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 متفه نرق ات خيراتلا لبق رصع زا گنهرف و مدرم لاقتنا
رگيد ياهنيمزرس هب اجنآ زا و ناتسناغفا رد يحيسم

 يايسآ لاصتا هطخ رد "ريماپ" ماب ريز رد يزكرم يايسآ لد رد هك يناتسهوك تسيروشك ناتسناغفا
.تسا هداتفا يزكرم يايسآ راز فلع قطانم و ناتسودنه هراق مين ترواجم رد يبرغ و يقرش

 خالگنس زا هك _ عفترمو تشرد للق اب تسا يهوك هغيت ييايفارغج فيرعت نيرت هداس هب ناتسناغفا
 يم ناورف بآ نآ عيسو ياهراب دور هب يتقؤمو يمياد ياهفرب و هتسويپ مرق هرق و ايلامه ميظع هلسلس اب ريماپ
.دهديم ليكشت ار يگرزب و دروخ ياه هناخ دور فرط ره هب و دنشخب

 هناخ دور و خارف ياهتشد و ميظع خالگنس لكشب تسيا هيلك كي خيرات و ايفارغج رظن زا ناتسناغفا
 مهب ار ايسآ بونج و لامش و برغ و قرش هك يهار راهچ رد ملاس و فلتخم ياوه و بآ اب بآ رپ ياه
.دهديم دنويپ

 رد هچ و رجح ينيشن راغ ياه هرود رد هچ رشب تنوكس يارب يملع نيزاوم اب قفاوم بيترت نيدب
 تيندم و ماوقا ترجاهم و هدوب دعاسم زبس رس عتارم و اه هناخ دور بصم رد يناسنا يناگدنز ياه هرود
.تسا هدرك يرپس و هديد رگيد دعب يكي ار فلتخم ياه

 :اهييايرآ لبقام هرود_۱
 اههوك ياهراغ رد ار رجح ياهرصع يناگدنز بتارم نيمز يور مامت رد رشب يملع نيزاوم اب قباطم

 يلها و يراد نيمز و تعارز طسب و يلافس فورظ عارتخا اب ار يلقيص گنس ياه هرود دعب و هدرك يرپس
 رد و هداد همادا گرزب ياه هناخ دور رانك و اه بصم و اهاتلد رد ار غرفم هرود يدابم و تاناويح نتخاس
.تسا هداد يور ترجاهم دنوشيم بوسحم يعيبط ياههار هك اه هناخ دور ريسم دادتما و اه هرد لوط

 و ناتسناغفا كاخ هك تسا هتخاس حضاو زين يسانشناتساب تاقيقحت ،يلك تاساسا نيمه اب قفاوم
 يارو ام اب رهنلءاروام كاخ( يوروش داحتا يزكرم يايسآ ياه تيروهمج و ناريا نآ رواجم ياه نيمزرس
 و رجح ميدق ياه هرود يگمه نيچ كاخ و ناتسودنه هراق مين يضارا و )انايسكوا سنارت = نوحيج
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 يملع حالطصاب ناياپورا هك ار يراصعا و خيراتلا لبق ياه هرود و )كيتيلوين( رجح ديدج ياه تيندم
 هدرك يرپس و هديد ار همه _ ميناوتيم هدرك همجرت يخيرات رصعرب مدقم هرود ارنآ و _دنيوگ )كيروتسه يرپ(
.دنا

 شكودنه لد رد كبيا يلاوح )Qara Kamar( رمك هرق راغ رد يرافح هجيتن رد يگزاتب هكيراثآ زا يكي
 داليملا لبق لاس رازه هاجنپ و يسو هد نيب دودح يناگدنز مئالع _دنا هدرك ليلحت ارنآ ًاملع و هدش اراكشآ
.دزاسيم رهاظ ناتسناغفا طسو رد رجح ميدق تيندم نيلوا بتارم رد ار راكش نانيشنراغ

 گنس تيندم هلحرم نيرخآ_ راهدنق برغ لامش يرتموليك ٥۰ گكيدنم هپت رد رگيد تايفشك اب
 ريم نيب رد زورما زا لبق لاس رازه جنپ و  م ،ق لاس رازه هس يلاوحرد )زنورب( غرفم هرود زاغآ ابار يلقيص
 گنس ريخا هرود و رجح ميدق هرود زاغآ نايم هك ديآ يم ديدپ نيزا و مينكيم هدهاشم بادنغرا و دنمريه
 ينعي هرود نيا موس ثلث زاغآ يلاوحرد و  _ هتشذگ لاس رازه۳۰ اي ۲۰ بيرق لامتحا هب ام روشك رد يلقيص
 هك هدش اديپ ايرد ومآ و ايرد ريس يايلع هزوح رد يياپورا و دنه رصانع زا يجوم م،ق لاس رازه هد دودح رد
 نيرد لاس رازه نيدنچ مدرم نيا .تسا هدش لقتنم ومآ هزوح هب رت درس يحاون زا اهنآ لقث زكرم جيردتب
 ار رتخاب و خلب تسا نيمزرس نيا هقراف همالع هك پسا ًاصوصخم يلها تاناويح اب هتشاد تنوكس يحاون
 ناتسناغفا ياه هناخ دور ياهيداو رد نآ زا دعب و هداد دارق شيوخ هاگنالوج ديايب ليصفت هب هچنانچ
.دنا هدش هدنگارپ

 نينچ هدومن وريدوج نهوم و هپره رد دنس يداو رد لشرام ناج لبق لاس ٥۰ دودح رد هك يتايفشك زا
 مظنم ياهرهش و هدوب يلاع تيندم ياراد دنس هزوح مدرم نيزا لبق لاس رازه شش دودح رد  هك دمآ تباث
 تاناويح ،دنتشاكيم وج و مدنگ و هدوب يقرتم ناشيا نيب رد تعارز و هتشاد اهمامحو اهكرس و اه هداج اب
 لقن يارب و دنتشاد هريغو دنفسوگ و راد ناهوك يوق رايسب ياهواگ و راد ناهوك ياهرتش و رطاق دننام يلها
 . دنتخاسيم تراهم لامك رد ار سم و هرقن وا لط تارويز و ‑ دنتفرگيم راك دنمورين ياهواگ رن زا اه هدارع
 تيندم نيمه هلسلس هك ،دندوب مه يطخلا مسر ياراد و .دنتشاد يور و سم زا ار راك تالآ و يگنج هحلسا
 ناو هلاج لان رد نآ هباشم راثآ و هدش هديشك مهرصم يتح نيرهنلا نيب و ناريا و ناتسناغفاب سودنا يداو
 فشك رصم و قارع  كاخ و ناريا بونج و راهدنق كگيدنم يناغفا ناتسيس و ورم بيرق )ونا( و ناتسچولب
 ياهرويز ،فورظ ياه شقن ،هينبا ياهقاطا ،هتخپ ياهتشخ ،نولم ياه ركيت هلمج نآ زا هك .تسا هدش
 مامت رد هريغ و ردام عونلاهبر ياه همسجم و نيدروجال تالآ و اهرويز و راثآ ،راد ريوصت ياه رهم ،سيفن
 رد لبق لاس رازه ٦ دودح رد رشب هك ،دنكيم مكح لشرام ناج نارب انب و .تسا رگيدكي هباشم نيمزرس نيا
 لروارس رظن رد و ۱ هداد طاسبنا ار دوخ تيندم ناسكي سودنا و دنمله و نوراك و تارف و لين ياه هزوح
 رد خيراتلا لبق راودا رد يندم صاخ تيمها دوخ يفارغج دعاسم تيعقوم اب ناتسيس و دنمله يداو نيتس
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 .تسا هتشاد كيت يلوكلك تيندم راشتنا

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

 فشك هباشم راثآ و اه همسجم هنوگ نيا ًامومع ناتسيس و راهدنق و رتخاب نيمزرس زا ناتسناغفا رد نوچ
 زا خيراتلا لبق مدرم و اهروشك نيب يندم دياوع و تنايد و راكفا هلدابم و لاقتنا هك تفگ ناوت نآرب انب ،هدش
 مهم رايسب و ميدق ندمت نآب ناتسناغفا مدرم و هتشاد نايرج يناتساب روصع نامه زا لين ات سودنا يداو
 .دنا هدوب اراد ار يمات يگتسويپ

