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يك خيرات وا بدا هپ هور

 ،هور د ۍېپ يرېډ اد يك وتايبدا هپ وبژ يدنه وا يرد وا وتپ د وا وباتك يخيرات هپ دنه وا ناتسناغفا د
 ه اچ يدناب وقباوس يخيرات رپ ىود د وا وتاملك ېد رپ هسوا رت وخ ،يېك لديل تاحالطصا نهك ليهور ،هليهور
.ېك هد هن هنلپ يقيقحت

 رت هت )هرغ نامېلس د( هرغ يسك د كلخ رون وا ناولب وا ناتج وتاج هرېډ وا ناتلم د : يكيل وريك فلوارس
.)۱(ئد انعم هپ هرغ د "هور" يك وجهل  يبرغ بونج هپ يبژ يباجنپ د وا يياو "هور" مه هسوا

پ هپ موهفم هپ هرغ د هور يچ هكس دياب ون ،يرل قباوس ينوغرل يك خيرات هپ ناتسناغفا د وا وتى 
 وبژ هپ دنه د ىا وي هرس هتردق يروتلك وا يسايس د ونتپ د هرصع هل ونايونزغ د هملك اد يچ يس ىاليوو يساد
.هياو "نهك لهور" ېي هت ىانوتسه ىود د وا "هليهور" ېي بوسنم يچ ،هد ېلتو هنن رو

 مه "هور" ىبوا لپخ وخنتپ وا ،هلدېداي اوخنوتپ اي ناتسناغفا هكل م ك هملك "هور" د يك وتپ هپ
.ئد ىللب

 يهور د يك وراعشا يسراف ولپخ هپ )ق ۱۱۰۰ - ۱۰۲۲( رعاش هرنج وا رن وتپ د كخ ناخ لاحشوخ
 يچ يراك يساد وا يړوار مه "يهوك" ىا رپ يهور د هلك هلك ىد وخ هد هملك هبوسنم هت هور يچ يرل صلخت
: هكل ،"ىزرغ اي ىنرغ" ،يرل انعم هوي يهوك وا يهور

ىتابن وا نيركــــــــــش لعــــلز
ديئوب نم نم دسريم ىهوك هب

: اي
رت مشــــچ درـــــــــس هآ و درز ىور

درك راميب نينچ ار ىهوك قشع
: هكل ،ئد مه "يهور" صلخت هغد هد د يك تيب ينتسورو هپ وتايلزغ يسراف يني د

ىقشاع ىالب ود رد ،ناشوهم روج و ىهور
دنكـــــــيمن اود داي ،هتــــــــــفاي درد تذــــــــــــــل

: اي
دناشفا ركـــــش و تابن ،ديآ ثيدح رد ىهور وچ
مرآ داي هچ ار لبلب و ىوشوخ ىطوط مد نارد

 هل وا يدنب يك روپاجيب هپ نكد د دنه د لاك )ق۱۰۹۳( هپ يچ يرجه ناخ فرشا ىوز ناخ لاحشوخ د
:يياو ،دېسوا يريل هخ "هور" هنطو هلپخ

وش تدم يار هن "ههور" هل نادصاق
ئد مت ېي تنم ،يوسر ار داب مالــــــس

 كرو يك روپمار وا ريمشك هپ )هور( هنطو هل يچ )ـه ۱۱٤۰ ىلدېېز( ىسمل يرجه هغد د اديش ناخ مظاك
 داتسا ونارعاش د هور د لوډ يساد هپ ناخ لاحشوخ هكين لپخ ىد ،يړاژ يك هناتلېب هپ وناراي وا نطو د لت ،و
ي :



۲

۳

ئد هور مامت د داتسا ناخ
ئد هور ېد د داتـــــسا لب

 رو ېران وكرز د وا ،ېوغ ونازاب د ورغ د هور د يچ هتله وا ،يلا نوتلېب نطو د يك دنه هپ اديش
: يياو يساد ون ،يېدايپ

يكو ونورغ د يزر يم هړز هپ
يكوــــــك وـــــــكرز د وزاب د ېلمح
! هميــــــــسن هور د ،اـــــك ... هياوو
ــــنماريــــــيكوشــــم ابېز ، يل

