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هقذهه بز چاپ اول
هٖالب وهضتىبی بیى کتااب ػؿبـگیـياؼه ،چًاؼیى ه٪الاه تض٪ی٪ااتی ػؿهاىؿػ
پًزي ایـهی باىااؼ هىؿعاااو بفرهااات گىيااا گىو بیااى عٖااه هااـػ عیااقؿب کااه
رقکىچک بفپیکـب٢٥اينتاو ،باؿوؿ هی باىؼ به کًکاه گـ٥ته بيؼ
هـیک بفيىینًؼه گاو کاه ،ه٪االت ىااو ػؿد بیاى کتااب گـػیاؼه ػؿ ؿببٖاه باه
ر٢ـب٥یای پًزيیـ ،هٞااػو ،وراه تنامیه پًزهیاـ وپًزيایـ ،فؿبٝات ،هَاـو٥یت،
مـگؾىت هـػم آو ػؿٕىل تاؿ یظ ،ه٪اوهت و ملضيىؿی ػؿبهـ پامؼبؿی بفماـفهیى
يیا کااو ىاااو ،بفػیااؼگاه مایاصیى ،هىؿعااو ٩ااؼین ور٢ـب٥یااه يگاااؿبو ،ؿوه وکلتااىؿ،
همچًاو هيکالتیکه ٕی ٩ـوو هـػم بیى کىهناؿ باآو ػمت وپًزه ياـم کاـػه بياؼ،
تيـ یش وتىّیش گـػیؼه بمت ،که هـ یکی بفبیاى ه٪االت ػؿبـگیـياؼه هىّاىٝات
عاً وکی٦یت هٖبى ٛعىػؿبيیقبصتىب هیکًؼوعىبيًاؼه ؿببفبناا رهاات باه ىاًاعت
ً
ينبتا عىب ؿهًمىو هی گـػػتاعىػؿوفيه گـػػ.
بـبی بضج وهًٞی ْ٩ایای بیيتـ ،که چيان باـبی تض٪ی٪اات لفم ياه تًهاا
ػؿبیى هًٖ٪ه بلکه ػؿبنا بفهًإ ٨هغتل٦ه مـفهیى عى یو ػوعته بین
يکته یی ؿب که ٩ابل یاػآوؿی بمت که ػؿرما ٜآوؿی بیاى ه٪االت تض٪ی٪ای
وپژوهيی ،هیچگاه َ٩ؼها بـتـی ٕلبی وعىػ متایی يبىػه بلکه ؿوىاى ىاؼو
فوبیااای بفتاااؿ یظ مااـفهیى کهااى مااال هاب٢٥اينااتاو ه ای باىااؼ تاعىبيًااؼه گاااو
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باتنهیالت بهتـ ،بیيتـؿبر ٜبه بیى کاىه پایاه هاای بماتىبؿکه بقؿگتاـ یى وً١ای
تااـ یى هٞااؼيیات باال ههاان و پـبهااایی ؿبػؿػل يهاااو ػبؿػ وبااا آب مااـػ وهاىبی
گىبؿبو٥ـصت بغو آىًایی ف یاػ تاـؿب ػبؿب باىاًؼ وبفراايبی هان بیاى تض٪ی٪اات
بتىبيؼػؿکلیت تاؿ یظ ب٢٥اينتاو تاصؼوػی همؼ وب ٜ٩ىىػ
هـچًؼ ػؿػؿبفيای تاؿ یظ مـگؾىت هاـػم پًزيیـماغت ػؿػ بيگیقوعاىيیى
باؿبمت وها يتىبينتین چًايچه که بایؼ بمت باه عاىبيو همىًٕااو ٩ـبؿباؼهین،
ولی بهیؼوبؿین ػمت بيؼؿکاؿبو ٩لن و کتاب همت ؿب بؼؿ٩ه ؿبه مااعته وتکلیا٤
ؿيزه بؼبؿيؼتاىىػبيؼکی ص ٨هٖلب بػب گـػػ 8بفمىی ػیگـه٪التیکاه ػؿد بیاى
کتاب هی باىؼ ػؿهضیٔ بیگايه رم ٜآوؿی ىؼه بمت که بفکمباىػبت وياىبٌ٩
عااالی يبااىػه چااه بنااا هىّااىٝاتی کااه ػؿرـبیااؼ ،هزااالت وکتااب هٞتبـورااىػ
ػبؿػوکه ػؿػمتـك ها ٩ـبؿيؼبىت و یا ها يتىبينته بین بفآو بمت٦اػه يماین
بیًک چاپ ػوم بیى کتاب آهاػه چاپ بمت وهاتابيؼبفه یی تىبينتین ياىبٌ٩
وبىتباهات ٩بلی ؿب ػؿبیى ؿ ٜ٥يمىػین ،بها بیى بؼبو هًٞايینت که ػؿبیى کتااب
هن هيکالتی ورىػيؼبؿػ
ػؿبیى کتاب چیقهاای تاافه وياىی هان ػؿيٚـگـ٥تاه ىاؼه وباه هٖالاب ٩بلای
بّا٥ه گـػیؼه بمت وبييابلله با گؾىت هـؿوفيى یناًؼه گااو وػمات بياؼؿکاؿبو
تض٪یاا ٨هنااایل رؼیااؼ وتض٪ی٪ااات رؼیااؼی ؿب ػؿيٚـعىبهًااؼگـ٥ت وهااابفآو
بمت٦اػه عىبهین کـػ
به هـٍىؿت بهیؼوبؿم بیى هٖالب بـگ مبقی باىؼ بـبی ػومات ػبؿبو بیاى
مااـفهیى وٝال٩مًااؼبو ٥ـهًااو کيااىؿ ،بهیااؼوبؿین تىبينااته باىااین ؿّااایت
عإـهمه ؿب بؼمت بیاوؿین
باه بهیؼآيـوفیکااه همااه ػماات بااه ػمات هاان ػبػه ػؿآباااػبيی و ف یبااایی بیااى
مـفهیى ف یبا بکىىین
و هى بلله بلتى٥ی٨
ٝبؼبلضی" ٩ابْايی "
0734/5/4

هقذهۀ چاپ دوم
ب٢٥اينتاو بًابـهىٞ٩یت ر٢ـب٥یایی وىـبیٔ ب٩تَاػی ،میامی عىػ ،به ًٝىبو
چهاؿؿبه رهايی ػؿآمتايه آمیای هـکقی ،ؿوی ؿبه هٞـو ٣ببـ یين ػؿکايىو
تال٩ی ٥ـهًوها وتمؼوهای گىيا گىو همىبؿه ٝـٍۀ هزىم ٩بایل وب٩ىبم
و یـبيگـ ٩ـبؿػبىته بمت
که بیى عىػ هىرب ٥ـوپاىی هًامبات ب٩تَاػی ،برتماٝی ،مـکىب های
عيى يهْتها و ىىؿههای هـػهی ،ملٖه بمتبؼبػ میامی وبصتًا٧
٥ـهًگی ،پنـ٥ت های برتماٝی ،ؿکىػ و٦٩ه های بلًؼ تاؿ یغی تىهن باصىبػث
ٕبیٞیٖٞ٩ ،ی ،عيک مالی ،فهیى لـفه و رًوهای ػبعلی بهیـبو و ىهقبػه
گاو هضلی گـػیؼه بمت
بیى کيىؿػؿٕىل تاؿ یظ ىىؿبيگیقعىیو ،ب گـکيىؿی بى٢الگـی ؿب بف
مـفهیى عى یو ؿبيؼه بمت ،بى٢الگـی ػیگـی با ٝباو٩با ػیگـی ملٖه
عى یو ؿب گاه هنت٪ین وگاهی هن ١یـ هنت٪ین تىمٔ بیاػی بىهی عى یو
هنت٪ـماعته بمت
هـچًؼ ػؿ کيىؿها رًبوهای ٥ـب گیـتىػۀ ػؿٕىل تاؿ یظ چًؼیى باؿ بًابـ
هىرىػیت بمتبؼبػ ،ومیٖـه بمتٞماؿٝـُ بيؼبم کـػه بمت ،بها باتام ٤بیى
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بیى رًبوها و ٩یام های هـػهی همپای عى یو رًبو میامی و٥کـی ،تىهن
بامافهاو ػهی هتؼبوم ؿب ٥ا٩ؼ بىػه بمت
هـ باؿ یکه بیى چًیى عیقهها بفىىؿبي٪البی هـػم هن هلهن باىؼ به ػلیل
بیًکه به ػؿمتی ؿهبـی يمیىىػ ،یک بٞؼی وياعىبمته صـکت هی کًؼ ،به
ىکنت ؿوبـو گـػیؼه که ػؿتؼبوم عى یو بٞؼ بفهـىکنت يٖ٦ه های یاك
وياهیؼی ،ببهام وبعتياىات ٥کـی به هخابه يٖ٦ههای بفتنلین ٕلبی پـوؿه
هییابؼ
ؿوی همـ٥ته ػؿرىبه ٜبمتٞماؿفػه ،بمتٞماؿگـ ًٝاٍـی ؿب همايًؼ عىیو
باورىػآوؿػه وپـوؿه هیػهؼ
ٝاهل ػیگـی که به بیى ي٪ینه وببنتگی ػبؿػ هىّى٥ ٛـهًگی بمت
ػؿهضیٔ های ٪ٝب هايؼه ٝؼۀ بفهـػم هًىفبفهَالش ٝلیای هلی ومیامت
های هـػهی بؼوؿبىػه وهَالش عىػ ؿب به ٕىؿصنی  ٔ٪٥ػؿؿوببٔ عى یياويؼی،
عىيی٩ ،ىهی ،ممتی وفبايی عالٍه هی ػبؿيؼ ،وبمتٞماؿگـبو بف ٪ٝبمايؼگی
ىاو بهـه بـػه بيؼ
بمتٞماؿػؿٕىل تاؿ یظ عى یو ي٦ی کًًؼۀ تاؿ یظ هلت ها ومؼکًًؼۀ تکاهل
ٕبیٞی برتماٝیات بيـی هنظ کًًؼه هى یت ٥ـهًگی بيناوها وهؼب ٜ٥بؼتـ یى
٥زای ٜهیباىؼ
بمتٞماؿگـبو بـبی کيىؿهای هنتٞمـه تاؿ یظ رٞلی بىرىػ هی آوؿػ وبه
عىؿػ آيها هیػهًؼ و بـبی ص٥ ٘٦ـهًو بمتٞماؿی عى یو به یک پایگاه
برتماٝی يیافهًؼ بيؼ تا تىمٔ آو ػمتگاه ٕى یل بمتٞماؿی عى یو ؿب صـبمت
بؼبؿيؼ
بمتٞماؿ ٥ـهًو بٍیل بىهی ؿب ع٦ه يمىػه و بف هیاو هیبـػ وبه ٝىُ آو
٥ـهًو هغـب وهًضـ ٣بمتٞماؿی ؿب رایگقیى هیيمایًؼ ،بؼیى هًٚىؿ
ػبينتى هى یت وبؿفههای ػیًی ،هلی٥ ،ـهًگی وتاؿ یغی مـفهیى ها بف
هىّىٝات هبـم ّؼبمتٞما ؿی به ىماؿ هیـويؼ
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ػؿ همیى ؿبمتا هٖالٞه و ٥ـب گیـی آحاؿ تاؿ یغی مـفهیى ف یبایها ب٢٥اينتاو
بف هبـهیت عاٍی بـعىؿػبؿ هیباىؼ
ػؿکًاؿبیى هىّىٝات هـ٩ىم و تباؿوٕای٦ه بایؼ هى یت بٍلی مـفهیى عىیو
ؿب بؼبيًؼ و ػؿلبالی وبژههای ر٢ـب٥یایی وتاؿ یغی بؿفههای هى یتی عى یيتى
ؿب ػؿ یابًؼ وبؼبيؼ که گؾىته صال وآیًؼه با کؼبم مـگؾىتی گـه عىؿػه بمت تا
گؾىته چـب ٟؿبه بیًؼه بىػه باىؼ
بضجهای ر٢ـب٥یای بًزهیـ ،پًزهیـ ،پًزيیـ وپًذ و یـعیلی گنتـػه
بمت که هـعىبيًؼه ؿب وبػبؿهیمافػ که کًکاه های تاؿ یغًگاؿبو ؿب به هٖالٞه
گـ٥ته وبفلبالی تض٪ی٪ات ىاو کًه هىّىٝات ؿبػؿ یابًؼ و یابیًکه عىػ ػؿبیى
فهیًه به رنتزىی يایل گـػيؼ
به همیى ػلیل هاعىبمتین تايٚـ یات يى ینًؼه گايی ؿب که ػؿ٩نمت تاؿ یظ
پًزيیـتض٪ی٪ات يمىػه بيؼ ػؿکًاؿهن بگؾبؿ ین وعىبيًؼه ؿب وبػبؿماف ین که بیيتـ
ؿوی بیى هىّى ٛتض٪ی ٨يمىػه و یا بیًکه هٖالبی ؿب ػؿک يمىػه وؿوی آو
هکج يمایًؼ وبف هٖالٞه بیى بحاؿ بمت٦اػه ه٦یؼ صاٍل يمایًؼ
بیى بـگ مبقؿبعؼهت ٥ـهًو ػومتاو مـفهیى هـػعیق عى یو ت٪ؼین
هیػبؿم تاباىؼ که عى یيتى ،عى یو ؿب ػؿ ػبينتى تاؿ یظ گؾىته ها ػؿ یابًؼ
ٝبؼبلضی ٩ابْايی

ببب

پًجؼیز

(ادمذ ػلی کهشاد)

صکىهت ػؿره مىم ،هنت٪یما هـبىٓ صکىهت بٝلی پـوبو باىػه و ػؿ بایى
عٖىٓ  25ػؿره  20ػ٩ی٪ه و  22حايیه و  22ػؿره  12ػ٩ی٪ه  22حايیه ٕىل بلبلؼ
ىـ٩ی  71ػؿره  01ػ٩ی٪ه  23حايیه و  71ػؿره  00ػ٩ی٪ه  04حايیه ٝـُ بلبلؼ
ىمالی وب ٜ٩بمت و بف کابل ( )021کیلىهتـ ممت ىمال ٩اـبؿ ػبؿػ هـکاق بیاى
صکىهت به يام 7ؿعه( 6ب کًىو ولیت هنت٪ل بمت و هـکق آو پاؿبط هی باىاؼ)
یاػ هی ىىػ ػؿ صىفه عىػ ،ػبؿبی ػو ٝال٩هػبؿی هی باىؼ که یکی ٝال٩اهػبؿی
ػؿره  2چهاؿ٩ـیه و ػیگـی ٝال٩هػبؿی ػؿره  7ػؿه هقبؿه هی باىؼ
٩ـبء هيهىؿ آو صنب آتی بمت٩ :ـیه بهـف٩ ،ـیه هلیمه٩ ،ـیه تًبًاه ،عاًذ،
تال مًگی عااو ،تًغاىهٝ ،بؼبللاه عیال ،صَااؿک٩ ،لٞاه بماً٦ؼیاؿ ،رهـٝلای،
ًٝابااه ،فهااايکىؿ هقبؿعايااه ،ػؿعیاال ،هـىااتاو ،پـیاااو٥ ،ااـبد ،آبااؼؿه ،تاااوبط
گاوبت ،هًزىؿ ،چهاؿ٩ـیه ،کاچى ،بافبؿک٩ ،الت ػيگه ،گلًاؿی ،گؼؿیى ،ػولبه،
کًؼ ،پـتىیى باالی بماب ،وبت کاىل ،آماتايه ،بؿو ،ماًگًه ،باـک ،ما٦یؼچهـ،
يماايچى ،مااوی ماًو ،کاماىؿ پیاوىات ،کاباه فبل ،عىبراه ،عااوب ک ،هًگاـ،
تاوب ک ،هلک عیل ،پافگـبو ،ػومت ٝلی ،پىراوه ،بافبؿ ،ؿباآ١ ،اىفه پیيا٢ىؿ،
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فهیًی ،پظ ،بـط ،هال ،هتاس ،آمتايه کالو ىَت ٩ابْااو و بغاو عیالٝ،الوه
بـ آو صکىهت هؾکىؿ صاوی ػو ٝال٩اه ههان ػیگاـی باه ياام هقبؿعاياه باال و
هقبؿعايه پاییى يیق هی باىؼ که هـ یاک آو ىااهل چًاؼیى ٩ـیاههای کىچاک
ػیگـ بمت
پًزيیـ ػؿ ماب ٨ػبؿبی ه٦ت هقبؿ عايه بىػه کاه باه ياام ه٦ات هاقبؿ عاياه
پًزيیـ تا کًىو یاػ هی ىاىػ ،بهاا صاال بف پاايقػه هقبؿعاياه هان بیياتـ بمات،
ٝال٩ههای یاػىؼه ت٪ـیبا  25کیلىهتـ بف هـکق صکىهت هنا٥ت ػبؿػ
پًزيیـ ،وبػی بمت تًو که هیاو ػو کىه وب٩ا ٜىاؼه بمات و بف ىامال باه
مىی رًىب ،ػؿ صـکت بمت ػؿ هیاو بیاى وبػی ،ؿوػی بمات باه ياام ػؿیاای
پًزيیـ که بف آ١ااف تاا بيزاام وبػی هاؾکىؿ ػؿ بایى آو رـیااو ػبىاته و مابب
عـهی و ٕـبوت هىبی آو ىؼه بمت ػؿ بیيه عـم و مـمبق و پهًاوؿی که باه
يام گلبهاؿ هيهىؿ بمت بف ػؿه پًزيیـ عاؿد هی ىىػ
ػؿ پًزيیـ ػؿههای هتٞؼػی ه بًاام هاای ؽیال يیاق وراىػ ػبؿػ :ػؿه ،هاقبؿه
ریـٝلی ،ػؿه ٝبؼبلله ،ػؿه ١اؿ ،ػؿه رااؿویو ،ػؿه عاًذ ،ػؿه ١اىؿه ،ػؿه فؿیاا،
ػؿه وليؼؿ ،ػؿه ؿیىبمت ،ػؿه يىهه ،ػؿه تکه ویق ،ػؿه عااوب ک ،ػؿه پـیااو ،ػؿه
هامااکی ،چاال ػؿه هاؿمااتاو ،ػؿه آبااؼؿه کااه همااه مـماابق و ىاااػبب بماات و
چيمههایی بف بٝما ٧ىکا٥تگیهای کىه راؿی بمت
هـػم بیى هًٖ٪ه به بهىؿ هغتل ٤بف ٩بیل فؿبٝت و ١یـه هَـوً٥ؼ ٍاًٞت
ههن آوها ؿب بیيتـ باً٥ؼه گی هايًؼ باـگ ،گلاین ،کـبااك و مااعتى یاک ياىٛ
چکمى و(بـفو) تيکیل هیػهؼ ػؿ ٩ـیه ی ؿعه هـکق پًزيیـ و ٩ـیه بافبؿک
یک هکتب ببتؼبیی بـبی تٞلین و تـبیت بٕ٦ال ػبیاـ بماتمی باىاؼ همچًایى
یک باب هکتب ػهاتی ػؿ ٩ـیه پـیاو يیق تامیل ىؼه بمت
ػؿعتاااو هخمااـ و ١یـهخمااـ آو ٝباااؿت بماات بف :تااىت ،فؿػآلااى ،يااا ک،
چهاؿه٢ق ،بها ػؿعت تاىت آو ٩ابال تٞـیا ٤بمات ،فیاـب یکای بف وماایل ههان
هٞیيت بهالی پًزيیـ تىت تافه و تىت عيک و تلغاو بمت بماتٞمال تاىت
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و ٩ىه آب و هىبی پًزيیـ تاحیـ باؿفی ػؿ ٍاضت و ٞ٥الیات هاـػم بیاى مااهاو
ػبؿػ
هىبی آو ػؿ فهنتاو عیلی مـػ و بـ٣بااؿی آو فیااػ بمات ،باه ٕاىؿی کاه
ٝبىؿ و هـوؿ ػؿ بیى بو٩ات ػىىبؿ بمت ػؿ ٩لال کىههاا تاا هىمان تابناتاو هان
بـ ٣ؽوب يمیىىػ و گاه ػؿههای آو  ٔ٪٥پًذ هاه (رىفب ،مـٕاو ،بمؼ ،ماًبله،
هیااقبو) بف فیااـ بااـ ٣بـهیآیااؼ هاای آیااؼ تابنااتاو آو هٞتااؼل بماات ،هىماان
باؿبوعیقی آو ،بـد صمل و حىؿ بمت و گاه ػؿ رىفب هن باؿيؼه گی ورىػ ػبؿػ
صیىبيااات بهلاای آو ٝباااؿت بماات بف گاااو ،گىمااً٦ؼ ،گااؼی ،بااق ،بمااب ،عااـ و
صیىبيات وصيی آو آهاى ،ؿوبااه ،پلًاو ،گاـگ ،ػلاه ع٦اک ،وياؼک و ماو آبای
بمت ٕیىؿ آو هًضَـ به کبک و ٩ـه ٩ىه های باىاؼ ػؿ کىههاای پًزيایـ،
صیىبياتی هايًؼ عـك و پلًو يیق یا٥ت هیىىػ

دریای پًجؼیز

ػؿیااای پًزياایـ ،بف کااىه عاااوب ک و کىتاال آؿفو مـچياامه هیگیااـػ و بااا
ُ
يهـهای عـػی که بف ػؿه ربال مـبفیـ  ،های ىاىػهیآهیقػ و ػؿیاای باقؿگ ؿب
تيکیل هی ػهاؼ هٞااويیى ههان آو ػؿیاای ىاىؿببه ،يهـپاؿياؼه و آب پیاوىات
بمت
بیى ػؿیا پل بف عـود بف ػؿه پًزيایـ ،باه رلگاه کىهناتاو مامت ىامال
کابل هًتهی ىىػ و ػؿ بیى را يهـهاایی باـبی آبیااؿی فهیىهاای ٩ابال فؿبٝات
رؼب هیىىػهی گـػػ ٕىل بیى ػؿیاا ،باه ٕاىؿ تغمیًای ،باه  010کیلاىهتـ های
ؿمؼ هى ٜ٩آبغیقی ػؿیای پًزيیـ بـد رىفب بمت و پل بف آو ،آب کمتـ های
ىىػ
مـک رؼیؼ يیق هىبفی ػؿیای یاػىؼه ،تمؼیؼ گـػیؼه که بف گلبهاؿ تا صاؼوػ
کىتل عاوب ک بػبهه ػبؿػ و بـبی ٝبىؿ و هـوؿ بيىب ٛي٪لیات هناٝؼ بمت 8لیکى
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بیى ؿبه به ٍىؿت پیاػهؿو و به صالت ماب ٨عاىػ تاا کىتال عااوب ک ؿبه ؿ٥ات و
آهؼ ؿب بیى پًزيیـ و ٢ٖ٩ى تيکیل هیػهؼ
کااىه بااقؿگ ػؿ بعیااـ ٩ـیااه پـیاااو پًزياایـ کااه ب اه صااؼوػ بيزمااى هـب اىٓ
بؼعياو بتَال ػبؿػ به يام کىه (ههـ ممیـ) ىهـت ػبىته و هقبؿی هان باالی
بیى کىه ورىػ ػبؿػ که بهالی ،مالی یکباؿ ،به فیاؿت آو های ؿوياؼ ػؿ بْٞای
ً
صٌَ کىهها ،ػؿعتاو بلىٓ یا٥ت 8هی ىىػ عَىٍا ػؿ ٥ـبد که ػؿ آ١اف ػؿه
پًزيایـ بماات و بااا ػؿعاات بلاىٓ هياازـ بماات ،ػیگااـ ٩ناامتها عيااک و
مًوفبؿ هیباىؼ
بافی های ت٦ـیضی بهالی پًزيایـ ٝبااؿت بمات :ييااوفيای تً٦اوباافی،
تً٦وفيی و بیتعىبيی ،ىٞـ عىبيؼو پًزيیـیها يى ٛهغَىٍی بمت که ػؿ
ػیگـ راها هياهؼه ييؼه و بیيتـ به ٍاىؿت ػماتهرمٞای بـگاقبؿ هیىاىػهی
باىؼ ػؿ پًزيیـ یک ػىت ومیٞی به يام ػىت ؿوبت ورىػ ػبؿػ و چًؼ کىتل
آو به يام ؽیل یاػ هی ىىػ :کىتل بابه ٝلی ،کىتل يیل گاو ،کىتل ٥ـر٢او ،کىتال
ىابا ،کىتل پـيؼیى کىتل رًگلک وکتل مکی چال

وجه تظمیه پًجؼیز بیى ػىام

کلمه پًزيیـ ،بهـوف يقػ ٝىبم ػؿ هىؿػ تمام ػؿه (بف ػؿ بًؼ تا پـیاو) باه کااؿ
هیؿوػ هی ىىػ ػؿ آحاؿ ٝمىم ر٢ـب٥یايىیناو و هىؿعیى ٝـب و هآعاؾ ٥اؿمای
٩ـو ومٖی به ٍىؿت پًزهیـ ّبٔ ىؼه و بیاى کلماه تًهاا بمان عااً باىػه،
ً
هـػم پًزيیـ ٝمىها به بیى ٪ٝیؼه هنتًؼ که پًزيایـ ٩بال بف ٙهاىؿ ١قيىیااو
(کچکى) یا (کچکًه) عىبيؼه هی ىؼ
ػؿ ػوؿه ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی هىٞ٩ی که بًاؼ هٞاـو7 ٣مالٖاو 6ؿب
آباػ هی کـػيؼ ،بهاالی ؿب بف ػوؿ و يقػیاک باـبی کااؿ رما ٜهیکـػياؼ و کنااو
ملٖاو به ػؿه پًزيیـ هن بـبی رلب ي٦ـی آهاؼه بىػياؼ هاـػم پًزيایـ رماٜ
ييؼيؼ و يـ٥تًؼ و  ٔ٪٥بف هیاو عىػ پًذ ي٦ـ يمایًؼه ٥ـمتاػيؼ
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چىو بیياو کًاؿ بًؼ ملٖاو ؿمایؼيؼ ،مالٖاو ٥ـهاىػ کاه چاـب باا٩ی بهاالی
يیاهؼيؼ؟ بیى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چىو هًٚىؿ ملٖاو کاؿ بمت بف ؿوی ها
ً
پًذ ي٦ـ کاؿ بنیاؿ هی ىىػ و آيگاه بیل و کلًاو ؿب گـ٥تاه و وبٞ٩اا باه ٍاىؿت
صیـتآوؿی کااؿ کـػياؼ و پـگًاههای باقؿگ بىازاؿ ؿب های کًؼياؼ و ػؿ يتیزاه
ملٖاو ٥ـهىػ که بیىها هايًؼ (پاًذ ىایـ) هناتًؼ و هايًاؼ ىایـبو هياهىؿ کااؿ
هیکًًاؼ ماپل بیاى ياام ىاهـت یا٥ات و ػؿه کچکاى هاى بٞاؼ (پًزيایـ) و
باىًؼهگاو آو به پًزيیـی هٞـو ٣ىؼيؼ بیى پًذ ي٦اـ بٞاؼ بف بيزاام کاؿهاای
هضىله به ػؿه عىیو بـگيتًؼ و ػؿ آيزا ػؿ هیاو عىػ ٝهؼ بنتًؼ کاه ػؿ هاىؿػ
هيکل همیيه رم ٜىىيؼ و به هيىؿت هن کاؿ کًًؼ
بیياو ػؿ يقػ ٝاىبم باه پاًذ پیاـبو پًزيایـ ىاهـت ػبؿياؼ و آؿبهگااه آيااو
فیاؿتگاه تمام بهالی بمت بماهی پًذ پیـبو و هؼ٥ى آوها ٩ـبؿ آتی بمت:
 -0عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ
 -2عىبره ٍ٦ا ػؿ ػوآب
 -7عىبره گل ولی ػؿ تل (ٕىل)
 -0عىبره ٝاؿ ٣ػؿ آؿیب
 -1عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو
پًزيیـ بف يٚـ میاصت و ( تاىؿیقم ،آیًاؼه بنایاؿ ػؿعياايی ػبؿػ بیاى ػؿه
فیبا بف يٚاـ آب و هاىب ،هًااٙـ باؼیٕ ٜبیٞای ،ػؿیاای عـوىااو و ىا٦ا ،٣کاىه
گـػی ،ىکاؿ آهى و کباک و کباک فؿی ،آبهاای هٞاؼيی ،بصزااؿ و ٕب٪اات
بلؿُ ػؿ صىبلی کابل يٚیـ يؼبؿػ و ػهکؼههای ٩يًو آو بـبی گؾؿبيؼو بیاام
ت٦ـیش و ؿعَتی هًامبت تام ػبؿػ
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هؼادو

پًزيیـ بف صیج ؽعایـ هٞؼيی يیق بیبهـه يینت و هٞاػو آو ٩ـبؿ ؽیل بمت:
 – 5هؼذو يقزه
ورىػ هٞؼو ي٪ـه به ٕىؿ هض ٨٪تا ب کًىو هٞلىم يینت ،ولی هی تاىبو گ٦ات
که ػؿ ماصه پًزيیـ بف صَه ٝمـُ هـبىٓ ٝال٩هػبؿی صَه بول پًزيیـ تا
کىتل عاوب ک ػؿ ٕىل  04کیلىهتـ بایى ؿگهاای کلیًیات (یًٞای ٥لاق هٞاؼيی
مـب) بمتغـبد ٍىؿت گـ٥ته بمت بیى ص٦ـیات ىاایؼ باه ػوؿههاای ٩بال بف
صمله چًگیق(ه٦تَؼ بلی هقبؿ مال ٩بل) هـبىٓ باىؼ
هٖاب ٨تض٪ی٪ات وفبؿت هٞؼو ،ػؿ مًه  0723و  ،0724ي٪ـه پًزيیـ بف بیى
همیى ؿگهای مـب هٞؼيی بمتضَال ىؼه و بیى ؿگ هاا صااوی یاک ه٪اؼبؿ
ي٪ـه هی باىؼ
 -0هؼذو هض سهايکىر
ػؿ فهاايکىؿ پًزيایـ ،راًل هٞاؼو ،کااپیـپیـت بمات کاه ػؿ بحاـ تمااك
"هیاهىؿ٥قم" با مًو آهک ،به هـهـ تباؼیل ىاؼه بمات ػؿ بایى ماًو هـهاـ
هؾکىؿ به ورىػ آهؼه بٍل ؿگ هٞؼو به ّغاهت چهل بلی پًزاه مايتی باه بمات٪اهت
صؼوػ هيتاػ ػؿره ١ـب ىـ ٧بهتؼبػ ػبؿػ ػؿ مٖش ؿگه هاؾکىؿ تـکیاب 7هالعیات6
یًٞی بف تـکیب کاؿبـیت بىػه و يٚـ به تياغیٌ ببتاؼبیی ه٪اؼبؿ هال ػؿ بیاى هٞاؼو
٩ابل تىره هی باىؼ 8ولی هًىف تض٪ی٪ات بمامی ریالىریکی و تزقیاه کیمیااوی هال
هؾکىؿ به ٝمل يیاهؼه بمت
 -9هؼذو هض پظگزاو
بیى هٞؼو به هنا٥ه  2هیل بف هـکق ٝال٩هػبؿی صَاه ػوم پًزيایـ بایى ػؿه
هقبؿه ػؿ یک و يین هیلی ممت رًىب ٩ـیه پنگـبو باه بؿت٦اا ٛتغمایى چهال
بلی پًزاه هتـ بف مٖش ػؿه وب ٜ٩بمت ّاغاهت ؿگ هٞاؼيی ػؿ صاؼوػ بینات
مايتی و ٕىل ؿگ (تا صؼی که بوت گـوپ آو ييااو های ػهاؼ) پاًذ هتاـ های
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باىؼ و هاب٪ی صَه آو ػؿ رى ٣کىه ٥ـو ؿ٥ته و رًنیت هٞؼو کاپیـت پیاـت
بىػه و ه٪ؼبؿ ٥یَؼی هال ػؿ بیاى راا بیياتـ بف هٞاؼو فهاايکىؿ بمات ٕاـف
پیؼبیو آو هخل فهايکىؿ بىػه  ،ولی تزقیه آو هًىف ػؿ ػمت يینت
 -4هؼذو هض جًگلک در باسارک پًجؼیز
بیى هٞؼو که ػوبفػه هیل به ٕـ ٣ىمال ١اـب ؿعاه وب٩ا ٜبمات ػؿ ١اـب
بافبؿک پًزيیـ به يام ٕ7ال کاو 6رًگلک هٞـو ٣بمت
بیى هٞؼو به هنا٥ت ىو هیال باه ىامال ١اـب باافبؿک عااً باه بؿت٦ااٛ
هيت ٍؼ هتـ بف ٩ـیه رًگلک ػؿ کىه يااوه پایو وب٩ا ٜبمات و ٝبااؿت بف ػو
ؿگ هٞؼيی بمت که به ّغاهت  7بلی  0هتـ ػؿ ٥اٍله پًزاه هتاـ بف هماؼیگـ
ػؿ رًاس ىـ٩ی بیى کىه وب ٜ٩بمت و ؿگ باالیی ،باالی یاک ػهًاه ٍاى ٣کاه
بعیـب هنؼوػ ىؼه و به يام کاو ٝبؼبل٪اػؿ هٞاـو ٣بمات ػیاؼه های ىاىػ و ؿگ
هٞؼيی کاپـیت هل ػؿ آو ػو هتـ ّغاهت ػبؿػ
ػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى ٣هنؼوػ به يام 7کاو ٕال 6و 7کااو کاالو6
و 7کاو ياىاًاك 6وراىػ ػبؿػ و ػؿ آو باه ٕاىل بینات هتاـ و ٝما ٨ػو هتاـ و
ٝـُ یک هتـ ص٦ـیات ىؼه بمت هی تىبو گ٦ات بیاى هٞاؼو ً١ای تاـیى و
بقؿگتـ یى هٞؼو های هل هی باىؼ که ب کًىو ػؿ ب٢٥اينتاو ػیؼه ىؼه بمت
 – 1هؼذو طزب
هٞؼو مـب ،ػؿ پًزيایـ يیاق وراىػ ػبؿػ کاه ػؿ مااب ٨بف آو بمات٦اػه ىاؼه
بمت
 -6هؼذو طًگ ابزک
هٞؼو مًو بباـک ،ػؿ ؿعاه پًزيایـ وراىػ ػبؿػ کاه ػؿ ماالهای  0722و
 0720و ٩باال بف آو ػؿ صااؼوػ یااک ٍااؼ تااى بف آو بمااتغـبد ىااؼه بماات
ً
کـینتلهای ببـک هؾکىؿ که ٝمىها بف رًل 7هنکىوبیت 6یًٞی ببـک ما٦یؼ
هی باىؼ به ٝـُ و ٕىل ( )42و ّغاهت  2بلی  0هتـ بمات کاه وؿ٩اه هاای
يافک هن بف آو به ػمت هیآیؼ
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یاد پًجؼیز در دذود الؼالن
يیالب ردیمی

ػؿ رمله کتابهای ر٢ـب٥ی ػؿ ٩ـو چهاؿم هزـی که هاـ کاؼبم صکاایتگـ
رًبو بود گیـيؼه ػؿ يهْت ر٢ـب٥یهيگاؿی آو ٩اـو بمات ،یکای هان کتااب
بنیاؿ بنیاؿ بؿفيؼه و بابؿفه 7صؼوػ بلٞالن هى بلمياـ ٧بلای بلم٢اـب 6تاالی٤
ً
يگاؿيؼهبی گمًام ،بها بصتمال گىفگايی بلٍل ،ػؿ مال  732هزـی بمت
بیى بحـ بؿرمًاؼ کاه باؼوو هایو گىياه ىاک و تـػیاؼ بولایى بحاـ ر٢ـب٥یاای
يبيتهىؼه هٞلىم به فباو ٥اؿمی ػؿی ػؿ مـفهیى عـبماو بمت ،هبًی بـ مًت
بحـيگاؿی آو ؿوفگاؿ به ياام 7ببىبلضااؿث هضماؼ باى بصماؼ ٥ـ ی٢اىيی 6بف بهاـبی
بمت()0
ػوػهاو ٥ـی٢ىيیاو گىفگاياو هنزل گـػیؼه
پژوهيگـبو صل٪اههای ٝلمای رهااو تاا هًاىف کاه هًاىف بمات بف ىاًاعتى
هىل ٤بیى بحـ بؿفىمًؼ ،ياتىبو هايؼهبيؼ 8صتی کاوههاای ژؿً٥گـبياه پـو٥یناىؿ
7باؿتىلؼ 6و تالىهای ٝالمايه ػبييمًؼ ٪٥یؼ 7هیًىؿمکی ،6يیق ػؿ ؿوىاى کاـػو
هاهیت بیى هىل ٤به ٥ـرام يـمیؼه بمت بهیؼ بمت کاه پژوهًاؼه گااو راىبو باا
تض٪ی ٨ػؿ ػمتاوؿػ های ػبيو بهـوف ،ػؿ گيىػو بیاى ٪ٝاؼه ،هى٥ا ٨باىاًؼ ػؿ بیاى
ه٪اله مغى بف پًزيیـ و ؽکـ آو ػؿ صؼوػ بلٞالن بمت
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همه ػبييمًؼبو ها آ گاهًؼ که پًزيیـ ػؿهبی بمت فیبا و مـمبق ػؿ ػبهًاه
رًىبی هًؼوکو ١ـبی بیى ػؿه بف بؼعياو تا گلبهاؿ بهتؼبػ ػبىته و ژؿ٥ای آو
بیو بف پهًاای آو بمات ػؿیاای هاىبد و کا٤آلاىػی کاه ٩ـوهاا ٩بال رهاايگـػ
()2
هٞاـوٝ ٣اـب ،ببىبٖىٕااه ،باه مااتایو آب لراىؿػیى آو ،فباااو گياىػه بماات،
١ـهکًاو بف ٩لب بیى ػؿه ،ؿبه عىػ ؿب به ٕاـ ٣کىهناتاو هیگياایؼ و پًزيایـ ؿب
به ػو صَه ت٪نین هیکًؼ
وراه تناامیه پًزياایـ ،بف ٕـیاا ٨ىاایى ٛب٥نااايهبی ػؿ بؽهاااو عااـػ و بااقؿگ
باىًؼه گاو بیى ػؿه ؿبه یا٥ته و تا صؼ باوؿ و ی٪ایى ؿمایؼه بمات هبًای باـ بیاى
ب٥نايه ياام ٩اؼیمی پًزيایـ 7کاو کاى( 6باه کناـ بول و ماىم و ماکىو ػوم و
چهاؿم) بمت گؾىته بف ح٪التی که ػؿ ٕاـف بیااو بیاى ياام هْامـ بمات چًایى
ياااهی بااا بیااى ماایا ٧و تـکیااب ،ػؿ٩اااهىكهااای ػماات ػبىااته يیاهااؼه بماات
پًزي ایـیها ٪ٝیااؼه ػبؿيااؼ کااه فبل ،پنااـه ؿمااتن تااادبغااو ؿب بف ؿ٥ااتى بااه
پًزيیـ ،بافػبىت و بو ؿب چًیى تىٍیه کـػ:
بااااااه کچکااااااى هااااااـو بی پنااااااـ فيهاااااااؿب
کاااااه مااااان مااااااااتىؿبو ىاااااىػ پااااااؿه پااااااؿ
کاااااااه ػؿیاااااااای پاااااااااااـ٩هـ ػبؿػ ماااااااتیق
گیااااااهی ياااااؼبؿػ باااااه راااااق ماااااًو تیاااااق

باوؿ پًزيیـیها ػؿ فهیًه ىًاعت ػو بیت هتؾکـه بـ آو بمات کاه هاـ ػو
بیت ،بحـ ٕب ٜو٩اػ مغىمالؿ ٕىك٥ ،ـػومی بمت 8بهاا بیاى هاـ ػو بیات ،ػؿ
ىاهًاهه يینت و ػؿ هًاب ٜػیگـ يیق به يام ٥ـػومی ّبٔ يياؼه بمات بیاى ػو
بیت به بصتمال ،بف کؼبم هًٚىهه منت و يابمتىبؿ صمامی که به ىیىه ىاهًاهه
مـوػه ىؼه گـ٥ته ىؼه باىؼ
يضىه بیاو ب٥نايه يياو هی ػهؼ که يام پًزيیـ ياىی بف يامگؾبؿی بمات کاه
ملٖاو هضمىػ بٞؼ بف هياهؼه عاىبؿ٩ی کاه بف پاًذ تاى ٝاؿ٥ااو ٍااصب کماال
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پًزيیـ ػؿ رـیاو ماعت بًؼ آبی ١قيیى به ٙهىؿ پیىمت ،بـآو پًذ تى يهاػ و
يام همیى پًذ هـػ ،رای کذ کى ؿب گـ٥ت و فبايقػ عاً و ٝام ىؼ
ي٦ىؽ و تأحیـ بیى ب٥نايه چًاو ژؿ٥ا و پهًایی ػبؿػ که صتی ػؿ تغیل و بيؼیياه
ىاٝـبو بیاى ػؿه ؿبه یا٥تاه بمات و صاال بیاى ب٥ناايه ؿب بف فبااو ىااٝـ ماغًىؿ
بلًؼآوبفه پًزيیـ هـصىم ١الم هضیبلؼیى ١الهی(هتى٥ی 0731هزـی ٩ماـی)
بافهیگىیین:
ىًیؼمتن که ياهو ىهـ کزکى پایو بفیاى باىػه بمات
هنااااماء پًزيیـ بو ؿب باه ١اقيیى کاـػ مالٖايو
ػؿ آو آوبو که باًؼ ١ااااااقيىی آباػ اامیااااکـػيؼ
بایى هااـػم فىاهًياه بیاهاؼ عأ و ٥اااااـهااايو
بؼبيؼ هااـػم کذ کاااااى بیایًاؼ بف پااای تٞماااااایـ
٥قوو و کااااان يباىاؼ بال هااااقبؿ بف يىرااىبيايو
ػؿ آو ىب بف ْ٩ای ١یااااااب بااؿبيی ٥اـوػ آهاؼ
چه باؿبيی که بف بهاااااااىبد بو عاىوؿیاق ٕى٥اايو
بيااااؼ فیـ و فباـ بف ه٪ااااااؼم مایالب هلاک بو
بـببـ ىاااؼ به عاا ک ؿه تمااهی َ٩اااـ و بیاىبيو
مااضـگاهاو همااهپیااـبيو هزمااى ٛگياات ػؿ هض٦اال
پی تؼباایـ بهاااااـ پاػىااه و عاااأ و ٥اااااـهايو
بف آوها پًذ تى ٍاصب کـبهات ٝاقم بیيااو ىاؼ
که ؿ٥تًؼ ياااقػ ىااه ١اااااقيىی باا آو ٝااااىبيايو
کمـ بنتًؼ و بـرنتًؼ و ؿهپیماا ىاؼيؼ هاـ یاک
مـکىهی ؿمیؼيؼ گياااات کىهنااااتاو يمایاايو
مـ ػؿبًؼ هيهىؿ بمااااات صاال ياام آو هاااىّٜ
به ممااات هيـ ٧گلبهاؿ بیاااااااقػ کاـػه ٝیاايو
چى ػؿ ١قيی ؿمیؼ آو پًذ تى با همـهاو عاىیو
کااااىبی ٤رملگی ت٦نیـ کااااـػيؼ يقػ مالٖايو
ىًیؼ بیى وبٞ٩ه هضاامىػ و بها ػؿ ىگااا٦ت ب٥تااػ
به صایـت ؿ٥ت ٪ٝلو مااـ ٥ـوىؼ ػؿ گـیباايو
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به پامااظ لب گاايىػ آو پًذ تى بيؼؿ صْىؿ ىااه
هکااى تياااىیو ىاها ػؿ بًای کاؿ و ماهايااااو
به یک ىب کاؿ ملاااٖاو ؿب به تى٥اای ٨عؼبوياؼی
همی کـػيؼ مـبيزاهااااااو ؿمايیؼيؼ به ماهايو
مضـگه ػیؼ ملٖاو عاااـٝ ٧اػت ؿب بف آو ىااهاو
يهااااػه يام آو هااااـ پًذ تى ؿب پًاااذ ىااااایـبيو

باوؿػبؿبو به بیى ب٥نايه ٪ٝیؼه ػبؿياؼ کاه ػؿ کتااب بهلاىل کاه يگاؿياؼه بیاى
مٖىؿ آو ؿب يؼیؼه بمت ،ص٪ی٪ت بیى رـیاو ػؿد بمت بها بااف هان ػؿ ب٥ناايه
يیق هقبیایی هنت چًايچه هىليا هی گىیؼ:
کاااااااااىػکاو ب٥نااااااااايهها اااااااااامی آوؿيااااااؼ
ػؿد ػؿ ب٥ناااااايهىااااااو بااااال ماااااـ و پًاااااؼ
هااااااااااااقلها گاااااااااااااىیًؼ ػؿ ب٥نااااااااايهها
()7
گاااااًذ هااااااایراااااى ػؿ هماااااه ویاااااااـبيهها

ؿػ و ٩بىل بیى ػبمتاو باـبی يگاؿياؼه یکنااو ػىاىبؿ بمات 8فیاـب آيچاه باـ
هبًای باوؿ هـػم بمتىبؿ ىؼه باىؼ ؿوىى کـػيو هنتلقم تاله و تاپو فیااػی
ػؿ ؿوبل تاؿیظ و ٥ـهًو راهٞه بمت که هزال آو ػؿ بیى ه٪اله هینـ يینات
ػؿ فهیًه ؿوىى ىؼو وره تنمیه پًزيیـ ،بمًاػ و هؼبؿک ٥ـبوبيی ػؿ ػماتـك
پژوهًؼه گاو ٩ـبؿ ػبؿػ
ً
هًاب ٜػمتػبىته ها که بف پًزيیـ ؽکـی ػبؿيؼ ب کخـب مالها و ٩اـوهاا ٩بال
بف تيکیل ػولت ١قيىیاو تالی ٤و تؼویى ىاؼه بياؼ و همایى ٩اؼبهت بماًاػ ػؿ
هٞلىم ىؼو چگىيگی ب٥نايه یاػىؼه کا٥ی بمت
پًزيیـ ػؿ تمام آحاؿ تاؿیغی بٝن بف يٚن و يخـ 7پًزهیـّ 6ابٔ ىاؼه بمات
بف آو را که 7پ 6ػؿ فباو ٝـب يینت ،هؤل٦او ٝـبفباو ػؿ يگاىتههای عىػ
7پ 6ؿب به 7ب 6باؼل کاـػه و 7بًزهیاـ 6يبياتهبياؼ ػؿ ىاماؿ ر٢ـب٥یيىینااو
ٝااـب ،تًهااا ی٪ٞااىبی 7بًزهاااؿ )0(6ببااى عااـػبػ بااه 7بًزاااؿ )1(6و ببااى ٪٥یااه
ً٥7زهیـ )2(6آوؿػه بيؼ که ػؿ هـ مه ّبٔ بعتال٩ ٣ابل ؽکـی باا ّابٔ بٍالی
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ػیؼه يمی ىىػ و بصتمال ػبؿػ که ّبٔ های هتؾکـه ياىی بف مهى کاتب باىاؼ
هىؿعاو و ر٢ـب٥یيىیناو عـبماو ػؿ همه هىبؿػی که بف پًزيیـ ؽکـی ػبؿياؼ
يام آو ؿب به ىکل 7پًزهیـّ 6بٔ کـػه بياؼ ٥ـػومای ػؿ ػبماتاو ػوبفػه ؿط بف
پًزيیـ چًیى یاػآوؿ هیىىػ:
ػگااااااااااااااااـ بًزهیااااااااااـ و ػؿ باهیااااااااااااو
()3
مااااااـ هااااااـف بیااااااـبو و رااااااای کیاااااااو

و ػؿ ل٢تياهه ػهغؼب بیى بیت بف بىىکىؿ بلغی ؽیل يام پًزهیـ آهؼه بمت:
باااااااه کً٢اااااااالگی ؿ٥اااااااااااااته بف پًزهیاااااااـ
()4
ؿهیاااااااؼه بف بو هـ١اااااااک گاااااااـم مااااااایـ

پًزهیـ هـکب بف ػو کلمه 7پًذ 6و 7هیـ 6بمات کلماه پاًذ ،هٞاـ ٣همااو
ٝؼػ هيهىؿ بیى چهاؿ و ىو بماتمی باىاؼ 8بهاا ػؿبااؿه هیاـ ،تٞاابیـ و هٞاايی
هغتل٦ی ػؿ هًاب ٜو هؼبؿک ػمتػبىته ها آهؼه بمت
ٍاصب بـهااو های گىیاؼ7 :هیاـ– باا حاايی هزهاىل وؿبی ٩ـىات ،آتاو ؿب
هیگىیًؼ و به ٝـبی ياؿعىبيؼه و به هًٞی ٕاٝت و ٝباػت هن آهؼه بمت و باه
فباو ٝلمی بهل هًؼ ٕال ؿب گىیًؼ و ػؿ آيًؼؿبد يیق ٝیى هًٞی بـبی هیـ ،حبات
بمت 6
بها ػب کتـ هضمؼ هٞیى ػؿ صاىیه بـهاو ٩إ ٜبـ بیى کلمه تض٪ی٪ات ٝالماياه
کـػه و ورىه هغتل ٤آو ؿب آوؿػه و هٞت٪ؼ بمت که 7بمتٞمال کلماه هقباىؿ ػؿ
٥اؿماای هناالن يیناات و گىیااا ٥ـهًااويىیناااو بف ورااه بىاات٪ا ٧هیـبااؼ ،یااا
بفلهزههای هضلی بیى هًٞی ؿب يىىتهبياؼ ػؿ بوماتا aethraکاه بـبباـ7هیاـ 6ػؿ
()5
7هیـبؼ 6بمت  ٔ٪٥به هًٞی آهىفه و تٞلین آهؼه6
به بمتًاػ پژوهوهای ػب کتـ هٞیى ،هیـ ،هًٞی آتو ؿب يمی ػهؼ و بف کلماه
هیـ ػؿ يام پًزهیـ ،يیق هًٞی آتو هنت٦اػ يمی ىىػ ػؿ تـرماوبلبال١ه ؿبیايی
ٖٞ٩هبی ػؿباؿه پًزهیـ ،ػؿد بمت:
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گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااات ػؿ پًزهاااااایـ بؼ
فبو ه٦ااااات ػو هنااااالماو و آو پاااااًذ هیـباااااؼ
هاااااااى پًزهیااااـ ػیااااؼم و آو پًاااااااذ هیـ بااااؼ
()01
بف پًاااااااااذ هیـباااااؼ يياااااىػ پًزااااااااهیـ بؼ

