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ىناشوك رصع ١نادزيا زا ىخرب  ىاهمان

ناتسناغفا هنسلا و بدا رد نآ ۀدناميقاب ىاهرثا و

ىبيبح ىحلادبع دناهوپ

 و تاكوكسمرب ام و تسنايناشوك رصع صياصخ زا ىكي ،نييآ و شيك نتفريذپ رد حماست و ارادم
 تدم رد ،ىداليم متشه نرق ات و زاغآ داليم زا لبق مود نرق زا معا ىنعمب هك ‐هرود نيا ىاه هتشبن گنس
 مينيب ىم ار ىمور ،ىنانوي ،ىناريا ،ىدنه فلتخم عاونا بابرا ىاهمان و ريواصت ،دراد ماود لاس رازه كي
 )٢(.دنا هداد ناشن ٣٣ ات ارنآ ددع هك ميباي ىم روقنم رصع نآزا هدناميقاب ىاه هبيتك رب اي و

 ار syncretism  ىنيد لامعا و دياقع طالتخا و كرتشم ىروتلك عيسو قفا ،اه هبيتك و ريواصت نيا
 هك ،تسنايامن نارد دنه و ناريا و هدش ىنانوي ِقرش و هيردنكسا و مور ىاهرثا و دهديم ناشن رصع نيرد
 شور ،نامز نيع رد ىلو ،٣دنا هتسناد رصع نآ رگيد كلامم اب رهشناشوك ىتراجت ۀدرتسگ طباور ۀجيتن ارنآ
 ،دودحم و نيعم نامز كي رد ام اريز .دنكيم ىگدنيامن مه ار ىناشوك تلود ىوديقع و ىنيد حماست و ارادم
 و مينيبيم نشور روطب ىناشوك هطلس تحت رد ار ىنيد هديقع ود رهاظم ،رتم وليك دص هس زا رتمك هلصاف رد
 خرس رد ىتشدرز سدقم شتآ دبعم ميمرت و ءايحا هب ىكي ،ىناشوك رصع لاجر هداوناخ هك ديآ ىم ديدپ
 ىنوم هيكاس ترضح مانب ار ىدبعم ىنعي Vihara ىي هراهيو گدرو تاوخ رد ىرگيد و هتخادرپ نالغب لتوك

Lord Sakyamuni  ليذ حرشب تسا هتخاس : 

 م١٩٥١ هنس رد نالغب لتوك خرس ِزداهم زا هك ىناشوك ىرتخاب نابز و ىنانوي ۀتسكش طخ ۀبيتك رد
 مان ،دبعم ناگ هدننك ميمرت هلمج رد ٢٣ رطس رد )م١٦٠ دودح( دراد قلعت ىحيسم مود نرقب و هدمآ تسدب

 تاملك نيرد ٤.تسا هدوب ىناشوك رابرد لاجر زا دبال هك ،هدمآ گيرام گنر لرك كيزنوكون
 مان گيرام و رهشناشوك زرم رد وا تيررومأم زا ىكاح )گنرانك( گنر لركو ضحم مسا كيزنركون
 مه لباك برغ ىليم ٣٠ گدرو تاوخ ىهتشورخ هبيتك رد ىگداوناخ مان نيمه نيع هك ،تسا هدوب ىنادناخ
٥:دنا هتشون نينچ ىلافس گرزب فرظ رب هكشينك رسپ م١٨٢ ةىفوتم هكشيووه رصع رد هك ،دوشيم هديد

 Wagra-Marega هگيرام هرگَو ِفلخ Kama-Gula هلوگ همك ،سويسيمترا هام ١٥ خيراتب ٥١ لاس رد"

٦"...تشاذگ هپوتس كي رد هگيرام هرگو ۀراهيو رد ار ىنوم هيكاس ترضح راگداي يانب و دش نكاس تاوخرد



٢

 و تسا روكذم مه Hashthuna-Marega هگيرام هنوتشه مانب هلوگ همك رگيد ردارب ،هبيتك دعبام روطس رد
٧.دنا هدرك قيبطت م١٧٩ ليرپا ٢٥ اب ار ٥١  لاس خيرات

 هك ،دوب هكشيووه و هكشيناك رصع ّريخ و راك وكين ِنامدود كي مان هگيرام هك ديآ ىمرب حرش نيزا
 و ددبعم رصع كيرد و دنا هتشاد ىتسد ىبهذم صاخ ۀظحالم نودب ،دباعم ميمرت و انب رد نآ دارفا
 كي دوخ نيا هك ،دنا هدرك ريمعت اي ميمرت نالغب و تاوخ رد لاس هد ۀلصافب ار ىيادوب و ىتشدرز هاگشتسرپ
 .دهديم غارس تقونا رد ار شيك و نييآ ىدازآ عون

 شش دليف نزور ِلوقب ،دنراد قلعت ىمور و ىنانوي تاياور اب هچنآ ىناشوك رصع بابرا هعومجم رد
٨:دنا

Herakles سلكريه 

Helios سويليه 

     Hephaistos سوتسيافيه 

            Riom?Rome?Rishno ؟امر 

            Salene          نيلاس 

Serapis  سيپاريس  

 :دنليذ رارقب دليف نزور لوقب هك ،دنا هدمآ ىيادوب و ىدنه روتلك زا رگيد جنپ

           Buddha          اهدوب 

)Oesho)Siva        وشيو 

 Maha Sena     هنيساهم

Skanda_ Kumara   هراموك ‐هدنكس

Vishakha        ههكاشيو

 :دنليذت رارق ىنايرآ كرتشم روتلك هب طوبرم رگيد هدفه

     Ardoxsh-o      شخُودَرا 

Athsh-o          شتا 

Ashaeixsh-o    شخِا ىاشا



٣

 Lorasp-o      پساروُل

Mana-o-Bag-o         گَب هنَم

Ma-o     ام 

Mazdahَ هدَزم 

Mithra هرهتيِم 

)Nania) Nana َهَنن  

 Oad-o  داو

 Oanind-o دنَِنو

Oaxsh-o شخَو

Odii-o يييدۇ

Orlagn-o نگلرۇ

Pharr-o     ّ َرف

Rishno  ونشِر

رويرش
٩  Sharevar

)كوكشم شناوخ( Teir  ؟ريت 

 لاكشا هك ،دنا ىمور و ىنانوي ىجولاتيم زا ذوخأم لوا ىات شش ،ىناشوك رصع ِنادزيا نيا ۀلمجزا
 و تفاي ناوتن ار ىماقم هنسلا ىاه هشير اهنآ ىاهمان رد ىلو ،دنا هتخانش ىناشوك ِتاكوكسم رب ار اهنآ
 .دننوريب ام ثحبم زا هك تسورنيزا

 :ديوگ ٩٥ _٧٥ص ،م١٩٦٠ XII jnsi دنه ىسانش هكس ۀلجم رد Gobl لبوگ

 هن :دنيآ ىم رظنب ريذپ رثا ىمور ىاه هكس زا ىناشوك ِتاكوكسم زا ىخرب ريواصت صياصخ و ليامش"
 و )م١٣٨ دودح( Pius  سويپ تاكوكسم زا ىخرب ريوصت اب تسهباشم ىناويح ۀنتالاب اب هكشيناك ۀكس رب
 .)م١١٧ دودح( Hadrian نايرداه کوکسم اب هکشيناک کوکسم شخَر درَا

 ىاهيگتسويپ اب ،ىناشوك ۀناخبارض رد ار هيردنكسا نازاس هكس تسد ريثأت ،ريواصت زا اسب هباشت روط نيدب
 نادزيا همه نيا )١٨٨ص( نايناشوك رصع فّلؤم لوقب و دناسريم ىگنهرف ىرگادوس و ىسايس ناوارف



٤

 :درك ناوت شخب هتسد دنچب ار ىناشوك

 .ههكاشِيو ،هراموك هدنكس ،هنيساهم نَگلرۇ ،سيلكريه:War gods گنج نادزيا و ىناتساب ناناولهپ -١

.ۇينَا ،شخَودَرا ،هريهيم سويليه: Sun gods  ىسمشِ نادزيا ‐٢

 .گَب َهنَم ،ام ،نيِلاس:Moon gods ىرمقِ نادزيا ‐٣

 )هنورو( هناروا:Water god بآ دزيا ‐٤

.شتَا ،سوتسيافيه Fire god شتآ ِنادزيزا ‐٥

داو  Wind god  داب دزيا ‐٦

 .پساُرهل:God of Lightning ىنشور دزيا  ‐٦

 .)لالج( رف )حتف( دنٍَنو Gods of Glory and Victory ىزوريپ و لالج نادزيا ‐٧

 .شخَودَرا ،رويرش :Gods of Wealth ىرگناوت نادزيا‐٨

 .سيپارس God of death گرم دزيا‐٩

)؟امور( موير City goddess )ثنؤم( رهش دزيا‐١٠

 .اويش ،ادازم هروها ،سويز Supreme god )َّركذم( گرزب دزيا‐١١

.اموا ،هنن Supreme goddess )ثَّنؤم( گرزب دزيا‐١٢

 هب ترجه زا لبق ،رتخاب نايئايرآ مدقا ۀرودب هك تسيندناوخ ليذ حرش ،سويز دزيا ۀراب رد اما
 :دراد قلعت برغ و قرش

Zeus سويز
 ١٠.تسا شوقنم دنا هتفاي اليسكت رد هك ىناشوك ىسم تاكوكسم زا ىخرب رب ىيايرآ ميدق دوبعم نيا

 رموه و
Homer سوپملوا ۀلق نكاس و ىنانوي نادزيا دمارس ار وا Olympus و دعر و ىنشور و نامسآ دزيا هك دناديم 

 رد و Jupiter رتيپويج نيتال رد و Dyaus-Piter تيركسنس رد Max  Muler رلويم سكيم لوقبو دشاب قرب
 اب ىنانوي دزيا نيا شتسرپ و ،تسا قباطم ىنانوي Zeus-Pater رتيپ سويز اب هك ،دوب Tyr ريت نهك كينوتويت
 سديتاركويا تاكوكسم زا ىكي رب و هتشاد جاور نيمزرس نيرد ،رتخاب ِناينانوي و ردنكسا تاحوتف
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Eucratides اسيپاك ِدزيا ار سويز )م ،ق١٨١( رتخاب ىنانوي هاشداپ Kavisiye-Nagra-Devata هك دنا هتشون 
١١ .تسا هتشاد )نادزيا هاشداپ( Devaraja هجار هويد بقل هردنيا ىدنه دزيا دننام

 رب غارچ ىنعي diya ايډ ميدق هشيرب و تسا ينشور و باتفآ ىنعمب تيركسنس رد ساويډ ،اويډ
ددرگيم

١٢  
١٣.دوب سويډ ىوناپسه رد و ويد ىولاتيا رد و ساويد يوالسا رد و ويذ ىناتساب ىناملا رد هك

 :ۍډنل نيا دننام ،تسا غارچ= هويډ نونكات وتښپ نابز رد

همي هتسان يک وكيرات هپ نارجه د هز!ېي هويډ سلجم موك د هب هت

 هك ،نشور و رادغارچ ىنعي دنا هتخاس Dyuiz زي+ هويډ هدرك قحلم ار )زي( تبسن دنوسپ كي هويډ نيا اب
 :تسنامسآ تفص ۍډنل نيرد

 .هن ېوژيخ ار رمل هب هك هزوو يد ېګرتس!هنامسا زيي هويډ ېپش يروت د

ىدنه نادزيا و ادوب
 دننام ار ىرگيد نادزيا ،ىناشوك رصع ناسانش هكس ،هدرك ىسيون مان دليف نزور هك ىدنه نادزيا رب هوالع
 ادوب دوخ لكش و مان هلمجنا زا هك ،دنا هدناوخ ىناشوك تاكوكسم رب زين هريغو Omma اما و Oosno ونشيو
 تسظوفحم ندنل ۀزوم رد و هدمآ تسدب دابآ لالج شوپ نهآ ۀپوتس زا هك هكشيناك بايان ۀكس كي رب مه
 طخب نآ ِرودارود رب و شوقنم ىناشوك سابلاب هداتسيا هكشيناك تروص ىور كي رب .دوشيم هدناوخو هديد
 رب هك ،تسادوب ىورايور هداتسيا لكش ،هكس رگيد ىوررب و هدش هتشون "ناشوك ىكشنكاش نناش" ىنانوي
 هقدص لوكشك وا پچ ِتسد رد .دسريم وناز ات شسابل ،دنا هديشك ىاپ جنرآ ات رون ۀلاه شندب و رس ِرَود

 ١٤ هديشك شيپ اعد روطب ار تسارِ تسد و تسا
  تسار تمس رد و  مارگونوم شپچ فرطب و

 هكس هس ،هدش هدرمش ادوب لكش ىاراد هكس نيرتميدق هك ۀكس نيرب هوالع .تسشوقنم
 نارب هك ،دندوجوم ىدنه ليامش اب ادوب ۀتسشن اي ۀداتسيا لكش ىاراد زين هكشيناك ىسم و ىيالط رگيد

١٥.دنا هتشون  ‐هدوب ‐ونم هكاس

                                                                       -Indian ىدنه ۀمان ليامش رارقب ،دنكيم ىناشفا رون ادوب ِرود رب هك هلاه نيا
iconography هشينِشُا Ushnisha ىهدوب لوبمس هك ،تسا Bodhi )قلعت ادوب هب اهنت و هدوب )لماك شناد 

تشاد
١٦ 

 ارنآ و دراد دوخ اب ار لقع هوقلاب هراومه ،الويه و قلطم ۀدام ،ناودنه ۀديقع هب ىنوريبلا لوقب و



٦

١٧ .دشاب ىشوخ و تحار بجوم هك ،دنيوگ )ـهُدب(

 حيرصت ىنوريبلا هكيروط و تسا دنمدرخ ِدرم ىَړَس دُب و دنيوگ ار لقاع و رايشوه دُب نونكات وتشپ رد
١٨ .تسا )دُب( مه ناگروپاش باتك رد ادوب ِمان ،دنكيم

 ۀركيپ نارازه كيدوب ‐ وگيرگ رنه جاور مايا رد نوچ
 ىاه همسجم نيا مه نونكا و دنتشاذگيم ىيادوب دباعم رد و هتخاس مات تفارظ و تسافن اب ار ادوب يابيز
 ،رنه نيا جوا ۀرود ناياپ رد هكيماگنه ،دنيآ ىم تسدب ناوارف ىخيرات دالب و دباعم ىاياقب رد سيفن
 هركيپ و سيفن و هديزگ ِراثآ نيا اب و دندمآ هريچ ناسارخ ِقرش تسرپ ادوب ىاه نيمزرس رب ،برع ِنايركشل
 تيركسنس رد هك Buddha ـّهَدب ۀملك اريز .دنتفگ )ُدب( ار منص ره ىبرع رد ،دندروخرب ادوب ىابيز رايسب ىاه
 نايدنه ريغ ىارب ،ريخا ِتاسومهم ظفلت اب ١٩،دوب ونشيو مهن رهظم و راگزومآ ،دنمشناد و رايشوه ىنعمب
 ىناث ديدشت و لوا ۀمضب ّدُب و هدرك طقاس ارنآ ريخا )ـه( ىدنه تاملك رثكا دننام نيربانب و دوب راوشد
 و دندرك طبض ارنآ ىناسارخ ِظفلت نيمه ،دندينش ناسارخ مدرم زا ار مان نيا برع نوچ و دنا هدناوخيم
 ٢٠تسا دُب نيمه تُب ۀملك ذخأم دسيونيم رتتسمراد هكيروط

 ىارب دوخ ِدباعم رد نايدنه هك ديوگ ميدن نبا و
٢١.دوب ميكحلا فس اذوب ۀركيپ هك ،دنتشاد ،دوب مانب ىلكيه ،شتسرپ

 ار دُب ىبرع عمج سپ "٢٢ًادُب مَنصَ ّلك ىّمَسُيو ُهَنّوِحَحي ربكالا ِدنهلا ُمنصّدُبلا" :ديوگ ىمزراوخ دمحم
 ٢٣دنا هتفگ "ّدُبلا" ار هدكتب و تب ره و هدرمش بَّرعم ارنآ مه برع ناسيون گنهرف و دنتسب دادَبا و هَدَدِب

