دوز حص هکتآ اب دندیشن مدفون دوخ اوراد ال

 عیج یا اشو تم 3۳و الا مداتسرف ازنا هتساخرب ۳

 یادخ تویابص هوهب *دیونشب اردنوآدخ الکی دانقلاب ملشروازا هکیناریسا ۲۱

 نم مساب اش یارب هک ایم نبا اف دص "رب ردو ایالوق نب باخا "هرابرد لیئارسا
Eهک رک تعجب درب ایا ایم کتیا نیکو نهج تک صف  RESA 

 یارب ناشبازاو * تشک دهاوخ امش روضحرد ارناشیا واو درک مهاوخ ملست لباب ۲
 ارت دنوآدخ هک تفک دنهاوخ هتفرک تنعل دنشابیم لیابرد هک ادوهب ناریسا مات

 هکنوچ × دنادرکب دینازوس شارد ارتاشیا لباب هاشداپ هکب اخاو ّتدص )مس ۳

 نم سابو دندرک انز دوخ ناکیاسه نانز ابو دندون تقامح لیئارسارد ناشیا

 فراع نم هک دیوکیم دنوآدخو دنتنک هن ابذاک مدوب هدومرفن ما ی

 یادخ تویابص هوهب ا ا × متسه دهاشو

 وام دزن دوخ مس RE SEG زا 3 نې هدوم لکت لیئارس ۱

 ES نهاک ءایسعم ن تا ا ا 11

 ان تسا هدومن بصن تناهکب نهاک عادایوهب یاج رت دنوآدخ هک ۲۷

 _ت ۸



  Néبن ءایمرا باتک ۲۰

 ی ی دیانیم یبن ارنتشیوخ هڪ ن روا ی دشا ءالکو

 دیانیم یبن امش یارب | دوش هکر نوا ایی ارج نالا سپ × یدنبب ًاهریجنز و ۷
 دهاوخ لوطت یریسا نکند تر Ee E + یجیف اون ۸

 + دیرونم ارامنا هوم هدون سرغ اهغابو دل جک تک اهر اههناخ سپ دیماجنا

 مرا رب دنوآدخ مالک سپ × دناوخ یبن ءایمزا ر ا نهاک ءاینفصو

 یالمن ءایعمش ءرابرد دنوآدخ هک کب هداتسرف ناریسا عیچ >> دزن د تفک مش لزات

 یتیم ماهداتس وقت ارد ۳ ہوا كتم دونا راک کم وکم

 سس E دین اسر E تبوقع یو 2 ا ات

 موق یارب نم هک اریناسحا ناوا دیوکیم دنوآدخو دنام دهاوخن دشاب نکاس موق

 + تسا هتنکز یکنا هنتف ناخ دنوآدخ هر ابرد هکاربز دید دهاوخن کیم دوخ

 E ۱ یادخ هوهب ا دنوادخ بناجزا کیمالک |:
 یز < سیونب خر ایراد ماهتنک وتب نم هک ارین ۳ یا دیوکیم نینچ هدوم 9

 ماوخزاب ارادوهیو لیئارس | دوخ موق ناري رسا هکد یایم ییا كدیا دیوکیم دنوآدخ

 مهاوخ زاب ماهداد ناشیا ناردپب هکینیمزب لناشیا دی وکی SATE دروآ

 ۱ ِ دنوآدخ عکس یمن نیاو ن 4

eتسا فوخ «مدیش شامترا یاد دیوکیم نینج تنوآدخ ارز ج تسا هتنک  

 ۱ ا دداا کام المو دیک لا کی سالم

 اهنیچ هو ہداھت شرکرب | ردوخ تسد دیزین هکیز لم هک میم ! ردرم ره

 یرکید ن نآ لشو تسا مظع زورنآهکاریز اهر یاو  تسا نش لدم اعدرزب ۷"

 تیا اد ههو × تفای دهاوخ تاغ ن e تسا بوتع ی کیت نامرتآ زن او تسیت ۸

 مهاوخ ارت یاهدنبو تیکش ماوخ تندرکزا اروا خوب او ترک

 درج یاددخ ناشیاو و تب اروارکید راب نلبیرغو هتضیک ۹
 ہر7 م

 د دب درک كنها وخ تن دخ مازن ی رب نا یارب ک ااو ا نادات 3



 WEY یر2 اسر باتک

 شابم ناساره لیئارسا یاو سرتم بوتعی نم دب یا هک دیوکیم دنوآدخ سپ ۳
 دین اهر مهاوخ ناشیا یریسا نیمز زا ارت تیرذو رود یاجزا ارت نم كنبا اریز

 دهارخن روا ك دوب دهاوخ ییا و گد از رد هدون تعجارم بوتعیو

 هد کا راپا عیجو ملن دنع تاج ارت ات مت و اب نم دیوکیم دناواوخ رو + دیناسرت )
 ارت کلب دوغ ماوخن فلت ارت 0 مهاوخ فلن متخاس کار ابا نایمرش ازت

 شیت هارو یک هام ا 5 مارخ ییحلت بام ۱1

e ۳س یک +دشابیم كلهم وت تبرضو ریذپان جالع  

 عیچ ۷ تسین "ننشخم انش یاهاود تبارب و یبای مایتلا ات دهد لصيف ارت یرعد اک

 ةمدصب ارت هکاریز دنیانیف یبرپ لاوحا وت ٌرابرد هدرک شومارف ارت تناتسود

 + ماهنخاس التیم تناهاک یدایزو تن ایصع ر ا یجریب ۳ نشد

 یتدایز ببسب ء تسا ریذپان جالع وت درد 5 یانی دایرف دوخ تحارج ءرابرد ارچ ٥

 دنعلبیم ارت هکینانآ نیربانب +ماهدرک تب اراهراک نیا تناهاک ترثکو تنایصح 1
 ناو یقه هام هیت دام کا ارت کیان او دش دنهاوخ مپ *

 × درک مهاوخ میلست تراذب ارت اکدنک تراغ ةو خدا جد ارت ارت

 داد ماوخ انش ارت تاحارجو دیناسر مهاوخ تیفاع وتب دیوکیم دنوآدخ ایز ۷

 یدحا هک تسا نویهص نیا هک (دنیوکیمو ) دنمانیم كلورتم (رهش) ارت هک دیضاازا

 ۸ یریسا یاههمیخ ا دیوکیم نینچ دنوادخ ا کیت رب 2 لای نا ادم

 شرصت كش انب ؛شاترب رهشو دوم مهاوخ مت ھو شیاهنکسیو دروا ماوخ زاب !ربوتعی

 1 ۳ ماز ا 7 e او نکس دوخ تا بر 11

 نم روضحرد شتعامج نش نبشپپ مایا دننام # و دنهاوخن تسپو ۰

 یافیا 1 فک دیناسر محاوخ تبوتع شنارکمتس حیچربو دنام دنهاوخ رارقرب ۲
 برقم ارواو دما دهاوخ نوریب ناشیا نایمزا ناشیا ناطلس هدوب ناشیا دوخزا

 نم دز دک تن ارخ هک تیک کا دخ اریز دیابب نم كيدزن ات غادرکیم

Eكلتا دوب مهاوخ امش یادخ نمو دوب دیهاوخ نم موق | ایشو >× دیا  E 

 موش تار رک دا دّرکو یخ تاتو 09



 مثخ ت غف دیامرفن راوتساو درواین اجب اردوخ لډ ردا دنوادخ ات «دّررا ۶

 ۾

 ۰ س

 یس ی

 ا ءان فتاك 4

 + کیف دیعاوخ ارنیا رخآ مایارد هتمشکرب دهاوضن وا

 کیو یس باب

 ناثیاو دوب مهاوخ لیئارسا لیابق مام یادخ نم نایزنارد دیوکیم دنوآدخ

 دنوآدخ + مکادی یهاکمارا لیئارسا یارب ات متفر نم هکیماکنه دنتفای ضیف

 1 ارت ةا زا متشاد تسود ارت یلزآ تبحم اب (تنکو ( دش رهأظ نب رود یاجز ۹

 نوا زر درک مهاوخ ان رکید راب لت ا کاب یا × مدو بذج تمحر هب

 نانوطع اجاهصقو ردو تسارا یاره اراش رخ دوخ یاهقد اب رکید رابو دخ

 سرغو دون یاوخ سرغ ساس یامرکرب اماتسکاترکیدر اب دنا یهاوخ نوریب

 هک دوب دهاوخ یزور ازز ee ا رای" هویه هذوم سرغ ِک

 ةهج و eR ا

eموف د دنوادخ 9 یا دین کیو دینا رخ چو ا مالعا ه دهد یداش زاوآ  

Eی ماوخ لا نیسز زا ار ۰ نم ككنيا × لب تاج ۳2  

 هکینانزو ناتتساو ناکل 3 رول و و دوم ماوخ عنج نیمز یاهنارک زاو

 اناشیا نمو لاو هک اب N دنهاوخ زا اعضاب ییظع هورک ماب دنیازیم

 او ك EES 5 اب هاش نا اه دزد هدرو وا ماوخ تاعرضت اب

  تسا نم هدازتسخم مارفاو مسه لئارسا دب نم هکاریز دون ماوخ يربهر دیز رخ

 ا ا ORE ا

 a الو E Ga ۳۷ 3 (دراد هاکن)
 نویهص ٌیدنلبرب نما ناشباو * تسا ناهز دوب رت ئوق راز کیک تندرا

 همرو هلک جاتو نغورو يشو هلغ دزن ینعی دنوآدخ ناسحا دزنو دیس دتهاوخ

 نیک کره زکید رابو دش دهاوخ باریس غاب لثم ناشیا ناجو دش دنهاوخ ناور



 10 ا دارا نا

 اب نارپو ناناوجو درک دنهاوخ یداش صقرب اههرکاب هاکتا تشک دنهاوخن ۳

 هک یلازا ارناشیاو درک کم ماوخ لدبم ینامداشب ارناشیا مام نم کاربز ننک

 ازنأتساک ناج دیوکیم دنوآدخو × داینادرک مهاوخ كانحرف هداد لی دنادیشک ٤

 دنوادخ دش دنهاوخ ریس نم ناسحازا نم موقو تخاس و هزاتورت ۀېپزا ٥
 نادنز ف یارب لیحار هک زن رایسب ! ةيرکو مام دش نینش همار زرد یواوا دی کل ییچ

 دنوآدخ +دنتسین هکاریز دربذپف لس دوخ نادنزرف یاربو دنکیم هبرک دوخ 1

tl,دنوآدخ اریز راد زاب كشاز زا ارشیوخ ناشجو هبرکزا اردوخ زاوا  

 ا کک رک یکی ترا هو شا ام

 تنادنزرفو تسه ديما وت تبقاع ةه هڪ دیوکیم دنوادخو د دو دنهاوخ ۱۷

 تو دینش اریارفا یتیتحتب *تشکرب دنهاوخ شیوخ دودحم ۸

 ارم هدشاب شن هدومزا راک هک هلاسوک لیم مدش هبنتمو یدو هیبنت ان نک

 هکناز 5راد + یتسه نم یادخ هوم وت هکاریز موش نادر ات ن نادرکرب ٩

 مدش لخ ه تر دوخ ناررب متفای ملعت هکنازا دعبو مک ناهیشپ مدش نینادرکرب

 زیزع رسپ مارفا ابا مد درک ل معتم ارشیوخ "اوج راع هکنوچ ا یناوشرو ۳,

 وایم دایی ل ن اروآ موکیم نخ وا دضب هاکره اریز تسا نم جاا دلو اي نم

 مسن وار زی هنیارهو یاب ےک وا یی یکتا کز رس واف کاب

 نک ايرب نتشیوخ ةهيب اهتمالعو ان بصن دوخ یارب اهناثن ۰ ٭دوم ماوخ ۱

 نیابو درکرب لیارسا کاب یا هزاس هجوتم ةتفر هکیهارب هارهاش یوسب اردوخ لدو
 یدک داچا زارا ی دن ی یاد ناک ھو اک ۲۳

 هطاحا اردرم نز هک تسا هدوم عادبا ناهجرد ءزاترما دنوآدخ اریز دون یهاوخ

 هکیماکنه رکید راب دیوکیم نونچ لیارسا یادخ تویابص هوهب -  * درک دهاوخ ۳
 هک تفک دنهاوخ شیاهرهشو ادرهی نیمزرد ارمالکنیا غادرکیمرب ارناشیا ناریسا

 اغ ادوهیو + دزاس كرابم ارت دنوآدخ تیسودق هوک یاو تلادع نکسم یا ۶
ESدش دنهاوخ نکات نارد دننکیم شدرک اههلک أب کین ناو ناحالفو ماب شی  > 

 لاخیارد + ماهدرک ریس ارنانوزحم هه ناجو ماهنخاس هزات ار ناکتسخ ناج هکآریز 5



 ۲۱ بن هایمرا باتک 5

 دیوکیم دنوآدخ كنيا دوب نیریش نم یارب ماوخو متسرکنو مدش رادیب ۷

 ماوخ ناویح رذبو ناسنارذب ارادوهب ناو لا رشادنادناسک دیابت
 مدهنمو ندوف بارخو ندنک یارب ناشیارب ا دش دهاوخ حق دقاوو دن تشاک ۲4

 فیکس دنوآدخ روطنیمهب مدون تبقارم ندیناسر البو 1 الهو ننخاس

 رکید راب مايا نار ردو یس ماوخ بقارم ندرک سرغو ندو انب یارب ناشیارب 7

 0 او هواش : روکنا ن اردپ هک تنک د نهاوخن ؟

 دهاوخ دن یو نادند دروخ شرت روکنا هکرهو درم دهاوخ دوخ هاکب سکرد
 یاعناح ا جا هک دبایم یایا كاا دكف تتوادخ خدت ۱
 هکیزور رد متسب ناشیا ناردپ اب کیدهع نآ لثه × تسب ماوخ زات دع ادوه ۲۳

 دنتسکش دع ناشیا کاریز مروا نوریب رصم نیمز زا ان مر يركتسد ارتاشیا

 ادخال ٭ مدوب ناشیا رهوش نم دیوکیم دنوآدخ هکنا اب

 بت اردوخ تعیرش «تسب ماوخ لیئارسا نادناخ اب مایا ع رج

 دوب ماوخ 2 یادخ نمو تشون ب ناشیا لدرب ارنا 1 او داهن ماوخ ناشی

 شرداربب یصتو شا هیاسهب نیک کا ؛و + دوب دنهاوخ نم موق ناشیاو ۶

 عينج دیوکیم دخ اریز سانشب اردنوادخ تفک دهاوخنو داد دهاوخن ملعت

 4 ماوخ ارناشیا نایصع هکنوچ تخانش .دنهاوخ ارم كرزبو دروخ زا ن اشیا

 ا اح ارباتفا هک دنوآدخ × دروآ م وا هاو دایی رکید ارناشیا هاگو ۲۰

 تکرح ارایزدو تسا هداد رارق بش 9 یارب ارناکراتسو هام یاهنوناتو

 د دیوکیم نینچ دشابیم توبابص هره وا ماو دنیا شورخ شجاوما ات ا

 تیرذ هاکتآ دوش هتشادرب نم روضح زا اهنوناق نیا رکا دیوکیم دنوادخ سپ ۲

 نینج دنوادخ ٭دنشابن ییاد موق نم روضحب ات دش دنهاوخ لیاز زین لیئارسا ۷

 هاکنا دوغ ناوت صفق !ریفس نیمز ساساو دنوش هدومبب یولع یاباسار کا دیرکیم
 دنوادخ مالک ه درک م اوخ كرت دندومن لع هنا ببسب ارلیتارسا تیرذ ات زبن نم

 0 0 ا هک دیايم نا کتیا دیوکیم هوهم) كسا نیا ۶
 تفر هلو هی اب لب طعم زاکن اشرف × دش دهاوخ انب هیواز ۶

 ان اهنیمز ,E Gy اهشال یداو یاتو دز دهارخ رود د تعوج یوسو ٤۔



 ۱1۹۲ ینا هلو بنای

 دهاوخ سدقم دنوآدخ یارب نابسا هزاورد ةیواز ات قشم فرطبو نوردق ٌیداو
 مس

 + دیدرک دهاوخت مدنمو ورک دابالادبا ات رکید راب و دش

 مودو یس باب

 دشاب رصردکویت مدح لاس کا دوب هاشداپ ایتدص مهد لاببرد هکیمالک
 ارملشروآ ل باب هاشداپ رکشل ا لدور چ دوان یار دنوادخ اوا ۲

 سوبح دوبادوپبهاشداپةناخرد هک ینادنز نصر د ۍبن ءایمر] و دندوب هدرک صاحب
 کس تری ارچ تفک هنخادنا نادنزب اروا ادوهب هاشداپ ایقدص اریز *دوب ۲

 مست لبابءاشداب تد اورایک كنا دیامرفیم نج دیو هک نیکمو

 نایناداک تسد زا ادوهي هاشداب ابتدصو × دون دهاوخ ریخت ا درک اوخ 1

 لکت یو ناهد اب شن ناهد كش ملست لباب هاشداب تست هتلا کلب تسر دهاوخخ

 للا اراک د کیدو ادد بد ر ی 0

 ناینادلک اب اش هکاریز دنام دهاوخ ماف دقفت واز )رکج ااغ را ا

 دنوادخ مالک تفك ایمزاو + دش دیهاوخ بایماک اما درک دیهاوخ كنج 1

 تنکد هاوخ نا وت درن مولشوت یومعرسب لیمَتَح كني ٭ تفک نش لزان نیرب ۷

 هک اوت نارا د کشا ارز رخ دکار تا تروا رد هکارم ةعرزم

 نبرد نم دزندنوآدع مالک ا نم یوم رسپ لیتح سپ × یرخع ارت ۸
 د توت اعر 2 مکتیلات تکه یا

 هرخب دوخ یارب ارنآ سپ تساوت نازا شکاکننا قحو تا قح کاریز یرخم
 توتانعرد هک ارۀعرزم سپ ۷ تسا دنوآدخ بناجز زا مالکنیا هک متسناد هاکنا ٩

 نزو یو یارب شن لاقثم ننه ارتا هجو ورم ددر دوخ اچو کرب لیشتخزا دوب

 وب نزو نازیمرد ارن هتفرک نادهاشو مدرکر هم هتشون ارهلابقو +مدون ۰

 هک ارت هو دوب مونخ هضیرفو تعیرش بسحرب هک ارتا م ھه اردیرخ یاههلابق سپ 1

 دوخ یوم رسپ روضح ایسعت نا ار ديرخ ةلابقو × مفرک دوب زاب 1

 نیو اه روضو دندوب هدرک اضما اردیرخ اقا کید رخ روضحو ل
 5 منك هدرک 1 قصر نام روضحم ار كورا ۶ مدرپس كند وب هتسشن نادنز نګ رد ا
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  WEAین هابمزا:باتک ۴۳

 م اردیرخ نیا هلابق ییعی اههلابق نیا برکت ناتج لیئارسا یادخ تویابص هرب

 ات راذکب نیلانس فرظرد ازاهناو رکب تسا زاب هک ارتا مو تسا موتخم هکارنآ

 هراب رکید دیوکیم نینح لیئارسا یادخ تویابص هوهب اریز ٭ دنا رایسب یاهزور !
 هکنازا دعبو + دش دهاوخ نیرخ نیمز نیارد اهناتسکاتو اههعرزمو اههناخ

 21 بت و دزن ۳ ۶ ن! نو ۳ ل ابق

a eهوس نو رم یر  

 22 مدا ینب یاهمار یارب تناےٹچ هک لمعلا ىوقو تروشملا مظع چ دش بیم

 تابا هک ٭ یهد ازج شلاعا رُن قفو ربو شیاههار بسحرب سک رھب ات تسا

 یداد رارق زورما ات ن ناعدرم نایمردو لیئارسا ردو رصم نیمژرد تامالعو

 تاعالعو تای ارلیئارسا دوخ موفو *یدوف ادبپ یا زورمآ لثم دوخ یاربزاو

 نیاو +*یدروآ نوریب رصم نیمز زا مظع و دنلب یوزابو یوق تسدبو ۲
 هکییمز «یداد د ناشی یدب ناشیاب هک یدروخ مس ناشیا ناردپ یارب : هک ارعیتو

 ارت مالک دندروآ فّرصتب زنا نش جاو نوچ ناشیاو *تسبراج دهشو ریشب

E)لمع دننکب هک یدومرف رما ارناشیا ابو دند نت كولس وت تعیرشبو  

 نیسر رپثب اهرکنس كني × یدروآ دراو ناشیاب ارالب نیا مات وت نیربان هو
 طحن و ریشیش دننکیم كنج ¿ 2 csl دنیامع رست انآ ات ت تسا

 ونو + یی زنا و : كنياو تسا نش عقاو یدوب هتنک هچناو هر ابوو

 لاحو رکب نادهاشو خم شنب دوخ یارب ار هعرزم نیا هک ی تک نب هو دن ادا
 لزان ایمراهب دنوادخ مالک سپ + تسا لش ماست نایک سل ن کتا

 لکشم نم یارب رم ج ایا قمه رش ئ اع یاد ةا یو × تفک لش

o O E TP TONE CNET 

 OT یت او اا واو کیم ملست لباب هاشداب رصر دگوبت تسدیو

 یاهمایرب هکییاههناخ اب ازناو دز دنهاوخ شتا اررهتنیا نما دنکیم كدجنرهشنا اب

 ارم مثخ هنر ريغ نایادخ یارب یتخعر یایادهو دندینازوس روخم لب یارباهنآ



 1 کے ایر ایا

 دوخ تیلوفطزا ادو نیو لیئارسا اک ار چ دیناز اخ دنچر راجا ۳

 دوخ یاهتسد لاعاهب نیارسا یک 5 دیک دن دندیررو تنر ارش هسی

 زورما ان دندرک انب ارنا ا رفیشنیا هک ریز + دندروآ ن زا ایاد ارم ا

 × مزادنا رود دوخ روضح زا ارنآ ات تسا هدوب نم بضغو و ناه ثعاب

 نانهاکو نارو ر ناهاشدابو ناشیا ادو ینبو لیئارسا ین ینب هکینرارش مات ببسب ۲

 ا یار منخ هدرکم لشروا ناکاسو ادوهب نادرمو ناشیا دایبناو

 ملعت هتساخرب دوز حص هکلب مداد ملعت ارناشیا دنچرهو ور هنو دناهداد نه تشیو ۳

 هک هناخرد اردوخ تاساجر هکلب نفر و شاكا دنتفرکت نیک کیل مداد 2

oکار لعب دنلب ى هل اا رک ارتا ا تسا. ییبته نم ماب  

 شاز | REA CO دم ارت دندرک ا تسا مونه نبا یداورد

 ام ارتاساجر نینچ هک دوت ن روطخ مرطاخو مدومرفن ما ارناشیا هکبلمع دننارذکب

 یادت رمی ریتم نیاز ا ناو زر SEE یکم

 ریششب لباب هادا تب هکر شکم شاور ابرد اش هک روشنی یزد لارغا

 هکیاهتیمز هه زا ارناشبا نم کتیا :«دیامرفیم نرل تّسا ماست اب وو طعق و ۷

 EL o ر دوخ مظع بضغو تدحو مثخرد ارناشیا
 نمو دوب دنهاوخ نم موق ناشباو » دینادرک م اوخ نکاس ن نانیمطاهب هدرژا زاب ناکم ۸

 ةهجم ان داد مه مهاوخ قیرط كيو لد كي ارناشیاو *دوب ما >ب نا یاد >

 نمزا تاقو ۲ هغيه دوب دنهاوخ ناشیازا دعب هک شیوخ نارسپو شیوخ تیریخ
 ماوخنرب ناياب رر ناز کت مهاوخ ناشیا اب ینادواج دعو + دنسرتب ۰

 زاو +دنزرون یرود نم زا ات داهن مهاوخ ناثیا لدرد اردوخ سرتو تشک ا

 ناجو لد یاب و یتسارب ارن ۳ ما > رورسم ناشباب ندومن ناسحا

 ئان هکیعونب دیوکم نینچ دنوآدخ اریز + دون ماوخ سرغ نیمز نیارد 47
 ا 2 ناشیاب هک اریناسحا ما ناکه مدیناسر موق نياب ارمیظع یالب

 زاو ناریو هک دیئوکیم شاهراب رد اش a ردو + دیناسر ماوخ ناشیاب ۳

 دهاوخ كیرخ اههعرزم تسا نیدرک ملست نایناداک تسدبو نش یلاخ ماهبو ناسنا
 نادهاشو دوم دنهاوخ مولخو تشون دنهاوخ اهلابق نیرخ مقنب اههعرزمو + دش 46



 اک امرا باک ۱9.

 ۱ تر

 ٭ دروا مهاوخ زاب

 موسو ی باب

 لزان وارب رکید راب دنوآدخ مالک دوب سوب# نادنز نگر د ایمر کساکنهو
E € ORE E FRدزاسیم کس هنخاسروصم انا هک دنوآدخ  

 ارتو دوف ماوخ تب اجا ارتو ناوخم ارم »+ ديوڪيم نینچ تسا e | مساو

 GER هکارب ریز × تخاس ماوخ رب ةتسنادن اراہنآ هک ینو ملظع یاھزیجزا

 ارد هک ادوهب ناهاشداپ یاههناخ - ردو رهشنبا یاههناخ ةرابرد لیئارسا

aدف دنیا هلتاقم نایک اب دا 4ت  

 E Se یا ی جو

 ناشی ارثاماو یتالسنناوافو دیدخب مماوخ افش لنارشیاو داد ماوخزاب جالعو
 ,لّوا لثم ارناشیا هدروا زاب ارلیئارسا ی 0 ساو ادوهن ناریساو × دیناسر ماوخ ۷
 تخاس مهاوخ رهاط دارو نی کیافاک ياغ اا ارناشیاو" × دوغ مهاوخ انب ۸

 ےس ب
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 ماوخ دناهدرک زواجت اون واک نیر اهنادلب هک اشیا ا یماقو

 E دهاوخ لالجو چو ینامداش ما نم یارب رهشنیاو + دیزرمآ

 کاور دنهاوخ دنونشب مشاب هدون ناشیاب هک اریناسحا هه ۳ e اا

ETدنها > مشاب نیناسر ناشیاب نم هک یتمالس یماعو ناسحا نی  zk 

 ناریو نا زا هک دییوکیم شاهرابرد اش هک ن اکمنیارد هک دیوکیم نینچ دنوآدخ
 ناریو هک لشروا یاههچوکو ادو یاهرهشرد ینعب تسا ماهبو ناسنازا یلاخو

 0 اا اا زاوا آرد تم | ماهبو نانکاسو ناسنازا زا یلاخو

 دنوآدخ اری بز دیناوخم حبس ارتویابص هوهب دنیوکیم کین اسکزاوآ او سو عزا واو داماد

 کیا زاواو دش دهاوخ نیش رکید راب تسا داادبا ات وا تجرو تا رکی

 لفم ارنیمز نیا ناریسا دیوکیم دنوآدخ دنوآدخ اریز وا يم دنوآدخ ناخب رکشن یایاده
 ۱ ۲ ۳1 و رم ۹ ۰ ت

 ناسنازاو تاریخ هکیئاجنارد 9 نزنچ تویابص 2 دروا وخ زاب قباس :



 1۱2۱ ۳۵7 ایا ٹاک

 دننابارخم اراه هک هکینانابش نکسم رکید راب شیاهرهش هه ردو تسا یلاخ ماهبو

 یراوه یاهرهشو ناتسهرک یاهرهشرد هک دیوکیم دنوآدخو +دوب دهاوخ ۳

 ,نادننسوک ادوهب یاهرهثو مباشروا /لاوح ردو نیماينب نیمزردو بونج یاهرهشو

 دن کیم دوو ا ےن تلتیا × تشذک دنهاوخ ناکدنراش تسدریز زا رکید راب 14

 مداد ادوهب نادناخو لیئارسا نادناخ نریم هک اروکین دعو نآ هک دیایم ی ما

 دیار ماوخ دود یارب تلادع خاش نامز ناردو مابا اف × دون مه هاوخ افو ٥

 تاجت ادوهب مابا اذ * تخاس دهاوخ یراج نیمزرد ارلادعو ا “1

 روت نیا اهب کی اخ ته از نوک ا ملشرواو تفای دهاوخ

 زیزکرب هکینک دوادزا هک دیوکیم ننچ دنوآدخ اریز"  رتبق ض هوهب تتنا 3 ۷

 هعساهینابرق کیک هنهک نایوالزاو * دش دهاوخن مک دنیشنب لیئسا نان 3

 نک یوصح را تبا عذ هشيم خابذو و یدرآ یایادمو دنارذکب یننخوس

 دیوکیم نینچ دنوآدخ ٭ تفک لش لزان ایمزارب دنوادخ مالکو + دش دهاوخن ک 2

 تقورد بشو زور هک درک دیناوت لطاب بش اب ارم دهعو زور | ارم دهع رکا

 هکرسپ شیارب اند دهارت وخ لطاب دواد نم "تنب اب نم دهع هاکنا * دوشن دوخ ۱

 کنان ب دنشابم نم مداخ هک هتک نایوال ابو ی ۳9 E کش

 دوخ نب تیّرذ نانه درک ناوت سابق ارابرد كيرو درش ناوت و تی
 دنوآدخ مالک × دینادرک مهاوخ هک ایر کا کک اوم کرک

 هک 9 :نزیم فرح هچ موتنیا چ تتنک فو

SUREدنرایشیم راوخ ارم موق سپ «تسا هدو كرت دوب كیزکرب . 

E. mL oنش ابن  × eزور اب نم  

 با ¬4

 ا a تو 9 ا ۲ تبرذ ز و E كرت عج دوخ نب

 ج ماوخ خر ناشیاربو 1 مهاوخ زاب ارن :اشیا ناریسا هک ریز ۰ مفرکیمن

 مراهجو ی باب

ER ۱شرکا لباب اقا کر و  



  Norئین ءایمرا بانک ۲۶

 شیاهرهش یاعو ملشروا اب امموق a E وا کح ریز هک ناهج كلام و

 دیوکیم ا یادخ هوهب *تنک نشا لزان ایمرارب دندومنیم كنج

 كنيا دیامرفیم نبنچ دنوآدخ وکب اربو هدرک باطخ ارادوهی هاشداپ ایتدصو ورب

 وتو * دینازوس دهاوخ شتاب اتو 9و مکیم ملست لیاب هاشداب/تسکتپ اررقشنیا شرم

 ناشچو دیدرک یهاوخ ملست و ۱تنسدب وف راتفرک هتبلا کا و یهاوخن شنسدزا

 درک دهاوخ کتک وت ناهد اب شاهدو دید دهاوخ ارلباب هاشداپ نایثچ وت

 دنوادخ ونشب اردنوادخ مالک ادوهب هاشداپ ادص یا ن کا ٭ تفر یھاوخ لباببو

 هکن اتچیو * درم یهاوخن ری ریش شا د ور قر ی هرابرد

 دندینازوس (تأیرطع) دندوب وتزا لبق هک نیشیپ ناهاشداپ ینعی تناردب یارب
 اقا یا ها تنکدنهاوخ هتفرک مام وت یاربو دینازوس دنهاوخ وت یارب ناچ

 ارنا نیا ئات یبن مازا سپ  متنک ارضا نم دیوکیم دنوآدخ اریز 1
 ملشروا اب لیاب هاشدابرکشل هکیماکنه × تک ملشروا رد ادوپب هاشداپ ایتدصب ۷

 ۰ سم

 ود نیا هکأریز دندومنیم كنج هقیزعو شال اب ینعی ادوهی تاب یاهرهش ةه ابو

 بناجزا هکیمالک +دوب كنام یقاب طقف ذ ادوھب رادراصح یاهرهشزا رهش

 مارا رد هکیموق "یما اب هاشداپ ایقدص هکناز ا تک راد اقو ارب دنوآدخ

 رهو دوخ یاربع مالغ کره ات دنیا ادن یدازاب زاب ناشیا ا دهع دندوب

 مالغ ارشیوخ دوهب ردارب سکچیشو دنک اهر یدازاب ارشیوخ, ةيارع زیک نک

 تعاطا دندش دهع نيا 2 هکیموف یار نارورس عیج سپ *دزاسن دوخ

 ارناشیاو دندرک اهر یدازاب ارشیوخ زیک مادکرهو اردوخ مالغ مادکره هدومن

 دعب نکل ٭ دداد اهر ارناشیا هدوفن تعاطا کلپ دنتشادن هاکن یمالغب رکید

 و را را درب هدر اهر یدازاب هک ًاردوخ نازیکو ترامالخ هتک رب ناشیا نارا
 ارا ر دنوآدخ مالکو +دنتفرک دوخ یزیکو یالغب فعب ارناثیاو

 3 2 نېنچ لیئارسا یادخ هوهب * تک لش لزان دنوادخ بناجزا

 هتسب لهع ا نوریب یدنب ةناخزآ رصم نبمززا ارناشیا هکیزور رد اش ناردپ

 ارنتشیوخ ا اشزا مادکره لاس تنه ره رخا رد هک × منک
E OTدوخ دزنزا  



 ۱۳ ۲۵ بن ءایمرا باتک

 ارف نب اردوخ شوکو دندونن تعاطا ارم اش ناردپ اما یھد یناهر یدازاب

 ا تسا دنسپ نمرظنرد چاو دیدون تشکزاب نامز نیارد ایثو +دنتشادن 0
 نش نیمان نم ساب هک ةناخرد هدو ادن یداز : دوخ هیاسه یارب کیه

 الغ اشزامادکر هو دیدرک تمصعی ارم مسا هات ناران اما یک کا

 نه یاب قلب منجر کا یک ی
 دنوادخ نیربانب + دیتفرک د وخ نیزیکو یالغب فنعب ارناشیاو دیدروا زاب دیدوب ۷

 رهو دوخ ردارب یارب سکرهو دیدونن تعاطا ارم اش هکنوچ دیوکیم نانج

 اش یارب نم دیوکیم دنوآدخ كنبا دیدرکن ادن یدازاب شیوخ ةیاسه یارب مادک

 شّوشم ناهج كلام “ات نایمرد ارامشو ماکیم ادن طشو ابوو ریشیثب اریدازآ

 افوو دندوف زواجت نم دهعزا هک اریناسک درک ماوخ مستو + دینادرک ماوخ ۸

 نایمرد هدرک هراپ ود ارهلاسوک هکینیح دنتسب نم روضحم هکیدهع مالکب ومد

 نایارس هجاوخو ملشروا نارورسو ادو نارورس ینعی × دنتشذک شیاههراپ ٩
 ارناشیاو ٭ دندون رذک هلاسوک یاههراپ ناینرد هک ارنیمز موق یاو نانهاکو ۰

 یاپشالو درپس ماوخ دنراد ناشیا ناج دصق هکین انا مس لب و ناخی نان دا دا

 ادوهی هاشداپ E × دش دهاوخ نیمز تاناوبحو اوه ناغرم كاروخ ناشيا ۲۱

 راد ناپ اکا ی کا ےک نا یا تک

 دنوادخ ,كنيا × درک مماوخ نا دناهتفر اش دزنزا هک لباب هاشداپرکشل تسدبو ۲

 ادرک ك E مهاوخ زاب رهش نیاب ارناشیا نیم €

 نوکسم ربغو ناریو ارادوهب یاهو دینازوس دنهاوخ شتابو تفرک دنهاوخ
 × تخاس هاوخ

 تم

 2 و یس باب

 لزان ایمرارب ادوهب هاشداپ اشوي نب مقابوهب مایارد دنوآدخ بناجزا هکینالک

 ةناخ یاهیتزا یکیی ارناشیا هتنک نخ ناشیابو ورب نایاکر هناخم ٭ تنک نش

 ای نما ای ناد واب سپ + ناشونب بارش واک روایی دنوادخ
 هناخم | EE + تشادرب ارن ایاکر نادناخ او شنارسپ عیجو شنارداربو

 الان نایت رج یولهبب هک ادخ درم ایل دج نب ناناح ی و دنوادخ
13 

 ` 4 ب ےس



 ؟۵ یبن ءایمرا باتک ۱9
 ^ ڈے

 ا ا رب یاهزکو درو دو تو ها E ك

 ا یر ۳ هر ۱ ام بکر کا تیر

 .دوکتیازمرغ اهناتسک اتو اماما تشكو د بکش انب اههناخو + كيش ولن بارش ادب

 یاهزور ات دیوش نکاس اههمیخرد زود یاهو توکل اولا ااو
 مس

 e ۰ ۰ ۰ ت ب ۱ 5 23 ۶ ی ۲

 دوخ ردپ نجح امو × دینا هنز دیتسه بیرغ نأرد امش هنینیمز یورب رایسب ۸

ِ 
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 دوخ اج ارد هدوم تعالطا دوهرف رما ۳ وا هچ رببو هیماکو نب بادانوپ

 یارب اههناخو + ام نارنخد هنو ام نارسپ هنو ام نانز هنو ام هن مدیشونن بارش ٩

 ردو + متفرکن دوخ یارب اههعرزمو كالماو اهناتسکاتو مدرن ا اب دوخ تنوکس ۳

 لع دومرف رما ارام بادانوب ام ردپ دعای مدون تع تعاطا نش كاس اههبیط

 رکا لادا :كقانم يتنک دمارب نیمزب لباب ات ون کیو نک € * مدومن |!

 نکاس ملشروارد سپ موش لخاد مل مشروب قاطو كلو ناینادلک

eلزانایمرا رب دنوآدخ مال  E GEتلیارسا رسا یادخن تویابص هءهی  

 دیک دنوادخ کک مشروا ناکاسو اك ن نادر و ورب دی کام نینچ

 نارسیب هک باک نب بادانوی نان و کچ شرک کنم مالکیو د 0 ا کات 13

 یوم الت ور تنا نیدرک ارا ادع تن بدو و

 هتساخرب دوز حیصو مک نخ امتب نم هاش دنیانیم تعاطا ۱ ارد وخ ردپ تو

 ص و مداتسرف اش دزن ارایینا دوخ ناکدنیو + دیدرکن تعاطا البو مدومن لکت 9

ELE os;دات تشکزاب دوخ هد هارزا مادکره منک هدومت  

 دیک تدابع | ارابناو دانم یورپ ارریغ نایادخو دیک < حاللصا اردوخ لاعأو

 ارمو دیتفرکن شوک ایش ما دیوش نکاس ماءهداد امش ناردپبو امشب هکینیمزرد ات
 هک ارث ارشیاوخ ردپ تو باکر نب بدانب نارسپ اا +دیدوفن تعالحا 7

 هوهب نیربانب « کین تعاطا ارم ارم موقنیاو دنیانیب تعاطا تسا ءدومرف ناشیاب ۲

 نکس عیجربو ادوهبرب نم كني دیوکیم نینچ لااا یادخ تویابص یادخ

 مک TEN ماوخ دراو ماهتنک ناشیا ءرابرد هک ارالب نا یا مو

 ناییاکر نادناخ ایمزاو + دندومن تباجاو مدناوخ ارناشیاو دندینشنو مند ک نخ ۸



1۲ 

 ۱9۵ ؟تب ری عامر لاک

 دومرف رم امشب وا اا هبذاد اک اروا رماوا عيجو دیدوم PE اربادأتوب دوخ ردپ تیصو اش هکنوچ دیوکیم نډج لیئارسا یادخ تویابص هوهب تفک
 وے

 بادانویزا ه کیم نینچ لیئارسا یادت تریابص هوهب نیربانب  دیدومن لع
e ِ 

 د كش دھار م دنسیاب نم روضح یاد هکیسک باکر نب

 د = ۱

 ممد مس یو

 ۲ ص ۳ " و

 بن از 3 ملکی هک دش 0 هاشداب نت کک را

e 1۳ 23 تب زا کت و ھت رل رز ۱ منک وتب اه 2 3 دیو  

 هو تر هن ارالب ايت اد وھي 8 هک دیاش >× سی ونب نزد دوره

۳3 

 دنیا تدکزاب دوخ دب ءارزا ناشیازا مادکره ات دنریکب شوک مروای دراو نانیارب

 باس اتم اه ازین رب راب ا مرا سس ۳ مزر اراشا ناهاکو e نمو
 ےک ۰

 راو ۲ تشون ر اموط ن نارج مرزها اب هک اردن وادخ دنوادخ مالک یا ایهرا ناهدزا
 ص

 2 موش لخاد دنوادخ هنا ماوتیفو مت سوب نم دنیا ك هاب

 08 ۹ 3 ۰ nS ۰ ۰ ۰ 1 ` . ےس ۳

 چرچ وو وز ود ید و نخ نم ناهدزا کی و دنوآدخ نانخو ورب وت سپ

 دوټم یاهرهشزا هک ادوهب ۰ ایا زينو ناوخب موق شوکرد دنوآدخ

 هارزا ناشیازا مادک رهو دنیا هثاختسا دنوآادخ ا هک دیاش + ناوخم 8

 هدومرق موق ن هرابرد دنوآدخ دخ هکیبضخو منش ز اریاز ةن تھک راب دوخ ذب

 دوب هدومرف رما اروا وا پ ٭ دشابیم مظع تس

 هر مون نا ا E ES مالکو ۳

 یاربو ملشروا لها یا یارب ادوهب هاشد بت ساب مم لنز
 6 نوادخ روھ چووز یارب دندمایم ملشرواب اد وهی تب

 نيا ایرمج خرد دنوآدخ ٌهناخرد راموط ی ناز ارایبزا ناخ كورابو × دندرک

 ئات شوکب دنوادخ ةناخ دیدج ءزاورد هنهد دزن یناقوف نکرد بتاک نر ر افاش

 نازا الد دک نام اک نافاش م نبا ایرمج نبا اياکيم نوچو + دیاوخ غرق

 هتسشن اجنارد نارورس عیج كنياو دنا ایک نک هاشداپ ناخن + دینش راموط
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 ۳۲ یبن ءایمرا بانک ۱1

 و ااو ایس نیاهابالکو بناک جامانیلآ ب
 كورابز زا ارین ا ا اکی ناب ناچ او اینح نبا ایقدصو نافاش ۳

 ءاکنا کر ناشیا یارب دینش دناوخم راموطزا یناخ شوکب ارامآ هکیتقو 6:

 ات دنداتسرف كوراب ار یشوک نبا اش نبا ایت نبا يدوهب نارورس یاق

ESنب كوراب سپ ایب هتفرک دوخ تسدب یدناوخ موق,شوکب هک اریراموط نا  

loنیشنب دنتنک اریو ناشیاو چ دما ناشیا درن هتفرک دوخ تسدب ا  

 نوچ هک دش عقاوو +دناوخ ناشیا شوکب كورابو ناوخب ام یاهشوکب ارناو ٩

 ها دنتفک كورابب و دندنکفار ظن رکیدکیب سرت اب دندینش ارنانضس نیا یا ناشیا
 ۱ ارام دنتفک هدرک لاوس ك راب ذا او × درک مبهاوخ نایب هاشداپب ارن انس نيا ام ۷

 وا تنک ناشیاب كوراب + یتشون وا ناهدزا هنوکچ ارنا نیا یان هک نیربخ ۸
 ۸ متشونیم راموطرد وک اب نمو دناوغ” نم یارب دوخ ناهدزا ارناتفم نیا یماق

 اج هک دنادن یک ات دیک ناهنپ ارنتشیوخ هتفر ایمراو وت دتنک كورابب نارورس ۱۴
 دنتفر هاشداپ یارسب هتشاذک بناک عاماشبلا رد ارراموط نیپ +دیشابیم ۲۰

 ات داتسرف | اريدرمی هاشداب یو × دنتفک زاب هاشداپ ترک ان نی :۱ یماعو ۳۱

 ردد هاشداپ شرکر د هدروا وا بناک عاماشیلا جزا رنآ يدوهيو ارراموط

 مه هانرد هاشدایو + دناوخ دندوب رضاح ج کوی یا نوک ۲

 هک دش عقاوو دوب .هتشورفا لقنمرب یو شپ قو ر وز
 ۳" هدرک عطق بت نا اب ار )ا اشداپ) دوب تناوخ قرو راهچ هس يد رهي نوج

 دش هلخوس دوب لتنمرد هکینتارد راموط یا ات تخادنا دوب لقنمرب هکینتا

 ارد مست ان و لیست هن ت انا یا اقا یتناکدنب ههو ماشحایو ۶

 ارزاموط هک دندرک اا هاشداپزا ایرمجو ایالدو نن ا نکیل دندز هلاچ ۲2
 نیا ایارّسو هدازهاش لیئیمحرب هاشداپ کلب * تفرکن شرک ناشیاب اما دنازوسن 7

 دنریکب اریبن ءایمزاو بناک هفواب هک دومرف رمآ ارلئدبع نیا ایلشو لیئرزع
 كوراب هک ارینانتسو راموط هاشداپ هکنازا دعبو + تشاد ینخارن اشیا دنوآدخ اما ۷

 یراموط + تنک نش لزان ایمزارب دنوآدخ مالک دینازوس دوب هتشون ایمرا ناهدزا ۸

 مقايوهب هک نوتسخن راموطرد هک ۱,نیّوا نا ةهو رک ز اب دوخ یارب رکید



 oY 9۵ ین لعاب

 تنوادخ کب اد وهی :هاشداپ مقايوهيو < سیونب نازب دیآزوس آر اف 1۹

 لیاب ءاشداپ هک یت رقشون نارد ارج یتکو یدینازوس ارراموط نیا وت ی تیامرفیم نینچ
 ام ازم درب ناز ورک ناف کر رک :خماو دنا دهاوخ هتبلا

 از هک دیامرفیم نینچ ادوهی هاشداپ مقايوهب زار قو نیربانب چ تخأاس ۰

 انرسرد بشو ابرکرد زور وا شالو دنیشنب دواد ا هک دوب دهاوخت یسک

 ارن اشیا هاک تبوتع شناکدنبربو شتیرذ ربو واربو * دش دهاوخ نکفا نوریب ٩

 حنا تیک ال مرا ات اهدا ارت لود کس ربو ناشیارربو دروآ ماوخ
 هتفرکر کید یراموط ایمرا سپ دند یش ارم هک هاریز تی اتشو و !هتنک ناشیا ۲

 ماشداب مقابوهب هک اریراموط ن .رارس یاو او اا بتاک یایرین نی خااوساسب

 انا لثم زین یرایسب نانو .تشون ن رارد ایبرا ناهدزا دوب كینازوس شتاب ادوهب

 + دش هدوزفا نارب

 هک تو منو یس باب

 لیاب ءاشداپ رصردکوبن هک ميفايوهب نبا وهایک یاجم هاشداپ ایشوب نبا ایقدصو ١
 شناکدنو واو ر تنطاس دوب هدرک بصن یف هاشداپب ادرهب نیمزرب اروا ۲

  دندادن شوک دوب. هتنک *یبن ءایمرا هطساوب هک دنوادخ دخ مالکب نیز لهاو

 وب کاما ار یخ اک هایت نیا او م نک هاب اّبتدصو ۳

 دما موق نایمرد ایمزراو ا هناغتسا ام ةهجم ام یادخ هوهب ذرت دنیوکب هک داتنرف 4

 رصمزا نوعرفرکشلو +دندوب هنخادنین نادنزرد زونه اروا هکاریز تم 0
 دندینش ارناشیا ربخ دندوب هدرک ص اع ار ملشروا هکینابناداک نوچو ادیب اش

 × تک نش لزان یبن یایهرارب دنوآدخ م اللک ماکنا × دنتفر میاشروا شییزا 7

 نمزآ ات داش رف نم دزن اراش هک ادوهب هاشداپب دیامرفیم نینچ لیئارسا یالش اد هم ۷

 نام نوری امش تناعا ةهجم هک نوعرف رکشل كنيا .دینوکب نيچ داف تلعسم

 نیا ابو تشکرب دنهاوخ ناینادلکو دون دنهاوخ تفجارمرصپ دوخ تیالوب ۸
 دنوادخو »«دییازوس دهاوخ شتاب هدومن رعت ارتاو درکدنهاوخ كنجرهش ٩

 هتل ام دزنزا ناینادلک هک دیئوکمو دیهدن بیرف ارنتشیوخ هک دیوکیم نج
 اغ اب هک ارین ایناداکر کشل ياق رکا هکلب ٭ تفر دنهاوخن هکاریز تضر دنهاوخ ۰



 از ی كلم ااا ۱۸

STE LECANLR Eملا کویر دش حور زا ريغ نانیاز \  

 كعب و ۲ دندینا دوم( روش نیا هتساخرب دوخ همیخزا ناشبازا مادک ره زاب ۲

 + دش عقاو دندوب هدرک چوک ملشرو ا زا نوعرف رکشل شرتزا ادا کن

 بیصن موق نایمزا اجنآ ردو دورب نیماینب نیمزب ات تفریم نوری ملشرواز زا ایمر 1 هک ۲

 نبا اره قسم نایک سیر دیار نیما زا رب نوو × درکب اردو ۳
 نے

 کوم ناینادلک . دزن دیک هتفرگ یار ۱ واو دوب انارد ایتنح نبا اش

 رب دادن شزک یزب رب نکیل مور نایک رت تسا خور 5 کا 21

 ارواو دندز اروا هدوغ ی ایبرآ رب نارورسو * درو نارزورس دزن اروا هتفرک اد

 نوچو +دندوب هخاس نادنز ارنا اریز دننخادنا نادنزب بتاک نانانوی ةناخرد 7

 ننام اجارد رایسب یاهزور ۳9و اخاد اهیجزآ یکی لاچ» تیم

 مو کن دار هناخرد هاشداپو دروا اروا هداتسرف هاشداپ ایتدص ءاگنآ 4: دوب ۷

 تیکت تاش تشک ک ایمر تسص دنوآدخ بناجزا هک کر ]و

 تن و وااو تفك هاشداب اب یدصب امرا و  دش یاوخ ملست لب ناب هانشداپ تسادب ۸

 اش یارب هک اش یایناو +دیا هتخادنآ نادنزب ارم هک ماهدرک هانک هچ موق نیاو 5

 + دنشابیم ای دمآ دهارخن نیز نیاربو اهرب لباب هاشداپ هک دنتنک رم توبن
eارم هک دوش هتفربذپ وت دزن نم یاعدتسا هکنیا انت هونشب هاشداپ ماقا یا نالا  

 دومرف رمآ ا دخ نم + مزی امار ادابم یتسرفن سپ باک نانو اع ۳1

 واب نازابخ ةچوک زا نان صرق زور رهو هدنراذکب نادنز نرد ارایمرا هک

 چ دنام نادنز نکرد ایمزا سپ هدش ماغرثزا نان هه ات دنداد

 مشهور یس باب

 نان کام نب روحش و اش نب لکوی و روش نبا ایلدجو نام ن نیا ایطتشو . ۱
 دیوکیم نینچ دنوآدخ + تنک هنخاس بطاخم اهنادب ارموق نیام هک دندینش ارایمرا ۲۳

 ناقاتاک اد دهاوخ ابوو طخو ریششزا:دناع بش نیارد ةکره

 *دنام دهاوخ كنز نش تینغ وا یارب شناجو تسیز دهاوخ دور نوریب

 ری ارتا نش ملست لباب ءاشدای رکفل تسدب هلا ریشنبا دیوکیم نچ دنوادخ ۲



 ۱۹ ۴۸ ین ءایمرا باتک

 1 ید مک لس کت یکی اقا اویل دون دهاوخ

 یا یاتسدو دناهنام یقاب روش نیارد هک اریکنج نادرم یاهتسد لاونم نیدب

 الس درم نیا هکاریز دیوکیم ناشیاب نانفس نیا لثم هکنوچ دنکیم تسس ارم
 تسدرد وا كنيا تفک هاشداپ اّیفدص چ ارناشیا ررض هکلب دامی ارموق نیا ٥
 رد اروا هتفرک ارایمزا سپ *درک دناوتیف یراک اش فالخم هاشداپ اریز تسا اش 1

 ورف اهناسرهب ارایمزاو دنتخادنا دوب نادنز نیر د هک كم ن ی امام لاجماشت

 نوجو * تفر ورث هاتف درب کی کیلو سراب نآردو دنتفه ۷
 ارایمزا هک دیش دوب هاشداپ ةناخ ردو نایارس هجاوخ زا یکی هک یشیح كلام دیع

 ا زا كم دبع هاکتا + (دوب هتسشن نیماينب هزاوردبو) دنتخادنا لاچ هایسب ۸

 نادرم نیا ءاشداپ اقا یا هک دی تم اک هدرک ضرع هاشداپیو دما نوریبهاشداپ ۹

 یی اا شا ج دنا ا اهم دیک یایمرا هب هارد

 تسین یتاب نان چر شرد هکاریز درم دهاوخ یکنسرکزا تسه هکیاج رد واو

 رادرب دوخ هاره فی زا رفت یس تنک هدومرف رما یشبح كم دعب

 ارناک نآ كلم دبع سپ روارب لاج هایسزا ددریب هکنازا لبق ار ی یایبراو ۱
 سردنم یاههچراپ اجنازاو دغ لخاد هنازخ ریززا ءاشداپ هنا هتشادرب دوخ ءاره
 »تشه ورف ایمزا دزن لاچ هایسب اهناسیر اب اراهنا هتفرک تیوب یاههقرو

 esel ا انا ا کف راهب یخ كلم دبع و ۳

 اهنامسیر اب ارابمرا سپ *درک نینچ ایبزا و راذکی : اهناسیر ریزرد و ۹ ۳
 ایتدصو دود نادنز نکرد ایمرا و دندروارب للاعت ءاجتیزا ارم ملک ۶

 دارا دخ درن دو نرو اه رد هک یوس لخدب ار ۍبن ءایمزا هداتسرف هاشداپ

 ایمرا * ادم نخ یزیچ نمزآ « مریم یبلطموت زا نم تفک ایمزا هب هاشداپو

 ارم مد دنپ ارت زکاو تشک یا ام هر اب مد ربخ ارت رکآ تنک ایت دیصب
 تايع کود ر مق E اا | یارب هاشداپ ادص هک + دیش یهارخن 1

 هکیناسک ی نیا تسدب ارتو تشک مماوخغ رت هک دیر ام یارب ارناج نی i هک هری

 یادخ هوهب تنک ایقٌّلصب ایبرا سپ »درک ماوخن میلست دنراد وت ناج دصق ۷

 نوریب لباب هاشداپ نارورس درن ان ۱ یادخ تویایص

4% 

me 2 



 ۲۸ ین ازا ا اکا ۱

 لهاو وت هکلب دش دهاوخن هنخوس شتابرهش نیاو دنام دهاوخ كنز وت ناج یور
 رپشنیآ یورن قۇرا هاشداپ نارورس دزنرکآ اما +دنام دیهاوخ ننز تاهناخ ۸

 ناشیا تسدزا وتو دینازوس دنهاوخ شتاب ارناو دش دهاوخ میلست ناینادلک تسدب

 ناینادلک فرطب هکینایدوهب زا نم تنک ایمزا هب هاشداپ ایقدص اما + تسر یهاوخح ٩

 اشا و وو رف مشت هرانفجا تشادب:ارم ۳ فتا مر

o.کیر ۳۹ ڈاک کنآ 2 ی ی  

 ار کیا ات + تس ی دل کر اتت کی ۲

 دش دنهاوخ هدرب توری لیاب هاشداپ ترارورس دزن دناتنام یاب ادوهب هاشداپ

 کنرچ ناو دندمآ بلاغ وترب هدوم ارت وت یاقدصا تفک دنهاوخ ناکاو

 رتادنز فو تنانز عیو + دنا هتشکر ب بقعب ناشیا تسا هتفر و رغ نجر د وت یاهیاپ ۲

 تسدب هکلب تسر یمارنخ اکیا تیرا ونو درب دنهاوخ نوریب ناینادلک درت

 ایقدص ءاکنآ رم کین زوس یهاوخ نا اررهش نياو دش یماوخ راتفرک لباب هاشداپ ۳

 نارورس و درم یهاوخنو دباین عالطا ناض ایا زا یک راهنز تفک ایمر هب 0

 ET ORS زن درک کتنکوت اب هکد نون

 لبقب ارت ات یرادن یخ امزا ارن او یهد عالطا تنک و تب هاشداپ هاو یتنک
 ین ارت

 ناتانوب هناخم ارم ات ۳ روضحب اردوخ ضرع نم وکب ن ناشیاب ءاکتا ۳

 دندون لاّوس وا زا تن ایبرا دزن نارورس عیمج سپ * مریف جا رد ات دتسرفن زاب ۷
 ١ پاک نایاب د وب هدومرف رم واب هاشداپ هکین انف نیا هه قفاوم واو

 نادنز نعصرد ایمراو دپ دشن ملیمهف بلطم هکنوچ دنداتسیا زاب وا اب نتفک ۳۸

 × دوب اغا رد دش هتفرک ملشروا هکیماکنهو دنام ملشروآ ندش 2 زور 2

 مد ی باب

 رکشل میام اب لیاب هاشدایرصزدکوبت ادوهبهاشداب اتدص مم لاسزا مد هامرد ۱

 مدزاب لاسزا مراهچ هام م زور ردو + دندون صاح رتآ ك ملشروارب و ٣

 زاورد رد ع بش لخاد ل باب هاشداپ نارورس ماو  دندرک هنخر رپثرد ایقدص ۲



 عه رج . دچج .خا

۱۱ 

 ۱۱2 اسوا ببانک

 نایاس مجروح سیئر (مکسرسو ويت ویو رصارش لج ینعب دنتسشن یطسو

 ادص نوجو ٭ لباب هاشداپ نارادرس رئاسو نایسوجم سيئر رصارش لجرنو

 هک هزاورد زا هاش غاب هارب هدرکر ارف متنی دارا ینج نادرم "یماغو ادوهب هاشداپ

 هبرع هارب (هاشداپ) و دنتفر نوربب رهشزا بش تقورد دوب راصح ود نایمرد

 ارواو دندیسر ایفدصب احرآ برع رد هدون بقاعت ارناشیا ناینادللکر کشلو * تفر
 یاو دندروا تاج نامزد بره لپاب هاشداپ ی دزن ەك ءفرک

 نادر اورو نیوز لوس ارايقدص نارسپ لیاب هاشداپو +داد یوتف

 .ارواو درکروک ارایفدص ناشچو + تنک ارادوهب یافرش یام لیاب هاشدابو

 دندینازوس شتاب موق یاههناخو هاشداپ ةناخ ناینادلکو ۴ درب لیابب هتسب اهریجنزب

 هک ارموق ينب نادالج سیر نادرزوبیو :دننخاس مدهنم ارماشروا یاهراصحو
 ننام هک ارموف ۀیقبو دندوب نش وا فرطب هک ارنیجراخو دندوب ننام یتاب رهشرد

 یزیچ هک ارموق نارینف نادالج سیئر نادرروبت نکیل × درب یریساهب لیابب دندوب
 داد ناشیاب زورن ارد اههعرزمو اهناتسکاتو تشاذکأو ادوهب نیمز رد دنتشادن

 ديلا ندا سفر نورزی ابا طرد للا هاشداپ زرگونو

ere SRA AN ثبا رب لی ۱۳ 

 × دنداتسرف لیاب هاشداپ نارورس رئاسو نایسوجت سیئر ٌرصار لج و نایارس

 ناف اش نب م اقبخأ نب A ارواو دنا نادن ز نڪ زا ارایمرا هدوف لاتا 73

 زونه ایما نوچو « دش نکاس موق نایمرد سپ دربب دوخ هنا اروا ات دندربس ٥
 كلمدبعو ورب * تفک نش لزان یورب دنوآدخ مالک دوب سوبحم نادنز نرد 71

rتلنیا م نینجچ وار ۱ یادخ توباتم ا ارب هدرک باطخ  

 مقاو وت رظنرد زور ن ۳ یبوخ هنو ا ماوخ دراو البب رهشنیارب اردوخ مالک

 تشسدب و داد ماوخ تاجن زورنارد 6ف دیاگ دنوآدخ کی × دش دهاوخ ۷

 هتبلا ارت 4 دنوآدخ اریز * دش یماوخن لست یبرتیم ناشیا زا هکیاسک

 ناج یدرن لکوت نمرب هک ةهضنا زا هکلب داعفا یهاوخن ریششبو داد ماوخ یئاهر

 جم دهاوخ ا ال وب



 هم ییناهایمرا باک ۱۱1

 منیچ باب

 نادالج سر ناذرروبت هکنآ زا دعب دش لزان ایمزارب دنوآدخ بناجزا هکیمالک

 هم نار ازا ی داد ار همار زا ازو

 E دا اثر O ا ریو ایمر زا ن

 کاریز تسا هدوم لع هدروآ | عوقوب ارنیا دوخ مالک بسحرب دنوادخ دنوآدخو زی تس
 + تمسا لیسر امشب هعقاونیا سپ دیاهتف رکن شرک اروا نسو كیزرو هاگ دنوآدخم

 رکا سپ کیم اهر تساوت یاهیتسدرب هکی اهریخز زا ارت زورما نم تكنيا لاحو

aرکاو دش ماوخ هجوم کی ارتو ای : قاب لباس  

 شه نیز اق هکنادبو | ایم نعپ 1 لبابب نم هاره هک ديان ددسپ ترظنرد

 وا هکینقوو *ورب جا کورپ هد کدیا دنسپ و ششوتخ ی _ت ره تساوت

 ل هاشداپ هکن افاش نب ماقیخا نبا ایلدج دزن (تفک اریور) دوب هتشکنرب زونه
 کک مون ناي ۳ درنو درکرب تسا مدرک بتمن هوم «ک اه روخزف و

 داد هیدهو هار هشوت اروا نادالج سیر سپ ورب یورب یهاوض هکیتاج ره

 نیمزود هکیموق نابمرد وا دزن كمآ هفصب م ةيخا نبا ايدج دزن ایبراو در اهر

 نادرمو دندوب ارد هکر کشا نارادرس یا نوجو *دش نکاس دندوب تنام یتاب ۷

 و

 نادرمو هدرک بصن نیبزرب ارمایخا نبا ایلدج لباب هاشداپ هک دندیش نادیا

 هاگنا * تسا هدرپس واب دندوب تشن هدرب لباب هک ارتیمز ناریتفو لافطاو نانزو
 نارسپ ناتانوی و ناناحویو بت ني لیعسا یتعب دندمآ هنضمهب الدج دزن ناشیا

 نادرمو ناشیا یتاکعمرسپ ایَریو یتافوطن یافبع نارسپو تموت نیا ایارسو عراق

 هدروخ مَق ناشیا ناسکو ناشیا یارب نافاش نب ماقیخا نبا ایلدجو ٭ناشیا
 ۳۹ باب هاشداپ و ام جک بت نیمز رد دیمن ای اتکا دو تمدخ زا تفک

 ماوخ نکاسهترد کلا نم ایل + دش دهاوخ وکی ' اش یاریو.دیاق یدنب

 نشورو تاجوبمو بارش اشو موشرضاح دنیا ام دزن هکیانادلکر وضحم ان دش

 کام دیاهتفرک دوخ یارب هکیاهرپش ردو دیراذکب دوخ فورظرد هدرک



۳۹ 

 ۱۱۹ 2۱/۸ بنآ ایل ییاتک
 مس

 وا ردو نوع ینب نایمردو باومرد کینابدوهب “ما نوچ زينو + دیشاب
 نبا اّلدجو هتشاذکآو اردوهیزا ةیقب لباب هاشداپ هک دندینش دندوب تایالورئاسو

 کاج رهزا | نایدوهب عیج AES EL UE ماتیخا

 بارشو دندمآ هتضم هب الد دزن ادوفی نیز درک ےک دندوب نش نک رپ

 نارادرس ههو را نب ناناحوب و + دندوم عم ناوارفو رایسب ت >ویم و

 چم ایا تک وان ENS دزن یه و هکیرکذل ۱

 دنکب ار ا دار اراکین ایعسا نیست هاشداپ سیلعب هکینادیم

 هنضمرد ارایدج جراق نب ناناحوی سپ چ درکن رواب ارن اشیا ماتبخا ی اک

 کا مک کی تم تا ای اک هد راست

 ان مک دنا ما مارف وت درن کیایدووب عیجو دکب ارن وا ارج ا

 نی | تفک حراق نب ناناحوی هب هب مافیخا نبا ا ما دند رک فلت نایدوهي و

 5 نری غورد لیعسا "هرابرد کا ریز نکم ارراک

 مکیو لوچ باب

 ناهاشداب لسنزا ہک امان نیا ا نب ااا هک دش عقاو متنه هام ردو

 هنصم دنیا e لر دزن شهاره رثن هدو ا یاسورزا یضعب اب دوب
۳ 

0 0 5 

 هاشداپ - NE rt i افیخا نب Ea 2 , دندوب شهاره

 اره هک ارینیدوهب مات لیعساو هر دوب هدرک بصن نیمز تسوکحم لاب
 یادرمو دندش تفای اجارد هک ایام ادلکو دندوب هفنصم رد EL ینعی وا

 عالطا ات کو دوب هتنک ارایادج کارا مود زور ردو بک رک

 روخو ایاده نیشارخ ندبو كیرد ن نابیرکو كیشارت شیر اب رفن داتشه 9

 نب لیعساو +دنربب دنوآدخ ناتا دندمآ هریاسو هلیشو مکشز اروا یونان

 دسر ناشیاب نوچو درکبم هب نتفر ردو i هفضم زا ناشیا لابةتساهب این

 لو شورش نام ناشیا هکیماکنهو دیا ماقیخا ن نی ال دن تنک

 نایمرد اما «دننخادنا مفحرد هتنک ارناشیا دندوب pe هکیناسکو ان



“e ۰ 

“e 

 2 سنا ها اا اک آ ۱

 مدنکزا نیخذ ار ام کاریز شکم ار رام دینک با یخ اشیا

 ناشیا ن ناردآرب نایب مرد هتشاذکاو ارناشیا سپ دشابیم ارضرد لسعو نغورو وجو

 شاد تشک اف لی هک اریناسک هه یاهندب اب لیسا هک "مرنحو ۲ تشکن

 دوب هنخاس لیئارسا هاشداپ ا گفت ما ات ۱ ناه دوب هنخادنا

 تو کم ی اچ یاس شا نیب درکووب ا دم

 یاقوت ن هک د ندوب تنام یقاب هنطم رد هد و هاشداپ نارتخد اب دندوب

 ارن اشیا ات نب لیعماو تخاسریما دوب هدرپس ماقیخا نبا الد نادالج سیر
 د ۰ ھے ۱

 ییاقو عراق نب ناناحوی نوچ اما درذکب نومع ینب دزن أت تفریم هنخاسریسا

 رب> دوب هدرک اینتت نب لیعسا هک ةنتف "یا ۳ كندوب شهاره کیرکشل نارادرس

 هنآ ر ابو لیعسا اب هلتاقم دصتب و دنتشادرب اردوخ ناسک م یج هاکنآ × دنتفای

 اب کیناسک عیج نوچو × دنتف ای تسا نوعبجر رد هک كرزب هچایرد دزن اروا نش

 دندید دندوب شهاره هکاررکشل نارادرس ئاو حراق نب ناناحوي دندوب لیعسا

 دنتشکرب هتفان ور دربیم یریساهب هتصمزا لیغمسا کیناسک ی اتو × دندش لاحشوخ
 ناناحوی تسد زا رفن تشه اب ا نب لیعسا اما بد مراق دزنو

1 + ۷ 4 

 هکر کشل نارادرس هه اب حراق نب ناناحویو * تفر نومع ینب دزنو درک رارف ۱

 هتشکزا دعب هفصم زا این نب لیعما تسد زا هک اریموق "هیقب یان دندوب شهاره
 نانزو کنج ريد نادرم ینعی تفرکب دوب هداد یصالخ مانیخا نبا ال ندش

 ناشیاو دوب هداد یصالخ نوهبجرد ارناشیا هک ارنایارس هجاوخو لافطاو ۷

 ل اویو نورو ادرک لوس حس مش سیار کا تم رذ هر

 +× دوب هتشک دوب هداد رارق نیمز کا اروا لباب N جو نبا 2

 مودو لهچ باب

 قلخ اتو ایعشوه نبا ایی حر اف نب ناناحوبو رکشل نا ارادرس یاب سی
 هتفری ذپ وت دزن ام سال هکنیا انت دنتنک ی ناب * دندنآ شیپ كرربو دروخزا

 TED دی یا هو دزن هیقب نیا "یام ةه و اد ةهبص و دوش

۱ 



 16 ۱۳ یک A تاک

 ار ام ات سیم و ات + دنېبیم ارام تناشچ هکنانچ ماهنام یقاب ری نکا لبلق ۳

 مس ناكات یابمرا شیپ دین مالعا مکی داب کیو ور داب هکیهارب
 دون مهاوخ تلئسم اش یادخ هوهب دزن دیاهننک نبا چ بسحرب نم ا

 ماوخنزاب اش زا جو دد رخ خب دکور 3

 کوا نام تار هاشم نا رد هوا دخ دنتنک ایمراهب ناشیا * تشاد و

e EEN Ty3  
 تعاطا متسرفبم وا دزن ارت هک اردوخ یا مپ مالک ا یکم هر 4

 یدنغداعس ام یارب هدون تعاطا اردوخ يا لوق SiN دوفن مبهاوخ

 سپ ٭ دش لزان ایمزارب دنوآدخ مالک هک دش عفاو زور هدزا دعبو  +دوشب ۱

 كچوکزا ارموق “یانو دندوب شها رپ کیو ادرس ةو حراق نب ناناحوب

 هو دزن ارم اش هک لیئارسا یادخ هوه : تفک ناشباب × هدرک باطخ كرزبو ٩

 نیارد تا N دی امر .E مئاسرب واروضحم اراش یاعد ات دیداتسرف ۰

 اریز دنک ماوخن هدرک سرغو تخاس ماوخن مدهم هدوم انب اراش هاکنا دیناپ نیمز
 یار نواب مب وازا هک لیاب هاشدایزا × مدش نرایبشپ مدين اسر امشب هکیئالبزا ۱

 اراش ات متسه اش اب نم هکاریز دیشابم ناسرتوازا دیوکیم دنوآدخ لب هدیشابم

 ار مماوخ تق ر اشرب نمو چ د ییاهر وا تسدزا اراشو متن تاج ۳

 یر دک اک یک رک القا تاسف ی ناتدوخ نیمزب اراشو دباغ فطا ایشرب ۳

 لو اک تیک 4 هلی لک رکا دوخ یادخ هوهي نخس رکا دنام مهاوخن ۱

 کا وب یخ بهاوخ انک زارا دید مهاوخخ كنج اجنارد هکر ؛ز تفر مهاوخ رصم

 ادوهب ۂیقب یا نیربانب لاح سپ × دش مهاوخ ن کا ردو دش ميهاوخن هنسرک نان

 نفك هنج ١ ا دک تیاری داش اردنوادخ م الک

 دری ناز هکبریش ا + دیوش نکاس هتفر ترم رها 1

 رصعرد اقا ی ناساره ۳ و. کیطف وب تی دهاوخ امشب رصمرد اجنآ هتبلا

 رصع نافر یارب هکیناسک عیجو × درم دیهاوخ انا ردو تفایرد دهاوخ اراش ۷

 ناشیازا یدحاو درم دنهاوخ ابوو طعقو ربشمغزا دنادش مزاج اجنارد تنوکسو

 * تفای دهاوخن یصالخو دنام دهاوخن یقاب ماسرم ناشیارب نم هکیالب نازا

 o حرص



E کھا ۱11 

 نم بضغو مثخ هکنانچ دیرکیم نيچ لیئارس اا تویابص کا اریز ۸

Gهغر سی چت و و و  

 کیدا 1 دما فخر اع تنعل و تشهدو نیرثن دروم اش سو كس دها رخس

 هک دینادب نیتی هدیورم رض دیوکیم اشب دنوآدش ادرهب هيقب یا دید دیهارخن ٩
 رک ے

 ه روی :دون ارم ا اک بیرف ارنتشبوخ اریز +× مدومن دیدهت ارامش ز ورم ن رم ۰

 1 ۲ 7 مس
 یفأوم ارام و اهتمام یادج هو 3 یژرب هک دیتنک 3 ترف دوخ یا

 اراش زورم سپ کروا مهاوخ لب ارناو زاس رب دیوکب ام یاد وه هچنا “ره ۷

 ایش دزن نم ٌهلعساوب هکیزیچ ساب هنو دوخ یادخ هوهب لوقبهن ا ما تخاس ر بت

 ےب 5 را دیدار یه هکیناکمر >] 3 هک كاد نبقي س سپ ا دف ۱1

 ت

 ۱ ۳ ۰ ت ۰ ُ

 5 درم دیهارخ | تم طو ریش زا فی وش نکا اس نا ردو

۱ 
 موسو لهیچ پس اد

 2 ٩ را مس

 همه هک ارناشیا ۰ مالک ي ا نکا یک د خراف ایمر را نوڃجوا مت ۱
 اا 7

 ع

 e دن تا نی نیا عیمج ینعی دوب هداتس )وا دزن وا ها زنا ناشتا یأدخ ۲

 مح 6 م ےل يص

 62 ف اپ طخ ارایمرا ربکتم ن is ناناسوبو ایعشوه نیز

 تم ب یاو ینوکیم غورد وت دنتنک

 تسدپ ارام ات تسا هتسکنارپ انار ار ی رک ۳ ۳

 نب ناناحویو * دنربب یریسا هب لیاببو سکس نا هدوم میاست ناینادلک 4

 دنناب ادوهب نیمزرد هک اردنوآدخ نامر رف موق EEE نارادرس ههو £

 هوم کم نردرس ةو اف نب نصب هکلب 2 0

 نکاس ادوهی نیمزرد هتشکرب دندوب نش تک ًارپ اهنآ نابمرد هکیتاهَسا "یا ن هرایمزا

 زی کم هاشداپ نارنخدو لافطاو نانزو اور اتش چ دنتفرک دندوب لش ۳

 یایمراو دوب مد نافاش نب ماقيخا نبا الد ع نادالج قتل ار 5

 دنیفرکن شوک اردنوادخ لوق کاریز دنتفر رصم نییزبو" *ارایرین نب كورابو یبن ۷

 چ تفک نش لزان ایبزارب سیر د دنوآدخ مالک سپ ب دندمآ ن یاو ۸

 هزاورد درن هک هعسرد ادوپب نادرم رظنرد رک دوخ تسدب كرزب ی ایکس ٩



۱ 

۱ 

۱۲ 

 ۱۱3۷ اسامی اک

 تویابص هوه هکو کب ناشیابو *ن اشوپب ج اب ت تسا سیخ و نوعرف ناخ

 الباب اداب صز دکار دو 1 تنب هداتسرف نم ابا دیوکیم نینچ لیئارسا یادخم

 اردوخ نابیاس واو داخ مهاوخ م دیناوپ هکیناهکنس یوم وا یرکو تفرک مهاوخ

 بجوتسم ه ازیناناو دز دهاوخ اررصم نبمز ناو # تشارفارب هوم اب

 دود م هک تو چاہا یا ر کا اا شو قوم

 او تخو فا مهاوخ_رصم نایادخ یاههناخرد ینتاو * (دربس دهاوخ) ریش

 تخاس دهاوخ سلم رصم نېمزب انتشیوخو درب دهاوخ ترس ءو و دینازوس دهاوخ
 دماوخ نوریب یتعالسب انا زاو دزاس سبلع دوخ ةماجب ارتتشیوخ هکینابش لغم

 یانهناخو تسکش دهاوخ تسارصم نیبزرد هک ارسش تیب یاهلاتتو ۲ تفر
 ے

 1 جت 3

 ماد انچ باب

2 a 1 2 چپ هبز 

۶۹ ۶ 

 ا ٥ ههب ےک 9 ایمراهب 2 PEE نامزو کونو

 ٤ RE NE ۹ء
 یک شربس یاعو م رور نم هد اریئالب" ا اش دیامرفیم ناچ لتئارسا ۱ یادخ

 ع

 رک یتصعساد اار رد ره ۳ ع بارخ زورما تكا IEEE و RÈ درا و اده

+ 
 تندیلازولب رز هتفر کنيا ۳ اد مست شد رت دود

 را n دوز مصو مادر اد عیج نمو * دندو

 ناسا × دیر و ایم لمعب م راد رش نازا هک ارتساججر نیا | منک هد دون لاسرا

 اد کارو دیا کز دوخ تی ار رو نیک دندیشن

 یاههچرکو ادوهب یاهرهثربو هر نم بضغ و مح نیرب يربانب ٭ دننازوسن روخم ريغ

 سپ + تسا هیدرک ناریوو بارخ زورما لغم اھت هک دیدرک هتخورفا متشروآ

 ار مظع ترارش نیا ارج اشرفی کر ل ایا اسا یادخ تویابص یادخ هوهب لاح

 نایمزا هراوخ ریشو لفطو نزو درم زا ارنتشیوخ ات دیزواب دراو دوخ ناجرب

 هکر صم نیمزرد هکآریز + دیراذکن یقاب ۂیفب دوخ یارب زاو دیزاس عطتنم ادوهب



 44. یبن ءایمرا باتک ۳۸

 یاتسد لاعاهب | ا دتا نینازوس روخم ريغ نایادخ یارب دیاهتفر تنوکس یارب انا

 دروم نیمز یاهتمآ مات نایمرد اشو مزاس عطتنم | راش نم ات دیروآیم نایت دوج

 ترارشو ادوهب اا ترارشو دوخ ناردپ ترارش ی ٭ دیوشب راعو تنا 3

 یاههچوکو ادوهی نیمزرد هک ارشیوخ نانز ترارشو دوخ تزاردو ناشیا نانز

 دناهتشکن ناسرتو كشن عضاوتم زورما اتو + دیاهدرک شومارف دیدروآ وا لب ملشروا 1

 كلاس ماهتشاذک اش ناردپ روضعو اش روضح هک نم ضیارفو تعیرشبو
N 0۱۱ ی ا یادت دوبی هوهیا وی  

 نتفر ها ارادوهپ ٌهیقب و × مک كاله ارادوهی یا ات مادرکیم البب اشرب اردوخ ۳

 رصم نامزرد ناشیا عیج ات تفرک ماوخ دناهدوفن تیز وب توس

 طح و ریشمشب كرزبو دروخ زاو داتفا دنهاوخ طن و ریذسشب ناشیاو دنوش كاله

 + دیدرک دنهاوخ راعو تنماو تشهدو نیرفن درومو درم دنهاوخ نش فلت .

 دیناسر مماوخ تبونع ابوو طحتو ریذم+ دنوش نکاس رصم نیمزرد کیناابو ۳

 اشارد هتفر رصم نیمزب کادو فیر اق × مدیناسر تبوقع ملشرواب هکنانچ 6

 هک ادوهن نیمزب اتدنام دهاونن ینابو تفای دهاوخن یصالخ یدک ا دنریذپ تنرکس

 یدحا ا دز ا ا دش دنهاوخ اجنارد ندش نکاسو نتشکرب قاتشم ناشیا

faدندوب ۹ ۱ کینادرم یا هاکنا × درک دهاونن تعجارم نابجان زا ریغ ناشیا ز ۱  

 اب دندوب رضاح هکینانز عیجو دننا زوسیم روخ ریغ نایادخ یارب ناشبا ن اتر ۹

 ایمرا باوجرد دو نکاس سورتفرد رصم نیمزرد کیناسک یاو ملظع یورک

 هکلب gE اب هکیمالکنیا ارد ارت ام × دنت |!

 روج نا "کلم یاربو دوم مهاوخ لع هتبلا دوش رداص ام ناهد زا هکیزیچرهب
 ناهاشداپو ام ناردپو ام دوخ هکنانچ تنر مهاوخ وا دهم ییحر يده تیناز

 نانزآ ن نایزنارد هک ریز م درکیم ملشروا یاههچوکو ادوهب یاهرهش رد ام ن ۳۹

1Aیارب : ارن دینازوس روخت هکینامز زا اما «مدیدیف ارالبو مدوبیم دنداعس روھ  

 مدشزیچ هه جاع مدون رد وا ةهجب ارینتخر یایاده نخبر و اما کت
 ةيدهو a نایسا کلم هم نوجو » مدیدرک كاله طو ریذشو 8ب

 ةيدهو مبتم وا هبینب اصرق شیوخ نارهوش عالطایب یب ی متر وا یب تیر



 15 2 یوم ایر کر

 هکیناسک ههو نانزو نادرم زا ارموق یا امرا سپ * مریم وأ ةهجب ینتخر ۲
 اش کاربر تم دنوادخ اب + تنک هدرک باطخ دندوب هداد ودب ارباوج نیا 1

 یاههچوکو ادوهب یاهرهش رد كلم لهاو اش نارورسو ناهاشداپو اش ناردیو

 کنادچ + تسا هدرکن روطخ وا رطانم او هدرواین دایپ دندینازوس ملش روا ۲

 تسناوتن کید دیدوب هدروآ لمب هکیاساجرو اش لامما ترارش ببسب دنوآدخ
 هکنانچ نیدرک نوکسمریغو تنعلو تشهد درومو ناربر اش نېمز اذهل ديان لمحت

 دنوآدخ لوب تیزرو هاک دنوآدنخمو دیدینازوس روخب هکنوچ + تسا كش زورا ۲۳
 غم الب نیا نیربانب دیدوفن گل ولس وا تاد اهشو ضبارفو تعیرشیو ددا تشکر

 "امت کا تفک ن نانز عمجیو موق "یامب ایمراو ب تسا نش دراو اشرب زورمآ ۶

 یاذدخ تویابص هر دی ونشب اردنوادخ مالک دیتسه رصم نبمزرد هک ادوهب ٥

 یاهتسد اب ھو دانیم لکت دوخ ناهد اب م اش نانزو اش دیوکیم نینچ لیئارس ۱

 یارب روخنو دون محاوخ افو هتبلا مدرک 5 اریاهرذن دوکو دیروآیم اجب و

 یاهرذن سپ عار مهاوخ وا یارب تخمر یایادهو دینازوس مبهاوخ نايا کلم

 ئات یا نیربانب *دومن دیهاوخ افو اردوخ یاهرذنو درک دیهاوخ راوتسا اردوخ ۲
 دیوکیم دنوآدخ كنيا دیونشب اردنوآدخ مالک دیتسه نکاسررصم نیمزرد هک ًادوپب

 ارو را کیم ناهدپ رکید راب : نم ما هک مدروخ مق دوخ مظع مسا نم

 تلا چک یسک هوهب دنوادخ تایی تنک دنهازخن دش ده ا رخت هدر ا ۷

 نر درب نام چ ۵ E دوب ماوخ بقارم یدبب ناشیارب نم

 اهر ریشسشزا یلیلق ددع نکیل ٭دنوش م اع هش كاله طق و ریشمشب دنشابیمارضم ۸

 ههجب کا Ri هیفب یاعو دون دنهاوخ تعجارم ادوهب نیمزب رصم نبمز زا هتفأی

 ناشیاو نمزا کلی مادک مالک هک تسناد دنهاوخ دناهتثر رصم نیمزرد بنا تنوکس

 اارد نم هک امش یارب ا نیا دیوکیم دنوآدخو +دش دهاوخ راوتسا ٩

 دهاوخ راوتسا یدبب هتبلا اش ةرابرد نم مالک هک دینادب ات دیناسر م هاوخ توقع اشب

 نت تب رپ شد حس روبه کس ۴
 ارادوهب هاشداپًایقدص هکانچ درک ماوخ مل ملست دنراد وا ناج دصق هکیناتآ تسدبو

 FEE تشادیم وا ناج دصق هک لباب هادا ردو ی ایکو
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 مر لهچ باب

 ) راس 015002 ینفک مدرک بیات ابری انب کل ور ابب ی ایا ,هکیمالک

 ې تشون راموطرد ادوهب هاشداپ ایشوی نب مقايرهب مراهچ لاسرد ایمرا نامد زا

 م 2کاد مبل ام رج یک لار هعاخ ةو كوزا یا
 اروا + مابی تحارتساو ماتش هتسخ ندینک هلانز زا « تسا هدوزفآ مخ نم دردرب

 یخ ناو تخاس ماوخ مده مادرانه دیایرفیم ندچ نوا وکب نینچ

 یارب كرزب یاهز اا ج کک ک مهاوخ هرو او نیا" لغ / زعی مادون

 البرشب “یارب نم كنيا دیوکیم دنوآدخ اریز اهم بلاط اراهنا م یبلطیم نتشیوخ

 + دیشخم مهاوخ تمینغب وتب ارتناج یورب هکیاجرهرد اما دیناسر ماوخ

 و لهچ باب

 TE ءرابرد دک دش اس یبن : ءایمراهب کا هرابرد دنوادخ دخ مالک

 ارناشیا لیاب اه ایصرکوینو دندوب کک تارف رهن دزن هک وکن نوعرف

 ازش × داد تسکش ادوهب هاشداپ ایشوب نب ميقايوهب مراهج لاسرد

 دیوش راوسو دنا ارنابسا ناراوس یا + دیآ كيدزن كنج یلبو دیکرضاح ۽
 دنوادخ + دیشوېب اراههرزو دیهد لثیص اراهنین ه دیتسیاب دوخ یاهدرخ ابو
 دروخ ناشیا ناعاجنو دندرکیمرب بقعب نش ناساره هک میییم ارناشیا ارچ دیوکیم

 زټ + دشابم فرط رهزا فوخ هکاریز دنرکنیف بقعبو لکااب نش

 دنزفلیم تارف رهن راکب لاش فرطب ه دنب این اهر نارو واز وزو دکن رارف ناور

 شیاهرهن لثم وا یاهباو دنکیم نالیس لین دور دننام هک تسک نیا + دنتفایمو
 اهرهن لثم شیاهبا شش ا5ک نایت ادو دننام رصم چ دد رکيم مطالتم

 ۵ ارشناکاسو رهشو اب مهاوخ | ارنیمز هدرک نالیس نم دب ایت ء هتشک مطالتم

 نورين ناعاڃتو دیرباز یو دٌیارب ناهناهقا + تخاس ماوخ كاله

 دیرکیم ارناک هک ء نایدول یاو دیتسه نردرس هک توفو شخ لما یا هدنورب

 نانشدزا هک دشابیم تویابص ءوهب دنوادخ ماقتنا زور زورنا زا هکاریز + دیشکیم و 1
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 O رب تا اوت

 ۱۷ داع ا اک

 دک بشم ناضانوخ زا داس وش یدک اله ریشمش سپ « درکب مانتا دوخ

 یاب یا *دراد یعذ تارف رهن دزن لاش نیمزرد تویاص هرب دنوادخ اریز

 وت یارب «یرببم راکب ثبع اردأیز یانامر ی ترک ناو یارب دهم رصم رتخد

 هکاربز تسا كش رپ وت “لان زا ناهجو دنونشیم ارت اوسر اهن × تسین جالع

 2 ارد تن مدت کللاکپا + نتفایم اب ناشیا یود رهو دزفلیم عاجرب عاج

 + تشک یبن ءایمراهب رصم نیمز بس ول لب هات هاو سرا وتو

 کپ « دیهد عالطا سین و هه دنا مالعا لدو دذیهد ربخ رص

 تس هدیک كاا عاری یک دا دیوش ابرب

 نکا ارناشیا دنوآدخ اریز داتسیا دنناوتیفو دنوشیم هکنا ریزب ارچ تاروآروز
 را دنیوکیمو «دتفایم رکی گیرب ناشیاو تسا نینازغل اریرایسب + تسا هتخاس

 «اشداب نوعرف اجنارد + مدرکرب یر
 رقم

 وهي وا ۾ ان کد اسد ای رز تا هحادد کیی ا رور ا کا اه ورصم

ESداماو ل ناي 5 واقول زا دیک شش اتم  

 باپسا یتسه نکاس (تیمارد) هکر صم رتخد یا دما دهاوخ ابرد دزن لمرک
 نیدرک نوکسم ریغو هخوسو ناریو فوت هکاربز زاس ایم دوخ یزرب ارطو یالج

 کرافت فرط نا قک الهام ا یضم هرکه ایی 2

 کاریز دنشابیم یراورپ یاههلاسوک لثم شنایم نزد 2 | غرك دزب نایهاپس ب دیایمو

 تد ناشیا تک اله زور هکنوچ هو دنکس رارف مهاب هتفات ورزین ناشیا

 E ابرها کاسیو دار ارام تم را هز 3 ۷ کا هر ناشیارپ ناشیا تبوتع 11

 روا | لکنج هک دیوکیم دنوآدخ + دنیای وارب نارب بوچ لثم اعربت ايو دنمارم

 دح او دايز ز اهم ز 3 ن کرد اریژ خام یاو

 1۳۹ * تسا نیدرک ملت یلاش موق تسدب نش لح رصم رتخد × دننوزفا هرامش

 شنایادخو رصمو نوعرفو ون نومارب نم كنا دیوخیم لیئارسا یادخ توبابص

 9 توقع دنراد لگوت یورب ب کیان نوعرفرب ینعی شناهاشداپ و

 تسدب مت 6 اشيا ناج دصق کیان |, اتمسشپ افا هک ادیت دنوآدخو ۲۷

 مایا ۳" ازا دعبو درک ماوخ ملست شناکدنب تمسدب و لپاب هاشدای فتح کام
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 4۸ و +۷ یبن ءایمرا باتک ۱۱۳۳

 ناساره لیئارسا یاو سرتم بوقعی نم "تب یا ون اما ٭ دش دهاوخ نوکسم قباس ۷
 ماوخ باجت ناشیا ۳ نیمز زا ارت تیرذو رود یاجزا ارت نم كنيا اریز وشم
 × دین اسرت دهاوخن ارو | کو دو ته ارت ا ا کر وا تھ کب اد

 ما هچرکاو متسه وت اب نم هک اریز سرتم بوتعب نم تب « یا دیوکیم دن جواز ۸

PENT ASكاله لكلاب ارت نکیل مزاس كالم لکلاب ماهخاس هک ارپ  

 + تشاذک مهاوخن ازسیب رکره ارنو دون مهاوخ بیدأت فاصناهب ارت هکلب تخاس مهاوخن

 مته لهچ باب

 نوعرف هکناز ۱ لبق دش نوت یبن ءایمرا رب هک ناینیطسلف ةرابرد دنوآدخ مالک /

 E و دیوکیم نبج نوا × دز اسب بولغم اره ۳
O TESنانو 5  

 ناسا یاس یادصزا × دنیاڼیم لرلو نیمز کس عیجو دنروایمرب دایر

 یتسس بیسب ناردبو ۰ شیاهخرچ شروشو شیاههبارع یاغوغ زاو شرواروز

 عج تکاله یارب هکیزور ببسب + دنکیف انتعا شیوخ نادنزرفب دوخ یاهتسد ۽

 عططقنم نودیصو روص زا دناییم یقابک ارتنک ترصن ره هک دا ناینیطسلف

 دهاوخ كاله ۱۶ کر یر هیقب ینعی ناینیطسلف دنوآدش اریز تخاس دهاوخ

 «تسا نش كاله ناشیا یداو ٌهیقبو نولقشاو دناهتفک وم لیرب هزغ لها تخاس ٥
 3 ےہ

 یناوخن مارا ۳۰ نمش یا ها «دیشارخ ییاوخ اردوخ ندب کیت ٩

 SS مارا یف ا هک × وش م ان هتشکرب دوخ فالغب ه ترک ۷

 2 تسا هدومن نایعت جا ارتو هدومرف رومأم ایر ابرد لحاسربو ا دنوآدخ

 ی و لهچ باب

 رخ

 ۳۱ EO یی ناوت4ر اب ۱

 مدینمو اوسر باتو «تسا نیدرک راتفرکو لب ماتٌیرق «تسا نش بارخ
 دیئیب ء دندرک دب یاهریدقن کو یارب نوبتحرد كش لیاز بوم رغ × تسا هتشک ۲

 دش یهاوخ تکاس نییدم یازین وت هدشابن موق رکید ات مزاس عطقم ارواو



 NYT ۸ ین ءایمرا باتک

 تکالس هدوشیم عومس مانوروُزا هلان زاو ا دهاوخ بقاعن ا
 7 دایرف وا یار و ا دتسکش مم 3 + مظع “یک کن ۶

 تسکش یادص مانوروح یریزارس زاو ی یر تم رکاب تی وار ریز ه

 تخرد لتمو دیناهرب اردوخ یاهناجو دیزیرکب + دوشیم نینش نانشدزا نتفای

 یدومن کت شیوخ یاهو لاععاهب هک ةهعنلازا اریز ٭ دیشاب نابایرد رعرع

 دنهاوخ یریساهب مهاب شنارورسو نانهاک اب شومکو «دش یاوخ راتفرک زی وت

 تفای دهاوخت نمد چو دن دهاوخ اهرهش هم ننک تراغو *تفر ۸
 كاله یراره لهاو دش دنهاوخ فلت یداو لها دنوآدخ نامرف بسحربو

 بارخ شیاهرهشو دزیرکب هدوم زاورپ ات دیهدب باومهب اهلاب ۰+ دیدرکدنماوخ ٩
 دام لع تلفغ اب اردنوآدخ ر اک کنمکرگاب در رھن اک دغ دفا رج وو 1
 داوخ زا ا و اچ و اھ وی و رک ا

eیریساهبو دشن هخر فرظب فرظزاو تسا هتسشن دوخ یاهدرد ربو هدوب  

 + تسا هتفاین ریبغت وا یئوبشوخو تسا ثنام وارد ی زا ه تسا هتفرن

 اروا هک مت ع ناکدنزیر نم هک دیایم اهزور دیرکیم دنوآدخ كنيا نیریاتب

 ا ۱ باوم اومو + دوف دنهاوخ هراپ ارشیاکشم درک یلاخ اروا فورظو دنزیرب
 ننمرش دوب ناشیا داټعا هک لی تییزا لیئارسا نادناخ هکنانچ دش دهاوخ ندمرش

 ٭ مشابیم كنج یارب یوق نرادرمو ناعاجت ام هک دیئوکیم هنوکچ +دناهش

 د خب و ناوک دیم کا ےک یاو وود ۶ ا

 تکاله ندیسر + دیوکیم ارنب یا دشابیم توبابص هوهب یا مان هک هاشدای هدنیايم ۱۳
 شنارو اج عیج کا ی أغ هجره یدوزب وا یالبو تسا لب دن نام ۷

 یتسدبوچو تّوق یاصع دیتوکب هدیرک میام یو یارب دینادیم اروا مان هکیناکشو

 میشه هک سر( تیلیمارد) هک نوید حد او تا ورک هتکش هک ی ۸

 وترب بوم لنک تراغ هکاریز نیشنب كشخ یاج ردو یا دورف دوخ لالجزا
 ته قکاس نخووعرد هک وت ها گرام دوبی زی یا متر

 * تسا نش هچ هک وکبو سرپب نایجانو نابرارفزاو نک هاکنو تسیاب هار رسب

 نونرآرد دیوار دایرفو ولو سپ تسا هتفای تسکش هکاریز نش لج باوم ۳

۲ 

۳ 

 ص ےس

۹ 
 ےس
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 هم ص وح

iiتو 9 خیر € بد 2 ترس نوبدربو هان هصهب ر  
 و و

 3 ست نیز 3 دیب یر نر ون هرصبو تویرقربو نوه تيو لوماج 3

 سو سس

 روت بوت دوخ و ی هک ی IR زن

 نایمرد وا ایاو دوبن کیم وت یارب لیئارس ابا ٭ دش دهارخ هکیضم زین واو ٣

 اردوخ رس یتنکیم نخ وا ۀرابرد هک تقو ره هکیدحب دش تفای نادزد

 لثیو دوش نکاس درد درک ك رت اراهرهش باوم ناکاس یا + یدین ابنجم ۸
 یرایسبو فا وورش + دز اسیم هراغم هنهد راکرد اردوخ اياك دعا ةلخأف ۶

 دی کیم دنوآدخ E EE ار تک اتح و ب لا لک

 تاب دو ات × دیانرب يه امازا هکار بوت تی رو وا شخ ۲

 نادرم یارب هدروآ م مهاوخرب دایرف باوم " یام ةهج و درک اوخ لول بازم

 ماوخ ریزعی ي ةيرکپ هم وک یا وت یارب ٭دش دهاوخ س مان سراحریق ۲

 هه ویمرپ ه لیسر ب ةچأي ردبو دوب هتشذک ایردزا وت ANG جای رک

 نببزو اهناتسبز 1 جاهتباو یداش + تسا درو وج ننک تراغ تیاهروکلأو 7

 ا را رکو منخاس ENT ا ار هوم

Pkزاوا نوش دایرفب × تسل , 7 > یادص یامداش یادص 2  

 هک اریز قتل منو انرتوصزاو هد کب ها سا فا

oیاپناکمرد کار یانآ نم دیرکیم دنوآدخو + تسا هش هبارخ زی مرت یا  

 ماوخ دوبان باومزا دننأزوسبم روم دوخ تر یاربو دننارذکیم ینابرق ذنب

 نادرم ةهجم نم لدو کی ادص یأن شم باوم ةهج نم لد اذهل داد درک ۲۲

 ۲ تسا مش فلت دندرن لیصحت هکیلود هکنوچ 5 رم ادص یان لثم سراح ریق

 رک ره ربو كیشارخ اهتسد هو تسا وش تیشارت ا هتشکو ست رسرهو ۷
 2 تسا م ام شیاههچوک میج ردو بیا یا تشپ ةهرب ٭ تسا سالپ ۸

 ناشیاو نش دونم هنوکچ + ماهتسکش دنسپان فرظ لنم ارب بام دیوکیم دنوآدخ ٩
 یاب بآ و ی بتا 3اد کهاز رکج باونو هاهکیم لول



 ۱۱۳۰ 44 یبن هایمرا بیاتک

 دیزکیم نینچ دنوآدخ اریز چ تسا لش سرت ثعابو هکعم دوخ نارواجم عیج

 × دون دهاوخ ناب باویرب ارشیرخ یاهلابو درک داوخ زاورب باتع لش وا
 لد شزو و ناز باوم ناعاجش لدو ء نشر بحت شیاههعلقو راتف ادرک ن شیاهرهش 4۱
 دوب دهارخن موق رکید تش بارخ باومو × دش دهاوخ دشاب هتشاد هز درد هکینز ۳

E 
 داتفا دهاوخ ی کا اک یور شبب مادو ناحو 43

 لاس هک تسا هدومرف دنوآدخ اریز دش دهاوخ ماد راتفرک دار ضحزا هکناو
 24 رد نش باتی نایرارف هدروآ ما بو ناسا لی 11

 جوج نما نوري نوح نایمزا رانو نویشحزا شت Os دناهداتسیا نوبشخ
 موف ا یا وترب یاو +دینازوس دهاوخ ارن :ازکنا هنتف رس يقرفو سس

 راضرک نطو یالجم تناراخدو یربساب تنارسب کاریز دنادش كاله شوک
 هدروآ ما دنر ر ا رد هک دیوکیم دنوادخ نک کیل + دنانیدرک ۷

 تا ا هر ابرد مکح

 مغو لهچ باب

 اروا 2 درادن نارسپ لیئاوسا ایا دیوکبم نینج دنوآدخ «نوع یب ۂرابرد |

 نکاس شیاهرهش رد وا موقو هدروآ فرصت | ارداج کم ارچ سپ تسین یثراو
 کلک همت هک دادس کینو ۲

 ءدش دهاوخ رک شب شتاهدو تشک دهاوخ ناریو لتو دیناونش * مهاوخ

 یا رب دروآ دهاوخ فرصا اون ون ناقص لی ما یر تك ؟

 دیروآرب دایرف ر تاهد یا هتسا نشبارخ یاع هکآ کاریز نک < لولو نوبتح
 نانهاک اب م تاب ی وح سعاع شا اهر اضح ونو دیریکرام تیوب الو

 یاپیداو E چ دترم راخد یا + دنوریم یریساه 1 دوخ نار وقت +

 هک ت سک (ینوکیمو) یئانیم لکوت E اکا « ییاغیم زا دوخ زو
oتنارو اج عيجزا م تویابص ا دنوادخ كنا +« دما دناوت نم دزن  

 یکو دش دهاوخ نکارپ دوخ کرر شپ اشزا 8 رهو دروآ ماوخ وترب فوخ



 43 ین ایمزایناتک ۱۳

 اریسا نیازا دعب دیوکیم دنوآدخ نکیل چ ديان عج ارن :اکدک رب هک دوب دهاوخخ 1

 ۳ ا هوه ا هرابرد درو وا ماوخزاب ارنومع یب ۷
 دوبان ناشیا تکحو د لیاز نایبعفزا تروشم یاو تسین نامهنرد تکی کید

 ۱ OTE ا تسا نیدرک ۸

 دزن نانیچ روکنارکا + دروآ مماوخ وارب اربو تبوتع نازو وسیع یالب هک ریز 1

 ES دنراذکین اراههشوب وخ یضعب ا دنیا وت

 مانینادرک ف وشکم اروا خم یاهاجو هنخاس هنهرب اروسیع نم اما + دنیانیف تراغ

 دناوش كاله شن اه )رار ود وا اضریفاک اھت وتن ارنتشیوخ هک

 اوج هاکن ننز ارناشبا نمو نک كرت اردوخ نامبتی ٭ تسا ںیدرک دوبان شدوخو ١
 ا ج لنیامنب ت نمرب تنانز جز 11

۰ 

 مد ا ا یا ٤

 كنج یاربو دیروآ مو مر دیوش عج (دی وکیم) نش هداتسرف اهنسا درن

 ماوخ راوخ مدرم نایمردو ها نیرتکچوک ارت نسم ناه هکاریز +دیزیخرب

 وت تبيه هتف رک اراهات ٰیدنلبو یتسه درک اش یاهفاکشرد هک یا دیتا ۹

 راش ۳ ناب باتع رب هک زا اد کتک نشد کو

SERS ASA ۷دهاوخ بحت لع مودآو و مهاوخ  

E EEO 

 هاو او اما رواج یاهرهشو رمو مودس هکنانچ دیوکیم دنوادخ د:دز ۸
 دهاوخن اوأم نارد مدا ینبزا یدحاو دش دهاوخن نکاس اجنارد یک نانچش تسا
 هکاریز « دما دهاوخرب عینم نکسم ناب ناب ندرا نایفطزا ریش لثم وا كنا 5

 "اریز ۰ مراکب نارب اروا هک يکرب نآ تشکر او ماوخ از رد او

LISEروضح هکینابش ن اتو دا هک ایحب ۱ سم ست  

 تشا هدوم دا "هرابرد هڪ | ارد واخ تروشم نیربانب × داتسبا a نم 2

1 

۹ arn 



YY ایناز 

 ناریغص ناشیا هتبلا هدیونشب تسا هدوبرف نامبت نانکاس هرابرد هک اروا یاهریدتنو

 دعاوخ بارخ ناشیا یارب ارنانیا نکسم هبارهو دوبر دنهاوخ ارهلک

 رخب ات ناشیا دایرف زاواو دیدرک لزازتم نیمز ناشیا نداتفا یادصزا ٭ تخاس ۱
 ارشیوخ یاهلابو دنکیم زاورپ نمارب باتع لثم وا كنيا + دش عومسم مزاق 11

 دوو مت دا مودآ ناعاعت لدو دیازیم نهپ کشی

 ريخ هکآریز ز دنادیدرک لی دان راو تاج «یقثمد "هرابرد / × دش دهاوخ ۳۳

Eê EEN r4۳۳ × دوش 1 ناتو تسا بارطضا ا  

 × تسا شن كورتم نم جاهتبا هی قو رومان رهش هنوکج * تسا هتفرک دیازیم هکینز لثم اروا اهدردو ۹ «تسا هتفرکرد اروا هزراو هدا رارفب ور دش فیعض

 نادرم ٌههو دانفا دنهاوخ و ۱ رب دیک فن

 مو تحت یاهراصحرد شنا نمو + دش ا كاله زورتاردوا کنج ۷

 روصاح كلامو راديق * رابرد دینازوس دهاوخ ارددهنپ یاهرصقو تخورفآ ۳۸

 و E RE ET اا لباب هاشداپ رصر بن ک

 ارناشیا یاههلکو اههمیخ ٭ دیا جارات ارقرشم ینبو نو موه رادبق ربو ٩

 دنهاوخ نتشیوخ یارب ارناشیا نارتشو بابسا ئاو اههدرپ «تفرک دنهاوخ
 هچره ئدوزب ا دیزیرکب * فرط رهزا فوخ هک داد دنهاوخ ادن ناشیاربو درب ۳

 دنوادخ اریز رک کاوو ینیع یاهیاج دا وضخ کا هدیاف رارف رتمأق
 عر

 ءدومن یریپدټ اش فالنعو هدرک یزوشم اش دضب لباب ها شد ابر رک کیو

 دنآنکاس تینمارد هک نئطم تساربو دیزیخرب هک تسا هدومرف دنوآدخ + تسا ۴۱

 ا کام ناکاو خا اهدنب تشپ هنو اهزاورد هن ارن اشنا روا موج

 دش دهاوخ تراغ ناشیا یشاوم رکو جارات ناشیا نارتش هک دیوکیم دنوآدخ 1

 تخاس ماوخ نکارپ دایره یوسب دنشارتیم اردوخ یوم یاش شرک هک اریت ناو

 اهل اغش نکسم روصاحو و وا ماوخ نانیا فرط رهزا ارناشیا تک الهو ان

 ییزا یدحاو دیدرک دهاوخن یکاس نارد یک هکیذجب دش دهاوخ یدبا ةابوو

 یبن ءامزارب هک مالی هراب رد دنوآدخ مالک × دیزک هاو اوأم نارد مدا ۶

oتنک نش ل زان ادوهب هاشداپ ایئدص جم  × e۳۵  



  YAیبن ءایمرا باتک .6

 ا کج ی تّوق e دی

 و ۳۹ دزن 9 ی ایم 2 خان او

 دنراد ناثیا ن هاچ ادد اکیانآ وج نا نا وضو مالیع لهاو ۷

 اوشیوخ مشخ تدح ینعی الب ناشیارب هک دیوکیم دنوآدخو ه تخاس ماوخ شّوشم
 كاله لكلاب ارن اشیا ات داتسرف ماوخ ناشیا بتعرد !رریششو درو مهاوخ دراو

 هاشداپو 9 2 اپرب سو ی رک يم تی دو ۳۸

  eدرو 8 زاب ×

 ۱ مهاجنب باب

Eچ تنک یبن ءایمرا هطساوب نایادلک نیبزو ویا دنوآدخ  

 هدیرادم ینختو دامن مالعا هتشارفارب سو ام مالعاو رابخا ا ناک ا

 مانصاو نش دروخ كدورم «تسا نیدرک ل لیبو هش راتفرک یاب هک دئوکب

 دیایم وارب لاش فرطزا نا گاز + تسا تیدرک هتنکش شیاهتبو اوسر وا ۳
 ناسنا | هو دش دهاوخن نکاس ن اد OEE دهارخ ناریو ارشنيمزو

eنابزنآردو مایا نارد هک دیوکیم دنوادخ * تفر دنهاوخ هدرکر ارف ماپ  
 و

 رھيو دما دنهاوخ ناک هیړک نانیا 3 دنهاوخ ماب ادوبم یو ل ایئارس

o}ارن ۳1 هاو هدأت نویهیص یوس اردوخ یاهیورو د دییلط دنهاوخ | ۱ اردوخ یاد  

 دنوادخم دوشن شومارف هک یدبا دهمبو دیایب تنگ دنهاوخو دیسرپ دنهاوخ

j 

 هارمک ارناشیا ناشیا نانابش و دندوب E + موش قصلم ٩
  دندرک شومارف اردوخ هاکیارآ ۱ هتفر لتهب 8 ۳ و ا هراوا | اهوکر رد

 هکاریز مرادن هاک هک دنتنکیم ناشیا نانشدو درو ارناشیا تفایی ارن اشیا کره ۷

 سس ات ناردپ 04۱ کوب ار تم هک همی

 یور شپ رن یاهزب دننامو e نور ناینادلک ندمز ز و اک اب ۱ نایمزا ۸

 یه 0 a a چ كی وز 7



 ۱۱۷۹ اک

 امازا کی هک ننک ك اله رابج یاهریت لثم ناشیا یاهریت هدش دهاوخ راتفرک
 رهو دش دنهاوخ جاران ناینادلک هک دیرکی دنوآدخ دنوآدخ *دوب دهاوخ ددرکنرب یلاخ

 ا اکدنک تراغ یا اش اریز × تشک دهاوخ ریس دیان تراغ ارناشیا هک ۷

 سهام تور اب ارنمرخ هک هلاسوک دننامو دیدرک دجوو یداش نم

 اش تلاوو دش دهاوخ لج رایسب اش ردام و ياا اروز نابسا دنن امو ۲
 دهاوخ هبرعو خج وانا ا

 کا ناربو لکلاب هک ایل دا فنگ متون دخ مشخ ببسپ * دش ۳

 عیج یا + دز دهاوخرریفص شیایالب م ام ةه نش ریقم دیا روبع لبابز زا هک رهو ۱

 غیردو دیزادنیب وارب اهریت دین نارا تا فز ارو زا دلیک اردنا

 هکنوچ دینز سن وارب فرط رهزا ٭تسا تیزرو هانک دنوآدخم اریز دانم اد
 تسا نش مدهنم شیاهراویدو هداتفا شیاهراصح «تسا هدوف میلست ارنتشیوخ

 هدون لع وا هکیروطبو دیریکب ماقتنا وازا سپ «تسا دنوآدخ ماقتا نیا هک ارز

 نامزرد ارساد هک ا نارکزرب لیابزاو ٭دیئان لع وا اب نانه تسا 7

 هجوت دوخ موق یوسب سکره ا ت سرت زا و دیزام عطقنم دنربیم راکب ورد

 « دیدرک نکارپ دنفسوک لثم لیارسا دزیرکب شیوخ نیمزب ںکر ھو دیا ۷

 کیت نیارخاو درو ر ۱ اا | هاشداپ لّوا ءدندرک بقاعت اروا ناریش

 لیئارسا یادخ توبابص هوهب نیربانب * درک دروخ اروا یاهناوختسا لباب هاشداپ

 ۳ هد رب وخ تبوقع وا نیمزربو لباب هاشداپرب نم كنيا ۳ نوچ

 ۰ ےھ

 « ےس ۸

 ردو ۳ مهاوخ زاب شدوخ عنرف ارا او < دنا گنوا ۱ هاشداپرپ رب ؟

 جی ناج داهجو مارفا ناتسهوکر بو دیرچ دهاوخ ناشابو لبرک
 9 تسج دنهاوخ ارایئارسا ن ایصع نامزنا ردو مایا ناردهک دیوکیم دنوآدخ در دن شرب

 2 اوخ مراذکیم اب کا ری اریز دش دهاوخ ادا ارادوم هاک و رب دوم

 E 1 ه دون راک ی ینعی یاب ؛ مانارم نیمزرب + دیزرمآ 1

 داماد دم هر قفأومد ع اله لكلاب هدون بقاعت ارناشیاو ۳

 هنوکچ ناهیج مات لابوک ۲ تمسا نیمزرد رخ كنج ز زاو ۹3 چ ان لمع مم 1

 لباب یا * تسا هیدرک نار رد و هک نایمرد لبابو وغ کو كیرب ۳



 . NAین ءایمرا باتک .0

 ةنشک ریخت نش تفای «یرادن عالطا نش راتفرکز ین وتو مدرتسک ماد وت یاریزا

Toهسا دنوآدخ × یدو همصاخم دنوآدخ أب هکنوچ  oمشخ سا هدوشک اردوخ  

 یراکن ایادلک نیمز اب تویابص هوهب دنوادخ اریز تسا هدروآ نوریب ارشیوخ

 یاههدوت لثم اروا دیناشکب اروا یاهرابماو دیایب فارطا مزا وارب ٭ دراد ۲

 هناخ خالسب ارشناواک ةه دنا یاب وازا یزیچو دیزاس كاله لکااب ۾ هتشابنا ۷

 ناشیا تبوتع نامزو ناشیا مج هکاریز ناشیارب یاو «دینکب هدروآ دورف

 هوهب  مانتناز | هک دوشیم عومسم لباب نیمززا ناکتفای تاجنو نایرارف زاو رب

 عج لباب دضب ارن ازادناریت ٭ دنیانیم ر ابخا نویهصرد وا لکیه ماقتاو ام یادخ ٩

 بت ااو کا a یا هدیک

 تا ترک ها ره ةباطمو ا EE واهر

 چ * تسا هدوف ربکت لیارسا سودق دضبو دنوادخ دضب هکاریز دا ۰
 شک نادرف عیجو داتفا دنهارخ شیاههچوک رد شناناوج اکشن

 وک کا تی کک تراب رھ دوا دخ كنا دش دنهاوخ كاله زورنا رد ۲۱

 ناو +تسا هنر ماسرب تبوقع وتب هکینامزووت موي هکاربز متسه مه وب دضرب ۲
 شیاهرپشرد شاو دینازیخرب دهاوخم اروا ی کو داتفا دهاوخ هدروخ شزفل ربکتم

 بساط یدو روداو ار اما اوج هرات هک تنخورفا مهاوخ ۲

 ay اشیا هکینانآ ةهو دندش مولظم هاب ادوهب ینبو لیتارسا ینب دی ی

 هک اشیا لو اما ن اعم ابا نانبا ندرک اهرزاو دنرادیم هاکن کح ارناشیا ۶

 داد دهاوخ ماجنا هتبلا ارناشیا توعدو انا یار O هی وا ما

 دنوآدخ بتخاس دهاوخ مارایب ارلباب نانکاسو دیش دهاوخ یارا اراییزو 0

 × شنامبکحو شنارورسو لباب نانکاس ربو تسا نایناداکرب یریشش دیوکیم
 تک ا یدو دک دنهارخ قجاو تسا نابذاکرب یتش

 یا ربو دشابم شیاههبارع ربو شنابسارب یریشش *دش دنهاوخ شوشمو. ۷
 شیاههنازخرب یریشش هدش دنهاوخ نانز لئمو دنتسه شنایمرد هک فادخم قولعا

 E تلقعر شان یشیالزپ لانکیح Saa تبزاغو تا۸

 اب ارحص شوحو نیربانب +دنادش هناوید مانصا ربو تسا اھت نیمز نآ هکاریز ٩



 ۱۱۸۱ ةا ینا دایر باتک

 نازا دعبو تشاد دهاوخ تنوکس نارد غرم رتشو دش دنهاوخ نکاس ناکرک
 دیوکیم دنوآدخ × دیدرک دهاوخخ روم لسن دعب السنو دش دهاوغ رخ نوکسم دبابات &

 یک نانچه تخاس نرکزاو اراه مارواج یاهرهشو هروغو مود ادخ هکنانچ

 یوق كنبا + دیزک دهاوخ اوام نارد مدا ینبزا یدحاو دش دهاوخن نکاس انآ 3
 دنهاوخ هنفگنارب ناهج یاهنارکزا رایسب ناهاشدابو مظع یتما او دنبایم ناش فرطوا

 دنهاوخن خرتو دنتسه هشپ متس ناشي ۱ «تفرک دنهاوخ نیو ناک ناشیا + دش ۳

 وتجد یا وترباربرد نش راوس نابسا ربو تسا ابرد شروش لثم ناشیاز زاوآ ا
 دیش اا ا هاشداپ × دوغ دنهاوخ یئارآ فص یکنج نادرم لش لپاب ۳

 ره تسا هتفرکرد تیام هکینز خم دارا دردو لاو REET AE ندو

 AEA نم کی دا دهاخرب جیم کم ادا زاریش لثموا كنا ٤

 تنسک ریز ناک نارب اروا دوو که نا هدنار ماوخ اار | هظحمرد

 دناوت نم روضع هکبنایشنآ تسیکو درواب هک اعم ارم هک تسیکو دشاب نم لثم هک

 اروا یاهریدنتو تسا هدر لباب هرابرد هک اردنوادخ تروفم نیربانب دودا 40

 دنهاوخ ارهلک ناریفص ناشیا هتبلا هدیونشب تسا هدومرف ناینادلک نیز ةرابرد هک

 ریطعت یادصزا *تخاس دهاوخ بارخ ناشیا یارب ارناشیا نکسم هنیارهو دوبر 47
 × دیدرکع وبس اه نابمرد نا زاواو دش لزلزتم نیمز لیاب

 کیو هاجنب باب

 ماکدننک تمواقم طسو نانکاسربو لیابرب نم كنيا دیزکیم نینچ دنوآدخ ۱

 دنهاوخ ارناو داتسرف هاوخ نابوک نمرخ لبابرب نمو بمان ایبرب كلهم یداب ۲
 EET ناشی کاریز تخاس دنهاوخ یلاخ ۱

 وج دشابیم رظفم شیوخ رپ هکتاربو زادناریرب زادناریت درک دنهاوخ هظاحا ۴

 كاله لكلاب رتا رکشل ما E متسرت نا ناناوج ربو هدزادنیب اردوخ

 + داتفا دنهاوخ درو نام رک 0 دوال £

 هچرکآ و شیوخ یادخزا ادوهیو لوو رسا هک اریز ص

 لراب نایمزا *تسا كش رپ دنادیزرو لیئارسا سودتب هکیهاکز ا ناشیا نیمز ˆ



 نیا هکاریز ۱۳ را هاکرد | ادابم ۷

 تسدرد لیاب چ دیناسر دهاوخ 1 تافاکم اد ناسا دنوادخ ماقتنا نامز ۷

 ناشر شبارش زا اهن دزاشیم تسم ارناهج ماع هک تسا الط ماج دنوآدخ
 یارب تسا عنش هتسکشو هداتفا نامیکانب لاب + دنانیدرک هناوید سا ةهخلازاو ۸

 هجناعم ارباب دبا افش دیاش هک دیرکب نا تحارج دهس ناسلب هدام هلو نآ ٩
 هکاریز مورب دوخ نیمزب امزا مادکر هو دیک تل رای سقز انش ما مدون
 فوتکم ارام تلادع Sz *تسا وش دلب كالفاهبو نیس اماساب نا یرواد
 ایا نویهصرد ارشیوخ یادخ ی لاعاو دئای سپ هتخاس دهاوخ

 ناه شداپ حور دنوادخ اریز دیرک تسدب اراهریب .و دیک زیت اراهرب ٭ مئا ۱
 نیا هکاریز هدزاس كاله ارنا ات ت تسا لپاب دضب al | هخکنارب ارناێدام

 ۳ دیزارفارب املع لباب یاهراصحرب + دشابیم وا لکیه مافتناو دنوآدخ ماقتا ۲

 دون دصق دنوآدخ اریز کا کز ارت هک سا

 وا یاہبارب CNT AR هتک لباب ن کا ةهرابرد هک ار هی[ مو ۱۳

 هوهب  تسا نیسر ون عمط تیاهنو وت تبقاع ء یشابیم رم لو
 تخاس مهاوخ ریل لغم نامدرمزا ارت نم هک تسا هدروخ مش دوخ تاذب تویابص

 ارنوکسم جرو تخاس دوخ توقب ارنیمز وا دز دنهاوخ كنابلک وتربو 0

 + دینارتسک دوخ لعبا رامنامساو « در راوتسا شیوخ تحجب ۹
 ارب ًاهقرب و کا نیمز یاصقا زا اهربا ۹ وقت ا اهبآ یاغوغ

 دن قو نام جی داد خام نوری کرم ا وا زد هاست ۷ 0 ۷

 نر هنر تب ب کاریز هدش دهاوخ ل دزاسیم یلاتن رهو دنرادن تفرعمو

 هکیزور رهبر دشابیم ضعم راکو لطاب اما دن یو سنت چه نا را ردو تسا غورد وا ۸

OI TI Tg TT ET 
 ماو کا کو تایم یاصع ENS ch تادوجوم “ هه ااا هکاریز

 سپ « یتسه كنج ساو لاپوک نم یارب وت + دشابیم توبابص هوهب وا ۰

 CAE + دون مهاوخ كاله ار كلام وت زاو تخاس مهاوخ دروخ اا وتزا ۲۱

 هر ساک اب مهاوخ دروخ ار شراوسو هبارع وت زاو ها ماوخ دروخ ارشراوسو



 HAT ها یبث ءایمرا باتک

 تخاس مهاوخ دروخ ارانطو رېپ وت زاو تخاس ماوخ دروخ ارنزو درم وت زاو ۲

 ممارخ دروخ ارشاهکو نابش ونزاو * تخاس مماوخ دروخ ارنیشودو ناوج وتزاو ۲
 ۱ بن را و «تخاس ماوخ زو ارشنا هاکو نارشیوخ وتزاو «تخاس

 زج ناين دک ناز هک خیجو نر کرک ا دواک دنوآدخو سو او ۲٤
 دنوادح كنيا دین اسر مهاوخ اشرظنرد دناهدرک نویهصب ناکا كب یا ۵

 تسدو «متسه و دف نم یز :زاسیم بارخ ارناهھج یی واق هک ب رخ هک یا دد یک

 هاا کلو دين اطلغ ماوخ اهضک یورزا ارت هدرکد وترب | زدوص

 کب تغرك دنهارخخ داب ةه ی ا هیواز ز رس ةهجب کف زاو + تخاس ۱

 دیزارفارب نیمزرد الع  ×دش یماوخ یدبا یبارخ وت هک دیوکیم دنوآدخ ۷
 نمو طارارا كلاصو دیز زاس رضاح وا دضبا اراهتما «دیزاوتب اهتما نایمرد انزکو

۱1 

 زنم اثم رنایساو هی اد نادری ه دیک عج یورب ارزاکشآو

 س

 4 2۹ نایدام ن هاهاشداپ هدیز نت یو دضب اراهتما ا ۳۸

 دعآرخ كاندردو لزلزتم ناهجو +اروا تنطلس نہمز لها یاو شنایلاو میجو ٩

 ناریو 7 نیمز ات دناییم تباث لباب ضب دنوادخ یاهرحف کاریز ه دش

 یاهذالم ردو دنرادیمرب رشد كنج زا ۰ ناعاجسو داد نکو 2

 هتخوس شیاهنکسمو دناهتنک نز لثم نش لباز ناشیا توربجو دننیشنیم شیوخ

 دهاوخ كيپ ربارب كپو دصاق ربارب دصاق +*تسا نش هتنکش شیاهدنب تشپو ۱
 راک اهن +× دش هتفرک فرط ره زا شرهش هک دهد ربخ اراباب هاشداپ ات دیود ۲

 ءوقب هکاریز . + دندبدرک برطضم یکنج نادرمو هاو یا اراهینو دش ۴
 شندیوک تقورد نیمرخ لثم لباب رتخد در کنم ناک لیئارسا یادخ توبابص

 یوم + دیسر دهاوخ ودب ورد تقو ینامز كدنازآ دعبو تسا نش ۶

 ارم اهدا لثم هتخاس یلاخ فرظ ارمو تس | هدرک فلتو هدروخ ارم لباب

 دعاوخ نویهص ةکاسو + تسا هدومن دورطم ارمو هدرکرپ نم سیافنزا اردوخ کش

 تنک دهاوخ ملشرواو دوش ورف لبابرب نش نم دسجربو نمرب هک ی لظ تفک

 كہا دیوکیم نینچ دنوآدخ نیربانب + دبا درا او ناینادلک نیمز نانکاسرب نم نوخ ۹

 هتخاس كشخ اروا رنو دیشک مهاوخ ارت مانتناو دیناسر مهاوخ ماجناهب ارت یوعد نم



  HAKیبن ءایمر ۱ باتک ٥١

 ضعمو تشهد لو افش نکسمو اهلتهب لیابو + دیناکشخ ماوخ ارشاهمشچ ۷

 دزکدنهاوخ شزخ ماب تر تل + دش دهاوخن نکاس ن نارد یدحا نش لّدیم ۸

 یارب دنوش مرک هکیماکنه دیوکیم دنوآدخو × دز دنهاوخ سعن ناکچ ریش دننامو ٩
 ییاد باوخم هدون دجو ات تخاس مهاوخ سعادت هدرک ایرب زن ناکا

 ورف سن یاهزبو اهچوقو اهرب لثم ارناشیاو ٭ دنوشن رادیب ن نازا هک دات م

 ه تسا ع نیدرکر حت ناهج ئات راناو نش راتفرک كشيش هنوکچ + درو وا ماوخ 4

 ت سل ماد ؛لیابرب ابرد * تسا هتثک ت شهد لع اهتما نابمرد لباب هنوکچ 3

 ا ی نر ود جارج شیاهرپش ا ر نشجاوم ۱

 × دکن ر تک را زا مدا ینبزا یدحاو دوشن نکاس ن ۳ یناسنا هکی هکینیمز ه هتک

 مهاوخ نوریب شناهدزا تسا نیملب هک ا رهچناو داد مهاوخ ازس لیابرد ارل ن نمو 4
 ةوج اف تجاوخ ی راصحو تفر دنهاوخن نآ تر EEE A وک

 دنوآدخ دخ منخ تدح زا اردوخ ناج مادکر هو 7 نوریب شنايم زا نم موق یا هم

 هکاریز عا چو عولس سم نیمزرد هک هزأو اوازاو دکور لدو فقط 3أ

 E BCE زا دعب لاس رد ردم د دک نا ناک

eشابا تلنیا ییرب انب دب ( دمارب دهارخر) کاج د دضب  eT 

 شنالوتتم میجو دش دعاوخ لج شنیمز “یانو دین اسر ر مارخ توقع لباب یاهتب

 دنهاوخ مت لیابرب دشاب انآرد هچ رهو نامزو ناسا اما × داتقا دنهاوخ شنارد ۸

 + دما دنهاوخن یارب اش فرط زا ناکدنک تراغ هک دیوکیم دنوآدخ اربز دوم

 ناهج يات نالوتقم نیچه تسا تش لّیارسا نالوتقم نداتفا ثعاب لیاب هکنأنج ٩

 دی اعم قو دی ورب دیاهدش راکتسر ریغمشزا کیناک یا  داتفا دنها رخ لیابرد 9.

 ۳ × فر TN هلشرواو دی شرک هفتم یی ای اردنوآادخو ها

 ۱2 ۰ رم تسا د ارام ری روا ناز يک
 ۳ كلا کارم دنوآدخ نیربانب +دناهش لخاد دنوادخ ٌهناخ یا اهسدقع ۳

 دنهارخ هلان ناحورجم شنیمز نما ردو دیناسر رم ناو چیو ناه هک دام

 ارش و توت ید هچرکاو دزارفارب ارنتشیوخ ناس ا لباب هچرکآ دب درک ۳

 a o a کی دی نی



Ao or ا ا e 

 ا جاوماو ۷ E ام 2 ا مارات یاب <

 یعی نارب 8 + ڈوشیم نینش ناشیا زاوا یادصو دانیم ی یا 01

 ه درشیم هتسکش ناشیا یاهناک نش راتفرک شنارابجو دیار ننک تراغ لبابرب

 So اشداپو ٭ دیناسر دهاوخ تافاکم هتبلا تسا تاز اع یادخ هرم هگنوچ ۷

 نایلاوو ناکاحو نایکحو نا نارورس نم هک دیوکیم تسا تویابص هو هوم دوا مسا

 ا ت نک ی 5 اخ مماوخ تسم ارشنارابجو

 نوکنرس لکلاب لباب عیسو یاهراصح هک دیزکیم نینچ توبابص هوهن + دییاوخ ۸

 تلاطب ةهجم اهتماو دیدرک دهاوخ هنخوس شتاب شدنلب یاهزاوردو دش دهاوخ
 + درک دنهاوخ هتسخ ارسشیرخ شا دی لیابقو دیدک دعااوخ کاک

 قدص اب وا هکیماکنه دومره رما ایسحم خ تی : ءایمرا هکیمالک ٩

 or انار ه تفریم لباب یو ت تنطاس مراهچ لاسر د ادوپب هاشداپ

 نی نی نفی تدون یراموظرد دین کالا ھا زہ هک را قاین درب ,٩
 لخاد لبابب نوچ تنک ایارسهب ایمراو * تسا بوتکم لاب ةرابرد هک ارینانخ "۱
 ناکنیا ةرابردوت دنوادخ یا وکبو +ناوخم ارناضم نیا "اتو نییبهاگنا یوش ۲

 نکاس نارد ماهیزا ای ناسنازا یدحا هکیدح تخاس یهاوخ كاله ارنا هک ةدومرف
 یدش غراف راموطنیا ندناوخزا نوچو *دش دهاوخ یدبا ةبارخ هکلب دوشن ۳

 نم هکییالب ببسب لباب نینپمه وکیو +زادنیب تارف نایب ارناو دنبب ناب یکنس 6
 هتسخ ناشیاو دش دهاوخن اپرب رڪيدو دیدرک دهاوخ قرغ مروأیم دراو وارپ

 × تنسا ایمرا نا اجا ات هدش دنهاوخ

 مدو هاجت با

 ملشروارد لاش هزار درن تنطلس دار هلاسکیو تسيب اًیقدص ۱

 دنوآدخ رظنرد هجناو + دوب یر ایمرا رخد لطییح شردام مس ۱ هک ۲

 کیف بیسل ايو × دروا لمعب دوب وب هدرک مقابوهب هجناره دنسپان ۳

 هک دن عقاو تخادنا دوخ رظنزا | رانا ما هکیدحم تشاد ادو و ميلشروارب دنوآدخ
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 ۵۳ تین ءایمرا بانک ۱ ۱۸۲

 امن اب لباب اشداپ رصرذکوبن هک دشمفاوو * تشک صاع لباب هاشداپربًیقدص

 لباقم ردو كنارب میلشروارب شیوخ تنطلس ۴ لاس و هام مد زوررد دوخرکفل

 هاشداپ ایفّدص ۰ ۰ ِِ 2 انب شد درک کس هدز ندا ل

 7 E هتل لار جا ام el اها ۷

 ۰ ت

 اررهش ناینادلکو دندرک رارف دوب هاشداپ غاب دزن راصح ود نایمرد هک و هزاورد

 بقاعت ارهاشداپ ناینادلکرکشلو + دنتفر ەچ هارب ناشیاو دندوب هدون هطاحا

 سپ +دندش هکارپ :وازا ش هرکشل عماقو دندیسر ایفدصب احرا نابایرد هدوم
 یوتف یورب واو دند لو تار نبمزرد لب ره لباب هاشدای دزن اروا هتفرک ارهاشداپ

 نارورس عیجو دیناسر لتقب شیور شیپ ارایقدص نا نارسپ لیاب هاشداپو +داد

 تسب ریجنز ودب اروا هدرک روک ار ارایقدص نایثجو .٭ تشک لب زد رز : ارادوهب

 زور ردو *تخادنا نادنزرد ىا ریون 1 ریو هدرب لبابب اروا لباب هاشداپو

 سیئر نادّروب لباب هاشداپ ۾ كلم رصر ۳ : تنطاس مهدزون لاسزا مخ هام @
 ةناخو دنوآدخ هن خو N ملشرواب داتسیایم لباب هاشداپ روضح هک ن رادالج

eا شاب ار رو او اورا ءاههناخ ههو دینازوس ار  

 فرط رب ارلشرو یاهراصح "یا دندوب نادالج سیئر هاره هک ناینادنکرکشل

 هکارموق ةيتبو یخ ناریتفزا یضعب نادالج سیر نادروبنو *دننخاس مم
 ی فیش ادب نش لباب هاشداپ فرطب کا ارنیجراخو دندوب هنام یقابرهثرد

 ًابغاب یارب ارتیمز نانیکسمزا یضعب نادالج سیر نادرژوبن اما »درب یریساهب

 دو دوب ورخ هناخرد کنین رب یامیوتس ناین ادنکو * تشاذک او ا

 و لباب | 0 خرب "یاعو دنتسکش دوب دنو اتش هب درد هکینینرب هچایردو

 اب کاربر باس ا ا غر اهرکلکو اھا کک اکر اهکیدو

 اهکیدو اههساک و اهربجتو اههلاپ ندا سيرو  دندرب و کس تمدخ

 دم هجا رنو دوب الطزا هک ارهچنآ یالط ینعی اراهکلو اهتشاقو ۳۳

 دوب اههیاپریز هک ارییجنرب واک هدزاودو هچایرد كيو نوتسود اما + درب هوب

 بابسا ربا ةه مخرب هدوب هنخاس دنوآدخ اخ یارب اراهنا هاشداپ ناییلسو



 HAY _ ۲ یب ءایمرا باتک

 یارذ هدزاود و عارذ رم نوتکی یدنلب هاهنوتس اماو و زادنآیب : ۲

e N 81جاتو  + EY 

 اهرانآ م اتو e ششو دون فرطرہو E ناو ۳ لم مود ۳۳

 تک را د ارس نادالج سرو > د وب تاک کیش فا ۱ اه ۳

Toدوب لش هتشاک یکنج ی نادرمرب کل راهه × تفرک اررد نفسم هسو مود  

 رادرس بتاکو دندش و دندیدیم ارهاشداپ کور هک ایناز ارقن تتهو

 بروم ددا 2د کاو لج اار دیدم ناک شل, لها هک اقا

 لباب «ا AE تین متشا دو ATI نادالج سر ن نادرروبتو ې تفرک رهش زا ۲1

 شیب دناسز نادقب هد تام نبمزرد برد ارت ایا لباب هاشداپو × درب هلبرب ۷

 طب هری رصادک ےک رکی نیاور کک ق ای ا ا
 و رک

 رصر دکوبن مدج مدج لاس ردو + !ردوفیزآرف هسو تسییو رازه هس متنه لاسرد ٩

 صر گوبن موسو تسیپ لاسردو + درب یریساهب ملشرو ازارفن ودو یمو دصتشه ۰

 e لهجو دصتنه ن اا نوتا ا

 مدزاو اود هام د تسبب زور ردو . *دندوب رفن دصششو رازه راهچ ناسک ۲

 هاشداپ e لیوا هک دش عغاو ادوهب ءاشداپ میقايوهتی یریسا متنهو یس لاسزا
 د تشارفأرب E ادوهی هاشداپ مقايوهبرس دوخ تنطلس لوا لاسرد لباب

 وا اب هکیناهاشدای اس یارک زارنالاب اروا یک سینک ریال نا ابو ۲

 یاهزور یاثرد واو دومن لیدبت اروا ینادنز سابلو *تشاذک دندوب لیابرد ۲

 تمسق ینعی یییاد ۂنیظو وا تشیعم یاربو درون تان یو دزن هشيه شرع ٤

 واب لباب هاشداپ بناجزا شتافو زور ات شرع مایا ماترد شزور رد زورره

 × دشیم هداد
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 لّوا باب

 اما نایمرد هکنا هنرکچ «تسا هتسعت ان درفنم دوب قولخم زار پ هکی میش هنوکچ
 راذکجارخ دوب کلم اهروش ناي اوج هکنآ هک اخ اوز هویت لک راک راز

 هدشابیم شیاهراسخر رب شیاهکشاو دنکیم هیرک راز راز هاگنابش * تسا تیدرک

 هیزرو تنایخ ودب شناتسود ةه «تسین ندهد لیست یو یارب شنا عیجزا

 «تسا كش نطو یالج یکدنب یو تبیصم بیسب ادوهم +دنادش وا نمد
 یاهیاج نایمرد شناکدننک بقاعت عیجو «دباییغ تحار هتسشن اهتما نایمرد

 وا یاهدیعب ینک هکنوچ دنرکیم مام نویهص یامهار +دناهیسر رد واب كنت
 ترارمرد NII ه دنشکیم ها شنانهاک نش بارخ شیاهزاورد هه سالم

  «تیدرکزوریف شنانشدو دنادش رس 0 * رد شدوخو دنشابیم

 یور شیپ شلانطا «تسا هنخاس لیلذ اروا شنایصع ترثک ببسب هوهب وهب هکاریز

 شنارورس « كش لیاز واز نویهص رنخد "یتابیز یو × دنا هتفر یریساهب نشد

 توق یب تدنکب قامت روضحزا «نیدرکد نکی ادپ یترم هکیناپلازغ لب
 مایارد ک اریسیافن مات شیوخ تواقشو تلذم یاهزور رد ملشروا + دنوریم

 کو یاربو دا تسدب وا موق هک اریز ا دایب .دوب هتشاد قیاس

 تدشب ملشروا چ دن لب نخ شیاهییارخرب نید اروا شنانشد هتسین "نک د دم

 دنتشادیم مراحم ار ا هکیناتآ میج و ا ھك

 ۱۳۰ ۱ اس سد یاس هی ى لک راک داق زا ازوا

 روطبو هدروآیغ دای | ا دشابیم شنمادرد وا تا ۲ تسا هتشکرب

 هکاریز نییب ارم تأذم هوهب یا ه تسین ملنهد 1 یو یارب مزیدرک تس اک



 ۱۸۹ اک

 9 ه تس ۱ هدرک زا رد وا سی یافن هشهرب ؛ ارشیوخ تسد نمشد × لی نیم ا ۱۰

 وا سد هک تسا كيد دنوشن لخاد وت تعایجم هک یدورف رما هک اریئاھتما
 كاروخ ةهجس اردوخ سئافن مات هدنیوجبم نان نینک هآ وا موق ما دیاد ٩

 راوخ نم هکاربز ابرف هظحالمو نییب هوهب یا هتک زان اردوخ ناج ات دناهداد

E 1۳نایرذک هار عیج یا  Eدینبببو دیک هظحالم «تسا چه اش رظنرد نی  

 E نیت 5 n لد غ اب

 ا A اود PEO را

 کم یو تسدب نم نایصع خوب + تسا هتخاس نیک زور ما و نأريو
 ا رم توق دنوادخ ا تمارب را نی مع اهن ه لش هتسل

 + تسا هدرک لست دوم ماونتن تمواقم ناشیا اب aE ارمو ةا

joییا كناوخ نم رب یتعاج 2ما اک مات مایمرد ارم ناعاجحت عج دنوادخ  

 یص ٤

 گم رج او اهر موم وب یهو خ ميآ نیو ا وات

 هبا نم مشچزا نم مجزا ه کیم هیرک اهزیچ نیا بیس هدرد لاعاپ

 دناوش كالم مآ ام هاتسا زود نم زا غاج سک هزاتو مزنهد ستار دزی ریم

4 
wo 

 شارپ E زارد اردوخ یاهتسد نویهص اق بلاغ نمشد هکآربز ۷

 نشد شنا رواج هک هد ومرف ر ا ا هوه 9 تسد ۳ لت

 اا لداع ۳ + تسا نیدرن کرک با نا ایمرد ملشروا سی دنوشب وا

 نهاشم ارم مغو دیونشب اتما عج یا 8 نشو اوت | نایرف زا نم کاریز

۸ ore 

 اما مدناوخ ارشیوخ نابع * دنآهتفر یریساهب نم ناناوجو ناکزیشود هديا ٩

 اردوخ ناج ات دنتسعم كاروخ هک نم 2 توس ببرف ارم ناشیا

 ماشحا « سه یکترد کاری شکار ظن ا + دنداد ناج رهشرد دننک هزات ۲.

 ازا نایصع تدشڊ هکنوچ تا نش بلقنم نم نوردنا رد لدو دش رحم

 ها هک دنونشیم » تسا توم یلتم اههناخ ردو دنکیم كاله ریشمش نوریبرد ۲۱

 اک رسما ارم یالب نوچ مانشد «تسین نهد ست مارب اما منکیم

 ی لح ناششاو درو یاری درت نالغا هک اهر یو شک



 زر

 ۰ یو

 ۲ ایموا نام دی تک ۱۰

 متیصعم ات ببسب نم اب هکنانچو ه دیایپ وت رظنب ناشیا ترارش اق ٭ دش دنه اوخ

 داخ لدو ھا ات نم یاههلان کاریز هاف ناچ زین ناشیاب یدوم لمع

 مود تاب

 اراییارسا لالجو تیناشوپ تماظب ارنوییص راخد دوخ بضغزا دنوادخ هنرکچ

 هدرواین دایب دوج ین > زور رد ارشیوخ هاگمذقو تا هکفا نیمزب تائا

 تا هدوغت تئنشو هدر کاله اربوقعی یانی mm دنوادخ دج تس

 ا دوخ ۳ تدحرد د تسا هتخاس تعمصعحیب هتخادنا

 EN نینادرکرب نشد یور شهب ز 8 اردوخ تسار تسد هتخاس مطقنم ارت

 اردوخ ناک *تسا تینازوس دعلبیم فرط رهزا هک لعتشم ی شا لتا ربوفعب و
 هاو هی اتشلسا هداعاا ابزب ودع ۹ ناسا 1ا یک هر یر رم

 ارشیوخ بضغ نیناسر لتقب دندوب رظنم وکین نویهص رتخد ةميخرد هک ار نا

 ع و هدرک كاله ارلیئارسا نش سرعشد لم دنوادخ  تسا ةر سشتا لثم

 ادوهب رتخد یاربو « تسا هد ون بارخ ارشیاههعلقو هنخاس م دهنم ارشیاهرصق

 ا نارد (یرج ) لش اردوخ نابیاسو *تسا هدوزفا ارهلانو مام

 مو ار چ اهدیع و ۴ ا کک عاجا نآ کو

 ۳ راوخ ارشیوخ سو هتشاد هورگم اردوخ ۷ دنوادخ × تسا

 1 ي هناخرد ناشیاو وا ي ۱ ارشیاهرصق یاهراویدو

 ارنویهص رتخد یاهراصح هک تس | هدون دصق هوهی د« دننزیم ادص اهدیع مایا لثم

 قدنخ هکلب هتشادن زاب تکالمزا اردوخ تسد نک ا کرا م دهنم

 ور نیمزب شیاهزاورد < دننکیم هحون م هک تکا هدروارد ماب ارراصحو

 م

 نزور هاشداپ تھا هتخاأس دروخو بارخ ارشیاهدنب تشپ اا هتفر

 هوهب بتاجزا ایور زبت وا یاینناو «تسین یعیرش جو دنشابیم ایی نایمرد

 ۱ دا شوماخ هتسشن نیمزرب نرویهص رتخد اشم گندم



 ۱۹ داران اک ۰

  دننکفایم نیمز یوسب اردوخ رس ملشروا ن ناکریشودو هند نواب قلا

 رتخد ا نکا ها و ماشحاو دش نیهاک اهکشازا نم ناشچ 1

 رد نگر اوت لافطا هگنوچ هاتسا اس هر نیمزرب نم موق

 کاریز اا تا مدک دیوکی نشو ناردام وا دم تکون

 E ارشیوخ یاهناجو هدندرکی هر ریش اههتمم دسر احو ریش لنم

 ماوت هییشت زیچ هچمارتو دروآ ملاوت تد اهش هچ وت یارب + دنزیریم دوخ ناردام ٩
 نویفص رتخد نیشود یا ارت هدو هلبانم وتب ارزیچ هچو «ملشروا رتخد یا دون
 داد دناوت افش ارت هک تسیکو تسا مظع ایرد لثم ون کتسکش کاریز ه مهد لست

 دناهدرکن فثک ارتاهانکو دنازید تیارب یلطابو ورد یاهایور وت یایبنا 2

  دنانید وت یارب کدنک ارپ بابسا و بذاک یو هکلب هدننادزکرب یریسازا ارت ات

E۷ رنخدرب اردوخ یاهرس هدو هیرضتو ا کاج اما نایرذک هر  

 نیمز مات جاهتباو یئاببز OEE ا

Eیاهنادندو دنیانیم ازهتسا هک کویت اردوخ ناخد تنانشد عیج  

 راظتنا هک تسیزور نیا هتبلا «مینخاس كاله کک رشفا م اردوخ

 هدوف دصت هک اره هو × ماهدرک نهاشمو هدومن ادپ | از لاح مدنی ّ ۷

 هدزک كاله ارنا نیناسر ماجناهب دوب هدومرف مدق مایا هک اریمالکو هدروآ اجب تسا

 هتشارفارب ارتناصخ خ >اش تینادرکرورسم وترب ارتشدو «تسا هدونل تقنشو

 نوبیص رتخدر ۳ «(دیوکیم)هدروار دایر واد دن ناشی ل اد < تسا ۸

 دین تحار تمشچ كم تم یار را اردوخو زیرب كشا دور لثم زور هنابش

 یور شپپ بآ لثم اردوخ لدو روارب دایرف هتساخرب اهساپ یادتبارد هاگنابش 1

 هچوکر ه رسب کنسزکزا هک تلافطا ناجرطاخم اردوخ یاهتسدو هزیرب دنوادخ

 نینچ هک امرف هظحالمو رکتب هرهب یا (وکبو) +زارفارب وا دزن دندرکیم شوهب ۲

 هدرورپ زانب هک اریلأانطاو ۳ "هوم" نانز کد رشیم اب دون یک هچباربع

 چ دنوش هتنک دنوادخ لیدو دوی کاوو اهاک کون ۶ دنروخم دندوب

 تھ

3 

 ریششب + نم ناناوجو ناکزیفود » نب | رفتم نمزرب اههچوکر د نازېپو ناناوج ۲

 ٭ یدومن تتئنش و یک نارا لتتب اما دوخ بضغ زور رد هدناهداتفآ



 ۴ ایمرا ینارم باتک ۱۹۳

 بضغ زور رد هک دوب یکو یدناوخ دبع زور لثم فرط رهزا ارم یاهسرت ۳
 نشد مدوب هدون تّیرتو هدرورپ زانب هک اریناناو «دنام یقاب ای دبای تاجن هوهب
 × تسا هدو ىت اعا نم

 هدون یربهر ارم وا + ماكید تل ذم یو بضغ یاصع زا هک متسه درم نآ را نم

 دضب زور ا ارشیوخ تسد هکیتسردب *ینانشورب هنو تسا هدروارد یکیراتب

 ارياهناونتساو هنخاس سردنم ارم تسوپو تشوک * تسا تینادرکرب اهراب نم
 د تس هدرک هطاحا تشم و ارم هدوف انب نم دا × تمسا هدرک دروخ

 نینک ر اصح نم درک ٭ تسا نیناشن یکیراترد دناهدرم مدقزا هکینانآ لثم ارم

 هثأختساو دابرف نوچ زينو *تسا هتخاس نیکتس ارم رجنزو دمآ نوری ماوتن هک

 تسا هدرک دس نیشارت یاکنساب ارم یاههار + دنکیم عنم ارم یاعد مانیم

 ` تم ك

oیه حح <ےل  

 هکیریشو هتسشن نیکرد تسا یبرخ نم یارب وا ٭ تسا هدو ج اریاھقیرطو 1.

 نیادرک توهبم ارمو تسا تیرد ارم هنخاس فرخ ارم هار ٭دشابیم دوش ةشییرد )
 E E THEE شیوخ یاهریت یارب ارم هدرک هز اردوخ ناو + تسا ۲

 دوج یان ةهجب نم ٭ تسا هدرب ورف نم یاههدرکب اردوخ شکرت یاهریتو 11
 تسم نیتتسقاهب ارمو هدرکریس اه ارم + مانش ناشیا دورس زور اتو هکحضم ۰

 < تسا نیناشوپ رتسک خم ارمو هتسکش اهزیر كنسب اریاهنادند + تسا هینادرک

 هک مت تکو ٭ مدرک شومارف اریدنتداعس نمو یتخادنا رود یتمالسزا ارم ناج وت 7

 دا لو نیت ارم تواتشو تم *تس تش فلت ها نم دیو توقف
 نمو +*تسا نش یتش نمرد نم ناج هکاریز یهاوخ دایی هتبلاوت + روآ ۶

 یاهباززا + دوب ماوخ راودیما ببس نیا زاو دیارذک ماوخ دوخ لدرد ارتا

 حصره اهآ ٭ تسا لاوز یب وا یاهتجر هکاریز مدشن فلت هک ت تسا دنوادخ ۲

 نم بیضن دنوآدخ هک دیوکیم نم ناجو *تسا رایسب وت تناماو دوشیم هزات 1

 یاربو دنراد لکوت وارب کیناسک ةهجب دنوآدخ ٭ مراودیما وارب نیربانب تسا ۵
 ۳ او لوا هک الرجا ا کیت دیلطیم روا کات



Rl اک 

 "یناوجرد ارغوب هک. تسا وکی ناسنا یارب وب دنکب اردن وآادخ اردنودخ تاجر راظتنا ۳۳ ۳۲

 + تسا هداهن یورب ازنا و ۱ هکاریو دفا تک ابو دنت یاب دا دوخ ۸

 دراشبات ناکدننزب اردوخ راسخر × دشأب فر دنا هک دراذکی < كاخرب 8 اردوخ ناهد

 هچرکا | اریز + دون دهاوخن كارت اروا دباب ان دنوآدخ | اریز بکش ریتم تما از زاو 1

 هکنوچ + دوبرف دهاوخ تمحر دوخ تفآأر ترثک بسحرب نکیل دز ام نوزع سگ ۹

 لاجاپ اب ریز ! ارنبمز ناریسا یا ٭ دزاسین نوزمو دن اجنریف دوخ لدزا ارمدآ ین ۲

 ۱۰۰ + ىلعا ترضح روضح ناسنا نح نتخاس فرو ٭ ندرک 2

 EAE دوش عقاوو دیک هک تسیک + تسین دنوآدخ روظنم شیوعد ۷

 + دّوشیف رداص یکی مو یدب مه لعا ترضح نامرفزا 1 × دشاب هدومرفن ۸

 ور کت کیر نافاک عازم بیسب یهو کا هنز ات ناسنا ارچ شسپ ٩

 یاسدو الد + مک تمشکزا اب دنوادخ یوسبو اب جو نار درج یار <
 مدرک هاک ام (متوکبو 5 *٭ مزا :ارفارب تس ls کیادخ یوسب !رشیوخ

 بقاعت ارام تیناشوپ بضغب ارنتشیوخ * یدومرفن ونع وتو مدیزرو نایصعو ۳

 ات یتخاس روتسم ظیلخ رباهب ارنتشیوخ »یدومرفن تتفش نیناسر لتفبو یدوم 44
 نانا نما و رکاخو هلضف اهتما نایمرد ارام درذکن ام یاعد ک

 لضراع انرب,ینارخت و تک الهو مادو فوخ ی دنیاشکیم اردوخ ناهد امرب ام ۷

 مچ + دزیریم ماشچزا زا با یا ا × ت تسا نیدرک +4

 دیاف هظحال نراعآ زا دنوآدخ ا < دداع دام ا اج عاطقنا الب نم ۰,

 دک ن کیتا چ دن اج ريم ارم ناج مرهش نارتخد عيج ةهيجم ماشچ > دنییبو 2

 ۳ ,رد ارم ناج × دنیانیم بق اعت ت دشب خرم لثم ارم دنا نم نشد هج

ofدش علعقنم م کیک ماهر زا هد اکتسو دنتخاس  
 سپ AEE × مدناوخ | ارت مسا لاج هایس یاهتعزا نو ا5ا هاکنا <

 نش كيدزن مدناوخ ارت هکیزور رد دج ناشوپم نم هاغتساو از زا اردوخ شوک ه 3

 هیدن ارم تایحو هداد مانا ارم ناج یوعد دنوادخ یا »سرت هک یدومرف ۸

 یا + امرف یسر داد ارم سپ نيد دناهدون نب هک اریلظ دنوآدخما + هدومن < ا

 ازنامیا تمذم دنوادخا د دندرک نم فضب هک اریاهرییدت هو ناشلا ِ



 ارم ب مات ایک ۱۹

 ۳ هظحالم و ss (bye ۳ نم دضب زور ا 5 1

 تاذاکم ناشیا یاهتسد لاعا قفاوم دنوادخما × مارش ناشیا دۈ نمک 3

 ازناشیا +داب ناشیارب وت تنعلو لب ناشیاب بلت ءواشغ + راسب ناشیاب

 + نک كاله دتوآدخ یاهنایما ریز زا هدوم 0 ۱

wee 

1 

 ۰ ےک

 ِ سد یاکنس هتسا نیدرک بلقنم صلاخ رزو هتفرک كنز الط هنوکچ 1

 ربارب بان رزب هک نویهص یاهبنارک نارسپ ارسپ هنوکچ » تسا كلش هلخشر هچوکر ه

 الاغش × دناوش هدرش هاب گرگ کم لع هک نیلافس فورظ لثم و دندوبیم

 نم موقرتخد اما هدنهدیم ریش ارشیوخ یاه هیت و اردوخ یااتسپزین

 ماکب یکنشت زا هراوخ ریش لانطا نابز + تسا ۵یدرک حربب یرب غرم رتش دام

 ۳۳ کیا × ده دی نات ا کو كنه روم نا ناکدؤکو و دیس" ن ناشیا

 دناهتفای تنیرت زمرق سابلرد هکینانآ هدناهتفک اوتیب ب اههچرکرد دندروخم ذیذل

 هدایز هاکزا نم موق رتخد نایصع هکاریز + جت رد اراههلبذم

 تر دا نکن نیم اهم اڑ تنسخ یکی دعا نیک راو هظرد» هک ها

 توقاي لذم ناشیا ةولجو رثخرس لالزا ناشیا ندب ه اس رتفاص
 هنخأنش اههچوکرد هک تا لش رتهایس یایسزا ناشیا تروص اما + دوب 3

 نیدرک بوچ لثم نش كشخو نییسج ناشیاماوختساهب ناشیا تسوپ ه دنوشیف
 لوصحم مدعزا نانیا هکًاریز هدنرتهب یکتسرک ناکتشکزا ریشمش ناکتنک *تسا
 یاهتسدب دنزپیم اردوخ دالوا نابرهم نانز  دندرکیم نیهاک نش ر تر

 بضغ دنوآدخ + دنتسه ناشیا یاذغ نم موق راخد تکالهرد ایاو ه شیوخ

 هلخو رفا نویهصرد ا i ااە | اردوخ

 یاب نکن حر هک عیجو ناهج ن راهاشداپ + تسا نیاز انا ناسا هک ۳

۱ 
۱ 

 ۳ ۳ × دوش لخاد ak ا ودع بد



 ۱10 ۵ امر ا زی اک

 نانو RET ال کیف دنا دخ نر اچ رار چ رنه لا ٥

 نوچ «دیانم سلو یو اوج ی هی

 o الا رد هک یک ها یاس مردو دندشیم ناون نزد کم زا دارو

 اد دعا او واظتم زکب دا اتیا هتخاس ننک ارب اما دنوآدخ مثخ 3 11

 Er u اشچ رب دنرادن تفآر جاش زو دیک انتعا ناشیا نانهاکب ۷

 کل یارب مدیشکر اظا دوخ یاماکنا بدید رب هدوشیم تیهاک ام لطاب تناعا

 ار دوخ یاههچرکر د هکی ددد ۱ ارام یاهدق × داد دنا وتیم تا ۱/۸

 كيسر یر مانی هم مر

 بقاعت اهوکرب | ارام هدنا رتورزیت اوه یاهباتعزا ام ن ناکدنک بقاعت تسا ٩

 دنوآدخ ےس د دنراذکیم نیک ارضرد ام یاربو دنکیم 2
 رد دوبیم ام نی فن هک

 اهنما نایبرد وا یاس ریز مقکیم وا ةرابرد هک هدش راتفرک نافيا یاهرذح

 نعوعع نبمزرد هک م وذآرتخد یا نک یداشو شاب رورسم ا مهاوخ تر 0

 یا + دش یهاوخ نایرع لش تسمو دیسر دهاوخ ماج نیا زین وترب «یتسه نکاس
 یا «تخاس دهاوخن نطو یالج رکید ارتو دش مات وت هانک یازس نویهص رتخد

 + دون دهاوخ فشک ارت ناهانکو دیناسر دهاوخ وتب ارت هانک تبوتع موذارنخد

 ڪک باب

 ا هظحالمو روا دایی دش عقاو ایپ هنآ هرب ی ا
 ماتش ردپبو متب ام + تسا تیدرک نایبنجا ن 7 زا ام یاههناخو نابیرغ ناز زا ام

 هنخورف اه ام مزیهو مشونیم شنب اردوخ بآ نان درک اههونب لعاب ناردامو 3

 لها اب ٭ عرادن تحار كش هنسخو دناثیسر ام ندرکب امن اکدننکبقاعت * دوشیم ۳

 دنادش دوبان هیزرو هاک ام ن اردپ * موش ریس نانز ۱۲ مداد تسد روشاو رضم ¥

 تک اکو تکی ا کا نامالغ ٭ ءانیدرک ناشپا ی نایصع لیت ا

 رطخ اردوخ نان نابای لها ریشش سرتزا × دهد ییاهر .ناشیا تسد زا هک ۹

 ٭ تسا كش لش هلخوس رّونن لثم طحن موم ببسب ام تسوپ نر ِ

 نارورس × ادوهب یاه هریشرد دو یک تیتص نویهصرد ارنا از



 ه ایمرا ینارم بانک ۱۹۹

 ار ایا یاکتس ناناوج +دندومن انعا حاشیو نش نیشکر ادب ناشیا تسدزا ۳

 ناناوجو دندش دوبان اهزاوردزا اشم د« نتف ایم مزیه راب ريز ناکدوکو دنرادیمرب 6

 + دیدرک لدبم ماب ام صقرو دش تسین ام لد یداش + شیوخ ارس هشنزا ۵

 نش باتیب ام لد ةهغازا + مدرک هاک هکاریز ابرب یاو هداتفا ام رسزا جات 8

 هک نویهص هوکر طاخم ینعب *تسا تیدرک رات ام ناشچ اهزینا ببسبو تسا ۸
 سولج O دبا ات هوهب یاوت اما + دنکیم شدرک نارد ناهابورو دش ن ناریو ٩
 شومارف دبابات ۱ و هاب یسپ یاقوت ده | رخ اهرهد عیجات وت نی و یأمرفیم ۲

 خب زاد کرب دوخ یوسب ارام 58 یا + هدومن كرت یدیدم تدم ارامو هدرک ۲۱

 در لکلاب ارام او + نک هزات فلس نامز لثم ارام ماّیاو درک ميماوخ تشکرابو ۲

 × لش كانبضغ تیاهنمب ًامربو هدوم



a روباخ رخ دزن ناریسا نایمرد نم نوچ مایس لاس مراهچ هام میخ زور ردو 

 هام نآ مخبرد ٭ مدید ار ادخ یاهایورو یک اک و اس هک دش عقاو مدوب

 نهاک یزوب نب لایقز زحرب هومن مالک +دوب هاشداپ نکایوهب e جب لاس هک

 1 *دوب وارب انارد دنوآدخ تسدو دش لزان ن هراین ادلک سا رهن دزن

 لنهج شتاو ییظع رباو دیار لابش فرط زا یدیدش داب كنياو متسیرکن

 * دوب نابات چرب رظنم لثم شنا تا نایزا ینعب شنایمزاو شدرک ادرک یدنشخردو
 نا ا هک نيا ن دار تاتو کیا تی ناوبح راهچ همش کا زاو

 ې تشاد لاب راهچ اپن 1 زا كي رهو تشاد ور راهچ اار ارو × دند وب

 رظنم لثمو دوب هلاسوک یاپ کام ام اپنا یاپ هکر مقتسم یاهاپ ایا یاپیاپو

 ناسنا یاهتسد انا فرط راهچ زا انا یاهلاب ریزو +دوب ناشخرد جو

 کیدی ایا یاهلابو +دنتشاد نيچ اردوخ یاهلاب و ابیور راهچ ناف دوب

 تاج N E تكيره هکلب دور خر رج دور ۳

 ریش کور راهچ ن راو دنتشاد ناسنا ام (ک دوب نيا) 1 یاهیور تهابش

 یور راهچ ناو دنتشاد پچ فرطب واک یور زاهچ ناو دنتشاد تسار فرطب

 لابودو دوی دون هک دکن زا الاب فرط ز زا اا یاهلابو اورو +دنتشاد باتع |!

 هارب ایازا كيرهو تی اتو رانا ندب رکید اىد هو کیک كيره ۲

 ت دنتفاتیف ور نتفر ۳ دنتفریح ابا تفریم حور کیناجر بو دنتفریم متتسم

 یاهر کا یاههلعش دینام ای تروص (هک دوب نيا) تاناویح نیا تهابش ماو ۳

 اند شتا ناو دوب شم تروص لدم تش هخورفا يشآ

 مج 2 بسم

0 

 هک ےک اە سل

 س



EES ۱۹۸ 

 تروص لثم تاناویح ناو * دییج" قت قرب نفت نابمزاو دوبیم نانخردو درکیم ٤
 خرچ كنيا مدرکیم هظحالم ارتان ۷9: ربو دندیودیم قرب ۵

 توو ور وب نیمزرب راهچ ن نآ نا مادکره) یور ره یارب تاناویح نا خیل ۹

 تروصو دنتشاد تهابش كي زاهجناو دوب دجربز رظنم لثم اما و اهخرچ

 اج راهچرب دنتفریم انا نوچو *دوب ۳ نایمرد 4 لثم انا تعنصو ۷

 ۷ 0 یاهکلفو هب دندرکین لیم فرط جت نتفر نیح ردو دنتفریم دوخ ۸

 دانا ناب دا ۴ SN رپ + امشچزا لار اچ نآ یا هکلذو وب 11

 دندشن دنلب نیز زا تاناوب > نآ نوجو تفریم ا یولهپرد اهخرچ دنتفریم

 ریس حور هکاج زهب درعا تفریم حور کیئاج رهو ه« دشیم دناب اخر چ ۰

 2 اهخرچرد تاناویح حور هکاریز ز.دشیم دلب اه ما یور شیپ ۶ اوخرجو درک

 اب نوجو داتسیایم اهنیا دنداتسیایم انآ نوچو تف م اهنیا دنتفریم اب 7 نوجو ۳۱

 تاناوبح حور اریز دشبم دنلب نیمززا اما یور شپ اهخرچ دندشیم دنلب نيم

 بیپم وأب رظنم لتم دوب تاناوبح رس یالاب هک یف تعابشو د ¥ کوب اهخرجرد ۳

 متم رکی ۳3 یوسب كلغ ریز ابا یاھلا و دوب نش نم ا ا یالایو.دزب ۳

 ا ادبی ذرطتازا كيره لای یدوادنافوپم فر نارا كلي م لاب ودو دوب

r4لثم رای یاهآ یادص دننأم ار ابا یالاب یادص نم دنتفریم نوچو 9  

 نوچ کاریز مدیش ت چوخ یادص لثم ارهماکنه یاذصو ىلعا ترضح زاو 0

 ا دوخ یاپاب نداتسیا نیحرد نوچو + دنتشهیم ورف ارشیوخ یاه اب دنداتسیایم ۳۹3

 هک یلف یالابو چ دشیم عربهس سم دوب اهنارش یالاب هک یلف ز زا دا دص تتش م هر ۳1
 ےس

 ل تخم تهابش ن A SDI تر وص تم ین تهابش دوب ات سرب

 لتم لب فرطب وا ردکر ظنم زاو دوب نآ تن ناسنا تروص لئی یهابش ۷

 ارج ا نوردنارد شت نشت ن نابات مش چرب رظنم

 |یشلیلم شام ٭ مديد دوب ناش طرز جم هه ۳۸

 هدوب ن درک درک یکدنشخرد , نا نيچ 2 شابیمریارد ن اراب زوررد هک حزق سوق
 ۳" راو مداتفار د .دوخ یورب مدید ارن ۳ نوچو دن موقت د لالج تهابش رظنم نیا

 ×+ مدینش اریلئ اق



 ۱۹۹۹ oN ین لایقزح باتک

 مود ات

 نرجو 4 يوک نخ وت اب ات تسیاب دوخ یاهیابرب ناسنارسپ یا تنک ارم هک

 دو کت نم اب هک ارواو دوم ارب ماهيابرب ارم نش نم لخاد حور تفک نب نیا

 دزن ینعی متسرفیم لیئارسا ینب دزن ارت نم ناسنارسپ یا ت تفک ارم هک  مدینش
 سمرب زورماب ات ناشيا نارذبو ناشیا هدناهفکلا هنتف نپ هکیزیکنا هتف تما

 دزن ارت نمو دنتسه بلقلا یسقو ور تخ ناشیا نارسپو *دنانیزرو نایصع

 دنوتشبهاوخ ناشیا + دیامرنیم نینچ ا دنوادخ رک ناشیاب ان میرن نیا
 نایمرد ت هک اد دنها رخ دنشابیم زکنآ هدتق نادناخ اریز دن ونش هاوخو

 «نکم مب ناشیا ناخ زاو سرتم ناشیازا ناسنارسپ یا وتو *تسه ناشیا
 ناشیا نانخسزا اما یشاب نکاس اهبرتع نایمردو دشاب وت اب اکو شو اهراخ هچرکا

 × دنشابیم زیکنا هنتف نادناخ ناشیا هکاریز وشم ناساره ناشیا یاهبور زاو سرتم

 + د رکنا هنتف هکنوچ دنوتشن هاوخو دنوتشب هاوخ رکب ناشیاب ارم مالک سپ

 یو نور لثمو ونشب موکیم وتب نم هکر تلاش ار و

 ككنياو متسيرکن سپ »روت مدیم وتب نم ۵ کاره :ا هدونک اردوخ ناهد هکلب وشم

 ور هک دوشکب نم شپ | زناو 2 یراموط ناردو دش زارد نم یوسب یتسد

 دوپ بوتکم نارب یاوو ۴ ءابو هحونو دوب هتشون ود ره شنشپو

 موس باب

 هتفرو روخم ارواموط نیا هروخن یباییم هک ارنا ن ناسنارسپ یا تفک ارم سپ
 ای او مدوشک اردوخ ناهد ءاکنا + وش ماکتم لیئارسا کک

 نیازا ارد ارشیوخ یاشحاو ناروخم اردوخ کش ن نان زا تفکر وا چ كارو

 نیریش لسع لثم ماهد ردو درو dh ه نکرپ مهدیم وتب نم هکیراموط

 ۍارب ارم مالک هتفر لیئارسا نادناخ دزنو ایی ناسازنب یا تفک ارفو × دوب

 هکلل یدشن هداتسرف ناسل لنو نابز ضیاغ تّما دزن هکاریز نک نایب ناشیا

 . ناس هک ناسل لیتثو نابز ضماغ رایسب یاهموف دزن هن + لیئارسا نادناخ دزن



2 

۰ 

2 
 ےس

 ۰ تك

۳ 

 ؟ نیبن لایقزح باتک ۳
 ~~ سم--_-_-»-»-»-حه هل ۴٩)هفةف)۹۰۰۰۰)۰۹9۹9۹۰-ح)أأ

 اما × دنتفرکیم کو مداتسرفیم انا دزن | کا هد ود اراد اشیا

 واع هکنوچ دنونشب ارم دنهاوخ هکاریز دنوتشب ارت دنهاوخن لیئارسا نادناخ

 لباقمرد ارت یور نم ناه +دنتسه بلقلا یسقو یناشېپ تخ لیئارسا نادناخ

 ما وخ تخ ناشیا قاغا ل توخ ارش ناتو تخاس مهاوخ تن ناشیا یور

 ناشیاز زا سپ مدینادرک_ رت تضس اراخ کلنسزا سالا ل ارت یناشیپ هکلب دین ادرک

 × دنش بیس زنا هنتف نادناخ هکاریز شابم ناساره ناشیا یاهبور زاو سرت

 یاهشوکبو نباج دوخ لدرد موکیم وت هک ارم مالک مات ناسنارسپ یا تنک ارمو

 ۲رناشیا هتفر دنشابیم وت موق ا نا کاش !:درنو اییو دام عاتسا دوخ

 + دیامرقیم نبنج هوه دنوا ادخ وک ناشیاب دنونشن هاوخو دنونشب هاوخو نک باطخ
 لالج هک مدیش ییلنع كنابذك یادص دوغ بتعزاو تشادرب ارم حور ٠ ءاکتا

 ۳ ِ ی ایم + داب كرابتم وا ماقمزا هوهب

 ا ا ا ق و .اکنا

Iدادوب نکاس روباخ رهن دزن هکیارپ با دزن بیا لب سپ  

 ع ۳ نا اجار بهم نایک دو مد

  ۳ Eرم ناهدزا ۱ ۳ یا 9۳ لار هر یارب ارت ۰

 هک مشاب هتک ریش درب نم هکینبحو NE اشیا وتشپ

 تشز قیرطزا ارربرشتآ ات نوک ا یکن ارواوت : رکا درم یهاوخ هتبل

 ۱ ۰ ك رم شه اگر برنا ك ار اس ررر دیدار

 ترارشزا واو ینک دیدھن ارربرش درم وت رکا نکیل × دییلط مهاوخ وت تسدزا
 ناج ۱ HE وا دکن تشکزاب شیوخ دب قیرطو دوخ

 نمو دزرو هاکو انکو ددزکرب دوخ تلادعزا لداع درم رکاو + هداد تاجن اردوخ

 دوخ هاکرد وا یدوفن دیدهن اروا وت کوچ هدر ات مب یو شیپ مداصم یکنس

 اروا نوخ نکیل دش دهارنغ ةثروا دا دوب هدروآ لعب هکیتلادعو درم دهاوخ

 هک وا < یک دیدم اراداعدزم وترکاو × دییلط هاوخ وت تسدزا



 ۱۳. 4 یبن لایقزح بانک

 ناج وتو تسا هتفربذپ دیدهت هکنوچ دنام دهاوخ هنز هتبلا دزرون اطخ واو دکن

 ۹ دش هداهن نمرب انا رد دنوادخ تس .دو +تداد تاجن اردرخ ۲

 نونا هتساخرب سپ ٭ تنک مهاوخ نت وت اب اجتارد وش نوری نوماهبو زیخرب 3

 قم مدوب كيد روبات اخر دزن هکیلالج لثم دنوآدخ لالج كنياو عفر نوریب

 ارب ماهباپرب ارم تش نم لخاد حورو مداتفارد دوخ یورب نمو دش اپرب ٤

oوت اماو ید ھو هناخ ر ر باطخ ارم واو تشاد  

 نایمرد اما تسب دنهاوخ اب! ارتو د هاو گكنبا ع ناسنا رسپ یا

 یارب هش كك ان دیناپسچ مهاوخ تساکب ارت نابز نمو *ورم نوریب ناشیا ۲

 ب نیک تد اا هک یخ SSE ابن مان ن ناشیا ۷

 د نیمی دو اس تکا یاوخ نا یاب و دونک ماوخ ارت نامد ا مک

 اراشا هک ریز دک ابا دیامن ابا هکناو دونشپ دشاب )وتش کیا اک ام رفیم

 دچ دنشابیم یکتا هنتف نادناخ

 ماچ سا
 ار ملشروا رهشو ر اذکب دوخ یور شہ ناو ریکب یرجا نسب یازیوتو |

 اپرب شاباتمرد یرکنس هتخاس اهچرب شربار زد وانت ضاعت 9 ان شقن نا نارب 3

 دو یک ءار نیهآ هبات و + نک ایرب نا ا انینخم هدز ودرا ی ۲

 ساحمو رادب ناربا اردوخ یورو راذکب نینهآ یراوید رهشو دوخ نایمرد ارنا زا هتفرک

 وت سپ +دوشب لیئارسا نادناخ ةه ا EE E دش دهاوخ ۽

 اع قفاوم راذکب نارب ااا رانا دا هانکو باوخم دوخ پچ یولهیرب
eارناشیا اکی الاس نمو ×دش یماوخ لا انا ها ییاوخ  

 نادناخ هانک لمح سپ ماهداهن وترب زور دونو دصیس ینعی اهزور راش یتباطم
 د کارایی شا ماجاب | اراهنیا نوچو +دش یجاوخ لیئارسا 7

 یاس ةھج اریزور ره دش , :n نادناخ ءانک لمحن زور لهچو باوخم

 رادب ملشروا "صاحب یور هدرک هنهرب اردوخ یوزابو * ماهداد راق 2 یارب

 مانا هب ارنا صاح یاهزور اتو میم ون رب اهدنب كنياو *نک تّرب نآ دضیو ۸

 او وجو مدنک سپ ٭ دیطلغ یهاوخغ ترکید یولهیبب واهب زا یاب تیناسرن
75 



  irfئین لایقوح بانک 5
 ابازا یاروخو زیرب فرظ كيرد ارا هتفرک دوخ یارب نابلجو اا سدعو

 از دوتو دصیس ینعب یباوخم دوخ یولهب کیت اهزور ئاو زیب دوخ یارب

 ره یارب لاقثم تسیب ینعی دوب او نزوب یروخ هکیناذغو × دروخ یجاوخ

 یهاوخ نيه كلي سدس ینعب شیایپب لب او × دروخ یهاوخ ارتا تنقوب تفو هزور

 ارام کروم هک و ج نان یاهصرقو و یهاوخ تقوب تقو ارتا هدیشون

 ینب لاونم نېمهب دومرف دنوادخو + تخب یماوخ ناشیا رظنرد ناسنا نیکرسرب

 دنهاوخ مزاسیم تک خنک ار اما نایت ارن اشیا نم کیان نابرد سجن نان ا

 دوخ تیلونطزاو غ نخ ن راج كانا مرادی ها دک سپ × دروخ

 نیبءکنآ + تسا هتفرن غاهدب سجن كار روخو ماهدروخن ارش نیرد ای تیم لاحم ات

 نارب اردوخ نان سپ مداد وتب ناسنا نیکرس ضوعب ارواک ن کرس هکنادب تفک
 ماشروا رد ارنان یاصع نم كنيا ناسنا رسپ یا تفک رمو ٭ خب یهاوخ

 دنهاوخ تریحو شیاهبپب ارب 1 و رو شا اوخ ترسعو نزوب نانو تسکش ماوخ

 ات رظن رکیکرب تیرجو دش دهاوخ بآو برات جا د هکارب ریز ۳

 مابا
 دوخ هجب ماج تا لب ار او رکب زیت یغیت دوخ یارب ا یا وتو

 ین نک میسقت وايو هتفرک یئوزارتو نار ڈکب دوخ شیرو رسرب ازنآ هدرب زیدراکب

 نازوسب شاب رش نایمرد ارش ا كي یشاب ںیناسر ماا ۱ 9 یاهزور .نوچوآ

 برد نمو شاب ادب اررکید تل نخی ابا فا ارا هتفرکارت كيو

 × دن و نسادرد ارام هنفرک ارن ازا او چ داتسرف ماوخ جو ۹

 اا ناتو قابار امآ هتخادنا شت نا نایمرد او رکب ار ,انازا یردق زابو

 نینچ هو فارس نو رش لار اه یاساعت مات یارب

 + نآ فرط رغب اراهروثکو مداد رارق اهتما نایمرد روی ا

 رک را عقب زراو ا بزودی

 نم ضیبارنب هدرک كرن ارم ماکحا وا لها هکاربز تسا تیزرو نایصع دشابیم



 ۱۳ 1 یبن لایقزح باتک

 هک اهسا زا هدایز امش هکنوچ دیوکیم نینچ هوهب دنوادخ نیربانب × دناهدونن كولس ۷

 لب ارم ماکحا هدرکن كولس نم ضیارفبو دیدومن اغوغ دنشابیم اش درکادرک

 دیدوجن لع زی دنشابیم اش د ادرک هکیاهتما ماکحا قفاوم هکلب ددر وات

 اینا رظنبوت نایم ردو متسه وت دضب نم كنيا نم دیوکیم نيچ هوهب دنوادخ اذل ۸
 "لبق هک د رک ماوخ اهراک تت اساجر عیج ببسب وت ابو *دوف ماوخ اهیرواد ٩

 ارنارسپ وت ا ردپ نیربانب درک اوخنرکید م اما لثمو مشاب هدرکن نیازآ

 ئاق هدوف اهیرواد وت ربو دروخ دنهاوخ ارشیوخ ناردپ نارسبو دروخ دنهاوخ

 تابح دیوکیم هوهب دنوادخ اذل * تخاس ماوخ كکرپ داب ره یوسب ارت تیقب 1
 سجن شیوخ تاهورکم عیجو تاساجر یاب ارم سقم وت هکنوچ مق مدوخ

 زین نمو دوف دهاوخن تقفش نم چو تخاس مهاوخ عطقنم ارت هتبلا زین نم یتخاس
 فعلا یسک هاب وردک اوکقاو هایت ازاد فلت لب »« دومرف مهاوخن تمحر لر

 ره یوسب اررکید ثلثو داتفا دنهاوخ ریثمشب تفارطاهب ثلث كيو دش دنهاوخ

 نم بضغ نوچ ںی × د اتسرف ماوخ ناشیا بقعرد ۱7 هنخاس ننکارپ داب

۰ 

۳ 
۹ 

 ماوخ نامبشپ هاکنآ مشاب هتحر ناشیارب | رشیوخ مخ تدحو ایالت مامه

 تشناد ا مشاب نین اسر ماماهب ناشیارب ارشیوخ شخ تدح نوچو دش

 نابمرد نایرذکمر هه رظنرد ارتو ی تبریغرد ارنبا هوه نم هک 4
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 ٦ یبن لایقزح بانک ۱۳۹

 دنوادخ مالک لیئارسا یاهیهوک یا وکبو * نک توبن هی ةرابردو زودب لفل

 كنيا دیامرفیم نینچ اههزدو اهیداوو اتو اهموکب هوهب دنوادخ «دیونشب ارهوهب

 یاهمذمو ه« درک مهاوخ بارخ اراش دنلب یاهناکمو ۳۹ اشرب یریشمش نم

 اش یاهتب شہ اراش ناکتنکو دش دهاوخ هتسکش اش یسش یاهلاننو مدهنم اش
 تشاذک ماوخ ١ ا ن ااا ا یال تادا ماوخ

 اش نکاسم عیج ردو + دیشاپ ماوخ اش a درکا درک ارایش یاهناوضساو

 بارخ اش یاهعذم هکتا ات دش دهاوخ ناریو دنلب یاناکمو بارخ اهربش

 لاعاو مدهنم اش یمش یالاتتو ددرک دوبانو هتسکش اش یاهتبو دوش ناریوو
 هک تسناد یهاوخ هاکنا دنتنیب اش نابمرد اش ناکتنک نوچو دوبی

 دی نکارپ اهروشک نایمرد نوجو تشاد ماوخ هاکن یتیقب اما + مه وب ن نم

 نایمرد اش ناکتفای تاجنو ٭ دش دنهاوخ نکاس اهتما نایمرد اش فیس ةيقب
 0 هگنوچ ه تشاد دنها وخ داب ازم دنا هدرب یریساهب ا هکیئاجرد اهبتما

 بقعرد هک ارناشیا ناشچو تسکش مماوخ تسا تشرود نمزا هک ان اشیا راکانز
 2 2 < لعاب ا رخ سید شا دکار ناشیا یاهج

 ثبعو مته هوهب نم هک تسناد دنهاوخو  تشاد دنهاوخ هورکم دناهدون دوخ

 دیوکیم نيج هوهب دنوادخ . +دروآ ماوخ دراو ناشیارب ارالب نیا هک مقکن

 ریرش تاساجر یارب یاو وکبو بوکب نیمزرب اردوخ یایو نزب دوخ تسدب

 ۱39 9. دداا ا حا و طو تخ كارز لیئارشا ناکا
 صاع ردو تنام یاب کا داتفا دهارخ ریششب تمسا کلیدزن هکناو درم دهاوخ

 بدیناسر مه اوخ اغا هب ناشیارب اردوخ من تادح نیو درم دهارخ کنسرکزا دشاب

 ناشیا یاهتب 2 نایمرد ن هراشیا ناکتنک هکیماکنه متسه ا نم کد دهاوخو

 م اخر ره ربزو امرک ی لت رهن اشیا ی اه ذم فارطاهب

 دندینارذکیم دوخ یاهتب ةه یارب ويشوخ یایاده کیئاجرد ا طولب ره ریزو

 یاهکسم ماقرد ا ةدرک زارد ناشیارب اردوخ تسدو دش دنهاوخ- تفای

 نم هه تسناد دنهاوخ سپ «تخاس ماوخ هلبد نابایزا رتناریوو رتبارخ ناشیا . 2 ی ۲ ۳ / 3 ٠
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 ی

 1۳ ۷ ین لافر باک

 متنه باب

 + تسا لیسر اهشنا نبمز ةشوکراهچرب یناهتنا دیوکیم نچ لیآرسا نیمزب هوهی
 رس ھم

 تیامهار قغو ربو ماهدروا دراو وترب اردوخ مثخ نمو تسا كیسر وترب اأ نالا

 .دهاونن تقنش وترب نم مثچو دان وترب ارتناساجر مات هدومن یرواد ارت <

۷ 

< 

1 

۲ am 

 تنایمرد وت تانماجرو داهن مهاوتخ و وترب ارت یاههار هکلب دومرف مارجن تجرو ترک

 دیوکیم نینچ هه دنوادخ رب تمه هوهت نم هک تسن زاد » یاوخ سپ دوب دها و

 «تسا نشرادیبوت دضبو دی یه دیایم ییاهتنا ا یالب ناه الب

EETكيدزن زورنآو دام نیعم تقو ا م وترب رت لجا  

 بیرتع نا + اھ رکرب نامداش زاو 1۳ زور هنو دش دهاوخ هماکنه ز زور 2

 قفاوم ارت تیناسر ماعاهب وترب ارشیوخ منخو تر زن ونرب دز بر

 .تشفش نم مثجو × دان ماوخ وترب ارشاساجر عیت-و دون ما وخ یرواد تیابهار

 دیاسر ماوخ وتب ارتیاههار تافاکم هکعلب دومرف ماوخن تخرو درک دهاوخن

 هو نم و دز هک تسناد دیماوخو دوب دهاوخ تنایمرد وت تاساجرو
 ا YA وا هفیکش ًاصعو نا نوربب ون لخا نام ناه دارو هک

 ماحدزاز زاو ناش ا تیمجزاو ناغیاز زا «تسا هتک ترارش یاصع ما ۲ تسا

 ورمی تقو ٭ تسا تنان یتمشج ناشیا نایمردو تسین یقاب لرل

 تیم ی اغرب مثخ هکاریز درکن مام هنشورفو دکن یداش یرتشم سپ تسا كليدزن

 دننام تنز ناکدنز نایمرد هچرکآ ناکدنشورف هکاربز +تسا هتفرک رارق ناشیا
 هضرکر ارق ناشیا تیعج یانرب بضغ هکنوچ تشکرب دنهاوخن دنشاب هتخورف هی

 دهان تبون اردوخ یکدنز شیوخ هانکب سکو تشکرب دنه اوت ناشیا «تسا
 کاریز دوریف كنج یک اما دناهتخاس ایم ارزیچ ههو هتخاون ارانرک داد

 بو تسا نوریب ود شیخ یا هضرکر ارق ناشیا تیعمج اقرب نم بضغ
 طش تس ارهشرد هکناو دریمیم ریششب ت تسا اررد هکنآ هنوردنا رد طحتو

 اههرد یاههتخاف لثمو تکی اشیا ناراکتسرو +دزاسیم كاله اروا ابوو



 ۸ یبن لایقزح باتک ۱۳1

 ابتسد هه +دنکیم هلان دوخ اکا ناثیا زا مادکر هو بد اهرکرب ۷

 دنکیم ربرد سالپو *تسا تیدرک باتبب با لثم اهوناز عیجو لش سم

 × دشابیم یرک اهرس عیجربو تلخ اهنهچ هه ربو دناشوپپم ارن ایا تنحوو

 یالطو شن «دشابیم سجن زیچ لثم ناشیا یالطو دنزیریم اههجرکرد !ردوخ قن ٩

 تکاب ی اردوخ یاهناج ه دیناهر دناوتن ارناشیا دنوادخ. بمضش زور رد ناشیا

 ۶ تسا لش انا مداصم كنس ناشیا هاک اریز دنز رپ ارشیوخ یاهطبو

 تاهورکم یابتب ناشیا اما درب هداد رارق یایرکرد اردوخ تیز قایز واو ۳
 ماوخ سڃ زیچ لثم ناشیا یارب ارت AIT د ارش ارشبوخ تا

 ناو داد مهاوخ ناهج نا نارو جار اراتب نابیرغ تسدب ناو ٭ دنادرک ۲

 روتسم ناکمو دینادزکرب ملوخ ن نانیازا چ یورو * تخاس دنهاوخ تمصعیپ ۲
 ٭ تخ اس دنهاوخ تسصعیب ارن زا تش نآ لخاد نالاظو دوم دندارخ تصعیب ارم

 رام مظ زا رایشو تسا رپ یزیرنوخ یاهمرج زا تب هک اریز زاسب ارریجنز ۳

 ارت دون ي ياها ردو در مار سس و ۱ ارشاو 1۳4

Esدنهاوخ تصمی ارناشیا سدقم یاهنکم اهنآو تخاس مارخ لباز |  
de + دش دهاوخن تفای اما دیبلط دنهاوخ اریتم ما و یاس تکاله ٭ دوف لک o 

 تعیرش اما دنبلطیم یبنزا اور هدوشیم 0 هزاو هاب هزا راو دیایم تبیصمرب

 و 2 اک مام هاشداپ * تسا نش دوبان خماشمزا تروشمو نانهاکزا ۷

 لع ناشیا اب ناشیا یامار قفاومو هدزرابم نیمز لها یابتسدو دوشیم سیم
 تسناد.دنهاوخ سپ دون ماوخ یرواد !رناشیا ناشیا انا یفوربو دوغ ماوخ
 تو نم

 باب 2

 ي 9 چ رک لس نوچ منشا اب زوررد مثش لاسر ۱

E E NS AGا ا  a۹  

 شتا نیا ات کا E ST کلا ک مدیدو ۳

 هیشو × دش رهاظ عمال جرب تروص دننام رک در 5 م الاب ان وا ترک او

 تشادرب نایساو نامز نایمرد ارم حورو تفرکب ارم یناشپ یود هدرکز ارد یتسد (



 ۱۳۷ ۸ ین لایقزخ باتک

 لاش فرطب هک ینوردنا نڪ ٠ هزا اور هنهد دزن ا ادخ یاهایوررد ارمو

 لالج كنياو + دشابیم زنا تریغ تریغ لات نمینن انارو کز یا مسیر

 او o 2 EE ائارسا یادخ

 یوسبا راست «زارفارب لامش هار یوسب اردوخ ناینچ ناسنارسپ یا

 هی تریخ ان نی 8 هزاورد ناش فرطب كنيا متشارفارب لاش هار

 2 دننکیم ناشیا هک ا .E ناسا یی یا ےک رسوم اور ھا وا

 رود دوش و | e اضارد لیئارسا نادناخ هکیمیظع تاساجر ینعی

 مدیدو ما ی ص ءزاوردب ارم سپ ج دید یهاوخ رتمیظع تاساجر زاب اما « موشب

 رم ااو یک یا تنک ارم واو د تسال اوددوی ار مس تاک

EI E کھ هزاورد كنا م دنک اررا ويد نوچو ٩ 

 ۰ یصح
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 مدش لخاد نوچ سپ + اف هظحالم emt ناشیا هک اریعینش

 فرط رهزا راویدرب لیئارسا نادناخ یاب عیجو سجن تاناویحو تارشح هنوک
 دندوب هداتسیا اهنا شپپ لیئارسا نادناخ خانم زا رفن داتنعو ٭دوب نش شتن
 تشاد دوخ تسدرد سج خنک هو دوب هداتسیا ناشیا نایمرد نافاش نیا و

 جانم هک ارد ایا ناسنا رسپ یا تنکارم و واو + تفریم الاب روخ ربا یوبو

 اریز یدید دننکیم شیوخ یاهتب یاهیحرد لک ره ك :رد لیئارسا نادناخ

 7 ۳ سد ید ۱
 ةنهدب ارم سپ ٭ دید یهاوخ دنکیم نانا هکیاهنیا زا رتمیظع تاساجر زاب هک

 هتسشن نانز یضعب انارد ككنياو درو اب لاش فرطب هک دنوآدخ ٌةناخ هزاورد

 ۰ یدید ارنیا انا یاشار ان تک ارم وام  دنتسیرکیم زو یارپ

 كنياو دروآ دنرآدخ ةناخ ینوردنا نصب رم سپ +× دید یھاوخ اراپنیا زا رتیظع
 گ ۰ ` 2: ۰ ۳  5 ۰ ۰ 0 ۵ 1

 هک دندوب درم خو تسيب ردقب عذمو قاور نایمرد دنوآدخ لکیه هزاورد درت
  231 Eمت اک ْ

 دننشأد قرشم یوسب ارشیوخ یاهیورو دنوادخ لک یوسب اردوخ یاهتنپ
 نیس

3 

 یٍرب يا «یدید ریا ناسنا رسپ یا تنک, نیو »«دندوفیم نج قرشم فرطب ارب اتفأو
 کت مس

 هکاریز تسا لهس دنروایم اجت اخیارد هک تاساجرنیا ندروآ اج ادوهب نادناخ
 ب ۱ 0 ۱ = ۰ 3< ا ۰ دل ۳ دا ۳



 ٩ بن لایقزح بانک ۱۳۸

 دما تقفش نم منچو دوخ مه مارخ لع بضغرد زین نم نیربانب نر اذکیم دوخ 1۸

۷ 

 تپاچا ۱ زاواب هچرکاو دومرف اون ترو درک

 » دوم م ما رخ

 یک رهو روایب كيدزن اررهش ءالکو تفک هدرک ادن نم شرب دنلب زاواب واو

 ور روا و یش تتناو ا زادت درو و اک بنات تل

 تشکر کشر د اردوخ ربت ارکب رپ 6 تسا هج وتم لام فرط هکیالاب

 4 ان فکر بتاک تاودو دوب ناتکب اش سلم بز ناشیا نایمردو

 ۱۳ روس چ دنداتسبا ن E نش لخاد

TEP۱وماک تاو رادو نسلم ی  

 ملشروآ ن رایمزا ینعیرپش نایمز وا اد دنوآدخو + درک باطخ ت ا و

SOS NEE SSEدنکیم هلانو ها ها دوشیم یکصد ااا 2 ا  

 دیزاس کت نوان ر دکب راو اار د هک تفک نم عیسب ی نانابو + راذکب ین داشت

 ۳ انزو لافطاو نارتخدو ناناوجو نارپ + دیتافم مت جرو دکن تقنش اش ناینچو

EEنم سدت ز زاو كی وشم كيدا دزاد ۳ نی کیک اب 8  

 گک
 E ناشیابو دند رک عورش دندوب هنأخ شه هکیربپ نادرمزا سپ دیک عورش

 یر وی هد نورب هخاسب ن ی س ارەناخ

 یورب مدوب ننام یت ب نیو دم نانیا a چ دندرک عورش نتشکب رس ردو

 اردوخم EN 9 د دنرب ادعا 1 نکو مدو هثاختسا هداتفارد دوخ

 داد باوج ارم وا ۶# سان یهاوخ كاله ارایئارس a 5 ی ات یزیریم مش وا

 متسزا رهشو ولم نوخزا نیمزو تسا مظع تیاهنیب ادوپیو لیئارسا نادناخ هانک

 مچ سپ + دنببین دنوآدخو تسا ءدرک كرت ارنیمز دنوآدخ دنیوکیم ارز تسارپ
 ناشیا رسرب ارن اشیا راتفر هکلب دومرف م اوخخ تجر نمو د درک دهاوخخ ك رد نہ

 داد باوج تشاد رمکرد ارت :اودو هر 4 + دروآ ماوخ

 + مدو لمع یدومرف رما ارم کی تنکو



 ۱۳۹ ۱. یبن لایقزح باک

 مد باب

 توقاي كنس لثم یزیچ دوب نای ورکر س یالاب کرب كنياو تسیزکن سپ

 بلم نانکب هک دف ناو « دش رهاغ ان ا هیش شب لثمو دوک

 اردوخ یاهتسدو ورب ناییورک ریزرد اهخرچ نایمرد ت تنک هدرک باطخ تم

 نمرظنرد واو شابب رهث ربو نکرپ تسا نایورک نایمرد کیتتآ یاهرکخا زا
 سص

e ۰ 

 دنارب هناخ ۀناتساب نایورک یورزا دنوآدخ لالجو +درکرب ارنوردنا نه باو

 یاهلاب یادصو » تشک ولم دنوآدخ لالج تر نحو دشرپ ربازا هناخو

 عومس دکیم کت هکینیحس قلطم رداق یادخ زاوآ بت ینوریب نع! ات نایبورک
 .نایمرز رک ساک کود هک کرد اا نوچو *دش

 نابیورکزا کیو *داتسیا اهخرچ دزن دش لخاد هاکنا رادرب نابیورک ن ازا اهخرچ
 شاذ ارنا هدرکز ارد دوب نابیورک نایمرد a ناییورک نابمزا اردوخ تسد

 ردو * تفر نوریب هتفرک و دا دوب سبلم ناتکب هکیدرم نا 9

 كنباو مسیرکنو هع دش رهاظ ناشیا یا لاب ریز ناسنا تسد تروص هیبش نابیورک

 یولهب رکید خرچو یبورک كی یولهیپ خرچ كي ینعی ناییورک یولهپ خرج راهبچ

 شيام اماو «دوب دجربز كنس تروص لنم اھخرج شیافو دش رهاظ رکید یبورک

 دب دشاب خرچ نایمرد خرچ ایوک هکدوب تهابش كي ارر اهن هدوب نینچ ناشیا
 دکي ليم وس چ4 تريم هکنحو تفریم دوخ بناج راهچرب تفرم اا نوچو
 ليم وس چ تفریم نوچو تفریم نا بقعزا دشیم هجوتم ناب رس هکیئاجت هکلب

 هکیتاهشرج ینعی اهخرجو ناشیا یاهلابو اهتسدو اهتشپو ندب یافو ٭ درکیف
n #9 

 هک دنداد رد ۳۰ اهشرپعاب نم حمسو × دوب اهشچزارپ فرط رعزا دنتشاد راهجتا

 مود یورو دوب یر یور لّوا یور دوب ور راهچ ارکی رهو + اهخرچ یا

 ۰ دندرک دوعص نابیورک سپ +باتع یور ر اهچو ریش یور موسو ناسنا یور

 دنتفریم ناییورک توجو س مهوب صد روباخ رهن دزن هک تسا ناوبح ناه نيا

 نیمز زا هتشارفارب اردوخ یاهلاب نایورک نوچو تفریم ناثیا یوله اهخرچ



 ۱۱ یبن لایقزح بانک ۱۳

E ۷نوک ناب ا نوج یکم رس  

 مر و دنا نوریب هناخ ۳ ۷ زا Ut 0 × دوب 1 د ناو ۱۸

 رظنب تا اردوخ یاهلاب دنتفر نوریب نایورک نوجو + تفرک رارق نایبورک ٩
 "هزاورد هنهد دزنو دوب ناشیا یور شپ پ انخرچو دندو دوعص نیمززآ نم

 × تف ۰ ناشیارب الاب فرطزا لیئارسا یادخ لالجو دنداتسیا دنوآدخ ناخ

 وید روباخرپن دزن لییسا یادخ ریز هک تسا ناویح ناه نیا ۲۰

 یاهلاب ریزو دوب لابراهچ ارکی رهو یور راهچ ازکی ره دنا ناییورک نانیا هک ۲

 اوز ناه ه دوب نینچ ناشیا یاپیور هیبش مو < دوب ناسا یاهتسد هی ناشیا ۱1

 حج

 < ےل

 (دندوب نانچ) ناشیا دوخ مو ناشیا ش شین مه و مدت نید روباخ ران دزن هک دوب

 |٤
 د تر ر هارب تنی رهو

 مدزاي باب

 تفت هو قرشم یوسب هک دنوآدخ هناخ یترش هزاوردب هتشادرب ارم حورو

 اغا نایمردو دندوب درم خاو تسیپ هزاورد هنهد دزن کكنياو دروآ

 نیا ی ۱ کات مديد ارموق یاسور ایانب نبا ابطلقو روزع

 × كنه دیم ج یاهتروشم رهشنیا ردو فک اس افزاری انی هک دنشابیم ناسکتا

 تو ۴ دقت هک ما انار هک تل لبه ینو و رکیو

 × نک تّربن ناسنا رسپ یا «نک توبن ناشیا یارب نیربانب  میشابیم تشوک

 دیامرنیم نینچ دنوآدخ هک وکب دومرف ارم نش لزان نمرب دنوآدخ حور کت

 × غادیم اراش لد تالایخ نم اماو دینوکیم نخ روطنیاب اش لیئارسا نادناخما

 دنوادخ اذهل »«دباهدرکرپ ناکتنکز ا ارشیاههچوکو دیاهتنکر هش نیارد اریرایسب

 كيد رهشو دنشابیم تشوک دیاهتشاذک شنایمرد هک اش ناکتفک دیوکیم نینچ هوهب

 دنوادخ ابا دیسرتی ریش زا اش + درب ماوخ نوریب شنای زا دا نکیل تسا

 ۱ اراشا .درب نورین رهث نابم زا اراشو + دروآ مماوخ اشرب ارریشعش دیرکیم هره هوره

 داننا دیهاوخ ریشم رییس شب چ درک مه ٣ هاوخ یرواد اشربو دوف مهاوخ مللست ن 0 بیر بیپ و



 ۱۲۱ ےب لایفزح بانک

 وه م
 ا وی ساک تست ناد دیها ار و رام لی 2

 هک سه 2 هک تلیستاد تب +× دون ماوخ ۳۷۲ ۳ لاری ۳
 ا ۱ کسی هکلب دیدروب ایام اکحاو و

 9۳ et E دایرف دنلب ااا ورک کمر سس قم

 نش لزان نمرب دنوادخ مالکو هح ا یارخ لاله اماع لرل ا ر ةتب ۶

 تنش بیم و نادناخ لهازا کر تشارشاس ینعی وت ناردارب ناسنارسپ یا × تنک 0

 اش یک ناشیاب مدام هک دنشابیم ورم یار ناکا م

 اهروشک نایم 03 لو رود ات E 2 رج ر

 !نامز دنا تنش اب هتفر 1 هکییاهرومکن ارد نا یارب نم اما مزاس نگار

 حج اما ن و ۲۱ شن فن مشی نیک یدک دنوآدخ وکب سہ × دوب مهاوخ ¥ ۷

 نیمزو دروا وا ماوخ مارف دیادش هنکارپ اد هکیادرونک زا اراشو درک مه اوخ

Aاجر یر تامر رس داب بم داد و ۱  

 ماوخ ِ یتشوک لد هد e ۳ و دو داهن ا هزات

 دارو اج ار 9 هد هاگن رم مکحاو بز ی ات  دیشخم ۲۰

O. 2با دست و ی  

 دنتشارفارب اردوخ یال اب نایبورک هاکنا ٭دروا ماوخ دراو ناشیا رسرب ارناشیا ۲

 زارق ناشیارب الاب فرط زا لیئارسا یادخ لالجو دوب ناشیا یولهپ اهخرجو

 ار راک 4 نوکر درؤ رورو زایم یالابزا دنوادخ لالجو ٭تفرک ۲

 نییزب ادخ جورب ارم ایور لاع ردو تشادرب ارم حورو + تفرکر ارق تسارهش ۶
 یاتو بش عفترم ن رم رظن زا مدوب تید کتار ناو درب نارب بسا دزن ناینادلک 0

 + مدرک نایب تارا یارب دوب هداد ناشی کار تتواتح دخ مالک
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 ۱۲ بن لایقزح بانګ ۱۳۳
 و و و و و و ی و سس ی 6 سد ی سس سس سس سس

 مدزاود باب

 هدف نادناخ نایمرد وت ناسنا رسپ یا * تنک نش لزان نمرب دنوآدخ مالکو

 اهشوک ان اشیاو دننیبیف اما تسه ندید ةهجب امشچ ارناشیا هک یشابیم نکاس زیکنا
 یا وت اما + دنشابیم زنا هنتف نادناخ هکنوچ دنونشیف اما تسه ندینش ةهجم
 زور تقورد ناشیا رظن ردو زا ۳۳ دوخ یارب ارنطو یالاح اسا ناسنا رنو

 هچرکا دنمهنب دیاش نک لنت ناشیا روضحم رکید ناکب دوخ ناکم زاو نک چوک
 تقورد نطو یالج بابسا لثم اردوخ بابساو ٭ دنشابیم زیکنا هنتف نادناخ

 نوریب نطو یالج یارب , هکینانکلثم ناهاکماشو روآ ناو ناهار زور

 FTA ناشیا روضب راویدرد دوخ یارب یفاکشو ٭ وش نوب نوری

 یورو رب نوریب و د ردو راذکب دوخ شودرب ازنا نآ ناشیا روضح ردو *ربب

 × ماهداد رارق لیئارس ۱۰ نادناخ یارب یتمالع ارت هک اربز ینیین ارتیمز ات ناشوپب اردوخ

 تقورد نطو یالج بابسا لثم ارد وخ بایساو مدوم لع مدش رومأم کین سپ

 ۱ ناو مدرک را راویدرد شیوخ تسدب دوخ یارب یاکش هاکنابشو مدروآ نوربب زور

 مالک ن :ادادمابو مارب شودرب ناشیا روضحم هدرب نورب © < راترد

E AA ناسنا رسپ یا .4تفک مش لزان نمرب واد ٩ 

 ۰ یصع

e 
r 

 دنوادخ رکب ناشباب سپ + یکیم هک تسا راک هچ نیا دننفکن وتب زیکنا هنیف نادناخ
 یاهو دخالت ملشروارد هک تسا یسیرهب 1 جو نیا هنگام نوچ هوه

 « سه اش یارب اع اک ا E ایمر هد ناشی هک لیئارسا نادناخ

 یریساهب نش نطو یالجو دش دهاوخ هدرک ناشیاب ناچ مدون لمع نم هکیبلب
 اداکار د ۱ با تست اشیا و د تغفر دنهاوخ

 ی یو ها اما ات درک دنهاوخ راویدرد فاکشو تفر دهاوخ نوریب هداهن

 وارب اردوخ ماد نمو + دنیبن دوخ ناینچب ارتیمز ات دیناشوپ دهاوخ اردوخ یور
 مهاوخ ناين :اداک نیمزب لیابب ارواو دش دهاوخ اب نم دنک ر دو - دینارتسک

 ا ارا ۴ اا م هنر 9 درد



 Mr ا لایقزح باتک

 اهروشک نایمرد ارناشیاو هنخاس تکارپ انما نایمرد ارنانیا نوجو  تخ-اس 6

 نابمزآ یلیلق ددع نکیل د تسه ه fS تسناد دنهاوخ هاکنا مشاب هدون قرفتم ۲

 نایمرد اردوخ تاساجر و تشاذک ماوخ یاب ابوو طقو ریشسش زا ن اشیا

 ۱ + متسه هوهب نم هک تسناد دنهاوخ سپ دنیامن نایب تنور اهناب کا

 روخت شاعترا اب اردوخ ران ناسنارسپ یا × تفک لش لزان نیرب دنوآدخ مالکو 4

 ةرابرد هرهب دنوادخ وکب نیمز لها هبو 4 شونب بارطضاو هزر اب رشیوخ بآو ٩
 بارطضا اب اردوخ نات هک « دیابرفیم نونج لیئارسا نیمز لهاو ملشروا کس ٠

 ملظ بیسب مآ نیمز هک ریز دیشون دنهاوخ ا ردوخ باو دروخ دنهاوخ
 قاشا ترا ارش شوا دش دهاوخ یت تسا ن نار کش شنانکاس عیج ۲

 بسه هومن نم هک تم :اد دیهاوخ سپ دش دهاوش نآریو نیمز تش بارخ

 هک تسبج اش لس نیا ناسنا رسپ یا ٭ تفک نش لزان نمرب دنوآدخ مالکو

 × ددرکیم لطاب ابر هو دوشیم لیوط مایا م دینوکیمو دینزیم لیئارسا نیمزرد

 ناو EN مهاوخ ےل اطا أ ا ني د کم نکو لنکا وکب ناشیاب اذهل ۳

 ره مانا و تسا كليدزن ما کب ¿ ناشیاب هکلب دروآ دنهارخخ لیتارسا اود کیدا

 نادناخ نایمرد زیمآ ناق وک بیغو لطاب یایور چ کا ریز * بیرق ایور ٤
 هکینخس و تفک ماوخ ننس ممه د رک نم ابو ,دوب دهازخن رکید اب کا

 دیوکیم هوهب دنوادخ ]ریز داتفا دهاوخ رينات رکید راو دش دهاوخ عق عقاو موکیم نم
 دین اسر مهاوخ ماجناهب ارن راو تنک هاوخ یتحس امش ما يارد زنا هنتف نادناخ یا

 و نادناخ ناه ناسنارسپ یآ یک بز ووا ي ۳1
1۷ 

 مو م
EET e ۱۸۱  

 × دش دهاوخ عقاو موکیم نیک کد ا رھ د دنوادخو داتفا دهارتخ ریخات

 مت ی زوم يداي

 ۳ هو ۳ ده دنیانیم تر
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 شیوخ حور عیات هک قمحا ءاینارب یاو دیوکیم نینچ هوه دنوادخ + دیونشب ۴
  دناهدوب ًاههبارخرد ن ناهابور دننام وت یایینا لا یا .* دنادیدن چھو دنشابیم ۲

eزوررد ناشیا ات دیدرکنر یمت لار ۳۰ نادناخ یارب ارراوب ا اههخ  

ES 3دنیوکیمو دننییم بذاک وک ببغو لطاب ی ءایور ٭ داتسیا دنناوتب  

 e اتتا ارنامدرم تس هداترف اشیا دنوآدخ هکنآ اب دیایرفیم تنوآدخ

 رکذ اربذاک < تگ تی دیدیدن لطاب تارا + دش دهاوخ اا مالک هکنیاب ۷

 دن وادخ نیربانب < مذومن لکت نم هکنا اب دیامر دام ا دیک کج دات ۸
 رر

 ۳۳ لاک هد داکار دیک طاب ق اک وچ تیام رفا نیچ رھ

 2 کد ایا رج نم تسد سپ چ دوب ماوخ اش دضب نم دی دا ۹

 ۵9 ایا دی E کھلم ندید

 دراو لیارسا نیمزب و رهام N دو دش دنهاون

 5 ک ةهخلا زاو + مشابیم هوم اک دنوادخ ن ا دیهاوخ شو تشک دنهاوخت 1

 ناشبا زا یکیو دوبن یتمالس هکینیحرد تسا یتمالس هک ی ؟ ارم موق

 ارطالم لک هکیناناب سپ ٭ دندیلام طالم لکب ارنآ نیرثاسو em : ارراوید زا
ARیاهکرکت ۳۱ تب تیراب کهارخ تابش یاراب هداتفا دهاوخ نآ « هک  

 ابا دتنیب راوید نوچ ناهو a ارنآ دیدش دابو وا ها تم ۳

 دنوادخ اذهل +دیدرک EF ی ناب هک یدودنا ن هد یک دنهاوخن ارامش ۳

 نا رابو تفاکش ماوخ دوخ بضغرد دیدش یاب زا از هادی کر

 نم ظیغرد ¿ نآ نتخاس یناف یارب تخ یاهکرکتو دیراب و لاټس
 نیمزب هدون مدهنم دیدرک دودنا طالم لکب اش < ارراوید لایق دن هاو اج

 ۱۳ رو هدف دار تیک ن و یبو تخاس مهاوخ ناسکی

 اردوخ مثخ نوچ سپ + متسه هوهب نم هک تسن ۳ كاله 0

 اب هاکنا «مشاب نیناسر مافاهب دندرک دودنا طالم e کیناناریو راویدرب

 ینعی تام دندرک دودا ازنا هکینااو نش تسبن راوید تفک مهاوخ 1

 دننیبیم اریتمالس یایّور ET دنیازیم توبن ملشروا هد هک وا ! اینا

 یخ ی را مک کم و وا کتآ اب "۷



 1۳9 ١۱ی ین لایقزح باتک

 تّوبن ناشیاربو رادب ذنیانیم تّربن دوخ راکفازا هک شیوخ موق نارتخدرب اردوخ

 ره لصنم یارب اهشلاب هکینانارب یاو دیامرفیم نینچ هوهی دنوادخ وکیو + ان ۸

 ابا «دنک دیص اراهناج ات دنزاسیم یتماق ره رس یارب اهلیدنبو دنزودیم یئوزاب
 × تشاد دیهاوخ هاگن تنز اردوخ یاهناجو درک دیهاوخ دیص ارم موق یااج

 نم موقب هکنوچ دیکیم تمرح ین ةمنلو یوج تشم یأرب نم موق نایمرد ارمو ٩
 دنتسین توم بجوتسم هک ارټاماج هتنک خورد دنرکیم شوک اش غوردب هک

Eدنوادخ اذهل + دیرادیم هاکن لنز دنشابین تایح یتحتسم هک ارت هم اعاجو  

 لفم اراهناج اینا ةطساوب هکر تس امش یاهشلاب دضب نم كن دیوکیم نینج هو
 انا هک ریاض و درد ۳ اش یاهوزاب زا ارایناو دیکیم نیس ناخرم

 مهاوخ اراش یاهلیدنمو +داد مارخ یئاهر دینکیم دیص ناغرم لثم ارناشیا ۲

 ات دوب دنهاوخن اش تسدرد و دي اهر ماوخ اش تسدزا اردوخ موقو دبرد

 غوردب ا هکنوچ + متسه 1 نم کت سناد دیهارخ سپ دیک دیص ارناشیا ۲

 اوشا درس ئاسو دات نرش ر

 ۳ اب اذهل دود تنزو دیاڼن تنکز اب دوخ جت راتفرزا ات دیهداد تیوقن | ا

 ات سدا ۳ مو نوجو دو 8 کو دید دیهارخخ لات یاب

 4 اب مش ابیم نم کک :اد دیهاوخ هاکنا مد اهر

 مزاج

 مالک هاکنا +دتشن TES: AE اار كچ ناوک

 رد ارشیوخ یاهتب صاخشا نیا ناسنارسپ یا + تنک نش لزان نمرب دنوادخ ۳

 EO ورد لب اوج اب نام هادلور

 هوهب دنوادخ کب ناشبابو نک باطخ ارناشیا اذل «دنیاغ تلعسم سسزا ناشبا ایا ع
 ئاج دوخ لدرد ارشیوخ یاهتب هک لیئیارسا نادناخزا یسکره هدیامرنیم نینچ

 ۳ کلام دان یبن دزنو دهنب دوخ یور شپ ارشیوخ ءانک م داصم كتسو دهد

 یتادناخ ات +دوف ماوخ تباجا شیاهتب ترثگ قفاوم Ey کک ارنا مه و

 شیوخ یاهتب ببسب ناشیا عیج هکنوچ مزاس راتفرک ناشدوخ راکفا رد اائارسا



 ۱"یبن لایقزح باتک ۱۳13

 هدیابرنیم نینچ هوهب دنوادخ وکب لیئارسا نادناخم نیربانب «دناهشدترم نبزا 7

 دوخ تاساجر ةهزا ارشیوخ یاهیورو .دیئان تشکزاب دوخ یاب زاو دیک بون
 لیئارسارد هکینابیرغزا هچو لیئارسا نادناخزا هچ سکره اریز .+دینادرکرب ۷

 كتسو دهد یاج شادرد !رشیوخ یاهتب نش دتر ت و

 ا ا نتزآ وا هطساوب ا هن چک ود ات نک وب شپ اردوخ هانک م داصم

SOAنار اردوخ رظن نهو و مماوخ باوج اروا دوخ متسه تك  

 ارواو اد وشب لحل برضو یتمالع ات تغعاس ماوخ تشهد دروم اروا هتخود

 رکاو + متسه هوهي نم هک تسناد دیهاوخو تخاس مهاوخ عاعقنم دوخ موق نایمزا

 تسدو ماهداد بیرف ار( E نا مه هر هک نم دیرک یخ هدروخ بیرف ین

 ± تخ اس ماوخ ۾ عطقنم ل یئارسا دوخ موق نايزا | ارو ۱ مدزک زاود وا وارب اردوخ

 بن نا هاک ل هنک ا هاکو دش دنهاوخ لمحم اردوخ ناهانک اب ناشیاو ۰.

