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 کارنامه اردشير پاپکان
 بنيانگذار شاهنشاهی سترگ ساسانی

متن پهلوی کارنامه شاهنشاه اردشير پاپکان با اينکه توسط فردوسی بزرگ خداوندگار فرهنگ و ادب ايران زمين در شاهنامه به

 . متنخالی از مهر نيستزبان فارسی دری ساده و روان نبشته شده است ولی متن اصلی و کهن آن و ادبيات دلچسب دلنشين آن

 پادشاهی که.  به ديد هم ميهنان ايران دوست می رساند-زير دوران پادشاهی اردشير پاپکان و کشور داری پر فراز و نشيب او را

ايران اواخر دوره پارتی که به صورت ملوک الطوايفی درآمده بود به صورت امپراتوری قدرتمندی در آسيا نمايان کرد وهمه اقوام

 ولی  شوربختانه به دليل تبليغات گسترده. ايرانی را با مهر و دوستی بر زير يک پرچم به نام درفش شکوهمند کاويانی گردهم آورد

امپراتوران روم در جهت گسترش دين مسيحت و نفوذ آن در کشور اهورايی ايران زمين اردشير مجبور به بنيانگذاری حکومتی

اين امر در هر زمانی و هر مکانی هم دين را نابود خواهد کرد و هم کشور را متزلزل خواهد نمود .  مبنی بر دين و سياست نهاد که

 . از دانگشاهولی با همه اين موارد ساسانيان چهارصد و اندی سال ايران را به شکوه بزرگ و قدرتی سترگ در منطقه تبديل کردند

 بين المللی گندی شاهپور در خوزستان گرفته و گسترش علم  و دانش جهانی  تا بزرگ ترين فرش جهان در روزگار ساسانی تا هنر

کارنامه شکوهمند اردشير پاپکان شرح اتفاقات بزرگ زندگی او مانند نبرد.  جهانی آنان و نفوذ فرهنگ ايرانی در کشورها منطقه

 از آنجايی که در اين متن کهن پهلوی از تخته نرد و خاقان ترک ياد شده است ميتوان. او با امپراتور روم و پادشاه ارمنستان نيست

 جای هيچ شک و ترديدی نيست که اين. انديشيد که اين متن در زمان شاهنشاهی خسرو نوشيروان دادگر گردآوری شده است

 از دودمانتاريخچه زندگی اردشير پاپکان که با ادبيات پرمايه و اصيل نبشته شده است در زمان پيش از اسالم تهيه شده است و

1889. ساسانی برای ما مانده  ميالدی توسط خدايار دستور شهريار ايرانی نبشته شد ولی پس نخستين بار اين متن ارزشمند در سال

سپس چند سال پس از وی انديشمند ايرانی استاد بهرام گور انکلسريا کوشش فراوانی برای گردآوری آن. از مدتی ناياب گرديد

 وی شادروان صادق هدايت ايران دوست و انديشمند گرامی نسخه از آن را به پارسی روان نبشتند و پس از او استاد . پس ازنمودند

با سپاس از. فرهيخته ايران زمين دکتر بهرام فره وشی نسک ديگری از آن را برای مهربان فرزندان ايران زمين گردآوری نمودند

–. دگی ورجاوند برای  زندگان آنانهمگی آنان و آرزوی شادی روح رفتگان و زن – تقديم به هم ميهنان آذری – خوزستانی  لر کرد

اين متن . ايران زمين برای بازگشت به هويت ملی و اتحاد و همبستگی ما و حفظ فرهنگ کهن ايرانی. . .  گيالنی و– بلوچی –

. روحش انوشه باد.  208 پس از ميالدرابر با سالشاهنشاهی کورش بزرگ ب767اثری است ازشهرياری اردشير پاپکان در سال  
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-   پارسی کارنامه اردشير پاپکان نسک پهلوی

درازای ( تندرستی و دير زيوشنی   ) . با عظمت ( فرهمند )  درخشان ( اورمزد ريومند) آفريننده ( به نام و نيرو و ياری دادار
. او که برايش اين نوشته می شود) بخصوص يادآوری نام( و نام چشتی ) راننيک کردا ( همگان نيکان و فرارون کنشان) عمر  

 انوشه روان باد اردشير شاهنشاه پاپکان و شاهپور شاهنشاه اردشيران و اومرمزد شاهنشاه شاهپوران . ايدون باد و ايدون تر باد . 

: اندر ديدن پاپک ساسان را در خواب و دادن دخت بدو  

 )  ( 240پس از مرگ اسکندر رومی ايرانشهر را دو صد چهل:  نوشته بود که)  ( اينچنين به کارنامه اردشير پاپکان ايدون

پاپک مرزبان و شهردار. سپاهان و پارس و کسته های بهش نزديک تر بدست اردوان سردار بود) . تجزيه شده بود( کدخدای بود

ساسان از تخمه ) . حکمران ( پاپک را هيچ فرزندی نامبردار نبود. ر می نشست اردوان به استخ. از گمارده اردوان. پارس بود

پاپک نمی . و اندردش خدايی االکسندر بگريز و نهان روشی بود و با کردشپانان بسر می برد)  داريوش بزرگ( دارای دارايان بود

. دانست که ساسان از تخمه دارای دارايان زاده است  

 چونانکه ساسان به. ديگر شب ايدون ديد. يد وچونانکه خورشيد از سر ساسان بتابد و همه گيتی روشن شودپاپک شبی به خواب د

 . سهپيلی آراسته سپيد نشسته بود  و هرکه اندر کشورند پيرامون ساسان ايستاده اند و نماز بهش برند و ستايش و آفرين همی کنند

 ( فروزانبه خانه ساسان همی وخشند) سه آتش مقدس(  چونانکه آذرفرنبغ و گشنسب و برزين مهر: ديگر شب همگونه ايدون ديد

دانايان و خواب)  ( و او . وش ) نمود ( شگفت ) ديد افد ( طريقپاپک چونش بدان آئينه. و روشنی بهمه کيهان همی دهند) اند

.  گذاران را به پيش خواسته و آن هر سه شب خواب چون ديده بود پيش ايشان گفت  

 ) خواهدجهان ( ديده ای او يا فرزندان آن مرد کسی به پادشاهی کيهان)  ( برايشخواب گزاران گفتند که آنکه اين خواب پدش

–. رسيد  مغ مردان    ) - ( بزرگ مردان مه مردان چه خورشيد و پيل سپيد آراسته چيزی توانايی و پيروزی و آذرفرنبغ دين دانايی
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- ) -جنگجويان ( نسب ارتشتار  آذرگش ) -موبدان (  -  سپهبدان   برزگر داران کيهان ) -روستائيان (   استر يوشان  آذربرزين مهر

. و همگی اين پادشاهی به آن مرد و يا فرزندان آن مرد خواهد رسيد  

مانی ؟ از پدران و نياکانپاپک چونانکه آن سخن بشنيد کس فرستاد و ساسان را به پيش خواست و پرسيد که تو از کدام تخمه و دود

تو کس بود که پادشاهی و سرداری کرد ؟

. که گزند و زيانم مکن) درخواست امنيت کرد( ساسان از پاپک پشت و زنهار خواست  

. پاپک پذيرفت و ساسان راز خويش چون بود پيش پاپک گفت  

بهش آوردند و به ساسان دادند که) شاهانه ( شاک خدايوارپاپک شاد شد و فرمود که تن بشوی و پاپک فرمود که تا دستی جامه و پو

