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هزيرس ېمانتاوس د

تاوس )۱(
 لامش د وا ېوس هرېت يك هړز هپ ناتسناغفا د هلسلس وردرس وا وكو وپ ورواو هپ وا وج د شكودنه د

 ولك هل ناتسدرد وا مورق هرق د يچ ،يوړوج يروژ يړول وا يميس هغه ونورغ يلامش د اوخنوتپ د هت ولپ يتخ
 رون وا دنبروغ ،رېشجنپ ،نيسابا ،هړوك جنپ ،نوك ،لباك : هكل ،هنودنيس هدناپ هخ ورغ وغد هل وا يلن هرس ورد
 ېرد هل ناغاك د خړا هوي د يميس د لهكپ د هت ديرب يلامش اوخنوتپ د يك هن يلامش هيتخ هپ يچ ،يوار
وا ڼور رانوك د هخ اد وا يزوار دنيس دناپ خب دنوژ هدرپ د يزاوي هن ،هنودور يكنويخرب يلامش اوخنوت 
.يوبوخ مه يميس باجنپ د يكلب

 هخ وميس وړول هل رولب وا ناتسدرد د يچ ،يېمون تاوس وي يك ونودنيس ودنروغ وا ودناهب وغد هپ
 هت وليم )٦۰( ېي ىلاودږوا ،يلن هرس دنيس د لباك د يك هتسن هپ يچ هيا هغه رت ايب همالاكوشا هل وا ،يېهبار
 ال وا الك ېي يك وخرب وينرغ هپ اوخنوتپ يلامش د يچ هد هميس ړو وديل د وا ېلك يساد هوي اد .يسر
.ىالورېه يس هن كويه

 ونش هل شكودنه د وا هرتخاب هل هنوموق ييايرآ يچ هلك .ىد ىنوغرل اروخ مه هولپ هل خيرات د مون تاوس د
 هپ ونودنيس د ديوير باتك ينوغرل د ىود د ون ،لدېوخو هت ولپ يتخ ،هخمد هلاك هرز ېرد هخ ونمل وتسيا وا
 يېداي همان هپ Sueti يتيوس د دور تاوس د يېك لياتس هنومون نيسابا ،لمو ،مروك ،لباك د يچ هلك يك وردنس
 ه اد هخ ونوداي وړاود وغد د وا )۱(ىد ىوس للب Souvastu وتساوس دنيس هغد مه يك هردنس هلب هوي هپ وا
ېل د ونايايرآ د يچ يراكېل وغد وا هو هنادو هميس هروسمس هغد يك تخو هپ دكپ وا هلدنژېپ وكلخ وكنودېدي 
.وو يوس هتشيم

***
 د لوس نادو وا هراپخ يك اوخ يلامش هپ دنه د هنوموق ييايرا يچ هتسورو ار رصع رت ديوير د

 هړاغ رپ كا د يك اوخواش )م.ق ۳٥۰( د يچ PANINI ين ڼاپ ىكنوكيل رمار وا دناهوپ ىول يبژ د تيركسنس
 يلامش هپ اراهدن د )هروك جنپ( GAURI هرس هنواعم هلپخ د دور Suvastu وتساوس د يچ يياو مه ىد ،هدېسوا
 هپ )هلبمك + نپ =( PANDU-KAMBALA هلبمك ونپ د يچ .يېهبار هخUDDIYANA  هنايهډا هل يك اوخ
.)۲( ېو يروهشم ۍش ېي همان

: يچ يكيل الاو را دناهوپ روهشم وي دنه د
 هن هړول هپ اراهدن د يچ .وو روهشم هروك جنپ وا تاوس هنودور هړاود هغد يك وتخو هپ ين ياپ د

 ىوس داي همان هپ BHISHMA همشيهب د يك تراهباهم هپ ودور ضايف وا دناهب هغد تاوس د .)۳( لدېهب يك هنايډا
 ،ىد ىللب SUASTOS سوتساوس يك اوخواش هپ )م ۱۷٥( د خرؤم ينانوي ARRIAN نايرآ يچ )۹ لصف( و
-ARISHTHA هروپ هتشرا د ېي تختياپ ىنوغرل وا هو هميس هوي تكلمم د اد لوق هپ ولاوكيل ييادوب د يچ

PURA ٤( و غابراچ ىنسوا تاوس د همان هپ(.
 هت ورال ويول دنه د يك ونمل هپ ونورغ د ين يلامش د اوخنوتپ د يچ و يساد تيعقوم يفارغج داوس د

 وغد د اوخ ېد هپ ار ېنامز د ديوير د وكلخ ييايرآ وا ،و تورپ يك هميس ېلك هرېډ وا هنوغرز هوي هپ ېدژن
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 هلسلس هپ ولدېرېت ونوواپ يعامتجا ولپخ د يچ كلخ هغد .هب لدېك هتشيم يكپ وا ،هدولرد هنيم هرس ودور وا ورغ
 رت يميس يروسمس وا هنورغ تاوس د هراپ هل ىود د ون ،لدېسر هت ناوژ يلاويلك وا يتعارز هدنوژ يچوك هل يك
ورون ودر اروخ ويا نوتاسوه ه پ رك د ،هدېك لد وا يروپ هړز هپ اروخ مه ېي اوه وا هبوا ،هو هخارپ وشروا ي 
.وو يدنوخ مه ال هب هرازآ وا وپ هل ونارلغري وا وناريناهج د يچ ېوك ه ال اد ،هو ړو ولهس

 هرس )ويزفسوي( يزيپسا د يك وميس هپ نوك د حتاف ينودقم ردنكسا يچ و ىمژ لاك )م . ق ۳۲٦( د
 رپ يرال هل كا د هتسورو .وينو يروپ ېاسم رت ېي تاوس ،وس رېت رو هردكچ وا ړوجاب رپ هيا هغد هل وا دېنجو
 هد رت وخ .هو ارو ېكنودېرېت وي هشت يدناب وميس ېد رپ مرب ردنكس د .هلوينو ېي اليسك وا توواو رو نيسابا
 وا وو نانارمكح يك سال هپ ينولم رادتقا د ۍېپ ۍېپ يك اوخنوتپ وا رتخاب هپ نالارنج يوس هتاپ هد د هتسورو
 يدنه د وا )م.ق ۳۲٤( هوس هړوج يكخم هپ اتپواردنچ د يهچاپ ېلتغ نروك ايروم د دنه د هولپ هيتخ هل
 هجاراهم )م.ق ۲٦۰( هپ هتسورو يچ ،ېك ي هرس ونودود وا وشر وينانوي د يك اوخنوتپ هپ ېي يزيغا روتلك
 يزېغا تيندم كيدوب وكير د يميس تاوس د يك طالتخا يبيذهت ېد هپ وا ك روپخ هرسرو مه نيد ادوب د اكوشا
 تختياپ يمژ د اكشينك د وا هدېرپخ تيندم وا رادتقا ونوموق يناشوك د يك ليپ هپ ونولك يداليم د يچ ايب وا يموم
.يزوار هخ هو هره هل تاوس د مه ال هسوا رت راثآ رېډ روتلك يناشوك د ون ،و همررو هت تاوس وا روېپ

***
 ولدېړوغ وا هباتروسمس د روتلك ييادوب د هميس تاوس د يك څرت هپ ويېپ ورول ورد ويمول يداليم د

وداويه وريل ورون هل هب يچ هلك وا و ىا بمب ييادوب هخ )تاوس د ىود هب ون ،للتار هراپ هل ترايز د )نابهار 
 وا يلغار هت تاوس لوډ يدنال هپ نابهار ييادوب ينيچ هنت ېرد يچ هكل .لديل ورم وره تاماقم سدقم ييادوب
: يد يك يساد ينوداي تاوس د ېي يك )ومانرفس( ونوكيل نوي ولپخپ

 ينيد د وا ترايز د وميس وسدقم ييادوب د هخ ناناچ هل نايهاف رياز ييادوب نيچ د لاك )م٤۰۰( هپ
.وس نوتسرو هت نكنان لاك )م ٤۱٤( هپ هتسورو ولاك )۱٤( رت وا كو ليپ نوي هپ هراپ هل ينولو د وباتك وبايان

 ،لديلو هتاوس رت ېي روېپ وا دابآ لالج ،هه ،نونب .ىغار هت اراهدن وا وميس نيسابا د هرغشاك هل نايهاف
 .يېغږ هبژ هپ دنه يننم د كلخ لو وا ىد ليپ يخرب يلامش د دنه د )هنايدوا( نيچوا : يچ يياو ىد
 د ونابهار د وا هد ېك هدو هرېډ هتلد نيد ادوب د ،يد هترو هت وكلخ دنه يننم د مه ېي هړو هك وا ېماج
 بهذم هپ )هنايانيه( نوي ينچوك د وا يېسر هت ووس ونپ ېي رېمش يچ ،هتس ېماراهنس يرېډ هراپ هل ينوتسه
 هب مس هرس ېديقع د يكنوديل د يچ .و ىلوورپ هتلد )نم( لپ وي ېپ يلپخ د ادوب يچ يياو كلخ وا يرل هړا
 مه هپ وا ،ېو يلوړوغ رپ ېماج يلپخ ادوب يچ .هو مه هيت هيو اروخ وا هج هوي هتلد .هدېنل هلك وا دږوا هلك
 ىا هغد رپ وكلخ وا هو ېكرو هت زاب هوغ هو هوي هلپخ هراپ هل تاجن د يرتوك د ادوب يك وت _ وه _ وس هغد
.)٥(هو ېك هړوج هپوس هرانرز هوي يدناب

 وا هنايدوا د يچ يياو ىد .ىد ني نوس كو رفس هت وميس ېد ېي لاك )م ٥۱۷( هپ يچ رياز ينيچ لب
 هن يوغ نارمكح ىا ېد د وا لولامعتسا هوت هپ ونولپ د نارين غ وا هنارد ينپسوا د ېي يك ورد هپ رولب
.و يږورد ني ادوب د ،هړوخ يياذغ ووب د .يروخ

 هخمد يچ ي هت ترايز )ونونم( ونولپ وغه د ادوب د وا يي وي وي تاكربتم ييادوب داوس د ني نوس
 د يك تاوس هپ وا ينيو يبوا وبمب د وا هنونوتدوب ،دباعم ىا ره .و ىوس ركذ يك همانرفس هپ نايهاف د ېي
.)٦( يونايب بياجع ايند ييادوب
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 د لاك )م٦۲۹( هپ يچ .ىد ن _ نويه رفاسم ييادوب لب وي نيچ د هتسوروار ۍېپ هوي ني _ نوس رت
 نوي غ ييادوب د هد .وس نوتس هت نطو لپخ هتريب لاك )٦٤٥( هپ وا توووار هنتك هنديل هپ ونوداويه ويدېول
 هنوتادداي لپخ وا لوسرو هت نيچ ېي ونوسآ )۲۲( رپ يچ وو يلدنيم يك رفس ېد هپ هنوباتك هكو )۱۲٤( )هناياهم(
."ينوداي ۍن ييدېول د" ينعي ،يېمون يك _ وي _ يس يچ لكيلو يك باتك هوي هپ ېي

 ېي سوا يچ هيا ېد هل وا و يك هنايدوا هپ ځرو ۍمول هپ يرونج د )ـه ۹( )م ٦۳۱( د ن _ نويه
 اليسكت يك )ـه ۱۰( )م ٦۳۱( لېرپا هپ ايب وا دېسرو ځرو هلوا هپ چرام د هت Su-FA-SA-TO وتساوس يلوب نادرم
.ړالو هت

 هو هن هت وميس ېد ال ار نيد د مالسا د يچ هد هنامز هغه يك اوخنوتپ هپ تخو رفس د ن _ نويه د
 هنايدول وا اراهدن .هنام وكلخ بهذم غ وا ينچوك نيد د ادوب د هتلد وا و لاك مهن ترجه د .ېلدېسر ار
 كډ هخ وناتس وا ونابهار ييادوب د هنونوتدوب ووس ووس هپ وا وو زكارم نيد ييادوپ د )تاوس( وتساوس وا )نادرم(
.وو

 رايوه رېډ هخ )يلډ يركل هل( هيتشك وي نارمكح ىا ېد د ىغار هت اسيپاك يچ ن _ نويه
 هليميس هوي ادوب د ېي هب لاك ره و يراج مكح ېي وداويه ورون وسل رپ ،و هليم )۱۲۰۰( ورملق داويه د هد د ،و ىس
 لس .هلونوغار هرس مه ېي هب )داشيرپ اهماشكوم( هرج هيول يبهذم ادوب د وا هلوړوج همسجم هج هف )۱۸(
 وړاود رپ دنيس د تاوس د ن نويه .هدېلچ مكح ېي هكا وا هروېپ رت .وو كډ وبمب ورز وپش هپ هنونوتدوب
نوا رز وي و نس هوس رولېماراه يك تخو هپ هد د يچ ،يي نابهار هرز لتا اوخپ وا ېو يوس ينارو يني 
 نسوا يچ ،هدېمون الانم ېي نوتسان نارمكح د وا لرل هنورا ني هنپ رول يميس ېد .لدېسوا يكپ
 اوخ يزيدېول ون ايب وا هو هنيچرس دنيس د تاوس د نډ اانالاپا د هت اوخ ييتخ لامش را ېد د .يو هب هرونيم
 ددعتم ونونودنوژ ونوغرل د ادوب د وا نوتدوب اناواهم د وا هزيت ولوچو د ېنيچ د وا هاترايز )نم( هلپ د ادوب د هت
 تلاح ىلدېول يوديقع وكلخ د يميس د يچ .يد يوس داي يك همانرفس هپ ن _ نويه د ېپوتس وا هنوراداي
.)۷( يودنر ه لهو ېوغ يك وتافارخ هپ وا

 هنايدوا _ نجوا يچ و تورپ هت لامش هروېپ هل )هليم ۱۰۰( )ىل ٦۰۰( تاوس لوق هپ ن _ دنويه د
 ېي رېپاچ وا هد هميس هزبسرس وا هنوغرز اروخ اي غاب ىول ېي انعم يچ هد هناجوا هملك تيركسنس د اد وا هلاب ېي
 ،ړوجاب ،هروك جنپ : هكل ،يېك يلرېمش ېكپ يميس يدنال هدر دور تاوس رت يچ .و )هليم ۸۳۳( )يل ٥۰۰۰(
 د اكوشا د يچ هو هړالو هج )هف ۱۰۰( همسجم هغ يرل د هوي ادوب د يك هميس هغدمه هپ وا رينوب ،تاوس
.)۸( هو ېوس لورد يك )م.ق ۲٤۳( هپ تنطلس

***
  وي هخ وكوت يماقم ورون وا يدنه د لوډ ړول هپ نهرف وا ينادو وا ترهش تاوس د هخمد مالسا رت

 وينروك هل ناشوك د هتلد .وو يسغد م ك هړو هك نهرف وا خيرات د رېت اوخنوتپ د يچ ،و كاوژ طولخم وا
ونايلتفي هل وا يلډ يفلتخم هخ نروك هتاپ هخ پ دهپ اوخنوت ټو وت هپ نارمكح د يك ټوهكل .ېو يتاپ ه 
 و روپخ هتاوس رت رادتقا ىود د مه الامش وا هو هدنواخ رادتقا د يروپ نيسابا رت هلباك هل نروك وناهاشلباك د يچ
 تيركسنس هپ كيلربډ وي يك ټوكيرب هپ تاوس د يچ هك ،هتس مه دنس ىدنوژ وي سوا هراپ هل دصقم ېد د وا
: يد يلك يساد هربډ ېد رپ .ىد يك ميزوم هپ روهال د سوا يچ ،وس اديپ )م۱۸۹۷( هپ طخ يراناد هرس وا

.)۹( "يك يهچاپ هپ هوي د هلاپ هيج يرس اچاپ ىول ،غ وناهاش ودر رت وا رادمكح رتس د"
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 ېي يك اوخواش هپ )ـه ۳۰۰( د وا و هويد ميهب ېي مون رالپ د يچ ىد هاشلباك هغه )لاپيج( هلاپ هيج هغد
 )۱۰( هاوسو نا لپخ ېي )ق۳۹۳( هپ لوق هپ يبتعلا د وا وس اچاپ )م ۹٦۰ = ـه ۳٤۹( هپ هلاپ هيج .هلوك يهچاپ
 نيسابا د ايب ېي ون وس هروك ېب هلباك هل يچ هلك وا ېلهوو يرغډ هرس اچاپ د ينزغ د نيتكبس ريما د نروك يغد
 تكلمم ىود د لومش هپ تاوس د يروپ لهكپ رت هنامغل هل وا ك ړوج تختياپ مهود يك )نه( دنهيو هپ هړاغ رپ
 لوق هپ ينوريبلا د هلاپ هميهب اچاپ منپ نروك ېد د يچ و هك هنون ىود ونولغري دومحم ناطلس د وخ ،)۱۱( و
.)۱۲( وس لژوو )م۱۰۲٦ = ق٤۱۸( هپ

 رت هلواز هل )هاش نادرم نمهو اي( هاشلباك وي يك عورش هپ رصع يمالسا د يچ هد هن ولورېه د مه هربخ اد
 طخلا مسر يولهپ هپ "هاش نادرم نمهو ىاتوخ ب" : ېي هكس رپ يچ ،هرال تموكح )م٦۰۰ دودح( هدنيسابا
 هب هميس يبونج تاوس د وا ،و دږوا يروپ هدنيسابا رت ورم وره هب داويه هاشلباك ېد د يچ ييا وا )۱۳( يد يلك
 هغه هل مه هب مون نادرم ينسوا د هغد وا ها )هاش نادرم( نا هد هك ون .هو هلماش يك داويه هپ همان هپ نادرم د
 د ېي سوا يچ هميس هغد .يې دور هپ لباك د يك هميس هغد هپ مه دور دناهب تاوس د يچ يو هتاپ هتخو
 د يچ هو ېوس هرپخ هتلد تخو هغه ار مالسا د وا هو ېللب )راوهالا( وبرع ،يلوب هكم هراوا ينعي همس وزفسوي
 يميس ېد )ناسرفلا سراف( هرفص ىبا نب بلهم رالاس هپس لپخ )ق٤٤( هپ رمس نب نمحرلادبع حتاف يمالسا لباك
: ليوو رعاش يبرع هوي وا لوينو راوهالا وا هنب يك نم هپ ناتلم وا لباك د هد وا هواتساوار هت

اوتيب هليــــــلدزالا نا رت مـــــــــلا
)۱٤( بلهملا شيج ريخ اوناك هنبب

 د هتلد هز وخ هد ېلغار هلوډ و هپ وا ېوس هنېغرك يك وخسن يطخ هپ الما راوهالا وا هنب د مه ه هك
 د يك يلاتوت هپ نادرم د يچ يو يريهډ هنب نسوا دياب هنب يرذالبلا د يچ مي قفتم هرس لاوكيل ناغفا ييزفسوي
 لديل مه ال هسوا رت هتله هنورنك نارو را نوغرل د يچ ،هد ۍنوغ ورواخ د يريل هليم هود هخ يتامورهن
.يلوب هميس وزفسوي د ېي سوا يچ هد )هراوه( مون وتپ هغد هراك هپ وخ راوهالا يبرع د اما .يېك

***
 ېلدېسرار هت يميس يغد يك نم هپ ۍېپ يرجه يمول د ار مالسا د يچ هوس هراك اد ون وخ سوا

 وا هميېرد هپ يچ يس ىاليو ىس مه هخ ېد هل وا ىد ىا نوتسويپ ودور د لباك د وا تاوس د يچ .هو
ېپ يرجه همروليچ يو ىوس روپخ مه يك تاوس هپ نيد مالسا د مس هرس ونولغري د ونايونزغ د هب يك ۍ 
: ييار هغد مه يربخ يدنال

: )ق ۳۷۲( ملاعلا دودح
 لاوكيل ېد د .هتس مه هنكيل لاوكيل يناجزوج هوي د هتسورو ونوداي ووس ركذ وړول رت يك هرود يمالسا هپ

 .ىد ىلك هبژ يرد هپ لاك )۳۷۲( هپ ېي برغملا ىلا قرشملا نم ملاعلا دودح باتك لپخ وخ ،مولعم ىد هن مون
 تاوس د يك باتك ېد هپ .هوس پاچ هوت يسكع هپ )م۱۹۳۰( هپ يك داحتا يوروش هپ ېي هخسن يطخ هوي يچ
 د تاوس ورغ يلامش د تاوس ىنسوا : الثم ،يد يړوار ېي هنومون وميس اوخواش د وخ .ىلغار ىد هن غېن ،ركذ
 و ميباتفآ دنزرف ام هك دنيو نينچ و تسيكلم ار تيحان نيا و ميظع تسيتيحان ، رولب" : يياو يك هنودنر هپ رولب
 نيردنا و دنناوخ هاش نيرولب ارنآ و دزيخ ردپ زا شيپ هك ديابن دنزرف هك ديو و دزيخنرب باوخ زا دياينرب باتفآ ات
.)م۱۹۳۰ دار ننيل _ پاچ يسكع دلوتراب د ،ملاعلادودح( ."دنرآ ريمشك زا هكنآ رم ،دوبن كمن تيحان

 يدېول .يولن هرس هناشخدب د هلامش هل وا دنكراي وا رغشاك د اوخ هل قرش د رولب ،تالغودرديحدمحم
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.)۱٦( ي يميس ريمشك د ېي بونج وا لباك وا نامغل ېي هت
 ينسوا د ايب عورش هخ ونمل هل ورغ د ريمشك د .هو هخارپ هرېډ هميس رولب د يچ يراك هخ ېد هل

 يميس نرغ ېد د يچ اد .و ىتغنار يكپ هدر تاوس ىنسوا وا هدېسرار يروپ ورد وتك رت ناتسرون
 وا ېلدېورا هصق اد هخمد هلاك هوس ېرد ملاعلادودح رت ن نويه هلولن يروپ رمل هپ نروك هلپخ ونارادمكح
 هپ ړودوړا هوي د وخ هدېك هلودو هت اچاپ هوي )سراپ( وس _ هل _ وپ د )هلغېپ( ودازهش هوي نيچ د يچ ،هد ېلكيل
 وس هويشار كو وي هرمل هل نيپام رم ،يوچ هناو رو رال كو يچ ،هوس هلتاسو وكو رپ هرغ هوي د هتلد ،ببس
 ىنسوا ريماپ د ىا هغد نيس ليروا رس يچ .)۱۷( هوس اديپار نروك هغد ېي هسن هل وا ،هك هبلارب ېي اد وا
 : يكيل باب هپ رينب د فلؤم ىناجزوج هغد يك تخو هغد هپ يك باتك هغدمه هپ .)۱۸( ي )رتخد ههعلق( ناغرقزق
 ىا لب .)۱۹( "ناودنه زا و ناناغفا زا و ناناملسم زا دراد رايسب نز و ديامن ىناملسم وا هاشداپ تسيياج : راهينب"
 ناناملسم وا نايتبت ،نايخو ،ناودنه وا ىد دحرس رهنلا ءاروام د ىلك ىول اد يچ يياو يك نايب هپ نادنقرمس د
 د يروپ )ق۳۰۰( رت ايب هخ ۍېپ ۍمول هل ار مالسا د يچ يراك هخ ونوتداهش ولو ېد هل .)۲۰( يسوا يكپ
 ريمشك هپ يميس تاوس د يك اوخواش هپ )ق٥۰۰( د .هو ېلدېسر هت وميس ومس يبونج وا ون يلامش ورغ د تاوس
 د .وو نو هپ نهرف يمالسا د + يدنه ينمهرب ېي رصانع يچ و تموكح يسغد وي هتله وا ېو يتن يروپ
 " الثم .ييار لاوحا وا نروك ونانارمكح ودنه د ىا هغه د يك ينينرت هجار باتك هلپخپ ههلك خرؤم ريمشك
 هخم هت ريمشك وناناملسم يك يرادمكح هپ ىود د يچ هريغ و )م۱۲۸٦( هوېداهميس ،)م۱۱۰۱ _ ۱۰۸٦( هوېد هشره
 وراچ يتموكح هپ ريمشك د كلخ تاوس د رېډ )ق۷۲۱ = م۱۳۲۰( هپ لوس عورشرو هنوترجه هخ اوخواش هل وا هك
 رادمكح د ريمشك د يچ ،هدېمون "ريماش" هخ ونايتاوس وغد هل وي .يراك ايل يك ولورپخ نهرف يمالسا وا
 ينار هتوك ېكلم وا )م۳۹ _ ۱۳۲۳( هوېد هنيادوا هل ېي هتسورو وا و ريزو )م ۲۳ _ ۱۳۲۰( نيدلاردص نچتير
 )ازريم رهاط( بقل هپ نيدلا سمش ناطلس د ېي )م۱۳۳٤ = ق ۷۳٥( هپ وا وينو يك سال هپ تردق هخ )م۱۳۳۹(
 .هوالچ تموكح ېي وراچ ورال رپ تاواسم وا تلادع د وا هك هني هس تنطلس د نروك يتاوس د يك ريمشك هپ
.)۲۱( )م۱۳٤۲ تسا تافو( هتسيخا هيلام همپش هوي ېي هخ ودنورك د

 هرجش نروك يغد د روايمز ،هكو يهچاپ ريمشك لو رپ ۍېپ ېود هل رت ل نروك يتاوس ريم هاش د
-: هد ېړوار يساد
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 ربكا نيدلا لالج د يچ هو هتخو هغه رت يك ريمشك هپ ينارمكح وفالخا د يتاوس ريم هاش د لديلو يسات يچ هكل
 ،ړوجاب ،لارتچ ،رالپچ ،رولب وا تاوس د يچ يراك يساد وخ ېوس ي رو مه يميس ريمشك د يهچاپ هيول هپ
 وميس وغد د يچ هك .ېو يدنال ماظن يلاډويف رت وناكلم وا وناناطلس يلحم وني د هب يميس ناتسرفاك وا نوك
.وو يوس لخاد رو هت دنوژ يتعارز ينمول وا ىك عورش مه دنوژ وناب وا ولك د هبوتيچوك هل سوا وكلخ

 ردنكس د فالسا لپخ ىود لوق هپ هزېورد دنوخا د وا لدېسوا يك هرد هپ چيپ د نوك د ناناطلس هغد
 لهكپ ناطلس هخ وغد هل وي وا هدېسر يروپ ون رت ريمشك د ېي دنخ نارمكح د وا لوبوسنم هت مكوت نينرقلاوذ
 يلامش يقرش هپ اوخنوتپ د يدناب هميس رپ لهكپ د هسوا رت ېي مون يچ .و )اوخواش ق۸۰۰( ودنه نب نماجهك نب
نېداي يك )هرازه علض( هنوك د وا ي هتسورو لهكپ رت يچ يياو .ىد هتاپ مه كيلربډ وي هرغ رپ ېي يك ورد هپ 
 وا نامغل ىوز لب نماجهك د مارهب ناطلس وخ ،لكو هرس ېي هنونج رېډ وا لتنو هرس يك تاوس هپ نماز هد د
 در رپ ېي هريمشك رت وا ك ړوج )تختياپ( يتسان هت نا ېي يك )نيپاپ( نمل هپ هرغ نپيس د وا لوينو راهرنن
 ق ۸۱٥ د( هواك تموكح وميس وغد رپ هوت هپ مارهب د مه انموت ناطلس هتسورو هد رت ،هدېغږ هراغن تاوس وا نوك
.)۲۲( )اوخواش