 "ییاقب زایو دنوشن هارک نم یورپزارکید یاس نادناخ ات *دوب دهاوخ
 دنهأوخ نم موق ناشی دیوکیم هدمم هتنلواشخ کا دک یا یی ئ ف

 سو

 ٭ تفك تش لزان نعرب دن وآدخح مالکو < د وب ماوخ ناشیا یادت نمد دهب 115

 ناب ۱ ردوخ تسد نمرکار د زرو اطخ نچ ہدرکت نایخ یتیمز رکآ ناسنا رسپ یا

 ماعقنم نازا اریاهبو نابینا زد SD شو مکشب ارشن شن :ان یاصع دک زارد

 1 ویسی کک ۷م نا 3

 دنا شاد هس نیا هچ 1 هک طب کس

 س و خب ون زذکی نامز ِ ریشش یا ی 7 e نیمزناب یریشمش ۱ 1 1

 0 ندید هوهي دنوادخ دیش رد درم هم نیا هچنرک ۲ + مزاس طقم نا ۸

 یناهر یئاهنتب ناشیا هکلب داد دنهاوخن قاهر انارتخدو نارسپ هک مش مدوخ تایم
 مزبرب نوخ اب نارب اردوخ منو متسرفب نیمز نارد ابو رکآ اي + تفای دنهاوخ ٩



 ۳۷ اه ین لایقرح باتک

 دنشاب شنایبرد بویاو لایادو چ هجرکآ ٭ مزاسب عطقنم ناز ااریاپبو ناسناو ۲
 دنهاوخ ییاهر اري خد هنو یرسپ هن هک مش مدوخ تایحم دیک عمر ویا

 سپ × دیناهر دنهاوخ شیوخ تلادعب اردوخ یاهناج (طتف) ناشیا هکلب داد ۱
 ینعب باذع راهچ هکیتیخ هدایز ز ردق هچ ءدیوکیم ننج هوه دنوادخ

 حس نازا اریاهو ناسنا ات متسرفب ملشروارب رابوو 2 ناویحو طو ریشمش
 او نارد اوم هدروآ نوری هکینادخدو نارسیزا یتّیقب كنيا نکیل همزاس ۲

 رناشیا لاعاو راتفرو دروا دنهاوخ نورم اش دز اناشبا ناه هدش دهاوخ هتشاذک
 لس مشاب نیناسر نارب ها رهو هدروا دراو ملشروارب کیالبزاو دید دیهاوخ

 دنوادخو داد دنهاوخ یت اراش دینی ارناشیا لاعاو رافر نوجو تفای دیهاوخ ۲
 + مدرواین اج ببس یب مدرک ناب هنا رھ هک ت قشنادا کک کاک

 مدزنأب باب

 رار نر تیر نان سپ یا شک هد لر نیر و مار
 نازا بوچ ایا + دشابیم هچ لکتج نانخرد ن نایمرد وم هخاشو تسیچ ناتشرد

 ترس یقرظ چ نتوا یارب ناز زا ی اي دوشیم هتف هتضرک یراکچی ندرک یارب

 شنایمو دنازوسیم ارشفرط ود ره شتاو دنزادنایم شت ارد مزیه یارب تا ن راه ۽
 یارب دوب مات نوچ كنيا × تسا دیفم اک یارب اا سپ دوشیم هلخوس من ه

 ته 4ص

 هنخوس منو كینازوس ۱ ارنا شا هکیتقو هدایز هبترم دنچ تشادن قرصم ر اکییم

 نیچ هوهب دنوآدخ نيربانب × تشاد دهاوخن فرصم یراکچه یاربرکید دشاب <

 مالست شتاو مزیه یارب لکنج ناتخرد ع نایاب ارت هک زوم کرد لک دک

 ماوخ ناشیارب اردوخ رظنو × دوم ماوخ ماست ! ارماشروا کس نامه ماهدرک ۷

 وبا ی اورت بار یارک او دنیای نوریاا تو زا هتخود

 دنوادخو × تسه هوهی نم هک تسناد دیهاوخ مشأب هنخود ناشیارب اردوخ رظن ۸

 × تخاس ھاوخ نا اریو ارنیمز دنانیزرو هکیت ایخ بیس دیوکیم هری وب



 ۱1 بن لایقزح باتک ۱۳۸

 مدزناش باب

 شناساجرزا ارمیلشروا ناسنا رسپ یا یک نش لزان نیرب دنوآدخ مالکو ۳
 ال رفیم ننچ ملشرواب هوهب دنوادخ وکبو +زاس ءاکضا ۲

 رد هوت تدالو اماو *دوب ی :ح تردامو یرومآ تردپ «تسا ناعنک نیمززا <

SEER AEكنو دننخاسن رهاطو  

 ۴5 ع یو دردن تبقنش وترب یشج »دنده هعادق هبو دندلاغ ه
 هدرش ر اوج اب ناج تندالو زوررد کلب دروا لصب ون یارب اراه راگنیازا کز

 ناطلغ تنوخرد ارتو مدون رذک وت دزنزا نمو *دننخادنا اره یور رب ارت 7

 هدولا تنوخ هک یا متفک لب وش كنز یتسه هدولا تنوخم هک ی ه قنک ارت سہ مدید

 یدش كرزب هدرک ون ات مدوزفا رایسب ارعص تانابن لثم ارتو *وش ننز یتسه ۷

 نایرعو هنه a مومو هتساخرب تیاناتسپ لماک یئابیزیو

 سپ دوب تبحم نامز وت نامز كنياو متسیرکن وترب مدرکر ذک زا نوچو *یدوب ۸

 اب SSL as چو ام روتسم | ارت ینایرع ا ردوخ نماد

 ارت هداد نلسغ باب ارتو ٭یدش نم نا زاو متسب دهع وت ابو مدروخ مسق وت ۹

 سلم یزودبالق س اب ۳ + مدرک نیهدن نغورب ارتو مخاسر هاط تنوخزا ۰

 هاب خرم هبو هتسارا كزان ناتکب ارتو مدرک تیاپب زخ تسوپ نبلعنو خاس

 سند وب یدنب 1 یطمحرب جدید 4 اهرویزب ارو ٭ خاس ۱

 س  مداهن ترسرب یلامج جاتو تیاهشوکرد اهراوشوکو ینیبرد _ت * مداهن ۳
 دراو دوب یزودبألقو مشیرباو كران نانکزا تسابلو یتای شیارآ یقنو الط اب

 ةزاواو + یتنک زاعم  هنولم اجر دب نش لی تیاهییو یدروخ نغورو لسعو نیم ٤

 ینابیز نا را هک دیوکیم هوم هوهب دنوادخ ليز دش عیاش اهتما نایمرد تیئابیز ببسب وت

 یدون لکوت دوخ ییابیزرب اما یت لماک مدوب هدابع وترب کند لاجزا 0

LSیر یرذڪهر رهرب ارشیوخ یانزو یدیدرک راک انز ,شیوخن  

 دوخ یارب كنراكنر دنلب یاناکمو یتفرک دوخ یاهسابلزاو ٭دش وا نازاو "۹

 یاهرویزو ×دش دعاوخنو كشن عقاو اهرراکنیا لنم هک یدوغ انز ار هنخأس ۷



 ۱۳1۹ 11"یبن لایقزح باتک

 اب هخاس ارنادرم یاهلانت هتفرک مدوب هداد وتب هک نم "شنو الطزا | دوخت تیز

Aروو نغورو یدیناشوپ باب هتفرک اردوخ یزودبالق سابلو + یدوف انز 7  

 هکاراسعو نغورو نیم دراو مدوب هداد وتب هک ارم نانو × یتشاذک اهنا شپپ ام ٩
 لوت هدش نینچو ی ینوبشوخ ٌهیده یارب اهنآ شپ مدوب هنخاس وت قزر

 ۰ یخی نیاز نم یارب ۹۳ رج خشم نارسپو × تسا یا ةو تارا ۳

 ارسپ هک *دوب مون یراکانز ۳1 هیدوف عذ اهنا كا روج ةه ناشی ۲

 بت یو دک کارا اهنآ یارب هک یدوف ملست ارن :اشیاو یک ۲۳

 نوخ ردو یدوب هنهربو نایرع هکینح اردوخ "یناوج می دوخ یانزو تاساجر

 اریز وترب یاو وترب یاو دیوکیم هوهب دنوادخو + یدرواین دایب یدیطافیم دوخ ۳

 رهرد دلب تاراعو یدوف انب دوخ یارب اهتابارخ *دوخ ترارش ئازا دعب ٣٤
 اردوخ ٴینابیز هدوف انب اردوخ دنلب یاهتراع ءاررهرسب + ینخاس دوخ یارب هچوک 0

 اردوخ یاهیراکانز هدوشک ارشیوخ یاپیاپ یرذکهار ره یاربو ینخاس هورکم

 یدوغ انز دنشابیم تشوک كرزب هک رصم نارسپ , دوخ ناکیاسه ابو * یدوزفا ۳

 اردوخ تسد نم كنيا اذ + یدروآ e رو

 ناینیطسلف ¿ نارنخد ینعی تنانشد یوزراب اتو مدو عطق ارت ةغيظو هدرک زارد وترب

 زن روش ینب اب یدشن ریس هکنوچو ٭ مدون میلست دندوب لج وت حج راتفرزا هک ۸

 ناعک نیمززا اردوخ یاهیراکانزو * یتشکن ریس هدوغ انز زبن ناشیا ابو یدوغ از ٩
 لد دی کم هاب دنوادخ EE ه نیا زاو یدو دایز ناینادلک نیمز ات ۰

 لب دشابیم هطیلس هیناز نز راک هک ارلاعا نیا مان هک تسا فیعض ردق هچ وت

 دنلب تاراع هجوک ره ردو یدو انپ | اردوخ تابارخ هار دره رک ا >

 یا +یدرش راوخ ارترجآ کنوچ یدوبنرکید یاههشحاف لثمو یتخاس اردوخ 7۲

 دنعدیم ترجا اههشحاف حیصت + یرکیم دوخ رهوش یاجمارنابیرغ هک هبناز نز ٩
 ةيب فرط دز هک یاسیم رج ی تیزجا تاقفاح هات

 تسا نانز رثاس سکعرب تیر کانز رد وت تداعو + دنیای وت دزن تیاهبراک انز ۶

 ترجا وتب یکو یھدیم ترجا وتو دیاین وت بنعزا یراکانز ةجم یبک هکنوچ
foمالک هیناز یا نیربانب +× تس نارکید نکا وت تداع سپ ه دش دین  

E 



 1 بن لابقزح بانک ۱۳۰

 نایرعو دش هلخمر وت دقن هکنوچ دیوکم نینچ هوهب دنوادخ ونشب اردتوآدخ ۲۳
 اهناب کت نارسپ نوخزاو تناساجر یاهنب ثه ابو تناقشاع اب تیراکانززاوت

 یدوب ۲۳۷ ناشیاپ هک ارتناشاع عيج نم ناه اذهل × دیدرک فوشکم یداد ۷

 هدون م هاوخ عج یتشاد تیرفن ناقنیازا هکیناسک هم اب یتشاد سود هک ارینانا هو

 هد مماوخ فوشکم ناشیاب ارت یکدهرب هدروآ مهارف وت دزن فرط رهزا ارناشیاو

 دنشابیم زیرنوخو دنکبم انز کا ارینانز یاوتف وټربو +دننییب ارتیایرع ام ات ۸

 ماست ن ناشیا تسدب رنو *درو وا ماوخ دراو وترب !رتریغو بضغ نرخو داد مثاوخ ۹
 تفت ابلو تخاس دنهاوخ مدهنم ارت دنلب تاراعو بارخ ارت یاهتابارخ هدوم

 دنهاوخ هنهربو نایرع ارتو تفرک دنهاوخ ار كنشق یاهرویزو دک < 2

 یاهریششو درک دنهاوخ راسکتس اهکسسب ارت هدروآ وا وترب یورکو * اک 4

 ا نانز رظنرد نینا ازوس شتاب ارت یاههن اخو  دوف دنهاوخ هراپ : دوخ |

 رکید ابو تشاد مهاوخ زاب یراکانززا ارت نم سپ دیناسر دنهاوخ تبوقع وترب
 وتزا نم تریغو دیناشن ماوخ ورخ وب اردوخ مڅخ تدحو × داد اون ترجا ۳

 "اوج مايا کنوچ دوم مهاوخن بضغ رکید راب هتفرک او تشکرب دهاوخ 4۳

 هک دیرکیم هوهب دنوادخن ةهجنازا یدیناجر اهراکنبا ةمهب ارم هدزواین دایب اردوخ

 نیارکید تناساجر یاقرب هواللعو دروآ 2 دراو ترسرب ارت راتفر زین كنيا

 هدروا وټرب ازات نیا دروایم لثم هکره كنبا هدش یهاوخن بکترم ارق لع 4
 هک یتسه دوخ ردام رتخد وت + دشابیم شرتخد لّتم ردام لتس هک تفک دهاوخ 19

 نارهوشزا هک قسه دوخ نارهاوخ رهاوخو تشادیم ترفن دوخ نارسبو رهوشزآ
 رهاوخو + یرومآ اش ردبو دوب یتح اش ردام هدنرادیم ترفن شیوخ نارسپو 1

 رهاوخو دشابیم نکاس وت پچ فرطب دوخ نارتخد اب هک تسا ساس وت كرزب
 اما ا دشابیم نکاس وت تسار فرطب دوخ نارتخد اب اکتیو و تكچرک ۷

 ایوک هکلب یدوفت لع ناشیا تاساجر لثمو یدرکن كولس ی یاهقیرطرد وت
 دنوادخ سپ * یدش دساف هدایز ناشیازا دوخ ات ٌههرد وت هک دوب لس نیا ۸

 وت لاعا قفاوم شنارتخدو مودم وت رهاوخ هک مت مدوخ تایم دیوکیم هرکی
 "یا اظ ورحت کوب زر مودّس ترهاوخ هان کک کا ا کول اع تنارتخدو €



 ۳۱ ۱7 یبن لایقزح بانک

 یرکتسد !رنانیکسمو ناریتفو دوب شنارتخدو وا یارب تیهافر یدنیداعسو نان

 هکنانچ اذهل دندیدرک تاساجر بکترم نم روضحرد كش رورفمو *دندون ه۰

 وت هکلب دشن بکترم ارتناهانک فصن قان × متشادرب نار رووا دید حالص ها

 شیوخ تاساجر یاب اردوخ نارتأوخو یدوغ هدایز ماز زا E تاساجر

 تلاجخ یداد کح دوغ نارهاوخرب هکزین وت سپ + یتخاس یّربم یدروآ ر هک ۲

 ناشیا یدون تاساجر ناشیاز ENE د هک ک تناهاکب اریز وشب لمحت اردوخ

ekهکنوج شاب لمح اردوخ “یاوسرو وش لمخزن وت اذهل  

 ی 2 یریسا ینمب ناشیا یریسا نمو + یتخاس یربم اردوخ نارهاوخ ۲

 ماو ناشیا ناببرد ارت ناریسا یریساو شنارتخدو ساس ٌیریساو شنارتخدو

ofابن اشیا هکنرچ یوش ننمرش درک هچرهزا نش لمح اردوخ تااج ات + دیادرکرب  

 دنهاوخ دوخ نېتضت تلاع شنارتخدو مودس ینحی تنارهاوخو × هداد ما 0۵

 تنارتخدو وتو تشکرب دنهاوخ دوخ نبتسخن تلاع شنارتخدو نماسو تشگرب

oتنابزب وتربکت زوررد 7۳و وب هاو ما × تشکرب 3 در ي  

 مار نارتخد هکینایرتآ لثم دوشب فوشکم وت ترارش هکنازا لبق +دشن هدروآ

 راوخ فرط زهرا ات هک نانیطساف نارتخد یب شنرواج عیجو دندرکیم تم
 یاوخ لمحن اردوخ تاساجرو تحابق وت هکدیابرنیم دنوآدخ سپ *دندرشیم ۸

 مو را تک را چ دش ٩

 اردوخ دهع نم نکیل * یتسکش اردهع ER ارق 0 ی

 ماوخ ر اوتسا وت اب ینادواجب و دروآ ماوخ دایی متسب وت اب مایارد ک

 هاگتا أ اردوخ كجركو ك رزب نارهاوخ ی ات 2

 مهاوخ وتب نارد یا ارناشیا نمو دش یعاوخ لش هدروآ دای اردوخ یاههار

 3 ون اي اردو دهع نمو + وت دهعزا هن نکیل داد 0

 O وھي دن ادخو یرش لج ا 5 هکنآ ۳ تسمه )9 هک تسناد ۳

 ناهد شیوخ "یئاوسر بیسب رکید راب مشاب نیزرمآ ارت یاهراک هه نم نوچ هک

 + دوشک یهاوخت اردوخ



 ےک

e9 

1 

 زن يص

۳1 

 ۱۷ یبن لایقزح تانک ۱۳۳

 مدنه ا

 رد لو روایب ناعم ناسنارسپ یا + تفک نش لزان نمرپ دنوآدخ 2 1 . ۰ ۳ ۳ ٩

 e نبنچ هوهب دنوادخ کیو یو اب 7 7

 ت ۳ 9 رس

 دزنو دا یروراب نیمز رد ارنا ا ختزاو + تشان ص

 دیدرکد ق هانوک عیسو وم aN بدون سرغ دیب تخرد لثم ارنآ دک

 نش یوم سپ دوبیم یو ریزرد شیأههشیرو دش لبام وا یوسب شیاههخاش هک

 یاهرپ و كرتس یاهلاب اب یرکید كرزب باتعو ×دروآ الاهنو دیتایور اههخاش
 ارشیوخ یاههخاشو مادر شبا یاس ارد رخ یاههتیر وم نیا كنیاو ا

 نیمزرد ماا باریس اریو وا ات 1 £ درن ناتسب یادهنر زا

e OTEددرک ک كنشق ومو درو هویم ادینابور | اههشاش ات دش هتشاک  × 

 7 ابا هدش دهاوخ بایما5 ای ار ار ن ام

 < ا یاهکرب ام هدوش تلشخ ان دیچ دهاوخن ارشاهویمو دنک دها

ny SEO aتننيا دش دداوخ هدنک اه هشیرزآ  
 el ور ارم و دامیر کیو دخ دواش با کاما تما وک رب

 + دیدرک دهاوخ هدرمژپ ی کاسب ردو دش دهارخ تلخ

 نيا | نعم ایا هک کر کب درس نادناخ نیاب + تنک تنش لزان نمرب دنوادخ مالکو
 E EREN ملشرواب ل باب هاشداپ كنيا هک وکب هدینادین اراهزیچ

 ت ده وا اب هتفرک زار ES 6 EF درن ۱ ازناشیاو تفرک

 دکن دنلب E NESS RE روأو

 اردوخ ناییبا نش یص صاع یو زا وا نکیلو +دناه راوتسا هتشاد هاکن اروا دع امآ

 ی هدرک اراهراکدیا هکیسک اب ه نهی هاب 1 يسب قلخو ااا د تسزف زب

 د تفاو دهاوخ ضال را BSN ردع هکیسک ا ا

 اروا هک هاشداپ E ناکمرد هتل هک مف مدوخ تایم ي کیم دنرادخ



 1۳ ۱۸ یبن لایفزح باتک

 یو دزن ینعی تسکش اروا دع هدرش راوخ اریو مق واو درک بصن یهاشداپ

 یا اج ات دنیام انب اهجربو دنزاس اپرب اهرکنس نوچو + درم دما وخ لباب نایمرد ۷

 تاعا كنجرد اروا رنک هورکو مظعرکشل اب نوعرف هاکنآ دنزاس عطقنم اریرایسپ
 ۱ ارد وخ تسد هکنازا تمبر تک ارت هدرش راوخ ار مق هکنرچ د درک دهان ۱۸

 نوا دیتس نیربانب × تفاي یا رخ اهر س دروآ لعب ار ۱ اهراکنیا هه دوب هداد ٩

 هک ارم دعو هدرشزاوخ وا هک ارم رم دنکوس هکم ق مدوخ تایحب دیوکیم نیاچ هوهب

AARNEماوخ وارب اردوخ مادو بک اا قا ادو  

 ES هدروا لیک ارواو دش دهاوخ را اتفرک نم دن هکر دو اک

 عیج اب شایرارف یا *دومن ماوخ همکاحم تسا كیزرو نرب کیتایخ ٌةراب ۲
 دش دنهاوخ تک ارب دایره یوسب ناشیا فب ی داتنا دنهاوخ رینش زا شجاوفآ

 گاو هک ساک دیها خو ۳۳

 زات هخاش ش شا سراب کاج ما تر دازآ زا راپ و ياو فم

 ےہ ر

TSنینچ هوهب دوادخ ٭ ماهتفک أرني  

 I ل رسا کتب ء کرب را tei خم راگ م

 دن

- 
 سرو 2 تەس ا ۰ هوش ند ا می نانخرد

۱ 
 حر رب اب اره تی ردو وخ !رزبس تخردو مزاسیم دل ارتسپ

 * درو وا ماوخ جم و ماهتنکا نیا متسه و

 مدج باپ

 ةرابرد اراتم نیا هک دیراد راک هچ اش *تنک كش لزان نمرب دنوآدخ مالکو
 دک نارسپ یاپادندو دندروخ شرت روکنا ناردپ هدیئوکیمو دنزیم لیئارسآ نېمز 2 1 2 ی ۰ 4 ۰ ۰
 لس ۱ رد ریل ن ازا دعب EF E واو هد

 دهم نیو

 مس اس

0 E چ درم دهاوخ در اک کر دنا E 

  3نراغچو دروخن اههرک ربو × دروآ لمب ار ادعو فاصناو دشاب لداع یک



 . ITیبن لابقزح باتک ۱۸

 تصصعی اردوخ یاس نزو دزارفینرب لیئارسا نادناخ یاهتب ی..ب اردوخ

 در واب اررادضرف ریو دکن ظ یکر بو +دیانن یکیدزن ضباح نزیو دکن ۷
 هماجس ارناکنهربو دهدب ع هک کلا درب صحت اینک لالو کیا

 فاصنا هتشادرب متسزا اردوخ تسد هکلب درکن عرو دهدن دوسب اردننو *دناشوپ ۸

 هاکن ارم ماکحاو هدون كولس نم ضیارفبو *دراد ارجا نامدرم نایمرد اریتیتح ٩

 ننز هتبلاو تسا لداع صخشنا هک دیامرفیم هوهب دنوادخ هدیام لع یتسارب هتشاد
e 1.نیازا کی هک داف دو زیرنوخو هی مس یرسب وارکا 2  

 زین اههوکرب هکلب دروابن لعب اروکین لاعا ن زازا ماکو × درو لب اراهراک ۱

 هدومن مظ نانکسمو ناریقف ربو +دزاس تمصعیب اردوخ ةیاسه نزو درون ۲

 اهب یوسب اردوخ ناشج هکلب دهدن سپ اروَرکو دربب بصغب ارمدرم لام
 orm ننز وا ۳ هدرک خر هداد دوسب اردتنو +دوشب تاساجر E هتشارفآارب ۳

SBEتناش دهان منوسوا هتل دام  Eتسا هدروآ اجت کیان این هه  

 ها تلخ ىر کاو اوو اا رخ عرب نرخ و اهرم هاو 6

 دروخناههوکربو دیانت لع اما لثمو دسرتب نید درام اجب شردپ هک ارتاهاک
 ارشیوخ ةیاسه نزو دزارفیرب لیئارسا نادناخ یاهتب یوسب اردوخ ناشجو

 هکلب دربن بصفب اریدحا لابو درکن ورکو دکن لظ یک ر بو *دکن تمصعب 7

 ناریتفزا اردوخ تسدو +دناشوپ هماجب ارناکتهربو دهد ناکنسرکب اردوخ نان ۷

 ببسب وا ديان كولس نم ضیارفب هدروآ اج ارم ماکحاو درکن خرو دوس هتشأدرب
 ۲ 9 شردت اماو جدام داها نیر هتلا كلب جرم دمار شرب هاک ۸

 موق نایمرد ارعينش د لاعاو دون بصغ ار :اشیا لام هدوم لظ تدشب 8 ناردارپ

 ارج دیئوکیم اش نکیل  +درم دهاوخ شناهانک ببسب هتبلا وا دروآ لمب دوخ ٩
 اج ارتلادعو فاصنا رسپ رکا هدشابین شردپ هانک لمحت رسپ 1 ه تسا نینچ

 بنام دهاوخ ثنو هعلا وا دیاغ لع اهلیو دراد هاکن ارم شیارف میام هدروآ

 هانک لمحتم ردبو دوب دهاوخن شردپ هانکلیحتهرسپ هدرم دهاوخ وا دنک هانک کره ۲

 ریرش درم ترارشو دوب دهاوخ شدوخرب لداع درم تلادع ءدوب دهاوخن شرس:

 تشکزاب دشاب ںیزرو هکیناهانک ةهزا ربرش درم رکاو »دوب دهاوخ شدوخرب ۱



 ۱۰ ۱٩ بن لایقزح باتک

 ننام ننز هتبلا وا دروا اس ارتلادعو فاصنا هتشاد هاکن ارم ضیارف میمجو دیاف
 کل دش دهاوخن هدراوآ دایی: وا دضب دشاب هدرک هکیناهریصقن نیا دم "دهاوخن ۲
 نفر یم ۷ RL دنوادخ +دنام دهاوخ ننز دشاب هدرک هکیلادعرد ۲۳

 دام هنز هدون تشکزاب دوخ راتفرزا هکنیازا هکلب ین م ه مشابیم وۆن ويرش دوم

 نراریرش هکیتاساجر ةه قفاوم هدو لظو ددرکرب شتاادعزا لداع درمرکاو ۶
 اک هدرک هک وا تلادع قاع هکلب ی ءدنام دهاوخ كنز وا ایا ديان لمع دنکیم

keyl Stns ALE RISA 
foنادناخ یا لاح سپ هتسین نوزوم دنوادخ قیرط هک دیرکیم | ایم  

۱ 5 ۱ 
 مسی ریس

3 ۰ ۱ 5 
 ا تس نوزوم مغ اش قی ر ایاو کا نوزوم رغ نم قرط ایا دیونشب لیئاسا

 ےہ

 کات ایا
 نبات بیست ر کھا وک ا رک دک لظو ددرکرب ی ادع زا ل ادا ترم هک مچ ۳۹

2 

 دیات تشکزاب تس ۲ یی شیر E + درم دهاوخ تسا هدرک ۷

Srرفع هک + تشاد دها مخ هاگن كنز اردوشم ع ناج ڈرا ا الاد  

 ا یر هتبلا درک تشک ا درب هدرک هکیاه یصتت یا زا 2

 هم و تسی نوزوم دن دنوآدخ ی ط هک دیرکیم تارشا نادنانعا 2 %3 x+ ا ۲۳۹

 یی

 ب تسین نوزوم ريغ اش در و تسا نوزوم ربغ نم قب يله با لیئارسا نان

 ا ایت زا ر رم لورم یادت عاا دیوحیم هوهن و

 ٌءاک ات داغ تشکزاب دوخ یاهریصقل ٌههزاو 1 بک تب س در مناوخ یرواد

 نا یا قش اونا یکم هک ر کیا یاهو در

 يا ادن اما هکاریز دیک داجسا دوخ یارب جورو هزات لدو دیزادنا رود

 رور رج هک سکنآ كرمزا نم .دیوکیم هرم هوهب دنوادخ اریز ۳ 4 3

 + دین ام عنز هدوم سا

 مهدزون باب

 ست هچ وت ردام وکبو ب ناوخم لیئارسا نارورس یارب ارهینرم نیا وت سپ ۷

 تایژ ناریش نایمرد اردوخ یاههچیو دییاوخم هدام ریش ناریش نایمرد وا

 راکش ندیردبو دیدرک نایزریش هک دون تیرن اردوخ یاههچیزا کیو «دنرورپم ۽



۱ 

4 

Q 

 ۳. یبن لایقزح باتک ۱۳۳۹

 ناشیا ٌرفحرد دندینش اروا ربخ اهتما نوچو *دروخ ارنامدرمو دش هتخومآ
 دعب هک دید شردام نوچو + دندرب رصم نیمزب اهلغرد ارواو دیدرک راتفرک

 ار دک اک شیاه هم و ا سادا ڈس ییا نلینک راظشارا

 تب بم تاک نات رک درک: قارش و اغ کیا چ نچ رایت

 بارخ ارناشیا یاهربشو ناریو ارن اشیا یاه ع ا :امدرم نش هتخومآ

 اهرومکزا ایتناو +دیدرک یت وا شزغ زاوآزا دوب نارد هچرهو نیمزو دوف
 + دش راتفرک ناشیا ةرذحم هک دن دیارتسک وارب اردوخ ماد هدروآ | موج وارب فرط رهزآ
 هعلقرد ارواو دندرب لباب هاشداپ دزنو ددتشاذک سنقرد نيیک اهلخرد ایا

 تخرد لم ا + د وشن عوسم ارپ | یاههوکرب رکید وا زاوا ات دنداپ

 رایسب ةخاشو ۱ سا ها بش وه سرخ از جت تدوخ هناتم

 نایمرد E تشاد نیطالس یاهاصع یارب یوت یاههخاشو ٭ تشاد

 دید رد کن ایان شعانتر ۱ شناصغا ترثکزا هک دش دنلب یدحم كرب رپ یاههخاش

 یاههخاشو تخاس كشخ ارش هوم یقرش د دابو دش هدخادنا نیمزو هدنگ بضفب اما

 4 ناباییرد نالو ه«دنازوس | رانا شنا :ا نیدرک كشخو هتمکش شیوق

 ارشهویم هما ن نوریب شیاههخاش یاهاصعزا شناو + تسا سورغم هنشتو كشخ

 23 هیثرم نیا «تسا ناف نطالس یاصع یارب یوق ةخاشکی هکیعونب دیئازوس

 × دوب دهاوخ هیئرمو
 مسني تاب

 6 5 1۶ ب سه اے را
 9 ثم زا یضعب ره لازا مخ ءام مدزور دو

 رسپ یا × تفک نش لز نمرب دنوادخ مالک هاکنا × دنتسشن نم شېبو دندمآ

 i TE اب هدرک باطخ ارایئارس | اشم ن -اسنا

 نیلط اش زا هک مش 3 مدوخ تایی دی ب هو دنوادخ من دعا

 نر 1" هدرک یهاوخ کح ناشیارب ۳ ناسنا رسپ یا × دش مهاوخ

E E NT ESSد دنوادخ کن ناشیابو >۲نایهنب  

 E E ا اا ار کر را فیم ندنچ



 ۱۳۷ لا خاک

 یارب اردوخ تسد زورناه رد ٭ متسه اش یادخ 0 نم ۾ نک هتشارفارب ناشیا 1

 دوب هد دیدزاب ناشی یارب هک هکینیمزب رصم نبمززا | ایا هکر را ناشيا

 ناشیابو × دشابیم اهنیمز ةه رخنو تسیراج دهشو ریشب هکیتیمز ۳ نوری ۷

 سجنر صم یاس ارنتشیوخو دکر ود اردوخ ناشچ تاساجر از سکره مک

 هک دنتساوخت تش صاع نمزا ناشیا ایا هب سه اش یادخ هره هک ریز دزاس ۸

 یاهتبو درکن رود اردوخ نایشچ تاساجر ناشیازا سکرهو دنرک شوک نم

 ارشیوخ بضغو تر مهاوخ نایاب اردوخ مشخ هم هک رنک هاگنا دوفن كرت اررصم

 جرج ما ر طا ضع نخل نو پاو وا دا ؛ رصم نامز نایمر رد *

 اوفرع باطن ردو دندوب |: E ,د ناشیا هنيا اممارظن رد ن ات مدون لع

 ارناشیا سپ *دوشن ترک دوس دیناسانش ,رانیاب رم نیمززآ ن ناشیا ندروآ نوریب ۰

 مداد ناثیاب ارنیوخ ضیارفو * هر نابایب هدروآ نوریب رصم نیمززا 8

 + مداد ملت ناشیاب دنام دهاوخ ننز اهاب ديان لمع ماب هکره هک اردوخ ماکحاو
 دوشب ناشیاو نم نایمرد یتمالع ات مدرمرف اطع ناشیاب اردوخ یاهتبس زینو ۲
 لیئارسا نادناخ نکیل  +مازیم سیدقت ارناشیا هک مه ها نم ک دننادیو ۳

E۳ هکره هک ارم 0 دندوفت كولس نم ضیارفرد نش یصاع نم  

 هاکنآ هد وکو ےک لایا یھ رار اوت ناماز ایازا ديان لص

 نکیل ٭ تخ لس ھآ E :اشیا دهی ناتیارب 3 هو خاک 1%

 ر ا ت انشا کیافکما رظم نت مدون لع دوخ ما رطاخ ضحم

1oمشار :شارفارب ناباییرد ن اشیا یارب بوی نمو *دوشن تمرح مدروآ  

 تسیراج دهشو شد Fy است لخاد م دوب هداد ناشیاب هکینیمزب ارناشیا هک

 دندوبنن كول . مضیارفبو ا ا هکاریز  دشابیم اهنیمز ئاق رخو 7

 + دوبیم لیام دوخ یاهتبب ناشیا لد وچ دننخاس تمرح یب ارم یاهتبسو

 دوبان نابایرد ارناشیاو متخاسن كاله ارناشیا هدوف تقر ناشیارب نم مثخ نکیل ۷
 ماکو دیئانم كولس دوخ ناردپ ضیارفب منک نابایرد ناشیا نارسببو + مدومنن ۸

 یادخ هو نم ذی زام سجن ناشی یاهعیب !رنتشیوخو دیرادم هاکن | ارناشیا ٩

 # دیروآ اجب ارات هتشاد هاگن ارم ماکحاو ديان ك كولس نم ضیارفب سپ متسه اش



 ۲۰ ین لایفرخ بناتک ۱۳۳۸

 هوهی نم هک دینادبو دشاب یتمالع امنو نم نایمرد ات دیئان سیدقل ارم یاهتبسو ۲,

 دندوفن كولس نم شیارنب نش صاع نمزا نارسب نکیل ٭متسه اش یادخ ۲
 امابو دنتشادن هاکت دنام دهاوخ هنز انا زا روا اجباراهنا هکره هک ارم ماکحاو

 قاق اشیارب نر ا یب e لمع

eمون لع دوخ مارا یش  Eکا اشیا  

 نابایرد ناشیا یارب اردوخ تسد زین نمو دوش تمرح یب مدروآ نوربب ا 5
 ٭ مزاس قرفتم اهروشکرد ارناشیاو مان ںکرپ اهتما نایمرد ارناشیا هک متشارفارب

 تیرح یب ارم یاهتبسو دندرش راوخ ارم ضیارفو دندروای اج ارم ماکحا هکاریز ۶

 نم نیرباتب ٭ دوبیم نارکن ناشیا نارذپ یاهتب یوسب ناشیا ناشجو دنتخاس ۰
 ارناشیاو * مداد ناشیاب دنناف ننز اهنازآ کبک و ی یک هک ره ار

 اب مخاب نم دندیارذکیم شارا دوشکیم اجر ا ۳
 نادناخ ناسنا رسپ یا نیربانب × سه هوم د نم هک دننادبو مزاس هابت اا ۷

 هعفد نیارد دیامرفیم نیدج هوهب دن و اد ناب ناشیاب هدرد < تا ار لی ارسا

$Aشما هکتار اشیا نوچ هک ایز ورز دک نه هدرک سایت اش ناردبز زین  

 EE وا ره هاکنامدروآرد هدب ناتیاب تا هک مدوب هتشارفارب | اردو

 زنا بضغ یاهینابرقو فندومن جد اجنارد اردوخ 2 دنتخادنا رظن ۳3

 یاباده اعناردو دندروآ اردوخ یوبشوخ یایاده اجناردو ددا ارذک ارشیوخ

 با کدلبن اکمیا وب د ددر ا ۳

 سد یار ها کا ۳

 نارسپ دروآ 9 ی دوم انز هدو یورپ ار ا e اجرو ۱

 او کر دکب : وا و یار ها ا ۳۹

 (یاهتب) نیدرک اهروشک لیابق دننامو اهنسا لتم دیکیم لایخ هک دش دهاوخن



  Eیبن لایقزح ۲۰ ۱۳۹

 مدوخ تایم داراب شیپ دن استپ اریز × دون دیماوخ تدابعا يا بوچ ۳

 تنطلس اشرب نش هخنر مشخو شارت یوزابو 4 یوق تسد اب نیاره هک مق

 هتشارفارب یوزابو 3 یوق تسدب هدروآ نوري اھا ن نایمزا اراشو »دوم مماوخ 1

 اراثو چ دو مهاوخ عج دیاهدش نک رپ EBs کیئاهنیمززا ۵ لش هنر شخو ٥

 هوهب دنوادخو +دوم ماوخ یرواد وربهر اشرب اجنارد هد نابایبب ۲

 یرواد اشرب نیه مدون یروادرصم نیز نا يرد اش نار دیرب هکنانچ دیوکیم

 کتیا فرو وا ماوخ رد دهع دنی نینارذک اصع ريز اراشو دوم ماوخ

 نیمزژا ارناشیاو دوم ماوخ ادج اش ن هرایمزا دنادیدرک یصاع نمزاو مش درمتم

 دیهاوخو دش دنهاوخن لخاد لیئارس | نیمزب نکیل دروآ اوخ نوریب ناشیا تمبرغ
 نجیب دار یا اما 4 ب ته هره نم هڪ تسناد 4

 ارم هتبلا نیازا دعب نکیل دیک تدابع راه هتفر دوخ یاهتب دزن اش اه دیوکیم

 دیدارنف تمصعیب دوخ یاهتبو ایاده ابرکید ارم سودق مسأو داد دیهاوخ شوک
 لب دیااه کری ن ی قبل کک ۵ کیا یر کز و

 نانیازا ابا ردو درک دنهاوخ تدابع ارم اا اعیچ لیتارسا نادناخ ۱
 ماوخ امش تافوقوم یا اب اراش یایاده » یاهربونو اش ندینابنج معابذ تش یخ

 نکا اهارد کیئاهنیمززا ارامشو رو نوریب اهتمازا ارایش نرجو رو 3
 اینمارظنبو درک مھاوخ و اراش یوبشوخ یایاده ءاگتآ مان عج دیاهدش

 هکییزب ینعی ل ائارسا نیمزب اراش نوچو و * دش مداوخ هدرک س يدق ایه ناکا ۳

 دیهاوخ هاکتا نوای نه ردیب ارنآ هک شارفارب اردوخ تسد شاراب رد
 هک دیوخ لاعا و دون یاهرط آروم ٩ سه هره ترس + هک تسناد 4چ

 دنامدرک 4۵ ک بق لاعا ةه زاو E دیهاوخ دایب دیاهنخاس سجن اهناب ارنع تی وخ

 هوهب دنوادخ لیارسا نادناخ ئاو »تشاد دیهاوخ هورکم دوخ رظنب ارنتشیوخ 44

Nچ راتفر یازسب هنو  : INET 

 + تسه هوهب نم هک تسناد دیهاوخ هاکنآ مشاب هدومن لع اش دساف لاعا

 ر اعور ناسنا رسپ ی + تک لش لزان نهرب دنوادخ م مالکو ۾ 5

 نابو ب نک توب برک یار E لکت بوتج تمسو ا هج ریتم ۷



 ۲۱ یبن لیقزح بانک ۱۳۰

 نم كنبا كیامزثیم نیچ هوهب دنوادخ هونغب اردنوآدخ دخ مالک کی بونج لک

IE ۳دینازوس دهاوخ وترد لکغخ تخرد رهو زبس تخرد ره هک مزورفا ی  

 هچحوس نا زا لاش ات بونج زا امور ةو دش دعاوخن شوماخ نآ بلم بیو

 ینوماخ ات ماههخورفا انا هوهب نم هک دیم دهاوخ رشب ئاټو *دش دهاوخ رب
 6 ا نم رد ناشیا هت دنوادخ یا ها تفك نمو چرب 44

 + دروای

 او
 یوسب اردوخ یور ناسا رسپ یا + تنک نش لزان نمرب دنوآدخ مالکو

 نیمزیو *نک توبن لیثارسا نیمزبو اغ لکت سدقم دنلب یاهناکیو رادب ملشروا
 اردوخ ریششو متسه وت دضب نم كنيا دیامرفیم نینچ دنوآدخ وکب لئارسا
 هکنوچو * تخاس مهاوخ عطعننم وت نایم زا ارناریرشو نالداع نینک شفالغ زا

 بونجزا رشب یماقرب نم ریشش نیربانب 0 عطقنم وت نایمز زا ارناریرشو نالداع

GES ENNISءوهب نم هک هک دیمن دنهاوخ رشب یاو د ناو  

 نابسناررسب یاوت سپ + ددرکنرب نابزاب U مدینک نوریب شفالغزا اردوخ ریشمش

 هک دنپوکو تب زکاو + شکب ما ناشیا رظنب تخم ترارمو رک کتسکش اب « کی ها
 تسس اهتسد یانو هنخادک اد ةه هکابز دیه کا یک

 رخ مم

 های ۳2م اه لی اوا ا هنیدرگ

+ ^ 4 

 < ےل و

 ٩ میکنن سام < ی یدک  Eنف رک دینی ی ت 0

E > منا ی و 

= 

 ا دیک الز زآ ات دش ءداد ندش لقیص یارب ۷5 + دراشیم . ۱ > ۰

 ا 3 یا درد داد لناق تسدب ات تسا تیدرک لتیصء هش ۳

 اهسزت دیایم دراو لئارسا نارورس عیجربو نم موقرب نیا کاریز ا ولوو

 هک اریز *نزب تسد دوخ ناررب اذهل «تسا نش ضراع نم موقرب ریشمش ببسب 6

 رکید درامشیم راوخ (ارنارکید) هکیاصع رکا دوب دهاوخ هچو «تسا ناخ



 ۱۱ ۳۱ بنی ارج تاج  ۰ مم

 اه ولی تکست اسب یا تیر ت نیاماه هراوخ لایت ااجاط

 نآریشش ه تسا نالوتتم ریذش ءدوشب رارکت موس ةعفد ٌریششو نژب مم اردوخ
 نانیا یاههزاورد مه تضب دنرب ریشمت × دکیم هطاحا ارناشیا هک ملظع لوتقم ۰

 نیدرک یارب (نریشیش) ۷ هدوش هدابو ز اهتکالهو دوش هنخاک اهلد ات مداد رارق

 بناجم نیدرک هتساراو ورب تسار بناجم لش عج + تسا تش زین راتنک یاربو 7
 اردوخ یامسد زین نمو +دشابیم هجوتم تیاهراسخر هک فرط رب ان هجوت پچ 1۷

 اب ک مته هو نم «دینادرک ماوخ نکاس | ارشیوخ شخ تدحو دز ماوخ مم

 هار ود نا یا وتو ا لزا E مالکو + ماهدومن ۵

 و تارا یوم تا زا لب ءاشدا ریشمش ان ان نیب در

 ات ان نیبعت شار ٭اغ ابرب رهش ءار رسرب زنا « نک ارب یتمالعو . داي نوری ۰
 هاشرب لباب هاشداپ هک اریز + دیاب عم ملشروارد ادوهییو نر همکار هرم ی ۲۱

 دکب لس متارا دز ممار اه واد لاقت ات تس دا وا

 ارناهدو دنک اپرب اهقینج ات تسا ملشروا لات شتسار تاپ رج 3 رک ۳

 اهرگتسیم دک عرب اهزاور درب اتو داتا کانایکهب ارزاواو دیانکب راتثک یارب

 لافت ET م هک نافيا رظنرد نکیل دباغ انب اهجربو دزاسب ۳

 ا mT ارت اشیا هاگ هاو دیایم لطاپ ۲۶
 ٌهشرد اردوخ یایاطخو هتخاس کس ارشیوخ یاهریطقت اش گتبج

 هدروا دایب نوچ سپ دیدیناروا دای اردوخ نایصع هدوغ رهاظ شیوخ لاعا

 رک كلهم مخزب هک لیئارس اریرش سیر یا وتو ٭ دش دیهاوخ رگتسد دیدش ٥
HE olو نو کات نی هم دنوادخ + تسا نسوز تبونع نارد  

E ا ج ءرادرب ارجاتو نک رود ارهماع 

 ماوخ E سر متر نور از نمو ۲ نه ی توش دنلب هک ارهتاو ان ۳۷

 انا نعع تام Eg ا یکلا ات فش دارت عقاو رکید نی باو e تست ا

 ۰ هه دن وا دخ ه وجب کد کو ا وە یا رنو وک هاوخ ا ۸

 E ۱ e د ه < هی

 ایت یاد رن ریشش هه وب م نیتج ناشیا شنزرسو نوع 5 ن G هرابرد

 ك

N 1 ۳ ۲ 1 31  
 اب ور وت یارب FE دک نشب قارات ۵ a یخیع تاغ ورکا لع دا ۳۹



 ۲۲ ین لایفزح باتک ۱۳۲

 _ ریس ی یادکرب ارت ات دناهدز تد لاتو دنآنید م

 ۳ × دون مه را دو یو هر کرد ۲ 0

 مزیه نوت یاب وتو دو مپ دناكالاچ تز كالم یزد و

 7 بس

o 

 یه حح < ےل

1 

 نماز یو تفش یا درزا یا شده ان دما رس نو ناف فنر خوشا جا ری

 د ماهدون لکت مته تک 5

 مود و تسيب پاپ

 هوم یهاوخ یرواد ابا ناسنارسپ یا »:تنک ش لزان نیرب دنوآدخ مالکو

 وکبو *زاس اسهاکآ شتاساجر ۀهزا ارنآ سپ دون ییاوخ یروآدزیرنوخ رهشرب 51

 وب لجا ات یزبریم تدوخ نابمرد ارنوخ هکیرهش یا دیامرفیم نینچ هوهب دنوادخ

 کیو بیم کر سج ارشبوخ هنخاس دوخ شب اراهب هک یا هدر
 كدر !رشیوخ لجا اذهل نیدرک سجن ةنخاس هکیاتب بیسیو اش مرجم تر
 لوح اهروشک حح دزنو راع اما دزن ارت اذهل «"نیسر دوخ یاطاس یاهتناهب هدروآ

 وترب دنارود وتزآ کیو هر کیا هتفرب یاو مان دیلپ یا کک

 بکترم شیوخ توق ردقب سکره لیئارسا نارورس كنا × دون دنهاوخ هيرن

 ارنابیرغو هدندون تناها وت نابمرد ارردامو ردپ * دندوبیم وت نایمرد یزیرنوخ

 £ EE a نایمرد نانزهویبو نامپتی ربو دنتخاس مواظم وت نایمرد

 ةیجم وت نایمرد یضعبو *یدون تمصعیب ارم یاهبس هدرمش راوخ ارم یاس دم

 بکترم وت نایمردو دندروت اذغ وت نایمرد امرك ربو دندونم یان نوخ نلخر
 ار ضیا نانزو دنعخاسیم فدکدم وت نایمرد ارناردپ تروغو ا دندشیم تحابق

 دون تشز لج دوخ ٌةياسه نز اب وت نایبرد کی ی CE ا نایمرد

 ردپ رتخد ینعی شرهاوخ یرکید دو درک تمصعی زوج ارشیوخ سورع یرکیدو

 جرو دوسو دندروخ هوشر نوخ نار ةهجم وت نایمردو + تخاس لٍلد اردرخ

 لوق «یدون شومارف ارمو یدرک بصغ روزب اردوخ باس لام وتو هدنتفرک



 1۹ ۳۳ لات تاک

 تنی رخ کدام هک ون صرح ببسب نم ناه اذهل .تسا ن ذی رمد ۴

 وتب نم هکیمابا رد سپ . ٭ مزیم م اردوخ یاهتسد خر یهو نایسرد هکینوخ ا٤
 لک متسه هو هک نم هدوب دهاوخ رک تیایتسدو یوق ت تاد els تافاکم

E ا تک اما نام دایک د وا ماوخ لمعبو مدون ٥ 

 ٩ یهاوخ تمصعیب اما رظنبو × تخاس مهاوخ دوبان تنایمزا ارت تاساجن هتخاس

  OTب تیک نی لات نی تو آتت
  ۱۸یورو سم ناشیا عیجو دناهش درد نم دزن لییارسا نادناخ نانا

  ۹دیوکیم نینچ هوهي دنوادخ نیربانب +دنادش شن درو هروک نایمرد برو نهاو

 دوم ماوخ عج ملشروا نایمرد اراش نم ادهل و ۳ که هکنوچ ۲

e kz اار ني تا ہدرک عت حج هروک ن امرد اریورو برو نهاو سو شن هگنانچ ۰ 

  ۰نارد هدرک حج ببر حج تدحو بضغرد ارامش نم ناجح دوش خاک
  11اشرب اردوخ بضغ شتآ هدرکم ج اراشو × تخادک مهار ارایشو داهن مماوخ

  ۳دوشیم 1 کم نرو ها + دیوش دیتا کر ارد مرد هکر دیک ماوخ
 ش و مر

 تلح هءهی نم هد 5" تسناد دیهاوخو دش ذیهاوخ هتخاک شنامرد 1 و
 م
 یا × تنک نش لزان نمرب دنوآدخ مالکو E ارشیوخ شخ بب ۷

 بضع زوررد ن نارابو ۵ e کک یتسه ییمز ون هر i ىو

 هک نارغ ریش لثم ناشیا هدشابیم شنایمرد نآ یایبنا ةننف e دهاوخن وترب ۲و
 دایو یشن ایم رد ال اتو وب وچن رسم اراش هک دن و ار اهن کک ررق كه ۰ ۰۰ ِ ۰. مع ۰

 نرو ام لپ چدر تافوقو# تیزرو تفلاخم نم تعیرشب شنانهاک × كنز اه

 :راذکیف قرف رهاطو سج نایمردو دنهدیف زيت سدقم ریغو سدقم نایتردو

 ما نیدر تسمه رج یب نانا نایمرد نمو داتا نک یاهتبسزا اردوخ ناشچو

 قحان دوس ات دنیانیم كاله ار اهناجو دنزیریم نوخ ثنرد ناکرک دننام شنارورس ۷

A۸لکب ارناشیا چشات و × لرب  DLکارب اربو كنند  لطاب یکاهای ور هد هک دودنا  
 ور صسح و ر A دع

 لک هوهی هکنا اب تسا هننک نینچ هوهی دنوادخ کک هدز غورد لافت نانیا

 ناریتف ربو دناهدرک بسصغ اررکیدکی لامو هدون لظ تدشب نیمز موفو + هدونت ٩
 ناثیا نایمرد نمو + دناهتخاس موللفم یناصنایبب ارنابیرغ هدوم افج ناکام

>C 
12 



 ست" ےس

 مح مچ

 ۲۳ یبن-لایقزح.باتک ۳4

 ااا اب فاکشود+نمار ر وضع نیمز یارب و دیام انب ارراوید هک مدببلط اریسک

 ناشیارب ۳۳ تم وار دی و و

 گ وا

gS 

 یاههنیس اتا رد و دوخ یناوجرد ا ۳۹ 4 دند وب

 هلوها رتکرزب ناشیا یاهمانو *دندرغفا ارناشبا تراکب یاعاتسپو دندیلام ارناشبا
 ئ نارنخدو نارسپ هدو نم نازا قاغا وادب يلوا یا ار

 ای دایر اوز واو +× لشروا ةيلوهاو کا ا ناشیا یاهمان

 هکیناک + دیدرک یتشاع دندوب وا رواج هک ن نایروشارب ینعب دوخ نابم ربو دوم
 ناسرافو دنسیاد ناشیا هه هک نارادرسو ناکاح ءدندوب سیلم ینوجناساب

 اردوخ ٌیکشحاف وومآ یب ناکدنرکرب عیمحب ینعی ناشیابو * دندوب راوس بسا

 ٭ تخاسبم سخن دوبیم قشاع ناشیارب هکینانآ یاهرتب عج زا آ اردوخو دوغ لذب

 وا اب شیناوج مایارد ن ناشی هکاریز درکن كرت دونم رصم رد هک اردوخ "یکشحافو

 دننفم ریم کورب ۰ اب اب ×

 کار ی دارت ی اا ترو و < هم رم

 دیدرک دساف رتدایز وا زا شیوخ یزابقشعرد دید ۳ بو ا نوچو
2 1 

 ناشیا عیج هک دیدرک شاع روشا یب ربو هم از شرهاوخ یراکانززا رتشیو
 ناناوجو راوس بسا ن ناس ,رافو غاب سبلمو دندوب و ارواج ن ناکا

 «دوب كي ناشیا یود ره قیرطو نیدرک سجن زین وا هک مدیدو + دندوب دنسیلد

 شفن اهراویدرب هک نادرم یاهتروص اریز دوم دایز اردوخ یراکانز سپ ٭ تسا

 یاهر 5 ۳ شب هک ار ا و ا



 Ifo ۲۴ بن لایقزح بانک

 نوچو + دندوب تسا ناینادلک نیمز ناشیا دلوم هک لیاب لها هیشبو نارادرس ۹
 ناینادلک نیمزب نانبا در ن الوسرو دیدرک ناشیا نک 6 کب وا مثچ

 دوخ یراکانززا اروا هارد یزاب قشع رتسبرد یو دزن لیاب نارسپو اوت ۷

 رتتعم ناشیا زا یو عبط تفای سن ناشیاز زا اردوخ نوچ سپ «دنتخاس سجن

 دانه یکم اردوخ تروعو درک راکشا اردوخ یر کانز موم × دیدرک ۸

 مايا وا اما +× دوب لش رفنتم شرهاوخ زا ماج هکنانچ دیدرکر فنتم وازا نم ناج ٩

 ازدا یرکدوازاف ENS دوب هدرک انز رصم نیمزرد E "یناوج

 تشوک لثم ناشیا تشوک هک دیزرو قشع ناشیا یاههقوشعم ربو »دوم دایز ۰

 هکینبح اردوخ یناوج تحابقو + دشابیم نابسا طز نوچ نانیا ةنطنو ناغ۷ا ۲۱

 ا در وا تاب دند ھا تبار شب یاو طعم الو درصم ۲
 ناشیازا ت تناج هک آرت ! اتش اع نیم مکایاو هاکیامر شا نی ۵ میت مات ا یا

 ینعی * دروآ وا ماوخوترب فرط رهزا ارن اشیا نینازیکأرب وت دضب تسا دش رقتتم 1۹

 ناشیا هاره ارروشآ نارسپ ؛ه عی عوشو دونم زا ارناینادلک ههو لپاب نارسپ

 دنتسه نارادمانو نارادرسو نایلاوو ناکاحو دنسیلد ناناوج ناشیا عیج ک

 وترب یا هوزکو اهةبارعو اههکسل اکو ےھت ابو دنر ارس بسا. اشیا هاو ۵

 ۱۳ جواد وه ودها جن هط اما اره اهاد وتو اه و اک ک8 دمآ دنهاوخ

Toاردوخ تریغ نمو + دنیان یرواد دوخ ماکحا شرب ازت تو  

eوا  E 

 شتاب ون ةيفبو تفرک دنهاوخ ارتنارتخدو نارسپو داتفا اج ا وک

 × درب دنهاوخ ارت یابیز یاهرویز هک تزا ارت سالو *دش دنهاوخ هخوس 1

 ناشچو تخاس مماوخ دوبان وتزا :دروارصم نیمززا هک ارتیراکانزو وت تحابق سپ ۷

 ریو دریا ار دا ارم کھ ته )فا یا فی کاکا یوس اردوخ ۸

 فاد ترن سو زا هک انا سیندرلا رس دیک نت هو

 ضنب هاززا وت ابو دوم ماوخ ملست تسا رشنتم ناشیازا تناج هکیننآ تسدبو ٩

 تشاذک مهاوخ او هنهرب و نایرع ارت تفرک دنهاوخ ارت لصاح امت دون راضر

 اراهراک نیاو * دوش رهاظ وت یرکهشحافو تحابقو وت یراکانز ز کنهرب : هکنا ات
78* 



 ۲۳ یبن لابقزح باتک ۳۳۹

 سچ ناشيا یاهتب زا ارتتشیوخ هدوم انز اعتما بنعرد هک دهرفت 21 اکو اوخوم

 معاوخ وت شیوا ماج یدومن كولس دوخ رهاوخ یترطب 5 هنوعبر ٭ خاس ۲۱

 ییاوخ اردوخ رهاوخ كا وا ۶ ماج دیامرفیم نینتچ e 9 داد ۳

 نزحو یاو ٭ دش یناوتت نآ لخت هک دش یهاوخ ازپتساو هیرخس لشو دیشون ۴
 یهاوخ ارناو 7 × ننماس ترها ون ماجزا یعی یبارخو چوخ ماجزا هوش ۱۳ 4

 ا ياهناتسو دیا سا زا یاههدروشو نا اوج < اتو یاب

 هوهب دنوادخ نیربانب ما هتنک ارنیا نم هک دیرکیم هوهب دنوادخ اریز دک یهاوخ ۵

 و تتلو جات دوت تب ارمو یدرک, نشوم ف ارش هکنوچ دیامرفیم نینچ

 رسپ کا تنک ارم دنوادخو × دش یهاوخ دوخ ۍراکانزو تحابق لمح ؟

 ناشیا تاساجر زا ارن :اشیا هکلب کلب هدوم ی یهاوخ یرواد هبیلوهأو هلوهارب ایا ناسا

E 07شیوخ یا 1 له را ناشیا تسدو دناهدوم انز هکاریز زا  

 شتاز اا مآ ةه دندوب ناز نم یارب زیا ردوخ نارسبو اب اف تک

 زورتاه رد هک دناهدرک نچ مھ E ارب هوالعو < رشا هتخوس ات  دنآتینارذک ۸

 نره رد ریز sl د شن ارم ا یھ یک نشت

 هش و ۳ ناهرد دندوب هدون عذ شیوخ یاهتب یارب ارد تم

 هکینادرم ر کلب E نم هناخرد 1 ناهو در یار ۳ 4ِ

 دندیسر ناشیا نوچو دش هداتسرف یدصاق ناشیا دزن هک دیداتسرف دندمآ رود زا

 تیاهرویزب اردوخو یدینک تناثچب همرسو یداد لغ ناشیا یارب اوو

 نشورو رو ندوب هدامآ نآ شیب ننس هکیرخاف رتسب ربو * یداد شیارآ 3

 ع کل هدر هو ام دس حرج سم ناشأبع هورکز اوآ نا ردو + ید نارب اس

 4 و ا ۹

 نانا ایام دوب كش هدوسرف یراکانز رد هکینز نآ هراب رد نمو × دنتشاذک اهن اي
 اههنحاف دزن هکیهنب دندنآرد دابو *ناشیا ابواو درک دنماوخ انز وا اب نا 34

 سپ × دندمارد هيلوهاو هلو نعی هشېپ تحابق نز ود ناب نانچه هدنیایمرد غم

 هکاریز دیناسر .دنهاوتخ ارزیرنوخو راکانز نانز صاصق ناشیارب لداع نادرم
 نینچ رب دنوادخ اریز ۲ تسا ی مراتیا یتلح هات بیم ملناو رانا 1



 ۱۳۷ ۳۶ "بن لایقزح بانک

  4Yداو  ۱ 8 eدوخ ی ا ۳

 هاو شاب :اشیا ی اشا ناراخدو ۵ ا درک ۳

 E داسو اشرب ارایش تحابق یازسو چ دنوشن تحابق 44

 چ مشابیم ا دنوادخ نم EE دیهاوخو دش دیهاوخ شیوخ یاهتب

 مراهچو تسبب باب

 یا ٭تفک نش لزان نمرب دنوآدخ م الک م : لاسزا مهد هام مد زور ردو

 زور ندگرد ریز ه ارزور نیه سا مورک یارب ارزورما مسا ناسنارسپ

 ا لتم زنا هنتف نادناخ نیا یارب و CT موج ملشروارب لیبءادا ۲

 ى راک اھا و را تک ک کیو یک ی دنیا ا

 نیرتمزاو نک عمج شت مرد ارشودو نارو کی بلند ن وک شل

 هدرک هتسد شریز اراهناوتساو ریکب ارن :ادنفسوک ن نیرو بزاسرپ ارا بیلزتخس ۵

 نیرباتب + دوش هدخب تسه شنوردنا رد هکیئاهناوخخا ا ناشوج بوخ ارن 1 1

 شکتز هککید نار نآرب یاو او «زیرنوخ رهش نار یاو هدیوکیم نینچ هوهب دنوادخ

 روا نوری شی اههعطق هب ارنا هسا نماین دش اکیا شکنزو تسا شنایمرذ

 "رک رب yy شنایمرد ئچ ر هکینوخ اریز دوشن هتخادنا ن ۹1 ارب هعرقو ۷

 ^۹ ےس

 "ضرب اروا نوخ نم 9 ایک ا نیمز ربو داهن فاص ۸

 نیربانب دا منکب مات کاپ !رمشخ تدح هکنآ ات دوش ناهنپ هک مدان فاص ۹

 كرزب 83 i رد وردو و رف نارب یاو «دیوکیب نینچ هوهب دنوادخ

 تاجوداو زاس ارم ارتشوکو زورفیب شتاو روایب دایز مزه ه تخ أس ماوخ َ

 نخ ننام ظ رانکی اخبرك ری شب هدونب یر امام ۱

 زا وا دید نوا شکنزو دوش هتخادک تارک یک غو داو کوک شا یت ۱۲

 با کر سپ دمای نوریب یوزا شرایسب كنز اما دیدرک هتسخ اهنتشم

 اذهل یدشن رهاط اما مدون ریهطت ارت هکنوچ تسا تحابق وت تاساجنرد * دوشب ۳



 ۲۶ ین لایقزح باتک ۱۳۳۸

 نم ٭دش یهاوخن رهاط دوخ تساجنزا رکید م اسرن ماماهب وترب اردوخ بضغ ات 6

 سپ دروآ مهاوخ اج ازناو تسوپپ دهاوخ عوقوبو ماهنک انا بس

 مهاوخن نامیشیو دوت مهاوخن تقنشو تشادرب ماوخغن تسد دیوکیم هوهب دنوادخ
 سب + درک اوج یرواد وترب تلاعا قفوربو تراتفر بسحربو دش ٥

 رناینچ یوزرآ نم كنيا ناسنا رسب یا  تنک تش لزان نمرب دنوآدخ 7
 ۳ و بس یزاج تجر تلهاو اهم هيزکو ام مام ه تفرک مهاوخ وتزا ۷

 نکب تیابب شنکو چی ترسرب هما هکلب ریکم مام هدرم یارب و وش شوماخو

 تقوو مدون لکت موق اب ن نادادماب سپ و ارهدرم ماعطو ناو ارتیاپبراشو ۸

 دنتنک ن موقو + مدون لع مدوب نش روم أم کین ناهاکجصو در درم نم نز رصخ 3

 باوج ارناشیا ٭×دراد تبسن هچ اب یکم هکیتامراکنیا هک یدیفربخ ارام ایا ۲,

 دنوادخ هوکب لئارسا نادناخن + تنک تش لزان نمرب دنوآدخ مالک هک مداد ۲

 اینچ یوزراو امش لالج رخن هک اردوخ سدقم نم ناه هک دیابرنیم نینچ هوهب
 ارناشیا هک امش نارتخدو نارسیو دوف مهاوخ تصمیب تسا ایش یاهناج تدلو اش

 دیهاوخ لع اش د مدومن لع نم هک و ٭ داتفا دنهاوش ریشمشب درک دیهاوخ كرت ۲

 یاهماع *دروخ دیهاوخغ ان اکدرم ماعطو دیناشوپ دیهارخن اردوخ یاهبراش هدون ۳

 ببسب هکلب درک دیهاوخن هبرکو مام هدوب اش یاهیاپرد اش یاهشنکو رسرب امش

 انتخاب لایفزحو + دینک دیهاوخ کک یوسب كش نیهاکد وخ ناهانک ۳۹

 عقاو نيا هکینیحو دون دیهاوخ لع اھ درک وا هجناره قفاوم دوب دهاوخ یا

 : «ناسنا رسب یاوت عزا + مشابیم هوهب دنوانخ نم هک تشناد دیهارغ دوش ۵

 ینعب ناثیا یاهناج تعفرو ناینج یوزراو رخ رورو توق نم هکیزور رد

 زوزنارد هک چ دش دهاوخن عفاو اب مشاب هرکی ات ارناپ ا

 ا یاد یب × دیناسر 0 عیب ارنیا ما وت دزن دنا یئاھر کره "۷

 دوب یهاونن كک تو نش ۳ دخ دهاوخ زا دناهتفای اهر هکینانا یار



 1۹۹ ۲۵"یبن لایقزح باتک

 ماو تسیپ باب

 نومع رب ر ا ناسنارسپ یا ٭ تاک نش لزان نمرب دنوآدخ دنوادخ مالکو

Eهای تب 7 ي دنوادخ م الک هوکب نوع سوت جاع توت ناسا  

 ۵3 م کک رم ید در اب دیک هوا دا نیو رقم

 هکنیح ادوپب نادناخ ٌةراب ردو دیدرک ناریو هکینیح لیئارسا نیمز ةرابردو

 فرصت وتردات کیم مبلست قرشم ینبب ارت نم اناه نیرباتب + یتنک هه دنتفر یریساهب

 دون دنهاوخ ابرب وترد ارشیوخ یاهنکسم هدز وت نایمرد اردوخ یاههیخو دنیا

 نارتش هاکمارا ارزو کک دیشون دنهاوخ ارت ریشو دروخ دنهاوخ ارت ةویم ناشیاو
- 

 هره نم هک تسناد دیهاوخو دینادزک مهاوخ اههلک هاکباوخ رنو یب (نبمز)و
 نو کا د ا و شوری تک وبا دیک رنو سراتو اب س )

 تسد نم ناه نیربانب * ییانیم یداش دوخ ل إد نیک یاو یبوکیم نېمزرب اپ

 اهموق نایمزا ارتو تخاس ماوخ اتما ج ار ات ارت او درک مه اوخ زارد وترب اردوخ

 مشاب بتن اتو اله ارت نوجو E ا ۷ اهروش نایمزا فاس 2 عطقنم

 ص ور رو ر رس

 ه دی وگیم نېنچ هوهی دنوادخ × ماسه هوهی نم E یھاوخ هاگنا

 سم سس ۷ نادناخ كنيا هک دنا هکر سو باوم ا

 نیمز رخ هک شدودح یاهرهشزا ینعی اهرهشزا ارباوم دودح نم كنيا زا

 یارب + تخاس ماوخ حوتنم ماتسرقو نوعم لو گاو فوت تن یی
 داد مهاوخ ناشیا رو (تخاب ماوخ حوتفم) و ی اب ارنا قرشم ین

 حج مماوخ یرواد Ee دچ دن وشن نکته اما ناترد کده ار 3

 ةوضازا دیوکیم نینچ هوهی دنوادخ × مشابیم هوهب ن رم هک تسناد دنهاوخو

 مظع یناطخ ن هراشیازا ندینک 29 ۱ کا اقتنا ادوبپ نادناخزا مودا هک

 ارد مودارب اردوخ تد ا نینچ ۳ هو نیزیاتپ چ دناهبزرو 15

 نادد ات نامینزا رک ارت او تخاس مهاوخ عطقنم نازااریاهبو ناسنا هدرک

 ماوخ موداز 1١ اردوخ مافتنا بیتا ۱ دو موف تسدب و × داتفآ دنهاوخ ریششب ۳4

 دیوکیم هوهب دنوادخو دون دنهاوخ لع مودآدب نم بضغو مح قفاومو ٍِك



 ص

 ۲۱ یبن لایفزح باک ۱۳۹۰
 رم

 ناینیطسلف هکنوچ «دیوکیم نینچ هوه دنوادخ × دیمن دنهاوخ ارم ماقتا هک
 بارخ یدبآ توادعب ارنآ ات دندینک تنس sS دندینک ماقا

 تک ارت قو ا نها تبار نيج هوهب اد یربباتب 0 1

 كاله ارابرد لحاس ناکدنام ینابو تخاس مهاوخ عطقنم ارن ایتیرک هدومن زارد

 نت تفرک مهاوخ ناشیازا تضس وا شنزرس ابو *دون مه ۰ اوخ

 + ماسه هوهب نم هک تسن اد دنهاوخ هاکنا مش هاب كیشک ناشیازا اردوخ مانتنا نوج

۷ 
 ےس

 مثشو تسیب باب

 + تفک نش لزان نمرب دتوادخ نیمی رز 11

 E اهتما ةاورح ته دیوکیم ملشروا ۂراہرد روص هکنوچ ناسنارسپ یا ۲

 و مهاوخ رکناوت نم دیدرک بارخ وا نوجو تسا نیدزک لتتم نم لاحو

 یاییتماو مشابیم وت دضب ی ریصاخاا نا کف جیم اواخر ۴

 ارروص راصحو × دنازیکن ایر اردوخ جاوما برد هکیب تفکارب مهاوخ وترب مظع 6

 ۱ ناو تفر ر ماوخ نازا ارشزابغو تماس دنهاوخم مدهنم ارشیاهجرب هدرک بارخ

 دهاوخ ابرد نبرد امد ندرکن یب او دون ماوخ لیدبت فاص صب ه
 دعاوخ اهتما جارات رو هماتتک ارنیا رم هک دایر فا هوا کیو اسیر

 ناشیا سپ دش دهاوخ هتنکر یشمتب دنشابیم اررد هک شنارنخدو *دیدرک ۹

 ۱ ی مات ریز و بو عس ۷

 نابسا ابروصرب لاش فرطزا ارن :اهاشداپ هاشداپ لباب هاشداپ هر یک های

 )کرد ارت نرخ د ولو × درو مهاوخ یمیظع ناخ تیعجو ناراوسو و ۸

aدهاوخ وت رباربرد اهرکنسو دون دهاوخ انب وت دضب اهجربو تشک  
 تباشر اص حرب اردوخ یاقینفمو × تشاد دهأوخ درب وترباربرد اسر 9 ۹

 دار ردقنآ شنایماو *تخاس دهاوخ مدهنم دوخ یاهربت اب ارتیاهجرب هدروآ ۰

 دوش لبخاد تیاهزاوردب نوجو دیناشوپ دهاوخ ارت ا درک هک دوب دهاوخ
 اهکسل اکو اعهبارعو ناراوص یامصزا تیاه راصح دنیایمرد راد هنخر رهشب کنانچ

 ارت لعا هدرک لایاب ارتیاهچوک هه دوخ نابسا مسهبو *دیدرکدهاوخ لزلزتم ۱۱



۱0 

۳ 

 ےس ۷

۸ _ 

 71 ےس

 r4 ۲۷ ین لایفزح باتک

 2 است کنم رب د اتفآ دهاوخ نیمزب وترخت یاهانبو رک راهرو ی

 92 فخر یلچ ناخ مدون بارخ ارت El دنهاوخ اغيب ارت تراجتن هدومن

 زاو 11 ۲ تخمر دنهاوخ ا د ارت كاخو بوچو |مگنشناو دون دنهاوخ مدهنم

 ارتور اد وشن عومسم رکید تیاهدوع یادص هک د ینادرک مهاوخ تکاس ارت تاغن

 اب رکید رابو یوذب اهماد ندرك نهپ لحم ات دیر ماوخ لدبم فاص 'ضعب
 × ماهتفک ارنیا متسه رک هدیمرفیم هوهب درب او دش یجاوخن

 داف لولا مادپنا یادصزا اهیزج یا چچ یر وصل ورک و

 عیجو + دوشب یبیظع ژاکت نعناع اردو دنشک هلان رجب داش

 هدرک نوریب دوخزا اردوخ یاهادرو دورف دوخ یاهیسرکزا ارا

 ناف اف اناو دننیشنب نیمزرب كش سبلم اهسرتبو دنکب ارشبوخ ئزودبالق توخر

 تاک دنهاوخ ارت تناوخ هیثرم وت یارب سپ + دنوش ريخ وت ؛رابرد ثیدرک نازرل
 ول درد کک E ا ا ا کچ یدوب رومم ایردزا هک یا

 + تخاسیم یلوتسم ابرد نکس عیجرب | ارشیوخ تبيه دوخ نانکاس اب هک دوبیم

 وت تلحرزا دشابیم ایردرد هکیریازجو دنزرلیم اهریزج وت مادا ور رج ۵ رل

 لشم بورخ ر هش ارت نوچ هدیرکیم نینچ هوهب دنوادخ اربز «دنوشیم شوهدم

 د: مزاس روتسم رایسب یاب ار 5 روتر از اههجمو منادرک نوکسمرریغ یاهرهش

 یاهلنسارد ارت هدروآ دورف مدق موق دزن دنوریم ورف هیواهب هکینانا اب ارت هاکنا

 ۳ دینادرک مهاوخ یکسان هکینانا اب یدبآ یاههبارخ رد نیمز

 × داد مهاو ن یاج ناکدنز نیمزرد ارت لالج رکیدو یوشن نوکسم رکید

 ارتو دش یاوخ دوبان هک تخاس مهاوخ تشحو لح ارت دی ڑی رھ دنا

 × دش یهاوخن تغای داادبا ات ما دییلط دنهاوخب

 هیئرم روص یارب ناسنارسپ یا وت اما *تفک نش لزان نمرب دنوادخ مالکو

 رجات رایسب یاهنیزج یارب و ییکاس ابرد لخدم دزن هک یا وکیروصبو ناوخت

 ینبیز لاکن م هک ةدنک ت روص یا «دیوکیم نینچ ءرهب دنوادخ « یثابیم فیاوط



0 

 یه رخ تکی ےل

 ۰ تا

 ۲۷ یبن لایفزح ٹاک ۱۳۹

aهه بدنادنخاس لماک ارت ینایز تنایاتبو تسا ایرد طسورد وت دودح  

 + دنزاسب وت یارب اک ات دنتفر ارنانب دازا ورسو دنتخ اسرینس ربونصزا !رتیامهخت

 جاعب هک متکریازج داشمشزا ارتیاهنمیشنو دنتخاس ناشاب یاهطولبزا ارتیاهوراب

 تاب ات دوب وت نابداب یرصم زّرطم ناتک ٭ دنداد بیتت دوب هوش طبنم

 داوزاو نودیس لها دوب هتیلآ ريازجزا ناوغراو ینوجنازاوت عارشو هدوشب

 اشم + دندوب وت نایادخان دندوب وترد هکر وص یا وت ۍاکحو دندوب وت نزوراب

 اهنآ ناحالمو ایرد یاهیتشک یماق دد ریو نافالق هدوب وترد شیاکحو لیُج

 نادرم تجاوفارد طوفو 2 سراف +دنیان تراجت وت یارب ات دندوب وترد

 شب ٭ دنداد تنیز ارت نانیا هدرک 5 وترب اهدوخو اهرپس دندوب وت کنج

 دندوب تیاهجربرب نایدامجو کرج رهزا تیاهراصحرب تنایهاپس اب داورآ

 لماک ارت ابیز ناشیا هدرک ناژیوا فرط رهزا تیاهراصحرب اردوخ یاهرپسو

 کورو 3 شن «دندوب وت نازک ادوس لاوما سقره یناوارفب سر خام

 هدندوب وت نازک ادوس كامو لابوتو ناوای ± دندادیم وت تعاضب ضوعب برسو
 و نادناخ لها +دندادیم وت عاتم ضوعب سم تالاو نامدرم یاپناج

 نا و تو ناف ادع وت,تعاضب ضوعب نارطاقو ناراوسو نانا

 ۳ ارسوتیاو جاع یاهخاش هدندوب وت تشد ناناکرازاب رایسب ریازجو وت
 E نامرهب اواو عیانص " یناوارفب ما ارآ ب دندرکیم تضواعم

 × دندادیم وت تعاضب ضوعب لعلو ناجرمو كزان ناو یزودبالق یاههچرابو

 نغورو لسعو اولحو تیم مدک دندوب وت نارکادوس لیئارسا نیمزو ادوپب

 لاوما مسق ره ترثکو وت عیانص یناوارفب قشمد +دنداد یم وت حاتم ضوعب
 ضوعب ناییر ناوايو نادو + دندرکیم ادوسوت اب دیفس س مشبو نوبلح بارش

 + دوب وت یاهعاتز زا سيرذلا بصقو هخلسو عونصم ددا سس

 نارورسههو برع < دزد وب ون ناکا دوس یراوس هه سیثن یاشوپنیز اپ نادد 1

 + دندرکیم دتسو داد وت اب اهزبو اهجوقو اهر اب هدندوب وت تسد ناناکرازابرادیق

 اینارک كنس کرب تا ودا ةه نیرتهب دندوب وت ناکاو هیعرو ابش راج ۲
 رد 8 ا ا ےے ۳۳ ۱

 . دیلکو روشاو ابش راجتو نّدعو هنکو ناّرح +دندادیم وت تعاضب ضومب الطو ۲



 ۱۳۹ ۲۸ یت لایقزح باتک

 یاقودنصو یزودبالقو یفوجنیآ یاهادرو سیافن اب نانیا *دندوب وت نارکا دوس 6

 رد اهناسیر اب دش هتسو دازآ زا ورس بوجزا نش هتخاس رخاف یاهتخرزا رپ

 93 دوو كو یاههلفاق شیشرت یاپیتشک ٭ دندوب وت نارکادوس وت یاهرازاب ٥

 ت ا یاب ارت تنانز وراپ +یدیدرکز زعم رایسب و رکناوت ایرد طسورد ۲۷

 ناحالمو عاتمو تعاضبو لاوما ٭ تسکش ایرد نرایمرد ارت یترش دابو ۷

 یماق اب دندوب وترد هک یکنج نادرم حسو نارکادوسو نافالقو نایادخانو

 ایرف زامارا × دنداتفا ایرد طسورد وت مادهنازوررد دندوب وت نایفرد هکیتیعمح ۸

 نایادخان ةو ناحالىو نانز وراب میجو + دیدرک لزازتم اهلحاس تنایادخان ۲4

 دنلب اردوخ زاوا وت یاربو د دنتسیایم ندمزرد نیا دورف دوخ یاهیتشکز ا ایرد

 وت یاربو 4 دنطافیم رتسکاخرد ھار دوخ رسرب كاخو دنکیم هلان ین ین هدرک ۱

 × دننکیم هیرک وت یارب ج ةحونو ناج ترارم ابو دنشوپپم سالپ ننک اردوخ یوم

 لثم تسیک « دنبوکیم هدو یرکهحون وتربو دنناوخم هیئرم وت یارب دوخ ۀحون ردو 7
 تاج )حب هک اکته *تسا دش شوهاخ ایرد نات ابرد هکیرهنا لش تسو روش <

 ارناهج ناهاشداپو یاب نب اریرایسب یاهموق دلی نوری ایرد زا وت

 یا یاهقیعرد ایرد زا نوج نا ٭ یتخاسیم رکتاوت دوخ عاتمو لاوما ناوارنب ۶
 هم بد ماو دو ا کک ياو عاتم ۍدش هسکش ٥

 لاح :ناعنرباو کز تشهد تدنب ناشیا ناهاشداپ و هتشڪ ريم وت بيسب

 دبابا اترکید دیدرکت شهد لح وتو دننزیم ریفص وترب ایموق راجت +دناهیدرک ۲7

 3 ٭ دوب یجاوخت

 ا و تسیپ باب

 دنوا دخ هوکب روص سیئرب ناسنا رسب یا + تفک ت ش لز ازان نمرب دنوآدخ مالکو
 رب طه ندیم ا

SSلد نکیل ادخ هنو یتسه ناسنا دنچرهو « ماهتسشن ایرد طسورد ن  

 یرس جو یتسه رتمکح لایناد زا وت كنيا + ةتخاس ی نایادخ لد دنام اردوخ ۳

 الطو هتخودنا دوخ یارب یرکناوت شیوخ تناطفو تنکحتو + تسین یخ وتزا 4

 اردوخ تلود و تراجتو تکح نا یاوارفب + هدو عج دوخ نئازخرد شو ه

۱ ۲ 



 ۲۸ یبن لابقزح باتک ۳۹

 رود را سرکرده تیکت بس ما.
 تگ وب + نینادرک ن ایادخ لد لا جت نچ ایچ ۷

 یابیز دضب اردوخ یاهریشش 5 دروا ما ونرب ار اهتما نا .راشیک مت مسو نایرخ

 ءارپ سپ .دنروآ دورف هبواهب اتو *دنزام ثولم اوت لاج و تّکح ۸
 ییاوخ دوخ نالتاق روضح ابا + درم یاوخ نوش هتنک ایرد نایمرد کیان ۹

 × ادخ هنو دوب یهاوخ ناسنا تنالتاق تسدرد هکلب ین ء تسه ادخ نم هک تفک

 نم هک دیامرنیم هوهب دنوادخ اریز دش یهاوخ هتفک نانوتخم ان لزب نابیرغ تسدزا ۰

 یارب نایمنا رسپ یا + تنک نش لزاب نمرب دنوآدخ مالکو »ماهتنکارنیا ۳

 وامو لاک م اخ ون دیامرفيم نینچ هوهب ۽ دنوادخ وکب اریوو ناوخم هیئرم روص هاشداپ

 امنارک ك نی هنوکرهو یدوب ادخ غابرد ندعرد + یتسه لاج لماکو تکح ۴
 دوبک توقایو بشیو عزجو دجربزو دیفس قینعو رفصا توفایو رمحا 2

 زوررد هک دوب الطزا وترد تیاهبانو اهفد تعنصو دوب وت ششوپ درمزو نا نامرو

 مدون بصن ارتو یدوب رتسک هیاس "دش حم یبورک ون × دوب تش ایم اا وت : تقلخ 4
 کیزورزا ا نینتا یاهکتس نایم ردو « یشاب نیو تل هم 0 0

 اما  یدوب لماک دوخ راتفر هب دش تفای وترد یناصنایب هکیتفو او ید نیرذآ ۳۹

 هوکزا ارت نمو یدیزرو اطخ سپ دنتخاس رپ لظ زا ارت نصب تیرد ادوس ترشکز ا
 ا | رتسک هیاس یبورک یا ارتو متخادنا نوری ادخ

 یدینادرک دساف اردوخ تکح تلاج ببسبو دیدرک رورغم تیز زا وت لد ۷

 ٭ دنرکنب ونرب ات اک نراه اشداپ یور شیپ ارتو مزادنایم نیمزرب ارت اذهل
 سس یاس تمصع ی اوشیوخ دم تستر اجت خاص ا اک ۱۸

 نیز یوررب تن اکدننیب عیچ رظنب رنو دنازوسب ات هک مروای نوریب تنایمزا یشن

 وتو دش دنهاوخ ريخ وترب اهموق نایمزا ت تنایاتشا ةمو ج7 5

 نش لزان یاب ا مالکو درب یا ووا

 وکبو # ان توبن شدضبو رادب نودیصرب اردوخرظن ناسنا رسپ یا + تنک ۳
 ارتتشیوخو مته ون دضب نم نودیع یا كنا دیابرنیم نيچ هو دنو 0۳«

 سیدقن یو رد ارنتشیوخو درک یرواد ورب هکینیحو « جوک ماوخ دج ون نایمرد



 من 1

 CARES و # مس سکس دمو کما ۳۹

 دنهاوخ شنایمرد نا وارب فرط رهزا کک هکیریشمنب ناحورج و داتسرف مهاوخ

 لیارسا نادناخ یارب رکیدرابو :٩ متسه هوهب نم هک ت سن زاد دنهاوخ سپ داتفا ۶

 هنروآ خر كوشو تلخ یراخ دنرایشیم راوخ ارناشیا هک ناثیا نارواجم عی زا

 هوهب دنوادخ د« مشابیم هدهد اکو اخ یا هک تس ) داها خیل ناک

 نکا ناشیا ناییرد هکاهموف زا ارلیئارسا نادناخ هکیماکنه هدیوکیم نینچ

 نبمز رد ءاکنا مشاب ی اهتمارظنب ناشیازا ارتشی رخ هدوغ عج د د:انش

 کا تینمآ هب نالو م دش دنهاوخ کام ماهداد بوقعی دوخ "ننبب هک ناشدوخ ۳1

 میچرب نوچو تخاس دنهاوخ سرغ اهناتسکاتو دوم دنهاوخ انب اههناخ. تش

 نکاس تینماهب هاکنا مشاب هدرک یرواد دنراشیم ریفح ارناشیا هک ناشیا نارواج
 ج مشابیم ناشیا یادخ سس نم هک تسناد دنهاوخ تش

 مغو تسيب باب

 + تفک نش لزان نمرب دنوآدخ مالک مد نراشزا مهد هام مدزاود ژور ردو

STرصم ی اوت کم ندای مع وا نوعرف فرطب اردوخ راظن ناسا  

 هاشداپ نوعرف یا ک تبلت ۳ ۱ دیامرغیم نینچ هی دن وادخ و مجب کب نش کتو چ ان توبن

 کو نيباوخ تیاهرهن ناي ببرد هکك رزب یاهدژا یا «متسه وت دضب نم رصم

 تاهناچ رد اهبالق اذهل دم هجا دوخت ءةهجم انا نیرو اش زاد 1

 نوریب تباهرم نایمزا ار اک ید در تياهرھن نایهامو مراد انکم

oام اب ۱ ارتو × كییسچ دنهاوخ وت یاهسلفب تیاهرهن نایهام [ ئاغو دیشک ماوخ  

 نیس

 و

 EN هداتفا | ار یوربو تا مماوخ نکارپ ناباینراد تیاهرهن نایهام

 اوه ناغرمو تورو A دنهاوخت مهارفو درک دنهاوخن عج

 هکنوج متسه هم ےک تسناد دنهاوخ رصم حسو × تخ اس ماوخ 3

 دروخ دیتفرک ارت تسد نوچ × دندوب :نیگ یاصع لیئارسا نادناخ یارب ناشیا ۷

 یدش هتسکش دندو کب نوجو یدز اچ ارناشیا میمج یاهنتکو یدش

 «دیابرفیم نینچ هوهب دنوادخ نیربانب _ *یدینادرکنازرل ارناشیا میج یاهرکو ۸



۱ 

 ۲۹ بن لایقزح باتک ۱۳۹۹

 نیمزو + تخاس مهاوخ عطقنم وت زا اریاهبو ناسنا هدروآ یریشمش وت رب نم كنيا

 وچ مسه 2 رک تشناح هجرت ده دهاوخ بارخو شر رخ

 كاران ما هتخاس انا نمو تسا نم ناز ا رهن تنکیم

 بارخ لکلاب ن ناتسشبح دودح اتو ناو یی و

 یا هیات ناو ناف یاب هكا ماوخ نا اشو

 یاهنیمز ناب ایمرد اررصم نیمزو +دوشن ,نرکبش لاس لهچ تدمو دکن 3 ۱

 لهچ تدم بورخ یاهرهش نایمرد شیامرهشو تخاس ماوخ ناریو ناریو
 اهروشک نایبردو تنکارپ اهتما نایمرد ارنایرصمو دنام دهاوخ بارخ لاس
 یاضتنازا دعب هدیامرفیم نج ۳ دنوادخ اریز * تخاس ماوخ قرفتم

 + دوم ماوخ عج دنوش نک ارپ , اما نابیر د کیاهموقزا ارنایرصم لاس له

 عجار ناشیا دلوم نیمزب فم سوزتف نیمزب ارناشیا هدروآ ز زاب اررصم ناریساو

 ۲۳ ات سی ناو درب دهاوخ تسي تکلم اجناردو بوم »

 ات تخاس مهاوخ لیلق ارناشیا نمو دوف دهاوخف کرترب :فیاوطربرکید رابو
 و ۱ نیا از کید راب نا ۴ جدی ار تار 3

 دود لر چسب لاب وا دما زور ردو ۳ هومن  دیوادخ ۷

۸ 

1۹ 

 دضب دوخ رکشلزا لباب هاشداپ ر صر کوب ہن ناسنارسپ یا + تفک تش لزات نمرب

 نک تسوپ هه یاهشودو دیدرکو مب هه یاهرس هک تفرک یظع تمدخ روص

 دزم جش شرکشلو شدوخ دوب هدوم نآ دضب هکیبدخ ةهجب روص زا نکیل دش

 رر دوی ررصمنیمز نم كتيا «دیاهرفیم نی ری دنوادخ اذپ «٩ دنیفأین

 ارشلاوماو اغیب ارشتیهنغ هدرک راتفرک انا تیعجو دیشب مهاوخ لباب هاشداپ
 اررصم نبمز دیوکیم هوه دنوادخو + دوشم شرکشل تیرجا ات درب دهاوخ مارا

 نم کارب رک هکنوچ داد ماوخ وا ترج ى تسا هدرک هکيتسدج ذیجم

 ارت نامدو دیناب ور مار لیئارسا نادناخ یارب شا زورنآ ردو چ دنا درک

 × تسه هوهب نم تسناد دنهاوخ سپ دوشک ماوخ ناشیا نایمرد



 2# ¬4 ےہ

۱ 

 ۱۳۹۷ نازک
 — س

 دنوادخ وکب ءدرک توبن ناسنارسب یا » تنک نش لزان نمرب دنوآدخ دنوآدخ مالکر

rT۲ زور ا دینوکبو دیک هلولو  IT 

 × دوب دهاوخ اهتما نامزو اهربا زور دچا ورن دنر اچ ناور و لا رز

 ید ادو هاکنآ دنشنی روډ ناکتنک نوچو دام و م رصمرب یریشیشو

 مدهنم شیاهساساو درک دنهاوخ راتفرک انآ تیعمج و دش دهاوخ یلوتسم شبحرب

 نیمز لهاو بیو فلل یاهموق یانو دولو طسوغو شو + دیدرک دهاوخ

 رصم نافواعم دیامرفیم نج دنوآدشو ×× داتفا ههاوخ ریششب ناشیا هارش .دهع

 ۳ نایرد نا ناظم فام دما دهاوخ ورف نا توق رغو داتفا دنهاوخ

 نرو یاهسز نایمردو *تسا نیا هوهب دنوادخ لوق هداتنا دنهاوخ ریثشب

 نوجو *دوب دهاوخ بورخم یاهرهشو نایرد شیاهرهشو دش دنهاوخ ناریو
 تسناد دنهاروخ هاکنا دنوش کج جشراضت)ا | عیمجو ماب و 2

 نوریب اهیتشکب نم روضحزا ن نادصاق زورنآ سه و هوهي نم هک

 دهاوخ یلوتسم رصم زور لثم یدیدش درد ناشیاربو دیناسرت دنهاوخ ارتتطء

 ی خش مد کی کم درج کھ وب یابد نا

 اهتما ناشیکمتسو دوخ موت ابو + تخاس مهاوخ هات لباب ءاش داپ صوت تسدب

 تشک وضو لر د رخ ی اهریتلخو فنر اس | یاری ارز نا ات دش دهاوش هدروآ

 تسدب ارنیمز تینادرک كشخ اراهرهنو *تخاس دنهاوخ رپ ناکتنکزا ارتیمز

 مماوخ ناریو نابیرغ تسدب تسا نارد هچره 3 ارنیمزو تخو ماوخ رارشا

 ۳ ار اهتب دیامرفیم نینچ هوهب دنوادخو × ماهتنک متسه هوهب 9 هک نم هتخاس ۱

 دهان رصم نیمززا ا کد و دوم ماوخ فلت توا مانصا هتخاس

 هدو بارخ ا < تخاس ماوخ , یلوتسم رصم نیمزرپ ار اوب ۱

 اردوخ بضغو × دوف مهاوخ یرواد ر ون ربو تخورفآ مهاوخ | نعوصرد ی مت ام

 نوجو + تخاس مهاوخ حقن ارون تّیعمج هتخم تشر ذالم هک نیسرب 11
 و سو



 ۲۱ یبن لایفزح بانک ۱۳۸

 داتفا دنهاوخ ریشیشب تسبیفو نو نتاج دما دنهاوخ فوترب زور تقورد ۷
 هکییبح دش دهاوخ كلي رات سین رد زورو + تفر در ر انا لهاو ۸

 ارتا اهرباو دشاب لش فلت نارد شتّوف رنو مشاب هتنکش نارد اررصم یاهغوپ

 یرواد رصمرب نوچ سپ ٭ تفر دنهاوخ یریساهب شنارتخدو دیناشوپ دهاوخ ٩
 لوا هام متفه زور ردو نر جسم ا کک ۳

 نوعرف یوزاب ن ناسنا رسپ یا * تنک كش لزان نمرب دنوآ.دخ مالک هدزاب ل لاسزا ۲

 دنهاوخن هرم ناربو دش دهاوخن یددب هتسکش كنيا و تسکش ماوخ اررصم هاشداپ

 دنوادخ نیربانب + دوشب ریشمش نتفرکرب ردأق ات تسب دنهاونن سابرکو دراذک ۲

 یوزاب ود رهو متسه رصم هاشداپ نوحرف دضب نرم ناه دیوکیم نینچ هو
 + تخادنا مهاوخ شتسدزا ارریشمشو درک مهاوخ دروخ ار هتسکش مو تسرد مه را

 رع نایبردو تکارپ اهتما نایمرد ارنایرصمو ۲۲

 داد محاوخ وا تسدب اردوخ ریشش هدون تّیوقت الباب هاشداپ یاهوزابو ۴
 × درک دهاوخ هلان ناکتشک كلانب یو روضح هک تسکش ماوخ ارنوعرف یاهوزابو

 داتفا دهاوخ نوعرف ۰ یاهوزابو دومن محاوخ تیوقت ارلباب هاشداپ یاهوزاب سپ ۵

 زارد رصم نیمزرب تا ولو ساب اب هداد لیاب هاشداپ تسدب | ردوخ یتیم نوجو

 نایبرد ارنایرصم نوچو # تسه هوهب نم ات دنهاوخ هاکنا دشاب هدرک ۲۲

 نم هک .تمشاد دنهاوخ ناب ما هتخاس قرفتم اهروشکرد ارناشیاو تیک ارپ اھتما

 + تسه هوه

 کیو یس باب

 + تنک نش لزان نمرب دنوآدخ مالک مدزاب لاسزا موس هام لّوا زور ردو |
 انک کو هرکی وا تیعمجیو رصم هاشداب نوعرنب ناسنارسپ یا ۲

 هیاس یاهکربو لیج یاههخاف اب اا دازآ 5۱ ورس رویا كنيا *یراد تهابش ؟

 داب اروا هجو داد زغ اروا اها دوی اهرباهب وارسو دوبیم دناب دقو رتنک <

 فرعبرشیوخ یاهیوجو دشیم یراج نآ ناتسوب فرط رهب اما یاهرهن هک خاس
 و | دق ةهجنازا + تخاسیم ناور ارح نانخرد اه ه

 د كش دنلب ابا تررتکز کرآ ایا هداد وغ اردوخ ناصغاو كید هدایز شیاههخاش اش



{o 

 1۱1۹ ۲۱ بن لایقزح باتک

 شناصغا ریز ارد تاناوبح یانو دننخاس ا کا ناغرم هو
 دوخ "یرزبرد سب × دننفرک ی یکس شاهیاسرد مظع یاهتما او دندروآ چ

 * دوب رایسب یاهبآ دزن شاهشبر هکنوچ دش انشوخ شیوخ یاههخاش کزارد ردو
 تهباشم شیاههخاشب اهربونصو درک ناهنپ تسناوتن : ارتا ادخ غاب داز یی

 هباشم وا یابیزب ادخ غابرد تخرد چ هکلب دوبن شناصغا لنم اهرانچو تشا

 هک ندع نانخرد هه هک مداد ینابیز یدحم شیاههخاش ترثکب اروا نم +دوبن
 و عج همتون وای مارا ٭ دندرب دسح وارب دوب ادخ غابرد

 شلدو هتشارفارب اهربا نایمرد اردوخ رس واو «تسا كش دنلب وت دق هکنوچ

 (ماجد اف) نیو وه بلیط روا نیمه ا نک 4

 بیس اروا نمو درک دهاوخ یوب دیابیم هک ارهچنا واو دون ماوخ میت اهتسا

 هلخاس عطتنم اروا اتما ناشیکمتس ینعی نابیرغو ٭ تخادنا مهاوخ نوربب 7

 ناصغاو داتفا دهاوخ اههزد عیجردو اههوکرب اا دون دنهاوخ كرت

 تیم زیارت سوسک مونا

 نکا ۱ هداتفا * 2 اره ناغرم ههو دون دنهاوخ كرت اروا نیا دورف

 زا مادکپیه هه کک ات رب دش دنهاوخ نکاس شیاههخاشرب ار تاناویح یا

 EO 8 ناینرد اردوخ یاهرسو دنکن ا د وک آن

 عیج هکاریز دنتسیان دوخ یدنلب رد داد EES هکیاکمزا اما نارواروزو

 مللست كرب دن وریم ور هیواهب هکیناسنا ن نا ا کا

 ورف تاوما لاعب اما کیر ها هک ناتچ همسایه کک

 تشاد ماوخ زاب ارشی داهرهن تیناشوپ یو یارب ارهجمو مانیم ابرب ی ام. نم دوریم

 میجو ا یارب ارناتیلو دش دهاوخ هتشاد ز زاب مظع یاهو

 ,ESAS +× تفرک دنهاوخ عام شیارب ارصص ناتخرد

 ر ل شمادهنا یادصزا اراهتما هاکنآ مروآ دورف تاوما لاعب دنوریم

 رب ES ندع ناتخرد عيجو تخاس

 ریشش نالوتفم اب زین ناشیاو * تفای دنهاوخ یلست نیمز یاهلفسار د دنوشیم

 ورف تاوما ملاعب یو هاره د5 کیا ةياس زیر اما نایعر دا یر اار
79 



 ۳۲ یبن لایقزح باتک ۱۳9.

 تهایش نبنچ چ تظعو لالجرد ندع ناتخردزا ی ماکب × تفر ياخ 1۸

 ےس ص

 سم ۲

 نیم ردو درو دنهاوخ ورف ارت نیمز یاهلنساهب ندع N « یتشاد

 نوعرف هک دیوکیم هوهب دنوادخ «دییاوخ یهاوخ ریشمش نالونتم اب نانوتخان

 ٭ تسا نیا شنعامج اتو

 مودو یس باب

 نمرب دنوآدخ دخ مالک هک دش عقاو مدزا ود لاسزا مدزاود هام لّوا زور ردو

 ورم هیئرم رصم هاشداپ نوعرف یارب ناسنارسپ یا * تنک نش لزان
 ارباو یتسه ایردرد اهدا دننام اما یدوبیم هبأشم اهتمام ایت شب وت وگب

 لک 0 د هدادا تکرخ دوخ یاب ارا اوا تیبا
 e اردوخ ماد دک ق یا

 هدومن كرت نیمزرب | رو + دیشکدنهاوخرب نم مادرد ت ناشیاو دینارتسکر ماو سم
 تاناویح ا دورف وترب اراوه ناغرم و تخادنا ماوخ ار یوررب

 رب وت شالزا اراههزد هدان اههوکرب ارت تشوکو * تخاس مماوخ ریس وتزا ارنیمز

 هک کیم باریس اههرکب اوت : نوخزا ینکیم انش ن نارد هک ارنیبزو »< درک ماوخ
 اا مهاوخ ارناسا 2 منادرک ینطنم ارت هکیاکتهو + دش دهاوخرب یا و

TESاردوخ ع راب - سر ارا باب اقا هدرک كير  

 یارب ELE ننشخرد یاهرد 8 اغ کی 0 ي دنوادخ و داد دهاوخت

 اهتما نایمرد ارت تکاله نوچو + دروآ مهاوخ تنیمزرب یکیرات هدرک هايس وت

 د تخاس مماوخ نوزحم ار مظع یاموق یاد ہاکتآ مث اب هدروآ هتسنادن هکیثانیمزرب

 ناشیا یور شپ اردوخ ریشش نوچو تخاس ات وترب ارمیظع یاهموقو

 تېره وت مادما زور ردو دش دنهاوخ كانتشهد تدشب ناشیا ناهثداپ مهد هولج

 نینچ ءیهب دنوادخ اریز + دیزرل دنهاوخ ةظحلره دوخ ناج یارب ناشیازا
 ناشیایچ هک ن ارابج یاهریششبو »دما دهاوخوترب لباب هاشداپ ریشمش « دیوکیم
 اررصم رورغ ناشیاو تخادنا مهاوخ ریزب ارت تیعمج دنشابیم اهتما نتکمزا
 یاهراک؛ا ار سا £ نانو + دش دنهاوخ كاله شتیعج یا هتخاس د دوی

 تشاس 2 دولا لک ازاهنا رکید ناسنا یایو تخاس مهاوخ كاله ملظع یاهمآ



 ۱۳۵۱ کے رک بنات

 OEE دنوادخ هاکت | × تخاس دهاوخغ دو لک ارتنآ مايب مسو 13

|oنوجو + تخاس هاوخ یراج نغور دننام ارهنآ یاهرهن نینادرک تکااس اراھتآ  

 ب نوجو دوش یلاخ دشاب ¿ نارد هچ مزا نیبزتاو مک ناریو | رر ناز

 ل یار اکو ماسه ءوهب نم هک ت تسناد دنهاوخ هاکنآ مک كاله ارشن :اکاس 1

 ارهیئرم نیا اهتما نارتخد هتسا نیمه دناوخ دنهاوخ ناشیا هک رم دیرکیم

 ردو × دناوخ دنهاوخ ارهیثرم نیا شنیعج “یانو رصم یارب «دناوخ دنهاوخ ۷

 × تتحد ک ك لزا ان نمرب دنوآدخ مالک هک دش عفاو او مدزاود لاسزا هام مهدزنا د زور

 اب ارمظع یاهتما نارتخد مو زر اروا مو افلولو رصم تیعج یارب 10 یا ۸

 « یتسه رتابیز سک هچزا + روآ دورف نیسز یاپانسا هب دنوریم. ورف هبواپب کیناتا و
 هداتغا دنهاوخ ریشش نالوتقم نایمرد ناشیا + باوخحم نانوتخان ابو ای ورف ۳

 نارابج یایوقا × دیشکب ضتیعج اتو اروا سپ تسا نش ملست ریششب (رصم) ۱

 نوعان ناشیا درک دنهاوخ باطخ اروا راصناو اروا تاوما اع نایمزا

 تیعج یاقو وف» اجتارد + دییاوخ دنماوخ هما دورف نش هتنک ریش و ۲
 هخ هتنک ناشیا عیجو تا نتا درک ادرک ناشیا یاهربق « دننسه وا

 تیعجو دش هداد رارق هیواه یاهلنساهب ناشیا یاهربق هڪ + دناهداتفا ریششزا ۳

 تبیه ثعاب ناکدنز نیمزرد هک ناشیا عیج ءدنا نانیا یاهربق فارطا هب ناشی

 یاهربق هدنتسه شتیعمج یانو لرد × دناهداتفا ریثمشزاو لوتقم دندوب 6

 یالنساهبو دناهداتفا ریشمشزاو لوتقم ناشیا عیجو تسسا ناشیا درکادرک نادیا

 اب سپ دناهدوب تښیه ثعاب ناکدنز نیمزرد هک ریز دناهتفر ورف نوتخان نیمز

 وا یارب یرتسب * دوب دنهاوخ شیوخ تلاجم لضم دنوریم ورف هیوا کیا ٥
 ناشیا داک دیک ۳ ناشیا یاهربق 6 دناهداد رارف نالوتقم نایمرد شتیعمح اتو

 س

  ASهر ا ۰ ۳
 ا  ETال ج ثعلب اک دنز خمر رد ارو اول س لوتتمو نوتحان

 تهب , دنهاوخ شیوخ تلا لم فن و ریم ورق هب واهب < ي سپ دند وب 6

2 7 
  ۳1ه ذذ | تيعج م يا و لاپ ابوتو تام کنشام اد < تا هداد رارف ناکتشک نایمرد

 f و ۹
 ےھت ری ۶ د لوتقمو نوت میت. تنسا ناشیاد رکادرک ناشيا یاهربق

 هکینانوتخمأ و نا نار را بت ۱ س |S ت 5 اهم شعب ناک دنز تعزز ك ¥
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 ۲۳ "یبن لایقزح بانک ۱۹

 ناشیاو دیباوخ دنهاوخ دناهتفر ورف هبواپب شیوخ كنج هیلسا اب هک دناهداتفا

 دهاوخ ناشیا یاهاوختسارب ناشیا هانکو دندان دوخ یاهرس ریز اردوخ یاهریشمش

 قاي وت امار × كند وب اراش تبيه ثعاب ناکدنز نیمزرد هک اریز دوب ۸

 شناهاشداپو مودآ اجنارد + دیباوخ یهاوخ ریشمش نالوتتم اب نش هتسکش نانوتخان ٩

 دندش هداد رارق شش نالوتقم اب دوخ توربحرد که اه شاروس عیجو

 عیج اییارد + دییاوخ دنهاوخ دنوریم ورف هیواهب هکینناو نانوتخمان اب ناشیاو ۲۰

 تیوربجت هکیتبیهزا هدنتفر ورف نالوتقم اب هک دنتسه ناینودیص ههو لاش یاسّور

 دنهاوخ نوتخنان ٌریشمث نالوتقم اب سپ دش دنهاوخ لح دندوب نا ثعاب شیوخ
 دنوادخو «دش دنهاوخ دوخ تلاخ لمحن دنوریم ورف ناو تی ۱

 لست ارتتشیوخ دوخ تیعج ام ةرابرد دنی نیا نوچ نوعرف هک دیوکیم هوهب
 هوهب دنوادخ اربز «دش دنهاوخ هتشک رینشوارکشل یامنو نوعرفو داد دهاوخ ۲۳

 یاتو نوعرف سپ مدینادرک تبیه ثعاب ناکدنز نیمزرد اروا نم دیوکیب
 × دیناباوخ دنهاوخ نان وتخمان ایم ر دا ریه نالوتقم اب اروا تیعج

 موسو یس باب

 بالعخ اردوخ موق نارسپ ناسنا مسی یا * تفک تش لزان نیرب دنوآدخ مالکو

 دوخ نایمزا اریسک نیبزنا لهاو مروآ ینیمز رب یریشمش نمزکا هوکب ناشیاب هدرک
 نبمز نارب هک دنبی ارریشمش واو * دننک نایعت ینبهدیدب دوخ ةهجم اروا هتک ۴

 هیذتم هلینش ارانرک یادص کاو چ دزاس هبنتم 2 هتخاون ان 4 ا

 × دوب دهاوخ شندرکرب شنوخو تخاس دهاوخ راتفرک اروا هما یشمت ہاکن ا دوشن

 رکو دوب دهاوخ شدوخرب وا نوخ دیدرکن هبنتمو دینش ارانرک یادص هکنوچ

 نرو E ارریش بدید رکاو + دیناهریم اردوخ ناج دشیم هبنتم 7

 صختتا دزاس راتفرک ناشیا نایمزا اریمک نما ریششو دزاسن هبنتم اموق هتخاون
 TIT دیبلط ھاوخ نابهدید تسدزا اروا نوخ اما تسا نش راتفرک و هانکرد

 ماهدزا ۳ 6 ماهدومن نیټ ینابدیدب لیا رسا نادناخ یارب ناسنا مسپ یا ارت

 ریش درم یا موک ربرش درب نم هکینیح * یزاس هبنتم نم بناجزا ارناشیا نینش ۸

٤ ۳ 

pr 

© 
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 1۳9 ۲۳ یبن لایفزح باک

 کتا یزاس نم شفیرطزا !رریرش درم نآ ات یئوکن نفس وترکا درم یهاوخ هتل
 ا دییلط مهاوخوت تسدزا اروا نوخ اما درم دهاوخ دوخ هاکرد ریرش دا ۹

 دوخ قبرطزا واو ديان تنکزاب ن نازا ات یز هبنتم شفیرطز | ارربرش درم ناوترکآ
 د هتخاس راکتسر اردوخ ناجوت اما دم دهاوخ دوخ ءانکرد وا هاکنادنکن تنکااب

 هکنوچ « دئوکیم نومضم نیدب اش وکب لیثارسا نادناخم ناسنا رسپ یا وت سپ
 مرنز هن کج نی ماتش نیهاک امآ بیسبو تیا ای ندرکرب ام ناهانکو نایصع

 رم کم ق مدوخ تابحم دیایرفیم همی گنو دینی ۹ ناشیاب +دنام ميهاوخ ١

۰ 

 ی ریرش هک (تسه شوخ) هکلب متسین شوخ رب رش درم ند مزا

 شیوخ دب یاهفیرطزا « دیئاف ت تفکزاب لیئا سا نادناخ یا ه دنام كنز هدوغ

 ا ا ااف یا وتو × دی ریپ ارچ اریز دیئان تم 2 کاب 1

 رخ دا هو رج دمار کا من و

RENموکل داع درب هکینیح  

 ن ایصع هدوف داتعا دوخ تلادعب وا ےک ا دنام مارک رک

۳ 

ET 

 د درم كهاوخ تسا هیزرو هکینایصعرد هکلب دش دهان هدر کاک شتلادع

 هدوم تشکزاب نار هانکزا ۳۷9۹ درم ییاوخ هتبلا موک_ریرش درب هکیماکنهو 14

1oدوب نیدزد هاو دهد اسب رکو شدم اکو هدر را اجس ارتلادعو فاصنا  

 دهاوخ كنز هتبلا وا دنا اتنا ر ےک هدون كولس تایح ضیارثبو |دیاغ در

 ا هدش دچا غ هدرو داش دوب كیزرو هکیهانک ما + د رم دهاوخح و كام ۷

 ون موق ناپ اما * دنام دهاوخ تنر هّبلا تسا هدروآ اس ارثادعو فاصنا ۷

 نوزومەك تسا ناشیا دوخ قیرط هکلب تسین نوزوم دنوادخ قیرط هک دنیوکیم

 ا دزرو نایصع هتشکرب دوخ تلادعزا لداع درم هکیماکنه , × تسین ۸

 ارتلادعو فاصنا هدون تنکز اب دوخ تر ارشزا ربرش درم نوجو e لولوج ۹

 تو دنا دخ ییرط هک دیک اش اما دام دهاوخ نو یار

 ماوخ یرواد شیاهتیرط قفاوم اشزا یکی رهرب نم لیثارسا نادناخ یا «تسین

 کیس هک دش عقاو ام یریسا مدزاود لاسزا مهد هام مجن زور ردو * دون ۲



 ۲۳ت لایق بانک ۱۳۹

rتقو ردو *تسا دن ریست رهش هکداد ربخ نما نم دزن دوب هدرک رارف ملشروازا  

 نوج سپ دوشک ارم ناهد نا نمرب دنوآدخ تسد یرارف نا ندیسرزآ لبق ماش
 دنوآدخ مالکو + مدوبن تلنکر کیدو دش هدونک غاهد دیسر نم دزن حڅ تقورد وا 1۳

 6 نیمز یاهبارخ نبا١ نانکاس ناسنا لپ یا * تنک هش لزان نمرب ۶

 نیمز هک متسهرایسب امو دش نیمز نیا ثراو هکینبح دوب رن كي هاربا هدنیوکیم

 و تب یا یکم وا راد (هوکب ناهیاب نیرباب ق تا نبش هداد اب ثراهب ۵

 نوخو دیزارفایمرب شیوخ یاب یوسب اردوخ ناشجو ا ا وخاب (ارتشوک )

 دینکیم هکن دوخ یاهریشمشرب + دش دیهاوخ نیمز ثراو اشیا سپ دیزیریم ٩

 ایم و اس نجار در هیاسه نیر اترا مادک ره وک تاساجر بکترمو

 ه دیارفیمنینچ هوهب دناو دخ هک کب ناشیاب روطنیدب × دش دیهاوخ نبمز نیا ثراو ۷

 هک ۱ اریناناو داتفا دنهاوخ ریشم دنتسه اههبارخرد کیان ها مق مدوخ تایحم

 دنیاهرافمو اههعلقرد کینانآ او داد ما > تاناوبح كاروخ یارب دنا اص یوررب

 رورغو تخاس ممارخ تشهد ا ناربو ارنیمز نیاو *  درم دنهاوخ ابوز ۸
 یراذکهرهک دشادما ر اوخ ناریو ؛ ین یازیبا یو دیه نیکو ی

 نيو دناهدروآ لب ناشيا هکیتاساجر ةه ببسب اتیمز نیا نرچو + دشابن ٩

 یا وت Hê متسه هد ی 5 دنهاوخ هاکنا مشاب هتخاس تشهد 5

 نخ وت هرابرد اههناخ یاهرد دزنو اهراوید یولهپب تموق نارسپ ناسنا رسپ
 5 5اد رکیم هدرک باطخ رادار کد E كي مو نوک

ÇÊموق هکیروطب دنیایم ون دزنو »« دوشیم رداص دنوآدخ ب ار | مالک هچ  

 دنرواین اج ارام اما دنونشیم ارت نانضس هتسشن وت شیپ نم موق دنن امو 4 (نم)

 صرح ئپ رد ناشیا لد نکیل دنبوکیم نیریش نانخ دوخ ناهدب ناشیا هک اریز

 كينو اونشوخ برطم نیریش دورس لثم ناشیا یرب وت كنياو × دوریم ناشیا ۳

 دوشیممقاو نيا نوڃو د دن وا اب رپ ات دن ونشیم ارت نان هک اریز یتسهزاون

 × تسا هدوب ناشیا نایمرد بن هک تسناد دنهاوخ هاکنآ دش دهاوخ عقاو هتبلأو

 ۳ یس باب

 ا بمب ناسا و یا نک هم لزان نیز دوانخ اکو" ۴
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 ۱۳39 توس )ایر اتکا

 هدیامرفیم نبنچ 7 دنوادخ هوکب نانابشب ینعی ناشیاب هدرک تارو ان تربت

 اش + دننارجم ارهلک نانابش دیابیف ابا دننارچم ارنتشیوخ هک لیئارسا نانابشرب یاو

 نیووب :راورپو دیشوپبم !مشبو دیروخ ی ارهبپ

 او دک یدنب هتسکش اراههتسکشو دیئازیفن هجم اعم ارنارایسبو ا

 o اهتارب هکلب دییلطیت | ارناکدش و دیبا یا

 × دندرکیم هاو تیدرک ار تا اوج چاری و :وشیم تن رپ نابش نودب سپ

 یا یوررب نم لکو دناوش هراو لر 9 اههوک عیجرب نم نادننسوک

 یا سپ × دیاغیف صفت ناشیا یاربو دیلطیف ارناشیا یک هتنک ننکارپ نیمز
 ار مست مدوخ یادی فی هویج ۳ دی ونشب اردن و

 بش نیدرک ارم تاناویح هه كاروخ مادنفسوکو هتفر جاع نم هک هکنوچ

 کو دندینارچ ارنتشیوخ قاناش کلب دندییلطن ارنادنفسوک نم نانابشو دنرادن

 هل دنوادخ د دیونشب | اردنوآدخ مالک غ نانابش يا نیربانب دندرشن تیاعر

 ناشیا تسدزآ اردوخ نادنفس رکو متسه نان ابش دضب نم ككنيا دیامرفیم نینچ

 ارتتشبوخ نانابش ات تخاس مهاوخ لوزعم هلک ندینارچ زا ارناشیاو دییلط هاوخ

 اشیا كاروخ ات دیناهر مهاوخ ناشیا ناهدزا اردوخ نادننسوکو دننرنرکید

 ارشیوخ نادنفسوک مدوخ نم ناه دیوکیم نینچ هوهب دنوادخ اریز ٭ دنشاب
 دوخ ددک ارپ نادنفسوک نایمرد هکینیح نابش هکنادچ + دون ماوخ دقن اره دیلط
 ارناشیا هدون دقنت !رثیوخ نادنفسوک نم نانه RENT لک دشابیم

 × دیناهر هاوخ دندوب نش تنک رپ ظیلغ یکیراتو اهربا زور رد کاک رهزا

 ناشدونخ نیبربو دوم 823 ب اهرونک زا هدروآ نوری اهموق نایمزا ارن اتو

 مهاوخ ارن نا تا رم تارومم عیجو ایداوردو لیئارس ۱ یاههوکرب هدروآ ارد

 E کم اراو دینارج مهاوخ وکین عترمرب ارن اشیا × دینارچ

 یاههک ربو دیبارخ دنهاوخ ِ پ عنرمو وکین هک ءارار 3 ااو هدوب دهاوخ

ê 1 ۷2 اردو ,نادننسرک نم و ا  

  Eداد 9 توق ارن ا هدومن یدنب کا درو ۳



 ۳۵ لاق باک ۱۳۹

 یاامشب اماو ٭ دوف مهاوخ تیاعر فاصناهب ناشیارب هتخاس كاله زن واروزو ناهبرف ۷

 نایمردو دنفسوکو دنفسوک نایمرد نم ناه دیابرنیم نینچ وه دنوادخ نم نادنفسوک

 اروکی حرم مج دوب 3 اش یارب یا + دون ۳ یروادرن یاهزبو اهچوق ۸

 ارلالز 6 دیتخاس لاباپ شیوخ یاهیاپ زین اردوخ عنرم ی هکلب دیدی ارچ

 نم نادننسوکو *دیتخاس دولا لا لک شیوخ یاهیاپب ارتنام یتاب هکلب دیدیشون ٩
 تسا هتشک دولا لک اش یا هک ار هچناو دنرچمم تسا دش لامپ امش یاپ زا ہک اره

 نایمرد مدوخ نم ناه «دیوکیم نېنچ نایاب هوهب دنوادخ نیربانب  دنشونیم ۳
 فتکو ولهبب اش هکنوچ +دون ماوخ یروادرغال نادنفسوکو هبرف نادننسوک 0

 نوریب ارناشیا هکنیا یتح دینزیم دوخ یاهخانب ارنافیعض هو دینزيم هنت دوخ
 هدرب جاراتب رکید هک داد ماوخ تاجن اردوخ لک نم سپ × دیا هخاس تنکارپ ۲

 ناشیارب نابش كيو »دون ماوخ یرواد E ای

 دیانب تیاعر ارناشیا ۳ دوخ "تنب ینعی دنارچب ارناشیا هک ت تشاک مهاوخ

 دود نم بو دوب ماوخ ناشیا یادخ هوهب نمو * دوب دهاوخ ناشیا نابشواو ٤
 اب اریتمالس دهعو + ماهنک متسه هوهب هک نم هدوب دهاوخ سیر ناشیا نابمرد ٥

 ناباییرد ناشیاو E دوبان نمززا اریذوم تاناویحو تسب ما رج 2

 اردوخ هوک فارطا و ارناشیاو دییاوخ کما ج اهلکنجرد نش نکاس تینما هب 7

 دهاوخ تکرب ىا راى .دیناراب ماوخ شسومرد ارنارابو تخلاس دک

 دهارخ ا شیوخ لصاح نیمزو دروأ و دنهاوخ اردوخ "هویم ار ناتخردو +دوب ۷

 غوب یاهبوج هکینحو دش دنهاوخ نکاس تینماهب دوخ نیمزرد ناشیاو داد
 نیناهر دندوب هتخاس دوخ كولم ارناشیا هکینانا تسدزا ارناشیاو هتسکش ارناشیا

 جاراتب اهتما نایمرد گویا + متسه رھ نم هک تسئاد دنهاوخ ہاکنآ مشاب ۳۸

 نتن اسرت نو دب تیتماهب هکلب دروخ دنهاوخت ارناشیا ارگ تاناویحو تفر دنهاوخت

 تشاد مهاوخ ارت یزوغات) ناتتتخرد قاما یاربزو دش دنهاوخ ترک اس

 كنه اوخ اهتما اتو a ۳۱۳۵۳ یار رقم ایکو

 هک تسناد دنهاوخ لا سا نادناخ E هوهی دنوادخو نو 8

 دو او × دنشابیم نم موق ناشیاو مسه نائیا اب ناشیا یادخ م



 ۰ ی

 ےس

 1۳۹۷ ۲6 بن لایفزح باتک

7 

 یادخ نمو دیتسه ناسنا نم عترم نادنفسوک یاو نم لک یا امش دیو ی

 مایا

 ریعس هود رب و ناب یا * تفک نش  لزان نمرب دنوآدخ مالکو

 رو تلنیا زا 2 هلن هکر را ناو +ان تن نآ دضبو راد

 تشهد لو نا ناریو ارت ارت هدرک زارد وترب اردوخ تسدو نو مع دضب نم ریعس

 هوهب نم هک ینادب تش ناریو ات دوغ مماوخ بارخ ارتیاهرپث * تخاس ماوخ

 ناشیا تبیصم نامزرد ارلیئارسا ینبو یتشاد یئاد توادع هکنوچ ۴ مه

 تای دیوکیم نینچهوهب دنوادخ اذهل * یدوغ میاساریشمش مدبرخآ تبوتع ماکنهو

 نوخزا نوچ هديا بقاعت ارت نوخ هک دوف مماوخ ملسن نوخ ارت هک ممق مدوخ
 ناریوو تشهد لمارریعس هوکو *دون جا بقاعت ارت نوخ یتشادن ترثن

Eشناکتشکزا ارشباههوکو *تخاس هاوخ عطقنم ن رازا ارناکدنیاو ناکدنور  

 و تو بدنتنییوت یاهیداو 6 از الترب ریشم ش نالوتقم هک کیم رام

 هکنوچ ج مته هوي نم 6 دیلادبو دوشن ي oy کید تیاهرهش هک مز د

 ۱ دروآ میهاوخ فرصت راو 2 نم نازا نیمز ود نياو سا 9 نیا ی ۳

 مدوخ تای ا اتار د رک گنا

 لم وت ۳ شاد ناشیا ۳ هک هنکزا یدو ناشیاب گی کو مخ قفاوم

 هغو مەم نایمرد وترب و :e "اب هدرک یرواد وترب نوچو دوغ ماوخ

 ۳ A IESE BN FR RE ماوخ

 هداد ام هلاروخ یاربو دیدرک بارخ ینک هکنوچ مانینش ةتنک لیئارسا یاههوک

 نمو دیدوزفا نمرب !رشیوخ نادخس هدوبربکت نم دضب دوخ ناهدب اشو *دش
 لک ییا اےک ا کیتی کا ی نی زن کفر ان هو

 دش ناریو E ادناخ ٹاریمرب هکنانچو + تخاس مماوخ نا ناریو ارت

 5 ج موذآ مان و اور ز ۳ مهاوخ لمع ون اب نانچه یدون یداش
 - ے

هک تسناد دنهاوخ سپ دش دیهاوخ ناریو
 ۲ مسه هوهی نم 



  oAموقت لایتزح باک ۳۳۹

 مسو یس باب

 ودر تد لیا اا یاهه کت نااار یا تور ۱

 اش ةرابرد نانشد هکنوچ دیوکیم نینچ هوهب دنوآدخ ددیونشب اردنوادخ کک ۲

 هک کارد تیم انها, بتا هش ام یباریم هنیريد یایدلب نیا ذه اک ۳
 یار یقرط رم ارش ناخ“ دعوا دا ب نجا وره دارا

 بدی نی درک فیاوط تم ذم دروم تار ناربک فرح یاهیلربو دیوشباهتما ةيقب ثاریمات

 ایهوکب هوهب دنوادخ هدیونشب ارهوهب دنوادخ مالک لیئارسا یاهموک یا اذهل ٤

 درومو تش جارات ککورتم یاهرهشو ناریو یاهبارخو اههردو ایداوو هاو

 نینچ هوهب دنوادخ نیربانب + ديوكیم نینچ .تسا نیدرکر واج یاهتما ةيقب ةيرا 6

eهک ماهدوغ لکت و اهتما.ةيثب دضب دوخ تریغ  

 ek دوخ كلم بلق ةنِکو لد مان یداشب ارم نیمز ناشیا

 هردو اهیداو و هلو اههرکبو ان توبن لیئارسا نیمز ةرابرد سپ × دنراذکاو 3

 اذل دیادش اهنسا شنزرس لمحت اش هکنوچ هدیامرفیم نینچ هوهی دنوادخ هک و کب
 تسد نم . 2: رکی نيج هوهن دنوادخو ٭ مدو لکت دوخ شخو تریغرد ن 7

 دنهاوخ لمح اردوخ شنزرس هتبلا دنیامث فارطا هب هکیتاهتما هک ماهتشارفارباردوخ

 اردوخ 2 دینایور دیهاوخ اردوخ یاههخاش لیارس ۱ یابد رک یا شو چ ۸

 ۳۳ عیدی هاتسا هک او ووا څخ لتا ارسا نم موق یارب ٭

 خب ا چک تشر ۳ تشاد ماوخ رظن امثربو متسه اش فرطب نم كنيا

 رک تب ارث اعیج انار ۱ نادناخ یان ینعی دوزفا مهاوخ ارن :امهرف اار ٩

 ناثیا هک دروآ ماوخ رایسب ماهبو ناسنا اش ربو +دش دهاوخ روم ابارخو ۷
 اشرب هکلب تخاس هاوخ روجم مدق مایا لثم اراشو دش دنهاوخ روراب دش هدوزفا

 نامدرمو + قسه هوهب نم هک ت سن a و ۲

 ثاریبو دنروآ فرصت ات تخاس 2 نامارخ اشرب اراارسا دوخ موق نعي

 ۱ و دادم راست دلا کید شاشا و یوشب ناشیا لک

 دالوا یب ارشیوخ یاهتماو ۱۳ ای



 ۱۳۹ لار ٹاک

 ارشیوخ یاهتماو ا ىا ان اک ۴ دنوادخ سپ  ینادزکیم 13

 دینادرکم اوخن عومس وترد رکید ارافیتما شنزسو *تخاس یهاوخن دالوا یب رکید ٥

 هدینازفل وار رکید ارن رک یاهتماو دش یاوخن فیاوط تّمذم ل تمار کیدو

 رسپ یا * تنک نش لزان نمرب دنوآدخ م الکو #دیوکیم اریا هوهب دنوادخ رم ۷
 لاعاهبو امهاربا EADS Ee BE لیئارسا نادناخ هکیماکنه ناسنا

 اذهل +دوببم ضیاح نز تساجن لثم نم رظنب ناشیا قیرطو دندون سجن دوخ ۸

 ۰ ثخ نم دنتخاس شک دوخ یاهییب ارن او دنتفهر نیمزرب هکین دم ببسي

 اینک یخ اهروشک ردو متخاس تنک ارپ ابیتما نایمرد ارناشیاو * متر ناشیارب ٩

 فرطب هکیاهتما هب نوجو × مدوم یرواد ناشیارب ناشیا لاعاو اههار دز مرور ا

 ناشیا * هر ابرد 5 SL تمرح ام فید مس کا دن دیسر دنتفر انآ

 ممارب نم نکیل بدناتما نورپ وا نیمز زاو دنشابیم هوهب موق نانیا هک دنتنک ۱
 a اهنا ىر هکیاهسا نایمرد ارنا لیارما ناشاخ هک دوخ ے5

 نینچ هوهي دنوادخ وکب لیئارسا نادناخب نیرباتب ٭ مدون تقفش دنتخأس تمر ۲

 سودق مسا رطاخب هکلپ اش راه ارنیا نم لیئارسا نادناخ یا دیامرفیم

 ج ملاو + روا لم e ا دابمرد ارنا ۳

 ۳ اشرد ن ابا ی e ا

 مرکیم اهنسا ن نابسزا اراشو  تسه هوهب نم هک تسناد دنهاوخ اتما هاکنآ ۲4

 كار باو :دررا مماوخ رد دوخ نیمزرد اراشو منکیم عج اهروشک عی ز زاو ۰

 رهاط اش یاهتب ههزاو تاساج هما اراشو دش دیهاوخ رهاطو دیشاب مهاوخ اشرب

 داع مهاوخ اش نوردنا رد هزات و داد مااوخ انب هزات لدو ا ماوخ ۳۹

 دوخ حورو + داد ماوخ انب ::نیتشزگ لد هدرک رود اش دسجزا ارکنس لدو ۳۷

 م اکحا 1 خ كلاس دوخ ضیارفب اراشو داهع جم ماوخ اش نوردنا رد

 نم 2 كش دمی داد د اش ن ناردب کو هه دریا اار اما هتشاد هاکت ۸

 Sk ۷ اغرب ۳ تخاس ماوخ ناوارف ارنآ جا داد



 ۲۷ ئیبن لایقزح باتک ۱۳1

 لنخ ما نایمرد رکید ات تخاس ماوخ ناوارف ار نیمز لصاحو نانخرد ویو ۳۰

 هاکنا دیروا دایی | اردوخ دنسیان لاعاو ج یاار نوچو *دیوشن طح اوسر ۱

 * تشاد دیهاوخ هورکم دوخ رظنرد ارنتشیوخ دوخ تاساجرو ناهانک ب بسب
 نادناخ یا سپ ماهدرکن اش رطاخم ارنیا نم هک دینادب دیوکیم هوهب دنوادخو ۳

 دیامرنیم نینچ هوهب دنوادخ + دیوش اوسرو لخ دوخ یاههار ببسب لیئارسا ۳

 تخاس ماوخ نرکس ارامرهش مزاس رهاط ناتاهاک ئات زا اراش هکیزور رد

 دوبیم بارخ نایرذکهر حیج رظنب هک ناریو نیمزو + دش دعاوخ روم امارخو ۶

 هیدرک ْندع غاب لثم دوب ناریو هکینیمز نیا تنک دنهاوخو +دش دهاوخ رايش ۲۵

 × تسا نش نوکسمو رادراصح دوب مدهنمو ناریوو بارخ کیاهرهثو تسا
 ابا انابورخ ره نم هک تسناد تار دنشاب تنام یقاب اش فارطاهب هکیناهتماو ۶

 + ماهدروآ لمبو هدوف ملكت Ek هره هک نه ه ماهدون سرغ اراههناریوو كف

ESS vyی نیا یارب دی  a 

 ریثک هلک لثم نامدرم اب ارناشیا نم ترا لعب ناشیا یارب زنا ۲ دون دنهاوخ
 یاهریش ع ناچ 0 ملشروا EE و یاههلک لثم × دینادرک ماوخ ۸

 + تسه هرهب نم هک تسناد دنهاوخ ناشیاو دش دعاوخ رپ نامدرم یاههلکرأ بورخم

 مه و س تاب

 رارق ی واوه ردو در : نوری دنوادخ حوررد ارم كمآ دورن نورب دنوآدخ تسد ۱

 هکوررب ۳ كنياو دینادرک انا فرط رهب| ارمو دوب رپ اهناونتسا زا ی 7۳ داد

 5 ناسنا رسپ یا تنک ارم واو *دوب كشخ رایسو هدایز تیایب یراوه

 )ریمل اکی یت ۳ دنوادخ یا مادر اهناوقتسا نیا هک دوشیم

 اردنوادخ مالک كشخ یانوضتا یا کب امیاب هدون توبن اهاوتا نیارب دومرف
 مروایمرد اشب حور نم كني دیوکیم نینچ اهناوخخسا ن Ie دنوادخ دارا ه

 تسوبب اراشو دروآ مهاوخ اشرب تشوکو داهن مهاوخ اشرب اهیو +دیوش كنز ات 7

 نم هک تسن ناد دیهاوخ سپ دیوش ننز ان داهن ماوخ حور اشردو دیناشوپ م ها و
 و

N ۷یزاوا مدون توبن نوجو مدرک توب دش رومأم کنانچ نم سپ  

 مم سم د



 ۱۳1۱ ۲۷ ی لایقزح باتک

 یا بیتا وقتارم عج رکی دکیباعاوخخاو دش عقاو یلزازت كنياو دیدرک عویسم
 ارا را /بشاپو دمارب اهن تشرکو اهنب ككنیاو مسيرکنو × دش كيدزن ۸

 ناسنا رسپ یا هان توبن حوررب تفکر وا .بسب *دوب حور بارد, بنای *

 حرا یاهدابزا حور یا هک دیابرفیم نینچ هوهب دنوادخ هوکب هدرک ت وبن حوررب

 مدون توبن دوبرف رم ارم کنانچ سپ + دنوش تنز ناشیا ات مک ناکتشک نیابو ای

 یبظع تیاهنیب رکشل دوخ یاییاپرب هتفک كنز ناو دش لخاد نا حورو

 لیئارسا نادناخ چ ا هاا وعما نیا ناسنارسپ یا تفک ارم ی اویل ع دہ اع |۱

 دیدرک عیاض ام دیماو دش كشخ ام یامنارختسا نایب جواشیا.:کاخا ی دیش

 دیابرنیم نچ هوهب دنوا دخ وکب ناشیاب هدرک توبن اذهل + متنک عطقنم نامدوخو ۲
 نیبزب هدروآرد امش یاهربق زا نم موق یا اراشو مانکیم ارامش یاهربق نم کكنيا

 یاهربقزا اراشو مانکب ارامش یاهربق نوچ نم موق یاو + دروا موش لیئارسا

 اشرد اردوخ حورو ٭ مسه هوهی نم هک تسناد دیهاوخ هاکنا مروا نوری اش
 دیهاوخ سپ تخاس ھاوخ میقم ناڈو سرا ارایشو دیوش لنز ات .داهن نو

 د تسا یادی لوق « میس ابو هدوم یو کلا

  Eسا اکو ا ا ا ینب یاربو ادوهی یارب سیونب 9

 + یو یاقفر لیئارسا نادناخ ا و عارفا یاصع فسوب یارب سیون ناریو رکب

 نوچ و *دشاب تای تک رد ات زاس اصع كيرکیدکی اب تدوع ا ۲
 وت دوصتم اهراک نياز زا هک دین رخ ارام ایآ دن هدرک باطخ ارت تموق ءانیآ

 ۰ ص

۳۲ 

 ا ےس 4

5 wan اونو یا کا می ا باقر انک و دو ادعوك قاشا کت د تست 

 ناو تفرکمماوخ دنایو یار هک اراتارسا طابساو تسا مارفا تسدرد هک
E LEEردو تخاس ماوخ اصع كلي أ راتاو تس و ادوهی  

 مراقب زاد وت تسدرد یتشون اهن هک اهاصع نا یک + دش دهاوخ كلي متسد ۳

 خیام زا رار یب نکلا دا ونا ات > و7

 قز ااا ماوخ عج فرط رهزا ارناغیا هنرکده ا
eمهاوخ تا كي لیسا یاموکرب نیبز نآرد ازناشیاو + دروآ ماوش  



 و 2۳۸ ین قو ی ناتک ۱۳1۳

 دنهاوخت تی مد ید دوف دهاوخ تطاس ن ناشیا عیچرب هاشد اپ کلبو.تسام

 چ تاساجرو اب رکید ارنتشبوخو ٭ دش دنهاوخخ مت تکلم ودب رکیدو دوب ۳
 انار هک ناشبا یکاسم میمجزا اناشیا هکلب تخاس دنهاوخن سجن دوخ یاهتیصعم

 دنهاوخ نم موق ناشیاو تخاس ماوخ رهاط ارناشیا هداد تاغ دنانیزرو هاک

 دوب دهاوخ ناشیا هاشداپ دواد نم تنبو *دوب مماوخ ناشیا یادخ نمو دوب ۶

 ارم ضیارفو هدومن كولس نم ماکحاهبو دوب دهاوخ نا عیج یارب نا كبو
 ناردپو مداد بوقعی دوخ "ندبب کینیبز ردو *دروآ دناوخ اجت اراهنا هتشاد هکن ۵

 نارسیو ناشیا نارسیو ناشیاو دش دنهاوخ نکاس دندوبیم نکس نارد نان
 سیئر داادبا ات دواد نم بو دون ا ناش

 دییع ناشیا یارب هک تسب مهاوخ یتمالس دهع ناشبا ابو *دوب دهاوخ #7 ۳۹

 دابادبا ااا ستم دوزفا مهاوخ هنخاس هقم ارناشیاو دوب دهاوخ ینادواج

 یادخ نمو دوب الراغب × داد هاوخ رارق ناشیا نایمرد ۷

 نايم رد نم سد نوچ سپ +دوب دنهاوخ نم موق ناثیاو دوب مه ماوخ ناشیا ۸

 هک مسه هوهب نم هک ت SET A E EEE هراشیا

 + عانیم سیدفت ارلارسا
 هست

 متشهو یاب

 زاهک جس اردوخ رظن ناسنا رسپ یا + تنک نش لزان نیرب دنوآدخ م الکو

 ۳9 + اف تون واربو رادب تسا لابوتو كشامو شور سیئرو جوجام نیز ۽

 .دضب لابوتو كشامو شوز سیر جوج یا نم كنيا دیابرفیم نینچ هوهب دنوادخ

 ترکشل میان اب ارتو مراذکیم تاهناجس اردوخ بالق نینادزکرب ارتو و متسه وت £

 ا ۰ ترا مامن لسا اب ناشیا عیج هک ناراوسو نابسا مروا ا

 ناب طرفو شوی + هتفرک تسدپاهریشمش ناشی ےک و ااو 0

 فارطازا همرجوت نادناخو شجاوفا اورم موج 5 دوخو رپس اب ناشیا و ا

 اتو وتو وش دعتسم سپ وت هاره رایسب ۍاهموقو شجاوفا ئات اب لاش ۷
 × شاب ناشیا ظنخسم وتو دیزاس ایهم ارنتشیوخ دناهش عج وت دزن هک تتیعمج

 ¬4 ے

 ریشمش زا هکینیمزب رخا یاهلاغ ردو دش دهاوخ دن وت زا رایسب یاهزور زا دعب ۸



۷ 
 حس

 ےک 4

 1۳1 ا لاتقا تانک

 لس | یاههوکرب 8 یاهموق نا ا را مش ا

 نش هدروآ نوری ايق نایمزا ناو تسا لش عج دوب نش ملست یییاد ةبارخم هک

 گیدش.دلان لثمو دیشب یجاوخ وت اه چ تایم نکا ےک ا یها یاقو

 تجاوفا عیجو وت هدیناشوپ یماوخ ارنیمز اهربا دننابو دش ییاوخ نآ لخاد
 زورنارد دیامرفیم نینچ هوهب دنوادخ  «دنشابیم وت هاره هکر ایسب یاهموقو
 تنک یهاوخو دون یهاوخ تشز یرییدنو درک دهاوخ روطخ وت لدرد امزیچ
 ناشیا عیج هک مایم دننکاس تینماو نانیمطاهب هکیناسکرب «مایمرب راصح یب نیمزپ

 تسدو یربب ارتمبنغو ینان جارات ات *دنرادن ًاهزاوردو اهدنن تشپو دنراصح یب

 هک ینادرکب دناهش عج اهیتما اسا کو تسا لش روجم هک اهبارخم اردوخ

 راغ و ناددو ابش :دنکاس ناهج طسو ردو دناهتخودنا لاوماو یشاوم ناشیا

 "نما تراغ نتفرک ةهج ایا تفک دنهاوخ ارت ناشبا نابژ ناریش میجو شیشزت
 یشاومو یرادرب الطو قن ات هدرک مج اردوخ تیعمج تم ندرب ةهج او

 هدون تّوبن ناسنا رسپ یا نیربانب ٭ یربب یظع تراغو یئابرب ارلاوماو

 لیارسا نم موق هکینیح زورنا رد دیابرفیم نینچ هوهب او هک وکب ارجوج
 اچ فارطازا ضشیوخ ناکمزاو +دیمهف یهاوخن وت ایا دنشاب نکاس ت ا

 مظع یتیعمجو راوس بسا ناشیا عیمج هک وت هاره رایسب یاهموقو وت دما شاوخ

 یاوخ دن اشوپ ارنیمز هک یربا لثم ليئا رسا نم موقربو + دنش بم ریثک یرکشلو

 درو ماوخ دوخ نیمزب ارت هک تسوپپ دهاوخ عوقوب نیا نیسپزاب مایارد . دم

 مشاب هدرک سیدقت ناشیا رظنب جوج یا وترد ارنتشیوخ نم هکینبح اهتما هکن

eenیا دیوکیم نیچ هري دن اش  RLمایارد هک یتسین  

 دند کاما راس کا رک ما نارد هک لیئارسا یاینا مناکدنب ةطساوب

 رووا OEE + دروآ مهاوخ ناشیارب ارت و

 هاو م مج کوا mR | نیب جوج هکیزور رد ینعی

 ییظع لاو اوراد هنیاره هک ماهتنک دوخ مس شتاو تریغرد اریز + دمارب

 ههو ارعص ر ا × دش دهاوخ لیئارسا نیمزرد

 دیزرل دنهاوخ نم روضح دنناهج یوررب هکینامدرم هو .دنزخم نیمزرب هکینارشح



 ۲٩ ٰیبن لایقزح بانک 1

 مدهنم نیمز یاهراصح عیجو داتفا دهاوخ اهضګو دش دهاوخ و

 دضب دوخ یاههوک عیجرب یریشمش نم دیزکیم هوهب دنوادخو +دیدرک دهاوخ ۲۱

 وارب نوخو ابو ابو *دوب نی نت شرداربرب سکره ریشمشو دناوخ مهاوخ وا ۲۳

 شجاوفاربو وارب درکوکو شتاو تخم ككرکتو لاس نارابو دیناسر ماوخ تبوتع

 یاهتما رظنرد ارنتشیوخو + دیئاراب مهاوخ دنشابیم یو اب هکیرایسب یاهموقربو زن
 ر

 ا ا تب نش کک تست دنهاوخو دون ماوخ فورعمو دو ظعم رایسب

 مو یس باب

 دیادرنیم نینچ هوهب دنوادخ وکب هدرکت وبن جج هرابرد ناسنا رسپ یا وت سپ

 منادرکیبرب | لو تن ی دضب نم لابوتو كشاب هو شور 2 یا كنيا هک

 ناکو + دروآ مهاوخ لیئارسا یاموکرب هدروآرب لاش فارطازا ارتو ماخیم یربهرو

 ههو وتو × دنکفا مهاوخ تتسار ES زا ارت یاهریت هنخادنا تېچ تسد زا ارت

 رهب ارتو داتفا دیهاوخ لیئارسا یاهموکرب دنتسه وت هاره ج کیایموقو تجاوفا

 بم تو × داد مچ ةهجم ارد تاناویحمو یراکش ن نا سنج و

 جوجامرب لاو چ ماهدوف کت نم هکاریز دانفا یماوخ ارحص یورب هک دیوکیم 1
 متسه هوهب نم هک دننادب ات داتیرف م هاوخ دنکاس تینا هب ریازجرد هکیناسکربو

  تا فورعم 2 2 موق نایمرد | 9 یودق م نو ۷

 تسوپپ دهاوخ وخ عوقوبو ا e ةو 2 ما لب ۱ ۸

 لیئارس ۱ یاهرهش نانکاسو ی لکت هرات رد دک تک ۱ زور ناه نیاو ۹

 لا اراهزینو یتسد ۳ ت ناکو بیو جم ینعب ینعی هاو دن دنهآوخ نوریب

 د تشاد دنهاوخ هاکن هالن لنز اما ارشتا خلاس یقه تن دینآزوس دنهاوخ هدز

 شتاب اراههمسا هک ریز دیرب دنهاونت !هلکنجزا بوججو دروآ دنهاوخن اصزا مزیهو
 دنهاوخ تراخ اردوخ ناکدنک تراغ 6 دن 0 دنوادخو دینازوس دنهاوخ

 اد کز یا ےک

xX 

 - ےک

 ربق یارب یضوم زور ناردو + دوم دنهاوخ جد اران ارشیوخ ناکدننک ج اراتو درک ےس 1

 روبع هارو داد مثاوخ حس ایرد قرشم فرطب ارمرباع ٌیداو ینعب لیئارس ارد



 ۱۳1۹1 ۹ د لایقزح تاک

 دنهاوخ نفد ارو واو جوج ات ردو تخاس دهاوخ دونسم .ارناکسک

 ی لیئارسا نادناخو × دیمان دنهاوخ جوج نوماه یداو ارن و درک 1

 ازناشیا نیمز لها ياو ٭ دنزاس رهاط ارتیمز ات درک دنهاوخ نفد ارناشیا هام ۴

 + دوب دهاوخ ناشیا ماین نم دیجت زور دیوکیم هوهب دنوادخو درک دنهاوخ نفد
 تر کیک نوح هارهو دنیا نوک فزد هتسوېپ هک درک دنهارخ ۳۹ ین او ۱

 یاضتنازآ دعب دهی رخ کد دنشاب ننام یاب نیمز یوررب هکارینانآ

 درک دنهاوخ کت فاخر ناکدنک روبعو + دیبلط دنهاوخ ۳ هام تنه ۵

 داورد ارنا ناکدنک نفد ات دک ایرب نا دزن ناش دنیب یدا ناوختسا ینکرکاو

 رهاط ارنبیز سی دوب دهاوخ هنوماه زین رهش مماو +دنزاس نوفدم جوج نوماه 1
 ی هک .دبام رفیم نینچچ 0 دنوادخ ناسنارسپ یا وت اماو ې تخاس دنهاوخ ۷

 زنا هک نم ینابرق دزنو دیایو دیوش عج وکب ارح تاناوبح ةمهبو ناغرم سنج
 دیروخم تشوک ات لیئارسا یاموکرب ییظع ینابرق ه دن مارف مانیم حذ اش یارب

 دیهاوخ ارناهج یاسور نوخو دروخ دیهاوخ ارنارابج تشوک + دیشونب نوخو ۸

 × دنشابیم ناشاب یامراورپ زا اینا ةه هک اهواکو اهزبو اهبو اهجوقزا دیشون

 دیهاوخ نوخو دیوش ریس ات دروخ دیهاوخ هبب مانس جڏ اش یارب هک م مفابرقزاو ٩
 ناراوسو نابسا زا نم "شرب هک دیوکیم هوهب دنوادخو +دیوش تسم ان دیشون ۰
 اهتما نایمرد اردوخ لالج نمو + دش دیهاوخ ریس یکتج نادرم هو نارابجو ۲۱

 کارم تسدو تشاد ماوخ ارجا ارنا رز هکر رود اما عیجو داد ماوخ رارق

 زور نآ زا لیئارسا نادناخو +دون دنهاوخ ت دروآ مماوخ ورف ناشیارب ۲

 تسناد دنهاوخ سا ۲ متسه ی ناشیا ی اک دنهاوخ دعب و ۳

 نب هکنوچ اریز دندیدزک نطو یالج ناشدوخ هاک ببسب لیئارسا نادناخ هک
 ناراکتس تسدب ارناشیاو مدیناشوپ ناشیازا اردوخ ور نم دندیزرو تنایخ
 تاریصقتو تاساجت بسحرب +دنداتفا ریفشب ناشیا عیج هک مدوم ماست كال

 هک اا اب × مدیناشوپ ناشیاز زا ازدوخا کور هدو لغ ناسا ناشی 0

 ےک ارا نادناعن ا

 نیمزرد ناشیا هکبنیحو 3عدون او هاوخ تریغ دوخ سودق مس رب و .دومزف ماوخ 1
 دم



 8. یبن لایقزح باتک ۱ ۳۹۹

 ۳ هک اریتایخو 1 اردوخ تلاخ ءاکنا دشابن "قنناسرتو دنوش کاش ضیا هب دوخ

 ارناشیاو مادرکرب اهتما نایمزا ارناشیا نوچو +دش دنهاوخ لمحت دناهیزرو ۷

 س شیدنت ن راشیارد و اش یاهتما رج ءاکنا مان حج ناشنانشد نشت زا

 RES نازا متسه لات عجب هدقب نیم .هک تینا تو × دش ۸

 e و مدرک عج ۹ نیمزب ارناشیاو خاس نطو یالج A د

 تاک ی ھا نوا و × تشاذک مهاون یتاب احتارد ناش ۹

 ےم

 سس نادناخرب ارشیوخ حور هکاریز دیناشوپ ماوخن ناشیازا اردوخ یور کد

 + تخبر ماوخ

 مهچ باب
aدعب مدراهچ لاس کا مدرد ی د ام یریسا مجناو تسیپ لاسرد  

 2 جا ارم نش لزان نمرب دنوآدخ تسد زور ناهرد «دوب رهشریخزا

 مس هک داد رارق دنلب رایسب هوکرب ارمو دروآ لیئارسا نیمزب ارم ادخ یاهایوررد

 شیان هک یدرم كنیا دروا اجناب ارم نوچو *دوبرهش یاب لثم نآ بونج

 ّت دزنو دوب ندومب یارب و ناتکزا یناسبر شتسد ردو 9 جرب شيا لغم

 يانو نيب دوخ ناچ a یا کر 5 + دوب هداتسیا

 ادوار ارت هکاریز زاس لوغشم مد نادن ذ وتب هچرپب اردوخ لدو ونشب شیوخ

 ہاکآ نیم هچ رهزا ارس | نادناخ سپ مد ناشن وتب اراهزیچ نیا ات مدروآ

 ین درم نا تسدبو دوب شدرکادرک هناخ نوری یراصح كنياو زاس

 ضرع سپ دوب هضبق كيو عارذ كي شعارذ ره هک دوب یعارذ شش شیامپپ

 هجوتم قرشم یوسب هک هز اورد دزن سپ + دوم ف تلي ارشب :دلیو ین كی ارانب

 PS ناف کلی نزرع هک دوپ ارنراورد ةناعساو دمآرب شیاه لب نما دوب

 ین كی شضرعو دوب ین كب هفرغره لوطو «دوب ین كی هک اررکید ؛ناتسا
 فرطزا هزاورد قاور درن هزاورد ةناتساو عارذ چب تفاسم اههفرغ ناببو

 سپ +دومپ یف كب نوردنا فرطزا ارهزاورد قاورو *دوب ین كي نوردنا

 رج قاوزو دومب ا ا ae نا ا



 1۳۷ 4. یب نایقزخ ټانک

 × دوب شیامپ كي فرطناو فرطنیازا اراهربسا ربساو شیامپپ كی ارهس رعو دوب

 ۍرځو * دومپ عارذ تو رهزاورد لوطو عارذ هد ار هزاورد ۀنهد ضرعو

 اهججو عارذ كي فرطناز زا یرجمو عارذ كي تراز | اهر یور شبپ

 فتسزا ارهزاورد ضرعو *دوب عارذ شش فرطناز و عارذ شش فرط ¿ن نیازآ ۳

 + دوب هزاورد لباقمرد هزاوردو دومپ عارذ جو تسيب یرکید فقس ات ج كی
 + دسر اهربساهب هزاورد درکادرک قاورو تخاس عارذ تصش اراهربساو ۶

 محو +دوب عارذ هاج ینوردنا ءزاورد قاور شپ ات لخدم ةز راو شیو رد

 نېو دوب عرش لب كی یاهمرجب هزاورد یوردنآهب ار اب یاهربسآ و

 دوب لخت اهربسا ربو دوب درک ادرک نوردنا فرطب اهیجنو «اراهقاور

 ,شفرطرهزا نص یارب هکیشرف كنسو اهقاطا كنباو درو ینوریب نصب ارم سپ ۷

 شرف كنس ینعی شرف كنسو * دوب شرف كنس نارب قاطا یبو دوب تش هنخاس ۸

 رباربزا ارشضرعو +دوب اهزاورد لوط ٌةزادناهب ینعی اههزاورد بناجب ینیئاپ ٩

 .تسو قرشم تمسب عارذ دص نوری فرطزا ینوردنا نهم شہپ ات ناب ةزاورد

 دوب ینوریب ن لاش فرطب شیور هک ارءزاورد ضرعو لوطو *دومبب لاش ۳

 :شیاهفاورو شیاهّرَبساو فرطنازا هسو فرطبازا هس شیاهیحو *دومب ۲۱
 + عارذ جو تسيب شضرعو عارذ ءاجنب شاوط ءدوب لوا ءزاورد شیایپ قفاوم

 قرشم تم شیور هک هزاورد شیایپ قفاوم شیاهنغو شیابقاورو شیاهیشو ۲

 نحو *دوب اا یور شپ شیاهفاورو یا ناب لپ تفهبو دوب تسا ۲

 زاو دوب قرشم فرطبو لاش فرطب رکید ٤ هزاورد لباقمرد هزاورد اریفوردنا

 كنياو درب بونج فرطب ارم سپ 5 دوم عارذ دص هزاورد ات هزاورد ٤

 ۍاربو * دوسپ اهشیامپ نیا لثم ارشیاهقاورو شیاهبشاو بونج تب هزاورد ٥

 جنب شلوطو «دوب شدرکادرکاهیجب نآ لثم اهینب شیاهقاور یاربو نآ
 شقاورو تص هلپ تنه نآ یاههنیزو ٭ دوب عارذ جو اا ۳1

 د دوب شیاه" بسا فرطنازا یرکیدو فرطنیازا یکی اهلخغ ارتا و یک

 بونج تسب هزاورد ات هزاورد زاو تشاد ٌزاورد بونج فرطب ینوردنآ ۳ و ۲
 رس

 سل

 اریونج ةزاوردو دروا ینوردنا نصب یبونج ٌهزاوردزا ارمو *دومپپ عارذ دص ۸
0 



  71Aب لایفقزح تاک 3

 تا قفاوم شیاهفاورو شیاهربساو شیاهسو 9 اهشیابسب نيا لغم ٩

 مار هاجنب شلوطو دوب شدرک کادرکا اهنب شیاهقاور ردو ناردو دوب اهشیامپ

 جو تسیب دوب شدرکادرک هکیفاور لوطو + دوب عارذ جلو تسبب شضرعو ۲۰

 اهلخنو دیسریم ینوریب E e * دوب عارذ چ شضرعو عارذ ۲

fینوردنا نع! ارم سپ تشاد لپ تشه شاهیزو دوب شیاهرسارب  

 شیامربس هاو شیاهیحو ٭ دوپ ا نیا لثم ارهزاوردو ها قرشم تمس ۲

 شفرط رپب اهنجن شیاهقاور ردو ن راردو دوب اهشیاپپ نیا قفاوم شیاهقاورو

 توس شیاهفاورو *:دوب عارذ چو تسیب شضرعو کت هان شلوطو دوب <

 لپ تفه شاهنیزو دوب فرطناو فرط نیازآ شی زا ءاهربسارب اهلظتو یفوریب نم

 شیاهسو د«دومپپ اهشیایپپ نیا لثم ارناو دروآ وا یی 4 هزاوردب ریو *تشاد م

 عارذ هاجنب شلوطو دوب شدرکادرک اهینبو .هزین ارشیاهقاورو شیاهرب ساو

 اهلخنو دوب ینوریب نت هکوسب شیاهربساو یو عارذ جو تسيب شضرعو ۷

 دزنو + تشاد هپ تشم شاهنیزو دوب فرطنآ زاو فرطنیازا اوج ۸

 ارینتخوس یاهینابرق ناوج هک دوب شاهزاورد اب یقاطا ازاورد یاهربس

 ات دوب فرط نازا زیم ودو فرطنیازا زیم ود هزاورد قاور ردو +دنتسشیم ٩

 كييو دان حذ اربرج یاهبنابرقو هاک یاهینبرقو ینتخوس یاهینابرق امارب 4
 هک رکید بناجو دوب زیم ود یاش هزاورد ٌهنهد نيز دزن نوریب فرطزا بناج

 فرطنازازیم راهچو فرطازا زیم راهج +دوب زیم ود دوب هزاورد قاور دزن 4)
 یارب زیم راهچو × دندرکیم عذ مآرب هکز یم تشه ینعی دوب هزاورد ۍولهپب ۳

 شضرعو منو عارذ كي كي ره لوط هک دوب نیشارن كنسزا ا

 یناخوس یاهینابرف اب کارا ا دوب عارذ كي شیدنلب و متو عارذ كي
 رهزا نوردنا رد دق هضبق كي 9 * دنداهنیم دندوهنیم حد ارعابذو 2۹

 یوردنا اورد نوریو دوب اهزیمرب اهینابرق تشوکو دوب بصن فرط 6

 تم اا ګورو دوب لاش ةزاورد یولهپب ینوردنا نکرد ناینغم یاهقاطا

 واو × دوب دوبی لاش فرطب شور هک یقرشم هزاورد یولهپب ییو ۳ بونج ع

 رەنا تعیدو هکینانهاک یا ب تسا بونج تسب شیور هکیفاطا اکا ارم



 1۳1۹ ۶1 )افر بانک

 ۱ ی تان ا 4 تسب ا و ا + دشابیم و 7

 دوم عار رذ دص ارن جین تداوم وات ۳

 هناخ قاورب ارمو + دوب هن اخ ربارب رد حذمو دوب حرم ناو عارذ دص ار شخرعو

 ضرعو دویب فرطتازا عارذ جنو فرطبازا عارذ جن ارقاور یار ا درو
 عارذ ذ تسيب قاور لوطو × فرطتازا )عارف هسو فرطنیازا عارذ هس ارهزاورد 3

 کلش و چ اوو SE شاهیز دزنو عارذر دز ایا شضرعو

 توا ا
 دو 7 پاپ

 شش اراهنا ضرعو فرطنیازا عارذ شش بس ضرعو دروا لکیچ مو" ۱

 دوب عارذ هد لخدم ضرعو د دوپ دوب هی س بسا

 لهج ارشلوطو دوب ع عارذ خب فرطنا زاب و عار رذ حب فرطنیاز زا لخدم یاهبن اتو

 ۱ لخ د واک به یاد چ ردو دب دومزپ ارذ تسیب ارنضرعو عارذ ۳

 رشاوطو #:دوسپ عارذ تفه ارلخدم ضرعو عارذ شش ارلخدمو عارذ ود
 سدق نیا تنک 1 E ig : ی توت ِ

۱ 
A^ 

 درکادرک هک اههفرغ ضرعو دوسپ عا عارذ شش ارهناخ راو :عنتمسا(یتادق الا ه

 ردو دوب مرا اکا اھ ٭ دوب عارذ راهبچ دوبیم فرط رهب هناخم 7

fات دشیم لخاد دوب هناخ درک درک اههفرغ ةه ک یراوید ردو یس  

 رتالابو رتالاي ارهناخ اههفرغو د ا او ا یک ۷

 درکیم هطاحما هناخ وک ادرک رم الابو رنالاب ار هناخ هکاریز دشبم رتعیسو هدرک هطاحا

 هقبط ات یلعسو هفبطب ىنا ةفبطزا نینبههو دوبیم رتعیسو الاب یوسب هناخ ةهجيا زاو

 اههفرغ یاهساساو مدون هظحالم فرط رهزا ارهناخ یدلبو +دنتفریم الاب یناقوف ۸

 ةه هکیراوید ضرع نوریب قرطبو ٭ دوب كرزب ت ارذ شش ینعی مان ین كي

 نایمرذو ٭ دوب هناخ یاههفرغ ناکم ننام یاب - عفو دوب عارف چب دوب اههفرخ

 اهفرغ یاهردو *دوب شفرط ره هناخ درکادرک یارذ تسیب ضرع اهن ۱
 ۰. ےس



 4۲ یبن لایقزح بانک ۱۳۷

 ناکم ضرعو بونج یوسب رکید ردو لاش یوسب رد كب هدوب نو یوسب

 رد لصفنم ناکم یورب ورهکینانب ضرعو × درکادرک عارذ جب تد

 و ج: نایب درکادرکر اوید ضرعو ت ارذ داتفه برغم تس شوک

 . ناینبو لصننم ناکم لوطو دومپ عارذ دص | رهناخ لوطو *دوب 2 و

 دص قرشم تسب لصفنم ناکمو هناخ ولج ضرعو × عارذ دص ارشیاه اهراویدو ۶

 شیااوبا اب دوب شبتعرد هک لصفنم ناکم شپ ات ارناینب لوطو وب عارذ ٥

 × ار اهمک یاهقاورو وردنا لڪيهو دومپ عارذ دص فرطناو E زا

 نیمززا ا لباقم هقبط هسرد دزکادرک اهناوی و كيشم یاهین و اههناتساو 71

 اتو اهرد یالاب ات × دوب نیشوپ ۵ اهرجنو دوب شوپ بوچ فرط رهزا اهرجن ۷

 * اهشیابپب نبمم نوریو نوردنازا درکادرک زاوید یا ریوقوریو ینوردنا ةناخ

 رهو دوب لخن كي ییورک ودره نابمردو دوب تش هتخاس نارد اهظفو نایورکو ۸

 یرسبریش یورو فرطنیازآ لخن یوسب نامنا یور ینعی *تشاد ور ود یبورک ٩
 اهرد یالاب ات نیز او + دزب لش هحخاس شفرط رتب هناخ مياهرب فرطنازا لحخ ۲.

 حرم لکه یاهومابو +نبنچ م لکیه راویدربو دوب رّوصم اهظغو ناییورک ۲۲
 عارذ هس شیدنلب م دنا نه مات سدق ولجرظنمو دوب 9

 ارم واو هدوب بوجزا شیاهراویدو شلوطو شیاههشرکو عارذ ود شلوطو

 رد ود ارسدقو لکیهو *تسا نیا دشابیم دنوآدخ روضحرد هک یزیم تذک ۲

 ردو هک ود اررد كی هدشیم ان هکنل ود نياو دوب هکنل ود ارردرهو +دوب ۲

 هکیروطب دوب رّوصم اباخنو نابیورک لکیه یاهردرب یفعب ابو × هکنل ود اررکید ۰

 * دوب نوری فرطب قاور یور شہ نییوچ *ناتساو دوب رّوصم اهراوید رد

 یاههنرغرب نییچمهو دوب فرطنابو فرطتیاب كنم یاهمج قاور بناجرب ۲
 اا اا
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 مودو لهچ باب

 ناک لباقم هک ن ج ارمو درب نوریب یلاش تمس هار زا ینوریب نععب ارمو ؟

 لاش رد یارذ دص لوط واج *دروآ دوب لاش فرطب ناینب یورب ورو لصفن ۴



 ۱۳۳ û BF لایق زح باتک

 دوب ینوردنا نو نازا هک عارذ تسیپ لباقم + دوب عارذ هاج شضرعو دوب

 ٭ دوب هبط هسرد یزیلهد يورب ور یزیلهد دوب ینوریب نزا هکییرنکنس لباقمو

 عارذ كی هارو دوب عارذ هد ضرعب یدنرخ نوردنآ فرطب اهر یورو

 انزا اهزیلهد هکاربز دوب هانوک یناقوف یاهیجو دوب لاش فرطب اما یاهردو

 هس هکنوچ +دنتفرکیم ناینب نطسوو ینانحت یاهیجزا انا هچنازا رتشیی دنتضرکیم
 تاتبطزا یناقوف ةقبط ببس نیا زاو تشادن اهن یانوتس لثم اهنوتسو دوب هقبط

 5 لباقم نوریب فرطب هکیراوید لوطو + دشیم رتکنت نہمززا یطسوو یادت ۷

 امرج لوط اریز ٭دوب عارذ هاجت دوب اهرج یوربور ینوریب نح یوسب ۸
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 ِ دوب عارذ دی لکیم و كنياو دوب عارذ هاج دوب ینوریب نکرد

 دحرم لخاد فورمو مص زا امنای ن از زا هک دوب یلخدم یترش فرطزا اهج

 و ناکم یور شپ دوب قرثم فرطب هک نڪ راوید ردو

 انآ ضرع درب لامش تس بس یاهمرج ءار شیاغ لم اه لباتم هارو × دوب اهنیت

 شو + امآ یاهردو ام مر لثم اهنیا یاهجرعم یاو درب اھتآ لوط قباطم

 کور شېپ تسار و ینعی دوب هار رسرب یرد بونج تمس یاهح یاهرد

 اش یاهیخ ےک )مور کدہ یل عا کام درب یوم اوج

 هک د شابیم سدقم یاهجج تسا لصفنم ¿ ناکم یور شیپ هک بیاد

 سادقا سدقو دنروخبم افنارد ارس ارسادقا سدق فتا كيدزن دنوآدم هکینانه

 نیا کاریز ا اهتارد اریرج یاهینابرقو هاک یاهینابرقو یدرآ ۳

 نکن ںی دقوا لوید دن وشیم انا لخاد نانهاک نوچو × تسا اد اک

 اار درک ,تنمشخ .اهناودا کردو یاهسات کک
 دراد قّلعت ا تک الو دشابیم سدفم اهتآ هکآربز دنراذکیم

 یوسب ارم دیناسر ماقاهب اریوردنا ناخ یاهشیاپب نوچو  +دنیام كيدز
 بناج ×دومپ ترجیح ۶ زنا ااا نوریب دوب قرشم تمس 2 هک دادید
 + (دوسب) فرط رهزا ارن شا ینهب ینعی دومپ ین دصناپ شیامپپ ینهب ارنا قرش

 اریبونج بناجو ٭دوپ ین دصناپ فرط رهزا شیامپپ نب ب ار اش بناجو
 شیامپپ نهب زنا هتشکرب یبرغ بناج یوسب سپ * دوہہپ ین دصتاپ شیامپ "ینهب
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 4۳ بن لایقرح باتک ۱۳۳۳

 × دراذک قرف سدقم ریغو سدتم نایمرد ات دوب (ین) دصناپ شضرعو

 موسو لهچ باب

 كنياو ٭ دوب جوتم قرشم تسب هک اوره یعب دروآ هزاورد دزن ارمو

 0 یاهبآ یادص لش واز اواو دا قرشم فرطزا لیا ارسا یادش لالج

 ینعی مدوب ید هک دوب ی ایرنا رظنم لثبو + دیدرک رونم وا لالجزا ا

 اور سام او مدوب ۵یدر هش بیرخم یارب نم ندمآ تقو رد هک ایور نآ ن

 لالج سپ ا مکرر کوب پمپ کوک نهاشم روباخ رھن دزن هک دوب
 ارم حورو 1 ارد هناخم دوب قرشم تمس شیور هک ءزاورد هارزا دنوادخ

 ارینت اهو * تخاس ولم ار هناخ دنوادخ لالج كنیاو درز نیو عصب هتشادرب

 تنک ارمو +:دوب هداتسیا نم یولعب یدرمو دیاتبم ی نایمزا هک مدینش

aناب ارد نزد ا تفک ناکموب نم بر ناکم تس نا  

 ناهاشداپ مهو ناشیا دوخ مه لیئارسا نادناخو دش ماوخ الخ نایاب

 مان شیوخ دنلب یاهناکم رد دوخ یراهاشداپ یاهشالو اهانزب رکید راب ناب

 ا 2 یاهدن سنا کارا باا اوفا دک ین ارم خلوق

 ناغیاو نم نایمردو دناهدرک اپرب نم یاهوهاب یولهپب ارشیوخ یاهوهابو نم

 دنا هد ا اب | ES تاساجرب | ا وادق مسا سپ تسا یراوید طقف

 یاهانز لاح + مادون فلت ارناشیا دوخ مشخرد نم اذهل دناهنخأاس تسرحیب

 دباب ات ناشيا نایمرد نمو دنیانب رود نمزا ارشیوخ ناهاشداپ یاهشالو دوخ

 هناخ نیازا ارئارسا نادناخ ناسنا رسپ یا وتو ٠ +دون ماوخ تنوکس
 هجیرهزا رکاو + دنیا چم ارنا ةنوف ناشیاو دنوش لجخ دوخ نمک اس حلس
 یاو اهاخدمو اهجزو هنوغو ارهناخ تروص ءاکتا دنوش لیخ دناهدروآ لمب

 0 ان مالعا ناشیا یارب ارشیاهتوناق ماتو اعروص عیجو ضیارف ذ هو اهلکش

 نوناقو ی هتشاد هاکن ارشضبارف هو شتروص ا ان سیونب ناشیا

 هدشاب سادقا سدف شفارطا ةهزا وکر رب شدودح ام هک تسا نیا هناخ



 YT 4۳ یبن لایقزح باتک

 بز Ri زوم ویو 5

 i ی زاو موم شخرعو عارذ ود ین ۳ + جورخ ا نیمز یور

 ت شتاز زاو عارذ راهچ شنادشئاو مارا شضرعو عارذ راهچ كرزب چچ ۰

 رهزاو هدزاود شضرعو هدزاود غ نادار لوطو × دوب تمارب خ اش راهبچ ن هاد 7

 شفرط راهچ رب هدر اهچ شضرعو هدراهچ جوی لوطو *دوب جرم فرطراهچ ۷

 شیاههلپ و عارذ ك شا هتیس مریادو عارذ م دوب درک ادرک هک ةيشاحو دوب

Eتی قا ور  a 

 .E دايرا ا اک ا نارب ٩

 ةهح هلاسوک كيدنبايم كيدزن نی نم تمدخ ةهجو دنشابیم قوداص تبرذ زا

 ةیش احربو جورخ ةشوکراهچربو شخاش راهچرب نفرک ش شنوخ زاو تب هانک ینابرق ۰

 هزار SEY اره اعزام شاسی هکر 0

 مود زور ردو + دننازوسب سدقم زا نوریب هناخ نّیعم ناکمرد | رناو ریکب ار ارهانک ۲

 ها ETN ناب ارعذم ات ن نارذکی ءانک ینابرق یارب یبیعیپ راز

 یچوئو بیعیب اک یدش غراف ن و ره اط ز زا نوچو × دننخاس ره اط ۳"

 0 تم ۰ ET كيدزن دنوآدخ روضعت ارنا وت ۲ نار ذکب هلکزآ بیعیب ۳

 زور تنهزا زور ره ٭ دننارذکب دنوآدخ یارب یتتخوس ینابرق ةهص اراهنا هدیشاپ 19

 بیعمب ود ره هلکزا یجوتو لاسوک ناشیاو نارذکب هانک ینایرق یارب یرن زب ون

 و 39 را ادر ا رنک ن اشیا زور تنه ٭دننا و 7

 ذمرب اا ۷۳ جو یینخوس یاهیتابرق
 3 ۳ E دننا اردک ج

 + تنا کا هوم داخل رقیه ترک
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IYEر لایقزح باتک  

 مراهچو لبچ باب

 هتسب ناو درو ۳ نوت وو تم و رم یی هک نوري سم زاورد هارب ارمو

 سک چو دون ةو هکر دنا هتس هزاورد نیا ت 9 دنوآدخو بدون لش

 چ دن اچ هتسب اذهل نش لخاد نآ لدرس | یادخ هوهب هک ریز دوشن لخاد نازا

 دنیشنب دنوآدخ روضح اذغ ندروخ ةهجم نارد ا کرج سیر اماو

 هزاورد هارزا ارم سپ +: دور نوریب هار ناه زاو دوش لخاد هزاورد یاور هار زاو

 ولم اردنوادخ هناخ دنوآدخ , لالج كنياو متسیرکت نو د 2 شپ یاش

 لد ناسنا راپ یا اک ارم دنوآدخو + مداتفارد درخ یوربو دوب هلخاس

 pn ههو دنوادخ ناخ یانرناق یا هرابرد موک ارت : هچرېب اردوخ

 مو هناخ لخدب ارشیوخ لدو ونشب دوخ یاههشوکبو نییب دوخ ناب چو زاس
 ناھ کن ی ۱۰ نادناخم ینعی نیدرتم نیابو تیوب E طی

  دیتسیا زاب شیوخ تاساجر نیا زا لیئارسا نادناخ یا 0

 نم سدقم رد ات دییخاس لخاد ارتشوک نوتخانو لد نولخمان نایینجا اش هک

 ددا هک و هېب ینعی نم یاذغ اش نوجو هدنزاس ثّوام ارم هناخ هدوب

 هاکن ارم سادق دقا تعیدو اشو + دنتسکش | ارم دېع اش تاساجر شرب هوالع ناشیا

 هاکن نم سدقمرد ارم تعیدو ات دیدومن نبیعت نتشیوخ دهم ناسک کلب شا

 نوتخحمانو لد نوتخان بیرغ ضش چه دیامرنیم ننج هوهب دنوادخ چ دنراد

 ٭ دش دهارتغ 8 رم ادم داب بارسا ی ناوک کیا غ قرا تھوک

 بتعزا تیزرو یرود نمزآ لیئارسا ینب ندش او نیحرد هک زین نایوال نا کلب
 تکنو نا امداخ اریز اریز هد دنهاوخ درخ هانکل محتم دندیدزک هراوا شیوخ یاب

 وس یاهییابرف ناشیاو دنتسه هناخ نامز المو هناخ یاهزا اورد نالظنعتسم و نم

 ةهضا زاو + دنتسیایم ناشیا تسدخ یارب ناشیا روضحو دنیانیم عیذ ارموق عابذو

 كنس لیئارسا نادناخ یاربو دندون تمدخ ارناشیا شیوخ یاهتب روضح هک

 نراشیا دضب اردوخ تسد دی 0 دنوادخ دن دش هانک مداصم

E 1تناهحبو دما دنهاوخخ كیدزن نیو + دش دنهاوخ دوخ دانگ لمحم ۵ متشارفارب :اهکی 5 و ی ۳ ۱ 3 ۲ ۷۹  



 ۱۷۵ 44 یبن لایقزح باتک

 دنهاوخن كيدزن سادق 0 3 د زی چو تخادرپ دنهاوخن نم

 × دش دنهاوخ لم دندروآ لب هک اردوخ تاساجرو شیوخ تلاخ هکلب دم

  ۱٤هدرکن ارد هک یراکره یاربو هناخ تمدخ ات ةهجم ازناشیا نکیل ۳
 ٥ا هک قوداص ییزا هنهک نایوال کل × تخ اس ماوخ ناکاو ناظزعتحم

 کوایک ددا هاکد ارم نکن تف دادن دخیر اوا نما لاکا کوک

 دشا نم زوز دما دنهاوخ ایدز یم تم ةا ا تنگ

  7دش دنهاوخ لخاد نم سد ناشیاو + دیارذک دنهاوخ نم یارب ارنوخو هب
 دنهاوخ هاکن ارم تعیدوو دمآ دنهاوخ كيدزن نم ناوخم نم تمدخ ةهجم و

  ۷دنهارخ ناتک سال دنوش لحاد ننوردنا نص یاهزاوردب هکیماکنهو * تشاد

 حبه دنشاب تمدخ لوغشم هناخردو ینوردنا نمک یاههزاورد رد نوجو دیشوپ

  ۸یاهرکرب یناتک ةماجربزو ناشیا رسرب یناتک یاههماع + دنشوپن نیمشپ سابل

 ٩ یی ینوریب نع نوجو × دنکن ربرد دروآ قرع هک یزیچ چو دشاب ناشیا

 دنکیم تسدخ نارد هک ارشیوخ سابل ابل هاکنا دور نوربب 2 ۳ د قوری نو

 ارموقو دنوش سلم رکید سابلبو دنراذکب سدقم یاهیترد زنا هدرک نوری

  ۰کت یاهوسیکو دنشارت اردوخ رس ناشیاو +دنیاین سیدقن شیوخ شالرد

  ۱ینوردنا نرد شندمآرد تقو نهاکو +دننچم اردوخرس یوم کلب دنراذکت
  ۲نادناخ تّیرذ زا هک کاب هکلب دنریکن ینزب ارهقلطم ای ہوی نزو ٭ دشونت بارش

  ۳ارسدیریغو سدقم نام قرفو +دنرکب دشاب نهاک ةویب هک روبی اب دشاب لیئارسا
  6نوجو +دنیامن مالعا ناشیاب اررهاطریغو رهاط نایم صیخشتو دنهد ملعت نم موقب
 ضیارفو عیارشو ا یرواد نم ماکحا تنسحرب دنا هکاحع ةه اههعفارمرد

  ۵ناشیازا یدحاو + دان سیدقت ارم یاهتبسو دنر اد هاکن نم مساوم عیجرد ,د ارم

 د ودا ایر دز ةه هکنیا رکم دزاسن سجن ارنتشیوخ ماین كيدزت راد

 شجن ارتشی هیوخ هک تسازباج دشاب هتشادن رهوش هکیرهاوخ اي زدازب ای رڪ اب

 واخر × دنرایثب یو یارب زور تنه دوش رهاط کن زا دعبو × دز اس ۳

  0دیان تمدخ سدقرد ات دوش لخاد سدق ینوردنا نصب هکیزور رد

  ۸بیصن نم هدوب دهاوخ یبیصن ارناشیاو + دنارذکب اردوخ هاک اب ق هاکنا
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 40 نیبن لایقزح باتک ۱۳۷۹

 ناشیا كلم نم هکاریز دیهدن كلم لیئارس ۱۰ نایبرد از اشیا سب دوب ماوخ نا

 وجوه هانک یاهین اتو ا ke تا + د وب ی

 ِ دوب e E A 0 هه زا ٥ هب ده رهو

 ای هتم چه نهاکو + دیروا دورف دوخ ةناخرب تکرب ات دیهدب نهاکب ارد
ee 

 مجو لهبچ باب

 سیب شلوط هک ارسدنم ةهصح دیئام مسنات هعرقب تیم ةهجم ارنیمز نوچو

 نیاو دینارذکب دنوآدخ یارب ةيدم دناب (ینژ رازه هد شضرعو (ین) رازه خو

 (ین) دصناپ رد دصناپ نبازاو +دوب دهاوخ سذقم فراهره زا شدودح یاب

 + عارذ هاجنب شفرط ره زا نآ جاونو دوب دهاوخ سدق یارب مرم فرط ره زا
 ات دومپ یهاوخ (ین) رازه هد ضرعو رازه خو تسيب لوط شیایپ نیا زاو
 ۱۳ شک یاب یار دستشا سادق دفا سدقم یاجب نارد

 ات دوب 2 اس خیام تردید کو ات برج ةهج و دنشاب

 خاو تسيب لوطو +دشاب سدق ةيجم سدقم یاجو ناشیا ةهجم اههناخ یاج
 كلم ات دوب دهاوخ دنشاپ هناخ نامداخ کن ایما ةهج (ین) رازه هد ضرعو رازه

 تسیب شارو روج شرع هک اررهش كليو +دشاب هناخ تسبب یارب ناشیا
 یا ن راز زا نیاو داد یاو ر رارق سدتم ةيده نآ یزاوم دشاب (ین) رازهجنبو

 ا مات بده فراز زاو فرطتیا زاو دوم دیو ار ۱ نادناخ

 یقرش بناجزاو برغم تمس یبرغ بناجزا رهش كم لباتمو سدقم ةیدده لباتم

 برغم دحزا اهتیسفزا یکی زا وم شاوطو دوب دهاوخ سیئر هصح قرشم تمب
 ات دوب دعاوخ وا كلم لئارس ا توتا دار قا و ووا

 ییسچرب لیئارسآ ن نادناخع ارنیمز ناشیاو دنیاغن تس ردید نم موقرب نم یاسور

 کاش وکم نینچ هره هوهی دنوادخ داد دنهاوخ ناشیا طابسا

 موقزا اردوخ مظو دور اجب ارتلادعو فاصناو دیکر ود ارتسو روجو دیتسیازاب



 رو

 ۱۳۷۷ 40 یب لایقزح باتک

 تسب 5 E رمو بس رب ۳ i E ج رشعەب 1

 لاقثم هدزناب و لاقثم خو تسلب و لاقنم تسبب اڅ یاتمو EE هری

 ندا مرا سا سدس ا تار کیک وا

 نغور ٿب بسحرب نغور نیعم تمسقو + ديهدب وج روح رهزا لک

1oو کابو بدیم موس كی تب هد کاریز دشاب تم هد روح ای کره  

 ینتخوس ینابقو یدرا ةیده یارب لیآرسا ترس یاعترمزا دنفسوک تسیودزا
 x ۳ نیا ۳ دنوادخ لوق e د وشب هرانک ناشیا یارب نه كي نهال جابذو

٤ 2 NE eی  
 یاهبنابرق سیئرو + دنهدب لیئارسارد سیر یارب ارهیده نیا نامز وو اتو ۷

 مساوم ههو اهتبسو اهلالهو ابرد | ار یخ ر یایادهو یدرا یایادهو یننخوس

 جابفو ی تخوس "مپ و یدرآ ةيدهو هانک ناب رق واو دهدب لیئارسا نادناخ

as KN EISELE N ۸رنج هو مک تل  

 نم یهاوخ رماط ارسدم هتفرک بیعیب ناوج یواک لوا هام ءرغرد دیوکیم

 شرک راهچربو هناخ بوچ راهچرب ارنا هتفرک ءاک ناب نوخزا یردق نهاکو ٩

 نیو »دیشار دهاوخ ینوردنا نه ةزاورد بوج راهچ ربو مذم جورخ ۰
 ناف هکازب اشوک هاوخ دز روال دانغا ماهی کره یارپ هام ھو وزود

 مچ +

 ی ی ڪت ر یشه اش یارب لوا ام سم ی دو دیهاوخ جک ۲۱
 ےک

3 

 ناب قمار ارزو 1 ردو *دوش هدروخ ریطف نان انارد هک دوب دهارخ ۲

 ر بک ِ تین × دنارذکب نیمز لها اق یاربو دون یارب ارهاک ۳

 یارب ینخوس یابرق هی بیعیب چوق تفهو وات تنه زورتفه ناز زا زور رهرد

 نیا كي اره دوتا هی دا دز :ارذکب هانک ینابرق ةهج رن زب كی زور رهو دنوآدخ 1

 + دنارذکب | افیا ره یارب , نغور نيه كيو جوق ره ؛ یارب : انیا کلیو واک ره یارب

 نابرقو هانک ینابرف قفاوم ینعب اهنیا (قفاوم دع تقرر د غمت اید ؛زورزاو ۰

 ج دین دک ک دهاوخ نته ان وک



  IYAیبن لایقزح باتک 4

 ا و لهچ باب

E eتسا هجوتم قرشم تم  

 هداشکهام لّوا زور ردو دوش و و تورو دن اب هتسب لغش زور شخرد

 هزاورد E راهچ دزنو دوش لخاد ینوریب ؛زاورد ياور هارزا سبثرو *ددرک

 رس و ت بارا فاس هعبذو م دز اب شاتر ماکو ديا

 اهتبس رد نیمز لهاو »:دوشن هتسب ماش ات هزاورد اما دورب نوربب سپ دیان نجس ؟

 هک ینتخوس ینابقو +دنیان نح ی دخ روضح هزاورد ن زا ةنهد دزن اهلالمو

 بیعیب چوق كيو بیعیب رب شش دنار ذکب e ےک رور رد نیر
 TT چوق ره یارب ب اغيا كي شیدرآةیدعو * دوب دهاوخ

 ناوج واک كي هام ٌةَرغردو + افیا ره یارب نغور نیه كيو دیار شتسدزا هچره

 ره یارب افیا كی : شیدرآ ةيدعو  دشاب بیعیب هک جوق قلا را نو یی

 نغور نيه اهب یارب ا شتسدزا هچرهو چوق ره یارب ایا كيو واک
 ESEN a ع اد یر کفاکشاو چ دن اردک افرا ره, یاب

 لخاد دنوآدخ روضح مساومرد نیمز لها هکیماکنهو *دور نوری هار نامه زاو
 هزاورد ءارزا دوش لخاد تدابع ةهح لاش ءزاورد ءارزا هکره ءاکنآ دنوش

 یاش هزاورد هارزا دوش لخاد یبونج ةزاورد هارزا هکرهو دور نوری یبونج

 دوخ یور شیپ هکلب ددرکنرب دشاب هش لخاد نازا هک هزاورد نازاو دور نوری

 نوجو دوش لخاد ناشیا نایمرد سیئر دنوش لخاد ناشیا نوچو *دور نوریب
 یارب افیا كی د مساومو رش درا ةيدهو * كنور نوربب م ماب دنور نوریب
 نبه ككيو اهنب یارب ۳ شتسدزا هچرهو چوق ره یارب ۷ كيو واک ره

 یتخوس ینأبرق هاوخ نور يده سيئر نوچو ٭ دوب دهاوخ انیاره یارب نغور
 2ک هک ارةزاورد هاکنا دنار ذکی دنوآدخ یارب ی ةياده دهم یال عابذ اي

 دنارذکب اردوخ یتمالس عابذو ینتخوس ینابرق واو دتیافکب یی هجوتم م

 تفر نوری نوچو دور نوریب سپ دنا ارذڪيم تبس زوررد اراهنآ هکیرولعب

 یارب ینتخوس "ینابق ةه زور ره بيعي اسکی "رب کكيو +دندنب ارهزاورد ۳



 ۱۳۳۹ ؟۷ بن لایقزح باتک

 ےس ارنآ یدرا ید دادماب رهو 4 نارذکب ار جت ره دنارذک نوارخ با 4

 نیشاپ مرن اپ هک نغور وارد كيو افا سدس كي نعي دیار ذک یهارخ

1oنب سپ +دوب دهاوخ یدبا ةضي غب دنوآدخ یارب یاد یدرا هبده کیراه  

 + دینارذک د نهاوخ یباد نئخوس ابرق ةهجم حص ره !رشنغورو شیدزآ ةيدهو
 دعدب دوخ نارسپزا یکی ینشخج سیر نوچ دیوکیم نج هوهب دنوادخ , 1

 دوب دهاوخ ترا رب ناشیا كلمو دوب دهاوخ شنارسب نازا نآ تیئرا قح

 سبب دهدب دوخ ناکدنبزا یکیب شیوخ ثوروم كلمزا ییدخم رکا ن کل ۷
 آدما مارو وکار جا یک نه دوز دما وا کا

 ديان بصغ ارناشیا كلمو دربکن موق ثاربسزا سیئرو *دوب دهاوخ شنارسب ۸

 شیوخ كلبزا سکره نم موق ات دهد ثاریم شیوخ كلمزا اردوخ نارسپ هکلب
 سدقم یاهرجگ دوب هزاورد یولهبب هک یخدمزا ارم سپ  *دنوشن نکآرپ ٩

 تمسب فرط ود رهب اجنارد كنياو اک دوب هجوتم لاش تمس هک نانهاک

 رهاک ینابرقو مرج یاب نانهاک هکیناکم تسا م نیا تفک ارمو ٭ دوبتاناکم تره ۰

 موق ندون سیدقن ةهج ینوریب نصب | ران ات دنزپم ریدر ةیدهو دنیازیم مع

 كنباو دینادرک نم هیواز راهچم ارمو درو یفوریب نصب ارم سپ + دنروأین نوریب ۳

 هک دوب هطوحم یاهنصص نص ةشوکراهچ رد ینعب + دوب ین نح ةیواز رهرد ۲

 9 ۳و رد کا ارراهچ نیا ءدوب یس شضرعو لهچ كيم لوط

 ایقاط ناریز اهضطمو دوب اهقاط راهچتا فرطب اما د ادرکبو +دوب رادقکی ۳

 هناخ نامداخ هک دشابیم اهطم امنيا تفک ارم مو *دوب تش هنخاس شفرط رهزا ۶

 كني انیم مس ارموق عابذ اهنارد

 متهو لهچ باب

 خر افت یافت خو NT زا اب كنياو دریا نان دال 1
Eفرطزا هناخ تسار بناج ریز ز ۳ ۳1  

 جراخ هار زا هدرب نوریب یاش ةزاورد هار نا ننس × دوب یراج حذم بونچ ۲

 بناجزا 5 كنياو دینادرک تسا هجوتم قرشم تمسب هکیهارب ینوربب زاوردب



 4۷ یبن لایق هیات ۳۸۳
 se ل am n n a e ت ا م ب س هنس م س ےک

 یراکناسیر تفر نورب قرشم ۳۰ 7 نوجو *دوب یراج تسار ۴

 هو لیتس ریه ترا داد روب بآزا ارم هدومسپ عارذ رازهو تشاد تسدرد

 عارذ ر هیت و فوم زی و HES ا اسو دومپ عارذ رازه سپ <

 هک دوب ۍرهنو دوج تی رازه سپ + دییرم رب باو و

 درک انش دوشیم نارد کیا دوب نش هدایز بآ هکاریز درک روبع ناوتت نازا

REESE “1سی یدید ازای ناسنا رس یا تنک رمو لک  
 فرلعتیا زا رهن راکرب كنب تشکرب نوجو ب دینادزکربرقن راذکب هدربن جا زا ار ۴

 درب آیا تکاب < دوب رای ایسب تیایب نانخرد فرطنا ز ۱ ۸

 شیاپپآ دوشیم لخاد ایردب نوجو دوریم ایردب نش ورف هبرعهبو دوشبم یراج
 aE SE o ۷ هتک رج

 رهن نا کیا ره رد هنزخ تایح یذ ره هک دش دهارخ عتاوو تراش اش €

 یر 0 رخ اد مد ایز نمنژا ناھا و تک دهاوخ نرد وخ لخاد
 زیج هه دوشیم یراج رهن هکیتاج رهو تفای دهاوخ فش نآ دسریم انا اہآ ۹۶

 مالی نیع ات یدح نیز داتسیا ده اهدا کریس نادایصو ج ددرکیم كنز ۱

 نایهام لتم اپسنج بسح اب نایهامو دوب دهاوخ اهماد ندرک نهپ یارب یضوم

 تای ده دهاوتخ افش شیاهبالاو اهیالجن اما دوب دنهاوخ هدایز ذحزا كرزب یایرد ٩

 تخرد مق ره فرطعناو فرطنیاب رون راک ر بو +بدش دهارخ ملست کلر هکلب ۳

 داوخ مطتبا اهن یاههویمو وو اا  یاکرب هک دّیور دهاوخ یک اروخ

 و دوغ یا E شبا هکاریز دروآ ۳

 نینچ "e دنوادخ دوب دهارخ جالع ةهجت انآ یاهکر ریو لا روخ یارب

 دیهاوخ بست اب لی ۱ طبس هدزاود یارب ترکی در نیا دک

 دیهاوخ فّرصبب ارنا | یرکید لغم سکره اشو » تمسق ود فسوب یارب هدوف ا
 نیمز نیا سپ مهدب اش ن ناردپب ارن زا هک متشارفارب | ردوا رم هکاریز درو

۳ 
 تح

 لامش فرطب «تسا نیا نیز دودحو ٭*دش دهاوخ هداد تّیکلم اهثپ هعرثب ۰

tk ara 

 مس o م ى ےک مضر ۳

 ناروح درس دزن هک یطسو رصحو تسا تامح دحرسو قشمد لح رس نایمرد

 دنا لک لا فر ظیوووفشج دحز در ناب تا ادو + تسا ¥



 ۱۳۸۱ 4۸ ېب لایقزس باتک

 قشمدو نارّوح نابمرد قرش فرطب و * یلاش بناج تس نیا او هدوب دهآ وخ 1۸

 یترش یایرد ات دح نیا زاو دوب دهاوخ ندرا لیست نمزو دابلج نایمردو

 ات راماتزا تسار باح یبونج فرطو *دشابیم یترش دح نیاو دومپ یهاوخ ٩

 تساار بناجم یبونج فرط نیاو كرزب یابردو (رصم) رهنو شداق توبیرم بنآ
 تسا تا لخدم لباقم کی دحزا كرزب یایرد یبرغ فرطو +دوب دهاوخ ۰

 طابسا دوخ یارب ارنیمز نیا سپ * دشاب یبرغ بناج نیاو دوب +هاوخ 1
 ایمرد کین ابیرغ یاربو دوخ یارب ارتاو 4 دوم دیهاوخ مسقت لیلرسا ۲

 اش درن درک دیهاوخ مسقت هجرتب دنناسرمهب دالوا اش نایمردو دننیرک
 كريم لیارسا طابسا نابرد ام ای دوب دنهاوخ لاردا یب ناطوتم لغ

 اد بیرغ یصنش هک طبس رهرد دیابرفیم هرهم دنوادخو د تفای دنهاوخ ۴

 + تفای دهاوخ اردوخ كلم ناهرد دشاپ

 منعو لچ پاپ

 تاج خدو نولعش بناج ات لای فرطز! هطابسا یاهمان تسا نياو د !

 هز ان حرر ا دا عیار یک د اش درس دزن نانیع رصحو

 کلی ربشآ یارب برقم فرط ات ی شم فرطزا ناد دح دزنو ۲ تمسق كي ناد یژرب

 + تیس كی لافت یارب برغم تفرط ات قرشم فرطزا ری یی: هسا و

 دزنو ۲ تمسق كير یم یارب بزعم فرط ات قرشم فرطزا لاتفت دن دزنو
 د ف رہا

 2 و 4 + یسسق کی ا رفا یارب برغم فرط ات قرشم فرطزا یم كح
£ 

۰ 4 
 مک رسا چم

0 

 3 گلی

Spaوج  

 ۱ 7 ۰ 1 ۰ او ۳ ۰

 گور یو زا دح دزنو 3 تمتد تی نیو یارب برغم فرط ات قرشم فرطزآ
 ن

0 

 ا

 هی نت

 = > سل ون رم @ »4
 ” ۱ ۳ ۰ < 4 ۹ ۰ e هو هه 3
 ق رشد خرم ز اهوهم دص تزئنو × تسمسش تند اد هی یارب برغم فرط اتقرخم

_ 

 () رازیفاو تسب شذرع هک درب دهاوخ دینارذکیم هک ةیده برغم فر ات
 قب دمو دابا مشا نبا وا یی ی دارم بز باج اردنا و

 جاو تس . ینارذکیم دنرادخ یارب هک ةيد» نیا لوطو دوب دهارخ شنایمرد ٩

 ندرت یار کد شب تن نیاو درب دهارخ (ین) رازه هد شضرعو (ین) ر ۷ ۱.

 e تر. شضرعو رازهخو تسیب یلامش فرطب شلوطو دشابیم ن نانهاک یارب ینعی



۱ 

 ی
 وب مد

eme 
a 

9 

۳۳ 

 ٩۸ بن لایفزح بانک ۱۳۸۳

 تسیب بونج فرعب شلوطو رازه هد قرشم فرطب شضرعو رازه هد برغم

 یاب اگر ج شن ارش دیو دخ یاو انا ن نارا

 ریز دوب دهاوخ دناهتشاد اک ارم تعیدو هک قوداص نیا مت نانهاک

 هار دندی رو حمل الض ر یر اواو تن دیا رک ھر .چ EN نانیا

 .دحرس یولهپب سادتا سدف ٌهیده نیمز هیدهز ۱ ناشیا f × دندید رکن

 نتضرعو راز ی وب که نا چل اباثمو »درب دهاوخ نایوال

 ۳ هلن دلوام سنت درب ده اینبار ای نارام
 هلدابمو تخو رف دنهارفن یزیچ 1 او درب دهاوخ.(ین)رازع هد شضرعو

 دنوآدخ وا ارب هکارپ ز كش دهارنغ نارکید فرص نیمز یام دربونو دو كنها ونک

 0 لا راک (ین) رازهضنو .:*دشابیم سدفم
 لطف رد رزشو « رس اونو EE ههو ۳ دهاوخ ا تا مت قاب

 هفو فرو کرل ا رازع راپچ لاین فرطب ا 1 ا ن < كوب + ها رخ 1

٩ 
 بدرخم ب# ةرطب و دلصناپ و رازه راهچ قرثم فرعب و دصناپ و رازه راهبچ یونس

 هضرعبو هاو يمسپ و هد ا فرطب رس اونو × (عارذ) د دصناپو از ۳ راهبچ

 هتسسب ود بسا ره فرطب و ها ب کیس ود قرشم فرطبو هاج و یس ود د وتجد

OUR <۰ ۱ 5 ۳  
 فرطب دلت ام یاد س فقم ةيكه لبأقم شل وطزا هجا ۳ 2 د وب دا رخ ماین پ ۳

 سدام هب ده لباتم نیو وب دما رخ (ین) رازه مد بم رغم فرتعبو 4 رازه e ق رشم

۴۳ 28 1 
 رش نانکرا راکو 4 وب دها ال كنیم راد رز ت کیانآ ےک وس رل وص ګو اب 5

 رازهخ# "و یعسنپ هی کھ يل ەپ × 3رذ ک دنهارخ ی تشک ۱ 7 ا 3 ۹
2 

 ص

 چ دینار ذک نیهاوماس مب و هو اب ازش دقم ی نیا E ( نا ولو Ed 9 تیلو رد

 سس

 نیاو وب دهاوخ سیر نازا رش كلمو نسق ةيده فرط رد رهب نأ ةیتبو
RA 

 م رازه تمل ن هی یل شا زد موم  Giی لح د و ردو هي ته

  2 ۸ 0کت

  3ا سدقعو نلوم ةيدهو دوم دیهار (هیده فز رازهخخو کم ی ربآرب

 سیئر كم نایمرد ك شکل اس ناو لم او ات وب فا ریذس ين ارد

5 ۱ 

 2 3 وب دهاوخ سنتر نارآ نیعاش کا اد یھب کی نارد ۷ ۳ سوی ی

۳ ۱ 

 + تمسق تای نیمانب یارب برغم فرط 1 قرشم فرطزآ طمابسا قب یارب ام ر



 AY 4۸ نیبن لایقزح باتک
 سس بس

 چ تمسق كي نوعمش یارب برغم فرط ات قرشم فرطزا نیماينب دح دزنو ٣٤

 gE كي راک اسب یارب برغم فرط ات قرشم فرطزا نروعش دح دزنو ٥

 » تمسق كي نولوبز یارب برغم فرط ات قرشم فرطزا راکاشی دح دزتو
 دزنو + تمسق كلي داج یارب برخ فرط ا قرشم فرطزا نولوبز نوح و 21

 شداق هب ِك تا ات رامانزا (یتسو)» گو س ار پنج بونج فرطب داج دیس

 کز تسا نیا دیوکیم هوهب دنوادخ + دوب دهاوخ كرزب یابردو (رصم) رټو ۲٣

  دشابیم نیا ناشیا یاهتسقو درک دیهاوخ مست تكلم لیئارسا طابسا یارب
 + شیابپ دصناپو رازه راهچ لاش فرطب رهش یاهجرزحع تسا نیاو ," . +

 قیط نایب بیف# ب دشاب لیئارسا طابسا یاهمان قفاوم رش یاههزاوردو ۱

 فرطبو * كي یوال هزاوردو كب ادوهب ءزاوردو كي نیّوار ءزاورد لاش ۲

 هزاوردو E تفسوب ؛زاورد ینعی هزاورد هسو (ین)ل دصنایو رازه راهچ قرشم
 شیایپ دصناپو رازه راج بوج فرطبو × كير ناد ةزاوردو كي نبماينب ۳

 × کی نولوبز ةزاوردو کلی راکاسی ءزاوردو كی نوعمش هزاورد یني هزاورد هسو

 تلو داج هزاورد یعب هزاورد هسو (ین) دصن اپی رازه راهچ .برغم فرطب و ۶

oکلی یلاتفت ه ۵ :داوردو گپ 1 هزاوردو  Xxماو تام (ین)ر رازه نش نشطیحم و  

 س ب



 می

۸ 

 مت

 یبن لایناد باتک

 لوا باب

 ملشرواب لباب هاشداپ رصن ری ادوهب هاشداپ مقابر تن طلس موس ل

 فورظزا یضعب ابا ارادوهي هاشداپ ایوب دنوآدخو 5 دون OF e ی

 دروآ دوږخ ۳ راعنش نیمزب E دوم ملست وا تسدب ادخ هناخ

 هجاوخ سیر زانفشا هاشداپو + تشاذک شیوخ یادخ لالا تیب ارفورظو

 ارءاقرش زاو ماد دالوازاو لیئسا ینیزا یضعب هک دومرف رما ارشیوخ نایارس
 یو هنرکر ه هردو رظنم و کو :E E یبیع چ هکین انار × دروایب

 هتشاد :اشداپ رصقرد نداتسیا یارب تیلباق هک دنشاب مغ نونفبو اناد لعبورهأم

 ماعطزا هنیزور هنیدو هاشداپو × دنهد میلعت ناشیاب ارن :ارناداک نابزو لعو دنشاب

 لاس هس ارناشیا هک( دومرفرما)و دون نییعت دیشونیم وا هکییارش زا و هاشداپ

 ناتو + دنوش رضاح هاشداپ روضحرد تا نا یاضتناز زا دعبو دنیان تنیرت

 هجاوخ سيرو و ادوهب ینبزا ایررعو لیئاشیمو اینتحو لایناد ناشیا

 ۱۳ شم ار ایم و ارلایاد اما داهن ناشیاب اما نایارس
5 2 

 دصق درخ لدرد لایناد 1۳۶ ۶ تخت سون هو کا خیمدب

 شر زا سپ دزاسن سجن دیشونیم وا هکیبارشزاو هاشداپ ماعطزا ارنتشیوخ هک دوغ

 دزن ارلایناد ادخو × دزاسن : ست ارس رفت هک عمو یا رس هج اوخ

 لا انادهب نایارس هجاوخ سیر سپ چ تخاس مرکو ۾ محم نایارس رس هجا رخ سیر

 ته ا د یار و هک
 020 جا قانا کیانارج جب ر اسزا اراش یاهنهج ارچ دمیرتیم

 سرب لایناد از AEN) e ا دزنا اره رس نیه و كنب



 1۳۸۳ ۲ یبن لایئاد باک

 E دا اهم اینه ارش نایاب هجاوخ سیئر هک نایقاس

 .یارب لوب ابو یان هبرجن زور هد اردوخ ناکدنب کنا یب × تشک د دوب ۴

 ارینااوج رثاس یاهنهجو ام یاهنهچو + ندیشون ةهحب باو دنهدب ندروخ ۳
 اب دید یاوخ هکیهبو دنیاف هظحالم وت روضحب دنرونج ارهاشداپ ماعط هڪ

 هب م ارناشیا زور هد هدوم تباجا رما نیارد ارناشیا واو +یاف لع تناکدنب 8

 کیناناوجرئاسزا ناشیا یاهنهچ هک دش مولعم زور هد یاضقنازا دعبو درک ۵

 ناشیا ماعط نایفاس سيئر سپ *دوب رت هبرفو رتوکین دندروخم ارهاشداپ ماعط 1
 چ نایاب ا دا ناگیان لوتیاو شا

 هایّور ةهرد لاینادو دومرف اطع تکحو مع < هنوک رهرد < تسفرعم ناوج
 5 5 دوب هدومرف ربا هاشداپ هکیاهزور ا دعبو  دیدرک مف اهباوخو ۸

 .هاشداپ و ا ا رونضح ارن :اشیا نایارس هج اوخ سیئر دنروایب ارناشیا ٩

 ایرَرعو لیئاثیمو اینتحو لایناد لم یک ک یراثیا و زاو درک وکتنکا ناشیا اب

 هک تناطفو تکح ًةلئسم ره ردو + دندآتسیا هاشداپ روضحرد سپ دشن تفای ۰

 تكلم ماترد هکینرکوداجو نایسوجم عیچزا ارناشیا درک راسفتسا ناشیازا هاشداپ

 × هاشد اپ شروک لوا لاس ات دوب لاینادو ٭ تفأی رتهب هبترم هد دندوب وا ۲

 مود پاپ

 برطضم شحورو دید یباوخ رمن کت رڪ کوب تن مو مود لاستردو ١

 نارکوداجو نایسوجم هک دومرف رما هاشداپ سپ *دش رود یوزا بأوخ تش ۲
 ناغیاو دنا ریست یا یارب ارهاشداپ باوخ ات دینار رنایادلکو نارکلافو
 یارب حورو ماكيد یباوخ تفک ن شیاب هاشداپو دنداتسیا هاشداپ روضحم و ۽

 هک دندرک ضرع هاجد ایی ارا فای تایافاک ا جی رشت بارخ ندییهف

 میهاوخ ارنآ ریبعتو نک نایب تناکدنب یارب ارباوخ هدناب تنز دباب ات هاشداپ
 باوخ رکا هک دش رداص نمزا نامرف دوبرف ناینادلک باوجرد هاشداپ رب تنک 0

 بم ارایش یاههناخیو دش دیهاوخ هر هراپ دین نی م یاب آر یصتو
 مارکاو اهماعناو ایششخم دینک نایب ارشرییعتو باوخ رکاو یاس دنهاوخ <



  IAیبن لایناد باتک ۲
 ہہ مچ

 × دیت أمن مالعا نم ارش و بعذ و باوخ ی م تفای دیهاوخ ند روضحزا یی

 دهد عالطا باوخزا اردوخ ناکدنب اوا هک فک هتاد اوج یکیداو ۱ نا ۷
ard 

 تصرف اهش هک مادی نیتی تنک باوج رد هاشذاپ + درک مبهاوخ ریبعت اروا ۸

 نب ارباوخ کا نکیل *تسا نش رداص نمزا نامرف هک دینببیم نوچ دی ^

 بیترت ارلطابو خورد نان هکاریز تسا حس كی طقف اش یارب دیئاین مالعا

Eماوخو وب 0اد نمور لپ دب تقوا کب  

 0 ی ۳ اف یرآ وب هافد او نانا دک چ دودا ور راک ا کک تنش

 هاشداپ مه اذل دوم دنأوت زا ارهاشداپ الم کک هد تسلب نامز اعوررب یوم

 ا كسر یب یناداک ای رکوداج ای یک رمز روس ك نڍچ تسین یناطاس ای ہک ا ی

 راھ هکیناب :ادخ زا ربغ یدج) 6 ا عید ان انچ دس رییم هاشداب ا ٤

 هاشداپ ةهیفلا ز 0 م دامن را نایب هاشداپ یارب ارتا دنا وتیف تمسات نا اب ما 11

 ا دننک لاله ارلپاب ع نایکح عج کد هرف رما نیدرک كانبضغ تدشبو دون مخ

 ارشناقیفرو لاینادو دندمآ 1 ا نتنک ددصبو دش ودا نامرف سپ ۱۳

 سیّتر كوب رآهب لنعو تکح اب لایناد هاکنا عدنناسر لعقب ارناشیا ات دندییلطیم ۶

 تسا تخت نینچ هاشداب روضحزا نامرف ارچ ےک هد و تال ارش اشداب زا

 هاشداپزا نش لخاد لاینادو +تخاس طم ما تیفیکزا ارلایناد كويرأ ۱1

 × دی مالعا هاشداپ یارب ار رییعت ات دوش هداد یوب تلهم هک دوغ تساوخرد

 رما نیازا ارایزَرعو لیئاشیمو ایننح شیوخ یاقفر هتفر دوخ ةناخم لایناد سپ ۷

 لایناد هک ادابم دنبلطب ت ااا زار نیا ءرابرد ات × داد عالطا ۱۸

 یایوررد لاینادب ib ۱ هاکنا د دن وش كاله لپاب ا اا شیاتفرو ٩

 لکت ل E چ اھا یادخ - لایناد سپ دش کوک چ

 5 راز زا ییاناوتو اک هکاریز داب كرابتم ۳ ۳ ۰ تنک كش

 ۳ ما ما ey e کسب 3 کد تق ۲

 س اناا ی کوا TET قیم ۶ یاهزیچ هک



 1۱۸۷ ا باک
e 

 کل ارت نم ناردپ یدک یا تف ى

 2 ایر دتر کدر دچا نالو یدومرف طعنہ ایاناوتو ,تکحب هاریز

e rêةهضا زاو × یداد عالطا هاشداب  

 دوی کرونا لب یی نتخاس كاله هم اروا هاشداپ هک كوبرا درن لایناد

 هاشداپ روضح ارم هزاسم كاله ارلباب یاکح هک تنک نيچ کیسز یوبو « تفر
 یدوزب یا هاکنا دون ماوخ نرایب هاشداپ یارب اررییعتو ربب ۰

 هکم اهتفای ادوهب ناریسازا mT نارد ااو

 د اپ هد هک ارل ایناد هاشداپ +دوف دناوت ناب هاشداب/کالس ارزو

 نایب نم یارب ارشرییعتو مادید 5 ک ارییاوخ یناوتیم وت ایا با تفک هدرک باطخ

 هن دیلطبم هاشداپ هکاریزار تنکو داد باوج هاشداپ روضع لایاد + نان ۷
 لح ءاشداپ یارب ارنا دنناوتیم نام هنو نایسوجم هنو نارکوداج هنو نایک

 نصتدکوبت واو دشابیم رارسا فشاک هک تسه ناسارد یادخ نکیل +دنک ۸
 وت باوخ « تسا هدومن مالعا دش دماوخ عقاو رخا مایا رد هجا زا ارهاشداپ
 ترتسبرب وت یاهرکف هاشداپ یا +*تسا نیا "نید ترتسبرد هک ترس یایررو ٩

 هچنازا ارت ران تنش دما ترطاخم دش دهاوخ عقاو نیازآ دعب هچنآ ةرابرد

 رتشیب نم هکیتکحزا نمرب زار نیا اماو *تسا هنخاس ربع دش دهاوخ عقاو ۲.

 دوش مولعم هاشداپ رب رییعت ات هکلب ت تسا شن فوشکم مراد ن ناتو

 دوب ییظع لاش كنياو یدیدیم هاشداپ یاوت × یفادب اردوخ رطاخ یاهرکفو ٩

 2 شہ دوب كانلوه نآ رظنمو تیاهنیب نآ یدنشخرد هک كرزب اتم نیاو

 اهنارو کشو شنز | شیاهوزاب و هنیسو صا اخ یالطزا نل ان نیا رس ٭دش ایرب ۲

 O e یردقو نهاز زا یردق شیاهبایو نهازا شیاهقاسو +دوب خربزا ۴
 ارادت ع نا نیکو قا افت هکر جت نو هک سا یج رقم ملنهاشمو ۶

 د تم ماب الطو عنو خربو لکو نهآ هاکنآ × تخاس دروخ اراناو دز ۰

 اا ةا ناه هک درب ناھا اما داب نیدرک یناتسبات نمرخ هک لثبو

 + تخاسرپ ارن اھج اتو دیدرک یبظع هوک دوب هدز ارلاثت هک كنس ناو د

 هاشداپ یا دوم مهاوخ نایب هاشداپ یارب ارشریبعتو تسا نبه بارخ ِ



  IAAنیش لایناد بفاتک ۲

 تمشحو تّوقو رادتفاو تدطلس اهناآ یادخ اریز یتسه ناهاشداپ هاشداپ وت

 ناغربو ارحص تاناویح دنراد تنوکس مدا ینب هکییاجره ردو *تسا هداد وتب ۸
 وت الط رس نآ ال تشا ی اه طلسم اما عیجرب ارتو هدو ېلست وت تسدب اراوه

 ییّوس تنطاسو تساخرب دهاوخ وت زارت تسپ رکید یتطلس وتزا دعبو * یتسه ۶
 نها لش مراهچ تنطلسو × دون دهارخ تطاس ناهج اغرب هک غرب زا رکید 3

 هه نها کان ن هدراسیم مرنو دروخ ارزیچ < هه نهآ ایز دوب دهاوخ یوق

Tel 4ران € مرذ  Eاهباپ بن ستار دهارخ و رو  

 تنطاس نب انچه دوب نماز زا یردقو رکهزوک لکز ا یردق 5 ک یدید اراپتنکناو

 هم ا ی قاوم A رد دش ا

 7 یوم دو لر 3

 هد ته ایا نبنیچه دوب انش تست لب 5 ک یدید

 -لباز N a a u نو وام د کش ا

 نا ی مای کلب کش دهارخغ لتس OREN دوشن

 دهاوخراوتس دیدی ویو ولم دهاوخ وا جلد

 3 مو ۳ | د تار ا n * ا نه سم ارالطو

 و یکی 2چ تا نقی شربیعتو ےک باوخ سپ هتسا هنخاس ربط ٦

 یارب تای طعو یادم کود دراو و دون نجع اراایناد هداتفارد دوخ یورب هاشداپ

 یادخ اش یادخ هکیتس رب تک EEG ارلایاد هاشداپو دنا دکب وا 4¥

 زار نیا فشکرب رداف وت هکنوچ تسا رارسا فشاکو ناهاشداپ دنوادخو نایادخ

 ارواو داد قاب مظعو رايس ؛ یایادهو تخاس ظعم ارلایناد هاشداپ سپ نش 4۸

 لاینادو د تخاس لباب یاکح عیجرب اور سترو داد تموکح لباب ت تمالو ییاجرب 2۹

 لباب تبالو یاهر اکرب ۱ ۳ دعا كشيمو هاردش ات دوم تساوخرد هاتوا و

 »دوبیم هاشداپ هزاورد رد لایناد اماو درک بصن



 ۰ ےس

 سم ےس

 ۱۳۸۹ اک

 موس باب

trعارذ شش شخرعو عارذ تصش شعافترا هک الطزا ىلا هاشداب  
 رّصادکوبنو × د بصن لباب یال ورک ارو دای زا نھ راد راے ا فو

 ناو ناراد هنازخو ناروادو نایلاوو اسورو ءارما هک داتسرف هاشداپ
 ویت هکیلاغټ كربت ةهجم ات دننک عج ارایالو نارورس عیجو نالکواو
 هنازخو ناروادو نایلاوو اسورو ءارما سپ +دنیایب دوب هدون بصن ءاشداپ

 تا کنون هک یلاتت كرب ةه اپتیالو نا نارورس عیجو نالکوو ناریش و نار اد

 × دنداتسیا دوب هد کا وک رک OE شپ مش عج دوب 29 هاشداپ

 + تسا کح اش یارب ایزو اتماو یی یو دنلب ز زاواب یدانمو

 اریقیسوم تالا و هچناکو رورو طبربو دوعو انرسو ارکزاّوا نوچ هک

 لا بو کریم کای دک هک دام لات دز هاکنا كیوبشب
 تی نایمرد تعاس ناه رد تبار نی و تیز ورب کره هب ديث امن نڪ 1

 جد »رب و ي EYAN اهموق ةه نوج اذهل × دش دهاوخ تنکقا بل

 السا ورب اهنابز و اهتماو اموق ه۵ دندینش اشرف تالا مسخ رهو ا

 زد ما اب دندوم نی وب هدرک بصن هاشداپ اب رّتندگوبت هڪ ۱ ارالط ل

 رک هو x دنر کن اید رهو نمآ كيدرن ناینادلک رب یاقوت

 ینامرف هاشداپ یا وت et داپ یا دنتنک هدرک ضرع هاشداپ

 رکو ياپ زوو ۳ دوعو انرسو ۳ ا کا 7

 ۱ را هڪ دوهي رفن چ سپ * دوش ج 2 ایک نون نایمرد دیاهن

 صاختا نب ۲ 1 تاغا هلردش ینعی دننسه نشا لباب تی او یاهراکرب ۱

 بصن هک ارالط لاتو دننکیت تدابع ارت نایادغ۔و دنیازیف مارححا ارت هاشداپ یا

 ديمو كرد ات دومرف بضغو 0 اکا دم كنب ایم دوب

 سپ روا وا هاشداپ نوجد و ن دننک رضاح | و یو

 ادع اش ابا و دبعو 1۳" كردش یا تک یدک اطا اد کت



 ؟ ین لایناد باتک ۳۹

 رکا نالا + دنکیف نجس دو بصن هک ارالط لاغنو .دیتسرپفن ارم نایادخ 8
 رسم ےس 1

 تالا مسقرهو هچناکو روتنسو طیربو دوعو اسو انرکز اوا نوچ هکدیوشب دعتس
 نس کا او (اپف ذ) دیئاف رس ماهتخاس هک اریلات هداتنا ورب دنوتشب ی

 ,یادخ ماکو دش دیهارخ هاد برام و نایمرد تعاس ناهرد دیار

 و اسد کز ل کل تیم کلر دش ج دهد ناهز نم تسدزا راهش 4 اک هدر 7

 > ممد تاوجارت e کاب اوما نيا هر هژاب رد تا کویت يا دنتنک 2

 لول شا ی توفقزاب ارام کا س ا وداق متسرچماروا هک اما یادم تسسا نیش

 ارت هاشداپ ئا هنرکاو دی اهر .دهاوخ هاشداپ یا وت تا ارامیاو دناهرب ۸

 مزیت ةدوغ بسصت ۹ اراللط لاثفو ا تدابع ارت نایاد- هک د داب مراحم

 رده رب نا مرهتچ تاهو دیدرک ولم مثخ ارت گو ءاکنا چ دوم ماو 2

 رتهدایز و ناش لکم تذکر نع وت داو كم

 دو ا و 2 ک دویرف دوخ ر کل ف . یاش نیرتوقب و ب كداب زارا ٠

 اههبجو اهادررد ار ص اشا ع نیاسپ د دنزاشنیب بیام شنا نوت ردو دن.دنیب ا ۱

 هکنوچو دندنکفابهلم شتآ نوت نایمردو دنتسب ناشیا یاهسابرثامو اههماخو ۲
 هردش هک | ارنامک نا شتآ هلعش نش نییات تیانیب نوتو دوب تخ ءاشداپ ن الف

 كشيمو ك E درم هس نیاو تشک دندوب یاری ا د كام ۳۳
 ی 5 مو ور

 هاشداپ رصندک GT + دند أتفا هتس بهم شا نوت نایهرد 2 دعو ۶,

 هدرک باطخ جرم ناریشمو تساخرب رتمات هچره ٌیدوزیو دانفا تریحرد

 ضرع هاشداپ باوجرد ناشیا «مخادنبن شتآ نایمردو متسین صخش هس ایآ تنک
 درد راهچ نم کلبیا تفک باوجرد وا +هاشداپ یا تس | ی هک دندرک ۵

 نیمراهچرظنمو تسا كیسرن ناشیاب یررضو تمام ۳ نایمرد هداشک هک م بیم
 الا نک نوت ةتهدب یک کر سپ *تسا ادخ رسپ هیش ٦

 نورپب یلاعتیادخ ناکدنب یا وذت دبعو تكشيمو ك رد یا هعافک,هفرک ټن اطخو

 ءارماو :*دندما نوریب شتا نایمزا وتتدبعو كقیمو كر دش سپ دیایو دیوش ۷

 یاهندبب ی هک دندید ارنادرم نآ نش عج هاشدأپ ناریشمو نابلأو و هاسّورو

 ا ناشبا یادر اج اشیا ریزا ودر را ناشی



 ۱۹ 1 ۶ نت لایناد بانک

 كا تنک هوش کسر دک ر واک اسا یی نایاب چا یرب کنار

 ۵ 5 شیوخ تک داتسرف ' اردوخ EEL ET سازی گل دش یادخ داب

AEE ۰ ۳1 1 91 /  
 دندو ماست اردوخ یاهندبو دندیزرو تلاع هاشداپ نامرغہو دننشاد لکوت وارب
 + تسا هداد یئاهر دنیانن لو تدابع | شیوخ یادخ یاوس یرکید ا

 اب ا د و ویا موق ره هک دش رداص نمزا ینامرف راک 19

 رص شم 6 و

Eهلبزمهب ن اشا یاههناخو دن و هر اب هراپ دنیوگب ف تاعبمو دار دش ی  

e.هاکنآ داد دناوت اهر لاونم نیدب 5 کیو زا یادخ ریز ددرک لب  
 2 ع

 < داد یرنرب لباب تیالوز د ار وغن دب جو تایم و ك زد بیتا و اش ڈداپ

 مراهرچ ست و اب

 نهال نکا یه ا ؛زو N ابموق یاب هاشداپ رک کر

 o + وم نگ ا EE هک اریبیاجتو تا هک متسناد تحل ۔ ليه نم" داب نىدا لڅ

O SS, يج ترحم و تکا مضع ردق هج و باو 9 ردت هچوا تارا + مان ن هرات 

ewسه رصد گو هک هد ابالادبا ات وا تنطلسو تسا ینادواج  

 فنا ارم هک دید یباوخ ۲ مدوبیم مرخ شرخ رصق ردو نمل دوخ هن خرد

p^ 

 نزا ینابرف سپ +*تخاس برطضم ارم مر یاهایور و مرتسبرد ماه ۳

 نایب نم یارب ارباوخ رییعت ات دنر وایب مروضح اراباب نامیکح عیج هک دیدرک رداص

 ارباوخ نمو دندش رضاح نامجو ناینادلکو نارکوداجو نابسوجم هاکنا ٭دنیا ۷

 کل اناد الا ۲ دون دنتسنا دود اش یا متنکزاب ن راشیا یارب ۸

 ادوات اک ا نایادخ حورو تسا یب ےک نم یادخ مسا قفاوم

 نایادخ حور هک م ادیم نوچ نایسوجم سیر ٌرَحتطأب یا هک × کز اب واب ارباوخو ٩

 ماهدید هک یباوخ سپ تسین لکشم وت یارب یّرس چهو دشابیموترد سودق

 یتخرد كنياو مدرکر ظن هک. هری مه یاهایور +وکب نب ار شریعتو ۰

 ES ETE × دوب مظع شعافتر | هک نیمز طسورد ۱

 شاهویمو ليج شیایکرب دوب نبمز ییات یاصقا ان شرظنمو ر نام لر

 ناغربو دنتفرک هیاس نآ ریز رد ارحص تاناوبح هدوب نارد هه یارب هقوذاو رايب



 ٤ لایناد تاک ۱۳۹
uدهه  ca 

 ا

 جی س

 یاهایور رد دنتفای شرور: ن نازا 0 ذب یاو دندیزک او اف تا زوم زد

 دل زاراب هک + دش لزان ناازا یدفمو ینابساپ كنباو مدرک را وله مرتسبرد مرس ا
 اشیاهکریو دیا مطق ارشیاههخاشو دیربب ًارتخرد تنک نانچو دادرد !دن

 یشیاههخاش زا ناغرمو شربززا تاناویس ا ات دی زاس تنکارپ ارشیاههویمو دیلاشفیب

 یاهنبس نایمرد نز:زرد ځو نها دن اب ارش ارشیاههشبر ننکن کیل ٭دندرک را, 1 0

 زد «دشاب تاناویح اب نیمز فلعزا را بنز وشر نا مزار کی راذکاوم او ارگ

 رنا نیا ع ت رذکب وارب نامز تهر دنهدب واب ارناوس لدو دوش لیدت ا ۷

 دننادب ناکدنز ان تسا | نیدرک نیستم مالکزا کس نیا او تش نانابساب نامرفزا

 اه دیم :دهارتت هکر ېب ناو کو از لاعتم ترضح هک

 اتش اک هک بت هم دار نیا دیانیم بصن 9 ارنامدرم نیرتنسپ و ۸

 دنتسناوت وت کلم نایکح یاق کاریز نکن ايب ا ارشریعت رها یا وتو تر

 ایر ودق ن ایا e کچ قارس و س و

 بیرطضم اروا شیاهرکفو دنام ریتم یعاس دنابیم سرس :هب هک لایناد هاکنآ 1۹

 برطضم ارت شرپبعتو با اوخ رصدطلب یا | تشک 5 تش کس هاشداپ سپ تخام

 شزپعتو تنانشد یا کاربز یا یا تنم دا ا ه دزاسف

 ای نرتعافت او دیشرک "یوقو كرز هک ید.د هکیتخرد + دشاب تناصخ یاربزا ۰
 ى م

 هقوذاو رایسب شاهویمو ليج شیاهکربو *نیمز یاب شراخنمو دیسر نایاب ۲

 شیاههخاشرد اوه ناغرمو دندوب نکاس شریز ارگ دوب نارد هه یارب

 تظعو "ید هک یوقو كرزب وت هکاربز یتسهوت تخردن هاشداب 7

 هکنوجو + نیز یاصقاهب ات رت 7 نیسر نایاب هک تسا لش هدوزفا نانچوت ۳

 ازناو دیربب ارتخرد تفک هدون لوزن ناز ۱ 6 TA El 5 هاشداپ

 ار یاهمبس نایمرد نیمزرد جن جرو رها اب ارشیاههشیر نیک 5ک دیزاس فلت

 نرامز تنه ات دشاب ارح تاناویس اب شبیصاو دوشرت ناس 1 غیشزاو دیراذ اذکاو

 ماقازب هک لافس ترضع نانزفو تتسا نیا ریس هافداپ یا" +درذکی نارب ۶
 یکسمو دنار دنهاوخ نامدرم نایمزا ارت هک * تسا نیه تسا تش دراو هاشداپ ۵

 زا ارتو دیناروخ دنهاوخ فاع ناواک لثم ارتو دوب دهاوخ ارت تاناویت ابوت



 1۹5 < نیبن لایناد تاتک

 اک ا ات تشذک دهاوخ وت رب نامز .تفهو تخاس دنهاوخ رت نایس و

 × دیامرفی اطع دارن هکر هب ازناو دکیم ینآرکح نایمدا كلامرب لاعتم ترضح٬

 رارقرب تیارب وت تنطلس سپ دیراذکآو ارتخرد یاههشیر :دنک هک دنتنک نوجو ٩
 هاشداپ یا اذهل + دننکیم ینارکح ۱ اب هتسناد هکنازا دعب دنام دهارخ ۷

 ناسح!هب ارشیوخ یایاطخو تلادءب اردوخ ناهانک و دیده ارت نم نصت

 هه ربا +دشاب وت نانیمطا لوط ثعاب دیاش هک نب هیدف ناریتنرب ندون ۸

 رصق یاب وا ها هام هدزاود ی یاضننازا دعب د دش عقاو اشد کوب

 :E مع لباب شی نا ع تفک نش کت 2م هاشدای و ه دیمارخ لبابرد 9 ۳

Eنیا 4: ماهدوم انب دوخ لالج شو توش( ناد تىنطلاس 9 یارب  

rہاشداپ ی تفک كش نزا نام اق«یراوآ کیف هاشداپ  

 مدرم نایمزا ارتو ۲ تس مش لک ترا تنطلس هک دوشیم هتفگ وتب يدك ا

 فلع ناواک لیم ارتو دوب دهاوخ ارعک نت هت.نکسم و دنار دنها رخ

 لا د کلید اک ار وترب نامز تفهو دینا اروخ دنهاوخ

 نیا تعاس ناهرد × دهدیم دارن هکر هکر بب ازناو کیم نارکش اد کال مر *

 درون ؛تلع ناواک تم. مش ارپ نامدرم ,نایمزاو دق کک ما

 شیاهخ انو دش دنلب باتع یاهرپ لثم شیاهیوم ات دشیم رت سا 2

 مچ هک نم اب نآ EEN :هدیدرک ناغرم یاهل ا لی

 ار اتم تیرضحو دم تشکرب نب نم لثعو مشارفارب ناسا یوسب اردوخ ناینچ

 ینادواج تسطلس وا .تسنطاس هک اریز مفك دحو حبست اریدمرس ی سو مناوخم کارابتم

 ابو شویم هدرش 2 ناهج ن کا عیچو دن تس دابالا ادا ات وا توتمو 0

 ۳ اک تیپ ویک عدسی[ لع دوخ ءدارا قفورب ناهج ةنکسو نایسآ دونج

 لالج ةهببو تشکرب ن۽ نم لقع نام ز ناهرد + کیم هچ هک د یوکباروا اي دراد زاب ۳

 تنی ریو دندلطرم مارماو و غاریشمو دش هداد زاب نچ متنيزو تمڈح نم تنطلس
 رصندت وبن هک نم نالا چو E مدیدرکر اوتسا دون ۷

 ن غ طو نح وڈ یاه E هک مرکیم دمو ییمست | سا هادا حسه

 E: TAB TE POS ا سا ازا



۸ 

4 

1 

۱ 
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 ة ین لابناخ بانک ۱۳۹

 جنب باب

 ردو تشاد | ایرب دوخس یارمازآ رتن رازم یارب ی مطع تفایض ءاشداپ رصلب

 هک ما سم

 ور اط هک دومرف رما بارش فّکرد ر محل ب دیش ون بار ۴ رازه نا روضح

 هو ۰
 e ات دنرواېب دوب هدرب ملشروآ سکیهزا | رصندکو بن ش ذج هک ارمرقن و الژع

 لکیهزا هک ارالط فورظ هاکنآ زن مارا شیاههحتمو !ههجوژ ی شیارماو

 اههجوزو شب ارماو هاشداپو دندروآ درب نش هتفرک تسا میل میشروارد هک اد نام

 ناو جربو شنو الط نایادعو دندیشونیم بارش + دندیشون امرا شیاههعتمو
 نور یناسنا ت تسد یاتثکنا تعاس ناهرد اب دندن آوتم بست ارکتسو بوچو

 هک ارتسد فک د هاشداپ و تشون هاشداپ رصق راوید رب نادت ردو دن

 ا ببرک ازوا یشیاهرکفو دشریفتم هاشداپ ETAT < دید تشوتیم

E5 دز ادص دب زاواب هاشداپ . دروع مش ا ر  

 باش لات نا )کوب هاشداب سپ كدام راضحا ارن نامجو ن اکی نارکود ام

 سبلم ناوغرادب دیار نایب نم یارب ات بیسغن و دنارخع ا ار هتشون 2 کره تشک ەھ

 تم کھر دک موس اسو ( (دش دهأوخ هداپن) شاد رب رب سوز قوطو كش دها وخ 1

 ارەتشون دنتسنآ وتت ؛.اما دنده  لخاح هاشداپ یاکح میج هاکنا * دوب دهاوخ
 مع سس 2

 برطضم رایسب «آ ءاشد اب رصشلب سی × دنیا نا ب هاشداپ یٍارب ارش رمسقت اب دنا

 ا بیپ گل اما 4< دن دش برطضم شیارماو در درک ریغتم وارد دیو دش

 3 ِ ر a ےہ 1 رر

 ى و مو Foam شا تک ی
eا کپ تو تاج ِ تیاه  

 > ا ت

 تدا وب Ss ا تیوب دم ادیب ازش ا

A Eلضاف جیب ا دم یرخاس می ف  

 3 ااا نارد اتع ندوشکو اھ عم لو اهب وخ رييعتو تناطفو تفرعمو

 € ےس نر

 اد سپ ا فای درک نا ارو هاشداپ

 3 ۹ ° 2 ۰ حک

 ارثاییاد هاشدای و دید ا ءًاشداپ : هضع)ر اياد اکیا < دو دها رخ نایب



 ۱۳۹۰ ه ین لایاد باتک
 ات تم تتسسسص تم سس تورج نیس سا

 ادوپیزاهاشداپ مردپ هک یه دو نارسازا لایناد ناه وت ایآ دوبرف هدرک باطش

 نتروضج ارناجو ناییکح نا زالاو + تسا كش ادپ وترد لضاف تکحو ج
 5 دنتسناوت اما تیک نایب نم یارب ارشریسفتو اوچ ارهتشون نیا ان دندروآ

 اهنتع ندوشکو اهریعت ندوغب سر را رد نمو + دننک ن ۴ ۳ 0 1

 ینک نایب نم یارب | !متریسفتو یناوخم ار هتشون الا داخ سپ یٹابیم ردات

 تکلمردو (دش دهاوخ هداهن) تندرکرب نیّرز ۳ دش یهاوخ سیلم ناوغراهب
 اطع تنکو داد باوج هاشداپ روضح لایناد سپ × دوب یهاوخ موس اح ۷

 نج

 االن 2 قانشوز 9 AN کرد کر . رابادخ حفر هک ماهینشوت ٤ هرابردو × درو 34

 دناوخ مارخ هاشداپ یارب :ارهتشون نکل لب یرکیدپ اردرخ ماعناو دشاب وت نازا ون

Aتردپب یلاعتیادخ هاشداپ یا وت اما دوف معاوخ یاب وا یارب |مشریضتو  

 هکییظع بب دوز لا تام او سا دع د رصت ک وین 1۹

 تساوخم ارکره دندوببم ناسرتو نازرلوازا اهنازو اتماو اموق عیج دوی هداد واب
 ارکرهو دونم دنلب تساوخسم ارکرهو تشادیم ءاکن كنز تساوخم ارکرهو تشکیم

 رکت نیدرک تخم شحورو رورغم شلد نوچ نکیل * تخ-اسیم تسپ تساوفه ۰

 × دننفزک و ازا اروا تمشحو دش نکا ریزب شیوخ تطظاس یرکزآ هاکنا دوم

 نارخروک اب شنکسو دیدرک ت اناویح لد لثم شلد تش ننار منا ین نایم زاو ٩
 نود ناسا منبشزا شدسجو دندینآ ارون منع ن راواک لثم اروا نش
 ج دیاتیم اچ نب لا رسم م ارکرهو دنکیم 1 ارکع نایمنا كنامرب یاعتیادخ هک

 + یدوفن عضاوتم اردوخ دکل نادار یا هچ کار سلب شرسپ یا وتو ۲

 روضحم اروا اخ فورظو یتخاس دنلب دیبا اهم دنوادخ دضب ارتتشیوخ هکلب ۲

 نایادخو دیدیشون بارش ناز تیاههحتمو اههجوزو تیارماو وتو دندروآ

 بس دننادین (جسمه )و دنونشینو دننیی هک ارکنسو بوچو نئاو چربو الطو تن
 اتا یا زاتتار نخر وا تسدرد تاریک اریادخ نآ اما یدیایخ

 پبوتکم هتشون نیاو دش و تسد بک نب 5 ویش 1
 2 ا از

fه۰ ها  

 یی

 ۰. ټا ت < + تسا تیناسر اه ETON یاس ادب اق و ¥



 ایناد باتک ۱۳۹۹
 ےس هیچ

 ايال «نمرف نیر رب "نمارد صقان نش ننس نازیهرد ۸

 خیاوغراهب ار اند 8 چرن زوما رصتلب هاگنآ * تسا نش نیش نایسرافو ۳۹

 هکص دندرک ادن شاهرابردو (دندام) شندرکرب نیزز قوطو دننخاس سیم

 + دش هتفک نایناداک هاشداپ تست نصب دود هم شات موس کا یکلمرد ۰

۱ 2 
 يدنا اسل ل

 1 ١

 ا سا

 شویر یو ۲ فأي تا ۳ هلأ 0 هوم هکیلاحر 2 قولد شویرادو
| 

 دهد داش ناشبأب نایناو نا ۲ .د وب لایاد ناشیازا طی ۳ ۲

 تسج قّوفن نایلاو و ءارز و رثامیرب لایناد نیا سپ +دسرن هاشدابب یررض جهو <

e 1بست ا ا ۱ هاشداپو دوب وارد  

 ا 3 lh ی دات

 ادیب یتلع چی لای رو دک نماشا ناب ې دشن تفای روت "1

 ءارز و نیا ۹1 + مبأیب وارد شیادخ تعیرش هر رد ارتا هکنیا رکم درک میه اونش ¥

 هدنز دباب ات ءاشداپ شویراد یا دنتنک نینچ ارواو دندش عج هاشدا داپ دزن نایلاوو

 دنآهدرک تیروشم ماب ن کاخ تار نایلاوو اسورو تکلم ه یارزو نت  شاب ۸

 ای یادخزا زور سا هکیسکره هک دیاش ییلب نغدقو دک راوتسا یکح ءاشداپ کک

 هشداپ یا سپ 4 هدنکف) دون ست دام لقسم هاشداب ی 2 يناسنا ۹

 ۷۳ رار تر اخ شوبر اد 5 س لیدتدر 3 ی ۱)

 9 جز دزیم وناز هبتزم هس زور ره هدوم زاب E تمسب اردوخ ادا

 ب دنن اونی يسن تو درکیماعد شیوخ یادخ دزن تشادیم تداع ع نازا لبق هکنانجو

 حرضتو تلاتسم دوخ یادخ دزن هک دنتفای ارلایناد نم عج صا ۳ ها
 هک دندرک ضرع هایشداپ ن نامرف ء هر ابرد رس کلیدزن هاشتاپ روضحه 6a لاڀ ۳



 ۱۳:۷ رک اطا دا اک

 یاوش یناسنا اي ینادخ دزن زور 9 هکره هک یدومن اضما ینامرف ایا هاشداپ يا

 نیا وک بنا وییرد هاشداپ هدوش هنکفا نرخ هاچ رد دیاغ ی هاثداب یا وت

 نا ا 7 اباد ن 0 و مت باج 8 ون

 31 ر ا نوج هاشداب را تک اردوخ 9

 یارب باتقآ بورغ اتو تخاس لوغشم لایاد ندینامرب اردوخ لدو دیدرک

 خخ اچ دانو نیش حج هاشداپ دزن صاخشا نا اکا چ دونیم یس وا صالفتسا ۳1

 نا ایرف مه هک تس .ا نیا نایسرافو نایدام نوناق هکنادب هاشداپ ی

 ارواو دنروایب ارلاینادات دومرف رم ۱ * دوشن لیدبت دیان را ها

 هتسویب اروا E ئادا تفك هدرک باطخ ارلایناد هاشداپو اد ز زا ا رو o جرد

 دندان هاچ < هنهدرب زنا A ی چ داد دهاوخ ییاهر ¦ ذرت ایم تدابع ۸

 لایناد اوچو تخاس موتفش شیوخ یارما رهمو دوخ ری ارتآ هاشدابو

 روضحو درب ی یراق اش ت هتفر شیوخ رصقب هاشداپ ءاکتآ چ د وشن لیدبت ۹

 TS ماد اب لاپ هو تل دو یا و شباوخو دندرواین اروا شیع بابسا یو ۲

 دیسر ناریش هاچ دزن نوچو * تفر ناریش هاپع لیتو تیماخرب رج حولط 3

 لایناد یا ت کوک کال ارلاینا د غدا ابو دز ادص ارلایناد راو

 نراریشزا تندیناعرب یئانیم تدابع هتسویپ اروا هک تیادخ ایا یس یادخ نب
 x هل كنز ا ءاشداپ ۳ هکداد باوج هاشدایب لایناد هاکنا ×× تس | هدوب رداق 1

 دنناسرن یررض نم ات ت تسب ارناریش ناهد هداتسرف اردوخ ةتشرف نم یادخ ۲

 یریصقت هاشداپ یا وت روضحرد مو دشن تفای یهانک نمرد کو روضحم هکنوچ

 هاجر ابا اد دومرف رما تاج نامداش تیا : یب هاشداب 6 | × مدوب زر ون اک

 وارد دوب د و یادخرب 4۵ ؟ زا ولوو هاچز زا ارلاینادو ۳1

 تیاکش لاینادرب هک ارصانش ۰ نا فتو ی هاشداپ و * دشن تفأی یررض چه 10

 تراویش هاجرد .ن نانو نا ا ۷ ناشاو تو تا داش

 هک ارت هه هدروآ هلح ناشیارب ناریش هک دندوب نیسرن هاچ هتب زونهو دننخادنا
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 ۷ بن لایناد باتک 1۳۹۸

 اهتماو اهموق عیمج هاشداپ شوبراد نازا دعب ب دندرک دروخ ارناغبا ۳٩

  داب نوزفا اش قا کم ااش دندوب کاک نراهج ْاترد اچن او

 روضحم (قامدرم) نما زا یتطلس رهرد هک تس ۱ نش رداص ینامرف نم روضحزا ۷

 تسا موبق دابا/ادبا اتو ج یادخ وا هکاریز دنشاب ناسرتو نازرل لایناد یادخ

 دهدیم تاجن هک تساوا *تسا یمانتم ربغ وا تنطاسو لاوز یب وا توکلمو ۸

 ارلایاد هک تسواو دزاسیم رهاظ نیمز ردو نامنارد اربیاجمو تایاو دن اهریمو

 20 6 9 ود لای ادا نیا شیدا تساهداد اخر نازیش.تلنجزا

 هتدوبیم زوریف یسراف شرک تنطلس

 فه باب

 ۱ و یا دارد دن ازالو ١

 تفک نش ماکتم لایناد ںیہ × دو نايب اربلاطم 2 لکو و تشون ارباوخ ی رسب لرد 0

 مع و و نام داب راهچ هاکان هک مدید ا عر 3 ناهاکبش

 us 9 i الا دوبی لتم آلو +
 ناخ لدو اکو داخ ER ناه دوخ یاپیاپرب ناش هتشادرب نمز زا واو

 دنلب دوخ فرطکی ربو دوب سرخ لئم رکید مود شحو كنياو +<دش هداد واب ه

 يتنشکو زیحرب فک نیس اریوو د وب نيد هس شیاپنادند نایمرد شناهد ردو تا

 رایج شنشبرب هک دوب كنلب لثم یرکید كنياو متسيرکن نازآ دعب «روخ رايس 7

 نازا دعب + دش هداد واب تنطلسو تشاد رس راهچ شحو نیاو تشاد غرم ل اب ۷

 رواروز رایسبو بیو كانلوه کم رایچ شحو كنياو رظن بش یاهایور رد

 اما ۳ اب ه اب و درو  ,ملنام تی ا زب یاهادندو دوب

 +× تشاد خاش هدو دوب كندوب وازا لبق کیش رخنزف 2 سا ِ شیوخ

۸Aیر تاک نع ا نیارد سس  

 ات رظنو و دوب کس میس _ت و دنا



 ir ۷ یبن لایناد باتک

 یومو دیفس فرب لش و | سابلو دومرف سولج مایا مدقو دش رارقرب اهیسرک

 ٭ دوب بهرتلم شنا ن نا یاهخرچو شا یاههلعش وا شرعو كاب مشپ ۽ لثم شرس

 تمدخ اروا رازه نارازه هدنا نوری وا یور شیزا بش ی تاز زأ یر

 هدوشک اهرتفدو دش رب نوید وا هداتسیا یو روضح رورکآ اهرورکو دن درکیم

 متسيزکن سپ «تنکیم خاش اش نا هکیزیما ربکت نان ببسب مدرکر ظن هاکنآ ×دیدرک |!