بیى پًذ هیـ ،ػؿ پًزهیـ ،عاػهاو آتيکؼه بىػيؼ و یاا ؿوی هلضاىٗ ػیگاـی
ػؿ آيزا گـػ آهؼه بىػياؼ ،ػؿمات ؿوىاى يینات بف ٥ضاىبی ببیاات پیؼبمات کاه
ورىػ پًذ هیـبؼ ؿب ػؿ پًزهیـبؼ تل٪ی هیکـػيؼ ،ػؿ ٍاىؿتی کاه ىااٝـ تىٍایه های
کًؼ که پًزهیـ بف پًذ هیـبؼ ،باؼ يمایىاىػ بف هباصاج باال ؿوىاى هیىاىػ کاه
بٕال ٧يام پًزهیاـ باه بیاى ػؿه کىهناتايی باه ه٦هاىهی ١یاـ بف تٞاابیـ هتاؾکـه
7هیـٍ 6ىؿت گـ٥ته بمت
هیـ ػؿ فباو ماينکـیت ،هماو ٕاىؿی کاه ببىبٖىٕاه بٙهااؿ کاـػه بمات،
هًٞای کىه ؿب هی ػهؼ و پًذ هیـ ،یًٞی پاًذ کاىه کاه باا هىٞ٩یات ر٢ـب٥یاایی و
وّٞیت کىهنتايی پًزيیـ هًامابت ػبؿػ و های تاىبو باه ػؿماتی بیاى ياام باه
همیى هًٞی بيگيت تاییؼ يهاػٝ ،اؼهبی بف ػبييامًؼبو باه بیاى ٪ٝیاؼه بياؼ کاه
7ىیـ 6ه٦هىم آب ؿب ػؿ تـکیبهایی هخال ىایـػهى ،ىایـػؿوبفه ،آبيااؿ ،راىی
ىیـ و ١یـه هی ؿمايؼ و يام پًزيیـ کاه بهاـوف فباايقػ عااً و ٝاام بمات باه
همیى هًامبت به بیى ػؿه گؾبىته ىؼه باىؼ
ؿوی همـ٥ته بایؼ گ٦ته ىىػ که کلمه پًزيیـ ت٢ییـ هماو پًزهیـ بمات کاه
ػؿ بحـ ت٢ییـبتی که ٕی ٩ـوهای هتىبلی هىؿػ بمتٞمال ػبىته و مـبيزام ػؿ بحاـ
ت٢ییـبتی که ػؿ يضىه گى یو بیى يام ؿط ػبػ به ىاکل پًزيایـ ػؿآهاؼه بمات و
ب گـ ه٦هىم هتؾکـه 7ىیـ 6ؿب يیق ػؿ يٚـ بگیـ ین رایی باـبی پاؾیـه بصتماالی
به ػؿ ؽهى ها بصـبف عىبهؼ کـػ
ؽکـ پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞالن مه باؿ آهؼه بمت باؿ يغنات هٞـ٥ای کاىه بقؿگای
بمت که به ٩ىل هىل ٤بٞؼ بف ٝبىؿ بف ياصیاه بلاظ باه ىااعههای هتٞاؼػ ت٪ناین های
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ىىػ که همکى بمت ملنله ربال هًؼوکو باىؼ7 :بيؼؿ صؼوػ تغاؿمتاو و بياؼؿبب
()00
و پًزهیـ و عاویايه و باهیاو و بْٞی بف صؼوػ گىفگاياو 6
باؿ ػوم ػؿ پیىمتگی پًزهیـ و بيؼؿبب ،هیگىیؼ7 :بيؼؿبب و مینهایی که بف
هٞؼو پًزهیـ و راؿبایه ب٥تؼ بیى را آو ؿب ػؿم فيًؼ )02(6باؿ مىم تبیایى هٖاالبی
ػؿباؿه پًذ هیـ بمت که بیى ٕىؿ بٙهاؿ هی ػبؿػ7 :پًزهیاـ و راؿبایاه ػو ىاهـ
بمت بيؼؿ وی هٞؼو مین بمت و ؿوػی هیاو بیى ػو ىهـ بگؾؿػ و بيؼؿ صؼوػ
هًؼومتاو ب٥تؼ )07(6بف يىىتههایی که ؿبر ٜبه پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞالن هیغىبيین
هٖلااب تااافه ػیگااـی ػمااتیاب يماای ىااىػ بلکااه تکااـبؿ يبيااتههایی بماات کااه
ر٢ـب٥یيى یناو پیو بف بیى تالی ٤ػؿ آحاؿ عىػ ػؿد کـػه بيؼ
بف يضىه بیاو هىل ٤ػؿ همیى هىؿػ و صتی هىبؿػ ػیگـی پیؼبمت که وی باه
ػلیل تؼویى و تألی ٤بحـ ر٢ـب٥یایی عىیو به رایی ما٦ـ يکاـػه بمات ب گاـ
فصمت م٦ـ ؿب ٩بىل هیکـػ و تى٥ی ٨ػیؼو بْٞی ىاهـهای عـبمااو يَایبو
هی ىؼ بؼوو ىک بف آوؿػو هٖالب بکـ و تافه ياا گقیـ هایباىػ ػؿ صاالی کاه
يگاىتههایو ػؿ باؿه پًزيیـ گؾىته بف بیى که ػبؿبی بهمیت ویژهبی يینات بف
ؽکااـ هٖالااب ػؿعااىؿ تااىرهی ؿبراا ٜبااه تـکیااب برتماااٝی ،ػؿآهااؼ ب٩تَاااػی،
مزایای بعال٩ی و ػیگـ پؼیؼههای صیاتی باىًؼه گاو ػؿه پًزيایـ کاه ػؿ آحااؿ
ً
ر٢ـب٥یا يگاؿبو ٝـب ػؿد بمتٝ ،مال چينپىىی ىاؼه بمات گـچاه وماٞت
کاؿ بیاى تاالی ٤بضاج و تَ٦ایل هقیاؼ ؿب بیزااب يمای کاـػ و ػؿیاى هغتَاـ
ر٢ـب٥یای هيـس ٝالن گًزایو يؼبىت
لیکى ب گـ همیى هغتَـ ،تافهگی هیؼبىت بؿفه چيمگیـی پیؼب هیکاـػ
کتب ر٢ـب٥یایی که ػؿ بوبعـ يیمه ػوم ٩ـو مىم و يیمه بول ٩ـو چهاؿم تاالی٤
ىؼه بيؼ ،هٖالب ىنته و بؿرمًاؼی ػؿبااؿه پًزيایـ و ييااو ػبػو بؿفههاای
ب٩تَاػی و تـکیب برتماٝی آو ػبؿػ ػؿ بیى آحاؿ بف ي٪ـه و چگىيگی بمتغـبد
آو ػؿ پًزيیـ بؼوو هیو گىيه بعتال٥ی ماغى ؿ٥تاه بمات و هؤلا ٤ب٩تَااػی
بیى ياصیه ػؿ بیاياتياو به عىبی رلىهگـ ىؼه بمت
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ً
٩ؼین تـیى ر٢ـب٥یيىینی که ػؿ باؿه پًزيیـ ،هٞلىهات ينابتا هَ٦ال بؿبیاه
کـػه بمتغـی بمت بیى هؤل ٤بحـ ر٢ـب٥یاایی عاىػ7 ،هناالک و همالاک 6ؿب
ػؿ صؼوػ  701هزـی تالی ٤کـػه بمات کاه ػؿ عـبمااو بیاى ؿوفگااؿ رًاب و
رىه فبیؼبلىٍا٦ی ػؿ تماام فهیًاههای صیااتی بٝان بف هااػی و هًٞاىی وراىػ
ػبىت مـفهیىهای همالاک ىاـ٩ی عال٥ات ي٪او تٞیایىکًًاؼه ؿب بف ػیاؼگاه
ب٩تَاػی و میامی بـ مـيىىت عال٥ت ب٢ؼبػ ػبؿب بىػيؼ
بمتغـی ػؿ بضبىصه همیى صاالت ر٢ـب٥یاای عاىػ ؿب يىىات و هٞلىهاات
٥ـبوبيی ؿب ػؿباؿه عـبمااو و هـبىٕاات آو ؿوی ٍا٦ضاتو ؿیغات و بف رملاه
ػؿباؿه پًزيیـ چًیى يگاىت7 :پًزهیـ ىهـینت بـ کاىهی يهااػه ٩ـیاب ػه
هقبؿ هـػ ػؿو باىًؼ و هـػهاايی ه٦ناؼ باىاًؼ باا ٟو بىماتاو و آب ؿوبو باىاؼ
لیکى کياوؿفی يکًًؼ 6
چاؿپایه کىچکتـ بف پًزهیـ بمت و به هـ ػو هٞؼو ي٪ـه باىؼ و هـػهااو ػؿ
هٞؼو ه٪ام ػبؿيؼ و چاؿپایه با ٟو بىمتاو و کياوؿفی و هیو بفیى هًٞی يؼبؿػ و
ؿوػ پًزهیـ ػؿ هیاو ىهـ هیؿوػ و ؿوػ پًزهیـ بف چاؿپایه بگؾبؿػ و تا به ٥ـوبو
()00
ؿمؼ و به فهیى هًؼومتاو ؿوػ
ر٢ـب٥یايىیناو ػیگـ که بٞؼ بف بماتغـی ػمات باه تاالی ٤کتاابی ػؿ ؿىاته
ر٢ـب٥یا یافیؼه بيؼ ،بيؼوعته های ىاو ػؿ باؿه پًزيایـ هماه بف گ٦تااؿ بماتغـی
هایه گـ٥ته بمت و هٖالب گ٦ته ييؼه کمتـ ػؿ بیاياتيااو ؿبه یا٥تاه بمات هخال
ببااى صى٩اال کااه کتاااب عااىػٍ ،ااىؿه بلؿُ ؿب ػؿ مااال  722هزااـی يىىااته،
گ٦تههای بمتغـی ؿب ػؿ باؿه پًزيیـ تکـبؿ هیکًاؼ بیاى ر٢ـب٥یاايىیل ٝاـب
که عاىػ بف ىاهـهای عـبمااو ػیاؼو کاـػه بمات فیااػی و و٥اىؿ هٞااػو ي٪اـه
پًزيیـ ؿب هیمتایؼ و پًزيیـ ؿب ىاهـی تًهاا های ياهاؼ باه ٪ٝیاؼه بو ب گاـ بف
هٞاػو ي٪ـه کىههای ١ىؿ تا يىبصی ٥ـ١ايه و بمـوىًه بهـهبـػبؿی ىاىػ همکاى
بمت هاصَل ىاو بیيتـ بف هٞاوو ي٪ـه پًزيیـ باىؼ بیى يٚـ ٥ـبوبيی ي٪ـه ؿب
هی کًؼ()01
ػؿ پًزيیـ تأییؼ و تخبیت
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ه٪ؼمی يیق کىه پًزيیـ ؿب 7ربل بلْ٦ه و بلاؼؿبهن  )02(6هیًاهاؼ و هٖهاـ
هی کًؼ()03
بى ٕاهـ بلم٪ؼمی ،بف هٞؼو ي٪ـه پًزيیـ به يیکی یاػ 6
ػبمتاو ي٪ـه پًزيیـ ػؿ همالک ىـ٩ی عال٥ت مغت فبايقػ حـوتبياؼوفبو
و مىػرىیاو آو ؿوفگاؿ بىػ 8به ٩ىل بمتغـی و ببى صى٩ل ،ي٪ـه بمتغـبد ىاؼه
هٞاػو پًزيیـ و چاؿپایه ؿب ػؿ بيؼؿبب گـػ هیآوؿػيؼ و ّـب هی فػيؼ
لنتـيذ يیق ػؿ بیى باؿه  :هی گىیؼ7بف هٞاػو پًزيیـ تٞاؼبػ فیااػی ي٪اـه باه
ػمت هی آهؼ بف آو رهت ػؿ فهاو ٍ٦اؿیاو یًٞی ػؿ ٩ـو مىم هزاـی هـکاق
()04
ّـببغايه گـػیؼ 8بلبته ػؿهن های آيزا به يام علی٦ه ٝبامی ّـب هی ىؼ6
بف بمًاػ و هؼبؿک ػمت ػبىته ها که حمـه هياهؼبت هؤل٦او ٩اـو چهااؿم بف
ٞ٥الیتهای بیى يىبصی هی باىؼ ،هٞلىم هیيىػ که ي٪ـه بماتغـبدىاؼه پًزيایـ
ػؿ بيؼؿبب ّـب فػه هی ىؼ بیى که بیى مکهها به يام کؼبم یاک بف ماالٕیى
باااىػ ،وبّاااش بمااات 8فیاااـب ػوػهاوهاااای ٥ـهاياااؼه بیاااى هًاااإٍ ٨ااا٦اؿیاو،
ماهايیاو١،قيىیاو و ١یـه بىػيؼ 6
بلبته مکههای بیاى مااللهها باؼوو ياام علی٦اه ٝبامای ّاـب فػه يمیياؼ،
پـو٥ینىؿ باؿتىلؼ ،ػؿباؿه ىهـت هٞاػو ي٪ـه پًزيایـ گ٦تاه بمات7 :ػؿ بغاو
ىـ٩ی هتَـ٥ات بمالهی بیى کااوهاا پـصاٍالتاـیى هٞااػو ي٪اـه ىامـػه های
ىىيؼ  )05(6آوبفه بیى هٞاػو ػؿ صل٪هها ،چًاو گنتـه یا٥ت که صتای ب٥ناايهها
بف آو ماعته ىؼ آيگاه که ممٞايی ،کتااب 7بلينااب 6ؿبهای يىىات ،ههااؿت
کاؿهًؼبو هٞاػو ي٪ـه پًزيیـ ،ي٪ل هزالل بىػ و بف ػمتاوؿػها و ولغـریها و
بیپـوبییهای هـػم آو ػؿ بـببـ حـوت وبيؼوعتههای پاىلی ماغى هیـ٥ات و بف
صىٍااله وت اىبو ىاااو ،ػؿ فهیًااه کاویااؼو و مااىؿبطکااـػو فهاایى ،هخاال ١ـبااال
ٍضبت هی ىؼ
ؿ٩ابت ص٦اؿبو هٞاػو و تاله ىاو بـبی پیؼب کـػو هٞاػو و ػمتـمای باه آو
و يٚمی که ػؿیى تالىهای ؿ٩ابتباؿ ،ؿٝایت هی ىؼ همه و همه ؽهى مامٞايی
ىؼه بيؼ()21
ؿب آ کًؼه بىػ و ػؿ ٍ٦ضات کتاب آو ،بيباىته بمت
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یا٩ىت صمىی ػؿباؿه هٞـ٥ی پًزيیـ و تبییى ص٦اؿبو هٞاػو ي٪اـه،بف بیاياات
بمتغـی و ببى صى٩ل و ممٞايی بمت٦اػه کـػه بمات بو همااو ػبماتايی ؿب کاه
ممٞايی ؽکـ کـػه یک بااؿ ػیگاـ ػؿ بااؿه چگاىيگی بماتغـبد هٞااػو و ىایىه
()20
کاؿبـػ آو ػؿ بحـ عىػ هًٞکل هینافػ
بیى که ببىبل٦ؼب ،بیاى ػبماتاو ؿب باه ٕاىؿ هنات٪ین بف مامٞايی گـ٥تاه و یاا بف
یااا٩ىت صمااىی ي٪اال گـػیااؼه بماات بااـبی هااا ؿوىااى يیناات بهااا ٕااـف بیااايو
صکایتگـ بمت٦اػه بو بف هٞزان بلبلاؼبو بمات تـرماه آو ػبماتاو ؿب ػؿ7ت٪اىین
بلبلؼبو 6چًیى هی عىبيین7 :هـػم پًزهیـ فهیى ؿب چىو ١ـباال ماىؿبط ماىؿبط
ً
کًًؼ و ؿگههایی ؿب که هضتمال به مین هًتهی ىىػ آو ٩ؼؿ کًًؼ تا به ماین ؿماؼ
هـػی که بؼیى ى٢ل پـػبفػ ،ػؿیى ؿبه بهاىبل بنایاؿ ي٪٦اه کًاؼ و گااه باه چًااو
هٞؼيی ؿمؼ که بو و بافهايؼگايو ؿب بیيیاف مافػ و گاه بىػ که به مبب ١لبه آب
به هَ٪ىػ يـمؼ و يىهیؼ بافگـػػ و گاه باىؼ که هـػی باـ ؿگاهبی و٩اى ٣یاباؼ و
ػیگـی بف هىبّ ٜػیگـی ػؿمت هماو ؿگه ؿب بیابؼ و هـ ػو به کًؼو پـػبفياؼ
ػؿیى گىيه هىبؿػ ٩ـبؿ بـ بیى بمت که هـ که به مین فوػتـ ؿمؼ بف آو بو باىؼ 6
هـػم پًزهیـ ػؿیى هناب٪ه هـتکب بٝمالی ىىيؼ کاه باه عاإـ ىایٖاو هان
يمی ؿمؼ و چاىو یکای بف آو ػو باه ماین ؿماؼ آو کاه بافهاياؼه بمات ،بیچااؿه
مـهایه به هؼؿ ىىػ و ب گـ هـ ػو باهن ؿمیؼيؼ ىـیک ىىيؼ و ػؿ آو ي٪بهاا
تا چـبٟهایياو ؿوىى بمت به کًؼو بػبهه ػهًؼ ،چىو چـبٟها عااهىه گـػیاؼ
بافبینتًؼ چه هـ که بف آو هىّ ٜبیيتـ ؿوػ ػؿ کمتـ بف لضٚهبی بمیاـػ بااؿی
گاه باىؼ که هـػی باهؼبػبو تىبيگـ باىؼ و ىاهگاهاو بیًاىب و یاا باهاؼبػبو بیًاىب
()22
باىًؼ و ىاهگاهاو تىبيگـ
يضىه ػمتیابی به هٞاػو که ػؿ ػبماتاو باال تاؾکـ یا٥ات بهاـوف يیاق ػؿ بایى
کاوىگـبو و ص٦اؿبو پًزيیـ ،هـود بمات و بف همایى ىایىه تااؿیغی ػؿ هاىؿػ
ص٦ـ هٞاػو بمت٦اػه هی يمایًؼ هىبّ ٜهٞاػو بماتغـبد ىاؼه تاا بهاـوف يیاق ػؿ
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پًزيیـ هٞلىم بمت 8بها ػبعل ىؼو ػؿ آو ١اؿها رـئت و رناؿت بیيتـی ؿب
لفم ػبؿػ
ػؿ مال  0771ىمنی ،هًهیاو به صکىهت و٩ت بٕال ٛػبػيؼ که ػؿ کاىهی
به يام بلماك ،که به ممت ىمال ؿعه ػؿ هًتهای ػؿه ىمالی ٩ـیه ىَت ٩اـبؿ
ػبؿػ ،هٞااؼيی ي٪ااـه بماات کااه هااـػم پًهاااو بااؼوو بٕااال ٛصکىهاات ي٪ااـه آو ؿب
بمتغـبد هیکًًؼ
بااه بمااتًاػ بیااى بٕالٝیااه هیااات باٍااالصیتی بف ه٪ااام ٍااؼبؿت تٞیاایى و بااه
پًزيیـ ٥ـماتاػه ىاؼ هیاات بف ؿعاه ماه ي٦اـ بف باىاًؼهگااو ٩ـیاه ىَات و
کـوبىی ؿب که پؼؿ يگاؿياؼه (هـصاىم هلاک ٍااصبؼبػ هتاى٥ی ٪ٝ 7اـب 0720
ىمنی) یکی بف آوها بىػ با عىػ گـ٥ته رايب هٞؼو ؿب َ٩ؼ يمىػ ،بٞاؼ بف ٕای
ٕـی٪ی به ٩له کىهی به يام آلماك ػؿ يٖ٪هبی به يام 7رىفبؿ 6ؿمیؼيؼ و ػؿ آيزا
بف ػهاو تًو ١اؿی ػبعل ىؼيؼ ،بيؼکی به هيکل رلى ؿ٥تًؼ
١اؿ کالو ىؼ ،هـ عايه ػبؿبی چهاؿ ػؿوبفه بىػ ،بیياو يٚـ به يياوهایی کاه
ػؿ ػؿوبفهها گؾبىته بىػيؼ تىبينتًؼ که چًؼ عايه هضؼوػ ؿب با چـب ٟبًگـيؼ ،هـ
٩ؼؿ پیيتـ هی ؿ٥تًؼ به عايههایی هی ؿمایؼيؼ کاه هماه آوهاا ػؿوبفه ػبىاتًؼ و
هـ ػؿوبفه به عايهبی بؿتبآ ػبىت که آو يیق ػبؿبی چهاؿ ػؿوبفه بىػ و بف رلاى
ؿ٥تى عى ٣آو هی ؿ٥ت که ػؿیى عايههای چهااؿ ػؿوبفه ؿبهگان ىاىيؼ و چاـبٟ
هن ػبىت عاهىه هی ىؼ 8لؾب َ٩ؼ بیـوو ىاؼو کـػياؼ بهاا بف گال ماـههبی
ؿيو يـم آو یک هيات ٕاىؿ يمىياه باا عاىػ گـ٥تًاؼ و بف ١ااؿ بیاـوو ىاؼيؼ،
هًگاهی که آو گل يـم مـههبی ؿيو ػؿ هىبی آفبػ ٩ـبؿ گـ٥ات چًااو ماغت
ىؼ که صتی ىکنتى آو ػىىبؿ گـػیؼ ،هیات يتیزه هياهؼبت عىػ ؿب باه ه٪اام
ٍؼبؿت بؿبئه کـػ و هٞلىم گـػیؼ که بیى ١اؿ بف رمله هٞاػو ي٪ـه بىػه کاه ٕای
مالهای هتماػی بمتغـبد ىؼه و بف ي٪ـه تهای گـػیاؼه کاه باه راق عمیاـه آو
چیق ػیگـی با٩ی يمايؼه بمت بیى چًیى هٞاػو بمتغـبد ىؼه ػؿ کىهپایههای
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پًزيیـ بنیاؿ فیاػ بمت تا آو را که ٩ـوها ٩بل ػؿ باؿه آو صکایتهاا مااعته
بيؼ
ػؿ کتاب ٝ7زایب بلمغلى٩ات هضمؼ بى هضمىػ ٕىمی 6ػو صکایت ػؿ باؿه
هٞاػو ي٪ـه پًزيیـ آهاؼه بمات کاه هاـ ػو عاالی بف هقیات يینات و بیاايگـ
٩ـیضه ػبمتاوپـػبفبو های باىاؼ ػؿ آو کتااب های عاىبيین7 :گىیًاؼ باه صاؼوػ
پًزهیـ ػهی بمت 7کااؿی ٜبل٪اـب 6عىبيًاؼ هٞاؼو گاىهـ ماـط بمات و ػؿ بیاى
هٞؼو که ٤هامت ،که ؿوفگاؿها کًؼه بيؼ ،وػؿآو پـیااو بياؼ ،ىغَای گىیاؼ:
7هى ػؿ آو را پیـی ػیؼم کىتاه بال پل ياپؼیاؼ ىاؼ باا هاـػم گ٦اتن کاه چًایى
ػیؼم گ٦تًؼ آو ؿب پیـکايی عىبيًؼ و ػؿ پیو آیؼ و پ ٤بـ چـب ٟکًؼ و بکياؼ و
بف ػوؿ مًو بيؼبفػ و رامهای ٩الٝاو ػؿ فیـ گل پًهاو کًؼ 6
به بؿتبآ صکایات باال هایيگااؿػ7 :گىیًاؼ ١الهای بف آو بافؿگاايی هاـ ؿوف
آورا ؿ٥تی و بنیاؿ گىهـ ػبىت ،صال وی به هلک پًزهیـ بـػبىاتًؼ ١االم ؿب
بگـ٥ت و هنت کـػ و بف وی پـمیؼ کاه بیاى گاىهـ بف کزاا آوؿػی؟ گ٦ات :هاـب پیاـ
کىچک ػبػ! ػؿ هٞؼو وی ؿب ؿها کـػ ب٦ـهىػ تا رماٝتی بف پل وی کمایى کـػياؼ تاا
١الم ػؿ هٞؼو ؿ٥ت و پیـ بیاهؼ و گىهـ هی رنت و به ١الم هیؼبػ
گ٦تًؼ :بیى بمت پیـ ه٦نؼ و مًگی بىی بيؼبعتًؼ پیـ کلًو بـ مـ ١االم
فػ ،پًهاو ىؼ و ١الم ؿب هـػه بـآوؿػيؼ بفیى ماو صکایات هاا کاـػه بياؼ ،ب گاـ
()27
ؿبمت بمت ب گـ ػؿو ٟها بیـبػ کـػین6
بف میا ٧گ٦تاؿ يگاؿيؼه بهعىبی پیؼبمت که چًاو صکایتهایی که ص٪ی٪ات
ىاو ػؿمت ؿوىى يبىػه و يمی تىبينات ٕاـ ٣بااوؿ بهال تض٪یا٩ ٨اـبؿ گیاـػ،
ؿبر ٜبه هٞاػو پًزيیـ و ىیىههای بمتغـبد هضتىبی آوها ،باه فباوهاا رااؿی
بىػه که هؤل٦او بف ّبٔ آو صکایتها عىیيتى ؿب يا گقیـ یا٥ته بيؼ
و صال يیق که ص٦ـ کىهپایهها بـبی ػمت یاا٥تى باه هٞااػو هٖاابٕ ٨ـیا ٨و
بٍىل ٩ـوو ومٖی رـیاو ػبؿػ ،مغًی بف پیـ کاايی بگاىه يمای ؿماؼ و ب گاـ
کاؿبـػ کًىيی ػؿ همیى ؿوبل هؼت چًؼی ػوبم کًؼ چًاو صکایات ف یًتبغو
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هزالل و هضا٥ل عىبهؼ ىؼ ،بف ٥ضىبی يگاؿه 7صمؼبلله هنتى٥ی 6هٞلاىم های
گـػػ که بمتغـبد ي٪ـه بف هٞاػو پًزيایـ ػؿ فهااو بو رـیااو يؼبىاته بمات و
باىًؼه گاو بیاى ػؿه ٝمیا ٨و کنٝاـُ باه کيات و باـ فهیىهاای بياؼکی کاه
ػبىتًؼ ،ب کت٦ا هیکـػيؼ ،بو هیگى یؼ7 :ىهـی ومٔ بمات ،هاىبی عاىه ػبؿػ،
صاٍلو ١له و بيؼکی هیىه باىؼ  )20(6ػؿ صالی کاه ػؿ ؿوفگااؿ بماتغـی و بباى
صى٩ل و فهاو ممٞايی و یا٩ىت کيت و فؿ ٛػؿ پًزيیـ يینت و هـػم ٪٥أ بف
ٕـ یاا ٨کاااؿ ػؿ هٞاااػو و ػمااتاوؿػهای آو هٞیياات عااىػ ؿب تاااهیى هاای کـػيااؼ
بصتمال ػبؿػ ٝلت تى ٤٩کاؿ ػؿ هٞاػو ي٪اـه و ت٢ییاـ یاا٥تى رهات ٞ٥الیات و کناب
هٞاه هـػم پًزيیـ بف صمله ویـبيگـ تاتااؿ ػؿ ٩اـو ه٦اتن هزاـی ياىای ىاؼه باىاؼ
فیـب ببىبٖىٕه يیق فهايی که بف پًزيیـ ػیؼو هی کًؼ ماىگىبؿبيه بـبااػیهاای
و یـبوىؼه ىهـ ٩يًگی ؿب که ؿوی يهـ بقؿگ کمبىػیًی بًایا٥ته بىػ ،هی يگاـػ
و ویـبيگـی آو ىهـ فیبا ؿب هىؿػ ي٦ـیى ٩ـبؿهی ػهؼ و ویـبيی های پًزيیـ ؿب
()21
بف چًگیق وبيمىػ هی کًؼ
ص٪ی٪ت بیى بمت که پًزيیـ ؿب ه٢ىلها ویـبو کـػيؼ 8بها ٩یاػت بیاى ماپاه
ؿب عىػ چًگیقعاو به ػمات يؼبىات تاا آيزاا کاه باؿتىلاؼ ،ػؿ بحاـ پژوهياهای
ژؿ٣يگـبيه عىػ هٞلىم کـػه بمات يباـػ راللبلاؼیى باا لياکـیاو چًگیاق ػؿ
پـوبو ػؿه ٍىؿت گـ٥ت لياکـیاو ه٢اىلی بف ؿبه پًزيایـ باـ پاـوبو ماـبف یـ
ىؼه بىػيؼ بیى ههارماو ١اؿتگـ پال بف ىکنات ْ٥ایضتبااؿی کاه يَایب
ىاو ىؼ ػوباؿه بف ػؿه پًزيیـ ىتابفػه عىػ ؿب به چًگیقعاو هلض ٨کـػياؼ و
()22
مالهت ىاو ػؿ بحـ ویـبو کـػو پل هض٦ىٗ هايؼ
ىهـ فیبای پًزيیـ و هًٚـه ػلکاو و رالاب آو چًااو گیاـب و ػیاؼيی باىػه کاه
صتی ػؿ صال ویـبيی هن ببىبٖىٕه بف بیاو بوٍا٥و عاىػػبؿی کاـػه يتىبيناته بمات
ویـبيی و عـببی پًزيیـ يتیزه آهؼوىؼ مپاهیاو ١اؿتگـ و يابىػکى ه٢اىل باىػ
و بٞؼ بفیى ویـبيی ػؿ پًزيیـ ػیگـ يه بف هٞؼو ي٪ـه و بمتغـبد آو و يه هان بف
کاؿهًؼ هٞاػو مـب١ی بمت
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ر٢ـب٥یيىینااو ٩ـوهاای چهااؿم و پاًزن هزاـی پًزيایـ بهاـوف ؿب ػؿ ػو
بغو هٞـ٥ی کـػه بيؼ که ٝباؿت بف پًزهیـ و چاؿپایه بیاى ػو بغاو ػؿ ٩اـو
ىين ػیگـ یاک پیکاـ وبصاؼ فیـًٝاىبو پًزهیاـ ؿب هیماافيؼ و بف راؿپایاه ػؿ
هًاب ٜو هأعؾ تالی ٤ىؼه ػؿ ٩ـو ىو هزـی مـب١ی يینت و ب گـ هنت هان
به بمتًاػ گؾىته آو بمت 8ف یـب ممٞايی و یا٩ىت و ر٢ـب٥یيىیناو ػیگاـ ٩اـو
های بٞؼ بف راؿپایه ؽکـی يؼبؿيؼ و بف آو يام يبـػه بيؼ
بها ػؿ ٝزایب بلمغلى٩ات هضمؼ بى هضمىػ ٕىمای چهااؿ ٩ـ یاه باه ىاکل
ٝـبی ؽکـىؼه چىو ّبٔ ػؿمتو هىؿػ ػمتبـػ کاتباو ٩ـبؿ گـ٥تاه بمات 8لاؾب
به ٍىؿت 7کاؿی ٜبل٪ـب 6که هًٞی ػؿ عىؿ ٥هن يؼبؿػ ػؿد گـػیاؼه و باینات آو
ؿب 7بؿب ٜبل٪ـب 6که ٍىؿت ٍضیش آو بمت بغىبيین تا هًٞی چهاؿ٩ـیه که بهـوف
بیى هًٖ٪ه به آو هٞـو ٣بمت بف آو هنت٦اػ ىىػ
ماااصهبی ؿب کااه ر٢ـب٥یيىیناااو ٩ااـو چهاااؿم و پااًزن هزااـی فیااـ  ًٝاىبو
پًزهیـ هٞـ٥ی هی کًًؼ هًٖ٪هبی بف ػبلو مًو تاا ماًگايه و بااؿک ؿب ػؿ باـ
هی گیـػ که ىاهل مه بغو بمت ه بًام های هقبؿعايه پاییى ،ؿعاه و باافبؿک8
صَهبی که به يام چاؿپایه ّبٔ گـػیؼه ٕىؿی که ػؿ بال گ٦ته ىؼ چهااؿ ٩ـیاه
ياهیؼه هی ىىػ و ٝال٩هػبؿی صَه بول پًزيیـ ؿب تيکیل هی ػهؼ بیى بغاو
بف ٝمـُ (هـف) تا عاوب ک ؿب بصتىب هی کًؼ
هًٖ٪هبی که ر٢ـب٥یيىیناو بف آو ؽکاـی يکاـػه بياؼ ،ػؿه ،پـیااو و آؿیاب
بماات پـیاااو ػؿهبی بماات کااه بف ػو آبااه عاااوب ک (رااای کااه ػؿیااای پـیاااو و
عاوب ک باهن یکزا هی ىىيؼ) تا کىتل بيزمى که هـف بایى بؼعيااو و پًزيایـ
بماات بهتااؼبػ ػبؿػ بیااى ػؿه بف هًااإ ٨ىاااػبب ،مـماابق ،عااـم و صاٍاالعیااق
پًزيیـ بمت که باىاًؼه گااو پـیااو ػؿ ٕاىل ماال بف فهایى فؿبٝتای عاىیو
ينبت مـػی هىب یک باؿ صاٍل هی گیـيؼ بها همیى یک باؿ صاٍال باه ػوبااؿ
صاٍل ٩ـبی ػیگـ پًزيیـ بـببـ هی باىؼ بف هًتهای ىـ٩ی بیى ػؿه باه يىؿماتاو
هیـويااؼ پًزياایـ بف ػؿه هااقبؿه تااا پـیاااو بؿتبااآ ٕبیٞاای بااه هًٖ٪ااه کتىؿهااای

37
یاػ پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞالن (يیالب ؿصیمی)

يىؿمتاو ػبؿػ و بهـوف بف کىتل بيزمى تا ػبلو مًو ىتل هماه و هماه باه ياام
پًزيیـ عىبيؼه هی ىىػ
چاؿپایااه (چهاؿ٩ـیااه) ػؿ هتااىو ر٢ـب٥یااای ٩ااـو چهاااؿ و پااًذ هزااـی بااه
ّبٔهای هغتل ٤آهؼه بمت
ػؿ کتاب صؼوػ بلٞالن يام بیاى هًٖ٪اه باه ىاکلهای (عاؿیاياه) (راؿیاياه) –
(صاؿیايه) ػیؼه هی ىىػ ،که بلبته بف بىتباه کاتب يمی تىبيؼ بیـوو باىؼ
بمتغـی و ببى صى٩ل هماو 7راؿ یايه 6ؿب ّبٔ کـػه بيؼ
ػؿ ٩ـو چهاؿم بیى هًٖ٪ه يٚـ به ي٪ـه ٥ـبوبيی که بف هٞاػو آو ػمتیاب های
ىؼ ىهـتو بال ؿ٥ت ػؿ تألی٦ات هماو ٩ـو رایی بـبی عىػ بصـبف کاـػه باىػ
٩ـ یهبی که بهـوف به يام ٝمـُ ىهـت ػبؿػ و بف ٩ـبی بقؿگ چهاؿ ٩ـیه هی
باىؼ و چىو بولیى ٩ـیه چاؿپایه بف رايب پًزيیـ بمت بًا به بمتًاػ تاؿیغی به
صؼك يقػیک به ی٪یى هیتىبو ّبٔ ػؿمت آو ؿب هـف وبيمىػ کـػ
فیـب رؼبیی بیى چاؿپایه و پًزهیـ بف همیى ٩ـیه آ١ااف های ىاىػ بف پـیااو و
ػؿه هقبؿه ػؿ آحاؿ ر٢ـب٥یيىیناو ؽکـی يینت و ٝلت بیى گمًااهی هان کًااؿ
هايااؼو ػو هًٖ٪ااه هتااؾکـه بف هناایـی هاای باىااؼ کااه کاااؿوبو هااای بافؿگااايی و
ليااکـهای ههااارمیى ،بف آو ؿ٥اات و آهااؼ يماای کـػيااؼ بهااـوف پـیاااو رااق
چهاؿ٩ـیه و ػؿه هقبؿه که هيتمل بف ػؿه ٝبؼبللاه عیال و کـبهااو و هاقبؿه های
باىؼ با هـبىٕات ػیگـه ٝال٩هػبؿی صَه ػوم پًزيیـ ؿب هی مافػ
لنتـيذ ػؿ تٞییى هىٞ٩یت چاؿپایه ،بىتباه کـػه و صتی ؿوػ کابال و پًزهیاـ
ؿب ػؿمت ييًاعته بمت ٕىؿیکه ػؿ بیاى بااؿه هیگىیًاؼ ىاهـ چاؿپایاه هزااوؿ
پًزهیـ و ػؿ کًاؿ ؿوػ پًزهیـ یًٞی ؿوػ کابل وب ٜ٩باىػ ؿوػ کابال بف آيزاا (چااؿ
()23
پایه) به ٕـ ٣رلگه های هًؼومتاو راؿی هیيؼ
بف بیاو بال هیوگىيه هٖلب ػؿ عىؿ ٥همی ػمتیاب يمی ىاىػ کناايی کاه
بف هىٞ٩یت ر٢ـب٥یایی هًإ ٨تاؿیغی کن و بیو آ گاهی ػبؿيؼ باؼوو هیوگىياه
تـػیؼی هیؼبيًؼ که لنتـيذ ػؿ تبییى عىیو يه تًها ػؿ ىًاعت ػؿیاای کابال و
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پًزيیـ و ت٦کیک يکاـػو آو هاـ ػو ؿب بف یکاؼیگـ بلکاه ػؿ تٞیایى هىٞ٩یات
هٞاػو ي٪ـه ،که ىـ ٧ػؿیای کابل ؿب يياو هیؼهؼ مغت به عٖا ؿ٥ته بمت
ىهـت پًزهیـ ٕی گؾىت مؼه های هتماػی ٝالوه بف ػبىتى هٞااػو ي٪اـه
٥ـبوبو بف ياصیه پیىيؼ ػبػو هًإ ٨ىمال و رًىب هًؼوکو يیق بال ؿ٥ته بمت
باؿتىلؼ که يٚـ پژوهيگـه ػؿ ژؿ٥ای ص٪ای ٨تاؿیغی ي٦ىؽ هی کًؼ ؿبر ٜبه
پًزيیـ و بؿفههای تاؿیغی آو ،ػؿ بحـ ٝالمايه به 7ر٢ـب٥یای تاؿیغی بیـبو:
چًاایى ببااـبف ٪ٝیااؼه هاای يمایااؼ7 :بف رملااه گـػيااههای کااه بااه ماامت رًااىب
هًؼوکو ػؿ صىفه هًاؼ باه ػؿه پًزيایـ کاه صالیاه پًزيایـ بمات هیاـوػ ،باه
()24
٪ٝیؼه کىمتًکى کىتل عاوب ک بف همه هًامب تـ بمت6
ً
وبٞ٩ااا کااه هماایى هًامااب بااىػو گـػيااه عاااوب ک فهیًااه رـیاااو پیااؼب کـػو
ههارـت آؿیىها ؿب بف بلظ به ياین ٩ااؿه هًاؼ بف ػؿه پًزيایـ هنااٝؼ گـػبيیاؼ و
کتلااههای آؿیااائی بااا ٝبااىؿ بف ػؿه پًزياایـ ؿهنااپاؿ هًااؼ ىااؼيؼ و ػؿ رًااىب
هًؼوکو و مـبيزام پًزاب ؿصل ب٩اهات ب٥گًؼياؼ و ٕاـس فياؼه گای هتکاهال
تـی ؿب ؿیغتًؼ
رـیاو ههارـت آؿیىها مؼههای فیاػی ؿب بصتىب کـػه بىػ
کـیيامى هاىؿط و بامتاوىاًاك ٥ـبيناىی ،يٚاـ باه پژوهيای کاه ػؿ ؿوياؼ
ههارـت آؿیىها و ييااو ػبػو هنایـ صـکات آوهاا کاـػه باىػ باه بیاى يتیزاه
ؿمیؼٝ7 :ا٩بت بغو ٝمؼه ٩بایلی که تيکیل ػهًؼه ىٞبه ىـ٩ی رًابو هًاؼ
بؿوپایی هنتًؼ ،به تؼؿیذ باه مامت هياـ ٧ؿ٥تًاؼ ،بف هااوؿبءبلًهـ و ریضاىو –
آهىػؿیا رؼیؼ – ٝبىؿ کـػيؼ و مپل بٞاؼ بف تى٩ا ٤کىتااهی ػؿ ػىات بلاظ ،بف
هٞابـ هًؼوکو بال ؿ٥تًؼ ،و راػه بامتايی ههارمااو ؿب باه ماىی هًاؼ ت٪ٞیاب
()25
يمىػيؼ و ػؿ ٕىل پًؼىیـ (پًزيیـ) وبػیهای کابل ٥ـوػ آهؼيؼ 6
هٖلب ٩ابل تىره ػؿ گ٦تاؿ 7کـىمى 6تٞـی٦ی بمت که بفیاى هنایـ ىاؼه و
آو ؿب 7راااػه بامااتايی ههارماااو 6ياهیااؼه بماات همکااى بماات هااؼ ٣وی بف
ههارماو ،ههارـبو آؿیایی باىؼ که بـ مـفهیىهای رًىب هًاؼوکو تاا صاىفه
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هًؼ مًؼ بفیى هنیـ هزىم آوؿػيؼ و بىهیاو آو هـف و باىم ؿب باه ي٪اآ رًاىبی
ؿبيؼيؼ و عىػ ؿب راييیى بیياو کـػياؼ ٝاالوه باـ آو ٥ـهاياؼهاو تىماٞهٕلب
ً
آفهًؼبيااه بفیااى ٕـیاا ٨ب کخااـب بااـبی ١اااؿت و چپاااول بْاااٝت و بيؼوعتااههای
هًؼومتاو تاعته بيؼ که هخال ؿوىى آو بمکًؼؿ ه٪اؼويی های باىاؼ کاه ػؿ آوبو
پیو بف هیالػ بـبی ٥تش هًؼ بف همیى راػه بامتايی ٝبىؿ کـػ
پژوهو فیاػی بـبی ؿوىى ىؼو بیى هٖلب لفم بمات کاه آیاا ٥ـهايـوبیااو
یىياو و باعتـی ،کىىايیاو بقؿگ ،ی٦تلها و ػیگـ ب٩ىبم و ٝيایـی که بف ىامال
هًؼوکو به ٕـ ٣رًىب مـبف یـ ىؼيؼ و تا هًؼ ىمالی يیاق مااصه ي٦اىؽ ىااو
گنتـه پیؼب کـػ ،بف پًزيیـ ٝبىؿ کـػه بيؼ یا عیـ؟
بلبته صل بیى هناله به کاوه هًإ٪ی که بف يٚـ ٝلن بامتاوىًامای بیزااب
ص٦ـیات ؿب هی يمایؼ پیىيؼ بالَ٥لی ػبؿػ ،هن ب کًىو ػؿ کًااؿ ىاـ٩ی ػؿه ىاابه
ػؿ ػبهًه کىهی که به ٩ـیه فيه بؿتبآ ػبؿػ ،هیؼبيکی بمت که به ياام 7لياکـی
بافبؿ 6هٞـو ٣بمت ػؿ همیى هیؼبيک هـػم ػؿ بحـ رناتزىی ماٖضی ٩ااػؿ
به پیؼب کـػو چًؼ مکه هنیى هً٪ىه هی ىىيؼ که باه هاـ ؿوی آو يىىاتهها و
بىکالی به يٚـ هی ؿمؼ که تض٪ی ٨بیيتـ ؿب لفم ػبؿػ ،همچًاو راهای ػیگـی
ػؿ عاوب ک ،ما٦یؼ چهاـٝ ،ماـُ و ػیگاـ ٩اـب و هضاالت پًزيایـ بمات کاه
کياا ٤ؿبفهااای ػؿوو عا کتىػههااای آوهااا ،بيتٚاااؿ بیاال و کلًااو ص٦اااؿبو ؿب
هیکيؼ و ب گـ بف ػیؼگاه ٝلن بامتاوىًامی به بیى ػؿه يٚـ بيؼبفی ىىػ ،بهکااو
ػمتیاب ىؼو بنیاؿ چهـههای ٩ابل بهمیت و بؿفه تاؿیغی هیـوػ ،و هٖالاب
بؿرًا ک ػؿ فهیًه ههارـت تیـههای ػیگـی که ػبهًه ي٦اىك ىااو ػؿ رًاىب
هًؼوکو گنتـه یا٥ت کي ٤عىبهؼ ىاؼ رـیااو ؿویاؼبػها و و٩اای ٜبٞاؼ بف
بمالم ػؿ ب٢٥اينتاو چًؼبو هبهن و ياپیؼب يینت
٥اتضاو ٝـب ػؿ هماو آ١افیى ؿوفگاؿبيی که ػمت به گنتـػو ي٦ىؽ عىػ ػؿ
عـبماو فػيؼ يتىبينتًؼ به پًزيیـ بـمًؼ ٩تیبه بى هنلن يیقک باػ١ینای ؿب تاا
بياؼؿبب ت٪ٞیااب کااـػ بٞاؼ بف آو کااه بااا صیاال يیاقک ؿب بااه ػبم صـباای بيؼبعتااه
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مـبيزام کيت ،ػوبااؿه بـگيات ( )71باه ىاهاػت گـػیاقی ،ػؿ ؿوفگااؿ بهااؿت
٩تیبه کابل يیق گيىػه ىؼ( )70و بیى که ٥اتضاو کابل ػؿ بهاؿت بیاى ٥ااتش ٝـبای
بف هٞابـ هًؼوکو گؾىتًؼ و یا بف ممت ١ـبی آهؼيؼ ،باـبی هاا ػؿمات ؿوىاى
يینت بها به بمتًاػ تاؿیظ مینتاو بایؼ بٙهااؿ يماایین کاه ٥اتش کابال بیياتـ بف
رايب ١ـب ٍىؿت گـ٥ته بمت و همه ٥اتضاو بف همیى مامت کابال ؿب َ٩اؼ
يمىػه بيؼ ( )72هًاب ٜها ػؿباؿه پًزيیـ و بمت٦اػه ٥اتضاو ٝـب بف بیاى ؿبه باـبی
٥تش هًإ ٨رًىب و یا ىمال هًؼوکو بيؼک مغى گ٦ته بياؼ ،آيچاه بیياتـ ػؿ
بیااى ػوؿه بف پًزياایـ مااغى ؿ٥تااه بماات ؿبراا ٜبااه ي٪ااـه و بمااتغـبد آو و
ّـببغايهها و مکههای ّـب ىؼه بف ي٪ـه هقبىؿهی باىؼ که ػؿ باال ؽکاـ آو
ؿ٥ت بف میا ٧گ٦تاؿ ٝتبی که چگىيگی صمله بیلاک عايیااو ؿب باه عـبمااو ػؿ
١یاب ملٖاو هضمىػ تبییى هیيمایؼ و تؼببیـی که ببىبلٞبااك ْ٥ال باى بصماؼ
بم٦ـبیًی ػؿ ص ٘٦هنالک و ّبٔ بٕـب ٣همالک بف ١قياه تاا صاؼوػ باهیااو و
پًزيیـپًزيایـ( )77بتغاؽ هیکًؼ هٞلىم هی گـػػ که هىٞ٩یت صناك پًزيایـ بف
ػیؼگاه يٚاهی بـ مـيىىت هًإ ٨رًىب هًؼوکو بهمیت چيانگیـی ػبىاته
بمت و یکی بف هٞبـهای و یژهبی بىػه که ههارماو های تىبيناتًؼ بف آو راا باـ
هًإ ٨ىمال و رًىب هًؼوکو ي٦ىؽ کًًؼ
ػؿ فهاو ١قيىیاو ػؿه پًزيیـ باؿها ػؿ ؿبه يیل به بهاؼب ٣میامای ،يٚااهی و
ب٩تَاػی بمت٦اػه ىؼ آيگااه کاه مالٖاو هناٞىػ ػؿ ػياؼبي٪او ىکنات عاىؿػ
رايب ١قيیى ٥ـبؿ کـػ ،ػؿ ٝـُ ؿبه باه ؿباآ کاـوبو بياؼک هاؼتی بایناتاػ و
ياهااهبی هيااضىو بف ػبمااتاو يبااـػ ػيااؼبي٪او و يتیزااه آو  ًٝاىبو بؿمااالو عاااو
()70
تـکنتاو ب٦ـهىػ يبيتًؼ و با ؿمىلو هنـ ٛبف ؿبه پًزهیـ ب٦ـمتاػ
بٞؼ بف يبـػ ػيؼبي٪او عـبماو بف پیکـ ٩لمـو ١قيى یاو هزقب گـػیاؼ مالٖاو
هنٞىػ هن ػؿ مال  072هزـی ػؿ بحـ بىتباهاتی که هـتکب ىؼ به ٩تال ؿمایؼ
و ىیـبفه وصؼت و همبنتگی ػؿويی ػولت ١اقيیى هاؼت کمای بف هان پاىایؼ،
ملٖاو هىػوػ راييیى پؼ ؿىؼ و بـبی گـ٥تى بيت٪ام عىو آو ػؿ بـببـ هٞاياؼیى،
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که بْٝای عايىبػه عىػه بىػيؼ ،ػمت به ىميیـ ٥ـببـػ ،مـبيزام عَماو ؿب
به کی٦ـ بٝمالياو ؿمايیؼ ملٖاو هىػوػ پیو بف بیى رـیاو بؿتگیى صاراب ؿب
بااـبی بػبؿه بهااىؿ تغاؿمااتاو گماىااته بااىػ وی بف آو رااا بااه بلااظ ؿ٥اات و بلااظ ؿب
تَـ ٣يمىػ و عٖبه ؿب به يام ملٖاو هاىػوػ رااؿی کاـػ چاىو بلاظ ػؿ تاؼبوم
ملًٖت مالر٪ه بحـ ٥ـبوبيای ػبىات ،بیيااو باـبی بىا٢ال هکاـؿ آو پیگیـبياه
تاله کـػيؼ و ٩ىه بتگایى صاراب ؿب ّاٞی ٤گـػبيیؼياؼ بو بف ١اقيیى ٕالاب
کمک ىؼ ،بها هىػوػ ػؿ صل هْٞلههای ػبعلی مـگـم بىػ يیـوی کمکای باه
بلظ ٥ـمتاػه يتىبينت ،لؾب بؿتگیى صارب بلظ ؿب به ي ٜ٦ملزى٩یاو تغلیاه کاـػ،
()71
بف ؿبه پًزيیـ رايب ١قيیى ؿهنپاؿ گـػیؼ
صمله ویـبيگـ تاتاؿ مـتامـ بیى مـفهیى ؿب ػؿهان کىبیاؼ و پًزيایـ يیاق بف
رـ یاو آو کًاؿ هايؼه يتىبينت ػؿ همایى ه٪الاه چگاىيگی ویاـبو ىاؼو ىاهـ
پًزيیـ به بمتًاػ گ٦ته ببىبٖىٕه که های گىیاؼ7 :بیاى ىاهـ ؿب چًگیاق هلٞاىو
عـبب کـػه بف آو پل ؿوی آبااػبيی ،يؼیاؼه بياؼ  )72(6تبیایى گـػیاؼ و بیاى کاه
چًگیق بف بیى ػؿه گؾىته یا يه ،ػؿمت ؿوىى يینت یگايه ٥ـهايـوبیی کاه بٞاؼ بف
ه٢ىل بف ػؿه پًزيیـ مپاهیاو عىػ ؿب بـبی ماـکىبی ٝياایـ کتاىؿو ٥اتش کا٥ـماتاو
مى ٧ػبػ ،بهیـ تیمىؿ گىؿگاو بىػ بو هبًی بـ ٝـبیِ بایو بف صاؼ هاـػم بياؼؿبب و
ًٕیى ٍؼبهای هٚلىهايه باىًؼه گاو آو هـفوبىم بـبی رلىگیـی بف متن تااؿبرگـبو
میاه پىىاو ٝقم عىػ ؿب بـبی مـکىبی آو ک٦اؿ رقم کـػه با لياکـ گاـبو بف ٕـ یا٨
عاوبک و پـیاو هـبکقىاو ؿب َ٩ؼ يمىػ و ػؿ هؼت هژػه ؿوف ػؿه های کا٥ـماتاو ؿب
()73
با پای پیاػه گيت و گام کـػه! ػوباؿه بف ؿبه عاوبک هـبرٞت کـػ
بف ٥اتضاااو ػیگااـی کااه بااـبی ٥ااتش رًااىب هًااؼوکو و يااین ٩اااؿه هًااؼ ،ػؿه
پًزيیـ ؿب ٝبىؿ کـػٙ ،هیـبلؼیى هضمؼ بابـ بمت بیى هـػ يٚاهی و میامی کاه
ػؿ پـتى آ گاهی و بَیـت بغَىً عىػ بوّا ٛو بصىبل هًإ ٨ؿب يیق تض٪یا٨
کـػه بمت ؿبه ١لبه بـ ولیات کابل ؿب بف ه٦ت کىتل هًؼوکو ييااو های ػهاؼ
که بف آو رمله مه کىتل ؿب ػؿ پًزيیـ يام هی بـػ و چًیى هی گىیؼ:
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7ولیت کابل هْبىٓ ولیتی بمت فوػ آهاؼو ً١اائن ػؿ بیاى ولیات هياکل
بمت ػؿ هیاو کابل و بؼعياو و بلظ و ً٩اؼف وبماٖه کاىه هًاؼوکو ب٥تااػه ،بف
بیى ه٦ت ؿبه هیبـآیؼ مه ؿبه ػؿ پًزيیـ بمت بلًؼ تـکىتل عىب ک (عااوب ک)
بمت بف آو پایاوتـ ٕىل (تل) بف آو پایاوتـ بافبؿک بهتـیى بیى مه کىتل ٕىل
ً
بمت بها ؿبهو بيؼک ػؿبف ١البا بف همیى رهت ٕىل هیگىیًاؼ ؿبمات تاـیى
کىتلها ،بافبؿک بمت ،بف ؿبه ٕىل و بافبؿک مـبب ٥ـوػ هی آیًؼ هـػم ماـبب
چاااىو ػؿ هىّااا ٜپاؿياااؼی (پاؿياااؼه) آهاااؼه تماااام هااایىاااىػ کىتااال پاؿياااؼی
()74
هیگىیًؼ 7
بابـ رای ػیگـی بف پًزيیـ چًیى یااػآوؿی های يمایاؼ :ػیگاـ تىهااو پًزيایـ
بمت
پًزيیـ بـ مه ؿبه وب ٜ٩ىؼه کا٥ـمتاو به بو بنایاؿ يقػیاک بمات ٝباىؿ و
هـوؿ ٖ٩ا ٛبلٖـی٪او بف هیاو پًزيیـ بمت بف رهت يقػیکای باه ک٦ااؿ بف بیاى
راهن کن هی کـػيؼ ػؿیى يىبت کـيؼ؟ ػؿیى يىبت که هى آهؼه هًؼومتاو ؿب
()75
٥تش کـػم کا٥ـبو آهؼه بف پًزيیـ هـػم بنیاؿ کيتهبيؼ عـببی کـػه
بف میا ٧گ٦تاؿ بابـ به عىبی پیؼبمت کاه وی بف پًزيایـ و بؿتبإاات آو باا
هًإ ٨همزىبؿه به عىبی آ گاه بىػ
صتی ؿبههای هٞـو٥ی که ٍ٦ضات ىمال و رًىب هًؼوکو ؿب با هن وٍال
هی کًًؼ ،هی ىًامؼ
٥اتضاااو ػیگااـی هاان کااه بٞااؼ بف بااابـ مااـ یـآؿبیی ماالًٖت ػؿ ب٢٥اينااتاو و
همالک همزىبؿ آو ىؼيؼ ،بـبی ٥تش ىمال و یا رًىب هًؼوکو ،ػؿه پًزيایـ
ؿب هًامبتـیى ؿبه بـبی بـآوؿػه ىؼو آؿهاو يٚاهی عىػ یا٥تًاؼ ،بف هـػبيای کاه
ٕی يین ٩ـو بعیـ به هًٚاىؿ ٥اتش ٍا٦ضات ىامال هًاؼوکو و پًزيایـ ٝباىؿ
کـػيؼ ،یکی میؼ صنیى ،يائاب بلنالًٖه بهیـصبیاب بللاه کلکاايی باىػ کاه باه
عإـ مـکىبی هغال٦یى و گـ٥تى بیٞت بف بهالی ٢ٖ٩ى و بؼعيااو و تـکناتاو
ب٢٥ايی ،بفیى ػؿه ؿهنپاؿ ىمال هًؼوکو ىؼ

43
یاػ پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞالن (يیالب ؿصیمی)

ػو ػیگـ ىاه هضمىػعاو مپهمالؿ وفیـ صـبیه ملًٖت ياػؿعاو بىػ کاه بو
يیق بـبی تاهیى بهًیت و ٕـػ و تاؿ و هاؿ يمىػو هغال٦یى وػیگـ ًٝاٍاـی کاه
ػمت به ٩یام و رًبو ٝلیاه مالًٖت ياػؿعااو فػه بىػياؼ بف همایى ػؿه ٝباىؿ
کـػ
ىاه هضمىػ عاو ؿوف رمٞه ٩ 07اىك ماال  0715هزاـی ىمنای هٖااب٨
 0705هزـی ٩مـی بف ربل بلنـبد به ؿعه پًزيیـ هىبٍلت کاـػ ؿوف ىاًبه
٩ 00ىك به ػوآب ،ؿوف یکياًبه ٩ 01اىك باه ػىات ؿیاىت و ؿوف ػوىاًبه 02
٩ىك به فیـ کىتل عاوب ک و ؿوف مه ىًبه ٩ 03ىك باا ٝباىؿ بف کىتال عااوب ک
()01
به ممًؼبو بيؼؿبب ؿمیؼ
بف آيچه تا بیًزا يبياتین ؿوىاى های گاـػػ کاه ػؿه پًزيایـ ٕای ماؼه هاای
هتىبلی هىؿػ بمت٦اػه ٥اتضاو بقؿگ رًىب و ىمال هًاؼوکو و صتای ياین ٩ااؿه
هًؼ ٩ـبؿ گـ٥ته و یگاياه ػؿه باىػه کاه بف لضااٗ ماى٩یات يٚااهی باـ صىفههاای
هتؾکـه هًامب تيغیٌ ػبػه ىؼه بمت راػه بامتايی ههارماو يه تًها ٕـ٣
بمت٦اػه ههارماو و ههارـبو ٩ـبؿ ػبىت ،بلکه کاؿوبو بقؿگ بهتٞه و ب٩ميه بف
هًؼ به ٕـ ٣باعتـ و بف باعتـ به يین ٩ااؿه هًاؼ ،ػؿ رـ یااو ماؼه هاای هتاىبلی
بفیى ػؿه ػؿ آهؼ و ىؼ بىػيؼ ؿ٥ت و آهؼ بیى کاؿوبوها تاا بصاؼبث ىااهؿبههای
()00
بقؿگ ،به ٩ىت عىػ با٩ی بىػ
ػؿ مؼههای هیايه که هؼ٥مًؼبو میامای و بٖ٩ااٛػبؿبو باقؿگ و فهایىػبؿبو
حـوتمًؼ ،بًا باـ بهاؼب٥ی کاه ػؿ فهیًاههای میامای و ب٩تَااػی ػبىاتًؼ ،باـبی
عـیؼو باـػه گااو هنااٝی فیااػی باه عاـد های ػبػياؼ و حاـوت ٥اـبوبو ؿب باه
هَاااـ ٣هااای ؿماااايیؼيؼ ،ؿوی بیاااى هلضاااىٗ ،بـػه٥ـوىااااو بف بافبؿهاااای ػبٟ
بـػه٥ـوىی آمیای هیايه ،بمیـبو ؿوف و فؿ ؿب عـیؼبؿی هیکـػيؼ و به بافبؿهاای
هًؼ ،بلظ ،يیياپىؿ ،و ١قيه و هـبت ٝـّه هی يمىػيؼ یکی بف ؿبههایی که بـػه
گاو ٩ابل ٥ـوه ؿب بف آو ؿبه گؾؿبيؼه به هًؼومتاو هی بـػيؼ ،ػؿه پًزيایـ باىػ،
هَؼب ٧چًیى ؿویؼبػی هماو بیاو ؿوىى هىؿط وبله٪ام ػوؿه ١قياىی ،عىبراه
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ببىبلْ٦ل بیه٪ی ػبیـ هیباىؼ وی آيگاه که ػبمتاو تـبژػی بصماؼ یًاالتگیى و
هکتااىب ى ایًٖتباؿ ٩اّاای ىاایـبف و يضااىه ىاایاػتهای ه٢ـّااايه بو ؿب ىااـس
هیؼهؼ و ٝا٩بتيیًؼیيی هنٞىػ ؿب ػؿ ٩بال چًیى ؿویاؼبػی آىاکاؿ ،های ماافػ
ػؿباؿه آوؿػو و ٥ـوعتى بـػه گاو بف ٕـی ٨پًزيیـ بف هکتاىب بیاى هٖالاب ؿب
ي٪ل هی يمایؼ 7 :و به تـکنتاو پىىیؼه ٥ـمتاػه بىػه بمت بـ ؿبه پًزهیـ تاا
وی ؿب ١المهای تـک آؿيؼ و تا بیى ١ایت ه٦تاػ و بياؼ ١االم آوؿػياؼ و ػیگاـی
ػهاػم بمت  )02(6و همیى رـیاو بىػ که بٞؼها ببىبٖىٕه ياام کاىه هًاؼوکو ؿب
هضَىل کيته ىؼو بـػه گايی ػبينت که بف هًاؼ رهات ٥اـوه باه بافبؿهاای
بلاظ و هااوؿبءبلًهـ هاای بـػياؼ و ػؿ بحاـ ىااؼت ماـها کىتلهاای بیااى کاىه هاای
هـػيؼ ( )07و بیى که بـػبىات و تَاىؿ رهاايگـػ هٞاـوٝ ٣اـب تاا کاؼبم صاؼ
ٍضت ػبؿػ ،به يضىه کاؿ ها ػؿ بیى ه٪الاه هـباىٓ يینات 8بهاا باؼوو هیوگىياه
تـػیؼ رـیاو آوؿػو و بـػو بـػه گااو ؿب باه ىامال و رًاىب هًاؼوکو رهات
٥ـوه بف ٕـی ٨پًزيیـ و ػیگـ ؿبههای بیى کىه ؿوىى هی مافػ
ػؿ وبپنیى تضلیل بف بیاو بیى وبٞ٩یت يا گقیـ هنتین که پًزيیـ به بماتًاػ هًاابٜ
و هأعؾ ػمت ػبىته ػؿهبی بمت که بًا بـ هىٞ٩یت ر٢ـب٥یایی به ،ي٪و ؿوىاًی ؿب
ػؿ ؿوبل تاؿیظ ب٢٥اينتاو ،ػؿ بغوهاای ب٩تَااػی و يٚااهی ػبىاته بمات هىلا٤
7صؼوػ بلٞالن 6هماو ٕىؿی که ػؿ یاى ه٪الاه تاؾکـ یا٥ات پًزيایـ ؿب بف ػیاؼگاه
ب٩تَاػی و بیيتـ بف لضاٗ هٞاػو ي٪ـهبی که ٕـ ٣بمات٦اػه ػبؿياؼه گااو فوؿ و
فؿ ٩ـبؿ ػبىت هٞـ٥ی هی کًؼ و بف ػیؼگاههای ػیگـی هخل آهؼ و ىؼ بافؿگايااو
و ؿ٥ت و آهؼ ههارـبو و ههارماو به آو تىره يکـػه بمت و آيچه ؿب ػؿ کتاب
عىػ آوؿػه بمت عالٍهبی بف يبيته ر٢ـب٥یيىیناو پیو بف بیى هىلا ٤گمًاام
هی باىؼ
آب و هىبی گىبؿب و هًاٙـ ػلکو و ماتی٠های ي٪ـه٥اام رباال ىااهظ و ٩لال
مـ به ٥لک کيیؼه و ػؿیای هىبد و چيمهماؿهاینااؿهای ىا٦ا ٣و ػبهًاههای
مـمبق و ييآبيگیقی ؿب که پًزيیـ ػبؿبمت به بیى ػؿه کی٦یات وب٥اـ صیااتی
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بغيیؼه و هـ بیًًؼه با ٝال٩ه و ؽو ٧وب٥ـ هی عىبهؼ که هؼتی بف يٞمات بيباىاه
ىااؼه ػؿ ٕبیٞاات فیبااای آو بهـههًااؼ ىااىػ بف آو ؿو بیااى ػؿه بااـبی ماایاصاو
عاؿری و ت٦ـدگـبو ػبعلی ىىؿبيگیق و مـوؿ آوؿ هی باىؼ
بهیؼ بمت ػؿه پًزيیـ ػؿ آیًؼه تابًاا ک و ػؿعياايی کاه پایو ؿو ػبؿیان هاىؿػ
تىره ه٪اهات هضتـم ٥ـهًگی چاه بف يٚاـ ص٦ـیاات بامتاوىًامای و چاه بف لضااٗ
هناٝؼ کـػو فهیًه بـبی میاصاو عاؿری و تماىا گـبو ػبعلی ٩ـبؿ گیـػ
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هًابغ و هآخذ

 -0صؼوػ بلٞالن ،با ه٪ؼهاه باؿتىلاؼ و تٞلی٪اات هیًىؿماکی ،تـرماه پىهاياؼ هیـصنایى
ىاهٕ ،ب ٜکابل ،مال 704 ً ،0702
 -2ببىبٖىٕه ،م٦ـياهه ،تـرمه :هضمؼ ٝلی هىصؼ ،تهـبو ،مال  0773ه755 ً ،
 -7هىليا راللبلؼیى هضمؼ بلغی ،هخًىی هًٞىی ،ػ٥تـ مىم چاپ تهاـبو ماال 0705
ىمنی034 ً ،
 -0ی٪ٞىبی ،بلبلؼبو ،تـرمه :هضمؼ ببـبهین آیتیٕ ،ب ٜتهـبو ،مال  0703ه20 ً ،
 -1ببى عـػبػ به ،بلمنلک بلممالک ،به کىىاو ػعىیاهٕ ،با ٜلیاؼو ،ماال  0445م،
ً 73
 -2ببى ٪٥یه ،بلبلؼبو ،به کىىو ػعىیه ،مال ٩ 0712مـی211 ً ،
 -3ببىبل٪امن ٥ـػومی ،ىاهًاهه ،به کىىو ؿمتن ٝلی ی ،٤چاپ هناکى ،ماال 0523
م د 005 ً ،1
ٝ -4لی بکبـ ػهغؼب ،ل٢تياهه ،چاپغايه هزلل ،تهاـبو ،ماال  0771ىمنای0771 ،
ىمنی( 040 ً ،ؿػی ٤پ)
 -5هضمؼ صنیى بى عل ٤تبـیقی ،بـهاو ٩إ ٜبا صىبىای ػبکتاـ هضماؼ هٞایى ٕباٜ
تهـبو ،مال  0702ىمنی0 ً ،
 -01هضمؼ بى ٝمـ بلـبػویايی ،تـرماو بلبال١ه ،به کىىو و ه٪ؼهه بصمؼ آتاوٕ ،باٜ
بمتايبىل ،مال  0505م02 ً ،
 -00صؼوػ بلٞالن ،به کىىو هًىچهـ متىػهٕ ،ب ٜػبييگاه تهاـبو ماال  0701ىمنای،
ً  011 ،25و 010
-02هماو هأعؾ
 -07هماو هأعؾ
-00بمتغـی ،هنالک و بلممالک ،به کىىاو بیاـد ب٥يااؿٕ ،با ٜتهاـبو ،ماال 0701
ىمنی205- 204 -203 – 202 ً ،
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 -01ببى صى٩لٍ ،ىؿه بلؿُ ،تـرمه ػبکتـ ر٦ٞـ ىٞاؿٕ ،ب ٜتهاـبو ،ماال 0701
ىمنی ً 050-051 -042 -040 -035
-02ه٪ؼمی ،بصنى بلت٪امین ،باه کىىاو ػعىیاه ،چااپ لیاؼو ،ماال -11 ً ،0512
722 – 717 – 252
 -03هٖهـبى ٕاهـ ه٪ؼمی ،بلیؼو تاؿیظٕ ،ب ٜپاؿیل ،مال  0517م – د 34 ً ،0
 -04لنااتـيذ ،ر٢ـب٥یااای تاااؿیغی مااـفهیى عال٥اات ىااـ٩ی ،هضمااىػ ٝـ٥اااوٕ ،بااٜ
تهـبو ،مال  0773هزـی ىمنی731 ً ،
-05باؿتىلؼ ،تـکنتاو ياهه ،تـرمه کـین کياوؿفٕ ،ب ٜتهـبو ،ماال  0712ىمنای ،د 0
ٍ٦ضه 030
ٝ-21بااؼبلکـین بااى هضمااؼ بلتمیماای بلناامٞايی ،بليناااب ،بااه کىىااو ٝبااؼبلـصمى
بلیمايیٕ ،با ٜػبیاـه بلمٞااؿٝ ٣خمايیاه صیاؼؿآباػ ػکاى هًاؼ ،ماال  0742هزاـی
٩مـی ،د 771 ،770 ً 0
-20یا٩ىت صمىی ،هٞزن بلبلؼبوٕ ،ب ٜبیـوت ،مال ٩ ،0730مـی د 055 ،054 ً 0
-22ببىبل٦ااؼب ،ت٪ااىین بلبلااؼبو ،تـرمااه ٝبؼبلمضمااؼ آیتاای ،تهااـبو مااال  0705هزااـی
ىمنی
 -27هضمؼ بى هضمىػ بى بصمؼ ٕىمیٝ ،زایب بلمغلى٩اات ،باه کىىاو هًاىچهـ
متىػهٕ ،ب ٜتهـبو ،مال  0701ىمنی054 ،053 ً ،
 -20صمؼبلله هنتى٥ی ،يقهته بل٪لىب ،به کىىو لنتـيذ ،چااپ لیاؼو ،ماال 0770
هزـی ٩مـی ً 011
 -21ؿک :م٦ـياهه ببىبٖىٕه ً 755
 -22ؿک :تـکنتاو ياهه ،د 503- 502 ً 2
 -23ؿک :ر٢ـب٥یای تاؿیغی مـفهیى عال٥تهای ىـ٩ی731 ً ،
 -24باؿتىلؼ ،تؾکـه ر٢ـب٥یای تاؿیغی بیـبو ،تـرمه :صمقه ماـػبؿ ٕالابفبػهٕ ،باٜ
تهـبو ،مال  0714ىمنی ً 25
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-25گـىمى ،بیاـبو بف آ١ااف بماالم ،تـرماه :ػبکتاـ هضماؼ هٞایىٕ ،با ٜتهاـبو ،ماال
 0772ىمنی02 ً ،
 -71هضمؼ بى رـیـ ٕبـی ،تاؿیظ ٕبـی ،تـرمه ببىبل٪امن پایًؼه ٕب ٜتهاـبو ،ماال
 0717ىمنی د 7400-7422 ً 5
ٝ -70بؼبلضی گـػیقی ،فیاى بلعبااؿ ،باه کىىاو ٝباؼبلضی صبیبایٕ ،با ٜتهاـبو،
مال  0703ىمنی ً 000
 -72تاؿیظ مینتاو ،به کىىو هلکبليٞـب بهااؿٕ ،با ٜتهاـبو ،ماال  0700ىمنای
ً  41تا 010
 -77ببىيَـ هضماؼ باى ٝباؼبلزباؿ ٝتبای ،تااؿیظ یمیًایٕ ،با ٜتهاـبو ماال 0701
ىمنی ً 242
 -70عىبره ببىبلْ٦ل بیه٪ی ،تاؿیظ بیه٪ای ،باه کىىاو ػبکتاـ ٝلای بکباـ ٥یااُ،
ٕب ٜهيهؼ ،مال  0711ىمنی ً 242
 -71مااٞیؼ ي٦یناای ،ػؿ پیـبهااىو تاااؿیظ بیه٪اای ،چاااپ تهااـبو ،مااال  0702هزااـی
ىمنی ،د 010 ً ،0
 -72ؿک :م٦ـياهه ببىبٖىٕه755 ً ،
ٝ -73لی یقػی٦ٙ ،ـياهه ،به کىىو هضمؼ ٝباكٕ ،ب ٜتهـبو ماال  0772ىمنای
ً 71-27
ٙ -74هیـبلؼیى هضمؼ بابـ ،تىفک بابـی(بابـياهاه) تـرماه عااو عايااو بهاـبم عااو
ٕب ٜهلک بلکتاب ػؿ بمبیی ،مال  0714هزـی ٩مـی ً 42
 -75هماو کتاب ً 42
-01ؿک :رـیؼه ٕلى ٛب٢٥او ،ىماؿه ػه مال يهن 22 ،رؼی 0715
-00يیالب ؿصیمای ،ىاـس صاال و تضلیال بىاٞاؿ ٍاى٥ی ٝيا٪ـی ،چااپ کابال ماال
 0713ىمنی ً 4-3
 -02ؿک :تاؿیظ بیه٪ی ً 103
 -07ؿک :م٦ـياهه ببىبٖىٕه754 ً ،

يگاهی به طزسهیى پًجؼیز
هذمذهاػن ايتظار اکزاهی

هىقؼیت جغزافیایی پًجؼیز

پًزيیـ بف رمله ولنىبلیهای ولیت پـوبو باىػه و باه ٥اٍاله  021کیلاىهتـ
به ٕـ ٣ىمال ىـ ٧کابل ػؿ بیى ػوىاعه رًىبی هًؼوکو بف ىمال ىاـ ٧باه
رًىب ١ـب هىبفی به بهتؼبػ و هىٞ٩یت هًاؼوکو وب٩ا ٜهای باىاؼ و ػؿههاای
٥ـٝی آو بف ىمال به رًىب و بف رًىب به ىمال بػبهه ػبىاته باه ػؿه ٝماىهی
پًزيیـ وٍل هی ىىيؼ
پًزيیـ ػؿ بیى عٖىٓ  22ػؿراه و  20ػ٩ی٪اه و  02حايیاه و  22ػؿراه و12
ػ٩ی٪ه و  22حايیه ٕىل بلبلاؼ ىاـ٩ی و  71ػؿراه و  01ػ٩ی٪اه و  23حايیاه و 71
()0
ػؿره و  00ػ٩ی٪ه و  04حايیه ٝـُ بلبلؼ ىمالی وب ٜ٩بمت
ٕىل آو بف ػبلو مًو تاا پاای کىتال بيزماى ،فیااػه بف  021کیلاىهتـ های
باىؼ ٝـُ ػؿه پًزيیـ بيؼبفههای هغتل٦ی ػبؿػ که بؼوو وماایل ً٥ای تٞیایى
ىؼه يمی تىبيؼ
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دذود اربؼه

پًزيیـ بف ٕـ ٣ىمال هتَل بمت به عىمات و ٥ـياو و ولیات تغااؿ و
بيؼؿبب و بف ٕـ ٣رًىب باه يزاـبب ،ماًزى و ػؿياهاه و ؿیاقه کىهناتاو و بف
رايب هيـ ٧و ىمال به يىؿمتاو و بؼعياو و بف ٕـ١ ٣اـب باه هلاک ىاتل
هـبىٓ ولنىبلی ربل مـبد
ػؿه پًزياایـ بف ىاامال ىااـ ٧بااه رًااىب ١ااـب ه اىبفی بااه هىٞ٩یاات کااىه
ً
هًؼوکو همتؼ بىػه ،و٩تی که به ػبلو مًو هی ؿمؼ مااعتماو ػؿه هنات٪یما
به ٕـ ٣رًىب ت٢ییـ پیؼب کـػه و ب گـ کنی بف گلبهاؿ به بهتؼبػ رـیاو ػؿیا باه
ٕـ ٣ػؿه پًزيایـ يٚـبياؼبفی کًاؼ گمااو های کًاؼ ػؿه پًزيایـ بف ىامال باه
()2
رًىب بهتؼبػ ػبؿػ

وجه تظمیه پًجؼیز

کلمه پًزيیـ بف آ١اف تا بيزام یًٞی بف ػبلو مًو تا عاوب ک پـیااو و تماام
ػؿههااای ٥ـٝاای و ٩ـیااهها بٕااال ٧هاای ىااىػ و ػؿ ػ٥اااتـ ؿماامی هملکاات و ػؿ
هضاوؿه تمام هـػم ب٢٥اينتاو و ػؿ ييـبت و هٖبىٝات وٕى به ياام پًزيایـ یااػ
هی ىىػ
هـػم پًزيیـ ؿب ٪ٝیؼه بـآو بمت که پًزيیـ ٩بل بف مالًٖت ياٍاـ یًٞای
١قيىیاو کزکًه یا کزکى يام ػبىت و هـ کؼبم بف هـػهاو چیق٥هن و بامىبػ باه
ٕىؿ ًًٞٝىی هیگىیًؼ که فبل به ٥ـفيؼ عىػ تىٍیه کـػه بىػ که:
بااااااه کزاااااااااکى هااااااـو بی پنااااااـ فيهاااااااؿب
کاااااه ماااااااااان ماااااتىؿبو ىاااااىػ پااااااؿه پااااااؿ
کااااااه ػؿیااااااای پااااااـ ٩هااااااـ ػبؿػ متااااااااااایق
تیااااااق()7
گیاااااااهی يااااااؼبؿػ بااااااهرق مًاااااااو