)۲(
ىود د وا هنوترجه ينتسورو وليابق ونتپ وني د

ماظن يعامتجا كيرش هرس
 همسلنپ يداليم هپ وخ ،وو هتشيم يك وميس نم رت دنيس وا ومآ د هخمد هنولك ورز هپ هناتپ مه ه هلك

 هترا ېد هپ .هو هترو هرس هرېډ هرې ينهرف وا يعامتجا دنه وا نارېا وا ناسارخ وا ايسآ ننم د يك ۍېپ
 ويمول ولپخ رت ،يكوت يعامتجا رون هدر وا رنه وا يرادمكح ،هرادا ،يرادوس ،ههرك ،داصتقا يك هميس يناهج
 وا يلتغ اروخ يك وميس ېد هپ ږوم ون هك .وو يلتخرو هت ېپ يلاوخوپ د مزيلاډويف د وا يوس رېت ونوړوپ
 هناتس يني وا )ناراد هيامرس( نالاو هناپ وا نارادنيمز غ وا نا هدازهاش يچ .ونيو هاشنهاش يزكرمتم
 .يد ايل تمدخ هپ ىود د ،ناحالف وا نارزب ونويلم ونويلم هپ وا ،يرل يكپ يخرب يغ يغ مه )نويناحور(

 هت كو رادتقا د نروك يلپخ د يك ناسارخ وا رهنلا ءاروام هپ نا هدازهاش يرومېت يك وتخو ېد هپ
 يناغفا د يك دنه هپ وا هلوك يهچاپ ونارشم ونامكرت ولاوومر ونيپس د ينعي ولنويوق قآ د يك نارېا هپ .وو يلدېسر
.هو يك سال هپ يهاشنهاش هرتس يلهډ د ونايدول

 د ږوم يچ هكل يد يوس يللب همان هپ ناتسناغفا د يميس نم رت دنمله وا نيسابا د يك ويېپ وغد هپ
 دنه د يچ يراك يساد وا .)۲۳( ونيو رركم مون هغد يك اوخواش هپ )ق۷۰۰( د يك ونوكيل هپ يوره يفيس
 يك وېپ هپ )ق۷۳٥( د مه يك ونكيل هپ ينرب نيدلا ءايض د يچ هكل ،ېللب همان هغدمه هپ يميس هغد مه وناخرؤم
.)۲٤( ىد ىلغار مون اد

 د مزيلاډويف د يك رصع هپ ونايروغ وا ونايونزغ د هلاك هوس پش هنپ وخ )اوخنوتپ ېنوغرل( ناتسناغفا هغد
 د وا نوتسويپ يتراجت وا يداصتقا د نم رت يدېول وا يتخ د وا و زكرم تردق د ويهاشنهاش ينعي ړوپ يياهن
 يداصتقا هغد هرس لغري هل ونايزېنچ د يك ودودح هپ )ق٦۰۰( د وخ .هو مه هرال هيول نوتن يسايس وا ينهرف
.لدېدېلو هتوواوخ ورون مه زكارم تردق د وا ،وس نارو تيزكرم ينهرف وا

 هراپ هل طابترا يتراجت وا يداصتقا د يرال ييول يميس ېد د ويهچاپ ولتغ ايردراپ وا نارېا وا دنه د
.لتاس يك سال لپخپ روز يركسع هپ ېي هب تاره ،راهدنق ،خلب ،روېپ : هكل ،هنورا يزكرم ،يولامعتسا

 نيپس ولپخ د وا هواك دنوژ يچوك ىود يچ لدېسوا دازآ ليابق هناتپ هغه يك وغر وا ورغ هپ اوخنوتپ د
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 وا ورغ ودازآ هپ يريل هخ هغوج هل ويهاشنهاش وا وتموكح د هوت هكيتاركومد يسلوا هپ هب هرس ونارشم وا وريږ
.وو تخوب دېل هپ يك وتد

 هرس نارشم ىود د هب يك ورج وغد هپ وا ېدولرد ېرج يمس هرس كاوژ دنوژ وا دود لپخ د ونتپ وغد
 چوچ هنادنوژ د وا يراچ يرال ېرج د يلكا وا هنودود هغد .لوناسا ېي هب تالكشم هنادنوژ د وا ،لدېلوار
پ" هدرل كلخ هغد ون هدېك هللب "وت ل هت دنه هب يچ ليابق هغه وا ،لدېك ېدژن رو هت يلوپ مزيلاډويف زكرمتم د 
 وا يداصتقا وليابق ودازآ وغد د ،لدېك وهال يك وپ هپ هنادنوژ مزيلاډويف هخاپ وا كلك هوي د ىود لوس هوېشرو
 ودوت دنه د ىود يك يمژ هپ هب لاك ره يچ هك .و تايز ورون رت هرس ونايدول هل ناتسودنه د نوتسويپ يونعم
 لتوغرو يغ هكت وا رصانع يوق هغد مه هپ وناروتارپما يلهډ د ونايدول دنه د وا لدېك هوش رو هت وناوشروا
 وا ودنورك رپ يك دنه هپ يلډ ي ىود د وا يلخاو راك هخ ىود هل يك ولوك وا ولولېا هپ ونايغاي د دنه د يچ
 ،كاك ،ياورس ،ياولج ،يلمرف ،يروسرپ د يك هرود هپ ونايدول .يكرو هنورياج غ غ وا ،يك هتشيم ونرپ
 لاجر يرابرد ىول ىول لوډ هپ )وناعطقم( ونارادرياجد هتله وا يللت هوت هپ ورجاهم د هت دنه ليابق رون وا يزاين
.)۲٥( يد يوس ړوج ين ناراداب غ وا

 مزيلاډويف د ورو ورو يك ووان هپ دنمله وا وادنغرا وا كنرت د ليابق يلادبا ونتپ د يك وتخو وغد هپ
 ورابرد ونيمترپ هل ونايروس وا ونايدول د دنه د وا ونايرومېت د تاره د طباور ىود د .لدېك ېدژن رو هت ړوپ )ۍراداب(
 كلم رشم ىول ونايلادبا د راهدنق د وا لوس اديپ ناكلم وا ناناخ رتس يك ىود هپ ،)۲٦( وو يك هدو هپ رېډ و ل هرس
 ايب وا )۲۷( وس لدنژېپو هوت هپ نابزرم د راهدنق د هرابرد هل )ق ۹۰۰ _ ۸٥٥( يدول ردنكس ناطلس د يزلپوپ يماب
 د ېي نايچليا لپخ وا هرال نوتسويپ يسغد هرس هاشرېش يروس هل دېمون حلاص كلم يچ ىسوك وي يماب د هتسورو
 وا راهدنق د : يچ يړوار يك وعياقو هپ رومېت نب خرهاش د لاك )م۱٤۱۷ ق۸۲۰( د .)۲۸( وو يلوتسا هت رابرد يروس
نم رت ينزغ وا نيسابا وا ريسمر نايروس وا ناناغفا )۲۹( يناوشرخوا دمحم كلم وا ىوز لفيس يراهدنق د 
.)۳۰( ېلهو يرغډ ېي هرس ۍروتارپما يلتغ هل خرهاش د تاره د وا لدېسوا

 وا نتسم رت ايب هخ يريت وا ېوان هل دنمله د لوق هپ يوره يفيس د يچ ېليبق وا يپت يناغفا هغد
 هدنوپ د يك وناوشرو وا ورد هپ نيپ وا پورام وا ناسغرا د وا ورغ هپ يسك د )۳۱( يروپ هارېت وا يجاس وا كود
 هل وشرو د ىود د ېوان كنرت وا وادنغرا وا دنمله د .هدېتايز ېي سوفن وا ېدېرېډ ځرو هره ،ېو ېترپ هوت هپ وو
 يدنال مكح رت وناناخ ولتغ ورون وا ونايرومېت وا ونايتروك د تاره د يچ ېي يك وميس وراوا هپ وا ېدېسب هن هراپ
 وميس ونوغرز ېوان د لباك د يك ىاپ هپ نرق مسلراو د ايب هناتپ هغد ون ،ىالوك ىاوس هن دنوژ يتغارز مه ېو
 د يروپ )م ۱٤٤۹ _ ۱٤۰۹( )ق ۸٥۳( رت هخ )ق ۸۱۲( هل .)۳۲( لتخو رو هت ونمل ورغ د وا وينوغ وكډ وو هپ وا
 دنك وتپ د يك رصع هپ هد د ،هواك تموكح لباك رپ ىوز ناروك ديعس وبا ناطلس د ېب غلا هخ نروك يرومېت
 لباك وا لدېاپوار هرس ونا هدنوپ ورون وا لمو د هو ېوس هنت رپ وشروا ناسغرا د يچ ليابق رون وا دنمز وا
 .)۳۳( "لړوار هن يك رظن هپ ېي هناتپ يكنودېسوا يلصا رون هغه وا لوس دابآ ىود" لوړاو ېي وناوشروا رپ ېوان
 لباك د وا لك لوار هرس هدر ) )۳٤ېب غلا ازريم يچ لدېمون هاش ناطلس ،نامثع ،ودم ،دادم نارشم وليبق وغد د
 وي هرس وزفسوي د وا دېتتو هنيروان هغد هل هرارو يزفسوي هاش ناطلس د دمحا كلم يزاوي .لژوو ېي يك نايس
يتخ د ىا ېلو يرول هپېپ د وا دېدپ كازالد .هلوينو هتاوس رت ېي هميس روشو ېي هناترت تاوس وا لباك د وا ل 
 د هخمد وي رت ونتپ د هميس تاوس د .)۳٥( ېلوينو يروپ نيسابا رت هوادن وا هدورمج هل ېي ېدنورك يدنال ودور
 اما ،دنتسين ناغفا موق زا لصا رد هچ را ىتاوص موق" : يياو ناخ تمحر ظفاح ،هو يك سال هپ وكلخ يتاوس
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... دنراد ناناغفا شور و ناناغفا نابز
 ىمه هديسر لامك دحب ىياز فسوي مدرم ىتقو اما ،دنتشاديم تنوكس ړوجاب و تاوص كلم رد لوا زا

 شيپ رد اهنج تاوص لها اب و دندش تاوص كلم هجوتم ،دندروآ دوخ فرصت رد ار لبجلا تحت مس كلم
 نيبام هك ىلهكپ كلمب اجنا زا ىتاوص موق و ... دندينادر نطو الج و هتخاس لص ءاتسم ار اهنآ رمالا رخآ ،هدروآ
 مود .ىرب ىكي : دنا هور هسب قرفتم ناشيا عيمج و ... دندش نطوتم و هدمآ تسا عقاو رمشك و ىيزفسوي
 ناطلس و سيوا ناطلس دالوا زا )ړوجاب رد ىياجرب هب بوسنم( ىرب مدرم هك دنيو و .ىلايموم موس .ىوارتوم
 د ۱٤۷ باسنالا هصالخ( ."دنيويم زين هيريناهج نيطالس ارناشيا و دنريناهج ناطلس و لهكپ ناطلس و مارهب
)م۱۹۷۳ پاچ روېپ

 ېلحرم يداصتقا هل هنادنوژ يچوك وا ۍول هدنوپ يزاوي د وكلخ يچوك وا هدنوپ وغد يك وتخو وغد هپ
پ يك ړوپ يتغارز هپ هخك هېناب وا ولك هپ وميس ولوين وون وغد د وا هدووړوخ وا وتمام وا ودنورك رپ يك و 
 كلم .هو هلحرم ېون هوي هنادنوژ د ىود د هغد وا كو ليپ ېي تحالف وا ههرك هپ وا لوس هتشيم يدناب وكم
 د هد .هلوك يرشم ىود د ېي يك هنادنوژ يتعارز هپ يچ ،و رشم وليابق وكنودېدېل ونتپ وغد د ىزفسوي دمحا
 ليابق يلتسنېك يك وناب وا ولك هپ يون هغد )و روهشم فسوي نب يلم خيش هپ يچ( كموك هپ يزفسوي مدآ خيش
 .لك هتشيم دنورك رپ هتاوس رت ېي يياسوه وا تينما هپ وا ك ړوج رو "ماظن يعامتجا" وي ېي هت ىو د وا لك مظنم
: يياو يك يونثم هپ ناخرد وا مدآ د ىوز ناخ لاحشوخ د

رود هغـــــــــــــــه هپ يزفــــــــــــسوي
روـــــــط هپ ملاــــــــع يچوــــــــــك د
و هتشــــيم ېي يك ىا رــــــه هپ
دنيس هپ هاـــــ هو هريــــــم هپ ها
هتاوــــــــخ هرـــــــغ د هړال هب هاـــــ
هت اــــــيرد هلـــغار اـــــيب هب هاـــــ
لوــــش تاثداــــــح هپ تاثداــــــح

لوش تاوس همس هپ تشيم لړال
 ۸۲۰( د ېي هوت هپ ننقم د .لتك هترو هرتس هنرد هپ ونتپ ودر وا و ىس هناتس وا هوپ وي يچ يلم خيش

 رتفد( = "رتود يلم خيش" د وكلخ يچ ېكو باتك نوناق يعامتجا د وي وتپ هپ يك اوخواش هپ لاك )م۱٤۱۷ = ق
 .هلاب )ىلم خيش

ېپ هل يچ هكالامش وا نيسابا رت ايب وا هرو يروپ هتاوس رت ـهرك د يدرم يوليابق ورجاهم وغد يك 
 د هراپ هل شېو د وناوشروا وا وناب وا ودنورك د يلم خيش ون ،هو ېك عورش ېي هنادنوژ يون هپ وا ېو يلوين
 ،يكم يتعارز يچ لك عضو نيناوق وا يراچ يرال يساد يك رتفد لپخپ ربارب ساسا رپ تاواسم وا تلادع
 مه ېرج موق د هب شېو هغد وا ،لشېوو لوډ يواسم هپ رس رپ رېمش د وسوفن د وينروك د ېي يلك وا وشروا ،هبوا
 د "رتود د يلم خيش" د مه ېي هب هخ دمآرد يتعارز هل وا هلرك هدنورك ېوس ېلكا هلپخ وكلخ هب ورم وره وا هنام
.هتسيخا ه همس هرس ونيناوق

س د وينروك د يچ هكرت يچ هو ېوس ېلنم اد يك رتفد هپ يلم خيش د ون هدېمك هب اي هدېتايز هب رېمش و 
 وينروك د هب ايب وا ېدېلخاد يك "هماع تيكلم" هپ ېناب وا يلك وا ېتمام وا ېدنورك هدر هب هتسورو ولاك وسل وره
 وا هتسيخا ېي هب هخرب ل وو يوس ل كلخ نروك ېوي د هب هك .ېدېك يلشېو هوت يواسم هپ يدناب رس رپ وس د
 رظن رت بآ ناياپ وا بآرس وا دادعتسا يتعارز يكم د هب يك شېو هپ ودنورك د .هلدنوم هخرب ورېډ د هب ورېډ
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.هيياو "راو" ېي هت شېو ره يچ .لدېك لشېو رس رپ ويس د مه هب هنوروك وا يلك وا ېناب وا و يدنال
: ېو يوس يلشېو TAPE وپت وپش رپ يكم هدر الپ ۍمول يك رتفد هپ يلم خيش د

)تاوس وا همس نادرم يلامش د( هپت وزفسوي د
)هدسراچ ،رغنشا( هپت وزدمحم د
)... نمراچ ،ړوجاب ،هباود( هپت واي د
)... يړايب ،ياپلك( هپت وزدواد د
)... هراون رت هروېپ هل( هپت وليلخ د
)يروپ يبرغ بونج رت ولپ يبرغ لامش روېپ د( هپت ودنموم د
 يتعارز وا هدنورك ينعي يپ هپ هخرب يس ره د وا هدېك هلشېو يپ ،هخرب ،رتود رپ هوي هره ېپت پش هغد       
 وا نو هغد هب ېرج يلك د يچ .هو URSHO وشروا يك ىا هپ  د وا هدېك هللب  WANDنو يك هكم
 هپ SEERY ۍرېس د هكم يتعارز ه وي هب يك هخرب هره هپ وا لكا هليسو هپ يچپ ينعي HISK كسيه د وشروا
 هپ و وماع د يلك د ېي هب لصاح وا هلرك وكنورك يخرب ېغه د هب ه هپ وخ .هدېك هلويا هلېب هخ هشېو هل همان
 څرخ نروك د مډ د يلك د مه وا ،هنوراك ميلعت د وناكله د يلك د وا )كدزم( دجسم د هكل .هدېك لول يك وراك
 هل هب مه وا .وو هنوتمدخ هماع يلك د رون وا يړاغردنس وا نلخپ ،يكالد ،لوربخ كلخ ،لهو لوډ ېي راك يچ
.هدېك څرخ هراپ هل ېنامسخ د ونملېم د وا )نوتسملېم( ېرجوه د يلك د هخ ۍرېس هغد

 ىلك ره ېو يلكا يراچ يرال مه هراپ هل شېو د ويلك وا ونوروك وا وينوتسه د يك رتفد هپ يلم خيش د
 ره وا لدولرد همان هپ Kandar رنك د هنوروك زوا هب مچ ره وا هلاب Cham مچ ېي هغه يچ .هدېك ىلشېو ولحم رپ
.هرال مه ېي هب Ghoolay ىلوغ وي يچ .ېلرل Koota همان هپ ېوك د ينوخ هب رنك

 هب هراپ هل ونرا يعافد د يچ .و مه هب جرب وي وا Hujra هرجوه هوي وا )دجسم( تجام وي يك مچ ره هپ
كپ نالاونرانك ره وا وو تسان ينروك ېوي يروپ ولاك وسل رت هب ر هدېك لراپس هت.

 وم ېي هب هخرب ولاك وسل د هلو وا هو  Bagray Wandنو يب هخرب يس هوي د يك هدنورك هپ
Muti هللب.

 قيبطت يك وپت وپش هپ هراپ هل ولاك وسل وره د يك ونوروك وا وشروا وا ودنورك هپ شېو رتفد د يلم خيش د
 يلنم ونتپ د هړاود يلم خيش مه وا دمحا كلم مه يچ هك اد .هنامو هنوورال هپ يلم خيش د وكلخ وا وس
 : يياو يچ هاش مظعم ريپ هكل .وو نايامنهر

 ناغفا ىمامت هكلب ىخ ىمامت و تش ىقرت رد زورب زور ،هدش دعاصت رد دمحا كلم تساير رازور"
 ىمه .و روخمغ مهم ره د وا يراچ يره د .و ىس ىقتم ،نيدتم تياهن ىلم خيش دنيو ... دنتش وا عيطم
 هپ ميسقت هغه هد د مه هسوا رت وا وو يلشېو هد د وا وو يلتخ رتفد هپ هد د ،روك هپ روك هپت هپ هپت هنوكلم ،يلك
.)۳٦( "... ىد يراج يك ڼدنم ،فسوي

 يناغفا رون هتسورو وخ وس قيبطت يك هنادنوژ يتعارز هپ مرافير يعامتجا رتفد د يلم خيش د لوډ ېد هپ
 Banda هناب ېي يكم يوس يبوخ يون هغد ون .ېك ينادو ېي ېدنورك يرون يني وا للغار هتلد مه ليابق
 .)۳۷( لدېك هتشيم يك ن هپ وپت يلصا وپش د ليابق يلدېدېلار يون يناغفا مه يك وناب وون وغد هپ وا ،هللب
 عضوم رد و هديمارخ ىقاب راد هب ىناف ملاع زا ىرش هضراعب نازا دعب اهل اس كدنا رد" يلم خيش يچ يياو
 ېي ربق درادر وا وش نوفدم هكزم هراومه همس هپ ،يمورد هت راغمد يچ هړاغ هپ يرال ييول د تاوس د ىدنبروغ
.)۳۸( "ىد نايامن هتروه هد د ربق .ىد تشيم مه ىلك ىول هرېپاچ ېرت سوا .يد يړالو ينو ورانچ د
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 ،جياوح لها مارم مارصنا دوخ رمع رد نم هك دوب هتف دوخ توم ضرم رد ىلم خيش" : يكيل هزېورد
ل اصاخ هكلب ،ما هدركن ىوايند عمط هب ىهاا سپ ما هدرك هتسار نخس نيرد رو اهكلم تاميسقت مشاب و 
 عفترم ناشيا نايم زا مشاب وغورد را و .اداب ىاب تمايق زور ات ما هدرك ىزفسوي نيباميف هك اهدودح تانيعت
.)۳۹( "داب

 رېت ايند رت مه دمحا كلم سپ لاك وي هتسورو هد رت وا ك پشب شېو وا رتفد لپخ يلم خيش لوډ هغد هپ
 وغد د وا )٤۰( هو همررو هت يرال ييول مه هريده يلم خيش د يچ وس خ ېدژن هت ىا هغه يك تاوس هپ وا وس
.وس ىال يروپ )ق ۹۰۰ رت ۸٥۰( هل هوت يلكا هپ هنولك وعقاو
: طباوض يقالخا

 وا ييازج هوي د ېي يسغد ،و ىكنوورال ونتپ د يچ يك وراچ يداصتقا هپ هكل رتفد يلم خيش د
 نيپس وا وناملاع د طباوض هغد هب يك يلك ره هپ .لدولرد مه طباوض يقالخا يني لوډ هپ نوناق يمالسا يريزعت
: يياو هاش مظعم ريپ ،لدېك قيبطت مس هرس روتسد وا دود يعامتجا د وكلخ د يميس ېغه د هليسو هپ وريږ

 هشن ،ورراوج ،ونازاملېب ېي هب قباطم ونيناوق ېد د .وو قلخ شاعم كين هپ وخ ښوخ رېډ هلاه يزفسوي"
 .و زيدنب تخس وتاداع مسق ېد هپ يك هليبق هلو هپ .ېدېكرو يناازس هت وكنووك شحاوف ورون وا وراكانز ،وزيئ
 هپ هب هعيرذ هپ ېد ېو "يلم خيش" ېي هب هت ېطباض ېد
ريهطت يقالخا ،سلوا لو د يك تشايم هربز هپ ل وي يك لاك
."... هدېك 

)۲۹ همدقم ىناخ تمحر خيراوت د(
 ووك هپ وا لوروت رو خم ،لورپس هرخ رپ : هكل ېو يساد ساسا رپ ريهشت وا ريزعت يعرش د يناازس هغد

يراكدب د ،لوزر نس اي لهو وربډ هپ لوډ يعرش هپ ليرخ رو رس يلوراس.

)۳(
رباب

 هخ ناروك رومېت ريما د يچ ،و ىسمل ازريم ديعس وبا ناطلس د ىوز خيش رمع د رباب دمحم نيدلاريهظ
 رپ نلك سلود يك هناغرف هپ همنپ ېژور د )م ۱٤۹٤ ق ۸۹۹( د وا )ق ۹۳۷ _ ۸۸۸( و اچاپ مپش يك تپ هپ
 )م ۱٥۰٤ ق ۹۱۰( هپ يچ و لك رېت ورپوروغ وا ونج هپ يك رهنلا ءاروام هپ ېي هلاك سلووا .تسانېك تخت
.وينو لباك هخ ينوغرا ميقمدمحم هل ېي يك ىاپ هپ روخ يمهود د وا دېتتوار هت ناسارخ تشايم ۍمول هپ

 هپ يچ و و ايل ورپ وروغ هپ هرس ونتپ و ونا هدازهاش ونابيقر ولپخ د يك ناتسناغفا هپ هتلد رباب
 ړوجاب د ېي هتله وا توواو رو ړوجاب رپ اوخ هل لودنج وا نوك د )م۱٥۱۹ يرونج ۳ ق ۹۲٥( مرحم هرغ ېبنشود
 ويركك هل ىود د وا لژوو هناتپ هرز ېرد ېي يك نج هپ هو هخ وكازالد ونتپ د يچ )٤۱( هلوينو الك ناطلس د
وس ړوج )رانم هلك( وي يك ړوجاب هپ هخ.

