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 اچ هخمد راک هغد هچ ييهوپ ناهوپ .مکيل هز الپ ۍمول خيرات وتايبدا د ىبژ وتپ د هتسرم هپ نت يول د
 پشب مه هنکيل امز هغد هب هک ون ،يد ييرپ ار هراپل يراچ ېد د داوم يئادتبا ه هت ږوم وناوخپ هن وا ،يک يدن
 هک ىعس ۍمول هغد وا ،يخبو ام ناهوپ هچ يئا مه ېد د هرس وخ ،يرلو ىډوگ يتام يريډ هچ يئا وا يو هن
هپ هد هصقان مه ه ينيوو هگرتس ه!

 د هغد هب ون مکيل کو وي هراپل ېرود ىره د وا مشيو هلوډ رول رپ ېرود بدا د وتپ د يک باتک ېد هپ هز
:لوډ ېد هپ يو هکو رول مه خيرات بدا د وتپ

کو ىمول وا هرود ۍمول .۱

 يک ونانايرآ وناوخپ هپ تيعقوم يبژ د ؟هي هک هو هبژ وتپ هخمد مالسا رت هچ ،يش لووو اد هب يک هرود ېد هپ
پ وا ؟ؤ ههرس وبژ يئايرآ وړز د وت مول اد ؟يرل تبسن هى ار هنامز هخمد مالسا رت کو ره وا ،يئ ه 
!ييک لکيل يکپ يد يلغار سال هپ يک صوصخ هپ يبژ وتپ د هچ تامولعم

کو مهود اي هرود همهود .۲

 يک هلاک رز ېد هپ ،ييسر يروپ لاک ـه ۱۰۰۰ رت وا ييک عورش هخ ءادتبآ د مالسا د هرود همهود يبژ وتپ د
 هپ هچ يکنوکيل رثن وا نارعاش ينمول ىبژ وتپ د ،وکيل يک کو مهود هغد هپ ،يو يلغار هبژ وتپ رپ ه ره هچ
 .وړوار لصفم هرس راثآ وا وباتک وا ونوکيل د يود د وي وي يديوش ريت يک هلاک رز ېد

 يبژ د ،هنوکلسم وا هنوبوتکم ىبدا ،ريهاشم ،يودنگر خيرات ولاک ورز د يبژ د کو مهود اد هچ اد هنل
 .يي ار لو تاروطت وا ينتوا
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کو ميرد وا ،هرود هميرد .۳

 ولاک ۳۰۰ د يبژ وتپ د کو ميرد باتک ږومز ون ،ييسر ار يروپ ـه۱۳۰۰ رت ييک عورش هخ ـه۱۰۰۰ هل هرود اد
 ،يوش يپ تالوحت ريډ يک رثن وا مظن هپ وا .هديک هدو ه بدا وتپ د يک هرود ېد هپ ،يد خيرات وييپ ورد ينعي
 وخپ وخپ اروخ د يبژ د وا يد مهم ريډ کو اد هک ون ،يديوش لدنوم يکپ هنوکلسم وا هنوبوتکم يون يون وا
 .ييار يئ هنوخړا مهم بدا د وا ،يوک نايب وربخ

 ٤. اي هرود همرول مرول کو

 وون وا بدا يون د .يي ار ايتړول وا گت خم رپ ولاک ٦۰ وينتسرو رود يبژ د وا ييک عورش هخ ـه۱۳۰۰ هل
 هرود يون ېد هپ بدا وتپ د هچ تکرح ىون هغه ،يونايب خيرات تضهن يرصع د يبژ د ،يوک هنودنگر وتالوحت
 ،هد هغد وخ هخرب ۍمول کو مرول د .يو هدنگر وايازم وا وصياصخ يبدا هل هرس ،يد يک هدورپ خم يک
 ايازم يمومع ،ماسقا رعش وتپ د ينعي ،هد هگ يمومع هوي هلمال وتايوتحم وا نومضم د هت بدا وتپ يئ هخرب همهود
يک لړوار هرس ولاثم د هتلد لوپ د هتسرم هپ يادخ يول د هب لوډ ېد هپ يهپ خيرات وتايبدا د وت رول يک هکو 
 امز هچ ،منم اد هز .يد يلغار هت سال يم هسوا رت هچ مک نوغ ار هرس هب تامولعم يئادتبا وا داوم هغه وا مږاکو
 وا ينلپ د هب ب اد وا .يک هپشب ه هراچ اد هب هناتپ ىنتسورو هچ مرل هليه رگم يو ىئادتبا اروخ هب ىعس وا راک
 :وخ ،يک روسمس وا يلک ه ونولگ هپ قيقحت

وي هن هب ږوم يو روسمس هب ولگ د غاب

وي هن هب  ږوم يو  روش ېرپ هب ولبلب د

۱۳۲۳ هنس ،همنپ دسا د ،را ىون لباک

)ىبيبح ىحلادبع(
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يوتونن

بدا
)هياغ‑لوصا‑عوضوم( :خيرات بدا د - عوضوم بدا د - ؟يد ىش ه بدا

؟يد ىيش ه بدا
 ه هچ ؛ونژيپو بدا يراوي دياب هخمد ه ره رت ون ،وکيلو خيرات بدا د يبژ وتپ د هچ هد اد عوضوم باتک د

 ؟يد يش

 يئ لوانت نسح وا تفارظ هچ ۱يياو هت تواکذ وا تفارظ هړز وا يبژ د وا تسايک وا يگي هبژ يبرع هپ بدا
 هچ يد تضاير ه اي هنهوپ هغه بدا :ييک فيرعت لوډ ېد هپ بدا يک حالطصا هپ اما ۲يد فيرعت يوغل نل
 ٤ييک لروغژ هخ واطخ وا ولت وريت هل اي ۳يموم هخ وگي هل هگي وي وا تليضف وي هليسو هپ هغه د ىس
 هړا قلخ وا يوخ هپ وا ٥يتاس هخ دب وا ءاطخ هل ىس هچ ،هد يگي هلمال حالطصا وا تغل د بدا :هصالخ
 .يرلن هړا ثحب ېد هپ هتلد وا ،يد راک ملع د وقالخا د يئ نايب هچ ،يرل

.دراوملا برقا ۱
.ىدابآ زوريف د سوماق ۲
.٦۱ ص ا ج ةغللا رايعم ۳
.ىناجرجلا تافيرعت ٤
.يناتسب د فراعملا ةرئاد ٥
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 ملع بدا د
 يگي يقالخا ناسنا د وا ،يغار فيرعت يئ ړول هچ ،وياو بدا يسفن وا يعيبط هت وي :يد هلوډ هود رپ بدا

 .يرل يروپ هړا يرون وا )ملح( هنمغز ،هندن هکل

 بدا لوډ مهود هغد وا ۱ييک لدنوم هنلپ وا هک هدز وا هنتسول هپ هچ ،وياو بدا يسرد وا يبسک هت لوډ مهود
 .يئاو مه ملع بدا د ون هت

 ې وا يغيلب د هچ ،هد هنهوپ يبسک وا يعانص وي هغد هچ ،ؤوک يساد فيرعت ملع د بدا د لوډ نل ېد هپ ون
 ه ملق وا وظافلا هپ بلاطم هړز لپخ د هچ ووک هدز اد هخ ملع هغد د لت  وا ۲يئار يک لاح ره هپ هنولوډ انيو
 يربخ هخ بدا لوډ مهود هغد هل لت مه يک باتک ېد هپ ۳!ووهوپو وربخ ولپخپ هگنر لب وا ،وک هراک لوډ
 ىنعي بدا يک ايند يون هپ .يرل هړا بدا لوډ مهود هغد هپ هچ ، يئاو هت ونهوپ وا ومولع وغه مه )تايبدا( وا ييک

literature د وا يرل موهفم ترا ًاتبسن هنوخړا يرصع هغد بدا د هنوفيرعت وناهوپ وني ه الثم ىودنگر "د بدا 
 رس وا يدبا هغه" يوک لوډ ېد هپ ىس هوپ لب حرش يربخ يغد د .)لنرآ ويهتايم( "يد ريسفت هنادنوژ د ناسنا
 .)نک ايم( "يياو بدا هت ولوک هراک وا راهظا وغد د ،يد يک رو هت ناسنا تردق هچ هويش وا هوق يدم

 گنر هپ نف فيطل وي د هکلب ،هدن راک هپ لوډ هپ يبژ د هشت هبژ يک بدا هپ" :يکيل سيا رعاش روهشم دنيلريآ د
٤."يلوب رچيرتل ييک هراک هعيرذ هپ يبژ د هچ نف فيطل هغه ون ،يش لامعتسا دياب

 يساد هپ لت هب ينامجرت اد رگم ،هد هفيظو بدا د ينامجرت وتابذج وا وراکفا وا وتاساسحا د ناسنا د هصالخ
 هريډ نمل بدا د لوډ ېد هپ ٥.يو هرودنوخ وا ،يکو هزيغا يدناب ورون رپ هچ ،يو هرس نايب هږاوخ وا انيو لوډ
 ييک لريمش يک وتايبدا هپ ،يوک ينامجرت هړز د ناسنا د وا يرل هړا نايب وا هبژ هپ هچ تامولعم هغه لو وا ،هد هترا
 هعيرذ راهظا وا نايب د ينهوپ وا ملع ره د هچ ،يوک تمدخ هلمال ېد هل مه هت ونهوپ وا ومولع يرشب ولو بدا وا

.هلاوح هپ ۱ج ٥ ص بدالا ملع د بدالا نيع ليذه نبا د ۱
.۸ ص ۱ج،بدالا رهاوج يمشاه د ۲
.دصاقلا داشرا يواخس د ۳
.٦۰ ص ديقنت حور ٤
.۳۹ ص )On the Study of Literature(  رچيرل فآ يدس يد نآ يلروم ناج اد وا -٥ ص رچيريل شيلگنا کورب د ٥
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 هپ هچ مولع هغه لو وا ،وش يالو هرس )يروبژ( هپ ىنعم هماع هغد هپ هملک بدا د هبژ وتپ هپ يد بدا هغد مه
 .وش يالولخاد يکپ يرل هړا نايب ه وا هبژ

عوضوم بدا د
ءارآ ونايقرش وناوخپ د

 هل تغالب وا تحاضو يک )رثن وا مظن( انيو هپ طقف بدا هچ ،هد ېلکا يساد عوضوم بدا د وناهوپ وناوخپ
 هړز ،ىش بذهم يئ لقع وا ،يمومو تراهم يک انيو رثن وا مظن هپ يس هچ هد هغد مه يئ هگ وا ،يوک ثحب اوخ
 دنواخ تمه ړول وا لمع ه د وا يوخ ه د يک هدنيم لامک يقالخا ،يش لروغژو هخ هوپان هل ،يس کاپ يئ
 ۱.يش

 يرل هړا ولوډ وود وغد هپ هچ مولع هغه لو يود ،هلگ انيو هروثنم اي هموظنم عوضوم بدا د هچ وناهوپ وناوخپ
 وا وظافلا هل لت مه انيو وا ،هد انيو عوضوم بدا د هچ ،وش ياليو اد يک هربخ هنل هوي هپ ون للب )هيبدا مولع(
 ار هنولوډ وا لاوحا وظافلا د وا يزرگ هرس يک اوخ وا اش هپ ېملک وا ظفل د مه مولع يبدا ون ،ييړوج هخ وتاملک
وا هنوزار ظفل د هچ مولع هغد ناهوپ قرش د ،ئي يرابنالا نبا نمحرلادبع .يشيو لوډ لوډ ،يونايب يلاوگن 
 يک بدا هپ باسنا ،رابخا ،رعشلا تعنص ،هيفاق ،ضورع ،فرصت ،تغل ،وحن هکل هملع هتا هچ يياو )ـه٥۷۷-٥۱۳(
۲.ييک للب بيدا ييهوپ ولو اي هوي هپ هخ وملع وغد هل هچ ىس وي ،يد لخاد

 نيدلاديمع يضاق وا ،يد ۱۲ هيبدا مولع هچ ،يکيل يک ساطسق هپ )ـه٥۳۸-٤٦۷( يرشخمز رمع نب دومحم
 قرف ملاع وا بيدا د يومح توقاي همالع ۳يد ۱٤ لو هچ يياو يک هيشاح هپ يواضيب د ينيوزق دومحم نب ايرکز
 يي وا يلخا ار نف وي ملع د ملاع رگم يوک ېئ فيلات وا يلخا ه اروخ هخ يش ره د بيدا هچ :يوک يساد
 ره د هچ ،هد هغد مه ېئ هفيظو وا ،يد ءايشا لو عوضوم بدا د هديقع هپ لاونهوپ يقرش يد د لوډ يد هپ ٤.ېئ

.هلاوح هپ هسايسلا و بدلا ليذه نبا د وا ېمدقم د نودلخ نبا د ۷ ص بدالا ملع -۱ج۸ ص بدالا رهاوج ۱
.۱۱۷ ص ءابدالا تاقبط ۲
.۱ج۷٥ ص نونظلا فشک ۳
.۱ج۱۷ ص ءابدالا مجعم ٤



خيرات وتايبدا وتپ د

٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۸

 مولع ،يد م )ـه۸۳٥( هپ وا روهشم يناجرج فيرش ديس هپ هچ دمحم نب يلع همالع .يک هراک يگي يش
 :لوډ ېد هپ ،يد هنوملع هتا لوصا ،غورف وا لوصا يد هلوډ هود رپ مولع بدا د الپ يمل ،يشيو لوډ ېد هپ هيبدا
 هنولکش وا هنوتروص ظفل درفم د هک )۲( يلوب يئ تغل ملع يئو هولپ هل ېدام وا لوډ وا لصا د ظفل درفم هک )۱(
 ملع( يئ ون يک نايب تبسن هلب هل وي وظافلا د اوخ هل تيعرف وا تلاصا د هک )۳( ولوب يئ فرص ملع يئو ار
 بيکرت د يئ هک )٤( يرل هنولوډ اد ون ،يکو هني ولولن هرس وا بيکرت د وظافلا د هچ يو يساد هک ولوب )قاقتشا
 يش نايب يکپ هنولوډ ېدافا د وانعم يوغل هلېب هک )٥( هد )وحن ملع( هواک ثحب ءادا د وانعم يلصا د وا لاکشا
 )نايب ملع( يرکو هلمال هل يلاوپ وا بوت هراک د ثحب يلاوگن وا تيفيک د انعم د هک )٦( يلوب يئ )يناعم ملع(
 د طقف هک )۷( يرل هنولوډ يدنال مه اد ون ،يرل نزو ليب هلنا هچ ،يکو نايب وظافلا وبکرم وغه د هک يلوب يئ
 ملع( يئ ون يکو ثحب وتاملک د ياپ د وا رخآ وتيب د هک وا )۸( يلوب يئ )ضورع ملع( يک هراک  نزو  وراعشلا
 .ولوب )هيفاق

 اما يلوب همسق هل نايب وا ىناعم د مه )عيدب ملع( وا ،يک هتا مولع يبدا يلوصا فيرش ديس همالع لوډ ېد هپ
:يد رول مولع يبدا يعرف

 ضرق( يو هنري مالک موظنم د صاخ هک )۲( يد )طخ ملع( يو ثحب وشوقن د تباتک وا کيل د هک )۱(
 ملع( يرل هن هړا ولو وغد هپ هک )٤( يلوب يئ )ءاشنا ملع( يو ثحب انيو رثن د صاخ هک )۳( يد )رعشلا
 وا انيو ه هت ىس ملع اد وا ،يرل هړا يروپ مسق مرول هغد هپ مه باسنا وا خيرات هچ ،يلوب يئ )تارضاحم
۱.يو مس وا ه هړاود بيکارت وا يناعم مالک د هچ ييرو ليو ههيدب

گ لخاد يک ومولع يبدا هپ مه نيناوق تئارق ملع د ومولع وغد رپ هالع ناهوپ ينخيرات د هغد رپ هوالع وا ۲ي 
 ۳!يديوش لگ غورف بدا د مولع وکلامم و کلاسم وا وباسنا وا وصق وا

.۱ ج ۷٥ ص نونظلا فشک ۱
.ىوناهت د نونفلا تاحالطصا فاشک ۲
.۱ ج ۲۸ ص تايبدا خيرات يئامه د ۳
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 هچ ملع لب وي ۱يد مولع يبدا مه )هنهوپ ولتم د ينعي( لاثما ملع وا )هنهوپ وراعشا ونودم د( نيواود ملع وا
 هخ ودعاق يسايق وا يلوصا د يوک ثحب هخ ولولامعتسا وغه هل وظافلا د وا ،ييک للب تاطولغا و يجاحا
۲.يد لخاد يک ومولع يبدا هپ مه اد ءامعم وا زغل ملع هکل يو فلاخم

ءارآ ېون

 رصع ينسوا هپ رگم ،لکيلو نل نل يک صوصخ هپ بدا د ءارآ وناهوپ يقرش وني ويناوخپ د وم هيا يد رت
 هن هدب هب ون يد يلديگنر گنر يون هپ وا ىلدنوم روطت مه بدا يد يللت خم رپ هچ مولع يرشب لو رون هکل يک
 هت اوخپ تبسن هچ ،وياوو اد دياب الپ ۍمل ،ووراو يک اوخ و اش هپ بدا د مه راکفا وناهوپ رصع يون د هچ يو
 زار يون هپ وا ،يلدنوم ېئ لوصا يون ،يد ىوش ړوج ين ىش ديفم وا ه اروخ وا يوش ترا ريډ بدا سوا
 .ونيوو هگرتس هپ ۍن يون وا اپورا د بدا يک وکيل يدنال هپ هب ون ،يد يلتوار

 هپ وطسرا فوسليف فورعم نانوي د ،يديک ىني يدناب بدا رپ وقلخ هخ ېنامز اوخپ هل يک ايند ىبرغ هپ
 يش ره هچ ناسنا د ،يد )تاکاحم( ېيپ ترطف د نونف فيطل لو هچ :يکيل يسه يک "تايرعش" باتک لپخ
 وفيطل د ناسنا لت  تارثات وا وخ يلپخ وا يد ساسا ايتړول د ناسن اد ېيپ هغد ،يوک ېيپ ېئ ون يش ښوخ
 .يد نف وي هخ وغد هل مه تايبدا هچ ،يوک لقن هعيرذ هپ ونونف

 ،يئ يلاو ايتر يلخاد هکلب ،يونايب هن تقادص يجراخ بدا" هچ :يوک يساد حرش لوق د وطسرا د نموين
".يوک روصت تالايخ  هکلب يئي هن نايش

 د ون ،ينيو رظانم ه وا لامج يعيبط وا ،يوالک ترطف د لت غامد ږومز هچ :يئاو داقن ىوسنارف نيئاسوگ
 د ون ،وروگو نايش يلک وا ه هغد ږوم هک ييک اديپ ين تايبدا هچ ،يد تهاوخ نامجرت د والک ولو هغد
 وتالمج وا وظافلا و هپ هنکيل وتاليخت وا وراکفا وغد د يزرگ ار تالايخ وا راکفا ه وي يک غامد هپ وم هلمال وغد
!يوک اديپ بدا هرس

.نونفلا سيافن ۱
.تايبدا خيرات يئامه د ۲
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 ين تايبدا ون وکيلو هک تالايخ وا راکفا هغد ،وودنگر راکفا لپخ هرس وربخ هپ لت ږوم :يئاو نموين
۱.ييړوج

 کيل د راکفا هچ هراپل وريباعت وغه د ،هد حالطصا يمومع هوي literature هچ يکيل فراعملا ةرئاد ايناطرب د
 وا يعامتجا وني د اي ،يو ربارب هرس وعيابط وا وراکفا يدرف اي ،وصياصخ يداژن د هنولوډ بدا د وا ،يلوار هت رگډ
۲.يودنگر يئ لوصا يسايس وا يعامتجا ،يوک غيلبت وراکفا د يود د وا يو مس هرس هلاوحا هل ونلو يسايس

اي littera مه يئ هدام هچ ،هد هخlitteratura  ينيتال هل هملک رچيرتل د هچ :يکيل دناهوپ ينسوا وي اکيرما د

letter ابفلا د يگدنيامن ويناعم وا وراکفا د هچ تارابع هغه :يد اد يئ فيرعت ماع وا ،هد کيل وا هتشون ينعي 
 يد هنونايب يتعنص وا يوش بذهم وا مس هغه بدا هچ :يد اد ېئ فيرعت جورم وا دودحم اما يوک لوډ هپ وروت د
 مه هلمال تسيا وا الک د وا ينک هراک وا ينودنگر د وراکفا د وا ،يو يدنال يرويس رت ومولع يديقنت د هچ
 وا قياقح يقالخا يک وغه هپ هچ ،يد تايبدا بتک هغه لو :يئاو لوډ نل هپ Morly يلروم ناج ،يرلو تميق
 بدا د يک ايند يون هپ ۳.يولن هرس تقيقح يمومع د نايش لو وا ييک هراک لوډ ه هپ عاضوا يمومع
وا يگنا بدا هچ :يياو رکفم يبرغ وي يتح ،يد لخاد يک بدا هپ مولع رثکا هچ ،يد يوش يريډ ينود ېلخا 
 ېد هپ ييک للب رعش ون ،يرلو هړا هرس ولايخ د هک وا ،ولوب ېئ سنئاس يرلو هړا هرس هلقع هل هک ،يرل هخا ود طقف
 ه عوضوم يرصع بدا د هچ هد همزال هتلد ون يالتو يشن هخ ېرئاد هل بدا د مه سنئاس وا مولع تبثم ون لوډ
ک هراکون وسينو يدنال رظن رت يئ نيوانع وا دصاقم ،وروگو هت وتايبدا وفلتخم ايند د هک ،و يدنال هچ يئا 
 :يو لخاد يک بدا هپ لو تاعوضوم

 :يرل يگنا رول نيدنال اد هچ يو دصقم ېئ هنودنگر وقياقح د هچ هنوکيل هغه )فلا(

هنوتسول يقشم وينوو د هکل ،يو هراپل قشم د هچ هنوکيل هغه )۱(

 :يرل هنولوډ يدنال هچ ،ينکيل يتاعقاو )۲(

 يو هن دصقم ېئ هنورپخ هچ ېچمان زور ،هنوباسح ،هنوطخ ينروک هکل ،ينکيل ينرو ‑فلا

.۷۲-۷۰ ص ديقنت حور ۱
.۱٤ ج ۲۰٦ ص اييپولکسنا ايناتيرب د ۲
.۱۷ج ٤۷۲ ص اييپولکسنا اکيرما د ۳
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وجه تيصو هکل يش لکيلو هراپل ينورپخ د هچ هنوکيل يصخش وا ينکيل يصخش وا ينروک ‑ب

رون يسغد وا ،هلابق ،ټروپسساپ هکل :ييرپخ هن هچ ينکيل يمسر ‑ج

يسغد رون وا ،ېمان لوصا ،نيناوق هکل ييرپخ هچ ينکيل يمسر ‑د

 وا يفارغج ،هنوربخ يلخاد وا يسايس هکل ،ييک لک هراپل ينورپخ د هچ هنوکيل لوډ ماع رون - ـه
هنوداديور تموکح وا وگرج د لاوحا يخيرات

:هکل ينکيل ينوو د وقياقح د )۳(

هنوباتک تسول د وسردم وا وينوو د ‑فلا

رون وا ېصق ،ېمانرفس ،خيراوت هکل يو هراپل وقلخ وهوپ وا وړول د هچ ،هنوباتک يقيقحت ‑ب

اوخ هل وناهوپ وصوصخم د  ينلپ ونونوف وصاخ وصاخ د ‑ج

يسغد رون وا يکو يوامعم ،يسيک هکل ينکيل وکو وا ادنخ وا وخ د )٤(

يرل يگنا رول يدنال اد وا يو دصقم يئ هنوراک وتاليخت د هچ هنوکيل هغه  )ب(

 وا يلدب يقشع هکل ،يوک هراک تاسوسحم يننن د وا يلخاد هنادنوژ يصخش د هچ ينکيل هغه )۱(
هنوطخ وا يردنس

 :يرل يگنا نيدنال ينک هرک د وا يديقنت )۲(

يکيل هراک هپ يئ بيدا وا فوسليف هچ :لوک هرک دنگر ‑فلا

يکو يک سابل هپ ېسيک د ديقنت لپخ لاوکيل هچ :لوک هرک پ ‑ب

ديقنت ولوک اوشا ودب د ‑ج

ديقنت ولوک هراک و د ‑د

ېبرجت سنئاس د هکل يو هراپل ولوتايز د يهوپ يناسنا د هچ ينکيل هغه )۳(

 :هکل ينکيل هراپل بوتليپس ،وا يلاومس وا بيذهت د ترطف يناسنا د )٤(
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)ينکيل يقالخا( هراپل يلاو ه د وقالخا د ‑فلا

 ۱)ينکيل ىغيلبت( هراپل غيلبت د بهذم وا نيد د ‑ب

 ايتر وا ،هد هترا اروخ مه ېئ نمل وا ،ييک هلشيو يک وگنا هپ ليخت وا تقيقح د عوضوم بدا د لوډ يد هپ
 د وا نمل هترا بدا د هچ هراپل ېد د .يوک ارجا لوډ ه هپ فياظو لو هغد بدا رصع ېد د هچ ،هد اد مه
 هتلد هنشيو رپ عوضوم د بدا د مه ىار دناهوپ يناملا لب هوي د ون ،يش هراک هت يسات لوډ ه هپ اوتحا عوضوم
 :موک لقن ار

يرل يگنا يدنال هچ ،ظاحل هپ انعم وا بلطم د )۱(

يو يوش لک لوډ هپ نف فيطل د هچ هنوکيل هغه ‑فلا

يوش لک يو هن لوډ هپ نف فيطل د هچ هنوکيل هغه ‑ب

:يرل يگنا يدنال ظاحل هپ لوډ د نايب وا يبژ د )۲(

ينکيل يلالدتسا وا يقطنم ‑فلا

ينکيل الک د وا يتايلامج  ‑ب

يرل يگنا يدنال ظاحل هپ ينوغ وا ينرل مزو ينعي تيقيسوم وا تينوزوم د )۳(

)رثن( کيل همزو ېب وا دازآ ‑فلا

)مظن( کيل يکنورل مزو ‑ب

 يدنال د ون ،ليوو يک هنلپ وا هنيو هپ عوضوم د بدا د راکفا وا ءارآ وناهوپ د برغم وا قرشم د وم هچ سوا
:ولخا ار ين زينل وا هجيتن

تايبدا ،يد ېعيرذ ميهفت وا ماهفا د وا يرل هړا ولديهوپ وا ولوهوپ هپ ناسنا د وا هبژ هپ هچ ينهوپ هغه يلو 
 يرال ېدافتسا د وناناسنا د وا يالوک هراک يش هن هت لب دصقم لپخ ىس يه ون ،يو هن تايبدا هک وا ،يد
 .ييک يلت

.ديقنت حور ۷۲ ص ،هد ېک August تسوگوا هنشيو اد بدا د ۱



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۲

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۳

 هرسرو مه تيناسنا ناسنا د وا يزو هنم هل ،يرل هړا يروپ هنديهوپ وا انيو هپ هچ ايازم يناسنا وا مولع لو وا
 يوايتړول ه ره ناسنا هچ نن وا ،يد ساسا ايتړول ينهذ وا ءاقترا يناسنا د بدا ون لوډ ېد هپ ،ييک وحم
  .ىاو ناويح مجعا مه ناسنا هب ون ىاو هن تايبدا هک وا ،يد هرس تکرب هپ وتايبدا د ،يد يلدنيم

خيرات بدا د
)هياغ - لوصا - عوضوم(

عوضوم

 يک بدا هپ يخرب يئول ينو ونهوپ وا وتامولعم يناسنا د وا هد هترا ينو نمل بدا د هچ لتسولو هخمد يسات
 .ييک يلگ هنند

 اد وا يييپ تاريغت ،هنوبالقنا ،ينتوا تخو ره ،يد يدنال نوناق رت تيول وا يدود لت دنوژ وناناسنا د
 اوخ لامک د تادوجوم هلو هلک ره وخ .يوک زار لب يئ هزار هوي هل ،يوړا مه هنولوډ هنادنوژ د ناسنا د لت يتوا
 وا ناکرا لو هنادنوژ د ناسنا د هرس لماکت وا ايتپشب يرطف وا يتردق ېد د يمورد يرول رپ هباتپشب د وا ،ي هت
 اد ياپ خيرات د .يد يدنال نوناق هغد رت مه بدا وا هبژ هچ ييک لاح لب رپ هلاح هوي هل يړوا ،يموم ريغت أزجا
 هريډ هب يمول هو هلآ ميهفت وا ماهفا د هبژ اد هليو هبژ هوي يلډ ېوي وناناسنا د تخو وي هچ ،ئي ار لوډ ه هپ هربخ
 هغد هب هتسورو وييپ و رت وخ ،هوش لکيلو هپ هب هنوباتک ،لدنومو يئ هب تايبدا ،هوش ليمکت هب هتسورو هو هصقان
 .يوينو يا ېئ هب يبژ يلب ،هوش هکرو هبژ هلمکم

 هنوتلم نوغ نوغ ،هد يراج يدناب يش ره رپ هنتسي هنم هل وا ،هنک تشنايب د وا هنولول وا ،قيلخت اد تردق د
 وا مزاول لو هنادنوژ يناسنا د وا مولع ،قالخا ،تاداع ،يد يلديرد هنوسلوا رون يئ يا رپ وا يوش کرو
 .هد ېيا هړاغ هت لوحت وا ولتوا ېد مه بدا وا يبژ وا ،يد يدنال مکح ېد رت تاقحلم

 ېون ايب ،يييپ رو هخ  أدتبا هل هچ لاوحا وا ،يوايتړول وا تالوحت  هغه  لو مه خيرات بدا د يبژ ېوي د
 وا ،لاح ىناوخپ يبژ د هد يسغه مه عوضوم خيرات يبدا د ،هد هخارپ وا هترا هريډ هچ عوضوم بدا د هکلون
 هوي د .يو هدنگر يئ خيرات يو دوجوم نونف وا مولع ه هچ يک هبژ هپ ييئ تالوحت لو وا هنوبالقنا ينتسرو
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 يود د وا ،ييپ هنادنوژ د وناهوپ ولو د ،يکيل لصفم عاضوا وا لاوحا ؤايتړول يملع و أقترا ىرکف د تلم
 .ييئ راثآ وا ېمان راک يملع وا هنوباتک

 وگنا ومهم وريډ د هنادنوژ د وا تيلقع د تلم د يک تقيقح هپ خيرات وتايبدا د هچ وس ياليو مه يساد ون
 وگي هل بدا د خيرات تلم  هوي د هک يونايب لاوحا لو گتخمرپ وا يدود ،ايتړو وا ايتړول د وتلم د .يد خيرات
 ،يوک هن نايب ه لب د هب وخش وا وگج هلېب وا ،يو يلل ونيو هپ اخماخ هب خيرات هغه ون ،يو شت هخ وشولپ وا
 هخ هخيرات يبدا هل مه خيرات يعامتجا وا يسايس هچ يد خيرات بدا د هغد هگنا همهم هوي خيرات يمومع د ون
 خيرات هچ يد اد مه ېئ ببس ،يالوک ينغتسم يسن نا هخ يگنا ىبدا هل هچ خيرات تلم هوي د وا يوک هتسرم
 .يد قالخا وا ،بادآ ،مولع وتلم د مه ببس يلصا وا تلع وغد د وا ،يوک هنودنگر ايتړو وا ايتړول د وتلم د لت
 هراک هنوتفرشيپ يبدا وا يملع وا ،يوايتړول ىنالقع تلم هوي د هچ ،هد هغد مه هفيظو هروغ وا راک مهم خيرات د ون
 .يد راک خيرات د وتايبدا د لو اد وا ،يک

لوصا

 يني ېئ هب هتلد وخ ،يکيل مس قوذ لپخ رپ ېئ کو ره ،يد لوډ لوډ لوصا ينکيل د خيرات د بدا د
.يس لوو يدنال ييک للب رصانغ تايبدا خيرات د هچ هنولوډ يساسا

 ،ېئ يونايب يد يوش يپ رو هچ تاريغت هغه  لو وا  ،يروگ هسوا رت ايب هخ ادتبا هل تياديپ د هت يبژ -۱ 
 ونوغږ وا وتاوصا د ،يرال ولديړوج د وتاملک د بيلاسا ريبعت د .تياديپ وتاقشم وا ولاعفا ،ونومون ،وفورح د الثم
 هت ثحب يد هچ ،لوک هلت رپ ېئ هرس وبژ ورون هل وا لومولعم ېير يبژ د ،للپ يگي يرصنع يبژ د ،حرش
 .يياو "هفسلف وتاغل" د اي )يژولاليف(

 ىون ؟يد يتوا هرس هگن ېئ ظافلا وا يناعم ؟يد يلديول رپ هنورثا موک وبژ ورون د هچ يروگ هت يبژ -۲
 ؟يديوش اديپ هگن يدنال رثا يبنجا هغد رت تاملک

 د لوډ ېد هپ وا ،يونايب لو لاوکيل وا نيفلؤم ئي ار لو هغه ،هتش رياخذ يبدا وا يملع ه هچ يک هبژ هپ -۳
.يونايب ايتړول يملع وا ينالقع تلم هوي

 ،راکفا ،قوذ يبدا يود د هخ وغد هل وا ،يوک ليلحت لو تاياور وا هنولکن وا ېسيک تلم د خيرات بدا د -٤
 .ېئ يتاس وا يلخا ار هتس يک وسيک هپ وماوع د هچ بيلسا ريبعت د ،يساب ار ءارآ وا ،دياقع يلم
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 تلم هوي د هخ وغد هل وا ينلپ ،يردنس يلم وا ،هنولتم وا )راثآ يلکيل ان( راعشا يهاوفا لو خيرات بدا د -٥
 .يومولعم دادعتسا وا قوذ يبدا

 يبژ د تلم د هخ هغه هل وا يولو ار )ريډ هک يو ل( بتک وا راثآ يوش يلکيل وا نودم لو خيرات بدا د -٦
 .يلخا تامولعم يک صوصخ هپ وتايلجت ينالقع وا رکف وا

 تيمها بدا د وا يي يييپ رو هت تلم هوي هلمال بدا وا ملع د هچ يوايتړول وا ينتوا هغه خيرات بدا د -۷
 .يوک هراک يک خيرات هپ رشب د يلاو هروغ وا

 ،هلدنوم و ايتړول ېئ هگن ؟وش اديپ هگن )رثن ،مظن( مالک وا انيو يبژ ېوي د هچ ،ييار خيرات بدا د -۸
 ؟هتس يکپ نيماضم وا دصاقم وا يناعم موک موک ؟يد ئک هترو تمدخ اچ ؟ېک يريت ېئ ېرود يموک
 .يرلن ېئ يبژ يرون اه هچ ؟يرل يگي يموک هبژ اد ؟يد ه يئ ايازم وا هنوتيصاخ

 هياغ

س هک ون يد خيرات ايترول ينالقع وا يملع د تلم ره د خيرات وتايبدا د هچ هکېوي د ي خيرات بدا د ينلو 
 يخيرات ييمولعم رو يئ دشر يسايس وا يعامتجا ؛ييدنگر هترو ېئ عياقو وا ثداوح مهم خيرات د لو يلولو
 .ييک هراک هترو ېئ رخافم

 وا يوگني يکيړا وم هرس وگي يلم ولب د يودنگر هتار رخافم لپخ ولول خيرات بدا د يبژ وتپ د هچ ږوم
 .يئ ار يرال ينزور د بدا گني ساسا يلم رپ وا عفان هوي د هراپد ءاقترا يلم وا يملع د يک هدنيآ هپ

 يسن ايتړول يعامتجا وا يملع ،يو هتک مه هيوس يندم وا يبيذهت وغه د يو هن ړول بدا هچ يک تلم هوي هپ
 ياکو هب يک هدنيآ هپ وا .يش هراک هتار ېئ هب رو وا ړول ؛ولولو خيرات بدا د يبژ يلپخ د هچ ږوم ون ،يالديل
 وا هړول وا همهم هريډ يک هنادنوژ يلم هپ ږومز هياغ اد وا وکرو هت تلم وا موق لپخ بدا يقرتم وا يلک وي هچ وس
 .هد هړالو هگني يدناب هياغ هغد رپ مه هس نارمع يلم د وا هد هروگ
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هخرب يمول
نيرآ وا ايرآ

 - ماوقا يئايرآ ‑يبژ يئاپورا ودنه - هنشيو وبژ د

 - هملک ايرآ د - وتپ وا هبژ يئايارآ - نيرآ يرتخاب

هجيتن - هشرو ايرآ - هجيو انايرآ
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هنشيو وبژ د
هبژ

 هچ ،يد يوانيو يحالطصا هغه اي ،يوک ريبعت ودصاقم ولپخ د سلوا ره هليسو هپ وغد د هچ ،يد هنوغږ هغه هبژ
 ينعم هچ ،يو يوش ړوج هب هخ سوغول ينانوي هل وا ،يلوب تغل اي ناسل ېئ يبرع هپ ،يو يراج هبژ رپ موق هوي د
 .يلوب language جوگنال ېئ حالطصا يئاپورا هپ وا ۱هد هملک ېئ

 ،يديوش اديپ يبژ لوډ لوډ وا يريډ ۍن رپ هک ون ،يد ريډ مه وا فلتخم هزادنا هپ وتلم د عاونا ونوغږ يد د
 .يد نارگ هترو هنوغږ يدرپ رون وا ناسآ هنوغږ لپخ هت سلوا ره وا

يبژ يتک وا يبژ يړول

 د وتلم د هچ ون ،يد توافتم تابکرم وغږ د مه ايب وا ،يد لوډ لوډ يساب ار هلوخ رت ېئ ناسنا هچ هنوغږ هغه
 لوډ لوډ هپ يبژ ۍن د وناهوپ وبژ د ،يد يريډ ايند رپ مه يبژ هک ،يد ريډ تابکرم مه ېئ ايب وا هنوغږ ولوخ
 د يبژ هچ ،يياو ىد ،ييک تبسن ېئ هت گنليډا روسفورپ هچ ،هد يدنال هغد ېئ هنشيو هروهشم هوي ،يد يلشيو
:يد هلوډ هود هجرد هپ تيذهت وا يلاومس

يبژ هتگ -۱

 هن ېئ قرف فرح وا لعف وا مسا د يد اجه هوي هوي وا نل اروخ ېئ ظافلا وا ،هتک هلمال نايب د ېئ تاغل هچ 
 ونايگنز د اقيرفا يبونج د ييړوج فرح ،لعف ،هرس ولولن هپ وظافلا ولقتسم ورون د ېئ هب هظفل هوي هل ،ييک
 .يد هخ يلډ يغد هل يبژ نيچ د وا ايشيا يقرش وا يلامش د وا ونايدنه د اکيرما د وا

يبژ يړول -۲

 د وا ،ېئ يرل يو ړا هترو ناسنا هچ ريبعت زار ره وا ،يد يترا وا يخارپ يريډ ېئ ينمل هچ ،يد يبژ هغه
 .ييک يلشيو هلوډ هود رپ مه اد وا ،يد هخ يلډ ېد هل يبژ ملاع ندمتم د ،يد يريډ مه ېئ يواجه وظافلا

.۹۷ ص ،فراعملا لوصا يف فياحصلا ةدبز ۱
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يبژ )هفرصتم( يکنوتوا :فلا

 ينعي ،مه هتسوور وا يلن تاقحلم مه هخمد ېئ يروپ وتاملک هپ يرل تيلباق قاقتشا وا ولوړا وا ترصت د هچ
خن ينيار هخمد ېملک د هچ ،يرل يحالطصا يئاپورا هپ وا "هقباس" ېئ يبرع هپ وا ،ي prefix پ هپ واوت 
 .يلوب )ينخم( ېئ

 هپ "ينتسورو" ېئ وتپ هپ هچ ،يار هتسورو وملک رت هچ ،هتش يک وبژ وغد هپ مه يخن يرون يني يسغد
 ،يرل مه يوانعم يلېب هلنا ينتسورو وا ينخم هغد وا ،يلوب "هقحال" ېئ يبرع هب وا suffix حالطصا يئاپورا
 :يرل يگنا يروهشم ېود يبژ يکنوتوا

 هخ ورواخ هل ږومز هچ يا ره ،يوک هپ يربخ لسن يئايرآ نطو د ږومز هچ ،يد يبژ يئايرآ :هگنا ۍمول
 مه   Indo-European )يئاپورا ودنه( هت وبژ ېد ناياپورا وا ،وياو يئايرآ هت وبژ يود د ،يد يللت نايئايرآ
 ينانوي ،Latin ينيتال هکل يد يبژ يئايرآ اپورا د : ېئ يلامش ،يرل يکنا يبونج وا يلامش يبژ اد ،يياو

Greek، يتلس Celtic، يوالسا Slavic، کينوتوت Teutonic. هکل ،يد يبژ يئايرآ ايشيا د يئ يبونج 
 .وسړاپ ،وتپ ،دنژ ،يرکسنس

 يبژ يماس .ېليو هقينف ،روشآ ،لباب هکل وموق وندمتم ويناوخپ هچ ،يد يبژ Semantic يماس :هگنا همهود
 :يرل هنلولډ اد

 .يد يگنا ېئ ينادلک وا ينايرس هچ .هد هبژ هړز لباب د :يمارآ

 .هک هگ هرس ينادلک وا يمارآ ونايليئارسا وا ،يد هبژ ېد هپ تاروت هچ :يناربع

 هللب هبژ هسدقم نآرق وا مالسا د وا يياو ېئ هنوتلم يبرع هچ هد هبژ روهشم وا ه اروخ يک وبژ يماس هپ :يبرع
 .هد هگنا يبرع د مه هبژ يشبح ،ييک

:يبژ )هفرصتم ريغ( يکنوتوا ان :ب
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 قاقتشا هرس ولولن هپ وتاودا وني د وا ،يار هن ريغت ټروک يک ءانب هپ هچ ،يرل لوصا دماج وا کلک يبژ اد
يک ينيتاوادا هغد هچ ،ي وا ېب ېئ لوصا وا ،يرلن مه انعم هلنايتاپ ولتناروت .ي يكروت ېئ هوي هچ يبژ 
۱.ييک يلنگ يبژ يکنوتوا ان لو ،يد يگنا ېئ يکبزوا ،ينارغوا ،يساقنت هچ يبژ يلوغم مه وا ،هد

يبژ يئاپورا ودنه

يبژ يئايرآ اي

 هلب هوي ينشيو يړول يغه هليب هديک لوډ لوډ هپ هنشيو اد وناهوپ ،تسولو هخمد وم لوډ نل وي ينشيو د وبژ د
 وا ولوصا وا ېير د يبژ هچ ،يد اد ميسقت ربتعم وا ه اما ۲يشيو الج الج يبژ وچو ويول ونپ د هچ ،هد اد
 .هک هروغ هنشيو هغد ام هتلد هک ون يس يلشيوو هلمال تهابش د ودعاوق

 وي ايند د هچ ،يد يبژ يئايرآ اي يئاپورا ودنه هلډ هروهشم هوي يک وبژ وکنوتوا وا وړول هپ هچ لتسولو يسات
 يندم رشب د وا ،يد يبژ ې اروخ هلمال يلاوترا وا يلاومس د يبژ اد .يئاو ېئ ماوقا يئايرآ ينعي تپ روهشم
 وبژ يئايرآ د ريډ ه ل ون ييک لرېمش هخ وبژ وغد هل مه وتپ هبژ ږومز هچ هک ييغږ هرس وغد هپ مه ماوقا
يهتلد هن وا وظافلا وا وتايصوصخ هپ هلډ هره هچ ،يد يلډ ېود هلمال هل ولوصا وا ونوغږ د يبژ يئايرآ :يئا 
 وبژ د هراپل ريپوت ېد د ،ييک لگ هخ نروک ېوي هل وا ،هد هترو هرس يک ريغت هپ وملک د وا ظفلت وا وجراخم
 Centum متنس هلډ همهود وا يلوب Santem متس هلډ ۍمول هچ يد يک يلډ ېود يبژ يئايرآ يلو وناهوپ
  .يلوب

.۹۸ ص فياحصلا ةدبز - ۱٥-۹ ص هيوغلل هفسلفلا ۱
.سلطا ئفارگ وهتيا د يبلاب روسيفورپ د ۲
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رال ينشيو د

 .هد هانب ساسا يملع هغد رپ هنشيو اد

 ينيتال هپ،يگ هصخاش ينشېو د وبژ د ېئ فورح وا هد ېک رايعم ېئ )۱۰۰ ،دص ،لس( هملک هوي طقف دناهوپ
 ېب )س( يک رس هپ ېملک ېد د هچ يبژ يئايارآ هغه هلو ون ،يلوب )متيس( يک تيرکسنس هب وا ،يئاو متنس هت لس
 مه نون هتسورو وا ،يو )ـه( اي )س( يک رس هپ ېملک د لس د ينيتال هکل هک وا ،يلوب ېئ هلډ )متس( د يو )ن(
 يلډ هل متنس د يبژ يئايرآ يقرش وا يلډ هل متيس د يبژ يبرغ يئايرآ ًامومع ،ييک هللب )هلډ متنس( د هلډ هغد ،يرلو
 ۱.يد

 يلوب )وتسا( ېئ يسور هپ ،يلوب )دس ،دص( يک وسړاپ هپ يئاو )متيس( هت لس يک تيرکسنس هپ :لوډ هپ لاثم د
 يسيلگنا هپ ،يياو متنک اي متنس ينيتال هپ هت لس سکعلاب .وگ هخ يلډ هل متيس د يبژ هغد هک ون ،يرلن )ن( هچ
 .ولوب يک هلډ هپ متنس د ېئ هک ون يرل )ن( مه يک يولاتيا وا يوسنارف وا

:ئروگو حضاو ه ل هنولاثم هغد ېئ يدنال

هلډ متنس دهلډ متيس د
متينسينيالمتستيرکسنس
نوتاکيه ينانوي     )دص(دسوسړاپ
يرنهيسيلگناوسيدنه
يرنهيناملاوتسيسور
تناسيوسنارفلسوتپ

 .ييک لشيو لوډ هپ ېشقن نيندنال د يبژ يئاپورا ودنه اي يئايرآ يلو ساسا يملع رپ متنس وا متس د

.٤ص ،ناريا تايبدا خيرات قفش روتکود د ،زنيرآ لياچ نډروگ د ۱
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 هخ يگنا هل متيس د هچ لديل ومو وا ،وش هراک شېو وبژ يئايرآ وروهشم ين د هت يسات يک رونا ېيد هپ
 روم ېوي د هرس ېرد وا يرل يولپخ ېدژن هريډ هرس )دنز( اتسوا وا تيرکسنيس د هبژ اد وا ،هد وتپ مه هبژ هوي
 .يد يول

يلاويدژن هرس هلب هوي وبژ يئايرآ د

 د وتاغل د وا ،تهباشم ودعاوق د يروگ هت وساسا وبژ ولو د ،تخو رپ ولوک يلډ يلډ وا ينشيو د لت ناهوپ وبژ د
 هوي هپ يبژ هغه يود ون ،يو هترو هرس وا ېدژن هرس يبژ يک وساسا وغد هپ هک .ينيو روغ هپ ېئ يلاويدژن هرس وير
 .يد هخ نروک ېوي هل هچ يئاو وا ،يريمش يک هلډ

 نروک هغ هپ وبژ يئاپورا ودنه د وم يود وا ،ېلگو يبژ يئايرآ يک رونا ينخمد هپ ږوم هچ يبژ هغد يروگو
 اد ،يروگو روغ هپ لودج يدنال هغد هک يد ېدژن هرس يريډ يک وتاغل وا ودعاوق وا وساسا هپ يلو ېک يلخاد يک
 .يد هخ نروک ېوي هل يبژ اد ايتر هپ هچ يش هراک هترد هب

وتپ

رالپ

روم

روخ

رورو

وسړاپ

ردپ

ردام

رهاوخ

ردارب

تيرکسنس

يرتاپ

يرتام

رچاوس

رتارهب

اتسوا

رتيپ

رتام

رهگوه

)رسوس(

رتارب

نيتال

رتپ

ار هتام

رد روس

رتارف

يسيلگنا

رداف

ردم

رسس

ردارب

ينمرج

رتاو

رتوم

رتسوش

ردورب

يوسنارف

ريپ

ريم

روس

ريرف
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ماوقا يئايرآ
هندېرپخ وا تپ يود د

 ناهوپ يبرغ رثکا هد روخ اتسوا وا تيرکسنس د هخ وبژ يئايرآ اي يئاپورا ودنه د هبژ وتپ هچ ليوو وم هخمد
 وبژ يئاپورا ودنه هل ،يرلن هړا هرس وبژ ورون وا يماس هل وتپ هچ يئاو يود ،ينم هربخ اد هديک ېئ هنلپ وتپ د هچ
۱.هد هخ

 همهم اروخ هوي وناناسنا د نايئايرآ ،يد يبژ تپ د ايرآ د ،يللب مه ېئ کينامرژ ونا هچ يبژ يئاپورا ودنه
 يد هل هنوتلم غ غ برغ وا قرش د وا يد نادنواخ تيندم ړول د هکم رپ يود هخ وييپ وييپ هل هچ ،هد هلډ
 .يد يوش اديپ وا يلتو ار هخ هتپ

 Aryana هجيو انايرآ ،هبژ ناوخپ هلپخپ يود هچ ،لديسوا يک يا هوي هپ هخمد ولديريډ وا ولديرپ رت نايئايرآ
Vaego م ايرآ د ينعي هلاباروخ اوه  داويه د يود د هچ يياو ۲.داويه ونادازکاپ وا ونابيجن وا وناليصا د اي هک ه 

 .هو ينخي هب يتشايم يرون ،ؤ يلرسپ ېئ يتشايم ېود ،ېو يتابا يريډ ېئ يکم ،هو

 ،يړاغ کيلاب د ،يئاو ين ؟وو يريچ هجيو انايرآ هغد ايآ هچ ،يد فلتخم هرس هريډ يک هربخ ېد هپ نيخروم
 د يړاغ يلامش وا يقرش دنډ د رزخ د هچ ،يگ يسه هلډ هلب ،يد يړاغ يلامش نيس روت د هچ يياو يني وا
 .يو زکرم يلصا ونايئايرآ

 ېنيچ رس ومآ د وا يکم يړول ريماپ د يا يلصا مکوت د نايئايرآ د هچ يد يللت مه هت ېد ناهوپ يني وخ
  يک اتسوا هپ هکل وا ،وس گنت يا هغه يود رپ وخ وو هچ يريچ ره يا يلصا مکوت يئايرآ د لوډ ره هپ !يد
 مکوت يئايرآ هک ون ،هدېک لدنوم يکپ هن ه هراپل وړوخ د وقلخ د هچ ،هوش هس هوي هپ وي هکم هغه يړوار هچ
 يپ روتکد ۳ييک نيمخت )م،ق( هلاک هرز رول هنامز ديل هغد د کو )چوک وا ترجه( هنديل هخ يکم يغه هل

 نوتسنفلا وا Dorn نروډ رسيفورپ وا Klaproth ترپلک رسيفورپ د يک ۲۸ ص ،هچابيد هپ رمارگ وتپ لپخ د ققحم يسيلگنا يتروار ۱
Elphinstone پ د راکفا وناهوپ ورون واک لقن ار يک باب هپ وتيود هچ يد ي ينم هربخ هغد لو.

.۱ ج ندمت ونايناريا يرواخ د يناملا رگيج د ۲
.۷۰-٦٤ ص يرواخ ناينريا ندمت ۹ ص ميدق ناريا ۳
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 ار تامولعم يسه هلمال وماوقا يئايرآ وغد د روسيفورپ يژولاليف يوسياقم د نوتنهوپ د جربميک د P. Giles سلياگ
 :يوک

 اما ۱يد ييا Thomas Young گني ساموهت روتکود هخمد ولو رت وبژ وا وماوقا يئايرآ رپ مون يئايرآ و دنه
 باب Kalproth تورپيلک ناهوپ بژ ينمرج هوي ع ۱۸۲۳ هپ هخمد ولو رت حالطصا Indogermanic نمرژ ودنه د
 وغد هپ ېئ يبژ هلډ هوي وا ،لديلو صياصخ لو وا ، يس وا ېير يمومع ،دعاوق ،هنوغږ وبژ د واملع ېد ،هک
 رشم ينلو يئايشيا د دنه د Sir William Jones زنوج ميلو رس هخمد ولو رت اما ،ېلگو هخ نروک ېوي هل ومون
 .هوش لدويک رپ هتسورو هنومون هغد وخ ،ېو يلگ نروک هوي يبژ هغد ع۱۷۸٦ هپ

 ،لدنژيپ يوب وا تاناويح يني يود ،هو هخ مکوت نيپس د وناناسنا د ېليو ېئ يبژ يئاپورا ودنه هچ قلخ اد
هچ يئا ار اد هت ږوم ېئ يلاو هترو هرس وبژ وينسوا د لدولرد مه ېئ عيانص يسال يني وي هب قلخ هغد هچ يئ 
 نيمخت )م، ق۲٥۰۰( ېئ تخو هخمد اروخ لديسرو ار هت رتخاب وا وړاغ ومآ د هچ رگم ،لديسوا هرس يا وي تخو
 رت وماوقا يئايرآ وغد هچ ،هد ېوش هدابز هربخ اد هخ ونولپ يملع هل ۲،للب Aryan نيرآ هنونا وقلخ ېد .ييک
 ونوناتيه وناوخپ د هچ يک Boghaz-Koi  زاغوب يوک هپ ريغص يايسآ د .دولرد بهذم وي وا هبژ هوي هخمد ولديرپخ
 هچ ،ديسوا موق يئايرآ وي هتلد هد )م ،ق ۱٤۰۰( ېئ هين هچ هد ېوش اديپ )هبيتک( کيل ړو وي و هتله )مويرتپ( تختياپ
 وناهوپ هچ کيل ړوز هغد هد هبوسنم هت Tel-el Amarana يک يود هپ مه هبيتک هړز هغد وا لديمون  Mitani يناتيم
 يئايرآ يک اوخ واش هپ )م،ق ۱٤۰۰( د مه يک ريغص يئايسآ اي نيرهنلا نيب يبرغ لامش هپ هچ هلنمو ېئ اد ،توکو
 امتيترآ :هکل يد هنومون يئايرآ هچوس هچ يد يلغار هنومون وناگدازهش د يود د يک هبيتک ېد هپ ،لديسوا ماوقا

Artatama، اترست Tusratta، انرتس Suttarna يتسيخا هنومون عاونا بابرا وغه د يک هبيتک هغد هپ مه يسغد 
 يلوگربغ کسه هود اي ، Varuna انوراو Indra هردنيا :هکل هتس مه يک وباتک هپ ونايئايرآ د دنه د هچ ،يد يوش
.Nasatyas ۳ىتاسان هنورو

 رپ مه ليلد لب وي يوک هراک)م،ق ۱٤۰۰( يلاووي بهذم وا يبژ د وماوقا يئايرآ د هچ کيل هړاز هغد رپ هوالع
 هپ سرگاز د وا ،هديمون Kassites يساک هچ موق وي يروپ )م،ق ۱۱۸۰( رت )۱۷٤٦( هل هتس يدناب هربخ يخيرات ېد
 يلغار تاملک يسغد مه يک هبژ هپ ونايساک وغد د ،کو تنطلس ماليع وا لباب رپ لديسوا يک )نامرک ىنسوا( ورغ
.يکو يک The Quarterly Review هپ ع ۱۸۱۳ هپ يک صوصخ ېد هپ نومضم وي الپ يمول هد ۱
.۷۳ص ۱ج ايدنا فآ يرتسه جربميک ۲
.۷٦-۷۲ص ۱ج ايدنا فآ يرتسه جربميک ۳
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 وا )رمل( Surya ايروس تيرکسنس د هچ Marytas سايترم وا Shurias سايروش الثم يد يئايرآ هچوس هچ ،يد
 ک )هکلم ورغ ونرواو د( Simalia ايلامس مه يسغد ،يد هترو هروپ هرس )عونلا بر داب د( Marutas ساتورم
 د ږوم )م،ق ۷۰۰( هپ هتسورو مه يسغد .يلن يروپ وتاملک يئايرآ ويناوخپ )هرواو( Zima اميز وا ايلامه هپ م
 هچ ،ونيو مون  Assara-Mazas )سازيم ارسا( د يک هناخ بتک هپ اچاپ يول يروسآ Assurbanipal لاپيناب روسا
 اروسا يک تيرکسنس هپ مون اد وا ،يد )مون يادخ يول د( Ahura Mazda ادزم اروها اسوا د هغد م ک

Asura اروها يک اتسوا هپ وا Ahura وليالد وغد هل ږوم لوډ ېد هپ ،و ق ۱٥۰۰( د هچ ولخا هجيتن يملع اد هخ،
 ليب هرس هچ يئا يود هتسورو هغد رت وا هو وي هرس يک تنايد وا تيندم وا هبژ هپ ماوقا يئايرآ يک ودودح هپ )م
۱يو يوش

نيرآ يرتخاب
يگنا ناريا وا يدنه

 ار ومآ رت هلغار اوخ يلامش هل هت نطو ږومز وا ،لوش هراپخ هخ "هجيو هنايرا" هل ماوقا نيرآ هچ ليوو وم هخمد
:وس يالشيو يدناب يخرب ېرد رپ نايئايرآ يزکرم اد وا ،يک ړوج تيندم يلک وي يک رتخاب هپ وا ،لتواو

 ورغ هپ نطو د ږومز وا هدولرد هگوتسه يک ونمل يبونج وا لامش هپ شکودنه د يود هچ :يرتخاب وا يزکرم -۱
 يزکرم يلصا يود د يروپ وتد رت ناسارخ د وا ومآ د ون هل نيسابا د .لوش هراپخ هرس يک ورد وا وتد وا
 يروهشم داويه يزکرم د يود د ناسارخ ،ناتسگس ،اراهدنگ ،لباک ،ايسوک رارا ،تاره ،ناتسراخت ،خلب .و داويه
 .ېو يتن ين داويه د يود د يروپ برع ۀريحب هپ ًابونج وا .يد يخرب

 سراپ د ،لوش ريت هناسارخ هل اوخ رپ )تاره( اويره د هت اوخ يبرغ يبونج د هخلب هل ماوقا يئايرآ هلډ هوي -۲
 نرق )۱٤( د هچ ،يد يک نيعت يسه ونيخروم ترجه هغد يود د .ک ليکشت ېئ ناريا ينسوا وا ېلوينو ېئ يرواخ

.۲٦ ص ،ايدنا کديو - ۱٦ص ۱ج ،ايدنا فآ يرتسه جربميک ۱
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 ناريا هپ وماوقا يئايرآ وغد تلود ىمول وا .ؤ يراج يروپ ۍيپ يداليملا لبق يمتا رت ؤ يوش عورش هخ )م،ق(
۱.ؤ يک ليکشت يک ءادتبا هپ ۍيپ يداليملا لبق يموا د همان هپ Medie دام د  يک

 هپ لړالو هخ ورال ورون وا ربيخ وا لباک د هخ اوخ واش هل شکودنه وا رتخاب د ماوقا يئايرآ هتسد هوي -۳
 يك نم هپ اگنگ وا نيسابا د ،لوش ريت نيسابا رت يود ،لوش هراپخ هرس يک )هکم هپ وبايرد ووا د ينعي( ودنساتپس
 يمسلرو هل مه هنديل ونايئايرآ يدنه وغد د ،لوش نادو يك وب وا ولگنز هپ دنه د وا ،ك ړوج تيندم نال وي
 هباتک ېد هل ږومز )يدنه‑يناريا‑يرتخاب( يلډ ېرد هغد وماوقا يئايرآ د ۲.ييک عورش هخ ييپ يداليملا لبق
 يعامتجا ،تيندم د يود د .وساب ار ين خيرات يبدا يبژ وتپ د وا ،ووک هنلپ يک وبژ هپ يود د يرل هړا هرس
 .وودنگر خيرات وتپ د ه هن ه يک هنتک هپ وعاضوا يحور ،لاوحا

 داويه لپخ يود ،دولرد ېئ تيندم هروغ وا ه ،لديسوا يک اوخواش هپ )خلب( رتخاب اي يدخب د هچ نيرآ يزکرم
 يلغار )لصف ۲ رعش ۲۲( باتک هپ Manu Samhita اتيهمس ونم د مون اد الپ ۍمول ،هلاب )هشرو ايرآ اي هترو ايرآ(
 د وا ،يرل ترهش ريډ يک يود هپ رالپ اد ،ييک للب مه )يرونم( نايئايرآ وا ،ييک لک رالپ ايرآ د ونم اي ونام ،يد
 وا ،يوک رکذ يک باتک لپخ هپ هکين ونام مه هترو ايرآ .يلوب ېئ )رايل ونم د( هچ هتش مه نيناوق يني همان هپ هد
 وا وليصا د :هد يساد ينعم همان ېد د ۳.يد يوش اديپ هتپ رت تپ نايئايرآ يک داويه ېد هپ هچ ،يئاو نيخروم
وغريب وړول د هچ ،و خلب ‑يدخب ‑اکيهلاب زکرم يود د ٤.داويه ولغا تيندم د يول اد هب لت وا ،يديک للب را 
 هتسورو حرش وتاملک يماب وا ونم د( نيزگ خلب ‑يماب خلب الثم ئديک لياتس وتفص هپ )يلک‑ناور‑هر( د زکرم
 .)يار يک باتک ېد هپ

.۲۱۰ ص ،ټوډوريه خيرات ۱
.کيل رنه د خيرات ونايدنه د - ٤ ص ،ميدق دنه - ۱۸٤ ص ،دنه ندمت ۲
 .هنکيل Das ساډ د ۸٥ ص ،دنه ييوگير ۳
.۱۲۱ص ،راثآ هړاز ايرآد ٤
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وتپ وا هبژ يئايرآ
 اد .يد هخ نروک هل ايرآ د يبژ يموک يموک هچ هوش هدنگر هت يسات وا هتسولو هنشيو وبژ يئايرآ د وم هخمد
 هل هچ ،هدولرد هبژ هوي هلنا يک )هجيو انايرآ( يبوا ىنمل لپخ هپ وماوقا يئايرآ هچ ،هد هربخ ېلنم وا يعيبط
 تامولعم ه هسوا رت يک يبژ يئايرآ نمول ېد هپ .يد يلتوار يبژ يدخب ،يناريا ،يدنه هتسورو هخ يبژ ېغه
 ،موسر ،بهذم هچ يود هکل ،ييک ليو ينود شت ،يد يليو يکپ ه اچ هن وا ،يلغار يدن هت سال وناهوپ د
 هگن وا همک هبژ يئايرآ يلصا هچ ييمولعم هن اد وخ ،هدولرد مه ېئ هب هبژ هليب هچ يئا ون لدولرد هنودود يلنم
؟هو ۍدنوژ رمع و وا ،هو هبژ زار ه وا

 ېئ مون هچ هليو هبژ هصوصخم هوي وماوقا يئايرآ هخمد ترجه وا ولديرپخ رت هچ :يئاو نوبول واتسوگ روتکود
 ولو د هچ هبژ يئايرآ يلصا اد ۱هد ېلتو ار هخ يبژ ېغه هل هبژ تيرکسنس وخ ،هد هکرو سوا هبژ اد و )کيرآ(
 ېئ سوا وخ ،هو هبژ هکرتشم يود د وا هديک هليو هخمد هلاک )۳۰۰۰( داليم رت لقاال ،ييک للب انا اي روم وبژ يئايرآ
 ييسرن هخمد هلاک )۱٤۰۰( رت داليملا لبق د ينکيل وا خيرات ونايئايرآ د هچ هتهج ېد هل ،هتاپ هدن هگلوب وا هن يه
۲.يد يلدييز هخ يبژ يئايرآ يلصا يغد هل هرس ېرد وسړاپ هړز ،اتسوا ،تيرکسنس هچ ،وش ياليو ينود ون

 لوک هدز وا هنلپ ومولع د دنه د يک اپورا هپ هخمد هلاک لس ًابيرقت هچ :ىکيل Z.A.Ragozin نزوگار مييم
 رس ون ،يکو يئ رمارگ تيرکسنس د وا ،ک همجرت تراهباهم Wilkins سنکلو سلراچ هچ تخو هغه ،لوش عورش
 ون ،لکيلو هنوباتک يدناب بدا وا ونيناوق وا هفسلف رپ دنه د Colbrook کوربلوک وا ،رتساش مرهد ونم د ،زنوج ميلو
 رگم ،هد روم وبژ ولو د تيرکسنس هچ ،هنامو وقلخ رکف اد وا ،هوش عورش هسياقم وا هلت رپ وبژ د دنه وا اپورا د
 يئايرآ مه هبژ هلب هوي هخمد ال تيرکسنس رت هچ ،هوش هراک اد ون ،ېوش يريډ ينتک وناهوپ د وا ينلپ هچ هتسورو
 وحيحص د يک وبژ ىئايرآ هپ مرگ بکيج ملاع لب هوي ،هد روم وبژ ورون د هبژ هغه يک لصا هپ هچ ،هدولرد وکلخ
 يبژ ېغه د هچ هو هلب ال هبژ يلصا وا ۍمول وماوقا يئايرآ د هچ ،هوش هتباث اد وا ،لووو لوصا ليدبت د وفورح
۳.يد کرتشم يک وبژ يئايرآ ولو هپ تاملک وا ظافلا

.۱۸٤ ص ،دنه ندمت ۱
.۱۰۸ ص ،ميدق ناريا ۲
.۳۳ ص ،Vedic Indiaاينا کديو ۳
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 يئايرآ هچ :يياو يود ،يوک نيمخت يروپ )داليملا لبق ۳۰۰۰ رت ۲٥۰۰( ناهوپ وبژ د رمع يبژ يئايرآ ىلصا د
 د باتک ېد د ،هک ءاشنا هبژ هلپخ هپ ېئ Veda اديو باتک ينيد روهشم لپخ .لتو يروپ )سونا( نيسابا رت ماوقا
 هړاز وماوقا يئايرآ د کچوک يايشيا د هچ ليوو وم هچ هخمد هکل ، ي هن هخمد داليملا لبق ۱٤۰۰ رت خيرات ينکيل
 ،يس هلت رپ هرس وکيل هغه هل اديو باتک ونايئايرآ يدنه د هک ،يديوش لک يک اوخوااش هپ )م،ق ۱٤۰۰( د مه هنوکيل
 .ييدنگر ېئ کارتشا ومون د وخ ،يد يفلاخم هرس  ېئ يبژ

 يلصا وا ېو يوش يليب هرس يبژ وماوقا يئايرآ د يک اوخواش هب )م،ق ۱٤۰۰( هچ :وش ياليو ون ليلد ېد هپ
 ينعي ،يړوا وبژ يعرف ورون هپ هبژ هوي و ،ينم ناهوپ وبژ د مه هربخ اد ،ۍدنوژ هو هن يک تخو هغد هپ هبژ يئايرآ
يليب يليب هلنا ل ،يموم يگنا ل رت۱.يړاوغ هلاک رز وي ه

 اوخپ هلاک رز هخ )م،ق ۱٤۰۰( د ينعي هرصع هل کيل هړاز د زاغوب ياوک د وا ،اديو د ږوم هچ باسح ېد هپ ون
 هچ نيخروم يني هکل وا ،هو هوي ال هبژ وماوقا يئايرآ د يک اوخ وا اش هپ )م،ق ۲٤۰۰( د هچ ،وياوو اد هب ون وس ړالو
 ون ۲ېو يلماش يکپ مه هنايدغس يواوخ يلامش ومآ د وا هديک هليو هباجنپ رت هخ اييم وا سراپ هل هبژ اد ،ئياو
 هتخو هغه هل ينعي ،يژيک نيمخت يروپ هداليملا لبق رز رول رت هخ )م،ق ۲٤۰۰( هل رمع يبژ يئايارآ ىلصا ېد د
!هواک ترجه هخ )هجيو انايرآ( هل الپ ۍمول وماوقا يئايرآ هچ

 وکيل وکنولتار هپ هب هز وخ ،هتاپ هدن سوا ،ليوو مه وم هچ هخمد هکل هخن وا رثا موک يبژ يئايرآ يلصا ېد د
 يلصا هغه وتپ هچ مک هدايز هب هربخ اد وا مک تباث وليالد يملع وني هپ هرس يبژ يغد هل يلاو يدژن وتپ د يک
 .هد رول يبژ يغه د مه وتپ ،يد يلدييز ين هچ اتسوا وا تيرکسنس هکل وا ،هد ېدژن اروخ هت يبژ

 يک ناريا وا دنه هپ لوش هراپخ هرس هت برغ وا قرش هخ رتخاب اي يدخب هل ماوقا يئايرآ هچ :ليوو وم هخمد
 هتسورو وا لوش هتاپ يک ونمل يبونج وا يلامش هپ شکودنه د وا يدخب هپ هخ يود هل يني وا لک ړوج هنوتيندم
 هچ ،يرل يلډ وا ليابق ريډ ،يد هخ يلډ يرتخاب وا يزکرم د هچ نايئايرآ اد ،لوش هراپخ هرس يک داويه لو هپ
 يود هميدق هل هبژ اد ،يياو هسوا رت يود مه هبژ وتپ وا ،ييداي همان هپ )نوتپ=تهکپ=تخب( د ېئ هلډ همهم هوي
 هغد مه ،هد ېلدييز يک روک وا زکرم لپخپ ونايئايرآ د ېلد هخ يبژ يلصا هل هچ هبژ يئايرآ يزکرم وا ،هد هتاپ هت

.يئامه لالح د ناريا تايبدا خيرات ۱
 .۳ج ۷٥ ص ،يئاپورا ودنه باتک "نسبوډ  هلاوالود يول" د ۲
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 هل هترد ه هب هربخ اد ئروگو يني يخيرات يک صوصخ هپ ومون د نوتپ وا وتپ د يسات هچ هتسورو هد وتپ
 .مړوار يدنال هرس يبژ يئايرآ يلصا هل ليالد طبر د وتپ د مه هتلد سوا يس

)کيرآ( هبژ يئايرآ يلصا وا وتپ

 ولنم وا ينلپ د يربخ ېد د ،هد رول يبژ کيرآ د وتپ هچ ليوو اد هخمد وم دانتسا هپ وني يملع وا يخيرات د
 هبژ وتپ هپ ايب ېملک هغه وا ؟يد هتاپ ه هخ يود هل هچ ،وروگو هت وتاملک وناوخپ مکوت يئايرآ د ږوم دياب هراپل
!يد ۍدنوژ هسوا رت هچ وروگو يک

 تيرکسنس ېئ هبژ هچ ،لړالو هت اوخ دنه د اي هخ يدخب هل مکوت نيرآ هچ يسو هتلد دياب مه هربخ اد هلب وا
 سنوا ايب يولهپ ايب ميدق سرف ېئ هبژ ،لړالو هت ناريا هچ يد ليابق هغه اي ،يد هبژ هغد هپ باتک اديو د وا هوش
؟هليو ېئ هبژ هموک ،لوش هتاپ يک يدخب هپ هلپخپ هچ ليابق هغه اما هوش وسړاپ

 همان هپ يدخب د يود ،لوش ريت ار شکودنه رت ليابق هغد هتسرورو هچ هک ،هليو وتپ يود هچ هد هديقع اد امز
 رت يود مه هبژ ناوخپ هغه وا ،يد يلتاس هسوا رت يود مون يخيرات هغه وا ،لدېک للب )نوتپ=تهکپ=تخب(
 .هديک يدنوخ هسوا

 يرتخاب اي يدخب يناوخپ هغه يکنويو يبژ وتپ د ينعي هناتپ هچ ،مک هدنگر ه هز هتسورو هب بلطم اد
 رگم ،هک هريه هبژ يلصا هلپخ سامت هپ وماوقا يدنه اي يلوغم اي يناروت اي يناريا ېئ ونورو ورون هچ يد نايئايرآ
 .هد ېلتاس هسوا رت ونتپ ويلغا طقف

 باتک ينيد ونايئايرآ يدنه د هچ ،تخو هغه ينعي )م،ق ۱٤۰۰( نايئايرآ يدخب هچ هتسن کش يه يک يد هپ
 هچ ون ،ييک رکذ مون يود د مه يک Rig Veda اديو گير هپ هلپپ هو روهشم همان هپ تهکپ د ئديک لکيل اديو
!يو هدوجوم دياب مه هبژ يود د يو دوجوم همان هغد هپ تلم هغد

 ورغ يقرش داويه د )م،ق ۱٤۰۰( هلسپ ماوقا تهکپ د اي يدخب يئايرآ هچ ،يېک هراک هخ ودانسا يخيرات هل
 ،يوک رکذ يک گنج روهشم هوي هپ دنه د مون يود د اديوگير هچ هک ،هو هتشيم ېلد وا يللت هت وړاغ نيسابا د وا
 ينيد روهشم اتسوا د وا يد مون ېئ دنز هچ ييک اديپ هبژ هلب هوي يک رتخاب اي يدخب هپ )م،ق۱۰۰۰( هتسورو مه وا
 ون ،يوک رکذ سيوتکاپ وا تهکپ د خروم ينانوي Herodote ټودوريه هچ تخو هغه ايب وا .يد هبژ هغد هپ باتک
.يئ وړاغ رپ )نيسابا( سونا  يود مه يک ودودح هپ )م،ق ٥۲۰( د
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 هل لديسوا يک يدخب هپ ۍمول نايئايرآ هناتپ هچ ،ويسر ار هت ېجيتن ېد ږوم هخ وتاظحالم يخيرات وغد هل
 )م،ق ۱۰۰۰ رت ۱٤۰۰( د هرس يبژ ېړز يلپخ د )تهکپ=تخب( همان هپ يا هغه د يود هخ يبوا نمول هغه
 رت وا هتاسو يبژ يلپخ هل هرس مون تهکپ يدخب د لپخ يود ،لړالو هت ورغ يقرش داويه د وا وړاغ نيسابا د يروپ
۱.يد روهشم هبژ هغد وا همان هغد هپ مه هسوا

 .ئوراو مه ليالد يوغل يني يسات سوا ون يک ار هپ ينلپ خيرات ېد د

 هملک ايرآ د
 )نيرآ‑ايرآ( د هلپخپ ووک هنې وا هنلپ رې هپ ليلد يوغل د هراپل تلاصا د يبژ وتپ د ېئ ږوم هچ هملک ۍمول
 .يد ېملک

 وا رتخاب هپ هخ وړاغ هل ومآ د هچ ماوقا هغه :يئاو نيخروم ،يد ميدق ريډ مون اد هچ ليوو مه هخمد هت يسات
 يک دنه هپ هچ وا ،لگ فيرش وا بيجن وا ليصا ينعي Aryan نيرآ هنونا يود ،لوش هراپخ يک ناريا و دنه
 يود هکل ،لشو ېئ هت اش وا ،ېکو ېگج ونايئايرآ هرس وغه هلديسوا هخمد ناناسنا مکوت روت د هتله ،لوش هراپخ
 هپ ېملک يړاود اد ليو Dasyu وسيد اي ،وساد ېئ هت وليبق وغه ،هياو بيجن وا فيرش ينعي )نيرآ( هتنا هچ
۲.يديوش رکذ يک اديوگير

 وا فيرش د هغه هچ يد Airya ايريا يک دنز هپ وا Arya ايرا اي ايرآ يک تيرکسنس هپ يگنا ېملک د نيرآ د
 ليصا وا هو هن هتپ هل يود د هچ هواکرو زايتما همان هغد هپ هت ونا هخ ونانمد ولپخ هل يود وا يرل انعم بيجن
۳.لدېک لگ هن

.وشو رکذ نل نل ًاترورض هتلد يشار يلصفم هتسورو هب يني يخيرات ونتپ وا وتپ د ۱
.۲۰۷ص۳ج يد يلغار رکذ نيرآ د مه يک اديوگير هپ هلپخپ ٤ص ۱ج ميدق دنه راکيناپ د ۲
.خيرات وس ويناوخپ د ۷۳ص۱ج ايدنا فآ يرتسه جربميک ۳
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 وا مکوت نيرآ د وا هکم نيرآ د يلاعت يادخ :يئاو يسه وا ،يار مون اد مه يک اتسوا هپ ،اديوگير هپ هوالع
 .۱ک اديپ تپ

 يئاو ىد .يوک هيا و رکذ نيرآ د )م،ق ٤۲٥-٤۸٤( ټوډوريه هچ ونيو ايب هتسورو وباتک وناوخپ وود وغد رت
 هپ )م،ق ٦٥٥( د وماوقا يديم هچ هک ۲لديک للب Arian نيرآ يک ونامز ويناوخپ هپ ماوقا Medes يديم هچ
 وتخو وغد رت حالطصا نيرآ د هچ وش ياليو اد ون .يديک ړوج تنطلس يول وي يک ياپ هپ ناريا د يک ودودح
 نا يک کيلربډ لپخ هپ مه )م ،ق ٥۲۱-٤۸٦( شويراد يشنماخه وا هو ۍدنوژ يک وماوقا يئايرآ ولو هپ مه يروپ
۳.يد يللب هتپ هل ايرآ د وا يئايرآ ًاراختفا

