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 اٛؿبٙ اظ ٝخٞز ٗوسؼ آُبٟ ٗي قٞز ظيطا ٗوسؼ ذٞز ضا ١٘چٞٙ چيعي ث٠ "٠ً: ٗيطچب آيبزٟ اؾغٞضٟ قٜبؼ كويس ٗي ُٞيس

 ".ًٔي ٗشلبٝر اظ ٛب ٗوسؼ ٗشدٔي ٗي ؾبظز

حضٞض زض د٠ٜ٢ زقز ؾيؿشبٙ ق٘ب ضا ثب ٌٗبٙ ٗوسؾي ٗٞاخ٠ ٗي ؾبظز ٠ً ١ط اٛؿبٛي زض ١ط زٝضٟ اي ضا ٗحهٞض ذٞيف ٗي 

زقز ٗؿغحي ٠ً ثب اٛٞاض ذٞضقيس ٝ ؾٞظـ آٙ ثط ٠ُٛٞ ١بي ذٞز ٝ چ٢طٟ ػطم ًطزٟ ١٘طا١بٛشبٙ ق٘ب ضا ث٠ زضٝٙ . ؾبظز

سبضيد ٗي ًكبٛس ٝ زض ايٚ ١ِٜب٠ٗ ٝ زقز كطاخ ٛبُبٟ اظ زٝض زؾز ؾبي٠ ؾيب١ي ظب١ط ٗي قٞز ٠ً ق٘ب ضا ث٠ زضٝٙ ذٞز ٗي 

 .١ط چ٠ ايٚ ًكف ثيكشط ٗي قٞز ث٠ ػظ٘ز ؾبي٠ دي ٗي ثطيس ٝ آٛدب زضؾز زض ضٝثطٝي ق٘ب ًٟٞ ذساؾز. ًكس

ًٟٞ سوطيجبً ًٖ اضسلبع ٝ يٌذبضچ٠ ؾيب١ي ٠ً ١عاضٟ ١بي ٗرشٔلي اظ سوسؼ ٝ قٌط ُصاضي ضا زض زضٝٙ ذٞز هطاض زازٟ اؾز ٝ 

سدؿٖ اي٠ٌٜ ايٚ ٌٗبٙ ٗوسؼ زض ُطزاُطز ذٞز زضيبچ٠ ١بٗٞٙ ضا زاقش٠ اؾز ث٠ ذٞزي ذٞز ٛـ٠٘ ١بي ًي٢بٛي ضا ث٠ ُٞـ 

 .ق٘ب ٗي ضؾبٛس

١ًٞي ٠ً س٘بٗي ازيبٙ اثطا١ي٘ي ٝ ٗبهجْ آٙ . زض ايٜدبؾز ٠ً ق٘ب اثسيز ضا ٗي يبثيس ٝ ؾيط زض سبضيد ٝ هطٝٙ آؿبظ ٗي ُطزز

ٗبٜٛس ظضسكشي ١ب ٝ قبيس زيِطاٙ هجْ سط ٛيع ايٚ ٌٗبٙ ٗوسؼ ضا ٗبٝاي ضاظ ٝ ٛيبظ ٝ قٌط ُصاضي ٝ احش٘بالً هطثبٛي ١بي 

ذٞيف هطاضزازٟ اٛس ٝ اُط ق٘ب ١٘چٜبٙ زض سْٞٛ سبضيد ايٚ ٌٗبٙ ؾيط ًٜيس، ٗي سٞاٛيس آٝاظ١بي ُط١ٝي ٛيبيف ُطاٙ ضا 

ثكٜٞيس ق٘ب زض ثٜٔساي ايٚ ٌٗبٙ ٗوسؼ ٝ ثط كطاظ زقز اؾغٞضٟ ظاي ؾيؿشبٙ س٢ٜب يي حؽ ذٞا١يس زاقز ٝ آٙ چيعي 

 .ٛيؿز خع قٌط ُصاضي

ثؿيبضي ٛب٢ٗبي احش٘بٓي زيِط ٛبٕ ايٚ ٌٗبٙ ٗوسؼ اؾز ٠ً زض ..... ًٟٞ ذٞاخ٠ ٝ, ًٟٞ ذسا، ًٟٞ اٝقيسٕ يب اٝقيسض، اٝقيسا 

 . عّٞ اػهبض قب١س قٌٞكبيي س٘س٢ٛبي ٗرشٔق زض آؿٞـ ذٞز ثٞزٟ اؾز 

ظٗع٠ٗ هبيوطاٛبٙ ثٞٗي زض زضيبچ٠ اي ًٖ ػ٘ن ثب دٞؾشي ؾٞذش٠ اظ آكشبة ١٘يكِي ايٚ ٌٗبٙ ٝ نساي ١ٖٝ آٗيع خطيبٙ 

١٘يكِي آة خبضي زض ايٚ زقز حبنْ ذيع ٠ً ظٗبٛي اٛجبض ؿ٠ٔ ايطاٙ ثٞزٟ اؾز ١ٜٞظ ثب ٝخٞز ذكي قسٙ زضيبچ٠، ٗحٞ 

 .هبيو٢ب ٝ ٗكٌالر ٗطزٕ ٜٗغو٠ ١ٜٞظ هبثْ چكيسٙ اؾز



ايٚ ٌٗبٙ ٗوسؼ ٗي سٞاٛس ث٠ يٌي اظ ثعضُشطيٚ ٗوبنس ُطزقِطي ٗص١جي ٝ سبضيري زض ؾغح خ٢بٙ سجسيْ ُطزز ٝ اظ هجْ 

ٝضٝز خطيبٙ ٛوسيِٜي ثبػث قٌٞكبيي ًؿت ٝ ًبض ١بي ٗطسجظ زض ٜٗغو٠ ٝ قب١س اكعايف ؾغح ػ٘ٞٗي زضآٗس١ب زض ٜٗغو٠ ٝ 

 .ثبال ضكشٚ ؾغح ٗؼيكز ٗطزٕ ؾرز ًٞـ ٜٗغو٠ ثبقيٖ

 سرزهيي هقسس زرتشتياى (زرًگياًا)ّاهَى ،كَُ ذَاجِ ٍسيستاى 

سطخ٠٘ «ٗطي ثٞيؽ ٝ كطاٛشع ُطٛط »زض خٔس ؾٕٞ ًشبة سبضيد ًيف ظضسكز سحز ػٜٞاٙ دؽ اظ اؾٌٜسض ُدؿش٠ سبٓيق 

 :  آٗس ٟ اؾز ١190٘بيٞٙ نٜؼشي ظازٟ ل 

ًٟٞ ذٞاخ٠ زض ؾيؿشبٙ ١ًٞي اؾز اظ ٗطٗط ؾيبٟ ٠ً ثب قٌٟٞ ٝ اث٢شي يٌشب زضًٜبض اٗٞاج زضيبچ٠ ١بٗٞٙ هس ثطاكطاقش٠ ، حشي 

ديف اظ آ٠ٌٛ ٗـبٙ ٗـطة ايطاٙ ًيف ظضسكز ضا دصيطا قٞٛس هط٢ٛب ثٞز ٠ً ثطاي ظضسكشيبٙ دبى ٢ٛبز اظ هساؾز ذبني 

ذٞاٛسٟ ٗي قٞٛس ، ١٘بٛدبئي  (ًيبٛؿ٠  )زضيبچ٠ اي ٠ً زض دبي ايٚ ًٟٞ هطاض زاضز ٝ زض اٝؾشب زضيبچ٠ ًبؾبيٞي٠ . ثطذٞضزاض ثٞز 

اظ ١٘يٚ ٗحْ اؾز ٠ً ضٝظي . ٠ً ٗٞخٞزار آؾ٘بٛي زض اػ٘بم آٙ ث٠ دبؾساضي اظ ٛغل٠ دبى ظضسكز قت ٝ ضٝظ ٗي ُصضاٜٛس 

 .اظ اؾٖ ًٟٞ ذٞاخ٠ ٛيع ١٘يٚ ٗؼٜب ٗؿشلبز ٗي قٞز , ؾٞقيبٛز ثبيس ديسا قسٟ ٝ ظ٢ٞض ًٜس

 ث٠ ؾجت ايٚ ّراهٌشيزضزٝضٟ . ٠٘١ ٗشلن آوٜٞٓس ٠ً زض اٝؾشب اظ ايٚ ًٟٞ ثٜبٕ اٝقيسٕ ث٠ ٗؼٜبي ٌٗبٙ ثٜٔس يبز قسٟ اؾز 

 . ػٜٞاٙ ٝ زضيبچ٠ ٗوسؼ دبي ايٚ ًٟٞ ، اظ ١ط ؾٞ ٝ ٛبحي٠ ظٝاض ظضسكشي ضا ثؿٞي ذٞز خٔت ٝ ٗدصٝة ٗي ًطزٟ اؾز 

عي ٛؿ٢ٔبي كطاٝاٙ ظائطاٙ ظضسكشي خ٢ز ذٞاٛسٙ زػب ٝ ضاظ ٝ ٛيبظ ث٠ زضُبٟ ا١ٞضاٗعزا اظ ثٜٔساي ًٟٞ ذٞاخ٠ ثبال ٗيطكش٠ اٛس ٝ 

ضكش٠ ضكش٠ ثط ثبالي ًٟٞ زض ثٜٔسي ٝاهغ زض خٜبح خٜٞة قطهي آٙ دطؾشكِب١ي ٝ اٛسًي . زضيبچ٠ ٗوسؼ ضا ٛظبضٟ ٗي ًطزٟ اٛس 

ا١٘يز ايٚ دطؾشكِبٟ زض حس دطؾشكِبٟ ٗؼجس ظال ثٞزٟ . دبييٚ سط ًبذي ثٜب ًطزٛس ٠ً آثبض ٝ ذطاث٠ ١بي آٙ ١ٜٞظ ٗٞخٞز اؾز 

 . اؾز 

زض ؾطاقيت ظيط ايٚ ًبخ ٝ دطؾشكِبٟ ث٠ سسضيح ق٢طي ثعضٍ ثٜب قس ٠ً زض كهّٞ ٜٗبؾت ؾبّ ظائطاٙ ظضسكشي اظ ضذح ٝ 