 د وا و تسان يك الك هپ رونم د ىوز لهكپ ناطلس د ناهد ىتاوس سيو ناطلس يك تخو هغد هپ
 : لوق هپ هاش مظعم

 و نوريب دوب نادابآ تياهن اجنآ تاوس نيطالس دهع رد و تستاوس نيطالس ها تخت رونم راصح"
 هلمج و دنتشاديم هتسويپ نيكاكد و قاوسا و هردان راهنآ و هعيفر روصق و هبيجع لزانم و هبيرغ نكاما نوردنا
.)٤۲( "دنا ريناهج ناطلس دالوا زا تاوس نيطالس
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 وا ىوز هاش نامېلس د روصنم هاشادنه ريم داز خرف ،يتاوس نيدلاؤالع ناطلس يك تخو هپ لغري د رباب د
 وا ڼدنم ركبوبا نب ىسوم كلم وا يزياب وكسيلا نب ىسوم كلم وا ڼدنم دازهب نب هرق كلم وا روبرت دمحا كلم د
 د رورو رشك روصنم هاش د ناخ سواط وا ىاي ناطلس نب ناخ دمحم كلم وا ليلخ دومحم نب ديزاب كلم
 يني يك ونتپ ودر هپ رم ،هوالچ رتفد يلم خيش د مه ه هك ىود .وو نارشم يك همس هپ وزفسوي وا تاوس
 هل وا وو يرلم هب هرس وناروتارپما هل دنه وا تاره د يچ وو يوس اديپ مه ناكلم وا ناناخ نار شزاس يساد
 وا لولو تايلام وا هنونلك رابرد ېي هپ هخ وكنورك وا وو هدنوپ وا ونانايد
 ناناخ همشو لاډويف وا ناكلم هلډ هغد .لوسر ېي هب هت ونورابرد
 هاش كلم هخ وزفسوي هل يچ يياو هلپخپ رباب وا لدېداي وبقل هپ "ناخ" اي "كلم" اي "ناطلس" اي "نابزرم" د هب
 يتاوس سيو ناطلس د وا )٤۳( "دندوب ىهاوخ تلود ماقم رد" نماز هاش نامېلس كلم د ناخ سواط و روصنم
 يچ ،ېوس هلاوح لاش هراورخ هرز رول ويلك رپ جارهك د هليسو هپ
.)٤٤( لوس نارو هك ون هتخوما وو هن وتاليمحت يسغد هپ وا ىالوكرو ىاوس هن وغه

 هتلد رادتقا وا تار هد د ون و ىوس لزور يك يموك هپ هچاپ د ايسآ ننم د وا و هدازهاش وي هلپخپ رباب
 هب هد يچ هك .هواك رثا ورم وره يدناب ونتپ ولتوېك دنوژ يتعارز هپ وون وا وو هدنوپ وا ونايچوك ودازآ وغد رپ
 رپ وا لوپترو تاليمحت يدناب ونانايد رپ ېي هب توق يماظن هپ وا لوك نا د ناكلم ،ناناخ هراكشزاس يسغد
هليسو هپ وناناخ وغدمه د رادتقا لپخ ېي هب يدناب ورال ويول رپ ناتسودنه د وا ورا نيون .هوا ىود ېي هب هك 
 هپ هاش مظعم د هكل .ېلوكرو هت ىود مه ېي هب يكم يتك وا ېدنورك وا هواكرو يك سال هپ كاو لو وليبق د هت
: وجك ناخ هتسورو لوق

 روما ماظتنا و هحوتفم دالب تسارح و هذوخْام كلم تظفاحم رد و دش نكمتم تراما و تساير دنسم رب"
 و ىدنه هرجو و ناهد ،ناتسناغفا رايد هنكس عيمج و تش رت قياف دمحا كلم زا ىسولا تسبودنب و ىكلم
 هو هدنر يك ملاع يمامت هپ وخ هربخ اد وا ىنعي .دندش وا عيطم ىهوك هرفك و ىلونيت و ىربي و ىتاوس و ىبالين
 هب يروادر يچ وا وو زاب هزين وا هدايپ ،هراوس كل وي ينعي .ېو ويزفسوي د ېزين كل وي تقو هپ وجك ناخ د يچ
."وش تايز مه هب اد رت هلوك مه ونوسولا ورون هل ركل د ېي

)۱۸٤ ىناخ تمحر خيرات(
.)۱٤۹ خيراوت( .ودېسر هت ورز وتېول كل وي ركل ىك لوار هرس هدر وجك ناخ د هب لوډ ېد هپ
 هد د وا رباب وا هو هميس ېكنوزور هرېډ هراپ هل ليكشت د مزيلاډويف وا وناناخ وا وناكلم وگغ وغ د ون هتلد

 وا وس هانپ هت ورغ هخ يمس هل رتفد يلم خيش د ورو ورو وا ېلزورو نروك يغ يغ وا يلتغ يسغد وفالخا
 د يلم خيش د همان هپ "تسبودنب" د ېي لاك )م۱۸٦۹( هپ  ون ،وس روپخار هميس ېد رپ رامعتسا زېرنا د يچ هتسورو
 رپ ېي تايلام وا ېك كيلمترو هت وناناخ وغ وغ يسغد ېي ېدنورك وا هړاغنو هرس ټروك ماظن يعامتجا رتفد
.هو هنورپخ هترا هوي ماظن يلاډويف د ون اد يچ لتو

 د وا ،ېك يلپخ وناياب وا وناناخ يكم ينرك د يچ هلك ،هتسن سوا ېخسن يطخ رتفد د يلم خيش د
 رپ تيكلم يعامتجا د باتك هغد هك .ېتسياو هنم هل مه ېخسن رتفد د ېي هپ ون ،ېتسيخاو ېي لوډ هپ تيكلم
.ېلوو يراچ يرال هنادنوژ  د ساسا

 وا ورغ هپ باهم وا تاوس وا ړوجاب د مه ال هسوا رت وخ ىد كرو ټروك وا هتسن سوا وخ باتك هغد
: يياو يساد الثم وا ينژېپ رتفد كلخ هړاز وا يريږ نيپس يك وردرس

."هو ېوش هېپ هتسورو اي هخمد هنولك هوا رتفد رت هعقاو هغه اي هغد"
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 وير هل يخيب ېي لوصا هتاپ رتفد د وا ك يراج لاك )م۱۸٦۹( هپ تسبودنب ىون لپخ ونازېرنا يچ هلك
 اچاپ د ېپت د وزفسوي د هكل .ېليوو ېي يردنس ريو د وا هدناغو ېي راك هغد وا لوس يدباوخ رېډ كلخ ،لكوار
: وړوار هدنب و وي ېي هتلد وا ،ىد دږوا رېډ يچ كو رپ ريو يساد ،و رعاش ىنو هوي وتپ د يچ ناخ زيزع يلك

مــــــك ربخ يد يچ هار
مك روز و ريز هپ هوپ ات

راكرس د هوش روز يك كلم هپ هيلام وا ناوات
رادنـــيمز وش ــــنت رېډ
هلاحشوخ هك يد رطاخ
هلال امز هيــــــــــــــــــبموړ

"سبودنب" هپ هك عورش هلغار يلبمب ،يكل
سوه هپ ونايـــشنم
هرېډ هتاچ ره هصغ
هرېت هدــح هل يوك

يش راي يس د هله ېنا هتا ،سل يكرو يچ
يش راوديما هت لب ايب
سك وي د يد هن لپخ
سب اد ىد ېي تمدخ

ېكور پور هړوار يياو يس راك ه اچ د ېپ يچ
؟ېكوــــــ منژېپ هن ات
جاب تووېرپ وقلخ هپ
جارات هــــك ېي سلوا

رادليصحت يروان اچيه د هضيرع وا تنم
... رادنيمز وش نت رېډ

ىد ملاظ يياو زيزع
ىد ممتهم ېي رسفا

راك يرل هن يه وكلخ هپ يوتام هنوه
رادنيمز وش نت رېډ

)م ۱۹٥۰ پاچ روېپ د سبودنب(
: هكرابم يب يب

 ،هلوك هن هتكس يهچاپ رپ ناتسناغفا وا لباك د هد ،و هدازهاش هوپ وتايحور هپ ونتپ د وا رايوه رېډ وي رباب
 "يفيس" ناتسناغفا وا لباك وخ .هد "يملق" هكم دنه د يچ يياو ىد .و يلنين ېي هت ناتسودنه نادو وا ترا
 هل وا ،ييلچ يدنال ناوېد يباسح وا ملق رت ماظن كيتامتسيس يلاډويف رامثتسا د يك ناتسودنه هپ ينعي )٤٥( يد
 وخ ،يېلوار هنج هلېب هغور هپ ،يدنال يرويس رت "ملق" د تايلام يلكا هخ ورادوس وا ونارادنيمز وا وكنورك
 وكلخ هل ېي روز وا )نوقپاچ( واپچ وا هج هپ وا ىاو ېلهو ېي هروت دياب .هو هن يساد يك )لباك( ويا ورون هپ
ك دوب هخىاو ي.
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 د وا ړالو هتاوس رت يرال هل ړوجاب وا نوك د يك لغري يمول هپ .لكو هنولغري يرول رپ دنه د الپ و رباب
 رت هلباك هل يچ لديلو هد .توواو رو بالين رت نيسابا د يك هرفص هپ )م۱٥۱۹ ق ۹۲٥( د رال رپ نلتاك وا ريهبما
 وا لوين دنه د هترپ ۍرلم هل ىود د وا هروت مه يرل هړز مه يچ .يد هتارپ هناتپ هغد رال هيول رپ دنه د هيا ېد
.ىد راك نار مه هندېرېت رال ېد رپ

 وا ړالو هت تختياپ يزفسوي روصنم هاش د يك يروهم هپ ځرو هپ رتخا ىول د يك ولاك هپ ونانلم د رباب
 وا وش نيم ېرپ تياهن ... هلديلو هو هراوه هلقاع ،هتسيا تياهن" يچ هكرابم يب يب رول روصنم هاش د ېي هتله
 يدنابرد ضرغ هز ون رون ئاكو هرسار يتسود يكرابم يب يب د يچ هكو نامرف ېي هت روصنم هاش وا دمحا كلم
 ئللرد مه وم رول هك يريدقت رب وا ورل هن رول ًاقلطم ږوم يچ ،وش ركنم رون هديلو نامرف يچ روصنم هاش ... مكن
.)٤٦( "يش هنو ږوم هل هب اد ىوش ىد هن تبسن يريچ هرس ولوغم د ږومز مه

: لوق هپ رباب د وا هوشو يېخ هغد رارصا هپ رباب د يك ىاپ هپ
 هاش( وا رتخد ىيزفسوي سولا تحلصم تهجب ... شيدنام تيالو رد ق ۹۲٥ مرحم ۲٦ هعمج زور"

.)٤۷( "دنرآ ىم ىيزفسوي لاماب ار روصنم هاش رتخد هك ،ديسر ربخ لزنم نيرد ،دوب هدش ديبلط )روصنم
 ولوغم د يچ هد هنتپ هغه اد وا ،يوك يريږ نيپس هسوا رت ېسيك يكرابم يب يب د يك وزفسوي هپ تاوس د

 نجب ار روجب ق ۹۲٥ هنس رد رباب" : يكيل يساد مېب ندبل رول رباب د .يلوب "هچاغآ يناغفا" ېي ناخرؤم
دمآ دشاب هچاغآ ىناغفا ردپ هك ىزفسوي روصنم كلم روكذم زور رد و دندرك ماع لتق ار روجب مدرم و دنتفر. 
.)٤۸( "... دندروآ رد دوخ دقع رد هتفر ار هچاغآ ىناغفا ،شرتخد هاشداپ ترضح ،درك تمزالم ار ترضح

 د هكرابم يب يب ون هوسو يېخ هغد يچ هلك ،هو ېوس هرس يتام ه وخ ونايړوجاب وا وزفسوي وا رباب د
 لوج هپ ههاشداپ هل ماق لپخ هز" يچ ېي ليو وا هلتسنېك هن هرس هېم لپخ هل وغه رت وا هوس للتوب هت مال رباب
."يش هواچاو هت لوج امز يد ماق امز يو ينابرهم هاشداپ د هك ... ړوغ

 عمج رطاخ ،ك فاعم ېي يم ريصقت ،هواچاو هت لوج و يم ماق اتس ! ېنتپ ه" يچ ليوو هترو هاشداپ
.)٤۹( "! هرل

 .وس يدنب وا هوينو ولاونتاسالك د هتله و ىللت هت تخت روصنم هاش د يك ولاك هپ ونانلم د رباب يچ يياو
 ين ېي هنتوپ وا ديلو ېي يدنب اد وا هلدېزر يدنابد هرس ويليهس ولپخ د هكرابم يب يب رول روصنم هاش د وخ
؟لوك ه يد هتلد وا ېي كو يچ هكو

 يكرابم يب يب .ميو رد نا مه هب هز ،هكو هرسار همژ ون ،ېوصالخ هدنب هغد هل ام هك : ليوو هترو رباب
.مك يد هب هليا يچ هد هدعو امز ! هيوار نا ! هناو : ليوو هترو

 يساتس هتلد وا ىد تورپ يدنال يم ركل يچ .مي هاشرباب لباك د ،مي هدازهاش ېناغرف د هز : ليوو رباب
.مو ىلغار هت وديل لاوحا د

 هرس ناديم رپ نج د هتريب ابس مه ه هك ،ېي هملېم امز هوت هپ هدازهاش نمتپ هوي د هتلد هت ون : هكرابم
 ناغفا ره د سوا وخ .وېرد
 نمد لپخ هناتپ يچ هك .يوسر هت هاركل لپخ هتريب ات هب ورم وره وا ،ېي هملېم ىلنم وا دنورد يك هلاك هپ
 روز چو هپ ناديم مس رپ
 وا يتاس دنورد يك روك لپخ هپ هملېم وي لوډ يساد وا يوتام
.يتاسو تپ اتس هب ورم وره ،هوس هړوج هرج يلك د يچ ماام .يوك ېي تزع

 رباب د يچ يك وج وتسورو هپ وا .هواسرو ېردب ونتپ د هت وركل مارتحا وا يوانرد هپ رباب يچ يياو
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 هت رباب يچ وا هدېولو يك سال هپ وركل د رباب د هړاغ هپ ېلسو ناديم رپ نج وي د "هكرابم" ون وس ىلايرب ركل
 يسغه هز هب سوا ،لوووار هتام ات يچ ه هغه ! ېنتپ : ليو ېيو هترو وا دېولو رو هت وپ رباب ون هلتوب ېي
.مك هرسرد

 ېد رپ ام يچ هك ئوسر هت روك مارتحا اروخ هپ هب يب يب هنتپ هغد يچ كو رما هت وركل ولپخ رباب
 .هد هنار يدنابار هرېډ وا ىد ىللياب هړز يلغېپ

 ون .ىد ميلغ ږومز سوا هدازهاش ېناغرف د رباب وا ،يېنج هرس اتس هراپ هل تپ لپخ د ماق ږومز : هكرابم
 .هك يدنوخار تپ ماق د ږومز ون ،ېرل لايخ تنار د امز هك ،يېك ىا وي هن يتسود وا ينمد يك هړز هپ امز
! هدېرپ دازآ ږوم

 هاركل هپ رباب د ېي هكرابم يب يب لوس ليوو يچ هكل وا هكو هغور هرس وزفسوي هل رباب هتسورو ېد رت
.وس "موز" ونتپ د رباب ون سوا .هك هداو رو يك

 يدناب وزفسوي رپ يمس د هن يچ هلوك هروشمالس هرس ورلم ينج ولپخ هل رباب هپش هوي يچ يياو
 يلغرو هربوبان هب ونتپ وديب رپ وا ،ينېكار هب يك هپش همين هپ يچ هليېتپ هرس اد ىود .يدناكو )نوقپاچ( لغري
 هل رباب د ېي هربخ هغد ،هوس هربخ مچ ېد هپ ورلم وا رباب د هكرابم يب يب يچ هلك .يسين دناړژ يدنوژ هب ىود وا
 هل هكرابم ،يدناك رايت هت )نوقپاچ( نا وا يس يوار رباب يچ هخمد هغه رت ېپش د ون ،هل هن همس هرس ودعو
.هړاتو يسپ ني اروخ اوخ هل يدنابد د ېي رو وا ،هتووار ېوك

 يچ ه ره .و دنب خم رپ ېي رو وا هو هن هكرابم ،دېاپ هبوخ هل تين هپ لغري د هپش همين هپ رباب يچ هلك
.ىد ىك راك لپخ رول روصنم د يچ ،هدېهوپو رباب وا هواك هن غږ يكرابم هواكو هنند هل ېي

 مارتحا هېم د وا ،هواچاو مالس ېي هت هاشداپ وا تينارپو ېي رو ېوك د ،هلغار هكرابم ون وس راهس يچ هلك
 هاشداپ وا ،لتاسو هخ نوقپاچ هل هاشداپ د ىود ام ون ،و ىلوچا ار هت لوج امز ماق امز ات" : ليو ېيو وا كو ېي
.)٥۰( "هروغژو هخ نمد يرون هل ىود د يم

***
 وغد د تنطلس يلهډ د ېي ايب وا تووو رو يميس رت وزفسوي د رباب يچ هلك وا هتسورو ار وج كلم رت

 وا وناناطلس ولپخ د ولاو تاوس وا ويزفسوي ون ،وينو هخ يدول ميهاربا ناطلس هل لاك )ق ۹۳۲( هپ هتسرم هپ ونتپ
 ورثكا وخ ېو ېتسيخا هتنا ېدنورك وا يكم يني وناناخ وا وناكلم ىا ىا ،هواك دنوژ دازآ هرس وناكلم
 وا ېدنورك يلپخ ېي هب هتسورو هلاك و و ره وا ،دولرد دنوژ كرتشم وا  مس هرس رتفد د يلم خيش د وكلخ
 هكل .و يراج ال مه هتخو رت ناخ لاحشوخ د نوناق اد وا لشېو هرس ايب ،مس يدناب رتفد رپ يلم خيش د هنوروك
 هغد يك همان تاوس هپ ،ېك يرېت هتله ېي يتشايم هووا وا ړالو هت تاوس ناخ لاحشوخ لاك )ق ۱۰۸٦( هپ يچ
 ،و ىوس ىول يك يموك هپ ناخ ويول د وكخ د ناخ لاحشوخ هلپخپ يچ هك وخ .يوك هراشا هت ودود يعامتجا
 يساد وا يرو هن هرتس ه هپ هت دود يرتفد هغد ون ،و نكر وي ۍروتارپما د ولغم د وا ناخ ىول مه هلپخپ وا
: يياو

ونوغاب د ىد قيال تسرد يچ كلم تاوس د
... ونوــــــــــــــــــغار هل ــــــــــــك ربارب ويزفسوي

هنوتخاب يدناك كسيه هپ كلم د لاك هپ لاك
)٥۱( هنوتـــــخات يدناك نا لپخپ وركل ېب
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: ناخ يرسم
 نويامه ېي ىوز وا وس خ يك غاب ناشفارز هپ هړاغ رپ انمج د وا م يك يلهډ هپ لاك )ق ۹۳۷( هپ رباب

 يروس هاشرېش يچ و .و تخوب ونج هپ هرس ونالايس ورون وا وورو ولپخ د هلاك سل يچ ،تسانېك تخت رپ
 هپ )ق ۹٤۸ مرحم ۱۰( هپ هاشرېش وا ،دېتتو هت نارېا يرول هل راهدنق يبونج وا دنس د ىد ،دنومو ىرب هد رپ ناغفا
.وس اچاپ دنه د يك جونق

 ىود د وا هواك تنطلس )ق ۹۳۲ _  )۸٥٥نروك يهاش ونتپ ونايدول د يك ناتسودنه هپ هخمد رباب رت
 وا ونورياج وا ويپ ويول ويول د ېي هتله وا يدناك بذج رو هت دنه ،ههور هل هناتپ يچ هو يساد هرالنك يسايس
 ېي هب ېسيپ يدغن هرمود ،ىغرو هت رابرد هاشرېش د ناغفا ره هب يچ هناتسناغفا هل .)٥۲( يك نادنواخ ونوبصنم
 ېد هپ ،هد ېلغار ينمتش هنو هت سال امز يچ يك دنه هپ : ليوو هترو هب هد .ېو يلتو هب هروصت د يچ ېلوكرو
.)٥۳( هلخا شاعم لپخ لاك هپ لاك .وس شاعم اتس هغد ېي كيرش هت هرسار يك

 وي ېي يك دنه هپ وا وس ىلايرب يدناب هاشداپ نويامه ىوز رپ رباب د وا ناتسودنه رپ وخ يروس هاشرېش
 هغد رپ وا هكاو مه دحرس لباك وا ناتسودنه د هد رم .لووېك ېي هنوساسا تيندم د وا ك ړوج تنطلس مظنم
 هد ون وس رشم وزفسوي د وج ناخ يچ هلك وا لووېرپ دازآ ېي هناتپ وخ ،)٥٤( هك هړوج الك ساتهر د ېي دحرس
.هلونارو رو هن يدازآ موق لپخ د هاشرېش وخ )٥٥( هلوك يلايس هرس هاشرېش د

 هد ،وس رشم ونتپ د ىوز ناخ لالج د ناخ يرسم كلم هخ ويزرالاس هل وزفسوي د هتسورو وجك ناخ رت
 ره وا هك هخارپ هميس تردق لپخ د يروپ لهكپ وا باهم وا علض هرازه وا يړاغ يړول رت نيسابا د ايب هتاوس هل
نډ وبوا د ېي ىاك ړوج )هنومډ( هنوون د مه هسوا رت يچ .لغرغ د چچ د وا مارنډ وتد همان هپ هد د هنو 
 دور رپ لباك د هراپ هل ينرا د دحرس يبونج د ېي نم رت ولېخايروغ وا وزفسوي د وا ،يېك للب "نډ ناخ يرسم"
 هتم وا ىزاكا لادنه كلم نارشم يوق تخو د ناخ يرسم د .يتاسو هميس وزفسوي د يچ هك هړوج "هناب ۍرسم"
 هپ يراچ سلو لپخ د ىود .)٥٦( وو ىلباب كلم وا ننم لايكرت كلم وا ىز سايلا ميهاربا الم وا ىزوكا ناخ
 يدناب همس وا هرغ رپ ونتپ د نارماك وا نويامه وا رباب" : لوق هپ وريك فلوارس د وا ېلولچ هلپخپ هوت هدازآ
 هراپ هل وج وينروك ولپخ د ېي هب اي ېلتاس ېي هب يرال ييول يچ و ينود شت وخ ،ىالوك ىاوس هن تموكح
 هد د يك وتخو هپ رباب د ړوجاب ،ريد ،تاوس ،ناتسريزو ،هاريت ون لوډ هغد هپ وا لورد يك هنن هلپخ هپ كلخ يليابق
 رت يك هميس هپ ونب د هنوديرب يبرغ تنطلس د هد د وا ړالو هن خم رپ هتلد هاشرېش وا وو يدنابد يميس رت هچاپ د
.)٥۷( "لدېسر ار يروپ نيسابا

)٤( 
ابابريپ وا نايناور

 ق ۹۳۱( هپ لدېسوا يك مړوك ياك هپ ناتسريزو د ېي هكين وا رالپ يچ ىوز مروا هلادبع يضاق د ديزياب
 نروك ىود د ،هو رول ركبوبا يجاح د هنيما بيب ېي روم يچ هدېېزو يك رهدنلاج هپ باجنپ د )م۱٥۲٤ =
.و "نيكسم" بقل ديزياب د وا هدېك هللب "يراصنا"
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 لدېلخاد هت ېلحرم يون ېوي ونوړوپ يداصتقا د هنادنوژ د هناتپ يك هنامز هغد هپ لتسولو يسات يچ هكل
 وغ وغ د يك هنادنوژ يسغد هپ يچ ،و توق رپ خم مه ىړز ناح ناخ د وا لدېك ايل هنادنوژ يتعارز هپ وا
 هرس ه يو يدناب يلوغ رپ تقيرط وا فوصت د وا لدېك اديپار مه كلخ همشو يناحور يني ن رت وناناخ
.لدېلوار

 ېد رت يچ يړاوغ هنې هدږوا هنودنر لولعم د وا تلع د وتاعقاو د وا ليلحت يعامتجا رصع هغد د
 دنه ىناروك رصع رد ناتسناغفا خيرات ،يلولو ېي ليصفت هپ يچ يړاوغ كو هك ،هد ېوس يك ونكيل هپ امز هخمد
 د وا )ش ۱۳٥۳ پاچ لباك د( يزيرس نايبلاريخ د وا )۱۳٥۱ پاچ لباك د( هاشرباب وا )ش ۱۳٤۱ پاچ لباك د(
.يروو يد )ش ۱۳٥٥ پاچ لباك د( باتك داي ناور

 يبرع هپ وا )نايبلاريخ( وتپ هپ هد ،هلاب )كيرات ريپ( ونافلاخم وا )ريپ ناور( وناديرم ولېخديزياب
 د ېي ساسا تقيرط لپخ د وا يد يلك ېلاسر يرون يني وا )ديحوتلا طارص( وسړاپ هپ وا )نينمؤملادوصقم(
: و ىيا يدناب وتاماقم ورون وتا وا يوينسال رپ لماكريپ
 تعيرش
تقيرط
تقيقح
تفرعم
تبرق
تلصو
تدحو
)٥۸( تنوكس

 لت ونايفوص يچ ورو ږوم وخ ،وو مه يك ولډ وا وقيرط هپ ونايفوص ورون د يچ يد تاماقم هغه هلو وخ اد       
 د هب كلاس يچ هو اد مه ېي هب هجيتن كولس وا ريس د وا لورېت يك لك حلص وا افص ،يمرن وا اوزنا هپ تاماقم هغد
.لورازا هن مه ېي هب ىېم وا چم يچ ه ناسنا وا دېتت هب هالت يدام وا هنج هل ،و دنواخ افص وا لك حلص

 يساد نم رت ويهاشنهاش ويلتغ يوفص د نارېا د وا يلوغم د دنه د يرد يسايس وا يفارغج ونتپ د وخ
 .يروغژ هنونا هب هخ ويغان وا ونوملظ هل وواوخ وړاود د وا ىتاس دنوژ دازآ وا تيدوجوم لپخ هب ىود يچ ،و
 نيقلت د هد د وا هلوك هدو مس هرس هرېپاچ يسايس وا يفارغج هغد د مه فوصت وا تقيرط )ريپ ناور( د هك ون
 يسايس د سال هپ هروت ،ناديرم راكادف وا شورفرس واهرز هپ يچ هو اد هجيتن نلت وتاماقم وتا رپ وا تولخ وا
 وناديرم هد د .هدېردو سال هپ هروت ،رډ رپ ېج د وا توووار ههاقنان هل هلپخپ ناور .يسابوار هت رډ ېزرابم
 ېرلم مه هروت هرېت ېي يدنال ېخوچ رت تقيرط د وا ،دولرد تسايس هرس هنافرع د مه وفالخا ورون وا ونماز وا
.هو

 هد د ،هو هتاوس رت هت اوخ يړول وا يروپ نيسابا رت هلباك هل هميس نروغ وا نيقلت د ريپ ناور د
 روپ زاغآ وا رغنشا د ېي سپ لاك وي .وس ليپ )م ۱٥۷۰ = ـه ۹۷۸( هپ هرس ينكيل هل ديحوتلا طارص د غيلبت يمومع
 وا ونماز ېي هتسورو هد رت وا وس لژوو يك نج هپ هغار روت د )م ۱٥۷۲ = ـه ۹۸۰( هپ يچ و ،لكو هنونج
.هلتاسو هدوت هتخو هرېډ رت هزرابم هد د وناديرم وا نروك

 هپ ونتپ د يرال نيسابا وا لباك د يچ هك .و رطخ غ وي هت وناناروك يلهډ د نروغ ريپ ناور د
 هپ سال هپ هروت هرس ونانارمكح د يلهډ د هراپ هل ۍدازآ يلپخ د نيقلت هپ ناور د هناتپ هغد وا ،ېو يك سال
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.هدېسر هپ هن هب سو وركل د وناهچاپ د وا ،لدېرد يك ناديم
 ريپ( يذيمرت يلع ديس ېي ون ،يياوو هلوخ هپ ريپ د باوج ريپ د يچ و يساد تسايس رابرد د يلهډ د

 هپ يچ ،هېلوار هت ون ېد اوخنوتپ د )ـه  ۹۹۱م( و ىيروخ رومېت ريما د و ىوس لزور يك دنه هپ يچ )اباب
پ ېي يك ړوجاب وا تاوس وا وزفسوي ولوك ناديرم هناتاش هد د وا ،لور د ونادرسال ريفكت وا هنوروت هپ ريپ نا 
 مالسا نزخم وتپ وا ،و ړالو يك رس هپ يلډ ېد د )ق  ۱۰٤۸م( ىوز ېي اد هزېورد دنوخا روهشم يچ ك يروپ
 يچ دنومو ترهش ينود يك ونتپ هپ تاوس د باتك ېد وا ،ېكو يك لباقم هپ نايبلاريخ د ناور د ېي
: لديل هيش هود يك تاوس هپ هتله يك رصع لپخپ مه ناخ لاحشوخ

يلج هك يد يفخ هك هزي هود يد يك تاوس هپ
)٥۹( يلم خيش د "رتفد" اي ،ىد هزېورد د "نزخم"

 ۱۰٤۷( هپ وا ،ېلهو يرغډ هرس ونانارمكح هل يلهډ د هرصع رت ناخ لاحشوخ د وخ نروك ريپ ناور د
.)٦۰( وس لژوو رما هپ ناهج هاش د وا وس لوينو هتسورو نروغ رت رغن د ىوز نيدلا لالج د دادميرك )ق

