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ناتسناغفا تيمها

هنايم يايسآ يسانشناتساب و خيرات رظن زا

 لاصتا هطخ رد )ريماپ( ايند ماب ريز رد ،يزكرم يايسآ لد رد هكيناتسهوك تسيروشك ناتسناغفا
.تسا هداتفا يزكرم ي ايسآ راز فلع قطانمو ناتسودنه هراق مين ترواجم رد يبرغ و يقرش يايسآ

 زا هك ،عفترم و تشرد للق اب تسا يهوك هغيت ييايفارغج فيرعت نيرت هداس هب ناتسناغفا
 نآ عيسو ياهراب دورب يتقومو يمياد ياهفربو هتسويپ مرق هرق و ايلامه ميظع هلسلساب ريماپ خالگنس
 .دهديم ليكشت ار يگرزب و دروخ اه هناخ دور فرط ره هب و ،دهديم ناوارف بآ

 و خارف ياه تشد و ميظع خالگنس لكش هب تسيا هيلك كي خيرات و ايفارغجرظن زا ناتسناغفا
 و لامش و برغ و قرش هك يهار راهچ رد ،ملاس و فلتخم ياوه و بآ اب _ بآ رپ ياه هناخ دور
 هرود رد هچ رشب تنوكس يارب يملع نيزاوم اب قفاوم بيترت نيدب ،دهديم دنويپ مهب ار ايسآ بونج
 زبسرس عتارم و اه هناخ دور بصم رد ،يناسنا يناگدنز ياه هرود رد هچ و ،رجح ينيشن راغ ياه
.تسا هدرك يرپس و هديد رگيد دعب يكي ار فلتخم ياه تيندم و ماوقا ترجاهم و ،هدوب دعاسم

 كاخ هك ،تسا هتخاس حضاو زين يسانش ناتساب تاقيقحت ،يلك تاساسا نيمه اب قفاوم
 كاخ( زورما يوروش يزكرم يايسآ ياه تيروهمج و ناريا نآ رواجم ياه نيمزرس و ناتسناغفا
 يگمه نيچ كاخ و ناتسودنه هراق مين يضارا و )ناسكو (زنارت اي نوحيج ياروام اي رهنلا ءاروام
 يراصعا و خيراتلا لبق ياه هرود و )كيتيلوين( رجح ديدج ياه تيندم و رجح ميدق ياه هرود
 همجرت يخيرات رصع رب مدقمه رود ارنآ و دنيوك )كيرتسه يرپ( يملع حالطص اب ناياپورا ه كار
 نيا هاگ شياديپ اي و هاگرذگ ناتسناغفا نوچ و .تسا هدرك يرپس و هديد ار همه ،ميناوت يم هدرك
.دراد اه هرود نيا يخيرات تاقيقحت رد ناوارف تيمها نيرب انب هدوب اه تيندم

 رد ناگنمس يلاوح Qara Kamarرمك هرق راغ رد يرافح هجيتن رد يگزات هب هكيراثآ زا يكي
 هاجنپ و يس و هد نيب دودح يگدنز ميالع‑دنا هدرك ليلحت ارنآ املع و ،هدش اراكشآ شكودنه  لد
 ناتسناغفا طسو رد رجح ميدق تيندم نيلوا بتارم رد ار يراكش نانيشن راغ داليم زا لبق لاس رازه
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 نيرخآ راهدنق برغ لامش يرتم وليك هاجنپ ،كگيدنم هپت رد رگيد تايفشك زا مه و دزاس يم رهاظ
 رازه جنپ و م،ق لاس رازه هس يلاوحرد )زنورب( عرفم هرود زاغآ اب ار يلقيص گنس تيندم هلحرم
 زاغآ نايم هك ديآ يم ديدپ نيزا و مينكيم هدهاشم بادنغرا و دنمريه ريسم نيب رد زورما زا لبق لاس
 لاس ارزه يس اي تسيب بيرق لامتحاب ام روشك رد يلقيص گنس ريخا هرود و رجح ميدق هرود
 دنه رصانع زا يجوم م،ق لاس رازه هد دودح رد ينعي هرود نيا موس ثلث زاغآ يلاوح رد و هتشذگ
 يحاون زا اهنآ لقن زكرم جيردت هب هك هدش اديپ ايرد ومآ و ايرد ريس يايلع هزوح رد يياپورا و
 اب هتشاد تنوكس يحاون نيرد لاس رازه نيدنچ مدرم نيا ،تسا هدش لقتنم ومآ هزوح هبرتدرس
 شيوخ هاگ نالوج ار رتخاب و خلب تسا نيمزرس نيا هقراف همالع هك پسا ًاصوصخم يلها تاناويح
.دنا هدش هدنگارپ ناتسناغفا ياه هناخدور ياهيداو رد نآزا دعب و هداد رارق