 . ُٜس١بض ٝ ًطٗبٙ ٝ ١طار خ٢ز ظيبضر ث٠ ًٟٞ ذٞاخ٠ ٝ ١بٗٞٙ ظيجبيف ٗي آٗسٛس 

ترزيسي ًيست كِ ٍجَز ايي هكاى هقسس تاعث ًيرٍهٌسي ٍ تقَيت سٌتْاي زرتشتي سيستاى هي 

 . شسُ است 



ؾيؿشبٛي٢ب زض عّٞ سبضيد اظ ايٚ ثبثز ١٘ٞاضٟ ثط ذٞز ٗي ثبٓيسٛس ٝ احؿبؼ اكشربض ٝ ؿطٝض كطاٝاٙ ٗي ًطزٛس ٝ ٗوبٕ قبٗري 

حشي زض اٝايْ آٗسٙ اؾالٕ ثٜب ث٠ ُلش٠ ٗشٜي ظضسكشي ، ظضسكشيبٙ ؾبًٚ . ثطاي ذٞز زض سبضيد ًيف ٝ ظضسكز هبئْ ثٞزٛس 

ؾيؿشبٙ ضا ضؾٖ ثط ايٚ ثٞزٟ ٠ً ١ط ؾب٠ٓ زض ضٝظ١بي ٗوسؼ ٛٞضٝظ ٝ ٢ٗطُبٙ ثط ثٜٔساي ًٟٞ ذٞاخ٠ ثطٝٛس ٝ آييٚ ثدب ثيبٝضٛس ٝ 

زض زضيبچ٠ ًيبٛؿ٠ آة سٜي ًٜٜس سب قبيس ١ِٜبٕ ظ٢ٞض ؾٞقيبٛز كطا ضؾس ٝ ايٚ ؾٜشي اؾز ٠ً ١ٖ اًٜٞٙ ٛيع دب ثطخب ٗبٛسٟ ٝ 

ث٠ ضؾٖ ديكيٜيبٙ زض ١ِٜبٕ ٛٞضٝظ ؾيؿشبٛي٢ب ثب درشٚ ٛبٙ ٝ قيطيٜي ٝ ٛبٙ ذطٗبئي ثط ثبالي ًٟٞ ذٞاخ٠ ٗي ضٝٛس سب آييٚ 

 ٛٞضٝظ ضا ثدب آٝضٛس 

   

 

اؾز  ( ٗشط اظ ؾغح ظٗيٚ 100حسٝز  ) ٗشط اظ ؾغح زضيب  609ًٟٞ ذٞاخ٠ س٢ٜب ػبضض٠ عجيؼي زقز ؾيؿشبٙ ثب اضسلبع سوطيجي 

ايٚ ًٟٞ ٝ زضيبچ٠ زض ثبٝض١بي ؾ٠ ٗص١ت . ٠ً زض ١ِٜبٕ دط آثي خعيطٟ ًٞچٌي ضا زض ٗيبٙ ١بٗٞٙ ١يطٜٗس قٌْ ٗي ز١س 

ايٚ ٜٗغو٠ سب ًٜٞٙ سٞؾظ سؼساز ظيبزي اظ د  ػ١ٝكِطاٙ ٗٞضز ثطضؾي ٝ ًبٝـ . ظضسكز ، ٗؿيحيز ٝ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٗوسؼ اؾز 

ُطچ٠ ).  ٗشلن آوٜٞٓس " ظيؿشي ، زكبػي، ٝ ػجبزي "هطاض ُطكش٠ ٝ ٠٘١ ثط اقٌبٛي ٝ ؾبؾبٛي ثٞزٙ ثٜب١ب ثب ًبضثطزي سٞاٗبٙ 

 (٠ً زض ٗغبٓؼبر اذيط آثبض ٗطثٞط ث٠ زٝضاٙ دبضي٠ٜ ؾِٜي ٛيع زض آٙ ديسا قسٟ اؾز

از لحاظ اعتقازي ٍ تر اساس اسطَرُ ّاي زرتشتي زرياچِ ّاهَى هقسس تَزُ ٍ ظَْر هٌجي 

 . از ايي زرياچِ اتفاق هي افتس (سَشياًت)

ثٜب ثط ثبٝض١بي آييٚ ٗعزيؿٜب ٝ اؾغٞضٟ ١بي د٢ٔٞي ٠ً ثط اؾبؼ سؼبٓيٖ ظضسكز ؾذيش٘بٙ سسٝيٚ ُطزيسٟ اؾز ، زض دبيبٙ 

» ١عاضٟ زٝاظز١ٖ ، ثطاي ؾٞٗيٚ ثبض اظ ذبٛساٙ ث٢طٝظ دبضؾب ، زٝقيعٟ اي ث٠ آة زضيبچ٠ ١بٗٞٙ زاذْ قسٟ ٝ آذطيٚ ض١بٜٛسٟ يب 

اظ ٝي ظاييسٟ ٗي قٞز  ث٠ ١٘يٚ ٓحبػ ًٟٞ ذٞاخ٠ ٛيع سوسؼ ٝ ضاظ آٓٞزُي ذبني « اؾشٞر اضس٠ » ٗطؾٕٞ ث٠ « ؾٞقيبٛز 



زاضز ، ؾٞقيبٛز ث٠ قٌْ ١بي ٗرشٔق سوطيجب زض س٘بٕ ٗشٞٙ ظضسكشي ٝ اٝؾشبيي اظ خ٠ٔ٘ زض ُبس٢ب ، يؿٜب ، ؾطٝزٟ ١بي ظضسكز 

 . ٝ يكش٢ب ٗٞضز اقبضٟ هطاض ُطكش٠ ٝ سوطيجب قٌي ٛيؿز ٠ً اقٞ ظضسكز زض ًشبة اٝؾشب ث٠ آٙ اقبضٟ زاقش٠ اؾز 

شَاّس زهاى ساساًي كِ حكايت از شركت ٍ ّوكاري هرزم سيستاى زر تسٍيي هتٌْاي اٍستا ٍ 

پژٍّش زرتارُ كتة هقسس زرتشتي هيكٌٌس ًشاًِ اي از ًيرٍهٌسي سٌتْاي زرتشتي زر سرزهيي 

 .سيستاى هي تاشس

يبظز١٘يٚ ؾطظٗيٚ ٛيٌٞي ١ؿز قسٟ اظ . ١يطٜٗس ٢ًٚ سطيٚ ٛبٕ ثط خبي ٗبٛسٟ زضثبضٟ ؾيؿشبٙ اٗطٝظ زض ٗشٞٙ سبضيري اؾز 

ٝ ثط ١٘يٚ ٗجٜب كطٟ ٝ . اضازٟ ا١ٞضاٗعزا ؾز ٠ً ثب ضيك٠ ١بي كط١ِٜي ايطاٛي ٝ اؾالٗي ديٞٛسي ػ٘ين ٝ زيطي٠ٜ ٗي يبثس 

كط١َٜ ايطاٛي اظ خبيي ؾز ٠ً ١يطٜٗس ثب قٌٟٞ ٝ كط زضيبچ٠ ًيبٛؿ٠ ضا ثط ُطزاُطز ًٟٞ اٝقيسا  ثب آث٢بي ؾذيس ٝ ؾطًف 

اضسجبط كطٟ يب . ٍ ايٌجا سيستاى ، سرزهيي رازّاي سر تِ هْر َّيت هلي ايراًياى است. چ٢طٟ ٗي ثركس 

ثطٗجٜبي ١٘يٚ ثبٝض١بي ٢ًٚ . كط١َٜ ايطاٙ ظٗيٚ ثب ١يطٜٗس زض ٗشٞٙ سبضيري ٝ ٗص١جي ايطاٙ ثبؾشبٙ هبثْ ٗغبٓؼ٠ اؾز 

ضاظٜٗس ديٞٛس ٗي  (ًٟٞ ذٞاخ٠ ي  )ضيك٠ ١بي ثٜيبزيٚ كطٟ يب كط١َٜ ايطاٙ ظٗيٚ ثب ١يطٜٗس كطٜٗس ؛ ١بٗٞٙ ٝضخبٝٛس ٝ اٝقيسا 

 . يبثس ٝ ايٚ ٝازي زاضاي ضؾبٓشي اثسي ثطاي ث٢طٝظي ٝ ضؾشِبضي ايطاٛيبٙ زض كطخبٗيٚ ضٝظ١بي ُيشي ؾز 

ًكٌ٘ك٢بي اؾبعيطي اكطاؾيبة سٞضاٛي ثب د٢ٔٞاٛبٙ ٝازي ٛي٘طٝظ ٝ ظاثٔؿشبٙ زض ًٜبضٟ ١بي ١يطٜٗس ثط ؾط ضثٞزٙ ١٘بٙ كطٟ 

ػالٟٝ ثط ثبٝض١بي ٗص١جي ٢ًٚ ٝ سؼطيق خبيِبٟ . كطٟ يي ٠ً ث٠ ١ط ًؽ ثشبثس اظ ١ِ٘بٙ ثطسطي يبثس . ايعزي ثٞزٟ اؾز 

ٗوسؼ ثطاي ١يطٜٗس ٝ قبذبث٠ ١بي ٗشٜٞػف زض كط١َٜ ايطاٙ ظٗيٚ ث٠ زيسٟ ثؿيبضي اظ دػ١ٝكِطاٙ ايٚ حٞظٟ ذبؾشِبٟ 

 . اؾبعيط ٗٔي ٝ ٗحْ ٛكٞ ٛ٘بي ه٢طٗبٛبٙ قب١ٜب٠ٗ ٝؾٜس ُطاٛؿَٜ ١ٞيز ٗٔي ايطاٛيبٙ اؾز 

اظ ِٛبٟ سبضيري زض ُصض ١عاضٟ ١بي ٢ًٚ ،١يطٜٗس ٝ ١بٗٞٙ زض زاز ٝ ؾشسي اظ ؾط ؾربٝر ٝ ٢ٗط ٝ ذٔن س٘س٢ٛبي ثعضٍ ٝ 