 :تسار ّىرعم ءالَعلاوبا

ِ هُّدب ِنم ِرفاكلاُ ُدبَعيامُدباعِ هئاوَها ِنمُ بلقلاو

 ۀتسكش طخلا مسرب هك هنزغ ىبرغ لامش ىليم ٢٠ رد )ىيادوب رهوج هس( Triratna هنتر ىرت ۀبيتك رد

  ٢٤تسا  هملك نيا تسينانوي
 نوتدوب مه وتشپ رد و but ىرد و ىولهپ رد و pwt ىدغس رد هك

 ِرابرد رعاش ،هيحدم ۀديصق كي رد :تسا تيفرظ دنوسپ هك نوت+دوب زا تسا ّبكرم هك دوب هناختب ىنعمب
:ديوگ ىروغ ماس دمحم نيدلا باهش شياتس رد )ق٦٠٠دودح( ىروغ ىودنراكښ ،نايروغ

٢٥هنوداويا ونيو هپ ىدناك هرس هبايوڼبمبد هنونوتدوب اك نارو هباي

 هتخاس تُب ۀملك زا هك دوب "ناگيتُب" ِنشج هاميَد مهدزناپ زور ،ىرد و يولهپ نابز و ىتشدرز ميوقت رد
٢٦ .دنتخاس ىماه لكيه و اهتب ،درآ اي لِگ زا مدرم زور نيرد :ىزيدرگ لوقب و هدش

 ِتب" بيكرتب دنتشاد كيدوب وكيرگ رنه رد اراهدنگ ِناتب هك ىيابيز تبسانمب ىرد بدا رد تُب ۀملك
 ديحوت ۀديقع عاعش رد نآ ىلقع ىناعم و سدقت نامه و تفرگ رارق نارعاش ِلامعتسا دروم "راهدنق
 :تفگ ىسوط ىدسا .تفر نيب زا ىمالسا



٧

 بشب ىتشگ هريت شخُر زا هام هكبل دنق ُىتب ىراهدنق شدُب

 )ش١٣٥٤ نارهت عبط٣٧ همان پساشرگ(

 :)تدحو ۀديقع ريثات تحت رد( تسار ىونزغ ىيانس مهو

راهدنقِ ناُتب ىو عنصز ديآ ديدپات تاذب مياقو رداقو ميكح دياب ىعناص

!رسپ ىا ىراب فطل ،بل ناز هلذب هاگب نوچ راهدنقِ ناتب رب نيريش شيع ددرگ خلت:اي

)٤٤٣ىيانس ناويد(                                                                     

 هاگشبات اي ىدوهش ِىلجت رهظم ار تُب‐ىيابيز تبسانم نامهب‐دوخ ىنافرع رعش رد نايفوص نيزا دعب
 :تفگ ىماج هچنانچ دندرمش قشع

 .دش تسرپ دوخ وا و متشگ تسرپ تب نم هنيآ رد دوخ خر سكع دومن تب نآ

ىنايرآِ نادزيا

Oaxsh :شَخودَرا ،شَخو  ‐١

 كي رب .تسا شوقنم شمان و تروص ىناشوك هكشيووه ۀكس كي رب هك تسينايرآ ميدق ِنادزيا زا شخو
 زرگ تسار ِتسد رد هك دوش ىم هديد پچب ىور رون ۀلاه و جات اب هاش ۀتسشن ريوصت هكس نيا ىور
 هداتسيا دنلب دقاب شخو َّركذم دزيا ، هكس رگيد ىور رب .تسا هدمآ رب اه هلعش وا ِشود زا و هتفرگ ىهاتوك
 ىو ِتسار ِتسد رد .دسريم گنلاتش ات هك ىزارد نهاريپ و رس رب ليلكا و رون ۀلاه و تچب يور تسا
 ‐بآ دزيا ،مامت ِحوضو اب ىليب لوقب هك ،تسا هخاش ود مُد اب گرزب ىهام شپچ ِتسد رد و زارد ىاصع

٢٧ديآ ىم رظنب Oxus ومآ ىايرد دزيا دياش
 بقع  رد و  مارگونوم ٩ تعاس ياج ىور شيپ و

 .تسشوقنم

 مهد زور ماكنشخو ىنوريبلا لوقب و دنا هتخاس Oxus نآزا مور و نانوي رد هك تسنامه ميدق مان نيا
٢٨ دشاب نوحيج دور هژيوب ،اهبآ ّلكؤم ۀتشرف مان شخو و تسا نايمزراوخ نشج دنفسا

 ىمالسا رصع رد
 مانب مه نونكا هك ٢٩نوحيج ِرانك رب لتخب لصتم و نالتخ رد خلب ىحاون زا دوب ىرهش لوا ۀحتفب شخَو
 ىراخب ركاش و دتفا ومآ ىايردب و درذگيم ىوروش ِناتسكجات ۀيروهمج يبونج هيحان نيرد ىدور باشخَو
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 :دوب هدرك ركذ نينچ ارنآ ىتيب رد

شَخو هب اراخب زا ديود گت کيب نُتخات اتخ زا درپس ىماگب
٣٠ 

 ٣١دشاب Vaxshu دياب دور نيا ىلصاو ميدق مان هك دنيوگ ىسور دلوتراب و ىناملا رگيگ
 نآ ئنعم هك

 رد و Uxshayanta تيركسنس رد هك نديلاب و نوزفا ىنعمب Vaxsh شخو ۀشير زا تسا هدنلاب و هدنيازف
 ٣٢هدوب Vaxshitan ىولهپ

 تيونام رد هك تسا هدمآ هملك و حور ىنعم ودب هنايم ىناريا رد هلوم لوقب و
Vaxsh-Yozhdahr ٣٣.دنيوگ ار سدقلا حور

 رگيد ىلو .تسا دوجوم باشَخو مان رد نونكات هك دوب نوحيج و بآ ۀنيرن دزيا مان شخَو حرش نيدب
 دنوشيپ زا دشاب بّكرم شمان هك تسا Ardoxsh شخودرا :هكشيووهو هكشيناك هكس مهم رايسب ۀنيدام دزيا
 .تسا هدش يم شقن شكودنه بونج رد ّرخأتم نايناشوك تاكوكسم رب نيا و شخو+درَا

 و هلك رَود هب رون ۀلاه هك تسا تسار ىولهپ هب هداتسيا رادناتسپ ثنؤم ِسنج لكش هكشيناك ۀكسرب
 پچ ِتسد رد .دسريم گنل اتش ات هك تسا دنه نانز ينونك ىراس دننام راد نيچ ىو سابلو دراد يدنبرس
 ناوارف تمعن ِتمالع نيا و تسنايامن مدنگ ۀتسد نآ ِناهد زا هك تسا  Cornucopia ٣٤ ىناوارف ِخاش وا
 ىناوارف و تكرب رگيد دزيا دننام هك مينيب ىم مه هكشيووه تاكوكسم رب ار هنانز لكش نيمه و دشاب
 .)دعبام ثحابم رد هَنَن :ديرگنب( دوشيم هدرمش هَنَن ىنعا تمعن

 ۀيكت ىاراد ِتخت رب هتسشن ىربور ىنز تروصب ،شكودنه بونج ِتاكوكسم رب ار شَخِوَدرا ىهاگ
 و نانوي+دنه ىنعي ىناشوك فالسا تاكوكسم زا ذوخأم نتسشن ۀويش نيا هك ،ميباي يم ىبوچ دنلب
 .تساهكاس

    وا تشپ سپ و مارگونوم ونازِ دح رد ىو ىورِ شيپ هداتسيا شَخودَرا ىاه هكسرب

 تسار تسد رد ،ىبوچ راد وزاب ِتخت رب هتسشن عونلا ةبر هكيلاح رد ،دوشيم هدناوخ

   مارگونوم تسا ليامتم تسارب ىكدنا هك ىور شيپ و هتفرگ ار ىناوارف خاش نامه پچ رد و ىجات
٣٥ .ديآ ىم رظنب شَخودَرا مان ٥ات٢ تعاس زا واِ پچِ فرط و

 :تسا دوجوم ىخيرات و ىسانش نابز ليلحت دنچ ،ىناشوك ِتاكوكسم ِدزيا نيا مان ۀراب رد

 و ميدق سرف rti(s)vahvi يوهو )ش(ىتر مان زا ذوخأم ارنآ هك H.W.Baily ىليب ىأر: لوا
 ٣٦ تشاد قلعت وا هب ماعنا و يبيصن شوخ هك دناديم اتسوا a(r) si-oaxsho وشخو+ىش)ر(ا

 مهم ِنادزي زا و
 و هشورس رهاوخ و هدزم هروها رتخد ار وا ١٧ تشي )٤١ص( asi-yast تشي ىشا رد هك ،دوب اتسوا رصع
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 دروآ ىم دوخ اب ار....و ىنايك ۀرف و ابيز ِنابز و عّصرم ِبيصن و ىنامسآ ِشوه ىو و دنا هدرمش ارثم و ونشر
 نامور ءانوتراف و نانوي Tychae ىاچيت و ىدنه ريطاسا Lakshmi ىمشكل و ىنايرآ ِرف دزيا فيدرمه و
دوب

٣٧.

 ةبر وشخودرا هك ديوگ و هدومن داقتنا ىليب رب هك تسا Janos Harmatta هتامره سوناج زا مود ىأر
 ٣٨تسا ىناريا گرزب دزيا اتيهانا هب قلعتم ًاساسا و تبوطر و بآ ّلكؤم و انايرآ ىقرش ىضارا ىماقم عونلا

 ىودرا مسا زاغآ رد هك تسنامه ىودرا Ardvi-vaxsa هشخو+يودرا :تسا وزج ود زا بّكرم شمسا هك
 ّلكؤم ثيحب نآ حرش هك بآ و تبوطر ىارب لمعتسم تسيي هملك هشخو .هدمآ مه اتيه انا ىنعي )راوس(
 BG شخو درا+گَب مانب ىونام نوتم زا ىكي رد هك تسيماقم دزيا شخودرا نيمه و تشذگ ومآ ىايرد

RD  W’XS سوميلطب ىايفارغج رد و تسا روكذم ناشوك ىاهزرم ىماح دزيا Ptolemy رد ىياج 

.)٧١/١٨/٥(تسا هدمآ  هدرگب مانب )ىزكرم ناتسناغفا( ىدازيماپوراپ

 دنا هدرمش نمرخ و هلغ و ناراب و ىناوارف لّكؤم ار َهنَن ىناشوك رگيد دزيا ،ناققحم زا ىخرب نوچ
 و طيحم ۀدروارف ،فياظو رد قيرفت نيا و دنناد ىموق و ىنادناخ و ىسايس روما لّكؤم ار شخودرا نيربانب
 ار اتيهانا ،ناتسب ِقاط رد ىناساس مود ورسخ شوقن رد ىبرغ ناريا رد هكيلاحرد .تسيناشوك رصع ۀشيدنا
 ِتسد رد و ىورسخ رادتقا ربنچ شتسار ِتسد رد هك دهديم ناشن ىعامتجا و ىعيبط حلاصم ريبدت عماج
 ٣٩.دكچيم بآ نازا هك تسيفرظ وا پچ

 ّلكؤم(شخَودرَا و )تعيبط ّلكؤم( َهَنن دزيا ود قيرفت نيزا نونكا
 روطس رد ام اريز .دشاب تقيقح هب رتنورقم هتامره ىأر هك ديسر دياب هجيتن نياب ،ىناشوك رصع رد )عامتجا
 ىنعي هملك لوا وزج هك ميداد ناشن ىنونك باشخو و ىرد بدا رد ار ىناتساب شخو ۀملك تلاصا :هتشذگ
 :دراد ناوارف رياظن مهدرَا

 و ىكاپ و ىتسار و ىتسرد ىنعمب RTA تيركسنس رد و Arta و Areta و Ratu اتسوا و ميدق سرف رد
 و ناراكوكين ىماح ِدزيا ،ىسُدق ىناعم ظفحاب ىاترا َ،ترا ،تر ىولهپ رد هك ٤٠تسا سّدقم ًازاجم
 )ناودرا( ناوترا و )تشهب ىدرا( تشيه و هترا و ريشدرا تاملك زاغآ رد هك دوب تردق و تورث ۀديناشخب
٤١ )سدقم زارگ( زاريو ىاترا و فاريوادرا = فاريو ىاترا و )بآ ّلكؤم( روسي و تراو

 دنوشيپ نيمه
 نيمه زا هدمآ تشدرز دوخ ِتفصوتر ٢/٦ درگرف ٢٩ ىانسي رد هچنآ و ،هدمآ سدقت و ىكاپ ىناعم ىواح
 .تسا سدقت ۀلوقم

 "زور ذرا=درا" ار زور نيمه و دوب هام ره ٢٥ زور لّكؤم ،ىرگناوت و تورث دزيا َترا ىيادزم ميوقت رد
 ٤٢تسا ىخوجرا ىمزراوخ رد و ُخدَرا ىدغس رد ىنوريبلا لوقب هك ،ىدنتفگ

 دَرا اب تلوهسب ىدغس مان و
٤٣دنكيم تقباطم ىناشوك ِتاكوكسم شخَو

 هچنانچ ،تسا هدوب موهفم نيمهب دَرا زين ىرد ِتايبدا رد و
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 رد و هتخاس)نايتشدرز ميوقت قباطم( هام زور ىس ِفصو رد هعطق ىس هنزغ رعاش ناملس دعس دوعسم
 :ديوگ مجنپ و تسيب زور فصو

 نورقم ىمّرخ و وهل همه اب نوميم و خّرف تسا زور درا

نوگلگ  ۀداب ،رآ شيپ و زيخ خر نوگلگ راي! ىارالد ىا

)٦٦٥ دعس دوعسم ناويد(                                                                          

 لّمجتو هوكشو ماشتحا و ىرگناوت دزيَا هكدرا فيصوت رد تسا تشَيردَا مانب مهدفه ۀراپ اتسوا رد
 ىم رهچ بوخ ۀديرفآ كين راوگرزب ترَا فاصو اب ار وا تشدرز و دوشيم هدرمش هدزم هروها ِرتخد و تسا
.)١٥ دنب( دياتس

 دومحم .دراد جاور هدام نيمه زا ًابلاغ تسادر نآ فّفخم هك درم تار و دار تاملك ىرد نابز رد
 )٤٢٠ص(صصقلا و خيراوتلا لمجم بحاص و ٤٤هدرك همجرت درم تار هب ار ىبرع داۇَج تفص ىرشخمز
 :هدمآ ىسودرف ۀمانهاش رد .تسا هتشاد ىوق ىار هك ىدندناوخ ار ىسك دَر :ديوگ

دز دنب رمك رب هرگ ار هرزدر شوايس عرد ديشوپب

 ىونام دَر مه و Rati ناتساب ىدنه رد و )شهد و تواخس دزيا( Rata َتار ىولهپ و اتسوا رد مه و
 هدنياشخب و ىوگنخس و دنمشناد و ميكح ىنعمب دار و دَر ىرد ِنابز رد هك ،تسا هملك نيمه ميدق ِروص
 :ىكدور تيب نيا دننام و دوب هرمناوج

درم وت گنج رد تسين متسر هك ين دار وتِ دوجاب تسين متاح هك ين

 :هدروآ نينچ ار هملك نيا تلاح مسا ىسوط ىدسا 

 شوهز رجنخ و زاس درخ ارنامك شوپب ىدار عرد ،نك دوخ افو

 :تسا ىخس و رگشياشخب ِتسد تفص ىّزعم تيب نيرد

 نوخوا رطَق هك ىربا ،شزيت غيت تسيربارُدوا جوم هك ىرحب ،شدار ِتسد تسيرحب

)٥٣٩ ناويد(                     

 و شنمدار نآ ىنعم هك )هيو+دار( هيوداراي ىوُدار هدوب يصاخ مان ميدق ىرد و ىولهپ ِنابز رد
 .دشاب مشش نرق هغالبلا نامجرت فّلؤم ىنادناخ بقل هك دوب ىنايودار نآ هب بوسنم و شورورس

 ميدق ِدانسا رد هملك ظفلت نوچ ،هدش هتشون ٥ همتاخ تمالع اب ىنانوي ِطخ رد هك ار شخَودرَا مان سپ
 دنمشناد و سدقم شَخو ار شَخو+دَرا و ميناوخ ىمنوشخو ارنآ نيرب انب ،تسا شَخو مه ىنونك ۀرواحم و
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.ميناديم هدنشخب و