. نيک و سزاوار پرورد) دارائی ( پاپک ساسان را فرمود که تا چند روز به خورش و دارش. ساسان نيز همانگونه کرد. بپوش

. پس دخت خويش به زنی او داد) و او ( وش  

در نخچيرگاه :  اندر زادن اردشير پاپکان و چگونگی او با اردوان  

پاپک چونش برازندگی تن و. آبستن شد و اردشير زاده شد)  ( بانوبايد بودن را اندر زمان که آن کنيزک)  ( سرنوشتدهش

.    اردشير به فرزندی پذيرفت و گرامی داشت و پرورد) و او ( وش . چابکی اردشير بديد دانست که آن خواب که ديدم راست شد

رسيد به دبيری و اسوباری و ديگر فرهنگ) سن فن و دانش( و هنگام فرهنگ) سن ( چون به داد ) . پک بود اردشير پسر پا( 

. که اندر پارس نامی شد) افراشت ( ايدون فرهاخت  

 پانزده رسيد آگاهی به اردوان آمد که پاپک را پسری هست به فرهنگ و اسوباری فرهاخته و بايشنی)  ( سنچون اردشير به داد

نامه به پاپک کرد که ما شنفتيم که شما را پسری هست بايشتنی و به فرهنگ و اسوباری اوير        )  ( و او ) .  وش ( شايستهاست

باشد و او به)  ( شاهزادگانکامه ماست که او را به درگاه ما فرستی تا نزد ما آيد تا با فرزندان سپوهرگان.  ) فرهاخته ( نيکوکار

.  فرهنگ و پاداش فرائيم  
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. نشايست ) نافرمانی ( بود ديگر گونه کردن و آن فرمان بسپوختن) شاهنشاه و زورمندتر( پاپک از آنرو که اردوان مه کامکار تر

.  بسيار سزاوار به پيش اردوان فرستاد) شگفت آور ( و بس چيز افد) پرستار ( اندر زمان اردشير را آراسته بادبنده) و او ( وش  

هر روز با فرزندان و وسپوهرگان خويش به نخچير و چوگان: وان چونش اردشير بديد شاد شد و او را گرای کرد و فرمود کهارد

 اردشير و ديگر ) – ( تخته نرد )  و نو ( شطرنجبه ياری يزدان به چوگان و اسوباری و چترنگ. شويد و اردشير همانگونه کرد

) .  ( ماهر ترودفرهنگ از ايشان همگی چير و ورد ب  

اردوان از پس آن)  ( بزرگاردشير و پسر مه. گوری اندر دشت بگذشت. روزی اردوان با اسوبان و اردشير به نخچير رفته بود

بگور زد که تير تا پر به شکم اندر شد و ديگر سوی بگذشت و گور)  ( اينچنينگور تاختند و اردشير اندر رسيده تيری ايدون

 !  پرسيد که ) نمود ( تعجب ) افد ( طريق ) به آن آئينه ( ضربتشاردوان و اسوباران فراز رسيدند و از چنان زنش. درجای بمرد

اردشير را خشم گرفت و به او بگفت هنر و! پسر اردوان گفت که نه چه من کردم. اين زنش که کرد ؟ اردشير گفت من کردم

– اين دشت نيک و ايدر اينجا  گور. و دروغ و بيدادی به خويشتن بستن نتوان)  ( بی شرمی شرمی مردانگی به ستمگری و دش

.    من و تو ايدر ديگر بار آزمايش کنيم و نيکی و دليری و چابکی پديد آوريم. بسيار  

 آخور ستوران   اردشير را به)  ( و او . وشاردوان را از آن کار دشوار آمد و پس از آن اردشير را نگذاشت که براسب خود بنشيند

فرستاد و فرمود که بنگر که روز و شب از نزديک ستوران به نخچير و چوگان و)  درگذشته مجرم را به استبل می فرستادند( 

. فرهنگستان نشوی  

 پس او اندر زمان داستان چون بود نامه به پاپک. چشمی و بدکامی اين سخن را گفت)   ( از اواردشير دانست که اردوان از دش

 تو از نادانی کردی که به چيزی که: پاپک چونش نامه بديد اندوهگين شد و او را به پاسخ که به اردشير کرد نوشت که. نوشت

زيان ازش نشايست بودن با بزرگان ستيزه کردی و سخن بدرشتی بهش گفتی . کنون هم به پدرانه انگار پوزش بگوی . چرا که

دانايان گفته اند که " دشمن بدشمن آن نتوان کردن که مرد نادان از کنش خويش بهش رسد" . اين نيز گفته اند که : "از آنکس مست  

تو خود دانی که اردوان بر من و تو و بسی مردم) . از دست او گره باز نشود" ( درمانده مباش که جز او نگزارند)          ( تنگی

کنون نيز اندرز من به) . شاهنشاه مرکزی بوده است( کامکار تر پادشاه هست) ارمال و من ( ديگر اندر کيهان به تن و جان و هير

. مسپار ) نامرئی ( خويشتن بنابين بودی) ارج ( يگانگی و فرمانبرداری کن و ورج: تو اين سخت تر که  
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  : شدن کنيزک اردوان بر اردشير و گريختن اردشير با کنيزک به سوی پارس) شيفته ( دروياران

و بهر آئينه پرستاری اردوان که.  ) بودشايسته تر( بود که از ديگر کنيزکان آزرمی تر)  ( بانويی زيبااردوان را کنيزکی بايشتنی

استبل ( روزی چون اردشير به ستورگاه) فردوسی نام او را گلناز و يونانيان او را ارته دخت ناميده اند. ( بود آن کنيزک می کرد

پس از آن با ) . دلباخته ( و خرمی ميکرد او اردشير را بديد و بهش وياوان شد) آواز خوانی ( و تنبور ميزد و سرود بازینشسته ) 

بخفتی آن کنيزک به) بخت برگشته ( گرفته و پيوسته به همه شب که اردوان بشده بخت) عالقه ( اردشير مهر و دوستی و دوشام

.  نهان به نزديکی اردشير شده و تا نزديک بامداد با اردشير بودی و پس بازگشتی و پيش اردوان شدی  

هپتان ) درخصوص (روزی اردوان دانايان و اختر شماران که به دربار بودند به پيش خواست و پرسيد که چه همی بينيد به چيش

نگام خدايان شهر شهر            ستارگان و چيش ه) سکون وحرکت( وايستش و روش) دوازده برج( و دوازده دهان) هفت سياره(

به پاسخ گفت که) رئيس آنان ( من و فرزندان من و مردمان ما ؟ اختر شناسان سردار) در خصوص (و چيش ) سالطين شهرها( 

) ) سوی ( و ناهيد به کسته) مريخ ( وش از بهرام. شده )باالترين ( باز به بالست ) مشتری دوازدهان افتاد و ستاره هرمزد

را ايدون ) به اين سبب ( و به هرمزد ياری دهند و هم چم) ماليدن ( مرزند ) برج اسد(و شير اختر ) خرس بزرگ ( تورنگ هپ

. را بکشد و کيهان باز به يک خدايی آورد) فرمانروا ( خدايی و پادشاهی نو به پيدايی آيد و بسی سر خدا: نمايند که  

 باو گفت که ايدون پيداست که هر بنده مرد که از امروز تا سه روز از خداوند خويش بگريزدديگر سرداری نيز از ايشان پيش آمد و