ظايك٢بي كط١ِٜي ثب ٛبٕ ٝٛكبٙ ايطاٙ ظٗيٚ ث٠ ثكطيز ٛوف ثٜيبزي ػطض٠ زاقش٠ اٛس ؛ ق٢ط ؾٞذش٠  ، ز١ب٠ٛ ؿالٗبٙ ، ًٟٞ 

 .ذٞاخ٠ ٝ ٗحٞع٠ ١بي ثعضٍ زيِط ث٠ ١٘طاٟ نس١ب ١ُٞط ٛيي اٛسيف ٝ ذطزٜٗس ايطاٛي ٝٗؿٔ٘بٙ ُٞا١بٛي اظ  ايٚ ٗسػبيٜس 

ثط ٗجٜبي ١٘يٚ ثبٝض١ب ١يطٜٗس ث٠ ؾجت زاضاٜٗسي كطٟ ايعزي ٝ حيبسجركي ا٢ٓي زض خبضي ظٗبٙ ١٘يك٠ ٗٞضز ؾشيعٟ ا١طيٜ٘بٙ 

كوط ٝ . هطاض زاقش٠ ٝ ث٠ ديف ثيٜي ًشبة ٗوسؼ ايطاٙ ثبؾشبٙ ا١طي٘ٚ ثس ؾطقز زض ايٜدب خبزٝيي ظقز دسيس آٝضز 

ذكٌؿبٓي ٝ زضٝؽ اظ ِٛبٟ ا١طيٜ٘ي زض ٝازي كطٟ ٝ كط١َٜ زض ١عاضٟ ١بي دبيبٛي ُيشي دسيس ذٞا١س آٗس اٗب زض ١٘يٚ ثبٝض١ب 



ّاهَى تار زيگر لثريس از ؾطاٛدبٕ ُيشي ثب ظايف ٗبزضاٙ ٛيي ٢ٛبز ًٜبضٟ ١بي ١بٗٞٙ ٝضخبٝٛس ٝ دبيبٙ اكؿب٠ٛ اٝقيسض ، 

 .هٌسي حيات كور تِ اعتالي ايراى زهيي ذَاّس تست  فرُ

  " يبظز١٘يٚ ؾطظٗيٚ ٝ ًكٞض ٛيٌي ٠ً ٗٚ ا١ٞضاٗعزا آكطيسٕ ١يطٜٗس ضايٜٞٗس كطٟ ٜٗس ثٞز "زض اٝؾشب آٗسٟ اؾز 

 . دؽ آِٛبٟ ا١طي٘ٚ ٠٘١ سٚ ٗطٍ ثيبٗس ٝ ث٠ ثيچبضُي ، خبزٝيي ظيبٛجبض خبٝزاٙ ضا ثيبكطيس

از آى كسي است كِ ذاستگاُ شْرياري ٍي جاي فرٍريرتي رٍز ّيرهٌس تِ زرياچِ كياًسِ   (فري )

است آى جا كِ كَُ اٍشيسم سر تر كشيسُ است ٍ از كَُ ّاي گرزاگرز آى آب فراٍاى فراّن آيس 

 .ٍسرازير شَز 

 

 تقسس كَُ ذَاجِ زر كيش ٍ آييي زرتشت 

ًٟٞ ذسا )زض ازثيبر ٗعزيؿٜب ٝ ًشت د٢ٔٞي ؾبؾبٛي ، ايٚ ًٟٞ ٗوبٕ ٗوسؾي اظثطاي ديسايف ٗٞػٞز١بي ظضسكشي ٝ اظ آٙ ثب ٛبٕ 

 . يبز قسٟ اؾز ( ا١ٞضٙ ) يب  (

زض . ١٘چٜيٚ ًٟٞ اٝقيسٕ  ،اٝقي ؿٖ يب اٝقي زٕ ، اٝقي زاضٛب ، ٝيب اٝـ زاقشبض زضٗشٞٙ د٢ٔٞي ١٘بٙ ًٟٞ ذٞاخ٠ اؾز 

« اٝقيسا » ًٟٞ زض ايطاٙ ٝخٞز زاضز ٠ً س٢ٜب يي ًٟٞ اظ آٙ ١ب خٜج٠ ٗص١جي ديسا ًطزٟ اؾز ٝ اظ آٙ 2244اٝؾشب آٗسٟ اؾز 

 . ٗي ثبقس ٠ً ث٠ ًطاض زض اٛديْ ١ب ٛيع اظ آٙ يبزٟ قسٟ اؾز 

١طسؿلٔس آٓ٘بٛي ٠ً يٌي اظ ثبؾشبٙ قٜبؾبٙ ثطخؿش٠ خ٢بٙ اؾز ٝ اقطاف ًبٗٔي ث٠ سبضيد ٗص١جي ٝ اؾبعيطي ايطاٙ ثبؾشبٙ 

١ٞـ اؾز ، ٠ً ث٘ؼٜي ضٝح ثبعٜي يب ١ٞـ ٝ ػوْ ٗي ثبقس اٗب زض ًٔي٠ = زاقش٠ اؾز ، ٗي ٛٞيؿس ٠ً اٝقيسا ث٠ ٗؼٜي اٝـ 

ي ظثبٙ ١بي ١ٜس ٝ اضٝدبيي ٜٗؿٞة اؾز ث٠ ُٞـ ٝ اٝقيسا ٌٗ٘ٚ اؾز ث٘ؼٜي ؾحطُب١ي ٝ يب ًٟٞ ثبعٜي ثبقس ٠ً سوطيجب 

 . ظ٢ٞض ٗي ًٜس ٝ اٝ ضا ٛدبر ز١ٜسٟ آييٚ ٗعزيؿٜب ٗي زاٜٛس  (ؾٞقيبٛز  )ز ضايٚ ًٟٞ اؾز ٠ً ؾٞقبٛب . ٗطازف ثب ٝحي اؾز 

ثٜب ثط ضٝايبر ٗص١جي ظضسكشيبٙ ،ػبٖٓ اظ ثسٝ ذٔوز ضٝح سب دبيبٙ ث٠ زٝاظٟ ١عاضٟ سوؿيٖ ٗي قٞز ٠ً ز١٘يٚ ١عاضٟ ،١عاضٟ 

 .١ٞقيسض ٝ ؾذؽ ١عاضٟ ١ٞقيسض ٗبٟ ٝ زض آذط ١عاضٟ ؾٞقيبٛز اؾز 



 كطًيبٛي اظ آٙ ًؿي اؾز ٠ً ق٢طيبضي ٝي اظ آٙ خبيي ٠ً ضٝز ١يطٜٗس ، زضيبچ٠ " ظاٗيبزيكز چٜيٚ آٗسٟ اؾز 66زض كوطٟ 

ضا سكٌيْ ٗي ز١س ثطذبؾش٠ اؾز ، آٛدبيي ٠ً ًٟٞ اٝقيسٕ خبي زاضز ٝ اظ ُطزاُطز آٙ آة ثؿيبضي اظ ًٟٞ  (١بٗٞٙ  )ًيبٛؿ٠ 

  "١ب ؾطاظيط قسٟ اؾز 

ثؿيبضي اظ ٗحوويٚ ٗؼشوسٛس ٠ً ًٟٞ اٝقيسٕ يب اٝقيسض زض ؾيؿشبٙ اؾز ٝ خبيي ٠ً ضٝز ١يطٜٗس ،زضيبچ٠ ١بٗٞٙ ضا سكٌيْ 

ظيطا زض زقز ؾيؿشبٙ ؿيط اظ ًٟٞ ذٞاخ٠ ، ١يچ دكش٠ ؾِٜي زيِطي ٝخٞز ٛساضز سب ١يطٜٗس ثط . زازٟ ١٘بٛب ًٟٞ ذٞاخ٠ اؾز 

ديطاٗٞٙ آٙ ثطيعز ثٜبثطايٚ ًٟٞ ذٞاخ٠ اظ ضٝظُبضاٙ ُصقش٠ ٝ اظ ػ٢س ثعضُي ٝ ؾطاكعاضي ايطاٙ ، دطؾشكِبٟ دبى زيٜبٙ ٝ 

ٗؿٌٚ دبضؾبيبٙ ٝ خبيِبٟ ػجبزر ثعضُبٙ زيٚ ٗعزيؿٜب ثٞزٟ ٝ اٗطٝظٟ ٛيع ٛعز ٗطزٕ ٗؿٔ٘بٙ ؾيؿشبٙ اظ هساؾز ذبني 

 . ثطذٞضزاض اؾز 

ثؼجبضسي خكٚ ١بي ايبٕ ٛٞضٝظي ًٟٞ ذٞاخ٠ ٠ً ثؿيبضي ث٠ آ٢ٛب اقبضٟ زاضٛس ، قبيس ضيك٠ اي زض ظٗبٙ ثبؾشبٙ زاقش٠ ثبقس ، اظ 

 . ظٗبٛي ٠ً ٗؼشوساٙ ظضسكشي ث٠ اٛشظبض ظ٢ٞض ؾٞقيبٛؽ زض آٙ خب خ٘غ ٗي قسٟ اٛس ٝ سب ث٠ اٗطٝظي ٛيع ثبهي ٗبٛسٟ اؾز 

 

  (ٛؿغٞضيبٙ  )سوسؼ ًٟٞ ذٞاخ٠ زض ٗيبٙ ديطٝاٙ ٗؿيح 

زض ضٝايبر ٗؿيحي آٗسٟ اؾز ٠ً ؾ٠ ٗؾ اظ ٗكطم ظٗيٚ ثب زالٓز ؾشبضٟ اي ث٠ ثيز آٔحٖ ضؾيسٛس ، خبيي ٠ً حضطر ٗؿيح 

زض آٙ ٗشٞٓس قس ، اظ ٛظط ١طسؿلٔس ايٚ ٛيع ث٠ ديكِٞيي ١بي ظضسكشيبٙ زضثبضٟ ظ٢ٞض ؾٞقيبٛز ٠ً زض ضٝايبر ٗؿيحي حضطر 