و هن هیگىیًؼ که ػؿ ػوؿه ملٖاو هضمىػ بًؼ هٞـو١ ٣قيی ،هيهىؿ به بًاؼ
ملٖاو ،آباػ هی ىؼ ٝاهالو ملٖاو هضمىػ به کزکى بـبی بـػو هـػم باه کااؿ
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کـػو ػؿ بًؼ هؾکىؿ آهؼه بىػيؼ هـػم رم ٜىؼه پًذ ي٦اـ ؿب بف بایى عاىیو باه
()0
٩نن يمایًؼه و کاؿگـ به ١قيی ٥ـمتاػيؼ
بـبی بیى که ٝاهالو ملٖاو ؿب ی٪یى صاٍل گـػػ ٩بل بف ؿ٥اتى باه ١قيای ػؿ
صَه ػؿبًؼ ٥ـبد ػؿ ؿبه ٝاام آو و٩ات بیاى پاًذ ي٦اـ باـبی هًـيماایی عاىیو
مًو بقؿگ کىهپیکـی ؿب به ياىک يیاقه باال کاـػه باـ ماـ ماًگی کاه ٝاؼیل
مًو بول بىػ گؾبىتًؼ که تا صال به يام مًو مـبه مـ و عاىبؿ ٧پاًذ پیاـبو
ؿصمتبلله ٝلیهن یاػ هی ىىػ
بیاااااى ص٪ی٪ااااات بمااااات ػؿ پًزيااااایـ ٥ااااااه
بف کاااااااااـبهات ولاااااای ١ا٥اااااال هااااااااااااااباه

چىو بیى پًذ ي٦ـ به ػؿباؿ ١قيی ؿمیؼيؼ ،مالٖاو ٥ـهاىػ :چاـب باا٩ی بهاالی
يیاهؼيؼ ؟ بیى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چىو هًٚىؿ مالٖاو کااؿ بمات هاا پاًذ
ي٦ـ بنیاؿ کاؿ کـػه هی تىبيین که مبب ؿّایت عىىًىػی ملٖاو ىىػ
آو و٩ت بیل و کؼبل ؿب گـ٥ته به ٍىؿت صیـتآوؿی کاؿ کـػيؼ تا بًاؼ آبااػ
گـػیؼ و بیى پًذ ي٦ـ هىؿػ يىبفه ملٖاو ٩ـبؿ گـ٥تًؼ و مالٖاو ٥ـهاىػ7 :بیًهاا
پًذ ىیـبو هنتًؼ و هايًؼ ىایـبو کاؿکـػياؼ و وٙی٦اه هضىلاه عاىیو ؿب بيزاام
ػبػيؼ  6بٞؼ بف بیى يام ىهـت یا٥تاه ػؿه کزکاى یاا کزکًاه باه ػؿه پًزيایـ و
باىًؼه گاو آو به پًزيیـی هٞـو ٣ىؼيؼ
و٩تی که بیى پًذ ي٦ـ باه ػؿه پًزيایـ ،ؿمایؼيؼ باا عاىػ ٝهاؼ بناتًؼ کاه ػؿ
هىبؿػ هيکل و ػىىبؿ همؼمت باىػه و رما ٜىاىيؼ و کاؿهاا ؿب باه هياىؿه هان
بيزام ػهًؼ و با همؼیگـ یاؿ و هؼػکاؿ باىًؼ بٞاؼ بف بیاى پاًذ ي٦اـ باه ياام پاًذ
پیـبو پًزيیـ ىهـت یا٥تًؼ و هن به ٕىؿ ًًٞٝه و تنلنل تا صاال ؿوبیات های
کًًؼ که صْـبت پًذ پیـبو ػؿ کًااؿ ػؿیاای پیاوىات هزلال و ػبٝیاه تـتیاب
ػ بػه ٍااـٕٞ ٣ااام يمااىػه بىػيااؼ و يهااال چًاااؿی ؿب بااه يناابت یاااػبىػ بیااى ؿوف
٥ـعًؼه يقػیک به ماصل ١ـبی ػؿیا ١ـك کـػياؼ کاه صاال باه ٍاىؿت چًااؿ
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تًىؿی پابـرامت و آباػیهای هاصىل بیى چًاؿ ؿب 7پاای چًااؿ 6هیگىیًاؼ و بف
١ـك چًاؿ هؾکىؿ تا صال هتزاوف بف یک هقبؿ و می مال هی گؾؿػ
بیااااااااى صکایاااااااات بف ٩اااااااااااـوو پیيااااااااتـ
هاياااااؼه بـراااااا ياااااقػ هاااااـػم ماااااـ بناااااـ

و بها ػؿ آحاؿ ٝمىم ر٢ـب٥یيىیناو و هىؿعیى ٝـبی و هأعاؾ ٥اؿمای ٩اـوو
ومٖی پًزهیـ يىىته بيؼ  8بف رمله یا٩ىت صمىی ر٢ـب٥یػبو ٝاـب ػؿ کتااب
7هٞزن بلبلؼبو 6يىىته بمت7 :بًزهیـ ،ىهـینت ػؿ يىبصی بلظ که ػؿ آو کاىه
ي٪ـه بمت و هن ػؿ هىٞ٩یت بيؼؿبب بف بًزهیـ ؽکـی به ٝمل هی آوؿػ که ي٪ـه
()2
هٞؼو بًزهیـ ػؿ بيؼؿبب آب کـػه هی ىىػ 6
ببىبٖىٕااه ػؿ کتاااب ماا٦ـياهه ،عااىیو يىىااته بماات7 :بٞااؼ بف ٝبااىؿ بف
()3
هًؼوکو وبؿػ ػؿهبی ىؼم که آو ؿب بًزهیـ هیگىیًؼ6
ػؿ کتاب صؼوػ بلٞالن آوؿػه بيؼ که بًزهیـ و راؿبایاه ػو ىهـینات کاه ػؿ
آو هٞااؼو مااین بماات ( )4و ؿوػی بف هیاااو بیااى ػو ىااهـ هاای گااؾؿػ ػؿ صااؼوػ
هًؼومتاو هیب٥تؼ ( )5و هىؿعیى ٥اؿمیفباو به رای بًزهیـ ،پًزهیـ يىىتهبيؼ8
یًٞی ٝىُ صـ7 ٣با7 ،6پا 6ؿب تضـیـ کـػه بيؼ ،ػؿ تاؿیظ بیه٪ای کاه باه َٝاـ
ملٖاو هضمىػ بنیاؿ يقػیاک بمات هاؾکىؿ های باىاؼ کاه7 :مالٖاو هناٞىػ،
هضمؼ لیج ؿب با ياهاهبی ياقػ بؿماالو عااو ٥ـماتاػ کاه باه ػولات ١قيای یااؿ و
()01
هؼػکاؿ باىؼ هضمؼ لیج بف ١قيی به ؿبه پًزهیـ بـ٥ت 6
صمؼبلله هنتى٥ی ػؿ کتاب 7يقهتبل٪لىب 6يىىته بمت که پًزهیـ بف رمله
ب٩لین چهاؿم بمت هىبی عىه ػبؿػ صاٍالو ١لاه و بياؼک هیاىه بمات ( )00و
بـبی کلمه پًزهیـ بیتی هی آوؿػ:
بااااااااه کً٢ااااااااالگی ؿ٥تااااااااه بف پًزهیااااااااـ
ؿهیااااااااؼه بفو هـ١کاااااااای گااااااااـم ماااااااایـ
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ػؿ تقک بابـی هؾکىؿ بمات کاه7 :تىهااو پًزيایـ باـ ماـ ؿبه وب٩ا ٜبمات
کا٥ـمتاو بنیاؿ به آو يقػیک بمت ػؿ ب کخـ کتب ٩بل بف بٝلیضْاـت باابـ و
()02
بٞؼ بف آو به رای پًزهیـ ،پًزيیـ يىىته ىؼه بمت 6
ً
يٚـیه ػبييمًؼبو بـیى بمت که بٍال پًزهیـ بىػه و به هـوؿ فهااو آهناته
آهنته ػؿ بحـ هضاوؿه تضـی ٤ىؼه و به پًزيیـ تبؼیل گـػیاؼه بمات و صاـ٣
7ىیى 6رای 7ه 6ؿب گـ٥ته بمت و بـعی بف ٝلما و ػبييمًؼبو ؿب ٪ٝیؼه باـ بیاى
بمت کاه پًزيایـ بٞاؼ بف هٞاهلاه و ؿویاؼبػ هاای بًاؼ ١قيای ػؿ َٝاـ مالٖاو
هضمىػ به يام پًزيیـ یاػ هی ىؼ چاىو ػؿ ل٢اات ٝاـب 7پ 6و کلماه ىایـ،
هىرىػ يینت هىؿعیى ٝاـب آو ؿب بًزهیاـ مااعته و ماایـ هاىؿعیى بف آوهاا
ت٪لیؼ کـػه بيؼ و ٥اؿمیيىیناو ٩ـوو ومٖی باه راای بًزهیاـ ،پًزهیاـ يىىاته
بيؼ

کیفیت ططذی پًجؼیز

پًزيیـ بف یک ػؿه ٕىليی بف پای کىتل بيزمى و عاوب ک بف ىمال ىـ ٧به
رًىب ١ـب تا به ػبلو مًو بهتؼبػ ػبىته( )07و چًؼیى ػؿه های ٥ـٝی ػیگـ
بف ىمال به رًىب و بف رًىب باه ىامال باه ػؿه ٝماىهی پًزيایـ هًتهای های
گـػػ ػؿ ٕىل ػؿه ٝمىهی وبػی های کىچاک کاىچکی ػؿ هزااوؿت ػؿیاای
کالو پًزيیـ تيکیل ىؼه بمت
ً
ػؿههای ٥ـٝی هيـ ٣به وبػیهاا باىػه ،بیاى ػؿههاا ٝمىهاا ٝمیا ٨و باه ػو
ٕااـ ٣آو ػؿ مااٖش هایاال فهیىهااای فؿبٝتاای و ػؿعتهااای تااىت ،فؿػآلااى،
چهاؿه٢ق ،چًاؿ ،مًزؼ و ١یـه ٝـُ بيؼبم کـػه و ٩ـیهها و ػهات آباػ ػبؿػ
هـ ٩ؼؿ که بف آ١اف ػؿه های ٥ـٝی به ٕـ ٣بيزام آو ؿ٥ته ىاىػ( )00بؿت٦اا ٛػؿه
ها فیاػ ىؼه و ٕىل بیى ػؿه هاا بف(21تاا  01کیلاىهتـ های تاىبو تغمایى کاـػ و
بفیى ػؿه ها آبهایی که بف باـ ٣ؽوب های گاـػػ و بف چيمهمااؿها ػؿ رـیااو
هی باىؼ فهیىهای فؿبٝتی و باٟها ؿب ػؿ ػؿه هؾکىؿ و وبػیهاا هياـوب کاـػه
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هافبػ آو به ػؿیای کالو پًزيیـ هی ؿیقػ يقػیک به بيزام ػؿه هاا ،بولًاوهاا و
هـ١قبؿها و هـبت ٜپـٝل ٤هىرىػ هی باىؼ
فهیى پًزيیـ کىهنتايی و مًگقبؿ بىػه و عا ک آو ،آو ٩ؼؿ باـبی فؿبٝات
هناٝؼ يینت 8با بیى هن ػؿ بْٞی صَاٌ آو فهیىهاای عاى بی باه ػماتـك
ػها٩یى هىرىػ بىػه و ب کخاـ ػهاا٩یى ػؿ بحاـ فصمات و کماک کاىػ صیاىبيی و
کیمیاوی صاٍالت عىبی به ػمت هی آوؿيؼ ػؿ پًزيیـ ػؿعات تاىت بنایاؿ
بىػه و بف صاٍالت تافه و عيک آو بمت٦اػه هیىىػ
ً
کىه ها ٝمىها بف چىب مىعت و تٞمیـبتی ٪٥یـ باىػه و ػؿ بْٞای صَاٌ
هقبؿعايه پایاو ،رًگالت و ػؿعت های عـػ و کالو بلىٓ به ػو ٕـ ٣ػؿیاا بف
ػبلو مًو تا ٩ـیه فهايکىؿ و بف کىؿببه تا به ٩لٞهچه ٥ـبد بهتؼبػ ػبؿػ
کىهها بـبی هىبىی ػؿ مه َ٥ل بف بوبمٔ بهاؿ تا بوبمٔ عقبو ٝلا٥ ٤اـبوبو
ػبىته ،هـػهاو کىچی و بهالی ػؿ هىمن هؾکىؿ بف آو بمات٦اػه های يمایًاؼ و ػؿ
چا ٧و ٥ـبه کـػو هىبىی و ػوآب کمک ىایايی بيزام هی ػهؼ
بتههای عـػ عاؿػبؿ ػؿ هـ صَه کن و بیو هىرىػ بمت ،کىتلهاا هياـ٣
بااـ ػؿههااا بااىػه ؿبه هااایی بف آوهااا بااه ٕااـ ٣ىاامال و رًااىب هًااؼوکو باااف
()01
هیباىؼ

خاواک و دره پًجؼیز

عاااوب ک بف صیااج هىٞ٩یاات ر٢ـب٥یااایی و کی٦یاات مااٖضی و ٝبااىؿ و هااـوؿ
ػبیمی ػؿ فهاو گؾىته باا بیاى کاه لیال و يهااؿی ؿب گؾىاتايؼه باه ٩اـبؿ ىاىبهؼ
تاؿیغی يامآوؿبو بقؿگ٥ ،اتضاو و میاصاو ه٪تؼؿ ػيیاای هاّای بفیاى ؿبه ٝباىؿ
کـػه بيؼ و تا رایی که هأعؾ ها یاؿی هی کًؼ به ؽکـ بماهی ىاو هی پـػبفین
ػؿ بهاؿ مال  ٧ ، 723م بماکًؼؿ ه٪اؼويی ٩بایال کاىهی بؼعيااو ؿب تاابٜ
ماعته و بف کىتل عاوب ک گؾىته به بمکًؼؿیه فیاـ ٪٦٩ااف هًاؼی یًٞای بوپیااو
ؿمیؼه  8ماتـبپ آو را ؿب که بف عىػ ک٦ایتی ػؿ کاؿها يياو يؼبػه بىػ هٞاقول و
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ٝىُ آو ىاغٌ ػیگاـی ؿب ه٪اـؿ کاـػ و عاىػ ػؿیاای پًزيایـ ؿب گـ٥تاه باه
()02
بمت٪اهت رـیاو آو به ٕـ ٣هًؼ ؿ٥ت
هیىبو تنًو ،میاس چیًی ػؿ مال  271م ،يىؿمتاو ؿب میاصت کـػه چهااؿ
یا پًذ مال بٞؼ بف م٦ـ بول عى یو باف بف چیى بـآهؼه و هًٚىؿ بو ػبعال ىاؼو
ػؿ تغاؿمتاو بهـوفه بىػه بمات بو بف ؿبه پًزيایـ باال ىاؼه کىتال عااوب ک ؿب
ٝبىؿ يمىػه و بٞؼ بف پًذ ؿو فبايتاپاؿ بياؼؿبب بهاـوفه ؿمایؼ و بف آيزاا باه ما٦ـ
()03
عىػ بػبهه ػبػ
ببىبٖىٕه میاس بف کىتل عاوب ک و ػؿه پًزيیـ به ٕـ ٣کابل و چاـط لاىگـ
و ١یـه به م٦ـ عىػ بػبهه ػبػه بىػ و ػؿ کتاب م٦ـياهه عىیو هی يىیناؼ کاه:
7ػؿ بحًاء ٝبىؿ بف هًؼوکو پای ىتـبو عىیو ؿب پىمت بنته بىػین تاا ػؿ بيبااؿ
بـ ٣گىؿ يـوػ و بیى کىتل ؿب بف بعیـ ىب تا ١ـوب آ٥تااب ٖ٩ا ٜکاـػین و وبؿػ
()04
ػؿهبی ىؼین که آو ؿب هـػم به يام پًزهیـ یاػ هیکًًؼ
تیمىؿ گىؿگاو ػؿ مال  411هزـی ٩مـی بًاای هزاىم ؿب باه هًاؼ گؾبىات
هـػم بيؼؿبب بـبی ػبػعىبهی بف ٩بیله کتىؿمیاه پىه کا٥ـماتاو باه صْاىؿ وی
ىااتا٥تًؼ تیمااىؿ ؿبه هًضااـ ٣ىااؼه کىتاال عاااوب ک ؿب ٝبااىؿ کااـػه و بف ؿبه ػؿه
پًزيیـ به کا٥ـمتاو هزىم بـػ بٞؼ بف گىىمالی آوها و یک بيؼبفه ٥تىصات بف
ً
ؿبه عاوب ک هـبرٞات يماىػ( )05و بٞاؼب بف ؿبه پًزيایـ و گلبهااؿ وبؿػ بگاـبم و
کابال ىااؼ عـ٩ااه هباؿکاه صْاـت ؿمااىل کااـین (ً) ػؿ مااال  0042هزااـی
٩مـی به بهـ بٝلیضْـت بصمؼ ىاه بابا ؽؿیٞه وفیـ ىاه ولی عااو بف ٥یِآبااػ
بؼعيااو باه کًاؼهاؿ بيت٪ااال ػبػه ىاؼ باا عـ٩ااه هبااؿک کىتال عاااوب ک و ػؿه
پًزيیـ ؿب ٝبىؿ کـػه ػؿ هـ صَه پًزيیـ که گؾبىته هی ىؼ صٌَ هاؾکىؿ
هی ىؼ()21
به يام ىاه هـػبو یاػ
چىو به کىهنتاو ىمالی کابل ؿمیؼ ،بًاا باـ بفػصاام هاـػم هتىلیااو باه بهاـ
ً
وفیـ ىاه ولی عاو عـ٩ه هباؿک ؿب ػو مه ؿوف ػؿياو ػبػه بٞاؼب آهًاو هًاقل
ػیگـ هی کـػيؼ تا که عـ٩ه هباؿکه به کابل ؿمیؼ و ػؿ ػبهًه کىه ٝلیآبااػ چًاؼ
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ؿوف تى ٤٩ػبػه ىؼ ( )20ػؿ مال  0240هزـی ٩مـی بٝلیضْاـت بهیـىایـٝلی
عاو با ٥یِ هضمؼ عاو بـبػؿ عىیو با تزهیقبت ٝنکـی بف ولیت بلاظ آهاؼه
کىتل عاوبک ؿب ٝبىؿ کاـػه و عاىػ بهیاـ هىٍاى ٣ػؿ باافبؿک پًزيایـ ٥اـوکو
کـػه و مـػبؿ ٥یِ هضماؼعااو ػؿ يقػیاک چيامه بللاه ػبػعااو کىهناتايی باا
مـػبؿ ٝبؼبلـصمى عاو رًو کـػ و بف بحـ گلىله تىپ ٕاـ ٣ه٪ابال کياته ىاؼ
بٞؼ بف کيته ىؼو ٥یِ هضمؼ عاو بهیـ ىیـٝلی عاو ػوباؿه بف عااوبک گؾىاته
()22
به ٍ٦ضات ىمال هملکت ؿ٥ت و بف آيزا به هـبت هـبرٞت کـػ
ػؿ مال  0721هزـی ٩مـی بهیـصبیب بلله عاو م٦ـی باه ػبعال ولیاات
()27
کيىؿ يمىػ و بف کىتل عاوب ک و ػؿه پًزيیـ گؾىت و به کابل بـگيت
میؼٝالن ىاه عااو ولاؼ مایؼٝبؼبلصمؼ عااو پاػىااه بماب ٨بغااؿب ػؿ ماال
 0775هزـی ٩مـی هٖاب 0254 ٨هزـی ىمنی بف هًؼوکو باه ؿبه عااوب ک
گؾىته و بف ٕـی ٨ػؿه پًزيیـ وبؿػ کابال ىاؼ ػؿ ٩لٞاه ٥تاىس چااؿػهی کابال
()20
بـبیو برافه مکىيت ػبػه ىؼه بىػ
ػؿ تابنتاو  0714هزـی ىمنای مایؼ صنایى چاؿیکااؿی يائاب بلنالًٖه
٥تىؿ ب٢٥اينتاو بف ٕـی ٨پًزيیـ و کىتل عاوب ک به عاو آباػ ؿ٥ت و بف ؿبه ػؿه
مالًو به چاؿیکاؿ بـگيت
ػؿ مااال  0715هزاـی ىمناای هضمااىػ عاااو ١ااافی ،مپهمااالؿ و٩اات کااه
ً
ٍ٦ضات ىمال هملکت هغَىٍا ولیت ٢ٖ٩ى آو و٩ت ؿب هىؿػ تاعات و تااف
ببااـبهین بیااو و ب ٝاىبو بو ٩ااـبؿ گـ٥تااه بااىػ بااا تزهیااقبت ٝنااکـی و ٥اایالو
هـٝىبکًًؼه بف ؿبه پًزيیـ و گؾبىاتى بف عااوب ک هـکاق ٝملیاات عاىػ ؿب ػؿ
ىهـعاو آباػ ٩ـبؿ ػبػه و بٞؼ بف ٩ل ٜو ٩م ٜبىـبؿ ػوباؿه هًاؼوکو ؿب بف ٕـیا٨
عاوب ک و ػؿه پًزيیـ ٝبىؿ کـػه به کابل هـبرٞت کـػ
يائب بلضکىههها ،صکام بٝلیْ٩ ،ات ،هنتى٥یاو و مایـ هأهىؿ یى ٍا٦ضات
ىمال ولیات آو و٩ت بف ؿبه پًزيایـ و کىتال عااوب ک ٝباىؿ کاـػه باه ٍاىب
هاهىؿیت عىیو هی ؿ٥تًؼ
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آب و هىای پًجؼیز

پًزيیـ ينبت کىههای مـبه ٥لک کيیؼه و ػؿیای عـوىااو پاـآب کاه بف
بیى ػؿه ٝماىهی آو های گاؾؿػ و ػؿیاهاای کىچاک کاه بف ػؿههاای ٥ـٝای آو
مـبفیـ ىؼه به ػؿیای کالو هی پیىيؼػ و کيت بىازاؿ ،وفیاؼو باػهاای هالیان
مـػ گىبؿب تابنتاو پًزيیـ ؿب هٞتؼل ،ػلکو و عىىاایًؼ مااعته بمات ،باؼوو
هبال٢اه ػؿ ب کخاـ ػؿههااای ٥ـٝای و کىهپایههاپایاه هااا و هًااٙـ ه٪باىل عااىیو،
()21
پًزيیـ با ػؿه پ٢ماو و کيمیـ همنـی کـػه هی تىبيؼ
وبػی های کىچک که به مٖىس همىبؿ وب ٜ٩بيؼ ػؿ فهنتاو بف باػ های ماـػ
هىممی هض٦ىٗ هی باىًؼ چاه ػو ىااعه هًاؼوکو باه هايًاؼ ػو ػیاىبؿٚٝ ،این
پًزيیـ ؿب بصإه کـػه بمت 8هاي ٜباػ های ىؼیؼ هی ىىػ 8بهاا هاىبی ػؿه هاای
٥ـٝی با هن یکناو يبىػه و ػؿره صاـبؿت ػؿه هاایی کاه تضات تااحیـ کىتالهاا
وب ٜ٩بيؼ ىؼیؼتـ بىػه با وبػیهای کىچک ػؿه ٝماىهی پًزيایـ ه٪ایناه ىاؼه
،يمی تىبيؼ چه صاؼب کخـ ػؿراه صاـبؿت ػؿ تابناتاو ػؿ وبػی بف( )70تاا ()71
ػؿره مايتی گـیاؼ ػؿ ؿوف و بف ( )01تاا ( )71ػؿراه تضات ما٦ـ ػؿ ىابهای
فهنتاو تزاوف يمی کًؼ
ب گـ ػؿیای کالو و عـوىاو و ػؿیاهاای کىچاک ػؿه هاای ٥ـٝای پًزيایـ
ورىػ يمی ػبىات بلبتاه بیاى ػؿه ػوؿ و ػؿبف و کنٝاـُ باه ينابت ػو ػیاىبؿ
بقؿگ ماًگی یًٞای ػوىااعه هًاؼوکو کاه آو ؿب بصإاه کاـػه بمات و تاابو
آ٥تاب هن ػؿ مًو و ؿیو ف یااػتـ صاـبؿت تىلیاؼ های کًاؼ ،گاـم و ماىفبو و
ٕا٩ت٥ـما هیبىػ چًايچه ىاٝـی پًزيیـی گ٦ته بمت:
بگاااااااـ ػؿیاااااااای پاااااااـ ٩هاااااااـه يباىاااااااؼ
هیاااااااو ياااااااؿ مااااااىفبو بماااااات پًزياااااایـ

هىمن باؿبو ػؿ وبػی های پًزيیـ بف يیمه صىت و گاهی که هىب ماـػ باىاؼ
بف بول صمل ىـو ٛهی ىىػ و ػؿ ػؿههای هـت ٜ٦بف ( )01بـد صمل و بوبیل حىؿ
ىـو ٛىؼه کن و بیو تا بـد رىفب ػوبم هی کًؼ
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بـ٣باؿی بف ٩ىك و بْٞی بو٩ات بف ٪ٝـب ىـو ٛىاؼه ػؿ وبػیهاا تاا بول
ً
صمل و ػؿ ػؿهها تا بـد رىفب و ب کخـب تا بـد حاىؿ ػوبم کاـػه بْٞای بماتخًائات
يیق ػؿ بیى ػؿهها هىرىػ بمت و بْٞی بف ػؿههای مٖىس هـت٪٥ ٜ٦أ پاًذ هااه
بف بـ ٣پىىیؼه يمی باىؼ و بؼیى هًامبت هال ٩لًؼؿ ىاٝـ پـیايی گ٦ته بمت:
ف ٪ٝاااااـب تاااااا باااااه راااااىفب فیاااااـ باااااـ٥ین
بهاااااااؿ و تیااااااـ هاااااااهی يیناااااات هااااااا ؿب

چىو پًزيیـ کىهنتايی و بف ػؿههای هتٞؼػی تياکیل ىاؼه و هان ينابت
ً
کىه هًؼوکو و ٝم ٨ػؿهها هنت٪یماف یـ تأحیـ رىی هًؼوکو هی آیؼ صاىبػحی
بف ٩ناان ژبلااهٍ ،ااا٪ٝه و بااـ ٣کااىچ ػؿ ػؿههااای پًزياایـ بااه و ٩اى ٛپیىمااته و
ماایالبهای هىماامی مااـبفیـ هاای ىااىػ و بف بحااـ بعااتالل رااىی هًااؼوکو ػؿ
تابنتاو و فهنتاو بـبی چًؼ ؿوف هٞؼوػ باػ به ىؼت رـیاو ػبىته و ب کخـ ماال
هىب آؿبم هی باىؼ

دریای پًجؼیز

ػؿیای پًزيیـ بف ملنله کىههای هًاؼوکو یًٞای بف ييایبهای کىتال بيزماى و
چمااؿ و کىتاال عاااوبک مـچياامه گـ٥تااه بف بؿت٦ااا ٛباایو بف مااه هااقبؿ هتااـ مااـبفیـ
هیىىػ بف پـیاو تا ػبلو مًو رـیاو آو بف ىمال ىـ ٧به رًىب ١ـب بىػه
و ػؿ صَه ػبلو مًو رـیاو عىػ ؿب هنت٪یما به ٕـ ٣رًىب تبؼیل کـػه بف
فیـ پل يیالب ػؿ گلبهاؿ هیبـآیؼ
بیى ػؿیا با یکزاا ىاؼو آبهاای ػبعلای پًزيایـ هايًاؼ آب هاای ػؿه ٕاىل،
ُ
بمااکابىو ،ػلًااؼوؿ ،ػؿیااای فؿیااه ،پياا٢ىؿ ،ػؿیااای ىااابه ،پاؿيااؼه ،ػؿه گااىټ و ػؿه
پیاوىت بف ٕـ ٣ؿبمت و با یکزا ىؼو آب ػؿه آؿیى ،وبعای ،ؿیاؼت ،هکًای ،ػؿ
عًذ١ ،ىفو و ١یـه آب های کىچک ػیگـ و با یکزا ىؼو آب ػؿه هقبؿه هـبىٓ
ٝال٩هػبؿی صَه ػوم پًزيیـ که بیى ػؿیاا بف ييایب ١ـبای کىتال فؿػآلاى هًباٜ
گـ٥ته بف بلًو فهـػ عاو( )22و ىهـ ١ل٢له( )23و آمتايه کالو پًزيیـ یکزاا ىاؼه

59
يگاهی به مـفهیى پًزيیـ (هضمؼ هاىن بيتٚاؿ بکـبهی)

و با بتَال آب های کىچک ٍ٦ا ( )ٛبا ػؿیاای کاالو پًزيایـ یکزاا ىاؼه و باا
بتَااال آب هااای کىچااک ػیگاـ و آب ػؿه صَاااؿک و ػؿیااای ىااى٥ه و ١یااـه بف
ٕـ ٣رًىب و ىمال آبغیقی گلآلىػ رـیاو هی کًؼ
مـٝت ػؿیای پًزيیـ بف پـیاو تا تًگی گلبهاؿ عیلی فیاػ بىػه  8يیـو یی ػؿ
آو يه٦ته بمت و بٞؼ بف تًگی گلبهاؿ مـٝت رـیاو آو کن هی ىاىػ و ػؿیًزاا
ػؿیای ىتل ؿب گـ٥ته بٞؼب به بتَال ػؿیای ١ىؿبًؼ ممت صـکت عاىػ ؿب ت٢ییاـ
ػبػه بف وبػی کالو کاپینا گؾىته به ٝال٩ه ىىعی هی ؿماؼ و باا گـ٥تاه ػؿیاای
يزـبب به وبػی ي٢لى ؿمیؼه و ػؿ ىمال ١ـب کامه بًؼ بـ ٧ي٢لاى ػؿیاای کابال
به آو هلض ٨هی ىىػ ػؿ بحـ باؿبوهاا و ؽوب ىاؼو بـ٣هاا ػؿیاهاای کىچاک
ػؿههای ٥ـٝی آب فیاػی ؿب ػؿ ؿوػعايه کالو پًزيیـ های ؿیقبياؼ و ػؿ ىاـوٛ
()24
بـد رىفب بْٞی بفیى ػؿیاهای کىچک کن آب ىؼه هیـويؼ
بـعال ٣بْٞی بف ػؿیاا ػؿ بول راىفب کاه ؽعیاـه باـ ٣ىااو فیااػ بمات بف
ىؼت گـهی آ٥تاب به آبغیقی ىـو ٛکـػه و ػؿ ؿوف بول مـٕاو ؿو باه کنآبای
()25
گؾبىته و تا بـد مًبله آب ىاو کن هی ىىػ
آبغیقی ػؿیای کالو پًزيیـ به هايًؼ ػؿیاهای کىچاک ػؿههاای ٥ـٝای تاا
آعـ رىفب بىػه و ػؿ بول مـٕاو که آو ؿب آ٥تاب گيت تابنتايی هیگىیًاؼ آب
()71
ػؿیای پًزيیـ هن کن هی ىىػ
ػؿیای کالو پًزيیـ چىو هزـبی آو بف مٖش بؿبّی پاییى بمت به ١یاـ بف
چًؼ ٩ـیه و آباػیهای کىچک ػیگـ صٌَ ؿب ػؿ پًزيیـ آبیاؿی يمای کًاؼ
بها ػؿ کىهنتاو بف ػؿیای پًزيیـ يهـهای بقؿگای کيایؼه ىاؼه و بیاى ىاهـ ؿب
آبیاؿی هی کًؼ و يهـ بقؿگ ػیگـی که بف ٕـ ٣ػولت به ماصل ؿبمت ػؿیاای
پًزيیـ کيیؼه ىؼه بف هًٖ٪ه گلبهااؿ و ربال بلناـبد گؾىاته و باا ب کماال آو
ػىتهای بایـ چاؿیکااؿ و کىهاؼبهى آبیااؿی عىبهاؼ ىاؼ وبػیهاا و ػؿههاای
ً
٥ـٝی پًزيیـ ٝمىها بف ػؿیاهای ٥ـٝی آبیاؿی هی ىىيؼ به ػو ٕاـ ٣ػؿیاای
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پًزيیـ وبػیهای کىچک و ٩ـیهها آباػ و هٞمىؿ هی باىؼ کاه ؽؿیٞاه پلهاای
چىبی که بـ ؿوی ػؿیا گؾبىته ىؼه ٩ـبء ػو ٕـ ٣ؿب به هن وٍل هی کًؼ
ٝبىؿ و هـوؿ هـػم و هىبىی بف ؿوی پلها ٍىؿت هی گیـػ هـػهايی کاه باه
ً
ماصل ػو ٕـ٥ه ػؿیای کالو مکىيت ػبؿيؼ ب کخـب ىًاوؿ و هاهیگیـ بىػه ىب و
ؿوف صتی ػؿ و٩ت آب عیقی ػؿیا ؽؿیٞه ىًاوؿی ٝبىؿ و هـوؿ هی تىبيًؼ
همه ماله یک و یا چًؼ ي٦ـ هٞؼوػ ٩ـبايی ػؿیاای پًزيایـ ىاؼه ػؿ صالات
هاهیگیـی و ىًاوؿی ٕٞمه ػؿیا های ىاىيؼ و هان گااهی رناؼ هـػهاايی ؿب بف
ػؿیا هی کيًؼ که به ٩تل ؿمیؼه باىًؼ و رنؼىاو ؿب ٩اتلیى به ػؿیا بيؼبعته بياؼ
و یا بیى که  ،عىػ ىاو بف هزبىؿیت ،عىیو ؿب ١اـ ٧کاـػه بياؼ هااهی ػؿیاای
پًزيیـ پـگىىت و لؾیؾ بىػه ؽؿیٞه تىؿ و چًگک بف ػؿیا کيیؼه های ىاىيؼ و
بافبؿ عـیؼ و ٥ـوه هاهی پًزيیـ گـم بىػه و ينبت به هاهیهای مایـ ػؿیاها
٩یمت بلًؼتـ ػبؿػ

طزک پًجؼیز

ؿبه ػؿه پًزيیـ به ٕـ ٣ولیات ىمال ب٢٥اينتاو بف بفهًه و ٩ـوو هاّیه باه
ٍىؿت ؿبه ٝمىهی هىرىػ بىػه بف هٞباـ عااوب ک هالبلتزااؿه ؽؿیٞاه صیىبياات
باؿکو صمل و ي٪ل هی ىؼ و بقؿگاو و رهاوگيایاو بف همیى ؿبه ٝبىؿ و هاـوؿ
ػبىتًؼ
ػؿ َٝـ بهیـ ٝبؼبلـصمى عاو به ماصل ؿبمت ػؿیای پًزيیـ ؽؿیٞه ٩ىبی
کاؿ آو و٩ت که هؾکىؿبو ؿب 7م٦ـهیًا 6هی گ٦تًؼ بف صَاه پیـعًزاک گلبهااؿ
ىـو ٛبٞاؼ بف گؾىاتى بف کىتال عااوب ک ػؿه پًزيایـ ؿب باه ػؿه بياؼؿبب وٍال
يمىػه ،ػؿ ص٪ی٪ت ؿبه ٩ؼیمه با بيؼک بٍالصات ٝـیِ ىاؼه ياام ماـک ؿب باه
عىػ گـ٥ته بىػ ػؿ ماب ٨صَه ٩لٞه هیـبيياه فهايکىؿ هاـػم بف ػؿیاا گؾىاته باه ؿبه
ػؿه ٥ـبد و ػؿبًؼ به گلبهااؿ های ؿ٥تًاؼ و بف گلبهااؿ ؿبه ىااو باه ٕاـ ٣کىهناتاو و
کابل همىبؿ هی ىؼ
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و٩تی که ٩ىبی م٦ـ هیًا بیى ماـک ؿب های مااعتًؼ ماـک ؿب باه هايًاؼ ماایـ
صٌَ آو بف صَه ٩ـیه ٩لٞه هیـبيياه تا گلبهاؿ به ماصل ؿبمت ػؿیا کيایؼيؼ
ً
و هيکالت گؾىتى ػؿیا ؿب هغَىٍا ػؿ و٩ات آب عیاقی ماـها کاه عاالی بف
عٖـ يبىػ بف بیى بـػيؼ
ػؿ و٩ت بهیـ صبیببلله عاو بف کابل به تمام ولیاات هملکات بٞاؼ بف ىاو
کـوه یک کاؿوبومـبی که آو ؿب ؿبآ هی گ٦تًؼ ماعته ىؼه بىػ بف آو رمله بف
گلبهاؿ تا کىتل عاوب ک پًذ ؿبآ ػؿ ؿبه پًزيیـ آباػ ىاؼه باىػ ،هًاقل ؿهاایو
بـبی هـػم ٩ا٥له و صیىبيات ىاو آهاػه ىؼه ،عـیؼ و ٥اـوه يااو ،کااه و راى و
١یـه به ػبعل ؿبآ هؾکىؿ ٍىؿت هی گـ٥ت
بـبی هـػم ٩ا٥له و ٝابـیى بفیى ب٩ؼبم پنًؼیؼه ػؿ ٕىل ؿبه پًزيیـ ماهىلتی
٥ـبهن بىػ هـػم ػه کیپک و عىبره ب٢ـب ،وفیـ آباػ و هاقبؿه ب٢ال و ٩ا٥لاهػبؿبو
چاؿػهی کابل بف همیى ؿبه هالبلتزاؿه ؿب بف کابل به ولیات ىمال و بف آيزاا باه
کابل صمل و ي٪ل هی يماىػ ٝ 8االوه باـ آو هاـػم بياؼؿبب و عىمات و ٥ـياو
گًؼم بـيذ و يمک و ١یـه پیؼبوبؿ فؿبٝتی عاىػ ؿب ؽؿیٞاه صیىبياات بااؿکو باه
بافبؿهاای ؿعااه پًزياایـ ،گلبهاااؿ و چاؿیکااؿ هاای آوؿػيااؼ و بف آيزااا کـباااك و
کالی هىؿػ ّـوؿت عىیو ؿب هی بـػيؼ
()70
ىتـکاؿبو يیق بف همه ؿبه ؿ٥ات و آهاؼ ػبىاتًؼ و٩تای کاه ػؿ ماال 0207
هزـی ىمنی ،ؿبه هىتـ ؿو ػؿه ىکاؿی تکمیال و ب٥تتااس گـػیاؼ ،بهمیات ؿبه
پًزيیـ کن ىؼه هالبلتزاؿه ولیات ىمال و ؿ٥ت و آهؼ هـػم ؽؿیٞه هىتـ بفیى
ؿبه ٍىؿت گـ٥ته ؿبه پًزيیـ یک ؿبه هضلی بـبی هاـػم پًزيایـ باا٩ی هاياؼ و
تًها ؿهههای گىمً٦ؼ و بق ولیات بؼعياو تا هًٖ٪ه پاهیـبت ،بيؼؿبب ،عىمات
و ٥ـيو و ١یـه ػؿ مه هاه عقبو بفیاى ؿبه باه کابال و ١یاـه صَاٌ هملکات
بـػه هی ىىػ و ؿبه ػؿه مالًو که ػؿ ماال  0707هزاـی ىمنای بااف گـػیاؼ
بهمیت ؿبه پًزيیـ ؿب ٍؼهه ؿمايیؼ
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ػؿ مال  0727هزـی ىمنی به ٍىبب ػیؼ وفبؿت ٥ىبیاؼ ٝاهاه و هٞاويات
هـػم پًزيیـ تضت مـپـمتی هضمؼ بهیى عاو (٩ )72یَاؿی هٞاـو ٣صاا کن
بفبااک ولناىبل آو و٩اات ،پًزياایـ بف صَ اه گلبهاااؿ تااا بااه ػىاات ؿیااىت 41
کیلىهتـ مـک ماب٪ه پیاػه ؿو با بيؼک ت٢ییـ هىتـ ؿو ماعته ىؼ
ومایل و ومایٔ ػمت ػبىته ىاو ػؿ و٩ت ماعتى هؾکىؿ ٝباؿت بىػ بف بیل
و کؼبل ،ربل ،هااؿتىل و ماـيو پـبيای هان ػؿ بْٞای بف صَاهها باه ٍاىؿت
()77
٩ؼیمی به ٝمل آهؼه بىػ
هگـ هتأم٦ايه ينبت کن ٝـّی مـک ،هىتـها ػؿ ػؿه پًزيایـ چًاؼ هـتباه
چپه ىؼه هـػم فیاػی ؿب به ػؿیا ١ـ ٧ماعت فیااػه تاـ بیاى وبٞ٩اات بف صَاه
پیـعًزک گلبهاؿ تا ػبلو ماًو ٍاىؿت گـ٥تاه و ػوهـتباه ػیگاـ ػؿ صَاه
میاه کمـهای ه٪ابل ٩ـیه بلىک و چًؼ هـتبه ػؿ صَه هـبىٕاات ٝال٩اه ػبؿبی
صَه بول چپه ىؼو هىتـها ٍىؿت گـ٥ته بىػ
بٞؼ بف ٝـبیِ فیاػ و ييـیات ؿوفياهه های هـکق وفبؿت ٥ىبیؼ ٝاهه ٝـیِ
ماعتى مـک پًزيیـ ؿب بف ػهايه گلبهاؿ تاا ػبلو ماًو و بْٞای عـببیهاای
عٖـيا ک ػیگـ مـک ؿب تضت کاؿ و تـهین گـ٥ت
بف مال  0703و  0705هزـی ىمنی ،ماـک ؿب تاـهین و ٝاـیِ مااعت،
ػؿ صَه تًگیها پااییى تاـ بف ػبلو ماًو ػیاىبؿ ٩اىی مامًتی باه کًااؿ ػؿیاا
گؾبىت بف آو و٩ت تا صال بلضمؼ بلله کؼبم صاػحه عٖـياا ک هايًاؼ مااب ٨باه
و٩ى ٛيپیىمته بمت
ٞ٥اال بف مـتامااـ پااای پًزياایـ هااـ ؿوف فیااػ تااـ بف بیناات هااىتـ ؿب کباایى و
هالبلتزااؿه و ١لاه باااب ؿب بف کابال و ٍاا٦ضات ىامال هملکاات باه پًزياایـ و
بـٝکل صمل و ي٪ل هی کًًؼ و هـ صَه پًزيیـ بف عىػ هىتـهاای رؼب گاياه
()70
ػبؿػ
ػؿ تابنتاو ػؿ هىمن تىت به ؿوفهای رمٞه و پًزيًبه تٞؼبػ هىتـها و هـػم
فیاػ هی باىؼ و به ٍؼها هىتـ هیؿمؼ ب گـ مـک پًزيیـ به ٍاىؿت بمامای
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و ػؿمت بصؼبث و تـهین ىىػ ،پًزيیـ با ػبىتى آب و هىبی گىبؿب و ػؿه هاای
ىاػبب و مـمبق عىیو یکی بف ت٦ـیضگاههای هـکق هملکات باىػه ػؿ هىمان
تابنتاو به ؿوفهای تٖٞیل هـػم و هاهىؿیى هی تىبيًؼ که ماٝاتی ؿب ػؿ گىىاه و
()71
کًاؿ ػهات و ػؿه های پًزيیـ به عىىی بگؾؿبيًؼ
پًزيیـ بف يٚـ میاصت و تىؿیقم بهمیت عاٍای ػبؿػ  8چاه هًااٙـ ٕبیٞای
ػلکااو و آبهااای عـوىاااو کااه بف ػؿه هااا مااـبفیـ هاای ىااىػ کااىه گااـػی و
هىرىػیت ب٩نام ىکاؿ آو ؿب یک مـفهیى فیبا و ه٪باىل کىهناتايی بااؿ آوؿػه
بمت

تقظیمات هلکی واداری پًجؼیز

پًزيیـ بف ٩ؼین یک ولنىبلی بىػه و صال به ولیت پـوبو پیىماته و بؿتباآ
ػبؿػ ( )72ػؿ ٩ؼین پًزيیـ به يام ه٦ت هقبؿعايه یاػ هی ىؼ و به همایى بمااك
ت٪نیمات ٍىؿت گـ٥ته که ػؿ ػ٥اتـ هملکت و کتاب بماك هالیاه و بصَاائیه
ي٦ىك پًزيیـ حبت بمت هخال هقبؿعايه ؿعه و هقبؿ عاياه پایااو و هقبؿعاياه
بافبؿک و چهاؿ هقبؿ عايهوبؿ ػیگـ ؿب هـبىٓ ػو ٝال٩اهػبؿی صَاه بول و ػوم
پًزيیـ هی ػبينتًؼ ب گـ چه پًزيیـ ٞ٥ال هن بف بینت هقبؿ عايهوبؿ هتزااوف
بمت ،چًايچه ٩ـ یهبی که ػؿ ٩ؼین ػه عايهوبؿ بىػ بلضال بف بینت عايهوبؿ فیااػ
0
تـ هی باىؼ

تؼکیالت پًجؼیز

پًزيیـ به مه صَه ت٪نین هی ىىػ که ٩ـبؿ ؽیل بمت:
بل :٤هقبؿعايه ؿعه
 0یاػػبىت :يا گ٦ته يمايؼ که ٞ٥ال پًزيیـ به ولیت تبؼیل ىاؼه بمات و يٚاـ باه ت٪نامیات کياىؿی
رؼیؼ به صیج ولیت ىًاعته هیىىػ يه ولنىبلی
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ً
ؿعه که ينبتا ػؿ یک وبػی ٥ـبط وب ٜ٩ىؼه ىامال و رًاىب آو ؿب ػوىااعه
هًؼوکو بصإه کـػه و هيـ ٧آو به هقبؿ عايه پایاو و ه٢ـب آو به هقبؿعاياه
باااافبؿک پیىماااتگی ػبؿػ و بف ٩اااؼین هـکاااق ولناااىبلی پًزيااایـ باااىػه و ػبؿبی
کاؿوبومـبیها ،بافبؿ هًٚن و رای ؿهایو بـبی هنا٥ـبو کاؿوبوها هنیـ بمت
و ػؿ بافبؿ ؿعه ب٩نام بىیای ّـوؿی ،عىؿب ک ،پىىا ک و ١یـه پیؼب های ىاىػ
باافبؿ ؿعااه ػبؿبی ٕاىل تغمیًاای یااکوياین کیلااىهتـ بااىػه بف چهااؿ صَااه کااه
هـصَه بف یکؼیگـ رؼب هی باىؼ بصؼبث و ماعته ىؼه بمت ( )73ػبػ و ماتؼ،
هـ ؿوفه ػؿ آو راؿی هی باىؼ ػبػ و متؼ فیاػتـ بف هيت ٍبش تا ػوبفػه ٙهـ
()74
هـ ؿوفه ػؿ بافبؿ ؿعه ٍىؿت هی گیـػ
ؿعه ػبؿبی فهیىهای فؿبٝتی و باٟهای تىت بىػه ،هـ ٩نن هیىه کن و بایو
ُ
ػؿ آو پیؼب هی ىىػ وبػی ؿعه ؿب ػو ػؿیای پیاوىات و ػؿه گاىټ آبیااؿی های
کًؼ و ٩ـیه ػؿعیل که به ٕـ ٣رًىب ػؿیای کالو پًزيیـ وب٩ا ٜبمات بف ؿوػ
ُ
ػؿه صَاؿک و ػؿیای کالو هيـوب هی ىاىػ ػؿه پیاوىات ،ػؿه گاىټ و ػؿه
صَاؿک ؿعه پًزيیـ عیلی مـمبق و عـم هی باىؼ و ػؿیى ػؿه ها ػؿ تابنتاو
آ١یل ييیى و هـبتٝ ٜل٦ؼبؿ هىرىػ بمت ؿوبه و مماؿو ٧که آو ؿب ٩اؿچ هان
هیگىیًؼ و ١یـه مبقیزات کىهی یا٥ت هی ىىػ
ػؿ ٩ـبی ؿعه پًزيایـ ٞ٥اال پًزااه و ػو هنازؼ ٍا٢یـ و ػو هنازؼ باقؿگ
راه ٜهىرىػ بمت و بیى ػو هنزؼ به يام هؼؿمه یاػ هی ىاىػ و ػؿیاى هاؼبؿك
()75
ٕالب ،بٝاىه و بباته و تؼؿیل هی ىىيؼ
ؿعه ٞ٥ال ػبؿبی یک لینه و یک هکتب ببتؼبیی يناىبو بمات و ٕاالب ػؿ
هکاتب هؾکىؿ هي٢ىل ٥ـبهن يمىػو ٝلن و هٞاؿ ٣هی باىًؼ ػؿ ؿعه پًزيایـ
کلیًیااک ٍااضی بف ٕااـ ٣وفبؿت رلیلااه ٍااضیه تاماایل ىااؼه و ػو ػوبعايااه
َٝااـی ػبؿػ کااه ينااغه هااای ػب کتااـ کلیًیااک ؿب برااـب هاای کًًااؼ( )01يناابت
هـکقیت ؿعه و بىػو هؼبؿك و هکاتب هـػم آو ينبت به مایـ صٌَ ػیگاـ
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پًزيیـ تٞلین یا٥ته بىػه و بفیى هًٖ٪ه ٝلمای ریاؼ و هااهىؿیى فیااػی ٝاـُ
بيؼبم يمىػه به کاؿهای هملکتی هَـو ٣هنتًؼ

قلؼه داکمی

ػؿ ٩ـیه بهاػؿعیل ؿعه به ٕاـ ٣ىامال ىاـ ٧ػؿیاای پیاوىات هياـ ٣باه
ػؿیای کالو پًزيیـ ػؿ یک هًٖ٪ه عىه آب و هىب ٩يله بقؿگ ٝنکـی کاه
ػؿ ٝهؼ ملًٖت بٝلیضْاـت بصماؼ ىااه باباا ػؿبيای مااعته ىاؼه باىػ( )00و بف
ػبعل ٩لٞه ؿبهی به ػؿیای کاالو پًزيایـ باه ٍاىؿت فیـفهیًای و مـپىىایؼه
کيیؼه ىؼه بىػ و پهلىی ػؿیا یک صىّچه ماعته بىػيؼ که بف هاىبػ تٞمیـبتای
()02
مغت و هضکن بلبته گو و چىيه و ١یـه تـکیب یا٥ته بىػ
صىّچه هؾکىؿ به ؿبه فیـفهیًی تا ٩لٞه بؿتبآ ػبىت و ب گاـ ٩لٞاه بف ٕاـ٣
ػىمى و یا هغال٦یى هضَىؿ هی ىؼ و آب راؿی ػبعل ٩لٞه ٖ٩ا ٜهای گـػیاؼ،
هضَىؿیى و ما کًیى ٩لٞه ؽؿیٞه ؿبه هغَىٍی بف آب آىاهیؼيی ػؿیا بمات٦اػه
هی کـػياؼ ػؿ بیاى ٩لٞاه پاػگااو مااعلىی ػوؿه بصماؼ ىااهی و ماایـ ىااهاو
مؼوفبیی مکىيت ػبىتًؼ بیاى ٩لٞاه باقؿگ باه هاـوؿ فهااو عاـبب و باه ػوؿه
بهیـٝبؼبلـصمى عاو( )07ػوباؿه ينبت به مااب ٨کىچاکتـ و باه ىاکل هاخمى
ماعته ىؼ و پاػگاو ػوؿه بهیـٝبؼبلـصمى عاو که آوها ؿب عاٍه ػبؿ هی گ٦تًؼ
ػؿ آو مکىيت ػبىتًؼ
ػؿ بیى و٩ت بیى ٩لٞه به يام ٩لٞه صا کمی یاػ هی ىؼ و تا بیى مالهای بعیاـ
هن به همیى يام یاػ هی گـػیؼ بٞؼ بف بل٢ای تيکیل عاٍهػبؿبو ٩لٞاه صاا کمی
بااه ىااکل هضاابل ولن اىبلی پًزياایـ ػؿآهااؼه و هزااـهیى و گًاهکاااؿبو ػؿ آو
فيؼبيی هی بىػيؼ هضبل هؾکىؿ بف ٕـ ٣هى٦ٙیى ولنىبلی بػبؿه هی ىاؼ بیاى
٩لٞه ػؿ ٕىل ػوؿه های آباػی عاىیو لیال و يهااؿی ؿب ماپـی يماىػه ينابت ٥اـبؿ و
()00
ىىؿه هضبىمیى کيت و عىيی يیق ػؿ ٩لٞه هؾکىؿ ؿط ػبػه بىػ
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ػؿ مال  0255هزـی ىمنای و٩تای کاه هکتاب ببتاؼبیی ػؿ ؿعاه پًزيایـ
تامیل ىؼ بٞؼ بف چًؼی ٩لٞه صا کمی به ػمتـك هکتب گؾبىته ىؼ ػؿ مال
 0700هزـی ىمنی ٝبؼبلمًاو عاو کتىبفی صاکن آو و٩ات پًزيایـ بػبؿه ولناىبلی
ؿب به ٩لٞه صاکمی و هکتب ؿب به رای ولنىبلی بيت٪ال ػبػ بیى کااؿ فیااػه بف ػو ماال
ػوبم کـػ تا بیى که وفبؿت رلیلیه هٞاؿ ٣با همؼمتی وفبؿت ػبعلاه بػبؿه ولناىبلی و
هکتب ؿب بزای ماب٪ه ىاو ػوباؿه بيت٪ال ػبػ ؿوی هن ؿ٥ته هکتب ببتاؼبیی ؿعاه
پًزيیـ تا مال  0774هزـی ىمنی ػؿ ٩لٞاه صاا کمی هنات٪ـ باىػ و ٕاالب
ػوؿه ببتؼبیی هي٢ىل تضَایل بىػياؼ و ب کخاـ هااهىؿیى ؿعاه باه هاـ راایی کاه
هَـو ٣عؼهت هی باىًؼ ػؿیى هکتاب کناب تضَایل کاـػه بياؼ ػؿ ماال
 0774هزـی ىمنی ٩لٞه صا کمی به فهیىػبؿبيی کاه فهایى ىااو ػؿ ي٪ياه و
صؼوػ هکتب رؼیؼ آهؼه بىػ ػبػه ىؼ ( )01هتأم٦ايه بیى کايىو ٝلان و ػبياو و
هـکق ٥یِ و بـکت بف ٕـ ٣هالکاو رؼیؼ عىیو تغـیب و به فهایى فؿبٝتای
هبؼل گيت
ػؿ ىمال مـک پًزيیـ ػؿ هـبىٕه ٩ـیه ىَت ؿعه یاک چهااويی بقؿگای
که ػؿ َٝـ بهیـصبیب بللاه عااو باه هايًاؼ ػگاـ کااؿوبوماـبیها کاه مـتاماـ
ب٢٥اينتاو بٞؼ بف ىو کـوه ماعته ىؼه بىػ( )02هىرىػ و پابـرامات کاه ػؿ آو
ٞ٥ال بػبؿبت ػولتی مکىيت ػبؿيؼ و بهىؿ ولنىبلی پًزيیـ ؿب بػبؿه هی کًًؼ

الف :قزای هزبىطه رخه پًجؼیز

٩ـبء هـبىٓ ؿعه پًزيیـ بف ٕـ ٣ؿبمت ػؿیای کاالو ٝبااؿت بياؼ بف ٩ـیاه
ىَت و بغيی عیل ،بهاػؿعیل ،ىیغاو ،گلنتاو ٩ابْاو ،عىبره بهـبم عیل،
ُ
پایچًاؿ ،کهًه با ،ٟػؿه ،گىټ و ػؿه پیاوىت ٩ـیه ػؿعیل و ١زی که به ٕاـ٣
()03
چپ ػؿیای کالو پًزيیـ وب ٜ٩بيؼ بف هـبىٕات ؿعه هی باىًؼ
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ب :هشارخايه پایاو

٩ـبء هـبىٓ آو بف ٕـ ٣ؿبمت ػؿیای پًزيیـ ٝباؿت بياؼ بف ػىاتک و ػؿه
تاوبط و ٩ـیه بًٝابه( )04و فهايکىؿ و بف رايب چاپ ػؿیاا ،کىؿبباه و ػؿه ٥اـبد و
آبؼؿه ،بلىک بمتایچه و بمپیايا هی باىؼ

ج :هشارخايه باسارک

٩ـبء بافبؿک بف ٕـ ٣ؿبمت ػؿیاای کاالو پًزيایـ ٝبااؿت بمات بف بااؿک،
مًگىيه و آمتايه هلنپه ،رًگلک ،عايیق و بافبؿک عاً و ػؿه پاؿياؼه و يـهاه
و بف ٕـ ٣چپ ،باػ٩ىل هًزهىؿ،تلغه ،هاله٥ ،ـوبل و هـىتاو و١یـه

دوم :ػالقهداری دصه اول پًجؼیز

هـبىٕ اات ٝال٩ااهػبؿی صَااه بول پًزياایـ بف پـیاااو و عاااوب ک تااا ػوآب
عىبره ٍ٦ا ٝلیهبلـصمه بهتؼبػ ػبؿػ ي٦ىك بنیاؿی ػؿیى صٌَ فياؼه گاايی
و بهـبؿ صیات ػبؿيؼ و ٩ـبء ىاو بف ٕـ ٣ؿبمت ػؿیای کالو پًزيیـ ٩اـبؿ ؽیال
بمت :پـیاو ،عاوب کٕ ،اىل ،ػىات ؿیاىت ،ما٦یؼچهـ،هٖا،ٛعًذ ،باـرمى،
پي٢ىؿػ ،هاـف و ػوآب عىبراه ٍا٦ا ٝلیهبلـصماه بلـصماه(٩ )05اـبء مااصل چاپ
ػؿیای پًزيیـ هـبىٓ صَه بول ،بؿ یى ؿیىت ،هکًی ،پاوبت و ١یـه هی باىؼ

طىم :ػالقهداری دصه دوم پًجؼیز

ٝال٩هػبؿی صَه ػوم پًزيیـ بف ٕـ ٣رًىب به يزـبب و بف ٕـ ٣هياـ٧
به ػؿه پـبر٢او يىؿمتاو و بف ٕـ ٣ه٢ـب به کىههای هًزهىؿ و صَااؿک و بف
ٕـ ٣ىمال به ػؿیای کالو پًزيیـ پیىمته هی باىؼ
بـبی بیى که هـػم ٝال٩هػبؿی صَه ػوم بؿتبآ ؿ٥ت و آهؼ ىاو به ٕىؿ ػبین
بؼوو هيکالت ٍىؿت بگیـػ ػؿ مال  0710هزـی ىمنای پال پغتاه کااؿی
به هَـ ٣ػو هیلیىو ب٢٥ايی بف ٕـ ٣وفبؿت ٥ىبیؼ ٝاهه باالی ػؿیاای پًزيایـ
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گؾبىته ىؼ که بـبی ؿ٥ت و آهؼ هـػم مهىلت فیاػی ٥ـبهن آوؿػه بمت ػؿیای
ػؿ بیى ػؿه صَه ػوم رـیاو ػبؿػ ،به ػو ٕـ ٣ػؿیای هاؾکىؿ ٩ـیاه و آباػیهاا
هىرىػ بمت و بیى ػؿه باه ػو ػؿه ػیگاـ ت٪ناین های ىاىػ کاه ١ـبای آو ؿب ػؿه
ٝبؼبلله عیل و ػؿه ىـ٩ی ؿب ػؿه هقبؿه هیگىیًؼ ٩ـبء ػؿه هقبؿه ریـٝلی ،باباه
ٝلی ،ػومت ٝلی ،مًگی عاو ،گالب عیل و آمتايه کالو هی باىؼ
مااایـ ٩ااـبء صَ اه ػوم پًزياایـ ػؿ آماایا ٩ل ٞاه بمااً٦ؼیاؿ ،کـبهاااو ،هلیمااه،
پنگـبو ،پىراوه و ػؿه ٝبؼبلله عیل بمت :هـبتا ٜو هـ١قبؿهاا ػؿ ٝال٩اهػبؿی
صَه ػوم هىرىػ بمت صاٍالت ٥ـبوبو فؿبٝتی ػها٩یى بیى هًٖ٪اه باه ػمات
()11
هی آوؿيؼ

پیذاوار سراػتی و طزدرختی پًجؼیز

ب گـ چه فهیى فؿبٝتی ػؿ پًزيیـ ينبت به کخـت ي٦ىك آو کمتـ بمات باا
بیى هن ػؿ بْٞی صَهها هايًؼ پـیاو ،عاوب ک ٕاىل ،بماکابىو ،ما٦یؼچهـ ،و
ػؿه هقبؿه و ١یـه راها ػؿ ػه و کىهها فهیى فؿبٝتای باه پیماياه فیااػی هىراىػ
بمت و هاـػم باه فؿبٝات و تـبیات هىبىای هيا٢ىل يمای باىاؼ گًاؼم ،راى،
رىبؿی ،بؿفو ،با٩لی ،هيًو و صبىبات ؽهًیاه و ب٩ناام مابقی راات و ١یاـه
کيت هی ىىػ
ب٩نام گلهای عىىبى و بٝلی و گلهای ؿيگاؿيو کىهی هىرىػ های باىاؼ
ػؿعت تىت به کخـت ػؿ پًزيیـ هىرىػ بىػه و تافه آو لؾت وکی ٤هغَىً
ػبؿػ تىت عيک کـػه آو ؿب آمیاب هی کًًؼ و٩تی که آؿػ ىؼ يام تلغاو ؿب باه
عااىػ هاای گیااـػ ػؿعاات چهاااؿه٢ق ،فؿػآلااى ،تااا ک هاان ػؿ پًزياایـ بااىػه،
()10
تا کنتاوهای پًزيیـ بيگىؿ بنیاؿ لؾیؾ و بٝلی ػبؿػ
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دیىايات اهلی و ودؼی پًجؼیز

صیىبيات بهلی پًزيیـ هايًؼ مایـ ولیت های ب٢٥ايناتاو ٝبااؿت بمات بف:
گاو ،گىمً٦ؼ و بق که بف ىیـ ،هامات و پىمات و ًٝاؼبلمى ٜ٩بف گىىات آوهاا
بمت٦اػه هی کًًؼ بمب و عـ ؿب بـبی باؿکيی بف ولیات تغاؿ ،بؼعياو١ ،قيی
و بلظ به پًزيیـ هی آوؿيؼ صیىبيات وصيی ػؿ کىههای پًزيیـ چىو گاـگ،
()12
ؿوباه ،عـگىه ،ع٦ک ،پلًو ،و تبـ١او یا٥ت هی ىىػ
ٕیىؿ و هـٟهای عايگی يیق هىراىػ باىػه  8عاـوك ؿب باـبی باياو ػبػو و
ً
هغَىٍا بـبی ػبينتى ىب و مضـی هااه هبااؿک ؿهْااو و ها کیااو ؿب باـبی
ػبػو تغاان و پااـوؿه چىچااه تـبیاات هاای کًًااؼ ٩مااـی و ٥اعتااه و ب٩نااام
گًزيااکهای عااـػ و کااالو و ًٝااؼلیب ،بلبلهااای عىىااغىبو ػؿ هـ١قبؿهااا،
چمىها و با ٟها پیاؼب های ىاىػ ب٩ناام هـ١اابی هاا ػؿ ػؿیاای پًزيایـ بف بول
صىت تا بعیـ بـد حىؿ به ٍىؿت ػمتهرمٞی و پـب کًؼه ػیؼه هی ىىػ
ب٩نام کبک ها ػؿ کىه های پًزيیـ هىرىػ هی باىاؼ ،ؽؿیٞاه ػبم و تً٦او
آوها ؿب ىکاؿ هیکًًؼ ،چىچههای کبک ؿب ؽؿیٞه ػبم ٍایؼ هیکًًاؼ و پاـوؿه
هی ػهًؼ تا بقؿگ ىىيؼ و بف ٥ـوه آيها بمت٦اػه هیًمایًؼ