 يلپخ هل ونايئايرآ مون اد هچ هک ،يد يک ينلپ ې ې يک اوخ و اش هپ يملک ېد د ،وناهوپ وينسوا اپورا د
 نيرآ د يبژ هغه ،يش اديپ ېير همان هغد د يک وبژ ورون هپ هک ون ،و يړوار هرسرو هخ يبژ يلصا وا يناوخپ
!ييک يللب ېدژن هت يبژ يلصا

 هپ داينب وا يلصا د يک تيرکسنس هپ هچ يد قتشم )رآ( هل نيرآ هچ ،يئاو ققحم يناملا Geiger رگيج روتکود
٤.هت اسراپ وا فيرش وا بيجن يئاو ايرآ وا ،يد ينعم

 قتشم )رآ( هل ايرآ هچ ،يد يللت مه هت ېد نيققحم يني يلوب انعم هپ يلصا د )رآ( هچ ولاوقا وغد رپ هوالع
 وا يکنورک ايرآ هتهج ېد هل ون ،دولرد موهفم تعارز وا ۍزرواشک ينعي يهرک د يک تيرکسنس يناوخپ هچ ،ئد
 د مه ىئ رنه روتکود هچ يد Mexmuller رلوم سکيم دناهوپ تيرکسنس روهشم د لوق اد ،يديک ليو هت عراز
٥.يلخا ىنعم هپ يکنورک د نيرآ وا ينم يک خيرات هپ وقلخ د دنه

 ټورا( ينانوي د )يتارا( يوالس د )زارا( يولايا وا ينيال هل ،و ينعم هپ يوي د )رآ( هچ :يکيل نزوگار مييم
 ېدام يغد هل لو )تک ېوش يوي( رورآ ينيال د وا )ارورا( ينانوي د يسغد )ړو يوي د( لبيريا يزيرگنا د )نور

.۸-٥  هرقف ۱۳ لصف ۲٥،۱۳-٥ هرقف ۱۰ لصف ۹ هرقف ۹ لصف تشي ۱
.۲۸۹ ص ټوډوريه رليو د ٦۲ص۷ج ټوډوريه ۲
.طوطخ يخيم خابسيو د ۳
.٦٦--٦٥ ص ۱ج يرواخ نايناريا ندمت ٤
.۹۲ص ميدق دنه خيرات ۀمدقم ٥
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وماوقا يئايرآ ،يد هخ ک هتهج ېد هل ناو هدنوپ ويناروت يشحو هل هچ هلاب عراز وا راکت ريپوت يود د هخ 
 ۱.هواک مه رخف همان هغد هپ ېئ تخو ره وا يسو

 هت يکم يغه )يرآ( مه ېئ هبژ يروسآ هپ اونين وا لباب د ،يديوش مه وماوقا ورون رپ رثا همان يئايرآ ېد د
۲.هو لبير لصف د هبژ يشوک هپ داويه هغد د )ارارا( يو ېوش ېلرک وا يوي هچ ليو

 فيرش وا ليصا ايرآ هچ هو اد هوي هتش نم رت وناهوپ د ېيرظن ېود يک صوصخ هپ ېملک د ايرآ د لوډ ېد هپ
 .يد رگزب وا يکنورک هچ ،هد اد همهود يد

 هپ ؟هگن يئاو هب يسات ،ييک يا وي وا ېدزن هرس وليالد يخيرات هپ ېيرظن ېود اد وناهوپ د هديقع هپ امز
 :لوډ ېد

يک ونايئايرآ هپ تيمها يهرک د

 هپ يکو هجوت هت تعارز هچ و فلکم ًانيد يود ،لديک لتک هگرتس هنرد اروخ هپ هت يهرک يک وموق يئايرآ هپ
 وا وليصا وا وفيرش د ېئ ههرک وا ،يديوش لتک هگرتس هپ تفارش د هت وراک تعارز وا يهرک د يک اتسوا وا اديوگير
۳"يو تخب غوج وا ههرک هپ لت ناسنا دنمشناد وا هوپ" يد يلغار يک اديو هپ يد يللب راک وکلخ وهوپ

 :ېئاو يا لب

 وا ،ئولچو ېبرا يلک ،يک يري هرس هکم هراپس هپ هراپ هل يهرک د ونايش ورون وا ومنغ د :وناناسنا ېا"
ئتاسو هپ هنونا"

 رايز يرکو يکپ منغ وا يشبروا ،ئک ېتسپ وا ،ئک ېوي ه هراپل ولرک د يکم :يتو ېوي !ونانسنا ېا"
 لت مه يک اتسوا هپ ٤".يک يوي هپ ه هکم وا يوچاو رو هراپس هت غوج ويوغ د لت هچ هيوب هت يکنورک ک

.۳٥ ص ايدنا کديو ۱
.۹۲ ص دنه خيرات ۀمدقم ۲
.۷۰-٦۹-٦۷ هرقف ۱۲ لصف ديورجي ۳
.۷۱ هرقف ۱۲ لصف ديورجي ٤
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 هگرتس هنرد هپ هت عراز ،يوک قيوشت ينلاپ د وورا وا يهرک د هت وکلخ تشدرز وا ،يش هاگ فيرش يکنورک
 ۱.ييداي يک هلډ هفيرش وا هړول اروخ هپ وناناسنا د يکنورک وا نارگزب يک هردنس هوي هپ اهتاگ د وا يروگ

 رگزب ره هنوو رال هپ هنوباتک ينيد يود د وا ،ؤ ړول ريډ يک ونايئايرآ هپ ماقم رگزب وا يکنورک د لوډ ېد هپ
 ون هو يرگزب وا تعارز هغد هدند يعامتجا هفيرش اروخ وا هړول اروخ يک يود هپ وا ،يديک لگ مرتحم وا فيرش
س فيرش ره وا و فيرش وا بيجن رگزب وا عراز ره هکد تباجن وا بوتليصا ،و رگزب وا يکنورک مه هب ى 
 .يديک لگ بيجن مه فيرش مه هب ىس هغه هلوک ادا هفيظو يعامتجا هغد هب هچ اچ ره وا و مزال هرس تعارز

قيبطت عراز وا فيرش د

 !موهفم هپ يکنورک وا عراز د اي يلخا ينعم هپ فيرش وا ليصا د اي هملک )ايرآ( د ناهوپ هچ :لتسولو وم هخمد
 رال هپ وباتک ينيد د يک وماوقا يئايرآ وناوخپ هپ هچ هک يد يش وي هرس لتسولو هچ يسات هکل هموهفم هړاود اد
ون و عراز مه فيرش ره وا ،و فيرش وا بيجن عراز ره هنوو انعم هپ لصا د )رآ( يد يک هبژ يئايرآ هپ هچ يئا 
 يليو ليصا ينعي )نيرآ( يد هت عراز وا يکنورک ره ون ،يديک لگ فيرش ىس يکنورک ره هچ هک هتسورو ،و
 ليصا وا فيرش عراز وا يکنورک ره هچ هک ،دولرد موهفم يهرک وا تعارز د الصا )رآ( هچ اد اي وا .يو يوش
 .يو يوش يگ  ًازاجم يک هملک هپ نيرآ د يناعم تباجن وا تلاصا د ًاعبط هب ون ،يديک للب

 ېملک د )رآ( د هک ون ،يد يريډ يک وبژ هپ نم رت تقيقح وا زاجم د ،ينتوا يونعم وا تالوحت يوغل يساد
 د ېئ هب تفارش وا تلاصا ،وگو تقيقح تعارز هک وا يزاجم ېئ هب تعارز ،وگو تباجن وا لصا انعم يقيقح
 هملک نيرآ د وا ،يد يا رپ وا يمس ېيرظن يړاود وناهوپ د لوډ ېد هپ ،يو لوحت يوغل ينتسورو لوډ هب زاجم
 .فيرش وا عراز اي عراز وا فيرش ولوب وانعم وود هپ

هير نيرآ د يک وتپ هپ

 لقتسم موک سوا وا ؟ورل ه هراپل وتاملک وناوخپ د )رآ( وا نيرآ د يک هبژ ېد هپ هچ ،هت وتپ ،وسار ون هب سوا
 ؟يرلو ميهافم هغد هچ ،هتش ظافلا

.۳٥ هرقف ۳۳ انسي ۹۸ ص اهتاگ ۱
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 ۍدنوژ يلمعتسم وا ېير يد يلوو يک صوصخ هپ )رآ( د وناهوپ هچ هراپل وانعم وړاود وغد د يک وتپ هپ وه
:زار ېد هپ ،هتش ېملک

 اوخپ هل هملک اد ۱يئاو ېي ليابق رثکا هچ هد هملک هلمعتسم وا هدوجوم انعم هپ داينب وا لصا د )هرآ( مه هسوا رت -۱
پ هپ هخمه يک بدا وت پ وا ،يرل ياار لوډ هپ ېملک ۍدنوژ وا يلمعتسم ېوي د يک وراعشا ولپخپ وتايبدا وت 
 .هد ېړو

 :يئاو يسه )دودح ـه ۸۰۰( د يد رصاعم روميت ډوگ د هچ ربکا يروادنيمز

ييىسوه يک ادنخ هرس بيقر ديک هرز هپ امز هگني هوش ېئ هرآ مغ د

:يئاو يد يک مظن )ـه ۱۰۱۹( هپ ېئ ناميالا رحب هچ کتوه فلا الم بيدا لب وي هتسورو

ئلتن ريو هپ وس هک هيلغا ؤ هرآ هل ىد

:يئاو يک ودودح هپ )۱۱۳٥( د يجايم دمحم ريپ

ؤ يلو يول هرآ هل ىدؤ يليلخ هچ يتم خيش

 رگيج روتکوډ د انعم ېد هپ وا .هد يدنوژ مه هسوا رت هچ هد هملک ناوخپ وتپ د ينعم هپ داينب وا ليصا د هرآ ون
 .يگ ليصا نيرآ وا لصا هرآ مه ىد هچ ،يرل تقباطم هرس هلوق هل يناملا

 هتس هسوا رت يک وتپ هپ م ک مه اد ،ولخاو لوق هپ رلوم سکيم د ههرک وا تک ينعي انعم همهود رآ د هک -۲
 وا ونارگزب د هرس هلمج ېد هب )هړاغ رپ رول هرآ هرآ( :يياو يسه تخو رپ ول د نارگتک او نارگزب يک راهدنق هپ
 يهرک وا تک د صاخ يک هرواحم ېد هپ هرآ ون !يبير ېئ ايب وا يوک تک ىمول يود هچ ،يينايب لاح ونيعراز
 .يد مس هرس هلوق هل رلوم سکيم وا رنه د هچ ،يرل موهفم

 يک وتپ هپ مه يو عراز وا رگتک انعم همهود هپ هک وا هتش يک وتپ هپ مه يو ليصا انعم ۍمول هپ نيرآ هک ون
 .يد لمعتسم هسوا رت

 لوډ هپ تادا د تبسن د ريډ اروخ يک وتپ هپ Yan ني ،يرل تقباطم مه هرس رمارگ هل وتپ د هملک نيرآ د نيع
 هکل يروغ يو )ـه( يک ياپ هپ ېملک د هک )ىجنرب( نيړژ )جنرب( ړژ الثم يلن يروپ ياپ هپ وتاملک د وا ،يار

.تغل وتپ يروار د - )يملق( سوماق يول ېکرم وتپ د ۱
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 وغد هل وتپ د وا ولخاو )هرآ( هک ون يد يوش ړوج ين فذح هپ )ـه( د )ىکاخ( نيرواخ هچ )کاخ( هرواخ
 روز رخآ لبقام هتسورو هچ يئا وا ييړوج ين نيرآ وا يروغ )ـه( وولنو يروپ )ني( تبسن د مس هرس ولوصا
 .يو يوش ړوج ين مه نايرآ وا يوش ليدبت فلا هپ

 هپ وا هتس هسوا رت ينعم هپ يهرک اي ليصا د يک وتپ هپ هچ هت ېملک )هرآ( د يد بوسنم نيرآ لوډ ېد هپ
 وا ليصا( وتپ هپ مه هبژ ناوخپ يئايرآ هپ مه ېئ انعم وا و هلمعتسم وانعم وود وغد هپ مه يک ونايئايرآ وناوخپ
 يک هبژ هغد هپاوخپ مه وا هتش يک وتپ هپ هسوا رت ېير وتاملک د )نيرآ‑ايرآ‑رآ( د هچ ون هد )يکنورک وا فيرش
 هولپ هل تمادق وا تلاصا د وتپ هچ وس ياليو اد ون يد هخ يبژ يئايرآ يلصا هل مه ېملک اد وا لديلامعتسا
 .هد ېدزن هريډ هت يبژ ېړز يغه

 د ،ېديلامعتسا هراپل وس د لوډ هپ ملع د مون اد يک وتپ هپ ،هو هلمعتسم مه م ک يک وتپ هپ هملک ايرآ د
 هپ کخ ناخ لضفا ،يلوب ليخ يداب هدالوا هد د هچ ،يديمون )ايرا( يوز وي يمون فسوي د يک وليابق هب وتپ
 :يکيل يک عصرم خيرات

 مه ېئ سوا ،هلاب ېئ يداب ،و رورغم وا رکبتم ريډ هچ سب زا ،هديمون ايرا يک هپ وي ،و يوز هنپ فسوي د"
 ليخ يداب دالوا ايرآ د يک يود هپ مه هسوا رت هچ ،هد هليبق هروهشم ونتپ د يزفسوي ۱"يئاو ليخ يداب هت دالوا
.و لومعم هتخو هريډ رت يك وتپ هپ مون )ايرآ( د هچ ،يراک ين اد وا ،هتش

هجيو انايرآ
 يک نيعت هپ ېئ ناهوپ هچ هواک دنوژ يک هکم هوي هپ اوخپ ولديرپخ وا ترجه رت ونايئايرآ هچ :لتسولو وم هخمد
 نم هپ ايشيا د يبوا يلصا ونايئايرآ د هچ هد ېلنم هربخ اد وناهوپ وريډ يک ورخاوا ېد هپ رگم ،يد فلتخم هرس

.عبط يتروار د ٤ص عصرم خيرات ۱
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خيرات وتايبدا وتپ د

۳٦

 ۱ييدابز هغد مه هخ ورال هل ترجه د ونايئايرآ د وا تاياور وماوقا وفلتخم د هچ و ېدژن هت يړول ريماپ د يک
۲.يد ېدژن هت ناشخدب وا ريماپ هغد هچ ،و تورپ يک نم هپ ترازگيا وا ومآ د يا اد هچ يکيل سکياس يسرپ

 سړاپش هچ يک اتسوا هپ هليو )جاو( )وجيو اي هجيو هنيرآ( هبژ هميدق هلپخپ يود هت يبوا وا نطو ميدق ېد
 عقاو هرس هدور نمتکرب د Vanghui Daitya ايتيد يهوگناو د هچ ،يوداي مه )هجيو هنيرآ( ،يئ هنوداويه يئايرآ
 وا ايرد ريس هپ هچ ،هو يک وکم وينرغ هپ )هجيو هنيرا( اد هچ ،يياو ناهوپ يبرغ رون يني وا يناملا رگيج ۳.هو
 د وا ،هو يک يدنوخ هخ ولمح هل ورون وا ،راتات د هنونا يک ورغ وغد هپ ونايئايرآ وا ،هديبوا ومآ وا ناشفارز
٤يبوا ونادازکاپ د اي هکم وناليصا وا ونافيرش د :هد يساد انعم وتاملک د )هجيو هنيرآ(

 هجيو د وا ،وسار هب سوا ېتسولو ينلپ يناسل وا يخيرات وا تاحيرشت هخمد وم يک صوصخ هپ ېملک د ايرآ د
 د ،هد هلمعتسم يک هبژ وتپ هپ مه هسوا رت هملک يخيرات اد ؟هن هک هتس هچ ،وروگو يک وتپ هپ مه هب هملک )جاو(
 هجيوا رپ يادخ د دومحم دمحا :يئاو يکروز هپ ميج د وا ،؟اي هلوهجم وا روز هپ فلا د )هجيوا( ېئ قلخ راهدنق
 وا لوډ هړاز هغه هپ هملک ۍدنوژ وتپ اد وا ،يرل انعم نيمز رس وا يکم د مه هجيوا يک هلمج هپ هچ يديرپ هن
 وا ،هد ېدزن هگن وتپ هرس يبژ ناوخپ يئايرآ هل هچ يوک هراک ار هت ږوم وا ،هد هلمعتسم هسوا رت ريغت ل هپ انعم
يرلو هرس رو هن تبارق ينود مه اتسوا وا تيرکسنس هچ يئا.

هشرو ايرآ
 هتس يک وتپ هپ مه ېئ ېير وا يوس يللب )هجيو هنيرآ( نکسم وا يبوا ړوز ونايئايرآ د هچ يک اتسوا هپ هکل
 اي هکم ايرآ د هغه ېئ انعم هچ ،هللب )هشرو ايرآ( اي )هترو ايرآ( يبوا يناوخپ لپخ هغه ونايئايرآ ىدنه مه يسغد
اوا وليصا د وا يبو مول هچ لتسولو هخمد يس ات .هد داويه ولغايک باتک يمون )اتيهمسونم( هب مون اد الپ ۍ 

.٤٤ص ،ايدنا کيديو ۱
.۳٦ص۱ج ،ناتسناغفا خيرات ۲
.درگرف داديدنيو ۳
.٥۹ص ۱ج ناريا تايبدا خيرات نوارب د -۱۱ ص ۱ج ميدق ناريا - ۷٤-٦٦ ص ۱ج يرواخ نايناريا ندمت ٤
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۳٥

خيرات وتايبدا وتپ د

۳٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۳۷

 د هچ يئاو سنوج ميلو رس ۱،يگ يکم نم رت برع ۀريحب وا ايلامه د Arya Varta هترو ايرآ يد .يد يلغار
 هخمد حيسم رت ۍيپ ېرد اي ېود هچ ،يوتباث اد ينلپ يون وخ ،يوس لک هخمد هلاک هوس هتا حيسم رت نيناوق ونم
 هن هخ يدخب هل يود هچ ،وو يړوار هرس رو هتخو هغه وا اوخپ هل ونايايرآ يدنه مون اد هچ يئاو نيققحم ،۲يد
 .ييسر )هوس ليوو هچ هخمد هکل( هت حيسملا لبق ۍيپ ېرد رمع يبدا ېملک ېد د وخ يوش هراپخ هرس هو

 ۳هد )يبوا وليصا وا ويلغا د( ېئ انعم يئاو هچ Wilson نوسلو هکل وا ،هديک هللب مه هشرو ايرآ ،هترو ايرآ
 دنه لو رپ يک ياپ هپ هچ ،هک اديپ ايتروپخ ينود ېئ ون ،ړووي هرسرو ونايئايرآ دنه د مون اد هچ تخو هغه رگم
 عورش دنه هپ هخ حيسملا لبق ۍيپ يمرول هل تيندم ونانمهرب د هچ هتسورو ار ريډ ېرود يديو رت وا وش قالطا
 هخ هغد هل هچ ٤ېللبو مه )هترو انمهرب( ېئ يړاغ دور د اگنگ د وا ،تسيخاو )هشرو=هترو( هغد ايب يود ون ،وش
 هوالع .ييک لگ هملک ناوخپ وا هړز هوي ونايئايرآ د وا .ييک هراک ذوفن يبدا وا لامعتسا ړوز يملک يغد د مه
 هليبق هوي لړالو هت دنه هچ يک وليابق يئايرآ هپ يد )هشرو انمهرب( وا )هشرو ايرآ( هچ ومون وړز وود وغد رپ

Bharata )ک ړوج تيندم يک دنه هپ وا ،لوش ريت نيسابا رت يود هچ ،هديمون )هتراهب، يگنج د يود د هتسورو وا 
 د لوډ وا نزو رپ )هشرو ايرآ( همان يناوخپ د ونايئايرآ د ېليبق ېد .وس باتک يمزر روهشم )هتراهباهم( هراپل ومانراک
 هړز هغه وا ٥وش مون يلم دنه د مون اد هتسورو وا ،ېلببو )هشرو هتراهب( اي )هترو هتراهب( همان لپخپ يکم دنه
 ولوډ وړاود هپ هچ ،هد ېلغار )هشرو وا هترو( يک ومون هرس ورد وغد هپ وخ ،هک هکرو ېئ )هشرو ايرآ( حالطصا
 .و )داويه وا يبوا( هغه مه ېئ انعم وا هدېک ظفلت

؟هي هک هتس يک وتپ هپ هشرو هچ ،وروگ هب و وا وسار هب سوا

 وشرو ه ،يئاو هت يا بسانم وا ،عترم هاگارچ واو لوهجم ينرخآ هپ wurshu )وشرو( هسوا رت يک راهدنق هپ
 هريډ هل هچ ،ييک ليو يک تخو هغه هپ ،هک هکرو ين ېئ وشرو ،يد يا بسانم اي يا ر د ه ينعي هد
 .يش هکرو اوخ وا يا هخ يس هل هبارطضا

.٥۱ ص ۱ ج ،ايدنا فآ يرتسه جربميک ۱
.۲۱۰ ص ،نوبول واتسوگ دنه ندمت ۲
.۱۲۱ ص ،اوکينيا انايرآ ۳
.۳۸ ص ،دنه يکنوخب تيندم ،۱۰ ص ا ج ،خيرات يصقا قرش د ٤
.۳۸ ص ،دنه يکنوخب تيندم ٥
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۳٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۳۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۳۸

 دنمهم ديمح ليخوشام الثم هد ۍدنوژ هو ۍدنوژ وا ،يرل يا مه يک بدا هپ وتپ د هخ اوخپ هل هملک اد
 :يئاو

وشرو هپ لپ يرزم ههاو هن ېئ هچوبول د وپس د ېنامز اک رس هغه

 هخمد يسات ،يوگل خړا ه هرس هنودنوژ هل وليابق يئايرآ د موهفم اد وا ،يئاو مه هت يا  د وا عترم وشرو
 ،لتک وگرتس هپ تعارز د هت يش ره يود ،يدېک لگ راک مهم ينو يک يود هپ يرادلام وا تعارز هچ ،لتسولو مه
 قالطا هاگارچ وا عترم ه رپ يک يود هپ هميدق هل هملک اد وا ،هو هسدقم هريډ ًاتدام وا ًانيد هت يود "وشرو" هک ون
 يدناب يبوا وا نطو وا داويه لپخ رپ يود وا و يرگلم هرسرو مون اد ون للت هت اوخ يره يود هچ هتسورو ،هدېک
 .ئوويا

 هرس هلب هل وي هشرو وا هترو هگن وا ،يرل هرس هړا ه )هشرو وا هترو( هچ ،هد اد هغه ،هوش هتاپ هربخ هوي هتلد
 هت دنه وا يتوا نيسابا رت هنطو هل ږومز مه وا هرتخاب هل لو ليابق يئايرآ هچ :وياوو اد دياب ۍمول .يد يتوا
 وگناز تپ د ايرآ د هچ هک ،يد کرتشم ،نم رت يود د وا ږومز اوخپ اي سوا هچ تاملک هغه لو ،يد يللت
 وتاملک وړز وغه د هچ ،وس ياليو هگني هپ اد ون يد يللت هيا ېد هل مه نايئايرآ يدنه وا يد يکم نطو د ږومز
 .يو رثا طيحم يون د هب هغه ،يو يوش يپ رو هتسورو هچ ريغت ه ره وا يو هتاپ ېلد دياب مه لاکشا يلصا

 هچ هتسورو ،هو وشرو وتپ د هغد وا هشرو الصا مه هترو هچ ،وس ياليو اد ون يدناب ساسا يخيرات ېد رپ
 .يديوش لقن ار مه ېئ هنولوډ هړاود وخ هک ليدبت هرس هترو هپ هغه يود ون ،لوش هراپخ يک دنه هپ ليابق يئايرآ

 ريغت اد وا ،يړوا )س( هپ هريډ )ت( ،يدن هوي هپ وي وا يعفد مه )ش( هپ هشرو د ،ليدبت )ت( د هترو د اد
 يلغار )وثرپ( يک کيل ربډ هپ شويراد د مون يود د هچ هو هليبق يئايرآ يخيرات هوي تراپ الثم ،يد مه يخيرات
 هترو مه هت )هش‑ش( هغه هچ ،و کرتشم يک وبژ يئايرآ هپ توص وي اوخپ نم رت )ث( وا )س( وا )ت( د ون ۱يد
 )ش وا س( د هتسورو ،يرل انعم هوي هچ )لسک=لتک( الثم يړوا )س( هپ يا يا )ت( مه يک وتپ هپ ،يد
 وا هش ړالو ‑هس ړالو - يوش - يوس ‑يش - يس - هشار - هسار ، الثم ،يو ريډ اروخ يک وتپ هپ وا ،ماع مه ليدبت
 وا طيحم يون هچ هتسورو هو وشرو اي هشرو يک هبژ يئايرآ يلصا هپ )وشرو( وتپ هغد هچ يئا لوډ ېد هپ رون
 .هوش هترو ايب ،هشرو ،هديولو يک ولوخ وون هپ وا هړالو هت ريپاچ يون

۱۲۱ ص ،ميدق ناريا ۱
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۳۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۳۸

هجيتن
 هپ ېملك يئايرآ يناوخپ يرد هتلد يسات ،هوش هراك هرس )كيرآ( يبژ يئايرآ يلصا د هطبار وتپ د هيا ېد رت

 هشرو - هترو )۳( )هجيوا( وتپ هجيو )۲( )هرآ( وتپ = نيرآ ،ايرآ )۱( :ېلديلو يلمعتسم وا ۍدنوژ يك وتپ نسوا
 وبژ يئايرآ ورون د قيبطت وتپ د هچ هتسورو ،يوش ليلحت يملك يرد هغد طقف يك ثحبم هغد هب وتپ وشرو‑
 وا هتس يک هبژ هپ ږومز هسوا رت هچ مړوار هب تاملك وا هنولاثم ريډ يساد ،ييك هرس )وسړاپ ېړز ،دنز ،تيركسنس(
 .يد يدنوژ

 هد اد هجيتن هنل يخرب ېد د وا

 ،يد يکم داويه د ږومز هغد وگناز تپ د يئايرآ د هچ هک هد هخ وبژ يئايرآ ينعي يئاپورا ودنه هل وتپ
 .هد ۍدنوژ يک ورغ هغد هپ هسوا رت وتپ رول ېئ اي هد هتاپ هلپخپ ېلد وا هديک هليو ېلد مه هبژ يئايرآ يلصا ون

 وبژ وړاود وغد رت وا ،يدنوخ وتپ د )دنز( هبژ اتسوا د )تيرکسنس( هبژ اديو د هکل يبژ يرون وماوقا يئايرآ د
 وا هتاپ هخ يبژ يئايرآ يلصا هل تاملک يئايرآ هړاز يک وتپ هپ مه هسوا رت وا ،هد ېدژن هت روم يئايرآ يلصا وتپ
.يد يدنوژ



خيرات وتايبدا وتپ د

۳۹

هخرب همهود
وتپ وا نوتپ

 نوتپ - هنشيو تهکپ د - نوتپ وا هرگج ورب وسل د - نوتپ
 ينانوي وا نوتپ - يک اتسوا هپ نوتپ - يک اديو هپ
 وتپ - وتپ - هجيتن - يک هرود يمالسا هپ يتخب - نيخروم
 لصا وتپ د وا هجيتن وراکفا وغد د - ءارآ وناهوپ وينسوا د وا
 يرورض هوي - ؟هد ېوش ېللب هبژ يربع اي يماس يلو وتپ -
؟هد ېوش ېلگ يناريا اي يدنه يلو وتپ‑ هنوداي
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٤۰

خيرات وتايبدا وتپ د

٤۱

وتپ وا نوتپ

 ومشچ رس هل ايرد ريس وا )ومآ( سوسکا د ينعي Aryana Vaeje هجيو هنيرآ ېړز يلپخ هل هچ ماوقا يئايرآ
ک رتخاب وا يدخب هپ وا ،لوش هراپخ هخک ړوج تيندم ي، هغد هل ون هتسورو هت واوخ ناريا وا دنه د ايب هيا 
 يخيرات همان ېد د ،هو نوتپ=تهکپ هليبق هروهشم هوي هخ هغه هل هچ ،لدولرد ليابق روهشم يني يود .لړالو
يپ د تمادق وا هنمه تمادق وا تلاصا يبژ وت ون ،يودنگر ک هخرب همهود ېد هپ باتک د هکالصفم ي 
.ويغږ وتپ رپ هلپخپ هتسورو وا هملک رپ نوتپ د يمول

 وي يود د وا ،لتو يروپ )سودنا( نيسابا رت هلډ هوي ونايئايرآ يرتخاب د هچ ،لتسولو هخمد يسات :نوتپ
 هغه د ،يرل تيمها ريډ يک خيرات هپ وماوقا ىئايارآ د باتک اد ،يد هتاپ هسوا رت Veda اديو باتک ينيد فورعم
 وا ،يرل هړا وکم وا وبايرد وا ورغ هپ نطو د ږومز ېئ يخرب يرثکا هچ هک وا ،يودنگر عياقو ريډ رصع
 .يگ باتک ىناوخپ وي داويه د ږومز باتک اديو د نيققحم ون ،يد يوش نايب يکپ

 ې ې يک خيرات هپ يبژ د مه وا ،وساب ار ثداوح وا عياقو يخيرات يناوخپ داويه د ږوم هباتک ېد هل
 رد ېئ هب الصفم ،يشار راو يني د وتپ وا يبژ يديو د يک باتک ېد هپ هچ هتسورو ،ووک ين ېدافتسا
 يروپ م ،ق ۱٤۰۰ رت هين ولکيل وا ءاشنا د اديو د هچ ، هد سب ينوغد هتلد وخ ؟يد يش ه باتک اد هچ ،ويو
 .ييسر

 هل موق نوتپ هچ ،وک هدنگر هت نا اد ىمول هچ ،وي هراچان ،ولپو خيرات يبژ وتپ د هچ وړاوغو ږوم هک
 ؟يون هک يد ىناوخپ وا ړوز سلوا اد وا ؟يد يلوين يا يک خيرات هپ هتخو هموک

نوتپ وا هگج ورب وسل د
  لوش هراپخ هرس يک وناگوشرو وا ولگنز هب دنه د وا وتد وا ورغ هپ نطو د ږومز ماوقا يئايرآ هچ تخو هغه

 لوډ ه اروخ هپ نايب يک باتک هړاز هپ اديو د هچ ،وش يپ گنج روهشم وا يول اروخ وي نم رت ورب ېد د
 :يد اد ېئ تيفيک وا يلغار

 وا ربيخ رت هخ وناگ وشرو هل وادنغرا وا لباک ينعي اهبوک د هليبق Bharata هتراهب د هخ وماوقا يئايارآ هل”
 يک باجنپ وا دنه هپ وا .لوش هتک هت وناگوشرو )نيسابا( Sindhu وهدنس د وا ،لوش رېت ورال ورون وا نالوب
 ېد د ،و يسمل اي يوز Divadasa اساداويد د هچ ،ديمون )سادوس( اچاپ رب د هتراهب د هتلد لوش هراپخ هرس

 ارتيم اوسيو هچ ،ؤ رواشم يبهذم وا ۱ىشير وي هخ نروک يبدا وا يملع هل Kusika اکيزوک د هرس اچاپ

 .وړوار حالطصا اد يک وکيل ورون هپ ،يسار هتسورو ېئ هب حرش ،و يناحور وا رعاش ونايئايآ د ىشير ۱
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٤۰

خيرات وتايبدا وتپ د

٤۱

خيرات وتايبدا وتپ د

٤۲

Visvamitra ودرتس د ېئ هرس اچاپ سادوس د .هدولرد ههوپ وا ذوفن وا هوق يناحور يشير ېد ،يديمون Sturdu 
 اد اچاپ سادوس هتسورو وخ ،هو يک هنوکموک ريډ يک تاحوتف وا لوين هپ )سايب( Vipasha اشاپيو وا )جلتس(
ک ضوع هپ وا ،تسويو رواشم يبهذم لپس لب ېئ يساتسيساو هچ ي Vasistas ک ررقم يديمون. وغد د 
 ون ،هلوک هلوخ هپ ېئ وقلخ وا ،هو اوخ رپ ليابق ريډ اريم اوسيو د ،هتنو هرگج وا تفلاخم نيم رت ونايقير ونت وود
 وا Anus ونا د وا ،وش يلايرب اچاپ وخ ،هکو هگج ېئ هرس سادوس د وا ،لک لو ار هرس ليابق يئايرآ ريډ هد
 .هوش لژوو ناکلم وليبق د Druhyu وهويرد

 هغدپ هچ يليبق يئايرآ سل هغه وا ،هو يوش هيپ هړاغ رپ )ىيوار=يتواريا( Parushni ينشوراپ د هگج اد
 يساد وا ،هتش يک داويه هپ ږومز اياقب مه ېئ هسوا رت هچ ،يد ليابق هغه رثکا وو يک يروپ سال يئ هگج
گج يغد رت هچ ،يراکيل هت وناگوشرو ودنه د يود هتسورو يک دنب ترجه وا د، وغد د ،لوش هتاپ ېلد وا 
:يد اد هنومون ورب وسل

)نوتپ=تهکپ=سيوتگب( Pakthas ههتکپ -۱
)قلخ ناتسرون د( Alinas انيللا -۲
)قلخ نالوب ۀرد د( Bhalanas انالاهب -۳
)لديسوا هړاغ رپ نيسابا هچ قلخ کويش د( Chivas اويش -٤
Vishanins نناشيو -٥
 د ىنروک يناحور روهشم Bhrigus سويگيرب د وا ،لديسوا هړاغ رپ دور يوار د باجنپ د هچ( Anus ونا -٦

 .)هو هناتس يود
)لديسوا هرس ونا د مه موق اد( Druhyus ويهويرد -۷
.)ېو يرگلم هرس ېليبق ېود اد( Turvasha اشاوروت -۸
Yadus وداي -۹

 ۱)قلخ اوخ واش د اراهدنگ د( Purus وروپ -۱۰
 وغد وا ،ىئاو هچ نيققحم هکل وا ،هدولرد هخرب يک هگج هپ ورب وسل د هچ ېليبق يئايرآ يروهشم سل ېو اد
وتخو هغه هل وا ،هتس يک داويه هپ ږومز ېليبق يرثکا مه سوا هخ يد ېترپ ېلد هسوا رت هخ. 

.۸۹ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات -۸۲ ص ق ج ،اينا فآ يرتسه جربمک ۱



خيرات وتايبدا وتپ د

٤۱

خيرات وتايبدا وتپ د

٤۲

خيرات وتايبدا وتپ د

٤۳

هنشيو تهکپ د
 دصقم وم هليصفت ېد هل وا ،ورل هړا هرس تهکپ ينعي ۍمول هل طقف هلمال يبژ د ږوم يک وليابق يئايرآ وغد هپ

 اد وا ،يد يوش داي يک اديوگير هپ ېئ مون هچ ،هد هغد مه هقيثو يخيرات ۍمول تلم نوتپ د هچ يد اد
ن وا مون يک ېنروک يئايرآ هپ وا ،و دوجوم مه ال هخمد هلاک ۱٤۰۰ داليم رت سلوا اد هچ ،يودنگردولرد نا. 

 و ،للت هخ يدخب هل هچ يود ،ينژيپ ېئ کو ره وا ،يد ڼور ريډ مه يک تخو هغه هپ خيرات تهکپ د
 ،هديک للب همان هپ Parth تراپ د هتسورو يود هچ ،هوش هتاپ يک يدخب وا رتخاب هپ هلپخپ ېئ هخرب هوي :لوش يلډ
 دور يره د وا ،ړالو هت ولپ برغ د يتراپ ساسرا رشم يود د وي يک اوخ وا اش هپ ۍيپ يميرد د داليملا لبق د وا
 وا ،هللبو Parthia ايتراپ همان لپخپ مه ېئ هکم هغه وا ،ک ړوج تيندم يروپ ون رت رزخ د ېئ هت اوخ يبرغ
 وغد هل مه هخرب هلب هوي )دودح م،ق ۲٥٦ د( دنومو تفاقث ليب وا تيندم ڼور وا تنطلس همان هپ تراپ د يود هتله
 د يا هغه وا ،هو روهشم همان هپ سيوکپ=تهکپ د مه ېروه وا ،هديسرو هت اوخ يبرغ ناتسنمرا د هخ ونتپ

۱.ئديک للب )اکيتکپ( همان هپ يود

 
يک اديو هپ نوتپ

 وا ،تفاقث وا تيمها ونتپ د هقيثو يخيرات اد هچ هک ،هکو هراشا هخمد هت رکذ ونتپ د وم يک اديو هپ
 ليصفت هت يربخ يغد ه ل هتلد هب ون ،يوک هراک يک اوخ وا اش هپ م،ق ۱٤۰۰ د نودنوژ يعامتجا وا يسايس
 يسيلگنا هغه .يد يلغار ررکم وا هيا و ،مون موق د تهکپ وا ،لوډ هپ اچاپ د ونتپ د اهتکپ يک اديو هپ :وکرو
 هپ هخ اديو هل Ralph T.H. Griffith تفيرگ چيا ي فلار قرشتسم وا دناهوپ دنه روهشم اپورا د هچ همجرت
:يد يلغار يک ويا وغد هپ ېئ رکذ تهکپ د ،هديگ يک هکو هود
هردنس ۱۷ - هخرب هموا - خم ۱۸ کو مهود -۱
هردنس ۲۲ - هخرب همتا - خم ۱٥۳ کو مهود -۲
هردنس ۱ هخرب همتا - خم ۲٦۰ لو مهود -۳
هردنس ٦۱ - هخرب همسل - خم ٤٦٥ لو مهود -٤

 :يد يوش داي مون )تهکپ=نوتپ( د يک هغه هپ هچ وړوار ېرقف وا ېلمج هغه ين اديو د يدنال ون هب سوا

 هپ وليبق وريل وود د هت تسود لب تسود هوي ئوينو ږوغ رژ Druhyus ۲ سويهورد وا Bhrigus سيوگرب ...”
 رال يرگلم ېئايرآ لوش لو ار هرس قلخ نناشيو وا ،اويش وا ،انيلا وا انالاهب وا تهکپ د ...هخابو تاجن يک نم
وستيرت د هت ينوو Tristus گج د هچ ،و هلم ال ېد هل ،گتار بوتوړز د اد هد د ،يغار هت ېليبقهنيم ېئ هرس ي 

.۹۰ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات - ۲۸۱ ص تودوريه خيرات  ۱
.هو هن يناحور وا هناتس سوهوير د رگم ،و هخ وناتسوا نروک يناحور يناوخپ اروخ هل سوگيرب ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

٤۲

خيرات وتايبدا وتپ د

٤۳

خيرات وتايبدا وتپ د

٤٤

 )نايناتسرون( انيلا )قلخ نامغل اي نالوب د( انالاهب وا )نوتپ( تهکپ هچ ييدنگر هخ يردنس ېد هل ۱،هدولرد
 هل يک وتخو هغه هپ هناتپ وا ،هو يرگلم هرس يک گنج هوي هپ )قلخ يکويش د لباک د اي و وړاغ د سونا د( اويش
:يياو يسه يا لب .هو هدحتم وا هلم هرس وورو ينطو ولپخ

 نايالاهب يسات هچ وقلخ هغه ېا ،ينيک زالپ يئالط لپخ رپ ،يش هراپس وبرا يگنج ولپخ رپ ۲ونانوسا ېا”
 هخ وناتسود ولپخ هل Babhru ورهباب  ون ،ېکو هرس Adhrigu وگيردا وا هتکپ هل يسات هچ  يتسرم هغه ،تساي

 يد ناهچاپ يرگلم هد د مه ورهباب وا اوگيردا ،يد اچاپ ونتب د ،يد يلغار هتکپ هچ يک هردنس يد هپ “۳وش ليپ
 ېد هل يړاوغ کموک هخ ويروتس وينراهس د هراپل وگيردا وا اچاپ د ونتپ د وا ،يوک هسيک گنج موک د رعاش
هخ پ مه يک وتخو وغد هپ هچ يراکگ هپ وا ،دولرد اچاپ وا رشم وا ماظن يرادا ونتد هل يرگلم وا هونانم 
:يد يلغار يسه يک يا لب هپ اديو د ،لديگنج هرس

 ايت يتاي ههدم هکل !ېک ار يواوغ يرو پ هت ږوم هچ ،مړاوغ هخ ات هل ،ېي يول ريډ هت !اردنا يا”
Medhyatithia ايت يت اپ ين وا Nipatithia )کرو يد هچ هت )يد هنومون ونارعاش وود داونک د هچ يسغه يد ي 

Kanva ويسداسرات د وا ،رب Trasadsyu پ د( هتکپ وا ،هدازهشاجارواساد وا )اچاپ ونت Dasavraja يد هت 

“٤...يد يکرو
 نودنوژ هپ ونايئايرآ د هچ ،يړاوغ يواوغ يرويپ هخ )عونلا بر گنج د( اردنا هل رعاش يک هردنس ېد هپ

 اچاپ ونتپ د مه وا اچاپ لب وا هدازهش وي وا هليبق اونک د وا نارعاش رون هنت هود مه وا ،دولرد تيمها ريډ يک
 .يړاوغ يئاب وا يواوغ هگوت هپ يود د هخ اردنا هل وا ،يړوار لوډ هپ لاثم  د )هتکپ(

 هرس يليبق يرگنج وا يروالد هل تهکپ د عونلا بر گنج د اردنا هچ ،ييدنگر ه هخ يردنس ېد هل
 .لدولرد ېئ هنومروگ وا ېليغ يريډ هو هتابا وا هياب هريډ مه يک تخو هغه هپ هليبق اد وا ،هدولرد ينابرهم هريډ

:هد يوش يسه هنوداي ونتپ د يک يا لب هپ اديو د
 يمومو يرب Asvins ونانوسآ رپ يک گنج هپ هچ ،هليوو اعد اد يک يلاودوت هپ گنج د يچردنس ه ريډ هغه”

 اناوايش کو لغري ٥واتوهووا رپ ېئ ون ،لروغژو روم وا رالپ تهکپ د عونلا بر يخس اروخ هچ تخو هغه
Chyavana )د )يوز رعاش يناوخپ هوي د لابمس حبذم هغه وريبادت ريډ هپ ،هراپل ولوک يدناړو د وتاغوس ولک 

.درف ٦،۷ هردنس همسلتا ۱۸-۱۷ ص ۲ ج ،اديو ۱
.هو عاونا بابرا هراپس هود هديقع هپ ونايايئرآ وناوخپ د هچ ،يد يروتس هود راهس د :نوسا ۲
.درف ۹ هخرب همتا ‑هردنس ۲۲ -۱٥۳ ص ۲ ج ،اديو ۳
.هخرب همتا هردنس ۍمول ،۲٦۰ ص ،۲ ج ،اديو ٤
.ېلوک هعيرذ هپ هغه د ېئ هب ينابرق يئول هچ ،هو ءاملع هغه اتوه ٥



خيرات وتايبدا وتپ د

٤۳

خيرات وتايبدا وتپ د

٤٤

خيرات وتايبدا وتپ د

٤٥

 هچ ،لک يوتار ري هپ ليس د ېئ تابوشم رذن د ،يرل غږ ه وتادوجوم ولو رت هچ Tvrayana اناياوروت ،ک

۱“... يک هبوا وا هنوغرز هکم

 هچ هرس رعاش ناوايش د  ،يد مون اچاپ د ونتپ د اناياوروت ،يد يليو هچ دناهوپ ديو روهشم Pishel لشيپ هکل
 .ديولو تفلاخم اچاپ د ،و يوز وگيرب د

 ،ک لابمس وا دود ويوبشوخ وا وريا وريډ هپ ېئ يا نابرق د ،هدولرد هنيم هرس عونلا بر هل نوسآ د اناوايش
 ېئ ينابرق ،وش اوخ رپ يليبق لايگنن د ونوتپ د عونلا بر ېرگج د اردنا وخ ،يمومو يرب اچاپ رپ تهکپ د هچ
 هراپل وخ د اردنا د اچاپ ونتپ د ون ،لش ېئو هرس ،هو يلغار هراپل ءازجا د نابرق د هچ ناگاتوه ،هک عنم

۲.وش يلايرب نمد رپ وا لوهبو يساد دور هدناهب هکل تابورشم

 اديوگير د ،و ريډ اروخ مه رادتقا اچاپ د يود د وا ،هو يلايرب ونانامد رپ يک ورگج هپ لت هناتپ لوډ ېد هپ
 يود د يک وگج هپ وا ،و يرگلم ونتپ د لت مه اردنا هچ ،يوک ار تاليصفت ه هخ وگج وغد هل يردنس

۳.هواسر کموک هت اچاپ

 تهکپ هليب ،يد يوش يک واپ هپ اديو د هچ ،و راکذت يخيرات يناوخپ ريډ نوتب د ينعي تهکپ د هلپخپ وخ اد
پ د يک اديو هپ هخد وت اد وا ،يد يوش رکذ مه هنومون وليبق وني ين پ د هچ ،يراکوتخو هغه هپ ليابق ونت 
:الثم ،هو روهشم وا دوجوم مه يک

  Dasas اساډ :يد اد ېئ هنومون هچ هکو هنوگنج هرس وليبق و هل هړاغ رپ تواره د وا وادنغرا د اسادوويد”
 يتوسارس د لوق هپ  Hillebrandtنربليه د هنوگنج اد Paravata اتاوراپ Brisaya اياسيرب Pani يناپ

Sarasvati گج وغد هپ هچ :يياو يد ،هو وړاغ رپ وادنغرا وا تواره د ينعي يتوا ره اييزوک ارا د يک و 
 ايفارغج نانوي سويملطب هچ يگ Parueti يتئوراپ هغه هليبق اتواراپ اديو د وا ،هو لماش قلخ )راهدنق ىنسوا(

٤.هد ېلوو يک وشرو هپ وادنغرا د مه لاو

م داويه د ږومز لت اديو هچ هکهچ ،وش ياليو اد ون ،يد باتک داويه ېد د وا يوداي هنودور ،هنورغ ،يک 
 د هچ اساډ ،يد تواره هغد سوا ،و يتواره يک اتسوا هپ هچ يتوسارس وا ،هد ېدژن هت ايتشر هيرظن ناربليه د
 هسوا رت يک وليخ ناميلس هپ الثم ،هتس لئابق يني همان هغد هپ مه هسوا رت يک ونتپ هپ ،هو هليبق هوي وکم وغد

 هنونا وا ،يسوا هت لامش رډاډ د يک ۍويس هپ هچ ،يد روهشم ينپ هپ سوا مه ناپ ٥.هتس هليبق Dasu وساد مه

.هخرب همسل - هردنس ٦۱ - ٤٦٥ ص ۲ ج ،اديو ۱
.ټون ف ،۲ ج ،٤٦٥ ص اديو د ۲
.۳٥٦ ص ،رچلک کيديوگير ۳
.۸۷ ص ۱ ج ،ايدنا فآ يرتسه جربمک ٤
.۲٥۸ ص يناغفا تايح ٥



خيرات وتايبدا وتپ د

٤٤

خيرات وتايبدا وتپ د

٤٥

خيرات وتايبدا وتپ د

٤٦

 داويه د وا يسوا يک کوارو هپ راهدنق د هچ ،يلوب ېئ  Barechيب هتس مه سوا م ک اياسيرب ۱يگ کاک

 وا ۲يد يروهشم هتسوا رت ېسک يب ناخ حتف د يک يود هپ ،يد هتارپ هناتسيس وا هدنمله رت يک ون ينونج هپ
 هرس همان هغد هل مه را جيارهب دنه يبونج د وا يسر هت يب هغد هليبق Variach چريو باجنپ د مه يک دنه هپ
 .يرل هړا

 ټورپ يک وزوکلا ه پ مه هسوا رت ،هد ېللب هليبق ييئوراپ وادنغرا د سوميلطب هچ ااواراپ اديو د مه يسغد

Parut پ يمون۳هتش ه اواراپ هغه مه ټورپ ون يد قلخ يزوکارا د مه وزوکلا هچ هکيد يدژن هت ېليبق ا. 
 وا مون نوتپ د هچ ،مودنگر هربخ اد شت هکلب ،يدن لونايب خيرات د ونتپ د دصقم امز يک ورک يد هپ

 .يد يلغار يک اديو هپ مه هنومون وليبق وريډ د ونتپ د همون ېد هليب وا ،يد يلوزمه اديو د تيندم

)يدخب ،نوتپ( يک اتسوا هپ نوتپ
 يد هين يک اوخ و اش هپ م,ق ۱۰۰۰ د هچ ،يد باتک اتسوا د دنس يخيرات مهم وي داويه د ږومز هتسورو اديو رت

 يک باتک ېد هپ ،هد هقيثو يخيرات داويه د ږومز وا ،يد يوش يلک يک وناگوشرو هپ خلب ،يدخب د مه باتک اد
 يلاخ همون هل سلوا ېد د مه ماتک هغد هچ ،وس ياليو اد ږوم وخ ،يلغار يدن مون تهکپ اي نوتپ د ًاتحارص
:لوډ ېد هپ ،يدن

 د ،تهکپ اديو د.هد هراک هچ هکل يد خلب ،رتخاب ،يدخب داويه يزکرم مکوت د ايرآ هچ :ليوو وم هخمد
 تپ وا تکپ وا تخب هتسورو مه ايب وا تخب وا دخب هنومون هغد هچ يد وي هرس سيتکپ اي يتکپ توډوريه
 اکهلب يک بدا يديو ينتسورو هپ مون اد .هتس يک نوتپ هپ مه هسوا رت هير همان هړاز د يدخب د وا ،لوس

Balhika اديو اورهتا هخرب هوي هپ اديو د هچ ،يد يلغار Atharva Veda ک يک م هپ وا ،يد طبض يسغد 

 ينيناپ وا ٥يديوس لک Bahlika هکيلهب يک تراهباهم هپ ٤.يد يلغار ،لخاب ،لخب ،يلخب مه يک بدا يولهپ
Panini هپ هخمد داليم رت مه ملاع يوحن وا يفرص وا سسوم همان د تيرکسنس د يپ همرولوليبق هکيهب هپ يک ۍ 

 يلغار هنومون سړاپش وداويه د ونايئايرآ د هچ يک اتسوا هپ هلپخپ ،يلوب نايخلب لو هغه وا ،يړوار ليابق ريډ يک

 د هکل وا ،يد يوش رکذ ايب مه “خلب يلک” ماريرس ميدخب يک اتسوا هپ هچ يد Bakhdi ٦يدخب ېئ مرول ،يد

.۱٥٤ ص تايح ۱
.۲٤۱ ص تايح ۲
.۱۱۸ ص تايح ۳
.۱۱۷ -۱۱٥ - ۹٤ ص انايرآ ٤
.تراهباهم ودرا ٥
.درگرف ىمل - داديدنو  ٦



خيرات وتايبدا وتپ د

٤٥

خيرات وتايبدا وتپ د

٤٦

خيرات وتايبدا وتپ د

٤۷

 يدخاب هچ ،يد )ي،د،خ،ا،ب( اي )ي ،د ،خ،ا،ب( يروت يرصنع همان ېد د يکيل هچ )۱۱۰ ص( گنهرف اتسوا
 .ييړوج ين يرتخاب اي

 خلب د هنومون لو هغد هچ ،يلخا هجيتن اد هخ يلاويدژن هل ومون ېد د J. Przyluski يکسول يزرپ  رسيفورپ

 يداليم يمتا د وا ،هد يلتو ار هدنقرمس هل هچ يک هخسن يولهپ هغه هپ اتسوا د :يياو Jackson نسکج وا ۱يد

۲.يد دارم يني خلب ينسوا هغد هچ ،يد يلغار يک باب متا هپ کيماب لخب ،يد کيل ۍيپ

.ئروگو هلسلس ولتوا د ومون ېد د ون سوا
 =تخپ = تخب= تهکپ ون ،يړوا )د( هپ )ت( ،يړوا )ښ‑خ( هپ ک ،يړوا )ب( هب )پ( :تهکپ اديو د

 .تپ= دخب
 .وش مون را د همان هپ ىود د يدخب هتسورو ،و تپ اي تخب اي تهکپ لصا :يدخب اتسوا د

مون اد
 :د وا .وس اکيهلب:اديو اورهتا وا تيرکسنس د
:هتسورو .وس هکيلهب :تراهباهم
وا لخب ،لخاب :يولهپ د
 .وس خلب ،رتخاب :وسړاپ نمول د
 مه هسوا رت مون اد وا ،يد يلدييز ين مون نوتپ د هتسورو هچ ،يد تپ وا تهکپ هغه هير ولو ېد د

 ونيخرؤم نانوي د هچ .يتپ ،يدب=يتخب :يړوا يساد يدخب اتسوا د هچ ،ييتاپ هن کش يه ون ،يد يدنوژ
.و يړوار يتکاپ ،يتکپ مه

نيخرؤم ينانوي وا نوتپ
 هپ ولوغ وا ولکيل د اتسوا وا اديو د هچ ،و هخ وليبق وروهشم وغه هل ايرآ د موق نوتپ ،لتسولو يسات هچ هکل

 ورون د يک داويه لپخپ ،دولرد ېئ ماظن يرادا وا يهچاپ ،و دنواخ تيندم د ،دولرد ترهش ريډ يک تخو
 .لديسوا يرگلم وا داحتا هپ هرس ونانطومه

 يلياتس همان ه هپ ونيخروم لت وا ،هتاسو نان وا مون لپخ لت مه هتسورو رصع يئاتسوا وا يديو رت موق ېد
 توډوريه خرؤم روهشم نانوي د ،هتسورو رصع وغد رت هچ هکل ،و هن تلم ىکرومون وي تخو يه وا يد

Herodote )٤۸٤-٤۲پ د يک ايفارغج هروهشم هلپخپ مه )م ،ق ٥پ د يد ،يوک رکذ ونتاکيتکپ د داويه ونت 

.۸۳-۸۲ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ۱
.۲۷۱ ص تشدرز - ۸ ص ۱ ج ،همجرت اتسوا دنز د ۲
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Pactyica نا د هچ يوداي همان هپسو Indus )ېد رپ )نيسابا نع ريډ ېئ قلخ وا .يد عقاو هم وا يلتين 
 .يد

 ۱.يد هترو هت وقلخ يرتخاب يک لاج وا دود هپ ،يرل ېچ وا ۍدنيل وا يشغ ينطو ،يد نانيتسوپ يلاک يود د
 د برع ۀريحب د اوخ هل )م،ق ٤۸٦-٥۲۱( شويراد د رحبلا ريما ينانوي Scylax سکالس يئاکس هچ تخو هغه

 هپ وا ،ړالو هت سودنا رال رپ اکيتکپ د اوخ هل Caspatyrus ۲سوريتپساک د يد ون ،وس رومام راک هپ فشک د وړاغ

 همان تحايس هلپخپ سک ال يئاکس ۳يديسرو يک سودنا هپ يرال يغد هل هت برع ۀريحب وا ،وس روپس يک تک

٤.يد يک مه رکذ اکيتکپ د يک

 هخمد هچ ،هد هخرب هغه ونتپ د اد وا يړوار اکيتکپ مه يک يپارتس ۱۳ هپ ناتسنمرا د توډوريه هغد رپ هوالع
 نايب وا مون يک Armenia اينيمرا هپ ېئ توډوريه وا ،هو يللت هت اوخ يبرغ هخ ايتراپ د وا هلووو رد ږوم

 ٥.يد يړوار
 داي “نيتکپ” داويه ونتپ د مه Ptolmey Claudius سويدولک سويملطب يکنوکيل ايفارغج لب وي نانوي د

٦.يد نکسم ونايتکپ د يا اد يد هت بونج و زيماپوراپ د نيتکپ هچ :يياو يد ،يد يک

 د لوډ ړول هپ يد ىدنوژ يک همين ۍمول هپ ۍيپ يداليم يمهود د هتسورو ار توډوريه رت هچ سوميلطب
 ره ماوق اد وا ،و ريډ يک ايند يندم هپ ترهش نوتپ د مه تخو هغد هپ هچ يراک ين اد وا يئار داويه ونتپ
 .دناژيپ اچ

 طبض Paktves سيوتکپ وا سيتکپ ،يتکپ اوخ هل وکنوکيل خيرات وا ولاوايفارغج د نانوي د تهکپ اديو د
 ناهوپ اپورا د هچ هکل ،يد هولپ هل تيصوصخ وا ېجهل د يبژ ينانوي د رييغت اد هچ ،ييمولعم يساد وا يد يوش
 د ېئ الپ ۍمول يد يلک ېئ خيرات وناهچاپ يرتخاب ينانوي د هچ Lassen نيسال روسيفورپ ،ينم هغد ًارثکا
 نسريرگ وا Trumpp پمورت هکل وناهوپ ورون هيرظن اد هتسورو .ک قيبطت هرس نوتپ ينسوا هل سيوتکپ نانوي

Grierson پ سيوتکپ نانوي د يخم هل تيعقوم يئايفارغج د يود .هلنمو مههتباث ېئ هيرظن يملع اد وا للبو هنات 

.۲ ص تاعلاطم يناغفا يرنه د ۱
۲ اد يياو يني و يک ودودح هپ لباک د را، يلوب اوخ رپ ريمشک د ېئ يني.
 ۱ ج ،مالسا يديپولکسنا -۱٦۱-۱٥۷ ص ۲ ج ،۳۰۸-۲٦۰ ص ۱ ج ،توډوريه خيرات يلاکم د - ۲۷۱-۱۹۸ ص ،توډوريه يايفارغج رليو د ۳

.۳۰ ص نسلوار رتخاب خيرات -۱٥۰ ص
.هلاوح هپ ٤٤ ص ٤ ج ،Melpomene ينموپلم د ۳۱ ص همدقم رمارگ وتپ د يتروار ٤
.۲۸۱ ص ايفارغج توډوريه د ٥
.۹۲ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ٦
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 وا تيندم يود د هچ ۱يگ تلم نوتپ هغد سيوتکپ ونيخروم ينانوي د وا تهکپ اديو د نيخروم لو سوا وا هک
 .ييسر يروپ م،ق ۱٤۰۰ رت وا يد ميدق ريډ خيرات همان د

 يک هرود يمالسا هپ يتخب
 روهشم اوخپ ناوا ونتپ د يدخب وا رتخاب د :لوډ ېد هپ و لمعتسم وا يدنوژ مه هتسورو مالسا رت مون اد

 د وا ،يد يک روج نوتس يطورخم وي م،ق ۸٤۳ هپ اچاپ مهود روشآ دراس اناملس هچ ،يياو قرشتسم لوراب .هو
 جارخ وا ېجج د هت ورابرد وناهچاپ د هرتخاب هل لت هب ناوا هغد هتس هسوا رت نوتس هغه رپ ريواصت وناوا يتخب

 د لت هب هخ خلب وا لباک وا ناتسيس د هچ ،يوک رکذ ناوا يتخب مه نيخروم يمالسا ۲لديک يدناړو لوډ هپ

 هپ ناتسناغفا د وا يد روهشم ناوا يتخب مه يک وتپ وا وسړاپ ينسوا هپ ۳لديک لوتسا هت ورابرد وافلخ وبرع

 خلب د ـه ۱۰٤۱ هپ هچ هکل للب يتخب ېئ ناوا خلب د وا ٤يد يوش رکذ “يتخب ياهرتشا” مه يک وخيرات يمالسا
 يسه رکذ ېئ يروهال حلاص دمحم وا ليلو اياده هت روضح و اچاپ دنه د ناهج هاش د ناخ دمحم رذن يلاو

 اد ٥“.دينارذگ شکشيپ قيرطب هدام و رن يتخب رتش هد و هرز هس و پسا سار جنپ و يس يکيدزن نامه رد” :يوک
 .يد يک ومون وغد هپ مه ېير ېملک د نوتپ د وا يد بوسنم هت يدخب ينعي تخب وا تپ مه ناوا

هجيتن
 وللت وا ولديريت د ونامز د لت هنومون وا تاملک وا ظافلا هچ ولخا هجيتن اد سوا هخ ونلپ يخيرات ولو وغد هل
 هرس جرخم يک هلوخ هپ هچ يروت موک وا يزو هنم هل ين ،ييمک ين وا ،ييتايز فورح ين ينعي يړوا هرس
.يرل)ت ،ـه،ک،پ( هملک تهکپ د الثم يړوا هرس هلب هل وي يو ېدژن

هپش وتپ د = بش وسړاپ د:هکل يړوا ب هب پ
هپ وتپ د = هب وسړاپ د
کپس وتپ د = کبس وسړاپ د

هلوخ وتپ د = هالک وسړاپ د :هکل يړوا خ هپ ک
خم وتپ د = ههکم وکدنه د

.۱۳۰ ص ايفارغج يخيرات دلوراب د  ۱
.٥۰-٤۹ ص ايفارغج يخيرات دلوراب د ۲
.يروگو ثحبم ثيل و رمع د يک لماکلا وا يربط هپ ۳
.٦٦ ص ناتسيس خيرات ٤
.٤۹۳ ص ۱ج ،همان ناهج هاش اي حلاص لمع ٥
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لوخپ وتپ د = لواکپ وکدنه د
يلغا وتپ د = يلغاخ وتپ د:هکل يړوا ښ هپ خ

يلکخ وتپ د = يلک وتپ د
را وتپ د = راخ وتب د

روک وتپ د = رهک يدنه د  :هکل ييفذح يو هن هظوفلم هچ )ـه(
نتس وتپ د = هنتس وتپ د
نمل وتپ د = هنمل وتپ د

تابا وتپ د = دابآ وسړاپ د :هکل يړوا ت هپ د
تايز وتپ د = دايز يبرع د

 هلب هل وي يک وبژ يناريا وا وتپ وا يدنه هپ ېملک يريډ وا ،يد باب ريډ يک وبژ يئايرآ هپ لوصا ينتوا د اد
 يئايرآ يغد هل يک ياپ هپ وا ،يد نروک ېوي هل يلو )تپ ،تخپ ،تخب ،يدخب ،تهکپ( ون ،يد يتوا هرس
 .يد يوش ړوج مون )نوتپ( د هخ ېير يميدق

وتپ
 وغه د هب ون تساوس هوپ مه ېئ خيرات هړاز هپ وا ،ېلدنومو ېير ېړز ېملک د نوتپ د يسات هچ سوا

 هخمد ال م،ق ۱٤۰۰ رت ينعي کيل رت اديوگير د نوتپ هچ ،يس هدايز هربخ اد هت يسات يک يرويس هپ ونولپ يخيرات
 وون وا وميدق هپ ېئ رکذ وا دناژيپو ونيخروم يک هرود هره هپ مه هتسورو ،و تلم يلايگنن وا يړومون وا روهشم وي
 .يد يلغار يک وباتک يخيرات

 وا تموکح وا ماظن يرادا هخ ونامز وناوخپ هل ،يرل تفاقث ،يرل تيندم ،يرل خيرات ڼور يسه هچ سلوا وي
 يخيرات ولو هپ هچ هک ،يرل هړا هبژ ۍدنوژ وا يوق هوي هپ ،لوک يدنوخ وا دوجو ونايش ولو ېد د ،يرل ناهچاپ
 هل ىب ون ،يد هرسرو مه هسوا رت وا و يلتاس ېئ مه وا ،دولرد مزاول وا ناکرا هنادنوژ د لو هغد ونتپ يک ورود
 .يرلو هرسرو مه هبژ ه وا ۍدنوژ دياب يود هکش يه

 اتسوا وا اديو د هچ مون نوتپ د هکل ،هد وتپ يد يلتاس رو ېئ خيرات وا نودنوژ يفاقث هچ هبژ هغد يود د
 ړوز ينود خيرات نوتپ د هچ ،هد هبژ نوتپ د هبژ اد هچ يلو ،يد يناوخپ ريډ مون وتپ د مه يسغد ،يد يلوزمه
 هخ )تپ=تخب=تهکپ( هغه د مه مون وتپ د .يو يناوخپ هريډ هچ هيوب مه هين يبژ د يود د ًاعبط ون يد
 لوهجم وي يک ياپ هپ همان د موق وا سلوا ره د هچ هد اد هدعاق يساسا يبژ وتپ د لوډ ېد هپ ،يد يوش ړوج
 مون اد هچ ،يياو هت يناتسودنه يکدنا اي يکدنه وتپ هپ الثم ،يلوب همان هغد هپ هبژ موق هغه د وا يوچا رو )واو(
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 رو يک ياپ هپ )و( لوهجم وي مس هرس ېدعاق يغد د هک ۱يد يرک طبض Indika هکيدنا ونيخروم نانوي د مه
 هناتپ هچ ،يش ړوج ينيIndko  وکدنا اي وکدنه هب ون ،ييول تخو ره )ى( تلع فرح رخآ هچ هک ،ووچاو
 راوخ هز يياو رعاش وي ،يلوب مه يي )وکنا( ون يش فيفخت وا هکپس هرس هملک هچ وا ،يياو هت يبژ ونايدنه د
 Digan ناگيد ماوقا ينواگ لپخ هناتپ ،يد ماع نوناق اد “اراهمت ارام” ييئو هتار ؟هدز ه يم وکنا مي نوتپ
 د هک ون يياو Parso وسړاپ هت يبژ سړاپ د مه يسغد .يلوب Digano وناگيد هدعاق هغه هپ يي هبژ وا يلوب
 ،يش هړوج ين وتپ=وتهکپ ،يش تايز )و( لوهجم وي ربارب هدعاق هغد رپ يک ياپ هپ تپ=تهکپ د اديوگير
 .يد يناوخپ ينوغه مه مون وتپ د ون ،يد ړوز مون )تپ=تهکپ( د هچ هک .هد هبژ ونتپ د يي انعم هچ

 يعامتجا هغد يک ونتپ هپ هچ دنومو موهفم يبدا لب وي ېملک ېد هتسورو ،و مون يبژ د الصا وخ وتپ
 وا هترا يسه يخم هل موهفم د رگم ،هد هملک ېونچوک هوي مه ه هک وتپ يد ړو روغ د وا مهم ريډ مه دوصقم
 ،ينتپ ،قالخا يلم ،تانعنع لو لپخ هناتپ سوا وا وينو يک نمل هپ ېئ ماظن يعامجا لو ونتپ د هچ هوش هنلپ
گيلپخ ينعي هنولاج وا هنودود يلم ،ي پ” د ماظن يحور وا يعامتجا لوموهفم د ېملک د ،يوداي همان هپ “وت 
 .هد هخن هدنگر تيلم د يود د وتپ وا ،يرل هنيم هريډ هرس ېملک هل وتپ د هناتپ هچ يد يلاوترا وا تعسو اد

 يني ېئ يفن وتافص يناسنا ولو د ايوگ ،يد لنک يول اد ،ېرلن وتپ هچ ،يش ليوو هت هناتپ هوي هک
 وا ،هعومجم وتافص يناسنا و ولو د ينعي :وتپ” هد اد همجرت هنل وتپ د يک سوماق يتايح هپ ونتپ د ون هکو
“.سنب ونودود و وا وقالخا و وا وتانعنع ينتب د

 يسغد ،يد يلدنوم قادصم ترا يعامتجا وا يلم لب وي هو ملع ضحم هچ هخ همان هل يبژ د هچ وتپ هکل
 :يوکرو انعم يساد ون هتله ،يش ليوو لوډ هپ تفص د هک نوتپ .هتاپ هدن تيملع شت لپخ رپ هملک نوتپ د مه
 ېدارا يکلک وا مزع د وا روالد وا نيتر ًاصوصخم ،يو فصتم وقالخا و وا وفيرش يناسنا ولو هپ هچ يس وي
:ييلامعتسا يسه نوتپ وا وتپ قادصم يقالخا وا يعامتجا ېد هپ .يياو نوتپ هت دنواخ

 هلپخ رپ .ييريت هن هخ هغه هل وا ،هديک هدارا هکلک وا مزع ېئ هت راک هوي ينعي .هد ېک وتپ ناخ کتوه
 د ـه۱۱٥۹ هپ هچ هلا قزر هجاوخ ،يد دعولا قداص ،يد ړالو گني هدعو وا انيو هلپ رپ ينعي ،يد گني وتپ
:يړوار يسه وتپ ىنعم هغد هپ ،يد يک وز يک دور هپ  راهرپچ

۲وتپ مديرپ هن هلا قزر هجاوخ هزوتوپ هل يژيخ يم يشغ الب د

.لوسر هياپ رت هدارا وا هدعو هلپخ ينعي :لوک هرس رت وتپ هلپخ
 .لتوا وتاررقم يقالخا رت ،لوک بوت هړز ېب ،لديريت انيو هلپ رت ،لديرد هن هدعو رپ :لتوا وتپ رت

.۲۰ ص دلوتراب د ناريا ۱
 .۳۷٦ ص ۱ ج ،ءارعش هناتپ ۲
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 وا قالخا يليپس ،لوک نالعا دنگر وا ،لديرد يرولالد وا تعاجش هپ هدارا وا مزع رپ :لديک نوتپ
 هفيظو باتک ېد د هتلد ،يد ريډ قيداصم وا يناعم يعامتجا اد .لدولرد فطاوع يناسنا يلک وا تاساسحا
 .ووک هنسب هراشا هوي هغد هپ طقف ،يکو هني يتايز يلاونوتپ وا وتپ د هچ ،هدن

ءارآ وناهوپ وينسوا د وا وتپ
 نرق يوسيع مسنون هپ “هو هلغيپ وا هرکب” و يليو هچ لاحشوخ هکل وا ،و هن ماپ اچ د هت يبژ وتپ هتخو هريډ رت

 يبژ يود يک ونلپ هپ وخن وړز وا ومولع وا وبژ د قرش د ون ،لوس هويش ار هت قرش ناهوپ وا ءاملع اپورا د هچ يک
 قارشتسا هغه هچ ،هک هتريب يک ايند هپ قيقحت وا ملع د هگنا ېون هوي وناهوپ وغد ،ېک ېئ هدز وا ېللپو مه

Orientalism نيقرشتسم ءالمع هلډ اد وا Orientalists يک للبپ هپ ږوم وا ،يمول وتن يتاخ هت وا هنهوپ 
 هراک هت ملع وا خيرات ًانيقي وناهوپ وغد .يلوب سانشرواخ ېئ وسړاپ هپ هچ ،وياو دناهوپ يتاخ ېئ هت وناهوپ
 يبژ ېم ،ېک هدز يبژ ېړز نيچ وا دنه د وا هنوکيل ربډ ناريا د وا طوطخ هړاز رصم د يود ،يد يک هنوتمدخ
 لوصا ،لکو هنوباتک غ غ يدناب وغد رپ وا ،ېک ۍدنوژ هتريب يود ،ييک يليو هن وا ،يدن ۍدنوژ سوا هچ
 يئايارا د يود هچ ،هو قلخ هغه هلډ هوي يک وناهوپ هغد هپ ،ېک فشک ېئ يرايل کيل وا طخ د وا دعاوق وا
 همجرت ېئ وبژ ولپخپ وا لتسولو ېئ هنوباتک هړاز ،ېک هدز ېئ يبژ يئايرآ دنه د ،لک هنورايز هراپل ينپلپ د تيندم
 هچ ،يد مه يساد هنت و وي هخ يلډ ېد هل وا ،يتسولو ېئ يولهپ ،وسړاپ هړز ،ېللپو ېئ يبژ ناريا د ،لک
 ،لک طبض ېئ رمارگ وا دعاوق وتپ د ،لکو يک هبژ هغد هپ ېئ تاقيقحت يملع ريډ وا ،هک هدز هبژ وتپ يود

۱.لدنومو ېئ راثآ وا هنوباتک هړاز ،لک لو ېئ راعشا وا يلدب ،لکو ېئ تارواحم وا تاغل

 وا کو باتک وي وتپ رپ يناملا تتش نلوگ الپ ۍمول يک اپورا لوق هپ دناهوپ يتاخ يسور زلترب ويسوم د
کپ ېئ تاغل ينيار ي ک لووا عبط يک گروب زرتپ پنيس هپ ع۱۷۹۱ هپ باتک اد ،ل يد هل وش روپ ږوم هخ 
 ،هو ېک هخم هت اوخ ېد وناهوپ اپورا د ال هخمد ييپ همين هوي ينعي اوخپ هلاک سونپ وا لس وي هچ ييدنگر هت
  .يد يک لوډ ه هپ ينلپ يبدا وا يملع وتپ د يود يک وتخو وغد هپ وا

 وبژ يماس ينعي Semitic يکتيمس هل وناهوپ وضعب مه ه هک هبژ وتپ” :يکيل Kleproth تورپيلک روسيفورپ
گ هخنا هل هچوس هبژ اد هچ مياو هز رگم هد يلکينامرژ و Indu-Germanic )وبژ )نيرآ ودنه هد هخ، هک 

 هپ هچ Dorn نروډ رسيفورپ ۲“.يرل هړا ه هرس وبژ يماس هل يک رمارگ وا ودعاوق هپ هن وا وتاغل وا وظافلا هپ هن
 ک روپخ وا پاچ Archestomathy of the Pashtu د باتک وي ېئ لاک ع۱۸٤۷ هپ وا يديسوا يک گروبزرتپ

 ين يود د طقف هتلد ،مکيلو خيرات لصفم وتافيلات وا رايز د ونيقرشتسم ينعي وناهوپ يتاخ اپورا د هب يک کو مرول هپ باتک ېد د ۱
.ييک لړوار ءارآ
.۲۸ ص ،همدقم رمارگ وتپ د يروار د ۲
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 ه هرس Chaldic کيدلاچ وا Hebrew يناربع هل يک رمارگ هب هن وا وتاغل هپ هن بيکرت هپ هن وتپ :يئاو يسه
 وا يلصا ناتسناغفا د هناتپ وا ييک هلگ هخ يلډ Indu-Teutonic نتويت ونا هل هبژ اد هکلب ،يرل تهباشم

۱.يد يکنوديسوا يناوخپ

 هريډ هبژ اد هچ ،مش ياليو اد وخ مرلن تامولعم ريډ يک وتپ هپ هز مه ه هک” :يکيل Adelung گنلډا خروم

۲“.هد هبژ ېلتو وا هزاتمم وا هليصا

 هن هرس يناسآ هپ هرآ وا سنب وتپ د” :يکيل يسه خروم روهشم M.R. Elphinstone نوتسنفلا رتسم
 هرآ ، هچ يد يساد  ېئ تادا وا لاعفا ريډ اروخ مه وا ،هد ېوش ړوج يني هبژ اد هچ ظافلا ريډ هک ،ييمولعم
 وغد هل يني مه ايب ،ييک لگ ءازجا يلصا يبژ د هچ ،يد تاملک وا ظافلا هغه اد وا ،همولعم هدن ېئ هير وا
 هوالع وربخ وړول رت يد ...رورو ،روخ ،روم ،رالپ الثم ،يرل يلاويدژن هرس وبژ يولهپ وا Zend دنز هل هخ وظافلا
 تهباشم ل مک هرس يبژ يناماس هل مه ېوي ،ېلتک يم و ،هکو هنلپ ام يک وتاملک وتپ ۲۱۸ هپ” :هچ يئاو ممه اد
 ېي هرس يبژ Kurdish يدرک هل هچ ،هو تاملک يسه وسل رت هنپ يک ولس هپ يک وظافلا وغد هپ وخ ،دولرد هن
 وبژ وغد هل مه وتپ هچ يش ياليو يس ون ،هد هخ وبژ نمرژ ودنه هل مه هبژ يدرک هچ هک ،هرال يلاويدژن

۳“...هد هخ

 وا يلکيل يکپ ېئ هنوباتک ريډ وا ،يد يکنولپ وا دناهوپ يول يبژ وتپ د هچ H.G. Raverty يروار رسم
 يوک ثحب هس وا هرآ رپ وتپ د الصفم يک همدقم هپ )ع۱۸٥٦ عبط ېتکلک( د رمارگ وتپ لپخ د ،يد يک هراپخ
 :هچ ،ييسر هت ېجيتن ېد هتسورو ،يوک هلت رپ هولپ هل وظافلا وا رمارگ د ېئ هرس وبژ يماس وا يئايرآ د وا

