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رقیه سلطانی لشکناری
دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه
(تاریخ دریافت 1931/1/82 :تاریخ پذیرش) 1931/4/9 :

چکیده
در نیمه نخست هزاره اول ق.م دولتت اننتن در اتمنلغتب
اننا ت ننتتنناب رنذیبیتتیربی اینا ت و یبهنا ت ارتتو رمتتبش ا

ارتباش اتمی ات گیتبد .اتهاهب سنات نش-

مهاتتتهتتنی اوتتنور بتتهد ستتهده اا تت .ستتب

اانس رحقیقنت سنشاننا  ،انننهتن ا سقنرتنی ااتهام هتهری ستنش هست نب .دادههتنی سنات نش اننات اعتبودی،
نننناب ورژگیهنی نها نری رتن داتت کت بوتهم اتهرد اات نده اتنکننش ارتو رمتبش ات سناتب .اهم تبرو اذتب،
ک یبه ای سه بط آراات ااتت کته ا کتنوه راته اننتنر اتنکرن سهکتنش در اتنل 4631ه سباتت آاتب .اقنلته
نضب سه رحلیی سنا نش اننب

ک یبته اتیکهر ستب ااتنس وا گتنش اهرتهد در ات و اتن نهات ه و روبیتآ آش ستن

هادث اینا دوره اننن ا یبدا د.
واژگان کلیدی :امنلغب

ارباش ،اننن ،راه االرن سهکنش ،ک یبه آراا  ،رحلیی سنا نش اننب
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کنف آرب نها ههنر سه بط آاهری نه ا راه

مقدمه
امنلغب

ارباش در نیمه نخست هزاره

انننر

رسط ابدات ،ک یبه اوراررهر

رنلش در

سه ننم اننن اات.

ارربنم ا منل سن ارنلت انننر آنبرن ،سهرژه ک یبه

سب اانس رنی ههنی سنا نشاننا  ،هس ه ابکزی

سهکنش ا اهارد اه

بوهم

نکمنش اینا

اننن سه

اول ق .م انهب ظههر مها
ارو دولت نها

دررنچه اورایه سهرژه

رنهس

ا سناب که

اهبا نشهنی اقز و سهکنش یعل

احهطههنی اعبوف و سبرس ه انننر
احهطههن در آش ابار دارنب.
سه لحنظ

نها نری هس نب که

ا منل در امنربنت بهد اا نده ا کبدنب.

همنهش

رهره ،انکرن  ،رسط ،نباش الیمنش و دراب
انن

آراا

انکرن

گروه زبانی ساکنان مانا
سنش انننر

سب اانس ننم امنشهن و

انننهن در ینصله

ااخنص که در ا هش آاهری سباش اانره ابه

انلهنی  316رن  396ق .م سه ابت  032انل در

اات در ابۀ سننهنی غیب هنب و اروینر و غیب

رنررخ اوبح سهده و ه ت ن ب سب طبآ اننسع

انا ا سناب.

اهرهد ا انل  309ق .م انای اوآلم  ،اربانزو،
آ ا ،اوللهاهنه ،سلخنسه ،آبسبی ،اوآل

سب اننن

سب اانس اونلعنت ،ااهام ههری در اوابب
هزارۀ  1ق .م ا

انوقه ا قن (Winter

یباننبوار ا کننب .اوج ابرت اینا و رهاعه

) ,1989:100سه امت امنلغب

المبو اننن را انرب س هاش اوابب ابش  3و اواری

ابق آننرهل  ،امنل اهرره و عباق اهنربت ا

ابش  7ق .م دانست .در انش اوآل دولت اننن سه

و ابکز ارباش،

کننب .نخس یو اطالعنت رارع سه اانا

امننهن،

عنهاش رنسع و رنور آاهر سب ضب سنسی عمی

سنش و احبودۀ اا قبار ااهام ههری سنش ا اننسع

ارو ابرت

السله اهم اور سبات آابه اات .انرگو اکبی

ا

کنب و در نهنرت سن یبوینا

انوقهای که نحهه آش دایقنً انخص نیست

و انهنش نخس یو آاهری و سنسل نیز ابارک ا

اب ایو اننن ضمیمه بنک اند گن ه و سه ارو

دولت اهبهنی کهچک ههری در اانند بهد سون

ربریب ا صحنه رنررخ یف ا اهد.