 وړاود د وا يد يك هنوداقتنا يدناب هزېورد رپ مه وا ناور رپ مه يك همان تاوس هپ ناخ لاحشوخ رم
 هج هغد هپ هزېورد وا ناور د .)٦۱( يد يللب كپس هولپ يونعم مه وا يبدا د مه ېي نزخم وا نايبلاريخ هنوباتك
 ،يوداي هنونج هړاب _ ينيم _ يراكرس د يك راربالا هركذت هپ هزېورد دنوخا وا وو تخوب هدر يزفسوي وي يك
 هپ يزفسوي هدر ونج وينروك وغد وا و هخ وز ناما هل ودنم د ديرم روهشم وي ريپ ناور د وريم الم ېي دياق يچ
 )ق ۹۹۰( د ،هو يهچاپ ربكا نيدلا لالج د يك دنه هپ يچ و تخو هغه اد وا وو يلپ هرس يك ورغ وا همس
.دودح

ىزناما ناخولاك
 د هزېورد د وا ونايناور د يچ هلك ،و هخ ور هل وزفسوي د ىسمل ناخ كرابم د ىوز ناخ يلع د ولاك

 ېي لېخابا ... كلم وا بويا للبوار هرج هپ نارشم موق د ناخ ولاك ون ،لوس هړاس يك وزفسوي هپ هنونج وناديرم
: ليو ېيو هترو وا لونېك يك نوترج هوي هپ هرس ناخ سيوريم ىوز د وريم الم د

 د ږومز يد هنوفالتخا يننم لپخ ونادنوخا د هغه ،يرل هن هړا ږوم هپ وخ هج هزېورد وا ناور د يچ
.)٦۲( وروغژو هخ ويدرپ هل تنرد وا يدازآ يموق هلپخ يچ ىد راك اد ېرج يموق

 ېي ېدنورك .لك هجوتم هت تمس وراچ يموق ولپخ د وا ىا وي هرس يزفسوي هوت ېد هپ ناخ ولاك
 د هنونډ رېډ مه هسوا رت يچ ،لك ړوج هراپ هل ولوبوا د وكم وچو د هنونډ وبوا د ېي ىا ره وا ېك ينادو
.)٦۳( يد روهشم ومون هپ ۍرېډ ولاك _ ولاك ناخولاك د يد يك ړوج هد يچ يلك هغه وا يد هتاپ همان هپ هد

)٥(
يرغډ وزفسوي وا ربكا د

 شت وخ ربكا اچاپ ىلتغ دنه د "هوك رپ تموكح وا هوچاو هرس كلخ" يچ و اد تسايس رابرد د يلهډ د
 ۹۹۳( د ىد وخ ،و ىلنم هوت هپ نارمكح د ېلد ېي هغه وا هلاب لايس ميكح دمحم هدازهاش رورو لپخ يك لباك هپ
 د لباك د اچاپ ربكا ون .وس خ هن د هكين لپخ د يك غاب هپ رباب د وا م يك لباك هپ همسلوود رپ نابعش د )ق
.)٦٤( "يدناك ماع لتق نايناور وا هناتپ هدر" يچ هواتساوار هرس وركل ورېډ هل ـهنس نام رونك هراپ هل ولوين
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 رون ،و يك سال هپ ونانارمكح د يلهډ د را روېپ د وا رال هيول هغد شت وخ نم رت لباك وا كا د
 ـهنس نام رونك وخ .ېلولچ يراچ يعامتجا ىود د ورج يموق ولپخ ،هنام هن ېي مكح اچ د وا وو دازآ هناتپ
 ېب هاش هد وا ،وس نابزرم لباك د هكوك ناخ نيز هرابرد هل ربكا د )ق ۹۹٥( هپ ون ،لكنو ه لب هملظ هل ېب هتلد
.)٦٥( هرامو هراپ هل ولتاس د ورال د نم رت كا وا )روېپ( مارب د

 د لاك )ق ۹۹۷( هپ .لك رايت هت ېلباقم وركل د ربكا د وا لو هرس هناتپ يمس د ناخ ولاك هت اوخ يلب
 وزفسوي رپ ېي وولپ ورد د يچ ېو يتوا ار نيسابا رت هراپ هل تالم د هكوك ناخ نيز د يركل يرېډ اروخ يلهډ
 ورو يچ و اد كيتكات وزفسوي د .ېباوس رپ ميرد .مودس رپ مهود .هميس رپ ېردكچ د ركل ىمول : لوك هنوديرب
 .يدناك هانپوپ ېي هتله وا يوژېخو رو هت وميس وج وا ونمل ورغ د ركل ىلتغ يهاشربكا وا يس ړالو اش رپ ورو
 غ رابرد د ربكا د يچ ېو يلدېسر هت ورغ تاوس وا ړوجاب د ېج وركل يهاش وا ونتپ د ون لوډ ېد هپ
 يلهډ د ېي يراغوب ،ېران وا ،وو هتاپ نايرد نايرا يك ونولغري وا ونولچ ينج هپ ونتپ د هتلد ناركلرس گغ
! ېدېسر هتووالك ورس ېرا وا

 هنو وپ رپ رډ رپ نج د ىود وا ،يس هن تالم وركل ولپخ وغد د هك يچ هدېهوپ ېد هپ اچاپ ربكا
 هنت هود رابرد د هراپ هل يتسرم يتسدمس د هد .يېنډو ناتسودنه تغن رپ هراغن ياوسر د هد د هب ون ،يورد
 تدايق هپ وركل ورېډ اروخ د ېي حتفلاوبا ميكح لب وا )ريزو ىول هد د( لبريب ساد شيهم هجار هكل ناغ يلتغ
.اك سن ست يزفسوي يچ لوتساوار

 ينج هوي ېي يك هردكچ هپ ،لتخو رو ياغ رپ نك هلم د وا وس ىا وي هرس ىود هل مه ناخ نيز
 د سوا ون هتلد .يدناك هراپخ هراپ هل ولولېا وا ولوتام د وزفسوي د هتاوس ړول وا رينوب رت ركل لپخ يچ هكو هرج
 راب هلسو هپ وا پ نت هپ وا ىاب هغد ربكا د ،هو ېلغرو هت ېلوخ هلو هږوخ وا هړوغ ه ،وناناو هرنج وزفسوي
 ټوكيرب رت .هو ېلغرو هت ولونم ونازاب د هرغ د هرتوك هنم هنوغ وا ېلك هكل هرس وبابسا وا وسيپ ورېډ د ركل
 كسروت رول رپ رينوب د هنونا يك نج نج هپ وركل اچاپ ربكا د وخ .لنادوار رپ وزفسوي ون لوس رېت رو يچ
 ج رترك هرك د ت يرول هل يپ هرك د يچ هلنمو ېي اد وا هك هړوج هرج ينج همهود ېي هتله وا لوسرو هت
 وخ .لدېك هوشار هن هت يراوه وا يمس لتاس يك ورد وا ورغ وړول هپ هنونا وزفسوي رم .ىد ناسا وتلخ ونك
 ېي يساد لوس خماخم هرس وركل ورز ايتا د ربكا د يك يليم هپ يچ هلك وا هدېتايز ۍ هپ ۍ ېي ريهب ينج
 ركلرس ىنېب ناخ نيح وا ريزو ىول ناتسودنه د لبريب هجار هتلد ،وس هن هتاپ ىدنوژ مه وي يچ لرېو هرس
 رول ېپ ېود ېي هرس ناخ نيز د )و ىوس پ يدنال يوب هوي رت يچ( حتفلاوبا هجازم رعاش وا ،لوس لژوو
 هانپوپ هپ وركل يهاش د وا نروغ هغد هپ وزفسوي د .لدېسرو هت كا هتسورو يرو ېرد وا لدېتتو ېك
 لبريب ريزو ىول د هد د ېي يلو يچ لك دناپس كپس حتفلاوبا وا ناخ نيز ېي يك كا هپ وس ربخ ربكا يچ ودېك
 يتام يغد د يچ لراموو ناخ نيز وا دارم هدازهاش ىوز لپخ اچاپ ؟يد يلدېتت ار ىود وا ىيا ېرپ ښال
 وا لك ليپ هنولغري يدناب وكلخ ېلسو ېب وا هولپا وتسان يك ويلك هپ ېي ون .يلخاو هخ وزفسوي هل يمس د تاسك
 ينج هړاغ رپ نيسابا د يك دنه وا ټوك رنل وا هروپك ير هپ هراپ هل وركل ولپخ د ېي يك همس هپ نادرم د
 يراج هخ ونورنس ينج وغد هل يدناب ونايناور وا وزفسوي رپ ېي هنولغري ينج لپخ وا ېك يړوج يوالك
.)م۱٥۸٦ يروربف = ق ۹۹٤ لوالا عيبر( لتاسو

 نيدلا لالج هل يروپ هاريت رت يك همس هپ وا هرس وزفسوي هل ووب رپ ړوجاب وا تاوس د هنونج ناخ نيز د
 هړاغ هت غوج ربكا د ړوجاب ،رينوب ،تاوس وخ .وو يراج )م ۱٥۹۲ ق ۱۰۰۱( رت هرس )ىوز ناور د هلالج( يناور
 يك همس وا ورغ هپ وزفسوي د ورام هج وا وناركلرس ولرامو ربكا د مه ه هك : لوق هپ يروار د وا ،ېيا هو هن
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 هن ونلوز هپ تراسا د ېي هناتپ وا ېك هن يني ېپ هتله ېي هياپ رت وخ لك نارو ېي يلك وا ىوت ينيو يرېډ
 ،وو يلتسيا هسال هل يك ونج وينوخ وغد هپ ېي هراپس هرز )٥۰ رت ٤۰( لپخ يچ ربكا ون )٦٦( ىاوس لتسيا ېك
 هپ يلباك مساق دمحم د هد وا هراموو هنتاس رپ يرال د ېي لمردوت هجار نادناموق ىلتغ وا دمتعم لب وي لپخ
.)٦۷( هواسرو هت لباك ېي هكوك ناخ نيز وا هك هصالخ رال لباك د هتسرم

: يد اد هنومون وني د لمو نارشم ونتپ د يچ يك ونج وغد هپ
 ناخ نارود _ .يلوب "ىل نادرم هاش د" د يك راتجنپ هپ ېي ربق يچ رشم وز ناما د ىوز ناخ لالج د ناخ نادرم
.رورو نادرم د
.ناخ لوبق
.ناخ يين
.)٦۸( يېداي همان هپ هد د مه هسوا رت "نډ اباب نامېلس" د يك راتجنپ هپ يچ ىوز رضخ ناخ امام د ناخ نامېلس
 هد رت ،هوس هرېت يك ړودوړا هغد هپ هرس ونتپ د )ق ۱۰۱٤ _ ۹٦۳( يهچاپ هدږوا ربكادمحم نيدلا لالج د       
 يك ورپوروغ هپ هرس ونتپ ونايناور د لوډ هغد هپ مه )ق ۱۰۳۷ _ ۱۰۱٤( ريناهج نيدلارون ىوز هد د هتسورو
 ېرا د روخ هميېرد هپ لاك )ق ۱۰۳۷( د )ناهج هاش( مرخ هدازهاش ىوز ېي يچ ايب ،ىغار هت لباك هراو هود وا و
 يك لاوش هپ لاك هغدمه د وا و ىلدېسر ار هشكودنه رت ركل وناهاش وكبزوا د اوخ هل لامش د تسانېك تخت رپ
 ناتسناغفا د هرس ورپس ورز )۳٥( د ناخ تباهم وا دنموم ناخركل ناهج هاش ،ك دنبالك يتشايم ېرد مه لباك ېي
 يرال هل يروغ د ناخ دمحمرذن وا وينو لباك ېي همسړاپش هپ يتشايم ۍمول د )ق ۱۰۳۸( د وا لووخوار يرول رپ
 د وا لواپوار هرس هناتپ هلباك رت هكا هل ىوز ناغفا نيدلا نكر د نيدلا لامك يك تخو هغد هپ ،ړالو هت خلب
 هل يركل لامك د رادمكح لباك وا روېپ د ناخ ديعس رم ،ك هرصاحم روېپ ېي همسل هپ رتخا ىول د )ق ۱۰۳۸(
 وو يتن يك ړود وړا هپ هرس وسمل هل ناور ريپ د وميس رپ اوخنوتپ د ېسپ هلرپ هلاك و وخ )٦۹( ېلتسياو هروېپ
 هميرد وا يك روخ همهود هپ )ق ۱۰٥٦( د رالپ همهود وا يك همرحم هپ )ق ۱۰٤۹( د الپ ىمول ناهج هاش هلپخپ وا
 يميرد د )ق ۱۰٦۱( د رالپ همنپ وا روخ هميرد هپ )ق ۱۰٥۹( د رالپ همرل وا روخ ۍمول هپ )ق ۱۰٥۷( د رالپ
 رت هخ وړاغ هل نيسابا د هنونج هد د وخ ،هو يك سال هپ ېي رال هلباك رت هكا هل وا ىغار هت لباك همرل هپ روخ
.وو يراج هرس ونايوفص ،وكبزوا ،ونتپ هل هخلب وا راهدنق وا لباك

)٦(
)۷۱( كالا دنوخا وا )۷۰( ناخواب وا نود دومحم ناطلس

پ د نودكاك هل ونتو باهم وا نيسابا د يچ ،ىد موق وي هخ نم رت ورغ د پ دهرازه علض وا اوخنوت 
 رشم هاوخ يدازآ ىول وي هسلوا هل نود د يك اوخواش هپ لاك )ق ۹۸۰( د .)۷۲( يسوا يك هن يلامش هساپ هپ
 د ېي نايږورد وا نادراش رېډ وا ،و دنواخ وقالخا و د مه وا ىس هوپ مه يچ ،توووار نود دومحم ناطلس
 ورغ يلامش هل تاوس د .لزورو يروپ لهكپ وا هرازه چچ وا باهم رت هتاوس هل ركف هپ ۍدازآ وا داهج وا اوقت
نوك د ېلوينار هخ لنم و هن هتله نيد مالسا د يچ وو هتارپ كلخ يساد )و ناتسرفاك اوخپ يچ( هناتسرون رت 
 نود دومحم ناطلس د .ېدولرد يراچ يرال هنادنوژ د وا هنودود ينيد وا ناتوب وا دياقع هړاز ېي وكلخ وا ىوس
 ېي نر ينيد يچ و "داهج" وي هراپ هل ينورپخ د مالسا د يك ونمل وتن هرسرو هپ ورغ وج وغد د مه نروغ
 ۹۳۲( ودېرېت رت رباب د كلخ ويا وغد د .و دودحم يك ونمل وا ونورغ يلامش هپ تاوس وا هرازه علض د وا ،دولرد
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 ېي هرس ورغډ وا وج وينروك هل وسمل وا ونماز د رباب د وا وخش يرابرد وا هتسايس هل لدېسوا دازآ هتسورو ار )ق
 ړالو رډ رپ داهج د وا ېلكا هت ولوناناملسم ونارفاك وغد د ېي هسو وا هيعس هلو هلپخ وا هرال نوتسويپ ل رېډ
:يږاك يساد لاوحا نيرت كالا دنوخا دراش هكت هوي د ركف بتكم هغد د كخ ناخ لضفا .وو نايزاغ

 ،هنوكلم رېډ ... هواك داهج هرس ونايزاغ د ېي هت روه ،ړالو هت ويزفسوي تاثاح د ببس هپ كالا دنوخا"
 هاشداپ ناهج هاش يچ اك لقن .يد هتشيم ېرپ مالسا لها هړاو سوا .لوش ورافك هل يلاخ هتكرب هل هد د هنوو رېډ
 ملاع هغد يچ اد بلطم .مكنم رمالا ىلوا و لوسرلاوعيطا و هلاوعيطا : يكو يكپ ېي تيآ اد ،هواتساو نامرف
 روروز يزفسوي ىد ويزفسوي د كلم هغه يچ و اد بلطم .هار هرل كلم هاشداپ د ،هكم هنوتسا يكپ هت ىد ىغاب
 يادخ هل ،يد يغاب ات هل هك قلخ اد يچ لكو هترو يك باو هپ هد .يسينو يهاشداپ هپ ىد ادابم ،ىد سلوا
 هك .يرل شياجن ،يسر ار ددم هك .ېي هاشداپ هت .وي لوغشم ورافك د ازغ هپ زور و بش ىود وا هز يد هن يغاب
.)٥۹۲ عصرم خيرات( "! ېلوب هرل نا هراك ه ېد هل هرل ه ام ! هن

 ېمانراك وا مون هد د ناخرؤم هك ون .و هتاپ دودحم يك هميس هلپخ هپ وخ نواپ هغد  دومحم ناطلس د
.يراك ه نروغ ينيد وا ماقم يلاع هد د هخ وړو وك هل ونادراش د هد د وخ ،يودنر هن

 هنوناوات هغه مه وا ېو هراك هرس هاشنهاش يلتغ هل ربكا د يرغډ ونتپ د هت ناهج هاش رابرد يلهډ د
 هنو سال رو هپ وزوبلاغ د ايب يچ هواك وك اد هك ېي ون .وو يلدېسر رو هسال هل ونتپ د يك ړود وړا يچ
 ره يچ ،يوچاو قافن يك نم هپ ىود د مه وا يولوغو وسيپ وا بصنم وا هاج هپ نارشم ونتپ د هلپخپ وا يهو
 )ق ۱۰۷٦ _ ۱۰۳۷( يهچاپ هدږدوا هپ ناهج هاش د ون .يو ړا هت تالم اچاپ د هراپ هل ولهو د ونالايس ولپخ د تخو
 كلم د هراپ هل ينتاس د يرال د يك اوخ هزوك هپ وا ناناخ لېب يك وزفسوي هپ هدېلچ هكلك هپ تسايس هغد يچ يك
 هپ هروت لت هب يك نم لپخ هپ يچ ،لوس لزورو ناغ يساد كخ ناخ لاحشوخ هكل يك نروك هپ كخ يړوكا
.وو لېا هدر هپ هت رابرد يلهډ د وخ ،وو ړالو هرس يت هت ونيو سال

 .هد هپ ېلتغ وا هغ هوي لېخودخ هخ ېليبق هل وزودس د ولېخ نامتا د ودنم د يك هميس هپ وزفسوي د
 د لېخودخ ناخوكاب ىوز هد د وا و ىدنوژ يك اوخواش هپ لاك يرجه مرز د ناخ ومام ېي كلم روهشم وي يچ
.)۷۳( هلولچ يكلم وزفسوي د ېي هراتجنپ هل يچ .و رشم وزفسوي د رصاعم ناهج هاش

 يمالسا د يميس د ېي اوخ يلب هل وا ،ك وي سال هرس هرابرد هل مس هرس هتيصاخ زيي هلډ لپخ د ناخ وكاب
 يچ و ،دناژېپو مه رابرد هپ نا ېي هوت ېد هپ وا هكو يرلم و نيرت كالا دنوخا ېي رشم يچ هرس ونايزاغ
 هل مه هرس هنيز د ورز ورس د سآ وي وا وس لېلوار هراپ هل ولدنژېپ يمسر د هباترشم د هد د نامرف وي ناهج هاش د
 وا هلادبا نسح رت هخ وړاغ هل نيسابا د ايب وا يمس رت هتاوس هل لوډ ېد هپ يچ ،وس لدنو رو هرابرد يهاش
 د يچ هرس اموډ هل يك هميس نرغ هړول هپ ېي يرلم هپ كالا دنوخا د وا و يراج مكح هد د يروپ لهكپ
 هلپخپ وزفسوي وا ېلوينو هخ ونارفاك هل ېي يمس وا هنورغ هدر هلوانت رت هرينوب هل وا ېكو يوازغ و اچاپ ونارفاك
 هاش د هوكشاراد هدازهاش وا وس لنمو يرشم هپ وزفسوي ودر د ناخ وكاب لوډ ېد هپ ون ېلشېوو هرس يك هرج
 وا هلابو ىيزفسوي ناخ وكاهب "نارقالا و لاثمالا هودق ،نايعالا و ءابشالا هدبز" ىد يك نامرف هوي هپ ىوز ناهج
.)۷٤( يس لخبو هب هت هد يړاوغ يچ رز هنو ره ون يسرو هت رابرد ىد يچ هكرو ېي هدعو

 هناخ لاحشوخ هل هتسرم هپ هدازهاش هوكشاراد د يرادرياج وزفسوي د ورغ وا يمس د وخ ناخوكاب
 د ناخ زابهش د ال هخمد وراو وراو هپ وا )۷٥( هدېولو يريم نم رت وناناخ ويول وود وغد د ونتپ د ون ،هتسيخاو
 رس رپ ناخ زابهش يك نج ينرخآ هپ وا وو يوس هنونج ينوخ نم رت ناخوكاب وا رالپ د كخ ناخ لاحشوخ
.)۷٦( وس م )ق ۱۰٥۰ لاوش ٥( هپ يچ ړوخو ىشغ يساد
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 د مه ىوز ناخوكاب د ون ،و يك وميس هپ اوخنوتپ د ناهج هاش يچ هلك روخ همهود هپ لاك هغدمه د
 ىود د )۷۷( وس دوت ه ىرغن ريم د ناخ لاحشوخ وا ناخوكاب د وا دنومو بصنم نيبات د هليسو هپ هوكشاراد
 ېي هناخ لېخ وا هكو هتام ناخوكاب )ق ۱۰۷۰ بجر ٦( هپ ناديم رپ بلج د باوس د يچ و هغه نج ىنتسورو
.)۷۸( وو يوس يلژو دواد ېي هرارو وا ناخاديس رورو هد د ال هخمد وا ،هوس لتق

 تقيقح هپ وخ ،ېو يناور هرس يرغډ وكخ وا وكاب د يك هراوه وا همس هپ وخ يك يهچاپ هپ ناهج هاش د
 روپار يميس يغد د ناخ لاحشوخ ون ىغار هتلد لاك )ق ۱۰٥۰( هپ يچ ناهج هاش .و هن مه تموكح ىلنم وي يك
: كرو يساد

 ېرد هخ ىود هل .يد فيرظ وا وكاب بيبح ېي ناناخ يچ يسوا يزفسوي هروك هرز سلووي يك همس هپ"
 ركل هراپس هرز هنپ يچ يد وچاك وا ديمح ،يچك ناكله وزفسوي د تاوس د وا يزوار هراپس هرز مين
.)۷۹( "يش ىالووخار

 هاش د شت لاح اد وخ يېدنر لاح ۍرايتخا لپخ يلماك د وزفسوي د يمس وا تاوس د هخ ېد هل
 هوكشاراد رورو وا وينو رالپ لپخ ريملاع بېز نروا يچ هلك .و يسغد يروپ )ق ۱۰٦۸( ولدېك يدنب رت ناهج
 د ېي الپ ىمول وا هلتو الم مه هت ولوك رس ونتپ د هد ون ،وس )هاشنهاش( نمكاو غ ناتسودنه در د ك م ېي
 هپ .هو ېلوين الك لچاهچ د لهكپ د هرس وركل ورز ونپ ولپخ د هغه يچ هواچاو رو سال هت يړاغ ناخوكاب
 ىوز لپخ اچاپ يچ و تنو هرس وناناغفا ووس وړالو ورز )٤۰( د ناخريم راد هبوص لباك د لاك )ق۱۰۷۷(
 و ىوس م ناخ وكاب ون سوا .)۸۰( )ق۱۰۷۸( هواتساوار هرس وركل ورېډ وا ورپس ورز ولش د مظعا دمحم هدازهش
 رون هلباك هل ،و ىلوچا ولوناملسم رپ وغه د وا داهج رپ هرس ونارفاك هل ورغ د ىوز هدر لپخ ېي ورلم وتاپ ورون وا
 زابهاش وا نه ،لوس لوكو رس رپ يزفسوي هيا و وخ يك همس هپ .دېسروار تدايق هپ ناخرېشمش د مه ركل
، ل يهاشك نارو ورككو ديرب تاوس وا ړوجاب رپ تدايق هپ ناخ نيمادمحم د ون ېي ايب ،ل نارو يرېډ وا ېي 
.)ق۱۰۷۸( )۸۱( لوس هناتسار هت نه وا يمس رژ يريب هل ونتپ د وخ .ېك يېپ

 لغم د نا رپ اچ لب موك : يچ يوك هراشا هت ېعقاو ېوي يك تيب )۱٦۹( همان تاوس هپ ناخ لاحشوخ
 تشايم هپ لاوش د ىود ېب لماك رادجوف كا د ،لك لوار نا رپ ېي يزفسوي وا دوېك مون عاجش هدازهاش
 تاوس ىس ىلتوار هب هپ عاجش د هغه وا لك شات هپ شات هړاغ هلب اه رپ دنيس د يك لباقم هپ نه د )ق۱۰۷۷(
.)۸۲( وس خ وا م ېروه يچ و دېتتو هت

 يركل يك تاوس وا ړوجاب هپ ينارمكح هپ ناخ نيز د هراپ هل ولرې د ونتپ د رابرد ناهج هاش د
 هخ ويزفسوي ودر د ېي هليسو هپ كخ ناخ لاحشوخ ىوز د هد د ايب ،كخ ناخ زابهش د وا ېك يړوج وج
.)۸۳( لتسيخا تايلام پور هرز سلوود

 هپ وا يوز يرسم د ناخ بحاص وا ناخ يرسم ىوز هد د وا ناخ نويج يك وز ناما هپ هتوسرو ېد رت
 هربيخ رت هكا هل يرلم هپ يديرفا ناخ ايرد وا دنموم ناخ لمېا د ناخ لاحشوخ رعاش ىلايروت روهشم يك وكخ
 وا ولتغ ولپخ د هاشداپ هلپخپ ون .لوس نايرا يروپ نا هپ نامكاح وا ركل بېزنروا د يچ ك ړوج لاح يساد
 ېي )م ۱٦۷٤ = ق ۱۰۸٥( روخ همهود هپ وا وس يهر ار هت ېلباقم ونتپ د هرس ونوپوت وا ولسو وا ونووپ ورامش ېب
.لكو هنونج تخس هرس ونتپ هل ېي يروپ )ق۱۰۸٦ لاوش ۱٥( رت وا لوړاو لادبا نح رپ

 لاك هغدمه د يچ هك .وو دازآ همكح هل بېزنروا د رغ وا همس وزفسوي د وا تاوس يك تخو هغد هپ
 وزفسوي د يتشايم هووا پش ېي هتله وا ړالو هت تاوس هخ ېړوكا هل ناخ لاحشوخ يك روخ هميرد هپ )ق۱۰۸٦(
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 د ئروو( يوردو يك ريم هپ هرس بېزنروا د هناتپ هدر يچ ،ېك يرېت يك ورتا وا وربخ هپ يغور د هرس
.)هنوتيب ۹۰ _ ۸۹ _ ۸۸ _ ۸۷ ېمان تاوس

 د يز يباب يچ )۳٥ تيب همانتاوس( يوداي يزفسوي ،يز وجاوخ ،يز يباب يك تاوس هپ ناخ لاحشوخ
 ېي ناكلم ىول رون )٦ تيب( هو روم ناخردص د يچ هك هداو رول هت هد ناخولم هخ وغه هل وا وو لېخرسخ هد
 د وا هدېمون رون نايم يچ و خيش وي هكت ولو رت وخ )۱۸۲ رت ۱۷۹ هنوتيب( و ىسمل وي وجاك د وا يلان ،هزمه ،لدوا
 يدنوغ رنس ،ىكام ،ناخايم هرس هدنوخا هوپان وا امن خيش ېد د ،و يدنوغ يږورد وا و ريپ هزېورد دنوخا
 هدر اد )۲۱۲ تيب( لدېمون دمحم تسود وا داد هلا يچ لدولرد ېي نايتفم هود )۲٥۹ تيب( وو يرلم مه ناكلم
.)۲٦۰ تيب( وو يلغار هت ېرظانم ناخ لاحشوخ د يك يلك هپ كخ رنل د

