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ىبرع نابزب لبق لاس رازهكي هكيي هبيتك
 هدش هتشون تركسنس و 

؟دندوب هدرك حتف ار ناتسريزو ـه ۲٤۳ هنس رد ناناملسم ايآ
 خيرات ور نيزا مه و ،تسا ليلق تياهن يطسو يايسآ رد ،يمالسا لوا نرق هس ود ياه هتشون و هيقاب راثآ
 تسد رد يبرع نيحايس و نيخرؤم تاياور رگا ،تسا لصفم ريغ و لوهجم و هديشوپ يليخ نرق ود نيمه
 لوا هرود تادبآ و راثآ اريز ،يدنام هديشوپ ام رب نرق ود نيا يخيرات تامولعم گرزب هصح ًانيقي ، يدوبن
 .دنا رتمك يليخ زين نرق ود نيا ياه هبيتك و ،دنا بايان يليخ نيمزرس نيرد ،مالسا رين عولط و برع دورو

 لبق هرود يبيذهت و يتعنص رثا نارازه هك : دينيب يم ،ديزادنا يهاگن روهال و رواشپ و لباك ميزويم هب رگا
 هك كيدوب وكيرگ بيذهت خيرات و ،هديدرگ فشك نايماب و لباك ات رواشپ يضارا و اراهدنگ زا ، مالسا زا
 طوطخب اه هبيتك و اه همسجم و تاعونصم ،تسا ينشور تياهن رد ،دوب نيمزرس نيا كرتشم تفاقث
 زا لبق هرود تيندم هك ،هدمآ تسدب دايز يليخ يلوغم و ،ينانوي و ،يرگان و ادراس ،ينمهرب ،يتشورخ
 و دنس لحاوس و ناسارخ نيمزرس رد برع دورو لياوا زا هك يا هبيتك يلو .دنزاس يم نشور يليخ ار مالسا
 يا هبيتك كي و ،هدماين تسدب نونكات وتشپ اي يسراپ اي يولهپ اي يبرع نابزب ،دهد ربخ يناغفا ليابق راسهوك
 ناتسيس نايرافص ناسارخ رد هك يرجه موس نرق هب تسا طوبرم ،هدش اديپ نيمزرس نيردنا يبرع نابزب هك
 رد نودلخ نبا لوق هب هك ،دندوب نارمكح داژن يبرع يرابه نادناخ مه ناتلم ات دنس رب و ،دندناريم مكح
 هيناب رد :ديوگ لقوح نبا هكيروط و ،دندش ضباق دوب رايد نآ تختياپ هك هروصنم ات دنس رب )ـه۲٤۰ ( دودح
 مانب و ،دندرك يم تنوكس دوب عقاو هروصنم بونج يليم دنچ هلصافب هك )يباب ملاعلا دودح رارقب اما (
 زا ار هلادبع نب رمع و وا رسپ هلادبع و يرابه زيزعلادبع نب رمع و ،دندناوخ يم هبطخ دادغب هفيلخ
 نابز نيخروم ريثا نبا و نودلخ نبا و رايرهش نب گرزب دنهلا بئاجع و ملاعلا دودح و نادلبلا حوتف تاياور
 .تسا مهبم و كيرات يليخ دهع نيا خيرات و ،ميسانش يم يبرع