گیاا هانب). (Wilhelm,1994:5-10

رن چنب دهه ابی ا هش آاهری سنعث
اننبت یبهن

و رمبش انننر

سهدهانب اان در

سب طبآ اننسع ،ههریهن ا اوابب هزارۀ اهم ق.
م ابندرت سه رنمیی مهات ا کننب .رم

ا

نل نضب کنوه و سبرا هنی سنا نشاننب

ابررمنبربرو آنهن دولت ای نن سهده که در اوااط

اطالعنت ارودوره را رن بودی ایزارش داده و

ابش  43ق .م در اننطآ سیو کهههنی اگبس و

اهم ب ا همه کن ینت ابسهم سه بط نها نری و

رود یبات امی ا گیبد .ظنهبا در نیمه نخست

رن دا م بوهط که انکننش انننر سن آنهن آانن

هزارۀ اوّل ق .م دولتهنی اورارره و اننن ،آببرو

سهدهانب ابب رهره سین ب سه ارو دوره ابه اات.

هس نب که سه ینت

مهاتهنی ههری سنن
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بهد ادااه دادهانب( .ورن ب،4637،ص92–90

سسینر دور ا سناب .رحقیقنت سنا نشاننا نننش

سنش

ا دهب که ههررهن در امیده سه مهات اننن

؛ )Kuhrt,1995:551ارربنم ایکهر سیو

نقش اانا داا ه و عننصب سنن ههری در سیو

ههری و سنش ابدم انننر ه ورهد دارد.
«درنکهنهف سب اانس روزره و رحلیی سنش
اننب

اانند آاهری نظب ا دهب که در ابوش

 7–9ق .م در انوقه آذرسنرونش و کبدا نش هیچ
ننم اربان دربه نم اهد .سه نظب او ارو اننطآ ا
نظب سنن سین ب ههری ،لهلهس و گهر سهده انب.
ااهام ههری در اسم هنی وایع ا امنل غب
ارباش انکو سهده و سنش آنهن سن اوراررهر ارربنم
داا ه اات .همیو طهر آنهن در رمهرو دولت اننن
در هضه دررنچه اورایه در اواری هزارۀ اول ق.
م نقش سسزار داا هانب (طالر ،4671،ص.)12
سن ورهد انمی سهدش رعییو دایآ سنش ابدم
اننن ،سعض ا داننمنباش همنهش "ررننرد یبای"
سن رهره سه روبیآ ننم رنهن ،ورهد اباست سیو سنش
عیالا

و انننر

را اوبح ا

کننب.

(سهزادی،4636،ص )046سه همیو دلیی نظبرنر

انکنیو اننن سین برو درصب را دارنب
)(Zadok,2002:112-113, Postgate,1987:340

دولت اننن ا اایبننیوهنی ا عبدی رنمیی ا
اب .ظنهباً اایبننینهنی انننر

سه لحنظ نژاد و

سنش سه ه ابیه سهده انب ( ه نس ،4673،ص)077
اننسع رنررخ

آاهری نننش ا دهنب که نمنرنبۀ

اایبننیو رمیبره ( بود ایننه یعل ) سهایله رک
ا بر انننر سن عنهاش گ _ک _ای سن آاهررنش
ارربنم سبابار کبده اات( .اال اده،4636،ص)443
ارو ااب ا رک رهت نننشدهنبۀ سبب

ر نوت

هنی سنن سیو ارو اایبننیوهن و ا طبف دراب
نننناب رمل انننهن سه سنش ورژه بهد ا سناب.
"سهاب" سب ههری سهدش اانا سون اننبه ا دوره
انننر رنکیب کبده و سنش انکنیو اننن را نیز ههری
ا دانب (ورن ب،4637،ص.)31

رارع سه ارربنم سننهنی عیالا  ،اهابی و انننر
سن ااهام ا قن ی اوبح اات .سبب ا کلمنر که
اابو ه رهاط اهنل آذرسنرونش سه کنر گبی ه ا
اهد ظنهباً دارای ررنه هنی ان بک سن سننهنی
عیالا و انننر ا سناب .ا رمله کنرسبد وا ه
هنی "آرن" سه اعننی یبر ،وا ه بنش ،وا ه اوه سه
اعن اه و انرن رن کنرن سه اعن ان