. به بزرگی و پادشاهی رسد و بر آن خداوند خويش کام انجام و پيروزگر شود  

شنفت منش. کنيزک آن سخن چونش به اردوان گفتند اندر شب که به نزديک اردشير آمد پيش اردشير با گفت  اردشير چون آن سخن

بکنيزک گفت که اگرت منش با من راست و يگانه است پس نيز اندرين سه روز)   ( و اوبگريختن از آنجا نهاد وش) انديشه ( 

 ) تا کيهان ( آماده باش . آورهر که از خداوند خويش بگريخت به بزرگی و پادشاهی رسد: برگزيده که دانايان اختر شماران گفتند

ايدون کنم که از تو فرخ تر. و به نيکی و خوبی رسيم)  ( رها شديم يزدان فره ايرانشهر بياری ما رسد ببوختيم . اگرگيريم بشويم

. اندر کيهان کس نباشد  
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کنيزک چون نزديک بامداد شد بازبه گاه خويش. دارم و هرچه تو فرمايی کنم) فال نيک ( کنيزک همداستان شد و گفت که به آوادی

 شب که اردوان خفته بود از گنج اردوان شمشيری هندی و زينی زرين و کمری ميش سر و افسری زرين و جامی. د نزد اردوان ش

. و دينار آکنده و زره و زين افزاری بسيار پيراسته و ديگر بسيار چيز برداشته به پيش اردشير آمد)  ( نقرهزرين به گهر و جوزن

 اردشير دو اسب از بارگان اردوان که به روزی هفتاد فرسنگ برفتندی زين کرده يک خود و يک کنيزک بر نشستند و راه به پارس

. ايدون گويند که اندر شب فراز بدهی آمدند و اردشير ترسيد که مگرم مردم ده بينند شناسند و گرفتار کنند. گرفته بشتاب همی رفتند  

آن زن بانگ زد که مترس اردشير کی.  ) نشسته ديد ( زن دهاتیوش ده زنی.  ) ده گذشتند (حوالی ) بکسته (بلکهنه اندر ده به

، ، پاپکان ،، ! چه ) دارا شاهی ( پيوند ناف از تخمه ساسان تو را خدايی ايرانشهر.  کسی تو را نتوان گرفتن رسته ای از هر بدی

،. بسی سال بايد کردن . افتد از دشمنان بی بيم باشی)  (درياه زرايهچه کت چشم ب.  چون دريا به چشم بينی مپای بشتاب تا به دريا

.      اردشير خرم شد و از آنجا بشتاب برفت  

 :   اندر آگاه شدن اردوان از گريز اردشير با کنيزک و شتافتن او از پس ايشان 

، ) کره اسب(ير با دو باره ستوربان آمد و به اردوان گفت که اردش.  اردوان کنيزک را خواست و کنيزک به جای نبود چون روز شد

) پريشان( پس چونش آگاهی از گنج شنفت سرکنده. اردوان دانست که کنيزک من با اردشير گريخته رفته است. شما به جای نيست

اختر شناسان سردار را خواست و گفت که زود باش و بنگر تا آن گنهکار با آن روسپی کدام جای شد کی شائيم) و او ( کرد وش

؟گرفتن  

 ، ماه از کيوان و بهرام رفته و به هرمز و تير پيوسته: و پاسخ اردوان گفت که) تقويم گرفت ( اختر شماران سردار زمان انداخت

اگر تا . ايدون پيداست که اردشير گريخته رفته و رويش بکسته پارس است. است ) پرتو خورشيد ( خدای ميان آسمان زير بره مهر

چون . سپاه چهار هزار مرد آراسته راه به پارس پی اردشير گرفت) فورا ( اردوان اندر زمان.  گرفتن نتوان،سه روز گرفتن نشايد

پرسيد که آن دو اسوبار که به سوی اين کسته آمده اند چه زمان) و او ( نيمروز شد بجايی رسيد که راه پارس از آنجا ميگذشت وش

 بگذشتند ؟
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فره ( از پس ايشان بره ای بس ستبر. همانا بگذشت ) تندرو ( چون خورشيد تيغ برآورد ايدون باداردهبامداد : مردمان بگفتند که

،) ايزدی .  دانيم که تاکنون بسی فرسنگ زمين رفته اند و شما گرفتن ايشان نتوانيد همی دويد که از آن نيکوتر بودن نشايست  

از مردمان پرسيد که آن دو اسوبار چه زمانی بگذشتند ؟ ايشان گفتند که نيمروز. اردوان هيچ نپاييد و بشتافت  چون بديگر جای آمد

اردوان شگفت نمود و گفت که انگار) .  ( فره ايزدیايشان بره ای همی رفت)  ( پا به پایايدون چون باد ارده همی شدند و هموار

دستور پرسيد)  ( اماکه اسوبار دوگانه را دانيم به .  آن بره چه سزد بودن ؟ وش از  

که پيش از آنکه آن فره بهش برسد شائيم)  ( بتازيم ببايد که بويسو باريم  ،دستور گفت که آن فره خدايی است که هنوز بهش نرسيده

) .  ( پديد آمدنوش گروه و کاروانی بپديره آمدند. روز ديگر هفتاد فرسنگ برفتند. اردوان با اسوباران سخت شتافت. گرفتن

ن از آنان بپرسيد که آندو اسوبار کدام جا پديره شما شدند ؟اردوا

که با يکی از ايشان اسوباران بره ای بس بزرگ و. ايشان گفتند که ميان شما و ايشان زمين سی فرسنگ است و ما را ايدون نمود

!  اردوان از دستور پرسيد که آن بره که با او به اسب نشسته چه نمايد ؟ دستور گفت که انوشه باشيد. چابک به اسب نشسته بود

،  . چاره پس خويشتن و اسوباران رنجه مداريد و اسپان مرنجانيد و تباه مکنيد اردشير بهش فره کيان رسيده بهيچ چاره گرفتن نتوان

.   اردشير از در ديگر بخواهيد  

 ، دادن بواک به اردشير و کار زار او با اردوان بگرفتن اردشير و ياری، در فرستادن اردوان پسر خويش را با سپاه به پارس

:   بزنی گرفتن دختر اردوان  

آراسته با پسر خويش به) دلير ( پس از آن سپاهی گند. خويش رفت )  جايگاه ( اردوان چون به آن آئينه شنود بازگشته بجای نشست

رفت ايدون چون همی رفت چند مرد از مردمان پارس که ازدريا گ ) ساحل ( اردشير راه به بار.   بگرفتن اردشير فرستاد، پارس
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و خواسته و تن خويش پيش اردشير داشته يگانگی و فرمانبرداری   ) مال و منار (  ايشان هير،بودند ) رنجور ( اردوان مستگر

 که از ،ن که بواک نام بود چون به جايی که رامش اردشير خوانند رسيد مردی بزرگ منش از سپاهيا) ظاهر ساختند ( پيدائينيدند

اردشير از بواک. به نزديک اردشير آمد) دلير ( خود با شش پسر و بس سپاه گند. دست اردوان گريخته بود در آنجا بنه داشت

ه داد که تا زند) اطمينان ( پس بواک به پيش اردشير آمد و سوگند خورد و بيگانی! همی ترسيد که مگرم گيرد و به اردوان سپارد

. باشم خود و فرزندانم فرمانبردار تو باشم  

و خود به بار  ) گذاشته ( خوانند فرمود کردن بواک را با سواران آنجا هشته" رامش اردشير " اردشير خرم شد و آنجا روستايی که

نام ) بوشهر ( وخت اردشير چونش دريا به چشم بديد اندر يزدان سپاسگذاری انگارد و بدانجا روستايی را ب. دريا شد ) ساحل    ( 