 رپ وتاکرح د فورح ،دنژ هکل يک وباتک وناوخپ هپ وتپ د ،هتس تهابش ريډ نم رت وبژ يولهپ وا دنز وا وتپ د”
ک ياون ،يد يوش يل پ هچ ،مياو هز هکمه هرس يولهپ هل وا يلاو ېدژن ريډ هرس دنژ وا تيرکسنس د وت 
پ د هک ...يرل هړا هگنيد يبژ وت ار وروگو هت وتايبدا وميس ولو يک هراکب هريډ مه يک بدا هپ هبژ اد هچ يهيا 
 يک وتپ هپ مه يلدب ېرپس وا يردنس يلم يني هوالع وغد رپ ،يد يوش ريت يکپ نيفلؤم وا ءارعش ريډ ،هد
 ار يردنس وا يلدب يلم يلپخ هت ام هچ ،يد يکډ هترارح هل يساد يلدب اد ،ييک يليو هرس وزاس يلم د هچ ،هتش

 ٤“.يد يرک يلو يک هکوتسه هپ رويپ د يم يريډ وا يوداي هپ
 يک اوخ وا اش هپ ع۱۸٦۷ د هچ ،يد H.W. Belew ويليب رلاو يرناه يس ققحم وا دناهوپ وتپ يئاپورا لب

 وتپ د ىد ،يد يلکيل بتک ريډ يک خيرات هپ وا يلک رمارگ وتپ د مه يس ېد ،و رادبصنم يرکسع لاگنب د

.هلاوح هپ ېمدقم د نروډ د‑ ۲۹ ص يروار ۱
.۲۲٥ ص ،۱ ج ،Mithridites سييرم ۲
.۳۰۲ ص ،۱ ج ،Account of Kabul  ييپ لباک د ۳
.٤۸-۳۷ ص رمارگ وتپ يروار د ٤
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 هوي تيرکسنس د الصا وتپ هچ :ملخا هجيتن اد لوډ نل هپ هخ ونلپ ولپ ولو هل” :يئاو يسه تلاصا رب يبژ
 ېئ ظافلا ريډ وا يلديول رپ هنورثا يسراپ د وييپ وييپ هپ ون ،ييک هليو نم رت ناريا وا دنه د هچ هک وا ،هد روخ
 ېئ هرس ولوصا هل يژولاليف د وا ،يللياب يد هن دعاوق وا نا لپخ يبژ ېد مه هغد د هرس وخ ،يد يوش گ هرس

۱“...يد يلوړا ار گنر لپخ رپ ېئ لوډ ه اروخ هپ وا يد يلوچا يک بلاق لپخپ ،نايش يون هغد مس

 د باتک وي هد د هچ ،يد ىوسنارف J. Darmesteter رسمراد زمخ دناهوپ وتپ وا ملاع يول يئاپورا لب
 اوخنوتپ د هلپخپ ققحم اد ،يد يوس رشن ع۱۸۸۹ هپ Chants Populaires des Afghan يردنس يلم وتپ
 هپ وتپ د يد ،يد يک نوغ ار هرس همان هپ )راهب وا راه اوخنوتپ د( ېئ راعشا يلم ريډ وا ،يلديزرگ يک ورغ هپ
 اد هکلب ،هد يوش اديپ هخ يولهپ وا وسړاپ هل هن وا ،هدن هخ وجهل يدنه هل وتپ” :يرل هيرظن اد يک صوصخ
 وا بوتليپس د راعشا وتپ .يرل تهباشم ريډ ،يو هترو هت دنز هچ هرس يبژ يلب ېوي د اي )اتسوا( دنز د هبژ
 وخ ،يرلن رابخا هناتپ ...هد هچوس وا يليپس هريډ ېئ يلايخکزان وا عيادب ،يرل زايتما صاخ هولپ هل يلاو يعيبط

۲“...يد مه خيرات ونتب د يلدب اد ،يودنگر ييپ هرمزور وا عياقو لو راعشا يود د

 هبژ اد وا ،هد هتاپ  وتپ هبژ هوي هخ وخرب وتاپ هل اتسوا د هچ ،يرل هديقع اد تبسن هب وتپ د رسمراډ هصالخ

۳.يد گني هرس رو ريډ ېئ يکيړا وا ،يرل يکيدزن هريډ هرس دنز د وا ،ييک هللب هگنا هصوصخم هوي اتسوا د

 د ېئ ع۱۸۷۳ هپ هچ يد دناهوپ ققحم ريډ مه E. Trumpp پمورت تسنرا روتکوډ هخ واملع د اپورا د
 ريډ وا هگني هپ هز” :يوک هراک يأر يسه هير وا لصا رپ وتپ د يک باتک هغد هپ مه يد .يکو رمارگ وتپ
 هلډ Indu Aryan نيرآ ونا يلصا هپ هکلب ،هدن هخ وبژ )يناريا( يبرغ هل  الصا وتپ هچ ،مس ياليو اد دامتعا
 هپ وا ،هد هبژ هلقتسم هړز هبژ اد هخ ونامز وناوخپ هکلب ييک هللب هن يدنه هصلاخ مه هغد د هرس وخ ،يرل هړا
 کارتشا يک وتايصوصخ هپ هرس وړاود هل مه ايب وخ هد ېوش هليب هخ وبژ يناريا وا يدنه هل مه يک رس ۍمول

٤ “...يراک هبژ هتسجرب وا هردتقم وا ،يرل

 اوخ ېوي هل وتپ” :يکيل يسه ،يد يوسنارف هوپ وا رادباتک ېناخباتک د ليل د هچ V. Henry يرنه روتکوډ
 وا يلن يروپ ياپ هپ وتاملک د هچ suffixes قحاول هغه الثم ،هد ېدژن هت اتسوا يک ونايش وني هپ وا تيرکسنس
  ،هد هترو ه هت يود يک تيصاخ هغد هپ مه وتپ .يد ېدژن هرس يک تيصوصخ هغد هپ هړاود اتسوا وا تيرکسنس
 اتسوا وا تيرکسنس هچ يک ياپ هب وتاملک د ،يرل هت دنز تهابش ريډ مه يک لوعفم وا لعاف وا نادرگ هپ ولاعفا د
 تهباشم وا ولاويدژن ولو ېد د .يو هترو هت تيرکسنس مه هلک هلک وا .ييک ېدژن هت دنز وتپ ،يرل هرس تفلاخم

.۱۱ ص همدقم رمارگ وتپ ويلب د ۱
.لصف يمول وا ٦٥-٦۲ ص ،همدقم يردنس يلم وتپ د رسمراډ د ۲
.٤٦ ص ۱ ج ،خيرات بدا يناريا د نورب د ۳
. رمارگ وتپ پمورت د ٤
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 وا .ېو وي هرس يود هخمد باعشنا رت وبژ يئايرآ د وا ،يد يلتو ار هخ ېير ېوي هل يبژ هغد هچ :يد اد تلع

۱ “...لدولرد هرس ېئ يکيړا يلاوتم وا ،هو ۍنواگ هرس وبژ وغد هل وتپ هلاک هرز ېرد هود مه

 د يس اد .يد قرشتسم رصاعم يسور زلرب ويسوم ييک لگ يکنولپ وتپ د هچ هخ وقللخ ودژن هل لب
 :يوک هراک يأر يساد يک صوصخ هپ وتپ د يک مداکا هپ ډارگننيل

 مه تاريغت يني ونامز ودږوا ودږوا هپ وا هد يلغار هبژ يناوخپ هوي هرس تردق وا توق يخيرات لپخ د وتپ”
 يک نا هپ تاغل يدرپ هلو وتپ ،يد يوش دراو هچ وسړاپ رپ هکل يدن يساد تالوحت اد وخ يد يوش يپ رو
 ېد د هتخو هريډ هل واملع اپورا د ،يد يلوزرگ ېئ وزج نا د وا ،يد يلوړا ار ېئ ولوصا ولپ رپ وا ،يک لح
 ،يد يک ينلپ ه يک وتپ هپ هچ رلويم کيرديرف وا رسمراډ .يد يک لو هرس راعشا ،تاغل ،دعاوق يبژ
 يوک هوالع رپ هربخ اد رلويم ،يرل تهباشم ريډ دنز هکل هرس يبژ يلب ېوي هل اي دنز د وتپ هچ يرل هديقع يساد
 ،هد هرس يسراپ يشنماخه ناوخپ د هچ يولپ وسړاپ ينسوا د هکل يد يسه هرس دنز هل تبارق وتپ د هچ
 د ،هد ېگنم نم رت وگنا ويناريا وا يدنه د وا ،هگنا هلقتسم هوي يبژ ىايرآ د وتپ هچ يياو پمورت سنرا
 نوسريرگ ،ينم هگمي هپ مه Hoernle لنراه روتکد وا Von Spiegel لگيپس نوف روسيفورپ هيرظن اد پمورت

Grierson يت لاپ واهک ...يوک ديئات مه ېئ يوکس يک ويار هپ واملع د مه ه لديل تافالتخا ينچوک يني 
 تبسن روخ د هرس وگنا ويناريا وا يدنه وا ،هد هبژ هميدق وا هړز هوي وتپ هچ ،يد قفتم لو مه ايب وخ ييک

۲ “...يرل

 پاچ يک ډروفسکا هپ ع۱۹۱٥ هپ وا ،يلک باتک روهشم وي وحن وا فرص رپ وتپ د Lorimer رميرول رجيم
 ېوش يلزور هد هن هسوا رت مه ه هک وتپ” :يوک هراک يأر يسه وتپ رپ يک ياپ هپ باتک ېد د ىد ،يد يوش
 توق ريډ هراپل ولوک هراک د وتالايخ د وخ ،ييک هللب هن هبژ هترا هريډ هسوا رت مه ه هک ،يرل تافص ه ه وخ
 ،يرل هنوتيصاخ زايتما د مهم وا يکاولپخ هلنا ،هد هبژ يدنوژ هوي اد ،يد دنگر وا کلک وا رثؤم ېئ ظافلا ،يرل
 وا يلايخکزان هگوت هپ وسړاپ د مه ه هک ،وش يالوليب هرس وتيصاخ هغد هپ ېئ هخ وبژ ورون وا يدنه هل هچ
 وگج وا وبالقنا يجراخ هپ وتپ هت وبژ ورون تبسن وا ،يرل هوق بوترن د وتپ وخ يد ل يک هبژ ېد هپ تاراعتسا
 د هچ ،ييمولعم هت يس لوډ ه هپ تخو هغه هربخ اد ،يد تورپ توق ېئ يک ظفلت هپ ،هد يلديل هراسخ ل يک

۳ “...ېک هعلاطم ېسيک وا تايبدا يود د اي ،ېکو يربخ هرس هناتپ هوي

.۱۰-٥ ص تاعلاطم يناغفا يرنه د ۱
 .٤. ج ،هلسلس وتايناسل د مډاکا د ډارگننيل د ۲
.فيلأت رميرول د دعاوق وا رمارگ وتپ د وا وتپ ۳
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 هچ ،ييد روتکوډ بدا وا يفسلف د G.A.Grierson نسيرگ ،يا ،يج رس دناهوپ بژ ققحم ريډ ينتسورو
 مسل باتک ېد د وا ،هد يکيل يک هدلج هوا هپ ېئ Linguistic Survey of India اينا فآ يورس کسوگنل
پ د کوپ د ءارآ هد د ،يرل ثحب وتنل هپ يک صوصخ هپ وتوړوار يدنال لوډ ه:

 رت هلډ هوي هيا هغه هل ،لديسوا يک هکم يلصا هلپخپ نم رت ناشخدب وا دنکوخ ،اويخ د ماوقا يئايرآ
 وود وغد د ،هوش هويش رو اوخ رپ ناريا د مه هلډ هلب وا ،لوش ريت هت دنه هخ ورد هل لباک د ،لتواو ار شکودنه
 وليبق وريډ رپ نانايرآ اد هخ ېنامز يميدق هل ،وياو يبژ Indu Aryans نيناريا ودنه اي نيرآ ودنه هت وبژ ولډ
 .يد يوش رکذ ېليبق سلوود يک کيل ربډ هپ )م،ق ٤۸٤-٥۲۲( Darius شويراد د الثم ،هو يوش لشيو

 هپ هچ Old Persian وسړاپ هراز کيل ربډ هغد د هچ يراک ينود وخ ،هدولرد هبژ هتنا ېليبق يغد يره وا
 د وناهوپ وريډ وا ،هو هبژ يقرش الصا اتسوا يد يليب هرس Avesta اتسوا ينعي هبژ قرش د وا هلديک ليو يک سراپ
 هلډ هلب وا ،ولوب ېئ Persic کسرپ وا وگ هلسن هل وسړاپ د يبژ يئايرآ يني ږوم ون ،هد يللب هبژ Bactria رتخاب
 هلب هل وي هتسورو وخ ،يد ېدژن هرس وا ،هخ ېير ېوي هل هړاود يبژ ودنه وا يناريا .وگ non-Persic وسړاپ ان
 وخ ،ييدنگر ين ه دصقم اد ،يش هلت رپ هرس تيرکسنس د اديو د ءازجا يناوخپ ريډ اتسوا د هک ،ييليب هرس
 د دنه د وا بونج هپ شکودنه د هتلد ،ېوش يريل هرس يريډ يبژ يړاود اد ،لوش ريت رپ ريډ هنوتخو هچ ينو ره
 اد وا ،يد هتاپ لاح هړاز لپخ رپ Pisacha اچاسيپ وا Dardic يډراډ هکل يبژ ين اوخ رپ ودحرس يبرغ لامش
 non-Persic وسړاپان ېئ ږوم هچ هخ وبژ وغه هل يرل رياخذ يئايرآ يني هخمد شيو يناريا وا يدنه رت يبژ
 يشخدب وا Ghalchah هچلغ هکل ،يد يبژ ريماپ د يش ياديک رپ مه قالطا يبژ Medic ييم د وا ،ولوب

Badakshi مروا مه يسغدي Ormuri ولب واي Baluchi. وبژ وغد هل پ هخېوي د ناتسناغفا د مه وت 
 .يوک يربخ هبژ ېد هپ يروپ ونويلم وتيوول رت وا ،هد هبژ وليابق وينواگ وريډ وا يخرب يمهم

 الصا يد ييا يود رپ ونايناريا مون ناغفا د رگم ،ييک هلگ هبژ تلم ناغفا د هچ ،يد وتپ مون يبژ ېد د
 هپ Paktves سيوتکپ د توډريه هتسورو وا يلغار مون يک اديوگير هپ هچ ،يد موق Pakthas تهکپ هغه يود
 .يد يک رکذ همان

 اکوسا هچ يک باتک Puranas اناروپ هپ دنه د الثم ،يرل هير يک وراثآ وناوخپ هپ مه مون ناغفا د اما
Asvakas نوبارتس اي ،يد يلغار Strabon مول هپ هچ خروم ينانوييپ يداليم يوا يک يياونک Aotaknovi 

 ريهيمه ارو مجنم روهشم ناتسودنه د هچ ،يد Aavagana اناگوآ اي Avagana اناگوا هغه اد ،يد يک رکذ
Varahamihira پش هپيپ يداليم همک رکذ يک ۍپ مون يلصا يود د وخ تروص ره هپ ،يد ييبژ د وا نوت 

 وا هوش هتباث هبژ يئايرآ هچوس سوا ،هلولن يروپ Hebrew يناربع هپ وقلخ هچ اوخپ هکل هبژ اد .هد وتپ ېئ مون
 ينعي ينروک يقرش وا non-Persic وسړاپ ان هب وبژ يئايرآ د هچ ېبژ يولب وا Ghalchah هچلغ ريماپ د هکل
 يمول F.R.Muller رلويم روسيفورپ ،هد هخ نروک يغد هل ًاساسا وتپ مه يسغد ،يرل هړا يروپ Zend دنز
 وتپ هچ ،هک هراک يأر اد يک Veberdies Pracheoer Afghanen باتک لپخپ ېئ ع۱۸٦۲ هپ هچ يد ىس
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 ،يوک رکذ لوډ يوق اروخ هپ ع۱۸۷۳ هپ يك رمارگ وتپ لپخپ پمورت روتکود ،يرل هړا هلډ يقرش هپ وبژ يئايرآ د
 لپخپ لگيپس ناو روسيفورپ هخمد هيرظن اد ،هد هلخاد يک وبژ يئايرآ يدنه هپ هکلب ،هدن هبژ )يناريا( يبرغ هچ
 د باتک لپخپ Hoernle لنروه روتکود مه وا ،هو ېک ديئات مه يک Eranische Alterthumskunde باتک
 د رسمراډ الپ ۍمول وخ ،ينم هيرظن هغد مه يک Grammar of the Gaudi Language رامارگ وبژ يډواگ
 يک )يردنس يلم وتپ د( باتک لب هپ وا )ع۱۸۸۷( هليو لوډ ه هپ يک تروپار هپ دفو کيژولاليف د دنه

 هد د هچ تايرظن نسريرگ د هو اد ۲.يو هترو هت دنز مه هغه هچ ،يرل هړا هبژ يساد هلب هپ اي دنز هپ وتپ هچ ۱ليوو
 د الصفم ون ايب وا ،يوک رظن نل خيرات رپ بدا وتپ د يد هتسورو ېد رت ،هک نل وم هخ وخم ويمل باتک د
 .يرلن هړا هرس هثحب هل ږومز ېد رت يتايز هتلد هچ ،يوک طبض هرس ونومن د ېجهل وا تاغل وا رمارگ وتپ

لصا وتپ د وا هجيتن وراکفا وغد د
 هل ،هک يدناړو يک صوصخ هپ وتپ د هت يسات هنومن هنل هوي وراکفا د وناهوپ د اپورا د ږوم يک ورک وړول هپ

 يبژ وتپ د هخمد وم هچ ه هغه وا ،ولخاو لوډ يدنال هپ هجيتن يملع هوي هچ ،وس يالوک ږوم هخ وتايرظن وغد
 .وک ديئات ېسپ ه لکيلو يک صوصخ هپ تلاصا يخيرات د

 وا يماس هل ،هد هبژ يئايرآ هوي وتپ هچ ،هوش هراک ه هلئسم اد يمول وخ ه ونلپ يملع هل وناهوپ وينسوا د
 يلب هل يدنغ دنز اي دنز هل لوق هپ رسمراډ وا رلويم د وتپ مه يک وبژ يئايرآ هپ ،يرلن هړا هموک هرس وبژ يربع
 يدنه وا يناريا د وتپ هچ هد ېدژن هت تقيقح هيرظن پمورت روکوډ د ولو وغد رت رگم ،هد ېلتو ار هخ يبژ

 اي يبژ يرتخاب يلصا هل هبژ وتپ هچ ،ونمو اد دياب وليالد يخيرات هپ وا ۳هد هقلح لاصتا د نم رت وبژ يئايرآ
 د يسات هب يک وني وا وخم وکنولتار هپ .هد روخ تيرکسنس وا دنز د ًاميقتسم وا ،ېلتو ار القتسم هخ کيرآ
 هترد لوډ هپ تقيقح دنتسم يخيرات هوي د هب هربخ اد وا ،يلولو الصفم نيهارب وا ليالد تقيقح يخيرات ېد
يس هدنگر. 

؟هد ېوش ېللب هبژ يربع اي يماس يلو وتپ
پ ولاوکيل وا ونيخروم ونييربع وا يماس هل وت وگنا گ هخد هچ يد اد مه تلع يربخ ېد د ،هد ېل 

 رثا هپ تنايد د تاغل وا تاملک يبژ يماس ېد د ،هلغار هبژ يبرع هت داويه ږومز يا وي هرس نيد سدقم د مالسا
 يماس هل هبژ اد هچ ،يد يک ېئ مکح ،يد يلديل تاملک نغفم يبرع يک وتپ هپ هچ اچ ره ون ،لوش گ وتپ هپ

.هوش هريت هخمد حرش ييرظن ېد د ۱
.۱۳-۱ ص ۱۰ ج ،روپار وبژ د دنه د ۲
.٥ ص ،تاعلاطم يناغفا يرنه د۳
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 هک .يد يړوار طلست وبرع د هرس نيد سدقم هل مالسا د وا ،يد يضراع نوگ وا طلخ اد رگم ،هد هخ نروک
 د ټروک وا ،ؤ ل رثا يبرع د هبژ ېد رپ يک ءادتبا هپ مالسا د هچ ،ئنيوو يک ودلج ورون هپ ېئ هب يسات يو هن
 ،وروگ هچ هت وردنس وا وراثآ يبدا ېرود ۍمول يمالسا د وتپ د ،يوش گ ار هپ هو هن تاغل وا تاملک يبژ يغه
 .يد وتپ غل وا هچوس

 د هخ ونامز وناوخپ هل مکوت يدوهي وا يربع هچ يد اد هغه وا ،يو هت يربخ ېد هچ يئا مه تلع لب وي
 د اچاپ هوي ايريس د هچ :يکيل يک ع۱۸۹۷ هپ گنالرف رسم ،و يوش روپخ يک ورا هپ نطو د ږومز وا وړاغ رپ ومآ
 واوخ رپ دور يره د وا رتخاب هپ م،ق ٦۳۰ هپ دوهي اد ،لشو هت اوخ ناسارخ د هسدقملا تيب هل ماوقا ريډ ودوهي

۱.يد يلغار همان هپ اراه د يک تاروت هپ تاره هچ ،يياو يود ،لديتسه

 ه مه اوخ هل وناهوپ د ،دولرد طابترا مه يک ونامز يديو هپ هرس تفاقث يماس هل تيندم يئايرآ هچ هيرظن اد
 تيرکسنس د يتسروينوي گربنيا د D.R. Berriedalekeith تيک ليرب روتکوډ الثم ،هد ېوش هدنگر ه هن
 مه هرس Babylon Semitic ونايلباب يماس هل وقلخ يديو هچ ،يد دوجوم تاراشا ل ل ” :يکيل يسه روسيفورپ
 Bikander يدنه وا ،يد يلغار Benkanata اانکنيب هچ يک ترابع هوي هپ اديوگير د ،هدولرد طباور وا يکيړا
 روهشم حالطصا هپ دنه د هچ مون Bribu وبيب مه يسغد ،يد هترو هرس وظافلا يلباب وني د ،هد هير ېئ

سم ،يد يکنودنربيو ر Weber ن هرس يلباب هل۲.يد يلول

 هپ ،يد هرس رو مه تفص golden يئالط د يا ره وا ،ېلغار يک اديوگير هپ هملک mana انم د مه يسغد

ينانوي د هگني mina ن هرسونايقينف هل مه نانوي هچ ،يل Phoenicians وسرپ مه يسغد ۳هد ېتسيخا هخ 
Paracu گ هلصا يماس هد انعم هپ ربت وا ېشيت د هچاد وخ ،هد ېوش ل س مه هغد د هرس اما ،يدن ينيقي هلوي 

 ان ًارهاظ يک اديوگير هپ مه ه هک ،هدولرد يکيړا ېدژن هرس وقلخ يئايرآ د تيندم يول يماس هچ ،يش ياليو
 يماس هل عاضوا تيندم د يود د هچ ،هتس يلډ نچوگ يني مه ايب وخ ،يراک هن رصانع non-Aryan يئايرآ

٤.ييک ېدژن هرس تيندم

 تيندم يماس هل هگني هپ لزانم وا جورب يرمق ينعي nakshatras اررتيشکن يک وتخو وينتسورو هپ مه يسغد
يد يوش لتسخا هخ، يه يک اديوگير هپ هچ هک هد ېوش هنوداي وغد د يک وخرب ويتسورو هپ طقف ،هتشن رکذ، 

٥.يس يالنم يک ونامز وناوخپ هپ طباور تيندم يئايرآ وا يماس د يس هخ وتاراشا وغد هل ون

                .۳۹ ص ،نجيلير فآ سنياس گنالرف د ۱
.۱۹۸ ص ۱۷ ج ،ينهوپ يدنه ربيو د ۲
.۲۰۲ ص ۱۷ ج ،ينهوپ يدنه ربيو د وا ٥۱-٥۰ ص ،Altindischelben باتک Zimmer رمز د ۳
.۱۳۳ ص ،بهذم اديو د ديفم ولبد - ۱۹٤ ص ،بهذم اديو د گربنلوا د ٤
.۸۸ ص ۱ ج ،اينا فآ يرتسه جربميک ٥
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 ېئ اد وا ،يک رکذ واوخ رپ ناسارخ د جورخ وليئارسا ينب د هخ ېنامز ناوپ اروخ هل مه ونيخروم وبرع

 يساد مه ،ولپو بتک يناوخپ ايفارغج د ږوم هک ۱ېو يدابآ واوخ ېد رپ يلډ يني ودوهي د هچ يد يړوار
مول هپ مالسا د هچ ،يراکورون وا تاره وا خلب هپ يک هرود ۍ يک ورا الثم ،لديسوا دوهي يني ملاعلا دودح 
 هپ نميم ينسوا د( ناناگزوگ هپ هچ يياو وا يلوب “نادوهج” تختياپ وا زکرم ناناگ زوگ د فيلات ـه ۳۷۲ د

۲.هو هتارپ يلشاپ هرس يود وبرع ورون رت ناسارخ د وا ،هو هدنوپ هچ ېلديسوا مه يلډ يني وبرع د يک )ودودح

 ودودح هپ ناسارخ وا ناناگ زوگ د وا وناگوشرو يبونج هپ وما د هچ وس ياليو اد هخ وليالد يخيرات وغد هل
 وود د هچ ،هد هربخ يعيبط وخ اد ،هو دوجوم قلخ يماس ينعي برع وا دوهي مه ال يروپ وتخو رت مالسا د يک
 هچ ،يو هجيتن رثا هغد د مه هچ يئا ون ،يوک هرس رثا هلب هل وي وقالخا وا وبژ رپ يود د يلاويدژن وا نوگ وموق
 هچ ،يو يلديول يک رکف ېدپ قلخ يني هخ هتيفيک هغد هل وا ،يو يوش گ تاغل يبرع اي يربع يني وتپ هپ
 .هد هبژ يماس ينعي هترو هت يبرع اي يربع مه وتپ

 يود ون ،لتکو رايعم يملع هپ ېئ لوصا وا دعاوق ېد د وا هبژ اد ،للغار ناهوپ ققحم اپورا د هچ هتسورو رگم

 وا ۳هلابو يريل اروخ هرس وليئارسا ينب هل ېئ قلعت وتب د وا ،هلگو هناسفا هيرظن بوت يماس د وتپ د هراک هپ
 .هک هدنگر هگوت ه هپ هت يسات يک څرت هب ولاوقا د وناهوپ د يک وخم وريت هپ هربخ اد ږوم

 هپ ولاوقا وشت هپ هچ يالوک يسن يس وا ،ييک لويا وليالد ودنگر وا وتادهاشم رپ ساسا خيرات ينسوا د
 يخيرات هغه ون ،يس يتسرم هرس وتادهاشم د تانعنع وا تاياور هک هتبلا ،يکو اسيو نا د يک ونلپ يخيرات
 لوک هلت رپ وا هسياقم وبژ د ،يرل تيمها اروخ هراپل خيرات د هچ يک وساسا يملع وينسوا هپ .يو هگني اروخ هربخ
 .يد ېدژن هرس وا لپخ هرس مه يود هچ ،يش يالوک مکح يس ،يو هترو هرس هچ يبژ وموق وموک د ،يد

 يرصنع هرس وبژ يئايرآ هل ،هد هترو هت تيرکسنس وا دنز وا وبژ يئايرآ هريډ وتپ ،لتسولو هخمد يسات هچ هکل
 ناهوپ هک ون ،هد هترو اوخ هل ورواحم وا وتاغل د هن ،ودعاوق د هن هت وبژ يماس ،يرل کارتشا وا نوگ يساسا وا
 .ېلنم هد هن هيرظن بوت يماس د وتپ د

 لپخپ هد ،يراک يرگلم رکف د بوت يماس د وتپ د هچ ،يد هخ ولاوکيل وينسوا هل ناخ مالسلادبع دمحم

 وروگو ري وا روغ هپ ږوم هک رگم ،يگ هترو ېئ هرس يناربع هل هچ ٤يد يک لو هرس تاملک يني يک باتک هوي
 هل تاملک يني يبژ يربع د هچ ،ونمو هربخ اد ږوم هک ون ،هتس مه يک تيرکسنس وا اتسوا هپ تاملک هغه م ک

.۷۱ ص ۱ ج ,ادفلاوبا - ۳۹۱ ص ,نادلبلا مجعم ۱
.٦۱-٦۰ ص ,ملاعلا دودح ۲
.عبط ع۱۹۰۹ د ۲۳ ص ،ناتسناغفا رييزگ ۳
.۷۰ ص ،هنغافا ۀمان بسن ٤
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 وا ملع د هربخ اد هچ اد لاح ،وگو هخ نروک يماس هل مه يبژ يئايرآ هچ دياب ،يو هترو هرس وبژ وناوخپ ىئايرآ
 :يړوار هگوت هپ ليلد د ىد تاملک اد لوډ هپ لاثم د هد يريل هريډ هسايقم هل قيقحت

روغ ،رغ
 ،يد مون يربع مه روغ هچ ،يئاو ىد ،يد مروگ ېئ عمج وا ،رغ )روگ( هبژ يناربع هپ ،يئاو هت هوک وتپ هپ

 رکذ هراپل ماش د مون اد يک دلج ۍمول هپ ېمان رفس يلپخ د حايس هطوطب نبا وا ٥۷ ص کو ۍمول هپ ادفلاوبا

 هخرب تشي موه هب اتسوا د ،يد يئايرآ يناوخپ ېملک يړاود اد هچ يئاو نيققحم يئاپورا ينسوا رگم ۱يد يک

 وا ريگ مه يک تيرکسنس هپ ۳يد انعم هغد هپ م ک يک اتسوا هدروخ هپ مه وا ۲يلغار انعم هپ هرغ د يريگ يک

٤.يرل انعم هرغ د giri يريگ

 ،جلخ ،جلغ ،جرغ ،هچرغ ،روغ ،و يزرغ مه )يزلغ( يجلغ ،يرل رثا ريډ اروخ يک ومون وتپ هپ هملک هرغ د
ير يغد هل لوې نم هپ هچ ،يد هخوا وليبق يئايرآ د يک ايسآ ۍو فورعم يسور هچ هکل ،يد هنومون ويا 

 هپ gar رگ هچ ،يياو Tomaschek کچساموت ،قرشتسم لب ٥.يوکرو ليصفت هت يربخ ېد دلواب قرشتسم

 وکنوکيل ايفارغج وبرع د هربخ اد ٦.يياو هت ينرغ وا يناتسهوک مه هچرغ وا و انعم هپ هرغ د هبژ يرتخاب ناوخپ
 رت دابآ تلود ،ناقلات ،ناغربش ينسوا( ناتسجرغ د هچ ،يکيل هلاوح هپ يراشبلا د يومح توقاي ،هديک رکذ مه

 د ږومز هچ يناجزوج جارس جاهنم ۷.يرل انعم هرغ د هچ يد يوس روج هخ جرغ هل مون )يروپ باغرم وا ورم

 ۸.يکيل ناتسرغ مون اد مه ،يد خروم فورعم نطو
س ون سوا هيجلغ ،هچرغ ،رغ هچ يس ياليو ي، يد يو ،يو )روگ( يک هبژ يربع هپ هک ،يد يئايرآ لو، 

 .هت يريل هن ،ييک عجر هت لصا ېدژن لپخ يش ره

.۷۰ ص ،هنعافا ۀمان بسن ۱
.انسي مسل کو يمول اتسوا -۲۷۲ ص ،اتسوا گنهرف ۲
.٤۹۷ ص ،عبط يئبمب د اتسوا هدروخ ۳
.٦۱۱ ص ،سوماق يسيلگنا وا يدنه ٤
.۸۸ ص ،ايفارغج يخيرات دلوتراب د٥
.يبژ ريماپ د ٦
 .۲۷۷ ص ٦ج ،نادلبلا مجعم۷
.۲۱٦ ص ،هخسن يملق يرصان تاقبط د۸
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 انعم لشاپ وا لوک قرفتم هچ يد يوش ړوج هخ تشاپ وا تشپ يربع هل مون ونتپ د هچ :يکيل يد يا لب

 ،يد يک رکذ ولو ونيخروم ينانوي وا اديوگير يک وکم وغد هپ يلد مه وا همان هغد هپ تهکپ هچ اد لاح ۱يرل
 يني وتپ وا ،يلخاو ار تشاي هخ وکم يماس هل وا ،يديرپ مون ېدژن وا لپخ هغد هچ ليالوک يشن يس ون
 .يک هړوج

 اد لاح ۲هد يوس هړوج ين )هلشيو( وتپ هپ .هد هملک يربع وا ،يياو هت يډوډ يريتپ حلش هچ :يياو ايب يد
 حلش هل هچ اد وخ ،يد يک طبض لوصا لو لوحت وا ولتوا د وتاملک د ولوصا رپ يژولاليف د ملع ىنسوا هچ
يه يش هړوج هلشيو هخ الصا اد هکلب ،ېړوار هدن هدعاق يسه يژولاليف مه هسوا رت يک راهدنق هپ .هد ېلشيو 
 د ۍډوډ اد ،يد يوس ړوج مون اد هخ )ندرک هصح هصح ‑ندرک ميسقت( لشيو ردصم وتپ هل ،يياو يسغد
 ېئ هتعاس ود تعاس وي ،يغاو هړوا هچ ،يو ۍډوډ هغه وخ وي .ييک هلشيو وا ييخپ رژ رژ هراپل جايتحا يعفد
 يخبت ،يک هتشيخ هړوا ون يو ترورض يتسد هت ۍډوډ هچ هلک .يړاوغ تخو ريډ اد ،يوخپ ون ېئ ايب ،يديک
 هملک ،يئاو ېلشيو ون هت ېد ،يس هلشيوو يک نم هپ وقلخ وږو د وا ،يس هخپ رژ هچ ،يوچاو رپ ېئ رژ يک دوت
 .هد يرل هريډ حلش يناربع د ،هد ېلتو ار هخ ردصم لشيو هل هربارب ودعاوق رپ وتپ د وا وتپ هلپخپ مه

 وتاملک وا وتاغل وتپ د هچ ،يش يالومهف ين اد يس وا ېوش رکذ لوډ هپ لاثم د هتلد ېملک و وي اد
 يدژن هل ولوهک يماس وا وليئارسا ينب د رکف اد طقف وا يرل هن ساسا يملع موک يروپ وبژ يماس هپ ،لولن
 .يد يوش اديپ هت وتپ هخ هبوت ينواگ وا يگوتسه

هنوداي يرورض هوي
 يماس هل طباور وماوقا د اوخ هل دنه د هخ ونامز اوخپ هل هچ ،يس رکذ لوډ نل هپ مه هربخ اد دياب هتلد

 وي هخمد هلاک ورز پش هچ ،يي اد تايفشک وريدوجنهوم د يک هقالع ينسوا هب دنس د ،هو يراج هرس وماوقا
 يود د ون هوش طلسم دنه رپ ماوقا يئايرآ هچ هتسورو ،و دوجوم هروثآ وا لباب رت هيا ېد د تيندم کرتشم
 رثا يدناب لب رپ وي مه يبژ رورض يک طابترا وا لماعت ېد هپ .يد يعيبط مه طباور گتار گت د وا يتراجت
 د يئايرآ غل وا هچوس ريډ ږوم الثم .ييگ هرس وا ،ييک لتسيخا هرس هلب هل وي مه ېئ تاملک وا تاغل ،يوک
 وا يتراجت هپ تاغل هغد هچ ،هد هن يريل اد وا ،هتس م ک مه يک هبژ يبرع هپ هچ ،ونيو تاغل تيرکسنس
 د هگوت هپ لاثم د .يو يلغار هت دنه هخ يبرع هل تاغل ين اي ،يد يللت هت وبرع هدنه هل يک لماعت يعامتجا
   ًانيع مه يک تيرکسنس هپ هچ ،هد هملک ۍدنوژ هلمعتسم تافآ عمج تفآ ېئ يبرع ،يروگو هملک وتپ apat تپا

.۷۰ ص ،همان بسن ۱
.۷۰ ص ،همان بسن ۲
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apat يتپا اي apati ناشيرپ ،يتخب دب ،ېعجاف د پ هپ ۱هد ينعم هپ بوتاوسر وا تفخ واهپ هملک اد مه يک وت 
 :يک وينل ېدپ هکل ،هد ۍدنوژ م ک ؤانعم وغد

هنوتپا هنامسآ هل هلغار يدناب ارمک لومز ويلژ تک نيش هکل
همويوت ينيو هړز د يک هناتليب هپيغار يدناب ار تپا ريو د

پ هبژ تيرکسنس هچ هکپ ،هد هملک يئايرآ مه تپا هچ ،وس ياليو اد ږوم هتلد ون هد ېدژن اروخ هت وتوا وت 
 رت وا ،يد يريډ تاملک يساد ون هک ،هړوار هگوت هپ لاثم د ام هملک هوي اد .ېتسيخا هدن هخ ىبرع هل تيرکسنس
 .يد لمعتسم يک وتپ هپ مه هسوا

 تيرکسنس هکل وبژ يئايرآ ورون هپ وا يک يبرع هپ مه ،يو يک وتپ هپ مه سوا هچ ومومو تاملک يساد هک ون
 ،يلغار يدن هخ وبژ يماس هل وا يد يئايرآ ېملک هغه هچ ،وس ياليو هگني هپ ږوم ون هتلد ،يو مه يک دنز وا
 يد ږوم هچ هت ېد ،يزرگ هن مه ليلد هربخ اد وا ،يو يوش لقن هت وبژ يماس هخ وبژ يئايرآ هل هچ يئا هکلب
 .ولوبو هلوهک يماس هل وتپ

 ؟هد ېوش ېلگ يناريا اي يدنه يلو وتپ
 يناريا د اي ،هلوهک يدنه هل وبژ يئايرآ د وتپ هچ ،يد يللت مه هت ېد ناهوپ ين هچ لتسولو هخمد يسات

 د هچ ،يد يلديل يود يد يليو هچ ونارادفرط بوت يماس د هکل ،يد هغه مه تلع يار ېد د ،هد هخ نروک
 يدنه ايب ورون وا ،ېللب يناريا وني ون ،يد هترو هرس وبژ يناريا وا يدنه د تاغل وا هنوتيصاخ يرمارگ ريډ وتپ
 :وياو هگني هپ يک ار هپ ونوکيل وريت ولپخ د هتلد ږوم رگم .هد ېلگ

 هخ يبژ يئايرآ يلصا هل هکلب .يناريا هن وا هد يدنه هن وتپ ،هد ېلنم هربخ اد مه هچ وناهوپ وريډ هکل
 مه هقلح لاصتا د وبژ يناريا وا يدنه د :يئاو هچ ناهوپ ينسوا اپورا د هکل وا ،هد يلدييز ًاميقتسم وا القتسم
 .يس هدنگر لوډ ه هپ هب هربخ اد يس هلت رپ هرس اتسوا وا اديو د وتپ هچ يک وخرب وکنولتار هپ باتک د .هد

.۹۳ ص ۱ج ،ماظن گنهرف ،سوماق يسيلگنا وا يدنه ۱
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هخرب هميرد

)تيرکسنس( هبژ اديو د وا وتپ
 هپ تاملک يدنوژ تيرکسنس وا يبژ يديو د - بتک روهشم رون تيرکسنس د وا اديو - تيرکسنس - هبژ اديو د 

 - کولشا - دنهچ - اموس - دنيس - يترمس - يتورس ‑اتيهمس - يشير وا گير - اديو - لوصا يسياقم د - يک وتپ
 ايو - ادزم کدزمن ‑ناهتس - نم - هرو - ردوس - ايسيو - يرتشک - نمهرب - يلډ رول - ويسد - مون تيرکسنس د
 هناماس - چان - يتيمس - روپ - هسيو - همارگ - الوک - يتپ ‑تاليکشت يعامتجا - رک‑ ېسيپ - نم هلاتد ‑ونم - نرک

... رون وا يو يهتيرپ - سويډ - عاونا بابرا -
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هبژ اديو د وا  وتپ
تيرکسنس وا وتپ اي

هخرب ۍمول
 يکيړا ېدژن تيرکسنس وا وتپ هچ هوش هراک هربخ اد ساسا رپ شيو يملع وا يون د وبژ د هخمد هت يسات

 د يبژ ايند د هچ هتخو هغه هل ،هد مه ۍک لاصتا د هبژ هغد نم رت تيرکسنس وا اتسوا د هکلب ،يرل هرس طباور وا
 هغد هپ ون يد يلغار يدنال قيقحت وا ينلپ رت ساسا يملع رپ comparative philology يژولاليف يوسياقم
 هپ هک ،يد يک اپورا هپ هک يبژ يئايرآ يلو - يد يلتويک سال هپ رشب د مه تامولعم ه وا يون اروخ يک اوخ
 هچ يد يوش يتباث ېدژن وا يتن هرس يسه ساسا يملع هغد رپ ،يک برغ هپ هک يد يک قرش هپ هک ،يک ايشيا

۱.يد يللب هخ يرآ ېوي وا ېير ېوي هل لو وناهوپ

 د هز وا ،ييدنگر ه ساسا رپ ينلپ يملع يغد د هرس اتسوا وا تيرکسنس هل مه طباور وا يکيړا وتپ د
 تاغل وا رمارگ وا دعاوق يبژ وتپ د الصفم ،لوډ )ىوسياقم( زيئ هلت رپ هپ هچ موک ششوک يک وخرب وغد هپ باتک
 د وتپ مه ايتر هپ هچ يش هدابز هت يسات اد هب هتسورو يني ېد رت ،مک هلباقم هرس تيرکسنس هل تاوصا وا
 .يد يدنوخ هرس يبژ يئايرآ ېود اد وا يرل طباور بوت روخ د هرس تيرکسنس

 وا خيرات د هچ يبژ يړاود اد ينژيپو ه عاضوا يوسياقم تيرکسنس وا وتپ د يسات هچ هراپل دصقم ېد د
 تيرکسنس هلپخپ راو وي يسات هخمد ه ره رت هچ هيوب ون يس ياک هعلاطم لوډ ه هپ يد يتن هرس هولپ هل سنب
 هتلد هز ىمول هچ يد اد ،يو مولعم هترد ه بتک وا راثآ يبدا يناوخپ وا خيرات يبژ يغد د وا يزيپو ه مه هبژ
 .م هت دصقم يلصا ون هتسورو .موک رد تامولعم ه يک صوصخ ېد هپ

هبژ اديو د
 م،ق ۱٥۰۰ رت م،ق ۲٥۰۰ هل هچ ليوو وم هتله يد يلتسول هخمد ه هن ه وم تاليصفت يبژ يلصا يئايرآ د

 د وم هخمد هچ يد يوش يليب يگنا ين هخ يبژ يغد هل هتسورو هو هدوجوم وړاغ رپ ومآ د هبژ هغد يروپ
 يلصا يغد د يد هتاپ هسوا رت هچ يخرب ناوخپ باتک د اديو د وا ېلوو رد همان هپ وگنا يناريا وا يدنه
 .يئ ار هت ږوم ينتوا وا تالوحت يبژ يئايرآ

      The Arctic Home in Vedas by Lokamanya ۳-۱ ص ۳۱ ،هنوداويه يلامش يک اديو هپ باتک اينمکال د ۱
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 هل وا يکرو يخرب ناوخپ ين هک هتسن يک سال هپ رشپ د لو وا پشب سوا مه باتک اديو د يک تقيقح هپ
 يرل هديقع اد يود يد يک ينتک هولپ هل وتالوحت وناسل د وا يبژ د يک باتک هغدپ هچ ناهوپ رثکا .يد يلتو هسال
 ،يدن تخو هوي د مه يد يک سال هپ ږومز هچ يردنس نسوا هغد وا يد يکرو يردنس يريډ باتک اديو د هچ
 وا يون مه ېئ يخرب يني وا يد يناوخپ وا ېړز ېئ يخرب يني .يرل هرس قرف ريډ هولپ هل يبژ د يردنس اد
 .وکيلو مه ليصفت وا حرش ه ل دياب هراپل ينودنگر د دصقم يخيرات هغد د ،يد ملز

هخرب هکرو وا هړز اي يردنس يدخب اديو د
 يمولعم” ېئ هت وخرب ورول وغد .يرل يخرب رول هچ يد راعشا وا يردنس ېړز وماوقا يئايرآ د اديو

 يود يوس هويش ار هو هن ال هتگ وا لديسوا يک لامش هب شکودنه د نايئايرآ هچ تخو هغه رگم ،يئاو “يردنس
هخرب هړز اروخ وردنس ومولعم د .ېو يناوخپ وا هخمد وردنس ومولعم وغد رت هچ ېدولرد مه يردنس يرون يني 
 تخو وي هپ يردنس اد هچ هد ېک هدنگر هربخ اد هخ ېعلاطم هل اديوگير د وناهوپ هچ هد Rig Veda اديوگير
 هوس و هپ دياب يردنس هغد هولپ هل کبس وا ليخت وا يبژ د هچ يئاو لنودکم رهترآ هکلب يوش يليو يدن يک

۱.يو يوش يليو يک هلاک

 )٤،٥( وون رت ېئ يردنس ېړز هچ ،يرل هنودورس يون وا هړاز اديوگير هچ :يکيل مه نيترام نسود نيويو

۲.يد هخمد ۍيپ

 ييمولعم يدن ېنامز ېوي وا يا هوي وا تخو هوي د مه يردنس يمولعم اديوگير د هلبخپ هچ هخ ېد هل
 ،هد ېلدوم هب هليب وا لکش ليب هتنا يبژ ېنامز يره د وا ،يد يلديل تالوحت يک هنامز هره هپ يبژ اديو د هچ
 وا وردنس وکرو وناوخپ وغه د ريډ ريډ مه اديوگير هلپخپ .ېو يک ونايئايرآ هپ مه يردنس يرون هخمد اديوگير رت وا
 باتک هپ اديوگير د” :يکيل يسه لوډ حضاو هپ خروم Dutt ټوډ يک باب ېد هپ ،يوک هنوداي ونارعاش وناوخپ
 يک هبژ يديو هپ هچ تاريغت اد وا ،ييک لگ راگداي وردنس وکرو وغه د لو اد ،هتس تافالتخا موک هچ يک
ار اد يراک هلپخپ نتم اديوگير د ،يد يکرو هغه هچ ېو يردنس يرون مه هخمد وردنس وغد رت هچ يئ 

۳.ېو يوش يليو اوخپ هچ يوک رکذ يردنس هغه هل وا ،يوداي “ناهوپ يناوخپ“

 سوا هچ ېدولرد يردنس يني يک يدخب وا لامش هپ شکودنه د ونايئايرآ هچ يراک هخ ولو وغد هل
 هل هوي وا ېو داي هپ وقلخ د يلدب وتپ د هکل ينعي ،ېو يهافش تايبدا وتپ هکل م ک يردنس اد ،يد يکرو
 .يلوب “يلدب يکرو ونايايرآ د” يردنس هغد وا ېديک لقن هت ورون تپ رپ تپ لوډ ېد هپ ېلوک هدز هخ لب

.٤٥ ص ،خيرات وتايبدا د تيرکسنس د  ۱
.۹ ايفارغج برغ لامش د دنه د ۲
.The Aryanisation of India ٥٥ ص ،اينا فآ نشيزينايريا د باتک ټوډ د ۳
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  وا نک ،وادنغرا ،هرغ نيپس د يود ون لوس هويش ار هت وناگوشرو يبونج شکودنه د ماوقا يئايرآ هچ هتسورو
 وناگوشرو هپ باجنپ د ،لتو يروپ )سونا( نيسابا رت هچ ايب وا ېدولرد يردنس يني يک ورد وا ورغ هپ تاوس
 هعومجم ينعي Samhita اتيهمس ېئ سوا وا يد يلدب هغد مه باتک اديو د هچ ېک يپشب ېسپ يلدب هغد يک

۱.ييک يلشيو وخرب ورول رپ وا يلوب

 هغه ًابلاغ مه هب هبژ وغه د هچ ېو يلدب يئايرآ يک داويه هپ ږومز مه هخمد اديوگير رت هچ :يد اد دصقم
 رول باتک د اديو د هچ ،هوش هړوج ين هبژ يديو وا ،دنومو لوحت يبژ ېد رگم ،هو هبژ ناوخپ وا هلصا يئايرآ
 وناوخپ  د هچ يراک اد ون ،يار هنومون ودور وا ورغ د نطو د ږوم يک اديو هپ هچ هک يد هبژ هغد هپ يخرب
 د يک داويه هپ ږومز ېلد مه “هبژ يديو” ينعي هبژ وردنس ومولعم د وا هديک هليو ېلد مه هبژ ولدب وکرو وا
 .هديوش اديپ هت بونج شکودنه

هبژ يديو اي هبژ وردنس ومولعم د

 لگانرکو ويسوم ،يد يوش يکپ ينلپ يلصفم وناهوپ د وا هتس سوا راثآ يبدا يبژ يديو د
Wackernagle هو هوي هرس يبژ يديو هل هولپ هل توص د هچ هليو هبژ هوي ونويناحور وا وناتس يئايرآ هچ :يئاو 

 يک سال هپ ږومز سوا هچ يلدب يمولعم هغد .دولرد هرسرو قرف يک ولدولرد هن هپ وتاحالطصا هنارعاش د طقف
 لاکشا يناوخپ وا هدولرد وحن وا فرص ناوخپ هتنا يبژ يديو يو هن هک .يد يلديسر ار لکش يلتوا هپ ،يد
 ېد هل يد يک ريغت هلاح هړاز هل ېئ وييپ وييپ وا ونامز ومامز هپ ،هتس هخ ږومز هچ يلدب يمولعم هغد ،هو يکپ

 هچ يک هبژ ېد هپ ۲.يد يلغار )L،ل( يا رپ )ل،ر( د وا ،يوش لک H هپ يزاوي فورح DH وا BH د هتهج
 وردنس ويمول د باتک هغد د ييمولعم هخ وکو وسل هل اديوگير د لو هغه يديوس يپ تالوحت وا تاريغت موک
 وا يوک ريغت ېئ هبژ ويک ېدژن هت يخرب يمسل باتک د هچ هتسورو هتسورو ،يد لکش ېنمول يبژ يديو د هبژ
هراک کپ تافالتخا هراکيک لديل ييديو د هچ ،يد هبژ يساد هپ مه حورش وا ميامض اديوگير د يتح ،ي 
 القا دياب نم رت وينتسورو وا وخرب ويمول د اديو د يئاو هچ ناهوپ هکل وا ،يئي ار ه تاريغت ۍيپ هپ ۍيپ يبژ
 .يو يوش يريت ۍيپ هنپ

 د اپورا د يروپ هتخو هريډ رت هچ ،هد هترو يساد هرس )اتاگ( يخرب ېړز هل اتسوا د هبژ وخرب وني اديوگير د
 هتخو هريډ رت ،يد گنر يلتوا تيرکسنس د وا هد هفرحم يبژ يديو د طقف هبژ اتسوا د هچ ،ؤ لايخ اد وناهوپ

.مکو ثحب الصفم هتسورو هب يک صوصخ هپ وملک د اتيهمس وا اديو د هلپخپ ۱
.۱٦۲ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

٦٤

خيرات وتايبدا وتپ د

٦٥

خيرات وتايبدا وتپ د

٦٦

 د اتسوا د هتسورو کسر روسيفورپ هچ و ؤ گني هت يربخ يغد ملاع ققحم دروفسکا د Gons سنوج مايليو

.۱ک تباث دوجو وا لالقتسا يبژ

 اتسوا هچ ،و يک يا هغه هپ تياديپ يبژ يديو د هچ ،ييدنگر لوډ ه هپ هربخ اد مه هخ ېد هل
 يئايرآ ،هوشن هتاپ لاح لپخ رپ هريډ رت مه هبژ يديو ،يد زکرم ايرآ د وا داويه ږومز ون هغه وا هد ېوش اديپ يکپ
 د يود د ،لوش هراپخ هرس يک وناگوشرو ونوغرز وا ونش هپ دنه وا باجنپ د ،لوش ريت )نيسابا( سونا رت ماوقا
 هلب هوي هخ يبژ يديو هل وا ،هوش زار لب مه هبژ يود د هک ون ،ېو يعيبط مه ېزيغا ريپاچ يون د تايح
 .يلوب ېئ تيرکسنس هچ ،هوش اديپ هبژ ېک همس وا هبذهم

تيرکسنس

 هل يبژ يديو د هبژ هغد همس هرس همان هلپخ د ۲هد ېک همس وا هپشب وا هبذهم مه انعم ېملک د تيرکسنس د
 ؟هي هک هديک هليو هبژ اد تخو موک ايآ هچ ،يرل فالتخا يک هربخ ېد هپ ناهوپ ،هوش اديپ هخ ولومس وا تيذهت
 ېد هخ ونامز وناوخپ هل هنوباتک ورز ورز هپ ،هد هبژ هترا وا يملع ناوخپ هوي تيرکسنس هچ هد هراک ار اد وخ
 ،يد يوش هتاپ يلتاس مه هلغري هل ېنامز د وا يد ريډ راثآ يملع وا يبدا يبژ ېد د هچ هک ،يد هتاپ يک هبژ
 ريډ هراپل يژولاليف يوسياقم د وبژ يئايرآ د ون ،يد يوش لکيل وا يوش لو مه ېئ دعاوق وا تاملک وا تاغل
 .يک مولعم هخ ېسياقم هل تيرکسنس د ساسا يبژ ېوي د هچ يس ىالوک ىس وا ،يرل تميق

 د رويپ د وا کا د Panini ينياپ .يد راک يون ًاتبسن لومس وا بيذهت يبژ ېد د وا مون تيرکسنس د
 وحن وا فرص هک هنذهم وا همس هرس هبژ يديو هغه يس ېد .و دناهوپ يبژ يديو د وا ملاع فورعم وي ودودح
 يغد وا يبژ يديو وا وش روهشم مون اد هتسورو ،ويک رپ هبژ ېک همس ينعي تيرکسنس ېئ مون ،هک بيترت ېئ

۳.هليوو the perfected هبژ ېک همس وا هپشب ينعي Sanskrit تيرکسنس ېئ هت يبژ

 ،ي هن هخمد م،ق ۳۰۰ رت رصع هنادنوژ د هد د ،يد يک همجرت وناهوپ ،هتس مه يروپ هسوا رت راثآ ينياپ د

 راثآ لپخ ينياپ يک ودودح هپ م،ق ۳٥۰ د هچ يئاو قرشتسم روهشم رلويم سکيم ٤يد لوق Keith تيک د اد

 ٥.يد يلکيل

 .۳ص ۲ج ،ماظن گنهرف ۱
.يسار قيبطت وا حرش ېئ هب هتسورو ،هد وتپ مه هملک اد ۲
..۹٥٤ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب ۳
.۱۱۳ ص ۱ ج ،ايدنا فآ يرتسه  جربميک ٤
.۱۰۰ ص ميدق دنه خيرات ۀمدقم ٥



خيرات وتايبدا وتپ د

٦٥

خيرات وتايبدا وتپ د

٦٦

خيرات وتايبدا وتپ د

٦۷

 هخمد حيسم رت هغه مه ېئ خيرات وا ،يرل هړا هبژ يديو هپ لو هچ ،يد تايوحن هد د باتک روهشم ينياپ د

يپ همرولايايهدا ېئ هخرب هره هچ ېدولرد ېئ يخرب هتا وا و روهشم ريډ تخو ره باتک اد ۱.هد ي Adhyaya 
 رصع لپخ هپ باتک اد .يديمون يوانيو هتا ينعي Asht Adhyaya ايايهدا شا باتک لو وا هللب )lecture انيو(
 يمول يک هيزجت وا ليلحت يملع هپ يبژ د ېئ يس هکلب ،يرلن يراس يک وموق وا وبژ ورون هپ وا يد مهم ريډ يک
 لپخپ يد هک ،و يلک رمارگ تيرکسنس د وناهوپ وضعب مه هخمد ينياپ رت هچ يراک يساد .يس يالگ باتک
 ېو يک يروپ يتوگ راک يد هپ ېئ هخمد هد رت ريډ هچ يي فالسا لپخ هنت )٦٤( هتيپش رول ًابيرقت يک باتک
 ينعي هتکورين د وا فلس ينياپ د هکساي اد هچ ،يلخا هنومون Yaska هکساي وا Sakatayana هنيااکاس يد الثم
 هخ )ولاعفا( وک هل )ءامسا( هنومون لو هچ ،ک دنگر ساسا اد يک رمارگ هپ تيرکسنس د هد وا ،و فلوم فرص
 .يد يلتو ار

 هديمون Katayana هناياتاک ملاع وي الثم ،لوش لوغشم حرش هپ باتک د هد د مه ناهوپ رون هتسورو ينياپ رت
 ېئ حراش روهشم لب ،هتس باتک اد مه سوا ييمون Vartika هکيتراو حرش يديقنت وا هنوتشادداي هد د هچ
 Mha Bhashya هيشاهباهم وا ،يلکيل حرش هيول ينياپ د ېئ م،ق۱٥۰ هپ هچ ييمون Patanjali يلجنيتاپ
 ېئ هخ ودعاق ٤۰۰۰ هل ينياپ د وا ،هتس ينلپ يديقنت وا يخيرات تيرکسنس يکيسالک د يک هغد هپ وا ،ييمون

 Gonarda هدرانوگ د ينعي ،ييک للب Gonardiya ايدرانوگ ىد ،يد يک حرش لوډ يديقنت هپ ېدعاق ۱۷۱۳
 .و عقاو هت اوخ يبرغ لامش ـهدوا د هليم لش را اد هچ يکنوديسوا

 هرما باتک روهشم يمول هو مظن هپ بتک هغد وا ،يرل مه lexicography سيماوق وا بتک وتاغل د تيرکسنس
 يکنوديدوب ان هن( ينعي Amra-Kosa هشوک هرما د يک ييپ يداليم همپش هب ملاع يمون Amarasimha هميس

 ،هو روهشم مه يک هرود يمالسا هپ مولع وا بتک تيرکسنس د ۲.يد يلک همان هپ immortal treasury )هنازخ
 Panirit )تريناپ( يتيريناپ يک وباتک هپ يوحن د دنه د يک اوخ و اش هب يرجه ٤۲۰ د ينوريبلا ناحير وبا الثم

 يوش ړوج يک ودودح هپ م،ق ۳٥۰ د مون تيرکسنس د لوډ ېد هپ ۳.يد بوسنم هت ينياپ فنصم لپخ هچ يکيل
 هوش هماع يساد حالطصا اد هتسورو وا هد يوش اديپ هخ ولوک حالصا وا ولومس هل يبژ يديو ېړز د هبژ اد وا
 همان هپ تيرکسنس د يلو اد ،هبژ ېک همس هغد هلپخپ وا يبژ وباتک ورون د هتسورو اديو رت وا ،هبژ اديو د هچ

٤.يد دصقم ين يبژ يلو هغد ،يش داي مون اد مه هچ سوا وا ېوش يللبو

.۹٥٤ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب ،۸۰ ص اينا کديو ۱
.۹۷۰ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب ۲
.۱۷۸ ص ۱ج ،دنهلا باتک ۳
.۹۷ ص ،اينا سهدوب ٤



خيرات وتايبدا وتپ د

٦٦

خيرات وتايبدا وتپ د

٦۷

خيرات وتايبدا وتپ د

٦۸

 همرول هپ رگم يرل هړا لاک ع۱٥۰ هپ هد ېلديسر هت سال رشب د هسوا رت هچ هبيتک هړز اروخ تيرکسنس د 
 هنوکيل ريډ وا ېتشون يريډ وا ،هديلامعسا يک وتشون يمسر وا وبيتک ولو هپ وا ،هوس هماع هبژ اد يک ۍيپ يوسيع
 بتک لوډ لوډ رون وا ،يبط ،يقشع ،يفسلف ،هوس يملع وا يبدا هريډ هبژ اد هتسورو وا ،يد هتاپ هرصع هغد هل
 ېئ هخرب ۍمول ييک لشيو وخرب وود رپ خيرات يبدا تيرکسنس د ،يرل مه ېمارډ ې ې وا هوس لکيلو يکپ
 ۍمول يد يليب هرس هيور هل کبس وا وتازيمم ومهم وني د يړاود وا ،هد هرود بدا يکيسالک د همهود ،هد يديو
 اتيهمس هغه هل ترابع هرود يديو ،ييسر ار يروپ م۱۰۰۰ رت ٥۰۰ هل هرود همهود وا هد م،ق ۲۰۰۰ رت ۱٥۰۰ هل هرود
 ارتس رگم .يرل هړا هرود هغد هپ مه ېئ تاقحلم رون وا ،يد لماش يکپ هديو رول هچ ،هد هخ )وعومجم(

Sutra وتايسامح د يک هرود يکيسالک هپ هتسورو هد هقلح لاصتا د ېرود يکيسالک وا بدا يديو د ېئ حرش 
 هرود هغد هپ مه بتک يصصق وا يسنامور وا Puranas ناروپ ،يد لماش نيامار وا ،تراهباهم هکل epics راعشا

 ۱.يد روهشم ريډ نيناوق Manu ونم د هخ وغد هل هچ ،يرل مه بتک يکينکت وا يبط ،ينوناق ،يفسلف ،هتس يک
 يمومع د هچ هک هديک هليو هن ًامومع هبژ اد هچ يد رکف ېد هپ ناهوپ رثکا وا هو هبژ ملع د طقف تيرکسنس

 يسن ټروک ېئ ماوع هچ ،هد راب وينا ونرد هپ ملع د يسه تيرکسنس رگم ،يو هداس وا هناسا هريډ دياب هبژ انيو
 وي هچ يياو نانمهرب دنه د هلپخپ ،هو هبژ وماوع د هبژ اد تخو وي هچ ،يوک هراک هن اد مه خيرات وا يالوک هدز
 ينعي Prakrit تيرکارپ يگنا يرون يبژ ېد د هتسورو وخ ،هديک هليو يک واوخ يلامش هپ دنه د هبژ اد تخو

 يک نم هپ وقلخ ينيد وا وناهوپ د مه وا ۲هوش هصوصخم هراپل ملع د طقف اد وا ،ېوش يبلاغ رپ يبژ يعرف
 ره وا ماوع هچ هتوغ هن هتهج هل يلاو سدقم د وناهوپ يبژ ېد د يئاو ناهوپ هچ هکل وا ،هوش هتاپ هروصحم
ک هدز هبژ اد کوون يرواو ېئ اي ي اپ وا وباتک د هکنم هپ و هن هديک هليو وخ هو ۍدنوژ يک. 

بتک ينيد وا يبدا روهشم رون تيرکسنس د وا اديو
 ولغا وني هچ يئا وا يرل هن هړا ًاميقتسم هرس وثاحبا وغد هل هسياقم وا هني يبژ وتپ د ږومز مه ه هک

 تيرکسنس وني د ريډ هچ يئا هب يک باتک ېد هپ رگم ،يسياو يگ ېب ليصفت وا حرش هغد هت ويکنوتسول
 د هچ هت دصقم يلصا لپخ ون هب هتسورو ونژيپو مه بتک هغد لوډ نل هپ هچ هد اد ه ون ،يسار هنومون ونوباتک
 هتلد هتهج هغد هل مه خيرات نل تيرکسنس د ايب وا وديک اديپ د يبژ يديو د ،وس ړالو ،هد هسياقم وا هلت رپ وتپ
:يو تامولعم يئادتبا ه ل هت يکنوتسول يلغا هچ ،وش لکيلو

 .۱۹ ج ،اکيناتيرب ۱
.۸ ص ۲ ج ،ماظن گنهرف ۲
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خيرات وتايبدا وتپ د

٦۸

خيرات وتايبدا وتپ د

٦۹

 هپ ايدو ،هد انعم هپ ينهوپ د وا ،ېوش هړوج هردصم هل )دو( د هملک اديو د هچ يرل هديقع اد ناهوپ رثکا

 مه لنودکام وا تفيرگ ېئ هتسورو وا يرل هديقع هغد ناهوپ ديو روهشم رلويم سکام ۱يئاو هت ملع لوډ يمومع
 هخ يبژ يئايرآ هل هچ ،يو هملک ۍمول هملک هغد هچ يئا وا يد شناد ،ملع ،هنهوپ انعم ديو د هچ يوک ديئات

۲.يو هتاپ

 :ييک يلشيو هلوډ هود رپ يردنس ېړا وا يلدب يئايرآ يلو يک رس يول هپ

 وغه د هنودورس لو اد وا ۳يد “يماهلا وا يوش لديورا” ېئ انعم هچ يلوب يتورش اي Cruti يتورس هخرب ۍمل
 وي وا يياور ينعي ،يلوب Smriti يترمس ېئ هخرب همهود .يلگ ېئ “يردنس يسدقم” هچ هو يماهلا هديقع هپ وقلخ
 هن ېئ تيفيک ماهلا د رگم .لگ تانعنع وا تاياور سدقم هب يود هچ يردنس يوش داي هپ اي يوش لقن هلب هل

 ېميمض وا حورش وديو د هخرب همهود وا يد لخاد Vedas هنوديو لو يک يتورس ينعي هخرب يمول هپ ٤.دولرد
 Samhita اتيهمس هت ورول وغد وا يد رول هنوديو ،يد يوس انب يدناب وديو يلصا رپ لو هچ يد ليصافت وا
:ليصفت ېد هپ يئاو مه هعومجم ينعي

 هردنس هره هچ ٥ييک يردنس ۱۰۲۸ يلو وا ېو يردنس وا يلدب يموظنم مسق وي اد هچ Rig Veda اديوگير -۱
 .يلوب )هرئاد( النم وي ېئ هخرب هره .يد يلماش Mandala النم وخرب ولس رپ يردنس يلو اد وا يلوب نجهب
 ون .هد انث وا هنياتس وا ديجمت ېئ انعم هچ هد هملک ېلتو ار هخrich  هل گير .هک هدز هخمد وم انعم ديو د
 هت يود هچ لدولرد ءارعش هلډ هوي ونايئايرآ هچ يئاو .يوک ينعم ملع د تفص وا انث وا ينياتس د يديو گير

 وا يشيو Ashtata وخرب وتا رپ اديوگير قلخ يني .يد يبوسنم هت وغه يردنس اد وا ٦ليو Richi يشير ېئ
 “اگرد” هچ هد هلصف شريد ايهدا هره .يلوب Adhya ايهدا ېئ کو ره هچ يشيو وکو ورون وتا رپ ايب هخرب هره
 يبهذم وا ينياتس وعاونا بابرا د لو اديوگير هولپ هل نومضم د يد )ېرقف( يوانيو هنپ لصف ره وا يلوب ېئ
 .يد يواعد
 باتک ېد د هخمد هلاک ورز هپ رگم هدن ناوخپ ع۱٥۰۰ رت هديوش ېلدنيم هسوا رت هچ هخسن هړز اروخ اديوگير د
 هخ وباتک وناوخپ هل ،ېئ هلوداي هپ وا هلريمش هليب هليب ېئ انيو هره وا ظفل ره ،هلوک ونايئايرآ هنتاس وا ظفح

 .۱ ص ،ميلعت ديو د ۱
 يوغل ېملک يغد د ،خيرات وتايبدا د تيرکسنس د لنودکام د - ۱ ج ،خيرات وتايبدا د دنه د - ۱ ج ،همدقم ېمجرت اديو د تفيرگ د ۲
 .يش نايب هتسورو هب قيبطت وا ليلحت
 .يسار هتسورو مه هب حرش وتاملک وغد د ۳
 .۷۷ ص اينا کديو - ۱ ص ميلعت وديو د ٤
 .)اکيناتيرب( يد يگ مه ييک يللب Valakhilyas هچ يلدب يون ۱۱ يک ولدب وغد هپ هچ يياو ٥
 .يسار هتسورو هب ليلحت وا حرش ېملک ېد د ٦



خيرات وتايبدا وتپ د

٦۸

خيرات وتايبدا وتپ د

٦۹

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۰

اديوگير هچ يراک لدولرد فورح ٤۳۲،۷۰۰ وا ظافلا ۱٥۳،۸۲٦ لو، وا ۱۰٤۰۲ باسح هوي هپ ېئ ېلمج يلو 

۱.ېو ۱۰٦۲۲ باسح لب هپ

 ايب ملاع روهشم وي وا ،يگ يماهلا وا زجعم ېئ قلخ هچ ،يد مظن لوډ وي )اديو( ديب هچ يکيل ينوريبلا همالع
 .يلوب ېئ rig گر=rij جر هچ يد لوډ صوصخم وي مظن د هد ذيب گر هچ هخرب ۍمول :هشيوو وخرب ورول رپ
 وا نابرق د ،بيهرت وا بيغرت ،يهاون وا رماوا يک باتک ېد هپ ،يدن مولعم هچ هنهوپ ونايش وغه د ينعي ذيب
 يوز رشارپ د سايب ذيب هدوجوم هغد هتسورو رگم ،هو عنم لکيل ذيب د الپ ۍمول ،يد يوش رکذ هنومچ حيبست
 ريسفت وي باتک هغد د وا يکو ذيب Buskar رکسب ملاع يريمشک هوي يک هنامز يرزن ېدپ هت ږوم وا ،ک بيترت

.۲ک بترم مه ېئ

 هخ اون وا گنهآ ينعي Saman نماس هل لوق هپ لنوکام د هچ ،يد Sama Veda اديو اماس ديو مهود -۲
 وتخو رپ ينابرق د هچ يد يلدب هغه ًامومع وا يوش ړوج هخ وردنس هل اوگير د باتک اد وا ،يلتو ار مون ېئ
 غږ ړول هپ يلو يردنس اد ،يد يکپ نيماضم ديوم اديوگير د لوق هپ رلويم سکرام د وا ېديک يليو يدناب

۳.يد يوش ېلتسخا ار هخ اديوگير هل يلو يرون وردنس ۷۸ هليب هچ ،يد ۱٥٤۹ ېئ ريمش وا ېديک يليو

 هل مه ديو ېد .يديوش رکذ يکپ مسارم وا يواعد نابرق د هچ هد هخرب هميرد Yajur Veda ديو روجي -۳
 يوش ړوج هخYajus  سوجاي هل مون اد هچ يياو لنوکام .يد يتسخا ار يردنس يمين ًابيرقت هخ اديوگير
 رجيورت ؛يرل يخرب ېود وا يد يلغار مه ېلمج يروثنم ين يک باتک ېد هپ ،هد ينابرق ېئ انعم هچ يد
 رجي نيپس لب .هعومجم يشير Taittiriya ايرتا هت د ينعي يلوب ېئ اتيهمس ايرتا هچ Karishna )انشرک(

٤.هعومجم يير ايکلو نجاي د يعي يلوب يئ اتيهمس Yajanavalkya ايکلو نجاي هچ )الکس(

 مه ېئ هنوملع يرد وا ينهوپ يرد ينعي Trayi Vidya ايديو يئارت ،لوش رکذ ړول هچ هنوديو يرد هغد :هرصبت
 .يلوب
 اديوگير رت لوق هپ لنودکام د هچ ،يد ديو مرول ،هنهوپ وداج وا مسلط د ينعي Atharva Veda اديو اورهتا -٤

 ،يد هترو ريډ هت اديوگير هچ يرل يلدب يموظنم ،يد ينتسورو مه ېئ لکش ينسوا ،يوش اديپ هتسورو
 يک وردنس هپ هرس اديوگير د يونايب عاضوا وقلخ ودب د ،يرل هړا ناطيش وا وداج وا مسلط هپ ېئ نيماضم
 مه ېئ هخرب همپش هلب وا ،يوش يتسخا هخ اديوگير د هچ يد يلدب هغه ېئ هخرب همپش وا ،يد ربارب ًابيرقت

 .۳-۲ ص ميلعت وديو  د - ۷۳ ص اينا کديو ۱
 .۱۲ باب ۱٦٥ ص ،دنهلا باتک ۲
 .۲ ص ميلعت وديو د - ۷۱ ص اينا کديو خيرات وتايبدا د تيرکسنس د ۳
 .۲ ص ميلعت وديو د - ۷۱ ص اينا کديو ٤
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 وا يردنس ۷٦۰ لو هغد وا يلوب Kanda اناک ېئ هخرب هره هچ ،يد يلشيو يخرب لش رپ اديو اورهتا ۱.هد رثن

۲.ييک هدورس هرز پش ًابيرقت

 هغد وا يئاو تيگ اي رتنم هت وغه هچ ،يد يليب هنودورس وا يردنس وديو د هلپخپ  :تاقحلم وديو د اي يترمس
 يبهذم ين يک وغد هپ وا يد رثن هچ يرل مه تاقحلم وا حورش رون ين رگم ،يد يوش يللب يماهلا يخرب
 نايب يکپ مه راکفا يفسلف ين وا يراچ هنادنوژ د هچ يد هتسورو ديو هلپخپ رت ًارهاظ وا ،يوش لکيل تاياده
 وا Aranyaka اکاينارآ هچ يرل مه يخرب يرون ېود وا يياو Brahmana انمهرب هت وتاقحلم وغد .يد يوش
 هغد ،تاماهلا پ هد انعم مهود د وا تارکفت هلگن د هد انعم يمول د .يلوب ېئ Upanishad داشيناپوي
 تيمها ريډ هلمال ېفسلف وا رکف د وماوقا يئايرآ د مه وا حرش هپ وديود هولپ هل نومضم د مه يبژ د مه تاقحلم

۳.يرل

 ،يوش اديپ هتسورو وديو رت هچ يد تاياور هغه اد وا يئاو يترمس ،يرل هړا وديو هپ هچ هت وتاقحلم ولو وغد
 هنودصقم يدنال هغد ،يس لتکو روغ هپ هولپ هل ونيماضم د هچ يترمس ،يديوش لکيل لوډ هپ ريسفت وا حرش د وا
:يد پش يدنال هغد وا ،يلوب Vedanga هگناديو ېئ ًاحالطصا هچ ،ييک اديپ يکپ

 فورعم وا يد يني نچوک نچوک هچ phonetics ثحب ېجهل وا ظفلت وا وتايتوص د Siksha اشکس -۱
 د وديود د وا ييداي همان هپ Paniniya Siksha اشاکس اينياپ د وا ييک تبسن ېئ هت يياپ ملاع يرمارگ
 .يرل تيمها ريډ هراپل ظفلت وا وتايتوص

 Chhandah Sutra ارتس ادنهچ د ملاع يمون Pingale لگنپ هچ رايعم وا ضورع وراعشا د ينعي دنهچ -۲
 هپ حرش ل وضورع د مه يک هخرب اديواماس هپ اديو د هلپخپ ،يرل ثاحبا prosody وضورع د وا ،يلکيل ناونع هپ
 .هتس يک وخرب وود

 هل وا يونايب دعاوق رثکا يبژ يديو د رمارگ روهشم يياپ د هچ ،وحن وا رمارگ ينعي vyakarana نرکايو -۳
 .يد کډ وتاقيقحت يرمارگ

 وي يک ملع هغد هپ etymology هنهوپ وير د وتاغل د وا ملع وظافلا د وا فرص ينعي nirukta هتکورين -٤
 فدارتم )۱( يد يخرب يرد وا يئ ېير وتاغل د يبژ يديود د هچ ،هتس Yaskanirukta هتکوريناکساي باتک
 .هنومون وعاونا بابرا د )۳( تاملک يديو صوصخم وا صلاخ )۲( تاملک

 .astronomy ملع ونامسا د وا تئيه ينعي yotisha هشتوج -٥

 .۳ ص ميلعت وديو د - ۷۲ ص اينا کديو ۱
 .٥ ص ۱ ج ،همجرت تفيرگ د اديو اورهتا ۲
 .۱۱٤ ص ۱ ج ،اينا فآ يرتسه جربميک - ۷٥ ص اينا کديو‑ ۳ ص ميلعت وديو د ۳
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 د ثاحبا ريډ يک صوصخ هغد هپ ceremonial هنولاج وا هنودود وا نيئآ وا موسر ينعي kalpa هپلک -٦
 هپ يترمس د هچ ،يد هنومضم پش هغد ،يد يک هلډ هغد هپ لو مه هنوباتک ونيناوق د وا يرل يخرب sutra ارتس
 هخرب هوي هوي اي باتک وي الثم هچ يدن يساد ،يد يلشاپ وا قرفتم نيماضم هغد لو رگم ييک يلدنوم يک وخرب
 وپشوغد د ،يس لتکو تاقحلم اديو د لو هک هکلب ،يديوش يلکيل يکپ نومضم وي وي وا ېوش يلکا هترو

۱.يرل نايب ومولع

  هصالخ وا ينامز بدا يديود د
:يوک هصالخ ېئ لوډ يدنال ېد هپ وا يئاو بدا يديو هوش لک رکذ هخمد هچ هت وراثآ ولو وغد ناهوپ
م،ق۱۰۰۰ رت م،ق ۱۲۰۰ هل رصع اديوگير هړاز د ينعي هنامز Chhandas دنهچ د -۱
م،ق۸۰۰ رت م،ق ۱۰۰۰ هل رصع اديوگير يون د ينعي هنامز Mantras ورتنم د -۲
م،ق٦۰۰ رت م،ق۸۰۰ هل رصع وتاقحلم وا ريسفت د ينعي هنامز Brahmanas انمهرب د -۳
م،ق ۲۰۰ رت م،ق ٦۰۰ هل رصع ولاسر يبهذم وينچوک د ينعي هنامز Sutras ارتوس د -٤