صخبهای

(اوامنرن :ننم ابر اامه) و کلمنت درابی که
در گیا ه نیز سه نلت یعل
( ه نس ،4673،صص636
ییها ایهنی یبهنا

و سنن

اا نده ا ابنب

)630انوقه ا

ننننبهنبۀ
اننهنی

مدارک خط و زبان مانایی
سه ا منل سین ب ،انننهن ه اثی اب ایوهنی
اونور (آاهر و اورارره) دارای بط و ک نست
ورژه بهد سهده و ا آش در امنربنت اا نده ا
کبدنب .ا أا ننه رنی ههنی سنا نشاننا رن سه نل
ن هانس ه اات اسهنانت اهرهد در اینه بط و
سنش انکنیو اننن را سه طهر کنای انخص نمنرب.
نخس یو ابرک نها نری سبات آابه ا
احهطه هنی انننر

ابسهم اات سه عالئ
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نقبهای رهره

 Iaا سیو ری ه و داده هنی اعمنری کره  Icنیز

ا ههم آش

گزاره ننبه اات (کنرگب،4636،ص)062-009

ننبه اات .همیوطهر اا ی راه

اهم برو رنی ههنی ارو راه رک اومهعه

ه که رهاط

در ابکز راه سن یضنهنی اعمنری

اهرهد سب روی سنقن

(اسبرنم ،4633،ص )43که هنه
رازگننر
انکرن

سه بط و سنش آراا

اامنعیی رغمنر

در انل 4631ه (رغمنر

انب منن

اس قی اات که سه کره  Ibرعلآ داا ه و سب روی

،4631،ص )9کنف ابه اات کمک چنبان سه

کره ابرم رب  Icسنن ابه اات .کنف ک یبهای

رواو ابش نهع بط ارو دوره نم کنب .ورهد

سه بط آراا در اولیو یصی کنوه و اونسقت

ارباش

وا ه ع ب در ارو ک یبه سن "ارزربرهی" ایکهر در

ک یبههنی ا عبد اوراررهر
سه بصهص ارنمه سبب

در امنلغب

ا آنهن همنهش ان

اننسع آاهری سه عنهاش ینر خت اننن ،رنی ه هنی

نها ههنی داه راه و عوبایب در ارربنم سن ی ح

اعمنری و آربهنی لعنسبار ابب اهمیت ارو

اب ایو اننن در رهار رن دروش المبو یندانه

امنش ابه اات (رغمنر ،4631،ص.)9

اننن وااع ابهانب در کننر ارربنطنت نزدرک
یبهنا

و سنن

ارو یبضیه را ا رهانب سهرهد

کتیبه آرامی تپه قاالیچی

آورد که انننهن سن بط و سنش اوراررهر آانن سهده

اهم برو دا نورد یصی اول کنوه راه

و ا آش در امنربنت اا نده کبدهانب .سه همیو

انکرن در انل  4631عالوه سب آذنر اعمنری و

ربریب هموهاری راه انننر

رسط ابدات سن

ا نلیو ،کنف سخش اصل

رک ک یبه انا

ارنکت رنسعه آاهر نیز ابب آاننر و سه کنرگیبی

(رصهرب )6ا کره  Ibآش سهده اات( .کنرگب

بط و سنش آاهری رهاط انکنیو ارو احهطه

،4636،ص )009سخش کهچم ب و ربا ابه ای

انننر در هزارۀ اول ق .م ابه اات.

ا ارو ک یبه نیز در انل  4639ا سن ار یبوه
ع یقه رنت غیب اون کنف و ضبط گبدرب .ک یبه
سه بط آراا

تپه قاالیچی
راه انکرن سن بود رک هم نر اسن ت و
سه امی طبیع و اعمنری رقبربن ابور (رصهرب
4و ) 0در اونورت روا نر کههانرهای سه همیو
ننم و  3کیلها بی امنلابا سهکنش وااع ابه
اات .کنوههنی انکرن

انوب سه اننانر

اا قبار آش انای رک دورۀ یبهنا سن اه کره
انب منن

ابه که ا سنک سه ینریو سه ربریب

 Ic, Ib, Iaنناایاری ابهانب .آذنر کره اوح

سن  46اوب و در اسعند 432×32

انن یم ب ا سناب .سه نظب ا راب سخش اس بار
ک یبه که سه ا منل نوی اضمهش رواو و انرب
سبین کننبه آش سهده سبربه و ا سیو ری ه اات .رنهن
ایزده اوب رممیی کننبۀ اضمهش اصل
صهرت ن برو نناه ای سنا

سه

اننبه اات.