از آنجا باز به نزديک بواک و اسوباران آمد و سپاه آراسته بدرگاه) . برپا کردن ( نهاد و ده آتش بهرام بردريا فرمود نشاستن

همگی) مراد طلبيدن ( شد و ايپت ) ثواب کننده ( آذرفرنبغ کرفه گر  ازش خواسته به کارزار با اردوان آمد و آن سپاه اردوان را

کشت و هيرو خواسته و ستور و بنه ازش بستد و خود به استخر نشسته از کرمان و مکران و پارس کسته کسته سپاه بيشمار مر      

. گرد می کرد و بکارزار اردوان می فرستاد)  ( بيشمار  

و ديلمان و پذشخوارگر)  ( دماوندوند از کسته کسته چون از ری و دنبااردوان ،. و کشتار بسيار بود ، کارزار ، هرروزچهار ماه

–. سپاه و آخور خواست)  ( نام کوهی  ) اردوان ( و او ) . وش ( يافتاردشير پيروزی ونديد.  کيان با اردشير بود از آن چون فره

اردشير خورهرا کشت و همگی هيرو خواسته بدست اردشير آمد و دخت اردوان را بزنی گرفت و باز به پارس آمد و شهرستانی که

بزرگی کند و آب چهار جوی ازش برآورد و آتش به ور نشاست)  ( درياچهبرپا کرد و در آن نزديکی ور)  ( فيروز آبادخوانند

پس بسيار آتش. و آبادانی کرد)  ( روستاو بسيار ده ورز)  ( روان کردنو کوه ستبری را کنده و رود راوک ازش رائيدن)  (نشاند

.    بهرام آنجا فرمود نشاستن  

:  و ستوهی اردشير) هفت نواده ( در رزم اردشير با هپتانباد  

، ،)  ( دچار شدن به او پد کفته اندر راه سپاه هپت انباد خداوند کرم  به آنهمه هيرو خواسته و بنه از آن اسوباران اردشير بستانده

 به ارمن و آذرپادگان      ( ) که ( انديشهاردشير به آن منش بود.  آنجا که کرم بنه داشت ) کالل ، ( دست نشاندهکالالن دست کرده
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 ، ) معاهده بسته(  کرد شهر زوری با بسيار سپاه گند از آن کسته شهر زوری مهران کرده،چه يزدان ) سوم ) آذربايجان ( 

 ، هپتانباد و پسرانش را بسپاه خويش شنود اردشير ستمکاری و گنهکاری،از آن چون ) اما ( به . بفرمانبرداری بهش آمده بودند

، ) ،مرتب کردن ( نخست کار پارس بايد ويراستن: انديشيد ، از دشمنان بی بيم شدن  کنون به آن سپس به شهر ديگر پرداختن

وم سند و مکران و نيز به کسته کسته ب) مجهز ( که به کالالن ايدون چير و ستمگين بود که اش پنجهزار سپاه هينی) بتکده ( اوزده

. دريا فرستاده بود  

اردشير سپاه بسياری با. هپتانباد سپاه خويش را همگی باز بدرگاه خواست.  از کسته ها باز به اردشير آمدند،سپاه گند اردشير

،کال ) قلعه ( دز ) . سنگر ( دارندگان کرم همگی هيرو خواسته و بنه بدرپشتی. سپهبدان بکارزار کرم گسيل کرد  خود در الن نهاده

دز کالل آمدند و دز را پرونديدند) تا پای ( اسوباران اردشير را آگاهی نبود به بن. نهان بودند ) شکافها ( کوهها و جايگاه شکسته

 از اسوباران اردشير بسياری را کشت و اسپ وزين و، سپاه کرم بر ايشان زد و شبيخون کرد، چون شب شد) محاصره کردن(

– ، زين ) ايشان را ( و برهنه ) تا بوغ ( بآينه تاوک ) خنده ( و رياری ) شوخی (  به اوسوس افزار و خواسته و بنه از ايشان ستانده

 سپاه به،از شهر شهر و جای جای. شد ) اندوهناک (  بسيار به بيش، اردشير چونش بآن آئينه ديد. باز به پيش اردشير فرستادن

،، چون به دز کالل آمد. ا سپاه بسيار بکارزار کرم فرنفت درگاه خواست و خود ب  اردشير سپاه کرم همگی به دز نشسته بودند

اندر .  هر پسری را با هزار مرد به شهر شهر گمارده بود، هپتانباد را هفت پسر بود) پادشاه ( خداوند کرم. پيرامون دز نشست

اردشير . به گذار دريا آمد) مصريان (  با بسی سپاه از تاجيکان و ميچنيکان،بود ) شهری در جنوب( آنگاه پسری که به ارنگستان

 که به دز بود همگی به بيرون آمدند و با اسوباران اردشير کوخشش و کارزار و،سپاه کرم . ايستاد ) ستيز ( به کوخشش

 سپاه کرم بيرون آمدند و از راه و گذرشان ايدون بگرفتند که هيچکس. جانسپاريها سخت کردند و از هر دو کسته  بسيار کشته شدند

همگی و ستوران)  ( دو طرف . ازدومرستوران آوردن نشايست)  ( آذوقهاز سپاه اردشير بيرون شدن و خوراک خويش و پديخوی

.   به نياز و بيچارگی رسيدند  

– اردشير از کار کرم و چاره نمودن کرم را) پيمان شکنی (  دروجی در مهر :  مهرک نوشزادان با اردشير و آگاه شدن  
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 ووش بر سپاه کرم، ) گرفتار (  هم از پارس چون شنيد که اردشير به درگاه کرم بی پردازش، ) پسر نوشزادان ( مهرک نوشزادان

اردشير چونش. د همگی هيرو خواسته و گنج اردشير را ببر. سپاهی گند آراسته  و به جايگاه اردشير شد) چيره شدن ( نه ونديد

 باری اين انديشيد که از کوخشش کرم ببايد پرداختن و پس،دروجی مهرک و ديگر مردمان پارس به آن آئينه شنود–مهر

و چاره به بوختن   ) مشورت کرد( وش سپاه را همگی باز به درگاه خواسته با سپهبدان سگاليد. بکوخشش و کارزار مهرک شدن

فرود آمد و تا پر) قلعه (  تيری چوبی از دز،اندر زمان . و سپاه نگريد و پس از آن بچاشت خوردن نشستخويش ) نجات يافتن ( 

اين تير اسوباران ورجاوند خداوند کرم انداخته اند و ما" به تير ايدون نوشته بود که. بود نشست ) سفره ( به بره ای که بر خوان

" .      نخواستيم که بزرگ مردی چون شما کشته شود پس ما برين بره زديم

،،اردشير ،.  سپاه از آنجا کنده برفت چون به آن آئينه ديد  جای بر ايشان ايدون تنگ بکرد که سپاه سپاه کرم از پس اردشير شتافته

–.  ) دريا افتاد ( کناراردشير را گذاشتن نشايست و اردشير خود تنها به يار  که بدور بود ،) ايزدی ( فره کيان ايدون گويند که فره

، – اندر پيش اردشير ايستاد و اندک اندک همی رفت  از دست دشمنان و گزندها ) ، ( سخت گذر تا اردشير را از آنجای دوش

،  . به " نام بود بماند " برزآذر " و ديگری " برزاندر شب بخانه دو برادر که يکی.  فراز به دهی که مانه خوانند رسيد بيرون آورده