 .ػيؿي ث٠ خبي ؾٞقيبٛز ٛكؿش٠ اؾز ٗطثٞط ٗي قٞز 

زض يي سوؿيط السيٜي اٛديْ ٗشي ٗٞؾٕٞ ث٠ اٝدٞؼ اي٘يط كٌشٕٞ ، زاؾشبٙ ايٚ ؾ٠ ٗؾ آٗسٟ اؾز ثط اؾبؼ ايٚ سلؿيط ؾ٠ 

ٗدٞؼ اظ عطين يي ؿيجِٞيي ٢ًٚ ٗي زاٛؿش٠ اٛس ٠ً ١٘ٞاضٟ ثبيس زض اٛشظبض عٔٞع ؾشبضٟ اي ثبقٜس ٠ً آٙ ١ب ضا ث٠ سٞٓس 

زض ظٗب٢ٛبي ٢ًٚ ايٚ ٗدٞؾبٙ ؾ٠ ُب٠ٛ دؽ اظ . حضطر ٗؿيح ثكبضر ٗي زازٟ ٝ ث٠ ٗحْ ظايف ٝي زالٓز ٗي ًطزٟ اؾز

يؼٜي زٝ ١لش٠ دؽ اظ ٛٞضٝظ زض  (ًٞثيسٙ ؿالر  )قطًز زض ٗطاؾٖ يي خكٚ ثؿيبض ٢ًٚ ٠ً ١ط ؾب٠ٓ دؽ اظ كهْ حهبز 

١ًٞي ٠ً زض ٗكطم ظٗيٚ هطاض زاضز ُطز ٗي آٗسٟ اٛس ٝ زض آٛدب ذبٗٞـ ٛكؿش٠ ث٠ اٛشظبض عٔٞع ؾشبضٟ ٗي ٗبٛسٛس سب آ٠ٌٛ 

 .ؾشبضٟ ٗغٔٞة عٔٞع ًطزٟ آٛبٙ ضا ث٠ ٗحْ ظايف ٜٗحٜي زالٓز ٗي ًطزٟ اؾز  



اؾبٗي ايٚ ٗـ٢بي ؾ٠ ُب٠ٛ ، ُبؾذبض ، ٗٔيٌٞض ، ٝ ثبٓشبظاض ثٞزٟ ٠ً زض ٝضايبر اضٜٗي ثب سلبٝر ١بي خعيي ث٠ نٞضر زيِطي يبز 

١طسؿلٔس يٌي اظ آٛبٙ ضا ثب دبزقبٟ دبضسي ٛ ػاز ثرف قطهي كالر ايطاٙ ٠ً اظ ذبٛساٙ ؾٞضٙ ثٞزٛس يؼٜي ُٞٛس كبض ٝ . قسٟ اٛس 

 .٢ٛبيشب ضؾشٖ زؾشبٙ يٌي زاٛؿش٠ اؾز ٝ ٛوف ٝي ١٘طاٟ زٝ ٗدٞؼ زيِط زض ٗيبٙ ٛوٞـ زيٞاضي ًٟٞ ذٞاخ٠ ديسا قسٟ اؾز 

 

 سوسؼ ًٟٞ ذٞاخ٠ زض ٗيبٙ ٗؿٔ٘بٛبٙ 

. زض ضاؼ ًٟٞ ذٞاخ٠ ظٗيٚ ٝؾيغ ٝ ٗؿغحي اؾز ٠ً زض ُٞق٠ ٝ ًٜبض آٙ آضاِٗبٟ ١بي ٗشؼسز ٝ اٗبٕ ظازٟ ١بيي زيسٟ ٗي قٞز

٢ٗ٘شطيٚ ايٚ آضاِٗبٟ ١ب ظيبضسِبٟ ذٞاخ٠ ؿٔغبٙ ٝ ديطُٜسٕ ثطيبٙ اؾز ٠ً ظيبضسِبٟ ذٞاخ٠ ؿٔغبٙ ٛعز ٗطزٕ ؾيؿشبٙ ٗوسؼ 

 . سطيٚ ظيبضسِبٟ ٜٗغو٠ ٗحؿٞة ٗي قٞز ٝ زض ايبٕ ٛٞضٝظ ظائطيٚ ظيبزي اظ آٛدب زيسٙ ٗي ٛ٘بيٜس 

ايٚ ثٜب زض ق٘بّ قطهي ًٟٞ ثب دالٙ ٗؿشغئي قٌْ ؾبذش٠ قسٟ اؾز ٝ ثيكشطيٚ ظائطيٚ ضا زض زٝ ١لش٠ اّٝ كطٝزيٚ زاضز ٠ً 

 . ثب هطثبٛي ًطزٙ ُبٝ ٝ ُٞؾلٜس ١٘طاٟ اؾز ث٠ ذٞزخٔت ٗيٌٜس

 :آضاِٗبٟ ذٞاخ٠ ؿٔغبٙ ثطكعاض ًٟٞ ذٞاخ٠ 

ايٚ ثٜب  زض ضاؼ ًٟٞ ذٞاخ٠ ٝ زض خج٠٢ ق٘بّ قطهي ث٠ قٌْ ٗؿشغيْ ؾبذز قسٟ اؾز ٝ قبْٗ ؾط زض ٝضٝزي ثب عبم سيعٟ 

 . زاض ٝ يي اعبم ُٜجس زاض ٗي ثبقس 

 ٗشط زيسٟ ٗي قٞز زض ًشبة احيبء آ٘ٔٞى قبٟ حؿيٚ ؾيؿشبٛي ، آضاِٗبٟ ٗصًٞض ضا 3زضٝٙ ايٚ اسبم هجطي ثعضٍ ث٠ عّٞ 

 . ٗشؼٔن ث٠ ثطازض زاٛيبّ ٛجي ٛؿجز ٗي ز١س 

 

١٘چٜيٚ آٗسٟ اؾز ٠ً ايٚ آضاِٗبٟ ٗشؼٔن ث٠ ذٞاخ٠ ٢ٗسي يٌي اظ ٛٞازُبٙ ٗح٘س ذٔيل٠ اؾز ٠ً ث٠ زؾز ؾبضهيٚ ؾ٘طهٜس 

ق٢يس قس ٝ ٗطزٕ ؾيؿشبٙ دؽ اظ ث٠ ١الًز ضؾبٛسٙ ؾبضهيٚ ثطاي زكٚ اخؿبز ث٠ عطف ق٘بّ ًٟٞ ؾيؿشبٙ حطًز ٛ٘ٞزٛس 

 .زض ايٚ ٗٞهغ قرم ٛبقٜبؾي ٗطحٕٞ ذٞاخ٠ ٝ ١٘طا١بٙ ق٢يسـ ضا ثط كطاظ ًٟٞ ؾيؿشبٙ زكٚ ٗي ٛ٘بيس 

 

 



 : ظيبضسِبٟ ديطُٜسٕ ثطيبٙ

زض . اظ زيِط ٌٗبٙ ١بي ٗوسؼ ايٚ ًٟٞ ، ظيبضسِبٟ ديطُٜسٕ ثطيبٙ اؾز ٠ً زض هؿ٘ز خٜٞة قطهي ضاؼ ًٟٞ ٝاهغ قسٟ اؾز 

 كطٝضزيٚ ، ثوؼ٠ 13اظ چٜس ضٝظٗبٛسٟ ث٠ ٛٞضٝظ سب ضٝظ . ايٚ ٌٗبٙ ثيكشطيٚ ٛصض ٝ ٛيبظ١بي ٗطزٕ ، ُٜسٕ ثطيبٙ قسٟ ٗي ثبقس 

ايٚ ٠ً اظ چ٠ ظٗبٛي ٝ اظ چ٠ سبضيري ايٚ ؾٜز ث٠ يبزُبض ٗبٛسٟ .ديطُٜسٕ ثطيبٙ ، ٗحْ ظيبضر ٝ ٛصض ٝ ٛيبظ ٗطزٕ ؾيؿشبٙ اؾز 

زض ايبٕ ٛٞضٝظ : ، ًؿي آُبٟ ٛيؿز ، اٗب غٛطاّ ؾبيٌؽ ٠ً ؾب٢ٓب زض ؾيؿشبٙ ثٞزٟ ٝ اظ ًٟٞ ذٞاخ٠ زيسٙ ًطزٟ ، ٗي ٛٞيؿس 

ا١بٓي ؾيؿشبٙ خكٚ ٗي ُيطٛس ٝ ثطاي ايٚ ٠ً ؾبّ ثؼس ٗحهّٞ آٛبٙ كطاٝاٙ قٞز ، ٗوساض ُٜسٕ ثطيبٙ ث٠ ظيبضسِبٟ ديطُٜسٕ 

 .ثطيبٙ ا١سا ٗي ًٜٜسٝ ايٚ ضؾٖ اظ هطٙ ١ب ديف اظ اؾالٕ زض ايطاٙ ٗشساّٝ ثٞزٟ اؾز 

سطزيسي  ٛيؿز ٠ً ٗوجطٟ اي ٠ً زض ًٟٞ ذٞاخ٠ ث٠ ٛبٕ ديطُٜسٕ : ػٔي انـط ٗهغلٞي زض ًشبة ؾطظٗيٚ ٗٞػٞز ٗي ٛٞيؿس 

ايطاٙ ظٗيٚ ثعضٍ ضا سحز ؾيغطٟ ي ذٞز زاقز ، يٌي اظ ٢ٗطاث٠ ١بي ايٚ  زض ضٝظُبضي ٠ً آييٚ ٢ٗطي ،. ثطيبٙ ٝخٞز زاضز 

ثرف اظ قطم ايطاٙ ثٞزٟ اؾز ، ظيطا س٢ٜب خبي ثٜٔسي ٠ً ذٞضقيس ١ِٜبٕ عٔٞع ذٞضقيس ثط آٙ ٗي سبثس ٝاظ آٙ خب ث٠ زيِط 