(لهاب،4677،ص )429نخس یو سنر سننه آش را
ابائت نمهد و سن اانره سه وا ۀ " ع ب" (ارزربره)
که در ا و ان

نها ه آابه ک یبه را سه انش

–
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اولهاهنه و سه یس ا  743ق .م ابسهم دانست
(سننه،4676،صص )03–09ااس آنبره لهاب،

ا أا ننه سخش اس بار و اه ک یبه ا سیو ری ه

ک یبه ایکهر را سن بهان و ورهد وا ۀ ع ب را در

و سه همیو دلیی انش دایآ اروند آش انخص

ا و آش رنریب کبد) (lomer,1998:15-30همیو

اکثباً سب ینره ایهۀ رحبرب

طهر احققیو و

سنننننانش درابی همنهش

"ایئنل" و"ینلس" نیز ارو ان

نها ه را اهرد

نقب و سبرا ابار داده انب .ا ند ارو ک یبه سین ب
ابب رونآ گبی و اهضهع امننینس

ارزربره و

اهد .ول

نم

ان نها ه و دا م سب اانس ار نانت اینا
ارو دوراش و ورهد وا گنن

همنهش بنلبی،

هباد و ع ب در ا و ،ر سیبهنر در رعییو رنررخ
آش ارائه ابه اات.
نم ه سسینر اه ک یبه نانره آش سه بط و سنش

ابن ث ابربط سن بط انننر ابه اات.

اات .در نل

که در اننن عننصب سنن

ترجمه کتیبه :

آراا

 . 1کسی که این سنگ یادبود را بردارد []...

ههری درصب غنلب را امی ا داده اات .طبیع

 . 8در جنگ یا در صلح همه آفت []...

اات ان ظنر داا ه سنای در ان نها ه ا

 . 9که وجود دارد در سراسر این زمین ،که خدایان

بط ورژۀ انننر اا نده اهد .الب ه اا نده ا بط

ویران کنند خانه

آراا یقط اخصهص ارو احهطه و دوره نبهده

 . 4آن شاه را زیرا که او ناسزا گفت به خدایان و او که

سلمه ابارک ابسهم سه ارو بط در اوابب ابش 3

ناسزا گفت
 . 5به خالدی در زعتر ،باشد که هفت گاو ماده
 . 1شیر دهند یک گوساله را و او سیر نشود و هفت
 . 7زن بپزند در یک تنور و آنها نشوند

سنش و

ق .م همنهش ظبوینت یلزی سن بوهم آراا سب
اوح بهد) (Lomer ,1998:29کنف و اهرهد
هس نب .اممو اات بط ورژۀ انننر سه صهرت

 . 2پر (سیر نشوند) ،باشد که محو شود از کشورش

احبود سهایله انب ام ن درسنری اا نده ا اب

دود آتش و صدای

و یقباش ابارک آش نیز سه دلیی عبم کنف آنهن

 . 3آسیاب؛ باشد که زمینش نمک سوده شود ؛ و باشد

سناب .اسئله اهم ب ذکب ننم ببای بنلبی (ببای

که بمیرد سرور

رن

 . 11ش ،به آشفته خاطری؛ و در حق شاه که []...

طهینش آراایهن :امنل اهرره) در ا و ک یبه اات.

 . 11بر روی این استل ،که تختش او را واژگون کنند

ایئنل سن سبرا و رحلیی ک یبه سه ارو ن یوه ا

خدایان هدا(د)

راب که سبین کننبگنش ان نها ه کسنن سهده انب

 . 18و خالدی؛ که هفت سال متوالی هـ(داد) بر نیاورد
بانگش را
 . 19در کشورش؛ و او نابود کند کسی را که ناسزا

بگوید به این سنگ یاد بود( .لهاب،4677،صص429
)442-

و اعظ اوراررهر ) و ببای هباد (ببای

که در وااع ببارنش ایکهر همنهش "بنلبی" و
"هباد" را نینرش ا

کبدهانب(Ephil, .