: "اي ، شان گفت که فرمائيد دادن تا آگاهی سپاه)  ( پناهگاه که از کارزار کرم بستوهی آمده ام و امروز اسپنج من اسوباران اردشيرم

گجسته باد گنامينوی دروند       : " به اردشير گفتند که)  ( دلخستگیايشان با بس کنده ای" . اردشير بيايد که بکدام زمين افتاده اند

که همگی مردم کسته ها از دين اورمزد و امشاسپندان.  ) کرده است ( تواناايدون چير و پاد ياوند)  ( بتکده ) که اين اوزده ( زشت

مردی نيز چون اردشير با سپاهش همگی از دست دشمنان دروندان  ) پادشاه بزرگی ( گمراه شده اند و مه خدای) هفت فرشته ها( 

. "  سر به ستوهی گردانيده اند) بت پرستان ( ن پرستگا –و اوزده ) نابکار (   

. نيک داشتند ) يونجه ( و گياه و اسپست) جود و سر (  اندر سرای بردند و به آخور بستند و به شگ،ايشان اسپ اردشير را گرفته

ين بود و همی انديشيد و ايشان اردشير بسيار اندوهگ. برده بنشانيدند ) مراسم تشريفات ( اردشير را به نشستگاه و جايی به آئين

. خورش بخور و اندوه و تيمار مدار. فرمای گرفتن ) زمزمه و دعا( به اردشير خواهش کردند که واج) دعای برکت ( درون يشته

و افراسياب چه با ستمکاری دهاک) نگذارند ( ايدون نهلند ) بال ( چه اورمزد و امشاسپندان چاره اين چيز بخواهند کرد و اين پتياره

و ) نامرئی ( و فره خويش ايدون نابين) ارج (  ايشان را به ورج، پس نيز يزدان از ايشان خرسند نبود، تور و االکسندر ارومی

. ناپيدا کرد چنانکه کيهان آشناست  

پيش ) دانه انگور ( و شکله ) ليکن (  به، ايشان را می نبود. اردشير به آن سخن منش خوش کرد و واج گرفته خورش خورد

اردشير به بهی و دين دوستی و. کردند ) ستايش پروردگار ( آفرينگان ) به زبان راندن  ( رائينيده ) شکر نعمت ( آوردند و ميزد
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که من خود اردشيرم اکنون اين نگريد که چاره: وش راز خويش به برز و برزآذر گفت. يگانگی و فرمانبرداری ايشان بيگمان شد

،   چگونه شايد خواستن ؟، اين کرم و ياران او) تباه کردن (  به اوسهينيدن اين

ايرانشهر ) خداوندان ( شما بغانيان ) حضرت ( به شت . ما را اگر تن و جان و هيرو خواسته و زن وفرزند: ايشان پاسخ گفتند که

ايدون شايد خواستن که تو خويشتن را به آئينه) بد ذات ( ما ايدون دانيم که چاره اين دروج) ليکن (  به . ببايد سپاردن بسپاريم

– تن خويش به بندگی و پرستش او بسپاری و دو مرد هاوشت       ) خواننده ( بگذار خوانا. آراسته کنی ) بيگانه (  شهری مرددور

،) طلبه (  چون هنگام . امشاسپندان فراز کنیيزدان و ) ستايش ( و از بايش ) پرستش (  با ايشان يزش دين آگاه به آنجا ببری

آن دروج ريزی تا بميرد و آن دروج) حلق ( خورش خوردن آن کرم شود ايدون کنی که روی گداخته با خود داری و به زپر

.       به روی گداخته بشايد کشتن) جسم خبيث ( مينويی به يزش و از بايش يزدان بشايد کشتن و آن دروج تن کردی  

ايشان گفتند که هرکاری. خن پسنديد و خوب داشت و به برز و برزآذر گفت که من اين کار به ياری شما توان کردناردشير آن س

. که شما فرمائيد تن و جان سپاريم  

: با برز و برزآذر و کشتن او کرم هپتانباد را) کنکاش ( اندر کشتن اردشير مهرک نوشزادان را و سگاليدن

آمد و کار با مهرک نوشزادان گرفت و مهرک را کشت و شهر و جايگاه و هيرو)  ( فيروز آباد به اردشير خورهاردشير از آنجا باز

برز و برزآذر را به پيش خواسته و با ايشان سگاليد و. کسی را با کرم به کارزار کردن فرستاد. خواسته همگی به آن خويش کرد

و خويشتن را به بر همه)  ( پولبسيار جوزن سپس با برز و برزآذر به. خراسانی آراسته داشت)  ( لباس و دينار و پوشاک گرفت

می خواهم که بدرگاه)  ( مراد ) خدای ايپتی ( پيروزمندمن  مردی خراسانيم و از اين ورجاوند: دز کالل آمد و گفت که)  ( پایبن

. او از برای پرستش بيايم  
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–  سه ،اردشير . کرم جای دادند) خانه (  اردشير با آن دو مرد را مردمان بپذيرفته و به مان ) ، ( بت پرستان پرستگان ايشان اوزده

آن جوزن و دينار و جامه به پرستگان داده و ايدون کرد که) . ظاهر ساخت ( روز به آن آئينه پرستش و يگانگی کرم کردن پيدائينيد

 ، پس اردشير گفت که ايدون بهتر می نمايد که کرم را سه روز  . کننده شدند نمود و آفرين) همدل ( هرکه اندر آن دز بود افد

اردشير کس فرستاد و سپاه چهارصد مرد هنرمند و جانسپار به. پرستگان و کار فرمايان همداستان شدند. خورش بدست خود دهم

 ، آسمان روز چون از دز کرم دود بينيد: د که به کوه و جاهای شکسته نهان فرمود کردن و فرمو،آنجا ) دور و اطراف ( پرگوار

يزدان ) پرستش (  روی گداخته داشت و برز و برزآذر يزش و ازبايش، خود آن روز. مردانگی و هنرمندی کنيد و به بن دز بيائيد

رستگان و کافرمايان پ ) –بت ( اردشير پيش از آن اوزده.  کرم به آئينه هر روز بانگ کرد، چون هنگام خورش شد. فراز کردند

 چون هر،خويش به پيش کرم شد و آن خون گاوان و گوسپندان) غالمان (  خود با ريدکان، را بچاشت مست و بيخود کرده بود

،) پوزه باز کرد(  به پيش کرم برد و همچون که کرم زپر باز گافت، روز ميداد  اردشير روی گداخته به زپر کرم که خون خورد

 بانگ ايدون ازش بيامد که مردمان اندر دز همه آنجا آمدند و آشوب در، بدو شکافته، کرم را چون روی به تن رسيد. اندر ريخت

آتش کنيد تا دود به آن اسوباران: اردشير دست به سپر و شمشير زد و گران زنش و کشتار به آن دز کرد و فرمود که. دز افتاد

اسوبارانی که به کوه بودند چون دود از دز ديدند بتاخت به بن دز بياری اردشير آمدند و به . ريدکان همانگونه کردند. پديدار شود

مردم دز . شاهنشاه اردشير پاپکان که شمشير بر ضد ايرانيان بکار گرفته!  پيروز باد،پيروز : گذار دز افتاده بانگ کردند که

ار از دز افتادند و آن ديگر زنهار خواستند و به بندگی و فرمانبرداری ) کارزپيکار ( هرچه کشته شدند و يا به شتاب و کوخشش

.    وش آتش بهرام به آنجا نشاست. اردشير آن دز را کندن و ويران کردن فرمود و آنجا روستايی که کالالن خوانند بنا کرد. آمدند