Athsh :شَتا -٢

 رد نآ ۀلمش و هتسب رسب ىكچوك ۀباصع هك تسا پچ ىولهپ هب هداتسيا ۀنيرن دزيا تروص هكشيناك هكسرب
 رب شپچ ِتسد هك دراد تسار تسد رد ىلامتسد و هدوب نازورف شتآ ىاه هلعش ىو ۀناش زا .تسا زازتها
 اپ مامت ىو رازيپ و دوش ىم هديد مه ىشوپ الاب نارب هك دراد ربب ىراد نيتسآ زارد ۀهقرخ و هدز هيكت هاگيهت

 طخب شتا مان ٤ ات ٣ تاعاس زا بقع رد و مارگونوم پچ نار دح رد ىور شيپ .تسا هديشوپ ار

 شتا نيمه ىقاب مينكن ظفلت و ميرامشب هملك متخ ِتمالع ار رخآ o رگا هك هدش هتشون   ىنانوي
 .دنام ىم نانابز ىرد مامت جورم ىنونك

 ،دراد ىشكچ پچ رد و روبنا تسار ِتسد رد و هداتسيا تساربور شتا دزيا نيمه هكشيووه ۀكسرب
 مسيارثيم رد هك ،دشاب هدش سابتقا اكاس ِتاكوكسم Ephaistos ىنانوي دزيا لكش زا هكس ود ره نيا هك
 .دنا هتخانش ىم سوتسيافا نراقم ار وا ىبرغ ناريا

 وا هداد صخشت رو هلعش شتآ لكش رد ار وا هك دوب هدزم هروها دنزرف Atar اتسوا رد دزيا نيا ًاساسا
 هدكشتآ روتآ مانب هك تسا هتشيه و+اشا ِفيدر ،هيعدا رد و دنا هدرمش Kavaen-Khvareno ىنايِكرف ظفاح
 ِنادزيا زا ىكي ثيحب ار وا و ،هريغ و غَبنَرف روتا و پَسنشُگ روتآ دننام دنتشاد ترهش ىتنطلس ددعتم ىاه
 Agni ىدنه شتآ دزيا ۀهركيپ دننامه نآ رو هلعش ىاه هناش و ،دنتخانشيم نيرب ِتشهب نابرد و ملسم

 تسا ىتشدرز ِتاياور قباطم مه دراد تسد رد هك ىشكچ و روبنا و .تسا هدمآ تسدب اروهتم زا هك تسا
 نارادمكحزا يكي( مود سيزا ىسم ۀكسرب و هدش هدرمش شتآ ظفح ِتالآ ۀلمج رد )١٤/٧( داديدنو رد هك
 .٤٥دنشوقنم مه )اكاس

 ،ىناشوك رصع مدرم نابز رد ىداليم مود نرق رد هك تسا راديدپ هكشيووه و هكشيناك ىاه هكس زا
 و دودمم فلا هب زورما ىهتنم تسا هدوب لامعتسا دروم هنهك رذآ ‐روتآ ‐رتا ىاجب شتآ ىنونك ۀدنز ۀملك
 .تسا موسو مود نوكس و لوا ۀحتف هب ىناشوك ىنانويِ طخ رد هكيلاح رد ،دوشيم ظفلت ات ۀحتف

 ىبدا ىگدنز طقف مه نيتسخن مان و هدنام هدنز شتآ و رذآ طقف ۀملك ميدق روص زا ىنونك يرد بدا رد
 .تسا لمعتسم بدا رد مه و يمومع ۀرواحم رد مه شتآ هكيلاحرد ،دراد ىباتك و

 نيمهن ِهام رذآ ،نايسراپ ميوقت رد و هدوب راگديرفآ هب ناگديرفآ بَرقت ۀليسو رذآ :٣٦ انسي لوا دنب رد
 ٤٦يدنتفگ "نشج راهب ار" هام رذآ لوا هك تسهام ره ِزور نيمهن ،زور رذآ و )سوق جرب =( لاس و هام

 و
٤٧ .دننادرگ ّنيزم و دنبورب ار اه هناخشتآ هام رذآ مهن زورب
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 دعس دوعسم هك ،دوب يقاب مدرم نهذ رد مه نايونزغ رصع رد ،رذآ تايصوصخ و ميدق تاياور نيمه
 ار رذآ ۀلعش شزورفا و نوگ رذآ ىياميس هام يقاس زا )سوق( رذآ هام ِدورو ىشوخ رد ،هنزغ رعاش ناملس
 :دهاوخيم

رذآ وچ ىم هدب و زيخرب رذآ هام هديسر !هام ىا

رذآِ هامب  امنص رذاز   نك شوخ هناخ و زورفب رذآ

)٦٥٧ ناويد(

 :دراد وزرآ نوگرذآ ىم ،تسرذآ دزيا نآ ّلكؤم هك )سوق ٩( زور رذآ رد ىو مه و

 هاوخ رذآ وچ ئمرذآ زور هام نابات و رس هدنمارخ يا

)٦٦١ناويد(

 و هديدنسپ يليخ ارعش نيب ىرد ۀنارعاش بيكارت و تافص و اه هدكشتا و نكاما و مالعا رد رذآ هملك
 ره مجع ىمان ۀدكشتآ تفه و )زيربت رد( دابآ رذآ دننام دنا هتخاس نآ زا بيكرت و هملك اه هد و هدوب لوبقم
 رذآ و )نانشا لگ( وب رذآ و )ىدبوم مان( داب رذآ وزورفا رذآ و هعبس بكاوك زا ىكيب بوسنم كي
 ٤٨ )خلب ۀدكشتآ( شون رذا و )قياقش زا ىعون( نوگرذآ و )نشور( گنرذآ و )هقعاص(شخ

.هريغو

 :پسا رَهل = پسا ورد = پسا ورل ‐٣
 اپ مامت رازيپ و ،راد نيتسآ ىماظن ىابع و شيراب ىرادجات دزيا ،هكشيووه و هكشيناك ىيالط ىاه هكسرب
 رد قاريو مامز اب ىبسا شپچ ِتسدرب ،دراد پچ تمسب ىور و تسار ِتسد رد ىليلكا هك دوشيم هديد
 .تسا هتفرگ  الاب نيمز زا ار دوخ پچ ىاپ هك هداتسا ىتلاح

 ات مين ود تعاس زا( ىو ىور شيپ و هكشيناك مارگونوم )١٠ تعاس دح( هداتسيا ِدزيا نيا بقعرد

  كالب دننام ىبرغ نادنمشناد هك ،تسا شوقنم  پسا )و(رل شمان مين و راهچ
Bloch نيس نيتسيرك و Christensen اپسا وورد نامه ارنآ Druvaspa هتسناد نايابراچ تحص ِثنؤم لّكؤم 

دنا
٤٩ 
 ىهاگ انايرآ يقرش ىاه هجهل رد هملك زاغآ ِلاد و دراد تقباطم اه هكس نيرب پسا لوبمس شقن اب هك

٥٠.تسا هدش ىم لادبا مال هب

 وورد و ارثيم تفص هك دوب )هدنزات پسا ۀدنراد( Aurvat-Aspa مان نيا ١٠٥ هرقف اتسوا تشي نابآ رد
 ِتسد رد ،تاكوكسم رد هچنآ و دش ىم روصت يناطلس تردق ىنعي Khvareno هونيروخ نابهگن و هدوب اپسا
 هدش ريوصت مه لتوك خرس مامتان شقن ٴكي رد هك ،دشاب ىناطلس تردق ميدقت ّمهُوم ناوتيم ،تسا ىليلكا وا
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 ٥١ .تسا
 ٥٢دنا هتسناد عمال قرب دزيا ۀدنيامن ار راتفر زيت پسا نيا و

 ىيايرآ ودنه هنمزا زا ىديو رصع رد هك
 ٥٣ دوب ىقاب بآ ۀداز ىنعي Apam-Napat مانب

 رد قرب شبات و ناراب و ربا نافوط رد ار شتآ ياه هلعش هك
 پساتشب و ىوك ردپ و ىنايك ِناهاش زا يكي هك ‐ اتسوا ۀپسا تَوروئا و ،دركيم ىگدنيامن ،نآ نيب
 هك ميناوخيم ىسودرف ۀمانهاش رد ام و تسا پسا رهل ىرد و ىولهپ نوتم رد‐تسا ورسخيك نيشناج
 :دراپس ىم پسا رهل هب رمع رخاوا رد ار ىهاشداپ ورسخيك

هاشِ شيپ ار پسا رهل دروايب                      هالك اب ات دومرفب نژيبب

تسد داشكب و درك نيرفآ وربتسَج ياپ رب رادناهج شديدوچ

 جات زورفا لد نآ تفرگ رب رسز جاعِ تخت رومان زا دمآ دورف

 نيم زناريا ىهاشداپ همهنيرفآ درك و درپسب پسا رهلب

 جنر و درد ىسب مديد هك سپنا زا جنگ و ىهاشداپ وتب مدرپس

؟تسا رهوگ و داژن مادك زا پسارهل هك دنتسنادن و دنتفشارب ورسخيك باختنا نيزا مدرم و نارتبهم

 :تفگ ورسخيك

داش داد زاو زوريپ و دار دَُوب داژن و نيد و مرش ىمه دراد هك

...تسدكاپ و لد انيب و دنم درختسه گنشوهِ رادناهجِ ريبن

....ديرذگم نم رهم ابِ دنپ نيز و !ديرتسگ نيرفآ ورب ىهاشب

کاخب دزرب تشگنا و ديزايب كاپ ىاهنخس نيا لاز دينشبوچ

 هاش دناوخ ار پسا رهل زاوآ هب هايسِ کاخب ار بل دولايب

ىذب تسد رود وتز هشيمهىذب مّرخ تفگ ناهج هاشب

داژن ناهاشز دراد پسا رهل هك؟دار و زوريپ هاش زج تسناد هك

دندناوخ نيرفآ ىمه ىهاشبدندناشفارب رهوگ شناگرزب

 )ش١٣٥٣ نارهت٤/١٣٠ همانهاش(                                                                   

 نيب ،پساجرا و نايناروت لباقم رد خلب رد ىو ياهتمواقم ۀراب رد و فورعم ىرد بدا رد پسا رهل
 نازا تيب دنچ نيا و هدرك ساكعنا مه ىونزغ ىراتخم ۀمانراي رهش رد هلمجنا زا هك دوب اهناتساد مدرم
:تسناتساد



١٤

 هاگمزرِ شتآ هتخورفا دش هاپس دمآ ردنا خلب تشد رد وچ....

 ...هاپس نازيرگ دش موس گنجب هاش پسا رهل درك نارگِ گنجود

 )٨١٢يراتخم ناويد(                                                              

MANA-BAG گَب هَنَم _٤

 ىنودكم نينهآ هالك اب ،تسارب ليام رس و هتسشن وربور هنيرن دزيا ،هكشيووه و هكشيناك ىياه هكسرب
 ،تسالابب نآ ۀبل هك ىهام و هدمارب هغيج هس هالك ِبقع زا هك دوشيم هديد ىلاح رد )هلوجوك هالك ريظن(
 ِپچ ِتسد رد و ىتنطلس ىاصع ،الاب پچ ِتسد رد هك ،دراد تسد و وزاب راهچ و تسوا هناش لصتم
 ات زاريپ و دنبرمك اب ىماظن ىابق و دراد ريش ىاهياپ هك هتسشن ىتخت رب يو .تسا هتفرگ ىجات نيياپ

١١ ات ٧ تعاس زا تسار تمسرب ومارگونوم ٤ تعاس دح رد شپچِ تمسب و هديشوپ گنلاتش

.تسا هتشون 

 ىنايرآ ىماقم تاياور و )ىنودكم نينهآ هالك( ىنانوي  گنهرف ريثات دزيا نيا  Iconography ليامش رد
 رد ىدنه ىوزاب راهچ ِناتباب )تسينارمكح ِقح مهلم تامالع هك جات و تخت ،ىتنطلس ىاصع ،هام ،هغيج(
 ِتايبدا رد اه هشير ىاراد و ىنايرآ ّىلكب شمان هكيلاح رد .دهديم ناشن ار جوزمم گنهرف هس و هتخيمآ
 ٥٤،دنا هدرمش ىتشدرز دزيا كي ارنآ و تسا ناريا و هنايم ىايسآ و ناتسناغفا

 ىتمالع :تسا دقتعم مهگننك و
 دننام تسلاس هام هدزاود نآ زا دارم هك ،هدش هطاحا هطقن هدزاود اب تسَگب َهَنم نيياپ پچ ِتسد رد هك
٥٥.جوربلا ۀقطنم

 ساموهت هكيلاح رد .دنا هتفگ "هناميپ دزيا" ار وا و هدرمش )نزو ۀزادنا( َنم ار هملك نيا لوا وزج ىخرب
 ِتسيز ىورين دزيا ىنعي Vohu-mano نمهب نامه ار وا Hoffmann نمفوه و ىناريا باتهم دزيا نيع ار وا
٥٦.تسا هدرمش هدزم هروها دنزرف )٣١/٨( ىولهپ انسي قباطم و ،ناگدنز همه

 و ،باتفآ ِجوازا هاگرارق جرب :اديو روجيو اديو اورهتا رد و ]هام[ اموس:ديو گير رّخأتم ىاهدورس رد
٥٧.دوب لامشِ تمس لّكؤم ،نهك يسامح تايبدا رد هك تسنادزيا بورشم و اذغ :دشيناپوا رد

 ،وزاب راهچ اب هراومه اموس ىدنه ىراگن ليامش رد هك ،دوب ىديوگير ىاموس هيبش گَب َهنَم جهن نيدب
 هشير زين ىناشوك ِتاكوكسم َگب َهَنم رد هنعنع نيمه و هديدرگ ّروصم هدمارب ىو ىاه هناش زا ىهام
٥٨ .دشاب هديناود

 ‐ ىبدا و ىنيد عبانم ىگتسويپ اب‐دزيا نيا مان ليلحت ،ىناشوك تاكوكسم نادزيا مامت رد تروصرهب
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 و ٥٩ كين رادنپ ىجراخ ريوصت و ناگ هتنپس اشيما زا ىكي ،اتسوا ۀنموهو ارمان لصا هچنآ اما .تسا لكشم
 هك هدمآ وا اب Kshathra هرثشك تفص ،اهتاگ رسارس رد اريز ،دناسريم تقفاوم ىبدا عبانم اب دنا هدرمش شناد
 ىنوزف هراومه ورنيزا و )١٠\٤٦ انسي( ددرگيم ماعنا تّيمدآ ّققحت ىارب هنم‐وهو ۀليسوب ىٓهلا ۀيطع دننام
 روشك لّكؤم هنموهو نوچ )٤\٣١ انسي( ددرگ زوريپ غورد ويد رب تشدرز ات دنهاوخيم وزا ار هرثشك
 اب َهنَموَهو تافص نينچاب )٦/ ٣١ انسي( دشخب شرتسگ ار هدزم هروها ورملق هك دناوتيم ومه تسيراد
 شود زا ىناشوك ياه هكس رد ورنيزا و تشاد ىگتسويپ تكلمم ورملق ميظنت و هرادا ِشناد و ىراد روشك
 ىناشوك ىاه هكس رد هك ،تسهام دزيا عبنم نمهب نيمه ٣ شياين ىولهپ ريسفت كي رد و هدمارب ىباتهم وا
٦٠ .دنا هداد ناشن وزاب راهچ ريوصت ۀليسوب ىدنه رنه صياصخ دننام ار وا ۀداعلا قراخ ىورين

 ،تسين ّنيعم لَيك َنم دنا هتشادنپ ىخرب هكيروط mana هنم لوا وزج ،ىناشوك دزيا گب َهنَم مان رد
 ميدق مدرم يركف عبانم و وتشپ و ىرد تايبدا رد ،تسراديدپ هنم+وهو مود وزج رد هك ىلثم هملك نيا هكلب
 :حرش نيدب دراد قيمع ۀشير ناتسناغفا

٦١ دوب هدارا و سفن و لد ينعمب َنم تيركسنس رد
 ىسحو ىلقع تادوجوم ِحرش رد ىنوريبلا ناحيروب

 نيربانب ،دنا هتشادنپ هدارا ّلحم ار ناويح لد نوچ ،دوب لد ىنعمب ًالصا َنم هك ديوگ ىيايرآ ىدنه دياقع
٦٢ .دنتفگ  "نم" مه ار هدارا