 تروص يگزاتب وريدوج نهومو هپره يايلع تمس رد ،هنايم دنس يداو رد هك ينيون ياهشواك رارق
 هناشن هك ،هدمآ ديدپ زين ـهدنس يايرد هنايم ياه هرانكرب ،هتفر نيب زا گنهرف نيا كرتشم ياه هتشر ،هتفرگ
.تسا هدوب ناتسناغفا خيرات زا لبق هفوشكم راثآ اب لاصتا

 ملقب "اهييايرآ لبقام ناتسناغفا" مانب روصم دنمدوس و منتغم رايسب يباتك ش ۱۳٦۱ هنس رد نوچ
 ليصفت نارگشواك هجوت ام ،تسا هدش رشن و پاچ لباك رد اهعوضوم نيرب يناقلات هلارون هيامنارگ دنمشناد
.تسا هتفر هراشا بلطم تايلكب رصتخم هراشا هب اجني رد و مينكيم بلج ديفم باتك نيا هب ار

:ييايرآ هرود_۲
 هنمزا نآ رد هك يمدرم و هدوب رشب نوكسم يخيراتلا لبق راصعا زا ناتسناغفا دش هتفگ الاب رد هكيروط

 و دنس يداو مدرماب و هدوب صاخ روتلك و دياقع و راكفا و تيندم ياراد ،دنا هدوب نكاس نيمز رس نآ رد
 .دنتشاد ندمت و روتلك و يناگدنز رد يتاكرتشم رهنلا ءاروام و ناريا

 يلصفم تامولعم نآ گنهرف و روتلك و نابز هراب رد يتقو دياش هك _ خيرات زا شيپ هرود نيزا دعب
 زاب هك دوشيم زاغآ نايئايرآ ترجاهم نشور رايسب هرود ،ميتسد يهت هراب نيرد زورما و  _ دسرب ناسنا تسدب
 يلع هك ميراد هراب نآرد يبدا لاس نهك راثآ و هدوب ماوقا لاقتنا و يگنهرف تاكرح نيا مهم زكرم ناتسناغفا
 قلعت مدرم نيا صوصخم هخاش كيب يصوصخ روطب يلو دنكرتشم نآ رد يياپورا و دنه ماوقا همه مومعلا
 تعيقوم اهايرآ دهم و هاگ رارق ثيحب نيمزرس نيا و دنا ميدق يانايرآ اي ناتسناغفا مدرم هك ،دراد يزراب
.دريگيم دوخب  خيرات رد يمهم

:وجيو هنايرآ_۳
Aryana وجيو هنايرآ مانب ينيمزرس رد داليملا لبق لاس رازه راهچ دودح رد ايرآ مدرم  –  vaego 
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 تيعقوم نييعت هب اجنيرد هك  ۳تسا ليصا مدرم و نادازكاپ و ءابجن نيمزرس ينعمب هيمست نيا و ۲ ‑ دنتسيزيم
 نآ ركذ هك نيرآ و هرآ هك ،مييوگيم ردق نيمه يلو ،ميرادن يراك برغو قرش نادنمشناد راكفا ضقانت اب نآ
 تيركسنس رد هك تسا )رآ( زا نآ قاقتشا يناملآ ققحم Geiger  رگيج رتكاد لوقب و ٤ هدمآ مه اديوگير رد
 هملك نيمه نيع ٥ تشاد ار اسراپ و بيجنو ليصا موهفم )ايرآ( هملك و هدوب داينب و داژن و لصا ينعمب مه
 رد هجيو اي وجيو هملك نينچمه و تسا لمعتسم و دوجوم يناعم نيمهب ،ينونك هرواحم و وتشپ ميدق بدا رد
 هدناميقاب هاگ مارآ و هاگياج و نيمزرس موهفمب دوخ ييايرآ ميدق ينعم نامهب راهدنق يوتشپ ينونك هرواحم
.تسا

 نيمزرس نآ ياجب يلو ،هدوب زين دنه ييايرآ نارجاهم نيب رد ،وجي و هنايرآ حالطصا هك دنامن هتفگان
 لبق موساي مود نرق رد هك ،دنتفگيم هترو ايرآ اي Arya – varsha  هشروايرآ ار ايرآ يناتساب هاگشرورپ و ميدق
Samhita اتيهمس ونم رد مان نيا حيسملا  -  mianu وشرو لكشب هملك نيمه هك ٦ تسا هديدرگ ركذ varshu 
.تسا دوجوم وتشپ نابز رد نونكات

:اهايرآ لاقتنا طوطخو ترجاهم _٤
 اوه تدورب ببسب اتسوا حيضوت رارقب ،دنتسيزيم هشرو هنايرآ اي وجيو هنايرآ رد هك ايرآ ديفس داژن مدرم

 شكودنه ياهنماد ات ميدق يدخب اي رتخاب رد )ومآ( سوسكا يايرد پچ لحاوسب يندروخ داوم تلق و
 رد ار اهنآ يناتساب يناگدنز ياهراگداي يياتسوا و يديو ياه دورس ميدق تمسق هك ،دنا هدش هدنگارپ
 نوتنهوپ يوسياقم يژولاليف داتسا P.Giles سلياگ،يپ روتكود لوقب و دهديم ناشن ناتسناغفا نيمزرس
 دودح رد و دنتخانش يم زين ار اههايگ زا يضعب و دنتخاس يلها ار تاناويح زا يخرب مدرم نيا ،جربميك
 ييايرآ مدرم نيا ۷ دندركيم يگدنز يتسد عيانص زا يخرب اب ناتسناغفا لامش يدخب  نيمزرس رد )م ق۲٥۰۰(
 يلامش ياه يداو و يدخب( دوخ يزكرم دهم و هاگمارآ زا يعيبط رگيد لماع و سوفن ديئزت رثاب داژن ليصا
 باجنپ و سودنا ياه يداو هب رغ نيپس راسهك قرش ياههار زا و هدومن ترجاهم برغ و قرشب )ناتسناغفا
 يناگدنز زا دعب هك ،دنا هديسر ريغص يايسآ يتحو ناريا هب تارهو ناسارخ ياههار زا نينچمه و ‑دنا هتفر
 و قرش هب ار دوخ گنهرف و رولكلوف و يسامح ياهناتساد و راكفا و نايدا و نابز ،يدخب كرتشم هناخ رد
 نيماضم و نابز هچنانچ ،دراد رگيد كياب يلك هباشت ناشيا كرتشم تاصخشم نيا هك ،دنا هدرب دوخاب برغ
 هبيتك يور زا زين و ،دنراد مهاب يمات يكيدزن اديو و اتسوا ينعي ييايرآ ميدق باتك ود ره عاونا بابرا و
 Baghaz-Koi يوكزاغيب زا )م ق۱٤۰۰( لاس طوبرم )موير ت پ( ناشيا تختياپ لحم زا هك نايناتيه هفوشكم

 ،دنتشاد تنوكس ايرآ داژن زا Mitani يناتيم مانب يمدرم زين اجنآ رد هك ،ديدرگ تباث هدش اديپ كچوك يايسآ
 هجيتن نيزا و تسا كرتشم يياتسوا و يدي و ياهيئايرآ اب ناشيا ريطاسا عاونا بابرا و ناگدازهش ياهمان هك
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 يكرتشم تنايد و گنهرف و تيندم )ريغص يايسآ ات دنه زا( نايئايرآ مه )م ق۱٥۰۰( دودح رد هك ،ميريگيم
۸ .دنا هتشاد

:يزكرم اييدخب ياه ييايرآ_٥
 شكودنه ياهنماد و رتخاب و يدخب دوخ رد ليابق نآزا يعمج ،يدخب زكرم زا نايايرآ ترجه زا دعب

 نيمه و دنا هديمان )نوتشپ = تپ   تهكپ = تخب( يدخب شيوخ نيمزرس مانب ار دوخ هك ،دنا هدناميقاب
 ههتكپ مانب و هدرك تكرش )يوار( Parushni ينشوراپ يايرد رانك رب ييايرآ هليبق هد گنج رد هك دنا مدرم