هؼادو پًجؼیز

پًزيیـ بف صیج ؽعایـ هٞؼيی عیلی ً١ی بمت و بف ٩ؼین بْٞای هٞاؼيیات
آو بمتغـبد و بف آو بمت٦اػه ىؼه بمت و ب گاـ هٞاؼيیات پًزيایـ ؿوفی بف ػل
فهیى بیـوو کيایؼه ىاىػ باه ماـهایه هملکات ب٥اقوػه بماٞاؿ فیااػی ؿب رلاب
عىبهؼ کـػ
ػؿ کتب ٩ؼیمه ؿبر ٜبه هٞاػو پًزيیـ تَ٦یالتی هاؾکىؿ بمات کاه هاا بول
آو ؿب ػؿد کـػه ػؿ حايی با آو تض٪ی٪اتی تمااك های گیاـین کاه ػؿیاى ماال هاا
ؿبر ٜبه هٞاػو پًزيیـ به ٝمل آهؼه بمت
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بول :ػؿ کتاب ر٢ـب٥یای تاؿیغی مـفهیى های عال٥ت ىـ٩ی( )17ػؿ صَه
پًزيیـ يىىته بيؼ7 :بف بلضا ٧ػو يهـی کاه بف کاىه هًاؼوکو ػؿ ىامال کابال
مـبفیـ هیىىػ ػؿ هًب ٜىـ٩ی بیى ػو ؿوػعايه هٞااػو هٞاـو ٣ي٪اـه بمات کاه
بٝـبب آو هضل ؿب بًزهیـ هیگىیًؼ و بف آو ه٪ؼبؿ فیاػ ي٪ـه به ػمت هی آیؼ و
بفیااى رهاات بًزهیااـ ػؿ فهاااو ٍاا٦اؿیاو ػؿ ٩ااـو مااىم هزااـی ٩مااـی هـکااق
ّـببغايه گـػیؼه 6
()10
بلبته ػؿمهای آو به يام علی٦ه ٝبامی هْـوب های ىاؼ و ىاهـ آو و٩تاه
بًزهیـ ؿب ببى صى٩ل چًیى وٍ ٤کـػه هی يىینؼ7 :ىاهـ باالی تپاهبی بمات
()11
که ػه هقبؿ هٞؼيچی ػؿ آو فيؼه گی هی کًؼ 6
یااا٩ىت صمااىی ر٢ـب٥یيااىیل ٝااـب ػؿ عَااىً هٞااؼو ي٪ااـه بًزهیااـ و
رماٝت هٞؼيچی آيزا ؽکـی به ٝمال آوؿػه هیًىیناؼ7 :ػؿ بًزهیاـ کاىهی بف
ي٪ـه بمت و فهیى آيزا ؿب بـبی یا٥تى ي٪ـه به هايًؼ ١ـبال مىؿبط مىؿبط کـػه بياؼ و
هٞؼو ي٪اـه ػؿ بلًاؼی کاىهی بمات هياـ ٣باـ ىاهـ ػؿ فیاـ فهایى هٞاؼيچیاو باا
چـبٟهای هغَىً به کاؿ بىت٢ال ػبؿيؼ )12(6کاؿ هـػم ػؿ پیؼب کـػو ؿىاتههای بیاى
هٞؼو به یک يى٩ ٛماؿ ىباهت ػبؿػ چه بنا بف هـػم ػؿ ىاهگاه تهیػمات بىػياؼ و ػؿ
ٍبضگاه تىبيگـ و حـوتمًؼ هی ىؼيؼ و یا بیى که پىل فیاػ عـد هی کـػياؼ بهاا چیاقی
پیؼب يمی تىبينتًؼ ٪٥یـ و ياػبؿ هی ىؼيؼ هیگىیًؼ که هٞاؼو و ّاـببغايه بًزهیاـ ػؿ
()13
صمله چًگیق عاو عـبب ىؼه
ػوم :ػؿ مالًاهه  0702هزـی ىمنی تَ٦ایالتی ؿبرا ٜباه هٞااػو پًزيایـ
()14
ػؿد بمت

هؼذو يقزه در پًجؼیز

ورىػ هٞؼو ي٪ـه ػؿ پًزيیـ بف ٩ـیاه هاـف تاا کىتال عااوب ک ػؿ ٕاىل 411
کیلىهتـ بیى ؿگ های ٥لق هٞؼيی مـب که ػؿیى صَاه بماتغـبد هان ٍاىؿت
گـ٥ته و بیى ص٦ـیات به ػوؿه های ٩بل بف صمله چًگیقعاو هـبىٓ هی باىؼ
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هؼذو هض پظگزاو پًجؼیز

هٞؼو هل ٩ـیه پنگـبو هـبىٓ ٝال٩هػبؿی صَاه ػوم پًزيایـ باه ٥اٍاله
ىو هیل بف هـکق ٝال٩هػبؿی بیى ػؿه هقبؿه ػؿ یک و يین هیلی ٩ـیه پنگـبو
به بؿت٦ا 01 ٛیا  11هتـ بف مٖش ػؿه وب ٜ٩بمت ه٪ؼبؿ ٥یَؼ آو ينبت به هٞؼو
فهايکىؿ فیاػ بمت

هؼذو هض سهايکىر

ؿگهای هل هٞؼو فهايکىؿ به ّغاهت  01و  11مايتیهتـ هی ؿمؼ و بیى
هٞااؼو بااه عاأ  4ػؿرااه بف ١ااـب بااه ىااـ ٧بهتااؼبػ ػبؿػ و تااا هًااىف تض٪ی٪ااات
ریالىری ػؿ آو ٍىؿت يگـ٥ته بمت

هؼذو هض در جًگلک باسارک

بیى هٞؼو که  02هیل به ٕـ ٣ىمال ىـ ٧ؿعاه و ػؿ ١اـب باافبؿک باه ياام
ٕالی کاو هٞـو ٣بمت به بؿت٦اا 411 ٛهتاـ و باه هناا٥ه ىاو هیال باه ١اـب
ىمال بافبؿک عاً ػؿ کىه ياوه پایو وب٩ا ٜبمات بیاى هٞاؼو ٝبااؿت بف ػو ؿگ
هٞؼيی به ّغاهت  02و  07هتـ ػؿ ٥اٍاله  11هتاـ بف هماؼیگـ باالی هان وب٩ا ٜهای
باىؼ و ػؿ رًاس ىـ٩ی کىه ياوه پیو و٩ى ٛػبؿيؼ و ػؿ ؿگ بالیی یاک ٍاى ٣کاه صاال
هنؼوػ گـػیؼه به يام ػکاو ٝبؼبل٪اػؿ هٞـو ٣بمت
ػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى ٣که هنؼوػ ىاؼه بياؼ باه ياام ػکااو هاال –
ػکاو کالو و ػکاو ياىًاك ورىػ ػبؿػ که ػؿ آو به ٕاىل  21هتاـ ٝما 2 ٨هتاـ
ٝـُ و  0هتـ ص٦ـیات به ٝمل آهؼه بمت هی تىبو گ٦ت که بیى هٞؼو ً١ی
تـیى و بقؿگتـ یى هٞؼو های هل هی باىؼ کاه تاا صاال ػؿ ب٢٥ايناتاو کيا٤
()15
ىؼه بمت
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هؼذو ابزک در پًجؼیز

هٞؼو ببـک ػؿ ػؿه ىَت ؿعه پًزيیـ ورىػ ػبؿػ که ػؿ مالهای  0703و
 0704هزـی ىمنی به ه٪ؼبؿ یکَؼ تى بف آو بمتغـبد به ٝمل آهؼه بمت
ً
کـینتلهای ببـک هؾکىؿ ٝمىها بف رًل هنکى وبیت یًٞای بباـک ما٦یؼ
هی باىؼ (ٝ )21ـُ و ٕىل  4-2و ّغاهت  0-2هلی هتاـ وؿ٩اه هاای ياافک
آو به ػمت آهؼه هی تىبيؼ و هن هٞؼو هل و مـب ؿب ػؿ ػؿه تاوبط ييااو ػبػه
بيؼ که ػؿ ماب ٨بف آوها بمتغـبد هن به ٝمل آهؼه بمت و هیگىیًؼ تمام ٩ـیاه
هًزهىؿ یک تکه بف ؽ١ال مًو تيکیل ىؼه بمت
ػؿیى بوبعـ ػؿ بحـ کاوه ػؿ هـبىٕات عًذ و م٦یؼ چهـ تا ػىت ؿیىت به
ٍىؿت هت٦ـ٩ه فهـػ و بیـود به ػمت هی آیؼ که ب کخاـ بهاالی آو بف باه ػمات
آوؿػو بیى بصزاؿ کـیمه هتمىل و حـوتمًؼ ىؼه بيؼ

صًایغ دطتی در پًجؼیز

بـبی ؿّ ٜ٥ـوؿیات عىیو بف ٩ؼین هـػم پًزيیـ به ًٍای ٜػماتی ههااؿت
ػبىته و ّـوؿت های عىیو ؿب ؿ ٜ٥های يمىػياؼ و باه عاىبی بف ٝهاؼه کااؿ و
ماااعتى هَااًىٝات ػمااتی هاایبـآهؼيااؼ يزاؿهااا ب٩نااام ػؿوبفه ،بلماااؿی و
هنٖشکاؿی ؿب به عىبی ماعته های تىبيًاؼ ػؿ ٍاًٞت ي٪او باـ ؿوی چاىب
٩ابلیت عاٍای ػبؿياؼٕ ،ـفهاای هغتلا ٤يزااؿی ؿب های ػبيًاؼ و ػؿ تٞمیاـبت
َٝـی و ؿممی کاؿ کـػه هی تىبيًؼ
آهًگـی يیق ينبت برـبی کاؿها بف ٩ؼین هـود بىػ و به همایى ػلیال ياىبػه
گاو آهًگـبو ماب٪ه ػؿ ػماتگاه پاؼؿی عاىیو بیال ،ػبك ،تباـ ،تیياه و١یاـه
آلت آهًی ؿب هی ماعتًؼ ؿىاتى و باا٥تى پغتاه و پيان ػؿ پًزيایـ ؿوبد تاام
ػبىت کـباك و وبـک وبله چه هی با٥تًؼ ػؿ بیى بوبعـ ينبت گـبيی ٩یمت
پغته و ١یـب٩تَاػی بىػو کـباك بنیاؿ کن ىؼه بمت
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مىفوػوفی ػؿ بیى يناىبو هاـود باىػه ،ب٩ناام ػماتمال گـیبااو پیـهىهاا،
عاهکػوفی و پغتهػوفی ؿب به بنیاؿ ٩ابلی و ههاؿت هیؼوفيؼ

هىطیقی در پًجؼیز

ً
بيناوها ٕبٞاا باه هىمای٪ی هیال ػبىاته  ،آوبفعاىه و ػلپناًؼ و ٍاؼبهای
هـ١ىب و فیبا ؿب ػومت ػبؿيؼ و به يىبعتى آلت هىمی٪ی هتىره بىػه و ػؿ آو
ؿىته ٩ابلیتی بف عىػ ببـبف هی ػبؿيؼ
هـػم پًزيیـ يیق بف ٩ؼین ٝيا ٨و ٝال٩اه هغَىٍای باه هىمای٪ی ،ىاٞـ و
بػبیات يياو ػبػه بياؼ و تاا راایی کاه هتای٪ى ىاؼه بياؼ کاه آػهیاقبػ بف ىاًیؼو
آوبفهای ػلکو هنـوؿ هی ىىػ به بهمیت هىمی٪ی عىب ٥همیؼه و به يىبعتى
ب٩نام آلت هىمی٪ی ههاؿت پیؼب کـػه بيؼ ب٩ناام آلت هىمای٪ی ػؿ پًزيایـ
هماو هایی بمت که ػؿ همالک ىـ٩ی بف ٩ؼین هتؼبول و هـود بمات هاـکل
هٖاب ٨هیل عىیو بف آلت هىمی٪ی کاؿ هی گیـػ و ػ٩ای ٨و لضٚاتی ؿب عاىه
هی گؾؿبيًؼ

کزيا و یا طزيا

کـيا و یا مـيا بف ٩ؼین ػؿ پًزيایـ ؿوبد ػبىات ،بهاا هًضَاـ باه کـياايىبفبو
ً
بىػه که ب کخـب ملماو ها ػؿ ؿوفهای ٝـومی و عتًه مىؿی تاىمم باا ػهال آو ؿب
هی يىبفيؼ بف ٩ابلیت و ههاؿت کـيايىبفبو بافبؿک و ؿعه پًزيایـ تاا صاال یااػ
هی کًًؼ
هیگىیًؼ که کـيايىبفبو هااهـ کزکًاه ٩اؼین و٩تای کاه کـياا ؿب باـ لاب های
گؾبىتًؼ و با ػهل و تىله آو ؿب همـبهی هی کـػ و رىبياو صنب هاؼبیت کـياا
و ػهل به پایکىبی و چـط فػو که با تً٦و بافی و با ىلیک یکزاا براـب های
ىؼ فو و هـػ ؿب ىی٦ته عىػ هی ماعتًؼ و تماىاچیاو بفیى هًٚـه لاؾت وکیا٤
هی بـػيؼ
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کـياچی و ػهليىبف ػؿ پًزيیـ ٩ؼؿ و هًقلتای ػبىات و هـراا کاه ٝـومای
بـپا هی ىؼ بیياو ؿب به ٝقت تام ػٝىت کاـػه ص٨بلقصماه عاىبی های ػبػياؼ
ػهل با کـيا که ػؿ ٝـومیها یکزا يىبعته های ىاؼ آو ؿب باه بٍاٖالس (ػهال و
مـيی) هیگىیًؼ و هن ػهل ػؿ پیياغىبيی هاای ػماتهرمٞی هـوراه ،پًزيایـ
تًها يىبعته هی ىىػ ػهل هـػم پًزيیـ هايًاؼ ماایـ ػهلهاای هـوراه ػیگاـ
ولیات ب٢٥اينتاو بىػه ،چىب بمتىبيهبی هزى ٣که ػهى و پای آو بف پىمت باق
پىىايؼه 8هی ىىػ فیـب ٍاؼبی پىمات باق ينابت باه ماایـ پىماتها عاىبتاـ
بيٞکاك هی کًؼ

دف

ػ ٣یا ٕبله يیق بف رمله آلت هىمی٪ی هـوره بىػه بـعال ٣ػهال ػهاى آو
تًها بف پىمت پىىیؼه بىػه پای آو باف هی باىؼ تا ٍؼب عىبتاـ بف آو بيٞکااك
کًؼ ػ ٣یا ٕبله ب گـ ػؿ هزلل مـوؿ یکرا هی ىاىػ کی٦یات هزلال ؿب ػو
چًؼبو ماعته آوبف ػلکو و هٖبى ٛىاو ًٕیىبياؼبف ىاؼه بينااو ؿب هضٚاىٗ و
صیـبو هیيمایؼ و ب گـ چًو با آوها همـبه هی ىىػ بف ٍؼب و آهًاو ػلکاو
ىاو ػل بف را هی ؿوػ
هَـ ٛػوم بیت هالؽو٩ی پًزيیـی ؿبر ٜبه یکزا ىؼو چًو و يای و ػ٣
گ٦ته ها ؿب تَؼی ٨هی کًؼ
وٍ ٤ؿعناؿ تى ػؿ هزلل عىباو کـػيؼ
()20
ياله چًو ويی و ػ ٣فػو بف یاػم ؿ٥ت

چًگ

هیگىیًؼ چًو ؿب ؿبهیى يام بعتـب ٛکـػه و عىػه هان ػؿ ياىبعتى چًاو
ههاؿت تام ػبىت بْٞای بو ؿب ؿبهایىٝ ،اىا ٨ویال ػبيناته بياؼ کاه ػبماتاو
()22
ٝي٪ی ىاو ؿب ٥غـبلؼیى گـگايی يٚن کـػه بمت
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چًو چًؼ ٩نن بمت ،چًو که ػؿ پًزيیـ يىبعته هی ىىػ به هخل ٩یچای
هی باىؼ ػؿ بیى ػو لب آو ؿب گـ٥ته بيزام آو بف گىىه لب بیـوو باىػه مایمی
که بف بیى ػو هیله باؿیاک آو بـآهاؼه باا بيگيات آو ؿب باه صـکات های آوؿياؼ
ٍؼبی ه٪بىل و هـ١ىب بف آو بـ آیؼ
ً
چًو ؿب ٝمىها بف ٥ىلػ هی مافيؼ چه بیى ٕىؿ چًو که ٍاؼب ؿب عاىبتاـ
هًٞکل هی کًؼ بف ٩ؼین ػؿ پًزيیـ هـود بىػ ،چًاويىبفی هغَاىً ٕب٪اه
فياو رىبو و ػعتـبو هی باىؼ

يی

ً
يی يىبفی بف فهايه های ٩اؼین ػؿ پًزيایـ هاـود باىػه هغَىٍاا و٩تای کاه
ىباياو با ؿهه های عىػ ػؿ کىه ها هی ؿوياؼ ،ؿهاه هاا باه چـیاؼو هيا٢ىل های
ىىيؼ ،ىباياو باه يای ياىبفی هَاـو ٣گـػیاؼه مااٝتی ؿب عاىه های گؾؿبيًاؼ
ػه٪اوها ػؿ مـعـهىهای عىیو ػؿ ىب های ههتابی يی هی يىبفيؼ و هان ػؿ
هزالل ٝـومی يیيىبفبو يی ؿب با ػ ٣همـبه ماعته مـ و ٍاىؿتی باه هزلال
هی ػهًؼ

دهبىره

ػهبىؿه به هايًؼ تًبىؿ با بيؼک بعتال ٣ماعته هی ىاىػ ػهباىؿه ؿو گىىاک
ػبؿػ و تاؿ بف ؿوی عـک آو گؾىته به گىىاکها وٍال هایىاىػ ػهباىؿه ؿب بف
ولیت تغاؿ ،بؼعياو و بلظ به پًزيیـ آوؿػه بيؼ
ػهبىؿه بیبکی ؿب تٞـی ٤هی کًًؼ و ػؿ عىػ پًزيیـ هن ػهبىؿه ماعته های
ىىػ ػهبىؿهيىبفبو هاهـ پًزيیـ با ػهبىؿهيىبفبو ىمال هملکات همناـی و باه
کلاای بـتااـی هاایيمایًااؼ بف ػهبااىؿه ػؿ هضا٥اال مااـوؿ تااىمم بااا بیاات ع اىبيی و
١قلمـبیی بمت٦اػه يمی کًؼ
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غیچک

یک آله بنیٔ هىمای٪ی باىػه ٍاؼبی ػلکاو و هٖباى ٛبف آو بـهیعیاقػ 8
بلبته بیى بهـ باه ههااؿت يىبفياؼه تٞلا ٨ػبؿػ (١ )27یچاک هان هايًاؼ ػهباىؿه بف
ولیاات ىاامال بااه پًزياایـ آوؿػه ىااؼه بماات ١یچااکيىبفبو آو ؿب بااـ ػهبااىؿه
تـریش هی ػهًؼ
بیااى آلات هىماای٪ی هزلاال ٝاایو ؿب ؿوياا ٨بنااقبیی ػبػه ،هااـػم بف ٍااؼبی
()20
ػلبيگیق آو هضٚىٗ هی ىىيؼ

رباب

ؿباب هن ػؿ هىمی٪ی هضلی پًزيیـ ػبعل بىػه ؿبابیهاای چًاؼی ػؿ بیاى
٥ى هاهـ بىػه بيؼ هاـػم یااػآوؿی های کًًاؼ صاال يیاق ؿباابيىبفبو هضلای ػؿ
پًزيیـ هنتًؼ که ي٢مه ها و مـوػ های ه٪بىل ؿب ؽؿیٞه ٍاؼبی ػلًاىبف ؿبااب
به مم ٜىًىيؼگاو هی ؿمايًؼ

کتابخىايی در پًجؼیز

کتابعىبيی ػؿ پًزيیـ به آوبف بلًؼ ػؿ هضا٥ل ىابييایًیهاای فهناتاو و
ً
هزالل مىگىبؿی هٞماىل باىػه و ب کخاـب کتاب هًٚاىم هخال هخًاىی هًٞاىی و
ىهًاهه ٥ـػومی ،یىم ٤و فلیغا ،لیلی و هزًىو و مکًؼؿياهه صکاین يٚااهی و
١یـه کتب ٝي٪ی و بعال٩ی عىبيؼه هی ىىيؼ
و٩تی که ٍـٕٞ ٣ام ىبايه به آعـ ؿمیؼ ػو ي٦ـ کتابعىبو ،پهلىی هن ٩ـبؿ
گـ٥ته باه آوبف بلًاؼ و لهزاه هغَاىً باه عىبياؼو کتااب ىاـو ٛيمای کًاؼ و
ىغٌ حالخی باه هًٞای و ت٦نایـ َ٩اه کتااب های پاـػبفػ ىاًىيؼه گااو هماه
عاهىه بىػه گاهگاهی بـبی هقیؼ هٞلىهات عىػ بْٞی مؤبلتی هی يمایًؼ کاه
بف ٕـ ٣ه٦نـ َ٩ه رىبب ػبػه هی ىىػ
کتابعىبيی ػؿ پًزيیـ بف بفهًه ٩ؼین ؿوبد ػبىته چىو فهنتاو هی ؿماؼ و
هـػم بف کاؿهای ػه٪ايی و با١بايی ٥اؿ ٟهی باىًؼ و هی تىبيًؼ بیعىببی ىاب ؿب
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ػؿ ؿوف ربـبو يمایًؼ بف بیى ؿو ػؿ ىب های ػؿبف فهنتاو هضا٥ل کتاابعاىبيی
هی گـػػ()21
بـگقبؿ هیىىػ
ٕـف کتابعىبيی ػؿ پًزيیـ هغَىً عىػ هـػم پًزيایـ بمات ػؿ آعاـ
٩ا٥یه و ؿػی ٤به وبمٖه آوبف ،لًگـ بيؼبعته آوبف لـفبيی هی کًًؼ و کتاابعىبيی
()22
ؽؿیٞه یک ي٦ـ هن برـب ىؼه هی تىبيؼ

رطن و رواج ػزوطی در پًجؼیز

ؿمن و ؿوبد ٝـومی ػؿ پًزيیـ هايًؼ مایـ ولیاات ب٢٥ايناتاو باىػه چًاؼبو
٥ـ ٧ػؿ آو هياهؼه ىؼه يمای تىبياؼ ،کمای و فیااػی هغااؿد ٝـومای يٚاـ باه
تمىل و ػبؿبیی هـ عايؼبو تٞل ٨ػبؿػ ٍاصباو مـهایه ٝـومای هزلال ؿب ؿوی
ػمت گـ٥ته و کنايی که مـهایه و تماىل يؼبؿياؼ ٝـومای و هٞاهلاه عاىیو ؿب
بنیٔ و مااػه بـگاقبؿ های کًًاؼ ٕاـف عىبماتگاؿی و صاٍال ىاؼو ؿّاایت
رايبیى هايًؼ ػیگـ هـػهاو ب٢٥اينتاو بىػه و کؼبم ٥ـ ٧ػؿ آو به هالصٚاه يمای
ؿمؼ

دىادث و واقؼات در پًجؼیز

پًزيیـ لیل و يهاؿی ؿب بف صىبػث و وبٞ٩ات گؾىتايؼه که ب کخـ بیى صىبػث
و وبٞ٩ات به هـوؿ فهاو ػؿ فبویه ٥ـبهىىی و ينایاو پًهااو گـػیاؼه بمات و تاا
رایی که هی تىبيین بف لبالی تاؿیظ و ؿوبیات هٞمـیى ح٪ه ْ٥ 8ال و ػبييامًؼبو
هضلی یک بيؼبفه هٞلىهات به ػمت آوؿػه به تـتیب تاؿیظ و٩ى ٛىاو ؿب تضـیاـ
هی ػبؿم
میاس هٞـو ٣ببىبٖىٕه هی يىینؼ7 :ػؿ بًزهیـ ىهـ کاليی بىػ کاه چًگیاق آو
()23
ؿب ػؿ هزىم عىیو عـبب کـػه بىػ تا صال هماو ٕىؿ ١یـهٞمىؿ بمت 6
وبٞ٩ه ػیگـی که ػؿ پًزيیـ ؿط ػبػه بىػ ٝباؿت بف فلقلهبی بمت که به ياام
فلقله کالو یاػ هی ىىػ عناؿت و تل٦ات هالی و رايی فیاػی ؿب باؿ آوؿػه باىػ
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و هااـػم ٝاىبم تااا چًااؼ مااال پاایو تاااؿیظ ٝمااـ و وبٞ٩ااات هضلاای ؿب بف ؿوی آو
صناب هی کـػيؼ و ػبييمًؼبو تاؿیظ و٩ى ٛفلقلاه ؿب (ػبؿ ١ان) بماتغـبد کاـػه
بمت که به صناب رمل 0201هزـی ىمنی هی ىاىػ( )24بْٞی بف ػبييامًؼبو
هیگىیًؼ که یاػػبىتی بف برؼبػ ها ػؿ پيتی کتابی تضـیـ یا٥ته و٩ى ٛفلقله کالو
ؿب  0251هزـی ٩مـی حبت کـػه بيؼ
ػؿ مااال  0254هزااـی ٩مااـی ػؿ بحااـ ف یاااػهؿوی ١ااالم ٩اااػؿ عاااو صااا کن
ً
پًزيیـ ،بهالی هزبىؿب ٝلیاه صاا کن هاؾکىؿ ىاىؿه کـػياؼ و بٞاؼ بف چًاؼ ؿوف
صا کن با هـػم هؼبؿب کـػه بهالی هن مـ به بٕاٝت گؾبىتًؼ و باا صاا کن هاؾکىؿ
یکزااا ػؿ کاباال بااه صْااىؿ ىااهقبػه صبیببللااه عاااو باؿیاااب ىااؼيؼ و ىااهقبػه
يمىػ()25
هىٍى ٣هـ ػو ٕـ ٣ؿب تىٍیه کـػه هـعٌ
وبٞ٩ه ػیگـی که عیلی مًگیى و هؼهو بىػ ػؿ مال  0711هزاـی ػؿ ػؿه
٥ـبد ؿويما گـػیؼه بىػ چًؼ ي٦ـ عاٍهػبؿبو ػؿ با١چۀ بیگـبی ٥ـبد ؿ٥تاه بٞاؼ
بف عىؿػو تىت به یاوهمـبیی و چينچـبيی ىـو ٛکـػه به ػماتاك( )31یاک فو
که آو ؿب هی چـعايیؼ ػمت بيؼبعته بؽیتهاایی ؿب ٥اـبهن يمىػياؼ باه تىٍایه
هىم٦یؼبو بٍالس ييؼيؼ  8بالعـه ػؿ بیى عاٍهػبؿبو و بهالی رًو ػؿگـ٥ت
ػؿ بحـ فػ و عىؿػ چًؼ ي٦ـ بف بهاالی کياته ىاؼ و هاـػم باـ عاٍاهػبؿبو صملاه
()30
کـػه ه٦ت ي٦ـ بف عاٍهػبؿبو يیق کيته ىؼيؼ
بهااالی بیگااـبی ٥ااـبد بف بیااى ٝماال هااىؿػ تاعاات و تاااف و چااىؿ و چپاااول
صکىهت ٩ـبؿ گـ٥تًؼ و ػچاؿ عناؿبت و پـیيايی گـػیؼياؼ کاه ماالیاو ػؿبفی
آو ؿب ربااـبو کااـػه يتىبينااتًؼ ػؿ ص٪ی٪اات بهااالی بف فیاااػهؿوی عاٍااهػبؿبو
هزبىؿ به ػ٥ا ٛبف عىػ ىؼيؼ ٩تال بهاالی و عاٍاهػبؿبو ػؿ یاى هٞاهلاه ٍاىؿت
()32
گـ٥ت
ػؿ بحـ بیى وبٞ٩ه پًزاه و یک ي٦اـ بف هاـػم بیگاـب باه ١ال و فيزیاـ کيایؼه
ىؼيؼ عايه های ىاو تاؿبد ،با ٟهای آوها ؽؿیٞاه پاػگااو مااعلى ٖ٩ا ٜو هاـػم
با٩یمايؼه بیگـب هًافل عىػ ؿب تـک گ٦ته به ىتل و ١یـه را ها هتىبؿی ىؼيؼ
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هال و هىبىیىاو بف ٩بیل گاو ،گىمً٦ؼ و بق به ً١یمت گـ٥ته ىؼ( )37با بیاى
که هـػهی که ػؿ بیى هٞاهله ىـیک بىػيؼ بف ٕـ ٣رايگل عاو صا کن پًزيیـ
به بهـ بال مـفيو و تىبیظ ىؼيؼ ،هضمؼ مـوؿعاو یکی بف عاىبيیى کىهناتاو
به ٕـ٥ؼبؿی صا کن و عؼهتگؾبؿی به صکىهت باا یاک هاقبؿ ماىبؿ و پیااػه ؿبه
پًزيیـ ؿب ػؿ پیو گـ٥ت و عیال ػبعل ىؼو پًزيیـ ؿب ػبىت
رايگل عاو صاا کن بف ػعاالتو ػؿ هٞاهلاه ؽؿیٞاه هکتاىبی هااي ٜگـػیاؼ تاا
ػبهًه بیى گیاـ و ػبؿ وماٞت پیاؼب يکًاؼ و ػؿ بایى هاـػم پًزيایـ و کىهناتاو
رًو ػؿ يگیـػ هضمؼ مـوؿ عاو هکتىب صا کن پًزيایـ ؿب ػؿ ىاتل گـ٥تاه
مىبؿ و پیاػه که با عىػ ػبىت ؿعَت يماىػ و عاىػ باا ماه ٍاؼ ي٦اـ ػؿ ىاتل
ب٩اهت گقیؼ
هـػم ىتل ؿب که به بیگـبییها پًاه ػبػه بىػيؼ مـفيو کـػ و صناى عاؼهت
عااىیو ؿب ػؿ راللآباااػ بااه صْااىؿ بهیـٝبااؼبلـصمى عاااو يىىاات و بٞ٥ااالو
()30
هًٚىؿ وب ٜ٩گـػیؼ
راو گل عاو صا کن ،پًزاه و یک تى هضباىك ؿب ؽؿیٞاه گال بصماؼ عااو و
ً
گل صمیؼ عاو ؿمالهػبؿ ػؿ کابل يقػ ىهقبػه صبیببلله عااو ٥ـماتاػ ،بٞاؼب باه
بهـ ىهقبػه هؾکىؿ (صبیببلله عاو) هماه ػبعال فياؼبو ىاؼيؼ و تَا٦یه باا٩ی
گًاهکاؿبو ػؿ پًزيیـ رااؿی باىػ ( )31ػؿ بیاى گیاـ و ػبؿ ،هضماؼ عااو ،پناـ
ٝالیزاه ى٦ات عاو بف ؿبه ٝؾؿعىبهی يقػ رايگل عاو صا کن ؿ٥ت و صاا کن بو
()32
ؿب ػؿ راللآباػ يقػ بهیـٝبؼبلـصمى عاو ٥ـمتاػ
بالی هـ ٥ـػ بیگـبيی رـیمه ي٪اؼی تٞیایى گـػیاؼ کاه ػبعال عقبياه کاـػه
ؿمیؼ صاٍل ػبؿيؼ هتبا٩ی هاـػم بیگـبيای چًاؼی بف مااػبت هضاماى ما٦یؼبو ؿب
ى٦ی ٜعىػ ماعته بف ػؿ بيابت ٦ٝى تَ٪یـبت عاىیو ؿب عىبماتًؼ و هان چًاؼ ي٦اـ
ػیگـی که ىااهل بیاى ْ٩ایه يبىػياؼ بف ؿبه ٝاؾؿعىبهی وبؿػ راللآبااػ ىاؼيؼ و باه
کمک و هٞاويت ىهقبػه صبیببلله عااو بٞاؼ بف پـػبعات رـیماه هٞیًاه بغيایؼه
ىؼيؼ
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هؼاهله دره هشاره پًجؼیز

ْ٩یه ػیگـی که ػؿ و٩ت صاا کن رايگال عااو ػؿ پًزيایـ ؿط ػبػ ،هٞاهلاه
ػؿه هقبؿه بمت
رايگل عاو صا کن بٞؼ بف ْ٩یه بیگـب به تضَیل هالیاه پـػبعتاه باا بقؿگااو
ٍاصبفبػهگاو و پًزَؼ ي٦ـ تً٦گؼمات وبؿػ ػؿه هاقبؿه ىاؼ هاـػم ٝبؼبللاه
ً
عیل و ػؿه هقبؿه بف ػبػو هالیه بّا٥ی بيکاؿ کـػيؼ و هزبىؿب عايه های عاىػ ؿب
ىؼيؼ()33
آتو فػه به کىهها هتىبؿی
رايگل عاو صا کن ٍااصبفبػهگااو ،ياػؿعااو و صیاؼؿعاو ؿب ٪ٝاب آوهاا
٥ـمتاػ هگـ آوهاا پااییى يياؼيؼ لًگـعااو و بهاػؿعااو باا ػو تاى بف پاػگااو
ماعلى و یک تى بف هال فهاو صا کن ػؿ بیى گیـ و ػبؿ هزـوس ىاؼيؼ( )34تاا بیاى
ىؼيؼ()35
که بٞؼ بف ػو ؿوف آوها تاب ه٪اوهت يیاوؿػه به ٕـ٥ ٣ـبچ٢او ٥ـبؿی
وبٞ٩اه ههاان ػیگااـی کااه ػؿ مااال  0701هزااـی ٩مااـی ػؿ هـبىٕااات ؿعاه
پًزياایـ ؿط ػبػه بااىػ مـبفیـىااؼو ماایالبهای هؼهياای بف ػؿه پیاوىاات ،ػؿه
ُ
گىټ و ػؿه صَاؿک ػؿ یک ىب هی باىؼ که عناؿبت هالی و رايی فیاػی ؿب
بباؿ آوؿػ و مًوهای بقؿگی ؿب با عاىػ آوؿػ و ػؿ مـتاماـ ػؿههاای هاؾکىؿ باه
یاػگاؿ گؾبىته بمت بیى میالب ها که ػؿ بحـ باؿيؼه گی ىؼیؼ ػؿ َ٥ل عاقبو
به و٩ى ٛپیىمته بىػ عإـبت ههیب و تـمًا کی ؿب يقػ بهالی به ٕىؿ یاػگاؿ با٩ی
گؾبىته بمت
ُ
ػؿه گىټ و ػؿه صَاؿک به ػو ٕـ ٣ػؿیای کالو پًزيایـ ؿوباـو و ه٪ابال
هن وب ٜ٩هنتًؼ میالبهای بیى ػو ػؿه ػؿ و٩ت رـیااو بااهن تَااػ ٣کاـػه
ػؿیای کالو ؿب بًؼ بيؼبعته بىػ آب فیاػی بمتاػه ىؼه و هزاـبی ػؿیاا هناؼوػ
ىؼه بىػ ،ب گـ کنکن هزـبی ػؿیا باف يمی گـػیؼ ٩ـبی ماصلی ػؿ یا تضات عٖاـ
و بيهؼبم ٩ـبؿ هی گـ٥ت
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کيتگاو میالب ػؿه پیاوىت ؿب بٞؼ بف مـػىؼو مایالب و بهباىػی هاىب بف
()41
گىىه و کًاؿ بنتـ ػؿیای پیاوىت و ػؿیای کالو به ػمت آوؿػيؼ

تظخیز يىرطتاو

ػؿ مال  0707هزـی ٩مـی بهیـٝبؼبلـصمى عااوٝ ،اقم تناغیـ کىهنااؿ
بلىؿمااتاو ؿب کااه ػؿ ىاامال ػؿه کًااـ و ىااـ ٧ػؿه پًزياایـ وب٩اا ٜبماات( )40و آو
هًٖ٪ه ؿب کا٥ـمتاو های گ٦تًاؼ يماىػ و بیاى ٝال٩اه ينابت ؿبه ٍاٞببلٞباىؿ و
هَـو٥یتهای ّـوؿی صکىهت ب٢٥ايی همىبؿه بف ػماتـك صکىهات عااؿد
بىػه و بف ٕـ ٣ػیگـ ػؿ بیى عىػىااو و همناایه هاای ىااو هاؼبم فػ و عاىؿػ
ً
بىػه که باٝج کيت و عىو های گـػیاؼ و هغَىٍاا باه ػؿه پًزيایـ و ٩اـبی
يقػیک آو هزاىم باـػه بٞاؼ بف کيات و عاىو هىبىای و ػوبب ؿب باا عاىػ های
بـػيؼ
ٝبىؿ و هـوؿ کًًؼه گاو ؿب بؽیت يمىػه ٖ٩ا ٛبلٖـی٪ی های کـػياؼ و ٙلان و
متن هی يمىػيؼ ،چًايچه ٙهیـبلؼیى هضماؼ باابـ ػؿ کتااب تاىفک عاىػ يىىاته
بمت7 :پًزيیـ بـ مـ ؿبه وب ٜ٩بمت و کا٥ـمتاو به آو يقػیک بمت ػؿیى يىبات
که هى هًؼومتاو ؿب ٥تش کـػم ،هاـػم فیااػی ؿب ػؿ پًزيایـ کياته و عـببای فیااػی
6کـػه بيؼ( )42و هن مه ي٦ـ بف هاـػم ٩ـیاه بًٝاباه ؿب کاه باـبی عـیاؼ و ٥اـوه باه
()47
يىؿمتاو ؿ٥ته بىػيؼ هـ مه ي٦ـ ؿب ه٪تىل و بهىبل ىاو ؿب به تاؿبد بـػه بىػيؼ
پنـ هال ٩لًؼؿ پـیاايی و بناا هاـػم ػیگاـ ؿب باه ٩تال ؿماايیؼه و باه تااؿبد و
١اؿتگـی ػؿ آو فهاو ػمت ىاو ػؿبف باىػ  8بلبتاه صملاه و هزاىهی کاه ػؿ آو
و٩ت به ػیگـ ػؿه های هزاوؿ ١یـ بف پًزيایـ کاـػه بىػياؼ هاا بف آو هٞلىهاات
يؼبؿین
هماو بىػ که ػؿ فهنتاو  0707هزـی ٩ماـی باه لضااٗ میامات ػبعلای و
عاؿری هملکت بهیـ ٝبؼبلـصمى عاو مپهمالؿ ١الم صیؼؿعاو چـعی ؿب باا
تـتیباتی که ٩بال گـ٥ته ىؼه بىػ بف ؿبه ػؿه کًـ و هضمؼ ٝلی عاو وکیل مای٢ايی

 82
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

ؿب به مـکـػه گی هـػم پًزيیـ بف ؿبه ػؿه پًزيیـ بهـ صملاه باالی کا٥ـماتاو
()40
ػبػ
هًٖ٪ه هاؾکىؿ بف ػو ٕاـ ٣هاىؿػ صملاه ٩اـبؿ گـ٥ات و ػؿ ٙاـ ٣چًاؼ هااه
هنااله يىؿماتاو ٥یَااله ىاؼ ػؿیااى گیاـ و ػبؿ فیااػه بف ىَاات ي٦اـ بف هااـػم
پًزيیـ ىهیؼ گـػیؼيؼ کنايی که فعمی ىؼه بىػيؼ و یا بیاى کاه ىازاٝتی بف
عىػ يياو ػبػه بىػيؼ به تَؼی ٨هضماؼ ٝلای عااو مای٢ايی هاىؿػ ياىبفه ٩اـبؿ
گـ٥تًؼ و ٥ـهايی به ياام کنااو ٍااػؿ گـػیاؼ کاه بٞاؼ بف بیاى بهاـب ػؿ پًزيایـ
ىىيؼ()41
هىٞ٩یت پیؼب کـػه ؿوىًاك و ٍاصب ؿمىط
کنايی که ىهیؼ ىؼه بىػياؼ بافهاياؼه گااو ىااو هاىؿػ ت٪٦اؼ و ياىبفه ٩اـبؿ
گـ٥تًؼ و هن به ػوؿه بهیـٝبؼبلـصمى عاو کنايی که ينبت هالفهت به ػؿبااؿ
بهیـىیـٝلی عاو ػبىتًؼ هضبىك و هلک و رای ىااو هَااػؿه و ّابٔ ىاؼه
()42
بىػ
ػؿ مال  0242هزـی ٩ماـی صاىبػث ٕااٝىو کاه مـتاماـ ب٢٥ايناتاو ؿب کان و
بیو هتأحـ ماعته بىػ ،ػؿ پًزيیـ يیق تزاوف کـػه هـػهايی ؿب به ػیااؿ ٝاؼم ٥ـماتاػ
ػؿ بوبعـ ػوؿه بهیـصبیب بلله عاو گـوهی بف هـػهاو بوباه رهت ػفػی ىبی
به عايه ٥غـبلؼیى عاو صا کن پًزيیـ ػؿ ٩ـیه ٩ابْاو ػبعل ىؼه بهىبل صاا کن
()43
هؾکىؿ ؿب به تاؿبد بـػه عىػ بو ؿب هزـوس کـػيؼ
صا کن هؾکىؿ به هـ تـتیبی که بىػ بف ػمت ػفػبو راو به مالهت باـػ و ػؿ
کااؼبم رااای پًهاااو ىااؼه بااىػ ٥غـبلااؼیى عاااو صااا کن ْ٩اایه ؿب مااـتا پااا بااـبی
بهیـصبیااب بللااه عااااو يىىاات بهیااـ هىٍاااى ٣بٞااؼ بف تض٪یاا ٨و تَاااؼی٨
يمىػ()44
هضامىم٦یؼبو ػوبفػه ي٦ـ ؿب بٝؼبم و چًؼ ي٦ـ ػیگـ ؿب هضبىك
ػؿ مااال  0717هزااـی ىمناای وبلاای ٝلاای بصمااؼ عاااو بااه صیااج ؿیاایل
تًٚیمیه ولیت پـوبو که ػؿ آو و٩ت بیاى ولیات ؿب کاه باه ىامال کابال وب٩اٜ
بمت ىمالی هی گ٦تًؼ ه٪ـؿىؼه ػؿ بؿگ ربل بلنـد بػبؿه کاؿ عىیو ؿب ٩ااین
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يمىػه و بىاغاً هًٚاىو ىابگـػ،و ٖ٩اا ٛبلٖـیا ٨ؿب ػؿ صاىفه ولیات پاـوبو
ت٪ٞیب ،ػمتگیـ و هضبىك يمىػ
يیکی ،بؼی و ماب٪هىاو ؿب به ؿوی ٩ـآو کـین بف هـػم و هضاماىما٦یؼبو و
هلکاو هـبىٓ پـمیؼ و به ٩ؼؿ گًااه ىااو بْٞای ؿب هضباىك و بـعای ؿب بٝاؼبم
کـػ ػؿ رمله هزـهیى ولیت پـوبو ػوبفػه ي٦اـ پًزيایـی بىػياؼ کاه باه بهاـ
وبلی ٝلی بصمؼ عاو( )45تیـباؿبو ىؼيؼ( )51و چًؼ ي٦ـ ػیگـ بف هـػم پًزيیـ باا
مایـ هزـهیى به کابل ٥ـمتاػه ىؼيؼ که ػؿ ىیـپىؿ فيؼبيی گـػیؼيؼ
ػؿ مال  0711هزـی ىمنی میالبی ػوباؿه بف ػؿه صَاؿک ؿعه پًزيایـ
ً
مااـبفیـ ىااؼ(٩ )50ااـبی هزاااوؿ ؿب ىااؼیؼب عناااؿههًااؼ ماااعت و يَ٪ااايات
()52
ربـبوياپؾیـی ؿب باؿ آوؿػ
تاؿیظ و٩ى ٛبیى میالب ؿب رًاب هال بغو هـصىم ٥ـفياؼ بهامبلاؼیى ماا کى
هـىتاو ػؿ کًاؿ ػؿیا ػؿ ػل مًگی کًؼه بمت که تاؿیظ  0711هزـی ىمنای
ؿب يياو هی ػهؼ
ػؿ بوبیاال تابنااتاو  0714هزااـی ىمناای ماایؼ صناایى چاؿیکاااؿی يائ اب
بلنلًٖه ػوؿه صکىهت صبیب بلله کلکايی به ٝقم ٍ٦ضات ىامال هملکات بف
ؿبه ػؿه به پًزيیـ ٝباىؿ هایکاـػ ،ػؿ ٕاىل ؿبه هىبىای ؿب باه ػو ٕـ٥اه ػؿیاای
پًزيیـ ػؿ چـب گاه ها هؼ ٣گلىله ٩ـبؿ هیػبػ و به تامی بف میؼ صنیى هاؾکىؿ
ليکـیاو بو يیق هىبىی ؿب هؼ٩ ٣اـبؿػبػه تیـبياؼبفی های کـػياؼ و بفیاى ٝمال
فىت عىیو لؾت هی بـػيؼ
میؼ صنیى چىو ػؿ صَه م٦یؼچهـ ؿمیؼ ػو ي٦ـ بف بهالی آورا عىػ ؿب بف
ؿبه کًاؿه کـػيؼ که بف ٍؼهه و آمیب بو کًاؿ بمايًؼ يٚـ هؾکىؿ چىو به آوهاا
ً
ب٥تاػ هـ ػو ي٦ـ هؾکىؿ ؿب هؼ ٣گلىلاه ٩اـب ػبػ بٞاؼب باه ػم بماپ بناته کاـػه
مپل ػؿ ىااط چًااؿ آویاقبو کاـػ و باا بیاى ٝمال ٩لاب هـػهای ؿب رـیضاهػبؿ
()57
ماعت و رق ٍبـ چاؿه بی يؼبىتًؼ
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رًـبل عاو هضمؼ يزـببی بف بٝىبو و رًاـبلو ػوؿه صکىهات صبیاب بللاه
بٞؼ بف چیـهىؼو ػماتگاه ىااو چًاؼی هتاىبؿی باىػ و های عىبمات بف ؿبه ػؿه
پًزيیـ به ٍىؿت ياىًاك و ت٢ییـ لبااك باه يىؿماتاو و یاا کاؼبم راای ػیگاـ
بـوػ ،ػو ي٦ـ بف هـػهاو ٥ـبد که هیغىبمتًؼ با ٕم ٜبمپ و تً٦و بو ؿب تَـ٣
يمایًؼ و رًـبل عاو هضمؼ هـچًؼ که به آوها ٝؾؿ کاـػه باىػ يياًیؼه بىػياؼ
کاؿ به هزاػله و ه٪اتله کيیؼ و رًـبل هؾکىؿ هـ ػو ؿب هؼ ٣گلىله ٩ـبؿػبػه باه
٩تل ؿمايیؼ هـػه های ىاو ػؿ صَه ػبلو مًو به فهیى ب٥تاػ و رًـبل عااو
بىػ()50
هضمؼ به ٕـ ٣پًزيیـ ؿهنپاؿ ىؼه
رًـبل عاو هضمؼ به ٍىؿت ياىًاك ػؿ ىب بف هـبىٕاات ؿعاه و باافبؿک
گؾىته بف ؿبه ػؿه هقبؿه پًزيیـ هی عىبمت به کؼبم ٕـ ٣باـوػ چاىو هىمان
مـها بىػ کىتلهاا پـباـ ٣بىػياؼ بف ىاؼت باـوػت رااو ماپـػ ػؿ بهااؿ هاـػه
ً
هؾکىؿ ؽؿیٞه ىاکاؿچیاو تَااػ٥ا پیاؼب گـػیاؼ و باـبی بحباات هىیات آو هیات
()51
هؾکىؿ به کابل ي٪ل ػبػه ىؼ
ػؿ مال  0702هزـی ىمنی ػمتگاه هىبىًامی کاه ػؿ صَاه چيامهگاـم
هـ١ه ػل پـ یاو ماعته ىؼه بىػ که ه٪ؼبؿ ٥ياؿ هاىب ؿب ػؿ هـبىٕاات هًاؼوکو
هٞلىم هی کـػ یک ي٦ـ بف کاؿکًاو آو ػؿ بـد صاىت  0703هزاـی ىمنای بف
کابل آهؼه به ٕـ ٣هاهىؿیت عىیو به پـیاو هی ؿ٥ت ػؿ ؿبه يقػیاک هـکاق
هىبىًامی ػچاؿ ٕى٥او و باػ کىیه باـ ٣گـػیاؼه ه٪٦اىػ ىاؼه باىػ باـبی پیاؼب
يماىػو هاـػه هاؾکىؿ هـػهااو فیااػی بف صَاه بول پًزيایـ باه رناتزى و پالیاؼو
هَـو ٣بىػيؼ که ػچاؿ بـ٣کىچ ىؼيؼ و چًؼ ي٦ـ هالک و بـعای هزاـوس ىاؼيؼ
()52
و چهاؿ ي٦ـ بف کيتهىؼه گاو بف ػؿه ٕىل پًزيیـ بىػيؼ
ػؿ مال  0727هزـی ىمنی بٞؼ بف چًؼ مال ،صاػحاه ٕااٝىو ػیگاـی ػؿ
پًزيیـ بـوف کـػ میـصىبػث هؾکىؿ بٖی بىػ و تٞؼبػ کمی تل٦ات بف عىػ بزا
گؾبىت ٕىؿی که ػؿ تاؿیغچه مـک پًزيیـ تؾکـ ػبػه بین ينبت کنٝـّی
مـک هؾکىؿ هىتـها چًؼ مال پی ػؿ پی بف مـک بيضـب ٣کـػه چپه ىؼه باىػ 8
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عناؿبت رايی و هالی ؿب باؿ آوؿػه و بیى و٩ای ٜبلمًاا ک ػو هـتباه ػؿ ماالهای
 0771و  0773هزـی ىمنی ػؿ مـک میاه کمـها يقػیک آباؼبوه و ه٪ابال
٩ـیه بلىک وب ٜ٩ىؼه بىػ که هًٚـه هىلًا ک آو ٩لب هـ بیًًؼهبی ؿب رـیضهػبؿ
هی کـػ
ب کخااـ ؿب کباایى بیااى ػو هااىتـ هزااـوس ٝااؼهبی ٩لیلاای بفیااى ٍااؼهه هـػياؼ و
هَیبت بقؿگی ػؿ عايؼبو ه٪تىلیى و هزـوصیى باؿ آوؿػه بىػ ( )53بٞؼ ها هاىتـ
ػیگااـی ػؿ مااال  0775هزااـی ىمناای ػؿ ؿبه تًااو يقػیااک فب١ااىی ػبو و
پـعًزک گلبهاؿ به ػؿیىؿی ٝبؼبل٦٢ىؿ ولؼ هضمؼ راو ٥ـبری بيضـب ٣يماىػه
به ػؿیا ١لتیؼ ؿب کبیى آو با ؿبيًؼه هىتـ و بهىبلی که ػؿ هىتـ بىػ به ػؿیاا ١اـ٧
ىؼيؼ
ػؿ مال  0703هزـی ىمنی هىتـی به ؿبيًؼگی ىاه هَ٪ىػ ولاؼ هیاـکالو
ما کى ػؿعیل ينبت ٝىبؿُ تغًیکی و ٝؼم لیا٩ت ؿبيًؼه هؾکىؿ هن يقػیاک
فب١ىی ػبو بف مـک بيضـب ٣کـػه به ػؿیا چپاه ىاؼه و تماام ؿب کبایى آو ١اـ٧
ػؿیا گـػیؼه هال ک ىؼيؼ
مـتامـ پًزيیـ ػؿیى ػو صاػحه بلمًا ک هىتـها ماىگىبؿ گـػیاؼه  8رـبیاؼ و
ؿوفياهه های هـکق هملکت ػؿ چًؼ ؿوف بیى وبٞ٩ات ؿب با آب و تاب ١نبيگیقی
ييـ يمىػه تأحـبت ٝمی ٨عىػ ؿب ببـبف ػبىتًؼ هـػم پًزيایـ هااه هاا ػؿیاى ػو
صاػحه بىک ؿیغتًؼ و مىگىبؿی کـػياؼ بلبتاه ػؿ تماام هضا٥ال گ٦تگاى بف بیاى
صاػحه بىػ
هتزاوف بف ػو ٍؼ ي٦ـ ػؿ پًزيیـ ؿوی همـ٥تاه ػؿ صاىبػث هىتـهاا هاال ک
فیاػه بف ؿ٩ن هؾکىؿ با ٍؼهه یک ػؿره کمتـ بف هاـگ فياؼه هايؼياؼ کاه آحااؿ و
ٝالیاان رـبصاات و ىکنااتگی ػؿ پیکـىاااو تااا کااه صیااات ػبؿيااؼ بااه وّاااصت
هياهؼه ىؼه هی تىبيؼ و آو صاػحاه ىاىم و ػلغاـبه باه یااػ هاـػم آوؿػه ١ان و
بيؼوه ػیـیًه ىاو ؿب ػوباؿه فيؼه هی مافػ
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ػؿ مال  0700هزـی ىمنی بف ػؿه ىاى٥ه بااف مایالبی ماـبفیـ گـػیاؼ کاه
٩ـبی هزاوؿ عاىػ ؿب فیااػتـ عنااؿههًاؼ مااعته فهایى هاای فؿبٝتای ،باٟهاا و
آمیابها ؿب بف بیى بـػ
ػؿ پًزيیـ ،صؼوث چبـ٥کىدها ػؿ عـببی و ؿمايیؼو عنااؿبت بف مایالب
ها کن يینت صاػحات رىی بف ٩بیل :میالبٍ ،ا٪ٝه و ١اـ ٧ىاؼو هاـػم ػؿ
ػؿیا٩ ،تل و ٩تال و ػمتبـػ هًافل و بْٞی وبٞ٩ات و صاػحات عاـػ و باقؿگ ػؿ
پًزيیـ وب ٜ٩ىؼه که به هـوؿ فهاو بف بؽهاو هـػم ٥ـبهىه هی گـػػ
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فهزطت هًابغ و هأخذ