 ۳۳ هد سل شیک ا دسجو دش هتفک شحو نا ات ۱۲

 هداد ناشیاب یتقوو ینامز ات ر رع یزارد نکل دنتفرک ناشیا زا ارتطلس شوحو

 تا نایسآ یاهربا اب ناسا رب لک کا کی رک بش یایژر ردوا و ریش ۳

 توکلمو لالجو تنطلسو × دندروآ یو روضح ارواو دیسر مای مدق دزنو ۶

 تنطاس وا تنطلس «دنبان تمدخ اروا اعابزو اتماو موق عیمج ات دش هداد واب

 ن ج اما × دش دهاوخن لیاز وا توکلمو تسا لاوز یبو ینادواج ۶

 یکییو ٭ تخاس برطضم ارم مرس یاهایورو دش شوهدم مدسج رد لایناد

 < لکت نب واو مدیسرپ یو زا ارروما ده نیا تفیقح نش كيدزن نیرضاحزا

 راهچ ناشیا (ددع) هکیمیظع شوحو نیا هک + درک نابب نم یارب ارروما ریسفت ۷
 یار د ناجدقفر اما وب افا هه وقت نو زن دن اب هاش انار

 + دوب دنهاوخ فّرصتم دابالادبا اتو دباب ات ارتکلمصو تفای دنهاوخ ارتطلس یعا

 نارکید هه فلاخم هک مراهچ شحو رابرد اررما تفیقح هک متش تشاد روا ۱ هاکنا ٩

 درونعم ارنیرئاسو تشاد نیجنرب یاهلاکنچو قلا یاهتادندو ۳

 رسرب 4 ک ارخاش هد تینیکو × غادب دونم لایاپ نو یاهیاپبو د کیم اب هراپو ۳

 اک ۳9 اقا جاش هوای ور شا ا ,هکا اریرکید ناو دوب وا

 رتخس شیاتفر زا وا شیانو تشاد تنکیم زیمآ رک نانخ هک اریناهدو ناچ
 + تفای الیتسا ناشیارب هدرک ك نج ناسدنم اب خاش نیاو مدرک هظحالم سپ *دوب 1

 دیسر ینامزو دش ملست یعا تبرضح ناسدتب یروادو دما مایا مدق هکینیح ات ۲
 تنطلس مراهچ شحو تنک نینچ وا سپ + دندروآ فرصت ارتوکلم ناسدقم هک ۲

 دهاوخ ازناهج یانو دوب دهاوخ اهتطاس هه فل اشو دوب دهاوخ نیمزرب نیمراهچ
 هاشداپ هد اا خاش هدو + درک دهاوخ هراپ هراپ هدوغ لایاپ ارتاو دروخ ٤

 ۰ تف



N لایناد یک E 

 فلاخم واو 2 دهاوخ ناشیازا دعب یرکیدو تساخرب دنهاوخ هک دنشابیم

 یلعا ترضح دضب ناتو + دکفا دهاوخ ربزب ارهاشداپ هسو دوب دهاوخ نیلّوا ٥
 ندومن لیدبت دصقو تخاس دهاوخ لیاذ ار عا ترضح ناسدفمو تنک دهاوخ
 ملت را تسدب نامز فصنو نامز ودو ینامز ان ناشیاو دون دهاوخ عیارشو ابنامز

 هابت اهتناهب ات ارنا هتفرکو ازآ اروا تنطاسو دش دهاوخ اپرب ناوید سپ × دش دنهاوخ 77

 تامان یا ریز هک ینکلم تمشحو تنطاسو توکلمو ٭ دوف دنهاوخ فلتو ۷
 تسا یناد واج توکلم یا توکلم هک دش دهاوخ هداد یلعا ترضح ناسدنم موقب
Aتسا الاب ات رما یاهتنا ٭ دون دنهاوخ تعاطاو تدابع اروا كلام عيج » 

 اا یا تشک ریغشم ن مرد متیهو دون برطضم رایسب ارم لایناد نم یاهرکف

 ٭ تشاد اک دوخ د

 a3 ا

 هکنازا دعب دشرهاظ لایناد نمرب یر هاشداپ رصقلب تنطلس مّوس لاسرد

 هطاَسلا رادرد نم هک و مدرک رظن ایر ردو +دوب نش رهاظ نب لوا

 یالوا رهن دزن هک مديد ابور ملاع ردو مدوب دشابیم مالی تیالورد هکن شوش

 ص

 ا |

 دوب هداتسیا رهن دزن یچوق هاکان هک مدید هتشارفارب اردوخ ناشچ سپ چ مشبیم

 انا نیرتدنلبو رتدلب یرکید زا یک ۶€ دوب دنلب شیاهخأشو تشاد خاش ود هک

 چو دزیم خاش بونجو لایثو بیرغم تمسب هک مديد ارچوقو + دمارب رخآ 3

 بسحربو دهد اهر TS سا .وا اب"

 فرط زا یرن زب كنيا مدوبیم رفتم هکینیحو + دشیم كرزب هدر لج دخ یار ٥

 یخاش رت زب ناچ نایمردو درکیف سم ارنیمزو دايم نیمز یا یوررب برغم
 ا مدید هداتسیا رهن دزنارتآ هک ا د ا زار شوم + دوب ربتعم 7

 کر

 ۱ + دود قوت ى ات وو دو ۷

 چ تا اردو تسکش ار وات خاش ود رهو دز ارجوق 2 نش كانبضغ تدشب

 شنسد زا ارچوق هک دوب یکو درک لابا هنخادنا نیمزب اریو شف دوبن یو اب

 هتنکش كرزب جاش نا تشک یوق نوچو دش كوری اتیا یب رن زیو + دهد اهر ۸
 یراق ا: ا عبرا یاهداأب یوسب ربتعم خاش اش 2 لشیاج ردو:ذش +



 درب رای اور رغو قرفو بیونج تیسیو :دمارب كجوک چ كي اینا زا
 بت

 ےس ۰

۳ 

 تا

 ۱۳۱ ۸ یب لایناد باتک

 هئخادنا نیمزب ارناکر اکراتسو رکشل زا یر نت سما اینا کم چ دش

 تاکمو دم هتک ی از یماد نارو دش چ کیل اختر خو + دوم لاءاب

 (یوب موق) نایصع ببسب ییاد نابرق دضب یرکشلو + دیدرک مدهنم وا سدّتم

 هدوف لع (دوخ یار قفاوم) واو دی یوم - (رکل) ناو دش هداد

 ےس 4

0 

 سدق هک گلم تیصعمو نیاد ناف ,ةراب درد هک دسر تشک تن نیک

 رازه ود ات تنک نی واو + دوب دهاوخ یی کب ات دنکیم مست ندش لایابب ۱ رکشلاو

 ارور لایناد نم نوجو 7۳ مت

 نایمزا ار ا ا × داتسیاب ع نم دزن یدرم هبیش هاگان م دیبلط | ارنا نعمو مديد

 نرد برو یا تکی یک یر(

 یورب لش ناسرت ۳۳ ا د واچ کدر وک + زاس علطم

 نکا نام یاب اتو یا کند هاتا ری دوم بد 3

 یمن ره ی ومج وه

 ننعم ن زرد اهتا کاریز دیم عالطا دش دهاوخ عقاو بضغ رخارد هجا زا

 نایدام ناهاشداپ یدید ارن کر خاشود بحاص جوق نآ ا٣ا × دش دهاوخ عقاو

 a ناب شام نانو ا + دشابیم نایسرافو

 شا اجرد راهچو ندش هتسکش ع 9 ×× تسا لّوا اد ات د وب سج نج

 زنا ردو وچ دیهاوخ يروا توفوا اما وا موق زا تنطلس راهچ ا

 هعور تضس یاشداپ هاگنا غا لیسر ماماب نایصاع هانک نوچ ناشیا .تنظاس

 "یاناوتزا هن نکیل دش دهاوخ مظعوا تّوقو * تساخرب دهاوخ رهام اهرکمردو ۶

o 

 لغ (دوخ ا 0 كلش ااو 9 ع 0 شدوخ

 دهاوخ هلالمةن ا لش رورغم دوخ لد ردو تفر دهاوخ شپ شنسدرد

 ECE TER O EOE قم



 3 ین قایناد بانک ۱۳۴

 کاریز هن مهرب ارایور وت اما ت تسا نقب دش هتنک جو ماش هرابرد ه کیایور سہ ۲

 رامبو فیعض یفامز كدنا ات لایناد نم هاکنا + داش دعاوخ عقاو رایسب م ایازا دعب ۷

 مدنام ری ایور راب زنا مدیدرک لوغشم هاغداب یاهراکب هتساخرب سپ مدش

 و دیش یک دوتا
 س اے س

fê باب 

TENE ئ I 

 مالک هک اریتاهلاس ددع لایناد نم وا تنطلس لوا لاسرد + وب نش ۹

 لات داتنه اف بتک زا دوب مش لزان یبن یایمراهب اما هراب رد دنوآدخ

 هجوتم ادخ دنوادخ یوسب اردرخ یور سپ + دش دهاوخ مام ملشروا یبارخرد
 هءهب دزن و × ما ےک اچ 0 الو هزورو تاعرضتو اعد اب ات متخحاس

 گلشن مظع یادخ دنوادخ یا متنک هدوم فارتعاو مدرک اعد دوخ یادخ

 و کاوی اتم طخ ارت ضیارف هکیناناو شیوخ نابحم اب ارتحرو دهع

 ی ماهدرک ز زواج ون ماکحاو رماوا زاو هدون دّرفو نیزرو ترارشو نایصعو هاک ام

 نخ نیمز  موق یایتبو ام ناردبو نا  نزورسو ناهاشدایب وت م ساب کیا تناکدنبیو

 تقلب ناو یارو تساوت نارا تلادع دنوآدخ یا هک هک ۷

 بد های | ةهو ملشروا نانکاسو ادوهب نادرمزا تسا نش زورما هکنانچ

 تک ارپ اب مارد دنانیزرو وتب هکینایخ بسب ارن ناشیا هکیتاهنیمز هر د رود هچو

 تساام ناردیو نارورسو ناهاشداپو ام نازا اوسر دنوادخ یا +هلخاس

 ودب دنچره تسا اهترفغمو اتمر ارام یادخ دنوادخ < ماتیزرو هانک وتب هکاریز
 ةليسوب هک وانت شی زشرد ا ماهمینشن اردوخ یادخ و مالکو ِ هاذک

 زواج وت تعیرشزا لیئارسا ماتو ٭ ئان كولس دزاذک | ام سشنپ ءایبثا نشناکدنب

 ةاروترد هکیدنکوسو تنعل نیربانب دناهتفرکن شوک وت زاو وا نش درک هدوم

 واو * ماثبزرو انکو اب هکنوچ تیدرک یلوتسم ایرب تسا بوتک+ ادخ نب سوم

 دوب هتنک دند نیم یرواد امرب هک ام نارواد دفعات شب هک اردوخ مالک

 ةثداح م نایت نیا ریز هکاریز تسا شا وا امرب یبظع یالبو هدومن راوتسا

 او دا یفورب الب نیا اق ٭ تسا نش مقاو ملشروآرب کتا ل حم شد داو 5



 1۹ نادا تاک

 0 0 ا5 ر دد یو و ایاز یا برک اورو

 نیارب دنوادخ نیربانب + می ارن یتسار ار هدوم تشکزاب دوخ تّيصعمزا ات مدوبن 1
 دک هکیئاهراک ک ةهرد ام یادخ هر هک ریز دروا دراو امر ارن د بشارت

 هات اب ادوات یا نالا سپ × متفرکن شوک وا ز MULE هام

 ةدرکا دې دوخ یارب ا دا نوریب رصم نیمز زا یوق تسدب اردوخ موق

 تلئسم دنوادخ يا + e دوم تفرار شو :لنورو اک ایسا وش زورما هکنانچ 13

 زا و ملشروآ دوخ رهش زا ارشیوخ بضغو ن وج تلأدع “يأت بسحرب کن

 ملشروا | . ناردب یاهتیصعمو ام ناهاک بیسب ریز ینادرکرب دوخ ن هوک

 اعد ام یادخ یا لاح سب »< تسا تنش اوسر ام نرارو ا هش دزن وت موقو ۷

 نش بارخ هک شیوخ سدشیرب اردوخ یورو ایرف تباجا اردوخ "كنب تاعرضتو

 نایشجو ونشو رک رفا i e + ایرفیلتم تیدنو ا دخ رطاخ ت تسا ۱۸

 ام هکاریز ابرق رظن تسا یسم ون مسأب کیرهیشو ام یاهبیازختو نک زاب اردوخ

 ون روضجب وت ملفع یاهتجر یارب کلب شوخ تلادع یارب هت اردوخ تاعرضت
 SAE هدو عایتسا دنوادنعآ هزرمایب دنوادخ یا هونشب دنوادخ- یا * مئا نیم 14

 ییسم ون مساب و موقو وت رهش هک ربز انم ریخأت تدوخ رطاخت نم یادخ یا

 ناهاکو دوخ ناهاکیو مدوفم اتدو متنکیم ن زونه نم نوجو . +دنشابیم ۲۰
 ۳ رک یارب اردوخ تاع رضت و مدرکیم فارغا لازسا شیوخ موق

 و اعدرد زونه نوچ * تشاد ضورعم شیوخ یادخ هوهب روت ٩

 تقوب هدومن زاورپ تعرسب نت ید نلوا یابهرترد یا یک اتو رم 91

 لایناد یا تنک نش لک نم ابو دون مالعا ارمو + دسر نم دزن ماش * هیده ۳

 رما وت تاعرضت ا رد ب منخم منو تناطف ارت ات ماننا ورت ةد ج

 ملنیا رد سپ یت یتشه بس بم رایسب وت کاریز مهد ربخ ارت ی 9

DEتک لو هوش یار وقت موق یارب هته داتنح اف غ مف ار  E 

 نایصع ةه هراذکو دیزل 14 ناهاکو دوش مات انآ یاهریصقن ات ا

 سدنو ددر موا تغوبنو یورو دوش هام شا دوش مدرک

 ابو ندومن ریت ةه نابرف رودص زا هک منبو نادب سپ + دوش حم سادق۷ ۲۵



 ۱. ین لایناد بانک ۳۹
gy رج rea mam رس هر | 

 دوب دهاوخ هته ودو تصشو هتفه تفه سیئر حم (روهظ) ات ملشروا ندرک
 نازا دبو +« دش دهاوخ انبو ریعت ین یاهلامزرد راصحو اههچوک اب (ماشروا)و ۲۲

 نآ موق هکلب دوب د دهاوخن وا ن دا زاو دیدرک دها وخ عطقفنم جسم هتفه ودو تصش

 دات داخ اا 0 راو هد اه د اح هی و نیا هک سیر

 اردع هتنه كيرد رایسب صاخا اب واو + تسا نعم اپ ميارخ كنج رخا اتو دوب ۷

 درک دهاوخ فوقوم | رهیدهو ینابرق هته نآ فصنردو تخاس دهاوخ راوتسا

 2 سای دن دا لاو د دما ارج تک اک اا ککازو

 + دش دهاوخ هلخشر ندنک

 هد باب

 دوب قسم رصشطاب هک لاینادرب یرما سراف هاشداپ شرک موس لارد |

 × تسناد اربورو دیمن اررما سپ دوب ییظع تقشمو چک رمان راو توصم
 کرک مدرو غ ذیذل كارو + مترك منام م ات هتفه هس لایناد نم ماب رد

 رکو و هس ن را یاضقنا اتو دشن لخاد ماهدب بارشو

 اردوخ ناشچو * مدوب هاجد یتعی مظع رهن رانکرب نم لوا هام مراهچو تسیب زور

 دوخ رکرب زافوا یالط ز AES انکی سلم یدرم هاکان هک م دید هتشارفارب

 یاههلعش لثم و قرب دنام یو یورو دجربز لث وا دسجو + تشاد ٩
 ءورک یادص لتم وا مالک ائ یلفيص جرب كنر دننام شیاپیاپ و اهوزابو شنا

ASE ۷اور دنهو نما ارد ٠ مديد ا  

 × دندرک ناهپ اردو هدرک ۷ دش یوتسم ناشیارب ییظع شزرل نکیل دندیدن

 یرخو دنان یقاب نمرد تزقو مدونیم نهاشم ار مظع یایور نا ناو مدنام اپت نیو ۸

 مدینش ارشن نان زا وا اما * مشادن تفاط چیه رکیدو دیدرک ياد یکدرمژبهب نم 5

 ها هک ٭ مدیدرک شوب هداتفا نیمزرب دوخ یورب 2 اروا مالک زا اوا نوچو ۰

 یا تنک ارم واو +دینازیخرب ماتسد فکو وناز ودرب ارمو دون سا ارم یتسد ۱

 . تسیاب دوخ یایاپ ربو نک مف مک یم وتب نم هک اریمالک بوبح رایسب 4 لایناد

 + مداتسیاب نازرل تفک ن ب ارمالکنیا نوجو ماش هداتسرف وت دزن نا کاریز

 هک یداه نا اردوخ لد کا لوا زور زا اریز سرتم لایناد یا ی تنک ارمو

rS ۰ 1 
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 سس 1



 ۱۳.۰ ےن لایناد بابک

 تنا بسب نمو دیدرک بابت وت نا یئام عضاون دوخ یادخ روضعو یب

 لیثاکیمو دون تسوافم نم اب زور كيو تسیب سراف تکلم سیئر اما ٭ ماتا
eسراف ۾  

a 03 ا ا  aدوب هتنک نم ارن  

 ۲ نل اریاهبل مدآ ین هیشب نک ماکان هک + خدش كک هدانفا نیمزرب دوخ یورب ۲
 متنک دوب هداتسیا نم شیپ هکیسکنابو مدش مل اکتم هدوشک ار دوخ ناهد نمو ۳

۱Yسپ شادن توق چش رکیدو تسا هتفرگرد ارم یدیدش درد ایر نیاز | ماقا یا  

 AREY اسو دیانوکتنک ماقآ اب دناوتب ماقا تب هنوکچ

 ارم رکید راب یناسنا هیبش سپ + تسا نان یتاب نمرد مه سفت هکلب هدوب رارفرب ۸

e e E 1۹ 

n n le ۳ا « تسیچ ون دزن  

۳ 

 ےس

 + دما دهاوخ نان رب سیار تی فر نوری دمو ان سا اب

 سیر زاریغ یکو داد ھاوخ عالطا تسا موقرم قح باتکرد هچنازا ارت نکیل ۱

 کم اھا ضب ارم هک سین لیثاکیم اش

 مدزاب بای
 تّرقو مزاس راوتسا اروا ات مدوب هداتسبا زین نم یدام شزویژاد لوا لاش رک ۱

 سرافرد نیازا دعب هاشداپ هس كا ه مبانی م العا یتسارب ارت گاو * مد ۲

 یرکناوت بیسب نوجو دوب دهاوخ رتدنملود همزا نیمراهچو تساخرب دنهاوخ

 رگ هد تره هک دیار کیا و
 دوخ دارا بسحربو دون دهاوخ تنطلس ییظع تکلم ربو تساخرب دهاوخ

 ٤ یاهداب یوسبو دش دهاوخ هتسکش وا تطاس دزيخرب نوچ وچو + درک دهاوخ لع .
 وا هکبلالفتسا قفاوم هنو وا تا دنا دیدرک دهاوخ مقل ا تا

 ا اغا ریغ نارکیدیو دش نک هشیرزا وا تطاس کا وع



 ۱! ین لباد باتک ۱۳3
 یتفای كعاوخ هبلغ وارب:دخ شرف دوخ نارادرسزا یی اببونج هاشداپو *دش ه

 یاضتنازا دعب و < دوب دهاوخ او ا ۳۳9

 نما لاش هاشداپ دزن بونج هاشداپ رتخدو دش دنهاوخ ناتساده.ناشیا اطام

 هاو تشاد دهاوخن هاکن اردوخ یوژاب توقا نکیل دون دهاوخ هلاصم وا. اب

 شردپو فر دنهاوخ اروا کیناناو 2 ناو دنام دهاوخنرارقرب شیوزابو

 ىج × دش دنهاوخم ملست نامز نارد دون دهاوخ تیوقن اروا کناو ۷
 ةعلقدي ا یرکشل ابو ها دهاوخ وا یاجرد شیاههشیر یاههنومر زا

 × تفای دهاروخ هبلغ هدون (كنج) ناشیا ابو دش دهاوخ لخاد لاین هانداپ

 رص نتنو الطزا ناشیا یاهبنارک فورظ ابزین ارن اشیا تش هنر یاهو نایادخو ۸

 *تشادرب دهاوخ تسد لایث هاشداپزا دنچ یئاهلاسو درب دهاوخ یریساهب

 چ دوم دهارخ تعجارم دوخ تیالوب زاب نش لخاد بونج هاشداب کمو 1

 درک دنهاوخ عج ار 8 یاهرکشازا یورکو دون دنهاوضم هبراج , نی و 2

 لب ان هتنکربو دوم دنهاوخ روبعو دنا نهاوخ لیس لس هش لخاد ن
 ابو دنا دهارخ نوریب لش كانیشخ بونج هاشداپو +درک دنهاوخ ِ ۱

 درک دهاوخ اپرب ییسلظع + هورک یوو دون دهاوخ کانج لاش هاشداپ اب ینعی کو

 شاد دوش هتشادرب هورکنآ نوجو * دش دنهاوخ ملست یو تسدب هور ؟ناو ۲

 سپ * تفای دهاوخن توق اما تخاس دماوخ كاله در و دش دهاوخ رورفس 5
 دعبو دوف ا اک واوا وتی و E لاش هاشداب

 تکنو دل دم دهاوخ یناوارف تلودو یی هبظع رکشل ابال اس ا یاضتنازا £

 وت موق ناشکتسزا یضعبو دومن دنهاوخ تمواقما بونج هاشداپ اب یرایسب

 + داتفا دنهاوخ ناشیا اما دنی امن تباث ارابور ات تشا فارب دنهاوخ ارنتشیوخ

 رک اف ضلع دوم ایر اکر کاک لااا میل ا
 چه اریو هکلب تشاد دنهاوخ تموافم یار اب وا ناب هو بوج جار ذأ هنو

 ا د هک ییکنآومدج واک وانس ئارا

 اهنیمز رخترد سپ دو دناوت تسواقم یو اب هک درب دهارخن یکو درف دهاوخ لع

 کی دون دهاوخ تعزعو + دش دهارخ فلت یو تسدب ۷ دون ار تاک ¥

> 
 ےس
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 ۳۰ ..1۶ یب نچاد يا

 ل بت ام سو سس و یخ بت سس یر ا

 رنخد واو ج ک دداوخ دم اصم یو ابو دوشب لخاد یر رخ تكلم یا تّوقاب

 اخف وا نازا و دنام دهاوخن تباث وا ام ۱ دک كالله انا ات داد دهاوخ یوب ارنانز

 ۱ اهن أ یرایسو دون دهاوخ هجوت اهنیزج یوسب سپ ٭دوب

 دهاوخ وازا اروا شنزرس مات ۹ درک دهاوخ لطاب اروا شنزرس یرادرس نکیل

 دهاوخ شزفل اما دوف دهاوخ هجوت شیوخ نیمز یاههعلق یوسب سپ + تفرک
 تساخرب دهاوخ یلماع وا یاجرد سپ +× دش دهاوخ دیدپان هداتفاو دروخ

 دعاوخ كاله زین وا یایا كدنارد نکیل تشادرب دهاوخ نابمزا ارتطاس لالج هک

 چ تساخرب دهارخ یرثح وأ یاج ردو كنج هنو بضفب هن دش

 وخ اههلیح اب و هشت راد ناهکان وا واو داد يو رب ازم

 × دش هتسکشو هتفر وا !روضحزازین دهع سیئرو جاوفا لي لیسو + تفرد

 ی ابو درک دهاوخ راتفر هلیحم وا دنشاب مش ناتساده یو اب ناشیا هکیتقو زاو

 اریاهراک نش دراو دالب نیرتدنموربب ناهکانو ٭ دش دهاوخ كرزبو هتشارفا لبلق

 تاغ وز تراغ وا دز اجا رغب اعم ددخاب مدرک« شارد قار دیت ر نیر

 دوف دهاوخ اهربیدن رادراصح یاهرهش دضبو دون دهاوخ لذب ناشیاب ارلاوماو
 هاشدای/دضن /ییظعکعا ورخ قدرا وو * دوب دهاوخ ینامز دنا نکیل

 تن هتل یو مظع رايس یجوف اب بونج هاشذایو تكن دهاوخرب بونج

 دنهاوخ اهریبدت وا 1 هک اریز تشاد دها ون تمواقم یاایا ها كبد دها رخ

 فلت وا رکشلو داد دنهاوخ تسکش اروا دنروخ اروا ك ار ا دون ٩

 لیام یدبب هاشداپ ود نیا لدو +داتفا دنهاوخ هتشک یرایس و دش دهاوخ ۳۷

 ی تفر دهاوخن شپپ اما تفک دنهاوخ غورد مرفس كيربو دش دهاوخ

 تعجارم دوخ نیمزب رایسب لاوما اب سپ ٭ دوب دهاوخ نیعم تقو یارب اهتنا ۸

۳ 
f. 

 (دوخ هدارا بسجرب) سپ دو دهاوخ مزاج سدنم دهع دضب شلدو درک دهاوخ

 نیمزب هدون تعجارم نیعم تقو ردو * تشکرب دهاوخ دوخ نېمرب هدون لع

 متکزا کو × دوب دهاونغ شوا لد شرخآ نکیل ا دراو بونج

 سدتم ده ۶ دضبو تان نها ا ا دنهاوخ وا دنضب

 لع کیت هتشکرب و دون دهاوخ لع (دوخ ؛دارا بسحرب) نش كنانشخ



  C.A"یبن لیناد پاتک ۱۱

 سدقم هتساخرب وا بناجزا جاوفاو « دون دغاوخ هجوت دننکیم كرت ارسّدنم ۴۱
 تساجر هدرک فوقوم ارییاد توس ینابرقو دون دنهاوخ سجن ارنیمح

 اهرکم اب دنزرویم ترارش .دهع دصب هک اریناآو +تشاد دنهاوخ اپرب اریناریو ۲
 (مظع یاهراک) هش وف دنسانشیم ارشبوخ یادخ هکڼانآ اما درکد هاوخ ءارک

 ریششب دنچ یایا یکیل داد دنهاوخ ملعت اریر ایسب موق ناییکحو + درک دنهاوخ ¢

 تفای دنهاوخ یک ترصن دنتفیب نوچو دات دنهاوخ جاراتو یویمناو شاو ۷4

 ناما ةهجب نایکحزا یضعبو ٭ دش دنهاوخ ین ناشباب بیرف اب یرایسبو ۰

 نیعم نامز هکاریز دنوشب دینسورهاط رخآ تقو ات هک دروخ دنهاوخ شزخل ناشیا
 نایادخ هرب ارنتشیوخ هدون لمع دوخ ءدارا قفاوم هاشداپ + تسین زونه ۲۲

 اتو تنک دهاوخ بی نانتس نایادخ یادخ دضبو دوم دهاوخ كرزبو هتشارفا

E OTتسوپپ دهاوخ عوقوب خار شش هينا  * 

 انتعا ادخ ف هکلب دون دهاوخن انتعا نانز تلیضفهبو دوخ ناردپ یادحو ۷

 یادخ وا یاج ردو + درمش دهاوخ رتدنلب ههزا ارنتشیوخ اریز دون دهاوخن ۸

 شنو الط اب دننخانشن اروا شناردب هک اریئادخو دون دهاوخ مرکت اراههعلق

 یادخ لثم نیصح یاههملق ابو + دون دهاوخ مرکت سیافنو اهبنارک یاهکنسو ٩

 دهاوخ ناشیا لالجرد دنیا فارتعا ودب هک ارینناو دون دهاوخ لع هناکیب
 (ناشبا) ترجا یارب ارنیمزو داد دهاوخ طلست رایسب صاخثارب ارناشیاو دوزفا

 دون دهاوخ هلتاقم یو اب بونج ETE TT × دوغ دهاوخ میسقن

 دهاوخ وا دضب دابدزک دننام رایسب یاهیتشکو نا راوسو اههبارع ای )اهدا باز

 هاو دراو اهنیمز را 9 ٭ درک دهاوخ روبع ناز زا هدرک ناللیس اهنیمزبو دما 4
 نوک چ یاش ورو و موذا ینعی نانیا اما داتفا دنهاوخ یرایسو دش

 کرک دهاوخ زارد اهروشکرب | اردوخ تسدو × تفای دنهاوخ یصالخ وا تسدزا ۳

 رصم سیافن ههربو شنو الط یاههنازخ ربو + تفای دهاوخن یتاهر رصم نیمزو ۳
 رابخا نی × دوب دنهاوخ وا ةنکنزد نایشبحو براق تدفات دهاوخ الیتسا 2

 هتفر نوریب ییظع شخ اب اذهل تخاس دهاوخ برطضم اروا لامشو قرشمزا
 ةناکولم یاههبیخو +تخاس دهابخ كاله لكلاب هدرک هابت اریرایسب صاخشا ف



 هے
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 ۳۹ ا ی لات بانک

 دوخ لجاهب أ دون دهاوخ اپ رب ایرد ود نارد ا گرد اردوخ

  تشاد ها وخن ذیسر دهاوخ

 مدز اود باب

ASR Eدهاوخ تسا هداتسیا وت موف نارسپ یارب هکیمیظع ربما  

 ET E SE E ین نامز نانچ او ترم

 راکتسر دوش تفای برک مرتد رد هک و ت وترا کكيره سر ا
 ام! دش دنهاوخ رادیب دنانییاوخ نېمز كاخرد هکینانازا یرایسبو +× دش دهاوخ

 نایحو × ینادواج ترافحو تلاجخ ةهجب نانو ینادواج تایح ةهجب نانیا

 مک یر ترا وار هکیاواو دیفش هما رک هام گزار
 نع ارمالک لایناد یا وت اما چ داادبا ات دوب دنهاوخ ناکراتس دننام دنیانیم

 لعو دون دنهاوخ ددر تعرسب یرایسب کارت SERÊ اربا واد

 یکی کید رفن ود كنياو مدرک رظن لایناد نم سپ + دردرک دهاوخ هدوزفا

 ا ASAE یرکیدو رهن فرعی
 دهاوخ یک و اس نیا یاهیتنا تفگ دوب هداتسیا رپ یاهبآ یالاب ها ناتکب

 ک3 کمو دوب طت یاب تالاب کد و دم ناو × دوب

 یارب ک دروخ مس یدبآ یم هتشارفارب نانا یو اردوخ پچ تسدو تسار

 سدقم موف توق ی کدنکارپ نوچو دوب دهاوخ نامز فصنو نامز ودو ینامز

 مدرکن ن اما مدینشنمو * دیسر دهاوخ مامناهب روما نيا هه ءاگنآ تر ماجناهب

 ورب لایناد یا هک داد باوج وا + دوب دهاوخ هچ روما نیا رخا ماقا یا نکس پ
 کو دو ره اطا یر ٭ تسا لش موخو نشر نامز ات م الکتیا اریز

 دنهاوخخ ناری مزا مادک ےس چو دیزرو دنهاوخ ترارش ناریرشو و دنهاوخ

 یاد ینابرق ندش فوقوم ماکنهزاو زاو * دییهف دنهاوخ ناییکح نکیل دیمهف

 لاحاشوخ +دوب دهاوخ زور دونو تسیودو رازه یناریو تساجر ندوک بصاو

 درب ترغآب ت وت اما * دسرب زور و رازمو دشک راظتا کنا

 * دوب یهاوخ ماف تر جرج مایا ی دش شاوخ عرش کاریز



 ےس

 ےہ

 ۰ ےس

 یبن عشوه باتک

a 
 مایا ردو ادوهي ناهاشداپ ايفزحو ۳۳۹ ماتویو ایزع مایارد ۳ وات مالک

 مالک یادنبا + دش لزان یریثب نب عشوهرب لیئارسا هاشداپ اب نب ماعبرب

 دوخ اپ دالواو هیناز ینزو ورب تفک عشوههب دنوآدخ « عشوههب دنوآدخ

 ۳ ر سپ × دنانش راکانز تخم هتشکرب دنوآدخ زا نېمز نیا کک

 تفگ اریو E × دیئاز شیارب یرسپ نش هلماح واو تفرک ارمالبد حد

 نادناخزا ارلبعرزب نوخ ماقتنا ینامز كدنازا دعب هک اریز هنب مان لیعررب اروا

 زورنآ ردو *تخاس ماوخ فلت ارلیارسا نادناخ تکلمو تفرک مهاوخ وپ

 یرتخد نش هلماح رکید راب سپ *تسکش مهاوخ لعزرب یداورد ارایئارسا ناک

 لییاربنا نادناخ E e اکر ااو ها تو

 نا کی ٭ تشادرب مهاوخ لکلاب ن نایمزا لن اشیا هکلب دومرف مهاوخن تمحر

 ارناشیاو داد ماوخ تاجن ناشیا یادخ هو رناشیاو دومرف ماوخ تجر اد

 ریشزا ارهم و نوجو » دین اهر من هاوخن ناراوسو نابساو کانجو ریششو ناب
 هک اریز را اروا م 2 واو × دیار یر نش هلماح دوب هتشاد زاب

 لثم لیئارسا ینب را نکی »< تسین اش (یادخ) نمو دیتسین نم موق اش
 هتنک ناشیاب هکیناکم ردو درش ناوتنو درمپ ناوت کت دهاوخ ایرد كير

 + دیشابیم یج یادخ نارسپ دش دهاوخ هتنک اجتارد دیتسین نم موق ۱۳ دشنع

 س یاو دهاوخ مج ما لیئاس ۱ ینبو ادوهی شیو

 + دوب دهاوخ یییظع زور لیعررب زور هک ریز ا دنهاوخرب نېمز ناز أ



 ًت

 ۳۱۱ ۲ یی مخزن باک
 ےہ ن سس ا ا ا ن ا ےس م م ت س س سس ها سس تس

vw 

 ۳ اد

  OERد  TUYدینان هجاحم « ۹

 اردوخ یانز اذ تسين وا رهوش نمو تسین نم نز وا هکاریز دیا هجاحم دوح

 ۳9 ادابم  دیامب عفر شیاهناتسپ نایمزا ارشیوخ یشحافو شیوز .شیزا

 مراذکآو نابایب كنناه نییادرک شتدالو زور لثم ارواو ما هنهرب اریو هدنک روا

 دومرف مهاوخخ تجر شنارسپربو *' مک نشب نینادرک كشخ نەز شو

 و الاف هدو انز نا دا ار ۰ + دنشابیم انز نادنزرف هکنوچ

 نغورو ناتکو 7 باو نان هک دوخ ناتشاع بتعرد تنک هک تسا هدرک

 یا درکو تسب مهاوخ اهراخم ارت هار نیربانب + تفر ماوخ دناهداد نم تبرشو 1
 بفاعت اردوخ ناقشاع دنچرهو + دباین اردوخ یاهار ات دوم ماوخ انب یراوید ۷

 ۰ ےس

 تنک دهاوخ سپ تفای دهاوخن دیلطب ارن اشیا دنچرهو دیسر دهاوخن ناشیاب دیاف

 رتشوخ ارم نونڪزا تقونارد ریز مدرکیبرب دوخ نیتسخت رهوش دزنو موریم
 شنو مدادیم واب ارتغورو ریشو مدک هک مدوب نم هک تسنادیف وا اما + تشذکیم

 اردوخ مدنک نم نم سپ ٭ مدوزفایم شي ارب د ا یارب , هک ارییالطو

 © اردوخ تک ی دم نکا رد E شو 1 رج

 5 ا BREEN زا اروا ۴۵9 تا ۳ 0 1

 ب تخاس ماوخ فوقوم ارشساوم عیجو اسو الالمو اهدیعو وا یداش اتو
 ا RR ایا دوب هتنک هک ارشب ثیاه ریجناو و

 ¥ نرو ن ارام ار تاناویح ات دیندرک ماوخ لکتج اراناو تخاس مهاوخ ناریو

 روم انا یارب هک دینک ماوخ وازا ارهلعب یاهزور مافتنا هک دیوکیم دنوآدخو

 ر یب

yeeناتشاع بنعزا هداد شارا دوخ یاهرویزو اه  

 ماوخ نابایب تی اروا كنيا نیربانب دوب هدرک شومارف فو تفریم دوخت

 داد ۷ یوب اجتاز رو a و نیل ناتو و درو



 و۲ یبن عشوه باتک ۳
 ا م

 هک دیوکیم دنوادخو +دّیارس دهاوخ رصم نیمززا ا نور زور شو ٩

 + تنک دهاوخف یلعب ارم رکیدو دناوخ دهاوخ (نمرهوش ینعی) یش ام ورا رد
 رک دوخ یاهمانب EET هک درک ماوخ رود شناهدزا اریلعب یاهمان هکاریز ۱۳

 نبمز تارشحو اوه ناغرمو رحم تاناویح اب ناشیا ةهحب زورتآ ردو » دنونن ۸

 تینماهب ارناشیاو تسکش ماخ نیمززا ارکنجو ریشمشو ناکو تسب مهاوخ دهع
 فاصناو تلادعب ارتو تخاس مهاوخ دوخ دراز ابتو »ب دیناباوخ مهاوخ ٩

 دوخ دزمان تناماهب ارت نوچو × دینادرک ماوخ دوخ دزمان نا تفأرو 1۰

 هد مهاوخ باطخ نم دیوکیم دن دنوآدخو +تخانش یاوخ | زموهی هاگنا م خام ۲

 تر دک نییزو + درک دنهاوخ باطخ ارتیمز نو درک مهاوخ باطخ | رانا 1

 یارب ارواو درک دنهاوخ باطخ ارلیعرَری ناو درک دهاوخ باطخ ارنغورو ۴۳

 ماوخ علو حد و کچو تاس زررارو ۹ ندمز رد دوخ

 موس باب

 دشابیم هینازو رهوش ةبوبع هکارینزو ورب رکیدراب تنک ارم دنوآدخو . ٩
 ۱1۳ ا دردم تسود ارلئارسا ی دنوانخ طنانچ ادب تسود

 دوخ یارب اروا سپ + دنرادی تسرد ]شیک ی ایصرقو دام لبام رغ ۲
 نم یارب , فک ارواو E رج رموح فصنو رم وح كيو شن لافنم هدزناپب ؟

 نازا رد نمو شابمرکید درم نازاو نکم انزو دوف یهاوخ فقوت رایسب یاهزور

 سیر نودبو هاشداپ نودب یرایسب مایا لیئیارسا ینب هکاریز دوب مهاوخ وت ِ

 ناز دعبو +دنام دنهاوخ مفارتو دونیا نودبو لات نودبو یاب نودبو ه

 دنهارخ | دود دوخ هاشداپ و شیوخ یادخ هدو تشکزاب نلیئارسا

 چ دما هآ دنهاوخ سرد اب وا ناسحاو دنوآذخ یوسب نیس زاب مایا 2

 ۳ راهچ باب
 هکاحم نیمز ناکاس اب اردنو ادیب ابر دییوتشن اردن وآدخ مالک ى ۱ ۰

 تنعل هکلب ۶# دشابیم نیمزر ۱ رفا هنو یتسا 5ا



 ۱۳۳ < "یبن عشوه باتک

 ی یزرنوخم یزیرنوخو دنیانیم یدعتو «یراکانزو یدزدو لتقو عوردو

 اوه ناغرمو ارح تاناوبح اب شنانکاس ةهو دنکیم مام نیمز نیربانب ٭ دوشیم
 یدحاو دیانن هلداج یدحا ا + دندرکیم فلت زین ایرد نایهامو دنوشیم نیهاک 4

۷ 

۸ 

 ۰ س

۱ 
11 

۳ 

1 

 تفورال وتو  ةنعابیم ناھا یاب ناکدننک هلداجم لنم وت موق هکاریز دکن بوت

 كاله ارت ردا« نو دیزغل دهاوخ بش تقورد وت اب زین یبنو دیزخل یهاوخ زور

 یدوفن كرت ارتفرعم وت هکنوچ دنانش كاله تفرعم مدعزا نم موف + تخاس مهاوخ

 اردوخ یادخ تعیر هکنوچو یوشن نهاک نم یارب هک مدون كرت ارت زین نم

 هدوزفا ناشیا هکر دق ره +دوف مهاوخ شومارف ارت نادنزرف زین نم یدرک شومارف

  تخاس مهاوخ لات یناوسرب ارناشیا لالج سپ دندیزرو هاک نب ردق ن راه دندش

 < دندون لوغشم ناشیا ن نایصعب ارشیوخ لدو دننخاس دوخ كا اروخ ارم موق هاک

 دیناسر مهاوخ ناشیارب ارناشیا یاههار تبوقعو دوب دنهاوخ موق لثم نانهاکو

 دک دهاوخن ریس اما دروخ دنهاوخو داد ماوخ ناشیاب ارناشیا لاعا ۍازجو

 اردنوادخ تدابع کاریز دیدرک دنهاوخم هدوزفا اما درک دنهاوخ اتزو

 تلثسم دوخ بوچزا نم موق #* دیابریم ارناشیا لد نیشو بارشو انز *دناهدوم
 هارک ارناشیا یراکانز حور هک اریز « دهدیم ربخ ادب ناشیا یا كنکم

 ینابرق اههوک یاههلقرب + دناهدرک انز دوخ یادخ تعاطا زاو تسا هدرح

 دراح نرخ ها کری راددیفسو طولب ن نت نا دم

 یک هشحاف ع ا رگ وا تم اَز اش نارتخد ةهغازا دننازوسیم روخ

 هکینج ارایش یاهسورعو دنکش ات گن اراش نارعخد نورا دنناتیم

 اا کم تل لزع اههیناز اب ناشیا دوخ هک اربز داد مو دام یرک هشحاف

 ار | یا + داتنا دنهاوح دنرادن ې هکیموت سپ دننار ذکیم ین اب اههنحاف ابو

 A ا ی ر دو یکیم از وترکا

 هدون یثکرس شکرس واک لثم لیئاسا i + دیروخن مف هوهی تايجو 1

 بک دوش ماع ناشیا مزب هکنیح +دیراذکاو اروا سپ ت یقصلن ۸

 ارناشیا داب +دنرادبم تسود رایسب ارحاضتفا ناشیا ناکاحو دنوشیم انز 1
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 ٥ ٰیبن عشوه بانک 16

 لجخ شیوخ یاهینابرفزا ناشیاو دیچ+ دهاوخ ورف دوخ ,یاهلابرد
 × دش دنهاوخ

E 
 ناهاشداب : نادناخ یاو دان انصا لیا ۱ نادناخ یاو دیونشب ارنیا ن نانهاک, جا

 یروتو دیدش ماد هفنصمرد اش هکنوچ تسا اھ یارب یوتف نیا هکاربز دیرک شرک
  ۲ارناشبا یکه نرم سپ دناهدوم هفلابم رار نایصاع +روباترب تش هدرتنک

 لاح هکاربز تسین ین نمزا لیئارساو مسانشیم اریارفا نم × دون ماوخ بیدأت

  4ناشیا یاهراک * تسا هنخاس سجن ارتتنیوخ لیئارساو هش انز بکترم مارفا یاوت
 تسا ناشیا بلقرد یراکانز حور هکنوچ دنیا تشکزاب ادخ یوسب هک دوشیم عنام

 لیئارسا « دعدیم تداهش ناشیا یور شیپ لیئارسارختو *دنسانشیف اردنوآدخو ه
  7نادننسوک ٭ دیزغل دهاوخ ناشیا ءارهزین ادوهیو دنزفلیم دوخ هانکرد مارفاو

 اردوخ هکنرچ تفای ۳. ۱ دنیلطب 3 ارام ردوخ ناو

  5 ۳ ۸انک هعبجرد + دیعلب دهارخ ناشیا 9 ۳ با الاله

 مارفا نا, یا وت بتعرد دینزب ادص قوا تکاب رو تراکت هرس ههار یو

 هر مالعا نیتیب لیارسا طابسا نایمرد هدش دهاوخ بارخ باتع زور رد

  ESE DRA Sیک لاا رویت منخ سپ دنشابیم دودح ن

  ۱هکاریز تسا هیدرکهتفرک یرواد ردو نش روهقم مارفا ٭ تختر 3 وخ ناشیارب

 یاربو مالش دیب لثم مارفا یارب نم نیربانب *دشابیم دنرخ ا

  ۳تحارج ادوهیو اردوخ ٌیرایی مارفا ن ی ولا یدیسوپ دنام ادوهب نادناخ

 وا اما تسا هداتسرف دوب نشد هکیهاشداپ دزنو هتفر رو هب مارفا دندید ارس رخ

  ۶لس مارفا یارب نمو ٭ دوم دناوتت مايا | اراش تحارجو داد دناوتیف انش ارامش

 دیرد مهاوخ مدوخ نم هدوب ها خم - دننام ادوهب نادناخ یاربو ریش

 ٥ تشکرب ماوخ دوخ ناکب كش هناور نم #:دوب دهاوخن تنناهرو دوبر ماوخ هغرو

 ارم دوز ج دوخ کترد هدنبلطب ارم یور هدون فارتعا دوخ نایصعب اشیا ات
 دییلط دفا وخ ×



 2م ری تب سگ

 ۰ ص

 ilo ۷ و "1 یبن عشوه باتک

 سس

 ءداد دهاوخ انش ارامو تسا كیرد وا هکاریز مئاغ تنک زاب دنوادخ دک یاب داش

 دهاوخ كنز ارام زور ودزا دعب +دون دهاوخ یدنب هتسکش ار مو تشا هدزیوا

 دوم مهاوخ تسیز وا روضح ردو دینازیخرب دهاوخ ارام مر موسزوززرد هدرک

 لش وا عولط ان بقاعت اروا تفرعم دهجو دجبو میسانشب اردنوآدخ سپ
 ا اکو نارا بتال و نا راب لم امربو تسا نیی رج

 لثم ون “وکی اریز ر یا « ېك ەچ وت اب  مارفا یا دما

 ةلیسوب ارناشیا نم نیریانب ± دن نکیمد یدورزب هک ل | نیش دننامو حص یاهربا

 + دوشیم عطاس زون لغم نم نرود فک :اشیا دوخ ناهد نانو مدون عطق اینا

 توس می اهن اب رتزا رب ارا حف وشمو ارینابرق هنو مدرک دنسپارتجر هکاریز

 داعلج رب دندیزرو ا ما ردو دندوغ زواج دهعزا مدآ لثم ناشیا اما

 دنشابیم نیکرد مدرم یارب نانزهر نانچو یه دنا نار اکهانکرر 2

 × دنا لش تحابق بکترم ناشی هکاریز دنشکیم کش ءاررد ن یه شی ی اه

 نیک ربار لس زی کده انارد مارفا هم همدید كانلره لع لیئارسا نادناخرد

 TE N e × تسا هلخاس سجن ارنتشیوخ

 ا کرب ھاوخ اردوخ موق یریسا هکیماکنه

 متنه باب

 ددو ےک موم اس ارو مارفا ٥ هاک هاکنا مدادیم افش ارلیئارسا نوچ

 جارات : نوریب رد نانزهرو دنوشیم لخاد نادزد و بیرف بکترم هکاربز

 اندا د ارتاشیا ترارش تو تم دوخ لی + دنیانیم

 ناثیا عیج + دنزاسیم 0 وچ رنارورسو شیوخ ترارشب

 شندش ر مخ ات ری نتشرسزا دعب هک دزاس لععشم ارنا زابخ هکیرونت لشم دنرکانز
 ًص

 اردوخ بارس کی نارورس اط ماشداب موبزد + دنسیایم زاب شتا نتخګاربزا کت ۱ ۱3 ۰ ح ۱ ۱ 3 - کز ۰
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۸ 

 ۸ ٌیبن حشوه بانک ۱۳11

 اردوخ لد هکاریز +دزکزارد ناکدنک ازپتساهب اردوخ تسد و او دننخاس رابب

 دباوضم ناشیا زابخ بش یاو Em كيدزن رونت لثم شيوخ دياڪ۽

 نش مرکر ونت لغم ناشیا عيج  دوشیم لعتشم بهم شتا لم نآ ناهاکتصو

 تسین یک ناشیا نایمردو دنتفایم ناشیا ناهاشداپ ةهو دنعلبیم ارشیوخ نارواد

 هک تسا ینان صرف مارفا «تسا نش طولخم اهموق اب مارفا +دناوخم ارم هک

 یایومرب یدیفس هدنادیم واو دناهدروخ ار شرف نابیرغ *تسا دشن نینادرکرب ٩

 ۰ ےس

 ص

 مم م 4

 اما دهدیم تداهش شیور شیپ لیارسارخن «دنادیت واو تسا نش نیشاپ وا
 + دنیلطیم اروا همهنیا دوجو ابو دنبانین تشکزاب دوخ ۍادخ هوهیهب ناشیا

 د كنو ریم ا یوسبو دنناوخم | اررصم « تسا مف یب ل لد هداس رتوبک دننام مارفآ

 ریزب اوه ن اغرم لثم رن اراشا او مارتسکیم ناشیارب اردوخ ماد نم دنوریم نوجو
 * رک تیدات تسا نیسر ناشیا تعایجم هکیرابخا قفورب اناشیاو مزادنایم

 نایصع نہ ۹ اریز داب ن 2 تک الا ه دندزک رازف نمزا کاریز غ 17 یاو

 لدزاو 2ک خورد نم د دضب نکل مداد هیدف ارن اشیا نم هچرکا کز

 نغور یارب هدننکیم هر دوخ یاهرتسبرب هکلب دنیانین هئاغتسا نم دزن دوخ

 مداد ملعت ارناشیا یاهوز اب نم هچرکاو + دنزیکنايم هنتف نمرب نش عج بارشو

 ترض هن اما دنکیم عوجر ناشیا +دندومن یشیدنادب نم اب نکیل مدون تّیوقتو

 شیوخ نابز ظیغ ببسب ناشیا نارورس هدناهش ننک اطخ ناک لثم «یلعا
 + دون دنهاوخ ازهتسا ارناشیاررصم نیمزرد نیه ببسبو دنتفایمریثشب

 هکاریز 7 وج ةناخ ایات لاو هوانکو دوخ ناهدب ارانّرک

 داير نم دزن لیئارسا ۲ دندی نایصج نم تعیرشر دندومن زواج نم دهعزا

 لر کل | هدرک كرت ارییوکین لیئارسا اب مس انشیم ارت أم یادخ یا کا تنم شر

 بن اجزا هن اما دند ون بصن امام ایا چ دون .دهاوخ بقاعت اروا نشد

 یارب اهھتب شیوخ یالطو مرتنزا ه مخانشت ارن اشیا ما دندرک نییعت نارورس «نم
 نم مشخ هتسا هکر ترشا اک یا نکات وول × دن وشب عطقنم ات دنخاس دوخ
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 ٩ iY ین عشوه بانک

 لیئارسازا زین نیا هک اریز ده دنوشب رهاط دنناوتیف یب ات ماد هنخ ورفا نراشیارب

 هارو ساس ا کما ا بمب ترا هک عن ها یک

iلوصح ارن زا دیورد دنهاوخ اردایدرک سپ دنتشاک ارداب هکیتسردب  

 ×× دیعلب دنهاوخ ارنآ نابیرغ دهدب مه رکاو داد هاوو HEE یال

  دنشابیم كیدتسپان فرظ لا نابمرد ن او دش دهاوخ نیعلب لیئارس

 هدزکر یجا ناقشاع مافاو دنا هتفر روشاەب درفنمو اهنت رخروک لثم ناشیا 4
 مهاوخ عج ارن اشیا نالا نم دنهدیم ترجا اهیتما نایمرادناشیا هچرکا ب تا

 مارفا هکنوچ *داهن دنهاوخ صقانتب ور نارورسو هاشداپ مس بیس و درک

 هک + دش هاک ثعاب نشیازب یوم هانک یارب رایب"یاهیحذم

 یار روت دندرش بیرغ زج لا راه اما متشون وا یا ارب اردوخ تعیرش رایسب

 نایصع نا هدرکن لوبق راه دنوآدخو دنروخم تشوک أت دندرک جذ ارم نلخوس

 د تشکرب دنهاوخ رصب ناشیاو دن اسریم ناشیارب اره اک تبوتعو درون دای ارناشیا

 رادراصح یاهرهش ادوهیو دکیم انب اهرصق هدرک شومارف اردوخ یتلاخ لیئارسا

 × دنازوسب ارشیاهرصق هک داتسرف مهاوخ شیاهرپشب شتا نم اما دزاسیم رایسب

 من باب

 ةه ردو یدون انز دوخ یادخزا بز او جوا یتاش مد نلئارس ئ

 داد دهاوخن شرورپ ارناشیا اهتشخرجو اهنمرخ + یتشاد تسود ارترجا اهنیرخ
 مارفا هکلب دش دنهاوخن نکاس درادخ نیمزرد دع دهاوخ عیاض نارد نیشو

 یارب * دروخ دنهاوخ سجن یاهزیچ رد ناشیاو تنکرب دهاوخ رصم هب

 لنم ناشيا یاهینابرق هدش دنهاوخن وا لوبتمو تخبر دنهاوخن بارش دنوادخ
 ناشیا كاروخ اریز دش دهاوخ سجن درون زا هکرهو دوب دهاوخ نایقام كاروخ
 سپ *دش دهارخخ لخاد دنوآدخ ةهناخرد 0 ناشیا یاهتشا یارب

 سرتزا كنيا ایز ٭ درک دیهاوخ هچ دنوآدخ یاهدیع مایاردو مساوم مایارد

E Aهدو دهاوخ نفد  

 اک رغ ناشیا لزانم ردو تفرک دنهاوخ فرصتب اهراخ اقا هسیفن یاهناکم



  8 TIAبن عشوه ناتک .۱

 اا ایا لیئارساو هدنیریم تافاکم مایا هدیايم تبوقع مایا # درب دهاوخ
 "یناوارفو هانک ترثک پسیسب دش هناوید حور بحاصو E ه تسناد

 یاهتی ط یاغرب دایص ماد ءدوب نابلید نم یادخ بناجزا مارفا + وت ضغب

 ارداسف هعبج مایا لثم +٭ تسا توادع ناشیا یادخ هناخرد هدش هدر ایا ۹
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 دهاوخ تافاکم ازناشیا هاکو دروایم داب ارناشیا نایصع سپ دنانیناسر تیاهنب
 یادنبارد رنا ربون لثم ارامش ناردپ همتفای ناباییرد اهر رکنا لثم ارایارسا * داد

 ددخاس نیذن یئاوسر یارب ازنتشیوخو دنتفر روغف لعبب ناشیا اما وا

 ندیاز «دربیم غرم لثم مارفا لالج ×«دندش هورکم دوخ ةقوشعم دننامو

 ارن اشیا دننارورپب ارنادنزرف رک او + دش دهاوخت نتفرک رارق رو و نس هلماحو

 زین نم هکینیح ناشیارب یاو هدنام دهاوخن یناسنا هکی دحج تخاس ماوخ دالوا یب

 سورفم وکی جن زور رص لثم مدیزکرب اروا هکینبح 0 تن رود ناشیازا

 ناشیاب دنوآدخ یا + دروآ دهاوخ نوری لتأق یارب اردوخ نارسپ مارفا اما دوب

 E ٭ كب ناشیاب كشخ یاهناتسپو هک حر ه یهدب هچ هب

 لاعا بیسب ارناشیا سپ متشاد ترفن ناشیازا اینا رد هک ریز تسنا لاملجرد ناشیا

 هکنوچ تشاد مهاوخن تسود رکید ارناشیاو دنار مهاوخ دوخ ةناخزا ناشیا تشز

 كشخ ناشیا ةشيرو تسا نش كشخ عارفا + دنا زیکنا هنتف ناشیا ن نارورس عیج

 تشک مهاوخ ارناشیا محر بوغرم جات دنیازب زین رکأو دنروآیف هویم تیدرک
 ۰ ۳0 .رایمرد سپ دندینشن اروا هکنوچ دون دهاوخ كرت ارناشیا نم یادخ
 رک دش دنهاوخ

 هد باب
 اا

 دروایم دايز ءویم هچره هدروایم دوخ یارب هویم هک تسا دنمورب وم لیئارسا

 ٭ دنکیم انب رتوکین ارلبثاَ دوشیم رتوکین شنیمز هچ رهو دزاسیم دایز اراهیذم
 لیئافو بارخ اشیا یاهممذم واو دنوشیم مرج نالا «تسا قافنزارپ ناشیا لد ۲
 کنوچ مرادن هاشداپ دنیوکبم لا هکاریز + تخاس دهاوخ مدهنم ا ۶

 غورد یاهمسق ناشیا × درک دناوت هچ ام یارب هاشداب سپ مسرتیف دنوادخزا <

 یاهرایشرد لظنح لثم تلادعو دنبوکیم (لطاب) نانخس هتسب اهدهعو هدروخ
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 ۱۳۱۹ ا۱ بن عشوه باتک

 شموف ارم رم رم نوآ تیب یاههلاسوک یأرب هرماس ن زاکاس یورو

 نش رود نازا هکاریز دنزرلیم وا لالج ةيجم شنانهاکو دنریکیم مام نآ یارب
 2 ا دنهاوخ نمشد ء هاشداپ یارب هی ده ةه روشآ هبزین ااو +× تسا

 لعم مزماس اداب یف دهاوخ ENE SC ETAR IAL و دینک دهاوخ

 دشابیم لیئارسا هاک هڪ فا دنلب یاهناکمو + دوشیم دوبان بآ هک وررب فک

 دهاوخ اههوکبو دیور دهاوخ ناشیا یاهعذمرب سخو راخو دش دهاوخ ناریو

 هانک هعبج ماّیازا لیئارسا یا » دیتفیبامرب هک اهلت هبو دیناشوپب ارام هک تنک
 × دیسرن ناثباب هجر د ترارش نادنزرف اب كنجو دنداتسا اجتارد « :درک
 دش دنهاوخ می تا ا اهموقو دوم مهاوخ تی اورسا مهاوخم هگره هاکره

 نتفرک هک تسا نش هنخوما لاسوک مارفاو فی هه ود هب هکیماکنه

 «مراذکی غوی مارفارب نمو مدرکر ذک و ا یوکین ندرکرب نمو درادیم تسود ارنیرخ

 دوخ یارب . + دینک دهاوخ دوخ یارب وزام بوقعیو درک دهاوخ رایش ادوهب

 شیخ دوخ یارب ارهتشاک ان نیمزو دیئاف ورد تجر بسحو دیراکب تلادعب

 ٭ دنارابب ارتلادع اشربو دیایب ات دییلطب اردنوآدخ هک تسا تقو هکاریز دینزپ

 دوخ یتیرطب هکنوچ دیدروخ ارغورد فو دیدومن ورد ارلظو دیدرک رايش ارترارش
 دهاوخ وت یاهموق نایمر د ةماکنم اذ + دیدون داتعا شیوخ نار ۷

 ورد ر الو ت نامل ش هکییقنب دش دهاوخ بارخ تیاههماق میم ۳ تساخرب ۱

 ببسب لیئتیب نینچه +دندش دروخ شنادنزرف اب ردام هک درک بارخ كنج

 لیثارسا هاشداپ رج عولط تقورد هدومن دهاوخ لع امشب اش ترارش تدش
 + دش دهاوخ كاله لكلاب

 مهدزاب باب

 ٭ مدناوخ رصمزا اردوخسیو متشاد تسود اروا دوب لفط لیئارسا هکیماکنه

 ملعب یاربو دنتفر رود ناشیا زا رتشیب دندرک توعد وشب ]راتبا هک ر دق ره

 مژرفاهب ارتتفر هار نمو *دندینازوص روخم نیشارت یاهتب ةهج و دندینا ارذک ینابرق

 دج ماهداد افش ارنانبا نم هک ذنتسنادن ج ناشیا اما متشادرب اهوزابهب ارواو مداد میلعت
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 ۱۲ ٰیبن عشوه باتک ۱۲۰

 یناسک لثم ناشیا ةهجو مدو بذج تبع یاهدنببو ناسنا یاهنامسیرب ارناشیا

 + مداهن نايا یور شپ كاروخو دنرادبمرب ناشیا ندرک زا ارغوب هک مدوب
 نکوی زا هک e ناشیا هاشداپ روشآ اما تمشکرب دهاوخمرصم نیمزب

 و کا
 كني د ل موقو + تخاس دهاوخ دوبانو مودعم ناشیا یاعتروذم ببسب

 3 ا ضد ىو زانا دورو ہد قوپ نره سول هک

 لیارسا یاو ها : هنوکچ مارفا یا + دزارفایفرب ارنتشیوخ یسک نکل
 نم لد ءم 0 اس مئوبص لثم ارتو ماف هما لثم ارت هنوکچ « مان ملست ارت هنوکچ

 مخ تدح 2 C00 قن لعام ماب نم یاهتقرو میش, کلقتم موردنارد

 ادخ اریز دوم نا كاله اریارفا رکید راب 9 اک ماو اوت یراج اردوخ

 ناشیا 1 ۳ بضغب سپ متسه pee وت نایمردو ن.ناسناو مسه

 شزغ نوجو دو دهاوخ شٍرغ ریش وا وا «دون دنهاوخ یورپ اردنوآدخ

 نارتوبک دننامو رصمزا ناغرم لثم +دما دنهاوخ هزرلب برغمزا نادنزرف یان
 یاههناعرد ازتاخبا .هکع دنرکیم دنوادح ۰« دما دنهاوخ نازرل زوشا نیمز زا
 هطاحا اهرکب لیئارسا نادناخو اهغوردب ارم مارفا + دینادرک مهاوخ نکاس ناشیا

 × تسا رادیاپ ان نیما سودق ابو ادخ اب زونه ادوهبو دناهدرک

 مدزاود یاب

 اریبارخو غورد زور یا مک کش قاب د دأیو درون ار اذا مارفا

 + دوشیم هدرب رصب (هیده ةهحم) نغورو دندنبیم دهع رو 1 اب ناشیاو دیازفایم

 نیناسر تبوتع شیاههار بسحرب اربوقعیو تسیا همصانم ادوهی اب اردنوآدخ
 تفرک حر ر رد اردوخ ردارب غاب وا +داد دعاوخ ارج اروا شلامعا قفورب

 نایک > بلاغ هدومن تهاجم هتشرف اب و دوم تهاجم ادخ اب شرق نبحردو

 ۲ دوم کت ام اب اجناردو تفای اروا لیتتی رد هدوغ عرضت یو دزن دش
 e ا ج تا وار د ا و تساهرکشل یادخ دنوآدخ اما

 ٭ شاب دوخ یادخ رظتم اعاد هتشاد هاکن اریتسار و تجرو ان تشک زاب دوخ



 TT ۱۳ یبن عشوه بأتک
 سس

 .د وخ ۳ SU ماتش ددل اود ۳31 دیوکیم مارفا و × درادیم ۸

O 

 ا

 ددهارخخ نمرد دشاب هانک هک فاصنا اور پلک ام زد ماهدوم لیصحم

 ۳ اب ارتو متسه وت یادخ هوهب (لاح ات) رصم نیبز زا نم اما * تفای
 رنک 4 زین هاییناهب  دینادزک ماوخ نکاس اههمیخرد مساوم مایا لثم
 ن EE اشیا هکیتسردب + مدز اهل ءاینا ةطساوبو مدوزفا اهایورو
 زین ناشیا یاهذم هدندرک ک یاب رف اهواک لابلج ردو دندیدرک تلاطبو هانک
 رارف مارآ نیزب بوقعیو  *دشابیم نیمز یاهرایش رد كنس یاههدوت لثم
 دنوآدخو +درک ین ابش نز یاربو دون تمدخ نز ةهح لئارساو درک
 مارفا + دیدرک ظوفح بن تسدب واو خر اوری صور بن ساک و

 تانک شرسرب اروا نوخ شدنوادخ سپ دروآ ن ین 3
 ¥ دوئ و یورب ار وا زاعو

 — سس

 مدزیس باب

 نوچ اما درب عفترم لئارس ارد ارتثیوخ تفك نخ هزرلب مارفا کیماکنه

 هنخشر یاعتب دوخ ةرتنزاو دنیازفایم ناهانک ناو نر مرج لعب رمارد

 دشابیم نارکتعص لع اا ةه هک دنزاسیم دوخ لقع قفاوم لیثافو تش
 دم جا اھ اشوک دینار کیم ابرق کسا ک یکی درب

 .دنتسه درذگیم یدوزب هکیبنیش دننامو څر یاهربا لثم ناشیا نیربانب

 نم اما | × دیارب نزور زا هک دود دننامو دوش تک ارپ نمرخزا هک هاک لکو
 نشین اررکید یادخ نمزاربغو متسه وت یادخ هوهب (لاح ات) رصم نیمززآ
 كشخ رايس نبمزرد نابایبرد ارت نرم *تسیث "هنهد تاجن نم یاوسو

 هاو دم لاتین لدی را نّوچو دندش ریس دندیرچ نوچ ا ٭ مخانش

 دوب مهاوخ ریش لثم ناشیا یارب نم سپ × دندرک شومارف ارم یار زاو

 ا هکیسرخ لیمو + تسشن مهاوخ نکرد رش كنلپ شاه

 دیرد غاوخ ارناشبا لد هدرپو دروآ مماوخ هل ناشیارب دنشاب هدوبر یوزا
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  IITیبن حشوه باتک ۱٤

 ج ذیرد دی اار تاناوبحو دروخ مهاوخ اجنارد | ان تا شم هو

 تساجک ون هاشداپ نالا د تسا نم اب وت تنولعم امآ یدش اله لیئارس ئ

 فک اهنا 2 ةرابرد هک (دنیا) تناروادو دک تن واعم تیاهرهش یامزاد ارت ات

 شیوخ مث زاو مداد وتب یهاشداپ دوخ بضغزا + كب نہ نارورسو هاشداپ
 دن تسا نیدرک نوزخ وا هاکو ناهس مارفا نایصع + متشادرب اروا

 اد ان یرسیژواو تس ا ۷ یورب دیازیم هکیز لثم هز یاهدرد

 هیواه تسدزا ارناشیا نم + دتسیایف نادنزرف دلوت یاجرد شتقورد اریز

 وت تابرض توم یا هدینخم ماوخ تاج تومزا ارناشیاو داد ماوخ هیدف
 نشا روتسم نم تازا نات ا ا وت یک اله هب واه یاو تسا ۳۹

 a دابو دزویم یقرش کان اما E ۰ هچرکا د تسا

 ۳۳ بارود دوخ در اک لع ساس هد لا

 + دش دنهاوخ لیرد 5 ناشیا هلم اح

 مدراهچ باب

 ٭ نیزغل دوخ هاک ببسب اریز ان تشکزاب دوخ یادخ هوهب یوسب لیئارسا یا

 ارداک ان دینوک ارواو دیئاغ تشکزاب دنوادخ یوسب هتفرک نانخس دوخ اب

 ميهاوخ ادا ار شیوخ یاهبل یاههلاسوک سپ امرف لوبقم فطلب ارامو امرف ونع
 رکید رابو دش مهاوخن راوس نابساربو داد دهاوخن تاجن ارام روشآ +دون
 هند سوا هکنوچ دیتسه ام نایادخ اش هک تنک میهاوخن دوخ یاهتسد لعب

 تشاد مهاوخ تسود اتا ارناشیا هداد انش !رناشیا دادنرا ٭ دنبایبم تجر

 واو دوب ماوخ نبش لثم لیئارسا یارب *تسا هتنکرب نانیازا نم شح ریز

 اک دهاوخ اردوخ یاههشیر ناب لثمو درک دهاوخ لک اهنسوس دننام

 ٩ اس حب تس یاد ایر نیش نتیامهخان ۱ ۳

 دنهاوخ تسیز مدنک لثم تا کک رم کنار هکینانآ + دوب دهاوخ



 ۱۳ ۱٤ بن عشوه بانک
i mm rae a U Aree در سم re gee ae aran 

 × دوب ا نال بارم لا راتتشنا هدروآ دنهارخ لک اهوم دنن مو

 هدرک تباجا اروا نمو «تساراک هچ اهتب اب رکید ارم تنک دهاوخ مارفا ۸

 نم زا وت ويم ه شابیم هزاتو رت ٍربونص لثم نم « تشاد مهاوخ روظنم

۳ RT دوشیم تفای* ٩ 

E ادیاییم گول اهنا رد ,ن رالداع تیر دو E 

 دنر وخ شزنل اهنآرد ناراکاطخ +



 1 رس
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 یبن لیوی باتک

 لوا باب

 ۳۹ هم ایارد نیا لنم ایا ءدیربک شوک ارتیا نیمز نانکاس عیج یاو

 نارسبو شیوخ نارسیب ات نارسب و دوخ نارسپب نیازآ اش ٭ تسا تش عقاو اش
 یتاب عزا هجناو درونم ع دنام یقاب نیا هينا Ee هقیلعب ناشیا

 هیرک لش رادیب ناتسم یا *دروض سوس دّنام یقاب هبنلزا ار درونس هل دنام

e EE 5عطقنم اش ن ناهدزا 5 ارز دیا ولو روکنا ریصع ةهجس نار  

 ناشیا یاهنادند ا رج تا لس ۷

 ناریو ارم ناتسکات + تساربژه سارضا ناشیا سارضأو تساریش یاهنآدند ۷

 یاههخاشو دناهبخادنا نوریب ننک لکلاب | راپآ تسوپو هدرک بارخ ارم یاه 3

 ام دشوپپم سالپ دوخ یناوجر هوش یارب هکیرتخد لثم × تسا نش دینس اهنآ
 هکنانهاک تسا تش عطقنم دنوآدخ ثناخزا یتخر ةیدهو یدرا ةهيدم ركب
 اریز درکیم مام نیمزو هش كنخ ارم + دنرکیم مام دنتسه دنوآدخ مادخ

 ا ناحالف یا + تسا نش عیاض نغورو تیدرک تلدخ مریشو مش فلت مدنک

 نش فلت نیمز لوصح اریز وجو مدنک ةه دیتا ولو نانابغاب یا و دیوش
 ار ناتخرد ههو بيسو امرخو رانا «تش عیاض اهریجناو كشخ اهّوم +: تسا

 هدرکر برد سالپ نانهاک یا *تسا تش عنتر ینبزا یشوخ اریز نیدرک كاذخ

 لخاد نم یادخ نامداخ یاو دیک ولو مذم نامداخ یاو دیبا یرکهحوت
 سی

 اش یادخ ةناخزا ینتخمر ةيدمو یدرا ٌیده هکاریز دیرب رسب اربش سالپرد لش

 یاعو اشم ءدیک ادن ارسدقم لفح و دیئاف نییعت ارهزور + تسا نک هتشاد زاب ۶



Fo O CPS 

 یاو ب دیئان عرضت دنوادخ دزن هدون عج دوخ یادخ هوه ةناخم ارتیمز نانکاس 3

 ایا دبیایم قلطم رداقزا یتکالاه لثبو تسا كيدزن دنوآدخ دخ زور اریز زور نارب ٦
 ریز اههناد ج ام یادخ ةناخزا ینامداشو رورسو دشن عطتنم امرظنرد تالوکأم ۷

 ما + دیدرکف لت مدنک اریز دش بارخ اهرابناو ناربو اهنزخم «دیسوپ اهشولک ۸
 دنرادن یعترم هکنوچ دنلاوحا تیروش ناواک یاههمرو دنکیم هلانردق هچ

 نا کاربز مانیم عرضت ون درن دنوآدخ یا دناهش فلت زین دنفسوک یاههلکو ٩
 ارج مياهب * تسا ور فا ارارصح قار هلعشو نینازوس ارارمم یاهعترم ۰

 ارارت یاهعترم شناو هش كشخ بآ یامیوج هکاریز دننزیم هک وت یوسب

 * تسا لینازوس
5 

Eو که ی  RD 
 زور تلظو یکیرات زور *تسا كيدزنو دايم دنوادخ زور اریز دنزراب نیمز ۳

 لزازا نآ دننام هک قوقو منع یتما « اههوکرب طسبنم رج لثم یخ تساظو اهربا
 شا ناشیا یور شپ ٭×دوب دهاوخن رایسب یاهرهدو اهلاس أت نیازآ دعبو هدوبن ۲

 لثم نیمز ناشیا یور شپ «ددرکیم بهتام هلعش ناشیا بقع ردو دنازوسیم
 + دبایین یئاهر یدحا ناشیازا زینو تسا رثاب ناباب اشيا بقع ردو ندع غاب

 یادص لثم ی ارا وس پسا دننامو تسا نابسا رظنم لتم ناشیا رظنم

 ارهاک هک نیا هلعش .یادصا لب هدنکیم زیخو تسج ل رب اههیانع
 اشیا روضحزا × دنشاب هتسب تفص كنج یارب هک اک وہ ناک هدنازوسیم 7

 ۷ لثم دنودیم نارابج لث * دوشم كیرپ كنر امیور ئام هدنزرلیم اهموق ۷

 لیدبت اردوخ یاهقیرطو دنیابم دوخ رج مادکرهو دنیبمرب اهراصحرب کنج
 اههبرح نایمز | هدمارخم دوخ هارب سکر م اریز دنکین ماحدزا رکیدکیرب دن ۸

 دنودیم اهراصح یورب دنهجترپثرب * دنکشین اردوخ یاهفصو دنروآی موج
 نیز ناشیا روضحزا دعدنرشیم لخاد هجرت نادزد لغم  دنببرپ اههناخت ۰.

 ارشیوخ روت نکراتسو دنوشیم هايس هامو باقا هد و یو ااو لزلزتم

 یودژرا اریز دنکیم دنل نشیوخوکشل شیپ اردوخ زاوآ دنوآدخو +دنرادیم زاب

O Fm: 

 ےس ۱



  TTیبن لیئوی اکا ۲

 دنوآدخ زور اربز «تسا ریدق دروایم اجا اردوخ نخ هکناو تسا مظع رایسبوا

 گلو × دشاب هتشاد | [ وب نواط هک تکو ۱ بیم تیاهن یبو مظع ۲

 ا یوو مار هیرکو هزور ابو لد یا اب دیوکیم دنوادخ نا

 دیئاف تشکزاب دوخ یادخ نیو ارشیوخ تخر هن کا اردوخ لدو

 × دوشم نامیشپ البزاو ناسحا ریثکو مشخ ریدو تسا محرو فور وا هکاریز
 ینعی دراذکاو کز دوخ بقع ردو دوش نایشیو کد کاش هک دنادیم هک ۱

 دیزاونب انکنوییصرد *اش یادخ هّرهب یارب نتخیر ةیدهو یدرآ ةیده ٥
 سیدتن ارتعاج دیک عج ارموق چ دیک ادن | E لنج هدرک نابعت ار هزورو 7

 یورو تو را داماد هدیروا وا مارف ارن :اکراوخریشو ناکدوکو نارې دیئأف

E el ۷ج ذمو قاور نایمرد دنتسه دنوآدخ م ادخ هکینانهاک  

۳ 
 ےس

 راعهب ارشیوخ ثاریمو امرف تقفش شیوخ موقرب دنوآدخ یا دنبوکبو دننک هبرک
 یادخ هک دنیرکب اهموق نایمرد ارچ هدنیامن ینارکح ناشیارب اهتما ادابم راپسم

 موفریو دنا دهاوخ تربخب دوخ نیمز یارب دنوآدخ سپ  *تسا اج ناشیا ۸

 تنک دهاوخ هدوفن تباجا اردوخ موق دنوآدخو < دوم دهاوخ تقفش شیوخ 1۹

 رکید راب ارایثو دیوش ریس زا ان متسرفیم امش یارب ارنغورو نیشو مدنک نم كنيا
 كشخ نیمزب هدزک رود اشزا ریل رکشلو × تخاس ماوخن راع اهتما نایمرد

 دیلی ا یانی شاهقاسو ةا راد نادم لدتا ر مهاوخ ناربو

 هدرک مظع یاهراک )ریز 17 دهاوخرب شتنونعو دش دهاوخ دنلب شدب یوبو دوب

 هدر رک مظع یاهراک هوهب اریز انب یداشو دجو «سرتم نیمز یا * تسا ۱

 اردوخ ويم نانشردو دش زبس نابایب یاهعترم هک ریز .دیسرتم رحم ماب یا ا 7

 ۱۳۹ ده تدار وکار اک
 تسا,هداد امشب شاهزادنا هب ارنیلوا ناراب هکاریز دیاف یداشنو دجو شیوخ

0 

 رپ مدکزا نمرخ سپ + تسا نیناراب اش یارب تقورد اررخاو لا نارابو ۶

 خم ها هک اریثاهلاسو ا نغورو نیشزا اهصعمو دش دماوخ ٥
<o 

 در اشب دندروخ مدوب هداتسرف اشرب هک نم مظع رکشل ینعی نسو سوسز هبللو

 هک اردوخ یاد هو ماو دش دیهاوخ ریس هدروخ رایسب یاذغو * دوغ ماوخ 3



 1۳۷ I تایک

 ۳ نم موقو دناوخ دیهاوخ مس تس شبا هدزک بی یھ کک

 یادخ هوه نمو مشابم لیئیارسا نایمرد نم هک تسناد دیهاوخو + دش دنهاوخنت ۷

 نوا تو + دابلادبا ان دش دنهاوخغ لج نم موقو تسین یرکیدو متسه امش ۸

 دون دنهاوخ توبن اش نارنخدو نارسپو تخبر مهاوخرشب هرب اردوخ حور
 نامالغرب ار دوخ جور تا دو × دید دنهاوخ اهایور اش ن ا ۹

 نامزو ناار رد دود یاهنوتسو و نوخزا ارت ار و ۰ اوخ زین :نازیکو چ,
 رورظزا شپپ دش دنهاوخ نا تیم نو ماه برات حیات هه تخاس مهاوخ رهاظ ۹

 تاج دناوخم اردنوآدخ مان هکر ه دش دهاوخ عقاو اوو + دنوآدخ بییمو مبظع 2

 دوب دهاوخ یتبتب تسا هتنک دنوادخ هکنانچ ملشروآ ردو نوییص هوکرد اریز دباب
eو  

۳ 
 باب تیک اد دو نریم نوخچ نایزنا ردو مایا نارد کلنیا اریز 7۹
 یا دروا ماوخ ورف طافاشوهب یداوب هد ۳ مج اراهتما عیج هاگنا ۲

 نایمرد ارناشیا هکاریز دوغ ماوخ هک ام لیئارسا شیوخ ثاریمو دوخ موق هرابرد

 یرسپو هلخادنا هعرق نم موق ربو + دنآهدومن مست ارم نیمزو هنخاس نکارپ اما ۲
 روص کا لاحو # دنشونب ات دناهنخ ورف بارشب یرنخدو هداد هشحاف ض دوعرد 4

 دل تبار یهو کچ و اینا اف نایت اخوان دا سم

 * دوغ مھاوخ در اشرسبرتماق هجره یدوزب اراش یازج نم دینارب ازج نیرکاو
 نا د دوخ کت اراهنا ةد رک ا یابیز سیافنو الطو مرقن هکنوچ

 دودحزا ارناشیا ات و دا

Oo 

 رسپب ارمیلشروا نارسپو ادوهب نارسپ و

 ماوخ رفت اشیا e E اشیا

 4 دنش وراب E درر کک 0 Î ۳ تسخ ورق 7 اب ی

 و

 دین كنج ك ارادت کک 5 اتما A 1 تا × تس هتنک ارتیا دنوادخ ۹

 اردوخ یاهنها یک + دنیارب نش کليدزن کنج نادرم یا هدینازبکنارب ارناراجو ۰



 واک ۱۳۳۸

 نم دیوکب فیعض درمو دیک دروخ اهنین یارب ارشیوخ یاههراو اهریشش ,ءارب
 دنوآدخ یا «دیوش عج فرط ره زاو ر ا اهیتما هه یا × ماسه ئوق |!

 دنیارب طافاشرهب یداوبو دنوشهتکنارب اهن *روا دورف اجناب اردوخ ناعاجش ۲
 ا تیم ناتفارطاهب کی ایسا ةهرپ ات سنت دا هکاریز

 کر 011 15 « تلعنا ولر« لضاخ کاریز: دۇرا نشپلرساد + جام

 +× تسا مظع اش ترارش * هکنوچ تسا نیدرکز یربل اهتشخرچو نشرپ اهیصعم

 × تسا تیدزن اضف ئداورد دنوآدخ زور ارز هاضق یداورد د اهعاج اهعاجج

 ا بدنی زاب اردوخ شبات ناکراتسو دنوشیم ê را اک و

 لزازتم نېمزو ناماو دنکیم دناب ماشروازا اردوخ زاواو 1 دنزیم مرعن نوییصزا
 دیهاوخ سپ ٭ دوب دهاوخ لیئارسا ی ذالمو دوخ موق یاهم دنوادخ اما دوشیم ۷

 ماشرواو مشابیم نکاس نوبیص شیوخ سدقم ه 5 د اش یادخ هوهب نم هک تسن زاد

 گاو دون دنهاوتم روبع 9 زا رکید Ag دوب دهاوخ ی .دتم ۸

 اتو دش دهاوخ یراج ریشب اههوکو دیناکج دنهاوخ ارروکنا ریصع اهمرک
 نما نوریب دنوآدخ ٌهناخزا ةمشچو دیدزک دهاوخ یراج هو ادو یاپیداو

 یی

 ےک ۳

5 
3 

 ناب ایبهب موُداو دش دهاوخ ناریو رصم د تخ أس دهاوخ باریس ار مطش یداو 1۹

 ارناهاکیب تروخو دندوف ادوهب یبرب هکیلظ ببسب دیدرک دهاوخ لدیم رثاب

 ات ملشرواو دش دهاوخ نوکسم دابالادبا ات ادوهبو *دننخمر ناشیا نیبزرد ۰
 تاش مهاوخ رهاط مدوب هنخاسن رهاط هک ارن اشیا یزیرنوخو دچ رایسب یاهرهد ۳

 و م



 ك

 ۰ س

 یبن سوماع 9

1 
 ماعبرب مایاو ادوهب هاشداب اعم ایارد ااا واد وب عو ن ي

 ںی هود لتاوس ۱ ةرابرد هلزلز زا لیف لاس رد لئارس ۱ هاشداپ ش

 یاجترمو دکیم دل ملشروازا اردوخ زاو 7 كنزي مرح کک
 د کچ نچ دنوآارخ 5ک ,تادج مک ظا دنرکیم ام ن هانابش

GLیاموچب اردالج هکاریز دینادرکرب ماوخخ ارشتبوقع یندمد ریت رایو  
 ارذ دهتب یاهرصق ات داتسرف ماوخ لیئازح نادناخرد شا ا

 نر یراوم زا ارناکاسو تسکش ماوخ ارقشمد یاهدنب تشپو + دنازوس

Eار ربط مک ادیکیم دنوادخو تخ اس ماوخ عطقنم ندع تمیزآ ۱  

 ریصقت راهچو هس ببسب دیوکیم نډچ دنوادخ تفر دنهاوخ یریساهب ریقهب
 ا اشا وو یریساب (ارموق) یا هکاریز دینادرکرب , مماوخن ارشتبوقع رخ
 هان از وشب مات دات مای مرام شا تم دنیا ماست

 ریو EE یار :ا ار اصع .بجاصو دوا ناجا نام

 ناینیطسلف ناکدنام یاب هک دیوکیم هوب دوادخو زوا ماوخ دورف نورعهب

 روص ریصقت راهچو هس پبسب دیوکیم نینچ دنوآدخ × دش دنهاوخ كاله
 ملس مردی ارن :افیارعف مع ریس (ارعوف) ی هما هک ارز دیا رک ماو ارشتبونع

 داتسزف مرغی وص امرا شا اپ + دندر واین دایب ارناردارب دعو دندوم

 ته مجد هم مر درجی اوچ ھور ٭ دنازوسب ارشیاهرصق ات

 یاهمحرو دون بقامت ریشیشب اردوخ ردارب هکآ EE ماونخ ارش ارشتبرفع مودا

 د شا دیم هک ادا اردوخ بضغو دیردیم هتسوپپ وا مخو تخاس هایت ارشیوتخ



 ۰ ی

mew 

 نېنچ دنوادخ +دنازوسبا رءرصب یاهرصق ان دانس "تیرف ماوخ نامیترب اپ

 نانز از کاریز دینادرکرب مهاوخ ارشتبوقع نومع ینب ریصقت راهچو هس ببسب دیوکیم

Aشا تك × دننادرک عیسو | ارشیوخ دودح ۳ دئدرک وراپ مش ارد عج  

 زوررد ییظع یادص اب ارشیاهرصق ات تخاس ماوخ لعتشم هبر یاهراصحرد

 ناشیا ءاشداپ هک دی کم دنوآدخو +دنازوسب نافوط زوررد یدابدنت ابو كنج
ِ 

 ۱ 0 °. م

 مود باب

 دینادرکرب ماوخن و اوا ات راهچو هس ببسب دیوکیم نینچ دنوآدخ

 ات متسرفیم ارح شا سپ × دنف کما | وا هاشاد اب e هک ریز خو

 در دهاوخ انرکیادصو شورخو هماکنه اب باومو دنازوسب ارتْیرق یاهرصق

 یو اب ارشنارورس ةهو تخاس ماوخ عطقنم شنابمزا اررواد هکدیوکیم دنوادخو

 ارشتوقع ادوپب ریصتت راهچو هس ببسب دیوکیم نینچ دنوآدخ ۲ ت 5 ماوخ

 دنتشادن هاکن اروا ضیارف هدوښ كرن اردنوآدخ تعیرش هکاریز دینادرکرب مهارخف

 سپ + درک ءارک ارناشیا دندوم یورپ ارا ناشناردپ هک ناشیا یاهغوردو

 نيچ دنوادخ «دنازوسب ا ار ملشرو ا یاهرصق ان داتسرف ماوخ ادوپبرب ی

 رک ا هاو اونم لارسا زی واچ وات ی کیم
 ناتکسم رپ هک نیمز رابغبو ٭ دننخورف نیلعن جوزب | رنیکسمو شنب اراداع

 نناردرخد كيب ردپ و رسپو دنزاسیم فرخ ارناییلح هارو دنراد صرح تسا

 دنبآ سره دزن دنربکیم ورک هکبنخر ربو * دننکیم تمرح یب ارم سودق سا
 اا ر کتا ل احو ور و :اکدش هيرج بارشو ٩

 شپ دندوب دنمونت طولب لثم ناشیاو دوب یو دق دننام ناشیا تماق هک

 ی زا ارناشیا یاههشیرو الاب زا ارناشیا هویعو خام كاله ناثیا یور

 مداد شدرک نابایرد لاس لهچ هدزوآزب رصم نیمز 7 ارامش نمو نم

 اس یضعبو اینا ارامش نارسپ زا یضعبو + دیروآ فّرصتب از ابرو ربا

 اش اما *تسین نینچ ابا لیئارسا ینب یا دیزکیم دنوآدخ «مداد رارق نیذن



 ۳۱ ۳ درواغ یا

a ۱۳نم كنيا + دیکم توبن هک دیتنک هدون ی ھن ارایبناو دیدیناشون بارش  

 + دوشیم ه هدراذک كنت دشاب رپ اههفاب زاهک ةبارع هکنانچ دراذک م اوخ كلت اراش

 رابجو دما دهاوخغ بلاغ شیوخ اناوتب دنمونتو دش دهاوخ توف وّردنت یارب رمو 4

 دهاوخن اردوخ ابزیتو داتسیا دهارخن زادنارټو +دیناهر دهاوخن اردوخ ناج 0

 هک دیوکیم دنوآدخو *داد دهاوخنن یصالخ اردوخ ناج راوس او دیاهو ا

 تخرک دنهاوخ نایرع اا رد نارابج نیرتعاجت

3 
 یا دضبو لیئارسا ینب یا اش دضب نا دنوآدخ هک دیونشب ارمالک نیا

 طقف ارامش نم * تسا هتنکو هدومن ن مدروا نوربب رطم ا هکینادناخ ۲

 + دیناسر ماوخ اشرب ار ارش ناهاک مات تبوقع سپ متخانش نیمز لیابق نیا زا

 رغ لکن دیش : ایا + دنشاب نش قم کنازج دنوریم هار ماب فن ود ایا

 دهدیم شاهشیی زا اردوخ زاوآ نایز ریش ایا « دغاب هتشادن راکش هکینیح دنکیم

 هدنابن وا یارب هلت هکتاج دا نیمز مادب غرم ایا + دشاب هتضرکن یزیچ هکینیح 1

N oهخاونرهشرد انزک ایا + دشابهتفرکن یزیچ هکینیح دوشیم هتشادرب نمززا م  

 CO هدومرفن ارنا دنوآدخو دا هزار اش ار تو 3

 یی اینا دوخ ناکدنبهب ارشیوخ رس هکنیازج دنکیف یراک هوهب دنوادخ ارز ۷
 تسا هدو لکت هوهب دنوادخ هدسرت هک تسک تسا هدرک شزغ ریش +دزاسیم ۸

 اهر نیز ارت و یاسر  دیانن توبن هک تسبک ٩

 نع یاههمکنه هج هک دیئاف ظحالمو دیوش عج ساس یاههرکرب دیئوکبو دیک

 کا دیک دنوآدخ اریز + تسا نش عقاو شنایمرد اهملظ هچو نا طسورد ۳

 نیرباتب * دننادیف اریرادرک تسار دننکیم ںیخذ دوخ یاهرصقرد ارتراغو لظ ۱۱

 ست

 ہہ

 ریزب وتزا ارت توفو دوب دهاوخ نیمز فرطرپب نشد دیوکیم نینچ هوهب دنوادخ
 نابش هکنادچ دیوکیم نینچ دنوآدخ + دش دهاوخ جارات تیاهرصقو دروا دهاوخ 1

 ساسرد هک لیئارسا ینب نانه دکیم اهر ریش ناهد زا ارشوک ةمرن ای قاس ود
 دنوادخ + تفای دنهاوخ یئاهر دنکاس یثارفرد ندا ةشوکرد ۳
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 2یک نفد اه کاک ۱۹
 ےس ساس

 هکیزور رد ارز +دیهد تداهش بوقعی نادناخمو دیونشب دیوکیم اهرکشا یادخ 6

 © ےس

 یح

 مماوخ تبوقع زین لث تیب یاهیصیذمرب ماسر یوب ارلیئارسا یاهریصقت تبوتع
 هک دیوکیم دنوآدخو +داتفا دهاوخ نیبزب لش عطف جذم یاهخاشو دیناسر

 دهاوخ فلت جاع یاههناخو درک ماوخ بارخ یناتسبات ةناخ اب اریناتسمز ناخ

 × دیدرک دهاوخ مدهنم مظع یاههناخو غ

 ج باب

 دنوادخ اه ی در موم در E E کم

 اغ اش کدام شرب مای كلا »هک تنم | هدروخ مسق دوخ تبیسودقب هوهب

 رم + یھام یاهبالق اب اراش ناکدنام یقابو دینک دنهاوخ

 دیهاوخ نکفا نو نّمههب اشو تفر دهأوخ نوربب دوخ یورب ور یاهفاکشزا ازا

 دیک دابز ارنایصع نما لاجلج هبو دیزروب نایصعو دیئایب لیئتیبهب × دش

 یاهنابرقو + اردوخ یاهرشع زور هسرهو دیروایب اردوخ یاهییابرق دادماب رهو

 با ریز داغ نالعا درک ان اریربت یایادمو دیار ذکب هری برکت
 تفاظن زین نمو * تسا نیا هوهب دنوادخ لوق هتسااش "نیدنسب نیه لئارسا

 !ذهعم مداد ان ات یاهناکم عیج رد ارنأت جاینحاو اش یاهرپش عیجرد ارنادند

 و ET و با دن وادخ

 اسب as. e ا ۳

 r وج ی اس وا

 ِ اپ ار ای اشف کر خار زا یرایس ی



 سپ ۳

 اه شدوخ یاهرکفزا ارن e 0 اردابو هتخناس مک هک نآ

 ص

 شتا نایمزا هکیلعشم دننامو مدوک نوکنرس تخاس نوکژاو ارترّوغو مودس

 IC ۵ یک نشوماع آتا
 هستم

 ۳ ِ لعوت اب روطنیاب کنوجو دوغ ۹ لیئارسا یا

 مسا اهرکشل یادخ هوه دما رم نیمز یاهیدنلب ربو شان گیم ییراتب اور و

 × دشابپم وا

 مچ باب

 رتخد × دیونشب مغاوخم اشرب هیئرم یارب هک ارمالک نیا لیئارسا نادناخ یا

 ی نیک رھ تنوع ریو ارے ریا کس یدو

 کو اک هما رخ قاب لا فا ناک یک یارب اورد کدر ی کک

 نادناخم دنوادخ اریز « تشاد دهاوخ یقاب اررفن هد تفر نوری رفن دص اب

 لاج ةو دیبلطم ارلیئتیب انا اداب تنزو دییلطب ارم دیوکیم نینچ لیثاسا

 ,نادناخرد نا لس وا ادابم دین ام تنزو دیلطب اردنوادخ *دش دهارخ تسین 1

 هک ای ئا دنک شوماخ انا کد شابن لو کو دنازوسب لش هتخورفا فسوی ۷

 و اكوا × دیزادنایم نبمزب ارلادعو اشم ل تی اا ۸

 دیاد ترا فا ا زورو اشا لد ا و دیرقآ اررابجو

 ایارخ نا دا مس هوه تشکر نزمز یوررب اراپ ما نناوخ اراب ار رد ی او

 هکینانازا ناشیا ۳ دزاو هو اب یادش کم اشفن ا

 هک ی ازا < كنر کھا رھا ف ۱ کن راد ترفن دننکیم کح هکحرد

 ار یاهکنسزا ار اههناخ دیتفرک ناتبازا مدنک 5 یایادهو . دید لا ماتم

 در سرغ داد ئاپاتسکاتو کش دیه اونم نکاس رد ام ما دون دیهاوخ انی

 تا رایسب هک منادیم ار کز هر رو دبع دیشون دیهاوخنا نا[ یا لو دوغ

 ارناریقخو دیرکیم هوشرو دیروأی كنب ارنالداع اریز دشابیم مظع هک اراش ناهانکو



 | و س بید سس

 شوماخ ن هرامزنا ,زنارد دشاب لقاع هکره اذهل  دیزاسیم فرح ناشیا یتحزا هکحرد ۳

e 1دیناپ لنز ات اریدب نو دییلطب اریوکیت * دوب دهاوخ دب نامز هک ریز ٤ 

 یدبزا چ دیئوکیم هکنانچ دوب دهاوخ اش اب اهرکشل ا لاونم نیدبو ٥

  ک داف دیاغ بت هکعرد ارفاصنام دیراد لود از یک بنو دینک شن

 جا ع ا انتخاب نت 9# اهرکشل 0

 اهچوک 4 ةهردو دوب دهاوخ یرک هحون اهوس راهچ ةهرد دیوکیم نبنچ اهرکشل

 ةتخومآ یناوخ هیثرم هک اریناناو مام یارب ارناحالفو تنڪ دنهارخ یاو یاو

 دوب دهاوخ یرک هحون اهناتسکات هه ردو + دناوخ دنهاوخ یرک هحون یارب دنالش ۷

 یتاتشم هک اشرب یاو ۷ درک مهاوخ روبع وت نابمرد نم هک دیوکیم دنوآدخ اریز ۸

 × ئانشور هنو یکیرات هدوب دهاوخ هچ اش یارب دنوآدخ زور ه دیشابیم دنوآدخ زور

 نش لخاد هناخم هکبنک ای دروخرب ودب یبرخو دنک رارف یریشزا هکیسک لثم ٩

 دهاوخن یکیرات دنوآدخ زور ابا *دزکب اروا یرامو دهنب راویدرب اردوخ تسد ۲۰
 یاهدیعزا نم + دشابن یدنشخرد چ نا اا هکبظرلغ تاظو :یانشور هنو دوب ۲۱

 + درک مون مانسا اراش ستم یه ( رطع)و مراد تهارکو تیر اش
 لوی ارنا دیارذکب نم یارب | دوج یدرا یایادهو ینتخوس یاهینابرق هجرکاو ۲

 كنها ٭ تشاد مهاوخن روظنم اراش یاهیراورپ یتمالس حابذو درک ماوخخ ۲

 × درک مهاونن شوک ارت یاهطبرب ةمغن اریز نک رود نم زا اردوخ یاهدورس
 لیئارسا نادناخ یا × دوشب یراج ییاد رهن دننام ثلادعو بآ لث فاصناو

 هکاب ین +دیدینارذک نابایرد لاس لهج تدم نم یارب ایادهو اپینابرق ایغ ایآ حب

 نتشیوخ هتهجب هک اردوخ نایادخ بکوکو او ضا لاو دوخ موکلم ةميخ
 ایریا ایک یادخ وا مان e م رویا

 ۰ نی

 هظحالمو e دندمآ 9 ۳" ۱ ا ۳



 ۳ ۹ ر
CEES1۹0 مومن  

 ےک دی ر ےس.

 كلام نیازا اما ەاەو رق ان طسلف تج و د :ورب ك وزب تاج هب انا زاو دیئاغن

 دینکیم رود ارالب زور هک اش +رتکرزب اش دودحزا نا با دز ی ارتوکین ۴

0 

2 

۷ 

۸ 

1 

۳ 
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 زارد اهرتسب ربو دیباوخم جاع یاهتخترب هک + دیروایم کليدرت ارلظ دنسمو

 طبرب ةمغن اب هک *دیروم اهریظح نایمزا اراههلاسوکو هلکزا اراهنبو دیوشیم

 اربارشو +دینکیم عارتخا دوخ یارب دواد لثم اریقیسوم تالاو :یئارتیم
 تبيصم ةه ا ا نیهدن تایرطع نیرتب ارنتشیوخو دیش ونیم اههساکزا

 تفر دنهاوخ یریساهب لّوا ناریسا اب نالا ناشیا نیربانب ٭ دیوشیم نک فسوی

 مق دوخ تاذب هوهب دنوادخ +× دش دهاوخ رود ناکدننک ضع یادصو

 ۳ ا نم EN هد ومرف اهرکشل یادخ هوهیو هدروخ

 ماوخ میلست تسا نارد هچره اب اررہش سپ تسا هورکم نم دزن شیاهرصقو

 روم چ درم ناشیا دنشاب ننام یقاب رہش كيردرفن هد رکاو »< دوم

 دنرب نوریب هناخزا ارابناوختسا ات دنرادرب کک سرقت

 وا ع تنه وت دن هعکید ابا تنک د دعای اج جوار کک
 دیابن هوهی مان اریز شاپ کام ےک ها رک نر ین کد فا تام

 كجرك هناخو ایام كرزب هناخو دیامرفیم ما دنوآدخ كنيا اریز *دوش رکذ

 دننکیم رایش ناواک اب ارنآ ای دنودیم هرفکرب نابسا ایا *دوشیم فلت اهفاکشب
 زیجان هبو + دیاهتخاس لڈبم نبتنسفا هبارتلادع "رنو لظنحم ارفاصنا اش هک اریز
 ریز + مدرن ادپ دوخ یارب اهخاع شیوخ تین بابا دیو بم تامل

 یا اش دضب نم لیئارسا نادناخ یا كنيا دیوکیم اهرکشل یادخ هوهی

 درزا دمار ت کر ات تاج لخدمزا اراش هک مازیکنامرب

۱ 
 کس

aتیپ مجم هوهی  

 و تو داش نیاز اصرار بتا تاک وک کوب



 ۸ یبن"سوماع بلاتک ۳۳۹
 -ق ۰

 دنوادخ کكنباو تخاس رادرمن نینچ نچ هرهب دنوادخ +« دش دهاوخن تنک
 ءَ ت سم

 سپ » دینازوس ارنیمزو دیعلب اربیظع جم سپ دکب ہک ا هک دناوخ ارشا هوهب
 م

 كچوک کنوچ دزیخرب هنوکچ بوئعی ه تسیازاب نیازآ هی دن و اد یا متنک

 ۰ ۰ ور ےس ۱

 د لش دهآ زین نیا تنک هره دنوادخ و دش نامیشپ نیازا دنوادخو هاچ تسا 1

 رد یلوفاشو دوب هداتسیا ییاق راویدرپ دنوادخ هک تخته رادون ندچ نیو ۷

 دنو ادخ « یلوقاش متنک ینیبیم هچ سوماع یا تفک ام دنوآدخو »< 3 وب شنسد ۸

 ناشیازا رکیدرابو مراذکیم لیئاسا دوخ موق نایمرد للوقاش نم كنيا دومرف

 دهاوخ بارخ لیئارسا یاهسدتمو ناریو قحا دنلب یاهناکبو ٭ تشذک, ماوخن رد

 لبتتینهاکیایصماو + تساخرب مهاوخ ریش اب ماعبری نادناخ دضبو دش
 وترب لیا رسا نادناخ نایمرد سوماع تنک هداتسرف لارا هاشداپ ماعبری دزن

 دیوکیم نینچ سوماع اریز * دش دناوتن لمحت اروا نانخس نیمزو دزیکنایم هنتف

 + تفر دهاوخ یریساهب هتبلا دوخ نیمز زا لیئارساو درم دهاوخ ریشم ماعیرب

 روت نان اینا ردو نکرارف ادوهب نیمزبو ورب یار یا تفک سوماعەب ایصناو

 سد نا هکنوچ انم تّوبن رڪيد راب لیئتیب رد اما د نک تّرب اتا ردو

 مسه "یبن هن نم کا باوجرد سوماع +دشابیم تنطلس هناخو هاشداپ

 بتعزا ام دنوادخو + مدیچم اریّزب یاهریجناو مدوب نابهمر هکلب بن مسپ هنو

 سپ »اف تّوبن لیثاسا نم موقربو ورب تنک ام دنوآدخو .تفرک نادنتسوک

 نادناخ دضبو نکم تّوبن لیئارسا دضب یئوکیم وت ونشب اردنوآدخ مالک لاح

 دش دهاوخ انز بکترمرېشرد وت نز دیوکیم نېنج دنوآدخ اذ + ایم کت قا

 وتو دش دهاوخ میسقن ناسیرهب تنیمزو داتفا دهاوخر يششب تنارتخدو نارسپ و
 ٭ تفر دهاوخ یریساهب هتبلا دوخ نېمززا لیئارساو درم ییاوخ سجن نیمزرد : NSS NESS اخ

 ع پاب

 یا تنکو اههویمزا رپ یدبس كلنیاو تخ اس رادوفن نبنچ نہ هوهب دنوادخ

 بتا تک نب دنوآدخو هویمزآ (ک دیس هک مداد باوج نم « ییببیم هچ شوماع

 . هوهب دنوادخ +× تشذک ماوخنرد رکید ناشیازاو تسا تيسر لیئارسا نم موقرب



 SY بش مایا ٹاک

 رایسب یاهشالو دش دهاوخ لدبم هلولو هب لکیه یاه دورش ور ارد هک .دیوکیم

 دیدار هک اش یا + تخادنا 5 لور اک ال رم ارام دون ها

 E بدی ونشب و ایم لب ارن ریت

 EÊ * ما و هی هتخاس هر تو 1

E ۷هدروخ مق بونعب لالجب دنوآدخ × هشورفب ارم  

 ۰ یه

 و

 نیمز بیس یاب ایا × درک مارن شومارف زکر ارن اشیا لامعازا مادکچیه هک تس
 دنا دها غرب رب لئم شماتو تفرک دنهاوخن مام شن دنانکاس ةهو لوس

 دیوکیم هوهی دنوادخو + تسشن دهاوخن ورفو درک دهان نايس مصم لب لغمو

 ۸ماوخ كيرات نشور زور رد ارنیمزو درب ماوخ ورف رغ تمقورد ارباتفا زورنا رد هک
 تح ماوخ ادبی اه ارامش و ڳو ا یاهدیعو × دوم

 ارشرخاو هناکی رسپ مام لثم ارن 1 او دروآ ماوخ رب یک, مس رهربو سالپ رکر ره رب و

 Cea TE ا تاد علیا × دینادرک م اوخ یی ژور دتنام

 و کندی لب بو ته هن 3 زا قدی و

De۳0 0 یا چ تفأی ا 1۳۳ ا  

 کک هدروخ مسق تیام هاکب هکینانا +× درک دنهاوخ فعض یتشنزا ناناوجو

 رکید رابو داتفا دنهاوخ مرو مش "عبشارش تقیرطب و مت یانخ تایع ناد یآ

 چ تساخ رب دنها ریش

1«( 

ETEیکی زا شویم شک ید  

 یرارفو تشک ماوخریثمنب ارن :اشیا ناکدنام یقابو زا-دنبب مجرم مه مسرب ازا راهاو دزرلب

 دنور ورف هیواهب رکا + تسر دهاوخن ن اشیازا نام یقابو تف رک .دهاوخت ناشیازا
 ورفاجاا ارناشیا دنباف دومص نا یاب رکاو تسفک دهاوخ اتارا | ارناشیا نم تسد

 تفرک ماوخ انا هدرک شیت ارن :اشیا دنوش ناپپ مر ةلقب رکاو + درو مارح

 هک دومرف ماوخ مما اررام اجتارد دیا ین نه ارد شیوخ ایرد رعقرد نم رل نم رع خاک



  IFAبن نموماع باتک ٩

 دودرف ماوخ ما اجتارد ار ریشمش دنور یریساهب دوخ نانشد شپپ رکاو × دزکبارناشیا 6
 شکي یارب هنو تشاد ماوخ یدب یارب ناشیارب اورد یک ارناشیا | ۳

 شنانکاس ۾ ت ددرکیم هتخادک ن 17 دنکیم سم ارنبمز AY دنوادخ 0

 یاههفرغ هک نآ دءدنیشنیم ورف رصم لین دننامو دیابرب رهن لثم شماقو دنریکیم مام 7

 ارایرد یاهباو دهنیم داینب نبمزرب اردوخ یاهقاطو دنکیم انب ناسارد اردوخ

 IT ATT O مان دزیریم نبمز یورب اراهنا هدادرد ادن ۷

 یر ار لارا ایا «دیتسین نایشبح نار لیم نم عارب اش ایا لیئارسا ی
 هوهب دنوادخ نامشچ كنيا ٭ مدروأینرب ریق وارا راو روتفکرا ارناینیطسلفو رصم ۸

 دنوادخ نکیل تخاس مماوخ كاله نېمز یورزا انا نهو دشابیم راکهاک تکلمرب
 هدیبرفرما نم كلی اریز *تخاس ماوخن كالم لكل اب رومی نادناخ هک دیوکیم ٩
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 كرزبرهش یونینهبو زیخرب * تفک نش لزان یاتمآ نب سنویرب دنوآدخ مالکو

 سنوپ اما وا هنارب نم روضح ناشيا ترارش هکاریز نک ادن ناربو ورب

 هک ت فا تشک نما دورف افاب هبو دک رارف شیشه دنوآدخ روضحزا ات تساخرب
 دنوآدخ روضحزا ناشبا هاره ات دش راوس هداد ارشاهبازک سپ دوب شیشزنمزاع
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 یارب li دننر ایردب دوب یتشکر د هک اربایساو دندوم هثاختسا دوخ یادخ دزن

 ینکنس باوخو دش زارد تش ورف یتشک نوردنارد سنوی اما دنزاس كبس دوخ
 دش هچ أرن نخ هک یا تنک اریو نما وا دزن یتشک یادخانو ٭ دوہر رد اروا
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 هک داد باوج ارناشیا وا * یتسه موق هچزاو تسا E ۹۹ ام زاو

 مش بیم ن ناسرن تسا كیرفا قا ریکشخو اي ورک هک ن ایسا یادخ هوهب زاو متسه یناربع نم
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 وا *دوزفا یه طالنرد ارد اس ا یار ایرد ات منک هچوت اب دنتنک

 اریز دش دهاوخ نکاس اش یارب اردو دیزادنیب ابردب هتشادرب ارم تفک ناشیاب
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 اوت هچره دنوادخ یا ون اریز راذکم امرب ارهاکیب نوخو عوشن كاله صخش
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 دوخ یتترد تفکو + دون اعد دوخ یادخ هوهب دزن یهام کشزا سئویو
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 ه دون هطاحا ارم اهلیسو یتخادنا اهایرد لدرد ینرب ارم کاریز  یدبنش

 مدش هنخادنا وت منچ شیزا مک نمو + تشذک نمرب وت یاهجومو ایازجخ
 ۱ ها نام ات ایا ب دید ماوخ زاب ارت سدق لکیه نکیل

 یاهدنبب نیمزو مفر وړ !موت ناینیهب هویت هر ارد فلعو «تفرک

 سس زار ناجا ارم تابح مادخ ۰ د یا یت عام تفکر کارم نبات دوخ

 وت دزن نم یاعدو « «مدروآ دای اردنوادخ دش باتیب موردنار د م وام نوچ

 ا یابناسحا هد ا چ وراد لیک ااا کیان اهم کیو دا لک یھب
 اودا رذک ماوخ ینبر وت یاربرکشت زاو را نم اا دنیانیم كلرت
 دومرف رما اریهام دنوآدخ سپ +تسا دنوآدخ ن رازا تاجن هدوغ مه هاوخ افو
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 TEE زیخرب *تنک نش لزان شویرب مود ر راب دنوآدخ دخ مالک سپ

 سوپ + هاکنا + نک ادن ناشیاب تفک ماوخ وتب نم هکا 3 ناو ورب كرزب

 هک دوب كرزب رایسب راهش یونینو تفر یونی هب دنوآدخ نامرف بپسحرب هتساخرب
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 ندرک ادنب دش رهش لخاد زورکی تفاسب سنویو * تشاد زور هس تفاسم
 نامدربو +دش دهاوخ نوکنرس یونین زور لهچزا دعب تفکو دون عورش

 × دندیشوپ سالب كچوک ات كرزبزا هدرک ادن ارهزورو دندروآ نايا ادب یونین
 اردوخ هتساخرب دوخ یسرکزآ تفای عالطارما نيازا یونین هاشداپ نوچو 1
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 نیشوپ سالپب ماهبو نامدرمو * دنشونن باو دنرجنو ر یزیچ نادنفسوکو

 تسدرد هکیلظزاو دوخ دب هارزا سکر هو دنیاف هئاغتسا تدشب ادخ دزنو
 دوش ناییشپ هنشکرب ادخ دیاش هک دات تک اچ لاک تشکز ابا تس

 اناشیا لاعا ادخ نوچ سپ + موشن كاله ات دیان عوجر دوخ مثخ تدحزاو
 ناشیاب هکد وب هتنک هکیالبزا ادخ ءاکنا دندوم تنکزاب دوخ تشز هارزا هک دید

 + دروان لب ارناو دیدزک ن اہشپ دناسرب

 مراهچ باب

 دنوآدخ درو + دش هنخورفا شظیغو دما دنسپان تیاغب ارش وب رما نیا ما
 دوخ تیالورد کا دوبن نم نخ نيا ابآ دنوآدخ یا ا وک اعد

 یادخ وت هک مسنادبم اریز مدون تردابم شیب ندرکر ارفب بیس نیازاو مدوب
 سپ ٭ یوشیم نامیشپ البزاو یتسه ناسحا ریثکو بضغریدو محرو مرڪ

 رتهب نم یارب ندنام تنززا ندرم هاریز رکب نمزا ارناج دنوادخ یا لاح
Eنون و را ع یر كا کا تتس ان  

 هنخاس دوخ یارب ینبهیاس اجنآ ردو تسدن رهش قرش فرطب هتف نوری رهشزا
 نوک ادخ هوهیو * دش دهاوخ عفاو هچ رپشرب دنیپ ات تسشن شا هیات

 شیاسآ شنزحزا ار وا تنکفا هیاس یو رسرب ان داد ون سوی یالاب ازناو دینابور

 د زور یادرفرد اما ۲ دش نامداش تیاهنیپ و دکزا ناو دهد ۷

 تا نیو ارودک هک درکادپ یو ای ۸

 یازب هک اک کبدی دات یک و سرد باتفاف بارد مرک قرش داب ادخ



 ین اک ۳۹

 *تسا رتهب نم یارب ندنام هنززا ندرم تنکو دری هک دون تلئس دوخ
 تنفکوا یوش كاببضغ ر کک هک تسا باوص ابا داد باوج سنوپهب ادخ

 بکر کارا ارتا لاج تک. دنوآدخ * موش كانبضغ كرپ ات هك تسا باوص

 دوجوب بش كيرد هک یدادن و ارناو یدینکن تحز نا یارب هک تخوسب

 دزوسن كرزب رهش یونین ةه نم لد ایاو + دیدرک عیاض بش كي ردو دنا

 پچو تسار نارد هک دنشابیم سکرازه تسییو دصزا رتشیب نارد هک
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 لّوا باب
 ادوتب ناهاشداپ ایقزحو زاساو ماتوي مایارد | اک هک دنوآدخ دخ مالک

 یاو ا و“ دید ملشرواو فات ةرابرد ارناو دش لزان

 لکیه ن نو و دهی 1 ر دنوادخو دیهدب شوک نشا نارد هجرهو نیمز

 لوزنو دام نوری دوخ ناکمزا دنوآدخ كنبا اریز *دشاب دهاش اشرب شسدف

 یشنم اهیداوو دوشیم هنخادک وا ریز اوکو دمار نیمز دنلب یاهناکیرب هدون
 رس ی

 ببسب هه نیا + + دوش هلخر بمیشنب هک با لثمو شتا شپ موم لثم ددرکیم
 ا ڭى ب وقحب نایصع « تسا لیارسا نادناخ هاکو بوتعی نایصع

 كنس ءدوتب شاپ سپ × دشابیف ملشروا ایا تشیچ اکو دنلب یاهناکمو شیت

 شدی هر هدب شی اهکتسو تخاس ماوخ لدم اهم ندو سرغ نگو اص

 شاب شیاهدزم ههو دروخ نا نش نیشارت یاهتب هو × دون ماوخ یفشکنم

 ی Ng ليام ههو ی و

 اهشرمرتش دننامو 5 ماب الان 3 تفر مو هار نابرعو هنهربو

 ادوهیهب هکنوچ تسین ریذپ جالع یو یاهتحارج هکاریز + دوم ماوخ یرکهحون
 ربخ تجرد . *تسا نیدرک لخاد ملشرواب ینعی نم موق یاهزاوردبو دیسر

 یا × مدیناطاخ اوج رابغرد هرفع ًةناخرد « دیئام هک کرهو دین اسرم

 لصیا ثسیب مام «دیاين نوریب نانأاص ةنكاس هرذکب تش لجو نایرعریفاش ةنکاس
 هکن وچ دنکیم هز درد ینوکین ةه تورم ةنکاس کاریز  درکیم اشزا ارشتاکم

 اطتسا«سشک ال هک اس یا هه تراش ثما دورف ملشروا هز ورتي دنوآدخ بناجزا الب
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 لیارسا نایصع هکنوچ دوب نویهص رتخد هانک یادتیا وا هدنبب هبازعب ارور دنت

 یاههناخ هداد هات تست ترم هب همان قالط نیربانب +تسا نش تفای وترد

 هشیرم م ةکاس یا ٩ دوب دها مت اوخ لیئارس ۱ ناهاشداپ یارب لر ةمشچ بیذکا

ae ۱تان دهارخ سس تاسف ۱ لالج مک ماوخ وترب  

 اردوخ رس رک « شارتب اردوخ یومو زاس رک ا نادنزرف یارب ارنتشیوخ
 × دناهتفر یریسا هب وت دزن زا ناشی اکو ویک دیک کل ام

 مود تاب

 ه دنوشیم ترارش بکترمو دنیانبم رییدن ارظ دوخ یاهرتسرب هکیننارب یاو
 اهتز ریپ دتمسا ا توقرد هکنوچ دنر وايم اج ارت زا جص یانشور رد

 ورم و تنیس اا زین ههناخ ریون .دنیانیم بص | راهناو دنزرویم علح
 نم ناه دیوکیم نینچ دنوادخ نیربانب 4« دنیانیم ماظ ش شناریمو صختو شاهناخو

 دا توس  دیناوت نازا اردوخ ندرک کاش ریدت اریئالب هلیبق نیارب

 لثم اشرب توارد ٭ تسادب نامز ناهز نآ هکاریز دیمارخ دیهاوخن 2

 ۰ ماتش كاله لكلاب تفک دنهاوخو دناوخ دنهاوخ كانزوس ٌئرمو دز دنهاوخ

 ارم یاهنیمزو دنکیم رود نم زا زنا هنوکچ «تسا هداد نارکیدب ارم ا

 تعاجرد هعرقب ارناسیر هک دوب دها خش ےک یب یارب نیرب انب ٭ دیانیم سقت نادنرب

 لد توبن اب bk کا تک ترین کیک ہک ترین اشیا دکل وادخ = 1

 لا و ادخ ا حور ابا یتسه لع هک یا «٩ دیه اش روا شاوبر ۷

cre ۰ 

 ۱ CC Slee مالک ای دا وا للعا ا كش رصاق

 ا د دناهتساخرب ۰ گا IE دكا تلاع

 نانزو »دینکیم دنادرک یر كنج ور كنج زاو دنرذکیم نانیمطاهب هکینانا تخرزا ارادر

 دأب ات ناشیا لافطازا ارم تنیزو دیکیم نوریب ناشیا بوغرم یاههناخزا ارم موق

 و هک دا تم و کا کام

 لاس غوردو تلاطبب یکرکآ * تخاس دهاوخ كاله تضع تکالهب ارایش

 2 مهاوخ تشویق هو ا اود ون یارب نم هک دیرک < هنابذ اکو ا



 TAY ا اک

N 1ماوخ عج ارت لها ی ما هتبلا نم بوقعی یا ا  

 ماوخ تم نی صد درو ما ا هیثب و دوک

 زاو هدومن هنخر ناشیا ۳ نما ناشیا یور شپ 9 دز دنهاوخ

 دنوآدخو ناشیا یور شیپ ناشیا ءاشداپو دناهتفر نوریب نازا هدرکر وبع هزاورد

 * تسا هتفر شیپ ناشیارسرب

 موس باب
 شا شبا وب لیا ناسا نارواد یاو بوقعب یاسر یا منکو

 ارتسوپو دنشابیم لیام یدیربو دنراد ترثن ینوکینزا هکینانآ × دینادب ارفاصنا هک

 درو روت تشوک هکیناسکو » دنکیم ناشبا یاهناوختمازا ارتشوکو مدرم نتزا
 ای رک اراپنا هدرک دروخ ازن اشیا یاهناوختساو دننکیم ن اشیا نزار ااا شب و

 دو دنهاوخ هئاغتسا دنوادخ دزن هاکنا + دنزبریم لیناپرد تشرک لشو كيدرد

 دیناشوپ دهاوخ ناشبازا نابزارد اردوخ یور هکلب دون دهاوخن تباجا ارناشیاو
 هارک ارم موق هکیئاینا رابرد دنوادخ بدنادش تشز لاعا بکترم هکنوچ

 ناهدب یزیچ یکرکاو دننکیم ادن ا دنزکیم دوخ یاهنادند هبو دنکیم
 بش اش یارب ةا را + دیوکیم نبنچ دننیبیم كنج كرادت وا اب دراذکن ناشیا

 باتقا «دیئاتن یریکلاف هکدوب دهاوخ امش یارب تلظو دین ایژر هک دوب دهاوخ
 لڅ ناییارو +دش دهاوخ كيران ناشیارب زورو درک دهاوخ بورغ ءایینارب

RG,اج زا هکنوچ دین اشوپ دنهاوخ اردوخ یاهبل ناشیا عیمج تش  

 قاناوتو فاصنا زاو دنوادخ حور تّوفز | نم نکیلو *دوب دهاوخن 3 ادخ
 یر ها »۶ مد ربخ شهاکزا ارلیئارس او وا نایصعزا اربوقعب ات ماهنش ولم

 فاصنا زا هک اش دیونشب ارن یا لیئارس ۱ نادناخ نارواد یاو بوقعی نادناخ

 3 نون ارنویهیصو + دیزاسیم فرخ اربتسار ماتو دیراد ترفن

 یارب ناغیا نانهاکو دیانیم یرواف هوشر یارب نا یاسور + كاییم ان
 هدر 3 راد درو تکی لاف نر یارب اشیا اینو تا هر

 رم ۲ دیس دوخت اپ الب سپ تتسین E نایمرد دنوآدخ ابا درک

*85 
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 4 یبن هاکیم باتک ۱۳۹۸
 نیس تب سس

a 22هناخ هوکو كنس یاههد وتب ملشرواو كش دهاوخ ایش هعرزم لس مش  

 ٭ دیدرک دهاوخ لدبم لکنج یاهیدنلبب

 مراهچ باب

 اهلت قوفربو دش دهاوخ تباث اههوک ةلقرب ع هناخ ہوکر خا مابا دو

 تیزع رایسب یاهتماو × دش دنهاوخ ناور نارب ابموقو دیدرک دهاوخ هتشارفارب
 ۱ و و دنوآدخ ها

 ۳ یرواد ۴ 0 نایمرد واو  دش دهاوخ رداص ملشروازا دنوآدخ

 اردوخ یاهریشش ناشیاو درک دهاوخ هییلت رود یاج زا ارمیظع یاهتماو دوم

 ا ما فک دجاج اکر یارب ارش یاهمزتو نما یک یارب

 رزو ی سکرهو هضم با د راو یو

 9 واب ۱۳۵ MRE د تسا هدوم اک

 کو وا درب و ی ا ا اما

 3 ا ا 2 ي ارن اکدش رودو و 6 «دروآ ۹

 رتخد RRS دیسر ی و نوش رک ۳ هلک

 ت ے ےص ف ے

 ایاو تسین یهاشداپ وترد ایا یروایمرب دایرف ارچ نالا × دما دهاوخ ملشروا
 رتخد یا + تسا هتفرک دیازیم هکینز لثم اوت درد هک تسا نش دو ااو وشام

 نوریب رهش زا نالا هکاریز اف لمح عضو نینک هز درد دیازیم هکینز لثم نویهص

 اعنا ردو تفای یهاوخ یئاهر اجنارد هتفر لیاببو تسشن یهاوخ ارح رد هتفر

 عج وترب رایسب یاهیتما ناو × داد دهاوخ ییاهر تنانشد تسدزا ارت دنوآدخ

 اما + تسیرکن دهاوخ وارب ام نانچو دش دهاوخ سجن نویهص هک دنبوکیم تش
 اههفاب لغم ارن اشیا هک ایز دنمیفیم اروا تروشمو دننادیف اردنوآدخ تاریبدت ناشیا



o 

 Ii اک ایفا یک

 خاش هک ریز ن لایاپو زیخرب نویهص رتخد یا * تس | هدرک عج هگنیرخرد

 1 یهاوخ اررایسب یاهموقو دومن هاوخ خرب ارت یاسو تخاس ماوخ نهآ ارت
 فقو نیمز ئام دنوادخ یازب ارن اشیا تلودو ۹ یارب ارناشیا لصاحو

 × دون یهاوخ
 ما

 امرکتس ام دضب ناشیا دش یهاوخ عج اهجوفرد نالا جاوفا رتخد یا
 محک تی یا وتو + دز دنهاوخ لئیارسا رواد راسخررب اصع اب هدناهتسب

 دهاوخ نوربب یک نم یارب وتزا یتسه كچوکآ ادوهب یاههرازه رد هچرکا هتارفا

 لزا م اازاو مدفزا وا یاهعولطو دون دهاوخ ینارکح لیئارسا نم موقرب کد نا

 بو دوم دهاوخ میلست دیازب هلماح نز هکینامز ات ارناشبا نیربانب * تسا هدوب
 د ردو داتسیا دهاوخ واو + تشک دنهاوخ خلیارشا دلی

 دینارچ دهاوخ (اردوخ لک ) سیو یادخ هوهب مس یایربک ردو دنوآدخ
SA,دماوخ هلرزب نيمز یاصقا ات نا وا هکاربز دش دنهاوخ  

 یاهرصقرب لش لخاد ام نیمزب روشا KE ه دوب دهاوخ یتمالس واو × لش

 * تشاد مهاوخ اپرب وا لباقب و تشهو نابش تنه هانا دچ مدق ام

 واو دون دنهاوخ ینارکح ریش اب اردورف نیمز یاهلخدمو سن نیمز ناشیاو

 لاعاب ارام دودح چ لخاد ام نیمزب هکیماکیه داد دهاوخ. ناهر نوشا زا ازم
 دهاوخ دنوآدخ بناج زا نبش لثم رایسب یاهموق نایمرد بوقعی قبو م دک

 ر ا چیک a ناسا های, هک قیام اجب کا دوب

 د ریش لثم رایسب یاهموق طسو ردو اهتما نایمرد بوتعی ةیتبو ٭ دیاتیف

 نوچ هک دوب دنهاوخ نادنفسوک یاههلک نایمرد نایژ ریش دنت امو لکنج ناروناج
 دنلب تنامصخرب وت تسدو *دشابین نناهرو ذر ديمو دنکیم لایاپ دیانیم روبع
 کد کم دنا و + دیدرک دنهاوخ عطقنم تنانشد عیچو دش دهاوخ

 یاهرهشو + دون مهاوخ مودعم ارت باههبازعو عطقنم تنایم زا ارت نابسا وریت

 تسدزا اریرکوداجو * تخاس ماوخ مدهنم ارتباههعلق مه هدون بارخ ارت تیالو

 هبئارت یاهو +دنوشن تفای وترد رکید ناربکلاف هک دون ماوخ فلت وت



 ۰ ےک

 سس

o.ا هاکیم باتک  

 نجس دوخ تسد تعنصب رکید ر اج چا مهاوخ دوبأن ت تن ایمزا ارت یاهلاذتو

 منخ ابو رب تخاس ماوخ مدهنم ارت ۳۳۹ اب زا ۱ ارگیاهم نیشاو × یان 1

 × دینک مهاوخ ماقتنا دنونشیف هکیتاهتما زا بضغو

 مش باب

 ارت زا ارت زاوا اهن اف همصاخم ایهوک دزنو زیخرب هدیونشب دیوکیم دنوآدخ ههنا
 ء نیمز "ینادواج یاهساسا یاو دیونشب اردنوآدخ ةمصاخع اههوک یا ٭دنونشب

 × درک دهاوخ هکاحم لیئارسا ابو تسیا همصاخم دوخ موق اب اردنوآدخ اریز

 + كب تداهش نم دضب «ماهنخاس هتسخ ارت زیچ هچبو ماهدرک هچ وتب نم موق یا

 نوراهو یسومو مداد هیدف دن هناخ زا ارتو مدروآرب رصم نیز زا ارت کاریز
 باوم هاشداپ قالاب کا رهن نم موق یا و ناو | وت یور شپ | رمو

 مطشزا 5ا داتسرف بنا واک نب م 2 هچناو داد تروشم

SOBER GI۱۱۱  
 ابو یتخوس یاهینابرق اب ایا همان عرکر یلاعتیادخ دزنو مایب دنوآدخ روضح

 اهرازه هد زاو چوق اهرازهزا دنوآدخ يآ * مای یو روضح هلاسکی یاههلاسوک ۷
 ندن خش متیصعم ضوعب تو هدازتسخم ابا هدش دهاوخ ضار نغور رهن

 تسا هدومنرابخا ارت تسا رک کین هجنآ زا درم یا × ھدب ماج ٥ اک یھ ارشیوخ

E EASELS AEEوار یروآ  

 رهشب دنوآدخ دخ زاوآ ٭ نان كولس ینتورف اب شیوخ یادخ روضح ردو یرادب

 ۳ چ ی وتشب ازنآ ننک نوبت اصع هدیانیم كهاشم اروا مسا تاک توا دیک ادن

 نم يآ د دشابیم ن ناریرش ةناخرد نوعلم صقان یانیاو ترارش یاهجک لاح ات

 نادنملود ایز × دش ماوخ یرب تساران :یاکتس ةسیک ابو ترارش یاهازیم اب

 ضح برف ناشناهدرد ناشیا نابزو دنیوکیم عورد شنانکاسو دناّلم مظزا وا

 بارخ هنخاس حورجم كلهم تاحارحب تناهانک_بیسب ارت زین نم سپ * تسا ۳

 دهاوخ تنوردنارد وت ینیرکو دش ییاوخت ریس اما د دروخ یماوخ وت ٭ دوغ 2 اوخ ۶

 0 0 ا ا داوا و ناکشر امادرب ناو نژریو دنا
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 ۱:۱ ۷۰ وین هاویم بانک
 سم سس: و

 ابب ارنوتیز وت هدیورد یهاوخن اما تشک یهاوخ وت × دون ماوخ ملست ریش ی
 بارش اما ارروکنا ریصعو دون یجاوخن نیهدن نغورب ارتتشیوخ اما درشف یهارخ

 هتشاد هاکن باخا نادناخ لاعا عیجو یرمع نیناوق هکاریز + دیشون یهارخن 7

 ماست هیرطب ارشنانکاسو یناریوب ارت ان دیئانیم كراس ناشیا یامروشبو دوشیم

 مته باب

 د هن 5 بک موش ناعرا نيچ ن او اههویم ندرک عج لثم IT کارو

 نم درم × دهون زنا نم ناج هکیرینا ربون هنو دراد كاروخ یارب ةشوخ

 ناشیا مس تسا نیدرک مرجع نایمدا نایمزآ رادرک تسارو نش دوبان ناهجزا

 یارب ناشیا یاهتسد  دنیانیم ديص م ادب کاکی دنراذکیم نیک نوخ یارب

 يا اوب گرزب درمو ی دکیم بلط سیئتر تسا كالاچ ترارش

 راخ لدم ناشیا نیرتوکی + دنفابیم مهب ارنا ن اشیا سپ دیانیم لکت دوخ سفن

 تسب وقح (ژوزراو تنانابساپ زور هرندب تسب راخ ز ٩ نان رادرک تسارو شام

 رب و ر EE ا رب + دوب دهاوخ ناشیا بارطضا ن ۷ ی تا: لیتو او

 چ راد هان دوخ ش م زا اردوخ ناهد ردو ایم تو شیوخ صلاخ تسود

 شیوخ یوسراخ اب سورع ما روا کیم حاضتفا ار ردپ رسپ هک اریز
 یوسب ا  دنشابیم وا ناخ لها صخش نانمشدو دنیایم تموأقم

 تباجا ارم نم یالخو مکیم راظتا دوخ تاج یادخ یاربو مارکت دنوآدخ

 تساخرب مهأوخ متنی هچرکآ اریز اهم یداش نمرب نم نشد یا »دوم دهاوخ

 لص تان دخ بضغ نی < E رد ت

 × دوم ماوخ هنهاشم اروا 2 1 طه نوربب ا 1

 یادخ هب RCA ا دهأ اوخ اروا تلاخو دید دهاوخ ار دا نشد

 ی لاعاپ ا جوک لک ل ثم نالا واو تسیرکت دهاوخ ورب غاشچ تم

 تعدد تیاهراوید ندوف اب زوررد د سل
 زورنارد دار رود



VSS ۱۳۲ 

 ۳ هرکزاو ایرد ات ایردز زاو (تارف) رهنات رصم زاو رصم یاهرهش زاو روشآز زا

 دهارخ ناریو ناشلاا جت ةي EY ا دنهاوخ وت دزن ۲۳

 هکاردوخ ترا ریم نادنفسیکو نک .ینابش شیوخ یاصمب اردوخ موق + دش ۱4,

 ناشابرد قیاس مایا لئم ناشیا هدنشابیم نکاس یناهنت لمرک نایمردو لکنجرد
 مهاوخ ناشن واب بی یاه |52 یالبا نوری رصمرا کیا ل × دنرچم داعلجو 0

 تسدو دش دنهاوخ لب شیوخ نان اوت ییام زا دننیب ارتیا نوچ اهتما *داد 1

 اركاخ رام لم *دش دهاوخ رک ناشیا یاهشوکو تشاذک دنهاوخ ناهدرب ۷

 دنهاوخ نوریب هزرل اب دوخ یاهخاروس زا نیمز تارشح دننامو دیسیل و

AMAتک اا رع وترا دمآ دنهاوخ فوخ اب ابو وتو  

 هدرذکیم رد شیوخ ثار ةیقب ریصقن زاو اب ارنایصع هک ون لثم یئادخ

 عوجر زاب وا +درادیم تسود ارتجر اربز درادیف هاکن دبأب ات اردوخ مشخ وا ٩
 ناهاک عیج وتو درک دهاوخ لاعاپ ارام نایصعو دوغ دهاوخ تجر امرب هدرک

 مبهاربا یارب ارتفارزو بوقعی یارب ارتناما × تخادنا یهاوخ ایرد یاقمب ارناشیا ۲,
 + یدروخ س ام ناردپ یارب فلس مایارد هکنانچ هاو یهاوخ اجب
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 زر
 زویغ یادخ هوهب + شون موحات یابور بانک «یونین ةرابرد یو ۱

 دنوآدخ هتسا بضغ بحاصو هنر مافتا 'دنوادخ «تسا ننرک ماقتناو

 × درادیم رک دوخ ناصخ یاربو رم ماقتنا نوح راهور

 هار «دراذکین ازسیب زکره ارهاکو تسا توفلا مظعو بضغ ريد "دنوآدخ ۴
 باتع ارایرد +دشابیم وا یاکاخ اهرباو تسا نافوطو داب دترد دنوآدخ ۽

 دنوشیم نیهاک لگو ناشاب هدزاسیم كشخ اراهرهن عیجو دناکشنعم ارتاو دکیم
 ناهجو دنوشیم هتخادک اهلتو لزازتم وازا اههوک  ددرکیم هدرمژپ ن را کو 9

 5 کو و شپ + شناکاس عیجو نوکسم عرو ددرکیم كّرش یو روضحزا 7

 هغر نا ادم یا بصع هتتناخرب اوج هک وا بضغ تندح ردو داتسیا دناوت

 72 دخ + ددرکیم دروخ وازا اهضکو دوشبم ۷
 ارش بنا لکااب ی لیسبوت ه تسلیم در رو
 دیو کب یک مادک × دوغ دهاوخ بقاعت اروا نانشد یکیرانو تخاس 4

 + دش دهارخن اب رد رک هعفد تبیصمو درک دهاوخ ك كاله ةعفد وا دوم دیناوت

 هک نوچ نکیل دنوشب تسم ناراسکیم دننامو تې ې اهراخ لثم هچرکا اریز

 های دنوآدخ دضبهک ل امیلب ریشم + دش دنهاوخ هلخوس لکلاب كشخ ١١

 لاس تّوقرد نانیا هچرکا دیوکیم نج دنوآدخ ه تسا نما نوریب وتزا ۲

 لیلذ ارت هجرکاو تشذک دنهاوخ رد نش عطقنم نکیل دنشاب رایسب زین هرامشردو

 ماوخ ون ندرکزا اروا خوب نالاو *دومن ماوخن لبلذ ارترکیدراب نکیل متخاس ۳

 ۰ ی

 ص



 E E ہا
 ۳ ی م جوان بناتا ۱

 هک تسا هدومرفرما وت ةرابرد دنوادخو ر« تنیس مه اوخ ارت یاهدنبو تسکش 5 ے~

 هتخهر مانصاو كیشارت یاهیتب تنایادخ هن اخزاو دوب دهاوخن وت مانب اد خاکی وراپ

 اههوکرب كنيا +دش راوخ اریز تخاس مهاوخ ارت ربقو دوم مماوخ عطقنم اروش

 د اک اردوخ یاهدیع ادوهب یا هدنکیم ادن اریتمالس هک رثبم یاهیاپ

 عطقنم لکلاب هکلب تشذک دهاوخن وتزا رکید راب لاعیلب درم کاریز نکافو اردوخ
 × دش دها وخ

 مرد باب

 رک ان ینابدید ارهار یک ظفح ار راصح هر لباقمرد ننک بارخ ۱

 اربوقعی تمظع دنوآدخ اریز + نک دایز رایسب ارش او اچ نادرک یوق اردوخ ۲

 یاههخاشو دننکیم جارات ارناشیا ناکدنک جاراتو دروایم راب لیئارسا تمظع نم

 زمرقب کنج نادرمو كش خرس وا نارابج رپس + دنیاغیم فلت ارناشیا یاهّوم ۳

  دشابیم کلر اهینو تسا عمال دالوفزا وا یھت زوررد اههبارعو سبلم

 لثم انآ شپان ۾ نرو رب مع اهوس راهچرد دنناریم یدنتب اههچرکرد اراههبارع 4
 هاررد ن اشیا و دروآبم دایی اردوخ اشتها × دنودیم اقرب دننام تسا ایلعشم °

 + دنزاسیم رضاح ارفینخو دنیایم راصح ناود ناود هدنروخ” شزفل نافر

 هو هنهرب YF کد رکيم هتخادک رصقو تسا هداشک اهر یاههزاورد 

 ۳ اس اههجخاق هان لث شنازیکو دیشیم هدرب ,(شریساه)

 دنکیم رارف شلها ما د وبیم eT دننأام ی هکیزور زا یونییو ۸

 ارنقن *دوشین تفتلم یدحا 0 دیتسیاب دیتسیاب هک (دننزیم ادص هچرکاو) ۹

 عاتم هن وکره ترثکم اروا یاههتخودنا هکاریز دیرباغیب ارالطو دک تراغ

 ۱۳۱ اد سا سام نازیوم لاخ وا ې تشق یاهتنا ارشاهسنن ۰

 ٭ تسا نیرپ هه یاهیور كن رو دشابیم دیدش درد اهرک ةهردو نازرل شیاهونازو

 هچبریثو هدامریشو رن اش نود هڪ تسا اج نایژ ناریش عرمو ناریش هشیب |

 ےک ةهج و دیردیم دوخ یاههچب تجاح یارب رن ریش +دوبن تنناسرتو دندیمارخم ۲

 دیصزا ارشیوخ یاههشبیو راکشا اردوخ یارو درکیم هنخ شاهدام یاهریش

 ارشیاههبارعو يهو دشت نم 0F ا ه ووي نا اا ب 5
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 13: ؟ بن م 5 هلک

 ٩ TT و او دوم نا

 موس باب

 رود نازا تر اغو تسا ولم لتقو غورد زا شمات هک زیر نوخ رهشرب یاو
 چ اههبارع نتسجو نابسا ندیفجو اهخرچ رغرغ یادصو اههناب زات و A × د وشی

 ناحورجم ترثکو دشابیم عمال اهزینو قارب اهریششو دنروآیم موج ناراوس
 ترثکزا +دنتفایم رکیدکی یاهشالرب « تسین اهتنا اراهشالو نالوتقم یناوارفو
 ارلیابقو دوخ یاهانزب اراهتما تسا ج بیخاص هک رظنم نشوخ شنا اد

 مه وت دضب نم دیوکیم تویابص هوهی كنيا *دشورفیم شیوخ یاهرکود اب

 انکلببرب ارت یناوسرو اهتمارب ارت تروع هتخاس فشکنم وت یوررب !رتیاهتمادو

 تربع ارتو تخاس مهاوخ لیلذ ارت هتخنر وترب تاساجنو × تخاس ماوخررهأظ
 دهاوخ درک رارق وتزا دن ارد هکره هک دت دهاوخ عقاوو × دینادرک مهاوخ

 وت یارب اکزاو درک مام یو یارب هک تسک «ت تسا كش ناریو یونیت تفک

 هدوب نکاس اهرپن نایمرد هک یتسهرتهب نومآ زنا ت ایا دج میلطب ن ناکدنک هیزعت
 شیج + دوبیم وا راوید اهرحمو وا راصح ایرد هک ت تعاد هطاحا ا

 وت ناکدننک تنواعمزا مبولو طوف تشادن اهتنا نا و دندوبیم شتوق رصمو

 ره رسرب زین شلافطاو تسا هتفر یریسا هبو نش نطو یالج اذهعم * دندوبیم

 اهر جز هب شناکرزب عیجو دناهتخادنآ هعرق یشافرش ربو دناهش نیوک هچوک

 ببسب یاو درک یماوخ ناهنپ ارنتشیوخ دش تسمزین وت سپ «دنآوش هتسب
 دهاوخ هباشم اهربون اب رپجنا ناتخردب تیاههعلق عیج * تسج یهاوخ نمشد
 تنوردنآ رد وت لها كنيا +دتفایم ننروخ ناهدب دوش نیناکت نوچ هک دوب

 ادب سا هک هدانک لکلاب تا یارب تنیمز یاهزاورد هدنشابم نانز
 ا یاههعلق ها تارصاحم یارب «دنازوسیم ارتیاهدنب

 و 7 شنا انار د ات تمرم ا اکو نزب اپ ارطالمو وش لخاد
 لثم ارنتشیوخ دروخ دهاوخ مرک لم ارت هتخاس عطقنم | ارت ریشمشو دینازوس



 ۴ بن موحان باتک ۱۳1

 لثم «یدزکر تدایز نایسا ناکر اتسزا ارتنارجات و خر یک 1
 بتن ام ,ت تنارادرسو دنیايخم دننام وت نارادجات + دنرپیمو دنکیم جاران اهمرک ۷

 دوش مرکب اقا نوج ایم ورف اهر اوید رب درس زوررد ا دارج دوبنا

 r ۱ هاشداپ یا و کتسا کتک تسین ا تر یاجو ی ۸

 ۵ لا ی وارب وت ترارش رب جو صرف دز هی وترب دونشییم ارت اوا
EE 



 “1۹ س

 ےل

 لوا تای

 یکبات «یونشیئو مروآبیرب دایرف یکی ات دنوآدخا + دید زن ین قوقبح کیو

 هام ۵ ناشن ن اریفاصنا یب ارچ + یھدین تاحو واو دایرف لظزا وت دزت

 دیایم دیدپ هعزانم «دشابیم نرم یور شپ لظو بضغو یئانیم رظن تس ربو
 تلادعو تسا ناش تبسس تمعی رش بیس نیازا * دنکیم دنلب اردوخ رس تمصاخ و

 جوحم تاادع نیربانب دنیانیم هطاحا ارنالداع ناریرش هکنوچ هدوشین رداص کره

 ریتم تدیشبو دنا هظحالمو دیکر ظن اهتم ع نایمرد + ددرکیم رداص نش

 دیهاوخت رواب دنزاس رب ناز ۱م! ریش کا هک مکیم یراک امش انارد کاریز «دیوش

 سور هک مازکنایمرب ازاین لک ینعی وخ دنتو زلف تما نآ كنيا هکاریز *درک
 هلانلوه ناشیا *دنروا فرصت تسین ناشیا نازا هک ارییاهکسم ۷ دبی ۷

1۲ 

 ناشیا نابسا *دوشیم رداص ناشیا دوخزا ناغبا لالجو کح دشا برو

 هدننکیم زیخو تسج ناشیا ناراوسو دنرتورزبت بش ناکرزاو رتکالاچ ایلیزا

 عیج + دنرپم دیاتشب كاروخ یارب دکییاتع لثم تما رود یاجزا ن اشیا ناراوسو

 كير لثم ارناریس او تسا شیپ فرطب ناشیا یور تیزع ءدنیایم لظ یارب ناشیا

 هدنشابیم ناشیا هرضحمنارورسو دنیازیم ازهتسا ارناهاشداب ع ناشیاو و« دننکیم عج

Peباتشب داب 0 و حوت یه دزد  

 یا 3 موم نب جلو و نوع ۳ و

 اس اد یارب ارناشیا هتک کو رک یرراد یارب ارناشیا دنوآذخ

 یار رظن قاصنا یی هبو یرگنب ید هکنیازا تسا رتکاپ وتا نایچ بهدوق ۳



ES ۱۳0۸ تک 

 20 60 زا هظحالم ارناراکتنایخ ارچ سسپ هدرک
 ۳ برد ا لعم ارو + نایم شوماخ دملک کسا رداع 6

 دوخ مادب !زناثیاو دنکیبرب بالتب ارناشیا که وا رب نادرکیم ا ا6

 * دوشيم نامداشو رورسم ةهجخازا ٠ دياهيم عمج اپن شیوخ روت ردو دریکیم

 هگنوچ «دنازوسیم روخم شیوخ روت یاربو دنا ارذکیم یاب دوخ ماد یارب نیربانب 1
 یاخا اردوخ ماد ةهش ازا ابا + دوشیم ذیذل یو 3 هبرف ابداز ار

 × دون دهاوخن غیرد اهتما ننک هتسوپزاو درک دهاوخ

 مود باب

 ۳ دح سپ × داد 8 و اینا هراب ؛ردو تنک دهاوخ هج نچ وا ۲

 انا ننود هک ان شقن نانچ اهحولرب ارناو سیونب ارایور تفکو داد باوج ارم

 غوردو دباتشیم دصتبو تسا نبعم تقو یارب زونه ًایّور هکاریز «دناوخ دناوتب ۳

 كنردو دما دهاوخ هتبلا هکاریز شاب رظتنم شیارب داغ ریخات هچرکآ ه دیوکیغ

 دوخ ناما هب لداع درم اما دشابیف ت تسار واردربکتم درم ناج كنا × دون دهاوخت 1

 « درب دین اوا رورغم درمو تسا ننبیرف بارش هکیتسردب * دون دهاوخ تسیز ه

 هکلب «دوشیف ریس توم لثم شدوخو دیازفایم تاوما ماع لثم اردوخ توهث هک

 + دروأیم مارف نتشیوخ یارب اراهموق ییاقو دنکیم عج دوخ دزن اراهتما عیج
 دنهاوخن ) یورب زیما نعط یامعمو دز دنهاوخن ی یو رب ناشیا ج ابا سب 1

 ئو ناز زا هک کارها هکیسکرب یاو تفک دنهاوخنو ۰(دروآ

 تساخ دنهاوخنرب ناکان وترب ناکدنزک ایا + دهنیم اهر راب ریز ارنتشیوخو یکی ۷
 ےساھتما وت گنوچ × دون دنهاوخخ جار ات ارتو دش دارن رادیب تناکدنرازا او ۸

 نامدرم نوخ ببسب هدوم دنهاوخ تراخ ارت موق ينب یا هدرک تراغ اریرایسب

 دوخ ةناخ یارب هکیسکرب یاو  +هدوفن شنانکاس عیجو رهشو نیمزرب کیلظو ٩
 تسدزا ارنتشیوخ هلخاس دنلب یاجرب اردوخ ٌةنايشا ات تسا هدوق 5 اید

 عطق اررایسب یاموق هکنیاب ةدرکر یبدت شیوخ ةناخ ةهجم ار یئاوسر +دناهرب الب ۰
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 ۱۳۹ ۲ بن قوتبح باق

 نون یرهش هکیمکرب یاو داد را وج ر 0 دارا بوک
 و 2 و #۹

 تویابص هوه بناجزا نیا ایا ٭ دیایم راوتسا یناصنا یب هب هب قو دنکیم انب

 هتسخ ارنتشیوخ تلاطب یارب فیاوطو 1 E ۳ شتا یارب اهموق هک ی :

 ا 2 ءدش دهاوخ نو لالج تقرزا ایج کز دیا 6
lo 

11 

۷ 

۸ 

1۹ 

1۱۰ 

A سس 
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 قغوع را مپ منت ۳ ۳ یزاسیم تسم زین رول هخمر ارشیوخ

 تسد تاک زا فیت وه روی ء دش یماوخ ریس لالج

 1 ۳ وب دراو 9 تسار

 E | ا 2

 نقش E ا انان 1 ویو نيف 7 ۳

 ٭ دشاب ا کو روضح ناهج اع سپ تسا شیوخ نود لرد دنوآدخ

 چاپ
 و رم CE تم

 ناسرت مدینش ارت ربخ نوچ دنو ادخ یا + تونوجترب یبن قوقبح یاعد

 انا اهلاس نابمرد «نک تنز اهلاس ناببرد شیوخ لع دنوآدخ یا «مدیدرک
 سودقو دما نامیتزا ۳۹9 روا هاب ۱و زاس فورعم

 + دیدرکو لم وا جستزا نبزو دیناشوپ | اا وا لالج هءالس «نا اراف لبجزا

 اتا رد وا توق رتسو «دیدرک عطاس عاعش یو تسد زا زراو دوب رون لثم وا وترب

 E د یاهیاپ درن بن ناو تنخر اه ی د دوب

 یابلتو زا یامرکو تتحاس زک ارب اراهماو کیا وا هد او

 «مدید البرد اناشوک یاههییخ ۲ تسا ینادواج وا یاهقی ط هدندش خ یدیا



 ۲ ین قوقبح بانک ۳

 3 ۱ یخ اه ی دنوادخ او ےک ناول دنا یار داچو
 یاههبارعو دوخ نابسارب رگ دما هی ا ردرب وت ظیغو اهرهنرب وت مثخ اي دش

 مالکرد کیاهمسق قفاوم ءدش هنه رب اما وت ناک # یدش وام شومخ یه

 دندید ارت اموک * یتخاس قشنم اهرهنب ارنیمز ههالس «:دروخ طابسا یارب دوخ ۰
Eا داد اردوخ نامامعل متن راپ اهب لیسو  

E OTات رونزا ۳ یعد اتا  

 لایاب ارام م چ او ۵ «یدیمارخ ناهجرد بضغ اب *دنتفرب وت قاب زین وترپ

 نادناخز 8 . یدمآ نوریب دوخ جس یصالخو شیوخ موف تاجن یارب ٭ یدون
 با د ںی دب هالس هیدوف نایرع حب ان ارنآ زا نماشا شن دز قار ر

 هدنزاس کاپ ا داد کک لک کیک لام حورج ناشدوخ یاصعب

 ایردرب دوخ نابسا اب ٭دنعلبب هینخرد ارنانیکسم هک دوب نیارد ناشیا یشوخ

 ماب نازاوازاو دیزرلب مانحا مدینش نوچ × یدیمارخ رایسب یاهبآ هوبناربو

 یتانتر رد هک «مدیزرل دوخ یاجرد نش لخاد مي وخت اهب یدینویو هی

 + دروآ هل ناشیارب تخاس دهاوخ لیلذ ارموق هک نآ هکیماکنه مای تحارتسا

 ددرک عیاض نوتیز لصاحو دوشن تفای د هوبمو دروای ان هفوکشر ریجنا هچرکآ
 دشابن اههلیوطرد اههمرو دوش عطقنم لغازا اههلکو ءدهدن ا اههعرزمو

 دون ره ماوخ دجو شیوخ تاج یادخردو دش ماوخ نامداش دنوادخرد نم نکیل

 یه لو درک رنآ یاب لا اان تمسا نم رف کوا دخ و 5

TLE 
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 یبن یاینفص باتک

 لّوا باب

 نبا شک تا ایتفصرب ادوهب هاشداپ نومآ ناب مایارد هک دنوادخ مالک

 اع جک دیرکیم دنژآدخ × دش لزان ایفزح نبا ایرما نبا ابلدج

 ناغرم «مزاسیم كاله اریاهبو ناسنا  تخاس مهاوخ كالم لکلاب نیمز یورزا
 ان اسناو ه مزاسیم اله حرام اب ارمداصم یاهکنسو ابرد نایهامو اوه

 ا الی تسدو د تسدیا ي دخ بن 9 نیز یورزا

 ۳ a A ناو ۳ NS راتاو کک

 هک اریناو × دنرونجم دنکوس سک هک 0 و مق هوهیهب هک

 2 كيدز وا زور ر کام 3 نو وب نوا روغ

 ی نارسپو 2 نم هک دش دهاوخ دنوادخ ینابرق زور ردو
 هرب زورنا ردو ٭ دین اسر م ھاوخ تبوقع دنشویېم ا قال هکینانآ ههو ٩

 ےس ےس

۰ 

 تس

۳ 

 E دنوادخ ناخ E هدیناسر مهاوخ تبوقع و هناتسارب هکینانآ

 هزاوردز 1 دخو + دنزاسیم رپ بیرفو 22

 یا +دش دهاوخ عوبس اهلتزا ییظع کتسکشو مود عزا ةلوأوو ىه

 هکیانا ههو تش فلت ع ناعنک موق یان کاریز دام ولو ۳۹

 شیفت اهغارچم ارمیلشروا تقونا ردو +دنادیدرک و دنرادیمرب ارهرقن

 E درخ یاهلد ردو دناهتستن دوخ یاهدرد رب کین ربو دوم مهاوخ

85 
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 ۲ یبن یاینفص بانک ۲

 تاود ا E و ماوخ تبوقع یدب هنو دم ۳7 هن دنوآذخ

 دوم دنهاوخ انب اههنأخو لش دهاوخ بارخ قاشا یاههناخو جارات ن اشیا

 2 4 2 ۳ فسخ دن دیش شفا کام ما

 ۳ درمو تسا عوسم دنوآدخ زور او 9 را هچره کدوزبو

 کت زور « تسا بضغ زور زورنا + دروا دهاوخرب دایرف نب نارد

 ٭ ظباغ تلظو اهربا زور تئلظو گیران زور ی زاریوو یبارخ زور بارطضاو

  دنلب یاهجرب دضبو رادراصح یاهرهش دضب کانج ةماکنهو انڙک زور

 دنویادخم هکاریز تفر دنهاوخ هار هناروک هک و كنتب نانچ ارنامدرمو

 0 تر نیکرس دننام ناشیا تشوکو رابغ لغم ناشیا ۹ سپ «دناهیزرو هانک

 اعا ناتا یالط هنو شن هن دنوآدخ يخ ور * دش دهاوخ

 ص اجرب کار دش دهاوخ هنخوس وا تربغ > سارا ناهج میانو دیناهر

 هو دهاوخ "درو كانلوھ یتکاله ناهج

 مود ناب

 هوا رب سوکت + دیوشب عجو دیتا مارف دیرادن ایح کیت یا

 ءدیا یر و ارب دنوآدخ منخ تدح هکناز را 5ر ذکب هاک لغم زورناو

 . اوری + دسرب اشرب دنوآدخ مثخ زور هکنازا لبق

 دنوآدخ مثخ زور رد هک دبا دیو او دیلطب ارلادع دیروام اجب اروا

 ۳ ناربو سراتو و هر هکاریز ی

 8 * دوشیم هدنک هشبرزا نّوَرنعو دنیاعیم جارخا رهظ تقو رد | اردو دا

 مالک ن ناینیطسلق نیمز یا ن اعک یا اس ا اب

 8 نکاس وترد یک هک مکیم كاله ¿ نانج ارت نمو تسا اش دضب دنوادخ

 4 دوب دهاوخ نادننسوک یاهو ن یاهیعترمحشوم ایرد AES ¥ دوب

 ناهاکبش « دن رج ۳ دوب دهاوخ اد هی نادناخ * ۳ یارب ا لحاسو

 هدوم ادق ناشیازا ناشیادخ 5 اریز دیباوخ دنهاوخ نواتشا یاههناخرد



 سیا ۰

 ^4 ص

 .FE ؟ بن یاینفص باتک

 ارنونع یب شنزرسو بارم تمالم . روا دهاوخ زاب !رناشبا ناریسا
 نیر نام رخ ناشی دحرس ربو دنکیم تسالم ارم موق هنرکچب هک مدینش
 مودس ها E هک سک مدوخ تایح دیک ماوس یادش یوم رب

 "ناریوو كف یاهنحو اهراخ لحم ءدش دهاوخ هرو لثم نومع یبو
 رم تم ةیتبو دوف دنهاوخ تراغ es موق نبا داش دهارخ :عدبا

 احرار ناتار واشاد چچ ۵ هدردا دهاوخ فّرصتب ارناشیا

 دنوادخ سپ + دندرک رخن ناشیارب هدون تمالم ارتویابص هوهب موف کاریز دن

 دهاوخ لیاز ارناهج نابادخ یا هکاربز دوب دهاوخ بيهم ناشیا دضب
 دب درک دنهاوخ تدابع اروا دوخ یاجزا مادکره اهتما ریازج عیجو الت

 نیبزرب اردوخ تسدو *دش دیهاوخ هتشک نم ریشمشب نایشبح یا زین اغو
 كشخ نیبزبو یناریوب اریونینو درک دماوخ كاله ارزوشآ هدرک زارد لاش

 ةنایمرد اهتما تاناوح یامنو ههلکو ع + دوغ دماوخ لدبم نابای عاتب

 0 لزنم شیاهنوتس یاهجانرب تشپراخو ءاّس خرمو دیباوخ دنهاوخ

 دوب دهاوخ شیاهناتسارب یبارخو دش دهاوخ موش یشیاهنرهتزا ننیارس زاواو و
 نیک ها رخ یی کا همی هتک دهلرخ هی ا سرم و

 «تسین یزکید نمزا ریغو متسه نم تفکیم دوخ لد ردو دوبیم نکاس نانیمطا

 تاناوبح هاکباوخ ءدش بارخ هنوکچ هتسبن یرکید نزا ریغو متسه نم
 دهارخ اردوخ تشد هدرک هیر تاب دکر وبع نازا کد ه تسا نيدرڪ

 × دین ابنج

 موس باب
 دری لاک ادات دوش اززاو 1 یک هنتف رهشرب یاو

 شنوردنا رد شنارورس ٭ دیوی بّرفن دوخ یادخربو دیاغیف لکوت دنوآدخربو

 ٭ دنراذکیمن یقاب عد ان یزیچ هک بش ناکرک شناروادو ناّرغ ناریش

 تعیرشبو دنزاسیم سجن ارسدق شنانهاک « دنا راکتنایخو رورفم شیایبنا
 هدیانیف یناصنا یبو تسا لداع شنوردنا رد دنوآدخ + دندیزرویم تفلاخم

 × دنادیف ارایح لاظ درم اما دنکین یماتوکو دزاسیم نشور اردوخ مکح دادماب ره
86* 



 ۲ "یبن یاینفص باتک ۱۳

 ارناشیا یاههچوکو تسا نش بارخ ناشیا یاهجرب هک ماهنخاس عقم راهنما

 نیدرک مدهنم نانچ ناشیا یاهرهش هدشاب لک روبع هک ماهدرک ناربو نانج
 یدیسرتیم نمز | هکشاک منکو ج تسا تئام یاب ییکاس ری ¥

 وارب هارو ففاوم دشیف مودعم وا نکسم کتا ظن هری تم ادا

 دساف اردوخ لامعا هتساخرب دوز حص ن ناشیا نکل «مدوب هدوف نییعت

 اف دتا عنا یوم یاب حس  دندینادرک ۸

 ارکلامو ماغ عج اراهبتما هک تسا نی | نم دصف هکاریز مور ترا, تب
 هکاریز مزدرب ناشیارب ارشیوخ مشح تذح یاو دوخ یی چ 1۳ مهارف

 فانز نارد هکاریز +دش دهاوخ هنخوس نم تریغ شاب ناهج ياع ٩
 لو تایم نماز اهم 2 ناشیا عیج ات داد هاوخ زاب اهتماهب كاپ نابز

 رتخد ف نعي گهر شبح یا اروامزا + كاع تدا لا 5

E ۱دنهاوخ نم یارب هی ده  eنم هک تلاعا 8 زور نارد  

 باک رام کوین نام یار دکار دیش یار غا ل خف رووا را

 یهاوخن رکن نم یش رکید راب رو درک مهاوخ رود تنایمزا دنا رورسم

 ناف اشیاو تشاذک مهاوخ ین ةاب نکل لیلد یوق وت نلنمرد اما < دوم ۱۳

 دوم .دنها ری یفاصنایب لش ت دوم دننهاوخ اکو دنوآدخ دخ مسارب ۳

 دش دهاوخ تفاب هدنبیرف نابز ناشیا ناهد ردو تفک دنهاوخن غعوردو

 « دوب دهاوخم هدنناسرتو دییاوخ دنهاوخ یاراب هدرک ارج ناشیا هکاریز

Skیو ه نب ینامداش آلا یا ا ن  

eو ور مرد ناک ا هوهب تسا  

 نويهص فا رر هک دش دهاوخ یک شبا زور ی + دید یهاوخت 7

 دهاوخ تاج تسا ریدق وت نایمرد تیادخ هوهب د سرت ا ۷

 تفای دا خب لول دوخ تبح ردو دون دهاوخ رایسب یداش وترب وا هداد

 وز اهدیع ةه هک اریناا +دون دهاوخ یداش وترب اهدورس ابو ۸

 ۸دوبیم نیکتس راب ناشیاب راع هکد ون مهارخ عج .دنتسه ون نا زاو دنشابیم



 ۱۳0 ۳ بت یایفص باتک

 2 : 0 مس 1 ھر ا ا كنيا ٩

 رد اراش ات و ا ےک ا اند ۴
 O درک تواتخ دخ اریز درک ماوخ عج اراش را ردو 1

 ۳ و کز نیز یاهموق ی ع نایمرد اراش هاکنا روا دو زاب انن رشا ۱ 2

 × دینادرک ماوخ



 مم بم بس

0 

 چم

 لوا باب

 ۱ ا اک هاشداپ شوپراد مود لاسزا مش لا زوررد

 هنهک سیر و نب عشوهب هبو ادو لاو لبنیات نب لیابرژ هبو .یبن

 تفو نا موق نی ۱ « دیامرفیم نینچ هدون زن تری صف

a, REدنوآدخ مالک سپ رم  

 RIE ات تف ۳ » تنک هلش لزان ی وب
 و

 ۱ ن تویاب ا لا س تاب تار هاخ اه ا

 لصاح كدناو دیاهتناکر ۳ درا لوعتم شر یاههارب اردروخ لد

 دیشوپپم (تخر) « دیدرکیف نت دیشونیمو دیوشین ریس اما دیروخمم هدیکیم

 ۱ اروم هسکرد ارشیوخ دزم درکیم .دزم هکناو دیوشیم یک ام
 × دیزاس لوغشم دوخ یاههارب اردوخ لد دیوکیم نینچ توبابص هوهی سپ

 لالج تش یفار نازا دیوکیم دنوآدخو دین انب ارهناخ هدروآ بوچو تمار
 ۱۳۳۱ ۱ نرو دن تئیاو دیدوب رایسرظتم #٭ تنای ماوخ

 هک تسا نیا ببس «تسیچ نبا ببس هک دسرپبم تریابص هوهب « ا

 شر e ما دکر مو دناییم بارخ نم ةناخ

 نمو + ددرکیم 2 شلوصعتزا نیمزو دوشم هتشاد زاب ؛ نبشزا اش رطاخع

 دنایوریم ناز هارد زر تورو زوکنا ریصعو هاغربو اهوکربو نیمزرب

 رز راک < ۵ دچمدناوخ اریلاکشخ اسد یاهتتشم یانو ماهبو ناسنا ربو

 یادخ هوهب ۳ موف هيب یانو هنهک سیر قِداص وهب نب شویو ليلاس نب
 دنداد شک دوب هداتسرف اروا ناشیا یادخ موهب هکنانچ یبن رج مالکیو دوخ



 o ت

 ° ۵ کا

 سس

1} 

۱ 

1 

 ۱۳۷ ۳ تین حج باتک"
 حس

 نایب موق یارب اردنوادخ مافب دنوآدخ لوسر جو ی

 نی لیزر جور دنوآدخو جا اب ما کز سیوکب یوا یخ دخ تفک هدرک

 هیفب یان حورو هنهک سیر قوای ن عشوهي حورو ادوهب یلأو نییتاش
 ٭ دنزادرپ راکب دوخ یادخ تویابص ۳۳۹ ا راد و نوار تیاوگنا میل

 × دش عقاو نیا | ةاشداپ شزبراد مود لاسزا م شش هام مرایچو تس روو ید

 1 باب

 - تنک هی لزا ین رک مطا وا ع ا و هام کیو تسیب زور رد

 ارموق و هنهک سر a al نب عشوهبو دوم لاو لیلاش یب لیابرَر

 شنیتسخغ لالجرد ارهناخباو ننام یقاب هک اش نایمرد تسیک ٭وکب هدرک باطخ

 ید ارج اراد ایا یا هنوکچ شر اظن رم ی ی فد

 هتهک سیر قداصوهب نب عشوهب یاو شاب لد یوق لیابرَر یا دیوکیم دنوادخ
 لوتشم هک دیامرفیم دنوآدخو دیشاب لد ئوق نیمز موق ات یاو شاب لد قوت

 نا نآ مالک بسحرب + تسا نیا تویابص هوهی لوق د میم و
 اش نایمرد نم حور متسب ايش ایز اش ندروا نوریب نیحرد هکیدهع

 ید دکب دیک نخ تو اص وب وک هاش نابیلرت ا

 × تخاس ماوخ لزلزتم اریکشخو ایردو نیمزو ااا ینامز كدنازا دعب زین ناو

 هوهن و دما دنهاوخ اهنسا عیج تلیضفو تخاس ماوخ لزازتم اراها نیاقو
 د تویابص هوهب :تخاس ماوخرب لالجزا ارهن ابا هک دیکیم تویابص

E e EET 

 لوق « دیشخم ماوخ اریتمالس ناکنیا ردو دوب دهاوخ رتمیظع ا
 شویراد مود لاسزا ما مراهچو تسي زور رد ر و نیا تویابص وهب ۱

 دیزکیم نینچ توبابص هوه * تفک نش لزان یبنْح ةطساوب دنوآدخ مالک
 نمادرد ارسدقم تشوک یسک کا *سرپبو رپ وات هرابرد ن ار

 رکید ار !روخ معق رب O درادرب دوخ ةماج

 دیر ی سین هک.دنداد باوح یاتهاکو دش دھار ات نم



(OUكم 3 تاكا ( 

E NEدش دهاوخ > سن نآ ایا داف سیم ا اراهنیاز یکتا مش  

 تفک هدوم ماکت يح سپ ٭دش دهاوخ سجن هک دنتنک باوجرد نانهاکو ٤

 ههو دنشابیم نيچه نمرظنب تما نیاو دنتسه نينه موق نیا دیامرفیم دنوآدخ
 د دشابیم 9 اجنارد هک هیده رهو تسا نینچ ناشیا یاهتسد لاعا

 یکنسرب یکنس کناز ازا شپ نیازآ لیقو زورنیازا دیزاس لوغشم اردوخ لد ناو ۰

 (ْنَم) تسيب ؛دونب یک نوچ مايا نیا یان رد *دوش هتشاذکدنوادخ لکیهرد 1

 طنف دشکب نازا لطر هاج ات دنايم هناخیک یکن وجو دوب (نم) هد طقف دمای
 كرکنو ناقریو یو دابب اراش یاهتسد لاعا باتو اراشو *دوب لطر تسبب ۷

 لوغشم THEN + دیدونن تشکزاب نم ویا کیس دن واخ - نکیل مدز ۱۸

 لڪيم دایتب هکیزورزا مغ : هام مراهجو تسبب زورزا یتعی دعبب زور نیازآ اب

 PDE سس اسم
 ماوخ تکرب زورنیازا هدروأین اردوخ هوم زونه نوتیز تخردو راناو ریجناو

 + تفک نش لزان حر هام مراهچو تسییرد مود راب دنوآدخ مالکو داد ۲,

 ٭ تخاس مهاوخ لزلزتم ارنیمزو ناسا نم وکب ہدرکب اطخ ارادوہب لاو لیبل ٣
 تخاس ماوخ كاله اراهتما كلام تزقو دون ماوخ نوکژاو لا رو

 رکیدکی ریششب انا ناراوسو امسا و درک مه هاوخ نوکنرس رمان زاراوسو اههبارعو

 لپ انب لیابرر نم نب یازورنا ازد ل تویابص هوه × داتفأ دنهاوخ ٣٣

 نم هکاریز تخاس مهاوخ مناخ نیکن لغم ارت هک دیوکیم دنوآدخو تفرک مهاوخ ارت
 × تسا نیا توبابص هوهب لوق «ماتیرکرب ارت



 یی

 م

 ےس

 ین یایرهز ات

 لوا با
 یودع نا اکرب درب نب نیا ایرکزرب دنوآدخ مالک شوبراد مود لاسزا نشه هامرد

 اک E و 4

 نا اص ةر لو ه دیک تشکزاب نم یوسب دیوکیم نیبچ توبابص 6

 ناردپ لثم اش *دوم ماوخ عوجر اش یوسب نم دیوکیم توبابص هوهیو ه تسا

 دک نینچ تویابص 0 E ارناشپا فلس اینا هک یشابم دوخ

 هک دیوکیم دنوادخ اما دیئاټ تشکزاب شیوخ دب لاعا زاو دوخ تشز یاارزا
 لنز هشيم نا او دنتسه اک اش ناردپ *دندادن قو دنگنشن نال

 یاری مدوب هدوبرفرمآ ایینآ دوخ ناکدنبب هک نم ضیارفو مالک نکیل چ كننابم

 دصق تویابص ا هکنانچ دنتفک دندو تشکر اب ناشیا نوچو تک ارام

 رد *تسا هدون لع اب نانچه ديان لع اب ام لاعاو اههار قفاوم هک دوم

 مالک شوبراد مود لاسزا دشاب طابث هام هک مدزاب هام مراهچو تسبب زور

 هک مديد بش تقورد » تفک نش لزان ی یودع نبا رب نبا ارگ دنوادخ
 هداتسیا دوب یدا زد ل نانخرد نایمردو دوب ر !وس عرش بسم یدرم كنيا

 و سم ی ماقا یا منکو × دوب دیتسو درزو خرس نابسا وا بثع ردو

 E × دنتسیچ اهنیا هک دیم ناشن ارن نم هتفک ارم دونیم ملكت نم اب هک

 دام یناسک اهنیا تتکو داد باوج دوب هداتسیا 5 نانخرد نایمرد هکد رم

 "هتشرفب NAE × تسا هداتسرف ناهجرد ندو ۰ یارب ارزناشیا دنوآدخ هک

 ددرت ناهجرد ام دنتنک هداد باوج دوب هداتسیا 3 نانخرد نایمرد هک دنوآدخ

 هداد باوج دنوآدخ هتشرفو * تسا ماراو ځرتسم ناهیج ئات تثار مادون



 ےم

 .مح سم 4

 ۲ یارک تاک ۱۳۷.

 ِ داتنه نیارد هک ادوهب یاهرهشو ميلشروارب یکی ات توبابص هوهب یا تنک

 لست ER نان اب دنقواتخو + دون ییاوخن تجر یدوبیم كانبضغ

 رمد م لکت ن یک هک هتشرف نمی چ داد باوج دوننیم 9 اب کا و

 تریغ نوییصو ملشروا هرابرد دیوکیم نینچ تويا ؛ هدرک ادن تنک

 كانبضغ کادنا | ارس ,O و ٭ تشاد ییظع

 ملترواب دیوکیم نینچ دنوآدخ نیرباب + دندرک هدایز ارالب ناشیا نکیل مدوبیم

 تویابص هوهب لوق هدش دهاوخ انب E نم ةناخو دون م ها وخ عوجر اهتجر اب

he eyهک یکی هدرک ادن یکید,راب . دش؛دهاوخ نیک  

 ا ا دهداعس سید رایت یاهرهش دیوکیم نینچ توبابص هوه ِِ

 د دی کرب رخ کیدا , ارسهلشرواو داد دهاوخ یل است زاب ۱ و

 نم اب هک ةتشرفبو و اش رایچ ككنياو متسی رکن هتشارفارب اردوخ ناچ سب

 ۱۹ ا اهخ اش ایا ب ا ه دنتسیچ انیا 1

 م نکو * داد ن كا اوج دنور دخ وچ چ دنا تخ ای نک ارب ارملشرواو

 نانچ ارادوپب هک دنشابیم اهخاش انا هک رسم وا سر یارب نانیا

 ارام) ات ۳۹ ااو درک دناوتیف دنلب اردوخ رس یدحا هک دناهدوم نکا

 هک ارپ ارنا هتشارفارب ادري ناز لر کو خاش ا یاهخاشو ا

 دک ىا ۱

 مود باب

 تعاد دوج تنسدب e ی ی هتشارفارب اردوخ ناشچو

eR۰ بک تلنیاو  

 باطخ ارناوج او باب و چ ما نورپ یو تاقالم یاربرحید

 ٠ دوی ê شنوردنأ رد کیم نامدرم ê 2 ءوکب

 ۳ ناه TE e ۳۳۲ ۳ نیشتآ

 لوق « جا هتخاس تکارپ ناسآ داب راهچ لنم ارامش هک اریز دیزیزکب لامن نیسز زا



 ۷1 ا یابرکز تیاک

 ار نتشیوخ یتسه نکاس لیاب رتخد اب هک نویهص یا ن راه + تسا نیا دنوآدخم

 تراغ اراش هکیناهتما دزن لالج زا دعب ارم هک تویابص هوهب اربز اش راکتسر

 اروا مچ کلمدرم دباغ ناک هکره کو کام نانچ تس مد اعبرف دندرک

 ۰ ناسا دناشفا ماوخ ناشیارب اردوخ تسد نم ككلنيا ریو د تسا هدوم نسب

 ارم تویابص هوهی هک تسناد دیهاوخ شو کک ن ا تراع

 هک دیوکیم دنوآدخ اریز نک یداشو اف مرت نویهص رتخد یا  تسا هر
 قام دنوآدخ رایسب یاهّازورتاردو *دش مداوخ نکس وت نایمردو میم كن
 هک تسناد ییاوخو تفرک ماوخ BRE دش دنهاوخ نم موق كش

 یارب ب سدقم نیمزرد ارادوهب دنوآدخو * تس < یو و 2 ارم تّویابص هوم

 ها شاپ دی رکک بهار ش یکود رابه روا دو وا دهاوخ فرصت دوش كم

 تا هتساخرب دوخ سقم نکسمزا وا هکاریز دیشاب شوماخ دنوآدخ روضح رشب

 موس تاب

N 

 دوب هداتسیا دنوآدخ ۀتشرف روضح هک داد ناشن نب اره سيئر عشوهیو

 ناطیفب دنوادخو + یا همصاخم وا اب ات هداتسیا یو تسار تشدب ناظیشو

 CEDIA ارماشروا هک دنوادخ هدام بیپع ارت دنوآدخ ي ناطیش یا تنک

 +× تسا كش هدوبر بای یار هکر یزوس من نیا انا تاج رد

 زود هک وی او درب ههاتسیا هتشرخ روت و دوبآسیلهاكیلب ۳9

 ارواو هدیک نوریب شرب زا اردیلپ سابل تفک هدرک باطخ دندوب هداتسیا یو

 تک نمو مدیناشوپ وتب رخاف سابلو مدرک, نوریب وت زا ارتنایصع نیبب تفک

 سابلب ارواو دندراذک شرسرب رهاط ماع سپ دنراذکب شرسرب رهاط ماع هک
 ۱ ۱۶ 2 و ۱ 5و ۱ ۶ ° . 

 هدوم مالعا رەش وهي دنوادخ هتسرفو + دوب هداتسیا دن و ادخ هتش هس هردو دمت 4

- 

 ارم تعیدوو یئا كولس نم یاهتیرطبرکا دیامرفیم نینچ تویابص هوهب ٭ تنک
 یهارخ تظفاحم ارم یاهنصو دون یاوخ یرواد ارم هناخ زین وت یراد هاکت

 سر عو یا سپ ٭داد ماوخ راب دنتسیایم نم دزن هکینانا نایمرد ارتو درک

 ه دنتسه تمالع نادرم ناشیا هکاریز » دننیشنیم وت روضح هک تیاثفرو وت ونشب هک



۰ 
 أ

 ۰ ےس

E ES ۱۷۲ 

a)رگ ی  EEکیس نآ او × دروآ ماوخ  
 توبابط هزهب كيال «دعابيم مج تنها كنس كيرب -مراذکی عیب روضم

 ماوخ عفر زور كيرد ارنیمز ی رایصع و درک ماوخ مقر 4 نیش دیو کیم

 ريزو وم ریز اردوخ ٌهیاسه اش زا مادک ره هک دیوکیم تویابص هوهیو دوم

 # دون دیهاوخ توعد شیوخ رينا

 مراهچ پاب

 دوش رادیب باوخ زا هکیصخت لثم ارم هتنکرب دویم ملکت نم اب هک ةتشرفو

 شمات هکینادعمش كنياو EDT * درک رادیب

 شرپیرب هک غا غارچ رهو تسا ¿ نارب شغارچ تو شرسرب شنادنغورو تسا الط

 سار فرطب یی هک نویز تخرد ود نا یولنببو *دراد هلول تنه دشابیم

 ک صد ی یوم هجوت نمو + دشابیم شیچ فرطب یرکی دو نادنغور

 0 اک هتشرفو چ دشابیمآ هچ اھا ماقا یا فک هدرک باطخ دونیم

 وآ + ماقا یا هن فک تسیچ اهنبا هکینادین ایا ید داد باوج ارم دونیم

 EO دنوادخ OEE اک

 . نسيج ون درب هوک یا ٭ تسا نیا ثویابص هوهب لوق « ٠ نم حورب هکلب توب

 کر دهاوخ نوری ارت 1 رس كنسو دش یهاوخ .لدب یراومهب لیابرَر روضحرد

 كش لزان نمرب دنوآدخ ۾ الکو  دشاب نارب ضف ضف دز دنهاوخ ادصو

 درک هاوخ مات ارنا یو یاهیتسدو داهن دایبارهناخبا در و
 هک تسک ریز × تسا و رج اش را ارم تویابص ۳ :اد یهاوخو ۰ ےس

 هکینبح دش دنهاوخ رورسم تنه نیا هکاریز درامش ا 3 روما زور
 ,ناهج ۽ یامرد هک دنتسه دنوآدخ ناشچ اهیاو ه دشببیم لبابرز تسدرد ازاوغاش

 ۳ نک هدرک باطخ اروا نم سپ د دنیانیم ددرت

 )هی کام دم رابو چ دنشآبیم هچ دنتسه نادعش پچ فرطبو تا

 e هڪڊبرز لول ود یواهبب نوتیز ةخاش ود ¿ نیا هک منک هدرک

 دنتسیچ اهنبا هکینادین اب تنک هداد باوج ارم وا + دننتسیچ دزیریم دوخ زا



 تا زا تا بچ

 وا

 ۱۳۷ 132 یاهرکز یک

 یا کلام دزن هک دنشابم تیز نغور نارسپ اهنیا تنک + اقا یا هن متک
 د دنتسیایم ناهج

 هچ تنک ارم واو * مديد ناّرپ یراموطو تسیرکن هتشارفارب اردوخ ناینچ زابو
 عار یو بو شلوط هک واب یراموط فک ینیبیم زیچ

 وری نورد ناهج یا یوررب هکیتنمل نآ تسا نیا وکلا زا د دشابیم

 a ا و سی واچ نم E ناز کا

 لخاد : دروخ خورد مس 32 نیا کار ناو دزد ناو ل ماوخ نوری

 دهاوخ مدینم شیاهکتسو شاپ موج اب ارتا ما كش لبزن شاهن :اخ نایمردو دش دهاوخ

 اردوخ نامنچ تنک ارم تمآ نوریب دوم ۰ ملكت نم اب هک +تشرف سپ +۲ تخاس

 داد با رج وأ تسیچ نیا متنک + تسیچ دوریم نوری کنی هک نعیب هتشارفارب

 چ تس ٠ نيا ناهج یاقرد ۾ ناشیا شیا تنکو AE و NE نيا

 ف تشک یار باکو هر اقا اکو نور فخ هعغاورب ےک اار وا

 د د اپن شاهنهدرب ارب رس كنس ناو تخادنا انا ن نایمرد اروا رو تنم تحول

 یاهلاب رد دابو يادت نوریب نز ود کانیاو مسیرکن هتشارفارب اردوخ نایشچ سپ

  دنتشادب نایسآو نامر نایب از نیا دو ال ندا دوبار
 وارا ا ×× دنربیم اک ارافیا ایا مت نیم کت ن رم اب کر کک نسب

 ةیاپرب رب ارد وا هاکتا دوش ایم نآ ا

 چ دش دهاړخ رارقرب دوخ

ET 

 هوک ود نايم زا هیارع راهچ كنياو متسيرکن هتشارفارب اردوخ ناشچرکید رابو

  eةبارع ردو خرس نابسا لا ٌبارعرد + دوب نیس یابهوک اهرکو
 قلبا نابسا مراهچ با تفت تا موس هبارع ردو »هایس نابسا مو

 ایا ماقا یا متنک هدرک باطخ دونیم کت نم اب هک ارهتشرفو دۇب ت

 نداتسیازا هک دنشابیم كالفا حور راهچ ایا تفک نم باوجرد هتشرف × دنتسیچ



YEهیت یاترکز:بناتک  

 دراد ارءایس نابسا هکنا ما +دنوريم نوربب ناهج ئات كلام روضع -
 تور اهنآ بنع رد e نابساو دنوریم نورېب لاش نیز یوسب اهنیا

 هتفر نورب یوق نایسا نآ ناو + دنوریم نوریب بونج نییزب اهتلباو ورم 4

 ناهج ردو دیورب تنکو او دنیا شدرک ناهج ردو دنورب هک دنراد ۳

 هدرک باطخ اربو دادرد ادن نیواو *دندرک شدرک ناهجرد سپ دیئان شدرک ۸

 ا لاش نیمزرد ارم شخ > دنا هغر نورېب لاش نیمزب هکیئاهتآ نییب تفک

 اب وطو یادلحزا نعي * تفک نش لزان نب دنوآدخ مالکو ۰

 لخاد ادص نبا 7 هناخو اب زورناه ودو رکب دناهما لبابزا کاو

 سیر قیاصوهب نب عشوهب رسرب زنا هجخاس یجانو رکی الطو نقن سپ هوش |!
 ۳۱ تا سر ام نه اک درک ییاطخ ایفا «راذکیرهبیک ۲

 اردنوادخ لکیهو دیئور دهاوخ دوخ نکم زاو تسا یبسم هخاشب هکیدرم كنيا

 دهاوخ لمحت ارلالجو دوغ دهاوخ انب اردنوآدخ لکیه وا سپ *دون دهاوخ انب ۳
 يج ا ونس ناکاو ۱ یرکربو درک دهاوخ ینارکح هدون سولج وا ا دش

 ملاح ی یارب جان ناو + دوب دهاوخ ناشیا یودره نایمرد یتمالس تروشمو 3 1
 ی دنوآذخ لکیهرد یراکدای ده اینفص نب ,نیحو د ۷۹

 o حصع تسناد دیعاوخو دومن دنهاوخ انب دنوآذخ لکه ردو دن دنعاوخ دنرود کینأناو

 02 0 :هوهب لوق رک او اتنا هداتسرف اش درن ارم.تویابص هوهب هک

 رج لش دهاوخ عقاو نیا ديان تعاطا لکب

 منش باب

 مراهچ زوررد دنوآدخ مالک هک دش عقاو هاشداب شوبراد مراهچ لاس ردو ۱

 E لاو هم زر کرک اکماب ۲
 هناخرد کینانهاکبو دیک دنب ان تلم دنوآدخزآ دندوب هداتسرف م ناشیا ۳ ۳

 مک هب ا هک کنارم 2 E دنتفک هدوف رک اینآهیو دندوب توی ابص 3

 تنش لزان نب تویابص هرهب مالک سپ مدرک ایلاس نیارد کناچ مزرو دهزو ٤
 لاس داننه نیارد نوچ وکب هدرک بناطخ رنانهاکو نیمز موق يام × تفك ©



۱۷۵ 7۳۷ ۳ 

 هزو هر زکره نم یارب ایا دیدون یرکهحونو دیتشاد هزور منه ءامو مجءامرد

 دوخ یأربو ديرو دوخ ةهجب ایا دیس وجيم نوجا دیر نوجو بدین شدیم

 ملشروا ۱ کاکی کچ فا بم افطاری تتو سکوت کت کم

 +« (دینادیف) دوبیم نوکسم نوماهو بونجو شرواجم یاهرپثو دوبیم نماو نوکسم

 نبنچ هدومرف رم | تویابص هوه اک نت لزا ی رکررب دنوادخ م الک و

 ربو » دیراد لوعم فطلو ناسحا رکیدکی ابو داف یرواد یتسارب دیوکیم ۰

 یدب رکیدکیرب دوخ یاهلد ردو دیئانم ماظ ناریقفو نابیرغو نامینیو نانزهومب

 اردوخ یاهشوک هدرک ینکرسو دندوف ابا نتفرک شوکزا ناشیا اما + دیشیدنیم ۷
 ات گندم ت سیال 0ا4اھ 3 یاهلد هکلب × دنتخاس نیکنس موارد ۲

 دوب هداتسرف فلس یایبنا ُهطساوب دوخ حور تویابص هوب کار یمالکو تعیرش

 دعاوخ عقاو سپ + دش رداص ریو نفسم منا تارا ید و کنونشن ۴

 ابر نا تکی تور نا دن دیش نانو کا هک یع
 دندرپ هتخابشن هکیئاهتما نم یاهک مرزی رسا تو مش مهاوخم نمو دالا دنهاوخ ۶

 هک دش ده aR ناشیا تیر دری و خل ماوخ تکاب دا درک

 دناهتخاس ناریو ار بوغرم نبمز سپ درک دهاوخغ ددرتو رو به نامش ذکر

 9۴ هرم نېنج تویاب ا × تفک نش لزان نمرب تویابص هوت مالک
 “1 س

 دنوآدخ بیمه یو شیارب تفس بضغ ابو مراد یمیظع تریغ نویهص یارب 2

 د مهاوخ نکاس ملشروا ردا ماهدون تعجارم نویهیصهب ۰5 نهنچ

 ل ا ا ك

 دنعاوخ میلشروآ ی اههچوک رد زاب رپپ نانزو رپ نادرم دیوکیم نینچ تویابص

 دهاوخ دوخ تسدرد اردوخ یاصع رع تدایز ببسب ناشیا زا یکی رهو تسشن
 4 کز زاب شباههجوک رد هک نارتخدو نارسبزارهش یاهچوکو *تشاد ه

 رظنب اهزور نیا رد رما نیا ارکا دیوکیم نانج تویابص هوه × دش دهاوخ 1
 و رز

Eلوق هدوم دهاوخ ا رم رظنرد ی  r:نیا  



 ص حج

YTی یایزکز باک  

 قرثم نبمززا اردوخ موق نم كنيا دیوکیم ننچ تویابص هوب تیا

 ملشروارد کاو مهاوخ ارناشیاو +دینامر مهاوخ اا برغم نېمززاو

 ناشیا یادخ تلادعو یتسارب نمو دوب دنهاوخ نم موق ناشیاو دنیان تنوکس
 کاک یا دوش یوق اش یاهتسف دیک نبنچ تویابص ۷ 3 ۳

 9 ا ا هک دیدینش ایینا نابززا ارمالک نيا ملا نیارد

 یارب یدزم مای :ا نیازا لبق اریز +*دش عقاو A : ازت ویابص

 لوخدو و جورخ هکره یارب نشد ببسو ناویح ةهجم یدزم هنو دوبن ناسنا

 هو ال جا * شاد اورکیدکی دضب ار اک هه نمو دوبن یتمالس چیه درکیم

 عرز هک اریز × دوب هاوخن قباس مایا لغم موق نیا با یارب نم دیوکیم تویابص

 دهاوخ اردوخ لوصح نازو ۰ داد دهاوخ اردوخ :ویم ومو دوب وو یتمالس

 یا عیج كلام ارموق نيأ ةيقب نمو دینخم دهاوخ ارشیوخ نبش ناساو نایب

 یاو ادوهب نادناخ یا اش هکنانچ دش دهاوخ مفاوو +دینادرک ماوخ امزی

 ماوخ تاج اراش ناچ دیانش تنعل (دروم) اهتما نایمرد لیئارسا نادناخ
 هوهی هکاریز ادشاب یوق ایش:یاهتسدو دیسرعم شپ دیوشب تکرب (دروم) ات داد

 اش ناردپ هکینیح مناسرب یدب اغب هک مدو دصق کنانچ دیوکیم نبنچ تویابص

 نېه × مدشن نامیشپ ن اھ وارا تدا راج ارم شخ

 ناسحا "9 نادناخو ملشرواب هک دوغ ماوخ دصق هدوم عوجز اهزور نیارد ۱

 دیک پیک یدکی اب دیک دنا هکیتاهراک تسا نیاو د دیشأبم ناسرت ی ما

 دوخ یاهلد ردو × دیراد ارجا ار یتمالس یروادو فاصنا دوخ یاهزاورد ردو

 دیوکیم دنوادخ اریز دیرادم تسود ارغورد مقو حب یب رکیدکی یارب

  تفک نک لزان نم رب توبابص هوهی مالکو مراد ترفن اهراک ن نیا ههزا

 اوری عتصکام هرور و ؛ هام هزورو مرامچ هام زور دیوکیم نبنچ تویابصهوهب

 دها رخ لاب شوخ یاهدیعو روسو ینامداشب ادوهب نادناخ یارب مد هام

 رکید راب دیوکیم نبنچ تویابص هوهب × دیرادب تسود اریتمالسو یتسار سپ دش

 كلی ناککانو دما دنهاوخ رایسب یاهربش ناکاسو اهموق هک دش دهاوخ عقاو
 و م

 و ماف تلتسم دنوآدخزا ات ءورب دیئاپب تفک دنهاوخ هتفر رکیدر هثب رهث



e ۰ 

 ٩ YY یبن یایرکز باتک

 دما دنهاوخ مظع یاهتماو رایسب یاهموقو × دما ماوخ زی نمو مبيلطب ارتویابص

 تویابص هوهب چ دنیان تلتسم دنوادخزا و داپ واوا رتویابص ویا

 هدز كنچ یدوهب صخت نمادهب اتما یاهنابز ةهزارثن هد اهزور نارد دیوکیم نینچ

 ه۲تسا اش اب ادخ هک مانینش اریز ام ای هاره تفک دنهاوخو دش دنهاوخ كسيتم

 م باب
 دشابیم نآ لع قشمدو (دوشیم لزان) خاردح نیمزرب دنوآدخ مالک و

 تامح ربو ٭ تسا دنوآدخ یوسب لیئارس طی یا رظنو ناستارظن هکاریز

 روصو + دشابیم دنشناد رایسب هچرکا نودیصو روص ربو تسا نآ رواج هکزب

 اههچوک لک دننام ۱ رالطو ر غ لثم ارشنو تخاس عینم یذالم دوخ یارب

 نابت ایردرد هک ارنتوقو درک دهاوخ جارخا اروا نو وای كا ادا

 ۱ O ده شدوخو تخاس دهاوخ فات
 وا دایعا هکاریز زین نوزرنعو دش دهاوخ كات در دا رایسب هزغو دیسرت دهاوخ "دنیب

 ما و نولقْأو دش دهاوخ كاله ءزفرا ا هاشداپ و دیدرک دهاوخ لح

 عطغنم ارن ی ی دوب دهاوخ سولج دودشار د هداز مارحو × تشک

 نایمزا ارشناساجرو هوا ماوخ نورېب شناهدزا اروا نوخو × تخاس ماوخ

 ادو رد N ی دوب دهاوخ ام یادخ ةع زین وا * ينبو د

 ودز| رکشل دضب دوخ ناخ درکادرکن مو + دش دهاوخ یر ي دننام نورفعو
 دداوغ رذک اتا نایمزا رکید راب لاظو دکن رورمو روبع نازا یک ات دز ماوخ

 رایسب نوبټص رتخد یا + مادون هاشم دوخ ناشچب لاح هکاریز درک

 وا OF ها شدا کنی 6 لي نامخاش ز 1 وا ملشرو رتخد یاو انب دجو

 نمو * تسا ر اوس غالا هپ کری غالاربو دشابیم ملحو تاج بحاصو لداع

 دهاوخ هتنکش یکدج ناکو تخاس ماوخ عطقم ملشروازا اربساو مارفآزا ارهبارع
 اترهن زاوایرد ات ایردزا وا تنطلبو دوف دهاوخ ملكت یتمالسب اینا اب واو دش

 کیهازا وت دع نوخ ةطساوب زین ارت ناریسا نم اماو ٭ دوب دهاوخ نیمز یاصقا
 2م هنگام تعجا رم حج ذال كاا ناربسا ئا ٭ مدرک اهر ت نارد
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 یا هرگز باتک ۳۸

 یارب ارادوهب هکاریز ی فعاضم وا اش ی زف

 دضب نویهص یا ارت نارسپو تخاس ماوخ ناک ریت اریارفاو درک مارخ هزار

 دو  دینادرک مه اوخ را ریشمش لدم رتو تغگارب اوخ ناوای یاوت نارسپ
 1 ا د دا دا یر فاق وا ویو دش :دهاوقن رفاط اغا تالاب

 ۱۱۰ هو رج یاماها او
 درک دنهاوخ لایاپ ارنخالف یاهکتس هدروخ اذغ ا ودی م اع
 رپ ځذم یاههشوک دننامو اعماج لئمو دز دنهاوخ ممن 2 ل نیو

 دوخ موق نادنفسوک لثم زورنارد ارن ارناشیا ناشیا یادخ N × دش دنهاوخ

 هکاربز + دیشخرد دنهاوخ وآ نیمزرب جات رهاوج دننام هکاریز دیناهر دهاوخ

 ارناکزیشود زوکنا ریصعو ارناناوج مدنک «تسا مظع ردق هچ وا ایزو نسح
 × تخاس دهاوخ مرخ

 د اب

 دزاسیم اراهقرب هک دنوادخزا ی کو زا و ناراب مسومرد ارثاراب

 مفارت کاریز دیش دهاوخ هاک شنیمز رد نکره ناو و ات و

 نایب لطاب یاماوخو" دننیبم خورد یاهایور ن ناریکلافو دنیوکیم لطاب نخ
 ندوب زاو دنشابیم هاوآ نادنفسرک لیم ةهغازا دنهدیم هدوهب ل ا کم

 A یاهزبب و تسا نش لعتشم نانابشرب نم a × دندرکیم لیلذ نابش
 دهاوخ دقفت ادوهب نادناخزا ینمب دوخ ۀلکزا توبابص هوهب هکاریز دیناسر مهاوخ

BNE ESSو دایر 5 دهاوخ دوخ لالج کنج ب  

 و ماب ناراکمتس هه وازاو یکنج ناک وازاو خم وازاو

 درک دنهاوخ لایاپ كنج هصرعرد اههجرک لکرد (اردوخ نانمشد) نارابج لثم

 دهاوخ لڅ ناراوس ساو تسا ناشی اب دتوادخت اربز دون دنهاوخهبراتو
 ماوخ ارفسوب نادناخو درک ماوخ توفت ارادوهب نادناخ نمو * دیدرک

 نانچو مراد تمر ناشیارب هکاریز دینادرک ماوخ نکاس تبنماهب ارناشیاو دیناهر
 متسه نم ناشیا یادخ هوهب اربز مدوب هدومنن كرت ارناشیا ایوک هکدوب دنهاوخ
 زا ایوک ناشیا لد تش نارابج لثم مارفا ینو + دو ماوخ تساجا ارن اشیا سپ



۳ 
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 ےس

 ۳6۹ ۱۱ بن یایرکز بانک

 دون دنهارخ یداش لكنني ار درا نوچ ناشیا تر رخ دش دهاوخ رورسم بارش

 درک ماوخ عم ہج هدز ادص ارناشیاو # + درک دهاوخ دجو دنوآدخرد ن نايا کو

 هش هدوزفا لبقرد هکنانچ دش دنهاوخ هدوزفاو ماهداد هیدف ارناشیا هکاریز
 دنهاوخ دای دهد کردم تشاک مهاوخ اپ موق نایمرد ارناشیاو +: گنطوب

 رصم نیز زا ارناشیاو + درکدنهاوخ تعجارم هدوغ تان ê نارسپ ابو دروآ
 ماوخ لخاد ناتیلو داعلج نیمزبو ذو ماوخ عج وا او دروآ ماوخ زاب

 وز واو +« تشاد دهاوخن ارناشیا سشیانک ناو تخاس

 لیازروشا تمشحو دش دهاوخ كشخ رهن یاهیفرز ھو دز دهاوخ ارایرد جاوما

 ماوخ یوق دنوادخرد ارناشیاو # دش دهاوختسین رصم یاصعو دیدرک دهاوخ
 تسا نیا دنوآدخ لوق هدش دنهاوخ كلاس وا مان ردو تخاس

 مدزاب تا

 یا + دنازوسب ارت دازآ یاهورس اشارات یک زاب اردوخ یاهرد ن نر

 یا  نش بارخ دنلب (ناتخ ردو) تسا هدانا دازآ ورس هکاریز ا ولو ربونص

 لولو یادص + تسا هداتفا عینم لکنج هکاریز دنا ولو ناشاب یاهیطولب

 تسا ناز ناریش.شرغ:یادص رم نش بار ناشیا لالج کا رر

 هکدیابرفیم نینچ نم یادخ هوهب * تسا تیدرک ناری و ندرا تکوش هکاریز
 هدرش مرو دنیانیم عذ اراهنا ناشیا نارادیرخ هک »نارج ارجذ نادننسوک
 اتش دنمكود هکاریز داب كرابتم دنوآدخ دنیوکیم ناشیا ن ناکدنشورفو شن مشی

 نیز نیمار ناک اسب دیکھی اد | ریز دیو دن ته ر را

 تسدبو تسدب ارتامدرمزا سکره نم كنیاو دون ماوخن مځرت رکید راب
 ناشیا تسد زاو تخاس دنهاوخ ناریو ارتیمزو دوغ ماوخ ملست شهاشداپ
 REKET قو وا ٭ دیشخم مهاوخن ییاهر

 ارهکو مداهن مان لابح ارب EE مدیمان هممت | هر متفرک دوخ یارب

 ك اب ا نمت ee RÊ هس هام كي ردو + مدینارچ

 دما ارج مان ارش متک مپ ٭ دیدرک رفنتم مزا زین ناشبا ناجو



 ۱۳ یمن یایرکز بلاک ۱۳۸۰

E.یک کد تک ناکدنام ی هاب و دوش كاله تسا یندش كاله کن او  

 اهموق امن اب هک اریدهع ات متسکش ارنا هتفزک ارهمعن دوخخ یاصع سپ + دنروم ۰

 رظتتم هک هلک نیرتفیعض نآ ف هک زو اراک سپ × مشأب هسکش مدوب هتسب ۱۱

 راظنرد رکا مفك ناغیابو م تسا دنوآدخ م الک نیا هک دندیهف کاوی م ۲

 + دندرک نزو شن راپ ایس بب نم دزم تب سپ دیهدن لاو دیشدب ان دیآ دنسپ اش

 تسدیق ناب ارم هک ارنارک تق نیا هزادنیب رکهزوک د زن ارنا تفک ارم دنوآدخو ۳
 و دنوآدخ ةناخرد زنا هضرک اررقن هراب ی شپ دندرگ

 اب یاها لقب کت و اشرد هک ایر داب ات متنکش ار لابح دوس کی دفاع و ۵

 دم نابش تالا رکید ناو تک" رم نواب × شاب هتنکش ۰

 دقفن ع کاک تشکنارب ب هاوخ نیمز نیارد ارینابش ن ۳ ریز 0 ۱1

 ازناکداتسیا و درک دهاوخ اعم ارن :احورجمو دییلط دهاوخت ۲ دون دهاوخت

 × دنک دهاوخ اراهنآ یاهمسو دروخ دهاوخ ارنابرف تشوک هکلب درورپ دهاوخن

 شنسار ِِ شیوزابرب ریشش هدیافیم كرت ارهلک ک هک لطاب نابشرب یاو ۷
 اکو شا ار مشچو دش دهاوخ افت هک ات ی ورف,

 ب دیدرک دهاوخ

 دزاود باب

 ۱9 تک ا دنواتخ لوف لارا نارد واک مالک سو ١
 ۱و وه نا هاتماس وا را ور و داوری ۳

 زین ادرهیرب نیاو تخاس مماوخ شییگرس لاک شرواجم یاهوق عیج یارب
 عیج یارب ارملشروا زورنا زا ردو +دش دهاوخ دنکیم صاح ارمیلشروا هکینیح ۲

 ی دننک راب دوخرب ارن کاک ةهو تخاس مماوخ راب ن ا تم اھم وک

 واد × دیدرک دنهاوخ عج وا - ANS عیجو دش دنهاوخ حورج 3

 تخاس مو لس نون ار نارارسو CEE لار سا بر نیوطيم

 مهار التبم یروکب اراهموق نابسا ده هدومن زاب ادنی نادناخرب اردوخ ناشجو

 یادخرد ملشروا نانکاس هک تفک تو دوخ لدرد اد رھي نا نارورسو »درک

 ادیت ل دم ارادوهب : ناروس زور نارد  دنش ابيم نم تّوق تویابص هوهب دوخ *



 ۸| ۱۳تن رجایی

 رواج یاموق عهو دینادرک ماوخ اههفاب نایمرد لا ةلعش دننامو مزبه نایمرد

 دوخ ناکمرد رکید راب میاشرواو دینازوس دنهاوخ پچو تسار فرطزا ارشیوخ
 دهاوخ لوا ارادوهب یاههمیخ دنوآدخو ٭دش دهاوخ نوکسم ملشروآرد ینعب
 هب دیاڼن رخت ادوهبرب ملشروا نانکاس تمشحو دواد نادناخ تمشح ات دیناهر

 نارد ن اشیا نیرتفیضو دوغ دهاوخ تیامح ارمیلشروا نانکاس دنوآدخ زور نارد
 روضحرد دنوآدخ هتشرف لغم ادخ دننام دواد نادناخودوب دهاوخ دواد لثم زور

 ملشروا EEN عينج ندومن كاله دصق زور ا × دوب دنهاوخ نشا

 ۱ ارتاعرضتو ضيف حور ملشروآ ن ناکاسربو دواد نادناخ ربو *دون ماوخ ا

 یارب یرکهحون لثم نم یاربو تسي کن دنهاوخ دناهدز زین هک نمربو تغمر ماوخ
 مه شیوخ ؛دازتسخن یارب هکیسک دننامو دون دنهاوخ یرکهحون دوخ ا

 نومرذده مام دننام ییظع مام زور نارد × تفرک دنهاوخ 2 نم یارب جک

 هلییقره تفرک دنهاوخ مام نیمز لعاو +دوب دهاوخ مباشرو رد نود * یراوهرد

 نانزو لع ناتان نادناخ ثلیبق « نملع ناشیا نانزو نعلع - نادناخ ةایبق نع

 E E ناداخ لی بس نبی
 ناشیا نانزو نعل هلیبق ره دنشاب تنام یقاب هکیلبابف عیجو × مع ناشیا نانزو
 ا

 مدزیس باب

 تساجنو هاك ةهجي ةمشج ملشروا نانکاسو دواد نادناخ یارب زور نار

rیورزا راهش یاهمان زور نارد دیوکیب تویابص هوهبو ت هو  

 حورو ایبناو دروآ دنهاوخن دای | اب رکید راب هک تخاس مهاوخ عطقنم نیمز

 3 ؟ شردامو ردپ دیا تّوبن رکید راب هکرهو کرک نیمززا زین اردیلپ
 ۶عورد 9/1 ي مساب هکاریز دا ھاو كنز هک تنک دنهاوخ ارب اری و دناهدومن دیلوت اروآ

 غيت هضرع اریو دناهدون دیلوت اروا هک رو شد اش رب دیاغ توبن ,نوجو کم

 یاهایورزا دننکیم توبن نوچ اینا نازا مادکره زور ناردو *تخاس دنهاوخ
 رهو + دیشوپ دنهاوخن نداد بی ف ةحم نبمشپ هماجو دش دنهاوخ لج شیوخ

 دوخ تیلونطزا هک ریز مشابیم نیمز نک عرز هکلب متسن بن نم تنک دهاوخ كي



 14 یبن یایرکز باتک 1۸۲

 + فرخ نارد و یزر دهاوخ باوج واو تسبچ دشابی

 9 ی هکر oh نزب ارن ۳ هزیخرب تسا نم شوده هکیدرم نآ

 یاقرد هک دیوکی دنوآدخو + دینادرکرب ۳ ن اکیرکرب رر ی رو
 د دن ام دهاوخ یقاب ع نارد موس هصحو کنه دنهاوخ تش عطقنم هصح ود نیمز

 لاق مقن E لار اشیاو تار رذکم ماوخ شتآ ابی ازم ساده

 دنهاوخ ارم ساو دون ماوخ یفصم ارناشیا الط ننخاس یفصم لثمو تشاذک مهاوخ
 ناشیاو 5 نم موق ن ناشیا هک تفک مهاوخ هدوم تباچا ۱ اراشا نمو دناوخ

 * دشابیم ام یادخ و هک تنک دنهاوخ

 مدراویچ باب

 E دل« دش دهاوخ متسهن ته ایمرق وب تمینغو دانم وا رو كنا

 اراههناخو تفرک دنهاوخ | اررهشو درک ما هاوخ عج نخ یارب ملشروا دضب اراهتما

 ی دارت 2 وز

 و یاب زورن زا ردو × دون هلتاقم كنج زوررد دهاوخ ات

 شنایمرد نوتیز هوکو داتسیا دهاوخ تسا ملشروا لباقب قرشم فرطزا هک نوتیز

 ا او یی زا ووی چیز« یا
 یاوک رد یوسبو *دیدرک دهاوخ لقتنم بونج فرطپ شرکید فصنو لام

 دبهاوخ اشو دیسر دهاوخ لصا هب ات اههوک رد هکاریز درک دیهاوخ رارف نم
 نم یادخ ی دیدرک رارف هلزاززا ادوهب هاشداپ ایزع مایارد هکنادچ ترک

 (باتفا) رون زورناردو + (دمادنهاوخ) وت هاره ناسدقم عیجو دما دهاوخ

 فورعم زور كی ن ا چ دش دنهاوخ و دوب داها رم

 زورنار دو ×× د وب ۳ و تو ماش تقورد اما تبن هوش وار د وب 2

 یقرش یایرد یوسب اهنآ فصن (ک ) دش دهاوخ یراج ملشرواز ازا ننز یاهبآ 1

 5 رک و راس ۳ « (تفر دهارخ ) یبرغ یایرد ی وسب انا رک د یفصن و
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 AT اک باک
 ور <

 هوهی زور و و هاشداپ نیمز یا 7 × دش دهاوخ عقاو نینچ

 بونج فرطب هک نو نومر ات مجزا نیمز یاو +دحاو وا مساو د وب دهاوخ دحاو

 ناکبرد تش ِض (ملشروا )و دیدرکد هاوخ هّبرع لثم نش لدبتم تسا ماشروا

 ات لیتتح جرب جربزاو او هیواز هز رز لوا هزاورد یاج ات نیماينب ةزاوردزا ی

 ادو دیوار کاو 1 ردو + دش دهاوخ قە هاشداب وک

 اید ا زج نا یاو کو دش کی ا ملشرواو دوب دهاوخ

 CE O ملشروا اب هکیئاهموق هرب دنوآدخ هک

 ینافناشجو دش دهاوخ كيه اک دنشاب هداتسیا دوخ یاپیابرب هکیلاحرد ن اشیا

 » تشک دهاو ± میهاک ناشناهدرد ناشیا نابزو دیدرک دها وخ هخادک هقدخرد

 OIA نایمرد دنوآدخ بناجزا تاج ارضا فا

  CSلش ار دنلب یرکید ا ور رک ره تفز تفرک دنهاوخ ۲»

 الطزا ن نا رواج یاهتما عیج ی دو ی ق یورو یوم

 نارتشو نارطاقو نابسا یالبو +دش لو َّ هدایز دحزا سابلو شو
 × دوب دهاوخ الب نیا دنن ام نانه دنشاب ارا E انار هاو اغالاو

 یاب ملشروا دضب هکیئاهتما عیجزا ناکدنام یقاب ةه هک دش دهاوخ عقاوو

 اراههمیخ دیعو دنیا تدابع ارهاشدای تویابص هوهب ات دما دنهاوخرب لاسره
 هاشداب ترباس 5 تدابع ةه هک نیز لیابقزا مادکر هو × دنراد هاکن

 دنوشن رضاحو دنیاینرب رصم Fh × دش دهاوخن ناراب ناشیارب دنیاینرب
 دژ ها ےب دراو وا کاب سیر E (ناراب) زین ناشیارب

 رصم صاصق ت تسا نیا +دنیایرب اههمیخ دیع نتشاد هاکن ةهجم هکیاهتنارپ

 وزار دو  دنیاینرب اههییخ دیع نتشاد کبد کات سام

 دنوادخ ةناخرد اهکیدو دش دهاوخت (شزقتم) دنوادخ سدقم نابن یار

 او و ملشروآرد هکیئاکید 2 هه هکلب × دوب دهارخ ذم شپ + یاههساک لث تم

 ناز نما دننارذکیم ینابرق ز کیناک ةو دو دهوخ توباص هری سدقم دشابیم

E.یناعنک چیه رکید ر اب را زد رد رک اا 5  

 × دوب دها وخش تویابض هوب ی ةناخرد



 یبن یکالم بانک

 لّوا باب

 چ دنوادخ + یکالم ۀطساوب لیئارا :رابرد دنوادخ مالک یو

 ارب وسیع ایا «هتئاد تسود ارام دیئوکیم ا اما ماهتشاد تسود

 ۰ تا

 8 نابایب ا ریو e ناریو ا
Eا دون ههاوخ اتب اراههبورخمو تشکرب مهاوخ مو  

 ارن اشیاو تخاس مهاوخ مدهم نم اما دون دنهاوخ انب ناشیا دیامرفیم نینچ تویابص
 دنهاوخ یسم دشابیم كانبضغ دبأب ات ناشیارب دنوآدخ هکیموقبو ترارش دحرسهب
 لیارسا دودحزا دنوآدخ تفک دیهاوخ دن ایا امش نایثچ نوجو ۷ تخاس
 یاس ۾ دیانیم مارنحا ارشیوخ یاقآ مالغو دوخردپ رس داب مظعتم

 تویابص هوهب ه تسا ایک نم تییه متسه اقا نمرکاو تسا ایک + نم ماراحا متسه ردپ

 ریقح ارت ما هنوکچ دئوکیمو دیراشیم ریقح ارم سا هکین انهاک یا دنکیم ماکت امشب

 « ما هدوغ تمرح ان هنوکچ دئوکیمو دینار ذکیم نم ج ذمرب سجن نان ماهدرمش
 دیار ذکیم ینابرق یاب ارروک نوچو ج تسا رفحم دنوادخ م ناوخ دیئوکیم هکنیازا

 دوخ کاج انا ه تسین عقابا ار کرتا اا نوجو تسي جیبق ایا

 لوق» تشاد دهاوخ لوبم ارت اب دش دهاوخ یضار وزا یا او نارا و
 تفت هرز ا هم خراب رو ا یا تا هم

 وب اشزا ما دکمه ایا سی تسا تش عفاو اش تند رانا اک

 نم جذمرب شنا ان ددنب اراهرد هد اش زا کی هکشاڪ * دومرف

 رها مرادن یشوخ چیه اشرد دی دو



 ۸0٥ وف نک تیماتکا

 مظع اهتما نایمرد نم مسا شیرفم ات باعقا علطمزا هک اریز 4 درک مهاوخف لوبق ۷

 هل دش دهاوخ تینارذک نم مسای اج رهرد رهاط ةیدمو او دوب .دهاوخ

 ر یب 1تا ما × دوب دهاوخ مظع اهیتما نایمرد نم مسا هک دیوکیم تویابص ۳

 شیاعط ینعی نا رو تسا سجن دنوادخ ناوخ هک دینوکب هکنوچ دیزاسیم
 تسا تمحز هچ نيا كيا دینوکیم اش هک دیامرفیم تویابص هوم و  تسا رقحم ۱

 اراینا هدروا اررایبو كنلو نش نیرد (تاناوبح) نوجو دیکیم تناها ارناو
 نیا دنوادخ دخ لوق درک ماوخ لوبق امش تسدزا ارامآ نم ایا دینار کاش ام اط کا

 ر ور 6دا کنا ابو دهد بیرف هکره داب نوعلم سپ + تسا ۶

 هاشداب نافيا ۇي و کاریز ه دیاخ ب زا هدرکر ردنا دنوادخ یارب

 دوب دهاروخ بيهم اهبتمأ م نارد د نم مسأو مشابیم مظع

 مود باب

 مو افرا جت رب ایم لا و

 اکیا ین E مهاوخ نعل اش تاکرب ربو داتسرف

 یاهبورربو دوم ماوخ بیهن اه سعید تعارف نما × دیدادن اج دوخ

 : بیا اراش یاهدیع یکی رجا نیکرس ایش

 فضای یوال اب نم دهع ات ماهداتسرف امشرب ارتیصو نیا ن ات زاد دیهاوخو تک

 رخ

 ارام او دوبیم یتالسو تایح دع یو اب ؛ نم دهع + تسا نیا تویابص هوهب لوق ه
 × دوبیم ناساره نم ممازا کارها خدادآیوب تشاد نوا هیت کس

 یتمالسرد هکلب دشیف تفای شی اهبلرب یفاصنا یبو دوبیم وا ناهدرد قح تعیرش 7
 نهاک یاهبل هک آریز + دینادرکیمرب ها زا اریرایسبو دوغنیم كواس نم اب تماقتساو

 و م
 هوهی لوسو وا هکنوچ دنبلطب شناهدزا ارتعیرش ان دیان ظفح ارتفرعم دیابیم

Aری :رایسب هدومن زواجت قیرطزا اش هک کیا کیم هوای موم ا چ دشاییم تویابص  

 ياغ درن ارایش زبن نم نییرباتب × دیتسکش اربوال دهعو دیداد شزفل تسیرشرد ۹

 یارجا ردو هتشادن هک ۱ رم .قیرط ری تضاس ماوخ :تسیو زاوخ موق نیا



 ۲ بن یالم باتک ۱۳۸

 اا دخ فب ا كيارا عج ی +× دیهدون یرادفرط تسیرش ۱
 2 € ا در ترج ارج رخا ناردی. دفع ارچ شی, بسا ,نیرفابن

 لعب ملشرواو لیئارسارد ! ااو تسا كیزرو تنایخ ادوهی * تربع |
 تسر بقا ڈیم کشو د انا و ۷ک تر اد نادم اهزهب 5 او دناهدروآ

 فیل کد لک د وال نسب اسا هتفرک ینزب ارةناکیپ یادخ خد هدون ۲

 خا دهاوخ مطقنم بوقعی یاههمیخزا ار۵نهد باوج مو ننناوخ م دیاغ لع

 لک کیه 8 ١و یادناراذکم هیده ثریا هوهب یاری هک ریت ب ارسکر ھو ۴

 ارهیده ةهجخبا زاو دیا نیناشوپ هلانو هیرکو اهکشا اب | ردنوآدخ جذم هکد یا هدروآ

 ا دیدیم واع درا ارناو وافي زر ظا ا

 رر لا و کا ۱۳۰[ تو سس
loوا ایاو و م زو ووا وا هکنآ اب تیزرو تنایخ یوب وتو  

aS6 دا طقف) اركي بس هچ زا تشادیم ارحور ةیقب  » 

 راهنزو دیشاب رذح اب ا یاهحورزا سپ هدرکیم بللط اریما یسیرذ وډ ک ةهفباا

 هکدیوکیم لیئارسا یادخ هوهب اربز +دزرون تنایخ دوخ ناوج ۀجوزب یدحا 7
 هوه لوق هدناشوپب دوخ سابلب !رلظ یک هکنیازا زینو مراد ترفن قالطزا
 × دیزروم تنایخ راهنز هدوب رذح اب دوخ یاهحورزا سپ تسا نیا تویابص

 ۱ « عاهدون هتسخ اروا هنوکچچ کم دیاهدون هتسخ دوخ ناب اردنوادخ اش ۷

 رورس ناشیازا واو دنشابیم نیدنسپ دنوآدخ رظنب ناراکدب هه دیاهتنک هکنیازآ

fتسا اِ دک یرواد کات  « 

 موس باب

 دهاوخ اهم نم کور شی ارقي ط واو داتسرف ماوخ اردوخ لوسر نم كنيا . و

 نعي ۹ ار دوخ لکیعب ناّکان LL وا بلاط ! ان هکیدنوادخو تخم

 توبابص هوهب د لوق . دی وا ناه دیشابیم رورسم وازا اش هکیدع 9

 کر خ کمک دش اوت ل اروا دما ییز ک ےشک اناا چ ینا نیا ۳

 د نارزاک نوباص دننامو کلاف یا لتم وا هک ریز داتسیا دناوت ئو ا



p^ 

 ۰ ےس

 ا

e ص ع CG 
۹ AY ۳ یہا کالم باتک 

 هخاس رهاط اربوال نیو تسشن دهاوخ شوک یو رکلات لدو دو
 تلادعب دنوآدخ یارب هی ډک ناشیا ات دینادرک دهاوخ زصم شو مات ع هر اشیا

 مایارد هکنانچ دش دهاوخ دنوادخ دخ نیدنسپ ملشرواو ادوهب ةیده هاکتا رک

 دضبو دنا مخ اش دزن یرواد یارب نمو × دوبیم نیشہپ یاهلاسو مدق

 شدزم رد رودژمرب هکیناسکو دنروخم غورد مف د هکیناتاو ناراکانزو نارکوداج

 دنسرتیف نمزاو دنزاسبم رود ی اسیرغو دنیانیم مظ نامبتیو نان زوو

 هوهب هک نم اربز * تسا نیا تویابص هوهب لوق هداد ماوخ تداهش یدوزب

eaeب و  

 ا اما دیاهتشادن هاکت اراک هدون زواجت نم ضیارفزا دوخ ناردپ مایازا اش
 اما درک ماوخ تشکزاب اش یوسب نمو دیئاف تنکزاب نم یوسب دی روم تا

 ۱۰ انا یا + میان تشکزاب زیچ هچب دیئوکیم امش

 ,نوعلم تخ اش × ایادهو اهرشعرد « ماهدز لوک رت زیچ هچرد دییوکیمو دیا هدز ٩

 یاهنزخج اراهرشع ئات + دیاهدز لوک ارم تما نیا ات ینعب امش هکاریز دیادش
 ناما روطنیاب ارم دیوکیم تویابص هوهیو .دشاب + ارو نشت دیروایب نم
 تنخر مهاوخن اشرب یتکرب نانجو داشک مهاوخن اش یارب ناسا یاهنزور | ایک دیا
 مهاوخ عنم ايش دهم | ا و E در اینک هک

 (Ela * دوشن راب یب خرد امش ومو دز اسن عياض ارامش نېمز تار ات دومن

 دیهاوخ بوغرم نیمز اش, هک دیوکیم تویابص هوهب اریز دناوخ دنهاوخ لاحتوخ
 هچ وت دضب دئزکیبو دیا هتک تخ نان نم دضب دیوکیم دنوآدخ +دوب
 8 اا دوم هو مان تدابع ارادخ »یی 5 ماهتنک

 ارناریکتم لاحو × مام كولس نزح اب تویابص هوهب روضو مراد هاکن اروا
 e اتما ارادخ ناشیا و دنوشم زوریف زین نارکیو منو دام

 8م تند که ھی کی اب دیو در × دندرکیم یجان ۱7

 ةهجبو دنوآدخ ناکدنسرت ةهجب یراکدای باتکو دوغ عاتسا ارناثیا ِ شوک

 ناشیا هک دیوکیم تویابص هءوهیو +دش بوتکم دتشاد زیزع اروا مسا هکیننآ
 مهاوخ مخرت ن ناشیاربو د وب دنهاوخ نم صاخ كم ماهدومن ۳



AAنایب کالب تاک  

 هتشکرب اشو # دیاذیم مرت دن ڪيم تمدخ اروا هک شرسبرب یک هکنانچ دون ۸
 ۱۳ تک دی اوج تند خار ادد کیا کک نامر دو ناری شرا یالداع نامزد

 + دوغ دیهارخ صز دنیاتین تهدخ

E 

 ١ ناربکتم حکو دما دهاوخ نت و لنم هکیزورنآ تكنيا اری 9

 عراقی علم کز ورتا .دیوکی تنریابط وھی ورب دھار هاک اراک هب
 سا درج تشاذک دهاوخ یقاب ن اشنا یارب خاش هنو هغر ا2 کب دیار , دهاوخ ۳

 یو یالاب ربو درکد هاوخ عولط تلادع باتقآ دیسرتب نم مازا هکر بش یه

 دیهاوخ زیخو تسج یراورپ یاههلاسوک دننام نما نوری اشو دوب دهاوخ افش
 ر ر

 نم کیزورنآ رد اریز دون دیهاوخ لایاپ ارناریرش دیوکیم تویابص هوهیو *درک

 "هنب ةاروت  دوب دنهاوخ رتسکاخ اش یاهباپ فکر یز ناشیا ماهدومن نیبعت ۽

 مدومرف ربا بیروح رد لیئارسا ام ةهص ماکحاو ضیارف اب را هک ار یوم نم
 ترا هو مظع زور ندیسرزآ لبق او نیت یاب یم کتیا ی هاب

 یوسب ازنارسپ لدو نارسپ یوسب ازناردپ لد واو «داتسرف مهاوخ اش دزن 1

 ٭ مغزب تنعلب ارنیمز و مایب ادابم دینادرکرب دهاوخ نآردپ
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Ee 

 قحاو دروآ ارح ا میهارب ۱  مهژربا نب , دواد نب جس یسیع ةمان بسن بانک ِ

 ارا ازو صراف ادوپیو » دروآ اروا ن نارداربو ادوهب بوقعیو دروآ وا ربوقعی 

 مار و × دروآ اب ا نورخو دروآ ارنورصح صزافو دروآ ر مات زا ۽

 ۳3 *دروآ ارنول د نوشحنو درو وا ارنوشحت بادانییعو دروآ وا ار بادانیع

 دروآ ارأس دیوعو ا توعار زا اردیبوع زعوبو دروآ باحار زا ارزعوب

 ناییلسو × دروا روا نززا ارنایبلس هاشداپ دوق دروا ارهاشداپ دود ۳

 دروآ ار طافاشرهب تاون دزو ارس: او دارو رای ماعبحرو جروار ا

 مانویو دروآ ار ارماتوي : ابزعو + دروآ ارایزع ما م رويو 77 ارماروي طور 3

 3 ار نوما یبنمو درو وا ار یسم ی 3 + دروآ ار اترح زاحأو دروآ ارزاحآ ۳

 ::دروآ لاب یالج نامز رد !رشن ووو انکی ایشویو +دروآ ارایشوب نوماو ۳

 لبابورزو +:دروآ لیابورز لیبلاسو دروآ ارلییت اس کی لباب یالجزا دعبو
 و E روزا اع مقابلباو ها ارت دوو ا اردوهیآ 14