Paktha و ناهاش و تهكپ مان ًارركم اديو ينعي ييايرآ نوتم نيرت ميدق رد نينچمه و ۹ دنا هدشركذ 
 ار ليابق نيا يلاقتنا و يگنهرف و يناگدنز عاضوا )م ق۱٤۰۰( دودح رد هك  ۱۰ هدمآ ناشيا لاجر و ناگدازهش
 ناشيا ليابق نيب رد نونكات ليابق و لاجر زا يسب ميدق ياهمان هلمجنآ زا و دنادرگيم تباث يوار رانك ات
 و هروت مان نيا ينعم مه ينونك يوتشپ رد هك  ۱۱ تهكپ هاشداپ مان Turvayana  اناي اوروت دننام ،تسا دوجوم
 اتاواراپ و Pani يناپو  Brisaya اياسيربو   Dasa اهساد ليابق ياهمان نينچمه .تسا نز ريشمش ينعي ينوه

Paravataa يتوسارس ياهرانك رب هك Sarasuoti  يگدنز بادنغرا و توارهد يايرد ينعي يتواره اي 
 ياهمانب نونكات ۱۲ ‑ دندوب )ينونكراهدنق( يزوكارا مدرم زا Hillebrandt تناربليه ققحم لوقب و ،دندركيم
۱۳ .دندوجوم اهنوتشپ يبوژ و يلباز ليابق نيب رد   Bareechيربو  Parvat تورپو يناپووساد

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

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

 ييايرآ هتراهب ليابق دهم هك تفگ ناوتيم رتحيرص يياپورا نادنمشناد زا يخرب تاقيقحت ينشور رد
.دنا هدرك لاقتنا برغو قرشب اجنآ زا و هدوب خلب

 اديواورهتا رد هك ‑  دوب Balhik اكيهلب يدي و بدا رد ييايرآ يناتساب  دهم و  هاگشرورپ نيا مان
Atharva -Atharva هكيلهب هتراهم رد و هدمآ Bahlika رد تيركسنس سانش روتسد دنمشناد ين يناپ و هدوب 

 روشك هدزناش هلمج زا اتسوا دوخ رد و ۱٤ تسا هديمان نايخلب ار هكيهب ليابق يداليم مراهچ نرق دودح
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 اتسوا قيقحت رارقب و تشاد ار )ابيز خلب( مارب رس ميدخب تفص هك  ۱٥ دوب Bakhdi يدخب نآ مراهچ ،ييايرآ
 مان أشنم هك تسا يلخبو لخب يولهپ بدا رد هك هدوب )ي‑د‑خ‑ب( مان نيا يرصنع فورح ناسانش
 زا هك )يداليم متشه نرق ريرحت( اتسوا يولهپ هخسن رد Jakson  نسكيج لوقب و ۱٦ دوشيم هدرمش رتخاب
 ار هديقع نيمه نيع و ۱۷ .تسا يماب خلب يرد بدا رد هك دوب )كيماب لخب( مان نيا ‑ هدش فشك دنقرمس
 تهكپ مان ،متفگ رتشيپ هكيروط و تسا هدرك ديئات زين Valle de  Poussin  نسوپود هلاو يياپورا دنمشناد
 نوتپو تپ و تخب نامز رورمب هك تسا يياتسوا يتخب و يدخب هشير نيمه زا تدوريه سيوتكپ و يديو
.تسا هداد ليكشت ايسآ طسو رد ار يگرزب تلم كي نونكا و هديدرگ

 زا يي هدع باستنا و طابترا هك ،ديآ يم تسدب مه يرگيد بلاطم ميقتسم ريغ تروصب هتراهب اهم زا
 ار داهب هك تسا هدش هتفگ لاثم باب نم ‑دزاسيم رهاظ ناي رتخاب و خلب هب ار يدنه رجاهم ييايرآ ليابق
 تشيو مانب مات تهابش هك Vyushi aceua  )هوسا تيشويو( مانب هدوب يسك نز )اردام( هليبق يي هروطسا هدج
 و يخلب يخيرات لاجر زا يكيب دشابن خلب هاشداپ نيع رگا و دناسريم خلب يناتساد ناهاشداپ زا يكي هپسا
 رايسب خلب لاجر يراذگ مان رد دنوسپ تروصب هپسا نآ يوتشپ تروص اي )هوسا( هملك و دريگيم قلعت يرتخاب
.دوب جورم

 رد نيسابا و لباك يايرد ياقتلم رد هك )م،ق( مراهچ نرق گرزب نادنمشناد زا يكي Panini  ين يناپ
-Asht مانب ار يديو رمارگ و تسيزيم هناخ دور نآ يبرغ رانك رب كتا لباقم  Adhyaya رچكل تشه ينعي 
 و بيذهت ينعي Sansakrit    تيركسنس ار نآ مان و هداد يرمارگ بيترت و بيذهت ار يديو نابز يو ،تشون
 هدش بيذهت ينعم نامه نيع هك تسا Sana - krita هتيرك هنس وتشپ رد زين مان نيا و ۱۸ تشاذگ  هدش حالصا
 Bahika هكيهب ليابق زا يو ركذ نآرب انب ،هتساخرب نيسابا يقرش لحاوس نيمزرس زا ين يناپ نوچ و .دراد ار
 رياشع نايم رد و دنا خلب مدرم ًانيقي هكيهب هك ‑ دراد هديقع نسوپود هلاو دنمشناد داتسا و تسا رت ربتعم
 رخآلاب و هتشذگ ناتسناغفا ياه هناخ دور ريسم رد خلب نيمزرس  زا و دنتشاد ترهش يدنه ييايرآ رجاهم
.دنا هديسر دنهب

 لبق مراهچ نرق رد زين Herodotus تدوريه نانوي ناخوم ردپ تيرگسنس ميدق نوتم و ذخام رب هوالع
   Gandarioi يرادنگ و Paktuike  كيوتكپ  مانب ناتسناغفا هليبق دنچ زا يركذ تسا ينيناپ رصاعم هك داليملا
 ققحم ياملع يأر رارقب هك  ۱۹ هدومن Aparutoi يتوراپا و Dadikai يكيداد وSattagudai   يدوگاتس و
 )يشنماخهThatagushشوگ هتت( كتشو )شويراد هبيتك Gadaraدگ( يراهدنگ و نوتشپ و تشپ زا دنا ترابع
 ييايرآ ترجاهم نامز زا و دنوشيم هدرمش ناتسناغفا دنموربآ رايسب مدرم زا نونكات هك يديرفا و كيجات و
 ياه هتشون رد رواشپ ينعي ليابق نيا يزكرم رهش كي ركذ و .دنرارقرب دوخ يخيرات نكاسم نامه رد نونكات
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 هكيارق و تسا دوجوم اراهدنگ رد Kaspapyras سوروپاپساك مانب )م،ق٥۰۰دودح( Hecataeus سيوتاكيه
 )م۲٦۰دودح( سراف متسر شقن رد لوا روپاش ينانوي و يتراپ   يگزاتب اكيرما يوگاكيش ياهتسژولويكرآ
 وپ و )تيركسنس( هروپاشرپ رتناسپ هك  ۲۰ تسا  Paskibonra اي Pshkhnro  رويپ تروصب رواشپ مان دنا هتفاي
 رواشپ و روفاشرف و روپاشوپ و ينيچ رئاز Hsuen Tsang  گناست نويه Po-lo-sha-po-luول ‑وپ –اش – ول ‑
 لئاوا ات ميدق نامز زا دوخ نيمزرس رد مدرم نيا هك ديآ يمرب نيزا و دنا هتخاس نآزا ار يمالسا ياه هرود
 هدرك تكرش مه يوار رانكرب هليبق هد گنجرد ييايرآ ميدق ليابق هلمج رد رگا و هدوب رارق رب يحيسم رصع
.دنا هدنام )ناتسناغفا( دوخ يناتساب نيمزرس رد ناشيا ياياقب دنشاب