 -0آؿیايا ػبیـه بلمٞاؿ 045 ً ٣ؿػی ٤پ
 -2ػؿ آؿیايا ػبیـه بلمٞاؿ ٣بىتباه کـػه يىىته بمت پًزيیـ بف ىمال باه رًاىب
بهتؼبػ ػبؿػ ( یاػػبىت :هضیٔ فهیى ؿب به ( )721ػؿره ت٪نین کاـػه بياؼ کاه
ػؿ  20ماٝت بف پیيـوی آ٥تااب های گاؾؿػ01 =20 – 721 :ػؿراه ػؿ یاک
ماٝت و  0 = 01 – 21ػ٩ی٪ه یًٞی ػؿ  0ػ٩ی٪ه یک ػؿره هی باىؼ )
 -7بیت به کزکى هـو و کلمه کزکاى ؿب ػؿ کتاب تاىبؿیظ ىااهًاهه و ل٢اات پیاؼب
يتىبينتن
 -0ملٖاو هضمىػ بف مال  744تاا  000پاػىااه باىػ و ػؿ بیاى و٩ات بل٪ااػؿ باللاه
ٝبامی علی٦ه بىػ  020 – 772هزـی ٩مـی
 -1يام مااب٪ه پًزيایـ پاًذ هیاـ باىػ و هیاـ باه هًٞای آتياکؼه بمات بـهااو ً
2011
 -2بهام ىهاببلؼیى ببی ٝبؼبلله یا٩ىت باى ٝبؼبللاه بلضماىی بلـوهای بلب٢اؼبػی
هتى٥ی  222هزـی ٩مـی ٍاصب هىل 01 ٤رلؼ کتاب هٞزن بلبلؼبو
 701 ً -3د بول و ً  250د ػوم هٞزن بلبلؼبو
 -4هضمااؼ بااى ٝبؼبلااه ٕبغاای هٞااـو ٣بااه ببىبٖىٕااه ػؿ مااال ٩ 321مااـی بااه
میاصت ٝالن ىـو ٛو بٞؼ بف  21ماال ٩ 311ماـی باه وٕاى عاىػ بافگيات
ً  13ىماؿه  4مال پًزن هزله کابل
 -5صؼوػ بلٞالن ،چاپ تهـبو  21 ً ،و 22
 -01ىایؼ راؿیه ىهـی به ػبعل ػؿههای پًزيیـ و٩ت بىػ
 -00تاؿیظ بیه٪ی ،چاپ تهـبو 012 ً ،
 -02يقهت بل٪لىب ،تالی ٤صماؼ بللاه هناتى٥ی ػؿ ماال  301هزاـی ٩ماـی ً ،
011
 -07مال ىين ،هزله کابل 33 ً ،
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 -00ػبلو مًو صؼ ٥اٍل پًزيیـ و گلبهاؿ بمت
 -01ها آ١اف ػؿه ؿب بف کًاؿ ػؿیای کالو تٞییى کـػه به بمات٪اهت رـیااو آبهاای
ػؿه بال هی ؿوین
 -02عاوبکٕ ،ىل ،پاؿيؼه و آؿفو بف کىتلهای ههان هًاؼوکو ػؿ ػؿه پًزيایـ های
باىؼ
 -03مالًاهه  0700ىمنی کابل به صىبله کمبـد (هنتـی آ ٣بيؼیا) 017 ً ،
 -04هزله کابل ٪ٝ ،ـب مال ىين014 ً ،
 -05هزله کابل و هن ببىبٖىٕه بًزهیـ ؿب پًذ کاىه هًٞای کاـػه بمات ىاماؿه 4
مال پًزن13 ً ،
 -21هزله کابل ،ىماؿه  ،3ماال ىيان 015 ً ،و ىاماؿه  02ماال  0770هزلاه
آؿیايا0 ً ،
 -20ػؿ ٕىل ؿبه پًزيیـ بف عاوبک تا گلبهاؿ مه رای به ياام ىااه هاـػبو یااػ های
ىااىػ ،بااه وبمااٖه مااًو ػیاىبؿ و بصإااه و بف فهاایى بلًااؼ کااـػه ىااؼه ،هااـػم
هیگىیًؼ که ػؿ و٩ت ٝبىؿ عـ٩ه هباؿک ػؿیى صٌَ گؾبىته ىؼه بىػ
 -22ىاه ولی عاو بف ؿبه بيؼؿبب به ٝبىؿ هًؼوکو بف پًزيایـ و گلبهااؿ و کاپیناا
و کابل و ١قيی ػؿ مال  031هیالػی باه ً٩اؼهاؿ ؿ٥ات(کتااب ب٢٥ايناتاو ػؿ
هنیـ تاؿیظ ،تالی ٤هیـ١الم هضماؼ ١بااؿ ،چااپ  0702هزاـی ىمنای ػؿ
هٖبٞه کابل)727 ً ،
يىت :ياٍـ عنـو ٩باػیايی ػؿ ماال 000هزاـی ٩ماـی بف ؿبه پًزيایـ بؼعيااو
ؿ٥ت بف هٞبـ پـیاو به کىتل بيزمى
 -27کتااب ب٢٥ايناتاو ػؿ ٩اـو  ،05تاالی ٤ػبييامًؼ میؼ٩امان ؿىااتیا 032 ً ،و
مـبد بلتىبؿیظ 251 ً ،د 2
 -20رلؼ ػوم تاؿیظ ب٢٥اينتاو تالی ٤ػبييمًؼ ٝبؼبلضی صبیبی
 -21میؼ ٝالن ىااه عااو ػؿ ماال  0727ىمنای هٖااب٩ 0727 ٨ماـی ػؿ کابال
٥ىت يمىػ ً  7کتاب عـ٩ه هباؿکه تالی :٤ػبييمًؼ ٝقیقبلؼیى ٥ى٥لقبیی
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 -22بگـ ػؿه پًزيیـ هخل ػؿه پ٢ماو تضت تىره ه٪اهات ٍاالضه ٩اـبؿ بگیاـػ باه
فیبایی هملکت هی ب٥قبیؼ
 -23فهـػ عاو ياىؿوف عیال باافبؿک یکای بف هٞاقفیى باه ياام پًزيایـ کاه ػؿ ػؿه
هقبؿه هلک و رای ػبىت
 -24هیگىیًؼ ىهـ ١ل٢له ػؿ ػؿه هقبؿه ػؿ ٩ؼین ىهـ پـرمٞیتی بىػ
ُ
 -25هايًؼ ػؿیای ػؿه گىټ ،ػؿه تاوبط و١یـه که ػؿ بول رىفب کن هی ىىػ
 -71ػؿیاای پیاوىات ىااابه پاؿياؼه ،صَااؿک و ىااى٥ه ػؿ بول راىفب آبعیاقی هاای
کًًؼ کنآبی ػؿیای کاالو پًزيایـ ػؿ باـد ماًبله های باىاؼ کاه ػؿ بْٞای بف
مالها ػها٩یى هـبىٕه بیى ػؿیا ػچاؿ ٩لت آب ىؼه بفیى ؿهگاؾؿ پـیيااو های
ىىيؼ
 -70و٩تی که آ٥تاب بالی  270/2ػؿره عٔ مـٕاو های آیاؼ هاـػم آو ؿب آ٥تااب
گيت تابنتايی و و٩تی که بالی  270/2ػؿراه عأ راؼی های آیاؼ آ٥تااب
گيت فهنتايی هی کًؼ
 -72هـػهاو بؼعياو و يىؿمتاو و بيؼؿبب که عايههای ىاو باه پًزيایـ يقػیاک
بمت ؿ٥ت و آهؼ ػبؿيؼ
 -77هـػم پًزيیـ به هضمؼ بهیى عاو ٩یَاؿی ينبت بعاال ،٧کااؿػبيیٝ ،اؼبلت
و ٝلمیت و آوؿػو ّـببلمخلهای به را و به هاىٞ٩و بصتاـبم فیااػی ٩ایال
هنتًؼ و يام بو تا به صال به يیکی یاػ های ىاىػ و هاـػم پًزيایـ بو ؿب ٝاؼیل
هیـمهـبب ىاه عاو بؼعيی عا کن بمب ٨پًزيیـ هی ػبيًؼ
 -70صَه بلًؼ مـک ؿب پاییى آوؿػه به کًاؿ ػؿیا بصؼبث يمىػيؼ
-71هىتـهای تاوبط ،ؿعه ،هىتـهای باافبؿک ،صَاه بول پًزيایـ هـکاؼبم راؼب های
باىًؼ
 -72مـک پًزيیـ ػؿ بحـ ٕى٥اوهای بـ ٣و بـ٥کاىچ و مایالبهای هىمامی ػؿ
بْٞی مالها بـبی چًؼ ؿوف هضؼوػ هنؼوػ هی ىىػ
 -73پًزيیـ ٩بال به هايًؼ ولنىبلیهای پـوبو به ولیت کابل هـبىٓ بىػ
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 -74بافبؿ ٩ابْاو ،بافبؿ بغيی عیل ،بافبؿ ىَت
 -75هـػم ٍبش و٩ت بف ٩ـبی هزاوؿ ولی ػوؿ ػمت به باافبؿ آهاؼه بٞاؼ بف براـبی
کاؿهای ىاو هـبرٞت هی کًًؼ
 -01ػؿ هنارؼ ٍ٢یـ کىػکاو و ػؿ هؼبؿك ٕالب بيتهایی تؼؿیل هی ىىيؼ
 -00بولیى ػوبعايه ػؿ صمل  0703هزاـی ىمنای ؽؿیٞاه بصماؼ ؿّاا ولاؼ هاال
هلک ػبػ که یک رىبو لی ٨هی باىؼ و ػوهیى ؽؿیٞه راىبو ػیگاـی باه ياام
گل آ٩ا ولؼ هیـآ١ا ػؿ بافبؿ بغيی عیل و ىیغاو تامیل و باه ٞ٥الیات آ١ااف
کـػه بيؼ
 -02ػوؿه بٝلیضْـت بصمؼىاه بابا بف ( 0032 – 0020هزـی ٩مـی)
 -07آحاؿ صىّچه هؾکىؿ تا صال به ماصل ؿبمت ػؿیای پًزيیـ هىرىػ بمت
 -00ػوؿه بهیـٝبؼبلـصمى عاو بف(  0253تا  0705هزـی ٩مـی)
 -01ىىؿه هضبىمیى و کيته ىؼو ياػؿعاو ولؼ هالؿرب عاو ٩لٞه چه ػؿ ٩لٞاه
صا کمی وب ٜ٩ىؼه بىػ
 -02هکتب رؼیؼ که باه لیناه بؿت٪ااء یا٥تاه ػؿ ىامال ماـک ػؿ ٩لٞاه ىایغاو وب٩اٜ
بمت
 -03ػوؿه بهیـصبیب بلله عاو بف  0705تا  0773هزـی ٩مـی
 -04ػؿه صَاؿک بف رمله هـبىٕات ؿعه به ىماؿ هی ؿوػ
 -05ػؿ کتاب بماك بصَائیه و هالیه پًزيیـ بًٝابه يىىته هی باىؼ يه ًٝابه
٩ -11ـبء پـیاو هـف ،ػوآب به ػوٕـ٥ه ػؿیای کالو پًزيیـ ٩ـبؿ ػبؿػ
 -10يٚـ به هالصٚه کتاب بصَاائیه ولناىبلی پًزيایـ ي٦اىك صَاه ػوم 2517
ي٦ـ ؽکـ هی باىؼ
 -12باٟهای بيگىؿ ػؿ آبؼؿه ،آمتايه ،مًگىيه فیاػ هی باىؼ
 -17تبـ١او که بف ؿو١ى بـبی هـُ ؿوهاتیقم بمت٦اػه هی ىىػ
 -10کتاب هؾکىؿ به ػوؿههای عال٥ت بمالهی ؿوىًی هی بيؼبفػ
-11ىماؿه  23هیقبو  0703هزـی ىمنی ؿوفياهه بيیل
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 -12ىماؿه  24هیقبو  0703هزـی ىمنی ؿوفياهه بيیل
 -13رلؼ ػوم هٞزن بلبلؼبو 25 ً ،
 -14بًزهیـ ؿب چًگیقعاو بـبی بیى عـبب کـػ که هأهًی ػؿ بٕـب ٣پاـوبو باـبی
راللبلؼیى عىبؿفم ىاه با٩ی يمايؼ
 -15مالًاهه  0702هزـی ىمنی ً  20تا 31
 -21هٞاػو ػؿ ب٢٥اينتاو مالًاهه  0702هزـی ىمنی ػیؼه ىىػ
 -20ػؿ مال  0704 – 0703هزاـی ىمنای بماتغـبد بباـک ػؿه ىَات ؽؿیٞاه
ٝبؼبلله عاو ماب ٨هٞیى وفبؿت هٞاػو ٍىؿت گـ٥ت
 -22هال ؽو٩ی ىاٝـی بىػه که ببیات بو ػؿ بیاُها بيؼکبيؼک ياقػ هاـػم بااؽو٧
پیؼب هی ىىػ هیگىیًؼ بف عًذ پًزيیـ بىػ هى مىبيش بو ؿب هـچًاؼ کىىایؼم
به ػمت آوؿػه يتىبينتن
٥ -27ـهًو صنى ٝمیؼ ،چاپ تهـبو 0021 ً ،
١ -20یچکٝ ،بچک٩ ،یچک ػؿ کتب چاپی به هـ مه يى ٛيىىته ىؼه بمت
١ -21یچااک بف ٩ااؼین ػؿ ب٢٥اينااتاو ؿبیااذ بااىػه بهیااـ ٝلاای ىاایـ ياىبیی ػؿ کتاااب
هزالل بلً٦ایل يىىته که بمتاػ مایؼ بصماؼ ١یچکای ػؿ صناى و رماال و
مافيؼه گی بیيٚیـ بىػ و هىليا راهی بیى بیت ؿب بـبی بو گ٦ت:
ٍؼبی آو ١چکن کيت و ىکل آو ١چکی که ىىؿ هزلل ٝيا ٧ىؼ
ف پـيمکی و هن بمتاػ ٩ل هضماؼ ىابـ١ايی ١چاک ؿب ػؿ ١ایات ػ٩ات و پـکااؿی
هی يىبعت ً  73ىماؿه ػوم هزله آؿیايا
ً
ٞ٥ -22ال بیى کتابعىبيیها ػؿ ػؿههای ٥ـٝی پًزيایـ هغَىٍاا ػؿ صَاه بول
و ػوم ٝمىهیت ػبؿػ
 -23يزاباات ولااؼ لٞاال هضمااؼ ىاایغايی یکاای بف کتابعىبياااو و هىماای٪یيىبفبو
هٞـو ٣رىبو بل فیباا و هاىػب باىػ ػؿ ٝهاؼ بهیـصبیاب بللاه عااو ػؿ بحاـ
م٪ىٓ م ٤٪عايه ػؿ ىىؿ بافبؿ کابل هالک گـػیؼ و هاـػم کابال بٞاؼ هاـگ
بو ػؿ و٩ت يىبعتى هىمی٪ی بف بو یاػ هی کـػيؼ
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بچه لٞل راو پًزيیـی ؿه ٩ـباو
ٍؼ ٣ػيؼبو هـوبؿی ؿه ٩ـباو
 -24هزله کابل ،ىماؿه  41مال پًزن13 ً ،
٩ – 25ـبؿ ؿوبیت ػبييمًؼبو بف و٩ى ٛفلقله کاالو تاا صاال کاه ماًه  0717هزاـی
بمت 014 ،مال هی گؾؿػ و مًه  0201هزـی ىمنی ٍاؼ ٧های کًاؼ و ػؿ
بْٞی کتب تاؿیظ  0251يىىته بيؼ
 – 31مـبد بلتىبؿیظ  ،د مىم740 ً ،
 -30آمیاب کىچک کاه ػبؿبی ػو ماًو و یاک ػماته ،چـبای بمات و آو ؿب باا
ػمت هی گـػبيًؼ
 – 32مـبد بلتىبؿیظ بف کيته ىاؼو بهاالی و عاٍاهػبؿبو ؽکاـی باه ٝمال يیااوؿػه
بمت
 -37بهیـٝبؼبلـصمى عاو ػؿ هـ صکىهات هضلای کاه لفم هیؼبينات ٍاؼ ي٦اـ
هضا ٘٥ؿب که آوها ؿب عاٍه ػبؿ هی گ٦تًؼ هی گماىت
همیى ٩نان ٍاؼ ي٦اـ ؿب ػؿ پًزيایـ ه٪اـؿ کاـػه باىػ کاه ػؿ ٩لٞاه صاا کمی ؿعاه
مکىيت و بىػ و باه ػبىت
 – 30مـبد بلتىبؿیظ  ،د مىم740 ً ،
– 31مـبد بلتىبؿیظ
 – 32بیْا ً  740د مىم مـبد بلتىبؿیظ
 – 33ػؿ هضمؼ عاو ػؿ راللآباػ هضبىك و بهالک ىاو ػؿ پًزيیـ هَاػؿه ىؼ
 740 ً -34د مىم ،مـبد بلتىبؿیظ
 – 35ياػؿعاو ،بهاػؿعاو بف بقؿگاو بافبؿک و لًگـعاو ،عاو هٞاـو ٣و صیاؼؿعاو
عاو تاوبط
 – 41د مىم ،مـبد بلتىبؿیظ ،وبٞ٩ات  0711هزـی ٩مـی
 -40کيتگاو میالب ػؿه پیاوىت :ىااه ولای ،هیـولای ولاؼبو ٝلای هضماؼ و ىااه
و٥ا و عىبره ىااه ولاؼبو ٪٥یـىااه بف ٩ـیاه کهًاه باا ٟکاـین ػبػ ولاؼ مالٖاو
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هضمؼ بف ٩لٞه عااؿپلىبو٪٥ ،یـىااه ولاؼ وفیـبللاه ىاـبت بللاه و ىاهاػت بللاه
ولؼبو هالٝبؼبلـصمى ولؼ ٝباػبلله بف ٩ـیه پای چًاؿ
 -42يىؿمتاو بف ممت ١ـب با ملنله کاىه هاای وبػی يزاـبب و پًزيایـ هضاآ
بمت ً  770هٖبٞه ػولتی کابل
 33 ً -47مال ىين هزله کابل و ٥تش هًاؼ ؽؿیٞاه ٙهیـبلاؼیى باابـ  02ؿراب
 572هزـی ٩مـی هیباىؼ
 -40ىهؼبی ٩ـیه بًٝابه هـیک هالػبػ ،هضمؼ ٖٝاٝ ،ااػل بیاک ،کاه ٩باـ آو ػؿ
ىمال مـک هتَل ٩ـیه بمت و ػؿعت تى١ی بالی ٩بـآو مایه ب٥گًؼه
 -41هضمؼ ٝلی عاو وکیل می٢ايی بف هال فهاو ماـػبؿ هضماؼ بیاىب عااو ١اافی
بىػ ؿوی يمک عىبؿه گی بف مـػبؿ هىٍى ٣بـتا٥ته باه بهاـ بهیـٝباؼبلـصمى
ً
عاو بف وّ ٜو صـکات مـػبؿ هؾکىؿ ػؿ هًؼ به کابل عباـ هایػبػ و بٞاؼب باه
کابل آهؼه هىؿػ يىبفه ٩ـبؿ گـ٥ت و به کاؿهای ػولتای و عاؼهتکاؿی ه٪اـؿ
ىؼ ً  017مـبد بلتىبؿیظ چاپ کابل  0770هزـی ٩مـی
 – 42ػؿ و٩ت صمله به کا٥ـمتاو صا کن پًزيایـ ىغَای باه ياام ٝبؼبلضمیاؼ باىػ
ً  237ب٢٥اينتاو ػؿ هنیـ تاؿیظ
 – 43تٞؼبػ هزاهؼیى ْ٩یه يىؿماتاو ؿب هاـػم پًزيایـ ماه هاقبؿ ي٦اـ صکایات های
کًًؼ
 – 44گىهـعاو ٩ابْاايی باه ينابت هال٩اات باه ػؿبااؿ بهیـىایـٝلی عااو هلاک
رایو ّبٔ ىؼ
 – 45تاؿیظ مـ٩ت عايه صاا کن و بٝاؼبم ػفػبو ؿب بف ماال  0770تاا  0772هزاـی
٩مـی تغمیى کـػه بيؼ
 -51بٝؼبم ىؼه گاو :آ١ا هضمؼ ،رايؼبػ و ٥یِ هضمؼ و ٥ایِ هضماؼ ولاؼ ربااؿ
بف ٩ابْاو هـػبييااه صيان بف ٥ـوبال و یاک ي٦اـ بف صَاه بول پًزيایـ ياام
ػیگـبو ؿب پیؼب يتىبينتن
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 – 43ػؿ هـبىٕات ولیت پـوبو بی بهًی و ٖ٩ا ٛبلٖـی٪ی و مـ٩ت ها ؿوی کاؿ آهؼه
بىػ ىب و یا ؿوفی يبىػ که وبٞ٩ه هؼهيی ٙهاىؿ يمای کاـػ یاا ٍاؼبی ٩تال و
١اؿتی به گىه يمی ؿمیؼ بف بیى ؿو صکىهت بـبی تًٚین بیى صىفه وبلی ٝلای
بصمؼ عاو ولؼ عىىؼل عاو ولؼ ىیـػل عاو لىی يایب ؿب ه٪ـؿ کـػه بىػ
 -50بماااهی ه٪تاىلیى پًزيایـی ػؿ رباال بلنااـبد هـیااک بٍااالت ولااؼ هًَااىؿ،
هلک هیـ ولؼ پاػىاه هیـ ،يَـبلله ولؼ هىهى عاو ،هیاـػبػ ولاؼ هضماؼ عااو،
هضمؼ عاو ولؼ پاػىاه هیـ١ ،االم رااو ولاؼ هضماؼ ٝقیاق بف ػؿه ٥اـبد وف یاـ
هضمؼ ولؼ ملٖاو هضمؼ بف ٩ـیه آبؼؿه ؿعه ،پًزيایـ ياام هتباا٩ی ه٪تاىلیى ؿب
پیؼب کـػه يتىبينتن
 -52ػؿ هـتبه بول ػؿ مال  0701هزـی ٩مـی ػؿ بیى ػؿه میالب مـبفیـ ىؼه بىػ
 -57ػؿ رىفبی  0711ىمنی بٝلیضْـت بهاوبلله عاو به مىبؿی بماپ بف ربال
بلنـبد به ٩ـیه فهايکىؿ آهاؼه ّامى هال٩اات بف بؿىااػبت عاىیو بف هاـػم
میالب فػه ػلزىیی يمىػيؼ
 – 50بماهی ه٪تىلیى ما٦یؼ چهاـ ؽؿیٞاه مایؼ صنایى :هـیاک هضماؼ بهایى ولاؼ
ىهًىبف و مـبيؼبف ولؼ تاد هضمؼ هنکىيه ٩ـیه م٦یؼ چهـ پًزيیـ
 – 51ه٪تااىلیى ٥ـبراای ؽؿیٞااه رًااـبل عاااو هضمااؼ :عىىااؼل ولااؼ هیااـکالو و
مـبدبلؼیى ولؼ ىیـراو ما کًاو هغتاؿ عیل
 -52بـبی پیؼب کـػو هـػه و یا فيؼه رًـبل عاو هضمؼ يزـببای ػؿ پًزيایـ گیاـ و
ػبؿ فیاػی به هیاو آهؼه بىػ چًؼ تى بف هـػم پًزيیـ هضبىك گـػیؼ که بٞاؼ
بف ؿوىى ىؼو ْ٩یه ؿها ىؼيؼ
 -53هااالک ىااؼه گاااو هـیااک ٝبااؼبل٪اػؿ ولااؼ هضمااؼ صناایى ،يىؿهضمااؼ ولااؼ
بهیـهضمؼ ،هضمؼ ٝلن ولؼ هضمؼ بکـم ،هضمؼ بکـم و باباه ولاؼ هضماىػ ىااه
بماهی ػیگـ هـػه گاو و هزـوصیى ؿب به ػمت آوؿػه يتىبينتن

پًجؼیز در قلمزو هؼايی

پژوهؼی در هؼًی واژه پًجهیز
طیذ داود یؼقىبی

بف آيزا کاه هًاإ ٨بلاظ ،تغاؿماتاو ،باهیااو ،کاپیناا ،بگاـبم پًزهیاـ و بف
هًإ ٨آؿیايای کهى به صناب هی آیؼ و هؼيیت هًاـ ،بيؼیياه و ٪ٝیاؼه ػؿیاى
مـفهیىها بیيتـ بف همه را به يٚـ هی ؿمؼ و تمؼو های ىهـی يیق بـ بمااك
یا٥ته ها ،بمًاػ و هؼبؿک به ػمت آهؼه بف همیى صىبلی باه ػمات آهاؼه بمات8
پل ها هی تىبيین بػٝا کًین کاه بمااهی هًاإ ٨تضات تااحیـ بيؼیياهها و ٪ٝایاؼ
ػیـوفی فؿػىتی و بىػبیی ٩ـبؿ ػبىتًؼ
بـبی به ػماتآوؿی ص٪اای ،٨بیًاک ياینيگااهی باه وبژه هاای پاًذ و هااؿ و
هیـویااـ هاای کًااین تااا بف لباهلی بیااى کلمااات و يقػیکاای عىیياااويؼی آو بااه
ص٪ی٪ت هٞايی پًزيیـ يقػیک ىىین
يا گ٦ته يبایؼ گؾبىت که باا ت٢ییاـ ٪ٝایاؼ ػیًای ،فباايی و ٥ـهًگای ػؿ ٕاىل
هااقبؿبو مااال و آهااؼو بمااالم ٝقیااق ،هيااکالت فیاااػی ػؿ ٩ناامت ؿ یيااهیااابی
کلمات به ورىػ آهؼه بمت و ها ؿب هزبىؿ کـػه تاا باه عاإـ يقػیاک ىاؼو باه
ص٪ی٪ت به ػلیل٩ ،ـبیى و صؼك و گماو يیق ؿوی بیاوؿین
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بلبته ها ػؿ پی آياین کاه بف لباهلی وبژه هاا باه ماـهًقل هَ٪اىػ بـماین و
بؼبيین ػؿ پی وبژهها کؼبم بيؼیيه ،ت٦کـ و ؿبفی يه٦ته بمات و هتٞلا ٨باه کاؼبم
ؿیيه ،بى و هًٞی ص٪ی٪ی هی باىؼ

پًجهیز

پًزهیـ ،بف ب٩لین چهاؿ بمت – ٕىلو بف رقبیـ عالؼبت 420ػؿره و ٝاـُ
بف عٔ بمتىب لىله  22ػؿره و  71ػ٩ی٪ه ،هنتى٥ی گىیؼ7 :ىهـی ومٔ بمات و
هاىبی عااىه ػبؿػ ،صاٍاالو ١لااه و بيااؼکی هیاىه باىااؼ(6صمااؼ بللااه هنااتى٥ی،
يقههبل٪لىب) ب گـچه صمیـی پًزهیـ ؿب بف بالػ عتل ػبيناته ولای یاا٩ىت آو ؿب
ىهـی ػؿ ياصیه بلظ هٞـ٥ی کـػه بمات ولای يىیناًؼه کتااب صاؼوػ بلٞاالن ؿب
صؼك و گماو بـیى بمت که بف يىبصی بلظ بىػه بمت و ىاایؼ پًزيایـ ؿب عاىػ
ػیؼه باىؼ بو هیگىیاؼ7 :پًزهیاـ و راؿبایاه :ػو ىهـینات و بياؼؿ آو هٞاؼو
میمنت و ؿوػی هیاو بیى ػو ىهـ بگؾؿػ و بيؼؿ صؼوػ هًؼومتاو ب٥تؼ 6
بٍٖغـی هی گىیؼ7 :پًزيیـ ىهـینت بـ کىهی يهااػه٩ ،ـیاب ػه هاقبؿ
هـػ ػؿ بو باىؼ ،با ٟو بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ لیکى کياوؿفی يکًًؼ 6
ببىبٖىٕه هی يىینؼ7 :ػؿ آو را ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼم کاه ؿوی يهاـ
بقؿگ کبىػیًی بًاىؼه بمت که بیاى ؿوػعاياه بف کىهناتاو باؼعو مـچيامه
هیگیـػ یا٩ىت بؼعو بف همیى کىهنتاو به ػمت هی آیؼ بیى ىهـ ؿب چًگیق
هلٞىو عـبب کـػ و بف آو پل ؿوی آباػبيی ؿب يؼیؼه بيؼ 6
ػؿ بىکال بلٞالن و ىاهًاهه ٥ـػومی يیق يام پًزيیـ به ىاکل 7پاًذ هیاـ 6آهاؼه
بمت و بیى ٩ؼیمتـیى يىىتههای بمت که ػؿ هىؿػ يام بیى هًٖ٪ه آهؼه بمت
بـبی ؿیيهیابی پًذ هیـ بایؼ به هًإ ٨بٕـب ٣بیى ولیت ياینيگااهی کًاین و
عىیياويؼی کلمات ؿب ػؿ يٚـ بگیاـین ياه چًاؼبو ػوؿتاـ بف پًزيایـ ،گال بهااؿ
بمت که ػیىبؿ به ػیىبؿ بیى ولیت ٩ـبؿ ػبؿػ ػؿ بیى مىی پًزيیـ باهیااو ،بگاـبم،
ب٢الو ،ػیؼه هی ىىػ که همه وبژههای کىىايی = بومتایی و مًنکـیت بمت
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پژوهيگـ بقؿگ ٝالهه ٝبؼبلضی صبیبی ػؿ بیاى فهیًاه تااله هاای فیااػی
يمااىػه بماات و بیااى وبژههااا ؿب هاان عااايىبػه يگاىااته بماات وی ؿیيااه 7وبؿ 6و
7بهاؿ 6ؿب ػؿ بولیى تمؼو آؿ یایی رنتزى يمىػه بمات و های گىیاؼ7 :ػؿ کتااب
بومتا ىـس بنیاؿ ػلچنب و ه٦یؼی ؿب صااوی بمات و صتای رقییاات و ي٪ياه
تٞمیـ بیى بًای تاؿیظ ويؼیؼبػ ػؿ تاؿیظ ٝمـبو و آباػی وحی٪ه هضکان و ههمای
بمت و هی تىبو بف هالصٚه آو به ٥کـ ٝماؿتی آؿیائیاو ٩ؼین پای باـػ و تااؿیظ
هؼيیت بیى مـفهیى ؿب بف آو آ١اف کـػ 6
ويؼیؼبػ7 :بهىؿب هقػب به یما بهـػبػ تا 7وبؿه 6ؿب تٞمیـ کًؼ که هـ ّل ٜآو باه
بيؼبفه ٕىل یک هیؼبو بماب ػوبيای باىاؼ و آتاو ػؿعيااو و یاک ر٦ات بف
ينلهای گاو ،گىمً٦ؼ ،ماو ،پـياؼه گااو و ١یاـه ؿب ػؿ آو راای ػهاؼ و تغان
های ػؿعتاو بلًؼ و هیىه های عىىبى ؿب ػؿ آو بپـوؿبيؼ و آػهیااو گىژ پيات و
ػیىبيه و تًبل و بؼعىبه و صاماؼ و هباـً و عاـبب ػياؼبو و هٞیاىب ؿب ػؿ آو
رای يؼهؼ (6ويؼیؼبػ٥ ،ـگـػ ،صَه ٪٥ 2ـه  20تا )07
وی ػؿ بؿفیابی عىػ بف وبژه وبؿ و وبؿه هی گىیاؼ7 :ياام بیاى بًاای تااؿیغی و
پناوتـ هٞبؼ هٞـو ٣فؿتيتیاو ػؿ بغؼی بىػ 6
ػؿ فباو ماينکـ یت به هٞايی ت٪ـیبی و ىایؼ هزافی کلمات فیااػی بف بیاى
ؿیيه هىرىػ بمت وبؿ ،به هًٞی هضىٕاه ،راای ،ماتیگااه هًاؼوبو ،ؿبا ٜیاک
ىهـ و وبؿیٍ ،ضى ،بصإاه ،ؿوػ بااؿ و باا ،ٟکلمااتی بمات کاه باه بیاى ؿیياه
بـهیگـػػ و چًؼ ٩ـو بٞؼ ػؿ َٝـ ػیى بىػبیی کلمه 7وهاؿ 6هٞبؼ باىػبیی های
ىىػ
بیى تزؼیؼ و تضىل ػیايات ،آتياکؼه هٞاـو ٣بغاؼی ؿب باه هٞباؼ و بتکاؼه
بىػبیی تبؼیل هی کًؼ و 7وبؿه 6بومتایی باه 7وهااؿ 6باىػبیی تضىیال های ىاىػ و
همیى کلمه َٝـ بىػبیی بمت که پناوتـ بف آو بماهی 7بهاؿ 6و 7يىبهااؿ 6های
فبیؼ
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کنايی که به تاؿیظ بلناًه و فباوىًامای آىاًایی ػبؿياؼ های ٥همًاؼ کاه ػؿ
ت٢ییااـ و تضااىل کلمااات هماىبؿه ببااؼبل صااـو ٣هيااتـک و ٩ـیااببلمغااـد بااه
یکػیگـ بهـ هٖـػ بمامای بمات 7و 6و 7ب 6هماىبؿه بباؼبل های پاؾیـػ 8پال
7وبؿه ی 6بومتایی و 7وبؿ 6مًنکـیت 7باؿه 6و 7وهاؿ 6بىػبیی بایؼ 7بهاؿ 6ىاؼه
باىؼ ب گـ به بػب فباو پاؿمی يٚـی بیًؼبفین بماًاػ فیااػی هىراىػ بمات کاه
7بهاؿ 6ؿب به ٍىؿت ت٪ـیبی و هزافی به هًٞی 7بتکؼهّ 6بٔ کـػه بيؼ
چىو وبؿه بومتا بول هٞبؼ آتوپـمتی بٞؼ بف آو بتکاؼه ی باىػبئی باىػ ،هاـ
بتکؼه ؿب 7وهاؿ 6و بٞؼ بف آو 7بهاؿ 6گ٦تًؼ:
ىمل ٥غـی گىیؼ:
ؿمااااایؼ هىمااااان ياااااىؿوف کاااااق يناااااین بهااااااؿ
ىاااااىػ بنااااااااتیى آؿبمااااااااته بنااااااو بهااااااؿ

٥غـبلوی ؿبمت:
يٚاهی گىیؼ:

يااااااه همچااااااىو ؿط عىباااااات گاااااال بهاااااااؿ
يااااه چااااىو تىبااااه يیااااااکىیی باااااات بهاااااؿ

بهااااااااااؿ ػلب٥اااااااااـوف ػؿ بلاااااااااظ باااااااااىػ
کااااقو مااااااااـط گاااال ؿب ػهاااااو تلااااظ بااااىػ

همى ػؿ عـػياهه مکًؼؿ گىیؼ:

بهااااااااؿی ػؿو ػیاااااااااااؼه چاااااااىو يىبهااااااااؿ
پـمتاااااااااااااو گهااااااای ياااااااام بو ً٩اااااااؼهاؿ
ٝااااااااااـوماو باااااااااات ؿوی ػؿوی بنااااااااای
پـمااااااااتًؼه ی بااااااااات ىااااااااؼه هـکناااااااای

هًَىؿ ؿبفی ه٦هىم بتکؼه ؿب ػؿ بهاؿ تَـیش هی کًؼ و هیگىیؼ:
بهااااااااؿ بتاينااااااات و هضاااااااـبب عااااااااىبی
بااااااااااه ؿوی ػلؿبم و فل٦اااااااااااااایى ػلبااااااااااـ
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همچًیى ٥ـعی ؿبمت:

هًگااااام عااااقبو بماااات و چاااااااامى ؿب بؼؿبيااااؼ
يىيااااى ف باااات فؿیااااى هااااـ مااااىی بهاؿیناااات

همى ؿبمت:

چاااه ىاااهـ ىاااهـ باااؼو بياااؼؿوو ماااـبی ماااـبی
چااااه کاااط کاااط باااااؼو بيااااؼؿوو بهاااؿ بااااهاؿ

همیى ٕىؿ کلمه بهاؿ که ػؿ بػب فباو پاؿمی به هًٞی بتکاؼه هاؾکىؿ ب٥تااػه
به هماو 7وبؿ 6و 7هاؿ 6تاؿیغی هی پیىيؼػ که ىاایؼ هًٞای ص٪ی٪ای آو ػؿ بٍال
فباو بومتا صَاؿ و ٩لٞه و يٚاایـ آو باىػه و پنااوتـهًٞای بتکاؼه باه ٍاىؿت
هزاف آو ؿبه یا٥ته باىؼ
ىکل ػیگـ بیى کلمه بوینتایی تا کًىو ػؿ پاؿمی باه ٍاىؿت 7بااؿه 6و 7بااؿو 6و
ػؿ پيتى 7باؿه 6با ؿبی ح٪یل هىرىػ بمت که ػؿ پاؿمی صَاؿ ٩لٞه ؿب هیگ٦تًؼ:
چًايچه عا٩ايی هی گىیؼ:
ٍااااااااااااؼ بااااااااااؿه باااااااااـ آوؿػه بهتاااااااااـ
ٍاااااااااؼ بااااااااااؿه ف بااااااااااؿه ماااااااااکًؼؿ

ؿیيه های بیى کلمه 7وبؿه 6و 7هاؿه 6ػؿ آعـ بـعی بف بممای باالػ تاا کًىو
بااه ىااکل لص٪ااه ی 7هاااؿ 6با٩یهايااؼه ً٩ااؼهاؿ ،يًگـهاااؿ ،يًااؼهاؿ،بىيیهاؿ،
کىيهاااؿ(ػؿی اایی کااه ػؿ ػؿه ی کا١اااو بـبیااؼ) کىياااؿ (کًااـ کًااىيی))و هماایى
7هاؿبمت 6که ػؿ بممای ٩ؼین با هن ببؼبل هی ىؼ ،هايًؼ هىبؿفم ،عىبؿفم ،هاىو
یاهاو (يام ٩ىهی) که عاو گـػیؼه و 7وهاؿه 6کاه بغااؿب ىاؼه و عاتى و هاىتى و
همیى کلمه (عاؿ) که ػؿ يام ٥ـعاؿ ىؼه و ص ٘٦ىؼه و ػؿ پيتى به راای ىاهـ
که تا کًىو هـود بمت
ػؿ بممای بالػ ٩ؼین همیى هاؿ= عاؿ= ىاؿگاهی هاىؿ= ىاىؿهن ،با٩یماياؼه
هايًؼ لهاىؿ کاه ػؿ کتاب ر٢ـب٥ای و تااؿیغی باه بهالهاای هغتلا ٤لوهاىؿ=
لهاوؿ= و لىهىؿهن آهؼه که بیى يام هـکب بفلوب يام پاػىااه باىهی کاه ػؿ ٍاؼؿ
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ً
مؼه یکن هیالػی بیى ىهـ ؿب پی ب٥کًؼه بىػ و هىؿ که رمٞاا 7ىاهـلوب 6هًٞای
هی ػهؼ
هغ٦ی يمايؼ که گاهی همیى لص٪ه 7هاؿ 6به ىکل 7هیـ 6آهؼه کاه ػؿ یاک
لهزه پيتى هیـ= آتو بمت و همی 7بیاـ 6ػؿ ف بااو تغااؿی کىىاايیاو هان باه
هًٞی آتو ه٪ؼك فؿتيتی ػؿ کتیبه ب٢الو صاؼوػ 021م آهاؼه بمات و بااف هان
ؿبٖی با همااو وهاؿ=هااؿ= هیاـ ػبؿػ کاه هًٞای هیاـآتو باىػه و هیاـ باؾهن
عؼهتکاؿ آتيکؼه باىؼ(بـهاو)2011 :
هٞلىم بمت که يام پًزيایـ کًاىيی ىامال کابال هان ػؿ ٩اؼین پًزهیاـ باىػ
هغتىم همیى هیـ ،یًٞی آتو و پًذ هیـ ىایؼ پًذ آتيگاه ػبىات و ػؿ بیاى ػو
بیت ًٍٞت تزًیل تام هضتىی همیى هٖلب هىرىػ بمت:
گىیًااااؼ ه٦اااات هااااااااـػ بماااات ػؿ پًزهیـ بااااؾ
فبو ه٦ااااات ػو هناااالماو و آو پااااًذ هیـ بااااؾ
هاااااااااااى پًزهیااااـ ػیااااؼم و آو پااااًذ هااااایـ بؾ
بف پًااااااذ هاااااایـ بؾ يياااىػ پًزهاااااااااایـ بااااؾ
(تـراااااااااماو بلبال١ااااه  02وبلباااااب بللباااااب)

ػوکتاااىؿ هضماااؼ صنااایى یمااایى ػؿ 7ب٢٥ايناااتاو تااااؿیغی 6عاااىػ يىىاااته
بمت7:پًزيیـ ػؿ هتىو تاؿیغی و ر٢ـب٥یاایی باه ىاکل پًزهیاـ آهاؼه بمات و ػؿ
وره تنمیه ی آو ػو يٚـ هت٦اوت ؿوبیتی و بیتمىلىژی ورىػ ػبؿػ ،يٚاـ ؿوبیتای کاه
هـػم پًزيیـ به بیى باوؿيؼ که ٩بل بف ٙهىؿ ١قيىیاو پًزيیـ (کزکًه) عىبياؼه های
ىؼ 6
ػؿ ٝهؼ ملٖاو هضمىػ ١قيىی هىٞ٩ی که وی بًؼ هٞاـو ٣مالٖاو ؿب بٝمااؿ
هی کـػ بهالی بف ػوؿ و يقػیک بـبی بيزام بیى کاؿ ػٝىت ىؼيؼ
هـػم پًزيیـ بف هیاو عىػ تًها پًذ ي٦ـ ؿب بيتغاب کـػه ٥ـمتاػيؼ بف بیى کاه
آياو با بیال و کلًاو باه ٍاىؿت عاؿ٧بلٞااػه و صیاـتآوؿی کااؿ هایکـػياؼ،
ملٖاو ػؿ هىؿػ بیياو گ٦ت که بیىها پًذ ىیـ هنتًؼ و بؼیى گىيه ػؿ بافگيت
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ياصیه ی آياو به پًزيایـ هٞاـو ٣ىاؼ و ب کًاىو تـباتهاای آو پاًذ فیاؿتگااه
عاً و ٝام بمت و ٝباؿتبيؼ بف:
 0عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ
 2عىبره ٍ٦ا ػؿ ػوبب
 7عىبره کل ولیاو ػؿ تل
 0عىبره ٝاؿ ٣ػؿ بؿیب
 1عىبره بصمؼ بيااؿ ػؿ آماتايه ی کاالو (٩ااهىك ر٢ـب٥یاای ب٢٥ايناتاو ،د
بول )705
ً
بها بف يگاه ؿیيهیابی و بتیمىلىژی کلمه پًزيیـ بٍال بًزهیـ باىػه کاه هتياکل
بف ػو رق بمت ،يغنت 7پًذ 6که همااو ٝاؼػ هٞاـو ٣بمات و 7ػیگـ(هیاـ 6ؿب باه
هًٞای آتاو و يیاق بٕاٝات و ٝبااػت گـ٥تاه و باه فبااو هًاؼی ٕ7اال 6گ٦تاه ىاؼه
بمت همچًاو ػبؿ هناتتـ ،بف هنتياـ٩او هٞاـو ٣بیاى وبژه ؿب 7آتاو 6هًٞای کاـػه
بمت(پًذ آتيکؼه)
ببى بٖىٕه گ٦ته بمت که 7هیـ ،به هًٞای کىه بمت و پًزيیـ یًٞی پاًذ کاىه ػؿ
آو ىهـ ٩يًو ػو آباػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًا ىؼه بمت 6
بها ػؿ فبااو بوماتایی و پهلاىی 7هیاـ 6باه ه٦هاىم آب و رـیااو آب بمات
گیـىاامى ،پًزياایـ ؿب بااه ىااکل 7پًؼیياایـ 6ػؿ هىّااى ٛههااارـت آؿیاییاااو بف
ػىتهای بوؿبمی چًیى آوؿػه بمت(7:بغو ٝماؼه ی آو ٩نامت (آؿیاییااو)
ً
که هيـ ٧ػؿیای عقؿ ؿب پیو گـ٥تًؼ تؼؿ یزاتاؼؿیزا بف هااوؿبءبلًهـ و ریضاىو
ٝبىؿ کـػيؼ و پل بف تى ٤٩کىتاهی ػؿ ػىت بلظ بف هٞابـ هًؼوکو بال ؿ٥تًاؼ
و راػه بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًؼ ت٪ٞیب يمىػيؼ و ػؿ ٕاىل پًؼیيایـ و
ؿوػهای کابل ٥ـوػ آهؼيؼ  (6هزله هـػم و هًـ ،ىماؿه )07ً ،0707-4
با ػؿ يٚـ ػبىت يکات بال ػؿ بؿتبآ به وبژه هیـ)،به ه٦هىم آتو بف بیى کاه
هًاب ٜتاؿیغی بف آتيکؼههای هتٞؼػ ػؿ بیى هضل عباـ ياؼبػهبياؼ بًاابـبیى ؿبأ
بیى کلمه به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیه ی پًزيیـّٞ ،ی ٤به يٚـهی آیؼ

 012
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

واها(هیز؛ به هؼًی کىه
و بها هیـ ،ب گـ به هًٞای آب و رـیاو آب ػؿ يٚـ گـ٥تاه ىاىػ هًٞاا و وراه
تنمیه پًزهیـ(پًزيیـ) به ه٦هىم پًذ آب بافهن ػؿمت به يٚـ هیآیؼ ،آو هان
بًابـ عـوىايی ػؿیای پًزيیـ یا ػبىتى هٞاويیى هتٞؼػ که پًذ هٞااوو هٞاـو٣
آو ٝباؿت بمت بف يهـىابه ،يهـ پاؿيؼه ،آب عاوب ک و يیاق ػؿیاای پـیااو و ػؿه
هقبؿه با ػؿیای پًزيیـ هیپیىيؼػ
يٚـبت پژوهيگـبو ؿب ىًیؼین و ػؿ لبالی بیى يٚـها هیتىبيین يٚاـ عاىػ ؿب
يیق بؼهین بـبی ؿمیؼو به هَ٪ؼ پژوهيگـ بایؼ به فهاو ،هکاو ،ػیاى و ماًت
بيؼیيااه و رایگاااه پیااؼبیو یااا فبػگاااه پیااؼبیو وبژه تىرااه ىااىػ و همگااىيی و
همغىبيی های هيابه يیق ػؿ يٚـ گـ٥ته ىىػ که آیاا ػؿ يقػیکای هاا وبژه هياابه
ورىػ ػبؿػ به هـ ٍىؿت بیاى هٖلاب ؿوىاى بمات کاه وبژه پًزهیاـ ػؿ فهااو
باىػبیی هاا باىػه و ٩لماـو باىػبیی تااا بًگاال و هًاؼ و ب٢٥ايناتاو و صتای چاایى
و بػبهه ػبىت
ها بف ٩لمـو چیى و تبت چیقی 8يمی گىیین فیاـب فبااو و وبژه هاای آيزاا تاا
بيؼبفهبی با ها هنعىبيی ػبىت ،بها کلمات هًؼی و بًگالی و بوینتایی و پااؿتی
و کىىايی ػؿ بیى هضل بـبی همه آىًا بىػ و همیى صال يیق کلمات کىىاايی و
بومتایی و پاؿتی 7يه ٥اؿمی ىیـبف 6ػؿ فباو ها ؿیيه ػبؿػ
وبژه بًزهیـ و پًزهیـ تا ه٦تَؼ مال ٩بل يیق بمت٦اػه هیىؼ که صال ىکل
پًزيیـ ؿب به عىػ گـ٥ته بمت ببتؼب بایؼ کاؿبـػ وبژه پًذ یا بًذ ؿب هىؿػ بـؿمای
هؾهبی ،هًٖ٪ىی و فبايی ٩ـبؿ ػبػ
هًٞی بًذ یا پًذ ٝؼػ بمت و هماو ٕىؿ کاه ٝاؼػ  0و چهااؿ و ه٦ات باـبی
تٞؼبػی بؿفه هؾهبی ػبؿػ بـبی بىػبیی ها و هًؼی ها ٝؼػ پًذ ه٪اؼك بمات
پًذ کتاب ه٪ؼك هًؼی 7بـبهمى ،آؿتیاک ،بوپايیيااػ ،وػبوپاىؿبو ههابهااؿت6
ػؿعت بٍلی هٞـ٥ت ػیًی هًؼی ها ؿب تيکیل هیؼهؼ يىىته های پًذ ؿبتـ یاا
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پًذ ؿبتـکها هىؿػ متایو هـػم ٩ـبؿ ػبىت عؼبیاو آممايی و بينايی هًاؼ باه
ػو ػمته بٍلی و ٥ـٝی پًزه ت٪نین ىؼه بيؼ
پًجه گىده

پًجه دراویذه

کیااااااًه کىبزاااه یاااا بـبهاااااااامىهای کاااااااًىد
ماؿماااىت ابـبهمىهاااای ىااامال ١ـبااای هًاااؼ
گاااااااىػه -ياصیااااه ػؿ بًااااااااااگال هااااااااـکقی
هیتهااااایال ػؿ بـبهاااااااااامىهای ىاااااااااااااامال
ولیاااااااااات بیاااااهاؿ و بتاااااااکال یاااا بؿیااااانا
باااااااااـبهمىهاااااااااای ههااااااااااؿ بىااااااااااااااتـ
باااااااـهمى هاااااااای ٩لاااااااااامـو ههاااااااااااـبت
بااااـبهمىهااااای ياصیااااه تلیًکااااا یااااا تلاااااگى
بـبهمىهاااااای ػؿبویاااااؼه ػؿ ٩لماااااـو تاهیااااال

کـيات یا ياصیه کًاؿك و گىبرـیا گىب فبؿبت یا گزـبت ،پًذ عؼبی آمامايی
و فهیًاای هًااؼوها بماات و صتای بٝت٪اااػ هًااؼوبو بااه ؽبت یکتااا يیااق کااه ىااکل
گىيا گىو ػبىت بها یکتا پًؼبىته های ىاؼ وؿب،بياؼؿب و هیتاـب و ػؿياا و ب گًای و
صتی گـوتماو پـيؼه تیق بال هیًاهًؼ (هايؼبلی بول ؿک وػب )020/0
ػؿ بیى را يیق هیبیًین که پًذ يام ؿب بـبی یکتای عىػ آوؿػه بيؼ
پااًذ بًااؼ ىااهىت (کیًااه٥ ،ـیااب ،هًاای یااا هااى گ٦ااتى ،ىااهىت و ييااـهای
ياػؿمت)
پًج دض ايظايی
 يٚـ ياػؿمت ػؿباؿه عىػ ىک و ػوػلی ػلبنتگی به آییى تيًگی به کامرىیی -بؼعىبهی
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و پًذبًؼی که پـوؿه ػبػه ىىػ و پًذبًؼی که ؿها ىىػ:
پًذ ؿب بـچیى
بف پًذ ؿها ىىػ
پًذ ؿب بپـوؿ
ؿهـو بف پًذ ؿمته ؿب
بف میل گؾىته عىبيًؼ
پًذ ؿب بپـوؿ ،هـبػ بف پًذ صل هًٞىی بمت که باـبی بف هیااو باـػو ػه بًاؼ
لفم بمت(ػه ٝاػت فىت) و ىایؼ هؼ ٣بف پًذ تىػه کالباؼ ،بصنااك ،بػؿب ک،
صالت ػل و ػبينتگی باىؼ و کنايی کاه بف بیاى پاًذ بگؾؿياؼ بف مایل گؾىاته
ياهیؼه و8هی ىىػ یًٞی که بف فبػ و هیاـ يمای گاؾؿػ و ػیگاـ بااؿه فبییاؼه يًمای
ىىػ
رالب بمت پًزمیى پا کی تمیق بف ؿبه ياػؿمت بمت و ػؿ هتىو ػیًی آوهاا
پًذ ػبيو يیق آهؼه بمت (يیـوهای راػویی ،گىه آماماو یًٞای ىاًىبیی ،ؿبه
یا٥تى به ػل ػیگـبو ،چين آمماو یًٞی بیًایی عؼبیی ،باه یااػآوؿی تىلاؼ هاای
ػیگـ(تًامظ) که با بیى پًذ ؿهـو هی تىبيؼ عىػ ؿب باه کماال بـماايؼ و باه فياؼه
گی پًذ رمله ػبىاتًؼ کاه ٍاىؿ هخاال بف ٍاؼها ىاٞـ ػو ىاٞـ ؿب بيتغااب های
يمایین:
کام یا هیل رًنی هاػؿ بمت
پًذ تىػه بیى ها ؿبه ؿويؼ
ػمت تافیؼو به پًذ گًاه يابغيىػيی همايا ویـبو کـػو بیى پًذ بمت
با بیى همه بف ػؿػهای ػوفط ؿيذ يبـػو
یا:
بؼ کاؿ بیى را بـيذ
مپل بف بیى را بـيذ
ػؿ هـ ػو را بـيذ
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ؿيذ هی بـػ که هى بؼکاؿه بم
چىو به ييیب ب٥تؼ ؿيزی بیو به بو ؿمؼ
بلای پاًذ ًَٝاـ لٖیا ٤و ٍاؼها پاًذ ػیگاـ های تىبياؼ بؿفه ٝاؼػ پااًذ ؿب
بـبیماو تباؿف ػهؼ
ػؿ هکتب ریًیقم یکی بف هکتبهای ٥لن٦ی و ػیًی هًاؼ ٝاؼػ پاًذ بؿفه
عاٍی ػبؿػ
ػؿ ببتؼبی بیماو آؿػو آوها پًذ تٞهؼ مًگیى ػبؿيؼ:
 0يبایؼ فيؼه راو ؿب بکيًؼ
 2عى ٣و عين و کیًه و ػؿو ٟو کؾب ػؿ ورىػ ىاو يبایؼ باىؼ
 7بف لؾبت و ىهىبت رًنی بایؼ پـهیق کًًؼ و ػیگـبو ؿبهان يگؾبؿياؼ
که گـػ لؾبت و ىهىبت بگـػيؼ
 0بف ٝال٩ه به بىیا رايؼبؿ و بیراو بایؼ ػوؿی کًًؼ
 1و ػؿ آعـ ؿیاّت های مغت و هيکل ؿب
ههاویـب بف فو گـیقبو باىػ و های گ٦ات کاه هضبات فو باقؿگتاـیى ٥تًاه و
گـ٥تاؿی رهاو بمت ( تاؿیظ بػیاوٝ ،بؼبلٚٞین ؿّایی ، ،د)222ً7
بها صال بًگـین که بیى همه پًذ مًغیت و همغىبيی با پًزهیـ ػبؿػ یا يه ؟
و ػؿ کًاؿ آو بًگـین هیـ و ویـ به هًٞی آتو و آب و کىه ؿب هی ػهؼ یا يه ؟
بلبته ػؿ کيىؿ پاؿك (بیـبو ٞ٥لی) يیق هًاإ٪ی چاىو پًذ(آماتاو بٍا٦هاو)
پًزاب (آهل) پًذ بيگيت (ىهـمتاو کهًىد کـهااو) پاًذ باـبؿ(بماتاو بیاالم)
پًذ پیکـ(بًؼؿ تـکمى)پًذ تىهايی (بمتاو هیًاب) پًذ متىو (بمتاو بیالم) پاًذ
ىیـ(بمتاو ٥اؿك ىهـمتاو ٥یـوفآباػ) پًزک (ػه بغو کالؿػىت) پًزه باال
(ىهـمتاو مًًؼد بمتاو کـػمتاو) پًذ هـبف(بمتاو هافيؼبؿبو) ورىػ ػبؿػ
ػؿ ب٢٥اينتاو يیق پًذ هیـهًؼ و پًزؼه ٩بال هىرىػ بىػ و بف بیى وبژه هاا تًهاا
هًٞی پًذ هیـهًؼ بـبی ها ههن بمت و هیػبيین کاه باـٝکل يٚاـ ػیگاـبو باه
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هًٞی پًذ ٝابؼ و پاًذ هاـػ بمات بیًاک های يگاـ ین کاه هیاـ ،هًٞای آتاو ؿب
هیػهؼ:
يغیـ! به هیو ًٝىبو يمی تىبو چًیى گ٦ت ،فیـب ػؿ بیى را پاًذ آتياگاه یاا
پًذ آتوپـمت هًٞی يؼبؿػ و بوؿ پيتى يیق هیو مًغیتی با بیى کلماه ياؼبؿػ(ػؿ
صالی که بوؿه ػؿی به هًٞی پاؿماتـ و پـهیقگاؿتـ هًٞی ىؼه بمات و بیاى بوؿ و
بوؿه ػؿی به هًٞی يقػیکتـ بمت) و با گؾىت ػوؿه فؿػتيات ػیگاـ بىػبییااو
با بیى ل٢ت کمی ٥اٍله گـ٥ته بيؼ
ػؿ راهای ػیگـ کياىؿ چاىو ١ـرناتاو١ ،ىؿ،کىهناتاو ماپیى ١اـ ،گـػیاق و
کيىؿهای ػیگـ چىو گـرنتاو با پیيىيؼ کـو١ـو ىاـو ٛهای ىاىػ و صتای ياام
کـفی يیق به هًٞی کىهفبػ و بف همیى ؿیيه بمت پل هًٞی کىه ؿب هن يمی ػهؼ
آب که عىػ ؿیيه ٩ؼیمی بوینتایی ػبؿػ و ٕاال ؿب کاه هًاؼیها بیاـب و بیاـو
هیگىیًؼ يیق همغىبيی يؼبؿػ بها هیـهًؼ که ػؿ مینتاو ػؿیاچه بی بمات و آو
هاان بااه هًٞاای ٝابااؼ و ٝباااػتکًًااؼه آهااؼه بماات و يااام گيتامااپ کااه یکاای بف
ٝباػتکًًؼه ها هی باىؼ 7هیـهًؼ 6بمتمیباىؼ (ياک٥ :ـهًاو هٞایى ،بـهااو
و )
چاااااااى بـگاااااااـػػ بو بف بـلاااااااب هیـهًاااااااؼ
تىپااااااای بيااااااؼؿ آوؿ بااااااه ؿعاااااااااو بلًااااااؼ
مااااااااااـبپـػه فػ باااااااـ لاااااااااب هااااااااایـهًؼ
باااااااه ٥ااااااااااـهاو پاااااااااایـوفىاه بلااااااااااااًؼ
(٥ـهًو راه ٜىاهًاهه )

وبژه بٞؼی هیـما = پاؿما که باف هن هماو ٝباػتکًًاؼه هًٞای ىاؼه(بـهاو
٩إ )ٜبها وبژه بیـ با بل ٤به هًٞی هـػبيگی و وبژه هغال ٤آو هیاقو هیاقک باه
هًٞی ياهـػ و عًخی و هغًج آهؼه بمت (١یاث بلل٢ات و بـهاو)
گ٦تن همااااااای چه گاىیی بی هااااایق گلغاااااًی
گ٦تا کاه چاه ىاًیؼی بی پیـهنزؼی(ٝنازؼی)
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آو ٕىؿ که هٞلىم هی ىىػ هـػٝ ،ابؼ ،پاؿما و ىزا ٛکه همه ؿیياه هياتـک
با هیـ ،ػبؿػ صال يینيگاهی به کتیبه مـط کىتل هی بيؼبفین:
و٩تی کتیبه مـط کىتل ب٢الو ( 0411مال ٩بل بف هیالػ) که به فباو کىىاايی
و یا تغاؿی يگاىته ىؼه بىػ و بیاى کتیباه بف ب٢االو کاه ػؿ همناایگی پًزهیاـ
٩ـبؿ ػبؿػ به ػمات آهاؼه وبژه هیاـ ،ػؿ آو ؽکاـ ىاؼه باىػ و هاؿ یاک هض٪ا ٨و
يىینًؼه و کتیبهىًاك ١ـبی بیى وبژه ؿب (يیـو و ىهاهت) تـرماه کاـػ کاه باا
وبژه های ٩بلی هاـػ = پاؿماا =آهىفياؼه = هاـػ هاـػ= پـهیقگااؿ تاـ و پاؿمااتـ
يقػیک بمت و پًذ هیـ ،به هًٞی پًذ پاؿماا= پاًذ هاـػ =پاًذ يیـوهًاؼ= پاًذ
پاؿماااتـ و پـهیقگاااؿتـ و پااًذ ٝباااػتکًًااؼه و پااًذ پهلىبو(هماااو پااًذ پايااؼو
ههابهاؿت که هًىف هن هًؼوهای ب٢٥اينتاو بٝت٪اػ ػبؿيؼ که مًو مها کـ ؿب به
پًزيیـ آوؿػ و ػؿ آيزا ه٪ین ىؼ و ػؿ فهاو ٝبؼبلـصمى عااو آو ماًو ؿب باه
هٞبؼ آممایی آوؿػيؼ و ب٥نايه های ػیگـ به همایى بمااك مااعته ىاؼه بمات)
هی تىبو ت٦نیـ و تـرمه کـػ و بیى هٞايی بف تمام ل٢تياهه ها و ٥ـهًوها های
تىبو بمتًبآ کـػ و هض١ ٨٪ـبی يیق به بیى هًٞی ٍضه گؾبىته بمت
ؿبمتی آیا پًذ آتيکؼه ػؿ فهاو صکىهت بىػبییاو هًٞی هیؼهؼ و یا بیاى کاه
پًذ آتوپـمت هًٞی بٍلی ؿب هی ؿمايؼ؟
پل پًزيیـ به هًٞی بال آهؼه بمت و بیىک باا پاًذ پـهیقگااؿ= پاًذ هاـػ =
پًذ پاؿما = پًذ پهلىبو و پاًذ پايؼوهًاؼی و پاًذ پهلاىبو بؿتباآ هًٖ٪ای ػبؿػ و ياام
پًزهیـ ،پًذ پهلىبو به پًذ ىیـ ،تبؼیل ىؼ و تبؼیل هیـ به ىیـ يیاق ػبماتاو تااؿیغی
ػبؿػ و آو ؿب هیتىبو ػؿ ر٢ـب٥یای تاؿیغی و تىبؿیظ ػوؿه بول هنلماياو یا٥ت
پًزهیـ ،ىهـی بمت ػؿ کىه و ػه هقبؿ مکًه ػبؿػ و هقبؿ ٛعىب و باٟها ػبؿػ
راؿبایه ،ىاهـی بمات کىچاکتاـ بف پًزهیاـ و هاـ ػو هٞاؼو ماین ػبؿػ و
گؾؿبو هـػم آو بف بمتغـبد ي٪ـه و لرىؿػ و گىهـ بمات ػؿ راؿبایاه بف ومأ
ىهـ هیگؾؿػ و آو ؿب ػو يیمه هی کًؼ و آيگاه به مىی ٥ـوبو (پاـوبو) هتمایال
ىؼه که به مـفهیى هًؼ هیؿمؼ بها مـفهیى باهیاو بقؿگتـ یى ىاهـ آو باهیااو
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بمت که ومٔ آو به بيؼبفه یک مىم بلظ بمت و بیى مـفهیى ؿب به ىایـ باهیااو
ينبت ػهًؼ
بلی هماو ٕىؿی که هـػم هـبت به پیيىبی عىػ بهیـ و هـػم کابال باه بهیاـ
عىػ کابلياه های گ٦تًاؼ هاـػم پًزهیاـ و باهیااو يیاق باه بهیاـبو و پیياىبیاو و
پاؿمایاو عىػ ىیـ هیگ٦تًؼ:
ی٪ٞىبی هی يىینؼ که بولیى فٝین باهیاو که به بمالم هيـ ٣ىؼ ىایـػیگاو
يام ػبىت که ػؿ َٝـ علی٦ه هًَىؿ هیفینت و ػؿ رای ػیگـ گىیاؼ ىایـ ؿب
هلک باهیاو هی ىماؿيؼ که علی٦ه ٝبامی بلمهؼی ػؿ مال  020هزـی ٩ماـی
ػؿ رملااه هلااىک ػیگااـ بو ؿب بااه بٕاٝاات عااىیو عىبمااته ؿمااىلی ٥ـمااتاػه
بىػ(بلبلؼبو ی٪ٞىبی) بف بیى ؿوبیت ی٪ٞىبی ػو ي٦ـ ىیـبو باهیاو ؿب هایىًاماین
يغنت ىیـ باهیاو که ػؿ بیام هًَىؿ علی٦ه ٝبامی به ػمت هقبصن باى بناٖام
هنلماو ىؼ و ػیگـی پنـه صنى که صؼوػ  032بٞاؼ بف و٥اات پاؼؿه فياؼه
گی ػبىت
ىیـبو باهیاو بیى ملنله ىاهاو به گماو ب١لاب هىؿعااو بف ب٪ایاای ًٝاٍاـ
کىىايی ه٦تلیبيؼ که ػؿ باهیاو صکمـبيی ػبىته و به کیو باىػبیی باىػه بياؼ و
بٞؼ بف ٥تىصات ٝـب ،ػیى بمالم ؿب پؾیـ٥تًاؼ کلماه ىایـ ػؿ ٥اؿمای باه هًٞای
صیىبو ػؿيؼه ی هياهىؿ بمات و ی٪ٞاىب گىیاؼ ػؿ باهیااو هاـػ ػه٪اايی صکان
هیؿبيؼ که بو ؿب بمؼ گى یًؼ بف ٩ؼیمی تاـیى ىایـ باهیااو ػؿ ر٢ـب٥یاای هىمای
عىؿيی هتى٥ی  034م يام بـػه ىؼه بمت(پًزهیـ يیق همزىبؿ بمت) (هناالک
بلممالک)
ببى عـػبػ يیق ػؿ باب هلىک عـبماو و هيـ ٧باهیاو ؿب ىیـ گىیؼ(هنالک
بلممالک) ببى صى٩ل گىیؼ که هملکت باهیااو باه ىایـ باهیااو هًناىب بمات
(ببى صى٩ل ٍىؿه بلؿُ)
گـػیقی ػؿ ػبماتاو بهاـبم گاىؿ ،ؽکاـی بف ىایـهه ػبؿػ کاه ػعتاـه ؿب باه
بهـبم ػبػه بمت و بیى ىیـهه به هًٞی ىیـ بقؿگ بمت کاه هناٞىػی هان بف بو
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ؽکـ ػبؿػ و بو ؿب هلىک باهیاو هی ىماؿػ (هـود بلؾهب) ػؿ ه٪ابل باهیاو گاهی
ٍ٦ت باؿیک هن بمتٞمال ىؼه که همکى بمت یکی بف ىاهاو باهیااو ىاًگل
ؿب که بقؿگتـ بىػ ىیـهه هیگ٦تًؼ و ػیگـبو ؿب که باؿیاک های عىبيؼياؼ یًٞای
کىچک و عـػ
ػؿ میامتياهه یا میـ بلملىک عىبراه يٚاام بلملاک ٕىمای وف یاـ هٞاـو٣
ملزى٩یاو ػؿ ػبمتاو بلپتگیى آهؼه بمت7 :و بیى بهیـ باهیاو آو بمت کاه بو ؿب
ىیـ باؿیک (گ٦تًؼی(يام ىیـ باؿ یکٝ ،امتـ ىاؼه باىػ و راق ػوػهااو ىایـبو
باهیاو بـ ػیگـبو يیق بٕال ٧ىؼه بمت) 6ملنله ىیـبو باهیااو ػؿ صاؼوػ 703
هزـی ٩مـی  ٜٖ٩ىؼه 8فیـب ػؿ صىبػث بٞؼی ياهی بف بیاى ىااهاو باـػه يمای
ىىػ
به همیى ػلیل پًذ هیـیا پًذ ٝابؼ و پاؿمیاو به پًذ ىیـ و پًذ پیيىب و ٝاباؼ
تبؼیل ىؼ و هًٞی ٩ؼیمی عاىػ ؿب بافیا٥ات چًايچاه هاـػم پًزيایـ کًاىيی باه
پیي اىبی عااىػ ى ایـ پًزي ایـ هیگىیًااؼ 8یًٞاای بهیااـ و پیي اىب و بیااى ؿیيااه ػؿ
وبژههای ٩بل بف بمالم ػبؿػ که بف عـبماو به ػیاؿ ٝـب يیق ؿبه پیؼب کـػه بمات
و بهیـبلمىهًیى صْـت ٝلی ( )ٛؿب بمؼبلله گىیًؼ
ً
بماما ٝؼػ پًذ به بّا٥ه ٝابؼ و فبهؼ و هـػ ػؿ ٕىل تاؿیظ باىػه بمات و ػؿ
هـ مه وبژه پًو ویـ و پًذ هیـ و پًو ىیـ ػؿ کًاؿ پًذ هؼ ٣ػؿیا و کىه و ٕاال
و آتيکؼه و ػؿیا يینت ،بلکه هؼ ٣هـػ بمت هـػ ىازا ٛو هاـػ ٝاباؼ و هاـػ
ىیـ و
بها ػؿ ل٢تياهههای ػیگـ 7ویـ 6به هٞايی يقػیک به همیى وبژه آهؼه بمت
به ٕىؿ هخال :هاا تااله و کىىاو عاىػ ؿب ػؿ هاىؿػ ؿیياهیاابی ویاـ ،بػبهاه
عىبهین ػبػ بها ػؿ بیى هىؿػ ػؿ ل٢تياهه ػهغؼب چًیى آهؼه بمت:
7ویـ– بیـ و بـبف ویـ یًٞای ص٦ا٘ کاـػو و باه عاإـ يگهؼبىاتى (بـهااو)6
ص ٘٦صاٚ٥ه (یاػػبىت ػهغؼب)
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بپـمااااااااااایؼ يااااااااهو ف ٥اااااااااـط هزیاااااااـ
بگ٦تاااااا کاااااه يااااااهو ؿب ياااااؼبؿم باااااه ویاااااـ

(ػؿ بیى را ویـ به هًٞی به یاػ ػبىتى آهؼه بمت)
چااااااه ب٥تاااااااػه بی ٝقیااااااقبو هااااااـ ىااااااما ؿب
کااااه ااااااايـیک تاااااو یاااااػ هاااااى بف ویااااـ؟

فهن و هىع و ادراک (ياظن االطباء)

٥ـػومی

ػو هااااااااااـػ عااااااااـػهًؼ بنااااااااااایاؿ ویاااااااـ
باااااه هاااااـػی و گاااااـػی چاااااى ژياااااؼه ىااااایـ

تیق ویـ= تیقهىه

٥ـػومی

فیااى بااؼکًو صاااااؾؿ کااى و فیااى پ اال ػؿو ٟبو
هاای يااىه بگااـ بااه هااىه و بَاایـی و تیااق ویااـ
ياٍـ عنـو

هخااااااااالی بف بهاااااااااااخال ٩ااااااااـآو تااااااااااى ؿب
يماااااااىػم باااااااـآو بًگاااااااـبی تیاااااااق ویاااااااـ
ياٍـعنـو

ٍىت و ياله و ٥ـیاػ :یا ویلًا بيا کًا ٙاالمیى 8بی وبی و ویاـ هاا ،هاا باىػین
متمکاؿبو که ٥ـهاو عؼب يکـػین ٩ـآو کـین)
یاااااا بیاااااـوو ىاااااى ف چاااااـط چاااااىو هاااااـػبو
وؿياااااااه باااااااا وبی وبی و ویاااااااـ هااااااااااباه
مًایی صاىیه بـهاو ٩إٜ

ریـ و ویـ (ػبػ و ٥ـیاػ) ػؿ تؼبول تهـبيیها(صاىیه بـهاو)
ػؿ یاػػبىتهای ػهغؼب م٦یؼ و مغت ما٦یؼ آهاؼه بمات ػؿ فبااو پياتى
ویـ به هًٞی تـك آهؼه بمت چىو :ویـه يلـم = تاـك ياؼبؿم یاا ياه ویـوگاه =
تـك يؼبىته باه
ویـبت ،ػؿ ؿوبیات پهلىی هىبؼی پاؿما به فهاو مامايیاو کاه ما٦ـ ؿوصاايی
به رهاو هًٞىی کـػ(بـهاو – آيًؼؿبد)
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ویـ ػبىتى :هىك ػبىتى
ویـه :ؿمتًی بمت که ما ٧يؼبؿػ و بـ ػؿعت پیچؼ (بيزمى آؿب)
ػؿ هکتب ٥لن٦ی رًیقم و ههاویـب هًٞی ویـ بویاـ 7پهلاىبو 6آهاؼه بمات و
بًیاوگؾبؿ بیى هکتب 7هها 6بقؿگ 7ویـب 6پهلىبو آهؼه بمت
هیـما = پاؿما که باف هن هماو ٝباػتکًًؼه هًٞی ىؼه (بـهاو ٩إ)ٜ
بها وبژه بیـ با بل ٤به هًٞای هـػبيگای و وبژه هغاال ٤آو هیاق و هیاقک باه
هًٞی ياهـػ و عًخی و هغًج آهؼه بمت (١یاث بلل٢ات و بـهاو)
گ٦ااااتن هماااای چااااه گااااىیی بی هیااااق گلغًاااای
گ٦ااااااتا کااااه چااااه ىااااًیؼی بی پیـهناااازؼی
(ٝنزؼی)

بلبته 7ههاویـ 6هن ٝابؼ و هن پهلىبو و هن پاؿما بىػ و آو ٩ؼؿ ؿیاّت هاای
مغت کيیؼ که 7ریى 6یا 7ریًا =(پیـوف) ىؼ و به ه٪ام تیـ تًگـ یًٞای هبياـ
و ؿهبـ هؾهبی ؿمیؼ
بیى هٖالبی باىػ کاه ػؿ هًٞای ویاـ و ویاـبت و ویاـه ؽکاـ ىاؼه بمات و ػؿ
٥ـهًو ػهغؼب آهؼه بمت صال ػو هًٞی بف آو هی تىبو بمتًبآ کاـػ کاه باه
ی٪یى ٩ـیب بمت 8یًٞی صا ،٘٥چًايچه فيؼی ٨کنای ؿب گىیًاؼ کاه فياؼ و پافياؼ
کتاب ه٪ؼك فؿتيتیاو ؿب بف بـ کًًؼ و آو ٕىؿ که هٞلىم هی ىىػ 7پًذ ویـ پاًذ
صا 6٘٥و یا يٚـ به هًٞی ویـه پًذ پاؿما بىػه بمت و ػؿ هـ کؼبم هًٞی پیياىيؼ
پًذ هی گًزؼ و به هٞايی ٩بلی همغىبيی ػبؿػ گـچه کىىو کاـػین کاه هًٞای
بٍلی ویـ که بایؼ بف ه٪ام های هؾهبی هًؼویقم باىؼ ػبينته ىىػ
بها پًؼتهای ػؿهنال آو ؿب هىکىل به بقؿگاو عىػ کـػيؼ و عؼب کًاؼ هًٞای
که ػؿ يقػ بقؿگااو هاؾهبی هًاؼوها بمات باؼبيین و آوهاا بتىبيًاؼ ً٩اٝات هاا ؿب
٥ـبهن مافيؼ و بف هًٞی که ػؿ کتاب 7بیيـػبك 6آهؼه بمت بماتًبآ های ىاىػ
که پًذ ٝابؼ ،پًذ ػلوؿ ،پًذ پاؿما و پًذ ؿوىًیآوؿ بىػياؼ و باه ی٪ایى های تاىبو
گ٦ت که بیى هماو وبژهبی بمت که ػيبال آو بىػین
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بف ٩ؼیمیتـیى ىٞـ به ػمت آهاؼه ػؿ بیاى هاىؿػ های تاىبو باه یاک يکتاه ی٪ایى
صاٍل کـػ که هؼ ٣به پًذ ویـ و پًذ هیـ ،هماو پًذ ىغَیت فؿػىاتی و باىػبیی
بمت و آتيگاه و کىه و ػؿه و ٕال و ػؿیا ػؿ کًاؿ پًذ هیو هًٞی يمی ػهؼ:
گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااات ػؿ بًزهیـبااااؾ
فبو ه٦ااااااات ػو هنااااالماو و پاااااًذ هیـباااااؾ