 وريدوج نهوم و هپره رد دنس يداو رد لشرام ناجرس لبق لاس هاجنپ دودحرد هكيتايفشك زا
 و هدوب يلاع تيندم ياراد دنس هزوح نيزا لبق لاس رازه شش دودح رد هك ،دمآ تباث نينچ هدومن
 وج و مدنگ و هدوب يقرتم ناشيا نيب رد تعارز و هتشاد اهمامح و اهكرس و اه هداجاب مظنم ياهرهش
 و رادنا هوك يوق رايسب ياهواگ و راد ناهوك ياهرتش و رطاق دننام يلها تاناويح ،دنتشاك يم
 هرقن ،الط تارويز و دنتفرگ يم راك دنمورين ياهواگرن زا اه هدارع لقن يارب و دنتشاد هريغو دنفسوگ
 ياراد و ،دنتشاد يور و سم زا راك تالآ و يگنج هحلسا ،دنتخاسيم تراهم لامك رد ار سم و
 ات و نيرهنلا نيب و ناريا و ناتسناغفا هب سودنا يداو تيندم نيمه هلسلس هك ،دندوب مه يطخلا مسر
 بيرق ونا و ناتسچولب دمحم لگ هعلق و ،ناو هلاج و لان رد نآ هباشم راثآ و ،هدش هديشك مه رصم
 هدش فشك رصم و قارع كاخ و ناريا بونج و راهدنق يسارمد و كگيدنم و يناغفا ناتسيس و ورم
 ياهرويز ،فورظ ياه شقن ،هينبا ياهقاطا هتخپ ياه تشخ،نولم ياهركيت هلمجنآ زا هك ،تسا
 رد هريغو ردام عونلا هبر ياه همسجم، نيدروجال تالآ و اهرويز و راثآ ،رادريوصت ياهرهم ،سيفن
 شش دودح رد رشب هك دنكيم مكح لشرام ناج ناربانب و .تسا رگيدكي هباشم نيمزرس نيا مامت
 طاسبنا ار دوخ تيندم ناسكي سدنا و دنمله و نوراك و تارف و لين ياه هزوح رد لبق لاس رازه
 تيمها دوخ ييايفارغج دعاسم تيعقوم اب ناتسيس و دنمله يداو نيتس لروارس رظن رد و)۱.هداد
.تسا هتشاد كيت يلوكلك تيندم ياهولهپ راشتنا رد خيراتلا لبق راودا رد ار يندم صاخ

 و تنايد لكش هك دناسريم لين ات دنس يداو تايرفحزا ردام ههالا ياه همسجم شياديپ ترثك
.تسا هدوب رگيدكي كيدزن و هباشم نيمزرس نيا رساترس رد هرود نآ ناسنا ركف

 هباشم راثآ و اه همسجم هنوگنيا ًامومع ناتسيسو راهدنق‑رتخاب نيمزرس زا ناتسناغفا رد نوچ
 اهروشك نيب يندم دياوع و تنايد و راكفا هلدابم و لاقتنا اهنت هن هك تفگ ناوتيم ناربانب ،هدش فشك
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 نآ اب ناتسناغفا مدرم و هتشاد نايرج يناتساب روصع رد لين ات سودنا يداو زا خيراتلا لبق مدرم و
 شرورپ و لاقتنا لحم نيمزرس نيا هكلب .دنا هدوب اراد ار يمات يگتسويپ مهم رايسب و ميدق ندمت
.تسا هدوباه تيندم نيا