OAدا اررزاعلیا دوهیلیاو *د یک وی ناو وا ارناي  

 ارم رم رهوش فسوی بوقعیو + دروآ اور نجي ناتمو د روا ام رراعلیاو 7

 دوأد ات مهآربا زا تاقبط مات سپ » دش دوتم وا وا زا 3 فنی لی هکدروآ ۷

 مس ات لیاب یالج زاو هقبط هدراهچ لباب یالج ان دواد زاو تسا هقبط هدراهچ

 فسویب مرم شردام نوچ هک د وب نینچ جیم ی سیع تدالو اما * هتبط هدراهچ ۸

 شرهوشو × دندی هلماح سدقلا حورزا اروا دنیا ماب هکناز ازا لبق دوب نش دزمان ٩

 هب اروا دوم هدارا سپ دیان تربع اروا ت تساوخنو دوب حماص دوم هکنوچ فسوپ

)1( 

* 



 ۲ یتم لینا ۲

 مچ ندو تز سس یا e هاظ 2 باوخرد

 یرسپ واو ٭ تسا سدقلا حور زا تسا هتفرک رارق یورد هينا کاریز سرتم 1

 ۳۰ رج تماوا هک ازداپ یھاوخ ی بیع اروا مانو دیئاز دهاوخ

 هتنک یبن نابزب دنوادخ هکیمالک ات دش عقاو نآ یارب هه نیاو 1 دهاوخ ۳
 لیئوناع اروا مانو دیئاز دهاوخ یرسپ تخ نتسبا کاب كتبا هک + ددرک ما دری ۲
 1۳۳۳ حج رپ ام ابا اکا نیا شریسفت هک دناوخ دنهاوخ ۲۶

 + تفرک ارشبوخ نزو دروآ لعب دوب هدرکرما ودب دنوادخ ۀتشرف هکنانچ دش رادیب

 ٭ داهب مان یسیع ارواو تخانشن اروا دیئاز هن اردوخ نوتسضن رسپ اتو 0

 مود تاب

 ی
 هاکان تفای دلت هبدوهب م تییرد هاشداب سیدوریه م ا ارد یسبع نوچو

 دوهب هاشدای هکدولوم نآ ت اک کا OE سو

 اما × ما نما و ۱ شتسرپ یاربو ما هنید قرشمرد اروا ةراتم هاربر تسا

 4۵ سپ ,*کواب ملشروُ ماو دش برطضم دینش ار نیا نوچ هاشداپ سیدورپه

 + دوشدلوتم دیاب اج ےس 15 کبری «ناشیا زا هدرک عج ا ارموق نکو هنهک وو

 م تیب کا وتو ۶ تسا بوتکم ن نینچ یبنزا هکاریز هیدوهب م تیبرد دنتفک ودب

 یناوشپ وتزا کاریز یتسین رتکچوکز کره ادوهب نارادرس ریاسزآ ادوپب نېمزرد

 سیدوریه هاگنا × دون دهاوخ تیاعر ارلیئارسا نم موق هک دما دهاوخ روپظ هب ۷

 ار ناشی ی دک قبح ناشیازا ار هراتس رول تلقو تول رد از ن ایس و ۸

 نوچو دیک ص خن قیقدتب لفط نآ لاوحازاو دیورب ت تفک هدوم هناور م تیب
 دندینش ارهاشداپ نخ نوچ + مان شنسرپ اروا نمآزیننم ات دیهدربخ ارم دیتفای ٩

۸ e © 

 ےل و

 تفریم ناشیا اعورشیپ دزد وب لید قرشمرد هک هرات 1 ها ان هک دندخ هناور

 داش تیاهن یب دندید ارهراتس نوچو ر داتسیاب لیسر دوب لفط هکیئاجنا قوف ۴

 هدافارد یوربو ناب مرم شردام اب ارلنط ندارد هناعو +« دنتشک ل احنوخو ۱
 ا ردنکو الط یایاده هدونک اردوخ زئاخذو دن دند کا «مختسرپ اروا

om 



 ۱ ا
 تشکزاب سیدوریه دزنب هک دیسررد ناشیدب څو باوخرد نوچو *دندینارذک ۲

 هناور ناشیا نوچو .  +دندرک تعجارم شیوخ نطوبرکید هارزا سپ دننکن ۴
 نلنطو زیخرب تفک لش رهاظ فسویب باوخرد دنوادخ ٌهتشرف اکا: کفش

 سیدوریه کاریز م و شاب جا ردو 3 رارف رصم هتشادرب ارشردامو

 ردامو لفط هتساخرب هاگنابش سپ ×دیاغ كاله اروا ات درک دماوخ وجتسج ار لفط ۶

 هرکیمالک ات دناب طعارد یره تاو تو یک 4 وریوصم یھ و
 نوچ + مدناوخ اردو رب رمزا هک ددرک مات دوب هتنک یبن نابزب دنو دخت ۳1

 حیجو داتیرف نش كانبضغ رایسب دناهدون هیر اروا ن ار هک کدو د و

 رک ر دام هوا ماتو مم تیبرد هک اریلافطا

 هنگ ری یایمرا رای هکیالک ءاکتا + دیناسر لش دوب E نایسوجم زا ۷

 لیحار E و ات رد یزاوآ < دش مان دوب مش

 نوچ اما *دنتسین هک اریز دریذپ ین : تو دکی Te دنزرف یارپ ۸

 رهاظ باوخرد فسویب رصمرد دنوادخ تشرف هاکان تفای تافو سیدوریه

 اریز وش هناور لیئارسا نېمزب هتشادرب ارشردامو لفطو زیخرب ٭ تنک تش ٩

 اروا ردامو لفط هتساخ رب سپ ٭ دندش توف ی ا ی کا ۳۰

 توقع دیا یا ننخالکرا هک دیش نوچ اما ایم 8

 یو باوخ ردو دیبرت تس نادب نتفرزآ دکیم یهاشداپ هیدوپبرب سیدوریه

 نابزب هجا ا دش نکاس صانهب سم "ناب رد ناو *تسنکرب لیلج جاونب هتفای ۲
 × دش دهاوخ نناوخ یرصانب هک دوش مان دوب نش هتفک ءایینا

 رک
 + تنکیم هدرک هظعومو دشرهاظ هیدوپب نابایبرد لنهد دیعت نییحم مایا ن تراکم ۱

FY FOE ESOTواز  

 ا هدیزاس ایھم اردنوادخ ہار ک5 "نک ادن یادص دیوکیم هدادربخ

 ریکرب یرچ دنبرگو تشادیم رتش خبزا س سابل ییحم نیاو × دیا تسار اروا

 حو هیدوهب مانو ملشروآ تقو نیارد * دویم یّرب لسعو زا وا كاروخو ه
15 

 مو س

 ا9



 ندزارد هدرک فارتعا دوخ ناهاکبو +دندما یم نوری وا دزن تورا لاو +

۳1 

۱۷ 

 سل و

 هه هکدید | ر نایقودصو نایسیرف زا یرایسب نوچ سپ + دنتفاییم دیمن یوزا

 بضع زا ۹ درک مالعا ازاش هک ناکداز یفا یا شک ناشیدب E یو دیمعت

 هار دوخ رطاخ ارن نیاو + دیروای هبوت هتسیاش رغ نونکآ «دیزیرکب هنیآ

 اهکنس نیا زا هک تسا رداق ات تسا مهاربا ام ردپ هک دیهدم

 تسا نش هداه نانخرد هشيررب ب هشیت لاحاو + دنازیکنارب ؛ا یارب نادنزرف

 باب ارایش نم و هکفآ شنا شتاردو كیرب درواین وکین "رن هک یتخرد ره سپ
 0 ۱ رناناوت زا دیایم نمزا دعب هکو ا نکل دي دمت هبوت ی

 اردوخ لابرغ وا داد دهاوخ دیت شتاو نا جورب اراش وآ «متسین وا نیلعن
 a رابنارد ارشیوخ مد دنک هدرک كاپ کین ا اروم عج دف

 یسیع هاکنا × دینازوس دهاوخ دریذپ ین یشوماخ هک یتتارد ۱۳5 او یی

 فیت گز تع اره و دبای دیعت وازا ات دّمآ یبح دزن نوت
 تفک یو باوجرد یسیع E زوج ات اد جاینحا ن

 سپ مناسر لاکب ار تلادع م ا ات تس نوار ار ۷

 تعاسرد ۱۱۱۳ فا دی نوچ لطمه تانک او وا

 + دايم یورب هدرک لوزن يرتوک لثم هک دید ارادخ حورو دش هداشک یورب ناما
 + مدونشوخ وازا 3م ترس هک اا زا یباطخ هاکنآ

 مراهچ پاب

 هما وا درز رفت سپ طب یار ِ هزور زور هاش ۳

 رد رم کس را ات ی اک

 ۱۱ هه کریو درب نسدقم رش روا سیب ہاگنآ
 و ا کم ریز زا ریزب اردوخ یتسه ادخ رسپ

 اریو یسیع × دروخ ی ؟نس ت تیاپ ایم دنرکرب دوخ یابتسدب ارت ات دهد نامرف وت
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0 TENA 

 تفکا  aaایه یادی هایش  TED Eرو

 یوب » هداد ناشن ودب لالجو ناهج كلام ههو درب دنلب رایسب یوکب

 تفک ریو یسیع هاگنا * ملح وتب ارهه نیا اناه یک نج ارم هداتفارکآ تنک

 ارواو نک نسا ردوخت یادخ دنوادخ هک تسا بوتکم اریز ناطیش یا وش رود

 اروا ار و ارد كنياو درک اهر اروا سیلبا تعاسرد × ان تدابع طنف

 هناور لیلجب تسا كش راتفرک ی بم هک دینش یسع نوجو + دندونیم یراتسرب

 اتو نولویز ردح رج انرد,هرانکب موحانرفکبو دما هدرک كرت | ارمصانو ر دخ

 نولوبز نیمز هک +دوب لش هتفک ےک یا نیز چت ددرک ما ات دغ دش واست

 وب نکاس تاظرد هک یوق اتما لیلج نشا فرطناایرد هار ملاتفن نامزو

 ماکنه ن ۳ د كيب أت کروت و توز رد لک نتفرو دندید مظع یرون ۲

 تا تكيدزن ی توکلم اریز دیک هبوت تفکو درک عورش هظعوب سیع

 سرطپ هب ییسم نوعش ینعی ردارب ود ديما لیلج یایرد راكب یسع نوجو

 ناشیدب ٭ دندوب دایص اریز دنزادنایم ءابزد ود مات د5 او وسا یتزدار و

E MSE EETهدراذک اراپماد تعاسرد ٭ غادرک مدرم  

 وسپ بوقعب ینعی کید ردارب ود تشذک اجنازا نوجو +دندش هناور وا بقعزا

 اردوخ یاماد یدبز شیوخ ردپ اب یتشکرد هک دید اراتحوب شرداربو ید
 هد واو اردوخ ردو یتشک لاحرد دون توعد زین ارناشیا ه دننکیم حالصا

 اشا اکو توک لل ماترد یسیعو × کن کش هنا ورم تقعز ۲

 انش ارموق و ضرم رهو دون یه و و تراشب هب هداد میلعت

 2 هب هکر و ۰ ترهیش zit ارد و e دادیم 6

Fo 

۱ 
۳ 

۳ 

 2 هیدوب.و لو ا لیلجزا رایسب ا ب دیشخح اف

 بدنش هناوز و ورا

 رضاح وا دزن شنادرکاش تسشنبوا هکیتقوو دما هوکز ارفرب نید رایسب یشورکو

 لاع اشوخ ۳ تیک و یک مللعت ا هدوشک اردوخ ناهد هاکتا × دندش



 ه تم لینا ٦

 ریز ناینام لا اشوخ *تسا ناشیا نازا ناسا توکلمابز حوررد نانیکسم ۽
 دنهاوخ نیمز ثراو ناشیا اریز نامیلح لاحم اشوخ +تفای دنهاوخ لیست ناشیا ه
 د دنهاوخ ریس ناکا اربز تلادع ناکشنو ناکتسرک لا اشوخ *دش <

 ا لاح اشوخ +× دش دهاوخ هدرک حر نا شیا رب ارز ناکدننک حر لاحم اشوخ ۲

 راغبا ارز ناکدنک لص لاحم اشوخ دید دهاوخ ارادخ ناشبا ارز نالد ٩

 اریز تلادع یارب نانک تجز لاحم اشوخ +دش دنهاوخ تناوخ ادخ نارسپ ۰

OES. ۱انجو دن رک نخ اراش نوچ ديشاب لاڪ رخ + تسا ناشیا ناز  

 مظع یداشو هرس و وکار بت رو |

 انج اشزا لبق یاینارب روط نیم هک اریز تسا م ضع نا ارد اهث رجا ار بز داف

 دوش نکن زاب زیچ مادکب ددرکد ساف كم رک ۳ دیناهج كم اش + دندینابریم ۳

 دیلاع و اش »دوش مدرم لایاپ نکفا نوریب کنازج درادن یفرصم رکید ۶

 هنا پریز ۳1 ات دنزورفآ ی ین ارغارچو × درک ن ناي نا وتن دوش انب یهوکرب هک یرهش ٥

 ا ااا رد کیان همم هاگنآ نر ا دک نا 5 دیه

 اراشردپ ثید اراش یوکین لاعا ات دباتب مدرمرب اشرون دیراذکب نتجه دن ۱
 ارءایینا تفحص اب ةاروت ات ماتم ام ناک + دنيا ديت تسا Ed هک ۷

 ناسا ات موکیم امشب هنیاره اریز مکان ات کلب مان لطاب ات ما نمای مزاس لطاب ۸
 + دوش عقاو هه ات دش دها رخت لیاز کره ةاروتزا هطقن ای مزه دوشن لیاز نیمزو

 زد شد ملعت نانج ۳ دنکشب ارنیرتکچوک ماکحا نیزآ ی کی هکره سپ ٩

 توکلمرد وا دیا میلعت و هر توکلم

A ۳موکیم اب اریز + × دش دهاوخ نناوخ كرزب  E pect 

 هکدبا نینش * دش دیهاوخن لخاد زکره ناسا توکلی دوشن نوزفا نایسیرفو 7

 نم نکیل هر اوازس دیک لتق هکر هو نکم لتق تسا نش هتنک نیلّواب ۲۲
 ک رهو داب مک مج جیجوتعم درک م څخ ببس یب دوخ رداربب هکر ه موکیم اب

 ا ا هکر هو ۳ اض بجر تک ایا ردوخ ردار

 تراش هک دیا تیرط ات اجناو یربب ی اردوخ ةیده هاگره سپ E ماج ۳3

 شیوخ ردارب اب لّوا هتفرو راذک او هاگنایرق شپپ اردوخ ةیده »دراد یلح وترب ٤



 ۷ ۵ یتم لا
To۴ ص  Eهاررد یو اب اوا دوخ يدماب + نارذکب اردوخ دیده  

 ردو دنک میاست هغورادب ارت : یضاقو دراپم یضاقب ارت یدم ادابم نت ك ص یتسه

 کوما نکن ادا رویا ناخ هک ميوکيم وتب هنیاره *یوش كکفا ن ادنز ۲٩

 یکتا کی + یکم انز ت تسا نش هتفک نیلواب هک دیا نینش ا یهاوخت نوربب

 ٭ تسا هدرک انز وا اب دوخ لدرد مدناه دزادنا توهش رظن ینزب ره موکیم
 کا راد :ا رود دوخ زاو رک علف تار غار ا او تو

eا دک یا ےک اا ا ا  Eاور × دوش نکفا م ماهیجرد تندب م  

 SL ازیز زادنا رود دوخ زاو نکا ینعطق فا ولت ارتش ات

 دوش هکفا خزودرد تدسج لک هکنازآ دوش دوبآن وت یاضعازا یوضع 1

 نکیل *دهدب ودب مان قالط دیوج تقرانم دوخ نززا هکر ه تسا تش هتنکو )
 ندرک انز ثعاب دنک ادج دوخزا اردوخ نز انز تلع ریغب سکره موکیم اشب نم

 نبلّواب هک دیادینش زاب * دشاب هدرک انز دک حاکن ارهفلطم نز هکر هو دشابموا ۲

 نکیل +نکافو دنوادخ ار ریال ی تسا نشا هتنک ۲6,

 نیمزب هنو * تسادخ شرع کاریز و هن يروح مس کره موکیم اشب نم ۵

 زتنب ةو تمسا مظع هاشداپ رهش کار روا نو اولو زادنا یاپ هکاریز ۲۳۷

 ینو یلب لب امش نن هکلب × درک یناوتیف هايس ای دیفس ار یئوم کاریز نک دای مسق 2

 یشچ تسا نش هتک هک دیا تبنش  تساریرشزا نیارب هدایز هد دشاب ین ۸

 کره هکلب دیکم تمواقمریرش اب موکیم امشب نم نکیل *ینادندب ینادندو یش ۲٩

 اب دهاوخ یک ر کاو +نادرکب وا یوسبزین اریرکید دنز هچناپط وت تسار هراسخرب 4.
 ارت یک هاکرهو +راذکاو ودب زین اردوخ یابع درکب ارت یابقو دنک یوعد وت ٤ا
 ودب دک لازم ترا کره ج زرنا ءاره بم ید دزاسروج-لیق کی عارب ۲
 هتنک هک دیا نینش *نادرکم اردوخ یور دهاوخ وتزا ضرق هکیسکز او شخب 4۲

 موکیم اشب شم اه و وا دوخ نمد ابو اغ تما اردوخ ةياسه تسا نش 4

 A د ااو : دوش ناکدنک ا و دیئان تبع اردوخ ناتشد هک

 ا یاعد دناسر انجو دهد شح انب هکر بیو دک ناجا دنک کرک ا ا

 ناکینو نادیرب اردوخ باقار ک ارز دیوش نارسپ تسا نایسارد هک اردوخ ردپ ان هم



 1 یتم ليا ۸
 داف ےب ارینانا هاکره اریز :*دنارابیم نالاظو نالداعرب نارابو دزاسیم علاط 47

 هاگشرهز دنیکی نی نارك جاب ایآ دیراد رجا هچ دنبانیم تبحم اراش هک ۷
 × دننکیف نبنچ ناریک جاب ERS مالس طقف اردوخ ناردارب

IERدج تسا لم کش سنا کم اش شب کن انچ شا لمك اش  

 دوخ ردپ دزنالاو دننیب هب اراش ات دیروایم اجب مدرم شپ اردوخ تلادع راهنز

 زاونم انزک دوخ شیپ یهد هقدص نوج سپ دیرادن یرجا تسا نامسارد هک ۲
 ایخب هنیاره دنبای ماركا مدرم دزن ات دنکیم اهرازابو سیانکرد ناراکابر هکنانچ

 هجا زا وت پچ تسد ید هقدص نوچ وت هکلب +دنا هتفاب اردوخرجا 3 ۳

 7 ی + دوشن مطم دنکیم تلسار تس 3

en 0اریز شابم اک ار دننام یک تدابع نوچو »داد  

 اریاشیا مدرم ات دنراذک ان هداتسیا اههچ رک یاههشوکو سیاکرد هک کدنراد شوخ

 تدابع نوچ وت نکیل «دنا هدو لیصحت اردوخ رجا موکیم امشب هنیاره دنیب هب
 ردبو ان تدابع تسا نارد هک اردوخ ردپهتسب ارردو وش لخاد دوخ هرج یک

 رازکت اهتما دننام دیک تدابع نوچو +داد دهاوخ ازج اراک ارت وت نس نا ۷

 سپ * دنوشیم باجتسم نتنک دایز ببسب هک دنربیم ناک ناشيا اریز دیکم لطاب ۸

 لاوشوازا هکنازا شپ دنادیم ارایش تاججاح اش ردپ هکاربز دیشابم ناشی لک
E <کباب دیک اعدام  SELدأب شدت مان  + 

S5نت قفس هدوک رپ ییمززب تتسا ۳ هکنادچ وت هدارا هدیایب وت  

 اردوخ نارادضرق زین ام هکنانچ شح ارام یاہضرقو + نب اب زورما ارام فانک ۲

 تّوفو توکلم اریز هد اه ارام ریرشزا هکلبرو ۷ شیامزارد ارامو + مشخم یم ۳

 ناشیدب ا ار مدرم تاریصقل ه هاکرم ۱ ریز N .تسن نازا داب دی ات لالجو 11

 ارمورم یاهریصقت رکا اا +× دیزرمآ دهاوخ زی اراش اش ا ردپ دیزرمایب

 داق دیراد هزور نوچ امآ × دیزرمآ دهاوخخ ارایش یاهریصقل مه امش ردپ دیزرماین 7

 ےک

 0 ےس

 هزور مدرم رظنرد ان دنهدیم ریپغت ارشیوخ تروص هکآریز دیشابم ورشرت ناراکایر



 ۹ ج لا

 رس یراد هزور نوچ وت نکي ٭ دنا هتفای اردوخرجا وکیم امشب هنیاره دنیان راد ۷

 هکلب یئاڼت رادهزور مدرم رظنرد ات ٭ یوشب اردوخ یورو نک نبهدن اردوخ ۸

 داد دهاوخ اوج اراکشا ارت وت نیب نامه ردیو تسا ناهنرد هک + تردب روضحرد

 هکیئاجو دناسریم نایز كنزو ذيب هکیئاج دیزودنین نیمزرب دوخ یارب اهنک 8

 دیزودنبب نایارد دوخ ةهج اهم هکلب +دنیانس یدزدو دننزیم بتن نادزد ۰
 چ دننکیمن یدزدو بت بقن ین عطف e نایز کر را

 تلظ :E ho EET at مات

réابو دراد ترفن یکیزا ای ایز درک دناوتیم تسدخ اراقآ ود سک مه هه  

 ارانومو ادخ هک ت سا لاحم ءدراشیمربتح اررکیدو دبمچم یکیبایو تبع یرکید

 اب دیروخ هچ هک یکم هشیدنا دوخ ناج رهبزا موکیم شب نیربانب »دیک تمدخ ۵
E۳ ندبو داروعزا 2 اینو هچ هک دوخ ندب یارب هنو  

SS۳ ۱۳و هل دا  EERE 

 ارچ سابل یاربو + دیازفا دوخ تماقرب یارذ دناوتب فتب هک اشزا تسیکو 3

 ۹ 1 0 تنش هن دننکیم ون هنوک هچ دک لم ج ی او سر در دن دنا

 دشن هتسا را اھتازا ن دوخ لالج هاب مه نامیلس موکیم امشب نکبل × دنسیر از

 نینچ دوشیم نکفا روتترد ادرفو تمسه ,زورما هکا ارو فلع 2 ات >

 hO PEE TE E TER نانایا ک یا دناشوبب ۲

<Fا اهیتما اھ اج نیا عیج بلطرد هکاریز * مشوپب هچ ای مشونب هچ ا مروخب  

 ۳ لوا ۳۳ e EE هه نیدب هک دنادیم اش تم اما ۳

 زورما یارب زورما ٰیدب درج دهاوخ ِ هتیدنا 0 ادرف

 × تسیفاک



 ۷ ىم لنا ۳

 کع زین اشرب دیک کح هکینیرط نادب اریز ٭دوشن مکح اشرب ات دیکم مکح
 ارسخ هک تسنوچو + دومېپ دنهاوخ اش یارب دیئاپ هک ناپ نادبو دش دهاوخ

 هب ِ ای دج یبایین یراد دوخ 5 کییوچو ینیب ی دوخ ردارب مجرد

 منچ رد بوچ كنيا و مک نوری تمشچ ڈچزا ار سخان هد تزاجا ینوکیم دوخ ردارب

E AE3۳ ی را هاگتا هک نیزہ دوخ مجزا  

 ۵و د ناک تس | سڌقم نقاب تردارب مثچ زا ارسخ ات

  كنردب ارامش هتنکربو دننک لایاپا رای EAE e نازارک شیپ اردوخ شاه

 اش یاب هک اب رک تفای دیهاوخ هک دیبلطب دش دهاوخ هداد ایثب کت یک لاو ۲۷

 دک تفایرد دیلطب کشک و كاب دک لاّوس هکر ه اریز م دش دهاوخ هدرک ز اب

 ور هک ارا تش ۳۲ ماکو × دش دهارخ هدانک AEE هکر شو

 سپ دفن ودب یرام دهاوخ سام کا ای × دهد ودب یتسو دهاوخ وازا ینان

 ا ۲ د داو اب اروکین یاهششخ نداد دینسهرب رمش هک امش کره

 دهاوخ کی لا س وازآ هکینناب اروکین یاهزیچ تس ۱ ناسارد هک اش ردپ

 ِ ۰ ناشیدب زین اش دنک امشب مدرم هک دیهاوخ هجا اذط × دیش

 تسا خارف اریز ا كنت ردزا ۷# ء ا

 ae IR PRI و E | عیسوو رد

 نا شنا 2 اک طنا تس ۱ اوهحه رد و 9 هه دث رایسب

 ۸۶ دو اهم ینالبهک دیک e me × دنا رک نا ن ناکدنبایو

 ء شخانش دیهاوخ ناشیا یاهوسزا ارناشبا + دنشابیم منرد ناکرک نطابرد لو دنبآ

 کین ةویم کین تخرد ره نينه < دننیچ ی تر ارریجناو راخزا ارروکنا ایآ
 هنو 2 دب هوم بوخ تخرد دنآوتیغ بر اوت دب هویم دب تخردو دوام

 نکفا شتاردو دیر 2 باهم کی ؛خرد ره دا ی دب تخرد

 دنوادخ ارم هکره هن « تخانش دیهاوخ ارناشیا ناشیا یاهویمزا اذل +دوش

 تسناارد هک ارم ردپ :دارا هکنا کلپ ددرک, ناسا ت کلم لخاد دي 5 دنوادخ



 ۱ ۸ یتم لیجنا

 توبن وت مانب یا ادنوادخ ادنوادخ تفک دنهاوخ ارم زور نارد اسب + دروآ ا ۲
 هاکنا »< نخ اسنرهاظ رایسب تازجتموت مان نو مدرن جارخا اراهویدوت مس ابو مدوفن ۳

 + دیوش رود نم زا ناراکدب یا همنخانشن | راشزکره هکت فک مهاوخ احترص ناشباب

 ناخ هک کیم هییشت اناد یدرب ار 2 درز اس lls SE نیا هکره ی 6

oهنافادب نیزو اهدابو دیدزک ناور اهیالیس نیراب نارابو * درک انب كنسرب | اردوخ  

 ارم نانخس نیا هکرهو * دوب نش انب كنسرب هکاریز دیدرکن بارخو ااو 7

 نارابو *داهن انب كير رب اردوخ ةناخ هک نام نادان یدرب درکن لععاهناب تینش ۷

 یبارخو دیدرک بارخو دروآ روز هناخنادب نیزو اهدابو دش یراج اليس نیر

 تربح رد وا ملعت زا هورک نا درک نخ ارنانخ نیا سیع نوجو + دوب مظع نا ۸
  نابتاک لغم هنو دادیم ملعت تردق بحاص نوچ ارتاشیا هکاریز * دنداتفا ٩

 مشه باب

 یصربا هاکان هک  دندش ا وواو بنع زا رایسب اک آرت هرگز الو نزرچو ۱

 یسبع یزاسرهاط ارم یوم یب ام کا دنوادخ یا تنک دون شتر ارواودمآ ۳

 3: تک رهاطو | صرب اروف هکوشوهاط مهار ت تفکو دوم ںی اروا هدزوا تند

 ارُهیده ن نو انب O a pl ار یک راهنز تشک ادم ےک 2

 دراو یسیع نوچو  +دشاب یتداهش ¿ نت ارذکپ دومرف یسوم هک ه
 ES × ةد و8 ساعلا ودبو دمآ یو دز یا موحانرنک 1

 تم ی تک ردو ۶ تسا اتم تدشبو تییاوخ هناخ رد جولنم نم ۷

 نی ا هکر ن نآ ییا ادنوادخ تفکباوجترد یشابزوب . داح ماوخ انش ۸

E ۹ترم نم کاریز × تفأی دهاوخ تص نم مداخو  

 یرکیدبو دوریم ورب 3 وک یکی نوچ مراد دوخ تسد ریز ارنایهاو مسه کر یز
 ا دینش ار ا رکی سيڪ + کیم نکب اوراک ن نالف دوخ م الغبو اب اس

 + ماهضاین ره لیئارسا رد ینایا نیج هک موکیم اشب هتیاره تنک دوخ ناهارمهب مک

OTS TET ۱وعاو 3  

 تماظرد دش دنهاوخ ننکفا نوریب توکلم نارسپ اما * تسشن دنهاوخ بوقعیو ۲



 ۸ یتم لیجنا ۱۳

 لاا فک قش NS × دشاب نادند راشف ایوب یجراخ

 A EAT E دک لم ابرج 1٥
 لوغشم ناشیا یراذک ت مدخب هتساخرب سب دیک اه ا درک سا ارو

 ےک ضعف دندروآ یا دزنب ارن کنایید زا يرايسب دش ماش نوچ اما 9

 ئیبن یایعشا نایزب هک ینخ ات «دینخم افش ارناضیرم هو درک نوریب | رجاورا ۷
 و« تشادرب ارام یاهضرمو تفرک ارام یاهنعض وا هکددرک مان دوب نش هننک ۸

 وجا و چ داد نامرف دید دوخ رود رک یمن یسع نوچ ٩

 Oar ۳09 پویا اوه ناغ ی

 هتفر ات هد تصخر ارم لّوا ادنوادخ تفک ودب AES چک تسین ۱

 ا اکر تک تیام ارم تملک ازیو یسع + نفد اردوخ ردپ 7

OS۱ ا 7  
 هكا اا وا بقع زا اب کیم اشیا واوس یشکن نوج +× دننک نفد اردوخ 2

 CT UTS CEE فک جا وما هکیدج دما دیدپ ابرد رد ییظع بارطضا

Toفا تو  IRبایرد ارام ادنوادخ دنتنکا نا  

 هتساخرب کیا ه كيسه نکند رن ارج ناتایا رک یا تنک ن EÊ + عوشیم كاله هک ۲

 رز ا RN دیدب بلک در 0 ارابردو اهداب ۷

aنیمز رد  Eوب نم نورس جین ی نن ضخ ود دیسر  

 رد × کر وبع یشاوت هار زا سکچه گرو یاب ی یاس ۳

 "نما اما رد رکم تسا راک همچ طب هی ارام دنا شب ۱ سبع ای دنتنک هدرک دایر تاس

 چ درک ناشبا زا رود نرایسب زارک هک و یک باذع تقو زا لبق ارام ات

  تسرفب ازام نازارک هکر د کروز ارام هاگره دنتنک هدو اعدتسا یو زا اموید ۱۷

 روتلا ع هه دنهیدرک نازارک هک لخاد نت نورب لاحرد هدیورب تنک ارناشیا ۲

 هتک نانایش اما *دندخ كاله با رد هتسج ابردب یدلب زا نازازک نا هه ۴

 ر اق كنیاو +دنداد ترېش ارناکناوید یارجامو هثداح نآ ماتو دنتفر رغب
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 1۲ ا لیل

 ناشیا دودح زا ک دندو ساملا دندید اروا نوچ دما نوریب یسبع تاقالم یارب
 ۷ دورب نوزمب

 ن باب

 رتسبرب ار یجولفم هاکان »دما شیوخ رهشبو درک روبع 9 یتفکب سہ
 دنزرف یا تفک ار جولفم دید ارن اشیا نايا یسیع نوچ ه دندروآ یو درت نیاباوخ

 بک داف اا ی ا ی ا تناهاک هک راد عجرطاخ

 یو ات تو و سخت ۱

 تردق ارن جز EES ۷ ۳ نر

 اردوخ رتسبو زیخرب تنک | ارجولفم هاکنا «تسه نیمز کور رب ناهاکندیزرمآ

 رک او تفر دوخ دن ان هتساخرب لاح رد هناور دوخ هنا هتشادرب

 هدومرف اطع مدرب تردق عون نيا کار ءادخ نش برعتم دنديد ارلع نيا نوچ

 هاک جاب هب یتب نیس اریدرم تشذک یم انا زا یسیع نوچ ۷ دند ون ديحخت دوب

 + دش هناور یو بتع زا هتساخرب لاحرد نک تعباتما یک دهید ههم

 ناراکهاکو نارکجابزا یمج هک دوب هتسشن اذغب هناخ رد وا نوچ دش عقاوو

 دنتنکوا نادرکاشب دندید نوج نایسیرفو چ دنتسشنب توام و یسیع اب یا

 هن تفک دینش نوچ یسیغ +دروخم اذغ ناراکهانکو ناریکجاب اب اش داتسا ارچ
 هک دیک تفایرد ارنا هتفر نکل دنراد بیبطب جایتحا ناضیرم هکلب ناتسردنت

 اغ توعد هبوتب اراراکهانک هکلب ارنالداع ات مانمایناریز ینابرف هت مداوم تجر

 هزور نایتورفو ام هک تسنوچ دیتنک لمآ یو دزن یجحمنادرک اش اکا

 ای اک اا م چ ددوام هرو و ٢نا کاشز یک مرادیم رایسب

 8 اا یو نک مام دنن ا وتيم تسناشیا اب داماد RES یسورع ةناخ

 ةماح رب سک چ شو * تشاد دنهاوخ هزور ماکته ن نارد دوش هتفرک ناشیاز | داماد ۳

 او هردو هد کیم قم هماج زا: ورا کویر کیف ا م هل اوت

 تجار نا نماد اهکشم الو دنزیریغ هتک یاهشمرد ارون بارشو دو ۷
 ظوفحم ود ره ات دنزیریم ون یاهکشم رد ارون ارس هکلب در 5 هلخشر



 تك لینا 1

 شتسرپ ارواو دنا یستر هاکان هگتفکیم ناشیدب ارنانخس نیا زونه وا  +دناب ۸

 تسیز هکراذک یورب اردوخ تسدو ایی نکل تسا هدرم نم رتخد نوک تفک دوغ

 *دش هناور وا بنع زا هتساخرب دوخ نادرکاش قافتاهب یسیع شب + درک دهاوخ 1۹

 نا وا بثع زا دوبیم التبم هضاسا ضرپ لاس هدزاود ك ك كلو

 مک ںی ارشیادر ضع رکا دوب هتنک دوخ اب اریز +دون سا اروا یادر نماد ۳2

 عج رطاخ رثخد یا تفک هنخادنا یورب رظن هتشکرب یسیع مای انکار ۱

N SAITغا هدادافشارت  

 ناشیدب + هدید ارناکدنک شروشز ۱ هورکو نازک هحون ارد سير ناخن یسیع ۴

 اما × دندرک هیرض یورب ناشی ه تسباوخ رد کلب هدر رتخد اریز دیهد هار تفک 1

 تعاس رد هک تفرک اررتخدنا تسد نش لخاد دندش نوریب هورک نآ نوچ °

 نازا یسیع نوجو + تفأی ترش موبوزرم نآ مان رد راک نیاو * تساخ رب

 حرت ارب اکواد رسپ دنتنک وا بتع رد ناک دایرف رود تام یوم

 ناوا ایا تفک ناشیدب یسیع هدندما وا دزن روکود نآ دما رد هنام نوجو 2ک ۸

 ارناشیا نا تعاسرد +ادنوادخ لب شدن دنتفک ه درک مناوتیم رکن هکد یراد ۳

 یسیعو دش زاب ناشناشچ لاحرد *دوشب اب ناتنایا قفورب تنک هک یر سا ۰

 رد اروا هتفر نوری ناشیا اما +دبای عالطا سکر اهنز هک دوبرف دیک اب ارنا :اشبا ۱

li ۲ارکكک هناوید هاکان دنتفریم نوریب ناشیا هکیماکنهو + دنداد تربث یجاون نآ م  

 نش بج رد ههو ديدرک ايوڪ كنك دش نوریب ويد نوجو + دندروآ و ۱ درن ۳
 هطساوب دنتفک.نایسیرف نکیل +دوب لشن نید زکر ھرما نچ لیئارسا رد دنتنک ۶

 سیاکرد هتنکتاهدو اهرهش ههرد یسیعو + دنکیم نوری اراهوید اهوید سیر ۵

 افش ارمدرم خرو ضرمرهو دوفیم هظعوم توکلم تراثب هب هداد ملعت ناشیا

 نادنفسوکدننام هک ریز تخوسب ناشیارب و یمج نوچو +دادیم ۲
 داصح تفک دوخ نادرکاشب ہاکتآ × دندوب كنکا رپ و لا ناشیرپ نابش یب

 ا ساصرا سیا E و



 0 1. یم لینا

 ٣ هد باب

  | TEE ۱ا را رب ارناشیا ںییلط

 نوعمش لّوا تسنیا لوسر هدزاود یامانو » دنهد افش ار یجنرو یراییررمو دننک

 سیف × انحوب شرداربو یدیرنب بوقعی هسایردنا شرداربو سرطپ هب فورعم

 یوناق نوعمش * یدنهب فورعم یبلو ینلح نب بوقعی هریکجاب تم اموت «الوتربو

 ناشیدب هداتسرف یسیع ار هدزاود نیا *دوف مللست اروا هک یطویرخسا یادوهیو

 کا سد شاخ نایب اوا ولی زدور ورم ا ےک هد تی

 نادنفسوک دزن  Eهک دئوک هدرک هظعوم دیوریم نوچو *دیورب لیئارسا هش
 اریکدرم دز رهاط ارناصربا دیهدافش اار چ تا ر ناسا توکلم

 ته .  رحم تک ےئل . 40. ۸  a ۱سم ای شن ای الط * دیهدب تفم دیاهتف ای تفم دیا نوری اراهوید دیک ننز

 اب ایشنک ای نهارپ ٍ ود اب نادهشوت رفس یاربو + دیکم ریخذ دوخ یاهرکر ۰ یی

 ر ا یر اش رھ ردو * تسا دوخ كأ روخ قسم رودزم هکاریز دیرادنرب اصع |!
 نورپ ات کیا اتا رد یی /دراد تقال هک انا رد E دیوش لخاد هک

 مالس دشاب یبال هناخرکا سپ دین مالس نا ینا راک یک × دیور
 8 تشک ۇب ار ا دّوب قبالان رکاو دش دهاوخ عقاو نارب اش

 یاهیاپ كاخ نش نورہب رهث ای هناا ز زا دهدن شوک ایش نخ ای دکن لوبق ارامش

 هروغو مودس نیمز تلاح ازج زور رد هک عوکیم امشب هنیاره ٭ دین اشفارب اردوخ

 نراکک ن ایمرد نادنفسوکدننام اراش نم ناه ٭ دوب دهاوخ رتپس رهش نا زا 7

 رذحرب مدرم زا اما *دیشاب هداس نارتوک نوچو رایشوه اهرام لثم سپ مترفیم ۷
 دنهاوخ هنایزات ارایش دوخ سنانکردو درک دنهاوخ ملست اهسلج# ارامش هکاریز دیشاب

 اهتماربو ناشیارب ات درب دنهاوخ نمرطاخم ارامش نیطالسو ماکح روضح ردو »دز ۸
 کن کی هجا هن يچ هک كیکم ہذا دننک ملست اراش ,نوچ ام اش ٩

 دیتسی اش كنیوک اریز * تفک دیاب هچ هک دش دهاوخ اطع اشب تعاسناه رد اریز ۰

 توب اردنزرف ردپو ارردازب رداربو *تسا تنیوک اش رد اش ردپ جور کلب ۲
 دیناسر دنهاوخ لتقب ارناشیا هتساخرب دوخ نیدلاو رب نادنزرفو درکدنهاوخ لست

 و
۳ 

 ےس 4

9 



 ۱. یتم لینا ۳

 دکر صرخاب ات کره نکیل درک دنهاوخ ترفن امشزا مدرم عیمج نم مسا هجو ۲۳
 کد دکان ا رد که × دباي تاج مچ

 COL دهان لیارس | یاهرهش هه زا دیابت ناسنا رسپ ات موکیم ان ۳

Yoنوج هک اردرکاش تسیفاک »رترب شیاقاز زا مالغ هنو تسین لضفا دوخ لعمزا  

 را بتلاص کا هوش دریا نوچ هک ارمالغو ددرک شیوخ داتسا

 از و ناشیازا اذف × ارشاهناخ لها رتدایز دا دبا خم )را ۳

 رد هنا هه یوا او ددرکن ف زم کب نیز ر ای ڑی جم

 ٭ دیک هظعوم اهمابرب کوو دییوکب یئانشور رد موکیم امشب یکیرات
 E SSO رداق هک مسج نالتاق زاو ۸

 سلف كيب كشجنکود 5 + نهج در ار زین ارجو حر ندرک كالهرب تسا ۹

 SS TE کرج از کی هکنا لاحو دوفین هخورف ج

 ناکشخک زا اش اریز دیشابم ناسرت تب سا نش هدرش زین اشرس یاهبوم هه ۲۷

 ردپ روضح رد زین نم دکر ارقا مدرم شپپ ارم هکره سپ ا ایست ۲

 دنا ر اکنا مدرم شپ ارم هکره اما × درک ماوخ رارقا شا شاد هک دوخ ج

 درس ناک ور ۳ ا و I نم ۶

EER اررلخدو دوخ ردپ N re 

e × دوب دنهاوخ وا 2 لها ونش نانشدو × مزاس ادج شره هرهوش هی 

 نزا ارز داي رپ هکرهو دشا شا سال دراد تسود یم ر 0

 م ۳. و EN E و هدایز ۽

 1 ۳ کتاو و سم ته 0 2

 دهاوخ اراداع دزم تفریذپ یلداع مس اب اریلداع هکرهو دبای بن ترجا دریزب ین

 E درکاش 7 تب ٌةساک ارراغص 1 ۳ 5 1 × تفای ۳



 ۸۳ ت و

4 

 ۷ ۱۱ لنا

 مهدزاب باب

 هناور اجنازا دیناسر ماقا هب دوخ درکاش هدزاود اب ارتیصو نبا یسیع نوجو

 لاعا نادنز رد یبح نوچو + دیاټ هظعومو دهد میلعت ناشیا یاهرهشرد ات دش

 اب وت تنی نآ ایا تفکو دب * هداتسرف اردوخ نادرکاش زارفن ود دیش ار سم
 تيش هجنازا | ریو شد ناشیا باوج رد یسیع * ميشا یرکید رظعم

 ناصرباو ان ات راتفرب ناک او دن کک ان ناروک هک + دیهد عالطا دیا كيدو

 و اشوخو + دنونش یادت تراشب ناریقفو دنوشیم ننز ناکدرمو اونش نارکو رهاط

 زاغا یبح ءراب رد تعامحا اب یسیع دنتفریم ناشیا نوچو + دزغلن ن فک ۷

 شبنج رد داب زا هک ارز ایا دیدوب هتفر نابایب هب زیچ هچ ندید اک هک درک نخ

 رب رد رخاف سابل هک اریدرم ایا دیدش نوریب زیچ هچ ندید ةهعم هکلب ۽ تسا

 کی + دنعابین ناهاتداپ یامهاح رد دری رعاف ثحار کا كیا داد 4
 ۰ ص

۱۸ 

1۹ 

۳ 

1۱ 

 ریز ٭ ار ىلضفا ین زا موکیم امشب ی ب اریبن با دیتفر نوریب زیچ هچ ندید هه

 وت یور شې اردوخ لوسر نم كنيا ت تسا بوتکم وا راب رد هکنا تسناه

 نانز دالوا زا هک وکیم اب هنیاره + زا ایم وت یور شه ارت هر ات تسرفس

 یو زا ناسا توکلم رد رتکچوک نکیل ت اب لتهد دیمعت را یرتکرزب

eدوشم زوج ناسا توکلم نر ۰3 ات تنهد دیمعت یی مایا 9  

 تی RE ءايبنا عيمج ارب اریز هدر را ن ی

 SEE SFA GER RNA ار هفث اطنیا نکیل + دونشپ

 یزکهحون دیدرکن صقر منخاون ین اش یارب دنیوکیم + هدز ادص ار شیوخ نافیفر
 * دراد وید دنیوکیم HEE درون هن کا + دیدزن هنیس مدرک

 2 52کو وو یدرم ا مکیم دشونیمو دروخ EN وا ره

EENکل گ تسا ناراکهاکو  EKEنش هدرک قیدصت دوخ نادنزرف زا  

 ,ESE ا زا رثکا هکییاهربثنا رب دو تمالع ار کا دن سا

 یا ون رب یار نیززوخ یا وت رب یاو # دندوب هدرکن هبوت هکاریز دش رهاظ
(a) 



 ۱۳ یتم ليحنا ۸

 دشیم رهاظ نودیصو روص رد تشک رهاظ اش رد هک ینازجتم رکا بز !دیصتی

 لج زور رد هک موکیم اشب نکیل × دندوفیم هبوت رتسکاخو سالپ رد یتدم هنیاره ۲

 كلف ات هک موحانرفک یا وتو *دوب دهاوخ رتلپس اش زا نودیصو روص تلاح ۴

 مودنسرد دما دید وت رد هک قارچ هاکره ازا دش یماوخ نوکیرس می ةتشارفارس

 .تلاح ازج زور 92 هک م وکیم امشب ن رکیل + دناببم یت اب زورمآ ات هنیاره دن دشیم رهاظ ٤

 ردپ ۱ ی رار ۴ دوب دی موس نیمز 5

 ناپ نادنمدرخو نایاناد زا اررومآ نیا هک مکیم شیاتس ارت نیمزو ناسا كلام

 وت رظن روظنم نیچه هکاریز ردپ یا یلب ٭ یدومرف فوشکم ناکدوکبو یتش

 ارردپ هنو ردپ زجب دسانشیف اررسپ یکو تسا ءدرپس نم ارزیچ هه ردپ * دوب ۷
 درو دینایب + دزاس فوشکم ودب دهاوخرسپ گبسکو زیرا ر ام یکی ۸

 ارم خوی + دینخم ماوخ یمارآ اراش نمو ناراب نارکو ناشک تحرز مات یا نم ٩

 چ سون ردو مشابیم لد هداتفاو ملح 5 کاریز دیبای م خف نەزاو دي رک دوخرب
 # تلبس نم رابو تسأ فیفخ نم غوب ا ریز چ تفاأی دیهاوخ ۳ ۴

 مدزاود باب

 شنادرگاشو تست کس | اهراز E نایم زا کحالس زور رد یس ع نامز 4 ۲

 نوچ رد ایا × دندرک راغآ اه هشوخ ندروخو ندیجت ديد وب هک رج 1

 د د دم لع و ناهکاع كتا دک ویب دندید اسا
 هنسرک هکیتفو دندرک شنافیف فرود دوادهچن دیا ناوخغرکم تنک ار اما دن تشان

 وا رب نآ ندروخ هک دروخ ار همدق یامان نما رد ادخ نام روط هچ + دندوب

 رد هک دیا نناوخن ةاروت رد ای + طقف نانهات رز کل دن واکونو

 2 ×× كنس اک و ا رج وک دی تی یار

 كرد ارینحم نیا رکاو * تسا لکیه زا رتکرزب یصخش اجا رد هک موکیم اٿ
eو تر 4  eا  eربیب نیز و  

 E E یو زا سب و

 ره رس > سد 0 1 ی



 1۹ ۱۲ یتم لا

 کت وا تسک ایر ی دو یا یا بردن ایکس اچ

 دهاوخغ اروا دنفا رفح تبس زور رد نا هاگرهو دشاب هتشاد دنفسوک ك

 کین اهبس رد نیوبانب تسلضفا دنفسوک زا ناسناردق هچ سپ + دروآ نورببو ۲
hw CET Ce N 

 روطع هچ هک دندون یروش وارب و نوریب نایسیر اما ٭ دیدرک ےہ یرکید دنام ٤

 زارایس یهورکو دش هناور اغار هدوم ككرد ارنیا یسیع .+دنک كاله اروا 0

 اروا هک دومرف نغدق ارناشیاو + دیش افش ارناشیا عیج سپ دندمآ ها بقا

 چ دوب لش هتفک نیل ی نابزب SES ددرک م اع ات  دنهدن ترهش ۷

 حور تسا دنسروخ یو زا مرطاخ هک E مدیزکرب اروا هک ن نم انب كنيا ۸

 دهاون ناغفو عازن ٭ دیاغ راهتشا اهتمارب ارغاصنا ات داه مهاوخ کورب اردوخ ٩

 EG ها ار دشادر وخ ین + دینش دهاوخن اههچوک رد اروا لوا یک ۳

 9 او : ترصنبارفاصتا هکنآ ات درک دهاوخن شوماخ ارهخوس من فو ۳

 ی ام رتنکو کفن ا یو ا هکتار یر یی هما دما

 ترس دور کا ماتو + دش انییو ابرک كنکو روک نا هکنانچ داد انش ارواو ۴
 .صوشنا دنتنک نینش نایسیرف نکیل * تسین دواد رسپ صخش نیا یا دنتنک هداتفا ۶

 انانیا تالایخ یسیع + اهوید سیر لویّرلعب ٌیرایب رکم دنکیف نوریب اراهوید ٥
 رک مقنم دوخ رب هک یتکلمره تفک ناشیدب هدوم كرد

 نوری ارناطیش ناطیش رکا اذط + دفان رارقرب ددرک مسقنم دوخ رب هک ةناخ ای ۲۷

 ESS × دنام رادیاپ شعلطلم هنوکچ نر ددرک مسقنم دوخ فال هنیاره دک ۷

 .دننکیم نوریب هک یرای | ااا نارسپ AAR ر اهوید لوبا تطاسوب
 اراهوید ادخ حورب نم هکره نکیل *درک دنهاوخ یرواد اغرب ناشیا ةهخازا ۸

 ور دناوتب یک هنوکجو + تیبا دو یخ ززب اد تترکلم هیاره مکیم جارخا ۹

 E نآ لّوا هکنارکم دک تراغ اروا بابساو در روز یصخت ةناخ

 هکرهو تسنم فالخ رب تسیت نم اب هکره × دنک جارات اروا هناخ سپو ددنب هب ۲,

 ناسنازارنکو هاک عون ره موکیم ارامش ور نیزا +دزاس نکارپ دکن عج نم اب ۹
A, EA : 7 

 رب هردو × دش دهاوخن ونع ناسنازا سدفلاحورب رنک نڪيل دوشیم كيزرما ۲
 (2٭)



 ۱۲ یتم لا ۳

 دیوک سدنلاحور فالخ رب هکیسک اما دوش هیزرمآ 3 وک ین ناسا رسپ اال

 دینادرکر کین ارتخرد ای ٭ دش دهاوخن نیزرمآ رکره نیا لاع ردو لاع نیا رد ۲

 زا تخرد کیر دساف ارشاهویمو دیزاس دساف ارتخرد ای وکی ارشاهویمو

 لاحو تفکو کین نخ دیناوتیم هنوکچ ناکداز یعفا یا + دوشیم هنخانش شاهوبم ۶

 یوکین ةنازخ زا وکی درم ٭دیوکیم نس لد یتدایززا نابز هکآریز دیتسه دب هکنا ۰
 نوریب دب یاهزیچ دب هنازخزا دب درمو دروآ یرب بوخ یاهزیچ دوخ لد

 زراو انا باسح دنبوک مدرم هک لطاب نرم هک موکیم امشب نکیل +دروام 7
 یانسز | یتشت یا وا دارت لداعدوخ ناتسز | کارز داد دنهاوخ یرواد ۷

 لنگ تو ا زد نامی وا نایتاک زا, ییضعبهاکنا + دش دهاوخ کح وترب وت ۸

 رکانزو ریرش ةقرف تنک ن اشیا باوج رد وا + منی یی وت زا مهاوخم داتسا یا ٩

 کناه اریز *دش دهاوخن هداد یبن سنوي ب ر ناشیدب و د یتیآ ت

 نم رد زور هاش هسز انار , دنام هام کش رد زور هنابش هس سنوي

 کح ناشیارب هتساخرب نایب تر تو یون *دوب دھار <

 انا رد سنوی زا یرتکرزب كنیاو دندرک هبوت سنوب ةظعوم هکاربز درک دنهاوخ
 دهاوخ کح ناشبا رب هتساخرب هقرف نیا اب یرواد زور رد بونج کلم *تسا 4۳

 رک خش كنياو دونشب نابلس تنکح ات دنآ نیمز یاصقا اا

 ی ا5د ویا یا aE + تسا اغارد ناییلسزا 4-

 نور قازا هک دوخت دیوکیم نن + باب یفو دنکیم شدرک بآ یب یاهیاجب 4

 ۱32 سا شاراوتع و ااا ابا نرو مدزکیم رب مدم روح

 نا 2 نکا اس 3 لخادو دروای هتشادرب وتو رکید خود تومور دوز

 ٭ دش دهاوخربرش ةقرف نیاب نچ دوشیم شزاغازا رندب صختنا ماښاو دنوشیم
 یو یوکتنک بلط رد شنارداربو ردام هاکان هک تفکیم نطسزونه ها ا

 هداتسیا ن نورب تنارداربو وت ردام كنيا تنک ریو یصنشو * دندوب هداتسیا نوریب ۷

 +دننایک مار ONO SCS باوج رد ٭ دنیوک نس وت اب دنهاوخ <

 غار داربو نمردام دننانبا تنک هدرک زار رد دوخ نادرکاش یوسب | اردوخ تسدو ٩

 E رداو رماوعو ردارب a ام تنساسآ رد هک ازم و دداا هکزه ازیژ ه-



 ۲۱ ۱۳ یتم لبا

 مهدزیس باب

 یورب رایسب یهورکو تسشن ایرد ةراکب هما نوری هناخ زا یسیع زورنامه ردو

 .لحاسرب هورک نآ نیو تفرک رارق نش راوس یتشکب و | کیستب دندمآ عج
 غن نديشاپ هم یرکزرب یتقو « تفک ن اشیا یارب : الغم زایسب "یناعمو × دنداتسیا

 ٭ دندروخ ارن ۳ E ناغرمو داتفا هار رد یردق ديشابيم نع نوجو چ كشن ورب

 هکنوچ دش زبس یدوزب هداتفا :تشاشن دايز کاخ E خالکتس رب ییضعب و

 × دیکشخ تشادن هشیر نوجو 9 دمارب باتقآ نوجو تمام قع نیمز

 رد یربو دوم هنخ زنا هدرکز رم اهراخو دش هنر اهراخ نایمرد یضعبو

 شوک کره × یسیضعبو تصش یصعب و دص یضعب درو اب تش هتشاک وکین نیمز
 الت ایا اب تهیج دچ زا دنتفک یوب هما شنادرکاش ءاکنآ + دوتشب دراد ویش

 تنش اطع امشب ناسا توکلم راس نتسناد تنک ناشیا باوج رد
 AE قوزفاو دوش هداد ودب دراد هکره ایز نھن اطع ع ناشیدب نکیل تس

 نت اپل اهن اب ةهنا زا +× دش دهاوخ هتفرک وا زا مه دراد هنآ درادن بو

 ناشبا قح ردو * دنمهفیغو دنونشیفو دنتسه اونشو دننیب یو دننارکن کن هک م رکيم

 ۳ دیم دیهاوخنو دیش دیهاوخ عمس دیوکیم هک دوشیم ما ءایعشآ توبن
 کسب اهشوکبو هش نیکنس موق نیا بلق ]ریز × دید دیهاوخن و تسیرکن دیهاوخ

 دا ونشب اه رسم فننیب هب امشجت ادابم دنا هداپن مر اردوخ ناشچو دناهییش

RSاش ناینچ لاحم اتو کل هد افش ارناشیا نمو  

 این اسب موکیم ان هنیاره اربز ٭ دنونشیم هکاربز اش یاهشوکو ی هکاریز

EDدنونشب دیونشیم هچناو دندیدنو دننیب هب دینیب یم  

 دیتا نیش ازتوکلم لک هکینک د لی ون اکر لا امت سپ × دندینشذو

 هتشاک مار رد کتا تسناه تبار ھ5 ناکا ل ڈو ی دلت رخ

 کدونشوخمرونلا ف نیش ار مالک هک ت سوا دش هلنغر خالکتسرب هگناو ۶ تساعش

 رس EERE دو × دنکیم لوبق

 ر

 -ک در رخ شزغل ا تعاس ره ۳



 ۱۳ یم لیجنا ۳۳

 دنک هنخ | ارمالک تلود رورغو ناجا هشيدناو دونشب ار ارمالک هکتسنا دش هلخر

HRSددرکر ث  × aد الا نوه ارفالک کشا دشت هتشاک یکی  

 رکید یو + درو یب یضعبو تصش یضعیو دص یفعب تنش رواربو ۲
 دوخ نیمز رد ےک غغ هک دنام اریدرم AE تک ا اشیا ةهجم

 ساکرک م دک اراد هما شنشد دندوب باوخ رد مدرم نوجو × شاک 2

 × دش رهاظ زین ساکرک دروارب هشوخو دئور مدک هکیتقوو  تفرب هلخر ۷

 E رس آجر دز مزه هل سام دا ی
 «تسا نمشد راک نیا دومرف ارناشیا ابر ساک کراس کت شیخ ۳۸

 ندرک عمج تقو ادابم ین دومرف + میک عج اهن عورب یاو با دندرک ضرع ٩
 دننک ومن ۰ یو | هک تراک دب دینکرب امار ارمدنک ساکرک ۰

 کارب ات :اهدزک عج اراہساکرک لوا هک تفکر ماوخ ارنارکورد دا مسوم ردو

iیارپ کیر اب بدن زی د تربت رخ ارم دنک اما دیدنب هب اههفاب نتخوس  

 ةعرزم رد هتفرک یصخش هک ت تسا یلدرخ ناد لث EE تک هدز ناثیا

 دنک ون نوچ یو ت تسا رشکچوک اههناد رباس زا دنچ رهو +* تشاک شیوخ ۴۳

 شیافهخاش رد نما اوه ناغرم هکنانچ دوشیم یتخردو تسا لوتب نیرتگرزب
 ار هیامریمخ a هک یک ناتا هان کد و + دنریکیم هنایشا

 اريناغميا ةه + تشکر مخم مامان درک ن اپ ری لیک هسرد هتفر رنا ا هک دنام

NEE toددرک م ا ات * تفکن چیه ن نادر ماوس اوج  

 "تنش ینخم یاهزیجو مکیم زاب العم اردوخ ناهد دش هتفک یبن ناب نابزب هکیمالک

 لخاد هدرک صخرم ارهورکنا یسیع هاکنا درک ماوخ یّطت ماع یانب زا ۷

eحرش ام ةه | رهعرم ساکرک لغم دنتنک ما یو  
 وو چ تشفاسنا رپ یک ناب کن اک ناشیا باوج > رد * امرف

 رانا هک ینمشدو » دنریرش نارسپ اپساکز کو توکلم یانبا وکی منو تسناهخا 2
 سپ *دنناکتشرف ناکدنورد و نیا تیقاع داصح مومو تسا سیب EE هم

 ماعنیا تبقاع رد روطناه دننازوسیم شد هدرک عج | راپساکرک هڪ نانه
 ازناراکدیو ناکدنهد شزغل هه هداتسرف | اردوخ کالم ناسا رس هک دعدش ده ری 3



 ۳ اب یتم.لیجنا

 راشفو هیرک هکییاج تخادنا دنهاوخ نا هب ارن اقلاو درک دارج می ۳

 دنهارخ ناشخرد باتقا لش دوخ ردپ ت کلید نالداع ءاکنآ هد نادند ٤ج

 رد نش ینخح دنام اینک ناسا توکلمو  دونشب دراد اونش شیک هکره دش 46

 و تخورف تشاد هنآ هتفر نآ یشوخ زاو دون ناهپ هتفای ارنا یصخش هک نیمز

 بوخ یاهدیراورم یایوج هک دنام اریرجات ناسا توکم زاب + دیرخ ارنیمز هم
 ازنآ هنخورف اردوخ كلامو تفر تفای اهبنارک دیراورم كي وچ + دشاب 47
 یسنج ره زاو دوش نکفا ایردب هک تسیم اف مرام اسا کرام سا کا

 عج فورظ رد اراپبوخ هتسشنو دنشک شاهرانکب دوشرپ نوجو + دیآ رد ناب ۸
 ااف ف هدش دحاوخ ماعنیا رخآرد روطید دن ا رود ار اهدیو دنک 2%

 دنهاوخ 1 روتت رد ارناشیا × هدرک ادج نبحماص نایمزا ارن اط ها نورین ۰

 نیا ڈو ایا تنک ارناشیا یی *دشابیم نادند راتفو د کا تخادنا ھا

 هک يبتاك ره کاردانی ,نک نایاب | ھلن واد لب یک دیا تنفف اروم ۲

 شیوخ ةنازخ زا هک تسیا هناخ بحاص لثم تسا هتفای ما نال توکلدرد

 دی اسر ماما هب اراهلثم نیا سیع نوجیو × دروابم نوریب هنهکو ون یاهزیچ 5

 ملعت ناشیا ةسيکرد ارناشیا دما شیوخ نطوب نوچو +دش هناور عضوم نازا ه
 جون E رشت یک ا اکرا دک بش خزر ح

 ۳ ِ و وت دزن e هغو Fa نوعشو »ی
 N 2 a ا ع

oAبک تخجاست رب 1 بنآ یک × شیوخ ةناخو نطورد  

 مدراهچ باب

2 
 ۰ و

 دوخ نامدا + دینش ار سیع ترهش نوچ ا سیدوریت لب نارد

 ی نز ۰ 9 ار یبجحم سیدوریه کاو 3 عجب ازا

 تنکیه 8 ودب یی هکنوچ دوب هلخأدنا نادنز ردو هدا دنبرد هتفرک سپل یف

 ۳۳ مو

 کد

^ 



1۳ 

To 

1 

۷ 

 14 تم لنا ۳

 دیسرت مدرم زا درکو ا لتق دصق هکیتفو و + تسین لالح وترب یو نتشاد هاکن
 ی 5

 رتخد دتسازایم ار سیدوریه دالیم مزب نوچ اما + دننسنادیم یبن اروا کاریز

 چ روج 2 نیاز 5 داش تی هدرد صقر تم ایدوریه

 کم دغرب هاشداپ هاگنا نا نب تطرد ی ۰ اردد دیس

Ra, 2 ۳۷۳93 وسط ی  e3  

 ترو E ا ادرک کو ۲ درب دوخ ردأم

EES EAS۳ اش زخم  

 نارابو دوبرف مرن ناشیارب تید رایسب یورک نمآ نوریب یسیع سپ : دندش هناور

 عضوم نیا تک نما یو دز شنادرکاش رضع تقو ردو داد انش ارناشیا

ET ET EIةهجم هتفر تاهدب ات | امرق کم  

 اذغ ارناشیا اش دنرادن نتفرب جایتحا تشک ارناشیا یسیع ٭ دنر اذغ دوخ

 دزنب e اک 2 ن ا دنتنکو دب عدیهد

eدیس هدزاود ننام هوا و دندش ریس هدروخ و  

 + دندوب درم رازه خب هب بیرق لافلعاو نانز یاوس ناکدنروخو + دننشاجرب
 ا ےک ۰ 5 £

 8 یوزا شیپ تش راوس یتشکب ات دوغ رارصا اردرخ نادرکاش - و
 ام کوا و ریدر توجو 7 دک دهد ر از وفا ات لن وس 4 هنآ اور ر کید

 7 تشک اما 2 وب اھت انار د ماش تقوو دمارب ا تدابع یارب

 مراهچ PARTE کو اق رک ک جاوما هب دی ويم dd ا داب صحت رد نایمرد

 ۳ وات اور کاش نوچ اما هدیدرک هناور ناشیا یوسب تیمارخ ! داب یسیع بشزا

 دایرف فرخ زاو تسا لایخ هک دنگ كش برطضم دندید نلمارخ اب ردرب
 2 ءم

 نم دیراد حج رطاخ تفک هدرک باطخ لمات یب E A + د



 To ۳ ج لنا

 SE كيش ام ناسرت ۸

 هناور با یوررب دش ورف یت هک زا سرطپ تعاسرد ءاي تنک مات ا 5

 بی و نار دید دیدش ارڊاب نوچ نکی ۲ نیل یار فطر ۳

 داب دندش ۳ نوجو × یدروآ كل ارچ نیا یا یک ۳ 11

 ر های و دنتنک دنتنک هدرک شتسرپ | روا نما تک لما سپ × دیدرک نکاس ۴
 اروا عضون 1 و دندمآ هرس نویز مدارک روک هاکنآ + یتسه ادخ م د

 اما ناو دهها جون ارت تیتر | سکوت راس ۳

 < ذا لیک یک رک شب د رھ وز نک و راد رزم ادا تشک اس

 ۱ مه دزناب باد

 2 ناد کتسنوچ یدک نم یبیخ دن ۳۳ ا نایسیرفو نابتاک هاکنا ِ

 وا چ دنی وشیم ار د : دنروخ نان ۷ ارب ز دنیانیم زواج اشم ذيل ۹ ۳

ES 1اریز + دیکیم زواجت ارچ ادخ کحزا شیوخ دیلقتب زی  

 ارردام اب رد کر هو وادابتمرح اردوخ ردامو ردپ کت e اد

 دود < اردوخ ردام ایر دب د ا ل < دد < ها تلا دهد مانشد 0

 مارتحا ن ناو فسا داود >× تسیآ هیده دسر عفن وتب مزا 21

 ةرابرد ء ءا 2ا نارد ایر کا × دبا هد وف لطاب ارادخ مکح دوخ دیلنتب سپ « دیافیت ۷

 دنر جم برثت نچ دوخ یاهنابزب موق نیا # تفک هک تسا ۱ ءدون توبن کن اب ۸

 تدایع سپ «گسارود نم زا قد کف دنیانیم دی ارم شیوخ یاهبلبو ۹

 ارتعاجتاو  دنهدیم ملعت ضیارف ازت ارمجرم ماکحا هک ریز دننکیم ثبع ارم ۱
 یا ا دو ریم ورف ؛نراهتب هجا هن هم درب هداد:شوک تفک ناش دی تنا . ۱

NEEتناد دم یخ ارتا 2 نوریب ناهد زا هجا هکلب  xنادرکاخ ءاکنآ  

 × دیزشاد فی دندینش ار نیا نوچ نایسیرف وا ایا دنتنک نیو

E۱۳۱۰ وک دهان تک ینا کب ک ل ره فک :باوجرد  
14 

 هاچرد ودره دوش انهار !رروک روک هاکرمو دنناروک نایاب هار ن ارو ؟ دیراذکأو



 ۱ 3 لینا ۳

 تنک یسیع ٭ ایرف حرش ام یارب ارس نیا تفکوا باوجرد سرطب دف ا
 دوزیم ورف ناهدزا دی هک دبا هتفاین زونه اب ٭ دینسه كاردا یب لاح ۳ ۹ ۷۳

 لدزا دارب ناهد زا ا نیک ا د وشیم هکفا : ضرر ددرکیم کم لخاد ۸

A 500 0160 المي رانا هک تسسا اهریچ را  

 تسا ایا + اهرنکو عورد تاداهشو اپیدزدو ابتسفو اهانزو اهلنفو دب تالایخ ۲۰

 × دنادرکین سج ارناسنا هتسشان یاهتسدب نیرو نک ورا ست ان

 ةيناعک نز هکان * تفر نودیصو روض رایدب تش نوربب بنا زا یک سپ

 نک خر ی ب ارا تک ازیو ناک دابزف ۵ ن دود انا زا

 در ا دان شباوج جم ن ره نکیل ا ۳۳

 وا +تکیم شروش ام بقعرد اریز یامرف نمرو | هک دندون شهاوخ نما ۵

 ٭ لیئارسا نادناخ تش 2 ناندنفسوک ةه رک > ماكشن هداتسرف تفک باوجرد

 تنک باوجرد نک هو زبان ادنوادخ تنک اروا نما نزا سپ ال

 لب درک ضرع ٭ تسین زیاج نتخادنا نراکس دزنو نتفرک ارنادنزرف نان هک ۷
 هاکنا + دنر وت شیوخ ق "نفس هداعفا یاههراپ زازین ناکساریز ادنوادت ۳۸

 2 رد یا تسا مظع وت نايا ن نز یا تنک وا باوجرد یسیع

 هک کا اشا زا و < تفای افش شرتخد تعاس ناهرد هک دوشپ ۳۹

 ناکنل رایسب یورکو * تسشنب ات هنارب هود زارفربو دنا لبلج یایرد 3 ۳

 طیف وا دزن هتشادرب دوخ اب !رنارکید زا یجو نالشو نا ڪکو ناروکو

 نوچ تعا - بیر داد اقش ارناشناو ددکذا یسیع یاهییاپرب ارناشیاو 1

ES2 هم با اب رک امر ازت تیر  
 ارم و شیپ اردوخ نادرکاذ د یی ترک دو ار ای رسا یاد ۳

 زیچ جهو دنشأبیم نم یک ازور هس لاما از شوم لد تعا

 EY هاررد ادابم مادرکرب هنسرک ارناشیا اونو E E ا

 RE EE 4 اکر دنتفک راب شن ادرکاش ۳

 + تاچ رک نایهام زا یردقو نان تنه دنتنک دیراد نان دنچ تفک ارناشیا یسک ۶
 مس

oدروس )و دل هی هه  
 زن رکش هتفرک ارن ایهامو نان تفه ناو × دننیشنب نیمزرب ات تورد رم و ےک



 ۳۷ ۲۱ یم لینا

 دندښ ریس هدروخ ههو +× تعاناب نادرکاشو داد دوخ نادرکاشب هدرک هرابو ۷

 از یاوس ناکدنروخو + دننشادرب رپ لیبنز تفه ننام یقاب یاههدروخ زاو ۸

 نش راوس یتثکبو داد تصخر ازموزکنا سب + دو هرم رازه راهچ لافطاو ٩
 × دما لدعم دوشم

 مدزناش باب

 روا دن ناتوذصو ناسرف و ۱

 eT TS ۶ تس ۳۳ ریز دوب دهاوخ شوخ 
 ااا تروض دینادیم ناراکایر یا « تسا هتفرکو خرس نامسا 2 کاریو د دهارخ

 شاو دنیلطیم ی راک نوای + یاری راه ام; ز تامالع اما دیهد زی 4

 ب دش هناور هدرک اهر ارناشیا سس ه یبن سنوي تیازج دش دھار اطع نشیدب

 تر اه راه هک هک نشریات دف دم یا

 × دیک طایحا نایقودصو نایسرف ةیابریخزا هک دیاب ها5 ۱ هتک ج
 !ارنیا یسیع جا اد کتک 11 زا دنتنک هدومن رکفت دوخرد ن ناشیا سم

 هک ةیجنا زا یکم رک دوخرد ارچ نانایا تسس یا تفک ناشیدب هدوف ۳

 رفن رازه ځلو نان خب نا دیا هدرواین دايو یمن زونه ایا +دبا هدرواین نان
 ةکرار لیتر دج ف رازه راهچ نان ختنه نا نوا ددعا و ک او ا

 نایشیرف امرا هک متکن ارش ران را هک دیدیمن ارچ قب دعا ا

 ملعت زا هکلب نان ةیامریخ زا هن هک دنفایرد هاکنا +دیک طایحا نایقو دصو ۲

 سوتی اوت < تس ی 0 4 ۲

 E یضعبو نهد دیعت یب 2۳ صف 6
 کد ره اد وب دادیم هک رم اک تفک ارناشیا * ءاینازا کی ۳
1 3 

 یا وت لاحم اشوخ تفک یو باوجرد یسیع * نز یادخ رسپ جسم یون هک ۷

SSA 0 

 ےھ

 E بک ا وب نیوتپ لوح

 انب اردوخ یاسیلک من نیربو سرلعب ینوت هک موکیم ارت زین نمو * تسناسارد 4



 اجلا ۳۸

 وتب ارناآ ترکلم یاهدیلکو + تفای يار اشا نارب هج باوباو کیم 5

 E زافک نیمزرد هیناو ددزک هتسپ E عدییب نامزرب هاو مر اپسيم

 جسم وا هک دنیوکن سکچ4» هک دومرف نغدق اردوخ نادزکاش هاکنا +دوش هداشک ۳.

 ملشرواب وا نتفر هک. درکز اغا ندادربخ دوخ نادرکاشب و + تسا ۲۱

 مس زور ردو ندش هتشکو نابناکو هک ی اسورو خیاشمزا ندینک رایسب تجزو

 اشاح تفکو ندوف عن درک عورش هتفرک اروا سرطپ و * تسیرورض نتساخرب ۲

 ار سرطب هتشکرب وا اما «دش دهاوخن عقاو زکره وترب نیا هکدنوادخ یا وتزا ٣

 انوا هن اریز یشابیم نم شزغل ثعاب کاریز ناطیش یا نمزا وش رود تفک
 5کآ تفک دوخ نادزکاشب یسیع هاکنا ET اناما هکلب ۶

 بقع زا هتغادرب اردوخ بیلصو هدرکراکنا اردوخ دیاب دک نم تعباتم دهاوخ

oناج هکر ره سا دزاس كدام ارنآ دناهرب ار دونم ناجی دھار فک زاید جم  

 مات هک دراد دوس هچ ارصخش اریز بدیابرد از زا دک الام نم رطاخم اردوخ ۲

ESدهاوخ دوخ ناج یادف ارزیچ هچ یدا زا گویای دز  

 هکنالم یافت هب ا ریز لایت ۳۷

 مرکیم امشب هنیاره × داد دهاوخ ازج شلاعا قفاوم زره تقون اردو دوخ ۸

 1002 اشک رد هک دنتیمهن ارت اسنا سیمان هک دنرظاح اغا زد "یضعبهک
  دیشچ دنها وخن ار توم ٌهئاذ

 تم باب

 ارناشیا هتشادرب ارانحوب شرداربو بوقعیو سرطپ یسیعزور شش زا دعبو سس

 شاهرهچو تشک لج وا تئیه ناشیا رظنردو × درب دنلب یموکب تولخرد

 یسوم هاکان هک × دیدرک دینس رون نوچ شاهماجو ننشخرد دیشروخ نروچ

 نش هجوتم یسیعب سرعپ اما × دندرکیم وکتفکو ا اب نش رهاظ ناشیارب سایلاو

 مزاسب اجنلارد نابیاس هس ییاوخرکا تسا کین اغیار ام ندوب ادنوادخ هک تقک

 دوب شنابزرب ن زونهو + سابلا یارب ی یرکیدو یسوم هه کیو وت یارب کی :

 سا کافه رداربارا یراوا با و نکفا هیاس ناتبارب شرف ربا هکاد هک

 دن دینش ارنبا ی کاش رج > ذی نسب اروا مدونشوخ یوزا 5 5 نم ببحس ر ۳
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 5 ۱۷ یتم لینا

 دون وفا انا نما كيدزن یسیع + دندش ناسرت تیاهیب هدانفارد یورب ۷

 ا یسیعزج ارسکچه هدوشک اردوخ ناشجو + دیشابم ناسرتو دیزخرب تفکو ۸

 رپ ات هک دومرف نغدق ارناشیا یسیع دندمایمریزب هوکزا ناشیا نوچو *دندیدن ٩
 وازآ م اش و زاب یکب ارایور زی 2 نار ناسنا ۰

 ویدیو شو و

 هرابرد هک دنتفایرد نادرکاش ءاکتآ × دید دهاوخ تمجز قناتنا زا و ناسا رسم

 یو تعاج دزنب نوچو # تنکیم نس ناشیدب نهد دی یم ٤

 عورصم اربز ن 5 حر نم رسبرب ادر درک ضرع هدز وناز یو دزن نم ٥

 دزن ارواو فرد ایم اد رو شارد اهراب هکنانچ ی تسا لات تب شی و

 قرف یا تنک باوجرد یسیع *دنهد افش اروا دنتسناوتن ۹1 وت نادرکاش ۷

 دف دزن روا مدرک ایش لمحن دنچ اتو مشاب اش اب کب اتر اتفر £ نایب

 ×× تفای افش رسپ ید و یر ۱۸

 نوری اروا متسناوتت ام ارچ دندیسرپ وازا تولخ رد نما یبیع دزن نادرکاش اما ٩

 نایا رکا موکیم اب هنیاره اریز اش ینایایب ببسب تفک ارناشیا یسبع * ہک ۲۰

 SA AER اغا زا دتتفکبم هرک نی دب دتشادیم لدرخ ا نوب

 نوریب هزورو اعدب زج سنج نیا نکیل +دوبیف لاحم اشرب یرما جو دشيم ۱

 ناسنا رسپ تنک ناشیدب یسیع دنتثکیم لیلجرد ناشیا نوچو *دوریف ۲
 دهاوخ مس زور ردو تشک دنهاوخ ارواو × دش دهاوخ هدرک میلست م درم تكن ۲

 دندش موحانرنک دراو ناشیا نوچو ٭ دندش نوزح رایسب سپ تساخرب ٣٤

 تفک ٭ دهدیم | اررهرد ود اش داتسا ایا دنتفک نما سرطپ ا 9

 یراد ناک هچ نوعمش یا تفک هدون تقبس وارب یسیع نمارد هن اخت نوجو يلب

 + ناکناکیزا اب شیوخ نادنز غزا .دنرکیم هیزجو رشع ناسک هجزا ناک ناعاشداب

 3 < ۳۳۹۳۱ ایات یک تک ناکناکیز زا تفک یوم

 دام نم ره هاعلواه زادنس یبالق هتفر ایرد راكب مبناجنرب ارناشیا هک ادام
1۷ 



0 

 ی

 ۱۸ یم لینا ۳

 نم یارب هتشادرب 0 یهاوخ مرد راهچ غلبم هدرکز اب ارشناهدو هتفرک

 ٭ لب ناشیدب دوخو
 مد ب را

 رتکرز ناسا ا توکلمرد سک هچ دنتنک نما ی ر نادرکاش تعاسناهرد

 هنیاره تفکو ٭ تشاد اپرب ناشیا نایمرد هدون بلط یلفط یسبع هاکنا بتسا

 ناسا توکلم لخاد کره دیوشن كچوکل فط لثمو دیکن تشکزاب ات موکیم امشب
 توکلمرد نامه دزاس نتورف اردوخ كچوک چب نیا لغم هکره سپ + دش دیهاوخن

 ٭ تسا هتفریذپ ارم دک لوبق نم مساب اریلنط نینچ هکیسکو هب تسا رتکرزب نامسآ
 ۱۳۱ رس اروا دهد شرع دنراذ نایاب ک اررافص نیازا یی هکر
 سس ےس

 اهشزغل ببسب ناهجلارب یاو +دشیم قرغ ایرد رعقرد هنعوا شندرکرب ایسا

 سپ بشاب شزفل ببس هکیسکرب یاو نکیل اهشزغل عوقو زا تس تسا دبال هک اڑیز
 تسا رتپب ارت ریز زادنا رود دوخزا هد مت زا دنا ارف تاپ اب تتسد کا

 ۱۳ SSE OR هک

 ارو زادنا رود دوخزا هدرک ملق ارنا دهد شزفل ارت تمشج رکاو ٭ یوش تکفا
 رویت یا

 یا گتالم هک موکیم ارایش اریز دیرامثم 2 نیازآ یی ر 2 ۳ یوش

 تسا نما ناسنارسپ هک ریز  دننیب یم تسنامارد کا رم ردپ یور نایسارد اد

 سو دات دنفسوک دص ار یک رکا نا هچ اش دک تا كش کات

 + دورهن تش رک ن ا یوم EE هراذکیف SE EN دو کار

 دو هم ENES 0 رارب موکیم اب طیاره دیار انا اقا کاو

 هک تب سیا تن امارد هک اشرد هدارا نی دنا نشن مک هک هنو

 ا امار تاپ هدرک هاک 5 تردآ رد +× ددرک كاله ن .اکچیک

 × یتشایرد اردوخ ردارب تفرک شوک ارت نخست هاگره نک  مازلا تولخرد واو دوخ

SES REE ۳۹ضس ره دهاش هس اي ود 6  

 دزنرد دنکن لوبق اراسیلکرک او وکب اسیلکب دنک در ارن :اشیا نیس کاو * دوش تباث ۷

 نا ره ها موکیم اشب ۳  دشاب رکاب ای یجراخ لک ۸



 ۱ لا

 موکیم اشب زاب چ دش أب لش هدوشک ناسارد دییاشک نیمزرب هاو ا لش هتس ۱ ٩
 ےس ۳

 بناجزا هنیاره دنوش قنتم دنهاوخم هک هچره ؛رابرد نیمزرد اش زا رفن ود هاکره
 قاب قیام ایر فهیم کی تسناسارد هک نم ردپ ۳,
 8 وا دزن سزطب هاگنا ك مرضاح ناشیا نايمرد اجنا دنوش حج نم مساب ۲۱

 SAS دیابیم دزرو اطخ ن مردارب هبترم دنچ ادنوادخ تفک

 × هبنرم تنه داتفه ات هکحلب هرم تنه | ات موکيم ارت تفک وب یسیع × هبترم ۲

 ٭ تشاد هبساحم هدارا دوخ نامالغ اب کد یاملا اریهاشداپ اا توکلم 2 ۳

 راکنب واب راطق رازه هد هک دندرو ۹ ر عش دون باسحم عورش نو وچو ٣

 اروا هک رما 9 دیان ادا هک تشادن یزیچ تر ر
۱ 
۶ 
 ارو
 ےہ

 نا 5 e ۳ ك 1 وی ان هد تمام ارم ۳ یا در شنسرپ ¥

۱ 
Aمالغ نآ ات چ دیش ار ضرگو درن ک اهر اروا هدو مر کورب مالغ  

 اروا ےکناد بخار ايد وازا ۱ هک تفابا اردوخ نار اطتف ز زا یر نوری

 هداتفا وا یاهیبرپ راعت ن اور بباط تفک هدرشف ارشیولکو تفرکب ٩
aسالا  Eی ۳ 32 مک در تب أ هه ات هد تلم  Gi. 

 ا 5 ۹ اه A ارض رق Î نادنزر رد ۱ روا ٩
Csطب  

Eشرم هاگنآ 5 زاب دوش یاقاب دوب نش ناو ۱ دیتفر نش ندد تر دید  

 ےس

۸ 

 ن میشی وتب وت شش :هاوخ ضع ار ضرف 2 نآ م ا و مالغ یا تک تیلط اروا

 سپ ٭ مدرک محر وتر ب نم هکنانچ یک دون را هکدون زین ارت ایا پک

Çoرد رو نچ ھل ار ضرق ماتا ات درپس نادال ار روا تش بضغ رد وا یالمم  GE 

  Nدنن لدز 1۱ رد وخ ± ردارب اشزا ا +

 مدزون باب
 مو

eفرعنازا هیدوهب دودج لش هناور لیلجزا دین اسر مانا هب ارنانخس نیا یمیع  

 سپ + دیشخ افش اجار د ارناشباو دندما وا بقعزا رایسب sr +دنآ نر ِ

 ىلع رب ارذوخ نر قاره تکا و ا ا اک نک نایت ۱ نوا ات نما نایشرف



 ۱٩ یتم لیتا ۳

 ارتاشیا ءادتبارد یلاخ هک دیا هناوخن رکم تفک ناشیا باوجرد وا + دهد قالط

 شیوخ نزب هدرک اهر اردوخ ردامو ردپ درم ةهازا تفکو ٭ دی رفا نزو درم

 نت كي هکلب دنتسین ود نازا دعب نیربانب ٭ دش دنهاوخ نت كي ود رهو ددنوپیب

 ده

o 

. 

 هچ رببزا سپ ٍ دنتفک یوب چ دزاسن ادج ناسنا تمس وپ اري | ار سب ذس ۷

 ببب یسوم تفک ازناشیا + دنک ادجو دهد همانقالط ارنز هک دومرف رما یسوم ۸

 نینچ ءادتبازا نکیل دیهد قالط | ردوخ نانز هک داد تزاجا ارامش امش لکحتس

 دک جانب دو دهد قالط انز ناب لقب اردوخ نز هکره موکیم اشبو دک دون 1

eرکا دنتفک ودب شنادرکاش ٭ دیک انز دک مکن ارةتلطم وک ا  

 قلخ ییاع e * تسا رتپب ندرکن ح اکن دشاب نونچ نز ابرهوش کح 11

 هک دنشابیم اهیصخ هکاریز * تسا نش EE دریا ارمالکنیا 11

 اهیصخو دنانش یصخ مدرمزآ هک دنتسه اهیصخ و دزدش e سن شزا

 دراد لوبق ییاناوت کتا هدنا هدوک یصخ اردوخ ادخ کل ةهڪب هک دنشابیم

 ناشیارب اردوخ یاهتسد ات دندروا وا دزن ار كچوک چب دنچ هکنا دریذپب ۴
 ارکیچ رک یاههچب اتفک یک ۶ دنداد بیهت ارن اشیا ع نادرکاش اما دک اعد هدام ۶

 یا لثمزا ناکا توکلم اریز دینکعم منم ارناشیا نم دزن ندمازاو دیراذکب
 صن دکان * دش هناور اتارا هدراذک ناشیارب اردوخ یاهتسدو نم زا 4

 ۳ f قادواج تایح ان کوکی لع هچ ی داتسا بارد کو 4 ۷

 راک 7 9 هاگن mey یوش جو 2 2 ۱۸

 رد دار شم + كم غورد تداهش ه کي کدو ل ۹

 اریو ناوج +راد تسود دوخ سنن لثم اردوخ ةیاسهو راد تمرح اردوخ ۲

 ودب یسیع * تسا صقان هچ ارم رکید ما هتشاد هاکن تیلوفطزا اراهیا ةه تفک ۲

 نامسارد هک تب ءارقنبو شورفب اردوخ كلو ام هعفر یوش لماک یهاوخم رکا تنک
 تا لد دینش ار ضا ناوج نوچ ان تعباتم ارم ماو تشاد یهاوخ یک ۲

 ۳ هنیاره تنک دوخ نادرکاشب یسیع + تشاد رات لام هکاریز تقرب 6۵۶ ۲

 اراش زابو *+درشیم لخاد یراوشدب ناو تکل دن ود صخع هک موکی 1



 ۳ ایا یم لج

 اود ام لوخدزا تسا رانا ترزوس خاروسزا رتش نتشذک هک موکیم
Toدناوتیمهک سپ زوج یک تیاغف دندینش نوج نادرکاش ب الخ 0  

 دزن نکیل تسلاع نیا ناسنا دزن تنک نش ناشیا ةجوتم یسیع ا

Y۷اراهزیچ ۀھ ۳ کانیا تفد ک باوجر رد سرب تب ماکت ج تت ا ا  

 تنک ردا ا یسیع *دوب دهاوخ هچ ال هی مکیم تسیاتم ارت هدرک كرت ۸

nسل و ره ب  

 ۲ مه

 را ناسنا رسپ هکیتقو داعمرد دیا هدون تمباتم ارم کاش مریم شب

 یزوام لر ظن هدولودرم مسن یک داور اه بت کوس لس
 ردام ای ردپ ای نارهاوخ ای ناردارب ای اههناخ نم مسا رط خم هکرمو * دون دیهاوخ

 تایح ثرار هو تفای ات نادنچ دص درک كرت ارابیمز ای ناشزرف اب نز اب
 چ نیو نیر و ES eS × تشک دهارخ ینادو اج

E 
 هلمع ات تفر نوریب نادادماپ هک دنام ااو اط نام ترکلم ايز

 ارنایا هداد رارق رانید كلب یزور هلمع اب سپ ٭درکب دزب دوخ ناتسکات هیج
 رازابرد اررکید یقعب هتفر نوری میس تعاسب بیرقو * داتسرف دوخ ناتسک اتب

 تسا ان نح هچناو دیورب ناتسکاتب مه اش تفک زین ارناشیا ٭ دید هداتسیا راکی

 بد قو درک نجمه هتف; ز منو منش تعاسب برف زاب  ددجفر سپ

 یات هچ رزا تفک اونا هداتسیا اگه گیاه وزن دنچم 2 مدزاب اب تعلسب

 داش هتفرکن دزچ ارام ی کا چ دبا هداتسیا راکیب اجارد زور

 ماش تقو نوچو * تفای ی ارثیوخ قحو دیورب لاک : ایت تنگ
 نیا ات هتفرک نیرخازا تیلط ارنارودزم تفک دوخ رظانب ناتسکات بجاص دیسر
 نیلواو *ددتفای یرانید یرفن ره نما نایتعاس هدزاب سپ, + نک ادا ارناشیا دزم
 ى

: ۱ 

 هک كنت اپ E ا 7 یو تمقأب ۳ تم ن و
۳۹۹ 

 هنا یواسم " یدک ور ی :اشیاو ی

 رارق رم اب کد اد دب رک مدرن ی یلظ د5 فا افبارا یی باوخردوا ۳

 



 ۲۰ یتم لیحا ؟€

E 1مد وت لثم یرخآ نیدب مارن هورب هک  + ES 

 کنم کنه تسادب وت مشچ رکم مکب م ماوخ هنآ دوخ لامزا هک ت سین

 ناکدش نناوخ اریز دش مارچ نېلوا ورا نیلوا نیربانب نیا ۳۹

 درکاش هدز ود تفریم ملشزواب یسیع نوجو ۷ ناکدیزکربو .دنرایسب ۷

 ورم ملشروا یوسب كعیا *تفک ناشیدب نییلط تولخم هاریانثارد اردوخ ۸

 دنهاوخ ارو! لتق محو دش دهآوخ هدرک ملست نابناکو هنهک یاسورب ناسنا رسپو
 بولصمو دیو هنایزاتو دننک "ازپتسا ارول ات درپس دنهاوخ اهتماهب ارواو داد ٩

 2 ا ہاکتک + تساخرب دهاوخ میس زور ردو دنیا 1.

 هچ تنکو شب درک تساوخرد یزیج وازا هدون شتسرپو هنآ یو دزن دوخ ١

 تسار تسدرب یکی وت توکلمرد نم رسپ ود نیا ات امرفب تنک هیراد شهاوخ

 دیهاومم هچ دیادین تنک باوجرد سیع +دنیشنب وت پچ تمدرن یرکیدو ۲

 دنتفک و دب دییابب مأیبم نم هک اري دیعنو دیشونب مشونیم نم هک ساک نازا دیناوتیم ای
 مابم نم هک اریدیعتو دیئون دیهاوخ نم ُهساکزا هتبلا تک ارناشیا + مناوتيم ۴

 زکم مدب هک تس نم نآزا نم پچو تسار سهل نس تک فا تیم او

 درکاش هد نآ نوچ اما ٭ تسآ نش ایم ن ناشیا ۍآرب مردپ بن اجزا ۱ هکینامکب ۲

Foقم هک | تیک هک نیبلط شپ ان ابیا یسیع # دندیغر لدب رداربود ن نارب دندینش  

 نایمود نکیل ٭ دنس ناشیارب ابورو دنکیم یروزس ناشیارب انما ماکح هک ۰
 ۱3 رم هاو اب نام که کبد ما نمچ اش

 ات کماين رامان هکنانچ .چ دشاب اش مالغ دّوب مدقم اش نایمرد دهاوخم هکرهو 7

 ع یرایسب هاررد اردوخ ناجو دک سد ا کدو مو

 ۳۳ ۰ وا اراب یورک کاما نورت احرازا هکیماکنهو ۲۳

 دیتنک هدرک دایرف ت تسا رذکرد یسیع هک دندیش نووچ هتسشنهار راک و

 هک دندادیم بيهن ارناشیا قلخ دتچ رهو + نک حرت امرب ادوادرسپ ادنوادخ ۱

Eچ امرف مت مرت ا اوات اد اد ننک  

 دنتنک یوب × نک اش یارب دیهاوخت هچ تقک دلل و ع ن



 ۳0 ۲۱ تم لیا

 نک ازناشیا ناینچ هدو جر یسیع سپ » ددزک ز اب ام ناشچ هکنبا ادنوادخ ۷4

 + دندش هناور وا بقعزا هتفک انیب تعاسرد هک دون

 کیو تسپ باب

 هکنا دندش نوتیز هوکد زن یجاف تبب دراو تیسر مشوا كيدزن نوجو

 شپ f هبق نیرد تفک , ناشیدب ٭ هداتسرف اردوخ نادرکاشزا رثن ود یسیع 1

 هد کنارہ ا تیفای.دیهاوخم هبا شابک اھا نا رد ووا ا ااغ ىور
 دراد جایصا اهنیدب دنوادخ رکاب دیوک ین اشب یبک هاکرهو دف نمدزن ؟

 e ن هک یتعس ان دش عقاو هه نیاو و اک را قسم 4

 ا او دزن وت هاشداپ کلنا دیتوک | ار نويهص راخد هک ب دوش مات 0

 داف ناشیدب یک هجا هتفر نادرکاش سپ 2 کریو راجرب ها اوسو 1

 ۱ وا دننخادنا امار | ردوخ تخر هترزا ناب ارغالاو دب دندروا لب ۷

۸ 

۹ 
 نانخردزا جو دندینارتسک هار رد اردوخ یاتخر رایسب هورکو +*هدش راوس
 تک ج ناک دایرف هتفر وا سیو شیبزآ یمجو دندرتسکیم هاررد نیب اههخاش

 بنیبلع لعارد ناعیشوه تام دنوادخ ساب هکبسک داب كرابم ادوادرسپ اناعیشوه
 3 + ی و ۱

 ۱ اش اکو + لیلج مرصانزا یبن یسیع تسنیا دننک ۲

 نافارص یاهختو دون نوریب دندرکیم شورفو دیرخ لکیهرد هکاریناسک عیج

 هک تسا بوتکم تفک ارناشیاو ٭ تخاس نوکژاو ارناشورف رتوبک یاهییرکو ۳
 ناروک و × دیا خاس شنادزد ٌءراغم اش یکی دوشیم هیمان اعد هناخ نم هناخ ٤

 نابناکو نیک یاسر اما + دیشخم افش ارناشیاو دندمآ وا دزن لکیمرد نالشو ۰

 نمیشوه هدروارب دایرف لکیهرد هک ار :اکدوک و تشکیم رداص وازا هکیئاجم نوچ

 فیوکیم ایا هجا یونشیف دنتنک یوب × هتنک كانبضغ > ی دید دادن ادواد رک ۳1

 ناکراوخ ریشو ناکدوک ناهدزا هکنیا دیا تک لب يبن ناشی دو وع

 اجنارد هتفر اینعتیب یوسب رهشزا هدراذک او ارناثیا سپ + خام ًایماردح ۷

 هراکردو + دش هنسرک درکیم تعجارم ر شب نوچ نادادماب +دربرسب اربش ۶
)3( 



 ۲۱ یم لیجنا 3

 تاک اما لری تفاین جمه 68 OT نآ دزن نید رنا تخرد كب هار

 نوچ + دکشخ رنا تخرد هب ازد ا5 ودر دباب ات هویم دعب هب نیازا ۰

 هش كشخ ریجنا تخرد دوز رایسب هچ دنتنک نش بجتم دندید ارنبا شنادرکاش

 تلشو دیعشادنم نایارکآ موکیم اشن هنیاره تفک ناشیا باوجرد یسیع * تسا ۷

 دیتنکیم هوک نیدب هاکره هکلب دیدرکیم دش ریجنا تخردب هک ارنیه هن دیدوفیف

 دیهاوخ دیک ب لط اعدب نایا اب هچتا رهو دشیم نچ وش تکفا ایردب نش لقتتم ۳
 وآ دزن موق نییاشمو هنهک یاسور دادیم مبلعت ننارد لکی نوچو +«تفاي ۴۳

 *تسا هداد وتب ارتردق نیا هک تسیکو نام ارلایعا نیا تردق هج دنتنک نما

 1 نم دیئوک نج ارن زا رکآ مرم یخ اشزازین نم تنک ناشیا باوجرد یسیع 6
 نرامازآ دوب ازا ی بیم دیعت + مانیم تردق هچ ارلاعا نیا هک موکأیثب 2

 دیوک هنیاره دوب نایسازا متوکر ک | هکدتنک هدرکر کفت دوخ اب ناشیا «ناسنازا

 ه# اریز میسرتیم مدرمزا دوب ناسنازا نوک رکاو +*دیدروای نایا یوب ارج سپ ۲۷

 ارامش م نم تفک ناشیدب منادین دنتفک یسیع باوجرد سپ ٭ دننادیم یبن اریبم ۷
 رسپ ود اریصخش دیراد ناک هچ نکیل  مکیم اراهراک نب تر دق هجم هک مکین ۸

 +وش لوغشم راکب هتفر نم ناتسکاتب زورما دنزرف یا تنک نا نیتسخن دز درب
 نیو تر رب هنفک ناییفپ دعب اما تفر مهاوخن تنک باوجرد 3

 ود نیازا كي مادک ۲ تفرن لاو موریم 2 یا کربن ۲1

 هک يوکیم انب 7 تفک ناشیدب یسیع «ییوا دنتنک. درّوآ اجب ارردپ شهاوخ
 یبحم هک ورناز *دندرکیم ادخ توکلم لخاد اغا لبق اههشحافو ناریکجاب ۲

 نایآ ودب یخ و اکیا ما وجه نایاودیو دما ایش دزن تل ااا

 لتمو نا های ودب ات دیدشن نامیشپ مرا دیدید نوچ ای وا ۳3

 دینک شدرک مریظح هدوم سرخ یناتسکات هک دوب ةناشبحاص دیونشب رکید

 ارا درا رکا و

 اروا یاههویم ات داتسرف نانافهد دزن اردوخ نامالغ دش كیدزن ءویم سوم نوچو ۶

 اریضعبو تشک ار یضعبو دندز اریضعب هشرک ارشنامالغ ناناقهد اما +دنرادرب ۲۰

 روطنامم زی ناشیدب هداتسرف نیلّوازا رشي کید نامالغزاب × دندو راسکنس ۳



 Y> 1۲ یّتم لیا

 تمرح ارم رسپ تنفک هداتسرف ناشیا دزن اردوخ رسپ ا × دند ون كول ۳۷

 ا تراو نیا دنتنک درخ ابدندیدا ررسپ نوچ ن ناناتهد اما نیش

 ننکفا ناتسکات نورپب هتفرک اروا هاکنآ + ما ارشناربمو مشب اروا دیئاپ

 هتلا دنتفک رک هاو هی ناجح نه نراچک کالا نیت بت

 کیدو دهاوخ رکی رجید نت ابغابب ارغابو درک دهاوخ + كاله یھ ازنارکدب 2

 نناوخن رره یک رد رکم یک ناشیدب ی × دنهد ودب سوم رد ۱شیاهویم 21

 بناج زا نيا فسا نخ هیواز مم نام دندون ذر شناراعم هک اریکنس هکنیا دیا

 زا ادخ توکلم هک موکیم | ارامش ةه زا + تا بیع ام رظن ردو دما دنو ماد ۳

 كنس ۰ کو + دش دهاوخ اطع دروایب ارش اتویم هک تما هب نش هتضرک اڅ 29

 هنگ یاسور نوچو  دزاس شمرن دغا یکرب را کا دوش رب یک دی

 دنتساوخ نوجو < دی وکیم ناشیا را تراب درد هد هک سما د رش دندینش ارشیالښم نآ ی قو 11

 و وا بت

 مه

 + دننسنادیم یبن اروا کاریز دن دیسرت مد رم ز :ا دننک را راتفرک روا

iتا  

 e هدر ی ی مهم دا

 هد ےک نا و کی امالع زا اب چ كتبا دنس اونو فینا اوت یسور رحم ا یس ےک د

 أ ۱

 و

 اواکو م !هتخاس رضاح اردوخ ناوخ تكنيا هک دترکپ ام

 نراشیا ۳ + دیئاپ یبورعب تسا هدانآ أ زی ههو نش 7 و وری و

 + تفر شیوخ تراجم یرکیدو دوخ ةعرزج یکی دنتفرک اردوخ ءار هدومن ی اا

 هدون بضغ دینش نوچ هاشداپ  دننشک هداد مانشد هتفرک اروا نامالغ نارکیدو

 Si < هر تب ark نا وا ها رابرت

 تن ناکدش توعد نکیل ت تسا رضاح سو دومرف ارد وخ نامالغ

 1 E | سپ ٭ دییلطب سورعب دیبایب ارکرهو دیورب هماع عراوشب ن 5
 نرایسازا ئ ودورع ةناخ هکنانچ دندرک عج دنتفای ارکره دبو كين هتفر امار

 هکدید ار اب ا هلن + تشک ایم



  ۹ Aی لیجنا ۳

 هکنا لاحو یدمآ انا رد روط هچ زیزغ یا تنگودب *درادنربرد یبورع ةماج ۲
 دومرف اردوخ نامداخ هاشداپ اکیا » دش شوماخ وا یرادترب رد یسورع هماج 6

 هک کشا دیزادنا یجراخ تلظ ردو درادزب هت ابو تسد ارصخت نیا

 نایشرف یه درکناکدیزکربو دنرایسب ناکدییلط ایز دشاب نادند رانفو
 اردوخ نادرگ او + گرام راتفرک یکتنک رد ارو ۱ روط هچ هک دندو یروش هتفر ٩

AEEارادخ ۱۳۳۹۹  

 وکب اب سپ *یرکنیف نلخرهاظب هک اريز یرادن كاب یکز زرد سر و
 كرد ام اشیا ترارش سک چ هن أب CAR ك 0 تسیچ وت یار ۸

EES ناشي دوا نب . ارهیرج کس دینکیم هبرجخ ارم ارج ناراکایر ٩ 

 + تسیک زا مترو تروص نیا تفک ن هراشیدب + دندروآ یو دزن یرانید 1

 ۱7۳ مش ازرصبق اما تفک ناشی دو نازا دک ودب

 ردو + درب هدراذکاو ارواو دنده بت دندنش ناشیا نوچ اد
 یا دتتفک ٭ هدوم 1 هما وا رب سد ماف کس هک نایقودص زورئاش 1

 ات دک حاکن اروا نز شردارب دیابیم دریب دالوا یب یسکرکا تفک سوم داتسا

 لّوا هک دندوب ردارب تنه ام نایمرد یراب × دیان ادپ دوخ ردارب یارب لسن ٥

 نینبش و ٭ درک كرت دوخ ردارب هب ارنز تشادن یدالوآ نوچو دره هتف رک ینز 1

 تمایق رد وا سپ *درم زی نز نآ هه زارخاو ۶ نیبتنه ات نیمّوسو نيود 1
 بلاوجرد یسیع +دننشاد اروا هغ کاریز دوب دهاوخ تنه نازا كی مادک نز ٩
 9 ۶ دا هتفات رد ارالخ توقو باک هک ور نیا زا دینسه هارک تفک ناشیا ۰

 TES لثم کلب دنوشیم هدرک حاکن هنو دننکیم حاکن هن تمایق رق رد

 ا دیا تناوخن ابا نکدرم تسایق هراب رد اما + دشابیم ۲
 یادخ اد ه بوقعی یادخو یادخ و بها ربا یادخ متسه نم د تسا ۲

 یو ملعت ۹ دن دینش نوچ ۳۰ ۳۹ AE کلی تسلن ا ۳
 تر

Eمه اب تس ر باجم ۱ ازنایقو دص هک دند ر نوچ اما د دن دش ریخم  

  eاا قیرطب یو زا دوب هینف هک 0 او  aتف 2

  <Yدنوادخ هکنیا تنک اریو سی هب تسا رگرزب تعیرس رد مح مادک داتسا اب



 ۳ ۳۹( شش یی

 لوا کح تسنیا + ان تبع دوخ رکف OT دوخ یادخ ۸

Çî 
  8کح ود نیدب م اغ تبحم دوخ لثم | ارد وتتح هباسه ا نم ودو تع او

 ناماز زا یسیع دندوب عج نایسیرف نوچو + تسا یاعتم ءاینا فو ةاروت مات 19

  دواد سپ دنتفک ودب تسیک رسپ وا دیربیم نا 5 هچ جسم ةراب رد تفک #«ننیسرپ 1

 + دیوکیب هکنانچ دنارفسم دنوادخ اروا جور رد دواد روط هچ سپ تنک ارناشیا ی

 ی یاب ازت :ناتشد اد یک موم تبار اتنشجب اعفگ مرا کک

 هه و چ دشابیم م شرسپ هنوکچ دناونبم دنوادخ اروا دواد هاگره سپ + مزاس مک ت

 ا ورا نکلا لاوس تأرج رکیدزورتآ زا یک هنو :تشا دن زکره یو باوج تردق

 ت

 مسو تسیپ پاپ

 نایسیرفو نابناک تفک مدرک باطخ | ردوخ نایرکاشو تعاجتا ی ۲

 نکیل ا اجو دیراد هاکن دنیوک امشب ها سپ + دنا هتسشن یسوم یرکرب ۲

 ارراوشدو نازک یاهراب اریز *دننکیفو دنیوکیم ایز دینکم ناشیا لامعا لثم 4
 × دنهد تکرح تشکنا كيب ا راپا دنه اوت دوخو دنهیم مدرم شود ربو دندنبیم

 یصضیرع اردوخ یاهلیاح هدننیپ هب ارناشیا مدرم دک اردوخ یاهراک ههو °

 ردع یاهسرکو افایض رد نتسشن الابو +دنزاسیم نهپ اردوخ یابق یانمادو
 اقا اقا ارناغیا مدرم هکنیاو اراههچوک رد مظعتو *دنرادیم تسود ارسیاکرد ۷

 اش عیجو جسم ینعی تسیکی امش داتسا ریز دوم اونا اقا شوک × دنا وخت ۸

 رد هک تسي اش ردپ اربز دیناوخش دوخ ردپ نیمز رب ارسکچهو +دیناردارب ٩

 کرهو ٭ جم ینعی تسا یکی اش یاوشیپ اربز دیوشم تناوخ اوشییو هتسناسا
 هکر هو ددرک تسپ دکد لب اردوخ هکرهو «دوب اش مداخ دشاب رتکرزب اشزا ۲
 هر اکابر نایسیرف و نابناک یا امشرب یاو + ددرکز ارفارس دزاس نتورف اردوخ ۴

 خادو دیوشین نا لخاد دوخ اربز دیدنبیب مدرم یورب | اسا کا رد

 اریز راکایر ر نایسیرفو نابتاک یا اشرب یاو +دیوشیم جام لوخد زا | اکدنوش ۲

 پاذع شاخ کف لیوط ارزاغ ایر یور زاو دیعلب یم ارتانزهویب یاههناخ

 ارجو رب هکاریز راکابر نایسیرفو نابتاک یا اشرب یاو * تفاپ دیهاوخ رتدیدش ٥



 ۲۲ یّتم لینا اب

 ردپ دوخ زارتتسپ هبترم ود اروا دش ادبپ نوجو دېک ادپپ یدبرم ات دیدرکیم

 دروخ مق کز ره ا کین هکر وک نای اغهار یا اشرب یاو + دیزاسیم منهج ۳۹

 نلانادان یا ب دنک افو 4 دروخ مس لکیه یالطب کره نکیل تسین ی ؟اب ۷

 هکر هو ی 9 د .EU ناانیانو 1۸

 + دی انیم سیدقت ارهیده < جرمی لا درک زر 1

 o هدروخ م ۳ E دروخ ست ل ۳ ۲

 ایشرب یاو دا دو مق تلا تش ار هک وا هبو ادخ س یسرکب دروخ مق ۲۳

 ماکحا ظعاو دهدیم شع ار مرز و تو عانعن کر و ن ئا

 ۱ اشاهد هدرک رت ۱ ارت اأو تجرو تلادع ینعی تعي مش

 ورف اررتشو دیکحبم ناص ار هشم هکر وک نایانهر ى دیا EE درت زین اک

 ارپافشبو هلاپپ نوری ؛ هک رناز زا راکایر نایسیرفو نابتک یا ا اشرب یاو + دیربیم ٥

 هاب نورد لوا روک یسیرف یا * تسا ظو ربج زا ولم انآ نوردو دیئانیم كاپ ۲

 نایسبرفو نابتاک یا اشرب یاو *دوشرهاط زین شنوریب ات زاس رهاط ارباتشبو ۷

 اهنا نورد نکیل دیانیموکین نوریب زا هک دیشابیم نش دیفس روبق نوچ هکر اکابر
 لداع مدرب ارهاظ زین اش نیم و اا غا کد یاهینا رنش ا زا ۱۸

 نابتاک یا اشرب یاو + دیتسه رم ترارشو یراکابر زا ًانطاب یکیل دیئانبم ٩

 هدیهدیم تنیز !رناقداص یاهنفدمو دینکیم انب ارءایننا یاهربق هکراک ایر نایسیرفو

 ناشیا اب ءایبنا نوخ نتخررد مدوبیم دوخ ناردپ مایا رد رکا دئوحببو ۰
 × دینسه ءایبنا نالتاق نادنزرف هک دیهدیم تداپش دوخ رب سپ × مدشی كيرش ۱

 زا هنوکچ ناکداز یعفاو نارام یا *دیکزيربل اردوخ ناردپ ةنامیپ اش سپ 7

 دوش سیانک رد اریضعبو دینک دیهاوخ رادهبو تشک دیهاوخ ار یضعبو متسرفیم
 ننګر نیمز رب هک نافداص یاهنوخ هه ات × دنار دیهاوخ رغب ربش زا هدز هنایزات 0

 ید او هک اب اک نوت نیدص لج نیو دیا درو ار



 4 ۲4 نم لینا

 دما .دهاوگ هفیاط نی يا رب هش ن با هک موکیم امشب هنیازه × دینشک و لکيم ۷

 مساوخ هبترم دنچ دوخ نالسرم نک ر اکو دالا لق ملشروآ ماشروآ يا ۷

 دنکیم عج دوخ لابریز اردوخ یاههجوج هک یغرم لثم مک عج | ارت نادنزرف .

 موکیم اب اریز د د وشیم هدراذک ناریو اش یارب اش هناخ تیبا و 4

 ا دنوادخ مانب هکو ا تسا كرابم دیئوکب ات دید دیهاوخن ام سپ نیا زا

 مرا جو تسیپ باب

 ارلکیه یاهتراع ات دما شیپ شنادرک ف تفرب نشنوریب لکیهزا سسیع سپ |
 معوکیم امشب تیاره دی ین راهزیچ نیا ةه ایا تفک ارناشیا یسیع «دنمد ناشن ودب ۲۰

 .وڪب نوچو +دوشن تکفا ریزب هک دش دهاوخن هدراذک ینسرب یکنس اجا رد ؟

 یکروما نیا هک وکب اب دنتنک نم یو دزن تولخ رد شنادرکآ اس وب کی نوو
 ناشیا باوجارد نی باک ا تیسیچچ ور یاضتنا و وت دم ناشن و دوشیم ك 3

 هک تفک دنهاوخ تنا نم مانب اسب هکورناز جی تو گرا ی 0

 دیش دیهاوخ اراکنج رابخاو اکنجو هدرکدنهاوخ هار اریرایسیو ی و

 × تسین زونه ءاهتا نکیل تزال هه نیا عوقو هک اریز دیوشم برطضم راهنز
 علزلزو اهابوو | ماو دون دولت وات کلم اب یکلمو یوق اب یوق ریز ۷
 NRA ا ےک اھ یاهدرد زا ایا هم اما ی اهیاج رد 4

 ا اخ + دنک ترفن اغوا نم مسا ةه ابتمآ حيمجو تفک دنهاوخ و ۰

 ابو *دنرک ترفن رکیدکی زاو دنک ملست اررکیدکی هدروخ شزفل یرایسب ۱

 درس یرایسب تبع هاک زوزفا ةهج و + دنک هارک اریرایسب تش رهاظ هبذک ءایبنا ۲
 توکلم تراشب نیابو + دبای تاجن دکر بص ءامنا هب ان هکره نکیل ٭ دش دهاوخ

 دهاوخ ءابتنا هاکنا ةا | داعش میهجرب ات دش دهاوخ هظعوم ماع ما رد

 ماقمرد تسا نش هتنک یبن لایناد نابزب ه ارناریو ءورکم نوچ سپ * دیر 0

 ا عو مکه هلکنا یدکی فای رھ .دنادخ هکر شا یا

 دا رب هناخ نا یزیچ نخادرب ةهجم دشاب م ان قم + دزیرکب ناتسهوکب ۷

 نانتسبارب یاو نکیل + ددرکنرب دوخ تخر ۳ ةهجب تسا هعرزم رد هکرهو ۸



 ۲ یم لیغا ۳

 ی دون 2د اا زانا دیک اعد نیہ مای نا نا نشهد ۰

 ات لاع ءادتبا زا هک دوشیمرهاظ یبیظع تبیصم نانچ ن امزنا رد هکاریز »دون ۲

 نک فان تاج رب چه یدنن اتوک مای کادو ٭ دش دهاوختو تشن نوک ۲

 ی کم اش کک اداکار د دهاوخ دا اهڑو ناکديرکرب رطاخم ۳

 هبذک ءاییناو بذاک ناجی هکاریز × دیکم رواب تسا اجنارد ای اغا رد سم ٤
 یدوب نڪم رکا هک دون دنهاوخ نانچ هبیظع تازو تامالع نش رهاظ

 ازاشیکا ا ٭ مداد ربخ سارا ما 2 ید و هارگری ۳ :5 دی ز 0۳

 ریز + دیکم رواب تستولخ رد نا ای دیورم نوریب تسارحم رد كنيا دنیوک ۷

 نینچ زین ناسنا سپ روبظ دوشیم رهاظ برغم ان تش عطاس قرشم زا قرب هکنانچم
 زا اروفو ۲ دوش عج اتا رد ی ناسکرک دشاب یراد م هک اجرهو دش دهارخ چ

 ناساز و اورج رب هاموپ هدرک كرات باتفا مای نآ تییصم

 ITE تمالع ءاکنآ × ددرک لزازتم القا و درکار ۴

 هک دنن ارناسنارسپو دنک یز هنس نیمز فیاوط عیج تقونآ ردو .دیرک دیدپ

 راز تاب ت اار ل ناکتعرفو × دیایم مظع لالجو تّوقاب اب ناسا یاهربارب ۱

 دنهاوخ مارف ک ككاف نارکب ات نارک زا هعبرا یاهداب زا اروا ناکدیزکرب هداتسرف

 اکب ع دازات اهن اش نرج هک یرک ارق اریفلعم ریغا تخرد زاب سپ *دروا ۲

 دینیب ارهه نيا نوچ زین اش نینحه 4 تسا گلیدزن ناتسبات هکدیمفم دروایم ۹

CECE éتو او هه نیا ات موکیم اشب 1 د تس اردرب کلب  

 رک ره نم ناخ نکیل ےک ارج لیاز تمزو ناسآ +× تشذک دهاوخن هنیالم 9

 LS E یتح درادن عالطا س کیه رع ارت ۱ اما × دش دهاوخ لیاز 1

 دوپ دهاوخ نانجزین ناسنارسپ روپظ دوب حون مایا هکنانچ نکیل * سبو تو 0
 هحوکنمو کم اکو هندی اتو دټ در وت ن نافرط زا لبق مای د کناره اریز

 ارهه 1۹ نافوط ات دندیمهننو چ تشک یتنک لخاد حون 4 هک یو اوت کد ٩

 دنشابیم هعرزمرد هکیرفن ود ءاکنا × دوب دهاوخ زین ناسنا مپ روبظ نینجته دریب 4.

 هنفرگ یکی دننکیم یآتسد هک نز ودو + دوش هدراذکاو یرکیدو هتفرک یکی 4)
 دنوادخ تعاس مادک رد دینادیفن هکاریز دیشاب رادبب سپ +دوش اهر یرکیدو 4۲



 1۲ ۲۵ تم لیجنا

E 4بش زا ساپ هچ رد تسنادیم هناخ بحلص رک هک دینادب ازنیا کا  

 ا ن ا اذط رب دنز بق شا ناخ هک تش اکو ا ا تایم هزد 4

toرانا كارد راک هک یعاس رد ارز دیشاب  YEانادو نېم م الغ نآ سپ  

 كاروخ نيعم تقو رد ارن ؛اغبا دا دوخ نا لهارب ارو وبا هک

 ا روا دبا )شف نوچ کیا نآ لاج اشوخ وب دمد 1

 ندزب 3 2 زر ندارد نا درکدو و ارد ۵

 ار شیپصن بو وات جی ۳ ا رد ها
 د درب دهاوخ نادند راشفو هب ک هکیناکم رد دهد رارق نا راک اب راب

 سا

 ماو تسیب باب
 0 یاپامشم هک دوب دهاوخ هرکاپ هد لثم ناسا توکط نامرتآ رد

 + دندوب رادان خو اناد جم ناشیا راو +× دنتفر نورب داماد نات هب

 نایاتاد ه«دندزب دوخ اب نغور چ” هتشادرب | اردوخ یاهاعضم ناناد اما

 لوطب داماد ندنآ نوچو * دنتشادرب شیوخ یالحنم اب دوخ فورظ رد نغور

 داماد کلی هک دش ډب یئادص بش فصن ردو × دنتنخ هدز کدی هه دیماجنا

 اردوخ یالمشم هتساخرب اهیکاب نآ یماغ سپ +دییلتشب کو لایقتسامهب ا

 یاپلعشم اریز دیهد اب دوخ نغورزا دتفک ارنایاناد نانادانو ٭ دندوښ حالصا

 هک اراشو ام ادابم دوشیف دنتنک پاوج رد ن هایاناد اما + دوشم شوماخ ام

 نت و هکینیح ردو ا رشت 1

 ا

o ~4 ¬4 

 ره حج هه ےل

 wf ES E e یک 3 رب ۳۳2 ۱

 O REWER + مسانشیم ارامش مرکیم امشب یار تک با وا

 اردوخ نامالغ تشرفس مزاع یدرم هکناتچاریز × دینادین ارتعاسو زور 1٤6

 كبار ییسو ود اربرکیدو راطنق خب رکی + درس ناشیدب اردوخ لاوم او دیلط ۱3



 ۲۰ تم لیحنا 4

 راطنق خم هکنآ سپ »+ دش رفس ةجوتم كنردییو شدادعتسا بسحب ار كي م هداد ٩
 بحاص نيو ب درک دوس رکید راطتق خب هدومن تراجت انآ ابو هتفر دوب هتفأای ۷

 نفر دوب هتفرکراطنق كی هکنآ انا » تفرک دوس رکید راظنق ود زین راس یک 1۸

 2 ادمیز چ ناب اردوخ یاقآ.دقنو .ذنک انک

 ها شپ دوب هتفای راطعق خب 6 +× تساوخ باسح ناشیا زا نما نامالغ

 رکید راطنق چ کنی یدرپس نم راطنق چا ادنوادخ تنک هدروآ رکید راطنف چا

 دنا یاهزیچ رب نیدتم كين مالغ یا ا تک وب وا یاقا ×٭ مدرک دوس ۲1

 × وش لخاد دوخ دنوادخ یداشب ت تشاک مهاوخ رایسب یاهزیچ رب ارت یدوب نما

 ود كنيا یدون نم ملست راطنق ود انآ یا تنک همآ زی راطق ود بحاصو ۳۳

 رب نیشتم كين م الغ یا نیرفآ تفك اریو شیاقآ × ماهتفاي دوس رکید راطنق ۲

 لا دو داد نوخ رد مراکیم رایسب یاهزیچ رب ارت یدوب نیما  یاهزیج

 متخلدشم ارت نوچ اقآ یا لنز نام دوب هتف ی + و ش ۶

 "هناهنت کاج زاو یوردیم ةتشاکن هک یئاج زا یعابیم یوخ تشرد درم هک

Toدوجوم وت لام کلنیا ه ه متن نیمز ریز ارت راطنقو متفر تش ناسرت سپ + یکیم عج  

 5و هک هتسناد هراکبب ریرش مالغ یا نک یو اار د ن ٭ تسا 7

 دغ یشساییم ارت ةهج نیهزا + کیم حج ما نیشان هکیناکمز 8 موردیم ما هتشاکن ۳۷

 وازا ارراطنق ن E داده نام کی مدب ناغارصب ارم ۸

 زاو دبای ینوزفاو دوش هداد دراد هک رپب اریز *دیهدب راطنق هد بحاصب هتفرک ٩

 تب بس سس

 ۰ با

 یجراخ تساظ رد ارعفن یب مالغ ناو +× دوش هتفرک زین دراد هچنا درادن هکنآ ۲

 ید فا نیت نیرچ اما دوب دهاوخ نادند راشفو هیرک کیئاج دیزادنا ۱

 دهاوخ دوخ لالج ئیرکرب « کمین هوم دم هکنالم عیج اب دوخ لالج

 دین ادج رکیده ز ۷ E فنوش عمج وا روضح رد اهیتما عیجو * تسشن

 اراهزبو تسار تسد رب اراهشیمو »دنکیم ادج اهزب زا اراپثیم نابش هکییسقب 3

 ا یاس دیوک تسار فرط با اهب هاشداپ ا د رارق دوخ پچرب ۶

 تسا نش هداما امش یارب لاع یادتیا زا هک 1۳ از و کارا هما کای تک
۳4 



 2 ۳1 م لیغا
 س اسم

 مدايع م دوب ضیرم هدیدنناشوپ ار موب تیز چ دیداد اج ارم مدوب بیرغ 1

 دن وادخ یا دنیوک جای ن .الداع ءاکنا دی روک جراید مدوب سبح رد ۷۳ )9 ۳۷

 رک بمان تباریس ات متفأی تاهنشت ای هد تساعط ات مدید تاهنسرک یک ۸

 ماي سوبم اب ضیرم ارت قو رج مناشوپ ات نایرع اب مهد اج ارت ات متفاي بی بیرغ ٩

 نیازل یکیب هما موکیم امشب دارم نا کر نایت اش ردا ۳ 3

 دیوک ار پچ فرط باما سپ × دیا هدرک نی دیدرک نم ن نیرت تاچ کنار دا نکا

 اد ناکتشرفو ابا ارپ کن ادراک یک )در کیوشرود و تک

 × دیدادن ا هدیدادن ګار وخ ارم مدوب هنسرک اریز + تسا كش ۲

fمدابع مدوب سوبشو ضب م هدیدین اشوبن ارم مدوب نا رع ةدیدآدن اج رم مدوب بیرغ  

 اب بم ای هنشت ای ةتسرک ارت 2 ی نوا دنیا دنیرک خعاپب زین ناشیا سپ ٭ دیدومن اک

 درک دیا تارجرد ءاکنا + مدرکن تتمدخ نید تیک یضقیرم اي 2 10

 رد ناشیاو ٭ دبا هدرکن نب دیدرکن ناکچوک نیزا یکیب هجا ار امشب نیآره 1

 × ینادواج تایح رد نالداع اما تفر دنهاوخ ینادواج باذع

 مششو تسبب باب

 هک دینادیم + تفک دوخ نادرکاشب دیناسر مافاهب ارنافس نیا هه یسبع نوچو ۶
 + ددرک بولصم ات دوشیم هدرکمیلست ¿ن ناسنارسپ هک تسا حصف دیع زور ودزا دعب

 مان افايق هڪ هنهک یار هناا اوید رد موق خیاشمو او e ہاکنا ۷

 چ دنناتسر /لتتب هنخ اس راتفرک هلیح ارگان لند و یرفش ٭ لش عج تشاد 3

 ا ماکو * دوش اپرب موق رد دودا ادام دک تقدبرد من 4 1

 تا وا درس اهبنارکر طع ةشیش اب نرو + دش صربا نوعمش ةناخ رد ایعتی رد ۷

 هدون بضغ دندید ارنیا نوچ شنادرکاش اما * تخر یو رسرب تسشنب نوچ ۸

 هنخورف نازک تمیقب رطعنیا دوب نکم اریز +تسا نش فارسا نيآ ارچ دتفک ٩
 عز نز نیدب ارچ تنک ناشیدب هدرک كز دارنیا يس +دوش هداد ءارتفبو ۰

 دیراد دوش,.دزن هشيه !رارفف هک ارز چ سا ہک چ ر کن راک اریز دهم اا

 هدرک نم نفد ةه دیلام غدبرب اررطع یا هک نز نیا وک دیرادن ےک اره ۲



 ۲7 یتم لیجنا 11

 دوش هدرک هظعوم تراثب نیدب ملاع ماترد هکیاجره موکیم اب هنیاره چ تسا ۳

 هدزاود نازا یی هاکنا هدش دهاوخ روکذم وا یراکدای ةهجب زین نز نیا راک 4

 دیهاوخ دنچ ارم تفک  هتفر هنهک یاسر دزن دوب نسم یوبرخعا یادوهب هک ٥
 تقو نازاو *دنداد رارق یو اب یقن ٌراب یس ناشیا مک ملت امشب اروا ان داد 7
 ریطف دیع لّوا زور رد سب نت وا ات دش تصرف ددص رد ۷

 تک کا ارے > او ایک دنتنک نما یسیع دزن نادرکاش ۱۸

 ۱۳ یر داتسا دئوک ودب هتفر سک نالف دزن رهشب

 رما !رناشیا یسیع هکنانچ نادرکاش × جانم فرص دوخ نادرکاش اب وت هناخرد ٩

 ۳ تقو نوچ  دننخاس ایهم | ارععفو دندزک درک ۳.

 اغزا یکی هک موکیم اشب هنیاره تنکوا دن در وخ اذغ ناشیا هکیتقو و * تسشنب ۱
 2I زا كره كش نیکی ت تیاغب سپ + دنکیم میت ارم ۳۳

 درب هرق باق رد نم ا تد کا تنک باوجرد وا + منا نم ایا ادنوادخ هک ۳

 تسیوتکم وا راب رد هکر وطهاهب ناسنا رسپ هنیاره یاب ملست ارم سکه ٤
 ارصختنا دوش ملست و ۳ ات کیک یا نکیل دنکیم تلحر

 یا تفک باوجم دوب یو "ننک ملست هک ادوپیو + یتفاین اين دلوت ا هک یدوب رتب ۳0

 یی ام ناشبا نوچو + ینک د وخ وت تنک یوب منا نم ایا داتسا ۲۷
 تسنیا دیروخو دیرکب تفکو داد نادزکاشب هدرک هراپو داد تکرب هتفرک ارنان

 + دیشونب نیزا اش ةه تفک هداد ناشیدبو دون رکش هتفرک ااو نا تر ۷
 ناهاک شزرمآ ةه یزایشب هاو رد هک دندخ دش رد نم نوح تضدپا کاریو ۸

 هکیزور ات دیشون مهاوتغرکید رم هویمز | نیزادعب هک موکیم اب اما + دوشیم هر ۹

Eهوک یوتتیو دندناوخ حبس سپ + ماشا هزات دور توکلم رد اش اب ارنا  

 ق تاک ن ا + دندش هناور نوتیز ۱

 + دنوشیم تک ارپ هلک نادنفسوکو منزبم ارنابش هک تسبوتکم هکنانچ دیروخم شزغل

 یو باوج رد سرطپ ك زا شپ متساضرب زا دعب نکیل مج

 تنگ یوب یسبع ٭ مروتن رکره نم دنروخ شزغل وت راب رد هه هاگره تک ۵

 راکنا ارم هبترم هس سورخ ندز كناب زا لبق تش نېه رد هک موکیم وتب یاره



 1۷ ۳ تم لیجنا

 مکن راکنا ارت گره دوش مزال ون : اب غدرم هاکره تنک یوب سرطپ درک شاوخ ۵

 2 د نایاب ایم ی منع اکا ناحه زین :نادرکاشرباسو ٩

 اعد اند هتفر نم ات دینیشنب انا رد تفک دوخ نادرکاشب كیسر دوب ینایپسنج

 + دش كاندردو نیکغ تیامیب هتشادرب اریذبَز رسپ ودو سرطپو من اا

 اب ننام اشا رد تسا تش توپ فرشم لا تیاغ زا نم سفن تنک ناشیدب سپ ۸

 یا تفک هدرک اعک و د افا ر د کورب ور یا یردقآ سا ا 8

 چ ون هداراب هکلب نم شهاوخ هن نکیل درذکب نم زا هلاپب نیا دشاب نکمرکآ نمردپ

 نینچم ايا تنک سرطب هبو تفای باوخ رد ارناشیا نما دوخ نادرکاش دزنو 4.

 ضرعم ردات دیک اعدو دیشاب رادبب + دیشاب رادپب نم اب تعاسکی دیتسناوتین ها

 هدومن اعد زاب هتفر رکید رابو + ناوتان ممج نکیل تسبغار عور ب جاوا 11

 ید نمزا ندیشون نودب هلاپپ نیا هک دشابن نکمرکآ نمردپ یا یک
 اشیا ناینچ ۹ از تفای باوخ رد ارناشیا زاب تناو *دوشب تست دارا ۳

 د مالک ی 0و ورا رو ۱ ام * دوی تش نیکتس 4

taدک تحارتس او دییاوح | ار یقب ام تفک ن اشیدب ا اد کاش در 7 + درک  

 دیزخرب * دوش مست ناراکهاک تسدب ناسنارسپ هک تسا تيسر تعاس لاحما 1

 هک ادوپب هکان هک تفکیم نفس زونهو + تسکیدزن نم “ننک ملست كنيا مبورب ۷

 دیوار زا اهبوچو اهریذش اپ ر نکات دوب ی 12 زا یی

 هسوب ار هکره دوب هتک هداد ناشن ناشیدب و ۱ ننک ملستو ET موق خیاشم و ۸

 دیس اي مالس تفک نما یسیع دزن تعاسرد ٭ دیریکب کحم اروا تس ١ ناه غز ٩

 ننآ شپ هاکنا «یدنآ هچ رهب زا یر یا تفک اریو یسیع +دیسوب ارواو ۰

 اسف یسیع ناهارش زا خت کاو × دنتفرک اروا هلخأدنا یسیعرب تسد ها

 + درک ادج نتزا ار ششوکو دز هنهک سز مالغرب لینک ف الغ زا اردوخ ریشمش
 رششب درک ر شمش هکره اریز نک فالغ اردوخ ریشش تفک اریو یمیع هاکنا ۲

 کمک خدا لات موی کریم نرم
 تروص نیا رد نکیل + دزاسررضاح نم یارب هکئالم زا جوف هدزاود زا هدایز ۶

 تک مو 2اا رد +دوشب تسیابیم نیه هک ددزک ما هنوکچ بتا د مه



i:لف  

 رد اش اب زورره هدیدنآ نورې اهبوچو اغيت اب نم نتفرک ةهعب دزد ر از
o1راما اینا بنک ات دش هه نیا نکیل +دیتفرکن ارمو مدادیم ملعت هتسثن لکیه  

 ار یسیع کیناناو درک هدراذک او اروا نادرکاش عیج تفونارد تا

 + دندرب دندوب ع غیانمو نابتاک هکناج هتک سیر افایق درن اروا دندوب هتفرک

 OT DET r .رطپ اما ۸

 تداهش بلط یروش لا یانو خیاشمو نمک یاسور سپ ٭دنیب هب ارراک ماجتا ات ۶

 را ا کاتا لتقب OT یسیع رب غورد ۰

 ما وتيم تشک صختشا دنتفک بسا نفی نیا هدنتفاین چیه دندمآ شپ غورد ۷

 همت سپ * مان انب شزور هس ردو مک بارخ ار ادخ لکیم

 یسیع اما چ دنهدیم تداهش وت رب ایا هڪ تسیچ یدین باوج جم تفک ۴

SL SRRمدیم مسق ج یاد ارت تن  

 اراش زنو یک وت تفک یوب یبیع + هن ای یتسه ادخ رسپ جسم وت هک یوکب ارام "5
 یاهرپارب هتسشن توقف تسار تسدرب هک دید دیهاوخ ارن ارس یا مرکی

 هدتمفکر ثک تفک هدز كاچ اردوخ تخر هتهک سیثر تعاسرد + دیایم ناسا ٥
 یماصم هپ »دیدینش ارشرفک لاح هتسا دوپشب تجاح هچ ارام رگید 7

 ادات El لتق بجوتسم دنتفک باوج رد ناشیا هدینب ی۷

 اپ جسم یا دنتنکیم + هدز یلیس یضعبو دندزیم هجنابط اروا هنخادنا شیور رب ۸

 هک دوب هقسشن نوریب ناوبا رد سرطپ اما  تسا هدز ارت هک تسیک نک توبن ٩

 هه یورب ور وا *یدوب یلبلج یسیع اب مه ون تنک هما یو دزن یزيک هاکات ۷,

 رکید یزیک تفر نوری زیلهدب نوچو + قوکیم هچ مادی تنک هدوف راکنا ۷٩

 مفزاب * فسا یرصان یسیع یاففر زا زین صخ نیا تفك نیرضاحم نید اروا ۴
 نش دندوب هداتسیا کیان و د ےس انشیف اردرم نیا 6 ̀ دون راکنا 5 ۷۳

 + دیانم تلالد وت رب وت ۂجھ هکاریز یتص ایا زا مھ وت هّبل دنتنک ار سرلچ هما

 سورخ تعاس ردو ماشي ار رص خش خا هک دون ندروخ 5 ندرک, نعل زاغآ سپ ۶

 ندز كنايزا لبق دوب هتنک طور ی نک ی ر کلن اب

 کک رو هتفر نوربب اش رک ماوخ کیا هبنرم هس سورخ



 4 ۳۷ نم لنا

 متنهو تسیب باب

 , اروا هک دندرک یروش یسبعرب موق ماشمو هنهک یاسورذه دش 3
 ست یلاو سطالپپ سویطتپ هبو دندرب هداهدنب اروا سپ + دنزاس كاله
 دنداد یوتف وا رب EA ونک ملتا یادوي نوچ ماکنه ن اد × دندو

 هک مدرک اک فک ٭هدرک در زیاشم و هنهک یاسورب | رقن هراپ یس نش نایبشپ

 لی ا سپ * یناد دوخ هچ ارام دنتنک ه مدون ملست اریهانکیب نوخ

 هتشاد رب اررفن ا اما + دون هنخ اردوخ هتفرو دش هناور هنخادنا

 یروش سپ + تسا اهبنوخ اریز تسین زیاج لالاتیپ رد نیا نتخادنا دنفک

 هعرزم نا ههجنازا +دندیرخ هابرغ ةربقم ةهجم اررک هزوک ةعرزم غلبم ناب هدوم
 دوب دش هتنک بن یابمرا نابزب هک ی هاکنا * تس ا لث زورما ات
 بزا یضعب هک اش هدرک تمیق نآ یاب دنتادرب | ارش راپ یی هک تشک ما

 هکنانچ دنداد رکهزوک هعرزم هج ا ياا 1

 نو وات ای چ د هد اا لاو ورتب ا عاام یک یک ا

 یاسؤر نوجو * یتوکیم وت تفک ودب یسیع ه یتسه دوپب هاشداپ وت : با تفک ۲
 اریو یطالپ سپ ×دادین باوج چه دندرکیم تیاکش وا زا ی ۳

 نخ كي یو بارچا رک اما × دنه دیم تداپش وت رب ردق هچ یونشیف ےک ۶

 هک دوب نیا یلاو میر یدیعره ردو چ دش غنم رايس لاو هکیم قب تفکن مه 0

 *نادنز تکون ردو +دزکیم دازآ تعامج یارب دنتساوخ ارهکره ینادنز 7 3

 1 EE ذک ارت اشیا نسطالپ دندش عج مجرم نوجا سپ + دنعشاد مان ابری روهشم ۷

 اروا تسناد هکاریز » اريس روهشم سعی ابار مکدازآ اش یارب دیهاوخ ۸
 ےک ؟ دار یار نتو کوب هش هش ب نوچ + دندوب هدرک میلست دسحزا 15

 رایسب تز وا ةراب رد باوخ رد زورما هک ریز دشابن یراک ارت لداع درم نیا اب
 دنهاوخم ارباب هک دندو بیغرت نیارب ارموق زاشمو هتک یاسر اما ٭ مدرب ۲

 نیا زآ كي ماتک تنک نش هجوتم ناشیدب یلاو سپ بدنزاس كاله اریسبعو ۲۱

 سپ تشک ناشیدب سطالبپ دار ایر دنتفک, مک امر اش ةهجم دیهاوخم اررفن ود 7

a.تر ول تا  

 مه رج <



 . oیتم شا ۳۷

  ۳یدب هچ ارچ تفک یلاو + دوش بولصم دنتنک اعیمج مکچ جم روھشم یسبع اب
 : ۲دید سطالپ نوچ *دوش بولصم دنتفک هدز دابف رتشیب ناشیا « تسا هدرک
 اردوخ تسد مدرم شپ نییلط ین هدایز فی هک درادن یر هک

  19ر ف ما *دينيب هب ا صحت نوخز | متسه یرب نرم تنک هتسش
 ٩ دارا ناشیا یارب ازابآرب هاکنا +داب ام نادنزرفو امرب وا نوخ دننکباوج

  ۷بولصم اروا ات درپس هدز هنایزات ار یسیعو درک  TEاریسیع یلاو نایهایس هاکنآ

  ۸سابل هنخاس نابرع ارواو + دندروآ مارف یو درک او ارجوف یماغ هدرب هناخناویدب

 ٩ تسار تسدب "نو دندراذک شرسرب هتفاب راخزا یجانو +دندیناشوپ ودب یزمرف
 دوې هاشداپ یا مالس دنتنکیم اروا ناک ءازهتسا هدز وناز یو شپو دنداد وا *

 ءازهتسا اروا هکنآ ۳۹ دویم شرب هتفرک اون ی دو

 بولصم ةهح ارواو دندیناشوپ ارشدوخ ٌهماج ننک یو زا ارس ابل نا زا دندوب هدرک

  ۲هتفای ارمان نوعش "ناوربق یص دنتفریم نوریب نوچو *دندرب نوریب ندوفن

  ۲یسمرس ةساک ینعب اتم هک ییضوب نوچو +دندزکر وب بیلص ندرب ةهجم اروا
 تساوخن دیشچ نوچ اما ه دنداد ودب ندیشون هج رب جوزم کرس دادن ابسر وا .

  ۵ربو دندوم مش اروا تخر هدو بولصم اروا سپ و هڪ  Hsهعرق

 ۳9و نر ۳

 ود O ۲ دوه 0 ۱۳۳ هک دننخعوآ شزس یالاب هتشون اروا ا ۳۸

 نارذکهارو +دندش بولصم یو اب شیچ رب یرکید و تسار تسدرب یکی دزد ٩

 2 بمارخ ار لکیه کک یا .دنتنکیم چ نایک رنک نینابنج اردوخ یاهرس <.

 ورف بیلص زا یتسه ادخ رسپ رکا هد تاجن اردوخ یزاسیب ارنا زور هسردو

 اک aE ناک ءازهتسا | عاشمو نابتاک اب هنهک یاسورزین نینیحه × ای

 EA دوم با یاب هی رک اردوخ دناوتیف ما داد تابت

 e دزد ود ی x 1 E دراد تبغر کنن

oور ارنیمز مان یکیرات م تعاس ۳ منش تعاس ز زاو + دندادیم مانشد اروا دندوب  



 ها ۲۸ یتم لا

 شبس ال لیا لیا تفک هدز ادص دنلبز :اواب یمیع مع تنعاضب یلیدزنو رب تفرک ۹3

 ۱ ارنیا نوچ نیرضاح زا یضعب اما یدک هفت لوچ اتم ااا یہ

 تفرک ار یففسا نیود نایم ناز زا یی تعاسارد دنا ون او ییا لا6 ۱ هک دک

 کیو ا ت ییا وا دزتو دراذک نرس رب هدرک هکرسزارپ كو

 اار یا اراب یی او ناری را کاک سایلا ایا هک منيب اتر اذکب دنتفک ,

 و دش هراپ ود اپ اترس زا لڪي ؛درپ هاکان هک + دوغ میلست ارحور هدز ا

oنیسدقم یادبز زا یرایسبو دش هداشک اهربقو ٭ دیدرک هتفاکش اهکنسو لزلزتم  

 بر كنند نا وک زا یو نتساخرب زا دعبو × دنتس اخ رب , دندوب نیمارآ هک ۳

 ینابهاکن اریسیع هک شیاتفرو یٹابزوی اما +دندش رهاظ یرایسب ربو دنتفر ه

 مقاولا ین دنتنک نش ناسرن تیاهن یب دندید اریاقو نیا نیاو هلزلز نوچ دندرکیم
 نمانوشع ایتعزد لیج زا هک یرایسب نانز اار تعدد

 دوب هلو مرم هلبجفا زا هک + دندرکیم هراظن نود را دنک سمت )فر ه1

 مع و نوچ اما - »ید نارسپ ردامو ءاش ويو بوتعی ردام مرمو ۷

 فدا شرب نخ نادر اش زازین وا هک مان فسوي هما ار لها زا دنملود یصخت دیسر

 هداد هک داد نامرف سطالپپ ه نا ه تساوخ ار یسیع دسج هتفر سطالپپ دزتو ۸

 یربق رد اروا + نیب كاپ نانکر د انا هتشادرب اردسج فسوی سپ +دوش 5

  تمفرب ین اطلغ نآ سرب كرزب یکنسو دراذک دوب تیشرت كنس زا دوخ یارب هکون :

 یادرف.ردو × دندوب هتمشنربق لباقم رد انا ردرکید مرمو هی مرو ا

 × نش عج سطالپپ دزن نایسیرفو هنهک یاسور دوب يەت زۇر زا دعب کز ورنا

 هس زا دعب تفک دوب انو هکبتقو مارک یا سم ۱ .دای ارام اقا یا دننفک <

 اوج د شنادرکاش ادابم دننک ینابهاکن زور هس ات ارربق امرفب سپ ٭ مزی رب زور 1

 ا هاو را ا ناکنرم زا هک دنیوک مدریو دندزدب ار یی

 دیناد هکنانچ دیورب دیراد نایکشک ایش دومرف ناشیدب نیان کورش ریل ما ۶

 × دندومن تلطفاحم ناییکشک اب ارربق هنخاس موضع ارکتسو دنتفر سپ  دینک تظفاحم 7

 تشهو تسيب باب

 7 ربق ندید اه رکید مرمو هیلدجت مرم هتنه لوا زورریش ماکنه تبسزا دعبو |



  orیم لینا ۲۸

  ۲اا زا .دنو ادخ ةنشرف هک ورنآ ازا دش ثداح مظع ل از هاکان هک ٭ دندما

 تس نارب نیناطلغ ربق رد زا ارتانسو دما درک مک ٩ قرب لتم وا وصد

 هدرم لثم هنآرد هزرلب نایکشکوا سرت زاو *دوب دینس فرب نوچ شسابلو ۽

 یسیع هک مادیم دیشابم ناسرت اش تنک نش هجوتم نانزب هتشرف اما +دندیدرک ه

  7دایی تسا هتساخرب دوب هتفک هکنانچ اریز تسین اخبار, +دییلطیم اربولصم

 د یخ اولش اجرک اش هتفر یخوزب و" دیک هاوساام:دوب هتنخب دنوادخ, کاج . ۷

 دیهاوخ اروا اجنارد دوریم لیاج اش زا شپپ كنيا تسا هتساخرب ناکدرم زا هک

 دنتفر كش هناور یدوزب مظع ینوخو سرت ابربق زا سپ + تنک ارایش كنيا دین ۸

 دنتفریم وا نادرک اش رابخا ةهجب کیماکنه ردو ج دنهد عالطا اروا نادرکاش ان ۹

 ازت ا سپ ا e ور ارو 3 سی د هاگان

 e نت اونا رد ز و ۱1

 ± دنتخاس ملطم میاقو نیا ةه زا ار هتیک یاسر هشرپثب ن کشک ا ر

 دیترکب دتنک < هداد نایهاپسب رایسب ةرفنو دندو یروش نش عج اشم اب ناشیا 3

 کره و × دن دی دزد اروا مدوب باوخ رد ام کیتتو قاب رک ا ادکاش هاگنابش هک 1

 ناشیا ٭ مزاس نشطم اراشو منادرکرب اروا ام اناه دوش یلاو دز شوک نیا ا٥

 ۱ ۰9۵ کادر دنتفای ملعت هکنانچ هتفرک ارلوپ

 شی آق سع.ننپ ِ كش یضعب ب یکی و اروا نوجو 4

 كش هداد ن نیمزرب و تا رد تردق یا بک وک نک ا هراشی لب نا

 سدنلاحورو نیاو پا مساب اناشیاو دیزاس درکاش اراهتما ةه هتفر سپ + تسا ٩

 دننک ظنح ماهدزک رکح امشب هک اریروما هه هک دیهد میعت ارناشیاو *دبهد دیمت ۲.



 لّوا باب

 کكنبا تسا بونکم ین ءايمشارد هکنانچ +ادخرسپ جسم یسیع لجن ءادتبا م

 ادن یادص × دزاس اهم وت شیپ ارت هار ان متسرفیم وت یور شپ اردوخ لوسر ؟

 یک تیام تساراروا ات ا ایم اردنوا دخ هار هک ناک زا

 + دږښیم هظعوم هبوت دیمصتب ی ناهاک شزرمآ ةهیو دش رهاظ ی

 دوخ ناهاکبو دندش نوریب یو دزن ملشروا کس عیج د هيد وهب درر یانو ه

 رتش مشپ زا شال ار یو ج دنتفای ی دیت وازا ر هیت 1

 بت ی هکر ی لسعو جزا زا یو كاروخو دوبیم رمکرب یرچ دنبرگو ۷

 لاود تش خ هک مسی نآ ق re رتاناوت یبک نمزا دعب هک تنکیمو

 دود سن را دا دن براش هکر ایل ۸

 و زا ندارد تسآ لیلج صان زا یسبع هک مایا نارد دش عقاوو × داد ٩

 کام هک رح ورو كید هتفاکش ارناسآ نا 0 ا زا نوچو + تفای ۰

 یتسه نم بییح رسپ ت هک دیسررد ناسازا یزاواو +دوشیم لزان یورب رک !!
 لهچ تدمو  ذربیم نابايبهب A ا

 اروا 2 و دربیم رسب شوحو ابو درکیم هبرجن اروا ناطیش و دوب ارګ ر د زور

 توکلم تراشبهب نما لیلجب یسبع یجب یراتفرکزا دعبو *  دندونس یراتیرپ ٤
 هبوت سپ طلا کی دز اد تکاب دش مان تقو 5 × هدرک هظعوم ادخ ۵

 نوحش کوب لیلج کارد هراکب ینروجو د كىز وات نايا لیجنآهبو دیک 1

 یسیع دایص هک ریز دنزادنایم ابردرد یاد هک دید ارسایرذلا شرداربو ۷

 یاهماد لماتیب چ غادرک مدرم دایص ۱ لا هک دیا نم قع زا تفک کار ناشیا 1۸



  ofسقرم لينا ۱

 یدنر نب بوقعی هتفررتشپ یردق اجنازاو +دندش هناور وا یبزا هدراذک اردوخ ٩
Nلاحرد چ دننکیم حالصا اردوخ یاهماد یتٹکرد هک دید ارانحوي  

 بقع زا هدراذک یتشکرد نارودزم اب اریدبر دوخ ردپ سپ دون توعد ارناشیا
ag:7   

 هسیئب تبس زوررد لمأتیب دندش موح ازنک دراو نوچو +*دندش هناور یو ۲
 ارتاشیا هک ا دندش نازح یو ملعتزا هکیمسقهب × درک عورش نداد ملعتب تمارد ۳۳

 دیلپ سوز هک دوب یصخ ناشیا هک دا ب نابت اک دنن امهن دادیم ملعت هناردنقم ۳

 یارب E تشاراک هج وت اب ارام یرصان سبع یا تفک ٭هدز هع 5 ۶

toبيهن یوب یسیع × ا|دخ سودق یا یتسیک ےس ار هیدن ام ندزک هاله  

 عورصم ارو روا ٹیبخ حور نآ تعاسرد + یارد و از زاو وش شوماخ تفک داد ۳۱

 رکیده زا هکیدع دندش بت ههو + دما نوریب وازا هدز ادص دللب زاوابو دون ۷

 اب زین اردیلپ حاورا هک تسا هزات لمت هچ نیاو تسیچ نیا فک درک اتش

 ی زد نیو یاقرد اروف وا ماو + دنیانیم شتعاطاو دکیم ما تردق ۸

 سایردناو نوعش ةناخم انحوبو بوقعی اب اروف كما نوری هسیکزاو *تفای ۲

 تا واه هک شدناویخرب هتفرک اروا تسد نس کيدرت شپ +دنداد ربخ ۷

 با نوج هاکماش ا ندا ی دش لبا از زا ۲

e ۱ ENS 0 E E TE2  

 لبق نادادماب × دنتخانش اروا هکاریز دننز فرح اهوید هک دانگ هد کا و و

Ttنوریب هتساخرب  EEنوعمشو +دش لوغشم اعدب اجنارد 9 بک  

 نوریب (e ةهجب E e 2 E او تذک

 دب درکیم جارخا اراهویدو دومنیم ظعو ناشیا سیاکرد لیلج ماترد سپ + مدمآ ۹

 ر E ودب هدز ونازو درک اعدتسا ننآ یو شہپ یصرباو 5

 کک 5 رل اروام درک زارد ار اردوخ تسد هدوم مرت یسیع + یزاس رهاط ارم 4

 نش لباز وازا صرب رونلا یف تفک نخ نوچو *وشرهاط ماوخم 47



 09 ۲ سقرم لینا

 هتفر هکلب كلم ربخ ریسک زاهز تفک × هدومرف صخرم ًروفو درک نغدق ارواو ی

 8 هاو ام نار دکتر نیت تم د ایم ها ایم یھ کو

 a نيا نداد ترهشو ندوم ی e + دوشب 10

  - 4 eرو 0

 ےک

۸ 

 5 8 یو دزن وب هه ۳ مرو در

 مود پاپ
 + تسا هناخرد هک تفاب ترهش نوچ كش موحانرفک دراو زاب یدنچزا دعبو

 ناشیا یاربو تشادن شا نزد قوری EE ماحدزا یعمج كنردیب

 رفن راهچ تسدب اریجولنم هما یو دزن یضعب هاکان هک +درکیم ناي ارمالک

 هک وام قاط دیش وا ین دنتسناوت تیعج بیسب نوجو ه«دندروآ هتشادرب

 یسیع +دنتشه ریزب دوب نییاوخ نار جولفم هک اریخت هنفاکشو هدرکز اب دوب وا
 نکیل + دش نیزرما وت ناهاک دنزرف یا تفک ارجولفم د دید ارناشیا نایا نوچ

 اوج ی دندو کنت دوخ لدرد دندوب دداا د هک نابتاکزا یضمب

ee.چ دزرمایب ارناهانک دناوتب هک تسیک دحاو یادخ زا ريغ  

 ناشیدب دنکیم رکف نینچ دوخ اب هک هدون كاردا دوخ حوررد یسیع تعاسرد

 تسا رتلهس مادک × دیهدیم هار دوخ رطاخم ارتالایخ ی ناچ تن اا هتک 5

۰ 

E۰ اب دش هر نوکیا  SREهاب هتشادرب  

 وا +ورب دوخ نا تابار از و ر و ر ۳۹۹ ۳ + كەك ار

 هکیروطب دش هناور هه یور شې هتشادرب اردوخ رتسب لمأتیبو تساخرب
 3  مدوب نیدن زکره رما نیا لثم دنتفک هدوبن دیت ارادخ نش ناریح ۱۳

 هکیماکنهو × دادیم ملعت ارناشیاو دندما وا دزن هورک نا ماتو تفر ایرد کب 13

 سیب نم بتع زا تنگ وب ه دید هتسشن هاگجابرب اریفلح نبا یوال تفریم

 کرامت دوب هتسشن یو هناخرد وا کیتتوو × تفاتش یو بتقعرد هتساخرب ۳6

 یورپ و دندوب زایسب اریز دنمشن شناذرکاشو ع اب نآ راکهانک و نارکجاب زا



 ناراکانکو ناریکجاب اب هک دندید اروا نایسیرفو نابناک نوچو ب دندرکیم وا ۲
 × دیانیم برشو لکآ ناراکهانکو ناریکج اب اب ارچ دنتفکو ا نادزکاشب دروخ

 ۰ اس و مو تب ناضیرم هکلب دنرادن بیبطب جاینحا ن ناتسردنت تفک ناشیدب دینش ارنیا نوچ یسیع ۷

 نادزکاشو + رک توعد هبوت هب ارنا راکهانک ات هک هکلب ارنالداع ات مدماین نمو ۸

 جم نرادرکاش هکتسنوچ دنتفک و دب نما سپ دنتشادیم هزور ا اع

 ایا تفک ناشیدب یسیع *دنرادیف هزور وت نادرکاشو دنرادیم هزور نایسیرفو ٩
 ا ا نالا ایداماد هکيادام یورک هناخ»نارتپ کشا: یکم

 داماد هک دیایم اا ۹۹ ۷ دنراد هزور دننامتيف دنراد اپ 2 ناف ۳۰

 هراپ راپ نیک هی سک چھو EE پس جت هتفرد و ۳۱

 اتم ون او ی ن آهو دزیریف تن ا ارون باغ 3 + دوشیم ۲
 دیاب ون یاهکشمرد ارون بارش هکلب ددرکیم فلت ایکشم هغر بارشو دردب

 شنادرکاشو تشذکیم اههعرزم نایمزا یبس زور هک د افا ناچو *تخبر ۲

 2# کلنیا دنتفک ودب نایسیرف × دندرک عورش اههشوخ ندېچب دنتفریم هک یباکنه 1

 دع كندوب 9 جا شو و وا نوچ هک هچ دواد 5 دوم 11
EEزج ن رک ندروخ دو ار بدن نت ا  

 ت

 دا تعسھ زی تیس E ee E تسنس ۱ ۳۸

3 
 دیاش هک دندوب یو بقارمو ہک کوب یئشخ تسد درم اینآرد هارد هسیکبزابو

 دک یاد د درم نادب سپ چ دندرکو آ عدم ات دهد افش تبسرد روا

 ندرک یئرکین تس | زیاج م ادک تبس زوررد ا تفک ناشیدبو *تسیاب نایمرد

 ناینچ سپ دندنام شوماخ ناشیا ندرک كاله اب نداد تان ارناج یدب ای

 درم ناب دوب نوزڅ ناشیا لد كنسزا هکاریز نینادرک بضغ اب ناشیارب اردو

© 



 2۷ ؟ سقزم لينا

 غارق ٭ تشک ےک شد+ کرک وارد نشب ترک رار د دوخ یاو ٩

 كاله اروا روط هچ هک دندوف یروش وآ رابرد نایدوریه اب هتفر نوریب نایسیرف

 وا بقعب لیلجزا رایسب یمورکو دنا ایرد یوسب شنادرک اش اب یسیغو دیک ۷

 روص یلاوح زاو ندا فرطتناو بوذاو میاشروا زاو هیدوهزاو *دندشهاور ۸

 نادرکابو *دندما یو دزن دندینش اروا لاعا نوچریثک یج زین نودصو ٩
 چم کنی انن ماحدزا یورب ات دنراد ءاگن وا ةهج تّیعج بیسب یزوز ان دومرف دوخ

 ات دروایم موج وارب دوب یدرد بحاص کره کیش یادی تک ارم را هک اریز ۰

 دای غو دنداتفارد یورب وا شی دندید اروا نوچ دیلپ حاوراو +دیان سل اروا زا

 تیرهث اروا هک دومرف رایسب دیکأتب ارن اشیاو ٭ یتسه ادخ رسپ وت هک دنتنکیم ناک ۲

 او دیبلط دوخ دزنب تساوخ ارکره همارب یزکزارفرب سی... ٭دنهدن ۳
 ج

 تورج اراهفیدو دهد افش ارناضیرم, مک شا تریدفرارن الو ج دتطرفب ندا 8

 ےس EEN اتو دنشاب وا هاره ات دومرف رزقم اررفن هدزاو دو ا وا دزن

 3 E 2 ع : 131

 جاوا یکی اعدیز رسپ بوععب و × دا مان سرب اززوعشو چ ننک ۱۷

 الوترب بو سبلیفو سای ردناو دراذک مان دعر نارسپ ن عی سج جنوب ارودره نیا

 هک یطوی زعا یادومو + یوناق نوعمشو یدو ۳9 نب بدوقعیو اموتو یتمو ٩
 اک دالا ماض هج اچو نجی کر بر ۳

eos ۳۳بر نما و زا هک ا نش دوخ  

 ایر سپ و جم ۱ راهوید | اشوید و ی هبو دراج لو ک ۲

 دنا 1 0 وتت تكلم ع ا n e کک ۶

 او دن اب هتشاد EEN دنا مع اوتي هام دش ۶ یی ۳ ۳3

 کلاله هک E ما اوخوا دوش مو دام توام دوخ سنن اب ناطیش

 دیاغ ترا اروا e نارد رواروز درم هنا ناوت سک چو ی داد رکیم ¥

 E +دنکیم ارات اروا ناخ نآ نازا دعیو ددنبهب ار دوارفز منا لیک ۸

رنک مقر هو دوشنم نیزرمآ منا نب زا ناهانک هه هد اک موکیم ۳۹
 کل چ دنشاب هتنک هک 



 4 سقرم لینا ۸

 ینادواج باذع ت نوتسم هکلپ دوشن نیزنرم) داوا کیک لیلا حورب هگره

 دس *دراد دیلپ یجور دنتنکیم هکآریز اکا

 یوبو دندوب هتسشن وا درک تعاج هکنا × دننک بلط اروا ات دنداتسرف هداتسیا ۳۳

 تک ناشیا باوجرد + دنبلطیم ارت نوریب تنارداربو تردام كنيا دنتنک ۲

 ننکفا رظن دندوب هتسشن یو درک هکینانارب ا ٭ دننایک منار دادو( نف ردا تشک

 3 ی اع ار مدار | هکره۱ ره ریز غار دارپو ردام دنن انیا تفک 0

wm 

o ~4 سس 

۱ 
۳ 

۳۹ 

۷۲ 

 * دشاب نم ردامو

 او
 دندش عج وا دزن ریبک یجو درک عورش نداد ملعت هب ابرد کیر ی

 رضاح ایرد لحاسرب تعامجتا ناتو تفرک رارق ایردرب تش راوس یتشکب هکیروطب

 ناشیدب دوخ ملعت ردو ا یاهزیج اهلن ارن ۱ اشیا س, »۲ كند وب

 څن نرجو * تفر نوریب یاب نم یرکزر فا دیریک شوک * تنک

 خالکتسرب اندو راهم نما اره ناغرم شاهر هاررب یردق دیشاپم

 یدوزب تشادن قع نبمز هکنوچ سپ دوبن راسب كاخ هک یئاجرد دش نیشاپ

 + دیکشخ تشادن هشبر هکور نازاو دش توپ دنارب باتثآ نوچو دیور

 × درواین یر هک دوغ هنخ ارتآ هدرک و٤ اهراخو دش هر اهراخ نایمرد یردقو

 یضعب دروآ رابو درک ونو دیور هک دوغ ادبی لصاحو داتفا وکین نیسزرد ینبامو

 × دونشب دراد اونش شوک هکره تنک سپ × دص یضعبو تصش یضعبو یس
  دندیسرپ وازا ارلام نیا حرش هدز زاود وا اب وا یاقفر دش تولخ نوچو

 الی زیچ هه دننوریب هکیناناب اما نش اطع ادخ توکلم رس نتسناد اب تفکن اشیاب

 تشکزاب ادابم دنمنو دنونشب كش اونشو دننب هنو دنرکنب نش نارکن ات + دوشیم

 سپ دیاهیمهن ارل نیا ایا تفک ن اشیدبو *دوش تیزرمآ ناشیا ناهاک هدرک
 هار ةراکب دننانیاو + در اکیم ارمالکر کزرب ٭دیہف دیهاوخ اراهلثم ریاس هنوکچ
 ب ةرد "نش هتشاک م الک نما ن ناطیش اروف دندینش نوچو دوشیم هتشاک م الک هکیئاج

 ار مالڪ نوچ هک هنشابیم یناسک خالکنسرد 7 لش هتشاک اضیاو ی و :اشیا

 ناف هکلب دنرادن دوخرد شیر کو × دننک لوبق یشوخم زنا لاحرد دنونشب



 × دنرون# شزغل تعاسرد دهد یور مالک ببسب یتمحز اب ٌمدص نوچو دنشابیم
 یویند یاههشیدنا  دنونش ارمالک نوچ هک دنشابیم نانا اهراخرد ئش هتشاکو

 +« ددزکیمرُ بو دکیم هنخارمالک نش لخادرکید یاهزیچ سوهو تلود رورغو

 دنروایم فو دنریذپ یم | دوو ارمالک ن نوچ هک دننانآ وکی نیمزرد نش هتشاکو ۲

 E 2: دص یخسیوآ یس یکی ی یک ٩

 هک تسبن ناهنپ یزیچ هکاریز ٭ دنراذک ن نادغارچرب هنو یخ ای هنامپ ریز ۲

 دراد اونش 2 شوک هکره ادو اک دم یخ زیج جیهو ددرکن اراکشآ ۳۳

 نزو هک ینازیمرپب اریز دیونشیم هچ هک دیشابرذح اب تفک ناشیدبو :دونشب ۲4

 اریز * تشک دهاوخ نوزفا دیونشیم هک اش یاریزا هکلب دوش هدومپپ اشب دیک 0
 ۷ دش دهارخ هتفرح بم هنا درادن هک رهزاو دوش هداد ودب دراد کره

 بشو دناشنیب نبمزرب خت هک تسا یک دننام ادخ توکلم نیچه تنکو

 تاذب نیز هکاریز *دنادن وا هنوکج دک ونو دیورب مو دزخربو دیار زورو ۸

 رم نوجو + هشوخرد لماک هناد نازا سپ هشوخ دعب فلع لوا ا دوس
 زیچ هچم تنکو + تسا نیسر داصح تقو هک ریز دربی راکب ار نادر وفا

 هک تسیلدرخ هناد لثم + منزب ا هج ا یاربو مک هبیشن ارادخ توکلم ۳

 هتشاک نوچ نکیل *دشاب ینبنز یاهمخت نیرتکچوک دنراک نیبزرب ارن 1 هکیتقو ۲

 ناغرم هکنانچ دروأیم كرزب یاههخاشو ددرکیم لوقب عیجزارتكرزبو دیوریم دش

 هکبردتب اهنیا دام رایسب یاهلنیو 2 دنریک هنایا دنناوتیم شاهیاس ریز اره ؟؟

 ناشیدب لم نودبو *دوبرفیم نایب نانیدب ارمالک دنتشاد ندینش تعاطتسا ۶
 *دونیم حرش دوخ نادرکاش یارب | ارینأعم مات تولخرد نکیل تفکن یخ

 تورج سپ ٭ مک روبع رکید ةراکب تنک ناشیدب ماش تقو زور ناهردو مچ 9

 قروز دنجو دنتشادرب دوب یتشکرد هکیروط ناه اروا 4 (EE ارهورکتآ

 درون یتشکرب جا وما او دمآ دیدپ دابزا مظع ینافوط هاان هک × دوب وا هاره زینرکید ۷

 هدرک راد 1 ر درب متن یاری یک رد ورد واو فک

EES $ارداب:ةتس روا تعاترد × موش داد ترش 3  

 لاک ئارا وناس داب هک شاپ اک ی کا کک



 9 سفرم لینا 1
 ےس صصصح

N, 3و« دیر ادن نایک «تلن و فاس نچ هچ رمزا یفک-اوناشیاو  

 وا مارو هاب هقس تسک یا هک ید هل نخ نااش هرت تباہ ییا سی 3

 ر دننکیم تع اطا

E 

 با رویت هک زا هر و + ی ناب مر ات اراک ا

 0 هک «دروخرب ودب لش نوری وب تشاد دیلپ ور ست را

 اروا اهراب هکاریز و تست مه اهر یخ هب 13

 هسدحاو دوب هتسکش اراهدنکو هسک | ی دندوب هتسب اهریزو اهدکب

 مه سم سا سس

 وو زین داف اهربقو اهوکرد د زورو بش هتسویو + دیافن مار اروا تسناوتیف ه
 نجس اروا هما ن 955 ناود دید رودزا ار یمیع نیرچ × تخاسیم حور اسب 1

 تساراک هچ ون اب ارم یلاعن یادخرسپ یسیع یا تفک هدز هجص دل زاوابو +درک ۷

 دیلپ حور یا دو هتنکو دب اریز *یزاسن بذعم ارم هک مدیم مىق ادم ارت ۸

 نون نم مان تو ور ايب نوریب صخع نیاز ٩

 نیمزرس نازا ارناشیا هک دون رایسب ساملا ودب سس * مرایسب هکاریز تسا ۱:

 یوزا اهوید ههو + دیری یرایسب زارک لک امهوک نا یلاوح ردو  دنکن نوریب ۳

 یسیع اروف + موش لخاد اهنارد ات تسرفب اهز زارکب ارام دنتفک هدوت شهاوخ ۳
 ناو دنننک لخاد نازارکب هغ نوریب ثییخ حاورا ن نا شپ داد تزاجا ارناشیا

 كوخو + دندش هفخ بآ رده دندوب رازه ودب بی قو تسج ایر تب یدنلبژ :ا هلک ۱5,

 نوری ارجام نآ ندید ةهب مدرمو دندادیم ربخ اههعرزمو رهشرد هدرک رارف ناناب
 هک دندید دوب هتشاد نوت هکار هناوید ES ع د ق کو دنتفاتش ٥

 دندوب كيد هکیناناو دن دیسرب تسا هتک فاق و هلی تابلو هست 1

 هک دندون ساعلاب عورش سپ ۾ دنتفکز اب ناشیدب ارنازارکو هناوید تشذکرس ۷

 20 0 ٩و هناویق 6 دشاراوم ینکب لوک هدوس هناور ناعما دوتا ۸
 هناحم تنک مدب هکلب دادن تزاجا اریو یسیع اما + دشاب یو اب هک دوم اعدتسا ٩

 ب تدارک ون اب دناوادتخ هان هد بش نایک وب دوخ ناشیوخ دزن

 هظعوم هدرک یو اب ییسیع هاب سویاکیدرد نش هناور سپ + تسا هدون حر وتب ۰



 11 0 سقرم لیحنا

 اوا ی نوو + دن دش بتم مدرم ةه اغا دک ا

 یکی هاکان هک دوب ایرد هراکربو دنتنک عج یورب رایسب مدرن رو یتثکرد ۲

 سالا ودب × هداتفا شیاپیاپرب دیدب اروا نوجو ما مان سزیاب هسک یاسورزا ۲

Eتاب افشات اک تند اوری اب و رخ د ی  

 ماحدزا یورب هداتفا وا ییزا زین یرایسب قاخ نش هناور وا اب سپ *دنک تسیز *

 تجز و دب دوبیم التبم هض اتا هب لاس هدزاود ۳ هک یز 1۹ ٭ دند ويم

 ×دشیم رتدب هکلب تفاین "نئاف هدون فرص تشاد هچفاو ید دم یایطازا راس

 حوت لار وا یادر یو بنعزا کل نایم دیشب ار یسع ربخ ن سا

 نوخ ٌههشچ تعاسرد » مای افش نیا مک سل م ابو سابل رکا دوب هتفک ا ۳۹

Eیسیع رونلاغ + تسا هتفای تک الب نازا هک دیمف دوخ نترد نش كشخ و  

 تنک نینادرک رب یور تعامجتارد سپ هتک ر داص وازا یوق هکنسناد دوخزا

 ماحدزا وترب مدرم هک ینیبیم دنتنک و دب شنادرکاش × دون نیل ار وک ۳۱

 ار نتا ات تسیرکنیم دوخ فارطاهب سپ # دوف سا ارم هک تسیک یئرکیمو دنیانم ۲
 نازرلو ناسرت تش عقاو هج یوب هک تسن داد نر نزن بت هود راست با هک ۳

 تذکار وتو ا ی منکز ابا ییہ ممَاب اررما تقیقح هداتفارد یورب وا دزنو دما ۶

 ٭ شاب راکتسر شیوخ هعالب زاو ورب یتمالسب ت تسا هداد افش ارت تنایا رتخدیا

 نش توف ترتخد .دنتنک نما هسیک سیر ةناخزا یضعب هک تنکیم نخ زونه وا ۰
 دیش دندوب هتفک هک ارینخم نوچ ۍسیع * یهدیم تمحز ارداتسا هچ یارب رکید ۲
 بوقعیو سرطب زجو +سیو روا نایا سرت تنک هسیک سرب تعاسرد ۷

 نوج سپ + دنیای وا بقعزا هک دادن تزاجا ارسک چه بوفعب ردارب انحویو ۸

 × دندومنیم رایسب ةحونو هیرک هک دید نیروش یيمج دندیسر هسینک سیئر ةناخم

 رد هکلب هدرف رتخد دیکیم هبرکو ءاغوغ ارچ تنک ناثیدب نش لخاد سپ ٩
iردامو رذپ هدرک نوری ارهه وا نکیل دندرک هبرخم یورب ناشیا ٭ تسباوخ  

 سپ + دش لخاد دوب ا رتخد کاج هتشادرب شیوخ ناقیفر اب اررخد ا

 امت یک )اک خب E م هک یموق اتیلط تفک یوب هتفرک 3 اررتخد تسد

 ناشیا هدوب هلاس هدزاود هکاربز دیمارخ هتساخرب رتخد تعاسرد + زیخرب موکیم 3آ



 علطم رما نیازا یک دومرف ږاپسب نوش عزا a طوعت ات با نیشک
 + دنهد ودب یاروخ ات تنک و دوشن

 وب دندما وا بقع زا شادرکاشو دنا ۱ ا ا

 دن دینش نوچ اینو ۵ ون زا نداد ملعت هسیکرد دیسر تبس زور نوچ ۲

 واک (ع E E ناریح

 تسین یا رک کوا وا ,تسد زا تار نینجل هک ئا وش اطع« ۴

 ام دزن ایا وا واز اوخو نوعشو ادوپیو اشویو بوقعی رداربو مم رسب راج

 نطوردزج دشابن تمرح یبن تفک ارناشیا یسبع *دندروخ شزغل وازاو دنشابیف ۽
 هکییازج دون تسناوتت "نم حه انا ردو * دوخ ناخ ردو ناشیوخ نایمو دوخ

 تم ۳۶ ی راو × داداغش ارناشیا هداهن ضی م دنجرب اردوخ یاهتسد 1

 تنارخ شیپ ارهدزاود 7 × دادیش ملعت هتک لارغا تاهدرد میت ۷

 × داد تردق دیلپ حاورارب ارناشیاو تفج تفج ناشیا نداتسرفب درک عورش

 لوپ هنو نادهشوت هن دیرادنرب زیچ چه طنف اصعزج هک دومرف نغدق ارن اشیاو ۸

 ا اد و فاك ز دبل ودر دیک ارد هزاوم کب + دوخ دنبرنکر د

ê ۱اراش هک اج مو اک منکر انا زا ات دینا ع یار دیرش ناخب  

 اردوخ یاهیاب كاخ هتفر نورې ناکم نازا دنرک شوک امش نخحبو دنکن

iاع میکیم ا ارو وک ندا چ اهترب  
 × دننک هبوت هک دندرک هظعوم لش هناور سپ *دوب دهاوخرتلهس رهشناز اچ ۲

 + دنداد انش نیلام نغور ورک غ قاضی وچ کا نر اواه وید,رایسب و

 دیمعت بم هک ت فکو دوب هتفای ترهش وا مسا هکاریز دینش هاشداپ تم 13

 د الل ۱ ۱ 3 هل ی
eاعاهب ۶ النارات کش اما ولن هک دنتفک یک ود تماشا  

 هک مدرک ادج نتزا ارشس نم هک تسا یبجم نام نیا تفک دینش نوچ سیدوریه

 اروا هدو راتفرک اریبحم هداتسرف سیدوربه کاریز * تسا هتساخرب ناکدرمزا ۷



 ¥ ٦ سقرم ليجنا

 هدروآ یو ےاکنرد اروا هک سٍلبفوا ردارب نز ایدوریه رطاخ تسب نادنزرد

 اور وترب تردارب نز نتشاد ءاکت دوب هتنک سیدوریه هب یبحم هک ةهجازا × دوب ۸

 وب تسناوتیف ام دناسر لقب ارووا:تساوض"هتشاد هتک وازا ایدوریه شی # تست ٩

 تعلیم N لداع تر کک هکنوچ دیسرتیم عزا سیدوریه هک اریز ۰

 ًافصا اروا نخ یشوجمو دروآیم لب ر ایسب دینشیم وازا ءاکرهو ی شناترو

 یا ما دوخ دالیم زوررد سیدوریه هک دیر تصرف ماكنه نوچ اما *دونیم ۱

 هنارد ساج# ایدوریهرتخدو * دون تفایض ارلیلج یاسورو 7 دوخ ۲

 یخ ها گرن ناد اوا اه آرت ی( لهاو ید ورد
E ۳۳فصن لح یهاوخ نمزا ها هک دروخ مسق وا یاربزاو ٭ مهد وتب 2 ات  

 تنک ۰ ملطب هچ تفک دوخ رداپ هتف رز نورپ وا * مک اطع وتب 2 هنیاره ارم ت كم ۲

Toتفک هدوف شهاوخ نارد هاشد اب ا اد *ارلنهد دیمت یبګ رس . 

 تدغب هاشداپ وا جم مس نالا ہک اونم ۲

 ٭ دیا مورح اروا تساوخن سلجم لها رطاخو مسق مشق ساپ ةهجب نکیل و

 رس هتفر نادنزب واو * درواپ ار شرس ات دومرف هداتسرف یدالج ءاشداپ كنردہب

 دوخ رداب ارنا رتخدو داد راخد نادب هدروا یتبطربو هنخاس ادج نتزا اروا
 × دندرک نفد هتشادرب ازوا ناب و دندنآ دندنش شنادرکاش نوچ +*درپم

 ج داد ا ۱ دندوب هداد ملعت و هدرک هجر زا نش حج یسیع دزن نالوسو و ۰

 ۲ تر و لوا ےک اا و ا ر ۱

 یضوب یتشکرد یئاهتتهب سپ *دندرکن زین ندروخ نان تصرف هک دوب نانچ ۲
 اهرهش عیج زاو دنخانش اروا یرایسب كنید هناور ارنانیا مدرعو :«دنفر ناریو ۴

 یسیع × دندش عج یو دزن هلسج تقبس ناشیازاو دننفاتش وس نادب یقخرب ۳

 نابشیب نادنفسوک نوچ هک اریز دومرف حرت ناشیارب كيد رایسب شورک دا ن نور

 تشد ر زا یر نوچو +× تفرک نداد ملعت ن راشیا هب رایسب و دندوب 8

 اا بهش یفقم تقور تسنا هاوو راکش نیا تدنک ما یو دا

 جم هک درب دوخ دم نا فر اون نیا تاهدو یضارا هب ات هد تصخر

 رکم دنتفک اریو هدیهد اذغ ارناییا اش تفک ناشیا باوجرد + دنرادن یاروخ ۷
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 دیراد نان دنچ تنک ناشیدب مهد ماعط اراهنیا ان مرخم نان رانید تسیود هتفر ۸

 ارناثپا هاکنا + یهام ود و نان ج دننک هدرک تفایرد سپ دیک قبفغ هتفر ٩
 هاب ماچ دص دص فص فص شپ + دیناشنب نببرب هتسد هتسد ار هه هک دومرف 4.

 زانو داد تکر رب هتسیرکت نما یوسب هتفرک ار ی دو نان جن ناو ب دنتسن 4۱

 ۱ دو نره اتکیرامتا ناو در نادرکآخب دوتا
 هدزاود یانو نان یاهدروخ زاو ×« دندش ریس هدروخ و دوف سقت 4۲

 × دندوب دم رازه جل هب بیرق نان ی ILS رپ لری

 ادیص تسهن قازا شیپ اش زاوس یشکب هک دوبرف حاجما | اردوخ نادزکاش ولا

 ةه دوم صخ مارن :اشیا نوچو + دیامرف صخرم ار تعاين دوخ ان دننک ر ویع ٥

 اقتت واو دیسر ابرد نایمرد یتشک دش ماش نوچو ب مارب یھوکز ارقب تدابع 7
 یا اا کر دی هتسخ یدک نعاررد ایراد ری یر۷

 7 دما ناشیا دزنب نش نامارخ ایردرب بشزا مراهچ ساپ كيدزن سپ دیزویم ۸

 و د نامارخ ابردرب اوا نوچ اما +× درذکب ناشیازا تساوخو 4٩

 ا ی اة هک وزوج وا ام لانا

 a ناسرت متسه نم دیراد عج رطاخ تنک هدرک باطخ ن اشا تنر وای

oریتم دوخرد ۳ ۳ نا ترک کاک دای دکر وک یدک  

 تخم ناشیا لد ارز دندوب هدرکن كرد ارنان جم هکاریز ب دندش بجتمو ٥
 یک ویکی م دتخادنا رکنل نما ا مر رمب دک یک ٭ دوب

 اد کک اتد یاو نایک + دننخانش اروا لاحرد مدرم دندشنوریب ٥

 رو + دندروایم تسا اجارد وا کن دادم هک اج م هداهع اهتخنرب ارناراییبو 1

 وا زاو دندراذکیم اهماررب ارناضیم تفریم یضارا اب اهرهش اب تاهدب کاج

 کف 9 کو کی وب یار سد تخمک یونس اواو

 ھه ۳۳
 ۳ MTS ها مد ۱
 یضعب نوچ ٭ دندش عج وا دزن نما ملضروازا نابتاک یضعب و نایسیرفو م

 + دندون تسالم دنروخ نان هتدش ان ینعی كاپان یاهتسد اب هک دندید اروا نادرک اشزا



 1 ۷ سقرم لیجا

 نو E اراهتسد ات هدون غیاشم دیلنب كسم دوهب ههو نایسرف هکاریز ۳

 رکید د موسر رایسبو دنروخ یزیچ دنبوشن ات دنیا اهرازابزا نوچو دنروخ اذغ ۽
 سوگ ابوجب نشر ا ا معاف مخارج تل کر

 كولس اشم ديلفتب وت نادرکاش هک تسنوچ دندیسرپ وازا نابتاکو نایسیرف یہ ہ٥

 E تفک ناشیا باوجرد + دنروخ نان كاپان یآهتسدب کلی دنیای 1

 یاهباب موق نیا ه تسا 2 کاپ نارا ایریا اچو رر در هایعشا دمت

 2 * تسا رود نمزا ناشلد نکیل دنرادیم تمرح ارم دوخ ۷
 كرت ارادخ کح اریز + دنهدیم ملعت ضیارف یا اریناسنا موسر هک اریز .دنیانیم ۸

 1 موسر نینچو اههلایو اا و

SEA ska MARA fدیاهتخاس لاتاب وکین ارادخ مکح  

 ۳ دوخ رداعو ردپ ت بنز یا هک دضاز أ >× دیرادب کم اردوخ دیلقن | اب ۴

 هک دج اکمال × ددرک كاله لا دهد مانشد ۱ ارردام ای ردپ هک و راد ۱ 1

 یارب هید» ینعی نابرق یبای عفت نمزا ها 9 ید هاکره

 تسدخ چه اردوخ ردام ای ردپ هک دیهدین تزاجا اروا نیزا دعبو ۲تسادخ ۲

 یاهراکو دیزاسیم لطاب دیاهتخاس یراج دوخ هک یدیلنتب ارادت مالک سپ # دنک ۳

Re 3اش ةه تفك ی ناشیدب نناوخ شیپ ارام سہ اک  

 هتشکو ا 9 منا ن نوریزا هک تسین زیچ چه دیک معفو دیهد شوک نم
 كاان ارمدا هک ت اانا وا E ار کاکا 1

 دمارد هن ان ِ تعاج زا نوچُو × د ونشب دراد 2 شرک کره دام

E 1۸مف یب ناچ نان زی اشرکم تفک ناشیدب رتا سزب اوا ءار  

 × دز اس كأپ ان روا دنا وتیم دوشیم مدا لخاد نوربیزآ هج 2 هک دینادیفو دیتسه

 هه نیا هک هلبزج دا ی ی شاد لجخاد کا ریز

 گلاب ات ارناسنا هک ديا نوري مدازا ها تکو رک ا 12

 لتق او قسفو انزو دب تالایخ ھر دا ناتا( لاد نر دز کا + دزاسیم 1۱

 تلامجو رو درو رثکو بو سرب توپشورکمو تنابخو عضو *یدزدو ۳

AF ۳ددرکپم رداص نوردزا دب یاهزیچ نیا ی  eاچ كادر کیم كابان  

(5) 



 ۸ سفرم لیجنا 11

eهک تساوخو دمارد هناخ ترا نو جو اروم یلاوحم هتساخرب اجازا سہ  
e AE E o 

 ارنادنزرف نان ارز یوم رم نادنزرف لّوار راذک لاک 3 یو 1 ۷

 ادنوادخ لب تنک یو باوجرد نز ن نآ + تسین وکین نتخادنا ناکس شېبو ۸

 ةه تنک ربو +٭ دنر وخ فس ریز زا ارنادنزرف یاهدروخ سپ زبن ناکس ار روا

 اروید تفر دوخ ناخن نوچ سپ +*دش نوریب ترثخد زا ويد هک ورب نحنا ٣

 نش هناور چ یحاون زا زابو » تفای تییاوخ رتسبرب ارردخدو كش نوریب ۱

E TRکار کاکا نا لاج یاد نکی  

 ن دزافکا یارک تسد هک دندرک سالا !e کو کرد شاد نابز تکل ۳

 کل اد ایا غیر ھا ردوخ ن .اتشکنا هدرب تولخ تعاج نایم زا اروا

Ttتفک ودبو دینک ی مآ هتسبرکن ناسا یوسو *دون سل ارشنابز هنخادنا ناهد  

Toكش اغا "دنعو هدانک وا یاهشوک تعاسرد شوش نا ینعی رخ  

 اا ی راک ترا
 هتفگ ریتم ماکو + دنداد ترهش اروارتدایز دون نغدق ارن اشیا رتشیب هکنادنچ ۷

 ب دنادرکیم ایوک ارن :اکهک ههاوتش ۱:5 تسا ودر ی ورک ده دیک

 خه تاب

 ۱ ردوخ نادرکاش یسیح ءدنعش ادن یا اروخ عرش ی تی ؛زاب مایا نآ ناردو یه

 تك هک ت ۳ سس نیارب بک ناب یلط شب

 ی رک تارڑ 1 زا یضعب 71 ز 0 هاررد 8 #7

 ریه نات زا ار یزد اراهنیا 8 یس کایکزا دنداد باوج اربو یاد ریااش ۶

 دومرف ارتعاج سپ ×× تغه دنتفک دیراد نان دنچ صرع تراش وأ × دنادرک
 ےک

 داد دوخ نادرکاشب هد هراب و دون رکش هتفرک ارنات تشه ناو دننیشنب نیمزرب ات
 ےل و



 1Y ۸ سقرم لیحنا

 دنتشاد زین تلج وک میام دنچو + دنداهن هورکنآ دزن سپ دنراذک مدرم شپ ات ۷

 ی دهم دن د ںیم هدروخ نسب + دنهن ناشیا سی ات دومرف هداد تکر زن ایا ۸

 دوب رازه راهچت بیرق ناکدنروخ ددعو + دنتشادرب ننام یقاب ۸7 لینز ٩

 یحاونب نشر اوس یتنکب نادرکاش اب كنردیبو" × دوبرف صخرم | ان تا 1۳
 نر دندرک عورش هثحابی یو اب نر 0 ی ۹۹ 31 ۱

EEکا ا چ شاربتوا سنک تینک یا اد رای + دنتساوخ واز  

 دراشکازب : اشیا سپ ج دش دهارخخ اطع هقرفنیب یقی 2 مرکیم امشب و ۱۳

 نان هک دندرک شومارفو 82 * دون روبع رکید ؛رانکب كش راوس یتنکب زابو ٤

 دومرف نغدق ارناشیا هاگنآ  دنتشادن نان كي زج یتنکرد دوخ ابو دنرادرب 6۵

 ناشیا دیک طانحا سیدوربه ةياريمو نایسیرف ةیامریخ ز او تا وخ اب هک ۷

 تذک ناشیدب هدرک مف یسیع + مرادن ن دان هک تسنازا دنتنک نیشیدنا دوخ اب ۷

 لاح اتو دیاهدرکت هردو وین زونه ایا «دیرادن نان هک ةهجازا دیکیم رکف ارچ

 + دیرادن داییو دیونشیمن هتشاد شوکو دینی هتشاذ مشج ایا +× تسا تخش اش لد ۸

 ودب هدیتشادرب اهراپ زارپ دبس دنچ مدرک هراپ رفن رازهجخ# یارب ارات خب هگیتقو ۱٩

 رب لینز دنچ سپ سکرازه راهچ ةهجم ارنان تنه هکیتقوو *هدزاود دنتنک ۲۰

 نوج +« دینی ارج تنک ناشیدب سپ * تنه شدنتفک «دیتشادرب اهنیرزا 1
 < تیاغ یسلبازوا هک, دنفوغ ییا لاو اندرو آدما دن ارررک یش دا تم

 هکنا وا نامشجرب ناهد باو درب نوریب هیرغ زا اروا هتفرک ارروک ا
 انام تنك ەت کال ایا یتیم یریچ ےک تیسرت ارا کرا دک ی کر و

 هدراذک وا ناشچرب اردوخ یاهتسد رکید راب سپ ا اهخرد نوچ 9

 شا هناخم اروا سپ × دید یبوخم ارزیچ هه هتذک جو بیر دور او

 اب یسیعو + كلم ربخ اج ن نارد ار یکچو وشم هد لخاد ت هد ۷۲
 تنک نیسرپ شنادرکاش ز زا ما ار دز تقوا ا اوت دوخ نادرکاش

 سأیلا یضعبو ندهد دیمت جم هک دنداد باوج ناشیا  دننادیم هک ارم مدرم هک ۸

 وا باوجرد سرطپ دینادیم هک ارم اش دیبرپ ناشیازاو ۱ × ءایبنازا یکی یضعبو ٩

 هاگنآ د دنهدن ربخ وا زا ار سکی هک دومرف ارناشیا سپ + یتسه جسم وت تنک ن

)*5( 



 ٩ سقرم لیجا 1۸

 اشم زاو فک سیو ناسا ناشناس تزال هک درک زاغآ نداد ملعت ارن اشیا

 نیا نوچو + دزیخرب زور هسزا دعب لش هتشکو دوش در نابتاکو هنگ یاسژرو

 ۱ هتنکرب وأ اما *دون عورش ندرک جن هتفرگ اروا سرطپ دومرف هینالع ارءالک ۴

 | اریز وش رود نمزا ناطیش یا تنکو داد بپهن ارسرطپ هتسیرکن دوخ سا

 دوخ نادزکاش اب ارمدرم سپ ۱# ریاسنا یاهزیچ هکلب یکی هشیدنا | ر وا
 ۱ ردوخ بیلصو 0 00 ر کیا یوم تنه زا: ده اا کره ا

 كاله ارت دهد تان اردرخ ناج دهاوخ هکره اریز کاک تمعباثم ارم هتشادرب ۲۵

۱ 

 ارصخش هکاریز + دناهرب انا دهد دابرب لیجناو نم ةهج اردوخ ناج هکرهو دزاس ۳۲
 هچ ۳۹ هکنا اب + دزابب اردوخ سئنو درب ارایند ما هاکره دراد دوس هچ ۷

 نم زا راک اطخو واکانز هقرثنیارد کره اریز ۲ دهدب دوخ ناج ضوعب ارزبج ۸
 1 ۳ ا = ۰ ا

 رب لالجرد د كھم ناک خش زف ۳ دجيتفو زي ناسنا رسب دوس امرس نم ناتخسو

 × دیدرک دهاوخ هنمرش وازا دیا شیوخ

 مم باب
 ات هک دنشابیم اضلارد ی ناکداتسیا زا یضعب موکیم امشب ۳ تاک ناشی

 شخزا دعبو دو دنهاوخغ ار توم ةفثاذ دامن لا تیک ادخ توکلم 1

 درب تولخم یهوک زارفرب اھت ارناشیا هتشادرب ارانحویو بوقعیو سرطپ یسبع زور

 تیاغب فرب نوچو ناشخرد وا سابلو *تشک ریفتم ناشیا رظنرد شنکیکو ۳

 سایلاو +دیا دیفس نانچ دناوتیف نبمز یوررب یرزاک یه هکنانچ دیدرک دیفس ۽

 hs 2 درک کک یکیعتب ات نشیهاط نارا یوم ۵

 یڑرب یی هزاسیم نا تی اصل هد عساف تیک 9

 دیوکب هچ تسنادین هکورنازا ٭ سایلا یارب یّیسو یبوم یارب یرکیدو ون
 00 ا اار حا دنا اس نا غنا زب یربا کا چ دنا ناار ھا کتو ۷

 ر

î 

 زج هتسبرکن دوخ درکادرک تعاسرد «دیوتشب اوا نم یی زسپ شنا هک ۸

 یو را ااا زا نوچو × دندیدن ار سکچه دوخ اب اهنن یسبع ٩

 نیاو چ دنه دن ربخ ریس سک دناكید زا دزیغرب ناکدرمزا نا هراتنفا رب ر ات هک دومرف 1



 1۹ ۱8 باس ل

 ناکدرمزا نتساخرب هک دک ات وسرکید كيزا هتشاد هاکن دوش رطاخرد ارس

 لّوا دیاب سای هک دنیوکیم ن اک ارچ دنتنک هدرک راسفتسا وازا سپ *دشاب هچ |

 حالصا ارزیچ ههو دام لّوا هتبلا سايل ايلا هک تفک ی ناشیا باوجرد وا + یاب ۲

 ریتحو دنک رایسب تجز دیابیم هک تسبوتکم ناسنارسپ ةرابرد هنوکجو دیامیم
 دندرک دنتساوخ ها یو ابو دنا مه سالا هک موکیم امشب نکیل + دوش هدرش ۳

 دسر دوخ نادرکاش دزن نوچ سپ  *تسا نش هتشون یو قحرد هاچ |4
 × دندرکیم هنحابم ناشیا اب هک ارنابتاکزا یضعبو دید نراشیا درکر یک یمج
 اروا ا ن ناود ن اودو دنداتقا تریحرد دندیدب اروا لوچ یاخ یا تعاسرد ٥

 نازا کی +دیراد هنحابم هچ اهنیا اب هک دیسرپ نابتاکزا هاکنا +دنداد مالس 7

rE 1۷دراد کک ییسور هک مدروآ وت دزن اردوخ رسپ داج »« 

E E ۸کلشخو دیاسبم م بنا هک را نهج  

 باوج ًژرناثیا و ۱ × دنتسناوت دنک نورپ اروا هک متنک ات نادرکاش سپ ددرکم ٩
 دزن روا ا موش اش لمن دح هچ اتو مشاب اش اب ی 13 نایایب ۀقرف یا تنک هداد

 حوروصم اروا el روف دید اروا نوچ هدندروآ یو دزن اروا سپ ورا ان ۶

 تک ر زا سپ × دش ناطاغو دروارب فک هدانفا نیمزرب ات درک ۲

 ۷۳1 اردو شتارد اروا اهرا ابو + تیلوفطزا تفک تسا تلاخا اروا هک تسا تقو ۲

 چ امرف ددم ارام هدرک مسرت امرب یناوتیم رکا لاح دک ك اله | اروا ات تضادنا

 ءا ET ایا یناوتیم رک آ تفکا از ۳

 دادما ارع ینایایب دنو ادا  مروآیم ن ایا تک ناک هنرک هدروازب دایرف لنط ردپ

 هداد بم ار دیلب حور چاہا وا درک رک 5 هک دید یسبع نوچ برف ٥

 +وشموا لخاد رکیدو یارد راز مکیم کح لت یک رک حور کا دویرف یوب
 هکنانچ تشک تشک هدرم دننامو دل تم ار هدز هعص سپ 1

 ایرب هک شدینازیخرب هتفرک ارشتسد یبیع اما «دش توف هک دنتنک یرایسب ۷
 متسناوت وت ام ارچ دندیسرپ وازا تولخرد شنادرکاش دارد هناخم نوچو + داتسیا ۸

 × اعدب زج دوری نوریب هجو چ سنج نیا تنک ارناشیا +ب بک نورب اروا ٩

 هکاریز *دسانشب اروا یک تساوخنو دنتشکیم لیلجرد 0 هناور انازاو 3



 1 سقرم لبعا ۷.

 ارواو دوشیم ملست مدرم تسدب ناسنارسپ تنکیم هدومرف مالعا اردوخ نادرکاش

 ارس نیا اما  تساخرب دهاوخ مس زور ندش لوتتم زا داو تشک دنهاوخ ۲

 هناذم نوچ لش موحانرفک دراوو + دنسرېب وازا هک دندیسرتو دندرکن كرد ۲

 ناشیا اما +« دیدزکیم هنحابم هچ رکید كي اب ءار قیر د هک دیسرپ ناشیازا دمارد ۶

 ارد دندرکبم وکتفک رکید كب اب هاررد هک اجتاز دندنام شوماخ

 دشاب مدقم دهاونسم هکره تفک ن اشیدب تیبلط ارهدزاود ن نآ هتسن سہ +× رتکرزب ٥

 ۳ دون ایرب ناشبا نایمرد هتشادرب ارینط سی +دّوب هه مالغو روم ۷
 زی رس :اکدوک نیازا کی کره * تفک ناشیاب نینک شوغارد ۷

 هاکنا چ دشاب هتفری ذپ ارم "هنتسرف هکلب ارم هن تفریذپ ارم هکرهو تسا هدرک لوبق ۸

EO3 اهوید وت مانب هک مديد ار ترس ایی  

HRتک ییع ٭ مدون تعنام اروا درکیف ام تعباتم نوچو د  

 قحرد یدوزب دناوتبو دیاڼب نم مانب “مزج عم هک تسین سکچه زرا

 نازا هک ر نیاز | اراش هکرهو ٭ تسام اب تسین ام دض هکرھ اریز ۳ ۷

 تا ی با ساک د یتسه سم

 تا دارو مد شزنل کنروآ نا نهمک ارناکدزک نیا زا یکی هکرمو × درک 4۳

 ا تتد ا ن * دوش نکفا ایردرد هلخوا شن ار رب یایسا كنس هک ۴

 تسد ود اب هکنیازا یوش تایح لخاد لش هک ت سا رتب ارت اریزربب زا دنازغلب

 شتاو دریف ناشیا مک هکیئاج +دریذپ یشوماخ هک یشتارد یدرکز هج دراو هع
 اک تا یدفمارت ریو شعطف دنازفلب ارت تیاپ هاگرهو +دریذپن یشوماخ هم

 و اکی شم دارد یوش نکفا غم اپ ود اب هکناز زا یوش تایح لخاد كت

 ارت وت مشچ ه هاگرهو + دوشن شوماخ شت و دری ناشی دا مزک کیان × دریذپ حل
 ادخ توکلم لب اخاد مشچ كي اب هک تس ا اا اریز نک شعلق دهد شزفل

 دین ناغبا مک کنج + یوش هنخادنا موج شارد مثچ ود اب کنآ زا یوش ۸

 نکن كن ابرق رهو دش دهاوخ نیک شتاب یکره اریز +دبای یشوماخ شتاو کن
 دینکیم حالصا ارنآ زیچ هچم ددرک دساف كلمن هاه نکیل تسا رکین كم × ددرکیم ه٠

 × دیئان حص رکیدکی 8 دیرادب كم دوخرد سپ



 ۷ ۲. سرم لینا

 ۵ رد باب

۳ 

 عج یو دزن زاب یورکو دنا هیدوهب اوب ا هعیاهت اه اف
 شپ نایسیرف ءاکنا ا راب دو ت جی و تند ۲

 زیاج شيوخ نز نداد قالط ا اردرم یا هک دندون لاوس وازا ناسا یور زا نما

 سوم دنتنک ٭ تسا هدومرف هچ اراش یسوم تنک ناشیا باوجرد + تسا
 تنک ناشیا باوجرد یسیع × دننک اهرو دنسیوتب همان قالط هک داد تزاجا

 ادخ تلخ یادنبازا کی *تشون اش یارب ارح نیا اش یلدکنس ببسپ

 نز اب هدرک كرت ادرج ودا وارد درم دياب ةيجنازا هاب نرو دام زن ایا

 لب دنتسین ود ںیہ ناز هکنانچ دوب دنهآوخ نت كي ود نیاو *ددنوپپهب شیوخ

 یک اغ زاب هناخردو کک ادج ارنا ناسناتنسوپپ ادخ ها نیپ و

 دهد قالط اردوخ نز هکره تنک ناشیدب ودر السا تائا

 وش ادج دوخ رهوشزا نز رکاو رب دشاب هدرک انز یو قحرب دنک حاکن اربرکیدو ۲
 ۱ دزن ار كچرك یاهج و دوش انز ۳ ۳

 دیدب ارت نیا یسیع نوچ ٭ دندزک نم ارن :اکدنروا نادرکاش اما دیا سم ارناشیا ات ی

 جام ارناشیاو ۳ نم دزن كجوک ی اهچب هک دیراذگب تنک ناشیدب هدون شخ

 توکلم هکره موکیم اهثب هنیاره + تسا اهن لانمازا ادخ توکلم اریز دیوشم و
AEE ۱1شوغارد ارن :اشیا سپ +دوشن 1 لخاد دکن لوبق كچرك چ لٹکا  

 ناود یصحت تفرنم هارب نوچ داد تکرب هداپن ناشیارب تسدو دینک ۷

 تای ثراو ات مک هچوکین 2 داتسا یا هک دون لوس هدز وناز وا شپپ لما ن ناود

 ياا لک SIE یک اکیا ارچ تفک و دب یسیع × موش ینادواج ۱۸

 غورد تداهش نکم یدزد نکم لتق نکم انز نادل ارماکحا × طقف ادخ رج ٩

 یا تنک یو باوجرد وا »راد تمرح | اردوخ ردامو ردپ یکم یزاباغد ن ۶

 تفکو در تبح اروا هتسیرکن یوب یسیع + شاد هاکن تیلونطزا | اره نیا داتسا ۲,

 تک ناسا ارد هک لب انوا نک اغ ا فرب .تسا نکات چ

 ور شرت نخ نیزاوآ نکیل + نک یوریب ارم هتشادرب ار بیلص ایو تفای یھاوخ ۲

 22 22 ا ا ی ا ا



  VTسقرم لی .۱

 دوخ ۱ کو هاگنا اوا لاو 1 دیدرد < هناور شک نوزگو ٩

 ادخ توکلم لخاد نارکناوت هک تسا راوشد هچ تفک دوخ نادرکاشب هتسیرکن

 هدو هجوت زاب یسیع دنداتفا ترحرد وا لا شنادرکاش نوچ +دنوش ۶,

 نراد لگوتلاوماو اب کچ لوخد تسیراوشد هچ نادنزریا ثفک ناشی
oدنفل ود صخش هکنیازا اک تاروسب رتش هک تسارت له ٭ادخ ترکلمرد  

 a نلعبا اج اب کا
 TEY ایسنا دزن یکی ج کرت نایاب ع 4 دلایا داما ۷

 هک تفرک تک دیا یرطب EA کمد دزن زیچ هه کاور هفت ادیت ۸

 امشب هنیاره دومرف باوج یسیع + ماهدرک ی ورېپ ارت هدرک كرت ارزیچ هه ام كنيا ٩
 دالوا ای نز ای ردام اب ردپ ای نارهاوخ ای ناردارب ای هناخ هک تسین یسک موکیم

 نادنچ دص نامز نیارد لاا هکنیازح +دنک كارت لیجناو نم ةهجب اركالما اب ۲

 ردو تاز اب كالماو نادنزرفو ناردامو نارهاوخو نارداربو اههناخ زا دبای

 نیو نیرخاو دندرکیم نیرخآ هک نیلوا اسب اما + ار ین ادواج تایخ نیا ماع 0

$Fبرج وح ناو ناشیا ولجرد یسیعو دنتفریم ملشروآ کوس هر د نوجا  

 ارهدزاود ۷ ءاکنا داش لوتسم بت ملت کک ما بتعز وچ و دخ

 کد ا اا ناش یاب نداد عالط طا ةب درک عورش نیفکر اکب انهب زاب ۲

 یوربو دوش ملن نابناکو یا نایشافر شم موریم ملشرواب ڪنيا

 باو دنز شاهنایزات هدو هرس یوربو × کن ااا ایا او دنهد لتت یاوت و ۳

 ڪڪ

Toهاکنا د:تساخرب دهاوخ مس ز زورو تک بهاوخ روا نک "ور نهج  

 رتزا ها هاو داتسا یا دنننک تما یو دژن :II 5 0 .بوقعی

 اب ننتنک  مکب امت یارب دیهاوخم هچ تفک ارن اشیا یکی ام یارب هک لاو 3

 ی لب برم هردو تسار تکی کن الع ۸
 دیشونب مشونیم نم هک ها شل دج و و تشک اب اشیا

 E شیدب یسیع مناوتیم SE يخت

 ٭ .تفریذپ دیهاوخ ْریذیم نم هک اریدیعتو دیماشا دیهاوخ مشونیم نم هک ارث ارهاب

OE زب» : هک آریا رج هدب هک تسین نم نآ 100 ٠ 



 ۷ ال سقرم لیجنا

 دب دننفرک مش مثخ ًانحوبو بوعي رپ دندینش نوچ رفن هد نآو + تسا نش ایم ناشیا ا

 ناثیاربدنوشیم هدرش اهتمام اکح هکینانا دینادم تفک نایاب نناوخ ارناشیا یسیع 4۳

 دهاوخن نینچ اش نایمرد کل دادن ا طاس ناچار ق اعنا رب اد کم کیا 2۴

 دهارخ هکرهو ې دشاب اش مداخ دوش كرزب اش نایمرد دهاوخ کره هکلب دوب 4

t0هکلب دوش مودخم ان تماینزین ناسنا رسپ ٍ هکاریز *دشاب هه مالغ دوش اشرب مدقم  

 دندش ارا دراو و ٭ دک یرایسب یادف اردوخ ناج اتو دک ییا ۱

 روک سوامتراب تقریم نوریب امر ازاریثک یمجو دوخ نادرکاش اب وا هکیتقوو

 دایرف تسیرصان یسبع هکدینش نوچ :*درکیم ینادکهتسدن هار هراکرب سوامتترسپ ۷

 یرایسب کنید + نک محرت نمرب دواد نبا یسیع یا تنکو تسفرک ندزک 4۸

 جرت نمرب ادوادرسپ رز EE دوش شوماخ هک نداد بت وا

 دک دب نناوخن )زر یک یا هاکنا دتناوخ اروا ات دوبرف هداتسیا یسیع سپ + امرف ٩

O.اپرب هتشادنا رود اردوخ یادر تتعاب رد × دنا ارت هک زیخرب راد عج رطاخ  

 هما وت رهزا یهاوفتم هچ تفک هدومن تافتلا یوب یسیع + دما یسیع دزنو تسج ها

 ات تم ایام رز یک ی دیک ی مای یئانیب هکنا یدّیس اپ تفک و دب روک ۲

  دش هناور هاررد یسیع بتعزا هتشک انیب تعاسرد ه تسا هداد انش

 ممدزای باب

 رفن ود دندیسر نوتبز هوکرب اینع تییو یجاف تیب هب ملشرواب کایدزن نوچو |
 تسا یخ یو یک هیارقا ند تشک ناکا 4 هداتسرف اردوخ ادرک اقوا 6

 لاعات کت فاي دیهاوخ هتسب ارینالا ةرک تعاسرد دیدش ن نآ دراو نوچو دیورب

 نینجچ ارچ دیوک اب یک هاکرهو دی روایب هدرک ز اب ارتا شن راوس ن ار , کچ ۴

 مه ب + داتسرف دماوخ اخبار یاد ۰ نیدب نوا وت درک دک

 ر ابا و دننفاب هتسب ۴ عراشرد هز هزا ورد وز هر 90

 دار ۷ ی دا 2 شو دو شیب دوب ضرب سع

( 



 ۱۱ سقرم لیحنا ¥

 سیو شیپ هکیناناو × دندینارتسک هاررب كیرب نانخردزا اههخاش یضعبو دوخ ٩

 كراس + دايه دنوادخ مانب هکیسکداب كر ابم اناعیشوه ددنکیم نانکدایرف دنتفریم_ ۰
 یسیعو ٭ نبع یلعارد اناعیثوه دنوادخ ماب دایم هکدواد امردپ توکلم داب ۱!

 اب دش ماش تقو نوچ دون هظحالمزیچ همهیو دمارد لکی دش ماشروا 0

 انع تيب زا نوچ نادادماب + تفر انع تیب هب هدزاود ن را ۳

 دما نید رودزا ت تیشاد كنم هک ی ریجن تشزد هاگان × دش هنسیرکد ندنایم و ۳

SEERکاریز تفاین چه نارب كرب زج دیسر نآ دزن نوج ام دبی ن  

 ا دومرف نادب هدو 2 یسیع سپ +دوب نیسرن ریجن موم ا٤

 دندش ملشروا دراو سپ *دندینش شنادرکاشو دروخ دهاوخن نون زا نک ٥

 شورفو دیرخ لکیهرد کیانآ ندرک نوری هب تشک لکیه لخاد یسیع نوجو

 نوکژاو ارناشورف رتوبک یاهیسرکو نافاّرص یاهتختو دون عورش دندرکیم
EEشک داد میلعتو × درذکب لکیه ن رایمز زا ینرظ أب فک هک بنا ها کیو  

 اش اما دش دهاوخ نیمان اهنما ئات تدابع ةناخ نم ةناخ هک تسین بولکم ایا

 ددصرد دندینشب ارنیا نابتاکو و نوچ ا نادزد ةراغم ارنآ ۸

 مد م ۀه هکنوچ دندیسرت یوزا هکاربز دنزاس كاله روط هچ اروا کد دالا

 نااهاکجص + تفر نوربب رهشزا دش ماش نوچ + دندوبپم ریتم یو ملعتزا ۲

 ايو هدروآ رطاخم سرطپ + دننفای ا ةتیرزا ارریعا تخرد هاو یان ازد ۲

 یسیع + دش كشخ یدک شنبرفن هک یریجنا تخرد كنيا داتسا یا تنک ۲

SUE SEES ES ENES5 دا کره مرکب هاه  

 et هکلب دشاب هنشادن تش دوخ لدردو وش تکفا ایردب نشر لفثنم دیوک

 ۲ ) لراس + دوش اطع ودب دیوک کهن مھ هنيا م دویم دیک هنآ هک +

  دش :دش دهاوخ اطع ابو دیاهتفایارنآ هک دینادب نیتب دیکیم لک تدا دا
 ردپ کتا ان دین اروا دشاب هدزک اطخ امشب یک هاکره دینسیاب اعدب هکیتقوو ٥

 ردب دین اج ماکره اماب بادراح فاعم ارابث یایاظخ تسناسا رد هکربت ای ۲
 دندمآ ملشرواب زابو × دیشخم دهأوخ | و3 هکز ین اش ۷

 ج نما یو دزن عاشمو ناق دیک اا دیبارعم لکیهرد وا هکیماکنهو



 ۷۵ ۱ ۱۲ سرم لیلا

 تا هداق وب ارور دق نیاز هک تیک و کیا ار اهر ییا فرابف ها نشت

 مسرپم یتخسزین اهثزا نم تفک ن اشیا باوجرد سبع + یرا اجب ارلاعا نیا ات

 یی دیمعت ٭ مکیم ار اهراک ی نيا تردق هجم مرک شب مه نم ات دیهد باوج ام ۰

EEE OEا  

 ۹ + دیدرواین ناعا ودب ارچ سپ دیوک هنیاره دوب نامازا مثوکر کا دنتنک ۲

 CE یعرب ی ۷ ار یی هه هک اجزا دننشاد مب یتاخزا دوب ناسنازا مئوک

 ارایش مه نم داد باوج ناشیدب یسیع ا هویت ا

 مدزاود ا

 شدرک یراصح هدون سرغ یناتسکان یصخش هکد ون نخ زأغآ نایب اهل سپ ١
 ردو چ دک رنو فرم ناتاتهدب SL یجرب و تخاسب حب هک ۲

 ناشیا اما + درک هران اغاز زا غاب هویمزا ات داتسرف نانافهد دزن E موم ؟

 هناور ناشیا دزنرکید یرکون زاب + دندومن هناور تسد یهتو دندز هتفرک اروا 4

 سپ * شدندینادرکرب ہدرکت مرح و دنتسکش اروا مس هدرکراسکتسز اروا هدون ٥
 لتقب اریضعبو دندز ار یضعب هک ارن کیک اتو دننفک زین اروا هداتسرف رکید رثنکی

 دا ناسا کف اروا تشاد ی اب درک هی سی کلر سالی تار 0

 ثراو نیا دنتنک دوخ اب ناناتهد نکیل *تشاد دنهاوخ تمرح ارم ےک ۷

 دننخاس لوتنم هتفرک اروا سپ ٭ ددزک ام نازا ثاریم ات مينکب اروا دیئاپ تسا

 دهاوخوا درک دهاوخ هچ ناتسکات بحاص سپ *دندکفا ناتسکانزا نورییارواو ٩
 ازشون نیا ایا ر دهارع نارکیشب ارخاب هحاس دلم ارزان تا ۲
 ۳ ریا + دیدرک هیواز مس ناه دندرکدر شنا اعم هک یکنسدیانناوخش ۱

 اما تراس رتفرک روا دنتساوخ هاکنا RENE را

 5 اروا سپ دروآ نشا یر نل یا هک دنتسنادیم ریز دندیسرتیم

 مادب ی روا ات تند رف یو دزن ازنایدوریهو نایسیرفزارفن دنچو 9 ۱

 ی | نیتیارام داتسا یا دنتنک و دب ما ناشیا دن دنروآ 8



 ۱۳ سقرم لینا ۷1

 هیزبج < یئانیم ملعت یتسارب ارادخ یتیرط هکلب یزکنیف مدرم ره اظب هکنرچ یرا.۱: كاب

 هد درک كرد ارناشیا نراکایر وا اما × مهدت ای یهدب 5۳ تسا رار صم نداد ٥

 ۱ ارا نوچ ميپ هب لآ ات دیرآ نم و یر کت نراعما ك اا

 هرصیت ناز | دنتفک ابو بکا زا مقرو ترو ن نیا تفک ناشیدب دندرکر ضاح

 تسادخ زا هاو تک کرتا مینا نک می ۷

 نسا یو ۱ یکم اه کک کا ناه ودصرو دن یکم واز ای ای

 دوم کاو هاگره هک تشون اب سس دات خاک کو هدوم a ار ٩

 ۳ دو 0ر1ز ردآرب یاب شادن یدالوا هتشاذک ران

 یدالواو درب هفرڪ ینز نیتسخن هک دندوب ردارب تنه سپ *دیافن ادب 3 ۳۲
 هکناان * یبیس نیجهو دش توف دالوا ی کا رولا یناث سپ ٭تشاذکت |
 تمايقرد سپ ٭ دش توف نز ها دیو دنا ذکی یدالباو دنتفرک ازوا تنه نا ۲

 اد مه هرکی زا دوب دهاوخ ناشیازا كب مادک نز دنزنرب نوج
 ی 0

 2و تیکت ماکت هن دنزیخرب ناکدرمزا هکیماکنه اریز + دینادین ارادخ تّوقو ٥

 هک ناکدرم بیاید اما  دنشابمم ارد ناکتشرف دنن ام کل کم هحوکنم ۳1

 ۱ ور و تاطتت)رزا ان کچ د اار غ ھو رکذرد /یموم ب اکر د دنزیفهرب

 ثتسین ناکدرم یادخ واو ۲ بوقعی یادخو یا یادخو میهاربا یادخ منم هک ۷

 نوچ نابتاک زا یکیو داو کوا اک نی کنز یاد کک ۸

 کا زا نما شیپ داد وکی باوج ارناشیا هک دید نینش ارناشبا ةفجابم

 هک تسنیا ماکحا هه لّوا هک داد باوج اروا یسیع +تسمادک ماکحا ةه لوا ٩

 یادخ دنوادخو + تسا دحاو دنوادخ ام یادخ دنوادخ ئ جا ۲

 لّوا ک ا تبع دوخ تّرف ئاو رطاخ ماتو ناج اتو لد یاش اردوخ
 تبح دوخ سفن نوج اردوخ ةياسه هک تسلوا لثم مودو * تسا وا

 یتفک کین « داتسا یا تا کاربر تاک دولت حدس ا ۲

 ییاقو ی یانو لد یاب ارواو + تسین یرکید وا یاوسو تسا دحاو ادخ ایز ۴

 یاپنابرق ةهزا ندون تب دوخ لغم اردوخ هیاسو ندوف تب توق یانو سنن



 YY ۳ سقرم لیجنا

 تفک یوب داد باوجت هنالقاع هک دیدب یسیع نوچ + تسا لضفا ایادهر یخ وتا ۶

 اک لاوسوازا هک درکن تأرج سکچه نازا دعبو یتسینرود ادخ ترکلمزا

oشیت کی نابناک هنرکچ ا لو هج وتم دام ملعت نزکیهژد بیع هکیماکنهو  

 ۰ سد حژرد دود دوخ ا تو ۳1

 ماوعو دشابیم رسپ اروا هنگ e دنوادخ اروا دواد دوخ + مزاس وت ۷

 طابعا نابت کزا تضک دوخ ملعت رد سپ * دندینشیم یدوتشرخم اروا مالک ساتلا ۳۸

 لوا ياهيسرکو +اهرازابرد یاهیظعتو زارد سابلرد ندیمارخ هک دیک ٩

 یاههناخ هک نانیا + دنرادیم تسود اراهتفایضرد ردص یاهیاجو سیاکرد 4

 + تفای دنهاوخ رتدیدش تبوتع دنهدیم لوط ایرهب ارز افو دنعلبیم ارنانز هویب

 لالا تب هب لوب عضو ةچب هچم مدرم هک د رکیم + راظن هتمشن لالا تیب لباقمرد یسیعو 1

 هما ریتف قز هوبب ءاکنا دننخادنایم وش د ناد ك دو اب کابل و انا

 ناشیاب هناوخ شیپ اردوخ ناد کاش سپ +تخادنا دشاب عر كی هک سلف ود >

 دنخادنا هنازخرد هکینانآ ذهزا نکسم نژ هوبب نیا موکیم اشب هنیاره تفک
 کدنمحج احزا نز نیا نکیل دنداد دوخ ییدایززا ناشیا هه کاریز ج #

 x | ارد وخ تشیحم مات عر تح NS ةا درخ

 مهدزیس باب
۱ 

 داعنا یا تنک وب شنادرکاشزا یکی تفریم نور لکھ نوتو ۱

 ثنفک کو باوجرد سیع ۲ تسا اهتراع هچو اه كاتس عون هچ ایر هظحالغ 1

 دش دهاوفخ رو و < ی هکنادب کور رهمیظع یار اع نیا ای

 دوب هتسثن لکیه لباقم نونیز هوکرب وا نوچو * دوش ننکفا ریزب کنآرکم

 نیا هک نب ربخ ارام ×دندیسرپ یوزا رس سایردناو انحوبو بوتعیو سرطب

 ییع هاکنآ * تسیچ روما نیا ندش تلیدزن تمالعو دوشیم عقاو روا ه

 یر این کا اري دج دنکن ما ان ی هک درک ز اغا نس ناعما باور ا
 ۳ ر

 ررچ ا د دوف دنهاوخ هار کو ارد ر ابسبو مسه نم ا Ef دنهاوخ كمآ نم مانب ۷



 ۱۳ سقرم لیا ۷۸

rدادب .اهشاشتغاو ی دش دهاوخ ثداح اهلزلز و  

 هکاریز دیک طابتحا دوخ, یاربزآ اه کیل + شابس هز یاهدرد یادنپا اهنباو

 ماکح و دده اهنا زات ساک ردو,دریم دهاوخب اهاروشپ ۰

 9 چ دوش و هراشیازب یر جی ی ا 1.