بیى بیت هًٞی بٍلی کلمه ؿب يياو هی ػهؼ و با وّاصت های گىیاؼ کاه ػؿ
پًزيیـ ،ه٦ت هـػ بىػ که ػو هنلماو و پًذ هیـبؾ بىػه و ياام پًزيایـ و پاًذ
هیـ و پًذ ویـ ػؿ همیى بیت ؽکـ ىاؼه بمات ،بلبتاه ػؿ ػوؿبو فؿػىاتی چهاـه
فؿػىتی 7پًذ هیـ 6یاا پاًذ هیـباؾ ،و ػؿ ػوؿبو باىػبیی 7پاًذ ویاـ 6و ػؿ ػوؿبو
ػیى هبیى بمالم 7پًذ ىیـ 6ىکل بمالهی به عىػ گـ٥ته بمت
بلبته ب کخـیت هًإ ٨ب٢٥اينتاو هتأحـ بف بػیاو بىػبیی و فؿػىتی و بمالم بياؼ
که ػؿ ػوؿه های تاؿیغی ىکل های هغتل٦ی ؿب به عىػ گـ٥تاه بمات باه ٕاىؿ
هخال ،فبػگاه هى 7بگـبم 6ؿیيه بىػبیی ػبؿػ و بف کلمه 7بو 6یا 7با 6٠کاه هًٞای
عؼب ؿب هی ػهؼ و 7ؿبم 6که باف هن به همیى هًٞی بمت و کلماه 7ب٢االو 6کاه بف
هماو کلمه 7بو 6یا 7ب 6٠عؼب گـ٥ته ىؼه بمت
پاال هًٞاای بٍاالی کلمااه 7پااًذ ویااـ7 ،6پااًذ هیااـ7 ،6پااًذ ىاایـ 6ؿب ػؿ
ىغَاایتهای فؿػىااتی و بااىػبیی و بمااالهی بًگااـین و بایااؼ ببیًااین کااه 7پااًذ
هیـبؾ 6آتوپـمت کینت ؟ پًذ ویـ ،و پاًذ باىػبیی کینات؟ و ػؿ آعاـ پاًذ
ىیـ ،کینت ؟
ػؿ ٩نمت 7پًذ ىیـ 6هيغٌ بمت و هیػبيین که ؿیيه بیى کلمه بف هماو
ب٥نايه ٝاهیايه 7پًذ پیـبو 6گـ٥ته ىؼه بمت که بیى ػبمتاو ؿب همه هیؼبيًاؼ ػؿ
٩نمت پًذ هیـبؾ و پًذ هیـ ،چهاؿ بیتی که بف ٩ؼین باـبی هاا باه یاػگااؿ هاياؼه
ىؼه بمت هًٞی ؿب هی ؿمايؼ
پاال چااـب هااا وبژه هااای کااىه و ػؿیااا و ػؿه و ٕااال و ػیگااـ هٞااايی ؿب بااه آو
بچنابايین و ٝا٩اليااه ٥کااـ يکًااین و ت٢ییااـ ىغَاایت هااا ؿب ػؿ يٚااـ يگیااـین و
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رایگقیًی آوها ؿب ػؿ يٚـ يگیـین ػؿ آعـ به یک يتیزه کلای های ؿماین و آو
بیى که با راهه بؼل کـػو ت٦کـ ػیًی و ت٢ییـ بػیاو ىغَایتهای ٩بلای راای
عىػ ؿب به ىغَیت های رؼیؼ ػبػه بيؼ و پًذ آتوپـمت رای عىػ ؿب باه پاًذ
بىػبیی 7پًذ ویـ 6و پًذ بىػبیی رای عىػ ؿب به پاًذ هنالماو و پاًذ پیاـبو ػبػه
بمت و هیـ و ویـ و ىیـ ػؿ ٕاىل تااؿیظ ىاکل ػیاى رؼیاؼ ؿب باه عاىػ گـ٥تاه
بمت
بـبی بیى که به ص٪ی٪ت وبٞ٩ی ػمتـمی پیؼب کًین و به صؼك و گماو ؿرىٛ
يکًین بایؼ به هتىو فؿػىتی و بىػبیی و بمالهی يٚـی بیًؼبفین
 ٔ٪٥با بیى تض٪ی ٨بمت که به هًٞی بٍلی ىیـ و ویـ و هیـ ،پی هی باـین و
هیػبيین که پًذ ىغَیت فؿػىتی و پاًذ ىغَایت باىػبیی و پاًذ ىغَایت
بمالهی کینت ؟
بـبی ؿ ٜ٥ببهاهات و ىک و تـػیاؼی ػؿبااؿه ػیاى باىػبیی و پاًذ ىغَایت
بىػبیی بایؼ به هـبر ٜػیًی و ب٥نايههای ػیًی هًؼوبو ؿرى ٛىىػ و عىىبغتايه
تٞؼبػ فیاػی بفىغَایتهاای باىػبیی ػؿ بیاى هاىؿػ هٞلىهاات کاهال ػبؿياؼ و
ب٥نايه 7پًذ ویـ 6ؿب هیؼبيًؼ و ب گـ بف بقؿگاو بیى هضل پـمیؼه ىاىػ کاه چاـب تاا
ه٦تاػ مال بىػبییهاا و هًاؼوبو باه 7چيامه باػ٩ال 6های آهؼياؼ و ٝبااػت های
کـػيؼ و بیى هضل چه ٩ؼمیتی بـبی هًؼوبو ػبىت و ب گـ ب٥نايه پًذ ویاـآوهاا
تىره ىىػ عیلی بف هنایل گًو و يااهٞلىم و ىاک و تـػیاؼی کاه ػؿ ٩نامت
هیـ و ویـ ػبؿین صل هی ىىػ
ػؿ کتاب ههابهاؿت٩ ،ؼیمی تـیى کتاب هًؼویقم ْ٩یه 7پًذ ویاـ 6ؽکـىاؼه
بمت و با عىبيؼو بیى ػبمتاو هتىره هی ىىین که رایگاه بیاى پاًذ هاـػ عیلای
با بهمیت و با بؿفه بىػه بمت
چىو کاؿ تض٪ی٪ی ؿوی بیى هىّى ٛکه 7بیيـػبك 6به آو بىاؿه کاـػه بمات
ومی ٜبمت و بیزاب یک کتاب رؼب گايه ؿب هی کًؼ ػومتاو ٥ـهًوػومت هاا
بایؼ ػؿ بيتٚاؿ چاپ کتاب باىًؼ و بیى يىیؼ ؿب به آيها هی ػهین که ٩بل بف بمالم
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بیى 7پًذ هـػ 6کی بىػيؼ که بولایى ىااٝـ پًزهیاـی بف آوهاا یااػآوؿی کاـػه و
گ٦ته بمت:
گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااات ػؿبًزهیـباااااؾ
فبو ه٦اااااات ػو هناااااالماو 7پااااااًذ 6هیـبااااااؾ

بیًک ها بیى پًذ هیـباؾ ؿب ػؿ کتااب ههابهااؿت های یاابین کاه ػبماتاوهای
رااالبی ػؿ هااىؿػ آيهااا ػؿ هتااىو ػیًاای هًااؼوئیقم ؽکااـ ىااؼه بماات و یکاای بف
َ٥لهای بیى کتاب ه٪ؼك هًؼویقم هـبىٓ به 7پًذ ویـ 6بمات کاه ؿیياه ياام
7پًزيیـ٩ 6بل بف بمالم ػؿ فهاو بىػبیی ها ػؿ آو ؽکـىؼه بمت و بیيـػبك ػؿ
کتابو بف آو یاػ کـػه بمت
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هًابغ و هأخذ

 -0ر٦ٞـیٝ ،باك ،گیتاىًامی بیـبو ،رلؼ مىم ،چاپ بول 0735چاپ بهیـ
١ -2یاث بلل٢ات
 -7رالل يائیًی ،میؼ هضمؼ ؿّا ،هًؼ ػؿ یک يگاه ،چا پًگىیى ،مال 0731
 -0ياؿچًؼ ،گقیؼه ؿیو وػب ،چاپ بيتياؿبت ٝلمی و ٥ـهًگی ،مال 0732
١ -1باؿ ،هیـ١الم هضمؼ ،ر٢ـب٥یای تاؿیغی ب٢٥اينتاو ،بيتيااؿبت هیىياؼ ،ماال
0740
 -2کااـیتیى ؿبهپاایل ،ول٦کااا ک لًااتل٥ ،ـهًااو يااام هااای بومااتا ،بيتياااؿبت
٥ـوهـ ،مال 0702
 -3ه٦تاس بلهاهه ،ر٢ـب٥یای تاؿیغی بلظ و ریضىو ،پژوهياگاه ٝلاىم بيناايی و
هٖالٞات ٥ـهًگی ،مال 0732
 -4یمیى ،هضمؼ صنیى ،ب٢٥اينتاو تاؿیغی ،چاپ يٞمايی ،يىبت ػوم 0742
 -5ىاایظ بلمااالم ٍاا٦ی بللااه وبلااؼیى ببااىبکـْ٥ ،ااایل بلااظ ،بيتياااؿبت بًیاااػ
٥ـهًگی بیـبو ،مال 0711
 -01بف آؿیا تا ب٢٥اينتاو ،ينغه عٖی ،میؼ ػبووػ ی٪ٞىبی
 -00يىینًؼه ياهٞلىم ،به کىىو ماتىػه ،صاؼوػ بلٞاالن ،کتابغاياه ٙهاىؿی ،چااپ
مىم 0547 ،هیالػی
-02هضمؼ ٝى٥ی ،لباب بللباب ،چاپغايه همتاف ،بول0720 ،
 -07ؽکـ گى ،بهیـ صنیى – بمـبؿ بمإیـ هًؼ ،عؼبیاو وػبیی ،بيتياؿبت ٥کاـ ؿوف
مال 0733
-00بیىيل وؿويیکا – بمإیـ هًؼ ،ىـکت گیتی عىػ کاؿ-بول 0737
 -01و ،ك ىىکال ،ههابهاؿت ،بيتياؿبت ٙهىؿی ػوم 0741
 -02ىایگاو ،ػبؿیىه ،بػیاو و هکتبهای ٥لن٦ی هًؼ ،چاپ ماپهـ ،چااپ ماىم
0722
 -03بیيااـػبك ،هااا باىااًؼه گاااو ػیـیًااه بیااى مااـفهیى ،ياىااـ ىااىؿبی ٥ـهًگاای
ب٢٥اينتاو ،هاؿچ  2117هٖاب ٨صمل  -0747ييـبت ى٦ا
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-04ؿّاییٝ ،بؼبلٚٞین ،تاؿیظ بػیاو رهاو ،بيتياؿبت ٝلمای ،چااپ ماىم،0742 ،
تهـبو
٥-05ـهًو راه ٜىاهًاهه
٥-21ـهًو يامهای بومتا
٥-20ـهًو هٞیى
٥-22ـك ل٢ت
-27بـهاو ٩إٜ

رود پًجؼیز

هذمذ اکبز ػىرهاچ (يىرطتايی)

ؿوػ پًزيیـ و هٞاويیى آو بف رمله ؿوػهاییبيؼ که بف ييیب رًىبی بيتهاایی
١ـبی هًؼوکو ىـ٩ی و ١ـبی هًب ٜگـ٥ته بيؼ بیى ؿوػ بف ييیب رًىب کىتل
بيزمى بف بؿت٦ا ٛبیو بف  7111هتـ ماـبفیـ گـػیاؼه بمات بف ٩ـیاه پـیااو تاا
تًگی گلبهاؿ ممت رـیاو آو بف ىمال ىـ ٧به رًىب ١ـب هی باىؼ
آب بیى ؿوػ با یکزا ىؼو آب ػؿه عاوب ک که بف کىتل عاوب ک هی آیاؼ ،ػؿه
ىابه و ػؿه هقبؿه که بف ييیب ١ـبی کىتل فؿػبلى هًب ٜگـ٥ته و بف ولًو فهاـػ
و ىهـ ١ل٢له و آمتايه کالو گؾىاته ؿبه ٩ـیاه ٝبؼبللاه عیال یًٞای ٝال٩اهػبؿی
صَه ػوم پًزيیـ ؿب ٝبىؿ يمىػه ،ػؿ صَه ػو آب ؿوػ هؾکىؿ بتَال های یاباؼ
و به بيؼبفه و ه٪ؼبؿ آب آو ب٥قوػه به رـیاو عىػ بػبهه هی ػهؼ
ػؿ هًٖ٪اه بااافبؿک بااا آب پاؿيااؼه کااه بف ماامت ؿبماات ؿوػ هىٍااى ٣یًٞاای
هًؼوکو ١ـبی مـبفیـ هی گـػػ وٍل هی یابؼ و به مـٝت فیاػ تًگی گلبهاؿ
ؿب ٝبىؿ و بف آيزا عىػ ؿب به وبػی ومی ٜو ٥ـبط گلبهاؿ و کاپینا هیـمايؼ
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ػؿ صَه باٝ ٟمىهی گلبهاؿ با آب يیالب که بف ػؿه ىتل هی آیؼ یکزا هی ىاىػ
آب ػؿه ىتل ٥ى٧بلٞاػه ٍا ٣و مـػ بمت و بف ومٔ بافبؿ گلبهاؿ هی گؾؿػ
ؿوػ پًزيیـ ػؿ هًٖ٪ه ىمال ىـ ٧میؼ عیال پاـوبو باا ؿوػ ١ىؿبًاؼ ،کاه بف
بؿت٦ا 7111 ٛهتـ بف ييیب ىـ٩ی کىتل ىیـ مـچيمه گـ٥تاه ػؿ صَاه ػوآب
١ىؿبًؼ با آب مـط و تـکمى تىمم گـػیؼه به رـیاو عىػ ػوبم هی ػهؼ
ممت رـیاو بیى ؿوػ بف ١ـب به ىـ ٧بىػه و ػؿ يقػیکی پل هتاک مامت
رـیاو آو به مىی ىمال ىـ ٧ت٢ییـ يمىػه تا يٖ٪ه بتَال با ؿوػ پًزيایـ بیاى
ممت ؿب به عىػ ص ٘٦هی يمایؼ و ػؿ صَه پل مٞؼبلله با آب ؿوػعايه ماالًو
که بف ربل بلنـبد هی گؾؿػ وٍل هی یابؼ
بـٝالوه آب ػؿههای ياهبـػه آب ػؿههای کىچک و هتٞؼػ ػیگاـ بف مامت
ؿبمت و چپ به ؿوػ ١ىؿبًؼ مـبفیـ هی ىىػ که به تؼؿیذ به بيؼبفه آب ب٥قبیو
به ٝمل هی آوؿػ
ؿوػ پًزيیـ بف يٖ٪ه بتَال ؿوػ ١ىؿبًؼ ،مامت صـکات عاىػ ؿب باه رًاىب
ت٢ییـ هی ػهؼ و بٞؼ بف پیماىػو هًاإ١ ٨ـبای و رًاىب ١ـبای هضماىػ ؿب٩ای
(هـکق ولیت کاپینا) به ىىعی های ؿماؼ و ػؿ بیاى راا وبػی ومای ٜکاپیناا ؿب
تـک گ٦ته وبؿػ تًگی پچه عا ک هی گـػػ
ػؿ ىـو ٛبیى تًگی ّی ٨و ٝمی ٨باا آب ػؿه يزاـبب ،کاه بف کىههاای پاًذ
ػؿه آو (پچه ١او ١ىك ،ػؿه کالو عاؿد ػؿه و ػؿه پىته) هی آیؼ ،های پیىياؼػ و
بٞؼ بف ٝبىؿ بفیى تًگی به وبػی ي٢لاى ػؿ یاک و ياین کیلاىهتـی ىامال ١اـب
کامه بًؼ هؾکىؿ به ؿوػ کابل بلضا ٧یا٥تاه باه ه٪اؼبؿ آب ؽعیاـه کاماه بیاى بًاؼ
ب٥قبیو به ٝمل هی آوؿػ
مـٝت رـیاو بیى ؿوػ بف پـیااو تاا تًگای گلبهااؿ ٥ى٧بلٞااػه فیااػ بمات و
يیـوی ٚٝیمی ػؿ عىػ يه٦ته ػبؿػ
بٞؼ بف تًگی ،هىٍى ٣مـٝت رـیاو آو کن ىؼه تا ػهًه تًگی پچاه عاا ک
بؼیى هًىبل هی باىؼ و ػؿ ػبعل تًگی مـٝت آو ػوباؿه فیاػ ىىػهی گـػػ
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بیام َ٥ل بهاؿ ،هىمن ٕ٢یايی بیى ؿوػ بمات و ػؿیاى هىمان آب آو ماـٝت
فیاػ ،وبػی پـوبو و کاپینا ؿب یکی پی ػیگـ ٪ٝب هی گؾبؿػ
بف يیـوی آبی بیى ؿوػ تا صال بمت٦اػه ييؼه بمات تًهاا بف آب ػؿه ماالًو
که بف ربل بلنـبد هی گؾؿػ ػؿ مال ٥ 0255ابـیکه بـ ٧ىـو ٛباه کااؿ يماىػ و
٩ىه هضـکه بیى ٥ابـیکه بـ ٧همايا ٩ىه آبی ؿوػ مالًو بىػه بمت
ػؿ صىفه پـوبو و کاپینا بف ػو ٕـ ٣بیى ؿوػ يهـ فیاػی کيیؼه ىؼه بمت
ػؿ پالو بيکيا٥ی مىم (ب٢٥اينتاو) یک بًؼ بقؿگ به تًگای گلبهااؿ ػؿ يٚاـ
گـ٥ته ىؼه بمت و کاؿ آو هٖاب ٨پالو عاتمهپؾیـ بمت
بهکاو ػبؿػ بف آو ػؿ تىلیؼ بـ ٧و کايالهای فؿبٝتی بمت٦اػه ىاىػ و هاقبؿبو
رـیب فهیىهای بایـ ،به فهیى فؿبٝتی هبؼل گـػػ
ؿوػ پًزيیـ ػؿ صَه ىىعی ػبؿبی ػبت  7211هتاـ هکٞاب ٥ای حايیاه ػؿ
مال  0524هیالػی بىػه بمت

ببببب

يظزی بز رهًمای پًجؼیز
هذمذ اصغز غزیب

ؿماله هًٚىم 7ؿهًمای پًزيیـ  6بحـ ىاٝلی صیؼؿی پًزيیـی کاه يمایًاؼه
بصنامات لٖی ٤و تغیالت ىاٝـبيه بومت هٖالٞه ىؼ بیى بحـ عىبيًاؼه ؿب ػؿ
وبػیهااای فیبااا ،کىههااای هـت٦اا ،ٜػؿههااای ٝمیاا ،٨کًاااؿ ؿوػهااا و ػؿیاهااای
عـوىًؼه ،لب چيمهماؿهای بيباىه و ىا٦ا ٣و رًگلهاای بيباىه ،ػؿ باٟهاای
پـهیااىه و هااقبؿ ٛمـماابق ،هیاااو گلهااای وصياای و ػؿ باایى رمٞاای بف هااـػم
ههماوػومت و يزیب پًزيیـ هی کيايؼ
بها آيچه بًؼه هی عىبهن بگىین وره تنمه پًزيیـ و صؾٖٞ٩ ٣ه ؿباٝی 7وصاؼت6
ؿوی رلؼ ؿبهًمامت که ػؿ هـ ػو ٩نمت يٚـ عىػ ؿب ؽیال ت٪ؼین هی ػبؿم:
بل :٤ؿباٝی 7وصؼت 6که به يام آحاؿ یکی بف ٩ؼها ػؿ ؿوی رلؼ ػؿد گـػیاؼه
با بیى ٝباؿت:
هااااا پًااااااااااذ بااااـبػؿین کاااااق یااااک پيااااتین
ػؿ پًااااااازه ؿوفگاااااااؿ پًاااااااااااااذ بيگيااااااتین
چاااااىو بااااااف ىااااااااىین ػؿ يٚااااااـها ٝلماااااین
چاااااىو رمااااا ٜىاااااىین ػؿ ،ػهًهاااااا هياااااتین

 022
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

با هٖالٞه بیى ؿباٝی ىایؼ بْٞی بىغاً تَىؿ کًًؼ که وره تنامیه بف ياام پاًذ
بـبػؿ که ل٪ب ىیـ ؿب ػبىته بياؼ باه وراىػ آهاؼه بمات ،ػؿ صاالی کاه بٍاال ؿبااٝی
هؾکىؿ ػؿباؿه پًذ بـبػؿ ً٩ؼهاؿی پنـبو مـػبؿ پایًؼه عاو باؿکقبیی مـوػه ىاؼه کاه
ػؿ کتاب 7ؿرال و ؿویؼبػهای تاؿیغی 6تالی ٤ػبييمًؼ هضتاـم بصماؼ ٝلای کهاقبػ
ٍ٦ضه  021تضت ًٝىبو ٝ7ـود و ما٪ىٓ ماـػبؿبو ً٩اؼهاؿی 6باه ٍاـبصت تاؾکـ
ؿ٥ته که بف رمله پنـبو مـػبؿ پایًؼه عاو باؿکقبیی پاًذ ي٦اـ بیيااو بف هااػؿ ١لقبیای
بىػيؼ به يامهای ىیـػل ،پـػل ،کًؼل ،ههـػل و ؿصمؼل یاػ هی ىؼيؼ
به وبمٖه تمـکق ػؿ ً٩ؼهاؿ و بنٔ ي٦ىؽ بمت٪الل ػؿ صىفه بؿً١ؼبب و تـيک
و هیـهًؼ هٞمىل به ل٪ب مـػبؿبو ً٩ؼهاؿ پًذ بـبػؿ هٞـو ٣و ؿباٝی هؾکىؿ باا
بیى هْمىو به يام آوها ػؿد ىؼه بمت:
هااااا پًااااااااااذ بااااـبػؿین کااااق یااااک پيااااتین
ػؿ پًزااااااه ؿوفگاااااااؿ پااااااًذ بيگياااااااااااااتین
چاااااىو بااااااف ىاااااىین ػؿ يٚاااااااااـها ٝلماااااین
چاااااىو رمااااا ٜىاااااىین ػؿ ،ػهًهاااااا هياااااتین

چًايچه بف رمله بیى پًذ بـبػؿ ً٩اؼهاؿی ماـػبؿ ههاـػل عااو هتاى٥ی ماال
 0230ىمنی ىغَی ٥اّل و ىاٝـ بىػ و هيـ٩ی تغلٌ ػبؿػ ؿ باٝی بال بف
بو و هـبىٓ بـبػؿبو ً٩ؼهاؿی بمت ب گـ ػؿ ٕب ٜآیًاؼه بف پياتی کتااب صاؾ٣
ىىػ بهتـ بمت
ب :ينبت وره تنمیه پًزيیـ ٥اّل هضتـم بمتاػ هضمؼ ببـبهین علیال ػؿ
ىماؿه  245هزله آؿیايا چًیى يىىته بمت7 :تا رایی که بف هـػم ٥همیؼه هضال
پًزيیـ ؿبر ٜبه کنايی که ػؿ َٝـ عىػ بهمیتی ػبىته و هىمىم به ىایـ ىاؼه
بيؼ که ػؿ ٕىل ٩ـوو و بَٝاؿ به ينابت آوهاا ياام عٖاه پًزيایـ ىاؼه بمات
هٞلىهات يمىػم به ١ـُ هٞلىهات ػیگـبو ؽیال حبت هی ػبؿم:
 0عىبره ببـبهین ػؿبًؼ که هقبؿ ىاو ػؿ عىػ ػؿبًؼ که هلض ٨به گلبهااؿ و بول
ؿبه تًگی پًزيیـ بمت هلض ٨به ؿبه ٕـ٢ٖ٩ ٣ى
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 2عىبره صنى مـپل که ػؿ بول پًزيیـ هؼ٥ىو بمت
 7عىبره گل ولی به تل پًزيیـ که هلض ٨عاوب ک بمت
 0عىبره ٝاؿ ٣که ٕـ ٣کىتل عاوبک بمت بیى عىبره ٝاؿ ٣يه عىبره ٝااؿ٣
ؿیىگـی بمت که بف برل عل٦ای ٕـی٪ه ىـی٦ه ي٪يابًؼیه های باىاؼ و صالتيااو ؿب
کتاب 7عقیًه بلٍ٦یا 6و ١یـه هَ٦ل بیااو های ػبؿػ :بف آو ؿو کاه ػؿ بؽهااو ٝاهاه
بیى ه٦کىؿه ؿب تا صؼی بصناك يمىػم ،يگاؿه بیى مٖىؿ ؿب لفم ػیؼم
 1عىبره بياؿ که هتَل ػؿه و ػبهًه کىتل يىؿمتاو هؼ٥ىو بمت
د :ػؿ آؿیايا ػبیـه بلمٞاؿ ،٣وره تنمیه پًزيیـ بایى ٝاىبم چًایى ػؿد
گـػیؼه بمت :بلبته ىبه يینت که کلمه پًزيیـ که بهـوف ياقػ ٝاىبم هاىؿػ
ػؿ هىؿػ تمام ػؿه ( بف ػؿبًاؼ تاا پـیااو) بماتٞمال های کًاین ػؿ آحااؿ ٝماىم
ر٢ـب٥ی يىیناو ،هىؿعیى ٝـب و هأعاؾ ٥اؿمای ٩اـوو وماٖی باه ٍاىؿت
7پًزهیااـّ 6اابٔ ىااؼه و بیااى کلمااه ٩باال بف ٙهااىؿ ١قيىیاااو 7کچکااى 6یااا
7کچکًه 6عىبيؼه هی ىؼ
ػؿ ػوؿه ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی هىٞ٩ی که بًؼ هٞـو ٣ملٖاو ؿب آباػ
هی کـػيؼ بهالی ؿب بف ػوؿ و يقػیک بـبی کاؿ رم ٜهی کـػيؼ و کناو مالٖاو
به ػؿه پًزيیـ هن بـبی رلب ي٦ـ آهؼه بىػيؼ
هـػم پًزيیـ رم ٜييؼيؼ و يـ٥تًؼ و ٪٥أ بف هیااو عاىػ پاًذ ي٦اـ يمایًاؼه
٥ـمتاػيؼ چىو بیياو کًاؿ بًؼ مالٖاو ؿمایؼيؼ ،مالٖاو ٥ـهاىػ کاه چاـب باا٩ی
بهالی يیاهؼيؼ؟
بیى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چىو هًٚىؿ ملٖاو کاؿ بمت ،بف ؿوی هاا پاًذ
ً
ي٦ااـ کاااؿ بناایاؿ هاای ىااىػ آيگاااه بیاال و کلًااؼ گـ٥تًااؼ و وبٞ٩ااا بااه ٍااىؿت
صیـتآوؿی کااؿ کـػياؼ و پـگًاههای باقؿگ بىازاؿ ؿب های کًؼياؼ و ػؿ يتیزاه
ملٖاو ٥ـهىػ که بیىها هايًؼ ىیـ هنتًؼ و هايًؼ ىیـبو هيهىؿ کاؿ های کًًاؼ
مپل بیى يام ىهـت یا٥ت و ػؿه کچکى هى بٞؼ به پًزيیـ و باىاًؼه گااو آو
به پًزيیـی هٞـو ٣ىؼيؼ
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بیى پًذ ي٦ـ بٞؼ بف بيزام کاؿهای هضىله باه ؿبه عاىیو بـگياتًؼ و ػؿ آ١ااف
ػؿه هیاو عىػ ٝهؼ بنتًؼ که ػؿ هىؿػ هيکل همیيه رم ٜىىيؼ و به هياىؿت
هن کاؿ کًًؼ بیياو يقػ ٝىبم به پًذ پیاـبو پًزيایـ ىاهـت ػبؿياؼ و آؿبهگااه
آوها فیاؿتگاه تمام بهاالی بمات بمااك پاًذ پیاـبو و هاؼ٥ى آوهاا ٩اـبؿ آتای
بمت:
عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ
عىبره ٍ٦ا ػؿ ػوآب عىبره گل ولی ػؿ ٩ل (ٕىل)
عىبره ٝاؿ ٣ػؿ بؿیب
عىبره بصمؼ بيا ػؿ آمتايه کالو
ولی تا رایی که بًؼه ػؿ بیى باؿه تض٪ی ٨و ت٦ضاٌ يماىػه بم همااو يٚـیاات
ر٢ـب٥یيىیناو و هىؿعیى ٝـب و هأعؾ ٥اؿمی ٩ـوو ومٖی ؿب که پًزيیـ باه
يام پًزهیـّ ،بٔ ىؼه ٍضیش هیػبين به بیى ػلیل:
ػؿ میاصتياهه هضمؼ بباى ٝبؼبللاه ٕب٢ای ه٢ـبای هياهىؿ باه ببىبٖىٕاه
میاس هٞـوٝ ٣ـب کاه ػؿ بوبیال ٩اـو  00هنایضی هٖااب 312 ٨هزاـی
٩مـی بف ؿه تـهؾ وبؿػ ب٢٥اينتاو گـػیاؼه و بف ٕـیاً٩ ٨اؼف و ب٢االو و ؿبه
بيؼؿبب هًؼوکو ٝبىؿ يمىػه ػؿ م٦ـياهه عىیو بیاى ٕاىؿ صکایات های
يمایؼ7 :به هىّٞی ؿمیؼین که آو ؿب بيؼؿبو (بيؼؿبب صالیه) هیگىیًؼ
ػؿ ٩ؼین ػؿ آيزا ىهـی بقؿگی آباػ بىػ  8ولی ب کًىو عـبب بمت 6
ػؿ آيزا بیک ٩ـیه کاليی ػؿ راای هاـػ ٥اّالی هىماىم باه هضماؼ ههاـوی
ً
ههماو ىؼین ها ؿب عیلی ٝقت ػبػ و٩تا که بٞؼ بف عىؿػو ياو ػمات ىناتن آب
هؾکىؿ ؿب يٚـ به بٝت٪اػ ىاو يىىیؼيؼ بیى ٥اّال ٥اـػ باا هاا کمـبناته تاا ٩لاه
کىتل همـبهی کـػ ػؿ رىبؿ کىتل چيمه گـهی ورىػ ػبىت که ػؿ آيزاا ؿوی
عىػ ؿب ىنتن  8ولی ؿوی ها به بحـ آو ٕاىؿی پىمات ػبػ کاه بف آو بؽیات ػیاؼم
ػؿ بمًای ٝبىؿ بف هًؼوکو به پای بىتـبو عىػ پىمتها ؿب بناته کاـػین تاا ػؿ
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بيباؿهای بـ ٣گىؿ يـويؼ بیى کىتل ؿب بف آعـ ىب تاا ١اـوب ٖ٩ا ٜيماىػه وبؿػ
ػؿهبی ىؼین که آو ؿب بًزهیـ (پًزيیـ کًىيی) هیگىیًؼ
یًٞی پًذ کىه ػؿ آورا به کًاؿ يهـ بقؿگی که بف ربال بؼعياو ماـبفیـ های
ىىػ و هٞؼو لٞل هن ػؿ کىه های هؾکىؿ بمت ىاهـ کاليای وراىػ ػبىات بهاا
تمام بیى بالػ ؿب چًگیاق تغـیاب يماىػه تاا کًىو هماايٖىؿ ١یاـ هٞماىؿ هاياؼه
بمت
ػؿ بیى هىّى ٛهقبؿ ىیظ مٞیؼ هکی بمت که يقػ هـػهاو بىهی هضل ٩ؼؿ و
رای يیاف بمت ( 6ىماؿه  ،41مال پًزن ،هزله کابل )
بف م٦ـياهه ببىبٖىٕه ٥همیؼه هی ىىػ که ػؿ مال  321هزـی ٩ماـی بٞاؼ
بف پاػىاااهی ماالٖاو هضم اىػ ١قيااىی ػؿ ٝهااؼ ماالًٖت ر٢تائیااه ياااهبـػه بااه
ب٢٥اينتاو وبؿػ و ػؿ وبػی پًزيیـ تى٩ا ٤و ياام بیاى عٖاه ؿب بف فبااو ماا کًیى
هضل هؾکىؿ پًزهیـ ىًیؼه و ٩یؼ میاصتياهه عىیو يمىػه بمت
ػوؿه ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی بف  744بلای  020هزاـی ٩ماـی 710
مال پیيتـ بف میاصت ببىبٖىٕه های باىاؼ ػؿ ٍاىؿتی کاه بٞاؼ بف مالًٖت
١قيىیاو ػؿ ٝـٍه  710مال هضاال پًزهیاـ باه ياام پًزيایـ هياهىؿ و ػؿ
ً
ب٥ىبه و تکلن هـػم هی بىػ  8صتما ببى بٖىٕه هن ػؿ میاصت ياهه عاىیو باه
بمن پًزيیـ ّبٔ هی کاـػ هٞلاىم بمات کاه وراه تنامیه پًزيایـ بٞاؼ بف
ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی و میاصت ببى بٖىٕاه ػؿ بایى هاـػم فباايقػ
ىؼه بمت 8فیـب ػؿ و٩ت وؿوػ ببى بٖىٕه به ػؿباؿ پًزهیـ ه٪بـه پًذ پیاـبو
پًزيیـ هیو ورىػ يؼبىته بلکه ػؿ آو و٩ت به يٚاـ های ؿمایؼ هاقبؿ ىایظ
مٞیؼ هکی فیاؿتگاه عاً و ٝام بىػه و چًایى باه يٚاـ های ؿماؼ کاه پاًو
پیـبو ػؿ و٩ت ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی صیات يؼبىته بيؼ
ب گـ ػؿ آو و٩ت صیات هی ػبىتًؼ بف و٩ت ملًٖت ملٖاو هضماىػ ١قياىی
ً
تا فهاو وؿوػ ببىبٖىٕه ػؿ پًزيیـ  710مال ،های گاؾؿػ ٕبٞاا  710ماال پاًذ
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پیـبو ٝمـ يکـػه بایؼ ٩بال ٥ىت يمىػه باىًؼ و ببىبٖىٕه بٞؼ بف و٥ات آوها ػؿ
آو ػیاؿ ؿمیؼه بمت
ػؿ ٍىؿتی که کاؿ ؿوبیی آيها هيهىؿ و هقبؿ ىااو فیاؿتگااه ٝاىبم های باىػ و
بیى عٖه به يام پًزيیـ یاػ هی ىؼ ،ببىبٖىٕه هن ػؿ میاصتياهه عاىیو ػؿد
هی کـػ بف ٕـ ٣ػیگـ تاؿیظ فيؼه گايی پًذ پیـبو پًزيیـ ػؿ کؼبم تاؾکـه ٩یاؼ
يگـػیؼه کتیبه و لىصه يؼبؿػ تا ٥همیؼه هی ىؼ که آوهاا ػؿ کاؼبم و٩ات صیاات
ػبىته و بیى ب٥نايهها که ػؿ ب٥ىبه هـػهاو هضل بمت تا کاؼبم صاؼ ص٪ی٪ات های
باىاؼ هـگاااه ػؿبااؿه فيااؼه گای پااًذ پیاـبو کااؼبم هٞلىهاات وبحاا ٨ياقػ ه٪ااـوو
ً
بىغاً باىؼ لٖ٦ا تىّیش بؼبؿيؼ تا ص٪ای ٨ؿوىى گـػػ
 -0ػؿ ؿماله تاؿیغچه هاقبؿ ىاـ ی ٤هًنا ىب باه هىلیًاا ٝباؼبل٦٢ىؿ لؿی
ىااا گـػ صْااـت راااهی کااه بااه کىىااو هایاال هااـوی بف ٕااـ٣
ييـبت بيزمى تاؿیظ به ٕب ٜؿمیؼه ػؿ ٍا٦ضه  01کتااب هاؾکىؿ
به بمتًاػ ر٢ـب٥یه صا ٘٥ببـو کاه ػؿ ماًه  427باه بهاـ و ٥ـهااو
ملٖاو ىااهـط يىىاته ،بلاظ و ياىبصی آو باؼیى ٩اـبؿ ّابٔ ىاؼه
بمت  7 :گىیًؼ ػؿ عـبماو هیو ىهـی ٩ؼیمی تـ بف بلظ يینات و
تىبب ٜآو ػؿ کتب يىىته بيؼ  :تغاؿمتاو ،ممًگاو ب٢االو ،ماـػی،
بؿهًااو ( بهااام ٍاااصب )ٕ ،ال٪اااو ،بيااؼعىی ىاابـ١او٥ ،اؿیاااب،
رىفگاياو ،باهیااو١ ،قياه ،پًزهیاـ ،کابال ٥اـوبو تاا کًااؿ ماًؼ بف
صناب بلظ ىمـػه بيؼ 6
بیى يىىته يیق به بحبات هی ؿمايؼ که صتی ػؿ و٩ت ملًٖت تیمىؿیاو هـبت
يام عٖه پًزيیـ ػؿ بیى هـػم و ر٢ـب٥یيىیناو به بمن پًزهیاـ ىاهـت ػبىاته
و هیو کل آو ؿب پًزيیـ تکلن و تضـیـ يکـػه بمت
 -2ػؿ کتاب 7بضـ بلماـبؿ ٥ای هًا٩اب بلعبااؿ 6هًتياـه ىاماؿه  250و هزلاه
آؿیايا ،تالی ٤هضمىػ ،مال  011هزـی ٩ماـی کاه ؿبرا ٜباه همالاک
ىهـها و ًًٞٝات و ؿمىم آوهاا هٞلىهاات ٥اـبوبو گاـػ آوؿػه ىاؼه ػؿ
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رمله ىهـ و هْا٥ات باهیاو ،بيؼؿبب هًزاو ،پًزيیـ به يام (پًزهیـ)
٩یؼ ىؼه ،بف بیى يىىته هن ٥همیؼه هی ىىػ کاه تاا ماال  0111هزاـی
ً
٩مـی َٝـ ملًٖت گىؿگايیهای هًؼ ػؿ ب٢٥اينتاو بمن پًزيیـ ٖٞ٩ا
ػؿ آو ياصیه ورىػ يؼبىته و بیى هـػم فبايقػ يبىػه بمت
 -7ػؿ کتاب مالًو تالی ٤ىا١لی ١الم صبیب ياىبیی بف ٩اىل ببىبٖىٕاه ياام
بٍلی پًزيیـ ،پًزهیـ ّبٔ گـػیؼه و گ٦ته بمات کاه هیاـ باه هًٞای
هٞبؼ بىػه و ػؿ آو ٝال٩ه پًذ هٞبؼ بقؿگ و٩ى ٛػبىته بمت
 -0ينغه بًیاػ ٥ـهًو باه ٩اـبؿ يىىاته ىاا١لی هایال هاـوی پًزيایـ باه ياام
7پًززـ 6تضـیـ یا٥ته هٞلىم يمی ىىػ که ه٢الٖه بهالیای ػؿ آو ػعیال
گـػیؼه و یا کؼبم ٝلت ػیگـی ػبؿػ ؟ بهاا بیاى يىىاته هان باه پًزهیاـ
٩ـببت ػبؿػ و پًزيیـ يىىته ييؼه بمت
بف تؾکـه و تىّیش ػلیل ٥ى ٧به بیى يتیزه هی ؿمین که وره تنمیه پًزهیـ
٩ؼبهت و ؿیيه بامتايی و کهى ػبؿػ
ػؿ بـهاو ٩إ ٜپًذ و یا پزاؿ به هًٞی کىه و ،هیـ ،آتو ؿب هیگىیًؼ
ً
بف بیى هًٞی رًیى ٥همیؼه های ىاىػ کاه بٍاال پًزهیاـ (پزهیاـ) باه هًٞای
آتيکؼه ،کىهی بىػه ،فیـب ػؿ ل٢ات 7هیـباؼ 6يیاق باه هًٞای عااػم و عاؼهتکاؿ
آتيکؼه و یا عؼبويؼ و بقؿگ آتيکؼه ٩یؼ ىؼه و به هًٞی آتوپـمت يیق آهاؼه
بمت
ب کًىو هن ٩ـ یهبی ػؿ مالًو به يام پزه یاػ هی ىىػ که يام باماتايی عاىػ ؿب
ص ٘٦يمىػه بمت ٩اـبؿی کاه ػبييامًؼ هضتاـم بصماؼ ٝلای کهاقبػ ػؿ کتااب
باهیاو هی يىینؼ :ػیايت بىػبیی ػؿ ٕی ػو ٩ـو ٩بال بف هایالػ تماام ػؿه کابال،
يًگـهاؿ ،ل٢ماو ،کاپینا و کىهؼبهى ؿب بىا٢ال کاـػه آهناته آهناته ػؿ بهتاؼبػ
هٞبـ بقؿگ تزاؿی که بف ل٢ماو ،تگاو و يزاـبب های گؾىات ػؿ ػؿههاای بایى
هًؼوکو و بابا پیو هی ؿ٥ت ه٪اؿو آ١اف ٝهؼ هنیضی تضىل بقؿگی بف يگاه
بػبؿه و هملکااتػبؿی ػؿ ب٢٥اينااتاو پؼیااؼ ىااؼ رااای یىيايیهااای باااعتـی ؿب
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کىىايیهای بقؿگی مالله رؼیؼ هؼتی ػؿ بلظ و بٞؼ ػؿ کاپینا (بگـبم) و پيااوؿ
پایتغتهای بهاؿی و فهنتايی عىػ ؿب ه٪اـؿ مااعتًؼ و کًياکا کىىاايی ىااه
بقؿگ ػؿ بوبعـ ٩ـو بول و یا يیماه ٩اـو ػوم ػؿ عاا ک ب٢٥ايناتاو باه مالًٖت
ؿمیؼ
کىىايی ها هًزمله کًیيکا آفبػی ٪ٝایؼ و هؾبهب ؿب بصتـبم هی کـػ و
بؼیى لضاٗ ػؿ ػوؿه کىىايی بػیاو هغتل ٤بٝن بف آتو پـماتی ،باىػبیی و
پـمتو بـعی بف بؿباب بيىب ٛباعتـی و یىياايی هماه آفبػ باىػه و تااؿیظ
ب٢٥اينتاو ػؿ ٕی ٩ـوو ه٦ات ،هيات ،ياه و ػه بها ـبی هضلای فیااػی ػؿ
گىىه و کًاؿ هملکت ػبىته هأعؾ چیًی ٝـبی ،ماينکـیت ،و ٥اؿمی به
بل٪اااب ( کياااتـیه) ؿتبیل هااا ىاااؿها ،ىاایـها ،تگیى هااا ،ؿوکيااته ها ٥یااىيی
و١یـه بف آو ها یاػ کاـػه بياؼ و ىایـهای باهیااو کاه براؼبػ آو هاا ؿب فوبؿ
چیًی ػؿ ٩ـو ها ی ه٦ت و هيت ػیؼه بيؼ بف همایى ٩بیال بهاـبی هضلای
هنااتًؼ کااه ؿوی همـ٥تااه همااه ؿب بف ؿوی ٝااـ ٧کىىااايی ،ی٦تلی هااا هاای
عىبيین چىو مغى بـماـ پاػىااهاو هضلای باهیااو بمات و ػو ي٦اـ فوبؿ
چیًی  7هیىبو تنًو 6و  7هیىی يچاه بو 6ػؿ ٕای ٩اـوو ه٦ات و هيات
هنایضی ىااه هضلای هاؾکىؿ ؿب ػیاؼه بياؼ و آوبفه ىاهـت ػوػهااو ىااهی
هؾکىؿ به ل٪ب ( ىیـهای باهیاو) تا ٩ـو چهااؿم ( ٩اـو ػهان هنایضی) ػؿ
آحاؿ هىؿعاو ٝـبی ػیؼه هی ىىػ
هیىبو تنًو چیًی بـعی بف بیياو ؿب کياتـیًه عىبياؼه و ٝبااؿت بف ٕب٪اه
يزبای يٚاهی هضلی بىػيؼ کاه يیـوهًاؼ تاـیى هـکاق بػبؿی آوهاا کاپیناا یًٞای
بگـبم بىػه و ػؿ مائـ ي٪آ هخل باهیاو ،را١ىؿی ،ل٢ماو١ ،قيه و بؿفگاو و ؿیاقه
کىهنتاو و ١یـه بهـبی هضلی ػبىتًؼ
بٞااؼ بف مااال  0111هزااـی ٩مااـی َٝااـ ماالًٖت گىؿگايیهااای هًااؼ ػؿ
ب٢٥اينتاو يام پًزهیـ ػؿ ب٥ىبه و تکلن هـػم به پًزيیـ تبؼیل ىؼه بمت
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ػؿ کلمه پًزيیـ تًها صـ ٣ه به رای 7ه 6ػؿ تل ٘٦و تضـیاـ هاـػم بٝتبااؿ
پیؼب کـػه و بف بیى که ل٪ب ىیـ بـبی ىاهاو هضلی باهیاو و ١یـه باه کااؿ ؿ٥تاه
٩ؼبهت تاؿیغی ػبؿػ و هن ىیـ ،صیىبو ٩ىی و ػلوؿ بىػه گاهی ٝاىبم بىاغاً
ىزا ٛو ػلوؿ ؿب به بیى يام یاػ هی کًًؼ
بف يٚـ کخـت و عَىٍیت هًٞی و ه٦هىم صـ7 ٣ه 6رای 7ه 6ؿب به عاىػ
به هـوؿ فهاو گـ٥ته تا به َٝـ و ؿوفگاؿ ها ؿمیؼه وؿيه صکایت پًذ پیاـبو و یاا
بىتـب ک آوها ػؿ تکمیل بًؼ ملٖاو ١قيه کؼبم بمًاػ هىح ٨تاؿیغی يؼبؿػ و بیى
َ٩ه هضِ ػؿ ب٥ىبه ،هـػم بمت
هـچًؼ صکایات و  ٌَ٩بهالی که ػهى به ػهى و میًه به میًه بيت٪ال هی
ً
کًؼ ب کخـ آو وبٞ٩ی و ٩ابل بصتـبم بمت  8ولی بْٞا رًبه ب٥نايىی يیق ػبؿػ
به هـ ٍىؿت ب گـ هیات بامتاوىًامی بيزمى هضتـم تاؿیظ ػؿ بیى ٩نامت
ت٦ضٌ و تض٪ی٪ات ٍضیش ػبىته باىًؼ ،لٖ٦ا يتیزه کاوهها و تض٪ی٪ات عاىػ
ؿب با تىّیش هؼبؿک هؾکىؿ بًىینًؼ تا ػؿ يقػ هماه وراه تنامیه آو کاه يهایات
هيکل و پیچیؼه ب٥تاػه بمت صل ىىػ
ػؿ ؿماله هىرىػ ؿهًمای پًزيیـ که هیو کؼبم تىّیضاتی عاىبه هغتَاـ و
یا هَ٦ل ػؿباؿه وره تنمیه بیى عٖاه فیباا ػؿد يگـػیاؼه بمات ػؿ ٕبا ٜحاايی
گـ٥ته ىىػ
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ػبذالذفیظ هًصىر

پًزيیـ ػؿه بینت تًو که ػؿ  021کیلىهتـی ىمال ىـ ٧کابل هىٞ٩یت ػبؿػ
ػؿ پًزيیـ بف لضاٗ ت٪نیمات بػبؿی ىمال یک ولناىبلی و ػو ٝال٩اهػبؿی
هی ىىػ و هـکق آو ؿعه هی باىؼ
ً
ً
پًزيیـ بف ػؿههای رًىب هًؼوکو ١ـبی بمت و ٕىل آو ىـ٩ا و ١ـبا باه
 001کیلىهتـ هی ؿمؼ هناصت آو  7122کیلىهتـهـب ٜبمات کاه ٥ 71یَاؼ
ماصه ٝمىهی ولیت پـوبو ؿب ػؿ بـ هی گیـػ بومٔ بؿت٦ا ٛپًزيیـ  2203هتـ
()0
بف مٖش بضـ بىػه و ي٪آ هـت ٜ٦آو تا به  2111هتـ بف مٖش بضـ هی ؿمؼ
بـبماك تغمیى بػبؿه هـکاقی بصَاائیه ب٢٥ايناتاو ػؿ ماال  0720پًزيایـ
()2
ػبؿبی  51022ي٦ـ ي٦ىك بىػه که ػؿ  211هضله فيؼه گی هی کًًؼ
ً
هـػم پًزيیـ هنلماو ،صً٦ی هؾهب بىػه و تماها به فباو ػؿی تکلن هی کًًؼ
پًزيیـ با ىو ولیت پـوبو ،کاپینا ،ب٢االو ،تغااؿ ،بؼعيااو و ل٢مااو هان
مـصؼ بمت و بف ٕـی ٨کىتلهای عاوب ک تل ،پاؿياؼه ،بيزماى فؿػ و چمااؿ باه
هًإ ٨هاصىل عىػ ؿبه ػبؿػ
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ػؿیای پًزيایـ یکای بف هٞااويیى ههان ػؿیاای کابال بمات کاه باالعـه باه
پا کنتاو هی ؿوػ
فهنتاو پًزيیـ مـػ و پـباـ ٣باىػه ،ػؿراه صاـبؿت ػؿ ٕاىل ماال بف 01
ػؿره تضت ٍ٦ـ تا  72ػؿره مايتیگـبػ يىماو هی يمایؼ
ّغاهت ٕب٪ه بـ ٣ػؿ ٩نمتهای ٝلیاای ػؿه صاؼوػ یاک وياین هتاـ و ػؿ
يىبصی م٦لی آو کمتـ بف یک هتـ هی باىؼ
تابنتاو پًزيیـ هٞتؼل بمت و ػؿ هاههای صمل ،حىؿ و گاهی ػؿ راىفب يیاق
باؿيؼه گی ورىػ ػبؿػ

قزیههای ػمذه پًجؼیز

٩ـیااههای ٝمااؼه پًزي ایـ ٝباؿتًااؼ بف :کىؿببااه ،فهااايکىؿ ،ػومااتن عیاال ٥ااـبد،
بیگـب٥ـبد ،بًٝابه٩ ،لٞچه ،تاوبط ،بـرا عیل آبؼؿه ،کـآبؼؿه١ ،لباک آباؼؿه ،کًکاىی
آبؼؿه ،ىى٥ه آبؼؿه ،بلىک ،عىبره ،گلنتاو ،پای چًاؿ پیاوىات ،بهاـبم عیال ،بغيای
عیل ،ىَت ،ىیغاو ،کـوبىی ٩ابْاو ،ػؿعیل ،هـىتاو ،صَاؿک ،پااؿبط٥ ،ـوبال،
عااايیق ،ؿصمااى عیاال ،پاؿيااؼه ،هالااه ،هًزهااىؿ ،باااػ٩ىل ،رًگلااک ،هلنااپه آمااتايه،
ٝمااـُ ،عاااوؿ ،ريااته ،کـپیتاااو ،کىهنااىؿ ،ىااًیق ،تاال ،عاااوبک ،تًبًااه ،پىراااوه،
هلیمه ،کـبهاو ،پنگـبوٝ ،بؼبلله عیل ،بابه ٝلی ،ػومات ٝلای ،ریـٝلای٩ ،ىلًاؼوؿ،
آمتايه کالو و گالب عیل

يگاهی به گذػته پًجؼیز

ػؿ باب يام ٩ؼین پًزيیـ ػو يٚـ بمت بهاالی پًزيایـ باؼیى باوؿياؼ کاه ػؿ
گؾىته پًزيیـ به 7کزکى 6یا 7کزکًه 6هنمی بىػ ،ولی ػؿ تمام آحاؿ هًٚاىم و
هًخىؿ ٩ؼها 7پًزهیـ 6ؽکاـ ىاؼه بمات کزکاى ػؿ تـکای ه٢اىلی ػؿه تًاو ؿب
هًٞی هی ػهاؼ و بیاى کاه چگىياه کزکاى باه پًزيایـ تباؼیل ىاؼ هیااو هاـػم
پًزيیـ ب٥نايههای بـمـ فباوهامات گىیًاؼ مالٖاو هضماىػ ١قياىی ،و٩تای
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عىبمت بًؼ آبگـػبو ١قيی ؿب بٝماؿ يمایؼ بف هـ بلؼه و ػیاؿ ي٦ـ ٕلبیؼ بف هاـ
را بيبىه ي٦ـ ؿوبيه ىهـ ١قيی ىؼ ،بها بف کزکى ،پًذ تاى باه يمایًاؼه گای تماام
هـػم آو ػیاؿ ٝافم ١قيی ىؼيؼ
ػؿ ٕىل ؿبه ٩اٍؼبو ملٖاو هضمىػ گ٦تًؼ بـبی تٞمیـ بًؼ کنااو فیااػی ػؿ
کاؿ بمت و بیى پًذ ي٦ـ کاؿی ؿب بف پیو يغىبهًؼ بـػ
یکی بف آو رمله به عإـ بً٩ا٩ ٛاٍؼ ملٖاو مًو بقؿگی ؿب با َٝای عىػ
بلًؼ يمىػه باالی ماًو ػیگاـی گؾبىات کاه آو ماًوها تاا کًىو ػؿ ياصیاه
ػؿبًؼ پًزيیـ به 7مًو مـبنـ 6هيهىؿ بمت
بالعـه بیى پًذ تى به ١قيی ؿمیؼه ىبايه بًؼ آبگـػبو ؿب بنتًؼ و عىػ ؿوبيه
ػیاؿ عىػ ىؼيؼ و٩تی ملٖاو هضمىػ کاؿ عاؿ٧بلٞاػه بیى پاًذ ي٦اـ ؿب هيااهؼه
کـػ بیياو ؿب 7پًذ ىیـ 6عىبيؼ و مـفهیى ىاو بف آو به بٞاؼ باه ياام 7پًزيایـ6
هنمی گـػیؼ
پًزيیـیاو ٪ٝیؼه ػبؿيؼ که فبل ،پنـه ؿماتن ؿب بف ؿ٥اتى باه پًزيایـ هًاٜ
يمىػه و به وی چًیى تىٍیه کـػ:
بااااااه کزاااااااکى هااااااـو بی پنااااااـ فيهاااااااؿ!
کاااااه ماااااااان ماااااتىؿت ىاااااىػ پااااااؿه پااااااؿ
کااااااااه ػؿیااااااااای پـٞ٩ااااااااااااـ ػبؿػ مااااااااتیق
گیاااااااهی يااااااؼبؿػ بااااااهرق مااااااًو تیااااااق

هـػم پًزيیـ هـ ػوبیت هتؾکـه ؿب هـبىٓ به ىاهًاهه ٥ـػومای هیؼبيًاؼ ػؿ
صالی که بیى ػوبیات ػؿ ىااهًاهه يینات و ػؿ راای ػیگاـ يیاق باه ياام صکاین
ٕىمی حبت ييؼه بمت بها ب٥نايه باال ػؿ آحااؿ ٝلماا و ىاٞـبی کهاى پًزيایـ
ً
هکـؿب آهؼه بمت که به ؽکـ چًؼ يمىيه آو هی پـػبفین
١الم هضیبلؼیى ١الهی ،مغًىؿ ياهی پًزيیـ ب٥نايه بال ؿب چًایى باه ؿىاته
يٚن کيیؼه بمت:
ىًیؼمتن که ياهو ىهـ کزکى پیو بفیى بىػه بمات
هنااااامی پًزيیـ بو ؿب به ١قيیى کاـػ مالٖايو
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ػؿ آو آوبو که بًاؼ ١ااااقيىی آباػ اااااامی کـػيؼ
بایى هاـػم ف ىاهًيه باااایاهؼ عأ و ٥اااااـهايو
بؼبيؼ هاااـػم کذ کااااااى بیایًاؼ بف پااای تٞماااایـ
٥ااقوو و کااان يباىًؼ بال هااقبؿ بف يااااىرىبيايو
ػؿ آو ىب بف ْ٩ای ١یاااب بااؿبيی ٥ااااـوػ آهاؼ
چه باؿبيی کاه بف بهاااااىبد بو عاااىوؿ یق ٕى٥اايو
بيااؼ فیـ و فبااـ بف ه٪اؼم ماااایالب هلااااک بو
بـببـ ىاااؼ به عا ک ؿه تااااماهی َ٩اـ و بیاىبيو
مضـگاهاو همه پیاـبيو هزماى ٛگيات ػؿ هااض٦ل
پااای تؼبیـ بهاااااـ پاػىااه و عاااأ و ٥ااااـهايو
بف آوها پًو تى ٍاصب کـبهت ٝاقم بیااياو ىاؼ
که ؿ٥تاااًؼ يقػ ىااااه ١قياىی باا آو ٝااااااىبيايو
کمـ بنتًؼ و بـرنتًؼ و ؿهپیماا ىاؼيؼ هاـ یاک
مـ کىهی ؿمیؼيؼ گياات کىهناااااتاو يمایاايو
ماااـػؿبًؼ هياااهىؿ بمات صااال ياام آو هىّاٜ
به ممااات هيـ ٧گلبااااااهاؿ بیاقػ کاـػه ٝیاايو
چى ػؿ ١قيی ؿمیؼ آو پًذتى بااهمـهااو عاىیو
کىبی ٤رماااالگی ت٦نیـ کاااـػيؼ ياقػ مالٖايو
ىًیؼ بیى وبٞ٩ه هضاامىػ و بهااا ػؿ ىاگ٦ت ب٥تااػ
به صیـت ؿ٥ت ٪ٝلاو ماااـ٥ـوىؼ ػؿ گـیباايو
به پامظ لب گيىػ آو پًذ تااى بياؼؿ صْاىؿ ىااه
هااااکى تيىیو ىاها ػؿ بااًای کااؿ و ماااهايو
به یک ىاااب کاؿ ملٖاو ؿب باه تى٥یا ٨عؼبوياؼی
همی کـػيؼ مـبيزاهااااو ؿمايیؼيؼ باه مااهايو
مضـگاه ػیؼ ملٖاو عاـٝ ٧ااػت ؿب بف آو ىااهاو
يااهاػه يام آو هاااـ پًاذ تاى ؿب پًااااذ ىاااایـبيو

بف هال صارت هیـ ؿمالۀ تضت ًٝىبو 7ىزـه ياهه پًذ پیاـبو پًزيایـ 6بیاى
ؿمااله تااا ماال  0727هض٦ااىٗ هاياؼه بااىػ و ػؿ آو ؿمااله ؿبراا ٜباه پااًذ پیااـبو
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پًزيیـ هَ٦ل مغى ؿ٥تاه بمات و آو بیتای کاه آهاؼو پاًذ پیاـبو پًزيایـ بف
هاوبی بٍلی ىاو بغاؿب ؿب به کزکى بیاو هیؼبؿػ چًیى بمت:
ف هزـت ىؼ میَؼوبینت و هيت که کـػین ػؿ بیى ىهـ کزکًه گيت

هال ؿمتن ،ىاٝـ ػیگـ پًزيیـ ػؿ هغمنی آباػ کـػو بًؼ ١قيی تىمأ پاًذ
پیـبو پًزيیـ ؿب بیى ٕىؿ ؽکـ يمىػه بمت:
بًااااام پااااًذ پاااااااایـبو هاااااااااای کااااًن یاااااػ
کااااه ٍااااؼ ؿصماااااات بااااه ؿوس پااااا ک ىاااااو باااااػ
بااااااه ١ااااااااااااااقيی بًااااااؼ ؿب کـػيااااااؼ آباااااااػ
هااااااااااقبؿبو آ٥ااااااـیى بااااااـ کاؿىاااااااو باااااااػ
پاااااال بف وی يااااااام بیيايناااااات پًزياااااایـ
باااااه ػؿبًاااااؼ عااااااااااىبره بباااااـبهین بکباااااـ
مااااااااـپل عىبراااااه صنااااااى ىاااااؼ ه٪اااااـؿ
ػگاااااااـ ػبو عىبراااااااه بماااااااماٝیل عاااااااى١ـ
باااااه بؿیااااااب عىبرااااااه ٝاااااااؿ ٣بی بااااااـبػؿ
باااااه تااااال عىبراااااه ولیاينااااااات پًزيااااایـ

بماااهی و فیاؿتگاااه بیااى پااًذ ٝاااؿ ٣بقؿگاىبؿ ػؿ هغماال بااال آو ٕااىؿ و ػؿ
ػبئـهبلمٞاؿ ٣ب٢٥اينتاو چًیى آهؼه بمت:
 -0عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ
 -2عىبره ٍ٦ا ػؿ مـپل ػوآب
 -7عىبره گل ولی ػؿ تل
 -0عىبره ٝاؿ ٣ػؿ آؿیب
()7
 -1عىبره بياؿ ػؿ آمتايه کالو
بها پًزهیـ بف ػو کلمه 7پًذ 6و 7هیـ 6تـکیب یا٥ته که هـ کاؼبم ػؿ ٥ـهًاو
ً
و فباو هًٞی رؼب گايه ػبؿػ که ؽیال آو ؿب بـؿمی هی کًین

 036
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

پًذ ،بـ وفو ؿيذ ٝؼػینت هٞـو ٣بىاؿه به صىبك عمنه هان بمات( )0بیاى
کلمه ػؿ کلیه فباوها با هان یکنااو باىػه و یاا ٩ـببات ػبؿػ و باه همااو ٝاؼػی
بٕال ٧هی ىىػ که ػؿ بیى چهاؿ و ىو ٩ـبؿ ػبؿػ
هیـ ،با حايی هزهىل و ؿبء ٩ـىت آتو ؿب گىیًؼ و به ٝـبی ياؿ عىبيًاؼ باه هًٞای
بٕاٝت و ٝباػت هن آهؼه بمت و به فباو ٝلمی بهل هًاؼ ٕاال ؿب هیگىیًاؼ ( )1بهاا
ػؿ بومتا و پهلىی ،هیـ به هًٞی آب و رـیاو آب بمت هخال هیـهًؼ
ػکتـ هٞیى ػؿ صاىیه بـهاو ٩إ ٜهیـ ؿب آهىفه و تٞلین تـرمه کـػه بمت
و ببىبٖىٕااه ػبيياامًؼ و ماایاس ٝااـب ،هیااـ ؿب ػؿ فباااو ماينااکـیت بااه کااىه،
()2
تـرمه کـػه و پًذ هیـ ؿب هأعؾ بف پًذ کىه هی ػبيؼ
ػبؿ هنتتـ ؿیيه کلمه هیـ ؿب بف بومتا ػبينته و آتو تـرمه هی کًؼ و گ٦ته
()3
ىؼه ،هیـ ،ػؿ پيتى يیق هًٞی آتو (بوؿ) ؿب هی ػهؼ
پًزيیـ ػؿ تمام آحاؿ هٞتبـ تاؿیغی ،پًزهیـّ ،بٔ ىؼه و بف آو رایی که ػؿ
فباو ٝـب 7پ 6يینت هؤل٦او ٝـب ػؿ يىىتههای عىػ 7پ 6ؿب باه 7ب 6باؼل
کـػه 7بًزهیـ 6يىىته بيؼ
ػؿ رمله ر٢ـب٥یيىیناو ٝـب تًها ی٪ٞىبی 7بًزهاؿ 6ببى عـػبػ 7بًزااؿ 6و
ببى ٪٥یه ً٥7زهیـ 6آوؿػه بيؼ که بعتال٩ ٣ابل ؽکـی با ّبٔ بٍلی ػیاؼه يمای
ىىػ ( )4ولی هىؿعاو و ر٢ـب٥یه يگاؿبو عـبماو ػؿ همه هىبؿػی که بف پًزيیـ
ؽکـی ػبؿيؼ يام آو ؿب به ىکل پًزهیـ ّبٔ کـػه بيؼ
٥ـػومی ػؿ ػبمتاو ػوبفػه ؿط بف پًزيیـ چًیى یاػآوؿ هی ىىػ:
ػگااااااااااااـ پًهااااااااااااااااایـ و ػؿ باهیااااااااااااو
()5
مااااااـ هااااااـف بیااااااـبو و رااااااای کیاااااااو