:ييايرآ هرود

 نآ رد هكيمدرم و ،دوب رشب نوكسم يخيراتلا لبق راصعا زا ناتسناغفا دش هتفلگا لاب رد هكيروط
 مدرم اب و هدوب يصاخروتلك و دياقع و راكفا و تيندم ياراد ،دندوب نكاس نيمزرس نيارد هنمزا
.دنتشاد ندمت و روتلك و يناگدنز رد يتاكرتشم رهنلا ءاروام و ناريا و دنس يداو

 يلصفم تامولعم نآ گنهرف و روتلك و نابز هراب رد يتقو دياش هك، خيرات زا شيپ هرود زا دعب
 ،دوشيم زاغآ نايئايرآ ترجاهم نشور رايسب هرود ،ميتسد يهت هراب نيرد زورما و ،دسرب ناسنا تسدب
 يلع هك ميراد هابنا رد يبدا لاسنهك راثآ و هدوب ماوقا لاقتنا و تاكرح نيا مهم زكرم ناتسناغفا زاب هك
 هخاش كي هب رت يصوصخ يلو .دنناوتيم هدرك هدافتسا نآ زا يياپورا و دنه ماوقا همه مومعلا
 هب نيمزرس نيا و‑دنا ميدق يانايرآ اي ناتسناغفا مدرم هك ،دراد يزراب قلعت مدرم نيا صوصخم
.دريگيم دوخ هب خيراترد مهم تعيقوم اهايرآ دهم و هاگ رارق ثيح

:وجيو هنايرآ

 Aryana-vaegoوجيو هنايرآ مانب ينيمزرس رد داليملا لبق لاس رازه راهچ دودح رد ايرآ مدرم

)3(.تسا ليصا مدرم و نادازكاپ و ءابجن نيمزرس ينعم هب هيمست نيا و)2( دنتسيزيم

 نآ ياجب يلو هدوب زين دنه يي ايرآ نارجاهم نيب رد– وجيو هنايرآ حالطصا هك دنامن هتفگان
 نرق رد هك دنتفگ يم)4( هترو ايرآ اي Arya-varshaهشرو ايرآ– ايرآيناتساب هاگشرورپو ميدق نيمزرس
.)5(تسا هديدرگ ركذ Manu-samhita اتيهمس ونم رد مان نيا حيسملا لبق موس اي مود

 :اهايرآ لاقتنا طوطخو ترجاهم

 اوه تدورب ببس هب اتسوا حيضوت رارقب ‑دنتسيزيم هشرو هنايرآ اي وجيو هنايرآ رد هك ايرآ ديفس داژن مدرم
 شكودنه ياه هنماد ات ميدق يدخب اي رتخاب رد )ومآ( سوسك اي ايرد پچ لحاس هب ‑يندروخ داوم تلق و
  نيمزرس رد ار اهنآ يناتساب يناگدنز ياهراگداي يياتسوا و يديو ياهدورس ميدق تمسق هك دنا هدش دنگارپ
 مدرم نيا جربميك نوتنهوپ يوسياقم يژولاليف داتساP.Gilesسلياگ يپ رتكد لوقب و ،دهديم ناشن ناتسناغفا
 نيمزرس رد )م.ق۲٥۰۰( دودح رد و دنتخانشيم زين ار اه هايگ زا يضعب و دنتخاس يلها ار تاناويح زا يخرب
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.دندركيم يگدنز يتسد عيانص زا يخرب اب ناتسناغفا لامش يدخب