 E kbs هنا 2 کک 2

 اردنزرف ردپ و ارردارب ردارب ءاکنآ ٭تسا دتلا حور هکلب دیتسین اش تنیوک ۲

 ê 3۱ لاح ا ور نیدلاورب ۳ درپس دنهاوخ تکالهپ
 اب ان هک رها امامت تشاد دنهاوخ نشد E جت قلخ ماتو | ور دن ۲

 ی لایناد نابزب هک اریناریو هورکم نوچ سپ +دباب تاج ناه دکربص *

 CE YA 1# رد هکیناتآ هاکنا(دمزب ا )دات E E 5 تا

 یزیچ ات دوشن لخاد هنا و دیاینرریزب دشاب مابرب هکرهو + دنک رارف ناتسهوکب ۶

 اد ابا < درادرب اردوخ تخر ات شکر کا هعرزمرد هکن او 9 نارا

 ن زرد اغ رارف هک دیک اعدو X+ مایا و ناکدنهدریشو نانتسبار 1۸

 Em aR بیصم نانچ مایا نارد هکاریز 11

 یرشب چه یدرکن ٥ هتک ار اهزور نآ ا کاو × دش دهاوخنو نشن نونک 2:
 # تخ اس ءاتوکار مایا نآ تسا هدون باختنا هک یناکدیزکرب ةهج نکیل یتفاین تاجن

 ۱ ال ارم كلا تساجارد میس« كنيا دیک ی هوره تو ها

 رداص ناشیازا تازجتعو تایا تشرهاظ یدک یایناو غورد ناس هکورناز ۲
 اش یکی + یدندوم هارگ ۳م ۳ یدوب یکم رکا رک فا دف دهارخ ۳

 دعب یاهزورنآ ردو a تا ارایش ووم ههزا تلساا دا رذحرب ۳

foور تراس × درز اب ار دوخ رون هام و ددرد كرا دیشروخ تبیصم ناز  

 دننی ارناسنارسپ هاکنا ٭ تشک دهاوخ لزازتم كلالفا یارقو دنزیر ورف نايزا 5

 تایجزا اردوخ ناکتشرف تقونارد بدیم اهربارب مظع لالجو توق اپ هک ۲۷



 ۷۹ اکل

 تخردزا لاحما بدروآ دماوخ م هارف كلف یاصقا هب ات نیمز یاپتنازا هعبرا ۸

 نت هک دید درام هر e شاهخاش نوچ هک دریک ارف )ی یا

 هکلب كيدزن هک دینادب دینی عفاو اراهزیچ نیا نوچ زین اش نچ + تسا كيدزن ٩

 دنهاوخن هقرف نيا دوشن عفاو ثداوح نیا عیمج ات ات موکیم اشب , هنیاره ٭ تسا ردرب ۰

 لو *دوشن لیاز زره نم تالک نکیل دوشیم لیاز نیمزو ناسا +× تشذک 3

TENدب رسپ هنو نامسارد ن ناکتشرف هن درادن عالطا یکچردپ  

Jبره درشي یک تشونا هک یادت اروا دیک اعد شن اتو ر تب یلدا  

 ذشب ار کیره هداد تردقا اردوخ نامداخو دراذکاو اردوخ ناخ نشرفس مزاع

 یادی ادیب نیپ چ كناچ راتبا کتیا زفر عا انا رده دنا نو رسا 6م

 ص ای سورخ كناب ای بش فصن اب ماشرد « دیایم هناخ بحاص تقو هچرد هک

 ۹ 8 موکیم هم مرکیم انب ا امان دای هم راش نما ناکان ادابم

Eeمهدر اچ  

 هک دند دضرتم نابتاک و هنهک یاسور هک دوب ریطفو عف دبع زور ودزا دلو ١

 موقرد ادابم دیعرد هن دنتنکیم نکیل *دنناسر لنقب هدرکر یکتسد اروا هلیح هچم ۲

 اذغب صربا نوعش ةناخرد اینعتیرد وا هک یاکنمو × دیا دیدپ یٹاشنغا ؟

 یو رسرب هتسکش ارهشیش هما صلاخ لبنسزا اهنارکرطعزا ةشيشاب قز دوب هتسفن |

 ناف ریز 3 نیا؛ارچ دنتفک هدو مثخ دوخرد یفعبو ٭ تنخر

 شنزرس ارنز ناو دوش هداد ءارفنب هتخورف رانید دصیسزا رتدایز رطع نیا دوب

 هکاربز دهد تجز اروا هج یاربزا دیراذکاو اروا تنک یسیع اما *دندوم

 دیهاوخم هکرهو دیراد دوخ اب هشيه ارارتف هکاریز ٭ تسا هدرک وکین یراک نم اب

 دوب وا ٌءرقرد هنا +دیرادن اياد ارم نکیل دیک ناسحا نايا اب دیناوتیم
 ئاج رهرد موکیم اب هنیاره ٭درک نبمدن شیپ نفد ةهجب ارم دسج کاریز درک
 روکذم یو یراکدای ةيجيزن درک ن نز نيا هجا دوش هظعوم لا ع نیاب هک اعم ازا

 ءاسور دزنب دوب هدزاود ۳ زا یکی هڪ یطویرضسا یادوپب سپ *دش دهاوخ ۰

 تعو ودبو دندش داش نیش روا نن ناشیا ب دنک مست ناشیدب اروا ات تفر هک زا

0 

 و. ج €6 ےل



i۱:سفرم لا  

 Ir ب یو راتفرک یارب قفاوم تصرف ددصرد واو دنهدب ودب یدقن هک دنداد

 ی شنادرکاش دندزکیم ےد اررضف نارد کر طخ دعوا لا زورو ۳
 اردوخ نادرکاشز ارفن ود سپ *یروخ ارعصف ات منیب كرادت مورب یماوضس ام ۲

 دروخرب دهارخ اشب با را یوبس اب یصخجتو دیورب رهثب تفک ناشیدب هدانسرف

 ۳۳. ناسا ESN ارهناخ بحاص و ار ا ا

 ب یا دوغ ea ا 0

 0 اد تاب دوب ااا a دندش ۷
 رص ےہ ے مس

 رد ا کا یسک e اذغ ها 9 هدزاود نا اب ۱۸

 e ا * درب ورذ 2 تسد e رف ۱۱

 2 2 ا او ییا کیم تلف ر سا بوتکم وا ةرابرد هکیزوطب

 سی فندر ونک اذ ۰ نوتچر 4 یتفاین دز رب هک نوت | هدوش ملست وا ةطسارب 113

 دج نیا هک دیروخم و دیریکب ت تکو دادی یو ی و

 ناشیدلب و چ لو یماشا < نازا ههو دا اد ناشی ابو دون کش هتفرک هلایو کیا ن

E 11هنیاره میم هدر یرایسب هاررد < دید دهعزا نم نوخ تسا نب  
 TOTO مروخغ روکنا ریصعزا نیازا دعب موکیم امشب ۰ ۰ ۰ i 5 ۳۲ 1 ا د

 N : کت e رک اهدا هما
EYارناشیا یسیع + دنتفر نوری نوتیز هک یوسب حبس ندناوخزا دعبو  

 مزیم ارنابش تسبونکم اریز دیروخ شزغل نمرد بشما اش هه اناه تن
 ماوخ لیجب ا متساخربزأ دعب اما +دش دنهاوخ نکارپ نادنفسرکو ۸

 ۳ یسیع > مرون زف زکره نم دنروخ شزغل هه هاگره تفک یوب سرطب ٭ تفر ۳

 كناب هترم ود سورخ هکنازا لبق بش نیهرد زورما هک موکیم وت هني اره تفک

 هاکره کیدا دج اتب وا نکیل × دوم یھاوخ ا 1 هبد رم هس و هت دنز ۱

 نوچو  دندنک ناتچه زین نارکیدو مکنر اکنا زکره ارت دتفا مزال وت اب درم ۲

 اغد ای دننیشنب الا رد ترک دنا نادر کأشب دندیسر تشاد م 5 ss هکیعص و#



 ۸ا نیز لآ

 ×دیدرک كندو برطضم هتشادرب هاره ارانحوبو بوقعیو نیو کک ۳۹

  دیشاب رادیو کیا ابن یک ھور ر لر کتا رم ناک ناشر

 وازا تعاسنا دشاب نکم رکا ات درک اعدو داتفا نیمزرب یورب هتفر رتشپپ یردقو ۵

 نم زا ارهلاپ نیا «تسا نکم وت دزن رد را 5 ی نک ب ٭ درذکب ۳1

 باوخرد ارناشیا دما نوچ سپ وت ةداراب هکاب نم شهاوخم هن یکیل نارذکی ۷

 رادیب تعاس كي یتسناوتبف ابا یتسه باوخرد نوعمش یا 5 1۱)
 ۳2 تسبعار هتبلا حور دیتنی شبامزارد ات دیک اعدو دیشاب رادب # یثاب 3

 پاوخرد ارن اشیا و  دومن اعد مالک ن نک هتفر زابو ناوت زن رج وب 1

 + دنهد باوج هچ اروا دنتسنادنو دوب كش نکس ناشنیا ناشچ هکاریز تفای
 تعاس هتسیفاک هدیک تحارتساو دییاوخم ار بام تفک ناشیدب اقا گرو 4

 دی زیخرب دوشیم ملست ن ناراکهاک یاهتسدب ناسا رج تا ه و ٩

 نخ زونه وا هکیتقو تعاسرد  +دش كيدزن نم # نوکا هک عورب 1

 بناجزا اوچو اهریشش اب رایسب یورکاب دوب هدزاود نازا یکی هک ادو تنکیم
 هتنک هداد یناشن ناشیدب وا ننک ملستو + دندما خعاشم و نابتاکو هتهک یاسور

 کو درت تعاسردو ٭ دیربب مات ظفح ابو رو تسناھ مسوبب ار ره دوب ٥

 هنخادنا یورب اردوخ یاهتسد هاکان + دیسوب اربوو ید ای یدیس ای تفک تش 1

 هنهک سیر نامالغزا یيرب تینکاردوخ ریشش نیرضاحزا یکیو + شدنتفرک ۷

 اهریشمش اب دزدرب ایوک تفک هدرک ناشیدب کور یی × دیربب ارششوک هدز ۸

 مدادیم ملعت لکیهرد اش دزنرد زور ره چ دیدم نوريب نم نتفرک ةه اوچو 4٩
 2 اروا هه ات × ددر 5 ما یک هک شرا > و ۵

 ءدش هناور وا بقعزا تېچ دوخ نهرب ندیرب یرداج اب یناوج كيو × دنن کب ها

 مت ۱۵ 3 و : 2 ع ۰ ر 1

 < وارب نابت و و نانهاک یاسور چ در هنهک سیئر دزن اریسیعو ه٤
 س

 مع

 : مرمارد نک یو هناخحم ات دلش وا بقعرد رودزا سرطپو *دندیدرح ۶

 لها میجو هک یاسژرو *دومیم نک اردوخ شتا كيدزنو تسشنب نابزالم ٥
 i 1۳ f e> 3 ۰ راک

6۱ 

 تو

۸ 



  ATسفرم لیجنا ۱۵

 ا نانیا یاهعداهش اما دندادیم غورد تداهش یورب یرایسب دنچره

  4نیا نم تفکیم وا هک يدینش ام + دنتفک هداد غورد تدابش هتساخرب یضعب و

 دب نش هنخاسان اریرکید زور هسردو مکیم بارخ ارتسدب نش هتخاس لکیه

  2دشن قفاوم ناب یاعداهش زاب مه نیا ردو کیم ان *  PSکا

 اهنیا هک تسا زیچ هچ یهدبن باوج جه تفک نیسرپ یسیعزا هتساخرب نایم
TS هدادن باوج چیه ننام تکاسو | اما و 11 

 ا © 5 ج قمه كرا ئاد صب جسم وت ایا م او ۶ از

 ناسا یاهربا ارد هشت توق تسار بیای ای

  ۳,نادهاشب تجاح هچ رکید ت تنک هدز كاچ أر دوخ ٌهماج هنهک سیر کتا × دیایم

 < هک دندزک کح وارب هه سپ دیا دیم تحصم هچ هدیدینش اروا رنک + مراد

  ۵یورو نتخادنا یورب ناهد باب دندون عورش یضمو × تمسا ب ۳ سم

E خر امزالاع ویک ا ترب دک هدر اروا ںیاغوت اا 

 ا دما ما هتک سیر نازیکزا یکی دوب نیئاب ناویارد 4 ۶ بو
 دیدیم رصان 2 شرت هک هک وب دکیم مرک اردوخ هک دید نوچ

  uیار دات یورک نوجا بر تک مادیت تنک هدون راکنا و

 ٩ نتنک نیرضاحم نید اروا كزيک ع اا ووا دز تکلناب* تورخا هک اف تفر

 . SSO NEN SYراب نیرضاح ینامززا دعیو

 وت هلو یتسه زین ییلج هکاربز یشابیم اهنازا وت تقیقحرد دنتنک سرطپ هبرکید
  ۷۱هک ارصخت نآ هک دون 99 تر مک ندرک نملب سپ + تسا نانج

 .نمآررطاخم | ارسرلعب سپ دز كناب رکید ۂبنرم سورخ هک ان ٭ ممانشیمن دی ا

 ا ا ود سورخ کتازا لبف 1 ا ۱

 اک در وار طاع ارنیا نوچو دون یهاوخ _ کنا

 ا
 | ماقو نابتاکو عام اب هک یاسر كنر دند ۰

  ۲رازا یطالب دکل هبو هم ا
 سی



 ۸ - اد سقرم لیا

 چھ تنک هدرک لوس وازا زاب کاتا دادیم ر استر ی اعد ےک 8
 باوج چرا ی ي اما د دنھدیم تداهش وترب ر دق هچ هک نییب یهدیپ باوج 0

 دنتساونم ارکره ینادنز كی دیع رهردو + دش ختم سطالپ کنانچ دادن 71

 یزیر نوخ هنتفرد هک وا فا یاکرش اب یان اباربو ب درکیم دازآ ناشیا ةه ۷

۸ 

۹ 
 هس ا ی هدز ادص مدرم ءاکنا × دوب سبحرد دندوب هدرک

 ديما طعم ان تشک 5 ناشیا باوجرد ا × دیا لع ن ناشیا ان تذاع بنشحرب

 او یک یاب کی هر دازا اش یارب اردوهب هاشداپ 1٠

 اار کلب او هدرک ضير ارمدرم هک ۶ یاسور اما چ دندوب هدرک ملست ۱

 ۱ ۰ دک باوجرد ارناشیا ناب طالب × دنک اهر ناشیا یارب ۳

 وا هک دندرکدایرف رکید راب ن اشیا دب دیئوکیم شدو هاشداپ هک یکتا اب ۳

 رتشیپ ناشیا «تسا هدرک یدب هچ ارچ تفک ناشیدب سطالبی + نک بولصم ٤
 هڪ تساوخ نوچ سطالپپ سپ  ٭نکب ولصم اروا هک دندروآرب دایرف 0

 ملست هدز هنایزات اریسیعو درک دازآ ناشیا یارب ارابآرب دنادرک دونشوخ ارمدرم
 مات هدرب تسا هیالولا راد هک یئارسب اروا نایهاپس هکنا *دوش بولصم ات دون ۳

 _ِ_ِِت هنفاب راخزا یجاتو دندیناشوپ وارب زمرق ةماجو +دندروا مهارف ارجوف ۷
 رسرب "ینو +دوهب هاشداپ یا مالس هک دنتفرک ندرک مالس ارواو +دندرانک ۸

 اروا نوچو + دوغ مظعت وب هجز تاز WETENÎ دندز وا ۰

 ارواو دندیاثوپ ارشدوخ ةماج نک یوزا ارزیرق سابل دندوب هدرک ءازهتسا

 5 ر لهازا مان نوعمش اربرذکارو +دنزاس شبولصم ات دندرب نوریب ۱

 ادرب اروا بیلص هک دنخاس روبجم دوب سفوژو ردنا ردیو دنایم تاکولبزا
R۳ + دندربرس هساک لحم ینعی تشاد مان اتجج هک یعضوب اروا سہ  

 اروا سابل دندرک بولصم اروا نوچو * درکن لوبق کی فوم دنداد یوبّرب <
 یکم م مس تعاسو +درب هچ سکره ات دندکفا ۷۷ هعرق هدوم مستقل ۰

 اردزد ود یو ابر +دوهب هاشداپ دش هتشون نیا یو ةمانریصتنو * دندرک بولصم

 نآ تشک ما سپ + دندرک بولصم پچ تسدزا یرکیدو تسار ۳ یی ۸

 رسو هداد مانشد اروا نارذکارو + تشک بوسع ناراک اطخزا دیوکیم هک ةتشون ٩
)6*( 



 ۱1 سقرم لا ۸۶

 انب ارنآ وز 4 ینکیم بارخ ارلکیه هکیسک یا ناه دنتنکیم ثینابنج اردوخ

 نلابتاکو هتک یاسؤر نینچهو × ناهرب اردوخ قنا ریزب بیلصزا × ینکیم
  EAدهد تاجن اردوخ دناوتینو داد تاحن 4 دنتنکیم رکیدکی ×

 ٣ یو اب هکیناتآو مروا نایاو میبیب ات دک لوزن بیلصزا نالا لیئسا هاشداپ جسم
  ۳ییرات من تعاسات دیسر شش تعاس نوجو + دندادیم مانشد اروا دندش بولصم

  93یولبا تنفک هدرک ادن دنلب زاواب یسیع م تعاس ردو + تفرکو رف ارنیمز مات

  ۵نوج نیرضاحزا یضعبو *یدراذک او ارم ارج یا یا ینعی ینشبس ا یئولیا
  ۳۷زبو درکر پ هکرسزا اریجفسا نبود یصخش سپ * دناوضم ارسایلا دنتفک دندنش

 نیئاب اروا ات دیای سایلا رکم منيبهب دیراذکب تنکو دیناشون ودب هداهن ترس
  ۲انسا لکیه هدرب هاکنا × دادب ناج هد كلب یزاوا یسع کا بدروآ

 ٩ روط نیدب هک دید دوب هداتسیا یو لباقم هک یشابزوی نوچو +دش هراپود اب
 رودزا دنچ ینزو +دوب ادخ رسپ درم نیا عقاولاین تفگ دریس ارحور هدز ادص 4م

 اشوي ردامو تچوک بوقعی ردأم مرمو دوب هلدج مرم هلمجنازا هک دندرکیم رظن

 نانز رکیدو دندرکیم وا تمدخو یورپپ لیلجرد وا ندوب ماكنه هک × همولاسو ها

 زور ینعي هیهن زور هک ةهجنازا دش ماش نوچو +دندوب هما ملثرواپ هکیرایسب 4۲

 زو یروش یاضعازا فی رش درم هک همار لهازآ یان فسوب *دوب تبسزا لبق ٩

 اریمیع دسجو تفر نطالپ دزن هدرک تأرجو نا دو ادخ توکلم رظتنم

 ار بزوب سپ دشاب ااغ توف یدوز نیدب هک درکب جت سطالپ دون بلط ذغ
 اب سیو ۴ نرو هه اتش هداوخ کافر لاکر دج ابا هک دیش واوا نیل هم

 ریزب بیلصزا رنآ نیرخ ینانک سہ ٭ تشاد ینازرا فسومب ارندب درک تفایرد ٦

 ربق رسرب یکنسو داهن دوب تیشارت كنسزا هک یربقرد هدرک ننک ناتک نابو دروآ

 دش هتشاذک اک هک دندید اشوي ردام مرمو هيل دک مرمو + دیناطلغ ۷

 مدزناش با

 طونح همولاسو بوتعی ردام مرمو هیلدجع مرم دوب هتشذک تبس نوچ سب ۱

 عولط تقو دوز رایسب ارهبنشکی زور حصو +دنک نیهدن اروا ات دندما نیرخ ۲



۱. 

۱ 

1۲ 

۱ 
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lo 

A0 سقرم لينا ١١ 
 ا س

 اد سرب ا اک تشک یکایک نک کک ا

 9 رایسب اریز تسا نش نیناطلغ کلنس هک زند رام کن ناوجت × دن اطلخر

 اهر اب تشاد ارد دینس ةماج هک ا ار یاس از ربقب نوچو *دوب

 یرصان و ناسرت یک ناشیدب وا هاب کت دیش ریتم یک : درد هتل

 ی یهو ا ارد تسا هتساخرب وا دیلطرم اربولصم

 یک دهد عالطا ا ا نادرکاخ هتفر نکیل × دیک هظحالام دندوب

 یدوزب سپ TT ودور نیل رقرا

 2 یسکبو دوب هتفرک ورف ارناشیا تریحو هزر اریز دنننګرکر بقزا نش نوریب

 نیتسخن دوب هتساخرب نوچ هتفه لوا زور ناهاکتصو + دندیسرتیم اریز دنتفکن
 باعا هتفر واو «دش رهاظ دوب هدرک نوربب ويد تنه وازا هک هیلدج مرج

 ودب بو هتفک لنز هک دندینش نوچ ناشیاو < داد ربخ دندرکیم مامو هیرک هک اروا

 رد ناشیازا رفن ودب رک گرو تروصب نازا ۱ دعب و چ دندرکن وات دوب كش رهاظ

 یکی دندادآربخ ارنارکید هتفر ناشیا +× دیدرک ادیوه دنتفریم تاهدب هکیماکنه

 دندوب هتسشن اذغب کیاکنه هدزای نادب تا دعبو دند رھن قیدصت زین ارناشیا

 اروا هکیننب اریز دون بوت ناشیا لد تخسو ینایآیب بیس ارناشیاو دش رهاظ
 عیمجو دیورب لاع ماترد تنک ناشیدب سپ + دندومن قیدصت دندوب لید هتساخرب

 هکره اماو دباب تاجن دبای دی هدروآ نابا هکره دیک هظعوم لیناب ارییالخ 1
 هک وب تهاوخ نارادنایا هارف خا ییاوب +دش و و درو ن ایا ۷

۱٩ 

13 

 ۹ 2 زا ا e هادزهو 3 e کررض روک ۹ رهز

 عفترم و هکوسب دوب هتنک نس ناشیاب هکناز ا دعب دنوادخو + تفای دنهاوخ

 دندزکیم هظعوم اج رهرد هتفر نوریب ناشیاو * تسشنب ادخ تسار تسدب لش

  دینادرکیم تساث ارمالک دوبیم ناشی هاره کینایابو درکیم راک ن اشیا اب دنوادخو



4 

 ^ و

 2 ءس

 سە

 ی

 اقول لیجتا

 لّوا باب

 5 تافل یر درک ارد ارور تیک رای هک دنا
 اه دندوب مالک نامداخو ناکراظن ءادتبا زا هکیانا هجنانچ + دیسر ماتا هب ام دزن

 هتفر یپ رد ینیقدتب ةيادبلا نم ارده هک مديد نانچ تحطم زین نم ٭ دندیناسر

 رد فای ملعت نارد هکیمالک نآ تص ات +زیزع سو یا مسیونب وتب بیټرتب
 هک دوب ایا هقرف زا مان ایرکز ینهاک هیدوهب هاشداپ سیدوریه مایارد ا

 خاص ادخ روضحرد ودرهو * تشاد من تاباصیلاو دوب نوراه نارتخد زا وا نز

 دون یدنززف ارناشیاو دند رب كلاس بیع یب دنوادخ ضیارف و ماکحا عیجو

 نوچ هک دش عقاو و × دندوب لاس هنیرید ود رهو دوب دازان تاباصبلا هکاریز

 تبون ترا هک تدا نج درک تناهک ادخ روضح رد دوخ ٌهقرف تبونب

 موق تعامج مات روخم تقو ردو + دنازوسب روخت همآ رد دنوادخ سدقب هک دش وا
 هداتسیا روخم ځذم تسار فرطب دنوادخ ةتشرف هک اب دند کل تقانع نور

 یلوتسم وا رب سرت هداتفا تریحرد دید اروا ایز نوچ + تشک رهاظ یورب

 هنیدرک باعتسم وت یاعد هک ریز 9 تای از یا تفک ودب هتشرف »۲ دش

 یاوخ یہ ارواو دیئاز دهاوخ یرسپ وت یارب تاباصبلا تاهجوزو تسا

 رورسم وا تدالو زا یرایسبو دون دهاوخ خر یداشو یشوخ ارتو ٭دیمان
 توت ارقام دل ها کردو ادخ روضح رد کا زا رج داده رخ

 زا یرایسبو *دوب دهاوخ سدنلا حور زا رپ دوخ ردام عشزاو دیشو دهاوخن

 توقو حورب واو × دینادرک رب دهاوخ ناشیا یادخ دنوادخ یوسب ارلیئارسا ین

 ازنانامرفانو نارسپ فرطب ارناردپ یالد ان دیمارخ دهاوخ یو یور شب, سایلا



AY ۱ ۳ ۶ لنا 

 OE اکر + دزاس ایم ادخ یارب ن یوق ی دنادرکب نالداع تیکه ۱۸

 هتشرف  تسا لاس هنیرید ما هجوزو متسهربپ نم هکنا لاحو مادب هنوکچ انیا ٩
 مدش هداتسرفو سیا یادخ روضح رد هک متسه لیئاربج نم تفک یو باوجرد

 ددرکت عقاو روما نیا ات لاح او * مد هدزم ارت روما نیا زاو موک نخ وت هب ات 7
 دوخ تقو رد هک ارم یاهنخس اریز تشاد یهاوخن ندز فرح یاراب نش كنک

 لرط زاو دندوبیم ایز رظعم تعامجو * یدرکن رواب تسوپپ دهاوخ عوقوب 3
E ۴فرح ناشیا اب تضن زن ما یی هوا عن دی  

 دک راش نانا ینہ نر کالا ید اوز دخ زو هکر دنا لی دز

 دعبو انوا اک فیت مع هوا تمدخ مایا نوجو بنام تکاسو م 21

 تشک و دوغ ناهنپ ار دوخ هاس خب تدم نش هلماح تاباصیلا وا ا

 زا 0 كلتن ات تشاد رولظنم ارم هک یئاهزور رد دون لع نب نوا فرو 13

 زا یاب ادخ بناج زا هتشرف لّیارج ت هامردو × درادرب مدرم رظن 5

 ا نخر یکم دارم فان ا کای وقت دش هداتسرف تشاد مان صان هک لیلج ۳۷

 مالس تفک نش لخاد وا دزن هتشرف سپ ۷ دوب رم م یاب نا م ۳ و دواد ن رادن ام ۸

 نوج +یتسه كرابم نانز نایمرد وتو تساوت اب دنوادخ «تیسر تمن یا وت رب ٩

 اب هتشرف » تسا تبحن عون چ ی کد کا نع ا سزا دید اروا

 مئش هلماح كنياو × هتفاي تصن ادخ دزن هک اریز شایع ن ناسرت رم یا تفک )

 رتب هب و درب كهاوخ ارزب وا تف ان یاوخ یک اروانو دیئاز هاوخ یرنی ۲

 دعاوخ اطع ودب اردواد شردپ تخت ادخ دنوادخو دوش یسم لعا ترضح

 اروا تنطلسو درک دهاوخ یاشداپ دیاب ان بوقعی نادناخ رب واو دومرفا ۲۳

 ا کنا لاحو دوشم هنر کچ نیا فک هتشرشب مرم * دوب دهاوخن تیاهن ۶

 ترقو دما دهاوخ ون رب سدقلا ح رک تفک یو باوج رد هتشرف ما هنخانشن ۲۵

 نادر در رعنا چکا وا دکفا دما شبا بر سا رم

 كش هلماح یرسپ هب یرپ رد زین وت ناذیوخ زا تاباصیلا كنياو +دش دهارخ ۳7

 مشش هام نباو ۷

 هتشرف سپ دوش عقاو وت نفت بسحرب ارم همدنوادخ زیک كنيا تفگ رم ۷ تسین ۸

 لاح یرما چیه ادخ دزن اربز * دندناوخ یم دازان هک یا نبات لا



 1 اقول لیتا ۸۸

 هیدوهب ناتسهوک زا یدلب هبو تساخرب مرم ازىر رد ٭ تفر وا دزن زا ٩

Eتاباصیلا نوجاو × درک مالس تاباصیلا هب تم رد ارز هناخو  

 ب نش رپ سدفلا حورب تاباصیلاو دمآ تکرحم وا حر رد هچب دیش | ار مرم مالس

 بوت محر رف تسکرابمو د كرا یو نانو نایمرد زنا فک در ادص دیلپ و زاواب ۳

mCوای كلف 1  

 ا ا اداکار نٹ جر رد یشوخزا هچب دش نم دز شوكو ن

 ت ارب ايتا هب e رج بناج زا هچنا زد دروآ نايا ۱

 AA انو 8 موس روز هد

 وا مانو «هدرک مظع یاهراک نب رداف ن تو ریز دناوخ دنهاوخ لاحشوخ ارم

o.را کنارم تسا لسیادم لس وا تحرو ین و  

 نکارپ سا د )اا ناربکتو هدومرف رهاظ | ار تردق دوخ وزا 6۱

 ارناکنسزک + دینادرکز ارفارس ارناتتورفو هدنکفاریزب اهخن زا ازنارابج *تخاس 3

 ارلیئارما دوخ كنب دون در تسد یھت ار نادنهلود و ه دویرف ریس وکین یاهزیچ ه٤
 مبهارباب « دوب هتفک ام دادجا هب هکنانچ ٭ شیوخ تیناجر یراکدایب« درک یراب 0

 × دازب یرسپ دیسر لمح عضو تقو ارتاباصیلا نوچ اما درک تعجارم ۷

 وا اب هدرک یورب ییظع تمر دنوادخ هک دندینش نوچ وا ناشیوخو ناکیاسهو ه۸

oمان هک دندما لفط ةننخ یارب نوچ متشه زور رد کک عقاوو + دندرک یداش  

E۳ ۲ بیاد شر امام ته اتم روا  

 اکا ووو ین a رس کھ لق ز زا دنتنک یوب ×× دوشیم

 فسا یی وا م و ونب هتساوخ هنخن وا × داهن یهاوخ مان هچ ار وا هک دندرک “ج

 ۱ ۱ نابزو ناهد تعاسرد + دندش بجم ههو 6

 ناتسهوک هه رد عیاقو نیا عیجو تشک یلوتسم فوخ ناشی مت

 TT بیر ای هکر لی ید
 سدقلا حور زا EE اب د بیم یو اب دنوادخ يدو دو دوب دهاوخ لفط اپ



 ۸٩ ۲ اقول لیتا

 E اقارسا یادخ دنوادخ چ تفک هدون توبن تش رپ ۸

 تشارفا رب ام یارب یناجن خاشو د ھوا قادف ناشیا یارب هدون دتنت دوخ 13

 ایا ار یک متکی 2 بقا نابزب هجنانچ + دواد دوخ "تنب هناخ رد ۰

 ار تر ۳ × دنراد ترفن امز 1 زاو ناسا نانشد زا یئاه ییاهر + دندوبیم

 اردپ طار کی دکوس .دیامرف رک ذت او نر لدو دعو ء درآ اجب ام ن ناردپ رب ۷۳

 ییاهر دوخ نانتشد تسد زا ات هدیامرف اطع ضیف ارام هک *درک دای میهاربا ام

 ان رد «تمادعو ها وا روضح رد × یک تدابع فوخت- اروا ء هتفای ۵

 ایز .دش یهاوخ نناوخ یلعا ترضح ین لفط یا وتو «دوخ رع یاهزور ۲
 e اروا موق ان × یزاس ایم اروا قرط ا ه دیمارخ یهاوخ دنوادخ یور شېپ ۷

 1 هک هام یادخ تجر یاشحا هب ٭ ناشیا ن کاک شرما ود ه ید تاج ٧٨

 «دهد رون ار توم لظو تمظ رد نانکاس ات ٭ دوف دقفت ام زا یلعا لاعزا نیبس ٩

 کوق حور رد هدرک ون لفط سپ * دیان تیادد یتمالس قیرطب ارام یاهیابو ۸۰

 د دربیم رسب نابایب رد لیئارسا یارب دوخ روهظ زور ات نو تشکیم

 سدس

 مّود باب

 2 ر

 ما ارنوکسم جر م هک تشک رداص رصیق سطسغوا زا یکح مای نآ ردو

 × دوب هیروس لاو سوینیربک هکیماکنه دش لوا سون مسا نیاو × دننک یسیوت

 لیلج زازین فسوبو * دنتفریم یسیون ا یارب دوخ رهشب كی ره مدرم هه سپ
 زا وا هک ریز تفر تشاد مان م تيب هڪ دواد رهشب هیدوهیب هب صان "تاب زا

 +? 4 “س

 دوب ندیئازب كیدزنو دوب وا دزما کم رم اب وا مان ا × درب داد لاو واتا
 ٭ نیسر وا لمح عضو میم دندوب ان رد ناشآ ا هکیتفوو + ددزک تبث

 فکر .دنناباوخ روخا رد وفد تارک ارواو تتار اردوخ نیتسخن رسپ

 دندربیم رسب ارت رد نانابش یجاون نا ردو + دوبن یاج لزنم رد نانیا

 رهاظ ناشیارب دنوادخ هتشرف هاکأن *دندرکیم شیوخ یاه هلک ننابساپبشردو

 ان ناشی تشرف بدن ناس رک اخیرا ا ناکا درک شدند زا را ۱۰

 دهاوخ موق یج یارب هک هدیم اشب میظع خو ترانس ایا او لرم تشک

o 

 0 € تی



 ۲ اقول لیجنا ۹

 ]1 ۰ ی 2 ِ 3

 اهر E vas :ا اش یارپ ۷9 دش ۳

 ارادخ نش رضاح هتشرف اب ناسا رکشل زا ۳ + تفاب دیهاوخ ۳

 نایمردو یتمالس نیمز ربو لالج نییلع لعارد ارادخ ٭دنتنکیم ناک حیست ٤

 LPF ۳۳ اھا شرا ناکتشرف نوچو × دأب ا مدرم ۵

 اپ را دنوادخو اش عفاو هک ریزیچ نیاو ور مگ تیب هب نالا دننفکر کیدکی

 روخآ نور ازلنط ناو فسویو مرم هتفر باتشب سپ منیب هب تسا هدو مالعا ۲

 نش هتنکاشیدب لفط اب رد هک ار یتحس نآ دندید ارنیا نوچ + دنتفای نيباوخ ۷
 ب ذونیم بت فک اد نانا اقا زا دینشیم هکرهو +دنداد تربش دوب ۸

 ارادخ نانابشو + تشادیم هاکن ارن اوت لا هش کنم دوخ لد رد مرم اما ۳

 هکنانچ دندوب نینشو تید هک یروما ب دنتشکر ب ناک دحو دیک

 مان یسیع اروا دیسر لفط ةنتخ تقو مشه زور نوجو *دوب نش هتفک ناشیاب ۲

 × دوب نیمان اروا حر رد وا نتفرک رارف زا لبق هتشرف هکنانچ دنداهن

 ان دندرب 2 وا دیسر یسوم تعیرش بسح رب ناشیا ریهطت مایا نوجو ۲
 0 ۱ 5 تا شکم دنوانخ تعیزگرد هکنانچ دنا کی دنوادخم ۴۳

 رد هکنانچ دننارذک ینابرف انو *دوش هناوخ دنوادخ ذم داكا ار حر هک ۶

 كنياو *رتوک ةجوج ود ای نخاف تنج ینعی تسا رّرقم دنوادخ ۵

 دوب لیئاردا "ست رظعمو یقتمو حځاص درم هک دوب ملشروآ رد مان نوعمش یصخت

 جست هک دوب نیسر و ودب سدفلا حور زاو +دوب یو رب سدقلا حورو ٩

 نوجو س قا د و یهاوخم ازتوم ین هن ار دنوادخ ۷

 لعب وا ةهجم ار تعیرش موسر ان ا ار یسیع ینعی نفس ث زا شیدلاو
e ۳۸٭ تفک تناوخ كرابتم ارادخو نینک دوخ شوغآ رد اروا  

 + دوخ مالک بسحرب یمالس « ییدیم تصخر اردوخ "ننب دنوادخ یا لاما ۹

 بیم اها عیج یور شپ انا هک + تسا نید ارت تاجن نم ناشچ هکاریز 1

 لالج ارلیئارسا وت موقو هدک اتما یارب باج 4 هک و ى 1
۱ EY از 



 ٩۱ ؟ اقول لينا

 نداتفا یارب دش هداد را ارق لنط نیا تانیا تفك مرم شرداب هداد تنکرب ااا

 یا نک هدیه رخ نا اهالطتراک نیادعازت ون E ریو

 × دوش فوشکم یرایسب بو اق راکفا ات تفر دهاوخ ورف یریشش زین وت بلق ردو 2

 تراکب نامز زا هک هدروخماس رایسب یی طبس زا لیئونف رثخد مان انح دوب هين نزو ۲
 هوبب وا هک دوب لاس راهچو داتشهب بیرفو دوب هدرب رسب رهوش اب لاس تنه ۷

 لوفشم تدابعرد تاجانمو هزورب زور هنابش هکلب دشین ادج لکیه زا هتنک
 نیرظتنم مهب وا هراب ردو دوم کش ارادخ نما رد تعاسناه رد وا چ دویم ۸

 نایاب اردنوادخ تعیرش موسر يات نوچ و رک لکت ملشروارد تاج ٩
 یوق 6 لفطو 0 دوخ رهشب هدرب 2

 ملشرواب دیع مر تر ر هلاس هدزاود نوجو »+ دنتفریم اب صف دیع 2 ت
 راد کھ لنطنا دندونیم تعجارم هدرک مات اراهزور نوچ و چم دندمآ 4۳

 هک دندربیم ناک نوچ هکلب «دنتسنادین شردامو فسویو دون فقوت ملشروا ڪڪ

 درخ نایانشاو نانیوخ نایمرد ارواو دنهرک هزورکی رنس تسا هلفاق رد وا
2 ۰ 
 زور هسزا دعبو + دنتشکرب ملشرواب وا بلطرد دنتفاین اروا نوچ و + دنتسجم 1

 ناشیا اه دونشیم ارناشیا نانخس هتسشن ناملعم نایمرد هک ددتفای نکیهررد ارو

 ٭ تشکیمریخ وا یاهباوجو مف زا دینشیم اروا نخ هکرهو +درکیه لاوس ۷

 اب ارچ دنزرف یا تنک یوب.یشردام سل دندش برطضم دندید و نوچ 4۸

 ناشیاب وا * مدزکیم وجتسج ارت هتنک كانغ نمو تردپ كنيا یدرک نینچ ام 4٩
 ر هند ما در یک اک عیب هلن کم دی یکم یقه اتکا

 عصانب نش هناور ناشیا اب سپ +دندیمهفن تک ناشیدب هک ارضا لو * شاب 2
 ادب هک درجا روما نیا یا اردو واجب دن

 موس

 یو اه کو وات اس مدزناپ لاس روتا

 رایدو هبروطبا كرارتیت نیل شرداربو لیلج كرارتبت سیدوریهو دوب هيد وهي لاو



 ؟ اقول لينا ۹

 مالک دندوب هک یار افایفو "حوا لب كارت سومناسلو ضیینوخارت ۲
 ةه هبوت ديمعتب تم ن 6 یلاوح ییاهب وات یابی اره ایزر لا ی هبلسب ۳

 و یایعشا تاک ةفیحص رد تسا رک هچنانچ چ درکیم هظعوم ناهانک شزرمآ 4

 EAT دیزاس ام اردنوادخ هار هک نابایب رد "ننک ادن ی هک

 و و یک رهو تسپ لو هوکرهو هتشابنا یداوره « ديان تسار ه

 ناب هاکنا × دید a یاو +دش دهاوخ فاص ا

 ناشن اراش هک ناکداز یفا یا تنک دندمایم نوریب یو دیعت یارب هک یعاج

 الات هوا رواب بوت تمام تاون ی دیریرکب نیا بنضخ زا هک داد ۸
 تم | رداق ادخ موکیم امشب ۱9 تش ارنب مبهارب با هک دیهدم هار ارنضتشیا د

 بر رب هشت زین نالاو × دنازیکنارب مهاربا یارب نادنزرف اهکنس نياز 99 ۹

 تک ردو كبرب درواڼ وکین ويم هک یتخرد ره سپ تسا كش هداهن ناتخرد

 باوج رد وا × مک هچ دکب هدرم لاو یو وا مدرم س + دوشیم ننکفا

 زین دراد كاروخ هک رهو دهدب درادن ناب دراد هماج ود کره تفک ناشیا

 مک هچ داتسا یا دنتنک و و 3 دیعت یارب زین ناریکجابو ې دک نینچ ۴

 2 ا دا کما ی ها زا فایر تفک ناشیدب 3

 ۳9 ا هرکه دیس ود نک طقک نایاب مگ اھا
|oراب رد دوخ رطاخ رد ههو زا ی + کیک ء 0  

 ارامش نم تفک نش هجوتم همهب یی × هناي ت تسا چ“ نیا هک د ندوغیمرکنت یی ۱٩

 نیلعن دنب هک مرادن ن نآ تقابل هک دیایم نم زارت :اناوت یصخش نکیل م 2 داب

 اردوخ ا د داو دیعت شتاو الا حورب را مکزا روا ۷

 دهاوخ میخذ دوخ رابنا رد ارمدک 5 هدرک كاپ ارثبوخ نمرخو دراد دوخ تسدب

 رکید رایسب جاصنبو ٭ دینازوس دهاوخ دریذپ ین یشوماخ هک شنا رد ارهکو دوم ۸

 ردارب نز ایدوریه ببسب نوچ كرارتت سیدوربه اما ٭ دادیم تراثب رو 5
 زین ارنیا × تفای حب حوت یو زا دوب هدرک سید ا کام د اس وا ۳۳۳

 هنفای دیمن موق ییا نوچ اما EK سبح نادنز رد ار یبع هک دوزفا هه رب ۱

 ةثهب سدقلا حورو +× دش هتفاکش ناسا د درجی اعد هتښرک دیمن مه یسی ر دندوب 11



 ۹۳ < افول لیجنا

 بییح رسپ وت اک رود نا اا دش لزان وارب یورک واک

 ۳ درک عورش هکیتفو یسیع دوخو * مدونشوخ وتب هک یتسه نم ۳

 ی نب یم نب یوال نب تل نب ي 6 رسپ قلخ ناک بسحو ٤
 ۱ شی رب یش نبا یلسح نب موحان نب تو نا ایام ِِ ا

 0 ليلاس نب لبابورر نبا اسیر نبا انوي نبا + ادوهب نب فسوی نبا یهش ۳۷

 راغل با یموب رب ربع نی مادی نب ماسوق نی یدانبا کلم نبا * یربن 4

 نب نانوی نب جا و ا e نب نی ۰

 ور هم

Rs ۳۳ نب e 

  aوعر نب جورس نب + روحان نب حرات ن! میهارب ب۱ نب قحا نب بوتعی نبا ادي

 كمال نب حون نبماس نم دکترا نب ناف ن + اص نب رباع نب جاف ن هان یاب +

 ماشوتم نب جا  EEREمدار نوا یو تب + نانیف نب ليهم نب دراي

 هلن نب ×<

 مراهچ باب

 نابایب هب اروا هر درک ت عجرم ند ندرازا هدوب سدقل لا حور زا رب ۾ یخ اما ۱

 نوچ درو یزیچ مابا نا زاردو دودیم هبرجن اروا سیلبا زور لهچ تدمو *در
 و یک کار ات ی نشو

 نات هب ناشنا کل ا ا هم تفک یو باوج رد یسبع چ ددرک نان ات کک

 یا کرب دنلب اک اروا سلنا سشپ اچ اخ هک رهب کلب نکی تسیز طقف ه

 تردق نیا میچ تفک ودب نیلباو داد نان ودب اواز ۸ 1

 ی تا

IEE ۷س رج مش ره ]رحم هکر پو تسا دش هدرپس نم هکآریز مدیم وتب ار ام  

 یا تنکوا باوج رد یسبع دش دهاوخ وت نازا هج یک نجس نم شیپوترکآ ۸
 ثدابع ار و و نیک یا اردوخ یادخ دنوادخ ت و راطیش

 ادخ رسپ رکا تفک ودبو داد رارق لکیه کک ر ب ر ملشرواب | روا سپ *انم ٩

 زاب رد اردوخ ناکتشرف هک تسا بوتکم اریز +زادناریزب اجا زا اردوخ یتسه ۰

 هو ۳ ا رتو + دنک تظفاعع ارت ان دیامرف کحوت 1



 4 افول لیعنا ۹

 یادخ دنوادخ تسا نم هتنک هک تنک یو باوج رد یسیع *دروخ ینس ۳

 ادج وا زا یتدم ات دیناسر مانا هب ارهبرجن عیج سیلبا نوجو 9 هبرجن اردوخ

 ترهش یحاون نا نآ ارد وا ربخو تشکرب لیل حور تّرقب ی تر
 یصان هبو + دندرکیم مظعت اروا ههو دادیم ملعت ناشیا د + تفای ۴

 ۳۱ د رسا و در دو هتفای شرور کییاح

 ارباتک نوچو دنداد ودب اریبن ءایعشا ةنيحک هاکنا + تساخرب توالت یارب ۷

 ارم هکاریز تسنمرب دنوادخ حور * تسا بوتکم هک تفای اریضوم دوشک ۸
 ارنا اریساو مثخم افش ارالد هتنکش ان داتسرف ارمو مهد تراشب ره

 اله ناو + مزاس دازآ ارن :کدییوک اتو مک هظعوم یئانیب هب ارناروکو یراکتیرب ٩

 نامجو تسشتبو درس مداخم نیچی م اباتک سہ + مک هظعوم دنوادخ 1 نیدنمب ۰

 زورما هک درک نتنکب عورش ناشیدب هاکنا × دوبیم هنخود یورب هسک لها هه ٣
 ضیف ناس زاو دنداد تداهش یو رب ههو + دش مان امش یاهشوک رد هتشون نیا ۳

 ۳ سوپ ربپ نا کم دنتک مدرن تحت دنیمهرداص شناهد زا هک یزیمآ

 هجنا نہ افشا ردوخ بیط یا تنک دیهاوخ نی ارلثم نیا هنیره تفک ن اشیدب ۳

 تنکو × انب شیوخ نطو ردزین انا دش رداص وت زا موحاترفک رد هک ما نینش ۳

 موکم اراش قینعتو  دشابن لوبقم شیوخ نطو رد بن چه هک موکیم اب هنیاره ۰
 لاس هس تدم ناسا هک یتقو سایلا مایا رد دندوب لیئارسا رد نانز هوي اسب هک

 دزن سایلاو +*دما دیدپ نیمز یا رد مظع طحن هکنانچ دنام هتسب هام ششو ۲۷

 اسبو * نرودص قرص رد ینز هو دزن رکم دشن هداتسرف ناشیا زا | مادک چیه ۷

 تیکت رها اد ف ا ا ابا رد دندوب لیئارسا رک 4

 مخ زا رب اقا ا ناخ نو ۱ نوچ هسیک لها مان سپ ب ینایرس ناعن زج ۸

 E iS کو دید ک نور کر ارم اهتمام وز دک ۸

 + تفرب هتشذک نانا نام زا لو +دنکنا ریزب اروا ان دندرب دوب تشر انب ج

 دب دادیم میلعت 0 رد هش ورف لیلج زا یرهش موحانرنکبو ؟1

 وی ر اب 1 نکن دنداتفا تريح رد وا میلعت زا ۲

۱ 
ً 



 4 ه اقول لیجنا

 داش مارت «یزاس كاله ارام ات "یا ای # تسا راک هچ ون اب ارام یرصان ی ع يا ءآ 6

 و شب شرع دومرف هداد بيهن اروا یسع سپ + ادخ سو دق یا یتسیک 8

 ا دنن وز وازا هتخادنا م نامزد ارواتوید تعاسرد N یو

 بام | ار رکیدکیو تشک یلوتسم ناشیا هه رب تریح سپ +دناسرن ودب ٩
 ار دیلپ حاورا تّوقو تردق اب صا هڪ تسا نفس ۰ هچ نیا دنتنک هنخاس

 و نهب یلاوح نآ زا یعضوم ره رد وار فو و + دنیای نوریو دکیمرما ۷
 ضراع یدیدش بت ارنوعمش نز ردامو RN هک نا کا

 هداد بيهن اربت ا یوی رب نسب ی دندک,س الا یوم را دوب نش ٩
 < دش لوغشم ناشیا یراذکتمدخم هتساخرب تعاس رد هدش لیاز هایت دا ل

 ارتاشیا دنتشاد اهضرم عاون هب التبم صاخشا هکیننا ةه درکیم بورغ غ باتنآ نوچو 3

 زا زین اهویدو *داد ان هدراذک تسد ناتا ا OY دندروآ یو دزن ل

 ارناشیا یو یتسه ادخ رسپ حسموت هک دنتنکیم نانز هعصو دنتفریم نوریب یرایسب

 زور نوچو + تسا حسم وا دنتسناد هکزربز دننز فرح هک تشاذگن هدرک نغدق 4۳
 دندیسر شدزن نما وا یوجتسج رد ریثک یهورکو تفر ناریو یناکب تش هناور دش

 هک تسمزال ارم تنک ناشباب دورت ناشيا دزن زا هک دنتشادیم زاب ارواو ۳

 هغ ءداتسرف راک نيه یارب هکاریز مهد تراشب ادخ توکلپ زین رکید یاهرهشب

 + دونی هظعوم لیلج سیاک رد سپ ٭ ما 4

 ا
 رانکب وا دنونشب ارادخ مالک ات دندوښم ماحدزا یورب یورک کپ

 هک دید هداتسیا هچابرد راک رد ار یروژلو دقت کوب ,هدااتشا رو د ۳

e 

 نا زازا یکیب سپ ٭ دندونیم وشو تسش اردوخ یاماد هنآ نوزع امرا نادایص ۽

 کدنا یشخ زا هک دون تساوخرد وازا دش راو دوب نوعمش لام هک ق روز ود

 غرف نتنک نزا نوچو + دادیم ملعت ارمدرم هتسشن قروز رد سپ دربب رود ۽

 + دیزادنبب راک یارب اردوخ یامادو نارب هچایرد هناي تک نوم 2

 نکل متضرکن یزیچ هدرب خر ار بش مات داتسا یا تفک یو باوج رد نوعمش . ه



 3او لینا ۹1

 دیص یهام زا ربتک یرادقم دندرک نبنج نوجو × تخادنا مهاوخ | رماد وت کج 1

 وز راد هک دوخ یاتفربو دوش هتسک ناشیا ماد دوب گيدزن هکنانچ دندرک ۷

 و وتره ا سپ «دنکدادما ارناشیا نما هک دندرک اا دندوب رکید

 یاهیاپرب دیدب ایا نوج سرطپ نوعمش + دنوش قرغ دوب كيدزن هکیمسفب دندرک ۸

 ببسب هکنوچ × مراکدانک یدرم ریز وش رود نم زا دنوادخما تنک هداتفا یسیع ٩

 مو +دوب لش یلوتس یو یاتفر ههو وارب تشهد دندوب هدرک هک یهام دیص ۰

 نوعشب یسیع «دندوب نوعش كيرش هک ی دنر نا ارسبًانحویو بوقعی رب زین نینچ

 راکب ارابقروز نوج سپ درک یهاوخ دیص ارمدرم نیازا سپ سرت تفک ۱۱

 زا یرهش رد وا نوجو هب دندش هناور وا و بقع زا هدرک كرت چپ دندروآ

 وازاو داتفا رد یورب دیدب ار یسع نوچ هر صرب زارپ یدرم هاگات دوب اهرهش

 ي شک راس ا یناوتیم یاوخ ر 5 دن و | دخ نک هدیزگ تتساوخ رد ۳

 لیاز وا زا صرب | روف هک وش رهاط ماو ت .ذکو و دون نم اربو هدروآ تسد

 ةهیدحو انب نهاکب اردوخ هتفر هکلب كم ربخ ار کک درک نغدق ازواو چ دش 6:

 یتداهش ناشیا ةهجم ات نارذکب تسا هدومر یوم هکیرولعب دوخ ترابیط نیجم
 روا مالک ات دندش عمج رایسب ر تفای تعرهش ا اک »دوش 9

 ۱ es اریوب واو × دباب E زاو دنونشب 7

 هه زا اوو وب دادم معنی هک دش عف ماو اهزور زا اکزور د لش ۷

 ارب دودج تنی و دن دوی هیت ها مرداد و لیلج نادلب

 دنتسا و و دندروآ یرتسبر ب ار جولفمڊ یصخش رفن فنچ هاکان هک ی ۸

 یار مدرم وبنا ببسب نوچو ٭ دنرا ذکب یو ور شپ ات دنک لخاد ارو ۱ 4

 رد الانس ن هرایم ز زا شخ اب ۱ روا هتفر ماب تشپ ر RNS دنتف این

 ناهانک درم یا هتنفک یزب د ااا نوچ × دندراذک یسیع شو سو ۳2

 دنتفرک نتنک هدون ا دوخ رطاخ رد نایسیرفو نابتاک هاکنا د كش هیزرمآ وت ۳۱

 ٭ دزرمایب ارناهاک دناوتب هک تسک سبو ادخ زج دیوکیم رفک هک تسیک نیا

 کنت دوخ رطاخ رد ارج تنک ناییا باوح رد هدون كرد ارناشیا راکفا ا

 زیخرب هکنیا نتفک اب دش نیزرمآ وت ناهاک هکنیا نتنک تسا رأس مادک + دیکیم ۳۳



5۷ EA 

  ۶نیمز یوررب ناهانک ندیزرما تعاطتسا ارناسنا رسپ هک دینادب ات نک + مازحمو

 ب ورب دوخ نام هتشادرب اردوخ لو و و توکل

  3ارادخ دوخ )1 نا رکا

  ۲۷فوخو دندوفیم دن ارادخو تفرک ورف ارهه تریحو ٭دش هناور ناک دح

  ۲۷نوری سپ نازا + مدید بیع یاهزیچ زورما دشنک هش یلوتسم ناشیارب
 ما بنقع زا فكروا کد هیات الا تشاد مان یوال کاری رکات هتفر

  4یوالو » دش هناور یو بنعردو تساخرب هدرک كرن ارزیچ هه لاحرد »اپ

 اب نارکیدو نارکجاب زا رایسب یمجو درک وا یارب دوخ ۂناخرد كرزب یتفایض
 هچنارب دنتنک وا نادزکاشب هدوف همه ناس فو ناشیا نابناک اما *دنتسشن ناشیا ج

 تفک ناشبا باوجرد یسیع ٭ دیکیم برشو لکا ناراکهاکو ناریکجاب اب م

 ات هکلب نالداع ات ما نماینو + ناضیرم هکلب دنرادن بییطب جاینحا ناتسردنت ج

 مناوخم هبوتب ارنایصاع مچ »  رایسب ٌهزور یہ نادزکاش ببس هچزا دنتنک یرب سپ
 واک ناقرکاخ نکیل زبن نایسیرف نادرکاش نینچمو دننار ع زاغو دنرادیم

 اا هکیاداع و یا شیوا یر شر اکیا تراکت

 هاکنا دوش هفرک ناشبازا داماد کد نا یاب کا هادی ر اره واجب

  ۳1دچراپ سک 39 ک دروآ ن زاشبا یارب رب مو * تشاد دنهاوخ هزور اهزور نارد

 هنفرک ونزا هک ٌهلصو و دک هراپ ارون نآ ۷و دکین هلصو هن ةماجرب ارون ةماجزا

  ۷دزیربف هنهک یاهکشمرد ارون بارش ںک چه د + دوبن 7 هنهک نآ ر ود نبش

  ۳۸هکلب × ددرکیم هابت ایکشمو هنر شدوخو دکیم هراپ ارایکشم ون بارش و

 هاش ےک و  دناب ا ات تخمر دیاب ون ایکس اتکا ی

 ٭ تسا رتب هنهک دیوکیم اریز دنکبلط ارون رونلا یف نیشون ارەنھک بارش نوچ

 مش باب

 شنادرکاشو تشذکیم اهراز تدک نایمزا وا هک نیلّوا مود تبسرد دش عقاوو ١
 ارج دنتفک ناشیدب ع نایسیرفزا یضعبو + دندرون نیلام فکبو دندیچم اههشوخ ۲

 کا ناشیا باوجرد یسیع ۷ تسین زیاج تبسرد ن زا ندرک هک دیکیم یراک ۳

)0 



 " اقول لیجنا ۹۸

۳ 

۷ 

۲ 

 کچ هک ۲ كندوب هنسرک هکیتقورد دندرک شیاففرو دواد ۹11 دیا ناخن ای

 هزار قدری هک دادزی دوخ یاتفرب و دروخ هتفرک ار همدقل نان همارد ادخ نام

 # تسه زین تبس زور كلام ن رسپ تفک ن اشیدب سپ ا هنهکب زج

 نشتسار ,تسد هک دوب یدرم اب اردو دادیم میت سارد هسیکب :Ca ردو

 O رخ دیاش هک دنتشادیم وارب مشچ ناب يرفو نابتاکو *دوب كشخ

 7۳ دزم نادب هدون كرد ارناشیا تالایخ وا دابا وارب ییاکش ات

 تفک ناشیدب مع د اا هتساخرب لاحرد «تسیاب نایم ردوزیخرب تفک

 ندینامر یدب ای ندرک یئوکین تساور مادک تبس زوررد مریم یزیج اش زا

 تسد تنک ودب نینادرک نانیا عیجرب | اردوخ مچ سپ + ندرک كاله اي ناج

 ما + تشک حک رکید تسد لثم شتسد | روفو درک نانج وا «نکزارد اردوخ
 ار + مک هچ یسع اب هک دنفکیم رکیدکی هتنکرپ تقامح زا ن راشیا

 نوجو + دروا صب ادخ تدابعرد اربشنآو دک تدابع ان دن کو

 2 هدوک تا ارناغیا زا رفت هدزاود هیلط شپاار تن و

 « سایودنا شرداربو داهن مان زین سرطب اروا هک نوعمش ینعب * دناوخ لوسر زین

 فورعم نوعشو ینلح نب بوتعی + اموتو یتم * الوتربو سیلبف ءانحوپو بوفعی

 ابو + دوب یو ننک ملسن هک هک یطویرخا یادوهیو بوقعی ردارب ِ ٭ رویغب

 Rt یورکو یو نادرکادز زا یعمجو داتسیاب راوه یاجرب نما ریز ناشیا

 :ونشپ ار یا مالک ا 5 اما ور روص یایرد هراکو ملشرواو هب دوهب مانزا

 1 E جناب × دنباب افش دوخ ضارمازاو

 ص ارهه نش رداص یو زا ینّوف اریز دنک سل اروا دنتساوخم ہورک نآ ماقو

 یا اش لا اغ تنک نکفا شیوخ نادرکاشب اردوخ رظن سپ ب دین

Ey OE FF1 رک هک اش لا اشوخ  

 + دیدنخ دیهاوخ اریز دینایک یا ۱ هک امش لاحم اشوخ ه دش دیهاوخ ریس هکاریز

 ا چ E 2 مدرم کت ترور

E هکاریز دشابیم E EE ا 



 ۹1 7 اغوا لينا

 اردوخ "است هک اریز نادنملود یا اشرب یاو نکیل * دندومن كولس ءاببنا اب ناشیا 4
Toحیا ي اپ ا کک دی دف  

e Ma ۳نا بو  

 ناسحا دنک ترفن امشزا کاکا دیراد تسود اردوخ نانمشد موکیم ارامش

 دزاد هنیک اش اب هکره یاربو دیلطب تکرب وا یارپ دنک نعل ارامش هکرهو + دیک ۸

 کک نادکب ناب ىو یک د کوک هکرهو + دیک رک یاعد ۳۹

 کوره نبرد تکا یک تو کره + کم شا ازات ارایق ترکی را یادر ۳

 زین اش حل مدرم دیه وضتم هکنانچو + هاوخم زاب یوزا درک لاو لام ۲۱

 هچ اراش داغ تبحم اردوخ نابع رکا اریز ٭ دیئان كولس ناشیا اب روط نایهب ۲

 کاتا وک او N OEE تسا تلیضف ۳۲

 تسا تایضف هچ اراش دیراد ناشیا زا نتضرکز اب دیما هکیناتاب دیهد ضرف رکاو 4
 هکلب + دنریکض وع ناشیا زا ات دنهدیم ضرق ناراکهاکب زبن ناراکهاک اریز ۵

 کاریز دیهد ضرف ضوع ديما نودبو دیک ناسحاو دیئان تبع اردوخ نانمشد
 ناساپسان اب وا هگنوچ دوب دیهاوخ یلعا ترضح نارسپو دوب دهاوخ مظع اش رجا

 × تس محر زبن اش ردپ هکنانچ دشا محر سپ + تسأ ٠ نابرهم ناراکدبو 7

 ات دیک ونعو دوشن کح اشرب دیکم کحو دوشن یروادامشرب ات دک یرواد ۷

 زیربلو لینابنجو هدرشفا یوکین ااا دوش هداد اهثب ات دیهدب × دیوش تیزرمآ ۸

 مارس یا هراس هکاربز د راذک دنهاوخ امش نمادرد اردش

 ابا دک یامنهر ارروک ر ک دناوتیم ی هک دز لس ن اشیا یارب سپ *دش دهاوخ ٩

 نش لماک هکره نکیل تسبن رتهب شیوخ عم زا درکاش + دتفاین ضحرد ود ره 4.
 ینببیم تسا وت ردارب مجرد هک ری رک و دوخ داتسا لئم دشاب 21

 یا ینوک اردوخ ردارب یناوتب هنوکجو + یبایپن یراد دوخ مثچرد هک ار یبوجو 4۲
 ین یراد دوخ موم اوچو مروآرب وت مثچزا ارسخ ات هد تزاجا ردارب

دوخ منچ زا اربوچ كوا راکایر یا ۰ ییب
 OTات دید کب  

)*7( 



 ۷ اقول لا 7

E 4زی اش ا تخ رد ره هک اریز ۳7 هی  

 ترور لد بوخ ةنيزخ زا کین مدا × دننیچ یمن ارروکنا وند دنب بن ارریجنا ٤٥

 دروایم نوریب دبزبچ شیوخ لد دب نيزخ زا ریرش صو زوايا وکین زج

 ادنوادخ ادنوادخ ارم هک تسا نوچو  دیوکیم نخ نابز لد تدایززا هکاریز 7
 راماو دونش ارم نانخسو دیا نم دزن هکره  دیرواین لب م کیم هچلاو دینوکی "۷
 هند هک څ تسا یصتش لثم × دراد تپباشم سک هچ هک ر ره دم ناضن ارایش دروآ اب هم

 > 0 دوم یک تخاسیم

 انب ا نامز یوررب ناخ :N N دروان دینش 7 یک 11
e 0 ۳۹ ۱ 7 

 مته باب

 رک دش موحانرفک دراو دیناس ر ماتاهب قلخ حم a اروم هه نوجو ۲

 0 تب نوری ا تورا فرشمو ضیرم دوب وا زیزع > یالغ ار یشابزویو

 اروا مالغ تم هک درک شهاوخ وازآ هداتسرف یو دزن | اردوهی اشم دینش | ار یسیع

 تسا نسم دنتفک هدرک سالا وا دن حامهب نما یسیع دزن ناشی د دلش ای 4

 ام یارب دوخو درادیم تسود ارام موق اریز + یروآ اج 2 5

 دیسر هناخت كيدزن نوچو دش هناور ناشیا اب یبیع سپ + تخاس ارهسیک 7

 تجز ادنوادخ تنکو دب هداتسرف وا دزن اردوخ ناتسود زا رفن دنچ یقابزوب

 نآ الا ad +× ین زی یی ارز شکم

 ا ر ورب ۹ نوج و دو وز نیکو ی 9

 ودر بن دیش ارتیا سیع نرو  دکین نکب ارت نا دوخ مالغبو دیابم ای ۳
 نیا ام تای تی راس اما



 ۱۱ ۷ اقول لیجنا

 مظع ورکو وا نادرکاشزا یرایسب و تفریم نیئانهب یسم یرهش دعب زور

 اکی رس هک ار یتیم هاکان دیسر رهش ءزاوردب كيدزن نوچ + دننفریم شماره ۲

 دنوادخ نوچ 4 دندمایم یو اب رهش لها زا ریثک یهوبناو دندربیم دوب ینز هویب ۲
 ار توی نا كيدزنو دک نشا ن نایرک تفک یوبو تخوسب وارب شاد دید ارم 3

 تعاسرد ضرب موکیم ارت ناوج یا تفک سپ دنا یاب نان ادال دومن سل 0

 ارهه تفوخ سپ ٭ درس شرداب ارواو درک راغ نتنک نو تبسشنب تسار هدرفآ 1

 )دو سکوت نایمرد كر هک دنتنکیم ناک دین ارادخو تفرک ارف

 نا عيجو هیدوهب ماقرد وا ةرابرد ربخ نیا سپ + تسا هدومن دقفت دوخ موق زا ۷

 سپ بي | عجزا اروا ی نادرکاشو + دش رشندم موبوزرع
 اوت ابا هک دوغ ضرع هداتسرف یمیع درن هتیلط ارد وخ نادرکاشزارفن ود یې

 ندهد دمت یبع دنتفک لمآ یو دزنرفن ود نآ ۱ ار کا ۳
 × شاب SP یتسه نیا ترا وت EAP دزن ارام

 اش شف ناروکو داد انش دیلپ حاوراو ایالبو اهضرم زا اریراپسب تعاسناهرد ۱

 نینشو نید نا زا اریبمو دیورب تفک ناشیا باوجرد یسیع ٭ دیش یئانیب ۲

 ناکدرمو اونش ناّرکو رهاط ناصرباو نامارخ ناکنلو انیب ناروک هک دیهدربخ دیا

 شزفل نمرد هکیسک لاحم اشوخو +دوشیم هداد تراشب ءارقفبو دندرکیم كنز ۲
 نس زاغآ تعامج ع نادب د وا i  دروخ 4

 شبنجرد داب ز زا هکر" ای دیدوبهتنر نوری ارج زیچ هج ندید یارب هک داه

 دشاب سبلم مرت سابلب کز کا دیتفر نوری هچ ندید ةه کلب *تسا ۵

 + دنتسه نیطالس یاهرصقرد دنکیم یشابعو دنشوپپم رخاف سابل هکینان كني
 مه بن زا هک ارینک موکیم امشب یب ہار نا دیدوب ۳ هچ ندید یارب سپ 1
 لوسر نم كنبا تسا بوتکم یو ةرابرد هکنآ تس نیا اربز * تشا رتگرزب ۷

YAS ۸مرک ی نیس *« دزاس ایم وت شیپ ارت  

 ادخ توکلمرد کتا یک تف نهد داد و زا کرو نانو ر ا

 ارادخ دندینش نوج نارکجابو موق ما و ا رتکرزب یوزا تس تشاو 11

 ارادخ ءدارا ءاهقفو نایسبرف یکی » دندوب هتفأب یبعزا دیت دیت هکآریز دندرک دین >



 ۷ اقول لیجنا 1.۴

 نامدرم تفک دنوادخ هاکنا *دندوب هتفان دیعت یوزا هک ریز دندوم ڈز دوخزا ۱
 " هتسشن اهرازابرد هک دنناپم اریلافطا ٭ دنشابیم هچ دننامو مک هییشن هچار هقبط نیا ۲

 هبرک مدک یرک هحونو دیدرکن صقر و اش یارب دنیوکیم هدز ادص اررکیدکی

 ااغ هنو درون نا هن هک دما نهد دیمعت نیبم کاریز + دیدومنن ۳

 تسیدرم كنيا ات کم دماشایمو درو هم هک دی ناسنا رسپ * دراد وید دییرکیم 3

eنادنزرف عیجزا تکح اما ٭ ناراکه اکو ناریکجاب تسودو تسیرپ هد و روخرپ  

 ا <1 وار ارا نایسرف زا کیو" .٠ دادیم قدضم درخ
 دوب راکهاکرهشنارد هک ینز هاکان ک * تنشنب نارد یسیرف نام سپ دروخ ۷

 تشپرد بهدروآ رطعزا 4 ةهشيش تسا هتسشن اذغب سيرف ةناخرد هک دش نوچ ۸

 دوخ کلا هب وا یاهاب نتسشب د داتسیاب ع نایرک شیاهب درناو

 × درک نیهدن رطعب رام لیسوب ریو یاهیابو دوخ رس یوب ما ندیناکشخو

Stرکا صخشنیا هک تنکیم دوخ اب دیدب ارتیا دوب هتساوخ ثعو واز | هک یسیرف نوچ  

 اریز دنکیم سم اروا هک تسا نز هنوکجو مادکن یا هک یتسناد هنیاره یدوب بن
 «موک وتب هک مراد یزیچ نوعمش یا تفک یوب هداد باوج یسیع  تسیراکهانک 1

 یرکیدزاو دصناپ کیزا هک دوب راک نب ود اریراکبلط تنک ٭وکب داتدا یا تنک ءا

 هدیشخ ارود ره دنک ادا هک دنتنادن یزبچ نوچ + یتشاد بلط رانید هاف ۳

 تنک باوجرد نوعش × دون دهاوخ تبعرتدایز اروا ود نازا كي مادکو کب ۴

 نز تایر سپ + یتنکو کین تفک یوب دینخم رتدایز اروا هکنآ مکیم ناک ك

 نم یآماب رب بآ مدمآ وت ةناخم ه یتبب ین ارتز نیا ثفک نوعمثب هدوف را

 كشخ | رانا دوخ رس یاموبو تسش * ایکشاهب ارم یاهیاپ نز نیا لو یدروآبن

 اب نم یاهیاپ ندیسوبزا مدش لخاد هکیتفوزا نز نیا نکیل یدیسوبن ارم *درک 4م

 ارم یاهیاپ وا نکیل یدرکن حم نغورب ارمرس +داتسیا هن 7

 هدونرایسپ تبع هکاریز دش نیزرمآ تسار اسم ناهانک مرکیموتب ةهج نیازا ۷

Aناهاک تفک نز ناب سپ پ دچ دیانیم رنک تبحم تضای رنک شزرمآ هکنآ نکیل تسا  

 ا6 تسیک نیا هک دندزکراغا ینہ رچ ر طاخرد سلج لماو + دش نیزرمآ وت ٩

o.چ اوری اچ ما هداد تاج ارت مرز هک +× دزرمایم مه  



 ۳ ۸ اقول لیجنا

 متشه باب

ow 

 EEL را توس ۳

 لاومازا هک رکید نانززا یرایسبو نم نسوسو سیدوریه رظان ازوخ ةجوز انویو ۴

 رپثرهزآو دندشیم مهارف رایسب ! شورک نوجو .  *دندرکیم وا وک

 د 2 نوربب نتشاک خت ةهجب یرکزرب هک ۱ هدزوآ لّثم دندمایم وا دزن ه

 ازنآ اوه ناخرم نش لایاپو دش هر ءار 0 یضعب تشاکیم رخت هکیتقو

 کلشخ تشادن غ طز هک از زا دیور نوچ هداتفا خالکتسرب ا اا

 دوم نخ ار هدک و نا اب اهراخ هک دش تکفا اهراخ ن نایمرد یردقو × دیدرک ۷

 ادن تنکب نیا نوچ ریو نادنچ دصو دیور نش نیشاپ وکی نبمزرد یفحو ۸

 هک هدوفب لای بیمار و شاد رک اش سپ درب دراد اونش شرک هنر واجب ٩

 نش اطع ادخ توکلم رارسا نتسناد ارایش تفک * تسیچ لّتم نیا نعم هک ۰.
 دام + دنکن كرد هینشو دنین هتسبرک ات الش ةطساوب ۳ 1
 هک دنشابیم La کرک کافر E و ۱

 ٠ ددا دیاب مم ناشیا ئال دز ار ارمالک تما باا و

 دار DS تم خاکی هکیناناو جدنباب تاج ۳

 ترقی احد نو دار نم ایت دنا قایق رخت هیر ایا دریذپم یداشب ار

 دنونش نوچ هک دنشابیم یصاخحتا دنا هارد هم اما * دنوشیم دنرم شیامزا ۱

 هویم یهو یک هتخ انا نا تل مسن وت راک رو یک کک
|oلدب ارهالک هک . دنشابیم یناسک تشک عقاو وکین نیمزرد هچنا اما × دنن اسرین لاکب  

 ا غازج کہ راک دنر راسا لام ابو دنزادیم هاکن ار ارنا نیش وکټو تس تسار

 هکره ات دراذکیم نادغارچرب هکلب دنکیف ناهنپ ینخن ای یقرظ ریز ا هنخورفآ

 روتس هنو ددرکن رهاظ هک تسین نا یزیچ اریز دنیب هب ارینشور دوش لخاد ۷

 دراد کره اریز دیونشیم روط هچ هک ديان طایبحا سپ × دوشن ادیوهو مولعم هک ۸



 A لا ۳۹

 دهاوخ هتفرک وازا دراد هک دربیم مه » ناک چنا درادن هکناز ازاو دش دشاوخ داد ودب

 اروآ دیتسئاوت یقلخ ماحدزا ببسب هما یو دن وا نار دار بودا رک بت ۱۹

 ندا وخ هداتسیا نوریب تا ردازب و ردام ها اروا سپ نک تاقالام ۲۰

 ارادخ مالک هک دننانیا نم نارداربو ردام تنک ناشیا باوجرد :مدننیب هب ارت ۲۱

 راوس قفکب دوخ نادرکاش اب وا اهزورزا یزور د« دنر وایم اج ارنا بینش 7

  دندآد تکرح ار یتشک سپ مکی روبع هچیرد راک قاب یی تفگ ناشیاب عهش

 هکیدحم دنا دورف هچایردرب داب نافوط هاکان هک دوبررد اروا باوخ دنتفریم نوچو ۲
ETراپ ناشیاو ب  eدرک ادب ۰ ا  

TA - ۳۵ای 9 اب اب  

E Eرمآ رو اد اسب نا  

 9 عدم Tm "۱ ی ی در تب نوچ *دندیسر ۷

 یو راچود یتشاد لزنم ًاهربقرد هکلب یدنا هناخ ردو یدیشون تخرو یتشاد

 رسپ یمیع یا تنک دل زاواب هدانفا وا شېبو دز معن دید ارسیع نوچ *دیدرک ۸

 کایز + او زا 4 ی 3 ۳۹

 ویو e ۲ 5 2۷ وهم هد دنچ ره ل

 هکآریز نوت تفک تسیچوت مان تافک ن یسرپ وازا یسیع +دناریم ارعصب اروآ ۲

 ه 5 دیامرفن ارناشیا ) و ×دكندوب نش وا لخاد رایسب یاهوید ۳۱

 سپ « دن دیر و کرد هک دندوب یرابسب زارک ۀلک ییدزن ناردو دنور هیواه هب ۲

 ارناشیا سپ دنوش لخاد اهنارد ات دهد تزاجا ناهیدب هک دندون شهاوخ وازا

 هک ک ناک دنتشک نازارک لاد نشان ور مدا ن زازا اهوید ءاکان +داد تزاجخا ۳

E۳ نان ابزارک ارک نوچ ٭ دندش چچ  



 ۱۰ ۸ افرا لیا

 1 هکیناتاو د شن لیسرت یکم هک مشت و كيش وپ تخر یسنیع یاهیاپ ۳1

 9 را اش روط هچ هناوید ن ۷ هک دنداد ربخ ارناشیا دندوب لید ۷

 ریز دوش هناور. ناشیا دزن زا هک دندون شهاوخ وا زا ن نابردج موبوزرم قلخ

 دون تعجارم نش راوس یتشکب وا سپ دوب تش یلوتسم ناشیارب دیش وخ

 هک و اب ک درک تساوخرد و ۱ زا دند هب هتفر نوری یو 1 اهوید هک لیتا اما ۸

3 

 ےس

 ج

 هدرکوت ابا ادخ هاو درکرب دوخ ٌهناذع  تنک هدومرف هناور اروا یسیع کل دشاب ٩

 چ درک هظعوم دوب هدون ودب نیسیعا هجا زارهش ماترد هتفر سپ نیک تشاکح تا

 وا هارب مج مدرم عیق» اریز دننفریذپ اروا ا درڪ تعجارم یسبع نوچو 4.

 EEE دوب هسیلک سيئر هک مان سراب یدرم هاکان هک × دنتشادیم +۱

ale SEاس هدزآودب بیرت ا وا | هکاریز چ دی ایپ وا او  

 وادلب ٭ دندومیم ماحدزا وا رب شب ایفا ن اچو 3 ل فاجر 4

 هدو هایطا فرص اردوخ کكليام ماتو د وب التم نو هدزاود ۲

 روا تس نماد 1 یو مس تشپ زا + دهد انش ارو تسنا وتيم سک چھو 2

 ایم هک ل < کیش ر داتسیا شنوخ 7 ا هک دوم سس 10

i O Eتروا  

 نن نوچ م لامن نوری نعزا e ا اري ز تس ك

 هک تقک مدرم هه شیب هداتفا یو دزنو دما تش نازرل دنام ناهنپ دناوتین هک دید

۳ 
 اب 8

 ربات رتخد یا تفک اریو *تفای افش اروف هنوکچو دون سل اروا بیس هچ ۸

 وا نایزرب روھ نع نیا و < ورب یتمالسب عدس اف هال دمت اا AE حج ۹
 سس

 حر اردأتسا رکید درم ترلخد تنکی وب نما سک توش هناخ زا کی

 سبو روآ نایا شام نابرت تفک یوب هدوم ا دی یسیع نوچ < م ۰

 وز سبز به نا هو هه تفای ر شک 6۱

Eaو ۳ هتفخ ۳0 هدرم هن ۳ 2  

 کوا اره وا سپ »< تمسا د کا دغا د 2 کرو یاب 4
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 ٩ اقول ليج 1-7

 اروفو تشکرب وا حورو +زیخرربرتخد یا تفکو دز ادص هنفرک اررتخد تسدو

 دندش نارح وا ردامو ردپو + دنهد كاروخ یوب ات دومرف یسیع سپ تساخرب
 × دنهدن ربخ ارجام نیا زا ارسک یه هک دومرف ارن ایا سپ

 من باب

 انشو اهوید عیچ رب تردقو توف ناشیاب دېلط اردوخ درکاش هدزاود سپ

 دننک هظعوم ادخ توکلپ ات داتسرف ارناشیاو *دومرف اطع ضارما نداد

 ءاصع هن دیرادمرب هار ةهجم زیچ مه تفک ناشیدبو + دنشخم تیک ارناضی مو

 لخاد هک ناخ رهبو + هماج ودرفککی یارب هنو لوپ هنو نان هنو ناد هشوت هنو
 نازا هکیتفو ا دم 0 عنرم ناز زا ات ف

 تیک اجره ردو د 9 #0 i تاه رد + هدش یروریب سپ

 aa 8 1 e یی .e یضعب اریز دش

 تاغک نیر وکه اما < تسا هتساخرب نیشیب ۳ هک نارکیدو كش رهاظ

 مويا ربح نینچ وآ راب رد هک تسیک نیا یلو مدرک ادج نم شنت زا اریبحنرس

 دندوب هدرک هچنا دندرک تعجارم نالوسر نوچو +دوبیم یو تاقالم بلاطو

 تشاد مان ادیص تب هک یرهیش كيدزن ةناريوب هتشادرب ارناشیا سپ ۰

 یر ی ف سا کرهو وما ی تا زا ارناشیا هتفریذپ

 Ore زا داهن لاوزب وز زور نوجنوت دین تص
 ناشی وخ یارب كأ اروخو لزنم هتفر یلاوضما ن ضاراو تاهدب ادا نجر اردک

 اذغ ارناشیا امش تفک ناشیدب وا + هشابیم ار رد اغا رد کاریز دنیامن ادپ

 هک تنک دوخ نادرکاشب سپ دندوب درم رازییج# هب بيرق اربز + عرخم اذغ
  دندیاشن ارهه هدرک نیچه ناشیا ٭ دیناغنب هعسد هعسد هاج هاب ارناشیا



 ¥ ٩ اقول ليا

 اپ هداد تکرب اراهناو تسیزکن نایسا یوسب کرک اریهام ودو نا سپ 7
 دندش ریس هدروخ هه سپ ٭ دنراذک مدرم شیپ ات داد دوخ نادرکاشبو دون ۷

 اعد ییاهنتب وا هکیم اکنهو ٭ دنتشادرب ننام یتاب یاهراپ زارپ دبس هدزاودو ۸

 × دننادیم هکارم مدرم تقکا نیر اناما وا دندوب وا ءاره شنادرکاشو تک

 زا یکی هکدنبوکیم نازکیدو سایلا یضعبو تنهد دیعت يع دنتنک باوج رد ٩

 باوجرد سرطپ دینادیم هک ارم اش تفک ناشیدب ٭ تسا هتساخرب نیشیپ یایبنا ۰

 عالطا نیا زا ارسک چه هک دوبرف غیلب نغدق ارناشیا سپ # ادخ جس تنک ۱
 یاسورو اشم زاو دن نواب تم زو ناتيفا رکی هک تسمزال تنکو × دیهدم ۲

 یکرکا تفک همهب سپ * دزیخ رب میس زورو دوش هتفک نش در نابناکو هنھک ۲
 رب هزور ره ارج رک یاو د رغ راکت اردوخ لب دای دک /یووتب لب اهانت

 دلاله ۱ ارنا دهد یصالخ اردوخ ناج دهاوخ هکره | ره ریز + دک تعباتم ارمو دراد ۳4

 اریز داد دهاوخ تاجن ارتا درک فلت نم ةهج اردوخ ناج 0 د

 نیز ارنآ ای دهد دابرب اردوخ سننو دربب ارناهج ما کیزاد ناف هچ ارناسنا

 لالج رد هک ه۵یتقو زین ناسنا رسپ دراد راع نم مالکو نم زا کره اریز +دناسر ۲
RLS ASنا ترا  eامشب هنیاره یکی + تشاد  

 ارتوم ةغئاذ دننیب هن ارادخ توکلم ات هک دنتسه انما رد نیرضاحزا یضعب هک م وکیم

 اتحویو سرطپ هک دوب هتشذکز ور تشهب بیرق مالک نیا زاو + دیشچ دنهاوخخ ۸

 ته دک اعد نوچو × دنک اعد ات راد ETE ناتو ۳

 ینعی درم ود هاکان هک دش ناشخردو دیفس وا سابلو تشک لدبتم وا ٌهرهچ ۲
 تلحر ةرابرد نشرهاظ یلالج تایهبو ا دندزک تاقالم یو اب سایلاو یبوم ۲۱
 طب ابا × دندرکیم وکتنک دوش عقاو ملشروا رد دور تبسم ۲

 دندوب یواب هک اردرم ود ن زاو وا لالج نشر ادیب سپ دوبر رد جیا وچ ارشیاففرو

RE EEدا | یا :تفک ی سر دندشیم ادج وا زارفن ود ن  

 سوم یارب یکی و وت یارب یکی يزاسب نابیاس هس سپ ټسبوخ اجا رد ام ندوب

 شنابزرب زونه ننیاو تنکیم هچ تسنادین هکاریز سابلا یارب یرکیدو 4

 دندشیم ربا لخاد نوچو دکنا هیاس ناشیارب دش رادیدپ یربا هاکان هکدوبیم



 ٩ اتبل لیا ۱/۸
 س

 ۱) و از ینا: یی آ هک دنا رب ربا زا یادص ءاکنآ و اندرک«نلاسرت ۵

 زاو دندنام تکاس ناشپاو دنتفای اهبت ار یبیع دیسر زارآ نیا نوجو دی تب ۳
 را نوچ دعب زود ردو E ن کا ی 2 كبد هيا ۳۷

 ۹ دنزیم فا ًةعفدو همه ارو! ور « هاکان ا نم 6 ۳۹

 تساوخرد تنادرک اش زاو + دنکبم اهر یراوشدب هدرشف ارواو دوشیم عورصم *.
 ناما یب قرف یا تفک باوج رد یسیع × دنتسن اوت دنک نوریب اروا هک مدرک ا

 وا نوچو *روایب ج۱ ردوخ رسپ مدرک اش لو مشاب اش اب کان شود +۲
 ار لفط هداد بیهن ار بیخ وا یسیع اما دون عورصم برد ارو اد نیل

 زا هه هکیتفو و دندش رغم ادخ یکرزب زا ههو +دربس شردپهبو دیشخم افش ۳

 یاهشوکرد ارناخس نیا *تفک دوخ نادرکاشب دندش بتم یسیع لامعا مات 44

 بتا لو د دش جیم ناسا ی بارز در دو 14

 و زا كي مادک هک دش هثحأبم ۳ e دسر ا وز ااا

  تشاد اپرب دوخ دزن ارواو چک یلفط كش تم | ارناشبا ۷

 هکرهو دشاب هدرک لوبق ارم دنک لوبق نم مانب ارانط نیا هکره تفک نادیابو 4۸

 رام دشاب رتکچچوک اش عیج زا هکر ها ریز دشاب هتفریذپ ارم "تنتسرف دریذپ ارم

 وت ماب هک دید اریصتش داتسا یا تنک هداد باوج اوي + دوب دهاوخ كرزب ٩

 ودب یسیع » دکیف ام یورپ کو را زا مدون عم اروا و دکیم جارخا اراهوید

 نوج و و ےک اب تمسین اشدض هکره اریژ نیک تاس اار وا تتفک 0.

 چ د اهن ماشروا یوسب ټباث مزعب اردوخ یور دنیم كيدزن وا دوعص یاهزور ها
 یکی ترم اس دالب زا یدلبب هیفر ناشیا هداتسرف دوخ زا شیب نالوسر سپ ۲

 چ دوم ۳ زاع هک وزنآ زا دندادن یاج اروا ما + دیب كرادت وا یارب ات ۳

 3 رک با كنو E ۹ دتنک دندید ار ارتبا اتحوی و بوثعب وا کا نوجو 0

o0ا 1 سایلا هکنانج درک ورف اراننیا هیراب تا شنا هک مرکب  



 ۱۹ ۱. اقول لا

 هک اریز × دیتسه حور ع مادکزا اش هک تیادین تنک ناشیدب نینادرک یور 01

 ةيرقب سپ دهد تاج ات هکلب دزاس الهارب دره ناجا نما نما ی راستا رتقب

 ادنوادخ یوم ےس هر نابل هد کبد 0۷

 ٩ ااا ار اوه  #9 7 REنک ارب دین یدک ۲

Se واں تھک ۵ e 

 تزکلبو وربوت انا دنک نفد اردوخ ناکدرم 0 تک یو یتیع ا
 ٩۱ لّوا نکیل نکعیم یوریپ ارت ادنوادخ تفکرکید یسکو + نک هظعوم ادخ

  ۳او هد کک ےک ات ا + جاغ عادوا اردوخ ٌهناخ لها ات هد تصخر

 دشابیغ ادخ تیکلم هام کراس شار هدرک ارد ندز ين ×

 مهد باب

 بج اغا هدوبرف نوب کج رفت د اتفه دنو اختر وا ا رادار

  ۲سپ  داتیرف تشاد نآ تیزع دوخ هکیعضومو یرهش رپ دوخ یور شیپ تفج

 تساوخ رد داصح بحاص زا سپ م هلمعو تسا رایسب داصح تنک ناشیدب

۰ e دیورب ؛ ٭ کناف نوریب دوخ داصح یارب اههلمع ات دیک 

  4دیرادمرب دوخ اب اهشنکو نادهشوتو هسیکو هو ناکرک نایمرد اههرب
  oمالس دینوک لوا دیوش لخاد هک ةناخره ردو ادیان مالس هار رد ار سکچهو

 ` دک زاد ناد د اا داب نا یه ھالا با اھ سپ

 یی

4 

 دیرونش دنراد هجا زاو داف تخفوت ناخ رد و + دوش حجار امش ا ۷

 ردو + دینکم لق هناخ هناخزا تسا دوخ ترجا قعسم رودزم هکاریز 5 ۸

 ناضی مو + دیرونج دنراذک اش شیپ هم زا دنتفریذپ ارایشو دیتفر هک یرهشره ۹

 مرد کیل × تسلا تش كيدرن انب ادخ ترکلم دیوک ناشیدبو دیهد افشار ا 1

 یتس + دیوکب تش نوریب رهشنا زا یاههچوکی دندرکن لوبق اراشو دیتفر هک یرهش
 تلک 5 دندب ارنیا نکیل ميناشفايم اشرب تسا هتسشن امرب اش رهش زا هکیکاخ

 تااحزازورنا رد مودس تلاح هک کیم ای ےہ کشا نشد کاو ۲

 سما ص



 ۱۰ اغوا لیحنا ۰

 ادص تبب یا وت رب یاو «نیزروخ یا وترب یاو *دوب دهاوخ رتلهسرهشنا ۳

 یندم هنیآره دشیم بم رهاظ نودبصو روص رد دشرهاظ اش رد هکینازجتمرکا اربز

 زور رد نودیصو روص تلاح نکیل  دندرکیم هبوت هتسشن رتسکا اخو سالپرد ۶
 ةتشارفا نامساب رس هک موحانرنک یا وتو دوب دهاوخرتناسا امش لاح زا ازج ۱۶۰

 دراش ربح اراش هکیسکو نیش ارم دونش اراش هکنآ ٭ دش یهاوخ نوکنرس مات 1

 داتفه نآ سپ ٭ دشاب هدرش ريح ارم ؛دنتبرف دراش ربح ارم هکرهو هدرش ربح ارم ۷
 ناشیدب +دننکیم ام تعاطا وت مس اپ مه اهوپد دنوادخ یا دنتنک هتشکرب یرخ ابرنن ۸

 یادش ااا قرب نوچ هک مدید ارناطیش نم تفک ٩

 ررض اشب یزیچو دیک لاباب ار نشد توق مانو اهبرتعو نارام هک مشخم
 دننکیم اش تعاطا حاورا هک دیکم یداث نی :ازا یو +دیناسر دهاوخن زکره ۲

 تلعاس تاه رد بتسا موقرس IS اش یاهمان هک دیخاب داش رتشیب ®

 2 ساپس ارت نیمزو ناسا كلام ردپ یا تنک هدون دجو ۳2 ی

 لب ینخاس فوشکم ناکدوکربو یتشاد ین نادنمدرخ و نایاناد زا ارروما نیا
 هدو هجوت دوخ نادرکاش یوس و + داتفا وت رظن روظنم نیه هکنوج ردب یا ۲

 ردپ زج تسیک مسپ هک سانشین سکچتهو تسا هدرپس نم ردپ ارزیچ هه تفک

 ردو +دزاس فوشکم وا یارب دهاوخم رسپ هکرهورسپ زاریغ تسیکر دپ هک هنو ۴

 یم اش هچنا هکینامشج لاحم اشوخ تنک هومرف تافنلا دوخ نادرکاشب تولخ
 دینیب یاش ها دنتساوخ ناهاشدابو ءایا اسب موکیم امشب بز ٭دننیب یی دینیب ۲
 .اهتغزا یکی هاکان و چ اض هاو د ۵

Eینادواج تا ثراو ۳ # داتسا یا تفک یوب ناخشا یور زا  

 باوج + یناوختت e تسا هدش هتشون هچ ةاروت رد تفک یوب * مدرک 9
 ماو یاناوت ماقو سنن م اغو لد م اب اردوخ یادخ دنوادخ هک هریک کاو

 نک باوج وڪڊ ر سفن لثم اردوخ ۂیاسهو ان تبع دوخ رکف ۸
 یسیعب دیان لداع اردوخ تساوخ نوچ وا نکیل * تسیز یهاوخ هک نکب نچ ٩

 ملثروا زا هک یدرم تفک یو باوج رد یسیع *تسیک نم یاهو تفک ۳

 دننخاس جور هدرک هنهرب ارواو داتفا نادزد یاهتسدب تفریم اعرا یوسپ

 وتو و سە



 ا ۱۱ اقول ليحنأ
 س حس

 ۹ لو نو دنا زا أ ینهاکاقافنا × دنتضرب هدراذکاو هدرم من ار ۱

 و دنآ كيدزن هدرک روبع انا زاری یوال یصخت نچ" + تفر رد تر راک زا ۲

 یو دزن دوب رفاسم هک یرماس یصخت نکیل * تفرب رکید راک زا هتسیرکن وا ۴

 نغور وا یاهخز رب هما شہ E شاد دیدب اروا نوچ هم ٤

 2 ر یارسناوراکب هدرکر اوس دوخ بکرم اواو ا اراک یار

 راد یارسب کا رد رانید ود دشیم هناور نوچ نادادماب درک وا تمدخو ٥

 تا یک جرخ نیا زا شپ هاو شاب هجوتم ارصختنا تنک ودبو داد
 هک صخخنا اب دوب هیاسه رفن هس نیزا كی م ادک وت رظنب سپ * مهد وتب تعجارم ٦

 وتو ورب تنگ ریو یمیع درک تجر وا رب هکنآ تنک + داتقا نادزد تسدب ۷
 تشاد مان ان را ۱ دنتفریم هکیماکنهو × نک نان زبن ۸

 یسیع یاهیاپ دزن EEA مان مرم یرهاوخ ارواو + تفریذپ دوخ ةناخع اروا ٩

 2د ر برطضم تمدن ی دایر ةهجم انرم اما.« دینتشیم اروا مالک هتسشن 6.

 اهتن هک دراذکآو ارم مرهاوخ هک تسین یاب ات ابا دنوادخما تنک نما كيدزن

 یا اترم یا تنک یو باوج رد یبیع × دیک یرای ارم ات امرفب اروا مک تسدخ ل

 تسمزال زیچ كي نکیل *یراد بارطضاو هشیدنا رایسب یاهزیچ رد وت تم 5

 ج دش دهارخن هتفرک وازا هک تسا هدزک رابتخا رب ج بیصن ن نا مرعو

 مهدزای باب

 یوب شنادرکاش زا یکی دش غراف نوچ درکیم اعد یضوم رد وا ۱ هکیماکنهو ۱

 * تخومایب اردوخ نادرکاش یبح هکنانچ امن ملعت اب ار ندرک اعد ادنوادخ تنک

 هداب سقم من 9 هک ام ردپ یا دت کا دیک اعد هاگره تک مراسدب

 نان +دوش ترک نک نیمز رد تسا 5 هکن انچ وت دارا ءدیایب وت کلم

 اردوخ رادضرف رهزبن ام هک ریز شخب ارام ناهانکو + ب اب زورب زور ارام فافک
 یک ناشیدیو هد یاهز ریوشنابار اسکلت ]اس رد ه

 کک یا دیرکب تما یو دزن بش تفصن و دشاب هتشاد یتسود هک اش زا تسیک

 م سم اس

 نش دراو نمربرفس زا نم ناتسود زا یکی هکنوچ × هد ضزرف نم نان صرف هس



  rاقول لحنا !۱

 تمز ارم دیوک باوج رد نوردنا زا وا سپ + مراذک وا شب E رادن یزیچو ¥

 ا تاون نر رد ماهور کاریز تم

 ۹ روب یتسود تاعب دنچ ره موکیم اب < مد وب ات ت تساخرب ۸

 نمو + داد دهاوخ ودب دراد تجاح E تنساخرب 39 ةه +

 هتفای دیهاوخ هک دیبلطب هدش دهاوخ هداد اشب هک دیک لوس موکیب اهب

 هکرهو دبای 8 2 ا دخ تدار دک زا ی هک دییوکب ۵

 اغ زا تسکو × دش دهاوخ هدرک زاب وا یارب دبوک هکرهو تفای دهاوخ دیلطب
 یاس یک اب ا فهد و دبا ینش هار نانو اوا نشرب نشود هک

 × دنک اطع ودب یبرنع دهاوخت شرم زت رکا ای × دشخ ودب یرام یهام ۲

 داد وب دون دال مابهب روحی یاهویپ.دنادیم دیتسه ریرش کتا ابا رک سپ ۴

 لاّوسوا زا هکر هب داد دهاوخ ارسدنلا حور اش ا و اره

 كنك دش نوری ويد نوچو درکیم نوریب دوب كک هک اریویدو بدک 8

 یرابب اراهوید هک دنتنک ناشیا زا یضعب نکیل + دندون بخت مدرمو دیدرک ایوک 0

 وازا با نا نانا یور زا نارکیدو :«دنکیم نوربب اهوید سیر لوبرلعب 1
 هک یتکلم ره تفک ناشیدب درک كرد اا تالاخ اه + دندون بلط ۷

 + درک مدهنم دوش مسقنم ا کیا ددرک هابت دوش مقنم دوخ فالخ رب

 اریز دناب رادیاپ هن چ وا تنطلس دوش ممقنم دوخ دضب رکا زبت ناطیش سب ۸

 اراهوید نم رکا سپ رب کیم نوری | راهوید لوبزاعب تناعا هب نم هک دیئوکیم 1

 زا « دننکیم ن نوری ار امآ 5 تطاسوب اش نا نرس من کیم ن نوری لوبزاعب تطاسوب

 اراهوید ادخ ت تشکنا هب هاکر کره نکیل ¥ دوب ی اد اشيا ةه ج

 روآ روز درم هکیتقو * تسا هنآ اشرب ناڳان ادخ توکلم هتیاره مکیم نوري ۷

fیصفش نوچ اما 2 ظوفح وا لاوما دراد هاکن اردوخ اش حالس  

 زا تشادیم داتعا نادب هک اروا هسا هه هتنای هبلغ وارب دیا واررا تو وا روت

 تنسا نم بالخ رب تسیننم اب اگه کا شب کیم مبسقت اروا لاوم او هریک )۳

 0 اا زا دیلپ حور نوچ تک ارب رب دکیف عج اک 5

 هک دوخ هناخم دیوکیم تفاین نوجو دکي تک شهرک نا شاخ خب یب یاهناکم



 ۱۳ ۱۱ اقول لیجنا

roی هتساراو نش هدرک بوراج ارنا دیا نوچ سپ + مدرکیمرب منمآ نوری ناز |  

 انآ رد نش لخاد هتشادرب دوخزا رتریرش رکید حور تفهو دوریم هاگنا × 8

 ارنانخس نيأ وا نوچ + دوشیم رتدب شلتاوا ز زا صخنتا رخاو و ::هدزکیم کاش 0

 کچ اک یر یا لاشه نکا زر برایم نارا یو یک
 ارادخ مالک هکیننا لاح اشوخ هکلب تفکوا نکیل + یدیکم هکیئااتسپو درک

 ن د درد او ۱ رب مدرم کیماکنهو نم کلا ارناو نری ۳۹

 اطع ناشیدب تو نکنم ی یی هک دیر ةقرف نیا هک درک زاغآ ننک

 دنش بیا یونین لها یارب سنوي هکنانج اریز *ٌیبن سنوی تیاز زج دش دهاوتن ۰

 اب یرواد زور رد بونج کلم + دوب دهاوخ هقرفنیا یارب زبن ناسنارسپ نیه ٣۱

 ات دما نیبز یاصقا زا هکاریز درک دماوخ مکس ناشیا رب هتساخرب هقرفنیا مدرم

 یونبن مدرم *تسا نابلس زا رتکرزب یک اجا رد کلنیاو دونشب ارنایپلس تکح ۲
 ةظعوب کاریز درک دنهاوخ مد و ناثیا رب هتساخرب هقبط نیا اب یرواد زور رد

 ںک جهو ٭تسا سنوپ زا رتکرزب یک ایا رد تانیاو دندرک هبوت سنوي ج
eکره ان نادغارچ رب هکلب دراذکب ةنایپ ريز ای یناهپ رد ارنا ات  

ê ۶طس وت مثچ هکیمادام سپ تسا مثچ ندب غارچ د كنب  

 هو ناکاو یک نوار ی و

Tolدشاب تساظ تسا وت رد هک یرون ادابم شاب رذح اب سپ ٭ دوب  × 
 نخور اهم دشاب اشاد تط وب (کفاب نشور وت مج ی هاکره نیربانب ۷۱

 هکیماکنهو ۲ دهدیم یانشور ارت دوخ شیاتب غارج هکیتقو لث للا

 دروخم تشاچ وا ناخرد هک تساوخ نعو وا زا نایسی مزا یکی تنکیم نم
 نوش | r ی

I 36 ضد هقدص دیراد ا راک ۵  

 زا كي هد ۳# نایسیرف یا اش رب یاو +× تشک دهاوخ رهاط اش یارب زیچ هه ۹۹

 دانیم زواجت ادخ تبعو یسرداد زاو دیهدیم اریزبس مق رهو بادسو عانعن
8( 



 ۱۳ اقل لیتا 4

 ردا هک نایلیزفیاایش رب یاو مچ دیکن كرت زی EGR کوس >¢

 ناشر و تر اشرب یاو + دیرادیم تسود دوو د گی ساک ۹1

 جاش اراب ۳ ی یا ak 3 ءاتف ۳ 1 10

 دوخو دیهنیم مدرم رب ارنارک یاهراب هک اریز ءاغف یازین اشرب یاو تفک ٭ یکیم ٦

 ۱۳۳1 1۱ 0© عو یاو یار دکین ارد رخ ینیکنا کلی اهراب ناب ۷

 دهدیم تداہش دوخ ناردپ یاهراکب سپ دک ارت اشیا ماش نارد .دیکبم ۸

 ««دیزاسیم ارناشیا یاهربق او دنتنک ارناشیا اهنا ایز دیتسه یفار انا زاو
 متبرفیم نالوسرو ا نشا یوسب هک تسا هدومرف زین ادخ تجاوزا زا ۹4

 نوخ مافتنا ات × درک دنهاوخ انج یضعب ربو تشک دنهاوخ ارناشیا زا یضعبو ۰,

 نوخ ات لییاه نوخ زا « دوش هتفرک هتبطنیزا دش هنخمر لاع یانب زا هک ءاینا عیج

 ِ اوخ زاب هقرفنیزا هک عوکیم اشب لب یہ ءدش هنشک لکیهو خم نایمرد هک ا کز

 دوخ هک دیاهتشاد رب ارتفرعم دیلک اریز ءاهقف یا اشرب یاو *دش دهاوخ ۲

ofناشیدب ارن : اس نیا وا نوچو 5۳ حس عام مان کدنوشلخادو دیوشین لخاد  

 ا اات بلاطم ردو دننخو و وک فتو اب یاعلی ابن تنکلم

eچ دن وشب یا [ دم هتفرکو ا نابززا ةيکن ان دندوبیم وآ نیاید و ب دندرکم  

 مدزاود باب

Er ۱لاعاب اررکید کلی هکبعونب ددد عج ىلج زا نارازه هکیتقو نايم  

 هک نایسی ف ةيامریخ زا هکنا لو «درک عورش نتنک ن خب دوخ نادرکاشب دندرکیم

 یروتسم هنو دوشن راکشآ هک تسینهتنهن یزیچ ارز + دیک طابتحا تو گایر

 3 س ا رد دبا نک یز E + ددرکن مواعم هک

 اسود یا یکیل × دوش ادن امماب تشپ رب دنا هتفک شرک رد هناختولخ رد هجناو ۶

 ا ارت دننکب نیا زا رتشیب دنرادن تردق هک مج نالتاق زا ميوکیم امشب نم

 تردق ن OPEN زا دیسرت دیاب هک زا هک مهدیم ن اتت اجب کلب و

 نلف یدب كجك ما اواو خبل ر دنکنرب منهج هک دراد 2

4 4 



 ilo ۱۲ اقول لبنا

 یاهبوم کلب * دوشیفن شومارف ادخ دزن اهنا زا یکی هکنا لاسو دوشیف هخورف
 × دیتسه رتهب كشخک نادنچ زا هکاریز دیکم مب سپ تسا ںش هدرش هه اش رس

 ادخ ناکتشرف شپ زبن ناسنارسپ دکر ارقا نب مدرم دزن هکره موکیم امشب نکیل
 ادخ ناکتشرف دزن دنکراکنا مدرم شپ ارم هکره اما × درک دهاوخ رارقا اروا

 دوش هی ما دیوک او واک ر کھ × دش دهاوخ هدرک راکنا

 سیا رد اراش نوچو + دش دهاوخخ نیزرمآ دیوک رنک سدنلا حورب کره اما
 ای دیروآ تج عون هچ و هنوکچ هک دیکما هی دنا قد رف ناکا اوید و ماکح دزنبو

 اراش سدقلا حور تعاسناه رد هکاربز + دیئوکب هچ

 ار ردپ ثرا ات امرفب ارم ردآرب دانو ی تنک یوب توا ز زا یصختو دكا

 × تسا هداد رارق مینم ای رواد اشرب ارم هک درم یا تنک یوب *دنک سقت نم اب

 دوش دایز یک لاوما هجرکا ایز دیزيهرپب عمط زا راهنز تنک ناشیدب سپ
 ا دنیا لطف تک هکر ر ناتا یارب کک یوو کو

 ریز مک هچ تن نیشیدنا دوخ اب سپ × دشا ادپ رفاو لوصحم کاما زا

 اردوخ یاهرابنا مکیم نینچ تنک سپ تب رابنا اردوخ لوصح هکیئاج

 مهاوخ عج اردوخ لاوماو لصاح یان ناردو مکیم انب رتکرزب هدرک بارخ

 و ایا چ کما اردوخ سننو وک

 ابو ادخ +زادربب یداشو برشو لکآ هبو مارایب لاحما یراد لاس نیدنچ

 د ها هاکنا تفرک دنهاوخ وت زا ارت ناج بش نیه رد یک یا ےک

 کاربو دکن خذ دوخ یارب هکینکره تسا نیچه + دوب دهاوخ هک نازا
 هک ميوکیم اشب ةهغلأ زا تنک دوخ نادرکاشب سپ * دشابن دنملود !دخ |

 ناج × دیش وېب هچ هک ندب یارب هنو دیروخم هچ هک دوخ ناج ةهجب ديكم هشیدنأ [

 تعارز هن هک دیک هظحالم ارناغالک +تسارتپب كاشوپ زا ندبو كاروخ زا آ
 .دنچ اش ایا دنارورپ یم اراهنا ادخو دنراد یرابنا هنو یجک هنو داصح هنو دننکیم

 دوخ تماف رب یعارذ دناوتب رکفب هک اش زا تسیکو ٭ دیتسین رتهب ناغرم زا هبترم |
 ٭ دیشی دنایم یفبام یارب ارج دیرادن !ربراک نیرتکجوک یئاناوت هاکره سپ × دیازغا [

(8*) 



 ۱۲ اقول لیا ۱2

 × دوب تیشوپ اهنیا زا یکی لئم شلالج ۂم اب نابلس هک موکیم امشب اما دنسیر
 هرف تکفا روت رک اک رف ر اسما ایج کر زوما هک ار نیا دونی اک رھا شب ۸

 2 90 52 سی انامهتتسم یا ارایش رعشیپ ردق هچ دناهشوبیم ننئچ ٩

 نبا ةه ناهج یاهتما هکآریز ې دیوشم برطضمو دیماشایب هچ ای دیروخم هچنهک ۰

 هکلب + دیراد جاینحا اهزیچ نیاب LE اش ردپ ا دنبلطیم اراهزیچ 1

 ا دش دهاوخ هدوزفا اش یارب اهزبچ نی | عیچ هک دیک بلط ارادخ تیکلم

 اطع انشب ارترکلم هک تسا اش ردپ مضرم هکاریز تج رک ةلک یا دیشابم ناسرت ۲۳

 دوشن هنک هک دیزاسب اههسکو دهد هقدصو دیشورفب دی دیرادت هم دی امرف

 و در اهدای تایپ لب دز دزد هک نما رد دوشن فلت هک ار نیفکو ۳

 یاغارچ هتسب اردوخ یاجرک *دشابم انا رد زین اش لد تسا اش ةنازخ هکیئاج ٥
 دنشکیم ] اردوخ اقا راظتا هک دیشاب یناسک دننام اشو + دیرادب هتخورفا | اردوخ 7

 یارب كنردیب دیوکب ارد و دیا تقو ره ات دیک تسجارم یورع زا تقو هچ هک
 دباب راد زن اشیا دیآ نوچ نانیا یاقا هک نامالغ نآ لاعانوخ +دنکز اب وا ۷

E GEREارناشیا نسا ۱۳  

 دب ای نع ارناشیاو دیایب بش زا مبس ای مود ساپ رد رکاو + درک دهارخ تمدخ ۸

 دزد هک تسنادیم هناخ بخاص رکآ هک دینادب اریا اما + نامالغ نا لا اشوخ +
 20 6 کند بقا سانا 5ا کین و دایی رای دا تعاس هچرد 4۰

 یوب سرطپ +: دیابم ناسنا رسپ دیربیف ناک هکیتعاسرد اربز دیشاب دمتسم زبن 4
 سہ تشک دنوادخ ٭ هه ةھج اب یدز ام یارب ارات نا ابا دنوادخ قفل هتک ۲

 اتدنشاب هتشاک دوخ ماذخ اعرب اربو وا یالوم هک انادو نیمارظان نآ تسک
 دیا نوچ شیاقآ هک مالقنا لاانوخ + دک مسن ناشیاب شتقو رد ارهقوذآ 4۳

 درخ كلام 4 ات اروا 2 اب هنیاره ۳" لوغشم راک نینچرد اروا +
teداجایم لوطب ماقآ ن دما دیوک درخ رطاخ رد ناتا رک نکی ٭ تشاک دهاوخ  

 2 بارد + نک تر ندیراسکیمو نصر نرو ف نازیکو نامالغ  نزو

 ایت وا کیتاسردو دشاب وا رظتم هک یزور رد دیآ مالفنا یالوم

 ول یی 2۱ کهاز چد یارک سرا طی ی اونو هدرک هاب 8۷



 NY ۱۳ افول لجن

e:دروخ دهاوخ رایسب هنایزات دیان لیعوا دارا هب ات تخاسن:ابیم۱  × 

 هکیسک رهبو دروخ دهاوخ ی ةنايزات دک برض هتسیاش یاهراک هتسناد ان هکنا اما ۸

 وازا دنهنرتشی تناما هکر ه درنو درک رندایز هبلاطم یو زا دوش هدایز اطع

 هچ سپ مزورفا نیمز رد شنا ات مدما نم + درک دنهاوخ رتدایز تساوخزاب 4٩

 یشرد رایسب هچو مایب ۾ EN اما + تسا هتفرکرد نابارکا مرتب

 نبمز رب یتمالس ات م انمآ نم کتیا کر یار ی اد ۰

e Nهسزا ود دنشاب هناخ و  

 رتخدو رتخد زا ردأمو ردپ زا رسبو رسپ زا ردپ «دش دنهاوخ ادج ود زا هسو ۲

 هکنا + دون دنهاوخ تقرافم وسراخ زا سورعو سورع زا وسراخو ردامزا 4

 نیکی زیارت کی برم زا کھا  کیباکنه تنک ت عاج نابز اب

 اک نکن دزویم یبونج داب هک دیدید نوچ و +دوشیم نینچو 00 ٩

 دیهد زی ارتایاو نبمز تروص دیناوتیم ناراکایر یا *دوشیمو دش دهاوخ ه"

 هس کح فاصنا هب دوخ زا ارچو +دیسانشین ارنامز نبا هنوکچ سپ ها

 ارت ادابم مرب وا زار هک رد یسدار رد یوریم کاح دزن دوخ عدم اب هکیماکنهو ه/

 ارت × دکفا م نادنزب ارت عاهرسو اد ا اوم ار ا دشکب یضاق دزن 0

 + دما یهاوخن نوریب رکره اجنا زا ین ادا اررخا سلف ات موکیم

 مدزیس باب

 اب ارناشیا نوخ سطالپپ هک دنداد ربخ یناییلجزا اروا تمآ یضعب تقونآ رد
 هکر دی ناک نک ناسا باوج رد یسیع × دوب ها ناشیا یاهینابرق |

 ب دندید تامحز نینچ هک رنیا زا لیلج کس ریاس زا دندوب رتراکهانک نایلیلج نیا

 نآ اب *دش دبهاوخ كاله نینچه اش که دیکن هبوت رکا موکیم اب هکلب ی 7
 هک دیربیم ناک درک ك اله ارناشیا هداتفا ناشیا رب ماوس رد جرب هک یرفن نجه

 رکا ا ارایش هکلب اشاح × دن وب رتراکاطخ میلشروا نکاس نامدرم عیج زا ۱

 یصش هک روا ال نیا سپ *دن دیهاوخ كاله نینچحه اش که دینکن هبوت `

 یزد دیک نازا يات نوج قدم سرخ .دوخ ناسا رد رد



 ۱۳ اقول لینا 1۸

 ر چارا هک ایم ت تسا لاش هماکلنیا یتنک ن اخابب سپ + تفاین ۷

 یا تفک یو باوجرد دزاس لطاب زبن | ارنبمز ارچ ربب آمانو ملطب هویم ۸

 و یارک یخ وک ا یھ + مزیرب دوک نک ار شدرک ات ہد تلیم ارت 1 م لاسا انآ ۹

 ینز كنياو دب دادنیم ملعت ناک زا کی رد تبسزورو رب رازا دعب

 تشار تسناوتیف ادبا لش یهو تشادیم تعض حور لاس نم تدم هک

 فعض زا نز یا تفک تناوخ ریو دید اروا یسبع نوچ *دوب اشا رد دتسیاب ۳

 0 فشار فتعاتت رد هک دراذک یو رب اردوخ یاه تسدو × وش صالخ دوخ ۳

 22 رد 1 هک 5ر بلنضخ هسیک یر هاکناا هدر دف اراضحب ۵
 رد دینکب راک دیاب هک تش ا روز شخاتننک هدو هجوت مدرب سپ داد افش

 ایا راکایر یا تنک وا باوج رد دنوادخ + تبس زور رد هن دییای افش هما ۵

 ات دربیق نوریب هدرک زاب روخازا اردوخ غا اب واک تبس زور رد اشزا یکیره

 لاس نجه تدم اروا ناطیشو تسا مهاربارتخد هک ینز نیاو *دنک, 8

 نیا نوچو دون اهر دنب نیا زا تبس زور رد اروا تسیابین دوب هتسب لاحم ات ۷

 تاهراک هه د دندخ داش هورک نا عیجو دیک له از هرانلاخحم ةه تنکی

 ناو دنا ارزیچ هچ ادخ توکلم تفک سپ + تنکیم رداص یو زا هک كرزب ۸

 ٹشاک دوخ غاب ابرد ج هک دنام اریلدرخ ةناد » مان هیبشت یش ما ادکی 1

 e كما اوه ناغرم هکیدع دیدزک كرزب تخردو دیور

 رد ا ٩ دنا ار هیامریخ + مروآ ل ۱۳, عمر دخ شکم یاب تفکر اب

U ia WI LEهتنک تاهد و اهرهش ردو . 

 ک ایا دنوادخما تنک یوب یصخش هک چ درکیم رفس ملشروا یوسبو دادیم ملعت ۳

 لخاد تام ا وا ات دیک دهج و دج ب تنک ناشیاب وا هدنباي تاحجن هک دنتسه ۲:

 ¥ تسناوت دیه و درک دنهاوخ لوخد باط یرایسب موکیم ایشب : کاریز كناوخ

۱ oار رد و اتش ددنب اردو دز ر رد اک اک داران  

 باوج رد اکو a کما اش ناو | دخ ادنوادخ دینوکو دیک زاغا نادیبوک

 در ا رشت را د × دیتسه اک ز ا کک مسانشیمپ ارا راش تقک دهاوخ 1

 تنک دهاوخ زاب چ یداد ملعت ام یاھج ک ردو هد مدروخ وت روضح ۷



 13 ۱4 اقول لیجنا

 × دیوش رود نم زا ناراکدب ده یا دیته اجزا مسانشیف ارامش هک موکیم امشب
 عیجو بوفعی و یعاو مهاربا نوچ دوب دهاوخ نادند راشفو هبزک اجنا رد ۸

 برغمو قرشم زاو +دییاب تککفا نوریب اردوخو دینیب ادخ توکلم رد ارءاینا ٩
 هک دنتسه نیرخآ کكنياو +× تسشن دنهاوخ ادخ توکلم رد جن رم ناشر

 رثن دنچ زور ناهرد +دوب دنهاوخ نیرخآ هک نیلٌواو دوب و نبلّوا 1

 ارت دهاوخج سیدوریه هکاریز ورب اجلا زاو وش رود دنتفک یوب نما نایسیرف زا

 اراهوید ادرفو زورما كنيا دئوک هابور نابو دیورب تنک ارناشیا  ٭دناسر لتقب ۲

 نکیل *دش مهاوخ لماک مس زور ردو تج یم تح ارناضیرمو کیم نوریب ۲

 ملشروا زا نوریب بن تسلاحم هکاریز مور هار ادرف سپو ادرفو زورما دیابیم
 دوخ نېلسرم ٌدننک راسکنسو ءایینا لتاق هک میلشروا یا ملشروا یا *دوش هتنک ۲+

 ریز ارشیوخ یاهجوج غرم کاک مک عج ارت لافطا مت تساوخ ترک دچ یسه

Toدات یا ذکر بارخم اش کارب اش ةناخ ككنیا ار رک ی  

 مانب هک و ا تسکرابم دوکه کد یا یتقو ات دید دیهاوخن رکید ارم هک موکیم اشبو
 × دیایم دنو ادخ

 مهدراهبچ باب

 ندروخ اذغ یارب نایسیرف اتو زا وی نا تصور اف 2 مارو

 * دوب وا شپپ یتستسم یصخت كنياو +دندوبیم وا بقارم ناشیاو دما رد

 تبس زور رد ابا تفک هدرک باطخ ارنایسیرفو ءاهتف نش تفتلم یسیع هاکتا

 اجدد ادات رک از یک اا تک ا ا هاله یک هاو

 رد تبس زور شواک اب ۷0 هک اش زا تسکک تشک هدروآ یور ناشیابو + درک
 زجاع یو باوج زا روما نیا رد سپ × درواین تور انا اروفو دتفا هاج ٩

 ار سلم ردص هنوکچ هک دومرف هظحالم نوج دز یلتم نانابهم یاربو *دندنام ۷

۸ 
۹ 

 6 جا ت

90 

 ردض رد تا یسورعب 1 نرو × تنفک ناشیاب سپ درگز ایتخا

 یور تلات اب وتو نب یاج 0 ۶ زی دی دوب ارا 9و رواو

 هکیتقو ان نیشنبنیثاب رد هتفر یثاب یکن امهم نوچ هکلب × دا یهاوخ لاعن تنصب ۰



 ۱7 اقول لیعنا ۳۳

 قابز ارک ات داتسرف دوخ كالماهب اروا یو نشانه کارد رخ

 دکر یس دندروخم ناکوخ هک یبونرخ زا اردوخ مکش هک تش دادیم وزراو " + دنک ۲

 نان مردپ تر قجو دز ارد اه تفک نمآ دون رخ + دادین یزیچ اروا بیات ۷

 ودبو موربم دوخ ردپ دزن هتساخرب * موشیم كاله یسرکزا نمو دنراد ناوآرف ۸
e ۱هک تسين نآ ةتسياش رکیدو × ماهدرک ه و اک رب ٩ 

 50 تعاسرد ٭رکب دوخ نارودزم زا یکی : نوچ ارم موش نناوخ وت رسپ ۲۰

 دوغ مجرت كيد. اروا شردپ هک دونیزود زونه اما دش هجوت دو وب یوسب

rر کا ےک ریو ارسپ دوا نینک ا د اروا نما ع ناود ناودو  

 ٭ موش كناوخ وت رسپ ا نیزا دعبو ماهدرک هاک وت روو نایاب

 یرتشکنأو دیناشوپ ودب هدروآ ز اخز ةماج تفک دوخ نامالغب ردپ نکیل ۲۳

 مرز ات دیک څذ هدروآ اربراورپ ةلاسرکو + شیاهیابرب نیلعنو دیک شتسدرب ۳
 دش تفای دوب دش مو دیدرک ن نز دوب کرم یا ا یا کر اوت + ئام یداشو ۲

 كيدزن نما نوچ دوب هعرزمرد وا كرزب رسپ اما *دندون عورش ندلرک یداشب سپ ۵

 دیسرپ نیبلط اردوخ نارکونزا یی سپ ٭ دینش ارصقرو زاس یادص دیسر هناخم ۳

 هدرک ځذ اریراورپ ةلاسوک تردیو نا تردارب درک ضرع + تسیچ نیا ۷
 ان دیارد هنام تساوخن هدومن شخ وا یلو + تفای زاب زاب می اروا کاریز تسا ۸

 اهلا كنا تفك دوخ ردي باوجرد وا اما × دون سام واب نمآ ن نورب شردپ ۲

 نج ةلاغزب زکرهو كیزرون زواجت وت محرا زکرهو ما هدزک وت تمدخ نم هک تسا

 ارت تلود وی نکیل ٭ مک یداش درخ ناتسود اب ات یدادن ۲,

 تنکیو وا د یدرک کمد! اریراورپ لاسوک وا یارب تسا هدرک فلت اههشحاف اب ۲4

 تسیابیم یلو تست لام تس | نم نازا هاو یتسه نم اب هشيهوت دنزرف یا ۳

 دوب نش کو تشک تنز دوب هدرم وت ردارب نیا هک ریز دش رورسمو درک ینامداش

 + دیدرک تفای

 مدزناش باب

 یو دزن وا زا هک دوب یرظان اردنلود یصخش تفکز ین دوخ نادرکاشبو ١
 دز یکتا ریو هد وغا ن نرم هرکس هد اروا لاوما ک.دندرب تیاکش ۳



 ۱۳ ۱۱ اقرل لبحفا

 Ei کم اریز نب زاب اردوخ تراظن باسح ه مالینش وت ةرابرد هک تسیچ

 ار تراظن مالوم اریز مک هچ تنک دوخ اب رظان ٭ یک تراظن نیا زا دعب

 2 ۳ تسناد + مراد راعزین ییادکزاو مرا دن ندک نیمز تقاط دریکیم 1

 نارکهب را که سپ *دنریذپب دوخ ناخ ا نو لوزعم تراظن زا

 رح اا لطر دص تفک +دراد بلط دنچ وتزا ماقا تفک یکیب تیلط اردوخ

 تفک اریرکید زاب * سیونب یدوزب لطر هاجنب هتسدنو ریکب اردوخ ةهایس تاک
AEE Eداتشه وو  

 یانبا ریز درکر اک هنالفاع اربز تنک نیرفا ارنیاخ رظان شیاقآ سپ + سیونب

 ناتسود موکیم اراش نمو +دنتسه رتلقاع رون یانبا زا شیوخ ُهنبطرد ناهجنا

 ینادواج یاههمیخم ارامش دیدرک یناف نوچ ات دیک ادپپ دوخ یارب یناصنا یبیلاسزا
 نياخ لیلقرد کتاو 9 نشا e دشاب نیما كدنارد کتا * دنریذہب ۰

 ER تیدات نیما یناصنا یب لامرد هاکر هاکرهو + دشاب نیاخ م ریکرد 7 ۱

 لام کک دیو کن ت تاد یرکید لامرد رکاو + درابسب :اشب | ار یثبقح لام ۱۳

 یی زا اب اریز دک تمدخ اراقا ود دناوتبن مداخ چیه دهد اب اراش صاخ ۲

 ادخ دراشیم ریقح اربرکیدو ددنوپپم یکی اب ای تبحم یرکید ابو دنکیم ترثن

 هه دندوب تسود رز هک ینایسیرفو بدئان تمدخ دیناوتیف ارانوماءو ٤
 شل دوخ هک دیتسه اش تنک ناشیاب ٭ دندون ءازهتسا اروا نینش ارناتسنیا ۵

 را ر ها هک ریز تاش یاھلڈ فراع ال کی دیاته لداع مدرم

 تقو نازاو دوب یبج هب ات ءاییناو ةاروت *تسا هورکم ادخ دزن تسبوغرم 7

 نکیل ٭دد 7 ۷

 دو رک دادا زا همت لب کھا رااهوشت باز و ناھ کے

N. ۱۸اریدرم كلن زا کره دوب ناز دک. حاکن اریرکیدو دهد قالطا  

 ناتکو ناوغرا هک دوب دنمتلود یصخت +دشاب هدرک انز دروارد شیوخ جاکنب 3

- 

 < سل و

 مو رج

 رزاهلیا دوب حورقم یربثفو eats لالج اب یثابعرد هزور رهو دیشوبپم ۰

 ناوخ زا هک یناهراپ زا کت شادی وزراو × دنتشاذک یم وا هگردرب اروا هک مان ۳

 وا یاهخزرب نابز نا زین کاک دی اردوخ تخريم دنمتلود نا



  Irاقول لینا ۱۷

 دنملود ناو دندرب مهاربا شوغاب اروا ناکتشرفو درب ربتف نآ یراب ٭ دندبلابیم ۲
 اردوخ هدونک تاوما ماعرد بدو ناینچ سپ +دندرک لفد الو او دره زن ۶

 دنلب زاواب هاکنا +دید ششوغآرد اررت اعلبیاو رود زا ارههارب او تفای پاذعرد 4

 اردوخ تشکنارس اپرا اررزاعلیاو امرف مت مر نمرب يهاربا نم ردپ یا تنک

Toدنزرف یا ت تفک مههاربا چ مذعم ران نیرد اریز دزاس کلنخ ارم نابز هنخاسرت باب  

 رّزاعلبا نینچهو یتفای اردوخ یوکین یاهزیچ یناکدنز مایارد وت : هکر وا وا را

 نایمرد نیرب هوالعو ٭ باذعرد وتو تسا لند رگ اما یا از دب یاهزیچ ۲7

 دنکر وبع اش دزتب اجیا زا دنهاوضم هکینانآ هچنانچ ت تسا یییظع ةطرو اشو اب
 و طرح اینا ناکدننیفن هنو دنناوتیف ۷

 دزاسن هاک۱ ارناشبا ان.تسا ردارب خب ارم هکاریز + یتیرفب مردپ ةناتم اروا هک ۸
 ارءایبناو یوم تفک اریو مهاربا +دنیایب باذع ناکم نیاب زین ناشیا ادابم ٩

 ناکدرم زا یک رک نکیل هاربا ام ردب یا هن تنک ٭ دنونشب ارناشیا نضح دنراد ۲,

 رکا دنونشن ارءیناو یسوم هاکرم تفک ارب و درک دنهاوخ هبون دور ناشیا دزن ۱

 + تفریذپ دنهاوخن تیاده دزیخرب زین ناکدرم زا یک

 مدنه باب

 هکینکنارب یاو نکیل اهشزفل عوقو زا ت تسا دبال تنک اردوخ نادرکاشو ۱

 ردو دوش ع وا شندرکرب یایسا ك E اروا دوش ایا ثعاب

 رکاو دیک زارتحا دهد شزفل ارناکدوک نیا زا یکی هکنیاززا دوش تکفا ایرد

 یزوررد ءاگرهو ٭ شخ ار وا دک هبوت رک او نک هیبنت اروا دزرو اطخ وتب تردارب

 اروا مکیم هبوت دیوک و تب هتنکر هنکرب هبرم تنه یزور ردو دک هاك وتب ترک تنه

 رک تنک دنوادخ بیک دایز ارام ناکا دنتفک دنوادخ 3 ل

 ابرد رد نش تک هک دیتفکیم غارفا تخرد نياب دیتشادیم یلدرخ ةناد ردقب ناما

 ینابش اب اب نیدرک م سال اراک اما + درکیم اش تعاطا دوش نناشن ۷

 ودب ایا هکلب # نیشنبو ای یدوزب دیوک یوب دز اوز ا هکیتقوو دوش لوغشم ۸

 مرو ات نک تمدخ ارم هتسب اردوخ رکو مروخم ماش ات نک تسرد یزیچ دیوکیت

 مح سه سم

 ےل 9و



 o ۱۷ اقول لینا

e ۹یاهکع هکنازا دیک یه تنم مالغ ن  

 لع دیا لشرومأم هکیزیچرهب + نوچ زین امش نينچه چ مر ادت ن ناک دروا اجب ارو

 مدروآ اجب دوب بجاو ابر هچنآ هکاریز متسه تعفنم یب نامالغ هک دیئوک ۲

 نوجو * تفريم نو نا ناز درک میلشروآ یوسبرنس هکیماکنهو ۳

 + هداتسیا رود زاو دندما وا لابتتسا هب صربا صخش هد ءاکان دشیم لااد 4 یر

 تفک هدرکرظن نانیاب وا + امرف مسرت امرب دنوادخ سبع یا دننفک دنلب ز اواب ۳

 از کیو + دنتشکر هاط دنتفربم نوچ ناشی «دیئانب نهاکب اردوخو دیورب

 و ۷ درکیم دی ارادخ دناب یادصب تک اا هاب افش فید نوچ 7

 نش تفتلم یسیع + دوب نسماس لازا واو درک کش اریو هداتفارد یورب وا مدق ۷

 کد بکا »۷« دندش اک هن نآ سپ دندشن رهاط رفن هد ابا تنک ۸

 ا سایه یژپ هام اک دی وب بز ییا رز یک دنک تیک ها کرہ ٩

 دیایم یک ادخ توکلم هک دندیسرب وازا نایسبرف نوچو × تسا هداد تاج ۲.
 هک تک اھو همدم کا اب اتم تاک کشک اش باور ۳۱

 نادزکاشبو * تسا اش نابمرد ادخ توکلم كنيا ارز تساج نالف ای نالفرد ۳

 ۱۳۳ نام ئا ورا کر ورک تنها دیا ڑیکر وزا هک دیابم یاب کک هفحت

 دیورم تساج نالف | نا الفرد کانیا تفک دنهاوخ امشبو یه ۳۳

 بن اج ات عش عنال ناساریز بناج CE نوچ اریز +× دینکم نآ بقاعتو 4
 + درب دهاوخ نیه دوخ مویرد ن اتا رسپ دوشیم ناشخرد ناھ قو کد

 هکنانچو + دوش دورطم هقرفنبا زاو دنیب رایسب تاجر وا هک تسمزال لّوا نکیل 3

 دندروخ هک EEG SIO مد ناو

DDنافوط دش یتنک لخاد ج9 تو هک یزور ات دنتفرکیم رهوشو نزو  

 یدو ارز هک کو کک لر هک نانیشهو +تخاس كاله ارهه تما ۸

 3 نوچ هک یزور ات * دندوبیم رک تراعو تعا دز» نو

 رب e ارههو دیراب ا اک شا دما نوریب مودس زا ۰

 تشبرب هکره زور نارد و ناسنا رج کیزوررد دوب دهاوخ لاونم ۱

 دناب ارصرد کینکو درادرب ارامآ ان دکن لوزن هناخرد وا بابساو دشاب ماب



 ۱۸ اقول ل ۱۳۹

 دناهرب اردوخ ناج دهاوخ هکره ديرو 1۳ ۳ نز * هدرکنرب نیمه ٣

 اب هیت اره یک ها را دک كاله ارتا هکرهو درک د هاوخ كاله ارنا ا چ

aهدراذک او یرکیدو هتشادرب یکی دوب وب دنهاوخ تخت كيربرفن ود يش نآرد م  

 و یرکیدو ا کچ اح گلبرد هک نز ودو بدم دهاوخ ۵

 هکیاجرهرد تنک e بارجرد *دش دهاوخ هدراذک ۷

 × دش دنهاوخ عج ناسکرک اجنارد ها شال

 مه دج پاپ

 دی یهاکو درک اعد هشيه دیابیم هکنیارد دروآ لس زین ناشیا یاربو 1
 تام ناسنادابیاب هنو ادخزآ سرت ن هک دوب یرواد يرپشرد هک تفک لیپ

 اتو رک میشد زا ارم داد تنکیم نتا ف شیپ هک دوب یزءهویب رهشناه ردو

 زاو میرتیفن ادخ زا دنچره تنک دوخ اب ن 1 زا دعب تکلو دون ءانتعا یوب ون
 ممم 4

 ا مریم وا دادب مد تجز ارم نز هری نيا نوج نکل ها ده

 هچ فاصنایب رواد نیا هک دیونشب تفک دنوادخ چ دروآ ځا رم هما هتسویپ

 ۱9 درک ادرج ناکدیکرپ)دخ ایاو چدیرکیم

 داد یدوزب هک موکیم ا + دنا د ضخ ريد ناشیا ئاز هكا درک دهاوخن

 دهاوخ نیمزرب ارنایا ایا دیا ناسنا رسپ نوچ نکیل درک دهاوخ ارناشیا سر
 دندوب لداع هک دنتشادیم داتعا دوخرب هک یضعب یارب دروا ریشم ناو * تفای

 دنتفر لکیهب رکجاب یزکیدو یسیرف یکیرفن ود هک *دندرشیم ریتح ارنارکیدو ۱
 ارت ایادخ هک درک اعد دوخ اب روط نیدب هداتسیا یسیرف ا + دک تدابع ات ۱۱

 هر کجاب ن نیا لثم هنو متسین راکانزو م اظو صیرح مدرم ریاس لثم هک مکیم رکش

 + مدیم كيەد کیم ادیب هم زاو م اد ور ترمیم تشاور

 هدز ۲ 0 ا نایوس اردوخ ناشچ تساوخن هداتسیا رود

 نش هدرک لداع نمیتنیا هک موکیم اشب × امرف مر راکماک ٍن مر اباد تفک 6

 نک رهو ددرک تسپ دزارفارب اردوخ هک ره اریز رکید نا فال ټغر دوخ هناي

oحح هه سل  

 مو



 1۷ ۱۸ اول لیجنا

 دندروآ یو درنز ارلانطا سپ ٭دبای یزارفارس دزاس ننورف ارنتشیوخ ٥
 لو + دنداد بین ارناشیا دندید نوچ نشنادرکاخ اما دراذک ناشیارب کمد 1

 2 ناشی. ازم دز ات دیراذک او )راع تفک هناوخ ابا یبع

 توکلم کره موکیم این هنیاره + تسا انا لثم یارب ادخ توکلم اریز دیکم ۷
 اس ورا ووا ۳ ها دور و نا لاد اذن انس ارادخ ۸

 ۱۳و یه ٭ مدرک ثراو ا,ینادواج تایح ان مکچ کین داتسا یا تنک هدون ٩

Tr eT 
 ردپو نم غورد تداهش ایم یدزد یکم لتق یکم انز ینادیم ارماکحا دشا ۰

 ما هتشاد هاکن 7 تیل وفطزا ١ اهنبا عیج تنک راد مرا ردوخردامو ۲۱

 شورفب یراد هجا تسیفاب زبچ كب ارت زونه تفک ودب دینش ارنب ۱ نوچ یسیع ۲

 ابا میوه مک کک اه ارج هما سیاه وه اوت تاشارد هه شاه

 نوزڅ اروا نوچ یسبع اما ٭ تشاد ناوارف تلود هکاریز تشک نوزحم دینش 6

 ریز بدنوش ادخ اتکا لخاد نادنمشود کک تسا راوشد هچ عدکآ گود ۳۵

 + ادخ توکلمرد یدنتلود لوخدزا ت تا خاص نزوس خاروسزارتش نتشذک

 لاحم مدرم دزن ا تفکوا ج دبای تاج دناوتیم م هک .سپدنتنک ناکدنونش ام اما

 هکورپپ هدرک كرت ارزیچ هم ام كنيا تنک س پچ تسا نکمم ادخ دزن تسا ۸

 ,نز ای نیدلاو اب هناخ هک تسین یک موکيم اب هیره تینکر اات * کیم وت ۳۹

SANAربارب دنچ لاع نیارد هگنیازج + دک كرت ادخ توکلم ةهجب |  

 انک رانا هاجر ارهدزاود ن نت × ارینادواج تا نیا لاعردو دبا ؟)

 ماجا هب تسا كش هتشون ناسنا ء بنا نابزب هاو موریم ملشروا کلا

 ناهد ۹ رم ازهتساو دنکیم ملست اتما هب اروا کاریز + دیسر دهاوخ ۲

 , دهاوخ مس زورردو تشک دنهاوخ اروا هدز هنایز زاتو × هتخادنآ یورب ۳

 هچاو دش هتشاد ین ناشیازا نخ نیاو دندیمهفن روما نیازا یزبچ ناشیا اما ٤
 رسرب یادک ةهجم یروک دیسر اکر ا كيدزن نوجو ی

Ka Ny ۳نهج تسرب رب دینش دنتشذکیم هڪ اريهورک ی ادص نوجو  

eکا ےک را دایرف لاحرد * تسا رذکرد یرصان * ا  



 ۱٩ اقول لینا ۱۳۸
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 ت
 + نیسرپ یوزآ دش e نوچو دنروأیب یو دزن ۴ ات دومرف هداتسیا یسیع

 کوب یسیع ٭ موش انب ات دنوادخما درک ضرع کی وت یارب یتاونت هچ تنک
 دیګ ارادخ هتفای اک قارا دک یمس مواد اش تیام 4۵ وس ا اک

 و ^ سم ص

 < ہل

۱ 

 7 سپ د تس هدوم دوس هچ كيره دیب ات دنک ر ضاح دوب هدرپس دقن ۱1

i ۰ ۰ 1 2 2 1د دن دان یخ 2 ارادخ دندید ارنیا نوچ مدرم عیجو داتفا وا بقعزا ناک ۰ ۰ ۰  

 ۰ تد زون ب ب

 سبئر هک مان یز یصنش هاکان هم »یشذکیم اجنازا نش اع <را دراو نی

 دار قاخ ترتکزاو تقعاسک نیش هر ماا وتر ےک یل تخم زیا 0

 هب اروا ات دمارب ینارفا تخردرب هبود شیپ سپ خوب ددی اک بشار

 الاب دیسر ناکقاب یسیع نروچو + دک روبع ءار ناز تسازخ وا هکنوچ دنی
 وت هناخرد زورما ات کاربز ای ریزبو باتشب کز یا تقکو ارو اس رک

 ا ٭ تفریذپ یر اروا نش نیئاپ یدوزب سپ + منام

 نش اپرب یر اما تسا هتفر ینایهب راکءاک یصخش ةناخرد هک دندنکیم نانک

 یزیچ رکا و م مدیم ءارقنب اردوخ فللیام فصت دنوادنعا لاحما تنک دنوادقم

 وج یک + کیم در ودبربارب راهچ مشاب هتفرک یسکزآ قحان

 هما نااسنارسپ هکاریز + تسا هاربا رسپ مص نش نیا هک ریز دش ادب

 لخوا دندینش ارنیا ناشیا نوجو × دش تاحنو دیو ار اشک ات تس

 ادخ توکلم هک دندربیم ناک ناشیاو دوب ملشرواب كیدزت هکنوچ وا هدرک دایز

 E فیرش یصفش تفک سپ + دک روییظ 2 هی یابیم
 هد نیلط اردوخ نامالغزا رفن هد سپ + دک تعحارم هتفرک دوخ یارب کم

 اروآ 919 تیالو لها ام ٭ ایپ ات دیک تراجت دومرف هدربس ناشیاب راطنق

 یہ امرب صختنیا ھار دنتفک هداتسرف وا بتعرد نایملا دنتشادیم نیشد

 و اء الغ ج نا ان دومرف دوب هدرک تسجارم هتفرک ار كلم نوچو ٭دک

۳ 3 



 1۳۹ : 7 قول لینا

 الغا نیرفآ تفک ودب × تس ور سمج اطنق هد وت راطنف 2 اک ۷

 تنک نما یرکیدو *وش کاح رهش د هدرب یدوب نیما کز یچرب هکنوج وکی ۸

 ess جر تا اروا  تسا هدرک دوس راطنقج وت راطبق اقآ ٩
 + ماهتشاد هان چر ارد ازنا تّسادوجوم ون راطنف تكنبا اقا یاتفک هما ییسو ۲

 هچنازاو یرادیبرب ؛دراذکت هچنا « یتسه ییوخ دلت درم هکنوچ مدیسزت وتزا هک ریز ۱

 هر یار کا هدیم یوتف وترب او نابززا تفک ی وب * ییکیم ورد ۀنشاکن ۲
 ار هجنا ا کی وردو ما هتشاذکن ار جن مرادیمرب هک متسه یئوخ دنت درم نم هک ةتسناد

 دوساب انا ما نوچ ات یدراذکن نافاّرص دزن ارم دقن هچیارب سپ + ما نیشان ۲۳

 هد بخاصبو دیرکب صخش نیازا ارراطنف دومرف نیرضاحم سپ × مک تفایرد 6

 هکر هب موکیم اب ار × دراد راطنق هد یو دنوادخما دنک وای × دیه دب ر اطنق م ۳

 نا انا + دش دهاوخ هتفرک وازا زین دراد هی درادن هکرهو دوش هداد دراد

 نم شپپ هتخاس رضاح اجننارد مبان ینارکج ناشیارب نم دنتساوخن هک نم نانمشد
 نوجو +دیدرک ملشروا ةجوتم هتفر شیپ تنک ارنیا نوچو +دیناسر لتقب ۳

 اردوخ نادرکاشزارقن ود دیسر نوتیزب سم هوکرب اینعتیبو یجافتیب كيدزن

 دیدش نآ لخاد نوچو دیورب تسا امش کور شپ هک ةیرق ناب تفک +هداتسرف ۰

 هدرکزاب ارنا تشن راس زکره نارب سکچه هک تفای دیهاوخ هتسب ین هک
 مزال اروا دنوادخ دیئوک یوب دینکیم زاب ارنیا ارج دیوک امشب یک کاو *دیروایب ۱

 EIT × دنتف ای دوب هتنک ن اشیدب کنان هتفر ناکداتسرف سپ + دراد 8

 اروا دنوادخ دنتفک وب دیکیم زاب ارءرک ارچ دنتفک ناشیاب شناکلام اا 03

 ارییع ثکفا هّرکرب اردوخ تخرو دندروآ یسیع دزنب اروا سپ د+دراد مزال ۲

 نوچو + دندرتسکیم هار رد | اردوخ یاههماج تفریم وا هکیماکنهو د:دندزکراوس * 9

 ارادخ دنلب ز زاواب هدرک یداش شارا اغ یزدی کو توت اس گو

 كرابم دنتنکیمو دندوب لید واز زا کیتاوق ةه بیسب دندرک عورش نتنک دمح ۸

 نّلَع یلعارد لالجو ناسارد یمالسدن وادخ م ES یهاشداب ن نا داب

 اردوخ نادرکاش داتسا یا دنتنک ودب ناینازا اک یضعب هاکنا +داب جم

 ترم کت کام امیارکا موکیم امشب تنک نانیا باوجرد وا امن بیپ 4.
)9( 



 ۲۰ اقول لینا ۳

 × هتشک ن ایرک نارب درک هراظن اررهش نش كيدزن نوجو دن | ادصب اهکتس 4۱

 نکیل دشیم وت تماس ثم ءاب ها دوخ نامز نیارد مه یتسن ۃسنادیم زین وت رکا تنک ۲

 ار ها هک ناو ناال ی
 او *دون دنهاوخ صاح بناج رهزا هدرک هطاحا ارتو دنزاس اهرکنس ېی

 دنهاوخن یکتیرب یکنس وت ردو دنکفا دنهاوخ كاخرب وت نوردنارد !رتنادنزرفو
 هک اریناسک دش لکیه لخاد نوچو * یتسنادن اردوخ دقنن مایا هکاریز تشاذک ٥

 دک شاییایو + درکز اغا ن ندون نوری هب دندرکیم شورفو دیرخ اجتارد 43

 ۱۳ ورک تا واف اخ ىي ناخ هک تنی توکم

 دصق موق رباکاو نابتاکو هنهک یاسر اما دادیم ملعت لکیهرد زوررهو +دیا ۷

 وب هتخموآ وارب مدرم یان هکاریز دنک هچ دنتفاینو  دندرکیم وا ندومن كاله 4۸
 ٍ + دنونشب وازا هک

 من
 دادیم تراشبو ملعت لکیهرد ارموق وا کیاکنه دش عفاو اهزور را ایزور 4
 تردق هچ هک وکب اب دنتفک یوب × نما خانم اب ن نابناکو هبهک ءاسژر هک ۲

 ناشیا باوجرد *تسا هداد وتب ارتردق نیا هک تسکو یکیم اراهراکنیا ۳

 × مدمز ای دوب ناسازا یبعدیمت × دییوکب نب میرپم یزیچ |شزا زن نم تنک ۰
 ابا e E اشیا ه

 دنرادیم نيف اربز دنکر اسکنس ارام موق مان ن هراسنازا مئوکر کاو # دیهووا ا

 مدت × دوب زا منادی هک دنداد باوج سپ +تسا یب ییحم هک ۲

 درب ارلثم نیاو + مروایم احب تردق هچ اراهراک نی أ هک می وکیغ | اراشزین نم تفک ۳

 هم تام هدرپس شنان ابغاب هبو دک ویا یناتسکات یصضت هک تفرک نتنک

 اما دنراپم ودب غاب هویمزا ان داتسرف ناناغاب دزن یمالغ موم ردو + درک رفس 1.

 اروا هدوم هناور رکید یالغ سپ +دندینادرکز اب تسد یھت هدز اروا نانابغاب 0

 هداتسرف رو + دن دینادرک زاب تسد یھت هدرک تفرعو هدز هنایزأت ري ۲

 رسپ هج تفک غاب تحاص ءاکنا دندکفا نوریب هنخاس حور زبن اروا ۳
 نوچ اما دون دنهاوخ ماردحا دنیب اروا نوچ دیاش متسرفیم اردوخ بیبح ٤



 ۱۱ ۲۰ اقول ا

 کار دا او وا هک جو اشیدب ۲

 + تسا نش هیواز رس ناه 3 ناراعم یک ه تسیچ هتشون نیا نعم
 دعاوخ مرن اروا دننیب یکرب نارکا اما دوش دروخ دتفا كنس نارب هکرهو ۸

 راتفرک ًاروا تعاس ناهرد هک دنتساوخ نابناکو هنهک یاسر هاکنا *+تخاس ٩

 + دوب هدز ناشیا ءرابرد اطلس تا هک دنتسناد هکاریز دندیسرت موقزا نکیل دننک

 وازآ یخ ان دندوهښیم ځاص اردوخ هک دنداتسرف ناسوس اج هدوب وا بقارمو ۰

 داتسا یا دنتنک هدون لوس ی × دنر اپسب یلاو تردقو مکحب اروا هتفرک ۱

Eقرط هل یکین یرادور یک. او یهدیم یناریم نخ  

 E 3 ۱ هل رک ٤
e n mE 

 یک هد برد وا بجا درا ل مر رد ص ارا هام

 نز هک کردارب 0 e و دات ا +٭هدرک ۸

 ردارب یارب ات دریکب ارز نآ شردارب دیاب دوش توف دالوا یبو دری دشاب هتشاد

 .توف هدروا ان دالو ۱ هتفرک نز لوا هک دندوب ردارب تفه سپ *دروآ یلسن دوخ ۳۹

 تفرکا ی اک + در دال وا ییزن وا ترک از نآ نود دعب + ته

 اروا تنهره هکا ریز دوب دهاوخ ناشیازا كي مادک نز ۹ سی ی ان

 هدرک حاکنو دنکیم حان ملاع ن نیا یانبا تفک ناشیا باوجرد یسیع +دنتشاد 4

 جنت تا نالدرمز | تمایقب و اع ناب ندیسر قسما هکینانآ کل × دنوشیم ٥

 کد هک تسبن یکم اری ریز × دنوشیم هدرک ج اکن هنو دننکیم 7

)9*( 



 ۱۱ اقول ليا ۱3۳1

 ناکدرم کنيا اماو + دنتسه تاق نارسپ هکنوچ دنشابیم ادخ نارس.ر ناکتشرف ۷
 ميهاربا یادخ یوادخ هکنانچ داد ناشن هتوب کنین یسوم دنزهرب

 نراکدرم یادخ هکنآ لاحو +دناوخ بوتعی یادخو یا یادخ و ۸

 نابتکزا یضعب سی × كنتسه رو هه اریز تسناکدنز یادخ هکلب تسین ٩

 هک تشادن "1 ا سکچ نازآ دعبو ٭ یتفک وکین د انسا یا .دنتنک باوج رد ِ

 دواد رسپ ج هک دنیوکیم هنوکچ تفک ناشیاب سپ × دکل رس یو زا ا

 ا
 اروا دواد نوچ سپ  مزاس وت زادنا یاپ ارت نانشد ات  نیشنب نم تسار
3 

 نادرکاشب دندینشم موف اغ نوچو *دشابیم وا رسپ هنوکچ دناوخي دنوادخ

 مالسو دندنسپ یم ارزآرد سابلرد ندیمارش هکینابتاکزا دیزیهرپب «تفک دوخ 47
 یاههناخو دج دنرادیم تسود ارابتفایضرد نکن ام شاکر اشو اهرازابرد ۷

 ده )تب ید دشا پادلعمایا دنهدیم لوط یراک ایوب !رزاغو دنماب»یم ارنانز هو

 + تفأڀ

EET 
 × دنزادنایم لالاتیبرد اردوخ یایادم هک دید ارینادنبنلود هدرک ر ظنو

 م کیم اشب یار ع ک ایی یخ اینا اجنارد نشاط ود هک دید )یی توت

 دوخ یتدایززا نانیا هه ک کاریز تخادنا رتشیب اما عیمجزآ ردثف ءو نیا

 ارشیوخ تشیعم ياغ دوخ مابتحازا نز نیا نکیل دنتخادنا ادخ یابادهرد

 000 < ا هک فدرکش لکه کد ما نوجو کک خانا 5

 یک یکنس دینیب یی هکیتاهزیچ نیاؤا SAATE Nes اا 4

 یا دنتنک هدون لاوس وازاو چ د دهاوخ نکفاریزب هکنیارکم دوشن هدراذک ۷
 × تسازچ مافيا ندش كيدزن تمالعو دوشیم عقاو گر یاری داسا

 نم هک تنک دنهاوخ تم نم مانب اسب هکاربز دیوشن هارک هک دیک طایحا تنفک ۸

 اهکج رابخا نوچو *دیورم ناشیا بقعزا سپ تسا كيدزن تقوو مسه

 تسا رورض لّوا روما نیا عوقو هکاریز دیوشم برطضم دیونشب اراهداسفو

 اا نیرف اب یر تک ناشیاب نی هه فسین تعاسرد ءاهتنا نیل |

 6 ۵ - لص

 ےہ



 ام و رج تر دو تہ
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 15 ۲۱ اقول لینا

 دیدپ اهابوو اهیطح و اپیاجرد مظع یاهلزا وو چ درک دنهاوخ اک یکلم

 همهتیاز ۹ لبقو ۲ دش دهاوخ رهاظ نایساز | كاا تامالعو ڪک کلان ےہ یاه زی و

 درپس دنهاوخ امادنزو شیاکبب ارش هفت افتعاو در :دنج اش یوا دنا تج ھا وب

 تدابشب اش یارب نياو + درب دنهاوخ نم مان هر ماکو نیطالس روضح ردو

 رکن رک ناو یارب هک دهد رارق درخ یاهلدرد سپ ٭دیماجنا دهاوخ

 راب اش نانشد هه هکداد ما 3 یتکحو ینابز اا نم هک اریز * طیکن هغیدنا

 ناتسودو ناشیوخو نارداربو نیدلاو اراشو + دوف دنناوتن هنحابمو تمواقم

 مان ةهجم مدرم عیجو 5ک کیا دنا اوخ لقب اراشزا | یضعبو درک دنهاوخ ماست

 + دش دهاوخن ر قوم کلو × درک دهاوخ ترفن اراش نم

 تسا نش مرصاحش اکل میاشروا دابا نیرو تر اردږخس

 0 .راتسهرکب دیشب هب ورک هکره کن سیا سر نآ هو فا

 4 4 د وشن ریش ل اعاد د٤ ار “رد هکر هو دور نا ورپ داب رهشرد هکرعو

 راغب یاو نکیل دوش مات تسا روک یم ها ات ماتتنا مايا اشا

 E مو نیارب بست و نبىز کوررب یک که أ بز م ا یراکدنهد

 ئاچسا هباقتما عیج نايم دنهاوخ ریذش دب و + دش دهاوخ

 ا فاردو 7۹ ,RACE زنا دها وخ اعتما لایاب میاشر ووتل فو

 یک

 یور اھتما یاربزا تریحو یکتت نیمزربو درب دشا تامالخ نگر اسو «ابو

 و از دوم نکس مک باتو نآر ا

 تود اب جس راوس هیربارب ناز و هاکناو هک لد دا رخ

 یا نا E e E ۳ ۳ ۳ و

 24 ماگ شا ۸ 7 عج ار ی ۱ ۳
 دوخ لايم فاش دتر ی نوچ م دام هیس ارن اتخرد ریاسو ریجن ا

 مقاو روما نیا هک دینیب نوچ زین اش نيچهو + تسا تلیدزن ناتسبات هک دینادیم
 ص

 عیج ات هک م وکیم شب هنیاره + تسا حش كيدزن ادخ توکلم هک دینادب دوشم

 نکیل دوشیم لیاز نیبزو ناسا + تشذک دهاوخت هقرفنیا دوشن عقاو روما نیا ۲



 ۲۴ اقول لنا ۳۹

 هک اریز × دیا و تم ددزک تک 2و یتسمو ۰

E BEهدرک اعد تقورهرد سپ د ددا فو اعوز  

 ae ارج عوقوب و ا ۰ <دیوشنآ ساسان دایر

 یو دزن موق دادماب رهو + دربیم مسب نوتیزب < هتفر نورېب اهبشو ۸
 د كنونشب اروا مالک ات دنتفاتش یی لکیھرد

 مودو تسیب باب

 نابناکو هنهک یاسور + دش كيدزن تسا فورعم عقب هکریطف دیع نوچو ۳
 ناطیش اما × دندیسرت موق زا هکاربز دنناسر لتقب اروا هنوکچ هک دندوب یدصرتم

 واو + تشک لخاد دوب هدزاود ناةلجزا کای یا یادی زد

 *دنک لست ناشیاب اروا هنوکچ هک درکو کتنک هاپس نارادرسو هنهک یاسر اب هتفر

 ددص رد هدرک لوبق واو +دنهد یوب یدتن هک دننسب دهع وا اب دش داش ناشیا 5

 زور نوچ اما + دنک ملست ن ناشیاب مدرم زا یناهت رد اروا کد مارب یتصرف ۷

TE ۸هداتسرف ار انحویو سرطپ + دیسر دک جیذ ارعصف تسیابیم  

 یه اوت کرد دنتنک یوب »# يروخم ات تک یا ةهجث ار جعفو دیورب تنک ۹

 ۳ اتش دیش ریش )جای كبف كتا .تنک اشا + میک اھم ۰

 دی رک هناخ بحاصبو + دیورب یو بنع زا دیا ردوا هک ةناخم دروغ رب امشب |!

 الاب وا + مرون دوخ نادرکاش اب > ناو تشا افا د کم ازت داتسا ۲

 ۱ سا جهاد ده خاتا كرر ۳

 اب دیسر تقو نوچو +دندرک هدانا ارصصفو دنتفاب دوب هتک نانیاب هکلانچ ٤
 ۱ شیپ هک میاد تیاهن یب قایتا تنک ناشیابو + تسشنب لوسر هدزاود ۵

 ات مروخترکید نیا زا موکیم امشب اربز ٭ مروخم اش اب ارح نیا ندید تحجز 7
 ارنیا تنکو درن کش هتفرک هلایپ سپ * دوش مات ادخ توکلم رد هکیتفو ۷

 زا دیابن ادخ توکلم ات هک موکیم امشب ؛ ریز ٭ دیک میسقت دوخ نایم زد و تک ۸

 مم 4



 1o ۲۲ اقول لینا

 داد نراشیاب هدرک هراپو دوغ رکش هتفرک ارنانو * دیشون مهاوخن رکید وم ویم
 «٩ دیرا اجم نم دایی ارنیا دوشیم هداد امش یارب کر نا دو ابا هاتف و

 نوخرد تسا دیدج دهع هلایپ نیا تنکو تفرک ار هلابپ ماش زا دعب نینچهو ۰
 اب دنکیم ملست ارم کوک نا هست گاه * دوشیم هتخر امش یارب هک نم ۲

 یاو کیلو شب کشا تر ما وز نان تیک ربو + تشا ند نم ۲

 هک ندیسرپ هب دندرک عورش رکیدکی زا هاکنا × دنک لست اروا کینکتارب زن

 وی و نایمردو ٭ دکب راکنیا هک دشاب ناشیا زا كي مادک 6

oنیا اقا ن ےک نزاع کک و  

 7 نینچ امش نکیل دنناوخم ین لو اردوخ ماکحو کتاب یک وب ۷

 كلي مادک اریز + مداخ نوج اوشیبو دشاب رگچوک لفم امش زا رگرزب کلب ۷

OTSدک( تمدخ هکنا اب دنیشن ادغب  NATکما میت کت  

 یاهناتسا رد هک دیشابیم یناسک ایشو ٭ متسه مداخ نوچ ايش نایمرد نم نکیل 1۸

 نم یارب مردپ هکنانچ مهدیم رارق اش یارب یتوکلم نمو ب دیدرب رسب نم اب نم

 اهيسرڪ ربو دیشونبو دیروخ نم ناوخ زا نم توکلم رد ات *دومرفرّرنب ۲۰

 و یا,اتسنک دنوادع یی ی دیک روح | ار با فیر وواو

 سم کل + دک لابرغ مدنک نوج ارایش تساوخ ناطیش كنيا نوعش یا ۲

 اردوخ ناردأرب یک تسشکزابروت : هکیم اکنهو دوشن فلت تنایا ات مدرک اعد وت یارب

 + توم ردو نادنزرد یت یتح مورب وت اب کم هرضاح دنوادخما تفک یوب * ان راوعسا ٢

 رانا هبترم هس هک دشاب هدزن كناب سورخ زورما سرطپ یا وکیم ارت تفک ٤

 و کک اراش هکيماکته تقک ناشیاباو ۳ یناتشیم ازم هک درک یهاوخ ٥

 OE + چیه دنتنک هدیدش جان زیچ چ# مداتیرف شنکو 1

 درس منا دز الت یی کیک و ازت ناد هشوت نينه و درادرب ارنا دراد هسیک هکره

 ینعی دیسر ماجناب دیابیم نمرد هتشون نیا هک موکیم امشب اریز × دز ارنآ هتخورف ار ۷
 دنتنک * دراد ءاضقنا تسا نم صوصخ رد هچره اریز دش بوسح ناراکهاک اب ۸

 تدأاع بسحربو + تسیفاک تنک ناشیاب هریشش ود كنيا دنوادخما ٩

 دیسر عضوفاب نوچو + دنتفر وا بنعزا شنادرکاشو تفر نوتیز هوکب تشنوریپ ۰

۹ 
 ا



 ۲۲ اف ۳ لیحنا ۱۳1

 یوم باترپ کا ناشیازا واو جدیت ق اغم ارج ات دیک اعد تنک اشاب ها

 زا ار هلاپ نبا یماوخب رکا ردپ یا * تنک هدرک اعدو دنارد ولازب تش رود (آ

 اکا وار نالا زا ةتیرفو جرن ةداراب کلب نم شهاوخت هن نکیل یو 5
 لخ واقرع هکنانچ درک اعدرتغیلب یعسب هداتفا نه اب سپ × دومنیم تّیوقن اروا

 یزادرک اش درت هتساخرب اعد زا سپ ٭ تکریم نیمزرب هک دوب نوخ ا 4

 یا بک رغ ےن رد نی را ااغ هما دو ها

 هک دوب شنابز رب زونه ننسو . +دیتفین ناخ رد ات دیک اعد هتساخرب «دیتسه ۷
 تتبس نارکیدرب تشاد مان دوهي هک هدزاود نازا کیو دندمآ مچ هاکان

 لس سوبب یا ادوهب یا تنک و دب سیعو +× دسوبب اروا ات دما یبیع دزن هتسج ۸
 ادنوادخ دندرک ضرع دوشیم هچ هک دندید نوچ شیاتفو + یکیم لست ارناسنا 1٩

 نت زا اروا تسار شوک هدز ار هک سیر مالغ ناشیازا یکیو + منزب ریثشب ۰

 انش هدون سل اروا شوکو دیراذکب نباب ان تنک تش هجوتم یسبع × درک ادج ءا

 هما وا دزن هک نعاشموو لکیه هاپم نارادرسو هتک یاسور هب یمبع سپ *داد ٢

 رد هزور ره هکیقو دیدم نوری اهبوجو اهریشمش اب دزد رب ابوک تنک دندوب ٩
 تردقو اش تعاس تسنیا نکیل دیدرکن زارد نم رب تسد مدوبیم امش اب لکیه

 سرطبو دندروآ هنهک سر یارسبو دندرب هتفرک اروا سپ ه تسلط هک

 دندوب هتسشن شدرک هتخورفا شا ناریا نابمرد نوچو ٭دمایم بلع زا رود زا

 ۳ شور رد اروا نوچ یزینک هاکنا + تسشنب ناشیا نایمرد سرطپ 1

 وک اوا × دوبیم وا اب ه صخ# نیا تنفک هتخود مشچ وآ رب گن دهتسنشت ۷

 | وت تفک هید اروا یرکید ینامز زا دعب  مسانشیف اروا نز یا تنک هدرک ۸

 نک داك ت نوچ ن یا تنک سرطپ « یتسه اھنیا ٩

 مه لبلج هک اربز تساوا یاقفر زا صخن نیا كشالب تنک دی ات ابرکید یکی

 تفکیم ارثیا هک تعاسنامه رد « یئوکیم هچ مادین دریا تنک سرطپ *تسه ۰

 سرطب سپ دنکفا رظن سرطپ هب نینادرک ور دنوادخ ءاکنآ ٭ دز كن اب سورخ 8

 نسورخ نداز کاناب زا لبق دک دریا ران خوب هتذک یوب دنوادخ کار یالکنا

 تسیرکب راز راز هتفر نوریب سرطب سپ ٭ درک یهاوخ راکنا ارم هبنرم هس ۲



 IY ۲۴ اقول لیحا

 اروا جو چ ددو ءازهتسا هدز او اروا دندوب هتفرک ار یسیع هکیناکو

 + تسا هدز ارت : هک« نک تّوبن دندنک هدرک لا سکوی دندو دلی ها ط هتسب

 یاسور ینعب موق یاروش لها وز ن × دننک یوب رکید رفک او 1

 یتسه چ کاک دک ا وا دوخ سلجم رد نما مارف نابتاکو هک ۷

KAمک لاوس انوا رکاو + درک دیهاوخن یتیدصن ارم وک امشب رکا تفک ناشیابوا عموی  

 ا هلا فرطب ناار نیاز دعب یکیل ی دینکیم امر ارمودیمدیف کاک ٩
 د اش کک ناغیابوا «یتسهادخ رسپ ون سپ دنتنک هه ٭ تسشن دهاوخ ادخ ۷۰

 دج مدینش نانا دوخ اریز تست :داشب تجاح هچارامرکید دنتنک ۲ سه س ک۷ا

 اسس |

a 

 مسو تسیپ باب

 ak دی رب او دکب تای ها

 o E hs دا تسا es دوخ هک دیوکیمو دیامنیم عم ۳

 ےک

 هاگنا ت و تک کوبا اوا وا « یتسه دوهب هاشداپ وت وک ٤

onهب مای یبیع چیه صخش نیا رد هک تنک موق عو هن  

 هتنرک لیلج زا هیدوهب مات ردو دناروشیم ار موف هک دنتنک هدوم تدش ناشیا 0

 لنت دریا با هک دیشرپ دن ولج ما سطالببنوچ × شه ملت تر

 داتبرف یر دزن اروا تسا سیدوریه تیالو زا هک دش لطم نوجو + تمسا
 د اا ع یی یا اکا # دوب ملشروا رد مابا نآرد سیدوریه هکنوچ

 ترهیش هکن وچ دنب هب اروا تساوخ دوب ید دم تب دم هکاریز دیدرک داش ی تیاغب

 ےس

 < چ

 زا رایسب یاهزیچ سپ + دنیب وا زا زنم هک دوبیم دصرتمو دوب تین رایسب اروا 1
 نش رضاح EOE CRE × دادن باوج چه یوب وا ن کلا دی کو 1

rاا د ساب چک دور کک ان ده باب اک یک و ما  

 3 ال دزنو دیناشوپ وارب رخاف ا ءازهتساو هدون حاضتفا ۱

 ل ایز دندرک هحاصم رکیدکی اب سیدوریهو ا ٭ داتسرف ۲

 بی یاسور سطالیپ : * دوب یتوادع ناشنایبرد نآ زا ؟



 ۲۲ اقول لیحا ۱۳۸

 هدناروشیم ار موق 3 دیدروآ نم دزن اردرم نیا تەك ناشیاب * تناوخ ارموقو ا
 ا دینکیم اعذا وارب ها زاو مدرک ناعتما امش روضح رد اروا نم لاحما

 لع چه كنياو مداتسرف وا دزن ارامش هکأریز مه سیدوریه و ۳
 را زکات :ر هدوفن هیبتن اروا سپ *تسا نانا رداصواز ا

 دنتنک هدرک دایرف هه هاگنا ا دنک دازآ ناشیا یارب اریمک یدیع ره هک دوب مزال ۸

 شروش ببسب هک دوب یصخ واو + امرف اهر ام یارب ار اباربو نک ك اله اروا ٩
 یک تن یظالیپز زاب »دوب نخ نکفا نادنز رد دوب لش عفاو وشاركنا

 نک بولصم اروا دنتنک هدز دایرف ناشیا نکیل دج دک اهر ار یسیع هک تساوخ ۸

 ةلع جهوارد ع اک اشیا سراب # نک بولصم ۲

 هخلابم دنلب یاهادصب ناشیا اما + کیم د درک یا یک ۾ متفاين لتف ۴

 اک یاسور و ناشیا یاهزاو 15 دوش بولصم هک دننساوخ هدومن

 ببسب هک ارسکتناو * دوشب ناشیا شهاوخ بسحرب هک دوبرف سطالیی سپ و ۳۵

 شهاوخب ار یمیعو درک اهر دنتساوخ هک دوب سبح نادنز رد لتقو شروش
 روم دمای ارخم زا هک اربناوربق نوعش دندربیم اروا نوچو + ددرپس ناشیا ۲۲

 موق زا رایسب یورکو +دربب یسیع بنع زا ات دندراذک وارب ار بیلص هنخاس ۷
TAیسیع هاکنا ٭ دنداتفا وا بقع رد دندفرکیم ام و ۱ یاربو دندزیم هنیس هکڼانزو  

 دیکم هیرک نم یارب ملشروا نارخد یا تنک نینادرک یور ن از نآ یوسب

 اره هکدیایم ییا كنيا اریز تیر دوخ دالواو دوخ ةهجم هکلب ٩

 ریش هکییاهناتسپ و دندرواین راب هکیتاهجرو ناکدازان لاحماشوخ تفک دنهاوخ

 ارام هک اهأت هبو دیتغېب ام رب هک تفک دنهاوخ اههوکب اکا زد × دندادن ۰

 دهاوخ هچ كاشخ بوچب دندرک رت بوچ ار اهراکنیارکآ اریز ٭ دیک ناهنپ ۲۱

ESTدنشکب وا اب ارناشیا ات دندروآ زی : دندوب راکاطخ هک اررکید فن ودو  ×+ 

 راکاطخ ود نا اب انا رد اروا دندیسر دنب دنیّوکیم س ةساک ارنا هک یضوب نوجو ۳

 ردپ یا تفک یسبع ٭ دندرک بولصم وا پچ رب یرکیدو تسار فرط رب یکی 4
 هعرقو دندرک مهسفت اروا یاههماج سپ دننکیم هج دننادیف هک ریز زرمای اراهنیا

 دنننکیم ناشیا اب ناکره زین ناکرزبو دندوب هداتسیا اشاتب یهورکو + دندنکفا ۵



 ۳۹ ۲٣ اقول لینا

 ا ددا دخ نیک ربو و نج اد تاغ ارنارکید

 رکا دنتنکیم هاو سج دنا دس هک رس اوا ثّماو دیاگ ءازهتسا اروا زین نایهاپمو

 ینانوب نم دنتشون ةا وا رسربو * هد تاجنا می ءاشدابوت ۷

 بولصم راکاطخ ود ن دات زا کو × دوهب هاشداپ تسا نیا هک یاربعو ور و

 یزکید نا اما ٭ ناهرب ارامو ار دوخ یتسه جسم وترکا هک تفکرفک یو رب ۽.

 ریز زین وت هکنوچ یسرت یف ادخزاوترکم تنکو درک بین اروا هداد باوج
 نیا نکیل ما هتفای اردوخ لاا یازج کوچ فاصتا هب ام اماو * یکح نيه 1

 کیاکنه روا نو تنک یسیعب سپ ٭ تسا هدرکن جیب راکچمه صخش ۲۳
 سودرف رد نم اب زوم | موک یموتب هنیاره تفک یوب یسیع یا دوخ توکل ۴

 ورف ار نیز یور ما تسلط مم تعاس ات مثش تعاشر زا انیمختو * دوب یهاوخ ۽

 زاواب ڪو سرت ناتو ید درو تک هعلیرات دریک ٭ تفرک مک

 ارناجو تفکب ارنی با مر یار تاب ییتم وه

 ۱ RT 1 توچ یثابزوی اما × دون ملسن 4

 نوچ دندوب نش عج اشا نیا یارب هک هورک ئا و ۷

 دندوب هداتسیا رود زا و | نابانشآ میجو × دنتشکرب ن ار ی دن ددا ارعیافو نيا >4

 تلنیاو چ دننب هب ار روما نیا ات دندوب هدرک تعباتم ار وا لیلج زا هکینانز ۳ 22

 ناشیا لمعو یار رد هک * دوب ماصو وکین درم هک یروش لهاز زا یمان فسوب ها

 ۱ ر ادخ توکلم اظتاو دوب دوهب دالب زا یدلب همار لما یا و اعتشافت کرا

 ا رس دون بلط ار یسیع دسج هما نطالب کای دات +× دیشکیم

Eنارد اد سکچمو دوی نیش ازت کس زا هک یربق ردو دیجی نات  

 رد هکینانزو ٭ دشیم كيدزن تبسو دوب هیت زور ناو * درپس دوب مع فد) و ج

 قدس هتشاذک ٌینوکچو ربقو دننفر وا یپ زا دندوب حنا لیلج زا وا بقع

 ارتبس زورو دننخاس ايهم تایرطعو طونح هتنکرب سپ *دندید اروا ندب 7

 × دنفرک مارا رکح بسحم

 مراهجو تشيب باب

 اب دندوب هدرک تسرد هک ار یطونح ع "بیم ماكنه هتنه لوا زوررد س ا



 ۲۶ اقول لینا 1۰

 ا رعنا هاش ناک ینو .دنادما یف رس هتفادرب درخ

 عفاوو × دنتفاین ار یسیع دنوادخ دسح دندش لخاد نوچ:  دندید نیناطاغ

 سس تست م زا

 سس

r^ 2 

 هنشخرد سابل رد درمود ها ان 9 ال کا نیا زا"ناشیا هکیماکته دشت

 نکفا نیمز یوسب اردوخ یاهرس نش ناسرت نوچو » دنداتسیاب ناشیا دزن
 کا تسین اغا رد *دییلطیم ناکدرم قایم زا ار هنز ارچ دنتنک ناشیاب دندوب 1

 ٭ هداد ربخ ار اش دوب لیلج رد هکیتف متفو هن وکچ ET دایب «تسا هتساخرب

 ددرک بولصم نش ملست اقا "راسنا رسُپ : هکنسرورض تنک ۷

 نا هتک رب ربق رسزاو + دندروآ رط خم اروآ ن ران سپ * دزیخ رب میم زور و 3

 ردام م مو انویو هیلدج عمو +دننخاس حطم رومآ نیا ةه زا ازنارکیدو هدزاب ۰

 نک × دننخاس علطم اهزیچ نیاز اتال وسر هک دندوب ناعما ةغاقفر هرکی دا بوقعی ۱۱

 ناوح ناود هتساخسرب,سرطب اما * دندرکن رواب هتشادنپ نایذه ار,نانز ناتخ ۳

 كلغ بت رد ارجام نیازاو دید هتشاذک اهنت ارفک نش مخو تفر ربق یوسب

Oo 

 ةیرق یوسب دنتفریم ناشیا زا رفن ود زور اهر د گنیاو + تفر دوخ نافع ۲

 U ٭ تشاد مات اعف درب رود تنر اوچ اض افا سم ملشروازا ک 1

 کد وہم هثحأایمو E رن نانیا نوتچ و شید رکتفک عیاقونیا مام ز زا رکید ۱9

 لت هتسب ناشیا ناچ لو ال دش هاره ناشی ۳ عرش کلیادزف "مو ىن دوخ ماگ ان ۳۹

 ۳ او و دیری اک اندک څھ تسا اهقرح هچ تک ناشیابوا ٭دنساتشن اروا ات ۷

Aد اچ ىسى  EAرد وردم ؟م يک یو باوخ رد تشاد مان  

 + یتسین فقأو دش عفاو اجا رد مایا نبا رد هچتا زاو یتسه اهتو بیرغ میلشروا
 بن دوب یدرم هک»یرصان یمیع هراد رد .شدسنک کسا نیب هچ تشک ناشیاب ٩

 ماکو تک تو ¥ موق ماتو ادخ روح رد لزق لعف رد رداقو ۰

 هک مدوب راو دما اا ةد ام اعا و دن درس لتق یاوتفب ارو ۲ام ۲۱

 نیا ۳ ی هوالعو دهد تان ار لس | دیابیم هکنآ تسنیم

 . ۱۳ a تا × دنتفر ربق دزن ٩

 هتنک نانز کنان هتفر ربق رسب ام یاقفر زا مج و دن سا كش تنز وا دننفک ۵۶



 ا ۲: افول لحنا

 ۸ نالد تسنو نایهنپب یا تنک ناشیاب وا × دن دیدن اروا کل دذا دندوب ۵

 ات دییب ار تاز نیا س هک ت ساب ایا دنا هتنک ءایا هچاب ندروآ نیا ۰

 دوخ رابخا هدرک عورش ءاینا رئاسو یوم زا سپ +دسرب دوخ لالج هب ۷

 توت لار مزاع هک ید ناب متد +: دومزف جرش د ناشیا یارب بنک ما رد ۸

 شاب.ام اب هک دیک هدرک حا ناشیاو دور رترود هک دو دصق وا دندیسر ۳

 تقرت ناشی ا کتان یہ تو جار ررر کا ا کلب دوا ووا

 داد ناشیاب هدزک هراپ واداد تب هتفرگ ا دوب هتسشن ناشیا اب نوچو *درن ۰

 انوا 13 د ااا ا ایچ کاک

Eلکتاما هار رد هکیتقو تخ ۳ ۳ نورد را دنتفک یکیکی اب  

 را س رب تعاسا رو + درکیم_ریسفت ام ةجم ار ۹

 رد دنوادخ دنتفکیم » هوش عج دوخ یاتفر اب هک دنتفای ارهدزاب 3 کیداک , 8

 هار تشذکرس زا زین رفن ود ن ناو * تسا نشر هاظ نوعشبو هتساخرب تقینح ٥

 رکتفک, نيارد ناشیاو + دنداد ربخ نان نک هر ماکنه وا نخاف تند و ال

 × دأب اش "رب م ا تک ناسا هداتسا ناشیا نامرد دوخت یی بیک هر ات ی كند و م

 ۱۳ اشک e A SEE ناشرتر یار ی

 ار ماھباپ و امتسد + دهدیم یور تاهبش اش یاملد رد هچاربو دیدش برطضم 13

 حدر کا ریز دینیب هب هدراذک نم رب سو يه ادرج وک هک دینک هظحالم

 اد تک ,ارتیاد کسا نکرد کیک یا کاک دات نایاب

 هدرکن یتیدصت یشوخ زا زونه ناشیا نوچ و * داد ناشن ناشیدب اردوخ یاهیاپو 4۱
DTزا یردق سپ + دیراد ایا رد یار وخ زیچ ۳ ناشیاب دندوپ ننام  

A EYدنداد یوب لسع هناش ز زاو نایرب ی  × eر ا ا هنفرک ارن  

EEهک یان ت سنا نک  TS 

 ردو + دسر ماجناب تسا بوتکم نم راب رد روبز و ءایبنا فحصو یسوم ةاروت ٥
Nارناشیا نهذ  EEنھاب تاغا دراو یک و  

 مس زورو دنک تمحز ات هک دوب راوازس روطنیدبو تسا بوتکم لاونم

 ناهاک شزرماو هبوتب هظعوم هدرک عورش ملشروا زا و ب دزیخ رب نادرم زا ۷



  tTاقول لینا ۲۶

 زا توب کیر دیا وارد رد اخ سی میرا اغا دوخ رد دعو

 8 ۳ نیحرد هک نینچو ۳ ترب ارن ای e ها

a SE ESE ofع کا  

ofرا دار اادخ نناب لکیه رد: هتسوی و ٭ دنتشکرب ملشروا یوسب  

 نیما



 انحوی لیجا

 لّوا باب

 دزن ءادتبا رد ناه +دوب ادخ ٌهلکو دوب ادخ دزن هلکو دوب هلک ءادتبا رد

 دوجو تادوجوم زا یزیچ وا زاریغبو دش نیر وا ةطساوب زیچ هه +دوب ادخ

 دشخردیم یکیرات رد رونو دوب ناسنا رون تابحو دوب تایح وارد × تغای

 یجب شسا هک دش هداتسرف ادخ بناج زا یصحش  ٭تفاین رد ارنا یکیراتو 1
 هب دنرّوآ نایا وا هلیسوپ هه ات.دهد تداهیش رون رب ات دما تداهش یازب وا * دوب ۷

 رنسناره هک دوب فتح رون نآ * دهد تداهثرونرب ان دما کلب دون رون ناو 4
 وا ٌهطساوب ناهجو وب ناهج رد وا +دوب دما ناهج ردو دنادرک یم رونم ۰

 اروا شناصاخو دنآ دوخ ناضاخ دزنب ٭ تخانشن ار وا ناهجو دش نيرا ۱

 ادخ نادنزرف ات داد تردق دندرک لوبف لب مانع اب 9 × دنتفریذپن ۳

 هنو دسج شهاوخ زا هنو را ا ايا وا مساب هکرهب ینعی دندرک ۳

 کاسیو دیدرک سج هللکو و ب دنتفای دلوت ادخ زا هکلب یر 11

 یجو +ردپ ةناکي رسپ ۂتسیاش یلالج مدید اروا لالج و یتسارو ضيف زا رپ دش ٥
 زا دعب کر هراب رد هکنآ تسنیا تنکیم ةادنرک و سم

 ام عیج وا رپ زا و درد تر ترم هکاریز تسا دش نم زا شپ دیآیم نم ۳

 ضيف اما دش اطع یسوم ةلیسوب تعیرش اریز * ضیف ضوعب ضیفو متفأی شب ۷

 رد هک ةناکي رسپ تسا نیدن تم ارادخ ٭ دیسر ج یسبع ٌهلیسوب یتسارو ۸

 هک رایت خش اهج تست نیا تک کد ملحارانام
 * یتسک ون هکد نکل اوس واز در ایوالو نانهاک ملشروا زا نایدوهب

 ساواک * متسین جس” نم SEVIS دش فرتعم هک ۲



 | نحوی لیتا 1۶

e اا و اینک ا NE es 

  ۳اب ات و نکا اکا ین هک ۱

  BITEهک سر  SAاردنوادخ هار هک غاباییرد ؛دنک ادن یادص نم تفک ٭

  ۰ ۳4ب دندوب نایسیف زا ن ناکداتیرفو ب۷ تفک بن ءايعشا هکنانچ

  0هچ یارب سپ یتسین بن ناو سایلاو جس وت رکا دنت هک هدزک لاو و ازا سپ
 اخ اترو دیم 2 و کی اکا نارچ رک نی ۲ یهدیم و

  ۷کیت واو هاشم اروا ات هک تساهداتسا یک ۱۳

  ۸تیب رد نياو چ رک زاب ارشنیعن دنب هک متین نآ ی یال نم هک تس اغ نمبز

  ۹ردو ٭ تشک عقاو دا دم دیمن یبحب کیئاج رد تسا نرأ فرط نآ هک ربع

  Eهک اد هر امو ۱ بناجم هک دید اریسیع یہی

 , ۳نم زا دعب یدرم هک مک وا رب رد نم هکنآ تس اف چ درادیم زب اوج هانک

  ۱نکي خاش اروا! ڻمو چوب م فم نمرب هکاریز تسا وغ زا شیپ هک دیابم

  TTی ٭ مدا دیم دیمعت تب تا نم.نیه یار ددرکر هاظ لیئارس

 زا یرتوبک لثم هک م دید ار حور تف ےک دک  êرارق وا رب دش لزان

  ۳نج ناه مد دمت باب ا داتسرف ارم هک وا نکیل مت تخانشن اروا نکالا تفرک

 حورب هک وا تسناه تفرکر ارق وا رب نش لزا حور هک ینیب سکره رب تفک

  ۶ادخ رسپ تسنیا هک مدیم تداهش كنید نمو + دهدیم دیعت سدقلا ×

 ار یسیع هاکان ولو

 ازوا مالک درکاش ود ن ۱ نوچو ادخار كنيا تنکو دوریم هار هک دید ؟۷

  ۸هک دید اررفن ود نآ نیئادرک یور یسیع سپ * دندش هناور یسع یب زا دندنش

  (۹ارد ماعم یا ینعی یر دنتفک ودب دیهاوخم هچ ٭ تفک ناشیدب ۾ زا

  5داد ما ی ات دی بو دا تنک ن اغيب + یانیم لزنم

  3نخ هک ود نآ زا کیو *دوب 3 تعاسب بیرقو دندناب وا دزن ارزور ناو

  4۲ردارب لّوا وا سرطب نوع ردارب سایردنا دندومن وا یوربپ تینش ار یبح

 نوجو متفأاي تس تسا سسر نا 2 هجرت هک از تفک واب هتفاي اب ارنوعش چوخ

 نوکأو یتمه انو رسپ نوعش وت تاک هتسیړکن ودب یسبع دروآ یسیع دن اروا



 ۱1 ۲ نحوی لینا

 ۳۲ Te هچ تسا 3 نا هجرت هک دش هرس و

 + اي نرم بقع زا تنک ودب هتفای | ارسبلیف دوش هناور لیلج یومب تس

 هتفای ارلیئاَت سیلیف × دوب سرطپو سایردنا رهش زا 1
 یسیع هک ميا هتفای دنا هتشاد روکذم ء اویا حتی اک

 یزیچ مان زا هک دوشیمرکم تفک یک لیئادعن ا ی اکا مرا یھ رس 1

 یوسب لیئانتن هک دید نوچ یسیعو « نییبو اي تفک و دب سبلیف دوش ادپ و
 | وک کاتی ردیف اولیا عقب کک وایبر سا

O TOSSA 

 وا باوج رد لیئانت ٭ مدید ارت یدوب ربجنا تخرد ریز هکینیح رد دک توعد 4۹

 وا باوج رد یسیع سها لا رسا هاشداپ وت ه ییادخ رسپ وت دات اشنا ئا تفکر ۰

 نیا زا دعب «یدروا نایا مدیدربجنا تخرد ریز ارت هک مقک وتب هکییاا ایا ترک

 زا کمکم آن تک سب جدید یهاوخ نیا زا رتکرزب یاهزیچ ها

 دنکیم لوزنو دوعص ناسنا رسپ رب هک ارادخ ناکتشرفو هدانک ا نوک

 چ دید دیهاوخ

 مود باب

 ی و اتا رد سیع ردامو دوب یبورع لیلج یاناق رد مس زور تب

 یسیع ردام دش مان بارش نوچو + دندرک توعد یبورعب زین ار شنادرکاشو

 تسآ اعم هو اب از یا فک تب سیف.« درام مار یک و
 +× دییکب دیوک اشب هچ ره تفک نارکوتب رکا + تسا لیسرن زونه نم تعاس

 شیاجنک كی ره هکدندوب هداهن دوهب رلطت بسحرم یکی تدقا شش اجتاردو
 اراهناو هک ى زا اراهحدق گنک ناشی هوا تر کا کا

 نسپ دیربب سلج سیئر دزنبو دیراد رب نالا تنک ناشیدب سپ + دندزک زیربل

 تسنادنو دینچ دوب نیدرک بارش هک ربا نآ سلب سیئر 0 ر
 ارداماد سلب سیئر دانا د دندوب نیک اربا هکینازکوت ککے اک زا هک

 تیک نوو دوو ات لّوا اربوخ بارش ینکره + تنک ودب هلخاس بطاح ۰

 یادتبا نیاو + یتشاد هاکن لاح ان اربوخ بارش وت یکی نازا رتدب دندش ۱)
)10( 

 0 1 0 تا صح
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 ؟انحوب لينا 3

 درک ر هاظ اردوخ لالجو تشکر داص لیلج یاناق رد ۽ یسبع زا هک تسینازوعم

 اقوام ىدا دام اب و ۱ E + دندروآ ن رای! واب تاجران ۱۳

 دوهب حعف دع نروجو ×«دندنام 6 یلیا جا ردو دنا يک دوخ ۲
 رتوکو دنفسوکو واک ناکدنشورف لکیه ردو * تفر ملشرواب یمیع دوب كيدزن ٤

 نورې لکیه زا ارهه هنخاس نامسیر زا ةنايزات سپ * تفای هتسشن ارنافاًرصو ۵

 دعاس را ران تیز دی او نایک دو
 تراجت هناخ ارم ردپ هناخو ديرب نوزتب ا ۱ زا ۱ ار اهنیا تفک ناشورف رتویک هبو 1

 هدروخ ارم وت هناخ تریغ تسبوتکم 9 دای اروا نادرکاش ءاکنآ + دیزانم ۷

 ۱ اهواکتنا ا ے الع هچ اب دنتفک هدروآواب یور نایدوهب سپ + تسا ۸

 روھ اوج هکندیک ب ارخ ار سدق نی اک ۰ ناب هبیاوچ رج يع ٭ ییکیم ۱۹

 نی اا شتو لهچ صرع رد دنتنک نایدوهب ءاکنا دو مهاوخ اب رد ارقام

 سدق وا درا نکیل + یکم ارب ۱ زا زور سردوت اوو اپا ناب ۳۱

 N لک باک دو نک اک ار ا ک دما

E ۱۶مرا شی کد نهی هراچا وب  

 کرک اد اما کا او ةن هی ماگ است یر ۳0

2 
 ېس دزن بش رد وا دوب دوهب یاسور زا مان سویدوقین نایسی ف زا یصختو

 2 زا هک یتسه لعم وت هک ميناديم داتسا یا تفک ی وب نما

 اڪ × دشاب ب ابیانخ نیا زج زج دیازب ییازیم وت کا اريام ۹ >

 توکم دوشن دولوم ونرسزا زی رکاب موڪيم Ee وا با

 و ٩ یشاسنا 6 ک کی هک چ ینک هدب یو * دید دناوتیم ارادخ چ

 هد دووم هک رهام کب حش لخاد ید راک دوم ۳ جد دارم را

 ۲ أ



 ۷ ؟ انحوب لینا

 دولوم حورو 1 زا یبکر کا موکیموتب نیما نیما EET ي 5

 تسا مسج دش دولوم جزا ادر تب لخاد هکت سین نکم ٦

 ونا وک بت ٭ تسا حور ت تشک دولوم حور زا ناو ۷
 قاذ کي اعونشیم ارت یادصو دزویم دهاوخم هک اجره داب + دیدرک دولوم ۸

 سویدونین *ددرک دولوم حور زا هکره تسا نينه دوریم اکو دیای اجزا ٩

 یو باوج رد یسبع * دوش نینچ هک تس | نکم هنوکچ تنک یو باوج رد 12

 E را یه کب طعم وت ایا تنک ۱

 نوچ + دیکین لوبق ارام تداهشو مهد ی تداهش ما نید ابو مئوکیم ۲

 م ار نخ ای اب ینامتآ روما هب اره سپ دیدکت روا عتکن خس ینیمز روما زا ارایش

 LE SESE NSLS EE یک وح و ات ہنوکچ ۳

 دنلب دل نا رد اررام یسوم هکن انیمه و +« تسنامسآ رد هک ناسنارسپ عي ا نیئاپ ۶

 كاله درا نایا اكا × دوش ءدرڪ دنلب دياب زین ناسنا رسپ نيڃه دون ٥

 ۳" هک دوغ تبحم ردقنیا ارناهج ادخ اریز +دباب ینادواج تایح هکلب ددرکن ا<

 < دای یاد ا تراک هرکی شا نا | رب هکره ات داد اردوخ اکی

 فا رر ات هک فک یر اد »نا هجا ری داتسران ناهج رد | دوخت ما ال نرو ۲

 نا درولی نايا کره اما درشن کح وارب و a ا > + دبای تاج ناهج ۸

 نیا e + هدرواین نایا ادخ Sa ماب ۹ ةيج تسا كش کح وا رب ۱%

 اینا را ها تو دورو اش ییا کری نامش کما

 یه ارادا روش کک لم ی کره اتو جت ناشیا لامعا هک ۳

 شیپ دنکیم لع یتسارب هکیسک نکیلو *دوش حوت وا لاا ادابم دین شور ۱
 * تسا نش هدزک ادخ رد هک ددرک ادیوه وا لاعا کتا ات ۳۹ شور

 REGEN دما هدرا یک اب یسیع نانزا تو ۲

 انآ رد کاریز دادیم دیعت ملاس کليدزن نوع ردزین جو + دادیم دیعت درب ۴
 نادنزرد زونه یبحم هکنوچ دب دنتفرکیم دیش و ااا مدرمو چو رایسب با 3

 نایدوهبو یب نادرکاش نایمرد رییطت صوصخ رد هاگنا »دوب لشن سبح 0
 ترا هکیصخش دات ایا دنتفک اب ما یبحم دزنب سپ × دش هثحاب« ۲7

)10*( 



  14Aانس وپ ليا ۶

 ناتازا هکنا رکم تفأي دنا وتیم یزیچ یکچه تنک باوج رد یہ د دنیایم ۲

 گور شیپ E ESE + دوش هداد ودب ۱۸

 هداتسیا هک داماد یسود اما تسا داماد دراد سورع هک یک مش هد ات نواب ۳۹

 E یک ددرکیم E داد زاوا نا دوتشم | اونا سس

 زا هکوب اا 0 بک و و تا شیر سا رز و تما هع

 لا E ۳ 2 ها یو o اروا ا ۳
 دیانیم کت ادخ مالکب داتسرف دیش درب رکک زی کا ھی رھ دک کیو

 1 هو ی تتم اسب ردپ + دنکین اطع ناو ارحور ادخ هکنوچ 0

 دراد ینادواج تایح ا هدروآ ی هب کا دک تتسا دوب وات ۳1

 ۲ دنام وارب ادخ بضغ هکلب دید دهاوخن ارتایح دروابن ¿ باز هک

 را
 یی زا رتشیب یسیع هک دنا تش ملطم نایسیرف هک تسناد دنوادخ نوچو | ٠

 eae دیبعت یسیع دوخ هکنیا اب ٭ دهدیم دیمت هدرک ادیب درکاش

 دک نر ناسا هک دوب مزالو + تفر لیلج بناع زاب هدر راذک ۱ دا

 رسپ هب بوئعی هکیعیضوم ناب كيدزن تشاد مان راخوس هک سماس زا یرهشب سپ و ممم ¬

 رفس زا یسلع سپ دوب بوفعی هاچ ایا ردو »م دیسر دوب هداد تفس و دوخ

 یرماس ینژ هک دوب شش تعاسب بيرق و دوب هتسشن هاچ رسرب نېنچش كش هتسخ

 ییا درک اشار و ی تارا ندینک با ذهجم

 دوهب هک ت ون e 2 ا 2

 سا راض دا کرا ارد یج دان تردام 0

 مه مح e ےل
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 11۹ انوي لينا

 2 بآ اکزا سپ تسا یی هاچو یرادت هلد د ن اک

 نارسبو دوخو داد اب !رهاچ هک یتسهرتکرزب بوقعب ام ردپ زا وت 1 ٭ یراد
 دشونب یار تیز زا کره تفک وا باوج رد یسیع دی دیداری نازا اواو

 دش دهارخغ هنشت ابا دشونب دشونب مهدیم واب نم نم هک ی بازا هکیسک ن کیل  ددرک هنشټ زاب

 و نادا راه اوا ارج منبت وب هک با ن هک

 با ةهجم ابو مدرکن هشت رکید ات لب نب ا نا اطا تک ایت

 + اب اسا ردو ناوخم !ردوخ رهوشو ورب تفکو اب یسبع × ما ندیشکع

 ٭ یرادن رهوش هک یتنک و کین تفک و دب یسیع ید تفک باوج رد نز
 تسار ارتخس نیا هتسین وت رهوش یراد ا کنآو یتشاد رهوش چ هک ریز

 هوک ن یا رد ام ناردپ + یتسه یمن وت اقا یا تفک ودب نز *
 دیاب تدابع نارد هک ت سا | ئاج 2 رد هک, دیرکیم اشو دند کیه یتشرچ

 کا ۇن کنایه نیک ندم نم چن ر یا گینک و ھچک

 اما دیتسرپپم دینادیم هک ارهچنا اش * درک دیهاوخ شتسرپ ارردپ ملشروا رد هنو

 7 یتعاس نکیل * تسا دوهب زا تاجت ی ورد هک ار ها

 1 شتسرپ یتسارو 2 ارردپ یتبفح ناکدنتسرپ نارد هک تسا ناکا کلب

 تسا حور ادخ »«تسا بلاط اردوخ نرکدنتسرپ نیا لثم ردپ هکاریز رک

 2 مادیم تفک ودب نز + دسرپ یتسارو حورب دیابیم دنک شتسرپ اروا هکرهو
 مو دا ز هک اکیک هی OL بنت عب چ

 شنادرکاش تقو ناه ردو × غاج موکیم نخ وت اب هکنم تفک و دب یسیع 1

 یو یو یمونوت نکل و دیرکبمننع ین اب هک دندرک بت

 ارمدرمو تفر رهشب هدراذک !ردوخ یوبس نز ۹11 ×× ینز ی فرح وا اب هچ ۸

1۹ 

0 

 جدا تنک نی دو درک هرم هد < هجقیب تو یک کت

 اکا نا ءانثا ردو e وا کون شنا رویا چ فالو × تسرب ۳

 تب 0 ییاذغ نم تفک ناشیدب د رو داتسا کا دنتنک هدف شهاوخ ۳

 وا کار 2 تی مک رکم دفکر کیدکہب نادرکاش × دینادیف LS ؟



  ۳ <oراکو  AAAماسر م #  RETيه ود چرا ۲

  #0ةهجم ۷۸ © ا هب اراههحرزم و دینکفا الاب اردوخ ناینچ

  7عج ینادواج ج تایح ةهجب یرو دریکیم ا رکوردو * تسا نش دیفس ورد

  ۷اجا رد مالکنیا ایز »دندرک 2 اب ود ره ننک وردو تنراک ات تیتر
  ۸ا  Ss SSار یزیچ ات مداتسرف اراش د نم دک

 ناشیا تن رد اشو دندیشک تح ن نارکید دیک يه

 + هک نز نآ نخ ٌهطساوب نایرماس زا یرایسب رهش نآرد سپ +دیا تش لخاد

 . 4نوچو «دندروا ناجا ودب تنک زاب ن مدوب هدر هه کو داد تداهش

 اجنا رد زور ودو دناب ناشیا درت هک دندرک شما اوخ واز زا دندمآ وا دزن نایرماس

 زا دعب هک دننفک نزبو جین دانا اا وا مالک هطساوب رکید ی یرایسبو کناف

  EANجین وا هک ما هتسنادو نینش دوخ ریز مروان ن ایا

  ۳لیلج یوسب نما ف راجا نام ووو دودج اما ی کت ۱ ماع "همنهد تاجنو

  4تمرح دوخ نطو رد ارین چه هک داد تداهش یبیع دوخ اریز +دش هناور
 ٤٥ رد ملثروا رد هچ ره اریز دنتفریذپ اروا نایلیلج دما لیلی نوچ سپ * تسبن
  121یاناقب یمیع سپ + دندوب هتفر دیعرد زین ناشیا هکنوچ دندید دوب هدرک دیع

 رسپ هک دوب كلم ناکنهرس زا یکیو دنا زاب دوب هتخاس بارش اربا هکیتاجنا لیلج
  ۷تسا نما لیلجم هیدوهب زا یسیع کد یش نوجو * دوب ضیرم موحانرفک رد وآ

 توب فرشم هک از فک لغد ارز رم ادا ورف هک درک شهاوخ نا و ۱ دزن

  2اا نه دینہن تازجتمو تایا رکآ تنک ودب یسیع × دوب  RSكنهرس

  ۳0هکو رب تفکودب یسیع چ اي ورف دریب مرسپ کن زا لبق افآ یا تنکودب

 رسول دهها شهر واب نام لک و دی تب کیا ددا عسل لنز ترن ها

 لنز وت رسپ هک دنننکو دنداد هدژم هدون لابقتما اروا شنامالغ تفریم وا هکیتقو

 رد زورید دنتنک «تفای تیفاع تعاس هچ رد هک دیسرپ ناشی زا شی بتا ه۴

  ofیسیع تعاس ناهرد هک دیمهف ردپ هاکنآ تشک لیاز وا زا بت تنه تعاس

 ٤ه زبن نباو × دندروآ ن ریا وا ةناخ لها ما غو وا سپ تسا كنز وترسپ دوب هتنک

 ٭ دیسر روهظب مآ لیلج هیدوهب زا هکیتقو رد یسیع زا هک دوب مود هزبتم
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 ۰ یی

۳ 

 ۱1 ° انح وي ليخا

 مجخ+ باب

 5 یوگا تیاوخ نالخو نکنو نو ست ر انآ

 نوچ و التبم یضرب لاس تشهو یس چرم ۳ رد و دو

 ایا تنک ِ تسا نیشک لوط وا ضرم هک تسنادو دید نییاوخ اروا یسیع
 با نوچ هک مرادن یک افآ یا ا رخل جی انش اونم

 هتفر ورف نمز E میم هکیتقو ات هکلب دزادنیب ضوح رد ارم دیآ تک
 لاحرد هک + وش هناور هتشاد رب اردوخرتسبو زیخرب تنفک ودب یسیع ٭تسا

 *دوب تبس زور ناو دیدرک هناور هتشاد رب اردوخ رتسبو تفای افش درم نا

 هک تسین اور وت ربو تسا تبسزور دنتنک دوب هتفأی انش هکیسکتاب نایدوهب سپ

 اھ داد فخ ازم کیک فک اا رد زا اهدا اور کس

 رتسب تفک وتب کنا تسک دندیسرپ وا زا سپ *وربو راد رب اردوخرتسب تنک

 دیدپ ان یسیع هک ریز دوب هک تسناد ین هتفاب انش نآ نکیل ٭وربو راد رب اردوخ
 ودب هتفای : لکیهرد ار ا دعبو *دوب یاهدزا انا رد نوچ دش

 تفر دریا  ددرکن داوا یارب ات نکم اک کدی ا اک یک تنک

 ادو ےک یانو ا یک داد شاار کا هک دادربخ ارنایدوهیو

 زد ی اوت هدرک تبس زور رد اراک نیا هک اریز دندرکیم یدعت یحیع رب

 نیا زا سپ * مکیم راکزین نمو دنکیم راک نونک ات نم ردپ هک تک ناشیا باوج

 هکلب تسکشیم ارتبس اهنت هن هکاریز دندرکوا لتق دصق رتشیب نایدوهب بیس
 باوج رد یسیع هاکنا < تخاسیم ادخ واسم اردوخ هثفک درج و لپ زین ارامش 1

 كنس ها رکم درک د ناوتین چه دوخ زارسب هک موکس امشب مافی
 اررسپ ردپ هکاریز + دنکیم بن رسپ نینیشه دکیم وا چا کاریز درا لس ردپ هک

 ناشن یدب نیا زا رتکرزب لاعاو دیانس ودب دنکیم دوخ چم ووا تسود
 دکیم ننز و دنازیعرب ارن اکدرم ردپ هکنانچحه اریز + دییان بن اش ات داد دهاوخ



lofه انحوب ليج  

 دکین یرواد کرا نادپ هک اریز + دنکیم ۴ دهاونعم ارکره زبن رسپ ننه ۷

 ادرار کد دکتر جو ۱۳

 ایا رم هلنتسرفب و دونشپ هب ارم مالکه کره موکیم شب نیما نیما د تسا ۳

 هتفک لفتنم تاب ات توم زا هکلب دياي هکرو اداواکاو برد درو

 زاوا ناکدرم هک تسا نوکآ هکلب دیایم یتعاس هک موکیم اب ا یارک م

oتایح دوخ رد ردپ هکتانچه ارب اریژ + ددزک كنز دونشب هکرفو دنونشیم ارادخ مپ  

 ودبو +عدشاب هتشاد تایح دوخ رد هک تسا هدرک اطع زین اررسپ نیه دراد ۲

 من نیا زاو خفا ناسنارسپ هک ریز دنکب مه یرواد هک ک ی اف

 ا ایل امانت ابیم روتق رد یاد رد هک عامر کم

 هکر هو تایح تسایف یارب درکر کین لاعا هکره دنا دنهاوخ نورییو + دنش ۸

 هکنانچ هکلب درک ماوعین چه دوخ زا ن رم *«یرواد تمایق ةهج درک دب لاعا ٩

 متسین بلاط اردوخ دارا هک اریز تسا لداع نم ٌیروادو مکیم یرواد ماتیش

 تنداهنخ مد تداهش .دوخ رب نم رکا *تسا هداعسرف ارم هکیردپ ءدارا هکلب ۳,

 یتداهش هک غادیمو دهدیم تداهش نمرب هک تسه مو * تسین تسار نم ۳۱

 تداهش یتسارب واو دیداتسرف یبح دزن اش * تسا تسار دهديم نم رب وا هک ۲

 تاجن اش ات يزکیم ازنانتس نیا نکیلو مکین لوبق ارن eê اما چ داد م

 یداش وا رونب یعاس هک دیتساوخ اشو دوب "هنشخرد و هنخورفآ غارچ وا ¥ دیبا ۶

 درک اطع نب ردپ هکییاهراک ء نآ ایز مراد یبش زا زتکرزب ت داع نم اماو دیک جو

 هداتسرف ارم ردپ و رو هکییاهراک ع نیا ینعی مک اتم

 اروا زا ونک یدک تسا هداد تداهش نه داتسرف ارم هکر دپ دوخو # تسا ۱

 اریک اریز دیرادن تباث دوخ رد اروا مالکو + دیا نیدن اروا تروصو نینشن ۷

 دیربیم ناک اش !ریز دیک شیفت اربتک دب درو اتنا ناجا ودب اش داتسرف ردپ هک ۸
 یه وتو × دهدیم تداهش نب هک اانا دیراد ینادواج ۹

 هک مناتشیم ارامش نکاو * مربذییم مدرم زا !رلالج دياب ت يح ات دین نم دن ۱

 3 یه یر اب نم  دیرادن زاد تبح دوخت شتت رد ۲



 1 " انحوب لينا

 نیو هنوکچ امش + درک دیهاوخ لوبق ار ا دوخ ماب یرکید هاگره ی لو ۳

 دحاو یادخ زا هک اریلالجو دییلطیم رکیدکی زا لالج هکنآ لاحرب دیرا نابا

 سڪ درک ماوخ ء ءاعڏا اشرب ردپ دزن نم هک دیربم ناک «دیتسین بلاط تسا 2

 کا ریز ٭ دیتسه راودیما وا رب هک ی ای7 داشتم اش خواد ساک سه 40

 هتشون نم ةراب رد و هکوریچم د یک سنت دمت او اڑ دیدوکیم ی ازم شم

 لوبف ارم یاهینخس هنرکچ سپ دینکین هم قیدصت اروا یاههتشون نوچ اما + تسا 1

 بد رد رک دیهاوخ

 ا
 5 سن مس

 ی تفر دشاب هبربط یایرد هک لیلج یایرد فرطناب یسیع نازا دعبو

 کک دی دومنیم ناضیرب هک ارینازجم نا ارتز دندناوا بتغزا رک ین
 دیع هک صف و * تسشنب اتا رد دوخ نادرکاش اب نکا کرک ا اک

 یج هک دید هتخادنا الاب | اردوخ ناشچ یسیع سپ *دوب ِِ دشاب دوهب

 یور زا ارنیاو ٭ دنروخم ایا ات رخ نان اجزا تفک سیلی دانا فرطب ریثک

 6 داد تاج روا شل درک دیاب هچ تسنادیم دوخ !ریز تک اب ناتا

 زا کی ٭ دنررع یدنا كي ره ات دنکن تانک اراهنیا نان رانید تسیود

 اب تک ریو دعا نا یو ر دار مار نا کک

 + دوشیم هچ هورک نیا یاربزا نیا نکیلو دراد یام ودو وج نان چ هک تس

 a هب بیرق TE دوب راي اک E لی اسب اردک فک سیع ۰

 داد نادرکاغب کم رکشو "هتفرک ار اهنان یی اہ ا هک دندوب درم اک ۱

 وک اوت هکیردقب زین ام ود زا نيکو دنداد ناکتسشن هب و تر توس

 ا دینک عج ار ننام یتاپ یاههراپ شیک 9 رک نادرکاخ هب دنتشک ریس نوجو ۲

 ناکدنروخ زا هکو ج نان چ یاههراپ زاو دندرک عج سپ *دوشن عیاض یزیچ
 سسیع زا هک ار نم نیا نامدرم نوجو :دندرکرپ دبس هدزاود دوب نما هدایز
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 رحم کا ےل
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 هب دیایب ناهج رد دیاب هک تس | یبن ناه هتبلا ع نیا ک دتنک دندید دوب نش رداص

 دنزاس هاشداپ هدرب روزب اروا و دای دنها رک هک اد نوچ یسیعاماو 0

  دنتفر نیّئاپ برد بن اعم شناذرگکاش ده ماش نوج و :a و اهبت هاب ۳1



  lotانحوپ کا "

 یسع دش كيرات نوچو دندش هناور موحانرنکب ابرد فرطناب نشراوس یتشکب و
 دما طالتب دیدش داب نردیزو ةطساوب ایردو × دوب نمایت ناشیا دزن زونه ۸

< 

 هک دنیا یش سیع دندوب نار ی ا و و

 دنروای ی یکرد ار دا نوجی# مرم وهم 2
 ایرد د فرظاب هکیهو تا × دیسر دندوب نآ زا مزاع کا :ناب ۲۲

 یا اد وا نادرکاش هک ن 1 زاریغ دوبن یتروز چه هک دندید دندوب هداتسیا

 امت شنادرکاش هکلب لشن قروز ا لخاد دوخ نادرکاش اب یسیعو دندوب كش
 هدروخ نان هکټاجتاب ک كيدزن دما زا وسط ناوکتد یاهفروز نکیل * دندوب هتفر ۳

 موحانرفکب یسیع بلط رد نش راوس اهیتشکیزین ناشیا بد شنادرکاشو
 × یدما اجاب ی داتسا یا دنتفکو دب دنتفای ایرد فرطنا رد ارو | نوچو × دندما ۵

 = دیو نا اوچ ید ی ۶ ۷

EE e EE۳1 0 8  

 TT + تسا هدز رم وارب ردپ یادخ اربز درک ده اوخ اطع امثب ۸

 در طلب تک ن تر )عن ۳۹

 ۳ دندروخ ال نا دا ار me TT كيد ۱
 تسفک ا. ےک چ دنروخم ات درک اطع ن دان ندا قا روک تب یکم ۲

 ار یفیقح نان ع نمردب هکلب دادن انب ناماز 1| زنان سوم هک موکیم اهغب نیما نیما

 تایح ناهج نش لزان نایسا زا هکتسنا ادخ نان هک ارز دا ناتا

eچ نب ا ر 0 دنوادخا ا  E 

 es ایا و دید ماسک مک بک کیل درک هد رم در لب ۳

 اون نوربب ار دیا مبنا ی م بنا دک اسع ET ھه ۷



 100 ٦ احوي لینا

 دارا هب هڪلب مک لبع دوخ دارا هب ات هن مدرک لوزن ناسا زا ریز دون ۸

 درک اطع نپ هجا زا هک تسا نیا داتبرف ارم هک یردپ ؛داراو #درخ شاف ٩
 تسنیا نم "تنتسرف ؛داراو + مازیخرب ارنا نیسپزاب زور رد هکلب کفار
 یر 3 نو دتا شا ین ادیاجپتنایج» ووا ن اعا ی دب دوار هکر ک

 اریز دندرک ههه وا هراب رد نايدوهي سپ +دینازخرب مهاوخ | نیسیزاب 4۱

 مس یسیع نیا ایا دنتنکو × دغ لزان ناسا زا هک نان نآ متسه نم دوب هتنک 4۲

 اگ راک د کک چ یس مسانش یم اروا ردامو ردپ ام هک تسین ا

 دناوتیف یک چ دینکم همهه زکیدکی اب تفک ن اشیا باوج رد یسیع + مدش لزان ۽

Sk NSارور ل یو دک انجام دایر ف رک ئل  

 دنهاوخ ملعت ادخ ز زا هه هک تس ۱! رتکم ءایبنا رد + دینازیخرب مهاوخ ار وا 0

 ار ردپ ی بک هکنیا هن × دیابم نم دزن تفای ملعتو دینش دیک ردپ زا هکر ه سپ تفای 7

 ناو مع و ھا بک لر هب ام از یاد تن اچھا هک لک ایست عبدی

Aماسه تایح نان نم *دراد ینادواج تایح ۳ ناو نم هکره موکیم و  # 

 لزات ناسا راک یا ناک نیا ی دیدار کو یدو چار تم نایاب رد اانا رتب
 رکا هدش لزا ناسا زا هک كنز نان نا تسه نم عبور ها

 تسنم مسج منکیم اطع نم هکینانو دنام دهاوخ كنز دبأب ات دوش نت نیا ےک

 هدرک هنا کی تکی اب نایدوهب سپ ب مش ناهج تایح دهم ارتا هک ۳

 ناشیدب یسیع * مروخ ات دهد ام ار دوخ دسج دناوتیم صخش نیا هنوکچ دنتنکیم

 رد دیشونن اروا نوخو دیروخن ارناسنارسپ دسج رکا موکیم امشب نیما نیما تفك ۳

 ینادواج تایح دیشون ارم نوخو دروخ ارم دسج هکرهو ۷ دیرادن تایح دوخ 6

 ینیتح یندروخ نم دسج هکأریز + دینازیخرب مهاوخ ار وارخا زوررد نمو دراد ۰

 دشونیم ارم نوخو دروخ ارم دسج هکره سپ * تسا یتیقح نندیماشآ نم نوخو 2

 مسه ثنز رذپهب نمو داتسرف ارم كنز ردپ هکنانچ وارد نمو دنامیم نم رد ۷

 لزات از ا دد یی ورا اط درو ا هک یک نچ هه ۸

 ات دروخب ارنان نیا هکره هکلب دندرمو دندروخ ارنم امش ناردپ ۷ هنا دش

 # تنک هسیک رد دادیم ملعت موحانرذک رد هکیتقو ارضس نیا +دنام كنز دباب ۹



 ۷ انحوب لينا 107

 هک د تساتف مالک نیا دننک دندینش ارتیا نوچ وا نادرک اش زا یرایس هاکنا ۰
 N ماد رک خم يابد جز طرف اوا نوج ه دونشب ارب زنا دناوتیم 21

 اریاسنا مپ رک ا"سپ + دهدیم شزخل ارامش نبا ان SR یاکتکنرا مه 1

BETEN۷« ۹# هنز هک تسا حور × هچ دنکیم دوعص دوب لّوا کیا  " 

 نکیلو یا تسا تای و جور موکیم اشب نم هک اریمالک «تسی "هیاف دیح

 5 اقدام هک ارا نام كم اوا ییا اک

Ce TEREا از اتشک ک سپ ٭ درک دھاوخ ملت ار  

 رد 2 ا ڪا IIE هک 5 ےتک 1

 قید اکنا «دندرکت یاره دولا ایک ؟ید هتشکر رب وا ع نادرکاشر نىا تفوناه 21۷

 داد باوج واب سّرطپ نوعش + دیورب دیهاوض زین اش ا هدر و شراب

 هدروآ ن رايا, امو *تسا وت دزن ینادواج تایح تاک «مورب هک دزن ادنوادخ ٩

 نم 1 داش باربت قایق ا » یتسه یس یادخ ر سپ عیسم وت هک ما هنخانشو ۰

 ةرابزد امتیاو *تمسا یسیبا اش زا یکی هکنا لاسو مدیزکت رب ار هدزاود ای

 دوشب کو ةدننک ماست تسیابیم هک دوب وا اریز تفک یطوبرضا نوع رسپ ادو
 دوب هدزاود ن 1 زا ابو

 ا
 ن ۰

 هکنوچ تور هار هيد وهی رد تسارع eS لیلج رد یسک را دعب و

 دوب كيدزن دشاب اههمیخ دیع هک دوبب دیر *دننشادیم وا لتق دصق نایدومب

 ی

 او تتنادرکاش ۱: ورب هاو راب نک هناور ابا زا دنتفک وا نشناردازب سپ

 راک یناهپ رد دوش راکشا دهارنت هکره اریز :۳دننیپ هب یک ول و

 نواب زین یهر دار هک اریز نچ اک ناهجم ار دوخ ینکیم اراهراکنیا رکا سپ

arê 1تقو اما تیسرن زونه کای و تنگ نزاشی لب ی ا رک كند وب  

 ۳۳ ۳ تا

Oo 

 ےک رک نکلا در ادیمشد 5 اش دناوتین نراهج هی ده برج ۷

 نی یارب اتش + تسا دب شلامعا هک مدیم تداهش نا بک هک ریو دار

 نوچ * تسا نشن ما اف تیز کو ماین دع ن اب لاح نم دیورب دیع ٩

 یارب شاردارب ۷ × دون فوت لیلج رد تفک ناشیذب ارنیا ام



 ۱ ۷ انحوي لینا

 اروا دیع رد نایدوهب اما انخ رد هاب راکشا هن دمازین وا دندوب هتفر دیت ۱۱

 رایمب نه وا ٌراب رد مدرم نایمردو تسا اب وا هک دنننکیم هدومن وينج ۲
 لک رک کلب :ن.دتککیم ناوک دو بسا رک یوا هک دیک لک هافقب

 ۷ دن فرح !رهاظوا اب رد سک چھ دوهب زا سرن بیس نکیلو *«تسا موق ۲

 بین نایدوهب و + دادیم ملعت هما .Ee ییسیع دوب هد داع ینا نجت 3

 باوج رد یسبع × دنادیم ار بنک هنوکچ هتفاین ملعت رکره صښش نیا دنتنک هدوف ۳۹1

 دار | ده خم کر کا +٭ نم تنتسرف زا هکلب تسین نمزا نم ملعت تفک ن اشیا ۷

 دوخ زا نم هکنآ اب ت تسا ادخ زا هک تسناد دهاوخ ملعت راب رد درا لمب اروا

 بلاط هکره اماو دوب بلاط اردوخ لالاج دیوک نخ دوخ زا هکره ماریم ناجم ۸
 از ةاروت یسک ۳ د تمسین یتساران واردو تسقداص وا قاب دوخ "لنتسرف لالج 11

ANEب ران دک لغ اورج سین څا کا اک  

 دراد هدارا کی راد وید وت دنتنک باوجرد هه هاکن | + دیناسر لتقب ارم دیهاوجن ۰

 بج نازا اش هو مدون لع كلب تفک ناشیا باوج رد یبیع ٭ دشکب ارت ۲

 ور نود وا دام ما هک دشاب سوم زا هکنآ هن داد اشب ار هننخ یموم ¥ دیدش ۲

 تحیرث ات دوش نوتخش تبس زوررد یکرکا سپ سپ +دیکیم هننخ ارمدرم تبس ۳

 ار یصخش تیس زور رد هک بیس نازا یر بم شخ نمرب ارج دوشن هتسکش یسوم
 * دی ان یرواد یتسارپ هکلب دینکم یرواد رهاظ بس ٭ مداد مک اش

 ا یک ی ای یا دنتنک ملشروا لها ناو اضدن وام 6
 مدارک تفاهم اراک چیه ودبو دنزیم فرح ار اراکشا كنياو 7

 کیی دا نوچ مس اما تسا اجزا مناديم ارصخشا نکیل  تسا جسم تقیقح ۷

eTتنک هدرک ادن دادیم ملعت لکیه رد نوچ یسیع و  

 ی هو کلب ما نماين دوخزاو مسه ا را ديدم اوت وا ماتولو

 هداتسرف ارمواو متسه وا زا هکاریز مسانشیم اروا نم اما. دیسانشیم | روا امش هک تس ۱۹

 ا دن دا نرم یک نکیلو دننک راتفرک اروا دنتساوخ اك

 دندزوآ نابا ودب هورک نا زا یرایسب هاکنا + دوب نیسرن زونه وا تغاس هکاریز ۲۱

 ےس

 دوب دهاوخ اتم صوت نيا هک اا ا ر تازجم دیا س نوچ ایا کو



 ۷ انحوی لینا 19۸

 یاسورو نایسبرف دننکیم همهه نیا وا ةرابرد قلخ هک دندینش نایسبرف نوج ۲
 ۱۳به نامش انا تک ین ماکتاب درک اروا ان دند اق فان اب داخ هک ۲

ESتفای دیهاوخنم درک دیهاوخ بلط ارم رمو * موریم دو نر  

Rr Toاید وهب سپ  iایک  

 ید بلط ام نوک ی ٭ دهد میلعت ارن ۳

 کیت ور رد رس دم کاج ر تفاب طاها وختو ۷

 دیآ نم دزن دشابهنشن هکره تک بر

 ما اما ار ر دز کوب تاک هکنانچ ها ناب نچ هک یک *دشونبو ۸

 2 ناعاو e E ا ۳۹

 a اکا نوچ هورک ن نا زا یزایسب هاکنا +دوب بناب لالج

 یضعبو تسا جم وا دنتنک یضعبو *تسا یبن نام صخت نیا تقیقحرد ٤ا
 دواد لسن زا هک تسا نکن باتک ایا دما دهاوخ لیلج زا سم رک, دنتنک ۲

 ولر اچ ارس ٭ دش دهاوخ ره اظ جسم دوب نارد دواد هکیهد کیلو ۲

 2 ترکی روا دنتسا وخ ,ناشیا زا یضعب و ی داتخا فالتخا هوس نایمرد

 نایسیرفو هتهک یاسر دزن نامداخ سپ ٭ تخادنین تسد وا رب سکچش 40

 دنتفک باوج رد نامداخ +دیدرواین اروا هعارب دنتنک ناشیدب اهنا هدندما 47

 و نایت هاکب 2م تا کن نما نکا لوا یکایک م ۷

aیا یاب ا دارا والارز اا یکی کم د دیا نخ هارگ  

 سویدوقین + دنشابیم نوعلم دننادیف ارتعیرش هک هورکنیا نکیلو *تسا هر 2

 رب ام تعیرش ایا × تفک ناشیدب دوب ناشیا زا کش نما واادزن بش رد هکتا ها

  دننک تفایرد اراک دنونشب اروا نجس لّوا هکنا زج دهدیم یوتف 2

 م کاریز نببیو نک صفت یتسه یلیلج زبن وت رکم دنننک یو باوج رد نانیا «7
 ۲ ۹ 2۵ ص



 مح سو 4ص

 نشه باب

 وا دزن موق عينج نوین ما کیه اب رادادمابو ٭ تفر نوتیز هوکب یسیع اما

 انز ردک ارقز نایسیرفو نابتاک هاکان هک دادیم ملعت ار ناشبا هتشن دندنآ

 داتسا یا دنتفک ودب × هتشاد اپ مپ نایمرد ارواو دندروآ 4 شنب دوب لش هنفرک

 68ا | هدرک کح ام ةاروت رد یسومو + دش هتفرک انز لع نیع رد نز نیا

 زر یک + و ا واک نانز نینچ

 نیمز اعور مم د رخ تشکتنا هب کنارم ین اما لند EDETE اعا

۳ ۱ ۱ E ۳۹ 

Aرب لّوا دراد هاک اش زا کره  NETEموج  

۱9 

 وچ ppg نو مت

 زا ۹ هیت E سوا نوج یسک سپ ٭دوب
 E سکیه تنک ٭د هادن یوتف وت رب سکچه ابآ دندش ا

SRزاب یسیع سپ د نکم هانک  

 تا دک تعیاتم ارماهک یک ۵ همه الع ژن نم کیفے ک تا طب راكب

 دو ایا نک ودبنایسیرق اکیا دیک دان ار تا زون کلب دوشن كلاس

 re ×× تسنز تسار وت تداهع ریل دیم تداهش

e۲ ۳ کر4 منا = تمار نم رم  

  E emeنکس ۳

 اض تعی شرد زينو * داتسرف ارم سم ور یا تاپ

 میم تداهش دوخ رب نم ا نح سڪ ود تداهش هک تا اتم ۸

1۹ 

a 

 «تسا اک وت ردپ دنتکودب ٭ دهد یم تداهش نم یارب زین داتسرف ارم هکیردپو

 ارم ردپ دیتخانشیم ارم هاگره هارم ردپ هن و دیسانشیم ارم هن هک داد باوج یبیع

 مبلعت لکیهرد هکیتغو تاک لالا تییرد یسبع ارمالک نیاو + دیتخانشیم زین



 ۸ انحوب لینا ۳

 سیعزاب *دوب نیسرن زونه وا تعاس کنآ ةيجم تفرکن اروا سکجو دادیم ۱

 درم دیهاوخ دوخ ناهانکردو درک دیهاوخ بلط ارمو موریم نم تفک ناشیدب
 هک دراد دوخ لتق ةدارا ایا دنتفکنایدوهب ما یر ایش موریم نم هکیئاجو ۲۲

 نواب زا اش تنک ارناشیا .+دنا دیناوتین امش هک تفر .ماوخ یاجم دیوکیم ۲
 زا + تسین ناهج نیا زا نم نکیل دیتسه ناهج نیا زا امش ءالاب زا نم اما دیشابیم ۳

 متسه نم هک کن قاب کا اریز درم دیهاوخ دوخ نامان رد هک منک اشب ةهجنا

Toهک ماه تنک ن شیب ییا نتسک وت دنننک ودب × درم دیهاوخ دوخ ناهاکر د  

 مک کحو مرکب اش ٌةراب رد هک مر اد رایسب یاهزیچ نم × منک امشب زین لوا ز ۱ 1

 ناشیا + موکیم ناهجم مانش واز توس a دارد اس کل

 رسپ هکیتفو تنک ناشیدب یسیع + دیوکیم نخ دپ ٌهرابرد ناشیدب هک دندیمهفن ۸
 مکین یراک دوخ زاو ee کاک یارک و کک کیا نان

 ا دیو ا رج اب داتسرف ازم هک وا × مکیم لکت داد ملعت ارم مردی هچبهکلب ۳۹

 نوچ + + مروایم اج ۱ اروا نیدنسپ یاهراک هشيه نم هک ازیز/ تا هر اذکنو امت ۶

 و او فک دو ین *هدروآنابا دیا فک اشیا ۷

 ار قحو + دش دیهاوخ نم درکاش ةفيتحما ف ا و ٩ فک ۲

 دال هک 0 اوج وب درک دهاوخ ادازا ار اش نحو تغاانش .دیهاوخ ۲

 دازآ 5 ینوکیم وت هنوکج سپ ماهدوبن مالغ ار سکچه رکرهو مشابیم هاربا

 هانک هکره موکیم اشب هوای لس اعلا باوج رد یسیع ٭ دش دیهاوخ ۶

  دنامیم هشيه رسپ اما دامین هناخ رد هشیه مالغو د تسا هانک مالغ دنکیم ۴

 دالوا هکنادیم *دوب دیهاوخ دازا تقیتح رد دنک دازآ ار a من
Aنم + درادن یاج اشرد نم مالک اریز تکی ارم دیه اڑ  

 بارج رد * دیکیم دیا نید دوخ ر دپ دزن ها او کیم ۱ نید دوخ دیدن ال

 دیدوبیم میهاربا دالوا رکا تنک ن ناشیدب و مهارب امر کیو تشک وا

 سه یصخش نمو دینکب ارم دیهارفم کا یکیلو + دی دروایم اجار بهار :ا لاا ۰

 ردپ لاا اش × درکن نینچ هارب | مکیم کت ما نیش ادخ ز زا هک یتسارب امش اب هک هی

 ادخ هک مراد ردپ كي هما نشن نیاز اتر نام هک دنتشکو ا اجم اردوخ



 1۱ ۸ اتحوی لیغآ

 هک زا د ایم تسشوود ارج کری اشر دپ ا دخ رک )تیک, لاعبان یی × عاب 1

 وا هکلب ماتا دوخ شپپ زا نم دکاریز ما تماو نش رداص ادخ بناج زا نم

 یو و زا دیمهفیفن ارم نخ هجارب + تسا هداتسرف ارم ؟

 ۳2 و اردوخ ردپ تا ی اخ

 I دز رد هک ھجن ز زا دشابین تباث یتسار ردو دوب لتاق لّوا زا

 +٭تسا نایوکغورد ردبو وکغورد اربز نت دوخ تاذ زا دیوکیم نفس غوردب

 ارم هک اش ز زا تسک  دیکینرواب ارم يوکيم ت تسار هک بیس نیزا جزو

 ادخ زا هکینک +دیکیف رواب ارم ارچ موکیم تسار رکا سپ دزاس مزلم هاکب ۷

 نک یاد راد هک دیشی اخ بیمار ز وای و نھ واخ مالک 5۳ تا

 + یراد ویدو یتسه یرماس وت هک تنکن بوخ ام ایا دننکوآ باوج رد نایدوهب

 ارم, امشو مرادیم تمرح اردوخ ردپ کل مرادن وید نم هک داد پاوح نسیع ٩

o.طه کک متسین بلاط اردوخ لالج نم +٭ دیزاس یی تەر  

  ارتوم دک طظنح ارم ملک کرک موکیم ایشب نیما نیما ب+دکیع یژواد و ه۱

 مهاربا «یراد وید هک مهتسناد نا دنتفک ودب نایدوهی سپ + دید دهاونشدبْاب ۲

 دهاوخن دباب ات ار توم دک ظنح ارم مالک یک ر کا یئوکیم وتو دندرم ءاییناو
SALÎ 6ج هک لکو وشنو کی انا درم هکر ها  

 AE یزیج نم لالج مهد لالج ار دی داد باوج یسیع ناک غ

NEA oo0 + تا ام یا دخ قو اش کام لالج ازم  

 مشابیم وک غورد امش لغم مسانشیف اروا موک رز کاو مسانشیم اروا نم اما دیسانشیف

 توپ تم مها یا امت کوش ٭ مرادیم ه نات اروا لوفو ممانشیم اروا نکیل 1

 تکه ننایدوقفی اه دبدر ناتذاشو یخ ماه ا هاور هکنیا رب 0¥

 اک جراید رکا دبد مهارباو یرادن لاس هاجت ۸

 هک + تسه نم دوش ادېپ میھارب RE هک موکیم اب ٩

NTTکا اا وات اس  

 × تفرب نیه و دش نورې لکیھزا

(+1) 



 بس یص

 تا ص

 ٩ انحوی لینا ۱1۳

 ترس تست سس

 م باب

 2وک لاو ۹ سم دید دا ازردأم ات کفی کت

 بیاوج ل هدش تیناز روک کوا نب دلاو اي صنع نیا درک هک ء انک داتسا یا

 یو رد ادخ لامعا ات هکلب E ردپ هنو درک صخش نیا هن هک هک داد

 ماب لوغشم دوخ ًنتسرف یأهر ك دیاب اتا زور هکیمادام ا

 سه نراهج رد بادام + دک یراک دناوتین سکچیم , را درک د یش

 ۳ یاس لک ا 0 نر نامدا پاز تک آرا و مناهج رون

 ا ننعب هک احولیس ضوح رد ورب تنک ودب و # دیلام روک نامذچم

 اروا هکینامکو ناکیاسه سپ +تشکرب تش انببو تسش هتفر سب یوشب

 تسشنیم هک تسپن نا نیا ایا دنتنک دندوب تید یروک تلاح رد نازا سی
 تفک وا دراد ودب تهابش دنتنک یضعغب و تسناه دنتفک یب تعب دا و

 هکیصخش داد باوج وا « تشک زاب وت ناشچ هنوکچ سپ دنتنک ودب × ماه نم

 احولیس ضوحم تفک نب نیلام نم نراشچربو تخاس لک دنیوکیم یسیع اروا
 تننک « تسا اک صخت[ دنتاک یوی +× متشد 5 انپب هتمشو متفر هاکنا هیوشبو وړم

 یسیع هکیزور ناو + دندروآ نایسیرف دزن دوب روک رت رتشپ هک اروا سپ دب مادی

 وا زا زن نایسیرف هاکنا * دوب تبس زور درک زاب اروا نامشچ هتخاس 3

 سپ دراذک نم یاهمشچب لک تنک ناشیدب یدش انب هنوکچ هک دندرک لاّوس
 ریز تسین ادخ بناج زا صخت | دنتنک نایسیرف زا یضعب ٭ مدش نیو متسش
 نیا لثم دناوتیم راکهانکح صخت هنوکچ دنتنک نارکید هدرادیفن هاگن ار تبس

 دنتنکر وک نادب زاب +داتفا فالتخا ناشيا نایمردو دزاس رهاظ تازیعم

 نکیل * تسا ین تفک تخاس انپ ارت نامشچ هک یئوکیم هچ وا ؛رابرد

 ردپ هکنا ات تسا نش انو هدوب روک هک دندرکنرواب اروا تشذکرس نایدوهب

 تسا نیا ایا دنننک هدرک لاوس ناشیا زاو ×دندیبلط ار نش ان نآ ردابو
 ص اما هرکس شبا مدد و رکاب هک امش مپ

 ا کو اب نا هک منادیم دنننک ناشیا باوج رد وا ردامو



 1 ا ا

 اب واسدوم زاب اروا ن اج هک مناديفو منادين دنبب یروط هچ هچ لاحا کل ۲

 ا اا رد اک دک نال ار دوخ لاوحاو ۱یک لوت کو اک

 هدرک دهع دوخ اب نایدوهب هک ورنا وا: سرم نارها هک اروا هک

  دننک شنورپ هسینک زا ت یر مار تا a هک دندوب

 ار صنشتا نپ ې دیسرپ شدوخ زا تسا خلاب و ۱ دنتنک وا نیدلاو ةهجا زاو ۳1

 صخنا هک مناديم ام نک دیت ] ار اد :دنفک# و دی یتا وخ واھ ر کک 0

ET 4 oزیچ كي 3 تکا 3 داد را  

msمک ادب نا داد تا ها ۳۸  

 وا درکاش دیراد هدارا زین امش ابا دیونغب دیهاوخ زاب هچ یاربو دیدیشن

 ba یتسه وا دزک اش ر دنتنک هداد مانشد اروا سپ  دیوشب ۸

 ایک زا منادين ار صخت نیا اما درک م ERA هک مناديم ام رج مشابیم ۹

 اراب ایم اک هک.تشا کک اک ناشیدب هداد باوج درفآ ٭تسا ۰

 e اکماک یاعد ادخ هک منادیمو + درک زاب ارم یاهمشچ هکنا لاح ۱

 مادی دا ادرار ووا کارا دا باد کوه یو

 + دشاب هدرکز اب اردازردام روک نامشچ نیک هک سس یکی 10 ا ۲

 دنتفکد از باوج رد × درک یتسااوتن راک ےہ وب زا صخشنیا رکا

 + دندنار نوری اروا سپ ییدیم ملعت ارموت ا رن هانک اب کی

 ادخ مپ بوت ایا تفک هتسج اریو دنا هدزک نورې اروا هک دیش نوچ یسیع ۰

 نڪ + مروآ ن ایا یک تنک باوج رد و ۱ + یراد نایا 1

 دنوادخ یا تفک * تسناه دنکیم کت وت : اب هکناو ی اوز وتتنکدب ۸

 ناهخا رد نم تفک یبیع ه ءاکنا * دون شنسرپ اروا سپ دو نايا ٩

 نایسیرف زا یضعب + دنوش روک نایانیو انپ 0 ا دما یروآد ةهجب هب

E 3یسیع * میتسه روکز ی ام ایا دتفک دندینش ارمالک نیا  

 منه ان دوکي نالا نکلو دیتشادبن یهانک دیدوبیم روکر کا تنک ناشیدب

 چ ناک ا اک سیب

)11*( 
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 ۱۰ انحوي لیجنا 14

 مهد تاب

 ا زا هک دوشن لخاد دنفسوک ل غا هب رد زا هکره موکیم امشب نیمآ نیمآ

 ۰۱ هادی کیا اقا ا ج تا نور“ کردیا دور

 را دفیزکوا دنونشیم اروا زاوا نادنفسوکو دیاشکیم وا ةهجب نابرد + تسا

 اچ نادنفسوک هکیتقوو +دربیم نورېب ارناشیاو دناوخم مانب مان اردوخ

 زاوا کاربز دنوریم وا بنع زا نادنفسوکو دمار ناشیا یور شپ درب نوری

 زاوا هک اریز دنزیرکیم وا زا هکلب دنکین تعباتم اربیرغ نکیل ٭ دنسانشیم اروا

 هک دندیمهفن ناشی اما دروآ احیا یارب یبیع ارلنم نیاو × دنسانشیمن ارنابیرغ

 ا ۱ ا یز اکنآ ام کی چ
 EE ناب پ هکیناسک عیج 6 متسه نادننسوکرد نم

 زیاد e کا e و تم

 کن 9۹ اب رد + دبای هفولع و هو ایر مو کا اد

 را دا زا ساب تاج اجا تم نم لک الهی دکور ادودب

 + دنیم نادنفسوک هار رد ۱9و __ٍت نابش نم *دنک

 هراس سانگ هک نی نووچ میت بیم وا نآ زار د کک سن راش هک و داخل

 رودزم *دزاسیم نکاربو درکیم ر رک كرکو دکیمرارف 2 ارنادنفسوک

 متسه وکی نابش نب *تسین نادنفسوکر کنبو تسا رودزم هکنوچ دزیرکیم
 دسانشیم ارم ردپ هکنانچ + دنسانش یم ارم نم ناضاخو مسانشیم اردوخ ناصاخو

 ننک اتو + میم نادنفسمک هار ر رد اردوخ ناجو ےسانشیم اا

 ا ارم زاواو دو ار اعنا دیاب شپ یک تک

 هک درادیم تسود ارم ردپ ببس نیا ابو, میش د ےک ناشر کلسو ملک کا

 اا دوخ نم هکلب درکیف نم زا | زا تکی + مرکب ان ان مپ اردوخ ناج نم

 را زا راک | مرک ارنا E زا هک مراد تردف ه منیب

 ناشیا زا یرایسب + داتفا فالتخا نایدوهب نایمرد مالک نیا بسب زاب + عفای

 هک دنتنک نارک کیک ته ےک ودب هجیارب تسا هناوید و ا دکودتا



 رد نپ 7 +دک زاب اناروک مثچ دناوتیم وید ایا تسین هناوید نان نیا ۲

 تامل قاور رد لکیه رد یسیعو +دوب ناتسمزو دش دیدجت ین ملشروآ او

 زکا یراد ددرتم ار ام.ی ات .هنتفک رو دی ةف کاروان ودا نایدوهب سپ چ كيما رضع ۶

 نایاو متنک اشب نم داد باوچ ناشیدب یبیع رک الی راکتتا یتسه سم ون ٥

 × دهدم تداہش نم یارب انآ مروایم اجب دوخ ردپ م اک کب گرو ۰

 و عج + منک اضب یا دید رک کا ریز دیرین نايا امش ۳۷

 تایح اهتاب نمو Rae ارمو مسانش ی ارامآ نمو دنونشیم ارم زاوا ۸
 دهاوخن نم تسد زا اراها را سکچهو دش دنهاوخن كاله دبأب اتو م ھه دیم ینادواج

 نم ردپ تسد زا دناوتین یسکو تسا رتکرزب هم زا داد نب EL ٭ ترک ۹

 راسکنس اروا ات دنتشادرب اکتسزاب نایدوهب کتا س كي ردپو نم *دریکب

 "لشب كن یاهراک رایسب دوخ ردپ بناج زا داد باوج ناشیدب یسیع  دننک ۳

 دکل اچ د نایدوهی کر ارم اهنا زا كلي ماد ببسب مدوُن ۲

 دونم یه ناسا نو رنک بس هکلب مکین راسکنس ارت كين لمع پیسب
 تبما هش :هتشون مش قاق رد ایا تنک ن اشیا باوج رد یسیع × یناوضتم ادخ 4

 دشلزان ناشیدب ادخ مالک هک | (ASR aE نایادخ اش مننک نم هک ٥

 سیدقن ردب هک ی × ددرک و ESL 1 ۳۹ و دنارخ نایادخ ۲7

 ادخ رسپ تنک هکح بیس ناز زا یئوکیم رنک دیئوکیم ودب داتسرف ناهجب هدرک

rاجب هجنانچ نکلو ٭ ديرو ایم نايا نم مری اجبار دوخ ردپ لامعا رکآ  
 ردپ هک دیک شا دینادب ات دیروآ نایا لامعاب دیروآ ین ناما نب هاکره ی
 ناش یاس دوز اما رد کش او ابن اخ ناب رکی دن کیمیا زد رماو ۹

 ھنر داد دین یک یو کاخ ھا ترازو × تفر نوریب 4
 کلو دونن نجم جش یہ مه هک دنننک نما وام درنهکراتس و »دون فوت اجنآ ك

 واب اتا رد ؛کرایسب سپ 9و تسر تک ص خش نیا ةراب رد یہ ۳ 1

 ممدزاب پاپ
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 ۱۱ انحوب لیحنا ۱13

 اب کھ دوخ یوې اروا یاهباپو تخاس نیهدت رطعب اردنوااخ E مرم و

 انا یا دنتفک هداتسرف وا دن شنارهاوخ سپ دوب راہب رزاعلبا شردارب هک
 تنک دیش ارنیا یسیع نوچ * تسا ضیرم یرادیم تسود اروا هک نآ کیا
 ۶ ۳ لالس 3 بغ ربات اکی لالخ یاربب کلب یاس ترو ات نفر نی

 تسا راب هک دینش نوچ سب + دومنیم تببحم ارزاعلباو شرهاوخو اترم یسیعو

 زاب تنک دوخ نادرکاشب نازا دعبو + دون فقوت زور ود دوب هڪيئاج رد
 :SY ارت فنتسا وم نایدوهب نالا للعم یا دنتنک اروا ن نادرکاش * عورب هیدوهسپ

 هان ارد وار یاهیتعاس ابا داد باوج یسیع + یورب اجنادب یاو ز ازای دنک

 دنیب ی ارناجیا رون هکاریز درو شزغل دور هار زور رد یک رکا تسین

 ارنیا * تسین وارد رون هکاریز دروخ شزغل ور یکرکا نکیلو

 ات مو ريم اما ت ۳ روا کود دومرف ناشیاب ن ناو ؟تسیاو تک

 × تفای دهاوخ افش تسا نییاوخ رکا اقا یا دنتنک وا نادرکاش + مکرادی اروا

 باوختتیارا زا هک دندرب ناک ناشیاو تنک نخوا توم اب رد یسیع اما

 اش یاربو * تسا هدرم رزاعلبا تنک ناشیدب ةيالع یسک هاکنا + دیوکیم ۱

 هک اموت سپ * مورب وا دزن نکلو دیرآ نايا ات مدوبن انا رد ک خچر داوتوخ

 نوچ سپ + مری وا اب ات مورب زین ام ت تنک دوخ نادرکاشمپب دشاب اک
 ملشروا كيدزن ینع تیو داش وک کاور ا چکا تفل ین اک

 دندوب كمآ رو اترم دزن دوهی زا یرایسبو + باترپ رھ هدزناپ هب بیرق دوب

 ار ۳۱ ۳ بک دی ترم و و » دنهد یلست ارنانیا ناشردارب ةهجب ان

 ۱۹3 یدک راب ۷ دنام هتسشن هناخ رد مرم نکیل دن القا

 بلط ادخ زا هچره هک منادیم زی نالا نکیلو * دری نم ردارب یدوبیم اخیارد

 ٭ تساخرب ۲ ۳9 2 اوج رک

 و دنا هرم رک در ناما بک مس تا تا سک

 ا و اه کوب ۳ نم اقا یا لب تنکو ا ۷



 ۷ ۱۱ نحوی لينا

 هما داتسا تفک تناوخ یناهنپ رد اریرم دوخرهاوخو تفر تفک ارنیا نوچو ۸

 + دما وا بزن هتساخرب یدوزب دینشب ارنیا نوچ وا +دناونضم ارتو تسا ٩

 + درک تاقالم اروا اترم هک دوب ئیاج رد هکلب دوب نشن هد دراو زونه یسیعو ۰

 مرم 6چ فاد ارواو دند و امامت اخرا کت اد کا

 کا رکات دوری زید دنتفگ واب زا دوریم نوریب ل هتشاخرب

 ودیو داتفا وا یاهمدق رب كيد اروا دیسر دوب یسیع کاج نوج مرمو چ دنک ۲

 نایک ارز نج: ین دره نم ردارب یدوبب اغا رد رکآ ۳ یا تنک ؟ج

 رکن فٹ دش در حوز رد اعضای. نایک د نیک اب هک مارن :اددوهیو دید

 دم با کر ان کا تکو ٭ تشک برطضم تش ۶

 e اير اکا ٭ تسیرکب یسیع ک

 اوت درکز اب !رروک نامنچ هک ص خش نیا ایآ دنننک ناشبا زا یضعب ۲۷7
 دزن ۳ دزو رد تشب ایر ایمع مر درين زین درم نيا هک ۸

 رهاوخ اترم «دیراد رب ارکنس تفک یسیع ٭ هدراذک شرس رب یکنس دوب ةراغ ناو ۹

 یسیع ٭ تسا هتشذک زور راهچ هکاریز ن نتعتم نالا اقا یا تنکو دب تّیم >

 ی + دید یجاوخ ارادخ لالج یروایی نایا کا مقکن وتب ایا تنک یوی ۱

 هنخادنا الاب اردوخ ناشچ یسیع هدنتشاد رب دوب نش هتشاذک تیم هکیاج زا

 نخ هشيه هک مسن :ادیم نمو ید ارم نخ هک کم زکق ات رد یا تک 33
 وا رده فاح هک ورک نیا رطاخ ةهجب نکلو یونشیم ارم

 نا زر یار ناب کک + یداتسرف | رم ۳

 دوب نیچعا یاتسدب وا یورو دما ارم کب یاپو تسد هدرفآ لاحرد 44

 نایدوهب زا یرایسب هاکتآ بنت راک بیم تن اروا تنک ناشیدب یسبع 0

 نکیلو ا EEE SE N نوچ دندوب نا مرم اب هک ٩

 هک فدک نسخ کی اهراک اب یاس دتفر ناش فا زنا ناشیاب زا ےک

 هکآریز میک + چ دنتنک هدومن یروش نایسیرفو هتک یاسور سپ +*دننخاس ع

 ا اما ی هه مراذک او نبنچ ار ا دز دی انیم رایسب ا درم نیا ۸

 هک مان افایق ناشیا زا یکی + تفرک دنهاوخ ارام موقو اج هما نایمورو ك 1۹



 ا۳ انحوی لیحنا ۸

 ةهج هک دیکیف رکف و + دینادین جم اش تنک ناشیدب کر لاسنارد

 ااو × دندرکن كاله هنئاط مانو دریب موق هار رد صخ كي هک تس تم

 یسیع تسیابیم هک درک توبن دوب یک سین لاسنارد نوچ لب تفکن دوخ زا

 هک ارادخ ع نادنزرف ات هکلب اهنت هنتاطنا هار رد هنو ه دری هم تا

 × دنشکب اروا هک دندرک یروش زور ناه زاو × دک عج یکی رد دنفرفتم

 دش هناور انا ز لک فر که نان ودم نشت یر را
 ایت رد هره )رکا ا تشاد مان : مارف ها هک یرهشب نابایب کیدزن یضوم

 حف زا لبق تاکواب زا یرایسب دش كيدزن دوهب جن نوچو × دو فقوت

 دنذوبیم دع و + دنزاس رهاط اردوخ ان دندمآ ملشرواب

 ۳۱ 0 یار دی ناک هچ کمکی اکی یک دداا

 ات دهد عالطا تس اا دب ادل یک کاک دکب هدرک کح نایسیرفو هتک

 × دنزاس راتفرک اروا

 مهدزاود باب

 ازهدرم رزاغلیا هکییاج دنا این تیب هب یسیع صف دبع ز زا ل و ر شش

 تمدخ اترمو دندرک رضاح م اش انا رد وا یاربو *دوب نینازیخرب ناکدرم زا

 صلاخ لبتسرطع زا یلطر رم هاکنآ ٭ دوب وأ اب نايس زا یکی رزاعلباو درکیم

 دیناکشخ دوخ یاهیوم زا اروا یاهیاپو درک نیهدت اریسیع یاهباب هتفرک اھبنارک
 یادوهب ینعی وا نادرکاش یک ې دش رپ رطع یوب زا هناخ هکنانج

 دصیس رطع نیا هچارب رب تنگ دوب یو هدنک میلست هک نوعمش رسپ یطوبرفعا
 اتف یاورب ار :ا هن ارتیاو * دوش هداد ءارقغب ات دشن هتخورف رانید

 ت ارا رد هاناو وا ٌهلاوح رد هطیرخو دوب دزد E E کل سیف دم

 ارتا نم نیفکت زور ةهجم کاریز راذکاو اروا تفک یسبع ٭ تشادیم رب دشیم

 تقو هه نم اماو دنشابیم اش اب هخیه ءارقف هکاریز +تسا هتشاد هاکن

 هن دندمآ ت ۶ ۰.۱ URE RIPON زا نیک یلجسسپ + متسین

 + دننیب هب دوب نینازیخرب شناکدرم زا هکز ېن اررزاعلیا ات هکلب سبو یسیع یارب

 زا یرایسب هکاریز *دنشکب زین ار رزاعلبا هک دندرک یروش ےک یانو هاکنآ "



 114 ۱۲ انحوب لیحا

 هو نوچ زورنآ یادرف × دندروابم ن ایا یسیعبو دنتفریم وا بیسب دوی ۲
 ار لجن ی اههخاش بدیم ملشرواب ڪک هکر دندیشا دتدوب 6م دا کسایی ۱۳

 لّیاسا داب داب كرابم اناعیشوه دندرکیم ادنو دندیآ نوری وا لابقتسا هب هتفرک

 ترک کل دعا انا هنفاپ یا RE 3 دنوادخ ماب هک 1

 ندیم شالا کیک راوس وت هاشداب كديا سرتم نوبیص رتخد یا هک تساب ۵

 ا تا الت. ن نوخب کلر دی رو جت ین و اهرک اکو آ
 ¥ دند وب هدرکو ا اب نانیهو تا باوتکم یا ةراب ر رد اهزیچ نیا هک دن درو راک

 ناکدرم زا ارو تناوخ ربق زا ار رزاع می هک دنداد تداهش دندوب وا اب هکیهررکو و ۷

 دندوب لډش ردم کا یا رک ار د تمسا مینا زاخرب ۱۸

 فن ج هک دیبب یف دنتنک رکیدکی هب نایسیرف سب + دوب هدون ارنزبگت 1 5

 تدابع ةه دیع رد SE ایی ییا هتفریوا یب ب زا مع م ا کانیا دریغ ۳2

iدوب لیلج یادیص تیبا هک سپ لش دره و خرما + دندوب ینانوب ی رضعبدندوب تم  

 یلدا وادم بلخ × منیب هب ار ریس مو اتا یا دک« درک ل اوسو دندمآ ۲

 یعاس تفک ناشیا باوج رد یسیع × دنینک 5 مجد ج ا تفگ ۳

 مدک ناد رکآ موکیم اب نیما نیما د«دباب لالج ناسنا رسپ هک تسا نیسر 6
oنا کیک بک دارا دریب رکا دام ات درک دتفایم نیمز رد هک  

 ات دراد نشد اردرخ ناج ناهجيآ رد کرهو دک كاله انا دراد تسود اردوخ

 کوری ارم مک تم ارم اےک رک ابو تقلد دهاوخ هاکن ارنا ینادواج تایح ۲7

 دک تمدخ ارم هگرهو دوب دهاوخ زین نم مداخ اب مشابیم نم هکیئاجو دکب

 هموخب هچ و تسا برطضم نم ناج نالا * تشاد دهاوخ تمرح اروا زدی ۷

 + ما تیسر تعاس نیا ات رما نیه ةهجم نکل نک ر اکتسر تعاس نیزا ارم ردپ یا
 مداد لالج هکدیسر رد نام زا ییادص ءاکان هوب لالج !ردوخ مسا ردپ یا ۸

Eدش دعر دنتفک كینش ارن ارنیا دندوب رض اح کوک × داد مهاوخ لالج  

 زا و نیا تفک باوج رد ی سک + درک کت و ۱ اب شرف دنتفک نارکیدو ج

 نيا سير اوا ناهج نیا یرواد لاما × امش ةو هکلب دمای نم یارب ۱

- 

 دوخ یوسب اره# موش ءدرک دنلب نیمز زا رکا نمو * دوشیم * رکنا نورب ناهج ۲



 ۱۳ نحوی لیحنا ۱۷.