)1999:116-121الب ه سمنر ری و ننم بنلبی
سهااوه هموهاری و اینههنی ان بک یبهنا و
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سنن

سن اورارره ا

سب یبا ش

رهانب دلیل

،4677ص )443که ظنهباً سن رهره سه ورهد نهع
اوهر آش سن ک یبه هنی رندسهد

بنلبی رهاط انکنیو اننن ه سناب .اان طبیع

ن برو در رمنا

سهد که در ک یبه سونی ببای "هباد" ا ببای

رنناب سین بی دارد.

"رنه " (ببای طهینش ههری سننهن) اا نده

نم ه اهم ب ا و ،ورهد عبنرت «بنلبی در

ا اب .اال ظه ا کنی که ببای طهینش رهاط

ع ب» اات که سین ب احققیو و سنشاننانش وا ۀ

سن اا ورژۀ

" ع ب" را همنش "ارزربره" (ینر خت اننن) ،انوبآ

اهد ول

انننهن ه یبا ش ا

انننر  .ا طبف دراب ذکب ننم ببای هباد ا

سن انکرن

رهانب ارو یبض را سهرهد آورد که ارو ک یبه

گبار ،سهاب ،ینلس و وراچنان ا ،امننهنی ا نور

سهایله کنربنش غیب انننر

و سه ا نره انننهن

نانا ه ابه اات .سهرژه ارنمه ایهۀ نانرا آش
سن ک یبه هنی آراا

امنل اهرره همنهش ری

اا یب ابنهت دارد ) (Lomer,1998:22انرب
س هاش سن اونلعه نهع و ورژگیهنی ان

دانس هانب .داننمنبان

همنهش آنبره

را سبای انوبنق سن ینر خت انننر

"ارزربره"

ییننهند داده انب که در ارو اینش نظب وراچنان ا
ابن

سب انوبنق درۀ ررنهرود در امنل سهکنش

)(Lomer,1998:22سن رنی ههنی سنا نشاننا

و احی

انکرن همخهان دارد .سه همیو دلیی سن رهره سه

نهرسنبگنش

رنرانه ابکزی ارو اهب و اهمیت اعبب آش سب

ک یبه ی سبد.در ک یبه ننا ا آاهر و ببارنش آنهن

طبآ

داده هنی کنوه ،طبیع اات که انننهن

سبده ننبه ارو نننش ا دهب که ا و در ارربنم سن

ارو ان نها ه را در ینر خت بهد نصب نمهده

آاهر نبهده و آنهن در اروند ان نها ه نقن

سنانب .اونلعه رغبایینی رنررخ اننن نیز رن بی

نباا هانب .در اواری ابش  7ق .م که اننن سن آاهر

سب انوبنق ارزربره در امنل سهکنش صحه ا گیارد

در نل ا یز سهد رواسط بهد را سن اورارره و دراب

اان ارنمه " ع ب" ایکهر در ک یبه وااعنً

اننطآ ییبااهن آاهر همنهش امنل اهرره سبای

همنش" ربره" رن "ارزربره" سه عنهاش ینر خت

رحت یننر گیاا و آاهررهن گس به داده سهد و

انننر

احققنش

ذکب ننم ببارنش اوراررهر بنلبی و ببای آراا

همنهش"ینلس" و "لهاب" سن اک و ربدرب همباه

هباد سه ربریب رقبم و رأبب که سه نهع دکلت

اات .ارو ربدرب رهاط ایئنل در نهع نها نر وا ۀ

رهأم سن انقیند اننن و اورارره ا -

ع ب ) (trسن وا ۀ ارزربره ) (rtسینش ا اهد .اک

سناب (کنرگب،4636،ص )064سه نظب ا راب در

در ارزربره (ینر خت) سهدش راه انکرن سن در نظب

و

گبی و واعت سسینر کهچک احهطه و عبم

رحلیی ا و ک یبه ،آش را همنننب اوسمه "ری

صنر آش که ورژگیهنی رک

اا خباج آش سه اهاعیت رغبایینر

سب ییمنش دوا

ارو راا ن انونم رنی ه اات .لهاب سن سبرا
یخبره" رک رندانش الون
همنننب

ک یبه

"ا یبه"