 ناخ ناخ د وا هلوك ينارمكح ونادنوخا وا وناكلم وغد يدناب ويو رپ تاوس د يچ  يراك يساد
 مه يو رون وا هواك يروپ سال ههرك هپ يك وناب وا ولك هپ ويزفسوي يچ ،هو ېوس عورش لوډ هغد هپ مه هرود
 ړوجاب رت ېي هب ون وس رب سال ونامكاح ولرامو د بېزنروا د هب يچ هلك وا وو يك لاح هپ ۍول هدنوپ وا چوك د
.لوكاړات ېي هب هنومرو وا ېليغ ىود د ،هواك لغز يدناب ىود رپ هتاوس وا

 ورغ يلامش هپ ورلم وتاپ يلډ د ونيدهاجم د نود دومحم ناطلس د يچ هد هن ړو ولورېه د مه اد هتلد
 يوليبق وا يسايس هپ هرس وكلخ د يمس د هلك هلك هب ىود ،هواك داهج هرس ونارفاك هل همان هپ ولورپخ مالسا د يك
 يچ ،يتاسو تخوب يك ورغ هپ ازغ هلپخپ "نايزاغ" هغد يچ و ښوخ ېد هپ رابرد يلهډ د رم .لتونن مه ړودوړا
 رپ رابرد د ييپ هنارد يدنوغ ناخ لمېا ،ناخايرد ،ناخ لاحشوخ د وا ،يس هن  يك وخش يسايس هپ يمس د
.يوچ هناو وږوا

وجنپ دنوخا
 ىغار هدنه هل ىس هناتس ىمون يزاغ ديس ،هدېپر رس رپ الك د يلهډ د دنه د ال هنج ونايدول د يچ هلك

 كرو ىوز وي ىادخ )ق۹٤۳( هپ هت هد .هدېسوا يدنال يرويس رت ناخوجك د يك يلك هپ نيسح راي د وزفسوي د وا
 باهولادبع ون وس خ وا م يك كا هپ )ق ۹۸۹( هپ يزاغ رالپ هد د يچ هلك وا ،و باهولادبع ديس ېي مون يچ
 ونپ د مالسا د يچ هك وا وس امنهر تقيرط وا تعيرش د ،ىغار هت ېروپ ربكا يلك يدېول روېپ د )ق۹۹۰( هپ
 ناخ د وا وو هراپخ هلباك رت هكا هل ېي ناديرم ،وس روهشم "وجنپ دنوخا" هپ ون لواپ كلخ لت ېي لمع رپ ووانب
 ۲۷( ېبنشود هپ لاك مي يونپش هپ رمع د يچ و ،دنومو تيول وا تياپ ه ېي يك ماظن يكنووك هدو هپ ناخ
 تخوب هنورپخ هپ ملع د ىد يچ يياو يروهال رورس مالغ يتفم .وس خ يك هروپربكا هپ وا تافو )ق۱۰٤۰ ناضمر
 يبرع هل ېي قياقدلازنك هقف يفنح د هياو رعش ېي يسراف هپ ،ېلوك يربخ ېي هب يدنه وا يسراف وا وتپ هپ ،و
پ هپ هخك موظنم وت )۸پ د يك ټوليب هپ يچ ىزردخ لضاف خيش وا )٤د وا .وس ديرم باهولادبع د و رشم ونت 
 تدارا وا ىللت هت ولديل ېي يك هروپربكا هپ و ىلغار ىرود اچاپ ربكا يچ هلك )ق ۹۹۳( هپ يچ و رېډ ينود ذوفن هد
.)۸٥( و ىك هراك هترو ېي

 ىسيع هاش هغه ييا وا يرل هنوفيلْات ىسيع يچ ونژېپ مه ىسيع وا نمحرلادبع هورو هود وجنپ دنوخا د
 و تسان نمحرلادبع دنسم رپ هد د هتسورو دنوخا رت رم .ىد ىوس داي يك تيب )۳٥۲( هپ ېمانتاوس د يچ يو
.و دراش وا ديرم وجنپ د مه ىد خ يك را هپ روېپ د يچ سنوي دنوخا )۸٦(
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فلؤم مه وا دهاجم مه
 رورو هد د وا كالا دنوخا  دراش روهشم وي وجنپ دنوخا د يك خيرات هپ ونورغ وا يمس د وزفسوي د

 وا ىلغار هناتسناغفا هل ېي رالپ يچ وو هموق هل نيرت د هغوت يك لصا هپ ىود ،يرل هخرب هتمس )رمع( كابس دنوخا
 ،لباك ،نيسابا ،وزرغچ هپ وا )۸۷( لړالو هت وزفسوي ېي نماز .و هتشيم هت برغم لامش دابآريخ د يك ۍن هپ وكخ د
نډ داهج د ېي يك رينوب وا هرازه ،مارلهكپ يچ ،هلهوو هرو، مالسا كلخ ناتسهوك د ساليچ وا راهدنن ،ىيالا 
 كالا دنوخا د .لدېنج هرس وناناملسم د يدنال غريب رت نارمكح يمون امود د كلخ هغد يچ هك .يوړاوار هت
 د هاش دنوخا وا راتچنپ د ناخوكاب وا ېويش د ناخرمع وا اوخ هل وكخ د ېب ليمج رورو ناخ لاحشوخ د هرس
.)۸۸( و لم مه ېي كخ بحاص اكاك راكمحر خيش .وو يرلم مه تغرغ د ناخراي وا نادرم يتوهددن

 هپ هرس ورافك هل وميس وړول يلامش د هناتپ رون وا يزفسوي ورغ وا يمس د هدر هلوخ هپ كالا دنوخا د
 هن هړا ېي وراچ يلخادهپ ونتپ د .هلتاس هرال هيول لباك د شت ونانارمكح يلهډ د اوخ رپ يمس د وا وو تخوب ازغ
 ونتپ هل كالا وا وكاب د ،هوس عورش هنهوسال يك وراچ هپ ىود د يچ يك هنامز هپ بېزنروا د وخ .)۸۹( هدولرد
.يد يك رپ يربخ وم هخمد يچ لوسو هنونج هغه )ق۷۸ _ ۱۰۷۷( هپ هرس

ك  هيبرغ ىاواتف ېي يك هقف يفنح هپ .و مه دنواخ فيلْات وا سيردت وا ملع د كالامهود وا هد ېل 
 يوس نايب يكپ هنوبسن وناخيش د تقيرط د وا وناديس وا وناكرت وا وناناغفا د يچ يېمون باسنالارحب ېي باتك
 ونوناتسهوك هپ ساليچ وا هرازه وا رينوب د تدايق هپ هد د يچ ىد ىلك ووازغ وغه رپ هيوزغ ېي باتك ميرد .يد
 .و ىلك يك هنياتس هپ باهولادبع ديس دشرم لپخ د همان هپ وجنپ دنوخا بقانم د ېي باتك مرول .يد يوس يك
 .و ملاع هكت يبژ يسراف وا ومولع يمالسا د كالا يچ يراك يساد وا )۹۰( يد هبژ يسراف هپ هرس رول يچ
 اوتف هپ هد د مه هب ناخ وا ملاع ردتقم وا داقن يدنوغ ناخ لاحشوخ وا هرال ترهش ېي تمارك وا فشك هپ يچ
.)۹۱( و دراش هد د ملاع هكت يدنوغ لامج الم دنوخا وا هواك لمع

 وا نيققحم هودق" : بقانم كالا دنوخا د هخ ووايلوا ونتپ د يك عصرم خيرات لپخ كخ ناخ لضفا
 كالا دنوخا د .)۹۲( يد يلك يك وخم وود هپ تامارك كابس ريپ د وا يك وخم ونپ هپ همان هپ "نيد ىاملع هدبز
 هدېمون دنمز تسمالم ىس اد ،دناهوپ ومولع يمالسا د لاوكيل وا رعاش مه وا و دهاجم مه يچ يك وناديرم هپ
 ىلك همان هپ "تازغلا كولس" د باتك وي ېي وتپ هپ وا هد هروهشم يك ورغ هپ وراونيش د هسوا رت ېي هريده يچ
.هتس يك نوتباتك ىطخ هپ لباك د ېي هخسن هوي طقف يچ ،ىد

 رثن وتپ هپ ىد .وس ىالوك لكا يك اوخواش هپ لاك )م۱٦۸۸ ق ۱۱۰۰( د خيرات ينيم د دنمز تسمالم د
 يونايب هنوداهج وا ېعقاو وا يېپ يرېډ رصع لپخ د يك وراثآ ولپخپ ،يوك ېېپ كبس د ناور ريپ د يك ولكيل
 اي لزغ هلك هلك .يي يلاينج وا نارشم ونتپ د .يوك هنوداي ونېم وا ولايمون د .يدويېپ هرس مه مظن هپ يني وا
 هوي هپ ،يړوار تسم مون لپخ يك ىاپ هپ وموظنم د وا يرل يندنغ ،ينياتس ،ينريو .يياو مه هيرول اي هديصق
: يياو يك هديصق

يراونيش ،يفاص ،يخ رېډ يد نايزاغ سوا
اك هلادنــــــــــع د تين رپ شېمه ازــــــــــــــــغ يچ
ىد كالا يزاــــــــــغ دنوخا ىود د رادرـس وا
اك هاـــن تزع زارد رمـــــــــع ىادخ ېي هــــــــــك
هنايب و مـــــــــــــك اــــــــشنا ېي هب ازــــــــــــغ هل
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اك هاس هرــــــــــه هپ قــــــــح هرسار ددــــــــــــــم هك
ىد كالا يزاغ ويج نوخا د دراش "تسم"
)۹۳( اك هاـېب ابس غ رفـــــــــــــــك رپ شېمه يچ

 بحاص واخ يريهډ روت د ،سنوي دنوخا ،ناخ وب ،ر ناخ رمع ېويش د يك ورلم هپ كالا دنوخا د
.)۹٤( يد لماش مه رونډ بحاص نوخا نادرم يتوه د وا

)۷(
هدېول رمل نروك يرباب د دنه د

! هتاخ رمل ايب وناناغفا د وا
 مترپ د نروك يرباب د يلهډ د هرس ينيم د بېزنروا د يچ وو هنولك يمول ۍېپ يدالېم يمسلتا د

 مه نم رت كا وا لباك د وا وو يوس دازآ يرشم هپ كتوه ناخ سيوريم د هناتپ راهدنك د .و ودېك هتك رپ غريب
 رپ همه لغري د راشفاردان د يچ وو يك سال هپ ونانارمكح د روېپ وا لباك د يلك همررو وا رال هيول هغد شت
 هرابرد هل يلهډ د يچ نارمكح روېپ وا لباك د ناخرصان ېي نم رت )ق ۱۱٥۲ _ ۱۱٥۰( د ،هوس هرېت اوخنوتپ
ك تام ،و ىوس ىلرامو، پ ربيخ دكرو هجج ېي هت ونت۹٥( ه( وخ ،ړالو هت ناسارخ هدنه هل هتريب يچ و 
.ېدولرد ېي ېرج وا ناكلم لپخ ،وو هتاپ دازآ لاح لپخ رپ هتاوس رت يزفسوي

 هود هبېز نروا رت هرباب هل هرس نروك د رباب د يرغډ ونتپ ودر د يچ لتسولو يك وخم ورېت هپ يسات
 وا ومانه وغد هپ )ق۱۱۱۸ _ ۹۱۰( ېو ېراج هوت يسايس هپ شت هلك هلك وا ينيد وا يموق هپ ېسپ هلرپ هلاك هوس
 وناب وا ويلك رپ وا هدنوپ وميس وغد د ىا وي هرس يدو وا ودېك اديپ د ورصانع وياب د يك وج وس وا ودوت
 د .لدېك لوك رس رپ اوخ هل ونا هدازهاش وا وناناخ وتسان ورا رپ وا ويلتغ د وا هدولرد هخرب ونتپ هتشيم يدناب
 ،هارف ،تاره هپ ونارشم ويلادبا وزودس د راهدنق د وا ،ېدېپر اونوتپ رپ هكا رت هتاره هل ېنج ۍراداب وا ياب
 رشم د وزودس د تاره د يلادبا هاشدمحا هخ ىود هل يچ ،وو يك ړوج هنوزكرم ناخ د يك ناتلم ،راهدنق
.)م۱۷٤۷ ق ۱۱٦۰ لاوش( وس لنمو يهچاپ هپ يك هرج يلم هپ خرسريش د راهدنق د ىوز ناخ نامز

 وا ېلرم رت هناغماد وا ومآ هل )اوخنوتپ( ناتسناغفا وا ناسارخ لو يچ و تسايس هاشدمحا يلادبا د
 د ،هو ېوس هزوكار سال هپ رباب د يچ هموك يوپرو ايب هنج هغه مه ناتسودنه رپ وا يدناك هوي هرس هريمشك
: و اد غږ هاشدمحا

يد يـــــلدوا هك يجلغ هك يد وي هلو
هړز د ېي يچ هغه ه يهد افـــص ه
يدناك وي هرس سال هلو يد هناتپ
)۹٦( هد اوخواش يرول ره ازغ نن وم يچ

 داي هپ مرب يللت د )يدول ديمح خيش( ديمح وا )يروس هاشرېش( ديرف د ،و اچاپ نوتپ وي يچ هاشدمحا
: يياو هلپخپ ىد ،تواو نيسابا رت اوخ رپ دنه د هراو هتا

يس ايب هب رود "ديمـــح" د وا "ديرف" د
)۹۷( هنوتخات يرول ره رپ مدناكو هز يچ

 هپ دنه د هب يچ هلك ره وا وس رشم ىلكا وا ىوس لنم وناناغفا ودر د مزع ړول وا ركف هغد هپ هاشدمحا
 هرغ وا يمس د هب يك وغد هپ وا لوك هلم نا د ركل ېي هب هخ ونتپ ودر د هدېرېت هرال رپ روېپ د رفس
: يياو يروپ هن دمحمرېش ،وو مه يزفسوي
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 دندومن تعاطا لد ىشوخب ماوقا همه سپ دوب ناغفا هاشداپ هك نارد رد هاشدمحا ىهاشداپ دهع رد اما"
 لمعب ناياش تاوزغ و تامدخ و دنتفر ناتسودنه وزغب هاشداپ )۹۸( باكرمه )ىيزفسوي( ناشيا نارادرس و
 ."... دندروآ

 هت رابرد عاجش هاش د يلرسپ هپ )ق۱۲۲٥ = م ۱۸۰۹( د يچ نوستنفلا رادم تسايس وا خرؤم يزېرنا وي
: يودنرار وظافلا ېد هپ تيعقاو هغد ىغار هن روېپ هل

 رپ هغه د هب ېليبق ېوي يچ و تايز هرمود هرس ېليبق يره هل ونتپ د تبحم هنيم وا كولس هاشدمحا د"
 و نا ونتپ د يچ هن يسه يچ ولوك زېر هن ولوك نج هرس ىوغه شېمه هب هغه ون كو مه تواغب ه فالخ
 ،ودنمهم وليلخ ،وزدمحم رنتشه د ،ودنمهمرب ،ولېخنامتا ،وايي ،والكرت ،وزفسوي ،يسرو ناصقن هت لام
 هرس ىوغه ېي هب هنيم هرمود مه وا ليو )ينارد رب( هغه هب هت ونب ،وكخ ،وزدواد ،وزكروا ،وراونيش ،وديرفا
.)۹۹( "هلوك هرس ېليبق يلپخ د ېي هب يچ هكل هلوك

 هنا هغ هوي وخرب ورول هل ونتپ د يچ يد هخ ينا هل نب هس د يك لصا هپ وخ هناتپ يزفسوي
 هكل( يك يرجه مهن هپ يچ هلك .ىد هخ ينا يغد هل مه موق )ينارد =( يلادوا اي نب هس راهدنق د وا هد
 اي هناتپ رب ببس هپ يلاوړول د يميس د لباك د ېي ون ،لتخوار هت لباك يزفسوي )هوس هدنر يچ هخمد
 هتشيم يك هرغ وا همس هپ نم رت تاوس وا كا وا روېپ د وا لوس هوېشرو هلباك هل ىود يچ ايب وا للبو "يناردرب"
 سلوا ىلو د ونتپ د وا هورو لپخ ىود همان هغد هپ مه هاشدمحا وا لدېداي "يناردرب" همان هغه هپ ىود ون ،لوس
 را د وا رازاب وي ،ك نادو )ق۱۱۷٤( هپ هاشدمحا يچ يك را هپ راهدنق د وا ،للب هنا هنرد وا ېلتغ هوي
 رت يچ ،هوس هلكاو هراپ هل ينوتسه د وماوقا وطوبرم ورون وا وزفسوي د همان هپ "يناردرب" د هخرب يلامش يقرش
.يېداي همان هغد هپ مه هسوا

 هلك رم .ىيا و هن هړاغ هلپخ رپ غوج تعاطا قلطم د اچاپ يه د وزفسوي ،لتسولو هخمد يسات يچ هكل
 : هكل ناغ يموق يميس ېد د مه هد وا ،هنامو ىد هړوجاب وا هتاوس رت ونتپ ودر ،وس رېتار ربيخ رت هاشدمحا يچ
 د ېي رون وا دنموم ناخ السرا وا ىزفسوي ناخ حتف وا ،رغنشا د ىزدمحم ناخ دمصلادبع وا ليلخ ناخ هلا ضيف
ك هلم ناوزفسوي هل وا ل ك هداوار )ق۱۱۸٤( هپ هت هاش رومېت ىوز لپخ هدېمون همطاف يچ هلغيپ هوي ېي هخه، 
: و ىلكيل تيب اد ېي هب يك رس هپ ونامرف د وا هو هكلم ناتسناغفا د وا روم نامز هاش د هتسورو يچ

مهاـــــــــج ىدنلب زا درب كشر رهپس
)۱۰۰( مهاشنامز ردام و همطاف زينك

 اچاپ د يك ورفس وا ونج هپ يچ ،وورا هنومون ونارشم د يميس يغد د ږوم مه يك رابرد هپ هاشرومېت د
 ناخ حتف د ناخيلو هاش هرس ينارد ناخ ينز د يك نج هپ وناهكس د يچ لاك )ق۱۱۸۷( هپ هكل .يد يرلم
 هغد وا )۱۰۱( وو يرلم نارشم رون وزفسوي د وا ىوز يرغنشا يزدمحم ناخ بلط ضيف د ناخ رداهب وا ىوز لامك
 و نارمكح دنهرس د ىس غ رابرد د اباب هاشدمحا د ناخ دمصلادبع هكين هد د يچ ىد كو هغه ناخ رداهب
 دز نابز شتواخس هك دوب تواخس بحاص ريما" : لوق هپ ينيسح د وا و ىوس ديهش يك نج هپ وهرم د وا
.)۱۰۲( "دنام ىم باكر هارمه راوس دصناپ و تسا ماوع و صاوخ

 يزفسوي ناخ حتف د ناخ رفظ لب وا و رشم ولاو هزين ورپس ووسونپ د مه ىوز لامك ناخ ركل وزفسوي د
.)۱۰۳( و نارمكح هريمشك رت هلادبا نسح هل ىوز

 هدر يچ ،يي هنت هرز سلتا هړوجاب رت رېمش وركل د ونتپ ورب وغد د يك ودرا هپ نامز هاش د ينيسح
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 ينرا وا ينساپ وتادحرس د دنه د هراپس هوس هود هرز هود يزفسوي يزاوي وا )۱۰٤( هلوكرو پور هكل هوا ېي هيلام
.)۱۰٥( وو ېكپ مه هب يملز ينج رينوب وا تاوس د يچ لېل هت

 يناغفا ريمشك د ىوز ييب ضرع يزيماب دادميرك يجاح د ناخ دازآ يچ )م۱۷۸۸ = ق۱۲۰۳( هپ
 لوزعم وا ديس ىنرخآ تاوس د هاشرابج ديس موحرم .وو يرلم مه يزفسوي تاوس د يني هرس هد د .و نارمكح
: يي هرس ونانارمكح يناغفا هل نوتسويپ ونتپ يتاوس د يچ هليو ۍنل اد هب ريما

دولياب راي يم هړاغ رپ تاوس د
)۱۰٦( هم هل ريمشك ناور ن رت دازآ د سوا

 هاشدمحا د ايب ناتسودنه يلامش در يچ هتوغ هد ،و هاشداپ هتمه يلاع وي نامز هاش ىسمل هاشدمحا د
 هپ ورادوس د وړاغ رپ بايرد هخرت د هخ وواوخ يقرش هل دنه د يچ نازېرنا وا يولنو هرس هلباك هل رې هپ
.يشو هتريب هواړوغ ېي لاج رادتقا زياجان وا رامعتسا لپخ د وا يلتخار هلوج

 .لوهوپو ېي ناهكس باجنپ د وا هكو همهافم هرس ونا هدازهاش يرباب د يلهډ د هراپ هل دصقم هغد د هد
 رول رپ روېپ د )م۱۷۹۸ ربوتكا ۲٥ = ق۱۲۱۳( هپ وا ك ىرلم نا د مه ـهنس تيجنر رشمىود د ېي يك روهال هپ
.هدېوخو

 لپخ وا ،هدېرېبو هنروغ هغد هل نامز هاش د و تسان يك هتكلك هپ يچ لارنج رنرو زېرنا د يلزلډرال
وار هت اوخ ېد ېي هنوتوق يرامعتسا لووت هصاخ هپ .لراموروغ هغد ايب هن كت رېډ تخو هغهيرېب د وا ه 
 د وا لدېسروار هت رابرد ديهش ناطلس وپي د يك دنه يقرش هپ وا رابرد نامز هاش د يزاتسا نويلپان د يچ وس ړو
.ېو يناور يرتا يربخ يسايس هراپ هل يوينخم د تفرشېپ د زېرنا

 هت رابرد لباك د وا ونا هدازهاش يرباب د يلهډ د وا وناهكس د باجنپ د ريهب وناسوساج ولپخ د ونازېرنا
 داويه هنند هپ وخ نامز هاش .لوكرو هت ونازېرنا ېسپ هلرپ ېي تاعالطا نروغ د نامز هاش د وا و ىلووخار
 هن رېه مه ېي هنوتيالو هفرصتم يناغفا دنه د وخ .و ىتن يك فالتخا هپ ونارشم يرابرد وا وورو ولپخ د مه يك
 ٦( هپ هت لارنج رنرو ونازېرنا د .وس نوتسار هتريب ببس هپ وخش يلخاد د وخ ،ړالو هباجنپ رت هراو و ىد ،وو
 لك الخپ هرس ناخ دمحمرېش وا ناخ رادافو نارشم هود رابرد لپخ د نامز هاش يچ : دېسرو ربخ اد )۱۷۹۹ نوج
 ناخ دمحمرېش ېي يروپ يلهډ رت هكا هل وا هراپسو هت ناخ رادافو هتاره رت هكا هل ېي كلم يثوروم لپخ وا
 : ليوو ېي هترو وا هراموو

 ات .درذ ىم راوان ىليخ تلودب ام جازم رب ىنعم نيا و ميدما هتشرب اهامش قافن ببس روهال رازاب ود"
.)۱۰۷( "دوش ىمن رطاخ ىشوخ ،مسرن اجنا رد هكيتقو

 وا هناتپ هدر هتلد ،يړواوار هت كا رال رپ روېپ د هرس ركل هل ناتسناغفا د نامز هاش هك لديل ونازېرنا
 لو لچ يسايس هپ ېي ون .يېك ىون ايب ناتساد تپ يناپ د اباب هاشدمحا د وا يېرد هرسرو هتاوس رت يزفسوي
 د اوخ رپ تاره وا ناسارخ د راجاق هاش يلع حتف يچ ،هواتساو هت نارېا ېي مكلم ناج ريفس لپخ وا ك يروپ سال
 يرامعتسا د .يس ړالو اش رپ هتريب هراپ هل ينتاس د تاره د هروېپ هل نامز هاش وا يرامووار وميس رپ ناتسناغفا
 د يچ شېورد ىناتسودنه دمحم مالغ وا هدېولو ينج هناخ يك ناتسناغفا هپ وا وس بايماك لچ اد ونازېرنا
 هلپخپ مه ،وو يلواپار تفلاخم هپ نامز هاش د نارادرس يليابق رېډ ېي هتله وا ىلغار هت راهدنق نوسمل هپ نپمك
 ناتسناغفا هپ رم ،دېتتو هت دنه هتريب وخ شېورد هلپخپ .لك هم نارادرس هغه نامز هاش وا وس ىلايرب يك هسيسد
.)م۱۸۰۰ ق۱۲۱٥( وس ك دنوړ وا وس لوينو نامز هاش يچ و ،هلوچاو هلو هلا يساد ېي يك

 تئرج وا توق ينود وناهكس وا و راتفر نج هناخ هپ هلاك تېول ناتسناغفا هتسورو ېثداح ېد رت
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 وا وناهكس د رادتقا يكم ېد د ون سوا )م۱۸۱۸( لدېسروار يروپ ېلوخ رت ربيخ د لوس رېتار كا رت يچ دنومو
 د يوليرب دمحاديس د هناتپ وميس وج د تاوس د مه وا يزفسوي مه المع وخ ،و يك سال هپ ونارادرس وزكراب
 وا للغار هت روېپ يرال هل لباك وا راهدنق د )م۱۸۲٦ ق۱۲٤۱( هپ نيدهاجم يدنه هلډ هغد .وو ړالو هرس ونيدهاجم
 ونارادرس د لباك د وا وناهكس هل ىود .و ىك نالعا داهج د ىود يچ ،لوس يرلم هرسرو هتهج ېد هل هناتپ
.لك عورش هنوراك ېي فالخ رپ جاور وا دود د ونتپ د وا ېلهوو يرغډ هرس

پ ويزفسوي ونورغ وا يمس وا هنات مول لوس لېب ينوك د ناخ حتف راتجنب د هرس ىود د وخ ىي 
 دمحاديس وا وو ړالو ناخ دمحم ريما ړوجاب د وا ناخ يدا نه د وا ناخ فرشا يديز د وا اچاپ ريما ديس
 وا دېزرو مه يك ونتپ هپ تاوس وا رينوب د .و ىلايرب ونارادرس يلباك گ وا وناهكس رپ يك ونج هپ مه يوليرب
 رېت يك را وا راتجنپ وا روېپ هپ ېي هلاك هود وا )۱۰۸( هنامو تراما لپخ هپ هراپ هل داهج يمالسا د ىد مه وغه
 هكل نارشم ونيدهاجم د يك )م۱۸۳۱ ىم( هدعقيذ هپ )ق۱۲٦٤( د يك ټوكالاب هپ هرازه علض د يچ و لك
 هتاپ يدنوژ يچ نيدهاجم هغه وا لوس ناديهش يك نج هپ وناهكس د رون وا يليعامسا يولوم وا دمحاديس
 وكنوتوغ ۍدازآ د ناتسناغفا وا دنه د وا لدېسوا هرس ونتپ د يك نكرمچ وا مس هپ ړوجاب د وو يوس
 ودرا ،وتپ ،يسراف هپ هلك هلك ېي همان هپ هلغش وا دهاجملا د وا دولرد نوتسويپ ېي هرس ونارشم يلم وا ونونروغ
.ېلورپخ مه ېديرج