 رم ،يد يلك اروخ وا كډ هليخت د وا هږاوخ هنورعش وتپ هد د ،يرل ركف قالخ وا عبط هفيطل اديش
 د ىد ون ،يموم هن دنوخ هخ ووالك وا ونوتكازن هل رعش د هد د وا ،يېهوپ هن هبژ هپ هد د نايدنه يچ سوسفا
: يوك يساد داي ونادنخس د هور

هدنه هل راعشا نينر هوتــسرو اديش
يد ناراي هور د انشآ هرس ىار هل اتس

 هلپخ وا ئد ىللياب هړز يك اشامت هپ وناربلد ونامارخ د ىا هغه د يك دنه هپ ناغفا هداس هور د اديش
: يي يساد يياسران

يراچ ام هپ ېـــكو ېي ادا يدنه هپ
مي ناغفا هور د هداس هړز هپ اديش هز

 نا مه يس يمون رفعج ديس هوي لاك )۱۱٥۲( هپ ،ىك هروغ و هن ناخ لاحشوخ يزاوي صلخت يهور د
.ئد ىلديل يك لباك هپ ام يچ يكو همان هپ قيقحتلا قيقدت د ېي باتك وي وا هلاب يهور

 هل هيا ېد هل مه وا )۲(هو هلمعتسم ىنعم هپ ناتسناغفا ،اوخنوتپ د هملك هور د يك ونتپ هپ لوډ ېد هپ
: مكيل يدنال ېي هز وا ،يرل خيرات ىنوغرل رېډ هملك اد يچ هوس ه رو وبژ هپ دنه د وا هړالو هت دنه هرس ونتپ

: يك اتسوا هپ
 يك اوخواش هپ )م .ق ۱۲۰۰( د هت )تشدرز( هرتشت رز ىكنوورال ىنوغرل )غلب( يدخب د باتك اتسوا د

 هسيك ولوك اديپ د وميس وسړاپش د يكم د مكح هپ ،دزم هروها د يك هخرب داديدنو هپ باتك ېد د ،ئد بوسنم
: يد اد يميس سړاپش هغه يچ ،هد ېلغار

.ريماپ اي مزراوخ = وجيو انايرآ .۱
.رهنلا ءاروام وا هنايدغس = دغوس .۲
.ورم = وروم .۳
.خلب اي رتخاب = يدخب .٤
.يو اسن يچ ييا = هياسين .٥
.تاره = هويا هره .٦
.لباك = هترك ىاو .۷
.هور = هورا .۸
؟هتننخ .۹
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.)وادنغرا( تواره هد = يتيو هره .۱۰
.دنمله = تنموتيه .۱۱
.يو غار ناشخدب د يچ ييا ؟هغار .۱۲
.يو خورك يچ ييا ؟هزحك .۱۳
.يو ناناو يچ ييا ؟هنرو .۱٤
.يلامش دنه = ودنه هتپه .۱٥
.)۳(يو هنيچرس ايرد ريس د يچ ييا ؟هنر .۱٦
 ،رهنلا ءاروام هغد هدغوس يچ يياو ناهوپ رثكا وخ ،ئد فالتخا وناققحم د يك هنكا هپ وميس وغد د ه هك

 د هتنم وتيه وا ،تواره هد اي وادنغرا يتيو هره وا ،لباك هترك ىاو وا ،تاره هويا هره وا خلب يدخب وا ورم وروم
.هد هميس دنمله

 ،هد ېل هميس تارفرل د هميس هغد وني وخ ،هتسن هربخ يلنم يك هنكا هپ URVA هورا يوميس يمتا اد
 ،يد ېترپ يك اوخواش اي ناتسناغفا ينسوا هپ يچ يد يميس هغه يلو ېوس ركذ هخمد يچ يكم يياتسوا رم
 نم رت دنه د وا لباك وا دنمله وا تاره د يچ دياب ،هد ېوس ركذ ىا موك يچ هورا ون ،يرل لسلست يفارغج
 اتسوا د هغه هتس هنكا وا فيرعت موك هور د يچ يك وباتك وينتسورو هپ وا يرل نومس هروپ هرس هور د يچ ،يو عقاو
.هد هور نتسورو هغد هورا اتسوا د يچ وس ىاليو هك ون ،يېربارب ه هرس هورا هل