 اب good mind ىنعمب ميدق َهَنم هك ،تسا لحم رب لاح و فرظ هب فورظم ۀيمست ۀلوقم زا ّهيضق نيا
 مزع و هدارا ىنعمب ىمالسا ۀرود تايبدا رد دوخ ىدزيا ماقم زا ىزوريپ و ىرادناهج ميالع و َهرَثشك ِتافص
 عيرق ًالثم ،تشاذگ يقاب وتشپ و ىرد تايبدا رد ار دوخ ۀشير و دومن لزنت تسا هدارا خوسر ّلحم هك لد و
 :تفگ ىردِ نابز ميدق رعاش كي رهّدلا

نم مِشچ ردنا هاگ ،ديارد نم نايم هگ    كمدرمِ لثم و ىناويحِ حور نوچمه راي

 يدهاوش ىنعم نيا ىارب و دراد نوردنا و لد ىنعم ،دوشن هتشادنپ مّلكتم درفم ريمض نم رگا اجني رد
 :دننام هدروآ همانهاش ِتسرهف رد فلو هك دندوجوم ىسودرف ۀمانهاش رد

دنلب خرچ ز هتشذگ رب شَنَم دنمجرا شنت ود اب زبس شرس

)١/٩٧همانهاش(                                                                                                

ناور هريست و تسپ شنم دنامبناوج دريگ هشيپ ىلهاك نوچ هك

)٥/١١٧٥ همانهاش(                

 نون ۀرسكب رگا ىلو ،دراد هدارا و لد ىنعم نيمه ،ميناوخب نون ۀحتفب ريمض ش+نم تايبا نيرد رگا
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 هشير و ىنوريبلا لوق دنسب نم هك ،دوب دهاوخ شنيب و شناد دننام دوش هدناوخ نيش هب موتخم تلاح مسا
 ىنعم نيمهب مه وتشپ ميدق بدا رد اريز ،مهديم حيجرت ار فلو نيتسخن تئارق ،تيركسنس رد هملك ىاه
 ١٤٠ دودح رد روغ ناهاش دادجا زا ىكي( ناولهپ ناهج رورك ريما ىسامح ۀعطق كي رد ،مزع و هدارا
:تسا دراو )ق،ـه

٦٣ .دراب ىم نانمشد رب قرب دننام نم مزع ياهريت ىنعي. ېدنابونمڅريمرپ انښيرب يځ يم نم د يشغ

 ۀنسلا رد و دوشيم هديد ناوارف ناتسناغفا ىلتفي و ىناشوك رصع ىاياقب رد هك تسا گب هملك مود وزج
٦٤هگاهب تيركسنس رد و Baga اتسوا و ميدق سرف رد .دوب )ج( ىادخ ىنعمب ىنايرآ ىناتساب

 مه ىسور رد و
 ناتس+غب )روفغف نآ برّعم( روپ+غب :دننام تسا راديدپ هملك نيمه اهمان اسب زاغآ رد هك تسادخ غب
 )نالغب=لتوك خرس ۀبيتك رد( گنل+غب )ناتسجرغ روشغب( روش+غب )دادغب( داد+غب )سراپ نوتسيب(
 .هريغو )اتسوا زا ىوزج( تشي+ناغب

 گَب دننام تسا هدنز ميسج و اناوت و گرزب ىنعمب Bag گب لكشب نونكات هملك نيا يرد و وتشپ رد
 ىمار+گب و )مارگب( مار+گب دننام نكاما ىامسا رد مه هملك تروص نيا هك )ميسج مدآ( وتشپ َيړس
 .دشاب دنوادخ و دزيا ىنعمب هك ،ديآ ىمرظنب هريغو )كنرتَ ىگب(َ ى+گب )ىگنزياد رد( گل+گب )ىمارگب(

 لبقام گ هب موتخم نآ تايبا مامت هكيلزغ كي رد ق١٢٥٠ دودح رد يراهدنق رعاش ړكاك نيدلا سمش
 :ديوگ تسحوتفم

گَب رهاظ هپ ړوو نطاب يد امز علاط موش يسه
٦٥

 ،دوب مه ىسراف بدا رد هك تسا ىنعم نيمهب و دراد گرتس و ميسج و ميظع ىنعم گَب تيب نيرد هك
 :تفگ يخلب انالوم

 ىنزيم گر ار هشپ نوچ اوه رد؟ىنزيم گب زا و هاش زا مَد هچ زا
)٤٨ص لوا رتفد ىونثم(                              

 رصع نآ ىقرش ىكرت بيكارت رد ىيايرآ گب ۀملك هك ديآيم ديدپ )ق٤٦٦( ىرغشاك دومحم ۀتشون زا
 :ديوگ ىخلب ورسخ رصان و ٦٦دوب هدش ليخد رادرس و ريما و دنوادخ ىنعمب

 ىراتسرپ و هدنب و سكان ره        نونكا هدش نيِگت و َگب و نوتاخ

 )٤٦٩ ناويد(                                                         

 ىم )دنوادخ‐ادخ( ىنعمب ميدق سرف و تيركسنس و اتسوا نهك هنسلا رد ار گَب ۀملك لصا نوچ
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 و ومآ ىاهرانك رد ىلامش ىئايرآ ليابق تاطبارم و ترواجم ِتاقوا رد هملك نيا هك تفگ دياب سپ ،مينيب
 ًالوا ،ناريا و دنه ات ىنايرآ ۀنسلا دوخ رد اما ،هدوب ليخد مه ناشيا ىاهنابز رد ،نتخ و ناروت ات ناتسراخت
 ىيادخ باستنا دوخب هك‐نانارمكح و ناهاشرب ميظع و گرزب ىنعمب ًازاجم نآزا دعب و هتشاد ار ادخ ىنعم
 هادخ ناگزوگ و جىادخ لباز و جىادخ لباك ىامسا رد دنوادخ و ىادخ دننام ،هدش قالطا زين ‐دناديم
٦٧.دنسريم رظنب ايفارغج و خيرات بتك رد هك تادخ اراخب و هادخ ناماسو

 ىلادبا هاش دمحا ِرابرد مظعا ريزو ق١١٦٥ دودح رد ًالثم ،دوب دوجوم زين وتشپ مالعا رد گَب ۀملك اما
 ۀرود ىاه هبيتك رد ام ار هملك نيا ميدق ىاه هشير و دوب روهشم ناخ يلواش بقل هب هك تشادمان ناخ َىَگب

٦٨.مينيب ىم مهلكشب وتغج و ناگزور ىلاتفه

٦٩ )م٢ نرق( لتوك خرس نالك ۀبيتك رد
 ىتفص گَب ۀملك )٦-٥ نرق ًابلاغ( وتغج و ناگزور ىاه هبيتك و

 بدا رد ىفصو فيك هب هملك لوحت نيمه هك ،گرزب ِهاش ىنعي هدمآ هاش زا شيپ هك تسا
 رتميدق هك گَب َهنَم مان رد ىلو .درم گرزب=ىړس گَب دننام ديآ ىم دوخ فوصوم زا لبق هك تسيرد و وتشپ
 ‐ادخ( دوخ ميدق موهفم هب هكلب تسين ىتفص ميظع و گرزب ىنعي ىدعبام لوّحتم ىنعمب گَب ۀملك ،تسا
 ۀدعاق بسح هك ،ىادخ لباز و  ىادخ لباك بيكارت دننام ىرادناهج و مزع و هدارا ىادخ ىنعي دشاب )دزيا
 ىادخ( ىادخ مزع=ىادخ لد=َگب+ َهَنم :ديآيم هيلا بوسنم زا دعب )كلام( بوسنم ،بولقم ِتفاضا
.)كين رادنپ

 )هام( ام ‐٥
 و ربب ىشوپ الاب و ىماظن گنت ىابق هك تسا ليام پچب شرس و هداتسيا وربور ،هكشيناك ۀكس رب دزيا نيا
 ىانحنا رد تسا رّودم نآرس هكيي هزين و هدمارب الابب ور هام ۀقلح ىو شود زا .دراد اپب گنل اتشات ىرازيپ
 تراشا تشگنا اب و هدرك زارد ار دوخ تسار ِتسد .دوشيم هديد شتسد رد ىرِيشمش اب وا پچ جنرآ
 .دنكيم

 ۀنيدام نادزيا اب هك تسنايامن ىگنج فلتخم ِلاكشاب هنيرن دزيا زين هكشيووه رگيد ِتاكوكسم رب
 ىوناز دودح رد هك تسيريشمش شپچ رد و قوط وا تسار ِتسد رد و دراد ىتوافت ىبرغي ايسآ ىرمق

 .دوشيم هديد  ٤ات٢ تعاس زا بقع رد و  مارگونوم،شيپ

 و ىياناد و بآ ۀنهد و دنمهوكش ،ناشخرد ،هدازآ ،واگ مخت لماح ار دزيا نيا ،اتسوا تشي هدام رد
 رّكفت ۀداز ىو ِتيصوصخ نيا و ،درادن ىماظن تايصوصخ ،نايناشوك رصع دننام هك ،دنا هدرمش ىرگناوت
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 زا =دازهام =( هيچ ‐ هيوب :يناشوك مدرم ىنيچ مان رد ىنيچ تاياور ِبسح هام دزيا نوچ .تسا رصع نيا
 راثآ رد ،فصو دنوشيپ روطب ،هام ىنعمب تيركسنس Candra هردنچ ۀملك نيرب انب ،دوب ليخد )هام داژن
 ًاصوصخم و هكشيناك جات رب )رمقب هيبش( هنوگ هام ىلكش مه و تسا هتسويپ هكشيناك ماناب ىدنه
 لولهب رهش رد هك ىناشوك ىهاش ۀداوناخ زا ىنز ريوصت ىتح.ديآ ىم رظنب اه هكس ىخرب رد هكشيووه
٧٠دراد هبش هس لاله لكش شوگ ىالاب جات ىولهپ رب ،هدمآ تسدب

 ،دوب هام ىنعمب Yue مه هيچ هيوي مان رد و
٧١ .تسنايامن فلتخم لاكشاب ىناشوك ياه هكس عاونا رب هك

 تيركسنس رد و May ىام ىولهپ رد و Mawangh هگنوام اتسوا رد تسا تشايم وتشپ رد هك هام ۀملك
٧٢،دوب Mada هدام ناتساب ىسراپ رد و Mas سام

  ٧٣،تسا ك هَم ىخاو رد ،تسم ىنغش رد
 نآ ۀشير ايوگ هك

 ٧٤هتشاد to measure شياميپ ىنعم تيركسنس رد MA ام
 تسد رد ىراكَرپ ىناشوك ىاه هكس ىخرب رد و

 تافص هب ار رمق ۀنيدام دزيا زين Catullus سولوتاك ىمور رعاش كي و تستقو شياميپ نيمه هلآ هك دراد
 ۀنيرن دزيا اب مات ِتهابش ىو مه و تسا هدوتس goddess measuring the months "اههام شياميپ ۀدنوادخ"
 ريوصت مه تمعن دزيا شَخودَرا هب هيبش هنيدام لكشب هكشيووه ۀكس كي  رب هكيلاح رد ،دراد ىنانوي نيلاس
٧٥ .تسا هدش

  )ام( هملك ىناشوك ميوقت رد ،دشيم هتشون لتوك خرس ۀبيتك هك يماگنه ىداليم مود نرق رد
MAًابلاغ( دنا هتشون تنطلس٣١ لاس هام ناسين ار هبيتك خيرات ،مهد رطس رخآ رد اريز ،دوب لمعتسم 
 ىنانوي ِطخب ىرتخاب نابز ۀبيتك زا ىلو ،دوبن )ـه( هملك رخآ رد ميدق ِتاياور رد ايوگ هك )م١٦٠ دودح
 ىم رب دراد تومس لاك كول ٣٩٣٨=ق ـه٢٤٩=م٨٦٢ خيرات ود ره هك تيركسنس نابز و طخ و هتسكش

 دعب و  هدمآ  هام ىچوت B هبيتك لوا رطس رد اريز ،دنتشون ىم زوه ءاه هب موتخم ار هام هك ،ديآ

٧٦ .تسا تقو ِنارمكح روپغب لموگ مان تخب )ين( هاش هام   نازا
 دزيا مانب هك ديآ يمرب نيزا و

 هك ،تسا هاش+هام ۀمجرت هپوهب+هردنچ هبيتك تيركسنس تمسق رد بقل نيمه و دندركيم هيمست ًانميت هام
٧٧ .دوب ّكالم و هاشداپ هپوهب و هام ىنعمب هردنچ

 هتفاي لاقتنا رواشپ ۀزومب ىچوت والتريش زا هك ىبرع و ىرتخاب رگيد هبيتك كي رد هك دنامن هتفگان

 اب هام ىالما هب   مكي هام ،مود رطس رد زين )تنطلس٦٣٥= ـه٢٥١=م ٨٦٥ خّرؤم(
          ٧٨ .تسا هدش هتشون زوهءاه

 نآ ىدزيا سدقت تيفيك هكيلاح رد تفاي لاقتنا ىرد ِنابزب لكش نيمه هك
 .تفر نيب زا ىمالسا ديحوت دياقع لوبق و رشناب

 مه ىرد تايبدا رد هك ىدش هديمان "زور هام" هام دزيا مانب هام ره مهدزاود ِزور ،ىتشدرز ىرامش هاگرد
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 :تفگ هنزغ رعاش ناملس دعس دوعسم و تشاد جاور

 هاوخب ىوبكشم لعل ۀداب!هام وچ بوخ ىورب ىا زورهام

 هام وت ىورو "هام" زور نيا مان تشگ هك مزب ،هام وچ نشور تشگ

)٦٦٢ دعس دوعسم ناويد(                                                                                 

 )رهم( ريم _٦
-Mir(o) فلتخم ىاهالما اب و هنيرن فلتخم روصب هكشيووه و هكشيناك ىاه هكس رب دزيا نيا مان

Miorr(o)-Mioir(o)-Mihr(o)-Mor(o)-Miir(o)-Miur(o)-Mior(o)-Mirr(o)-Meir(o) ٧٩هدش هتشون 
 ىجات هك

 هك تسا هتفرگ تسد رد ىي هزين اب ىكريشمش و هديشوپ ىهاتوك توب و دراد رب رد ىيابق و رس رب رون ۀلاه اب
 ىرد رد و Mitr ىولهپ رد و Mitra اتسوا رد و Mithra هرثيم :ناريا و دنه ميدق ىسمش ِگرزب دوبعم نامه
  ٨٠دشاب رهم

 رايسب ،كيسالك ِناهج و دنه رد نآ ريواصت هب تبسن ،ىناشوك ئاه هكس رد ىو ريواصت هك
 موسرم رهم ِشَك پسا صوصخم ۀكسلاك اجنيرد ًالثم .تسيراگن ليامش تايوزج هنوگ ره زا ىلاخ و هداس
 رموه راعشا رد نآ ريظن و دوش ىم هديد رصع نيمه ِرهشناشوك ىيادوب ،ىشارت لكيه رد هكيلاح رد ،تسين
  ٨١ تسناناسنا و نايادخ هب ىنشور ۀدنياشخب Helios دزيا ىنانوي

 هب قلعتم ىوك زاغب نيلگ حاولا رد هك
 تشي رهم اي تشَي رثيم مهد تشي مه اتسوا رد و هدش تناعتسا ارتيم دزيا نيمه زا زين م،ق١٤٠٠

.تسا رهم گرزب دزيا ِتافص و شياتس ِصوصخم

 .تسا زين ناگزور ۀبيتك رد وىچوت A هبيتك رد و هملك نيا لتوك خرس ۀبيتك رد
  ٨٢ تسا رِهم نيمه ناميپ و ىتسار نابساپ و ىيانشور و غورف دزيا تروص رهب

 يلصا ىنعم رتتسمراد هك
 تسينابرهم و ىتسود و باتفآ ىرد رد رهم و وتشپ رد رَم ،ريِم مه نونكا و ديوگ تبحم و ىتسود ارنآ ميدق

 رهم اي ىلاتفه ناهاش زا هلۇك هرِهم دننام ،هديناود هشير هريغو مايا و دباعم و نكاما و لاجر ۀيمست رد هك
 فيرحت نيع هك ،دننكيم ىراذگمان نامزريم وتشپ رد مه نونكات هك ،ناگزور ىاه هبيتك ىمزرهم و هاش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ٨٣ .تسا هتشذگ نيمزريم=ىمزرهم نامه ىوجهل