 دود رپ يلاونتپ د هړوجاب وا رينوب ،تاوس رت يك ورغ وا همس هپ ونتپ ورون وا وزفسوي ايب هلاك سونپ
 وناملاظ وناهكس د ېي هب هلك .وو يدنال غوج رت وناياب وا وناناخ يماقم د وخ ،هواك دنوژ دازآ ربارب روتسد
 هلبمك ونارادرس وا وناهكس د ونازېرنا )م۱۸٤۹( هپ يچ و ،لوكرو مه تايلام هت ونارادرس يلباك وا ونامكاح
.هتسي ېكار يك وميس هپ رامعتسا يزېرنا د رېډ و ل مه ېي هميس وزفسوي د وا وينو ېي روېپ ،هك هلورو

)۸(
تراما ىون تاوس د ،زېرنا وا يزفسوي

 هوت هپ زكرم مهم هيو د وتاكرح يسايس وا ينيد د ونتپ د يك وزيسل ويمول هپ نرق مسنون د هميس تاوس د
 همتت باتك لپخ هپ ناغفا نيدلا لامج ديس وا هلوك هنرا ېغه د ونازېرنا هب يك ندنل هپ يچ هوس هروهشم يساد
.هلوك هراك هنړايو وا يوخ هلپخ ،هنياتس وا هنوداي هپ داهج د وكلخ وغد د يك نايبلا

 ايم يك نروك يفاص ينپش ېوي هپ يلك د ييچ د يزيماش د يك هزيسل نتسورو هپ نرق مسلتا د
 هك هدز هپ تقيرط وا ملع د ېي ايب ،هلوك يناورو هلاك لپخ د ېي ىمول يچ دېېزو ىوز دحاولادبع د روفغلادبع
 ېي كلخ رېډ يچ وس روهشم يساد بوت هناتس وا ههوپ هپ يك اوخواش هپ )م۱۸۲۸( د يچ و ك يروپ سال
 بيعشدمحم هدازبحاص هل هقيرط هيرداق وا يج ترضح يروېپ هل هقيرط يدنبشقن هد .لوس ناديرم وا نادراش
ك هدز يك اوقت وا دهز هلاك سلود هپ هخيرول هل لباك د ريهب ونيدهاجم يدنه د لاك )ق۱۲٤۳( هپ يچ ايب .ه 
 هپ ناخيش د ړوجاب وا رينوب وا تاوس د ،ړالو هت تاوس ايب .وس  داهج يلمع وا يغيلبت هپ هرس ىود د ،دېسروار
 بحاص دنوخا تاوس د ون ،وس نوتس هت لباك هتريب ريما يچ هلك .و لماش يك داهج هپ هرس وناهكس د يك يلك
.)۱۰۹(وس هرېد يك فيرش وديس هپ وا ړالو هت تاوس

 يرال يون ،ك هترو سال ېي هت وراچ يرامعتسا ،هك هړوج وج هلپخ يك روېپ هپ ونازېرنا ون سوا
 هرس وناناخ وا وناكلم د ېي يك همس هپ وزفسوي د .هوارپخ هوت همظنم هپ ېي رادتقا لپخ وا ،ېړوار ېي يراچ
.لكار يدنال غوج رت تقاط مظنم يرامعتسا لپخ د ېي ىود وا ېلوك يرتا يربخ
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 ړوجاب وا رينوب وا تاوس د هد .و امنهر ىدږور وتايحور وا دنوژ هپ ونتپ د وا ربدم وي وخ بحاص دنوخا
 هپ وا لولنو هرس ،انيو هكان هزېغا وا هبذاج يناحور هلپخپ هلو ېي ىود .هتوغوار هرج هيول هوي ونتپ د
 د ،و ىس ړو اسيو د وا ىرلم يوليرب دمحا ديس د يچ هاش ربكا ديس ىكنودېسوا ېناتس د ېي لاك )م۱۸٥۰(
 ېي هرس وناينرپ ودرپ هل وا وس لو "مالسالا خيش" دنوخا هلپخ هپ وا هكاو هوت هپ "ماما يعرش" د هراپ هل وكلخ
 هپ رژ هاش ربكا ديس هغرم هدب هل وخ .يس هن دږوا ار هت يرواخ تاوس د سال ينرپ د يچ هكرو اوتف "داهج" د
 د وخ .هدېولو ړودوړا يك وكلخ هپ وا هدېردو ىا رپ ېي هاشكرابم ديس ىوز هد د وا وس م لاك )م۱۸٥۷ ىم ۱۱(
 ودر وا ونايتاوس د هرس وناينرپ د يك هړول وا همس هپ وا ېوس يلتوغوار ېرج وكلخ د تمه هپ بحاص دنوخا
 : هكل ،وو لماش مه هاشكرابم ديس وا دنوخا هلپخپ يك ووازغ ورثكا هپ .ېو يناور يرغډ ونتپ وا وزفسوي
 وا ناخ برقم لېخودخ وا ناخ ميحر وزدومحم د يچ ،نج لوا يجنران د )م۱۸٥۷ ىالوج د ۱۸( هپ : ىمول
 ميحر هغد .وو ړالو يك داهج هپ هرس ىود هل ناديرم بحاص دنوخا د تاوس د وا وو نارشم يمس د ېي ناخددم
 د نج د يك ودنورك هپ ېي هتسورو نج ېد رت يچ هلاب "رايوه رو هړز" د وكلخ ىوز ناخ ريمن د ناخ
.)۱۱۰( هلكاو "هنو ديهش د" هراپ هل يتسرم د هرس وينروك هل وناديهش

 هپ راتجنپ د وزفسوي د ۍرشم هپ هلا تمعن يولوم د هلډ هوي ونيدهاجم دنه د : نج راتجنپ د : مهود
 د .هلوكرو هن هيلام ېي هت ونازېرنا وا و رلم ىود د ىوز اكا د ناخ برقم د ناخ زابريم .وو هتارپ يك هاهت لنم
 رجيم ،هروېپ هل .لوك هنولغري ېي وناينرپ رپ وا لك يرلم هرس ىود هل نيدهاجم لپخ مه بحاص دنوخا تاوس
 عورش هرس يرغډ وواوخ وړاود د )م۱۸٥۸( ليرپا هپ وا لتووار هرس ونلپ ورېډ د نسكاو رجيم وا ناك ينس لرنج
 د وا وس لوسو ېي ىلك .وس راد هپ وا راتفر دياق ونيدهاجم د .وس ديهش ناديم رپ نج د ناخ زابريم .ېوس
.)۱۱۱( هك هډو ه هرس يدنال وپخ رت وناليپ د ېي يجنران هرب ،هلونو ېي اوخ هزوك يجنران

 يزو رو رال هت رينوب يچ خړا يلامش يقرش رپ مودس د هت كخ يلامش يمس د وزفسوي د : هليبما : ميرد
 وا تاوس ،رينوب د هتلد .يرل تيمها يشيجلا قوس وا يلوب ېي هليبما يچ ،ىد تورپ ونك ج دږوا هليم پش وي
 وا هلادبع دمحم يولوم د نيدهاجم .ېو يوس ىا وي هرس يركل ونتپ ودر وا وزفسوي وا ونيدهاجم يدنه
 تاوس د .لوتتو ېي ناينرپ وا هكو هلمح بو هپ ېي يك باوس هپ للغار ۍرشم هپ نودج ناخ ىسيع كلم
 د .لتنو هنونج تخس يك هزيسل هميرد هپ ربوتكا د )م۱۸٦۳( د دېسروار هرس ونايزاغ ولپخ هل مه بحاص دنوخا
 يزېرنا يچ ،هواك لغز يساد وناينرپ رپ ېتفه رول ېرد هناېم هپ ونايزاغ اوخواش وا رينوب ،تاوس ،ړوجاب ،ريد
 نيلربمچ هلپخپ يچ ،لتسي هنن راغ هپ يساد هرس ېناخپوت وا ونايوپ وحلسم ورز ووا د ېي نيلربمچ لوين نادناموق
نرپ هنت )۹۰۸( وا وس يپم نايپ وا وو هتارپ يك ناديم هپ ېي يليو هب ونت :

لوش هړام ړدي ېليبما د
هنونومل وو هرو د و كاروخ ېي يچ

 يچ لتسوار هت ناديم ركل ينود )م۱۸٦۳ ربمون ۱۸( هپ ېي ون هديل نيروان يساد يك هليبما هپ وناينرپ
 وا ،و يراج نج يساد يروپ )۱٥( رت ربمسد د .لوردو هت يخم ىود د نايزاغ هرز سلنپ مه بحاص دنوخا
.)۱۱۲( وس هلابو " لتق" ىا هغد يچ لوس لژوو كلخ ينود

 ونتپ وخ ،ىد ىلكيل وناينرپ هلپخپ وا ودرپ د مه هغه ،هتس ه هك وا ،ىد ىوس لكيل ل خيرات ونتپ د
 ېتيبراچ وا يلدب يك نايب هپ وتاعقاو وني د ېي هب وتپ هپ يچ ،لدولرد نارعاش يماوع يك وناب وا ولك ولپخپ
 د ىكنودېسوا ۍرك د لدمحا الثم .يد يرېډ مه يلدب وناازغ د بحاص دنوخا د وا ونونج د تاوس د .ېليو
: يياتس روفغلادبع دنوخا يك هتيبراچ هوي هپ نج د رينوب
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هك رون هلا ېي رو هپ ىد ىلغار يسپ ازغ
! هك روفغلادبع فرط ره هپ فرشم يد الوم

هن ېچليب هل رجو لتسوار ېي يسپ ازغ
هن ېجنام هل هنوطخ يد يلغار هرل بحاص
هن ېجنال ېد هل ربخ وش يچ ينرپ وش ريهز
هك روس يدناب ونيو هپ كلم ،راقفلاوذ ېي كاوسم

... يسپ ازغ
هد هنازخ هرمو بحاص د ،زېرنا د وش روبرت
هد هنوغرز هړاو ېي هماج ،هناركش ېي كاروخ
هد هناتس ېي يك تعامج هپ بوچراچ ېي هعلق
)۱۱۳( هك روتاب هكل نر ونيو هپ زېرنا د هب لنم

 و يچ ،هدېك نايب يك هلدب هوي هپ هكرعم  لتق د هغه .و هخ ونايالم هل بحاص دنوخا د مه هاش ربكا 
: يداد ېي يخرب

يدناب ) )۱۱٤ هغد هپ ينرپ د نايزاغ يلغار
يدناب  لتق يړوا

هملاع رول هپ رول هړاو هل ازغ نايزاغ يلغار
 ك ېي هملاع روش هپ

هملاع روك هپ يد يكرو ىادخ )۱۱٥( يخموداش اد
هملاع روپ ېرت هب يلخا

يدناب )۱۱٦( ړول هپ كرو ېي زډ ،هو هن ېي هروت
يدناب  لتق يړوا

: يي يساد تداهش ونايالم د بحاص دنوخا د هتسورو دنب وي
! هبحاص تاوس د ېا ېش ددمار لوش هم نايلوم

! هبحاص تاسرب يا يم يوا
! هبحاص تاسپ ىد ىوش يدناب ونازجاع هپ

! هبحاص تاريم رينوب وش
يدناب ) )۱۱۷ل هپ يېرپ يچ يلبلب هكل

يدناب  لتق يړوا

: يياو يك ىاپ هپ
يوك هن رطخ هنېرت نانموم يېراصح هن

يوك هن رثا ېرپ يپوت
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ك يزاغ ېرپ نايچ ي يوك هن ربمغيپ د نيد كو
يوك هن رواب يچ ىد دب

يدناب تالم هپ همرو الم هاش ربكا هز
)۱۱۸( يدناب  لتق يړوا

 د يچ يك هتيبراچ هپ نج د رينوب د .يېك هراك مه ال تايوزج يني ووازغ د يك ولدب يسغد هپ
: يي هړاود ناكيس وا هرو يك ركل هپ زېرنا د ،هد ېليو لديمح ۍنرت د لكپ

هن ېتكـــــلك ېلغار ينلپ زېرنا د
وو هرو لبډ ،ناكيس يني هرسرو

 نايزاغ مه هراقشاق هل تاوس د .وو يرلم هدر لاواكلم ،لاو هلمچ ،لاورينوب هرس وركل هل ونتپ د
: يياو يك هلدب هغد هپ .وو يلغار

مامت لــــك هړاو رپ يمـــــــــــــــــلز ړوجاب د
)۱۱۹( هراقشاق هل ېلغار هلرو يركل يچ

 د وا ناخرصان يلك رب د وا بحاص دنوخا هكل ناناولهپ نج د رينوب د يك هتيبراچ هوي هپ ناج باون د
: ىد اد ېي رسك يچ ،يېك لياتس هنونج ينتشايم پش ېواكروس د وا يزفسوي تاوس وا ميلس

نامرا هكو رېډ ينرپ هك لتق د رس هپ
ېسپ رطخ د هغيچ هوش

نايزاغ ېي هب لديل يچ هوش هرايت ېي ورتس هپ
ېسپ رسارس ىغار مغ

 وا يلك ېلوخ هل ونارعاش د تخو هغه د رسمراډ يك ونوخم )۳۱ رت ۱٤( هپ راهبوراه د يلدب و يساد
 وا هنومون وناشورف نطو وني وا ونايزاغ وا وناازغ د هراقشاق رت وا وزفسوي وا تاوس د يچ يد يك پاچ
.يد تبث يكپ ېمانراك

: يوك هناور ه تلاح زېرنج د دنب وي هغد هخ يتيبراچ ېوي هل ل بلاط د
هرېډ رت هلوــــــــــش هلماعم يدناب نرپ هپ
رال هلو هكرو اـــــــچ هك يتـــــــــــت هتريب

هرينوب هل ،يمس هل ،تاوس وش ري هبوت
رادرم ېرت يك ونـــــــــك هپ وش ملاـع رېډ
هريت هـــــــرم هـل ىود د هك ېي هلمچ اد
راو هپ راو ېرپ هناتـــــــــــپ هب هلتار يچ

ماپ هترو كو وملاع تاوس د يچ
هنولتـــــــق هكو ينرپ هل وړوجاب

)۲۷ راهبوراه(
 هوي د ىا هغد د اكلم وناينرپ .لتشيوو ونايزاغ يك هليبما هپ مه نارادبصنم ىول سلراو وناينرپ د

 هچنفت هلپخ هت هد يك لباقم هپ تنايخ هغد د نادناموق ينرپ وا ،هاوسو يرلم هپ ناخ هلاديز كلم نياخ
 : )۱۲۰(هژاوو هلسو هغدمه هپ ىد ونتپ يموق هد د هلپخپ )م۱۸٦۸( هپ وخ .هلخبو

! تصرف مك عمش ىا ىرب ىم ىك رسب ار بش مه وت
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ار ىناجب شتآ هناورپ ىتخوـــــــــــــس متفرــــــــــــــــــــــ
 راك ناسا لهو يرغډ يك ورغ وغد هپ هرس ونتپ د روا وا پوت وا كپو وا هروت هپ يچ لديلو اد وناينرپ

 هغرم هدب هل .يونجو هرس هلپخپ ىود وا يوچاو نوتلېب يك ونتپ هپ يچ لهوو ېپ و سال رېډ ېي ون .ىد هن
 وي رينوب د يك يروربف هپ )م۱۸٦۸( د يو رايت هت ونج وينروك وا ،يروخ هرس هرېډ هلب هل وي مه هلپخپ هناتپ وخ
وي هرس ونيدهاجم يدنه د ناناخ و نج د هرس بحاص دنوخا وا وكلخ د تاوس د ىا وخوار تماين هپلدې 
 مه ال يدناب وزرغچ وا رينوب رپ رادتقا دنوخا د وا لدېتتو كلخ هغه وا لوس يلايرب ركل بحاص دنوخا د يچ
ني ۱۲۱( وش(.

 يدناب مودس وا وميس رپ وناينرپ د هنولغري وليبق ورون وا وزارون ،وز تلود ،وزوشا ونتپ وينرغ وا رينوب د
 ىسمل يناور وريم الم د وا كلم لراچ د نادرم د ناخ بجع ېي رشم وي يچ .وو يراج مه يروپ )م۱۸۷۷( رت
.)۱۲۲( هواو راد هپ ېي لاك )م۱۸۷۸( هپ وا وينو ېي مچ ېد هپ ،هلابوار هت ېرج وناينرپ ىد .و

 دنوخا دياق وا دهاجم يناحور تاوس د يچ هوس هرېت تخو هغه  هرود نواپ وا نروغ هغد تاوس د
 دنوخا د .وس خ ېروه وا تافو يك فيرش وديس هپ )م۱۸۷۷ يرونج ۱۲ = ق۱۲۹٥ مرحم ۷( هپ روفغلادبع
 مه تاجانم وي وتپ هپ هد .هو هاپ هدنال نتسورو خيرات د تاوس د ذوفن يناحور وا تيارد وا تيصخش بحاص
 ېه د دابآ لالج د نيدلا مجن الم هخ وغه هل يچ ،لرل ېي نادراش روهشم وا دهاجم رېډ وا و ىك موظنم
 الم وا )ق۱۳۲۲ افوتم( مظان نينمؤملا دياقع وتپ د ريپ فيرش يكام د باهولادبع وا )ق۱۳۱۹ افوتم( بحاص
 وا هلاديمح ايم وات د اوخ يلامش د لباك د وا دنوخا يهسوم د لباك د دمحم ضيف وا الم ىنساپ ينزغ د ركبوبا
 د وا الم تاوس رب وشاش د وا ناج لايم رشك وا الم هيدنك د وا الم ېغوبرك د وا اباب هاشريد د وا الم و لميت د
.يېلچ مه ال هسوا رت ېي ېلسلس داشرا د يچ .وو نادراش نيدهاجم وا ناديرم ورز هپ رون وا )۱۲۳( الم ارتم

 يناغفا د هبطخ ېي هب لت وا دولرد نوتسويپ هناميمص مه هرس وناهاش يناغفا وا هرابرد هل لباك د دنوخا
 دنوخا د لو اد وا ل يلت يروپ ناتسناغفا هپ هنونا ېي وكلخ وا هدېلچ هتله مه هكس يناغفا .هليو همان هپ اچاپ
 وا ماكحا يمالسا ېي هتله وا ېلتاس هكاولپخ هخ نرپ هل ېي هميس تاوس د يچ و تدهاجم وا تمه بحاص
 هپ يچ هكل .للترو هت هد مه هب ياتسا لباك د وا هوالچ قافتا هپ وليبق وكرس وا وقرفتم د تموكح يمالسا
 دنوخا وخ .هواتساو هت تاوس ،مكاح دابآ لالج د ىزكاس ناخدمحا ريفس لپخ ناخ يلعرېش ريما يچ )م۱۸۷٦(
 وكلخ ودر وا ههاو هن سال ېي يك وخش وا وراچ يلخاد هپ ونا هدازهاش د ناتسناغفا د يچ و ىس لقاع ينود
 يك نامرف هوي هپ ناج هلادبع دهعيلو لپخ ناخ يلعرېشريما لاك )ق۱۲۹۰( هپ .هوو رال ۍرورو يمالسا د ېي هب هت
 )ق۱۲۹۰ لاوش ۱٤ هبنشود( هواتساوار هت لباك ېي كيل كرابم د وا هنامو مه هغه وا ك يفرعم هت بحاص دنوخا
 هل هنونا لت وكلخ ويا وغد د يچ هك وا )۱۲٤( ىد ىوس پاچ يك راهنلا سمش هپ لباك د كيل لنم هغد يچ
 ناخ رديح مالغ د وان د وا ناخ بلط ضيف د ړوجاب د يچ لاك )ق۱۲۹۲( هپ ون ،ل يلتن هرس هناتسناغفا
 د لاك )ق۱۲۹۱( هپ مه وا هكو ېي هغور وا هك همس هرس هخش هغد ېي هيصوت هپ ناخ يلعرېش ريما د ،وس فالتخا
 د يك تاوس هپ هتسورو تافو رت دنوخا د )۱۲٥( و ىلغار هت رابرد ناخ يلعرېش ريما د كلملا ماظن يوزريم د لارتچ
 يدنوغ دنوخا سوا وناينرپ وخ كو ديرب نك هلم رپ وملز رينوب وا وزرالاس د )م۱۸۹۷( هپ .وس ړوس ىرغن داهج
 اد )م۱۸۹۸ يرونج ۱۹( هپ وا وس ني جار زېرنا د هتريب ،و نج يرو سلوود ،دولرد هن لباقم غ وا كلك
 غ وا ناباون وا ناناخ ،ناكلم .هلوني هضبق هلپخ يدناب ونورغ ودر رپ وناينرپ وخ .)۱۲٦( هدېلشو هخش
 ييالا وا بمارت ،ساليچ ،شالات ،ناتسهوك ،رينوب ،ريد ،ړوجاب ،لارتچ ،تاوس هپ هدر ېي نايناحور وا نارادنيمز
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.ېلېبز ينيو وكلخ د ېي هب لوډ هپ يوز د وا لوك يرلم نا د يروپ لكپ وا

)۹(
تاوس هتسوروار دنوخا رت

 وميس وينرغ د ړوجاب ،لارتچ ،يد ،تاوس ،نك هلم د هراپ هل ولوني طلست لپخ د وناينرپ لاك م۱۸۹٥ هپ
 يدنال ۍرشم رت نيډ ېا چيا رجيم نجيا لكيلوپ هوي د يسنجيا نك هلم د تماين هپ ولوك وا ولولېا د ونتپ د
.ك يروپ سال ولوړوج كس هخاپ هپ يروپ هلارتچ رت ېي هروېپ هل وا  هك هړوج

 يك )۲٤۰( ربمن )م۱۸۹٥ ىم ۸( طخ هوي هپ دنه تموكح د تيمها وا ترورض ولوړوج يرال ېد د
رنا د وخ .و ىوس دننل وغ هن ېنيباك يربزور ډرال د وا تموكح يزكرمكو هلخادم يك لارتچ هپ يچ لتي 
 تموكح د يربزور د وخ .و ىك تفلاخم هراك هپ هرس هراك ېد هل ېي يك هيباوج هوي هپ )م۱۸۹٥ نوج ۱۳( د وا
 وا تاوس وا ېردكچ وا وز يار وا نك هلم وا يتوه وا نادرم د ،هلغار هنيباك يربسلاس ډرال يچ هتسورو طوقس رت
 لغز رت ونولغري يوپ وا طلست لپخ د ېي ليابق هغد لو وا ) )۱۲۷ك ړوج كس خوپ هلارتچ رت ېي يرال هل يراهول
: ليو هب ونتپ يچ و هتلد مه وا لتسوار يدنال

ىد لارتچ هترچ ندنل هترچ
هني هل لارتچ ينريپ ،هوش روز ينن ېب

 وني يكم ينرك د يترا هتسورو تسبودنب رت )م۱۸٦۹( د ،و هتخا وراچ يرامعتسا ولپخ هپ وخ ىنرپ
 وا نارادنيمز هغد .ېك ي وا يني يرېډ ېي ېير مزيلاډويف د وا ېوس لكرو هت وناباون وا وناناخ وغ وغ
 هپ لاك )م۱۸۹۷( د .هو يولروبرت هرس وناينرپ د هغه ال يك وكلخ وا ونرپ و هپ وخ .وو هلم وناينرپ د ناياب
 الم ملاپ د يچ ،كرو ربخ هت وناينرپ وناراداب ولېخ باون ريد د وا لوس رايت هت نج ايب كلخ تاوس رب د يك ينم
.يوك ىرايت داهج د هرس وناديرم ولپخ د بحاص

 يچ يزاغ ناتسم الم )م۱۸۹۷ ىالوج ۱۸( هپ هتلد .يېمون ىكانل ىا وي يك واپ يمول هپ تاوس د
 د ،و هخ نروك ېنرد ېوي هل رينوب د ناخ هلادعس ېي مون لصا وا هلاب ريقف روترس وكلخ وا الم ىنوېل وناينرپ
 نج سال هپ سال ونتپ د هرس وناينرپ هل هتلد .هكو هلمح نك هلم رپ هرببان ېي ېپش د وا هواپرو غوت داهج
 ۳۱ وا هم نايهاپس ۲۱ وا يپ ېرد وا هم نارادبصنم ىول ېرد ينرپ د وا لوس ناديهش نايزاغ هراهس رت .وسو
ىيالوج ۳۱( رت يك هرد ناما ،هردكچ هپ لدېسروار مه نايزاغ ړوجاب وا تاوس د هتسورو ېد رت .)۱۲۸( لوس يپ 

 مه يدناب لونج وا تاوس رپ ريلب لارنج يك هزيسل نرخا هپ تسا د وا وو هنونج تخس هتسورو )م۱۸۹۷
 هراكشزاس يني همسلووي هپ ربوتكا د يچ و .هواك تمواقم يك هروژ وا هړول هپ هياپ رت ربمتپس د ونتپ .كو لغري
 اون د لوس لوار هرس يك يلك يون هپ ناشورف نطو رون وا ناخ اون د ،باونراج د ناخ راخ د هكل ناباون
 لپخ وا )۱۲۹( ېتسيخاو هخ وناينرپ هل پور هرز مين هود ناخ راج د وا هرز ېرد ناخراخ وا پور هرز سل ناخ
.لك څرخ ينرپ رپ ېي كلخ نمتريغ وا نطو دازآ

 رپ هن وناناخ ونمد نطو وا ونن ېب يچ ماجنا كانسوسفا ونايتاوس وا وزفسوي ويلاينن وا دازآ د و اد
.ىلنم و هن مه ېي جار نروا وا ربكا وا رباب د يچ و موق هغه اد وا ؟لك څرخ يدناب ودرپ

 مالغ ىسوك دنوخا سايلا الم د يك ريد هپ .ېو يوس يرېت يرو ېر ۍدازآ د وزفسوي وا تاوس د
 م( ناخ تمحر ايب ناخ مساق هتسورو هد رت و تسان ك رپ ناخ د يك نم هپ ۍېپ يمسلتا د ناخ دمحم

 لزع( ناهج هاش باون ايب )م ۱۹۲٥م( ناخ اچاپ باون ايب )م ۱۹۰٤م( ناخ فيرشدمحم باون ايب )م۱۸۸٤
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 د لتا نوتپ ىنتسورو يميس ېد د وخ .وو تخوب ولېبز ونيو هپ وكلخ د ناياډو سال د وناينرپ د )م۱۹٦۰
 ريد وا ړوجاب رپ لاك )م۱۸٦۹( هپ ىوز لېخ يتسم ناخ سابع د )ناخارمع( ناخارما يجاح رشم لونج د ړوجاب
 وا حلسم ركل ېي لوډ يون هپ وا ېك ړوج يوالك يلك وا يني ينج ېي ىا ره ،هك هني يناخ هلپخ
 ناناخ وا ناباون اوخواش د وا لورېبو ېي ناينرپ ،دېسرو هت كو يج رادتقا د )م۱۸۹۰( هپ يچ و .لك ميظنت
 يناركم هلباك هل ېي ون .هلورو كل هت وناينرپ يك لباك هپ مه ناخ نمحرلادبع ريما يچ هك .لك ړالوار رپ ېي
 وا ېلديل ېي ينارو هدر هغد ،و ىس هوپ وا ربدم وي ناخ ارما وخ .هواتساو رو هت لونج تفلاخم هپ ناخارماد الم
.هوينو مه ېي لارتچ وا ،هلوك ېي هراچ

 ونپ د ۍرشم هپ ول ټربار رس لارنج د ركل حلسم رېډ لپخ هروېپ هل وناينرپ )م۱۸۹٥ چرام ۱٤( هپ
 وا ،لوسو هنونج رېډ .لوژېخوار يدناب ولاينج يلم هپ ناخارما د يرول هل تاوس د هرس ونادناموق يركسع ورون
 يك وكلخ هپ ېي مه ،وو لاو هلسو وا مظنم وا ىلتغ ركل مه وخ وناينرپ د .ېوس ىوت ينيو يرېډ ونايزاغ د
 رادتقا د ناخارما د )م۱۸۹٥ ليرپا ۱۷( هپ يچ و .لوړالوار ېي ناناخ شورف نطو هراكشزاس وا ،هواچا قافن
: ليو هب وناينرپ وا هدېسوا لوډ هپ هملېم د ناتسناغفا د هتلد يچ ،ړالو هت لباك وا توويرپار ىروتس

"لم د ږومز اي يد يك سال هپ ږومز اي نارشم يليابق هلو۱۳۰( "يد يك سال هپ ريما د ناتسناغفا د ير(.
 يك هريده هپ ىوجالاب د دابآ لسيو د يهدراهچ د لباك د وا تافو يك لباك هپ لاك )ق۱۳۲۱( هپ ناخارما

م وغه رپ نمادهوك د ېي هدالوا .ىد خخبرو هت هغه تلود ناتسناغفا د يچ يسوا يدناب وك۱۳۱( ېو يل(.