 .هؿ٘ز ١ب ايٚ د٢ٚ زقز ُؿشطزٟ ٗي قٞز ، ًٟٞ ذٞاخ٠ اؾز 

 

ايٚ . اظ ٗيبٙ زضٟ ١بي ٗٞخٞز زض ًٟٞ ذٞاخ٠ زضٟ ػ٘يوي اؾز ٠ً اظ آٛدب ضاٟ ذٞثي ث٠ عطف ظيبضر ذٞاخ٠ ؿٔغبٙ ٗي ثبقس 

زض ضٝي ًٟٞ خبيي ث٠ ٛبٕ هسِٗبٟ ٗٞخٞز اؾز ٠ً . ٌٗبٙ ضا زضٟ ؾٞذش٠ ٗي ُٞيٜس ٝ زض ٗيبٙ ٗطزٕ شٝآلوبض ٛيع ٗطؾٕٞ اؾز 

ٗي زاٜٛس ٝ چٜيٚ ٗؼشوسٛس ٠ً آٙ حضطر زض هٔؼ٠ اي ٠ً زض انغالح ٗحٔي ث٠ ٛبٕ  (ع )ٗطزٕ آٙ ضا ٜٗشؿت ث٠ حضطر ػٔي 

 . ٗك٢ٞض اؾز ، ثب ًبكطاٙ خِٜيسٟ آٛبٙ ضا ث٠ زضى ٝانْ ٛ٘ٞزٟ اؾز « ًبكطٝ » هٔؼ٠ 

 

 جايگاُ كَُ ذَاجِ ٍ عٌاصر تشكيل زٌّسُ آى زر ازتيات ايراى ٍ آزاب ٍ رسَم هرزم سيستاى 

كطزٝؾي قبػط سٞاٛب ٝح٘بؾ٠ ؾطاي ايطاٙ ، اظ ًٟٞ ؾذٜس ٠ً ثط كطاظ آٙ زغي ٛبُكٞزٛي ٝ دبيِبٟ ٗطزٕ ثس ًٜف ثٞزٟ ٝ ثطاي 

ذبٛٞازٟ ظاّ ٗبي٠ زضز ؾط ثيك٘بض ٗي قسٟ اؾز ، يبز ٗي ًٜس ٝ آٛدب ٠ً ظاّ ، ضؾشٖ ضا ث٠ ذٞٛرٞا١ي خس ذٞز ٛطي٘بٙ ثطاي 

 : كشح ًٟٞ ؾذٜس ٗي كطؾشٜس ، سهٞيطي خبٓت ثسيٚ ٠ُٛٞ اظ آٙ ثسؾز ٗي ز١س 



 ثطٝسبظيبٙ سب ث٠ ًٟٞ ؾذٜس  ث٠ ذٞٙ ٛطي٘بٙ ٗيبٙ ضا ثجٜس

 ٠ً ثطٝي ٛذطيس دطاٙ ػوبة يٌي ًٟٞ ثيٜي ؾطاٛسض ؾحبة 

 ١٘يسٝٙ چ٢بضاؾز د٢ٜبي اٝ چ٢بض اؾز كطؾَٜ ثبضٝي اٝ 

 دط اظ ؾجعٟ ٝ آة ٝ زٝض اظ ُطٟٝ  حهبضي ظؾَٜ اؾز ثبالي ًٟٞ 

١بٗٞٙ )ثؼضي اظ ٗحوويٚ ٗؼشوسٛس ٠ً ًٟٞ ؾذٜس ١٘بٙ ًٟٞ اٝقيسٕ يب اٝضقيسضٙ اٝؾشب اؾز ٠ً زض ٝؾظ زضيبچ٠ ًيبٛؽ 

 ٝاهغ قسٟ اؾز ٝ ؿيط اظ ًٟٞ ذٞاخ٠ ١يچ ثطخؿشِي ًٟٞ ؾِٜي زيِطي زض ؾطاؾط ؾيؿشبٙ ٛ٘ي سٞاٙ ؾطاؽ زاقز (

ثؼالٟٝ كٌٞٓٔٞض ٗحٔي ٠ً خٞقكي اظ اػ٘بم . ثٜبثطايٚ ًٟٞ ؾذٜس زض قب١ٜب٠ٗ ١٘يٚ ًٟٞ ذٞاخ٠ ٗٞخٞز زض ؾيؿشبٙ اؾز 

ضٝحي آزٗي ٝ حبكظ٠ ٗطزٕ آٙ ضا ؾٜز ٝاض ٢ِٛساضي ٗي ًٜٜس ثطآٛؿز ٠ً ًٟٞ ؾذٜس ١٘بٙ ًٟٞ ضؾشٖ اؾز ٠ً ًي ٢ًعاز 

اظ عطف زيِط قبيس ث٠ ايٚ ٜٗبؾجز ًٟٞ ضؾشٖ ٛبٕ ُطكش٠ اؾز . زض آٙ ال٠ٛ ًطزٟ ٝٗبي٠ زضزؾط ٗطزٕ ٝ ذبٛٞازٟ ضؾشٖ قسٟ ثٞز 

چٜب٠ٌٛ زض قب١ٜب٠ٗ ٛيع يبز قسٟ ، ٛجطز ضؾشٖ ٝ ًي . ٠ً ٛرؿشيٚ د٢ٔٞاٛي ١بي ه٢طٗبٙ ٗٔي ايطاٙ زض ايٚ ًٟٞ ثٞزٟ اؾز 

٢ًعاز ٝ هٔؼ٠ اكؿب٠ٛ اي اـ زض ثبالي ايٚ ًٟٞ ١ٜٞظ ١ٖ دؽ اظ ١عاضاٙ ؾبّ ثط ؾط ظثبٙ ١بي ٗطزٕ ايٚ زيبض اؾز ٝ ٗطزٕ 

ايٚ ًٟٞ ضا ثب ٛبٕ ضؾشٖ ثبظ قٜبذش٠ ٝ ث٠ ١٘بٙ ٛبٕ . ١ٖ ٠ً ١٘ٞاضٟ دبؼ حن ٝٛ٘ي ضا زض چٜيٚ ٗٞاضزي ث٠ ذٞثي ٗي قٜبؾٜس 

 .ٗؿ٘ي قٜبذش٠ اٛس ٠ً ايٜي ث٠ ؾجت ٝخٞز ٗوجطٟ ذٞاخ٠ ٢ٗسي ث٠ ًٟٞ ذٞاخ٠ ٗؼطٝف قسٟ اؾز

شرافت ّاهَى زر ايي است كِ زر آيٌسُ سِ پسر از پشت پيغوثر : هرحَم استاز پَر زاٍٍز هي گَيس 

 . زرتشت از كٌار آى ظَْر ذَاٌّس كرز 

ثٜبثطايٚ زض ظٗبٛي ٠ٛ چٜساٙ زٝض آييٚ ثؼضي اظ ٗطزٕ ؾيؿشبٙ ٠ً زض آثبزي ١بي ًٜبض زضيبچ٠ ١بٗٞٙ ذب٠ٛ زاقشٜس  ، ايٚ ثٞز 

٠ً قجي ٠ً كطزايف ٛٞضٝظ اؾز زذشط ظيجبيي ضا اقشطي آشيٚ قسٟ ؾٞاض ٗي ًطزٛس ٝ ث٠ ًٜبض زضيبچ٠ ٗي ثطزٛس زض آٛدب ُطٟٝ 

ٗطزاٙ زٝض اظ اخش٘بع ظٛبٙ ٝزذشطاٙ ث٠ ًٜبضي ٗي ضكشٜس ٝ ث٠ قبزي ٝ ؾبظ ٝ آٝاظ ٗي دطزاذشٜس ٝ ظٛبٙ ، زذشط ظيجب ضا ٠ً 

دؽ . اٝقيسض ٛبٕ ٢ٛبزٟ ثٞزٛس ، ثط٠ٜ١ زاذْ آة ٗي ٛ٘ٞزٛس ٝ سب ٛي٠٘ قت ث٠ ضهم ٝ سطا٠ٛ ذٞاٛي ٝ قٞض ٝ ٛكبط ٗي دطزاذشٜس 

ايٚ ضؾٖ ثي ُ٘بٙ اقبضسي ث٠ ثبٝض١بي ظسكشيبٙ ٗي ثبقس ٠ً شًط آٙ . اظ آٙ زذشط ضاث٠ ١٘بٙ آئيٚ ث٠ ذب٠ٛ ثبظ ٗي ُطزاٛسٛس 

 .ُصقز  

 



 تقسس زرياچِ ّاهَى ٍ رٍزذاًِ ّيرهٌس زر سٌت هسزيسٌا 

 زٝ ٜٗعّ ظٗيٚ سب ٓت ١يطٜٗس     ث٠ آة ذٞـ ٝ ثيك٠ ٝ ًكشٜ٘س 

ٝ شضي٠ ًيبٛؿي٠ ٝ آة ًيبٛؿي٠ يبز قسٟ ٝ زض ًشت د٢ٔٞي ؾبؾبٛي « ًبؾٞ » ٝ « ًبٙ ؾٞيب » زض اٝؾشب زضيبچ٠ ١بٗٞٙ ثهٞضر 

 . ث٠ قٌْ ًيبٛؿي٠ زض ٗشٞٙ كبضؾي ٗيب٠ٛ ًبٛلؿ٠ آٗسٟ ٠ً ١٘ٞاضٟ ثب ١ًٞي ثٜبٕ اٝقيسٕ يب اٝقيسضٙ سٞنيق قسٟ اؾز 

قطاكز ١بٗٞٙ زض ايٚ اؾز ٠ً زض آيٜسٟ ؾ٠ دؿط اظ دكز ديـ٘جط : اؾشبز دٞض زاٝٝز زاٛكٜ٘س ٝ ٗحون ثطخؿش٠ اٝؾشب ٗي ٛٞيؿس 

 (ث٢طٝج  )٠ً ١ط يي ث٠ كبن٠ٔ ١عاض ؾبّ اظ ١٘سيِط اظ زاٗبٙ دبى زذشطاٙ ذبٛساٙ . ظضسكز اظ ًٜبض آٙ ظ٢ٞض ذٞا١ٜس ًطز 