ه و به دوبار گسيل کرد و برز و برزآذر را بهره ای از آن دز بهزار اشتربار کرد،و هيرو خواسته و زر و سيم) . برپا کرد ( 

.  سپس آنجا را به سرداری و کدخدايی به ايشان داد. به آئين جانسپار کرداران داد) بزرگ ( پاداش مه  

:  اندر چگونگی اردشير با دخت اردوان و زهر دادن او به اردشير  
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، ) بلوچان (  وش سپاه و گنج به کسته کرمان فرستاد و به کارزار بارجان،آمد اردشير باز به دوبار پس از آنکه آن کرم کشته شد

،  نامه،ايشان به خواهر خويش  که زن اردشير بود.  دو پسر اردوان را با خويشتن داشت و دو برگريز به کابلشاه رفته بودند آمد

– که اين گنهکار يزدان، مرگ خويشان و هم تخمگان راست هست آنکه برای شما زنان گويند که تو: نوشته و پيام فرستادند که

–، دشمن ناسزايانه به مرگ کشت و بی آزرمی به آوارگی به شهر کسان  )  عالقه –بستگی (  وت مهر و دو شارم فراموش کردی

فرستاده که) پاداش ( ه به بند زندان به پادفرا) پيمان شکن ( گرفتارند و آن دو برادران بدبخت تو که اين مهر دروج) ديگران ( 

با آن مهر دروج راست کرد و ترا) انديشه (  وت منش،بهشتی ) عالمت ( تو همگی را از دخشه. مرگ بعه ايپت همی خواهند

) بيکران ( بی سامان ) استوار (  گستاخ، کشته باد آنکس که پس از امروز بهيچ زن به کيهان! هيچ تيمار و اندوه ايشان و ما نيست

. اشد ب  

و کين پدر و آن خويشاوندان و هم تخمگان فراموش مکن و اين مهر ماهست چاره ما بخواه) ذره ای ( کنون اينکه اگرت نيز همبون

خويش بنزيدک شما فرستاده ايم از اين مرد بستانيد مهر دروج بدهيد تا اندر) امين ( که ما با مرد بيگمان) نام زهر ( زهر و هين

 ما نيز باز به شهر و بوم و جای خويش بيائيم و تورا روان بهشتی شود و نام،تو آن هر دو برادر بسته بگشايی زمان بميرد و

.  نامی تر و گرامی تر ميگردند، ) خوب تو ( کردارجاويدانه به خويش کرده باشی و ديگر زنان اندر کيهان از کنش  

، با،چونش آن نامه به آن آئينه ديد، دخت اردوان همگونه ببايد کردن و آن چهار:  انديشيد که زهری کايشان بهش فرستاده بودند

 ) گرفته بوددعای قبل از غذا(  . او واجروزی اردشير از نخچير گرسنه و تشنه اندر خانه آمد. برادر بدبخت را از بند رسته کردن

از ديگر ) پيش از غذا( ست اردشير داد به اينکه کزک ) بدآميخته ( و شکر گميخته) نوعی شربت ( و کنيزک آن زهر با پست

 ) . ايدون گويندميل کرد ( اردشير ستانيده خوردن کام است. نيک است ) خستگی ( چه بگرمی و رنجکی. خورش فرمای خوردن

ز دست اردشير بهکه ورجاوند آذرفرنبغ پيروزگر ايدون چون خروسی سرخ اندر پريد و پر به پست زد و آن جام با پست همگی ا

 بماندند  و گربه و سگ که اندر خانه بودند ،)  ( شگفت زدههر دو چون به آن آئينه ديدند سترده)  ( زناردشير و زيانه. زمين افتاد

اندر زمان موبدان موبد را به پيش. آن زهر بود و بکشتن من آراسته بود: اردشير دانست که. آن خورش را بخوردند و بمردند

کند به چه داری ؟ او را چه بايد کرد ؟)  ( سوقصد ) کوخشد ( شاهنشاهکسيکه به جان خدايگان!  : هيربدواسته پرسيد کهخ

.  . بايد کشتن ) استمحکوم به مرگ( موبدان موبد گفت که انوشه باشيد و به کام رسيد او به جان خدايگان کوخشد مرگرزان

. را به اسپ آخور برو فرمای کشتن)  ( پدر کشته ) زده زاده ( نابکارجادوی دروند)  ( قحبهاردشير فرمود که اين جه  

چه اگر من. اردشير را آگاه کنيد. زيانه گفت که امروز هفت ماه هست که آبستنم. موبدان دست زيانه را گرفته و بيرون آمد

 چونش آن سخن شنفت برگشت باز به پيش اردشير شد، مرگرزانم اين فرزند که اندر شکم دارم بمرگرزان بايد داشتن ؟ موبدان موبد

چه اگر او مرگرزان است آن فرزند اندر شکم دارد.  باری تا آنکه بزايد کشتن نبايد،اين زن آبستن است!  : انوشه باشدو گفت که
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،. به مرزگران داشتن و کشتن نبايد موبدان موبد دانست که. او را بکش گفت که هيچ زمان مپای و اردشير چون خشم بسيار داشت

پس او آن زن را نکشت وش به خانه خود برد و او را نهان کرد و. اردشير بسيار به خشم است و از آن پس به پشيمانی خواهد رسد

) ايستنیب ( چون زمان زادن فراز آمد او پسری بايشتنی. اين زن را گرامی دار و بکس هيچ چيز مگوی: موبد به زن خود گفت که

.      ) هفت رسيدسن ( زاد وش را شاهپور نام نهاد وش همی پرورد تا به داد  

: اندر زادن شاهپور از دخت اردوان و آگاه شدن اردشير پس از هفت سال و شناختن او را    

، ، ) ، ( براند وش اسپ به گوری ماده هشت اردشير روزی به نخچير شد ش گور ماده را رستار کرد و آن گور نر بتيغ اردشير آمد

گور ماده چونش ديد که اسوبار اسپ را به. اردشير آن گور را هشته اسپ به بچه افگند. و خويشتن را به مرگ سپارد) نجات داد ( 

 چونش به آن آئينه ديد بجا ماند وش دلسوز شد و اسپ،اردشير . بچه افکنده وش آمد بچه رستار کرد و خويشتن را به مرگ سپارد

را باز گردانيد و انديشيد که : وای به مردم باد ! که نيز با نادانی و ناگويايی ( بی زبانی ) اين چهار پايان گنگ ، پس مهر ( دنباله

عشق و عالقه ) بيکديگر ايدون سپوری ( کامل )  که جان خويش را برای زن و فرزند بسپارد . وش همگی آن فرزند ، کش (آنزن) 

، .  بياد آمد و به پشت اسپ ايدون چون ايستاد به بانگ بلند بگريست اندر شکم داشت  

اين چه :  شگفت بماندند و همه به پيش موبدان موبد  شدند که،سپهبدان و بزرگان و آزادگان و سپوهرگان چونشان آن آئينه ديدند

بهش رسيد که به آن آئينه می گريد ؟) اندوه ( و بيش ) آزاردگی ( ايدون زری ) ناگهان ( سزد بودن که اردشير به تگ

) نخست وزير ( و دبيران مهست)  ( سردار اسوباران اسپان سردار– ) و پشتفرمانده کل ارتش(  – اسپهبدموبدان موبد و ايران