 هه سپ دریچ تسیابیم هک توم مسق نازا هیاک تک ارنپ باو دینک مهاوخ

 وت هنوکج سب دمای یقاب دباب ان مج بت مو بروم ما

<oنکالا اب نانا کو  eشفت × ناسنارسپ  

 دی 1000 000 5 كدا نشا اسان رون نامر كدنا تفك ناشیدپ

 » دوریم اکب دنادین دوریم هار یکی رات رد هکیسکو دریکن ورف | ارایش تماظ ات

 ارنبا نوچ یسیع ه دیدرکر ون ۳ نایارون هب تسامش ابرون هکیمادام ۲
 نینچ ناشیا یور شپ هکنیا ابو  +٭ تخاس ینخم ناشیا زا اردوخ هتفر تنکب ۷

 مانا هب تفک یبن ءایعشا هکیمالک ات * دندرواین نایا ودب دوب هدومن رایسب تازیتم ۲۸

 0 E هک هب دو Ny درکر واب ! ا هکت سک دنوادخ اوت

 نایثچ + تفک زین ءایعشا هک اریز هوا نایا دنتسناوتن دنا زاو +دیدرک 0

 یاادبو دننیب هن دوخ نامشچب ان تخاس تخم ازناشبا یاهادو درک روک ارنانیا
 هکیتفو تفک ءایعشا ارمالکنیا × مد انش ارناشبا ات دندرکن ربو دنمهفن دوخ ٤ا

 نارادرس زا یرایسب نیا دوجو اب یک + درک کت وا راب ردو و لالج ۲
 هسیک زا ادابم هک دندرکن رارقا ع ۳ ی اد وا دا یی

 د« دنتشادیم یر ادخ لالج زا رتشپ ارقلخ لالج هک ریز ٭دنوش نورب +۲

 O هک از هک رشت درون اپ 3 سبع هاکنا 4

 یرون نم ٭ تسا نید ارم لنتسرف دید ارم کتک + تسا هدروا ن رايا تس تسا

 دیش ارم مالک یکرکاو شیلا یا رک دو ها ی در هک مدنا ناهج رد ب
 ات کلب مک یرواد ارناهج ات ما تمان هک اریز 9 هرم دار خان

 هکت سه یک دکن لوبق ارم مالکو دراش ربقح ارم هکره + شخ تاجت اناج ۸

 دهاوخ یرواد وا رب نیسزاب زور رد متنک هکیمالک ناه دک ی یرواد وا | قحرد
 هچ هک داد نابرف نب : گاتنرف ارم هکی E تنکن دوخ زا نم 6 او + درک هو

 نم هجنآ سپ تسینادواج تایح وا نامرف e + رک راکت زیچ هجمو مرکب هب
 + کیم اف هتنک نب ردب هکنانچ رحم

 2 باب

 ناهبغا ف مآ خیس ر وا تعاس A یسع نوج 2 ڈی 8ا لبقو 1
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 ۱۷۱ ۱١ انحوب لینا

 را ات ارناشیا دوبنیم تب ناهج ني رک کا اردوخ ناصاخ دورب ردپ بنا

 نوعش رسپ ادو لدرد ناز | شپب سبلباو دندرونج ماش نوجو × دومن تبح

 ارزیچ هه ردپ هک تسن :ادې هکتیا اب یمیع ٭ دنک میت اروا هک دوب هداه طويرخسا

 تساخرب ماشزا + دوربم ادخ بناجنو هم ادخ دزن زاو تسا هداد وا تسدب

 نیت نکل 2 با قلب E کب هتفرک لاتسدو درک ن نوریب اردوخ ٌةماجو

 شاذ اکل هک یلاتسد اب اا ۳ نادرکاش یاپیاپ نتسهب درک عورش

 * یئوشیم ارم یاهباپ وت اقا یا تنک یوب وا میسر سرطپ نوعشب نوج سپ

 + دیمهف یهاوخ دعب نکلا ینادیفوت نااار کم نم ها تفک یو باوج رد یسیع

 ارت رکا داد باوج اروا یسبع «تسش یهاوخغن زکر ارم یاهیاپ تنک واب سرب

 ارم یاهیاپ هن اقا یا تنک و دب سّرطب نوعش * تسین یبیصن نم اب ارت موشن

 جاتحم فای لس هک یک تفک و دب یبیع زې ارم رسو اهتسد هکلب سبو

 هک اریز × هه هن نکل دیتسه كاپ اشو تسکاپ وا ماق کا ابا کوک کک

 نوچو * دیتسین كاپ اش که تفک ةهج نیازاو تسنادیم اردوخ “ننک م لست
 دید ایا تفک ناشیدبو تسشنب زاب هتفرک ۹ اردوخ تخر تسش ارن اشیا یاهباپ

 + سه نینچ هکر دیوکیم بوخو دیار اقآو داتسا لم | ایش مدرک اب هنآ

 هک تس تسا بجاو زین اش رب منسش اراش یاهیاپ مت مسه عمو اقآ هک نم رکا سہ

 اش مدرک ایش اب نم هکنانچ ات مداد ةنومن امشب 9 ٭ دئوشب ارزکیدکی یاهیاپ

 لوسر هنو تسین دوخ یاقا زا رتگرزب مالغ موکیم امشب نیما بمآ × دیکب زین
 رد + دیرآ لمب ارنا رکآ اش لاح اشوخ اک ا هاکره × دوخ هدنتسرف زا

 ابکنا دوش ما بانک ات نکیل مسانشیم مادیزکرب ہک | ارنانا نم یو

 موکیم امشب عوقو زا لبق نا + ۳ ت EE نمرب اردوخ ةنشاپ دروس نان نم

 دک لوبق هکره موکیم امشب نیما نیمآ + متسه نم هک دیک رواب دوش عقاو هکینامز ات
 + دشاب هدرک لوبق ارم ترف دک لو ام ناو هدرک لوبق ام میم کرک

 نیا نیما ما تنک هداد تداشو تشک برطضم چور رد تفک ایا یسیع نوچ
 o e زا یر او چ



 ۱٤ انحوی لینا ۱۷۳

 هک درک هراشا ودب سرطپ نوعش + دومنیم تبح ار وا سیعو دزیم هیکت یسبخ ۲۶

 ادنوادخ تفک و دب هداتفا یسیع شوغا ا رد وا سپ ه« تفک ارنبا هک ءراب رد دسرپ ۵

 سپ هدیم ودب هدرب چمک تیم ناک بازی یخ میم هتک

 وارد ناطیش همفل زا دعب داد نوعش رسپ یطویرخا یادوپب دراز همتا ۷

eایوانکا یک  

 هطیرخ نوچ هک دندرب ناک یضعب هکاربز + تفکو دب هجیارب هک دیمپنن نایسلجم زا ٩
 ه« دهدب ءارقفب یزېچ هکنا اب درخت اردیع جانحم ام ات دومرف اریو یسبع دوب ادوم دزن

 یسبع تفر نوری نوچ * دوب بشو تفر نوریب تعاس رد هتفر ارهمنل وا سپ < ۳

<Fرد ادخ رکاو *تفای لالج وا رد ادخ و تفای لالج ¿ن ناسنارسپ نالا تنک  

 لالج اروا یدوزبو داد دهاوخ لالج دوخ رد اروا ادخ هنیاره تفای لالج وا

 درک دیهاوخ بلط | ارمو متسه اش اب رکید ینامز كدنا نادنزرف یا بو ¢

 ۳3 + موکیم شیرین نالآ دما دین TATE هکیناج متنک د وهی هکنانیحه و

 زن اش ات مدون تبع ارایش نم هکنانج دیئان تبع اررکیدکی یوم

SE Çeتبح رکا دیتسه نم درکاش هک دیمف دنهاوخ هه نیمپ  

 یسیع «یوریم اک اقا یا تنک یوب سرطپ نوعش ٭دیشاب هتشاد اررکیدکی ۲
 بنع زا رخآ رد نکلو قاب نم بقع زا یناویف نالا موریم هکیتاج داد باوج

 ناج اب وت بقع زا موش نال هارب اک کیو + دما یاوخ نم ۷

 نم هار رد ار 9 داد باوج واب یمیع د« داهن مهاوخ ون هار رد اردوخ ۸

 یو ستم ےک کک کلا اک هتل اب عوکیم لب تماما ها ن

 + دز ده اوت

 مدراهچ اب

 هر ER ایا ز ا ایا: ادع دوشن برطضم اش لد

 رکاو ۲ وو رایسب لزنم نم ؟

 ا درب مهاوخ دوخ اب هتشادرب اراشو مای ز زاب مک رضاح یناکم اش یارب زاو و مورب

 + دینادیم ارهارو ای گاو ٭ دیشاب زین ایش م قاسم انا 4

 + تسناد مناوت ار هار هنوکچ سپ یوریم اک الم اقآ ىا 8۳ اموت ۵

 سس ص



 ها رک
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 ۷ 1 اتحوب ليا

 نم ةلیسوب زج ردپ دزن سک چه ٠ هسه تایحو یتسارو هار ر ن» تفک و دب یسیع

 اطاق ارم زا کم و هادا بارم نبی دیش اتم ایر €

 ۲ تسیف اک کک ڈا و ن قا ابنک عرب یا +دبا نیدآ ارواو

 دید ارم هکیسک خان ارم ایا ماهدوب ام اب تدنیا رد سپلیف يا تشک و دک یک

 نم هکی کین رواب یا ەد ناشن اب ارردپ یئوکیم وت هنوکج سپ تسا ید ارردب

 هکی ردپ نکل موکیف دوخزآ يوکیم شب نم هکیث اخس ه تسنم رد ردب و مته ردود

AED TTAمتسه ردپ رد نم نم هک دیک قیدصت ارم + دنکیم اراعا نی  

 موکيم انب نیما نیما + دیک یتیدصت لاعا ی نا. ارم اوت سو دزدی

 زین اهنیا زا رتکرزبو درک دهاوف > زین وا مکیم نم هک ارئاهراک درآ نايا ن هکره

 اجب دیک اوس نم سا هک اریزیچ رهو + موریم ردپ دزن نم هک ریز درک دهاوخ
 کم دیک بلط نم مساب یزیچرکا × دبای لالج رپ رد ردپ ات دروآ مهاوخ

 ردپ زا نمو *دیراد هک ارم ماکحا دیراد تسود ارم رکا + دروآ ماوخ اب

 ینعی × دناب اش اب هشیه ان درک دهاوخ اطع انب رکید "ننهد لنوو

 اماو دسانشیفوو دنیبیف اروا هک اریز دنک لوبق اروا دناوتین ناهج هک یتسار حور
 مراذکیف متی اراش *«دوب دهاوخ اش ردو دنامبم اش اب هک اریز دیسانفیم اروا اش

 زاو دیببیم ارم اش اماو دنیبیم ارم رکید ناهج ینامز هلدنا زا دعب میم اش درن

 4 تسناد دیهاوخ ایشزورنآ ردو × تسیز دیهاوخ مه امش ما كنز نم هک ةهخبا

 ظنح اراهناو دراد ارم ماکحا هکره اش رد نمو نمرد اشو متسه ردپ رد نم
 دهاوخ تم اروا نم ردپ دیانیم تبح ارم هکناو دیاویم کی ارم کیشن نا دیک

 اهن اخر سا مار اب ۱ اردوخو دون ماوخت تبحم اروا نمو دوم

 یسیع +ناهجرب هنو یاب اب ارد وچ ا نم هنوکچ اقا یا ی تاک یوب طویرخا ۲۳

 مردبو تشاد دهاوخ کم ملک ها تنع رم یک شک باور

 هکناو * تفرک مبهاوخ نکسم یو دزن نما وا یوسب و دون دهاوخ تبحم اروا ۶

 زا هکلب تسین نمزآ دیونشیم هکیمالکو دنکین ظفح ارم مالک یافن تبع ارم

 غ یکی ¥ مدوب اش اب هکیتقو مفك امشپ ارن :انضس نیا × داتسرف ارم هک تسی درد لک

 ملعت اشب !رزبچ هه وأ دسرفیم نم مساب اروا ردپ هڪ سدفلا حور یی ننهد



 ۱0 تم ليا ۱۳۷

 یخ 8 ۵ دیم |شب e ج هندی شب ی

 تب e موریم متنک شب نم هک دیا نینش × دشابن ناسارمو ۸
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 × تسنم زا رتکرزب ردپ هک ریز موریم ردب دزن مک هک دینفکیم لاحتوخ دیدومنیم

TAوا | ددرک عقاو هکیتقو ات منک امشب عوقو زا لبق  

 * درادن یزیچ نم ردو بم ناهج نيا سيٿر کاریز تنک ھا ام اب بن

 ی روطناه درک کح نب ردپ هکنانچ مان یم تبحم ارردپ هک دنادب ناهج ات نکیل
 + عورب اا زا دیزیخ رب مک

 مدزناپ باب

 دروأین هویم هک نم رد ٌهخاش ره ٭ تسنابغاب ب نم ر دیو متسه ین یقیفح كات نم

EEاش لاحما اکیا اا  

 کناره ءاشرد نمو دناب نمرد + دیتسه كاپ ما هتنک امشب کاک صد

 ر دین امن ۳ کاشت اش نيج دنامن گاات رد رکا دروآ هویم دناوتین دوخزا هخاش

 دروایم رایسب ةویم وا رد نمو دنابم نرم رد > ء اهخاش اشو م سه کات نم

 نوریب هخاش لثم دنا نم رد یک رکا × درک دیناونیف چه نم زا ّ کاریز
 + دوشم هنخوسو دنزادنایم شارد هدرک عج ls دکشخم و دوشیم هلخادنا

 دهاوخ اش یارب هک دییلطب دیهاوخ هجا دنا اش رد نم مالکو دیناب نم ردررکا

 + دیوشب نم درکاشو دیروایب رایسب یم هگنیاب درا کشا نماز دز لاج دم ر

 کا ٭ دیناب نم تیحمرد ه مدون تب اراش زین نم دون تبع ارم ردپ هکنانچه

 اردوخ ردپ ماکحا نم گنانچ تام دیهاوخ نم تمبح رد دیراد هاکن ارم ماکحا

EEماهتشاد  ESEدشاب اش رد نم یشوخ ات تنک امشب ارنیا  

 ناتسود ةه اردوخ ناج هک درادن نیا زارت 2 قیر رج

 ۱ ۳ کا دف يزچ دیبا × دهدب دوخ

 تسود اراش نکل دنادین دکیم شیاقا هنآ ندب هکاریز مارن نب ارامش رکید



 ۷۰ ۱7 انحوب لیجنا

 ا ا ارم اش + مدرک نایب امشب م حر ین شو اپ زا هچره هک اریز ماتناوخ ۳

 ات دنام اش ةویمو شو هویم و دیورب اش ات مدرک رّرغم | راشو مدیزکرب ارا اراش نم

 را E ا دیکبلط نم ماب ردپ زا هچره ۷
GS ۱۸ارم ؛ایشاوا رعقیپ تکی کات دراد ن 3 راز ناهج رکا د دی ان تبع |  

 یخ توداردوخ رو Ê ناجزارکا × تسا هتشاد نشد ۱۹

 یاقآ ee aa E E ناهج ۲۰

 ارم مالک رک او داد دنهاوخ تمحز زین اراش دنداد تم ارم رکا تسین دوخ

 نیا عیمج نم مسا ةه ن شاد دنهاوخ هاکن م ارایش مالک دننش دنتخاد هاکن ۲۱

 جین نماین رک ۱ OANA یو هک اریز نادر ک دنهاوخ اشب اراهراک ۳۲

fارم کیه کھ ادن دوشم کر عاری یر نھ ناک دنتشادیف هاک هدرکن لکت  
 مدوب کت ییاهراک ناشیا تاک + دراد نشد زین ارم ردپ دراد نشد ۶

 نمشدو دن دد د نونکا یو دنتشادیغ ءانک دوب هدرکن زکره یک نم زا ریغ 3

 بوکم ناشیا تعی شرد هکبمالک دوش ماق ات هکلب × زین ارم ردپ و ارم دنتشاد

e ۱ا و یوچا  

 نم ۳ ا e داد سس اشو 3: و ۷

 مه دزناش باب

 هکلب دوم دنهارخ نوریب سیاک زا ار اش *دیروخن شزفل ات منک اشب ارنیا
 اراهراکنیاو + دکبم تمدخ ارادخ هک درب ناک دنکب اراش هکره هک دیایم یتعاس

 متنک شب ار EOE SP دناهلخأنش ار ردپ هن هکنآ ةهجب درک دنهاوخ اش اب

 کاریز متنکن اشب لوا زا ارنیاو منک < امشب نم هک دیروآر طاخم دیا تعاس هکیتقو 3

 ابکب دسریین نم زا امش ز زا یکو موریم دوخ "ننتسرف دزن نالا اما ± مدوب ام اب

 اشب نمو ب تس تش رپ غزا اش لد منک اشب ارنیا نوچ نکیل و + یوریم

 اش دزن ننهد یلست مورن رکا اریز تسا دینم امش یارب نم نفر هک موکیم تسار

pn @ ¬4 سم 

Q 



 ۱۱ انحوب لینا ۱۳

 ها رب نی دیا وا نوچو + متسرفیم امش دزن ارو | مورب رکا اما دما دهاونن ۸
 الو ا یا کار رز هاکرب اما »دون دهاوخ مزام یروادو تلادعو ۲

 یخ او × دید دیهاوخن ارم ارمرکیدو موریم دوخ ردپ دزن یک ا 1

 زین رکید یاهزیچرایسبو * تسا كش ش کج ناھجنبا سیئر رب هک ون زا یرواد ۲

 2 امام کا 7 ںیوادن ا یتفام و ۳

 دکین کت دوخ زا هکاریز درک دماوخ تیاده یتسار عیمج ارامش دیآ یتسأر حور
 × داد دهاوخ ربخ امشب نیا روما ز زاو تاک دهاوخ نخ تسا 4ا

 < 0 ا نا راک کام: دار اا 6
 هک متنک و تسا نم نا زا تسا ردپ نآ زا هچره + داد دماوخ ربخ ٥
 دیهاون ارم یدناز ۱۱ دعب DRE SD | نمنآ هجا زا ۳

 یضعب « ا e دات هک ریز دید دیهارخ اش وات ا راهی ۷

 دیهاوخن ارم یدنا هک دیوکیم اب هکنیا تسا زیچ هچ دننک ر کیدکیب شنادرکاش زا

 دنتنک سپ + موریم ردب دزن هک اریزو دید دیهاوخ ارم زاب یدنا زا دعبو دید ۸
 هک تسناد نوچ یسبع + دیوکیم هچ منادين دیوکیم هک دنا نیا تسازیچ هچ ٩

 هکدیکیم لوس نا زا دوخ نایمرد با تذک ناشیدب دنکلّوس وا زا دنهاوم
 نیما +دید دیهاوخ ارم زاب یکدنا زا دعب سب دید دیهاوخن ارم رکید یدنا تک ۲۰

 دهاوخ یداش راهجو درک دبهاوخ یرازو هیرک امش هک موکیم شات

 نيحرد نز *دش دهاوخ لدبم یشوخم ایش نزح نکل دیوشیم نوزمأش هدون 1

 دیئاز ارانط نوچ نکیلو تسا نیسر وا تعاس کاریز LS يو

 5 دلوت ناهج رد ا هکنیازا | یشوخ ببسب ةا داب رکیدا رز نآ

 نوت دوام هاوخ ارامش زاب نڪل ديشابيم نوزع الا نينچه اغ سپ ]7

RRاش زا اریشوخ ن نآ زا سک مو تشک 4  Rjکیزیچ زور نآردو  

 باط نم ساب ردپ زا هی ره هک میوکیم امشب نیمآ نیما هدرک دیهاوخن لا ی

 ات دیلطب دیدرکن بلط یزیچ نم مساب نوک ات × درک دهاوخ اطع شب دیک

 دايم نعاس نکل مفك امشب اهلنپ ارامزیچ نیا +ددزک لماک اغ یتوخ و دیاہب ۰
 چ داد هارخ ربخ اراکشا امشب ردپ زا هکلب مریم فرح ام اهل هب هب رکید



 ۱۳۷۷ ۱۷ انحوی لیا
 سس

 ناتو ةج نم هک موکیف اشبو درک دیهاوخ بلط ناو اا

 نایاو دیتشاد تسود ارم ایش هکن رچ درادیم تسود ارامش ردب دوخ اربز 4 مکی ۷

 Eo نوربردپ قرن زا + مدنا نوریب ادخ دزن زا ۳۳ ۲۸

 ناق تنتنک وال شنافک اش + موری ردپ دزن هدراذک ارنایج زابو مدش دراو ٩

 ینادیم | ار زیچ ده هک متسناد ن را +× وکیف لتم چو ییوکیم نخ .ةينالع نوكأ ۰
 × ید yS ادخ زا هک منکیمرواب ةهجتم كب دب وت زا یسک هک تسین مزالو

 لا وا هک ام یک الا ال داد بنارجخ ناھا ت

 دراذگ دیهاوخ اهنت ارمو دوخ ناصاخ دزنب یره تعا دیاری نوعا کک ا

 نمرد ات مدرک راکت امشب اهزیچ نیدب ٭ تسا نم اب ردپ هک اریز متسین اهنت نکیل ۳

 عج رطاخ یکل و دش دهاوش تجخز اش یارب ناهج رد دیشاب هتشاد یتمالس

 × ما تش بلاغ ناهیجرب نم هک اریز دیراد

 ۸ ۵ تره باد

 ردپای تک کرک باھار اردو نام اسکار سم و ۷
 کنایه دلالت زن ترس اه لالجا اردوخ سپ «تسا نیسر تعاس 1

 و اگ اا هداد ودب هچره ات ءداد 3 ی شب رهرب اروا

 e یسیعو یتبتح دحا و یادخ ارت گپ نیا ینادواج تایح و ۳

 ا هک اریراکو مداد لالج ارت نیمز یور رب نم × دنسانشب یداتسرف 4

 هک ییالج نام هد لالج دوخ دزن SEY ناو × مدیناسر لاکب مکی 0

 الفع نم راهخ زا هکینامدرم ناب ارت مسا × شاد وت درن ناهج شنبرفآ زا لیق 7

 هه كنت اد هان ارت مالک و یداد نب ارناشیاو دو و او 2 یدرک

 e Sp I دعای وت دزن زا هد ا

 نورې ون دزن زا هک دننسناد نیب یور زاو دندرک لوبق ناشیاو ست ا

 نابج یاربو منکیم لاوس E × یداتسرف ارم وت هکدندروآ ناماو مدنآ ۹

 زا هجناو × دنشابیموت ناز زا هک اریز داد نچ هکیناسک یارب زا کلب کش لاوس

 لا رک رعایا را و زا هاو تسا وت ناز نام نم نآ

)12( 

 ۰ یا



 . ۱۸ نحوی لیتا ۱۷۸

 هار دزن نمو دنتسه ناهج رد اهيا اما سین ناهج رد نیزا دعب ما هنفای ||

 ام هکانچ دنشاب کی ات راد هاکن دوخ مساب داد نی هک اراهبا سودق ردپ یا

 ارسکرهو متشاد هاکن وت ساب ارن اشیا نم مدوب ناهج رد ن N SASL + متسه ۲

 باتکأت تکاله رسپ رکم دشن كاله ن اشیا ز زا یکی هک دو ظنح داد نب هک

 e و دیآ و مایموت درن نا او × دوش مات ۱۳

 تشاد رشد ارناشیا ناهجو مداد ناشناب ارت مالک نم × دنشاب هتشاد لماک 4

 رناشبا هک مکیف شهاوخ ۴ متسین ناهجزا زین نم هکنانپمه دننسین ناهج زا هکاریز ۰
 دنتسین ناهج زا ناشیا * یراد هاگن ریرشزا ارز اشیارات هکلب یربب نراهج زا 7

 هه شا یار اوت مالک هان نر ته و سا ران شا 4 شاب ناجزانم هنانچ ۷

 ههج و د: مداتسرف ناهج رد ۳ زین نم یداتسرف ناهج رد ارم هکناچه

 هنو + دنوش هدرک سیدقت یتسار ردزین  ناشیا ات مکیم سیدقت | اردوخ نم ناثیا ۰
 ایا نه ناشیا مالک ٌهلیسوب کو هکلب کیم لاّوس طاق اهنسا یارب

 ات هون رد نمو یتسه نم رد ردپ یا وت ن هکنانچ دندرک كي هه ات

 اریلالج نمو +یداتسرف ارم وت کد از ناهج ات دنشاب اب اک ر دار ناشیا ۳

 اشیا یر نرم »۲ میتسه ككي ام هکنانچ دنشاب كلي ات مداد ناشیاب یداد وک ٢

TIESارناشیاو یداتسرف ارم وت هک دنادب ناهج اتو دندرک لماک کی رد ات  

 نمأب ءداد نم کیننآ ارت ردپ یا + ۍدوغ ۳ ارم هکنانچ یدوف تب 4

 زا شیپ ارم هک ریز دننیب هب داد نپ هک ارم لالج ات مشابیم نم هکیئاج رد دنشاب
 مخاتشا ا کچ شن ارت ناھ لداع ردپ یا + یدومن تب ناهج یانب ۰

IT1 اتش مماوخو مدیناسانش ن راشیاب ارت ارت ساو + یداتسرف ارم وت هک دنا هنخانش  

wea 

 × شاب ناشیارد زين نمو E ناشیارذ ةدوغ نم هک یبع نآ ات

۱ 

 ۰ هد باب

 ردو تفر نوردق ئداو فرط ناب دوخ نادرکاش اب تنک ار ا یسیع نوچ ۱

 دوب یو نک ملست هک ادوفیو ی دوخ نادرکاش اب کد یاب اتا 1

 دونیم نمحنا اهر اب دوخ نادرکاش اب اجنا رد یسیع هڪن وچ تسنآدیم ار عضوم ۷



 ۱۷۹ ۱ ۱۸ اح وب لیحا ۱ ۱

 اهغارچ اب هتشادرب نایسیرفو هک یاسر دزن زا نامداخو نابرکشل ادوهی سپ ۴

 رب ا ههنا زا دوب E یسع هاگنآ OE هیلساو اهلغشم و 1

 یسیع دنداد باوج واب × كيل ط یم ارک تفک ناشیاب هما نوریب دوش عقاو وا 0

 اشیا ابزین دوب وا دک ملست هک ادوهیو مسه نم تفک ناشیدب یسیع ءاریرصان

 وا × دنداتفا نیمز رب هتشکرب ھن تک ن اتا نوج سپ × د وب هداتنیا

 داد اح یسیع )لر یرضان ےک دیتفک دییلطیم رک درک لاّوس نانیا زا زاب ۱

 هک نخ نا ات و دیراذگب ۱ اراهنیا دیه رفتم مگا سم کا 8

 سرطب ن ۵ ہاکتآ + هدرک مارک ةداد نپ هکیناناز زا هک درک ما دوب هتفک ۱.

 BE هدز تشاد مان كولم هکهنهک سیر مالغب ننک. تشاد هک یزیشیش

 ند هک اریماج ایا نک فالغ اردوخ ریثش تفک سرطپ هب یسیع *دیرب |!

 اروا تفرك ارج د هم نامداخو نابيت سو نازاب, ماکت XK مشونن تسا هداد ۹

 درج ساز لای اھ ردا افایق نزردب انج حزن اروا للو ×× كنس ۲

 موق هار رد صخت كي تس | عج هک دوپ هدرک هراشا دوهیپ درب ناه افايقو £

 نوچ و دندش هناور یسیع بقع زا زکید دکار سرطپ نوععش اما دره 9

 اما و نشت اخ هاخلد ع اه تر ورعم هتک "سیر درن درکاش ن ا

 .نوزيب دوب ا هک رکید درکاشنا سپ دوب هداتسا ا رد نوریب 9

e ۷دک یک ناماکناب × درب نوردنآ هب | ریز و درک ر کتک ن  

 ,نامالغو * متسین تنک هیتسین صخت نیا نادرکاشز ET سرطب دوب ۸

 .دوب درس اره هکنوچ دندرکیم مر ا ر دوخ و دندوب هداتسیا هتخورف د

 توایود د دزکیم مرک ار دوخ ی

 ا اراک تا تاج سنگ داد لار نواب مس × دیسرب وا ملعتو نادرکاش ۲

 عج هتسویپ ن ۰ ایدومب هه هکیاح,(لکیهردو ےک ودر تق ووش مع - ما هتنک

 هکین اکزا یکیم لاوس نم زا ارج × ماهتنکت یزیچ افخ ردو مدادیم ملعت دندشیم ۱

 + تفك نم هنا دننادیم ناشبا كب با «منک ناشیدب زیچ هچ هک سر دنا لینغ

 دز تا دهد ادارا ےک ےکنک او اتیا نوچو ۲

 مته :کدب کا داد باوج ودب یسیع »۲ یهدیم باوج نبنچ هنهک سرب ابا تنک ۳
)12 *( 



 ۱٩ نحوی لیتا ۸:

 قایق دزنب هتسب ارواح سپ ٭ نیم ازم هچمارب بوخت رک او هد تداهش یدبب 6
To:مرک ار دوخ ه5 اا یرطب نوعتو × داتسرف هک سیر  KEودب یضعب»  

 یکی سپ ٭ ماسی تنک هدزکراکنا وا ءیتسین وا نادزکاشزازین وت ابا دنتفک ٩

 ر ار ششوک سرطپ ک دوب نکالا ناشیوخ زا هک نیک سیر نامالغزآ

 سورخ لاحخرد ک درک رکنا "زر هیچ یوم

A.ناشیاو :دوب عصو .دندروآ هناخ ناویدب افایقادزن زا ار * دز كناب  

 و ھو ویا ار حعف ات هکلب دنوشب et توس 3 لخاد ٩

 دنتنک وا باوج رد i صختارب یوعد هچ تفکا نا نوریب ناشیا دزنب ۲

 برکا را اش تنکناشیدب سظالیپ چ مکین ملست وتب دوبینراکدب وا رکا ٩
 کس یاس اھ رب دتفک یوب نایدوپب دیئاف کح وا رب دوخ تعیرش قفاومو

 ات ب هک توم مسق ا هر شا کادر 1 + مشکی ارسک ۲

 25۲ هک اع نیک ۲ یتیم و ت اجب یا × دری ۲۰

 نارکید ای یئوکیم دوخ زا زی یا داد باوج واب یسیع +: یتسه دوه هاشداپ ۲

 2 تا مس 2 نم رکم داد باوج سطالیپ × دنتفک وتب نم ٌراب رد ٥

 نهاشداپ اخت یک که هدندرک ملسن نچ ارت کو ۳۹

 تکست ھوق مادخ هه ساز یا ESSA شا

 * تسین ناهج نیا زا نم نیجاشداپ کا یکی موشن م لست دوهیب ات رک

EYنم هکتوکب وت داد باوج یسبع مو تب  

 یتسار هب ات مد ناهج رد نیا هجو ده دوم نم ةهضا زا «متسه هاشداپ

 تنک واب سطالیپ * دونشیم ارم نخ تسا یتسار زا هکرهو مهد تداهش
 ترم هتک هراتماب تلاش ورب ِِّ درج زاب تفکب ازا نوجو تسیج یار

E ۳كب ام ةیجم جت دیعرد هک تسا نیا امش نوناقو ٭ متفایت یي چ  

 دایرف هګ زاب ٭ مک دازا اردوهب هاشداب اش ةه بیم سپ من دازارفن 3

 +دوب دزد ابرو ارابارب هکلب ینا وا نشنک هدروا رب

 رو باب

 شرب هتفاب راخزا یجات نابرکشلو +دز هنابزات هفرکاریسیع سطالبب سپ



 ۸ ۳ ه حس وب ل ارعا

 دوه هاشداپ کا مالس ECW ۳ ی ۳. هی انک ق

 هد مون ارقا 27 نک ناشیاب نیا نوریب EEN چ عادی وال 3

 راخ زا یجات اب یسیع هاکنآ د مافاین ي يبيع چڪ ےہ وارد هک دینادب ات مد روا نوربب ٥

 نوجو ناسا نآ کیا تنک ناثیدب سطالیپ مردمان ا یاوغرا سابلو 7
 لو د شیلا دک دکور دایرف دندید اروا ماذخو هنهک یاسؤر

 یبع وارد نم هکاریز دیزاس شبولصم هتفرک اروآ اش سنک ناشیدب سطالیپ

 بجأو ام تعیرش قفاومو مراد یتعیرش ام هک دنداد باوجودب نایدوم تان ۷

 1۳۱ کالب نیس نیر بسا منع اغ رس اهتوش زار  ا ک
 فک «یسیعرب هد هنا اوبد ادا +< یمشک موس ندید و ۹

 تفک ودب ی باوج جم ودب ی ت امام ژاکت

 مان دلا | مراد تردقو م کیا ا مراد جت هک ینادیف رک نس نیس

 EET هداد وتب طلب و تاد رب یر دخ نه تاخ چارج ی تیع زا

 ات قوا ناو * دراد رتکرزب هلک درک هایت منا ارم 5 a تا 1

 ا متشکل هک یک د یا دایوقت اید رم یا تام دارا

 × دبوک ن خس رصیق فالخرب دزاس هاشداپ اردوخ هگره یتسین رصیق تسود ینک اهر
 رد تسوکح دنسس رب هدروآ نوریب ار سیع دینش ارنیا سطالیپ نوچ سپ

 معف ةيهن تقو و *تسشن دشیم هتنک اتابج یناربعبو طالب هب هک یعضوم ٤

 ناشیا باش ءاشداپ كنيا تنک نایدوهیب سپ دوب مشش تعاسب بیرقو 9

 ماشداب ایا فک ناشاهسطالبی و شصت زاد رادار ای
 ٭ مرادن یم ماشداب وصی را رک هک دنداد تا هنهک یابیوو ڃ مک ب :ولصم ار

 دع دندرب فر ار يببع نبی دوش پولم درک مبلست نا هک ۳

 یاربعبو دوب سم هیت هب هک ضو تفر نور هتشاد رب اردوخ بیلصو

 تفرط ایا اریکی دانید رندر یا ا لروا 77 الج 2 ۱۸

 دراذڪ بيلص رب هتشون ةمانريصقت سطالیبو  *نابنرد اریسیعو او ٩
 در زا یرایسب ار همانریصقن نیا و + دوهب هاشداب یرصان یسیع دوب نیا هتشونو ۰

 نار نا ا او درب ریش کلید دندک باس ا وک



  AFانحوب لیجنا ۱٩

 ٩ سیونم دنتفک' سطالیپ هب دوهب نیک یاسور سی *دندوب هتشون ینیالو ینانویو

  E SNمتشون ها داد فا عن ا + دور, هاشداپ نم تنک وا هک

  E fتسسقراهچ هتشادرب اروا ئامةماج دندرک بیلص ار یسبع نوچ نایّرکشل سب

 اما هکلب ت تشادن زرد نهاریپ اما زین ارنهاریپو تمسق كي ار یهایسره دندرک

 < مزادنیپ نا رب هعرق هکلب مکن هراپ ]نیا دنفکرکیدکیب سپ ٭ دوب نش هتفاب الاب زا

 مسقت ارم یاههماج دوخ نایمرد م هک باتک ددرک مام 1 دوش هک نازا ات

  0.بیلص یابو »«دندرک نینچ نایرکشل سپ دندنکفا هعرق نم سالربو دندرک

 دندوب هداتسیا هد مرو ابولک نز مرم شردام رهاوخو وا ردام یسیع *

  1دوخ ردأب دید هداتسیا تشادیم تسود هکیدرکاشنا اب اردوخ ر دام یسیع نوچ

  ۷تعاسناهردو وت ردام كنبا تنک درکاش نابو *وت رسپ كنيا نز یا تفک

  ۳۸هزیسر ماجن هب زیچ هه هک دید یسیع نوچ دعبو + درب دوخ هاڪ اروآ درکاشنا

 تم  Eدوب هدراذک هکرسزارپ یفرظ اینا ردو ۷ ما هنشت تنگ دوش ما

  aنوچ +*دندرب وا ناهد تنم هکر تک اف زی و تی هکرسزا

  01سپ بدادب غ ناج هدروآ نیا اردوخرسو دش مان تک تفرک ارەکرس یسیع

 نور" تست ناو سرد هبهت زور هکنوچ دنا اوا تبس زور رد ادب ان نایدوهب

 نیئابو دنکشب ارلاشبا یایاپ قاس هک دندرک تساوخرد نوو کر

  EES HESشل وا اهنک یدو نیا نآ یاهقاس

  ۳دندمآ یسبع واما + دننسکش دندوب هش  SSسنت شاف

 یافت تسا  Eیکی نکل  Eناک ورد را

  ۵وا تداپشو داد تداهث دید هک 4 هد وری او نوخ تعاسنا

  ۲و رویا وافاد کی تار هک دنا واو تا کسا

  ۷راو + دش دهاوخن هتسکشوا زا یناوختما دیوکیم هک دوش مام ما تا کا عفاو

  ۸نیازا دعبو 0 ورکب اراد در نیک اینک را کیوکیم کیک باتک

 سطالیپ زا دوب سرت بیسب ینخم نکیل دوب یسبع درکاشو همار لها ز زا کف سوب
 ار یسیع ندب تنا 208 5 طالب هدر ادرار ع دسج هک درک نتهاوخ

 ٩ دوعاب طول رم دوب دما یسیع دزن بش رد لّوا هکز ین سویدوقیو * تشادرب



 ۱۸۳ ۲۰ انحوی لیحنا

 چر یک رداد کرج ارین دیو تاچ روا دیرفع از خب شل ی
 ربق غاب ردو واب تفز بولضم هک یعضوم رد و + دندچا دوهب نبنکت مسرب ۰۱

 زد ید کرک یب × دوب لشن نفد ن رارد e کر

 ۲ دوب كندر اں ۳1 هکن وچ دنر اینک اغا

 درم قو هل مرم دوب كيرات زونه هکبتقو هتنه لّوا رد نادادماب . ۱

 ناو سرطب نوعمش دزن ناود ن ناود نسب » تسا نش هتشادرب ربق زا كنس هک ؟
NOSEربق زا تو  

 نوری رکید درکاشناو سراب ابپ هاکنا  دناهدراذک یک اروا منادينو تندر ۳

 سر زا رکید درکاش , نآ اما دندیودب اب ود رهو کا کدام 3

E. 0دشن لخاد نکل دید هتشاذک ارتنک نش خو *دیسر ربتب لو  × 

 وان حب نکس یکی وا بقع زا زبن سرطب نوقش دعب 7

 × هدجحب هدعلع یاج رد هکلب هداهن ننک اب هنادرب واارتن وب هکر اتو ۷

 هدر لا دید نش لخاد زبن دن منا رم او لوا کو درک ۸

 درکاش ود نا سپ + دزيخرب ناکدرم زا وا دیاب هک دندوب تیمیفن ارباتک زونه اربز ۲

 تسبرکیم نوجو دوب هداتسیا نایرک ربق نوریب مرم اما + دنتشک رب دوخ ناکب ۱

 رس فرطب یکی دنتشاد رب رد دیفس سابل هک ارهنشرف ود ٭ نش مخربق یوسب ۲۳
 ناشیا دید هتسشن دوب هدراذک یمیع ندب کیا رد مدق بن اج یکی ۱

 اروا مادینو دناهدرب ارم دنوادخ تفک ناشیدب «ینایرک هچعارب نز یا دنتنک و دب

 یی قید هد اعتبار یتیع نباتی هک ات نرو کج

 ییلطیم !رک ینایرک هچبارب نز یا تفک ودب یسبع * تسا یسیع هک تخانشن ۵
 وکب نب هتشادرب اروا وت رکا اقا یا تنکیو دب تسا نابغاب هک درک ناک وا نوج

 تنک هتشکرب وا « مرم یا تفک ودب ا ٭ مرادرب اروا نم ات ۂدراذک اج اروا ۳

 دوخ ردپ دزن زونه هکآریز نکم سل ارم تنک ودب یسیع + للعم یا ینعی قبر ۷

 اغ ردپو دوخ ردي دزن هک وکب نانیاب هتفر نم ناردارب دزن نکیلو ماهتفرن الاب



 ۲۱ انحوب لينا ۱۸۶

 هک داد ربخ ارنادرکاش 0۳ 1 اد مرم * موریم اش یادخو دوخ یادخ و ۸

 یاگنه دوب هبنشکی هکز ورناه ماش ردو + تنک نینچ نو مديد اردنوادخ ٩

 :EEE هاکان ندوب عج دوهیب سرت ببس نک کد هتسب اهرد هک

 یولهبو اتسد تفک نیا نوچو *داب اشرب مالس تفک ناشیدبو داتسیا نایمرد ۰
 1 د اراد نوچ ناکاو داد ناش .ناشیاب اودوخ 7

 ۳ ۱ و نآ مرد اتسرفا ارم ر دیک نا هداب اشرب مالس تک, ناسا سه

Saاک اجار یدل | حور تفک ن  

 5 اا چ دخ ید اریاتاو دش ا ا  دیدیزرمآ هک ٤

 20 ا اب دما سی هکیقو دیتنکیب مأوت ارواو دوب هدزاود ی نر <

 اد د رد اتا بک ناتن «ءاهید اردنوادخ دنتنک وذب رکید نادرکآ

 رب اردوخ تسدو مراذک هن اهم یاج رد | ردوخ تنکناو منیب هن ٠

 اموت اب نادرکاش زاب زور تیش» نا دیو × دروآ ماو نايا من شیولهپ 7
 تفک دا نایمردو تر mR pa دندوب عمج ناخ رد

 هادو دواب اجاب اردوخ تشکنا تفک اموت تب سپ +داب اشرب مالس 1۷

 اموت راد نايا هکلب شابم نابا یبو راذکب نم یواهب ربو روای اردوخ تسدو ۸
 دعب اموت یا فک یبیع +× نم یادخ یاو نم دنوادخیا تفک یو باوج رد ۳۹

 تازجم یسیعو +دنروآ نایا نیدن هکینانآ لاح اشوخ «یدروا نایا غدیدزا ۰
 هتشون ردقنیا نکیل رب دشن هتشون بانک نب :ا رد هک دوم نادرکاش دزن رایسب رکید 1

 هک یا منا هدروا نیا اتو تسا ادخ رو س یبیع کروا نایا ان دش
 ی دیپاپ

 کیو تسپب باب
 تخاس رهاظ نادرکاشبهربط یایرد ةراکرد اردوخ زاب یبع نآ ز امت ۱

 ک لاتو مأوت هب فورعم یاموتو سرطب نوعمش *تنک رادون روطنیاریو ۲
 × دندوب حج وا ن نادرکاش زا رکیدرفن ودو دَر رسپ ودو دوب لیلج یاناق زا

 ۳ ۳ ام دیصان e E نوعش ۳



 ؛ ٩

۳ 

 یسیع  تسا یسیع هک دوتا نادزکاش نکل دوب هداټسا لحاس رب ین

 ناشیدب + ین هک د نداد باوج واب مه تاسه کاروخ ایش دزن اههچب یا تنک ناشیدب
 او دنخادنا سپ .تفاپ دیهاوخ هک دیزادنیب یتشک تسار فرطب ارماد تنگ

 دومنیم تب اروا یسبع هک یدرکاتش نا سپ .* دننیکب ارنا دننمناوتن یهام تیرثک
 ةماج تسا دنوادخ هک دیش سرطب نیعمش نوچ م یا دنواشخ یک سرہ
 نادرکاش اما يخ ایرد رد ارد وخ. ۵ وپ هنهرب هکنوچ دی نشین اردوخ

 مادو عارذ تسیودب بیرق رکم لنز وین روص ی ؟یشخ ز زا ی ندا روز ردرکید

 مدراذک ع 7 یامو هتخوزقا BENET دن دیښکیم ار یھام

 سپ × دی روایب نا هتفرک نکا هک هام زا تفک ناشیدب یسیع × دن لی د نانو

 ابو كرزب هام هسو هاو دص زا رپ دیشک نیمز رب ار مادو تفر سرطپ نوعمش

 لو دیر و دیئایب تفک ناشیدب یسیع  دشن هراپ ماد ست ردتنیا هکیدوجو

 هک حداد ریز یسک متر دسربب یا زای ک ےک ترج ناک کاک را یا
 ت ے

 ار یھام نیچهو داد ناشیدب هتفرگ ارن او دما یسیع هاگنا +تسا دنوادخ

 نادرکاشب اردوخ ناکدرم زا ء نتساخرب زا دعب یسیع هک دوب مس برم نیاو

 رسپ نوعش یا تفک سرطپ نوعمشب یببع ندروخ اذغ زا دعبو × درک

 ا مد یا ِ اکو و ایا ز زا رتشپب ارم ی

 ا ۳ 4 هبترم ایز یخی سرطپ یرا دیم تسود ارم

 تمس وڈ ارت هک ین ادم ون ه ییسش ا او ریت هه رب وت ادنوادخ ینا

eهکیتقو موم وتب 0 نما ود کن كاروخ ا 1 نادنفس ېک کتک سل  

 کوش ربپ هکینامز نکو یتفریم یتساوطب اجره و یتسبیم م اردوخ رک یدوب ناوج

Eوی یا نت بک و اوت نرود درک ی  

 وا kh مش ب N ا E ار



 ۲۱ انحوب لینا ۱۸2

 هکت ءاشغ تقو یو هنيسرب هکدوب ناهو دیايم بقع زا هکدید نومتیم تبع
 دید اروا سرطب نر سپ × دنکیم مست ارت هک نآ تسی ادنوادخ تنکو دزیم ۲۱

 ات دناب وا هک مهاوخم رکا تنک و دب یسیع + دوش هج واو دنوادخما تنک یسیعب ۲

 ۱ ناردارب ناینرد قفف سپ + ایی نم بقع زا وت « هچ ارت ماز زاب ۳

 دنا وا هک مهاوخم رکا هکلب دریمین هک تفکن ودب یسیع نکیل درم دهاوخخ درکاش ن 1

 تشون اراهنباو ۳. نیا و + هچ ارت ماز زاب ات ۶

 را هک دروآ ام ینیع راینب یاهراک کیدو ۶ تسا تمسار و | تداهش هک مناديمو ۳۵

 هدشاب هتشاد اراههتشون شبا مه ناهج کا نا دوش هتشون ادرف ادرف



 نالوسر لاج ا یاتک

 لّوا باب

 ندو لع هب یسیع هک یروما ھه ةراب رد سافر یا مدوم ءاشنا ارلوا ةف ۱
 سدنلا حورب اردوخ "نیرکرب نایت کیو + درک عورش اهنا نداد ملعتو ۲

 ورک اوب تر وا از ناشیدب هک * دخ هدرب الا هدرک کح ۲

 ردو دشیم رهاظ ناشیا رب زور لهج تدم رد هکر ایسب یاهلید هب درک رهاظ تنز

 نغدق ۱ اشیا دش عج ناثبا اب نوجو  تشکیم اد تتوکلم نوا هراب " <

 ترم وا هک دیفاب ردپ تعو نا رظتم هکاب تیم اد ملشروا زا هک دومرف

 سدنلا حورب یایا كدنا زا دعب امش نکیل دادیم دیمعت باب ی هکاریز +دیاهیش م
 ادنوادخ دتنک هدون لاوشوا زا دندوب عج هکینانآ سپ * تفای دیهاوخ دیعت ٩

 تنک ناشیدب ٭ تشاد یهاوخ رارق رب زاب لیئارسا رب ارتوکلم تقو نیا رد 1 ۷

 + دینادب تسا هتشاد هاکن دوخ تردق رد ردپ 4 هک اریتاقواو اهنامز هک تسبن اش زا

 دیهاوخ نم نادهاشو تفای دیهاوخ توف دام اشرب سدنل حور نوچ نکیل ۸

 تنک ارنیا نوچو + ناهیج یاصفا اتو هرواسو هبدوهب یا و ملشروا رد دوب ۹

 + دوبررد ناشیا ناشچ زا اروا یرباو دش هدرب الاب دنتسبرکن یه ناشیا هکیقو

 دینس درم ود هاکان تفربم و5ا دندو نیم هتخود ج نا یش نوجو

 TT EEE هداتسیا ارج یلیلج ن نادریا دنتنک ٭ هداتسیا ناشیا دزن شوپ

 اروا هکیروط نیبهب دما دهاوخ زاب دش هدرب الاب نامساب اش درت زا هک یس نیه

 وار ا ونیسم هوکز ا دندرک تعجارم میلشرواب هاکنا +دبدبد هنا اور نایسآ یوسب ۳

 الاب دندش لخاد نوجو تب ف ا ۱

 اتو سیلبفو سا ؛ردناو بوقعی و سس رخ یک

 ےک ۰ صد یصع



 میقم بوقعب ردارب یادوهیو رویغ نوعمشو ینلح نب بوقعیو یتمو الوتربو
 ۳۳ کس نازدار و یی ودام مرو نانز اب ایا عیجو ٭دندوب ٤

 بن 1 ناردارب نر طب مایا ناردو 0 اعدو 0

1 

 انهار > ۳ 2 ا ۾ دواد ن اا سدنلا حور هک دوش مات هتشون
 ۱۱ ادو ااو ك دکر ار یسیع هکیانآ دغو

 ےھ

 دش هراب ن نایمزا هداتفا رد یورب تیرخ ینیمز دوخ ظ ترجا ز زا وا شپ ےک فای ۸

 نآ هکنانچ ب درک مولعم مشروا کسب م اعربو : تشک هیتر سشیلعمایامنو ٩

 رویز وک ایز د و د مچ یلفج ناشیا تغل رد نیمز ۳۰

 و دریکن نکسم ن نارد سک چو دوشب بارخ 2 | ةناخ هک ت سپو تکم

 مان رد دندوب ام ناھا اره ةکینامدرب نا زا دیابیم لا + دیان طبض یرکید 1۳

TE ۲ما هکیزمر ۶ درامز زا ۳ در ادخ  

 ۳ ار هد یا ن ۱ نانو درت ٩

 × دنتشاد اپ رب ارسایتءو دوب بقلم نستسوپ هب هک ابر هب هب سم فسوی ینعی

 ا کلي,مادک اغب یتسه هه بواق فراع هک دنوادخ یا وت کرو درک / اعدو ۶

 زاب نا زا ادوهب هک دبای ارتلاسرو تمدخ نیا تمسق ان + تیرکرب ارود ٥

 رب ساتم مانب هعرقو دندکفا اشیا مانب هعرق سپ + تسوپپ دوخ ناکب هدانفا ۷

 ٭ تشک بوسع لوسر هدزاب اب وا و دما

 حس

 مود باپ

 نرج یزاوآ کان هک ٭ دن دوپ ارد لد كيب دیر تساکیطب زیر نوتجو -

 دندوپ هتسشن الا ره رک اجا ماتو دما ناسا زا دیبش داپ نردیزوززادص

 ره رب اک هاظ,ناشیذب ا نیاهن بز .یلش كش مقنم یاهنابزو # تخاس رب ۶

 هکیعونپ یفلتخم یاهینایزب هتشک رپ سدقلأ حور زا ههو ×تفرک رارف ناشیازا یکی

 رادنید دوه مدرمو چ دندرک درج نتنک نخ دیشب ظفلت تردق ناشیدب حو

 دش دنلب ادص نیا نوچ سپ *٭ د:تشادیم لزنم ملشروا ےل شللف ریز هنیاس ره رز 1



 Ut ۳ ور لایک

 1 دبنش ناشی زا اد و نک رھ از دنداتفا تریح رد e ما فو

 و ی و ک اهنیا هه رکم کیا رکیدکی هب مش بم و اوج

 متفاوت نارد کا اردوخ تغل ام زا یکی ره هک تس آ نوچ سپ + دنتسین ۸

۳۹ 
۷ 

 و ۸

۹ 

۱ 
1 

 و ےے

 نظو اکدیک و هیدزنبو نیزج نانکاسو نایمالعو نایدامونایتراپ_+ مست

 زا ءابرغو تسناوریق هب لصتم هک ایی جاونو رصو هیلفمب و هی رفو * اا

 یاهنابزب هک موتشیم اراهنیا برعو تاک لهاو #ناذیدجو نایدوهب ینعی مور

 ESSE هب هداتفا كشو تریح رد ه# سپ یکم ارح و ۳

 تسم هزات رخ زا هکدنتنک ناک ءازهتسا یضعب اما *دیماجنا دهاوخس ایکب نیا

 ناهید درگ دلبر هک او ها تکاب نو و چ كن آ مش

  دیریک ارف ارم نانو دینادپ ارنیا ملشروا کس عي و دو نادرمیا تفک

 * تسا زور زا مس تعاس هک ایز دیربیم ناک اش هکنانچ دنتسین تسم ایا هک اریز

 دهاوش نيچ رخا مایا رد نت وکتیم کک + تفك یبن لیتوب هک تسناه نیا کلب

 دننک توبن اش نارتخدو نارسب و تخز مهاوخ رشب نت دوخ حور زا

 دوخ نازیکو نامالغربو- دید دنهاوخ اهباوخ اش نارپو اهایور امش نان
  د زاو دوم E و E ر

 "و حر وا روهظب دود راجو شناو-نوخ زا ایا نیز رد نیئاپ زاو باج كالفا

 ٭ دنوادخ روهشم میظع زور عوقو زا لبق ددزک لدبم نوخم هامو تماظب دیشروخ
 لیئارسا نادزم یل چ کباب تان: دنا رخت از دئوادخ مان هکره هک دوب دهاوخ نینچ و

 شک شه هربم ادخن بناج زا اش دزن هک یر شی "رصان سی هدیونشب ارن نفخ نیا

 ی دوخ: هکنانچ دیناذزک رداط وازا ات نایمرد ادخخ هک ناو بیاجمو تاّوق هب

 اغ دش ملست ادخ ناد شېبو کم دارا بسحرب نوچ صخن نیا +دیناد

 اروا هتسک ارترم یاهدرد ادخ هک دک نینک بیلص رب نار کک تسدب

 هات دود هک ریز * دراد اكوا تنم درب لاک ریز دی اراز

 د ر هک مانید دوخ یور شپ هراوه ازدنوادخ دیوکتم یو

 زبن مدسج هکلب E E لد ببس نیا زا * مروخن شبج ات ۷

 تمشاذک یهاوخن تاوما اع هنر ازم ی کز دوب دهاوخ کا فر



 ۲ نالوسر لاعا باتک 1

 لخوا نب ارتایح یاهنیرط ٭ دنیب هب ارداسف وت شودق هک داد یشاوخن تزا-او ۸

 دواد راب رد ماوتیم ناردارب یا × یدینادرک ریس یخ دوخ یور زا ارمو ٩
 ةو ان وا نمو دش نفد هدون تافو وا هک میوک نفس اباحم یب اش اب خ رای رب

 زا هک دروخ مسق وا یارب اد کک تشنادو دوب یبن نوچ سپ *تسام نایمرد ۰

 هواب رد *دنیشنب وا تخت رب ات دنازکنارب ارسم دسج بسح وا باص تبرذ ۱

 وا دسجو نوشت هتشاذک تام وما لاع 3 یک کک ناف ےس تمایق

 +× متسه نارب رزم جاد ادد و دیاری ادخ ار سبع ناھ نیہ دین ازداسف ۲

 هتفأب ردپ ا حور دش هدرب الاب ادخ تسار؛تسلب نوج سپ ۴

 ا اد کار اھو د یو دک یا اک اغ ارنا 9

 ا تسد رب تک نک داد دنوادخ دیک دوخ نکل درک

 ادخ هک دننادب انیتب لیارما نادناخ عیج سپ » مزاسوت زادنا یاپ ارتنانمشد ات 3

 دندینش نوج ٭ تسا هنخاس متسمو دنوادخ دیدرک بولصم ای ع نیي# ۷

 سرطپ × هک هچ ناردارب یا دنتنک نالوسر ریاسو سرطپ هب هتشک شیر لد ۸

 دیجت ناهاک شزرما ةهجب جسم یسیع مساب اشزا كيرهو دیک هبوت تک ناشیدب
 اش یارب تسا نعو نیا هک اریز ٭ تفای دیهاوخ ار قم خور اف او دیرک ٩

 دب دناوخم اروا ام یادخ دنوادخ هکره ینعی دنارود هکینانآ ههو اش نادنزغو

 نیا زا اردوخ هک تنک هدون هظعومو داد تداهش ناشیدب رکید رایسب ناتخبو ۰

 ناه ردو دنتفرک دیمت هتفریذپ اروا مالک ناشیا سپ +« دیزاس راکتسر ور ةقرف 3

 ناشیا تکراشمو نالوسر ملعت ردو +« دنتسوپپ ناشیدب رفن رازه هس انیمت زور 4۲

 تازعتم و دندیسرت یخ ههو +« دندوهنیم تبظاوم اهاعدو ست و >

 دنتسیزیم مه اب نارادنایا ههو ب توکار داض ال دسر چد و و :تامالعما 6

 کوھ و ردا لاو ۱ و كالماو * دندوبیم كيرش ت زیچ هه ردو 0

 دندوبیم هتسوپپ لد كيب لکیه رد هزور ره و + دندرکیم بستن شجایلحا ردقب ٩
 ۳۱ درو ااو شرع ارداروخ و 5ک هراب ا اد هناخ اردو ۷

 اسیلک رب ان ایجان هزورره دنوادخو دندیدرکبمزیزع یناخ نیا دزن و دنتنکیم دح

 « دوزفا 5



 ۹ ۴ نالوسر لاعا باتک

 مس باب ۱

 کان ی یی و ی زاغ تقو مم تعاس ردو ۳

 ليج هک لکیه رد ن DAE وا هک دندربیم دوب دازردام كنل هک اریدرم

 AS × دهاوخم هقدص لکیهب ناکدنورزا ات دنتشاذکیم دراد مان ۴

 اب وترطب RSNA هقدص دن E لکیفب نهایت هک دید اراتع هو

 هک دوب رظتم تکفارظن ناشیارب سپ دیک اب تفک هتسیرکف کای یوزر اتشوب

 سیم مت رم ا درک زی یا

 اروا هتفرک ارشتسار تسدو × مارخم و زیخرب یرصان جسم یسیع مانب « مدیم

 داتسیا هب هتسجرب و + تفرک توق وا یاهقاسو اهیاپ تعاسرد هک دینازیخرب

 ی علف اد نایک تحت او اف ناک ریو تو مرام تراش و

 اروا نوچو +دندید ناناوخ مست ارادخو نامارخ اروا موق عیجو +دش ,

 را نیا بیسب تسشن یم هقدص ذهب لکیه لیج ردب هک تسا ناش هک دنتخانش

 سر وبه نا نوجو + دندیدرکر یخو بیت دش عقاو وارب هک ۱

 هدز تربح تسا وسم یناپلس هب هک یتاو ور ردو ی نو

 ها سا لو ی E × دندش عنج ناشیا درک باتتب ۲

PRESمچ امرب ارجو دیراد بت راک نبازا ارچ یلیئارسا ¿  

 کک »: متخأاس نامارخ ارصخع نیا دوخ یاوقتو توّقب او یاد 1

 ملست اش 6 داد لالج ۱ اریسیع دوخ "ندپ ام دادجا یادخ بوقعیو یحناو او مبهاربا

 اما × داد شندیناهرب کح وا هکیماکنه دیدزکر اکنا سطالپ روضحرد اروا هدون ٤

 + دوش نیش ایشب زیر نوخ یدرم هک دیتساوخ نش رکنم !رلداعو سوق ن ام

 ¥ متسه وارب دهاش امو یار نگر وام هک _ دک اا یک 0

 نک نرو ااش و دم یک ار ت نیا وا سا وا م ی رب و

 یلماک تک ج NE ا

 IE ماکح نیجو اش هکاديم ناردارب یا لاو  تسا ا ۱۷۲

 o دوخ یایبنا عيج 3 و و ٭ دیدرک یئاسانشان 1۸

gon 

0 

 دب# کک



 ٩ نالوسر لاعا باتک م ۱۹

 شر تکزاب و دار منا بروط نیه دی تجر یاب ےک هک دوب ۲

 یسیعو  دسرب دنوادخ روضح زا تحارتسا تاقوا تو ددرک و اش ناهاک ات ۳

 درب اروا ناسا دیاب یی هک چ دتسرفب دوب لش مالعا اش یارب لوا زا هک ار حس ۲۱

 نازا دوخ سدقم یایینا عیج نابزب لأاع ودب زا ادخ هکزیچ هه اعم نامز ان
rنایفرا نم نم ا یادخ اراد هک یک داچا سوم اربز هیت  

 ES نی کا دها رخ ی

 ارتب o وا ا و اکتنر ازاد سیو 1

 ۱13۳۲ ۵ کم هکر باد

 نینازیخرب ازی سکن دوخ "ند ادخ ا اش قارب × تفاي دنهارخ تکرب نیمز 1

 ا کک نھ ن کیا کتب ادد ےک ار ا عااد اف

 رش 0 و کی هایم رادرسو تک نس موق اب ناشیا نوچو م

 ردو دندادیم ملعت ارموق ناشیا هکنیا زا دندوب برطضم هکنوچ × دنتخات ناشیا

 ادرف ات هتخادنا ناشیارب تسد سپ * دندومن یم مالعا تر تاماق ا

 تب ارمالک هکیننا زا یرایسب اما + دوب رصع تقو نا را هک اریز یک

 ځانمو ءاسور نادادماب + دیسر رازه جب هب بيرق نانیا ددعو دندروا نایا

 حویو افابقو هتهک سیر یاتح اب ٭ دندمآ مارف ملشروا رد ناشیا نابتاکو
 دنتشادب ناییرد ار شياو داکوپ E هلببف زا هکیناسک ثهو ردنکساو

 نلرطپ هاکنا م کاک ارراک نیا مان هو توق مادکب اش هک دندیسرب ناشیا زاو

 رکا +لیئارسا خءانمو موف یاسور یا تنک نانیدب شرب سدللا حور زا

 هچب ینعی لش فیعض درم نیدب هک یناسحا ةرابرد دوشیم سرپزاب ام زا زورما
 یسیع مانب هک داب مولعم ارلیئارسا موق ماتو اش عیمخ * تسا هتفای تح وا ببس 1.

 سک نياو ارد دینازیخرب ناکدرمزا اروا ادخو دیدرک بولصم ایف هک رصا 23

 ها راهش هک یقین ا واما توش اش روضخف ۱

 و ~~ سم اس

 3 = < ےل



 1 4 نالوسر لاعا باتک

 اریز تسین تاج وازاربغ سک چیه ردو * تسا لش هیواز رس لاحأو دیدرک ۲

 نوچ سپ + میاي تاج ام دیاب نادب هک نشن اطع مدرب ناما ریز رکید یسا هک 6
 دندرک بن دنتسه یو ماع یب مدرم هک دنتسنادو دندید ارانحویو سرطپ یریلد

 هخای انش هک ارصخ نآ نوچو + دندوب ییع ناهارهزا هک دنخانش ارناشیاو ٤
 دندرک کح ارش دچ دنیوک یزیچ اا دضب دنتسناوتن دندید هداتسیا ناشیا اب دوب 0

 ود نیا اب هک + دنتفک هدرک تروشم رکیدکی ابو دنور نوری سلم زا ناشيا هک 7
 ناشیا زا راکشا "نم هک دش خاو ملشروا کس عیجرب هک اربز مک هچ صخش

 ارناشیا دب این عویش موق نایمرد رتشیب ات نکیل ٭ درک ر اکنا مناوتینو دیدرک رداص ۷
 ارناشیا سپ دنرواین نابزب ارسا نیا سک چه اب رکید هک مک دیدهت تخ ۸

 اما ٭ دنهدن منو دنرواین نابزرب ار یسیع مان رکره هک دندرک نغدق :هتساوخ ٩

 اراش تع اطا هک تسباوص ادخ درک دک ناما اوچ ردا اک لیرطب

 نيد هچآ هک تسین نا ن ناکما ارام هک اریز + دیک عح مهد مجرت ادخ تعال اضارپا

 هکنوچ دنتخاس دازا دندرب هدوم دیدهت دایز ارناشیا نوچو + متوکن ما تشو ۲

 ارادخ ارج ام ع نآ ةطساوب هم اریز موق ببسب دنزاس بم ارناشیا هک دابن مار

 لهچ زا رتشیب تشک دیدپ وارد انش مزجت هک صخش نا اریز × دندومن یہ دی ۲
 یاسر ها ار :اشیاو دنتفر دوخ یاتفر دزن دنتفاب یئاهر نوچو +دوب هلاس ۳

 اودوخ رار دندیعارب ارنيا نوچ + دتخاس علطم دندوب هتنک ن اشیدب خماشمو هنهک ۵

 اردو نیمزو اا هک یتسه ادختآ ون ادنوادخ دنتنک کوک کیا اد لد كي

 دوخ نب و ام ردپ نابزب سدقلا حور ةلیسوب هک *یدیرفا تسا اهنارد هچناو ٥
 نیمز نیطالس +دنشیدنآ یم لطاب اهموقو دنکیم هماکنه اهتماارچ یفک دواد ۳1

 ۲ شحس فالخربو دنوادخ فالخرب هد کان م اب ماکو دنتساخرپ

 سویطنپو سیدوریه یدرک حم اروا هک یسیع وت سودق ندوب عقاولاین کاری ۱۷

 یارو تسد هک ارهچنا ات ی تا لیئار سا یاهموقو اهتما اب سطالب ۸

 رظن ناشیا تادیدهتب دنوادجخما نایاو + دنروآ اج دوب هدوبزف دقت لیفت ۹

 ندرگ زاردهب + دنیوک نخ وت مالکب م ات یریلدب ات امرف اطع اردوخ نامالغو نک ٣

 دوخ سودق كنب مانب تازجتمو تایا نورك ی راج بو نداد افش تهج دوخ تسد
(13) 



 ه نالوسر لاعا باتک ۰ ۹2

 ههو ها شکر دندوب عج نارد اک دندوب هدرک اعد ن اشیا دم جا ٩

 لد كي ار نمم لج و + دنتنکیم یریلدب ارادخ مالک نش رپ سدنلآ حورب ۲
 هکلب تسنادیف دوخ نازا اردوخ لاوم کوب واگن خرج

 دنوادخ >- یسیع تمایتب مظع ترتب نال وسوو < دنتشادیم گرتذم ارزیچ هل ۳

 ہورکن ازا سک ےہ يه اریز ٭دوب كا "کشرب ؛ مظع یضخیفو تندادیم«تداهش ۶

 ۱ E SE نیمز بحاص هکره | ر و

 هدندوفیم مسقل شجایحا ردقب RRS نوت ی + هدروا ٥

 یوال طبس زا یدرم دنداد بقل ظعولا نبأ نعي ابانرب اروا نالوسز هک فسویو 1

 یاعمدق شپو دروآ انا تمیق هتخورف تشاد هک ارینیمز + یسربق ةنياط زاو ۷
 دراذک نالوسر

 شب ا

 7 ےس

 و یاعمدق دزن ٠ OT 1 0 دوخ نز نو مال

eارنمدقلا حور ان تسا هتخاسرپ | ارن لد ناطیش ارچ اینانح یا تفک سرطپ هکنآ  

 وت نازا یتشاد نوچ 1 × یراد هاکن ار نیمز تمبق زا یرادقمو یهد بیرف 4
 ناسناهب یداهن دوخ لدرد ارنب با ارج ی د دش هتخورف نوچو دوبن

 قوخو دادب ناج هداتفا دینش ارن ات نیا نوچ اینانح × ادخم هکلب یقکن خورد

 اروا هتساخرب ناناوج ہاکتآ * تشک یلوتسم ۳ نیا نا ناکدنونش ةه ری دیش

O 

 شاهجوز هک ت ۳۹ تجاس هم اخو + دندو نفد هدرب نوریو دندرک ننک

 تسبق نیم ا نیز ایا کرکب ارم تنک ودب سرطپ + دمار د تشن ملطم ارجامزا
 جین دیدش یتفت هچ یا e سرطپ +نیمهب ےب ت تفک هدیتخورف

 اسا هناتسارب دندرک نفد ارت زهوش هکیناتا یاهیاپ كنيا a ناحتسا اردنو ادخ

 ناناوجو دادب ن اج هداتفا وا ئام دق شېپ تعاسرد × درب ا

 × دندرک نفد شرهوش یولهپب هدرب نوریب نسب دنتفای هدرم اروا نش لخاد
 تایاو د ورف دندینش ارنیا هک اریئانا هو اسیلک * و

۲ 
 لدکی ههو د رم روهظب موق نایمرد نالوسر یاهتسد زا هببظع تازجتمو

Uهک  Srو  

 ۰ تك



 1 ه نالوسر لاعا باتک

 یم ناشیدب هک درک ین تارج نارکیدزا یدحا اما ٭ دندوبیم نابلس قاوررد ۳

 دندش یت دج دنوادخچ نارادنابارتشییو *دنتشادیم مرتح ارناشبا یلخ نکیل دوش ٤
 اهرتسب ربو دندروا نوری اهچوکرد ارناضیم هکییستب  نانزو نادرم زا یهوبنا 0

 د«دننپ نراثیا زا یضعب رب وا یاس القا ديا سرطپ هکیتقو ات دندیناباوخ اهلختو

 جُج هدروا ار هلپ حاورا ناکدید جرو نارامیب ملشروآ فارطا نادلب زا شلاق ۳1

 دلم لک اقر کرک ور هلی تشک عیجو دندش ۷

 ازناشیا هنخادنا سید نالوسر ربو -* دننشکرپ ,تبریغب هتساخرب دندوب نایقوذص ۸
 ارناشباو هدرکزاب ارنادنز یاهرد دنوادخ ةتشرف هاگنابش بدننخادنا ماع نادنزرد ٩

 مدرب ارتای اح نیا یاهنخ ماث هداتسیا لکیه ردو دیورب هک

 تیک سرو املا ندا ET ؛ا نوچ ب دییوکب ۱

 دنداتسرف نادنزب هدون بلط ار لیئارس | ینب اشم م فو یروش لها نما شناقیفر و

 هتنکربو دنتفاین نادنز رد ا هلفر وا شیپ 2 ر ابا ۳۳

es ۳4ا ا  rnهاتس ا نوج  

 نیا هک دنداتفا تريح رد ناشیا هراب رد دندینش ا ی نیا نوک یار دو

 سر هکیاکنا کتیا هک دیناهاک ۱ ریاشیا نما ےک هاو E دهاوخ هچ ٥

 هفر نامداخ اب هاپس رادرس تی < كنه دیم ملعت ارمدرم هداتسیا لکیه رد دیدون 1

 راسکنس ارناشیا ادابم هک دن.دیسرت موق زا هک ریز روزب هن نکیل دندروا ارن ایا

 نیسپ ناشیا ازا تیک سر دنتشادب اپ ۾ هکر ضا نیل انا نو یر

 دی تم ام نی دا هر ل

 ادخ اروا E ea ناردپ یادخ 7

 شز ماو هبوتأر 2 دم هد ,a ر 9 دوخ تسار تسدرب

Eی د تس 2 ناعيطم ةمم ار  

)13%( 



 1 نالوسر لاعا بانک 1۹

 یتفم هک مان لیئالامغ یسیرف یصخن اما داسر لقب ارن اشیا هک دندرک تروشم ۶

 ٭ درب نوریب یتعاس ارنالوسر ات دوبرف هتساخرب سلج رد دوب مرت قلخ ین دزنو

 نبا اب دیهاوختم هچنازا دیشاب رذحرب یلیئارسآ نادرم یا تفک ارناشیا سپ ۵

 تشادنپ یم یصخج اردوخ هتساخرب یان ادّوین مایا نیازا لبق ایز ٭ دکب صافقا

 نکارپ زین شناعباتمو دش هتنک وا «دنتسویپ ودب رفن دص راه بیرق یهورکو

 درک جورخ یسیون مسا مایا رد یب لیاج یادوهب وا زا دعبو * دندیدرک تسبنو ۷

 نال *دندش تکارپ وا ن ناعبات هه و دش كالهزین وا هدینک دوخ بقعرد اریعجو ۸

 یار نیا رکا اریز دیراذکاو ارناشیاو دیرادرب تسد مدرم نیا زا موکیم اشب
 انا دنآوتف دشاب ابعع زا کا لو .دش,دهامخ هایت دوش دشاب ناسنابزا.لنعو ٩

 دنداد اضر وا نیا × دینکیم هعزانم ادخ اب هک دوش مولعم ادابم دون فرطرب 1

 فرح یبیع مانب رکید هک دندوف نغدق و دندز هنایزات هنخاس رضاح | 9

 زا داش یروش لهاروضح زا ناشیاو + دندرک صخرم فا« ني دن هل

 NE +× دنشک ییاوسروا مسا ةهجب هک دندش هدرمش نا ۀتسیاش هک ورنا 2ُ 3

E See 

 مش باب

 هک ددری اکا نایناربع زا ن رایتسیاه بندش دایز نادرکاش نوج مایا ناردو ۱
 عاج هدزاود E نی یک نھ یبهیموب ہک د نانیا نارو ۳

 ار اههدئاب هدرک كرت ارادخ مالک ام هک تسین هتسیاش دنتنک نییلط ارنادرکاش

 ارتکحو سدقلا حور زارپو كينرفن تنه ناردارب یا اذهل »یک تفت ۲

 تدابعب ایدوخ اب ایا » مراکب e نیا رب ارناشیا ات دک باععابادوخ نایماز ۴ ۶

 نافیتساو دنداد اضر نس نیدب تعاج مان شب درس میهاوخ مالک تمدخو 0

 سانیمرب و نومیتو روناکیو سَرُجَوَربو سبلیفو سدتلا حورو نایازارپ یدرم
 نالوسر روضح رد ارناشیا دچ هدرک باخت ار هک اطنا لهازا دیدج سژالوتینو 7
 ددعو دوم ی رت ادخ مالک و ب دنتشاذک ناشیا رب تسد هدرکاعد دینا ایرج ۷

 × دندش نایا عیلعم هک ا مظع یورکو دوزفا ی تیاخب ماشروارد نادرکاش



 ۷ ۷ نالوسر لاعا باتک
 س

 وازا ج دی ا عاود رور ییا نان

 eem ابو و ناو تو

SAL ESL ۳۳ aلاین جبران  

 E aS یبوج ٩ مدیش ار صخع نیا دنیوکب هک دنتشاد

 سلجم هب هدرک راتفرک اروا و دننخات یو رسرب تیناروش ا خیاشمو موق سپ

 رنک خس نانکآز اش نیا هک دنفک هتشاد ار هیذک دوش دبی

 هه چرب ار تیر ات )تخم ار تم نیت کسر نا

 دهاوخرییغت دربس اب یوم هک اریموسرو دزاس هابت ارناکم نیا یرصان سبع نیا

 لثم ریو تروص هنخود مشچ وأ رب رب دندوب رضاح سلجترد هکیناسک ةمو +داد

 ٭ دن دید هتئرف تروص

 ارب یا تفکوا 2ر یک کک

 ا دشرهاظ مهابا اب ردپرب لات وذ یادخ دیهد شوک ناردپو

 نوری تناشیوخو دوخ نطو زا تفک ودیو *ناّرحرد شنقوت زا لبق دوب

 كنرد نارحرد كش هئاور ناینادلک راید زا ۱ سپ *ورب مد ن ناشن ارت هک نیمزب نش ۵

 تراردن رکا اش هک نیمز نیا Fs داد چوک اروا شردپ تافو زا دعب و دوم

 نکیل دادن دوخ یاپ یاجردقب یتح یفاریم نبمز نیا رد ارواو + دیشابیم نکاس
 یدالوا زونه هکیماکنه دهد ی شاد واراد یوب ارنا هک داد عو

 تارا ولی دنهاوخ بیرغ ناکام دارت EYE هک تیک ا د تشاد

 نم تفک ادخو + تشاد دنهاوخ ا نیشکیکدنب هب ارن تی ناب دص واچ

 EM زا دعبو دون ماوخ یرواد دنزاس كولم ارناشیا هک ةنياط نارب
 نوچ نیربانب هک داد یوب ارهننخ و ا

 7 قحاو تخاس نوت ارو وا شه زوررد دروآ ارس

 یو اب ادخ اما دنخورف رص اروا هدرب دسح فسویب ناخ رابرطب و ار خرایرطب

 رصم هاشداپ نوعرف روضح رد دون راکتسر وا تهحز ياغ زا ارواو ٭ دوبیم



 ۷ نالوسر لاعا باتک ۳/۸

 رارف امرف نابرف دوخ نادناخ مات و رصمرب اروا ات دومرف اطع تکحو قیفوت
 دادجا هک دم دوف خر Eni ب دی دش یتیضو را نر * داد |!

 هاب هام رد كايا طرت نوجا × دنتفاین قوق ام ۳

 دیناسانش دوخ ناردارب هب اردوخ فسوب مود ترک زدو × داتسرف ارام دادجا ۳

 بوتعی دوخ ردپ هداتسرف فسوب سپ *دندیسر نوعرف راظنب فسوی لہبقو ٤

 نمآ دورفرصب بوقعی سپ +دییلط دندوب رفن جیو داتنه هکار شلابعریاسو ا٥
 یب زا میهاربا هک ةربقم رد هدرب مکشب ارناشیاو «دنتفای تافو ام دادجاو وا ۲

 ابادخ هک عو ماكنه نوچو *دندرک نفد دوب كیرخ یقلبم هب مکش ردپ روح ۷
 هکبتقو ات +دنتشکیم ریثک هدرکو نرصم رد موق دش كيدزن دوب هدروخ مسق مهاربا ۸

 دادحا اب وا + تساخرب تخانش نو کر هکر کید هاشداپ ۱۹

 تقو نارد + دنکهن تسیز ات دننخادنا نوری اردوخ دالوا ات تحاس لیذ ارام ۳

 شرورب دوخ ردپ ناخ رد هام هس تدم هدوب لیج تیاغبو تفاب دوت یوم

 دوخ یارب هتشادرب اروا نوعرف رتخد دندکنا نوری اروا نوجو * تفای ۲

 لوق رد هتفاب تّیرت رصم لها تکح یان رد یومو *دون تیرت یدنزرفب ۳

 هک دیسر شرطاخ تشک یرپس یو رع زا لاس لیچ نوچ * تشک یوق لعفو ۳
 اروا دید مولظم اریکب نوچو * دیاغ دقن لّیارسا نادناخ دوخ ناردارب زا ٤

 هک درب ناک سپ ٭ تشکب ار یرصم نآ تیک ارزجاع نآ ماقتاو دون تیام 0

 چ دن دیمن اما داد دهاوخ تاج ارناشبا وا تسدب ادخ هک دیمف دنهاوخ شناردارب

ESBS Eدرک رهاظ دندومنیم هعزانم هک ناشیا زا رفن ودب اردوخ  

 E EE نادرم یا ت تک هد و ناب ن تساوخ و

 هدرک در اروا دونم یّدعت دوخ ةياسهرب هکنا هاکنآ × دیکیم لظ ارچ رکیدکی ۷

 ارب صم ن را کن انچ یشکب ارم یهاونم ابا + تخاس رواد و احا ام رب ارت هک تفک ۸

 درکر ایخا تبرغ نایدم نیمز رد هدرک کرارف نخ نیا زا یوم سپ * یتشک زورید 1

 تشرف انیس هوک نابایرد تشذک لاس لیج نوچو ٭دروارسپ ود اجناردو ؟

 ۱ 1۱ تیم ای a عرب را ىا رد دنوادخ ٩
 د یرب وا دخ زا فا دک راظن ۷ و دن لود



 Rae TE e ۳ یسوم ۹

rشم یار ۲ تسا سدقم نیمز هداتسیا ناوک کاج ریز نک  

 لوزن ناشیا ندیناهر یارب و مدینش ارناشیا لانو مدید دنارصمرد هک اردوخ موق

 اح ارت هک دنن هدرک در هک اریسوم ناه ترف رصپ ارت ات اب لاحما همدومرف ٥

 رب هتوب رد هک هتشرف تسدب هر رو ننهد تاجنو کاح ادخ تخاسرواد و

 نیبز رد لاس لیچ تدم 5 یایآو تازجم ابو ۱ e داش اظ ئو ۳

 تسا سوم ناه نبا + دروآ 119 ارناشیا درو وا ی روهظب ارجو مزلق رو رصم ۷

 ثوعبم اش یارب اش ناردارب ن ابزا نم لثم | ار یبن دخت تفک لی ما اک

 یو هاتف کا 1 تسا نيه × دیونشب اروا نخ درک دهاوخ ۸

 دارون تاک درب اش زا ردپ اب کی کود هرک رد هک ۀتشرف

 0 اروا هکلب دنوش عیطم اروا دنتساوخن ام ناردپ هک «دناسراب ۹

 یه زد را ناب دفن اهم دک نیا اک ر هرپ

 سبد سیر و ن ر کرم

 یاهتسد ا هب نییارذک یاب تب نادب و دندخاس لاسوک مایا 2 سپ 1

 دونج ات تیشاذک و ا ناک هو ادخ تهج نيازا +دندرک یداش 21

 نرادناخ یا هک تّس ا خر هحشون < اینا نص رد هکنانچ دنیان شتسرپ ا

 × دیدینارذک ایادهو انابرق نم یارب نابایرد لاس لهج تم 5 لیئارسا

 ا اک ریا نی ديفا دز اڑا دوش یاد کک 2 ۶ لعاب ۳

 اب تداهن ةمیخو + مزاس لقتم للاب فرط نادب ارامش سپ دیک تدابع اراهنآ ٤
 نيد هک ةنوم یباطم ارن :| تذک سو ءدومرف ما هکنانچ دوب ارص رد ام ن اوب

 کا كلم ا د حشوب ر ره هتخای AA ارناو ۲ ز 10

e5 09 بر  SEA 

ETمنع یار ۳ × تخ اس ۳  

 تم LEE ك وکیم نادر ا هتنک چیت هکنانچ دوشیف نکاس 11



in۸نالوضو لاعا باتک  

 د ا میم ندیهار را لعو دینکیم انب نم یارب E خال لا نیمزو

 ان شوکو لد هب هک ناشکندزک یا د:دیرفان ار اهزیچ نیا عیجنم تسدرگم 7
 + اش نيج م اش نا ارد  کنانچ دیگیم تمواق سدنلا حور اب هتسویپ اش دینوتخش

 نا ندماز e اید اش ناردپ کاک ۲
 امشب دندوف رابخا شیپ دیدشوا نالناقو ناکدننک مست لعفل اب اش هک یلداع ۳

 دیش ایا نوچ قا ار تحیرش ناکتشرف طسوتب هک 4

 هد ےک سدتلا حور ز اوا اما ×دندرشف ار دوخ یایادند یورب نش شیرلد 0

 هداتسیا ادخ تسار تسدب ار یسعو دید ارادخ لالجو E EA یوسب

 ی هداتسیا ادخ تسار تسدب ارناسنا رسپ و دایک ازناسا كا + تفکو 0

 ES دج یک یدک ا زاواب ءاکنآ منیب ۷

oAو × كندرک  Eاردوخ یاههماج نادهاشو دک اش اک  

 راک ارنافیتسا نوچو ٭ دندراذک تشاد مان ۹9 هک یناوج یایاپ دزن ٩

 زاوا هدز وناز سپ +ریذپ ارم حور دنوادخ یسیع یا تک هدوم اعد وا دندزکیم ٥

 ۱ فک ارام کم ایوب ار هاک نیا او ادخ هک واد ود اداب

 ملشروا یاسیلک رب دیدن یاب تقوا ردو دوبیم ضار وا لتقرد سا ۱

eyع کا رم اس هیدن اشا نالوجر وج هه هڪ, دح  

 یار اما <× )د ابری ییظع ام یو یارب هدرکنفد انافیتسا مماص نادرمو

 ی نادنزب نینکرب ارنانزو نادرم هتشک هناخب هناخو تخاسیم بذعم اراسیلک
 ترانب مالکب دندیسریم هکیئاج رپب دندش قفتم هکینانآ سپ چ دکفا 4

 مدرمو *دوف ی هظعوم جسکا رناشیا نارد ساسزا یدلب هب نب اما ٭دندادیم

 تشک رداص وا زا AP ازم نوچ دنداد شوک سیاف ناخب لکیب

 ناوریب هجز نیت دنتشاد هک یرایسب ز 3 دیلپ حاورا هک اریز ٭ دادید یو دندینشیم ۷

۵ n | 

 ےک 0

 یورربث نارد ملقع یداغو کاپ ی ر نا ناجولنمو ود خب ۸



 ۲. ۸ نالوسر لاعآ بانک

 كرزبو دروخ هکیدحم +دونیم كرزب یصخش اردوخو تخاسیمریخ ار ماس لهاو ۳

 کد وا داد شوک ودی × ادخ مظع توق ج ن را دتفکیم داخ رخو کو ١|

 ییا ف تراشب هب | نوج نکیل + دندشبم ریش وا یرکوداج زا دوب یدیادم تدع ۲

 × دنتفای .دیمعت نانزو نادرم دندروآ نایا دا تم جم یسیع مانو ادخ توکلپ هک

 ندید زاو دوب ی سیلیف اب هرا اوه تفای دیعت نوجو دروآ ن نایا دوخ زین نوعمشو ۴
 هک لر امار ی داتا رح رد د وا وا لک یک

 سرطپ دنا هتفریذپ ار ادخ مالک نماس لها هک دندینش نوچ دندو ملشروا رد

1oجور ات دندرک اعد تراش ةه نا ناشیاو د دند اتسرف ناشیا دانا اڪ زو  

 دنوادخ مانب هک دوب نشن لزان ن هراشنا زا سک چرب زونه هک ارب دز ٭ دنباپب ارس دقلا 7

BEYادیب مین اشیا بوک »۲ سیو ا  

 ۳ هک 5
 دا كاله وت اب ترز تنڪ ودب سرطپ ER سدقلا حور مراذک تسد ۰

 “ر ق شاعر او دوا رو د کک ع کوا ا ادب کنج ۱

 دوخ ترارش نیا ا دن دشابیغ ت تسار ادخ روضحرد ید هک ریو ست ۳

 هک ارز * دوش نیزرمآ ما تلد رکف نیا دیاش ات نک تساوخ رد ادخ زاو نک هبوت ۲

 یارب اش تفک باوج رد نوعمش + یراتفرک ترارش دیقو  "هز رد منہب ی ارت ٤
 کن داشرا سپ + دوشن ضراع نمرب دیک زا یزیچ ات دیک اک نم ۵

 ب اش ۱۳و روس دو نت ملشرو اب هدرک لکت دنوادخ م لکو

 زخ رب یدک هد اخ سیف هب دنوادخ هتشرف اما × دنداد تواب ۳1

 دوش هناور تسارج هک دوریم هَر یوسب ملشروا ز زا هک یهارب ج بناج و

aادنک درن ردتفمو ارس  

 رد و * دوب تمآ تبدابع ةهجی مشروب دوب رام ۱ هنازخ مات رب و شبح کلم ۸

 3 + دنکیم هعلاطم ۱ ار ٌیبن یایعشا ةنصص هتسشن دوخ ٌهبارع رب تعجارم ¢

fهک ده تود شیب سیف + شا دا ها ورزی  



 ٩ نالوسر لاعا باتک ۳.1

 بدنیشنب وا اب لشراوس هک دون شهاوخ سیلیف او دک. تیاده ارم ی ونک هکنارکب

 هرب نوچو دنرب جذب هک یدننسوک لثم هک دوب نیا دناونس هک باتکز ا فو 7

 فاصنا وا تتورف رد + دیانکین اردوخ ناهد نینبحه دوخ "طنرب مشپ دزن شومأخ ۲
 نیز زاو ۱ تایح هک اریز درک ریرقت دناوتیم هک اروا ب بسنو دش عطتنم وا زا

 کیم لاوس وت زا تک هش تفنام سیف هب ارس هجاوخ سپ × دوش یم هتشادرب ۶

 سیف هاکنا وکیوم هک هراب رد اي دوخ ةراب رد دیوکیم هک ءراب رد ارتیا یبن هک ۵

 . نوچو *داد تراش , سیب اربو هدرک ع ورش هتشون ناز زاو دوشک ار دوخ نابز ٣

 زیچ هچ متفأی هه سما آتی تن هان بیم اف توت

 نا لد ماتب هاکره نيم × دشابیم عنام ۷

 ارهبارع ات درک کح سپ + تسادخ رسپ جسم یسیع ا نايا تفک باوج ۸

 بیام دنا هو یب ددم طرف باج ود ره ارس هجاوخ اب س و داد هاکن

 اروا رکید ارس هجاوخ هتشادرب ارسیلیف دنوادخ حور دندمآ هال بازا نوجو ۹
 شادی رار جيلا ETE NT OME قاب هم

 9 هیرصینب ات دادیم تراشب هتفک اهرهش هه رد و

 اب
 ۳ سیر دزنو دیمدیه دنوادخ نادرکاشرب لتقو دیدهت زونه سلوس اما 3
 0 رد هک یساک یون تارام ا و ااو اے ا ۳

 ردو + دروأیب ملشرواب E :اشیا دبایب نز هاوخو درم هاوخ تقیرط لها ۽

 + دینخرد وا رود ن راما زا یرون هاکان دیسر قشمدب كيدزن " نوج هر یانثآ

 افج نم رب هچ یارب لّواش لواش یا تشک ودب هک دیش یزاو 1 هداتفا نیمزبو

 ارین هکر تسه یسیع نآ نم تفک دنوادخ ه یتسیکوت ادنوادخ تفک  ینکیم

 هی دن هک نا کوب ریش هتناخرب نکل کا

 چیه نکیل دندینش ارادص EE ee وارفس ۾ م هکینانا اما

 ۳ ۳ E د دن دیدن | 2
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 مه مح هک ےل



 ودب ایرر رد دنوادخ هک دوب مان اینانح یدرکاش قشمد ردو × دیماشاینو درو ۰

 زیخرب تنک اریو دنوادخ + كيبل ادنوادخ درک ضرع هاینانح یا تنک ۷
 اریسوسرط مان سلوس ادوهب ةناخ ردو باتشب دنمانیم تسار ی هک شلیک

 تسا نید باوخ رد ارمان اینانح یصخشو + دنکیم اعد كنبا هکآریز نک بلط ۳

 رد دنوادخ یا هک داد باوج اینانح دک راک تل و : نما هک ۳

 × دیناسر اهتتشم هچ ملشروا 9و نېسدنم هک ماكينش یرایسب زا صخت نیا ةراب

 سبح اروا دناوخ ارت مان کره هڪ دراد تردق هنیک یار زا زین الا ردو ۶

 شپ ارم مان ات تس | نم "تیزکرب فرظ وا هکاریز ورب تنک ریو دنوادخ *دنک ٥

 ردق هچ هک داد مهاوخ ناشن اروا نم هکاریز + دربب لیئارسا یبو نیطالسو ابتما ۲

 امسدو دا هناخ نادب هتفر اینانح سپ × دشکب دیاب نم مان یارب اهتحز ۷

 یدنای هک یهار رد هک یسبع ینعی دنوادخ لّواش ردارب یا تن

 تعاس رد ٭ یوشرپ سدنلا حور زاو یبای یانی ان داتیرف ارم تشکر ھاظ وترب ۸
 اذغو ٭ تفرک دیعت هتساخربو تفای یئانیب هداتفا سلف لم یزیچوا ناشچ زا ٩

 یبو *دون ففوت قشمد رد نادزکاث اب دنچ یزورو تفرک توق هدروخ ۲۰
 دندینش هکیناناو + تسادخرسپ وا هک دویم هظعوم یسیع هب ساک رد کاش ۲۱

 ملشروآ رد | ار مس | نیا ناکدنناوخ هک تسین یکن ا ن نیا رکم دنتنک هدون بی

 هنهک یاسر دزن هداهن دنب ارناشیا ات ی تسا ما م نیا ضحم اجا ردو دونیم ناشیرپ

 نهربمو دون ی باج ار قشمد نکاسنایدوهب هتفای تیوقترتشیب سلوس اما * درب ۲
 دندون یروش نایدوهب دنچ مایارورم زا دعب اما وب جسم تسا نيه هک تخاس یی ۲

 اهزاوردب زور هنابشو دش علطم ن زاشیا یاروش زا سلوس یلو *دننکب اروا ات ٤

 هدراذک یلہنز رد بشرد اروا نادرکاش سپ دنشکب اروا ات دندومنیم ینابساپ ٥

 نادرکاش هب تساوخ دیسر ملشرواب سلوس نوجو *دندرک ناپرهش راوبد زا ۲
 اما *تسنادزکاش زا هک دندرکن رواب اریز دندیسرتب وازا هه نکیل دوش قم ۷

 اردنوادخ هنوکچ هک درک تیاکح ن ناشی ىى نو سر تر ےک هر

 ی هظعوم یریلدب یسیع 0 قشمد رد روط هدرک کت ودبو كيد هار رد

 یریلدب یسیع دنواذخ مانب و درک رج دما ناشنا اب ملشروا ردو +درن ۸



 3 نالوسر لاعا بانک ۳4

 هناور سوبزطب اجنا زاو دندرب هیرصیتب اروا دندش علطم ناردارب نوچ *دندمآ ۲
 اد وب اب ارا نامو لو دهیم رد اسیک هاکنآ دندو ۱

 ںیرطپ اما دنووزفا یم ۸ هدرک راتفر دلا حور لبو دنوادخ سرت ردو ۲
 ا Ra ۳و ۳

 لا زا تو تا لازغ نام کو ۹ زر افای ۳ یک

 نادرا 4 ناب ی 1 کرج كندر e هداد لسغ ۸

 ف ےک ت

 اب د رد اب ت تا هکتا بت Ey دزن ندما ٩

aدز واز  evزیخرب اتاط 8 ندي یوسب  

 اروا تسد سپ ٭ تسشنب كید ارسرطبو درک زاب اردوخ ناشچ تعاس رد هک ٤ا

 «درپس تنز ناشیدب اروا تناوخ ارنانزهوبو ناسدقمو شدینازیخ رب هتفرک
 2 د ا صا تبقاب ترهش, افت ی اق رد هعشقمن نیا نوچ

 * دون فقوت دنچ یزور مان نوعمش یابد دزن افایردو 4۳

 مد باب

 روهشم ینایلاطیا هب هک یجوف یثابزوب دوب مان سویلبنرک یدرم هیرصیق ردو |
 دادیم موقب رایسب ةقدص هک دوب سرت ادخو یفتم شتیب لها ئا ایواو + تسا

 ماعرد ارادخ ةتشرف مع تعاسب كيدزن یزور × درکیم اعد ادخن دزن هتسوپو

 © 4 ` كين یو رب وأ ۱ هاکنآ ا اک یا ےک نما E را ایور



 ۳.0 ۱. نالوطر لاعا دن بک

 ۳ اهاعد تفک یوب هدنوادخما تسیچ تنک هتشک ناسرتو هتسیزکن

 ج کا راک انا هک مان نوعیش یغابد دزن هک # نک بلط 1

 تفکیم ن یوب هک ۀتشرف نوچو +دزک دياب هچ ارت هک تفک دهاوخ وتب وا ۷

 ارنتشیوخ ّصاخ نامزالم زا یتتم یاس كيو دوخ نارکون زا رفت ود دش بیاغ
 نوچ رکید زور × داتسرف افایب ارناشیا هتنک اب ناشیدب ارارجام ئات * تناوخ
 اعد ان دما رب هناخ ماب سرطپ مشش تعاسب بیرق در یه کر

 رضاح وا یارب نوج ما درون یزیچ تساوخ نش هنسرک هک دش عقاوو ٭ دک

 یرداچ نوچ ارقرظو دید اک ازش نت ۳و جر اروا یدو: + دندرکیم

 ره نآ رد ک +دوشیم لزان وارب ابا نیمز یوسب هتسب هشوک راهچس كرزب

 یوب یباطخو *دندوب اوه ناغرمو نیمز تارنحو شوحو و ٌباود زا یسف

 اریز ادنوادخ اناح تفک سرطب *روخو نک 2 هتساخرب سرطپ یا هک دیسر

 ادخ هچنآ هک دیسر یوب باطخ رکید راب + 9 هدروخن رکره مارح ای كاپان یزیچ

 فرظ نآ تعاس رد هک دش عقاو هبترم هس نیاو + ناوخت مارح وت تسا هدرک كاپ

 هک یابور نیا هک دوب ريخ رایسب دوخ رد سرطپ نوچو + دش هدرب الاب ناساب

 کرد رب هدرک صحف ارنوعش ناخ سویلیرک نکداتسرف هاکان دشاب هچ دید
 +« دراد لزنم ایا رد سرطپ هب فورعم نوعش هک دندبسرببم هدرکأادنو *دندیسر |

 تو مس دم و درک گفت ایور رد سرطپ نوچو

 ارتانیا نم هکر یز ربم كش جهو ورب ناثیا ءارهو وش ناپ هتساخرب سپ

 كنا زد دوب هداتسرف یو دزن سییلنزک کیانآ دزن سرب سپ ٭ مداتسرف

 ا ی تا ترم :م کلنیا تفک

 هدرب هناخم ارناشیا سپ ٭دونشب ون زا لار نام ارت هک تفای ماهلا زن

 زا رنن دنچو دش هناور ناشیا هاره هتساخرب سرطپ زورنا یادرفو دوم ینایھم

 ناشیوخ سویلبنرکو دندش هیّرصیق دراو رکیدزور +دنتفر وا ءاره افای ناردارب ۲۶

oدش لخاد سرطپ نوچ × دینکیم نانیا راظتنا نناوخ اردوخ ّصاخ دو  



 اروا سرطپ اما * درک شتسرپ هداتفا شیاهیاپ رب هدرک لابقتسا اروا سویلینرک ۲٩

 رد هناخم ناک وکتنک وا ابو 34 سه ناسنا زین دوش نم زیخرب تفک كینازیخرب ۷

E SRAاب اریدوهب درم ہک دیتسه غلط اش تنک ن اشیدب سپ  

 داد ملعت ارم ادخ نکیل تسا مارح ندا وا دزن اب ندرک ترشاعم یبنجا صخش

 مدمآ لمات یب امش شهاوخ درج ةهج نیا زا × اون سجن ای مارح ار سک چه هک ۹
 زور راهچ تنک سویلینرک + دیا هتساوخ ارم هچ یارب زا هک مسربپم لاحماو ٩١

 اعد ۰ مدوبیم راد هزور تعاس نیا ان نیا زا لبق

 جی رک تفکو د داتسب اب نم شو ینارون ا صفت هاکان هک مدرکیم >

 دک اا 1" رو ضخ دا رج ید اق دضرز دو باس هاو اد 5

 ایرد ةراکب غابد نوممش ناخ رد هک ان بلط ارسرطب هب فورعم نوعمشو تسرب

 مداتسرف وت دزن لات ی ؛ سپ ٭دنار دهاوخ نخست اب دیایب + نوچ و | تسنایهم ۲
 هدومرف و تب ادخ هما ات مرضاح ادخ روضح رد هه لاحما یدما 2 هک یدرک کی نو

 رظن ارادخ هک ما هتفای هقیقحما يف تنک هدوشک ارنابز سرطپ * مونشب تسا ۶

 ۳ داد هکرکیت لعودیرت یازا هکره یاره اک ت رهاظب ام

 هک جم یسبع تطاسوب هکنوچ داتسرف لئئارس و زر هک اریم مالک *ددرک ۲۷

 اا عورش هک دینادیم امش ارنخس نآ *دادیم تراشب یتمالسب تسا هه دنوادخ ۷

 و ادر ےب هک یدیہت ناز زا دعب دش رثعم هیدوهب ام ردو دوب لیلج

 دون جم تّوفو سدنلا حورب هنوکچ اروا ادخ هک اریرصان یسیع ینعي *دومنیم ۸

 ارز دیش افش ارسیلبا نیروهتم ههو دروایم اجب وکین لاعا هدرک ریس وا هک

 ردو دوهي موبوزرم رد وا هکیئاهراک E دهاش امو :دوبیم یو اب ادخ ٩

 میس زور رد ادخ ارسک نامه *دنتنک نینک بیلص رب زبن اروا هک درک ملشروآ 6.

 نیزکرب شپ ادخ هکیدزهش رب هکلب موق ئان رب هن نکیل *تخاسرهاظ نینازخرب <|

 ارامو × مانیماشاو هدروخ وا اب ناکدرم زا وا نتساخرب زا دعب هکینابام ینعی دوب ۳
 رواد ات دوبرف ررقم اروا ادخ هکنیدب مهد تداپشو هظعوم موقب اک ی روم

 نایا یوب هکره هک دنهدیم تدابش و رب هایبنا عیجو د«دشاب ناکدرمو ناکدنز ج

 رو زوته ل ا دهاوخ ار ناهاکشزرماوا منبر



 ۲.۷ ۱ یا لاعا تاک

 لما زا نانمومو + دش لزان دیشب ارمالک هکیننآ هه رب سدلل | حور هک دوب 4م

 yT کنآ بک ع هما ناب ءاره هک هندخ

 ارادخ نش ملکتم اهنابزب 6 دندینش ارناشیا هکآریز ٭ دش هضافا سدقلا حور 1

 نداد 2 یارب دنک نم اربا دناونیم یمک ابا تنک سرطب هاکنا دب دن درکیم دین ۷

 یسیع مانب ازنانیا ات دومرف سپ + دنا تای زن ام نوچ ارسدنل حور هکینانبا ۸

 وب دیامن فقوت دنچ یزور هک دندومن شهاوخ واز :ا هاکنا دنهد دیعت چ

 مدزای باب

 ارادخ مالک ز ین ا ا ا هدر ل دیک وف اد یل نایک ر ت ۱

  هدرک هضراعم یو اب هننخ لها 1 ملشرواب سرطپ نوچو +دنآ هتفریذپ

 الّصنم لّواز ! سرطپ ٭ یدروخ اذغ ناشیا اب تمارب نونخم ان م درم اب هک دنتنک

 ایور اع رد هاکان هک مدرکیم اعد افای رهش رد نم E نایب ناشیدب

 هک نوا ناسا زا هشوک راهچب كرزب یرداج لثم دوشیم لزان هک مدید ار یفرظ

 شوحوو نیز باود 1 لمأت هتسیرگن كين و نوچ رک نو وب

 سرطپ یا دیوکیم نم هک مدینش ارزاواو * مدید اراوه ناغرمو تارشحو

 ا مارح یزیچ کره | 2 ادنوادخ اشاح منک روو نک حذ هت هست

 هدوف ذلاب ادخ هجا رک دیسررد ن ااو 2ا کدال یک ا هنر اد

 هچ دش هدرم لب رایت اییولج ناب هه هک دش عقاو ترک هس نیا *ناوخ مارحوت |.

o میم ¬ 

 تو ی. ۰ هک رسم

 مدوب نآ رد هک ناخب نش هداتسرف نم دزن هيرصبق زا درم هس تعاسناه رد كنياو ۱۱

 هاره زین ردارب شش نب او ورب كش نودب ن ناشیا اب هک تفک ام حورو ا

 ار ةتشرف E EET امو × مدش لخاد صخشآ ةن اخ ات 5 نم ۳

 هب فورعم نوعشو تسرفب افابب واکس تک اضوب داکار کک دوخ ا

 ون ۀناخ لها ییاقو ون اادب هک تفک دهاوخ ینانضس وت اب هک + بلطب ارسرطپ ۶

oناتو ممد جرم مدرکیم نتنک نضحب عرش نوجو * تفای دیهاوخ تاج  

 تیک یک اردن ادخ نخ مدروآ رطاخ اکیا ی کام مه دش لزان 7

 ادخ نوج سپ × تفای دیهاوخ دیمت لر وکلا یک ۷



 . ۱۲ نالوسر لاعا تراک ۳۸

 سپ دنوادخ عتسم یسیعب عب ندروآ ناجا ضح اب هکنانچ .دینخم ناشیدب ارالدع ناه

 ۱ E Ce مور + مان تعنام ار ادخ مناوج هکر دز کام چ

 + تس هدزک اطع ار یابد یار کاخ abl ماسک

 ان د اب دندش قرفتح طش اپ رب نافیتسا ثمدقم رد هک یبذآ ببسب کیان ماو ۱٩

 نکی × دنکن ارمالک سبو دوھب زاریغب سک ی دکي کالا رار یک ۲م

 اب دندیسر هکاطنا هب نوچ دندوب ناوریقو سربق لها زا هک ناشیا زا ی
 ۱۳ دو جداد تراش سعد دندرک کت زین ۳ ۳۱

 و اما شن درک تشکراب .دنوادخ یوسب ها

 نوچو *دنداسرف هّکاطنا هب ارابانرب دیسر ملشروا یاسیلک عیسب ناشیا ربخ ۳

 بلق مبمصت زا هک دون تعصن ارهه نش رطاخ داش دید ارادخ ضیفو دیسر

 شورکو دوب نایاو سدنلا حور زا ربو حاص یدرم هک اریز + دندنوپپ هب دنوآدخ ۳

 تخ د دیو ابانربو + دندروآ ن راعا دنوادخ رایسب ۰

 قیلخو دندشیم ین املا وچ را را هکاطنا هب تفای ار

 × دندش سم یسک هکاطن ارد تسخن ع نادرکاشو دنداد یم ملعت ارر 0

 سوباغا ن .اشیا زا ۱ زا دنچ ینایینا مایا را و

 زا عکسی رد دیش لمف کوک را ور تاخر م

 کيره هک دندش ن نآ مصم سادات ۳/۹۹ بیدار خاک 5 مایا رد ۳

 نینچ شیپ, ۴ دتسرفب هبدوهب _ِ یارب یو 5 روم عيد چ

 مهدزاود

 د یک اب نایت تبلحل ءاشنات نسحیرش هان اف

 نارب داتفا دنسپ اردوهب هک دید نوچو * تشک ریشاشب ارانسوی ردارب بوقعیو

 CAE رد هتفرک اروا سپ >دوب ریطف م ابو درک راتفرک رپ ار سرطپ هدوزفا

 تشاد هداراو دنک ینایهاکن ار وا 3 نایهاپس یابر ةتسد راه و تخادنا

 Q9 هاڪ نادنز رد ارسرطپ سپ + دروآ نوری موق یارب اروا عزا دعب هک
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 هن ۳۳۳9 نایمرد هتسب ریجنز ود هب نر تشاد یو B4 نوری دصق

 یو دزن دنوادخ ٌهتشرف کان ب دندرکیم ینابهاکن اردو رد کت نایکیشکو دوب

 دوف رادیب اروا هدز سرطپ یولعبب سپ دیشخرد هناخ نارد ینشورو دشرضاح

 ابو هتشرفو * تخير ورف شتسد زا اهریغز تعاس رد هک ز بخرب یدوزب تفکو

 اردوخ یادر تنگ ۍوبو درک ن ینچ سپ نک اپ رب نیلعنو دنب هب اردوخ رک تفک

 تسنادن و دیدرک هناور وا بتعزا تش نوریب سپ * اب نم بتعزاو شوپب

 زا سپ + دنیییم باوخ هک درب ناک هکلب تسا یقیتح دون یور هتشرف زا هنآ هک

 دوج ناو ر رر رع کوچ هک ۳۹ اورج هتشذک مودو لوا نالوارق

 رد هک دنتفرب , هچوک كي رضا ات هتفر نوری نآ زاو دش زاب ناشیا یور شپپ دوخم
 قیتح هب کا تیک نا دوخ سرلعب هانا رج دش اغ ا ا

 راتشا یافت ای و ورو یسیاج ازار دارد ةتشرف دنوادخ هک متسناد

 شقر فلج یانحوب ردام رم 2 هام قاب زرد ارتي ۱ نوچ د دین اهر ر دواي موخ

 یسک دیک راک ٣ ترج + دندرکیم اعد د خراش ا

 هدرکن زاب اررد یثوخ زا تخانش ارسرطپ زاوا نو بدین ات دمآ مان ادور

 هناوید دنتنک اریو  تسا هداتسیا هاکردب سرطپ هک داد ربخ هتفاتش نوردنا هب

 هفت ناما د كش أب وا ةنشرف هک دنتفک ی اف یا داش هک کد

 سدا اا را دید ارور هردو اید بد روا مد ونک فا م اد

 ِ 2 هنوکچ هک ذوق ناس وا دال شوم اب کوک ہرا نا ا کر طخ

 سپ دیزاس علطم روما ن نیا زا ارناردارب ریاسو بوقعی تنکو داد یعالخ نادنز زا

 داتفا نایه اس رد مظع یبارطضا دش زور نوجو × تفر رکید یاجب نش نوریب ۸

1 

۲. 

 ا ارن ابچیشک تفاین تی اروآ نوچ سیدوریهو ٭ دش هچ ار سرطب 6
 انآ زد هدرک میوک هی هیرصبتب هبدوهب زا دوخو دنناسر لتقب ارناشیا ات دومرف هدومن

 ناشیا سپ دش كلانمشخ نودصو روص لها اب هه + دون تماقآ

 کا تم دوخ اب ارهاشداپ هاکباوخ رظان ستسالبو دندش رضاح وا انا لاک

 ندر د تفأییم تشیعم هاشداپ كلم زا ناشیا راید هک اریز دندرک هحاصم بلط

)14( 



 ؟ ناش لاعا باتک ۳۱۰

 ناشیا هتسشن تسوکح دنسم ربو درکر برد هناک ام ناال سیدوریه نعم یزور

 ا ا مت تللادخ واوا هک دید رک ادن قلخو ر باطخ ۳

E 
۱9 

CAعج  

 5 م

1۲ 

۲ 
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 × درم هک دروخ اروا مرکو دون دیت ارادخ هکاریز کر وا دنوادخ ةتشرف تعاس

 ماجنا هب ارتمدخما نوچ سلوسو ابانربو + تفای یقرت هدرکون ادخ مالک ۲
 < دندرب دوخ 3 اره ار سقرب بقلم یاحوب و دندرک تعجارم ملشروا ز 0 دی اسر

 تحت باب

 ستون ا وه كند وب دنچ عمو انآ دوب هکاطنارد کم ناسی کدو

 ,نوج * سلوسو زارت سیدوریه یاضر ردارب خانمو یناوریق سوکولو رجن هب
 رت + تنک سدقلا حفر دئد هب ی نوفشم هژزورو ار تدابع رد . راشیا

 + ما نناوخ نآ یارب ارناشیا هک لع ن ENE EES ارسلوسو

 لاا + دندوب هناور هدراذک ن اشیارب ابتسدو هدرک اعدو هتفرک هزور ا

RTE رب هر زا اینا زاو تب سن (٩ 

 ۷ صخعت انا رد EE ن رویا نوچو *دوب نانیا مزالم رم

 1 بر + دوب یاب ۱ مان هک دنتفای دهند ینو 30

 تساوخ هدو بلط ارنوسو ابا درب ا هدوب مهف یدرم هک دوب یلاو سل سوپ

eا ینعی ا ما ۳  eنیه شما ریز  

 ا رب ۱ حور زارپ خدا سلوپ

 یر نتخاس فرض زا یتسب با ین زاب یتسار ره نمشدو سیلبا دنزرفیا تثابخ و رکم

 یار یتدم ات اا 9 تست رب دنوادخ تسد لاحما ٭ دنوادخ تسار

 بلط یاتهار ءدز روکو کک ایر ةواشغ تعاسناه رد هک دید

 هدر وا نیا تش رم دنوادخ معتز رس + درکیم

rزا: احسوی ما دندنآ ا ةجزپب تشراوس یتنکب سفاپزا شیاتقرو  

 ب ست ةکاطنا هب هدوف روبع هجزرپ زا ن نیا + تشکرب مشر واب مک ادج ناشیا



 ۲۱۱ ۱۳ت یا احراز

 فحو ةاروت توالت زا دعبو  دنتسشنب نما رد هسیکی تبس زور ردو دندمآ ٥

 یرعصن یالک کا زیزع ناردارب یا دنتنک هداتسرف ناشیا دزن هسینک یاسور ءایینا

 2 فحش ARE نیش ی کی را موق یارب ا ۳1

 ارس | موق نیا یادخ کک شوک ناسرت ادخو یلئارس ۱۰ نادرا تفنگ مش وا ۷

 ازناشیاو دومن زارفارس رصم نبمز رد ناشیا تبرغ رد ارموق نیرکرب ارام ناردپ

 اکرح لمح نابایب رد لاس لهچب بیرقو × دروآ نوری انا زا دنلب یوزابب ۸

 ثاریم اراهنا نیمز هدزک كاله ناعنک نیمز رد ارهنباط تنهو *دوب یم ناشیا ٩

 داد نارواد ناشیدب نا زا دعبو *لاس هاجنبو دص راهچ بیرق ان تخاس ناشی ۲,

E 1ی وات هردو جانم رکاب [ 
 اردواد هتشادرب نایمزا اروا سپ +داد ناشیاب لاس لهچ ان نيماي نب طبس زا ۲

 اتم از ره زود هک داد تداپش وا نحردو دوش ناشیا هاشداپ ات تشک رب

 ادر تلخ + درک دهاوخ ل نم دارا یاب هک ما هتفأی درخ لد ۳

 شپ یی نوج + دروا اریسیع ینعی "تنهد تاجن لیئارسا یارب لعو بسحرب ٣
 یبم نوچ سپ +دوب هدومن هظعوم هبوت دیعتب ارلئارسا موق مان وا ندنازا 9

 زا دعب كنيا نکل متسین وا نم دیرادنپ یم هکارم تفک درب نایاپب اردوخ رود

 مه لا یانباوزیزع ناردارب یا + من وا نیلعن ندانک ی بال هک یا یک نم ٩
 "نکس اریز + دش هداتیرف تاجت نی ا مالک ارایش رم دشاب سرت ادخ اش زا کرمو ۷

 تبس ره هک ار ءایبنا یاهزا وا هنو دنخان اروا هن هکنوچ ناشیا یاسورو ملشروآ

 چه دنچرهو ج دندیتامر ماقا هب اراهناو دنداد یوتف یو رب دوشیم نناوخ ۸

 ست نو هک ۱ مو ارج وب زا دنتفان یو رد لتق تّلع ۳۹

 اب دوو شاپ بیلص زا اروا دندرک ما دوب تش هتشون یو هر تو

 رب دش  هاظ رایسب یاهزور واو * دینازیخ رب ناکیرمزا اروا ادخ نکل + دندربس

  دنشابیم وا دوهش موق دزن لاحما هک دندوب تمآ ملشرواب لیلج زا وا ها اره هکینانآ
 ازنآ ادخ هک +دف هداد ام ن اردپ هب هک نعو نادب مهدیم تراشب اشب ام سپ ٤

 رویز رد هکنانچ تضکنارپ ا درک افو مشابیم ن هراشیا ع نادنزرف هک ام

 اروا هکنا ردو ٭ مدون دیلوت ارت زورمآ نم یتسه نم رسپ وت هک تسیونکم مود ۶
 (دب*)

0 



 ۱۳ نالوسر لاعا بانک ۳۳

 تادرب هب هک تنک نینچ دوشن داسفب مجار زکره رکید ات دینازیخرب ناکدرم زا

 دیوکیم زبن کید یئاج رد نیربانب_+درک مهاوخ افو اش یارب دواد نیماو سودق ۵
 رد کنوچ دواد هک ًاربز e ثاذک یهاوخن اردوخ خو دقت

 ارداسف نش یتط دوخ ناردپ هبو تفخ دوب هدرک تمدخ ارادخ دارا دوخ نامز

 زیزع ناردارب یا سپ × دیدن | ارداسف تنکنارب اروا اد هک نیکنا یک کل و

 وا ةلیسوبو * دوشیم مالعا ناهانک , ر الف اطا وہ هک داب مولعم ارامش ۹

 ۱۳۳ e N ناعا هکره

 اا یاوتکت ءایبنا فح رد هیا ادابم کما لب + دیوش هدرش لداع ۽.

 دیوش كالهو دینان بعتنو دینک هظحالام ¿ ناگدنرایشریقح یا هک »دوش عقاو اش ا

 دیامن مالعا ن نازا ارامش یک دنچره کیل م ا د ا و قه کا بز

 وڳ 5 دندون شهاوخ دنتفری نوریب یک زا نوچ سپ + درک دیهاوخن قیدصت ۳

 . دندش قّرفتم هسینک لها نوچو +دنیوک زاب ناشیدب ارنانخس نیا مه كنیا تبس ٤۳
 ناو دنداتنا ابانّریو سلوپ بتع زا تسرپ ادخ نادیدجو نایدوهب زا یرایسب

 زد هاو 2 ا الذ شیقب هک. دوف ی خر ,هتفک یزخع,ناشیاب رفندود هک

 دوهب نوچ لو × دن ونشب ب ب ارادخ e د تبس و

 × دندرک تفل اخت ساوپ نانخس اب هتفک رنکو دنتشک اد زا دندیذ ارقلخ مجد

 دوش افلا اغب تسخن ادخ مالک دوب بجاو دنتفک نش ریلد ابانّربو سلوپ هاکنا ب

 کوس انام دیدرش ینادواج تایح هایشان اردوخو دید ڈک مرا ارنا نوچ نکیل

 ىلا ات نخاس اھتما رون ارت هک دومرف رما نینچ اب دنوادجخ اریز بمان هجوت اھا ۷

 مالک هش رطاخ داش دندینش | ااا ے نوچ + یشاب تاجن یاشنم نیمز یاصفا ۸

ESدرو ن راما ا باب  + 

 ضیرخ ابر تن E تمحزب ارناشیا و یوم اررهش کا

 رب ارذوخ یاهیاپ كاخ یراشیاو + دندرک نوریب دوخ دودح زا ارناشیا هدون ها

 × دندی درک سدللا حور و یشوخ زارب نادرکاشو *دندما هینونیا هب نناشفا ناشیا ۲



 ۳ ۱۸ .نرالوسر لاعا باتک"

 مهدراهچ باب

 رک یعمج هکد نتنک نخ یعونب تما رد دوهب ةسیکب مم اب ناشی هیوتیارد ام
KA FORاوغا اراهتما یاهلد ع نايا یب نایدوهب  

 راخت ب هدو تر ی دیدی کوچ نات ایا یاد عارفانه 6

 ۳ واو دننکیم نخ یریلدب دادیم تداهش دوخ ضیف مالکی کیدنوادخ

 دندش هقرف ود رهش مدرمو »دوش ماظ ناشیا تسد زا هک درکیم اطع تازجتمو ۽

 یاسر اب ود ایسا نوچو » دندوب نالوسر اب ی و "وام ناتساده یھورک

 هتفاي هاکا + دنک راسکنس هدون حاضتا از اشیا ان دندروآ ی موج ناشیا رب دوخ

 اجنا رد و  دندرک رارف یجاون ۳ ایده هینواکیل یاهرهش هردو 7 یوسب

 زاو دوب تکرح یب شیاهیاپ هک دوب هتسشن یدرم هرتْسِلردو + دندادیم تراشب

 د و ن نوچ ».دوب هتفرن هار رکره تش دلوتم كنل ردام کش
 تشک ید کاب زاوا سی در اد ارسفان اقش اھا 131 تیر کو

 2 دید .نامارش هیج رب تعاسرد, کا تشیاباتسنارد دن اس 0

 دنتنک هدرک دناب هیّواکیل نابزب اردوخ یادص دندید | ۳ لع نيا نوچ

 یرتشم ارابانرب سپ »دنا نش لزان ام دزن ناسنا تروصب نایادخ ۲

 ےک کیتتم نهاکد یا کفر مدقم نتنک نخ رد وا هک ریز دندناوخ دراطع ۴

 هکت ساوخ هدروآ اههزاوردب یتلخ زا یئاههورک اب اهجاتو ناواک دوب نانیا رهش
 اردوخ یاهماج دندنش سلوبو اباّرب ینعی لوسر ود نآ نوچاما +دنارذکینابرف 6

 داك نینچ ارچ نامدرم یا دنتنک × هدرک ادنو دنداتفا مدرم نایمرد نیرد ٥

 لیطابا نیا زا هک مهدیم تراغب ابو متسه اش دنام الع نابحاصو ناسنا زین ام

 ساب الو کا ایراد تام نام هک يح یادخ یوسب دیک عوجر

 + دنکر اتفر دوخ قرط رد هک تش اذكاو ارات با ورک چ دی فا 11

 ناراب یا زاو دونیم ناسحا نوچ تا دک تدابش یب اردوخ هکیدوجو اب ۷

 ی

o 

 دو . کو ف

 مااا یداشو كاروخ زا ارام یاهلد نا صوف یاب اب وصف نیناراپ

 هدننشاد زاب یرارشدب .ناشجا»یارب ینابرق ندینارذک زا ارقلخ ناخ وا ا



 ۱۵ نالوسر لاعا بانک ۳1۶

 او ریو دانم رقم دوخ اب ارمدرم هما هینوتیا و هکاطنا ا تاک اما ۴

 نروچ اما ا هدزم EGE E O هک انکدش 1

 یوسب ابارب اب زورنا یادرف و دمارد رهشب هتساخرب دنداتسیا وا درک _نادرکا اش

 هرتسل هب سپ دننخاس درکاش اریرایسب هداد تراشب رهش نارد و +دش هناور هبرد ۱

 دنپ هداد تیوقت ارنادرکاش یاهلدو + نمک« هک اطناو هینوقیا و ۲

 توکلم لخاد ای اسب یابیصم اب کاو دنناب تب 2 نایا رد هک دندادیم

 هتشاد هزور و اعدو دندو نیس ناشيشک ن و ٭ مدرک ادخ ۳

 هب هعشاذک هیدیسپ زاو ×× كند ریس دند وب هک هاا ودب هک یدنوادخم ارن ن ِ

 انا زاو ¥ دندمآ دورف هل هبو دندوف هظعوم مالکب جرب ردو وب دندمآ هلن

 یارب دندوب هدرپس ادخ ضینب ارناشیا احناه زا هک دندنا هک هب نش راوس یننکب

 هدرک عج ST دندش رهش دراو نوچو × كند وب نیاسر م اجا هب هک یراکناآ ۱۷

 یارب ار نامآ ةزاورد هنوکجو دوب هدرک ناشیا اب ادخ ها زا دنخاس لطم ارناشیا
EAدندرب رسب نادرکاش اب یدیدم تدم سشپ + دوب هدرک زاب  * 

 مدزلپ باب

 نوت تا کا هک دندادیم ملت ارناردار ندا هدر جا تای ۱

 رایسب ۀئحابم و هعزانم ارابانربو سلوپ نوچ « دیای تاج هک تسین یکم دیوشن ٣

 دزن ناشیا زا رکید رفن دنچو ابانربو سلوپ هک دش نیارب رارق دش عقاو ناثیا اب

 تمیاشم ارناشیا اسیلک سپ ٭ تنورب هلئسم نیا یارب ملشروارد ن ناشیشکو نالوسر ۲

 ا نا وک ری اعر توا هقوف

 ناثینکو نالوسرو اسیلک دندن ملشروا دراو نوجو + دنداد مظع یداش ۽

 ا درب ne زا انا دنتفریذپ ارناشیا ©

 71 دنیا هننخ دياب اراهنیا دنتفک هتساخرب دندوب هدروآ نابا هک نایسیرف 4 هقرف زا

 نیا رد ات دندش عج ناشینک و نالوسر سپ +دنراد هاکن ار یوم ناس هک دنک 7

 یا تفک ناشیدب هتساخرب سرطپ دش تخم هنحابم نوچو ٭ دننہب تم رما ۷
 اما هک درک ر ایخا اش نايزا ادخ لوا مایا زا هکدیماکا اش زیزع ناردارب



  ESنالوسر لاعا 19 ۳۱3

SGN Aناشيأ رب بولقلا فراع یادخو اب نا اتو دنیا مالک نم ناب  

 ام نرایمردو زین اپ هکنانچ داد ناشیدب ار یدل | چر کو داف یاش ۹

 سپ × دون رهاط ارناشیا یاهلد ع نايا ضع هکلب تش :اذکن قرف چیه ناشیاو ۳

 ال اک هیچ ناک چک کیک ناعما ارادخ ارچ نوکا

 یسیع دنوادخ ضیف ضح هک مراد داتتعا هکلب  متشادن ارنا نم تقاط زین 9

 ابان تش تکاس تعاج مات سپ »زین ناشیا هکنانهه تفای مبهاوخ تاجن جسم ۲

 اه نامرد ادخ هک دندرکیم نا اتازجتمو تایآ نوچ .دنتفرک شوک سلوبو

 هک ت سا هدرک ناي نوعش + دیریک شوک ارم زیزع ناردارب یا تفک هدروا ا٤

 اینا مالکو × درب دوخ مانب ناشیازا یوق ان دون دقفن اراهتما لوا ادخ هنوکچ ٥

 میخ هدومن عوجر نیا زا دع اک دن سیا توکم کتا چ تسا یاشار

 مهاوخ ابر | ناو مکیم ان زاب ارنا یاهیارخو مک یم انب ز زاب تسا هداتفا هک اردواد

 نش هداهن نم مان اهنارب کیا ا عیجو دنوش دنوادخ بلاط مدرم ةیتب ات < درک ۷
TIE A E ۱ ۰ 

 e چچ بار کا اهن اکتیو کام

 و کا ی و ی و + دن زیهرپب ۳۱

 نالوشر اک اک توالت روا ساک ود تبس ره رد کن اد

 ی او نایزآ فن دنچ هک دنداد 9 نیدب اسیلک یا اب ن

 ناشینکر ا aS, pe تب و ي ددا ا ناب اوشېپ ٢

 نوچ دنناسریم مالس دنشابیمهیقییقو هیروسو هکاطنا رد هک اما زا ناردارسب ۶

 یاد هنخاس شّوشم دوخ نان ارامش هتفر نوربب ام نایمزا یضعب هک دش نینش
 اچ تراش هاگن ار تعیرش نش نوت اچ هک کن کو دنا چ تملقتم ار امش

 هدون رایتخا اررفن دنچ هک مدید تملصم لد كي ام اذهل ٭ مدرکن رما چمه ناشیاب ۵

 رد اردوخ یاماج هکیصاضنا رج متسرفب اش دزتب سلوبو ابازب دوخ نازیزع ءاره ۲۲



 ۱1 نالوسر لاعا باتک ۳3

 مداتسرف ارسالیس و ادوهب سپ دنا ۱ هدرک میلص توت دنوادخ مان هار ۷

 ابو سدقلا حور هک ریز *دیناهاک ۱ دنهاوخ ینابز روما نیازا اراش ناشیاو ۸

 نوخو اهب یاهینابرق زل هک *تابرورض نيازج میهن اشرب یراب هک مديد باوص ۲

 هب دیراد ظوفحم اردوخ روما نیا زا هاکره هک دیزيهرپب انزو دش هنخ تاناویحو
 دنا کالا هب نشا صقعرم نايا سپ * مالسلاو تخادرپ دیهاوخ ینوکی ۳

 داش للست نياز زا دندرک هعلاطم نوچ + دندیناسر ارهمان هدروا مارف ارتعامجو ۱

 رایسب ناخب ارنا اردارب دندوب بن مه ناشیا هکنوچ سالبسو ادوپیو + دنتشک رطاخ 7۲

 ناردارب زا یتمالسب دندرب رسب اتا رد یندم نوچ سپ *دندوم تاون ین ند

eطنا ردابانمو سلوپ اما *دندومم هجوت دوخ ناکدنتسرف یوسب هتفرک 8  

foچ دندادیم ادخ مالکب تراشبو ملعت رکید یرایسب اپ + هدوم فقوت  

 163 هکیرهشره رد ارت 8 مدرکر ب تفک ابانرب هب ساوپ دنچ مایا زا دعبو ۲۲

 یسطصم نانچ اباترب اما ٭ دنشابیم هنرکچ هک میک ندید دوم مالعا دنوادخ مالکب ۲ ۳۷

 اد حالص نینچ رب یکی  درادرب زین هاره ار سقره بقلم یانحوی هک دید ۸

 دوب هدرکن یهاره راکرد ناشیا ابو دوب نش ادج ناشیا زا هیلفمپ زا هک ار یصحش هک
 ار سقرم ابارب نش ادج رکیدکی زا هکیدح دش تخم یعازن سپ *دربن دوخ اب ٩
 ناردارب زاو درک رایتخا ار سالیس سلوپ اما × تفر ابرد ہار زا سرب هتشادرب <

 اراهاسیلک هدرک روبعهینیلیقو هبروس زاو *داهنرفسب ور نش هدرپس دنوادخ ضینب ا
 + دومنیم راوتسا

 مدزناش باب

 يدوب نز رسپ دوب 1 مان سوانومی یدرکاش كنيا هک دما هرتسلو ةبرد هبو
 تداهش وا رب Ere hE و یک یی ا

 ببسب تخاس نولخ هتفرک اروا دیابب یو هارهوا تساوخ سلوپ نوچ هب دندأ دیم

 دندوب هدومرف عح ملشروارد نکو نور هک اراهنون اق دننکیم هک يرپشره

 دندرک روبع هبطالغ رادو هجم رف زا نوچو + دننشکیم هدوزفا هراشرد زورب 7

 یو

 مح a سم



 ۳۷ ۱1 نالوسر لاعا باتک

 دندومن یس نا ایسیب سپ + دون عم ایساب مالک ندیناسرزا ارناشیا سدفلا حور ۷
 هب هنشذکًایسیم زاو *دادن تزاجا ار ناشیا یمیع حور نکیل دنورب ابنبطب هب هک ۸

 هداتسیا هنوداکم لها زا یصخش هکدوف خر یایور ارسلوب یبش +دندیسر اور
 ۰ ی هو ایور نیا نوچ + امرف دادما ارام نمآ هنود اکب تنک هدومن سال ودی

 تسا نناوخ ارام دنوادخ هک متسناد نیقیب اریز مدشهیوداکم رفس مزاع ككنرد

 عازم هب  مقتسن هارب هتسشن یتشکب ساوزتزا سپ * من اسر ناشیدب تراثب ات 1

 دحرس زا لّوا رهث * هک مبفر یبیف هب جن او سویا هب رڪيد زورو متفر ۲

 زا تبس زور ردو * مدوم فقوت زور دنچ رهش ناردو تسا هیّوکو هینوذاکم ۴

 عج ارد هکینانز اب هتسشن دندراذکیم زاغ کیئاج هناخدور راکبو كلش نوریب رهش

 تسرب ادخو اریابط رهشزا هک شورف ناوغرا مان هیدیل ینزو * مدنار نحس دندشیم 4

 لهاو وا نوجو + دونشب ارسلوپ نان ات دوشک اروا لد دنوادخ هک دنشيم دوب 6
 نایا دنوادخم هک ت سا نیټی اراش رک أ تنک هدون شهاوخ دنتفای دیمعت شاهناخ

 زان لع ام نوچ هک دش عقاوو »دون عمار امو دیناب همارد نم ةناخم مدروا 1

 ادېپ دوخ ناباقا یارب رایسب عفانم نوک بیغ زاو تشاد لّوافت حدر هکیزیک متفریم

 ناز یا, تکی دک اکیا امو سلوپ بقع زاو + دروخرب اب دونیم ۷

 ارراکنبا نوچو + دنیانیم مالعا تاجن قیرطزا ارامش هک دنشابیم یلاعت یادخ مادخ ۸

 انب مامرفیم ارت تفک حورمو تشکرب نش كنت لد سلوپ درکبم رایسب یاهزور

1tنوج اما *+دش نوریوازا تعاسرد هک ایب نورې رتخد نیز جسم یسیع  
 راز یار خرا و کالو یهر داد ینو اھ ھو ک اک ور کک شنایاقآ

 ربش صخش ود نبا دنتنک هتخاس رضاح نایلاو دزن ارناشیاو دندینک ماکح دزن ۲

 اج و نتفربذپ هک دنیانیم مالعا ًاریموسرو دنتسه دوی زاو دناهدروآ شروشب ار ِ ۳۱

 دندروآ موج ناشیارب یتخ سپ * تسینزیاج زا نابمور هک امرب اما دزو 7

 ارناشیا نوجو + دننزب بوج ارناشیا دندومرف تک ارناشیا یاههماج نایلاوو ۳
 کع ارن اشیا هکدندومرف دیا ارنادنز ةغوراد و دندنکفا نادنزب دندز رایسب بوچ

 یاهیاپو تخادنا نورد نادنزب ارناشیا تفای رما روط نیدبوا نوجو × دراد هان 4

 هدرک اعد سالیسو سلوپ بش فصن هب بیرف ما ٭ درک طوبضم نکرد ارناشیا 0

 نصص ن



 ۱۷ نالوسر لاعا بباتک ۳/۸

 ثداح میظع هراز هاکان هک +« دندینشیم | ناشی ناینادنز و دندنیم جست ارادخ ۳۹

 هه زا اهریجنزو دش زاب اهرد هه ًةعفد و دیا رد شبنح نادنز داینب هکی دم تک

 اردوخریشش دید هدوشک ارنادنز یاهرد نوچ كش رادیب هغوراد اما * تخبر ورف ۷

 سوپ اما * دنا هدرکرارف ناینادنز هک درب ناک اریز دنکب اردوخ تساوخ نیک ۸
 تا r هه ام هکاربز ناسرم یررض اردوخ تنک هدز ادص دنلب زاواب ۳

 ٭ داتفا سالیسو سلوپ دزن دش نازرلو تسج نوردنآ هب نو بلط غ ا

ciدنتنک ماب ت تاج ات درب هچ ارم ا یا ۳ نور ارت لر را  

 ءاکنا + تفای دیهاوخ تاجن تاهناخ لها و وت هکر وا نایا س یسیع دنوادنت ۲

 رد هتشادرب ارناشیا سپ × دندرک ناب شتب لها یاو وا یارب اردنوادخ مالک ۳

 *دنتفای دیت رونلایف شناسک مو دوخو تسش ارناشیا یاهخز بش تعاس ناه

 ناجا ادب دوخ لابع یا ابو دان ناشبا شپ یناوخ هدروآ رد دوخ ةناازناشباو 4
 اا کک ناف ناشاّرف نابلاو دش زور نوچ اما + دندیدرک داش هدروا ٥

 نایلاو هک دیناهاعسا .ناضس نیا زا ار سلوپ هغوراد هاکنا + ام اهر ار صخش ٩

 نکیل * دیوش هناور یتمالسب نما نور نالا سپ دبوش راکتسر ات دناهداتسرف ۷
 نادنزب هدز تجح یبو ار اکشا يشابی و اه دارت هک اک و ناشیدب سوپ

 A ه کیا نور نام هب د اا

 دنتسه یور هک دندینش نوچو دنتفک نایلاوب ارن اخس ن تا ناشارف سس ¥ دنروای ۸

 رهشزا هک دندرک شهاوخو دندروآ نوریب هدون سالا ناشیدب ناو + دن دیسرتب 1

 تاقالم ناردارب ابو دتفاتش هیدیل ةناخب نما نوری نادنززا هاکنا + دنورب 4.
 ٭ دندش هناور هدرک جین ارناشیاو هدوم

 ست پاب

 دوب دوهب سینک جا رد هکدندیسر یکینولاست هب هتشذک هینولپاو نیاوتمازاو . ۱۲
 زا ناشیا اب تبس هس رد نش لخاد ناشیا دزن دوخ تداع بسحرب سوپ سپ ۲

 زاو دنیب تم چم دوب مزال هک تخاسبم نیسو ځاوو + درکیم هثحابم باتک ۳

 ناشیازا یضعبو *تسا جسم نیا مدیم امش هب ارواربخ هک یسیعو دزبخرب ناکدرم *



 ۳۹ لا اعا

 مظع یه هورک سرت ادخ نایانوی زاو دندش دغم سالیسو سوپ ابو دندرک لوبق
oزا ۳ ارشآ رفن دنچ هدرب دسح , نايا یب نایدوپی اما ٭ ریثک یددع فیرش نانز زا و  

 هتخأت نوسای ی 0 ار رهث # و کک ۰

 Eh اروش ارت وکم حبر E MOET اپ

 رصیق ماكحا فالخرب اهنیا ةه EN هتفریذپ ارن :اشیا نواب و چ دنا مآ زین ۷

 قلخ سپ × یسیع ینعی تسه رکید ییاشداپ هک دنتسه نیارب لیاقو دنکیم لمع ۸

 ارد قوتا نا زاو × دنتخاس برطضم نان نبا ندینش زا اررهش ماکحو ٩

 ارسالیسو سلوپ بشرد كنردیب ناردارب اما + دندرک اهر ارناشیا هفرک ا
 زا ابیاو × دندما راد درب ةسیکب نیسر اجنادب ناشیا و دندرک هناور هّیی یوسب ۱

 ره و دنتفریذپ ار مالک یدنماضر لاک رد هکنوچ دندوب رت بیج ییولاست لها

 ا RE NSS AES بنک زور ۳

 نیا نوچ نکيل +× مظع یمج نادرم زاو هینانوپ فیرش نانز زاو دندروآ ن رای

 هتفر م اجنا رد دنکیم هظعوم ادخ مالکبز ین هی یرد سلوپ هک دندمهف یینولاست

 دا نهار برد یوسب ار سلوپ ناردارب اود دندیناروش ار قلخ ٤

 دندروا اتیطا هب اروا سلوپ نایانهرو ٭ دندون فقوت امنارد ساتو ست اب سالیس ٥

 هناور دنیاوا دزنب رتماټ هچره ئدوزب هک هتفرک سواتومیتو سالبس یارب کحو
 شنوردنا رد وا حور دینک یارناشیاراظننا انبطآرد سلوپ نوچ اما +دندش ٦

 2دو ايک ذی ۽ تسارپ از ارپ د هک دید نوچ تلک برطضم ۷

 اما * دومنیم هثحابم درک یی تاقالم هکره اب هزور ره رازاب ردو ناتسرپ ادخو ۸

 وک هوای نیا دنتنکبم یضعب نش ورب ور وا اب نییقاور و نیبروکیا ةفسالف زا یضعب
 کاریز تسا بب رغ نایادخم ظعاو ًارهاظ دننک نارکیدو دیوکب دهاوخم هج

 دنتنک و دندرب چرم هوکب هرکال سنی دادیم؛تراشب تسایقو یسیع هب ارناشیا ٩

 بیرغ نانخس هکنوچ * تسیچ یئوکیم ون هک#زان ملعت نیا هک فای مبناوتم ایا ۲.
 لها عيج اما  تسا دوصقم هچ ایا زا مادب م ارت سپ ماش وک ۲۱

 یتغارف هزات یاهزیچ هراب رد دنشو N ایا داش یابرغو اییطا

 ۰ تا



 130: نراللسرا لااعا اتکا ۳۳

rr۳ سوپ سپ دادی  ARایه ایطا نادرم یا  

RAF.زاو اا ۰ اهتسدب نش هنخاس پف  

 چک دوخ هکلب نشان یزیچ جالح ایرک هک داش درک تاک مدرم تسد

 تخاس نوخ كی زا ارناسنا تمارهو + دن ی اهزیچ عیج و سفنو تایح 1

 ازناشیا یاهنکسم دودحو نیعم یاهنامزو دنرک نکسم نیمز یور یارب ات

 زا هکنا اب دنباپب هدرک صفت اروا دیاش هک دنک بلط ارادخ ات *دومرف رّرفم ۷

 ۳ e دنز وا رد ا زا یک جم ۸

 مات شو مج + تلاهج ray ادخ سی  ناسنا ترام اب تنص 2

 نارد دی دیزور از یی یو وهم قلخ ۲

 دندینش a نوچ ا نادرم زا اروا اب لم نر

 + دینش مهاوخ وت زا رما نی :ا دید کشد ام دک ی وا وو هاو نی

 دندروآ نیا هتسوپپ ودبرفن دنچ نکیل * تقر نورب ناشیا نایمز سلوپ نینچهو
 یضعب و اد مان سرماد 5 نو دوب شفا سویسیوید ن اشیا هلمجزا هک

 × ناشیا اب رکید

 ده باب

 اک ۲ یدوهب درمو *دما ستترف هب تش هناور انبطآز زا سلوپ نآ راشو ۽
 تفای ارهاکسرپ شنزو دوب نیر هزات ایلطیا ز ن ید وک اوت

 نااشیا دزن سپ دنورب مور زا نایدو هم هک دوب هداد نامرف نوب واک اریز

 کک TEC ننام ن ناغیا دزن دوپ هشپ م ناشیا اب هکنوچو + دمآ ۲

 ارناینانوپو ن ایدوهب هدرک 5 هلاکم هسیک رد تبس ره و * دوب یزود هح را 5



۳۱ A IE 

 رد سلوپ دندما هینوداکم زا بس اوو سالیس نوچ اما *تخاسیم باج ٥

 اش نوخ تفک نناشفا ناشیارب اردوخ نماد دنتنک ی ۰ هدون تفل ام ناشیا

 هدرکلفن اغا زا سپ + موردم اتما دزنب نیا زا دعب مسه یرب نم تسا اش سرب ۷

 ا دوب هسينڪب لصتم وا اک ادخ لک رب صنعت هناخ ۸

 انتا دد ن یا اق اب هسیک سیئر یتیم 1

 سلوپ هب ایور رد دنوادخ یبش + دنتفای دیت دوم اب نابا دندینش نوج سن رف ۹

 ا کاریز نام شوماخورکب نسب ش 2 ابم ناسرت بم

e e 1۱ ا کار  

 مکاح دنسم شش اروا هلخأت سلوپ رس رب لش لدکی نایدوهی دوب هئاخا لاو

 تدایع تعیرش فالخرب ارادخ هک دنکیم اوغا ارمدرم صخت نیا دنتفکو *دندرب 1۳

 ای یلظ کا نایدوہب یا تفک نویلاغ دنز فرح تساوخ سلوپ نوچ »دنک ا٤
 نوچ لو *موشب اش لمحت هک دوبیم لع طرش هنیاره دوبیم شحاف یقسف ٥

 نینچ رد نم دیمهنب دوخ سپ اش تعیرشو اهمانو نانخس راب رد تسیا هلتسم

 سیناتسوس ههو +دنارب دنسم شپپزا ارناشیا سپ + مک یرواد مهاوخ روما ۷
 چیه روما ن نیازا ازویلاغو .دندزب ی لاو دنسم لباقم رد ار را تفکر هتک یشن

 ازناردارب س دون فقوت اجتاردر اپسب یاهزور نازا دعب سلوپ ما ×دوبن اوری ۸
RSرد روا هار ۵ الیکاو  

 ود نآ دیسر نسق هب نوچو × دوب هدرک رذن هکنوچ دیج اردوخ یوم هب رک |
 نوچو »دون هثحابم اا ةت دوخ هدرک اهر اجنا رد نو ۳

 عادو !رناشیا هکلب + درکن لوبق دناب ناشبا اب یتدم هک دندون شهاوخ ناشیا ۱
 کاکی مک فرص ملشروا رد ار ںنیا دیع دیاب تروصرہب ارم 2ک درک

 هیرصیقب و × دش هناور نضآ زا سپ تشکرب ماوخ اش دزنب زاب دهارخب ادخ ۳

 E اک ابید ری تی ازاسیلکو ۳3 (ملشروا هب) نمآ دورف ۳

 تشکبم اجب اج هبجرف و هیطالغ كلا درر هج کونی زاب ننام اتا رد



  TYنالوشر لاعاباتک ۱٩

 کبر کسا لها وا مان سنا دوهب یصخش اما دوغ یاراوتسا ارنادرکاش ههو 6
IPLتبرم دنوادخ قیرط رد وا + دیسر جوی ابو اناوت باتک ردو صف چ  

 دنچ ره دونیم ملعتو ۾ کت تقدب دنوادخ راب رد هدوب مکرس حور رد و هتفای
 درک ز اغا نفس یریلدب هسیکر د صخش ناه ب تشادن یعالطا یبم دیمست زازج 7

 ۱ »اد نکس نوچ اما

 1 بیغرت ار وا ناردارب درک هیئاخآ رفس تیزع وا نوچ سپ × دنخومآ ودب ۷
 کا ۱ ۳۱ یر طالب ا ونک وا : شرافس نادرکاشب

 هماقا دوه رب ما توقب یو چ دوم رایت ا تناعا دندوپ هدروآ ناعاضیف ًةليسوب ۸

 × تسا جسم یبیع هک دوبنیم تباث بک زاو درکیم تجح

 مهدزون باب

 ر نسق هب هدرک شدرک الاب یساونرد سلوپ دوب قد سلب نوجو .. ۱
 ار سدقلا حور کود ایا هکیماکنه E اشیدب ٭ هتفای دنچ درک ش اردو

 نیک تاشو تح ید | سور هک عدینشن هکلب دنتنک یوب ه.دیتفاب

 ES رج ی دیمعتب دنتفک هدیتفای دیمعت زیچ هچب

 × یسیع چسب ینعی دیروأیب ناما اا او کیک تفکیم موقبو دادیم

 رب تسد سلوپ نوچو *دنتفرک دیمعت یسیع دنوادخ مانب دندینش ارنیا نوچ

 د دندرک توبن هتنک لکتم انایزبو دش لزان ناشیا رب سدنل | حور دا ناشیا
 هام هس تدم | ساکت بند باره ا وا یاهو ۸

 ۳ ولی عطاق ناهرب و دومنیم هثحابم ادخ توکلم روما رد و دناریم نخ یریلدب

 دب ار تقیرط یل یور شپپو دندرواین ناجا هتنک لد تم یضعب نوچ اما ٩

 یصخ ةسردمرد هزور رهو تخاس ادج ارنادرکاش نیزک هرانک ناشیا زا دنتنکیم

 لها ات هکیمستب تشذک لاس ود روط نیدبو *دومنیم هثحابم مان یشاریظ
 تسد زا دنوادخ و دندینش ار یمیع دنوادخ مالک ینانوب هچو دوزی هچ ۳ ۱

 اطوفو اهلاتسد وا ندب زا هکیروطب * دبن ابریم روهظب داتعم ريغ تازجتم ساوپ ۲

 ناشی ا خاوراو دشیملباز نیاز ضارملاو دندراذکیم ناضیرم رب درب

۸ 2 

 ےل و

۰ 

 ےس



IT RAL 

 دیلپ اورا هکین ب ناوخ هیزع حایس نایدوهی زا دنچ ینت نکیل *دندشبم جارخا ۳

 | شاپ هک نفع ن را هب | اراخ دنتفنکیمو دنتفرک ندنا خ ار یسیع دلوادخ م ا انتی

 ن SAE نارسپ رفن تفهو جک 13

 مسانش هاو قسم همین ما ناجا یار اوج رد ثییخ حور اما ب دندرکیم ر اک

 ES تشاد دیلپ حور هک 7 ROE نکیل منادیم ار ااف

 رارف حورجو نایرع هناخ ناز زا هکیذحم تفای هبلغ تش روآروز ناشیاربو تسج

 دیدرکر وم سس نکاس نابنانویو نایدوهب عیج رب هعقاو نیا نوچ + دندرک ۷
 او و ادا دیم مرکم ا ےک دنوادخ مان هتشک یراط ناشیا هه رب فوخ ۸

E۳م یک سا نر  
 دندینازوس قلخروضح رد هدروآ ار شیوخ بنک نازاب نبعش زا یعجو ٭دندون 1

 الک روط نیدب *دوب مرد رازه هاب دندرک باسح رانا تمیق نوچو ۰

 زد یلوپ ا و رکا ورکو توا

 ماتفر زا دعب تنکو دورب ملشرواب هتشذک هیئاخآو هڼوداکمزا هک درک تیزع حور

 سوار یی دوخ نامزالم زا رفن ود سپ ٭ دید دياب زین : ار مور اجا 13

 ۷ رد * دون فقوت یدنچ و دوخو درک هناور هینوداکب نیا ۳۲

 هک رکرز مان ما سوبرتیید یصخت اریز + دش اپرب تقیرط راب رد مظع ةماکته نامز ۶

 دونیم ادپ ریطخ عفن نارکتعتص ةهجم و تخاسیم نتنزا سیمالرآ کتب ریواصت
 یا فک وا ممارف شا دا اغا ها نب رک کین اکیا ارناشیا 0

 دیا نشو نيدو ٭ تسا ام قزر خار لغش نیا زا هک دیتسه ها5 اش نامدرم ۳1
 هم زغنا ارگ ات مادرش A مامت رد ابیرقن هکلب "سسقآ رد اهنت هن هک

 × نایادخ دنوشیم هبخاس اهتسدب هکیاهبا .دنوکیمو تسا هنخاس فرفم

 . مظع یادخ لکیه نیا هکلب دور نایمزا ام بسک طقف هن هک تسارطخ سپ ۷

 اروا نوکس عیرو ا مات هک یو تمظعو دوش هدرش رټح زبن سبماطرآ
 دنتنکیم هدرک دایرف هتنک رب مثخ زا دن دیش ارنیا نوچ * دوش فرط رب دنتسرپپم ۸

 a قاین ا توس ۳۹



 ۲. نالوسر لاعا باتک ۳
 هه

 اروا نادرکاش دیا رد محرم نایب هک دوم هدارا سوپ نوچ اما.« دندینکیم دوخ
 هداتسرف وا دزن دنتشادیم تسود اروا کت یا زا یضعبو × دنتشاذکن ۱

 طندرکیب نوع ییادص یی + دراپسن هناخاشاتب اردوخ هک دندوف شهرت ۲

EYسپ »دنا نش عج هچ یارب هک دنتسنادین رثکاو دوب هتنشا تعاج هک  

 تسدب ردنکتاو دنتخادنا شپ اروا نایدوهب هک دندینک یلخ نابمزآ ارردنکسا

 نروج نکیل + دروایب تج مدرم شپ دوخ یارب تساوخ هدرک هراشآ دوخ ۶
 رپ رک تن درک ادد ئاش ودب بیرت ت هه تسا ید دهی هک دنتسناد

 تفک نینادرک تکاس ارقلخ رهش فوتس نازا سپ +ناییسفا سیماطرآ تسا ۰
 ناو مظع یادخ سیماطرا نابیسفآ رهش هک دنادین هک سک یفآ نادرا

 ناوت ارروما نيا نوچ سي کی ش شتسرپ دش لزان ییا هک ارینص ٦

 ارصاخشا نیا هکاریز × دینکن لی یراک ک چھو دیش بهار تا امش درکر اکنا ۷
 هاکره سپ *دنا هتنک دب اش یادی هنو.دنا لکیه ناکدننک ارات هن کد یدروآ ۸

 ناروادو تسا رّرقم اضق مایا دنراد یکرب ئ ادا یو ناراکهو سوپ میبد

 یزیچ بلاط رکید یرما وب درک دیاب هحفارم رکیده اب دنتسه نیعم ٩

 شضوصحعرج هک مرطخ رد ریز *تفریذپ دهاوخ لصیف یرش ةکحم رد دیشاب هم

as AESد یز ی زاب درد  
 4 تماس قرفتم ارتعامج هتنک ارنیا توس 3

 خيا
 تمبو دوم عادو ارناشیا نییلط | ارنادرکاش سلوپ هیاکنه نيا ندش مان زا دعبو 1

 د کا اان نام لما کرک ریس اوت نا ردو اد ۳ ۳

IISنایدوهبو درک هبروسرنس مزع نوجو دوم فقوت هام هسو + دما ناتسنانوب  

 نسزرتاپوسو » دنک تصجارم هینوداکم أ هدارا دندوب کو تیک رو ع

 هبرد زا سویاغو یکیولاست لها زا س دنکسو شخرشسراو هری لها زا

 ناشیاو +دنتفر و (a مدرمزاو سژانومیتیو ه

 یتشکب یبلیف زا ریطف ماا زا دعب ام اماو +دندش ام رظتنم ساوزت رد هتفر شه 1



ro SOOT 

 # مدنام زور تنه اجنا رد نیسر ناشبا دزن ساوژت هب زور چ زا دعبو مدشراوس

 یادرف رد تلویو دندش عج نان نتسکش ةهجب نادرکاش نوچ هتنه لّرا ردو

 لوط بش فصن ات وا نو درکیم هظعوم ناشیا یارب دوب رفس مزاع زور نآ

 مان ضتفآ هکیناوج هک ان × دوب رایسب غارچ مدوب عج هک ناخالاب ردو × دیشک

 ۱ مالک وب نوجو دوبرردار وا نیکنس باوخ هک دوب هتسشن هچ رد دزن تشاد

 هدرم ارواو داتفا ریزب مس ةقبط زا هتشڪ لوس وا وا رب باو دادیم لوط

 تنک نیشک شا رد اریوو داتفا وا رب مآ ریزب نت هاکنا × ددتشادرب

 دروخ هتنکش نانو ران ٭ تسوا رد وا ناج هک اربز دیشابم برطضم

 دندرب تنز ارناوج ناو * دش هناور نیچحه هدرکرایسب یوکتنک من عولط اتو

 اجزا هک تفر شیپ سومآ هب تش راوس یتشکب ام انا ٭دنتفربڈپ لطع لو

 ۷ دور هداپ جن ان تساوخ اریز داد رارق روط نیدب هک مرادرب ار لوب تسیابیم

 اجنا زاو + مدن یی هب هتشادرب | اروا مدرک ت اقالم اروا سوسآرد نوچ سپ

 م دراو سوماس هب مس زورو مدیسر سویخ لباتب رکید زور هجرک جوک ارق

 سوپ هک اریز ی یّتیلبم دراو رکید زور هدوم فقوت نویایجورت ردو

 داش ابا دود اینا رج اروا اخابم اذ فا ئذاعزا هک تشاد تیزع

 سپ *دسرپ ملشرواب تساکیطنب زور ات دوش نکم رکا هک درکیم لیجت هکنوچ

 رضاح شدزنب نوچو + دییلط !راسیلک ناشینک هداتسرف نسفآ هب شییلیم زا

 روط هج مدش ابا دراو هک لّوا زور زا هک تسا مولعم اشرب تفک ارناشیا دندش

 هک یناهناحتماو رایسب یاکشاو یتور لاک اب هک ٭ مدربیم رسب امش اب تقو رد

 هنوکچو * مدوبیم لوغشم دنوادخ تمدخ دشیم ضراع نم رب دوهب دیاکم زا

 ارایش هناخم هناخو اراکشا هکلب متشادن غیرد دشاب دینم امش یارب هچنا ز ا5 ارد نخ

 نایاو ادخ یوسب هبوت زا زی ناینانویو نایدوهیو + مدوفیم ملعتو رابخا ۷

 ملشرواب هش هتسب حور رد نم كنياو  مدادیم تدابش [32 اا ۲۳

 هکنیا زج ا السا دش دهاوخ عفاو نم رب اجنارد چنا زاو موریم ۲

 تکست اف مارب ارب تامحز و اهدنب نیکی هداد تداهش رهش ره رد سدنلا

 _ رود ات مرادین زیزع اردوخ ناج کلب مرامش ی اراهزیچ نبا نکیل. ۶
)15( 



 ضبف تراشب هب هک ماهتفای یسیع دنوادخ زا هک اریتمدخ ناو ماسر ماجنا هب یشرتم

foتوکلعو هتشک اش نایمرد هک اش میمج هک منادیم ارنیا لاحاو * مد تداهش ادخ  

 ملطیم یهاوک امشزا زورما سپ + دید دیهاوخن ارم یور رکید ماهدرک هظعوم ادخ ۲۳

 اه زا هکاریز نو ی ای < ۷

aps ۸و ا راد یوم رب سپ  

e te E E +4نو وام  

 دب مداتسیا هن زاب اهکشا اب امش زا یکی ره ندومن هبینت نا ورا ایا ااف تدم

 انب اراش تسا رداق هک مراپسیم وا ضیف مالکبو ادخ ارامش ناردآرب یا لاحاو ۴

 عط !ریسک سال ای الط ای شن + دشت ثاریم رم ارامش نیسدقم میج نایمردو دک دک ۶

 تمدخ مانفرو دوخ جایلحا عفر رد ابتسد نیه هک دینادیم دوخ هکلب * مدیزرون 6

Çoیرکتبد ارانعض من شک قشم نینچ تالش هک دون امشب ارهه نیا + درکبم  

 هدخرف نتفرکز ا نداد تنک وا هک دیراد رطاخ اریسیع دنوادخ مالکو دیا

 اک هه و » درک اعد نانیا یکم اب هدز و نازو تنکب نی ۱ + تسارن

 AS ا یا جام اا عر هی درک یو دان ۸

 ا ددماغ شی ور نبا اوادب سن هک تس ناب دم
 + دندومن تعیاشم

70 
 زورو دما سرکب ت تسار ءاربو مم ءدرک ایردرفس مدون ترج ن زا نوچو

 epi اک نی ارت اب هب انا زا زاو سکورب.رکید

 وسب هدرک اهر پچ فرطب ان هدروآرظنب | رسریفو 9 درک جوک نشراوس ؟

 دو غ اریتشک راب تسیاب یم اشا رد هک ارز مد دوم روص ردو متفر هبروس

 مالا هب ناشیاو مدنام اجنآرد زور تنه هونک ادق دنچ یدرکاش سپ را ۹

 مشک هناور ر مدرب رسب ار اهزورنآ نوچو # دورن ملشرواب هک دنتنک سوپ د ب حور و

 ی

4 



 ۳۳۷ ۲۷: زالومزا لاع) ناک

 هدز وناز ایرد ةرانکب و دندون تعیاشم ارام رهش نوری ات لانطاو ن ناز اب ههو

 دوخ یاههناخم ناشیاو مدش راوس یتشکب هدرکا عادو اررکیدکی سپ × مدرک اعد 1
 ارنارداربو مدیسر سیالو ه :روص زا تیناسر ماجا هب ارایرد رفس امو د دنتشکرب ۷

 هب صیقب لش هناور انا ز زا زورنآ یادرف رد رب مدنام زورکی ناشیا اب هدرک مالس ۸

 داد مد اک دونه زا یکی هکرشبم سپایف ناو مدما ۹

 2 مدام اینا رد دنچ زور نوجو ٭ دندرکیم توبن هک دوب یاب رتخد راهچ ۰

EET ۱یاهب ا2د ورکا ا رنو ۷ دیسر هید هپی زا  

TOباما نر < رد ن نایدوهب هک دیوکیم سدنل  

 ابا نوچ س + ربس دنهاوخ ایک یاهتسدب یوا ےہ روط یال وک ۴
 هچ داد باوج ۳7 × دورن ملشرواب هک يدون سالا يآ لهاو ام مدیش ۳

 هکلب موش دی طقف هن هک مدعتسم نم اریز دیکشیم ارم لد مغ نایرک هک دیکیم

 متنک نش شوماخ دینشن وا نوچ چ دنوادخ مان رطاخ مريب ملشرو ازت 1٤

EAA Nماشروا هجوم تيد رفس لرد مابا ناز  

 © مان نوسانم یصخش دزن ارام نما ءاره هبرصیق نادرکاش زا دنج ینتو ع ۷

 نوجو » میام لزنم وا دزن ات دندروآ دوب ییدق .دزکاخو سزیق لهازا ۷

 تین رکید زور ردو +دنتفریذپ یدونشوخ ارام ناردارب متشک ملشروا دراو ۸

 مالس ا وک ا نادینک ذهو تفر بوتعی دزن هتشادزب اب ارام ٩

 نیت دوب هدا اا ایمرد وا تمدخ ٌهلیسوب ادت فا درک

 هک تنه اک ا رکارب یا کا یزب هقوف د ارابخ دن تو راب نج ناسا ۶

 هو ادو کنار ع کج ودر اس وا رایا نایدوهی زا اهرازه دنچ ۲۱

 یوم زا هک یهدیم میعت دنشاب یم اهن نایمرد هک ارنایدوهب ےک هک دنا نینش وت

 سپ ا نتسبو تخاس نوع اردوخ دالوا دیابن یئوکیمو دنیاغ فارحنا ۲

 نا : هکر دیش دنهاوخ ارز تش دنهاوخ عج تعاج بلا درک  دیاب هچ ۲

 د یرذن ناشیا رپ هک دنتسه ام دزن درم راهچ هر رالی ےک ا

 اردوخرس هک نب ارناشیا جرخو ان ریهطت ناشیا اب اردوخ هتشاد رب ارناشیا سپ ٤

 رد زین دو درادن یلصا دنا نیش رت ءراب رد نا هک دننادب هه ات دتشازتب

)15( 



  TAنالوسر لاعا بانک ۳۱

  ۳اهتنا زا کاک ةراب رد نکیل د یئانیم هلولس تعیرش تظفاع 004 07

 زیهرپ انزو لش هنخ تاناویحو نوخو تب یاهینابرق زا اک مدرک محو مداتسرف

 0 ۳۲ک ا نا ایرکید زور عاب ارضا ناب ناو نسب + دنیا

 نافیا زا كي ره یارب ٌهیده ات داد عالطا تر اهط مایا لیلا دارد

  ۷رد اروا اینارا دنچ دوب دیسر ماجنا هب كيدزن زور تنه نوجو +دننارذکب

  ۸دندروآرب دایرف ب هتخادنا وا رب تسدو دندروآ شروشب ارموق نیم هید کیه
 اف یک کا تام ا یا دیک داسا قیر نازم یک 1 0

 رد ری ون ین هکلب ده دیم میلعت ارهه اس ره رد ناکم نياو

 ٩ اب ارییسفآ سوت نآ زا لبق اریز * تسا هدون ثّولم ارسدقم ناکم نیا

  ۰سپ ٭ دوب هدروآ وا لکه اروا سوپ هک دنتشاد هنظمو 0 نید رهش رد کو

 نوری لکیه زاو دنتفرک | ار سوپ هدرک ماحدزا قلخو دما ها تکرح رهش یا

 " یشاب نیب ربخ دندرکیم وا لتق دصق نوجو +دنتسب اراهرد رونلا فو دندینک

  ۳ار اهیشابزویو هاپس كنرد یب وا ٭ تسا ها شروشب ملشروا ئاق هک دیسر هاپس

 ندز زا نایهاپسو یشابنیم ندید دّرج؛ نانیا سپ تخات ناشیا رسرب هتشاد رب

  ۹ودب اروا ات داد نامرف هتفرک اروا دیسر یشابنیم نوچ + دنتشادرب تسد نر

 هورکن ازا یضعب اما * تسا هدرک هچو تسیک نیا هک دیسرپو دندنب هب ریجنز چ

 اررما و شروش ببسب وا نوجو دندرکیم ادص رکید ین یضعبو ینخح

  ۲۵هک داتفا قانت دیسر هنیز هب نوچو  دنروایب هعلقب اروا ات دومرف دیمهف تسناوتت

 بقع زا ناخ زارینک یھورک ریز * دتفرکرب اروا مدرم ماحدزا بیسب نایرکشل
 هعلقب ارسلوپ هک دش كيدزن ق +× نک كاله اروا هک دندزیم ادص هداتفا وا مپ

 نابز ایا یا تفکر موکا یزیچ وتب هک تسا تزاجا ای تفک یشابنیب وا دنروآ رد

  ۸هتفکارب هنن نیا زا شیب یدنج هک یتسین یرصم نا وتركم + ینادیم !رینانوب
 ٩ سوسرط زا ۳ ا تنک سلوپ * درب نابای هب ارلاتق درم رازه راهچ

 ات یئامرف نذا ارم هک م زا را ناهار ےک ناگ باس , هک یربش هیفلیق

 درک هراشا ۳ هداتسیا هنیزرب تفای نذا نوچ +× موك نخ مدرب ء

 تفک هلخاس بلطاتم یناربع نابزب ارناشبا دش ادبی لماک را نوجو ×



 ی

 ۳۹ ۲۲ نالوسر لاعا بانک

 مودو تسيب باب

 ےس ت ۷۹

 نوچ + دیونشب مروأیم اش شپ نالا هک اریتخ ناردپو زیزع ناردارب یا

 مدوبیم رویغ ادخ ةراب رد لش ملعتم دادحا تعی مش قیافد ردو لیئالاغ تمدخ

 هکیعونب + ی جو یی

 ید بت است ا ا 3 اا رد هک یاری ا ام مدش
 درک ناسا زا مظع یرون هاکان رهظپ بیت مدیسر قشمدب كيدزن نوچ هار ئانا

 یا لّواش یا oT هک ےل ارینناه هداتفا نیمز رب سپ + دینخرد نم ۷

 فک ارم وا « کنول مداد باوج نم + کیم افج نم رب ارچ لّواش

 كيد اررون نم ناهارهو + هک اب فن یوم یسیع نآ نم ٩

 ۰ ےس

۱ 

 یو SNE ا ىز تک ات

 دنهاوخ علم ات غ یا کک دنوادخ «مکچ

 نی ان رون نآ توطس زا نوچ سپ * یکی هک ت سا رّزفم تیارب هجا زا تخاس
 تعب رش بسحب یفتم یصخش ه ءاکنا + دندیناسر یقشمدب هتفر ارم تسد ماقفر تشک ۲۳

 ق اا واد دزنب +× دوب مانکیت احنا نی SE نايدوهي هه دزن هک مان اینانح ۳

 تنك + منسیرکن یو رب تعاس ن ناھۆۈھ هک رخال واش د ی کا

 A PO ناو ینادب اروا دارا ات دیزکرب امام ن اردپ یادخ

 ٥ دش یهاوخ وا رب دهاش مدرم عبج دزن كینشو نید هيا زا اریز * یونشب ئن ×

 ٦ زا اردوخ نناوخ اردنوادخ مانو ركب دينو زیخرب ینان یم ریخت ارج لاحو

  ۷مدش دوخت مدرکیم اعد ام )نت را *هد لسغ تناهاک +

 تداهش هک اریز وش هناور یدوزب ملشروآ زاو باتشب دیوکیم نم هک مديد اروا سپ ۸
 ره رد نم هک دننادم ناغیا ادنوادخ متنک نم * تفریذپ دنهاوخن نم نح رد ارت ٩



 . rنالوسر لاعا باتک ۲۳

 دندن رم ارنافیتسا وت دیهش نوخ هکیماکنھو a هدرک سبح ارت نینمّوم هسک ۰
 نم وا منش دادیم هاکن اروا نالتاق یاههماجو مداد نا ا ن ٩

 A + متسرفیم دیعب یاهتما یوسب ارت نم هک ریز وش هناور تفک 1

 نیمز یور زا ارصخ نینچ دنننک هدرک دنلب اردوخ نو اکا دننفرک شرک

RUY 8اردوخ یاههماجو هدوم اغوغ نوچو  تسین زیاج وا ندنام كنز هک  

 دومرف و دندرو وا رد هعلقب اروا ات داد نابرف یشابنیم + دنتخ میم اوھب كاخ نناشفا ۳

 دخ کیم دای زف اوا  ردقنیا بیس هچم هک د مهنب ات دنک ن اما هنایراتب اروا هک

 اشرب ابا تنک ک دوب رضاح هک ۍشابزوی هب نىلوپ دنتسب یم اهناسیر هب اروا هکیتتوو 9

 دینش اربا یشابزوی نوچ + دینز نابزات مه تجح یب اریمور یدرم هک تسازیاج ۲

 فور صخ نیا ایز یکب یهاوخم هچ تفک تا اروا هتفر یئابنیم دزن

 + لب تفک «یتسه یور وت هک وکب ارم تنک یوب تم یشابنیم سپ * تسا ۷
 تفک سلوپ «مدرک لیصحت ریطخ قلبم ارقوتح نیا نم داد باوج یشابنیم ۸
 را سج 0 9 ی دصق هکیتانا تعاسرد ندارد ۳۹

 هک ب بس نا زا تسا یور هک دی نوچ تشک ناسرت یشابنیمو دنتشاد رب وا
 000 ما تش او زوج نادات فو ساب او ۳۰

 لها ئ اتو یاسر ات دومرف هدروآ ن نوری نادنز زا اروا دنشابیم وا عدم

 تشاد اپ رب ناشبا نابمرد هدروآ نیئا | ارسلوبو دنوشرضاح یروش

 مسو تسيب باب

 ل اک ابزورما ات نم ناردارب یا تفك هتسیرکن كين یروش لهاهب سلوپ سپ ١

 ارنارضاح هنهک سیر اینانح هاکنا ما هدرک راتفر ادخ تمدخ رد اص ريض ۲

 دینسراوید یا دز دهاوخ ارت ادخ تفک ودب سلوپ +دننز شناهدب ات دومرف ج

 مدزب کح تعیرش دضبو یک یرواد تعیرش بسحرب ارم ات هتسشن وت ه ن

 کی رک یهدیم مانشد ارادخ هتک سیر ایا دننکن ارضاح +٭ کیم ٤

 * یوکم دب | دل کم و که میوه

 اتم زد دننایسیرف زا یضعبو نایقودص زا یضعب کیلو نوچ ٩



 ۲۲ الور اعا تاقک

 زا ناکدرم تمایقو دیما یاربو متسه متسه یسیرف رسپ یسیرف نم ناردارب یا هک داد

 رب هعزانم نایقودصو نایسبرف نایبرد تفک ریا نوچ +دوش یی سریزاب نم
 هکنالمو تسابق زکنم نایقودص هکاریز «دندش هقرف ود تعاجو دش اپ

 زا نابتاکو دش اپ رب مظع یاغوغ سپ *ود رهب لئاق نایسیرف نکیل دنتسه حاوراو
 أ هتفأین یدب چیه صخ نیا رد هک دنتنکیم هدون همصاخم هتساخ رب نایسی رف هقرف

 نوجو + دون دیابن كنج ادخ اب دشاب هتنک نخوا اب ةتشرف ای یحور رکاو

 نایهاپس ات دوبرف سپ دنردب ارسلوپ ادابم هک دیسرت یشابنیم دشیمرتدایز هعزان

 زور ناه بش ردو + دندروآ رد هعلقب هتشاد رب ناشنایم زا اروا تا نیئاپ

 رد ملثروا رد هکنانچ اریز شاب عج رطاخ 4 یا تنک هناوا د ویش

 دش زور نوجو * یهد تداهش زین مور رد دياب نیچه یداد تداهش نم قح

 دنروتن دنشکت ارسلوپ هک دندرک نعل نتشیوخ رب هتسب دهع رکیدکی اب نایدوهب
 + دندوب رفن لهچ زا هدایز دندش منه نیا ةراب رد هکیناناو ا دنشون هنو

 ا هک مدرک تس تنعل نت چیو رب ر خیاشمو هنهک یاسور سد

 دیک مالعا | یابنیم یروش لما YES + نجف یزیچ منکت ارس
 داغ یک کک وا لاوحا رد دیراد هدارا ایوک هک. درو اش دزن اروا <

 نیز ا یو دز یارک یک را دیس زا لب کم سرا او
 کک ا اخ کا ال هنآ رد هعلقب و تفر هتفای عالطا ن اشیا

 واب هک دراد یربخ اریز ربب یتاننیم.دزنارن :اوج نیا تفک نییلط ارن ا

 ارم ینادنز 3 تفک نیناسر یشابنیم روضح هتشادرب اروا سپ + دیوکب

 2 کد راد یزیچ ریز مروأیب وت تمدخمارناوج نیا هک درک شهاوخ نییلط

 یوم هک تسا زیچ هچ دیسرپو درب تولخ هتفرک ارشتسد یشابنیم سپ ٭ دک

 ات دنک شهاوخ وت زا هک دنادش قفتم نایدوهب درک صرع * ید ربخ نم
 رتدایز وا قح رد دنراد هدارا ایوک هک یروآ رد یروش سلب ادرف ارسلوپ

 زا رفن لهچ زا رتشیپ هکاریز ابرفم تباجا ارناشبا شهاوخ سپ *دنیامن شیت
 دنروخعن یریچ,دفکن ازوا ات هک دناهتس د چ دک ریو ناک نفکررف اعنا

 صخرم ارناوجنا یئابنیم *دنشابیم وت عو رظننمو دعتسم نالاو دنماشاینو 1



 نالوا لاع بانک ۳

 ود سپ × یتخاس علطم زار نیا زا ارم هک کم سک چه هب هک دون نغدق هدومرف ۲

 نین تسیردو راوس داتنهو یهاپس تسیود هک دومرف نیبلط ارنایشابزوب زا رفن

 دیکر ضاح یکرمو + دنورب هبرصینب ات دیزاس رضاح بش زا مس تعاس رد راد ۶

Toنیدب ةمانو × دنناسرب لاو کلر دزن هب یتمالسب اروا هدرکر اوس الو ات  

 چ دناسریم مالس نکل اک یلاوب سای NS ۲ تسون هپ ووئصضم ۲

 ناقّیا زا اروا هتفر هابس اب نیپ دنتشاد الف دم هنر ارش ی نایدوهی ۷

Aهچب هک مهني متساوخ نرچو * تسا یور هک مدوب هدرک تفایرد نوچ مفرک  

 ود هک مقاب سپ + مدروارد ن اشیا سلج هب اروا دننک یم تیاکش یو رب ببس ٩

 دنب ای لتق بجوتسم ٌءوکش چه یلو دنرادیم تیاکش وازا دوخ تعیرش لئاسم

 یب دنراد وا یارب یزاس نیک دصق نایدوهب هک متفای ربخ نوچو +دنرادین ,
 اعدا وا رب وت روضح رد ات مدومرف زین اروا نایعدمو مداتسرف وت دزن اروا كنرد

 ت ج از وک وا تیدش زام کنان نایاب لپ * مالسلاو دنيات ۲

 دوخ دنورب وا اب هک هتشاذک ارناراوس نادادمابو *دندیناسر سیرتاپتنآ هب ۲

 هک دیس ى الار همان لاو یپ × دننخاس رضاح وا دزن زین ارسلوپو ۶

 وټ نایعدم نوچ تفک * تسا هّیِلیقزا هک تسناد نوچ تسا تیالو مادک زا ۲۰

 ٭ دنراد هاگن سیدوریه یارس رد اروا ات دوبرفو دینش مماوخ | ارت نخ دنوش رضاح

 مراهچو تسیپ باب

 ر ف سل یبیطخو اشم ب هنهک سیر یایناتح زور ج زا دعبو

 ز اغ مبلی دومرف راضحا اروا نوجو × دندروآ لاو دزن شوپ زا تیاکشو ۲

 زا همیظع تاناسحاو متسه لماک شیاسا رد وت دوجو زا نوچ تنک هدوم اعذا

 ابا تقو ره ردو ابو د × یارک کیف یا تسا بيسر موق نیدب وتر یادت

 م ی و عدصم هدایز ارت ات نکیلو ٭ مریذپ ی یراذکرکش لاکرد ۽

 هتتفو دسفم ارصخت نیا هکاریز * یونشب ارام ضرع ارصتخم شزاون هار زا هک ه

 | تعدب نایاوشی زاو نوکسم مر نکاس نایدوهب ةه نایبرد مما هضاب زيڪنا



 ۳۳ E نالوسر لاعا باتک

 هک تشاد هدارا هتفرک اروا دزاس ثولما ار لکیه ب تساوخ وا نوچو * یراصن 1

 روزب اروا ننآ یشابنیم س ایسیل لو * مینا یرواد وا رب دوخ تعیرش نوناقب ۷

 زاو دنوشرضاح وت دزن شنابعدم ات دومرفو *دروآ وا نوریب ام یاهتسد زا رایسب
 + کیم اعدا وا رب ام هک یروما نیا ةه تفیقح تسناد یناوتیم ناجا زا دعب وا

 دون سلب یلاو نوچ + تسا نيج هک دنتنک نش یتنتموا ابزبن نایدوچو
 کاح وت هک تسا رایسب یاهلاس ادب کد هوس اره داد تار

 یناوتیم وت ریز + مروایم دوخ ٌةراب رد تج رفاو یدونشوخم ی ابیم موق نيا

 + متفر a e زاءهدایز کاخ

 ار ریا سیاکرد هو کتک ا کک که
 یکی بدنبان تانا ا دک ا اید اهم فی تا مو + مروآ شروشب

 تبار اد مد کی کر رارقا وت دزن ارنا
 ناشیا هکنانچ مراودیما ادختو + مدقتعم تسبوتکم ءاییناو ةاروت رد هاب و

 دا + دش دهاوخ زین نالاظو نالداع زا نکا تلا هک دنراد لوبق

 اک شزغل یب مدرمو ادخ یوسب اردوخ ریض هتسوپ ات مدیم تضایر رما نیا

 _ دوخ موف یارب ایادهو تاقدص ات م ا رایسب یاهلاسزا دعبو ٭ مراد

 ی قوم Ay نایدوهب زارفن دنچ روما نیاز ذو

 DA وش رضاح وت دزن اجخما رد زین تسیاب یم ناشیاو هر وار

 E یک a × دننک اعدا .دنراد نم

 هداتسیا ناشیا نایمرد هک نع كی نارکم * مدوب هداتسبا یروش لها روضح
 شنی لسربژان ایون وور نم اکو .راکد تمايق ءراب رد هک مدرک ادن ن ادب

 هخادنا ریخأت ارن :اشیا رما تشاد یک ا رتوکیت تنیرط زا نوچ کف کتا ۲

 ی + درک اوخ تفاب رد ارامشرما تفینح دیآ یشابنبم سایسیل ل نوچ تفک ۲

 زا یدملو دهد یدازآ ارواو دراد هان اریلوپ ۷ داد نابرف اریه ٩7 رپ

i e ۳اب کیف دنج یزور زا دعبو + دنکن عنم وا تاقالمو تمدخ  

 نایاةراب رد اروا نت نیلط۱ ندب نما دوب یدوهب لز هک السور دوخ هجوز

 باخ نیا ٰیروادو یراکزیهرپو تلادع ةراب رد وا نوجو + دینش حس



 مهاوخ زاب ارت مک تصرف نوچ را کد تور کد

 نیا زا او دزاس دازا ار وا ان دهدب یدقن ار لا ی بابک یخ ساک او دچ دنا رب ۳٩

eور 8 یان چو و یکم  

 ٭ تشادک داد لس درن

E 

 اروا 2 ۳ دتسرفب مرا ی ته ¥ هدوم
 ررر

 تشاد هاکن 2 دمار خب هک داد باوج سوت ما + دنشکب هار رد 1

 یک را دالك نس تنکو + دورب اجنا یدوزب تشاد هدارا دوخ | ریز و

 نوچو + دنيا اعدا و ۱ رب دوش تفای صخت نیا رد یزیچ رکا ات قنات هاره 1

 دنسم رب نادادمابو 1 هبرصینب دوب هدنزکآ تفت نخ نیت دودو زا رتشس

EEE 4نفبدوهپ دش رضا وا نوچ چ دنزاس رض اح ا  

 ادم لکو راس یاهتیاکش هداتس# وا درکب دندوب هما متشروا زا ۹

 هنو ناکیهب هنو ۱ یا زا قو ۸

 باوج رد دهن تنم دوهب رب تساوخ سوت نوچ اّن + مهدرک اک جهرصین 1

 * دوش كح نم روضح روما ن نیارد اتا رد ات ناما یهو ۱

 دوهي هب هدوشب نم تک ار دم ارد کلا تیق کد سینک 1

 بجوتس لب یا اره سپ + ادب کوک م دک یلغ چه
 رب اهنیا هکیئایاکش نی ا زا كي چیهرکآ یکیل a داب درک لتق

 + مکیم یوعد عفر رصقب دراپس ن اشيا ازم دوی یک داد لا در ی نم

 یوعد عفو رصتب 2 داد باوج یروش لها اب هلاکم زا دعب 8 ءاکنآ 1

 رک سابیرغآ دنچ مایا رورم زا دعبو *  تفر یاوخ رصیق روضجب یدرک ۳

 فقوت اجنارد رس یزور نوجو + دندمآ هی رصیتب سوتسف تیغ یارب ییزبو ۱

| 

+ 



 ۱۰ ۳ نالوسز لاعا لاک

 نکلیف کا کدر شکوک اب ر E هاشداپ یارب وشف دند وم

 هنهک یاسور مد ملشرواب هکیتقو وا ةراب رد هک *تسا هتشاذک دنب رد اروا ۵

 باوج رد دوش یرواد وا رب هک دندون شهاوخو دنداد ربخ ارم درهب تب 1

 ع ی هصناه و بقا ایم هک ید ب سر ارنایمور هک مک ناشی

 چد رک باوج ارناشیا یاعذدا هک دنهد تصرف ارواو ان جوی

 4 هتسشن دنسم رب مود زور رد كنردپ دندش عج اجا رد ناشیا نوچ سپ ۷
 نی راک نم هی قاب هد اتما اپ زب شن ادو مان ورک هم اخر ات ۸

 ا اب وداد ک داو ۱ و رب : دنچ هلئسم هکلب + دندرواین یو رب ء ءاعذا یه 11

 نوجو نا آسا و و یوم هدرم هکیمات یسبع قح رد و دوخ ۰

 یو ب ملشرواب یاوخ ی ایا هک مدبسرپ وا زا م شاد كش لئاسم هک ارد نم

 یارب هک درک یوعد عفر ی نوچ لو +دربذپ ل اصیف ةد نبا ارد ات ۲

 رّصیق روضح ار وا ات دنرادب هاگن اروا هک مداد نامرف دنام ظوفحم نادرا کام

 سینا ک ابا نهایتا " درو نادا دا نبی ۶+ واک ۲

 سوتسف نامرغب دندش لخاد رهش ناکرزبو نایشاب نيم اب عاتسالا رادیو دندمآ

O Eهه یاو هاشداپ ساپی رغآ یا تک هاکنا دخان رضاح  

 تعاج امن وا ءرابرد ۳ مزار حب نیا دیزاد روضحت امادزن هک نامدرم

 کمپ هه دن هو یر TT رد هج دوهي

 7 مک کیت یر بدن سا ۱ ٩

 ۱ مدروآ وا هاب هاب یا ی

 هک ینایاکش و متسرنب TOT + مراکنب هتفاي یزیچ ۷

 * مرادن ضورعم تسوا رب

PE 



 ناق ۳۳۹

 ۳ هاشداپ سابیرغآ یا هک درک ناب اردوخ نک هدرک زارد اردوخ

 یناهیاکش هم ةراب رد مروایب تج وت روضح رد زورما هک مادیم نبا رد اردوخ

 اع دوه لئاسمو موسر هه رد وت نوچ اصوصخ + دنرادیم نم زا دوب هک

 یناوج زا ارم رتفر + یونشب ارم هدومرف لمحت هک منا یعدتس وت زا سپ یتسه
 ٭ دنناد یم دوهب ییا مدربیم رسل ملشروا رد دوخ موق نایمرد ءادنبا زا هکنوچ

 هقرف نیراسراپ نوناقب هک دنهد تداهش دنهاوخم هاکره دنسانشیم لوا زا ارمو

 تك

SS ته 

0 

 داد ام دادحا هب ادخ هک دعو e ببسب لاحاو ٭ مدوبیم یسیرف دوخ نيد ل

 تدابع دېجو دح زور هنایش ام طبس هدزاود کنان کاغذ نري

 دوهب هاشداپ " ساپیرغآ یا ديما نيه ةهج هک نعو نیش لیصحت ديما ضع دنکیم

 مه نم اب aê ادخ هکدیرادنپیم لاعارچ اش دنکیم ءاعذا نمرب

 + تسا بجاو ندرکر ایسب تنلاخم یرصان سبع مانب هک متشادنپ یم دوخ رطاخرد

 ار نیس دقم زا یرایسب هتفای ثردق هنهک یاسر زاو مدرک مه ملشروا رد هکنانچ

 ردو +مدوبم كيرش یوتف رد دنتشکیم ارناشبا نوچو مدرکیم سبح نادنز رد ۱
 ناشیاربو دنیوک رنک هک نخاسیم روجم نیناسر تحز ارناشیا اهراب سیاک هه

 2 هک ایا قیاس یاد * مدرکیم بفاعت دیعب یاهرهش ات هتشک هناوید تدشب ۳

 تقو رد هاشداپ یا هار رد  متفریم (Ere EE تو تردق ۴

 + دان ماتفر و نم روذرد هک دیشروخ زارت E ES ناسا زا اریرون رهظ
 هنخاس بطاخم یناربع یرابزب ارم هک مدینش ار ینتاه مداتفا نیز رب هه نوچو ٤

 * تسا راوشد ندز دکل اھ رب ارت یکیم انج نمرب ارچ لّواش لّواش یا تنک

 :EE هک تسه یسیع نم تفک « یتسکون ادن وادخ منکنم |
 نارب مدرک رقم دهاشو مداخ ارت ات مدش رهاظ وترب کاریز تسیاباپرب هتساخرب

 مه حح >

e 

  ۰جھ

Nقار قو ۷ دش میم نارد وت نيد اقا  

 را ناک رز رون رب ظر زا ات ۰ 1۸

 ۳۹ 3 CTT ی ا



 ۳۷ ۳۷ نالوسر لاعا باتک

 هبوت هک مدوف ی مالعازپ اراهتناو هیدوهب موبوز م اق رد و میلشروا ردو دندوب
 نیه بیسب چ دنروآ اج ار هبوت هقیال لاعاو دنیا تتکزاب ادخ:یوضب و دنک ۲1

 ات هتفای تناعا ادخ زا اما +× دندرک نم لتق دصف هتفرک لکیه رد ارم دوهب روما ۲

 یسومو ءایینا نا ج موکین قرحو عانیم م العا ارگرزبو دروخو مدنام یقاب زوما

 ناکدرم تمايق ربونو دنیب تمحز تسیابم جسم هک + دوش عقاو تسیابیم هک دنتنک ۴

 دریا اردوخ ةبح نان نیدب وا نوچ ٭ ديا مالعا رونبار اهتماو در

Eتس | هدرک هناوید ارت لع ترثک ی سه ها یو( ا چ یا تک اار  

 ریز × موکیم اریرایشوهو یتس تم ها مارک سوتسف یا ت تشک

RN۱ ارم هکنوچ تسا ملطم روما نیا  

 زدیم ج "ربا هکاریز تسین ا | كي چیه هک ت تسا نقی

E ۳۷سابیرغآ یا  BREE AEEنايا ا  

 ی از ٍتیغرت لیلق هب تیک شرم اخر ابیّرغا *یراد ۸

 نیا عیج هکلب وت اهنت هت ریثکب ای لیلقب اب متشادیم اا رک

 ا ارنیا نوچ × اهریجنز نیا زج دندرک نم رس نخ“ زورما هکبصاختا ۲,
 رگ دک ابو عقرب هعس اعترب ایما او کیت و لاو اھت اب تفک کا

 + كسا هدرکن سبح اب لبق بجوتس لب جم سخت نیا دننکهدرکو کتک
 دازآ اروا درکین دوخ قوعد عفر رص درم نیا رکا تفک سوت هب سابیرغآ و ۲

 ٭ دوبیم نکم ندرک

 و

 های EK e ا اا کور نو س

 ایسا رداتب مزاع یار دا یک واچ دنا اک مات ن ری رک یا ۲

 دوب ام هارش نو زا هینوداکم لهاز زا سخرتسرا و مدرک چوک نش راوس دوب

 تزاجا اروا 2 تفطالم سو سویلویو مدنآ دورف نودیصب رکید زور ۴
SSنن هناور اجا و د كيا شزاون یناثیا زا هتفر دوخ ناتسود دزن  

 هتشذک هبلغمپ و هینیلیق راک یایرد و + درب فلان داب هکریز متشذک سرت ریز ©

 ERIS DS هیردکسا یک او اجنارد × يدیسر یکی یاریب 1



  Aنالوسر لاعا باتک ۳۷

 نوچو مدیسر تّقش سد هر یتیهابزور دنچو + درک راوس نارب اردو ۷

 اینا زا یراوشدبو + مدار ینومأس كيدزن تبرک ریز رد دوبیم ام فلاح داب ۸

 نوچو * مدیسر تسا هیئاسل رهشب بیرقو ییسمهنسح ردانب هب هکبعضوب هنشذک ٩
 هتشذک هزور مایا هکاریز دوب كانرطخ ایردرفس تقو نیاردو دش یضقنم نامز

 رض رفس نیا رد کر ی نامدرم یا تنک هدرک تصصن ارنادیا سوپ *دوب

 یلو *زبن ارام یاهناج کلب ار یتشکو راب طقف هن دش دهاوخ ادیرایسب نامخو |!
 ل لوف شمش یک چاو اکا فایر ۲

 از هک دننسناد نیطصم ناک ور اوو اک یک ری

 هک دنرب مسب انآ رد ارناتسز نیناسر سکینیف هب اردوخ دوش کم رک ا ات دننک لقن

 ینونج مسن نوچو » یلأمش برغمو یبونج برغم هجاوم تیر زا تن ا
 دی متشاد رب رکن سب دندیسر شیوخ دضقب هک دندرب ناک تفاک ظلم

 ۱ اد جاكت ذك هن یزنچ نکیل رپ ۶

 ی وشب ور اش هدوبر ینک تعارف + تفرک ندز ۹1 یالاب زا دنمان ۵

 هک سیزج زرد سپ ٭ مدش ننار رایتخا یب ہداد تسدزا ۳ بده تسناونن 1

 + مدروآ دوخ ضبقرد ارفروز یراوشدب و متفر ناود ناود تشاد مان یرولک

 هک دندیسرت نوچو دننسب ار یتشکرک دوف لاعتسا | ر تاع جیا تاو ۷

 ٭ دندش تنار نانجهو دندیشک و رغ ار یتشک لابح دنور ورف ستّریس رازکیر

 + دنخادنا نورپ ار تشک راب رکید زور es هبلغ ام رب نافوط نوچو 4

 راسب یاهزور نوچو ٭ مدخ ادنا ایردب EE دوخ یاهتسدب م٣ زورو 1

 یارب تاجن دیما یه رکید داتفا ی ام ی دندندن ارناکراتسو باتقا

 نامدرم یا ےک هداتسیا ناشیا ارد ل د کنسرک زا دعب و × دن اغ ام ۲۱

 نارسخ و ررض نیا ان دیشاب هدرکن لقن تیرک زا هتفریذپ رم نخ تسیابپم تست

 یررض چه هکاربز ۱ هک رکیم تجصن ارامش زین نونکا ٭ دینبب هن ار ۳
 ۱۳ کاریز رهن یکی کم دین تا زا کی ناح 6

 ریز شابم ناسیرت لو یا تنک + نشر هاظ نب مکیم اروا ت تمدخو متسهوا ا

 نيشن وتب ارت نارفس مه ع ادخ كلنیاو یوش رضاح رصیق روضح رد ون دباب



 ۳۹ ۳۳ رویت ناھ کاک

 ess ما | شب يک 7 رچ د اٹ دهاوخ مقار ااا

 د اکو نا الف به فصن رد مدشیم كنار وسرپب ایرذآ یایرد ردزونهو

 ی RAPA RE زی ں ۲1 4 نخ

MTTكو ا روچ ٭ دوش زور یھ  

 یھ هک ناب جاا ابر دار قروز و دکوم رارف یتفکز ا هک دننشاد

 ام ثاجن دامن ننک ر د اهیازکآ تنک ارنابهاپسو یمایزوب سلوپ «دننکب یتنک ۲
 زور نوچ * دن هک دنتشاذک نیرب ارقروز یاهناسیر نایهاپس هاکنا × دشابن نکس ۳۲

 زور زوما تفک سپ دنروخم یزیج هک دون شهاوخ همه زا سلوپ دش كيدزن
 یاعدتسا سپ × دیا نام هنس هدروخ یزیچ و نینک راظتا هک تسا هدراهچ ۳۹

 رساز اد یوم ریو داوب داچا یارب تنباع هک ایر دف کاتیا ملاک

foتنک کش ارادخ هتفرک نان هم روضحردو تنکب نیا ٭ داتفا دهاوخن اشزا كي چه  

 هلجو + دندروخ اذغ زین هتنک لد یوق هه سپ + تفرک ندروخ هدرک اا
 ار مدک دندشریس اذغ زا نوچ * يدوب ششو داتفه و تسیود یک هوش کت ۳۸

 نکیل دنتخانشن ارنیمز دش نشور زور نوچ اما + دندرک كبس اریتشک هتخر ایردب ٩
 E رک دو کیم کد هک دندز یار ن تغاد طاش هک دندید یجلخ

 هدرک زاب ارناکس یاهدنبو دنتشاذک ایرد رد اراهنا ثيرب ارامرکل دنیو +دننارب ؟

 نیر عمج رد اک امار چ د کک رز لج اب هار کاک اهاب یارب ارنابدابو ا

 مرد جاوما ةمطل زا شرخّوم یو دنام تکرحم ندورف نا مدقم ثنار بیاپ هب

 هدرک اش ا کدال هک دندرک ناینادنز لتق دصق نایهاپس هاکنا رب ےک 2

 هدارا نیاز !رناشیا دناجرب ار ساوپ تساوخ نوچ یابزوب نکیل *دزیرکب ۴
 هتخادنا ایردب ار نتشیوخ تسخن دناد یروانش هکره ات دومرفو تشاد زاب

 یتمالسب هم نینچ*و یتنک یاهزیچرب یضعبو اخترب یضعبو ٭ دناسر لحاسب 4

 ± د:دیسر یکشخم



 ۳۸ نال  هس لاعا باتک ۳0

 متشهو تسیپ باب

 یی نامدرم ناو × دراد مان هطیلمت نیزج کتاب دد شا ا5س ناز

 ةه هتخورفا شتا امرسو دب ای دندون تفطالم لاک اب

 تزارج بپسپ دانیم يا هدرک مهارف مزیه یرادقم و نوچ * نو ریش ارام

 هنشوآ شتسد زا ارروناج نا تو نما نوریب عفا

 تسر ایردزا هکنیا اب هک تسا ینوخ نمش نیا تلش الب دنتنکیم رکبدکی اب دندید

 +×تفاینر رض جبه نکفا شتارد ارروناج نااما + دنک تسیز هک دراذکین لدع .0

 رایسب راظتنا نوچ لو دری هداتفا ةنغب اب دک س U تک دند د نھ 1

 ردو + تسیئادخ هک دنتنک هتشکرب و ا ۷

 دوخ ا اراموا هکدوب تا سویلبوپ هک ںیزج ن لا وب

 لاهساو بت چر ار سوپ ردپ اضفزا تر ینامھم یابرهب زور هس نبیلط ۸

 هدراذک و | رب تسدو هدرکاعدو نتا یو دزن نر ن دوب هفخ لش ضراع

 افشا ثسآ دندوب نیزج رد هکیناضی مریاس دش عقاورمآ نیا نوچو *داد انش اروا ٩

1 e 

 عج ۵

 Frag ها مدشبم هناور نوچو دندوم رایسب مارکا ارام ناشیا و × دنتفای ۰

 ازوج تمالع هک هیردنکسا نینکب هام هسزا دعبو + دنتخاس رضاح ام 1

 هاو دورف سزکآرسو ٭ مدش راوس دوب هچرب سب نیزج ر دارا :اتسمزو تشاد ۲

 دابزورکی زا دعبو ميسر نزیفیر هب هدز رود انآ زاو * معدوم فقوت زور ۳

 بسح هتفای ناردارب اجنا و ۳ عبش لوبطوب دراو مود زور تیزو یبونج ٤
 ا اردارب ابو + مد مور هب نیمه و مدنام زور تفه ناشیا شهاوخ 0

 ا سویپ 190 ىا دنا ن وز ا لابقتسا هب دندش علطم ام لاوحا

 مور هب نوچو ٭ تشک لد یوق هدوف رکش ارادخ دید ارناشیا ناو و 1

 هکدنداد تزاجا و اما درپس هصاخ جاوفا رادرسب ارناینادنز یشابزوی مدیسر

 ی سا دی +× دن اپ دوخ لزتم رد درکیم وا تظفاحم هک یهاپس كي اب ۷

 هکیدوجو ابزیزعناردارب یا تفک ناشیاب دندش عج نوجو دبلط اردوهب ناکرزب
 هتسب ملشروا رد ارم اناه مدوب هدرکن دادجا موسرو موف فالخ ىلع چه نم



 ۳1 ۲۸ نالوسر لاعا باتک

 لتق تلع چ نم رد نوچ صحت زا دعب نانیا »دندربم نایمور یاهتسدب ۸
 كش راچان دندون تفلاخم دو نوچ لو د دننک اهر ارم ک دک ازا دنتفان ٩

 ةهج نيدب نونکا × مک تیاکش دوخ EM کن ات هن مدرک یوحد عفر رَضیقب 2

 E ADEE E مرک نسو مک تاقالم | ارامش مت سا رخ

 هکیناردارب زا یک هنو ما هتفاین هیدوهبزاون قح رد هتشون مه ام دننک او ماش ۱

 زا متسناد تم یکی +*تسا هتفگک وت هراب رد یدب نخ ای یربخ دندمآ اجاز 7

 یکی جرهرد هقرف نیا هک تسا مولعم ارام !ریز مونشب ارت : دوصتم وت

 ارب هک دندنآ شلزنم وا دزن یرایسب دندرک نیعم یو یارب یزور نوچ سپ ۳

 ءایبناو سوم ةاروت زاو دومنیم حرش هداد تدایش ادخ اکل هب ناشیا

 یضعبو دندروا نایاوا نان یضعب سو درک یا ٌدماقا یسیع راب رد ماش ۳4

 هکنآ زادعب دن دغا چ ما زا دچک ةنضو اهم دی کیم جن + دندرواین ناعا ۵

 ا ا سدنلا حور هک دوپ هتنک ار نا س کای نیا ی

 دا لرد کا نال ةر موقنیا درن هک تسا توس ۳1

 نیا لد اریز دید دیهاونو تسیرکن دیهاوخ هدرکرظن و دیمهف دیهاوخنو دینش ۷
 ادابم دناهدامن مرب اردوخ ناینچو دنونشیم بز ند ظیغ ظباغ موق

 نع افش ارن اشیا ات دنک تسشکزابو دنسب لدبو دنونشب اش رکبو دننیب هب نامتچم

GEAدنهاوخ ناشیا و دوشیم هداتسرف ا دزن ادخ تاجت هک داب مولعم |  

  دندرکیم رایسب ٌهثحابم رکیدکی ابو دنتفر نایدوهب تنک 5 ارتپا نوچ » دينش 5

 یم دمایم فو درنب هکرهو وب نکاس دوش ةراجناةناخ رد مات اس ود سوپ اما
 سم یسیع روما رد یریلد لاک ابو دونیم هظعوم اد توکلبو :تفریذپ ۱

 دادیم ملعت تعنام نودب دنوادخ

 )16ز



 نایمورب 2 سلوپ هلاسر

 لوا باب

 چ لیجنا یارب تش هدون ادجو نش نناوخ لوسرو جسم یسیع مالغ سلوپ
 ةرابرد rE تکا دوخ یایبنا تطاسوب دوب هداد ارنا هدع و اقباس هک

 رسپ تیسو دق حور بسحو ب دش دلوتم دواد لزا ماچ ایک کادر
 هک دب حسم یسیع ام دنوادخ ینعی ناکدرم تمایق زا دیدرک فورعم تّوقب ادخ

 هک وا مسا رط ام اهتما عیج رد نایا تعاطا یارب متفأی ارتلاسرو ضفاف 7

 بوبح مور رد هک همهب  دیتسه جسم یسیع هدش هناوخ زین اش ن اشیا نایمرد ۷

 ج يت ٣ک

O 

 تی ادخ ام.ردپ بناج زا یتمالسو ضیف دفق نا هنارخ وا اف

 ءراب رد جم یسیع تطاسوب اردوخ یادخ مکیم رکش لوا + داب اشرب دنوادخ ۸

 حورب اروا هکییادخ اریز + تسا هتفای تروش ملاع ماترد امش ن ایا هک امش که ۹

 دای ارامش هتسوپبهنوکج هک ت س | دهاش ارم مکیم تمدخ شرسپ لیجنارد دوخ
 اج هدا ارا نالاندیاخ هک مکیم تلعس دوخ یاهاعدرد یادو کیم ۷

 یتمعن ات نيب اراش هک ۾ ا رایسب اریز ٭مایب اش دزن هتفای تداعس ۱
 ناجا زا مباي یٰلست امش نایمرد ات ینعی ٭دیدرکب راوتسا امش هک ماسرب انب یناحور ۲
 دیشب ربخب امش هک مون ناردارب یا نکل اش نایاو نم نايا رکیدکی ۳

 مک لصاح یز ات ۱9 را اکی هکنیازا

 ارالغجو اکحو نایربربو ناینانوب هکاریز + اهتماریاسرد هکنانچ زین امش نابمرد ٤
 دیتسه مور رد هکز ڼ ارامش هک مدعتسم دوخ تقاط ردقب نيچه سپ د غویدم مه 10

 CC اع حسم لینا زا کاری ا 1



 ۳۹ ۲ نایمورب لوسر سلوپ لاسر

 + دون دهارخ تسیز نایاب لداع هک تسبوتکم هکنانچ نايا ات ناعا زا دوشم

 ارش یاب اما درو دوشم فوشکم ن اا ادخ دغ او کک

 ا نار اخر ا ها کرک چھ را دینا و ا 8

 راک دای امر کاور ےہ کی کا اک ا رهاخ ٩

 نیمهف وا یاهراک ةلیسوب لاج شنیرفا نیحزا شتبمولاو یدبرس توق یک
 اروا لو دننخانش ارادخ دنچره اریز +دشابن یرذع ارناشیا ات دوشیم لیدو ۱

 ناشیا می لد نیدرک لطاب دوخ تالایخرد هکاب د کلکو ديت ادخ نوچ

 یادخ لالجو +× دندیدرک قمحاو د کس ك ياعدا + تښک كير ات 1

 × دندون لیدبن تارشحو ماهبو روبطو یناف نراسنا تروص هیشب اریناف ریغ
 دوخ نایمرد ات دومرف میلست یکایانب ن اغدو لدتا رر داانا ف حا 2

 دندرک ک لدبم خرد ارادخ تح ناشیا هک *دنزاس راوخ ارشیوخ یاهندب ۲2

 + نیما AS دا1 دبا ات هکینلاخ ضوعب ارقولخم دندون تمدخو تدابعو

 لع زین ناشنانز هکیعونب دوغ میلمت تئابخ یاهسوهب ارناشیا ادخ بس نیازآ ۲
 لاعتسا مه نادرم نیچهو +دندون لیدبت تسا تعیبط فالخ هجناب اریعیط ۷

 مود اس در اک اب دوخ تاوهشزا هدرک كرت ارنانز ز یيبيط

 اور نوچو +دنتفای دوخرد اردوخ ریصقن راوازس تبوتع نش تشز لاعآ ۲۸
 تشاذک او دودرم نهذب ارناشیا ادخ دنراد هاکن دوخ شنادرد ارادخ هک دیتشادن

 ص

 «تئابخو عطو ترارشو یتساران عونرهزا ولم ٭دنروا اج هتسیاشان یاهراک ان ٩
 نانشدو ناکدنک تبیغو نازامغ + یئوخدبو رکبو لادجو لتقو دسحزارپ ۳۰

 ام ناعیطمانو رش ناعدیعم وام تزاورگتو نیک ناهاو ۴

 ا

EF وج 

 یرکیدرب هاب هکاریز یرادن یرذع یش هاب هکره یکیم رکح هک یدا یا انہ ۱

 + یروبم لم اراهرک ناه کیم رکح کو اربز یهدیم دوخرب یوتف یگیم مح
(16) 



 ۲ نایمورب لوسر سلوپ لاسر ۳۹

 هک ید یا سپ +تسا قحرب لاعا نینچ ناکدنکرب ادخ کتک مناديمو ٣
 محزا ون : کی ربیم نا ی یکیم ازناهدوخو یکیم کح لاا نینچ ناکدنکرب

 یراشیم زیچان اروا محو ربضو ینابرهم تلود کتا اي ٭ تسر یهاوخ ادخ ۽

 دوخ راکهبوت ۵ لدو تواسق ببسبو + دننکیب هبوتب ارت ادخ ناهد نادینو

 هک *ادخ داع یرواد روهظو بضغ زور رد دوخ یارب یکیم ںیخذ اربضغ 7
 کی لاعا رد ریص اب هکیااب اما *داد دهاوخ ازج نا عا تتر ب سکرهب ۷

 تعاطا هک بّضعت لها هب اماو #ارینادواج تایح دنیافبو مارکاو لالج بلاط ۸

 رهرب قیضو باذعو ×« بضغو شخ دنشابیم یتساران میطم هکلب دننکیف یتسار ٩

 لالج نکل +یانویرب سپو دوهبرب لّوا دوشبم یدب بکترم هک ی رشب شن ۰

 ادخ دزن اریز زین ینانوی ربو دوهبرب تسخغ راکرکین رهرب یتمالسو مارکاو 1

 دلالاف کا ےک اک هاک کرم نرودب هکبناا ایر *تسیپ یرادفرط ۳

 + دش دهاوخ مڪح ناشیارب تعیرش زا دننک هانک تعیرش اب هکیناناو دنوش

 تعيش ناکدنک هکلب دنتسین لداع ادخ روضحرد تعیرش ناکدنونش هک ةهجنآز زا ج

 ارتعی رش یاهر اک دنرادن تعی رش هکیاهتما هاکره ارب ریز 3 را ۹

leهکنوچ ٩ دنده 5 د دوخ یارب دنرادن تعی مش دننچره نانیا دنرا جم تعیطب  

 ناشیا ریضو تسا بوتکم ناشیا لدرب تعیرش لع هک دوشنیم رهاظ ناشیازا
 +دنروابم رذع اب دنکیم تسذم ای رکیدکی اب ناشیا راکفاو دهیم یهاوکز ی

 بسحرب خیس یبیع تظاسوب دون دهاوخ یرواد ارمدرم یاهزار ادخ هکیزوژ زد ۱۹

 رش ادن و ییکیم هیکت تعیرش ربو یتسه دوهبی سم وت رکا سپ »نم تراشب |۷

 ٭ ینیرکیم اراضفا یاهزیچ های تیبرت تصیرش زاو ینادیم اروا ةداراو *ینانیم ۸
 لافطا سو نالهاج بذومو * نایتلظ رونو ناروکداه دوخ هک یراد نبتیو

e ENE ۷۱ رد هکینک یا سپ + یراد اریتسارو تفرعم : تروص تا  

 دوخ ایا درک دیابن یدزد هک نکنیم ظعوو یزوماین اردوخ ارج یهدیم میلعت

 یراد ترفن تب زاو یتسین یناز دوخ ایا یکیم یھت ندرک ان زاو * یکیم یدزد ۲

 تعیرش زا زواج 1 کیم رفت تعیرشبو  ٭ یکی تراغ اراهدبعس 9 ۲
 دنیوکیم رثک ارادخ سا اهتما نایمرد اش بیسب کاریز × یکی تناما ازادخ ۲۶



 to ۲ نایمورب لوسر سلوپ لاسر

 هاکره یعیبط نوح انو + دوشین هدرش هندخ وا نول ان ایا راد ء هاکن ارتعیرش ۷

 9 تعیرش زا 7 بک نو اب هکوتررب درک چاو د درا اپ ا

۳1 

 ^p و 4 سم

 ی در يا AE × یف هنتخ

 + تسادخ ز زا هکلب ناسناز زا هن نآ حدم هک فرح

 موس باب

 هکنا لّوا ةهجرهزا رایسب + نئاف هچ هنخ زا ایو تسیچ دوهب یرترب سپ
 نایا یضعب رکآ مثوکب هچ کآربز + تسا تش هداد تناما ادخ مالک ن ادب

 کتیا اج لب هاشاح + دزاسیم لطاب ارا دخ تناما ناشیا We دنتشادن

 ها دم داش ناف اخسر د هکنیا ات تسیونکم هکنانچ وکغورد ن اینا یوتاب

 کک اف ارادخ تلادع ام نتساران رکا ِك + نا بلاغ دوخ یرواد ردو

 جوک یم نخ ناسنا روطب هدیانیم بمضغ هکیتفو تسا اظ ادخ ایا متوک هچ

 غوردب رکا ریز ٭ درک دهاوخ یرواد ارلاع هنوکچ ادخ تروص نیا رد هاشاح

 مح راکهاک نوچزی نم رب ارج سپ دوش نوزفا وا لالج یارب ادخ یتسار نم
 نم ڪرو ناو نارا ار ف

 دوهي 0 دراو ایا شپ ریز هجو جلب هن ِ ا مپ

 کی تسین لداع ate هکنانچ ٭دنراتفرک هانکب ود ره ناینانویو

 طاب اعیجو ءارک هه + تسین ادخ بلاط یک تسین مھف یک ٭ین مه
 یاآابزبو تسا هداشک روک ن اشیا یولک ٭ ین مه یکی تسین ی راک کین کت زرشک

 تنعلزا رپ ناشیا ناهدو * تسناشیا بل ریز رد رام رهز هدنهدیم بیرف دوخ

 یناشیرپو تکاله ٭تسناباتش نخر نوخ یارب ناشیا یاهباپ ٭ تسا نلثو
 ناشناهچرد یسرنادخ × دناهتسنادن اریتمالس قیرطو *تسناشیا یاهقی طرد |



 4 نایمورب لوسر سلوپ ٌهلاسر ۳1

 دنکیم باطخ تعیرش لها هب ERE رش هچنآ هکر تسه ہاکآ نال  تسین ٩

 لاعا هب هک اجنازا دنیا ادخ ۳3۳ لاع م دوش هتس یناهد ره ات ۰

 تعیرش زا هکنوچ دش دهاوخن هدرش لداع وا روضح رد یرشب ج تعیرش

 تسا تش رهاظ ادخ تلادع تعیرش نودب لاحما نکل ٭ تسا هاک نتسناد ۱

 نیا 002 کت اع وج هد تتداهع نارب اھا وو هکناتچ ۲

 اریز #تسین ینوافت چه کاریز دنروآ نابا کین انآ لکو همهب تسا عیعم یسیعب 1
 هدرمش لداع اناعا وا ضینبو +دنشابیم رصاق ادخ لالج زاو دناهدرک هانک هه 6
 نیعم لبقزا اروا ادخ هک 5 بتسا جسم تند که طی مک

 ۱ ی اس هکنا اوا نوح ةا ناما هلطتاوپ-دشاب ةراتک اب درک

 تلادع راظا یارب + ادخ لغ نیحرد یتباس یایاطخ نتشاذک ورف ببسب دزاس ۷

 نايا یسیعب هک ایک ره درابش لداعو دوش لداع وا ات رضاح نامزرد دوخ

 تعی رشب اب[ «تعیرش مادکب «تسا نش هتشادرب هتسا اکرن یاج سپ + درو ۷

 تعیرش لاعا نودب ناسنا هک منادیم نیت ار اریز + نايا تعي شب هکلب ین لاعا ۸

 ۱۳۱ ۳۳ O O درتیم هدرش لداع نايا ضحم ٩

 ارهنتخ لها هکییادخ تسا دحاو ایز ٭ تسا زین اهتما یادخ هتبلا هتسین م ۰

 لطاب ع ناجا هب ارتعیرش ابا سپ + درش دهاوخ لداع ناعا هب | ارنانوتخم انو ناما ز زا ۷

 × مرادیم راوتسا ارتعی رش هکلب هاشاح ه مزاسیم ۲

 مراهچ باب
 مهاربارکآ اریز × تفای منجی مهار برد هک وب ارزیچ هچ ی ۱
 هچ باتک اریز +ادخ دزن رد هن اما دراد رخت یاج دش هدربن لداع لاعاهب ۳

 ۳ تر کلات وا یاری دداز درود نايا اض مهاربا دیوکیم 4
oناو × دوشیم بوس بلط هار زا هکلب ضیف ءارزا هت شدزم دنکیم لع هکینک  

 ادعوا نايا دراشیم لداع ارنانیدی هکو اب دروآ نایا کلب دکن لع هکیسک

 یارب ادخ هکد کیم رکد ارسکنا لاح شوخزین دواد هکنانچ «دوشیم بوسحم 7
 ناشیا یاباطخ هکیناسک لاعاشرخ * لاعا نودب درادیم بوسع تلادع وا ۷



 TY ه نایمورب لوسر سلوپ لاسر

 یوب ارهاک دنوادخ هکینک ل اجب اشوخ + دیدرکر وتسم ناشناهاکو دش تنیزرمآ ۸
 نانو ان یارب ای دش هتنک هننخ لهارب یلاحشوخ نبا ایا سپ ٭دیامرفن بوس ٩
 بوسع تلاح هچرد سپ * تشک بوسع تلادعب مهاربا نايا مئوکیم اربز زین 1

 تمالعو × نوان رد هکلب ین هننخرد نوعان رد ای دوب هنخرد وا هکیتقو اس 8

 ةه وا ات تشاد ینولخان رد هکینایا تلادع 7 , دشاب رهم ات تفای ار ۱,هنلخ

 دیو + دوش بوسحم مه ناشیا یارب تلادع ات دشاب ردپ دنروآن ایا هک ارن انوتخمان ۳

 ایا ر ارب , دنشابیم مه كلاس هکلب دننوخم طقف هن هک اربن دانا یتعی زین هننخ لها

 وا هک نعو وا تیرذو میهاربا هب اریز + تشاد یونان رد میهاربا ام ردپ هک ۳

 اریز ب زا هکلب دشن هداد تعیرش ةهج زا دوب دهاوخ ناهج ثراو ٤

 تعي رش هکاریز ٭ لطاب نعوو دش لطاع نایا دنشاب ثراو تعیرش لهارکا ۰

 e چ تسین مه زواجت تسین تعیرش هکیئاج اریز تسا بضغ ثعاب ۲
 صتخم هن دوش راوتسا تیرذ که یارب تعو ات دشاب ضیف ضع ان دش نایازا

 هکنانچ) +تسا ام عیچ ردپ هکز ین مهاربا نایا تیرذب هکلب عرش تیرذب ۷

 دروآ نايا واب هکیئادتما روضحرد (ماهتخاس راسب یاهتنا ردپ ات هک ت سا بوتکم
 دیبا هب یدیما انرد وا هک ج« دناوخم دوجوب ازتاذوسوم انو .دنکیم تتر ارناکدرم هک ۸

 نینچ وت تبرذ هک دش ET اد یاهتما رد ا وا اا

 ارد هک دوخ ندبب درک ر ظن نشن توق ک نایاردو ¥ دوب دنهاوخ ۱٩

 یر اتم وعر وو ون ورا هدرم حر هبو دوب هلاس د ت ق کورو ۲.