 هپ ولک د رگم ۲،يئ ار ېرود يفلتخم بدا هغد د لوډ ه هپ رلويم سکام يک هنشيو هغد هپ بدا يديو د
 رثکا ،ييسرو يروپ م،ق ۱٥۰۰ رت دياب رصع بدا يديو د هلوو ږوم هچ هخمد هکل وا يد فالتخا يک نيعت
 وناوخپ اروخ د بدا يديو د هچ يئاو گاه وا ،يد اوخ رپ يربخ يغد د مه گاه ،ههتراب ،نسلو هکل ناهوپ

 ۳.ييسر مه يروپ م،ق ۲٤۰۰ رت رمع وردنس

   بتک رون
 :ووک يفرعم لوډ نل هپ يدنال هچ هتس يک تيرکسنس هپ مه بتک فورعم رون هتسورو وديو رت
 د وينروک يئايرآ وود ودناپ وا وروک د هچ ،هد هصق يمزر روهشم دنه د Maha Bharata اتاراهباهم )۱(

 ،يد هنوتيب ۲۱٥۰۰۰ باتک اد وا ،يوک هراک رظانم يرولبوژ وا يروالد ويلايرب وا وناناولهپ د .يونايب لاوحا گنج
 د وا يوش لک يک ودودح هپ م،ق ۱۲۰۰ د لوق هپ رتنم د وا ،يد بوسنم هت ملاع يمون سايب مه باتک اد هچ يئاو

  ٤.يدن مه فيلات يس هوي

 .۹٥۸ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب - ۷۷ ص اينا کديو ۱
.همدقم ٤ ج اديوگير ۲
 .۷۹ ص اينا کديو - ۱۰ ص ميلعت وديو د ۳
 .۱۲۸ ص همدقم خيرات د دنه ميدق د - ۳۲۸ ص دنه ندمت ٤



خيرات وتايبدا وتپ د

۷۱

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۲

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۳

 هخ وباتک يبدا وروهشم هل تيرکسنس د مه اد هچ هد Ramayana انيامار هصق هروهشم هلب :انيامار )۲(
 بوسنم باتک اد هت ملاع يمون کيملاب وا ،هديوش عقاو هصق اد هخمد حيسم رت هلاک رز لوق هب رتنه د ،ييک لگ

  ۱.يد هنوتيب ٤۸۰۰۰ وا کولشا ۲٤۰۰۰۰ لو ،يد
 هراپل ينونل د هچ رون وا شيدپ وته ،التنکش ،نارپ :هکل يد روهشم هچ هتس مه بتک ريډ رون هغد رپ هوالع

 تامولعم نل نل وي وباتک وا وراثآ د تيرکسنس وا بدا يديو د هت يسات هچ سوا .لوش داي هنومون طقف ېئ
.هرس وتپ هل ،هد هسياقم وا هلت رپ تيرکسنس وا يبژ يديو د هچ هت دصقم يلصا لپخ م ون ،لوش يدناړو

 
يد لمعتسم وا يدنوژ مه سوا يک وتپ هپ هچ تاغل تيرکسنس وا يبژ يديو د
 اد وا ،موک ثحب هولپ هل يلاويدژن د وتاملک وا وتاغل د طقف هلت رپ وتپ د هرس يبژ يديو د هز يک باتک ېدپ

ير د هچ موک هراکسنب وا ې هړاز هغه يبژ يديو د وا ،يد ېدژن وا هترو هرس ريډ تاملک وبژ وړاود د يخم هل 
 وا ،يد هتاپ هناتخبشوخ بتک وا راثآ يبدا يبژ يديو د ،يد لمعتسم وا يدنوژ يک وتپ هپ مه هسوا رت هنوتغل
 د يبژ يديو د هک ون ،ورلن يک سال هپ هخسن هړز وا کيل موک وتپ د رگم ،وس يالوک ين هدافتسا ږوم سوا
 يدنال ولوصا رت هغللا هقف وا يژولاليف د هني يوسياقم هغد ،وومولعم تمادق وا تلاصا وتپ د هلمال يلاو ېدژن
 د هب يمول ،ووک هني وا هنلپ هلوډ هود هپ هب هتلد يس عورش هسياقم تيرکسنس وا وتپ د هچ هتسورو رگم هد
 مه لوصا يفرص وا دعاوق يساسا ين يبژ ېد د هب هتسورو ووک قيبطت هرس وتپ د لوډ ړول هپ تاملک تيرکسنس
 .يس دنگر ري ه هپ تبارق وتپ د هرس تيرکسنس وا يبژ يديو هل هب لوډ ېد هپ ،يس هلت رپ هرس وتپ هل

لوصا يسياقم وا ولوک هلترپ د
 اد ږومز هچ ،وک هوپ نا ېد هپ ينعي ،ويو رد لوصا راک لپخ د ېمول دياب هخمد ليپ رت دصقم يلصا د

 ؟هد انب ولوصا وموک رپ هسياقم وا هلترپ
 هرآ يبژ ېوي د هچ يړاوغو يس هک وا ،يد يرورض داوم ينيدنال رول اد هراپل ليکشت د يبژ يره د ًامومع

 وا روغ رت ېئ داوم ينيدنال هغد هچ يئا ون ،يکو هسياقم هرس يبژ يلب هل ېئ اي وا ،يک مولعم هتنا سنب وا
 .يلوار يدنال ينلپ

phoenetics هد ېوش هروج يني هبژ هچ تاوصا وا هنوغږ -۱
letters يئ ار لاکشا يک کيل هپ وا ،يوک يگدنيامن وغږ وغه د هچ يروت وا فورح -۲

 .۱۲۸ ص همدقم خيرات د دنه ميدق د - ۳۳۲ ص دنه ندمت ۱
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 ورثکا هپ مه اد وا ييک هدز هخ ولوصا وغد هل مه لوحت وتاملک د هچ ليدبت هلب هل وي وا هنتوا وفروح د -۳
morphology يرل هنوساسا تبثم يک وبژ

 هگن ېئ تاقتشم وا رداصم ؟يد هگن ېئ تاملک دماج ؟يد يوش ړوج هگن هچ ،تاملک وا تاغل -٤

 vocabulary ۱ ؟يد
 هغد هرآ يني وا ينلپ د امز يک باتک ېد هپ وا ،ييک هسياقم وا هلترپ وبژ د ربارب وداوم ورول وغد رپ

مول هب هتلد ،مړوار هتسورو هب هلترپ وا ليصفت وا حرش وتاملک وا وتاغل وا ويروت وا وغږ د ،يد يربخ رولد ي 
 داوم هغد يتسد سوا هچ ،ميو رد يربخ يساسا ين ليدبت د هلب هل وي وا ولتوا د وفورح د ينعي يربخ ميرد
 .يار راک هپ يک هسياقم هپ يبژ يديو د هراپل ږومز

ېئ لوصا ولتوا د وا يروت
 هلوخ هپ هتنا غږ ره وا يد زار زار هنوغږ اد .يزوار هلوخ رت هچ ،هد هخ وزاوآ وا وغږ وغه هل ترابع هبژ

 هل هنوغږ لو ،يلوب )جرخم( يوتو يا هغد ،يزوار غږ صوصخم هغه هيا هغه هل هچ ،يرل يا وي يک
 يروت يني ،يد جراخم وفورح د يروپ ېنيس ينعي هياپ رت ينوتس د ايب يلوين هخ ونوش هل ،يزوار هخ ېلوخ
 ،يد يقلح فورح يني )ل ،ج( هکل يزوار هنم هل ېلوخ د يروت يني )م ،ب( هکل ييک ليو يک ونوش هپ
 .)ا ،ـه( هکل ييک ليو يک هنيس هپ فورح يني )خ ،غ( هکل

 مه هنوغږ يساد ين هتنا هبژ هره وا ييسر يروپ ولس رت يروت ينعي هنوزاوآ وا هنوغږ وبژ ولو د ايند د
 )ق،ف،ظ،ط،ض،ص،ذ،ح،ث( يرل فورح صوصخم هن هبژ يبرع د الثم ،يو هن يک وبژ ورون هپ هغه هچ يرل
 وا يبرع هپ ايب )ڼ،ښ،ږ،ژ،ړ،ډ،ټ،پ( هکل فورح يني وبژ يئايرآ وا وتپ د وا هتسن يک وسړاپ وا وتپ هپ هچ
 و لوډ يدنال هپ ييک ادا هياپ رت ينوتس هخ ونوش هل هچ يروت وبژ ولو د ًامومع ،يار هن يک وبژ يماس
:يرل يخرب

)wو ،m م،f ف ،p پ،bh ـهب،b ب ،o وا ،u همض( labials )يوفش اي يبل فورح( يروت زينوش -۱
 sس ،z ږ ،zh ژ ،zز ،r ړ ،rر ،d ډ ،d د،ch چ ،j ج ،tټ ،t ت( palatals  )يماک فرح( يروت نيئولات -۲

 )yى ،n ن ،l ل ،sh ښ ،sh ش
 )kh ـهک ،k ک ،g گ ،gh غ ،a ع ،kh خ( gutturals )هقلح( يروت زينوتس -۳
٤- آ ،)هرسک( ريز ،)هحتف( روز )يفوج اي هنيس فورح( يروت زيرA ، فلاA، ـه h، وغد د ولوډ ورول 

 :يد اد نوناق ولتوا وا لادبا د وفورح

 .۳ ج ،ماظن گنهرف ۱
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.يړوا هرس فورح جرخم هوي د الپ يمول ۱
 .يو ېدژن هرس ېئ جراخم هچ يړواو هرس فورح هغه هچ يئا الپ همهود -۲
 يريل هلصا هل ريډ يک جرخم هپ هچ يش ليدبت يروت لب يساد هپ يروت وي هچ يييپ مه يساد هلک هلک -۳

 ايب هتسورو يو ېدژن رو يک جرخم هپ هچ يړواو فرح لب يساد هپ الپ ۍمول فرح وي هچ ييک يساد ون اد يو
 دياب هطساولاب لادبا هت ېد ،يو ېدزن هت تروص مهود هغد هچ يش لادبا فرح يساد لب هپ تروص لدبم هغد
 .وياوو

 فورح رگم يد يدنال ودعاق ورد وړول رت يک ولتوا هپ consonants يروت تماص اي حيحص فورح -٤
 د کموک هپ يود د وا ،يوکرو تاکرح هت ويروت وتماص تخو ره هچ vowels يروت ييغږ ينعي تياص اي تلع
 ىيغږ .ييک يتايز هلک ،يړوا هلک ،ي هنم هل هلک ،يرلن تميق مک تخو رپ لادبا د ،ييک ظفلت ويروت وتماص
 .e ېئا ،o وا ،u وي ،i يآ ،h )يکرح( ـه ،yى ،v و ،a فلا )يو نکاس هچ( يد اد يروت

 هل غږ هوي د مه ليکشت يود د الصا ،يد هراپل ولوک هراک تکرح د ورون د ،يرلن تلاصا ًاتاذ فورح اد
 :يروگو هشقن يدنال اد ،يد هخ ولوکپس وا ولونرد
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خيرات وتايبدا وتپ د

۷٤

خيرات وتايبدا وتپ د

۷٥

خيرات وتايبدا وتپ د

۷٦

 يک تيرکسنس هپ ashva )وشا( ييک لړوار هتلد لاثم وي اد هراپل ولودنگر د ودعاق وغد د لادبا د :لاثم وي
 د ئروگو .هد هپسا ېئ ه وا سآ رن وتپ هپ وا asp پسا وسړاپ هپ ،وس aspa هپسا يک اتسوا هپ ،يياو هت سآ
 يروت زينوش واو ،ييک )سا( ًاعبط )شا( ون ،يړوا يروت زيئولات لب )س( هپ يد يروت زيئولات )ش( تيرکسنس
 .لوش ړوج يني هپسا وا پسا وش pa پ =va و ون ،يزو ار هخ ونوش هل مه پ ،يد

 هنل لادبا د وفورح د يدنال ودعاق وړول ورول رت .وش هتاپ سآ وش فذح هلمال تلع د )واو( يک وتپ هپ
 :هد اد هشقن

 ا ‑عل ‑رـه - حا - ـه
ک،ق  ڼ،ن،مط،ټ ،تهک ،خ،س
ڼ،نل،نډ،دف،و،پ،ب
ا،وځ،ج،ژ،ږز،ذغ،گ
ج،ىش،چ،س،څس،صش،س
ث،تت،ل،دد،ضس،ـه

Veda اديو
 يلصا ناوخپ هل هملک اد هديقع هپ وناهوپ ورثکا د هک ولوار يدنال روغ رت هملک اديو د دياب هخمد ولو رت

۱.يرل انعم ينهوپ د هچ يد )دو( لصا ېملک ېد د هچ يئاو يود وا ،هد هخ يبژ يئايرآ

 vidit تدو الثم ،يديوش روج ين ظافلا لوډ لوډ وا ،هد هلمک هغد مه هير وتاملک وريډ د يک تيرکسنس هپ
 ملع د vidya prapti تپارپ ايدو هنتسول ،هک هدز vidya bhyas ساياهب ايدو وا هک هدز ،ملع اي ديو مهف ،ملع
 ،يکنوک هدز vidya rthi يهتر ايدو ،تعاشا وا لورپخ ملع د vidyadan ناد ايدو هک هدز ينهوپ د ليصحت

۲.يملع ،ملاع ،لاونهوپ vidya van ناو ايدو ،يوک هدز ،ينوو بتکم vidyalay يلايدو ،لصحم

 تاملک هکل رگم هد انعم هپ ينهوپ ،ملع د يک تيرکسنس هپ وا ،هد هقتشم هخ )دو( هل هملک اديو د لوډ ېد هپ
 ليم هت اوخ يلب لوډ يبيرقت هپ هچ ،يد يسغد مه يناعم ،يوک لوحت وا ريغت هرس ولديريت هپ ونامز وا رصع د هچ
 يک انعم وا هير هپ هرس وتاملک وريډ د يبژ وتپ د vada دو تيرکسنس د .ييک يريل هلصا هلپخ هل ل ل وا يوک
 ينهوپ د وخ يوکرو هن انعم ملع وا ينهوپ د تيرکسنس هکل تاملک هغد م ک مه ه هک ،يرل يلاو ېدژن

 .هد ېوش هريت هخمد ه ل حرش ېملک ېد د  ۱
 .۷٦٦ ص ،سوماق يناتسودنه ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

۷٥

خيرات وتايبدا وتپ د

۷٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۷

 لوحت يونعم ل هپ هت تيرکسنس هملک اد هخ يبژ يئايرآ يلصا هل هچ يس ياليو ىس وا ،يد ېدژن هت دصقم
 :لوډ ېد هپ ،يد ېوش يريغم ه ل ېئ يناعم وتپ د هچ اد اي ،يد ظوفحم يک وتپ هپ ېئ لصا ،هد ېلغار

 ،هد هلمعتسم ؤانعم هپ يلاويول وا امن و وشن د هسوا رت يکروز هپ لاد د وا روز هپ واو د vadah هدو يک وتپ هپ
 ېير هغد هل ،يوک هن امن و وشن وا ييئول هن ينعي ېوک هن هدو يک هکم ېد هپ کات اد :يياو يک راهدنق هپ
هداو هخ vadah پ رثاکت وا امن وشن ينعي هدو مه يک هداو هپ هچ ،يديوش ړوج هداو هپ ناناسنا ،يد تورپ 
 ،هنودو ،نودو وا ،ردصم يدعتم يودو ،ردصم يمزال لديدو هخ ېملک يغد هل ،يوک تريډ وا امن وشن هرس
 .يد يوش ړوج گنيدو هنديدو ،هديدو

 وا ،هنهوپ هچ يا ره وا ييک هن يهوپ ېب هدو ،يد يش يمزال هرس ينهوپ هل امن وشن وا تيول ينعي هدو
 )اديو( د هچ هملک هغه ون ،يوک ېدژن هرس ه ېملک هود هغد مزالت يونعم اد ،هتس مه هدو هتله ،يو دوجوم ملع
 ينيدنال اد هراپل ينودنگر د مزالت وا قيبطت يونعم ېد د ،هد )هدو( يک وتپ هپ م ک ،يد قتشم ين مون
 .هد ړو وليو د مه هنلپ يوغل

 وا )واو( ،هديوش طبض beed ديب يک هرود يمالسا هپ ،روز هپ لاد د ،هد )ديو( يک لصا هپ هچ هملک اديو د
 وسړاپ van ناو وتپ .هرب وسړاپ يرو وتپ الثم :يد ريډ اروخ مه ېئ لادبا وا ،يد يروت زينوش هړاود )ب(
  .نابغاب وا ناوغاب هکل ،نابوس

 ،هتس bud دب مه هسوا رت هخ ېير يغد هل يک وتپ هپ هچ ۱وش مه ذيب حالطصا يناوخپ هپ وا ديب ،ديو ون
 د م ک مه يک رصع يئادوب هب هتسورو هملک اد ،يد ندمشناد ،لقاع ،رايوه ينعي يد ىس دب ريډ ينالپ الثم
 الويه هدرجم وا قلطم ۀدام هديقع هپ وناودنه د هچ يکيل ينوريبلا همالع وا ،هو هدوجوم يک همان هپ ـهدب هغد
 تحار د هچ ،يياو )ههدب( هت لقع ينعي ۍمول وا .لهج ،نيد ،لقع :يرل هرس هنا هل هوقلاب هيش ېرد )کيبا(

۲.يد ثعاب يئاسوه وا وخ وا

 يبرع يدوعسملا ،هلدنومو ېئ انعم سيئر وا رشم ،يکنوتاس ظفاح د رگم ،هتونن مه وبژ هپ سراپ د هملک دب د 
 ينعي ،ؤ )ذبوم( د بصنم ړول ولو رت وا ،هو دوجوم هنوبصنم ريډ هخمد مالسا رت يک سراپ هپ هچ :يکيل خروم
 هفصا هل ذبهفصا مه يسغد ،هد )هذباوم( ېئ عمج .يياو هت ظفاح )ذب( وا نيد )وم( هبژ هپ يود د وا نيدلا ظفاح
 وا ونابساک د( ذب هشخت وه )باتکلا ظفاح( ذبريب د لوډ هغد هپ رالاس هپس ينعي ،يد بکرم هخ ذب وا )هپس(

 هل هچ ٤يد يړو ار ؤانعم هپ رانلا سيئر د ذبريه وا لبجلا بحاص د ذبهوک يمزراوخلا مه يسغد ۳و )رشم وراجت

 .۹۳ ص ۱ ج ،دنهلا باتک ۱
 .٤۱ ص۱ ج ،دنهلا باتک ۲
.فارشالا و هيبنتلا ۳
 .۷۱-٦٥-٦٤ ص مولعلا حيتافم ٤



خيرات وتايبدا وتپ د

۷٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۸

 ىناعم رتهم ،ظفاح وا سيئر د هخمد مالسا رت حالطصا هپ وناناوسړاپ د )ذب( هچ يراک اد هخ ولو وغد
 .يرل يلاو ېدژن وا هړا هريډ هرس دب ينسوا وتپ د وا ـهدب يئادوب د هچ ،لدولرد

 الثم ،لتسوار هتسال وا ليصحت وا لتسخا يني ينعي budawal لودوب ،هتس مه ردصم لب وي يک وتپ هپ
 لوحت يونعم وي مه اد هچ يئا .يک يم ليصحت وا ېتسوار يم هت سال ينعي ېک دوب يني يم ېسيپ يلپخ
 .يد يعفن وا يگ د ينعي ،يد دوب د يش اد هچ .ييک ليو مه يسغد ،هخ ېير يغد هل يو

 هغه هپ )دب( ايب وا )هدو( وتپ د هچ ،يار هت سال هجيتن اد ون هخ ونولپ يوغل وا يخيرات وړول وغد هل
 هل هتسوا رت مه يک وتپ هپ وا ،هد يئايرآ ناوخپ هير وتاملک وغد د وا يرل هړا )ديب( وا )ديو( وا )دو( يناوخپ
 هگني هگن وتپ نسوا هرس يبژ ناوخپ يئايرآ د هچ يوتباث اد وا ،يد ۍدنوژ ېملک يريډ هخ ېير يغد
؟يرل هړا وا هطبار

Rig-Rishi يشر وا گير
 وا همهم باتک د ديو د Rig Veda اديو گير هچ هد همولعم رد مه اد وا ،تسولو ړول وم قيبطت وا حرش ديو د

؟هي هک هتس هير يک وتپ هپ وا يرل ينعم ه هملک rig گر د هچ هت ېد وسار هب سوا هد هخرب ۍمول
 وي جر وا ،هد هعومجم rij جر د لوق هپ ينوريبلا د هچ هد rich هدام گر د ،يديوش ليو مه هچ هخمد هکل

 يدناب ظفل ره رپ هچ يساد مهود ،لوډ هداس هپ ۍمول ،يديک ليو هلوډ ېرد هپ تخو رپ وينابرق د هچ و مظن لوډ
 هلب ون ايب هديرارکت هرس رو هتريب هلمج هخمد وا ،يديک ليو هلمج هلمج ،يد ه ولو رت هچ لوډ ميرد ،ييرد

۱.هديک يا وي هرس رو هلمج

 انعم هغد هپ مه يک تيرکسنس هپ هملک اد وا ،يرل يوانعم انث و دمح وا ينياتس د گر هچ يياو ناهوپ ينسوا
 :ييک ليلحت يساد وس قيقد ږوم هک رگم ،هد

 د ًانيقي ،يد يړوار ينوريبلا هچ rij جير هغه ،يړوا هرس هلب هل وي يد فورح زيئولات لو ش ايب وا چ ،ج،گ
 و د وا يلياتس وقالخا و هپ مه يسغد وا هديسوا مس riju جير يک تيرکسنس هپ ،يد لوډ فورعم rig گر
 يئايرآ د rikhi اي rishi يشير وا ،هو هلډ هصوصخم هوي ونويناحور يديو د richa اچير يياو هت نت ويوخ
ـ هگر مه يسغد وا يشير اجار ،يشير ايوډ ،يشيراهم هکل هديک يلشيو يلډ و رپ هچ ،هو نارشم يناحور وماوقا

raghu ۲.يد مون رعش هوي د ساديلاک رعاش روهشم هوي د دنه د

 وا ،يد هخ نروک ېوي هل هلو )گر،شر ،چر،جر( يرل هرس طبر وا يلاويدژن هنومون لو اد وروگو ږوم هک
 وا رعاش وا امنهر وا راداب وا رشم د يک وماوقا يئايرآ ويناوخپ هپ يشير ،ييبوسنم هت ېملک rishi يشير د لو اد

 .۱٦۷ ص ۱ ج ،دنهلا باتک ۱
 .٤۳٤ ،٤۳۱ ،٤۲۷ ص ،سوماق يناتسودنه ۲
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۷۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۸

خيرات وتايبدا وتپ د

۷۹

 وا ،هد همان هپ ېشير هوي د هخرب هوي الثم ،يد يبوسنم هت وناگ ېشير وغد مه يخرب وديو د وا ،دولرد ماقم يناحور
 هل ونيناحور وغد د وا ،ئديک ماهلا ونيماضم د وديو د هت وناگ ېشير وغد هچ ،يرل هديقع اد ناودنه وا .لب د هلب
 هچ يراک يساد وا ،يد يلغار مه هنومون وناگوشير وريډ د يک وديو هپ .هدولرد هطبار هگني هرس وعاونا بابرا

 هب تخو ره وا ،يديک للب بيطخ ،رعاش ،يناحور ،امنهر موق لپخ د يشير ره وا ۱دولرد يشير هتنا هب موق ره
 يک رعش هپ ېئ هب نيماضم اثن وا دمح د .ېلوک مظن يردنس وا يواعد وتخو د وتادابع وا وينابرق د هت موق لپخ ېئ
 هپ يشير هغه د ېئ هخرب هره وا ،وش بيترت يني باتک اديو د ون ،ېوش يلو هرس هچ يواعد وا يردنس اد ،ليو
 يوش ماهلا ېئ هت هد هديقع هپ ونايئايرآ د هچ اد اي ،ېو يک مظن يواعد وا يردنس هغد هغه هچ ،هوش هللبو همان
 ون .نت وقالخا و د رعاش ،يوگ انث ،يکنوياتس هد ېئ انعم هچ يد بوسنم هت گر اي rij جر هغه يشير ون .ؤ
 و د وا انث وا دمح د ،ينياتس د هد ېئ انعم وا ،يد نايش يلتو ار هخ ېير ېوي هل هدرگ اد اديو جر ،اديو گير

۲.هنهوپ يلاومس وا وقالخا

 هرس يملک يغد د وا ،يد ۍدنوژ مه هسوا رت هچ هتس ېملک يساد يک هبژ هپ ږومز :هت وتپ وسار ون هب سوا
مول :يرل يولپخ هراکالثم هبجس يثرا وا قلخ ينعي “هشر” هد هملک ۍ هد هشر هکين وا رالپ د ېئ هغد :يياو،
 وا الوق هچ يش ياديک تفص اچ هغه د اد ،هد “اشر” هملک همهود ؛هد هغد ېئ هيجس وا قلخ هکين وا رالپ د ينعي
 قلخ ه د وا ،يد قلطم دمتعم ينعي يد ىس اشير ريډ ناخ يملز الثم ،يش ياديک رپ اسيو وا ،يو دمتعم المع
 انيو وا يربخ د هچ هد “هشارو” هملک هميرد ،يد ىوش ړوج تفص وي اشير هخ يشير هل لوډ ېد هپ ،يد دنواخ
 :يئاو دنموم ديمح .انيو هن ،يرل هبژ هن هچ ،يونايب لاح اچ هغه د ،هدز هدن ېئ هشارو ،يرل انعم

وشرو هپ ويوگ دنپ د يم لدنخ هچقلخ يروپار قشاع هپ هو ادنخ
 هپ ييک هليو هشارو هت يربخ يگ د وا انيو ېي هکلب يياو هن هشارو هت يربخ يدب وا يلوقعمان هچ ييمولعم

 ،يرل يولپخ وا يلاويدژن ريډ هرس هشارو ،اشر ،هشر وتپ هل هملک يئايرآ يشير د هچ يس ياليو يس لوډ ېد
يپ رو لوحت يونعم موک هچ يئا يواشير دنواخ يشر د ،يرل هرس هن نوتليب ريډ مه هرس هغد د رگم ،يو يوش 
 يئايرآ د ،يد مويزلم وا مزال هرس لو اد ،يد يس اشير وا نت يشر د لت دنواخ ېشرو د ،يرل مه هشارو وا
 انيو ې د وا دمتعم وا ،دنواخ قلخ ه د يشير ره ،يد هتارپ تافص لو هغد مه يک تعيبط هپ ېملک يشير
 وا ،و “لاو هشارو” ينعي ،و مه رعاش يشير ره ون ،ېلتسول ېئ هب هغه وا ،هو تاماهلا هد د يردنس ديو د ،و دنواخ
 .هتس هسوا رت يک وتپ هپ ېير ېملک يخيرات وا ناوخپ هغد د لوډ ېد هپ

 يشر هغد ېئ هير ،يس ياديک مه شر وا چر ،جر وا يوش طبض مه ديوجر هچ Rig Veda ديوکير وا
rishi يسر ار هتد ،اديو يشير د ،اديو موظنم :وس يالوک يساد ېئ انعم وا ي وا ونويوخ و ملع ېشارو ې. 

 .۷۰ ص اينا کديو - ۸ ص ميلعت وديو د ۱
 .٦۲ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ۲
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Samhita اتيهمس
 د ،لوش رکذ هخمد هچ هنوباتک رول اديو د هلپخپ ،هد ېړوار collection هعومجم انعم ېملک ېد د وناهوپ

 وا اتيهمس اديو اماس ،اتيهمس اديوگير الثم ۱ييک هللب اتيهمس هوي هره وا يد يوش لگ ېعومجم رول ملع سدقم
 هخرب ينمول وا همهم هوي .يشيو وخرب ورد رپ بدا يديو الصا M. Winternits سينرنو قرشتسم يناملا ،رون

 هت انعم يغد ېدژن م ک هملک هغد هسوا رت يک وتپ هپ ۲يد لخاد يکپ نوتم وديو د لو هچ ،يلوب اتيهمس ېئ
 ېئ ۍډوډ اي هديک هويم هتمس ه ينو الثم :هزادنا ه هپ وا يفاک وا لو وا عومجم ينعي samatah هتمس هتس
 .ييک هرز تيول ېئ هتمس وخ ،يرل ېسيپ يريډ ينالپ ،هوس هتاپ ين هتمس ه وخ ،هړوخو

 تخو ره يد تلع فورح هچ )فلا( وا )ى( ىد اتيهمس يبژ يديو د م ک هتمس وتپ د هغد ون
 :هديوش ېلتاس هملک يخيرات اد يک ۍنل ېد هپ .يوکرو راک وتاکرح د اي ،ييک يتايز اي ،ييفذح

هنوش هخرب هپ امز هنومغ تمس تمسملغار شيو هپ وخرب د مغ د
 .هوش هصح امز يک شيو هپ وخرب د هنومغ هعومجم وا يفاک ينعي

Cruti يتورس ،يترش
 هديقع اد وا ،يلوب يترش اي يتورس ،اتيهمس رول وا نوتم ينعي هخرب هوي وردنس يديو د هچ ليوو وم هخمد

۳.ېو يماهلا يردنس هغد هچ يرل

 ،يترس ،يد راک يعيبط وي لادبا )ښ،ش،س( د ،يس ياديک ليلحت ولوصا رپ وتپ د مه ېملک يناوخپ اد
 ه( وتپ د هملک اد ،يد يوش فذح ًافايفخت واو يک يترش هپ ،يد روص فلتخم وا عاونا ېملک ېوي د يتورس
 وي فورح يقاب هک ون يد يللت هنم هل ،يرلن تميق موک يک يژولاليف هپ وا يد تلع فرح هچ فلا ،هد )ېتوار
ًاعبط ،وکيلو يا )يک )يتوري، مل يتوريديوش يتورس وا يترش ايب يتورش ي، هپ ينعي ،ېتوار ه لوډ ه 
 .يرل انعم يماهلا هغه هچ ېوش ماهلا وا ېلغار

 .۷۷ ص ۱ ج ،ايدنا فآ يرتسه جربمک - ۹٥۷ ص ۱۹ج ،اکيناتيرب ۱
 .۱ج ،خيرات وتايبدا د دنه د ۲
 .يار يدنال ېملک رت يتمس د يک ثحب هپ وتاليکشت يعامتجا د هني هرون ېملک ېد د ۳
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Smriti يترمس
 ديو د هغه اد .يلوب يترمس ،يدن يماهلا هچ يخرب هغه وديو د ،هوش هريت هخمد مه حرش ېملک ېد د

 لصا ېملک ېد د .يد يلغار ننغم وا ،يوش لقن هلب هل وي لوډ هپ ثيدحت وا تياور د هچ ،يد حورش وا تاقحلم
 يک وسړاپ هپ هچ يلرمش اي يلريمش يياو وتپ هپ .يد کيرش هرس ندرمش ،رامش وسړاپ وا ،ريمش وتپ هغد هل ًابلاغ
 .ئد هدرمش

 هتلد هچ يئا وا ،يد اور ېئ لادبا .يد فورح جرخم ېدژن د هړاود ل ،ت يد يمومع لادبا ش،س د
 .يترمس يو يوش لدب )ت( هپ لاد ايب وا ىدرمس راو يمول يلريمش ينعي ،يو هطساولاب

 )د( ون ايب ،هناويد=ىنويل )يدنه هد( ،سد=سل ،دس=لس لادبا لاد وا مال د يروگو ېملک اد لوډ هپ لاثم د
 .تاش=دهش ،تابآ=دابآ ،تايز=دايز هکل )ت( هپ لادبا

Sind دنيس
 ينعي ،يار ًاررکم Sapta Sindhu وهدنس هتپس ،يک اديوگير هپ ،هړز يخيب وا ،هد يخيرات هريډ مه هملک اد

 هوا هچ يک هقالع ېد هپ ييک رکذ Hapta Hindu ودنه هتپه يسغد م ک يک اتسوا هپ مون هغد هچ هدور هوا

۱.ييهب يکپ هدور هنپ هچ ،يد باجنپ ينسوا ېئ هصح هوي ،هديهب هدور

 د يک هبژ هپ اتسوا د تخو ره هچ هک ،يد مه انعم هپ دور د فرص يک وردنس يديو هپ وهدنس مه يسغد

۲.يد ىوش ړوج هخ وهدنيس هل مه مون دنه د ون ،ييک ليدبت )ـه( هپ )س( يبژ يديو

 ييمولعم يساد وا .هلاب همان هغد هپ مه ېئ دور ره قلطم وا ،هلاب وهدنس مه دور سونا د ونايئايرآ وناوخپ

۳.هلوک قالطا دور ره رپ ېئ هملک اد هو هن ربخ )رحب( بايرد ىول هپ يود هچ

 هت Indus سونا هلک وا ،يئاو هت دور قلطم هلک ،هد ېلغار وانعم وړاود وغد هپ هملک اد مه يک اديو اورهتا هپ

 .يونايب هنومون وداوه وا وکم وروهشم وسړاپش د رصع هغه د ،درگرف يمول اتسوا د ٤.يد ىوش ليو وهدنس
 ،يلغار Hindava اودنه يک وسړاپ هړز هپ مون هغد هچ ،هد Hapta Hindu ودنه هتپه ېئ هکم هروهشم همسلنپ
 هخ وکم و هل” :يياو يک هرقف ۱۹ هپ درگرف ۍمول هپ اتسوا د ،يد ىوش لادبا ودنه هپ وهدنس هغه وا

٥“...يد )هدور هوا( ودنه هتپه ،هد ېک اديپ قلاخ هچ همسلنب

 .٦۷ ص ،اينا کديو - ۷٤ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ۱
 .۲۰ ص ،ناريا - ۳۸ ص ،دنه شخب تيندم ۲
 .۸۰ ص ،يرتسه جربمک ۳
 .۱۰۷+٦۲+٤۰-۱۲ ص ،اديو اورهتا ٤
 .۹ص ۱ج ،اتسوا ٥
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 ففخم ېي اي )دنيس( يد ىدنوژ وا لمعتسم مه هسوا رت يک وتپ هپ )وهدنس( حالطصا يديو هپ مون اد
 نک د ،دنيس لباک د انعم يمومع هپ الثم يد لمعتسم ېو يک اديو هپ هچ وانعم وړاود وغه هپ سوا هړاود )نيس(
 :يياو ناخ لاحشوخ ،ييک ليو هت سونا )نيسابا( اي )دنيس( انعم هصوصخم هپ وا ،ييک ليو دنيس

هدنه وگورتس وروت هپ منيو هن يد ايبهدنس رت يسو دسر ل وي وم هک
 :ۍنل اد هکل اي يد سونا طقف دصقم هتلد

هنوناوزيپ ړژ ېلوخ ينيپس هړوار ېئ رس هپيغار وپ هپ ايب نيسابا
 :تيب اد ناخ لاحشوخ د هکل ،انعم يمومع هپ اي

هراگزور هلوش بيصن هپ ېئ ليس هچېيس هب مه ېک بوډ يک دنيس هپ تسرد ېئ هک
 يلصا هل هچ يئا وا ؤ مه يک هبژ يديو هپ هچ ،يد تغل يدنوژ وا لمعتسم وتپ د نيس وا دنيس لوډ ېد هپ

 .يو يلغار هت وبژ وړاود هخ يبژ يئايرآ

Soma, Haoma اموه ،اموس
 )ـه( هپ )س( يبژ يديو د هچ يک اتسوا هپ هکل اما ،يلوب اموس ېئ هبژ يديو هپ هچ ،يد مون يوب هوي د اد

 يک يدخب هپ ال يود هچ ،هاگ سدقم ونايئايرآ تخو هغه يوب اد .يد ىلغار اموه يک اتسوا هپ ون ،ييک لادبا
 هريش يوب ېد د يک ومسارم يبهذم ولپخپ هب يود ،يوش لشيو هو هن وگنا يناريا وا دنه رپ وا ،هو يا وي هرس
 .و دوت وا يوقم ريډ وا هدولرد ېئ هشن هچ ،هوارايت ين ېئ هب بورشم زار وي وا ،ليچ

 يساد ېئ حرش وا يلوب “سوجملا موه” ېئ يبرع هپ وا ،يد روهشم ريډ هسوا رت هميدق هل مون يوب ېد د
 شتآ هچ يلوب هتهج ېد هل ېئ سوجملا موه ،يرل تدح وا ينيريش ه ل هترو هت نيمساي يد يوب وي :يکيل

:يکيل يسه حرش يوب ېد د ونوريبلا ۀمالع ۱.يولامعتسا تخو رپ تدابع لپخ د ېئ ناتسرپ
 ،يلوب تسرپ باتفآ ېئ يسړاپ هپ وا يشوغم و ازرع ېئ ينايرس هپ وا ،موخ ېئ هبژ يدنس هپ سوجملا موه

 ،يالدنوم ياوسن اچ وا يديک نيش يک ناجيابرذآ هپ وا يرلن قاس يوب اد هچ ،يياو )هعبت تشدرز د( نايسوجم
وب ېد د اچاپ هوي ون لړوخ نايچيچ وناغرم د لت هب ونارام هچ هکي هپ وناغرم د وا ،هړوار هلخا ېئ يک ويلا 

 مه يک بط يقرش هپ ۲.هوش هريډ وا هتنو يروپ هنو هپ ويلا د هلخا اد هتسورو لوريبو هپ ېئ نارام وا هوويگ
 ،يپ هپ فرح يمول د سوجملا موه :يکيل يساد حرش ېئ يولهد نيسح دمحم ميکح ،و روهشم ريډ يوب اد
 نيمساي يد ړژ هريت ېئ لگ ،يو کلک وا يرن وا وي ېئ قاس يدنال ، يلوب مه هيتارم يوب اد ،نوکس هپ واو د وا
 ناوغرا ړژ د يوب اد هچ يياو يکنوکيل ېفحت د ،يو يساد نيمساي هکل ېئ نالگ وا ينچوک ېئ هنوگلب ،هترو هت

 .٦۸۷ ص دمجنملا ۱
 .۱٤۱ ص ،هلديصلا ينوريبلا د ۲
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 ماسقا ريډ يلوب ېئ يرفعج هچ ،يد لگ وي سوجملا موه هچ :يياو ديمحلادبع ريم ميکح ،يد هخ هسنج هل
 اد ېئ صاوخ ،يگ يکنورل تعيبط چو وا هړاس د نالگ ېئ ين ،يد چو وا دوت هجرد هميرد هپ ېئ تعيبط ،يرل
 هراپل ولودنب د ونيو د پ د ېئ لگ هد هديفم هدناسيخ ولگ د ېئ هراپل ېناثم گنس د ،ففخم داح يلاج :يد

۱...ييلمعتسم

 ،ييک هلړوار يدنال هجيتن وا زينل وتاقيقحت د يود د ،يکيل ليصافت ريډ يوب ېد د مه يکنولپ يون اپورا د
 اموس د :يکيل نزوگار مادام ،يس هراک هتلد مه راکفا وناهوپ د ايند يون د ه ل يک صوصخ هپ اموه د هچ
 يود ،و يوس عورش هخمد نوتليب رت يک وماوقا يئايرآ هپ شتسرپ يوب ېد د .هديک اديپ يک ورغ وړول هپ يوب
 يوب اد هچ اچ هغه وا .وس لنمو لوډ هپ عونلا بر هوي د هلپخپ هتسورو هواړوج بورشم هخ يوب ېد د ىمل
 هچ کو هغه وا ،لگ نامرجم ېئ يکنورخ وا نارگادوس اموس د ،هتاک هترو هکپس هپ ونايئايرآ هاگ هن سدقم
 ورغ هل ېئ اموس هچ ،هو نارگادوس هدنوپ ورغ د قلخ اد ،للب نانمشد يود ،يږاک هنو ېئ هريش وا ،يتاسو اموس
رخ وا ،هړو هخونايئايرآ هل دنه د ېئ هب لوډ صاخ هوي هپ وا ېئ هب هلو يساد لت هب وغه ،تسيخا تميق هخ 
 لوکرو يک ضوع هپ يوب د اموس د ېئ هب ىيوغ هغد وا لتاس لوډ ه هپ ؤ )عقاف( ړژ کت ېئ گنر هچ ييوغ
 گنر ،هو هن هنوگلب يدناب ولخا رپ ،هو کلک ېئ هنوخا ،هدولرد هريش اي ېديش يوب اموس د هچ :يراک يساد
 ،هتو وليتن هپ هريش هاگ وا هورت هخ هغد هل ،ؤ دنب دنب لن د هکل اوخ يدنابد د ېئ هنوران .و يئالط اي روس ېئ
 نامشنو ،هواړوج يني بورشم ېئ هب هراپل تخو د تدابع د وا ،لوگ ازجا رون يني ېئ هب هرس هغد هل وا

Windischmann وب اد هچ :يئاومږوپس د هب ي ونوجن وا ولغيپ يک وپش هپ م وود هچ يک يډاگ هوي هپ ،لولوو 
 هغد ،هک يدناب هربډ هلب وا يدنال هخا هوي ،وناتسوا ونويناحور هب هتسورو ،هديک لړو هيا رت نابرق د ،هلولچ هب
 هتسورو هب يک هريش هغد هپ ،لوفاص رکو يمشپ رت ېئ هب ايب ،لوک هديم يک گنوا يسال هپ وا ،لوک ېئ هب يوب
 د وا يکنوتاس هنادنوژ د وا ،هيچ قوش ريډ هپ يود بورشم اد ،ېئ هب لوک ريمخت وا لوچا هرسرو هړوا اي ېديش
 اموس ږوم :يار يک اديوگير هپ الثم :يوک تفص ريډ ېئ نارعاش اديوگير د هاگ ېئ يکنوخب رمع ينادواج
 ؟يکو ه ږوم هپ هب هخر ناسنا يناف د ؟يس يالوک ه ږوم هپ نمد ،وتونن يک ار هپ ،ويک هم هن ،لچو

 يو لماح )ترما( هنادنوژ لت د هچ هاگ منبش اي يکا وي )مږوپس( اموس ينامسا د يود بورشم اموس د 

 د )اردنا( هچ ،ييک هراک هخ ېد هل تلزنم وا تيمها اموس د ۲.يد تورپ يکپ مه تقاط وا توق لو وا
 لو اردنا د وا يروخ ريډ ېئ هراپل يلاولتغ وا توق د وا يرل هقالع هريډ هرس هبورشم ېد هل عونلا بر گنج
 هوي اتسوا د وا ،هد هکډ هنياتس هپ اموس د هلو هخرب همهن اديوگير د هچ اد لب وا يد هخ ېد هل مه توق يگنج
 .يوک هنياتس اموه=اموس د يخرب يمهم وباتک وناوخپ وود وغد د وا ييمون “تشي موه” مه هخرب

 .۲۷٤ ص ،۲ ج ،هيودالا نزخم ۱
.۱۱٥ ص ،اينا کديو ۲
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 هل Haratibareza ازيرب يتيره د و مون ېئ Cyena انيس هچ )باقع( تبرگ يناماس هوي الپ ۍمول هچ يياو
 Kusrada ادارسوک )اريت( Staera ارتيس )شکودنه( Upairisaena انيس يريئاپوي د وا ،ړوار يوب اد هخ هرغ
 ورغ رپ )رغ نيپس( Spiya-Gaona Gairi يريگ انوگات يپس )ناورپ( Paurrana اناروپ )رغ نوساروک روغ د (

.۱ک روپخ ېئ

 ،هو هنورغ روهشم ناتسناغفا د يا يود د وا وديک هنش د يوب ېد د هچ ،يراک هنايب هغد هل تشي موه د 
 يوش لدو رغ Mangoavan ناوجنم د يا وديگ هنش د يوب اموس د مه يک اديو اورهتا هپ هخمد اتسوا رت
 يکپ هرد مرج د وا ،يد عقاو نم رت ناشخدب وا ناتسرون د ،يلوب نناجنم ېئ سوا هچ يد رغ هغه اد وا ،يد
 وا ،يد تلع فرح وخ واو يد قرف فذح د واو د طقف نم رت ناجنم ينسوس وا )ناوجنم( اديو اورهتا د ،هد
 .يرلن تميق يه

 اد ،ييمون Mujavants تناواحوم اي Mujavans ناواجوم هچ ،يد يلغار رکذ موق هوي د يک اديو اورهتا هپ
 هليبق هوي ناواجوم هچ يياو تفيرگ .يد قلخ خلب د هغه ېئ دصقم هچ هد ېوش رکذ يا وي هرس اکيلهب د هليبق

 ۲.هديسوا يک اوخ يبرغ يلامش هپ دنه د هچ ،هد
 هتشيم نم رت رويپ وا لباک د نايرادنگ هچ هک هو ۍنواگ هرس ىليبق ۍرادنگ د هليبق اد هچ :يئاو لنوکام

 هپ اديو اورهتا د هچ ۳.لديسوا ناوجنم يک اوخ وا اش هب ناتسرون وا نامغل د ينعي اوخ يلامش هپ يود د هب ون هو
 .هد ېدزن هليبق اد مه هرس وقلخ هل خلب د لوق

 يقرش د وا يلوب ناوجنم يخيرات هغه ناجنم هغد مه قرشتسم يژيوران G. Morgensterne نرسنيگروم

 يا يلصا اموس اي اموه هچ ، ييدنگر ه هخ وتاحيضوت ولو وغد هل ٤يکيل حرش الصفم يک باتک هپ ونهوپ
 زار وناهوپ وون مه يک صيخشت هپ يوب د اموس د ،و يا هغد د يوب اد وا ،هو هنورغ گج گج داويه د ږومز

 :يکيل يسه ييمون Quarterly Review٥ هچ هلاوح هپ ېلجم ېوي د تفيرگ  الثم ،يد يک هراک يرظن زار
 ،يو يوب Ephedra pachyclada دالکيچاپ ارفا د اموس هچ يئا يياو Aitchison نشيچيا روتکوډ هچ

 رلومنروب فزوج روتکود ،يلوب yahma همهيا اي huma هموه اي hum مه هسوا رت يک وناگ وشرو هپ دوريره د هچ

 .۱٥۲ ص ،۱ ج ،خيرات ناتسناغفا د - ۱۱-۱۰ تشي موه ۱
 .۲۲٤ ص ۱ ج ،اديو اورهتا ۲
 .۱٥۳ ص خيرات وتايبدا يناتسودنه د ۳
 .۱٥٤ ص ۱ج ،ناتسناغفا خيرات ٤
.٤٥٥ ص ،ع۱۸۹٤ هگ ۳٥٤ ٥
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Bornmuller فا د اموس يديسوا رمع ريډ يک نامرک هپ هچگ هعون هوي ارايريبئاس هل هچ يياو وا ي د ايب هخ 

.۱ييک لدنوم عاونا ريډ ارفا د هبرغ رت ايشيا
 د ناتسناغفا د نشيچيا وتکد هچ :يکيل ىد ،ينم حرش هغد مه قرشتسم وا خروم يسيلگنا نياتس ليروا رس

 هچ( يد يلدنوم يوب اد يک وکم ونيربډ هپ هدور يره رت هناتسچولب هل هد ،و وضع يلډ د ديدحت د وتادحرس
 هپ ناتسناغفا وا ناريا د مه ام لاک ع۱۹۱٥ هپ هچ يياو نيس لروا هلپخپ ،هلاب مه ېئ hombandak )کدنب موه
 رکذ ېئ يک اتسوا وا اديو هپ هچ يد اموه يخيرات هغه ارفا وا هلاب موه وقلخ هچ ديلو يوب هغد يک توتادحرس

۲.يد يلغار

 هرسرو تاش وا ېديش هب ونايئايرآ وا ،يلوب ارفا هبژ يملع هپ هچ ،يد ىوب هغد اموس اي اموه لوډ ېد هپ
 ؟يد ه مون يوب يخيرات ېد د وتپ هپ هچ وروگو هب سوا .هواړوج يني ېئ هب بورشم وا ،هلوگ

 فلا هتسورو ميم رت ،وش اموه اموس ون ،يړوا )ـه( هپ يک اتسوا هپ لت )س( تيرکسنس د هچ ليوو وم هخمد
 وتپ هپ دياب ون ،يوک رو مه )ـه( راک روز د يک وتپ هپ هچ هک ييک لکيل هراپل ولوک هراک روز د ميم د طقف
 .يياو کلا هت کله ،يلوب گا ،گه الثم ،يوړا هزمه هپ هناتپ تخو ره )ـه( .وکيلو هموه هملک اد طخلا مسر
 .يش هب )هموا( يس لوړاو هزمه هپ هک فرح ىمول هموه د

 ه وا رن يوب اد ،ييک نيش يک وکم ونيربډ وا ورغ هپ هچ ،يياو )واو لوهجم هپ( هموا هت يوب هوي هناتپ
 ،يلوب ناموا يک راهدنق هپ ،يد ريډ يوب اد يک ورغ هپ دنمهم د وا هاريت د وا هرغ نيپس وا شکودنه هپ ،يرل ماسقا
 موس هسوا رت يوب اد مه يک ناتسرون هپ .يد )کدنب( حالطصا هپ وسړاپ د ،يلوب هوام اي هموا مه ېئ لاو يبونج

۳.يلوب

 دنب ،ييئول ردق زگ مين ،يرلن هنوگلب ېئ يلخا ،يوگ وتوراب وا وراوسن هپ ېلوخ د قلخ ېريا يوب ېد د
 مه يک وخسن هپ ېتشک د ېريا ېئ قلخ ين يزوار ين ېديش يک ېئ تام هچ ،يرل رمث زار وي ،يو دنب
 ېد هل وا ييک ليو مه سوا وا ،يد يدنوژ يک وتپ هپ م ک مون يئايرآ يناوخپ هغه :يروگو ،يولامعتسا
پ د هخهپ هرس يبژ يديو هل طبر وت يتباث لوډ ههپ ناتسناغفا وا ناريا د وناهوپ يجراخ هچ مون موه د هغه ،ي 
 .يوک ظفلت هموا ېئ ماوع هچ ،يد مون وتپ هغد م ک يد يلديروا يک وتادحرس

 .۲٥۲ ص ۱ ج ،يشاوح اديو اورهتا د ۱
  .۱٥۳ ص خيرات وتايبدا يناتسودنه د۲
 .۲۷۰ ص ،هغللا هقف ناخ نسح بوقعي د ۳
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Chhandas دنهچ
 هپ رگم ،هدن هلمعتسم سوا وخ يک وتپ هپ ،يرل ترهش وا تيمها ريډ يک هبژ يديو وا بدا يديو هپ هملک اد 

 يخيرات تغل ېد د ىمول هب هتلد !هو هلمعتسم مه ال يک ورود يروغ وا يونزغ هپ وا ،هو ۍدنوژ يک بدا هړاز
 .ويو رد يک وتپ هپ ېئ هب ايب ،وک هراک تيمها

 ،يئاو هت ولوصا يضورع حالطصا يديو هپ دنهچ هچ لتسولو يک ثحب هپ ونامز وا وتاقحلم د وديو د وم هخمد
 ينعي .ييک للب سدنهچ يرل هړا م،ق ۱۰۰۰ رت ۱۲۰۰ هپ هچ هخرب هړز اروخ بدا يديو د لوق هپ رلويم سکام د وا
 يديو روهشم يمون ينياپ هچ تخو هغه يرل هړا ملع هغد هپ هنوباتک و مه يک وتاقحلم هپ اديو د .تايضورع
 د اي هبژ وضورع وا مظن د ينعي هللبو سدنهچ ېئ هبژ اديوگير د هک بيترت هبژ تيرکسنس د دناهوپ بژ وا ملاع
 هپ حالطصا سدنهچ د هچ يياو رسيفورپ بدا يئادوب د T.W.R. Davids سيواډ رآ يو ي ،هبژ رعش يديو
‑انامهرب هچ هبژ لوډ هغه يد يوش لکيل لوډ سدنهچ هپ راثآ وا بتک يبدا يئادوب رثکا هو مه يک هرود يئادوب
 د اي هبژ سدنهچ د ينعي هللب Chhandasa هسدنهچ وناهوپ رمارگ د هو يوش لکيل هپ تاقحلم اديو د ادشنپ ‑وا

۱.هليو هبژ هلپخ هپ هب اچ ره وخ هو ېلکيل سدنهچ هغد هپ word انيو هلپخ مه ادوب .هبژ رعش يديو

 مظن زار وي اد هو يوش لکيل هپ هنوباتک اديو د هچ هو لوصا هغه انيو وا ظفلت وا ءادا د سدنهچ يک تقيقح هپ
 هچ هک هللبو سدنهچ يئ انيو لوډ هغد وا هوش جاور ۍوريپ وا بيقعت هپ اديو د انيو هموظنم يساد هتسورو ،و
 اد وا ليوو سدنهچ مه ېئ هت وضورع ينعي ولوصا رعش وا مظن ره د ون ،و يوش دويا مظن رپ ېئ ساسا وا لصا
 يک ومولع وپش يديو هپ لتسولو وم هچ هخمد هکل هديک قالطا يدناب رعاش يضورع ره رپ هتسورو حالطصا
 هغه ،و رايعم تحاصف وا انيو د ملع اد لدينايب يکپ لوصا لو قيفلت وا مظن د وديو د ،و ملع مهم ريډ سدنهچ
 دنگر يکپ ېئ لوصا وضورع د يکو Chhandahsutra ارتس هدنهچ باتک لپخ Pingale لگنپ هچ تخو
 يمون Halayudha ههدوياله حرش باتک د لگنپ د .وشو نايب ملع ېد د يک وحرش وريډ هپ اديو د هتسورو لک
 بيقعت هتسورو لوصا هغد مه يک تيرکسنس هپ وا هلکو همان هپ Marita Sanjivani ينو يجنس ايترم د ملاع

۲.هوش لک

 هل مړوار زينل ېئ هتلد هچ هد يکيل الصفم حرش ملع ېد د يک دنهلا باتک لپخپ ينوريبلا ناحير وبا ۀمالع
 هچ ،يد ملع مهم )دنهچ( دنچ هتسورو وحن رت يش مولعم رد تيمها دنهچ د مه يک هرود يمالسا هپ هب هخ ېد
 مظن هنوباتک رثکا يود د هچ هک يگ يرورض اروخ ملع اد ناودنه .يونايب )ضورع( لوصا مظن وا نزو د رعش د
 ،ئوک يکچکچ وا يوخ ېئ ولتسول هپ ،يلول ېئ ريډ اروخ وا ،يوک هنياتس هريډ وتاموظنم ولپخ د يود د وا يد
 .يووخ هن رثن ټورک يود مه ايب وخ ،يد ناسآ ريډ رثن مظن رت مه ه هک

 .۱۸٦ ص ۱ ج ،ايدنا فآ يرتسه جربمک ۱
 .۹۷۰ ص ۱۹ ج ، اکيناطرب ۲
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 بتک يطسجم وا سديلقا د ام هد هنارگ هک هدز ومولع د ېئ هتهج هغد هل مه وا ،يد مظن رثکا بتک وناودنه د
 وا ک ړوج مظن هخ وتش ونوغه هل يود .يکيلو هترو هبژ هپ يود د يم نف بارطصا د وا ،لک همجرت هت يود
ريډ راک اد ېئ ون ،يو هن حيضوت يک مظن هپ هچ هک ک نارگ هتنا!

 باتک روهشم ولو رت لکو يکپ ېئ هنوباتک وا ،ک داجيا وناهوپ ومون تلچ وا لگنپ الپ ۍمول نف دنهچ د
 فورعم مه هنوباتک دنايلوا وا لگنپ وا نچنالگرم د .يد يوش روهشم همان هپ فنصم لپ د هچ ،يد تسيگ ېئ

۱.يد

 ليو دنهچ مه هت ضورعلا ملع وا رايعم وراعشا د ًامومع يک تيرکسنس هپ هتسورو هچ خيرات ېلمک د دنهچ د و اد

 يک بدا هړاز هپ وخ ،هدن هلمعتسم هملک اد سوا يک وتپ هپ ۲.وس تغل فورعم يبژ يغد د هملک اد وا ،هديک
:يياو يسه يک هديصق هوي هلپخپ رصاعم )٦۰۲-٥٦۹( يروغ نيدلا باهش ناطلس د يروغ يودنراک ،هو هدوجوم

۳هنوکولشا يدويپ هرس يدنچ او هتيس هديږوغن ويوچ د غږ هچ برب هپ

 ېوش ېلک انعم رعاش د هت ېملک ېد مه يک هخسن يملق هپ ېنازخ يپ د ،يرل انعم مظان وا رعاش د هتلد يدنچ
 هتسورو ،هو يک هملک ېد هپ هچ )ـه( يد مون بوسنم هت دنهچ ىناوخپ هغه هچ ييدنگر هخ ېد هل وا ،هد
 وتياص هپ وتپ د وا يد فرح يتوص هچ هک ،ييول هخ وتاملک ورثکا هل )ـه( لوډ يساد وا هد ېوش هتسيه
.يد لماش مه يک )وتلع( وفورح

 يئايرآ هميدق مه کولشا ،يياو هت ولوک مظن وتپ هپ لدويپ ،ييمولعم مه هخ عقوم هل انعم اد ېملک ېد د
 .يسار هتسورو ېئ هب حرش ،هد هملک

ishlok اي ashlok کولشا

 هپ راعشا يدنغ کولشا هچ ييمولعم يساد وا ٤هد انعم هپ verse مظن وا رعش د يک تيرکسنس هپ هملک اد
 )ديراچ( هچ يد مظن زار وي اد وا ئد کولشا بتک ودنه رثکا هچ يکيل ينوربلا ۀمالع ،هو ريډ يک ونايئايرآ يدنه
 رخآ ودپ ورول د يد هن زار وي فورح هتا اد يک ودپورس ورول هپ رگم ،يو هفرح هتا ېئ دپ ره وا ،يلوب ېئ
 )فيفخ( کپس لت هب فرح منپ دپ ره د هچ يد طرش اد کولشا د .يو )ليقث( دنورد ينعي هسنج هوي هل فرح
 ،ىمول ينعي وود ورون هپ وا کپس يک دپ مرل وا مهود ره هپ مه هب فرح موا ،يو )ليقث( دنورد ېئ هب مپش وا

 .۱۸۱-۱۸۰ص ا ج ،دنهلا باتک ۱
 .۳٤٤ ص ،سوماق يناتسودنه ۲
 .٥۱ ص ،هنازخ هپ ۳
 .٤۲ ص ،سوماق يناتسودنه ٤
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۱.يد داينب وباتک ىدنه د کولشا .يرلن اورپ يو زار ره هچ فورح رون ،يو ليقث هب يک دپ ميرد وا

 قلطم ېئ ىمول ،ېد يلغار هتسورو ميمعت رت صيصخت يک انعم هپ کولشا د هچ يراک يساد لوډ ېد هپ
 رت يک وضورع هپ تيرکسنس د وا ،وش لوډ صوصخم وي مظن د هتسورو ،هياو )کولشا( هت مالک يلدويپ وا مظن
 .وس يدنال بلاق صوصخم

 يملق هپ هتله ،هد ېلغار يک هديصق هوي هپ يودنراک د هملک اد هچ لتسولو يک ثحب هپ دنهچ د هخمد يسات
 اد هچ ييمولعم يساد .هد انعم هميدق هغه م ک هچ ،هد ېوش ېلک انعم )راعشا( د هت ېملک ېد يک هخسن
 ييتباث اد هو هلمعتسم يک وتپ هپ هچ هخ ېد هل وا ،هو ۍدنوژ وا هلمعتسم مه يک وتپ هپ يروپ ـه ٦۰۰ رت هملک
 .هو ۍدنوژ يک داويه وا ک يلصا لپخپ وا ،هد هملک يئايرآ ناوخپ هچ

Sanskrit مون تيرکسنس د
 وم لوډ نل هپ وا ،يرل انعم ېوش همس وا ،ىوش پشب ،ىوش بيذهت د تيرکسنس هچ لتسولو مه هخمد يسات

 :يروگو ليلحت يوغل ېئ سوا ،هک هدز هخمد مه امنوشن وا هدو يخيرات يبژ يغد د
 وتپ هپ .يد ظفل يئايرآ ميدق هلوډ هود هپ تغل اد يد )نس اي مس( ېئ وزج يمول ،يد بکرم مون اد الصا

 وا راک مس ،رال همس ،هکل همس ،ىگرل مس الثم ،هتس انعم هپ )تسرد ،ميقتسم ،تسار( د )مس( مه سوا يک
 وا حالطصا د samay يمس الثم يد لمعتسم ل سوا هچ ،لدول رد مه تاقتشم رون اوخپ ېملک ېد ... رون
 :ېئاو هچ يتم خيش هکل انعم هپ يگي وا دوبهب

۲يد يمس قشع هپ ين ېد ديد کليپش قشع د اتس يک ورغ هپ

:يئاو هچ يروس دعسا خيش هکل ،انعم هپ لدع وا فاصنا وا ميظنت د sama امس اي

۳را وا ناهج تسرد هپ ؤ هنکي هپو نارگنهآ نادو يو امس هل

 هپ يد لمعتسم يک وتپ هپ هخ ېير يغد هل داوم رون وا گنومس وا لومس وا نومس سوا مه يسغد
 انعم ،يار لوډ هپ )وقباوس ينعي( سکفيرپ د con نيال د هکل هړاود san نس  وا sam مس مه يک تيرکسنس
 يغد هل .لاصتا ،لتن هرس connection ينعي sambandh دنب مس هکل يلاويدژن ،تقفاوم ،هرس هلب هل وي هد ېئ
 تپامس وا ،انعم هپ ،بوتمس ،تيعضو ۍربارب وا تقفاوم د sama امس هکل ،يد يلتو ار ېملک يريډ هخ ىير

 .۱۹٤ ص ۱ ج ،دنهلا باتک ۱

 .۲۷ ص هنازخ هپ ۲
 .٤۳ ص هنازخ هپ ۳
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samapt مول تيرکسنس د ۱.لوک بيذهت وا بيترت ،لومس ،لومامت ،ليمکتهچ ،يد نس اي مس هغد مه وزج ي 
 هت تيرکسنس وا ،يو هتاپ هسوا رت يک وتپ هپ هخ يبژ يئايرآ يلصا هل هچ يئا وا هد يئايرآ هميدق ېئ هير
 هکل اي ،يلن ،يلم ،لتن ،لتم الثم ،يد ريډ مه سوا يک وتپ هپ لتوا هرس نون وا ميم د ،يو ېللت مه
 .هدمل ،هدنل ،هدمال ،هدنال

 sadaul لوډوس يئاو يک تيرکسنس هپ ،يد دوجوم سوا ه وتپ د م ک هچ يد هز اي هس ېئ وزج مهود

 هرس وا جرخم هوي د )ښ،ش،س( هچ لتسولو هخمد يسات هد وتپ نسوا ًانيع هچ ۲هري ه وا لوډ ه ينعي
 يک وتوا هپ يد فورح تلع د وا يتوص هړاود مه )ـه( وا )واو( يد اور تخو ره ېئ لادبا يد فورح ېدژن
 .هد )وه( هملک اد يک اتسوا هپ ون ،يړوا )ـه( هپ اتسوا د تخو ره )س( تيرکسنس د هچ هک ،يرلن تميق مک

 هپ ،يد ېدزن ريډ هت ک وتپ د مه اد وا يد )هدش هدرک( ېئ انعم هچ ،يد )تيرک( وزج مهرد همان ېد د

 هز مس( هل هملک تيرکسنس د ون ۳.يد )ندرک و( لوک ينعي لک اي نک وتپ د م ک karan نرک يک تيرکسنس

 ترابع “ېک مس ه ينعي” يک ه مس وتپ د م ک اد وا هد ٤هفرحم هخ )هدش هدرک حالصا( ينعي )هترک

 هچ هبژ ېک همس بوت يلک وا لوډ ه هب ينعي ٥يس هليوو “ېک همس ه” دياب هتهج هل ثينات د يبژ د هچ يد
 مه وناهوپ وبژ د “يک هپشب ه ،يک ميظنت وا بيترت ه ،ېک هتسارآ ه ،ېک همس ه” وانعم وغد هپ م ک

٦.هديک طبض

 .يراک ه هزيغا يبژ وتپ د يک همان هپ تيرکسنس د هلپخپ هخ ليلحت هل ېملک د وا
 
Dasyu ويسد
 ريت رو نيسابا رت وا لوش هويش هت واوخ دنه د هخ ووشرو وا ورغ هل ناتسناغفا د ماوقا يئايرآ هچ تخو هغه

 ،ېوشو ېلباقم وا ېگج ېئ هرس وقلخ وغد هل وا لوش خماخم هرس وقلخ يموب يلصا هل ناتسودنه د يود ،لوش
ک تام قلخ هغه ېئ ورو ورو وم وا لېئ يک گو يموب دنه د .ېونيو ينروت د ولوب ېئ يگنيل روت هچ ي 
 ،نمد ېئ انعم هچ ،للب Dasa اي Dasyu ساد ،ويسد ونايئايرآ وناوخپ قلخ هغد ،هو نادنواخ وزپ ونلپ وا تسوپ
 .هد نيديب ،نمريم

 .٤۷۲ ص سوماق يناتسودنه ۱
.٤۸۳ ص سوماق يناتسودنه ۲
 .٥٦۸ ص سوماق يناتسودنه  ۳
 .هچابيد ۸ ص ۲ ج ، ماطن کمهرف ٤
 .۲٦۱ ص ،هغللا هقف وتپ ٥
 .٤۸۰ ص ،سوماق يناتسودنه ٦
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 د ،هو ناناسنا يگنر منغ هچ نيرآ .هديلامعتسا يک لباقم هپ فيرش وا بيجن ينعي نيرآ د يک دنه هپ هملک اد
 د ،لگ هفرش ېب وا قلخ دب وا نانمد ينعي “ويسد” ېئ نايگنيل روت دنه د وا ،لياتس هنونا ېئ همان هپ “فيرش”
 .يلوب “يديوارد” يک دنه هپ سوا ماوقا هغد وا ،يد يللب يتسوپ روت وا يزپ تيپ يود ونارعاش رصع يديو

 هخ وعاونا بابرا ولپخ هل يود هلک ره وا ،يار تاليصفت ريډ ورگج د ويسد وا ونايئايرآ د يک اديوگير هپ

۱.يوک ېگج هرس ويسد هلک ره ،ىد عونلا بر گنج د هچ اردنا ،يړاوغ يدناب ويسد رپ ىرب لپخ

 قلخ وتاکلمتسم د يود د يک لباقم هپ وماوقا يئايرآ د مه يک کيل ربډ هپ شويراد د ناريا د هتسورو اديو رت
 وا ييرم وا مالغ د شت )ساد( يلړوخ ريغت ل انعم ېملک ېد د يک دنه هپ هتسورو وا ،يديوش للب همان ېد هپ

 وا )ويسد( اديو گير د اي هوناد هغه وناد يک اتسوا هپ هچ يياو يناملا رگييگ  ۲.يد يوش هتاپ انعم هپ يپوچ
 ۷٤-۷۳ تشي ٥ هپ وا هرقف ۳۸-۳۷ تشي ۱۳ هپ هچ وناد ،هو ءابقر وا نانمد ونايئايرآ د هچ ،يد )ساد( ينتسورو
 وا وناد مه يک يرنشکډ هب نمسارگ د ،يد فلاخم تخس يئ اردنا وا نمد وعاونا بابرا د يد يلغار يک هرقف

۳.يد هنومون يلتو ار هخ ېير ېوي هل هړاود هساد

 اد يروپ رس هپ وتاملک وريډ د هچ ،و انعم هپ زيباب وا دب د ًامومع Dush شد اي ژد يک وخرب وني هپ اتسوا د

 مه )نمشد( يبژ يسراپ د ينسوا هغد هچ ٤ييک لديل )ونيم شود( يک تشيدزم روا هپ اتسوا هدروخ د ،هتن هملک
 وا نمشد )ريمشد( يک ېغه هپ هديک هليو هبژ همک هچ هخمد يبژ يولهپ رت ،يد يوش ړوج هخ ېملک ېړز ېغه هل

 ،ميخژد ،راوشد ،مانشد ،نمشد هکل يار يک رس هپ وتاملک وسړاپ وريډ د )شد( هغد ٥و انعم هپ دض وا دناعم
 .دزد ،خزود

 د ايب وا ونيم شد اتسوا د وا وناد مه ايب وا ساد ،ويسد اديو د هچ هوش هراک هخ وتاعلاطم ولو وغد هل
 ىيرم د هچ ،يد )ساد( هغه م ک dash شد يک تيرکسنس هپ مه وا ،يد هخ ېير ېوي هل ربمشد يولهپ

٦.يد يسغد مه شاد وا ،ؤ انعم هب هتک وا مالغ وا

 يک وتپ هپ وا ،يد ىش وي هرس درگ )شد( اتسوا د هغه )سد( اي )شد( تيرکسنس د يروگو ىس هچ سوا
 )ښ( هپ هلک ره مه )ش( وا هتس يک وملک وغد هپ هلپخپ وخ نيش هپ لادبا نيس د يساد ،يد دوجوم لو اد مه
 ئولنو يروپ هخ وتادا هل تبسن د وتپ د )ن( وي ييک )ښد( يړوا )شد( ًاعبط يک وتپ هپ ون يس يالتوا

 .۱٦۸ ص ،۱ ج ،ناتسناغفا خيرات - ۸٥ ص ۱ ج ،اينا فآ يرتسه جربمک ۱
 .۲۱۸ ص اينا کيديو د ۲
 .۱۰۳ ص۱ ج ،ندمت ونايناريا يرواخ د ۳
 .٤۹۰ ص ،گنهرف اتسوا هدروخ د ٤
 .۲٤٥ ص ينامسآ ريتاسد ٥
 .۳۸۸-۳۷۰ ص ،يرنشکډ يناتسودنه ٦
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 و انعم هپ دض وا زيباب وا دب د )ښد( هچ ون .رون وا ،نخپ ،هخپ ،نريخ ،هريخ ،نمپ وا مپ هکل ،يس هب )ند(
 .يار هراپل وبويع د رثکا هچ هد اد هخ وصاوخ هل تادا د )ن( د وا ،ييک بوسنم هت وتافص وغد مه )ند(

 “يند” وا “هند” ېئ عمج ،يرل يا ه يک بدا يناوخپ هپ وا .هد هماع اروخ يک وتپ هپ هملک )ند( د
 ېئ لړومو هرس ...هواکو لغري ېئ ند رپ :يئاو وکام ناميلس الثم ،يد ېملک يلمعتسم انعم هب نمشد د مه

 ۱.هند
.ئک ېرپ وم ند ... ئک ېريت يروت :يئاو رايکلم
:يئاو کتوه اباب

۲ئک هييپ وم ويشع هپ ند يک هم هنونا گنن رپ وملز 

 :يئاو رعاش يناوخپ اروخ وتپ د يدول رصن ريما

 ۳يياو هچ ند يناروت اييک اروت يسه هند امز
:يياو کخ ناخ رداقلادبع

هلگ يرل هند د ودب هپ هنيد رازگ رکش و هپ اچ د فراع وخ

يلډ رول Caste
 يود ،هو هتارپ يک وناگوشرو هپ شکودنه وا رتخاب د وا ،لديسوا يک ناتسناغفا هپ ماوقا يئايرآ هچ تخو هغه

هتنا نا رت يود هچ رگم ،هواک نودنوژ ېئ تاواسم هپ ،لدولرد تاليکشت يلم وا يرادا ينيرو )نيسابا( سو 
 يود د هرس هغه هل ،و کډ وناتسوپ روت وا وماوقا يگنيل روت د اوخپ يود رت دنه ،لوش هراپخ يک دنه هپ وا لتواو
 وروت هل وا ،ىوش رکذ زايتما وا قرف اد يک اديوگير هپ ،للب يتسوپ نيپس هنونا ونايئايرآ هلپخپ وا ،ېو ېگج
:هد ېوش يساد هلباقم ونايئايرآ ونيپس د هرس ويسد

 يود د لک هابت هرس وغغ هپ يدنلات د ېئ يود هکو هلمح يدناب وناگ ويسد رپ )تورام( عونلا بر داب د

٤.لشيوو رو هت وناتسود وتسوپ نيپس ېئ يپ وا ېناگ وشرو

 ليب هرس يک هړو هک وا تسوپ وا گنر هپ قلخ دنه د هچ هو هجيتن وگج وا مداصت هغد د نيرآ وا ويسد د
 وا ،لوش رکذ يک ديو هپ وتافص هپ يزپ ېب وا )يزي هسياپ( يزپ تيپ وا يگنيلروت د ماوقا نيرآان يناوخپ وا لوش

 .۱ ج ،ءارعش هناتپ ۱
 .۱۱ ص ،هنازخ هپ ۲
 .۷۱ ص ،هنازخ هپ ۳
 .۲۲ ص ق ج ،اديوگير ٤
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۱.لگ هراوخ رادرم وا سجن يود ونايئايرآ

 يلډ رول رپ قلخ دنه د يود ون لوش يلايرب وا بلاغ وا هراپخ يک وکم هپ دنه د نايئايرآ هچ تخو هغه
 هپ هت شيو ېد .لوش رکذ هچ ،هو نايگنيل روت وا ناگويسد هغه هلډ همرول ،هو يلډ ېرد نيرآ هلپخپ لشيوو
 تيرکسنس هپ رگم ،يد يتسيخا ېئ هخ لسن وا داژن ينعي اساک يلاکترپ هل هچ يئاو caste تسک يک يزيرگنا

۲.ؤ  يوش يدناب گنر نيپس وا روت رپ مه ميسقت اد هچ هک ،يلوب color گنر ينعي vorna هنرو يک

 هپ هچ هک ،يد يوش اديپ يک ورخاوا هپ ېرود داديو د ؤ هن يک ونايئايرآ هپ يمول شيو لسن وا گنر د
 شرپ هچ يک هخرب ۹۰ هپ ديو مسل د طقف ،يد يلغار هنومون ېئ هن وا ،هتسن رکذ موک شيو ېد د يک وديو ويمول

Purush يوناسفا هپ يلوب ېئ وغد د ري لوډ وديک اديپ د ولډ ورول الثم ،يد يوش لدو: ”ندب شودرپ د هچ 
 هخ وپ هل ېئ ردش وا ،هخ ونرو هل ېئ شيو هخ وم هل يئ اينجار ،هخ ېلوخ هل ېئ نمهرب ،ک ميسقت ېئ

۳.“لوش اديپ

 ولډ ورول وغد د ونايئايرآ دنه د وخ ،هتسن ه يتايز ،يد يلغار رکذ وقبط ورول د ينوغد طقف يک اديو هپ
 يوش اديپ هخ ېلوخ هل هچ نمهرب ون ،يرل ايتړول وا فرش يدناب ؤاضعا ولو رپ هلوخ هچ ،يياو يسه زايتما
 توق وا هنتاس وا ،هگج ېئ راک ،يديوش اديپ هم وا وزاب هل هچ کو هغه ،هد يياور نامرپ وا هنوو ېئ راک ،يد
 تک وا ينادو وا ،يک گني ماظن ندمت د هچ ،يد اد راک يود د ،يد يلتو ار هخ ونرو هل هچ کلخ مک ،يد

٤.يد لوک تمدخ وا لهو رپوچ طقف ېئ راک يد يوش اديپ هخ وپ هل هچ هغه رگم ،هد هفيظو يود د تعارز وا

 ريډ هنونا هلډ يمول ،يد دوجوم يک دنه هپ مه هسوا رت گنر يوناسفا هغد وديک اديپ د وقرف ورول د
 .يلوب ېئ سوملمان ينعي توهچا ،يوکن تفلاخم ټروک هرس )ويسد( ردش هل يلډ ېرد اد وا يگ فيرش

 هړاز ونايئايرآ د هچ هنومون رول اد هتلد طقف ،هتسن راک ږومز هتلد هرس وتايصوصخ ورون هل وقرف ورول وغد د
 وا ،يد وتپ ېملک هرس رول اد هچ يياو ناهوپ يني هچ هک ،ووک ليلحت هولپ هل وتپ د ،يرل هړا هرس نودنوژ
 .يار حرش ېئ يدنال ،هتس يک هبژ هغد هپ ېئ ېير

Brahmana٥ نمهرب

 يک هعماج هپ فياظو يود د ،هد هکاپ وا هړول ولډ ولو رت وا ،ييک لگ هسدقم وا يناحور هچ ،هد هلډ يمول