زض ظ٢ٞض دؿط آذطي ٠ً ؿبٓجب ٠ً٘ٔ ؾٞقيبٛز ثط اٝ اعالم قسٟ ، ٓكٌط زضٝؽ . ث٢طٝظ دب ث٠ ػطن٠ ٝخٞز ذٞا١ٜس ُصاقز 

خ٢بٙ اظ ُعٛس ا١طيٜ٘ي ضؾش٠ ، ٛٞ ٝ ذطٕ . ؾذبٟ ضاؾشي زضكف ديطٝظي ذٞا١س ثطاكطاقز . ا١طيٜ٘ي يٌؿطٟ ٛبثٞز ذٞا١س قس 

 .زٝؾشساضاٙ ضاؾشي ًبٗطٝا ُكش٠ ، ث٠ ظٛسُي ضٝحبٛي  ٝ خبٝزاٛي ذٞا١ٜس ضؾيس . ذٞا١س ُطزيس 

زر هياى زرياچِ ّا ذرز ، زرياچِ كياًسيِ » :  تٌس ّش راجع تِ ّاهَى آهسُ است 13ّوچٌيي زر فصل 

جاًَراى زياى رساى هثل هارّا ٍ ٍزغْا زر آى . آى زر سيستاى است . از ّوِ سالوتر تَز  (ّاهَى  )

 « . ًثَزًس ٍ آتش از زرياچِ ّاي زيگر شيريي تر تَز 

ًي ُكشبؾخ » : ٗحْ ذبٛساٙ ًيبٛي شًط قسٟ اؾز ٝ زض آثبٙ  يكز آٗسٟ اؾز  (١بٗٞٙ ) ثٜس ١ف ًيبٛؿي٠ 21زض كهْ 

 « . ثٜٔس ١٘ز ضٝثطٝي آة كطظازٛٞ  اظ ثطاي ٛب١يس ٛصض ٛ٘ٞزٟ ، ذٞاؾشبض قس٠ً ث٠ اضخبؾت ٝ سٞضاٛيبٙ زيِط چيطٟ قٞز 

سيستاى ٍطي اصلي ١٘چٜيٚ زض كهْ زٝاظزٟ ثٜس ١ف آٗسٟ ٠ً زضيبچ٠ كطظزاٙ زض ؾيؿشبٙ اؾز زض ظاٗيبز يكز ٛيع 

كط ث٠ ًؿي ٗشؼٔن اؾز ٠ً ؾٔغٜز ذٞز ضا زض آٙ خبيي » :  ايٚ يكز ٜٗسضج اؾز 66 ق٘طزٟ قسٟ اؾز ٝ زض كوطٟ كياًياى

ثٜب ثطايٚ ث٠ ضٝقٜي زض ايٜدب ؾٔغٜز ؾٔؿ٠ٔ ًيبٛي شًط قسٟ ٝ « ٠ً ضٝز ١ئٜ٘س زضيبچ٠ ١بٗٞٙ ضا سكٌيْ ٗي ز١س ثطاِٛيعز 

 . ؾيؿشبٙ يب ديطاٗٞٙ ١بٗٞٙ ٝعٚ انٔي آ٢ٛب ٗؼيٚ قسٟ اؾز 

يبز قسٟ اؾز ثغٞضي ٠ً ايٚ ٗغٔت زض كطُطز « ١ئشٜٞٗز » زض ًشبة اٝؾشب اظ ضٝز ٗؼطٝف ؾيؿشبٙ يؼٜي ١ئٜ٘س ث٠ قٌْ 

 . يبظز١٘يٚ ًكٞضي ٠ً ٗٚ ا١ٞضاٗعزا ثيبكطيسٕ ، ١ئٜٞٗز ثبقٌٟٞ ٝ كط اؾز » . اّٝ ٝ ٛسيسٛس اي٠ِٜٛٞ آٗسٟ اؾز 



ايٚ ضٝزذب٠ٛ زض ًشت د٢ٔٞي ؾبؾبٛي ٝ ظضسكشي ، . ٗحوويٚ ٗؼٜي ٓـٞي ١ئٜٞٗز ضا ضٝزذب٠ٛ زاضا يب دْ ٝ ثٜس ٗؼٜي ًطزٟ اٛس 

ث٠ ؾٞي . ذيعاث٢بي ؾذيس ثطاِٛيعز  ٝ ؾطًكي ًٜس » ضٝزذب٠ٛ ٗوسؼ ٝ ثبق١ٌٞي اؾز ٠ً ثط اؾبؼ ٜٗسضخبر ظاٗيبز يكز 

١يطٜٗس ضٝزي اؾز ٠ً ٛيطٝي اؾذي اظ آٙ اٝؾز ٠ً ٛيطٝي اقشطي اظ . ضٝاٙ ُطزز ٝ ثساٙ كطٝ ضيعز  (١بٗٞٙ )زضيبچ٠ ًيبٛؿي 

اؾز ٠ً ٗي سٞاٛس  (١يطٜٗس )چٜساٙ كط ًيبٛي زض . آٙ اٝؾز ٠ً ٛيطٝي ٗطز زٓيطي اظ آٙ اٝؾز ٠ً كط ًيبٛي اظ آٙ اٝؾز 

ٗي سٞاٛس زقٜ٘بٙ ضا ؾطُكش٠ ٝ دطيكبٙ ًٜس ٝ زچبض ُطؾِٜي ٝ سكِٜي ٝ . ؾطظٗيٚ ١بي زق٘ٚ ضا ثطًٜس زض آة كطٝ ثطز 

 «.ؾطٗب ٝ ُطٗب ٛ٘بيس 

 . ُصقش٠ اظ ١يطٜٗس ، زض ظاٗيبز يكز اظ ١كز ضٝز زيِط ؾيؿشبٙ ٛيع اؾٖ ثطزٟ قسٟ ٠ً ٠٘١ آ٢ٛب ث٠ زضيبچ٠ ١بٗٞٙ ٗي ضيعٛس 

 

 شرح هرتصري از هعواري كاخ ٍ هعثس كَُ ذَاجِ 

ثغٞضي٠ٌ ١ط سؿلٔس ٗحون ٝ ثبؾشبٙ . زض ٗشٚ زضيبچ٠ ١بٗٞٙ ، ًٟٞ نرطٟ اي ٝ ٜٗلطز ظ خٜؽ ثبظ آز ؾيبٟ ضَٛ ٝخٞز زاضز 

ًئٞٗشطي 30ايٚ ًٟٞ زض كبن٠ٔ . قٜبؼ آٓ٘بٛي آٙ ضا ث٠ ٗيعي ثعضٍ ٠ً زض زقشي ٝؾيغ ٢ٛبزٟ قسٟ ١٘بٜٛس ًطزٟ اؾز 

ٗٞهؼيز حؿبؼ ٝ ٜٗبؾت ًٟٞ ٗٞخت قسٟ سب آثبض ٗؼ٘بضي ذكشي ثب ق١ٌٞي زض آٙ . خٜٞة ؿطثي ق٢ط ظاثْ ٝاهغ قسٟ اؾز 

اٝٓيٚ ٗغبٓؼبر ًٟٞ ذٞاخ٠ سٞؾظ . ًبخ ٝ ٗؼجس ًٟٞ ذٞاخ٠ اظ قب١ٌبض١بي ٗؼ٘بضي ايطاٙ ٗحؿٞة ٗي قٞز . قٌْ ُيطز 

ؾذؽ .  ٕ نٞضر ُطكز 1905ُٔساؾ٘يز اِٛٔيؿي نٞضر ُطكز اٗب ٛرؿشيٚ سحوين ػٔ٘ي سٞؾظ اٝضّ اقشبٓيٚ زض 

١طسؿلٔس آٓ٘بٛي ٝ دؽ اظ آٙ ، ١يأر ايشبٓيبيي ث٠ ؾطدطؾشي ُٞٓيٜي ٝ زض ازا٠ٗ ١يأس٢بي ايطاٛي ٛيع ًبٝق٢بيي ضا زض آٛدب اٛدبٕ 

 . زازٟ اٛس 

ث٠ ػويسٟ . اقشبٓيٚ ايٚ آثبض ضا ثوبيبي يي ٗؼجس ٝ نٞٗؼ٠ ثٞزايي ٗؼطكي ًطزٟ ٠ً ديسايف آٙ زض ايطاٙ ٜٗحهط ث٠ كطز اؾز 

ٝي ثٜب١بي ًٟٞ ذٞاخ٠ ، يي ١ٜط يٞٛبٛي ، ثٞزايي ثٞزٟ ٠ً ٗؼ٘بضي ثٞزايي آؾيبي ٗطًعي ٝ قطم زٝض ضا يٌسيِط ٗطثٞط ٗي 

اٝ زض ٗغبٓؼبر ٢ٛبيي ذٞز ث٠ ايٚ ٛشيد٠ . ١ط سؿلٔس ٛظطيبر ٗرشٔلي ضا ثطاي آثبض ًٟٞ ذٞاخ٠ اضائ٠ ٗي ز١س . ؾبذش٠ اؾز 

ضؾيس ٠ً زٝضٟ ٗشوسٕ ، يي خطيبٙ دبضسي ثب سبثيطار ١ٜٔي اؾز ٠ً زض هطٝٙ اّٝ ٗيالزي قٌْ ُطكش٠ ٝ زٝضٟ ٗشبذطي 

١طسؿلٔس زض آذطيٚ زيساضـ اظ ًٟٞ ذٞاخ٠ زض . زُطُٞٛي ػهط ؾبؾبٛي  اؾز ٠ً زض هطٙ ؾٕٞ ٗيالزي ثٞخٞز آٗسٟ اؾز 

 20زٝضٟ اّٝ ثٜب ث٠ زؾشٞض يي ؾبسطاح ٗحٔي ث٠ ٛبٕ ُٜسٝكبض ضؾشٖ ٠ً حٞآي ؾب٢ٓبي :  ثبظ ١ٖ سـييط ػويسٟ زاز٠ً 1932ؾبّ 