 هک تسناد نینبو «دون دین ارادخ هتشک ناما یوق هکلب دوفن كش ینایا ۲

 ٭ دش بوسحم تلادع وأ یارب ةهجخلا زاو + تسا رداقزېن دوخ عو یافوب. ۲

 زین ام یارب هکلب ٭ دش هتشون طتف وا یارب هن دش بوسحم یو یارب هکنیا نکلو "7

trاکیا اریسیع ام دنوادخ هک اجرا رايا نوچ دش  

 ام ندش لداع ببسبو دیدرک میلست ام نرامانک ببسب هک ٭ دینازیخرب ٥

 ٭ دش نینازیخرب
 س

 نی



 و مم a سم

7 

 ه نایمورب لوسر سلوپ لاسر 2

 کف یا رج یا هلیسوب ماهتفای زین وخد وا تطاسوب هک جم یبیع ام

 مه اهتبیصمرد هکلب اهنت نیا هنو + ميانمرخن ادخ لالج ديما هبو مرادیاب ن اد

 ناغماو ارناخاربصو +دکیم ادېپ | ارربص تبیصم هک م نادیم هکنوچ منکیم رخن

 حور: ام یاهلدرد ادخ تبع هکاریز د ر یر ع تعادل او رج دما

 مدوب فیعض زونه ام هکماکنه i  تمسا عرش هلختر دش اطع اپ هک سدنلا

 صف یارب هک تسا دیعب اریز + تفأی تافو نانیدیب یارب جسم نیعم نامزرد ۷

 « دریب هک دک تأرج زین یسک تسکم کیا درم هاررد دنچره دریب یک لداع

 راکهاک زونه ام هکیماکته هکنیا ا وکی ات امرد اردوخ تبحم ادخ ۵

 ۰ ےس

۳ 

۷ 

۸ 

۹ 

 مدوب نشد هکیلاحرد کا ایز + تفای مهاوخ تاجن بضغ زا وا ةلیسوب مدش
 جزا دعب رتشیب ردق هچ سپ مدش ءداد حص ادخ اب شرسپ كرم تطاس ور هب

 م ادخرد هکلب طقف نی هنو × تفای مهاوخ تاج و ۱ تابح تطاسوب نتفای

 e هک میسم یسبع ام دنوادخ ةلیسوب منکيمرغش

 «توم هانکبو دیدرک ناهج لخاد هاک مدا كب تطاسوب کنانچه اذپ

 و | لقا ر دندرک که هک ایناز زا تشک یراط مدرم هه رب توم

 مدار زا هکلب ۷ تسین تعیرش هکیئاچ رد دوشیف بوسح د ناهجرد

 هی مرد هنو هک مدا روات لاغمرب هک زین نانارب اسرع ا توم ِ

 زکآ ارز هدشاب زین تمعن نان دوب اطخ هکنانچ هنو و دید وب هدرکن هانک تسس

SS۱۳۹۹  

ELE CLلثم کنی هن و ٭ دیدرک نوزفا یرایسب یارب  

 صاصق یارب كي زا دش کح ایز دشاب شدخحم نانچمه دز رس راکهاک كلب ز ا

 كي یاطخ بیسب رکآ اریز *دیسر تلادع یارب رایسب یایاطخ زا تیعن نکل

 ضف نوزفا هاا رتشپ ردف هچ درک تطلس توم كي نآ ةطساوبو رفن
 یتیع شعب کلی هلیسوپ درک دطهاوخ تنطاس تابحرد دنریذیپم ارتلادع ششخمو

 نیه صاصق یارب نامدرم عیجرب دش کح اطخ كيب کناه سپ ٭ ج

 نیمهب اریز + تابح تلادع یارب نامدرم عیچرب دش ششم مئاص لع كيب



۰ 

۳۱ 

 مه ب۵ 4

 it 1 نایمورب لوسر سلوپ لاسر

 كي تعاطا هب زین نیه دندش راکهاک یرایسب صخش كب "نامرفان زا هکیمسق

 دوش هدایز اونا نوا نایب دار اما × دیدرک دنهاوخ لداع یرایسب صخش

 هکنانچ هکنا ان *دیدرک نوزفا تیاهہب یف تن هدایز ءاک هکیئاج نکل
 تایح یارب تلادعب دیاغ تنطاسزین ضیف نیچه درک تنطاس توم رد هاک

 میس یسیع ام دنوادخ تطاسوب ینادواج

 ٍدرم هاو کینابام هاشاح × ددرک نوزفآ ضیف ات ناب کرد ایا مثوک هچ سپ

 دیمن سبع جسم رد هک ام عج هک دینادیف ای + مک تسیز نآ رد رکید هنوکچ

 و و تب سوسک وب »< متفأی دیس وا تومرد متفاب

 یزانردزی 2 ناکدرمزا ردپ لالجب جس هکیمسق نیم« کنا ان موس

 یو ۵ هنیاره متنکد ع وا توم لاثمرب کا اریز »< مان راتفر تایح

 ددش امی اد هتک سانا هک مبناديم ارتبا اریز × دش مبهاوخ نینج زین

 رسم هاكر درم 1 کره اریز دج کن مککنب ارهاک رکید هتشک مودعم هانک دسج ات

 و ten کره سپ * تسا تش

 وارب توم نیازا دعبو دریمی رکید تساخرب 2 یو

 یارب دنکحیم یدنز ین ابد اک یارب هك وکرم هانی × درأ ت

 ادخ یارب اما دی راکنا هدره ہاکی هکازرب اردوخ زین اش نینچه کم تسیز ادخ

 انا یاهسوه ات دکن ینارکح اش ناف مجود ها سپ ٭ كنز ئیع چود

 هڪلب دنوش یتسارا یال دیرابسم اکی ارد را اغاظعاو ےک ا

 یارب تلادع تالا ان اردوخ یاضعاو دیک ملست ادم نش تنز ناکدرمزا اردوخ

 هکلب دیتسین تعیرشربز هکنوچ درک دهاوخن تنطلس امشرب هاک اریز ٭دنشاب ادخ

 ریز کلب مسی تعیرش ريز کوزنازا میکب هاک ایا مئوک هج ی سپ + ضیف ریز

 تعاطا اروا هدرک ملست یک کدنب هب ارنتشیوخ زکا هک دینادین ا وضع

 ءاوخ كرم یارب ارهاک هاوخ دیتسه كنب دیکیم تعاطا اروا هک ارسکنآ اش دیئاغ

 یکیل دیدوبیم هانک نامالغ دنچره هک ارادخ کش اما ٭ تلادع یارب ارتعاطا ۷



 ۷ نایمورب لوسر سلوپ لاسر ۳

 دازآ هکر زاو م دیا نش هدرپس ن ا هک دیا كیدرک میلعت تروصنا مط: لدزا نال ۱۸

 موکیم نخ امش م ا تفعصض بن ناسا روطب  دیاهتشک تا ما دع نامالغ تش ٩

 نالا نیه دید ریس هانک یارب هانکو ساو ۱ اردروخ یاضعا کناه اریز

a N ۳کیماکنه اریز ٭ دیرابسب تیسودق یارب تل  

 ۳ شام a سپ × دی د و بیم تلا دعزا دي د وبیم هاک نامالغ ۲۱

 هاکزا هکنوچ لاما اما + تسا توم اا مانا هک د یادنمرش اهجازا نا هکییاهراک ۲
 3 کک ا تیسودق یارب ادرک رف دیاهعنک ادخ نامالغو نخ دازا

 فات ادخ تمن ۳۸ تسا توم هاک دزم هکاریز + تسا ینادواج ا ۳۳

 + خجسم یسع ام دنوادخرد ینادواج

 متفه باب

 |01 2۳۷ رس ات مدار ) دیابت نام یا
 ین بست هحوکنم نز اریز *دراد ینارکح یورب تعب رش تسا كنز ناسنا ۷

 هک ها" شوموف تعیرش زا درمب شزهوش هاکره اما ی تسا هتسب كنز رهوشب

 نکل دوشیم تئاوخ هیناز ددنوپ رکید درب رک دراد تایح شرهوش هکیادام سہ ۳

 دوش 108 یوچا یک آهک یتا دازآ تعي رش توا دریپ شرهوش هاکره

 تعیرش یارب جسم دسج تطاسوب زین اش نم ناردارب یا نیربانب × دشابن هیناز ۶
CCةهجم ات تساخرب ناکدرم زا هک وا اب ینعی دیدنوپ یرکیدب ازدوخ ات  

 ی

Ooدوب و و هکین اهاک یاهسوه ر مجرد هکیتقو وز + مروا رش رخت  

 هکیزچنا یارب نوچ لاحما اما ٭ مروارف توم ةهجب ات درکیم لعام یاضعارد 1

 هن E موس روم

 ا eî مندی سم ریز ياد تم
 Re زوم رپ دیو ندا ۸



 ۲ _ ۸ نایمورب لوسر سلوپ لاسر

 ياا ES سیاوش روم تصرف رکحزا هک اریز + دیدرک ۳

 نم یارب یئوکین ابا سپ +وکینو لداعو سدقم حو تسا سدقم تعیرش 6
 فک یارب یرکب سوب دوش رشاظ شندوب ها ۷ هاک کل ها کاقک گرم

 هک منادیم ا بوش فیت تاب کح بیسپ هانک هکنا ات دش كرم ثعاب ا

 آهک بسه كلش ا هاک ریزو یناسج نم نکل تسا یناحور تعیرش 0

 × مروایم جم مراد تر اراک راک کب مکی م مارعم هنآ اریز مادیفن مکیم

 لاحماو *تساوکین هک کیم قیدصت ارتعیرش مروایم اج هاو هک ریراک ءاکره سپ )۲ ۷
EYچ ازیز *تسا نرکاس مرد کاک کن نا 9  

Eتسا رضاح نمرد هدارا هکاریز تسین نکس یوکڼ یه مدنج رد  

 هک اریدب هکلب مکین مهار هک اریترکین نا اریز + یف ندرک کین تروص اما ٩

 هاک هکلب تسین نآ لعاف رکید نم منکیم هاوخت Kio SE + مکیم ماوخف ۳

 یدب مک یئوکین ماوس هکیتقو ۳ ارتعیرش نیا اذهل *تسککاس نمرد هک ۲
 + مدونشوخ ادخ تعیرشب ینطاب تیناسنا بسحرب اریز + تسارضاح نم دزن ۲
 ارمو دنکیم هعزانم نم نهذ تمیرش اب هک منیبم دوخ یاضعارد رکید یتعیرش نکل ۳
 هود دم هک مر یا < تسا نم یاضعارد هک هاک تعیرش در اشیم رکا 4

 تطاسوب مکیم رکش ارادخ ٭ دشخم اهر توم نیا ممج زا ارم هک تس ه قمه 0

 کیم ی دنب ارادخ تعیرش دوخ نهذب ا هصالخ ءس یسیع ام دنوادخ

 × ارهاک تعیرش دوخ مسج ماو

 د
 تعیرش هکاریز + دنتسه یسیع چسرد هکینانارب تسین صاصق چه سپ

 زا هما اربز *دینادرک دازا تومو ءاک تعیرشزا ارم یسیع جسرد تأیح ؟

 مسج هییش رد ار اردوخ رسپ ادخ دوب فیعض مسج ببسب هکنوچ دوب لاح تعیرش

 ددرک لماک تعیرش تلادع ات ا بو هاک 13

 kS کین! بز + منکبم راتف ر حور ته رب هکلب مچ بس هن هکیایامرد ه

 یاهزیچرد دنتسه حور بسحرب هکینانآ اما و دننکیم رکفن سج یاهزیچرد دنتسه
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 »«تسا يتمالسو تايح جور رفت نکل تسا توم مج کت ک جا زا چ

 اربز دنکین تعاطا ارادخ تعیرش هکنوچ تسا ادخ نشد مسج رکنت هکو رناز
 نکل دنزاس دونشوخ ارادخ دیناوتیم دنتسه ینایسج کن اکو + دکب مه دناوتیف

 اک ندا کاوو ادخ حور « هاکره حوررد هیکلب دیتسپ مسج رد ایش

 9 * تسبنوآ ن o خور نیک 1
 اریمیع هکوا حور رکاو * تسا تایح تلادع ببسب حور اماو تسا هدرم هانک |!

 یاهیدب دینازیخرب ناکدرم زا ار جسم 6 و هکو ا دشاب نکاس اشرد دینازیخرب ناکدرمزا
 نیربانب *تسا نکاس اشرد هک دوخ حورب تخاس دهاوخ نز زین ارامش ناف ۲

 مه حح < سل

 تم روا ریو * میان تسیز مسج < عین ممج نویدم ن ناردارب یا ۳

 2 ور هل ادب :لاعفا گاز کی کما هنیاره دیک تسیز مج

 ناثیا دنوشیم تیاده ادخ حورزا هکیناسک هه اریز * تسیز دیهاوخ اناه ۶

 جت ناسرت زاب ان دیاهتفاین اریکدنب حور هکورنازا × دنیادخ نارسپ 0

 یاهحوررب حور ناه + کیم ادن ردپ یا ی هک دیاهتفای ارکدناوخ مسپ 1

 متسه م ه ناثر او مینادنزرف ه هاگرهو د میتسه ادخ ن نادنزرف هک دهدیم تداهش ام ۷

 یو لالجرد ات مته وا یاهتبیصم كيرش رکآ جسم اب ثرا هو ادخ نرو ینعی

 هکیلالج م E دا ا اریز × میشاب ككيرش د زین ۸

 نآس روهظ رظتنم تقلخ رالظتنا هک ریز * تسا جه دش دهاوخ رهاظ ارد 3

 هڪ وا رطاخم هکلب دوخ "دارا هب هن دش تلاطب عیطم تفلخ اریز + دشابیم ادخ ۰

 تفاب دهاوخ یصالخ داسف دیفزا زین ن تفلخ دوخ هک دیمارد + دیادرک عیطم ار ۲۱

 ات تشلخ مات هک منادیم ارز * دوش كيرش ادخ ی نادنزرف لالج تدازارد ا ۳

 زی کمی ۱ نیا هن و +دنشابهز دردو ندینک هارد ماب نالا ۲

 × دوخ مسج صالخ ینعی یکدناوخ مسپ راظتنارد مينکيم ها ها دوخرد ماهضای ار حور

 تا ےک ی کید دیوید دیما نوچ نکل میتفای تاج ديما هب هکآریز ۳3

 بمنييف هک مراد اریزیچ DNS نآ دیماردرکید ارج دنیب یک 0

 ها هکاربو .دکیم ددم ارام فعض زین حور نینچبهو + مينکیم ن 8 راظتنا بص

 هکیاهلانب دنکیم تعافش ام یارب حور دوخ نکل مناديف دیابیم هکیروطب میک اعد
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 یارب وا هکآریز دنادیم ارحور رکف تساپاد "ننک صفت هک واو با ۲۷

Aارادخ هک انا ةه هک منادیمو اچ کیم تغانش ادع ةداوآ سرب ی فاد  

 (ناشیا) تی رخ یارب اهزیچ 5 هه دنا دش ننارخ وا هدار ۱ بسک و دنرادیم تسود

 دومرف نیعم شییزین ارناشیا تخانش لبقزا هک اریننا ایز + دنشابی راکرد ماب
 اریثاناو < دش اب رایسب ناردارب زا هدازتمطن وا ان دنوش لکشتم شرسپ تروصب ان ۱

 لداع زین ارناشیا دناوخ هک اریناآ و دناوخ م !رناشیا دومرف نیعم لبقزا هک
 هچ هری باب سس داف لالج پت ارتاعبادینادرکلداع هک یا کای ۱ |

WTهکلب تشادن غیرد اردوخ مسپ هک وا دب ام دضب تک تفت اماب ادخ ءاکره ةت  

 هک ت سک ٭ دیشخ دهارخغ اب ارزیچ هه یواب هنوکچ دوم ملست ام عیج هاررد اروا ۳

Eناشیارپ کتک شا نکل داع هک ادخ ایا هدر ندا ناک دیرکرد  

 ا نون هک تسک + دکیم تعانشز ی ازامو ٥

 DG lora ی هدابز ۸

 ب اه ر E ۵ 2 هنو ءاسور هنو ناکتشرف هنو تایح

 E ROT هک ادم

9 
 × تسا دهاش ارم سدنلا حوررد نمرییضو ین غوردو موکیم تسار خرد |
 چ زا دوخ هک مدوبم م یضار اریز *تسیئماد عجو لدردو میلظع ی ارم ک +

 2 ۱ جو هک واشر ار جسد رد و مورخ ۱

 ۰ و ۷ ب بم راشبازاو ناب نا زا ناردپ ا 0

 طقام )دین مالک هک تنی نینج کلو ۳9 هد تا E كرابتم یا قا دخ تا 1



  Totنایمورب لوسر سوپ لاسر ٩

  ۷دنزرف امام مهاربا لسن هنو + دنتسین یلیئارسا دنا لیئارسازا هک همه اریز دشاب نش

  ۸نادنزرف مج نادنزرف ینعی + دش دنهاوخ نناوخ یتعارد وت لسن هکلب دنتسه

 ٩ نيا ثعو مالک اریز کور بیو لسنزا تعو نادنزرف هکلب دنتسینادخ
  ۰دنا ماوخ تفو نینچ قفاوم هک تسا  | Eنیا هنو *دوب دهاوخ یسپ

  ۱اریز +دش هلماح عا ام ردپزا ینعب صخش گليزا نوچ زبن هقنر هکلب طنف
 بسحرب ادخ ءدارا ات درک كيران كين یلعو دندوب هتفاین دوت زونه هکیماکنه

 زتکرزب هک دلش هتفک ودب × ننک توعدزا هکلب لاعازا هن دوش تباث رایتخا ۲

 اا مشاد تسود اربوقعب تسبوتکم هکنانچ + دون دهاوخ یدنب اررتکچوک ۳
 اریز ٭اشاح هتسا یناصنایب ادخ دزن ابا هثوک هچ سپ + نشد اروصیع

 تفاَر )کر هر دون ماوخ تفارو مک حر هکر رب دومرف ماوخ حر دیوکیم یسوم
 × ننک حر یادخزا هکلب ت تسا هنباتشزا هنو ننک شهاوخزا هن مرجال + ما 11

eet AE ۷مزاس ره اظ وترد اردوخ تّرق ات متخکارب ارت نیه یارب  

 a دهاوتسم ارکره نیربانب دوش ادن ناهج ماترد نم مان انو ۸

 ۱۱ قاطع ایی کیدہ نکنم ارم یہ 1 ۹

 ۱۳ ۱ اسرع تک ون کلی +دشاب هدون تسواقم وا مدارا ۷ هک 2

 رکهزوک ای * ینخاس نینچ ارم ارچ هک دیوکیم عناصب ع, را

 ادخ زکاو *دزاسب لیلذ فرظو زیزع یفرظ یخ كيزا هک درادن لکرب راینخا ۲

 فورظ دناسانشب ارشیوخ تردقو دزاسرهاظ | 4 هک دوغ هدارا نوچ

 و ب دیدرک لش ر ایسپ مدوب نش هدانا تکاله یارب هک اربضغ ۳

 «جوف 99 یارب فرا اراه کج ر فورظرب دناسادش اردوخ لالج
roوه رد هکنانچ + زین اهتمازا هکلب طنف دوهب زا هن ام ینعی دومرف توعد زین ۳۳  

 ی هک ارواو دناوخ ماوخ دوخ موق دندوبن نم موق هک ارینأنا دیوکیم م

 E تک +× دوخ بوب مشادن ۲۱
 < جک دکب ای ۱۳ ا رک ازب ءايعشاو +× دش دنهاوخ نناوخ یج یادخ ۲

 اریز ٭ تفای دنهاوخ تاحن هت کل دعا هیدن کیر دنا لْیا سا یب ددع ۸

 هکنانچو ا هخاأس عطقنمو ما اردوخ مالک دنوادح "۹
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 مودس لام هی ب زا کلی ع هارو تر کا یکم نایت وام
 دنتفرن تل یبرد هکیاتما مئوک هچ سپ + متشکیم هرومغ دننامو مدشیم ۰

 ی شوید یکم | نکل × تسن ایازا هکیتلادع ینعی دندرت لصاح ارلادع ۲۱

 هارزا هن هک ةهجنيازا «ببس هچزا +*دندیسرن تلادع تعی شب دنتفربم تلادع ۲

 × دندروخ شزفل مداصم كنسب هک ریز دندییلط ارنا تعی رش اما ءارزا کلب نایا
 رهو مهنیم شزفل هو مداصم یکنس نویهصرد كنبا هک ت تسا بونکم هکنانچ ۲

 مم م بم

0 

۳ 
۸ 

 ۰ نو

 تم ۲

۳ 
1٤ 
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 مهد باب

 تاع یارب ا ةه ادخ دزن نمزیاعدو نما لد یشوخ ناردارب یا

 ایل فراد تریغ ادخ یارب هک هدیم تداش ناشیا ةهجم ارو تسناشیا

 اردوخ تلادع دنتسارنتم هتخانشن ارادخ تلادع نوچ هک ریز * تفرعم یورزا

 ةهج تعیرش مانا تسا جسم هکاریز بدننشکن ادخ تلادع عیطم دننک تباث
 هک دنکیم نایب ارتعیرش تلادع یسوم اوبر در اش ابا مک یکی عرب اع

 ع روطنیدب نایا تلادع نکل *تسیز دهاوخ نیارد دنک لع نیاب هکره

 دورف ۱ ورک تخم دک دومص نایاب هک تسیکو کم دوخ رطاخ رد هکدیوکیم

 هج نکل × دروارب ناکدرمزا ارسم ات ینعی دک لوزن هیواهب هک تسیک ای «دروآ

 هک ن اعا مالکنیا ینعی تساوت بلقردو تناهدردو وت دزن مالکه کنيا هدیوکیم

 لدردو یک فارتعا اردنوادخ یسبع دوخ نرابزب رکا ارز ٭ کیم ظعو ناب
 کن وچ + تفای یهاوخ تاج دینازیخرب ناکدرمزا اروا ادخ هک یروآ ن فرخ

 باتکو ٭ تاجن ةجب دوشیم فارتعا نابزبو تلادع کارب 0 هدروآ نايا لدب

 یتواف یانوبو دوهیرد هکاریز *دش دهاوخن لمح دروآ ناجا واب هکره دیوکیم
 روا مان هک هم یارب تسا دنمنلاودو تسا هه دنوادخ دنوادخ نامه هک تسین

 هنوکچ سپ *تضای دهاوخ تاجن دنواخ ار دنوادخ مان هکره اریز + دنناوخیم

 دنانینشن اروا ربخ هکیسکب دنروآ نايا هنوکچو دناهدرواین نايا واب هک اریسکدنناوج
 دنوش دداتسرف هکنیا زج دننک ظعو هنوکچو  ظعاو نودب دنونشب هنوکچو
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 دتمدس تزاغب واد هکینالا یاهیاپ تسا اییز هچن هک سا بونکم هکنادچ

 ءایمشآ اربز دنتفرکن شوک ارتراشب هه نکل *دنهدیم هدزم وکین یاهزیچیو
 تسا ندینشزا ناجا اذل +درکرواب ارام رابخا هک تسک ادنوادخ دیرکیم

 ناشیا توص هدندیش هتبلا دندیشن 8۹ موکیم نکل × ادخ مالک زا ندای

 موکمو _* دیسر نوکسم عر یاصقا ات ناشیا مالکو دیدرکر شنم ناهج ست
 تاچ ینارنگناپ N با درک ی نوا ایا

 دیوکیم هدرک تأرجز ین ءایمشاو وب تخاس مماوخ نیکمشخ ارایش منیب موفربو

 اما × مدیدرک ر ؟رهاظ دندیلطن ارم کاکی و دننفای ارم دیدوبت نم بلاط هکینانآ

 عیلطمان یوق یرسب مدرک زا زارد اردوخ یاتسد زور ما دیوکیم لیئارسا سرد

 × فل اش

 مهدزای باب
 دالوازا لیئارسازین نم هکاریز «اشاح هدرک در اردوخ موق ادخ ایا يوکیم سپ
 هدومرفن در دوب هنخانش لبق زا ۳ زهر او دج رتسه نم اينب طبس زا مهار

 دنانتسا ایطباا لایارسازب هنوکجچ .دیرکیم هچ سایلارد بانک هک هک زاد باس

 ییاهنتب مو دنا هک ارت یاهعذمو هتشک ارت یایبنا ادنواذخ هک +دکیم

 تنه هکنیا « دیوکیم هچ ودب یو نکل +دنشابم زین نم ناج دصق ردو مانام
 نامزرد نینیهه سپ دناهدزن وناز لعب دزنب هک متشاد هاکت درخ ةه درم رازه

 0 * تسا لنام ضیف رایتخا ییا زی رضاح

 ضینزارکید تسا لاعا زا رکآ اما «تسین ضف رکید ضیف هنرکو تسین لاعاز 1

 هک ار هنا ليئا رسا هکنیا ه تسیچ دوصقم سپ ین لعرکید لعال لاو تسین

 × دندیدرک لدتښس ناکدنام یقابو دنتفای ناکدیزکرب نکل تسا هتفاین دیلطیم

 دنیب هن هکیناثچ داد اشنا حور ناشیدب ادخ هک تسا کک ا

 هلت ناشیا یارب ناثیا "ئام هک دیوکیم دوادو +زورما ان دونشن کوایک را ٩
 تنشیاو دننیبث ات دوش رات ناشیا ناشچ د داب تیوتعو مداصم کتسو مادو

 ۳ دبی چو ماد ۳
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 رتدایز هبترم دنچبهاهتنا یدنمتلود ناشیا ناصقنو دیدرک ناهج ٌیدنملود ناشیا شزفل

 لوسر هک یور نیازا سپ موکیم نفس اهتما یا امشب ارز *دوب دهاوخ ناشبا ٌیرب ۳

 مروا تریغب اردوخ سنج یانبا دیاش ات ۴ عانیم دی اردوخ تمدخ مشابیم اتما ۶

 ناشیا نتفای زاب دش لاع تحماصمناشبا ندش در رکا اریز  ماعربارناشیازا یضعبو ۰

 سیخ نانچمه تسا سدنمربون نوچو * نراکدرم زا تایح زج دش دهاوخ هچ 7
 دندش نیرب اههخاش زا یضعب نوچو  اههخاش نانه تسا سدقم هشیر هاگرهو ۷

 × یدش كيرش نوتیز ٌیبرجو هشیر ردو یتشک دنوپ امآرد یدوب یّرب نوتیز هکو تو

 ٭ تساوت لماح هشير کل یتسین هشير لماح وت ینکر خم رکاو نکم رخ اههخاشرب ۸

 نیرب ینایا یب ةهجم نیرفا + موش دنوپب نم ات دندش نیرب اههخاش هک یئوکیم سی

 ادخ رکا اربز ٭ سرتب هکلب شابم رورغم «یتسه رادیاپ نیا ضح وتو دندش ۲

 ینابرهم سپ × درک دهاونغ تننش زبن ون رپ دومرفن تتفش ییبط یاههخاشرپ ۲
 ینابر سرد رکا وترب یاب مم ما دندانفا هکینانارب یت اما ان هظحالم اوادخ یخو

 زاب دننام ینایا یہ رد زین ناشیا رکاو *دش یماوخ تیرب زین وت الاو یشاب تباث ۲

 زکا اربز +ددنوپ هب کید راب ارن اشیا هک ت سار داق ادخ اریز دش دنهاوخ دنوپ ۶

 هبترم دنچب یتشک دنوپپ وکین نوتیزب عبط فالخرب نش كیرب کّرب یییبط نوتیز زا وت

 ناردارب یا ارز + دش دنهاوخ دنوپپ شیوخ نوتیز رد دنایییط هکیناتا رتدایز 0
 رپ کیمادام هک دیراکنا اد اردوخ ادایم هک دیشاپ رم رس نیا زا اش هاون

 کم نیچهو ٭ تسا هتشک یراط لیئارسازا یضعب رب ییدتتس دیاینرد هما ۲1

 "هنهد تاج نویهص زا هک تسا بوتکم هکنانچ فای دهاوخ تاجن لیثارسا
 اب نم دهع تس نیاو * تشادرب دهاوخ بوفعی زا !رینیدیو دش دهاوخ رهاظ ۷

 رظن نکل دنا نانمشه امش ةهجم لیجنا هب رظن + مرادرب !رناشناهانک هکینامزرد ناشیا ۸

 * تسین نتشکراب ادخ توعدو اهنمنرد هکاریز + دنیوبح دادجا رطانه رایتخاهب ٩
 تجر ناشیا نابرفان ببسب نالاو دیدوبن ادخ عیطم یباسرد ام هکنادچنه اریز ۰
 تسا اشرب هکیتجر ةهبت ات دندش نامرفان نالا زین راتیا نیه × دیفاب ۲)

 محر ههرب أت تسا هتسب ینایرفانرد ارهه ادخ اریز +دوش مو زا ناثیارب ۲

 تسا یسر روغزا دیعبردف هچ ادخ ملعو تکحو یدنملود قع ییز ٭ دیایرف ۲
)17( 
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  4اردنوادخ یار هک تسبک ريز + یو یاهفبط تسا شواکزا قوفو وا ماکحا

a Csواب ان هداد ودب یزیچ هنسج تقيس هک اي تشاو ریشم  

 دابا دبا | ارواو تسازیچ هم وا اتو وا هبو وازا کا ریز +دوش هدادزاب ٩

 ےس

۱0 

۳۹ 

 + نیما داب لالج

 دزاود باب

 "ابرق اردوخ یاهندب هک کیم اعدتسا ادخ یاهتجرب ارامش ناردارب یا اذهل

 لکشهو + تسا اش لوتعم تدابع رک دما دکب اب یتیم ساغم "دنز

 تفابرد ایش ات دیهد لیدبت اردوخ تروص دوخ نهذ یزانب کلب دیوشم ناهجیا
 السع نب هکیضیف ناب ایز ا ب یک اک یک
 کا < ااا زا رتدلب یاهرکف هک م وکیم ااا یی ر لاا ناش

 اه < اک ناما نھن نا ادا دی ام کف لادع ا ہیکل

 راک كي اریوضع رهو مراد راسب یاضعا ندب کيرد هکنادجمه اریز *تسا

 یاضعا ادرف اما چ رد متسه دج كي مرایب هک ام نينه ۲ تین

 رخ سا هه ادا کیف بسح مراد فلتخم یاهتعن نوچ سپ چ رکیدکی

 رد ماعم ۷ یراذک تمدخرد تمدذدخ اي ٭ نایا تقفاوم بسچ رب توبن

eاک اوشپ ا ۳ ت نشت أي  Eتبع *رورسب  

 2 رک 19 E دوخزا رتشېب a ۳ ی تسود

 ردو رورس دیارد +دئان تمدخ اردنوادخ هش مرکرس حور ردو دیزرون

 دیک نیسدقم تاجایتحا رد تکراشم بدیشاب بظاوم اعد ردو رب

 تگرب هدتنک انج اضشرب هکینتارب , دیلطب تکرب دچ دیشاب اسکار اوت

 یارب ٭ ناینام اب ديان مامو نالاحتوخ اب دیک یثوخ ٭ دیکم نملو دییلطب

 ارادم نالیلذ اب هکلب دیکم رکف دنلب یاهزیچردو دیشاب هتشاد رکف ناه رکیدکی

 عج شپ «دنناسرم یدب یدب ضوعب ارسکچه بدیرایثم اناد اردوخو دان ۷

 مصب قلخ میج اب دوخ هو ردقب تسکم رک آ + دینیب کین یاهراک كرادت مدرم ۸

 تک ببار تو دخ یماعما رمنخ هکلب دیشکم !ردوخ ماقتا ن ابوبح یا ا 1۹



۱ 

1 ۱ 
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 Eee ۹ ی رپ ماقتنا هک دیوکیم دنوادخ تسا ۳۰

 یک نینچ رکا ایز ا شباریس تسا هنشترکاو فک اروا دشاب هنسرک وت

 ینوکینب اریدب هکلب وتم یدب بولغم * تشابنا یهاوخ شربیرب شتا یاهرکخا

 مهدزیس باب

 هکیاناو تسین ادخزا زج یتردق هکاریز دوشب رترب یاهتردق عیطم صخب ره

 ف اقل دیاف فوات ردفا کرم یک سا فا بم اه

 ماکحزا اریز ٭ دروآ دوخرب کح دک تسواقم هکرهو دشاب هدون ادخ بیترت اب

 .ناسرت تردق ن نازا هک اونم رکا سب ږ اردب لمع هکلب تسبن یفوخ اروکین لع

 وت یارب تسادخ مداخ اریز و یهاوخ نیس وا EEE یوشن

 ېداخ وا اریز درادیفرب ثبع ارریشش هکنوچ سرتب یک یدب هاگره نکل یئوکینب

 هعوش وا عیطم هک تسسزال "ذهل ین انما بضغ ابو تسادخ

 روان جاب Ee هکاریز رەئ OE بیپ E ییودت 1

 واب ارسکرره ی سپ *دنتسه رما نیهرد بظاومو ادخ مادخ کیر دهد ۷

۳ 

 سی ۴

۱ 

 ارتزعو سرت قس ارسرتو هیزج خس ار هیزجو جاب قیس ارجاب ه دیک ادا
 اریز رکیدکی اب ندون تبح؟ زج دیوشم یزیچ یدحا نویدم ٭ تّرع قسم

OE STOTT 
 لماتش هه تسه هکرکید یکح رهو زروم عمط هلم غورد تداهش هنکم یدزد

Aدوخ “ياس هب تیح × ان تبح دوخ نوچ اردوخ ةياسه هک مالکنیا رد  

 هک دینادیم ارتقو نوج اصوصخو * تسا تعیرش لیکن تبع سپ دکین یدب
 تاجن نالا هکاریز موش رادیب باوخ زا دیاب ارام هک تسا نیسر تعاس لاحا
 دا دا رو یش افق + مدروآ وا نایا هکیتفونا زا تا نکن دون

 مک راتفر یتسیاش ابو ٭ مشوبب اررون دعا هدرک نوریب ارییرات لاعا

 یسع هکلب * دسحو عازنو روجنو قسفو اهرکسو اهمزب رد هن هزور رد هکنانچ ٤

ARهچ دینیبن كرادن ینایسج تاوهش یاربو دیشوپب اردنوادخ  

(17*) 



 مچ تم تم بم
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 سسس

 مدراھچ باب

 ۵ سس لو سا فیض کک اما دزوخ دیاب ارزیچ هه هک دراد قابا کی

 ادخ | دز دکن مح ننروخرب تنروخ انو دراشن ریتح ارتنروخ ان تنروخ سپ
 دوش ۍاټا درن وا یکیم رکح رکید یسک هدنبرب هک یتسیکوت *تسا هتفریذپ اروا

 تباث اروا هک تسا رداق ادخ اریز دش دهاوخ راوتسا نکیل دوشیم طفاش ای تباث

 سپ دراشیمربارب ارزور ره یرکیدو دادیم رتهب یرکید زا ارزورکی یکی + دیامن

 دنوادخ رطاخم دنادیم زیزع ارزور کتا ×« دوشب نفیتم رب نهذرد سکره

 هک رهو درادیف ها ادیب یارب مه درادیف زیزع ارزور کناو درادیم شزیزع
 دنوادخ یارب دروغ هکناو نیکی کشد زادت دیر دروخم دنوادخ ,یأرب درون

 سس دنکین تسیز دوخم امزا یدحا ریز +دیوکیم رکش ارادخو دروغ

 یارب مری رکاو مکیم 2 جو دنوادخ یارب مک ت تسیز رکا اریز × دریمی دوخت
 نیه یارب ارز + مدنوادخ ناز زا مریم هاوخ میشاب ننز هاوخ سپ مريمیم دنوادخ

 رداربرب ارچ ون نکل × دنک تنطاس ناکدرمو ناکدنزرب ان تشک تنزو درم هو

 دنسم شپ هه هکورناز یرامشبم رټح اردوخ ردارب ارچ زین وت ای کیم کح دوخ
 هک مق مدوخ تای دیزکیم دنوادخ تسیونکم اربز * دش ميماوخ رضاح جسم

 یکیره سپ +دوف دهاوخ رارقا ادنی یابزرهو دش دهاوخ رخ نم دزن قوناز ره
 کج هکلب مکن کح رکیدکیرب نیربانب +داد دهارخ ادم اردوخ باسح ام ز ۱

 ردو مادم «.دهتن دوخ ردارب هار رد یشزغل ای مداصم یکنس ینک هکنیاب دیک

 32 لک سا دوس قادر رب يه نسب زاید یش دنوآددخ :ینیع

 هدرزا زا كارخ تردارب هاکره اربز *تسا سجن وا یارب درادنپ سجن انا زا هکینکتا
 و ۱ هارد جم هک ارینک زاسم كاله دوخ كارو « کیف راتفر تب رکید دوش

 برشو لکا ادخ ترکلم ریز رک دب ازاش ییوکتت هک دیراذکم سپ و درب ر

 روما نیا رد کره ۱ رز < سدقلا حور رد یورو یا تلادع اس

 ءاشنم هک اریروما ن نین » تسا مدرم لوبقمو ادخ هدیدنسپ دک ارم تمدخ
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 برد و ا 5 عرب و و ٍزیچ هه هتبلا

 نمای شزفل اي هاذیا ثعاب هڪ ندرکن یراکو ندیشونن بارشو ندروخن
 !دخ- روضح رد تدوخ یارب سپ یرا > ۷ ناعا وت : اب + تسا وکین دشاب تردارب |

 نکل SS ارت ۱

 تسیت نامل زا هچ رهو درون نایاب ایز دوشیس مزام:دروخم رکادرادن كش <

 × تسا هاک

 نیو تر ست ی

 مدزناپ باب

 بلاط اردوخ یشوخو موشب لمح ارناناوتان یاهفعض متسه اناوت هک امو
 ب تسا وکب ادب یارب ہک رد دزاس شوخ ازدوخ یاس امزا کی ره 1

 یاهتمالم تس ۱ "بوتکم هکناتچ هکلب دوبین بلاط اردوخ یئوخ زین جسم ارب

 بوتکم لبق زا هکینامزیچ ةه اریز +دیدرک یراط نمرب وت کاک تام
 یادی ن + شاب راودیما باتک یلسنو ربصب ات لاف هتشون ام میلعت یارب نش

 + دیشاب یارکی رکیدکی اب یسبع عیسم قفاوم ات دانک اطع ضیف ارامش وص

 سپ ٭ دیئان دیجن ارس یسبع ام دنوادخ ردپو ادخ تش نابزکیو لدکی ات

 موکیماریز *ادخ لالج یارب تفریذپ ارام زبن حسم هکنانچ دیریذپب اررکیدکب ,
 + دنادرک تبا اردادجا یاهدعو ات ادخ یتسار ةهجم دیدرک هنتخ مداخ جسم یسیع

 ةهجتلازا هک تسا بوتکم هکنانچ وا تمحر ببسب دنیامن دیت ارادخ اهتما و <

 دیوکیم زېتو + دناوخ ماوخ چ وت مانبو رک مهاوخ رارقا اهتما نابنرد ارت ۱

 دیوک دم اردنوادخ اهتما عیج یا اضیاو + دیوش نامداش وا موق اب اهتما یا

 دهاوخ یی ةشبر هک دیوکیم زین ءایعشاو + دیتا حدما روا اموق ئاق یاو

 + دوب دهاوخ یورب ًاهتما دیما دوش توعبم اهتما ا یاب کا و دوب

 حور توقب ات دزاس رپ نایا رد ینمالسو یشوخ لاکزا اراش دیما يادخ نالا

 اش ةرابرد زبن دوخ نم ناردارب یا نکل × دیدرک هدوزفا دیما رد سدتلا

 ندو تصصنرب ردافو تفرعم لاکز ا ربو ولم قوکبن زا دوخ هک منادیم نا

 یزج امشب زن دوخ نم كیزرو تراسج رایسب ناردارب یا نکیل + دیتسه رکیدکب ۱

۰ 

 ی یو

 0 نر ص ےہ
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 مداخ ات + تسا لیشخم نچ ادخ هکیضیف ن نا 4ا2 ئر وا هاب ناخ اتش

 ما ةيده ان مروآ اجم ارادخ لیجنا تنايکو اما یارب موش جس سع 3
  ۷غ ا یاطزراک رد نیک چ چ × سدقلا حورب دش سدقم دتفا

  ۸دروآ لعب نم ةطساوب ج هکیرومآ نآ رد زج موکب ین هک مکین تأرج اریز

  1۹ادخ حور ترقبو )ر تابا توق + لعفو لوق رد اهتما تعاطا یارب

 صیرح اما ٭ مدومن لییکت ارجسم تراشب نوکیا ه ات هدز رود ملشروا زا هکیدحم

 داینبرب ادابم دوب ا | هکیئاج رد هن م ھدب نانچ تراشب ؛ هک مدوب

  ۱مامن انب یریغ ×  Eyدید دنهاوخ دنتفاین

  ۳مدش عونم اش دزن ۹1 زا اهراب نیربانب + دیمهف دنهاوخ دندینشن هکیناسکو ×

 ٣٣ هک تسا رایسب یاهلاسو تسین یئاج رکید كلام نيارد ارم نا نوچ نکل
  ۶ازیاو دما مهاوخ اش دزنب مک وفس اینا هب ہاکره + مادوب اش دزن ندمآ ق ةاتشم

 دعب دیئان تعیاشم یوساب ارم اشو مک تاقالم روبعرد اراش هک متسه راودیما

  ۲۶ارنیسدقم ات تسه میلشروا مزاع ن نالا نکا ¥ موش ریس یدنا اش تاقالمزا هکناز زا

  ۲۷نیسلفم یارب یتاکز هک دندید تیس هیټاخاو هینوداکم لها هک اریز + مک تمدخ

  ۷دنتسه ناشیا نویدم هکیتسردبو دنداد اضر نیدب ٭دنشسرفب ملشروا نبسدنم

 تین شج رچ هک دش مزال ال د د کل درب ناشیا تایناحور زا اهتما نوچ هکاریز

  ۸مخ ناشیا درت انورغ رب باو مهد ماجا ارنب ؛ا نوچ سپ × دننکب | ارناشیا تمدخ زین

  ۳تکرب لاکرد ما اش دزتب هکیتقو غادیمو دلا ماوخ ایابنا هب اغ هارزا مک

 .+ دنوادخ رطاخ هک مراد ساغلا اشزا ناردارب یا نکل دما مهاوخ جسم ليجنا

 دهجو دج اهاعدرد ادخ دزن نم یارب (سدنلا) حور تبعتو جسم یبیع ام

  ۷نیسدقم لوبقم ملشروا رد یی ت یدو موش راکتسر هیدوپب نانامرفان زا ات × دیک

  ۳مای تحارتس 9 ابو ميز اش زن یشوخ اب اد هدارا یمسحرب × دنفآ *

  ۳نیما داب اش ةه اب یتمالس یادخ و +

 مدزناش باب

 اروا ان + مراپسیم امشب تسا ایرقتکرد یاسیلک ةيداخ هک اریییف ام رهاوخ و ِ

 اروا دشاب جاع امشب هکیژیچره ردو دیربذپپ نیمدقم ةتسباش روطب دنوادخرد
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 دیناسرب مالس *دونیم تنوأعم زین ارم دوخو اریرایسب وا کاریز دیک تن ۳

 یاهندرکنم ناج ءار رد هک ٭ یبیع سرد نم ناراکه البکاو الکسرب هب 4
 + اتما یاهاسیلک م هکلب مسه ناشیا نونم یاهنتب نم هنو دنداهن اردوخ

oچ یارب هک اونم نم تیتو تان اش هناخرد هک ار اشک  Es 

 + دیئوک مالس دیدک رایسب تجز اش یارب هکاربمو * دیناسر مالس ٦

 هک دیا مالس دندوبیم ریسا نم اب هک ارم ناشیوخ سایویو سوکیوردتاو ۷

 کا کک E نم زا لبقو دنتسه نالوسر نایمرد روهشم ۸
 جسم راکر رد ام اب هک سابرواو ب دیناسر مالس تسا نرم بیح دنوادخ رد ٩

 | سم رد عرش هک دیتا مالس ارم ا ا | و تسقیفر ۰

 ارنوب ؛دوریه نم شیوخو +دیناسرب ۳ او را | ةناخ لهاو ا مالس ٩
 دو دیناسر الخ دم ترا رد EF هناخ لازا اریناناو دیهد مالس

 سیمزپو دیوک مالس دنانینک تجز دنوادخ رد هک اراسوفیرطو ادینیرط ۱

 ةدیزکرب سفورو *دبهد مالس دیشک رایسب تمجز دنوادخ رد هک ارهبوبحم ؟

 سامرهو نوکیفو ارسطرکتسآ × دتوکب مالس ارمو وا ردامو دنوادخ رد

 هیلوجو ارکلولیف × دیا مالس دنناشیا اب هکینارداربو سیبزهو سابورطپو ٥

 ٭ دیناسرب مالس دنناشیا اب هکیناسدقم ةهو ساپلواو شرهاوخو سابرینو

 مالس اراش جسم یاهاسیلک عیجو دیافن مالس ee ةسوبب اررکيدڪيو ۳1

 ییراقت ءاشنم هک اریناسک نا کیم اعدسا اشزا ی ناردارب یا نکل +دنتسرتیم ۷

 ناثیازاو دیک هظحالم دنشابیم دیاهتفای اع کک نآ فلاخم یاهشزغلو

 E تمدخ ارسم یبیع ام دنوادخ صاخشا نیج هکاریز +دیئان بانجا ۸

  دنبیرفیم ارنالد هداس یاهلد نیریش نانو وکین ظافلا هبو اردوخ کش هکلب

 رورسم اش ٌةراب رد سپ تسا هتفای ترهش مدرم عیج رد اش تعاطا هکاریز ٩
 × دیشاب لد هداس یدب ردو اناد و هڪ مراد نیا وور ا مدش

 دنوادخ ضيف هدئاس دهاوخ اش اب ارناطیش یدوزب یتمالس یادخ و ۰

 سرطاپسوسو نوسایو اقولو نم راکه سژاتومیت +داب اش اب جسم یبیع ام 0
 دنر درد اش هل اهر باک سوت رک نک  دنتسرفیم مالس اراش دننم ناشیوخ هک ۲

1 

۳۳ 

> 

۵ 
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EEE E ۳کا نی اب دنتسرفیم  

 یتباطم چسم یسبع هظعوم و نم تراشب بسحرب دزاس راوتسا ارامش هک تسا رداف

 "دیتا تولکم لاخرد کل یدو ینفم لزا یاهنامز زا هکیرس را فثک ۰0
 نايا تعاطا ةهجم اهیتما عیمجم یدیرس یادخ و هدومرف پتسچترب ءاینا ےک نیل

 داب لالج دابا دیاات جسم یسیع ةلپسوب اردیحو مکح یادخ +دیدرک اراکشا ۹

 نیما



am ۰ 

 ناز لس ا

 لّوا باب

 یاسیلکب *ردارب سیناتسوسو جسم یسیع دش تناوخ لوسر ادخ ءداراهب سلوپ
 دناهش تناوخ سدقن یارب هک ی سبع حسمرد نیسدقم زا تسا ستنرقرد هک ادخ

 ام (دنوآدخ) هک دن اونم ار یسبع ام دنوادخ مات اج رهرد هکیاسک هه اب

 ضف نآ یارب اش هرابرد مکیم رکش هتسوپ اردوخ یادخ ې دآب اشرب دنوادخ

 دنمشود یورد زیچ ره زا اش اریز +*تسا نش اطع شب یمیع جسمرد هک اد

 ٭ دیدرک راوتسا [شرد 2 تداهش گنانچ # تفرعم ره ردو مالک هرد دیانش

 جم یسع ام دنوآدخ ةنشاکم رظتمو دیتسب سصقان شخ چهرد هک دجع

 جم یسیع دوخ رسپ تکارشب ارامش هکیئادخ تسا نیما ٭ دیشاب تمالمیب جس
 دنوادخ مانب مراد اعدتسا غرا ناردارب یا نکل .تسا نناوخ ام دنوادخ

 رکف كيرد هکلب دشابن اش نابمرد یو دیرکن س كب هه هک س یسع اب
 اش ؛رابرد یئولخ ةناخ لهازآ نم ناردارب یا هکاریز ٭دیوش لماک یار كيو

 اشزآ یکی ره هکنبا ضرغ *تسا ناق ادنپ اش نایمرد اهعازت هک دیر ن ربخ ۲
 ص ۱: نم ِ

 ۷ 3 + جزا نمو انکزا نمو نیا زآ نمو ممه سلوپ زا نم هک دیوکیم ۳

 ارادخ + دیتفاب دیجت سلوپ مانب ای دیدرک بولصم اش هاررد سلوپ ای دش ممقنم ٤
 یک ادابم هک ٭ سوباقو ۳ زا زج مدادن دېت اراش زا یکی چیه هک مکیم رکش ٥

 دای رگیدو مداد دیمت زین ارناقیسا نادناخو ٭مداد دیمت دوخ مانب هک دیوک 1
 ا هک مد دیت اتن داتسرف ارم جسم هکاریز شاب ءداد ج کک ناک ۷



 ۲ نایتنرقب لوسر سلوپ لوا هلاسر ۳۹1

 بیلص رکذ اریز دوش لطاب جیم بیلص ادابم مالک تنکحم هن ه ماسر تراشب ۱۸

 8 ٭ .-ہسادخ توق میتسه نایجان هک ام دزن نکل تسا تقام ناکلاه یارب ٩

 « مکح تسا ایک + مادرک دوبان ارناہھف قو مزاس لطاب اراکح تکح تسیونکم ۲.
 ۱ 0 0 ا ا اجا تکحافخ رکم هاد نيا تحابم اک ہت اک اھ

 ادخ دیسرن ادخ تفرعب دوخ تکح زا ناهج ادخ تکح بسحرب نوچ هکاریز ۲

 دوې هکنوج + دشخم تاجن ارناادنایا هظعوم تلاهج ةلیسوب هک داد اضر نیدب ۳

 مکیم ظعو بولصم جس ام نکل × دنتسھ تکح بلاط ناینانوبو دنهاوتم یا ۲۳
 دوعب هاوخ ارناکدش توعد نکل + تسا تلاهج اراهتماو شزغل اردوی هک ٣
 ناسنازا ادخ تلاهج هکاریز + تسا ادخ تکحو ادخ توق جسم نانوب هاوخو ۰

 اردوخ توعد ناردارب یا اربز »رناناوت مدرمزا ادخ یناوتانو تسا کک ۷

 یرایسبو ی اناوت ی راست و دنس مکح مسج بسم یرایسز هک داخ 2

 ۳۳ ا افسر ایا ات دیکر ارناهج لاهج ادخ هکلب چ فی ۳۷

 د یا امار اند ناییسخو *دزاب اوسر ارتایاناوت ات دیکرب ارااع ۸

 نکل *دکن زخن وا روضحرد یرشب چم ات » دنادرک لطاب اراهیتسه ات اراهییتسین ب
 تلادعو تسا نش تکح ایش یارب ادخ بناجزا هک جسم یسیعرد دیتسه اش وازا

 + دیاغرن دنوادخرد دنکرخغ هکره تسبونکم هکنانچ ان ٭ ادفو تیسودقو ۳#

 نوج مدماین تکح ای مالک تلیضف اب مدما اغ دزنب نوچ ناردارب یا نمو
 هتسناد اش نایمرد یزیچ هک مدزکن تیزع اریز * مدوفیم مالعا ادخ رسب ارامش

 اش دزن رایسب شزرلو سرتو فعضرد نمو + بولصم ارواو چ ی زج شاب

 ۷ توقو حور ناهربب کلب دوبن تکح نان نم ظعوو مالکو ۲ مدش

 دزن مکیم نایب کج کل اد تّوقرد هکلب دشابن ناسنا تکحرد اے ناما ات

  دندرکیم لیاز هک نیا یار زا هنو تسین لاع نیاز هکینکح ابا نیلماک

 اهرهدزا شپپ پ ادخ هک ایم تکح ن نآ ینعی مکیم نایب یرسرد ارادخ تکح هکلب ۷

 اریز تشنادن ارنا اع ن نیا یاسور زا یدحا هک * دومرف ردقم ام لالج یارب

 سل و مم پب تک ص



 م

 ۵ )ر . < ےل ۵

 ۳1۷ ۲ نایتنرقب لوسر سلوپ لوا لاسر

 تسونکم هکنانچ هکلب *دندرکیف بولصم ارلالج دنوادخ بوک

 ادخ هجا ین ینعب درک روطخ ینسنارطبو دیدن شوکو دیدن یشج هکر ڈاهزیچ

 E + تسا هدرک ایم دوخ ناراد تسود یارب

 اریز + دکیم صفت زین ارادخ یاهقع یتح زیچ هه حور هکاریز تسا هدون
 نیچه دشابیم یورد هک ناسنا حور زج دنادب ارناسنا روما هک نامدرم زا تسیک

 ارناهج حور ام نکیل *ادخ حور زج تسا هتسنادن سکجه ارادخ روما زین

 هک بمنادب تسا هدوبرف اطع اپ ادخ هچتآ ات ت تسادخ زا هکر واجب ۱

 نیلا حور هجا هکلب ن هاسنا تکح زا ول هتشومآ م ساب او وی

 تورا نوا یاسفت ناتشا اما + ما حج اناحور اب اراهناحورو من

 حور زا ها کح اریز دیم ف دن اوتي اراهناو تسا تلاهج وا در هکاریز دریذپن

 × تسین رکح وارد ارینکو دنکیم کح زیچ ههرد یناحور صخت نکل ۴ دوشیم

 ارسم رکف ام نکل دهد ملعت اروا ات دشاب هتسناد اردنوادخ رکف هک تسیک اریز

 ٭ مراد

 ا
 نانامج نوج هکلب نایناحور نوچ موک نخ امثب متسناوتن ناردارب یا نمو

 زونه هکاریز تشوکب هن مداد كاروخ ریشب اراشو ٭ جرد لافطا نوجو
 دیتسه یایمج لاحم ات کا هکآ ریز ایر تیپ لاحما هکلب شادن نا تنها

 ناسنا قیرطبو دیتسین ینایسج ابا تسا اهیئادجو عارنو دسح اش نایمرد نوچ
 با تسه سیازا نم یرکیدو سلوپ زا نم دیوک یکی نوچ اریز +دیئافین راتفر
 ناشبا هطساوب کینامداخ ۳ اراک و + دیتسین ناسنا

 r aE منش اک نم + داد سکرهب دنوادخ ,E دیدروآ ناما

 یادخ هکلب ننهد بآ هنو تسیزیچ هنراک کهن اذهل +× دیسی رم ادد نکل

 بسح اردوخ ترجا كب ره نکل دنتسه كلي هتک باریسو هنراکو × تتنابور

 ادخ تعارز امشو میتسه ناراکه ادخ اب اریز +*تفاب دنهاوخ دوخ تّشم

 داب اناد راعم نوج دش اطع نب هکادخ ضيف بسم × دیتسه ادخ ترامعو

 ترا هنوکچ هک دشاب ربخ اب سک ره نکل دزاسیم تراع نارب یرکیدو مداهن



  Aنایتنرقب لوسر سلوپ لوا لاسر <

  11ینعی تسا تش هداهن کیا دام دناوتین سکچه کد کاج ارت نک

 بوچ اب رهاوج ای ضن ای الطرا یترامع داینب نارب یمکرکآ نکل وک ل
  ۳دهاوخ رهاظ ار زا زورنا هکاریژ دش * دهاوخ راکش سک ره راک ٭ دک انب ہاکای ءاکاب

 دومزآ دهاوخ ارنکره لع ن دوخ و ی ایش رر ھا اکی

 اچ تفای دهاوخ رجا دناب دشاب هدراذک ن اک کک ےک 6

 اچ اد تاغ دوخ دم دی دلو ایز نمی 4 9

T4 ۷۳ دزاس كاله اروا ادخ دک بارخ  

 اردوخ اشزا یک رکآ دمدن بیرف اردوخ ینک راهتز + دیتسه نا اشو تسا ۸

 کج  ادا عیب اب اوا یک نوساز ۱۹

 رغ ناسا رد یکی ی سلب کد اراک ر را ادا ظ

 اش ا هه ۱ E ها هر توم ۳" ها رخ

ETAچ دشابیم ادخ زا چو جزا  

 س ےب

a باب 

 ءالکورد رکیدو |  دراشب ادخ رارسا یالکوو حبس مادخ نوچ ارام سکره

 ای اش زا هک تسیزیچ رتک نم هجي اما + دشاب نیما یکی ره هک دوشم سر زاب

 جیب یھ درخرج کا :ز + کیف عح زین E هکلب موش هدرک مکح رشب موبزآ
 ةا شم ثب اذه + ت تسا دنوادخ نم ننک کح هکلب موشین هدرمش لداع نیازآ 0

 یاهو درک دم وخ نشور ارتلظ یابانخ هک دياي دود 0

 اما + دوب دهاوخ ادخ زا حدم ارک ره هاکنا و دهارخ ررهظب اراهل 1

 ام ةراب رد ات اش رطاخم مداد تبسن سلباوب دو لثم روطب اراهزیچ نیا ی

 دکنربکت اشزا یکی چه اتو دیکن زوابت تسا بوتکم هجناز :۳ هک تنوش ا

 یفاین هک یراد زیچ هجو داد یرترب ارت هک ت سبک اربز ٭ یرکیدرب یکی یارب ۷

pn 2 +4 سس 



 Tit ۵ نایتنرقب لوسر سلوپ لّوا لاسر

 دیاهننک دنمشودو نشریس لاحلا + یتفاین ایوک هک ییکیمرخن ارچ فای نوچ سپ ۸

 تنطلس اش اب زین ام ات دیدرکیم تنطلس هکشاکو دنکرم تنطاس ام نودو

 هکیانآ لس تشاد هضرع همهرخآ ارثالوس ر ام ادخ هک مربیم ناکاریز + مدرکیم ٩

 معاد هاکاش امن ارمدرمو ناکتشرفو ناهج هکاریز تسا نش ناشیارب توم یاوتف
 اق انارت : امش نکل فیعض ام دیتسه اناد جرد ایش نکل متسه لهاج جسم رطاخ ام ۳

 + متسه هراواو تییوکو نابرعو هتشتو هنیزکتعاس نهب ات *لیلذ ام اما زیزع ۱
 هیدرک مولظمو میلطبم تکرب جن اتشدو مينکيم قشم هدرکر اک دوخ یاتسدبو ۲

 تالضفو اید تاروذاق لشو منکيم تصصن دننزیم ایرب ارتفا نوچ × میکیم ربص زن

 نادنزرف نوچ هکلب مزاس تنمرش راش ات مسیونیف ارنیاو ې لا ان ماش زیچ هه 13

 نکل دیشاب هتشاد سرد داتسا نارازه دنچره اریز + نکیم هبت دوخ بوبحم ٥

 سپ + مدون دیلوت لیجنا هب یسیع جرد ارایش نم هکاریز دیرادن رایسب ناردپ 1
 مداتسرف اش دزن ارسّواتومین نیه یارب *دیئان ادتقا نی هک مکیم ساملا اشزا ۷

 اش دای چر د ارم یاههار ات دنوادخرد نیماو نم بوبع دنزرف مهیا هک

 CE یضعب اما + مدیم ملعت اسیلکره ردو اج رهرد کنانچ دروایب ۸

 دهاونم دنوادخ رکا 7 ماوخ اش درن یدوزب کل بای ایش دزن نم کش ٩

 تسین نایزب eS چ ارداق اشیا توق هکلب ارناربکنم نخ هن تسسناد ماوخو ۲

 ینا اب مایب اش دزن پوچ اب ایا دیراد شهاوخ هچ ی 1

Eجردو لس  

 م باب

 نایمرد هکیانز ناتچو سا تک اب انز ایت نایترک هک دوشیم هنینش هثیقحا یف ۱

 مام هکلب دینکبيم رخن اشو چ دشاب هتشاد اردوخ ردپ نز یصخت هک تسین م اهتما ۲

 هکاریز * دوش نور اش نایم زا درک ارامعنیا هکیبکنا ان دیاب هکنانچ دیرادن ھ ۲

 قحرد مدرک حرضاح نوج نالا ۽ مرضاح و ا میاغ مجرد دره له

 يا تر اب * تسا هدرک نیتچ ارنیا کیک 4

 هدربس ناطیشب صخش نینچ هک + دیوش عج جسم یببع ام دنوادخ توق اب نیم 6

 وکین اش رخن ٭ دباب تاج یبیع دنوادخ زوررد حور ات سج تکاله ةهجم دوش 1



 ےس

 مح ب سه

 ےک ےس
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 ص

 1 نایتنرقب لوسر سلوپ لّوا لاسر 1۷

ERایرج یدو ھا رریخ مات هیامریخ كدنا هک دیتسین  

 کاریز دیتسه هیابریمخ هکنانچ دیشاب هزات ریطف ات دیزاس كاپ هنیک ةيابريجخ زا

 هک یامریبخب هن مراد هاکن اردیع سپ ٭ تسا نش عذ ام ہاررد جسم ام عصف

 ا اک × یتسارو ید اک طش کک ارش یدب هام ریمخم هنو ٩

 ناراکعمط اي ناجا نایناز NETS E نایناز اب هک متشون

 نکل +دیوش نوربب اید زا دیابیم تروص نیارد oT ايو

 ا تب اب عامط اب یناز دوشیم تیمان رداربب CE کم یونم اب نالا

EEدیروخم مه اذغ هکلب دیکم ترشاعم صخش نینچ اب دخاب رکمتس ایر  + 

 یرواد لخاد له مش ایا مک یرو اد دناج کک تسا راک هچ ارم ایز

 US ۱۳ ی E انآ نکل + دییکیف

 x دننارب دوخ

 ت بناب

 شی درب هعفارم هک دراد تاّرج دشاب عدم یرکیدرب نوج اشزا یک ایا
 او درک دنهاوخ یرواد ارایند تا هک دینادیفن ۳ تا دزن هن نالاظ

 ارناکتشرف هک دینادیف ایا + دیتسین رتمک تامدتم لباق ایا دبای کح اشزا اید

 راکزور تامدقمرد نوچ سب +راکزور روما هب دسر هچ ات درک مهاوخ یرواد

 لاعننا ةهجب + دیناشنیم دن وشیم هدرمش ریثح الکرد هک رانا ایا راد هعفارم

 کح دوخ ناردارب نابمرد دناوتب هک تسین اناد رفکی اش نایمرد يا موکیم اش
 اراش نا هکلب + نانایآیب دزن م ناو دوری همکاح ردارب اب ردارب هکلب + دک

 ارجو دیوشیف مولظمرتشیب ارج هدیراد هعفارم رکیدکی اب هک تسبروصت لکل اب

 نارداربب زین ارنیاو دیزاسیم نوبفمو دینکیم ملظ امش هکلب * دیوشیف نوبغمرتشی
 اریز دیروخ بیرف هدنوشین ادخ تیکلم ی هک دینادیمن ابا × دوخ

 ناراسکیمو نارکعمطو نادزدو + طاّولو نامعنو ناینازو ناتسرب تبو نافساف

 نینچ اشزا یضعبو +دش دنهارخ ادخ ترکلم سس تو واااو

 دنوادخ یسیع مانب دیادش هدرک لداعو نیدرک سدتمو هتفای لسغ نکل دیدوبیم

 «تسین دینمزیچ ره نکل تسا زیاج نم یارب زیچ هه بام یادخ حوربو



  NEEی یک سی ۳
 كاروخ × دباب طلست نمرب یزیچ هک مراذکیف نکیل تساور نم یارب زیچ هه ۴

 از سا اندرا یاب یک کا اروخ یارب کشو تسا کش یارب

 ادخو + ممج یارب دنوادخ و تسا دنوادخ یارب هکلب ت تسین انز یارب مسج 1

 هک دینادیف ایا ٭ دینازیخرب دهاوخ دوخ ثّوثب زی ار ارامو میان رز تارا ناف اهل

 هضحاف یاضعا هتشادرب | ار جسم یاضعا ۳1 نسب تلسا 3 یاضعا اش یاهندب

 اریز دشاب نکی یو اب ددنوپپ هشحاف اب هکره هک دیادین ابا + اشاح «مادرک 7

 د تمس ۱ حورکپ ددنویپ یوم + دوب دنهاوخ نکی ود ره دیوکیم ۷

 هاک دوخ ندبرب یناز تسندبزا نوری دک دنکیم یبدا کیهاکره دیزيرکی انززا 1۸

 هک ت 2 ناور اک ر چ ی aE a ندب EAE + دزرویم 1

Iارادخ سپ دیدش نیرخ یتینب هکاریز +دیتسیت دوخ نازاو دیاهتفای از  

 ٭ دیئان دیجت دوخ ندبب
 ہہ

 ذه باب

Nنکل ٭دکن سل ارز  

 رهوشو +درادب س نزره و درادب اردوخ ةجوز درم ره انز ببسب

 هکلب تسین راخم دوخ ندبرب نز *اررهوش نح نز نینچهو دیاف ادا ارنز قح
 ینادج رکیدکی زا + شنز هکلب دراد دوخ ندب رابتخازین درم نینجمهو شرهوش

 ماب زاب و دیشاب غراف تدابعو هزور یارب ات نیفرط یاضرب یتدم رکم دینیزکم

 موکیب ارنیا نکل * دزادنا هبرجترد اش یزبهرپان ببسب ارامش ناطیش ادابم دیدنوپپ

 نک ه دنشاب مدوخ لثم مدرم ةه هک مهاوخ اما کح قیرطب هن هزاجا قیرطب
 نیدرجک نکل +نانج یرکیدو نینچ یکی دراد ادخزا صاخ یتمن سکره

 دنرادن زیهرپ رکا نکل ٭ دنناب نم لثم هک تسا وکین ارناشیا هک موکیم نانزویو
 هنو کیم کح ارناحوکنم اما * تسا رتهب سوه شتازا حاکن هکاریز دنکب حاکن ۰
 اب دنا درج دوش ادج رکاو + دوشن ادج دوخ رهوشزا نز هک دنوادخ هکلب نم ۱۱

 موکیم نم ارنارکیدو × دزاسن ادج اردوخ نز زین درمو دنک ص دوخرهوش اب ۲
 اب هک دشاب ضار نزتاو دشاب هتشاد نایایب ینز ناردارب زا یسک ر کا هکدنوادخ هن

 هک دشاب یضار واو دای هتشاد نا یب رهوش هکینزو + دزاسن ادج اروا دناب یو

 عج بم - یو

 و 7= هک ےل

 یه

 ےک ۴



  IVTنایترفب لوسر سلوپ لوا ٌةلاسر ۷

 دوشیم سدنم دوخ نززا ناب یب رهوش کاریز ٭ دوشن !دج دوخرهوشزا دناب یواب 8
 لاا یک دندوبیم كاپان اش دالوا هنرکآ و ددرکیم سدنم رداربزا ناما یب نزو

 نیاردرهاوخ ای ردارب ارز دوشب هک شراذکب دباغ یئادج نايا یب رکا اما +دنسدقم 0
 هک نز یا یناد هچ وت هکاریز هک تسا هناوخ یتمالسی ارام ادخو فشن اهیقف تروم ۱1

 رک × داد ییاوخ تاج اردوخ نز هک دریا یاد هچ اب داد یهاوخ تاجنارترهوش ۷

 ارسکره ادخ هک تلاح ناممو هدومرف تمسق سکرهب دنوادخ هک روط ر هکنیا

 یک رکا »کیم رما اهاسیک ةهرد نینههو دکب راتفر روطنیدب دشاب تناوخ ۸

 نوتخ دوش تناوخ یوتخ انرد یسکرکاو ددزکن نوتخ ان دوش تناوخ ینوتخرد
 چ ادخ یاهرما ع نتشاد هاکن هکلب چیه ینوتخم انو تسین یزیچ هنتخ »دون 1%

 توت یالغرد رکا چ دناج ناهر رد دشاب نش ںیارخا کیلا رهرد نکره ۲ 1

 ریز ٭ نکل اعتسارت لوا ار زا یوش ازآ یناوتیم مرکا هکاب دهان یاب ۲

 دو ازا یصخش نیچهو تسا دنوادخ دازا دشاب نش تناوخ دنوادخرد هکیمالغ
 یا *دیوشن ناسنا ممالغ دیدش میرخ یتمیتب *تسا جسم مالغ دش هناوخ 4

oهوابرد اما دنا ادخ دزن نارد دشاب نش تناوخ هکیللاح رهرد سکره ناردارب  

 یار نیا e تمر دټ 2 نوچ ون ۰ 1 یکح اهنکاب

 E یتسه ادج ۷ کوچ ۳0 یدش هنس 2 × دناہ ۷
e TAا ۳ و  

 ۱ De تسا كنت تقو کی ار - ۳۹
 نارادبرخ و نالاعشوخ ان لن نالاڪوخو ران ارگ نوچ نانایرکو × دنش اب ۳

 ا هک مراد نیا شهاوخ ا + تسا رذکرد ناهیجنما تروص هکاریز دنشاین ۳

 یدنماضر هنوکچ هک هر دن اتم دنوادخ رومارد درج صخش ءدیشاب هشیدنا یی

 اردوخ نز هنوکچ هک دشیدنایم ایند رومارد نز بحاصو +دیوجم اردنوادخ ۴

 رومارد نکاب اریز تسا یتوانتزین کابو هحوکنم نز نایمرد *دراسب شوخ 6



 ۳۳ لرى لاق
 50 هحوکنم اما.دشاب ق حوررد مو نترد مه ات دشیدنایم دنوادخ

 کا هن موکیم اش عن یارب ارنیا اما *دزاس شوخ ردوخ ا دشیدنایم 9

 وو × شیوشت ی دنوادخ تسزالمو یکتسیاشب رظن هکلب مب اشرب یاد ۲

 تسا راجانو دیسر خولب دعم رکا دنکیم تی

 هک ساکن هکر اذکپ تسین یاک دنکب دهاوخ هچنا ندش نبنچ زا ۷
 لدرد و 0 E :دارارد هکلب درادن جایتحا تسا رادیاپ دوخ لدرد

 حاکنب کیبک مه سپ +دنکیم وکین دراد هاکن اردوخ کاب هک تسا مزاج دوخ ۸

 هکیادام نز ین« دوکین دهدن مساکنپ هکیسکر 4 لک کیا دهد ۳۹

 جک هام یک دیدزک دازا درم شرهرش a u تمسا هاا مااا نر

 شرهوش

 دناب نینچ رکا تسار تلاش وخ نم یار بسم 2 ابا × طقف دنوادخ رد نکیل: دوش هم

 1 مراد ارادخ مور کپ م ناک زین ن٬و

 خشه باب

 کل تسا ربکت ثعاب لع «مراد لع و یاهییابرق هرابرد-اما ١

Jکر داد چه زوم دادب ییچ در ن وکلا دب دنکيم انب تاع  

 س ٭ دغا فو رعم وا .دزن دبا تی ارادت یک کا 6 دج تسناد گا

 هگنیأ و تسین یزیچ ناهجرد تب هک مآ ديم او یاهینابرق ندروخ ٌرابرد

 هچ دنوشیم تناوخ نایادخم هک دننسه دنچره اریز + تسین کی زج رکید قادخ هم

 کلا شا راک نادنوادخ و رایسب نایادخ کا نیمز رد هجو یا 1

 دنرادخ كاي ر متسهوا یارب امو تسوازآ زیچ هه کک او

 یتفرعم ني اار هه لو وو منو ا زازیچ هه هک جسم یسیع ینمی ۷

 دنرو تب ابرق نوچ ارتآ یخ تیز کا دات لاح ات یتضعب اریز تسین

 دزاسیف ادخح لوبقم ارام كاروخ امل دوشم سجن تسنیعض نوچ ناشیا ریضو ۸
 رایتخا ادام دینک طایتحا ۳4 رت ذب ندروخ انب هنو مرتب ندروخم هن هک اریز ۹

 هک دن یتسه لع بحاص هد و SSSA اري × ددرک هافعض شزفل ثعاب امش ۳

 ea یاوینابرق ند ار رخ ےس کیت ا ار تخت نکعیرد

(18) 



 ٩ نایلنرقب لوسر سلوپ لوا هلاسر ۷

 نادج و د دش دهاوخ كاله درم وا یارب جسم 4 TREE AE عز زاو 1

 ایم نم میس اناه دیشیناسر شر ها رناشفیعض ریاضو دیدیزرو an نرحب

 ۴ اون تشوک دبابات دشاب نم ردارب شزفل ثعاب كاروخركآ نيربانب *دیدوم ۳
 ر هدز شزغل اردوخ ردارب ات دروخ

 مای < مدید ارام دوا A وس ایا « سین دازآ ایا با م عسیت لوسو ابا ۱

 را ا ارایش كا مشاب رکا ارد رارکید اه + كیئسین دنو)دخ رد نم لمع

 تنکیم ناجا ارم کا تھ س هیت" × دیتسه اش دنوادش رد هانی عل اسوهفمم
۳ 

EEهک ران راتخا ایا + مرادن ندیماشاو ندروخ رایتخا  

o ORG 
 زص رو < RE × میکن راک. هک متسین راتخم جاا اب انرب و نم اپ ۳ نیکو 

 ۱۳ ا د سرخ, ناکا ۳ اب تک ا لا

 گلعیرش اب ميکيمناسناروطب نیا ابا * دشونن هکر یش زاو دنارچب هک هک تسک ۸
 ارنمزخ هکتیماکنه ارواک هک تسا بوتکم یوم هاروترد هک چر ۲ دیوکیف اربا زی

GS 0نیا امرطعاخ ضع اب دوم  

 دروخو دیا غش دیبا هب دیابیم دک خش هک تس ایزو کم اه یاب کک

 اش یارب ار اهیناسور ام نوچ egemen E نیرخ "ننک ۱

 ارد نارکید رکا + مک وردا اراش یاهیناسج ام هک تسیکرزب ما اب متشاک ۲

 ره ۳ مدرکن لاعتسا اررایتخا نب ۱ا نکب هرتشيب امن ايا دکي رش اشرب رابتخا

 هکر ه هک دينادیغ ۳ × مزادنا ییوعت ارعسم لینا ادابم موشیم لمم ارززبچ ۲

 میذمزا دک عذم تمدخ هکره و دروخم لکیهزا دشاب ,لوغشم سدتم رومارد ۲
 ,لیجنازا دیامن مالعا لیا هب هکره هک دومرف دنوادخ نینچمهو :«درادیم یبیصن ٤

 شوت دصق نیاب ایا مدرکن لامتسا | رایازا تله نم نکیل + دلی تشیعم 0
 باد ادرک لعاب ارم یک هکنازا تس | رتب ندرم ارم هک اریز دوش نببچ نم اب ات

 یاو کلب تسا هداتفا ترورض ارم نوچ تسین رخن ارم مد تراش اب هگره ار ۳1

 ےج



 Yo ۱. نایننرثب لوسر سلوپ لّوا هلاسر

 رک کا نکل مراد ترجا مک اعوط ار :!هاکره ۱ اریز ٭ مهدت 7 ۷

 روت کا ر ییا ا × دشاهذزبس نمر یلاکو كشاب ۸

 رکن لاعتسا لیجنارد اردوش راتخاو مزاس حزب ارعسم لیا عدي كاغب

 دچ مرب دوس اریرایسب ات م دنادرک هه مالغ اردوخ مدوب دازآ سک ها کا اب اریز ٩

 ات تعیرش لها لذم ارتعیرش لهاو و مرب دوس اردوهب ان تشک دوهب نوج !ردوهیو ۲

 ادخ دزن دنچره مدش نراتیرشیب نوچ ارناتعیرشیو * مرب دوس ارتعیرش لهآ 1

 ارانیض » مرب دوس ارناتعی شیپ ات تسا ی نمرد جم تعب رش هکلب متسین تعی شیب 0

 اريضعب یون رهب ات مدیدرکز زج هه ارک هه < عرب دوس ارانعض ات م دش فیعض

fا ۳ »× مدرف ک کلا رش نرارد ا کیم لی ا ةه ارراک هه ما  

 د وکم اش روطنیاب ء دریم ار ماعنا رفنکی نکل دن ودیم هه دنودیم نادیم رد کیا

 ات ات ناشیا اما هدنکیم تضایرزیچ رهرد دک شززو کرو رر چکار یا لا ۵

 ۲ هن مودیم نبنچ نم سپ ې ارین اف ریغ غ خات ام نکل دنیای ار یناف 1

 ردا ا نشر ا دانا کلب + غزب اراوه کن آ هن مزیم تشمو دراد ۷

 + موش مورح دوخ مدون و ارنارکید نوچ ادابم مرادیم یدنب

 مد باب

 دندوب ربا ريز هه ام ناردپ هکنبازا فیشاب ری اش مهاوخن ناردارب یا اریز

 ناه ههو اب می سوم ههو یو با

 عج 71-4 ی

O 

 ۍغخ» لثم دیوش تسرپتب هنو * دندوب کک مه یدب دنمشهاوخ ام ۷
 هو علف هلی راس جیپ لکا هب مون ی بوک هکنانچ ناشیازا

e 5یگعم 20 15  ANE۹ نم  

 كالع دندرک نایبازآ یضحب هکنابچ دیک همه هنو + دندیدرک كاله ٠

18( 



 ۳ ۱۰ نایتنرتب لوسر سلوپ لّوا ٌهلاسو ۳۳۷

 بوتکم ام هیبنت یاربو دش عفاو ناشی دب لس روطب همنیاو درک كاله ۱ :اشیا 11

 کاپ رخ اب تسیاق هک درپ کا ۶ تسا یس, اب لاع رخاوآ هک دیدرک 1۲

 نیما ادخ اما تفرکن ورف ۱ مش دشاب مثب بسانم هکنآ زج هبرجت چه + نشین هک ۳
 دزاسیمزین یزنم هبرجناب هکلب دیوش هدومزآ دوخ تقاط قوف اش در ذکیف هکتسا

 دب دیزیرکب یتسرپتمب زا نم نازیزع یا اذهل × دیشاب هتشاد ارتا لمحت یاراپ ان ۶

 انا هک تکرب هلاپ موڪيم هارب دیک و ک کیک دوخ ه موکیم نخ نادنهدرخ هب مک
 بکش اب کی هر ۹ بسر و دا ایا مناوخم كرب
 ناکیز زا هه هکنوچ مشابیم ن کیو نان كي ع ایت هک هام اوز ا

 كب رش اهینابرق ناک دنروخ یا دیک ظحالم ارنامج لیئارس ۱ × میام تىسق ۸

 ې تسیزیچ ثب ابرق هک ای دشابیم ی ت اب یب ی ۹

NTsرز  EEاهوید یارب دنککیم ینابرق اهنا  OEمهارت اخ یارب هت  

 اوي هلاپزا مو دنوادخ هلاپزا مه هک تسااحم × دیشب اضوید كلي رش اش ۲۱

 ار دنوادخ ۳ × درب تمسق دیناوتیم 0 نیامزا مو دنوادخ 5 ۳۲

 ےس

SERناتو دامن 2 یتسا زیاج ریچ هه × میش بیم رت ایر ابزار  

 + اریرکید عنن هکلب دیوجم اردوخ عنن سکره دنکیف انب هه نکیل تس 0

 نا 5 ایز تری ران دیر چشو دیروخبدنشورفی هناناصق رد اره

 دهاوخ تعو اش زا نانابا:ییزا نینک هاکر ره قو ازا ۳۳ 3

 کا اما رب ةه دسر چھو درو درک اش ده دیورب دانم ۸

 5 بو دادربخ هک سکنآ رطاخم دیروخم تسا تب "ینابف نیا دیرک شب

LE eزا هن مر ڪيم ريض اما اد اا  

 + دک کح نم یداز زارب یرکید ربض ارج | ۳ ا ریمض هکلب ر

 راش نکی رج ن نآ ببسب دننز ءارتف ءارتف أ نمرب ارچ مروخ رک کشب ترک و ۰

 ادخ .ژالج یارب ارهه دیک هچره هاوخ دیشونب ءاوخ دیروخم ءارخ سب 4 مکیم 1

 زین نم هکنانچ  دیهدم شزفل ارادخ یاسیلکو نایناتویو نایدوهب *دنکب ا
 تاجت ات اریراسب حفن کلب ح بلاط اردوخ عفنو مزاسیم شوخ ارهه یراک رترد

 × دنباپ



 nw 3 لى اقا

 9 دزاب باپ

 .عانیم نبسحم اراش ناردارب یا اما + رکیم چ < زین نم هکنانچ دیئامن نم ادتقا سپ

 + دانیم ظنح مدرپس اشب هکیروطب اررابخاو دیرادیم دابأرم ی رهرد هک ةهجخازآ

 ره هد چم رسو وم نزربو تل چس درم ره رس هک دین ادب اش امش ماو اما

 چو ?re رس هکینزره أما دیانیم اوسر اردوخرس 5 توب اي اعد ۵ و رس هکیدرم

 ندیخارت ای ندیرب یوم رنز رکآو ّربب زی چ دشوبین نزرکا اریز *دوش 1
 ثروص وا گنوچ دشوپب اردوخ رس دیابن اردرم هکاریز و دياب تمسا ع ۸

 ص
 .نز هحب ت وزار ارا * تسا درم لالج نز اما ت ۳ ۸

 ین زا +× درم یارب نز هکلب دشن نیرفآ ذأ نز ةهجم درمزینو × تسا درمزا ۽

 ا کردا نری ریل چ یکی ی خا اک رسم ینازع در اعم ا

 نيچ * تس درمزا نز هکنانچ | ارز + دنوادخرد تسین نززا ادج م دمو ا١

 ا 8 دیئد فاصنا دوخ لدرد +ادخ زا زیچ هه یکی خرز لتسوب ود درم ۲

 هک دزومایق اراش تعیبط دوخ ې دک اعد ادخ دزن كيشوپ ات نز هک سا ۶

 زغ اروا دراد زارد یوم نرزر کاو + دشابیمراع اروا دراد زارد یوم درم رکا 6

 SE E او  دش هداد ودب هدرپ ةرجم یوم هکاریز تسا ۱

 نیس ارایش کیم امشب ارمکتا نوچ نکي * تسین یتداع نینچ ارادت ۷
 روا ارز × دیوشیم غم هرج یرتذب یارب , کلب اکرتهج یاربزا هن امش هک اریز کیف 1۸

TEEهرد کیفی وشرب عج اسیر د . Nmدددیع هک ور  

 ات دشابزیناهتعدب اش نایمرد تسا مزال هک ةھجنازا + کیم رواب ارز یا

1 

 ۳ به كیوشیم عج یکی رد اش نوچ سپ و ٤ زا نات هک

n ۲رتشپ اردو ماش سکره ندررتخ تقو رد ریز ٭ دوش هدروخ د دنوآدخ م  

 ENE ندروخ یارب اناخ رکم 4 دوشرم تسم ۍرکیدو ی ۲

 هچ اسب هدیزاسیم هددمرش دنرادن هک اریاناو دیانیم بت ارادخ یاسیلک اي دیزادن

 راب دنوادخز 1 نم 7 ۶ مانی نیس < ماف نیس اراشا ا ابا مرکب ۲



 ۱۳ نایترتب لوسر ساوپ لوا هلاسر ۳۳۸
 ى ص ۴ € ڪس

  تفرگ ارنات دندرک ملست ارو هکیبشرد دنوآدخ یبدیع هک مدرپس زین شب هجا

 نت 0 تما نیا تیرو دیریکب ا هزاپ هدون رکشو ۶

aنف ماشز ۹ دعب زین ارهلایپ نین 3 ج کن ۽ رآ اجم نم یراکدایب ارتیا ه ذ وشب راف  

 xX یکی نم کر وراکدایب دیشونب ارتیا کره 2 رغ نوحرد تا لر لحس دو هلا نيا

 دانیم رهاظ اردنوادخ توم دیشونب اراپ نیاو دیروخم ارناث نیا هگره ایز ۲
1 

TYاردن وادخ او رو ةتسياشان روطب درک ره سپ م دی زاب هکیماکنه ۳  

 و ناتا ارد وخ یرصخع ره اما درب دهاوخ دنوادن نوخو ل مرج دشودب ۸

 دلش هنیم و در مت 5 از اب اش ولو هل اپ ۱ و درون ن ۸ ناز زرطنیدبو ۳4

 ای از ۳ ِِ ناو 5 کک درا اردوخ یاوتف ۴,

 ةي نوچ رم e یا اذهل +دوش E انرب اند لها اب ادایم موشیم ٩ 2 ۳ ۱ 8 ۱ ي 2

a E 2 ° eاد ۹ 1 کک > 0 4  
 هن رد ها نازک نک کا دا تک روم تی وسیم 3 ندروخ ؟

 + دون مهاوخ لضم ارینبام مای نوچو دیوش عج تبوتع ةنرجم ادابم دروفت

 مدزاود باب

 دینادم  دیشاب رب اش ماوضت ناردارب یا یناحور یایالتع هاب رد ی

 چ دندربیم ارایش هکیروطب ا هدرب كنک یا یوسب دیدوبیم اهشنا هکیماکنه

 یدحاو دیوکیف ایبتانآ ار EO ادخ حورب م اکتم هکره هک جدپم ربخ اراش سہ

 لاو سا عاونا و  تنک دناوتیف درا اع سدقلا حورب زج

 نکل تسا عاونا اهلعو ٭ ناه دنوادخ اما ت تسا عا ونآ اتمدخ و * ناه حور

 اطع تعفنم یھب حور روهط ارسک ره لو کت لع هفرد اره ادخ ناه

 ۱ ع مالک اربزکیدو دوشیم هداد تکح مالک حور تطاسوب اریکی اریز ٭ دوشیم

 نايهب نداد انش یاهتجت اریرکیدو حدر نامهب نايا ارکیو حر ناه بسحب

 ماسقا اربرکیدو حاورا زی ارکیو توبن اریرکیدو تازیتم توف ارکیو ول ۰

 تسا لعاف حورکی ناه اهنیا عیچرد نکل × اهنایز هجرت ,SS اهنابز 1

 0 م چ

 م <



 ست Neh | نإ 2

 ۳۷۹ !؟ نایترقب لوسر سلوپ لوا هلاسر
 »سبب حس

 ۳ م

a 2 ۹ cm5 چرب ها  NN.ا 2 ۱ ۷  

 یاضعاو تسکب ندب کنانچ ارز د کیم سقت دوخ هدارا بس ادرف ارشره 8

 زین میسم نیبچمه دشابیم نتکی تسا رایسب هچرکا ندب یاضعا یاقو دراد ددعتم

 لا : هاوخ دوهي هاوخ مای دبعت ندب كيرد حورکب ام حیج کاریز × دشابیم 2

 و هردب اریز » مدش تبناشون حرر كي زا هغو دازآ هاوخ مالغ هار اچ

 نیدب ایا ات زا متسبن تسد هکنوچ دیوک اب رک 51 × تسا رایس هکلب تسون ی

 لب ب ینا ختم کو و شو مست ناز ا

 ندبنش هه رکاو ندینش د وہم اک یدوب شچ ندب ماقرکآ × تمسدن ندبزا بصبر ۶

 داین ندبرد ار اراضعا زا تب ره و :STE نردیثوب دو یدوب ۸

 مت جلع نکد او ار ارتسد مشچو 4 کلر شال ی تسال ایست اضعا

 دیا نا یا هوا کل + مردن اشب جایحا هک بن اراهیاپ رسا ۳
 رتزیزع مرادنپم ندب یازجا رت تسپ کا 4 ۱ ۳

 یجایتحا ارام ليج یاضعا نکل ٭ دراد لضفا لاج ام جف یازجاو مرادبم ۳۰

 وضع كب رکاو + دنشاب رکیدکی رکفرد یرباربب اضعا هکلب دنن ندبرد یقادج ۲

 اضعا قاب دبي تّزع یوضع رکاو دنشاب دردم نآ اب اضعا یاس ددرک دتمدرد

 < دحام نا یاضعا ادرفو دیتسه جسم ندب ان اما دنیا یشوخت وا اب ۴

gw 

 REN مس انا مود نالوسر لّوا ء اسیلکرد اریضعب داد رارق ادشو ۲۸
 دنتسه لّوسر هه 1 × اهنابز ماسفاو رببادنو تاناعاو نداد افش یاهتعت سپ ۲۶

 اهنابزب هه ای دنراد انش یاهتعن هه اب ٭ تارق هه اب ناملعم هه ای اینا هش اي

 قیرطو دیلطب ترینب اررتهب یاهتمعن نکل + دننکم هجرت هه ای دنتسه لکَم ۳۱

 د مدیم ناشن امشب زین رل ضنا

 مهدزیس باب

 ادص ساخ لم مشاب هتئادن تبعو موک ن ناکنشرفو مدرم یاهنابزب رکا و

a ۲ارلع ةه و رارسا عیجو مشاب هتشأد تّوبن رکاو + مادش تنک ناغف  
eچیه شاب هتشادن تبحو مک لتن اراههوک هکیدحم ماب هعشاد لماک نایاو  



eی سم  

 . FAنایتنرفب لوس وسر, یر لوا هلاشر 6

 دوش هتخوس أت مراپسب !ردوخ ندبو ممد هقدص اردوخ لاوما عیج ر کاو 7 و
 « دربیگ DE « تسنابرپم و ملت تمبحم # مربی دوس چ مشا هتشادن تب و

 « دوشي بلاط اردوخ عفنو درادن 8 دنسپا ان راوطا × درادن رورظو ربک تبع

 یسار اب یلو ددرکیف تقوشوخ یتساران زا *درادن ن ءوسو درکبن مچ
 راودیما لاح هه رد هدیاتمم رواب ارههو دی ربصزیچ ه# رد دک 71

 اها دارو ره 4
 دهاوخ لیاز لع رکو تفریذپ دهاوخ اقا رالک ام شما با گره هتشاب

 GES دج متازپم توبن یزجو مراد ٍلع یئزج ارز + دیدرک

 نوجو.مدزم فرح لفط ا لفط هکینامز × دیدرک دهاوب رخ تسسبن یئزج

 ارام یاه راک مدش درم نوچ اما م دویم لقعت لقط دنن :امو مدزکیم کف لفط

OFاا ٥ه وربور یا کل منیییم امعم روطب كاا هک اریز د مجرد  

 لاا + ماهش هتخانشزېن TOE ماوخ تقونا نکل مراد یتفرعم ییزج

 ٭ تیس | تبع اهنیا زا رتکرزب اما کسب و دیماو نايا ینعی تسدیقاب زیچ هس نی

 مدراهچ پاپ

 توبن هکنیا اصوصخ دیبلطب تریفب اریاحور یایاطعو د دک تم ییرد

 سکھ اربز دیوکیم ادخب هکلب نره دیوکیم نج ینابزب هکیسک از دیک

 رخ کیم تربت مکتا اما + دیانیم کت رارس ی نکیل دمهشیف

 2 ا ااا ادیوکم فاز د یک ای یک ان

 نکل دیک ملکت اهنابزب اش هه هک مراد شهاوخو دن دکسمز اتم ۱ ایل دنا

 E هکیسکز ا ت تسا تب دک توبن هکیسک اریز داف توبن هکنیارتشپ شب

 ای دزت رکا ناودازب یا لاحا اما دوش ادب اسیلک ات دنک هجرت هکنا یکم دن

Reا ۱  

 طب ای ین نوچ دهدیم ادص هک ناجی یاهزبچ نینچمهو + جوک ملعتب ای تون

 مس ریز +× دوشیم هیمهف طبرب اب ینزاوآ هنوکچ دکن قرف اهادصرد رکا

 رکازبن اش نیچه × دزاسیم كنج یایهم اردوخ هک دهد مولعم ان یادص زپ



 ۲۸۱ ۱4 نایشزفب لوسر سلم لّوا هلاسر

 نت کاریز دش هتنک هکبزيجنا د هشلم و م هنوکچ دیئوکن موهغم نفس نابزب

 نسب یکی لو دشاب هدایز ردق ره ایند یاهناب ز عاون :ا هک اریز ې تفک دیهاوخ ۳

 دیوک نخ هکناو مش ابیم یربرب مکتم دزن منادیف ار د تش سیب 5 تیادا و

 دیتسه یناحور ا هکنوچ زېن اغ نیچه + دشابیم یربرب نم دزن ۲

 دیوکیم نخ ینایزب هکیسک نیربانب *دیوش هدوزفا اسیلک یادب یارب هکنیا دییاطب ۴۳
 لنع نکل دنکیم اعد نم حور مک اعد ینابزب رکا ۳ چ دیامن هجرت ات دنکب اعد 13

 زن لتعبو درک ماوخ اعد حورب + تسیچ دوصقم سہ »دوشب رادروخرب نم ٥

 ۶ یز ی ت ی ا جورب تم 3 ملقب عد ۷

Epo 6 ۷#2 1 0 ۳  

 کل ٭ غزیم فرح اهنایزب اش هه زا رتدایز هک مکیم رکش ارادخ × د وشیمن ۸

 کناز زا مد مت ارارکید می دوخ لب لک کم سم رخ اساکرد

 ا ن هو ابزب رک تاراز )۰

 × کنش دار هه نیا اب کت رخ یی

 3 0 E ارس سپ #* تسا ۰ نا ارادن ایا یارب تسال نايا یا ۳۳

 هک دنکیف ی دیش جا وااو ترامپ ترور جن هک

 هج زا دیا رد نیما اب نان یبزا یسکو دننک توبن «هرکآ یلو دی هناوید ۲۶

 نیو دوشم رهاظ وا بلق یایانخو +× ددرکیم مزلم هه زاو دبابیم خوت ۲و
 ادخ هنيا ین هک داد دهاوخ ادنو درک دهاوخ تدابع ارادخ هداتفا رد یورب

 ره دیوش عج هکیتفرز هک تسا نیا دوصقم ناردارب یا سپ ٭ تسا اش نایمرد 7
 هه دياب دراد هجرت درد هفغاکم دراد نان ر دراد یملعت در دیدم گاو

 هیسیت رتب دنشاب هسهس تابع ایود ود دیوک نرم ینابزب یسک رکا د وشب انب ةه و

 دو ابو شاپ شوماخ سیلک رد قاف ی م کا ابا م دیک هجرت کد ۸

 *دنهد زی نارکیدو دنیوکب نس هس ای ود ءاینا زاو *دیوک نخ ادخ ابو ٩



  ATنایتنرقب لوسر سلوپ لّوا هلاسر ۱۵

 ب دوش تکاس اا نآ دوش فوشکم نکا لها زا یرکیدب یزپچ زکاو

 + دنریذپ تعصن هه و دنباب ملعت هه ات دیک تّربن كيك دیناوتیم بم هه هکاریز ۱

 یادخ هکلب تمسین شیوشت یادخ وا هکاریز ٭ دنشابیم ءاببنا عیطم ءابنا حاوراو

 شاشا اهاسیلک رد TE چر ا السن یاهاسیاک هه رد هکنادچ نیما

 زا ندرت تاب تب اجر فرح رام وفا
 نوچ دتسریب دوخن نارهوش زا هناخرد دنزومایب یزیچ تنها ویک زکآ اما بد نوار

 امشب ای د دش رداص اش زا ادخ ۳ ه سا چق ندز فرح اسیر ار نانو

 اب ها 5 تکف ادا درد ناتشورتاب یبف ادرک یک رکا دکر یمن

 بدان لهاج تسا لهاج ینکرکا اما *تسا دنوادخ ماکحا مسیونیم ۸

 + دینکم منم اپنابزب ندوغ م لکت زا او دییلطب تریغب ارتوبن نراردارب یا سپ ٩
iا  

 مهدزناپ باب

 م ازآ هک ایم مالعا مداد تراشب اغب کیا زا ارامش ناردارب یا نالا ۱
E:نا هکیطرشب دییایم تاجنزین نآ ةلیسوبو × دبشابیم ماق مھ نآ رو  

 هکاریز تر اعا تبع الاو دیراد هاکن مکس مداد تراشب اب هک ار الک

 هکنیاو < دره ام ناهانک هار رد بنک بسحرب جسم هکر قاب زین هم مدربس مبل

 دش رهاظ انیکب هکنیاو + تساخرب ؛ بنک بسحرب م E ET نوفدم
 هک دش و اکی ردارب دصناپ زا هدایزب نازاس ری نو بم نازا دمو

 مم بم اس

 دا هل لس مر * ن او ا اد #0

 یاسیلکرب هکنوچ موش هناوخ لوسر هب هک سبن قیالو متسه نالوسر نیرتب نم !ریز
 دوب نع رب هگو نشو 23 a کو ۳ ا 1.

 ي روطنیابو و کر ظعو یا س هاوخو نم او سپ *دوب نم 8
 یب 6ا مرکب تساخرب نکد 1 هک دوشیم ظعو چک رکا نکیل چ دیدر ما ۳

 یه طح هک ےل



 TAT ۱۵ نایترتب لوسر سلوپ لّوا هلاسر

 زین جسم تسین تسايق !رااکدرم رکا اما ٭ تسین یوم هک دنیوکیم اشزا 1

 + اش نایازین تسلطاو ام ظعرو تمسلط اب تساننرب حسمرکآو ٭ تسا هتساخترب ا
jaدینازیخرب ار جسم هک مداح تداپث اگ ا ادخ یارب زی بک دوهشو  

 ER × دیور نراکدرم هکیتروص رد دینازیغنرب اروا ل ۱۹

 لطاب اش نایا تسا هتس اغرب چم هاکره اما ۲ تمسا هتساضترب زین ځم دنزیعترب ۱۷

 دنا نیو ۶ میسم رد هک م یناتآ ہک ب +دیتس دوخ ناعاکرد نوک ات اشو تسا ۸

 2« متن دب مدرم عیجزا ! مراودیما ج ےس اد ناهج نیارد طف رکآ × دندش کلاله ٩

 کاکو اب تسا نش ناکدیاوخ رونو تخم زا جسم للان کی

 گرمی هه مدارد گنانچو + دش ناکدرم تسايق زین ناسناب دی سینک راسنا

 تساربون ج ه دوخ ةبتر هب سکره نکیل + تشک دنهاوخ نئز ههزین 92 ۷

 کو تسا انا نازا تعبو × دنشآبیم جسم نازا وا ندما ےک کک 7۶

 كنیا تم دوبان ارتودو تردق ماتو تيسر مق E REE ادص ارترکلم

 ت:االس وا دیابیم دهنن دوخ یاهاپ ریز ارنانشد ةه هکیمادام اریز ٭دینادرک ۴٥
 یو یاهیاپ ریز ارزیچ هه اریز تی توبه دی درز ےک 3 مد ٭ دیانب مد

 وأ هک تسا مارو تسا هتخادنا ریز ارزبچ هم هک دیوکیم نوچ اما تسا هخادنا

 هاکناادنش قز واب ا * تسا نشتسم تخادنآ وا ریز اره هک ۸

 ۱ منکنا اد دوز داک کو عیصم ارزیچ هم هک اروا فید اوت مت ھ رسپ دوخ

 ناکدرم هاکره AE .راکدرم یارب کین انا او به

 ار دوخ تعاس ره ارچ زین امو ٭ دنربکیم دیمعت ناشیا یارب ارچ سپ دنزخرب املطم ۲,

 ج زور ام دنوادخرد ام هک اش ةرابرد یرخف ناب * مزادنایمرطخرد ۲

 كنج نشوحو اب سسفارد, ناسناروطب نوچ * تسا یندرم ارم هزور ره هک مسق ان

 ادرف نوچ مماشایو مروح ه دنزغفرب ناکدرم رکا «تسا دوس هچ ارم نر

 تلادع یارب × دزاسیم دساف ار هنسح قالخا دب تارشاعم دیوشم هتنیف دب جریمسم ۶ 01

 چ لادا یاب راه رام ی یک ایز دیک هاک نش رادبب

 هنا نجلا یا + دام ندب م انکیو دنزيعرب ەھ کک ناکدرم دیوک ک یسک کا اما مک

 دهارخ کا ا هن ِِ هچلاو + دربچ هکنآ زج ددزکیف ننز یراکیم وت 3



  Atكا سالم لدا 92
  ۸بسحرب ادخ نکیل ×رکید یاهنادزا ایو مدکزا ءاوخ درج ناد هکلب یراکیم دش

 .تشوکره ۔×ارشدوخ مسج اهمخت زا یکی رهبو گم دی احیا یاری اک
 تش و) و کو رکید ما £ 5 تسا رکید ناسنا تشوک هکلب تست تشوک عونکیزا

 زین نیمز یاهسجو تسه ینایسا یامسجو +رکید نایهام تشوکو رکید ناغرم 4.

 هام ناشو رکید باقا ناتو + تسارکید اهینیمز ناشو رکید اانا ناش نکیل 4۱

 ۾ نیمهب :دراد قرف ناثرد هراتس زا هراتس هک اریز رکید ناکراتس نا رکید 4۲
 دزد ربا یداسف یب ردو دوشم هتشاک داسفرد د راک دره همای ری

 توق ردو دوشیم هتشاک فعضرد دزیسرب لالج ردو ددرکیم هتشاک تأذرد ۲

 ییاسفن مج رک آ «دزیتشرب یناحور محو دوشم هتشاک ناسف مسج هفتم 33

to۳ ا کز نیو  تسه زین ا باره تسه  

 دوبن مدغم یناحور نکیل + دش شنب تایح حور رضا مدا اما تشک هنز سن مدا 4٩

 جراسا 6 اتیسا نیمز زا لوا ناسنا *یناحور نازا علاو ؛قاشت کای 4¥

| o دو یو رپ دو 1 ا 9 LA 

 تروص متفرک ار یاخ تروص کنان و دام نا اا تسا یاس 4۹

TE۰ را  CE 
oاب ااه × دمشیف زيت کدام افزا شماف و شش دخ چکا 8 ا  

 ةفرطرد هلم ۳۸ یه × دش مهاوخ لدبتم هک نکیل دیبا :اوخ مبه اوخخ Ae و رک یر ا

 ددهاوخ گام ع ناکدرمو داد تان و ) اف ات ای هرجا روص ن هجا ونا درب ج یتیعلا

 نیاو دشوپ اریداسنیب دساف نیا دیابیم کاریز ٭ دش ميهاوش i اخرب ۳

ROT ofهتسآ ی ایل یاو دیشوپ اریداسفیب دسافنیا نوچ اما دورك  

 2 علب رفظرد کرم هک دیسر دهاوخ بر اما نوک کی کیتا اکیا دش

 تانک توم شین اوت رفظ نوک وک یاو تسا اوت شیت توم یا ٭ تسا مک
 ییعاج دنواخ همدم ار ام:هک تسارادخرکش کل + تصی رش هاگ تاوقو ۷

oAهتسوبپ اش شیوشعی و رادیاپ نم بیبح ناردارب یا نیرباتب دب دهدیم رل جسم  

 چ تسین لطاب دنوانخ رد اش تجر هک دینادیم نوچ دیازنب دنوادخ لع رد



 ۱۱ نایتنرفب لوسر سلوپ لّوا ٌهلاسر

 مهدزناش باب
 مدودرف هبطالغ یاهاسیلکب هکنانچ نیسدقم یارب تاکز ندرک عج ةراب رد اما

3 
4 

 دشاب هتفای هکیتصن بسحم اش زا کب ره هغه لّوا زور رد + دیک نینچهزین اش ۲

 < سل و مج

 مه مح

 . ی

 ست

1 

۳ 
 سا

۳ 

۱ 
۳ 

۳۹ 

۷ 

 نوچو *دشابن ع ندرک عج تجز ن٠ ندنآ تقورد ات دراذکب درک یخذ دوخ دزن

 is اراش ناسحا ات داتیرف مهاوخ اهبونکم اب دیک رایخا ارگ انا میم

 روبع هبنوڈاکم زا نوچو دم دنهآوت نم هار مورب زین نم هد لس کو
 دا و یاد + مکیم روبع هینوداکم زا هک مهاوخ ایش دزنب مک

 نالا هکاریز + دیک تعیاشم ارم اش مور کی تکفیری رج وار هکلب ناب

 رکا ماففقوت امش اب یتدم مرا ودیما هکنوچ مھ ک تاقالم ارامش هار نیبرد مرادن هدارا

 هکاریزپ نام و وی ی دهد تزاجا دنوادخ

 سو اتومیترکآ نکی ٭ دنرایسب نیدنأعمو دش زاب نم یارب زاسراکو كرزب هزاوزد
 گن تبسار AES ریز دات یی دزن هک دیشب هاک | دیا

 دزن ات دیک تعیاشم یتمالسب ار وا هکلب درامشن ریتح | اروا یکچه اذل ٭ یتسهز زن نم

 رای نا ردازب سیا ابر ٭ مثکیم راظتنا ناردارب اب اروا کاریز ۳1

 دیا لاحما هک دادن اضر Se KEE SSA هک مدون تساوخرد

 نادرمو دیشاب راوتسا نایارد هدیوش رادی + دمآ دماوخ دبای تصرف نوچ للو
 سالا امشب ناردارب یاو ٭ دشاب تب اب اش یاهراک عیمج + نیو و .دیشاب
 تیم ارتشی وتو دنتسه هيئاخا ریون هک دیسانشیم ارنافیتسا هداوناخ ابش) مراد

Eراک حک یک رهو دیک تعاطا ارصاخشا نینچ زب |  

 خر یداش ارم سرکیاخآو سنانوترفو نانیتسا ندسآ زاو + دشاب تلیرش تعَرو
 هزات اراشو 'و نم حور هکنوچ + دنورک ماق ن ناشیا دوب ما : ان اش بناج زا هجا هک ریز دون ۳

1۹ 
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 زا

 الیک او دننابریم مالس ایشب اس ااا × دیسانشب ارصاخشا نینچ سپ دندرک

 ةڅ +دننابریم دنوادخرد رایسب مالس اشب دنن اشیا هن خرد هکیئاسیلک اب الکسریو

 زا سا و ٭ دینار مالسهلاسدقم ةسوبب ESE ء دنن اسریم مالس ارامش ناردارب

 نارا داب ی درادن تسود | اردنوا دخ حسم وسیع یسک ر کا  ماسریم ما .. دوخ تسد

 + نیما داپ میخ چسرد ایش اب نم تح ٭ اد دنوآ دخ سم يع ضیف چا 4



 رایت ۱ افت یا

 لّوا باب

 هک اد یاسلکب ردارب و رو جس یسیع لوسر ادخ داراب سلوپ

 ردپ زا یمالسو ضیف چ دنتسج هیئاخا ماترد ھا ا ا

 یسیع ام دنوادخ ردپ و ادخ داب كرابتم داب امشب دنوادخ حسم یسیعو ادخ ام

 دهدیم لسن ام کت رهرد ارام هک *تسنایاست عیج یادخو اهنجر ردپ هک جم

 ادخزا دوخ هکیلست ناب مثاغم لست دشاب هکیتبیصم رهرد ارن :ارکید م ناوتپ ام ات

 زن ام سن مق نیمهب دوش هدایز ET تکی ± ياهفای

 امش تاجتو لسن یارب تسا نبا مشک تمحز ءاوخ اما × دیازف هات
 نتشاد ربصزا دوشیم رسیم هک تس | اغ تاجنو یلست ةه م نیا مربذپ ین هاوخو

 هک منادیم اریز دوشبم راوت 0 + منپیم م ام هکیتاهدرد نیهرد

 یا اریز × دوب دیهاوخ زین لست كيرش نیه دیتسه اهدرد كيرش نت اوج

 ا 6ک یراع اب ایسارد e )۳ ا ج امش مههاوخ ن .راردارب

 یاوتف دوخرد نکل + مدش سویٍأم مه ناج زا هکیدحم مدینک راب تشاط زا قوفو

 ارام هک دنازیفرب ارناکدرم هک ادخرب هکلب مکن لکوت دوخرب ات متشاد توم

 + دیناهر دهاوخ مه نیا زا بک مرا ودیما وابو دناهریمو دیناعر توم نینچ زا

 یرایسب ص اعشازا هکیتمصن ج نآ یاربهکنآ ان دیکیم تناعا ام قحرد اعدپ زین اشو

 نا ام هکاریز * دوش هدروا اجب یرایسب زا ام هج مه یراذکرکش دیسر اچ

 کلب تایمج تبع هن یئادخ صالخاو تیسوذق هک ام رببض تداپث ینعب تسا
i$توی اب زی ار ریز × انب تمس | راس و فر ناعجردیفا شین  



۳. 

1 

۳ 

 TAY ۴ نایترفب لوسر یلوپ مود لاسو

 ۳ کیاچ * 2%

 مات درع نیاز زا لبق داتعا نیدبو ل دن و اذخم و ر رداوت کلا

 اشو ماپب اش دزن ا و مورب هبنوذاکم اش هار زاو + دېب ایرکید یتممن

 مدرک یراکنا لوس ایا متساوخ ارتبا نوچ سپ « دیک ت عیاشم هیدوهب یوسب ارم
  Nو 7

  IE Seh RSادخ نکیل

 ي
۳ ^, 3 

 روا قم ی و ا هه وب توی مس نکو سو یا ود نک یک 5 3 26 ۱ ع OS ۳ ی ۾ ۳۳ ۰ ۲
ERهنآ ٩ ۳ دو ۱2 / ۱  a 

 ةهجيأ زاو یب وارد ۳ سیم ام یاهو ت و هز | نر ار ۹ 2 هک عز ی وارد

 ئه ۳ ۰ ۰ سم

 اوت" Ae اأ اب ایام هک هک هرم تی ین ۳ اح زا اطات تشا نیمآ قارد
aت ا ج  “ 

 ۶ ۱ 1 e / ا E ور یی 2 ۳ ج ر

 ارحور هناعیبو هدوب ر میم ارام _ رل ی هو چ کا های ءد هک ارامو فن ادردیع

 E دو اش دوخت نا اواو ۱۳۹  تسا ہدرک | لع أم یاهلدرد ۱

۲ ۱ 
 دات مساب هدرکرکح اش دز نایارب ی دز داو مدمأیت توت هم لاح ا ۳

o 

 مه + ٭ک ےل

۳ 

 ۳ ےس ےہ ۳۳

 ته ری طب ته حب 2 متشاد تی تعزع درخت لدرد اما

 E نوز ھه ,E کک وا زج هد یداش 5 ء4 کیش ات نوزع ارامش
7 ۳۹ 

 و ا تا a ا موش نویز ماپ هی کی ۳ ادام کب شوت ارتیهو

 دک تس | اش عیج یداش نم یداش هک مرا و: اشیم دامتعا اش هم ج رب هک تم دنوشب نم

 دوش نو« مو اسب تک ارضا ا نزح را ۳

A 

AR EEاک نا ف 2 فا ا 29  

 هدول وح AER SE *تسا نیسر ودب اشر ٹک ازا هکیتسایس نیا

 و ی تو

 کار کز RR E زیچ ههرد هډ سل



  A4نایتنرفب لوسر سلوپ مود لاسر ۲

 مرکب ما درک نع رز اره مدرک ون نم ین
 ناور نوچ اما eo دیاکم زا هکاریز دباین  یرترب امرب ناطیش ات 1

ifدو جوزرد ٥ 2 و زاب دنوادخرد نم یارب هزاوردو مدنآ تراشب فا  
 هين وداکی هدوم عادو ارن اشیا هکاب قاي ااو دوخ ردارب هکو ناز زا متشادن یارآ

 فو دربی دنخرف بکوبرد ماد یزد ارام هک تسارادخ رکش نکلا تک ا
 جم یوبشوخ رطع ارادخ اریز +دنکیمرهاظ ام ۂلیسوب اجرهرد اردوخ تقرعم 0

 ازناو توم ىلا توم رطع اراهنیا اما +ناکلاهرد مو نایجانرد مه مشایی 7
 یرایسب لغم اریز" دعاب ناک هک تسک روما نیا یاربو تایح لا تایح رطع ۷

 روضحرد ادخ بناج زاو ید هداسز 0 شوشغم | ارادخ مالک هک متسین

aاس  
 موس باب

 ا ا جایتحا یضعب لک ایاو مکی عورش دوخ شرافسب راب ۶ . 
 فورد ام یاهلدرد لش هتشون دیتسه ام لاسر اش + شاب هتشاد اهش زا اپ ام ۽

 ` تمدن دیشابیم جسم لاسر هکدیاهش رهاظ هکنوچ + نایمدا عیج دش هناوخرو 8
 هکلب كتس ما , ج یادخ خور ۾ هکاب بکرپ هن دش هتشونو امزا هش هدرک

Êمشاب فک 3 * مراد ادنع دامتعا نینچ سم ةليسوب ۳ * لد یتشوک حاولارب  

 وا هک * تسادخ زا ام تیانک هکلب شاب امزا ایوک کم کر نن دوخ اریزیچ هک <

 فرد هکاریز ارحور هکلب | ارفرح هن موش م داخ ار لر یا و رب

 ۱ و دو فرسرد هک تم تشک اما دو ¥

O E E A OS 

 لالج اب رتشیب حور تسم.دخ هن ج چ درب یناف هک وا خش دا ۳1

 تسدذخ رتدایز هبنرم دج دشأب لالج اب صاصف تمدخ ءاکره اریز *دوب دهان ٩

 نیدب زین دوب نش هداد لالج هجا هکارب ز *دوزفا دهارخ لالجرد تلادع

 یدوب لالج اب ناف نارکآ اربز * قباف لالج نیا ببسب تشادن الج تیست 11
A. 3چ سپ ٭ دوب دهارخ لال الجرد لو ۱ ییرطزا یاب ع  eمراد  

 یی ات کک دوخ "مرهچرب E یس ود اک هنو + مثوکیم ن یریلد لاک اب ۴

o 



 ۳۸۹ 3 نابتنرقب لوسر سلوپ مود هلاسر

 ات هک اریز دش ظیلغ ناشیا نمذ هکلب +دنکن رظن اریناف نیا ندش مان لیئارسا ۶

 طتف کاریز تسا هد تشک تسیقاب قیتع دهع ندناوخرد باقن ناه زوما 1
 ناشیا لر کاتن دنا 3 ات هکلب +ددرکیم لطاب جم
: 

 ۳ ۳ انآ ی E حور E تسا حور

 ناي لالجات لالجزا ي اردنوادخ لالج باقنیب “رهچ اب نوچ ام ةه

 × تسا جور ک دنوادخزا هگنانچ موشیم لدبتم ترور

— 

 مزاسبن شوشغم ارادخ مالکو مکین راتفر رکب هدرک كرت ار ییاوسر یایافخ کلب

 نکیل + مزاسیم لوبقم ادخ روضحرد یکرد ریضب اردوخ یتسار راهظا هب هکلب

 راهخا یادخ نراشش ارد هک م تس ین ناکلاهرب E نعام تراس کا

 هک رت لالج تراشب "جن ادابم هک تسا تینادرک روک ارناشنایا یب یاهمهف

 عیار یی هلع وم نتشیوخم 2 ۹ نوت 9 تسادخ تروص ه

 ۳ تقرعم رون ات دیشخرد ام یاهلدرد لی دیشخ رد تساظزا رون ات

 کاخ فورظرد | ار هنیزخ نیا نکیل و هرهبچ رد ادخ ۷

 لو نیک دیدن رر اھ بفن e EE ا مراد ۸

 e Ce e 4 هتسوېپ بت ۳ ۳

 یسیعرطاخم ماد ما تنز ر < دوش رهاظ ام یردب رد مه یسیع تایح ات ۱

  ESی |

 درد توم ب در ا اف دسجرد زین ییع تایج ات موشیم «دربب توم ۱۳

 7 هنا بس مراد ارن اما جور ناه نوچ اما ٭ اشرد تابح یلو دکیم راک *

 * مثوکبم نرخ ورنیازا مراد نايا نوج زين ام تنک نخ سپ مدروا ناب ا

 دینازیخرب دهانوخ یسیع اب زین ارام دیناژیخرب ار دنوادخ ,سیع کوا منادیم نوچ ا

)19( 



 ے“—_

 ٥ ا تسا امش یارب زبچ هه 5 تاس دهآ وخ رض اح اش اپو ۳/۳

  1ةیجنازا × دیازنیب ادخ دیمت یارب اریراذکر رش تسا تش هدوزفا یرایسب دلیسوب

 هتسج  iزور نطاب ن 4 دوشیم ین داف ام یرهاظ سا فنحجره هکلب

  ۷"ینادواج راب ت تسیا هل یارب هک ام كبس تجز نبا هکاریز » ددرکیم هزات زورب

  ۸ندید یاهزیچ منکیفررظن ام هکیلاحرد + دنکیم ادې هدایزو هدایز ام یارب ارلالج

 بینادواج ییدید انو تسا ینامز تسا یندید هجا هک ریز ندید ان یاهزیچس هکلپ

 مج باب

 2 نزاع دوش e ینیمز “ناخا هاگره هک م نادیم اربز ۱

 هکنوچ منکيم ها مه نیارد هکاریز + اناسارد ینادواجو اهتسدب تش هنخاس ان ۲

 هن و ادیشوپ عقاولا یف رکا ٭ مشوہب ا هک اردوخ ةناخ هک متسع قاتشم ۴

 مک ا نش رابارکړ سه همی نارد هک ام هکر »موش تب نایع 4
 »دوش قرغ تایحرد یناف ان مشوپب ۳ هکب مک نوری ارث با ها دین هک دما

 ٭ دهدیم ای ار حور 520 ادخ تخاس تسرد نیا یارب , ارام هک وا ابا 0

 دنوادخزا منطوتم ندبرد هکیمادام هک منادیمو میتسه عج رطاخ یاد سپ 1

 و a + (رادیدب هن منکیم راتفر نایاب هک ریز ) × هشابیم

 FRR + موش ناعوتم دنوادخ دزنبو مک ترفند هک دردم ۹

 ک تسزال اریز * مشابوا "تیدنسپ بیرغ ءاوخو نطوتم هاوخ هکنیارب متسه ۰

 ها بدحم دبایب اردوخ "نفی لاا سکره ان موشرضاح جم» دنسم شیپ ام هه

 توعد ارسدرم ما هتسناد ار ارادخ سرت نوچ سپ + دب هچ كين هچ دشاب هدرک |۱

 ۱۳ مهاوخر هاظ م اغ ریامضتب مراو !ودیماو ماش رهاظ ادخم اما میکیم ۲

 9 اروا بش هکلب مکین شرافس امشب دوخ یا ۳

 شر اریز ٭ دنکیم رثغ لدرد هن رهأاظرد هکیننآ یارب دشاب یناوج اراش ات

 یرف ۰ تبح اریز چ تمسا اش یارب مرایشه ر کاو تسادخ ۶ارب میتسه ۳3

 هتارب و دندرم هه سپ درم هم یارب رکی هک متفاي رد ار ۳۹ :وچ تسا ترک 13

 ۱۳ ی ی بازا دناونز هکینانآ درب هه
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 ۳۹ 1 نایتنرقب لوسر سلوپ مود هلاسر

 منو او و او +× تساخرب و درم ناشیا یارب

 ی نا دوب هنخایش مسج بسحب ما ار خیسم م ءاگره هکلب مسانشبف

REهه كنبا تش کر خ هک یاهو مپ ناسا هات ادیب دیک  

 همئاصم دوخ اب حسم یسیع ٌهطساوب ارام هک ادخ زا زیچ ههو + تسا كش هزات زیچ

 ارناهجو دوب جسرد ادخ هکنیا ینعی * تسا هدرپس اب ارهلاصم تمدخو هداد

 ار هماصم مالکو تشادن بوسع نانیدب ارناشیا یایاطخو دادیم هاصم دوخ اب

 سپ دنکیم ظعو ام نابزب ادخ ابوک هک متسه ىجا جسم یارب سپ ٭ درپس اب
 تخانشن هانک هک اروا ایز  دینک همءاصم ادخ اب هک مینکیم اعدتسا متسم رطاخم ۲

  aنا 4

 مم

o 

 ها ےک. ےل

۱۲ 
۱۳ 

 ص 3

 * وش ادخ تلادع یورد ام ات تخاس هانک ام هاررد

 منش باب

 ا ا ارت تارا ردو مدومرف اغاز ارت وهم تقو رد ۳ ارز

 شزغل زیچ چهرد + تستاجن زور نالا كني تسا لوبقم نرامز لاح كنبأ
 مات اردوخ یرما رهرد کلب دوش هکر ان ام تمم دوس یا هک مهدیف

 رو + اهیکدت رد تایجاح رد تامحز رد رایسب ربص رد « میتسه ادخ مادخ هک میکیم

 تراهط رد  ایکنسریرد ايبا رد اهتنحمرد اههنتف رد اهنادنزرد اههنایزات

 تّوقرد قح مالکرد ٭ ایریب تبرد سدقلا حوورد ینابرمرد لحرد تفرمعزد
 اکو هر از دو تو + پچ و تسار فرطرب تل تلادع لسا اب ادخ

 نوچ فورعم كنياو لوهجم نوچ + متسع وکتسار كنياو ناکدنک هار نوچ
 نوع + * ین لوتتم اما تش هدرک تسایس نوچ تنه كنز كتیاو توم تلاحرد

 انا نوچ مزاسبم دنماود اریرایسب كنياو ربقف نوچ نامداش یاد یلو نوزحم

 حیسو ام لدو هدانک اش یوسم ام ناهد ع نایتنرف یا + زیچ هه كلام

 یازجرد سب  دیتسه کلنت درخ یاشحار ۲ امرد * تسا نیش

 اب قفاومان غوبریز *دیوش هداشکز ین امش موکیم نخ دوخ نادنزرنب هک ]ریز نیا
 هر ابو تماما یاری

(*99) 



 ۷ نایتنرقب لوسر سلوپ مود ٌهلاسر ۳۹

 ارادخ لکیهو * تسا بیصن هچرفاک اب ارم رمو تبسانم ەچ لاعیلب اب ارجسمو ٩
 هک تنک ادخ هکنانچ دیشابیم یس یادخ لکیه امش اریز تقفاوم هچ اهتب اب

 7ê ناشیا E هار ناشیاردو ها دیبا

e ۸زد با ۳ لوش ارایش نما 3 ی ار ا  

 + دیوکیم یناطم رداق دنوادخ ه دوب دیهاوخ نارتخدو نارسپ ارم اهو دوب هاو

 منه باب
 حدرو مس تساجنرهزا ار نتشیوخ مراد اراهنعو نیا نوج نازیزع یا شپ 1

 دوخ یال درد ارام مناسر لاکب یبرت ادخرد ارتیسودقو مزاسب رهاط ۳

 *عدونن نوبغم ارسکیهو متخاسن دساف سکچهو مدرکن لظ سکچهرب هدیهد اج

 جو تومرد ات دیتسه ام لدرد هک متنک شیپ اربز موکین تمذم یورزا از ۳

 ماهتنک ریس یلستزا « تسا یلماک رضف ایش ةرابردو یک دامتعا اثر رم × شاب ماب &

 مدیسر مه هين وذ کب نوچ ريز × گیم رفاو داش دیم ابر هک جز ره ردو ِ

 ابسرت نظابردو اعازنرهاظرد «دینک تجر زیچ رهرد هکلپ تفاین ی ما را ام مچ

 نوش تا شاهی قاباا تسناکداتاتنهد یلست هکیئادخ نکیل *دوب

 تخ اس علطم ارام نوچ دوب هتفای اشرد وا هکز ین لسن ناب راب هکلپ بت وا ندنازا هنو ۲

 نامداش متشیب هکیعونب دیتشاد نم ةرابرد هکینریغو ایه یرکهحونو امش قوشزا

 هچرکا تسي نامیشپ متخاسس نوزع هلاسر ناب ارامش دنچزه کاریز × مدیدرک ۸
 لب ساک یا م رکا ارامش هلاسر نآ هک مقا ریز مدوب مه نایب ٩

 است هرجا ره کی هکلب دیدروخ مغ کیا زا هن مامداش

 تممآ ادخ یارب کی اریز + دسر امشب ابزآ فای هجو جیم ان دوب اد یارب

 توم ءاشنم یویند م ا نیایش نازا هک تاحن ةهجم دشابیم هبوت هاشم

 لب جاجحا لب شش رچ درب اد یارب امش مغ هکنیه كنبا اریز * یسأ ۱

GSA۱۳  
Irنا ذی نشون شب هاگره یراب +دینسه ازبم رما نیارد هک دیدرک يا اردوخ  

 4 جی



 ال ۸ نایتنرفب لوسر سلوپ مود لاسر

 زاو 2 اچ ورورد شه ره یی هک ی ا لاظ ۳

 هدایز E یسطبت یشوخزا ام یداش دوخ ی استرد نکیل متفأی یل است ةهجيأ

 رخ ودب اش ةرابرد رک | اریز ٭ دوب هتفای یارا اش عیج زا وا حور نوچ دیدرک 11

 نسب سرخ نیم مک ین امشب ارن ان هه هکنانچ هکلب مدشن لجخ مدرک

 اراش عیمج تعاطا هکنو وچ دی درک لیام رتدایز اش یرسب وارطاخو *دش تسار 0

 اشرب زیج ره رد هک مامداش +دیتفریذپ اروا رراو سر هن کیچ هک دروایم دایی 7

 * مراد داټتعا

 پاب
 اطع نو داکم یاهاسیلکب هک ادخ ضیفزا مزاسبم علطم اراش ناردارب یا نکیل ۱

 دیدرک رهالخ یافبا یشوخ نا دیدش ناارد اریز × تنسا تش ۲

 مچ دهاش هکاریز + دش هدوزفا ناشیا ت و انس لود نانیارقف یندایززاو ۴
 هدوف رایسب سام هام یدنماضر هب شیوخ تقاطزا قوف هکلب تقاط بسی هک ۽
 مت داد دیبا ا ا اجزا ارتیس دقم تسیدترد تکا شو تمعن نیا 6

 ببس نیا زاو ج دنداد دخ هدارا بسحرب امو دنوادنن ارتشبوخ لّوا هڪٺب 7

 1 مات هب ارنآ درک اش نایمر د ارته یا عورش کن ایه هک مدون اع,فتسا شاما

 لاکو تفرعمو مالکو نایارد دیراد ینوزفازیچرهرد هکنانچ هکلب +دنابرب ۲

 مکین کح ییرطب ارنیا ٭ دیئازغو زین تمن نیارد دیرادیم ام اب هکیتبو داهتجا ۸

 ضیف کا × مامزای اراش تیم صالخا اتو دادند OEE کالب 1

 اش ات دشزینف اش یارب:دوب دنملود دفچره هک دینادیم ار جسم e دنوادخ

 همشا ةتسنا# اراش نما هڪ اريز ز دیم یار نیاردو +دیوش دنعلود وا رتفزا ۰

 + دی درک عورش ههزا لّوا زین هدار E لا ges وچ

 بسحرب زین لع ماجنا دوپ هدارارد یرکلد هکنانچ ان دین اسر ماجنا هب ارلع لاحما اما ۱۱

 دراد یکه چا بسحب دنفا یم لوبتم دشاب یرکلد هاکره اریز :*دوشب دیراد ها ۲
 یتیرطب هکلب دشاب تجر ارامشو تار ارنارکید هکنیا هنو + دراادن ها بس هن ۳
 ةهج ناشبا ییدایز اتو × دیآ راکب ناشیا یک یارب اش یبایز لاحرد/ات ةاواسم ۶

 یدایز درک عج رایسب ا EE هکنایچ + دوشب ةاواسمو دشاب اک ۱0



 ٩ نایتنرقب لوسر سلوب مود “داسر 4

E 1نیا هک تسار ادخرکش اما + تشادن یک درک عج ی ؟دنا €  

 هکلب دون تباجا ارام شهاوخ وا اربز +دا ی هام خود اش یا ۷

 وا تن وا و * دش هناور اث یوسب مات یدنماضر هب هدوب داهتجا اب رتثیب ۸

 اهاسیلک هکلب طقف نیه هنو × تسا اهاسیلک یاترد لینارد وا : ریو 1%

 "یرکلدو دن وآدخ دین یارب زن 51 تمدخ هکیتمن نیارد ات دندرک راینخا 0

 اقوام اس هک مک پاتتجا هکنوچ + دوشب امرفس مه میکیم اش ۳۰
 هکلب طقف دنوادخ روضحرد هن هکاریز  متسه ن ا نامداخ هکینوانس ع نیا ةرابرد 11

 زین اردوخ ردارب ي ناٹیا ابو + مينہبیم كرادن | رکن یاهریج رخ مدرم رظنرد ۲

 لک داتعا ببسب لاحاو ماي N E DS هک مداتسرف

 تمدید 19 مزد وج) اتش هرانرد هاکزها ت دانا ارم داده شریک ۳

 جسم لالجو اهاسیلک لسر ناشیا هام ناردارب رابردرکاو تسنم راکشو یتیفر اش

 ناشیاب اهاسیلک روضحرد اش ةرابرد ارام خو دوخ تبحم لیلد سپ +دنشابم ٣

 + دیبا ره اظ

 :: اب

 کوچ ٭ مسیونب امشب هک دشابیم یندایز نیسدقم تمدخ نیا صوصخرد هکاربز

 لارا هک ړکیم رخ هینوخاکم لهآ هب اش ةهجم نا ءرابرد E اراش یرکلد

 ۲ تسا هدون ضیرحت ارن :اشیا رنک ا اش | دناهش دعتسم هیاخا لها هتشذک

 ان دوش لطاب وک نیازد اش ةرابرد ام رخ ادایم هک مداتسرف ا ارناردارب ما ۲

 دعتس ان شو دا نم اب هیواکم لهارکا ادابم × دیوش دعتسم م !هتنک هکنانچ <

oمزال سپ * موش لح > مدرکرف ناب هکیدامتعا ع یا ام دکل اش موکي دنبب  

 2ا راش دووم تکربو دا درن ازا لبق رک یمن ارناردارب هک مسن اد

 یخ اب هکره تسا نیا هصالخ اما # عبط هارزا هن 177 1

 سکره ابا 9 ha SES و ی ۷

 "ندشخم ادخ !ریز را نزح 2: دک کش ۱ هدومب ه هدارا دوخ لدرد هکیروطب

 4 بج

 دیازنیب امش یارب ۷ IEF ارداف ادخ لو + درادیم تسود ار شوخ ۸

 7 × دیوش هدوزفا وکین لره یارب هتشاد لماک تیانک یرمارهرد هشيه ات ٩



 ۳۹43 ۱۰ نایتنرقب لوسر ی ساوپ مود هلاسر

 یاربک وا اما + دنامیم یاب دبأب ات شتلادعو داد ءارتنبو دیشاپ هک تسیوتکب 0

 ول ما داد کاما ازای رب دک اار ئاب روش هارو ر د ارور
 لاک نش دود زیج رهرد کناان درک دهاوخ دیرم اراش تلادع تارفو 1

 نیا ندروا اجم هکاریز +دشابیم ام هلیسوب !دخ وک ءافتم نآ هک دیلانب ارتوا ا١
 چ دیازفابم رایسب زین ارادخ ساپس هکلب دنکیم عفر ارنیسدقم تاجاح طقف هن تسد

 لیجنا فارتعارد امش تعاطا ببسب دنکیم دیجت ارادخ تمدخ نیا لیلد زاو ۴

 ضيف "نءزفا بیسب ناشیاو + نراکهو ناشيا یارب امش شنخ#م تواختو سم 4
 ام یاطع یارب ارادخ + دنشابم اش قاتشم دوخ یاعدرد تسایشرب هکنادخ ا

 دا داب اکیا مالکال

 مد باب

 هکیت و نکب مدوب نتورف مدوب رضاح امش نایمرد نوچ هک سوپ دوخ نم اما |

 اا Cs لع ایشزا کیم ترا سج اش اب متسه بی 8 ۲

 ماوخ تاج هک مربیم ناک هکیداټعا ن ناذب رکن تراسج موش رضاح نوج هک مکیم

 AED × کیم رات ا هک دنرادنېپم هکینانا اب درک ۲

 تسب ینامسج ام كنج حسا اربز داچا ىج را 6

 اردوخ هک ارب ,دنلب رهو تالایخ هک ي اههعلق مادا یا ب تسا رداق ادخ دزن کلب 9

 وب مزاسیمریسا م تعاطا هب !ربرکف هو منکفایم ریزب دزارفایم ادخ تفرعم فالتم

 ۹1 × دوش لماک امت تعاطا کی هیتق و تا ماقتا تیصعم رهزا هک متسه دعتسو ۷

 تسا جسم نازا هک دراد دامتعا دوخرب یکر کا ه دیکیم رظن یرهاظ تروصی

Eمتسه جسم نازان ایه زی ام ت  + 

 یاربهن اب یارب ان دنوادخ هک لدا هرابرد مکب نم هدایز دنچره اریز ۸

 NR اون لبخ تسا هداد اپ امش یبارخ 1

 سج روبضج نکیل تس ا رواروزو نارکرا یاب موم ریز 3 با

iEلرد بنی مت  aTار < اوج 7  

 چپ ههکلب « میام هلباتب نا اشیا اب اردوخ ای مراشب کد !رنتشیوخ کیاکزا



 ۱! نابنرتب لوسر سلوب مود لار ارنا
 + دنتسبن اناد دنیامنیم هلباقم دوب دا ر کیا رج ا اوره چ ناخبا

 2 الع هکینوناق نا ن اا بسم هکلب کین هزادنازا هدایز ام اما

 شبا بیک کمکی ا ا دارم اهم اوا
 ذتجن دوخ ؛زادنازاو + مادیسر مه امشب حس لیجارد هکنوچ مشاب نیسرن

 ۷ دوش نوزفا امش نايا نوچ هک مراد دیمآ یلو مانيفرخت نارکید یاهتحرد

 زا رترود یاهناکمرد هگنیا ات * دش مهاوخ هدوزفا تیاغب دوخ نوناق بسحم امش 7

 دیاښ رغ هکره اما × مکن رخغ نارکید ي نوناقب "نش ایم روما ردو مهد تراشب مه اش ۷

 دنوآدخ کان هکلب دنفا لوبقم دک دماردوخ هکنا هن اریز + دیازب نت دنوادنحم ۸

 یک دیان حدم

 سر

۶ 

3 

 یو تیم ېې 0

Aدز  

Ogج دیش ايم م نم لمحو دیوش لمح یلاھج كدنار ا  SA: 

 هنبع "کاب ات عخاس دزمانرهوش كيي اراش هکاربز یا تریغب , تسه روغ اشرب

 رام نیمه تنیرف اراًرح دوخ رکب ران کک طی یک ٭ مراپس میس ؟

 درکیم ظعو دنآ هکنا ءاکره اریز × ددرک دساف ت تسا جسرد هک یداسزا م اش 4

 هتفآ. گنارج اررکید یجور ام اب مدرکه ظعوم ودب ام هکنآز | زاغ کید اە

 هک دیدرکیم وکی دیضریذپم دیدوب هدرک لوبق هنآ یاوس اررکید یلبجنا ای دیدوب
 + سین رنک کره نالوسر نیرتکرزب زا هک تس سا نیتی ارس ریز *دیدشیم لمح 6
 e هیف تفرعمرد نکیل ماب یا زین مالکرد دنجرم ان 1

 دیوش زارف ارس اش ات متخاس لیلذ اردوخ هک مدرک هاک ایا +× مدیدرکراکشا امشب ۷

aهک عبارات یر  E 

 دم تجلس غ GE a ۳ ٭ مداهنن ر 0 ٩

 هک ج یتسارب * تشاد ماوخو هتشاد هان اردوخ اشرب ندان رابزا زیجرهردو
 هببس هچزا + دش دهاوخغ هتفرک نمزا هیناخا یحاونرد رخت نبا هک مق تسا نمرد 3

 ات درک مهاوخ مم مکیم هچنآ نکیل + دنادیم ادخ ء مرادیف تسود ارامش هکنیا.۱ ابا ۲

 تفایز ۱۰ ۰ دا اب از مک هوا نا

 ~1 یص

om ۰ 

 ےس



 1۷ ۱۱ نایترنب لوسر سلوپ مود ةلاسر
 جز سم سس سس

 ارتش یوخ هک دنتسه ۳ هلع و ام نک اش هاو صاختا نینج Ss 6 ن وش 1¢

 ارنتشیوخ مه ناطیش دوخ هکنوچ تسین بجتو «دنزاسیم هبانم چم نالوسرب 16
 مان ارنتشیوخ یو مادخ هک تسین كرزب رما سپ »دزاسیم هباشم روت هتشرغب ۵

 زاب ٭ دوب دهاوخ ی راشلاعا بسحرب ناشیا تبقاع 54 درزا هب شاک دک

 رافتفا یدنا زین نم ات دبریذب یهفیب نوچ ارم الاو دنادن میفیب ارم یک موکیم

 کیدا نار ۵ نانی هار و کلب مرکی دنوادخ بناجز 1 موکیم a + رک ۷

 4 جای رن مه نم دیم رش یاس ینیرطزا یرایسب هکنوچ + تسا ارض ۸

 8 از + دیشابیم لمح یشوخم ارنامهفیب دیتسه مف دوخ هکنوچ اریز

 دیک راتفرک ارامش یک ای دروخ ورف ارامش یک ای دزاس مالغ ارامش یک هاکره

 ییرتضا هر ٭ دنز هجنابط ر اخر ارامش کاپ دزاس دنلب ارد و یک ۱

 موکم یمنی غرب هارزا دراد تارح یک هکیزیچ رهرد اما ياهدوب فیعض اب ایه

 هزي نم نتسه ئا وا تلح ی TNT + مراد تارج زین نم 17

OADهناوید نروج ه دنتسه ېم مادخ اب ۲ مبیم زین نم دننه ميهاربا  

 رتشیپ امادنزرد رتدایز اههنابزات رد رت ورفا اهم رد »سه رتشیب نم زی فرح

 هبنرم كس دا تر دروخ هنایزات ک كب لفنچزا هرم جم نایدوهنزا هرّرکم اکو

 ۍزور هنابش مدش اک کک هس مش ر رانکتس هعفد كلي دندزهبیزج ارم

 رد نادزد یاه رخ رد اهر 8 یاه طخ رد اهراب ! اهرتسرد × مدرب رسب ایر دو 1

 نابایر ږد اه رطخ رد روش رد اهرطخ رد اينما زا اه رطخ ردو دوخ موثزا أ اهرطخم

 رد تقشمو تترد ن ناردارب نایمرد اهرطخرد ایردرد اهرطخ رد ۷

 تادا دب × ینأی عو امرسرد اهراب اههزور رد یکنفنو یک و

 هک هان یا تنم و
 دیا یم زنش رک ۱ ین وم یک اروم و هی تفیعض و ِ

 هک داوادخ حبس یی ردپو 5 + میم دراد یاس یا ما ادرک 5

 2ا ا او ى مدد دا رکی غورد کک کا کرا کباب ا 7

 ةرابزا لنز رد هچیردزا ارمو *دومنبم تظفامم نم نتفرک یارب ارنایتشمد رهش ۳
 ۲ تسر یو یاهتسدزاو نود ناپ ا



 ۰ ےھ

  Aنایترفب لوسر سلوپ مود ٌهلاسر 17
 ا کج ر ا ےن ا سے ےہ ےہ م چد یس سم ےک ےس ےس ےس ےس س م < یس ی ےس ی ن

 - مدزاود باب
 تانشاکمو اهایورب نکیل تسین نیز سیاسی مریم

 مجرد ای نیازا ل او 2 لاس هدراهچ سسانشیم جسم رد ار یصخم میم س

 هدوبر میس نامسا ات هکی هکیصخت نچ هدنادیم ادخ منادیف جزا نورب ایاو غادیف

 ادخ مادی مجزا ادج هاوخو مجرد هاوخ مسانشیم !رصخت نرینچو +دش

 تسین زیاج ارناسنا هک د ینش ینتنک ان نانخسو دش هدوبر سودرفب هک  دنادیم

 یانعضزا زج دوخزا نکیل درک ماوخ رخن صخت نینچ زا × دک کت اهن

 کاکی دا هکنوچ شابين میفیب مکب رغ ماوحبزکا اربز مکی رخغ شیوخ
 نزا ای دنی نمرد هچنازا قوف درب یناک نم قحرد یک ادابم مکیم باتتجا
 دج یراخ مامنن یزارفارس هدایز تانشاکم ؛زدایززا هکتآاتو +× دونش

 ردو * ما یزارفارس هدایز ادابم دنز همطل ارم ات ع ناطیش ةتثرف دش هداد نم

 ارت نم ضيف تنگ ارم :دورب نمزا ات مدوف اعدتسا هعفد هس دنوادخ زا نا اب

 یانعضزا رایمب یداشب سپ ددرکیم لماک فعضرد نم توق هکاریز تسا یفاک
 اهنعضزا نیربانب *دوش نکاس نمرد حسم توق ات دون هاوخرتشرتشبب دوخ

 مان نوچ هکاربز مامداش حمر طاب اهرکنتو تازو تناجایحاو ابئاوسرو
 حدم اره امش تسیابیم !ریز ديتخاس روبج ارم امش ماش مهنیب ماا

 چ دنچره مسینرتک هجو مییهب نالوسر نیرتکرزبزا نم هک ورازا دیشاب هدرک

 تازو تایارا ربص لاک اب امش نایبرد لوسر تامالع هکیتسردب سج
 8 بم اعیاد هک يلوم ي یا ٭ تشک دیدپ تاوقو

۱ ۱۳ ۳. 0 e 

 یارب نیداو هکلب دنک هریخذ نیدلاو یارب نادنزرف دیابی هکاریز ملاط ارایش |
 ما ̂ هدرک بفرصو مکیم فرص اش یاپماج یارب یشوخ لامکب نم اما «نادنزرف ۰

ECمداهن راب اشرب نم دشاب اما ع غم تبرک ابا ماف تبع اراشرکآ  

 مداتسرف ایش دزن هکیناتاز زا یکی ابا + مدروا كنچبر کم ارامش اشمدوب رکهلیح نوت کل ۷



 ۳۹۹ ۱۳ نایتنرقب لی نل دھار

 عفن اشزا سعی ایا مداتسرف ارردارب یو ابو ۳9 سالا طين × مدرب اهشزا عفن

 هکدیکیم ناک تدم نیازادمب یا * مدومن راتفر شور ر كيو حور كيب رکم درپ |"

 نازیزع یازبچ هه نکیل متوکیم سد ادم مرام تب ا
 ارم امواج هکنانج هن اراش نوج کرم ارز +× تسآ اش کانی یازب 8

 رورغو یانو ناتمو بصعتو امشخو دسحو عازن -ِِ هک دیهاوخن هکنانچ دياي

 یارب مک متامو دزاس نتورف اش دزن ارم نم یادخ مازاب نوچو * دشاب اههنتفو ۲
 و دود مت هبرت دندو هک هکیروصت ا اوریا زاو دندرک اک رتشیپ هکییانازا یرایسب

 م دزي باب

 ي دش دهاوخ تباث نخسره دهاش هس ود نهاوکب هام امش درن مس ترم نیا

 انا تسه بیاغ نالا دنچرھ ماهدوب رضاح مود ةعفد ایوک هک موکیم شییو متک

 و + دوف اون هعاسم ماز زابرکا هکارناکید ۀهو دندرک هاک نیازا لبق هک ٩

 اشرد هکلب تسین فیعض اش دزن وا هک دیئوجبم دیوکیم نخ نمرد هک ار چ لیلد
 هدنکیم تسیز ادخ توقزا نکل تشک بولصم اعض زا هاگرهاریز *تسا اناوت 4

 تسیز تسا اش یوسب هک ادخ تزفزار زر نکیل متسه فیعض یورد زین ام هکنوچ

 E راپا اردوخ ه هناي دیتسه نایارد هک دیک ن اتما اردوخ + درک مهارخ 0

 دیهاوخ هک مراودیما اما *دیتسین دودرمرکا تس تسا اشرد خس یسبع هک دیسانشیف اردوخ

 TED چ اشک مکیم تلتسم ادخزاو روبی

 اب را جو لو کی نا

 ام هکیتقو منامداشو ی ار یاب هکلب منان لع سار فالخ مارتین جم کاریز ۸

 انا جا زا × دیوشلماک اش هک کیم اعد نیا یارب ارب زیو دیئاناوت اشو متاوت ان ٩

 ةهجب دنوادخ ER یتخح موش رضاح هکیماکنه ات مسیونیم بایغرد
 دیوش لماک « دیشاب داش ناردارب یا هصالخ + تسا ةداد نب یارخ یارب هن ان 1

 دهارخ اش اب یتمالسو تصادفی ی یاس ابو یار ساب هی

 + دنا مالس امشب ناسدنم عیج + دیا تی هناسدقم * هود ES دوب

 + نیما ]باش عیجاب سا حور تکرشو ادخ تبع دنوادخ جسم یسیع ضیف ۲



 ا سوپ لار

 لّوا باب

 یادخو جسم یسیع هب هگلب ناسنا هلیسوب هنو ناسنا بناجزا هن لوسر سلوپ ۹

ES SSE ۳یاهاسیلکب دنشابیم نم اب هکیناردارب هو + دینازیخرب  

 چ داب ایش اب جسم یسیع ام دنوادخو ردپ یادخ بناجزآ یتمالسو ضیف »هطالغ ۲

 اش هدانآ تل زیره د رضاح اع نیزا ارام ات داد ام ناهاکی لرب اردوخ هک 4
 مکیم بت + نیمآ داب لالج دا دبا ات اروا هک × ددخب صالخ ام ردپ دیو 5

 یوسب دیدردیمرب تس | نناوخ جس ضینب ارایش هک یک نازا یدوز نیدب هک
 برطضم اراش هک دنتسه یضعب نکل تسین رکید (لینا) هک ب رکید یلیجنا ۷

 ناسا زاتنشرف ای مه ام هکره هکلب جدنیام لیدب اسم لا دنهاوخمو دنزاسم ۸
 متنک شی هکنانچ +داب ایلنا دناسر شب مداد تراشب نازک زا رغ لا ۹

 ایا +داب اینا دروای دیتفریذپ هکناز زا ربغ یلبجنا یک رکا موکیم زاب مس نا ۳

 ات رکا ملطیم ارمدرم يدنماضر اپ ارادخ اي مو اید دوخ ee لاح

 مالعا ارامش ي ناردارب یا اما × مدوبیف غ جسم مال متس اونم ارمدرم یدنماضر لاج ۱

 ازنآ نم هکاریز FH نادب نم هکیلنا زا مکیم ۲

 رد ارم قیاس ی ۳۳ رار ی نو عفا ن راسنا زا ۳

 + تخاسبم ناربو اناو مدومیم انج تیاهنیب ادخ یاسیلکرب هک دیانینش دوبی نید

 دوخ دادجا دیلاقتردو متسجم تقبس دوخ موق نالاسم رثکازا درهب نيد ردو ۶

 دوخ ضینبو دیزکرب مردام کش زا ارم هک ادخ نوچ اما + مدوبیم رویغ تیاغ هب 1

 اتما ن نایمرد ات هاش ا کس هد اردو کک اب د جد نود اضر وار 1

 دزن دزن مد ملشروا هبو * مدرکن تروشم نوو مسج اب تقوتآ رد مد تراشب ودب ۷



 ۳٩ ۲ نایطالخب لوسر سلوپ هنار

 تمجارم قشمدب زابو مدش برعب کلب مفرن دندوب لوسر نم زا لبف کب

 زور هدزن ابو متفر ملشرو هب سرطپ تافالم یارب لاس هسزا هوم سپ ٭ مدرک 4

 ایا میش اردنوادخ ردارپ بوقعی زج ن د ااا # مدرب رسب یو اب

 جاونب ناز زا دعب + موکیفن غورد ادخ روضح رد كنيا م يونيم امشب نا اب رد ۲۱
rفورعم ريغ ةروص دندوب جمر د هک هیدوهب یاهاسیلکبو + مدنآ هیقبقو هیروس  

 دهدیم تراشب لاجما دومنیم افج امربرتیپ هکنآ هک دندوپ ینش هکنبا زج ٭ منرب ۲

 + دندو دین نم رد ارادخو + تخاسپم ناریو نیزآ لبق هکینابا نا نامهب ا

—- 

 مود تاب

 مدرب دوخ هاره ارسطیتو مضر ملشروآ هب زاب اانرب اب لاس هدراهچزا دنب سپ . ۱

 مشاد هضرع ناشیاب مکیم هظعوم نادب اتما نایمرد هک | ایلنا متفر مال هب ؛ لو ۲

 هاره کیست لنت شاب نیود ای مودب تیعااداب نیر تولخرد ام ؟

 هک وب بک ناردارب ببسب نیاو و نو هک دشن روبج دوب ینانوبو نم ۽
 ءراد یسیع جسمرد هک رام یداز 1 9 دندمآ رد ةنخو دادم را ةيفخ | ارن اشیا

 تعاطا هب م تعاس كي ارناشیا هک رک را کیا ۹

 دناربتعم هکیناتازا EE تبا اشرد لیحنا یتسار ات يدشن عبات رما نیارد 1

 هک ا ناسنا تروصرپ ادخ تنی یوانتارم هو

 ک ندید نوچ نآ فالحب هکلب  دندیاسرن عفن چه نی دناربتعم هکیانا ایز ۷
 5 وا اریز + سرطبب نانو تراغب هکنادچ دیش هدر نی نانوخمان تراثب ۸

 رپ درک لع اهتما یارب م نمرد درک لمع سرطب رد ن نانوتخع تلاسر یارب ٩
 اش اطع نم SEE چ یک و یک عقب جم

 ایا هکنانچ مورب اهیتما یوسپ ام ات دنداد نو نی تقافر تسد كندید دوب

 کن یا ندرکب روغ زن دوخو مرادب داب ارءارتف هکنآزج +نانونخم یوسب ١
 ریز مدون تفلاوربور اروا دما هک اتنا ب ی طو نوچ با + مدوب 1

 اغ اهتما اب بوقعی بناجزا یضیب ندما زا لیق هکنوچ + دوب تمالم بجوئسم ۴
 تیوخو داتسیا زاب نیست دندوب نخ لها هکنآ زا دندمآ نوچ یلو درونی
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 5 ئپ ابار هکی دحم دندرک قانن یو اب مه نایدوهب رباسو +تخاسادج ۲

 دنکین زاتفر تماقتسا هب لیجنا یتسارب هک مدید نوچ لو «دش راتنرک نانیا 4

 دوهي یقیرطب هنو اهتما ییرطب یتمه دوهب ہک وترکآ مک ار ںرطپ هه گور شیپ
 هک ام + دننک راتفر دوهب قیرطب هک یزاسیم روبج اراپا هکتنرچ یکیم ثسیز 10

 لاعا زا سکھ هک متفاي هکنوچ اما + اهسا زا ی ناراکماک هنو متسه دوبی اعط 1

 ناب یبیع جم مھ ام جسم یسیعب ناي هب هکلب دوشین هدرمش لداع تسیرش

 | لاعا زا هکاریز موش هدرش لداع تعیرش لاعا زا هنو ج نايا زا ات مدروا

e ۷ارج رد تلادع نوچ رکا اما ا هدرش لداع یرشب  
 رکآ اریز +اشاح ٠ تس | ءاک مداخ جس ای موش تفای راکهاک م دوخ مب ۰ ۸

 + سه یدختم دوخ هڪ مکیم ت تباث هیاره مخاس بارخ هک اره نک اب اب

 د دي ی وی کیا 1۹

 ج کلب ی صحن
 ارم هک کیم ادخ رسپرب نايا هب مکس مجرد لاحما هک ناکدنزو دکیم ید دنر

 تلادع رکا ارز ماین لطاب ارادخ ضیف داد نم یارب اردزخو دوف تبع 0
 × درم ثبع جس هنیاره دوبیم تعي رشم

 موس باب
 os ار ات درک نوسفا اراش هک تسیک منیب ِنایطالغ یا

 مهغب اش زا ماوي ا + دیدرک نییم نش بولصم جسم یہیع اش نایشچ

 هک دبتسه مفي ردننیا اب * نایا ربخزا اب دیاهتفأی تمیرش لامعا زا ارحور هک

 دیدینک ٹ بع ارتاجحز ردتنیا ۳ د دیوشیم . لماک مج نف هدرک عورک جورو

 RE دکیم اطع امشب ارور هکنا سپ × دشاب ثبع هتبتما قرأ

 مهاربا هکنانچ ٭دکیم نایا ربخزا ای تعیرش لاعاز زا ایا دروآیم رهظب اش

 رايا لها هک دیماکا سب +دش بوسع تللادع وا یاربو دروآ نایا ادن

 لداع ناجا زا ار اهتما ادخ هک دید شپ نوچ باتکو × دنتسه معاربا نادنزرق

  تغای دنهاوخ تکرب ون زا اهتما عیج هک داد تراشب مهاربا هب درش

 لاعا زا هگیننآ عیج ارز + دنبابیم تکرب راد ناما مهاربا اب نایا لها نیرب

 اس هب ل و هو تإ ےہ

 ۳ م
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 ماترد دناف تباث هکره تسنوعلم تسبونکم اریز دنشابیم تنعل ریز دنتسه تسیرش

 روضحرد سک چیه هک تسا حاو اما + درا اجت اراهبا ان تمعیرش باتک یاهتشون ۱

  چ دون دهان تسیز ناما هب لداع کاریز دوشیف هدرش لداع تعیرش زا ۱دی

 + دون دهاوخ یسیز اهنارد دنکیم لق اهناب هکنآ هکلب تسبن نایا زا تعیرش اما ۱۳

 بوتکم هکنانچ دش تع ام هار ود هکنوچ درک ادف و ۳

 A یسع چ“ رد میهارپا تکرب ات ٭دوش هوا NES الا 11

 نخ ناسنا ییرطب ناردارب یا + یک لصاح نايا ٌهلیسوب ارحور هدعو اتو دیا ۰

 + دیازفاینو دزاسین لطاب سکجه دوشیم راوتسازین ناسنا زا هک اریدع اربز موکیم

 یرایسب ةراب رد ایوک هک اپاسنب دیوکینو دش هتنک و ا لسنبو میهاربا هب اهنعو اما ٩

 هک اربد تسنبا دوصفم و * تسا ج و لسنبو یکی ةراب رد هکلب دشاب ۷

 دش لزان نازا دعب لاس یبو دص راهچ هکیتعیرش دوب تش هتسب جم" ادخ زا
 یدوب تەبرش زا ثاریم رکا اربز i DERS هکیروطب دزاسبن لطاب ۸

 تعبرش سپ »داد دعو زا میهاربا هب ارا ادخ نڪيل یدوبن نعوزا رکید ٩

 ودب تعو هکیلسن نا ندنآ ماکنه ات دش هدوزفا نارب اهریصفت یارب خوشی

 كي زا طسوتم اما دید رک بزم یم ٍتسدب ناکتشرف ا ۳

 ءاشاح «تسادخ یاهنعو فالخم تمیرم ایا سپ + تا کلي ادخاما تین 0

 تعيش زا تلادع هنیاره دشن تایح دناوت هک دشیم هداد ر شکلک ار

 یسبعب نایا زا هک "نعو ات تسب هانک ریز ارزیچ هه باتک هکلب ٭ دشیم لصاح ۳
 هتشاد هاکن تعیرش ریز نایا ندمازا لبق اما × دوش اطع ارنارادنایا تسا میس مچ

 EAE هکینایا و مدوب

oکید ا نايا نوچ کيل + موش هدرمش لداع نایا زا ات دناسرب جسم ات دش ام  

 2 نارسپ یسیع جرد نایا ةلیسوب اش کم اریز * متسین الال تسد ریز ۷

 1 × دیتفرکرب رد | E دیجت جسم رد هک امش هه اریز × دیشابیم 2

eدم هک ارب +ز نز هنو درم هنو دازآ هنو مالغ هنو ینانوی اب دشاب 3  

 دن هنیاره سبب ها ۳6



a FQ. ga ۰ 

 مه لي هک ےک

 سا وص

 دن
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 هدرک نیبعت شردپ هکیزور 2 و ین تسدریز + دشاب هب

 * مدوبیم مالغ یویند لوصا ریز مدوبیم ریغص نوچ زین ام نيه » دشاپ

 رو بم یا نز ز 1 هک داتسرف ی ادخ ۳ ۳ نامز نوچ ل

 ۳ ی van جر ا تیغ رس دی 1

 یتسه رسپ نوچ سست لب یتسین الغ رکید اذهل وج اک

 ارینتآ دییخاددیف 1 ۱ نامز نارد یکیل × ی سوی زین اد ثیراو

 کذب نشدم اراخ هک لاحم اما # دیدرکیم ےک دن كند وین نایامخ تیام 5ک

 رکید هکر یتفو فیعض لوصا نآ کوسا دین رکیمرب زاب هنوکچ سانشیم ارامش ادخ

 هاگن اراهلاسو اهلصفو اههامو اهزور دیک یدنب اراپآ ون رس زا دیهاوفم

 شاب نیننک جز ثبع اش یارب ادابم هک م ناف تست اش هریک #:.دیرادیم

 ه ماش امش لث مه نم سو راد اعدتسا اش زا ناردارب یا

 o زار کا + دیدرکن ظ چه نی
 جم هکلب دیتشادن هورکمو دیدرمشن راوخ دوب نم مجرد هک ارم نانا ناو

 اش ئداب كرابم نآ تس ۱ اکا سپ ٭ دیتفرب ذی یسیع ج لثمو ادخ هتشرف

 دی 2۳ ن انور اردوخ نامشچب یدوب نکم کا هک مدهاش اینپ 1
 سیل نکیل دبللعیم تریخب ارایش * ماتش امش نمشد ای موکیم تسار امشب نوچ 13

 *دییلطب تریفب ارناشیا امش  دندیب امش یوررب اررد .دنهاوخ کلب ریخ هب

 رضاح امش دزن نم نوچ هنت هن تسا وکین نامز ره رد وکی رما رد تریغ نکیل ۸

1 

e 

۳1 

 42 ضو رد جبس تروص ات م راد هز درد زاب امش یارب هک نم نادنزرف یا + شاب

 لی اردوخ نخ ا:مدوبیمرضاح اش دزن نالا هک مدرکیم شهاوخ یراب *دوش
 پکی مدیا تیم دان هک ای KK ماش ریش ایش ةرابرد کاریز مک

 یرکیدو زیک زا یکی دوب رسپ ود ارههاربا 0 ریز دیونشیف ارتعب رش 1 1



 9 چ ناطالنب لوس سلزب كلاس
 + نع تبحر دازا رسبو تفاي دلوت مج بسحب زیکر سپ نکیل + دازآ زا 5

 هوکزا یکی دنشابیم دهع ود نز ود نیا کاریز دش هتفک لم روطب روما ن نياو 4

 بّرعرد تسا انیس هوکرجله هکاربز + تسا رجاه ناو دیازیم یکدنب یارب انیس ۲۵ ٠
 دج یدنب رد شنادنزرف اب هکاریز تسا دوجوم هکییلشروا اب تسا قیاطمو

 تسا بوتکم اریز + دشابم ام عیج دام هک تس ا دازآ الاب ملشروا نکیل

 a Ep aE A اب داش "نیئازن هک دازان

 , نوچ ناردار , یا ام نکل ارپ راد رهوش دالوا زا سک یب نز نادنزرق ۸
 دون ممج بسحرب هکنآ تقونا هکن انج هکلب ٭ مشابيم لغو نادنزرف حا ١

 کا | + تسه زن نالا نی درکیم انج دوب حور بسحرب هک یو.رب تفای ۰

 ارشدازا اک ا و و

 ا نز زا کلب متسین زیک نادنزرف نا نارد ارب یا هصالخ # تفای دهاوخت 1

 پاپ ٣

 یدنب غوبرد زابو دیشاب راوتسا د ها نان جس هک یدازآ ناب س ۱

 اش یارب ج دیوش نون رکا هک موکیم ایشب سلوپ نم كنيا * دیوشم راتفرک ۽

 تسا نویدم هک مدیم تداهش دوش نوتخ هک سک رهب زاب یل + درادن عفن چیه ۳

 و هک ايش هج + دروآ اجب ار تعی مش میام هک 1

 نیا رج زا حور هطساوب اب هکاریز ٭ دیاهتشک طقاس ضیفزاو م

 لع تب هک هکلب وتخانهنو دراد باف نخ هن یسیع جسم ردو ٭ نس 1

 ہخاپ فرخ یتسار تعاطازا ارایش ک تسک سپ دیدیودیم ب وک دک ر

 مان كدنا ُهيابریخ ٭ تسین سا تناوخ ارایش هک وازا بیغرن نیا # تس 3

 دیه اوننزکید یار چه جراح دا دریا رد  دزاسیم رنخم رر ۸

 هب تای دهاوخ اردوخ صاصق دشاب هکره دزاس برطضم ارایش هکن!نکیل تشاد

 ی gta er اردارب یا امآ ۰

 اسبم برطضم۱ راش هکیانآ شاک + دشیم هتشادرب پباص شزغل تروم نیا ۱۳

 ۳ ناوخ یدازآ هب ناردارب یا اش هکاربز + دندخاببم مطینم اریشبوچ
)20( 



 1 نایطالغب لوسر سلوپ هلاسر ۳

 Ahk نکي تی هکلب E مسج تصرف اردوخ یدازآ ناهن اما

 اردوخ ةياسه هکنیارد ینعب دوشیم لماک هلک كيرد تعیرش یا کاریز ٭دیک ۸
 هک دیشاب رذح اب دیروختو دیرگب ارکیده رکا اما دات تب نتشیوخ نوچ ۵

 اژیتسیبن تماوقبش نتپ یک تو هک اما دیوش كالع رکیدکی زا ادابم ۱3

 فال حور شهاوخو تسا ص فالخم ممج شهاوخ اریز × دروآ دیهاوخن اج ۷

 رکا اما هک داو کومک سک او مسج ۱۸

 انز یہی تسا رک ار سم لاعاو + دیتسون تمعیرش ریز دیدنش تبا ده حور زا ٩

ESEو هنیکو عازنو ینشدو یرکوداجو یتسرپ تبو *روضو کاو  

 هک اهنیا لاثماو بعلو بهلو یتسو لتقو دصیو + اهتعدبو قافشو بّصعتو 0
 توکلم ثراو اهراک نینچ ناکدنک هک مداد نیا زا لبق هکنانچ مهديم ربخ اراش

 یوکیو ینابرهمو محو یتمالسو یوو تبحم حور هر نکیل +دنوشین ادخ ۲
 ۳۵ رنج نام تعیرش چیه هک هو تسا یراکزیهرپو عضارت واناعلو ۳

 و تا بواصم سشناوهشو ارج اب ازمسج دنشابیم سم ناز زا هکیناناو ۶

 أ

 مخ هب ار رکیدکب ان موشم نز فال +× ج رات ی

 *٭ عرب دمح رکی دکب ربو مروا

 منش باب

 ارصخش نینچ دیتسه یناحور هک اش دوش راتفرک یئاطخم یک کا ناردارب یا اما

 * یتفآ هبرجت رد زین وت ادابم هک نک هظحالم أ اردوخ-و دیک حالصا عضاوت حورب

 × دیرآ جم ارج تعیرش عون نیدبو دیوش لمحن اررکیدکی نیکنس یاهراب

 د كبي فیم E AT درب ناک یصخش اردوخ یسک ر کا اربز

 رد هن تشاد دهاوخ یارک وغ هاکنا دنکی نا اردوخ نک یکره اا

 هتفاب ملعت مالک رد کره اما وک ت دحاوخ دوخ زاب لماح سکره بز + یرکید

 دیهدام بیرف اردوخ +« دزاسب او بوخآیاهزچ ی رد | اردوخ ْلعم دشاب

 + درک دهاوخ ورد ارناه دراکب یدا هبنآ هکاربز درک ناوتین ءازهتسا ارلدخ

 هرات یارب هکرهو دکو رد ارداسف مسج زا دراک دوخ مسج یارب هکر رھ اریز ۸

  dnےل مم ہہ >



 اا 1 ناصالغب لوسر سلوپ اسر

 هکاریز موشن هتسخ یراک وکین ز :ا € + دیورد دهارخ یا دواج شاخ وز ۹

 مر راد تصرف هکیردقب هصالخ + موشن لولم رکا درک ا مورد ۰

 دیک هاجحالم + ناجا تیب «لها اب: صوصخ لع ما ناسحا مدرم عيج اب ۲

 مجرد وکین ینروص دنف اونم € ٭ شون امشب دوخ تسدب اج فورح هچ ۲

 بسیلص یارب هکنیا ضغ دیوش نوتخم هک دنزاسبم روبجم ارامش ناشبا دنزاس نایاف

 دنرادیف هاکن ارتعیرش دوخ دنوشیم نولخم هکز ین ناشیا اریز «دننین انج جسم |
 رغ هک نم زا اشاح نکیل × دکر خخ اش مجرد ات دیوش نونخم اش دنهاوخیم هکلب ٤
 دش بولصم , رخ کاری يد یا ساب هک جسم يبيع ام دنوادخ بیلصزا زج مک

 هکلب ینوتخ ان هنو هیییزپچ چو بچ چ تود کاریز + اند یارب نمو ٥

 8ا اتاپ تهر و الس دک راتفر نون اق نیدب هکیناناو بت هزات تلخ 7

 دوخ ندبرد نم کاریز دناسرن تمحز ارم سکه نیاز زا دعب + ادب لئیارسا ربو ۷

 یا داب اش جور اب چ یمیع اادنوادخ نضيف , مراد ازینیع بنوادخ یاهفاد ۸
 » نیما ناردارب
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 نایسسفاهب لوسر سوپ ةلاسر

 لّوا پاپ

 ناراناماو دنشابیم نارق هکنوسدقب جسم یسیع لوسر !دخ ةداراهب یسلوپ

 اشرب دنوادخ ج یسیعو ادخ ام ردپ بناج زا یتماأسو ضرف + یسیع مرد

 رچب تخاس کار رام ارام هک بم یسع ام دنوادخ ردپو ادخ داب كرابتم × داب

 وارد ماع داینب زا شپ ارام i « عیسرد یاس یاهیاسرد یناحور هتکرب

 دوف نیبعت لبقزا ارام ا × شاب بیعہب و سدقم تبحرد وأ روضحرد ات دیرکرب
EGد رخ هدارا ۱ و ی یسع تحاسرب موش ا  × 

 اد ا ا 9 رس رضیف ی زدم شی دام یارب

 ×× ميا ەتفاي وا شرف تل ود ةزادناهب e ینعی هیدن وا نوخ ببسب یورد

 ًاردوخ ؛دارازس E + یرناطفو تکح رهرد دومرف اطع یناوارفب اب ا

 ماظتنا یارب × دوب هدوم مزع دوخرد هک دوخ یدونشوخ بسحرب دیناسانش اب

 عج جرد تسا نیمزرب ا هاوخو ناسارد هچنا ءاوخ ارزیچ هه ان اهنامز لاک

 متشک نیعم شپ هکنادچ ماتش وا ثاریم یورد زبن ام هک وارد ینعی دنک

 × دکیم دوخ ةدارآ یار قفاوم ارامشنچ هه هک وا دصف بسحب

 یتسار مالک نوچ زین اش ی 3 ا * دوش هدوتس وا ا مرم ؛ راودیما

 سودق حور زا دیدروآ ناب نوچ یورد دیدیش اردوخ تاغ تراشب ینعی
 نصاخ كأم ی نا یادف یارب Re هڪ + دیدش موش لعو

 E نوج زين نم e د E 3 ات وا

 راک جسم یو ها د دوخ E E زاو ۷



 ۹ ۲ نایسسفاهب لوسر سلوي لاسر
 ےس اس د سس ج ی حس حح ح ح  ضض )بس ب---- +
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 به 2م هک ےل
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 تسل ود تمسا ماکو تسي وا توعد ديما هک دینادب هتنک نشور اش لد ناشچ
 ددم یا ترف تیام نیک یتسا رادقم هو ر نیسدنم رد یا تاریم لالجت

 اروا نوچ درک لع سرد هک وا توق یناناوت لمع بسحرب نینمّوم اب

 ۰ 7 ین 1

 کر ا داهن وا ۳ ریز ارزیچ ههو »زی هنبآ زار 5

 × دزاسیم رب ههرد ارهه هک وا رپ ینعی تسوا ندب هک *داد ۲

 مود باب

 راتفر لبق ارد ۰ هک + دینادرک ننز دیدوب هدرم ن ها اکو ایالخ رد هک ارا

 لاحما هکیحور نآ ینعی اوه تردف سیئر قفورب ناهجا :رود بسحرب دید

 "یناممج تاوهشرد زین ام مش ناشیا نایمرد هک + دکیم لع تّهصعم نادنزرفرد
 م دروابم لب اردوخ راکفاو ینامج یاهسوهو مدرکيم یدنز نیازآ لبف دوخ

bsدنشود تین اجررد هک ادخنکیل + نارکید هکنانچ مدوب بضغ نادنزرف  

 اب مدوب هدرم اباطخرد هکز ین ارام * دوم ام اب هک د وخ مظع تبع تینیحزا تمس ۱

 یاهیاج ردو کینازیخرب وا ابو + دیاهتضای تاج ضیف ضع هکزریز دینادرک نز جس

 اردوخ ضیف تیانہب تلود تنیا ۍاهملاعرد ات «دیناشن یبیع سرد ناک
TAAدیاهتفای تاج ضیف ضع کاریز + دزاس ره اظ دراد یسیع عیسمرد امرب  

 سکچه ان لاعازا هنو * تسادخ شیر کلب یسهن اغزا ی نیاو نایا هلیسوب

 نی و زب رد نش كیرفآ متسه وا تمنص هکاریز + ب نکن رخ

 فلس نامزرد ! 2 ین سوار دابب اذل × اف كولس اهر ات دوف هم لبق ادخ هک

 مجرد ناشیا ةنتخ اما دنوشیم تان هنتخ لهاهب کیان هک مجرد یاهتما یا)

 ل لاک نادج اش 6 + (دنناوخم نوتخمان اراش تسا تسدب نش هلخاسو

 یبو ا یبو هناکپ عو اف یبنجا لیئارسآ و تّیطو زاو ادج
 دیدوب ید ت 4 هد اش يس جرد لا نکی ریل چ دیدوب ابندرد ادخ



 ۲ نایسفاهب لوسر لوپ هلاسر ۳۰
 7 مس | ص

 دینادرک تي ارود ره هک ی تسا ام ییمالس و ۱ هک ازیز دن دیالش کلیدزن جسم نون ۶

 ارماکحا تعیرش ینعی توادعو * تخاس مدهنم دوب نایمرد هک ارنادج راویدو 5

 نایلنا تي ىد رخ زا هدرک هج اصم هک ات تخاس دوبان دوخ سج دوب شبارفرد هک

 تطاسوب دهد هحاصم ادخ اب دسج تلیرد ارود ره و *دنی قاب دوخرد دیدج 71

 رود هک اهب دیناسر ارهماصم تراشب تماو + تشک ارتوادع نارب هک دوخ بیلص ۷

 ردپ دزن ود ره وا ةليسوب هکاریز × دندوب كيدزن هکییاناب ارهلاصمو دیدوب ۸

 نطو هکلب دیتسبن یبنجاو بیرغ دعبب نیازآ سپ »مواد لوخد حور كيرد ٩
 هک دیاش انب ءایبناو نالوسر داینب ربو ادخ ناخ لها زاو دیته نیمّبثم ۰

 لکیپب لش برم ماب تراع یا یورد هک +تسا هیواز كنس جسم یسیع دوخ ٩
 حوررد ات دیوشیم هدرک انب مهاب زین اغ یو رو + دنکیم ون دنوادخرد شابا

 + دیرش ادخ نکسم

۷ 
 نینشزکآ انا یا اش یارب یسیع جسم ریساو متسه سوپ هک نم بیس نیازا

 فشک هارزا رس نیا هک * تسا دش اطع نباش هج هک ار اد طرفی دیابت ۳
 ارم كا ردا .دینویم نا ةعلاطم زاو + متشون شیپ ارصاخم هکنانچ دش م العا نر" <

oهکیروطب دوب كشن راکشا مدا ینب هه نک ئاپ وفرد ناک ای ج رسرد  

 ثاریمرد اتما هک ٭ تسا هتشک فوشکم حورب وا یاییناو سدقم نالوسرر» لاما 1

 مداخ هک + دنتسه كيرش لیجنا تطاسوب جسم رد وا نعو "نهبردو ندب ردو ۷
 ۱ e از

 تلودب اما نایمرد هک دش اطع ضیف نیا من منیسدقم هه نیرتکزا رتبک هک ن ۸

 کیس نا م اظنا تسیچ هک مزاس نشور ارهمو ٭ مد تراشب جسم سایتی
TE a Osکن ات  

 ةلیسوب ادخ نوکانوک تکح یناسا یاهیاجرد اهتردقو اهتسایر بابرارب لاحما
 هک + دون ین جسم ام دنوادخ رد هک لز ازا ریدقت بسحرب »دوش مولعم اسیک م ۳
 هک مراد اعدتسا اذهل * یو نیا ببسب مراد دامعا اب لوخدو تراسج یورد ۱۳

 باا اتکا رهنما اش رخ انآ هک دیوشم رطاخ هتسخ اش ةنحم نم تاقحز زا ح

 ٩ ےک



0 

 ۳۱ لات یفام لی میرم

 9 ع ۰ ۰

 +دوشیم یسم نیمز رب و ناسارد داون اغ ره وازا هک درو وی ن اخ مزیم وناز

 وا حورزا دوخ ینطاب ت تیناسنارد هک دک اطع امشب دوخ ل ال تلود بسحب هک 11
۷ 
۱۸ 

۹ 
1 
5 
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 ردو دوش نکاس اش یاهلدرد نايا تطاسوب ج“ ات × نیوه واز توب

 هک دیک اردا نسخ هام اب هک دییاپ ea هداپن داینب و هنگ شو تم

 تفرعمژا قوف هک سم تبح# دیوش فراعو + تسیچ ؛یدنلبو قعو لوطو ضرع
 تیاهنب كکب هک تسا رداق هک اروا لاحما + ادم یرپ یا ات دیوش رپ ان ضیا

 ا + دنکیم لع امرد کیت نا نص مک رکف اب هاون هبنارهزا ردا

 Rae دابا Bt یسیع جسم و کرک

۱ ۱ 
 ۴ راج پد ام

4 

 هکټږعد نرو ؟تسیاشب هک ک مراد ۱۳ شا یی ابو تهویه هک نما افت

 کالو لحو عضاوتو یتورف لاک اب ٭ دیک رادفر دیاوش نناوخ ناب ناب

 «دیراد هاکن یتمالس ةتشررد ار ارحور ناک هک دینک یسو + دیشاب

 هتوعد ديما كيرد دیاهش توعد زین هکنانچ س كيو تس دسج ک

 OEE + دعت كلي ناما كي دنواهخ كي + شیر

 یوم ست سوپ ٭ تسا اش ةه ردو هه نایبردو

 انیریشا دوق دوس نیلغ لعاب وا یرچ ههیرک یاری تب + جسم شدخج ةزادنا

 E رجب جو یا اما × داد مدرپ اهششنعو درب یریساهب

 الات 5 کرک دوعص کتک دا دوم لوزن کنا ۲ نیمز لساهب درک مه لوزن

 ین ات ی دیش واو + دنک رپ اراهزیچ ةم ا كالا ميج زا

 تسدخ راک یارب نیسدقم لیکن یارب + ازنالسو نانابش یضعبو نیرشبم یضعبو

 9 ادخ مسپ مان تفرعمو نايا E هه ات × جم دسج یانب یارب

 من تنارو جومنم لانطا نیا زا دعب ات ٭ مسرب جسم رپ تمأق هزادناهب لماک 1۶

۳ 

1۹ 

 ۱۳ نامدرم یزاباغد زا منت دایزآ

 ینعب تسا رس وارد مئا ی قرن زیچ ی یتار کورپ تبحرد لب



TIFه نایسسفاهب لوسر سلوپ ٌهلاسر  

 نیا سپ ٭تبعرد نتشیوخ یانب یارب دهدیم ون ارندب یوضع ره هزادناهب ۷
 تلاطبرد اما هکن ایل دیتا راتفر رکید اش هک مدیم تدابش دنوادخ ردو موکیم

 مورخ ادخ تایحز زاو دنتسه كيران دوخ لاعرد هک + دنیانیم راتفر دوش نهذ ۸

 روبن اردوخ نش زکف یب هک  تسناشیا رد ناشیا لد تخت ا ةه هکیتلاج بیس 1

 روطنب ارس ای کیل نرو لعب صرح ارکاپ ان مق رم ات دنادزک ملت ۲
 یسیعرد یتسار هک: دیاهتفاب ملعت وأ ردو دیانینش اروا هاکره +دیاهشوماین ۲

OAتاوهش زا هک ارهنیک تیناسنا دوخ ةتشذک راتفر را اش کا ات  

 × دیوش هزات و نهذ حو × دیک نورېب دوخ زا ددرکیم دساف رو ۳۹

 تسا نش هیرفآ ینینح تیسودقو تلادعرد ادخ تروصب هک ارمزات تیناسناو 6

 تسار دوخ یاس اب سکرم هدرک كرن :ارغورد اذهل  دیشوپب ٥

 × دکن بورغ اش ظیغرب دیشروخ ءدیزروم هاو و دیرک مثخ × مرکیدکی یاضعا
 €F راک دوخ یاهتسدب گدلب دکن یدزد رکید دزد + دیهدن لاجم ۳ ۸

 ناهد زا دب نخ یه بدهد یزیچ اریدنمزاین دنارتب ؛ ۲ دنکب تجز هدرک ٩

 ارناکدنونش ات هینشاب یکی ا اج سج ها 2 هکلب دان ناش

 دیادش مولتش یراکتسر زور ات واب 6 ارادخ ٍسودق حوزو 4 لناس ضیف ۰

 دوخ زا ارٹابخو یئوکدبو دایرفو مخو ظبغو س مق رهو *دیزاسم نوزم ۲

 ادخ هکنانچ ديان ونع اررکیدهو محرو دیاب نابرهم رکیدکی ابو +دیک زود ۲7

 دب تسسا هیزرمآ م اراش رو

at ٩ 
 ا  fمگ + بل اد

 چ هکنانچ دیا راتفر تبعردو دیک ادتفآ انج زبر ناز نوچ سپ

 یوبشوخ رطع یارب ینابرفو هیده ادن ام یارب ارننشیوخو دون تبغ ارام مه
 گنج دوش م روکم کره اش نابرد عیطو یی مو از انا ×دیارذک ۴
 هتسیاش اهنیا ک ینابز برچو رک هدوهببو تعابق هنو +دیاشبم ارنیسدقم 4

 عاط ای كابان اب ناز چیه هکدنادم نقب ارنیا اریز *یراذگرکش هکلپ ین ہ

 نان اراش سکچه »درادن ادنبو جم ترکامرد یئاریم .دشاب یسیرپتب هک 7



 هاب ۵ نایسسناهب لوسر سلو لاسر

 < ىا ع ان زر یک یا تو 1

 دنوادخرد لاحم ا نکیل دیدوب تساظرتشی هکاریز ۳ كيرش ناشیا اب سپ ۸

 ینوکین لاکر د رون هوم هکاریز + دینکراتفر رون نادنزرف نوچ سپ دیشابیم رونا 1

 ردد ی دسر دز ادعا نی هکر دیا ھغو ج تاز یل الو ااو ا

 ناتا اغ اک روک + دیک مذم راه هکلپ دغا کابوس تلخ نیل اک

 رون زا دوش تمذم هکیزیچ ره نکیل + سا قم اپ رد ی دنکیم ارد 1

 هک ون یا دیوکیم نیاربانب ٭ تسا رون دوشیم رهاظ هچره هک اریز ددرکیم رهاظ 6

 هک دیشاب ربخ اب سپ * دشخرد وترب جسم اتزیخرب نکدرم زا تش رادپ "تییاوخ ٥
 دیایرد ارتفوو * نایکح نوچ هکلب نالهاج نوچ هن دیئافن راتفر تقدب هنوکچ ۱1

 دنوادخ هدارا هک دیمهنب هکلب دیشابم می تهی ز زا ب ا یخ اھ او وا اا ۷
 ابو + دیوشرپ حورزا ۱ هکلب تساروجم نارد هک دیوشم بارش تسمو ٭ تسیچ 0 لا

 دوخ یاهلد ردو دیک رکتنک یناحور یاهدورسو تاتو يارب ڌڪي ڍڳا

 ام دنوادخ م انب ارردیو ادخ زیج ره ةهص هتسوہپو + دیا م منرتو دیئارسب دنوادنخم ۰
 نارهرش نانز یا دلا یبرتادخردآ ارکیده × دیکر کش جسف یسبع

 کاتا و رو ره اغ هکاریز اردن و الت هکنانچ دیک تعاطا ۱ اردوخ ۲

 بس عیطم اسیلک کن انچه نکیل  تسندب تنهد تیا واو اسیلکرس زین جسم 91

 نانز نارهوش یا +دنشاب یرما رهرد اردوخ نارهوش زین نانز نینچه تسا ۷"

 ۽ داد ع نآ یار ارتتشیوخو چرن اواسیلک وپ م مس هنانچ داف تبع اردوخ

 ارد یاسیلک ات  دیاغن NNT ا اا 9

 "ات کل دشاب « ناچ آل رج عباس دن وز

 دوخ ندب لثم ارشیوخ نانز نادرم دياب روط نهب + دشاب بیعیبو م 4

 ریز +دیانین تب ارننشبوخ ديان تبع اردوخ جوز هکر ه ارز دنیاغ تب 5

 دکب شا تر ار کد تسا هنشادن نیثد اردوخ مسج زکره کج

 زاو مجزا 5 یو ندب یاضعا کورتاز +اراسیلک زین دنوادخ کا 3

iشیوخ ۀچوز اب هدرک اهر ارردابو ردپ در. هک تساغیازا ٭وا یانوخت-  

 نم نکیل تسا مظع رس نیا + دوب دنهاوس نیکی ود نا ناو تسویپ دهاوخ +



 1 نایسسفادب لوسر سلوپ لاسر 4

 ین لثم اردوخ نز زیا اش زا یکی ره هصالخ 4 موکیم نخ اسیلکو چ ةرابرد ۲
1 ۰ ۰ 1 1 5 

 × هومن مازاحأ .دیاب اردوخ رهوش نزو دیانب تب دوخ

 متتس ياب

. ۰ 4 ۶۱ ۶ 3 ۰ 2 ۰ 2 ۰ ٩ 
  3اردوخ نیس! و 4 نادنزرف  aفاصتنا نوا 3 اریز داف یعاطا دنواذغر

5 ۱ 
 ارت ات 1 ¥ سس نو اب اب لوا عح نیا ها ۳ مارا اردوخ ردامو ر و نی 2 تصدی!

 )ی یا ت ل ۹ 5 >
 رم و و یھ كبر ایم ينضم اردو ن ا زرذف نأردپ گاو د ید ی دزرب هری ابو رو دشاب یمیفاع

 چرب نابلقا نامالغ یا تیا تییرت دود د و

 روض تمد هن چ دیک تعاطا ییجمداس اب شاه یر اب جیم نوچ اردوخ 1

 ,لمب لدزا ارادخ دا E نامالغ نوچ هکلب ناسنا یدنم اش :نابلاط لثم

 ره دننادیمو »+ ارناسنا هن دننکیم کدنب ,اردنوادخ نا یسیندبو + دوام

 هاوخو مالغ هاوخ تفای ra زا ارنا تافاکم دکو کی ل اع هک یک

 زارا ندرک دیده و دي اغ راتخر قس نهب ناشیا اب نایاقآ کاو دارا $

=> 

 را دز روو اار تسه اقا مار اراشا دوت 45 دادیم هکنوچ 5

 تا توقف یاناوت ردو دنوادخرد نم ناردارب یا هصالزس ٭تسنن ۰

 يک دا فا اهر ابيار انش وی اراب مات يسا + دیرتش ١

 ناهجو اهتردقو ایا کلب تسب مىجو نوخ E کاریز

 اذهل چ ناسا یاهیاجرد ترارش یناحور یاهجوف ابو تلظ نیا ناراد ۴

 ام ارراک دهو دیک تمواقم ریرش زورر ۵ دیناهتب ات دیرادرب او اوادخ مات هس

 هدر ربزد 1, ۱ كادع نشوجو تسب ا وادور و تسب را 11

 رب هه ن نیا یر و دیک برد اریتم يتمالس لیجنا دادعتسا نیلعنو + دیتسیاب ٩

 دوخو دیک شوماخ ارریرش نیشتا یاهریت یا دیناوتب اب هک دیشکب اینایا ۷

 تقو رهرد مات 0ا6 اعد ابو چ دیراذرب تسادخ مالک هک ارحور , ریشمش + تاج ۸

 رادیی نیسدقن هه ةیجم مام سالاو a نیمه یاربو دیک اعد حرررد

 ارلیخا رم نابز یداشک اب ان دوش طع نم ملت کات زین نم یاربو *دیئاب
 کریلدب نارد ات مکیم یرکیلیا اهریغز رد ۽ Sy 3 کا مالعا یریلش 7



 ۰ 7 نایسسفاهب للوسر سلوپ ٌهلاسر

 e زاو نم لاوحازا مع اش ات اما ٭ تفك د یایم هکیروطب مرک نفع ۳۱۱

 زیچ ره زا اراش تسا .دنوادخ رد نیما مداخو زیزع ردارب هک سکین دیوش

 یاب اب لارحار ات مداتسرف در نی راک دا دھاوخ

 ندپ یادخ بناجزا نايا اب تبعو مالس ارناردارب +× دشنم لیست ارایش یاپاد و او ۲

rel.یداسف یبرد تبع دنوادخ یسع جک کیناک هه اب × داب دنوادخ جسم یسیعو  
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 جم ایبلیفب لوسر سلوپ هلاسر

 لوا باب

 اه یبیع جس رد نیسدقم مهب جسم یسبع نامالغ سوانومیتو ا

 ادخ ام ردپ بناجزا یتمالسو ضیف +ناسامشو ن ا دنشابی یلیف رد
 رڪن اردوخ یادخ اش یراکداب یا رد داب ایثرب دنوادخ حسم یسیعو

 بیسل ا دوخ یاعد رغرد هتسوپو ۸ مراذکیم

e AEEهکو ا هک مراد دامتعا نیاب هکن  

 ب دیناسر دهاوخ لس یسیع زور ات زنا درک عورش اش رد اروکین لع

 دوخ لدرد ارامش هکاربز مک کف نیم ارش ةه هاب رد هک تسا راوازس ارم هکنانچ

 ارت کليرش نم اب اش م لینا تابثاو تجر ھو نم یاهریجنز رد هک مرادیم

 ج یسبع یاشحا رد ردق اک تسا دهاش ارم ادخ و × كیتسه تن

E EEEمف لاکو تفرعم رد اش تبح ات مکیم اعد نيا کاریو و  

 شزفلیو شغ یب څ زور ردو دینیزکرب اررتهب یاهزیچ ات * دوش رتنوزفا رایسب
 دچسو دیک یارب او ا اوب هک اک 7 ةویم زا دیوش رپو × دیشب

 ی بن هک دینادب اش اونم ناردارب یا ابا ا

 جوف مان 7 ی او 2 ا ید یار اع e اغا لیجنا قرب

 داتعا نم یاهریخز زا دنوادخ رد ناردارب زارثکاو +نارکید ًةدهبو ماخ
 1 ویا e TT ا

E eT ۱0۳1 تمجز نم یاهریینزب تا  

 2 مالش ناعم لیجنا تیا هی نم کک ددا كو هک نی ءار زا ناتیا ۳ ۲



 ۷ ۲ نایب لوسر سلوپ لاسر

 زاو دوشم هظعوم سک یتسارب هاوخو هناهب هاوخ تروص رهب هگنیا زج «هچ سپ ا,
 دیماجنا دهاوخ نم تاج هک ماد اریز + درک ماوخ م یداش هکلب مامداش نیا ۲

 چرب هک نم دیماو راظننا بسجرب + حسمیسیع حور دیپأتو اش یاعد ةلیسوب 7
 ندبرد عیسزبن ناب هشيم هکنانچ یریلد لاکرد هکلب دیشک مماوخن تلاخ زیچ

 نتسیز ارم هکاریز *تومرد هاوخو تایحرد هاوخ تفای دهاوخ لالج نم ۲

 سپ تسا نم راک رف نامه مسج رد نتسیز رکا نکیلو * عن ندرمو تسا چک ۲

 شهاوخ هکنوچ متسه راتفرک تخ ود نیا نایمرد اریز مت رایتخا ارمادک منادین ٣

 نایټ ام جرد نکیل ٭ تسا رتعب رایسب نیا ارهز مشاب جسم ابو مک تلحر هک مراد ۴

 ةه دزنو دنام هاوخ هک منادیم م راد ارداتعا نیا نوچو + تسا رتنزال اش یارب

 نمر> يبيع ج رد اشر ان + ايش نایا یشوخو قرت ةهجب دون ماوخ فقوت اش ۲7
 ج” لیجا ةتسياش روطب یراب اش ر کیدا نم ندنآ ٌهلپسوب دوش هدوزفا ۱

 كيب هک مونشب اراش لاوحا مشاب بسیاغ هاوخو من اراشو ما ما هاوخ ان دییاف راتفر

 یرما ردو + دینکیم 10 لیا نايا یارب سفن 4 دیارارقرب حور ۸

 لیلد ارا ا کدہ لیک یا عرب یک ک نم سیا اک ا

 ندروآ نايا طقف هن سم رط ام دش اطع اشب هکاریز + تسادش زا نیاو تاجن ۲

 دیدید نم رد هک تسا تهاجم ناه ا مه ندیشک تمز هکلب واب
 تسا ن نم رد هک دیونشیم ره م نالاو

 حس بس

 مود ټا

 تجحرو تقنش ای حور ره.تکارش ای تب یلسن ای سرد ی رين رکا نیربانب

 هدون تبغ ناهو هیچ ماب ات EKE E × تسه |

 E OEE هار زیج جو د دیخآب هت شاد رکف كيو دی وشب لد کلی

 ةظحالم اش زا ۹3 ب دین ادب رتهب دوخ زا ارنارکید یتورف ب کلب دیکم 4

 اش رد رکن نیم سپ شین ارنارکید یاهراک مادک رغ هکلپ دکن اردوخ یاهراک +

SAAN 7زیازب اد اب دوب ادخ تروص رد نوچ هک دوب زین یک حس رد  

 ردو تنریذپ ارمالغ تروص هدر ک ییاخ ا اردوخ نکی + درم تمینغ ارندوب ۱



 ۲ نایب لوسر ی سوپ اسر ۳۹۸
= 

 تخاس نتورف ارث ۰. نانا ا لکشرد نوچو دش نامدرم تهابش ۸

 زارفارسیمیاغی زول زین ادخ ةعضيا زا * دیدرک عیلعم بیلص توپ ات هکلب توم اتو

 ینوناز ره یسیع 23 + ديش وب تسا اهمات عیج زا قوف هک اریمانو 3 ۰

 هک دک رارفا ینابز رهو E ناسارد ناز زا ۱
 کنان م نازیزع یا سپ +*ردپ نیادخ دیک یارب تسا دنوادخ سم یسیع ۲

 مييغ هکیتقو نالا رتدایز را رایسب هکلب سم هن دیدوبیم عیطم هشيه

 بسحرب اش رد هک تسادخ اریز × دیروآ ل لمعب زرلو سرتب اردوخ تاجن ۲

 همه# نودب اریراکر هو »:دنکیم داجما لمب ارلعف مو هدارا مه دوخ ئدنماضر ٤
loنرایمرد دیشاب تمالمیب ادخ نادنزرفو لد و و تارات × دیکب هلداجم و  

 مالکو + دیشخردیم ن دزد" امین نوچ ناين نارد هک یشکندرکو ور ج یوق ۲
 تج ز ثبعو نیودن ٹبع هکنا ان حم زور رد نم رخ هج دیزارف ایمرب ارتایح

 مسه نامداش موش هتخر اش نایا تمدخو ینابرقرب هاکره کلب × شاب هنینکن ۷

 + دیکیم یداش نم ابو دیتسه نامداش زین اث نینشهو + رگیم یداش ایش هه ابو ۱/۸

 زین نم ات متسرفب اش دزن یدوزب ارسواتومیت هک مراودیما دنوادخ یبیع ردو ٩

 هک مزادن لده ازرکید کک ریو مدرک حور هزات جش ملطم اش لاوحازا ۲۰

 یمیع روما هن دیبلادیم اردوخ عن هه هکو راز + دشیدنآ اش هراب رد صالخ هب ۲

 نم اب وا دنکیم تمدخ ارردپ دنزرف هکنادچ اریز دینادیم اروا لیلد امآ + ارحم ۲

 هچ نم رک مدید نوچ هک مراو اوديما سپ ۲ تسا هدرک تسدخ لینا یارب ۲

 مه دوخ هک مراد داټعا دنوادج رد اما «متسرفب كتردیب اروا دوشیم روط 6

 ارم هک مان داور اش یوسپ ارستدورفپآ هک تس اد مزال ك * مایب ید :وژپ ٥

 هکاریز نم تجاح مداخو لوسر اراش اما دشابیم كنجھو راکهو ردارب ۲

 + دوب لش رامیی وا هک دیدوپ نیش هکنیا زا دش نیکو دوب امش هه قاتشم

 وارب هنو دومرف مجرت یورب ادخ نکیل دوب تومرب فرغمو رامی عقاولا ینو ۲
 . هناور اروا رتشیب یعسب سپ *دشابن غرب بغ ارم ات زین نرم رب هکلب طتف ۸

 دنوادخ رد اروا سپ +دوشرتک نم نزحو دیوش داش زاب شندید زا ات مدون ٩

 فرشم خم راکرد اریز >«دیرادب مرتج ؟رناسک نینچو دبربذپب یئوخ لاک اب ۲۰



  IEتان فن لا ترا ۲ ۳1۹

 ۶ O e ات تسشادنا رطخم | اردوخ ن اجو دش تومرب

 × دناسر

 موس باب

 ناشون انب اربلاطم ناه دیشاب شوخ دنوادخ رد نم ناردارب یا هصالخ

 ریرش نالماعزآ دیشاب رذح اب اهکسزا *تسا امش ناو تسین نیکنس نیرب

 سور رد ارادخ هک متسه ام نانونخم اریز *دیزیهرپب ناعوطنمزا دِیا زارتحا
 7 ارم دنچره ٭ مرادن داتعا مرو کیم زف یسیع چو کیم تدابع
  رتشیب نم دراد دامتعا مجرد هک درب نامک کید یکرکآ تسا دایتعازین

 ةهج زا نایناربع زا یناربع نیماينب طبسزا لئارسا ةلیبق زاو تش نوتخم متشه زور
 تی یا و ننک انج تریغ ةهجزا # یسیرف تعب رش
 ببسب زبن ارزیچ هه هکلب + مسناد ن نایز حسم رطاخب !زنآ و ا

 ارزیچ هم وا رطاخ هک منادیم ن نایز یسیع جم دوخ دنوادخ تفرعم تلیضف
 تلادع اب هن موش تفای یو ردو * مایرد " ی جسم ات م در هلضف و مدرک نایز

 کا دوشیم سم نايا لیسوب هک ن رب اب هک ساک رنو هک قوت

 ریو یاهجنر رد تکارشو اربو تمأیق تّرقو اروا اتو *تسا نایا رب ادخزا ۰.

 ٭ مسرب ناکدرم زا تم ایقب هجو رهب رگجم ۲ مدرک < هبابم وا توم ابو م سانشب ١
 مانا د لو م هاب تش لاک لاج اتا هدروآ كنچب لاج ا طه ۳

 ناردارب یا درو تسدب ارم جس نآ یارب کم روآ تسدب ارنآ دیاش هکلب ۴

 تسا بقعرد هلآ هک کم زیچ كي یکی ماهدروآ تسب نم هک مربي تراک

 مشوکیم دصقم یبرد × نیک ارنتشیوخ سا شپ رد هجا یوسبو هدرک شومارف 6

 لماک هک ام میت سپ * تسا یبیع حسم رد هک ادخ دنلب توعد م اعنا ةهجب ۵

ABE Eفک شرب  

 درک دیاب راتف فر روت اق نامه ما ںیسر هکیُماتس ثم رهب ما × دومرف دهارخت

 امر هک نو بس هک ار انا دیک هظخالمو دیان ادتقا نہ ماب |

 یارب اهراب ایناشیا رکذ هک دنياهم راتفر بت هکاریز + دننکیم ر اتفر دیراد ۸

 ماجنا کا + دنشابیم a بیلص ناتمشد هک مک کیم هیرک اب زی : لاحو ما هدرک ایش ۹



 ٩ ناییلیفب لوسر ساوپ لاسر ۰

 ناثیا كنرد ناشیا فو ناشيا کش ناشیا یادخو تسا .تکاله ناشیا

 2 تای انا ۳ دارند منو باما کم هشب دنا 5 یاهزیچو

 ارام لیلذ دسج لکش هک ٭ مينکيم راظتنا اردنوادخ حسم یسبع ینعی ننهد

 تّرق لمع بسحرب دوش رّوصم وا ديب دسج تروصب ات دون دهاوخ لیدبت
 دنادرکب دوخ حیطم ار زیچ هه هک دوخ

 مراهچ باب

 روطنيهب نم جاتو یداشو نم قایتشا درومو زیزع ناردارب یا نیربانب

 سامیلا س مراد اعدتسا هیدوفآ زا + نازیزع یا دیشاب راوتسا دنوادخرد ۲

 ۰ ر

 شهاوخ صلاخ ر اطته ارت دا × دنشاب یار كلي دنوادخ رد هک مراد

 ادو كيرش نم اب لینا داهج رد اریز یک دادما ارناشیا هک کیم

 داش اياد دنوادخرد * تسنایحرتفدرد ناشیا مان هک نم ناراکم ریاسو زبن

 دنوادخ ه دوشب فورعم مدرم عیجرب اش لادنعا + دیشاب داش موکیم زابو ا

 اب اعدو ةرلص اب زی ره رد کلی دیک هيشي دنا ری چ یارب د اک اوو

 نیان زا قوف هک ادخ یمالسو + دیک ضرع ادخم ا کالری ضرافکرکش

 هصالخ × ت تشاد دهاوخ هاکن یسیع حسرد اراش یاهنهذو اهلد تسا لتع و

 رهو كاپ هچ رهو و لداع هچ رهو دیجم هج رهو دشاب تسار هچره ناردارب یا

 آرد دشاب "دور 5 یحدم رهو تلیضف رهو تسا مان كين هچرهو ليج هچ

 ھ درا لعب ۱ راه دیانیدو ثینشو هتفریذپو هتخومآ .نیسرد او دیک نت
 نالا هک مدیدرک داش رایسب دنوادخ ردو +دوب دهاوخ امن اب یتمالس یادخو

 د«دیتفاین تصرف نکیل دیدرکیمرکفت زین نیا ردو دروآ هفوکش نم یارب این رکف رخ
 تعانق مثاب هکیلاحرھرد هک ماهخومآ هکریز کیم نس جابتحا اب رد هکتآ هن

 یریس زیچ هه ردو تروص ره رد مادام اریدیمودو منادیم اریاذو + يک

 هک حس رد مراد ارزیچره تّوق × ماهتفرک 5 دای US E یتسوکو

 یا اما *دیدش كيرش نم یدترد هک دیدرک نیکی نکیل * دشخببم تیوقت ازز

 چیه مدش هناور هینوداکم زا نوچ لیجنا یادتا رد هک دیهاکآ مه اش نایبلف



 ۱ ا اک وب ا

E ۷9 ا 1 هعذد ود كی اي م  E 

 رتشیپ هکلب زیچ هه یو × دیازفیب اش باسح کک سه یرُغ بلاط هکاب مشاب ۸
 رطع هک ماهتفای ّتدوزفیازا اراش یایاده هکنوچ ماهتشک رپ «مراد تیانک زا

 ۳ تاجایتحا ةه نم یادخ اما ۲ تسادخ "تایدنسب و لوبقم ینابقو یو ٩

 ردپو ادخو +دون دهاوخ یک ج ر جرد وج تلود ج ۶
 او مالس یسبع EE زود ۱ سرم در e داب لالج داالدا ات ارام ٩

 دنناسریم مالس امشب ناسقم عیج + دنتسرفیم مالس اشب دنشابیم نم اینک ایا

 جسم یسبع ام دنوادخ ضیف + نتسه رصیق ةناخ لمازا هکینانآ صوصتما لع ۲

 سه اش عيمج اب
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 نابود هب لوسر سلوپ هلاسر

 لّوا با
 ا ناسدفب ٭ردارب سؤاتومنو یسیع ج لوسر ادخ دارا هب سوپ

 دنوادخ و ادت ا ردپ بناجزا یتمالسو ضیف 2 نېمأ نارداربو

 یا تی حر یورو و چ داب امشرب

 نراسدقم عی اب هک اربتبحمو _ِت بسم رد ارایش ۽ نايا هکنوچ × میئانیم اعد امش

 2 هک تسا قس ةاذک . TE + يدینش دیئانیم

 زب ماع ئاټرد هکنابچ دش دراو امشب هک «دیدینش باس لیحن نت مالکرف
 ارادخ ښفو دیالییش انا هکیزوت د زي امش ناي ایمرد هکلنح دنکیم جو و

 مداخو ام .دیزع تمدن هک دیتفای ملعت سارثپآ زا ٩ کنانچ *دیاهتسناد یتساررد

 و تنسا عوررف ۵ ک اش تبحزا زین ارام واو تسا اش یارب جسم نیما

 تلئسو ندرت أعدزا متسيايفز اب يدینش رني | هکیزورزا زین ام ةهج نازاو
 ۳9: دیشب ناعدر مو تکح رهرد و دارا تفرعم لاکزا ات ندوغ

 دیروآر اب وکی لعرهردو دان رانر ید:ءاضر لاکی دنوادخ ةتسياش یتیرطب

 روا ءاروز ما توقب وا لالج اون ةزادناهبو + دیک ون ادخ لماک تفرعیو

 هک دیراذک رکش ارردیو دیشاب هماد ینامداش اب ااو لاک نیک ات دیوش

 تملظ تردق زا ارامو + تسا نینادرڪ روند ناسدقم ثاریم چہ شال ارام

 شزرمآ ینعب دوخ * ةیدف یورد هک * تخاس لقتتم دوخ.تب# مپ توکلی تین اهر

 اغ هدازتسخخ تسا كنید ان یادخ تروص وأو ۳ نراداک د

 تسا نیمزرب 9 ارت هجا دش نیا زیچ هه وارد هکاریز + ناکدیرفآ 1

 وا ةلېسوب هه «تاوقو تاسایرو اهتطلسو اهتختو یندید انو یندید یاهزیجزا



 TT 1 نایسل هب لوسر سلوپ لاسر

 واو *دراد مایقززیچ هه یوردو تسا ههزا لبف واو × دش كیرفآ وا یارب و 3

 ههرد ات ناکدرمزا هدازتسخنو تسا ءادتبا وا هکاریز تسا رس اراسیلک ینعی ندب

 د و اشاره کنرب یا هک داد نیدب اضر ادخ )ریز * دوش مدقم وا زیچ ۹

 یو بیلص نوخم هکنوچ دهد هحلاصم دوخ اب ارزیچ هه وا تطاسوب هکنیاو ۲

 هک تس اا 3 هاوخو نیمز رب هجنآ هاوخ و | ٌهلیسوب لب دروا يجد

 لعفلاب دیدوب نمشدو یبجا شیوخ دب لاعارد لد تیزا ابا هکاراشو ۲۱
 دوخ روضحرد ار ۱ راهش ات توم هئي دوخ یرشب 0 +× تسا هداد,هک اتم ۲

 مافو هداه اش نایارد هکیطرشب در توهم ای بجا ید ۲۳

 ریز تقلخ یانو دیاهتفای ملعت اون رک لا دیاد ےک یا کیا

 دوخ یا عج ززا ۳۹ × ماش نآ مداخ سلوپ نمو تسا نش هظعوم نادب تا ۳

 یارب مناسريم لاکب دیدند ار سی یاهصقنو کیم یداش ایش هارد
 نب هک ادخ تراظن بسجرب م |هتشک ن | مداخ ن نی هک تا اک مک هما 8

 ابنرقو اهرهدزا yT ینعب 9 3 ارادخ مالک ات دش هدرپس اش یارب ۲

 دون هدارا ادخ هک « دیدرکف ونکم وا ناسدفب لاحا نکیل دوب نش هتشاد ینخغ ۷

 دیماو E سه E نایمرد رس نیا لالج تل ود :تنسیچ, هک متن اتشب ڈک

 رهو میم هببت ارصخت ره هکیلاحرد مئامنیم نالعا اروا امو » تسا لالج ۸

 یاربو «: مزاس رضا یمیع جرد لماک سکه ان میدیم ملت تمکح رہ اسک ٩

 هب دنکیم ل تّوقب نمرد هک وا لمع بخ ماغي تهاجو ملکی بنګ زین نیا

 مود باب

AES tl 2او اش یا ( را داهتحا عو هج رم هک دیشاب  

 دبای ا لن یاپاد ات یو د مجرد ارم تروص کیاناو هکدوال

 ت

rو  REجرس ینعی ٭ دنسرب ادخ رس تفرعم و مات  
 ارامش سکھ ان موکیم ارنیا اما × تسا یفخ ملعو تمکح نا !ازخ یان یورد هک

 هدوب اتش اب ؟جوررد نکیل میاغ مجرد دنتچ ره هکاریز + ب دکن اوخا زیوالد ناخب ٥.

 یی جسم کنان" سپ ٭ مکی واظن یسمرد ارناتایا تسافتماو ظنو کیم یداش 1

)*21( 

 + تم بس



4 

 ےجم

 ےک س

  téبلا کمپ نعیر تالش 3

 نلیل زد و لش اتب و هد رک هشی وارد هک مدینان "ران 3 یار جک یاری فرا اوت و اد

 رب> اب ۷ دیئانیمر ایسپ ا نک کھ ارد دو درآهتفای ب ملت هکیرولعب .: :.ا هتشک نیمار

  aلکه یاب ارامش یک  NE onیلیصا

 تسا نکاس تیهولا رب یمن مسج ةهجزا یورد هک ۲ ج ېمسشحرپ هن کورد +

 نوتخم کو ردو * تسنردقو تسابر ات رس هک دیاهدش لیمکت یورد امشو

 ناتتخا ٌهایسوب ینامسج ندب ندرک نوریب یتعب تسدب هتخاس ان ةنتخع دیاهدش
  9 ۳لغرب ایا هب هی لش نینازیشرب م نارد هک د یتشک نوفدم دیعترد یو أبر

 هرد دوخ مسج ینوتخعانو ایاطخرد هک اراشو × دینازیخرب ناکدرمزا ارو هک ادخ

  +9هلو تک و + دیزرمآ ار اراش یایاطخ هه و

  Eو دوب ام فالخو ضئارفرب لمتشم  Eaهد ی وحی فیض

 راک "1 ةينالع ار انا هدرک نور ارت :اوقو تاساپ و ۳و و + تشادرب نایمزا

 هرابر ردو ندیشونو ندروخ رابرد یک سپ ٭ تفایرنظ هنرب نار رد نوج دوم

 مدل تا با هعاهتیچ هیاس ابیا ایز + دکن عح اشرب تبسو لالعو دبع

 نلکتشرف تدابعو نتو غب تسبغرزا 0 رن ارامش من یکو تا سم نار هرازآ ندب

 تسا كش رورغم اعم دوخ ا کلر | دید کیرومرد تلخی *

  2اهدنبو لصافم طسوع ندب یا زازا هک ثدن یم 212 1

 دیدرم یویند لرصارا سم اب هکنوچ × تس ادخ زا کیر اهکیلت وف عش

 یکم سل هک × دوشیم هدا ضیارف امشرب ایندرد ل ناکدنز لم هک تسا

  r EERE Aبسحرب (دوشبم دساف لامتسا ضح اهیا
 Es ینتورغو هلفان تدابعرد دنچره !هزیچ نینچ هک + مدرم دقت ۳

 ٭ درا.دن یرورپ نت عفر یارب "تئاف لو دراد بید تروص

 موس پاپ
 کیامرد فییلطب ت تسا الابرد هک ارد دیدش هدینازیخ "رب چ اب نوچ سو

 بارد هن دیک کیت سا الاب هچنا رد × هتسشن ادخ تسار تسلب تسا جسم

 نوچ تس یففم ادخرد چم اب اش يدنزو دیدرم هکاربز + تسا نیمزرب
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 ۰ ۲ تاک هب لوسر سلوپ ٌهلاسر

 دیهاوخ رهاظ لالحرد یو اب م ایش دوش رهاظ تسا) اه و رک سم

 اوه و یی از را لوتقم تکا نیمزرب < ارد وخ یاضعا سپ × دش

 ادخ بضغ اهنیا بیسب دک رسما يا تإ هک عیطو جت توهشو سوهو

 هکیاکنه ۵ کیم E EE هد هوا قر فار

 ینوخدبو ظبغو مشخ ینعی دیک كرت ار هه اش لاحا نکیل + دیدوفیم تسیز اارد

 ارهنهک تیناسنا هکنوچ دیئوکم غوردرکیدکیب ×دوخ نابززا ارشغو یئوکدبو

 شیوخ یتلاخ تروصب هک دیادیشوپ ارهزانو × دیاهدرک نوری دوخزا شلاعا اب
 ,ینوتخمان هن هنلخ هن دوهي هن تسینانوی هن نارد هو هزات لماک تفرعپ ات

 ھا نشب × تسا هه ردو هم حس هکلب دازآ هنو مالغ هن یتیکس هن ۍربزب هن

 ارلحو لمحتو عضاوتو یناب عمو تمحر یاشحا ادخ بوبحتو سدقم ناکدیزکرب
 هتشاد ییاعدا یرکیدر ب هاگرره دیک ونع ۳ کید م هدشرک کید لمحو رج دیش وپ

 دنبرک هک ارتبع هش نیا اربو + دیک نینچ زین اش دیز ما اراش چ هکنانچ « دیشاب

 ندب كيد مه نا هک شاب طلسم اش یاهلد رد ادخ السو ۲ دیش وس لاک

 نکاس تکح لاکبو یدنشودب اشرد چم مالک < دیشاب رکاشو دیادش نناوخ
 بیو ,نناخور یاهدوسو تاعیستو ریمازب دیک تکنو مي اما رب کشم دوشم

 یسع رغ لعفو لوفرد دیک هاوار دیئارسب ۹4 دوخ یاهلدرد ضيف

 نارهوش نانز یا + دک کش واتساب هاو زوده یا لو بکار دار اد

 اردوخ یاهجوز نارهوش یا × دیاشیم دنوادخرد هکنانچ دیئاف تعاطا اردوخ

 زیچ ههرد اردوخ نیدلاو نادنزرف یا دینعجم شر هراشیا ابو دیا تبحم ۰

۱ 
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 اردوخ نادن زرف ناردپ یا × نوا دخ رد تسا لی دنسپ نیا هکااریز دیک تعاطا

 اردوخ ا e نامالغ ىا × دن وس لد هتسکش ادابم دیزامم نخ

 هکلب مدرم ئدنماضر ناکدنیوج لثم روضح تمدن هن دیک تعاطا زیچ رهرد

 هن دن ءادخ رطاخم دیک لدزا دیک هجناو + دبسرتب دنوادخ زاو بلق صالخا هب ۲

 هک تشاب دیهاوخ ارثاریم تانا دنوادخزا 6 دینادیم نوچ ل ۶

10 
 ۱ ا 3 ۱

 دعاوخ درك هک اریلظ نا دک ظ کره !بز +دیکیم یدنب اردنوادخ جسم

 ٭ تسین ینہب رهاظو تاپ



  SFTنایسلوک هب لوسر سلوپ لاسر ٩

۹ 
 یاقآ زین ارایش دینادیم هکنوچ دیرا اج ارفاصناو لدع دوخ نامالغاب نایاقآ یا
  دیشاب رادیب یرانکرکف اب نراردو دیشاب بظاوم اعد رد ارد یر

 تم و مالک رد اد هک دیک اعدزینا ام هر ابردو

 ارنامز # مزاس نیمو مک لکت دیابیم کیر طب ارناو * موکب ماهداتفا مم دیقرد ن 11

 دشاب ضیف اب هشه اش یوکتنک ٭ دیکر افر تکح جراخ لها شه هتفایرد

 ردارب یکیخت + داد دياب باوج هنوکچ ارسکره دینادب ات تمب "نش حالصاو

 × دیاهاک | دهاوخ اراش نم لاوحا هفزا دنو ادخرد نم تم نشو نیمآ م داخو زیزع

 ارامش یاهلدو دوش هاڪ اش تالاحزا ات مداتسرف اش دزن ةهیج تیم اروا کر

 ةيمزا ارایش تا اش دوخ زا هک بییحو نیما ردارب سیمی اب تهد لست ٩

 >> تک سل "` هم wi  ص

 داریم مالس اراش نم نادنزم یخزتنرا ا دنهاوخ دک ۱ اما شراذک .