 و برع دورو لياوا زا اريز ،تسا منتغم مه يليخ و درفب رصحنم نونكات ،هديسر امب دهع نيزا هكيا هبيتك
 تامولعم رب يليخ ،دنا هتشون گنس كي رب هكيرطس دنچ نيمه و ،هدشن فشك نونكات هبيتك رگيد ،ناناملسم
 هبيتك نيا .ميناوت يم هدروآ رب برع هرود لياوا خيرات رد ار يبوخ جياتن نآ هعلاطم زا و ،ديازفا يم نيخرؤم
 يماس تاغل خيرات رد ارنآ نوسنفلو ليئارسا روتكود هك يطخب تسا يبرع هملك )٤۲ ( و رطس ۹ زا ترابع
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 "يفوك" ارنآ مدرم و ،تسا هدمآرب رخأتم يطبن طخلا مسر زا هك ديوگ و دناد يم ميدق يبرع طخلا مسر
 و يبرع نابزب يياسيلك هزاورد يالاب يگنس رب زورد لبج نارح رد طخ عون نيا هبيتك نيرتميدق و .دنيوگ
 ،صياصخ زا يخرب رد هبيتك نيا طخ مه هك ،داليملا دعب )٥٦۸ ( لاسب تسا قلعتم و ،هديدرگ فشك ينانوي
 تهباشم هدش رشن هرهاق عبط هلا ديمح روتكد هيسايس قياثو هعومجم رد هك ،يوبن روضح نيمارف طخ اب
 .دراد

 رصم رد يمالسا هرود يبرع راد خيرات  هبيتك مدقا نونك ات :دنيوگ ناسانش ناتساب و اهتسجولويكرآ هكيرارق
 رد و ،هدش هتشون )ـه۳۱ ( هنس رد و ،دوب ربج نب هلادبع مانب نايزاجح زا يكي ربق هك ،هدش فشك يگنس رب
 هب هك ،هدش هتشون )ـه۷۲ ( لاس سدقملا تيب  ۀرخص ۀبق رد رگيد مدقا هبيتك و ،تسا دوجوم رصم ميزويم
 و ،دراد يكيدزن نارح هبيتك اب طخلا مسر رد هبيتك ود نيا ،يماس ياهنابز خيرات رد نوسنفلو ليئارسا هديقع
 لح فورح مات تهباشم اب )ـه۳۱( هنس هبيتك يور زا ار دوخ ثحب دروم هبيتك تالكشم زا يخرب مه نم
 ديعب يليخ زين يناكم ۀلصاف و ،تسا دوجوم نرق ود ينامز ۀلصاف ،رصم هبيتك و ام هيتك نيب هچ رگا ،مدرك
 .تسا يمالسا ۀرود لياوا طخ نامه ۀدش بذهم تروص ام هبيتك طخ يلو ،تسا

 گنس حطس و ،تسا )Nagri ( يرگان و )Sarada( طخلا مسرب رطس ٥ ،ام هبيتك يبرع طخ نيئاپ رد
 يداو رد ارنآ )Pear( ريپ رتسم لبق لاس نيدنچ و تسا تيركسنس نآ ٦×۹ و يبرع ۹×۳ هك ،تسا ۲٤×۱۲
 .دوب هتفاي يلامش ناتسريزو يچوت

 )ع۸٥۷ ( قباطم ) ـه ۲٤۳( لاس يلوالا يدامج هام رد هك ، تسا ينمأم كي يانب خيرات ،هبيتك نومضم
 ،هدش هدناوخ صقان رايسب تروصب ۱۹۲٦ تباب )India Epigraphica( هلجم رد لوا راب نآ ظافلا و ،هدش انب
 رتلماك يردق ارنآ ع۱۹٤۷ تسگا تباب جلاك لتنيروا هلجم رد يروهال عيفش دمحم داتسا بانج ًادعب يلو
  يم نايب اليذ ما هدناوخ نم هكيروط ارنآ هك هدنام يقاب يصقاون تئرق ود ره رد اما .دومن رشن و هدناوخ
 هل رفغ و هلمع حلاص هنم هلا لبقت رامع نب ...انب دقع رما ام اذه :دوب هدناوخ نينچ عيفش دمحم داتسا :منك
 هلايلص ،نيتأمو نيعبراو هثلث هنس يلوالا يدامج نم نولخ ... هرشع ثلث  هعمجلا موي بتك دقو ،هلمع ءوس
 .....اطلا دمحم لآو دمحم يلع