 الي٠ ٗشٞآي 6ُٞٓيٜي ثبؾشبٙ قٜبؼ ايشبٓيبيي .  ٕ زض ؾيؿشبٙ ٝ قطم ايطاٙ حٌٞٗز ٗي ًطزٟ ، ايدبز قسٟ اؾز 65سب 

ٗغبٓؼبر اذيط آثبضي اظ زٝضاٙ ). ؾٌٞٛز ٝاؾشوطاض اظ ػهط ١ربٜٗكي سب زٝضٟ اؾالٗي ضا زض ًٟٞ ذٞاخ٠ ٗكرم ؾبذش٠ اؾز 

 (دبضي٠ٜ ؾِٜي ضا ٛيع زض ًٟٞ ذٞاخ٠ يبكش٠ اٛس

ثٜبي ههط، هؿ٘ز ٗطسلغ . ث٠ ػويسٟ ١طسؿلٔس ايٚ هٔؼ٠ ٗكشْ٘ اؾز ثط يي ههط ٝ يي ٗؼجس ٝ آٙ ضا ثٜبي ؾٔغٜشي ٗي زاٛس 

زض ضٔغ ؿطثي ٝ قطهي حيبط ٗطًعي .هٔؼ٠ ضا ث٠ ذٞز اذشهبل زازٟ ٝ آٙ ضا زض ُطزاُطز يي حيبط ٝؾيغ ثٜب ًطزٟ اٛس 

خج٠٢ ػ٘سٟ زض ضٔغ ق٘بٓي حيبط ٝاهغ قسٟ ٠ً قبْٗ يي ز١ٔيع ٝ ُبٓطي ٝؾيغ ثب . ،ايٞا٢ٛبي ؾوق زاض ٝؾيؼي هطاض زاضز 

دٌٔبٙ ٠ً ث٠ نل٠ كٞهبٛي ٜٗش٢ي ٗي قٞز ٝ ٗؼجس زض آٛدب ٝاهغ قسٟ ، ٝ ١طسؿلٔس زضزاذْ آسكٌسٟ يي آسكساٙ ؾِٜي ديسا 

 . ٗيساٛسسَرىًطزٟ اؾز ٝ ايٚ ًبخ ٝ هٔؼ٠ ضا ٗشؼٔن ث٠ ذبٛساٙ 

 ١بي زيٞاضي ثط ثس٠ٛ زيٞاض١بي آٙ سٞؾظ ًقاشيزض دكز دٌٔبٙ ق٘بٓي ، زاالٙ عٞالٛي هطاض زاضز ٠ً ث٠ زٓيْ ٝخٞز 

 . ق٢طر يبكش٠ اؾز (ُبٓطي  )ٗحووبٙ ث٠ ٛ٘بيكِبٟ 

زض عطف قطهي ٝ ؿطثي آٙ ايٞا٢ٛبي . زضٝاظٟ ٝضٝزي ًبخ زض ضٔغ خٜٞثي حيبط ٝاهغ قسٟ ٠ً قبْٗ يي اسبم ُٜجس زاض اؾز 

اخعا زاذٔي ثٜب ػجبضسؿز اظ يي اسبم ٗطًعي ثب ؾوق ُٜجسي . آسكٌسٟ ًٟٞ ذٞاخ٠ اظ ٛٞع ذبني اؾز . ٗؿولي هطاض زاضٛس 

٠ً يي ضا١طٝ سَٜ ٝ ؾطثؿش٠ آٙ ضا احبع٠ ًطزٟ اؾز ثٜب ث٠ ُلش٠ ١طسؿلٔس ، ايٚ ٗؼجس ٛٞع ذبني اظ آسكٌسٟ اؾز ٠ً ؾبثوب 

زض ز١ٔيع عٞالٛي ٠ً زض دكز حيبط انٔي هطاض زاضز ، زض زٝضٟ اّٝ ؾبذش٘بٙ يي ضزيق . ثب آٙ اؾٔٞة ٝ عطح زيسٟ ٛكسٟ ثٞز 

عطح . ؾش٢ٛٞب ث٠ ؾجي زٝض يي زض زيٞاض ًبض ُصاقش٠ قسٟ اؾز ٠ً زاضاي ًِٜطٟ ١بيي ثب ثطخؿشِي ١بي اٛسًي ١ؿشٜس 

انٔي ٝ قٌْ ايٚ ثرف اظ ؾبذش٘بٙ ث٠ ؾجي ١ٜط ١ٜٔؿشيي يب يٞٛبٛي خسيس ٗي ثبقس ٝ اظ ايٚ ٛظط هبثْ سٞخ٠ اؾز ثٜبثط 

زٝضاٙ دبضسي . هّٞ ١طسؿلٔس س٢ٜب اثطي اظ ؾجي ٗؼ٘بضي يٞٛبٛي ثبذشطي اؾز ٠ً زض زٝضاٙ ؾبؾبٛيبٙ ٜٗؿٞخ قسٟ ثٞز 

اسبه٢بي اعطاف حيبط ٗطًعي ث٠ زٝ ٠ُٛٞ سٜظيٖ ٝ ٗطست قسٟ ثٞزٛس اسبم ١بي دبييٜي ثب عبم ١بيي ؾبذش٠ قسٟ ثٞزٛس ٠ً ثب 

ٛيٖ ؾش٢ٛٞبيي دكشيجبٛي ٗي قسٛس اعبم ١بي ثباليي ؾشٞٙ زاض ثٞزٟ اٛس ٝ ايٚ سطسيجي ثٞزٟ اؾز ٠ً زض ثرف ق٘بٓي 

 . ؾبذش٘بٙ ٛيع ضػبيز قسٟ اؾز 

 عبم زضٝاظٟ ٝضٝزي آٙ اؾز ٠ً يٌي اظ ٜٗحهط ث٠ كطز سطيٚ عبم ١بي فرٍريرتييٌي اظ ٗشبثطسطيٚ ٝهبيغ ًٟٞ ذٞاخ٠ 

 . يٌي اظ ث٢شطيٚ ٠ٛٞ٘ٛ ١بي عبه٢بي  ذكز ٝ ُٔي ايطاٙ اظ ثيٚ ضكز تي تَجْيايطاٛي اظ ظٗبٙ دبضسيبٙ ثٞز ٝ ثط اثط 



  

 

 

 
 



  

 

 

 
 

 

 



  

 

 

  

 



   

   

   

 
 

 

 



 
 

 

  

 

  
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 ًقاشي ّاي هكشَفِ كَُ ذَاجِ 

ًبخ ًٟٞ ذٞاخ٠ ثؿيبض ٗدْٔ ٝ ٗعيٚ ث٠ ٛوبقي ١بي زيٞاضي ، ُچجطي ، ٛوٞـ ثطخؿش٠ ٝ ُٔي ٝ ُچي ٝ ١٘چٜيٚ ٗدؿ٠٘ 

اٗب ثيكشط ايٚ آثبض اضظقٜ٘س اظ ثيٚ ضكش٠ اٛس ٝ ث٠ نٞضر دطاًٜسٟ ٠ٛٞ٘ٛ ١بيي اظ آٙ ١ب ضا ثبؾشبٙ . ١بي ُٞٛبُٞٙ ثٞزٟ اؾز 

ٍهاتقي تَسط تاستاًشٌاساى اًگليسي كٌسُ ٍزر يكي از هَزُ ّاي آًجا ًگْساري قٜبؾبٙ ثسؾز آٝضزٟ اٛس ،

ايٚ ٛوبقي٢بي زيٞاضي ضٝايشِط زاؾشب٢ٛب ٝ ٝهبيؼي اؾز ٠ً زض ظٗبٙ ١بي  اؾشوطاض زض آٙ ٗحْ ث٠ ٝهٞع ديٞؾش٠ اٛس .  هيشَز

 . ٝ يبزآٝض اسلبهبر ٢ًٜشطي اؾز ٠ً ثب ٛوبقي ًطزٙ زض ضٝي زيٞاض١ب ، ذٞاؾش٠ اٛس آٙ زاؾشبٙ ١ب ٝ ٝهبيغ ضا خبٝزاٙ ؾبظٛس 

اظ ٛظط ُيطق٘ٚ ٛلٞش ١ٜط ؿطثي زض ايٚ ٛوبقي ١ب ثؿيبض ٗحؿٞؼ ٗي ثبقس ٝ خبي زازٙ نح٠ٜ ١بي ُٞٛبُٞٙ زض زاذْ 

ث٠ ١٘يٚ سطسيت ٛوٞـ ثطٍ ًِٜط . ًبزض١بي چ٢بض ُٞـ ذٞز يٌي اظ ٗطاحْ ٛؿجشب ديكطكش٠ ١ٜط ٛوبقي  زض ايٚ ٗحْ اؾز 

ٝ سطًيت آٙ ثب ٛوٞـ سعييٜي ثطٍ ذطٗب ٝ اٗشعاج آٛبٙ ثب يٌسيِط زض زٝضاٙ ثؼسي يؼٜي ؾبؾبٛيبٙ ٝ زض ١ٜط ُچجطي ايٚ 

ثب ايٚ حبّ ُيطق٘ٚ ٛلٞش ٝ زذبٓز ؾجي ايطاٛي ٝ قطهي ضا زض ٛوبقي ١بي زيٞاضي ًٟٞ ذٞاخ٠ ًٖ . زٝضاٙ سبثيط زاقش٠ اؾز 

 .ٛ٘ي زاٛس  

ٛوبقي ١بيي ٠ً سٞؾظ اقشبيٚ ًكق قسٟ اٛس اظ زٝ ثرف  ٛوبقي ١بي ًٟٞ ذٞاخ٠ زض ؾ٠ ٗطح٠ٔ ٗرشٔق ديسا قسٟ اؾز ،

سكٌيْ قسٟ اؾز ثرف ثباليي اقربل ايؿشبزٟ اي ضا ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ١ب٠ٓ اي ُطزاُطز ؾطذٞز زاقشٜس ٝ يٌي اظ آٛبٙ 