)۱۰(
ينلپ ينوغرل تاوس د

 د يك وراثآ هپ ين ياپ د ،هو هترپ نيسابا وا ړوجاب ،نوك ،لباك رال رپ وناحتاف د يچ هميس ېلك تاوس د
 يدنوغ ناتسوب اي ناتسغاب مه ېي انعم وا هو هنايجوا يك تيركارپ هپ يچ ،ېوس ېللب هناييدا اوخېدپ ار )م ق۳٥۰(
۱۳۲( ىد ىا(.

 امن و وشن يچ يرل هير هخ يدو د وتپ د يدو Uddi يدا : يموم ليلحت ه كموك هپ وتپ د مون اد
 .يس ب يدو = هناييدا هب ون يلنو ړوياپ ب = هاو = هنايد يچ هرس ېد هل .يد لدېروسمس وا لوك هدو وا
.يلوب ناتسل اي ناتسوب ېي وسړاپ هپ يچ ب روسمس اي غاب ىكنووك هدو ينعي

 يچ هك .ىد وتساوس اي يتوس مون دور د تاوس د يك وردنس هپ ديوير د يچ لتسولو هخمد يسات
 ىنسوا هغد يك وبژ ييايرآ ونوغرل هپ .يد هبوا ينيپس وا ېر يرېډ ون .يار هخ ونيچ وا ورغ د هبوا دور هغدد
 يك يولهپ هپ وا SPAETA يك اتسوا هپ يچ ،هدېك لتسول اتنيپس اتپوس = اتيپس هكل ديپس وسړاپ وا نيپس وتپ

SPET = SAITA تيوس يك هبژ يديو هپ وا CVET ۱۳۳( و(.
 هخ ېير هل وتاملك ونوغرل وغد هل هتهج هل يلاو نيپس د وبوا د مه يد مون تاوس د يچ يراك يساد

 ،هنډ هل راما د يچ ،يياتس هبوا ېر وا ينيپس هغد ن نويه رياز نيچ د مه يك نرق يداليم موا هپ يچ ،يو
 هويج د يچ" يوداي مه ينوريب ناحيروبا هبوا ېر وا نيپس هغد مه وا )۱۳٤( يزوار يدنوغ يرادنه د ېپ ېر
 هنتوپ هخ ىود هل ام وا يوك ځرو ۲۷ _ ۲٦ هپ يتشايم هغد د كلخ ريمشك د رتخا JIVASARMAN نمرس
 هدېمون رهش ىادخ يچ و نډ وي هړاغ هيك رپ ېنيچرس د دور د مليج د : ليو ىود ؟ئوك يلو رتخا هغد يچ هكو
 يريك د .و يك تاوس هپ ىا هغد .لړوار يرل يني يېرېډ هبوا يچ يك نم هپ يتشايم د ـهكاسيو د هب هغد وا
 ولايو وغد د يك ورو وود وغد هپ .يې هرس ېلايو سونپ يرد هتلد وا ىد تورپ ن لب رپ )ي ينسوا(
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.)۱۳٥( "و ىلدېبمل هتلد ورو وغدمه هپ اويداهم يچ هك اد يياو كلخ وا يو ينيپس اروخ هبوا
 ينعي "هبوا ينيپس" وتپ هپ همان هړاز هغد هپ ىا وي يك ويلك اوخواش هپ فيرشوديس د تاوس د مه سوا

 د تاوس .يو ىلتوار هخ ېير ينوغرل هل وبوا ور وغد هل هب مون تاوس د يچ ييار اد وا ،يلوب "ديپس بآ"
 هتسورو هد رت يچ هلك وا ړالو هت دنه يرال يغد هل ردنكس ىول ايب ،وس ىبوا مه وا ىا ولدېرېت د وماوقا ييايرآ
 د ايب ون وو تخوب زېرنج هپ يك دنه يقرش لامش هپ وا وميس هپ شكودنه د وا يك خلب هپ نالارنج ينانوي ېي
 هپ ناخ لاحشوخ ،وس مه زكرم مهم وي مزيدوب د ون هتسورو يچ .لدېراك يكپ هنورثا ندمت يرتخاب وا ينانوي
: يياو يك همان تاوس

هتش ېناختب ،هتش ېرانم ييول يكپ
هتـــش ېنامز د لېوح ،هنووك ىول

 هت وينادو وناوخپ وا ونوغرل وغد .يلدېسر وو هن هتاوس رت ناينرپ يچ يروپ ولك ويمول رت ۍېپ يمسنون د
 ېدناب ونووك وا ورانم وا وناختب وغد رپ ال يك ۍېپ همسلووا هپ رظن رياغ ناخ لاحشوخ د وخ و هن ماپ اچ د
.يد يك داي ېي يك تيب ړول هپ وا ىلدېول

 نك مار هپ اوخپ ېدېك يللب )پوت وتپ( هپوتس اي هماراهنس يچ ېناختب ېړز ونايئادوب د تاوس د
 هل يچ ،ېدېك لديل يك رينوب وا مار يجناك ،مار ينپ ،مار ينوس ،مار يډوه ،يلاك ،رونم )لېخودخ(
 وينروك يهاش يلتفي وا يناشوك وا ييادوب وا يدنه هپ ېي يروپ ۍېپ يمتا رت ايب هتخو هل اكوشا وا )م ق۲٦۰(
.هدولرد هړا يروپ

 همالايا يچ )راما( راهدژا غ وي يك نډ وي هپ ونيچرس د دور د داوس د يك ورو وينوغرل هپ يچ يياو
 وا يوسر هن ناوات هب هتونوتك وكلخ د يچ هواړاوار هت يرال يمس ىوژ رضم هغد ادوب ات ا ات ات وا هدېسوا هدېمون
 هلب رپ وا يراك مه ال هسوا رت هنوپ ېي وربډ يچ هو ېك هرا وا ېللوېرپ هنپچ هلپخ ات ا ات ات ړول ه ل هتلدمه
 كيلربډ وي يك ،ييرد هپ تاوس د )م۱۸۹٥( هپ وا )۱۳٦( يېك لديل مه نم ېپ د )ادوب( ات ا ات ات د يدناب هرپ
 د سوا يچ ،ىد )م۲۹ ىالوج ٥ = ۱۱۳( لاك هملش يتشايم هناورش د ېي خيرات ،و ىوس لدنوم طخ يهتشورخ هپ
 يسغد طخ يهتشورخ د .)۱۳۷( و ىك ړوج نډ وبوا د وي يس هوي هتلد وا ىد ىدنوخ يك ميزوم هپ روهال
 هدازهاش يدنه اي وكلخ يماقم د ،يد هړاز ال هلاك )۱۹۰۰( رت هدر يچ Kharoshthi-Inscriptions هنوكيلربډ
ېپ د يچ يد يوس فشك يك اوخواش هپ تاوس د همان هپ ونايدنوخ يك وميزوم هپ ندنل اي تاوس ،روهال ،رو 
: هكل ،يد

.مون هپ نارمكح ينانوي هوي د رهم يلك ايم د ړوجاب د .۱
.لاك )م۱۱٦( د يك ميزوم هپ روهال د كيلربډ يلك يويد د بما د .۲
 هن خيرات يچ هنوكيلربډ هنپ رون .)م۲۷٥( هپ هنوړوج نيكاسملاراد ينيد هوي د : هنوكيلربډ ي لامج د .۳

.يرل
.ميزوم روهال د )م۱۷( كيلربډ نس هعلق د باهم د .٤
.ميزوم روهال د )م۲۷( خيرات ولنيك د ا هوي د كيلربډ يلك د اچاپ د .٥
.يد يوس فقو هغاب هود لاك )م۳۸( هپ يچ هبيتك روپ ملاس د راتجنپ د .٦
.يك وميزوم وفلتخم هپ ېبيتك يفلتخم يرون هن .۷
.هتشون هوي يدناب هرپ رپ هرغ هوي د هړاغ رپ ېړوكجنپ د يك هلنك هپ .۸
.اوخ هل نارمكح ينانوي هوي د هتشون يول نيرواخ هوي هپ تاوس د .۹
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.يك ميزوم هپ روېپ د دودح )م۱۹( د هنوكيلرب يهاب تخت د .۱۰
.يدنال شقن رت نم د ادوب د يك ناتسهوك هپ تاوس د هرپ هوي رپ تريت د .۱۱
.هتشون يول نيرواخ تام هوي رپ ېركتب د تاوس د .۱۲
.)۱۳۸( يك هزوم هپ ېتكلك د هنوكيلربډ هنپ يلك ېماليپ د ينت نايرول د تاوس زوك د .۱۳

 عورش سال هپ يلډ يملع يولايا ېوي د اوخېدپار )م۱۹٥٦( هل راك ونلپ وا ولدنيك د وراثآ وينوغرل د تاوس د       
 ميزوم هپ تاوس د يچ يد يلتسيا ار ېي راثآ رېډ اروخ وا يلدنيك ېي هنويا وينادو وا ورا وړز د يچ ىد ىوس
.يد هتارپ يك

 اد .يد يوس اديپ نايش اوخېدپار هخ )م . ق ٥۰۰( هل يك وراثآ وينوغرل وغد هپ يچ يياو هلډ يملع هغد
 ناطلس د وا و نادو مه تخو رپ ېلمح د ردنكس د ىا هغد يچ يراك هخ وراثآ ووس لدنوم هل ماريدو
 يد يوس اديپ راثآ ۍېپ يداليم يمرول وا يميرد د يك ويا ورون وني هپ .و ىوس نادو ايب يك هنامز هپ دومحم
 د )م٥۱۸( هپ يچ حايس ينيچ ني نس .و زكرم تموكح د يك ۍېپ )٦ _ ٥( هپ يچ ىد ىا هغه مه هرونم وا
 سوا وا وو هتارپ هت اوخواش ېي هنودبعم هړاو لش و لس وي يچ هد هركتب نسوا هغد هغه ىد ىك داي دبعم ولات
 يچ و ىلدېسر هت ېجرد يړول يساد نف ولوړوج د وناتوب وا ونايش ونيربډ د هتلد وا يد يلتوار يكپ راثآ رېډ مه
 ولپخ هپ هنودبعم هتله يچ وو يوس لوېب هت نيچ ناراكداتسا ىا ېد د يك ۍېپ همووا هپ لوق هپ يچو رسيفورپ د
.)۱۳۹( يدناك هتسيا وراثآ ويلك يرنه

)۱۱(
تاوس وا ناخ لاحشوخ

 هت اوخ  ،يېهب يلوب "ىنل" رابتعا هپ وسپ ل د ېي ىود يچ دور لباك د وي نم رت وزفسوي وا وكخ د
 ىول وي وا هتارپ هرينوب وا هتاوس رت وخ يزفسوي ،هد هميس وزفسوي د هت سال يك وا وكخ د هكا رت هراون هل
 هرز هنپ هدر يچ وو هروك هرز سلووي يزفسوي يمس د يزاوي يك تخو هپ ناخ لاحشوخ د يچ ىد رب نوتپ
.)۱٤۰( لتوار ين هراپس

 يس هلو ېي سوا يچ .)۱٤۱( هدېسر هت وروك ورز مين هن ،وپت ورېد د ېي ددع وا ل يك رېمش هپ وخ كخ
 _ ۹٥۲( ىړوكا كلم هوت هصاخ هپ وا ،وو هتارپ ېدژن هرس ورال ويول د ىود .)۱٤۲( يد ېدژن هت ونت وكل وود

 هپ وكخ د وا توووار هنم هل ويولروبرت يليابق د يچ .هدېسوا يك هغوبرك هپ ټاهوك د ىوز وجنچ د )ق۱۰۰۲
.)۹۸۹ دودح( وس هلابو هړوكا همان هپ هد د ىا هغد يچ ،وس تشيم هړاغ رپ دور لباك د يك ىارس

 د هراپ هل ولوك وا ولهو د ويزفسوي و وا ولتغ د مس هرس هتيصاخ زيي هلډ لپخ د تلود يلوغم يلهډ د
 هيادخ هل نروك ونتپ د ېتن هرس وا ېلتغ هوي يسغد رال هيول رپ روېپ وا كا د هړاغ يبونج رپ نيس لباك
 ره د يچ هكل ون .يېردو هت يخم وزفسوي د يك ناديم هپ مه وا يك رډ يلاډويف يوليبق هپ مه يچ هتوغ
 وا وناراد هبوص لباك وا روېپ د "يو لولچ تموكح ىود رپ وا لونج هرس ورون د" هرالنك توق يرامعتسا
 .ېللپ ي يلپخ ېي هب يك ولونج هرس هپ ونتپ د وا هوالب روا نج د نم رت وكخ وا وزفسوي د مه ونارادبصنم
 د ودنموم د يبك د يك هليس هپ هزمح كلم د پور هكل هن نارمكح تلود يلوغم د ناخريما يچ )ق۱۰۹٥( هپ هكل
.)۱٤۳( ېو يك يرخ هراپ هل ولهو

 د )ق۹۸۹( هپ اجاپ ربكا يچ هلك ،و ىناوخپ تباقر يلاډويف هغد وزفسوي د وا نروك د ناخ لاحشوخ د
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 هت يړوكا كلم هدر هميس هراون رت هدابآريخ هل ېي يك بالين هپ ىغار هت ولولېا ميكح دمحم ازريم رورو لپخ
 د كخ ،و ىوس لوغ مه لبريب ريزو ىول ربكا د يچ يك هج ۍنوخ هغه هپ )م۱٥۸٦ ق۹۹٤( د ون )۱٤٤( هكرو
 هغد وزفسوي وا وكخ د يك وتخو هپ ناخ زابهش وا ناخ ىيحي د مه ون هتسورو وا وو ړالو يك هليس هپ اچاپ ربكا
 لاحشوخ د يك تشايم هپ ېژور د لاك )ق۱۰٥۰( د وا )۱٤٥( يد يلكيل لاوحا ېي كخ ناخ لضفا يچ ېو ۍدب
: و ىوس م وا يپ يك هپت هپ ويزلامك د وزفسوي د مه ناخ زابهش رالپ ناخ

سوــــــــــنپ رز رجــــــــــه د نس
)۱٤٦( ناخ زابهش وس ديهش يچ

 يرسم هخ وزفسوي هل" و ىوز يړوكا د يچ )ق۱۰۱۹ _ ۹٦۹( ناخ ىيحي رالپ زابهش د هخمد ېد رت
 باكر هپ هپ ناخ زابهش يچ ايب وا وو يلژو هرس ومام كلم د ېي وزفسوي د نارادرس ه ه وا ىلوين )هناب( ټوك
 يلپخ د تخو هپ وا ... هك هم ڼدنم ېي تارم و تارك ،وش كرو ويزفسوي د مارآ وا بوخ ،هوېك بآم حتف
.)۱٤۷( "وو يك رخسم يروت د برض هپ ېي ڼدنم مامت .تسيخا جاب وا جارخ ېي هن هيزوكا هل هدنم هل ېي ۍرادرس

 يغرمدب هغد وا )۱٤۸( "هوش وتاپ هت ناكم نييلع ناخ و ثاريم هپ ينمد وا توادع وزفسوي د" لوډ ېد هپ
 ل "درمتم" ىيزفسوي وا "ههاوخ تلود" نروك د وكخ د يچ ،هدېسروار يروپ ناخ لاحشوخ وا ويېپ ورول رت
.يد يوس يدنر يرېډ يك عصرم خيرات هپ يېپ ونولغز وا ونونج يوليبق د ىود د وا )۱٤۹( لدېك

 د مه ناخ لاحشوخ وا هلغار هكا رت هراهدنق هل يدناب وميس رپ اوخنوتپ د يهچاپ بېزنروا د يچ هلك
پ ودرېوي د ونت وغ ياپ يلم ېد د رطاخ هپ واغ وا ينتپ وا نوروغ ينتن يساد وا هدېردو يك رس هپ 
: ليوو ېي

هكا رت هراهدنق رت نوتپ تسرد
راكشا و پ راك هپ نن د وي هرس

 د يچ هو اضاقت اد هب هپ ربهر وا يكنوو د وكلخ د رې هپ رعاش د وا ماقم ۍرشم د هد د سوا ون هتلد
 هنو هرس ونتپ ولپخ د ه هپ وناهچاپ د يلهډ د وا يلخاو سال هخ ويدب وا ويېغان وكانررض وا وړوان وړز
 يساد وا يوك سوسفا يهاوخ تلود وا يركون رپ تلود يدرپ د يلهډ د وا لاح يناوخپ لپخ رپ ىد .يېنج
: يياو

ۍېپ پــش ړوـــــــــــخو يم كمن لغم د
ۍېپ ېـــــــــك يغور يكـــــپ ورز د ام
و كـــــخ تسرد هيزفسوي يــــم تيعر
و كش ه يم يك تمرح هپ وا تزع هپ
ېلهو يروت اـــــــــــــــــــــم هراپد لغم د
يلنك يرېډ ېــــــــك هتار هب ونتپ
يد فسوي هك وا نب هك هيزكرو هك
يد فسات هپ غېت د اــــــــــم د همه وي د
يلژو يد ونوــــرز هپ يم هناتـــــــــــپ
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يلل وو هياوـــــغ هرخ ېي هب ونورس هپ
ىد رابـنا ېي ونورــــــــــس د هــــسوا رت ال
ىد رانـــــــم ېي يــــك روېپ هپ كا هپ

)هتسورو تيب ٤۹ رت همانتاوس(
 هوي ۍرعاش د ناخ لاحشوخ د لدېروا ېي هب لنك ونتپ د وا هژاو موق لپخ هد يچ فارتعا خيرت اد

 رم ،و تيعر هدر ېي كخ وا يزفسوي ،و "تمرح هپ وا تزغ" هپ يك رابرد هپ يلهډ د وخ ىد ،هد هاپ هصاخ
: يياو هلپخپ ،هارت ىد نادجو يلم وا يموق

و روا يدنابار رازور تسيز ولغـــــــــــم د
و روكس روت هكل نر ام د ېي تبحص هپ
و روز هپ بصنم لغـــــــــــــــــم د هړاغ هپ ار
و روا روـــــــــس و هن بصنم يچ يياو هب هت

)٥۸ _ ٥۷ همانتاوس(
 ه رون هب ونتپ يچ هد هړوان وا هنېغرك هرېډ وخ هلوج هغد هنادنوژ يلاډويف شت د ناخ لاحشوخ د

 يړاغ يلپخ د ېي بصنم لغم د وا و ړالو يك روا هرس هپ ىد وخ هناك ېي هب ىد وا هتوغ )يدازآ ينعي(
 سوا ،و وخ كلم وا ناخ ونتپ د ،هتواوار هاپ هناور هوي هنادنوژ د هد د يك هه هپ فالت د هك ون .ها قوط
: دېردو هنن هپ ونتپ وړاو د ،وس مه ربهر وا رشم ون

وش داينب داسف كلم اد هپ هناهـــــــــــــــان
وـــــــــــــــش داي هپ راك "فالت" د مه ام د
مي ړالو نن هپ ونـــــــــــــــــــتپ وړاو د نن
مي ړالو نرد ره ،رد ره هپ يسـه يچ اد

هريږ هنيپس يسه اد هپ موش نوتپ يچ
هري هپ مياو لغم هكــــم ىادخ يم رون
ىد اد مه تعاس هتش هناتـــپ نن د هك
ىد ادف كلم و لاــــم و رس يك نن اد هپ

: هكا ېي ديرب نطو دازآ لپخ د وا ،هلتار هرس يك لايخ لپخپ هشقن ۍدازآ د ونتپ د سوا ون لاحشوخ
هلوپ كا نن مك هب هت لغـــــــــــــــــــــــــم و

هلوغ هلاغ هل لغم د مك صالخ هب كلم
)تيب ۹۰ همانتاوس(

 يساد يك ضايب لپخپ ،يلوار يدنال غوج رت بصنم لپخ د هتريب ىد يچ هواك وك رابرد يلهډ د
: يكيل

 هپ ات د وخ هز يچ ،لوتسار لك ېي هرل ام ېي ايب ،وش ناور ار هن يلهډ د هدنوم ايب هبوص ناخ تباهم"
 د هو ېلوين يك هړز هپ هوي وخ ام ،وكو هرس تلحصم تسبودنب د كلم د يچ هشار هخم هپ هرل ام ،مېزان يرلم
 هپ هترو يم يعابر اد وا لكو ،تسرد ،تسار هچ ره يم هترو ،وو يلولش يك هړز هپ يم يزم ۍركون د لغم
: هلكو يك يسراف

ندز ريشــــمش هب ميوش لغم هك متــــــف
ندرــــــــــــــــــــــــــــ مديرب سب هك ارناغفا



۳۸

۳۹

٤۰

مناغفا نامــــــــــــــــــــــــه لغم مدشن رخآ
)۱٥۰( ندرك اجيب ششوك سكز تسفيح

 يلوار مه نولدب يسغد يواضاقت ينامز وا يطيحم يك ليكشت وا تړوج يعامتجا هپ ينلو ېوي د
 هرج وا هكرم هپ هت وزفسوي دياب ناخ وكخ د وا يزوار هت ناديم ېج د ههاقناخ هل فوصت د ناور ريپ يچ
.يس ړالو

 د )۱٥۱( هدېزر و هتله يتشايم هوا وس يهر هت تاوس همووا هپ روخ يميرد د )ق۱۰۸٦( د ناخ لاحشوخ
 هرېډ هنوداي ونايتاوس وا تاوس د مه يك ونورعش ورون هپ هد د ېمانتاوس هل ېب لديلو هدر ېي دب وا ه وزفسوي
 د يچ ىد ىوس ري هترو هنتك هرك هپ وا يك هناور ېي هنون يونعم وا يرهاظ هنادنوژ د ىود د وا هد ېوس
: يد يوس لړوار يوانيو يداقتنا هغد و وي هتلد هوت هپ ېنومن

هنويا يرل نيـــــــــــــــكرچ رېډ هيزفسوي
هنويارس هكــــــــــــل ىوبدب ،هدن ،هدولآ
س وـــهنوخ هره هپ يپس ېي هرموه ي
هنو لس يزر نارچ ېي يك نا هپ
وناودنــــــــــك هپ ېلوين ېي هنوخ هتسرد
وناودنـــــــــه رت يد رتب رازور هدن هپ

)۳٤ _ ۳۰ همانتاوس(
 هپ ېي هك ون و ىلك دنوخ ورغډ يركل د يك هميس نرغ هپ ىودد هرس ونتپ هل وخ رابرد يلهډ د

 يليو يساد لاك )ق۱۰۸٦( هپ يك هديصق هوي هپ ناخ لاحشوخ ،هواچا نوتلېب يك ىود هپ نوسمل وا ولورخ وسيپ
: و

ېوش ېرپخار يد ناتسودنه د ېنازخ
راسهوـــــــــك هپ يزونن يد نارهم هرس

)٥۹۳ تايلك(
 وا اچاپ ربكا هل وا وو دازآ هخ وب وا نوسمل يسايس ېد هل وناهچاپ د هتخو هرېډ رت وخ يزفسوي

 ىود هليسو هپ وناياب وكنوړوخ وب وا وراكشزاس يماقم د هتسورو وخ ،ېو يلول يپخ يرېډ ېي هرس ريناهج
: يياو لاحشوخ هو ېك هي هړاغ هت غوج هغد وناهاشنهاش د مه

يد ڼدنم فسوي رېډ غابط هپ لغم د
نرد هپ نرد يږرېرېډ چم يږو هكل

هد هن وخ هد هلبق ېي هك هبـــــعك هك
ـــــنسرف رت يمورد هب يسپ هسيپ هپ
يموم سابل هپ نــــــلم د هسيپ هك
 نل يسپ اك ړديـــــــــــــــ د هب ېلصم

)راهدنق ۱۰۳٥ تايلك(
: يسين هتو يساد هت تلصخ هغد مه يك همانتاوس هپ

و تورــــم د افو د يچ تمــــسق شېو
و تمسق ېب يك راك اد هپ هيزفـــــسوي



۳۹

٤۰

٤۱

هد بهذم نيد وړاو د يكپ هسيپ لوپ
هد بهذ د وا ميس د وــــــخ ېي هشېدنا

يېــــك هود عاونا ه هپ هسيپ هوي هك
يېهوپ هن هلب هپ يــــــــــه اك هغه مه

)تيب ۱٤۰ _ ۱۳۲ همانتاوس(
 هغدمه هپ يزاوي هغد يچ يد هنوداقتنا هنارعاش يسغد وزفسوي رپ مه هنوتيب هتسورو )۱۱۱( رت ېمانتاوس د

پ ورثكا د يكلب يرل هن هړا يروپ ربخ وا لاحشوخ هلپخپ يچ هد هجيتن تلاح يفارغج وا يداصتقا د ونتمه ك 
.وو هتخا الب يغد هپ هلك