 و گفتند که انوشه)کرنش کردند ( و سپوهرگان به پيش اردشير شدند و به روی افتادند و نماز بردند) سردار پهلوانان ( و يالن يلبد

ند اگر کاری آن رسيده باشد که به مردم چاره کر. و بيش ورزی بدل کردن مفرمائيد به اين آئينه خويشتن اندوهگين کردن! باشيد

تا تن و جان و هير و خواسته و زن و فرزند خويش پيش داريم و اگر گزند آن هست که چاره. شايد ما را نيز آگاه فرمای کردن

. مفرمائيد کردن) اندوهگين ( و بيشمند ) پريشان (  خويشتن و ما مردان کشور را زريمند،ايد کردن نش  
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 امروز اندر دشت نيز از چهارپای گنگ ناگويا و نادان که،من ) اما ( به . مرا کنون بدی نرسيده است: اردشير به پاسخ گفت که

و ) انديشناک (  که اندر شکم مادر بود باز بياد آمد و بکشتن ايشان انديشيدار، خودم به اين آئينه بديدم مرا آن زن و فرزند بيگناه

. هستم که به روان هم گناه گران شايد بودن) پشيمان ( چيدار  

بفرمائيد تا پادفراه! انوشه باشيد شاهنشاه:  چونش ديد که اردشير از آن کار به پشيمانی آمد بروی افتاد وش گفت که،موبدان موبد

.  ) به من کنندسرپيچی کنندگان( گناهکاران و مرگرزاران و فرمان خدای سپوزکاران  

چه را ايدون ميگويی ؟ از تو چه گناه جسته است ؟: اردشير گفت که

،: موبدان موبد گفت که  ما نکشتيم و پسری زاده از هر نوزادگان و فرزندان خدايگان آن زن و آن فرزند که شما فرموديد بکش

. نيکوتر و بايشتنی تر است  

چه همی گويی ؟ : اردشير گفت که

. انوشه باشيد همگونه هست چنانکه گفتم: موبدان موبد گفت که  

. و دينار و مرواريد شاهوار و گوهر کنند)  ( ياقوتدهان موبدان موبد را کنون پر از ياکوت: اردشير فرمود که  

. ا به آنجا آوردکسی آمد که شاهپور ر،اندر هم زمان  

اردشير چونش شاهپور فرزند خويش را بديد بروی افتاد و اندر اورمزد خدای و امشاسپندان و فره کيان و آذرانشاه پيروزگر بسيار

سوشيانش و) آخرين دوره هزار ساله( که پيش از هزاره)  ( شاهسپاس انگارد و گفت که آن به من رسيد که به هيچ خدای و دهبد

وش همانجا شهرستانی که. بودند نرسيده است که فرزندم ايدون نيکو از مردگان باز رسيد)  ( تن آخرين – پسين رستاخيز و تن

خوانند فرمود کردن و ده آتش بهرام آنجا نشاست و بسيار هيرو خواسته بدرگاه)  جندی شاهپور– ( والشگردوالش شاهپور

) .       ( رايج کردن ) فرمود رائينيدنواب ( ثآذرانشاه فرستاد و بسيار کار و کرفه  

: هندی به دانستن فرجام کار پادشاهی خود و پاسخ او) منجم ( اندر پيام فرستادن اردشير به کيد  

، – پس از آن ايرانشهر کرد و همواره چونش کسته)  ( فرمانروايان خدايان اردشير بکسته کسته شد و بسيار کارزار و کشتار با سر

)  ( انتظار ) بسيار چششنی ( خيرو نافرمانی می ايستاد بر آن هير)  ( خودسری خوب ميکرد ديگر کسته نيز باز سریای
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نباشد که ايرانشهر به يک خدايی بشايد و بنارستن   ) بهره ( برهينيده ) پروردگار ( مگرم از برگر: بود که ) انديشناک ( انديشيدار

ببايد پرسيدن که اگر ايدون خدايی) منجمين هند( از دانايان و فرزانگان و کيدان کنوشگان:  کهوش انديشيد ) .مرمت کردن ( 

بايد بودن و اين کارزار و)  شاد و خرم ( خورسند و بالستان. از دست ما برهينيده نباشد) راندن ( ايرانشهر رائينيده کردن

وش مردی از استواران          ) آسوده کردن (  اين رنج هنگام آسان کردن  و خويشتن را از)  رها کردن ( خونريزی ببايد هشتن

. خويش به پرسش کردن آراستن ايرانشهر به يک خدايی به پيش کيدوهندويان فرستاد) معتمدان (   

،،مرد اردشير  وش ،ه سخن گويدپيش از آنکه مير، ) را ديد ( نجيب زاده کيد همچون آن ميره چون به پيش کيد هندويان رسيد

آيا شاهنشاهی ايرانشهر به يک خدايی به من می رسد ؟  کنون باز گرد: تو را خدای پارسيان به اين کار فرستاد که: بميره گفت که

اين شهرياری به دو تخمه يک از تو و يک ديگر از دوده مهرک نوشزادان رسد و: و برو و اين پاسخ از سخن من بهش گوی که

،،ميره . نشايد ) مرمت ( اردن جز اين وين .  اردشير را آگاهانيد باز به پيش اردشير آمد و از رائينش کيد هندويان که چگونه بود

– کسی به ايرانشهر کامکار شود) روح بدکاران (  روان اردشير چونش آن سخن شنود گفت که آنروز مباد که از تخمه مهرک ورد

– ،) بد نژاد ( و نا تخم ) و خانواده جنگج(  تخم چه مهرک يالن .  فرزندان کش هست همه دشمنان من و فرزندان منند دشمن من بود

. اگر بنيرومندی رسند و کين پدر خواهند به فرزندان من گزند کار باشند  

گان به داي،دخت مهرک سه ساله بود. اردشير از خشم و کين به جای مهرک شد و همگی فرزندان مهرک را فرمود زدن و کشتن

زنان رسيد و به) سن ( چون سالی چند شد کنيزک به داد. نهان به بيرون آورده وش به برزگر کرد و کنيزک را به نيکوئيها پرورد

. برازندگی تن و ديدن و چابکی و نيز به زور و نيرو ايدون بود که از همگی زنان بهتر و فرازتر بود  

:  در نخچير رفتن شاهپور و ديدن دخت مهرک نوشزادان و به زنی پذيرفتن او را  
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را روزی شاهپور اردشيران به آن شهر شد و به نخچير رفت و پس از نخچير خود با) سرنوشت ( و زمان برهينش) تقدير ( دهش

بيرون ( ختندیدايگان کنيزک بسر چاه بودند و آب همی هي. با دايگان بد آنجا بودند) دوشيزه ( نه اسوبار به آن ده آمد که کنيزک

و پدرود   ) خوش  و خرم( درست و به: کنيزک چونش شاهپور و اسوباران را ديد برخاست و نماز برد و گفت که) . می کشيدند

،. آمديد ) با درود (  و خود ) باال کشم ( تا من آب هنجم.  جای خوش و سايه درختان خنک و هنگام گرم است، چه بفرمائيد نشستن

ريمن ) لکاته (  چه ،دور شو : شاهپور از ماندگی و گرسنگی و تشنگی خشمگين بود وش بکنيزک گفت که. آب بخوريد و ستوران

. آب تو به کار ما نيايد) پليد (   

  به چاه افکنيد و آب هنجيد تا ما واج گيريم) هيزه ( هيچه : شاهپور به اسوباران گفت که. کنيزک به تيمار شد و بکسته ای بنشست