ػؿ ل٢تياهه ػهغؼب ،ؽیل يام پًزهیـ بیى بیت بىىکىؿ بلغی آهؼه بمت:
بااااااااه کً٢ااااااااالگی ؿ٥تااااااااه بف پًزااااااااااهیـ
ؿهیااااااااؼه بف بو هـ١ااااااااک گااااااااـم ماااااااایـ
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ػؿ تـرماوبلبال١هٖٞ٩ ،هبی ػؿبااؿه پًزهیاـ ّابٔ بمات کاه آو ؿب چًایى :های
عىبيین:
گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااات ػؿ پًزهیااااـ بااااؼ
فبو ه٦ااااات ػو هناااااالماو و پًااااااذ هیـبااااااؼ
هااااااى پًزهیاااااـ ػیاااااؼم و آو پًاااااااذ هیـباااااؼ
()01
بف پًااااااااااااذ هیقبااااااؾ ييااااااىػ پًزیـبااااااؼ

همچًاو پًزيیـ ػؿ 7صؼوػ بلٞالن )00(6و تاؿیظ بیه٪ی( )02پًزهیـ ّبٔ ىاؼه
بمت بف بیى همه بٙهااؿبت چًایى يتیزاه های تاىبو باه ػمات آوؿػ کاه کلماه
7پًزهیـ 6ؿوی هلضىٙاتی بؼیى ػؿه بٕال ٧ىؼه بمت
بول :بصتمااال ػبؿػ کااه ػؿ صاایى ٚٝماات ػیااى فؿػىاات پااًذ آتيااکؼه ػؿ
پًزيیـ بىػه باىؼ
ػوم :همکى بمت ورىػ پًذ هٞؼو فؿ یا ماین هىراب بٕاال ٧بیاى ياام ىاؼه
باىؼ 8فیـب پًزيیـ ػؿ ٕىل تاؿیظ ينبت هٞاػو ي٪ـه عىػ ىهـت ػبىت
مىم:يمی تىبو ٩ىل ببىبٖىٕه ؿب بف يٚـ ػوؿ ػبىت ،پل ػؿ آعاـیى تضلیال
چًیى بمتًبآ هی ىىػ:
 0کلمه 7کزکاى 6بف آو راایی کاه ػؿ هتاىو هٞتباـ کهاى ػیاؼه يياؼه،
کلمهبی بمت ب٥نايىی که بف لضاٗ ٝلمی بـ بیى که يام ٩ؼین پًزيیـ
بىػه باىؼ ٍؼ ٧يمی کًؼ
 2بؼوو تـػیؼ يام ٩ؼین پًزيیـ 7پًزهیـ 6بىػه و بیى که چٖىؿ پًزهیاـ
به پًزيیـ هبؼل ىؼه ػو بصتمال هی تىبيؼ ػبىته باىؼ :یا ب٥نايه بال
ػبؿبی ص٪ی٪ت باىؼ و یا صـ7 ٣ه 6ػؿ بحاـ گؾىات فهااو باه راای
7ه 6به کاؿ ؿ٥ته بمت
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ػبىر فاتذاو

ػؿه فیبااای پًزياایـ ػؿ ػل تاااؿیظ بف رهاات ػبىااتى هٞاااػو ٩یمتاای و ٝبااىؿ
ىاهـبه ههن تزاؿتی و ليکـکيی ٥اتضاو بف ماصات ىمال و رًاىب هًاؼوکو
ىهـت ٥ـبوبيی ػبىته بمت
ً
تاااؿیظ پًزياایـ ٩باال بف بمااکًؼؿ چًااؼبو ؿوىااى يیناات  8ولاای هٞمااىل هاای
پًؼبؿيؼ که بمکًؼؿ ه٪اؼويی ػؿ بهااؿ ٩ 723بال بف هایالػ ػؿه پًزيایـ ؿب ٝباىؿ
کـػه و به 7ػؿبپامکا 6بيؼؿبب ؿ٥تاه بمات و بف ؿبه کىىااو ػؿه ١ىؿبًاؼ بـگياته
بمت ( )07و باه ٩اىلی ػوبااؿه کىتال عااوب ک ؿب ٝباىؿ کاـػه و باه کاپیناا آهاؼه
()00
بمت
يٚاهی گًزىی ػؿ مکًؼؿياهه بىاؿه به ليکـکيی بمکًؼؿ به پًزيیـ تضت
ًٝىبو 7گيىػو بمکًؼؿػژ ػؿبًؼ ؿب به ػٝای فبهؼ ػبؿػ  6ػؿ ماکًؼؿياهه آهاؼه
بمت که مکًؼؿ ػؿ عٖاب به ليکـیايو گىیؼ:
باااااه ليااااااااکـ ب٦اااااااـهىػ تاااااا ٍاااااؼ هاااااقبؿ
ػؿآیااااااااااااااًؼ پاااااااااااایـبهى آو صااااااااااَاؿ
بغـماااااااًو ْ١ااااااباو عااااااـببو کًًااااااؼ
باااااه مااااایالب عاااااىو ١اااااـ ٧آباااااو کًًاااااؼ
چهاااااال ؿوف لياااااااااکـ ىااااااا٢ب مااااااااعتًؼ
کاااااااااق آو ػژ کلىعااااااااااای يیًؼبعتًاااااااااؼ

مپل مکًؼؿ ؿو به فبهؼ گىىهييیًی کـػ و بف وی بماتمؼبػ رنات فبهاؼ
()01
بف مىف ػل ػٝا کـػ و آو ػژ بی٦تاػ و ب٥ـبػه مـتنلین يهاػيؼ
٩ابل یاػآوؿی بمت که 7ػؿبًؼ 6ياصیهبی بمت ػؿ ببتاؼبی پًزيایـ و عـبباه
7صَاؿ ػؿبًؼ 6تا هًىف ػؿ آيزا با٩ی بمت
کىتل عاوب ک به بؿت٦ا 7211 ٛهتـ هیاو ىمال و رًىب ب٢٥ايناتاو ػؿ ٩اـوو
ومٖی بهتـیى ؿبه تزاؿت و ليکـکيیها هیاو ػو ٕـ ٣به صناب های آهاؼ و
گىیًؼ ليکـیاو ملٖاو ١قيه( )02بیى ػؿه ؿب ٝبىؿ کـػه بيؼ و مپل ه٢ىلو
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بٞؼ بف صمله ه٢ىلو ػؿ پًزيیـ ببىبٖىٕه ػؿ م٦ـياهه عاىیو هيااهؼبتو
ؿب چًیى هیيگاؿػ:
7به رایی ؿمیؼین که پًزهیـ يام ػبىت 7هیـ 6به هًٞی کىه بمات و پًزهیاـ
یًٞی پًذ کىه6
ػؿ آورا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼین که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًاا ىاؼه
بمت ليکـ هلٞىو چًگیق آو ؿب عـبب کـػه و بف آو پل ؿوی آباػبيی يؼیؼه،
بیى ؿوػعايه بف کىهنتاو بؼعو مـچيمه هی گیـػ
یا٩ىت هٞـو ٣بؼعو بف همیى کىهنتاو به ػمت هی آیؼ هقبؿ ىیظ مٞیؼ
()03
هکی ػؿ بیى هضل وب ٜ٩ىؼه که هىؿػ بصتـبم هـػم پًزيیـ هی باىؼ
ػؿ بیااى باااؿه 7باؿتىلااؼ 6ػؿ بحااـ تض٪ی٪اااتی عااىیو هٞلااىم کااـػه بماات ،يبااـػ
راللبلؼیى با ليکـ چًگیق ػؿ پـوبو ٍىؿت گـ٥ات لياکـیاو ه٢اىلی بف ؿبه
پًزيیـ بـ پـوبو مـبفیـ ىؼه بىػيؼ
بیى ههارماو ١اؿتگـ پل بف ىکنت ْ٥یضتباؿی کاه يَایب ىااو ىاؼه
بىػ ػوبااؿه بف ػؿه پًزيایـ ىاتابفػه عاىػ ؿب باه چًگیقعااو هلضا ٨کـػياؼ و
()04
مالهت ىاو ػؿ بحـ ویـبو کـػو پل هض٦ىٗ هايؼ
بٞؼ بف چًگیق (تیمىؿ لًو) به ػبػعىبهی هـػم بياؼؿبب کاه بف ٙلان يىؿماتايیها
به ػؿبااؿ وی ىاکىه کاـػه بىػياؼ بف ؿبه کىتال عااوبک وبؿػ پًزيایـ گـػیؼياؼ و بف
آورا به هيکالت ٥ـبوبو به کتىؿ(ػؿه کىىاو يىؿمتاو) تاعت و یاػگاؿی کاه تیماىؿ
()05
به مًگی ػؿ آو ػیاؿ ي٪و کـػه تا کًىو هىرىػ بمت
بف ٥اتضاو ػیگاـی کاه باـبی ٥اتش رًاىب هًاؼوکو باه ياین ٩ااؿه هًاؼ ،ػؿه
()21
پًزيیـ ؿب ٝبىؿ کـػٙ ،هیـبلؼیى هضمؼ بابـ بمت
 -7پـو٥ینااىؿ 7آػهااک 6ػؿ بحااـ ٖ٩ااىؿ عااىیو ٥7ـهًااو میاماای تاااؿیغی
ب٢٥اينتاو 6ػؿباؿه پًزيیـ گ٦ته بمت7 :پًزيیـیها مـبافبو عىبی بياؼ بٞاؼ
بف تیمىؿ لًو بیياو بـبی هؼت هؼیاؼی هاؼبٞ٥یى فٝماایی بىػياؼ کاه هى٪٥اياه
تغت کابل ؿب بى٢ال هی کـػيؼ و بیى وبػی به ٕىؿ هتؼبوم ٍاضًه بـعىؿػهاای

 041
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

میامی بىػ آيها بف ػومت هضمؼ به صیج ٩ائاؼ ىااو مپاماگقبؿی يماىػه ولای
بّا٥ه بایؼ کـػ که به عقبيه وی هیو کاؿی يکـػه بياؼ ماالس آيااو تً٦وهاای
٥تیلهبی و کاؿػهای ػؿبف همچى ىميیـبمت 6
ً
پًزيیـیها هايًؼ کىهنتايیها ٝمؼتا تاریکیهای مًی هؾهب بياؼ کاه ػؿ
٪ٝیؼه ىاو چًؼبو ماب٪هػبؿ يینتًؼ ،بیياو بنیاؿ ػؿ ػیى هتَٞب بياؼ ،تاا ٩بال
()20
بف بابـ کا٥ـ بىػيؼ و هنلمايی ىاو بنیاؿ به فصمت ٥اـبوبو ٍاىؿت گـ٥تاه
ػؿ هىؿػ بیى که پًزيیـ ػؿ ٝهؼ بابـ ىاه بؼیى بمالم هيـ ٣گـػیاؼ هالصٚااتی
ورىػ ػبؿػ که ؽیال چًیى بمت:
 -0به ىهاػت تاؿیظ ملٖاو هضمىػ ١قيىی که تمام ليکـکيایهای وی
رًبه ػیًی ػبىت بف پًزيیـ ٝبىؿ کـػه ،چٖىؿ هی تىبو باوؿ کـػ که
ملٖاو هضمىػ بف پًزيیـ ٝبىؿ کـػه ػؿ صالیکه هـػم آو کا٥ـ باىػه
باىًؼ آو هن هـػم ياصیه که ماـ ؿبههاای تزااؿتی و ٩اٍاؼبو ػولتای
هیاو ١قيه و ٍ٦ضات ىمال فيؼه گی هی کـػيؼ
 -2بف يگاىتههای ببىبٖىٕه ػؿ ٩نمت پًزيیـ به عىبی بـهی آیاؼ کاه
ػؿ آو را فیاؿت ببىمٞیؼ هکی ؿب هياهؼه کـػه و آو هن هىؿػ بصتـبم
ٝمی ٨هـػم بىػه ،پل چٖىؿ همکى بمت ػؿ ىهـ کا٥ـمتاو فیااؿت
پاؿمای هـػم باىؼ ،و آو هن هىؿػ بصتـبم ٝمی ٨هـػم آو را ػؿمات
بیى بمت که پًزيایـ و ياىبصی کابال و بٕاـب ٣آو آعاـیى ٩نامت
ب٢٥اينااتاو بااه بمااتخًای يىؿمااتاو بااىػ کااه ػؿ ٝهااؼ بهىیاااو بااه بمااالم
()22
گـبییؼيؼ
ٕب ٨یک صکایت ٥ىلکلىؿیک ػؿ فهاو صکمـوبیی ببؼبلیاو ؿببٖه پًزيایـ
با صکىهت هـکقی تیـه بىػه و پًزيیـ هنت٪ل هیفینت تا بیى که تیمىؿىااه
٥ـفيؼ بصمؼ ىاه بؼبو را ليکـ ٥ـمتاػ و ػؿ بحـ ػمیناه 7فهاـػ ىااه 6ماـکـػه
پًزيیـ یاو بمیـ ليکـیاو تیمىؿ ىؼ و ياهبـػه ػؿ ً٩ؼهاؿ فیاـ پاای ٥یال کاـػه
ىؼ ػؿ بیى باب بىٞاؿ هضلی ورىػ ػبؿػ که یک بیت آو چًیى بمت:
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فهااااـػ ىااه ػؿیااػل هاااااـبػ تاى يياؼ صاٍاااال
مـت ببـیؼ چاىو بنامل گال ؿیضااو فهاـػ ىااه

ػؿ ٩اااـوو بعیاااـ ،ماااـبو هضماااؼفبیی چاااىو بهیـػومااات هضماااؼ عااااو،
بهیـىیـٝلیغاو و ٝبؼبلـصمى عاو باؿ باؿ بف بیى ػؿه ٝبىؿ کـػه بيؼ و باؿی هن
ػؿ پًزيیـ هیاو ىیـٝلی عاو و ٝبؼبلـصمى عاو رًو ماغتی ػؿگـ٥ات کاه
()27
هًزـبه کيته ىؼو مـػبؿ ٥یِ هضمؼ عاو گـػیؼ
ػؿ پًزاه مال گؾىته بف کنايی که بـبی ٥تش ٍ٦ضات ىمال کىتال عااوب ک
ؿب ٝبىؿ يمىػه بيؼ یکی میؼ صنیى يائب بلنًٖه بهیـصبیب بلله عااو کلکاايی
و ػیگـی ىاه هضمىػ عاو وفیـ صـبیه ياػؿعااو باىػ عالٍاه تاا ماال 0707
ىمنی تىيل مالًو بصؼبث گـػیؼ ،پًزيیـ به صیج یک ىاهـبه ٝمؼه هیااو
ىاامال و رًااىب هًااؼوکو بااه صناااب هاای آهااؼ کااه ٥اتضاااو بف آو ٕـیاا ٨بااه
ليکـکيی هی پـػبعتًاؼ و تاارـبو باه تزااؿت ،باؼیى صنااب باا بٝمااؿ تىيال
مالًو به بهمیت پًزيیـ لٖمه ىؼیؼی وبؿػ آهؼ

هؼادو پًجؼیز

پًزيیـ ػؿهبی ب مت تًو و مًگقبؿ و ػبؿبی بؿبّی فؿبٝتی بنیاؿ کان 8بف
ً
بیى ؿو هـػم آو ػیاؿ کاهال هتکی به فؿبٝت يبىػه بلکه بـبی بهاـبؿ هٞیيات بف
هٞاػو مـىاؿ پًزيیـ يیق بمت٦اػه عىبی کـػه بياؼٕ ،اىؿی کاه آو ػؿه هاقبؿبو
مال ٩بل به لضاٗ ػبىتى هٞاػو وب٥ـ ىهـت رهايی ػبىت
بمتغـی ،بحـ بـبفيؼه ر٢ـب٥ی عىػ ؿب ػؿ مال  701هزاـی تاالی ٤يماىػه و
ػؿ هىؿػ پًزيیـ چًیى يگاىاته بمات7 :پًزهیاـ ىهـینات باـ کاىهی يهااػه،
٩ـیااب ػه هااقبؿ هااـػ ػؿ بو باىااًؼ بااا ٟو بىمااتاو و آب ؿوبو باىااؼ ،لاایکى
کياوؿفی يکًًؼ 6
بیى يىینًؼه ٝاـب ػؿبااؿه بصَاائیه عاـبد عـبمااو ،میناتاو و کابلناتاو
هیگىیؼهی يمایؼ که 7عـبد پًزيیـ ػؿ صیى بهاؿبت ٝبؼبللاه باى ٕااهـ -272
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 207هزـی یک ٍؼ ىَت هقبؿ و پًزَؼ6هی يىینؼ ( )20که بف بیى ؿ٩ان باه
حـوت بیى ػؿه تًو که همايا بف ياصیه هٞاػو ي٪ـه بىػه هی تىبيین پی بـػ
بٞؼ بف بمتغـی ػبييمًؼ ػیگـ ٝاـب 7بباى صى٩ال 6ػؿ کتااب عاىػ فیااػی
ي٪ـه ؿب ػؿ پًزيیـ هی متایؼ و هی گىیؼ7 :ب گاـ هٞااػو ي٪اـه کىههاای ١اىؿ تاا
يىبصی ٥ـ١ايه و بف بمـوىًه بهـهبـػبؿی ىىػ همکى بمت هضاٍلىااو بیياتـ
بف هٞاػو ي٪ـه پًزيیـ باىؼ که بیى يٚـ کخـت ي٪ـه ؿب ػؿ پًزيیـ ييااو 6های
ػهؼ
همچًاو ػؿ همایى کتااب ٍ7اىؿت بلؿُ 6تاألی ٤ػؿ ماال  722هزاـی
()21
آهؼه بمت که ي٪ـه یک هتا ٛتزاؿتی هـػم پًزيیـ ػؿ آو ٝهؼ بىػ
ه٪ؼمی ،يیق بف و٥ىؿ ي٪ـه پًزيیـ به صیـت آهاؼه و کاىه پًزيایـ ؿب 7ربال
بلْ٦ه و بلؼؿبهن 6هی ياهؼ
همچًاو 7لنتـيذ 6ػؿ بیى باؿه هی يىیناؼ7 :بف هٞااػو پًزيایـ تٞاؼبػ فیااػ
ي٪ـه به ػمت ،هی آیؼ بف آو رهت ػؿ فهاو ٍ٦اؿیاو یًٞی ػؿ ٩ـو مىم هزـی
هـکق ّـببعايه گـػیؼ 6
بلبته ػؿهن های آو را به يام علی٦ه ٝبامی ّـب هی ىاؼ و ماکههایی هان
()22
بف ی٪ٞىب لیج ٍ٦اؿی هىرىػ بمت 6
باؿ تىلؼ ،کاوىگـ پـتاله ػؿ بحـ هٞـو ٣عىػ 7تـکناتاوياهاه 6هٞااػو ي٪اـه
پًزيیـ ؿب ػؿ بغو ىـ٩ی هتَـ٥ات بمالهی پـصاٍالتـیى هٞااػو ي٪اـه های
ياهؼ و ػؿ ه٪ؼهه 7صؼوػ بلٞالن 6يىىته بمت ،تؾکـ ػبػه بمت که ي٪ـه بف هٞااػو
پًزيیـ و رـیباه 7راؿیااب 6باه بياؼؿبب های آهاؼ و ػؿ آيزاا بف آو ػؿهان های
()23
ماعتًؼ
یا٩ىت صمىی که به گماو ١الب بف کيىؿهای عـبمااو ػیاؼو يکاـػه بلکاه
هٖالب ٩ؼها ؿب ػؿ بیى باب رمٜآوؿی کـػه ػؿباؿه پًزيیـ چًیى های يىیناؼ:
7پًزيیـ ىهـینت ػؿ يىبصی بلظ که ػؿ آو کىه ي٪ـه بمت ،هـػهاو ىااو پاىل
و ػبؿبیی فیاػ ػبؿيؼ ي٪ـه ػؿ کىهی بمت که هاـػم پًزهیاـ آو ؿب چاىو ١ـباال
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مىؿبط مىؿبط کًًؼ تا به مین ؿمًؼ هـػی که بؼیى ى٢ل هی پاـػبفػ ػؿ بیاى ؿبه
بهىبل بنیاؿ ي٪٦ه کًؼ و گاه باه چًااو هٞاؼيی ؿماؼ کاه بو و بافهاياؼه گاايو ؿب
بیيیاف مافػ و گاه باىؼ که بنیاؿ ي٪٦ه کًؼ و باه مابب آب باه هَ٪اىػ يـماؼ و
يىهیؼ بافگـػػ و گاهی باىؼ که هـػی بـ ؿگه و ٤٩یابؼ و ػیگـی بف هىّ ٜػگـ
ػؿمت هماو ؿگه ؿب بیابؼ و هـ ػو باه کًاؼو پـػبفياؼ ػؿ بیاى گىياه هاىبؿػ ٩اـبؿ
بـیى بمت که هـ که به ي٪ـه فوػ تـ ؿمؼ بف آو بو باىؼ 6
هـػم پًزيیـ ػؿ بیى هناب٪ه هـتکب بٝمالی ىىيؼ که به عإـ ىایٖاو هان
يمی ؿمؼ و چىو یکی بف آو به مین ؿمؼ آو که باف هايؼه بمت ،بیچاؿه ماـهایه
به هؼؿ هی ؿوػ و ب گـ هـ ػو باهن ؿمیؼيؼ ىاـیک ىاىيؼ و ػؿ آو ي٪بهاا باا
چـبٟهایياو ؿوىى بمت به کًؼو بػبهه هی ػهًؼ چىو چـبٟها عاهىه گـػیؼ
بافبینتًؼ چه هـکه بف آو را بیيتـ ؿوػ ػؿ کمتـ بف لضٚه بمیـػ
گاااه باىااؼ کااه هااـػی باهااؼبػبو تااىبيگـ باىااًؼ و ىاااهگاهاو باایيااىب و یااا
ٍبضگاهاو بیيىب باىًؼ و ىاهگاهاو تىبيگـ ىاٝـ پـآوبفه هٞاـو ٣پًزهیاـی
()24
بف همیى رامت
ػؿ صال صاّـ ه٢اؿهها به مىؿبطهای هتٞؼػی ػؿ ي٪آ هغتل ٤پًزيایـ ػؿ
ػل کىهها ػیؼه هی ىىػ که بؼوو ىک ػؿ فهاوهای ٩اؼین هٞااػو ماین باىػه و
تىمٔ هـػهاو آو َٝـ بیـوو آوؿػه ىؼه بمت
پل پًزيیـ ب گـ ػؿ فهاوهای ه٦تَاؼ و هاقبؿ ماال پایو باا ػبىاتى ي٪اـه
ىهـت ػبىت و بف آو به ما کًیًو بهـه هی ػبػ ،ػؿ فهاو صاّـ ػبؿبی هٞاػو
مًو گـبو٩یمت فهـػ بمت که باىًؼه گايو ؿب ي ٜ٦هی ؿمايؼ
يا گ٦ته يمايؼ ،ماصهبی که بهـوف به يام پًزيیـ یاػ هی ىىػ ػؿ ٩اـو ماىم تاا
پًزن هزـی ىاهل ػو ىهـ 7پًذ هیـ 6و 7چاؿپایه 6یاػ هی ىؼ
چاؿپایه که ب کًىو به 7چهاؿ٩ـیه 6هىمىم بمت ػؿ ه٪ؼهه صؼوػ بلٞالن به ٩لن
باؿتىلااؼ ،رـیبااه يىىااته ىااؼه ،صااال آو کااه ػؿ هااتى آو کتااب بااه ىااکلهای
7عاؿیايه7 ،6راؿیايه 6و 7آؿیايهّ 6بٔ ىؼه بمت
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بمتغـی ػؿ آو باؿه هی يىینؼ :چاؿیايه ،کىچکتـ بف پًزهیـ بمات و بهاـ
ػو هٞؼو ي٪ـه باىؼ و هـػهاو ػؿ هٞؼو ه٪اام ػبؿياؼ و چاؿپایاه باا ٟو بىماتاو و
کياوؿفی و هیو ياؼبؿػ و ؿوػ پًزهیاـ ػؿ هیااو ىاهـ های ؿوػ ؿوػ پًزهیاـ بف
()25
چاؿپایه بگؾؿػ و تا به پـوبو ؿمؼ و به فهیى هًؼومتاو ؿوػ
ػؿ ٝزایب بلمغلى٩ات هضمؼ بى هضمىػ ٕىمی يام بیى ياصیه ،کاؿ به بلب٪اـب
تضـیـ یا٥ته که هًٞی ػؿعىؿ ٥همی يمای ػهاؼ بایاؼ آو ؿب باه 7بؿبٞاه بل٪ـیا6ٜ
بٍالس کـػ کاه هًٞای به چاؿ٩ـیاه بمات ( )71بولایى ٩ـیاه کاه بف پًزيایـ باه
ٍىؿت چاؿ٩ـیه ورىػ ػبؿػ ٩ـیه ٝ7مـُ 6بمت که ىایؼ ػؿ گؾىته بیى ٩ـیاه
ػبعل 7هـف 6هیاو ػو ىهـ هؾکىؿ بىػه باىؼ به هـ ٍىؿت ب کًاىو هاـف هیااو
هـ ػو ىهـ کهى 7پًزهیـ 6و 7چاؿپایه 6پًزيیـ یاػ هی ىىيؼ

هبذا پًجؼیز یاو

ً
هااـػم پًزياایـ ب کخااـب کًااؼتاریک بيااؼ و تٞااؼبػ کماای هاان هااقبؿه کااه ػؿ
ٝال٩هػبؿی ػؿه ػؿ ٩ـبی ریـٝلی ،مًو عاو ،بابه ٝلی گاالب عیال و آماتايه
فيؼه گی هی کًًؼ
تاریکها که ب کخـیت ٩إ ٜآو مـفهیى ؿب تيکیل های ػهًاؼ باؼیى باوؿياؼ
که ػؿ صؼوػ ه٦تاػ مال بف ػه بیو ممـً٩ؼ به پًزيیـ هزـت گقیؼه بيؼ
ػؿ ٩نمت هقبؿههای هنکىو ػؿ پًزيیـ ػؿ 7ر٢ـب٥یاای بياـی پًزيایـ6
ُ
گ٦ته ىؼه که ب٪ایای ليکـ ه٢لًؼ
به يٚـ هىل ٤کتاب هؾکىؿ و٩تی چًگیق ػؿ کًاؿ ػؿیای ماًؼ بف ػماتگیـی
راللبلؼیى هایىك ىؼ بف ٕـی ٨کىههای ٍٞببلٞبىؿ هًؼوکو ؿبه مامـً٩ؼ ؿب
ػؿ پیو گـ٥ت و صیى ٝبىؿ بف پًزيیـ ٝؼهبی بف لياکـیايو ػؿ آو راا باا٩ی
()70
هايؼه و ػؿ هماو را به صیات عىػ بػبهه ػبػيؼ
بها ػؿ وب ٜ٩هقبؿههای پًزيیـ بـعال ٣گ٦تاه 7ر٢ـب٥یاای بياـی پًزيایـ6
بنیاؿ بٞؼ تـ بف چًگیق ػؿ پًزيیـ هنکى گقیى ىؼيؼ 8فیـب بنیاؿ ػوؿ بف ٪ٝل
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بمت که ٩ىم ٥اتش ه٢ل ػؿ فهاو صیات چًگیق رایی ؿب بـبی فياؼه گای بيتغااب
کًًؼ که يه بف لضاٗ بؿّی و فؿبٝتی ػلغىبه بمت و يه بف صیج ًٍٞت هٞااػو،
بلکه ػىىبؿتـیى هکاو ػؿ پًزيیـ هی باىًؼ
ٍضیش آينت که هقبؿههای پًزيیـ آيگاه که ه٢الو ػؿ ٩نامت ومایٞی بف
٩اؿه آمیا صکمـوبیی ػبىتًؼ ػؿ ىهـ ً٩ؼهاؿ رای بنیاؿ عىىای ؿب باـبی عاىػ
بيتغاب کـػيؼ و مالها به بیى فيؼه گی عىػ بػبهه ػبػيؼ تا بیاى کاه بصماؼ ىااه
ببؼبلی بیياو ؿب بف ً٩ؼهاؿ بیـوو کـػ و به ي٪آ ػوؿػمتی چاىو 7ػؿه پًزيایـ6
ويؼ ًٖ٩ؼ و ١ىؿبًؼ ،تبٞیؼ کـػ
رالاب آو کااه باىااًؼه گاااو بیااى ػو ياصیاه بااـعال ٣مااایـ هقبؿههااای مااًی
هؾهب بىػه و هناتًؼ کناايی تاا هًاىف ػؿ هیااو بیيااو کاه يناب ىااو ؿب باه
یکؼیگـ هی ؿمايًؼ و وصؼت ىاو ؿب حابت هی مافيؼ
ولی تاریکها ،آؿیایی های بٍیلی بيؼ که ػؿ هقبؿه ٩بال بف هایالػ بف ىامال
هًؼوکو بؼیىرا کىچیؼه بيؼ و بیاى هماه بف ٥ـهًاوٝ ،ااػبت و کلماات يااب
ػؿی ىاو بـهیآیؼ
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هًابغ و هأخذ

 -0ر٢ـب٥یای بيـی پًزيیـ ،تالیٝ ٤قیقبصمؼ پًزيیـی ،چاپ پىهًتىو کابل ً 7
 -2بٕلل هضالت ب٢٥اينتاو ،چاپ بػبؿه هـکقی بصَائیه کابل ب٢٥اينتاو

 -7ػبیـه بلمٞاؿ ٣آؿیايا ،د 0

 -0بـهاو ٩إٜ

 -1بـهاو ٩إٜ
 -2م٦ـياهه ببىبٖىٕه ،چاپ تهـبو ،د 000 ً 0

 -3بلبلؼبو ،تالی ٤بصمؼ باى ی٪ٞاىب 251 ،هزاـی ،تـرماه :ػوکتاىؿ بباـبهین آیتای،
چاپ تهـبو ً 20

 -4ي٪ل بف ه٪اله یاػ پًزيیـ ػؿ صاؼوػ بلٞاالن ،يىىاته يایالب ؿصیمای هًتياـه هزلاه

کتاب ،کابل

 -5ىاهًاهه ٥ـػومی

 -01به ي٪ل بف ه٪اله یاػ پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞالن ،يىىته يیالب ؿصیمی
 -00صؼوػ بلٞالن

 -02تاؿیظ بیه٪ی٦ٍ ،ضات 202 -7 -2

 -07ب٢٥اينتاو ػؿ پـتى تاؿیظ ،بصمؼ ٝلی کهقبػ٦ٍ ،ضات  41 ،11چاپ کابل

 -00تاؿیظ هغتَـ ب٢٥اينتاو ،پىهايؼ ٝبؼبلضی صبیبی ً 02
 -01ىـً٥اهه صکین يٚاهی گًزىی ،چاپ تهـبو

 -02ببىبٖىٕه ٥ی ب٢٥اينتاو (ٝـبی) بمتاػ علیلی ،چاپ ب٢ؼبػ

 -03م٦ـياهه ببىبٖىٕه د  ،000 ً ،0چاپ تهـبو
 -04تـکنتاو ياهه ،باؿتىلؼ

 -05ب٢٥اينتاو ػؿ هنیـ تاؿیظ ،هیـ١الم هضمؼ ١باؿ220 ً ،

 -21ه٪اله یاػ پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞالن

٥ -20ـهًو میامی تاؿیغی ب٢٥اينتاو (بيگلینی) ،بحـ پـو٥ینىؿ آػهک ،د 227 ً ،2
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 -22ب٢٥اينتاو هى بل٦تش بلماالهی بلای بل٢اقو بلـومای ،ػوکتاىؿٝلی بلبااؿ،010 ً ،
چاپ رؼه

 -27مـبد بلتىبؿیظ٥ ،یِ هضمؼ کاتب ،د  ،251 ً ،2چاپ کابل

 -20بلمنالک و بلممالک ،بمتغـیٕ 233 ً ،ب ٜلیؼو

ٍ -21ىؿه بلؿُ ،ببى صى٩ل ،تـرمه :ػوکتىؿ ر٦ٞـىٞاؿٕ ،047 ً ،ب ٜتهـبو
 -22مـفهیىهای همالک عال٩ت ىـ٩ی ،لنتـيذ ،تـرمه :هضمىػ ٝـ٥او735 ً ،
 -23ه٪ؼهه صؼوػ بلٞالن ،ب٪لن باؿتىلؼ ،تـرمه :هیـصنیى ىاه ،چاپ پىهًتىو کابل02 ً ،
 -24هٞزن بلبلؼبو ،یا٩ىت صمىیٕ ،ب ٜبیـوت ،د 045 ً -0

 -25بلمنالک و بلممالک ،بمتغـیٕ 233 ً ،ب ٜلیؼو

 -71ي٪ل بف ه٪اله یاػ پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞالن ،يىىته يیالب ؿصیمی

 -70ر٢ـب٥یای بيـی پًزيیـٝ ،قیقبصمؼ پًزيیـیٕ ،05 ً ،ب ٜپىهًتىو کابل

پًجؼیز

پزوفیظىر دکتىر هذمذ دظیى یمیى

پًزيیـ ػؿ ىمال ىـ ٧چهاؿیکاؿ هىٞ٩یت ػبىاته ،وبػی تًاو عاـم و ىااػببی
بمت که بف رايب ىمال با ولیات بؼعياو ،تغاؿ و ب٢االو پیىمات های باىاؼ ػؿ
هیاو بیى ػؿه باقؿگ و عاىه آب و هاىب ،ؿوػی بمات عـوىااو باه ياام ػؿیاای
پًزيیـ که بف کىه عاوب ک بف ماصه ىمال بیى ػؿه رـیاو پیؼب کـػه و ػؿ بیياه
مـمبق و پهًاوؿ گلبهاؿ بف ػؿه پًزيیـ عاؿد هی گـػػ
پًزيیـ ػبؿبی ػو صىفه بقؿگ هی باىؼ که ٝبااؿت بمات بف چهااؿ ٩ـیاه ػؿ
ىمال ١ـب و ػؿه هاقبؿه ػؿ رًاىب ىاـ ٧آو صاىفه چهاؿ٩ـیاه هتاىو کهاى و
هًاب ٜتاؿیغی به ىکل 7راؿیايه 6آهؼه بمت که بف آيزا ي٪ـه به ػمت های آهاؼ
يىینًؼه کتاب صؼوػ بلٞالن گىیؼ :پًزهیاـ و راؿیاياه ػو ىاهـ بمات بياؼؿ وی
هٞؼو مین بمت و ؿوػی هیاو بیى هـ ػو ىهـ بگؾؿػ و بيؼؿ صاؼوػ هًؼوماتاو
()0
ب٥تؼ
ً
ً
وبػی پًزياایـ کااه ىاامال رًىبااا ػؿ ملنااله کااىه هًااؼوکو ب٥تاااػه بماات
همچًاو یکی بف ي٪آ بمتـبتژ یک و ؿبه ٝبىؿ و هـوؿ ب کخاـ ههارمااو بف هٞباـ
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عاوب ک بىػه بمت ،هايًؼ بمکًؼؿ ه٪ؼويی ىاهاو یىياو و باعتـی ،چًگیقیااو،
بهیـ تیمىؿٙ ،هیـبلؼیى بابـ و
پًزيیـ ػؿ ػوؿههای کهى ػبؿبی ه٦ت هقبؿ عايه بىػه که تا هاؼت فیااػ باه
يام ه٦ت هقبؿ عايه پًزيیـ هٞـو ٣باىػه بمات ( )2ػؿ کخاـت ي٦اىك پًزيایـ
بٍٖغـی بىاؿه کـػه گىیؼ7 :پًزهیـ ىهـی بمت باـ کاىهی يهااػه ٩ـیاب ػه
()7
هقبؿ هـػ ػؿو باىؼ ،با ٟو بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ
ياصیه پًزيیـ با ػبىتى هٞؼو ي٪اـه ىاهـت ػبىاته و بف همایى رامات کاه
ی٪ٞىبی آو ؿب به يام 7ربل ْ٥ه(6کىه ي٪ـه) یااػ کاـػه بمات7 :بف ١اىؿ ملناله
کىه هایی ػؿ صَه عـبماو بـصؼوػ باهیاو تا ربل ْ٥ه که هماو پًزهیـ بمت
()0
کيیؼه بمت6
ٝالوه بـ ي٪ـه که بمتغـبد آو ػؿ پًزيایـ ٩ـوهاا ٩بال ٍاىؿت های گـ٥تاه
بمت هٞاػو هل ػؿ ػو يٖ٪ه (فهاو کىؿ و رًگلک ػؿ بافبؿک) مـب ،ماًو
ً
ببـک ،بعیـب فهـػ آو عیلیها هٞـو ٣بىػه بمت

فلظفه يامگذاری پًجؼیز

پًزيیـ ػؿ هتىو تاؿیغی و ر٢ـب٥یاایی باه ىاکل بًزهیاـ آهاؼه بمات و ػؿ
وره تنمیه آو ػو يٚـ هت٦اوت ؿوبیتی ؿب یتمىلاىژیکی وراىػ ػبؿػ یاک يٚاـ
آو بمت که هـػم پًزيیـ به بیاى باوؿياؼ کاه ٩بال بف ٙهاىؿ ١قيى یااو ،پًزيایـ
7پًزيیـ(کزکًه 6عىبيؼه هی ىؼ ،ػؿ ٝهؼ ملٖاو هضمىػ ١قياىی هاىٞ٩ی کاه
وی بًؼ هٞـو ٣ملٖاو ؿب بٝماؿ هی کـػ بهالی بف ػوؿ و يقػیک بـبی بيزام بیى
کاؿ ػٝىت ىؼيؼ هـػم پًزيیـ بف هیاو عىػ تًها پًذ ي٦ـ ؿب بيتغااب کـػياؼ و
٥ـمتاػيؼ 8بف بیى کاه آيااو باا بیال و کلًاو باه ٍاىؿت صیاـتآوؿی کااؿ های
کـػيؼ ،ملٖاو ػؿ هىؿػ بیياو گ٦ت که بیىها پًذ ىیـ هنتًؼ و باؼیى گىياه ػؿ
بافگيت ياصیه آياو باه پًزيایـ هٞاـو ٣ىاؼ و ب کًاىو تـبتهاای آو پاًذ تاى
فیاؿتگاه عاً و ٝام بمت و ٝباؿتًؼ بف:

050 
پًزيیـ (پـو٥ینىؿ ػکتىؿ هضمؼ صنیى یمیى)

 -0عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ
 -2عىبره ٍ٦ا ػؿ ػوآب
 -7عىبره کل ولیاو ػؿ ٩ل
 -0عىبره ٝاؿ ٣ػؿ آؿیب
()1
 -1عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو بعیـ ػؿه هقبؿه
ً
و بها بف يگاه ؿیيهیابی و بتیمىلىژی کلمه پًزيایـ بٍاال پًزهیاـ باىػه کاه
هتيکل بف ػو رق بمت:
يغنت 7پًذ 6که هماو ٝاؼػ هٞاـو ٣بمات و ػیگاـ 7هیاـ 6کاه باه هٞاايی
هغتل ٤آهؼه بمت  8چًااو کاه بـهااو ٩اإ7 ٜهیاـ 6ؿب باه هًٞاای آتاو و يیاق
بٕاٝت و ٝباػت گـ٥ته و به فبااو هًاؼی ٕ7اال 6گ٦تاه ىاؼه بمات همچًااو
ػبؿهنتتـ بف هنتيـ٩او هٞـو ٣بیى وبژه ؿب آتو هًٞی کـػه بمت
ببىبٖىٕه 7هیـ 6ؿب به هًٞاای کاىه وبيماىػ کاـػه و گ٦تاه بمات7 :ػؿ کلماه
پًزيیـ 7هیـ 6به هًٞای کىه بمات و پًزهیاـ یًٞای پاًذ کاىه ،ػؿ آوراا ىاهـ
٩يًو و آباػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًا ىؼه بمت ،بیى ؿوػعاياه
بف کىهناتاو باؼعو مـچياامه های گیاـػ ،یااا٩ىت هٞاـو ٣باؼعو بف هماایى
()2
کىهنتاو به ػمت هی آیؼ ،بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞىو عـبب کـػ 6
بهااا ػؿ فباااو بومااتایی و پهلااىی 7هیااـ 6بااه ه٦هااىم آب ،رـیاااو آب بماات،
گیـىاامى پًزياایـ ؿب بااه ىااکل 7پًؼیياایـ 6ػؿ هىّااى ٛههااارـت آؿیاییاااو بف
ػىتهای بوؿبمی Eurasiqueچًایى آوؿػه بمات7 :بغاو ٝماؼه آو ٩نامت
ً
(آؿیاییاو) کاه هياـ ٧ػؿیاای عاقؿ ؿب پایو گـ٥تًاؼ ،تاؼؿیزا بف هااوؿبءبلًهـ و
ریضىو ٝبىؿ کـػيؼ و پل بف تى ٤٩کىتاهی ػؿ ػىت بلاظ بف هٞاابـ هًاؼوکو
بال ؿ٥تًؼ و راػه بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًؼ ت٪ٞیاب يمىػياؼ و ػؿ ٕاىل
()3
پًؼیيیـ Pandi-sherو ؿوػ های کابل ٥ـوػ آهؼيؼ 6
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با ػؿ يٚـ ػبىت يکات بال ػؿبااؿه وبژه 7هیاـ 6باه ه٦هاىم آتاو بف بیاى کاه
هًاب ٜتاؿیغی بف آتيکؼه های هتٞؼػ ػؿ بیى هضل عبـ يؼبػهبيؼ ،ؿبٔ بیى کلماه
به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیه پًزيیـ ّٞی ٤به يٚـ هی آیؼ
بها 7هیـ 6به هًٞای کىه تا بيؼبفهبی ٍىببتـ 8هی يمایؼ فیـب هىرىػیت کىتال
بابه  ٝلی ،کىتل يیل گاو ،کىتل ٥ـر٢او کىتل ىابا و کىتل پـيؼیى يياو هی ػهؼ
که بیى پًذ کىتل هـبىٓ به پًذ کىه بمت 8بها ب گـ هیـ ،به هًٞای آب و رـیااو
آب ػؿ يٚـ گـ٥ته ىىػ هًٞا و وره تنمیه پًزيیـ (پًزهیـ) به ه٦هىم پاًذ آب
بافهن ػؿمت به يٚـ هیآیؼ ،آو هن بًابـ عـوىاايی ػؿیاای پًزيایـ باا ػبىاتى
هٞاويیى هتٞؼػ که پًذ هٞاوو هٞـو ٣آو ٝباؿت بمت بف :يهـىاابه ،يهـپاؿياؼه،
آب عاوب ک و يیق ػؿیای پـیاو ػؿ ػؿه هقبؿه با ػؿیای پًزيیـ هی پیىيؼػ

هًابغ و هأخذ
-0
-2
-7

-0
-1
-2
-3

صؼوػ بلٞالن ،با ه٪ؼهه باؿتىلؼ و صىبىی هیًىؿمکی ،کابل ً 750
٩اهىك ر٢ـب٥یای ب٢٥اينتاو د 703 ً 0
بٍٖغـی ،هنالک و بلممالک به کىىو بیـد ب٥ياؿ ،تهـبو0703 ،
ً 205
ی٪ٞىبی ،ت٪ىین بلبلؼبو ،تـرمهٝ ،بؼبلمضمؼ آیتی ،تهـبو ً 124
٩اهىك ر٢ـب٥یای ب٢٥اينتاو د 705 -0
ببىبٖىٕه به ي٪ل بف ر٢ـب٥یای تاؿیغی١ ،باؿ ،کابل ً 215
رلیل ّایاپىؿ ،آؿیاهاا و چگىياه گای ههاارـت آوهاا (هزلاه هًاـ و
هااـػم ،ىااماؿه  )02 ً 0704 ،4گـیياامى ،بیااـبو بف آ١اااف تااا بمااالم
تـرمه هضمؼ هٞیى تهـبو 21 ً 0772

ػًاخت جاهؼه کىهظتايی پًجؼیز
هذمذ صذیق درهگی

پیؼگفتار:
بـبی ػگـگىو کـػو هـ پؼیاؼه برتمااٝی بول بایاؼ آو پؼیاؼه ؿب ىاًاعت 8باـبی
ً
بیزاػ تضىل و پیيـ٥ت هاػی و هًٞاىی راهٞاه بول بایاؼ آو ؿب ػ٩ی٪اا هٖالٞاه کاـػ
ىااـبیٔ ب٩تَاااػی هااـ راهٞااه آییًااه تماااميمااایی بماات بف صالتهااای گىيااا گىو آو
راهٞااه بوّااا ٛراهٞااه ب٢٥اينااتاو هًااىف بااه ػؿمااتی ؿوىااى ييااؼه و ویژگیهااای
ب٩تَاػی  -برتماٝی راهٞه ؿومتایی و کىهنتايی ب٢٥اينتاو تا کًىو به ػ٩ات هماه
رايبه هىؿػ هٖالٞه ٩ـبؿ يگـ٥ته بمت گام يهاػو باـبی بیزااػ تضاىل و ػگـگاىيی ػؿ
ؿومتاهای هیهى هاو ،بؼوو هٖالٞه بوّا ٛب٩تَااػی  -برتمااٝی آوهاا بگاـ ؿبه باه
رایی يبـػ حمـه چًؼبيی هن يغىبهاؼ ػبىات باا تىراه ػ٩یا ٨باـ بوّاا ٛؿوماتاها و
ػهکؼههای ػوؿػمت کيىؿ بمت که هی تىبو هًاا ٜ٥تىػههاای فصماتکو هًاإ٨
ػوؿ ب٥تاػه ؿب ت٪ٞیب يمىػ و ػؿ ؿبه بصیای ص٪ى ٧آوها کىىیؼ
بف هؼت چًؼیى مال بؼیى ٕـ ٣راهٞاه هاا باه عَاىً هًاإ ٨بٕاـب ٣ػوؿ بف
هـکق ،ػؿ بحـ رًوها بف يٚـ پیيـ٥ت ينبی که ػبىت ،بؼبغتايه عیلیها باه ٪ٝاب
ؿ٥ته بمت بگـ هن صکام ػیـوفی ٝىُ ىؼه بياؼ باه راای آوهاا رًاوماالؿبيی
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٩ـبؿ گـ٥ته بيؼ که به يضىی بف بيضا ؿوببٔ هالک و ػه٪او به صال عىػ باا٩ی بمات و
تًها ىکل آو ٝاىُ ىاؼه بمات بیى بـؿمای ؿب کاه هیغىبيیاؼ ،هاـ چًاؼ بف بْٞای
لضاااٗ يااا ٌ٩بماات ولاای تأ کیااؼ بااـ هناااله بی ػبؿػ کااه بااؼوو ىااًاعت راهٞااه،
ػگـگىوماعتى راهٞه ػؿ رهت پیيـ٥ت و تـ٩ی هيکل بمت 8بف بیى ؿوی بیى بحاـ
ؿب با ػؿ يٚـ ػبىت ٝیبهای آو به تضـیـ ػؿ آوؿػین تا باىاؼ کاه هض٪٪ایى هنالکی
ػؿ بیى هىؿػ ،پژوهوهای عىػ ؿب پیيکو هٖالٞهکًًؼه گاو بؼبؿيؼ

جغزبفیای پًجؼیز

پًزيیـ ػؿ بیى ػو ماصه رًىبی هًؼوکو بف ىمال ىـ ٧باه رًاىب ١اـب
به بهتؼبػ کىه هًؼوکو هىٞ٩یت ػبؿػ و هـبىٓ به یکی بف ولنىبلیهای پـوبو و
ً
یا هن کاپینا بىػه بمات ٞ٥اال بف رملاه یکای بف ولیات ب٢٥ايناتاو باه صنااب
هیؿوػ پًزيیـ ػؿهبی بمت تًو باه که ٥اٍله آو بف کابل ،هـکق ب٢٥اينتاو،
 021کیلىهتـ ػؿ ىمال ىـ ٧هىٞ٩یت ػبؿػ
پًزيیـ ػؿ بایى عٖاىٓ  22ػؿراه  20ػ٩ی٪اه و  02حايیاه و  22ػؿراه و 12
ػ٩ی٪ه و 22حايیه ٕاىل بلبلاؼ ىاـ٩ی و  71ػؿراه و  01ػ٩ی٪اه و  23حايیاه و 71
ػؿره و  00ػ٩ی٪ه و  04حايیه ٝاـُبلبلاؼ ىامالی وب٩ا ٜبمات (ػبیاـهبلمٞااؿ٣
آؿیايا" 045 ً ،پ")
ٕىل آو بف ػبلو مًو بلی بعیـ پـیاو  071کیلىهتـ هیباىؼ ٝـُ آو ػؿ
ماصات گىيا گىو هغتل ٤بىػه که تا هن ب کًىو هضامبه ػ٩یاٍ ٨اىؿت يگـ٥تاه
بمت
هناصت آو 7122کیلىهتـ هـبا٩ ٜیاؼ گـػیاؼه بمات بؿت٦اا ٛآو باه ىاکل
ت٪ـیبای  2203هتاـ بف مااٖش بضاـ هیباىااؼ ي٦اىك پًزيایـ ػؿ ماال  0720بااه
 51022ي٦ـ ؽکـ گـػیؼه بمت ،بها ي٦ىك باىًؼگاو کًىيی آو که ػؿ ػبعال ػؿه
فینت هی ػبؿيؼ و همچًاو ههارـبيی که تـک ػیاؿ يمىػه بياؼ بصَاائیهگیاـی
يگـػیؼه بمت تٞؼبػ ٩ـیهرات آو بیيتـ بف  221هضله ؽکـ گـػیؼه بمت
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ىًاعت راهٞه کىهنتايی پًزيیـ (هضمؼ ٍؼی ٨ػؿهگی)

مـػی هىبی ػؿ فهنتاو  01بلی  21ػؿره مايتیگـبػ تضت ٍ٦ـ و ػؿره صاـبؿت
آو ػؿ تابنتاو بف  71تا  73ػؿره مايتیگـبػ تزاوف يمی کًؼ پًزيایـ باا ولیتهاای
ؽیل ػبؿبی مـصؼ هیباىؼ :ل٢ماو ،تغاؿ ،بؼعياو ،ب٢الو ،کاپینا و پـوبو

وجه تظمیه پًجؼیز

ػؿ بیى هىؿػ هىؿعیى تٞبیـبت ياهمگىو بؿبئه کـػهبيؼ که ٥يـػه آو ؿب بافگى
هیؼبؿین:
ببىبٖىٕه چًیى ببـبف يٚـ يمىػه بمت7 :پًذ هیـ -هیـ به هًٞی کىه بمت
پًذ هیـ :یًٞی پًذ کىه 6
هىل ٤صؼوػ بلٞالن ػؿ ٍ٦ضه  010ر٢ـب٥یای عىػ چاپ کابل بف پًزيایـ باه
يام 7پًزهیـ 6هتؾکـ گـػیؼه بمت بٍٖغـی ػؿ ٍ٦ضه 205کتاب عىیو بمن
پًزيیـ ؿب پًزهیـ ٩یؼ يمىػه بمت
بمتاػ ٝبؼبلضی صبیبی ػؿ کتاب 7ر٢ـب٥یای تاؿیغی ب٢٥ايناتاوٍ 6ا٦ضه 53
پًزهیـ ؿب به هًٞی پًذ آتيکؼه و پـمتيگاه تٞبیـ يمىػه بمت بـعی ؿب تَىؿ
بـ آو بمت که ىیـ ،ل٪ب بهـبی هضلی باهیااو بمات و بیاى کلماه ىایـ کاه باه
ت٪ٞیب پًذ هی آیؼ بف آو را ب٥اػه ىؼه بمت :بها ػؿ بیى هىؿػ هیو راای ىاکی
يینت که هیـ به هًٞی آتو بمت و ػؿ ب کخـ هتىو تاؿیغی هٞتبـ پًزيیـ ؿب به
يام 7پًزهیـ 6یاػ کـػهبيؼيمىػه بيؼ که هـبػ بف پًذ آتيکؼه و هٞبؼ بمت هاـػم
ٝىبم پًزيیـ ؿب ی٪یى باؼیى بمات کاه ٩بال بف مالًٖت ٝهاؼ ١قيىیااو پًزهیاـ
هنما به کچکى و یا هن کچکًه بىػه بمت و بماتًاػ باه بیاى هًٚىهاه صمامای
هیؼبؿيؼ:
بااااااه کچکااااااى هااااااـو بی پنااااااـ فيهاااااااؿ
کااااااه ماااااان مااااااتىؿت ىااااااىػ پاااااااؿه پاااااااؿ
کاااااااه ػؿیاااااااای پاااااااـ ٩هاااااااـ ػبؿػ ماااااااتیق
گیاااااااهی يااااااؼبؿػ بااااااهرق مااااااًو تیااااااق
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ؽکـ کلمه کچکى ػؿ کؼبم کتاب تااؿیغی و یاا بیاى کاه مایاصتياهاهها یااػ
يگـػیؼه بمت ػؿ هىؿػ کلمه پًزيیـ هـػم آو ٪ٝیؼه بـ بیى بمت که ػؿ فهاو
ملٖاو هضمىػ ١قيىی ،بًاؼ ١قيای ؿب مالٖاو هیغىبمات بٝمااؿ باؼبؿػ و باؼیى
هًٚىؿ به ب کًا ٣هغتل٦ه بالػ عىػ عبـ هیؼهؼ که پی کاؿ بیى بًؼ هـػهااو فیااػ
ؿوبيه ىىيؼ و بف هـػم پًزهیـ  ٔ٪٥پًذ تى ٙاهـ هیىىيؼ و ٩اـبؿ هیگؾبؿياؼ کاه
تماهی کاؿ بًؼ ؿب به بیياو بعتتام بغيًؼ و بیى پاًذ تاى چًایى کـػياؼو مالٖاو
بیى پًذ هـػ ؿب به يام پًذ ىیـ ياهیؼ و بف بیى به بٞؼ بمت که ياام بیاى هًٖ٪اه تاا
هن ب کًىو به يام پًزيیـ هنما گـػیؼه بمت هن گىیًؼ که هـ٩اؼ بیاى پاًذ تاى
تا هن ب کًىو هىرىػ و فیاؿتگاه بمت

گزوههای جًظی

تٞؼبػ فياو ػؿ هًٖ٪ه پًزيیـ بیيتـ بف هاـػبو بمات کااهو تٞاؼبػ هاـػبو
ينبت به فياو بیيتـ ػؿ مًیى بالی  01مال ػیؼه هی ىىػ 8فیـب هٞمىل هـػبو
رىبو بیى هًٖ٪ه که بیيتـ بف  01مال ػبؿيؼ ههارـت های کًًاؼ و ػلیال ػیگاـ
آو ىـکت هـػبو ػؿ رـیاو رًوهاای ه٪اوهات باـ ّاؼ بماتیال گـبو برًبای
بىػه بمت که ؿ٩ن و٥ات هـػبو ينبت به فياو بیياتـ های باىاؼ 8بف يٚاـ هلیتای
ب کخـیت هـػم پًزيایـ هـباىٓ باه هلیات تاریاک باىػه و ٝاؼهبی هان ػؿ ػؿه
هقبؿه پًزيیـ بف هلیت فصمتکو و مـماغت هاقبؿه های باىاًؼ و بف لضااٗ
هؾهبی صً٦ی هؾهب بيؼ

ههاجزت

عايىبػههای پًزيیـی به رهت ػو ػلیل هزباىؿ های ىاىيؼ عاياه و کاىاايه
عىػ ؿب تـک گىیًؼ:
یکی بیى که رهت یا٥تى کاؿی چاىو هًٖ٪اه پًزيایـ عیلیهاا تًوػمات
بىػه و ي٦ىك آو بیو بف صؼ بمت و ػؿ عىػ هًٖ٪اه بهاـبؿ صیاات ىابايهؿوفی
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يهایت هيکل بمت و بیاى پـوماه بف ماالهاای هتمااػی باه بیاى ٕاـ ٣تاا هان
ب کًااىو رـیاااو ػبؿػ و ػیگااـ بیااى کااه بااه وعاهاات بوّااا ٛيٚاااهی پًزياایـ
بمباؿبوهای هتىبتـ هىبیی و فهیًی٪ٝ ،بييایًیهای و٦٩اىی ؿب های تاىبو ؽکاـ
کـػ

دیىايات

ػؿ پًزيیـ يگهؼبؿی و پـوؿه صیىبيات یکای بف هًااب ٜههان های تىبياؼ باه
صناب بیایؼ
بوّإ ٛبیٞای و آب و هاىبی بیاى هًٖ٪اه باـبی يگهاؼبؿی صیىبياات بهلای
يهایت هناٝؼ بىػه و صیىبيات بیى هًٖ٪ه بیيتـ بف يى ٛبق ،گىماً٦ؼ ،گااو و
بمت 8بها به آو مٖش يینت که هـػهاو به چىپاو ّـوؿت ػبىته باىاًؼ ،بلبتاه
ػؿ هًٖ٪ه پـیاو ،عاوب ک ،ػؿه هقبؿه که تٞؼبػ صیىبياات بهلای بیياتـ بمات باه
چىپاو ّـوؿت ػبؿيؼ
هـػم بیى هًإ ٨بـبی هباؿفه ٝلیه بیماؿیهای صیىبيات باا هایو ٕـی٪ای باا
ٕبابت ٝلمی آىًایی يؼبؿيؼ يگهؼبؿی صیىبيات و هباؿفه با بیماؿی و بهاـبُ
صیىبيات بف هضؼوػه ٕبابت مًتی هايًؼ ػب ٟکـػو و چـب کـػو با تیل میاه بف
مینتن َٝـی هالؼبؿی عؼهات و تـيـی بمت٦اػه بف بػویه ّاؼ آ٥اات يبااتی و
صیىبيی ػؿ بیًزا عبـی يبىػه و ب کخـب صیىبيات هبتال به بهـبُ تل ٤های ىاىيؼ
و صکىهتهای و٩ت بًا بـ ت٪اّاهای هکـؿ هـػم تىره يًمىػه بيؼ
پًزيیـ رهت بیزاػ ٥اؿمهای هـ١ؼبؿی عیلی هناٝؼ باىػه و های تىبياؼ باه
مایـ ي٪آ تغن و گىىت هـٝ ٟـّه کًاؼ بهاا ػؿ بیاى هاىبؿػ تاا ب کًاىو کااؿی
ٍىؿت يگـ٥ته بمت
بف صیىبيات وصيای آو های تاىبو بف گاـگ ،پلًاو ،ؿوبااه ،ماو آبای ،ػلاه
ع٦ک ،ويؼک ،آهى و ى٢ال يام بـػ ػؿ ػؿههای مـبه ٥لک و کىهناؿ پـ٥یِ

 058
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

بیى هًٖ٪ه ،یپـيؼه گاو چىو ٝکه ،بلبل ،هیًاا ،کلًاو ،هاـ ٟآبای٩ ،اـه عاىه،
کبک بىم ،ىاهیى و باف ورىػ ػبؿػ

سراػت

فؿبٝاات و هالااؼبؿی ػؿ ي٪ااآ ب٢٥اينااتاو بًااا بااـ ٝااؼم هىرىػیاات ٍااًایٜ
پیيـ٥ته ،هًاب ٜػیگـ ٝایؼبتی ػؿ عىؿ تىره ٩ـبؿ ػبىته کاه یکای بف بغوهاای
ههن و صیاتی کيىؿ هضنىب هی گـػػ
همىًٕاو ما کى هًإ ٨کىهنتايات هًزملاه پًزيایـ کىچاکتاـیى ٖٞ٩اه
فهیى ؿب با آبلههای ک ٤ػمتاو و ٝـ ٧ربیى آهاػه کيت و فؿبٝت ماعته بيؼ
بؿبّی فؿبٝتی پًزيیـ بًا بـ کىهنتايی بىػو هًٖ٪ه بفػیاػ ي٦اىك عیلیهاا
کن و ياچیق بىػه که به هیو وره رىببگىی يیافهًؼیهای هـػم يینتًمی باىؼ
باىًؼه گاو بیًزا ١لهرات و وماایل ی ؿب بف راهاای ػیگاـ ػؿ باؼل ٩یمات
گقب ٣و با ىـبیٔ ػىىبؿ به ػمت هی آوؿيؼ
پیؼبوبؿ فؿبٝتی پًزيیـ ٝباؿت بمت بف گًؼم ،راى ،راىبؿی ىـىان ،باا٩لی،
هيًو ،بؿفو ،پیاف ،کچالى ،لىبیا و گاه تـکاؿی باب و کيات آو تىمأ وماایل
٩ـوو ومٖی با يیـوی ػه٪ايايمی گیـػ و آمیاب آو آبی هی باىؼ
هـػم بیى هًٖ٪ه کاه هايًاؼ ماایـ همىًٕااو بف کلتاىؿ عاىب بـعىؿػبؿياؼ باا
بمت٦اػه بف بهکاو هضاؼوػ بياىب ٛو ب٩ناام گال ؿب تضات فؿ ٛو تـبیات ٩اـبؿ های
ػهًؼ
هیىهرات آو ىاهل :چهاؿه٢ق ،بيگىؿ ،ى٦تالى ،آلىبالى میب٩ ،یَی و تاىت
يیق بف پیؼبوبؿ هًٖ٪ه بىػه که بف تىت آو عىؿب که عىههقه و پاـ بياـژی باه ياام
تلغاو تهیه هی گـػػ که ػؿ بیـوو هـفها به يام آو هايىك گـػیؼه بمت چًااو
که بمتٞماؿگـبو بيگـیقی و ؿومی هًگام ٥ـبؿ تلغاو بیى مـفهیى ؿب باه ًٝاىبو
هیىه ٝزیب با عىػ بـػه بيؼ
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ػؿ پًزيیـ فهیىػبؿبو بقؿگ ورىػ يؼبىته و هالکیت بالی فهیى باه ىاکل
عـػههالکی بمت بکخـیت بهالی ،فهیىهای فؿبٝتی کن ومٞتياو ؿب بف پؼؿبو عاىػ
به هیـبث ػبؿيؼ با گؾىت فهاو بیى فهیىهای هىؿوحی به ٝلت ت٪نین هکـؿ باه
وبمٖه هـفهای فیاػی بف هن رؼب ىؼه بيؼ
پًزيیـ ػبؿبی ػؿیای هنت و عـوىاو بىػه که ػؿ بحـ رًوهاای ویـبيگاـ
چًؼیى ماله ،بمتٞمال مالسهای ح٪یل فهیًی و هىبیی به کايالهای آب ٍاؼهه
وبؿػ يمىػه و ػؿ بعیـ تابنتاو ،کنآبای باه وراىػ های آیاؼ کمباىػ آب و ٝاؼم
هىرىػیت بػبؿه مالن باٝج آو ىؼه که گاه ػؿگیـیهایی هیاو ػه٪اياو ٍاىؿت
هی گیـػ
ب کخـ ػه٪اياو ٪٥یـ و بیفهایى ،فهیىهاای عـػههالکااو ؿب باه ىاکل برااؿه
کيت هی يمایًؼ ػؿ پًزيیـ يىٝی بف هالکیت ٩بیلىی بالی هـبت ٜو کىهها و
ٝل٤چـها و رًگالت بلاىٓ وراىػ ػبؿػ کاه گااهی باٝاج يقبٛهاای هًٖ٪اىی
گـػیؼه بمت