.۲۲۰ ص اينا کيو ۱
 .۱۲۳ ص ميلعت وديو د - ۹۲ ص يرتسه جربمک ۲
.۲۱۷ ص ،اينا کديو ۳
.۹۰-۱۰ هتکس شرپ‑ديو ٤
 .رتساش ونم ٥
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 هغد هت ونانمهرب يادخ :يکا يسه فياظو ونانمهرب رب Manu ونم ننقم روهشم دنه د ،يد يناحور وا سدقم
 ...لوکرو وا لولو تاريخ ،لوک ينابرق هت ورون وا نا ،لتسول ورون هپ وا ليو وديو د يد يک ررقم فياظو
 يد مه يکنوتاس ونازخ د ،نيد د ،يو ززعم ولو رت يک ايند هپ وا ،يو دنواخ وتاقولخم ولو د ،ييزو هچ نمهرب
 ولس د ېرتشک وا يو ولاک وسل د ىد هک يد قحتسم ه ره د هلمال ايرول د بسن وا بسح لپخ د نمهرب ،يو

۱.يد مزال تزع وا يوانرد هد د يرتشک رپ مه ايب ،ولاک

 ېوش هروج هخ )ههمرب( هل هملک اد وا ۲يوک )preist يکنونامن اي يکنوک اعد( هپ همجرت نمهرب د ناهوپ
 ،وش دوجوم يلعا وا رهوج درجم وي وا ،کو لوحت ېئ هتسورو هچ ،و انعم هپ وردنس وسدقم وا اعد د ههمرب ،يگ

۳.وش دناژيپو موهفم هپ عونلا بر ليب هوي د ون ايب وا هتس يک يش ره هپ وا يا ره هچ

 هت تمشح ،اييړول ،لالج ،تمظع bram مرب ،هتس هملک يئايرآ يخيرات هغد م ک يک وتپ نسوا هپ
 مرب هپ ينالپ ،يزويرپ هتمظع وا هلالج هل ينعي ييولو همرب هل دنواخ ايتړول وا تمظع د ينعي دنواخ مرب د ،يياو
 :يئاو لاحشوخ ،يد يک تلاح هپ لالج وا تمشح د ينعي يد يک

مرب هتشن اچيه د لديلو يم هچ يک راک هپ تپ د ناملسم هک ودنه هک
 يسغد هرواحم وکخ د هچ ييمولعم يساد ،يد يلغار يک هيفاق هپ مرچ وا مرن وا مرزآ د bram مرب هتلد

 .يو
 هنوريغت يسغد هک هرود هپ لوحت لپخ د تاملک وا تاغل يد ېدژن هت موهفم يخيرات هغه يناعم ينسوا مرب د

 د درجم وي هتسورو ،لدولرد ينعم ينياتس وا اعد وا يننامن د يک رصع يديو هپ اوخپ ريډ )همرب( الثم ،يوک
 يناعم تردق وا توق وا تمظع وا لالج د يک ؤانعم ولو وغد هپ ،وس مون عونلا بر يول د ايب وا ،رهوج قيلخت
.وولمعتسم وانعم وغد هپ مه يک وتپ هپ ېئ سوا هچ ،يد هتارپ

 يکپ هت ياپ ،هتس يک وتپ هپ مه سوا هچ )نم( تادا تبسن د وي هچ ،وش ړوج يساد نمهرب هخ همرب هل
 هود هوش هخمد )ميم( رت )ـه( لامعتسا ترثک هپ ،دنواخ ايترول وا تمظع وا لالج د ينعي ،وش نمهمرب ،وس تايز
 هکل يوروغ وي يو دنورد ظفلت ېئ هک ،يش يا وي هرس هفورح هود هچ يک وبژ ولو هپ ،هوش يا وي هرس هميم
 هبژ هپ ږومز هنولاثم رون تادا يتبسن د )نم( د اما وش هتاپ نمهرب ،ړالو ميم وي مه هتلد ،هد ېوش هريه هچ هريډه
 .نمدرد‑درد ،نمک ‑ک ،نمږوخ‑ ږوخ ،يد اد يک

 هرس هماقم هل يلډ يئايرآ يغد د ولخاو دنواخ تمظع وا لالج د ينعي )نم مرب( وتپ د هغد هک انعم نمهرب د
 اروخ رشب د ،هديک للب ړول وا هروغ وتاقولخم ولو رت وا هو نادنواخ ايتړول د ًانيقي يود هچ هک ،يرل تقباطم مه

.٤۷-٤٦ ص هرقف ۹۱-۸۸ هخرب )۱( رتساش ونم ۱
 .۹۲ ص يرتسه جربمک ۲
 .۲٥٥-۱۹۹ ص اينا کديو ۳
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۱.هديک لگ نامداخ مه ېئ تاقبط لو رون وا ،هو يود مه هقبط هزاتمم

Kshtari يرتشک
 هد ېوش رکذ يرتهچايب وا يرتشک يک وباتک وتسورو هپ وا Rajanya اينجار يک اديو هپ هچ ،هد هقبط همهود

۲.يرل انعم يگنج وا زابرس وا هدازهش د هملک يمول هلبخپ

 يک نييعت يسه فياظو ېئ ننقم يول هغد وا ،هد ېوش هداي همان هپ Kshatriya يرتشک د يک رتساش ونم هپ
 هل ،يلولو ديو ،يکو ينابرق ،يکرو ششخب وا ماعنا ،يکو تطافح وقلخ د هچ وشو مکح هت يرتشک .يد

۳.يتاسو نا هخ يتسرپ توهش

 د وا هرادا لها ،هو هخ يود هل نارشم وا ناهچاپ هچ ،هد هلډ هردتقم همهود هتسورو نمهرب رت هقبط اد
 تزع وا مرب د ونانمهرب د يود ،هدولرد هړا يود هپ وراچ يگنج ،روما يرکسع ،هو يود مه نادنواخ تسايس
 اياعر لپخ وا يتت هنو يک گنج هب لت دياب يرتشک ،لدولرد تازايتما غ غ ېئ هتسورو وغه رت وا ،هو هليسو

٤.ېو يرورض هراپل يرتشک د يربخ يرد هغد ،يکو مارتحا ونانمهرب د وا ،يتاسو

 هچ ىئا ىد ييريبو هخ هد هل دياب قلخ ،يد يرورض تسبب وا مرب هراپل رتشک د هچ :يياو ينوريبلا همالع

٥.يک ارجا يناوس هپ هنوراک ړول ړول وا ،يو يکنودن ،روبز ،نيتم ،يکنورل هلصوح ،يلتغ ،رداهب

 وتپ هپ وا ،يئ ار ه دصقم هغد م ک مه ېئ مون وا ،هو يرکسع وا يرادا فياظو يرتشک د لوډ ېد هپ
 شک ېئ زج يمول ،ييړوج هخ وملک وود هل يک وتپ هپ يرتشک ،يد وتپ هچوس هکلب ،يرل ېير يگني يک
 د يد ردصم يدنوژ لوادتم هخ ېير يغد هل مه )نتخآ ،نديشک( ينعي لک ،وياو هترو )ک( وتپ هپ هچ يد
 غيت وا يروت هل انعم هپ نتخآ د ک وا ،ک روگ ،ک رابما ،ک رايز هکل يرل ېملک يريډ وتپ قاحلا هپ )ک(
 :يياو ناخ لاحشوخ ،لک هړاچ ،لک هروت الثم يار هرس

لب ات هپ مرواو نيم هچ ېلکو هروت مرولب اوسر يدنغ ام د وي يو هن يد ناهج تسرد هپ
 هراک د يمض د ت( د ږوم سوا ،همض هپ فرح يمول د ،هد )هرت( ېئ درفم هچ يد )ېرت( ېئ زج مهود

 مه ېئ الما ناوخپ وا يد همض هپ )ت( د طقف ېئ ظفلت وخ ،وکيل )يروت( ېئ عمج وا )هروت( درفم هراپل ولوک
 .هد )يرت وا ،هرت(

 .۲۱٥ ص ،دنه ندمت ۱
 .۹۲ ص ،يرتسه جربمک ۲
.رتساش ونم ۳
 .۲۱۲ ص ،اينا کيو - ۲۱٥ ص ،دنه ندمت ٤
 .۱۳۰ ص ا ج ،دنهلا باتک ٥
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 هپ )يرتک( د ېئ نايهاپس وا رکل وا ،تسيخا راک هخ وملک وود وغد هل هراپل همان د رکسع د وتپ اوخپ
 روت( ولوک بولقم وا ولوړا هپ وظافلا د هملک اد .)ناگتخآ ريشمش( يلک يروت ينعي للب )يروتک( الما ينسوا
 .هد هبولقم )يروتگ( هغه هد م ک وا ،هو هلمعتسم مه انعم هپ تيرکسع د )ک

 وا رکف د هناتپ د يک ودودح هپ لاک يرجه مرز د هچ ،يد )نايبلا ريخ( رثا يبدا يناوخپ ريډ وي وتپ د
 وا ،ېک اديپ سار نسنيد رس قرشتسم روهشم ېئ هخسن يملق وا ،يد يلکيل ناور ديزياب هغبان هوي ېفسلف
 هخ هنايبلا ريخ هل يک هلاقم هغد هپ .هو ېلک يک باب هپ باتک هغد د هلاقم هوي نرتس نگرام سانش رواخ يژيوران
ک روت( د هغد يک هلمج هوي هپ هچ ،يديوش پاچ وفورح ېنيتال هپ هخم و( هد اد هغه وا ،هد ېلغار مه هملک: 
 يراچ رون رون هپ يني ،يدناب ک روت هپ اي ،يلگ دنوپ هپ اي يدناب يناگرزاب هپ ولرک هپ نايمدآ ريډ يد لوغشم

۱.نايمدآ اک يلوغشم

 روت( تيرکسع وا ،يئ )تيرکسع وا ،تراجت ،تعارز( ېفيظو وا يراچ وناناسنا د لاوکيل نايبلا ريخ د هتلد
 يرتشک يخيرات هغه ېئ لکش ړوز وا ،هو هلمعتسم مه هلاک يرجه مرز رت هملک اد هچ يراک يساد وا يلوب )ک
 .يد

 Vaicya ايسيو
 وا يد يلغار Vaishya ايشيو Vyasy هيسيو ،Vais سيو يک تيرکسنس هپ وا ،ايسيو يک اديو هپ مون اد

۲.هد هقبط هميرد يرتشک هلسپ

 روپ ،يکو تراجت ،يلولو اديو ،يکو ينابرق ،يکرو ماعنا ،يتاسو ېلغ دياب ايسيو هچ :يياو ننقم ونم

۳.يد راک هد د مه تعارز وا ههرک .يکرو

 يود هب ېلگ وا ېلغ ،هو هنوراک ينارمع وا يندم رون وا تعارز وا تراجت يک ونايئايرآ هپ هفيظو ېقبط ېد د
 ولوينار د ،هزادنا ادزم وا ترجا د ،هنوليب يکم يدب وا يکم ې د ،هندنژيپ ومخت د وا لوصا يهرک د ،ېلتاس
 وتازلف وا ولغ وا وتارهاوج د هچ هو همزال هد رپ ،ؤ راک ايسيو د لو اد ،لدنژيپ لايکا وا نازوا ،هنودود ولورخ وا
 اروخپ وا ،يو هدز يبژ و دياب ايسيو د يسغد ؤ مولعم رو ه هب تميق ولاسم ورون وا وتايرطع وا ولاک وا
 لکلاب هخ وتامدخ يگنج وا وتالوصحم هل هقبط اد ،يکو راک لپخ رايز وا دامتعا وا اسيو وا وا يرادناميا

٤.هو يوش لراپس هت يود تامدخ ينارمع لو ،هو فاعم

   .٥۷۰ ص ۱۱ ج ،هلجم هقيتع راثآ د دنه د ۱
 .۷۷۹ ص  سوماق يناتسودنه ۲
 .هخرب )۱( رتساشونم ۳
.۲۳۲-۲۳٤ ص ،دنه ندمت ٤
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 ړول هکل يئ يسغد م ک مه ېئ فياظو وا ،يد برعم )شيو( د هچ يړوار )شي( مون اد ينوريبلا همالع

 هپ هچ ،هو يساد لو هنوراک وا يفيظو ايسيو د هچ ييمولعم ه هت يس هخ ولو وغد هل وا ۱لوش رکذ هچ
 اسيو وا رواب وا دامتعا يک وفياظو يعامتجا هپ يود د ننقم ونم هلپخپ ،هدولرد هړا يئ يتر وا رابتعا وا دامتعا

 هليب يرادلام وا تعارز وا تراجت ينعي فياظو مهم هغد مه يش ري هترو ىس هک وا ۲يگ طرش مهم وا يول
 .هد هړالو اسيو  وا دامتعا رپ مه هس وا هرآ وا راک يداصتقا ولو د وا ،ييک هن اسيو

 هل )ايسيو( هغد وا )اسيو( وتپ د هچ ،هدن يريل يه وا ،يد )اسيو( مه مون ېقبط يغد د م گ ئروگو
!يو هخ ېير ېوي

 :يئاو ناخ لاحشوخ ،هد رابتعا وا رواب ،دامتعا ېئ انعم ،هد هملک هروهشم هريډ يک بدا وتپ هپ اسيو
هلا هياو هت مد رهاسيو هتشن هاس اد هپ

:يئاو يا لب .هتشن دامتعا وا رابتعا سفن هپ ينعي
اسيو ان يزرگ ال کو يد دنب هپ  کوادخ د يک هبوص هپ يد ناگک هچ ره

 .يزرگ هدامتعا ىب وا رابتعا ېب ينعي
شيو ،يشيو ،يلغار ريغت يک همان ېد هپ هتسورو ،ؤ )ايسيو( کرتشم هرس اسيو هل مون يديو يلصا هچ يئا 

 هچ هک ،و لمعتسم يک وتپ هپ مه انعم هپ وماوع د )شيب وا شيو( هغد يد يړوار ينوريبلا )شيب( يبرع هپ وس

 :يئاو ناخ لاحشوخ ۳.هديک لگ هخ وصاوخ هل يرتشک وا نمهرب وا ،هو ماوع هقبط هميرد اد
ېئيو يوخ هپ هتشن يد يخم تسيا دمل يهاوگ يکين ۍدب د يد لاحشوخ هز

 ېد هل !ېي هخ وماوع هل يوخ هپ وا وصاوخ هل يک تسيا هپ ينعي )ېئ يو( هد يساد هملک ۍرخآ تيب د
يمولعم مه هخپ هپ هچ اسيو هکل يؤ لمعتسم مه )شيو( ينتسورو ،هو هملک يدنوژ وا هلمعتسم يک بدا وت! 

Shudra ردوش
رت وا هلډ همرل ک ولوگ هسوملمان وا هتيک هلنايگنيل روت يموب دنه د هلډ اد ،هوش ليوو هخمد هچ هکل ،ي 

.هديک للب )نمد( ويسد هچ ،هو

 .۱۳۰ ص ۱ج ،دنهلا باتک ۱
 .۳۳۳-۳۲٦ ص باب ۹ ، رتساشونم ۲
 تيرکسنس د يتسروينوي گربنډا د Keith تيک .يد يړوار انعم هپ ىړد يلومعم وا يماع د وناهوپ وني مه شيو وا اسيو هلپخپ۳
 يبدا د يبژ وتپ د مه هخ هغد هل .)۹۲ ص يتسه نربمک( يکيل يس يلډ د وماوع د وا يلومعم ينعي commoner انعم ېئ روسيفرپ
  .يوکرو انعم هغد مم ک يک تيب هپ ناخ لاحشوخ د هچ ييک هراک يلاو ېدژن رو لامعتسا



خيرات وتايبدا وتپ د

۹٥

خيرات وتايبدا وتپ د

۹٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۹۷

 ردوش ۱.يرلو يضار يود وا ،يکو تمدخ ورون د هچ ،ېد هليب ،يرلن راک يه لب ردوش هچ :يياو ننقم ونم
 ،هو لوحم هت يود هنوراک وا يشيپ يتک يلو وا ،لگ بيجن ان وا ليلذ يئ يود هک ، ون ،هو قلخ يئايرآ ريغ
 ،لو هړوج ۍرکو ،لراک وناغرم يشحو د ،يريگ يهام ،بوتوام ،يرگ يزاب ،يرگ يچوم ،يرگ يبود الثم

 انعم ردوش د وا ،يد لاکشا وا ماسقا فلتخم ېملک ېد د لو ردش وا ،ردوس ،ردوش ۲.رون وا ،بوتبمډ ،يلانچ

 هتک ريډ وا هفرش يب ېئ يود وا لوگ هن هرس ونا هل قلخ هغد ولډ ورون ورد هچ ۳هد هبيجنان ،ليلذ ،هتک مه
 .لگ قلخ

 ،لقع يب ،هتک ،قيالان( رډوس وتپ هپ يرل يلاو ېدژن يک ظفل هپ مه انعم هپ مه هرس )رډوس( وتپ د هملک اد
 .يد قيالان وا هوپان ينعي ،يد ىس رډوس يشوخ ينالپ الثم يياو هت )هوپان ،بيذهت ېب

 هچ همولعم هدن رگم ،يولمعتسم انعم هپ ريزنخ وا يزوک رس د قلخ ېئ هلک وا ،هد ۍدنوژ مه هسوا رت هملک اد
 ؟مک زاجم وا يد مک تقيقح

الصا ردوش :يياو ناهوپ يي هړاز يدنه يمون )نارپ ونشو( هپ وا هو يدژن هت نيسابا هچ و مون ېقالع ېوي د 
 ردنکس رت وا ،يلوب يخم روت قلخ اد زينهتسگم خروم ينانوي .يد يوش لگ يا وي ريهبا وا ،ردوش يک باتک

.٤هو نايکموک ونايشماخه د هخمد
مول ردوش هچ يئاهغد د ى و مون يا مول وخ يروپ نيسابا رت ماوقا يئايرآ هچ هکهرس وماوقا وغد هل ى 

 يدناب وماوقا وروت يموب ولو رپ دنه د ېئ مون اد وا ،لگو کاپان وا هتک وا ويساد يود ېئ ون ،لوش خماخم
 .ويک

 هکل ېملک ېود اد وا هد هجيتن رکف يئايرآ هړاز هغد مه اد ،يد هتاپ موهفم دب مک هراپل رډوس د هچ يک وتپ هپ
 .يولن هرس مه ېئ انعم يد ېدژن وا يتن هرس هچ ظفل

شيو وفيظو د وا هرو
 وا يخم روت )ردوش( و يلاوروت وا يلاو نيپس گنر د لماع يول زايتما د ولډ ورول د هچ لتسولو وم هخمد

٥.يئاتس هرس وخم روت هپ ناگويسد مه اديوگير ،هو نايئايرآ يتسوپ نيپس يلډ يرون ېرد اما ،هو قلخ يگنيل روت

 وا هلوج وا گنر ينعي ،يد يوش ليو Varna هرو هبژ يديو هپ هت caste حالطصا يسيلگنا هپ وا زايتما هغد

 .هرقف ۹۱ هخرب )۱( رتساشونم ۱
 .۱۲۸ ص ۱ ج ،دنهلا باتک ۲
.۱۲۸ ص ميلعت ديو د ۳
.۱۲۸ ص ،ميلعت ديو د ٤
.۷ هرقف باب ۲۰ هخرب همهود ،هرقف ۱۸ باب ۱ هخرب ۍمول اديوگير ٥
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 اي يد يتولا ېئ گنر خم د ينعي هد ېتوللا ېئ هب الثم ،يياو هت گنر ېري وا خم د يک وتپ هپ هسوا رت هب .هب
 .يغار گنر لب هپ ينعي يغار هب هلب هپ ينالپ

 يرمول )هرو( هدعاق هغد هپ ون اورو ،ابروش ،لواز ،لباز ،لواک ،لباک الثم ،يد يمومع لادبا )ب( وا )و( د
 .هوش هتاپ )هب( ،هوش فذح )ر( ون ،و لکشم ظفلت )ڼ،ر( د هچ هک ،وس )هرب( الپ

 د ولډ د مه يسغد ،يد وتپ هچ هنومون ولډ ورول د هکل هچ ،ييک هراک ه هت يسات هخ ېعلاطم ېغد هل
 ينعي يد )هب( ېئ لکش هچ ،هتس يک وتپ هپ مه سوا هملک يديو هغه وا ،يد وتپ مه مون يساسا ولديړوج
 ترجه رت دنه د ونايئايرآ د شيو ولډ ورول د هغد هچ يد گني هت يربخ ېد نيقيقحم رثکا لب color گنر
 .هوش اديپ يک دنه هپ هد ردوش هچ هلډ همرول ېدولرد يلډ ېرد ينخم د يک داويه يلصا لپخپ يود ،ؤ هن هخمد

 يک اتسوا هپ وا ېدولرد يلډ ېرد مه ونايئايرآ )يدخب( رتخاب د هچ يد مه اد ليلد گني لب يربخ ېد د

 هپ ولډ يئاتسوا ورد وغد د Airyman۱ نمايريآ Verezena نزرو Khvaetav وتوخ يد يوش رکذ يساد هنومون

 ېدولرد يلډ ېرد ونايئايرآ هچ يراک يني هربخ اد وا ۲يد دوجوم )اسيو ،يرتشک ،نمهرب( دنه د يک لباقم
 فياظو وماوقا ولپخ د مه يود ،هد هدوجوم م ک يک وتپ هپ هنعنع اد .هلډ يداصتقا هلډ يرکسع ،هلډ يناحور
 هبژ رپ ،تغرغ د ،تولاو ار داب ينام د هچ يياو” :هد اد هنعنع هميدق اروخ هوي ونتپ د ،يد يلشيو يسغد
 )وزاب( م رپ )ېنيب( د داب اد .يد راک تغرغ د بدا وا ملع وا انيو وا يراچ يناحور وا نيقلت ون ،تنو
 ،يد دنواخ ينمل يئول د لت يود ون تنو نمل رپ )نب( د رگم يد راک يود د تيرکسع وا هروت ،تنو
“.يد فياظو ونب د لو اد تراجت وا تعارز وا ينادو وا هنلاپ تيندم وا يهاش وا هنوراک يسايس

 هرس وړاود اتسوا وا اديو هل هچ يس ياليو يس وا ،يرل ساسا وا هير يئايرآ هړز هغه م ک هنعنع اد
 .يد هترو هت ېنعنع يغد وتپ د مه شيو يلصا يسغد ،هو وتپ هچ تاملک وا هنومون هکل ون ،هد هکرتشم

Man نم

 وتادوجوم يسح وا يلقع د ينوريبلا ناحير وبا همالع وا ۳يياو هت حور ،ېدارا ،هړز يک تيرکسنس هپ هملک اد
 هنوراک لوډ لوډ هخ وساوح هل هچ ،هد )هدارا( نم هتسورو وساوح ونپ رت هچ :يوک نايب يسه يک حرش هپ

 اد ٤يئاو هت هړز نم الصا هچ ،يلوب نم هدارا قلخ تبسانم هغد هپ وا ،يد هړز لحم ېدارا د يک ناويح هپ ،يلخا
 ،هد ېللت هت دنه هداويه هل ږومز هچ ييمولعم يساد وا ،هو هدوجوم انعم هغد هپ م ک يک وتپ ناوخپ هپ هملک

  .دنب ۱  انسي ٤٦ ،دنب ۳ انسي ۳۳ ،دنب ۱ انسي ۳۲ ۱
 .۸۷ ص ،اهتاگ ۲
 .۷۰۳ ص ،سوماق يناتسودنه۳
 .٤٥ ص ا ج ،دنهلا باتک٤
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 .يو ېوش هروهشم ًازاجم هدارا هب اي يو هدارا ېئ هب  زاجم يو تقيقح انعم هپ هړز د هب اي
 اد ،يد يليو يک اوخ وا اش هپ ـه۱۳۹ د اچاپ روغ د ناولهپ ناهج ړوک ريما هچ رعش يناوخپ اروخ وي وتب د

 :ىئاو اچاپ اد يرل هملک

 د ينعي يد انعم هپ ېدارا د )نم( هچ يراک مه هتلد ۱يدناب ونمريم رپ انيرب ي ىم نم د يشع
 .ي يدناب ونانمد رپ انيرب هکل يم يشغ ېدارا

Sthan ناهتس

 وبژ يئايرآ ورون هپ هملک اد وا ۲يد وانعم هپ نيمز رس ،فقوم ،زکرم ،يا وا فرط د يک تيرکسنس هپ ناهتس
 .ناتسناغفا ،ناتسجرغ ،ناتسلگ ،ناتسراش الثم هد هلمعتسم مه هسوا رت لوډ هپ )ناتس( د وسړاپ هکل يک

 هملک اد ،هوش تيت يک دنه هپ نايئايرآ هچ هک ،يو هملک يئايرآ ناوخپ هملک ناهتس د هچ ييمولعم يساد

 مه ېئ تکلمم درگ لپخ وا ۳ليو هت يا تدابع د Deva Sthan ناهتسويد يود هدول رد وانعم وغد هپ ېئ
 وا يا وناودنه د ينعي هلابو ناتسودنه ېئ هتسورو هچ ،يا ويکين وا تدابع د ينعي هلاب ناهتسويد يمول

٤.داويه

 د هاش کرابم ربدم رخف الثم و هغد ًابيرقت مه ېئ موهفم وا ،هو هلمعتسم اوخپ مه يک وسړاپ هپ م ک هملک اد

 هل مه وا ،هو هلمعتسم مه يک وتپ ناوخپ هپ هملک اد ٥“دندش نايم رد روهول ناهتس هب” :يکيل خروم رصع يونزغ
 هپ اوخ واش مه وا ،هتاپ يک داويه لپخپ ېلد مه هچ ،هد هملک يناوخپ يئايرآ هوي هچ ،وش ياليو هتهج هغد
 :يياو رعاش وي ېرود يروغ د وتپ د يودنراک ،هو ېوش جاور يک وسړاپ وا تيرکسنس

٦هنوداهج هپ ار ک ېئ ناهتس روتيد رمل ين د باهش نيد د مالسا د

 ىد هد ېليو يک حدم هپ يروغ نيدلا باهش ناطلس د يودنراک هچ ،يد هخ ېديصق ېوي هل تيب هغد
 ېملک د هتيب ېد هل ،يک هناور وداهج هپ )دنه( تکلمم روت ينعي ناهتس روت نيدلا باهش ناطلس هچ يياو
 .يراک يک وتپ هپ دنوژ يناوخپ

 .۳۳ ص هنازخ هپ ۱
.٤٥۸ ص ،سوماق يناتسودنه ۲
 .٤۱۰ ص سوماق يناتسودنه ۳
 .٥٤ ص ۱ ج ،ملعلا باتک ٤
  .۳۹ ص ،برحلا بادآ٥
.٥۳ ص ،هنازخ هپ ٦
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ادزم ،تسمن ،کدزم ،کدزمن
 هتس ېملک يريډ مه يک وتپ هپ وا ،هتس ېير ناوخپ يک وبژ هپ ناريا وا دنه د ،يد يئايرآ لو تاملک اد

 .يرل هړا هير هغد هپ هچ
 هيسمن اي namasyit تيسمن ززعم ،ىوش ېلياتس ،مرتحم namasit تسمن :وروگو هت تيرکسنس هب ىمول

namasya ير يد دوجوم يک تيرکسنس هپ هچ داوم اد ۱مرکم للجم ،دنواخ مارتحا وا تزع دس،م،ن( ېئ ه،
،مارتحا د يک لصا هپ وخ )د( هپ )ت( وا ييلدب )ز( هپ )س( ييفذح هلک هلک يک وبژ ورون هپ ېئ )ن( هچ هد )ت
 .يرل عقوم ه هملک اد مه يک اتسوا هپ ،يد هتارپ يناعم ميرکت وا ،ولنامل ،شياين

 ءادبم وي يود يادخ اد .هلاب مه ېئ دزمروا اي ادزم روها هچ ،يد مون يادخ يول د يک اتسوا هپ Mazda ادزم
 ثحب ېد د وزج مهود ينعي )دزم اي ادزم( ږومز ېئ هتلد ،يد يک اديپ ېئ تاقولخم لو هچ هاگ درجم دحاو
 .هجرخم هوي هل وا يد هسنج هوي د هرس )ت،س،م( تيرکسنس د وا يرل فورح )د،ز،م( هغه هچ ،يد راک هپ هراپل
 وا ليلجت د وا ،يد يول يد ليلج يلاعت يادخ هچ هک يد هتارپ يناعم ميرکت وا ليلجت د مه يک ادزم هپ
!يد ىد طقف مه ړو شتسرپ

 حرش هچ ،يديوش روج تگزم وا کدزمن وا ،لنمن ،نومن وا زامن هخ ېدام يغد هل يک وسړاپ وا وتپ هپ
 :يار يدنال ېئ

تگزم وا زامن وسړاپ د
 د هملک اد يک وسړاپ ناوخپ هپ رگم يد تدابع صوصخم وي هچ .يد ينعم هپ ةولص يبرع د طقف سوا زامن

 و دندرب زامن همه دنديدب ار ريما نوچ” :يکيل ىزيدرگ يحلادبع ،هو مه ووانعم هپ ليلجت ميرکت ،عوضخ شياين

۲“دندرک تمدخ

 :يئاو يسودرف
زارد ينامز شيپ دوب يمهزامن شدرب و ديسوبب ار نيمز

 ايفارغج وي نطو د ږومز .يد يا شياين وا ليلجت د مه هغد هچ و انعم هپ دجسم د يک وسړاپ هپ تگزم اما
 و” :يياو يک صوصخ هپ دجسم يول د تاره د الثم ،يکيل “هنيدا تگزم” عماج دجسم يک )ـه ۳۷۲( هپ يکنوکيل

۳“تسا اهتکزم رت نادابآ رهش نيا عماج تکزم

 دجسم د هل ريډ يک همجرت هپ يربط خيرات د )ـه ۳٦۳ يفوتم( ريزو روهشم ونايناماس د يمعلب دمحم يلع وبا

 .۷٤۹ ص ،سوماق يناتسودنه ۱
.۷٥ ص ،رابخلا نيز ۲
 .٥۷ ص ،ملاعلا دودح ۳



خيرات وتايبدا وتپ د

۹۹

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۰

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۱

 هنيدآ زور” اي “هدوب مالسلا هيلع ايرکز تسدب تکزم ۀرجح ناردنا نانچمه ميرم و” :الثم يکيل تکزم يا رپ

۱“درک زامن عماج تکزمن

 )دزم( اتسوا د وا )تسمن( تيرکسنس د هچ يد هخ ېير يغه د مه تکزم وا زامن وسړاپ د لوډ ېد هپ
نمن وا شياين وا ليلجت د مه طابترا يونعم وتاملک وغد د وا ،هو يوش ړوج ينيک موهفم هپ ي د ،يد هراک 
 ،سياين( هننمن ،هنامل ،لنامن ،لنامل ،)دجسم( کدزمن ،کدزم )زامن( نومل ،نومن ،نوم يبژ وتپ
 يد هخ ېير يغه هل لو )هدش شياين و هدوتس( يلنمن ،)رهم و شياين و زامن اب( ننمن وا )ميرکت ،تدابع
 ،ځ( هتس يک وسړاپ هپ مه وا ،هو يک اتسوا هپ مه ،تيرکسنس هپ مه هچ ،يد فورح يناوخپ هغه ېئ )ځ،م،ن( وا

۲:يئاو کاک دمحم تسود .يد اد ېئ دانسا يبدا يد فورح جرخم هوي وا نروک ېوي د هرس ېرد )س ،ز

ېو وران هب وا اړژ هپېو ونامل هپ يور ېئ ېپش
هنياتس هپ توويگ هب ايهننامل هپ توويگ هب هچ
:اي
لنامل ولک ولک رتلضفلا داهج ځرو هوي 

 .يد ؤانعم هپ ليلجت ،تدابع ،شياين د لو هتلد
:يئاو ناخ لاحشوخ

؟رون ېړاوغ ه هتش هنويوخ اد يد هکلدع ،هننمن کولس ه ،هنيوريپ
 :يئاو ناخ رداقلادبع

يساتس تنيز هننمن ،رهم ،تيانعوناقشاع د تنيز لدن لام و رس
 .يرل يناعم )شزاون ،رهم ،تدابع( د هتلد
:يړوار هرس ؤانعم ودژن هپ هخ ېير ېوي هل هړاود نومن وا يلنمن ناخ لاحشوخ يا لب

هنونمن هپش هپ داد و لدع ېئ ځرو هپ هچيلنمن يد ونوک وړاود هپ هغه يادخ
 :يئاو ناخ رداقلادبع ،يد وانعم هپ )و وا فطل اب وا رهم اب( د هخ ېير يغد هل مه ننمن

يروپس ېربخ هک هتار هلک هلکهت ام و ييک هن يد ليو نمن هک
 د هسوا رت ،هتس مه وانعم هپ هاگ شياين وا دجسم د کدزمن وا ،کدزم هخ ېير يميدق يغد هل يک وتپ هپ

 .يلوب کدزم دجسم ليابق يچوک ورصان
 هپ نيدلا باهش ناطلس يروغ د يودنراک ،هد ېوش طبض nmazdak کدزمن هملک اد يک وتايبدا وړز هپ

 :يئاو يک اعد

 .۷۲۸ ،۲۲۸ ص ،يربط خيرات ۱
 .۸۹ ص ،هنازخ هپ ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۰

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۱

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۲

 ۱.هنوکدزمن هپ يرد رپ هو لت يد مون
 ريډ هت )تکزم( يناوخپ وسړاپ د هغه کدزم ينسوا وا کدزم اد ،هيداي وربانم رپ ودجسم د لت يد مون ينعي

 هپ مه يک اتسوا هپ مه تيرکسنس هپ مه هچ هد يئايرآ يناوخپ هغه ېئ هير ،هوش ليوو هچ هکل وا ،يد ېدژن
 .هتس يک وسړاپ

Vyakarana هرک ايو
 هلدوو رد مه وحن وا رمارگ ينعي هرک ايو يک وگناديو وپس هپ يک ثحب هپ وتاقحلم د اديو د هت يسات هخمد

 رپ ينياپ د وا ،وش ليمکت ه ملع اد يک ودودح هپ م٦۰۰ د دولرد تيمها ريډ يک ونايئايرآ هپ ملع ېد ،هوش
 يمون امروپ وش ،لکو بتک هيشاهباهم وا کتراب لپخ يلجنتاپ الثم ،لکيلو حورش مه وناهوپ ورون يدناب هرکايو
 رپ هچ هکل ؤ ايتړول هپ خم يک دنه هپ ملع اد هرمع هريډ رت و هراپل ونايدتبم د هچ ،يکو “هرک ايو رتناک” مه ملاع
 رورض هترو هک هدز ملع ېد د ون ،ئديک تنپ هب هچ کو ره ،يد ېوش لک يحرش هوا يدناب باتک رخآ ېد
 ريډ مه هتسورو وا ييمون يترباکشاک هچ ،يد يلکيل يحرش باتک د ينياپ د ع٦٦۲ هپ نماب وا هيتدايج تنپ ،هو

 قاقتشا د يد ملع انيو يمس وا مالک حيحص د نرک ايب هچ :يياو ينوريبلا ۲يد يلغار هت نم ملع هغد رپ بتک

۳.يد هتا هنوباتک روهشم ملع ېد د ،يينايب يکپ مه لوصا تغالاب د ،يرل ثاحبا

 رمارگ د وا تسرمارگ د Vyakarani ينرک ايو انعم هپ رمارگ د Vyakaran نرک ايو يک سوماق هپ تيرکسنس د

 هپ ًامومع فورح اد هچ ،يد )ى‑و( ېئ وزج يمول .ييمولعم هوزج ود هملک اد ٤يد يلغار موهفم هپ دناهوپ
نتفگ( د يک وبژ يئايرآ ولو( ير يک موهفم هپالثم يرل ه پ دوت )يناوخپ هپ وا ،يئاو هت ظفل وا ېملک هچ )ييو 
 :يياو ناخ لاحشوخ ،و لمعتسم يک بدا

يد زارد وا رود لزنم اديد زارد امز ييو اد
 :يياو يجلغ دمحم رون

٥هروگو رخآ هک يراديب راهس هپهرورو امز مک ييو وي هت ات و هز

 د )تفگ( يو ،)راتفگ( هنيو ،)نتفگ( ليو ،)قطن( انيو يد يلتو ار هخ ېير يغد هل مه تاملک ونتپ د

 .٥۷ ص ،هنازخ هپ ۱
 .۹۸ ص ،بيذهت ناتسودنه د ۲
 .۷۸ ص ۱ج ،دنهلا باتک ۳
.۷۷۷ ص ،سوماق يناتسودنه ٤
 .۱۳٥ ص ،هنازخ هپ ٥



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۱

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۲

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۳

 وو vocare اي vox سکوو ينيال د )انعم هپ تلع فرح د( vowel لواو يسيلگنا وا voyelle لياو يسنارف

۱.يرل ېير )ى‑و( د هغد لو اد )انعم هپ غږ د( voice سياو يسيلگنا د )انعم هپ ولوک غږ د( يراک

 .انيو ،مالک ،نتفگ ،ليو ينعي )ايو( ،يد بکرم هخ وير وغد هل مه وزج يمول )نرک ايو( د تيرکسنس د ون
 ،لوک انيو ًاعمج )نرک ايو( ون ،لوک ينعي ،هنک ،نک يد لمعتسم مه سوا يک وتپ هپ م ک وخ وزج مهود
 ږومز مه هملک اد هچ ييا ،يرل لکش ړوز وا انعم هړز هغه م ک هچ هد )هنک ييو( اي )نک ييو( اي لوک ،ليو
 .يو ېوش هحلطصم هراپل وحن وا رمارگ د يک تيرکسنس وا هبژ يديو هپ وا ،ېللت هخ وتپ هلوا هداويه هل

Manu ونم
 هل وعاونا بابرا د روا الپ ۍمول هچ هديمون Manu ونم ىس ىمول واناسنا ونسوا د هرارق هل نايبدا ديو د

 مهود Yama اماي يمول ،هو نماز هود Vevasvat تو ،سو ،يو د هچ : يئاو اديو ،يديوش يلراپس هت هد اوخ

 هپ توسو ېو هلپخپ ۲يد ىوش للب )ايترم( يکنوديک يناف ىمول يد هک ون ،وش م هخمد اماي رگم ،ونم
 نوشرتام عونلا بر هوي :الثم ،يئاو مه هت نامسا وا رمن هلک ،يرل يناعم ناشخرد وا نال د يک اديوگير

Mataricvan روا( ينگا( يريل اروخ هل ؤ مون ېي توسو يو هچ هيا )د يک تقيقح هپ ۳ړوار )هنامسا هل ينعي 
 ىلعا وناناسنا د هچ يد )ونم( ېئ يوز ېنيام يلب د ،هديمون اماي هچ يروم ېوي هل وي ،هو نماز هود )توسو يو(
 ېکنونم وا ېکنوديهوپ ېئ انعم يوغل وا ،يار مه هراپل ناسنا وا يس د يزاوي مون )ونم( د هلک ،يس هاگ ثروم

٤.هد

 نافوط ېد د ،و يلغار نافوط يول وي يک ونامز وناوخپ هپ هچ يراک يساد هخ وباتک هل ونايايرآ يدنه د
 هصق اد يک تراهب اهم وا ،نارپ ينگا وا ،نارپايستم هپ هخ وباتک يدنه هل ،يوک مه ميظغ نآرق وا تاروت رکذ
 ،ک روپخ وا همجرت باتک اد الپ يمول قرقتسم رلوم سکيم ،يړوار هلصفم اروخ ېئ “نارپ هتپ تش” رگم يار
 يک هکو ۱۲ هپ ايب همجرت باتک ېد د ع۱۸۸۲ هپ يک هلسلس هپ وباتک وناوخپ د قرشم د گنل کيا سيلوج هتسورو
 ږوم ېئ هبژ يتاروت وا ينارق هپ هچ ،يد ناسنا ىمول هتسورو نافوط رت ونم هچ يراک هباتک ېد هل ،هک هرپخ
 ېد يغرو هت سال ېئ بک وي ،ېړوار هبوا هراپل وللويرپ سال د ونم راهس :يد اد زينل ېصق د ونم د ولوب )ع حون(
 ون ،وش يول هچ ،هزورو هد بک اد .مروغژو ين ات هب هز ، يار نافوط يول وي ،هتاسو ام هت هچ :ليوو هترو بک
 يسغد ونم ،هس روپس يکپ هت ،يسار نافوط هچ ،هک هړوج ييب هوي ،يار نافوط لاک ينالپ هپ هچ :ليوو ېئ

 .۲٦۸ ص ،هغللا هقف ۱
.۱۲۳-۱۰٦ ص ،اينا کديو ۲
 .هرقف ۳۹ هخرب همسل هرقف ٤-۸ هخرب ٦ اديوگير ۳
.۱۹۲ ص اينا کديو ٤



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۲

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۳

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٤

 يلامش رت ېئ تک هد د ،يغار ىهام هغه وا ،تسونيک يک ۍيب هپ ىد ون يغار نافوط لاک هغه هپ هچ ،هکو
 دولرد شهاوخ دالوا د هد ،وش هتاپ ونم طقف هوش هم يک نافوط هپ قلخ لو رون ،هلوسرو يروپ )ايلامه( هرغ
 هدالوا هل يود د وا هليلوار ه ېلک هوي هت هد يلاعت يادخ هتسورو ،و تخب تضاير هپ وا هواک ېئ تدابع

ناودنه يئايرآ ،وش اديپ موق ونم د هخ پ هل هد د هنونا۱.يلوب هت

 رورو اماي د ونم وا هد ېلغار هناسفا اد مه يک تراهباهم هپ اما ،هد هصق ونم د باتک يناوخپ ېد د وخ اد

 ملع( يژولوتيم وا وتاياور يدنه هپ هچ ،يراک يساد وا ۲يار هصق هغد ونم د مه يک نارپ توگ هپ .يلوب
 د وا ونم هتسورو رگم ،يديوش اديپ هخ هد هل ناناسنا هتسورو نافوط رت هچ ،يد رالپ وناناسنا د ونم يک )ريطاسالا
 .يد يوش لنم مه لوډ رپ عونلا بر د رالپ هد

 وا يوش للب رالپ اماي د مه يک اتسوا هپ هچ يد Vivanghat )تهگ نو ىو( هغه توسو ىو رالپ ونم د

           ۳ .و عونلا بر ناشخرد نامسا د هتسورو

 )ناهگنويو( د هچ ٥يد ناهج نويو اي ناهجنو وبرع د هغه ٤ييک للب رالپ اماي د يک اتسوا هپ هچ تهگنو ىو
 .يديوش للب ديشمج وا مج هتسورو هچ يد Yima امي اتسوا د هغه مه اماي وا ،يد گنر برعم

 ينلپ يخيرات يود د راک ومز هتلد وخ ،يد يلدنوم هنوگنر لوډ لوډ هتسورو ېناسفا ونم وا اماي د :هصالخ
  :يس حرش ه ل يدنال هب يک ار هپ ونولپ يخيرات وړول د هچ يد قيبطت يوغل ېملک د ونم د طقف هکلب ،يدن

 ايش ونم وا ،يړوار انعم هپ يکنونم وا يکنوديهوپ وا ناسنا قلطم د )ونم( اديو هلپخپ هوش ليوو هچ هکل

 ميهافم هراپل يننم وا ينهوپ د ناسنا د يك تعيبط هپ )ن،م( د ايوگ ٦يلوب ناسنا مه )يکنووک رکف وا يکنوديهوپ(
 هلمال تغل د طقف يرلن هړا ږوم هپ هتلد ېئ يطلغ اي تحص وخ ،ېو هچ زار ره ېناسفا )ونم( د هغد يد هتارپ پ
 ناسنا د )مدآ( يبرع د هكل هتسورو ،و مون ناسنا يمول د حالطصا هپ ونايئايرآ د )ونم( هچ ،وش ياليو ينود

 وتپ هپ هچ ۷يد وانعم هپ ينچوگ وا يگس وا يس د Manav ونام مه يك تيركسنس هپ ،وس مون ماع وا قلطم
 د )وام( هلپخپ وا ،يياو هت ىس ىلگن وا ،ىس هرغ د )وامرب( هناتپ ،يرل انعم ېناوخپ هغه م ک مه يک

 .مس هرس هسابتقا هل اينا کديو د - نارپ هتپ تش ۱
.۲٦۰-۲٥۲ ص ،اينا کديو ۲
 .گنهرف ۱۹ ص اينا کديو ۳
.۲۹٥،۲۱۷،۱۱ ص ،اتسوا ٤
.۱۰۳ ص ،هيقابلا راثآ ٥
 .۱۲۳ ،اينا کديو ٦
 .٦٦۱ ص ،سوماق يناتسودنه ۷



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۳

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٤

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٥

 :هد ۍنل يلم هوي يرل انعم ىس يکم ىړول د )وام رب( هچ هد هراک يلوب يس يندم وا يمس
همک يد ديد هنيک يناش هپ وام غور دييهرت ناش هپ وام رب د

 يد وديل هپ هچ ،هنيگ لوډ هپ ناسنا غور د ،ېوک ترفن وا هرت هخ امل يلو ناش هپ يلگنز وا يشحو د ينعي
ک ړوم نام!   

 ونم د م ک يکنونم د يد انعم يناوخپ هپ هچ ورل )هننم ،لنم( سوا م ک هخ ېير هل )ن،م( هغد د
 ړوج )وام وا ونم( هخ ېير هل )لنم( د هچ يئا ،يد ېدژن هرس يک انعم هپ مه لکش يرهاظ هپ مه وا هد انعم
 لو لوک هدارا وا لنم هچ ،يو هخ ېير يغد هل مه انعم هپ ېدارا د )نم( لوش رکذ هچ هخمد هکل وا يو يوش
 .يرل هرس مه تکيدژن يک انعم هپ وا ،يد هنوتيصاخ يناسنا

 رت هد ېللت هيا ېد هل مه هملک يناوخپ اد وا ،هتس يک ولنم وا وام هپ وتپ د ېملک ېړز د ونم د تروص ره هپ
     .يدږ مون اد وس رپ هچ ،هتس )ونم( يک ومالعا وتپ هپ مه هسوا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Man نم

 ،ک قيبطت موهفم هپ ېدارا د نم وم هخم د ،يسار دياب مه انعم هپ رايعم ينزو صوصخم د نم يک يا ېد هپ
 رهاوج هل ږوم :هد ېوش رکذ يساد يک اديوگير هپ هچ ،هد هملک ناوخپ اروخ هوي مه ،يد ياک هلات د هچ نم رگم

۱.هړوار رز هرس نم وي وا ناسا وا ،يورا وا

 يتراجت يناوخپ هرس دنه د وغه هچ هک ،هو ېللت مه هت لباب يماس وا نادلک هخ وقلخ يئايرآ هل هملک اد
 جاور مه يک نانوي وا امور هپ هملک نم د هتسورو يد يړو ېئ هنومون يدنه وا يئايرآ يساد ريډ ون لدولرد طباور

 ،يرلن جايتحا هت دنس وا ليلد هچ يد روهشم يساد وا ،هتس يک ونتپ وا وتپ هپ مه هسوا رت رايعم ينزو اد ۲هو
 ،يديوش يني قاقتشا گنر وي ًابيرقت وا ېوش هړوج حالطصا هصوصخم هوي هخ ېملک هل نم د يک وتپ هپ يتح
 ېملک د نم د هچ لوک يش هوي هپ ناحتما وا لک هپ رايز لپخ ينعي “لوک اينم هپ نم” هد حالطصا هصوصخم الثم
هد ېوش هړوج اينم هخ.

 هل داويه د ږومز يوب اد هب ونارگ ادوس اموس د هچ ،هوس ليوو يک ثحب هپ اموس د هخمد pasu وساپ ېسيپ 
 هخ ېد هل ،لوکرو هت يود ييوغ هگنر يئالط اي ،رژ کت يک لباقم هپ هغه د هب ونايئايرآ وا لړو هخ ورغ
 وا هلاب pasu وساپ يود ييوغ يساد ،ؤ ييوغ يک وقلخ يئايرآ هپ دحاو ېلدابم د وسانجا د هچ ،ييمولعم

.هرقف ۷۸-٦۷ هخرب ۸۱ اديوگير ۱
    .۲۳۱ ص ،اينا کديو ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٤

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٥

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٦

 “سوکپ” اي “وسيپ” مه وقلخ نمور د وناوخپ هچ هکل هديک هللب همان هغد هپ يئاراد وا تورث ره وا تلود ره هتسورو

pecus وکيپ اي سوکيپ مه ېئ هغه ،لوش جيار يک يود هپ تاکوکسم هچ ايب ،ليو هت تورث pecu ۱.للب

 د ًامومع هد ېدژن هت سنپ مين ږومز هچ يد مه مون ېکس يسم ېوي د paisa اسيپ هچ ،يکيل سبروف نکنډ
money يرل مه انعم.

 وسړاپ هپ هچ ،هد يکيا يسم وا هروت ،هد هلمعتسم اروخ وا ېدنوژ مه يک وتپ هب سوا هملک يديو يناوخپ اد
 .يار انعم هپ لام دقن مه وا تورث يمومع د ېسيپ ېئ عمج يلوب لوپ ېئ

 يتح وا دوقن ريډ دصقم هکلب ،يرل کيا يروت يريډ هچ ،هدن اد انعم ېئ هتلد ،يرل ېسيپ يريډ دمحا الثم
 .يد تورث يموع

 هچ و ،هو هروهشم هريډ يک ناتسناغفا وا دنه هپ ،هد ۍدنوژ وانعم وغد هپ هسوا رت هرصع يديو هل هملک اد
 وا يلم هن وا ،يرل تيثيح يخيرات هن هچ “لوپ” هديردو يک ضوع هپ لوډ هړوان هپ هملک ېون هلب هوي ېئ سوا
 ېملک هل “لپ” د وسړاپ وا وتپ د وا ،ييک هن لوډ ه هپ يک عمج وا هلمج هپ مه لامعتسا يک وتپ هپ هکلب ،يموق
 سابتلا هچ يار هنولوپ عمج يمول د وک عمج ېئ هک لوپ لپ لپ الثم يموم مه سابتلا يک هلمج وا عمج هپ هرس
 .وياوو هت لام دقن وا تورت ېسيپ وا ولخاو هراپل لوپ د هسيپ اي “يکيا” وتپ هچ ېئا ون يرل هرس

Krish شيرک ،رک
 ،لتسولو هخمد يسات هچ هکل ،هو هخ اوخپ اروخ هل هرس ونايئرآ د هنوراک مهم تعارز وا ولرک وا ولوک رايدش د

 هپ هچ يد يروت يرصنع يک وبژ يئايرآ هپ ًاساسا )ر،ک( ،هد ېلتو ار هخ ېير يغد هل مه هملک )ايرآ( د هلپخپ
 رگيگ .يوک هدافا لوک هرايدش وا ،يلغار يک اديو وا اتسوا هپ شرک هلپخپ ،يد هتارپ ههرک ،هرايدش ،هبلق يک انعم
 وليبق يئايرآ د هيتشرچ اي هنيتشرک ،يديوش ړوج يني ظافلا ېئاتسوا يديو ريډ هچ هد هملک هوي شيرک :يياو

 هپ ۲.يرل انعم رگزب وا ناقهد د تويشرک يک اتسوا هپ ،للب ومون وغد هپ راختفا هپ هنونا لپخ يود هچ ،هو هنومون
 ناشرک ،يرل انعم تعارز وا ولرک د krishi يشرک ،يراک ه يک وتاملک ورثکا هپ هير هغد مه يک تيرکسنس

kirshan نشرک ،يياو هت يکنورک krashan د وا نديراک ،نتشاک وسړاپ د ۳يد يکنوک يوي وا يکنوک رايدش 
 د يرايدش د هچ ،يياو هت طخ هرک ،يرل يلاو ېدژن ريډ هرس ېير يغد هل ،يکنورک ترک ،ههرک ،رک وتپ
 .يرل يکيدزن هديک للب )يش يرک( هچ هرس طوطخ

 .۱۳۹ ص ۱ج ،ناتسناغفا خيرات ۱
 .۲٤٥ ص ۱ ج ،ندمت ونايناريا يقرش د۲
.٥٦۷ ص ،سوماق يناتسودنه ۳



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٥

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۷

تاليکشت يعامتجا ونايئايرآ د

 هنودود هنادنوژ د وا تاليکشت يعامتجا هتنا ونايئايرآ وناوخپ هچ ،يراک هخ وباتک وناوخپ ورون وا اديو هل
 يناوخپ هغه وا لوډ هغه م ک مه نودنوژ ونتپ د وروگ ږوم هچ سوا .دولرد متسيس صوصخم هراپل ينلو د وا
 هنادنوژ يلم د هناتپ ،ييک للاپ لوډ ه هپ موسر هړاز هغد مه يک ونيناوق وا هرايل هپ يلاو نوتپ د وا يرل گنر
 يرل بتارم صاخ صاخ مه هسوا رت داويه ،هتل ،يلک ،هريشع ،نروک ،يگ مرتحم تاليکشت يسلوا لپخ لت هراپل
پ هل ونايئايرآ هنودود هغد هچ هکاوخنوت ون ،هو يړو هخ پ مه ېئ هنومون هړاز هچ يئاره يدنال هچ ،يو وت 
 .ييک لوو مه ېئ يلاو وتپ وا ،ييک لکيل الج الج وي

Pati يتپ
 سيو يک تخو هغه هپ الثم يرل يوانعم رشم ،سيئر ،کلام ،راداب د هد هروهشم هريډ هملک اد يک هبژ يديو هپ

۱.و مون رشم د يلک د vicpati يتپ

 ينعي gopat تپوگ ،دولرد مون اد يک وتاليکشت يعامتجا ولپخپ هخ ېنامز اوخپ هل ونايئايرآ هچ ييمولعم
 د ع۱۹۳۹ هپ هدولرد مه هخمد تيندم يديو وا يدخب رت ونايئايرآ حالطصا هغد وا مون اد هچ و مون وي اچاپ هناپش
 هپ هچ يئاو رتسمراد وا يديوش اديپ ريواصت اچاپ ېد د يک وربن لت هپ ېدژن هت دنقرمس ينسوا هت اوخ يلامش ومآ

 يد اد دصقم ۲ييک رکذ تپوگ د مه يک شهادنب وا تشيوگ هپ اتسوا د ،و هغد اچاپ ونايئايرآ د يک هجيو انايرآ
 .هو مه يک )هجيو انايرآ( ک يلصا هپ يود د هخمد مه گتار رت يدخب د ونايئايرآ د وا هميدق اروخ هملک تپ هچ

 يتپ همارگ رشم هاگارچ وا ۳وشرو د ينعي vraja-pati يتپ هجارو رشم لجوغ د ينعي gotra-pati يتپارتوگ

grama-pati اد ،رشم ماک د ينعي ٤.يد ونايئايرآ يديو د تاحالطصا يلو

  .۹٤ ص ا ج ،يرتسه جربمک۱
 .۱۱۳-۱۱۲ ص ق ج ،ناتسناغفا خيرات ۲
 .وش ريت هخمد ثحب وشرو د ،يد ېدژن هرس ريډ وشرو وا هجارو ۳
.۱ج ،ناتسناغفا خيرات ٤



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۸

 تيپ الثم ،يد يلتو ار هخ ېير د )ت،پ( د تاملک ريډ وا ،يد لمعتسم يتپ وا تپ مه يک تيرکسنس هپ
pit اتيپ ،هفطاع ،هنيم pita متيپ ،رالپ pitam تپ ،ږوخ وا نارگ ريډ ،رو هنيم ريډ pat يتپ اي تپ قالخا ،تزع ،ه 

۱.رالپ pata اتپ ،هيم ،نت ،راداب ،کلام

 قياقح ين هچ يئا وا يد ېدژن هرس لو ،يد هتارپ يک وتاقتشم هپ )ت ،پ( د هچ يناعم وا ميهافم اد
 تريغ وا تزع د تپ ،يد يملعتسم يړاود pati يتپ وا pat تپ ېملک اد مه يک وتپ هپ ،هنوزاجم ين او ،يو
:يياو ديمح الثم .يرل يوانعم گنن وا سومان وا

هتپ ېب يدناب تخت هپ روز  ورس هنيک تپ هپ مي ه پ ل يک ونيو هپ تورپ
:يياو ناخ رداقلادبع

يلاپو تپ يراي د هگرم رت هچيش هلاب قداص هلاه هب يراي هپ
 تپ ينعي يتپ ېب ،يد دنواخ تپ د ينعي يد يتپ ريډ الثم ،هتس يک وتپ هپ مه دنواخ تب د ينعي يتپ يسغد

 .يگنن ېب وا ،يتريغ ېب وا ،لدولرد هن
 :يياو يجايم دمحم ريپ

۲يتپ قشع هپ الوم د يتم خيش ېوو يساد

 هتهج ېد هل ېئ اچاپ وا راداب وا رشم هچ يئا ،يد ېدژن ريډ هت تپ وا يتپ وتپ ينسوا هغد مه يتپ ميدق ون
 وا ،هتاس ېئ گنن وا سومان وا تزع وا ،وو يلايگنن يود وا ،وو يدنوخ تپ سلوا د يود هپ هچ ،هلاب يتپ
 يوش ېرپخ ًازاجم هرس ولديريت هل ونامز د ،يد يلغار ولوډ هپ هيم ،نت ،راداب ،کلام د هچ يوانعم نتسرو
 ېئ هگنن ،يتاس ېئ سومان وا تزع هک ،يد يتپ نودام وا کولمم لپخ د نت وا راداب وا کلام ره الثم ،يو
 .يد يتپ هک ېئ ون يتاس سومان ېنيام د لت هيم مه يسغد ،يوک يا رپ

Kula الوک
 هنرد هپ هريډ هت ينروک يود ،و يوش ويا نروک رپ يد هچ اد وناناسنا ورون د هکل ساسا هنادنوژ د ونايئايرآ د

 هوي هخ وينروک و هل وا ،و رالپ ريدم وا رشم ينروک د ،و يا تکرب وا ريخ د تخو ره نروک ،هتاک هگرتس
 يک ونايئايرآ وناوخپ هپ ييک لديل يک ونتپ هپ هچ سوا هکل لديريډ مکوت د وا تيمها نروک د ،هديړوج هريشع
 ريډ يگو اد” يړاوغ لديريډ ويگو ولپخ د يک رعش لپخ هپ هچ هکين يب موحرم هکل .يد يسغد م ک مه

  .سوماق يناتسودنه۱
.۱۳۳ ص ،هنازخ هپ ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۸

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۹

 ،يد نت هنادنوژ د يادخ الثم ،هتس هنودورس وا راعشا ريډ ونايشير وناوخپ د يک اديو هپ مه يسغد “هيادخ ېک
 وا نروک ېب هچ ېوک هم يساد ږوم !هنت ېا ،يوکرو نروک ېلتغ وا يوق يد ،يد دنواخ تلود د يد

 ريډ يک وتاليکشت يعامتجا هپ رصع هغه د هچ يئاو kula الوک ،هت نادناخ وا نروک هبژ يديو هپ ۱.وش هتاپ هدالوا
 .ييک عورش تاليکشت ړول رون هخ نروک هل وا يرل تيمها

 ۍدنوژ يک هبژ هپ ږومز مه هسوا رت وا هد ېللت هداويه هل ږومز ينعي ،هک يلصا وا وگناز هل ايرآ د ًانيقي هملک اد
 .هد هلمعتسم وا

 دمحم يد روهشم هسوا رت هنولوهک ونارشم وروهشم راهدنق د :وياو لوهک هت نادناخ وا ينروک ږوم سوا وتپ هپ
 هپ ږوم لوهک کراب د ،لوهک کا د يد يسغد ،نادناخ ناخ هدنياپ رادرس د ينعي يلوب )لوهک هدنياپ د( يز
 يک دودح هپ ـه ٤۰۰ د هچ يدول يضر خيش ،ييفذح )ـه( ېئ هتلد ،ملغار هلاک هل ،م هت هلاک ،وياو يک هرواحم
 :يئاو يسه ؤ يدنوژ

هواک هپ ېى هن يدولهلاهک هل ېي وم هن هرصن
 :يئاو يدول رصن روبرت هد د

مي هلاک ړول هل ديمح د ۲مي ېتنس يوز يدول د
 لوک د يواړول يم يراداب هپ” :هد ېلغار )لوک( هملک اد يک رعش هوي هپ ړورک ريما رعاش يناوخپ اروخ د وتپ د

 وا ،يوش يلک لوک مه يک هرکذت هپ وکام ناميلس د م ک هملک هغد هچ ،نروک د روس د ينعي “هکو روس د

 هملک اد مه يک ولئاوا هب ېرود يمالسا د ايب وا ونامز وميدق هپ اروخ هچ يراک هخ ېد هل ۳،يرل گنر يديو
 .هو هلمعتسم ،هد ۍدنوژ سوا هچ هکل

Grama همارگ
 هوي هب هخ ورب و هل وا ،يرل انعم يلک د ًابلاغ هچ ،هو مه همارگ يک وتاليکشت يعامتجا هپ ېرود يديو د

٤.هديک للب gramani يمارگ ېئ رشم وا هديړوج همارگ

 يساومارگ الثم ،هدييزو ين رون تاملک ريډ ،هو هروهشم اروخ مه يک تيرکسنس هپ هملک يديو اد
gramvasi يتپ يهدا مارگ ،لاويلک ،يکنوديسوا مارگ د ينعي gramadhipati ينمارگ ،رشم يلک د وا يتپ يلک د 

 .هرقف ٦ هخرب ۷ ،اديوگير ۱
 .۷۱ ص ،هنازخ هپ ۲
 .٦٤ ص ا ج ،ءارعش هناتپ يروگو ۳
 .۹۱ ص ۱ج ، يرتسه جربمک ٤



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۸

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۹

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۰

gramani نروک هوي يلک د، هوسايمرگ gramyasva نيمارگ ،رخ ينعي سآ يلک د gramin هچ .رون وا ۱لاويلک 
 ،)يتپ ېډا مارگ( يتپ يهدا مارگ ،)يسوا مارگ( يساومارگ الثم يد ېدژن هت وتپ مه سوا لاکشا لو هغد
 م ک مه هسوا رت هملک مارگ د .يرل يناعم هغه وتپ هپ مه سوا نيرواخ هکل نيمارگ وا هپسا مارگ د هوسايمارگ
 ،مارگ يډو الثم يد همان هغد هپ يلک رثکا مه يک ناتسرون هپ وا اوخ يقرشم هپ هد هلمعتسم يک وتپ هپ لوډ هغد هپ
 هپ لباک د مارگب وي ،يرل هير هغد مه مون مارگب د .رون وا مارگ رتشا ،مارگ لوک ،مارگشب ،مارگش ،مارگ يول
 :يئاو اديش .يديداي همان هپ مارگب د رويپ لب ،يد يک اوخ يلامش

 همان ېب ېشم ناهج هپ۲همارگب يروپ هغه رت
 هپ )مارگ( د هملک اد هلپخپ .هتس هير هغد يک همان هپ هچ ،يد فقوم وي يک نم هپ دابآ لالج وا لباک د مارگب

 وتپ هوي يد يلوين يا يک هبژ يديو هپ وا ېللت هداويه هل ږومز هچ ،ييمولعم يساد وا هو يک وتپ هپ مه لوډ
 :هد ۍنل

هنيوراب يک راهس همارگ هل ناناج مروا يردنس هناتليب د

Visa’vic سيو هسيو
 مارگ رت هد هملک هلقتسم هتنا ،هوش رکذ يک ولډ ورول يئايرآ هپ هخمد هچ )شيو اي ايسيو( هغه هليب هملک اد

 ،يتپ سيو ېئ رشم وا ،هديک هللب هسيو هوي هب يرگو ومارگ و د هچ هو هسيو يک وتاليکشت يعامتجا هپ هړول

vispati نجار اي rajan ۳.هلاب

 نروک و هچ هت يليبق ېوي مه ،ېديک ليو هت يلک مه يک هرود يئاتسوا هپ )سيو( هچ :يکيل ىناملا رگياگ

٤.يرل يناعم رب ،ينروک ،روک د يک اديوگير هپ هچ يد وي هرس vic هل تيرکسنس د vis اتسوا د وا ېدولرد ېئ

 اتسوا وا اديو د الثم ،يد هتارپ يناعم ولديتسه وا تنوکس د يک تعيبط هپ )س ،ى،و( د هچ ييمولعم يساد
 .يرل داوم هغد لو )يسوا ، هديتسه ،هديسو ،لديسو( وتپ د house سواه يسيلگنا د )سيو(

 د مه سيو هچ هتهج ېدل وا ٥يد ؤانعم هپ نکاس وا رقتسم وا يکنوديسوا د مه هسيو يياو هچ نيققحم هکل
 .هد ېدژن هريډ هطبار ېئ هرس هردصم هل لديسو د وتپ د ون ؤ يا رارقتسا وا ولديسوا

 .۱۱٦ ص ،سوماق يناتسودنه ۱
 .۲٦۲ م ا ج ،ارعش هناتپ ۲
 .۹٤-۹۱ ص ۱ ج ،يرتسه جربمک ۳
 .۲٦٦ ص ۱ج ،ندمت ونايناريا يقرش د ٤
 .ناتسناغفا خيرات ٥



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۰۹

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۰

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۱

Pur روپ
 ه ږوم هخ تيندم هل وماوقا يموب يدنه وناوخپ د هچ يکيل يساد حرش ېملک ېد د Keith تيک روتکد

 يک ويا ومکحم وا ورگنس يساد هپ وا ېدولرد ېلگ ييول ويوغ د يود هچ يراک هنود طقف ورل هن تامولعم
 town را د هملک اد هتسورو هچ يلوب pur روپ هنويا هغد اديوگير .هو يک ړوج ېئ هخ وربډ هل هچ هواک دنوژ

۱.هوش هلمعتسم مه موهفم هپ

 يا د يتسان د اچاپ د ينعي camp پماک ،يلک وا را د روپ مه يک تيرکسنس هپ هچ يياو سبروف نکنوډ

kingston ۲.هو انعم هپ

 وا گني وي هب هد ،و يتپسيو رشم يسيو د هديک هللب )هسيو( هړوک ولک وا ومارگ وريډ د ،هوش ليوو هچ هخمد هکل
.هلاب روپ يود وا ولوب کرا ږوم ېئ حالطصا نسوا هپ هچ ،دولرد يا مکحم

 روپ حتف ،روپ ناطلس ،روپ هب الثم يلوب روپ مه سوا هنويا ريډ هچ هد هروهشم هنود يک اوخنوتپ هپ هملک اد
 .رون وا روپ مار ،روپ اجيب ،روپ لواهب الثم يد همان ېد هب هنورا ريډ مه يک دنه هپ يد يک راهرگنن هپ هچ

 رت هچ هلابو ېئ روپ ريش ک انب يا يرکسع يون هت اوخ يلامش لباک د هچ ناخ يلع ريش ريما ترضحيلعا
 الثم يياو هت ېقبط ړوپ ،هد هتاپ لکش هپ ړوپ د هملک اد لوډ درفم هب يک وتپ هپ .يد روهشم همان هغد هپ مه هسوا
 .هقبط رپ هقبط ينعي ړوپ رپ ړوپ اي ينادو هړوپ يرد

 وگرا وا والک وناوخپ وا يو گني وا مکحم ړوپ ره هچ هک هد ېدن هت يناوخپ يغه مه انعم هدوجوم اد
 .هتس هسوا رت ېئ راثآ هچ هدولرد مه هنوړوپ

Samiti يتيمس
 .يرل انعم هغد ېدژن مه تمس وتپ د وا هد هعومجم ېئ ينعم هچ لتسولو يک ثحب هپ اتيهمس د يسات هخمد

 د يمول هب هتلد ،هد هخ ېير ېغه هل مه هملک هغد هچ و يتيمس يش مهم وي يک وتاليکشت يعامتجا يئايرآ هپ
 .ويغږو اوخ يقيبطت وا يوغل رپ ېئ هب هتسورو ،ويو رد موهفم يعامتجا يتيمس

 د وراچ يعامتجا د هخ ونامز ويناوخ هپ هل ېگرج اد وا ،يرل ېگرج يک وليبق ولپخ هپ هچ هناتپ ينسوا هکل
 هوي .ېدولرد ېگرج يلم مه ونايئايرآ وناوخپ يسغد ،يرل مه لوصا وا يرايل هتنا وا ،يرل ترايتخا لماک ېلصيف
.هللب samiti يتيمس ېئ هگرج همهم

 .۸٦ ص ۱ج ،يرتسه جربمک ۱
 .۲۱۰ ص ،سوماق يناتسودنه ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۰

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۱

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۲

 اهبس يئ هوي ېدولرد ېگرج ېود ىود هچ يياو املع وا ۱يد يلغار ثحب ېگرج ېد د يک اديوگير هپ
sabha نوغ هرس نارشم ېليبق د وا يريږ نيپس يک يتيمس هپ ،يتيمس هلب وا هللباما هو هگرج يمومع اد وا لدي 

 مه ولکا د رشم وا اچاپ د وا هديلماش مه اچاپ يک يتيمس هپ ،دولرد ېئ گنر يماقم وا هو هگرج هړو يلک د اهبس

 ينلو د يک انعم هپ وملک يتيمس وا اتيهمس د هبژ يديو هپ ۲.دولرد ېکرج ېد لوق هپ Zimmer رميز روتکد د قح
 هغد مه يک وبژ يدنه هپ ،يد فورح يرصنع )ت ،م ،س( هراپل موهفم ېد د ايوگ .يد هتارپ ميهافم يعامتجا
 ،لو هرس هلب هل وي semet تيمس ،لمع ولديلوت د simat تمس الثم هتس موهفم هغد هپ يک وتاملک وريډ هپ ېير

۳.لونوغ هرس وا لولو هرس هلب هل وي samitna انتيمس ،هرس رو

 )هگرج( يتيمس هپ هچ هک ،يرل موهفم وا لکش هغد م ک مه تمس وتپ د يد ېوش ليو هخمد هچ هکل
 .يو هخ ېير يغد هل تاملک لو هغد هج هدن يريل ون ،يرل موهفم ودينوغ وا ينلو د مه يک

چان
 ،ييک هراک هخ اديوگير هل ،و مه يک وماوقا وناوخپ هپ يد هخ وصياصخ يرطف هل ناسنا د تا وا صقر
 يسغد يود مه اوخپ ،يوړوغ يو وا يوک هنوتا يملز ونتپ د هچ سوا هکل وا ،هدولرد هنوتا مه ونايئايرآ هچ

٤.و دوجوم يکپ دود يعامتجا اد وا دولرد تا

 د يک وتپ هپ ٥ييقالطا dance صقر رپ يک دنه هپ مه هسوا رت هملک اد وا يلوب چان نتا يک تيرکسنس هپ
 لن وا ان هخ ېير يميدق ېغه هل هراپل لعف د صقر وا چان د رگم هتس هملک هصوصخم تا د هراپل لعف يد
 وي ،لن ېئ و ،يان هب و ،يان الثم ييړوج مه لاعفا هردصم هغد هل ،هد ېوش هلدب )څ( هپ )چ( طقف ورل مه
 :يئاو رعاش

هلغار ان ون مک موش يد غيت هپ هچهغيت هريت هل لمسب هچ يان هکل

Samana هناماس

 .۲٥۳ ص ۳ ج ،اديوگير ۱
 .۱۳۳-۹٦ ص ۱۱ ج،يرتسه جربمک ۲
 .٤۷۸ ص سوماق يناتسودنه ۳
 .۱۳۲ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ٤
.۷۲٦ ص ،سوماق يناتسودنه ٥



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۱

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۲

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۳

 ي ،تاقبط لو وا هديک هب يک ناديم ترا هپ هچ و مون ېليم ېوي د وا يار هريډ يک اديوگير هپ هملک اد
 .لديرضاح يکپ درگ نايول ،ينچوگ ،رن وا

 .ليو راعشا هب ونايير هواک هراک رنه لپخ مه هب ورپس،ېلوک يبول هب وناراکشزرو ،يتسيا ييغ هب ونازاب يغ

۱.لديک هب تايلمع شيامن وا ېرهاظم د وا ،ېديک ارجا يرو د هلک ېپش د هلک هب ېليم اد

 قلخ وا يرل هنويا صوصخم يمژ هپ ينم هپ يلرسپ هپ ،هتس يک ورا ورون وا راهدنق هپ هسوا رت ېليم اد
 ل رگم يد هتاپ يک وتپ هپ مه ېئ مون ،يد هتاپ هچ ېليم هلپخپ هکل ،يوک ماود وتشايم وتشايم هپ ،ييلو يکپ
يپ رو لوحت يونعم ه يديوش. 