: يك ووانيو وتا هپ ي ياپ د هور
 يك Ashtadhyayi ووانيو وتا هپ Panini ي ياپ د يك وباتك هپ خيرات د داي ىنوغرل اروخ هور د ام

 يك اوخواش هپ )م .ق ۳٥۰( د يچ ئد دجوم همان د تيركسنس د لاوكيل رمار د وا دناهوپ هغد ،)٤(ئد ىلدنوم
 هنج هت دحاو ينهرف هوي اي ،تكلمم هوي ي ياپ .يكيل مه تامولعم ه يفارغج يك وباتك ولپخپ وا ،ىدېسوا
: يوداي يساد هدپ هنج رول ىد ،)٥(يلوب هادپ هجس يكنودېسوا ىا هغد د وا يياو Janapada هدپ

۱. هراهدن Gandahara اليسكت( اليش هشكت هل( نوك د هخ هدور رت.
.هميس يلامش لباك د اسيپاك نسوا Kapisa هشيپك .۲
.يميس يلامش شكودنه د خلب Balhika هكيهل اب .۳
.)۷(ريماپ وا ېنيچرس ومآ د )٦(Kamboja هجوبمك .٤

 يري اتيهور د رغ وا يد يكم هشكودنه رت هنوك هل هشيپك يچ : يياو ي ياپ يك نايب هپ وميس وغد د       
Rohita-Giri هكيهل اب هل هميس هغد همان هپ هپ وخ رغ هغد .يولېب هخ داليم رت يچ ئد شكودنه هغدمه هراك 

ېپ رولاتيهور وكلخ هخمد ۍ هد يساد هيزجت همان ېد د وا ،هلاب يري :
 رېډ هت ومون وينوغرل وغه وا هتس يك وتپ هپ مه هسوا رت ېملك هړاود يچ ،رغ هور د ينعي يري هتيهور

 شكودنه وا ،هلدنژېپ ېي هملك هور د ،و ىكنودېسوا وړاغ د نيسابا د يچ ي ياپ : يراك يساد وا يد ېدژن
.هلاب رغ هور د ېي

: يك هتراهباهم هپ هور
 )دودح م .ق ۱۲۰۰ د( ئد باتك روهشم )وتايسامح( ونړايو وينوغرل د دنه د Maha-Bharata هتراهباهم

 ودناپ - وروك وينروك وينوغرل وود د دنه د يك باتك ېد هپ ،ك موظنم تيركسنس هپ اويد سايب لاك )م۸۰۰( هپ يچ
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.يد يلغار ېسيك وج د
 اهول مون وميس د ناتسناغفا د ،ئد عبنم مهم وي خيرات د ونايئايرآ وناوخپ د يچ يك باتك ينوغرل هغد هپ

LOHA د وناودنه وا ،ئد لكش ىوس ىدنه وي هور هغد د يچ ئد R رپ ىا L وا يسغد يچ ،هياوهپ ينت 
 ،هتس يك وبژ ييايرآ
: هكل
وتپيرد
لاوېد=راويد
رال=هار
ىناتسرون( هاشرغ=هاشل ل( 

 ،)۸(ئد ىللب ناتسناغفا هغد وناققحم ولو ىا هغد ون ،ئد ىوس ركذ اهول د يك اهبس ۲٦ هپ هتراهباهم د
.)۹(وو اهول - اهور - يهور ېي هنوظفلت فلتخم يچ

: يك همانرفس هپ نايهاف ،يش د هور
 ،ىت ،وس يهر ار هخ ناناچ هل هراپ هل ينولو د وباتك ينيد د لاك )م۳۹۹( هپ بهار ييادوب نيچ د اد

 لوړاو هت يبژ ينيچ ېي هنوباتك ييادوب رېډ وا ىدېسرو هت نكنان هتريب لاك )م٤۱٤( هپ هتسورو هلاك سلرو ىت ،ىت
.وس م لاك ۸٦ رپ رمع د ،هلكو مه ېي همانرفس هلپخ وا