 ‐َرم َ‐رمل :دراد توافتم ىاه هجهل ىناشوك تاكوكسم فلتخم ىاهالما دننام ًانيع هملك نيا وتشپ رد
٨٤ دنيوگ  اريم ارنآ مه ىجنم رد  هك َرمن َ‐رون ‐ريِم

 هيمست ريم و وريم و ُلگريِم ىرد و وتشپ رد هچنا و
 اروم و )ركذم ديس( اريم و بيجن و راداب و رورس ىنعمب ىرد و وتشپ رد ريِم و تسا هشير نيمه زا دننكيم
 رهاظم ياياقب ريملگ ‐ريم ناخ ‐دمحاريم ‐ سيوريم دننام ءامسا ىخرب دنوسپ و دنوشيپ و )ثنؤم ۀديس(
 .تسمالعا و امسا رد هملك نيا
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 ناهرب ىشاوح( دنا هدرك روصت ىبرع ريما ففخم ار ريِم ىخرب هك ديآ ىمرظنب ريثأت نيا مه تايبدا رد
 تراما و ىرورس عقوم هب دوخ ىدزيا ِدنسم زا رخاوا ناردريم هك‐ىناشوك ىاه هبيتك دانتساب ىلو ) ٢٠٧٦

 .ىبرع ريما زا هن ،هدمآ ىرد هب ىيايرآ ريم و رهم ۀشير زا هملك نيا هك :تفگ ناوت ‐هدرك طوقس تدايس و
 زا مه ىرد ِنابز رد و ،دوب هديسرن نيمزرس نياب ىزات نابز ذوفن هك دنراد قلعت ىنامزب اه هبيتك رثكا اريز
 :تفگ ىسودرف و دوب لمعتسم نارمكحو رورس ىنعمب ميدقِ نامز

ىوربآ و ركشلاب و زارفا رسىوا رهش ناردنا دوب ريم يكي

)٧/١٩٤٩ همانه اش(                                                         

 :ديوگ دومحم ناطلس ىازع ۀديصق رد ىخرف

راهنز براي ،ىرات نيدب تس زور هچ نياكاخِرب زا ام و ردنا كاخب هتفخام ريم

)٩١ ىخرف ناويد(                                              

:ديوگ ىخلب ورسخرصان

ريم شيپ متشاد رطخ هكنآ رگرطخ درادن مشيپ ريم نونك

ريمم ،وشوگ تسناگ شكنانچ    تساور شماك و تسريم ريم رگا

)١٩١ورسخ رصان ناويد(                                                      

 زور و دوب رهم ِزور ،هام ره مهدزناش زور و )هامرهم( رهم دزيا مانب لاس متفه ِهام ،ىتشدرز ميوقت رد
 ىارب باتفآ زور نيردمه ،ناشيا ۀديقع هب هك ىدنتفرگ ورنا زا ناگرهم هب فورعم گرزب ىنشج ،رهم لوا
 ٨٥دوب هدش اديپ ايند ِلها حلاصم

 نيا مه ىرجه مجنپ نرق رخاوا و نايونزغ ات هك تساديپ ىقهيب خيرات زا و
 :ديوگ دعس دوعسم .دنتفرگيمً امسر ار نشج

داب زورون وت كلم ناگرهم داب زور ترمع ىاهبش ! اورسخ

)٥٩٨ دعس دوعسم ناويد(                                                 

 :رهم فلتخم ميهافم مازتلا اب دياتسيم نينچ ار "زور رهم" مهدزناش زور هنزغ رعاش نيمه

 نابرهم رهچ هام راگن ىا ىازفب رهمناگرهم خرف نشجو رهم هام ،رهم زور

                 ناگرهم نشج و رهم زورب هب ينابرهمرهم زور و ناگرهم نشج نك ىنابرهم

)٦٦٣ ناويد ( 
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 ريم )ناوضر( تشهب تشه ريم ،دادريم ،شتآريم دننام دنا هتخاس دّدعتم بيكارت هملك نيزا ىسراف رد
 ىرايتخب ۀجهل رد و ،هريغو )تسبآ راتسرپ لتوك خرس ۀبيتكرد هك( بآريم )متفه كلف رد َلحؤز( نيمتفه
 ادخادك ىنعي هَرِيم نازا ىسراف رد هك تسا رهوش و هنادرم ىنعمب هړيم وتشپ رد و رهوش ىنعمب رگيم ناريا
٨٦دنا هتخاس هناخ سيئر و

 .ىرورس ىنعمب هشير نيمه زا تستلاح مسا ى+ريم مه و

 لاحشوخ مالك رد دشرم ىنعمب ًالثم .دوب دشرم و ادخادك و رورس ىنعمب هملك نيا زين وتشپ بدا رد
 :ناخ

 هريو همغ هل يو هن هب يلاخ هريم هريپ هل يش دودرم يچ كوڅ

)٧٥٣لاحشوخ ناويد(                                                                 

 :لاحشوخرعش نيا دننام دنا هتخاس هقوشعم صوصخم و هدينادرگ ّثنؤم ار هملك نيا ىهاگ

 هريمشك رت مه ،هو تبيترت هښ هريزو هوي ،هلغار رظن هپ نن

 هريم ريمشكد هو،وگرتس وروت هپوکښم رت تبيت د ،ېو ېښ ېئ يفلز

)٧٥٣ لاحشوخ ناويد(                                                   

 :تسا هدروآ نابوخ ىاوشيپ ۀقوشعم ىنعمب ار هريم نيمه ،ريم ناخ وتشپ ّرخأتم رعاش كي

 يځ هريجك تلام لوټ د ئد هتشن اچ هپ ېئ لايخ      يځ هريم يك خم هپوكنجد ادنخ هپ هتسم

)٢/٦٢٠ءارعش هناتښپ(                                                                            

 َنمريم وتښپ ردو تسا َمَلع نمرهم)٢٥ -٢٤رطس( لتوك خرس ۀبيتك رد
 :هداد هرارق كزينك لباقم رد ار وا ناخ لاحشوخ.تسا همرتحمو هناخ ۀبحاصو ونابدك نونكات

 ئد تمعن هځنيو ،يؤوار هښ يچ دالوا             ينيو هم نمريم،يړوار دب يچ دالوا  

)٨١٢ ناخ لاحشوخ ناويد(                                         

 :دناد مرتحم يونابدك ار وا مه يلادبا هاش دمحا

 هد نمريم ږومز اهش ! هدنمدرد  هلد امز        

)٢٨٨ اباب هاش دمحا ناويد(                               

 هدنز ام تايبدا و اهنابز رد نونكات خيرات لبق ۀنم زا ريم=رهم دزيا مان ،ىنوگ رگيد و لوحت نينچاب
.دهديم ناشن نامز نيا اب ميدق رصع زا ارنآ طابترا ۀقلح ،نايناشوك رصع رد  نآ ىاه طبضو هدنام
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 هام و رهم _٧
 كيرب هامو رهم ۀنيرن دزيا ود ره لكش ،دنظوفحم روهال و ندنل ۀزوم رد هك هكشيووه هكس عون ودرباهنت

 .دوشيم هديدمارگونوم ناشيا نيب رد و هداتسيا وربور ود ره هك تسا شوقنم هكس ىور

 ۀقلحو هداتسيا پچ تسد رد هام هكيلاحرد ،دراد رس رودب ىعاعش ۀلاه هداتسيا تسار ىوسب هك رهم
 ٩ ات ٨ زا هام بقع رد و ٤ ات ٢ تعاس زا شمان ،رهم دزيا وا بقع رد و هدمآ رب وا پچ شود زا هام
 ِتسد و دراد ىريشمش پچ تسد رد رهم و دراد تسار ِتسد رد ىهاتوك ۀزين و ريشمش هام .دنا هتشون
      ٨٧.دنكيم هراشا دوخ شيپ تمس هب تشگنا ودب و تسزارد شتسار

 شيپ ىفقوم رب ار دوخ ِتسار ىاپ ود ره هكيلاح رد ،وربور ِتلاح رد هكس كي رب دزيا ود نيا عامتجا
 نّيرين شتسرپ نيا دياشو دنكيم ىگدنيامن دوخ رصع رد ناوارف ىگنهرف جازتما و طلخ زا زاب ،دنا هداهن
 جرب ىنعي :دندرك ضرف ىكلف جورب رد ارباتفآ و هام تيالو و دش سكعنم ميدق ِنايموجن دياقع رد هك ،دوب
 تيالو" ناطرس رخآ ات ولد لوا زا و "باتفآ ِتيالو" ىدج رخآ ات دسا لوا زا هك دنتفگ باتفآ ۀناخ ار دسا
 :تفگ هراب نيرد ىونزغ ىراتخم نامثعو تسا "هام

دندش هامو باتفآ مانب هك دندش هاشداپ تفه نيزا ود

 نآ ىمينو تفرگ نيا ىي همين نايك خرچ ِكلم دندرك شخب

 نيزگ درك ىدجب ات دسا زانيبم رهم شيوخ ِكلم ىپ زا

 نايك خرچِ كلم دوب نيمه دوخ ناطرس ات ولد ز دش ار هام

)٧٠٦ ىراتخم ناويد‐ىنيمي ۀمانرنه(                                     

 ،دنراد ىتاحيملت و اه هراشا اجكي هام و رهم ۀدنب ات ۀرايس ود رهب اسب دوخ راعشا رد نابز ىرد نارعاش
 :تسا هدروآ ىاجكي نآ ىاهريثأت اب ار ود ره تايبا نيرد هنزغ رعاش دعس دوعسمً الثم

هام ديازف ىمه نارود ز ات رهم دزورف ىمه نودرگ ز ات

 هاج تداب هام هدنيازف نوچ كلم تداب زور هدنزورف نوچ

)٤٩١ دعس دوعسم ناويد(                                          

 :تفگ هاش ىاعد رد ىونزغ ييانس

 هگ رفس وا كلم رد ار همورهم نارود دشاب هك رضح ردنا داب تكلمم شنادنچ
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)٥٩٦ ناويد(                                                    

 :دنتشون ىم تيار ربار هامو باتفآ لكش ،سدقت نيربانب دياش مهو

وتِ تيار هام و تسباتفآ لامجِ رهپس رب هكيريما ىا

)٩٩٤ ىيانس(                                       

 ىارب ىرعاش ،تسشن ىلادبا هاش دمحا شردپ ِتنطلس ريرس رب هاش روميت نوچ ـه١١٨٦ هنس رد
 :تشاد مهارف تيب نيرد ار ميدق تاياور و تفگ وا ۀكس عجس

هاش روميت ۀكسِ شقن  هرهچ رب دنزات هام و ديشروخ زا هرقن و الط درآ ىم خرچ

 :دزمرو ‐ نارودزم _٨
 تسظوفحم هكشيناك ىيالط بايان تياهن ۀكس ود ،ندنل ۀزوم و اكيرما ىسانش هكس تيعمج ۀعومجم رد
 لكاك و شود رب يلاش و رس رب ىجات ،تسراوس هرس ود ِپسا رب ،تسارب ور راد شير ىدزيا نارب هك
 نيا هك ،دراد اپ ىالاب راد هرز دياش نشخ ۀچراپ و تسار تسد رد هّرپود زارد ۀزين و افق رب ىتراپ كچوك
 تايبدا رد هكيروط دنكيم ىگدنيامن ىناغفا ّلش زا يو ۀزين و تسا ريظن ىب ىسانش هكسرد ليامش عون
 ىهاگ هك دنا روهشم دوخ ىگلشو لشاب هنزغ ىداو نازاب هزين مه نونكات ًالثم.تسا سكعنم وتښپ و ىرد
 ىاهراخ هيبشتو گنگ ىداو ىراگن رظنم رد ،هنزغ رابرد رعاش ىّخرف هك تسنامه نيا و دراد مه زيت رسود
 :ديوگ نآ

رافوس ىب ىاهريت مهب هتسب هتسد هتسد وچزيتو ّهرپود نايناغفاِ لش ۀنوگب

)٦٢ ىخرف ناويد(                                              

 زا هرس ود پسا ىور شيپ ،تسين موسرم و هتخانش هك يعضو اب دراد ىصاخ ليامش هك دزيا نيا مان

 رد ار وناودزماي ناودزم ۀملك لكش هك   هدش هتشون نينچ مينوراهج ات مينو كي تعاس
 .ميسانش ىمن رگيد عبانم

 نادوبعم ۀتسد رس نامه ار وا و هدرمش )زوريپ ۀدزم( Mazdah-Vano وناو+هدزم ارنآ لصا ىخرب ىلو
 دزمروا اي هدزم‐هروها ىتشدرز تايبدا رد هك دنا هتسناد ىناگدنز و نيمز و نامسآ ۀدننيرفآ و ىتشدرز

Ormuzd ٨٨ .دشاب هدوب

 Wormozdo )و(دزمورو هكشيووه ۀكسرب و )و( ناودزم دزيا نيا مان ىنانوي فورحب هكشيناك ۀكس رب

 ٨٩دنا هدرمش دزمروا اي هدزم هرها=اتسوا Mazdao وادزم عمج ار Mazdooano و دوشيم هدناوخ
 پسا مهگننك و
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 حور ود رب )اديوگر رد نامسآ يادخ هنوراو =(هدزم هروها ُلك ِقلاخ هك هدرك ريبعت نينچ ّتيونث هب ار هرسود

٩٠تسمكاح رش و ريخ
٩١ .تسشوقنم  مان هب هكشيووه ىالط رب دزيا نيا هكيلاح رد

 ىاه هبيتك مامت رد هك o ىنعي هملك لصاوف ِفذح اب ناوتيم ار mazd(o)oano وناوودزم ىيانثتسا لكش
 وزج دزَم و .دناوخ ناو+دزم تسا هدش لومعم ِظفلت زا تاملك فارحنا و ىناوخ طلغ بجوم ىناشوك رصع
 و ندرپس رطاخب ىنعمب ١ دنب ٤٥ اهتاگ دوخ رد و هدمآ هظفاح ىنعمب ١ دنب ٤٠ ىانسي رد Mazda نآ لوا
 هروسا=اتسوا ۀروها ِتفص و تسا شوه و شناد ىنعمب Medhas سَذِم تيركسنس رد هك تسا نتشاد دايب

Asura ىاتوخ هب ارنآ ىولهپ رد هك دشاب ىم رورس و راداب ىنعمب اديو xutai ؛ودره ىنعم و دنا هدرك همجرت 
٩٢ .تسا هدش همجرت كاناد هب ىولهپ رد هك تسانادِ رورس ىنعي شناد=هَدَزم+رورس=هروَُها

 دزيا ارچ هك درك تعانق ناوتيمن ىلو )!(دنا هدرمش اتسوا وادزَم عمج ار ناو+دزَم تفر تراشا هكيروط
 تيركسنسو اتسوا رد ميدق ِنامز زا هك )ناو( دنوسپ زاب و ؟دنشاب هدرك هيمست عمج مانب ار ىدرفم و دحاو
 =ناوهاگن و نابغاب=ناوغاب دننام دوب تظفاحم مّلسم ِتادا زا ناب=ناو لكشب ىرد ِتايبدا ميدق ۀرود و
نابهاگن

 ىي هملك اتسوا ۀدَزم تاقتشم و هشير رد هكيلاح رد ؟دشاب هدمآ درفم مسا ندرك عمج دنوسپ ارچ ٩٣
 !دنشاب هتخاس وناودزم ارنآ عمج هك هدماين موعزم وادزم لكشب

 ام هنسلا ىرمارگ و لومعم هملك o ىناشوك ىنانوي طخلا مسر لصاوف فذحاب ناو+دَزم نم ۀديقع هب
 ىنعم ًاعمج هك ،كّلمت و تظافح دنوسپ تادا ناو+تسا نتخومآ و شناد و هظفاح ىنعمب دَزم :دنام ىم
 .دشاب راگ زومآ و دنمشناد نآ

 )راگزومآ( mock ىدغس رد A-mok ۀشير زا نتخومآ :تسيقاب نونكات ناتسناغفا ۀنسلا رد دزَم هشير
،تسا

٩٤ 
 كم=خم = زم هشير تخومآ و هتخومآ ‐دزومآ ‐هدنزومآ ‐زومآ دننام نتخومآ رگيد ِتاقتشم رد هك