 ليبق زا يليابق Panka-  Jana اناج هكنپ لكشب تيركسنس تسا يحالطصا هك هناگجنپ ليابق هتسد رد
 ساد اردناش رسيفورپ و دنا لماش Pauruo  وروپ Anuo  ونا Tarvasha اشاو روت Yaduo  ودايDruh   وهويرد

Shandra Das نيرد هتراهب فورعم هلتك همه دياب هك تسا دقتعم هتكلك نوتنهوپ رد دنه ميدق خيرات داتسا 
 )هتراهب( هلتكاب Pouravao او اروپ ينعي وا دالوا و تسا )وروپ( هناگجنپ لئابق نيرتمهم .دشاب لماش هلمج
 هدرك بيقعت اه ترجاهم ريسم رد هتراهب ليابق هك يهار نامه هناگجنپ ليابق نيا و دنتشاد تبارق و يكيدزن
 نيمزرس رب هدمآ دورف نآ بونجب و هتساخرب نارتخاب و خلب زا شكودنه لامش زا ينعي .دنا هدومن لابند دنا
.دنا هدش هدنگارپ دنه روانهپ كاخ و باجنپ

 بلطم نيا و دهديم رارق اراهدنگ يشاوحرد سودنا يايلع هرد ار وروپ هليبق نكسم ساد رسيفورپ
 ياه هرود رب رگا يلو دندوب اجني رد ييايرآ ترجاهم ياه هرود زا يي هرود رد ناشيا هك دراد تقيقح
 ناشيا داژن مه رياشع و بعش رياس دننام مهار اهنآ نكسم دياب ‑ دوش يگديسر ييايرآ نارجاهم نيرتميدق
 و يياتسوا و يديو يسامح ياهناتساد و اناروپ و هتراهباهم رگا .مينك وجتسج ناتسناغفا ياه هوك رد
 نوناك هك تفاي رد ميهاوخ مينك قيبطت مهب يوسياقم رولكلف و بدا ساساب و هدرك هعلاطم ار اه همانهاش
 هچ ره اجنيا ات .دوب سوسكا هزوح و شكودنه لامش رد يناريا و يدنه رجاهم ناييايرآ ميدق و هيلوا يگدنز
 بلاطم نيمه نيع ديئات هب .دوب ينانوي و يدنه تيركسناس عبانم و يديو دورس ام دانتسا و هاگ هيكت ميتفگ
 تسا هديسر تسدب يناساس يولهپ هزات عبانم زا نآ هداتفا رود ياه هرطاخ هك ‑ خلب ميدق ياتسوا هجوتم
 يولهپ بتك رياسو يناساس ياتسوا نوتم يور زا تسين تسد رد ميدق ياتسوا هكنيا اب و ميناوتيم هدش
 هناگ ۱٦ تاعطق رثكا هك ار ناتسناغفا تايالو رياس و خلب هاگياج و ميناوتيم هدرك جارختسا يمهم بلاطم
 نآ تايئزج حرش زا اجنيا .مينكيم هنئاعم رتنشور و رتحضاو رايسب تروصب تسا لماش نآ رد نيشنايرآ
 .دنناوتيم هعجارم )اهتشي( هب و اتسوا يازجا زا يكي )داديدنو( لوا درگرف نادنم هقالع و مينكيم رظن فرص
 و يبدا و يگنهرف و يعامتجا تالكشت و ييايرآ ليابق و ماوقا و هيفارغج و خيرات رظن زا اتسوا هعلاطم
 قيبطت و يياتسوا و يديو نوتم هسياقم و دراد تيلخدم ام خيرات رد يديو نوتم زا بتارم هب يبهذم
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 اب ار ام روشك و ام خيرات يلك و يساسا يدابم رگيد مهاب نآ يسامحو يخيرات و ييايفارغج تايوتحم
.دزاسيم نشور برغ و قرش و لامش رد رواجم ياه روشكاب نآ تاقلعت

 دياب رتميدق نابز كي ياه هجهل ار نابز ود نيا هك تسا يدحب اديو نابز و اتسوا نابز ديدش هباشت
 هتسيز رايد كي و هناخ كي رد يزور )اتسوا( و )اديو( ناوريپ هك دنكيم مكح نابز ديدش هباشت نيا .درمش
 ايرآ كاخ تاعطق نيرت ميدق هك تسا ايرد ومآ عيسو هزوح نامه ،سوسكا هزوح رايد نيا و هناخ نيا .دنشاب
 )نارتخاب( و )اكيهلب( و )ماريرس ميدخب( و )تانسحلا خلب( و )نيزگ خلب( و هداتفا نآ ريسم هفرط ود رد نيشن
 ناريا و دنه يناتساب ياه هروطسا مامت و دراد ،هزوح نيرد يعيسو هاگياج )يماب خلب( و )كيماب لخب( و
.درامشيم ييايرآ يناگدنز رهاظم نيرتميدق هاگ هولجار اجنآ

 )نايج( و )كلايس( ياه هپت و )كگيدنم( و )ونا( ياه هپت و )وريدوج نهوم( تايفشك هكي روطنامه
 تايبدا ،دهديم ناشنامب ار ييايرآ زا لبق يناگدنز دهاوش ناريا و دنه و رهنلا ءاروام و ناتسناغفا رد
.دنكيم يفرعم امب ار ييايرآ تسرپ ديفس ليابق جاوما و تكرح و هاگياج يياتسوا و تيركسناس

 زونه ار ميدق ييايرآ دافحا هك تسا يطس و نيمز رس يزكرم يايسآ و ناريا و دنه نايم رد ناتسناغفا
 نيا .ميناوتيم هدهاشم لاثم روطب نآ يبونج ياهيداو و شكودنه ياه هرد يالبال رد نآ ياه هوك لد رد
 شكودنه ناگدنشاب و دنا هدرك ظفح هدروخن تسد ار دوخ ميدق ياه هجهل و تيندم و گنهرف نامدرم
 ۲۰ ًابيرقت يرد و وتشپ رب هوالع هك تسنآ زراب ياه هنومن ،رغ نيپس ياه هنماد ياه يليابق و يقرشو يزكرم
.تسا دوجوم نونك ات اههوك نآ ياه خالگنس ياه يداو و اه هرد رد يلحم هجهل

 :يخيرات ياه هرود_٦
 اب دنه هراق مين رد و اه يشنماخه اب ناريا تالف رد قرش هشوگ نيرد هك دعبب خيرات عولط هرود زا

 ركشل هبذجاي ،هك ددرگيم زاغآ يرگيد ياهگنرب ماوقا ياهشبنج و دمآ و تفر ،دوشيم عورش  )ادوب( روهظ
 ،يشنماخه تاحوتف هنماد طاسبنا و شويراد و سوريس ياه يشك ركشل .دراد يبهذم تاغيلبت اي و يشك
 دنه رد يتح و ناتسناغفا رد ار يناريا و يماس يرامعم شور و يراد رتفد لوصا و يمارآ طخلا مسر
 طباور ردقنآ وتشپ نابزاب دوب يرتفد و يرابرد نابز سراف رد هك  Old Persian ميدق سرف نابز و تخاسرشن
 ارنآ )م ق٤۸٦-٥۲۲( شويراد مكحب هك سراف )نوتسيب( ناتسغب يخيم هبيتك كي رد يتح هك دراد كيدزن
 هك ۲۱ هدمآ stanza يرعش فيطل عارصم هس moral epic يقالخا هسامح نمض رد )۱۳ دنب٤ نوتس( دنا هتشون
 دراد تقباطم وتشپ اب عارصم هس نيا هك ددرگيم تباث نآ ظافلا بيكرت زرط و ناز وا و تاملك ليلحت زا دعب
 و دزاسيم حضاو سراف و برغ فرطب ناتسناغفا نيمزرس زا ار راكفا و مدرم لاقتنا هلسلس مه دنس نيا و
 تروص دنه نيمزرس و قرش فرطب رگا ييايرآ گنهرف و راكفا و ليابق لاقتنا و جومت نيا هك ميناوتيم هتفگ
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 و اه يشك ركشل يشنماخه هرود زا دعب هك تسا هتشاد يياهجوم مه سراف روشك و برغ فرطب هتفرگ
 هيردنكسا نيدنچ و دروآ دوجوب برغ و قرش نايم ار يمياد طابترا )م ق۳۲۷( دودحرد ردنكسا تاحوتف
 ار هار ردنكسا يشك ركشل و دندش نوكسم اه رهش نيرد هبانتعم دادعت هب زين ناينانوي و دش انب ناتسناغفا رد
 يلاها زا زورما ناتسناغفا ناگدنشاب زا يدايز هدع وا هاپس ليذ رد و .درك زاب ناينانوي يورب نيسابا ياروامب
 اكين سوكولس هلباقم .دنتفر دنه هب شكودنه ياه هرد و اراهدنگ و اكاپمل و اسيپاك و دازيم اپوراپ و نارتخاب
Seluas روت  Nicator يتنطلس نام دود نيلوا هلسلس رس ايروم اتپوگاردنچ و يماش ينانوي نامدود هلسلس 
 ار هنيمز اهايوم هبلغ و هدروآ سامت رد مه اب ار يدنه و ينانوي رصنع دنس دور ياه هنارك رد دنه يخيرات
 تيندم و ييادوب گنهرف و نييآ هار ،دوخ ييادوب ناغلبم اب Asoka  اكوشآ دعب لسن ود هك درك مهارف يروط
 .دندرك زاب بادنغرا هزوحات ار يدنه