 و ميدق يبرع طخلا مسر رد فورح لاكشا و هميدق طوطخ اب هسياقم و هنزاوم يور زا ار هبيتك مامت نم
 تاغل خيرات يور زا رصم هبيتك و نارح شقن و دبز شقن رد ،يبرع طوطخ ياه هنومن هظحالم زا دعب يطبن
 طوطخ ياه هنومن يور زا كلاذك و ،٥٦ هحفص يمالسا هيسايس قياثو باتك رد يوبن نيمارف و ،يماس
 موس و مود نرق هميدق بتك رگيد و ،رواشپ ينادمص لضف انالوم هناخ بتك رد يونزغ و يناماس هرود هميدق
 :ما هدناوخ نينچ دندوجوم ايسآ و پروي ياهناخبتك رد هك ،يرجه مراهچ و

 هلرفغو )٤ ( هلمع حلاص هنم هلا )۳( لبقت ،رامع نب )؟ ( يمق جاليه ل )۲ ( اذ هرمع نمأم اذه )۱( رطس
 )۸ ( نيعبرا هثلث هنس يلوالا )۷( يدامج نم نولخ هرشع )٦ ( هثلثل هعمجلا موي بتك )ه( )؟(دق هلمع ءوس
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 )؟ني(رهاطلا دمحم لآو )۹( دمحم يلع هلايلص نيتأمو
 دروم و مهبم )هثلثل( و )يمق جاليهلاوذ ( و )هرمع (و )نمأم( تاملك طقف قوف تاملك ندناوخ رد
 لصا رد ،هدش هدناوخ رما ام اقباس هك نمأم هملك ،تسين يفالتخا تاملك رگيد ندناوخ رد ،تسا فالتخا
 هزمه و ميم هب نونكا ار )نمأم( هك تساجنيرد هابتشا طقف ،تسا دوجوم مه نون هطقن و ،تسا حضاو
 يليخ )هرمع( اما .دنا هتشون نينچ يهاگ ميدق طخلا مسر رد هك تسا )نماام ( فلا ودب لصا رد و ميسيون
 ًاقباس ار نمأم نيا يناب مسا اما .تسا نينچ هملك لكش هن و ،دراد ينعم هن )ۀانب دقع( و تسا نشور
 نيمخت جاليلاناد اي جاليل اناراي جاليهلاذ ار يناب مان نم ،دوب حضاو )رامع( شردپ مان طقف دنا هدناوخن
 يدعب ۀملك و )درك مكح هس نيزا يكي تحصب ناوتيمن ،دشابن نيب رد رگيد يجراخ دهاش ات يلو ( منك يم
 و ،ناريا )مق( رهش هب دشاب بوسنم يمق هك .درك نيمخت ناوت يم )يمف اي يمق ( تسا يتبسن دبال هك ار
 نآ روكذم فلؤم و ،دنه تيحان زا ،دوب يكچوك رهش ملاعلا دودح مولعمان فلؤم لوقب هك همف رهش هب يمف
 .تسا هدرك داي ،ركذلا قباس يباب و راهدنق فيدر رد ار

 رد ينوريبلا هك يموجن تسا يحالطصا جاليه و ديآ يم رظنب يهاگ يخيرات مالعا رد جاليهلاذ مسا اما
 ،هتسناد يسراف ارنآ مولعلا حيتافم رد يمزراوخلا و ،دهد يم حرش ارنآ ميجنتلا هعانص لياوال ميهفتلا باتك
.دنناد دولوم رمع تيمك ليلد ارنآ موجن لها و ،دشاب تيبلا برو ادخ دكو جوز نآ ينعم هك