 وا رهاظت ينعي ،يوک يناماس ينالف الثم ،يئاو هت ينودنگر هرس رخف هپ شيامن ،رهاظت هناماس يک راهدنق هپ
 دوخ وا ربک هپ ينعي ،للت وناماس هپ ،يياو هت يس يشيامن وا رهاظتم رگ هناماس ،يوک هراک نا وا ،يوک شيامن
 د هچ هک يرل مه تلع لوحت يونعم ل اد “ناماس هپ هت يبن رفاک لهج وبا يغار”:يئاو رعاش وي الثم ،للت يئامن
 ،لوک هراک وقلخ لو لامج ،نسح ،رنه ،توق هتله ،هو هنويا وناماس وا شيامن وا رهاظت د مه ېليم ونايئايرآ
 هغد هپ وا ،شيامن وي يک تقيقح هپ مه هليم اد ايوگ ،لوراگنيس هنونا هب وملز ،لکا هتله مه هنويم ولغيپ يتح
 ينعي دصقم يلصا هغه طقف وا ،يللت هخ ېملک ېد هل موهفم ېليم د هغه سوا هچ هو “هناماس” انعم نسوا
 يعامتجا رت ون ،هو هخ ورهاظم يعامتجا يئايرآ هل هناماس هچ هک .يد يوش هتاپ يکپ “رهاظت وا شيامن”
 .هوش هلړوار يدنال وتاليکشت

عاونا بابرا

 هل ږوم هولپ يوغل هل ېئ هتلد هچ يد وعاونا بابرا يود د هنومون مهم يني هخ يبژ هل ونايئايرآ وناوخپ د
 وا ومون هپ يود د يردنس اديوگير د وا ،لدولرد يود هخ ونامز وناوخپ هل عاونا بابرا اد ،ووک هلت رپ هرس وتپ
 قلاخ د رگم ،دناژيپ مه هناش لج قلطم دحاو وا يادخ يول ونايئايرآ :يئاو ناهوپ هچ هکل ،يد يکډ وفاصوا
 وغد د وا ،للب مرتحم وا للجم مه ېئ ار وا داب ،روا ،مږوپس ،رمل ،نامسآ هکل رهاظم يعبط تردق د يلاعت
.يد راک ږومز هرس ومون هل وغه د طقف هتلد ،هواک شتسرپ نت يول د ېئ هطساو هپ ونايش

Dyaus سويد

 .۱۳٥ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ۱



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۲

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۳

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱٤

 رصانع ديفم وا ينارون لو وا هاگ ېئ عونلا بر ار وا نامسآ د هچ هياتس عونلا بر وي ونايئايرآ همان ېد هپ
 لصا وا هدام اد وا ،يد بکرم هخ )و ،ي ،ډ( هل ېئ رصنع هچ هد ويد هدام يلصا همان ېد د .هلوبوسنم هت هد ېئ
 هل وماوقا وميدق ورثکا هچ ،هد هماع ينود يک وبژ يئايرآ هپ هدام اد ،يرل هرس هنا هل موهفم “ولدير وا ولديل” د
 رتاپ سوييډ هناش لج يادخ يول نايئايرآ يدنه هلپخپ الثم يد يک ړوج مون يلعت يادخ د هخ ېدام يغد

Dyeus-Pater ۱.مظعا وا يول ينعي يلوب

 هبژ هغه هپ هخ ېير هغد هل ېملک يريډ اروخ وا ،يد ؤانعم هپ ار وا رمل د ساويډ ،اويډ يک تيرکسنس هپ

۲.انعم هپ غار د ؤ Diya ايډ ېئ هدام يديو :يکيل سبروف نکنډ هچ هکل ،يد يلتو ار يک

 سيفوج وا سيفويډ وا سووډ نيال د ،هوس سويز ،شويز ايب وا Zeus شويذ يک ينانوي هپ هملک هغد يروگو
 د ويډ يک يولاتيا هپ ،ساويډ يک يوالسا هپ وا ويذ يک هبژ يناملا هړز هپ ،يد هخ ينروک يغد هل مه ريپ وج وا
 مه ويډ وا ،سويډويډ يک وبژ وون ورون هپ يد امسا يلتو ار هخ ېير يغد هل لو سويډ يوناپسه وا يلاگترپ

۳.يد هلوهک ېد هل مه divine نياويډ وا Dious سيويډ يرل هړا هير هغدپ

 هپ هسوا رت هخ ونامز وناوخپ هل هچ يرل ترهش ينود هملک اد وا ولوب divah هويډ غار هسوا رت يک وتپ هپ
 ېد هل هملک اد وتلم يئايرآ ورون مه وا يدنه مه هچ ،يس ياليو هگني هپ يس وا ،هد هتاپ يدنوژ هک هبژ ېد
 .هد ېړو هخ يکم

 هراپل يلاعت يادخ د وللم يئايرآ ولو مون اد بيرقت هغد هپ وا ،و عونلا بر ينامسا سوييډ :لتسولومو هچ هکل
  د عونلا بر ېد د ېي يک لباقم هپ هچ ،وو نامسآ سوييډ ايوگ ون ،هو هخ هنامسا هل ار هچ هک ،و يک هروغ
 انعم ار وا غارچ د هچ ولخاو هب هويډ هملک وتپ ،وک ليلحت هملک سوييډ د هک .و دوجوم مه عونلا بر لب يکم
 د ًانيع هچ ،کډ وغارچ د ،رونم ،لاو ار ينعي ،يس هب Dyvis زيويډ وولنو هرسرو هب )زي( تادا تبسن د وا ،يرل
 هريډ يک بدا وتپ هپ هويډ ،يد ېدژن هرس ريډ مه زيويډ وا Dyaus سويډ وا .يد هغد مه لکش يرهاظ نامسآ
:ۍنل اد هکل هد ېلغار

همي هتسان يک وکيرات هپ نارجه د هزېي هويډ سلجم موک د هب هت
 :يک ۍنل ېد هپ هکل و لمعتسم لوډ هپ تفص د نامسآ د مه زيويډ

!هنيوژيخ ار رمل هب هک هزو يد يگرتسهنامسآ زيويډ ېپش يروت د

 .۱٤٤ ص ق ج ،ناتسناغفا خيرات ۱
 .٤۰٦ ص ،سوماق يناتسودنه ۲
 .۸٥ ص ،اينا کديو - رهاوجلا ريسفت ۳



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱۳

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱٤

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱٥

 هت نامسآ ون ،يژيخو ار رمل وا يس راهس رژ هچ يړاوغ هن ون ،هد يوش لصو ېپش د هرس نيم هل هقوشعم هتلد
!هزوو يگرتس يد ون ېوژيخ ار رژ رمل هب هک !هنامسآ دنواخ ار وا غار د ېا هچ يوک باطخ

 هچ ،ييک لگ ذخام ومون يئايرآ ولو وغه د م ک ،يد يلغار لوډ هپ تفص د نامسآ د هچ زيويډ هغد
 .لوش ريت هخمد

رون وا Prithivi يو يهتيرپ

 هپ ۱و مون عونلا بر وي د مه اد ،يار هکم ينعي يو يهيترپ لت يک لباقم هپ سويډ د يک اديوگير هپ
 هک ،يد يوش ړوج هخ يدام يد هل مه رون تاملک ريډ وا يرل انعم يکم د prithvi يوهترپ يک تيرکسنس
 هچ هک ،يو کيرش هرس )ثنوم هترپ ،رکذم تورپ( هل وتپ د مون اد هچ يئا ون ،هد ېلديړوغ وا هترپ هکم هچ
 .يد ېدژن هرس ريډ تورپ وا يوهترپ وا يهتيرپ يد )ت ،ر ،پ( هدام وتاملک د

 هل مه هت هرغ وا ييروا وا ،يد يلاوتورپ وا هنديرپخ انعم يوغل تورپ د يک بدا يديو هپ هچ ،يکيل نزوگ ار
 ېدام هل تورپ د هچ يد مون ييروا د يک اديوگير هپ مه هنياجرپ ،يو هتارپ وا هراپخ هچ ،يياو تورپ هتهج ېد
وماوقا يناوتيل وا والس .هدولرد يپسچلد هريډ هرس عونلا بر ېد هل مه ونايئايرآ اپورا د ،يد يلتو ار مون ېئ هخ 
 ،سانوک رپ الثم ،يد قتشم هخ ېدام يغد هل ېئ هنومون ،هواک شتسرپ مه ال يروپ ولک يحيسم وريډ رت ېئ

 د وا ،تورپ يوهترپ ،يو يهتيرپ هچ يار نيقي يس د ون يس هتسولو هچ حرش اد (.۲يروا( نوتيپ ،سنوکرپ
 .يد هخ ېير ېوي هل تورپ وتپ

 د وتب د وا دوجوم لکش هب تورم د مون اد سوا هچ ،و عونلا بر ليس وا داب د Marut تورام مه يسغد
 .يد مون ېليبق ېوي

 هپ .هتس هسوا رت ېير همان د يک وتپ هپ هچ و عونلا بر وي مه اد ،يغار هخمد هچ رکذ اموس د مه يسغد
 هرس رو يکيدزن هريډ هولپ يوغل د وا ،يد دوجوم هسوا رت يک وتپ هپ مالعا وا هنومون يئايرآ هړاز رثکا لوډ ېد
 .يرل

 هسوا رت وا ،يد يوش ويا ېليبق ېوي رپ ونتپ د ېئ مون هچ و عونلا بر يگنج فورعم رصع يديو د اردنا
 .ييک للب ړدنا مه

 .۱۰٥ ص ۱ ج ،يرتسه جربمک ۱
 .۱٤۱-۱۳۱ ص اينا کديو ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۱٤
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هخرب همرل
)دنز( هبژ اتسوا د وا وتپ

اتسوا ينسوا‑هنوکو اتسوا د ‑اتسوا ېون وا اتسوا يرتخاب ‑هبژ اتسوا
 - نامتنپس ‑ارتشت ارز ‑اتسوا يک وتپ هپ ‑تاملک ىدنوژ اتسوا د يک وتپ هپ

 - هغار - هدنام ‑هنومون ويا د ‑هواک ‑هپسا ‑يماب - هراو ‑ادزم اروها
لودج قيبطت د ‑يلاويدزن وا تهباشم يمومع ‑هنومون ولسو وني د ‑رغ نيپس

۱۱٦
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اتسوا وا وتپ
يربخ ۍمول
 خيرات يبدا هل وتپ د وا ،هد هخ وبژ وناوخپ يئايرآ هل تيرکسنس هکل مه هبژ اتسوا ،هوش ليوو هخمد هچ هکل
.يرل هړا هريډ هرس

 وا ،وموم کرتشم تاغل وا تاملک ريډ هرس وتپ د ېئ ږوم هچ ،هد هبژ هړز هوي يدخب وا رتخاب يئايرآ د اتسوا
 .يرل هړا هکلک يسغد مه هرس اتسوا د ،هو هگني هرس تيرکسنس د هچ هطبار وتپ د هکل

 هيبرت وا يلدييز يک داويه هوي هپ وا ،يد يدنوخ هرس )وتپ ،اتسوا ،تيرکسنس( يبژ ېرد اد يک تقيقح هپ
 د وتپ ،هد ېلديسر هت ناو يک رتخاب هپ اتسوا وا ،ېوش هرپخ يک وناگوشرو وترا هپ دنه د تيرکسنس ،يد يوش
 .هد هتاپ ۍدنوژ هسوا رت يک ورغ ولپخپ ،يا وي هرس تهکپ وا ونتپ

 هپ وا ،وک هلت رپ مه هرس اتسوا هل وتپ هچ ،وي هرا ان ږوم هراپ هل تمادق وا ولودنگر د خيرات يبدا د وتپ د
 هپ هږوا هرس اتسوا د يک هخرب ېد هپ ېئ سوا )هخرب هميرد( ،هو ېک هسياقم وم هرس تيرکسنس د هچ ولوصا وغه
 .ووردو هږوا

 د هب ىمول ،ئنژيپو راثآ يبدا ېئ مه وا ،يس مولعم ه ل تيفيک يخيرات اتسوا د هت يسات هچ هراپ هل ېد د
 يلصا هپ ون هب ايب ميو رد راثآ يبدا ايب وا خيرات يبژ ېد د هت يسات يک ورک ونل اروخ هپ لوډ هپ تيرکسنس
 .مکو ليپ هني يوسياقم ينعي دصقم

 يسغد هديک للپ يک وتپ هپ تاملک مهم اروخ وا روهشم يني تيرکسنس د طقف هچ يک هخرب هميرد هپ هکل
.وکو هلت رپ وا هنلپ وتاملک ومهم وا وتاغل د اتسوا د هب

 د هني نبژ وا يوغل طقف هتلد ،يسو هک هخرب هليب هوي هپ هب قيبطت وا هسياقم ولوصا د يبژ د وا ودعاوق د اما
 .ييک ههور هل ۍزاس ۀملک وا تغل

Avesta, Zend دنز اي ،هبژ اتسوا
 ېئ ون ،هدييزو لوگربغ وا يا وي هرس يبژ يديو د هخ يبژ يئايرآ يلصا ېړز هل يک رتخاب هپ هبژ اد

 هبژ هغد هپ “هتاگ” کو ړوز اروخ وا يناوخپ باتک د اتسوا د هچ ،يلوب هتهج ېد هل يئ اتسوا،يلوب مه هبژ يرتخاب
 .ييک هللب مه Zend دنز هبژ هغد ،يد يوش لکيل

 يوزج هپ وا ،هتسن مه قرف ل يبژ د اديو د وا ،يد ىوش لکيل هپ هتاگ هچ يبژ د اتسوا د هچ :يياو نيققدم
 .وس يالوړا هبژ هلب اه هپ هربخ هوي يبژ ېوي د ،يرل لوصا نيعم هچ هرس ليدبت وا ولوړا

 يدن هبژ هغد هپ کيل وا باتک لب اتسوا هلپخپ هليب وا ،هدولرد هړا وباتک وسدقم وا هلډ يناحور هپ يبژ اتسوا د
 رت ۷۳۰( ېرود يشنماخه يناريا رت رگم لوس هراپخ يک ناريا هپ نيد تشترز د وا باتک اتسوا د مه ه هک هتاپ

 ريشدرا د ايب هتسورو رگم ،ېوش يکرو مه يخسن اتسوا د ون وس طلسم ايشيا رپ ردنکسا هچ هتسورو )م،ق ۳۳۰
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 هخرب هتاگ د طقف ،هتاپ يدن نتم ړوز اتسوا د سوا هتهج هغد هل ون هوس هنوغ ار اتسوا رما هپ ع۲۲٦-۲۱۲ يناساس

۱.ييک هللب لوق تشترز د وا هړز ېئ

 هو حرش يولهپ باتک اتسوا د Zend دنز يک تقيقح هپ ،يار هتسورو ېئ حرش هچ ،ييک هللب اتسوا هبژ اد
 ريسفت د اتسوا د دنز هلپپ يو هن هک ،هوش قالطا هبژ يلصا رپ نتم د “اتسوا دنز” هگ هپ هنومون هود اد هتسورو هچ

۲.هد يولهپ ينعي هبژ

 ريسفت ىد د ،يلوب دنزاپ اي حيرشت ررکم ينعي )يتنيز يتيپ( هغه هچ دولرد مه ريسفت لب وي ريسفت يولهپ د
 وا يرل نوتليب ه ل هخ يولهپ هل دنز اي يد حضاو ًاتبسن طخلا مسر ېئ مه وا ،يد ل يوهلپ رت ماهبا ريسفتلا

کپ هچ بتک لو۳.يد حورش وا ريسافت وخسن يولهپ د يد دوجوم ي

 لک هپ باتک اتسوا د وا ،هو هبژ رصع د تشترز د هچ اتسوا ينمول هچ ،يراک يساد هخ وتاظحالم ېد هل
 يولهپ هتسورو ،هوش جاور )ميدق سرف( وسړاپ هړز يک ناريا هپ ،هوش هرپخ اوخ و اش هرتخاب هل ورو ورو وو يوش
 وي اتسوا د هچ هتاگ .هتاپ يدن راثآ يبژ يياتسوا يرتخاب ېړز د سوا يک تقيقح هپ ون ،ېتوو ار يني دنزاپ وا هبژ
يد ېدژن هت اتسوا يرتخاب ېړز يغه لوق هپ ونيقيقحم د يد کو. 

 اتسوا ېون وا اتسوا يرتخاب
 نيد هد د پساتشگ اچاپ يرتخاب تخو هغه د وا يکو يک يدخب هپ تشترز هچ ،وو باتک هغه اتسوا يرتخاب

 .ليلو ېئ هت اوخ يره وا ،لکو نمر رپ ويوغ د ېئ نيناوق تسدرز د لو وا هنامو
 ينمول هچ يکيل يساد يک نرق يداليم يرمول هپ هباتک هل سوپمره د Plinius سوينيلپ خروم يناوخپ وي

 رپ اتسوا هچ :يکيل يسه يک بهذلا جورم هپ هخمد ـه۳٤٦ رت خروم يبرع يدوعسم ،هو هراعشا هنويلم هود اتسوا
 د ورز وسلوود رپ اتسوا هچ :يياو ـه ۳۱۰ يفوتم يربط ريرج دمحم ، هو ېلکيل يدناب ونمر ويوغ د ورز وسلوود
 وي ناريا د رسنت ،هو يوش لک وتخت ونيرز رپ هلصف ۱۲۰۰ اتسوا د يياو همانهش ،هو ېلکيل يدناب ونمر ويوغ
 نيد د ږومز ردنکسا هچ :يږاک يسه يک طخ لپخ هوي هپ و يدنوژ هخمد سوا رت هلاک ۱۷۰۰ هچ ،و ىس يناحور
 مه ه هک ييدنگر ه ل تماخض اتسوا د هخ وتاياور وغد هل ېلوسو ينمر يئوغ د هرز سلود هباتک هل
 رت .هدولرد هکسن اي هباتک ۲۱ وا هلصف ۸۱٥ اتسوا يک رصع هپ ونايشنماخم د هچ هد هراک وخ اد اما يرل هغلابم
 يسيلگنا وي .ۀشيوو ېئ هباتک ۲۱ رپ هچ هلغار هت سال ېئ هلصف ۳٤۸ وش لو هرس باتک اد هتريب هچ هتسورو ردنکسا
 يدوجوم ېملک ۸۳،۰۰۰ ېئ سوا هچ ،يوک نيمخت ېملک ۳،٤٥۷،۰۰۰ هنوباتک ۲۱ يناساس هغد  Westسو ملاع

 .۸ ص قفش روتکد د ناريا تايبدا خيرات ۱
 .۱٤۰ ص ۱ج ،ناريا تايبدا خيرات نوارب د ۲
.۱٤٥ ص ۱ ج ،تايبدا خيرات نوارب د ۳
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 فلت يک هرود يمالسا هپ مه ايب ،هو ېوش هلو هتسورو ردنکسا رت يک هرود يناساس هپ هچ اتسوا هغه ينعي ،يد

  ۱.هد هتاپ عبر هوي طقف ېئ سوا وا ،وس
 لو هرس ايب وا يلتو هنم هل هراو و وا ،يلديل ېمدص يريډ باتک اتسوا د هچ يراک يسه هنايب ېد هل
 يناوخپ رپ هچ يد باتک وي اد ينعي ،يد يوش لخاد يکپ مه هتسورو نيماضم يون يون ريډ وا ،يد يوش
 اتسوا هپ رصانع وا ييغا ينانوي وا يئادوب وا وا يولهپ وا ينمهرب يريډ ملاع يوسنارف رسمراډ .هتاپ يدن تلاح

 د مه يسغد ،يد يوش گ هپ داوم يون وا ېتوا هرس اتسوا هچ هولپ هل وتايوتحم وا نومضم د هکل ون ۲يئي يک
 هپ يخرب ل ېئ سوا هچ ،يد باتک فرحم وي اد وا ،يالوک يسين يگدنيامن يئاتسوا يرتخاب ېړز د اوخ هل يبژ
 .يد هتاپ لکش يون

هنوکو اتسا د
 ۲۱ باتک اتسوا د لو يديک لگ يمسر نيد يتشترز هچ يروپ ع٦۲۹ رت ع۲۱۱ هل يک هرود هپ ونوايناساس د

 وا يوش رکذ وکسن يک اتسوا هپ کسن ،يد يلغار ليصفت يک لصف مهن وا متا هپ ۳درکنيد د هچ و )هباتک( هکسن

٤.هد هعومجم وا گنج وا رتفد ېئ ينعم

 اي Gatha اهتاگ ېئ هخرب يرمول ،هد هکسن هوا ېئ هخرب هره هچ ييک لشيو يخرب ېرد رپ هکسن تشيوي هغد
 هپ هد هصاخ هچ يلوب Dat تاد ېئ هخرب همهود ،يد لوصا يبهذم وا لياسم تدابع د هچ يلوب Gasan ناساگ
 وا هفسلف وا تايهلا هچ هد Hadha-mathra ارهتام ههده ېي هخرب هميرد ،يروپ ونينأوق يترشاعم وا يعامتجا

٥.يد هنوثحب ډوگ

 :ويو رد مه يخرب وا ءازجا وکو ورد وغد د هب سوا

Gatha اهتاگ
 ،يرل هکسن هوا اد وا هنودورس وا يردنس ينعي يلوب اتيگ ېئ تيرکسنس هپ ،هد هخرب همهم اروخ اتسوا د هچ 

٦ :يرل يخرب اد اهتاگ .يد ېملک ٥٥٦۰ وا هرعش ۸۹٦ وا ېعطق ۲۳۸ هچ

 يموظنم ېئ ۲۲ هچ يرل يخرب ۳۳ وا ،ييک هلگ هخرب هسدقم اروخ اتسوا د هچ Stotyast تشي توتس ‑ا
.يد يوش يلک هرواحم يمومع وا رثن هپ ېى يخرب يرون ۱۱ وا يد
 .٥۰ ص ،اهتاگ ۱
 .هخرب ۍمول ،همدقم اتسوا دنز د ۲
 .يد يوش لکيل يک ۍيپ يوسيع همهن هپ هچ ،يد باتک يولهپ وي درکنيد ۳
 .هرقف ۹ هخرب ۲۲ انسي ٤
.هرقف ۹ هخرب ۲۲ انسي ٥
.همدقم رتتسمراډ د هخرب ۍرمل اتسوا دنز٦
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Sutkar رکتوس  -۲
Varst-mansar رسنام تسرو -۳
Bak کب -٤
Vastak کتسو -٥
Hadhokht تخوه داه -٦
Spand دنپس -۷
 لوډ رپ وخرب ومظنم ۲۲ د مسق ۍمول د هچ يرل يخرب ۲۲ وي ره کب وا رسنام تسرو وا رکتوس هخ وغد هل

 د وا يعطق و وي رکتوس د طقف هخ وغد هل سوا وا ،ييک لگ ريسفت وا حرش وغه د وا يد يردنس يموظنم
 .يد يگ انسي هپ يخرب ېرد کب د مه يسغد هد يک سال هپ ږومز هخرب هوي رسنام تسرو

 يولهپ ېئ هن وا هخسن يلصا ېئ هن ،يوک حرش هغد د درکني د هن وا ،يد هن هتاپ يه سوا هخ کتسو د
 هپ مه ېئ هخرب هلب هوي وا ييک يلريمش يک انسي هپ هچ ،يد يتاپ يخرب ېرد هخ تخوه داه هل اما ،هتس حرش
 د وا ييک هللب “همان تسدرز” لوډ يون هپ هچ ،هد هسيک تشدرز د دنپس ينعي هخرب هموا .هد جرد وا هگ يک انسي

۱.يد ېکپ ېسيک هنادنوژ د هد

 Dat تاد
 :يرل يخرب هوا يدنال هغد ،يرل ثحابم يعرش وا ينوناق وا ،يلوب ېئ Dat تاد هچ هنوکسن هخرب همهود
 Nikatum موتاکني -۱
Ganda-sar-nigat تگينرس ادنگ -۲
Husparam مراپسوه -۳ 
Sakatum موتاکس -٤
Vendidad داديدنو -٥
Kitra dat تادرتک -٦
Bakan yast تشي ناکب -۷
 تقلخ د ملاع د رون هود ،يرل ثحابم يعرش وا ينوناق صاخ هنپ يمول طقف هخ وکسن وغد هل

cosmology ريطاسا وا ،يرل هنوثحب mythology يد. 
 هخ موتاکس وا تگينرس ادنگ ،موتاکين د اما ،يد هتاپ پشب داديدنو سوا هخ وخرب ونپ ويمول وغد هل

 ېئ مه وا لوډ هپ text ېخسن يلصا يلپخ د هخرب همهم هوي هخ مراپسوه د اما ،هتس يعطق و و وي طقف
 .هد هتاپ يک Nirangistan ناتسگنرين وا Erpatistan ناتستپرا هپ همجرت يولهپ

  .هخرب ۍمول همدقم اتسوا دنز د رتتسماډ د۱
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 هپ هخرب هغد سوا وا ،يرل ثاحبا يخيرات يروپ هتشت رز رت هخ ءادتبا هل تقلخ د تادرتک هخرب همپش
 .هد ېلتاس يک همانهش وا Bundahis شهدنب

 وغد هل وا .ېو همان هپ وعاونا بابرا د هچ ،يد يواعد وا هنوتاجانم يني ،ييمون تشي ناکب هچ هخرب هموا

۱٦ هخ و۱.هتس يک تشي شورس وا تشي موه هپ ې

Hadha mathra ارهتام ههده
 هوا مه هخرب هغد ،يد ېوش ېلتاس ه هن وا ،يوش لدنژيپ ه هن ،ييمون ارهتام ههده هچ هنوکسن هخرب هميرد
يرل يکرپ: 

Damdat تادماد -۱
Natar رتان -۲
Pagag گگاپ -۳
Rat-dat-itag گتيا تاد تر -٤
Baris سيرب -٥
Kaskisrav ورشيک شک -٦
Vistasp sast تساس پساتشيو -۷
 يخرب يغد هل نايب تقلخ وا تياديپ د شهدنب د ،و لاوحا تياديپ د وا تقلخ د ونايتشترز د تادماد
يه لاح هپ رتان د ،يد هخ هغد هل درکنيد هن وا ،ربخ وي هن گگاپ هل ،يوک ثحب هخ هزور يس وا هاگ هپ هخ 

Siroza وي يک گتيا تاد تر ،هدولرد ېئ ثاحبا وتخو د وا ،هد هتاپ هخرب ه Rat-dat-itag تابيترت وينابرق د 
هتس سوا ېئ ېعطق ېود وا ،لوو. 

 هل ،هلوک ېئ يريگ ولج ورارضا د وتانج وا وړوان د هچ هو يک نايب هپ وينابرق وغه د هصح همپش وا همنپ اما
 .يو نيماضم يني ورشيک شک د يک ناتسگنرين يولهپ هپ يئا وا ،هتاپ هدن مه هو هوي هخ وغد

 هچ يونايب هرس تشدرز هل عاضوا اچاپ هغد د هد هنوداي پساتشيو د ينعي تساس پساتشيو هچ هخرب هموا

۲.هد مه ساسا ېمان تشدرز د وا ،هد هروهشم همان هپ تشدرز ربمغيپ نيرخآ د وا تشي پساتشيو د سوا

هجيتن
 اد لوډ نل هپ هخ وثاحبا وړول هل ،يد ىس فورعم وا ىمول هخ وناهوپ اتسوا هل اپورا د هچ رتتسمراډ

 وا يد هتاپ پشب تشي توتس وا ،،داديدنو ينعي هکسن هود طقف هخ وکسن ۲۱ هل اتسوا يناساس د هچ يلخا هجيتن
 .هد يک سالپ ږومز هخرب همهم هريډ مه هخ تشي ناکب هل
 .هخرب ۍرمول همدقم اتسوا دنز د ۱
 .همدقم اتسوا دنز د ۲
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 هتاپ يخرب هروغ مه هخ )مراپسوه -٤ ،تساس پساتشيو ۳ ،تخوه داه -۲ ،کب -۱( وکسن ورون ورول د اما
 .ل ل هخ ورون هل وا يد

 رود اتسوا د هت ږوم هخ وحرش يولهپ هل لوډ ميقتسم ريغ وا بترم ريغ هپ هچ ېياو رتتسمراد مه يسغد
 .هتس هخ ږومز ېخسن وا ېنومن يريډ اي ل وکسن وسلنپ د وا ييمولعم تايوتحم وکسنوک

 ظافلا ۸۳۰۰ طقف سوا هچ ،يلوب هظفل ۳٤۷،۰۰۰ هنوکسن ۲۱ لو اتسوا د ،دناهوپ اتسوا سيلگنا West تسيو

۱.يد يوش وحم رون وا هتاپ هخرب همرول ينعي

 اتسوا  نسوا
 اوخپ هچ ،ييمولعم هباتک هلد رکيند د يولهپ د ليوو هچ يسات هکل ،يد يوش يک اتسوا هپ هچ ميسقت ړول اد

۲.يد لمتشم يدناب وکو ونپ وغد رپ باتک اتسوا د سوا اما ،لدولرد ءازجا هغد ېئ

 هپ ،هنبحي هملک اد يک تيرکسنس هپ يد نشج وا نومل ،هننمن ،شتسرپ ېئ انعم ېملک د هچ Yasna انسي ۱
 وا ،ييک يليو تخو رپ ومسارم يبهذم د هچ يد يردنس هغه يلو کو اد ،هد نشج وسړاپ هپ ،نشرين يک يوهلپ

 .يد هخ اهتاگ اوخپ هغه د هلصف ۱۷ هخ وغد هل هچ يرل هلصف ۷۲
 يبهذم د ،يرل هړا هخرب يمول هپ هکلب يدن باتک لقتسم مه هخرب اد نارورس ينعي Vispered ديرپسيو -۲

.يرل هنولصف يروپ ۲۷ رت هخ ۲۳ هل وا ييک ليو يا وي هرس انسي د هچ ،هد  هعومجم وداروا وا واعد
 وا رافغتسا د وا بادآ هسادوا د يک باتک هغد هپ هچ ،نوناق عفاد ونيطايش د ينعي Vendidad داديدنيو -۳

 .يرل هنوباب ينعي درگرف ۲۲ لو باتک اد ،يرل ماکحا وا نيناوق ينيد يوش نايب لوصا ېبوت
 د هچ ،يد يردنس لوډ وي اد ،هد يک انسي هغه هپ هير ېملک د هچ نومل وا شناين ينعي Yasht تشي -٤
 .يد ۲۱ لو هنوتشي ،هد هنياتس وتيرپ وا يلاعتيادخ

 ،هک فيلات يک ع۳۷۹-۳۱۰ تخو هپ روپاش مهود د دنپسا رهم دبرذآ هچ اتسوا نچوک ينعي ،اتسوا هدروخ -٥
 نسوا ،ېوش رکذ يړول هچ يخرب هنپ اد .يد هنوتاجانم وا هنونمل وا يواعد وتاقوا وفلتخم د يرو وا ېپش د
 ميزوم هپ گاهنپوک د هخ انسي هل هچ هخسن هړز هريډ هتسن ېخسن ناوخپ يريډ وباتک ېد د .ييړوج يني اتسوا
 قرشتسم يکرامناډ يمون دراگرتسو وا ،يوس لکيل ملق هپ ورسخيک نابرهم دبريه د ) ـه۷۲٦ ،ع۱۳۲٥( هپ ،هتس يک
 .هد يړو ېئ هت گاهنپوک وا ،ېلدنم

 د ناريا د ېئ )ـه۱۱۱۲ ،ع۱۷۰۰( هپ هچ و يسيلگنا  Thomas Hydeئاه ساموت ىس ىمول يک اپورا هپ
 ملاع يوسنارف لب وي هتسرو ېد رت يکو رايز ريډ يک يرال ېد هپ وا ،و هوپ وبژ وړز هپ يد ،ک روپخ باتک بهذم
 يس ېد ،يغار هت دنه هراپل ولوک هدز اتسوا د )ـه۱۱٦۸ ،ع۱۷٥٥( هپ Anquetil Duperron نرپود ليتکنا
 همجرت انسي د ع۱۸۳۲ هپ Burnouf فونرب ون ايب ،هک رشن يک هسنارف هپ ېئ ع۱۷۷۱ هپ وا همجرت اتسوا الپ ۍمول
 .۱۷۰ ص ۱ ج ،تايبدا خيرات نوارب د ۱
 .۱۷٥-۱۷۲ ص ۱ج ،تايبدا خيرات نوارب د - ٥۸-٥٦ ص ،اهتاگ د ؤادروپ ۲
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۱۲٤

 ،نف ټورگوا ،يساس يد هچ ،هلغار هت نم ناهوپ يړومون ريډ يک ملع ېد هپ هتسورو ،لک هراپخ حرش وا
 هپ وناهوپ وغد وا يد هخ ېلمج يغد هل ،رلم ،رنليگ ،رسمراډ ،رگيگ ،لگيپسا ،نسال ،هيم ،همولوتراب ،نسنلور

۱.هک ېئ هراپ وا لکو يک صوصخ هپ اتسوا د بتک ريډ يک هسنارف وا ناملا

تاملک يدنوژ اتسوا د يک وتپ هپ

 روهشم و وي اتسوا د ،وس ړالو هت دصقم يلصا لپخ هب ون ،هوس همولعم حرش اتسوا د ه ل هت يسات هچ سوا
 .وک قيبطت هرس وتپ د هب هنوتغل

 د ږومز وا يد يراج مه هتلد دعاوق يليلحت هغه ،هوس مولعم لوصا قيبطت د هت يسات يک ثحب هپ اديو د هخمد
 هغه و وي لوډ هپ لاثم د طقف ،ووک ليلحت هولپ هل وتپ د تاملک ين اتسوا د ږوم هچ هتلد .يد وي ساسا يراچ
 د وا يړاوغ باتک ليب هسياقم وا قيبطت يبژ يلو د ،يو هن هک يد روهشم ريډ يک اتسوا هپ هچ ولخا ار تاملک
 .هدن مه هفيظو خيرات يبدا د وتپ

هملک اتسوا د
 هد هړز هريډ هملک اد هچ ،هد ېوش هراک رد هخمد ،ولوار يدنال ليلحت رت مون اتسوا د هلپخپ هب هخمد ه ره رت

 .هد هخ وراثآ وناوخپ هل رتخاب يئايرآ د وا
 مه ېئ لاکشا وا هديک هترو هيجوت هوي اچ ره ،يد يلډ يلډ ناهوپ يک ليلحت يوغل وا انعم هپ ېملک ېد د

 رتتسمراډ هچ ،يد کاتسيوا ېئ لکش يولهپ د .اتسپا ،اتسفا ،اتسو اتسا ،اتسيا ،اتسوا ،يديوش لقن ار فلتخم
 رکذ همان ېد د :يياو هچ نيققحم هکل وا يد قاتسبا يک يبرع هپ وا اگاتسپا هبژ ينايرس هپ ،يديک طبض کاتسپا

 هپ نوتسيب د ۲شويراد د هچ يرل هديقع اد Oppert ترپوا ملاع وي طقف هتسن يک رثا لب هپ هخمد ېرود يناساس رت

۳.هد هملک هغد ،هد ېلغار ماتسبا هچ يک )هرقف ٦٤ کيل ٤( کيل ربډ

 :هتس لاوقا يدنال اد يک صوصخ هپ انعم د وا ،هد هروهشم هريډ هملک هغد وخ سوا تروص ره هپ

 .۹۰-۷۰ ص ۱ج ،تايبدا خيرات نوارب د -۱۱ ص ،اهتاگ ۱
 تنطلس لپخ د هچ يرل هبيتک هروهشم هوي يک هرغ هپ نوتسيب د ناريا د ،هديک يهچاپ يروپ م،ق ٤۷٦ رت ٥۲۱ هل هچ يشنماخه شويراد ۲
 .يد يلکيل يکپ وبژ ورد هپ ېئ لاوحا نروک وا
 .٤۷ ص اهتاگ  -۱۳۹ ص ۱ ج ،تايبدا خيرات نوارب د ۳
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 اتسپوا يولهپ هل هملک اتسوا د هچ يوک لقن يسه هخ ساردنا روسفورپ هل Goldner رندلگ روسيفورپ -۱
upasta خابسيو وا دلوتراب روسيفورپ ،هد “نتم يلصا وا ناينب ،ساسا” ېئ انعم هچ ،هد هقتشم هخ Weissbach 

۱.يړوار وانعم هپ “کموک وا هانپ” د يک کيل ربډ يشنماخه وا اتسوا هپ هملک هغد

 Avesta اتسوا د هچ يياو يسه رسيفورپ جلاک ايبملوک د کراي وين د Jackson نسکيج ملاع روهشم لب وي -۲
 هدن اد رگم ،هو هلمعتسم ًامومع يک هرود يناساس هپ هملک اد هچ ،هد ېلتو ار هخAvistak  کاتسوا هل حالطصا
 وا ،شناد ،ينهوپ” د يدنوغ اديو تيرکسنس د هکل کاتسوا يولهپ هچ ييا ؟هد ه ېئ انعم يلصا هچ همولعم

۲.نوناق اي يو the original text نتم يلصا ېئ انعم هچ يئا اي يو انعم هپ “ملع

 لوا حتفب اتسوا” يکيل يک گنهرف هپ ينامسآ ريتاسد د الثم ،يړوار اتسوا مه يک وسوماق وا وباتک يقرش هپ -۳
 ففخم لوا رسکب اتسو ،شياين نيهم و شياتس نيهب نآ ينعم و هدش لزان تشترز ترضح رب هکيباتک مان يناث و

۳“تساتسوا

 باتک زا ينعم ملع” :ديوگ يجيهال يريسا تسا ناريا ربمغيپ تشترز ينيد باتک اتسوا :يکيل ماظن گنهرف
 ،تسا دنز ريسفت ،اتسبا ،اتسو ،اتسا يکيل يک سرف تغل هپ يسوط يدسا .“انع نيدنچ شکم ديان تلصاح اتسوا
:تفگ يناورسخ

ناوخ اتسبا تشگ جارد ،رب وا خاشبدنگفا سکع و داهن شتآ لگ زا نبلگ وچ
 هچ هديوش هړوج هخ ېملک يسراپ abasta اتسبآ هل ًاساسا هملک اتسوا د هچ :يکيل ېسه Oppert ترپآ -٤

٤.يد نوناق ېئ انعم

٥- ېود وا ،يرل انعم موهفم ان وا لوهجم د اتسوا هچ يرل هديقع اد ناهوپ رون ين ومول هد هملک ېۍ وه 

 د وا ٥.يياو هترو “هتسناد ان وا ،لوهجم وا موهفمان” ًابکرم هچ هد هتسناد ينعي “اتسيو” هو همهود “هن” ينعي “آ”
 هپ ردنکسا د مه ېخسن هغد وا ېو ېخسن ېود اتسوا يرتخاب يلصا هچ يونايب يساد مه ،هيمست هجو همان ېد
 عورش هنولو الپ همهود باتک اتسوا د يک ورود يناساس وا يتراپ هپ هچ هتسورو ،ېوش الات وا يکرو يک کاړات

٦.هلابو “موهفمان وا لوهجم” ون ېئ هلمال هغد هل لديهوپ هپ هن کو هچ ،ېو يسه ېو يطخ ېئ ون هوش

.۱۳۹ ص نوارب د تايبدا خيرات - ٤۷ ص ،اهتاگ ۱
 .۱۲ ص ،همدقمرمارگ اتسوا د ۲
 .۲۳۳ ص ،ينامسآ ريتاسد ۳
 .ع۱۸۷۲ چرام ،يتياسوس کتايشيا لانروج ٤
 .۱۲۹ ص ۱ ج ،تايبدا خيرات يئامه د ٥
 .۱۹٥ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ٦
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اتسوا يک وتپ هپ
 وتپ هپ ،ېوش لقن ار ًارصتخم يني يړول هخ وروکفم هل وناهوپ د يک موهفم وا حرش هپ ېملک د اتسوا د

 هپ هرس وتپ هل مه هملک اد هوس لتکو يک وتپ هپ هچ تاملک ريډ يبژ يديو د هکل وا ،يموم قيبطت هملک اد مه يک

 مه ونيخرؤم يمالسا هيرظن اد وا ،هديک همجرت موهفمان هپ اتسوا ونادنواخ ېروکفم يمنپ د ۱.ييربارب هلوډ هود
 يسه لاک ـه۳۳۲ هپ يديوش تافو ـه۳٤٦ هپ هچ خروم يمالسا روهشم يدوعسم نيسحلا نب يلع الثم ،هد ېلنم
 :يکيل

 همساو سانلا ماوع دنع همزم زلاب فورعملا باتکلاب مهاتا ىذلا سوجملا يبنوه و ناميتسا نب تشدارز”
 رثکا تاغللا رياس يف سيل و ،مجعلا فرحا نم افورح نيتس يلع رودي باتکلا اذه مجعم و ...هاتسب سوجملانع
 اذه بتک و ...اهدارم هنک نوک رديال و ،اهلثم داريا نع نوزجعي ۀتغلب اذه مهباتکب تشدرز يتاو اذه نم افورح
 ملف ،تادابعلا و عيارشلا نم کلاذ ريغ و يهنورما و ديع و ودعو هيف بهذلاب دلجم فلا رشع ينثا يف باتکلا
 ردنکسالا قرحاف ،اراد نبا ارادل هلتق نم ناکام و ردنکسالا دهع يلا باتکلا اذه يف يفامب لمعت کولملا لزت
 اهل لاقي هنم ةروس ةأرق يلع سرفلا عمجف کباب نب ريشدرا يلا فياوطلا دعب کملا راص مث باتک اذه ضعب
 هامسوأ ريسفت ريسفتللا لمع مث )ادنز( ريسفتلاومس و ۀهف نع مهزجع دنع ًاريسفت تشدارز لمع مث ...)هاتسا(
 ريسفتلا اذه اومس و هانرکذ ام رياسل ًاحرش و ريسفتلا ريسفت تشدارز تاقو دعب مه أملع لمع مث )دنزاب(

۲...)مدراب(

 يگو ماوع باتک اد ،ړوار باتک اتسبا د ېئ هت يود هچ ،يد ينب وسوجم د يوز ناميتسا و تشدارز :همجرت
 يساد هپ باتک لپخ هغد تشدرز هتسن فورح هغد ريډ يک وبژ رورون ورثکا هپ هچ يرل هفورح ٦۰ وا يلوب همزمز
 هپ يک هکو هرز سلوود هپ باتک اد ...لديهوپ دارم هپ کو ېئ هن وا ىالکيل ياوس هن يسغه اچ لب هچ ړوار هبژ
 ېدپ هتخو رت ردنکسا د وناهچاپ ،هو ېکپ تادابع وا عيارش رون وا يهنو ارما ،ديعو وا دعو ،وس لکيلو ورز
 کولم هتسورو ېلوسو يخرب يريډ باتک ېد د ېئ ون ،ک م اراد ردنکسا هچ تخو هغه رگم ،هواک لمع باتک
 هچ لوش قفتم وليو هپ تروس هوي د باتک ېد د نايناريا ون ،وس اچاپ يوز کباب د ريشدرا هچ ايب ،للغار فياوطلا
 الثم ،ينم مه نيخروم رون هربخ اد وا ،يونايب بوت موهفمان اتسوا د خروم يدوعسم لوډ ېد هپ ...هلاب ېئ هاتسا
 هت اوخ يره وا ړوار )اتسابا ،اتسا( باتک وي تشدرز هچ يياو يسه يک )خيراتلا يف لماکلا( باتک لپخپ ريثا نبا

۳...هکن کرد ېئ نيماضم وا ،لديهوپ هن ينعم هپ ېئ کو هواتساو ېئ

 تلع هوش لکيلو رپ هچ ريسافت رون ريډ وا ،هو موهفمان ًاتقيقح اتسوا هچ يراک يساد هخ وتياور ولو وغد هل
 يتح هو همولعم هت وناهوپ يقرش مه يروپ وتخو ودژن رت هربخ هغد ،و لوهجم وا نارگ نتم باتک د هچ ،و هغد ېئ
 هراک هپ يک باب ېد هپ مه ـه ۱۰۸۱-۱۰۲۰ يريمشک يناف نسحم هچ هکل ،هاگ مه “زمر” زار وي باتک اتسوا د يود
.ع۱۸۷۲ چرام ،يتياسوس کتايشيا لانروج ۱
 .عبط رصم د ۱٤۲ ص ۱ ج ،بهذلا جورم ۲
 .ريثا نبا لماکلا ۳
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 و زمر مود مسق و ،دنتفگ ىم زين “دنز هم” ارنآ هک زمر يب و حيرص نآ مسق کي ،تسا مسق ود رب دنز باتک” يکيل

۱...دنناوخ يم مه “دنز” ارنآ هک تاراشا

 هل ږوم هک وا ،يد دوجوم ليالد يخيرات لو اد هراپل ونادنواخ د ېروکفم يمنپ د يک صوصخ هپ اتسوا د
 )اتسو‑ا( هخ وو وود هل يد بکرم مون اد لوډ ېد هپ ،يار همس ون ،وک ليلحت هملک اتسوا د رظن ۀطقن هغد
 ره )ى( هپ فلا يد ماع مه يک تيرکسنس هپ ،يار انعم هپ )ان( هيفان د يک وبژ يئايرآ هپ هزمه حوتفم ينعي
 يفن د انعم هپ )ان ،هن( د م ک يک وتپ هپ راهدنق د سوا هچ ،وس ياليو مه )اي=هي( هت )ا( ون ،يړوا تقو
 ه انعم هپ يفن د )هي( يک يعابر ېد هپ ىزاين ناخ ليلخ د ،يلغار يدن هي ؟يد يلغار دمحا الثم .يد هراپل
 .ىديوش حضاو

هس ال هل نوتليب اک غږ هليوک هساپ هل يړاژ ييروا يخ

۲هساوم ږومږ ،اتس اک ابحرم اداتس لوخ هپ رهوگ ينول هغه ،هي

 ېد د )لتسيو يدناب د ،جارختسا( هد ېئ انعم هچ ئديوش ړوج هخ )لتسيو( وتپ هل )اتسو( وزج مهود
 اتسيوا ون ،يد لوعفم مسا يک هبژ دنز هپ مه هملک )اتسيو( هلپخپ وا ،يد )يئتسيو وا يلتسيو( لوعفم مسا ردصم

۳.موهفمان ،يوش جارختسا ان :يرل انعم يساد

 “اتسوا” هغه م ک هچ ،يو هب موهفم ان وا )يتسيوان( ينعي )يتسو هي( وياوو هملک اد هرواحم نسوا هپ هک
 .هد يسغد مه

 وا تپ وا تهکپ د هچ هملک يدخب د هلپخپ هکل ون ،يد يلتو ار هخ رتخاب وا يدخب هل باتک اتسوا د
 يجيهال يريسا د بوت موهفم ان باتک ېد د وا ،يرل هړا هرس وتپ هل يسغد مه مون اتسوا د ،هد ېتن هرس نوتپ
 رايز هدوهيب ،يالوک کرد يسن ينعم هخ  اتسوا هل :يياو ىد هچ هک ،يراک مه هتيب يسراپ ېوش رکذ هغه هل
 هل ېئ رظن يميرد د هک اما )اتسيو‑ا( هوش هيزجت لوډ ېد هپ هملک اتسوا د وخ هيور هل ېروکفم يمنپ د ،هږاکم
 .وک ليلحت يساد يک وتپ هپ ېئ هب ون وگو “شياين نيهم وا شياتس نيهب” اتسوا لوق هپ ولاوکيل يقرش د هخم

 هل هل ريډ وا ،يد فرح يقلح هزمه .يد )واو( وا )هزمه( ېئ وزج يمل )اتس‑وا( يد ېملک ېود اتسوا
 هپ هچ لتسولو يسات يک ليلحت هپ ېملک د تيرکسنس د رون وا گا‑گه ،کلا‑کله الثم ييلدب هرس )ـه(
 هپ )وس( ون ،يړوا )ـه( هپ لت يک اتسوا هپ )س( تيرکسنس د هچ هک ،ىد انعم هپ “ه” د su وس يک هبژ هغه
 هپ )وه( اتسوا د هغد يک وتپ هپ يديوس مزراوخ هچ مزراوه هکل ييک )خ( ـه يک وسړاپ هپ وش )وه( يک اتسوا
 کيل ربډ هپ شويراد د ،يد ىوش لدب )وا( هپ )وه( اتسوا د هغد مه يک ميدق سرف هپ “ه” ينعي ،وش لدب )وا(

 .۹۷ ص ،بهاذم ناتسب د ۱
 .۷۷ ص ،هنازخ هپ ۲
 .هغللا هقف ۳
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 هملک باجيا د يک وتپ هپ مه )وه( هلپخپ وا ۱يد يلغار ىس ه ينعي )ايترموا وا( سآ ه ينعي )پسا وا( يک
 .يرل ينعم “ه” د هغه وا ،هد ۍدنوژ مه سوا هچ ،هد

 وسړاپ د )هناتس ،هنياتس ،لياتس( وتپ د هخ ېد هل هچ ،يد )ت ،س( ېئ هير ،يد )اتس( هچ زج مهود
 اروخ وتپ د هچ يروس ړورک ريما ،يياو هت هدننک شياتس وتپ هپ مه لاوياتس .يد يلتو ار )ندوتس ،شياتس(
:يياو هک هسامح هلپخپ يد رعاش وا بيدا يناوخپ

۲لاوياتس يرد رپ ،يياتس يم مون هد امز ۍن

 اتس وا تفگش ينعي دفا هل يد بکرم “اتس دفآ” هچ :يکيل يسوط يدسا ،هو هير “اتس” د مه يک يولهپ هپ
 :يياو هچ يقيقد هکل هخ شياتس ينعي

۳اتس دفآ رب وتب لد زا منکيدنوادخ ما وت دزيا زا زج

 ياليو هتهج هغد هل ون ،هو يک وبژ ييايرآ ورون وا وتپ هپ هير اد هخ اوخپ هل هچ ،ييمولعم مه هخ ېد هل
 .هد هخ ولياتس هغد هل )اتس( هو همهود ېملک د اتسوا د هچ وس

 هغه وا )هنياتس ه( ينعي )اتسوا( هب وتپ هپ وا )اتسوه( حالطصا هپ يبژ اتسوا د هلپخپ )اتسوا( هب لوډ ېد هپ
 .يودنگر يک وتپ هپ ېير ېملک د اتسوا د مه ليلحت يوغل اد هچ ،يس “شياين نيهم وا شياتس نيهب”

Zaratashtara  ارتشتارز
 يدخب د ىس اد هچ ،يد تشدرز اي ارتشتارز مون يکنوړوار د باتک ېد د مون مهم مهود هتسورو اتسوا رت

 رون ږوم هتلد هرس هباتک وا نيد هل هد د وا وحناوس ورون هل تشدرز د .يد سسوم وا غلبم ينيد يړومون وي ونايايئرآ
 هچ ،وياو ينود طقف يک صوصخ هپ رصع د هنادنوژ د هد د .ووک هولپ هل وتپ د ليلحت همان د هد د طقف ورل هن راک
 يک نرق هوي هغد هپ ينعي يروپ )م،ق ٥٥۰ رت هخ ٦٥۰( د تشدرز هچ ،يياو يسه رثکا وخ يد فلتخم نيخروم

 ېير وتپ د يک همان هپ هد د دياب هکشيب ون ،يد يلتو ار هخ رتخاب وا يدخب د مه ىس اد هچ هک ٤،و يدنوژ
 .يو مه

 طبض هسوا رت هميدق هل مون اد ولوډ وغد هپ الثم ،يد فلتخم يک همان هپ ارتشتارز د نيقححم هړاز وا يون
 يک اهتاگ هپ رگم ،تشت هرز ،تشهترز ،تشهدرز تشدارز ،تشدراز ،تشهراز ،تشتراز ،ارتشتارز ،يديوش

٥.يد يړو ار مه رتسوراز شتارز ،سوراز ،سورد اروز وناينانوي ،يد يناوخپ ېئ لوډ اد وا ،يلغار ارتشترز

 .۸۹ ص ،اهتاگ ۱
 .۳٥ ص ،هنازخ هپ ۲
 .٥ ص ،سرف تغل ۳
 .۳۲۱ ص ۱ ج ،ملاع يمومع خيرات ٤
 .۲۲  ،اهتاگ ٥
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 ېروکفم يفلتخم يسغد مه يک انعم هپ ،يد فالتخا هچ يک لکش وا لوډ يرهاظ هپ همان يد د هکل
 :يد هغد ېئ لاوقا روهشم وا ،هديک هيجوت هوي اچ ره ،يد يدوجوم

 هلاک هرز هود ًابيرقت هچ خروم اد )يکنوياتس وروتس د( يعي رتشترز هچ ،يئاو خروم ينانوي Deinon نونيد -۱

۱.يرل ېار يسه و يدنوژ هخمد سوا رت

 يروتس د ( ېئ انعم ،يياو Cassel لساک الثم .يشارت هترو ېمجرت لوډ لوډ مه نيققحم يئاپورا ىون -۲
 ،هد )دنواخ ښوا روالد د( ېئ انعم هچ ،يرل هديقع اد Muller رلويم وا Windischman نمشينو )هد يوز
 ښوا يژ د( ېئ انعم هچ يياو رتتسمراد ،يوک همجرت هرس )يکنودييرب يساد الط هکل( هپ ېئ Horlez زلراه
 )رگ رز( د ېئ تار روسيفورپ ،يياو يسغد مه سيلگنا نسکاج ،يلوب )دنواخ ښوا هړاز د( ېئ هموتراب هد )دنواخ

۲.يلخا انعم هپ

 سفن اي نادزي ۀداتسرف( هپ ېئ يني وا .يکيل )لوا ۀديرفآ اي تسخن ۀدروآ( انعم همان ېد د ناهوپ يقرش -۳

۳.يوک همجرت هرس )هقطان سفن ،درجم رون ،لک

٤- وبژ يماس هل هملک اد هچ :يياو يساد ناهوپ يني مول هچ يکيل يسيلگنا نسنيلوار هد ېلغار هخوزج ۍ 
 ون ،يد مون يروتس يرهز د ارتشا ېئ وزج مهود هد هداز ،ېئ ينعم هچ يد يوش ړوج هخ )دريز( هل )درز( ېئ
 بر قشع د هچ ،و رهظ )راتسيا( د هرهز يک ودياقع هپ وناينادلک د )رهز ۀراتس ۀداز( ييک انعم يساد ېئ ًابکرم

٤.هو هکلم وگج د وا عونلا

 وا يبيرقت هوي اچ ره هچ هک يد يوش در اوخ هل وناهوپ ورون وني د لوش رکذ هچ تايرظن لو اد -٥
 :يئاو دؤادروپ ،يد يلکا هترو موهفم ينيمخت

يو هن همس هيرظن هغد هوي هچ يئا، مول هک هکتيريز يک اتسوا هپ وخ هملک اد ،ولوبو )رز( وزج ي Zairita 

٥؟لوش )ترز( لوډ ه هپ تاملک اد يک بيکرت هپ رگم ،يد انعم هپ )ريپ وا ړوز( د تنرز وا ،هو

 هت ليلحت يوغل وا هلوقعم ولو رت وخ .يد تخس مه ليلحت همان د وا ،يد فلتخم تايرظن تروص ره هپ
 Uttara اراتوي هل وزج مهود وا )هړز( ترز وزج ۍمول هچ :يياو ىد ،هد Haug گاه روسيفورپ د هروکفم ېدژن
يلعا( ينعي ،ىد قتشم هخ( کو انعم ېئ ًابکرم هچ ونارتشت ارز و )هک ،يرل موهفم )دنواخ هړز يلعا د مه ه 
 يک ار هپ يني يوغل د هت ږوم رگم ،يدږ مه يکنويو يردنس وا يکنوياتس هکل يوانعم يرون هت همان ېد گاه
 .يسيا هلوقعم هيرظن ۍمول هد د ولو رت

 .۲۲ اهتاگ ۱
 .۳۲۰ ص ا ج ،ملاع يمومع خيرات ۲
 .يرصان گنهرف ۳
 .۳۱۹ ص ،ملاع يمومع خيرات ٤
.۲٤٦ ص ۲ ج ،اهتاگ ٥
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هيزجت همان د
 د ًانيقي ېئ وزج ۍمول هچ وس يالوک هتزجت يساد ساسا رپ ېديقع د گاه د مون هرتشت هرز د يک وتپ هپ

 يساتسا ېملک د وس ري هترو هچ ۱.هياو هترز اتسوا هپ ېئ هت لد يسراپ هچ يد هړز وتپ د وا Zaretha هترز اتسوا
 وتپ د زاوآ هغد وا ،ؤ نم رت )ذ=هت( د هچ ،هواک زاوآ زار وي يرگلم هپ )ت( د )ر( اتسوا د هچ يد )ر‑ز( رصانع
!هو )ر( هنرد مسق وي زاوا مهود ايوگ  ًاساسا ون ،يد ىک ادا )ړ(

 رصع هپ تشدرز د هچ ،يوتباث اد هت ږوم وا ،هتس يک هرود يئاتسوا هپ مه ءامسا رون ين هخ ېدام هل هړز د
 هچ يد )ريرز( وي يک وناناولهپ يخيرات وروهشم هپ خلب د الثم ،يديوش ړوج هنومون ريډ هخ ېدام ېد هل يک
 د مون ېئ الصا وا رورو پساتشيو د ريرز ،هتس يک هبژ يولهپ هپ وا ،يوش لک همان هپ هد د باتک “ناريريز راکتاي”

 ېئ وزج يمول هچ ۲يد يوش کرو بقل )يراو يرز( هت هد يک اتسوا هپ وا ،و “ادواي هپسا” لوق هپ تسو رسم
 هملک وتپ )رو هړز( ىراو ىرز ون ،يد )رو( تادا تيلعاف د ينسوا وتپ د )ىراو( ېئ وزج مهود وا )هړز( يرز
 .يار هت )هړز( وتپ د هغد لو هترز ،يرز ،هرز ،هتس مه يک رتشت هرز هپ ىرز هغد هچ هد

 د رتشتارز د هچ لنمو وم اد وا ،ېوش يمولعم ېير ېملک د )هړز( د يک ومون يئاتسوا هپ هت يسات هچ سوا
 ؟هد هگن هغد هچ ،وس ړالو هت ېو ېمهود هب ون ،هد )هړز=هرز( هغد مه هو ۍمول همان

 )ر،ت،ش،ت( د يک تقيقح هپ ،يد يللب ښوا ينعي )ارتشا( وزج مهود وقلخ ورثکا :لتکو يسات هچ هکل
 هچ يد )نتت( وتپ د رتشت ون ،ييک ليو مه )ن ،ېئ ،ر( وا )ښ ،ېئ،ش( هچ ،يوليکشت هملک اد فورح يساسا
 يک هواحم وا بدا هپ هدوجوم مه لکش هپ “نت” د يک وتپ هپ هملک اد وا ،هد کلام ،دنواخ ،بحاص ېئ انعم
 .هد هلمعتسم وا ۍدنوژ ًامومع

 د )ش( رثکا يسراپ د يد هلصا هوي وا هجرخم هوي هل فورح هړاود اد ،يد يمومع لادبا )ښ( وا )ش( د
 هچ هک ،يد اور مه لادبا اد هد ېتوا )ن( هپ يک وتپ هپ هچ ،هد )ر( ېئ فرح ينرخا ،ييلدب )ښ( هپ وتپ
 هرز يش همجرت لوډ ېد هپ يک وتپ هپ هملک اد سوا هب ون .يد حرخم هوي د وا ييک ادا هخ ولات هل يروت هړاود
 .يوک همجرت )لد بحاص( ېئ يسراپ هپ هچ )نتت هړز د( ينعي رتشت

س يناحور تشدرز هچ هکت هړز د هت هد ون ،و ىورون رت ،ليو لد بحاص وا نت اد وا يد لضفا ومون ولو 
 هدافا يروالد ،تعاجش ،هتله ،وک يا وي )رو( هرس هرز د هک ،هتس يک ويا يسغد هپ مه هسوا رت حالطصا
 .ىئ ار يلاو امنهر وا بوت يداه وا ،لاوحا يونعم وا تيناحور ون ،وياوو هرس رو )نتت( هک ،يوک

Spentoman نامتنپس
 مهن هد د وا و مون نروک د تشدرز د Spitama همتيپس هچ يياو يار هريډ هرس همان د تشدرز د هملک اد

 .ييک ليو نامتيپس ،ناماتيپس يک يولهپ هپ يار مون اد يک هعطق ۱۹ هپ انسي د .ىديداي همان هغد هپ مه هکين
 .۷۲ ص ۳ ج ،ماظن گنهرف ۱
.۱۱۳-۱۱۲ هرقف ،تشي نابا ۲
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 هل ريډ مون اد مه يک اهتاگ هپ “داژن نيپس” ييک يساد انعم همان ېد د وا هد )ديپس( تيپس ېئ هخرب ۍمول

 ۱.يړوار
 مون اد هچ يئا رگم ،ئو يتسوپ نيپس وا ،يو هتپ هنيپس هل يد دياب هچ يرل موهفم يساد وخ داژن نيپس

 هچ هکل و هخ ينروک يفيرش وا يناحور وا ې هل ينعي هو هنيپس هخ وا لصا هد د هچ يرلو مه هبنج يونعم

ک همجرت مه )ناور کاپ( هپ نامتيپس هغد وقلخ وني۲.يد ي

 )نيپس( وزج ىمول ېئ ساسا رپ وتپ د وا يد وتپ هولپ هل انعم وا بيکرت د مون يليماف اد تروص ره هپ
 لکش ېملک ېد د سوا هچ ىد فوصوم )نامت( ېئ وزج مهود يد يلغار هخمد فوصوم لپخ رت هچ .يد تفص
 هغه هنموت وتسم د الثم هتس وانعم وغد هپ مه سوا هملک اد يک راهدنق هپ .هيام وا لصا ينعي ،هد )هنموت( يک وتپ هپ
 .يس ېتسم هچ يوچا هت ودش ودوت ېئ لوډ هپ ېئيام د هچ ،يلوب ېتسم

 وتپ هپ ون ۳هد هنارو ېئ هيام وا داژن وا لصا ينعي “هد هپارخ ېئ هنموت” ىياو هک صوصخ هپ ىس قلخ دب د
 هل فيفخت د )نون( ينرخآ نيپس د وي طقف هچ ،يس )داژن ديفس( ينعي )ينموت نيپس( نامتيپس يخيرات هغه هب يک
 يلديرو هيا هلپخ هل وا ،يتوا فلا هپ ،يد تلع فرح هچ هک مه )واو( ىنموت د وا ،يديوش فذح هولپ
 يک لوحت هپ وبژ د ،يد يوش يپ رو هت ېملک ېد يک هلاک هرز و هپ هچ تاريغت يساد وا .يد يلغار )م( هلسپ
 .يد يمومع

 وثکا د ونايئايرآ رتخاب د ينعي ،يرل هير يک ومون يئايرآ ورثکا هپ ،ىد )نيپس( هچ وزج يرمول نامتيپس د
 رون وا Spentodata اتاد وتنيپس Spenta ات نيپس Spendat تاد نيپس الثم ،يار هملک نيپس يک رس هپ ومون
 “نيپس” وتپ د هچ ،يد ديفس هغد مه ېئ انعم وزج ىمول د وا يد ريډ هنومون يساد يک داديدنو هپ اتسوا د هچ
  .ىيمولعم ېکپ م ک

 رصع هغه د هچ يد )نيپس( هغد مه وزج ىمل )نامتيپس( د هچ ،وش ياليو هگني هپ دانتسا يخيرات هغد هپ ون
 .يد يوش يلتاس تفص وتپ هغد مه يک )نامتنفسا( لکش برعم هپ ېملک يغد د وا و يک ومون ولو هپ

 Ahura Mazda ادزم اروها
 مه )زم روا( ېئ ففخم وا ،ېوش لقن مه )دزم روا( هملک اد هچ ،يد مون قلاخ يول د هدزم هروها يک اتسوا هپ

 يلدنوم مه يوانعم يزاجم يرون يريډ ېئ هتسورو ،و مون )يلعا دوجو وا اناد دنوادخ( د يک رس يول هپ ،هد

٤.يد

 .۹۲  ،اهتاگ ۱
 .۱۹۰ ص ۱ ج ،ناتسناغفا خيرات ۲
 .۲ ۀرامش ،۳۸ ص ۲ ج ،انايرآ ۳
 .٤۸۸ ص ۱ ج ،ماظن گنهرف ٤
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 مون ىلاعت قلاخ د يا ره .و کلام دوهش وا بيغ د وا اچاپ ملاع د هدزم هروها هچ :يياو ىناملا رگياگ

 وسړاپ هپ مه هسوا رت وا يد مسا مهم وي يبژ ېئاتسوا د مون اد وخ تروص ره هپ ۱يد ىوش رکذ يک اتسوا هپ يساد
 مهود )روا=روها( يد ېو ېرد وک هيزجت وا ليلحت مون اد ږوم هک ،يد دوجوم لوډ هپ )دزم روا( د يک هبژ
 .يرل هير يک وتپ هپ ېو ىړاود اد لوډ ېد هپ وا )ادزم(

 هتلد ېئ ون ،ېديلو يک وتپ هپ ېير وا لاثما وا رياظن ېملک د )ادزم( د يک هني هپ تيرکسنس د هخمد يسات
 يک بدا يسړاپ هپ سوا لکش هپ )روه( د )روها( يئاتسوا :ئلولو هتلد ليلحت ېو ۍمول د طقف ،يدن ه رارکت
 هملک اد ون ،يړوا )س( هپ يک تيرکسنس هپ )ـه( اتسوا د تخو ره هچ هک ،هد رمل ،رون ېئ انعم هچ يد دوجوم

 :يئاو يسودرف ۲.ييک ليو هت رمل هچ هد ېوش ايروس وا روس يک تيرکسنس هپ
روه و ديهان و ناويک دنوادخروز تسيوز و يداش تسيو زا

روه هل هچ هک ر دصقم هخليو )روه( ًاتبسانم مه هت علاط وا يروتس هلک هتهج ېد هل ون ،ؤ رمل ايب وا ا 
:يئاو يسودرف ،يديوش

؟وت روز و يدرم نانچ دش اجکوت روه دش هريت يگرابکي هب
 ،هوش مه )روخ( هملک هغد ون يد يوش ليو مه هخمد هچ هکل ييلدب مه )خ( هپ )ـه( اتسوا د يک وسړاپ هپ
 د ،يد قولخم ادزم اروها د هچ رون وا رمل ينعي روه هچ يوکرو حرش يسه رگياگ روتکد ،يئاو هت رمل هچ

 ون هک ،هواک ېئ مارتحا وا ،لگ سدقم رون وا ار وناناسنا وناوخپ ۳.و مه موهفم هپ قلطم يايض وا راونالارون
 ېئ سدقم وا هلاب )روا( عبنم رون د ايب يک هکم هپ وا ،يد عبنم رون د هچ هاگ سدقم يک نامسا هپ رمل يود
 عونلا بر روهشم وي اديو د الثم هتس عاونا بابرا يگدنيامن هپ روا د يک وړاود اتسوا وا اديو هپ هچ هکل ،هاگ
 سيدقت د روا وا ار د وا ،يد هنوندب ېرد روا وا ،انيرب ،رمل ېئ هديقع هپ يود د هچ ،يد )روا( ينعي )ينگا(

 ينامسا هليب وا ،يد )روا( زکرم ؤار ولو د يک هکم هپ هچ :يئاو رگياگ ٤هو مه يک ونايئايرآ يئاتسوا هپ هديقع
 د مه )رمل( عبنم ار ينامسآ د وا يد يوش للب يش کاپ ون هک ،ييک لگ )روا( عبنم ار يره د هتلد ،ؤار
 .يديک لگ هدنيامن ار يدبا د ادزم

 الصا هچ ،يديوش ړوج يني )دبريه( وا يتوا مه )ى( هپ ېئ واو هچ ،يد ېملک روا اي روه اي اروها د هغد
 .يو )دبروا=دبروه( دياب

 .۱٤۱ ص ۱ ج ،ندمت ونايناريا ىرواخ د ۱
 .٥ ج ،ماظن گنهرف ۲
.۱ ج ،يرواخ نايناريا ندمت ۳
 .۱۷-۱٦ ص ۱ج ،يرواخ نايناريا ندمت ٤
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 يئ عمج هچ هک ذبره هملک اد وبرع ،)رشم روا( اي )راگتمدخ روا د( هد ېئ انعم وا ،يد بقل تشدرز د ذبروه

۱.هد رانلادبع وا رانلا مداخ ېئ انعم وا ،يد تغل يولهپ سرف د اد هچ :ىياو يمزراوخ همالع ،هد هذباره

“؟تشک هک ار دبريه نآ هک منادن” يد ىوش لامعتسا لوډ هپ بقل د تشدرز د دبريه مه يک بدا وسړاپ هپ
 ينامسآ د )روا( يک هکم هپ هچ يراک هت يسات هخ ونوي يوغل وا يخيرات ولو وغد هل

 هلک ،رمل هلک ،ار انعم ېئ هلک ،هو هدوجوم وتروص وړول هپ يک اتسوا هپ هملک وتپ اد وا ،ؤ دنيامن )روا=روه=اروها(
.هو روا

 اتسوا د وا )سان يروا( وناينانوي د م ک هغد هچ ،يد عونلا بر وي )نرو( يک اديو هپ هچ :يياو ناهوپ

 هغد ېئ وزج يمول ،يس ري يس هت وملک ېد هک ون ۲.هد )رو( مه رصنع وا هدام ومون ېد د وا ،يد )دزم روا(
 يلغار )دزمروا( مه يک وبيتک هپ يسراپ ېړز د ېرود يشنماخم د ناريا د هچ )روا=ىروا=رو( يد )روا( وتپ

۳.يد

 وکو انعم )هدزم هروها( د ،اتسوا د وا ،وسينو يک رظن هپ مه داوم يخيرات ،هيور هل ليلحت يوغل هغد د هک ون
 .يد کيرش الدحاو تاذ هچ )ار ړو تدابع د( اي )ار هللجم( اي )روا يلنمن( وياوو يساد دياب

 يد هخمد فوصوم اروها رت يد تفص هچ )ادزم( هک ،يد مس هرس وتپ د مه بيکرت يئاتسوا ېملک ېد د

 .يراک ه يلاويدرن هت وتپ مه ېئ هخ هغد هل هچ ٤)اروها ادزم( لوډ ېد هپ

Vara هراو
 يک يدخب هپ هچ يراک يساد وا ،يړوار مون اد يک داديدنو هپ اتسوا ،هد همهم وا يخيرات هريډ مه هملک اد

 يسه صوصخ هپ ينادو ېد د اتسوا هلپخپ .هک هړوج رما هپ هدزم اروها د Yama امي هچ ،هد ينادو ۍمول اد
 يرواو رت هب سوا ون ،لک بوخ ه وبوا وا لوش هنش ار هراپل ويوژ د هاو ريډ يک داويه هپ هخمد يمژ رت” :يياو
!يس هراک بيجع ،ييک ويا رپ هپ هسپ د هچ يا يکون ينود )!امي ېا( هتسورو وديول

 وا وسپ د هتله وا يو هترا اوخ هره ېئ يدنوغ رگډ د ولرپس د سآ د هچ ،هراو هوي هک ړوج هت هتهج ېد هل ون
!هسوي هرس رد روا يکنودييرب روس وا ،هنومخت وناغرم وا ويپس وا ويس وا ،ويوغ

 هت وقلخ يا اد وا ،يو خړا ره ېئ يدنوغ رگډ د ولرپس د سآ د هچ هراو هوي هک هړوج هت هتهج ېد هل ون
اهپ ،هووهبو هبوا هت هتله هراپل وسپ وا ويوغ د ،يو خړا ره ېئ يدنوغ رگډ دولرپس د سآ د هچ هراو هوي ،يو يبو 

 .۷۱-۲٦ ص ،مولعلا حيتافم۱
 .۱۸ ص ،ميلعت وديو د ۲
.مجعلا راثآ ۳
 .۳۲٦ ص ۱ج ،ملاع يمومع خيرات ٤
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 وا ينوخ يړول د يو روک وي هچ ،ېک نادو يبوا وي هت هچ يئا هتله ،يو هدږوا ۱هرتاه هويه هچ يک هلاو هوي
 !هرس هنالاد وا يلوغ

 يئا هتله ،هکم رپ يو هروغ وا ه اروخ وا يول ريډ هچ موک ېسوي هنومخت و وا ويس د هت هچ يئا هتله
؛هکم رپ يو هروغ وا ه اروخ وا يول ريډ هچ موک ،ېس وي هنومخت ويوژ زار ره د هت هچ

 ېد رپ ،ي ېئ يوب ه اروخ وا ،يد يگج يريډ هچ يموک ،ېس وي هنومخت وونو زار ره د هت هچ يئا هتله 
.يرل يوب ه وا دنوخ ه اروخ هچ يموک ېس وي هنومخت وويم زار ره د هچ يئا هتله هکم

 و رت ،ېک يدنوخ ېئ رايز ريډ هپ وا ،ېس وي هخ هلوډ هره هل هود هود هت هچ يئا هخ ومخت ولو وغد هل
 .يس نگوتسه يک )هراو( هپ لو يس هغه هچ

 نارو اي )دساح( نخراي ،ک نيک اي ،نجغاورد اي ،هاوخ دب اي ،ينوپل اي ييل اي ،ويخ اي يي هچ ،يئا هتله
 وا يک نم هپ پش ،ېک ړوج هنواو هن هت هچ يئا يک هخرب هيول هپ يا ېد د ...يکو هگوتسا سيپ اي ،ياغ
 هخرب يننم هپ ېوچاو ي وا يس رز هت هچ ييا يک واو هپ يخرب ئيول د ،يک هخرب ىنچوک هغه هپ رون يرد
 وا ،يک هپا رهم يئالط لپخ هپ هراو هغد هچ يئا ،هوس ېرد يک هخرب نچوک هپ وا ،يو هوس پش هچ يئا يک
  .يرو هرس هلب هل وي هلپخپ هچ ،يک هړوج هترو کک وا رو وي

 هروها ؟مک هړوج اچ هپ هز کو رما ولوړوج د ادزم هروها ېئ هت ام هچ هارو هغد ليوو هرس هنا هل امي ون هتلد
 هخ وسال ولپخ هپ ېئ ايب وا هرخو هدنوپ هپ ېپ يلپخ د هکم !وز تهگناويو د ،امي يلک يا :ليوو هترو ادزم
 !يوړوج يخ هراپل وول ولپخ د هچ  نالالک هکل هک هړوج

 هک هړوج هخ ېئ وسال ولپخپ وا هلرخو وپ هپ ېئ هکم ،هو يليو هچ ادزم هروها هکل ،هکو يسغد امي ون ايب
 وا وسپ د هتله هد وا ؤ خړا ره ېئ يدنوغ رگډ د ولرپس د سآ د هچ ،هک هنادو هراو هوي امي ون .هخ وول د هکل
 د ،ناش هپ رگډ ولرپس د ،هراو هوي هک هړوج هد ،ړووي روا روس دنال وا ،هنونمخت وناغرم وا ويپس وا ويس وا ويوغ
!هراپل وسپ وا  ويوغ د ناش هپ رگډ د ولرپس د هراو هوي وا ،هراپل يبوا د ويس

 هن ټروک هچ ،لونيک نمچ يساد رپ ناغرم ېئ هتله وا هک هړوج ،هو هدږوا هرتاه هوي هچ هلاو وبوا د هد هتله
 يلوغ وا نالاد وا ،هنوخ هړول وا روک وي هچ ،ک نادو يبوا وي هد هتله ؛لديک هغان هړاوخ ېئ هن وا ،يديک لومز
.دولرد ېئ

 ره د هد هتله .هو هروغ وا ه اروخ وا يول اروخ هکم ېد رپ هچ موک ،لړووي هنومخت و وا ويس د هد هتله
 ېد رپ هچ هخ ونو زار ره د هد هله ،لړووي هو هروغ وا ه اروخ وا يول اروخ هکم ېد رپ هچ هخ ويورا زار
 وا يرودنوخ يريډ هچ هخ وويم زار ره د هد هتله .لوويک هنومخت ،ېو يکنورل يوب ه وا يگج يريډ هکم

 .هديک ليم وي ًابيرقت هرتاه هوي ۱
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وغد هل .لړووي هنومخت ېو يکنورل يوب ه ومخت ولو رت لتاسو هتله ېئ رايز هپ وا ،لړووي هود هود هد هخ و 

۱.هوس هنادو ويس هپ هراو هغد هچ

 يياو وا ،لوش رکذ هخمد هچ ،يد يلغار هتريب لوصا ولونادو هراو د ينخم د هغه م ک يک ورقف وينتسرو هپ
.هوش هنادو هراو هچ و ،و يوش هترو رما هچ هکل ،هکو يسغد امي هچ

 هنوو هپ ادزم هروها د امي هچ يراک يسه هخ ېدل وا يږاک هلصفم هشقن ولونادو هراو د اتسوا لوډ ېدپ
.و ېيا ساسا ىمول تيندم د يک هغه ه وا ېک هړوج هراو

 يبوا يخيرات هغد هپ امي د هچ تخو هغه هتس همان هپ راهب ون د راثآ مه ېئ هسوا رت وا هو يک يدخب هپ هراو
 يلکا رشم هراو يديمون Urvatad-nara هرن داتوروي هچ وي هخ ونماز ورد هل هد هد ون يدياپو ار تشدرز يک

Temporal lord of the Vara.۲ ينعي و يوش

 هچ ،يموم هنوگنر يسه هرس ولديريت د ونامز د هملک اد مه وا يرل خيرات بيجع هتسورو )هراو( اد اتسوا د
 تالوحت يبدا وا يخيرات تغل ېد د ه هن ه هتلد ون ،هتس هير يک وتپ هپ هچ هک ،ييک هلدنژيپ هن ټروک
 .مونايب

 وناودنه د ،يا ،هطوحم ينعي var ړاو الثم ،يد يوش ړوج تاملک ريډ هخ ېير يغد هل يک تيرکسنس هپ
 هوي Vari ىړاو ،ئسوا يکپ قلخ ېقبط يره د هچ يا وي ،هخرب همرول را وي د vara اړاو .يا ولوک تسد

 ۳.غاب ،رابرد ،يلوغ ،هطوحم
 هملک يناوخپ يئايرآ هوي اد وا ،هد هوي يک انعم هپ مه ظفلت هپ مه هرس )هراو( هل اتسوا د )هړاو( تيرکسنس د

 د لوډ هپ دبعم هوي د هتسورو مه )هراو( يدخب د هغد هچ هک ،هوش )راهو( يک هرود يئادوب هپ هتسورو هچ ،هد
 رپ ون ،ړالو هنم هل نيد هد د وا لوش کرو عابتا تشدرز د هچ تخو هغه ون ،هو زکرم وا نوناک نيد يتشترز
 وا وناختب د ېئ نايماب ،وس زکرم بهذم هغد د ناتسناغفا وا ،ېلغار ېپ بهذم يئادوب د رتخاب وا اوخنوتپ
 .هوش نوناک نيد يئادوب د سوا ،هو دبعم نيد يتشترز د هچ )هراو( اتسوا د هغه ون ،و نوناک ودباعم

 د ادوب د سوا )را يلک وغريب وړول د( يديداي همان هپ ېئ را ئدخب د هچ هنوغريب گج وا ړول هغه سوا
 وا هدکشتآ يتشترز هغه وا هک هليدبت )راهو( حالطصا يئادوب هپ )هراو( اتسوا د يود ون لوش ړول اوخ هل وعابتا

٤.هديک هلاب “راهب ون” دبعم يدخب د هغد يک هرود يمالسا هپ وا وش راهب هتسورو هچ ؤ )راهو( هغد وا هوش  هناختب

 .يروپ ېرقف ٤۳ رت ۲۱ هل هخرب ۲ ،۲ درگرف داديدنو ۱
 .اوخ  هل رتسمراډ د هيشاح ،۲۱ ص ،اتسوا ۲
 .۷٦۱ ص ،سوماق يدنه ۳
 .۱۱۲ ص ،برع و دنه تاقيلعت٤
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 وي ټروک دبعم هغد يک برع ودنه تاقلعت هپ يودن ناميلس ديس انالوم دنه د هکل لاوکيل ين مه ه هک
 يک دنيس هپ هنوراهو يساد ريډ تخو رپ ويرب د وبرع د يک ـه۲٤۷ هپ خروم يرذالب هچ يئاو وا يگ نوتدوب يئادوب

نج ېرس هچ يد يلوومول يئاو هچ نيققحم هکل رگم ۱ېدول رد ېئ هب ېيتشترز هوي )راهو( خلب د اد ي 

 ؤاخز قرشتسم روهشم ،هوس )هناختب( نوتدوب يئادوب وي يا اد ون يغار بهذم ييادوب هچ هتسورو ۲هو هدکشتآ

۳.هو هاقناخ ييادوب وا راهوون الصا هملک راهبون د هچ :يياو يسه

 يراک يسه هنايب هل هيقف نبا وا حايس ينيچ هوي د هچ يياو يسادمه قرشتسم يمون  W. Barthaldلاهترب