 رايسب نامز نيرد .دش اديپ رت موادم سامت دنه و ناتسناغفا نايم رتخاب ينانوي ناهاشداپ هرود رد
 .دندركيم ترفاسم نيسابا فرطنيا هباه يدنه رايسب و دنتفريم دنه هب اهناغفا و اهينانوي

 ياه هنارك زا يركف و يرشب ياهسامت هار يلو ،دش نوگرگد يسايس عاضوا قرش رد ردنكسا ندمآ اب
وناريا( نيون تيندم ناتسناغفا رد ينانوي و يشنماخه هرود راكفا سامت .دش زاب ناتسودنه بلق ات مورلارحب

 و درك قلخ ار )يدنه +ونانوي( هزات تيندم ناتسناغفا رد ينانوي راكفا و ييادوب هفسلف سامتو )ينانوي+
 ،ضامغاب تردق كي رظن تحت ،دندوب يزكرم يايسآ رد ييايرآ نيشن هيداب هلتك ًالصا هك )اهيناشوك( تدايق
 طلخ مهب ينارمع _ يبدا _ يرنه _ يركف _ ياه هنيمز رد ميدومن فصو  هك ار  يبهذم ياهتيندم يدابم
 نيد رشن و روهظ ات تسرد ۷ نرق ات نآ هنماد هك هتشاذگ ناتسناغفا رد ار يگرزب ندمت كي تاساسا و هدومن
 هك تسا يميظع هرود كي ناتسناغفا خيرات هنرق ۱۳ يحيسم ۷ نرق ات م،ق٦ نرق زا .دنكيم ماود مالسا
 ره رد و هتخاس لوغشم دوخب تخسام روشك رد فرطنياب لاس ٦۰ زا نآ ياه هبعش مامت اب ار يسانشناتساب
 رواجم ياه كاخ يارب و ناتسناغفا دوخ يارب نآ هعلاطم هك دشخرديم يون هقرج ،تايرفح لحارم زا هلحرم
.تسا ديفم و پسچلد و هداعلا قوف ناريا و دنه يارب ًاصوصخم نآ

 ياهكاخ هكشخ قيرط زا هك دوب دوجوم يور ناوراك ياه هار دعب هب يشنماخه رصع زا ناتسناغفا رد
 رد هك ميراد يياههار هقلح كي ناتسناغفا هشقن رد يور  نا زا .دركيم لصو ناتسودنه هب ار ايسآ برغ
 نالغب و خلب زا هكنآ يبونج و يلامش هار ود نيا .دنكيم لصو لباكب ار تاره لاثم روطب بونج و لامش
 تادوارم رد ور ناوراك هار ودره و دوب مهم رايسب ود ره دركيم روبع ينزغ و راهدنق زا هكنآ و تشذگيم
 و ناتسناغفا نيب يناگرزاب و تراجت طسب و تيندم و گنهرف لاقتنا و اه ناوراك دمآ و تفر و يرشب
 رتشيب زورما ات ناتساب ياه هنامز زا و تسا هتشاد يمهم مهس ايسآ برغ و قرش نيب و شناگ هياسمه
 تساه هرود نيمه رد .دراد رارق و تشاد رارق هار ود نيمه ياه هنارك رد ام فورعم دباعم و گرزب ياهرهش
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 سامت رد رتشيب فلتخم ماوقا و هديدرگ فلتخم ياهتيندم ياقتلا لحم ايسآ يهار راهچ ثيحب ناتسناغفا هك
 .تسا هدش جزم و لحو طولخم مهباهنآ گنهرف و  ندمت يدابم و تادقتعم و نابز و هدمآ

 رد يدنه و ينانوي و ينارتخ اب و يشنماخه يگنهرف و يركف رثآم جازتما زا لامجا تروصب رتالاب
 لوصا و يشارت لكيه شور و يرامعم كبس رد .ميدرك داي حيسم دهع زا لبق نرق جنپ تدم رد ناتسناغفا
 ياه هولج هك تفاي ناوتيم هتسجرب ياه لاثم ،هداتفا رود هرود نيا يبهذم و يبدا رهاظم و يزاسرهش
 تسا اكوشآ يگنس نامرف نتم اهلاثم نآ زا يكي .دنكيم نايامن ام روشك رد ار ولهپ نيدنچ ندمت نيا فلتخم
 تسا هدش اديپ يميدق ور ناوراك هار رانك راهدنق هنهك رهش ياه هبارخ ترواجم رد ريخا ياهلاس رد هزات هك
 و طخلا مسر .هدش هتشون طخلا مسر ود هب و نابز ود هب هبيتك نيا .ميدرك داي )يبونج هار( تفصب ارنآ هك
 تايقالخا لماش نامرف نتم .تسا ينانوي ندمت طسب ياياقب زا ينانوي نابز و طخلا مسر ،ييايرآ نابز
 زا يكيرد هك مينيب يم قيرط نيدب .تسا هدش لجسم ايروم گرزب هاشداپ اكوشا مانب هك تسا اه ييادوب
 هرودب )م،ق( ٦ و ٥ ياه نرق هب اكوشآ و ردنكسآ روهظ زا شيپ شدوجو ًامتح هك ناتسناغفا ميدق ياهرهش
 زا يرهظم و درك دراو ار ييادوب نييآ اكوشآ و داد نكسمار اه ينانوي اج نآرد ردنكسا و دسريم يشنماخه
 .مينكيم هدهاشم يگنس هحول رد ار ولهپ نيدنچ ندمت رهاظم

 و گرزب شزيمآ توق كي تفريم هدش طولخم مهب همشچرس هس نيا يندم و يركف نايرج هكيلاحرد
 اب هك ،دنكيم روهظ ناتسناغفا رد )يناشوك تردق( تفص هب يزكرم يايسآ نانيشن هيداب هيحان زا يدنمورين
 قفا ،ماع موهفمب روتلك و گنهرف رظن زا هكلب يرادناهج و تسايس رظن زا طقف هن دوخ مزيمانيد يورين
 زا ناتسناغفا هصح رد بونج رد دعب و لامش رد لوا اهنيا .درآ يم نايمب ماجسنا و مظن اب عيسو و ديدج
 گنهرف و يسايس تردق و دنريگيم ار يرتخاب ناينانوي ياج نرق هس ات دعب هب حيسم دهع عورش يلاوح
 .دنناسريم ناتسودنه بلق ات ار دوخ