 اريز .دشاب هتشاد ىتبارق هشير نيمهاب مه نآ ِتاقتشم و )هتخومآ( هَدز وتشپ رد و تسيقاب ىوحن هب
 ٩٥ MA َهم تسوزج ود زا ترابع هدزم رگيد نادنمشناد هتسدكي و Mills زليم ۀديقع بجومب

 ىنعمب
 ٩٦ىياناد موهفمب zda ادز+گرزب

 هَدز+ هم تروص نيرد هك ،دشاب ىناهج شناد اي و گرزب ىياناد ًاعمج هك
 .تسيناتساب ۀدَزم ۀدنز لكشً انيع)گرزب شناد( وتښپ

 ناوزيم و)١/٦٤١ يذبيم رارسالا فشك رد( ناوشوگ دننام ِدرفم تفص ار ناو+دَزمام تروص نياب
 و راگزومآ و شوه ِنابهگن و شناد ۀدندراد ىنعمب هريغو )٩ -١ راطع ۀركذت و ٢٣٢ ،٩٠ هيفوصلا تاقبط(
 .دوشيم هديدام ۀنسلا رد زونه نآ ىاه هشير هك ،ميناد يم تافص نيا دزيا

 ىشنماخه ىاه هتشبن گنس رد هك )اناد رورس =( هدننيرفآ گرزب ىادخ مان اتسوا رد هدزم‐هروها اما
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 لوا زور رب ًانميت ميدق ىرامش هاگرد هك تسا دزمروه = دزمُره = دزمرۇا ىنايرآ دعبام ۀنسلا رد و هدزم روئا
 نادزيا زا يكي مانب هك تشاد يي هناگادج مان ،هام زور ره ،نهك ِننس قباطم اريز ،دش قالطا يسمش ِهام ره
 .دوب دزمان

 يمزراوخ رد و دژُمرُخ ىدغس رد هك دسيون دزمره ره ار ىسمش هام ره لوا زور ىنوريبلا ناحيروب
٩٦دوب دژمير

 دزمرو ىاهزور ارنآ خيرات ،موس رطس رد ،تسرواشپ ۀزوم رد هك ناتسريزو ىچوت موس ۀبيتك رد
 نيرد .دنا هتشون )ـه٢٥١=م٨٦٥=( ىتنطلس ٦٣٥ لاس )نيدرورف( لوا هام )مهدزناشو لوا ىنعي( رِهم و

٩٧،تسا   تاكرح نودب هملك يالما هتشبن گنس
 ۀزور ىس لامعتسا هك ،ديآ ىم ديدپ نيزا و

 ترهش ىرد بدا رد نايونزغ رصع ات و دوب لومعم نيمزرس نيا ىاهرابرد رد مهن نرق رخاوا ات ،هام
 :هديناجنگ نينچ تيب ود رد ار هملك ىناعم و دزمروا زور هنزغ رعاش ناملس دعس دوعسم .تشاد

رآ هداب ماج ناو نك ىگزات و زيخرب   راسگيمِ راي ىا تس دزمروا زورما

راو دزمروا مدُنك نامداش هك ىم نآ   دزمروا زور هدب !ىور دزمروا ىا

)٦٥٩دوعسم ناويد(                                                   

 :ىياطديعس تيب نيا دننام هدش هتسناد مه سيجرب و ىرتشم ۀرايس ىنعمب ىردِ بدا رد ىهاگ دزمروا

 دنامنب ناهج همه رد ىيرتشمروَد نيزا سپار دزمروا ۀعتما

     Nanaia :َهَنن ‐٩

  NANASHAO                NANA

   SHAONANA       NANO                           

 ىو ىور شيپ  مارگونوم هك هداتسيا ۀنيدام دزيا لكش هكشيووه و هكشيناك ىاه هكس زا اسب رب
 و دراد رس رب ىراد لاله جات و هديشوپ هداشك شوپالاب هك دوشيم هديد شرس درِگ رون ۀلاهاب ،تسا شوقنم
 هنوگ لوكشك وا تسار تسد رد و تسنزوگ اي پسا ۀنت مين دننام نآ ِرس هك تسيي اصع وا پچ تسد رد
 .تسا

 ىهاگ و نينهآ هالك رسرب و نامكوريت تسد رد ىهاگ ًالثم.دنكيم مه قرف ىهاگ ىلك ليامش نيا
 تسا هيناترب ۀزوم رد هكيرُهم رب و .دزخيم رون ۀلعش ششود زا و دراد نيتسوپ نيزم نابيرگ اب زارد شوپالاب
 صخش ىهاگو تساراوس ىريشرب زين هكشيووه ۀكس كيرب و .دراد رس رب ىلاله و هتسشن ىريش رب َهَنن دزيا
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 نادزيا مامت رد ار َهَنن ،لاكشا عونت و ليامش فالتخا نيا و تسا هدز وناز شياين ِتلاح رد ىور شيپ هاش
 رتشيا‐هنِنا نامسآ ىوناب مان اب مه شمان و دشخب ىم ىصاخ زايتما هكشيووه و هكشيناك ىاه هكس

Innana-Ishtar و ناوناب ىوناب َهَنن مه لباب كودرم دبعم زا هفوشكم حاولا رد هك دراد ىتهابش ِنيرهنلا نيب 
 هريغو رهم ۀدنوادخ هام رتخد و ٰيلعا ِتردق ۀدنراد و ىنامسآ ىاهناور ۀدنزومآ و مدآ ىنب هدننك هراداو نادزيا
 هداد ناشن مه ريش ِتشپ رب هتسشن وزرگ و ريت و حالس اب نيرهنلا نيب يزاس لكيه رنه رد و هدش هدرمش
 هب هك ،دنا هتشون "ِلب رتخد هاش Nanai ىانان هدنوادخ" روشآ دودح ۀبيتك كي رد ار شمان هك تسا هدش ىم
 ار Nanaia دبعم غارس هسوس رد مه ميدق عبانم و دراد يمات تبارق يناشوك ىاه هكس ۀنناش ‐اش َهنَن باقلا
 رايسب دزيا )ديهان( اتيه انا اب هنن نيمه هكيلاح رد ،دسريم داليملا لبق لاس رازه هسب نآ خيرات هك دنا هداد
 نيا يناشوك رصع رد و هتخيمارد ‐هدش هدوتس تشي نابآ رد هك ‐انايرآ مدرم تمعن و بصخو بآ روهشم
 نيتس لروا رس هك ىدغس ىاه همان رد هچنانچ ،هتشاد ترهش و هدرك روهظ تاكوكسم رب هَنَن مانب دوبعم
 مان ىداليم مراهچ نرق رد هك ،ديآ يم نشور نيزا و تسروكذم Nanai مانب ىدباع ،هتفاي گناوه گنوترد
 رهش زا هفوشكم نوتم قاروا رب Nanaia مان نيمه هچنانچ ،دوب لمعتسم زين صاخشا مالعا رد َهَنن دزيا
٩٨ .دوش ىم هديد زين Nissa اسين ىتراپ

 تسا راكشآ ىناتساب تافوشكم رد ىو شتسرپ راثآ هيروس اتدنهزا هك ،دوب ىدزيا َهَنن ليصفت نيااب
 و رمك هرق و راهدنق ىسارمِد و کگ ىدنُم زا ،ناتسناغفا خيراتلا لبق عضاوم تايرفح رد هك تفگ ديابو
 دنا هديمان ردام عونلا ةبر ارنآ هك دنا هتفاي ار هنيدام ميدق دزيا كي ياه هركيپ هريغو شكودنه لامش مسرازه
 ىداو رد نينچمه و ـهدنس رد وريدوجنهوم هلاس رازه شش راثآ زا اه هركيپ نينچ و )م،ق٦٢٥ دودح(
 نيا رساترس رد ار ردام دزيا شتسرپ هك دنا هتفاي هلجد ىداوات ناريا بونج و مز راوخ ناتسيس و نيښپ
 .دناسريم ىبونج ىايسآ نيمزرس

 ىب خيراتلا لبق ردام عونلا ةّبر و اتسوا رصع ىاتيهانا اب ىناشوك رصع رد هَنَن دزيا روصت لاح نينچرد
 .دنكيم ىگدنيامن ناگدنيآ و ناگتشذگ نيب ار ىركف ِلسلست عون كي و دشابن طبر

 ۇنَن اي َهنَن وتښپ و ىرد رد هك ىنعم نيدب .تسا هدنز و لمعتسم هملك نيا نونكات ناتسناغفا ۀنسلا رد
 ىمرتحم ىلو ،زوسلد راگتمدخ و راتسرپ ىاجب دوخ ىدزيا ىالاو ماقم زا نونكا هك ،ردام ىاجب تسينز
 و دوش ىم هدرمش هناخ روما ۀدننك هرادا و ردام ماقمياق ناتسناغفا ىاهرهش رد هنن ًالثم ،تسا هدرك طوقس
 .تسا كرتخد راهدنق يوتښپ رد ۍنان و تس ردام لامشِ تمس رد َهَنن و رهوش رهاوخ لباك رد ۇَنن مه

 نان و دشاب نيِن ىجنم رد و نان ىمشاكشا رد هك تسردام Nahn ن هَن ىخاو و ىچيلگنس و ىنغش رد
٩٩ .دراد نيدلاو ىنعم ىجنم رد انِهن تَتو ىمش اكشارد نان تُتات و ىخاو ردُ  ن َهن تَت و ىچيلگنس رد تَت
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 دشاب ثنؤم َۀَنن نيمه ّركَذم هك تسيناحور ّسدقم بقل انان بادنغرا و نيښپ ىداو رد هك دنامن هتفگان
 هك ميسانش ىم راهدنق رد بحاص انان بقلب ق ـه١١٥٠ دودح رد ار ىماقميلاع ىناحور تيصخش امو
 رهظم كي نيا و تسا قيالخ عجرم شهاقناخ نونكات راهدنق ۀنهك رهش رد و دوب ؤكاك ميكحلادبع شمان
 .نآ سدقتو ميدق مان نازا تسي

داب= داو ‐١٠

 دوش ىم هديد پچ تمسب هدنود رادشير صخش تروصب هكشيووهو هكشيناك ىسم ياه هكس رب دزيا نيا
 و هديشوپ راد نيتسآ گنت نهاريپ .دراد ىوترپ شرسو هتفرگ تسد ود رهب شندب رودب داب زا رپ ىوتلاپ هك

 وحن نيدب و تسناشيرپ داب شزو زا شرس ىاهيوم و تسموقرم ٤ات٢ تعاس زا شبقع رد
 تحاصف و تراجت دزيا Mercury ِدراُطعو ديوگير Vayu وياو دزيا اب هك ديامن ىم ار داب دزيا ىگدنيامن
 زا ار وا ود ره وبارتس و تووريه هك ،اتسوا Vata=دوب اردنيا ناهارمه زا Vat تيركسنس رد و دراد تقباطم
 اناوت و تورث ۀدنروآ ،ميدق تاياور رد و دنداديم ينابرق نآ شزو ىمارآ ىارب نايناريا هك ،دنا هدرمش ىنادزيا
 شوقنم ىوامس دزيا ِثيحب ،نايماب ىاهراويد زا ىكي رب شلكش و دوب بئاصرظن ىاراد و ىگنج و وردنت و
١٠٠.تسا

 ىراصنا هيفوصلا تاقبط رد نآ رياظن ىوره ۀجهل رد ،تسناوارف ب‐و لادبا ىناغفا ىاه هجهل رد
 اي تسا زاو ناكد مييوگيم ام مه نونكا هك هريغو ربگ=روُگ ،دياب=دياو ،زاب=زاو دننام دوشيم هديد رايسب
 دنيوگ داو وتښپ زا ىي هجهل رد ىهاگ هك ،تسزورما لومعم و هدنزو داب نيمه داو سپ .نابغاب ىاجب ناوغاب
 هَياو ازاز رد و هيو ينانمس رد و ،او ىدنويس و ىنيئان رد و جاو ىزنطن ردو تاو ىبونغي و ىولهپ رد و
 و تسوا اب ىسمش هام ره ٢٢ زور تظفاحم هك دوب داب صاخ دزيا مان و يياتسوا و يديو لكش هب كيدزن
  ١٠١.تسا هتفگ "زور ذاو" ىمزراوخ و ىدغس رد ار "زور داب" ىتشدرز ىاهزور ميوقت رد ىنوريبلا ناحيروب

 لباك نيمزرس مان مه و تسوا ىشخب دوسو تافص و داب دزيا شياتس صوصخم تشي مار اتسوا رد هك
 ١٠٢هدمآ ىياتسوا ۀناگ هدزناش ياه نيمزرس ۀلمج رد ،ادزم ۀديرفآ نيمتفه روشك Vaekereta َهِتركياو

 دياب هك
 و ىولهپ ۀملك رد ىاو ۀدام نيمه و)Vae+Kereta هَتِِرك+ىاو( دشاب دابآ داب اي ازداب اي داب ۀديرفآ نآ ىنعم
١٠٣ .تسا هدناميقاب )اوه رد ّقلعم=اوه رد( ىاو ردنا ىرد

 :تسار ىرصنع

ىاو ردنا دنامب شملحز هّرذ وچ نيمزتسپ دنيشنورف شعبطب كاخوچاوه

  )٢٧٠ ناويد(                                   

 :ديوگ دياتس ىم ار ربا هكيلاحرد ىخرف



٢٨

اوردنا هريت ىدَرگ دنتِ داب درگ نادرگوچ هدوسآِ بآ نايم ،ىباليس هتشگ نادرگ وچ

 )١ ناويد(                                                     

 تريحو ّقلعم و هتشگرسو هتخيوآ رگيد ىناعم و تساوه و داب ردنا ىاو+ردنا ىنعمب تيب ود ره رد هك
 و داب تاملك اب هام مود و تسيب زور داب شياتس رد هنزغ رعاش دعس دوعسم .تسيزاجم و ىضراع نآ ۀدز
 :دنكيم ىزاب نينچ هداب

رايبو هداب هدبو نيه ىازف ىداش!راگن ىادمآ طاشن زور ،زور داب نوچ

رامش اوهِ داب ،ىنيب هچره هداب ىبروخ هداب هتسويپ ،لد يداش تس هداب

)٦٦٤ ناويد(                                                  

 :دنَِنا=دنَِنو  _١١

 ىگنت هنيس ۀترك و رون هلاه اب رادلاب ۀداتسيا نز تروصب هكشيووه ىيالط ۀكس عون هس رب اهنت دزيا نيا
 ىناوارف ِخاش تسد كي رد .دراد ىراد كرپ خارف نهاريپ هكيلاحرد تسرادومن نازا شناتسپ هك دوشيم هديد
 ىزاس هكس ۀناحتاف ِتيولع لكؤم ىنانوي دزيا Nike كيان اب ليامش رد هك دراد ىكگ هرياد رگيد ِتسد رد و

 بقع رد هكىورشيپ شمان و دناسريم تهابش اكاس و رتخاب و دنه و كيرگ و دنه

 ١٠٤دنا هتسناد التعا و قوفت هراتس ىنعمب اتسوا Vanainti  زا ذوخأم ار شمان و دراد مارگونوم
 هك

 ِسدَنَنا هب ار هدنن و ساموتهل و تسا ىتيان و حتف ۀراتس هب باطخ ،هيعدا كچوك ۀعومجم،تشي َتَننو
Anandes ١٠٥ .تسا هدرك ركذ وبارتس هك دهديم طبر ىناريا دزيا

 رد اسب ادننآ هملك هك ،ديآ ىم رب )ـه٢٠دودح( ناتسناغفا رد ىنيچ رياز گنست نويه ۀمان رفس زا
١٠٦،دوب لمعتسم رصع نآ ىيادوب لاجر ىاهمان

 رطس رد )مود نرق طساوا( نالغب ۀبيتك رد نآ زا لبق ىلو

هدمآ دِنَنا وكشيناك لوا
١٠٧  

 ىي هكشيناك اي ،دنم هرهب و يزوريپ ينعمب هاش يارب دشاب يتفص هك
 .تسالتعا و حتف هتشرف اي هراتس هب بستنم هك

