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امددمح کتحمبامج

نحرف ضدم ر

هــ گذشــ گ  ــ ب  مــر یــن کــ ســ یــن ــ هــ  ــ

ــخو ــص  ــ مطــن  کــ بــ ــ هــد ــ  ــد ــم 

بــزــ  فــد ــح ّــدعــمد یــ ــ کــ  ــ گمشــشــد،

هــط  ــ ــد. ــ  ــیــهو  ــد ــهف  ذیــیجد 

ــهــگبزــ  ــد ــخ گ هــن  کــ ســ یــن ــ  ــربف

ــ ــ ــهســ ،ــد خشــ ــد ــچــمــدم کتــ حــم

 بــد ســسســ ــ  خــ کــ بــ   ــ  گتــبز  ّمــ شــدد. هــج

 ین   خحوک ینب  ج  شــأ .ــ گر  ســ یندگ

.س نب ًحر .ذح سس گر

ــ خ  مــد ــش 35ســ ــ مــدم حــد کتــ حــم

ــ .بــ مــد گبــز  ــمــدمــة حــمــد مــد. ــ ــ ــح

یــنفــق ــ مــد عــۀ حــو ســف عــــب  ــهــــــک 

عــۀ حــو گبــز ــم  .ــ ــکر ــفــحســســنخ  کــ فــســ

،چشــمدی ظــک شــ ــ ــم مــد ســده  .بــ هســ مــد

 دســ دجســــة ،فاطــو ــدع کتــ ،ســخ عــدمشــ

ــم  شــ ــع ــد جــم ،ــســحدعســــ ــةــح

.کــ شــشــــ

. ا ااس .



م   حـــوه  مد ـــ مددمح کتـــ

حوهجمه فگ ســـفبکت ـــ  .

.کمکشهخم حمفع   ف ه عۀ

ـــبـــ د مـــ ـــ ســـ  ـــد م ـــ  354 ـــ 353ســـ 

.شـــشـــ ســـامـــم عربـــ ســـف

ـــهخــــــصطـــن  کـــ شـــد ـــوم 3ســـ  ،هـــدک خـــبـــ ـــ

هبکتـــف کتهـــ  هـــ ـــ  فـــ ـــمر ـــ  کـــد.

شـــخ .خـــپـــمـــرب ـــ د ـــ ســـامـــم عربـــ ســـف

.بـــ شـــس  کـــ ـــ ـــ

 ــن سـ ــ کـ ــ پـ  ــ ـ ــ بـ ــ ـ    ــ ــّخوبـــجـ ــسـ غـ 

ـــحشـــ  مـــج کـــد ـــربـــف گ شـــ  گذشـــ ـــ ســـ

ـــ .شـــم ـــیـــهفر  فـــ ـــ ـــ ـــب ـــک یـــ  ک یـــن .شـــم ـــم

یـــن شـــد. ـــمســـ مـــج ،ـــمـــدم کتـــ وــــــّه

ـــم ســـ DeGruyter ـــ گوــــــک ـــ  ـــ  کـــ کتـــ

ـــة، ـــف ـــم :ســــــنچ ـــج ـــ ک ســـ ـــ ـــ ع شـــد.

ـــ  ،ـــک ضـــع کتـــشـــک ـــ ـــم عـــیـــنم .ســـام ـــف ـــ  

کتـــ یـــن .ســـ دســـ مســـ ـــ ) گـــ( ـــگ ـــ  ـــدم شـــن،

 شـــد ـــم ـــمخـــهف ـــ   ـــم ـــم ـــوم ــــــنسض 

 ـــک  ـــد گـــن، ه گترـــد هدـــن، ســـ   ـــشـــوـــع

ـــد. ـــدع ـــ ب ـــدم

کاســـ ـــب ـــ  ـــ .ســـ ـــم 7 ـــ4  مـــج یـــن

ــــــم ـــ ـــمســـ ـــم کـــ ـــخ  ـــ ـــف  ســـف

.ســـ ــ شـ ـــح ـــ ـــ مـــن ـــ کتـــ ــ ـ ـــد ـــم . ــ بـ
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ـــجســـفـــب   ـــ ـــ  ـــ مرب شـــ ـــ ـــمـــدخ ـــ

.ســـ ـــ ک ســـبر

ــــــمکـــم دـــ .ســـعربـــ ـــ ـــف ـــب ـــ ـــ

ـــخپ وســـ ـــ ـــم ـــ ســـبر کرـــن .عربـــســـ ـــ ســـف کـــح

.ســـ کـــ ـــ وبشـــ ــــــمســـ ســـ 

ـــرینمـــب ـــخســـام ـــف  ـــف ،کا ـــ کـــ ســــــ

 کـــ ــــــ حـــد .ـــ عـــد ــــــمــــــغ ـــمک .ســـ

ســـامـــخا ـــف خــــــ ـــ ـــدم یـــپر .ســـ شـــ ـــ ســـء

ـــمـــ ،ـــخپشـــهــــــ ـــ ـــن یوـــد .ســـ ـــخپ

ـــع ضـــم ـــ کا ـــد ـــخ ـــم ســـ کـــ جــــــدح ـــحب ـــ

یـــن ـــ  ـــ  شـــ ـــف ـــ ـــ ســـ .ـــخ صـــمشـــ ـــد

.ســـ  ـــم ـــم 

ـــبـــچ ،ســـســـامـــ ـــ   ـــع کـــ ـــچـــ 

ـــ   بـــنســـ ـــف ـــ کوپســـن ـــم .ســـ ـــخپـــعمـــح ـــ

ـــ ـــضءدیـــن ـــ هشـــرفـــ   ـــج ـــ ـــ ـــن  کـــ جـــ ســـا

.ســـ کـــ جـــ
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