 ناتسناغفا رد هك ار يياهزيچ همه ،ندمت و ركف هنوگ ره لوبق هدامآ و هزات حوراب مزيمانيد يورين نيا
 ارادم و يدازآ اب يريگتخس و بصعت نودب دوب هدش عمج م،ق نرق )جنپ( رد اه تيندم شزيمآ رثا رد
 ات ايرد ومآ هزوح زا و تشاذگ فاشكناب ور زيچ همه نآ يط رد هك دروآ نايمب يدعاسم هرود و هتفريذپ
 رد نآ رهاظم هك دينارتسگار يديدج ندمت كي شور و هار يناشوك مزيم انيد )اروتام( ات خلب زا و اگنگ هزوح
 .تسنايامن هنايم يايسآ مامت رد هريغو يشارت لكيه و يرامعم و رنه و بدا ملاع

 زا و دنزيخيمرب يزكرم يايسآ زا نيشن هيداب و نشخرهاظ هب ينامدرم هك مينيب يم ماوقا شبنج رظن زا
 تروصب و يداع دارفا تروصب ناش دوخ ياهسابل نامهاب ارناشيا .دنسريم مه ناتسودنه هب ناتسناغفا
 هدهاشم اروتام و تام و اليزكات و هده و مارگب و نالغب ياه يشارت گنس رد روطارپما و هاش و هدازهش
 يوسنارف تايرفح تأيه فرط زا يلعف نالغب رد شكودنه لامش رد هك لتوك خرس تايرفح كنيا و مينكيم
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 رنه خيرات رد و خيرات لصا رد ار هتشذگ ياه هيرظن زا يرايسب هك تسا هدوشك ار يديدج باب تفرگ تروص
 .دنكيم ليدعت و حالصا گنهرف و

 هعسوت برغ و قرش نيب يرشب تاقلعت و دمآ و تفر حيسم دهع لوا نرق هس يط رد يناشوك رصع رد
 ار  مورلارحب ياه هرانك تشذگيم دنه فرطب اليزكات و خلب زا هك نآ يبونج هخاشاب مشيربا هار .تفاي دايز
 ات Tyr  ريت زا و هيردنكسا ات نكيپ زا .دش رقتسم ييايسآ هارهاش نيا دادتما رد تينما .درك لصو نيچ اب
 و الط روف و اه يناشوك تاكوكسم ،دش زاب نادنمرنه و ناغلبم  و ناناگرزاب يورب  تادوارم هار )اروتام(
 ناشن ار اهنابز و اه طخلا مسر عونت و نايدا يدازآ و عاونا بابرا روف و تاكوكسم يور لاكشا و هرقن
 .تسا هدوشك رنه خيرات رد ار ينيون لصف رتخاب رد هپتالط راثآ فشك كنيا و ،دهديم

 يوسنارف تايرفح تأيه ريدم هژورب مولش ويسوم هكيروطنآ )لتوك خرس( رد يسانشناتساب تاقيقحت
 رشن Syria  ايريس هلج مرد و وكسم رد ناقرشتسم هرگنك رد و هدرك هيزجت و ليلحت ار نآ جياتن ناتسناغفا رد
 - Greeko )كيدوبوكيرگ( فورعم هسردم رنه روطت أدبم هب طوبرم نادنمشناد تايرظن رب تسا هتفگ و هدرك

Budhic دنكيم دراو ليدعت. 

 كيدوب وكيرگ يرنه هسردم فيرعت دنه و ناتسناغفا رد ًاصوصخم و اج همه هك تسا نرق مين زا شيب
 ينيد يركف نايرج نيا هحاس رد ينانوي يشارت لكيه دعاوق و يدنه ييادوب راكفا جازتما زا هك ميا هدينشار
 هسردم نيا هك مينيب يم نينچ لتوك خرس ديدج تايفشك اب .دمآ نايمب حيسم دهع زاغآ نراقم ناتسناغفا رد
 )يناشوك هسردم( تفص هبارنآ هژورب زولش ويسوم هك دوب يرت گرزب بتكم ييادوب هخاش اي ينيد هخاش
 دنه رد هك تسا )يلاثمت( هولج يكي نايم نآ زا هك تشاد مه ييادوب ريغ ياه هولج و .تسا هتخاس لجسم
 لصا نييعت هب سك لاح ات يلو .تسا هديدرگ نايامن نآ رهاظم اهتدم زا mothura اروتام و mat تام رد
 بتكم زا ينامور ريغ يرگيد هخاش هسردم نيا هك تفگ ناوتيم ًالاح و دوب  هدشن قفؤم نآ أدبم و هشير
 .تسا يناشوك

 يرنه هسردم مادك دوخاب و دوخ زا اهنيا ،دندوب نيشن هيداب نام درم اه يناشوك هك ميتفگ رتشپ
 و يناريا ندمت حيسم ده عزا لبق نرق جنپ يط رد هك ينارتخاب نامه نارتخاب رد رارقتسا اب هكلب دندرواين
 ردارنآ تيوه هزات هك دندروآ نايمب يديدج بتكم )ينانويوناريا( يرنه يدابم زا ،دوب هتخيمآ مهب ار ينانوي
 ناريا دوخ رد )ينانوي+وناريا( يدابم نيمه زا .مينكيم ساسحا لتوك خرس دبعم ياه يشارت لكيه ينشور
 هداد زرابت هژرب مولش يوسنارف دنمشناد اهيگزات نياب مه ارنآ تيصخش هك تسا هدمآ نايمب )يناكشا بتكم(
 ياه هولج يناكشا و يناشوك بتاكم هك مينيب يم ميورب رتالاب يرنه شنيرفآ أدبم رد رگا مه زاب و تسا
 ثيحب دنناوخيم مه يمورلارحب بتكم ارنآ هك )نسوروكيرگ( اي يحيسم بتكم لباقم رد هك تسا ينانويرنه
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 .دريگيم رارق يمورلارحب ريغ ينانوي بتكم

 و دنه رد اروتامو تام ياه يشارت لكيه نايم ارچ هك دوشيم هديمهف تافيرعت نيا ينشور رد الاح
 .تسا دوجوم ديدش تهابش ردقنيا ناتسناغفا رد نالغب ياه يشارت لكيه

 رگيد هاشداب سزيفدكامي و رگيد يشارت لكيه ،هدش اديپ )تام( زا اكشينك ماناب هك يگرزب همسجم
 نيا .هدمآ تسدب يياه لكيه )نالغب لتوك خرسرد اه هنحص و اه همسجم نيا ريظن .دهديم ناشن ار يناشوك
 اب يناشوك هسردم هتخيمآ رهاظم هكلب درادن يطابترا مادك ييادوب نييآ اب ناتسناغفا رد و دنه رد اه همسجم
 فوشكم هناگادج لتوك خرس رد مه و )اروتام( رد مه تسنآ يالعا لثمم يراهدنگ رنه هك ييادوب نييآ
 يروطارپما ياهكاخ يانهپ رد اگنگ هزوح ات ايرد ومآ هزوحزا هك ددرگيم ملسم هجيتن نيا سپ ،هديدرگ
 .تشاد طاسبنا ناسكي دوخ ياه هخاشاب اه يناشوك يرنه بتكم يناشوك

 خرس و دناوخ ناوتيم مه )نارتخاب ونانوي( هسردم ار يناشوك هسردم قوف بتارم نتفرگ رظن رد اب
 زراب ياهلاثم يشارت لكيهو يرامعم ملاع رد هچ و نابز و طخلا مسر بدا ملاع رد هچ ميدق نالغب رد لتوك
 .دراذگيم ام يور شيپ هتسجربو

 نهك ياه رهش زا يكي رد يدنه و ينانوي و يناريا گنهرف شزيمآ زا لاثم باب نم نيرب لبق
 شزيمآ زا رگيد لاثم ثيحب كنيا .ميدرك داي )هنهكراهدنق( ميدقور ناوراك هار يبونج هخاش يور ناتسناغفا
 .مييامنيم يروآ داي رگيد ور ناوراك هار يلامش هخاش رانك دوخ تكلمم رگيد نهك رهش رد اهتيندم نينچمه
 مه اكشينك هبيتك هب رصحنم لاثم نيا ،ميروآ يم لاثم ار )اكشينك( كنيا و ميدروآ لاثم ار اكوشآ هبيتك رتشيپ
 .دنكيم نيبم ارنآ اه هتشبن گنس هعومجم هكلب تسين