. و ستوران را آب دهيد) دعا کنيم (   

کنيزک از جای دور نگاه. اسوباران همگونه کردند و هيچه را به چاه افکندند و بزرگ هيچه را که پر آب بود باال کشيدن نشايست

چاه شد و نشايست و خشم گرفت و به سر) بيرون کشيدن ( شاهپور چونش ديد که اسوباران را هيچه از چاه هيختن. همی کرد

از ) ريسمان ( وش ارويس ! و بد هنر تريد) ناتوان ( تان شرم و ننگ باد که از زنی ناپادياوندتر: دشنام به اسوباران داد و گفت که

. دست اسوباران گرفت و زور به ارويس کرد وش هيچه از چاه باال هيخت  

 خويش،کنيزک به زور و هنر و نيروی و شايستگی که بود.  به زور و هنر و نيروی شاهپور افد نمود،کنيزک چونش اين ديد

شاهپور اردشيران بهترين!  دوان به پيش شاهپپور آمد و به روی افتاده آفرين کرد و گفت که انوشه باشيد، هيچه از چاه باال آهيخته

. مردان  

تو چه دانی که من شاهپورم ؟: شاهپور بخنديد وش به کنيزک گفت که

 من از بسيار کسان شنوده ام که اندر ايرانشهر اسوباری نيست که زور و نيرو و برازندگی تن و ديدن و چابکيش:  کهکنيزک گفت

. ايدون چون تو شاهپور اردشيران باشد  

تو از فرزندان که هستی ؟! راست گوی: شاهپور به کنيزک گفت که

.  من دخت اين برزگرم که به اين ده می ماند: کنيزک گفت که  

. دختر برزگران را اين هنر و نيرو و ديدن و نکويی که تو را هست نباشد)  ( چه را که ! چهشاهپور گفت که راست نمی گويی

! اکنون جز به اينکه راست گويی همداستان نشويم. اکنون  

! گر به تن و جان زنهار بدهی راست بگويم: کنيزک گفت که  

. زنهار و مترس: شاهپور گفت که  
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از هفت فرزند مهرک جز من ديگر کس نمانده.  از بيم اردشير به اينجا آورده شده ام، من دخت مهرک نوشزادانم: کنيزک گفت که

. است  

. شاهپور برزگر را فراخواند و کنيزک را به زنی پذيرفت  

         

: اندر زادن اورمزد شاهپوران از دخت مهرک و آگاه شدن اردشير از آن    

شاهپور اورمزد را از پدر به نهان داشت تا اينکه به داد. شاهپور کنيزک را آزرمی و گرامی داشت و اورمزد شاهپوران ازش زاد

شد و چوگان ) ميدان اسب دوانی(  اورمزد به اسپريس، و سپوهرگان اردشير) خردساالن ( روزی با ابرنا زادگان. هفت رسيد

و بسياری از آزادگان و بزرگان آنجا نشسته و با)  فرمانده ارتش ايران(  سردار – و ارتيشتاران اردشير با موبدان موبد. کرد

يکی از ايشان چوگان بگوی زد) . قضا را ( بايد شدن را  . اورمزد از آن ابرنايان به اسوباری چير و نبرده بود. ايشان همی نگريد

ماندند و از) خاموش ( و ابر نايان توشت) به سوی خود نياورد( چيز نه پيدائينيد اردشير هيچ. و گوی او به کنار اردشير افتاد

.  ) فراز شوديارائی نبود ( شکوه اردشير را کسی نيارست  

. اورمزد گستاخانه رفت و گوی برگرفته گستاخانه زد و بانگ کرد  

که هست ؟)  ( پسرک : اين ريدکاردشير از ايشان پرسيد که

. ما اين ريدک را ندانيم!  : انوشه باشيدند کهايشان گفت  

تو پسر که هستی ؟:  ريدک را به پيش خواسته گفت که،اردشير کس فراز کرد

. من پسر شاهپورم: اورمزد گفت که  

 وش همان زمان کس فرستاد و شاهپور را خواند و گفت اين پسر کيست ؟

.  اردشير بخنديد وش شاهپور را زنهار داد. شاهپور زنهار خواست  

. اين پسر من هست و من در اين چند سال از شما  نهان داشتم!  : انوشه باشيدشاهپور گفت که  
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،) خودسر ( ای ناخويشکار : اردشير گفت که   فرزندی ايدون نيکو از من به نهان داشتی ؟ چرا که تو هفت سال باز

وش گفت که مانند اين آن است که.  داد و سپاسگذاری اندر يزدان انگاردهوش اورمزد را گرامی کرد و بسيار دهش و پوشاک بهش

. کيد هندو گفته بود  

 چون اورمزد به خداوندی رسيد همگی ايرانشهر را باز به يک خدايی توانست آوردن و سر خدايان کسته کسته را،پس از آن

و باج خواست و ايرانشهر را او پيرايشنی تر و چابکتر و نامی )  ( خراجاورمزد به فرمانبرداری آورد و از اروم و هندوستان سای

ترک و ديگر سر)  ( خاقانهندويان شاه و خاکان)  ( پادشاه هندوستاناروميان شهريار و تاب کافور)  ( قيصرتر کرد و کيسر

. خدايان کسته کسته به خشنودی و شيرينی به دربار آمدند  

 اندر سخنان جاودانه شاهنشاه  ايرانشهر

من اندر : پس اردشير بر گاه اردوان نشست و داد آراسته و مهتران و کهان سپاه و موبد موبدان را او به پيشگاه خواست و فرمود که

بيارايم و کيهانيان را هم آئينه فرزندان) بخصوص ( اين بزرگ پادشاهی که يزدان به من داد نيکی کنم و داد ورزم و دين بهی اويژه

را داده و سرداری هفت کشور به من بسپارد چون سزد ارزانی) آفريدگان ( رم و سپاس دادار برتر افزاينده دهنده که همه دامبپرو

،  نيکی و بيگمان به من انديشيد و من برای شما نيکی بخواهم و اندر داد کوشم که سای و باج از ده يک کرد و شما چون خوشنوديد

،. گيرم و از آن هيرو خواسته سپاه آرايم تا پناهی کيهانيان کننداز شما ب)  ( مقدار ماليات   شش جوزن از همه گونه از صد جوزن

ام داد ) شاهنشاهی ( و خريد و فروش چون بازرگانی نکنم و اندر يزدان سپاسدار باشم که اين خدايیروغنها و با اين آئينه داد کنيم

. و پيروزگر و کامروا باشم) پاکی (  کنشی  بيش پرهيزم تا به رامش شاد و اشو منشی و دش گوشنی و دش و کرفه کنم و ازدش-  

. کش اين اندرز گفته است)  ( بابکانانوشه روان باد شاهنشاه اردشير پاپکان  
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فرجاميد به درود و شادی و رامش نياکان گرامی ايران زمين  

ی انسانها توسط کورش بزرگ   2565 شاهنشاهی جهانی آزادفرجام يافت به سال  

انوشه روان باد اردشير شاهنشاه پاپکان و شاهپور شاهنشاه اردشيران و اومرمزد شاهنشاه شاهپوران . ايدون باد و ايدون تر باد . 

. را نوشته بود)  ( سرگذشتانوشه روان باد رستم مهربان که اين پچين  

به شادی و رامش روح فرزند نيک سرشت ايران زمين شادروان صادق هدايت فرجام گرفت ! 

! ايدون باد  

. به سال هزار و پنجاه و چهار از شاه يزدگرد  

!  ! ايدون بادخوب فرجام يافت  

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