 زا يكي يبرع رمارگ حالطصاب و ،تسا )وذ( نآ لصا هك )اذ( هملك رب دوش يم دراو ضارتعا اجنيرد يلو
 ضارتعا نيا .هدمآ جاليهلاذ هبيتك رد هكيروط هن ،دشاب جاليهلاوذ دياب عفر تلاح رد هك ،تسا هسمخ ءامسا
 هكيروط اريز ،درادن يتميق يسانش طخ و يسانش ناتساب رظن زا يلو ،تسا تسرد يبرع رمارگ رظن هطقن زا
 و بلاط يباو ثراحلب ليبق زا ءامسا يروگ اتيك نيا ،دهد يم حرش هيسايس قياثو باتك رد هلاديمح روتكد
 يم هتشون ،بارعا هثالث لاوحا تياعر نودب ،اه هبيتك رثكا رد يمالسا هيلوا نورق رد هك تسا هريغو ربنعلب
 : هتشون اجنارد هك تسا دوجوم ضر يلع ترضح هبيتك ،هرونم ۀنيدم حلس لبج بونج رد هچنانچ ،دندش
 ثحب ريز هبيتك رد دياش و .بلاط يبا نب يلع انا نآ يرمارگ حيحص تروص ياجب "بلاط وبا نبا يلع انا"
 هرود لياوا ياه هبيتك رب تسا سايق هك ،دشاب هدش هتشون جاليهلاذ بوصنم ،عفر تلاح رد جاليهلاوذ مه ام
 .يبرع نابز رد يمالسا

 طخ لوصا رارقب هك هدش هتشون ادج )جاليه ( زا كوكشم تروصب مال )اذ( زا دعب هبيتك لصا رد نانچمه
 هبيتك رد هچنانچ ،دنتشون يم زين ادج دوخ دعبام زا ار )ل( يهاگ هنهك ياه هبيتك رد يلو ،دوب يم اجكي دياب
 تاغل خيرات ۲۰۳ هحفص هب دوش عوجر( دنا هتشون )هلادبع ل( ادج ار )هلا دبعل( تاملك رصم ۳۱ هنس
 لبق روصع زا هك هدازهش و رادرس ينعم هب دوب يبقل انار ،دوش هدناوخ جاليلاناد اي جاليلانار رگا اما )يماس
 يفيس مه و ديآ يم تباث يرصان تاقبط زا و ،دوب دوجوم نيمزرس نيرد مالسا زا دعب نرق ٦ ات مالسالا
 يناغفا نارادرس زا يكي تروك لآ رصع رد هك ،درب مان اررجنك انار تاره جاليل انار تاره خيرات رد يوره
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 جاليل اما ،دشاب هتفر راكب يناب شناد ماقم فيرعت يارب دياش هك ،تسا يسراف فورعم هملك اناد يلو .دوب
 و شناد رهظم ،متسر دننام نونكات راهدنق ناناغفا نيب رد هك ،تسا ناتساب ۀرود يناتساد ناولهپ رفنكي مان
 :ديوگ ـه ۹٤٦ يفوتم يوره يمشاه ريگناهج .دوش هدرمش يوناسفا توق و روز

.)۱۲۸ صراثالا رهظم ( .دوش رخ دوب جاليل همه رگ        دوشرخسم ماد نيرد هك ره
 موا " دنا هتشون نينچ ،تسيرگان و )Sarada( رواشپ ميزوم هتشون رارق هك تركسنس رطس جنپ رد اما 

 لصا حرش زا دعب نونكا "اويا ارتسس ۳۲ لاس اكيسترك هام رد )بش فصن ( كيرات هام مود زور رد )مالس(
 :مينك هراشا نآ يخيرات جياتن هب ات ميوريم نآ طخلا مسر و تاملك و هبيتك