 د هد ېوش رکذ يک اتسوا هپ هچ هراو خلب د هچ هتسن کش يک ېدپ ٤.و )راهو ون( ونايئادوب د راهبون هغد هچ
 اد تاياور يخيرات لو يک ۍيپ يوسيع همپش هپ ينعي تخو رپ گتار د مالسا د رگم ؤ دبعم يزکرم ونايتشترز
اد يچ يوک هراک الثم ؤ نوتدوب يئادوب يا پش هپ هچ حايس ينيچ گنست ناويهيپ يوسيع همهت خلب يک ۍ 

٥.يوک هراک نوتدوب يئادوب وي دبعم هغد ؤ يلغار

 د مه يک هدنس هپ تخو هغدپ وا يد يلديسر ار هتلد نيحتاف يمالسا ون هتسورو هد رت هچ يد تخو هغه اد وا

 دبعم هغد خلب د وشو رکذ ېئ هخمد هچ گنست ناويه رياز ينيچ ٦.ېو يدوجوم ېناختب يئادوب همان هپ راهب ون
 هچ راهبون ينعي اراهي وا وان لب هديک للب اراهيو وي هچ هو دوجوم هنونوتدوب هود هتلد هچ يياو يد يللوب اراهيو
 هپ ۍنج ېنوغرز ،و گج وا خوپ ريډ ترامع راهب ون د :يياو يدوعسم .يوک رکذ راهب ون د مه نيخروم يمالسا

۷.ېديراک يريل هل هچ ېو ييول ينود ىنج اد وا هو هنولاويد ېئ هت واوخ ورول ېديپر رپ يړول ېلييپو وزين

 ېکم د وشيرق د هچ يود ،هواک شتسرپ وناتب د يود ،و يک ړوج ونايکمرب راهب ون :يئاو ينادمه هيقفلا نبا
 هړول هزگ لس )تبشا( هدبنگ هوي يا ېد د ىون ينعي و راهبون ېئ مون هچ ،ک ړوج دبعم اد ېئ ون ،يديوراو لاح
 د ناهچاپ لباک وا نيچ د ،يديمون اکمرب ېئ يلوتم رشم ېو ېوک ۳٦۰ ونايلوتم د ېئ اوخ و اش ،هو هترا هزگ لس وا

۸.ېلوک ېدجس ېئ هت تب يول وا هو بهذم هپ يود

 هپ لت نايکمرب :يکيل يسه يک ودودح هپ ـه٦۰۰ د يد يکنوکيل ايفارغج روهشم يمالسا وي هچ يومح توقاي
 ينادو ېد رپ هچ هک هو ړالو ناتوب ېئ هت واوخ ورول هچ هدولرد هړا يود هپ ينادو راهب ون د هو ززعم يک خلب

.٤۳۷ ص ،نادلبلا حوتف ۱
.۲٥۹ ص ۱ ج ،ناريا تايبدا خيرات نوارب د ۲
 .۳ ص ،همدقم يزيرگنا دنهلا باتک د ۳
 .٦٦۳ ص ۱ج ،مالسا فآ ايديپولکسنا ٤
 .٦٦٤ ص ۱ ج ،مالسا فآ ايديپولکسنا ٥
 .۱٥۰ ص ۱ ج ،همجرت يلا د همان چچ ٦
 .٤۸ ص ٤ج ،بهذلا جورم ۷
 .۳۲۳ ص ،نادلبلا باتک ۸
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۱۳٥
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۱۳٦

خيرات وتايباد وتپ د

۱۳۷

 يک ذمرت هپ هخلب هل ۍنج هړول يا ېد د .هو ېوش هروهشم راهبون هپ ون ،لوچا هنولگ وقلخ يلرسپ هپ لاک ره

۱.هو تسرپ تب وا بهذم هپ يود د ناهچاپ لباک وا نيچ وا ناتسسودنه د ،هديک هراک

 رهاوج وا وميرو هپ هچ ،هو هناختب هيول ولو رت وا ينادو راهب ون د يک خلب هپ :يياو يساد ينيوزق همالع

۲.هو نايلوتم يلصا يا ېد د هکمارب .هو هترا هزگ لس وا هړول هزگ لس ،هو ېوش لابنس

 هميدق هغه هچ ېيا وا ييمولعم ترهش نادو د راهبون د خلب د  مه هخ وتاياور وغد هل ونيخرؤم يمالسا د

۳.يو ېوش ېللب “ راهب ون” وا ىوش هنادو اوخ هل کمرب د هتريب يياو هچ توقاي هکل وا ،يو ېوش هنارو هراو

 يک يرويس هپ وتاياور يخيرات وغد د طقف وکيلو خيرات راهب ون د هچ يدن اد دصقم ږومز هتلد تروص ره هپ
 .ومومو هير مه يک وتپ هپ وا ،وکو ليلحت يوغل همان هغد د هچ وړاوغ

 وا هطوحم وا را ېئ انعم هچ هوش هړاو ريغت ل هپ يک تيرکسنس هپ هو هراو هملک يئاتسوا هلصا هچ لديلو يسات
 هپ و يوش ړوج ين نوتوب ونايئادوب د ون ايب وا و زکرم بهذم يتشترز د هراو يدخب د هچ هک هو يدنوغ الک
 رون ريډ يسات هچ هخمد هکل وا هتواو ه ل ًانعم مه ًاظفل مه هراهو يئادوب هغه يک هرود يمالسا هپ ظاحل ېد
 تايز هرسرو مه يون ينعي )ون( ايب وا يديزرگو )راهب( وش لدب )ب( فرح هجرخم مه هلپخپ )و( لديلو هنولاثم
 روهشم وبرع د لتسولو وم ړول هچ هکل وا و دوجوم نوتدوب هغد يروپ ۍيپ ىميرد يمالسا رت وا )راهبون( وش
 .يد يړوار رکذ ېئ ونيخرؤم

 :يياو يرخف سمش هد مه هدکتب ېئ انعم هروهشم هوي هچ يرل  يوانعم يريډ  يک وسړاپ هپ هملک راهب د
راهب ناسب هتسارآ نيتاسب دوشراهب ميسن زک زرورون مسوم ديسر

 :ىياو يوالارف
راهب تب يئوکين ،هب وت نوچ هنراهب لگ تبوخ خر نوچمه هن

 :يياو يماظن

دوب خلت ناهد ار لگ خرس وزک٤دوب خلب رد زورفا لد راهب
 ه انعم ېئ هخ ودانسا يدنال هل اما يراک يئابيز وا بوت يلک راهب د خلب د هخ وتيب وغد هل
يدنگريياو يزار روصنم .ي:

ربلد نيفلز و مارالد ىوربىبوخ بارحم و تسناتب راهب
 :يياو يخرف

تسيراهب ىوس ره نيرز تبز ون وندناردب ار نمچ و تسا نازخ ماگنه
:يياو يا  لب

 .۳۲۱ ص ۸ج ،نادلبلا مجعم ۱
 .۲۲۱ ص ،ينيوزق دالبلا راثآ۲
.۳۲۱ ص ۸ج ،نادلبلا مجعم ۳
 .۷۷٦ ص ۱ج ،ماظن گنهرف ٤
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۱۳٦
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۱۳۷

خيرات وتايباد وتپ د

۱۳۸

۱راهب راهب نوردنا ودب و خاک خاک هچيارس يارس نوردنا ودب و رهش رهش هچ

 يقيقح هغد وا و ىش وي يدنوغ الک وا ينادو وخ الصا هد يزاجم هت راهب انعم ېدکتب د هغد يک تقيقح هپ
 هچ هکل هتس وانعم هپ الک وا راه د وراب وا هراب يک وسړاپ هپ يد هتاپ يک وړاود وسړاپ وا وتپ هپ سوا ېئ يناعم
:يد ىليو ينآاق

۲ردنکس ۀراب ز هراب دصرتهب دندروارب هراب دص

 فرح جرخم مه هپ )ر( يک وتپ هپ هچ يد دوجوم لکش يئاتسوا لپخ هپ راو مه يک هملک هپ راوي د وسړاپ د
 )و( طقف هتس موهفم هړاز هغه هپ يک وتپ هپ مه )هراو( هملک يناوخپ هغه هلپخپ اما وياو )لاويو( وا هد ېتوا )ل(
 .ييک ظفلت مه )هړاب( هچ هد ېوش )هراب( وا يتوا )ب( هپ

 وا تک رپ وا يو هترو هت راصح وا الک هچ هد انعم هپ لاويد نيربډ وا دنب وبوا د يک وتپ ينسوا هپ هراب
 وتپ هپ هسوا رت ېئ تغل وا لکش هو ېک هړوج امي هراپل لجوغ د هراو هموک هچ يک اتسوا هپ يوزرگ ار ېئ لجوغ
 :ېياو ناخ لاحشوخ هچ هکل هو مه يک بدا وتپ هپ هملک اد يد دوجوم يک

هنودنس لپخ هپ يد لاحشوخ قلخهنودنپ ېياو هت اچ هلاحشوخ
هنودنب يړاب د دنپ د يد تامهک هرارق هبژ اک راو يد هړز هک

.يرلن رثا وا يد تام هنودنب راصح وا لاويد د دنپ د ينعي
 :ېياو اباب نامحر

هک تنج د همت هله هش راد اوقتهک تعارز هله رون هتو هړاب
 وي اوخ واش وا يوړوج هراپل ويزاب د يدنابد يلک رت هچ يار مه انعم هپ يا يساد وا ېطوحم د هړاب اي هراب

:يک ۍنل ېدپ هکل يوزرگ ار رپ لاويد نل
هني هل وړاب کدنيت هپ ىش کډ وگاس هپيد ىملز يساد ينسوا اد
 الک وا راصح وا ټوک د يک رس يول هپ هچ ولخا هجيتن هغد هخ ونوي يوغل وا يخيرات وغد هل ږوم ون سوا

 ىد )ړ=ر( وا )فلا( وا )ب=و( يروت يرصنع يک وبژ يئايرآ هپ يو يلديزرگ ار ينادو هوي رپ هچ هراپل لاويد وا
:لوډ ېدپ يد دوجوم لاکشا دحتم يک وبژ يئايرآ ورثکا هپ هراپل موهفم هغد د ىړوا مه ل هپ )ړ( اي )ر( هلک هچ

يک يدخب هپ را يک نادو امي د vara راو ،هراو :اتسوا
يا يک نم هپ لاويد د ،يا ،هطوحم var ړاو :تيرکسنس
هخرب همرول را هوي د var اړاو :تيرکسنس
هطوحم ،غاب ،رابرد ،يلوغ vari ىړاو :تيرکسنس
نوتدوب ،دبعم vahar راهو :يئادوب
دبعم راهب ون د خلب د ،هدکتب bahar راهب :يسراپ هړز

 .۱۲٤ ص ،يدسا سرف تغل ۱
.٥٦۲ ص ۱ج ،ماظن گنهرف ۲
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۱۳۷
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۱۳۸

خيرات وتايباد وتپ د

۱۳۹

الک ،راصح baru وراب barah هراب :يسړاپ
var )راو( وزج ينرخآ )راويد( د :يسړاپ
انعم هپ راويد د wall لاو :يسيلگنا
الک ،راصح ،لاويد دنب barah هړاب اي barah هراب :وتپ
wall لاو وزج ينرخآ لاويد د :وتپ
 هل وا هتس م ک يک وتپ هپ ًاصوصخم وبژ يئايرآ ولو هپ ېير )هراو( مون يخيرات د اتسوا د ون لوډ ېدپ

.يراک ه هرس يدخب وا اتسوا هل هطبار يخيرات وتپ د مه هخ هغد
 هغه يرل هراب ميهافم موک هچ يک وتپ هپ وا ىد رثا ولديريت وييپ وريډ د مه ريغت وا لوحت ه ل انعم وا ظفلت د

 وريډ د مه هسوا رت )راه( هخ ېير يغدل هچ وکن ريه هتلد دياب مه اد ،يد ېدژن ريډ هت موهفم يخيرات يلصا
هپ وا هتس يک ومون هپ ويا وا راصح د هراک الثم ،يرل انعم را  اد هچ راهو ،راهدنن ،راهرپچ ،راهرگنن ،راهدنک 
د لو وا ويا هت ږوم وا ،يد هنومون ورا ير هغد هچ يوک هراکنادو د ه، هميدق هل موهفم هپ راصح ،را 
!هتس مه سوا وا هو هدوجوم

 يبونج را نارو خلب د .يد دوجوم يک خلب هپ مه هسوا رت مون راهبون د هچ هد ړو وليو د مه هربخ اد هتلد
 هغد هپ :يکيل يک دودوح هپ ـه۱۰۰٦ د هچ يجسرو حلاص دمحم هکل وا يلوب “راهبون ۀزاورد” مه هسوا ارت هزاورد
 ۀزاورد وقلخ وضعب هچ يديمون راهب ون ېئ رو وي .ېدولرد ېئ ېزاورد پش وا ،ؤ نادو را خلب د ال هچ يک تخو

۱.هلاب مه وق هباب ۀزاورد اي دمحا ناطلس

Bami يماب
 وا خلب د يک يلاو ېدژن وا قيبطت هپ وملک د )اکيهلب=يدخب=دخب( وا )نوتپ=تپ=تهکپ( د يسات هخمد

 هپ يدخب د هخمد وديرپخ رت يک اوخنوتپ هپ ماک نوتپ هچ ،هوس همولعم هترد مه اد وا ېلديلو ېير همان د رتخاب
 هلصا هوي هل وا کيرش وا ېدزن هرس مه هنومون نوتپ وا تهکپ وا يتخب وا يدخب د هک ون ،و يک وناگوشرو
 يا وي يک اتسوا هپ تفص هغد هچ ،يرل هرس هنا هل تفص وي را خلب اي يدخب د ېنامز يميدق اروخ هل .يد
 يلک اي دنال ېئ انعم هچ يد يماب اي کيماب تفص هغد مه هتسورو وا ،ييک رکذ يلک ينعي srira اريرس
 هپ همجرت هپ خروم يدوعسم د وا “نيزگ خلب” حالطصا هپ رعاش يقيقد د اي ناشخرد خلب يک وسړاپ هپ وا ،يوش هلگ
 .يد ىوش للب “ىنسحلا خلب” يبرع

 نرق يحيسم متا د وا ،ېوش اديپ يک دنقرمس هپ هخسن يولهپ هوي اتسوا د هچ :يياو قرشتسم فورعم نسکيج
 Navazak کزاون د يک Balkh Bamik کيماب خلب هپ يوز تشاتشيو د هچ ،يد يلغار يک هخسن هغد هپ ،هد

 .يملق ٥٥ ص ،تارازم خلب د ۱



خيرات وتايباد وتپ د

۱۳۸

خيرات وتايباد وتپ د

۱۳۹
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۱٤۰

ک ړوج را.۱تسمرادير يک دنز وا هبژ يئاتسوا هپ وا ،يرل انعم ناشخرد کيماب هچ :يياو رهيماب ه Bamya هد 

۲.يياو هت دنال هچ

 وا ،هو هتاپ مه يک هبژ يولهپ هپ هچ هد هملک يئاتسوا هړز کيماب هچ يراک هخ ينلپ يخيرات يغد هل
 د هچ يناتسيس يخرف الثم ،ونيو هملک اد يک وراثآ ويمول هپ بدا وسړاپ د ،هوش يماب يک بدا وسړاپ هپ هتسورو

:يئاو يد م يک ودودح هپ ـه٤۲۹
راهب ون غاب ز اي يتفر ،داشون رد زاراهب داب ۀرمه يماب خلب يا ابحرم

:يياو يسه ـه٤٥۸ هپ يسوط يدسا ميکح
زورمين هش لما زا دنار هپسزورف يتيگ لاح نيا نتخورفب

مانب يماب خلب ارو يناوخ هک۳ماک و يداشب هناخ ريش ىوس
:يئاو هک اوخ و اش هپ ـه٤۰۰ د يسوط يسودرف

ناش داد اهز ردنا و دنپ يسبناش هداتسرف يماب خلب يوس
:اد اي

جنگب رسکي ميداهن ود رپس٤جنرب يماب خلب زا دتسب مرد

 هچ ړول هکل ٥يماب ميدقلا يف همساو خلب :يئاو وا يوک رکذ خلب د يک ودودح هپ ـه٤۱۰ د ينريبلا همالع
 اد مه هخ دروم وا لوډ هل لامعتسا د وا ،يد يلغار يا وي هرس خلب د لت يماب ،هوش هراک رد ًارصتخم
يدنگرېد د يماب هچ ،ي ېد د اي وا ؤ بقل را يماب وامدق هچ ،يرل هړا وعاضوا يويفارغج وا وتافص هپ را 
 .ئد يللب

 هراک هچ هدروم هل لامعتسا د هکل انعم ېملک يغد د مه وکنوکيل گنهرف وا وکنولپ وتاغل د يبژ وسړاپ د

 ٦“.ييک نزو رپ يضار د ېئ ظفلت وا بقل خلب د يماب” يئاو يساد يکنوکيل گنهرف وي ،هو ېک طبض ،ييک
 ييا وا يد را يخيرات وي مه نايماب هچ ي مه هت اوخ نايماب د رکف ېئ رژ يرواو ىس هچ هملک يماب د

۷.يو مه کارتشا يويمست نم رت نايماب وا يماب خلب د هچ

 .۲۷۲ ص ،ينوو يرتساروز نسکج ميليو د ۱
 .۱٤ هون ۸ ص ۱ج ،همجرت يوسنارف اتسوا دنز د ۲
 .۳۳٥ ص همان پساشرگ ۳
 .٤۸۲ ص ٦ ج ،۱۲۸٥ ص ۳ ج ،همانهش ٤
 .٤۳ ص ،يدوعسم نوناق ٥
 .۹۸ ص ۱ ج ،راهب ون گنهرف ٦
 .۳۷۸ ص ۱ج ،جاردننا گنهرف ۷



خيرات وتايباد وتپ د

۱۳۹

خيرات وتايباد وتپ د

۱٤۰

خيرات وتايباد وتپ د

۱٤۱

 هړاود نايماب وا يماب ،يد يوش رکذ مه همان هپ نايماب خلب د يماب خلب هچ :يکيل مه يساد نيخروم يضعب

 داتسا خيرات د نوتنهوپ د لوبناتسا د وا ،ينودنژيپ وباتک وړز وا وراثآ يمالسا د هچ ناغوت يديلو يکذ ۱.يد روهشم
 د ينعي نويخلب دياب نايماب ون ،يو يوس تسيخا هخ يماب هل مون نايماب د ييا هچ يياو مه يد لاونهوپ وا

۲.يو يا يک نادو وقلخ خلب د را نايماب د هچ ييا وا ،يو انعم هپ ونايخلب

 اد هچ هک ،يرلو هړا هرس يماب هل مون نايماب د رورض مه دياب ،هد يار وناهوپ خيرات وققحم وغد د هچ هکل
 ون هو زکارم تيندم هوي د ،دولرد ېئ تفاقث وي ،هو يدنال هرادا هوي رت تخو ره هنورا روهشم وا فورعم هود
 .وکو اسيو تياور هپ شناد جنگ د وا ونمو هربخ يديلو يکز همالع د ږوم هچ هدن يريل

 ېملک د يماب د هب ون وس هراک ترهش يبدا وا يخيرات همان د يماب خلب د ېزادنا ېوي رت هت يسات هچ سوا
 ءامسا هپ وتپ د .يد وتپ مه مون اد وا هد وتپ الصا هملک هغد هچ مکيلو يدنال مه اوخ هل يبژ وتپ د حرش
 هوي يک خا هپ وزلپوپ د هخ کري هل ويلادبا د يزيماب ،ونيو لوپ موق هوي د سوا مون يماب د ږوم يک لاجرلا

 د هلحم هصوصخم هوي يک را ىنسوا هپ راهدنق د هتس يک راهدنق هپ مه هسوا رت دارفا ېليبق ېد د وا ۳هد هپ
 هراک اد هت ږوم وا يد مون ىس د ينعي ملع وي يماب وخ لوډ ېدپ ،همان هپ موق ېد د .ييک هللب هوک وزيماب
 .ويا مون وس رپ يماب ىود وا هو هلمعتسم يک وناوخپ وا وفالسا هپ ږومز لوډ هپ )مسا( همان د هملک اد هچ يوک

 ويس رپ قالطا ملع هوي د مه ايب رگم يدن تلع هپ لولعم مالعا وا امسا هيور هل نوناق يملع د مه ه هک
 هک ييدوجوم هلک هلک مه نم رت يمسم وا مسا د هطبار هموک وا ىون ييمست هجو يريل اي ېدژن يموک هليب يدناب
 وا تردق د يک هنادنوژ يناوخپ هپ يود د هچ يس هراک ار هب اد وس ري هت ومالعا وا لاجرلا ءامسا ونتپ د ږوم
 هچ هتسيخا هنومون ونايش وغه د تخو رپ ولوويا د مون هوي د يود ينعي هو هگني هطبار هرس ورهاظم هل تعيبط د
 ولو رپ هچ هد هزيغا يروعش ريغ هوي طيحم يعيبط د هغه مه اد وا هو لخاد يک تايح هپ يود د نايش هغه
 ه ،ييداي همان هپ “طيحم قباطت نوناق” د هغد اوخ هل وناهوپ يعامتجا د يک ياپ هپ وا هد يراج يدناب وتاقولخم
 د هناتپ ؟وينو يا يک ومون هپ ونتپ د هچ يغار اوخ يموک هل وا ؟و مون يش ه د يماب هچ وروگو ون هب سوا
 يدنج يک وتپ هپ الثم .ييک ريډ اروخ نالگ ينرغ وا يعيبط يک ورغ هپ يود د وا ،يرل هقالع هريډ هرس ونالگ
 ومون لوډ هغد د مه يماب يد مون لگ هوي د وي ره هچ هتس هنومون ريډ رون يسغد وا لواغ ،بالگ ،لپوپ ،ناخ
گ هخيک لسوا وا ي وا هراک الثم و مون لگ هوي د مه يماب هچ هد ىوش هدابز وا هدنگر نب دعسا خيش 
 :يياو يک هديصق هوي هپ يد رعاش يناوخپ اروخ وي وتپ د هچ يفوتم ـه٤۲٥ د ىروس دمحم

٤راسهک هپ اک هديسم ايب يماب هنونوال هپ يينوغرز ايب لوغ هن

 .۱۱٤ ص ،شناد جنگ ۱
 .٤۳ ص يدوعسم نوناق رپ يشاوح ناغوت يديلو يکذ د ۲
 .۱۱۸ ص ،يناغفا تايح ۳
 .٤۳ ص ،هنازخ هپ ٤
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۱٤۲

 يئا ؟يد مون لگ موک د هچ منژيپ هن هسوا رت هز يماب رگم يد هلال هچ ونژيپ ږوم وخ لوخ اي يواغ اي لوغ
!يو مسق يعرف وا نادناخ صوصخم ايب ېئ يماب وا و مون يمومع هلال د لوغ هچ

 .هلغار هخمد ېي حرش وا هلاب ېئ راهوون هچ و دبعم وي هخمد مالسا رت يک خلب هپ هچ هد هراک مه اد هت ږوم
 هپ ونيخروم د هلترو هت ولديل قلخ ېئ هخ ويا وريل هل هچ ېدولرد ۍدنج يگج وا هنوترامع يول يول نوتدوب ېد

 هپ راثآ وغريب ېد د وروگو وگرتس يخيرات هپ ږوم هک ۱هديک لديل يريل هخسرف سلوود يک ذمرت هپ هنوغريب ېئ لوق
 .يد يوش للب داويه وغريب وړول وا وگج د يدخب مه يک اتسوا هپ هچ هک ونيو مه يک هنامز ناوخپ اروخ

 يلک ولگ هپ هلک ره هب دبعم هغه هچ هک و هخ هميدق هل مه يک راهبون هپ خلب د دوجو وا لامعتسا ونالگ د
 نب رمع د يد يلک هتسورو ـه٦۰۰ رت ېئ باتک لپخ يومح توقاي و يلديل مه ونيخروم يمالسا مسر اد يتح و
 ورون وا وريرح هپ هب هلک ره هچ و دبعم يول وا روهشم وي يک خلب هپ راهبون هچ يکيل تياور هپ ينامرکلا قرزالا
يتميق وا ويلک وپ ونارکهغه د وا و يل وا ىون هوي هچ و دود اد وقلخ د يا ک هړوج ېئ هب انب ههپ ون ه 
 هکل اوخ و اش رپ راهب ون د وا ،لوچا راهب ون ېد رپ مه نالگ ينمل ېئ هب تخو هپ يلرسپ د وا هلوپ ېئ هب ونالگ

نادو يريډ را ۲.لديسوا هتله هب نيرياز هچ ،ېو

 هچ و دود اد وقلخ د يک وراهب ون هپ وا و راهب ون يک خلب يناوخپ هپ هچ ،ييدنگر ه هتياور ېد هل توقاي د
 يماب خلب اي نايماب خلب مه خلب وا ،يد مون لگ د وتپ هپ يماب هچ هک هلوپ ونالگ هپ هنوخ اد ېئ هب يلرسپ هپ
 ببس ېدمه هپ خلب هچ هدن يريل يه ون ،و مسر وا دود يبهذم وقلخ د خلب د لامعتسا ونالگ وغد د وا ،يديک للب
 يک رازم هپ يخس د هچ ،هد يراج يک فيرش رازم هپ هليم يلرسپ د خرس لگ د مه هسوا رت وا ،يديمون يماب خلب
 .ييک

 هل طيحم د وا ولديريت د ېنامز د تغل وي هچ ،هد ېوش هدابز مه هربخ اد يک ومولع هپ تغالب وا بدا د
 زاجم هتقيقح هل لديلو ريډ يک باتک ېد هپ يسات هچ هکل ،يموم روطت هولپ هل لامعتسا وا انعم د مس هرس ولديزرگ
 هلامتحا هود مه انعم يماب د دانتسا هپ وراثآ وړز د ون ،يموم لوډ يبيرقت هپ يوانعم يون يون يريډ وا يزرگ هت
 .يرل

 ناشخرد وا ېلک مه انعم ېئ ون يو يلديرد موهفم يقيقح هپ يا رپ )يلک( اريرس هړاز د اد هچ اد ىمول
 هوي حنم رت بوت يلک وا لگ د هچ هک يو لگ وي هتس هچ يک وتپ هپ هکل الصا ېئ ىنعم هچ اد مهود ،هد
 روهشم انعم هپ )دنال وا يلک( د لوډ هپ زاجم د هتسورو هب ون هتس هقالع يعيبط وا يتقلخ وا يلزا وا يقيقح
 .يو ېوش

 .۳۲۰ ص ۸ج ،نادلبلا مجعم ۱
 .۳۲۰ ص ۸ ج ،نادلبلا مجعم ۲
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۱٤۳

 خلب د وا يماب وتپ د هوس رکذ هچ ړول هکل وا ،هتس يک وتپ هپ هير وا لصا ېملک يماب د وتروص وړاود هپ
 هک هراک لوډ نل هپ اسيو هپ ودانسا يوغل وا يخيرات د هتلد هچ ،هتس هقالع هگني هوي نم رت نايماب وا يماب

۱.هوس

Aspa هپسا
 هغه د هد هريډ اروخ هيمست همان هپ سآ د يک ومون يئاتسوا هپ وا يرل ترهش ريډ نروک اد يک خيرات هپ رتخاب د

 الثم هتس يک وتپ هپ مسر يئايرآ هغد مه هسوا رت وا لوداي همان هپ سآ د ًاصوصخم وتاناويح د هنونا وقلخ تخو
.يد ماسقا وناسآ د هچ ،يدږ ناخروب ،يکشم وا ،گنروک ،ڼاکس هنومون لپخ قلخ ريډ

مه هسوا رت يک رتخاب هپ هچ هک يک اديپ ناسا ههوي وناهچاپ خلب د وا يد ماع مسر اد هميدق هل ون ،ي 

 .يد وتپ مه رثکا هنومون اد وا ۲يار هملک هپسا يک ياپ هپ ومون د وناهاچاپ ورثکا د هچ ،هد يساد نروک هروهشم
 ثنؤم هپ باسح ۍرادلام د هچ ،يد جاور ماع اد يک وتپ هپ مه هسوا رت وا ،هد هملک هثنوم سآ د هپسا هلپخپ
 ره رپ سآ د مه يک هنامز هميدق هپ هک ون ،يرل ييم رز اي يرل يوا رز ينالف ،يياو يساد الثم يوک سنج
وناهچاپ وغد هل .هد ېوش هلمعتسم هپسا يا هچ هنومون هغد هخ ک يد يئاتسوا لو م پيد وت:

 انعم هغه هپ هسوا رت هخ وا ه وتپ د هچ هد )ho=وه=وخ( هغه ېئ هملک ۍمول هچ هپسا ه ينعي هپساوخ الثم
 م ک هچ ،يرل انعم کباچ وا دنت وا جوم د يک وتپ هپ هملک اد ،يد رهل ېئ وزج ىمول هچ هپسا رهل اي .هتس
 مه Aurat Aspa هپسا تروا لوډ ميدق هپ يک اتسوا هپ مون اد هچ هک هدولرد مه يک اتسوا هپ انعم هغد ېئ

 هچ ناخ لاحشوخ هکل يد لمعتسم يساد انعم هړول هپ يک وتپ هپ رهل اما ۳.يد سآ کباچ ېئ انعم هچ ىلغار
:يياو

رهل رهل توخو ار باليس قشع د هچک وهال يسه سخ هکل ېئ لاحشوخ راوخ
:يياو ناخ رداقلادبع

٤رهل اک ههاوو دنس ومغ د رول هپ رولاک بارخ هب و کرو هب ملاع و هروگ

 اتسوا د الثم :ونيو هنومون يسغد ريډ ږوم ييک هلړوار اوخ هل تشدرز د اتسوا هچ يک رصع هغد هپ مه يسغد

 .هپسا - تچه يرل هوزج هود مه مون اد وا ٥يد Haechataspa هپستچه هکين مرول تشترز د هرارق هل نايب
مول د هچ يياو ناهوپ ينون يد )لشاپ وبوا د وا ندز من( انعم هوزج ي مول هغه د هکهرس مهود د وزج ي 

 .يد ىوش روپخ مه يک هگ ۱٤۹ هپ ۱۳ج لباک د نومضم اد ۱
.تيندم ونايناريا يرواخ د ۲
.۹٥ ص اهتاگ ۳
 .نومضم اونيب ىلغا د - انايرآ ٤
 .۳-٥۳-۱٥ هرقف ٤۷ انسي ٥
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۱٤٤

 )وا( اي )و( هپ )ـه( ېئ سوا هچ يد )تچو( وتب هراک وزج يمول هغد وروگو ږوم هک رگم ۱يد لکشم تبسانم
 .هپسا هروهشم وا يوق وا هگج ينعي هپسا هتچوا ون ،وياو مه تچوا وا ،وولدب

Kava هواک
 ميدق د هچ و ناونع للجم وي اد وا هد هملک هروهشم هريډ يک هرود يئاتسوا هپ يک ،ايواک ،يوک ،يواک ،هواک

 اد يک اتسوا هپ وا يد مون نروک د وناهچاپ وروهشم د خلب د ينايک اي يناوک اي يواک  الثم ،يديک لوکرو هت ونارشم

 يار هرس ومون يئاتسوا وريډ د بقل اد يسغد ۲.و اچاپ يماح تشترز د هچ ،ييک رکذ هرس پساتشيو د ناونع
 .رون وا دابقيک ،ورسخ يک هکل

 وا ،يلخا وانعم هپ ربمغيپ وا اوشيپ د ېئ يئ وا ۳يرل انعم اناد د هتله وا ،يار مه يک اديو هپ ،يواک ،يوک

٥.يياو هت يکنويو دورس وا رعاش هيواک يک تيرکسنس هپ ٤.يد ىوش لامعتسا ناومنع اد مه هت وعاونا بابرا

 يناحور وا رادرس وا اناد د وا هو ۍدنوژ هخ اتسوا وا اديو هل هملک هواک د هچ ىراک هت يسات لوډ ېد هپ
 وا تاجن د هچ يراک يساد ًارهاظ وا هو هلمعتسم هملک هغد مه يک بدا يناوخپ هپ وتپ د ،هلتار وانعم هپ رشم
 ورغ ناميلس د هناتلم هل هخمد ـه٤۰۰ رت رورو يدول ديمح خيش د يدول يضر خيش الثم دولرد ېئ موهفم ۍرايوه
 هچ ييلورو رعش وي ېئ ون ،يد يوش دحلم رضن هرارو هد د هچ هديوراو ېئ هتلد ،و يلغار هراپل غيلبت د مالسا د هت
 :يد اد ېئ تيب وي

٦هواک هپ ېى هن يدولهلاهک هل ېي وم هن !هرصن

 هچ ،يدول هکل ېي هن يساد يک يرادرس وا تباجن وا يهوپ وا يئاناد هپ هچ ،يرلو انعم اد هواک هچ ييا هتلد
 هغد هپ مه اوخپ هير هغد هچ يوک هراک اد وا هتس گنر ړوز يئاتسوا وا يديو هغه م ک يک هملک هغد هپ
 .هو يک تسل

هنومون ويا د
 يئايفارغج باتک هړاز ېد د ينعي يرل هړا داوه هپ ږومز رثکا هچ يد يوش رکذ هنومون ويا د ريډ يک اتسوا هپ

 هپ تاغل وتپ د هت ږوم مه هني ومون ېد د ،يد عقاو يک نطو هپ ږومز هچ يوک ثحب ويا وغه د لو تامولعم
 ويا ورثكا د هچ هو هراپخ ينود يک رصع هغه هپ تاملک وا تاغل وتپ هچ يئ ار اد وا يوک ار سال هپ يک اتسوا

.۹٥ ص ،اهتاگ ۱
 .۲-٥۳ وا ۱٦-٥۱ وا ۱٤-٤٦ انسي ۲
.۳۳۸ ص ۲ ج ،يديو بهذم ۳
 .۹۳ ص ،اهتاک ٤
 .٥٥٥ سوماق يناتسودنه ٥
 .۷۱ ص ،هنازخ هپ ٦
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 ليلحت هنومون ويا وغه د طقف يدن دصقم ږومز تامولعم يئايفارغج اتسوا د يك باتك ېد هپ .هو وتپ هنومون
 .ييمولعم يکپ کر وتاغل وتپ د هچ ووک

Mandeh هدنام
 ريډ يک راهدنق هپ .ييهب يکپ هبوا ليس د هچ يياو هت ېليش ېئول هدنام ،هد هماع سوا يک وتپ هپ هملک اد
م ،هدنام ليم هکل هتس مه سوا همان ېد هپ هنويارون وا هدنام کشاش ،هدنام ۍدنو. 

 هتس هنومون يساد ريډ يک اتسوا هپ يد لخاد يک ومون هپ ورغ وا ودور د داويه د هخ ونامز وناوخپ هل مون اد
 .يو هدنام ېئ هملک هرخآ هچ

 وغه هل: :لوډ ېد هپ ونيو تنموتيه داويه مسلووي يک نايب هپ وداويه يئايرآ وسړاپش د اتسوا د ږوم الپ يمول

م ووک ک اديپ ادزم هروها هچ هخر همسلووي يم هفرشم وا هتنموتيه هک Haetument ۱.هد

 ۲.ييک للب دنمله وا دنمريه سوا وا Erymanthus ستنم ىرا يک ينانوي هپ يکيل هچ رتتسمراډ هکل مون اد
 دنموته وا ،هد ېوش طبض مه دنم هملک اد هتسورو هچ ،يد تنم وزج رخا همان ېد د ،هد هراک هچ هکل

Hetumand لوق هپ رتتسمراډ د ٤يديوش رکذ مه يد وييارف وا هکمايس هچ هنورغ هود يک داديدنو هپ ۳.هد ېوش 
 نيروا ينعي Vafar-omand دنموا رافو وا )رغ روت(Siyak-omond دنموا کايس د يک شيهدنب هپ هنورغ هغد

 يلاويدژن هرس هتنم يئاتسوا هغه هل هچ يد هدنام هغد مه دنمروا يک ومون هپ ورغ وغد د ٥يد يلغار ومون هپ هرغ
 هپ هغد رپ هوالع .يديوش قالطا هرغ د مه هدنام رپ هلک ون ،يد موزلم وا مزال هرس هدنام وا رغ هچ هک ،يرل
 وا ،يد يتوا )ف( فرح هجرخم مه لپخ هپ )و( وي هچ ،هد هرواو وتپ هغد هراک هپ رافو يک مون مهود
 .يلوب فرب ،هرواو انعم مه ېئ رتتسمراډ

 mand دنم شهادنب د وا mant تنم اتسوا د هج ،وش يالتسخا هجيتن يساد هخ وني يخيرات وغد هل ون
 هدنام ينسوا وتپ د وا دنم ينرخآ دنمله ينسوا هغد د وا manthus ستنم ينانوي د وا omand دنموا ايب وا
يد وي هرس لو. 

 دنملام لباقم هپ دنمله د هکل ،يار دنم مه سوا يک ياپ هپ هچ ،ورل مه هنومون يساد ريډ ومون وغد رپ هوالع
 ومون يخيرات وريډ د وا ،يد هتاپ هميدق هل وانعم هپ هرغ وا دور د هدنام وتپ د هچ :وياو هتهج هغد هل ون .رون وا
 .هد ېوش هدږوا هخ هغد هل مه هير

Raga هغار

 .۱٤ هرقف ،درکرف داديدنو ۱
 .هون هموا ۷ ص ،اتسوا ۲
 .۱۷ ،۱٦ هرقف ۲۰ لصف شهادنب ۳
 .٥ هرقف تشيدايمز ٤
 .هون ۷ -۲۸۸ ص ۲ ج ،اتسوا ٥
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 هچ يديوش داي ragha هگار تکلمم سلود هخ وغد هل ،يد يلغار هنومون وداويه وسړاپش د هچ يک اتسوا هپ

۱.لديسوا يکپ هموق ېرد

 ،يلوب ناگيابرزآ وا ير ېئ ين ،يد فلتخم ناهوپ يک نيعت هپ تيعقوم يئايفارغج د يا ېد د مه ه هک
هغد غار ناشخدب د هچ يئاو ين يه هرس تيعقوم ېئايفارغج هل ږومز ېئ هتلد رگم يد يا د طقف ،هتسن هړا 
 .وموم ېئ يک وتپ هپ وا ولخا ېئ ثيح هپ تغل يئاتسوا هوي

 لمعتسم ريډ تغل اد يک وقلخ و هدنوپ هپ هچ ،يياو هت تد نيش وو د يک وتپ هپ سوا هغار هغد م ک
 :يياو ناخ لاحشوخ ،يد

مي تفص نونجم ېسپ اچ هپ اد هزهنوغر هنورغ لوش يا يم لت هچ

Spinghar رغ نيپس
 ون ،يو پ هرواو هپ رس ېئ تخو ره هچ هک ،يد رغ روهشم ريډ يک راهرگنن تيالو يقرش هپ داويه د رغ اد

 .هتس مه هسوا رت هميدق هل مون اد وا يديوش للب رغ نيپس

 نيپس ينسوا هغد يياو ناهوپ هکل وا ۲يديوش رکذ Spita-gaona-gairi يرک انوگاتيپس د رغ اد يک اتسوا هپ
:يرل ېو ېرد هراک هپ مون اد وا ييک لدنوم يک اتسوا هپ تاملک وتپ مه هخ همان ېد هل،.يد رغ

 .يد نيپس وتپ هغد وا ،هوش هلکيلو حرش ېئ هخمد هچ :اتپس -۱ 
 ،و ړژ ېئ گنر خم د ينعي يغار هنوگ هړز دمحا الثم ،يياو هت يب وا گنر خم د يک وتپ هپ هملک اد :انوگ -۲

 .و لوډ وا گنر قلطم هچ ييا موهفم ىناوخپ ېئ ون .ونابوخ د يک رابرد هپ مزرگ هنوگ هړژ :يياو رعاش وي
 ينسوا وتپ د وا هملک يئايرآ هميدق اد هچ ،هوش هلکيلو يک کو ىمول هپ باتک د حرش ېملک د يريگ د -۳

 هملک هنوگ د ېئ سوا هچ ،رغ ىگنر نيپس :ييک يساد انعم همان د هرغ ېد د تروص يعومجم هپ ون ،هد رغ
 .يد هتاپ ېئ رغ نيپس وا ېوش فذح

هنومون ولسو وني د
 يياتسوا هچ يد مه هنومون ولسو د يني ،وموم ېير يک وتپ هپ ېئ ږوم هچ يک وتاملک يخيرات هپ اتسوا د

 .ېلرل يک يدخاب هپ ونايايرآ

 وسړاپ هب ېئ دوخ وا وتپ هپ ېئ لوخ وتپ د هچ ۳هد هملک هروهشم هريډ khaodha ههدوخ هخ وملک وغد هل
 هشوکچ هملک يئاتسوا هلب ،يد يوش ليدبت )ل( فرح هجرخم مه لپخ هپ ېئ )د( ،يوک يگدنيامن يک

chakusha پ هپ هملک هغد سوا وا ؤ مون ېلسو ېوي د هچميدق لپخ وا هد هدوجوم لوډ هپ ښوکچ د يک وت 
 .۱٦ هرقف ،درگرفا ،داديدنو ۱
 .۲ تشي موه هرقف ۱۱ انسي۱۰ ۲
 .٥۷ هرقف ۱٥ تشي ؛٤٥ هرقف ،تشي ۱۳ ۳
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 ېملک يشغ د وا هياو ishu وش يئ ېئ هت يشغ هچ هو هدنيل وا يشغ هلسو روهشم هلب يود د ،يد يلتاس ېئ گنر
 .هد ېدژن هريډ هت

ىلاويدزنوا تهباشم يمومع

 يديو هل هريت هپ ايب وبژ يئايرآ ولو هل ۍمول هبژ وتپ ًامومع هچ هوس هراک هت يسات يک وخرب وود وريت هپ
 وا مهم اروخ اتسوا وا اديو د هچ لديلو يسات يرل يلاو يدژن وا تهباشم اروخ هرس اتسوا وا تيرکسنس وا يبژ
 .يوک هراک تلاصا يخيرات يبژ ېد د وا ،يد لخاد يک وتپ هپ سوا داوم يرصنع

 هپ هخ اتسوا وا اديو هل رظن لپخ وا ،وک دنگر لوډ ه هپ يلاويدژن وا تهباشم هغد ه ل هچ وړاوغ سوا
 ،لقتسم يسغد صاخشا يدنوژ وا تاوذ هيح رون هکل تاملک وا ظافلا .ووړاو مه هت وبژ يئايرآ ورون لوډ يقيبطت
 وس يالوک اديپ رصانع ږوم هراپل وظافلا وا وتاغل د يرل نيناوق وا لوصا هنادنوژ د وا نودنوژ هتنا وا تيصخش
 يک ترطف لپخ هپ رصنع هغد وا يو وي رصنع وظافلا د وبژ وفلتخم د هوس هراک هچ هخ وثاحبا وريت هل هکل
 هخ وتاوصا هل ظافلا وا تاملک يک تقيقح هپ يش يالديک قيبطت يک هبژ هره هپ هچ يرل ميهافم وا يناعم
 هپ ريغت ېئ انعم يس تايز هرس رو هچ تاوصا رون وا ييک لگ رصنع هراپل انعم ېوي د هنوغږ ېرد هود .ييړوج
.يموم

 ناسل ملع د ون يرل موهفم تماقتسا وا ولديرد ،فقوت د يک ترطف لپخ هپ تاوصا )ت،س( د لوډ هپ لاثم د
 ،لتسانيک هتسان وتپ هپ .وس ياليو “رصنع” موهفم د تماقتسا وا فقوت وا ولديرد د هت وتاوصا وغد حالطصا هپ
 ,stand, stay, statue, station يسيلگنا د يد هخ ېير يغد هل مه )نداتسيا( وسړاپ د ،يرل رصنع هغد

stead, stool تيرکسنس وا اتسوا هپ ۱هتس مه يک تيرکسنس هپ رصنع هغد نيع ،يرل رصنع هغد تاملک رون وا 

۲.يرل يناعم ولديرد د )اتسا( يک وړاود

 ه هن ه تقباطم وا يلاودژن وبژ يئايرآ ورون وا وتپ د مس ساسا يملع هغد رپ هتلد هب يک هني هنل ېد هپ
ک دنگرو. 

 حرخم هوي د هچ وگ داي هپ ار ،و يتسول هخمد وم يک صوصخ هپ ولتوا د وفرح د هچ نوناق هغه دياب ىمول
 هطساولاب مه هخ وجراخم وريل د لادبا اد هلک وا يړوا هرس هلب هل وي يروت وجراخم ودژن د ايب وا ًامومع فورح
 .وروگو تاملک ون يدنال نوناق ېد رت ييک

 .۳٤ ص ،اينا کديو ۱
 .٤ ج  ،ماظن گنهرف ۲
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 )و،غ( رصنع مون ېد د يک وتپ هپ ؤ موق هشيپ تعارز يود هچ هک ؤ رصنع مهم هنادنوژ د ونايئايرآ د ىيوغ
 .يياو مروگ هت ېلگ ويوغ د وتپ هپ هد عمج سواگ درفم وئگ ېئ يک تيرکسنس هپ ،يد

 يلوب ؤاک ېئ يزيرگنا هپ )رک( ېئ ينمرج يون هپ )وچ( ېئ ينمرج هړز هپ هتس يک وبژ يئايرآ ولو هپ هدام هغد
 وا )يوغ يياوغ د( انيد اي ووگ يسور هپ )هبوغ( راد ووگ هبژ ينيورس يون هپ وا )مروگ( ووايووگ هبژ يوالس هپ
 هپ هچ نادنواخ ويوغ د ينعي ييک للب “ماکح والس يبونج د” راووپ سوگ ،ىادخ دوپ سوگ  “راداب” نيدوپ وسوگ
 وا ينروک رپ هتسورو هچ يد مه )لجوغ( رتوگ تيرکسنس د هخ ېدام يغد هل لديمون “پوگ” يک تيرکسنس هړز

۱.يديک قالطا نادناخ

 ،الثم يد )و،گ( )و،غ( ېئ رصنع هچ هتس هنومون يسغد ريډ هخ همان هل “ييوغ” د يک وتپ هپ هلپخ هپ
 واگ نز( ابوگ ،)تاناويح سگم( يړابوغ ،)ناب هداپ( ناوروگ ،نوبوغ )ناب هداپ( هبوغ ،)ليغآ( لجوغ،اوغ ،ييوغ
 د ېئ اي ،وديک هرس وتاملک يئايرآ وړول هل ږوم تاملک هغد هک .رون وا )هداپ( ريوگ ،راوگ ،مروگ ،)قمحا لکيه
 .ييمولعم هرس يلاويدژن وبژ يئايرآ د ،وک قيبطت هرس )وگ ،واگ( هل وسړاپ د وا )ووگ( هل يولهپ د )وگ( هل اتسوا
 هراواگ( يک وسړاپ هپ هچ هو هراوگ يک تيرکسنس هپ هملک اد ،يد يش وي هرس مروگ ،ريوگ ،راوگ وتپ هپ ئروگو
:يئاو نيمي نبا ،هد ېدژن هت راوگ هغه م ک هچ ،هوس

رادم رب هرا واگ ز مشچ واگ دننام ناهج رد شاب يم هنت کي هزرش ريش نوچ
 هپ هت ظفل ره ږوم هک يوړوج هنومظن وا راعشا هخ وظافلا هل ارعش هچ” يکيل ملاع وبژ د روهشم رلوم سکيم

 وا ورلپ ږومز هچ يوک توبث يراچ ېد د هچ يلو ،يد مظن وي مه ظفل هغد هچ يس هراک هب ون ،وروگو روغ
 )۱( ،يرل يوانعم ېرد هملک)رالپ( رتپ د الثم ،ؤ دوجوم يک نهذ هپ ېئ لايخ موک وا يک راک موک موک اوخپ ونوکين
 بوتري وا قمعت وا ،يرل هرس هړا هگني تالايخ ېرد هغد .يکنوک بوترشم )۳( يکنوتاس )۲( يكنوكرو اذغ
يني هتار تارسا وا هنوزار مهم ريډ غامد د ناسنا د ووک هيزجت لوډ يملع هپ ظافلا ږوم هچ تخو ره ون ،يراک 

يدنگر۲.ي

 يالوک فشک دصاقم مهم ېئ يرال هل ليلحت د وا ،وگ ملاع لقتسم هينا وي ظفل ره يبژ د ږوم ساسا هغد رپ
 مه )ر ،ت( هتسورو ،يد pa اپ رصنع ىمول يک وبژ يئايرآ هپ تسولو ثحب )تپ وا يتپ( هخمد يسات ،وس
 د يک رصنع هپ )ت وا پ( د .يد هخ ېير يغد هل ،لاپ ،هنلاپ ،للاپ ،تپ ،رالپ وتپ د ،ييک يرگلم هرسرو
 هخمد تاقتشم رون ېير ېد د ،يد رالپ يک تيرکسنس هپ pitri يرتپ ئروگو ،يد يپ يوانعم ينلاپ وا ينتاس
 يسيلگنا وا ينمرج د رتاپ ينيتال د .يرل رصنع هغد مه )قيرطب( کرايرپ ينانوي ،للغار يک ثحب هپ يتپ د مه

 .۳٦ ص ،اينا کديو ۱
  .هچابيد تشذگرس د وظافلا د۲
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 هل )ر،ت،پ( د لو ريپ يوسنارف د وا ،يرداپ يولاتيا د ،يديوش ړوج هخ رداف هل نوي د هچ رداف وا راو

۱.يد قتشم هرصنع

 هپ هفيظو روم د هچ هک ،يد هتارپ يناعم )ولشيو وا ،ولوک هزادنا( د يک ترطف هپ هچ ،هد هدام هوي ma ام
 هرس همان هغد هل هير هغد يک وبژ يئايرآ ولو هپ ون ،يوک ېئ هزادنا وا يشيو اذغ لت .يد هنوراک هغد يک نروک
الثم ي پ دريم( فالتخا هپ ېجهل د هچ روم وت( يک هللب مهير ايوگ .يهغه ېئ ه )يک وبژ ورون هپ هچ ىد )ام 
 ،يتام يسور د ،رتام يوالس د رتام نيتال د ،ريتيم ينانوي د ،رتام اتسوا د ،راتام تيرکسنس د ،ييتايز مه )ر،ت(
 هوي هل لو اد ،ريم يوسنارف د ،يردام يولاتيا وا يوناپسه د ،ريئداوم نوي د ،ردم يزيرگنا د رم ينمرج د
 تشايم ،ېئ وتپ هپ هچ )سام( الثم يد هرصنع هل )ام( د هچ ورل مه تاملک رون ريډ هکلب ،يد يليدييز هرصنع
 تشايم هچ ،هد اد ېئ هيمست هجو ،هد )ساييم( يک وبژ يوالس هپ ،يلوب )هنيهم( يدنه هپ وا )هام( ېئ وسړاپ هپ وا

۲.يد ىوش ړوج مون هخ ېدام يغد هل يک وبژ يئايرآ ورثکا هپ وا يوک لوک هزادنا تخو د

 قيبطت د هک ون ،هتس يک وبژ ولو هپ وا ،يد هنومون وناولپخ ورون د وا رالپ وا روم هغد مه داوم يئادتبا وبژ د
 هنوتغل رون و وي هب سوا ،هتسولو وم هني يليلحت رالپ وا روم هد .ييک عورش هخ ومون وغد هل يمول مه راک
:يس هک حورش مه

 اما ،يار هرس رو مه )د( اي )ت(  هلک يړوا مه )ب( هپ واو ،يد )ر،و( فورح يرصنع رورو د :روخ ،رورو
 .يو هن هلک يو هلک )ت( يړوا )ش( هپ هلک وا )س( هپ ايب وا )ـه( هپ )خ( هچ ،يد )ر،ت،خ( روخ

روخرورووتپ
راساوسرتارهبتيرکسنس
راهنوهرتارباتسوا
يفدراسوفردراينانوي
ردروسرتارفينيتال
ويسوسراهتوربنرا
رتسيوشردربينمرج
 رسسردربيسيلگنا
اليروس ،ارواوسوليارف ،يارفيولاتيا
رهاوخرداربوسړاپ
 هپ ،يد هنارد ًاتبسن اد وبژ ورون د ،يد کپس وا نل مون وتپ ،يد )ر( وا )و( وا )د‑ل( رصنع همان ېد د :رول

 :لوډ ېد
رت ىهودتيرکسنس

 .۳۸ ص ،اينا کديو ۱
 .۳۹ ص ،اينا کديو ۲
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رهدگداتسوا
رتخدوسړاپ
ريتاگهتينانوي
رخوينمرج
راډيسيلکنا
ريډشرئآ
رشډيوالس
چاډ ،رچاډيسور
:لوډ يدنال هپ يد )ر( وا )ى،و( وا )د=ل( ېئ يروت يرصنع ،يياو رويل هت رورو هريم د :رويل
رويل وتپ
رويدتيرکسنس
روياوسړاپ
رويد يسور
سرويد يناوتيل
ريادينانوي
رويلنيتال
 يسغد م ک مه )ړ،م( وتپ د ،يد هنوغږ يرصنع هراپل کاله وا گرم د )ر،م( يک تيرکسنس هپ )م ،رم(

 ېير يغد هل لو )گرم( هنيم )هدرم دننام لبنت( اجمام )دننام هدرم( مام )يگدرم( بوتم )هدرم( م ،ىد
هدرم ،گرم( وسړاپ د يد لمعتسم هراپل )گرم وا تکاله( د يک وبژ يئايرآ ورثکا هپ يروت يرصنع اد ،يد هخ( 
 .هتس زار لب هير يک وبژ يئايرآ ورون هپ اما ،يد ېدژن هترو مه

 نوي وا والس د دناژيپو ېئ بايرد لوس هراپخ هرس اوخ و اش هچ يود ؤ يريل هبايرد هل گت ىمول ونايئايرآ د
 هپ يود ون ،هو مطالتم وا کلهم وا ينافوط ريډ هنوبايرد هغه لديسوا هړاغ رپ کيلاب وا دوسا رحب د هچ ماوقا
 تکاله د يک رظن هپ يود د رحب هچ هک، ک ړوج مون هراپل رحب د هخ )ر،م( يرآ يئايرآ ېړز هل يک وبژ ولپخ

۱:لوډ ېد هپ ؤ يا گرم وا

يروموالس
رامينيال
يراميولايا
يراميوناپسه
ريميوسنارف

 .٤۲ ص ،اينا کديو ۱
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ريمينمرج
ريميسيلگنا
 هدام هږوخ هخ ينگ د يد ريډ مه يک دنه هپ ،هد هويم هصوصخم ؤاوخ يقرشم د ناتسناغفا د ينگ :دنک ،هرکش

 يد ماع يساد مون اد ،يد sharkara اريکرش مون يک تيرکسنس هپ ،ولوب )هرکش ،هړوگ( يک وتپ هپ هچ يوړوج
 :يد يساد وبژ يئاپورا هپ ،يار رکس مه يک وبژ يماس هپ هچ

مراکسينيال
رگوشيسيلگنا
رهکسوالس
رکوز ينمرج
وريکزيولاتيا
رکوشا يوناپسه
يرکسيوسنارف
رکس يبرع
رکشوسړاپ
 کاپ يرکش د هغد رپ هوالع هتس يک وبژ ولو هپ )ر( وا )گ=ک( وا )ش=س( ېئ يروت يرصنع ،يروگو

 هپ ۱.و  khandناهک يک تيرکسنس هپ ،يد ړوز اروخ مون اد ،يديوش )دنق( وسړاپ هپ هچ ،وياو )دنک( هت لوډ يک
 تيرکسنس وبرع ون ،هديک لړو هت ناتسبرع هخ هدنه هل دنق وا هرکش هچ هک يياو هت نيرش )هذئخ( يک اتسوا

 يک وبژ يئاپورا هپ ۳يار ديدانق وا دونق ېئ عمج هچ ،هلابو مه ېئ ديدنق وا ۲ک ليدبت )دنق( هپ وا برعم ناهک

 وا )ق=ک( ېئ يروت يرصنع وروگو هترو روغ هپ هک ٤يياو هت )دنق( ږومز هچ ،هتس ينيک يرکس وا يدنيک مه
 )ږوخ( وتپ د وا )هذئخ( اتسوا د هچ يئا وا ،يد ېير ېوي هل دنک وا دنق وا ناهک ون ،يد )ږ=ذ ډ=د( وا )ن(
 )ږ=ذ=د( د وا ،يد ماع لادبا )خ‑ک( د هچ هک ،يو کيرش هرس رو مه ،يد انعم هپ نيريش د هړاود هچ
 هکل يديک لک )ذ( هپ )د( ًامومع يک وسړاپ ناوخپ هپ ،ييلدب )ذ( هپ )د( ،يد هترو هرس مه تاوصا
 مه )ږ( وا )ز( .يد هجرخم هوي د هچ هک ،يړوا )ز( هپ )ذ( .يلوب ردگ=رذگ وسړاپ د وتپ هپ ،دننکيم=دنکيم
 .خږود=خزود هکل ،ييلدب هرس

 .٥۹۲ ص ،سوماق يناتسودنه ۱
 .۱٤۲ ص ٤ج ،ماظن گنهرف ۲
 .٤۷۱ ص ،دمجنملا ۳
 .۱۸ ص ،اينا کديو ٤



خيرات وتايباد وتپ د

۱٥۰

خيرات وتايباد وتپ د

۱٥۱

خيرات وتايباد وتپ د

۱٥۲

لودج قيبطت د

 وبژ وغد د مه لودج اد .يد ړو ولتک د يوک هراک قيبطت وبژ يئايرآ د هچ لودج اد هک ياپ هپ يني ېد د
 .يودايز مه تمادق وتپ د وا ،يودنگر ه يلاويدژن هرس وا يولپخ

وسړاپاتسواتيرکسنسوتپ
مدنگموهدوگمنع
تخرد( خاشاهکاشخا(
گربهرپهاپ
بآهپآپآهبوا
يور هکومخم
شوگهرگږوغ
هنهک،ريپاروزنړوجړوز
مرچنمرچنمرچنمر
هلکلانپکۍپوک،ۍرپک
رتهکوساکريتهشنکرشک
رتهمرتهم ،رشمرشم
فانهيفانيهبانمون،ون
نارهنارينوارنورو
نشور)زور( هچوارنچورځور ،نوړ
گرزبارواتسريوهتسرتس
شيميشيميميم
تمالمتيرپتپپ
يرپاکيريپارس پآيريپ
باوخهنفوخپاوسبوخ
داشهتاشدا
رسهرسهريشرس
تساموتسمېتسم
هراتسهسيوتسهراتسيروتس
ديپساتيپس)تيوش( تيپسنيپس
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رخرهکرخ
ماننمان ،مانمون
وناونون يون
رگخاراگناراگنا
لاس)تقو ينعمب( لاکلاک
رابراو)تبون( راو
تشپ گنسپچ هچگپشک
ناکناهک)ندعم( ناک
يکادکادک هلک
دامادرتامازرتاماجموز
هوکىريگىريگرغ
تشاچمرگهمرهگهمرغ
نز)نز( ىنيجىنيج)رتخد( نيج
هزايجايجۍژ
نيمزميزهکامجهکم
نابزورهاوهج)هبج( هبژ
مرگتپتپاتدوت
هدنسدشدسل
رمکهيديمىهدمالم
بشبشخپشهپش
نديشکښرکشيرک)لک طخ( ښرک
تخردنونوهنو
خزودههگژواد ،هگژودغود خږود
زغمههگزمهچمهغزام ،هزغام
يناشيپهکينيآ هکينايگننا
ندرگ ربنچهويرگاويرگېورگ
تشپيتشرپاهتشرپاش
نميشننمده ،دهدسداويه
تشاکشعکشرکلرک
راز تشکهتيم ،هنتيمهتمام
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رهش هريتوشرا

رسپوارتوپهرتوپ۱توپ
دجهکاينهکين
همع ،معهيرپوتاربهيورتارهب)ثنوم( ۍوررت )رکذم( هرت
رسخهروسوههروسوسرسخ ،رخس
ناتسمزرايز ،ميز)فرب( ميهىمژ
ريلد و يوقيواتشخرتاتسيلتغ
تشدشدشدتد
واگ هداموئگاوغ
گسناپشکوشىپس
زبهيزوبجآهزو ،هزب
نوتسهنوتسڼوهتسنتس
نوخىنوهوىنوشىنيو
رنرنرن
ماشمياشماام
تشکشرکترک
گربکروگلب
لگنجلگنجلگنز
جنربىهيربيجرو
ريشريشهکېديش
پسااپسااوشاهپسا ،سآ
)هدوهيب( لادنجلانچلادنچ
غرمهغيريم هگرمهغرم

 

.يرل انعم يوز  د يک وتپ هپ ،توپ يش رس ئوگ دب هپ رالپ د هچ  ،يياو ناخ لاحشوخ ۱
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هخرب همنپ

 ،هتاک يوسياقم هت اتسوا وا تيرکسنس وا وتپ
تهباشم يک ولوصا يساسا هپ وا

يژولونوف ،هنهوپغږ )۱(
- يروت تماص - هسياقم‑ يکروز‑ يروت تياص
 ،هرس اتسوا وا تيرکسنس هل قيبطت وتاوصا د

طفلت )۲(
تنيسکيا اي جخ‑ نکاس هپ ءادتبا

رمارگ )۳(
- فورح ثينات د - لاعفا - دادعا - سنج - تيمک - ءامسا

لوصا نامتخاس د وتاملک د - فورح يفن د 

 ميامض
)ميدق سرف( يسراپ هړز وا وتپ - هبژ يديم وا وتپ

ياپ - ضورع وتپ وا وبژ وړز د
ذخآم باتک د

۱٥٤
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Phonology  هنهوپغږ

يروت وا هنوغږ )۱(

 هملک هوي ،يس يا وي هرس هچ تاوصا اد ،يزو ار هخ ېلوخ هل هچ ،يد تاوصا وا هنوغږ هغه ساسا يبژ د
يک ليکشت ينيد وغږ وا وتاوصا د .ي هراپل ولوک هراک وا فورح ږوم هغه هچ ،يد ېوش عضو لاکشا يني 
.ولوب يروت

 د وبژ د ،يد کرتشم نم رت وبژ ورثکا د ايب تاوصا يني وا ،يرل تاوصا صوصخم يني هتنا هبژ هره
 .ونمو هلب هل وي يلاويدزن يود د هچ ،وس يالوک ږوم اوخ هل ېسياقم د وتاوصا وصوصخم

 هغد وا ييک ظفلت ويروت وتماص ورون د هطساو هپ يود د هچ ،يو )يغږ( تياص يروت يني يک وبژ ولو هپ
 حيحص وا تماص هچ يروت لوډ مهود ،يياو vowels تلع فورح ،يد هطساو ظفلت د هچ هت ويروت لوډ يمول
 .يلوب ېئ consonants هحيحص فورح ،يد

 وا مروگو هگرتس هپ ېسياقم د ونوغږ وا وتاوصا د هت اتسوا وا تيرکسنس وا وتپ هچ ،يد اد دصقم امز هتلد
 .مک هلت رپ هرس ېئ فورح يجهت

vowel system تاکرح وا )هلع فورح( يروت تياص
 يد ېرد ًاساسا ،يوک راک هراپل ظفلت د ويروت وحيحص د هچ فورح هغه ينعي يروت يغږ يک ابفلا هپ وتپ د

 .غږ دږوا وا ،غږ نل ،يرل غږ هلوډ هود وي ره يک رس يول هپ مه يروت اد )ى ،و ،ا(
 د يک تقيقح هپ ،يد حوتفم )ک( هچ يک )رک( هپ هکل يکرو راک تکرح د هچ ،يد اد ېئ تروص غږ نل د

 هرس رو کموک يک ظفلت هپ وا ،يد يلغار )روز ينعي( هدنيامن هوي فلا د هراپل ولوک هراک غږ د )ر( وا )ک(
 .يد يک

 دياب هراپل راهظا د يپ د هچ )لپ( وا )پ( الثم يساد انل وا کپس هک ،يوکرو راک يپ د )و( مه يسغد
 د ريز د هچ )سپ( وا )خ( هکل ،يوک راک )ريز( د هرس غږ نل هپ )ى( مه يسغد ،يس لکيلو )لوپ( وا )ړوپ(
 .)سيپ وا يخ( يس هلکيلو هرسرو مه )ي( دياب هراپل راهظا

 چو هلپخپ يود وا کرحتم ېئ يروت هخمد هچ ،ولوب يروت تياص تخو هغه يروت ېرد اد يک وتپ هپ ون
 يني )ى‑و( لوهجم وا فلا ړالو ون ،يس ءادا لوډ هنارد ينعي غږ هدږوا هپ يروت ېرد هغد هک اما .يو )نکاس(
 .ريت ،رون ،راک هکل ييړوج

 وتپ تاوصا زار هغد هچ )ريش وا ريت( اي )دومن( وا )دوب( وسړاپ د هکل ،يرل فورح هغد مه توص لب وي اما
:يموم لکش اد لو يروت تياص ون ،يرلن
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تکرح صوصخم اي يکروز
 ورد د ،يس پش لو هچ ،يرل هتلاح هود وي ره وا ،يد ېرد تلع فورح وپ د ،هوس ليوو هچ ړول هکل
 وي نم رت يپ وا ريز وا روز د الصا تکرح اد ،ولوب يکروز ېئ ږوم هچ ،هتس مه تکرح لب وي نم رت وتاکرح
 :لوډ ېد هپ يشيو وماسقا ورون ورد رپ ،توص تلع وفورح ورد د هچ ،يد توص صوصخم

 يک ياپ هپ ېملک د هک وا ،يوکرو راک تکرح د يگدنيامن هپ فلا د هتلد هچ رب ،پ ،رت هکل )آ( هرس فلا د -۱
 هخ وفورح وتياص هل ،يکرو راک يکرح هک مه )ـه( هتهج هغد هل ،ييک هلکيل )ـه( هراپل راهظا د ېئ ون ،يسار
 يسغد ييک هلکيل فيک يبارعا هپ طقف ېئ )ـه( وا .يد ىکروز هخمد )ـه( رت هچ هسپ ،ه الثم .ييک هلريمش
 رپ مکح تلع فورح د يک بيکرت وا جرد هپ وا ييک هلگ هخ تلع فورح هل ،هد هريډ يک وتپ هپ هچ )ـه(
 .ييک يراج

 ،يو يکپ غږ )ؤآ( د هچ ،يوزرگ رو لوډ صوصخم هپ توص ېئ ون ،يسار هخمد )واو( د يکروز هغد هک -۲
 .وک هکل

 .رون وا ئلخب ،ئللت ،ئوک هکل )ئآ( يو يساد توص ېئ ون ،يسار هخمد )ى( د يکروز هک -۳

هنوغږ لو وفورح وتئاص د
 وفلتخم د تاکرح ينعي ،وش يالوک طبض لوډ ېد هپ هنوغږ وفورح وتياص د وتپ د ږوم هخ ونولپ وړول هل
:يرل هنوغږ هغد هرس وفورح وتياص

 )فلا(
 .يوک هراک توص )ب،ک( د هچ ،رب ،لب ،رک هکل يد )روز( لکش هپ تکرح د فلا -۱

يروت

فلا

و

ى

)تلاح تکرح د( غږ نل

رل ،رب هکل روز

 )رول( رل )روس( رس هکل )و( يپ
)لوپ( لپ

 )ريت( رت هکل )-(ريز
)هنيم( هنم

غږ دږوا

هرآ ،سآ هکل )آ(
رال ،داب هکل )ا(

روس ،روپ ،رول :واو لوهجم

هنيم ،ريت :ءاي هلوهجم
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.يرل روز ېئ فورح هخمد هچ راب ،لاک هکل .فلا ړالو هتسورو روز رت فلا‑۲
.يد فلا يکنورل روز مه ېئ فورح هخمد هچ هرآ ،سآ هکل هتسورو فلا رت فلا‑۳
 هراک لوډ يننم هپ توص )پ،ک( د هچ ،رب ،لب ،رک هکل ،يد ىکروز هچ ،لکش هپ تکرح پ د فلا -٤
 .يوک يگدنيامن )ـه( ًارثکا يک کيل وتپ هپ وا ،يوک

 )و(
 هراک توص )ب،ک( د هچ )روب( رب )روک( رک هکل يد )يپ( هچ لکش هپ تکرح د واو فورعم نل -٥
.واين ،واپ هکل يار مه هت ياپ وتاملک د هلک وا ،يرل غږ نل وا يوک
.يرل غږ دږوا هچ روب ،روک هکل ،ييړوج هخ ويپ وود هل هچ لوهجم واو دږوا -٦
 .يرل غږ )وا( د هچ ،روب ،رو هکل ،يو روز ېئ هخمد هچ واو -۷
 .يرل غږ )وا( د هچ وک هکل ئو يکروز هخمد هچ واو -۸

)ي(
 ېئ هلک وا ،يوک هراک غږ )پ،ت( د هچ ،ريپ ،ريت هکل ،يد )ريز( هچ لکش هپ تکرح د اي هفورعم هنل -۹
 .يا ،ياپ هکل ،يو قلطم يک ياپ هپ وملک د غږ
.يرل غږ دږوا هچ رېپ ،رېت هکل ،ييړوج هخ وريز وود هل هچ ءاي هلوهجم هدږوا -۱۰
 .يرل غږ )ىا( د هچ ىت ،ى هکل يو روز ېئ هخمد هچ ءاي -۱۱
 .يرل غږ )ىا( د هچ ىت ، هکل يو ىکروز هخمد هچ ءاي -۱۲
 وغږ ورد يساسا رپ ،هلکش سلوود هغد ،ياوس يالوک هدز هلکش ۱۲ وفرح وتياص د يسات هخ ينې يړول هل

 ىس ون يد ساسا )ينهوپغږ( phonics کينوف د يبژ د هنوغږ وغد د وا فورح تياص هچ هک ،ييک انب
 .يلخاو يني راک هراپل ېللت رپ وا ېسياقم د هچ ،يس ىالوک

 هلت رپ هرس اتسوا وا تيرکسنس هل ېئ هنوغږ وا تلع فورح وتپ يدنال هراپل يني د يربخ يړول يغد د
 .ييمولعم يني ه تلاصا وتپ د وا يلاويدزن هرس وبژ وغد د هچ ،ييک

هسياقم
 يژولوليف يوسياقم د گربنيا د H. Julius Eggeling گنلگا سيلوج ـه قرشتسم يسيلگنا روهشم

:يکيل يساد هک هراب هپ وفورح وتياص د  تيرکسنس د ،روسيفورپ
 هپ vowel system تلع فورح وبژ د يود د )هو گ هرس ال ماوقا يئايرآ هچ( هخ ورود ويناريا يدنه هل”

 يک ريغت لوډ ېد هپ وفورح وتئاص وبکرم وود ونل يناريا يدنه طقف اما ،يک يدن ېئ ريغت وا ،ىوش هتاپ ثرا
:يد
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 لتسول ao وا ae+ ېا يک اتسوا هپ وا ،هو au وا ai ىا هچ ۱هنوغږ يئايرآ بکرم هخ ويروت وتئاص وود هل
 هچ تابکرم زيغږ هدږوا هغه اما ،هک ليدبت O وا E ېا هپ ېئ ون ،هتسيخاو وناهوپ رمارگ دنه د هچ تخو هغه ،هديک
 .ليوو ai-au ېئ لود نل هپ هو au وآ ai يآ

devah هويډ تيرکسنس د daevo ويئډ اتسوا د الثم
somah هموس تيرکسنس د houmo وموه اتسوا د
ukthaih يهتکوي تيرکسنس د uxsais سياسکوي اتسوا د
gauh هوئگ تيرکسنس د gaush شواگ اتسوا د
 وا ريډ ينود هنوغږ )آ‑ا( aa د طقف هچ ،يراک هخ ېد هل يگداس متسيس ليواو د ېرود يناريا يدنه د

 E-O-A د دوا A طقف يا رپ E-O-A-U د الثم ،هو ړالو يا رپ ويروت وتئاص ولو يئاپورا ودنه د هچ ،هو يوق
 Au-ou-eu-ai-oi=ei=au-ou-eu-ai-ei-oi هگنوتفډ يئاپورا ودنه سلوود هغد وا ،ئديک ليو A آ طقف يا رپ
هپ تيرکسنس د لو وغږ ورول Au-Ai-O-E وي هرس يک يک ياي. 