 اب هك دوخ يزكرم دهم و هاگمارآ زا ،يعيبط رگيد لماوع و سوفن دييزت رثاب ليصا ييايرآ مدرم نيا
)ناتسناغفا يلامش ياه يداو و يدخب( ينونك ناتسناغفا هب هدوب ييايفارغج هيحان كي لماش ينونك ناتسناغفا
 و سدنا ياه يداو هب ‑رغ نيپس راسهك قرش ياه هار زا و هدومن ترجاهم برغ و قرش هب نآزا دعب و دندما
 هديسر ريغص يايسآ يتح و ناريا هب ينونك تاره و ناسارخ لامش ياه هار زا نينچمه و‑دنا هتفر باجنپ
 و رولكلوف و يسامح ياهناتساد و راكفا و نايدا و نابز ،يدخب كرتشم هناخ رد يناگدنز وا دعب هك .دنا
 رگيدكي اب يلك هب اشت ناشيا كرتشم تاصخشم نيا و ،دنا هدرب دوخاب برغو قرش هب ار دوخ گنهرف
 مهاب يمات يكيدزن اديو و اتسوا ينعي ييايرآ باتك ود ره عاونا بابرا و نيماضم و نابز هكنانچ. دراد
 زا )م،ق۱٤۰۰ لاس طوبرم موير ت‑پ( ناشيا تختياپ لحم زا هك نايناتيه هفوشكم هبيتك يور زا زين و ‑دنراد
 يناتيم مان هب يمدرم زين اجنآ رد هك ديدرگ تباث هدش اديپ كچوك يايسآ  Boghaz-Koi يوك زاغوب

Maitani و يديو نايايرآ اب ناشيا ريطاسا و عاونا بابرا و ناگدازهش ياهمان هك ،دنتشاد تنوكس ايرآ داژن زا 
 تيندم )ريغص يايسآ ات دنه زا( نايايرآ مه )م،ق۱٥۰۰ دودح رد هك ميريگيم هجيتن نيزا و .تسا كرتشم اتسوا

.)6(دنا هتشاد يكرتشم تنايد و گنهرف و

:يزكرم اي يدخب ياه ييايرآ

 شكودنه ياهنماد و رتخاب و يدخب دوخ رد ليابق نآ زا يعمج ،يدخب زكرم زا نايايرآ ترجه زا دعب
 نيمهو دنا هديمان )نوتشپ‑تشپ‑تهكپ‑يدخب( يدخب شيوخ نيمزرس مان هب ار دوخ هك‑دنا هدناميقاب
 Paktha ههتكپ مانب و هدرك تكرش )يوار( Parushni ينشوراپ يايرد رانك رب ييايرآ هليبق هد گنج رد مدرم
 و ناهاش و )نوتشپ مدرم( تهكپ مانًارركم اديو ينعي ييايرآ نوتم نيرت ميدق رد نينچمه و)7(دنا هدش ركذ
 ار نوتشپ ليابق لاقتنا و يگنهرف و يناگدنز عاضوا )م.ق۱٤۰۰( دودح رد هك )8( هدمآ ناشيا لاجر و ناگدازهش
 ليابق نيب رد نونكات ييايرآ ليابق و لاجر زا يسب ميدق ياه مان هلجنآ زا و‑دنادرگيم تبث يوار رانك ات
 مان نيا ينعم مه ينونك نوتشپ رد هك )9( تهكپ هاشداپ مان Turayana اناياو روت دننام تسادوجوم نوتشپ
.تسا نز ريشمش ينعي ينوهو هروت

 ياهرانك رب هك Paravata اتاواراپ و pani يناپ و Brisaya اياسيربو Dasaاساد ليابق ياهمان نينچمه
 تورپ و يناپووساد ياهمان هب نونكات )10()دندوب)ينونك راهدنق( يزوكارا مدرم زا Hillebrandt يتوسارس

Parvat 11(.دندوجوم اهنوتشپ يبوژ و يلباز ليابق نيب رد چيرب و(

(10) 
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 و سوسكا هزوح زا ييايرآ ليابق هك ،مينيب يم )هتراهباهم( ات يدعب تايبدا و يديو دورس نتم تداهش هب
)ومورك( مرك )اهبوك( لباك ياه هناخدور ريسم دادتما رد اجنآ زا و هدشرشتنم نآ بونج هب شكودنه لامش زا
)وهدنس هتپس( باجنپ نيمزرس هب اجنآ زا و هديسر )وهدنس( دنس ياهرانك هب )وتساوس( تاوس )يتاموگ( لموگ
 فرطب ار يلحم ماوقا و هديدرگ هدنگارپ دنه بلق فرط هب سپس ،هتشگ لصاو )ايرد تفه(ينعي )ودنه هتپه( اي
.دنا هدنار هريزج هبش بونج