 اكشينك مانب ينانوي طخلا مسراب ،تسا يناريا هداوناخ هنسلا ديدج هخاش كي هك ينارتخاب نابز اجنيا
 رد ناشيا روهظ زا شيب اهنرق ود ره هك ينانوي طخلا مسر و ينارتخاب نابز نايناشوك .تسا هديدرگ لجسم
 رنه ملاع رد هك تسا يلاثم نيرتهب دوخ نيا و دندرك طولخم مهب بصعت نودب دوب دوجوم ناتسناغفا دوخ
 وتشپ رظن زا هدش ليلحت هكيياجات و .دزاسيم تباث ينارتخاب يلحم رصانع و داوم اب ار يناشوك بتكم لكش
 هتفگ وتشپ هب كيدزن رايسب نابز اي ميدق يرتخاب زا ارنآ هك هتفر راكب ينابز اه هبيتك نيرد ناتسناغفا ناسانش
 جندغب اي گندغب نآ يدعب لكش و )۲۲( هدمآ گنالوغب هبيتك نيرد هك نالغب ميدق مان دوخ اريز _ ميناوتيم
 ينونك يوتشپ رد هك ‑ يسور وگاب و تيركسناس هگهب و ميدق سرف هگب و اتسوا هغب زا تسا بكرم _ دوب
 ‑ نارگب ناتسناغفا نكاما يامسا رد هك ميسج و دنمورين و ليلج و ميظع ينعم هب تسا گب راهدنق
 و ينغب و )كنرت( يگب و )ناقلات( ياپ گب و )يگنزياد( گل گب و )هنزغ( الگب و )تاره( لگب ‑يمارگب
 رد زين )گنا( اما .تاره لامش سيغداب رد _ دوب يرهش روشغب و _ ديآ يمرظنب زين )روادنيمز( نارغب
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 گنلشب ،)يگنزياد( گنلواكي ،)شكودنه بلق( گنلاس دننام تسا دوجوم نكاما يامسا رايسبرخآ
 گنشوپ ،)ناتسيس( گنرز )ناتسچولب( گنتسم ،)گنلاس بلق( گنلوا )نامغل( گنا شيلا ،)دنمله(
 ،جنلشب ،جنشوف ارنآ هبرعم و هدرك ليدبت )جنا( هب ارنآ اهبرع هك )روغ( گنارو )ورم( گنريگ ،)تاره برغ(
۲۳ دنا هتشون جنريج و جنرز و جنتسم

 اتسوا )تشزرشتآ( هگناژ ود هملك رد هك تسيولهب و زآ ايرهتا يواسم هدكشتآ و شتآ ينعمب گنا نيا
 و تدح( لگنا و )نشور شتآ( راگنا تاملك رد هك تسا وتشپ گنا نيمه و ۲٤ هدناميقاب مه خزود ينعي
 شتآ( گنآ لب هملك رد گنا زين وتشپ بدا رد و هدناميقاب تدح تبسانمب  الوگنا و هزاگنا و )يگدنزورف
 ليدبت مالب اه دعب هك )د( وتشپ تفاضا فرح هطبارب گناد غب ًاعمج و تسا دوجوم )نازورف و لمتشم
۲٥.تسا )ادخ هدكشتآ( نآ ينعم هك هدوب گنل غب هديدرگ

 و دراد تقباطم وتشپ و يرد اب نآ ريامض و بيكرت زرط اب هبيتك هدش هدناوخ رگيد تاملك روط نيمهب
 .تسا هدوب يرد اي وتشپ زا ميدق يلكش دياش نايناشوك نابز هك ميناوتيم هتفگ نآ ربانب

 هاگياج حيسم دهع لوا نرق هس يط رد يناشوك رصع ناتسناغفا ،اهتيندم سامت و ماوقا سامت رظن زا
 راشتنا نيچ رد يپوگ يارحص ياروام هب يناشوك ناغلبم تسدب ييادوب  نييآ .دراد قرش هشوگ نيرد يمهم
 .دش طسبنم ايسآ يقرش يانهپ رد يتسد رود طاقن ات مه يناشوك بتكم شور و لوصا نآ راشتنا اب و تفاي
 و دندمآ سامت رد مهاب همه مورلارحب لحاوس ياهكاخو ناريا و دنه و نيچ :گرزب ياههار ندش هدوشك اب
 .تفاي شزيمآ دايز هناميپ هب مه راكفا و مدرم

 رد و ناتسناغفا رد اج همه اه يناساس تردق ،يناشوك فعض اب ،دعب هب يحيسم موس نرق زاغآ زا
 ياهتيندم رب تفگنه غلابم دوخ هنرقراهچ ماود اب يناساس ندمت ،دوشيم سوسحم دنه هراق مين هيشاح
 هنيمز مامت رد الج نيا هكيلاحرد .دهديم گنهرف و بدا و رنه رهاظم هب رگيد يالج و ديازفا يم يناتساب
 يايسآ زا لامش زا رگيد مزيمانيد هوق كي زاب ،تشاد يرظن بلاج ششخرد يرامعم و يرنه و يركف ياه
 رارقرب ناشخدب رد ار دوخ لقث زكرم هك دش نايامن )يلادبا( يلاتفه اي )يلتفي( تفصب و )لتفي( مانب يزكرم
 اي )يلباز( اي )يلواز( تفص هب و دز بقع ار نايناساس يرشب ياه هلباقم رظن زا مزيمانيد توق نيا .تخاس
 .تسشن بقع و دش لباقم دنه كاخ رد )اهاتپوگ(

 و دنه فرطب ناتسناغفا زا و ناتسناغفا رد يرشب نيون ياهسامت اهشبنج و اه دمآ و تفر نيااب زاب
 نيب ينيون ياهشزيمآ و دنوشيم رقتسم هنزغ دودحرد )يلواز( مانب اه يلتفي زا يليابق .ددرگيم سوسحم ناريا
 زا و دروخ ياه يناشوك  زا و يبرغ ناكرت زا نايم نيرد .ديآيم نايمب دراو هزات نامدرم و ميدق نينكاس
 تسا ماوقا هزادنا يب شزيمآ رب تلالد نآ همه هك هدمآ ام خيرات رد يياهفرح هريغو نايهاشودنه و اهنمهرب
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 تياهن يب ار عاضوا هعلاطم توافت و ريغت نيمه و دوشيم ريغتم نآاب مه يبدا و يگنهرف و يندم هغبص هك
 .دزاسيم پسچلد

 زا يطلخ ًابلاغ مه ناشيا نابز و دنتسيزيم ييايرآ يناغفا روتلك اب )يلادبا( يلاتفه ياه يلواز نيا
 دننام هليبق نيا ناهاش ياهمان هيزجت زا .تسا هتشاد مه يكروت تاملك زا يشزيمآ هك هدوب وتشپ و يرد
 ياه هبيتك و )باتفآ نادناخ زا ينعي لوكريم وتشپ رد( الوك ارهم و )وتشپ يريشمش ينعي نمروت ( = انامروت
 زين مدرم نيا نابز هك تسا حضاو هدمآ تسدب هنزغ و ناتسريزو يچوت و راهدنق لامش زورا رد هك ناشيا
 وتشپ اب رت هدايز نآ بيكارت و تاملك و ظافلا و هدوب ميدق يوتشپ و يرد زا يطولخم نايناشوك نابز دننام
 رد و هدومن اه هلمح ريمشك و يبرغ دنهرب ناتسلباز زا )م٥۰۰( دودح رد ،هك دنا مدرم نيمه و .دراد تقباطم
 )م۱۱٤۸ دودح( هتگهلك فيلأت ينيگنرت هجار رد زين و  ۲٦ كتا لباقم سودنا يايرد يقرش رانك دنهيو هبيتك
 ات ار يناغفا گنهرف و روتلك هك دنا مدرم نيمه و دنا هدش داي )نز ريشمش( ينعي )۲۷( هشكروت وتشپ مانب
 هچنانچ ،دنا هتشاد يتسد دنه و ريمشك  تاحوتف و راكفا لاقتنا رد و هداد رشن  دنه رد يمالسا هرود لياوا
 موظنم راثآ ام هك تسا ناهاش نيا دهع رخاوا زا و .تسا هدرك داي اهنآ زا ليصفت هب ريمشك خياترد هگتهلك
 هبلغ يناساس هاشداپ زوريف رب م ٤۸٤ خيراتب Hephtalite  تيلاتفه ليابق نيا ۲۸ ميراد تسدب مه ار وتشپ
 رد Sang-yun  نوي گنوس ينيچ رياز م٥۲۰ لاس رد ،دندروآ فرصتب ار ينارياو دنه هيحان مامت و دندرك
 رداچ ريز رد )يلادبا( يلاتفه ناطلس هك دومن هدهاشم اجنآ رد و ديسر رهنلاءارو امب دوخ ترفاسم نمض
 يشك ركشل هجيتن رد هك ار روشك لهچ تامارتحا و اياده و هتسشن الط زا يتخت يور شيوخ )يدژغ( يدمن
 تاحوتف زا يجوم هك ‑  ميباييم رد يخيرات دنس نيزا و ۲۹ دريذپ يم دوب هدروآ رد دوخ تعاطاب ددعتم ياه
 نينچمه و ناريا رد يناساس تافرصتم ات هتفرگ باجنپ يداو و ريمشك زا داژن ديپس ييايرآ ليابق نيا لاقتنا و
 .دوب هدش هديشك رهنلاءارو ام ات