 هنودبعم دابآ لالج وا نونب ،روېپ ،اراهدن د ېي ايب وا ىغار هت وميس نيسابا ساپ د هرغشاك هل نايهاف
.لتكو

 ول - يش - اچ - وچ وا هراهدن ،)تاوس( وت - وه - وس يد ،يد يلديل نايهاف يچ يك وميس وغد هپ
 نم رت )نونب( هن - وپ وا راهرنن د وا يوداي )راهرنن( يك - ان ،)هده( ول - يه ،)روېپ( اش - ول - وف ،)اليسكت(
.)۱۰(يلوب Lo-I ىي - ول هميس

 رفس يرو ېرد ىس هك هت برغ نيسابا د : يياو يساد يك هنكا هپ تيعقوم د يي - ول د مهننك لارنج
.ئد )ونب( يچ هغد ،يېسرو هت هن - وپ هب ون ،يكو

 هغد يچ ،يوداي مه همان هپ ROH ينعي Lo-I د تيالو لب وي يك هميس هړول هپ دور د يمروك د نايهاف
 ېكپ يړاود هميس ېلمو وا يمروك د يچ دياب وا ،دولرد درادر هليم )٦۰۰( يك تخو هپ نست نويه د تيالو
.يو يلماش

 هناتسويس رت رول رپ بونج د وا يېك ورش هخ )هرغ نيپس( رغ نيرواو هل يي - ول يچ يياو نايهاف
.)۱۱(يسين يروپ دنس ىايرد رت اوخ رپ قرش د وا هراهدنك رت يميس ينزغ د ،يېسر

 يچ ،يېربارب هرس يهور - اهور - اهول د وجهل  دنه د يي - ول ېمانرفس د نايهاف د يچ ونيو لوډ ېد هپ
.ئد )هور( هغد مه ېي تيعقوم يفارغج

 اوخواش هپ لاك )م۱۷۰( د يدناب وتاكوكسم رپ اكشيووه اچاپ يناشوك د ناتسناغفا د يچ وياوو دياب مه اد
 يچ ،يو هور هغد هب ون ولوبو ىا ولهو ېكس د هملك هغد هك ،)۱۲(هد ېلك LOH هول طخ تام ينانوي هپ يك
 ونايناشوك يچ هك ،يو عونلا بر راسهوك د )هور =( هول ناشوك هغد ييا وا ،ئد ىلك يي - ول مه نايهاف
.لك يدناب وكس ولپخ رپ رون وا رمل ،داب ،هبوا هكل عاونا بابرا يسغد

 ترايز ينيچ لب وي هتسورو هد رت ،يي نم رت دنس ىايرد وا ينزغ د يي - ول لپخ رياز ينيچ نايهاف
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 - وپ - وا يميس نم رت ونب وا ينزغ د ىد ،يړوا ار نيسابا رت هخ السكت د ،يېمون نست نويه يچ ىكنووك
 يچ يياو نست نويه .ئد ىك قيبطت هرس ناغفا = نا هوا د مون هغد وناهوپ يچ ،)۱۳(يلوب O-PO-KIEN نيك
 وتپ هبژ هغد لوق هپ مهننك د هك ون ،يرل تهابش هرس يدنه هل ېي هبژ رم ،يياو هن يدنه كلخ ىا هغد د
.)۱٤(هد

نست نويه د يچ هك ك نيك - وپ - وا م هغه هپ ىللب يي - ول هخمد هد رت نايهاف يچ ئد يك ىا 
 د هلو هنومون هغد رورض هب ون ،هد ېوس ېللب يهور - اتيهور - اهول هميس هغد يك وعبانم ورون يدنه هپ مه وا ،ئد
.يلم يروپ هير هپ )هور(

 د يچ ،هو يلك يك )پاچ لباك د لاك ۲۷ ،ه ۳( هلجم انايرآ هپ ناطرس د لاك ش ۱۳٤۸ د هخمد ام
 لوډ هپ ABGAN نابا د لاك )م۲۷۰( هپ يك كيلربډ )يتراپ( يولهپ يناكشا هپ متسر شقن د زارېش د مون ناغفا
.)۱٥(ئد ىوس كيل