نح٠ٜ زيِطي ٠ً سٞؾظ  ايٚ ثبؾشبٙ قٜبؼ ثسؾز آٗسٟ ، . زاضاي ؾ٠ ؾط ثٞز ٠ً يٌي زض ٗوبثْ زيِطي ٛكؿش٠ اؾز 

 . ٗطًت اظ ٛوف زٝ ٛلط ضٝثطٝي ١ٖ ثٞزٟ ٝ ثبهي٘بٛسٟ ١بي ٛوف ٛلط ؾٞٗي زض ؾ٘ز چخ آٛبٙ هطاض زاقش٠ اؾز 

يٌي زيِط اظ ٛوٞـ ٗٞخٞز ، ُٔجط٢ُبي ضيعي اؾز ٠ً ذٞز زض ضٝي عطحي اظ ُْ ٛئٞكط هطاض ُطكش٠ ٝ چٜس ثبض سٌطاض قسٟ 

اؾز زضٗيبٙ سهبٝيط ًٟٞ ذٞاخ٠ ، قٌْ زٝ ؾٞاض ٝخٞز زاضز ٠ً زض يٌي ٛ٘بيبِٛط قٌْ ػطٝؼ ثبٓساضي ٛوبقي قسٟ اؾز ٠ً 

ثط اؾجي ؾٞاض اؾز ٝ ؾٞاض زيِطي زض ٗوبثْ ٝي ثط دِٜٔي ؾٞاض اؾز ، ػالٟٝ ثط ايٚ ٛوٞـ اقربل زيِطي ٠ً زض حبّ 

ٛٞاظٛسُي ، ضهم ٝ ثٜس ثبظي ١ؿشٜس زيسٟ ٗي قٞز ، ٛوك٢بي ؾبزٟ ٝ ٠ٌٔٗ ٛيع ٠ً زض ظيط ؾبيجبٛي هطاض زاضٛس زض ز١ٔيع ػوت 

زض ضٝي زيٞاض١بي دٜدطٟ زاض ١٘يٚ ز١ٔيع ، ٛوف ؾ٠ ايعز زيسٟ ٗي قٞز ٠ً ثب ا٢ٓبٕ اظ ١ٜط قطهي  . ًبخ ضؾٖ قسٟ اؾز 

زاضاي حطًشي ٛيؿشٜس ٝ ث٠ نٞضر ؾبًٚ ٛوبقي قسٟ اٛس ٓجبؼ ايٚ ذسايبٙ يٞٛبٛي اؾز ٝ سعئيٜبر ضٝي ٓجبؼ آٙ ١ب ٛي٘ي 

 . ٗشبثط اظ ١ٜط يٞٛبٛي ٝ ٛي٘ي زيِط اظ ١ٜط قطهي ـ ايطاٛي اؾز



اٗب ٗي سٞاٛس ٛكبٛي اظ قيٞا ، يٌي اظ ذسايبٙ . ايعز زيِطي ػهبيي ؾ٠ ؾط زؾز زاضز ٠ً آٙ ٛيع ٛكب٠ٛ اظ دٞظيسٝٙ ٗي ثبقس 

 . ؾ٠ ُب٠ٛ ١ٜسٝاٙ ثبقس 

١٘چٜيٚ ١يبر ايشبٓيبيي ث٠ نٞضر سهبزكي ٛوبقي ١بيي ضا زض ًٟٞ ذٞاخ٠ ًكق ًطزٛس ٠ً سهبٝيط آٙ ث٠ ايٚ قٌْ اؾز ٠ً 

زض يي ظٗي٠ٜ زيٞاض ٝ زض يي نق چ٢بض ٗطز زيسٟ ٗي قٞٛس ٠ً ثهٞضر ٛي٘طخ ١ِ٘ي ث٠ عطف ضاؾز ٗي ِٛطٛس ٝ اظ قٌْ 

ٛوك٢ب اؾشٜجبط ٗي قٞز ٠ً زض حبّ هسٕ ضٝ ٗي ثبقٜس ، ث٠ ٛظط ٗي ضؾس ٠ً زض دكز ؾط آ٢ٛب نق زيِطي ٛيع ٝخٞز زاقش٠ 

ق٢ٌٔب ٝ قرهيش٢ب زاضاي ؾط١بي ضيف زاضي ١ؿشٜس ٠ً ث٠ نٞضر ٛيٖ ضخ ًكيسٟ قسٟ ٝ زاضاي ثيٜي زضاظ ٝ چكٖ . ثبقس 

 .قرهيز نق اّٝ زض ُٞـ ذٞز ُٞقٞاضٟ اي زاضز. ١بي ثعضٍ ٝ ١ٞٗبي ٗدؼس ٗي ثبقٜس 

ايٚ ثٞز ٗرشهطي اظ ٛوبقي٢بي ًٟٞ ذٞاخ٠ اٗب ٛبؾبظُبضي٢بي عجيؼز ٝ ثي ٢ٗطي اٛؿب٢ٛب ثبػث اظ ثيٚ ضكشٚ ثؿيبضي اظ آثبض 

 . ايٚ ٌٗبٙ ٗوسؼ قسٟ اؾز 

 

 

  

  



  

 

 

  



  

  

 

 

 

 



           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 :كَُ ذَاجِ از ًگاُ ّرتسفلس 

ؾغح آٙ اظ هجٞض ٝ زيِط ثوبيب . خبٓت ٠ً زض ٝؾظ خعيطٟ اي ٝاهغ قسٟ اؾز اظ زٝ خٜج٠ ٗوسؼ ق٘طزٟ ٗي قٞز  (!)ايٚ كالر 

٠ً٘ٔ ذٞاخ٠ زض . دٞقيسٟ اؾز ٝ آٙ ضا ٗٔي ذٞاخ٠ ٗي ُٞيٜس ٝ زض ؾطاقيجي آٙ كالر هٔؼ٠ اي ث٠ ٛبٕ هٔؼ٠ ضؾشٖ هطاض زاضز 

ديـ٘جط ضا ث٠ ١٘يٚ ٓوت ٗي ذٞاٜٛس ٝ اٝ ضا ذٞاخ٠ ثؼث  (ل)اظ ايٚ ضٝ ؿبٓجب حضطر ٗح٘س . ٗكطم ٓوت قرم ٗوسؼ اؾز 

ُلشٜس ٠ً ٛبٕ ايٚ ٌٗبٙ ؾطاي ؾبضا ثٞزٟ ، يؼٜي ظٙ اثطا١يٖ يب ؾبضا  (١طسؿلٔس)ث٠ ٗٚ . ٝ آٜكط يب ذٞاخ٠ ًبيٜبر ٗي ٛبٜٗس 

ذبسٞٙ ٝ يب ؾطاي اؾحن ثٚ اثطا١يٖ ٛبٗيسٟ ٗي قسٟ اؾز ٠ً ايٚ ٛبٕ ؾبٓيبٙ زضاظ هجْ اظ ضؾشٖ ثطاي ايٚ هٔؼ٠ ث٠ ٝخٞز آٗسٟ 

ايٚ ٛبٕ ُصاضي ٗشؼٔن ث٠ هطايٚ ٝ اٗٞض ٗٞخٞزٟ اٛؿبٛي اؾز ٠ً زض اكؿب٠ٛ . ٝٓي ث٠ ١يچٞخ٠ ايٚ سؿ٘ي٠ ٗؼٕٔٞ ٛيؿز . اؾز 

ٗثال . ١بي ايطاٙ ٝ ضٝايبٙ ػ٢س ػشين زيسٟ ٗي قٞز ٝ ٛيعايٚ ٛبٕ ُصاضي٢ب زض اٝايْ زٝضٟ اؾالٗي ذئي ٗؼّ٘ٞ ثٞزٟ اؾز 

 . دطؾذٞٓيؽ ضا سرز خ٘كيس ٠ً اظ ٛرؿشيٚ دبزقب١بٙ اكؿب٠ٛ اي ديكسازيبٙ اؾز ٝ ١٘چٜيٚ آٙ ضا ٗٔؼت ؾٔي٘بٙ ٗي ٛبٗيسٛس



ايٚ ٗٞضٞع هبثْ سٞخ٠ اؾز ٠ً ضيك٠ اضسجبط ثؿيبضي اظ قرهيز ١بي ًشبة ػ٢س ػشين زض ايٚ ٛبٕ ُصاضي ث٠ ٝخٞز آٗسٟ 

ظب١طاً چٞٙ ؾ٠ٌٜ آٙ زيبض ٛ٘ي سٞاٛؿشٜس ذٞز ضا ث٠ زضخ٠ ؾيس ، يؼٜي اٝالز ديـ٘جط اؾالٕ ثطؾبٜٛس ، ثطاي ذٞز ػٜٞاٙ . اؾز 

زيِطي ٠ً زض ٜٗعٓز ثؼس اظ آٛؿز ُطكش٠ ٝ ذٞز ضا اٝالز اثطا١يٖ ذٔيْ ُلشٜس ٗرهٞنب زض قطم ايطاٙ آٙ هٕٞ ٝ يب آٙ ٛػاز 

 . ذٞز ضا ث٠ ايٚ ٛؿت ٛب٠ٗ اكؿب٠ٛ اي ٜٗؿٞة ٝ ؾطاؾط ػكبيط ٝ هجبيْ ذٞز ضا ث٠ ايٚ ػٜٞاٙ ٛبٕ ُصاضي ًطزٟ اٛس 

ًٟٞ ذسا ضا ٗي سٞاٙ ثب ش١ٜيشي ؾبزٟ ٝ يب ثب زضيبكشي ضٝحبٛي سطى ًطز ، اٗب چيعي ٠ً زض ق٘ب ثبهي ٗي ُصاضز حؽ هسٕ ظزٙ 

 ٝ دب٢ٛبزٙ زض ٌٗبٛي ٗوسؼ اؾز ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز ٗجساء ديسايف ٝ ا٢ٓبٗي زض ق٘ب قٞز

 .شايس تايس تگَيين تاريد توسى هعٌَي ايراى زهيي تسٍى سيستاى تاريري ًاقص است

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

  



 
 