 هدرخ رد و ١٢ تشي رد هك دناد ىم عقاو رسن ناگراتس زا ىكي ار Vanant=Vanand دننو همولوتراب
 و تسا هدنهد تسكش و هدنوش هريچ ىنعمب تَنَنو هملك .دوش ىم داي "هديرفآ ادزم هراتس" ناونعب اتسوا
 دننو نآ دوجوم دنب كي رد اهنت و هديسرن امب هك دوب دزيا ۀراتس نيا ۀراب رد تشيدنن و نيمكيو تسيب تشي
١٠٨ .تسا هدوتس ىذوم ناروناج دض و شخب نامرد و ىتسار رورس و سدقم هديرفآ ادزم ۀراتس ار

 و .روو = روا = شتآ = رهتآ .هبۇ = هبوُا = بآ ًالثم تسماع آ = ا = و لادبا ناتسناغفا ىاه هجهل رد
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 همه دنَِنا=دنََنا =دنََنو =تنََنو سپ .هريغو داب=داو= تاو .دينك=تينك .هدرك=هترك :دننام لاد هب ت نينچمه
 .تسا ىرو هرهب و ىزوريپ و راختف او التعا ىنعمب و هدناميقاب وتښپ بدا رد نآ رثا هك ،دنميدق ۀشير كي زا
 :ناخ لاشوخ تيب ود نيردً الثم

يد دننا مزرگ غور همغ هل اتسال يچ مړك لد و نيد د كلمو لامد مغ هب هڅ

)٤١٣  ناويد(

اك دننا هغه يلصم د گنلم يچ       يد  ځنښيدعنا يريډ ونارايښوه

)٩٨ناويد(                                                                 

: Pharr َرف ‐١٢

 ىاراد ،هداد ليم تسار تمسب ار دوخرس ىمك هداتسيا ِثنؤم ِدزيا ،هكشيووه و هكشيناك ىاه هكس رب
 رد و هزين پچ تسد رد هك ،تسا فيفخ رويز هب ّنيزم ِدوُخ و توب همين و يماظن ىابق و هنانز نهاريپ
 هديد ىمك فالتخا ىو ليامش رد ىهاگ و دراد رسرب رون هلاه اب ىجات و هنيس كيدزن ىلوكچك تسار تسد
 ١٠٩اتسوا Xvarenah هنيروخ ىنعي ىتنطلس ِراونا و لامج و لالج دزيا ۀدنيامن هك دوشيم

 Xvarreh هروخ و
 ىدرورهس قارشا خيش لوقب هك تسيرد ۀروخ و روخ و هرف و ّرف و ناتساب ىسراپ Farnah هنرف و ىولهپ
 تساير رگيدكي رب مدرم نادب و ددرگيم عطاس ىٓهلا تاذ زا هك تسيرون هرخ" ٣٧١ ص قارشالا ةمكحرد
١١٠ ".ددرگّ نكمتم ىتعانص و ىلمع رب كي ره نآِ تنوعمب و دنباي

 هتشون ١١ ات مين و تفه تعاس زا بقع رد و مارگونوم ىور شيپ ،اه هكس مامت ربّ رف دزيا

 .تسا ُرپ مدنگ مخت زا شتسار ِتسد لوكچك ،مهگننك ۀديقع هب دراد    اي   
١١١

 مسا ار ونروخ هك تسكين اهزيچ Vohu- Xvareno ونروخ‐وه و )٢/٦( اتسوا مهدفه تشي ترا رد
 ۀرف ىنوزفا" ۀيام ترا تشي نيمه ِتياورب اريز .تفرگ ناوت "هناخ بوخ ىايشا" ىنعمب تاذ
 Xvarrah-Abzayidshnin-i-man١١٢"هناخ

 و شامق ىنعمب ناينرپ نزورب نايرخَا ۀملك ىرد رد ىنعم نياب و
 ١١٤هدروآ راب ود ىزيدرگ هك ١١٣.تسا هديزگرب ىالاك

 .دراد ىكيدزن تشي ترا ىونروخ اب هك

 هك دوشيم هديد زمره نب ورسخ متاخ ّصف هرخ ناسارخ و ١١٥ هتَشورُسُا كِلم مان هرخاراخ رد هرخ اما
 .تسا هدروآ )٣٧ص( رابخالا نيز رد ىزيدرگ و بهذلا جورم رد ىدوعسم

 ىرادناهج رون و ىيابيز و ىدزيا غورف و لالج و هوكش ىناعمب هملك نيا ،ىرد نابز عيسو تايبدا رد
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 ىتح و هدرك همجرت "ّهيٓهلا ِتداعس عاعش" هب ارنآ )٧ص(سرفلا كولم ررغ رد و هدمآ هريغو هاج و تساير و
 ىدرورهس فراع لوق هچنانچ ،دنا هتسناد ىٓهِلا قراب و راونالا رون زا عطاس رون ارنآ مالسا نايفوص و امكح
 :ىرد بدا رد نآ لامعتسا روص كنيا و ميدروآ الاب رد ،هدرك لقن تشدرز راتفگ زا هك ار

 :دنرَواو لالجو هوكشاب فدارم

وتدنويپو ىار ىمه ميوجبوتِ دنَرواوّ رف نيا رهب زا نم

)يسودرف ۀمانهاش(                                                                       

 :هدروآ دييأت و ىيابيز ىنعمب سرف تغل رد ىدسا

روشك تفه دش نيرب سودرف وچ رف ناهج نيدرورفِ هام زا تفرگ

)ىرصنع(                                                                

 :ىسودرف مالك رد نامسآ و نادزي هب رف تبسن

ىدرخب ان و دييارگ ىژكب      ىدزيا ۀرف دش هريتورب

)٣همانهاش( 

ديلك ار ىنامسآ تفرگ ديايبديدب نادزّيِرف وا هك سكنا ره

)٤/١٤٤همانهاش(

ىينامسآّ رف تشاد شرتچوچىنادواجّ ِزع تشاد شباكر

)٢٤ ىناگرگ رخف نيمار و سيو(  

 :تسيرادناهج ىورين و ىبايماك و ىهاشداپ ۀديشخب هك ىنايكّ ِرف اي ىورسخ ۀرف

ىورسخ ۀرف نازا نازورفىوق شتشپ وربتسا شيوزاب ود

)ىقيقد(

١١٦ :تسا نيرب ىدنمه وكش نآ ىنعم انيس نبا لوقب هك جَرو فدارم

رگج ،رد نتب دش وجب شمشخز رف و جَروَ دَوب ار ناهج شرهمز

)ىسدورف همانهاش(

:ـه٧نرق ىتشدرز رعاش ودژپ مارهب تشترز لوق زا رگيدكي فدارم هّرخ وّ رف
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تشاد نومنهر ار درخ ىراك رهبتشاد نوزف مج هرخ ّو رف ناهاشز

)همانفاريوادرا(                                                                                               

   Shaoreor(o(  رويرهش=رويرواش ‐١٣
 شوپ هرز ىماظن گنت نهاريپ رد تساربور هداتسيا هنيرن دزيا لكشب ،هكشيووه ىيالط ىاه هكس رب اهنت
 شتسار ِتسد رد .دراد رون ۀلاه رس ِرودب هدمارب ىلالهيو شود زا هك تسرادومن نينهآ ِدوخاب و ونازات ىمور
 ىاجب ىلو تسا صياصخ نيمهب رگيد هكس رد .دراد هيكت نيمزرب شياپ هك تسيرپس پچ رد و زارد ۀزين
 .دراد ناويحرس لكش نآ ۀضبق هك تسيريشمش شتسد ردرپس

 مان ۀديزگرب روشك ىنعمب اتسوا رد هك هدش هتفرگ  Xshathra-Vairya هيرياو هرتشخ زا ًابلاغ دزيا نيا مان
 رد و دوب تاّزلف و تورث و ىناطلس تردق دزيا )ىنانوي سيرا و ىديو ىاردنيا دننام( موس هتنپس هشيما
١١٧ .دش رويرهش ىولهپ

 هدوب Ares  نانوي گنج دزيا لداعم Shor (o( روش و ،هاش = )و( اش هملك لوا وزج Gardner رندراگ لوقب
 رتشيب ىگنج نادزيا هب شباستنا ،مينك هاگن هريغو رپس و هزين و ىماظن سابل زا وا ليامشب ام رگا و .تسا
 Kuvera  هريوك ىيدنه دزيا هب رتشيب صياصخ نيا هك ار تورث و تاّزلف ىو ندوب لّكؤم زا تسرت ىوق و

١١٨ .دراد تهابش

 و متخ تمالع هملك رخآ O .تسا وروش+واش ىلوقب و ،وريش+واش ىلوقب هكس رانك ىنانوي ۀتشون شناوخ
 نايماب رد هك دوب دهاوخ راش اي ريش=روش اي رواش مه هملك لوا وزج و دشاب ىم ظوفلم ريغ هك تسا هلصاف
 متفه نرق راش اي ريش هب ىداليم مود نرق ىناشوك رواش اي روش لوحت و .دوب نانارمكح بقل ناتسجرغ و
 فورح شناوخ نيا و .تسلومعم ىناغفا تاجهل رد مه نونكات هك تسا )ا‐ى( هب )و( لادبا نوناق قباطم

 گنج و تردق و تورث دزيا ،روي رهش اب ريش و راش ىاهمان ىوغل ۀطبارب ار ام  ىنانوي
 :ديامن تراشا تايبا نيرد ود ره يرتسگ داد و تردق لاوز هب ىخلب ورسخ رصان و ،دزاس ىم مهلم زين

 ىراك ىِهماب و دوبن تخبابار ىرغجو نامكرتِ لرغطرم

ىراش نيشب ردّ زعب هتسشنبىريش نايماب هب ىدُب هداتسِا

ىراثآ لدع و دادب هدرتسگىرايشه هتسشن ىفرطره رب

)٤٦٨ورسخ رصان ناويد(

 بولطم تنطلس و هديزگرب روشك ىنعمب Shatrivar رويرتش اي Khshatrivar رويرتشخ مان لصا ىولهپ رد
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١١٩داسف و بوشآ دض و ناشيورد و ناياونيب نابيتشپ هك دوب
 و هرقن و الط و هناگتشه رهاوج تسرپرس و

١٢٠ .دشاب نادب مدرم و ايند و تعنص ماوق هك تسا تازلف رگيد

 زور مان هاگره و ىدش هديمان "زور رويرهش" هام ره مراهچ زور و دوب هلبنس جرب رويرهش ىيادزم ميوقت رد
 رويرهش هام مراهچ ِزور نيربانب و ،ىدندرك ىنامداش و هتخاس نشج ار زور نآ ،ىدمآ قفاوم هام مان و
 ميظع ىاه شتآ دوخ ىاهناخ رد زور نيرد مدرم و ىدنتفگ مه نشج رذآ ارنآ هك ،ىدوب"ناگرويرهش ِنشج"
١٢١ .ىدنتخورفا

 هامرويرهش هنزغ رعاش دعس دوعسم .دوب هتخانش ىرد تايبدا رد قوف ىنعم ود رهب ميدق دزا نيا مان
 :هدوتس نينچ ار )هلبنس(

رآ نمرب ىداش ۀيام و زيخ تسداشرايرهش لدع زا ىتيگ و تسرويرهش

راوگشوخ نيكشم ۀداب تسودز ناتسِبدشاب رابروفاك نودرگ و تسرويرهش

)٦٥٦ ناويد(

 :ديوگ ترسم و ىداش "زوررويرهش" ىنعي هام مراهچ زور ۀراب رد ىو مه

روي رهش زور تسيزور هرهش!رويز ىيوكنز ار تنت ىا

روخيم هگ و ارم هد ىم هاگتوُقارناج !راگن ىا سانش َىم

)٦٥٩ ناويد(

 رويرهش دزيا دنپ و شراپس ۀراب رد ،تشدرز هب ناتنپس هشيما ىاه ىيامنهار ثحبمرد ودژپ مارهب تشترز
 :تفگ نينچ

دنپزرپ ىلداب،شدمآ شيپ هبدنفساشما رويرهش درك هگن

ىادخ نيرفآ رب زور و بش!ىار هزيكاپ كاپ ىاك :تفگ ودب

نامدرم يوس نمزا رب يمايپ نامسآ دنلب زا ريز هب يتفر وچ

حامر و زرگز و ريتو ريشمشزحالس دراد هك سكنارم ىيوگب

هتساريپ و لاس همه هدودز هتسارآ دراد وا راك ات هك

َدُوب اديپ مزر رد ديشروخوچَدُوب ايهم شحالس زا راك هچ

ىمه ديابب ديآ تراك سپ هكىمه دياشن نداد تنمشدب
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مامت ار همه رخآ و لوا زامايپ نيا وگ زاب ناهج ِقلخب

)٤٣همان تشتارز(

 و رَّوصم ىناشوك ىاه هكس رب هچنانچ‐رويرهش ىگنج و ىماظن ليامش و قُلخ زين ودژپ مارهب ۀموظنم نياو
 .ديآ ىم تباث‐هديدرگ ليثمت

:TEIR ريت ‐١٤

 دراد نامك پچ تسد رد هك ،تسارب ليام هداتسيا ۀنيدام دزيا لكش ،هيناترب ميزوم رد هكشيووه ۀكس كي رب
١٢٢ .تسواِ رس رب زاتمم ىراتسد و ،درادن ىحالس و تسشوقنم دشك ىم ريت نادريت زا تسارِ تسدب و

 :تسموقرم جهن نياب شمان ٧:٣٠ ات ١٠تعاس زا ،وا جنرآ ريز ،دزيا نيا تسار تسدرب
 و شناوخ نيا ىلو ١٢٣ .تسا هدرمش ىناريا هرهُز ىنعي zahr نراقم و هدناوخ zero اي ziro وريز مهگننك هك
 ۀرهز دناوت ىمن رَهز = وريز مه و .ىناريا ديهان ىارب تسيبرع ۀملك هرُهز لوا اريز .درادن ىدروم قيبطت
 ىاجب اريز ،دشاب هدوب لمعتسم ايسآ بلق مدرم نيب رد ىبرع ۀرُهز ۀملك نايناشوك نامز رد هن و دشاب ىزات
.دنا هتشاد Venus هرُهز :تهاجو و ىيابيز ۀراتس ىارب )ديهان = هدولآ ان ىنعمب( ديهانا اي اتيهانا نآ

 تفايقو ّىزب و ىتشدرز مراهچ هام مان teir ريت ارنآ ىتشدرز نادزيا ۀلاقم رد نيتس لروا هچنا اما
١٢٤هتسناد تسرد ارنآ مه Maricq كيرام و هدرمش ىنانوي Artemis سميترا

 ياز ناراب دزيا هك تسا حيحص
 مانب اتسوا متشه تشي ريت و دراد تسد رد نامك و ريت هك دنيوگ ريت ىرد و ىولهپ رد ار tishtrya هيرتشىِت
١٢٥ هدش داي )هرهچ بآ( Afchithra هرثچ فا تفصب هك تسوا

 و )زيت( Tighri ىرغيت اتسوا رد هملك ِلصا و
 ندوب و ىسمش لاس مراهچ هام مان هام ريت ىتشدرز ميوقت رد هك ،دوب وتښپ هَرِيت =Tigra ناتساب ىسراف رد
 قفاوم هام مان اب زور مان رگا و .دشاب ىسمش هام ره زا مهدزيس زور مان مه و تسا ناطرس جرب رد باتفآ
 زور نيمه ىنوريبلا لوقب و دنيوگ "ناگريت نشج" ارنآ نشج و ناگريت ار زور نيا و دنزاس نشج ارنآ ،ديآ

 .دوب هتخادنا ريت بايسارفا و رهچ ونم روشك نيب ،رهشناريا زرم نييعت ىارب زادنا ريت شَِرآ هك دوب هامريت ١٣
١٢٦

 هب هجوت اب اهدعب ىلو .تشاد ىددعتم ليامش و فياظوو صياصخ ،متشه ِتشيو اتسوا رد ريت دزيا
 هنوگنادب ‐دوب ىنامك و ريت اب شمّسجت هك‐ىنانوي راكش دزيا سِيم هترا زا ديلقت اب ،ىنانوي گنهرف تاريثأت
 ١٢٧ .دمارد