 ميدق نكسم هك دنناديم رتهب دوخ ،دنا هدينارذگ رظن زا ار تيركسنس ميدق نوتم هك يدنه نادنمشناد
؟دوباجك )هتراهب(ليابق دهم اي يلامشهناخ اي )اردنا(

 خلب ،ييايرآ هتراهب ليابق دهم هك تفگ ناوت يم رتحيرص يياپورا نادنمشناد زا يخرب تاقيقحت ينشور رد
  اكيهلب يديو بدا رد ييايرآ يناتساب دهم و هاگشرورپ نيا مان.دنا هدرك لاقتنا برغ و  قرش هب اجنآ زا و هدوب

Balhikaاديواو رهتا رد هك دوب Atharva-Vedaهكيلهب هتراهباهم رد و ،هدمآ Bahlika ين يناپ و هدوب 
 رد و)12( تسا هديمان نايخلب ار هكيلهب ليابق يداليم مراهچ نرق دودح رد تيرگسنس سانش روتسد دنمشناد
 خلب( ما ريرسم يدخب تفص هك )13( دوب Bakhdi يدخب نآ مراهچ ييايرآ روشك هدزناش هلمج زا اتسوا دوخ
 يولهپ بدا رد هك هدوب)ي‑ذ‑خ‑ب( مان نياي رصنع فورح ناسانش اتسوا تقيقح رارقب و تشاد ار )ابيز
اتسوا يولهپ هخسن رد Jackson نسكيج لوق هب و )14(دوشيم هدرمش رتخاب مان اشنم هك تسا يلخب و لخب
 يماب خلب يرد بدا رد هك ،دوب)كيماب لخب( مان نيا‑هدش فشك دنقرمس زا هك )يداليم متشه نرق ريرحت(
 تسا هدرك دييات زين Vale De Poussin نسوپود هلاو يياپورا دنمشناد ار هديقع نيمه نيع و)15(تسا يقاب
 هك تسا يياتسوا يتخب و يدخب هشير نيمه زا تودوريه سبوتكپ و يديو تهكپ مان ،ميتفگ رتشيپ هكيروط و
.تسا هداد ليكشت ايسآ طسو رد ار يگرزب تلم كي نونكا و ،هديدرگ نوتشپ و تشپ  و تحب نامز رورم هب

 ليابق زا هدع باستنا و طابترا هك ديآيم تسدب مه يرگيد بلاطم ميقتسم ريغ تروصب هتراهباهم زا
 هدج Bhadra ارداهب هك تسا هدش هتفگ ،لاثم باب نم‑دزاس يم رهاظ رتخاب و خلب هب ار يدنه رجهم ييايرآ
 زا يكيب ،دشابن مات تهابش هك Vyushit-Acva)هوساتشويو( مانب دوب يسك نز )رادام( هليبق ييه روطسا
 يراذگ مان رد دنوسپ تروصب)هپسا( نآ يوتشپ تروص اي )هوسا(هملك و‑دريگيم قلعت يرتخاب و يخيرات لاجر
.دوب جورم رايسب خلب لاجر

 كتا لباقم رد نيسابا و لباك يايرد ياقتلم رد هك )م،ق( مراهچ نرق گرزب نادنمشناد زا يكي ين يناپ
 نابز يو .تشون رچكل تشه ينعي Asht-Adhyaya مان هب ار يديو رمارگ و تسيزيم هناخ دور رانك رب
The هدش حالصا و بيذهت ينعي تيركسنسارنآ مان يرمارگ بيترت و بيذهت هب ار يديو  Perfected 
 )16(.تشاذگ
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 رتربتعم هكيهلب ليابق زا يو ركذ نارب انب هتساخرب نيسابا يقرش لحاوس و نوتشپ نيمزرس زا ين يناپ نوچ
 يدنه ييايرآ رجاهم و رياشع نايم رد و ،دنا خلب مدرم ًانيقي هكيهلب هك دراد هديقع مه نسوپود هلاو و تسا
.دنتشاد ترهش