:ييمولعم ه هلباقم وتاوصا د هخ لودج يدنال هل

تيرکسنسيئاپورآ ودنه
E-i                                                          i=oi-e

rekah=recati                       هتسورو هچ leipi ينانوي هکل
loipei  هتسورو    elipa وس             aricat

۲.يد انب يدناب وغږ وغد رپ هميدق هل متسيس ليواو تيرکسنس د لوډ ېد هپ

A:A-I.E.Ai.U.O.Au.R.Ar
 لشيو يدناب ولوډ ونل وا ودږوا رپ ًاساسا وا ،يد ېدژن وا وي ًابيرقت هرس تيركسنس د مه تلع فورح اتسوا د

 اديپ فالتخا ل هرس وتپ هل وا ،يموم هلمال تلع فورح د هتسورو هبژ اد تيرکسنس هکل هچ عونت موک وا ۳ييک
 هپ ،هوس لکيلو هخمد هچ هنوغږ ۱۲ وفورج وتئاص د وتپ د .يو هزيغا ونامز وا طيحم د هچ يئا مه هغه يوک
 :يس يالديمس هرس اتسوا وا تيرکسنس هل لوډ يدنال

 .ىو ،وا ،ىا هکل ،يئاو dipthong حالطصا يملع هپ هت غږ بکرم ويروت وتئاص وود د ۱
 .٦٥٥ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب ۲
 .۱ ص ،رمارگ اتسوا د ۳
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)فلا(
 هت ىکروز وتپ د دياب هک ون .يرل توص وي نم رت يپ وا ريز د وخ ،هتس يک اتسوا وا تيرکسنس هپ روز -۱

 :هکل يوړا مه يناعم وتاملک د هچ ،يد هنوغږ ليب هود هولپ هل وتپ د ىکروز وا روز ًاساسا اما ،يس لگو ېدژن
 .يد ماع مه غږ چو فلا د .رون وا لب ،لِب ،لَت ،لت

 يسو قيرفت ېئ هخ فلا لب هغه هل هچ هراپل ېد د وا يرل اتسوا مه تيرکسنس مه )A آ( غږ دږوا فلا د -۲
 .يرل هت نا لکش ليب يک وغږ وړاود هپ ون

)و(
.يرل مه لکش ليب هتنا وا ،هتش وتپ هکل يک وبژ وړاود هپ )u( لکش هپ تکرح د فورعم واو -۱
 هپ واو لوهجم د وا دږوا ًاتبسن غږ اد يک وتپ هپ هچ ،هتس يک تيرکسنس وا اتسوا هپ )u( توص لب ،واو د -۲

.يرل يبژ هغد مه ېئ هت زاوآ لوهجم هغد ېدزن هچ ،يد لکش
 .)au( هتس يک وړاود اتسوا وا تيرکسنس هپ غږ اد يو روز هک هخمد واو رت -۳
 يک وبژ وغد هپ )يو هن م ک هچ يئا( لوډ ينيمخت هپ مه توص اد ،يسار ىکروز هچ هخمد واو رت -٤

 .يد ېدژن هت غږ وتپ هغد هچ يموم )ai( هکل غږ لب يک تيرکسنس هپ )au( هغه اتسوا د هچ هک هتس
)ى(

 وا تيرکسنس هپ وا ،هتس يک وبژ ورسورد هپ لکش هپ ريز د ېئ غږ فورعم هچ هد يسغد مه اي ،واو هکل -۱
 .يرل مه لکش ليب هک اتسوا

 هت وتپ ًابيرقت مه غږ اد يک اتسوا وا تيرکسنس هپ وا ،وياو هترو اي هلوهجم ږوم هچ يد دږوا ېئ غږ لب -۲
 .هتس ېدژن

 .هتس يک وبژ وړاود هپ لوډ ينيمخت هپ مه توص اد ،يسار يکروز هچ هخمد اي رت -۳

۱.يرل لکش وا غږ ليب يک وبژ وړاود هپ فرح اد ،يو روز هچ هخمد اي رت -٤

 ،يد هنورثا يون هغه اد ًابلاغ )ر( وا مال فيفخ هکل ،هتس يک تيرکسنس هپ هچ تلع فورح يني :حيضوت
 کرتشم هرس وتپ د ېئ فورح تياص يساسا يون هک ،يد يوس يک وناگوشرو هپ دنه د يدناب تيرکسنس رپ هچ
 .يد

Consonants فورح )حيحص( تماص
يبژ هلو کموک هپ وفورح وتئاص د ېئ هنوغږ هچ ،يرل مه فورح حيحص يني يک هراکتماص هغد .ي 
 صوصخم يبژ يني هچ هد هنکمم وا ،يد کرتشم هرس يک وبژ ورثکا هپ هچ ،يد هنوغږ يساسا وبژ د فورح
 .يرلو مه يروت تماص

 بيرقت وا نيمخت د هچ هک ،يد ىوش تروص ينيمخت هپ هيور هل )۱۹ج( اکيناتيرب د وا ،اتسوا رمارگ وا )٤ج( ماظن گنهرف د قيبطت اد ۱
.مړاوغ يفاعم ،مي يتوريت هک ون هتسن تامولعم لصفم يک عوضوم ېد هپ وا ،يد هرس رو سال
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 وتايرورض يعامتجا وا ميلقا وا طيحم د يک متسيس يتوص هپ وبژ د هچ ،وس هوپ ېد هپ دياب هخمد ه ره رت هتلد
 ترورض مه هنوغږ هغد هديک اديپ جايتحا هچ هبژ هکل يړوا هرس هنوغږ هغد يک وميلقا ودزن هپ هچ ،يد ينود رثا
 يعيبط هغد ،يرل غږ لوډ لب يروت هغه يا لب ،يئاو زار وي قلخ يک يا هوي هپ يروت وي الثم ،يساب ار هت نم
 .يوړا هرس هنوغږ وبژ د وا يبژ هچ يد جايتحا

هنوغږ بکرم وا هنوغږ درجم
 درجم وا غږ وي هلپخپ وا ًاساسا هچ ،يد هنوغږ هغه وي ،وس يالشيو هلوډ هود رپ ږوم هنوغږ ويروت وتماص د
 .وس ياليو يروت ينيزاوي وا هنوغږ درجم ږوم هت وغد ،يزوار راو هوي هپ هخ هجرخم هوي هل ،يو توص

گ هرس هغږ هود هچ ،هتس يک وبژ هپ مه هنوغږ يساد يني هنوغږ يساد ،يو يلدنوم ېئ گنر وي وا يوش 
 .ولوب ېئ يروت گ ،يوک ېئ يگدنيامن هچ يروت هغه وا وگ بکرم ږوم

 ويون وا ،ييول يک ولخ ويون هپ هچ هتسورو ،يد ينمل تاوصا درجم يک هلسلس هب امنووشن وا قيبطت د وبژ د
 ،يش ري ىس هچ هت ءابفلا يبژ وتپ د ،يموم تروص بکرم وا ،ييگ تاوصا يون وروت وني هپ ي هت وطيحم
،م،ل،گ،ک،غ،ش،س،ژ،ز،ړ،ر،ډ،د،ځ،څ،خ،چ،ج،ټ.ت،پ،ب(:يد هغد تاوصا درجم هخ ويروت وشريد هل
.)ن

 ون رون ،ييک لريمش هن يک هلډ هپ وفورح وتماص وا وحيحص د ،يد ليب وخ )ى،ـه،و،ا( يروت تياص رول اما
)ڼ،ښ،ږ( يرل هنوتوص بکرم يروت هغد

:يد ىوش بکرم هخ )ن( وا )ړ( هل هچ ،يد غږ يموشيخ وي )ڼ(
ن← ڼ ← ړ

 هغه ،ادبم يک تقيقح هپ ،ييک ءادا لوډ لوډ هپ وا ،يرل تاوصا فلتخم هچ ،يد يروت يساد )ښ ،ږ( وا
 .يد يلديزرگ هنوغږ ېئ ببس هپ بيکرت دويروت ورون د هچ ،يد )ش ،ژ( يروت درجم وا يساسا

يروگو هشقن اد
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 غږ بکرم )ژ( د يروگو ،يد يوس هراک نم رت يود د هرس )=( هپ توص گ ويروت وود د يک هشقن ېد هپ
:يموم ريغت يساد

گ ← )گ=ږ( ← ږ ← )ږ=ژ( ← ژ
:ييک بکرم يساد مه غږ )ش( د اما

خ ← )خ=ښ( ← ښ ← )ښ=ش( ← ش
 ثحب يوسياقم د وغږ د ،وس ړالو هب ون ،هوسو حيرشت وتاوصا ودرجم وا وبکرم د هت يسات هچ سوا

comparative phonology وروگو هرس اتسوا وا تيرکسنس د مه يروت تماص وا حيحص هب ساسا رپ. 

هنوغږ بکرم اتسوا وا تيرکسنس د
 يروت بارعا د وا تياص رون وا تماص وا يلصا ۲٥ هخ وغد هل هچ ،يد ٤٦ فورح يجهت لو تيرکسنس د

:ييک لشيو وخرب ونپ رپ مه يروت تماص تشيو هنپ ،يد
gutturals )يقلح( زينوتس -۱
palatals )يماک( زيئولات -۲
cerebrals )ينابز( زيبژ -۳
dentals )ينادند( زياغ
labials  )يبل( زينوش -٥
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 ۱.يرل يروت هنپ هخ وغد هل لوډ ره هچ
 ،هک( الثم ،ييک يرگلم غږ کپس )ـه ( د وي هرس غږ درجم هل هچ ،يد يروت بکرم رثکا يک ويروت وغد هپ اما

 يک هبژ يئايرآ يلصا هپ هچ هنوغږ يئايرآ الصا هچ ،وس ياليو اد ږوم هک ون )هب ،هپ ،ـهد ،هت ،ه ،هج ،هچ ،هگ
 اد وا يد يلدنوم هتسورو ېئ تروص بيکرت د هغد هتس يک وفورح يلصا هپ وتپ د هچ ،يد هنوغږ درجم هغه ،هو
 هکل هچ يموم غږ بکرم يک تروص هغد هپ .يو يکروز تکرح وفرح د هچ يو تخو هغه يک وتپ هپ تاوصا
 هن ږوم هغه هچ يموم توص کپس وي )ـه( د وياوو ىکروز هپ هک فرح ره ايوگ ون ييک ليو يساد )ـه( همين
 .وکيل

 اپورا رت هت اوخ يبرغ هخ يدخب هل ينعي يبرغ هن يد يقرش تعيبط وتاوصا وبکرم د هچ وياوو دياب مه اد
 هپ هت اوخ يقرش يدخب د سکعلاب هن مه هتس هکلب يد ل يد يوش ړوج طلخ هپ )ـه( د هچ تاوصا بکرم يروپ
 .يرل طلخ هب )ـه( د هنوغږ بکرم يساد لو يبژ تيرکارپ يدنه يرون وا تيرکسنس وا يد ريډ هنوغږ اد يک دنه
 ېئ مه وا ،هتس يکپ لوډ مين هپ هنوغږ هغد هچ ياللب وسن هخ يگنا يناريا هل ينعي يبرغ هروپ ږوم وتپ
 .يدن پشب وا هروپ ېئ هنوغږ بکرم يبژ يدنه هکل هچ هک يالگ وسن يدنه ينعي يقرش

قيبطت وتاوصا د
 وتاوصا هل اتسوا وا تيرکسنس د لو هغه سوا هوس لدنژيپو هنوغږ بکرم وا درجم ابفلا د يبژ وتپ د هخمد

 .ووک قيبطت يدنال هرس
 يک اتسوا هپ هچ يرل مه )ـه ،ب( توص بکرم ېئ تيرکسنس .هتس توص درجم اد يک وبژ وړاود هپ :ب

 .هتسن
B غږ درجم )ىادخ( bagha هغب اتسوا د :هنولاثم
B غږ درجم )رال( bat ټاب تيرکسنس د
 .يرل ىکروز ب Bh غږ بکرم ،هبوا وتپ د هکل هب بکرم
 ېئ غږ اتسوا د هچ يرل مه Ph هپ توص بکرم يک وبژ وړاود هپ هچ هتس يک اتسوا هپ وا تيرکسنس هپ :پ

 .يد ېدزن هت )هپ( ىکنورل ىکروز وتپ ېئ غږ تيرکسنس د وا )ف(
P غږ درجم )لپ( peretu وترپ هکل :پ اتسوا

F, Ph غږ بکرم )ردتقم( frovashi ېشورف هکل :ف
P غږ درجم )طخ ،ذغاک( pati يتاپ هکل پ :تيرکسنس
 )تمالم( پ هکل ېئ غږ وتپ ېدژن هت بکرم PH غږ بکرم )روت ،ايروب( phand دناهپ هکل ههپ :تيرکسنس

 .يرل يکروز پ )رد( هپ
 :الثم ،يرل مه Th )ـهت( غږ بکرم يک وبژ وړاود هپ هچ مه يک تيرکسنس هپ وا هتس يک اتسوا هپ :ت

 .ماظن گنهرف وا رمارگ کيديو لنوکام د ۱
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T غږ درجم )نت( tanu ونت هکل ت :اتسوا
TH غږ بکرم )يد مون وي( thvaxa شخوهت هکل ههت :اتسوا
T غږ درجم )دوت( tap پات هکل ت :تيرکسنس
TH غږ بکرم )لات( thali يلاهت هکل ههت :تيرکسنس
 .يرل يکروز ت )ندرک نزو( للت )هشيمه( لت :هکل غږ وتپ ېدزن هت بکرم
:هنولاثم يرل TH هه بکرم مه وا T غږ درفم مه ېئ تيرکسنس اما ،يرلن غږ اد اتسوا :ټ
T غږ درفم )رسيtasar ) رس هکل ټ :تيرکسنس
هکل هه اهو thanu )اغږ بکرم )ه TH
 .يرل ىکروز ټ )لمحت( له )نتفوک( لوک :هکل غږ وتپ ېدزن هت بکرم
JH )هج( يرل تيرکسنس هپ مه غږ بکرم هچ هتس يک تيرکسنس وا اتسوا هپ :ج
J غږ درفم )روژ( jafar رفج هکل ج :اتسوا
J غږ درفم )رياز( jatru رتاج هکل ج :تيرکسنس
JH غږ بکرم )نابياس( jhat ټاهج هکل ههج :تيرکسنس
يرل ىکروز هچ )دنلب( گج )توص مسا( رج :غږ وتپ ېدزن هت بکرم
الثم يرل مه غږ بکرم )هچ( هچ هتس يک تيرکسنس وا اتسوا هپ :چ
CH غږ درفم )نديشچ( chash شچ هکل چ :اتسوا
CH غږ درفم )قيال( chatur رتاچ هکل چ :تيرکسنس
CHH غږ بکرم )ضورع( chhand دنهچ هکل هچ :تيرکسنس
.يرل ىکروز چ )هديلخ( خچ )ين ۀدرپ( غچ هکل غږ وتپ ېدزن هت بکرم
 )درخ( khratu وترخ هکل ېئ غږ درفم الثم khv وخ ،يرل مه ،لب غږ هلوډ بکرم وي هچ هتس يک اتسوا هپ :خ

 طفلت )هک،ک( يک ضوع هپ وا ،يرلن توص اد هلپخپ تيرکسنس )باوخ( khofna نفوخ هکل ېئ غږ بکرم وا
)يکاخ( خ )توص مسا( رخ الثم ،يوکرو غږ )هخ( د ،يس ليوو يکروز هپ هک مه يک وتپ هپ .يوک

 يئايرآ يزکرم هپ هچ ييمولعم يساد هخ ېسياقم هل اتسوا وا تيرکسنس د هچ ،يس ليوو دياب مه اد هتلد
، ک( د هکل مه هخ وتپ هل وا ،هتسن لوډ لقتسم هپ يک تيرکسنس هپ ون هک ،يدن غږ رقتسم وي غږ اد يک وبژ
 يدنه هپ لوخپ وتپ د وا رهک يک تيرکسنس هپ رخ وتپ د الثم .يوک ليم هت اوخ )ش،ښ( د هکل وا ،هت اوخ )هک
 تاملک هغه يوک ظفلت )خ( د هچ ليابق ين مه يک وتپ هپ هلپخپ ،يياو ناک نايدنه هملک ناخ د ،وس لواکپ يک
 وتپ د )خ( ايوگ ون هلديلو يسات هشقن لادبا ېد د هخمد هچ )هش ،ه ،هخ( الثم يوړا )ش،ښ( هپ ليابق رون ايب
 .يرلن رارقتسا وا لالقتسا هروپ وا ،يد يروت درجم مين

 اتسوا وا تيرکسنس هپ هلپخپ ،يد ېدزن هت وتاوصا وگ )ت ،ث( اي )س،ت( د هچ يد توص مسق وي اد :څ
 .يد ېدزن هت ېد مه توص )Z تست( يناملا د ،يرل )ځ( يسور الثم ،يرل ېئ يبژ يئايرآ يرون رگم ،هتسن يک
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 اد هچ کو هغه .نا=ناج الثم ،يد )ج( ضوع يک وسړاپ هپ ،ييک ليو نم رت )ج،ز( د توص اد :ځ
 .يد هسنج هل ويروت وود وغد د هچ ييمولعم ېد هل ،يياو )ز( ېئ ضوع ،ئالوک ادا يسن توص

 هپ هچ ،يياو هت زور يک تيرکسنس هپ جور الثم ،هد هبلاغ ېئ اوخ )ج( د هکلب ،هتسن غږ اد يک تيرکسنس هپ
 ،ييړوج يني دنمجرا وا جرا يړوآ مه )ج( هپ )ز( هچ يياو هت تميق وا ردق يسراپ هپ زرا ،يلوب ځور ېئ وتپ
 )ځ( هپ )ج=ز( رگم .يد يسغد م ک مه لديرا وا ځرا وتپ د .يد انعم هغد هپ جرا مه يک تيرکسنس هپ
 .ييک ليو لديزرا مه )ز( هپ هلک هچ ،يد يتوا

 رون رون ضوغ هپ يک ناريا وا دنه هپ رگم ،و يک ونايئايرآ يزکرم هپ الصا غږ )ځ( د هچ ييمولعم هخ ېد هل
 د تخو ره فرح اد هچ ،يد )dh ذ( هغه ،يد ېدزن هت )ځ( ېئ غږ هچ ،يرل فرح وي اتسوا .يد يلديرد هنوغږ
 .يد ېوش لدب )ځ( وتپ هپ )ذ( هغه هچ )منپ( pukhdha هذخوپ الثم يو هت نم وتاملک

 ،يد کرتشم يک وبژ ولو هپ ًامومع توص اد هتس مه يک اتسوا هپ هچ يد فرح زياغ يک تيرکسنس هپ :د
:الثم يرل مه )ـهد( توص بکرم ېئ تيرکسنس

D غږ درجم )قريب( drafsha شفرد هکل )د( :اتسوا
D غږ درجم )هداد( datta هتد هکل )د( :تيرکسنس
Dh غږ بکرم )بهذم ،فاصنا( dharm مرهد هکل )ـه د( :تيرکسنس
 .يرل ىکروز لاد )تسه( يد )بطاخم فرطب( رد هکل غږ وتپ ېدزن هت بکرم
 )ډ( د هچ ،ييمولعم يساد ،يرل مه )ـهډ( توص بکرم وا هتس يک تيرکسنس هپ ،يرلن اتسوا فرح اد :ډ

 هتس هت اوخ يقرش ،ييک ليو هن يروت هغد هت اوخ يبرغ ون وگو يا يزکرم ايرآ د يدخب هک ،يد يقرش تعيبط
:الثم

D غږ درجم )هرحاس( dayan نياډ هکل )ډ( تيرکسنس
Dh غږ بکرم )ېدزن ،اوخ( Dhig گهډ )ـهډ( تيرکسنس
.يرل روز ډ )قيمع نيمز( بډ )هداتسيا بآ( مډ هکل يد درجم هچ غږ وتپ
 .يرل ىکروز ډ )توص مسا( بډ )برطم( مډ يد ېدزن هت بکرم هچ غږ وتپ
 semi vowel يتوص مين يک تيرکسنس هپ يروت اد هتس يک تيرکسنس وا اتسوا هپ وا وبژ يئايرآ ورثکا هپ :ر

:الثم ،يرل مه فيک
R غږ درفم )ينيد رادرس( ratu وتر هکل )ر( :اتسوا
R غږ درفم )تموکح( raj جار هکل )ر( :تيرکسنس
 جرخم هپ وا يرل غږ اد تيرکسنس وا وتپ ،يرلن ېئ يسراپ وا اتسوا ،يد يقرش مه تعيبط يروت ېد د :ړ

 هريډ يک ياپ وا نم هپ رگم ،يو ل هريډ يک رس هپ وتاملک د يک تيرکسنس هپ ،ييک ليو نم رت )ډ( وا )ر( د يک
 : الثم هد

R غږ درفم )هربډ( rora اړوړ هکل )ړ( :تيرکسنس
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 .رون وا ،واپ ،پ ،دنوړ هکل )ړ( :وتپ
 ېد د )ينج=نز( اي )وناج=وناز( اي )جور‑زور( هکل يياو )ج( يک ضوع هپ ،يرلن غږ اد تيرکسنس :ز

 :لاثم .يړوا )ځ( هپ هلک )ج( هپ هلک )ژ( هپ هلک  الثم ،يرل يراس ددعتم يک وتپ هپ وا يد يبرغ تعيبط يروت
 .Z غږ درفم )هداز( zata هتاز هکل )ز( :اتسوا
 اد .)وناز( znu ونژ الثم .يرل مه ېئ اتسوا ،يد دوجوم القتسم يک وتپ هپ وا ،يرلن تيرکسنس مه غږ اد :ژ
 ېئ تعيبط وخ .ييک هليو هلوډ ېرد هچ )هبج=هبز=هبژ( الثم ،يرل يولپخ هرس )ج ،ز( د يک وتپ هپ مه فرح
 .رگجا تيرکسنس د وا )ردژا( يسراپ د هکل ،يړوا )ج( هپ ،ييک ېدزن هچ هت اوخ قرش د ،يد يبرغ

 ېئ هخ ېشقن يريت هل ،يد ريغتم هک ون ،يرل توص بکرم يروت اد ،هوس ليوو هت يسات هچ هخمد هکل :ږ
:الثم يړوا هرس )ج،ژ( هل ،هتسن ريظن ېد د يک اتسوا وا تيرکسنس هپ ،وس هراک مه رييغت غږ د هت يسات

 .يگ يراس )گ( د ېئ هناتپ هلپخپ اما راهدږا = راهدژا اي ږوک = جک = ژک
 الثم ،يد ماع غږ اد يک وبژ ورثکا هپ هتس مه يک اتسوا هپ ،يد هخ وفورح ومهم هل يک تيرکسنس هپ :س
S غږ درجم )هوا( sat تاس هکل )س( :تيرکسنس
S غږ درجم )لياتس( stu وتس هکل )س( :اتسوا
 .دنگر ،دنگرس الثم مه يړوا هرس هلک هلک وا يرل يلاويدزن هت )څ( غږ اد يک وتپ هپ

:الثم هتس يک اتسوا هپ وا تيرکسنس هپ ،يد فرح سومهم مه اد :ش
Sh غږ درفم )هشر ه( hvarshta هتشروه هکل )ش( :اتسوا
Sh غږ درفم )نولعم( shapit تپاش هکل )ش( :تيرکسنس
 يسور الثم ، هتس يک وبژ يئايرآ هپ رياطن توص ېد د هوو رد هرس توص بکرم هپ يروت اد وم هخمد :ښ

 ينعي( shata هتاش الثم يد ليب مه ېئ لکش هچ هتس )ش( ددشم وي يک اتسوا هپ مه يسغد ،يرل )ښ( م ک
داش( يسراپ هپ هچ )دا( پ د غږ اد .يد يوشوت )ښ( پ هپ وا ،يد ېدزن هتهغد ضوع مه ېئ وت )يد )ښ. 

 رس يبژ د ،يرل مه لکش الج وا ،يد ليب هخ )ش( يلصا هل ېئ غږ هچ يرل )ش( زار لب وي مه تيرکسنس
 )خ( وا )خ=ښ( هپ هتسورو هچ يد هغد مه جرخم يلصا )ښ( وتپ د ،ييک ادا غږ اد ،يلنو يروپ ولات هپ هچ
 الثم .يرل هنوغږ فلتخم يک ورا هپ دنه د وا ؛يرل مه توص بکرم )ښ( زار هغد تيرکسنس د .يد يوس لدب
 هپ غږ اد )تلود( يمهچل=يمهکل=يمشکل هکل يوکرو غږ )هچ ،يهک ،شک( د وا يس گ هرس )ک( د هلک
 ولو وغدل وا ،يد يوش تيهک هبژ اشاهب جرب هپ هچ تشک يسراپ هپ تک وتپ د الثم ،يړوا )ش( هپ يک وسړاپ
.ييتباث يلاو بکرم يروت هغد د هخ ولاثم

،هتس هنوزاوآ يک ويروت يقلح هپ اتسوا وا تيرکسنس د ،يد نروک ېوي هل )گ( وا يروت اد يک تقيقح هپ :غ
 :الثم ،يرل غږ يسغد مه تيرکسنس ،يد ېدزن هت غږ وتپ هچ ،يرل )هگ( غږ وي اتسوا

Gh غږ بکرم )لژو( ghat تاهگ هکل )هگ(: تيرکسنس
Gh غږ بکرم )جوم( ghzar رژهگ هکل هگ :اتسوا
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 زار وي وا ،وس ليام هت )گ( غږ اد هت اوخ دنه د يک ترجه يقرش هپ رگم ،و درجم يک وتپ هپ غږ )غ( د ون
 .لاگش = لاغش=هگاد= غاد هکل ،يد نم رت )غ=گ( د هچ ،وس اديپ يني توص

 هت وتپ ېئ توص اتسوا د رگم .يرل مه )هک( لوډ بکرم لب هچ ،هتس يک تيرکسنس هپ وا اتسوا هپ :ک
 )خ( د تعيبط يروت ېد د .يد يريل ه ل وا ،ييک ءادا يک قلح هپ يسغه مه ېئ غږ تيرکسنس د وا ،ېدزن
 هت يرول يقرش )هک=ک( هغد ايوگ ون .ييک ءادا يک قلح هپ يسغه مه ېئ غږ تيرکسنس د وا ،يد ېدزن هت اوخ
 .ياليو يشن )خ( نايئايرآ يقرش هچ هک ،يوک يگدنيامن )خ( د لت

K غږ درجم )ماک( kama هماک هکل )ک( :اتسوا
K  غږ درجم )ټاک( kat ټاک =)ک( :تيرکسنس
Kh غږ بکرم )نډ ،تسوپ( khal لاهک = )هک(

 ادا يک قلح هپ اروخ ېئ غږ تيرکسنس د رگم ،هتس مه يک تيرکسنس هپ وا )گ( غږ درجم يک اتسوا هپ :گ
 اروخ يک ترجه يقرش لپخپ هچ يد هغد مه تعيبط ويروت يقلح د وا يدن زار وي هرس وتپ د م ک هچ ،ييک
:الثم ،ييک يقلح ېسپ

G غږ درجم )ماگ( gama هماگ هکل )گ( :اتسوا
G غږ درجم )دنگ( gond دنوگ هکل )گ( :تيرکسنس
 .هوس ليوو هچ هخمد هکل ،ييک ېدزن هت )غ( ون )هگ( يس بکرم غږ اد هک يک تيرکسنس هپ
 ضوع يک اتسوا هپ .يد ىوس اديپ يک يولهپ هپ رگم ،و يک وسړاپ هړز هپ هن وا ،هتسن يک اتسوا هپ غږ اد :ل

 ورثکا هپ )ر ،ل( يک تقيقح هپ يو )ل( هلک وا )ر( هلک يک تيرکسنس هپ وا ،و )ر( يروت جرخملا بيرق لپخ
 د .هتس wall لاو هير هغد مه هک يسيلگنا هپ هچ ،يد راويد وسړاپ هپ لاويد وتپ د ،يړوا هرس يک وبژ يئايرآ
:الثم يوکرو غږ )ر( د يک اتسوا هپ )ل( تيرکسنس

)يلکshrilas ) ساليرش :تيرکسنس
)يلکsriro ) وريرس :اتسوا
)ېوش ړوج هhuklpta ) هتپلک وه :تيرکسنس
)ېوش ړوج هhukerepta ) هتپرک وه :اتسوا
 يک وبژ هړاود وغد هپ وا ييک لريمش يک وتاوصا يموشيخ هپ هچ هتس يک تيرکسنس هب وا اتسوا هپ يروت اد :م

 .هبمل=هبنل الثم يړوا هرس )ن( د هلک وخ ،يد ماع مه يک وبژ يئايرآ ورون وا وتپ هپ وا يد وي هرس ًامومع
M غږ درجم )مون( nama همان هکل )هم( :تيرکسنس
M غږ درجم )مون(nama همن هکل هم :اتسوا
 يمول د مه يک اتسوا هپ .هتس لوډ هپ )ڼ( وتپ د مه غږ بکرم وا ،يد )هن( غږ درجم يک تيرکسنس هپ :ن

 هپ وا ،يد ېدزن هت )ڼ( وتپ د ېئ توص مهود هچ هتس فورح يک لباقم هپ لوډ مهود د مه وا يک لباقم هپ لوډ
:ييک ليو يک وکنييت
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N غږ درجم )ون ،فان( nafya هيفان هکل )ن( :اتسوا
N غږ بکرم ًابيرقت )هنند ،ردنا( antara رتنا هکل )نا( :اتسوا
N غږ درجم )نم ،ون( nabhi يهبان هکل )هن( :تيرکسنس

N ۱ غږ بکرم )سامآ( vran ڼرو هکل )ه( :تيرکسنس

 Pronunciation ظفلت )۲( 

 وا ،يد تهباشم ريډ نم رت ويروت وحيحص وا وزيغږ د تيرکسنس وا اتسوا وا وتپ د ،هوس ليوو هچ هخمد هکل
 تايصوصخ يني ظفلت د يدنال ،ييک ظفلت وفورح يلصا د کموک هپ وفورح يبارعا د يک وبژ ورس ورد هپ
 :ييک لړوار

نکاس هپ ءادتبا
 ،يد وبژ يئايرآ د تيصاخ اد ،يئاو نيققحم يني هچ هکل وا ،هديک ءادتبا يروت نکاس هپ يک تيرکسنس هپ

.ي يني تيصاخ اد ،يوک ليم هت )اوخ يماس اي( اوخ يبرغ يبژ هچ ينو ره وا
 هپ رگم يد يمومع مه يک وبژ يئاپورا هپ ،يد يک يدنوخ هسوا رت تيذم يئايرآ اد تيرکسنس وا وتپ

 هلپخپ هچ يئا ،يد يلديول ريډ اروخ رثا وبژ يماس د يبژ يغد رپ هچ ،هتسن هتهج ېد هل هچ يئا يک هبژ يسراپ
 هپ ءادتبا ون ديولو ناريا رپ رثا ندمت يماس د هچ هتسورو رگم ،هديک ءادتبا نکاس هپ يک يولهپ نمول وا اتسوا هپ
 .هوس هلاحم نکاس

 يوش لوچا رو يک رس هپ هراپل تلوهس د ظفلت د فلا دياز وي هچ ،هتس يک هبژ يسراپ هپ تاملک يساد ريډ
 .ردنمس=ردنمسا ،رتش=رتشا ،مکش=مکشا ،فرگش=فرگشا هکل ،يد

الصا هچ يئا دياز وي ،ېوس يريډ يزيغا يماس هچ هتسورو رگم ،هديک عورش هرس نکاس هپ اوخپ تاملک اد 

 اد هچ يئا وا ،هد هترو هت تيرکسنس هريډ وتپ يک تيصاخ هپ ءادتبا د نکاس د ون ۲.يد يوس لوچا رو فلا
 .يو يلدنوم هخ يبژ يئايرآ يلصا هل وبژ وړاود تيصاخ

Accent )تنيسکيا( جخ
 رگم ،هتس مه سوا يک وبژ يئايرآ ورثکا هپ ولوب جخ ېئ وتپ هپ هچ هيکت غږ د وا روز ظفلت د ينعي تنيسکيا

 لوډ وي تنيسکيا تيرکسنس د هچ ،يراک هنايب هل وناهوپ رمارگ وميدق وا اديو هل ،ؤ ريډ اروخ يک تيرکسنس هپ

 .يد يوس لکيل کموک هپ يولهپ سورد وا ،اهتاگ  وا ماظن گنهرف وا ،رمارگ اتسوا وا ،رمارگ کيديو وا )۱۹ ج( اکيناتيرب د قيبطت اد ۱
 .٤ج ،ماظن گنهرف - ٥٦ ص ،سراف نادنخس ۲
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  جخ ړول )۱( هدولرد هلوډ ېرد ېئ اوخپ وا ،و هن راشف غږ د ،و گنر هپ tonic کينو د وا ،دولرد تيقيسوم
raised) udatta( )۲( کجخ هت unraised) anudatta( )۳( گ وا يکنوديړولجخ يکنوديک هت the 

raising-falling) svarita( مول هغه هچد وا ،يرل تهباشم ريډ هرس جخ د وبژ يئاپورا ودنه د ېئ لوډ ى 
 .هو يک رعش هپ ًارثکا هنوجخ تيرکسنس

 ،و دوجوم مه يک ونوتم وميدق يديو هپ وا ،يديک لتسيخا راک يک مظن هپ هخ تنيسکيا هل هچ هغد رپ هوالع
 ولبيالس هود اي هوي رپ وظافلا يديو ولو مه لوډ يمومع هپ ،دولرد متسيس تنيسکيا د هتنا ديو ره مه هتسورو وا
 ررکم تنيسکيا يک وظافلا يبيکرت هپ مه هب هلک وا .هتس يک وبژ يئاپورا ودنه هپ هچ هکل ،دولرد تنيسکيا يدناب
 accentuation of تنيسکيا وتابکرم د تيرکسنس د .وياو هترو double accent جخ گربغ هچ يديک

compounds هپ ًابيرقت وا ،هدولرد لوصا وا ماکحا ليب ۱.هواک رثا ليب ليب تنيسکيا يک وماکحا يرمارگ ولو

 يلغار يک کيل هپ هن وا ،ييک لديل هن تنيسکيا لوډ يه )اديو د فالخ رپ( يک وخسن وميدق هپ اتسوا د

 مهم ظفلت د وي تنيسکيا يک وتپ هپ رگم .ييک تعارم ل اروخ يک يسراپ هپ تنيسکيا مه هتهج هغد هل وا ۲يد
 ،ييليب هرس جخ هپ وخ ،يو وي هرس يک وتاکرح وا وفورح هپ مه ه يک هعيرذ هغدمه هپ تاملک ريډ وا يد نکر
 )تشه( هتا )تسدکي ۀزادناب لوط سايقم( هتا )يئارت( ۍروت )هخلت ،فرح( يروت )مشپ( ۍړو )هدرب( يړو الثم
 وا دولرد تيمومع ريډ يک تيرکسنس هپ هچ تنيسکيا هکل وا ،يد ريډ اروخ يک وتپ هپ تاملک همسق ېد هل هچ
 .يد يسغه م ک مه يک وتب هپ يرل تيمومع

 هبژ يلصا يئايرآ هپ هچ يئا وا ،يد تيصاخ مهم وي وبژ يئايرآ د تنيسکيا هچ يس ياليو يساد يس ون
 يبدا وا يملع رثکا ونايئايرآ د وا ،هو هعيرذ ملع د يک دنه هپ هبژ تيرکسنس وا يديو هچ هتسورو رگم ،و مه يک
 .هوس لخاد ريډ يک مظن هپ وا ،لدنومو عاونا ريډ جخ يک تيرکسنس هپ ون ،هو مظن مه راثآ

Grammar  رمارگ )۳(

 د .هد هترو هرس وبژ يئايرآ وړز هل مه يک ودعاوق يساسا هپ وا هد يوق هريډ هينب وا نامتخاس يرمارگ وتپ د
 هرس اتسوا وا تيرکسنس هل داوم يداينب وا يساسا يني رمارگ د هتلد هچ مړاوغ هز هراپل ليمکت د يني يوسياقم
.مک حرش ېئ لوډ نل اروخ هپ وا مروگو

 .۱۰۷-۷۷ ص ،رمارگ کيديو - ۹٥٥ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب ۱
 .۲۹۳-۲ ص ،رمارگ اتسوا ۲



خيرات وتايبدا وتپ د

۱٦۸

خيرات وتايبدا وتپ د

۱٦۹

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۰

Nouns ءامسا
 وا ييک راک هپ ريډ داوم هغد مه يک بيکرت  هپ ېلمج د هچ يد )ءامسا( هنومون هخ وناکرا يساسا هل يبژ  د

 .يوک توافت مه ېئ يراچ لامعتسا د
 اي تاکرح يروپ رخآ هپ مسا هغه د يک case تلاح ره هپ هچ يرل هنوتلاح صوصخم هتنا ءامسا يک وتپ هپ
 .هنوتلاح رون وا يئادن ،يلوعفم ،يلعاف هکل يلن فورح

 د .يموم ريغت يک رخآ هپ ءامسا يني يک لاح ره هپ وا ،يرل هنوتلاح هتا ءامسا مه يک اتسوا وا تيرکسنس هپ
 يلآ )۳( accusative يلوعفم )۲( nominative يلعاف )۱( :يد اد يک تيرکسنس وا اتسوا هپ هنوتلاح مسا

instrumental )٤( هتساولاب يلوعفم dative )٥( تيلع ablative )٦( تيکلم اي يفاضا gentive )۷( يفرظ 

lacative )۸( يئادن vocative۱.
ېرود يکرتشم يئاپروا دنه هل هنوتلاح هغد يک وبژ يئايرآ هپ هچ ييا پ هپ ،يو هتاپ هخءامسا مه يک وت 

 وفلتخم هپ يد )تياص( زيغږ ېئ فورح ياپ د هچ هنومون هغه ايب ًاصوصخم وا هنومون يمومع يرل هنوتلاح يسغد
 .يرل مه ءامسا وتپ د هنوتلاح يوش رکذ هغد رثکا وا يموم رييغت يک وتلاح

 يسراف الثم يد يللياب ېئ تيصاخ ميدق اد وا ،يلتو ريغت ببس هپ وتلاح د هغد هخ وبژ يئايرآ وني هل  رگم
 .يرل ل تيصاخ اد يسيلگنا وا

Number تيمک
 وي هينثت يک اتسوا هپ رگم .عمج ،هينثت ،درفم يد هلوډ ېرد رپ هولپ هل ريمش د مون يک اتسوا وا تيرکسنس هپ

.هدن يمومع وا ۲يوک هراک لکش صوصخم وي تلاح يفرظ د هچ ،يرل فيک صوصخم
 يئاپورا ورثکا وا يسراپ وا وتپ هپ ،لوش هتاپ عمج وا درفم طقف وا هلتوو هينثت هخ وبژ يئايرآ هل هتسورو رگم

 هچ هک ،يو هزيغا هوي تيندم يماس د وا ،يو هن تيصاخ ينبژ يئايرآ يلصا هينثت هچ يئا .هتسن هيتثت يک وبژ
 .يد هتاپ مه هسوا رت تيصاخ اد يک وبژ يماس ورثکا هپ

 تيصاخ هغد هک ون ،هتاپ هدن سوا هينثت يک وبژ يئايرآ ورون هپ هتيرکسنس هليب هچ يد اد ليلد وي يربخ ېد د
 .ياديک لياز هن لوډ يمومع هپ هب يساد هچ يئا ،ياو يئايرآ صاخ

 يلصا هچ ييمولعم ،يدن درطم وا يوق يدنوغ تيرکسنس د ،تيصاخ اد مه يک اتسوا هپ هچ هخ ېد هل

۳.هدولرد ېئ عمج وا درفم طقف وا ،هو هن مه يک هبژ يولهپ هپ هينثت هغد رپ هوالع ،يو هن هب يئايرآ

 .۹٥٥ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب - ٦۲ ص ،رمارگ اتسوا ۱
 .٦۲ ص ،رمارگ اتسوا ۲
 .۳۱ ص ا ج ،يولهپ سورد ۳
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Gender سنج
 ېرد يک وبژ وړاود هپ ،هديليب هرس تاملک هولپ هل سنج د وا ،دولرد ثينأت وا ريکذت وړاود اتسوا وا تيرکسنس

:هو دوجوم ءامسا هسنج
masculine رکذم -۱
feminine ثنؤم -۲

neuter۱ ثنخم -۳

 وا تيرکسنس هچ هتسورو ،وو مه يک هبژ يئايرآ يلصا هپ ميسقت gender سنج د هغد هچ ،يراک يساد
 ثينأت وا ريکذت د مه يک يولهپ هپ .وس هتاپ يکپ ميسقت وسنج ورد وغد د مه ،ېدييزو يني وتپ وا اتسوا
 دوجو ثنؤم وا رکذم د مه هسوا رت يک وبژ يئاپورا وني هپ .تووو لکلاب هخ يبژ يسراپ هل رگم ،يديک ظاحل
 .هتس ريډ وا ل

 هلنا تاثنؤم يبژ هغه هکل هچ ،يد دوجوم سانجا ثنؤم وا رکذم اتسوا وا تيرکسنس هکل مه يک وتپ هپ
 ،يرلن همالع ثنؤم د ًارهاظ هچ ،هد هملک هغه ،هتس مه يک يسور وا يناملا هپ هچ ثنخم اما ،يرل ميالع وا ېنان
 د هچ ،وياو ثنؤم يعامس سوا ږوم هت ېد ،ييک هلريمش هثنؤم رگم ،يو هن دوجوم مه سنج رن يک لباقم هپ وا
 .يلوب تنخم ېئ حالطصا هپ رمارگ د تيرکسنس

Numerals دادعا
 يرل هرس هن نوتليب يه وتپ ،اتسوا ،تيرکسنس يد ېدزن هرس يبژ يئايرآ رثکا يک بيترت وا ومون هپ ودادعا د

 ليب دادعا يروپ وسل رت هوي هل يک تيرکسنس هپ وا وبژ يئاپورا ودنه يمومع هپ هد ېدزن رو وتپ لوډ صاخ هپ وا
 يا وي هرس رو يروپ هلس رت وا ۳۰ ،۲۰ ،۱۰ هل دادعا هتگ سل رت هغه ،ربارب متسيس يرشع رپ هتسورو ،يرل هنومون

۲.هوس هړوج يني هملک lakh د هتسورو هچ ،هديک للب loksoh يک هرود يئاديو هپ هرز لس ،ييک

 يمول ون ،ييک عورش تارشع هچ هتسورو داحآ رت ، وتپ نسوا هکل م ک يک اتسوا وا تيرکسنس هپ
 يسيلگنا هکل ماطن اد يک يسراپ هپ رگم .يد يسغد مه يک ينيتال وا ينانوي هپ ،ييک طفلت تارشع هتسورو داحآ
 ليو داحا هتسورو تارتشع ىمول ينعي ،يړوا ړول لش رت وخ يد ناش هپ اتسوا وا تيرکسنس د يروپ ولش رت
 .ييک

 هس هد هود ،)۱۱( هس هد هوياد وياو يک اتسوا هپ )۱۲( هش هداود )۱۱( هش هداکيا وياو يک تيرکسنس هپ الثم
 هچ هتسورو رگم رون وا eleven, twelve هدزاود ،هدزاي ،يد مياق ماطن اد مه يک يسيلگنا وا يسراپ هپ هچ )۱۲(
 کي و تسيب هکل ييک رکذ داحآ هتسورو تارشع هخمد ،يزرگ ماظن اد يک يسيلگنا وا يسراپ هپ ،يس ړول لش رت

 .۹٥٦ ص ۱۹ ج ،اکيناتيرب - ٦۲ ص ،رمارگ اتسوا ۱
 .۹٥۲ ص۱۹  ح ،اکيناتيرب ۲
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۱۷۱

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۲

twenty one پ هپ رگم ،رون وامول يروپ هرخآ رت يک اتسوا وا تيرکسنس وا وتليو تارشع هتسورو ،داحا ي 

۱.يد ېدژن هگن هت وتپ هچ ،يروگو لودج ومون د ودادعا د يدنال .ييک

دادعا

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

۸۰

وتپ

وي

هود

ېرد

رول

هنپ

پش

 هوا

هتا

هن

سل

)تشيو( لش

شريد

يولت

سونپ

هتيپش

ايوا

ايتا

اتسوا

aeva هويا

dva  هود

thri  يرهت

catwar   روتچ

panca هچنپ

شو shvas

hapta هتپه

asta هتشا

nava ون

dasa هسد

visaiti يتيسيو

thrisat تسيرهت

catwarest تسيروتچ

pancasat تساچنپ

يتسو shvasti

haptaiti يتياتپه

astaiti يتياتشا

تيرکسنس

ekam مکيا

dva  اود

tri  يرت

catvar راوتچ

panca هچاپ

sas شش

sapta اتپس

asta اتشا

nava هوات

dasa هشاد

visati يتشيو

thriset  تشيرت

catwarisat تشيراوتچ

pancasat  تشاچنپ

sasti يتشش

saptati يتتپس

asiti يتيشا

  .۱۰٦ ص ،رمارگ اتسوا۱
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۱۷۲
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۱۷۳

 ورد هپ هچ هنومون ودادعا د هکل وا ،يد هخمد وتارشع رت داحا يک وبژ ورس ورد هپ مه هلس هلسپ لوډ ېد هپ 
 .يد هترو هرس يسغد مه ېئ دعاوق وا مظن ،يد ېدزن هرس يک وبژ

Verbs لاعفا
 ولوهجم وا وفورعم وا ماسقا ونامز د ،يد ريډ هرس تهباشم وتپ وا اتسوا وا تيرکسنس د مه يک ولاعفا هپ

 هغه لو اد ريغت وا فيرصت وا ريمض وا ،هطساو هپ وقحاول وا وقباوس د هنتوا ولاعفا د وا ،هنولوډ ولاعفا
 .هتس مه سوا يک وتپ هپ هچ ،يد تايصوصخ

 ،ييک دنب لاعفا قاحلا هپ وتادا د ايب هخ هغه هل هچ يرل هير يمسا هوي تيرکسنس هکل رداصم رثکا وتپ د
 هل وتپ يک تيصوصخ ېد هپ ،يرل ېئ لاعفا تيرکسنس د وا ،يرلن هينثت لاعفا وتپ د هچ ،يد ينود قرف طقف
 .هد ېدزن هرس وبژ يئاپورا وا يسراپ

فورح ثينأت د
 فورح هغه ،يک ېئ هثنؤم هچ يړاوغو هملک هموک هک هچ ،هتس فورح ثينأت د وتپ هکل مه يک تيرکسنس هپ

 .رون وا ،هزو‑زو ،هرخ‑رخ الثم يوک رو )ـه( راک اد يک وتپ هپ وا ۱)ى‑آ( :يړوار هت ياپ ېئ

فورح يفن د
 هراپل يفن د يک وتپ هپ فورح اد هچ ،يد )هن‑هي=ن‑آ( وتپ هکل فورح يفن د مه يک تيرکسنس هپ

 .م هن هي‑ م هن :الثم ،ييلامعتسا

لوصا نامتخاس د وتاملک د
 هچ ،ييک هراک اد ون يس لتکو روغ هپ ېئ طافلا وا تاملک وا ،يسو هعلاطم هک يک وبژ يئايرآ وناوپ هپ

 وا اتسوا .هتسن يک وبژ يئايرآ هپ هتس هچ يک وبژ يماس هپ هکل ءامسا دماج وا .يد قتشم تاملک وا ءامسا رثکا
 .يد يسغد لوډ يمومع وبژ يئايرآ د وا يرل تيصاخ اد هړاود تيرکسنس

 هپ لولعم لو وا ،يد قتشم وا ،يرل ېير ېئ تاملک هلو هچ :يياو ءاملع ،يرلن ءامسا دماج تيرکسنس
 ءامسا( هچ هيلک هغه وبژ يماس د ون ،يدن يتايز ٤۰۰ رت ېير يلصا يلو وتاملک د تيرکسنس د وا ،يد تلع

۹۰

۱۰۰

يوين

لس

navaiti يتياون

sata  هتس

navati يتون

sata اتش

 .٤ ج ،ماظن گنهرف ۱
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۱۷۳

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷٤

 هکل انيع ېئ طافلا وا تاملک ،وروگو هت وتپ ږوم هک وا ،ييک قيبطت هن يک وبژ يئايرآ هپ )يدن تلع هپ لولعم
 .يد قتشم هخ وير هل تيرکسنس وا اتسوا

 اد وا يياو هت گت )شا( ،يد ىوس ړوج هخ )هو( وا )شا( هل ،يئاو هت سآ يک تيرکسنس هپ هچ هوشا الثم
 هت هدوب هبژ هپ ونچوگ د )شا( وا )ورب=هشا( يياو يش سآ اي رخ هچ تخو هغه هتس يک وتپ هپ مه هسوا رت هير
 .يوک مسا ردصم هچ ،هد هقحال وي )هو( تيرکسنس د ،يياو مه

 هخ ېير يغد هل مه ،يد يلتو ار هخ ېير يغد هل هړاود )هوشا( تيرکسنس د هپسا=سآ=شا وتپ د ون

۱.وو )راب پسا( هچ ،يد يوس ړوج )راوس=روس=روپس(

 ېير ېئ اوخپ ،يد يلغار لوډ هپ وظافلا وطيسب د يک يسراپ هپ سوا الثم هچ تاملک رون ريډ مه يسغد
  الثم ،ېوش يکرو ېئ ېير قاقتشا د ،يلغار هت يولهپ هخ اتسوا وا تيرکسنس د هچ تخو هغه .ېدولرد
 ىدزن د هد هقباس هچ )آ( .لوک ليلذ ،لديړز ينعي هو )رج( يک تيرکسنس هپ هير ردصم ېد د )لورو( ندرزآ
 ،وس تايز رو )ند( يردصم هت رخآ يک يسراپ وا يولهپ هپ هچ ،وس )رزآ=رجآ( هلغار ېئ هخمد انعم هپ فرط وا

 )رج = ړوز =روز=رو( د رداصم اد وا ،يرل هير )رج( د هغد هړاود مه لديړز وا لورو وتپ د ۲.وس ندرزآ ون
 .يد يلتو ار هخ ېير هل

 هير يک تيرکسنس هپ ،يد بکرم ردصم يسراپ نتسشن هچ ،يد اد مه لاثم لب وي هراپل يربخ ېد د
 )س( هپ لاد رخآ يک يوهلپ هپ هو )دش ىن=دس ىن( هملک ون يرل انعم هتک د هچ ،هد هقباس )ىن( ،هد )تس=دس(
 ،هوس فذح مه )ى( يک يسراپ هپ هچ ،وس نتسش ىن )نت( هوس ېرگلم هرس رو همالع يردصم وا ،تواو

۳.وس هتاپ نتسشن

 يک رس هپ انعم هپ  )ىن( هغه د ًانيع )ېک( هقباس هوي هتسورو هچ لتسان وا تسان وتپ د وروگو روغ هپ ږوم هک
 وا ،و مه يک تيرکسنس هپ هچ يد )تس‑دس( هغه ېئ رصنع هچ هک يد هخ وير وغد هل ،هد ېوش هتايز رو
 .هتس هسوا رت مه يک )هتس( هپ وتپ د

 يبژ وتپ د هچ ،يرل ېير وا لوصا هراپل نامتخاس د وتاملک د يلو يبژ ېړز يئايرآ ايوگ ساسا هغد رپ
 بکرم هخ يلاودماج وا يلاوطيسب هل وا يموم هير هوي رورض وا ،يد يسغد مه تاملک رثکا يدنوژ ينسوا
 .ي هت يلاو

 اد هچ اد لاح هد هملک طيسب هچ ،يراک يساد ،يئاوو ىس هملک ناتسربق ينعي هريده هچ الپ ۍمول الثم
 هريده وس فذح )ډ( اي )د( وي ېتنو هرس ېملک ېود اد ،هاگ رارق ينعي هريد ناوختسا ينعي ه هد هبکرم هملک

 .۳ ج ،ماظن گنهرف ۱
 .۳ ج ،ماظن گنهرف ۲
 .۳ج ،ماظن گنهرف ۳
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۱۷٤
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۱۷٥

الثم مه يسغد .هوس هړوج يني پ هپ هزوپ اي هزپيلتوار خم د ناويح وا ناسنا د زوپ يسراپ هپ وياو هت ينيب يک وت 

 وا ۱و لمعتسم وانعم وغد هپ زوپ مه يک يولهپ هپ .يئاو هت يا يلتوار وا گج يسراپ هپ مه هزوپ .يئاو هت يخرب
 هچ )هزوپ‑هزپ( يک وتپ هپ ايوگ ون يد )ز‑پ( ېئ يروت يرصنع وا لمعتسم يک وبژ يئايرآ هپ )هزپ‑هزوپ‑زوپ(
 هل وتاغل د وبژ يئايرآ د هچ يد ىوش ويا رپ تبسانم هوي هپ مون اد وا يد تلع هپ لولعم يد ېوش ليو هت )ينيب(
 .يد مس هرس هنامتخاس

 يک وتپ هپ مه هسوا رت ،هو يراج يدناب وتاملک وا وتاغل رپ هچ يک اتسوا وا تيرکسنس هپ هکل لوصا ميدق اد
 .يلخا راک هخ ودعاوق يلصا وغد هل ًاعبط يک عضو مون هراپل يش يون هوي د هچ يړاوغو ماوع هک ،يد يراج
 اد .هد ېللب obtal لتبوا يک وتپ هپ ېئ هرورضلا بسح هچ هد هخ وتاعارتخا هل رصع يون د يرحبلا تحت الثم
 د وا يزولا هچ هک يلوب هکتولا هرايط ينعي نالپوريا مه يسغد هخ )قمع=لت( وا هبوا هل يد بکرم مون
 .يد ىدرگ هلکي هکل هچ هک يلوب هلکي دراکير نوفامارگ

 .ماظن کنهرف ۱
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۱۷٦

ميامض

 هبژ يديم وا وتپ

 د حيسملا لبق د هچ ،هو قلخ يئايرآ نايدام اي نايديم ،هوسو هراشا مه يک وخرب ويمول هپ باتک د هچ هکل
 ۍيپ سل حيسم رت قلخ اد هچ يئاو نيخرؤم ،ک ړوج تنطلس وي يک ناريا يبرغ هپ يود يک ءادتبا هپ ۍيپ يموا

۱.هو يللت هتله هخمد

 ېئ هبژ وا يد ماوقا يئايرآ ميدق مه يود هچ هک وخ ،ورلن هړا هرس هموق دام هغد هل رون ږوم يک باتک ېد هپ
 .يس هک قيبطت هرس وتپ د هولپ هل تمادق د يبژ د هچ يئا ون ،ييک هلگ هبژ يئايرآ هميدق هخ اتسوا هلسپ مه

 Old وسړاپ ناوخپ هل هبژ يدام هغد وا ،هو ېوس هتشون هبژ يدام هپ يمول مه اتسوا هچ ېئاو رتتسمراد

Persian نسوا وا ،هو يدزن هريډ هرس يبژ يدام هل مه هبژ يدرک ۲.هد ېوس هقتشم هخ يديم هغد هچ هک 
 ون ،يد يوس هراپخ هرس يک وناگ وشرو هپ ناريا د ،يد يک هرتخاب هل ونايئايرآ هچ هترجه يمومع هلسپ مه ماوقا
يو راثآ يرتخاب مه يک هبژ هپ يود د هچ يئا. 

 د توډوريه طقف ،وک هلباقم هرس وتپ د هغه هچ هتاپ يدن ه سوا هت ږوم هخ يبژ يديم هل هنافسأتم

۳.يرل ىنعم  bitchپس هچ ،هد spaca هکاپس هغه وا هديک طبض هملک هوي هخ يبژ يغد هل ،رالپ ونيخرؤم

 بونج د شکودنه د وا ريماپ د ون هک ېديک ېليو يک اوخ يقرش هپ ناريا د يبژ يديم هچ :يئاو نوسريرگ
-Non کشرپ نن حالطصا هپ هد د هچ ،يولخاد يک هلډ يديم هپ هلو وتپ وا يولب ،يمروا ،هچلغ هکل يبژ

Persic يد يبژ.
 يوي يغه  spaeپس وتپ هپ وا spuk هبژ يمروا هپ هچ ،يوتباث هخ يربخ ېد هل مه يلاويدزن وبژ وغد د

 يلوب sag گس ېئ يبژ يسراپ وا يولهپ هپ هچ اد لاح ،يد ېدزن يريډ ،هد هتاپ هخ يبژ يديم هل هچ هت ېملک

٤.هد هملک يريل هخ يديم هل هچ

 ه هرس يبژ ېړز يغد هل تقباطم وتپ د هب ون ،ياو دوجوم سوا طافلا وا تاملک رون يبژ يديم د هک
پ د هچ ،هوسو افتکا هملک هوي هغد رپ هتلد وخ ،ياو يوس هراکيرل يلاويدزن هرس وت. 

 .۳۹ ص ،ميدق ناريا ۱
.تاعلاطم يناريا ۲
 .۲۸۹ ص ،ايفارغج ټوډوريه د ۳
 .۳-۲ ص ۱۰ ج ،اينا فآ ېورس کتسوگنل ٤
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۱۷۷

)ميدق سرف( يسراف هړز وا وتپ

 ناريا صاخ هپ اوخپ هچ ،هد هبژ هغه Old Persian ميدق سرف ينعي يسراپ هړز حالطصا هپ ونيخروم د
 هبژ هغد هپ لو هنوکيل ربډ وا رتافد وا ېتشون يود د ،هو هبژ يمسر ېرود يشنماخم د وا ،هديک هليو يک “سراپ”
 ه لب ،يد هتاپ وربډ رپ هچ ونوکيل وني هليب راثآ يبژ يغد د سوا رگم ،ېلوک مه يربخ هبژ هغد هپ وناهچاپ ،يد

 يوس يلک طخ يخيم هپ هچ ،يد يلدنوم ظافلا ٤۰۰ يسراپ ېړز د طقف وناهوپ وبژ د هخ ونوکيل وغد هل ۱.هتسن

۲.يد

 ربډ هچ هبژ هغد هپ ،هد هداس دنز رت ه ل اما ،يرل يروت ۲٤ دنز هکل ،هو هترو هريډ هت يبژ دنز يسراپ هړز
 ورد هپ وا ،ييک عورش هرصع هل )م،ق ٥۲٦-٥٥۹( شوروک ،سسؤم د ېرود يشنماخه د ،هتس يک ناريا هپ هنوکيل
ک طخ يخيم هپ وبژ ورولهتشون هبژ ياليع هپ مه يروسآ هپ مه يسراپ هړز هپ مه بلطم وي ينعي ،يد يوش يل 

۳.يد ىوس

 هن ېدزن هريډ هرس وتپ هل دياب وا ،هو ېوس اديپ يک سراپ هپ يريل هخ اوخنوتپ هل يسراپ هړز مه ه هک
 هب ون يموم روخ هبوا هخ ېنيچرس هل رتخاب د وا ،يد يتن هرس اتسوا هل ېي ېير هچ هک مه ايب رگم ،يو
 .يرل هرس تبارق يوغل رورض

 هتاپ سوا هخ يبژ ېغه هل هچ مک ،موک هلباقم هرس وتپ هل تاملک و وي ،يسراپ ېړز د هز يک ورک ودنال هپ
 :يس هراک هت يسات هرس وتپ د ،طباور وبژ وميدق د يئا هب هخ ېلباقم يغد هل ،يد مولعم هت ام وا

 د ېي وزج يمول هچ ،هد ېوس ېلکيل هخمد حرش ېملک ېد د وا ،يد ادزم هروها يک اتسوا هپ هچ :دزمروا ‑ا

٤.هد ېوس طبض )دزم روا( مه يک وکيل ربډ هپ يسراپ ېړز د ناريا د ،يد روا وتپ

 رد يدنال ناونع رت )ونم( د يک اديو وا تيرکسنس هپ هير ېملک ېد د هخمد هچ ٥)ىس ،مدآ( ينعي :هنم -۲
 .هد ۍدنوژ مه هسوا رت ېئ وتپ وا ،هوس هلووو

 ٦.يد ېدزن رو مه پآ اتسوا د وا وآ يولهپ د هچ )بآ ،هبوا( ينعي :يبآ -۳
.هد هملک ۍدنوژ سوا )وه( يباجيا وتپ د وا يد )وس( يک تيرکسنس هپ هچ ه ينعي :وه -٤

 .۱٤۰ ص ۱ج ،نوارب .خيرات وتايبدا د ناريا د ۱
 .٤ ص ،ناريا تايبدا خيرات قفش د ۲
.۱۳۸ ص ا ج ،ناريا تايبدا خيرات يئامه د ۳
.مجعلا راثآ ٤
 .مجعلا راثآ ٥
.ماظن گنهرف وا مجعلا راثآ ٦



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷٦

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۸

 نسوا هپ ۱و غورد يک يولهپ هپ وا هورد يک تيرکسنس هپ وا هغاورد يک اتسوا هپ هچ غورد ينعي :اکورد -٥
 .يد يدنوژ هړاود هورد وا غاورد يک وتپ

 )هپسا‑سآ( يک وتپ نسوا هپ وا )هپسا( يک اتسوا هپ وا )هوشا( يک تيرکسنس هپ هچ ،پسا ينعي :اپسو -٦
.هوس هريت مه هخمد ېئ حرش هچ .يد

 مه يک اتسوا هپ هچ ۲.هد ېلغار انعم هپ يوز د يک هبيتک هپ شويراد د رختسا د هملک اد .رسپ ينعي :ارتوي -۷ 

۳.هو شوپ=سوپ=روپ يک يولهپ هپ وا )هرتپ( يک تيرکسنس هپ وا )هرهت وي(

 .وسو رکذ ېئ هخمد هچ ،يد انعم هغد هپ مه )توپ( وتپ د
 هپ وا يلوب صرب ضرم اد يبرع هپ هچ ،هد )سيپ( هسوا رت مه يک وتپ هپ هملک اد ،سيپ ينعي :pisu وسيپ -۸

٤.هو )کسپ( يک يولهپ هپ وا )هسيئپ( يک اتسوا

 .هتس نيگرگ نمپ وا گرگ ينعي مپ يک وتپ هپ سوا هچ ،کرگ ينعي :pamon نومپ -۹
 يسراپ وا يولهپ هپ وا )نمان( يک اتسوا هپ وا )نمان( يک تيرکسنس هپ هملک اد ،مان ينعي :namka اکمان -۱۰

 مون يتشايم ېوي د يک وبيتک يشنماخه هپ ،هو )اکمان( يک يسراپ هړز هپ ،يلوب )مون( يک وتپ هپ ،هد )مان( يک

٥.همون ېب ينعي ،و )اکمانا(

 هپ وا هغرم يک اتسوا هپ وا )اپراچ و رادناج( هگرم يک تيرکسنس هپ هملک اد غرم ينعي :marga اگرم -۱۱

 يلغار رکذ يک وبيتک وړز هپ ناريا د هچ ،و مون يتشايم ېوي د انازاگرم يک يسراپ هړز هپ ٦.هو کورم يک يولهپ
 هداي همان هغد هپ ون ،و تخو يکوز د وناغرم د تشايم اد هچ هک .لووز ينعي )انز( وا هغرم ينعي اگرم .يد

 .يد ېدژن هت هملک وميدق وغد )لووز( وا )هدنرپ( هغرم وتپ د ۷.هد ېوس
 ،يلوب دنفسا ېئ يسراپ ينسوا هپ هچ ،و مون يتشايم ېوي د يک يسراپ هړز هپ مه اد :vyakhna انخايو -۱۲

 )۱( تيرکسنس د = )هي( وتپ د هغه ېئ وزج يمول .هړاس وا ينخي ينعي انخا ،ىب ينعي ىو :يرل انعم يساد هملک
 امرس د سوا هچ ،هد هملک )ينخي( وتپ د ينسوا هغد )انخا( ېئ وزج مهود .و مه )ىو( يک يساپ هړز هپ هچ يد
 .هد هلمعتسم وانعم هپ ناتسمز وا

 .٤٥ ص ۳ ج ،ماظن گنهرف ۱
 .ناريا تايبدا ۀنومن ۲
 .۱۲٤ ص ۲ ج ،ماظن گنهرف ۳
  .۱٥۱ ص ۲ج ،ماظن گنهرف٤
.۳۷۷ ص ۱ج ،ملاع يمومع خيرات ٥
 .۱۱۰ ص ٥ج ،ماظن گنهرف ٦
.۳۷۷ ص ۱ج ،ملاع يمومع خيرات ۷



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۷

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۸

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۹

 هچ ،و انعم هپ ولدييرب د )خي( تيرکسنس هپ وا ،يد يتوا )خ( هپ )س( هچ ،هد )يسيا( يک اتسوا هپ هملک اد

۱.و يتوا )س( هپ يک اتسوا هپ )ج( تيرکسنس د وا ،يد تفص يخي د

 مه هرس يبژ يسراپ ېړز يغه هل يلاويدزن وتپ د ،هوسو يک وتغل و وي هپ طقف هچ هخ ېسياقم ينل ېد هل
اد وا ،يراک هدولرد رصانع يرتخاب مه يسراپ ېړز هچ ،يودنگر. 

 .٥٤۸ ص ٥ج  ،ماظن گنهرف ۱



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۸

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۹

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۸۰

Versification  ضورع وتپ وا وبژ وړز د

 اديوگير ،هوسو هراشا هچ يک وخرب ويمول هپ باتک د هکل ،يد مظن لو راثآ وا بتک هړاز يک وماوقا يئايرآ هپ
 د ونيخروم يمالسا هچ هدح ېد رت ،هديک ليو ومزو وا ونحل وصوصخم هپ هنومظن اد ،يد مظن زار وي هړاود اهتاگ وا

 صصق يود د ،هدولرد مه تاموظنم رون ريډ ونايئايرآ دنه د وباتک وغد رپ هوالع ۱.هلاب همزمز اتسوا باتک تشدرز
 هکل مولع رثکا هچ ،دولرد جاور ينود مظن يک يود هپ ،هو موظنم لو رون وا انيامار وا اتراهباهم هکل تاياور وا
 حيرصت لوډ ه هپ بلطم اد ينوريبلا ،هلوداي هپ ېئ هب تاموظنم اد وا ،هو يک موظنم ېئ تايضاير ،موجن ،بط
 هپ ًاروف يود ،هکو هت يود يک تيرکسنس هپ همجرت بارطسا وا يطسجم وا سديلقا د ام هچ يياو يد يتح ،يوک

 ۲.هک ليدبت مظن زار وي ينعي کولشا
ېد هل مه ون ،هو موظنم ېئ نوتم يبدا وا يملع وا ينيد رثکا وا ،دولرد جاور ريډ يک يود هپ مظن هچ هک 

 ملاع ره رپ وا ،دولرد تيمها ريډ يک ومولع يديو هپ ،يد يليو وم هچ هخمد هکل )دنهچ( ملع ولوک مظن د هتهج
 .يک هدز ملع اد هچ ،هو همزال

 هکل هو باسح هپ )اجه( لبيالس د يک وبژ يولهپ وا اتسوا وا تيرکسنس هپ ،تاموظنم ميدق وماوقا يئايرآ د
 ريمش هپ وا بسانت )گ( لبيالس د وو د وتاموظنم د ،يد يراج لوصا يمظن هغد مه يک وبژ يئاپورا هپ هچ سوا

۳.هو هن همزال هريډ هيفاق ،و يرورض تقباطم يک

 وا ،يد يوس لک يکپ هنوباتک ريډ مه وا ،يد ملع ترا ريډ )دنهچ( ضورعلا ملع تيرکسنس د مه ه هک
 هدعاق يساسا رگم ،يد يک صوصخم هراپل ليصفت د ملع هغد د باب وي يک دنهلا باتک لپخپ ينوريبلا ۀمالع
 وا نازوا وا ،يموم گنر ليب ليب باسح هپ گ د يک عقوم ره هپ ېو رعش د هتبلا .يد ريمش )گ( لبيالس د هغه
 .يوک ريغت هلمال ېد هل مه روحب

 دياب هيور هل باسح هغد د ېو رعش وا مظن وي د هچ ،يد باسح گ د مه ساسا مظن وا رعش لپخ د وتپ د
 يبرع وا يسراپ د هچ هنورعش هغه ينعي راعشا يلم لو ،هتس يک وتپ هپ مه هسوا رت راعشا لوډ اد وا يو يربارب
 .يرل تيصاخ وا گنر هغد ،يوس ليو يدن يک ديلقت هپ

 ليو نزو رپ وروحب ورون وا يعابر ،ېديصق لزغ د يسراپ د هچ يرل مه راعشا فدرم وا نودم ين وتپ هتبلا
 .ياديک يدنال يسن ،يد بوسنم هت دمحا نب ليلخ هچ ضورع يبرع رت مه هغه وکو تقد هک رگم ،يد يوس

 .بهذلا جورم يدوعسم د ۱
 .۱۸۱ ص ۱ ج ،دنهلا باتک ۲
 .٤ ج ،ماظن گنهرف ۳



خيرات وتايبدا وتپ د

۱۷۹

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۸۰

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۸۱

 هنيس هپ هنيس وا ،يلول ېئ قلخ هچ راعشا يهافش اي يد طوبضم يک وناويد هپ هچ مک ،راعشا وتپ لو ايوگ ون
 ۍمول هغد د هچ ،هد ۍنل نزو مهم وي رعش يلم د وتپ د الثم ،ييربارب باسح رپ گ وا لبيالس د ،ييک لقن
 .ييک ۲۲=)۱۳+۹( هنوگ عومجم ۍنل ېوي د هچ،يو )۱۳( ېئ هب ۍرسم همهود وا ،هگ )۹( رورض هب ۍرسم

 ساسا يضورع يئايرآ صاخ وي باسح گ د اد وا ،ييک انب ساسا ېد رپ مه )دنهچ( ضورعلا ملع وتپ د
 ېد رت لو تاموظنم هړاز اتسوا وا تيرکسنس وا وتپ د .يد هتاپ هميدق هل يک وبژ يئاپورا ودنه ولو هپ هچ يد
 .يد يراج يک مظن هپ نوناق اد يک وبژ يئاپورا ولو هپ وا ،يد يدنال ساسا يملع

 راک اد وا ،هد ېک يدنال رثا لپخ رت مه ېئ هبژ يسراپ هچ ،يد ساسا يماس وي ضورع دمحا نب ليلخ د اما
 يئايرآ ميدق رپ يولهپ هکل مه هب راثآ هړاز يسراپ د هتبلا ،يد يوس سپ هلاک هوس رول ېرد هتسورو مالسا رت مه
 .هو ربارب نوناق

ياپ

 هرس ثاحبا هغه يم يک هخرب ېد هپ وا ،يکو کو ىمول بدا وتپ د ددم هپ نت يول د ام هيا ېد رت
 .يوک تلالد تمادق وا تلاصا رپ وتپ د هچ مک ،هک يا وي

ک يروپ يدن يتوگ راک ېد هپ اچ هخمد وا ،يد باتک لوا يک ثحبم لپخپ باتک اد هچ هکذخام مه وا ،ي 
 .يخبو ام هب ناهوپ هچ يئا ،مي يتو ريت يک وربخ وني هپ هز هک ون ،هتسن عجارم وا

 
۱۳۲٤ ازوج د ۲۳ ېجب ۹ راهس د ،ريش ىوج ،لباک                         
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۱۸۰

خيرات وتايبدا وتپ د

۱۸۱

کاردتسا
تب=دب
 يوش نايب لصا )ـهدب( د هخ دنهلا باتک هل ينوريبلا د هتله وا ،هتس ثحب )تب=دب( د يک خم ۷٦ هپ باتک د

 روهشم ناتسودنه د مه يک باتک )ناگروپاش( هپ ينام د هچ يياو ينوريبلا توکو هيقابلا راثآ ام هچ هتسورو ،يد
 هپ )دب( هچ ،يکيل يک هيشاح هپ )ىفريص( مجرتم لضاف هيقابلا راثآ د .يد يلغار لوډ هپ )دب( د )ادوب( يعاد
:يئاو وا يوک هندنغ ايند د هچ ىرعم ءالعلاوبا هکل و انعم هپ )تب( د مه يک يبرع

هدب نم رفاکلا دبعي امدباع هئاوها نم بلقلا و
)۲۲۹ ص ،همجرت هيقابلا راتآ د(

ناموت
 هنموت ېئ وتپ هپ هچ يد )ناموت( هو هرخآ همان د يد يوش ليلحت نامتنيپس مون تشدرز د هچ يک خم ۱۳۱ هپ

 .يد لکش يسراپ )ناموت نيپس( د هچ يد يلکيل )ناموت ديفس( ينوريبلا لوډ حيرص هپ مون اد .يلوب
 د هتله ،يد يړوار هت سال هخ وخسن وميدق هل ،يخرب يني باتک هغد د هچ مجرتم لضاف هيقابلا راثآ د

 .)رخآ ېمجرت د هيقابلا راثآ د( هد ېلغار هملک اد يک ثحبم هپ تشدرز



ذخام باتک ېد د
 وخم د ،يد يتسخا ار هباتک هوي هل يم هچ دصقم ره وا ،هديک هدافسا هخ وباتک وني هل ام يک ولکيل هپ باتک د
)يبيبح(   .مړوار ليب هنومون وباتک وغه د طقف هتلد ،يد ىلو کو وا خم وا باتک هغه يم هک هخرب يدنال هپ

۱۸۲

ىدابآ زوريف سوماق -۱
دراوملا برقا -۲
هغللا رايعم -۳
ىناجرج فيرش ديس تافيرعت -٤
ىناتسب فراعملا ةرياد -٥
 بدالا ملع -٦
ىمشاه بدلا رهاوج -۷
ىواخس دصاقلا داشرا -۸
يرداق نيدلا ىحم ،ديقنت حور -۹
کورب ىسيلکنا تايبدا -۱۰
ىلروم ناج هک دز وتايبدا د -۱۱
لبذه نبا د هسايسلا و بدالا نيع -۱۲
نودلخ نبا ۀدقم -۱۳
ءابدالا تاقبط -۱٤
توقاي - ءابدالا مجحم -۱٥
هفيلخ ىجاح - نونظلا فشک -۱٦
ىوناهت - نونف تاحالطصا فاشک -۱۷
ىئامه لالج - ناريا تايبدا خيرات -۱۸
نونفلا سيافن -۱۹
اکيناتيرب اييپولکسنا -۲۰
اناکيرما - اييپولکسنا -۲۱
فراعملا لوصا ىف فياحصلا ةدبز -۲۲
ناديز ىجرج - هيوغللا ةفسلفلا -۲۳
ليئاچ نډروگ - زنيرآ -۲٤
ىروار - رمارگ وتپ -۲٥
رگيج - يرواخ نايناريا ندمت -۲٦
انيرپ - ميدق ناريا -۲۷
۱ ج - اينا فآ يرتسه جربمک -۲۸
نزوگار اينا کديو -۲۹
يلاکم ‑توډويره خيرات -۳۰
نوبول واتسوگ - دنه ندمت -۳۱
ميدق دنه -۳۲
رتنه - اهيدنه خيرات -۳۳
ايرآ ۀقيتع راثا -۳٤

ساد - يديوگير دنه -۳٥
نسوپود هلاو الود - ىئاپورا و دنه -۳٦
دازهک - ناتسناغفا خيرات -۳۷
راکنياپ - ميدق دنه -۳۸
رتتسمراد - اتسوا -۳۹
خابسيو - طوطخ يخيم -٤۰
ميدق نامدرم -٤۱
هاش ربکا - ميدق دنه خيرات ۀمدقم -٤۲
تفيرگ‑ اديوگير -٤۳
تفيرگ - اديو اورهتا -٤٤
دؤاد روپ - اهتاگ -٤٥
يتروار - وتپ سوماق -٤٦
)يملق( هکرم وتپ - وتپ سوماق -٤۷
کخ ناخ لضفا - عصرم خيرات -٤۸
نوارب - ناريا تايبدا  خيرات -٤۹
ىصقا قرش خيرات -٥۰
شخب تيندم دنه -٥۱
رچلک کديوگير -٥۲
ناخ تايح - يناغفا تايح -٥۳
دازهک - انايرآ -٥٤
قفا - ودرا تراهب اهم -٥٥
ىناغفا تاعلاطم -٥٦
رليو - تودوريه ىايفارغج -٥۷
لوتراب - ناريا يخيرات ىايفارغج -٥۸
مالسا ياييپولکسنا -٥۹
نسلوار - رتخاب خيرات -٦۰
ريثا نبا لماکلا خيرات -٦۱
ريرج نبا - يربط خيرات -٦۲
ناتسيس خيرات -٦۳
)همان ناهج هاش( حلاص لمع -٦٤
ىبيبح - ءارعش هناتپ -٦٥
ىبيبح رشان - هنازخ هپ -٦٦
گنليا - ۱ج ،ستيديرتم -٦۷
نوس نفلا ‑لباک عياقو -٦۸



وليب - وتپ رمارگ -٦۹
رتتسمراد - ناغفا يلم ياهنارت -۷۰
پمورت - وتپ رمارگ -۷۱
٤ ج ،دارگ نينل يميداکا تايناسل ۀلسلس -۷۲
رميرول - وتپ رمارگ -۷۳
۱۰ ج ،نسريرگ‑ دنه ۀنسلا تروپار -۷٤
گنالرف‑ نايدا ملع -۷٥
ربيو‑ يدنه تامولعم -۷٦
گربنلوا - يديو بهذم -۷۷
ليفمولب - يديو بهذم -۷۸
ءادفلا وبا خيرات -۷۹
ملاعلا دودح -۸۰
ناتسناغفا ريزگ -۸۱
ناخ مالسلادبع - هنغافا ۀمان تبسن -۸۲
اتسوا گنهرف -۸۳
اتسوا هدروخ -۸٤
سبروف نکنډ‑ يسيلگنا و يدنه سوماق -۸٥
ريماپ هنسلا -۸٦
ىناجزوج )ىملق( ىرصان تاقبط -۸۷
ىلع دمحم - ماظن گنهرف -۸۸
انيمکال - لامش کلامم رد اديو -۸۹
لنوکم - تيرکسنس تايبدا خيرات -۹۰
دنه برغ لامش يايفارغج -۹۱
تود - دنه نتخاس نيرآ -۹۲
ىنوريبلا - دنهلا باتک -۹۳
اينا تسهدوب -۹٤
اديو تاميلعت -۹٥
ىدوعسم - فارشالا و  هيبنتلا -۹٦
يمزراوخ - مولعلا حيتافم -۹۷
دجنملا -۹۸
ينوريبلا - هلديصلا -۹۹
هيود الا نزخم -۱۰۰
ناخ نسح بوقعي - وتپ هغللا هقف -۱۰۱
ينامسآ ريتاسد -۱۰۲
رتساشونم -۱۰۳
۱۱ج ،دنه ۀقيتع راثآ ۀلجم -۱۰٤
يزيدرگ - رابخالا نيز -۱۰٥

ربدم رخف - برحلا بادآ -۱۰٦
ىنوريبلا - هيقابلا راثآ -۱۰۷
ىرهوج ىواطنط - رهاوجلا ريسفت -۱۰۸
قفش ‑ناريا تايبدا خيرات -۱۰۹
نوسکج - اتسوا رمارگ -۱۱۰
۱۸۷۲ ىتياسوس کتايشيا لانروج -۱۱۱
ىدوعسم بهذلا جورم -۱۱۲
يناف - بهاذم ناتسبد -۱۱۳
يدسا - سرف تغل -۱۱٤
ىوخا اضر‑ ملاع يمومع خيرات -۱۱٥
ىرصان گنهرف -۱۱٦
لباک - انايرآ ۀلجم -۱۱۷
ىودن ناميلس ديس - برع و دنه تاقلعت -۱۱۸
ىرذالب - نادلبلا حوتف -۱۱۹
تيلا ۀمجرت ،همان چچ -۱۲۰
ىنادمه هيقف نبا‑ نادلبلا باتک -۱۲۱
ىنيوزق‑ دالبلا راثآ -۱۲۲
ىجسرو حلاص دمحم )ىملق( خلب تارازم -۱۲۳
نوسکيج - يتشترز تامولعم -۱۲٤
همان پساشرگ -۱۲٥
ىسودرف - همانهش -۱۲٦
ىنوريبلا - ىدوعسم نوناق -۱۲۷
راهبون گنهرف -۱۲۸
جاردننا گنهرف -۱۲۹
ششناد جنگ -۱۳۰
لباک ۀلجم -۱۳۱
رلويم سکيم - ظافلا تشذگرس -۱۳۲
لنوکم - ىديو رمارگ -۱۳۳
دازآ‑ سراف نادنخس -۱۳٤
تصرف - مجعلا راثآ -۱۳٥
ىولهپ سورد -۱۳٦
ينوريبلا - دنهلا باتک -۱۳۷
رتتسمراد - يناريا تاعلاطم -۱۳۸
ناريا تايبدا ۀنومن -۱۳۹

۱۸۳