 يك اوخواش هپ لاك )م٥۰٥( د يچ Varaha-Mihira هريه يم ههرو رعاش وا مجنم دنه د هتسورو ېد رت
 وا ٦۱- ۱۱( يكيل Avagana ها‑ هوا مون ناغفا د ىد ،ئد ىلك Bhrita-Sanhita هتيهمس هتيرهب باتك لپخ
.)هنوتيب ۳۱- ۱٦

 هخمد ال تار رت ونارياز ينيچ د يك هميس هغدمه هپ مون ناغفا د يچ يراك هخ ونودنس ولو وغد هل
 رصع يمالسا هپ يچ و رت ،لدنژېپ ىود وناودنه هت يرول وتخ رمل د وا ونايسراپ هت اوخ ودېول رمل د وا ،و روهشم
 باتك ېد هپ مه ىد ،يكو لاك )م۹۸۲ = ق ۳۷۱( هپ ملاعلادودح باتك يفارغج لپخ ،لاوكيل يناجزوج هوي يك
 رخف ،ريثا نبا ،جارس جاهنم ،ينوريب ،يقهيب ،يبتعلا : هكل ،ناخرم رون ېي ايب وا ،يړوار هراو و مون ناغفا د يك
 ،فلم تانجلا تاضور د ،يرازفسا ،يوره يفيس : هكل ،ناخرم ېرود د ونايرومېت د وا يفوتسم هلادمح ،ربدم
.يوك يكذ وراو رواو هپ همان هپ نايناغوا = ناغوا = ناغفا ليابق د رون وا هتشرف ،ريم دناوخ ،دناوخ ريم

: هور وا ناتسناغفا
 د يچ هوس هروهشم هك همان هپ ناتسناغفا د يك هنامز هطسوتم يمالسا هپ ،هدېك هللب هور يچ هميس هغد

.و ىا نوتسا وا هميس وناناغفا
 د : يياو خرم وي دنه دىنرب ايض ،يېك لكيل هلاك )٦۰۰( اد يك وباتك هپ ناتسودنه د مون ناتسناغفا د

 كلم نارمكح ناتلم د )م۱۳۳٤ = لاك ق ۷۳٥( هپ يدول وهاش كلم ناغفا وي يك يهچاپ هپ قلغت دمحم ناطلس
 رد دوخ ناناغفا اب و داد كرت ارناتلم و درك هبوت و تشادب تسد كاغلب زا وهاش" هتسورو هغه رت وا ىك م ېي دازهب
.)۱٦("تفر ناتسناغفا

 هغد مه يك وواوخ يبرغ هپ ،و ىوس روهشم مون ناتسناغفا د يك ناتلم وا دنه هپ يچ يك وتخو وغدمه هپ
 يچ يموك يولامعتسا هراپ هل وميس وغه د مون هغد يك اوخواش هپ )ق۷۲۰( د خرم يوره يفيس الثم ،دناژېپ مون
.)۱۷(يد يروپ نيسابا رت ايب ههاريت رت راهدنك هل

 هليهور ،يهور ،هور د يك دنه وا ن يقرش هپ تكلمم د يچ ،يېسرو هت ېجيتن ېد ىس يچ ييا ون
.هلاب ناتسناغفا يميس هغد ېي يك وواوخ يبرغ هپ وا ،وو روهشم هنومون

 لپخپ ىد ون )ق۹۳۲( هوادېلو هت يلهډ هلباك  هل زكرم هچاپ يلپخ د رباب يچ يك ۍېپ يرجه همسل هپ
 يروپ نيسابا رت هخ ينزغ وا لباك هل يچ يموك ،يوقالطا يدناب وميس وغه رپ هملك ناتسناغفا د مه يك كزت
: يكا يساد دودح هور د يك )م ۱٦۰٦ ق ۱۰۱٥( هپ هتشرف مساقدمحم هتسورو هد رت وا يد ېترپ
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 زا هك )۱۹(يوس ۀبصق ات تسا )۱۸(روجب داوس زا لوط رابتعاب هك صوصخم ناتسهوك زا تسترابع هور"
.)۲۱("هدش عقاو ناتسهوك نيا دودح رد راهدنك و لباك ات )۲۰(لادبا نسح زا ضرع رابتعاب و ،تسا ركب عباوت