 اهروشك يقاب اب ناتسناغفا نابز و أبفلا گنست نويه رصع رد :ديوگ يسيلگنا ققحم مهگننك هكيروط
 و هنزغ مدرم نابز هك ديوگيم ًاحضاو دوب علطم يكروت و يدنه هنسلا هب هك گنست نويه اريز – تشاد توافت
 ميدق وتشپ مدرم نيا نابز هك تفگ دباي قوش و لامكاب نآرب انب ‑ تسا توافتم اه روشك رگيد اب نآ ءابفلا
 هملك نيمه ينزغ قرش بونج رد گنست نويه o – po - kien نك ‑وپ – وا و .دشاب يرد اب هتخيمآ دياش
 نآ اب كچوك تهابش ياراد يلو يدنه  نابز زا توافتم ار ناشيا نابز گنست نويه هك تسا ينونك ناغفا
 سانش كلف رفنكي فرط زا يحيسم ٦ نرق لياوا رد زين ًالبق ناغفا مان نيمه هك دنامن يفخم و ۳۰ دناديم
 زين دنس نيمه و  ۳۱ هديدرگ روكذم   Brhatsnhita باتكر د Avogana اناگوا تروصب Varaha  Mihira  يدنه
 دنه ياملع دزن نآ ندمت و راكفا و رچلك و ناتسناغفا و ناغفا زين يحيسم ٦ نرق لياوا رد هكنيرب دراد تلالد
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.تسا هدوب يراس و يراج نيفرط زا راكفا لاقتنا هلسلسو هتشاد ترهش

 رايد زا يدرم ،دشابيم زاجحرد مالسا روهظ زا ترابع هك ينيون رود زاغآ رد و هرود نيمه ناياپ رد
 تفه نرق لوا عبر رد م٦۳۰لاس دودحرد )گنست ناويه( مانب دنمشناد و اناد ييادوب دوب يرياز كي نيچ
 ،يلحم تاراما .دنكيم تعجارم نيچ هب و ددرگيمرب و دوريم دنه هب ام روشك زا و دسريم ناتسناغفاب يحيسم
 هتخيمآ مهب رهاظم هصالخ ،اهطخلا مسر ،اهنابز ،ييودنه و يياويش و ييادوب ياه هقيرط فلتخم دباعم
 و زيدرگ و اراهدنگ و اكاپمل و اسيپاك و كبيا و نايماب و ناقلات و خلب و زودنق رد ار هتشذگ ياهنرق تايقاب
 زا يي هعومجم و ديآ يم سامت رد همه اب ماع نامدرم ات ناهاش زا و دنكيم تماقا دباعم رد .دنيب يم هنزغ
 رب دوخ رايد هب و دنكيم عمج ناتسناغفا زا هچ و دنه زا هچ ار يرنهو  يبهذم و يركف ياه هتخودنا
 .ددرگيم

 هرهچ نآرد هك تسا يي هنيمز هتشون و هديد ام ياه روشك رد يحيسم متفه نرق همين رد وا هچنآ
.ديد ناوتيم نآ يرنه و يگنهرف ياهشزرا اب ار يزكرم يايسآ و نيچ و دنه و ناتسناغفا

: ذخآم و يشاوح
.۸هفص لشرام ناجرسزا دنس تيندمو وريدوج نهوم ‑۱

.۱درگرف_داديدنو _اتسوا_۲

.۷۳ ص۱ ج ايدنا فآ يرتسه جربميكو يناملآ رگيجزا ۱ ج۷۰_٦٤ص يرواخ نايناريا ندمت _۳

.٤ص۱ ج راكيناپ ميدق دنهو۲۰۷ص۳جاديوگير _٤

.٦٥ص۱ يرواخ نايناريا ندمت _٥

.۲۲رعش۲ لصفاتيمس ونام هلاوحب۱ ج٥۱صايدنا فآ يرتسه جربميك _٦

.۱ج۷۳ص //  //  // _۷

.۲٦ صايدنا كيديوو ۱ج ايدنا فآ يرتسه جربميك _۸

.۸۲ ص۱ ج // // // _۹

 ٤٦٥ ص ۲ ج و ۸ هصح ۱ دورس۲٦۰ ص۲ جو ۸ هصح ۹۳،۲۲ _۱٥  ص۲ جو _۷ هصح ۱۷ دورس_۱۸ ص۲ ج اديو _۱۰
.ندنل عبطGriffith   همجرت،۱۰ هصح ٦۱ دورس



۱٥

۱٦

۱۷

.۱۰هصح٦۱دورس٤٦٥ص۲ج_اديو _۱۱

.۸۷ص۱ ج ايدنا فآ يرتسه جربميك _۱۲

.۲٥۸_۲٤۱_۱٥٦_۱۱۸ص يناغفا تايح _۱۳

.۳۰ص۱ج_وتشپ بدا خيراتو اديو اورهتاو ودرا همجرت هتراهباهم _۱٤

.لوا درگرف_داديدنو _۱٥

.۱۱۰صاتسوا گنهرف _۱٦

.۲۷۱ص تشدرزو۸ص۱جاتسوا همجرت _۱۷

.۹٥٤ص۱۹ جاكيناتربو۸۰صايدنا كديو _۱۸

.۸٥و۱۲۷ص لوا باتكو٦٦ص۷ باتكو۹٤و۹۳و۹۱و۱۰۲ص۳ باتك تدوريه خيارات  _۱۹

.۳۳ص_وريك فلوارس زناتپ يد _۲۰

.٤۰ص نارهط عبط يبدا ياه يواكجنكو كرايوين عبطKent  تنيك فيلات نشرپ دلوا _۲۱

.تسا گنل غب هبيتك لصارد.۱۹٥۷ربمون يولاطيا برغو قرش هلجم _۲۲

.۲۳۹ص يرخطصاو۳۱۰٦ص ميساقتلا نسحا _۲۳

.۲/۱۷۰ اهتشي _۲٤

 .دعبب۹ص هنزغ ناكيولو وتشپ _۲٥

.م۱۸٤۲ ندنل عبط۱۲۰/۱۲۱ص سنرب ردنسكلارسزا يلباك _۲٦

.هريغو٥۷كولش۷گنرتو۱۷۹ كولش٤ گنرتو۱٥۲/۱٥٥ كولش٥ گنرت _۲۷

.مود دلج_وتشپ تايبدا خيراتبدوش عوجر _۲۸

.Foucherيوسنارف هشوف داتسا هلاقم۳۹۷ص يناريا ندمت _۳۹

.٤۹_٤۲_٤۱صدنه ميدق يايفارغج _۳۰

.۱۷ تون۲٥۲_۲۳٥ ص۱۹٤۷سراپ عبط اليسكتات دنهورتخاب يايهار _۳۱



۱٦

۱۷