 لبق مراهچ نرق رد زين Herodotus تدوريه نانوي ناخروم ردپ تيرگسنس ميدق نوتم و ذخامرب هوالع
 Gandarioi يرادنگ و Paktiuke كيتكپ مانب ناتسناغفا هليبق دنچ زا يركذ تسا ين يناپ رصاعم هك داليملا
 ققحم ياملع يار رارقب هك)17(هدومن Aparutai يتوراپا و Dadikai يكيداد و Sattagudoi يدوگاتسو
 Thatagushشوگ هتت( كتشو )شويراد هبيتك Gadara ارادگ( يراهدنگ و نوتگشپ و تشپ زا دنا ترابع
 ييايرآ ترجاهم نامز زا و دنوشيم هدرمش ناتسناغفا دنموربآ مدرم زا نونكات هك يديرفا و كيجات و )يشنماخه
 ياه هتشون رد رواشپ ينعي ليابق نيا يزكرم رهش كي ركذ و ،دنرارقرب دوخ يخيرات نكاسم نامه رد نونكات
 و تسا دوجوم ارادنگ رد Kaspapuros سوروپاپساك مانب )م.ق٥۰۰( دودح Hecataeusسيوتاكيه
سراف متسر شقن رد لواروپاش ينانوي يتراپ هبيتك رد يگزات هب اكيرما يوگاكيش ياهتسژول ويكرا هكيرارق
‑وپو )تيركسنس( هروپاشرب رتناسپ هك)18( تسا Pashkiboura تروص هب رواشپ مان دنا هتفاي )م۲٦۰ دودح(
 ياه هرود رواشپو رواشرف وروباشرف و روپاشرپ و ينيچ رياز Huan-Tsang گناست نويه‑ول‑وپ‑اش‑ول
 رصع لياوا ات ميدق نامز زا دوخ نيمزرس رد مدرم نيا هك ديآ يمرب نيزا و ،دنا هتخاس نآ زا ار يمالسا
 دنشاب هدرك تكرش مه يوار رانكرب هليبق هد گنجرد ييايرا ميدق ليابق هلمج رد رگا و ،هدوب رارق رب يحيسم
.دنا هدنام )ناتسناغفا(يناتساب نيمزرس رد ناشيا ياياقب

 ليبق زا ليابق Pank-Jana اناج هكنپ لكش هب تيركسنس تسا يحالطصا هك هناگجنپ ليابق هتسد رد
 هردنچ رسيفورپ ‑دنا لماش Paurus وروپ Anusونا Turvashas اشاو روتYadus وداي Druhus وهويرد
 هتراهب فورعم هلتك همه دياب هك تسا دقتعم هتكلك نوتنهوپ رد دنه ميدق خيرات داتسا Chandra-Dass ساد
هلتك اب Pouravas اواروپ ينعي وا دالواو تسا )وروپ( – هناگجنپ ليابق نيرتمهم دشاب لماش هلمج نيرد
 اه ترجاهم ريسم رد هتراهب ليابق هك يهار نامه هناگجنپ ليابق نيا و ،دنتشاد تبارق و يكيدزن )هتراهب(
 هدمآ دورف نآ بونج هب و هتساخرب رتخاب و خلب زا شكودنه لامش زا ينعي .دنا هدومن لابند‑دنا هدرك بيقعت
.دنا هدش هدنگارپ دنه روانهپ كاخ و باجنپ نيمزرس رب هرخالاب و