 تفالخ رد و ،هدش عورش بونج فرط زا دنس رب برع نوشق ياه هلمح هچ رگا .۱

 لوقب ـه ٤٤ هنس رد ًادعب يلو ،دنتخات دنس و ناركم و ناتسيس هار زا اهبرع نامثع ترضح
 يوادنگ ( ليبادنق ات ًابونج و هتخات رواشپ رب ربيخ و لباك هار زا ،هرفص يبا نب بلهم يرذالبلا
 رد هراومه يناغفا ليابق يضارا و رواشپ و لباك اما ،دندومن اهگنج )تالق ( ناقيق و )ينونك
 و لباك و لباز رب ،دمآ لمعب تواغب و دادترا يضارا نيرد اهراب و ،دندنامن ناناملسم تسد
 بوقعي )ـه ۲٥۸( هنس ات يفوع و يزيدرگ لوقب و ،دندرك يم تنطلس ناهاش لباك نادناخ رواشپ
 دنهيو هب ادعب و زيدرگ هب الوا اجنا زا ناهاش لباك تخت هياپ و ،تفرگب ار لباك يرافص ثيل
 نيردمه ميدش روآ داي ًاقباس هكيروط و ،درك لاقتنا )كتا لامش ليم ۳۰ دنس يايرد رانك (
 ام ثحب دروم ۀبيتك نارد هكيرصع سپ ،دندرك يم تموكح ناتلم رب يرابه نادناخ ،تاقوا
 يلو دوب دوجوم نيمزرس نيرد ميدق تيندم ياياقب هك ،دوب يرصع )ـه ۲٤۳ ( ينعي ،هدش هتشون
 رد و طخلا مسر ودب ار روكذم هبيتك هك ،دوب هدش بلاغ ردق نآ مه يبرع رچلك و نابز و تنايد
 .دنتشون يبرع و تيركسنس نابز
 نيمه زا ام ينونك روتلك نيمه هك ،ميناد يم برع و ييايرآ نيتيندم طالتخا هرود ام ار تاقوا نيا و
 .تسا هدش هداهن نآ يدابم و هتخادرپ امنو وشن هب تاقوا

 لوگنيل ياب ام ثحب دروم ي هبيتك هكنياو يرگانو )Sarada ( ادراس طخلا مسر زا .۲

) bilingual( زونهو ،هتفر هن نيب زا يلكب رصع نيمهرد ميدق مسارم هك :ديآ يم رب يبوخب ،تسا 
 .دوب جورم تيركسنس نابز لوصاب هامو لاس باسح و طخلا مسر و بادآ

 جازتما و طلخ نيمه قولخم هك ،ديآ يم رظنب يصخش هبيتك ۀدنسيون و نم أم يناب .۳

 عجار نم معز رگا ،طيحم نيا راواديپ يلو تسبرشم يبرع الصا ،تسا برع و ييايرآ نيتيندم
 نيمه رچلك ود و تفاقث ود ياقتلا لحم هك :تفگ دياب دشاب تسرد همف هب بوسنم يمف هملك هب



٤

٥

٦

 .دوب رواهل و هنزغ نيب نيمزرس

 و يمالسا بادآ هك ،تسا رهاظ يو لآو دمحم ترضحرب مالسو هولصو يمالسا ۀيعدا زا .٤
 .دوب هدش جورم و هتفرگ جضن نيمزرس نيرد  هروپ ) ـه ۲٤۳( دودحرد ،سدقم نيد نيا موسر

 ناراذگهر و نيرفاسم يارب ،هنزغ و دنس يايرد نيب لابج ياههار هك : ديآ يم رظنب نينچ .٥
 اه )نمأم( نينچ اج ره رد ،ناگدنرذگ لفاوق مارآ و تينما ظفح يارب هار رد و ،دوب رطخ دروم
 ،دناسر يم يبوخب ار نارذگ هار رطخو تينما و يرادا تيعضو )نمأم( هملك و ،دنتخاس يم ار
 تينما زكارم ،كانفوخ لابج و ليوط ياههار نآ مامت رد هك دهد يم ينعم نيا نما ياج هچ
  .دندوب ظوفحم ياهياج نيمه

 زا هراومه لموگ ياههار ات )ديپس هوك (رغ نيپس يبونج ياه هرد ياه هار هك ميناد يم .٦
 لحاوسب ناتسريزو يچوت يداو زا هك ...تسا هدوب نايچوك و نارجات لفاوق رذگهر ينزغ فرط
 ات ،دنتخاس يم اههار نيمه رد مه ار اههاگ هانپ و اه نمأم نينچ و ،دنتشذگ يم دنس يايرد
 .تسا يچوت يداو زين ،هدش اديپ نارد ام ثحب دروم هبيتك هكيياج و ،دنشاب ناما رد ناراذگهر