 رت ېرد نالوب د هراهدنك هل ايب هلتوك رت ېليرام د هلباك هل : ىاوس ىالكا يساد دودح هور د هتلد سوا
.)۲۲(هد ۍويس يچ يروپ هرخآ

: هنوکيل نمل
.م۱۹٥۸ پاچ ندنل د ٤۳۹ ص )يزېرنا( ناناپ .۱
 وتابختنم د رثن وا مظن د وتپ د ېي ون ،ىكو ليپ هنولوار هپ بدا وتپ د وناينرپ هلك يچ يك نرق مسنون هپ .۲

 : و روهشم هنومون هرس ېرد هغد يچ يراك يساد وا ،لكو همان هپ اوخنوتپ - هور - ناغفا د هنوباتك
 ركل ميرد د ييبمب د يچ فيلات يروار د ،)هعومجم هبختنم رثن وا مظن د وتپ د( هور نشل : ىمول
 روهال د فيلات زويه يرداپ د )هعومجم يسغه( يناغفا ديلك : مهود .م۱۸٦۰ پاچ درفتره د ،و ناپك
 سيراپ د ،فيلات دناهوپ يوسنارف رسم راد .ج د ،راهب وا راه رعش د اوخنوتپ د : ميرد .م۱۸۹۳ پاچ
.م۱۸۸۹ پاچ

.٦۹ ص ۱/۱۰ داديدنو - اتسوا .۳
 هخ وغد هل وا يرل يوارتس ۲۹٥٥ وا يوانيو ۸ يچ ،ئد باتك ىنوغرل ليلحت يملع د وبژ د باتك هغد .٤

.يد يليصا هدر يرون ،يد يقاحلا يوارتس ۱٤ طقف
.۸٥ ارتس ۳ ج ،انيو ٥ .٥
.۱۷٥ ارتس ۱ ج ،انيو ٤ .٦
 هپ ٤۸ ص ،ييايهداتشا د ،م۱۹٥۳ پاچ نوتنهوپ د ونهكل د ٤۹ - ٤۸ ص هلوخ هپ ي ياپ د ناتسودنه .۷

.هلاوح
.۱۱٥ ص م۱۹۷۱ ،هعبط هميرد يلهد د فيلات لالودنن د )يسيلنا( سوماق يفارغج دنه ينوغرل د .۸
.باتك هغد .۹
.م۱۹۲۳ عبط جربميك د ۱٥ ص Gilless سليا .ـه ،همجرت يسيلنا ېمانرفس د نايهاف د .۱۰
.م۱۸۷۱ پاچ ندنل د ،خم ۱۹ ،فيلات مهننك ردنسكلا د هيفارغج نوغرل دنه د .۱۱
.م۱۹٦۷ عبط ېتكلك د ،۱٥٦ ص ،فيلات هيداپوتچ رتكد د )يسيلنا( رصع ونايناشوك د .۱۲
.همجرت يسيلنا ۲٦٥\۱ ېك - وي - يس .۱۳
.۸۹ ص ،هيفارغج نوغرل دنه د .۱٤
 زارېش د ۱۸۱ ،٤ ىسانش ناتساب ىاهشراز وا ،۷۹ ص ،فيلات وريك فلوارس د )يسيلنا( باتك وناناهپ د .۱٥

.ش۱۳۳۸ عبط
.عبط ېتكلك د ٤۸۲ ص ۳ ج ،فيلات ق ۸٥۸ د يهاشزوريف خيرات .۱٦
.م۱۹٤۲ پاچ ېتكلك د تاره ۀمانخيرات يوره يفيس دمحم نب فيس د .۱۷
.يد ړوجاب وا تاوس ىنسوا دارم .۱۸



٦

۷

.هد يك اوخ همرار هپ يداو د دنس د وا رخآ هپ ېرد نالوب د ۍويس سوا .۱۹
.ېدژن هت ۍنپلوار وا هليرام يك ىاپ هپ يميس هرازه چچ د : لادبا نسح .۲۰
.م۱۸۲۲ ييبمب ،خم ۰ ج هتشرف خيرات .۲۱
.هنوخم ۹ - ۱ ،ه همرول وا هميرد ،لاك ش۱۳٥۲ ،هلجم همږو .۲۲