 تقيقح بلطم نياو ، دهديم رارق اراهدنگ يشاوح رد يودنا يايلع هرد ار وروپ هليبق نكسم سادرسيفورپ
 نيرتميدق ياهرود رب رگا يلو‑دندوب اجنپ رد ييايرآ ترجاهم ياه هرود زا يي هرود رد ناشيا هك دراد
 ياه هو كرد ناشيا داژن مه رياشع و بعش رياس دننام مه ار اهنآ نكسم دياب ،دوش يگديسر ييايرآ نارجاهم
 هعلاطم ار همانهاش و يياتسوا و يديو يسامح ياهناتساد و اناروپ و هتراهباهم رگا .مينك وجتسج ناتسناغفا
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 نايايرآ ميدق و هيلوا يگدنز نوناك هك تفايرد ميهاوخ ،مينك قيبطت مهب يوسياقم رولكلف و بدا ساساب و هدرك
 ام دانتسا و هاگ هيكت ميتفگ هچ ره اجنيا ات .دوب سوسك اهزوحو شكودنه لامش رد يناريا و يدنه ترجاهم
.دوب ينانوي و يدنه تيركسناس عبانم و يديو دورس

 يور زا تسين تسد رد ميدق ياتسوا هكنيااب و ،ميناوتيم هدش ياتسوا هجوتم بلاطم نيمه نيع ديياتب
 تايالو رياس و خلب هاگياج و ميناوت يم هدرك جارختسا يمهم بلاطم يولهپ بتك رياس و دعب ام يياتسوا نوتم
 تسا هديسر تسدب يولهپ هزات عبانم زا نآ هداتفا رود ياه هرطاخ هك خلب ميدق تاعطق رثكا هك ار ناتسناغفا
 نآ تايئزج حرش زا اجنيا. مينكيم هنياعم رت نشورو رت حضاو تروصب تسا لماش نآ رد نيشن ايرآ هناگ هدزناش
.دنناوتيم هعجارم )اهتشي( هب و اتسوا يازجا زا يكي )داديدنو( لوا داگرف هب نادنم هقالع و ،مينكيم رظن فرص

 و يبدا و يگنهرف و يعامتجا تاليكشت و ييايرآ ليابق و ماوقا و هيفارغج و خيرات رظن زا اتسوا هعلاطم
 قيبطت و يياتسوا و يديو نوتم هسياقم و ،دراد تيلخادم ام خيرات رد يديو نوتم زا بتارم هب يبهذم
 نآ تاقلعت اب ار ناتسناغفا خيرات يلك و يساسا يدابم رگيدمه اب نآ يسامح و يخيرات و ييايفارغج تايوتحم
.دزاسيم نشور برغ و قرش و لامش رد رواجم ياه روشك اب

 دياب رتميدق نابز كي ياه هجهل ار نابز ود نيا هك تسا يدح هب اديو نابز و اتسوا نابز ديدش هباشت
 هتسيز رايد كي و هناخ كيرد يزور )اتسوا( و )اديو( ناوريپ هك ،دنكيم مكح نابز ديدش هباشت نيا .درمش
 ايرآ كاخ تاعطق نيا نيرتميدق هك تسا ايرد ومآ عيسو هزوح نامه – سوسك اهزوح رايد نيا و هناخ ،دنشاب
 و )كيماب لخب( و )رتخاب( و )اكيهلب( و )ماريرس ميدخب( و )نيزگ خلب( و هداتفا نآ ريسم هفرط ود رد نيشن
 اجنآ ناريا و دنه يناتساب ياه هروطسا مام و .دراد هزوح نيا رد يعيسو هاگياج)ءانسحلا خلب( و )يماب خلب(
.درامش يم ييايرآ يناگدنز رهاظم نيرت ميدق هاگ ولج ار

 رد)نايج( و )كلايس(  ياه هپت و )كگيدنم( و )ونا( ياه هپتو )وريدوجنهوم(تايفشك هكيروط نامه
 تيركسناس تايبدا‑دهديم ناشن امب ار ييايرآ زا لبق يناگدنز دهاوش ناريا و دنه و رهنلا ءاروام و ناتسناغفا
.دنكيم يفرعم امب ار ييايرآ تسوپ ديفس ليابق جاوما و تكرح و هاگياج يياتسوا و