 دی یذپبا الا کرد دیبا ةرابرد هک ارب ةدازوع سقرمو

 O را ناشیا هکس طی هب بقلم عوسیو ۱

 مالتو وا یکی هک دنابرم مالم ایشب ینارنیآ دیک نم "ست تکاب هک ۲
 دارا م ات دز هر یاهاعد رد اش یارب :تسوچ و تسا سم

SO AG ۱مک ل اهاو امش رابرد هک دید یارک وا یارب ربو  

 ۳ یو + دنکم تن رایسب یوا رھ لعاو ۶

 تسا ناشیا ناخرد هک اریئاسیکو یاقمینو هکدّوالرد ناردارب +دننابریم ٥

 یاسیلک رد هک دیراد ررذم دش تناوخ اش یارب هلاسر نيا نیوچو ا 1

 دینوک سبز هبو وب دیناوتم امش مھ | رهکدوالز زا هلاسر و دیش تناوخ زی ناکدوبل ۷

 سلوپ چرت تین ٭ یاسر لاکب "هتفاب دنوادخرد هک اپتادا ات "اب ربخ اب ۸
 0 ا وداد اار یاهرجنز « مد وخ تسده



 مح e سه ےھت
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 ایینولاستب لوسر سلوپ لوا لاسر

 لّوا باب

 یسیعو ردي یادخ رد هک ن اکیول اتم ی اکہ نانو و یلرپ

 دنوادخ E یسنعو اد ام ردب بناجزا یدو ضیف دشا دنوادخ م

 تی یار اس دا رد توو

 یاو ااا و E وا ا شو

 ضعحم اشرب ام لیجنا هکاریز × متسه علطم اش ندش هیزکرب زا ادخ ن نازیزع

 هک دینادیم ناچ لماک نیتیو سدنلا حورو توق اب هاب شن دراو نخ
 دیدون ادتقا دنوادخ و اب ایشو هب دش نامدرم هنوکچ امشرطاخ امش نایمرد

 عیج امش هکیدحم »+ دیفریذپ سدقلا حور یئوخ اب دیدش تمدز رد ارمالکو
 هن دنوادخ مالک امشزا هکیعونب *دیدش هنومن ارهئاخآو هینوداکم نارادنایا

 ۳ ات سو ماد 2 ا

 دیشکب راظتنا نایسا ا ENE + دین یدنب اریقتح ی یادخ اب دیدرو

 ٍ دن هری هنیآ بضغ زا ارام هک یسیع ینعی دینازیخرب ناکدرمزا اروا هک

nات  

 مود پاپ

 هکلب هد وبن لطاب اش نارد ام درو هک دینادبم دوخ ناردآرب یا اریز

 عالطا هکنانچ مدوب هنید یمارتحا , یبو تیک تمحر یبلیفرد ن ازا لبق دنچره



 م ۰
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  9 TFAناب گول 3 اوسر سلوپ لوا ۳
 د اس س, ره

 EE N ات زی ات مدرک یل ند دوخ دیراد

 ا بیم یھ ھم

 رر تاو اچار ام یمصن کاریز + ئا .العا

 جام اش بل اطو و متوکیم نخ ن نین موش زیغا یالکو هک ې تشک اذتم لب هو گن

 زیما یل یک ریز چ كیام ز ا ران یاد کیادخ ا کلی مبتسین مدره

 یلخزا روش هنو + تسا ده اش ادخ مدرک عمم ناب هن و كينأدیم هکنانچ میتنکن

 نیکنس متسنا اوتیع ذوب جسم نالوسر نوچ دنتچ نارکید زا هن و ایشزا هن میتسج

  درورپم ار دوخ لافطا هک ةياد لم مد ا تا نایمرد هکلب × شاب

 کل مهد امشب ارادخ لینا ن راه هن هکع مدوبیم ضار نش اه اش قیاشء,زرط د

 تقشعو تنم نامه یابهک ورناز ےک ند امزیزع هکسیر زا زبن اردو ماه اس

e 

 هظعرم ارایش ادخ لینا هب لش لوضشم راکرد زور هنابش کاریز دیرادیم دای أر

 عون هچب هک ین ادخو دیتسه دعأش اش من راب اش زا یکرب ادابم هک مدرک
 هکنانچ + دوم راتفر دیتسه رادنایا هک اش دزن یبسیو هو دیو ی 1

 ٭ مدونیم یرادندو ی اردرخ ناهزرف ردپ نوچ اراش زا ینیره 4 6 دینادیم

 دوخ ,لالجو توکله اراش ارح هاش روطب دیکب رادفر هک مدرک تیصو و

 ام زا هک ارادخ مالک 5 نوج 5 مکیم رکش ارادخ امعاد زی اب ةيضیاز زاو دنوم

 مالک تسا ها هناتچ هکلب دیتفریذپ هن یناسنا مالک ارتا دف انددوب وش

 دیدوف ادتقا اش ناردارب یا هکاربز + دنکیم لیعدیتسه رادنایا هک اش رد هک ادخ

 ناه دوخ موق زا اش هکاریز دننابیم ی ع جسم رد هیدوهب ۳۹ اتم اه ست

 اردوخ یایبناو دنوادخ یسع هک چ دیدید درهب را زا ناشی هک دیدیشک ارتامسز

 ارامو د٤ مدرم عیج فلو دننه دخ دنسران ناشیاو دنډ د افج امر و دنتشک

 دنکیم ا اردوخ ناهانک هشيهز دنبأی تاج ات مرکب نف ھت اتما هب هک دننکیم عنم

 یعاس رفتب نوچ ناردارب یا ام یکی #تسا هتفرک ورف ارناشبا بسضغ یاهتم ام

 ارامش یور ات مديشزک رتدایز راسب ,قایتشا هب مدش روم ایشزا لدرد هنرماظرد
 ,ناطیش ا منا E ۳ هعفد ود كي ةهجنلدبو > منبیب

 دیتسین اغ رحم ءام رخت جاتو رورسو ديما تسیجب کاریز ٭ تشاذکن ارام

 + دیتس ام یشوخو لاللج ایش کاریز + وا روهخ مادتهرد یسبعا م ۳



 1۹ دیگ اکیولاسب موس ریو ِ
 رو یس سی سس وم ہہ چن ھچ

 ر

 س سو ترا تاج تا

 موس با

 اه انینأرد ارام هک مداد نیدب اضر معشادن یئابیکش رکید نوچ سہ ١

 مداتبرف تسا حسم لیجنارد ادخ مداخو ام ردارب هکارسژانومتو +دنراذکاو ۲

 نيا زا سک چھان  دنک تیت زاش ناتن ایا صوصخ ردو دزاس ر راوتسا اراش ات ؟

 هکیماکنه ایز + ماش رّرقم نیه یژرب هک دینادیم دوت اربز دوشن لزازتم بام ۽

 دیش عقاو هڪنانچ میشکب تحز دالا هک مداد ربخ شپ اغ مدوب اش نزن

 یقین ارامش نایا ان مداتسرف شادن یئابیکش رکید نوجزین نم اذهل ٭دینادیمو ه

 اما × ددرک لطاب ام یمنحمو دش : هدرک هیر ارایش ننک هبرعت نآ هکادابم رک 3

 دیناسر اب ارامش تی و نایا ةدومو دسر اع امت درنز | سواتومبت نوچ لاا

 زین ام هکنأنچ .دیشابیم ام تاقالم قامو دیکیم دای کین ارام هتسوپپ مش هکتیاو

 بیسب ایثزا مراد کیتبیصمو قیض رد ناردارب یا اذهل +متسه امش باش ۷

 زا کاو دن زا دخ وک اش کا مکیم تنسو ن هکن وچ ما ناتایا ۸

 روضحم ٩ یشوخ هه نبأ بموسم دوم مناوت ادن یراذکرکش هچ اریز + دیتسه ٩

 تاقالم وربور ارامش ات کیم اعدر هست هک ٭ مراد امش ءرابرد ادخ ۰

 ام دنوادخو ام ردپ ینعی ادخ دوخ اما  ميناسر لای ارامش ی نايا صتنو هک ۱

 ردو دهد ون اراش دنوادخو دروب تس امش یوسب ارام ہار ۶5۲ ییا

 یآولد ات »» میم تب اراش ام کنانچ دشخ ینوزفا هه ابو لکیدکی اب تیم ۲

 روا ماك رد ام ردیو ادخ روضحم تیسودق رد بیعپ دزاس راوتسا اراش
 چ دوخ نیبمدگم عيجاب ج یسیع ام دنوادخ

 مراهچ باب

 هکنانچ هک میکیم ساملاو اعدتسا دوادخ یسیعرد انش زا ناردارب یا هصالخ |

 رتدایز روط نامهب دیزا.» یمنار ارادخو دیکر اتفر دیاب عون هچب هک د یاهتفای ام زا
 هکاریز + مداد اهثب دنوادخ یسیع بناجزا ماکحا هچ دینادیم اریز  دیئان یقرت

 اش زا یه ات + دیزیجربب نز زا اتش ےک ی اد عدارل تل بل 6
2 - 



 ج ناکام لی لو و لا ۳
aسوهرد وه رد و ىد ارتشی وخ تفرظ دياب هنوکچ دادب  

 ای لواطت تسد رما نیارد یک اتو + دنسادشیف ارادخ هکیتاهنا لیم توهش 1
 +× تسا تشک ماقتنا اهراک نینچ اقرا دنوادخ اریز دکن زارد دوخ رداربرب عمل

 کاب تسا ناو یاب ارام ادخ ارز ماہدرک کسو هننکاشب زی اقباس هکنانچ ۷
 سودق حور هک ارادخ هکلب دراشیم ریفح ازناسنا درامش ریفح هکره اذل *تّیسودقب ۸

 امشب هک تسیت مزال رووا × تما هدرک اطع اشب اردوخ ٩

 م نبتجو دین تبحم اررکیدکی هک دیانش هتخومآ ادخزا اش دوخ ایز مسیونب ۱

 مراد ساما اش زا ناردارب یانکیل دنشابیم هینوداکم ماقرد هکیناردا ارب هه اب دینکیم

 لوغشم دوخ یاهر [ ید از ساره » دیک رت ایز ک 1

 دنا جراخ هک دزت ات × مدرد رک کح ارانش هکنانچ دیا بسک شیوخ یاعسدب نش ۱۳

 اش مهاوخت ناردارب یااما دیش جات زیچ مر کز اتفر هتسیاش روطب ۴

 + دیوش نوزحم.دنرادن ديما هک نارکید لثم ادابم هک دیناب ربع ناکدییا مخ تل احزا

 13 هک انآ ادخ زین روط نیمهب تساخربو ترم ییع هک میکیم رواب ۳" ریز

 هک ام هک مثوکيم ادخ مالکزا امشب ارنیا اریز + دروآ دهاوتم یو اب دا یسیع ۱

 دوخ ارز ٭ تسج مبهاوخن تقبس ناکدییاوخرب مشاب یقأب دنوادخ ندآ تو من ٩

 دش دهاوخ زان ن اا زا ادخ روص ابو ناکتشرف نیر ا ابو ادض اب دنوادخ

 اشیا اب مشاب یتابو ننز هک ام هاکنا * تساخرب دنهاوخ لّوا جرد ن ناکدرمو ۷

 اب هشیه نوچیهو مک لابتتا اوهرد اردنوادخ ات دش مهاوش هدوبر اهربا رد

 ۳ دهد لسن ارکیده نانخس نیدب.سپ + دوب مهاوخ دنوادت ۸

 منم باب

 بز + سون امشب هک دیر ادن جاېحا اهنامزو اتفو صوصخرد ن اردآرب ی اما

 هکیماکنه ارب ریز ا ف دوم نر اک رور هک دهاک | ییتم امت دوش

 نوج تفرک دهاوخ ورف ناهکان ارن اشیا تکالح هاکنا تسنام او یتمالاس دنبوکیم

 تلظرد ناردارب یا امش نکیل + دش دنهاوخغ راکتسر رکرهو ار هلماح نز هز درد

 زور نارسپو رون نارسپ اش عیج اریز +دیا اش رب دزد نوچ زورنآ ات دیتسین ه
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 ۱ ۰ نایکینولاستب لوسر سلوب لوا دلار

 رادیب جلب مورن باوخم نارڪيد لثم نییربانب ۲ متسین ا ا یه

  دنوشیم تسم بیئرد ناتیبمو دنباون بشرد ناکدییاوخ رو × مشب رایشهو

 ارتاجن ديما دوخو تّبشو نایا نشوج هدوب رابشه ميتسه زور زا هک ام نکیل
 ۵2 ا تاغا لیصحت د هکلب بضغ یارب درکن نییعت ارام ادخ اری دو + شوب

 هاره نیباوخ هاوخو میشاب رادیب هاوخ ات درم ام یارب ایت

 مه هکنانچ دیک انب اررکھدکیو 9 اررکیده سپ ٭ میک تسیز یو
 او نایمرد هک ارینانا دیسانشب هک مراد ساملا امشب ناردارب یا اما ءدیکی

 !زناثیاو دکب یصن ارامش هدوب دنوادخ رد امش ناباویییو دننکیم تجز

 یا یکی × دیک مصر کیدکی او دیراد مرتح ن ع مت ت 5

 دهد یرادلد ارثالد هاتوکو دښټاف هنت ارنانکرس هک مراد اعدتسا امش زا ناردارب

 یدب یازسب یک اب شک دامن دک هحت مدرم عیج ابو دیک تیام ار افعضو

 هتسوب * دیتوحب کب وجین یہ رد مدرم عیج ابو رکیدکی اب ماد کلب دکن یدب

 دارا تا نیا هک دیشاب رکاش یرمارهرد ٭ دیک اعد هشیه +دیئاب نامداش
 راوخ اراتتون × دين ءافطا ا ارحور + یسیع حسم رد اهن قحرد 2

 ات گام 0 وکی ابو e ارزیچ هبه + دیر 1 ۳۱

 ره 0 a ا 9 ا ۲

 ۲۷ واک هه زیب ارناردارب ارب عیمچ < دیک اعد اب يارب ناردارب يا مک 10

 چب دوش ا ناردارب عیچ يارب هلاسر تن هد مهم می دنا ارش

 ا داب اش اب سم یمیع ام هوادخ ضيف ۳۸



0 

 ۰ ےسھ

 یسص ی

 نایکینولاستب لوسر سلوپ مود ةلاسر

 لّوا باب

 یسبعو ام ردپ یادخرد هک نایکینولانت یاسیلکب سواتومیتو ساولسو سلوپ ۴
E ۳دنوادخ عیسم یسیعو ادخ ام ردپ بناجزا ,یهالسو ضیف  

 راوازس هکنانچ مک رکش ارادخ اش ةهجس هتي دیابیم ناردا رب یا 4 دیشب 0

 کیده اب اتینج امشزا کی ره تو دکیم رم تییاغب امش نیا هک اجنازا تسا
 بیس کیم رخ ادخ ی ۱ رد اش ی صخ اور کیدو اا :

 لیلد هک را هکیتاهیاذع و امش د بئاصم هه رد ناعایاو ربص

 تعسز ره نآ یارب هک 5 دیوشب دخت تیک یخ اش ان ادخلداع کروأدرب تسا ۱

 بادع اراش a باذعت هک ادخ دزن تسفاصنا نیا هکاریز *دینکیم

 ۱ OE تار ام اب دیک باذع هک ارانفو × دهد ۷

 ماقتاو لعتنم شنا رد * دون دهاوخ روهظ دوخ توق ناکتشرف ب ناسازا
 تعتبادا ار حسم یسع ام .دنوادخ لب وادتسانشیم ارال هکینانازا دیشک دهاوخ

 دنوآدتخ روضح زا دیسر دنهاوخ ینادواج تکاله صاصتب ناشیا هک. دنکیغ

 هه ردو دبای لالخ دوخ د رد ات ۳ e توق لالجو

 + دیدرک قیدصت ارام تدایش امش هک اریز زور نارد دنک بت وا زا نارادنایا

 توعد نیا قسم طه OS هک کیم اعد مش ةه هتسوپ مه نیا یاریو

 دنوآدخ مان ات ادرک لماک توف اب ارتایا لمعو قوکین تبسم ماقو درامش

 جسم یسعو ام یاد شیف بسحب یورد ادشو دباب دیت امش رد جسم یسیع ام
 چ دنو أدت



 ند) ؟نایکینولامت لوسر یاب مود لاسر

 مرد دام

 جو حسم یببع ام دنوادخ ندمآ زاب وچ مکی اچ مااا خرز ` ناردأرب اما 0

 دیدرکن برطضمو دیوشن لزازتم یدوزب دوخ 0 هوا دزنب ام ندش ۽

 ا ۳ ۹

 کب هدو یا دم ی ادندع هدچ رهزا ا دزاسیمرت دنلب اردوخو دنکیم تقلا اهوا

 هک یکیفادای ا تب بام ا دوخ هتسشن اذخ لکیمو د اد لثم دن ۵

 تسا عناب هک اردجنآ نالاو رب متکی امشب ارنیا مدوبیم امش .دزن زونه _س 1

 E الا ییدی رس نآ کاربز + دوشب رهاظ دوخ نامز.رد وا ات دینادیم ۷

 نیدیب ن E هد رک هتشاجرب ناینزا تب ١ عنام لاح ات کتا هکیتقو ان طقف ۸

 درک دهاوخ زا اوت و سس وسع هک دش اود رماظ

 ۱۳ ی بر ق رهبو عمر ور 1.

 هشيه ام روت PTE ۳2 +× دندش ذاش یتسارانب کلب ۳

 حرر سی: تب اخ یارب وکر اراش ادخ ءادتبا زا هک مئانرکش ارادخ اٹ یارب

 لیصخ یارب ا رحم هلیسوب . درا تی دارا نا یاب و ٭ یتسارب نایاو ۳۹

 هک ارتایاور ناو دیشاب راوتسا ناردارب یا سپ جسم یسیع ام دنوادخ لالج ٥
 میام درخو #* دیراد دیاهتخومآ ام هلاسر زا هاوخو مالک زا هاوخ 7

 اک دیماو یدبا لتتتو وز ولد ام ودا ج یسیع

 ادو لعف رهرد زا یو داک اطع یلسن ارامش یاهلد دین اپ دوخ ۷

 × دانادرک راوتسا
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۳۹ 

 ۲ ناکنولاتب لوسر سلوب مد لاسر ۳
 هست یو ی رس و af سو

 سس سس

 و
 لالجو دوش یراج دنوادخ م الک ات دهک اعد ام یارب ناردآرب یا هصالخ

 نایا ارهم هک ریز ۲۳ دهان اش نایمرد هکنانچ دبای

 دهاوخ ظونم ریزش زاو راوتسا ارامش هک یدنوادخمآ ت تا ,نیماقاما کاست

 دیرییم لب منکر ما امشب چا هک مراد ی ایا  تخاس

 يمیاده حسم ربصبو الخ تبح# ارامش یاهلد لک ماد و دا دیهاو زنو

 رهزا هک کیم کح جسم ییهع دوخ دنوادخ م اب ارامش ناردارب یا لو دانگ

 ا دیاهصاب امر هکیوناق نا بسلحرب ھن وا دنکلم راتفز ر مظن یب هک یردارب

 امش ع نایمرد هکنوچ دون دیابمءاددقا اب مسق هچب هک دیتسه هاکآ دوخ اریز چ دی ان

 زور هنابش تقشمو تنح# هکلب مدروخن تفم سک نانو × مدرکن رتفر ظني

 ۳ هکلب مرادن ر ايا کتا هن مین ر راب امش زا یدحارب ات مدوبیم )یه لاک

 هکیماکنه اریز × داف ءابتقا اہ ان مزاس ایش یارب هنوم اردوخ

 اریز »دروخن مه كلاروخ دکن راک دهاوخ یکرکا هک مدومرغ رمآ ادشپ ارت

 لوضقف هکلب دنکین یراک هک دنکیم راتفر مظنیب امش ن نایمرد یضعب هک مدینش

 و وادخرد ًارصاخشا نینچ اما ٭ ددتسه

 رطاخت هتسخ یراک کین زا ناردارب یا امش اما  دنروخم اردوخ نان هدرک راک

 دیراذک E هلاسر نیارد ارام ننس سکرکا لو *دبوشم
 ر ما اما +دوش تنمرش ان دیکم ترشاعم یو ابو

 یر هتسوپپ ارایش ات یا



 ی

 یه رح < ےل

 یم

 ۵ س

 ,سواتومیت a : لوسر سلوپ لوا هلاس

 لّوا باب

 ديما هک دنوادخ یسیع جسمو ادخ اب "تنهد تاجن کم جسم یسبع لوسر سلرپ

 بناج زا یتالسو حرو ضیف سوانومیت نایارد دوخ یقبقح دنزرنب * تسا ام
 ادام مزاع هکیم اکنه هکنانچ * داب وت رب یسیع جم ام دنوادخو ردپ یادخ

 ریعت نآ هن ارتانحایم اهیا هک دات افصا اریانتمان یاههمانبسنو اههناسفارو
 كلاب لد زا تسا تیم کح تیاغ انا «دروایم دیدی تسنایا رد هڪ اییفا

 نوک هدوهب هب هتنک فرخ یضعب روما نیزا هک ایر یب نایاو تو

 ۰ ج دن وشب تعب رش ۳ نی و هدومن هجوت

 ی را نی یک سو ۳

Raناک اپ انو ناراکهاکو نانید یبو نایغاط هو ناشکرس یارب  

 ناطاولو نایئاز و ۳ مجرم نالتاقو ی نالتاقو رد ن نالئاقو نا اراکمارحو

 رب هک یرکید لمع ره یاربو ناروخ غورد عفو نایوک غ عوزدو نادزد مدرمو

 هش هدرپم نب هک كرابتم یادخ لالج لینا بسحرب × داب حح ملعت فالح

 نیما کنوچ داد تیوقن ارم هک اریسیع مییسم دوخ دنوادخ مکیمرکشو *تسا

 نکیل مدوب وک طفسو رضمو وکر فک باس هڪ بر نیاب هدرمش
 هساهت یب ام دنوادخ ضیف اما + مدرک ک یناما یبرد تلاپج زا هکو رنا زا متفای حر

 یلوبق قیالو تس نوما نخ تم نیا + تسا یسبع جسم رد هک یتبعو نایاب دوزفا

 اک کم هک دیش تا | اناراکهاک ات دما ایندپ یسیع میم هک با



 ۱3و سو ساب لا اار ۹
 ار لاک یسیخ س نم رد لوا ات دش حر نم رب ةا هیحلب ۴ سا 7

ed Lkما هر دروآ دنهاوخ نیا یر لات  

 الجو مارک ٩1 اردیحو مکح یادخ روید" 8 قابو یدمرس هاشداپ یراب ۷

 ۳ وا E a 0۳ یا داب دا ان ۸

e 1یاب ۱  

 × دنیوکن ر فکر کیدای یھت ات مدرپس

 دس ےس

 مود باب

 ا و اهرکشو تأجاتم و ًاهاعدو تاولص هک کین شوانس لو واچ هه را سپ

 یاراب اراب ات بصنم نایاب عیجو ناهاشداپ ةهج + دنروا اجب مدرم عیمج یارب

 کین نیا هک ریز ٭ مریرسب اردوخر به ,اقوزو یراد نيد لاک ابو تحارتساو
 تا مدرم عیج جم هک < ادن اد ننهد تاج روضح ر تا هییننپ و

 ا و ادخ لیمو تل هاو دوخ ریز اق یار یو دی
 دانف شف ۱۳۲۳ رم قو < دیده یا 6 یناسنا نمی عما نبوت

 تا رد اها مو ل لوسرو ظعاو نم نيا ياربو #نيعم نامز رب یجاهش

 هک مراد نیاهعوزرآ سپ *یغوردو موکیم تتار 2 نج 6 مش ر رقم شیارو

 انک اعد اجره رد هتخارفا رب یلاتجو ظیغ نودبا ار نت دقن قاف تتمد نادرم

 ېم

 i چ هه

oرج ه< ےل  

 مو ًاهفلزب هن دهم ایغ نیزم یساپلب دنیارایب ان فراز تاچ مر ¢

 یراډ ږد یاوعد 25 8 دا ارىنانز کچ کلب + اهب نارک ت تخرو دیراورمو ۰

 تزاجآ ارنزو + درک ملعت تعاطا لب توکس اب نز + هحماص لایت هب دننکیم

 منا هکاریز + دناب توکسرد کلب دوش طلسم زهوش رب اي دهد مک مدي 0

 ریصتت رد هدروخ بیرف نز کب درون بی مد م اوح د و دش هتخاس لا و ۶

 یدیسودقو تبعو نایارد رکا دش دهاوو-راگتسر ندٌیازب نا +دن راتنرک 39

 ف

 . نیش تبا یرقلو
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 ۷ 1و؟ سژاتومیت هب لوسر سلوپ لوا لاسر
 ے ےے سس دک ا ترم مم یل

 چ دبلطیم وکین راک دهاوخم ار نسا ببصنم یک کا هک بسا نیما نخ نیا
 ۳۹ بیجار و ا 2 رو چ

 ینوکین 6 موج نا ۳۹ ربدم + تسرپرز هنو وج :e هو

 هناخ لها هح دنادن یک هاکره ریز + دنادرک عیطم رافو لاک ار شی و

 م دنا جراخ کاتا درت هک تسیزال اما × دنفیب سیلبا کی هد کر ولقب ادابم هک

 ناسامش نينه دب دوش راتفرک سیلبا مادو نوکر ازدحام هک دشاب مان کلیپ

 ناکدنراد ٭ ج دون عیامط هنو ءدایز بارشب بغار هنو نابز ود هن دیشاب راقو اب

 تفای تبع یب نوچو دنوش هدومزا ناشیا لّوا اا ا در وک ور

 هکلب وک ت بيغ هنو دنشاب راقو اب دياب زبن نانز روط نیسیو *دننکب اریسامش راک دن

 ةهناخ لهاو نادنزرفو دنشاب نز كی بحاص نااشو بت نیمآ درجو

 بگه د ادا هدرک کنار یا اک کارو ی دیا یک

 نیا * تسا یسیع جس# هکینایا رد لماک تدالجو دنک یم لیصحت نتشیوخ یارب
 هک ینادب ات مزادناریخات رکا نکیل ٭ ما وت 3ر3:یدروزب مکنا دما هب مسیونیم وتب

 یتسار داینبو نوتسو س یادخ یاسیلک هک ینکر اتفر ادخ هناخ رد دیاب هنوکچ
 حور ردو وا ا × تسا

 ٭ لش هدرب دز لالو 9

 مرافچ تاب

 2 کو ا کرک رامز رد هک دیوکب م احرص حور کیلو

 اردوخ ریاض هک نایوک غورد ترا کت + دون دنهاوخ افصا نیطایش ملاعتو لضم

 هلاروخ زا زارنحا هب دنیانیم ع ۳ دننک یم عنم تجوازم زا هک ٭ دنا هدرک غاد

 ٭ دنر وخ یا کک اراهنا ات ح نفراعو نینموم یارب ا ادخ کیاه
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 یراذک رکشہ رکا درک دیاب هن در ارزج چو یسا , کن اد ولرم هک
 ناردارب هب ارروما نیا رکا ٭ دوشی» سید: اعدو ادخ مالک زا هک ریز + دنریذپ

 بوخ ملعتو نايا مالک رد هتفاپ تّیبرت دوب یا رخ ی جس یوکین 2 یراپسب

 یرادنید ردو اف زارتحأ اهزوج مارح یامهنأسفا نا وک عاری

۱۳۳ PO 

 لّبق قبالو تنسا نیما نفس نيا + دراد اوما ر لاح ردو تعو هک تسا دیفم
 كنز یادم مراد دعا ارز مبشکيم یارتحا یبو تمحز نیا کارب هک 1 مات

 ڳح ارروما نیا ٭ تسا ندهد تاجن !رنینمّوم صوصخما ىلع ن نر عیج هک

 ترسو مالک رد | ارنینموم هکلب درامشن ریفح ارت یناوج کچھ * ام رف مت معو

 یرحصنو تشارثب اردوخ مآ هن هکیمادام ات ± شاب هنوف تمصعو ن نایاو تاو
 یاسد ندان ۳ تاوبن هلیسوب کلاس د هک یتمارک نا تاتو + راپسب میلعتو

 ات شاب خار ایا ردو اھ لم روما نیارد »اینم ینانتعا یب دش هداد وتب ناشینک

 شاب ما روما نیا ردو نک طایتحا ارملعتو ارنتشیوخ + دوش رهاظ هه رب وت قرت

 + داد یماوخ تاجن زین !رشیوخ نلکدنونشو ار ناشیوخ یک نینچ هاکره هک

  ناردارب نوچ ارناناوجو نک تحن اروا ردپ نوچ هکلب اینم اوت اررپپ درم
 ارانز هویب »تقع لاک اب نارهاوخ لثم ارناوج نانز و ناردام نوچ اررپب نانز

 دراد اههدارن ای نادنزرف ینز ۱ ۲ ۱ براد مرت دنشاب هوبب هت ین رکا

 ادا اردوخ دادجا قوتحو دنراد هاکت یرادنید اب اردوخ ُهناخ هک دن ی

 طب هوم قلا شا هکییز اما ا قلب دیار اه تخمه ارگ مک

 د دشابیم لوغشم زورنابش اهاعدو تاولص ردو تسا راودیما ادن تس یک

 تمالم یب أت امرفرما یناعم نیابو * تسا هدرم تایح لاحرد ش ابع نز نکیل

 دکن رییدت دوخ ةناخ لها صوصختا یلعو ناثیوخ یارب یکرکآ لو ٭دنشاب
 كيو دشابن هلاس تصش زارتک هکینز موہ * تسنایا یبزارت تسپو نایارکنم

 کا دشاب مان ایت خاص لاعارد هک + ددرک تبث وأ مان دیک العاب هداك هوش



 8 1 یموانومیت هب لوسو ساوپ لّوا هلاسر

 ا و دا کاملی و هدوُن نام ارء ءابرغو هدر وب :ادنزرف

 لوف ار نیا زا رتاوج یاههوبب اما × دشاب هدرک یورپپ اروکین راکرهو هدو یتاعا ۱

 نوشت _ِ لو شهاوخ یو نوچ ی, ۲

 1 O یار سپ ی ۱

 دنعذکر ب ییضعب.هک ایز ی و و دنیازب دالواو 0

 2 اسیلکرب رابو درورپب ارناشیا دراد اههوبب نمّوم نزایدرم رک ۱ × ناطیش بتعب ۲

 کو نا ود کیی کین اشک بام نر ورب فش ا ۲

 ا ود نابزب زج ن راشیشک زا و یاعدا * تسا دوخ ترا وم ری درس 1۹

 روضح رد اب ی پت کاک کیت ھا

 قضرغ نودب روم نیا هک دیم مق ارت نیزکرب ناکتشرفو E ادخ

 نکی زب یدوزب اعتسدو ۳9 یرادفرط یور زا یر اک چھو یراد هاکن ۲

 کد × راد هاکن رعاط اردوخ هکلب وشم ف تاکید ناهانک ردو انک ۲۳

 + امرف لبم کا یبارش دوخ رایسب یاهعضو تکش ةهج هکلب شابم طقف با نماشا
 بفاعت ار یضعب اما دمارخم یروادب اشیا عور شب واتشار :اکشآ یضعب ناهانک ۳۹

oکاوش دغاب نوک رکید هکیاهناو تسا تاو وکین لامعا نيڃه ا  

 + تشاد یئ

 مت ۰
SE.هک دننادب و ِ ار شیوخ ناب دنشآبیم نو 5  

NEEد € ےک ورا فتو هکاب یو هکر  

 تو ۳ تی دانو دنبوبحم و نمٴوم نا تراشه ناسحا ؟

 ی:رطب ک ار ین ناو جسم یسیع ام دنوادخ ےہ مالکو دهد ملعت رکید روطب
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 سس

 OT دنا ديف 5 عرض مس وز زا دز کیان لوبق تسآ یرادنید

 ارش نونظو یک ماز ا ناز E ۱ هتشک هناوید تالداصو

 «تسا دوس یراد نید دنرادنپ ی هک وح زا دنرمو لقعلا دسان مدرم تاعزانمو

 ها تسا یییضع دوس تعانق یرادنید نکیل ۹ ضارعا صانتا نینچ زا

 سپ درب مناوتیم چھ ناز زا هک تسا رگ اوو مدرواين چه اند نيارد هک اریز

 E نم هکینانآ اما درب یهاوخ جاق اب راد. تاشو وک

 هب ارم کسر یب هتک 2 هبرج رد و

 ۳۹ د لنتفس درد اقا ی e و
ENتم ۳ ادي ا  

 یار کا ۹ تایح تار تسدبو نکیار نا کک کج و + ان یورپب

 تیصو ارت مرایسب ناج دا جا رو رعد رک رهن ااو یش توحد نا

 رک یسیع حو دنفحم ییز ار ده م هکیادنما روض مکیم

 روپلخب ا ان یک ظفح تمالمو غا 0 ب ارتیصو شایع ک بدون وکی فارتعا سطعالپ

 بجا غا سرو و لا كلمو دیحو رداقو كرابت نآ ان زا هک بم سبع ام كقول اخ

 هک e نه نکاسو توجال اهنت هک + دروآ دهاوخ ررهظب نعم ناز رد
 را كدت یوم زا یدحو داش ن E ڭكيدزن

 یزامرب د کات ا ارناهج نیا نادسبلود او نیا دای تبردفو مارکا

 هنادنتود ارزیچ دیه هک ننز فایر اش سنا اد ست کت

 هدانکو ینتو دنملود و راک وکین هک دک یم اطع ا: عتن یارب

 ار ینادواج تای ات دن نیا با اد ته رکز حک درخ یاربو +دنشاب تبسه

 یاب درس نا ظوفحم ار تناما ناوت سواتوبت یا | تاب

 دندرکن آ یاعّدا نوچ یضعب هک دچ امن ضارعا غورد تفرعم تاثحابم زاو

 »نیما داب وت اب ضیف هدنتفک فرم نایازا



 س

 ۶۱ ڄڪ ۴ ۱ ات ۱

 سواتومیت هب لوسر سلوپ مود هلاسر

1 
 یسیع کرد هک ینایح نعو بسحرب یسبع حسم لوفر ادخ-ءدارا هب سلوپ

 یادخ تناج ز | یتمالسو تجر و ضیف ار یو وید دوخ بیبح دنز اا

 ریمضب دوخ دادجا زا هک اریتادختا ا کیم رکش × داب ج یسیع ام دنوالخو ردو

 × مکیم داب زورنابش ارت دوخ یاهاعد رد اًماد هکنوچ مکیم اروا "یکدنب صلاخ

 + موش ریس یشوخ زا ات مرا دیم رطاخح ارت یاهکشا هکنوچ مجه ون تافالم قاتشم و

 ییینفا تردامو سیئول تاهدج رد تسنن هک ارت یایر یب ناجا مرادبم دای هک اریز

 راک نع وت .دایپ اماهل ےک تسه زین وت رد هک تبسا نیقی ارمو دوی یم نکا

 ادخ اریز . + یزورفا رب تسا وت رب نم یاهیتسد نیت شابک لسو هک ارادخ یاطع

 تداهش زا سپ و تبح و ثوق حور هکلب تسا هدادن اب ارنبج چور

 كلیرش لیجنا تامحز رد هکلب مشابیم وا ریسا هک نمزا هنو رادم راع ام دنوادخ

 سس هن.دنا OS توعدیو داد تاجن ارام هک رد ادح تو کک رب مرتب

 ییسیع جسم رد ما مدق زا لبق هکیضیف ناوم رھ دارا بسح رب هکلی ام لاعا
 هک حسم یبیع ام هدسد تاجن روهظب دیدرکیراحشا لاحما ESE E ام

 یخ لببعا ابو کیا درک ن نوور داغی تاسوعا نارسع

 ارناجز نيا ةهجيا زاو +« مادش رزم اه ار ییزو ظعاو نا یاس
 ردات کنش نبقب ۱ 4 مدروآ نا هک هب منادیم نوچ مرادن ر اع هکلب شکم منجی

 تی زا کن . انس ٠ اکو حزب تر تاک ےس

a al EE eنارا  E 



 ۲ سواتومیت هب لرسر سلوپ مود لاسر نثر
 دس

 دنوادخ ا سنجومرهو سلجف هاب زا هک دنا ها خودم اوت 0

 نم رنز زاو درک هزات ارم لد اهراب وا هک ریز دانک مت جر ا هناخ لما

 »۲ دوم ادب کا جراب e نوچ هکلب + تشادن ر ۳ ۷

 e تجر دنوادخ روضح رد ۳ رد هک دانک اغ وب دنوادخ رز 4

 مح 4
90 

 یه چم « ې

1. 

۱۱ 

 بت
۱ 

1 

 × ینأدیم رتهب ون درک نسق رد هک ارژاهتمدخو

 مود ا

3 

 و هاب روآز وز تنا a E رد هکیضیف رد نم دنزرف یآ وت سب

 ۳3 م تاکید مس هافبک وفا نار یر ووا ام درویشب

 اردوخ یم میس جه »نی ا تاحر هی رک یسیع جسم یوکین اپس

 کا تن اع ا راج ارواهکنا سیاضر اه دزاسیم اشک اکو وز ارنا رد

 9 × دشاب هدک وب نوناتب رک دین ودب ار EE کا

 کس کفت م کیس ار + دربب لصاح ز دا ا

 هک راد ر طاح رسم یسیع ب دیشنع دهاوخ مف زیج هه رد ارت دنوآدخ
 رکن نوچ نارد ک چ نم تراش بح رک تس اخ رب ن اکڑ مازا هدوب دواد

 اژیناحز هم ةهازاو دوشیم هتسب ادن مالک نکیل مکی تح ز اهدنب هب ات

 اب تسسأ یبیع جرد هک اریناجن زین ناغیا ات موشیم لمحم ناکدیزکرب رطاخت

 وا اب درم یو اب رکا اریز تسا نیما نخ نیا *دننک لیصحت ینادواج لالج

 هاکرهو درک میهاوخ من تنطعلس وا اب مک لمحت رکا و + درک ميهاوخ مه 9

 دنا نیا وا میوش نايا یبرکا *درکدهاوخ راکنا ارام زین وا مک راکنا اروا

 اا کز زوال ناشیا دای هب اراهزیچ نیا *دوف دناوتیف راکنا اردوخ اریز

 تکالله ثعاب هکلب دین ین دوس چیه ارز دنکن هلداتم هک امرف نغدق دنوادخ

 دوشن لج هک یلماع یزاس ادخ لوبنم ار دوخ هک نک یعسو + دشابیم ناکدنونش
 ات هک اریز ان ضارعا مارس یاهیئوک هوای زاو + دهد ماجنا یبونم ارادخ مالکو
 زاو دروخم هک و ناشبا مال اک ۹ میت ب دوزف هب

 هک دنیوک یم هتنک رب قح زا ن 0 ددا ی و نم ایم ا
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 تباث داینب یک لو *دنزاسیم فرم نایا زا ) و یخ سا تمایق ٩

 ۲ 542 تیام ار دو مزاسک نوا دیج هک دراو از و ھم یان ت

 الط فورظ طقف هن كرزب ةناخ رد اما + دیوج هرانک یتسار ان زا دناوخ ار حسم

E ۳توت +× تُل یارب ا تّزع یارب  
 ی دلم ی دهاوخ تّرع فرظ دوا رج اهنبا ل ۱۱ ۲ز نی ب یکایک

 ابو زیرکب یناوج تاوهشزا اما ٭وکین لعرھ یارب دعتسمو دوخ كلام یارب ۲
 ارالاس تشو نایاو تلادع دننامتمم اردنوادخ مان صلاخ بلق زا کیا

 اهعارن کم دشت اه رهارخ دائ هدوبریب لئاسم ی چ ان بقاعت ۳

TANT F4ملعتب بغا ارو مالم سک هم اب کلب دنک عازن دیابن اک هد اما  

aااا ادخ دیاش هک دیان دا لاک لح ابو ٭دشاب  

 2۱ اےک دا شو هاب عیسی ماد زا ات 4 دنسانشب اریتسار ات دشخم هبوت ۲

 ۲ دنا لش وا دیص وا

 ا
 کاری دما هات تند سیا ارز مایا رد هک ناب اویل اما

 عبطم انو وکدبو رکتمو نز فالو عامطو دوب دنهاوخ تسرپ دوخ نامدزم

 یبو زیهرب انو وک تبیغو لد هننکو تفلا یبو + كاب انو سپس انو نیدلاو

 ۳۳ ص

 رتشیب ارترشع هکرورفمو جا و راک تنایخو + یوکین زارفتمو تورم مج سم

 دننکیم راک نا ترف نکیل دنراد یرادنبد تروص هک » دنرادیم تسود ادخ زا 0

 هک اههنان- لخاد هل هکینانآ دنتسه اهنیازاهکاریز + امن ضارعا ناشیا زا

 هدوبر تاوهش عاونا هبو دنشکیم ارناهاک راب هک دنکبیم ریسا ارلع ک نانز

 مو + دیسر دنناوتیف یتسار تفرعب زکره نکل دنرکیم ملت اتادو ی

 توانم یتسار اب زین نراثیا دندرک تمواقم یسوم اب سیر و سینی هکنانچ

 درک دنهاوتغ و کل ې: دن اعا زا زا دودرمو لتعلادساف مدرم کودک

 را تقام کنانچ دش دهاوخ حتاو مدرم عیج رب ناشبا تقامح هک اریز

 یررپپ ارم ربضو تب و محو نایاو دصقو تریسو ملعت و نکل  بدش

 نم رب رتل و هینوقیاو هکاطنا رد هکیتاهنا لغم ارم لوک زو *یدومن ۱١

 < < ےل

۳ 
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rةع داد یاهر ههزا ارم دنوادخو مدومیم لمح ارناحز هاج فن عقاو  

 + دیلنک دنهاوخ تمجحز دننک تسیز یراشیالب یسبج جسد هاها هکیناسک

 هدروخ بیرفو تنبیرف هک درک کدنهاوخ قرت یدب رد 9 ربرش نامدرم نکیل ۱۴

 هتچ زا ینادیم هکنوچ شاب مد یدروآ نایاو یتخومآ هما رد وت اما ۲ دنشابیم 4

 ارت دناوب بم هک هتسناد ااو تار ترا هکنبا و * یتفأی ملعت ن .راسک ۵

 ماپا زا بتک يام + تسا یسیع حس رپ کام هل رفا یابد وما کم يح 7

 دوم أت 4 قتسا ا عود تیرت ۶ حالصاو هییتو ملت ةي و تسا دم ۱۷

 دوش تارا رکن لع ره جو لک ادخ

a 
 درک دهارخ یرواد کمد ناکدنز رب ؛ کا لح حسو ادخ روضح رد ارت

 یبصرف ریخو تصرف ردو یک هظخوم مالکب هک وا ترکلمو روظبو ممدیف مسق

 دام یو + ملعتو لمس لاک اب یئاف تصصنو زعاوتو هیینتو یشاب بظاوم

 شوک 5 شراخ توش تاوهش بمسح رب 4 کلب دش دنهاوخن لیت | ار ےک بک مبلعت کک

 رب یتسأر زا اردوخ ياشوکو هدرآ دنهاوخ مارف دوخ رب رنامیلعم هتشاد <

 لب هدوب رایثهززیچ هه رد وت نکیل رم اههناسفا یرسب تینادرک

 نم هک اریز د:ناسر لاکب ار دوخ تمدخو روا ا اررشیم لعو شاب اب تامحز

 ۵ هدرک كنج وکین یادی ۲ تسا دیسر نم تلحر تقوو مت ر ن

 شتنادع جات نيا زا دننعب م هتشاد ظونح ارنایا تیناسر نایت د ترم

a 4 ےس 

0 

 حح هه ےل

 هنو داد دهاوخ ن زور ن رارد لدار واد دنوادخ هک تسا نش رضاح نم یارب

 اک نک در ا اچو ر چک زین کلب طقف نچ ٩

 هب هدرک كرت )رم رضاح ِناهج نیا تب یارب ساید هک اریز * ۳1 تل تر

 نم اي اهنت اقرا + هیطالد هب تو هیطالغ هب سکسیرکو تسا هتفر یینولاست |!

 ۱3 ی یار یخ دم ازم هک ریو نوای دو اب هتشاد رب ار سرم تما ۱۲

 تغفو تساذگ ی رک درن ساورت رد هک ارپ دو + مداتسرف نسسفآ هب ار( کی ۳

A۱ لس سرم  



 2 ٩ سواتومیت هب لوسر سلوپ مود لاسر

|oشاب رذح اب وا زا موتو × داد دهاوخ ازج شلاعفا بسحم اروا دیوان اد روا  

 نم اب سکچیش نم لوا جاع رد *دون تمواقم تدشب ام نانخس اب هک اربز ٦
 یا دوش بوس ناشیارب نيا هک دابم هدندرک كره اوم هه کات رفا ۷

 انا تام دسر لاک نم هاشوب هظعرم واد توقان داسا نم ا

 انو دیناهر دهاوخ دب راکره زا ارم دن وادخ و + متسر ریش ناهد ز زاو دنونشب ۸

ETدهاوخ تاجن دوخ  ATOرا  

 دنام نستنرف رد ستسرا *ناسر مالس و دیتا ةناخ لماو البکاو اکر

 یئایب ناتسمز زا لبق هک نک یعس + مدراذکاو رامب ستیلیمرد ارسیفوژرت اما ۱

 اع دعا مال لوت قاردا شه یدک ییا اھو و وفا 7
 + نیما داب اشرب ضیف داب وت حور اب دنوادخ میس



i © p+ یو کن 

 ہم ات

۱ 

۱ j 

 ےس

 حد سرم

 سیب ل ور سلوپ هل هلاسر

 لوا باب

 تفرعمو ادخ ن ناکدیزکرب نایا بسحرب حسم یسبع لوسرو ادخ مالغ سوپ
 دناوتین غورد کیادخ هک ینادواج تایح 3 +× تسا یرادنید رد هکیتسار ن

 رهاظ اردوخ م مالک نیعم نامز رد اما *داد ارنا غرا لزا یاهنامز ۳

 هک ارطیت × دش هدرپس نک 0 نهد تاجن کح بسحرب هک ۀظعوب 5

 یادخ بناجزا یتمالسو تمحر و ضیف تسا ماع ناما بسحرب نم یتینح دنزرف
 روح ةهخل دب و ی و یی

 هادی ناف < 2 نر یمن تمالمی ۳ دی

 كسشو e سدقمو او شیدنادرخو تسود ریخو ا 1

 ۱ ارنافلاخم و دک تضیصن یک ملت دن وتب : ات هتفای ele بسحرب نیما مالخب

 اال و زی دم حو ۱
 لکلاپ اراههناخ | اریز تسب دات اناشیا ناهد هک × دنتسه هنلخ لها زا هکیانآ

 بت هک ناشیازا یکی 7۳۳ تر سر و
 اپ وکغورد هشي# تی بک لها هک, تس تسا ناشیا صاخ

aد تس رات داها ا  

 کاور ماکحاو دوې یاههناسفا هب کو ٭ دنشاب ےہ نایارد ات ابرف

 کب تد كاپ ناکاپ یارب زېچ ره زر ,SE سار زا 5



 تفرعم عدم * تسا ثوم زن ناشیا ریمضو مف هکلب تسین كاپ زیچ چیه ارنایا 7

Q aê بل لس 

 عج ی کو هل

 ۰ بس

 دیس ج رانو رک اکنرج .دنکیمر کا رار وا وک لانا یدل دابا ان

 * دودرم وکین لمع ره ةيحبو

 مود باب

 شیدنادرخو راقو ابو رایشه ریپ نادرم هک ٭وکب ارس ملعت ۂتسیاش نانخسوت ام

 د یم ترس رد رپ نانز رج دا تک ربصو ھو ا رذو

 ارناوج نانز ان ×وکین ملعت تاملعم هکلب هدایز بارش كنب هنو وک تبیغ هنو

 هنینعو شیدنادرخو *دنشاب تسود دنزرفو تسود رهوش هک دنزومای درخ

 نیمهبو * دوش مم ادخ مالک ادابم هک دوخ نارهوش عیطمو وکینو نیشن هناخو

 لاعا ةنوغزېچ هه رد اردوخو *دنشاب شیدنادرخ ات امرف تین ارناناوج قسن

 ار سیعبب ےہ مالکو »عرب راکب ارصالخاو راقوو افص دوخ میلعت ردو زاسب وکین

 ا ارنامالع , +دوش لج دباین ام نحرد نتنک دب تضرف کا

 AS صد تاس ار ارن اشیا رما ره ردو دنک تعاتا و
 رهرد ارادخ ام نهد تاجت ملعت ات دنزاس رهاظ ارتناید لاک هکلب دنکن یدزدو

 رهاظ تسا شخ تاج مدرم هه یارب هک اد یی هک اریز دهد تر

 ید اور اب کاک كر ارب رند تاوهش و ید هک د کیم بیدأت ارام + كت

 لالج 2 كرابم ديما نو + مي تسیز ناهج نيارد یرادنیدو تلادعو

 هار رد اردوخ هک + منک راظتنا ار حسم یسیع ام دوخ نهد تاجنو مظع یادخ

 كل کد راش ره اس دود یار تاو اهر یاران رقرا ارام ات

 رادتفا لاک ردو امرف تعصنو وکب ارنبا + دنشاب وکین لاعا رد رویغو وا صاخ
 + درامشن ربقح ارت سکچتهو ان بوت

 .موس پاپ
 یاربو دنیا یرادربنابرفو دنک تعاطا ارنیطالسو ماکح هکر وا ناشبا دایی

 لاکو مالم هکلب دنشابن وکنجو دنبوکت دب ارسکچهو + دنشاب دعتسم رک راکره ۳

 هازکو رادرینامرف انو مي اقباس زبن ام هکاریز + دنروا اجب مدرم میچ اب ارباح



 رحم < ےل

 یوم

  CEAسطیتب لوسر سلوپ هلاسر ۲

 م دوب ترفن قیال هک مدربیمرسب كسحو ثبخرد هدوب تاذلو تاوهش عاونا "تنبو

 رهاظ ادخ ام ؛ننهد تاجن فلطلو یاب هم نوچ نکیل + متشادبم ضفب رکی کی ربو
 تاج ارام دوخ تمحر ضع هکلب دوب هدر تلادعب اه کلا هه  دش

 یدنملودب ام هب اروا هک *تسا سدنلا حور زا هک یزاتو هزات دوت لسغب داد

 نش هدرش لداع وا ضب ات وب حسم یسیع ام تنهد تاج طسوتب دون هضافا

 هی

 روما نیا ردو تسا نیما نن نیا × ینادواج تایح دیما بسحم میدرک ثراو

 د لاعارک 4 دغرب دندروآ نایا ادخم هکینانا ات ینامرف غیلب نغدق وت مداوم

 تاثحابم زاو + تسا دیفمو وکین ناسنا یارب روما نیا هکاریز دنباف تبظاوم

 لطابو رف یب هکاریز ان ضارعا یعرش یاهکنجو اعازنو اههمان بسنو لوقعم ان
 × اغ بانتجا تحصن ود كيزا دعب دشاب تعدب لعازا کیسک زاو +تسا ۰

 هکیتقو کم راتفر هان رد لش مزلم دوخ زاو نرم سک نینچ هک ی نادیم نوج

 هکاریز قآ نم دز سیلوپوکین رد هک نک یعس منسرف وت دزن ی ی سا

 نايا سرد E یخ سايز ب اا ردا ا مراد تیزع

 یاهراگرد هک دنرکب مت زن ام ناسکو + دنشابن زیچ چیه ماد اتحم ات نک دادما یسب

 یاتفر عیج + دنشابن رُ یب ات یرورض تاجاینحا عفر یارب دنشاب لوغشم وکین

 3 و اد تسود ارام نایا یورزا هک ارین ات و دنناسریم مالس ارن نم

 + نیمآ داب مش که اب ضیف

 ےس >_> حج تر سس سم حس چت س س



 r سم ¬ ےس

 ےف

 نومیلفب لرسر سوپ هلاسر

 هی هبو * ام راکشو زیزع نومیلف هب ردارب سواتوهیتو یسبع حس ریسا سوپ

 العر شف دنا تاهناخ رد کیا سلکیو ۳ هابها  و
 مکیم رکشا ارد وتح یاد چ دأب E یسعد ادخ ام ردپ بناج زا

SNماكينش ارت نایاو 0 چ + مروایم داي دوخ یأه  

 د اا کاک ع ب یراد نیسذقم ۶ همعب و 29
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 بسا اف 3 از جسد در ۳ ۱

 و سپ ا یسع ج ر ریو ا

 0 و مس

 دوخ دزن اروا < تساوی نمو «تسا نم ناج روت مس رنيم
eا  TE 

 دعب ی | E وتزا ع

 دنچ اما ىج اصوصخ زیزع ردأرب یی مالغز زا قوف کلب مالغ نوچ هن نيازآ

 اروا ادم قیفر ارم هاگره سپ × دنوادخ رد مو مجرد مه وتب رتدایز هچرم

ê 1۸هتشاد وا زا یبلط اب دشاب تیئاسر 2  

 ادا و او دروح تسدب سه سلوپ ۰ 2 نه و راد بوس ند ا اد



 نومیلفب لوسر سلوپ لاسر 8.

 نم ات ردارب یا لب + - رب یوم دوخ ناجب هک میوکن وت اندک ماوخ ۲

 نوچ »+ هدب یزان حس رد ارم ناج سپ موش رادروخرب دنوادخ رد وت زا ۲
 مه موکیم ها زا رتشی اعم کک مسیونیم وتب مراد داټعا وت تعاطارب

 یاهاعد زا مراودیما هکاریز نکر ضاح نم یارب زبن یلزنم اذهعم + درک یهاوخ ۳

 ٭ سقرمو تسا نم نادنزه یبیع حسم رد هکس ارقیا * موش نیشخم ایثب اش ٢

 1 .وادخ ضف « دنارب دا ارت نم نراکغ الو ساید شی
۲۵ 2 

 * نیما داب اش حور اب حسم یبیع



 نایناربعب هلاسر

 لّوا باب

 ءایبنا تطاسوب فلخم یاهقیرطو دّدعتم ماسقا هب تفلس نامزرد هک ادخ ۱

 ار یک دم درب او 7 ا + دوم لکن ام ناردپب ۲

 شنالج 2 ورف هک +دیرفا۱ ی ze رارق تادوجوم عیج ثراو ۳

 تزابط نوچ دوب ا ةه لماح دوخ توق لکبو هدوب شرهوج ماخو

 ناکتشزف زاو چ تسنعنب نییلع یلعارد ءایرک تساز تنندب دیانر مانا هب ارناهاک 4

 مادکی ارز +دوب هتفای ثاربم ناشیا زا رتکرزب یسا هکنا رادنب دیدرک لضفا ه
 اضیاو مدون دیلوت ارت زوما نم یتسه نمرسپ وت هک تنک کره ناکتشرفزا كی

 زایارهدارتمخغ هکیناکدهوا کوب دهاوخ نک زی واو دو ماوخردپ اروا نم 1

 قحردو + دننک شنسرپ اروا ادخ ناکتشرف عیمج هک دیوکیم دوام ناهج ۷
 »تا هلعش اردوخ نامداخو دنادرکیم اهداب اردوخ ناکتشرف هک یوکیم ناکتشرف

 یتسار یاصع وت ترکلم یاصع تسا داب ادب ات وت تخت ادا هرسپ قحرد اما ۸

 ارت وت یادخ ادخ o یرادیم نمشد ارترارشو تسود ارا دع +تسا ۹

 دنوآدخ یا وت (دیوکیمزین) و + تسا هدرک میم تیاتفرزارتفیب ینامداش نغورب ۰

 نان ی ۳ * تست یایتسد عونصم كالفاو یدرک انب ارتي ءادتبارد ۱١

 یشاوخ اراهتآ ادر لدبو +دش دهاوخ سردنم هماج نروج اهن عیجو یتسه ۲
 ماکیو + دش دهاوخن مات وت یا لاسو یتسه ناعوت نکل تفای دنهأوخ ربیغنو دېب ٣

 زادنا یاپ ارت نانمشد ات نم تسار تسدب نیشنب تنک زره ناکتشرفزا كي

 هکینانا تمدخ یارب هک دنتسبن راذکتمدخ یاهحور ِِ کر ابا مه 13



 ۲ ناينارعد هل اسر ۳0
 حس ےس

 مود باب

 هدوبر نازا هک ادابم مهد شوک مدبنش ارهچنارت غیلب تقدب هک تسزال اذهل ۱

 IE ع ا هکیمالک هاگره ا اریز مرد ۳

 را مدرک اک CE + دیسریم لداع یازج اریلفاغتو زواجن ره ۳

 اانا لکت ءادتبارد هک میناب لفاغ ېظع یتاجن نینجزا

 دادیم تداهش ںشا اب زین ادخ هکیلاح رد TT ا دد ۴

 »< دوخ هدارا بسحرب سدقلا حور یایلطحو تاّوق عاوناو تازیتمو تای

 یضومرد یک نکل +تخاسن ناکتشرف عیطم مکیب ارن اک هک ار نیا ماع اربز

 ۱۳۳۱ ۱ را یرفا را اراک نالا تسیچ تنگ هداد تداهش

 رسرب ارمارکاو لالجج اتو یدادرارقرتتسپ کدنا ناکتشرفزا اروا »ین دتنت ۷

 یداهت وا یاهیاپ ریز ارزیچ هه + یتشاک دوخ یاهتسد لاعارب ارواو یدانوا ۸

 ابن وا عیطم هک تشاذکن ارزیچ چمه دینادرک وا عطم ارزیچ همه نوچ سپ
 یکدنا هک اروا امل *دشاب هش یو عیطم زیچ همه هک منيبيغزونم نالا کل ٩

 مارکاو لالج جان توم تجرب هک ار یسیع ینعی میببیم دش رتکک ناکتشرفزا
 ۰ سس هک اروا ۳ × دشت ارتوم هتئاذ همه یارب ا تب نبات دش هدایب یورو

 لالج دراو اررایسب نادنزرف نوچ دشاببمزیچ همه یوزاو همه یو رطاخت

 هک وراز × دنادرک لماک اهدرد هادا اتا سر هک دوب NE دنادرکیم 1

 ارن اشیا هک درادن راع ةهجازا دنشابیم كي زا هد نا دقو تک د رج

 نابنردو مکیم مالعا دوخ نارداربب | مما دیوکیم هکنانچ × دناوخم ردارپ ۲

 ۳ دوف مهاوخ قورت ۰ + دناوخ مهاوخ حبست ارت اسیلک ۳

 یص

 مسجو نوخرد نادنزرف نوچ سپ +دومرف اطع نب ادخ هکینادنزرفو نم ا٤

 ۳ ام ات ده تير وور نارد ناچ ری قاتنواد تک وم

 دو زمع مات توم سرت زا هک اریناناو * دزاس هابت ارسیلبا یتعب توم تردق ٥

 یریگتسد ارناکتشرف تفیقح رد هک اوف دن ادرک دازآ دندوبیم دم راتفرک ۳

 یرمارهرد ا ةهجيازا +دیانیم یریکتسد ارمیهاربا لسن کلب دیانیف ۷



 ن مع
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۳۸ 
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 af ۲ نایناربعب هلاسو

 ناهاک ةراثک نش نیماو هک قر اک خوم ار کاندوم دوخ ناردارب هباشم

 هک دراد تعاطتسا دید هبرج نیفک باذع دوخ نوج هک اریز اک ارموق

 × دیامرف تناعا ارناکدش هبرج

۹۸ 
 لوسر رد ده كيرش ی وامس توعد رد هک مش سد ناردازب یا نیربانب

 8 ریو هک وآ درن هک + دیک لنأت ی تب ات اب فار همت و

 مارا ی قص نیا هک اریز + دوب وا هناخ ماقردیت یوم هکنانچ دوب نیما

 ۱ تسرح ارەناخ " كنز ® نا دش هدر یسومزآ رتشیب

 مداخ لدم یبومو * تسادخ هه ناب نکل دوشیم انب یک تسدب ةناخره اریز

 + دوش هتفگ دعب تسبابیم هکییاهزیچ رب دهد تداهش ات دوب نیما وا هناخ ماغرد

 ديما رخشو ا هکیطرشب متسهام وا هناخو هوا ةناخرب رسپ لثم جسم اماو

 ٭دیونشب اروا زاوا رکازو ما دیوکیم سدنلا حور هکنانچ سپ ٭ہشاب كسمتم دوخ

 نا ورود ها وا شخ ن نداد و هکنانچ دیز اسم تخس اردوخ لد

ESیا رب ناو ته  E EBS AE 

 رد هتسویپ نراشیا نهنگ E ةهجنیا زا دندیدم لاس لھچ

 هک مدروخ مسق دوخ مثخرد ات × دنلخ أنشن ارم یاههارو دنتسه ارک دوخ یاهلد

 سو نود هاش E رذح اب ع ناردارب یا دش دنها رخ لخاد نم 1

 اررکیدمه هزور ره هکلب *دیوش دترم يح یادخزا هک دشاب نایا یبو ریرش لد
 تخس هاک بیرفب اشزا یدحا ادابم دوشیم تناوخ زو ما هکیمادام دیک تحصن

 انا هب ات دوخ دامتعا یادت هب رکا ماهتنک كيرش جس ۳ زا + ددرک لد

 ردوخ a اروازاوا کا زورما دوشیم هتنک هکترچ + موش كسمتم تحس

 دن دینش هک دندوب هک سپ وا مخ نداد شبنج تقورد هکنانچ دیزاسم تخ

 و صدرا یوم * هطسا E TE نام ات ایا هدنداد شینج اروا منخو

 یاهندب هکینایصاع ن تب یک دچ دن دما

 یک ای : هک دروخ مسق هک اب هردو + دش هار ارصرد ن اشيا

 + دنوش لاد دننسناوتن ایا یه ببسب هک متسناد سپ + دندرکن تعاطا هک ارین 1
(23) 



totهو ؛ نایاربعبهلاسر  

 مراهچ باب

Uهک دوش رهاظ دشابیم یقاب یو یارارد لوخد دعو هکنا اب اداب مرتب س  
 نکل دش هداد تراشب ناشیا لب زین اب کاریز × دشاب لش رصاق اشزا یدحا ۲

 ٭ دندشن دحتم نايا هب ناکدنونش اب هک و رنیازا دیش عفن ناشیدب دندیش هکیمالک
 دوخ شخرد تسا هتک هکنانچ م CS FE نآ لخاد مدروا ن نایا هک ام اریز ۴

 شنیرفازا وا لاعا هکنا لاحو دش دنهاوخن لخاد نم اراب هک مدروخ مسق

 ادخ مته زوورد هک تفك متفه زور را هرابرد یاقمردو 4 یسر ماقا هب ماع

 گم اوخت اا نم اراب هک ماقم نیارد زابو Se ا دوخ لاعا عیجزا ه

 تراشب شیپ هکینناو ا یضعب هک تسا یقاب نوچ سپ *دش 7

 نابزب هکنوچ دیامرفیم نیعم یزور زاب *دندشن لخاد ینابرفان بیسب دننفای ۷
 EN دم س هکنانچ تفک زو ما یدیدم تدمزا دعب دواد

 هداد يارا ارناشیا عشوب ر اک کک ر کا لوو ریا ۸
SECS ETدن امیم ا ادخ موق یارب نیب  + 

RSS OTلامعازا ادخ هکنانج دیماراب دوخ لامعازازین وا دشوا  

 یمن ن SUL موش لخاد ی ارآ ی ناب ات منکي دھجو دج سپ + شیوخ ۱

 منو دود ریثشرهزا تسارن ننربو ردتتمو ننز ادخ مالک ارز + دنبی زما تربع ۲

 بلق یاهتینو راکفا زیمو ارزغمو لصانمو 5 سقن دنک ادج ات تنور ورفو
 ام راکه کوا ناشچرد زیچ هه هکلب تسین ینوارظنزا تفلخ چیو *تسا ۳

 را * دشابیم فثکنمو هنهرب تسا یو اب ۶
 + مرادب کم اردوخ فارتعا ادخ رسپ یمیع ینعب تسا هتشذگرد امنامسازا هک راد

E 1oرهرد "دش هدومزا هکلپ دومب ام یاهنعض درده دناوتن هک مرادن را  

a E es 1مای تمحر ات مئایب ضیف تخت كيدزن یریلد اب سپ  

 +× دک تلاعا (ارام) ترورض تقورد هک مک لصاح اریضیفو

 8 رقم نایمدا یارب نش هتفرک نایمدا نابنزا هتک سیره کاریز . +



 4 ہل

 یل ی مه ہہ تچ بیو

 oo) 1 ناینازبعب هلایمر

 نامارکو نالهاج اب هک + دنارذکی ناماک یارب اهینابرقو یاد ان یلا رومارد
 شیلا او + تسا نش هتفرک یروزکرد زین وا کنوچ دک تعالم دناوتیم

 یارب ینابرق زین نتشیوخ یارب نینچه 3 یارب هکنانچ تسمزال اروا یروزگ
 ا ر ارهبنرم نیا نکی اودا عا اه ان

 تک سیر هک دادن لالج اردوخزین حس نينو هب ارنوراه هکنانچ دنا و

 کا ٭ مدون دیلوت ارت زورما نم « یتسه نم رسپ وت تک یوب هکوا هکلب دوشب

 مایارد وا و + قدصکلم ةبنررب یتسه نهاک دبابات وت دیوکیم زین رکید ماتمرد
 رداق تومزا سش دین اهرب هک ا دزن اهکشاو دیدش دایرف اب هکنوچ دوخ تیرشب

 دنچره  دیدرک بانس شیوخ یاوقن ببسبو درکر ایسب یاعدو عرفت دوب
 اردوخ ناعیطم عیج نش لماکو * تخومآ ارتعاطا دینک هکیئاهتبیصپ دوب رسپ
 درب عسل نی یا یک + روا را ی کک داد ا ا کک

 ااا رکا کلا ا و اھ یا ودی + قدصجلم

 نامز لوطنبا اب دنچره هکاریز *تسا نشا نیکنس اش یاهشرک هکنوچ دشابیم

 ارادخ تاماهلا یدابمو لوصا کتک دا واتساپ نایت تر زنا

 کاشان ا هک ره ۱ ازیژ ی ردو یا دغ ین دیدن ریش و درود اتش

 ناغلاب ع نازا یوق یاذغ اما +× تسا لفط كجا هدومزا ان تلادع م الکرد

r"اکو كينزتين ات دناهداد تضای, تداع بجوه اودوخ نماوح  

 مش باب

 داش کد و موج تّعبس لاک یوسب هتشذکرد f یادتبا مالکزا نیربالب

 تمایقو اهتسد نداهنو اهدیمت ملعتو 9 نایاو هدرم لاعازا هبوت

 چ دهد تزاجا ادخ هاکره د e مهاوخ اج ارنیاو ×ارینادو اج یروادو ناکدرم

 سدنلا حور كيرشو دندیشچ ارب واب یاطع تذلو دننفکر نم رابکی ا
 دنفب رکا ٭ دندیشچ ار نیا ماع تاوقو ادخ یوکین م الک ت ذلو د دی درک

 یارب KBs 0 E بسا لاع

 اهراب هک اربناراب هکینیمز اریز + دنزاسیم تمرچ! اروا و دننکیم بولصم زاب دوخ
)23*( 



  o1نایناربعب هلاسر ۷

 کک رب ادخا بای ورب دوخ ناحالف یارب وکین ثانابنو دزوخ دنفایم نارب

 هنخوس رخ اردو تنعلب نیرق و كورتم دنایوریم كلسخو راخرکا نکل  دباپم
 مرادیم نبقي ارتاجن نیرفو رتهب یاهزبچ اش قحرد نازیزع یا اما +دوشیم

 ناو اش ا کیک فاصتا نفخ ریز + مئوکیم نن رولنیدب دنچره
 دیاهدرکر هاظ دینسهو هدوب لوغشم نارد هک نیسدقم تمدخزا و ۱ ماب هک ار تب

 یارب | اردهج و دج نېه امشزا كيره هک مراد نبا یوززآ نکل + شومارف

 ا 2 <0 ا < دیوشم لهاکو دییانرهاظ ءاهیت هب ت دیما لماک نب

 داد تعو ميهارباهب ادخن هکیتقو اریز دنشاببم اهدعو ثراو ربصو نایاهب هک

 ۰ نگه × تاک هدروخ س دوخ دروخ تسنا ت سَ دوخزآ رتکرزب نوچج

ETنیا  Eتا و تیاهنب ار ارتو داد  

 22 9 مس تر راشیب دیک یه دو ی ۳4 هدارا رېیغت

 لصاح یوق ست دیک عورد وام افت ین نم هلو تخت او همدم

 كنم تسا تش هدراذک ام شید کش ناب ان مدرب هاتب 5بار دوش

 ینوردرد هک مر ادرادیاپ و تباث دوخ ناج یارب یرکلل لم | ناو + موج

 هک سعی دج حاد ام یا تون کیا هات میش لخاخ باج

 X ELIE+ لیدر 8 ر ندصکل. سر

 ی
 تسكت زا مهاربا کیک لا یادخ نهاکو ملاس هاشداپ قدصتکلم ی نیا !ریز

 زین مهاربا و + داد تکرب ودب هدرک لابتتسا اروا درکیم تسجارم كولم نداد

 دعبو تسا تلادع هاشداپ نش هجرت ,]وا وا هک داد ودب کكيهد ادزیچ ةهزا

 یادتبا نودب و همان بسنیبو ردامیو ردپیب * یتالس هأشداپ ,زعی زین لاس كلم
 هظحالم سپ ٭ دنامیم یاد نهاک نش ادخ مسپ هیبشد هکلب تای یاهشاو ما می

 كيد ملتغ نیرعهب زا زین حرابرتاب میهاربا هک دوب هلرزب ردق هچ صتشتیا هک دیک



 بس ی یم س

 میقزا هکدنراد کح دنباېیم ارناک هکناک یوال دالوازا اماو +داد ودب ه

 اردنا کیتا دو یال ةا واک تی ےک اینها یر سن

 كيهد مهار )زا تلقلادع ناما دب یکم 6 کما کا کل بدندما دیدب میهارب ۱

 كروبز ۱ كچوک هبشره نودبو + تسا هداد تکرب اراعتعو بحاصو هنفرک

 هکیک امتارد اما دنرکیم كيهد ین درم نامدرم ابا ردو + دوشیم هداد تکرب

 یملاسوپ هک تنگ نا ایوک هکنا نخ + دږشیم هداد تداهش یو ندوب ثنزرب

 باصرد زونه هکاریز × كش ا 3 تلیهد هک یوال ناهزا میهاربا 1۰

 زابرک کیدو درک ل لایقتسا اروا قدصکلم هکیماکنه دوب دوخ ردپ ١

 های هچزاب (دفاینارب ابر مو اور دشبم لصاح لاک یوال تناهک
 ةبتررب هک دوش روکذمو دوش ثوعبم قدصيكلم ةبتررب رکید یهاک هک دوبیم

 + دیاہیم لیدبت زیت تعیرش هتبلا دریذپبم ربیغت تسناهک هاکره اریز * تسیت نوراه ۳

 يدحا هک تسا نشر هاظ زکید طبسزا دوشبم هتنک یو تحرد ناتخشا هکوا !ریز ۳

 طعبسزا ام دنوادخ هک تس ۱ جو ۱ ریز تا هدرکن ار هاگنابرق تمدخ ن ازا ۱

 یو وب ق

 زو × تفکن چه تناهک ةهجزا طبقا قحرد یسوم هک دومرف خولط ادوهب 0

 هک  دیاف روهظ دیاب رکید روطب ینهاک قدسکم لانپ هکتیازا تسا نیبمرتشیب ۲
 تداهش ریز + ینافریغ تای تو هکلب دوقف ثوعبم سج ماکحاو کعب رشب ۷

 مه دوشیم لصاح هک ریز + قدصکلم هارو اب 1 هک دش هداد ۸

 ارزیچ جه تصعیرش هک 2 ار راو ب نا ما مر خا قباس رکح خن ۹

 ردتبو * مئو ادني برفت ناب اب هکر تکی ديما ندروارب مهو (دنادرکین لناک 1

 مق اب ن ,EÊ دنادش نهاک رب قم ناغیا اربز × دشابن مَ نودب نیا کنآ ۲۱

 EE هک داد دعوت هدارا رپیقتو دررخ مق دنوادخ دیوکیم یوب هکو ازا

 قلاش نشخا کیه یا ك تسا رتوکی ردق نەم + قدصکلم ةيتررب یتسه ۲

 7701 یانو یول ا دیا دنوفیم هایت ea ناشیاو د دیدرک ۲

 نخی ازا «درأد لاوزیب تبابک هل تاب دباب ات نوچ یو کل + تسا عام بم 1

 یکتا دا او تان دنیا دخ دون یو تلیسوب هک ار نا هک تسا رداق زی

 اخ هکر نینچ ارام هکاریز بدکب ارناعبا تعاقش ات تسا را ۲۳



  oAنایناربعب هلاسر ۸

 + نی درکرتدنلب j زاو نش ادج ناراکهاکزاو بیو رازآ یو شودف تسا

 دعبو دوخ ناهاک یارب لوا هک هنهک یاسور نآ لادب دشابن جاع زورره < ۷
 ینابرتب اردوخ کمکم در وا ام طقف کن ارش 1 کنوچ دنار ذکر ناف مون

 کل دزاسیم نهاک دنراد یروزک هک ارینامدرم تعیرش هکوزنازا *دینارذک ۸

  تسا نش لماک دابالادبا ات هک ار ی تسا تعیرشزا دعب هک مسق مالک

 متشه باب

 هکت سه هک سیئر نینچ ام یارب کا كف ۰ نيا مالکنیازا هد دوصتم سپ ۱

 اا ی -راکم مداخ هک * تسا هتسشن ءایربک تخت تسار ت نو ۲

 ORS FOr ھ اا کینو کک یقح ۴

 ا اا هک تسا بچاد تھ زاو e زوج

 نوناقب هک دنتسه یناسک نوچ دوبی نهاک دوبیم نک درک انب + دنارذکب هک 3

E 9۳ ۰۱ هایم ناتو  

 اباد ین ارج کد کا 1

 ۳3 ییاج دوببم بیعیب 5 تک از چک 1 بترم 2 ۲
 دوم توان دنوکیم,هدرک تخالم ارناقیا ناچ + دشیف بلط یرکید ۸

 دون اوخ ر اوت اوتسا هزات ید ادوهب نادناخو لیئارسآ ناسا بکر اا

 زا ات مدون یرکتسد ارن اشیا نیم هکیزوررد متسب ناشیا ن ناردپ اب کیدهع نآ لث ۹

 دیوکیم دنوادخ سپ دندناف باث نم دهعرد ناشیا هک اریز رو ر تز

 اب مایا نازآ دعب هکیدهع نآ تبس سا نیا دیوکیم دنوادخو ٭ مدراذک و ارناشیا نم

 2 ناشیا رطاخرد نخ 2 ۳ ماوخ او لیئارسا نادناخ

 e دارن مللت | rh کک ا × دوب ۳۳ ۱

 ایز 4تخانش دنهاوخ ارم كرزبو دروخزا هه کاریز سانشب اردنوادخ تنک ۲

 مے



 ۹ e نایناربعب هلاسر

 ن روا مه اوخخ داور کال :اشناهاکو دوبرف مهاوخ مرت ناشیا یاهریصتترب ۴

 × تسا ۳ فرشم تسا نشرپو هن ناو تخاس هنهک ارلوا تنک هزات نوچ

 م باب

 ةميخ !ریز *دوب اکویند تن شضیارف زی ارلّوا ۶ نآ هصاللخ ۰

 عرب قب لاو هم دقت نانو زیمو نادغارچ دوب ازد هک فخ تفت اس

 اهدا سم دنیا سدلئب گیت ۳ دوب مود هدر م ردو + دیدرک ۴

 ردو دوب هتسارآ الطب شفارطا هه هک تداهش توبا ا ج دوب نارد هک 1

 تو دوب هدروآ وا هفوکش هک نوراه یاصعو دوب نمزا رب هک الط تس دوب نآ

 ناو هندوبیم رتسک هیاس تمحر تخترب هک لالج ن ناییورک نا ربزربو »دهع ه٥

 ةيجم تیک دش هتسارآ روطنیدب اهزیچ نیا نوچ سپ × تسین اهنآ لیصفت یاج <
 € ا مودرد نکل داف لوا هتسویپ تمدخ مزاول یادا ۷

 تاالایج یاربو دوخ یارب هکینوخ نودب هن ناو دوشیم لخاد اھت E سیر
 "همجخ هکیمادام هکنیارب دیانیم هراشآ سدنلا حور هه نیاب هک ٭ دنارذکیم موق ۸

 هاج: نانز یاربهعنسا لک یاو رد دو م وه اظا نمدفا ناچ راک اف 5

IEEارهدنک تدابع هک درادن توق هک دننارذکیم اراهینابرقو ایاده  

 تارابطو یندیماشاو یندروخ یاهزیچ اب ایا هکنوچ + دنادرک لماکر یض ةهجزا ۰
 یکی * تسا هدش رقم حالصا نامز ات هک تسا یدسج ضیارف طقف هنلتخم |

 انو رنلماکو رتکرزب ةميخم دشاب هنیآ یاهتعت هک سیئر ات دشرهاظ نوچ جسم

 هکلب اهل اسوک و اهزب نوخ هنو + تسین تفلخ نیازآ هک یھی تسدب ؟هش هتخاس ۱۳

 هاگره اریز × تفای اریدبا هيدفو دش لخاد سدقا ناکب طقف هبترکی دوخ نوخ ۳

 تراهطب ان دوشیم نیشاپ ناکدولارب نوچ هلاسوکر تکاخو ناواکو اهزب نوخ
 یزا حورب هک جم نرخ ر دنچ ایا یی × دزاسبم سدقم یسج ا٤

 ان تخاس دهاوخن رهاط هدرم لاعازا اراش ریمض دینارذک اد بیعیب ارنتشیوخ

 توم نوچات تسیا هزات دهع طیّوَسوا ةهجخازاو × داغ تمدخ ارمنز یادخ ۵
 اریدبا ثاریم "نعو ناکدش تناوخ دما عوقوب لوا دهع تاریصقت ةرانک یارب



 | نایناربعب هلاسر ۰
 مت تی س

 ٦ زّوصت رنک تّیسو توم هک تس ۱ دیال ت تسا یتبصو هکیئاج رهرد | ریز × دنبایب ۱

  ۷مک 0© 15016 ریو هدرشیم ائ تومزا دعب صو هکر × دننک

  ۸دشن رارقرب نوخ نودب زین لّوا ¿ن اا زاو *درادن ی کسا ی تسا لنز +

 ٩ اهلاسوک نوخ دیناسر موف عم وا بسم ارماکحا ات یسوم نوج کاریز
 مشیو یا  E ESدیشاپ مرق مانو باتک دوشرب ارن ×

 نوخ تسا نیا تنکو  balو × داد رارق اش اب ادخ هک

  ۲دوشیم ره اط نوت < زیچ هه ایرقل تعیرش بسجمو + دلی نون زبن تم دخ تالا

  ۳یوا یاهزیچ یاس هک دوب مزال سپ اا نوخ نتخر نودبو

 سدتب جسم اریز + امنیازا رتوکین یاهییابرفب تای وامس دوخ نکل دوش رهاط انیاهب
  ۵ا نک لات کیف لا تسدب مع هفت ۱ ۱
 دهم اد روضحرد نالآ هکنا  oار ی هعسا هنو 13

  6لخاد سسقا ناکب یرکید نوخ اب لاسره هک نیک سیئر نآ دننام دنک ینابرق
 کا نینک تجز اهراب لاع داینبزاو | یک دو ارد اا

  1۷هکنانچو + دزاس وحم ارهانکدوخ نارا دش عطر ااعرخاو ارد هبترکی نالانک

  ۸نوچ زين جسم نيه + تسا رّرقم نتفای ارج زا دن نیر هک ایت

 هکاسک یارب ه اک ن ودب, رکید راب دیاف عفر !ریرایسب ناهانک ان دش ینابرق رابکی

 تاجن ةهجم دش دهاوخ رهاظ دنشابیم وار ظتنم ×

 مد دشت

 ناناهزست نا تروص یقن وک ھم ةیاس ارضی ش نر هکازیو ۱

 ار ناکدنیوج برفت دننارذکیم هتسوپ هکیتاهینابرق نامهب لاس ره دناوتیف رکرد
 ناکدننک تدابع هکنوچ دشین فوقوم اهنآ ندیارذک ایا الو + دن ادرک لماک ۲

 انیارد هکلب *دننشادیف ریمضرد ارن :اهاک سح رکید دندش كاپ راکی هکنازا دعب ۲

 عفر اهزپو اهو اک تروخ هک ت تسا لاحم ارب *دوشیم ناهاک یراکدای لام ره ۶

 ارهیدهوو ,زابرق دیوکیم دوشیم ناهج لخاد هکیماکنم اذهل + دکب ارناماک ه
 هاک یاهنابرقو یننخوس یاهینابرقب * یتخاس ام نم یارب یدسج نکل یتساوخن 7



 ۳13 ۱۰ نایناربعب هلاسر

 ا نیک باک اموطرد) مایم کانی م هک اکنآ ۇن دنت اخل ۷

 یاهنا ارو اهینابرقو" ایاده دیوکیم شی نوچ + مروآ اس ادخما ارت هدارا ات ۸

 هجرت بس اره هک یتشادن تبغر ابو یتساوخن اراک یاهینابرقو یننخوس
 نوا اجب ادخا ارت دارا ان مای كنيا هک تنک دعب +دننارذکیم ٩

 یسیع دسج ینبرتبمادش سدقم هدأ ارا نیابو دز اس ر وتسا ارمود اھ اش ۱.

 ناهو دتسیاس هدوب ,لوغشم تمدن هزورره نهاکرهو + طتف هبنرکی جم ۱۱
 نوج وا نکل »درک دناوتیف ار ناهانک عفر کره هک دنارذکیم ارَرکم اراهیناپرق ۱۲
 دعبو چ داباادیا ات تسردنب ادخ تسار تسدب دینارذک ناهانک یارب ینابرق كي ۳

 ارناسدت» نارق كيب هکورنازا «دنوشوا زادنا یاپ شاانمشد ات تسارظعم اا ا
 ۳م تداهش ام یار زین سدقل حورو + دابادیا ات تسا نینادرکلماک ۵

 تسب مماوخ ناغیا اب م اراک کاکا کا توج دعب 7
 اشیا نمذربو داهن ماوخ ناشیا یاهلدرد اردوخ ماکحا دیک 4ل لخت

 او کو :اشیا ا ناعاکو 9 د تشاد ماوخ موترم ۱۷

 د تسین ناهانک "ینابرق رکید تسه اهيا Nw Sa ۳ هوا ۸

 ا لخاد سدقا ناکب ات مراد یریلد یسع نون هکنوچ ناردارب یا سپ ٩

 | هدر ایم دوخ مسج نمی هدرب نایسزا ام ةهجمارنا هک هدنزو هزات قیرطزا ۲
 تا نایا نیتیرد تسار لدب سپ × مراد ادخ هناخرب ار كرزب ینهاکو ۲

 هیچ »میت كيدزن هداد لس كلاب بابا اردوخ یاپ:دبو نیشاپ لب رزم ِ

 اب اررکیدکی هظحالمو ۲ ت تسا نیما تنهد تعو هک ایز مراد هاکن کحمار دما ۶

 ی تعاجرد ندمآ مابز ناو سرت بل تی ان

oهک دینیبیم هک هزادناهب رتدایزو مک جین ار رکیدکی هکلپ ا  

 راکهاک ادع رکا یتس ار تفرعم نتفریالیزا دع ک ازیزب. دوشم اک زورا ۲

 د كانلوه راظنا هکلب *تسین یقاب ناهاک ینابرق رکید موش ۷

 هسای ودب حر نودب دوش راوخ اریوم تعیرش هکره + درب دهاوخ ورف ارنانن ام 7۸

 رتنح تبوتع خس سکناآ ہکد یکیم ناکر ادقم هچم سپ × دوشیم هتشک دهاش ۳

 نیادرک سدقم ناب هک اریدهع نوخو ۳7 لیاپ ارادخ رسپ هک دغ دهاوخ هدرش



 ۱۱ نایت اتیا لاتر ۳

 دنوادخ تسا هتنک هک ار AE E و ۶

 اردوخ موق الخلا داد ماوخ ساق کوبا سنا نم ناز | ماقتنا و

 یکیلو + تسا كانلوه یزیچ ننز یادخ یاهتسدب نداتفا * دون دهاوخ اد ك

 اهدرد زا مظع اناج لمحتم دیدی درک رّونم هک ازا دعب کد دایب ارفلس مایا

 يطبخ ا کا هچو دیدشیم مدرم یاشاغ ت زو اهمانشدزا هکنیازا هچ +دیدش 6

 درد مه زین خر اونا هکاریز + دندربیم رسب اهزیچ نینچرد هک هارد اب 5€

 ا یشوخب زین اردوخ لاومآ جاراتو دیدوبیم

 تا اجب نورقم هکر دوخ نیریلد دیکم كرت سپ ٭ تسا یقابو رتوکی لام ناسارد

 ارنعو هدروا اجم ارادخ اا تسزال ربص ارایش کاربرد + دشابیم ۲ 1

Eكدنازا دعب هکاریز  TEEنکل دوم ا ریخاتو دما دهاو کم  
IA 

 هر توت دون دهاوخ تسیز نایاب لداع
 ٩ یاب رد اردوخ ناج ات ن ارادن ایا زا هکلب موش كاله ات متسین نادنرمزا ام نکل *

 مهدزاب باب

 ٭ هدبد ان یاهزیچ ناهربو تسا دش هتشاد ديما یاهزیچرب داتعا نایا سپ

 ادخ ةلکب اب لاع هک ما ەدیمف نایاب + دش هداد تداهش ءامدف بسارب نیاب هکاریز

 نایاهب شه دیدن یه ندی ناما یک وک ا

 لداع ک دش هداد تداهش ۳ تب دیار اد نق ا دائ زا ماکت "ینابرق س

AEEنک زوته ندرمزا دغب نام بکن و دهدیم تدا غوا یایادنب ادخ  

 اروا ادخ هک ارچ دش باباتو دنېب هن ار توم ات تشک لفتنم خونخ ناجا هب * تسا ۵

 لصاح ارادخ یدنماضر هک دش هداد تداهش یو لاقتنا زا لبق اریز تخاس لقحم

 ادخت برفت هکره اریز تسا لاع وا ئدنماضر لیصحت نابا نودب نکیل +درک 1
 * دهد ازج اردوخ ناکدنبوجو تسه وا هکنیارب ا نایا هک تسزال دیوج

 ناش سرت ادخ دوب ہتقاب ملا نشن بد تقو نا ات کیروما ابر رد نوچ حو نایاهب ۷
eنایازا هکیللادع ی چو و  



 ۳1۳ ۱۱ نیناربعب هلاسر

 نیا هبو + دوریم اجکب تسنادینو دما نوری ی دباب تری تسسیابیم کاکا ٩

 هک بوقعیو یتعا اب اههمیخ ردو تفریذپ تبرغ هناکیب نیمز لثم دعو نیمزرد

 دوب داییب أب رش بقرتم کو رناز + دون یکسم دندوب كي رش نعو نيه ثاریمرد ۰

 دعبو تفای لسن لوبق توق زین هراس دوخ نایاهب *تسادخ نا "تنزاسو رام هک |!
 کان ژایشم نیازاو لاف نیما ارونهد كعو هکنوچ دياز تقو یاضتنازا ۲

 × دندش نیاز راشبب ایرد راک یاکیر دننامو ریثک قالا ناکراتس لثم هدرم میاورفن

 E اراهنآ کلب دندوب هتفاین اراهدعو هکیلاحرد دندش توف ناشیا هه نایارد ۳

 اریز *دندوب بیرغو هناکی نیمز یوررب هک دندرکر ارقاو دنتنک تیحت هدید ٤

 اریاج زکاو +دننسه ینطو یوعتسجرد هکدنزاسیم رهاظ دنبوکیم نیچه هکیاسک ۵

 (اجنادب) هک دننشادیم تصرف هنیاره دندروآیم رطاخب دندما نوری نازا هک
 و ربا زاو دنتسه یوامم (نطو) ینعی رتوکین ینطو قاتشم لاحا نکل × دندرکرب 7

 یربش ناشیا یارب هکنوچ دوش تناوخ ناشیا یادخ هک درادن راع ناشیا زا ادخ

 هکناو دینارذک ارقا دش ناسا نوچ مهاربا نايا هب * تسا هحخاس ايهم ۷

 هک دوب دش هتنک و اب هک + درکیم ینابرق اردوخ ةناکیرسپ دوب هنفریذپ اراهدعو ۸
 ندینازیکناربرب رداق ادخ هک تسناد نیقب هکنوچ *دش دهاوخ نناوخ یتحاهب وت لسن ٩

 زین یا ناما هب *تفای زاب زین تاومازا لش رد اروا نینچهو تسا تاومازا ۳۰

 ره دوخ ندرم تقورد بوفعی ناییهب + داد تکرب نیا رومارد اروسبعو بوقعی ۲

 فسوب نایاب » درک نجس دوخ یاصع رسربو داد تکرب ارفسوب نارسپزا یکی ۲
 دوخ یاهناوختسا هراب ردو دون رابخا لیئارسا ینب جورخزا دوخ تافو نیحرد

 هم هتفاب لیمج یلنط اروا شنیدلاو دش دلوتم نوچ یسوم نایاهب # درک تّیمو ۲
 ابا دش كرزب ینوم نوچ نال هب ۴ دنتشادن می هاشداپ عحزاو دک نانا 6

 رت لیدنسپ ارادخ موق اب ندوب لیلذو *دوش نناوخ نوعرف رتخد منپ هکنیازا دون ۰
 نئازخزا رتکرزب یلود ارعسم راعو + دربب ارهاک نامز كدنا تذل هکنازا تشاد 1

 زاو درک كرت اررصم نایاهب *تشادیمرظن تازاحم یوسب هکاربز تشادنپ رصم ۷
 دبع نايا هب دنام راوتسا دیدب ارنیدان نا نوج هک اریز دیسرتن هاشداپ بضغ ۸

 تسد راشیارب ناکدازتضن ؛دنک ك اله ات دروآ لمعب ارنوخ ندیشابو صف



 ۱۲ نرایناربعب هلاسو ۳۹

 قرغ «درک نا دصق رصم لهاو دندومن روبع یکشخب مزاق ر جزا نیا هب + دراذکن ٩

 × داتفا ریزب دندوب هدرک فاوط ارنا زور ڪه نوچ اعراراصح نایاهب «دندش ۰

 چد ږی هتفریذپ یتماللسب ارناسوساج هک اریز دشن كاله نایصاع ای هشحاف باحار نايل هب ۱

 نوشمشو قلوابو نوعدجزا هک دهدیف فانک ارم تقو هکاریز موک هج رکیدو 7

 لاعاهبو دندرک ك لامر بخت نایازا هک ¥ ام رابخا ءایبناو لیئوسو دوادو حاتفیو 8

 ارتقا تروس × دنسب ارناریش ناهد و دنخریذپ اراهنعوو .دننخادرپ هحماص 6
 كنج ردو دتفای ییاناوت فعض زاو .دندش راکتسر اهریشمش مدزاو دندرک شوماخ

feوی یتمایقب اردوخ ناکدرم نانژ چ دندخاس مزیینم ارعابرغ یاهرکشاو دندش عام  

 هدنسرب رتوکین تسایت ات دندرکن لوبق اریصالخو دندش بذعم نارکید نکل دنشفای
 واکتس *دندش هدومزآ نادنزو اهدب زا هکلب اهایزاتو اهازهتسازا نارکیدو
 رد هدنتفک لوقم ریخمش و دندش وب میرم اک اب ود هوا بو اله

 قبال نا هکینانا + دندش هراوا لباذو مواظءو جلانح اهزی و نادنفسوک یاهتسوپ ۸

 سپ + دنتنک .تکارپ نیمز یاهفاکشو اهدراقمو اههرگو اهارهگ رد « دوبن نايا ۹

 ادخن !ریز + دنتفاین ارهدعو دندش هداد تداهش نایازا کنيا اب ناشیا عیچ هم

 هچ دن وشن لماک ام نودب هک ات ا دکب یزیچ ام یاری

 مدزاود بای

 نازک راب ره مراد دوخ 2 ادرک ارنادهاش ربا نینج زین ام هکنوچ نیربانب ۰ (

 ام کور شیپ هک ناذیم ناردرص ابو مکب رود دچجع تخ ارام هک اریهاک و

 مشا نارکن ۍسیع ینمی نایآ ٌتنک لماکو اوشمپ یوسو *جودب تسا نش رّرقم ۲

 بیلص لمم هدرمش زیچان اریتمرعیب دوب عوضوم وا شیپ هک یشوخ نآ ةهجم هک
 لمحت هک واود دیک رکنت سی + تسل هتسشن ادخ تخم تمسار تایید یک رک ۳

 ' مدرک فعض دوخ یاهناجرد احایم دما دیدب واي وا اراکهاک زا 5. درب تفل اع نینچ

 اویتحتنو + دیاهدرکن تمواقم نوخ دع ان هاک اب داهجرد وونه «دیرش هتسخ

 بیدات نمرسپ یا هک کیم هلاکم نارسپ اب نوچ امش اب هک د یاهدومن شومارف

 ره اریز «وشم رطاخ هتسخ ۍباب شنزرس وازا هکیقوو راشم راوخ اردنوادخ 7
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 ۳۵ ۱۲ نایناربعب هلاسر

 «دنزیم هناب زاتب اردوخ لوبقم دنزرفرهو دیامرفیم حوت درادیم تسود دنوادخ ارک

 ار ماگ ارز د اخ اب تم رخ از ی شی ت

 نوار و ا کاک نکو کی بس دات ارد نکند لا ۸

 یتقو اردوخ مسج نار اد کو ور وک نارسپ ه دیناکداخ مارح اش سپ دنتفای ںھب ٩

 ردي ئا قیرطزا ایا مد ومنی م ارتحا ارناشیاو دندوخیم 0 ارام هک

 دیدباوص قفاوم ینامز كلدنا ناعما هکاریز * موش كنز ات مکن ےعاطا ار 3

 € + مدرک وا كيرش ات نیاف ةهجع وا نکل ا ۱

 تلادع اک ااا اهدزد دا کلی اهیشوخ زا هن للاحرد نمد هک

 ادا العدا راب نا هتفای تضاد یا اراک دا یا

 ا ادا یا ا ی و تسس یاهتاتاح ۲
 یتمالس یپردو + دبای انش هکلب دوشن فرم قو طرا دا كالل کتک دیزاسب ۶

 × دید دهاوحم اردنوادخ سک چیه ۳9 کا كا 5

 بارطضا هدرک وغ ترارم ةشیرو دوش مورحم ادخ ضنزا یک ادابم دیشاب

 هم الام جی ات صح ادابم چ دندزک هدولا نازا یجو وا ۳

TT EDETار  

 (دوفن اد هبوت یاج هکاریز) دیدرک دودرم دوش تکرب ثراو تساوخ هکیتقو زین

 ناوتیم هکیهوکب دیاهتسجن برتن ]ریز + دیشوکب نآ یوجتسجرد اهکتا اب هکنآ اب ۸
 یادصو انرک زاواب هنو + تخ دابو تساظو یکیراتب هنو هنخورفا شنابو درک سل ٩
 هکاریز *دوشن جک ناشیدب رکید مالک نآ هک دندزکساملا ناکدنونش هکیمالک ۳

 جا کک لرملم اره رک سک هک دش دنتسناوټت نغدق ن نآ لس

 د«غازرلو ناسرت تیاغب تنک یسوم هک دوب 0 یدحب تبّور ناو يوو

 دونجمو یوایس ملشروا نعي ق ج یادخ رهشو نوبیص لبجم دیاهتسج برفت هکلب ۲
 یادخمو دنبوتکم ارج هکین اکد ازت سخت e +٭ ناکتشرف یانو هاشم

 نيشاپ نوخو دیدج دهع طسوتم یسپعبو چ لک نالداع چادر هوا عیج رواد ۶

 ور دیرکیم نر هکن از رینز + لیاه نوخزارتوکی نع تسا کتم هک نش 9

 دنتفاین تاجن دندینادرکور تنک نخ نیسزرب کن ازا هکینانارکا اریز دینادرکم



  aRنایناربعب هلاسر ۱۳

 د و وو تفای مهاوخ تاج هک ام سب

 شیدا های هک حبس ۱ هداد نعو نالا نکل دینابنج ارنیمز تقونارد وا زا ۱۱

 هراشا رکید ةیترکی وا لوق نباو و ارناسا هکلب نیمز طتف هن ۷

 هکیاهنا ات دش هتخاس هکیاهنا لس دوشیم نینابنج هکیاهزیچ لیدبتزا ت تسا ۸

 رکش مبام دینابنج ن ناوتیف هک اریتوکلم نوچ ښپ +دنام یقاب دوشیمن نینابتج

 شا ام یادخ اریز »ما می دنسپ تدابع ارادخ ( یوتنو خوشم وشخم ات يروایب اجب ۳1

 چ تسا هدنربوزف

 ا ئاب

 یضعب ناب هرز دیوشم لفاغ یزاون بیرغ او د دشاب رارقرب هناردارب تبغ

 ناشیا نادنزه لثم دیرآ رطاخن ارث اریسا ٭ دندک تفایض ارناکتشرف هتدنادان

 شرتسبو دشاب ۳ حاکن + دینسه مجرد زین اش نوچ ازنایولظمو

 با اش تریس × دومرف دهاوخن یرواد ادخ ارناینازو ناتساف هکاریز سجنریغ

 مکن اهر زکره ارت تسا هتنک وا هکاریز دیک تعانق دیراد هچنابو دشاب یلاخ ین

 ارادخ مالک هک اردوخ نادشرم *دنکیم هچ نب ناسنا ه دوب مهاوخن ناسرتو تسا

 اشیا نایاهب هدرک . ا تریس ماجناو دیراد رطاخح ددر نایب اھم

 یا یلعتزا +تسا ناه دابالادبا انو زورماو زورید رسم یسیع +دیان ءاذنقآ 2
 هنو دوش رارتسا ضینب اش لد هکتستآ رغب اریز دوا هدزب اجزا بیرغو تفلعتخ

 تسدخ هک مرا د یعذم +دنتفاین هدئاف و اس اهنارد کیان کیا اروخ هب 1

 هکیاناویس نآ یاهدسج هکاریز +دنررتع نازا هکدنرادن تزاجا همتا 2۱ ناراذک 1

 هاکرکنل زا نوریب دربيم هانک یارب سادقالا سدق هب اراھتآ نوخ يک سیر

 مزاورد وریب دیان سیدقت دوخ نوخم ارموق ات زین یسبع نیربانب *دوشیم هتخوس ا

 اکو رناز +عورب وا یوسب هاکرکشلزآ نوربب هتفرکرب اروا راع اذهل +دینک باذع ۶

 ار چ ابرق وا ةلیسوب سب *متسه بلاط ارننیا هکلب مرادن یقاب یرہش اجضیارد ٥
 یراکوکین زا نکل +دنشاب فرتعم وا مساب هک اریاھبل رم ینعی منارذکب ادن 7

 اردوخ نادشرم + تسا یفار اهنبرق نیم ادخ اربز دیوشم لفاغ تاربخو ۷

 © ¿` ہ4

 کک ےک



 ۳۹۷ ۳ نایناربعب هلاسر

 باسح هکنوچ دنکیم اراش یاهناج ینابساپ ناشیا هکاریز دیا دایقناو تعاطا

 2 × تسین دینم | سا و وا ترا ۸

 1 e e 2 ا ۳0 1۹

 یر ام دواخان دسر 4۹ نابگ هک یدال یک ےک ۴

 ؛هدنارآ داناو ل ناک رکڼ لعرهرد اراش ۴ دینازیخرب ناکدرزا یدبا دهع ۱

 جسم یسیع تطاسو و اک ۳۳ ا او دیروا اج اروا

 نت مر اد ساملا ۳ نارد ۳ وک ات تا دا 9 سس ۲

 دن اخ ام ارش یا دنا < هتفأپ ایام

Toزا داب ضین را یه او  
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 بوقعی هلاسر

 لوا پاب

 نکارپ هک طبس هدزاودب تسا دنوادخ حس یسعو ادخ مالغ هک بوقعی

 ديوس التب التبم نوک انوک یاههیرجت رد ی هو و , یا *دیشاب شوخ دنتسه

 چ دکیم ادېپ ارربص اش نايا ناعما هک دینادم هکنوچ دیاد یشوخ لاک

 ا میم E ماتو لماک ان دشاب دوخ مات لمع ارربص نکل

 تراس ایسک رها کت ایر ا دنکب لاوس دشاب تک جانحم یک اشزا رکآو

 ك ادا هکاد راو دانو کیم اطع

 مطالتمو تنار دابزا هک تسایرد جوم دننام دک كش هکره اریز دکن كشزکرهو

 درم + تفای دهاوخ یزیچ دنوادخ زا هک دربن ناک ص خش نینچ اریز +*دوشیم

 دوخ یزارفارسب نیکسم ردارب نکل * تسا رادیاپ ان دوخ راتفر ماترد لد ود

 ااا * تسا رذکر د فلع لک لث ایز دوخ تکسمزا دنمنلودو # دياب رخ

 شتروص نسح هداتفا ریزب کو دیناکشخ ارفلع درک عولط یر اب باققا هک

 + دیدرک دهاوخ هدرمزپ دوخ یاههار رد زین دنهلود صخت روط نیبهب دش لثاز

 هک اریتایح جا ا کر هبرجن لمحتم هکیسک لاعاشوخ
 هبرجترد نوچ سک ےیھ × تفای دهاوخ تسا هدومرف لعو دوخ نایب دنوادخ

 چ واو دوشیف هبرجت اهیدب زا روه اتش هنرهای دک دا

 رو یو توهش هکیتقو دنفارم و ۳ نکل *دنکیف هبرجن ارک

 ماجنا هب هانکو دبازیم ارهاک نش نتسبا توهش سپ +دزاسبم هیرفو دنکیم

 ا 3 و هارک نم زیزع ناردارب یا *دنکیم دبلوت ارتوم تیسر

 چه وا دزن هک اهرون ردپ زا دوشم لزانو تسا الابزا لماک ششم رهو وکی



 ۳۹۹ ۲ بوقعب لاسر

 نیل هیت رب او اد جن دارا نضع دو تشک نشد هک ق اکو هلن ۸

 | کده کنیز غ نازک ارب یا نیربانب × شاب e نوچ ام ات دون ٩

 تلادع ع ناسنا مثخ اریز × دشاب تسس مشخ ردو هتهآ نتنک ردو دنت 2 ندهد ۰

 مالک ین تو ف ابو دیک رود ارّرش ینوزفاو تساجن ره سپ + درولي لمعب ار ادخ ۲۱

 نسل × دنحم تاجن ارایش یاهناج هک تسا رداق هک کی ربذتب ارو کاک ۲

 یسک کاریز *دنهدیم بیرف اردوخ هک ع ناکدنونش طقف هن دیشاب م الک ناکدنک ۳

 ب درکنیم هنیا رد اردوخ ن میبط تروص هک دنام اریصخش دنکن لعو دونشب 1 لک

 ر e چ هڪ درک شور ا روفو ۰ تفرو تک دوخ اریز ۲6

 اس ا دوخ ا و شب ل اا دا ار ارف كلن ونش

 دنکت اردوخ نابز نانعو تسا ادخ "تدتسرپ هک درب ناک ای زا هکر کا *دوب ۲

 بیع و فاص شتسرپ +*تسا لطاب وا شنسرپ دهد بیرق اردوخ لد هکلب ۷
 دنک دفن ناشیا تبیصم رد ارنانز هوببو ناب هک, م یاد دوو کک کرن

 × دنراد هاکت اید شیالا زا اردوخو

 مود باب

 م درادس قیر داخ لب تر جس یخ دود ناب مورد ی ےس
 یریتفو دوش لخاد سینن سابلو نیز رتشکنا اب یصخت ام ةسيکب رکا ۰

 رکين اجا 2 هجوم رخأق سم ی بی كاپات كاشوپ اب زی

 ~^ م 4

oا ورم ا درس  

 ینوکلم ن نا تواوو نامارد د نیک ارامش نا

 ۳ E ثریتح ارریقف اش نکل + دنوشب تسا هد ومرف كعو دوخ نابعسب هک 21

 ۳ ا +× دنشکیفن اههکحم رد اراشو دکن متس اشرب نادنملود ۷

 فی غ کا ما + دنیوکین رفک تسا نش هداهن اشرب هک ۸

 یکن *دیکیم یکین ان تبحدوخ س لم | اردوخ یاس ینعی نی اک 4
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 1 ب وئعب هلاسر ۷۶۰

 اریز دزاسیم ایم مزلم یراکاظحم اراش ثیرشو دیکین ککے اط یک

 هک و ا اریز ۳0 مزلم دزفلب وزج كی ردو دراد هان ارتعیرش ما هکره ۱۱

 تعیرش زا یدزک لتقرکآ یکن انز دنچره سپ نکم لتق تفکزبن نکم انز تفک
 هنزواد ناشیارب SON لو دیترک نس نڍچه * یدوم زو اش ۳

 حر هکیسکرب دوب دهاوخ حري یرواد ۳ ریز دلش دهاوخ یدازآ تعب رشب ۴

 دراد دوس هچ نم ناردآرب یا + دوشیم رخ" یروادرب چ | هدرکن 6
 » دشخم تاجن اروا دناونیم ناما ایا درادن لع هکیتقو مراد مرا تکر کوک

 اش زا کر × دشاب هنیزور كاروخ جاتحو هنهرب ىزا لاا یر دار زیرا نسب اک ۱3

 دهدن ناشیدب ارندب جاتحنام نکیل دیوش ریسو نکو ور ا ۳

 هکلپ + تسا هدرم دوخرد درادن لاعا رکا زین ناها نيه +دراد عفن هچ ا

 نم لاعا نودب اردوخ نايا «مراد لاعا نمو یراد نایاوت تنک دهاوخ یک

 دحاو ادخ هک یراد نایا وت دون ماوخ وتب دوخ لاعازا اردوخ نایآ نمو انب ٩

E SSN:اب لطاب درب کا نکیلو ۱  

 اعا هب میهارب :ا ام ررذپ ۳ * تسا لطاب لاعا نودب ناعا هک تسناد يماوخ 7

 ناعا هک ینیییم دیار ك اکناب ةب ار حسا دوخ رسپ هکیتفو دشن هدرش لداع ۲

 کتک هتشون ناو ٭ دیدرک مال زا نایاو درک لع وا لاعا اب ۲۴
 ادخ تسودو دیدرک بوسع تلادع هب وا یاربو دروآ ناب اد میهاربا دیوکیم

 + اهنت ناعا زا هن دوشیم هدرش لداع لاعازا ناسنا کشش یوگا ۶

 ا 2 ا فشن هدر ادا لاعارازبن خاف باحار ابا اشو ۵

 نهه تسا هدرم حور نودب ندب هکنانج اریز a 2 هتفریذپ ۲

 موس باب

 دماوخرتدنس یرواد ابرب هک دینادیم هکنوچ دیوشن ماعم رایسب نم ناردارب یا ۱
 نلم کما و دن ۳



 ۷۹ ؟ بوقعب هلاسر
mmسس سس تب ل سس وصیت ی تاسیس سس نرو حب هوس سس نس  

 ردق هچ زین اهيتشک كنيا × منادرکیمرب اراهنآ ندب ماو دنوش ام حیطم ان منزیم 4

 هک قرط رهب كچوک ؟ ساک ا دوشیم تنار تو ی كروب ۲

 تسا كچوک یوضع زین نایز نجا ءدوشیم نینادرکرب دشاب ادخان :دارا ه

 نابزو + دنازوسیم ارییظع لکنج هب یک شتا كني هدیوکیم ياز ناتو ۹
 دیالم ارندب مان هک تسا نابز ام یاضعا نابمرد یتماران معنا «تسا یتتا

 ,شوحوز رد کریو * دوشیم هلخوس نهج ز E ارنا شادو ۷

 × تسا تش مارو دوشیم مار ناسنا تعیطزا یرحم تاناویحو تارشحو رویطو

 لتاق رهز زا رپو شکرس یترارش «دک مار دنآوتیف نادری رک ازنابز نکل ۸
 ادخ تروصب هک ارن :امدرم نامهبو مناخ” كرابتم نایاب دوز ات ۲ ٩

 ناردارب یا « دییم نوربب تنعلو تکرب ناهد كي زا ٭ مئوکیم نعل دنادش تیرا 1

 اک ایک هاا کک تلو ET + دوش نیک س هاش ۱

 ریجنا وم تخرد ای نوتیز ریا تخرد هک نم ناردارب یا دوشیم ای *دزاسیم ۲
 د تالش + دزاس دوجوم ارنیریش با دا ریماژ و ا ۳

 د دزاسب رهاظ تکح عغاوتب ب وکین تریسزا اردوخ لاعا سپ دشاب لاعو مکح هک

 مورد ی ابو دنک» رخن دیراد بّصعتو خلت ج و لدرد رکا نکل ٤

 ساق دارا یا و ید تک دون ا الا کے بک و

 + دشابیم دوجوم تشز رما رهو هنتف بنا رد تسا بصعتو دسح هکییاج ره بز 17

 تععلو مالمو زیمآ لص دعبو تسا رهاط لّوا تسا الابزا هک ت کیا نکل ۲۷

 یتمالسرد تلادع ٌوبمو × ایرپو ددرتبو وکی یاهویمو تحرزآ رپو ریذپ ۸

 + دنروایم لمعب اریتمالس هکینانا یارب دوشیم هتشاک

 مراهچ باب
 دک اش یاران اب کام فید ل ر کیل اغ اک و

 ت دسحو دینکم «دیرادنو ر کاک اش یاضعا 1

 < دکب لاوس هک ةهجيا زا دیرادنو دیکیم لادجو كنجو دیرا كنچم دیناوتیفو
e 1 ۳ 

 تے دوخ تا دلود لت ویکی لاو ب کک هک شا. دیبا ید دن لارسم ۳
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 ۰ یه
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 0 بوئعی لاسر ۷

 ا اغ باک میشد ایند یھ ود هک دینادیف ایا تایناز یا +دیام
 کا فی رکا شدبع ڈراتک هک دی راد ناک ابا +ددرک ادخ نشد شا اینه شود

 ۳ یکی اورا قاشا ارج ریا تنساهجرک یک اتش اار ازا

 E م دشیومیم

 ا واك هاتم سا او دی متعال ارادخ سپ

 یاهلدو ناراکهانک یا دیزاسرهاط اردوخ یاهتسد هدیاف کھا ایثب ات دیت وج

 “لنخو دیتاف کر هلانو دیزاش راوخ | اردوخ +نالد مد یا دیک كاپ اردوخ

 زارفارس ارامش ات دیک ینتورف ادخ روضحرد ٭ دوش لدبم مث اش یشوخو مام اش

 دیک ازس أ اردو دابا هکرع ارز دشوکم ارس انرا اررکیکی نارتارب یا + دیامرف

 تعیرشرب رک نکل دشاب هدرک کح تعیرشربو هتفک ازسان ارت مس دنک کح واربو

 تسا یکی زوادو تعیرش بحاص ٭ یتسه رواد هکاب یتسین تعیرش لماع ینک کح
 .یرواد دوخ ةیاسهرب کا کت هدشابیم رد اف ندرک كالهو ندیاهر رب هک

 ۱ RO ۶ ۰ ناه ٭ ینکیم

 ,SO مهاوخ عننو درک مهاوخ تراجتو درب مهاوخ رسب لاسکی ان

 هک دیتسین یراخم رکم تسیچ اش تایح را زا دوشیم هچ ادرف هک دینادیم

 2کا هک تنگ دیاب کن جا + دوشیم دیدپان دعب و تسا رهاظ ینامز گدنا

 رهو دیکیم رخن دوخ بجتب لاما اما + مکیم نانچو نینچو مناميم ننز دهاوخم
 ٭ تسا هانک اروا درواین لمبو دنادب ندرک ینوکین هکره سپ »× تساد, رخن نینچ

 د کی اغ واو هي ک دیایم دراو اشرب هک اهتبیصم ةه نادنلود یا ناه

 درون كنز اراش شو الط + دوشیم هدروخ دبب اش تخرو دساف اش تلود

 اش هدروخ دهارخ اراش ایشیا لک داد دهارخ تد اہش اشرب اما كنزو

 دناهیورد ارامش یاهتشک هکینامهلع دزم كنيا + دیاهتخودنا هنازخ رخا نامزرد

 ت e E ا



WT E TD 

 تمواقم اش ابو دیدیناسر لنقب ارواو دیداد یوتف لداع درمرب +دیدرورپ لتق 7
SEVراظتنا ناقهد كنيا دیک وون الاخ دما ماکنم ات ناردارب کا نمی  

 اریرخاو نیلّوا ناراب ات دنکیمربص شیاربو نیز یاهبنارک لوصح یارب .دشکیم

 كيدزن دنوادخ ندما هکاریز دیزاسیوق ار دوخ یادو دییاغربص زی اش داما ۸

 رواد كنيا هدوش کح اشرب ادابم دینکم تیاکشرکیدکی زا ناردارب یا *تسا ٩

 مانب هکیئاینازا دیریکب ارربصو تم ز نون ناردارب یا * تسا هداتسیا ردرب ۰

 اتو دادا اویو وب ری كنا رو مران ۱

 هکلب رکید 5 چه هنو نامزب هنو نام هز روو یک as یا ۳

 الب یالتبم اش ناک کا + دیتنیب رک رد ادابم ین امش ینو دشاب یب اش لب ۳

 راب اشزا یسک هاکرهو + دناوخم دورس دشاب لاحنوخ یسک ر کآو دیانب اعد دشاب 4
 نغورب دنوادخ مانب ارواو دنیا اعد شیارب ات دنک بلط اراسیلک ناشیشک دشاب

 دهاوخ اروا دنوادخو دیشخ دهاوخ انش ارضی م نیا یاعدو + دننک نیهدن ٥

 لداع درم یاعد اریز ا دک اعد زکیدکی یاربو دیک فارتعا دوخ

 لد اتو ام لثمنماوح بحاص دوب یدرم سایلا دراد رایسب تّوق لمعرد ۷

 درک اعدزابو +دیراینهام ششو لاس هم تدم اتو دراین نازاب هکادرک اعد ۸

 اش زا یک رکا نم ناردارب یا »دننایور اردوخ رف نیبزو دیراب ناساو 5

 تلالضزا ارراکهانک کره دنادب × دنادرکز اب اروا یصنشو دوش فرخ یتسارزا ۲۰

 « تسا نیناشوپ !ورایسب ناهانکو تیناهر تومزا اریناج دنادرکرب وا هار

 رس سم ےس



 لوسر سرطپ لوا لاس

 ا
 هيقودبقو لاغر AS رد دنا ننک ارپ ٍ هکینابیرغب ح يع لوسر سرطپ

 یارب حور سیدفتب ردپ یادخ یاس ملع بسحرب ناکدیزکرب × هیناطبو ایساو

 كرابتم 8 نوزفا امشرب یتمالسو ضیف ۰۳۳ ی ناو ندیشاپو تعاطا

 هر اد ی ی نکنم زا حسم یبع ناناخرب :

SEEامش یارب نامتارد تسا كش هتشاد هاکت هک هدربزپ ابو کالا  + 

 رخآ مایارد ات تسا نش ایھم هکیتاجن یارب نایا هب دیتسه سورح ادخ توقب هک

 ترورض هارزا یکدنا لاحرد منت دیئانیم دجو ترا * دوش رهاظ

 اب اف یالطز زا هک امش ناما شیامز زا ات  دیادش نوزح نوکانوک یاههبرترد

 دوش تفأی مارکاو لالجو حبس یارب تس AE رس نا هدومزآ

 هچرکآ ناو دینی تبع دیوید رک وا × حبسم یسیع روهظ نیحرد

 ا تا داع دیر هدروآ ناکا وارب کت دیلی اروآ
 ر ابرد هک « دیایپم !رشیوخ ناج تاجن ینعب دوخ ناب م انا + تسا لالجرا

 صففتو شیفت دندومن رابخا دوب رّرثم اش یارب هکرضبف زا هکایبنا تاج يا

 هک حینم ور هک تیا نامز 6 مادک هک دندوتیم تفایردو » دندرکبم ۱

 کیا الجو دوب ررفم حیسم یارب هکیاجز زا نوچ دادیم ربخ نآ زا دوب ناشیار د

 اب لب دوخ هن هک دش فوفکم ناشیادبو × دادیم تداهث دوب دهاوخ اهن زادعب

 حورب هکیناسکزا دیاهتفای ربخ اما | انوکا اش هپ دروم و دندرکیم تسدخ

 واشر وب ناکتشرفر دناهداد تراشب ت فا لس دام را ناکا TET دنلا



 نت 9 ما
 دما نشرایشومو دیدنبب اردوخ یاهلدرک اذل +دنکرظن اهنآرد هک دنتسه ۴
 نوچو + دیرادب دش دهاوخ اطع امشب حسم یسیع بیع نه اکیزرد کھ اک |

 + دیش دیم تل اهج مایارد هکیناوهش نادب دیوشم هباشم ده تعاطا یانبا

 میاد تم توس له ود ی ورخ سا رتنایخالز رامش هک سودق ن نا لس هکلب

 ردپ اروا نوچو *میودق نرم هکاربز دیشاب سدقم تسبوتکم اریز *دیشاب |

 ماکنه سپ دیاغہم یرواد سکره يلاعا بسحرب ینبب رهاظ نودب هک دیناوخم "

 تریس زا دیارش نیرخ هک دینادیم اریز *دئان فرص سرت اب اردوخ تبرغ ۸
 نوخم هکلب +الطو شن لغم یناف یاهزچب هن دیآهفاب دوخ ناردپ زا هک لطاب ٩

 لاع داینب زا شپ ب هک چبس نوخ ینعی غادیو بیعب هرب نوخ نوچ اهبنارک ۳۰

 1۵ اار هک یورک ره اظ اب یاری زا خزاعرود ےک دک 0

 ناعا ۶ دا هدروآ ناغا داد:لالج اروایدینازبشرب ناک ر اروا هکینادخ ناب
frدیا هخاسره اط یت سار تعاطا هب | اردوخ یاهسفت نوچ + دشاب ادخرب امش دیماو  

 ۷ تدشب فرا نکند ی اوا رپ ةناردارب تبح ات"

TEكنز هک ادخ مالکب ینعی یناف ریغزا هکلب یناف مع زا هن دیتفای هزات دوت ا  

 نوجوا لالج ۽ ماتو تسا هایک دننام یرشب ره کاری + تسا یقاب دابا دبا اتو ۲۶

 تسا یقاب دابالادبا ان ادخ تلک کک یخو اکیا ےک در ناک کاک ۲م

 دا نخ هداد کراچی هکینالک اک

 2 اپ

 نوچ + هدرک كرت اریوکدب قو دسحو ایرو رکمرهو هنبک عون ره اذهل

 کا رو تاج 5 نازا ات ES 9 قاتشم ولالا

 هنز لپ ۳ منم ل ادخ دزن نکل ۳ لش در "تنز

 لوبتمو یناحور یاهینابرق ات سدقم تناهکو یناحور ترامعب دیوشیم هدرک انب
 تیا هرس | بوتکم بات نیربانب × دینا ارذکب حسم یسیع وا ارادخ ۳

 دهارخخ لبخ در وا نایا یوب هکرهو مرک مو نیرکرب یواز رس یکنس نویهصرد عج

 کت ےس

OQ ~~ 6۵ رب 



 ۲ لوسر سرطپ لّوا لاسر ۳۳

 یکنس نا دنرادن نایآ هک !رینانآ نکل تسا مارکا دیراد ناجا هک ارامش سپ *دش

 مداصم ةرضو ننهد شزغل كنسو «دیدرک هیوآز رس ناه دندرک تر نارامعم هک ۸
 اش نکل  دنادش نیعم نیم یارب هک نرو شزخل مدرکن مالک تعلطا هکاریز
 دیتسه دشاب ادخ نماخ كم هکبموقو سدقم تماو هن اکولم تناو نیزکرب ةلییق

 + دیا مالعا تسا تناوخ دوخ بیج رونب تملظزا ارامش هک اروا لئاضف ا
 لاحا "تر زا تقونآ « دیتسه ادخ موق دیدوبن یوق تیام هک ۱۰
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 ؟ ص
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 عالم نابیرغ نوچ هک مرا اد اعدتسا ۽ نابویحم یا ۱ × دیالش هدرک تمحر

 1۱ اد فد تاک اج تعور
 دنی وکیم ا الكب لثم ارامش هکیرما ناهرد ات دیراد کی اهتما نایمرد

 بصنم ره اذهل × دنیا دی ارادخ دین زور وص ديب هک اغ یوکین یاهراکزا

 هاوخو + تسا هه قوف هک ارهاشداپ هاوخ دیک تعاطا دنوادخ رطاخع اریرشب

 ٭ ناراکوکین نیس ناراکدب زا ندینک منا ةع دنتسه یو نالوسر ك ارماکح

 تکاس ارمهنیب نامدرم تلاهج دوخ یراکرکینب هک ادخ دارا تسا نیم هک ریز

 دنزاسیم ترارش ششوپ !ردوخ دازآ هکیننا لم هما ناکدازآ لتم دی
 ادخ زا دیئاف تیحم ارناردارب دیک, مارنحا ارنامدرم ةه دجادخ ناکدنب نوچ کل

 .. سرت لاک اب دیشاب دوخ نایاقآ عبطم نارکون یا ٭ دیا مارتحا ارهاشداپ دیبرت
 یک هک تسا باوصنیا اریز زین ارنافلخ ےک هکلب ازنبمو ناحماص طقف هنو
 لح اراهدرد دنکیم تمحز Ê کیتقو رد دراد ادخرب مشج هکیریض ةه

 دیوش نا لو دیروخ هنابزان هدوب راک اک هکیماکته دراد رغ هچ اریز + دوش
 * تسا باوصادخ دزن نیا دینکربصو دینک تمحز هدوب راکوکی رکا نکل
 ار ایل و دیک الدعم یا اربزین جسم هکنوچ دیاوش تناوخ نیمه یارب هکاریز

 ۱ 5 هکن هانک چیه هک + دیئان راتفر یو یاهمدق رثارد ات ت تشاذک هنو

 نروجو دادین سپ ماتشد دندادیم مانشد اروا نوچ × دشن تفای شنابزرد ۲۳

 ک + درک میلست 9 روادب, ارتنشی e يفاو هیت

To 

 هدش هدرم هانک زا ان دش لمحت رادرب شیوخ ندب رد ارام ناهانک دوخ

 WOES + دیاهتفای انش وا یاهبرضب هک میان تسیز تلادعب



 ےک

AS9م بم  

 سل

 wv ۲ ناو ربا نو شل
 ۱ رو د 4 م

 دوخ یاهناج فتساو نابش یوسب لاحم ا نکل .دیدوب هده ک نادنفسرک
a 

 میس باب

 مالک عبطم زین یضعب رک ات داف تعاطا اردوخ نارهوش نانز یا نيچه

 سرتنادخو رهاط تریس هکنوچ »+ دبایرد مالک نودب ارن اشیا نانز تریس دنوشن

 الطب ندش یو یوم نتفابزا دشابن یرهاظ تیز ارامثو «دننیپ ارایش
 او ملح حور دساف ريغ سابلرد یبلق طاب تیناسنا هکلب ٭ سابل ندیشوپ و

 لکوتم هکز ین قباسرد هسدقمنانز هنوکنیدب اریز *تساهبنارک ادخ دزن هک
 فا فرم غ اطا ارد رنک ناز رایت و یخ ویا تنیس ارضعب را درا اک

 دیادش وا نار تاد ا تشو دار اقا !زواو .دوبیم عیظم اڑ يهاربا هک زا ام

 تناطف اب نارهوش یا نیو +دیوشن ناسرت فوخ جم زاو دیک قوکینرکا ۷

o 

 نوچ دیراد مرتحم ارناشیاو هنانز رتنیعض فورظ اب نوچ دیک تسیز ناشیا اب

 هصالخ +دوشن هتشاد زاب اش یاهاعد ات دنتسه زین تایح ضیف ثراو امش اب

 یدبو ب دیشاب نتورفو قنشمو تسود رداربو دردهو یارکب امش ةه

 هکاریز دییلطب تکرب سکعرب هکاب دیهدم مانشد ضوعب مانشدو یدب ضوعب
 .دهاونب هکره اریز +دیوش تکرب ثراو ات دیادش تناوخ نیا یارب دینادیم
 بین زا اردوخ یاهبلو یدبزا اردوخ نابز دنیب کی مایاو دراد تسود ارتاح

 دیلطب اریتمالس درو اجت اریرکینو دیاغ ضارعا یدبزا +درادب زاب نتنک
 ےاہن و ا نالداعرب دن وادخ نامش هک رنا زا چ دباغ شفا ازناو

 یارب رکاو *تسا ناراکدبرب دنوادخ یور نکل ناشیا یاعد یوسب وا

Eتالادع یارب هاکره کلب  دناسرب یررض امشب کیک بت رویغ  

 + دیوشم برطضمو ناسرت ناشیا فوخ زا سپ امش لاغاشوخ دیدینک تجر

 هکره شاب سا هتسوپپ و دیئان سیدقت دوخ لدرد ارحس دنوادخ كلي

 ااو لح اب نکیل دیهد باوج اروا دسربب امش زا دیراد کر ی

 دننزیم نعط حیسمرد امش یوکین تارا یوم هک ات داوا دب یکی ازش تر

 تسا نج ادخ ءدارا رکا ۷و ږې دنشک تاج گو کی بد کیزیچن رد ۷



A.ه لوسر یرطب لوا لاسر  

 لماک للف ینحز ندینکزا چارا تسا نناوخ جسم یسیعرد دوخ یدبا
 + نیما داب یئاناوتو لالج داب دبا ان اروا ٭ تخاس دهاوخ نوتو راوتساو ۱۱

 تداهشو تعصنو نشون یرصلخ مراشیم اش نیما ردارب اروا هک شن اولس طسوت 8
 اب ۂدیزکرب رهاوخ +دیتسه ناف نارب هکادخ بفضح ضف تمسا نیه هک هدیمآ 1

 اررکیدکی + دنناسریم مالس امشب سقرم نرم رسپو تسا لباب رد هک امش ٤

 داب مالس دیتسه یبیع حیسرد هک ارامش ةمهو داف مالس هناشبحم ةسوپ
 # نیما



 مچ حح < ہت

 52 سه

 لوسر سرطپ مود هلاسر

 لّوا باب

 اب واس اراهبنازک نرابا هکینانب ےس یسیع لوسرو مالغ سرطپ نوعم"
 تفرعمرد یتمالسو ضیف + لنهد تاجن جسم یسبعو ام یادخ تلادعرد دناهتقای

 اریامزیچ ةه وا لا کات 1 نوزفا امشرب یسیع ام دنوادخو ادخ

 ۳ ام هک وا تقرعب تسا هدومرف تیانع اب تسا مزال یرادنیدو تایح یارب هک

 ملظع تیاهنیب یاههلعو مآ تطاسوب هک + هدون توعد دوخ تلیضفو لالجب

 هکیداشف راو دیدرک ملا تکی ایک ااا ےک ا و

 نایارد هدون یس لاک ةهج نیمهبو *دییای یعالخ تسا ناهجرد توهشزا
 ردو ربص تّنعردو تفع لع ردو لع تلیضف ردو »۶ دیئان ادب تلیضف دوخ

 *ارتبم .ناردارب تبع ردو نراردارب تب یرادنید ردو + یرادنید ربص

 تفرعمرد هک دراذکیف اراش دیازنییو دوش تفای امشرد اهنیا ءاکره اریز

aروک درادن ار اتیا هکره اریز + دیشابهدوب رش یی اب لهاک جسم یسیع  

 اذهل *تسا هدرک شومارف اردوخ ةتشذک ناهانکرریهطتو تسا رات ها هاتوکو
 تاغ تبا اردوخ ی دیرکربو ترعک ۲ تیک دوو شد نار ا

 توکل رد لوخد نیچ"و +دروخ .دیهاونن شزغل زکره دینک نینچ رکا اریز

 دهاوخ هداد یدنمشودب اب جم یس ام تهد تاجو دنوادخ ینادواج

 دیزرو مهاوخت تانغ رومآ نیا زآ اش بش نداد داي ت زا اذهل ۳۹و

 يک + کیسه راوتما تسا امش دزت هک یتسار ناردو دیدیم اراهنا كتچرم

 مازیار 9 دایب ارامش متسه همیخ ن ربا رد هکیمادام 3 ادیع باوص ارتیا

 ام دنوادخ هکنادچ ت اا وک ا ندرک نوری نیک مال هک 2



 ۲ لوسر سرطپ مود لاسر ۸

 تقو رهرد امش ات مکیم ششوکزبن نیا یاربو ی ےس ی م

 یاههناسفا رف کاریز ا داب اروم ی نیا دیناوتب نم تلحر زا دعب ۲

 مداد مالعا ارامش جم یسیع ام دنوادخ ن ۳ توف زا نوچ میتفرن ىلعج

 هکیماکنم تفای لالجو مارکاردپ یادخزا اریز + عدوب تید اروا ینابربک هکلب ۷

 + مدونشوخ ( یوزا هک نم بیبحررسپ تسنیا هک دیسر واب یئایربک لالجزا ۱ یز اوآ
 دوا ناساز زا هک مدنش مدوب سدقم کود یو اب هکینابز لای هاو و ۳

 لث دیک مامتها ن نارد رکا دیکیم وکین هک مرادرتکح زہ زین ارءایبنا مالکو *دش ٩

 عولط اش یاهلدرد جج 8 بص هراتبو دفاکشب زور ات كيرات ناکمرد ا

 ست اد تش زا بانک توبن چیه هک دینادب تسخن ارنیاو *دنک ۳۰,

 بوذج سدنلا حورب نامدرم هکلب دشن هدروآ زکره ناسنا دارا هب توبن کاریز ۱

 + دنتنک نس ادخ بناج زا تش

 مود باب

 ا م اش نایمرد کنانچ درد هک یا موق نایمرد ی

 ارناشیا هک اریئاقا ناو درو دنهاوخ ةینخ اركلهم یاهتعدب هک دوب دنهاوخ
 یرایسو +دینک دنعاوخ دوخرب ارعیرس تکالهو دون دنهاوخ راکنا دیرخ ۲

 تسالم دروم قح قيرط ناشیا بیسب هک دون دنهاوخ تعباتم ارناشیا روجت
 درک دنهاوخ شورفو دیرخ ارامش یلعج ناب عبط ءاززاو × دش دهاوخ ۲

 ٭ تسین نییاوخ ناشیا تکالهو دنکین ربخأت دیدم تدم زا ناشیا تبوتع هک

 هتخادنا نهج ارناشیا هکلب دومتن تقفش دندرک هانک هکیناکتشرفرب ادخ هاکره رز

 مدق ماعربو × دنوش هتشاد هاکن یرواد یارب توماس 0

 ارنافوط هتشاد ظوفحم رکید رفن تنه اب ارتلادع ظعاو حو هکلب دوبرفن تقفش

 نوکژاو هب کح هدون رتسکاخ ار هوغو مودس یاهرهشو »دروآ نانیدی عرب" 1
 < 2 دج نارا هکنان یار اراهاو دربرف انآ ندش

 رب AY ةنارجاف راضر زا هک ارلداع طولو هه تخاس ۷
Aاط لد دیشيمو دیدیم هنا زا دو یاس ناشنامرد لداع 3  
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 ۸۳ ۲ لسر سرطب مود هلاسر

 + دراد هاکن باذعرد ازج زورب ات ارنالاظو دهد ییاهر هبرع زا ارنالداع

 و ی ادخ و هوم رم تاویشرد هکینانآ اصوصخ

 کتا لاحو +دنزرلین ناکرزبرب ندز تمت زاو دنریکتمو روسج اهنیا

 ًارتفا کح ناشیازب دنوادخ شېپ دنتسه لضفا تّوقو تردقرد کنناکتشرف

 دنهاوخ كاله دوخ دار دق دندنأدیمن هاب کم مالم, دناهش دآوتم

 رورس ارهزور كي ترشعو شبع هک تفای دنهاوخ اردوخ ساران دزمو *دش
 ت عو ین د هبات یاهتفایضرد هک دنتسه :اهبیعو اههکل ه دننادیم دوخ

 زاب هاکزا هک دنراد انززارپ یاهمشچ + دنکیم یداش اشراپ هکتق مش اهم

 اردوخ بلق هک تنعل یانبا هدنفکنیم ۳ اوراشاب ان ناسکوزو دون ےک

 ماعلب یتیرطو دندش ءارمک هدرک كرت | رمتتسم ها ارو + دناهداد تضایر عمط یارب

 کن بدن درک تعب اتم /ت ا تاو دوار ار ان یر لو رسعت اب

 اب فیت ,د نش یطنتم ن | نابز زب كنک رج هک تفاب حوت دوخ ریصقنزا

 با كش كنار ا و یا ا

 a هزات تلالض ا

 داسف بدیم دوخ کن لاو دنهدیم ر یدازاب از :اشیاو *دنشکیم یسج

 !۱ بد

 NEO نا کس اکا 7

 ریزنخو تس | هدزک عوجر دوخ ت و ارز ناشیارب ین

 A لس هیسس



 0 لوسر ,سرطپ مود لاسر ۳

 موس باب
 ارایش كلاپ لد وده نیاب هک سیونم امشب نال نابیبح یا ارمود لاسر نیا

 کته تایا هکیتابلک دیرا رطاخحم ات × غازیکنایمرب ىر اکدان ل

 تضنو د هداد اش نالوسرب هک ارونمد تاجنو دنوادخ کحو دناهتنک

 وزا هک دش دنهاوخ رهاظ ازهتسا اب نیئزیتس رخآ مایارد هک دینادیم ارتیا

 بیش ؤا فرج هدعو تساج تفک دنهاوخ + هدومن راتفر دوخ تاوهش

 دوب شنیرفا یادتبازا هکیروط نیمهب زیچ ره دنتفر باوخم ناردپ هکینامز زا
 اما ادخ مالکب هک دنتمه لفاغ یبازا ادع ناشيا هکاریز بتسا یقاب

 دوب تقونا « کلا ود ره یو د ر :درک۸ اق بابو بآ زی دوب مدقزا

 یارب مالک ن ایسنا روا نایک کل × تشک ك اله تش قرغ بارد

 ې دنا دش هتشاد هاکن نیالیب مدرم تنکالهو یرواد زور اتو هش یخذ شن ۹1

 رازه نوچ ادخ دزن زورکی تی ین امشزا زیچ كی نیا نابیبح یا نکل
 ۸ 9 تری 3 2 3 : ۳ 1

 یک هک دهاوجت نوچ دیانبم لمح اشرب هکلب دنرادنپیم ریخات یضعب هکنادچ :

۳۹ 

۱ 

۱ 

 دهاوخ دزد نوچ دنوادخ زور نکحل + دنیارک هبوتب هه کلب , ددرک كاله

 ەد طاتع و داش دنهاوخ لئاز مظع یادصب اینا تراس کیا

 سپ *دش دهاوخ هلخوس شیت اف کیناهراکو نیمزو دیشاپ دهاوخ مزا

 وود املج نامدرم روط هج اش دیدرک دنهاوخ قرفعم اهنیا عیج نوچ

 دیناباتشب ازناو دیشکب راظتنا ارادخ ز 9 ی × یرادنیدو سدنم توش

 ترارحزا رصانعو دلش دنهاوخ قرفتم م زا لش هلخوس امنای نار د هک

 نیمزرو .دیالج فانا رظعم وا ۶ ةدعو تتسع لو + دیدرک دهاوخ هخادک ۳

2 

je 

 توج نابییح یا اذه چ دوب دهاوخ 9 تادع اهنارد هک مهتسه لر دو

 یمالسرد بیعیبو غادیب وا دزن ات دیئاف دهجو دج دیک اراهزیچ نیا راظتنا

 سوپ ام بیح ردارب هکنانچ دینادب تاجن ارام دنوادخ لمحو +دیوش تفای

 یاههلاسز وناس رد نييه و × تہشون ان اش هدا اعوب کیک بسحرب زا ۳۹



 ۸۰ ؟ لوسر ج مود لاسر

es nدکب فرخ بکرا ار ادیاپان  

 دیا شیرا رم ن ê و ٭ دنسرب چا

e داب لالج دا n 

)25( 



 عج

 لوسر یانحوی لوا هلاسر

 لوا باب

 یاهتسدو متسيرکن نارب ههنا نيد دوخ منجبو ماه دینش هاو دوب ءادتاز اا

 وا 11 او دش رهاظ تایحو + تایح 5 هرابرد درک سل ام

 هجازا ٭ دشرهاظ امربو دوب ردپ دزن هک ینادواج تایحز زا مهديمربخ اشبو

 تکارش اماو دیشاب هتشاد تکا ایام ماتم العا ارامش مادینشو نید
 عش * تسا جسم یسبع شرسپ ابو ردپ اب ام

 تسا رون ادخ هک مئانیم مالعا ا ماكینش واز زا هکیماخیپ تسا نياو + ددرک

 هکیلاحرد ّب تار یو اب هک مثوکر کا × تسب کره یورد تلظ چھو

 رونرد رکا نکل + مکیف لمع یتساربو مئوکیم متامنم ك واس تماظرد

 یسع وا رسپ نوخو مراد تکا رش ۵ رکیدکی اب تس تسا رونرد و | هکنانچ مئافم كولس

 ۰ یتسارو مکیم هارک دوخ مرادن هاک هک متوکرکا *دزاسیم كاپ ۱

 ناهاک ات تسا لداعو نیما وا ا دوخ ناهاکب رکا * تین مرد. ٩

 ۰ ت

aa 

 اروا ماهدرکن هاک هک مئوکر کا + دزاس كاپ یتساران رهزا ارامو دزرمایب ارام

 ا عسپ مالک و مرامشیم وک غورد

 مود باب

 یبنش دک یهاک یک رکاو دیکن ءانک ات یونیم امشب ارنیا نم نادنزرف یا
 ناهاک هنو ام ناهانک ةهج هرافك تساواو + لداع جسم یسیع ینعی ردپ دزن مراد

 ماکحا رکا ميسانشم اروا هک منادیم نیازاو زین ناهج مات ةهجم هکلب طنف ام

 رکغورد درادن هاکن اروا ماکحاو ممانشیم اروا دیوک هکینک + مراد ہاکن اروا



 TAY ۳ ل وسر یانحوب لوا هلاسر

 تتح عقاولا ىف دراد ٠ ءاکن اروا مالک هکیسک نکل ٭ تسین یتسار یوردو تسا 6

 یورد هک دیوک هکره ی ایوان واک ناک ور دغم ۹

 هات کسب نابیت یا + دک ك ولس دیاب زین وا دومنیم كولسوا هکیتبرط نیم« منم ۷
 هک تسا مالکنا هنهک کحو دیتشاد ءادتازا ارنا هک هنهک ییکح هکلب مینی امش

 شام دوائر کر 0۳ مینی امشب هزات یکحزینو  دیدینش ءادتبازا ۸

 OEE نیا وخ واک دلا ر دک هک کو

 اودوخبردارب هکیسک و × ما این اترد لاح ات دراد ترفن دوخ رداربزاو تسا ۰

 دوخ رداریزا هکیسک اما + تسین یورد شزغلو تسا کاش وراد ديان تّبحم ۱۱

 ییرات هکر ریز دوریم اج دنادیفو دوریم هار یکیراتردو تسا یکیراترد دراد تیرفن

 مسا رطاخ امش ناهانک هکآریز مسیونیم امشب ن نادنزرف یا +تسا هدرک روک ارشن ها ۳

 غیا ادب زا هک اروا ریز مسیونیم امشب ناردپ یا *تسا كش نیزرمآو ۱1
 ون امشب اه هم یا هدیادش بلاغ رب شرب هک اجتازا مسیونیم امشب ناناوج یا

 بسا هادعیابزا کار زاماریو خون هاش اخر اردیهعا ر ا

 نکاس اشرد ادخ مالکو دیتسه اناوت هکةهجناز | تشون امشب ناناوج یا «دیسانشیم

 ی راد تسود تایر هو اراند * دیاهتفای هبلغرب شرب و تسا ٥

 طلای رد هی هک اریز + تسین کورد ردپ تبحم دراد تسود ارایند یک ۳1

 چ تس | ناهجزا هکلب تسین ردپ زا یک دنز رورغو مش شهاوخو ممج توهش

 یا دیاب ان دنکیم لع ادخ ءدازاهب کیک نکل تسار ذکرد نآ تاوهشو اندو ۷

 لاجد لک خیالی هک, چ 3س چا ع نا یاب 9 اب کت

 + تسارخا تنعاس هک م نادم نیا زاو دناهش رهاظ رایسب نالاجد م لاحما دیام

 نوری نکل دندناهم ام اب دندوبیم امزارکا ارز دندوبن امزا نکل دندش نوریب امزا ٩
 دیاهفای رعجم سودق نازا اش اماو *دنتسین امزا ناشیا هه هک دوش رهاظ ات دنتفر ۲
 1 هک رتیازا هکلب دینادیم ار یتسار هک ةهجخازا امشب متشونن + دینادیم ارزیچرهو ۱

 سم هکنازچ تسک وکغورد * تسین یتسارزا عورد 2 هکنیاو دینادیم ۲

 رپ کیک اوچ کیا ناجا اردو ر دیک دک

 + درادزین رو بیات اعم فارتعا هکیسکو درادن مه ارردپ دکر اکنآ 1

(*25) 



  AAلوسر یانحوب لوا ُهلاسر ۲

 تمیا ایشرد ول هچنا رکا ةو ااا امشرد دیدینش ءادتبازا هینآ
 هداد اه وا هک نعونآ تسیاو +دنام دیهاوخ با ردپردو رسپرد زین طش دناب ۲

 + دننکیم هارک ارامش هکینانآ ةرابرد نشون امشب ارنیاو *ینادواج تابح ینعب تسا ۲٩

 الاول یک دنا ورا جاو فا مانا دل اغلي , وازا هکر م نا امشرد اما ۳۷

 غوردو تسا قحو دهدیم ملعت زیچ ههزا ارامش حم نا دوخ هکانج هکلب دهد ملعت

 وارد نادنزرف یا نالا +دینابم با وارد داد ملعت ارامش هکیروطب سپ تسین ۸

 لجخ یوزا شروهظ ماکنه ردو مشاب هتشاد دامتعا دوش رهاظ نوچ ات دیناب ت یسات

 در وا اج اریلادع هک اره هک دنا ن کمکم اعم هک تیام دی کا * موشن ۹

 ` × تسا هتفاب دلوت یوزا

 موش ثناوخ ادخ نادنزرف ات تسا هداد اب ردپ تبح عون هچ دبک هظحالم ۽

FEKE ۳نال نابیح یا ۱  

i 4دوب مهاوخوا  sas0  

 هکرهو +تسکاپ وا هکنانچ دزاسیم كاپ اردوخ دراد یورب اردیما نیا هک 4

 +× تسا تعب رش تفل اتع ءانک اریز دنکیم لمع تعیرش فالخرب دّروایم لمب ارهاک

 یورد هکره + تسین هانک چیه یورد و درادرب ارناهاک ات دشرهاظ وا هکدینادیمو 3

 نادنزرف یا ٭ دسانشینو تسا نیدن اروا دنکیم ءانک هکرهو دنکیف هانک ت سا تبا ۷

 + تساداع وا هکنانچ تسلداع دروایم ام ارلادع هکیسک هدکن هارک اراش یک

 فسا هدوب راکهاک ءادنبازا سیلبا هکاريز تسا سیلبازا دنکیم هاک هکیسکو ۸

 دولوم ادخزا هکره <دزاس لطاب ارسیلبا لامعا ان دشرهاظ ادخ رسپ ِِ ۰

 هک ریز دشاب هدوب راکهاک دناوتین واو دنامیم یورد وا خت اربز دنکیف هانک تس

 هدندزکیم رهاظ نیازا سیلبا نادنزرفو ادخ نادنزرف *تسا هتفای نوه 3

 + دی انین تبحم اردوخ ردارب هکره مھر تسین ادخزا دروایف اجس ارتلادع هکره

 لثم هن + مان تبع اررکپدکی هک دیدیش لّواز ا نیمه اریز ۳ ۰

 88 اب 204 10822 رار ر درخت عرش نارا هک



 دیکم بن نم ناردارب یا -ِ شردارب لامعاو دوب مجف شدوخ لاعا هک ۳

۱ 

۱0 

۳1 

۷ 

 ماهتنک تای لخاد هتشذک تومزا هک منادیم ام *دربک ترقن امشزا ایندرکا

 تسا یکاس تومرد دیانیغ تبحم ار دوخ ردارب هکره ه ما غيم تیم ارن :اردارب هکنیازا

 یادواج تایح لناف چه هک دینادیمو تسا لناق دیان ترفن دوخ رداربزا هکره
 دا ام هاررد اردوخ ناجوا هک ماهتسناد ارتیحمرما نیازآ ٭ درادن تباث دوخرد

 فراح /یزیند تشیعم کلا ۲# مهنب ناردارب هاررد اردوخ ناج دیاب امو

 وارد ادخ تب هنوکچ درادز اب وازا اردرخ تحرو دنیب جانم | ردوخ رداربو

 د یتسارو لمعرد هکلب ن نابزو مالکرد هن مرا اب رم نادنزرف یا * تسا نکاس

 مهارخ نطموا روضحرد اردوخ یاپلدو متسه قحزا هک تسناد ميهاوخ نیازو
 هما کور مت ادم ا خیا دواک مملو هچ رهرد ینعی ٭ تخاس

 اد نویسد خ کد ترا او A لد ءاگره نابیح یا × دنادیم ارزیچ رهو

 میرادبم هان اروا یو میابيم وازا مک لاوس هچرهو * مراد دایتعا

 ۳9 ییا رسپ مسا اب هکوا کح تسا ن نیاو مئامنیم لمع تسوا زی دن جناب و

 هلکت اروا ماکحا 9 د دومرف رما ا کنج ناف تن ررکیدکیو موا ن ابا

 جمعا کفار هک مسانشیم نی :ازاو هعورد واو سنا رس وارد دراد

 . * تسا هداد اب هک ور نازل

 مراهچ با
 هناي دنتسه ادخزا هک دئامز اب اراعحور کلب دیکم لوبق ارور ره نابیح ی

 ر « میسانشیم ارادخ حور نیاب *دناهتفر نوریب ناهج رایسب ةبذک یایبا هک رز

 مسم سبع هکیحور مو + تسادخزا دیاف رارقا نش مسج ج رک

 دیایم وا هک دیانینش هک اجد حور تسنیاو تسین ادخزا دنک راکنا ارتش مجم

 .دیاهتفای هبلغ ناشیا مو گیتسه دور و نادنز ف یا + تتسا ناهجرد مه نالاو

 .دتتسه ایندزا ناشیا تن جک تسا رعکر وب تسا امشود هک واریز

 ارادخ هکرمو متسه ادخزا ام + دونشیم ارناشیا اند دنیوکیم یویند نان ةهجنازا

 ا و ادخزا هکن او دوتشیم ارا ھل الم



 ه لوسر یانحوب لّوا لاسر 1.

 تب هکیسکو + دسانشیم ارادخو تسا تش دولوم ادخزا دیانبم تب هکرهو ۸
 تسا نش رهاظ اب ادخ تّبهو *تسا تع ادخ اریز دسانشیف ارادخ دیانین ٩

 تو مئا کنیز یوب ات تسا هداتسرف نام اردوخ اکو ر ادخ هکنیاهب ۱

 زسیو دون تبح ارام وا هکنیآ هکلب مدون تبع ران انا نکلا

 تیم نینچ ام اب ادخ رکا نابیبح یا * دوش ام ناهانک هرانک ات داتسرف اردوخ ١

 ارزکیدکی رکا هدیدن ارادخ زکره یک » مان تب ۱ ۰ ۷ ى اس غ ۳

 مناديم نیازا ٭ تسا لش لماک امرد وا تّبحمو تسا نکاس امرد ادخ مئا تبع زد

 مادید امو *تسا هداد اب دوخ حورزا هکاریز امرد واو منکاس یورد هک ۶
 رارقا کره +ډوشب ناهج نهد تاحن ان داتسرف ار مپ ردپ هک میهدیم تدایشو ا2

 هتسناد امو + ادخرد واو تسا نکاس یورد ادخ تسادخ مسپ یسیع هک دکیم 1

 تم اا تعادل با هدر اسابا د کوک نآ ماهدرکروابو

OS DIES ۷تسا نش لماک ام اب نیهزد تبع ٭ یورد ادخو  

 نیچه ناهج نیاردزین ام تسهوآ هکنانچ اریز دشاب یروالد ارام ازج زوررد

 اریز دزادنایم نوری ارفوخ لماک تبع هکلب تسین فوخ تببحرد ٭ متسه ۸
 اروا ام ده تسا شن لماک تبرد دراد فوخ هکیکر دراد باذع فوخ ٩

 تح ارادخ هک دیوک یک رکا ٭ دون تب ارام لّوا وا هکاریز ميئامنیم تّحم ۲:

 و ادار A ETE دک ترفن دوخ ردارب زاو میامنیم

 ویناو هک ارییادخ تلسا یکم هنوکچ داع ع تنسا ۳

  دیانب تبحم زین اردوخ ردارب دیامنیم تبحما رادخ هکره هک مياهتفای یوزا ارکح

 مجن باب

 اردلاو هکرهو تسا كلش دولوم ادخزا تس ۱ جسم یسبع هک دراد نايا هکره ۱

 ارادخ نادنزرف و هک ميادیم ني نارار جدیه تیک نیناوما/دولوم دیاهنام تی ۳

 نیم اریز + مروا اب اروا م اکحاو مئامنيم تم ارادخ نوچ مئامنيم تبحم ۲
 هجا TONERS ماکحاو میراد هاکن اروا ماکحا هکادخ تم تسا 4

 نایا ت ۳



 ۹۱ ه لوو یاتحوب لوا ا

 مسپ مسپ یی هک دراد IE دات هی اور کن تک × تساام ه

 هکلب طقف باب هن سم یسیع نی دما نوخو باب هکوا ت تسا نيه ۳ ۱

 + دننسه كي هس نياو نوخو باو ی و تداهش هک دنتسه هس
 تداپش تسا نیا اریز تسا ۳ ادخ تداهش ملک لوف رانا تدا ۱

 دوا ناما اد میب کک اکا واح تاش در رک نارد هک 9 ۲
 ا یبا هدر کرار 3 دروان نايا ادم هکناو دراد تداهش دوخرد

 تادا ن ط ۲# تس ۱ هدرواین نايا تنس ۱ هداد ویو مچ ۱

٦1 

  1 ۷حورو هنوخر |  Eایز + تس ق جور کاریز دهدیم تداهش

۸ 

۹ 

 ٭ تسوآ سپرد تابح نیاو تسا هداد اب ینادواج تایح ادخ هک تس

 ef El ارنایح درادن ارادخ مپ کناو دراد ار تایح دراد ارسپ ا ۳

 اتو دیراد ینادواج تابح هک دیادب ات دیاهدروا ن نایاادخ مپ مساب هک امن متشون ارنا ۴

 بصخرب هچ ره هک مراد یو دزن هک یریلد ن سن ناجا ادخ رسپ مساب ٩

 دونشیم ارام مک لاوس هجم هک منادرکاو + دونشیم "ارام مئان لاوس وا هدارا ۵

 هک دنپ اردوخ ردارب یکر کا + مبابیم مک تساوخرد وازا نه م تادیم سپ ۳

 هکر هب دیشخم دهاوخ تایح ارواو وا دا رم تومب شتم هک اریهاک

 اعد هک وکیف نآ ةهجم «تسه توب یهتم یماک هدناب هدرکن توب یهتنم یهانک

  تسن توج یهیتنم و یهاک لو تسا هانک یتسارادا رش درک دیاب ۷

 تفای دلوت ادخزا هکیسک هکاب دنکیم هاک ت تسا نش دولوم ادخزا هکره هک منادیمو ۸

 اید ماقو مته ادخزا هک منادیمو * دنکیف سل ارواریرشناو درادیم ہاکت اردوخ ٩

 هداد تریصب Ar ادخ رسپ کم تسه هاکا ا ا ۲٠

 یادخ تسوا همته جسم یسعوا سبرد ینعب قح ردو میسانشب | ر قح ات تس

 چ نیما دیراد هاکت اهتب ز زا اردوخ نادنز ف یا * ینادواج تایحو قح ۳۱



۷ 

> 

۳ 
 ص

 لوسر یانحوی مود هلاسر

 نم هنو میاغیم تبحم یتساررد ارن :اشیا هک خش اوت گم

 رنو بسا نکا اوج هک ی را ام + دننأ دیم اریتسا کک کی

 ها ¥ دوب ام اب تر سار وک ردلپ سیو هیون

 + مفا کح ردیز دا هکنانچ دنکیم راف یتساررد هک مای ارت نادنزرف زا یضعب

 ادتبازا هک ناه هکلب مسیونب وتب هزات یکح هکننا هن مراد د نالا وتزا نوت اخل ع

 كول وا ماڪ حا قفاوم هک تح تسنیاو + مئاوب تی اررکیدکی هک متشاد

 نکا این ج مئان كواس ن دارد ات دیدینش لّوازا هک تسناه محو مئاغب

 یی دنکیغ رارقا ار ر مجرد لش رهاظ جسم یسیع هک دندش نوریب اید هب رایسب

 دار :e هک ار هجا ادابم دیرادب هاکت اردوخ د کای

O EEدراد ارسپو ردپ م وآ 33 ےس ۰ * 

 تی ارواو دیریذپم دوخ ةناضم اروا درو این ارمیلعن نیباو دیا امش دزنب یک

 یاهزیچ + ددرک كيرش شععف یاهراکرد دیوک تین اروا هکره اریز + دیئوکم
 هک مراودیما هکلپ مسیونب بکرمو ذغاکب هک متس اوخن نکل مسی ونب امشب هک مراد رایسب

 رهاوخ ی e لماک ام شوخ ات ماف یابزو ۳ امش دزنب

 م نیما ه دنن اسریم مالس وتب وت "سزکرب



 ۹ ی

 ۰ ےص

۳ 
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 تی مي

 لوسر یانحوی مس هلاسر

 کیم اعد بیح یا « مانی تّحیتساررد اروا هک ب یح سیاغهبمربپهکنم
 کاریز + تسا بایماک وت ناج هکنانچ یشاب هدوب ب تسردتو بابک هجورهرد هک

 وت هکنانچ دنداد :تداهش وت تساز رب و دندیآ ناردارب نوچ مدش داش ر ای

 مادنزرف هک مونشب هک تسبن یداش نیازآ شیب ارم * یامنیم كولس یتسار رد

 اییرغب اضوصخو نارداربب یکم چنا بح یا +دنیانیم كولس یتساررد
 ارناشیا خاک هو دنداد تدایش وت تب رب تک اک اا

 زاو دنتفر نوری وا مسا ةھجب هکاریز یئانیم یئوکین ینک هقردب ادخ تسیاش روطب
 كب مشان رب ذبب ارصاخا نینچ هک تسا بجاو امرب سپ × دنریکیف یزیچ اهتما

 تسود ارت :اشیارب یرادرس هک نفرو نکل مت منشون یزیچ اسیلکی ۷ مبوشب یتسار

 د وا ماوخ دای دک وا هک اریاهراک رک ان × دکب عارف از امزدر اتش

 دریذپغع دوخ ارن :اردارب تشن عناق ن و و نان اربز

 دیس یا هک لک ےک اد دشت ناشیا عنام دنهاونم هکزين اریناسکو

 نیل اد راد کدو تسا دخزا زادرکرکی ۳ E اتم ءادنفا یدبب

 تداهش م امو دته ديم تداهش سید رب زین ی حسا ا + تسا

 a E Dr e تسا تو تک وب

 ماوخ ارت یدوزب هک مراودیما نکل + مسونبوتب ملقو بکرب هاو نکل مسیونب
 مالس هدنناسریم 1 ناتسود هاب وترب مالس + منک و کتک ینابزو دید

 ٭ نر اسرپ مانب مان ناتسودب ۱م



 کو

۱۰ 

"۱ 

 ادوهی ا ر

 بسیج ردب یادخرد هکیناکدش ها وخم بوئعی داری و یه یسیع مالغ ادوهب

 ٭ داب نوزفا امشرب تّحمو یتمالسو تمجر ب دیشابیم ظوفحم جم یسیع یارب

 هک مدش و و اع تاج درد کم ثاد قو نوچ نایح ا

Êê ۳ دا Ez رد ESS E 

 یسیعو هدون لیدبت روجب ارام یادخ ضف هک نیدپب ¿ نامدرم «دندوب تش ررقم

 .دحاو یاقآ سم  TSدنچ م مهد دای ارامش ما 2 + دناهدرک رکنا

 نینخ اهر رصم نیمززا ارموق دنوادخ کنار مر و دید ود هم

 ظنح اردوخ تسایر هک اریناکتشرفو ٭ دومرف كاله ار نانایا یب رکید راب دوب

 تلظ تعترد یدبا یاهرجنز رد دندون كرت اردوخ ننینح نکسم هکلب دندرکن

 نادلبریاسو هرومغژ موسس نینچهو * تسا هتشاد هاکن مظع موي صاصق ةهجم
 تک فا کیه یب رد کند اکا نر کتری ناک لف اهنآ لات 4 ۳3

 باوخ نیا هه نبا دوجو اب نکیل * دندش رزفم تربع ةهج نشر انفرک یدبا نشا

 ناکرزب ربو دنرامشیم راوخ اریدنوادخو دنزاسیم سجن اردوخ دسج زبن ناکدننبب
 ا ا مر ازش ری کال ور لیکی اما دنیای تست

 دیامرف ئون ارت دنوادخ تفک هکلب دنزب وارب ءارتفا مکح هک دوفت ارج درک +
 عبطل اب یتطانریغ ناویح لثم هچناردو دننزیم ءارتفا دنادین هچنارب صاخشا نیا نکل

 ردو دناهتفر نئاق هارب هکاریز ناشیارب یاو + دنزاسیم دساف اردوخ ك

 دنا هغ ڪ كاله حروق ترجاشم ردو دناهدش قرغ ترج هه ماعلب الب یهارک *

Iهکیانابشو دننکیم یدا اش اب نوچ دنتسه اههرضگ اش 4 تم یادی  



 ۹9 ادوهی هلاسر

 ۶۰ یو E یاهرباو دنرو مپ» فوخح ًرنتشیوخ

 لذم اردوخ اوسر هک ابرد "نیئوج جا 7 وماو بهش لنک هشبر زاو هدرم هرابود ۴

 2 قاد رایبا لا هک ات نما یاب کفش هراز نو دن واک
 كنبا تاکہ داد ربخ صاخشا نیه ةرابرد دوب مداز زا مته هک خونخ نکل * تسا ٤
 ۱ ارنانیدیب عیمجو دیان یرواد همرب ات نا دوش ی رازه نارازه اب دنوادخ ٥

 ناراکهاک هک تشز نانس ئاق ربو دندرک ناشبا هک ینیدیب یاه راک ةهرب دز ا

 دوخ تاوهش بسحرب هک نادنمهلکو نانک همه دننانیا * دنتنکوا فالخ نیدیب 1

 دوس ةهجم ارمدرم یاهتروصو دنیوکیب زمان ن نان دوخ نابزبو دنیانیم كولش
 یسع امٍدنوادخ نالوسر کیا نا دیروآ رطاخم نابییح یا امش اما. دندنیم ۷

 دنهاوخ ن لیا نامزرد هک دنداد ربخ اب نوچ + دناهتنک شیپ جسم ۸

 ادیب اههقرنت هک دننانیا »درک دنهاوخ راتفر .دوخ نیدیب تاوهش بسجرب کد ٩

 شسدقا نایاهب اردوخ نابیبح یا اش اما دنرادن ارحور هک دنتسه ناسفنو دنکیم ۲۰

 ظوفح ادخ تبحرد اراتشیوخ + هدون تدابع سدنلا حور ردو هدزک انب دوخ ۲۱

 ٭ دیشاب هدوب ینادواج تایح یارب ج یسیع ام دنوادخ تحررظتتمو دیراد

 تا نینک نوری شتازا اریضعبو بدیزاس مزلم دننکیم هلداجم هک ار یضعبو
 NS + دیئا ترفن دولا سج سابلز هاو دیک جرف وخ ا تی

 بیعیب اراش دوخ لالج روضحردو دراد ظوفحت شزغلزا اراش هک تسا رداق

 تمظعو لالج ارام " تنهد تاحنو دحاو یادخ ینعی ٭ دیامرف مباق مظع یحرفب )9

 بت دابلادبا اتو نا داب تردقو یاناوتو



 - س

 لوسر یاتحوی ةنشاکم

 نامالغرب دوش مفاو دوز دیابیم هک اریروما اب داد واب ادخ هک میس یسیع ةفشاکم

 × انجوپ دوخ مالغرب دومن رهاظ ارنآ هداتسرف دوخ هتشرف هلپسوب و دزام رهاظ دوخ

 اعاشوخ + دوب نید هکیروما رد چ ۍسبع تداهشبو ادخ مالکب داد یهآوک هک

 ۳ ۰ ۰ تانا مالک دنونشیم کنار دناونسم هکیسک

 اجود ۳۶ I انحوب < تسا تایدزن تقو هکنوچ دنرادیم کت

 هک حور تنه زاو دز دوب و تسه هک وازا داب اشرب یمالسو ضیف دنتسه

 ناکدرم زا ؛دازتسنو نیما دهاش هک مسمیسیع زاو + دنتسه یو تخت شپپ

 ۱ اه 10 1 شم تبع اب کارا تم, جای ناھ ی راه شجاپ نکو
 اروا ۳7 ناهاشداپ دوخ ردپو ادخ دزن ارامو : تسش دوخ نوح

 الوا ی رسو هیات اهربا ديا 6 نما دان دیلال دان ارا لالج
 هدیلان دنهاوخ یو یارب ناهج یاهتما یاغو ډندز وزين اروا کینانا و ی

 ا درک لاک لوا هایو فلا متسه نم اا ل م

 تبیصم رد كیرشو اش ردارب هک انحوی نم × قالطالا ىلع رداق دو

 وریزج رد ج ی تداهشو ادخ مالک ةيربم دو و 2 ص

 دنلب یزاو 1 ا بتعزاو مدش حور رد دنوادخ زور ردو + مدش سبب نسم

 هنا ه خنه رخاو لواو ابو فلا ن نم تنکیم هک * مدینش د روص یادص نوچ
 او او نشت نمی E ۳ 0 ر

 و ۳ جو ا وا نا



۳ 

14 

۱9 

 ۹۷ ۲ لوسر یانحرب هفشاکم

 ربرد دنلب یادر هک ارناسنا رسپ هییش نادغارچ تنه نایمردو *مدید الط

 مچ وجت و وا یومو رسو یو کر هیس رو شاد

 یلفیص چرب دننام شیاهباپ و +× شنا ةلعش لتم وا ناثجو دوب دیفس فرب لثم
 تسار تسد رد و + رات رخ یادی یافت زاواو دوش كیبأت رک وجه 7

 اتو هه ون همد ود یریشش شناهد زا و تشاد هراتس تفه دوخ

 شیاهیاپ شپ هدرم لثم مدید اروا نوچو تام شتوقرد هک دوب باتفآ نوچ

 رق لوا یا شل هرات تکان نر اردوخ تاز تسخو ما

 تأ ES ا ٭ كنز و

 یدید نم تس ۱ اراتشدازد ee »< دش دنهاوخ نیازا اچ

 تنهو دنتسه اسیلک تنه ناکتشرف هراتس تفه اما هارالط نادغارچ تفهو

 + دنش ابیم اسیلک تته نادغارچ

 مود باب

 تسدب ارهراتس تقه هک وا ی ارنیا هک سیونب و رس یاسیلک ةتشرفب

 73 لاعا منادیم × دما رم الط نادغارچ تنه نارو دراد د رس تنساژ

 دنا نالوسر ازدوخن هک ازین تس یناوتی رارش لب هکنیاو ارت ربصو تفشمو
 لمحن نم مس رطاخمو یرادربصو » یتفای وکغورد ارناشیا و ید ی

 ٭ :درک كرت اردوخ نیتسخغ تبع هک مراد وترب شحم نکل ٭ یتشکت 9 یدرک

 یک ززا روا لب ارتسخن لاعاو نک هبوتو ةداتفا اک اکڑ | رطاخع سپ

 هک یزاق شیت یکل * یکن هو زکا رکی لقن شاک زا ارسادخاربپو میم رت

 شرک هکنآ ٭ مراد ترفن ارا ین کا یراق ار ایوالوقن لاعا

 دیشخم هاوخ اريا رات لاکھ ۵ دک دی هک دونشب دراد

 یاهلک تر × درونع و ا سودرف 3 هکیتایح تحردزا هک

 ۰ ےس

  Eو کرار لر زوج رد 5

 ای  eسرتم ارو ر ی نازا ×× دانن طيش



 تدنو دیوش د انتخادا دهاوخ«نادنز رد ارایش زا یضعبسیلبا تا

E o 1۱کاتا + هد ونبزارت ایج جات ات  

 یناث تومزا دیا بلاغ کھ ا کلم واک حور کد سری راد یک

 وا دیوکیم ارنیا «سیونب سماغزپ رد یاسیلک ةتشرفبو × تفای دهاوخن ررض ۳
 اجنا رد ناطیش تحت هک مادیم اوت م اعا + دراد ارزیت همد ود ریفش هک ۳

 ساپطتا هکیمایا رد م هن یدومتن راکنا ارم نایاو یراد کم ارم ساو تسا

 شرف یک هو شهوت ا یکاس ناطیش هکییاجرد اش نایمرد نم نیما دیهش ا٤

 تخوم ارقالاب هک ماعلب ملعب دنکشمتم هک ی راد اریصاخااجارد هک م رادار

 * دننک انزو دنروخم | اراب یاهیت ابرق ات دزادنیب م دامو کو لدل ۱ ینب هاررد هک

 یدوزب الاو نک هبوت سب × دنا هتفرب ذپ ارنای e ناک ن چو 1

 دراد شرک کتا » درک مماوخ كنج ناياب دود نریم و ماد دید ۷

 داد ماوخ یوب ینخم نمزا 0 و دیوکیم هچ اهاسیلکب حور هک دونشب

 دو هک تبس  موقرم دیدج یعسا كنس نارب هک دیخب ماوخ واب دینس یکتسو

 نریم اب :ایطرد یاسیلک ةتشرفبو × دشاب هتفای ارتا هکنا زج دنأدیغ ارا ۸

 چرب نوچ وا یاهیاپو شتا لعش نوچ وا نايڻچ هکادخرسپ دبوڪيم ارنيا
 اا لاعا هکنیاو مادی ارت ربصو ناعاو تمدخو تبحو لاعا *تسا لقص ٩

 ار !ریمان لبازیا روت هک مراد وترب نج نکل *تسا لوا زا رتشیب وت ۲۰
 انز بکترم هک دنکبم اوغا هداد میعت ارم ناکدنبو دیوکیم هینن اردوخ هک یهدیم

 یانز زا دهاوخن اما دنک هبوت ات مداد تلهم واب و نوت :اب ق ندروخو ۳۱

 ا ON اروا كنيا چ دک هبوت دوخ ۲

 دیناسر مهاوخ لنقب ارشدالواو چ دننکن هبوت دوخ لاعازارکا منادرکیم التبم تح ۳۳

 یکیھو بولقو اهرکج ننک نانا نم هک تسناد دنهاوخ اهاسیلک ةه ءاکنآ

 اویتاطرد هک اراش ناکدنام یتاب × داد مهاوخ نشلاعآ بسچسرناراشیزا ۶

 راب دیایهنن دنیوکیم هکنانچ اناطیش یاهتمع و دیاهفریذپ | ارملعت نیاو دیتسه

roبهت ا سیما ماکته ات دیراد چناب کنا + مراذکیف اشرب یرکید  

 × دینخ ماوخ تردق اهتمارب اروا دراد ءاکن ماجنا ان ارم لاعاو دیا بلاغ هک رو ۱



 ۹ ۴ لوضر هعانحوب ةنشاکم
 سہ تم

 دف د دنهاوخ دروخ رکهزوک یاهزوک لشو دک ارناشیا ات ۲

 هکنا ایډ ماوخ چ راتس وابو * ماهتفای دوخ ردپزآ زېن نم هکنانچ 9

 × دیوکیم هچ اهاسیلکب حور هک دونشب دراد شوک

۱ 
 مەس ر ار

 تفهو ادخ حور تفه هک وا دیوکیم ارنیا سیونب مدزاسرد یاسیلک ؛تشرفبو ۱

 وش رادیب × یتسه هدرم لو "تنز هک یراد ی هدراد |رهراتس ۲

 لاک ادخ روضحرد ات لع چ کا اف اوتسا تا ءاتفب ا در هک. ارت امو

 یاب رادپ هاگره رز اف هبوتو نک ظفحو " به هنوکچ روآ دایی سب + مفا ؟
 نکل × دش یهاوخن ملطم وترب نم ندمآ تعاس ز ا دما مهاوخ وترب دزد دننام

 نم اب دینس سابل ردو دناهنخاسن سجن اردوخ سابل هک یراد دنچ یاسا سدراس دک

 دش دهاوخ سّبلم دینس ةماجم دیا بلاغ هکره + دنتسه یم هکاریز دیمارخ دنهاوخ ه
 ناکتشرفو مردپ روضحرد یو مانب هکلب تخاس مهاوخن وم تایح رتفدزا اروا ساو

 اک حور هک دونشب دراد شرک هکنآ ۲ دومن مهاوخ رارفا و 1

 لک 5 یو ی دق ۰ دیک ام نو ی

 ارنا EC ENS و FR لاعا + دوشک ۸

 »+ یدوفن راکنا ارم سا هدرک ظنح ارم مالکو یراد یوق كدنا اریز تسب دناوتن

 غورد هکلب دنتسینو دنمأنیم دوهب اردوخ هک اطیش ةسپک زا ارینانآ مدیم كنيا ٩

 داننک نجس وت یاهیاپ شپو تان هک دوم مهاوخ روبجم ارناشیا كنيا دک

 ارت زبت نم یدوف ظفح ارم ربص مالک هکنوچ +ماهدون تبع ارت نم هک دنادیو

 اع تما ادع) دم رک حر مارب هک ناما تعاسزا تشاد مهاوخ ظوفحم
 ارت جات یسک ادایم نکظ فح یراد هچنآ سپ ملایم یدوزب وب دیامزابب ارز ناتکاس ۱

 زکیدو تب ماوخ تم دوخ یادخ لکیهرد اروا دیا بلاغ هکرع مرکب ۲

 مبلشروا ینعب دوخ یادخ رهش مانو اردوخ یادخ مانو تفر بهار ناس کره

 ۍورب اردوخ حس انو دوشیم لزان نم یادخ بناجزا ن داساز زا هک اردیدج

 ےک
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 ٩ لوسر یانحوب ةف خم 2
 ےک تنم اب م ےس ی ر س س و س

 ةنشزفبو * دیوکی هچ اهاسیلکب حور هک دونشب دراد کا ماو

 2اک ید وایان ابو یوا دیزکیم از | هک سیوتب دوال ال رد یاسیلک

 ای یدوب درس هکشاک «یتسه مرک هنو درس هن هک مادی ارت لاعا * تسادخ تتلخ

 مهاوخ یت دوخ ناهدزا ارت درس هنو مرک هن ینعی یتسه رتاف نوچ اذهل ٭ مرک

 تسیز جاع زیچ چنو ماهنخودنا تلودو متسه دنملود وکیم اریز »درک

 5 E ٭ نایرعو روکو ریقفو یتسه نیکسمو فر و

 هسوش كیناشرپ ات اردیفس تخرو یوش دنهلود ات یرخم نم زا ارفتاب صم رز

 ارکر ه + یبای یئانیب ںیشک دوخ نامش ات ارهبرسو دوشن رهاظ س كنتو

 ردرب كنيا + اغ هبوتو وش رویغ سپ عام بیداتو ۱ حوت مرادیم تسود نم
 اب و دنا ماوخرد وا دزنب دک زاب ارردو دونشب راد کک موکیم هداتسیا

 هک داد مهاوخ یوب اهل دنا بالا کیا اب ا فتا دروخ ماوخ ماش یو

 هارو سیر دوخ ردپ ابو مفا هبلغ نم هکن انچ دنیشنب نم أب نم تخرب
 + دیوکیم هچ اهاسیلکب حور هک دونشب دراد شوک هکره

 مراهچ باب

 نیش E شا شراب اما ید یاسر د هاکات هک مديد نیازا دعب

 اریروما ات ان دوعص اجاب ديراب رکید تنکیم ن نم اب انّرک نوچ هک مدوب

 لخت هک مدیدو مدش حور رد رونلا یف بم اوج هوم ماد دياب نیازا دعب هک ۳

 كنس دننام تروصرد تننیشن ناو × نیشن تخت ناربو تسا ماف ناسارد

 × دراد دّرمزب تهابش رظنب هک تخت درکرد یجزف سوقو تسا قیقعو مشی

 ةماج هکر پ راهچو تسيب اهدخت ناربو تسا تفت راهچو تسبب تخت درک ادرکو

 اهقرب تخت زاو +نیرز یاهجات ناشیا نیس دنراد ربرد دیس
 حور تفه هک هنخو فا تخ شپ نیشنآ تا غارچ تفهو دیابمرب اهدعرو اهادصو

 درک درکو تخ نایم ردو رول دننام هشیش زا یتایرد تخت شېپ ردو * دنشابیم ادخ

 ریش دننام لوا ناویحو + دنتسهرپ نامشچب سیو شیزا هک ن اویح راهبچ تخت

 ناویحو تشاد ورا تا یتروص مس ناویحو هل اسوک تنا اف مود ناویحو دوب

= 



 درا قانع ااو کینه )هک ناو اهچ نان ھر تند مراهچ ۸

~~ 

 SR AAR ن ادرک

 ءاکنآ مجبم HE دالا دبا ات کس یاب شام مکنو لالج

 كنز دابا دبا ات هک ارواو نبشن تخن ناروضحرد دنتفایم رېپ راهچو تسیب نا
 دنوادخما + دنیوکیم هنخادنا تخن ,ننپپ اردوخ یاهجاتو دنکیم داع تسا

 ةدارا ضعو نيرا | رتادوجوم ةه وت کاریز لالج کیس

 رب مج باب

 کیک هک دکتر طی کنان زاواب هک E فو + رم تفهب مولخمو

 ناز رو قاری نکا چهو + درادرب ارشب اهرهمو دیاشکب ارباتک هکنیا یتتسم

 تدشب نمو × دکر ظن نارب اب دک زاب ارباتک ی نآ تسن تسناوتن نیز ریز ردو

 نارب ندرکر ظن ای ن ار ااا ندوشکةتسیاش هک سکچب# اریز متسیرکیم

 هکی ریش نا كنيا شابم رک کیک مر ES × دشن تفای دشاب

 ازم رم تنه و ی تعادل بیا < تسا دواد ةر وا دهب .طبس زا

 3 نوچ هرب ناریب طسو ردو ناویح راهجو تخت نایمرد مدیدو × دیانکب
 اج هک دنیادخ حور تنه هک راد مثچ تفهو خا اش تنهو تسا هداتسیا هش

 هک تن تخ تل تسحوا ار اتکو دنآ سپ × دن وشیم هداتسرف ناهج

 ن روضح رپ راهچو تو ناویح راهبچ ۳ کیفری اک نرو × تسأ

 یاهاعد هک دنراد روخب زا رپ نیز یاههساکو یطبرب ناشیازا یکی رهو دنداتفا
 یاب چو ص

 باتک نتفرک قغس دنیوکبمو دنیارسیم دیدج یدورسو * تسا نیسدقم

 رهزا دوخ نوخم ادخ یارب ارنامدرمو یدش عذ هکاربز یتسه شیاهرهم ندوشکو
 نیکو ناهاشداپ ام یادخ یارب ازناشباو × یدیرخ تماو موقو نابزو هلیق

 ناکتشرف یادص مدینشو مدیدو +درک دنهاوخ تنطاس نیمز ربو یخاس

 زورک اهرورک, ناشیا ددعو دندوب نارپو تاناویحو تخ دزکآ ادرک هک اررایسب

(26) 



 لوشر یانحوب هفشاکم 1۲

 تّوق هک ثش ےک رب تسا قم دنیوکیم ادب زاواب هک »دوب رازه نارازهو ۲
 هک یقولخرهو + دبایب کریو لالجو مازکا و اناوتو تّکحو تودو ۱

 دنیوکیم کم دینش دشابیم اینارد هچناو تسایرد ردو نیمز ريزو نیمزربو ازد |

 راهچو داد داب یئاناوتو لالجو مرکتو تکرب | ار هربو نيشن تخت

 + دندون لجو دنداتفارد یورب ناری ناو یا را دنتک ناوی

 مش باب

 ناویح راهچ نازا یی مديشو دوڈک اررهم تنه نازا یی هرب نوچ تست

 شراوس هک دیفس یسا هاكات هک مدیدو + (نبیو) ایب دیوکیم دعر لثم یئادصب ۲

  دیامن هبلغ اتو ننک هیلغ وج دش هداد ودب یجاتو دراد یناک

 یساو + (نېبو) اپ دیوکیم هک مدینش ارمّود ناوبح دوشک اسود رهم نوجو ۽
 نور ا ریس هک درب هک داخ ناناوت ارشراوضو نما نوری نکا کید

 دوشک ارمیم رب نوچو *دش هداد كرزب یریشمش یوب و دنشکب اررکیدکی اتو درادرب

 وزارت شراوس هک هایس یبسا كنيا ميدو (نییبو) ایب دیوکیم هک مدینش ارمّيس ناویح

 تشه كي دیزکیم هک دیش اریزاوا ناویحراهچ نایمزاو +دراد دوخ تسدب 1

 «ناسرم ررض با شو نغوربو رانید كيب وج كی تشه هسو رانید كيب مدنک كب

 + (نیببو) ای دیوکیم هک مدبنش ارمراهچ ناوبح دوشک ارمراهچ رهم نوجو
 لاعو تسا توم وآ مس یک جدا نازک تر ب6 مدیدو

 0 دخ هد نیز ع كب رایخا ود اتفاق وا بتعزا تاوما

 ریزرد دونک ارج رهم نوچو + دنشکب نسز شوجو ابو ٽومو طحتو ٩

 چ دندوب نش هتفک دننشاد کیداهشو E مالک یارب , هک ارین ۳۹1 سوفن مدید چم

 0 ا انو ودق ۳۳ دنتنکیم هدرکادص دنلب زاواب هک ۰

 هداد دیفس ماج ع راشناز ۱ گی + کیف نیمز ناکاسز ا رام نوخ ماقتناو 11

 ناغیا لثم هک ناراطقه ددع ان دباب یارآ رکید کدنا هک دش هتنک ناغیابو دش

 هلزز هک مديد دوشک ارمشش میم نوجو *دوش مات دش دنهاوخ هتشک ۲

 نرخ نوچ هام ماقو دیدرک هابس یشپ سالب نوچ باتفاو دش عفاو مظع

 ےک

> 



eS n 1 ۳3هدر" ۳ نوچ 3  

 تی + تشک لفتم درب ناکا مربزجنو هوکرهو دش هدرب اجزا وش ٥

 اردوخ دازاو م الغ رهو نار ابجو نادنسلودو نارالاس هپنو ناکرزبو نەز

 امرب هک دنیوکیم اههکو اههوکبو ٭ دندرک ناینپ ایهوک یاهضطو اههرافمرد ۱7

 مظع زور اریز +هرب بضغ زاو نیشن تخخ نا یورزا دیزاس یفخ ارامو دیتفیب ۷

“A ص 

+ 

 مهم

 ك چ لا ©

..0 

 + داب تار یم کک تکی کیا نر ورکو

 متفه باب

 زاب ارنیمز داب راهچ هداتسیا نیمز هک ارب هتشرف راهچ دیتا ازا دعب و

 میکنم رادیو هنمزارب دنیا هنوزم

 ناشیدب هک ةتشرذ راهچ ن و در 0 9 ی ا باتفا ملطمزا هک

 یررض چه دیوکیم ې هدرک ادن دنلب زاواب دنناسر ررض ار ایردو نیمز هک :دش هذاد

 × منز میم ناشیا یناشیپرب اردوخ یادخ ناکدنب ات دیناسرم ناتخرد و اردو نیمزب

 راهجو لهبچو دص لیئارس ۱ ن طابس ایر کد مفیش اراک سی زتعف

 هدزاود نیب وار طبسزاو دندش مم رازه هدزاود ادوهب طبسزاو دب دندش رهمم رازه

 ملاتفت طبس زاو رازه هدزاود ريشا طبسزاو رازه هدزاود داج طبس زاو رازه

 زاو رازه هدزاود نرعمش ش طبس زاو +رازه هدزاود ییمنم طبس زاو رازه هدزاود

 هدزاود نولوبز طبس زا +رازه هدزاود راکاسی طبس زاو رازه هدزاود ی ھن 2

 × دندش ر هم رازه هدزاود سن ا نام ور اه هدزاود فسوی طبس زاو

 A : ارناشیا سکچب aE زاب

 لب یاس دی اد زاوا و دا هند ل 1

 دنتفکو ا ارادخ 4 یورب تضخ شیپردو دندوب هداتسیا غ ناوبح 1۲

 ات داب ارام یادخ یئاناوتو تّرفو مارکاو ساپسو تکحو لالجو تکر ی
)26°( 



 ۸ لوسر یانحوب ةفشاکم 8

 دنن ايڪ ناشوپ دینس نیا تفک نب دش هجوتم ناریپ زا کیو نت ۱۳

 ناسک ناشیا تنک ارم «ینادیم وت ادنوادخ مک اروا نم + دنا نما اجزاو ا
 مدرک نشو مخ ربان وخ اردوخ سایلو دنیایم نوریب تذس باذعزا هک دنشابیم

 اربو وا لکیهرد زور هنابشو دنیادخ تنم یور شیپ ا *دناهدومن دینس او
ENN 1کام تشاد دهاوخ اپر ناشیارب اردوخ یخ نيشن تخت نآو  

 اریز + دیسر دهاوخن ناشیارب امرک چھو باتفاو دش دنهاوخن هنشتو هنسرکر کره ۷

 3 نافيا تایح با یاههمضجو دوب دهاوخ ناشیا نابش تسا تخت نایمرد 9

 درک دهاوخ گلاب ن ناشیا نارنچزا اریکشاره ادخو د دون دهاوخ یئیایهار

 شه باب

 د لاش عقاو ناسارد كیا مینب بیر یشوماخ دوشک ارمتنه رهم نوچو

 هداد انک تفه ناشیاب هک دناهداتسیا ادخ روضحرد هک ارهتشرف تفه مدیدو

 هداد ودب رایسب روت و الط یربجاب هاب دم دزن نتا رکید ةتشرفو × كش

 تو ی f r دودو ۲# دهدب تسا تضع شیپ هک الط یذمرب نیس دم عیج یاهاعدب ان ات دش

Oo اانا + تفر الاب اد روضحرد نه دقم هک های اب همش چ دوا روپ 

 اهدعرو اهادصو تخادنا نیمز یوسبو درکرپ ارنا عذم شتازا هتفرکاررجم هتشرف

 دنتشاد ارانرک تنه هک تشرف تنهو × دیدرک ثداح ٌهلزازو اهقرب و

 نوخ اب شتاو كرکت تخاونب لّوا نوچو + دندون نتخاون دعتس اردوخ ۷
 ۳ ی ی ز یوسو دیدرک ناو نش هتفنا

 تخاون میس ةهتشرف نوجو × دید رک هابت وی و 1.

 رهن ثلثربو دمآ دورف نامتازا دش هتخورفا ارج نوچ مظع رات مگان
 نیتسفآ هب اهباتلثو دنناوخ نیتتسفا ار داخ نآ ملو کان با یاهو 1

NE. 1fترخو × دندرم دوب تش زلف هکیئاھبازا ر ایسب نامدرمو  

 اهنا ثلث ان دیس سر همدص ناکراتس ثلثو هام ثلثو باتفا ثلبو تخاربب مراهچ

 سل

 ےہ



 ا

 ےک
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 $.0 لنز یانحوي فات 4

 مدینشو مديد اریباقعو + دش رونیب نجه بش كلثو زور ثلثو دیدرک كيرات

 بیسب نیمز نانکایرب یاو یاو یاو دیوکیم دنلب زاوابو دربیم نامسا طسورد هک

 اتا کی ایم هکا شفاف قا یانّرک رکید یاهادص

 مهن باب

 هاچ دیک دوب هداتفا نیمزرب e نوچو

 هاچزا مظع یرونت دود نوچ یدودو دانک ار هیواه هاچو + دش هداد ودب یراق

 ینہ اهن دود نایتزاو +× تشک كيرن هاچ دودزا اوهو باقار دما الاب

 دش هتنک ن ناو *دش هداد نیمز یاهبرفع تّوف نوچ ینو اهتابو دندمارب
 ماهر کاب کج هنو یزبس ج# هنو نیسز هاب هن رم

 ات هکلب دنشکن ارنانیا هک دش داد اهنابو اچ دیر دن ارس + اه تدارک

 اریسک هکیتقو 9 رک عرق نام هنر اشیا دنرادب بذعم هام چ تدم

 تفای دنهاوخ ارناو 1 درک دنهاوخ توم بلط مدرم مایا نر شوت دنر ن

 ایش تروصو × تضر ک دهاوخ ناشیاز ر ا ا تشاد دنهاوخ توم یانقو ۷

۱ 

۲ 

 الط هیبش یاهجات لثم ناشیا سربو دوب كنج یارب هدش r یاهبسا نوچ

 تانز یوم نوچ دننشاد یئومو +دوب ناسنا تروص هیبش ناشیا یاههرهچو

 یاهنشوج نوچ دننشاد اهنشوجو *دوب ناریش یاهنادند دننام ناشیاهنادندو

 یه كنج هکر ایس یاهبسا یاههبارع یادص لم ناشیا یاهلاب یادصو نینهآ
 تدم ات هک د وب تردق اهنا مث ردو دننشاد اهشب اب اهبزع نوچ اهشو * دنزات
 هک ی ۳ e اه هم ی

 ۳و ES ا ار یار هک

۱0 

۳۹ 

 تارف مظع رهنرب هک ارهتشرف راهچ ¿ رم اوکو دیش

 يلاسو هامو زورو تعاس یارب هک هتشرف راهچ ن نآ سب و ا

 دونج ددعو + دنتفای خمالخ ادنکب ارشداز فسخ کی ۱ هی کک یک



 ۱. لوسر یانحوی ةفشاکم 4.1

 ناسا روطنیابو + مدینش !رناشیا ددع هک دوب رازه رازه تسیود ناراوس ۷

 دنراد یتیربکو نونو نیشتآ یاهنشوج هک مدید ایٌوررد !زناثیا ناراوسو

 نورب تیرکو دودو شا ناین اهدزاو تسا ناریثرس نوچ نابسا یاهرسو

 ,مدرم ثلث دیايمرب ناشناهدزا هک تیرک و دودو شنا ینعی ءالب هس نیازا +دیایم ۸

 یاهمذ هکاریز تسا ناشیا مدو ناهدرد نابسا تردق هکاریز ٭ دندش كاله ٩

 نیاب هک مدرمرثابو + اكاد ناب دییلد اهرس کم اهرام ن کا ۳

 اهوید تدابع هک ات دندرکن هیوت دوخ یاهتسد لاعا زا دنتشکت هتشک ایالب

 ندیمارخو ندینشو ندید تفاط هک اربوجو ككنسو خربو شو الط یاهتو

  دندرکن هبوت دوخ یاهیدزدو انزو اهبرکوداجو اهلقزاو «دنک كرت دنرادن ۲

 تک تاب

 e یربا هک دوشیم لزان ناماز زا هک اریرکید رواروز * ةتشرف مدیدو ۱

 زن یاهنوتس لثم شیاهباپو باتثآ لنم شانهچو شرسرب یجزق سوقو

 پچ یاپو ایردرب اردوخ تسار یابو دراد هدوشک ثچیانک دوخ تسدردو ۲

 درکادص نوچو درک ادص ریش شّرغ نوچ دنلب زاوابو *داهن نیمزرب اردوخ ۲
 رضاس دنتنک نحس دعر تنه نوچو + دنتنک نخ دوخ ۽ یاهادصب دعر تنه 1

Eرهم دنننک دعر تنه هچنآ دیوکیو هک مدینش دینش ناساز  

 تیزر ,تسید جو هداتسیا نیمزو ایردرب هک ارةتشرف ناو * سیوتما راهناو نک 2

 هڪ تسا ةتز دلی ان هک اب دروخ مق + هدرک دنلب شر یوسب اردوخ 1

 اه ارجنو ناسا

 ةنشرف یادص مایآرد هکلب *دوب دهاوخن ینامز نیزا دعب هک دیرفا تسا نارد ۷
 دوخ ناکدنب کاج دسر دهاوخ مانا هب ادخ رس دزاونب دیابیم | ران رک نوچ منه

 رکیدراب مدوب نیش ناسازا هک یزاوا ناو *داد تراتب ارءاینا ۸

 نیمزو ایردرب هک ةتشرف تسدزآ ارهداشک ةچعاتکو ورب دیوگیم هدر ؟ باطخ

 یا ہ دهدب نب ارهچناتک هک منک یوب هتفر هتشرف دزنب سپ +ریکب تسا هداتسیا ٩

 مع نوچ تناهدرد نکل دون دهاوخ خت ارتوردنآ هکر وو ریکب تنک ارم



 ۷ ا۱ لوسر,یاتخوی هفشاکم

 م اهدرد هک مدروخ هتفرک هتشرف تدر را انک نم وبا هار وا ۰
 اا ره 2 1

 هکاټښکارمو +× دیدرک چن دوب هدروخ نوچ یلو دوب 3 لثم ١)۱
 چ یک توبن اررایسب ناهاشدابو اهنابزو اهتماو ماوقا وت دیابیپ

 یی

 مهدزاب با

sS ۱و ا  

 یه ۳ ,fa ery EY ا

 ۱ ا هاد اشر روپی الپ هک داد ماوخ دوخ دهاش ود هبو ۴

 م

 روضحرد هکن ادغارچودو نوتیز تخردود دننانيا *دنیا تّوبن زور تصشو 6

 یفتا ۷ ذل ناشیدب دهاوخم FA ب دناهداتسیا نیمز دنوادخ 5

 دراد ناشیا تیذا دو کوره تاک تصوف مرتب ناف شر ناز ها

 اا تّوبن م ابا رد ات دنراد ناسا نتسیپ تردق اهنیا + دوش هتشک دیاب هنگ 1

 هاکره ارناهجو دنیان لیدبت نوخ اراهنا هک دنراد بار تردقو درابن ناراب

 ا ماقا هب اردوخ تداهش نوچو + دنزاس البم ایالب عاونا هب دنهاوخ ۷

 دهاوخ ارن اشیاو تفای دهاوخ هبلغ هدرک كنج ناشیا اب ۳ هب واهزا هک شحو

 وصمو مودسب یناحور نعم هک مظعرهش ماع عراشرد ناشیا یاهندبو ا ۸

 یتا ور کدام هارو کیک ہر اھ زن ات طفوا کا کف 8

 تزاجاو دی توست و اشیا یاهندب ابتماو اهنابزو لئایقو و

 یداشو رخ نایاب قمر ناکاو کراس رک اشیا عامه کھ 1

 تیز ناکاس ین ود نیا کارا دنهاوخ اباده رکیدکی درنو دنکیم
 هک دنارد ناشیدب ادخزا تایح حور منو زور :هبزا دعبو :«دنتخاس بذعم , 1۱

 یزاو هاو +٭ تفرک ورف مظع قوخ ارت اشيا ع ناکدننیبو دنداتسیا دوخ یاهیاپرب ۲

 نانقنابریازج سپ دان دوعص اجیاب دب کین ناش هک دندنش نایسازا دنلب

 دا مع هراز تعاس ناه ردو چ دندید ارنواشیا ج هرات اتش دندش الاب ۳

 یتابو دندش كاله هلزلززارفن رازه تنهو هر TET هد هک تشک"



 0 رد 2 2 م

 م > < ےل

 11 للونشر یانحوب ا ۸

 كليا تسا هتشذکرد مود یاو × دندرک دیجتارنایسا یادخ هتنک ناسرت ناکدنام
 I دنلب یاهادص هاکان هک تخاونب متنه ةتشرفو ب دیایم یدوزب میس یاو

 دالادا ان و دش وا څو ام دنوادخ نازا ناهج تنلعلس دنعفکیم هک دش عفاو

 دوخ یاهتخترب ادخ روضحرد ا 1 × درک ک دهاوخ ینارکح

 دار بیضی یا کیم رکش ارت دنتنکو * دندرک ن ارادخ هداتفارد یورب دناهتسشن

 هتف کا تنلدب اردوخ مظع توق هک ریز یدوبو یتسه هک قلطم رداف یادخ

 تقوو دیدرک رهاظ وت او دند اتم اهتماو × یتخادرپ تنطلسب

 داو ءایبنا ینعی دوخ ناکدنب و دوش یرواد ناشیارب ات دّیسر ناکدرم

 دساف ارنیمز نادسنمو یهد ترجا كرزب هچو كجوکهچ اردوخ مان ناکدنسرتو
 وا سدقرد وا همان دهع توباتو تشک حوتفم 2 ادخ سدقو × ینادرک

 × دش ثداح یبظع كركتو هلزلز و اهدعرو اهادصو اهقربو دش رهاظ

 مدزاود باب

 اا ریز هامو دراد ربرد ارب اا | کیز هد ها اطع یتمالعو

 ندیئاز باذعو هز دردزآ هدوب نتسباو د  تسا هراتس هدزاودزا یجات  شرسربو

 كرزپ یاد را تنیا کیا ادلب ف ارد رکبد یتعالعو جزا ی دایاف

 ثلث شمدو +رسفا تنه شیاهرس ربو دوب خاش دورس تفه اروا هک ¿ کن وکشتا

 داتسپ اب دیازیم هک ن رتا شیپ اهدژاو تخبر نیمزرب اراهنا نینک ناسا ن ناکراتم

 ارنیمز یاهتما ةه هک دیئاز ارةنیرن رسپ سپ +ددلب اروا دنزرف دیازب نوچ ان

 × دش هدوبر وأ و ادخ دزنب شدنزرفو درک نهار ینارکح نینهآ یاصعب
 ا تا ام ادخزا ASSESS SLR نزو

 لاکي ءدش كنج نایآ ردو + دنرورپب زور تصشو تسیودو رازه تدم

 هبلغ لو *دندزک كنج شناکتشرفو اهدژاو دندرک كنج اهدزا اب شناکتشرفو
 هتخادنا كرزب یاهدزاو +دشن تفای نایارد رکید ناشیا یاج هکلب دنتفاین
 ه دبی غيم ارنوکسم میر مات هک تسا یبسم ناطیشو نسب یکی ام نمیاد

 دنلب یزاواو «دندش هتخادنا یو اب شناحتشرف و دش هتخادنا نبمزرب وا



 ۹ !؟ لوسر یانحوب هفشاکم

 جسم تردقو ام یادخ تنطلسو تّوقو تاج ¿ نوک دیرکیم هک دیش نامآرد

 ۷ انما 6 خش زد نور هتابشوک دکن اویا ز ب فا :نانهکازیر شه ابو

 مالکو هرب نوخ تطاسوب ناشیاو *دش نتکفا ریزب دنکیم یوعد ناشیارب ۱

 ةهج نیازا * دنتشادن تسود اردوخ ناجو دندما بلاغ وارب دوخ تداهش ۲

 درز ناجا هکاریز ای ودر نزن ئاو .هادیشابداش اهن ناکاسو اهناسا یا

 اهدزا نوچو *دراد لق ینامز هک دنادیم نوچ يظع مثخ اب ت تسا هش ورف اش ۴

 ودو # درک افج دوب ,نیئازیارهنیرف دنزرف هک نز ناو تنش نکن ناک فا 1

 رظنزا اروا هکییاج دن زاورپ دوخ ناکی نابایب ات دش هداد نزب كرزب باتع لاب

 دوخ ناهدزا رامو + دنکیم شرورب نامز فصنو نامز ودو ینامز رام نآ ۰

 تیاج ارنز نیمزو * دریک ورف اروا لیس ات تیر اکدور نوج a بئعرد 1

 ورف تخر دوخ ناهدزا اهدزا هک اردور نا هداشک اردوخ ناهد نیمز و درک

 ماکحا هک وا تیرذ ناکدنام یقاب اب ات تفر هدون بضغ نزرب اهدژاو + درب ۷

 + دک كنج دنرادیم ةاکن ار ع تداهشو دننکیم ظفح ارادخ

 مس
SES ۲ییفهو مات اش هد هکدیام الاب ایردزا  

 اردو ناو *تسا رنک یاهمان شیاهرسربو رسفا هد شیاهخاشربو درادرس ۲

 ریش ناهد لثم شاهدو "سرخ یاب لثم شیاهیابو دوب كنلپ دام مدید هک

 اهرسزا کیو + داد یوب یظع تّوقو ۳ تخنو شیوخ توف اهدژاو 0

 ۱ یبرد ناهج لغو تفای افش كلهم مخز ناز زا و دش هتشک توپ اب هک م دید

 شنسرپ دوب هداد ,شخوب .تردف هک. اراهدزا ۱ لب  دنداتفا تریحرد شحو ۳

 دناوتیم یو اب هک تسکو شحو لثم تسیک هک دنک هدرک نجس ارشحوو دندرک

oاطع واب قتردقو دکیم کت رنک و رکب هک شاهد اهف هد یو  

 دونک ادخرب یاهرفکب | اردوخ ناهد سپ + دکل مع هام یدو لهچ تدم هک دش 1

 مس نادا ایم جادا زو + دیوک رکن امنا کیلو وا تیيخشاسا یی ۷

CCاشرف / اور( ابزار میش هتف رجب طبس دا ج  



 2 اشیا یاهمان TEY نانکاس عیجو × دش

 شوک یک ر کا ٭ دینسرپ دنهاوخ اروا تسا بوتکم دوب نش عذ اع یانبزا

 دیابیم دکل تق ریشمشب یسکر کاو دور یریساهب دیا مسا یکزکا × دونشب دراد
 شحو مدیدو ٭ نیمدقم نایاو ربص تساجنارد هددرک هتفکرریذمشب وا

 اهدژا دننابو تشاد هرب یاهخاش لثم خاشودو دبایم الاب نیمز زا هک اریزکید

 نیمزو دنکیم لمع یو روضحرد تسخن شحو تردق م غ ابو + دوبنی کت

 تفای NE e شحو تو ۲ ۰ زنا کز

1o 

 وجا

٦ 

 دن هلی کا دکی درک ری نک و هدر نی

 تروصآ 1 یوبو هراس ِ رن تس مش نداد

 مالغو ربتفو e زعصو u ارههو × ددرک هتشک < دن شلسرپ رو

 × دنراذک زشت دوخ اا ات تسار تسدرب هک درادیم او نیارب دازاو

 مما ددع ای مسا نعي ناتن هکیسکز ج درک کنان شورف و دیرخ سکچه هکنباو

 ارشحو ددع دراد من هکره سپ تسا تکح اجنیارد × دشاب هتشاد ارثحو

 ار تد د ددغو تلسا قابا دفکر دا

 ممدراهچ باب

 راهچو لهچو دص یو ابو تسا اا نویفیص « یا راه

 یزاواو هیون موقرم دوخ ا6 اروا ردپ مساو و | مسا هکرثن رازه

 APE مظع دعر زاو ۱1 طنین نایاب شاه دینش ناتار ز

 روتظح زدو × دنزاونب اردوخ یاهطبرب کدو نازاون طب م ا

 تا تسناوت سکچیهو دنیارسبم دیدج یدو رس نارپو و ناویح را تخ

 ٭ دندوب هدش هدیرخ ناهجزا هک رازه راهچو لهجو دصنا زج دزومایب اردو رم
 اه ارهرب هک دنناناو دنتسه هرکاب هکاریز دندشن هدولا نانز اب هکینانا دننانیا



 ےل 0

 ۰ ی

lo 

 لا ۱4 لوسر ئاتجون ةغشاکم

 *دنشاب هرب و ادخ یارب ربون ات دناهدش هدب رخ مدرم نابمزاو دک ات امام

 تشرف و ٭ دننسه بیعیب هکآریز دشن تفای یشورد ناشیا ناهدردو

 و ارینادواج لیجناو کشت امت طسورد هک مديد کید

 دخزا دیوکیم ددلب زاوابو ٭ دهد تراشب موقو نابزو هلیبقو تما-رهزا ارنیمز
 هک اروا سپ تسا هدیسر وا ٌیرواد نامز کاریز ياغ مایل

 رکید * شرف و هی در نچ دیک شنسرپ دیرفآ ربا یاههمشجو ایردو نیمزو
 عیج دوخ یانز بضخ رخزا زار طب لب دشپ موقت کیک هم واھ

 یکایک دیر کیح طب داانا د نیا بقعزا مس هتشرفو ٭ دین اشون اراهتما

 * دربذب دوخ تسد اب یناشیپرب اروا ناشنو دک شتسرپ اروا تروصو شحو

 دهارخ تسا هدش دز یو شخ اب رد هک ادخ بضغ رمتراویت وا

 دهاوخ بذعم تیرکو قنا هری روضج ردو سدقم ن ناکتشرف دزن ردو دیشون

 تروضو میز کی ا ی چ ورا ا یعقوب
 + دنرادن/ یارا زور هلابش دریذپ اروا ما ناشن هکرهو دننکیم شتسرپ اروا
 × دنیامنیم ظنح ار یسیع نایاو ادخ ماکحا هک نیسدقم ربص تساجنا رد

 هکیاکدرم دنلاحتوخ ناویک اب نسر دیوکین هک سیما ناھا ویک
 لاعاد دنباپ یبارآ دوخ تاز زا اته او وا دنوادخ رد

 درب تن نیت كنيا هک مدیدو درا ب بقعزا اا

 ج قن وک و درا الطرا ینا 6 همش اتنا شی ما هک رو

 اد دریم ربا را تابا وابا ا ا ر ویا دف را نکید و

 لماحر ر داصح ماکنه از نیرو روایب شیپ اردوخ بس هک دنکیم

 9 دنا نوری تسا اار ا هتشرف و + لش هدیورد ۷

 هدش نوریب عذمزا ت NLS شتارب هکر کید هتشرف و +× تشاد زیت یاد ۱۸

 51 نریم تب نماد ف کرار زز ماد جام هدادرد ادن دنلب نایاب

 هتشرف ۳ سپ + تسا ر شی اهروکنا اریژ نيچ زیئزاوم یه یاههشوخو ٩

 بضخ میطع تشخرچرد ارتا هدیچ ارنیمز یاهومو ذروآ نیمزرب اردوخ ساډ



 اوا لوسر یانحوب هنشاکم 317

 رییس

 هو و 0َ ار ۲

 نهدب ان تشخرچ زا نوخو دندرشنیب اپب روش نوری ارتشخّرچو + تخیر ادخ ۶

 ها تیم

 ےک 0

 ہم > <

۳ 

 مہ

o 

 مدزناپ باپ

 یالب تنه هک هتشرف تنه ینعی مديد نامارد ی یبینو مظع رکید تمالعو

 لاثم مدیدو * تسا تيسر م To کاریز دنتسه نیرخآ هکدنراد

 هبلغ وا ما ددعو وا تروصو شحورب هکاریناسکو شتاب طول ةشيشزا ینایرد

 یسوم دورس + هنفرک تسدب ارادخ یاهلطبربو هداتسیا هشیش یایردرب دنبايپم

 دنوادخما وت لاعا تسا بيجو مظع دنیوکیمو دنناوخ ارهرب دورسوادخ نب
 هک تسک + ام هاشداپ یاوت یاههار تسا قحو لدع «یقلطم رداق یادخ
 حجو یتسه سودق اهتوت هکاربز دیاغن دی ارت مان کت سکو ادنوادخ درت وزا

 ٭ تسا نیدرک رهاظ وت ماکحا کاریز درک دنهاوخ شتسرپ وت روضحرد هما اھا
 ةتشرف تنهو * دش هدونک ناسارد تداهش هبیخ سدق هک مديد نیازا دعبو

 هتسب نیز دنبرکب ناشیا رکو هدرکر برد نشورو كاب یک داد الب تنه هک

 داد نیژز لی تنه هتشرف تنه ناب ناوبح راهچ نازا کیو ×دندمآ نوری
 رپ وآ تزقو ادخ لالجزا سدقو + تسا هتنز دا دبا ان هک ادخ بضغزارب
 تسناوتن سک چه ع ماجنا هب هتشرف تنه نا یالب تنه اتو × دیدرک دود

 × دیارد سدنب

 مدزناش اب

 تنه دیورب هک دیرکیم هتشرف تنه ناب سدق ناببزا هک دیش دنلب یزاواو
 تخمر نیمزرب اردوخ ةلاپ هر یلواو +دیزیرب نیمزرب ارادخ بضغ ةلایپ

 نوریب دنتبرپم اروا تروصو دنراد شحو ناثن هکینامدرمرب دبو تشز لمدو

 لدبم هدرم نوخ لثم نوخم نا هک تخير ایردب اردوخ ةلايپ نیمودو . +دما
 اردوخ لا نیو درب دوب ایردرد کیت اهزیچ زا كنز سنن رهو تشک

 یی سس

 دیوکیم هک مدینش اراهبا ةتشرفو + دش نوخو تخبر با یاههمشجو اهرهنرد

 نوش هکنوچ × یدرک عح نچ هکآریز سودق یا یدوبو یتسه هکوت یلداع 7



 ٤ ص

lo 

 ۳ ۱۷ لوسر یانحوب ةنشاکم

 + دیزقمم هکر دنشونب هک یداد وخ ناشیدب و دنتخر ار و

 ا قح ون یاهیرواد قلطم رداق یادخ دنوادخ یا دیوکیم ذم ک مدینشو

 ارمدرم هک دش هداد نابو تر او اردوخ ٌهلابب نیمراهجو د تسا

 نیارب هک ادخ نا معابو دندش هتخوس دیدش ترا مدرمو  دنازوسب لکا
i BPE FEهلایپ نیمجنب و  

 درد زا اردوخ یاهنابزو تشک كيرات وا تکلمو چو شحو تخرب ارد
 لاعازاو دنتفکیم رنک دوخ یاهلمدو اهدارد بیضی نام ادعت × دن كیز 2

 ر تخسر تأرف ملظع رهنرب | نمک هلایپ نیمششو ٭ دندرکن هیون ]یو

 ناهدزا هک مدیدو دب دوش ایم ا ا هکیناهاشداب هار ات دکشخ

 نورب هد i e شحو ناجا زاو 4

 ِ 0 اتش را كنج ۹ ارناشیا ات ك جورخ ٠ حبر ماق

 تخر REN دزد ۳ اب مان تر

۷ 

۱۸ 

 نم 7 مهارف دنن او نو دی اس نارعرد نکا

 هک ت تفک ماردب تخنزا نایسا سدق نایمزا دنلب یزاو واو تخمر اوهرب اردوخ
 کنانچنآ دش مظع ةلزلز و دیدرک ثداح اهدعرو اهادصو اهفربو بیش ما

 كرزب رهشو + دوب لشن تظعو تدش نیاب هلزلز نیمزرب ناسنا شنی فا نیحزا

 ایب ادخ روضحرد كرزب لبابو دش بارخ اهنا نادلبو تشک مسقنم مسق هس هب
 اههوکو تخیرک نیزجرهو × دهد ودب | اردوخ مشخ دولا بضغ رخ لی ات دما

 دیراب مدرمرب,ناسازا دوب نم كلي نزوب ابوک هک كرزب رکات ےک بنای

 × دوب تضس تیاهنیب شاهمدص هکاریز دنتفک رفک ارادخ كركت ةمدص بیسب مدرمو

 مدنه باب

 اک تکه درکب اطخ نیو دما دنتشاد ارهلابپ تنه هک ةتشرف تنه نازا کیو

 + مد ن ا وا یا کار كرزب ةشحاف نآ یاضق ان ایپ



 “چ

۷ 

 ۱۷ لوسر یانحوب هفشاکم ۹

 + دندش تسم وا یانز رخ زا نبمز نانکاسو دندرک انز وا اب ناهج ناهاشداپ هک

 یاهانزا هک تش راوس یزمرق شحورب مدید ارنزو درب نابایب هب حور رد ارم سپ

 دوب سیلم زمرقو یناوغرا هب نز ناو ٭ تشاد تا هدو رس تفهو دوب رپ رفک

 كاساجغو فئابخزارپ دوخ تسدب نیرز ةلابپو نیزم دیراورمو رهاوجو الطبو

 ردامو مظع لبابو ر و رس دوب موقرم مسا نيا شب ربو +*تشاد دوخ یانز

 ءادهش نوخزاو نیسدقم نوخزا تسم مدید ارنز ناو × اند ثئابخو شحاوف

 ۰ یدش بجتتم ارچ تفک ارم هتشرفو * مدون بجتت تیاهنیب وا ندید ژاو یسع

 نایب وتب تسوا لماح هک دراد خاش هدو رس تنه هک ارشحو ناو نز رس نم

 250 را ارب ادار برا نارا شنو دوب یدید هک شحو نا »مای
 تایح رتفدرد اع یانبزا ناشیا یاهمان E نبمز ناکاسو تفر دهاوخ

 رهاظو تسینو دوب کینو نا ندیدزا داتفا دنهاوخ تریحرد تسا موقرم

 هک دشابیم هک تنه رس ته نیا هدراد تلکس هکتهذ یا اب بده دهاوخ

 حجت ee هک دنتسه جا نجوم فور و

 44 "ما هد f 1 YEE ار او تا ننه تو

 نوچ شجو اب تسعانکی هکاب دناهتفاتن تسنطاس زونه هن 5 دنتسه هاشدان هه کد

 شحوب اردوخ ترددقو .تّوقو دنراد یارکی اهنیا + دعباییم تردق ناهاشداپ

 هک اریز ا سار باغ نایاب هری و دون دنهاوخ گنج هرب اب ناشیا × دنهدیم

 > انکار هی ناماهداپهافداپومتمابراشتواوا

 ءتسسا هتسشن هشحاف هکییانا یدید هکیتاهبا دیوکیم ارمو +دننیماو ةيزکربو هش
 انا شحوو یدید هک خاش هد اماو چ دشابیم اهنابزو اتماو اهتعاجو اهموق

 ارشتشوک و دون دنهاوخ نایرعو اونیب ارواو تشاد دنداوخ نشد ارهشحاف

 تبسا هداهن ناشیا لدرد ادخ اریز +دینازوس دنها > شتاب ارواو دروخ دنهاوخ

 ادخ مالک ان 3 ارد رش تاس نش یارکیو دنرا ااا هدارا هک

 تمطلس ناهج ناهاشداپ رب هکت سا مظع رهشنا یدید گو درس مان 4

۳ ٩ 



 lo ۱۸ لوسر یانحوب ةنشاکم

 رب دم 1

 نیمرو تشاد مصع تردق هک دش لزان ناماز رکید ةتشرف مدید نارآ دعب ۱

 باب دش م دونم دش مدییس اتفکه دزک ا زر از وز زاوابو * دش رّونم وا لالحب 1

 93 و كابان غرمره ذالمو ثیبخ حور ره ذالمو اهوید نکسمواو «مظعا

 یناهاشدابو دنا میشم و هه وا یانز 4 بضغ رخزا هکاریز + تمسا

 + دنادیدرک دننلود وا شايع ایع ترثکزا ناهج ر اتو دناهدرک ان یو اب اب ناهج

 ادابم دا نوری وا ا نم موق یا تنکیم هک ميس ناسا زا رکید یئادصو +
 نیسر كلفب ات شناهانک ایز *دیوش دنم نهب شیاهالب زا دش كیرش شناهاکرد ٥

 22 ا کدر کوک ی واتس فدای ایزی ها
 دک زا تکا هما زا هک اب ر کو دیش ارج وب ناچ وفا کیر بت

 مامو ج و 2 و کیک ارنتشیوخ هک ءزادناهب + دیزيمايب نادنچ ۷

 کره و هویب و ما هتسشن هکلم ماغي EEE I هکاریز دیهد ودب

 RET TTF ما رمزا وا یایالب اذهل دب دید ماوخ ۸
 فکس ئر زاد وازب کا دقن دو ادیت رژاروز هکاریز دش دهاوخ هلخوس

 ددن اروا نتخوس دود نوچ دندومن یئایعو انز وا اب هک اند ناهاشداپ ءاکنآ ۹

 یاو و تفک دنهاوخ هداتسیا رود شیاذع فوخزاو × درک دنهاوخ مامو هبرک ۰

 + دما وت تبوتع تعاسکی رد کاریز رواروز "لب لباب یا مظع رهش یا یاو
 ۱هناشیا تعاضب سپ نیازا هکاریز دوم دنهاوخ متامو هب هیرکو ا یارب ناهجراجتو |!

 مشیرباو یناوغراو كزان ناتکو دیراورمو_رهاوجو شنو الط تعاضب + درخحن یک ۲

 ی مر نهاو شو و اهنارک بوچ فورظو ج اع فرظ رهو یراق دوعو زمرفو

 امهمرو مدکو ليم درا و نغورو بارشو ردکو و رمو اهبوبشخو اماحو ینیجرادو ۲

 ون زا وت سفن توهش لصاحو + مدرم سوننو داسجاو اهبارعو نابساو اهلکو 4

 × تفای یماوخن اراپنا ما رکیدو دیدرک دوبان وت زا نشورو هب زبچ رهو دننک

 نایرک هداتسیا رود شباذع سرنزا دنادش .دنملود یوزا هک اهزیچ نیا نارجانو 0

 زرو یناوغراو نانکب هک مظعرهش یا یاو یاو تنک دنهاوخ × ناک مامو 1



 8 لوئسر یانحوی. ةنشاکت 1

 تلود ردفنیا تعاس كيرد اریز نیزم دیراو مو رهاوجو الطبو یدوبیم سبلم

 هکر هو ناحالمو دنشابیم اهیتشکرب هکیتعاج لکو ادخان رهو ٭ دش بارخ مظع ۷
 دنتنک ناک دایرف دندید | ربا تو دود نوچ + هداتسیا رود دنکیم ارد لس ۸

 ناک مامو نار دوخ رسرب كاخو + كرزب رهش نيا لثم بیروت مادک ٩
 بتعاص هد دهن هکر »ره از | هک مظع رهشنارب یاو یاو دت اکا E دایرف

 کا نصب خد < ااا رک هک دیدرک اود دو ۱ سئافن زا دوب کت ۳

 نیشک و ازا اراوث ماقتنا ادخ اریز دیک یداش ءایناو نالوسرو ناسدنمو ناسا

 ایردب هتفرک كرزب یاب کن تو کتب دداا هتشرف كيو * تسا 1

 کا دیدزک دهاوخ منم لیاب كرزب رهش همدص كليب نینچ تنکو تخادنا

 نازاون انرکو نانز ینو ناینفمو نانز طبرب توصو + دش دهاوخن تفای کره ۴
 EEE وترد یتتانص رهزا رکتعنص چو دش دهاوخن نیش وترد نیازآ دعب

 ورد غا  رون و × دیدرک دهاوخن نینش وترد سا یا او دش دهاوخ ۴

 ون راځ هکاریز تد دهاوخن نیش وت رد زاب دامادو سورع و دبات .دهاوخف

 هانا نرخ نا و + دندش هارک اهتما حیهچ وت یرکوداج زاو دندوب ناهج رباک ۲6

 × دش تفای نیمز یور نالوتفم یانو نبسدقمو

 مهدزون ا

A ETE ROSS ۲وا  

 دوخ یانزب ارنأهج ء هک ارزی ةشحاقرب ب دو یرواد گنج اا لدعو تسار

 دنتنکر کید رابو ٭ دیشکو ا تسدزا اردوخ ناکدنب نوخ ماقتناو دینادرکیم دساف ۳

 ناویح راهچو رپب راجو تسيب ناو * دوریم الاب دالا دبا ات شدودو هایوألم ٤

 وا ناکدنب نان LL یادخ ديان دج اج تنک ما نورب نر یزاواو 3

 ۳ ۰ هک دیدش E ۳ 7 9 یاهبآ



 1۷ ۱٩ لوسر یاتحوی هفشاکم

 مک دن ارواو مئان دجو و یداش *تسا هتفرک تنطاس قلطم رداق ام یادخ ۷
 ا ٭ تسا هتخاس رضاح | اردوخ وا سو عو تسا نیسر هرب ح ساکن هکاریز ۸

 نیسدقم یاهتلادع نانک ن 7 ا ارد رقم نشو رو گاز 2 <

 زبنو دناش توعد هر €2 > مزب هکینانآ لاماشوخ نیو تک و کا ۹

 ه رک نج اروا ات مداتفا e دزن و +ادخ تسار مالک تسا نیا هک ت فک رم ۰

 هک ت ناردارب ابو متسه تمدنه وت اب نم هکاریز یکن نینچ راهنز تنک ن وا
 + تسا توبن حور یسیع يع تدایش هکاریز نک نجس ارادخ هدنراد ار یسیع ٌتدامغ

 لدعبو دراد مان قحو نیما شراوس E هاکانو ةد وشک اانا مدیدو ۱

 رایسب یاهرسفا شرس ربو شا هلعش نوچ شناشچو + دیانیم كنجو یرواد ۲

 ربرد دولا نوخ ذماجو «دنادین ارنا سکچ# شدوخزج هک دراد موقرم یساو 6
 دینس یاهیسارب ناما رد هکیاهکذل و دنا ادخ هل اروا مانو دراد 6

 نوریب زېت یریشش شناهد زاو × دندنایم وا بقعزا سیم كاپو دیفس نانکبو ٥

 تنخزچ واو دون دهاوخ ینارکح نینهآ یاصعب اراناو دنزب اراهتما ناب ات دیایم

 سابل ربو +درشفایم دوخ یاپ ریز ارقلطم رداق یادخ مخو بضغ رم

 مدیدو ٭ بابرالا برو ناهاشداپ ا تا موقرم او نارو ۷

 دنکیم زاورب نایتارق هک اریاغرم یا دلب راواب هک د اعنا تفاتفا رد ارت

 هدوک در × دیوش مارف ادخ مظع تفایض هجو دیئاب دیوکیم هدرک ادن ۸

 3۳ تار افتر ا کوا ی کر یار ات هی تک

 شحو مدیدو :٩ ریک هچو ریفص هچ مالغ هچو دازآ هچ اراک تشوکو ٩
 رکثلو راوس بسا اب ات دندوب تش عج هک ارناشیا یاهرکشلو نیمز ناهاشداپو

 تازجتم وا شیپ ب 9 ند ناو غ راتفرک شحوو × دننک تلنج ۶

 امک در روم و نا ارشح ی هکاریناتآ اب درکیم رهاظ

 ص

 یی

 د ناغرم مامو دن لس ۵ نوری را تا ناهدزا هکیریشمشب

 ¥ دندیدرک_ ریس ناشیا

)27( 



 ۰ ےک

 “سے

 سس

 ۲. لوسر یانحوب ةنشاکم 1۸

 متسیب باب

 كرزب یرجنزو دراد ارهبواه دیلکو دوشیم لزا نامسازا هک ارفتیرف مدیدو

 راتفرک دشابیم ناطیشو سبلبا هک اریدق رام ینعی اهدزاو * تسا یو تسدرب
 وارب ارردو تخادنا هیواهب ارواو *داهن دنبرد لاس رازه تدم ات اروا هدرک
 دعبو دسر مانا هب لاس رازه تدم ان دکن هارمک رکید اراهتما ات درکر هم هتسب

 شا دنتسن انارو مديد اهتختو هاب دا کدام اوا

 رس ادخ مالکو یسبع تداهش ةه هک ارین ا سوفن مدیدو دش هداد تموکح

 7 3 ناشنو دندرکن شتسرپ ارشتروصو شحو هک ارین زاناو ا

 راسو *دندرک تنطلس لاس رازه جسم ابو دندش ننز هک دنتفریذپ دوخ تسدو
 لاحتوخ + لّوا تمایف تسنیا ه دیسر مانا هب لاس رازه ات دندشن ننز ناکدرم

 01 ماعاد راف یه لوا یسمايقزا کیک شا: سدقنو
 × درک دنهاوخ بنطلس وا اب لاس رازهو دوب دنهاوخ جیسو ادخ نانهاک هکلب

 * تفای دهاوخ صالخ دوخ نادنز زا ناطیش دسر ماجناهب لاس رازه نوجو ۷

 هارىك ارجوجامو جرج عب دنناهج واز راهچرد هک ارئاهتماو دور نوری ان ۸
 + تسابرد كير نوچ ناشيا ددع هک دروآ مارف تلج ةهجب ارناشیاو دنک

 شنا 5آ سپ دندرک صاغ اربومحم رهشو نیسدقم هاکرکشل هنارب ناهج ٌةصرعربو
 دنکیم هارمک ارناشیا هک سیلباو +دیعلب ارناشیا هثر ورف ناسازا ادخ بناجزا

 ناشیاو دنتنه بذاک نو شحو هکییاج دش ادل تیرکو شنا ةچایردب
 دنس كرزب یخ مدیدو + دینک دنهاوخ باذع زور هات دابا دبا ات

 تفای یئاج ام یاربو ترک نیمزو ناما یو یورزا هک هتسشن نارب اریمکو
 اراهرتفدو دندوب هداتسیا تخن شې هک مديد كرزبو دروخ ارن :اکدرمو + دشن

 یرواد ناکدرم ربو تسا تابس رتفد E E ر7 دند ونک

 هک اریناکدرم ایردو + تسا بوتکم اهرتفد رد هچاز زا ع ناشیا لاعا بسجم دش

 دنداد زاب دندوب اآرد هک اریناکدرم تاوما لاعو تومو داد زاب دندوب نارد
 0000 شتا ةجایردب تاوما لاعو تومو * تفای کح شلاعا بسم یکب رهو



 ص

۱۱ 
۲ 

۱۳ 

 ےس

 ۹ یص

 ۱۰ و تو » تشذ رم و
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 تفای بیوتکم تایح رتفدرد هکرهو * شتا ةجايرد نمی نات توم تسنیا «دش
 × دیدرک نکفا شنا ةچایردب دشن

 کیو تسيب باب

 تشذکرد لّوا نیمزو لّوا ناسا هکنوچ دیدج ینیمزو دیدج ینامسا مدیدو
 ادخ بناجزا هک مدید اردیدج ملثروآ اب د E بتا یک اب :ردو

 وب تسا رد یارب هک یبورع نوچ دش رضاح 2 لزان ناسازا

E Eتیک هک  E Oاو کلا  

 ناشیا اب ادخ دوخو دوب دنهاوخ وا یاهموق ۳ دوب دهاوخ یاس هراشیا

 درک دهاوخ كاپ ناشيا ناشجزا کشا ره ادخو +دوب دهاوخ ناشیا یادخ

 هک اریز دون هاو ور رگ, 5 دردو E دوب دهاوخت توم و

 مزاسیم

 e 2 ا ءادتباو a فا

 دوب هاوخ ادخ ارو ۱ و دش دهاوخ زیچ هه ثراو دنا ات کره + داد ماوخ

 ناینازو نالتاقو ناثیخو نانایا یبو ناکدنسرت نکل *دوب دهاوخرسپ ارم واو
 تن aS خو تو

 ی و آیا ارت هل تراب اپ تح ک

 دنلب كرزب یشوکب EEE ارم ءاکنا ٭ مد ناشن وتب ارءهرب ةحوکنم سورع ات

 CASS TT ارملشروآ ی

 یراویدو * نیرولب مسي نوچ اهبنارکر هاوج دننام شرونو دراد ارادخ لالجو

 اهساو هتشرف هدزاود اهر اورد رس ریو راد هزاورد هدر اودو دلی و گارزب

 هس قرشمزا *دشاب لئارسا ینب طبس هدزاود یاهمان هک تسا موقرم ناشیارب
 * هزاورد هس برغم زاو هزاورد هس E زاو هزاورد هس لاش زاو هز زاورد

 + تسا هرب لوسر هدزاود سا هدزاود اهنا بو دراد ساگا هدزاوک رو اوید اویدو

27%( 



 ۳۳ )ور یارب ةفشاکم 5:

 ارشراریدو شی ادودو رهتش ات شاد الط *ذ درکب لکن دیاک یکن 6

 هدومي ین ناب اررهثو تسا یواسم شضرعو لوط هک تسا حرم رهشو  دیایپب ۹

 ارشراویدو *تساربارب شیدنلبو ضرعو لوطو تفای باترپ ربت رازه هدزاود ۷

 راوید یانیو ر یی ناکا عارذ قفاوم دومپپ عار ارذ راهجو لهجو دص ۱۸

 را راش ر اوید داینبو *دوب یفصم ؛ثبش نوچ سلاخرززا و مشیزا ن زا ٩

 ن مسو دوبک توقاي مودو س لّوا داینب هک دوب نیزم اھبنارک ر ھاوج و

 درمز ۲ رز هو هو 2 فيقع عزج مو *درمز مراهچو دینس

 دوب توقاب ھدزاودو ینوجناسا ھدزابو رضخا قبتع مهدو زابوط منو یفلس

 رهش م اع عراشو دیراورم كب رادار دخ دوب دیراورم هدزاود هزاورد هدزاودو 1

 یادخ دنوادخ ایز مدیدن سدق چھ ناردو × فانش ةشبش نوچ صلاخ رززا ٣۴

 ارتا ها اي باقا هڪ درادن جایتحا رهشو + تسا نآ سدق هربو قلطم رداق ۲

 اهتماو * تسا هرب شغارجو دزاسیم رر 2 تا ادخ لالج هکاریز دهد ینانثور ٤

 دنهاوخ ناب اردوخ مارکاو لالج ناهج ناهاشداپو دوب دنهاوخ كلاس شرونرد

 دهاوخن اجنارد بش هکاریز دوب دهاوخن هتسب زور رد شیامزاوردو + دروآ رد

 اب ابا یزیچو + تخاس دنهاوخ لخاد ناب اراهتما تّرعو لالجو وب

 هکینانا رکم دش دهاوخن نا لخاد رکره دوش غورد اي تشز لع بکترم هکسک
 + دنابوتکم ۹ تایح رتفدرد

 مودو تسنپ باب

NSE SSادخ تخت زاو رولب دنن ام دوب ر  
 دم

 - ارتایح تخرد ره ةراکی دره ربو نآ م اع عراش طسو ردو + دوشیم یراج هربو

 یارب ا زا یاکربو ET و ةویم هامره نی دروایم هویم هدزاود هک

 دهاوخ نارد ون ادخ تختو دوب دهاوخن تنعل جر کیدو + دشابیم اپتما یاغش

 یو سأو دید دنهاوخ اروا ةرهجو + دون دنهاوخ تدابع اروا شناکدنبو دوب 4

 باتفا رونو خارج کت دوب دهاوخن بش رکیدو +دوب دهاوخ ناشیا یناشیرب_«
 دنهاوخ تنطلس داب دبا اتو دشخم یانشور ناشیارب ادخ دنوادخ اریز .دنرادن

 هاینا حاورا یادخ دنوادخو تسا تسارو نیما مالک نبا تفک ارمو_ *درک 7

 ہو



 سا

 ےک

 ےس

 یه

 ا 11 لس کا ا

 + دهد ناشن دوش عفاو دیابم دوز هک اره دوخ ناکدنبب ان داتسرف اردوخ ةتشرف

 نیو * دراد دکن ارب تک ما توش مالک کیک لبنی عام یدررب

 یا شې ات مداتفا مدیدو مدینش نوجو مدیدو ۳ ارروما نيا اح

 هکاربز یکن راهنز تفک ارم وا + رک نجس داد ناشن نہ اررومآ نبا هک هنشرف

 هاڪن ارباتک نيا مالک هکینانا ابو تناردارب ینعب ءاینا ابو متسه وت اب تمدن

 هکاریز ٍنکم رهم اباتک نیا توبن مالک تنک ارمو + نک نجس ارادخ ءدنراد 1

 ثیبخ زاب ت تسا ثیبخ هکر هو دک ماظ زاب تسا لاظ هکره * تسا كيدزن تقو

 دد د اب ترم ۱ هکرهو دک تلادع راب تسا لداع هک رهو دنا

 + هد ازج شلاعا بسحب ارسک ره ان تس و | سی كلنیاو

 یاهدخر هکینانا لاصاشوخ + سه رخاو لّواو ءاهتاو ءادنباو ر تاک

 رد رهش یاهزاوردبو تاب رادتفا تخ تخرد رب اب اردوخ

 تسود ار غورد هکر هو ناتسرتبو نالناقو ناینازو نارکوداجو و ناکس هکاریز

 اراش ات مداتسرف اردوخ ةتشرف یسبع نم + دنشابیم نوریب دروآ لبو دراد

 حج "لنشخرد 6 هراتسو دواد لسنو هشیر نم « مد تداهش روما نیدب اهاسیاکرد

 دشاب هنشن هکرهو ایب دیوکب دونشيم هک رهو ايب دنیوکیم سورعو حورو ان
 مالک هک ارسک ره اریز + درکب تمیقی تایح باز ادا شا

 ا اا اهتارب یک کا هک ممدیم تداهش دونشب ارباتک نیا توبن

 توبن نیا مالک زا کھو 1 دهاوخ یورب اراک نلرد ۴

 هکیاهزیچ زاو سدقم رش زاو تایح تخردزا اروا بیصت ادخ دک " یزیچ
 فاع یا ناب کوا + درک دهاوخ عطتس ت سا هتشون باک 9 ۲۰

 ام دنوادخ ضیف + سبع دنوادخ یا ایب « میم یدوزب «لب دی ۲۱

 ٭ پا داب ایٹ م اب سم یسبع



PRINTED IN GREAT BRITAIN 

BY UNWIN BROTHERS, LIMITED 

PRINTERS, LONDON AND WOKING 





 هج



 ی سم

 ا ر

 ما

 سد



. اس
 تا

س

س

 

۳ 

اب
 ن

ح
ی
»
 

 حک
ی
 
 رم
ر
ت
 

و
 