.دوشيم هديد مه ىناشوك ىاه هكسرب هك

 ريت=شيت يدغس رد و چور يريچ ديع ىمزر راوخ هب ،هام زور ىس رد ار زور ريت ىنوريبلا هك تفگ دياب
١٢٨ .تسا هتشون )دراُطع(
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 ِراطع( ريت ،تشاد )هدنرب( زيت ىنعم هك هرگت=ىرغيت ىنعي ميدق ِسرف و اتسوا رد هملك لصاب هجوت اب
 رد نونكات مه ىدغس شيت و .تسا هدنرب و زيت وتښپ رد هرِيت :ىنعم نيمهب و دش دراو ىرد رد )مهس ايد
 .دشاب هشير نيزا مه وتښپ و ىرد غيت هك  )راُپس و هالك ليبق زا( تسا زيت رس زيچ وتښپ

 رد هك تسنآ ىهام ريت ِتشك ،دراد جاور نونكات ناتسناغفا ىرد ۀرواحم و بدا رد زور ريتو هامريت اما
:هامريتً الثم دراد ىراعشا ود ره شياتس رد دعس دوعسم زاب و دسريم ربب )نازخ( زيياپ رد و هتشاك ناطرس

 هاوخب َىم !هميا ددرگ نشورِ لعل َهم نيرد َىمهام وت ىور زا هريت هدومن ىا تسريت هام

)٦٥٥ ناويد(

 :ديوگ زور ريت ۀراب رد و

ريز نحل ربِ هد هداب ماج و زيخريت زور الاب ريت راگن ىا

)٦٦٢ ناويد(

 :تفگ نينچ دراُطع و ريت ۀراب رد ىكدور

ريت شرگد مانو دراطُع ىكي شمان ريب دزج شيناوخن هكنآ دِراطُع شريپ

)١٤ساوق گنهرف(

 :)هرهب و بيصن ىنعمب لوا عارصم رد( تسيرصنع زا ىنعم ودب ريت

ريت ديآ وچ ناتسوب دوش هنهرب ارچريت دياب شيب هماج زا همريت هبرگا

 )١٠٣سرفلا حاحص(



٣٥

 :اهيقرواپ

 دروم هك ىزيچ ره .دنيوگ pantheon نويثنپ ار موق كي ناراگردورپ و بابرا هعومجم و دشاب بر و دنوادخ deity ىسيلگنا رد _١
 .تسا دزيا اي راگدرورپ = بر موهفم تشاد رظن رد اب و هديتسرپ و هدش شياين ىرد رد و دوبعم ىبرع رد دشاب ىموق شتسرپ و شياين
 كي ىرد رد deities لباقم رد هكيتقو ات .دنا هتفگ عاونا بابرا و عونلا بر و هدشن حلطصم تاملك نيزا ىكي ام تاعوبطم رد ىلو
 هتزي اتسوا رد هك ،ما هدوآ اجنيرد ار دزيا هملك نم ،ددرگيم هديزگرب رگيد رتنوزوم مان كي اي و ناگ هديتسرپ اي ناراگدرورپ‐ نايادخ هملك

yazata تيركسنس رد و yajata هشيرزا تفص yaz دوب نديتسرپ ىنعمب. 

  .م١٩٦٧ اينروفيلاك عبط ٦٩ نايناشوك ىتنطلس رنه :دليف نزور _٢

M.Rosenfield:The Dynastic Arts of The Kushans 69. 1967

 هس نيرهنلا نيب ىاه هكس هعومجم كي رد هك ديوگ م١٩٢٢ ندنل عبط هيناترب هزوم ىنانوي تاكوكسم گالتك رد G.HIll له جراج _٣
)٦٩،٢٩١ نايناشوك رنه( دناس ريم برع ىضارا كلامم اب ار ىناشوك ىتراجت طباور تعسو هك هدمآ تسدب مه ىناشوك هكس هناد

.ش١٣٤٢ لباك عبط١٣٣ ىرد نابز ردام :ىبيبح ىحلادبع _٤

.تسا هتفاي لاقتنا ندنل رد هيناترب ۀزوم هب ىسيلگنا درگناهج Masson نوسيم هليسوب م١٨٣٨ دودح رد ىلافس فرظ نيا _٥

.م١٩٢٩ هتكلك عبط ٢ /١٧٠ ىهتش ورخ ىاه هبيتك :ونوك نيتس _٦

Sten Konow: Kharoshthi  Inscriptions. ١٩٢٩.

.ش١٣٥٠ لباك عبط ٢٦ ناتسناغفا رد طخ خيرات :ىبيبح ىحلادبع _٧

 .دنناوارف  )*( هراتساب هدش ىناشن ىلو دنبايمك اهنآ تاكوكسم دنا )‐( تمالعاب هچنآ _٨

 .دعبب٤١ نايناشوك رصع :ىاهداپوتچ روتكد.٢٧ ىتنطلس رنه _٩

Dr.Chatto Padhay  :The Age of  Kushans. Calcutta ١٩٦٧

.٢/٨١٦ اليسكت J.Marshall لشرام ناج _١٠

.١٤٥ نايناشوك رصع _١١

 London .٤٠٦ John.T.Platts:A dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. P.٤٠٦ ىناتسودنه سوماق _١٢
١٨٨٤.

.نكد دابآ رديح عبط ٨٥ ايدنا كديو _١٣

١٤_ Numismatic Chronicle=NC١٥٨٬١٨٩٢.

١٨٢ نايناشوك رصع _١٥

١٨٣ باتك نيمه _١٦

.١/١٦٣دنهلا باتك _١٧

.٢٢٩ هيقابلا راثآ _١٨

.١٠٤ ىناتسودنه سوماق _١٩



٣٦

.٢/٢٥٩ اتسوا دنز _٢٠

.م١٩٦٩ روهال عبط ٨٠٣ تسرهفلا ودرا همجرت _٢١

.٧٤ مولعلا حتافم _٢٢

.ق١٣٦١ هرهاق عبط ٨٣ برعملا :ىقيلاوج _٢٣

.ش١٣٤٨ لباك عبط ١٤ ميدق هبيتك :ىبيبح ىحلادبع _٢٤

.ش١٣٥٤ لباك ىسكع عبط ٢٤ هنازخ هټپ _٢٥

.ش١٣٤٧ نارهت رد ىبيبح عبط ٢٤٥ رابخالا نيز :ىزيدرگ _٢٦

.م١٩٤٣ دروفسكا عبط ٦٥ مهن نرق بتك رد ىتشدرز لياسم :ىليب _٢٧

                              .ش١٣٥٢ نارهت عبط٣١٤ هيقابلا راثآ همجرت _٢٨

 .نادلبلا مجعم : توقاي _٢٩

.٢١٧سرف تغل :ىسوط ىدسا _٣٠

 .مالسا ايديپولكياسنا لوا دلجرد ايرد ومآ هلاقم Barthold دلوهتراب و ٤٥ روتلك خيراتVo n Geiger رگيگ ناو _٣١

.١٦٩٤ ناتساب ناريا :اينريپ تلاوحب٢٢٥٩ عطاق ناهرب ىشاوح :نيعم روتكد _٣٢

.٢٢٦٠ باتك نيمه _٣٣

 تمعن ىناوارف لوبمس و دروخيم نآ ريش ،عاونا بابرا سيير رتيپوژ هك دوب ىزب خاش هك تسا ىناوارف خاش ىنعمب ريطاسا رد _٣٤
)١٦٩ نايناشوكرصع( دنا هتفاي مه )م،ق٤ نرق همين( دنه رد اتپوگ ناهاش ىاه هكس ىناوارف خاش اب ار شخودرا لكش نيمه و ديدرگ

٧٤ نايناشوك ىتنطلس  رنه _٣٥

.٦٥ يتشدرز لياسم _٣٦

.٧٤ ىتنطلس رنه _٣٧

.م١٩٦٠ ىرگنه عبط١١ ايلاتنيروا اتكا :هتامره _٣٨

SPA 160b .ناريا رنه شراذگ :پوپ _٣٩

.ش١٣٢٦ نارهت ١/٥٥ ناتساب ناريا گنهرف :دواد روپ _٤٠

ش١٣٥٢ نارهت عبط ٤٢ ىولهپ گنهرف :ىشو هرف روتكد _٤١

.ش١٣١٨ نارهت ٢٠٠ ميهفتلا باتك : ىنوريبلا ‐٤٢

.ش١٣٤٦ نارهت عبط ١/١٢٤ اتسوا ىاهمان گنهرف :ىضر مشاه ‐٤٣

.ش١٣٤٢ نارهت عبط ٢١٧ بدالا همدقم ‐٤٤

.٧٦ ىتنطلس رنه ‐٤٥

.م١٩٥٦ نكد دابآ رديح عبط ٦٤ ىدوعسم نوناق ٢٥٦ ميهفتلا باتك .٢٤٥ رابخالا نيز ‐٤٦



٣٧

.٣ عطاق ناهرب ‐٤٧

.ىسرف بداو انسيدزم و لوا دلج ناهرب :ديرگنب ‐٤٨

.م١٩٢٨ نگاهنپوك عبط ٣٨ ميدق ىسراپ رد ىتشدرز نييآ تاعلاطم ‐٤٩

 ىنغش تسُد= وتشپ سال .ىچيلگنسو ىمشاكشاو ىجنمو ىخاو ويل=)ويد(بيد .ىجنم ُهل=ُود)وتشپ(يرل=ىراد :ل‐د لادبا رياظن ‐٥٠
)ش١٣٣٩ لباك _اه هجهل سوماق(ىچيلگنسو ىمشاكشا كرُود=)بوچ( ىگرل.ىجنم تسال=

.٧٩٧٩ ىتنطلس رنه ‐٥١

.١٦١ _٦٠ نايناشوك رصع ‐٥٢

 .٨٨ تيركسنس تايبدا خيرات : لينودكام ‐٥٣

.١٤١ نايناشوك رصع ‐٥٤

.١٣١ ص ٣ج٧ لكينارك كتيمسم وين ‐٥٥

٥٦-   Haug: Sacred writings of the Parsis. P 306.

٥٧-   MacDonell: History of Sanskrit Literature, P 100          

.١٥٥ نايناشوك رصع ‐٥٨

٥٩- Good Mind 

.٨٠ ىتنطلس رنه ‐٦٠

.٧٠٣ىناتسودنه سوماق ‐٦١

.٤٥ موس باب ،دنهلا باتك ‐٦٢

.ش١٣٢٣لباك عبط ٣٣ هنازخ هټپ كتوه دمحم ‐٦٣

٦٤- 199 Kent:Old Persian

.٦٦ ص لباك عبط نيدلا سمش ناويد ‐٦٥

.ق١٣٣٣ لوبناتسا عبط ١/٥٠ كرتلا تاغل ناويد ‐٦٦

.اراخب خيرات ،ىسودرف همانهاش ،١٣ ىزيدرگ رابخالا نيز ،٣٩ هبذادُرخ نيا :ديرگنب ‐٦٧

.٢١ _٤ ميدق هبيتك تفه :ىبيبح ‐٦٨

.٥٠ يرد نابز ردام :ىبيبح ‐٦٩

. ٨١ يتنطلس رنه ‐٧٠

.م١٨٩٣ عبط ١١٢ ص ٣ ج لكينارك كتيمسم وين ‐٧١

.٣/١١٥٨ اتسوا ياهمان گنهرف ‐٧٢

.١٩٢ اه هجهل سوماق ‐٧٣



٣٨

.٢٠٠ اهيسراپ سدقم ىاه هتشون : گوه ‐٧٤

.١٥٤ نايناشوك رصع ‐٧٥

.٢٧ هبيتك تفه ‐٧٦

.٣٧ هبيتك تفه.٣٢٩ _١٤٦ ىناتسودنه سوماق ‐٧٧

.٤٠ هبيتك تفه ‐٧٨

.٧٩ نايناشوك رصع ٨١ ىتنطلسرنه ‐٧٩

.٣/١١٦٧ اتسوا ىاهمان گنهرف ‐٨٠

.١٤٧ نايناشوك رصع ‐٨١

.٣/١١٦٨ اهمان گنهرف ‐٨٢

.١٠ _٩ هبيتك تفه ‐٨٣

.١٧٤ اه هجهل سوماق ‐٨٤

.٢٢٥ هيقابلا راثآ ‐٨٥

.٤/٢٠٧٤ عطاق ناهرب ‐٨٦

.٧٩ نايناشوك رصع ،٨١ ىتنطلس رنه ‐٨٧

.١٨ ص٢٦ ايناترب هزوم هلجم و ٥ ص٣ هلسلس ٧ ج لكينارك كتيمسم وين تلاوحب _٦٣ نايناشوك رصع ٨٣ ىتنطلس رنه ‐٨٨

.١٦٢ نايناشوك رصع ‐٨٩

.١٣٩ ص٣ هلسلس ٧ ج لكينارك كتيمسم وين ‐٩٠

.٨٣ ىتنطلس رنه ‐٩١

.٢٠ اتسوا دنز : رتتسم راد هلاوحب ٢٣٤ ىسراف بدا و انسي دزم  :نيعم ‐٩٢

 .دوشيم ظفلت ناو نونكات وتشپ رد )٢٢٨ ناهرب ىشاوح( دوب ظفاحم ىنعمب Pana مه تيركسنسو اتسوا رد  Pan ىولهپ رد ‐٩٣

.١/٦١ ناهرب يشاوح : نيعم ‐٩٤

 )ىگرزب نيچ( نيچاهم= نيچام دننام تسا ميخفت و ىگرزب دنوشيپ ىنونك لمعتسم و ميدق تاملك اسب رد اهم =ام= هم ‐٩٥
 )گرزب تراهباهم )ميدق راهدنق رد گرزب رهش=روشاهم=( روشام)گرزب ژدام=( زيلام )گرزب نادناخو لوهكزا ىنعي الوك اهم=(لگام
 .هريغو

.٤٣ هيقابلا راثآ ‐٩٦

.٤١ هبيتك تفه ‐٩٧

.٩١-٨٣ ىتنطلس رنه ‐٩٨

.١٩١ اه هجهل سوماق ‐٩٩



٣٩

.١٦٠ نايناشوك رصع٩١ ىتنطلس رنه ‐١٠٠

.٢٢٩-٧٤-٧٣ هيقابلا راثآ همجرت ١٠١

.١١ ص ١٠ .درگرف ،داديدنو ١٠٢

 .تساوه نابهگن دزيا اوردنا )ش١٣٤٥ نارهت عبط٣٤٥ ص( اتسوا هدرخرد ١/١٧٠ ناهرب ىشاوح : نيعم ١٠٣

.٩١ ىتنطلس رنه ١٠٤

.٢١٣ سدقم ياه هتشون ١٠٥

 هريغو‐١٣-١٢-٨ ىك‐وي– ىس همجرت ١٠٦

.٤١ ىرد نابز ردام ‐١٠٧

 .نارهت عبط ١٧٧ اتسوا .٢/٧٥٧ مالعا گنهرف ‐١٠٨

.٩٦ ىتنطلس رنه ‐١٠٩

.٧٩٠ناهرب ىشاوح :نيعم ‐١١٠

.٧٧ نايناشوك رصع ‐١١١

.٤١٣ ىسراپ بدا و انسيدزم :نيعم ‐١١٢

.١/٩٢ عطاق ناهرب ‐١١٣

.٢٧٤ _١٩٤ رابخالا نيز ‐١١٤

.١٣٠ ىزيدرگ و ىربط  ‐١١٥

.ش١٣٣٣ نارهت عبط ىيالع همانشناد ‐١١٦

.٩٩ ىتنطلس رنه ‐١١٧

.١٦٢ نايناشوكرصع ‐١١٨

.١/٥٠٠ اتسوا ىاه همان گنهرف ‐١١٩

.٢٥١ هيقابلا راثآ ‐١٢٠

.٢٤٣رابخالا نيز .٢٢١ راثآ ‐١٢١

.١٠١ ىتنطلس رنه ‐١٢٢

.م١٨٩٢ هنس ١٥٠ لكينارك كتيمسم وين ‐١٢٣

.م١٨٨٨ عبط ٩٣ دنه ىجول ايكرا هلجم و .م١٩٥٨ عبط ٤٢٧ كت ايشيا لانروج ‐١٢٤

.١٦٣ نايناشوك رصع ‐١٢٥

.٢٨٧-٢٢١ هيقابلا راثآ ،١/٥٤١ ناهرب ،٢٣٨ رابخالا نيز ‐١٢٦

.٨٠ اتسوا ىاهمان گنهرف ‐١٢٧



٤٠

.١/٥٤١ ناهرب ىشاوحو ٣١٣-٢٤٤ هيقابلا راثآ همجرت ‐١٢٨