 لد رد زونه ار ميدق ييايرآ دافحا هك تسا يطسو نيمزرس يزكرم يايسآ و ناريا و دنه نايم رد ناتسناغفا
 نامدرم نيا ،ميناوتيم هدهاشم لاثم روط هب يناغفا ياه يداو و شكودنه ياه هرد يالبال رد نآ ياه هوك
 يزكرم شكودنه ناگدنشاب و دنا هدرك ظفح يگرزب هناميپ ا تار دوخ ميدق ياه هجهل و تيندمو گنهرف
 هجهل )تسيب( دودحرد وتشپ رب هوالع هك تسا نآ زراب ياه هنومن هريغو هوك ديفس هدنشاب ياه يليابق و يقرش
.تسا دوجوم نونكات نآ ياهخالگنس ياهيداو و اه هرد رد يلحم
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.ادرگرف ‑داديدنو‑اتسوا ‑)2(

.۷۳ص۱ج ايدنا فّاىرتسه جربميكو ىناملارگيگزا ح٦٤-۷۰ ىرواخ نايناريا ندمت)3(

 نّا ركذ هك نيرّاو هرّا هماك هك– مييوگيمردقنيمه ىلو– ميرادن ىراك برغو قرش نادنمشنادراكفا ضقانتاب نّا تيعقوم نيعت هب اجنيرد )4(
 داينبو داژنو لصا  ىنعم هب مه تيرگسناسرد هك تسا)رّا(زا نّا قاقتشا ىناملا ققحم W.Geiger رگيگ مليو رتكاد لوق هبو ،هدمّا مهاديوگيررد
 تسا لمعتسمو دوجوم ىنعم نيمه هب ‑ىنونك هرواحمو وتشپ ميدق بدارد  هملك نيمه نيعو،تشادار اسراپو بيجنو ليصا موهفم)ايرّا( هملكو هدوب
 تسا هدناميقاب هاگ مارّاو هاگياجو نيمزرس موهفم هب دوخ ىي ايرّا ميدق ىنعم نامه هبراهدنق ىوتشپ ىنونك هرواحمرد هجيو ايوجيو هملك نينچمهو
.)٤ص۱جراكيناپ ميدق دنهو۲۰۷ص۳جادوگير(

 تسا دوجوم وتشپ نابزرد نونكاتVarsho وشرو لكش هب هملك نيمه هك۲۲ رعش۲لصف اتيهمس ونام هلاوحب۱ج۱٥صايدنا فا ىرتسه جربميك.)5(
 .دشاب عترمو بوخ هاك نّا ىنعمو

.۲٦ص٦ جايدنا فّا ىرتسه جربميك .)6(

.۸۲ص۱ ايدنا فّا ىرتسهربميك )7(

.ندنل عبط۱.هصح٦۱دورس٤٦٥ص۲جو۸هصح۱دورس۲٦۰ص۲جو‑۸هصح۲۲دورس۱٥‑ص۲جو‑۷هصح۱۷دورس‑۱۸ص۲جاديو)8(

.۱۰ هصح٦٤۱ دورس٦٥ص۲ جاديو )9(

.۸۷ ص۱ ج ايدنا فّا ىرتسه جرميك )۱۰(
.۲٥۸-۲٤۱-۱٥٦-۱۱۸صىناغفا تايح )11(
.ىنىناپرظنرد دنه باتك هب عوجر )12(
.لوادرگرف‑داديدنو )13(
.۱۱۰ص اتسوا گنهرف )14(
.)۲۷۱ص تشدرز(۸ص۱ جاتسوا همجرت )15(
.درادار هدش بيذهت ىنعم نامه نيعوتشپ نابزرد)مس( هملك۹٥٤ص۱۹جاكيناتربو۸۰صايدنا كديو )16(
.۸٥و۱۲۷ص لوا باتكو٦٦ص۷ باتكو۹۱،۹۳،۹٤،۱۰۲ص۳ باتك تدوريه خيرات)17(
 .۳۳صوريك فلوارسزااهناتپ)18(