 اديپ ار هغه لاوحا يديلوت يداصتقا د وا تيعقوم يفارغج يعيبط د ينعي رېپاچ د هنادنوژ د ونتپ د وخ اد
 د ،و هن دعاسم هت يدو يتعنص اي يديلوت وا ونرك ورېډ وا و ىنرغ ېي رېپاچ يچ هد عاضوا ېلدېېز ار وا ېكنودېك
 ه هپ هسيپ هوي هك" هك ون ىتوا و هن پشب ال هت نوكس يلاو يلك وا يتعارز هبوتيچوك هل داصتقا وا دنوژ ىود
: و لاح رشم وا كلم د ېي اد ،هوازر هن خم هخ يراچ ېغه هل ىود "هدېك هود عاونا

هروت هپ هد هن مرـــــــــــــــك هپ ېي يكـــــــــــــلم
هروب يدناب هد روــــم هكوـــــــــــت هړاود اد هپ

يو تساوــخ د اي وب د اي ېي لصاح دوس
يو تساغز ېي يدناب مچ ره هپ يلك ره هپ

)تيب ۱۸٥ _ ۱۸۳ همانتاوس(
 رابرد يهاش مه هتله و ايل هنلوار هرس وا هنواپار هپ وكلخ د يك تاوس هپ يتشايم هوا ناخ لاحشوخ

 نخ يك وراچ هپ ولوك وركل د يچ ريپ ويزفسوي د رون نايم .لوتسا ار هرس ېي ناريپ وا ناكلم وا هدولرد سال
 نوسمل هپ ودرپ د هب هپ هپ تسيخاو سال هخ ېليس هل رابرد يهاش د ًارهاظ ېي نيقلت هپ ناخ لاحشوخ د ،هواچا
: و ايل ولولوغ وا ونتسيارېت ولپخ هپ

هك رون نايم خيش يچ لك هت و ولغم و
هك روظـنم هد هك هم يسه اد رون ېو ام
يش زاــس سلوا ولتو هپ وركـــل د (وخ)
يش زاــــــــــغآ لــــعف لب هلعـــف هل هد د ايب

)تيب ۳٤۷ _ ۳۲٥ همانتاوس(
 هوي نم رت ۍركيس وا ريپ ينپ د وا زېرنج ودنم وا وزفسوي د هجيتن رفس ېد د يچ يكيل ناخ لضفا

 وتشايم ووا د لاحشوخ د اد وا تنو نج هرس وركل يهاش د هت ن ۍزابهش ېي هتسورو يچ هو هرج
: يياو )۱٥۲( مه هلپخپ يچ و نيقلت

ك زاس ولغم ټوك رـــــــــــــــــنل
موس ناغـــــــــــــــــفا د هنن هپ هز
و ڼدنم هـــــــــــك و فسوي هــــــك
موس نابهـــــــــــــــــن وړاود د هز
هوـــــــس الب يم ولــــــــــــــــــــغم د

موس ناتــــــــسهوك هپ رغ هپ رغ



٤۰

٤۱

٤۲

هيزفسوي هپ تاوس همــــــــــــــــــس
موس نامــــــــــــــــهم هرك اچ ره د
ىئزفــــــــــــــــــسوي د هــــــــــلو هپ
موس ناديـــــــــم ره هپ رفـــــــــظم
هك هاش هت يمس تاوس يم ايب
موس ناكم لپخ هپ هرغ لپـــخپ

)راهدنق ٥٤۹ تايلك(
 هن هب هيس ولغم د يچ وس را هبوت مه رون نايم وا لك هلم نا د نايتاوس وا يزفسوي وخ ناخ لاحشوخ

: يك هجيتن هپ رايز وا وتساغ ودر ېد د وخ لدېردو هرسرو ن رپ هناتپ مه يك همس هپ وا يوك
هتاوــــــــــس رت ملغار هديلو يم هاريت
هتاذ ىول ىول اد هديلو يم نوتپ
ديــــــــل هنو اــــــــــچ د يم تمه لقع

هتام الم مي تسان ملغار هترايب هپ
)۷۲۷ تايلك(

روغ يلم ينينهنودنوخ وويم د ېي ناناولهپ يچ يو مه يساد هنو هن يلايرب ًارهاظ وا يك يراك، 
 يساد نروغ لب مه هتسورو وا ،يو همادا نواپ لب هوي د نروغ هغه يچ يس هدنر اد هتسورو وخ
.يېلو پشب ېي ىروتس يرب د وا يدناك هروپ دصقم هغه د يچ يو ىكنولتار

 د ناور ريپ د يچ ،و ړوپ وي ولحارم د هنادنوژ يعامتجا د نوتپ د وخ تكرح هغد ناخ لاحشوخ د
 يلم هغد هز هك ون ،يس ها شيجلا همدقم وناهاوخيدازآ د راهدنق د كتوه سيوريم د وا ړوياپ تضهن
 يلم هد د وا ،و رصاعم ناخ سيوريم د يچ موكرو هلاوح هت ونكيل وغه ناخ لضفا د وا ملوب هن هدارمان نروغ
: يياو ېي يك ىاپ هپ يچ ،لتك ديما وا هليه هرېډ اروخ هپ ېي هت نروغ

 يرادرس وا تموكح لپخ تسان يك راهدنق هپ ىد تشيوريل لس رز نس يچ خيرات اد رت" )سيوريم(
.)۱٥۳( "ىد نوتپ ه ،هش قيفر ېي قيفوت ،اك

 رېډ يدناب تاوس رپ ،يد يرېډ ېج يغور وا ېرازو ېلي د وخ نم رت وزفسوي وا ناخ لاحشوخ د
: يياو يچ ،يېمامت هصق تاوس وا هد د يك تيب هغد هپ وخ ،يرل مه هنورعش يداقتنا

هروت هد هن ېلـــــــــــــهو هك هيزفـــــسوي
)۱٥٤( هرود ېي الب يرل تكرش وهاه هپ

)تيب ۱۰٤ همانتاوس(

: هنوكيل نمل

 ېد د ليلحت ينيمخت وا يسدح وي ېملك د تاوس د ۱۰ _ ٦ _ هردنس ۱/٥۲۲ ،همجرت يزېرنا ديوير د .۱
.ئلولو يك هخرب همسل هپ يزيرس

.۷۷ ،۲ مجنپ (يوانيو هتا) ييايهداتشا : باتك ين ياپ د .۲
۳. V.S. Agravala India as Known to Panini. Lucknow٤۲. ۱۹٥۳ .
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٤۳

٤. Nundo Lal: The Geographical Dictionary of Ancient India. ۱۹۹. Delhi ۱۹۷۱.
.م۱۹۲۳ پاچ جربمك د .همجرت يزېرنا سلي د ۱٥ همانرفس نايهاف د .٥
.ش۱۳٥۷ پاچ لباك د ٦٦ همجرت وتپ يك _ وي _ يس .٦
.۱۸٥ باتك ميرد ،همجرت وتپ ېك _ وي _ يس د ئروو .۷
۸. Cunningham: Ancient Geography of India ۸۳. Condon ۱۸۷۱.
.م۱۹٥۸ عبط ندنل د ۱۲۲ ناهپ : وريك فلوارس .۹
.ق ۱۳۰۰ پاچ روهال د ۱٥۹ ينيمي خيرات .۱۰
.ش ۱۳٥۷ پاچ لباك د ۱۰۸۲ رت ۱۰۷۱ ،۱۰٤ رت ۱/۷۱ مالسا زا دعب ناتسناغفا : ئروو .۱۱
.م۱۹٦۲ پاچ روهال د همجرت يسيلنا .۲/۱۸ دنهل ا باتك .۱۲
.../۱ مالسا زا دعب ناتسناغفا .۱۳
.٥۳۱ نادلبلا حوتف : يرذالبلا .۱٤
.م۱۹٦۰ پاچ يچارك د ۲٥۹ ناغفا ييزفسوي : يفسوي شخب هلا .۱٥
 د ملاعلادودح رپ يشاوح يكسرانيم د ۳۸٥ پاچ ندنل د همجرت يسيلنا يديشر خيرات د : تالغود .۱٦

.۲۱٦ پاچ لباك
.۲۹٦ _ ۲ همجرت ليب د ېك _ وي _ يس .۱۷
.۲۱۷ يشاوح ملاعلادودح د : يكسرانيم .۱۸
.م۱۹۳۲ پاچ نارهت د ٤٦ ملاعلادودح .۱۹
.۷۳ دودح .۲۰
.م۱۹۷۰ پاچ يلهډ د (يسيلنا) ۷٤۰ _ ٥ خيرات پشب دنه د .۲۱
 پاچ لباك د ۲/۲۲ ناتسناغفا رصتخم خيرات وا ق۱۳۰۸ پاچ روېپ د رارشالاو راربالا هركذت : ئروو .۲۲

.ش۱۳٤٦
.ناتسناغوا ىد ىلغار مون ناتسناغفا دالب ۳٦ يك (م۱۹٤۳ هتكلك عبط) تاره همان خيرات هپ .۲۳
.م۱۸٦۲ پاچ ېتكلك د (۸۲) يهاش ناخزوريف خيرات .۲٤
 يدنهرس ىيحي د ،يهاش خيرات راداي دمحا د ،يهاشزورېف خيرات ينرب ءايض د : ئروو هراپ هل ليصفت د .۲٥

.هنوخيرات يروس هاشرېش د وا نيطالسلا حوتف يماصع د ،ناهاش هناسفا ريبكدمحم د ،يهاشكرابم خيرات
 ونايروس وا ونايدول د دنه د وا تاره همانخيرات يفيس د وا نيدعس علطم يدنقرمس قازرلادبع د : ئروو .۲٦

.هنوخيرات
.هلاوح هپ كولملا هركذت يطخ د هزيرس رمار وتپ د : يروار .۲۷
.هلاوح هپ كولملا هركذت يطخ د : يروار .۲۸
 _ دنك وا ىد ىلكيل نوبشرخ وناخرؤم يچ ،و هخ وليابق نب هس د ناغفا د Kharashavani يناوشرخ .۲۹

 ه د ينعي ناو + هشر + ه : ىد وتپ مون هغد (يناغفا نزخم) يد ېليبق يعرق ېرد ىساك _ دنمز
.ىوخوكېن = دنواخ ىوخ

.پاچ روهال د ٥٦ نيدعس علطم .۳۰
.۳۰۳ _ ۲۲۲ _ ۲۰۹ _ ۳۰٥ تاره همانخيرات .۳۱
 هپ : كتوه دمحم .۲۳۱ عصرم خيرات : كخ ناخ لضفا .۱۲٤ رارشالاو راربالا هركذت : هزېورد دنوخا .۳۲

.۲۱ هنازخ



٤۲

٤۳

٤٤

.۲۳۳ عصرم خيرات .۳۳
 ېب غلا لوق هپ وناخرؤم ورون د وخ (هركذت ۱۲٦ ص) ىد ىلك ېب يلقازريم مون هغد هزېورد دنوخا .۳٤

.(ينزغ ق ۹۰۷م) ىد حيحص
 ظفاح خيراوت .يناغفا تايح .۱۲٤ راربالا هركذت .۲۳۱ عصرم خيرات : ئروو هراپ هل ونوترجاهم وغد د .۳٥

.رون وا نزخم وا يناخ تمحر
.م۱۹۷۱ پاچ روېپ د ۱٤٥ يناخ تمحر ظفاح خيراوت .۳٦
 خيرات وتايبدا وتپ د : يبيبح .م۱۸۷٤ پاچ روهال د ٤۳۳ _ ٤۰٦ رواشپ خيرات : سادلاپو وا رنتسه .۳۷

.پاچ لباك د ۲/۲۳٥
.۱٤٥ يناخ تمحر ظفاح خيراوت .۳۸
.۱٤٦ رارشالاو راربالا هركذت .۳۹
.۱٤٦ خيراوت .٤۰
.ق۱۳۰۸ پاچ ييبمب د ۱۳۷ همانرباب .٤۱
.۳۲ يناخ تمحر خيراوت .٤۲
.۱۳۹ همانرباب  .٤۳
.۱۳۸ همانرباب .٤٤
.۹۲ همانرباب .٤٥
.۹۷ يناخ تمحر خيراوت .٤٦
 وريك فلوا د) ىد ىلك هكرابم يب يب مون ېنتپ يغد د مه هزېورد دنوخا وا لضفلاوبا ،۲۳۹ همانرباب .٤۷

 يك ولوين هپ دنه د هرس رباب د لامج ريم رورو ېنتپ ېد د (۳۱۷ ناغفا ييازفسوي يفسوي د وا ۱٥۹ ناناپ
 همجرت يزېرنا ېمانرباب د( يد هم يك ناتسودنه هپ يك هنامز هپ ربكا د ىيروخ وا ىد ،و ىرلم

۲/۸۷(.
.م۱۹۷۲ پاچ يلهډ د ۱۰ همان نويامه .٤۸
.۱۰۱ يناخ تمحر خيراوت .٤۹
 وي هخ هرب هل هاش ربكاديس ريما د تاوس د يچ ،هو ېلدېورا هخ هاشرابج ديس هل ېناتس د ام هصق هغد .٥۰

 يك هناتس هپ ربمون هپ م۱۹٥٦ د وا و ىك مه تراما تاوس د ېي هدوم ه ،و نوتپ څولربخ وا دنورد
.وس تافو
 ناونع ،وو يك تاوس هپ "هنوشېو" هغد ال هياپ رت نرق مسنون د يچ يراك يساد .تيب متشيووي همانتاوس .٥۱

 ېي قولخم وخ _ هزېخرز هد هكمز داوس : يياو يك لاوحا هپ تاوس د م۱۸۸۲ چرام ۱۸ هپ لېخاكاك نيدلا
 رعش د اوخنوتپ د) ... يېدابا هن ه هك _ هنونج هرس لب د وي _ هنوشېو" يوك مادم ىود هزېورد
.(۳۲ راهبوراه

.ش ۱۳٥٤ پاچ لباك د همجرت وتپ ۷ خيرات يهاشرېش : يناورس سابع .٥۲
.۲۷٤ باتك هغدمه  .٥۳
.م۱۹٦۰ عبط ېكاهډ د ۱/۱۳۱۳ يناغفا نزخم : يوره هلا تمعن .٥٤
.۲/٥۷۸ باتك هغدمه .٥٥
.٦٥۲ ناغفا يئزفسوي : يفسوي .٥٦
.۱۹٦ زناپ .٥۷



٤۳

٤٤

٤٥

.٤۷ ديحوتلا طارص : ناور ديزياب .٥۸
 ينامسا د وكلخ يياو يچ يك تيب ۳۰۸ هپ ېمانتاوس د هكل وا تسول وكلخ هراك هب مالسالا نزخ .٥۹

.و يفخ وا و ىك پ وكلخ رتفد يلم خيش د اما ،و يلج اد وا ها رې هپ وفيحص
 د ۲/۲٦ حلاص لمع : وبنك حلاصدمحم .م۱۸۷۲ پاچ ېتكلك د ۲/۱٤ همان هاشداپ : يروهال ديمحلادبع .٦۰

.م۱۹۱۲ پاچ ېتكلك
.هنوتيب )۳۷۷ _ ۳۷۱ _ ۳٦٦ _ ۳٦۱ _ ۳٦۰ _ ۳٥۱( ېمانتاوس د ئروو .٦۱
.۲۹٥ ناغفا يئزفسوي : يفسوي .٦۲
.۲۹۸ باتك هغد .٦۳
.م۱۹٦۱ پاچ يچارك د ۱/۱۸٤ نيتاوخلا هريخذ : يركهب ديرف خيش .٦٤
.م۱۸۸٦ پاچ ېتكلك د ۲/٥۱۹ همانربكا : يمالع لضفلاوبا .٦٥
.۲۱۸ ناناپ : وريك فلوارس .٦٦
 ۱/۱۹۰ بابللا بختنم : ناخ يفاخ .م۱۹۳۱ پاچ ېتكلك د ۹ يربكا تاقبط : يوره دمحا نيدلا ماظن .٦۷

.۱۸۹٦ پاچ ېتكلك د
.۳۰۰ ناغفا يئزفسوي : يفسوي .٦۸
.۳۱٦\۱   همان هاشداپ .٦۹
 ،يلوب وكاب ېي كلخ رينوب د وا يزفسوي رم .ىد ىلكيل وكاهب لوډ يدنه هپ وناخرؤم دنه د مون هغد .۷۰

 وا و (وب _ يب) مون اد مه يك ونتپ ويراهدنق هپ .ىد واهب مه يك وخسن يطخ هپ عصرم خيرات د يچ
 ،ادخ) ب د هنومون اد .و ناخ يب مون يلصا ناخ يلو هاش ريزو ىول د يلادبا هاشدمحا دا
 ميظع انعم ېي اي و مون اچاپ اي ىادخ د يك رصع هپ ونايناشوك د يچ .يد بوسنم هت مون ينوغرل (ميظع
 امز ئروو هراپ هل ليصفت د) هو هملك هجورم هرېډ يك وبژ يرتخاب وا يولهپ وا تيركسنس هپ وا و رتس وا
.ش۱۳٤۲ پاچ لباك د (۱۰۷ ،٤۳ ص ىرد نابز ردام باتك
 ورصاعم وتپ هپ رم .ىد ىك ړوج ين ېي كلاس دنوخا وا ىك خسم وناخرؤم يناتسودنه مه مون اد .۷۱

.)هخسن يطخ لباك د تازغلا كولس وتپ( كالاچ = كالا يك وباتك وينتسورو وا
.م۱۸٦۷ پاچ روهال د ۲٤٦ يناغفا تايح : ناخ تايح .۷۲
.۳۹۹ _ ۳۰٦ ناغفا يئزفسوي : يفسوي .۷۳
 پاچ يسكع يك وخم ۳۱٥ هپ باتك ړول د وا ىوس لك ق ۱۰٦۸ هدعقيذ ۲۲ هپ نامرف هوكشاراد د هغد .۷٤

.ىد ىوس
.۲۲٤ عصرم خيرات : كخ ناخ لضفا .۷٥
.۲۷۰ _ ۲٦۹ باتك هغد .۷٦
.۲۸۲ _ ۲۷۹ باتك هغد .۷۷
.۲۸۹ _ ۲۷۳ باتك هغد .۷۸
.۲۷۸ باتك هغد .۷۹
.۲/۱۳۰ بابللا بختنم .م۱۸٦۸ پاچ ېتكلك د ۲/۱۰٤٥ همانريملاع : مظاكدمحم يشنم .۸۰
.۳۱۳ ناغفا يئزفسوي .۸۱
.۲۹۱ عصرم خيرات : ناخ لضفا .۸۲
.م۱۸۹٤ پاچ روهال د ۱۹٦ ناهج ديشروخ : روپ هن ناخ دمحمرېش .۸۳



٤٤

٤٥

٤٦

.ئلولو يك هيشاح هپ تيب ۱۹۲ د حيضوت قياقدلازنك د .۷۹ ءايفصالا هنيزخ .۸٤
.ق۱۳۲۱ خم روهال د ۳٤ ءايلوالا هفحت : يناوضر هاشدمحا .۸٥
.۱۸۸ _ ۱۸٥ راربالا هركذت : هزېورد .۸٦
.٥۹۲ عصرم خيرات : ناخ لضفا .۸۷
.../۲ هفحت ۱۳۲ هركذت .۸۸
.۲/۱۰٤۱ همانريملاع : مظاكدمحم .۸۹
.۳۱ هفحت .۹۰
.٥۹۳ عصرم خيرات .۹۱
.٥۹۲ _ ٥٦۰ باتك هغد .۹۲
.ش۱۳۲۰ پاچ لباك د ۱/۷۷ ءارعش هناتپ : ئروو هراپ هل ليصفت د .۹۳
.۳۲ هفحت .۹٤
.م۱۸٥۸ پاچ ندنل د ٦۷ خيرات وناناغفا د : ريريف .۹٥
.ش۱۳۱۹ پاچ لباك د ۲۹۲ يوانيو اباب هاشدمحا ىول د .۹٦
.۳۲۱ باتك هغد .۹۷
.۱۹٦ ناهج ديشروخ .۹۸
 روېپ د ۱/۱۰٤ هلاوح هپ خيرات ونتپ د هلا ءاطع يضاق د م۱۸۳۹ پاچ ندنل د لباك تنطلس نسنف ليا .۹۹

.م۱۹٤۷ پاچ
.ش۳۳۷ پاچ  لباك د نامزلا هرد : يليكو نيدلا زيزع .۱۰۰
.هخسن يطخ لباك د ۱۷٦ ينيسح خيرات : ينيسح نيدلا ماما .۱۰۱
.۳۸۰ _ ۳۲٥ _ ۲۲۸ باتك هغد .۱۰۲
.۳۹۰ _ ۳۷۰ باتك هغد .۱۰۳
.هخسن يطخ لباك د ۱۷٦ ينيسح خيرات : ينيسح نيدلا ماما .۱۰٤
.۳۰۱ _ ۸۷ نامزلا هرد : يليكو .۱۰٥
.(يبيبح) هو ېلدېورا يك روېپ هپ م۱۹٥۱ هنس هپ ېلوخ هل هاشرابج ديس د هلپخپ ام ۍنل هغد .۱۰٦
 هد هعومجم ونوروپار وغه د باتك اد .۱۹٦٦ پاچ يلهډ د تالسارم و تارابخا يسراف : نرشامتامرپ .۱۰۷

 هت رتفد لارنج رنرو د يروپ م ۱۸۰۳ رت ۱۷۷٦ د هپ وناسوساج نپمك د دنه يقرش د ونازېرنا د يچ
 يزېرنا د باتك هغدمه وا ىد جرد الصفم يك خم ٤۸٤ هپ باتك د ۲۱٤ ربمن روپار هغد وا لوكرو
.يوك هراك هخ شكركل هل نامز هاش د وا اوخ هل ناتسناغفا د شيوشت رامعتسا
.پاچ روهال د ٤۳۰ ديهش دمحاديس : رهم لوسر مالغ .۱۰۸
 روېپ د تاوس بحاص دنوخا : رصن هلارصن .ق ۱۳٥٦ پاچ روېپ د تاوس خيرات : يمساق روفغلادبع .۱۰۹

 تاوس د : سويه .)يطخ( بقانم موظنم وتپ بحاص دنوخا د : يتاوس دمحم يلو .م ۱۹٥۰ پاچ
.م۱۹٥۳ پاچ روېپ د تاوس بحاص : يوروط ليعامسادمحم .م۱۸۹٥ پاچ ندنل د دنوخا
.۳۹۲ ناغفا يئزفسوي : يفسوي .م ۱۹۰۰ پاچ ېتكلك د .ټروپار تاوس د : ندسمول .۱۱۰
.۳۹۳ ناغفا يئزفسوي : يفسوي .م۱۸۹۸ پاچ ندنل د نارمكح روېپ د : سميج .۱۱۱
.م۱۸۸۸ پاچ سيراپ د ۲۲ تاحيرشت راهبوراه رعش د اوخنوتپ د : رتتسم راډزميج .۱۱۲
 هسادوا د وا هناخ لسغ : پوچراچ .لوس لكو هدنب هود شت ېي هتلد هد هدږوا هتيبراچ اد ۱٤ باتك هغد .۱۱۳
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٤۷

يياو هت ىا.
۱۱٤.  : وتسا وا رقم د هتلدد ين يرل ىنعم ىا.
.يد هرس رې هپ وزيب د ېي هنوخم يچ ،يد ناينرپ دارم : يخموداش .۱۱٥
.ىرل غ ولهو د ،ىوس : ړول .۱۱٦
.نيهاش هكل ،ىد هغرم يراك وي : ل .۱۱۷
.۱٦ راهبوراه رعش د اوخنوتپ د .۱۱۸
.۱۹ باتك هغد .۱۱۹
.٤۳۰ ناغفا يئزفسوي .۱۲۰
.٤۳۱ باتك هغد .۱۲۱
.٤۳۲ باتك هغد .۱۲۲
.ق۱۳۱۱ عبط ييبمب د ءاضيبلا هجح .۱۲۳
 د بوتكم ۱۲۹۰ لاوش ۱۳ د بحاص دنوخا د .ق۱۲۹۰ لاك ىمول ،هرامش ۷ پاچ لباك د ،راهنلا سمش .۱۲٤
.همان هپ ناخ يلعرېش ريما
.ش۱۳٥۲ پاچ لباك د ۲۰۱ كيلېپ ناتسناغفا د : يبيبح ىحلادبع .۱۲٥
.٤۳۲ يئزفسوي .۱۲٦
.٤٤۰ ناغفا يئزفسوي .۱۲۷
.٤٤۲ باتك هغد .۱۲۸
.٤٥۸ باتك هغد .۱۲۹
.٤۸٥ باتك هغد .۱۳۰
.ش۱۳۳۰ پاچ لباك د ٤۳۳ ناتسنوتپ : اونېب فؤرلادبع .۱۳۱
 يچ هك : يياو يك هيشاح هپ ليب .ش ۱۳٥۷ پاچ لباك د ۱۸٥ همجرت ېك _ وي _ يس د : ليب ليومس .۱۳۲

.هدېمون هناييدا ون ىد رې هپ ب هوي د تاوس
.ش۱۳٤۲ پاچ نارهت د هلاوح هپ ګربين وا هيلوترابدا .۹۳ هيشاح عطاق ناهرب د : نيعم روتكد .۱۳۳
.۱/۱۹۳ همجرت وتپ ېك _ وي _ يس د .۱۳٤
.م۱۹٦۲ پاچ روهال د همجرت يزېرنا واخزر د ۲/۲٤٥ دنهل ا باتك : ينوريبلا .۱۳٥
.۱/۱۸۸ ېك _ وي _ يس .۱۳٦
.م۱۹۲۹ پاچ ډروفسكا د يسيلنا ۲/٦٥ هنوكيلربډ يهتشورخ : ونوك نيتس .۱۳۷
 لباك عبط ٤۹ _ ۲۹ ناتسناغفا نهك ىاه هتشون و طخ خيرات : يبيبح ،هنوخم فلتخم : باتك هغد .۱۳۸

.ش۱۳٥۰
.م۱۹٥۸ همپش ربمسد د هاپرو ناډ د يچارك د : يچو رسيفورپ .۱۳۹
.۲۷۸ عصرم خيرات .۱٤۰
.۲٦٥ باتك هغد .۱٤۱
.م۱۹٥۱ پاچ روېپ د ۱۷ كخ ناخ لاحشوخ : لماك دمحم تسود .۱٤۲
.٥۰۲ عصرم خيرات .۱٤۳
.۲٦٥ هغد .۱٤٤
.۲٦۸ هغد .۱٤٥



٤٦
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.۲۷۰ هغد .۱٤٦
.۲٦۸ هغد .۱٤۷
.هغدمه .۱٤۸
.۲۷۸ هغدمه .۱٤۹
.۲۹۹ هغدمه .۱٥۰
.۱۸۳ كخ ناخ لاحشوخ : لماك .۱٥۱
.۳٤٤ عصرم خيرات .۱٥۲
 ناونع رت يجلغ سيوريم د يچ ئروو لصف هغه عصرم خيرات د كخ ناخ لضفا د ٤۰۲ عصرم خيرات .۱٥۳

.۳۹۸ ص) ىد ىلك ېي يدنال
.هنوخم ۷۷ _ ۱ ،لباك _ ش۱۳٥۸ ،ناخ لاحشوخ د همانتاوس .۱٥٤