 هك هبيتك نيزا يلو ،دوب لكشم ناتسريزو لابج هار زا مدرم دمآ و تفر ريخا نرق ود رد .۷
 ناكما دمآ و تفر اهرصع نارد هك ،ددرگ يم ديدپ نينچ ،دنا هتخاس لابج نارد ار ينمأم
 و روبع و مدرم هدافتسا دروم اههار نيمه زين نايروغ و نايونزغ رصع رد ًادعب هچنانچ و ،تشاد
 هريغو يرصان تاقبط و ينيمي و يزيدرگ و يقهيب خيرات زا هك ،دندوب ناناگرزاب و ناهاش رورم
 ايوگ هك :تسنيا رت مهم ميتفرگ هبيتك نيزا يخيرات لالدتسا رد هكيجياتن همه زا ،تفايرد ناوت
 يانب ،يدندوبن ناملسم رگا اريز ،دندوب هدش ناملسم رصع نيرد يچوت هرد و ناتسريزو مدرم
 مالسا ،خيراوت نوتم رد نوچ .يتفاين ناكما زين نيمزرس نيرد برشم يبرع و ناملسم صخشكي
 مولعمان فلؤم و يبتعلا هچنانچ ،دنهد يم تبسن دومحم ناطلس و نيگتكبس هب ار ناناغفا
 هبيتك نيا يور زا ،دنراد اه هراشا دصقم نياب ناخرؤم رگيد و ) ـه ۳۷۲( لاس رد ملاعلا دودح
 ،دنشاب هدش طولخم زين اهبرع اب و ،هديسر مالسا فرشب البق دياب اجنيا يلاها هك :تفگ دياب
 ينعي ،يناغفا لئابق لابج بلق رد ،يبرع هبيتك اب يناملسم صخش يانب )ـه ۲٤۳( دودح رد اريز
 رظن هب لكشم اجنآ مدرم تيلهاج و رفك تلاح رد زيچ نيا و .تسا هتفرگ تروص يچوت يداو
 رد و هدروآ رگيد ياج زا نوت ود ات كي نزوب ار گنس نيا هك ،تسين لوقعم مه و .ديآ يم
.دنشاب هتخادنا يچوت يداو

 ات رت دوز دنس يراجم و ناتسچولب هار زا برع و مالسا رثا هك دوش يم نشور يرذالب حيرصت زا
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 ديوگ يرذالب اريز .دنتسناوتن هتشذگ دنه هب ًاميقتسم هنزغ و لباك هار زا برع و ،ديسر نونب و روهال
 ناقيق هار زا هرفص يبا نب بلهم يبرع حتاف نايفس يبا نب هيواعم تنطلس دهع رد ـه ٤٤ هنس رد هك
 يدزا رعاش و دنعقاو لباك و ناتلم نيب رهش ود نيا و ،هديسر )روهال( راوهالا و )نونب( هنب هب دنس و
 :تفگ نينچ هعقاو نيا هب عجار

 )٤۳۲ ص حوتف ( بلهملا شيج ريخ اوناك هنبباوتيب هليلدزالا نا رت ملا
 . دندوب ،بلهم ركشل نيرتهب ناشيا ،دندينارذگ  هنب رد نايد زا  هكيبش ،ينيب يمن : ينعي
 شيپ نونب ات دنس يداو رد بونج فرط زا برع ياهركشل ـه٤٤ هنس دودح رد هك : تفگ ميناوت يرذالب
 مرك ات ينزغ قرش بونج نوگرا يچوت يايرد رانك رب نونب برغ بونج رد مـه يچوت يداو و ،دندوب هتفر
.مينيب يمروكذم ي هبيتك رد ار يبرع تفاقث رثا ام هك تسيداو نيرد و ،تسا هداتفا نونب بونج يهرگ