سناب،

اا حمنم انناب

سه

نظب

سبب

و رن ییمنش نناه انقیند

اهب ابکزی را در بهد نبارد سین ب ا اهد .انرب

(لهاب،

کنواهنی سنا نش اننا در آرنبه و کنف ابارک

ا

دانب

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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ربرب س هانب اهضهع "ارزربره" سهدش رن نبهدش آش

اا نده ا ننم ببارنش آاهری در ا و ک یبه را

را کناال ی نمنرب .سین ب سنش اننانش و احققیو

ا رهاش سب اانس رواسط ریبه سلخنسه و آبسبی سن

همنهش ینلس ،لهاب و ایئنل که ارو ان نها ه را

آاهر رهریه کبد .سن ارو رهصی نت سه نظب ا

اونلعه کبدهانب سه لحنظ ابک و ایهه نانره،

راب که ک یبه رن در نخس یو انلهنی مهات

ک یبه را ا علآ سه اوابب ابش هن و رن اواری ابش

اوللهاهنه (هنانم گبارش سه اورارره در اوابب

ه

ق .م ا داننب (Fals;2003:133,

)Ephil,1999:116-121, Lomer,1998:22

سه ا منل رند انش رحبرب ک یبه سه ربریب سن رم
ا انهنش انننر

انای اربانزو ،آ ا ،اوللهاهنه

(اوابب ابش  3ق .م) و رن سلخنسه و آبسبی (اواری
ابش  7ق .م) اصندف سهده اات .در سیو ارنهن
اوللهاهنه سبلیی اهمیت روربادهنی رنررخ آش
دوره سیش ا همه اهمیت داا ه و سه ا منل
ک یبه ه در انش وی نانا ه ابه اات .الب ه
سنرب رواسط سنه اوللهاهنه در اواری مها ش
سن اورارره و ااس گبارش کنای سه آاهر را
ابنظب داات .اگب ک یبه در اواری

مهات

اوللهاهنه نها ه ابه سناب اانره سه ببای
بنلبی اوراررهر و عبم اانره سه ببارنش آاهر
در ک یبه انسی رهریه اات .انهنش ییش ا وی
همنهش اربانزو و آ ا نیز رواسط بهس سن آاهر
داا ه انب .یس ذکب ننم ببای اوراررهر بنلبی
ا

رهانب سینناب ارو سناب که ک یبه در انش

اربانزو ،آ ا و انرب اوللهاهنه نها ه ننبه اات.
ربا سن رهره سه رواسط نزدرک یباننبوارنش انننر
سن آاهر ننا ا ببارنش آاهری سبده ا اب و نه
ا ببای بنلبی اوراررهر

که دامو ان بک

آنهن سهده اات .یباننبوارنش انننر
ابش  7ق .م رعن

نک در اواری

سلخنسه و آبسبی سببالف

ااالف بهد سن آاهررنش در نببد سهده انب .عبم

ابش  3ق .م) و رن در انش یباننبوار سلخنسه و
آبسبی (درگیبی اننن سن آاهر در اواری ابش  7ق.
م) سهرهد آابه اات.
نتیجه گیری:
همنناهنه که سینش کبدر ارربنم سنن

سسینر

نزدرم سیو ههررهن و انکنیو اننن ورهد داا ه
اات و عننصب سنن ههری درصب غنلب سنش
انکنیو اننن را انای ا

اب .ارو اطالعنت ا

سبب اانا امننهن و ااخنص ایکهر در ک یبه
هنی غنلبنً آاهری کسب ابه اات .ا أا ننه رن
سه نل ک یبۀ انسی اا نندی سه سنش و بط ورژۀ
انننر

سبات نینابه اات .ابارک اهرهد

همنهش بط هیبوگلی

سنقن

رهره رن راز

گننر ننبه و رن همنهش ابارک سبات آابه ا
راه رسط سه بط و سنش آاهری نه هس نب.
اهم برو انب امنهیه ارو دوراش همنش ک یبه
آراا انکرن اات که سب اانس آش انرب س هاش
گ ت که انننهن دارای بط رام آراا سهده و
در امنربنت بهد آش را سه کنر ا سبدنب و سه
دلیی ارربنم و رأذب یبهنا

سن همسنرانش

ابررمنب در اننطآ اب ی سن بط ایخ اوراررهر
و آاهری نه ه آانن سهده و سه ا منل ا آش
بوهم نیز اا نده ا کبده انب.
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