هؼادو پًجؼیز

ػؿ وبٞ٩یت پًزيیـ مـفهیًی بمت که ورب وراب آو ماـهایه هلای هاـػم
ب٢٥اينتاو ػؿ آو عىببیؼه بمت بف هٞؼيیات هياهىؿ آو های تاىبو بف بیىهاا ياام
بـػ:
آلىهیى (فهـػ) ،لرىؿػ و یا لفوؿیت ،بیـوچ ،هل ،ي٪ـه ،ببـک و با هایکاه،
مًو ؽ١ال و ػهها هٞؼو ياهکياى ٣ػیگاـ تاا ب کًاىو بف هٞاؼيیات پًزيایـ
هیو گاه مـوی ٝلمی ٍىؿت يگـ٥ته بمت و بف هاؼتی باؼیى ماى تىمأ یاک
ٝؼه ب٥ـبػ به ىکل ١یـً٥ی بف هٞؼو بمت٦اػه ٍىؿت گـ٥تاه و بف ٩یمات ٥اـوه
ً
آو ػه ػؿٍؼ آو ؿب به ب٥ـبػ هنلش آو هًٖ٪ه هی ػهًؼ که بٞؼب تىمأ ػللو باه
يمک هًؼوی پياوؿ بيت٪ال هییابؼ
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بمتغـبد فهـػ بف هًإ ٨هکًی ،عًذ و ػىت ؿیىت به ىکل بنیاؿ ببتاؼبیی
تىمٔ بیال ،کلًاؼ ،بـهاههای چیًاایی ،راپاايی و مىینای هماـبه باا بي٦زااؿبت
ٍىؿت هیگیـػ گقیًو بیى گىيه بمتغـبد ،کی٦یات فهاـػ ؿب پااییى های آوؿػ
که ػؿ بحـ بیى بي٦زاؿبت ،ؽؿبت فهـػ ىکنته و گاهی ػب ٟهی ىىػ و باه ؽعاایـ
هخمـ هٞؼو عناؿبت ىؼیؼ و ربـبوياپؾیـ وبؿػ هی آوؿػ که بیاى ياى ٛبماتغـبد
ػؿ هىؿػ بصزاؿ ػیگـ يیق ٍىؿت هی گیـػ

صًایغ دطتی

بهالی پًزيیـ بیيتـ ػؿ ؿىتههای يگهؼبؿی صیىبيات و فؿبٝت و کمتاـ باه
با١ؼبؿی بىت٢ال ػبؿيؼ و ٞ٥الیت ػؿ بغو ًٍای ٜػمتی کمتـ بمت 8باا آو هان
ػؿ بغو باً٥ؼه گی هايًؼ بـگ ،کـباك ،گلین پلغماو و یا ٥العاىو ،چکماى و
همچًاو بف چىب ػؿ ماعتى بىیای تقئیًی و کاؿآهؼ ؿوفهاـه باا مالی٪ه عاٍای
بمت٦اػه ٍىؿت هی گیـػ و بف آهى رهت ماعتى تً٦او ،چاا٩ى ،ىميایـ و بف
هل ،مـب و آلمًیىم رهت بىیای هىؿػ ّـوؿت بمت٦اػه هی کًًؼ
فياو پًزيیـی ٝاالوه باـ بهاىؿ عاياه ،باه تهیاه آب آىااهیؼيی بف ػؿیاا و یاا
مااـػببه و پغااتى ياااو ػؿ هًگااام ٥ـب١اات بااه عَااىً بیااام فهنااتاو و بااا٥تى
عىؿریى ،باؿبًؼ ،بل ٟبًؼ ،و ب٥نااؿ بل ٟو عاهاک ػوفی لبااك و چااػؿ ،تکاه
کـباك ػؿ ػمتگاه کىچکی به يام تًنته هیپـػ بفيؼ

باسیهای تفزیذی

بافیهای ت٦ـیضای ًًٞٝاىی ٝبااؿت بف :ماًو بياؼبعتى بقکيای ،پلغمااو
باافی ػؿ ؿوفهاای فهناتاو ،ييااوفيای تً٦او ،ىاکاؿ صیىبياات و پـياؼه گاااو،
تً٦وبافی ػؿ هـبمن ٝـومی ،مـوػعىبيی به ىکل ٩ـماکی و عىبياؼو بىاٞاؿ
صمامی
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هـػم پًزيیـ با بىٞاؿ هىليای بلظ ،ببىبل٪امن ٥ـػومی ،ػیاىبو بىاٞاؿ صاا٘٥
ىاایـبفی و ؿوػکاای عیلاای ٝال٩ااه ػبؿيااؼ و بیااى کتابهااا ػؿ بنااا بف عايااههای
پًزيیـ یاو هىرىػ بمت و ٕی مالهای بعیـ ؿوىً٦کـبو بیاى ػیااؿ باه بىاٞاؿ
هٞاٍـ يیق ػل بنتهبيؼ و آو ؿب با آب و تاب آو ػؿ هزالل و يينتها فهقهاه
هی کًًؼ

پًجؼیز و تجاوسگزاو

تاؿیظ گىبهی هی ػهؼ کاه هـػهااو ماتنکيایؼه پًزيایـ چاىو ػژی بماتىبؿ
همايًؼ مایـ ي٪آ هـػعیق بیى مـفهیى بامتايی ،پىفه بمتٞماؿگـبو ؿب به عاا ک
هالیؼه بيؼ و بف هام پـ١ـوؿ عىػ ىـب٥تمًؼبيه پامؼبؿی و صـبمت کـػهبيؼ
بیل٢اااؿگـبو چًگیااقی ،ػؿيااؼهعىیاااو تیمااىؿی ،ي٦ااا٧ب٥کًاااو بيگلیناای و
بى٢الگـبو ؿومی يه یک بلکه باؿ باؿ به هَإ ٣لبیؼه ىاؼهبيؼ و ٕما ٜتلاظ
تزاوف عىػ ؿب چيیؼه بيؼ
هـ چًؼ بیى کهىػژ بامتايی ػؿ گؾىتهها بف آبااػبيی عاىبی بـعاىؿػبؿ باىػه
بمت ،بها ػؿ بحـ تکاوهای هؼهو بمتیال گـبو بف ٥ـو ٟعىػ باه عاا ک و عاىو
١لٖیؼه بمت چًايکه ببىبٖىٕه هی يىینؼ7:بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞىو عاـبب
کـػ  6و بها ػوباؿه همچىو ٩لههای ىاهظ عىػ همايًؼ مـو به پا بینتاػه بمات
تى گىیی ؿمن ؿوفگاؿ بیى عٖه چًیى بىػه بمت و ػؿ ؿبه تٞهؼ به ٝهاؼ ،رىبيااو
بـوهًؼ عىػ ؿب هؼیه ؿبه آفبػی و ؿمتگاؿی کـػهبيؼ
بیى ه٪اوهت تىػههای هیلیىيی يه تًهاا تاالههاای یاک ٥اـػ بلکاه يمایًاؼه
ىهاهت ٩إبه یک هلت بمت بؼبغتايه که ػؿ تىبؿیظ ؿممی به بمن ٥الو ٥اـػ
و یا هن ىغٌ ؿ٩ن عىؿػه بمت

 062
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

قزیه جات پًجؼیز

ها ػؿ بیى را تًها به بمنهای ٝام ٩ـیهرات ،هی پـػبفین هـ چًؼ ٩ـیه رات
هتؾکـه بف هًإ ٨عاً عىػ هتيکل هیباىًؼ که ػؿ ػبعال هاـ ٩ـیاه هًاإ٨
گىيا گىو ػبؿبی بمانهای هغَاىً 8هایباىاًؼ بًاابـ هغتَاـ ىاؼو کاالم باه
بمنهای ٝام آو ب کت٦ا ىاؼه بمات :کىؿبباه( )0فهاايکىؿ٥ ،اـبد ،ػؿبًاؼ ،بًٝاباه،
تاوبط ،آبؼؿه ،بولىک ،ػىتک ،بافبؿک عاً ،باػ٩ىل ،بـراعیال ،ػوماتن عیال،
بهـبم عیل ،بغو عیل ،پاؿبط ،پیاوىت ،پایه چًاؿ ،رًگلک ،آمتايه ،صَاؿک،
عايیق ،عىره ػبوػعیل ،تلکاو ،ػؿعیل ؿصماو عیال ،مااتا ،ماًگىيه ،ىَات،
ىیغاو١ ،لبک١ ،زی ٩ابْاو ،تلغه٩ ،لٞچه ،کًؼه و کىت ،کـوبىای ،گلناتاو،
هاله٥ ،ـوبل ،هالعیل ،هًزهىؿ ،يىلبه ،يىلیو ،هلنپه ،وؿو ،باؿک ،هـىتاو ،هاله،
چمالىؿػه ،تن بًه ،پىراوه ،هلیمه ،کـبهاو پنگـبو ،تى عىٝ ،بؼبللاه عیال ،باباه
ٝلی ،ػومت ٝلی ،رـٝلی ،مًگی عیل٩ ،ىلًاؼوؿ ،بماتابؼؿکالو ،گاالب عیال،
پـیاو کـپیتاب ،ىال کچه ،ريته ،کىک راو ،ىاه يیق ،ػه پـیاو کهناىؿ٩ ،لٞاه
پـیاو ،پي٢ىؿ ،تال ،عااوب ک ،باـرمى ،ػىات ؿیاىت ،ما٦یؼ چهاـٝ ،مـعیال،
ٝمـُ ،فيه ،ؿب١ک ،عاؿو ببـبهین عیل ،ؿمتن عیل و پاوبت

ػزصههای هختلف سيذه گی هزدم پًجؼیز

هـػم پًزيیـ ػؿ ٕىل تاؿیظ با بيىب ٛگىياا گىو هياکالت باىػه هىبراه بياؼ
بیماؿیها با بيىب ٛهـُ بًا بـ يبىػو کلیًیکهای ٍاضی ػؿ هًاإ ٨باٝاج بف
بیى ؿ٥تى بهالی بیى هًٖ٪ه ىؼه بمت هخال ولػت به هماو ىیىههای ماًتی و
٩ؼیمی ٍىؿت هی گیـػ :چیچک ،مـعکاو ،میاه مـ٥ه ،وباا و هالؿیاا ،هًاىف
هن بف هـػم بيت٪ام هی گیـػ
ػؿ ػکاوهای هض٪ـ ػهکؼهها ،چای ،بىؿهٍ ،ابىو و بيؼک ّـوؿیات ػیگاـ
به ٥ـوه هی ؿماؼ باه تٞلاین و تـبیات تىراه هباؾول يگـػیاؼه بمات ،تٞاؼبػ
هکاتب عیلی کن بمت و ىا گـػبو بف ؿبههای عیلی ػوؿ عىػ ؿب به هًاإ٪ی کاه
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ػؿ آو را هکتب بمت هیـمايًؼ و تٞؼبػ کخیـی بف بٕ٦ال هايًاؼ گؾىاتهها ياقػ
هالی ٩ـیه آهىفه هی بیًًؼ ػؿ ػؿه پًزيیـ بف مـک ٩یـىؼه و آباػبيی رؼیؼ
عبـی يینت باه راق بف یاک ماـک عاهاه کاه بف هیااو ػؿه ػؿ راىبؿ ػؿیاای
پًزيیـ هی گؾؿػ
بف بـ ٧تا ٩ـو بینت یک هن عبـی يبىػه و هـػم ىب هًگام بف چـبٟهاای
تیلی ،بلکیى و گیل بمت٦اػه هی کًًؼ هـػبو ٪٥یـ بیى هًٖ٪ه بٞؼ بف يماف ىاام
١ؾبی ياچیقی ؿب که تهیه ػیؼه بيؼ ٍـ ٣يمىػه و به ٝلت يؼبىتى هىبػ مىعت
به عىبب يمیـوػ و بْٞی بف پىلؼبؿبو و هٞاهلهگـبو ،ػبؿبی رًـبتىؿ هنتًؼ کاه
بالی ٪٥یـبو هضله ٥غـ هی ٥ـوىًؼ
هًٖ٪ااه پًزياایـ بف يٚااـ تااىؿیقم ،باایيٚیااـ بماات 8باه عَااىً آب و هاىب،
ػؿه های ىاػبب و مـمبق آو ػؿ رىبؿ ولیت کابال ه٪اام عاٍای ؿب بصاـبف های
کًؼ
بها بؼبغتايه صا کماو ب٢٥اينتاو بف بنا رهات و باه عَاىً مایاصت هایو
يى ٛتىره به بیى هًٖ٪ه يؼبىته بيؼ و تا صال به همااو ىاکل ٩اـوو وماٖایی آو
بػبؿه هاای ىااىػ هـچًااؼ ٥ـفيااؼبو پًزياایـی بف بمااتٞؼبػ و ؽکاااوت عااىبی
بـعىؿػبؿ هنتًؼ بها هیو گاه هضیٔ تٞلیمی و تـبیتای ماالن و ٝلمای بف ٕاـ٣
فهاهؼبؿبو و٩ت ،بیزاػ ييؼه بمت
هـػم پًزيیـ ؿوی همـ٥ته هايًؼ مایـ هًإ ٨ب٢٥ايناتاو ػبؿبی راىبيمـػی،
ىهاهت و بعال ٧يیکى هنتًؼ ػؿ ههماويىبفی هباهات هی وؿفيؼ تا باه صاؼی
که ههماو ب گـ به عايه یکی بف آوها بـوػ ػیگـه ،م کنـ ىاو عىػ هی ػبيؼ
ػؿ ٕااىل چًااؼیى مااال رًااو و ه٪اوهاات بف ٕااـ ٣تًٚینهااای پياااوؿی،
هٞاهلهگاـی ،ماىػرىیی ،ػؿوٟگاىیی و باؼ٩ىلی ػؿ وراىػ بْٞای بف ب٥اـبػ بیاى
هًٖ٪ه تباؿف عىػ ؿب ػبىته بمت که بحـبت هً٦ی آو به را هايؼه بمت

 064
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

طبک هىطیقی پًجؼیزی

بیى مبک هىمی٪ی هضلی يیاق ػؿ ياى ٛعاىػ هًضَاـ باه ٥اـػ باىػه و ػؿ آو
ً
ً
هٞمىل یک آوبفعىبو پیوعىبو بول به برـبی بغو بول آهًو کاه هٞماىل
یک ١ق ل به فباو ػؿی بمت بؼوو همـبهی ّاـب ياىبف و کاىؿكعىبيهاا های
پـػبفػ و پل بف آو بال٥اٍله بغو ػوم آهًو ػؿ ٩الب یک تًَی ٤آ١اف 8هی
ً
ىىػ به گىيهبی که کىؿكعىبياو هٞمىل آوبفعىبو بٍلی ؿب پل بف عىبيؼو هاـ
بیت یا بًؼ تًَی ٤با آوبف و چک چک همـبهی هی کًًؼ ػؿ بیى صال یگاياه
آله هىمی٪ی که صیى برـبی آهًوهاای بٍایل پًزيایـی بف آو بمات٦اػه های
()2
ىىػ همايا 7ػ 6٣یا 7ػبیـه 6بمت و بل
آوبفعىبوهای هٞاـو ٣بیاى مابک هىمای٪ی ٝبااؿت بياؼ بف ٝباؼبلـصمى بف
ىیغاو ،هلک هیـفب بف ػؿعیل ؿعه ،يبیبلله بف پنگـبو ،ػؿه ٍى٥ی ،تىکل عاو
٩ابْايی ،هضمؼ ب کـم عاو بافبؿکی ،عال هضمؼ عاو کـوصيی ،هضماؼ بماضا٧
لب آبی٥ ،یِ بصمؼ آبؼؿهبی ،هضمؼ ٝلین بف ىَات ،هضماؼ ٝمـّای ،عاـم
بیک بف ٩ابْاو ،کاٙن بف هـىتاو و
بف آوبفعىبوهاای هياهىؿ و ىاًاعته ىاؼه پًزيایـ کاه ػؿ ٍا٦ضات ىامال
کيىؿ بف چهـههای هضبىب و ىًاعته ىؼه بيؼ هـصىم هیاو بصمؼ آ٩ا و هضتاـم
ٝبؼبلمزیؼ پًزيیـی ؿب هی تىبو يام بـػ

اػتقادات هذهبی

هـػم پًزيیـ هٞت٪ؼ به ػیى بمالم باىػه و پیاـو هاؾهب بهاام ببىصًی٦اه های
باىااًؼ هااـػم بیااى هًٖ٪ااه ػؿ بٝت٪اااػبت عااىػ ؿبمااظ بٝت٪اااػ بااىػه و بااا ب٥کاااؿ
بمالهیقم آهیقىی يؼبؿيؼ هالهای ماًتی بیاى هًٖ٪اه بف ب٥کااؿ هاىػوػی ،مایؼ
ً
ٖ٩ب ،ػب کتـٝلی ىـیٞتی و هـتْی هٖهـی ػلعىىی يؼبىته و ٝلًاا ّاؼیت
ػبؿيؼ تٞؼبػ بيؼکی بف بامىبػبو بیى هًٖ٪ه گـبیو به بیى ب٥کاؿ وبؿػبتی ػبىته و
ب کخـ تزـیؼ ىؼه هی باىًؼ
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هـػم پًزيیـ تضت ي٦ىؽ ب٥کاؿ هال های مًتی عىػ ٩ـبؿ ػبىاته و ػؿ ه٪ابال
ب٥کاؿ وبؿػبتای ماغترايی ييااو های ػهًاؼ هالهاای بیاى هًٖ٪اه آیاؼلىگ و
گـهگيای تمام هىّىٝات بیى هضالت بيؼ 8بف ٝـومی گـ٥تاه تاا باه تٞقیات و
يقب ٛهای ٥اهیلی ٩ىهی ،بها ػؿ بیى بوبعـ بًا باـ مامتگیـیهای بیاى هالهاا و
بـػبىتهای هٖٞ٪ی بف صىبػث ؿوف و گؾىت فهاو و تزـبه ،بف بااوؿ هاـػم باه
هالها ،کاماته بمات بٝت٪ااػ بـعای بف هاـػم هان کنکان ينابت باه آوهاا ػؿف
بـػبىته بمت و بف هـ ْ٩یه بی ػلیل و هىرب آو ؿب بافرى هی ىىيؼ
رهاوبیًی هـػم بیى ػؿه تًو عیلیها بنته بىػه و ػلیال آو هان ػؿ ب٩تَااػ
٪ٝبهايؼه و هىمنات آهىفىای و تـبیتای باىػه های تىبياؼ ب کخاـ باماىبػبو و
تضَیلیا٥تگاو بیى هًٖ٪ه بًا بـ هىرباتی تـک هضل گ٦ته و ؿعت ما٦ـ بناته
بيؼ بف همیى لضاٗ يیمهبامىبػبو ؿب ػؿ بیاى هًٖ٪اه باه ياام ػب کتاـ ،بيزیًیاـ و
بمتاػ یاػ هی کًًؼ

ػاػزاو پًجؼیز

بف ىاٝـبو هضتـم پًزيیـ هی تىبو بف بیىها يام بـػ:
ببىبلم٦ٚـ بى ببـبهین بى ٝلی (پًزيیـی) هال ٩لًؼؿ بف پـیااو ،هالبللاه يٚاـ
بف فهايکىؿ ،هلک ٝقت بللاه بف ٩لٞاه تـعاه ،هضماؼ صًیا ٤پًزيایـی ،هیاـفب
هضمؼ هيهىؿ به ٪٥یـیٍ ،اى٥ی بف بًٝاباه ،مایؼ هضماؼ ٩امان آ١اا ،عاؼبػبػ بف
٩ـیه پیاوىت ؿعه ،يىؿهضمؼ بف ٩ـیه تاوبط١ ،الم هضیبلؼیى هيهىؿ به ١الهای
بف ٩ـیه پیاوىت ؿعه ،هالؿمتن بف هًٖ٪ه صَه ػوم پًزيیـ ،هٞلان هٞـبدبلاؼیى
بف ٩ـیه (هاله) ١الم ریاليی فی٢ن بف ٩ـیه کـبهاو هٞیىبلاؼیى ماًگـی بف ٩ـیاه
پاؿيؼه ،هٞلن ٝبؼبلضی ىبگیـ بف بغو عیل ؿعه ،هیـفب ٝباؼبل٦٢ىؿ هياهىؿ باه
ی٪ٞىبی بف هًٖ٪ه پـیاو پًزيیـ ،بمتاػ هضاب بااؿه بف هًٖ٪اه ػؿهٝ ،باؼبل٪هاؿ
ٝاٍی بف هًٖ٪ه هلیماه ،ىااٝـه راىبو عالاؼه ٥اـو ٟو بماتاػ بقؿگاىبؿ صیاؼؿی
()7
ورىػی ؿب هی تىبو يام بـػ
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يمىيههایی اس ػؼز ػاػزاو پًجؼیز
خالذه فزوؽ

بـيمیگـػم
هلت هى ػؿ ٝي ٨رىبوهـگ بمت
ٍؼبیو ؿب هی ىًىم
با تیيه های ٥ارٞه
و ؿیيه هایو به عـوه هی آیًؼ
صًزـه ػؿعت آفبػی
ٖ٩ـه ٖ٩ـه عىو هی ىىػ
يمی گـین
هيٞلی هیؼؿعياين بف بيگيتاين که گيىػه بمتًؼ
تا گینىبو ىـ ٧ؿب
آى٦ته کًًؼ
هلت هى ٥ـبهىه يمی ىىػ
هـگق
و چين های میاهو
ػؿ ٩لب ٥ـهًو های مپیؼ را هی گیـػ
بـيمیگـػم
هقبؿبو هقبؿ متاؿه ؿب ػؿ هی يىؿػم
بها
بی فبػگاه آوبؿه گاو فهیى !
تـب با عىػ آوبؿه هی مافم
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ػبذالقهار ػاصی
باؽ

باااا ٟؿب گاهااااااای بف آتاااو ،گااااه بف عاااىو هااای کياااًؼ
هاااـ ىاااب بف آو يٞاااو بماااپیؼبؿ بیاااـوو هااای کياااًؼ
٥تًاااه ػؿ بياااؼبم مااابق پناااااااتهفبؿبو هااای فيًاااؼ
ؿوػ بیاااؼبػ بف ٩اااابای بیاااؼ هزًاااىو هااای کياااًؼ
ٕباال ااااااامی کىبًااؼ ماااـط و ي٢مااه هاای عىبيًااؼ فؿػ
هاااـگ ؿب بف پاااـػه ؿيگاؿياااو هْااااامىو هااای کياااًؼ
بف ٝزایاااب عاياااه هاااای هاااىه هاااا ،ػیىبؿهاااا
عايااه ؿب ٕااا١ىت ااامیآؿيااؼ و ٕاااٝىو ااااامی کيااًؼ
ً
ػبیمااا ىااال ٧اااا می بًؼيااؼ عااا ک ماابقوبؿ
گااـػ عااىو بف بناااتـ هـ١اااب وهاااهىو هاای کيااًؼ
يامپاماااای باااایى و باااای ٥ـهاااااا ًگی بیااااام ؿب
کااه بااـ و بااافوی وی ػبؿ بف ىاااط فیتااىو هاای کيااًؼ
تابنتاو  0725کابل
١قل

اطتاد دیذری وجىدی

گااااااـػه چاااااين مااایاه تاااى عىىااان هااای آیاااؼ
هااااا ىد ػؿیااای يگاااه تااى عىىاااان هاای آیااؼ
چااىو چااااااـب١ی کااه ػل ىاااب بااه هااقبؿی ماااىفػ
مىعاااااااتى ػؿ ماااـ ؿبه تاااى عىىااان ااااامی آیاااؼ
ػؿ مپاااااا هـ يگهاااان يااااىؿ ٥يااااايؼ ىااااب ها
ههااـ هاااى رلااىه هااااه تااى عىىااان هاای آیاااؼ
بنااااااکه ػؿ آتااااااو هزااااـبو کناااای مااااااىعتهبی
بىاااک رااااااوپاااـوؿ و آه تاااى عىىااان هااای آیاااؼ
ؿ٥تااااای بف عاااىیو و کااا ٤پاااای کااای ؿب بىمااایؼی
بی ػل پاااا ک گًااااه تاااااى عااااااىىن ا هیآیاااؼ
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تىضیخ
ػؿ ؽکـ بیى بماهی بف کتاب بٕلال ٩ـیاهراات ب٢٥ايناتاو بمات٦اػه
-0
ىؼه بمت
 -2مااابک هىمااای٪ی پًزيااایـی ؿب بف کتااااب مـگؾىااات هىمااای٪ی
ب٢٥اينتاو تالیٝ ٤بؼبلىهاب هؼػی بمت٦اػه ىؼه بمت ً 05
 -7بیى بماهی کاهل يمی باىؼ و ػلیل آو يبىػو بمًاػ کا٥ی هی باىؼ

پًجؼیز

هیز غالم هذمذ (غبار)

پًزيیـ بف هًإ ٨بنیاؿ ً١ی و هيهىؿ به ػبىتى هٞاػو مین و ي٪ـه ػؿ کًاؿ
بيؼؿبب ٩ـبؿ ػبىته ،مـآ١اف کىههاای فؿعیاق و لٞال عیاق بؼعيااو باىػه و ػؿ
همه کتب هنالک و همالکی که ػؿباؿه عـبماو يىىاته ىاؼه آهاؼه بمات بهاا
هتأم٦ايه چًؼ و چىو بیاى هًٖ٪اه کاه هان بف لضااٗ ب٩تَااػی بنایاؿ بابهمیات
بمت و هن بف لضاٗ ر٢ـب٥یایی تاؿیغی و صؼ ٥اٍل هیاو کابال و بؼعيااو (ػؿ
ممت ىمال) بمت ػؿ ر٢ـب٥یاای هـصاىم ١بااؿ يیاهاؼه و بف آو ؽکاـی يياؼه
بمت
هىل ٤صؼوػ بلٞالن ػؿباؿه بیى عٖه مینعیق هی يىینؼ7 :پًزيیـ و راؿیايه
ػو ىهـینت و بيؼؿ وی هٞؼو میمنات ؿوػی هیااو بیاى ػو ىاهـ بگاؾؿػ و
بيؼؿ صؼوػ هًؼومتاو ب٥تؼ )010ً(6
پًزيیـ ىهـینت بـ کىهی يهاػه٩ ،ـیب ػه هقبؿ هاـػ ػؿ بو باىاؼ و باا ٟو
بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ  8لیکى کياوؿفی يکًًؼ (بٍٖغـی)205 ً ،
پًذ هیـ  8هیـ به هًٞی کىه بمت و پًذ هیـ یًٞای پاًذ کاىه ،ػؿ آيزاا ىاهـ
٩يًو و آ باػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًا ىؼه بمت بیى ؿوػعاياه
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بف کىهنااتاو بااؼعو مـچياامه هاایگیااـػ یااا٩ىت هٞااـو ٣بااؼعو بف هماایى
کىهنتاو به ػمت هی آیؼ بیى ىاهـها ؿب چًگیاق هلٞاىو عاـبب کاـػ و بف آو
مپل ؿوی آباػبيی يؼیؼه بيؼ

طًگزدیهای پًجؼیز
يیالب ردیمی

ىٞـ رقء لیً٦ک عـبماو بمت لؾب ٥ـهًو و فباو ىیىههای ػیگـ فياؼه گای
٥ـػی و برتماٝی آو بف همیى میـبب ىؼه بمت بف بیى ؿو ىٞـ ػؿ بٝماا ٧ػل هاـ
هـػ و فو پًزيیـی چًاو ي٦ىؽ کـػه و بصـبف هىٞ٩یت يماىػه بمات کاه تاا وبپنایى
ي٦لهای فيؼه گی هن هىٞ٩یتو تقلقل يمی پؾیـػ و باا عاىو و پىمات ىااو چًااو
ٝزیى ىؼه که رقئی بف فيؼگیىايقيؼه ىاو به صناب هی ؿوػ و به گ٦تى ،ىاًیؼو و
عىبياؼو ىاٞـ ٝيا ٨های وؿفياؼ و باه وراؼ و ىاىؿ هیآیًاؼ و ي٪ال مـمابؼ هـبماان
پًزيیـ بف ٝـومای تاا تٞقیات ػبؿی و صتای ييناتهای ًًٞٝاىی و ٩اىهی ىاٞـ
بمت
ىٞـ ػؿ ژؿ٥ای ؿوس هـػهاو پًزيیـ ؿبه و را ػبؿػ و پیىيؼ ٥ـػی و برتماٝی
پًزيیـ با ىٞـ چًاو بالَ٥ل بمت که ب کخـ بو٩ات ػؿ َ٥ىل مال به ىًیؼو و
عىبيؼو آو ٍـ ٣های ىاىػ ب کخاـ هاـػم کتاب صمامای باه ویاژه ىااهًاهه و
مکًؼؿياهه و عاوؿياهه و ه٦ؼه ١قب ؿب هی ىًامًؼ و ٥يـػه ػبمتاو های آيااو ؿب
ػؿ صاٚ٥ه ػبؿيؼ هخًىی هىلياای بلاظ بف کتااب هاای ػومتػبىاتًی ياقػ هاـ
پًزيیـی بمت و به آو مغت بصتـبم ػبؿيؼ
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مًگـػیها که هـػهاو کىهپایههای پًزيیـ ٩ـوها با آو فینته بيؼ ،ياىی بف
همیى ٝي ٨و ٝال٩ه و مىف و ماف ػؿويای هاـ پًزيایـی بمات کاه باا ىاٞـ و
فباو ىٞـ ػبؿيؼ بیى تـبيه ها هبیى ػؿػ ،مىف ،هضـوهیتهای بينايی يیاق های باىاؼ
چااىو مااًگـػیها بف ژؿ٥ااای عىبمااتهای بيناااو آؿفوهًااؼ هًيااأ هاای گیـيااؼ،
ػؿبـگیـيؼه بودهای بينايی هی باىًؼ ماًگـػیها باه هخاباه یآییًاه هاایبياؼ کاه
ص٪ای ٨فيؼه گی برتماٝی به ویژه ىیىههای صیات هـػم پًزيیـ ػؿ آوهاا بيٞکااك
کـػه بمت و بف عالل همیى تـبيههای ى٦اهی هیتىبو راهٞه و هاـػم پًزيایـ ؿب بف
يٚـ ٥ـهًگی و بػبی ػؿک کـػ
ػؿ و٩اااااااااااااات بهااااااااؿ بافگـػیااااااااااان ؿوبو
چااااىو کباااک باااه تی٢اااه هاااای کاااىه عًاااؼه فيااااو
مًگااااااااـػی باااااه ٕاااااـف آؿیاااااایی عاااااىبيین
باااااالی ااااااااکمـهای ٥لاااااااکماااااای بف آو
صیؼؿی ورىػی

بف بیى ؿباٝی به عاىبی پیؼبمات کاه ماًگـػی ػؿ تی٠هاای بلًاؼ کىهپایاهها
عىبيؼه هی ىىػ چىو رای عىبيؼو بیى تـبيهها بیيتـ کىه و کمـ بمت ياام آو
ؿب 7مًگـػی 6يهاػه بيؼ فهاو ویژه مًگـػی عىبيؼو هًگام بهاؿ بمت بهاؿی
که ٕـبوت و تافه گای ؿب باه فهایى و فهیًیااو بـهایگـػبياؼ ػعتاـبو و پناـبو
رىبو ػؿ بحـ هماو ىىؿ و ىى ٧بهاؿی ؿهنپاؿ ػبهًههای مـمبق و ٩لل پـباـ٣
کىهپایهها هی ىىيؼ و ػؿ کًاؿ ؿوػعايه هاای عـوىااو و مـهنات و کا٤آلاىػ
ؿ ٌ٩فياو و ىاػیکًاو به ٕـ ٣بالها میـ هی کًًؼ
ػعتااـبو ػؿ کًاااؿی و پنااـبو ػؿ کًاااؿ ػیگااـ ؿوػعايااه ه اىبفی بااه هاان ٩ااؼم
بـهی ػبؿيؼ و یک باؿ ػو ػعتـ بالی مًو بلًؼ بینتاػه ىؼه مًگـػی هـوراه
به ىیىه ػعتـبيه هی عىبيؼ آيگاه که ػعتـبو مًگـػی ؿب عىبيؼ و هلهله و ىااػی
کـػيؼ ػو پنـ راىبو يیاق باه راىبب ػعتـهاا باـ باالی ماًو بلًاؼ بیناتاػه ىاؼه
مًگـػی ػیگـی ؿب هی عىبيًؼ
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ػؿ ػهااات ،مااًگـػیها بیيااتـ ىااب هًگااام عىبيااؼه هاای ىااىػ و آو هاان
ىبهای ههتابی ،آيگاه که ههتاب ػؿ صالت بؼؿ بىػه و يىؿ فؿبا ٤عاىػ ؿب باه
مىی فهیى هی ب٥يايؼ
ً
کنايی مًگـػی ؿب هایعىبيًاؼ ١الباا ػو تاى های باىاًؼ ػؿ کًااؿ هان هایبیناتًؼ،
ػمااتها ؿب ػؿ گااىههااا هاایگؾبؿيااؼ و بااه آوبف بلًااؼ و بااا يياایب و ٥ااـبف و عاان و پاایو
هیعىبيًؼ بیى ىیىه عىبيؼو ػؿ بیى فو و هـػ پًزيیـ یکناو بمت:
چًذ يمىيه اس طًگزدی
بف آهاااااؼيت کاىاااااکی عباااااـ هاااااااایػبىاااااتن
ػم ػهااااک ؿبهاااات گاااال ماااامى هاااای کاىااااتن
عاااىػ هااای کاىاااتن عااااىػم يگااااه هااای ػبىاااتن
عااااا ک ٩ؼهااااااات بااااه ػیااااؼه هاااایوؿػبىااااتن
###
بف عاياااااه بـآهاااااااااااؼین و گ٦تاااااین عااااااااااؼب
بف ػومااااات و باااااـبػؿبو ىاااااؼین فياااااؼه راااااؼب
بی ػومااااات و باااااـبػؿبو ىااااااما عاااااىه باىااااایؼ !
کااااـػم ماااااااا٦ـی کااااه آهااااؼو يیناااات هااااـب
###
بف کااااااااىتل ٕال٪اااااو کناااای تاااااایـ ياااااايؼ
بف هاااااااـػو آػهاااااای فهاااایى ماااااایـ يااااايؼ
بیااااا بااااـویااااان بااااه پااااایو بمااااااااتاػ براااال
هااااـػو کاااى صااا ٨بمااات ولااای راااىبو پیاااـ يياااؼ
###
بهيااابچاااهىاااببماااتکاااهتیااالعااااکهااای ماااىفػ
کااااالی ؿ٥اااااا ی ٨رايااااه عیااااآ هاااای ػوفػ
عیااااآ بگ اااااا ى هاىاااایًه تااااى ػبػه بااااؼوف
کااااالی ؿ ٥اااااا ی ٨رايااااه پا کاااا ا یقه بااااؼوف
###
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بی یااااااااؿک ٩ااااااااؼ بلًاااااؼ فیااااااابا بؼيااااااان
ب ٥نااااىك چکاااااًن کااااه بف تااااى ػوؿ بماااات وٕااااًن
گااااااـ ػوؿ يمااااای باااااىػ تاااااااـب ااااااااامیؼیؼم
ياػیااااااؼو تااااااااى مااااااـ فػه بيااااااؼؿ ک٦اااااااااًن
###
بًااااؼ رگااااـم فهااااىی مااااااـ باؿیااااک بماااات
هاااى هااای هیاااـم و رهااااو ماااااـم تاؿیاااک بمااات
هاااااى هااای هیاااـم هضااااااـم گااااىؿم تاااى ىاااىی
بااای تاااى چکاااًن هاااـ ػو رهااااو تاؿیاااک بمااات
###
تااااا بف تاااااى رااااؼب ىااااؼم ػل بوگاااااؿ هنااااااتن
ؿيزاااااىؿ و عاااااـبب و عناااااته و بیمااااااؿ هناااااتن
ؿيزااااىؿ و عااااـبب و عنااااته بیماااااؿ تااااا کی
ب٥اااااااتاػه باااااه ماااااااایههای ػیاااااىبؿ هناااااااتن
###
رايايااااه کااااه بااااااایو٥اماااات بااااايو بااااـوػ
مااااـ تااااا ٩ااااؼهو ر٦امااااات بااااايو بااااـوػ
بايااااااااو بااااـوػ بااااه پاااایو هاااااػؿ پااااؼؿه
آعااااااـ ؿگ بو عٖاماااااات بااااااايو باااااااـوػ
###
ىاااااایـیى یااااااؿ رااااااو ياااااافت مـچياااااماين
بااااااؼ ياااام تاااااىمم پيااات ياااه ااااامی گاااـػبين
ػم چيااااان مااااایاه ماااااـهه هنااااااااات رااااااين
ػيیااااؿه باااه یاااک ٍاااؼبیت کااای هااایػبيااان !
###
ٝيااا٪ت هاااـه کياااات ٝيااا٪ک فبؿت هاااـه کيااات
ػمااااتمال ماااایاه آىااااه ػبؿت هااااـه کياااات
ػمااااتمال مااااا یاه آىااااه ػبؿت يااااه چااااااًاو
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ببااااـوی مااااااا یاه ػم هاااااؿت هااااـه کياااات
###
هاااى اااااامی هیاااـم و گاااىؿم کًیاااؼ فوػ باااه فوػ
تاباااااااىت هاااـب ي٪اااو کًیاااؼ ماااـط و کاااابىػ
هاااـ ؿهگاااؾؿی کاااه گىیاااؼ تاااابىت کاااه باااىػ ؟
تااااابىت هااااااااماو رااااىبو کااااه يىآهاااااؼه بااااىػ
###
یااااااػت بکاااااااااًن ػلااااان تپیاااااؼو گاااااااااایـػ
آب چااااااااين بااااااـط چکااااااایؼو گاااااااااایـػ
آب چااااااااين هیااااااـوػ بف رااااااىی بزااااااىی
ػم لباااااک رااااااىی مااااابقه ػهیاااااؼو گیاااااـػ
###
یااااا ؿب باااااؼؿ عااااااااال ٨گاااااؼبین يکااااااااااًی
ىاااااااـهًؼه بغااااااااات ؿوماااااتاین يکاااااااااًی
بیاااى هاااىی ماااایاه بف کـهااات گيااات ماااا٦یؼ
بااااا هااااااااىی م٦ااااااایؼ ىـهناااااؿم يکاااااااًی
###
یااااک ػماااااااته گاااال گااااالب ػبؿم بااااه وٕااااى
هزًاااىو ىاااؼه بمااات عباااـ ؿماااايؼه بمااات بماااى
هزًااااىو ىااااؼه بم عاااااىػه بااااه فوػی باااااـماو
ػبٟهاااااای راااااااؼبییت فػه ػم ماااااااااـ هاااااى
###

00

طخًی چًذ پیزاهىو ادب فلکلىر یک پًجؼیز
رابؼه غمگظار

وجه تظمیه پًجؼیز

ػؿ هىؿػ وره تنمیه پًزيیـ يٚـیات هغتل ٤بؿبئه ىؼه بماتٕ 8ىؿیکاه ػؿ
٩اهىك ر٢ـب٥یائی ػؿ بیى هاىؿػ چًایى بباـبف ػبىاته بياؼ پًزيایـ ٩بال بف ٙهاىؿ
١قيىیاو کچکى یا کچکًه عىبيؼه ىؼه و هًگاهی کاه مالٖاو هضماىػ ١قياىی بًاؼ
هٞـو ٣ملٖاو ؿب بٝماؿ هی کاـػ رهات بٝمااؿ بیاى بًاؼ بف ي٪اآ هغتلا ٤هاـػم ؿب
بیگاؿ عىبمته ػؿ کاؿ تکمیل بًاؼ بف آوهاا بماتمؼبػ رنات ؿوفی ٥ـماتاػه گااو
ملٖاو به پًزيیـ یاا 7کچکاى 6ؿمایؼيؼ و بهاالی آو ؿب باـبی بیگااؿی ػٝاىت
يمىػيااؼ هااـػم پًزياایـ پااًذ ي٦ااـ ؿب بف باایى عااىیو بيتغاااب و يااقػ ماالٖاو
٥ـمتاػيؼ پل بف آو کاه بیيااو باه ياقػ مالٖاو ؿمایؼيؼ مالٖاو پـمایؼ :چاـب
ػیگـبو يیاهؼيؼ که ٍـ ٣ىما پًذ ي٦ـ آهؼه بیؼ ؟
آيها گ٦تًؼ هًٚىؿ ملٖاو بف بصْاؿ بهالی چیقی راق کااؿ يینات و هاا پاًذ
ي٦ـ بف ٝهؼه کاؿی که ملٖاو بگىیؼ بؼؿ ىؼه هی تىبيین
ً
بٞؼب آوها ػمت به کاؿ ىاؼه ماًوها و بىازاؿ باقؿگ ؿب بف راا کًاؼه و باه
ٕـ ٣بًؼ پـتاب هی کـػيؼ ٕىؿی که به فوػتـ یى ٥ـٍت کاؿ بٝماؿ بًاؼ ؿب باه
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ً
پایاو ؿمايیؼيؼ که بٞؼب ملٖاو گ٦ت :بیى پًذ هـػ هايًؼ پًذ ىیـ کاؿ هی کًًاؼ
مپل به بیى يام ىهـت یا٥ته که ػؿه کچکى باه پًزيایـ و باىاًؼه گااو آو باه
پًزيیـی ىهـت یا٥تًؼ پل بف آو که همیى هـػبو به ػیاؿ عاىیو بـگياتًؼ
با هن پیماو بنتًؼ که ػؿ هـ هيکلی با هن هيىؿت کًًؼ و باه ىاکل هاًٚن باه
صل آو بپـػبفيؼ که آو هـػبو بیىها هنتًؼ:
 -0عىبره ببـبهین که هقبؿه ػؿ ػؿبًاؼ ػؿ ىامال گلبهااؿ وب٩ا ٜگـػیاؼه
بمت
 -2عىبره ٝاؿ ٣که هقبؿه ػؿ آؿیب وب ٜ٩ىؼه بمت
 -7عىبره گل ولی به تل پًزيیـ هؼ٥ىو بمت
 -0عىبره بصمؼ بياؿ که هقبؿه ػؿ آمتايه کالو يقػیک کىتل يىؿمتاو
هىٞ٩یت ػبؿػ
 -1عىبره ٍ٦ا ػؿ ػوآب
ػؿه پًزيیـ عیلیها ٩يًو بمت و هـػم پًزيیـ ػلوؿ و با١یـت هناتًؼ
و ػؿه پًزيیـ چىو بنیاؿ ٩ياًو و مـمابق بمات همچًااو کىههاای ماـ باه
٥لک و ػؿیای عـوىاو آو باه فیباایی آو ب٥اقوػه و بف همایى مابب بمات کاه
بنیاؿی بف ىاٝـبو ها بف ػؿیای عـوىاو آو یاػ کـػه چًاو که گ٦ته بيؼ:
بیا بـوین به مًو گـبو رمااااله عىباو همىرااك
همااااگی بلبل گل یاؿ ٩ؼؿ ػبو اااااهمىراك
ٝز اااا ب تىت ٥ـبوبو ػبؿه پًز ااا يیـ
چه ػؿ یای ع اااا ـوىاو ػبؿه پًزا ا يیـ
چ ااا ی اا می پـمی ف تل اااا غاو لؾیؾه
که  ٥ااا ـفيؼبو ع ااا ًؼبو ػبؿه پًزيایـ
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طًگزدی

هـػم پًزيیـ ػوبیتی ؿب مًگـػی هیگىیًؼ که آو چًاو بمت که ػعتـبو و
پنـبو رىبو ػؿ َ٥ل بهاؿ بـبی ٥ـبهن يمىػو ّـوؿت های فياؼه گای باه کاىه
هی ؿويؼ که پنـبو به ىکاؿ صیىبياات باه کىهياىؿػی های پـػبفياؼ فهقهاههای
ىىؿبيگیق و هنتیآ٥ـیى مـ ػبػه کی٦یت و لؾت ىباب راىبيی ؿب ػو چًاؼ های
ً
مافيؼ و بْٞا بیاى ماًگـػی بایى ػعتاـبو راىبو و پناـبو راىبو هايًاؼ ىاٞـ
رًگی و یا هناب٪ه ىٞـ های باىاؼ کاه پناـبو باـبی ػعتاـبو و ػعتاـبو باـبی
پنـبو مًگـػی هیگىیًؼ هايًؼ:
مااااا٦یؼ هناااااتی هپاااااىه کاااااالی مااااایاه ؿب
بااااه رلااااىه هاااای کياااای ػعااااااااتـ تااااى هااااا ؿب
بااااه رلااااىه هاااای کياااای عاااااىوػبؿ هاااایىاااای
راااااااىبو هنااااااااااتی ببااااااایى ؿوی عاااااااؼب ؿب

ػعتـ هی گىیؼ:

مااااااااـه کااااااىه بلًااااااؼ باىاااااای و هنااااااااااتن
باااااه باااااافی بااااااـػهبی ػماااااتمال ػمااااااااتن
بااااه بااااافی بااااـػهبی عااااىبو يگاااااه کاااااى
کااااااااااه یااااااااؿ بول و آعاااااااااااـت هنااااااااتن

بٞؼ پنـ هی گىیؼ:

هااااا تااااىه باااااابیى ػه ؿوی هااااىب عايااااه کااااؼه
یاااااؿ رايااااه بباااایى فلاااا ٤عااااىػه ىااااايه کااااؼه
عاااااااىػ ىااااايه کااااؼه یکااااه یکااااه ػبيااااه کااااؼه
هااااااااـب کياااااته ػو ٍاااااؼ ؿه ػیىبياااااه کاااااؼه

ػؿ بیااى مااًگـػی بصنامااات و ٝىبٕااٝ ٤اىاا٪ايه بااه يضااىی عاٍاای بیاااو
گـػیااؼه و گىیًااؼه بف فلاا ٤هـتااب و ىااايه ىااؼه هٞيااى٩ه به فباااو بااه هااؼس و
تىٍی ٤گيىػه و آو ؿب ١اؿتگـ ٪ٝل و هىه عىػ ٩لمؼبػ کـػه بمت
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رطن و رواج و ػًؼًات هزدم پًجؼیز

و٩تیکه یک پنـ و ػعتـ رىبو با هن آىاًا و یاا ػومات های ىاىيؼ ػوماتی
آوها ٩نمی آ١اف هی ىىػ کاه بف ٥اهیال ػعتاـ و یاا پناـ یکای عباـ يیناتًمی
ً
باىؼ ب گـ ٥ـّا بف ٥اهیل ػعتـ ،بـبػؿ و یا پؼؿه عباـ ىاىػ همایى بمات کاه
ػعتـ ؿب فرـ ػبػه و بف عايه يمی گؾبؿيؼ که بیـوو بـآیاؼ و ب گاـ عباـ يياىػ و
بااالعـه بٞااؼ بف هااؼتی پنااـ ،عايااه ػعتااـ عىبمااتگاؿی هاای ٥ـمااتؼ کااه هماایى
عىبمتگاؿی ؿب هـػم پًزيیـ به ياام 7ب٥نا٪الی 7یااػ های کًًاؼ کاه پاؼؿ بچاه باا
هاػؿه و چًؼ ي٦ـ بف هىم٦یؼبو ؿب باا عاىػ یکزاا مااعته باه عىبماتگاؿی های
ً
ؿويؼ و همیى ؿ٥ت و آهؼ عىبمتگاؿی هؼت یک هاه و بْٞاا هاؼت یاک ماال
ٕىل هی کيؼ تا بیى که به ػل پؼؿ و هاػؿ ػعتـ ؿصن پیؼب های ىاىػ و ػعتاـ ؿب
به بچه هی ػهًؼ
و٩تیکه ػعتـ و پنـ با هن ياهقػ هی ىؼيؼ ص ٨ػیؼو ؿب يؼبؿياؼ کاه ياهقبػهاا
یکی ػیگـ ؿب ببیًًؼ همیى بمت که ػعتـ و پنـ بنیاؿ های کىىاًؼ تاا ػؿ ع٦اا
همؼیگـ ؿب ببیًًؼ و آو چًاو بمت که ػعتـ باـبی آوؿػو آب بف راىی و ػؿیاا
بف عايه بیـوو هی ؿوػ و ػیو هنی بقؿگ ؿب بـ مـعىػ گـ٥ته و پناـ و يااهقػ
بو هًتٚـ بو هی باىؼ تا بو ؿب ببیًؼ که تًها همیى ػیؼو بـبی آو ػو رىبو بنایاؿ
لؾتبغو بمت که ػؿیى و٩ت پنـ بـبی ػعتـ هی گىیؼ:
ىاااایـیى ياااااهقبت رااااااو يافبیاااات مـچياااااماين
بااااؼيام تااااىمم پياااات هااااه اااااا می گااااـػبين
ػه چيااااان مااااایاه ماااااـهه هناااااتؼ رااااااين
ػيیاااااؿه باااان یااااک ٍااااؼبیت کاااای ػبياااان

ػوؿه ياهقػی هن گاهی هؼت یک مال ؿب ػؿ بـهیگیـػهی گیـػ و گااهی باه
٥کـ ٝـومی کـػو هیب٥تًؼ که به فوػی ػعتـ ؿب ٝـوك مافيؼ
ب گـ بیى ياهقبػی ػیـ ػوبم کـػ و یا ػعتـ بٞاؼ بف يااهقبػ ىاؼو باه عاياه پاؼؿ
بمايؼ باف هن ػؿ بیى آو هـػم یک ياى ٛبی١یـتای باقؿگ بمات عاىب بٞاؼ بف
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ػوؿه ياهقػی باف پؼؿ بچه با هاػؿه و باف هن با چًؼ ي٦ـ ؿ یوما٦یؼبو باه عاياه
ػعتـ هی ؿويؼ تا و٩تی ٝـومای ؿب تٞیایى کًًاؼ و بٞاؼ بف گ٦تگىهاای فیااػ ؿوف
ٝـومی تٞییى هی ىىػ و پؼؿ ػعتـ بًا به ؿمن و ؿوبد عىػ هی گىیاؼ کاه عاـد
بیاوؿيؼ و آو عـد ؿب ػؿ یک لنت بقؿگ يىىته کـػه و به پاؼؿ بچاه های ػهًاؼ
بٞؼ بف آو ػو ؿوف پیو بف ٝـومی پىىا کبـی بمت و آو چًاو بمت کاه یاک
تٞؼبػ بف عىیياويؼبو ػبهاػ رم ٜهی ىىيؼ و چًؼ بکل کال ؿب به عايه ٝاـوك
هی بـيؼ که بیى پىىا کبـی هن با ماف و آوبفعىبيی عىػ فياو بف ٍبش تا به ىام
ػوبم هی کًؼ و بٞؼ همه به عايهها هی ؿويؼ که هزلل عاتمه هی یابؼ
بٞؼ بف پىىا کبـی ؿوف ٝـومی ؿب تٞیایى کاـػه هض٦ال ٝـومای ىاـو ٛهای
ىىػ که عىیياويؼبو ػبهاػ و ػومتاو ػبهاػ و ٝـوك به عايه ٝـوك های ؿوياؼ
ػؿ بیى هزلل عىىی چىو تٞؼبػ فیاػ هی باىؼ ؿوی ماـبی و یاا صاىیلی ؿب باه
هـػبو ٥ـه هی يمایًؼ و فياو ػؿ عايه هی باىاًؼ هاـػبو بف ىاب تاا باه ٍابش
٩ـمک هی کًًؼ و بیى ٩ـمک تا به ٍبش ػوبم ػبؿػ
و٩تیکااه ٍاابش هاای ىااىػ همگاای هااـػبو یااک مااًو بااقؿگ ؿب بااه صااىیلی
هیگؾبؿيؼ و همگی باؿوت تً٦وها ؿب پـهی کًًؼ و به يى بت ؿ ٌ٩کـػه بالی
مًو با تً٦و ٥یـ هی يمایًؼ که به يام تً٦وفيی یاػ هی ىاىػ بٞاؼ بف آو کاه
تً٦وفيی عاتمه هی یابؼ هیگىیًؼ که ها ٝـوك عىػ ؿب هی بـین که هاػؿ ػبهاػ
با پؼؿ ػبهاػ برافه عىبمتى يقػ پؼ ؿو هاػؿ ٝـوك هی ؿويؼ و پؼؿ ػعتـ هی آیاؼ
و با یک ػمتمال گل میب که به آو پىل هیاؼه ؿب بناته بمات باه کماـ ػعتاـ
عىػ بنته هی کًؼ و بـبیو ػٝا هی ػهاؼ و ماـه ؿب های بىماؼ و هااػؿ ػعتاـ
ؿوی ػعتـ عىػ ؿب بىمیؼه و بو يیق به ػعتـه ػٝا هی ػهؼ و بٞاؼ ،پاؼؿ ػعتاـ
بف ػمت ػعتـ عىػ هی گیـػ و ػعتـ بف رایو صـکت هی کًاؼ و بیناتاػه های
ىىػ
و٩تیکه ػعتـ بف عايه پؼؿ بیـوو های گاـػػ تماام فيااو و هاـػبو ػعتاـبو و
پنـبو با بو یکزا بیـوو هی گـػيؼ و ػعتـ ؿب بالی بمپ که عیلیها فیبامات
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و هايًؼ ٝـوك آو ؿب فیًت هی کًًؼ ٝـوك ؿب باالی بماپ ماىبؿ های کًًاؼ و
ػبهاػ و یا (ىاه) بف رلى بمپ هی گیـػ و تمام هاـػم یًٞای ٝاـوك عیال و ىااه
عیل به ٪ٝب آوها ؿوبو هی گـػػ که تا به عايه ػبهاػ ،باه ماـ ٝاـوك و ػبهااػ
ي٪ل چهاؿه٢ق و ؿو١ى رىىی(عزىؿ) هی بيؼبفيؼ تمام بچهها و ػیگـبو آوهاا
ؿب رم ٜهی کًًؼ تا بیى که ٝـوك ؿب به عايه ػبهاػ هی ؿمايًؼ ٝـوك بف بالی
بمپ پاییى يمی ىىػ ٕـ٥ؼبؿبو ٝـوك آو بماپ ؿب فیًتای مااعته باه ٝاـوك
هیگىیًؼ:
پاییى ييىی تا که چیقی بـبیت بغيًؼ همیى بمت که هاػؿ ػبهاػ به بنیاؿ
١ـوؿ هی آیؼ و هی گىیؼ که پاییى ىى ػعتـ ٝقیق و ٝـوك يافم  8همایى عاياه
و با ٟو بالعـه تمام فيؼه گی بم ٩ـبايت باف هن ٝـوك ٩بىل يمی کًؼ تاا بیاى
که هاػؿ ػبهاػ کؼبم با ٟو یا فهیى ؿب هيغٌ بنافػ و به يام ٝـوك کًؼ و یاا باه
آوبف بلًؼ بگىیؼ بـبیت بغيیؼم بٞؼ ػعتـ بف بالی بمپ پااییى های ىاىػ و باا
ىاه یکزا ػبعل عايه هی ؿويؼ و ػؿ عايه بااف همااو ٩ـماک هاـػبو بااف مااف و
آوبف تا ٍبش بػبهه هی یابؼ که بٞؼ بف ٝـومی عاتمه پیؼب هی کًؼ

دىض ػاه دریا بار ،یا ػاه هزداو
طیذ هذمذ يؼین بهار

صىُ ىاه ػؿیا باؿ یا ىاه هاـػبو ػؿ ٩نامت رًاىب ىاـ٩ی بعیاـ کىههاای
هـت ٜ٦ػؿه ٝبؼبلله عیل پًزيیـ هىٞ٩یت ػبؿػ که فیاؿتگاه بهل يیااف باىػه و ػؿ
ً
هى ٜ٩بعیـ َ٥ل تابنتاو کاه بـ٣هاای آو ٩ناما آب های ىاىػ هاـػم کمـبًاؼ
پًزيیـ و يزـبب و مایـ هًإ ٨به فیاؿت به آيزا هی آیًؼ
هىٞ٩یت آو ٕىؿی بمت که بف ماه ٕاـ ٣هايًاؼ یاک کاماه لبىکناته باا
کىهها هضآ بمت که ٕـ١ ٣ـب آو کىه ياؾیـ کياتهٕ ،اـ ٣رًاىب آو کاىه
مـط کىکقبؿٕ ،ـ ٣ىـ ٧آو چيمه ػؿوبف و ١ـ١ـه هی باىؼ و ٩نامت ىامال
آو که به ٕـ ٣پاییى مـبىیبی و ب٥تاػه گی ػبؿػ هايًؼ یک ػؿه تًؼ به يٚاـ های
ً
عىؿػ که ب کخـب ؿبه تـػػ هـػم يیق بف همیى ٩نمت هی باىؼ ٩نامت بعیاـ آو
ٝبؼبلله عیل یًٞی (بیو پاییى) به آ١یلهای (يیيـ) یا مایه ؿط هی ؿمؼ
ً
ً
بصیايا ب گـ کنی بغىبهؼ بف بیى ؿبه بـوػ بٞؼب به ٕاـ ٣ػمات ؿبمات ػؿه ػؿ
صـکت ىؼه و ػؿ ٩نمت چيمه تـباک فبؿ کاه باه ٕاـ ٣چاپ ػؿه ٩اـبؿ ػبؿػ
ً
عىػ ؿب بالی ً١ؼی یا تپه هیايه گـػيه ؿمايیؼه بٞؼ بف ٕی يماىػو ت٪ـیباا ػوياین
ماٝت پیاػهؿوی عىػ ؿب به چيامه ي٦ایل (ي٦ناک) های ؿماايؼ و ب گاـ باـبی
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عىؿب ک ١ؾبیی با عىػ ػبىته باىؼ ػؿ بیى راا باا کمای تى٩ا ٤ت٦ـیضای ١اؾب ؿب
ً
تًاول هی کًؼ و ػوباؿه به ؿبه عىػ به ٕـ ٣بال ٩نما ػؿ ػبعال ػؿه بػبهاه ػهاؼ
ً
که ػؿ بیى را آب به چين يمی عىؿػ و ورىػ يؼبؿػ و ٍـ٥ا آوبف رـیااو آب ؿب
ػؿ فیـ پاهای عىػ ػؿ بیى مًگـیقهها بصناك هی کًؼ که بف ٕـ ٣صاىُ باه
ٕـ ٣پاییى ػؿ رـیاو بمات کاه ػؿ بْٞای ي٪اآ باه ٩نان چيامهها و ماىؿبط
ؿیقه ها عـػ و بقؿگ راؿی ىؼه که هًب ٜبٍلی ػؿیای ٝبؼبللاه عیال بف همایى
يٖ٪ه بمت
ً
بیى ؿبه ب کخـب باا بـ٣هاای ػبیمای پىىایؼه ىاؼه و ػؿ هنایـ ؿبه ماًوهای
میاه ،پا ک ،ىنتگی و ؿوىى ب٥تاػه بمت کاه ؿبه ؿ٥اتى ؿب باـبی فبیاـیى عیلای
هيکل هی مافػ و ؿ٥تاؿ به ٍىؿت آهنته و پیىمته ٍىؿت هی گیـػ یاک ؿبه
ػیگـی بف ٕـ ٣آ١یل(٩يال)٧های بیو بال يیق بمات کاه بف ٩نامت چيامه
تـبک فبؿ و ب١یل به بال ؿ٥ته مپل به ٕـ ٣ػمت ؿبمات بلبتاه بف ؿبه چيامه
ػؿبف و یا ػهى باف به صىُ يقػیک هی ىىػ
عالٍه بٞؼ بف ٕی يمىػو ت٪ـیبا ػو ماٝت بٞؼ بف چيمه ي٦ایل باه صاىُ
هی ؿمًؼ که ػؿ کل چهاؿ و يین ماٝت ؿب ػؿ بـهیگیـػهی گیـػ
٪ٝیؼه ب کخـ هـػم بیى هًٖ٪ه بـبیى بمت که هـگاه کنی بغىبهؼ صل هيکل
يمایؼ و به بٍٖالس به هـبػ عاىػ بـماؼ باه آو راا ؿ٥تاه يمااف و ػٝاا بػب يماىػه
عؼبويؼ (د) ػٝای وی ؿب ٩بىل و به هـبػه هی ؿمايؼ
ػؿ پهلىی يماف و ػٝا ػؿ بیى را یک بٍىل و ٩اٝؼه ػیگـی هٞماىل بمات
که صیـبوکًًؼه به يٚـ هی عىؿػ ٩نمی که پنـبو و ػعتـبو رىبو چًؼ ٝاؼػ
میب ؿب به ػبعل صىُ پـتاب يمی يمایؼ و بف عؼبويؼ عىبمتاؿ هـبػ و هَ٪اىػ
عىػ يمی ىىػ و به بهـ عؼبويؼ هتٞاال هاـبػه صاٍال و يابهیاؼیو باه بهیاؼ و
هَ٪ىػ تبؼیل هی ىىػ بها بـٝکل ب گـ کنی بغىبهؼ که بف ؿوی گناتاعی و
بیبصتـبهی به ػبعل صىُ مًگی پـتاب يمایؼ یا به بٍٖالس هنغـه گای کًاؼ
ػؿ ه٪ابل ٝکلبلٞملی ٙاهـ هی ىىػ که به ٍىؿت يا گهاايی بباـی ػؿ آماماو
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پیؼب و به آو وبصؼ میلوبؿ ؿیقه باؿبو راؿی هی گـػػ (بلبته ىااهؼ بیاى هاؼٝا
عىػم بىػم که به تاؿیظ  04بمؼ مال  0742بـبی ػیاؼو و فیااؿت صاىُ ؿ٥تاه
بىػم که بْٞی بف بچهها چًیى کـػيؼ که بباـی ػؿ آماماو پؼیاؼبؿ ىاؼ و بااؿبو
ىـو ٛبه باؿیؼو کـػ و مپل باؿبو ىؼیؼ و ىؼیؼتـ ىؼ ػؿ ٕـ٣هاای يقػیاک
ىام بىػ که میل هؼهيی بف ػؿه ٝبؼبلله عیل مـبف یـ ىاؼ کاه باٝاج عنااؿبت
هالی بـبی هـػم هًٖ٪ه گـػیؼ )
ػؿ ٩نمت چپ مه رًاس ماصل صىُ بـ ٣های ػبیمی يمىػبؿ بمات یاظ
و بـ ٣ػبعل صىُ ػؿ بعیـ هاه بمؼ آب هی ىىػ که با باؿیاؼو باـ ٣فهناتاو
ػوباؿه ؿوی آو پـ بف بـ ٣هی ىىػ همچًاو یک صىُ ػیگـی به يام صىُ
يالو یا للو ػؿ ٩نمت بعیـ ػؿه گؾؿ يگـ که هـبىٓ صَه بول پًزيیـ های
ىااىػ هىرااىػ بماات کااه ػؿ مااالهای ٩باال یااک ٩ناامت لبااه صااىُ بهوم ایله
مـبفیـىؼو میالبهای هؼهو تغـیاب گـػیاؼه بمات باه بمااك بْٞای بف
َ٩ههای هـػم هًٖ٪ه ػؿباؿه کـبهات و ٝزایبی که بف صىُ ػیؼه بيؼ بف رملاه
یک بف َ٩هها ؿب ػؿ بیى را ي٪ل هی کًین
ػؿ فهايههایی بف ػه تًؼعى(تًغى) یک هـػ ٪٥یـ ػهااتی ؿوفی باـبی فیااؿت
صىُ ػؿ آو را ؿ٥ته بىػ ،و٩تیکه به صىُ هی ؿماؼ های بیًاؼ کاه ػؿ صاىُ
آب يینت و ػؿ آورا ٝؼه فیاػی بف هـػم تيـی ٤ػبؿيؼ که بف رم ٜىااو یاک
ىغٌ هباؿک پیيىب و ؿهبـی آوها ؿب به ػوه ػبىت و٩تی که بیى هـػ ٪٥یاـ
يقػ آو ىغٌ که عىػ ؿب رًاب صْـت ٝلی(ؿُ) هٞـ٥ی هی کًؼ آو رًاب
بـبی بیى هـػ ٪٥یـ ػٝاا عیاـ و بـکات ؿب های ػهاؼ و ػؿ ٩باالو باه هاـػ ٪٥یاـ
گىىقػ هی کًؼ که بیى هىّى ٛؿب به کنی يگىیؼ و٩تیکه هـػ به ػه های ؿماؼ
هی بیًؼ که تمام ػٝاهایو هنتزاب ىؼه و عؼبوياؼ (د) ػؿ هماه بهاىؿ هضىلاه
چه بف لضاٗ ١له و چه بف لضاٗ ػیگاـ ّاـوؿیات باه وی عیاـ و بـکات بؿفبيای
کـػه بمت
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بٞؼ بف چًؼیى مال ىغٌ ٪٥یـ ػؿ یکی بف هضا٥ل کتابعىبيی که بیى هـػم
ً
ػهکؼه های پًزيیـ هٞمىل بمت عَىٍا ػؿ مـهای فهنتاو که بف کاؿ و باؿ
فؿبٝاات ٥اااؿ ٟهاای گـػيااؼ و ىاابهای ػؿبف فهنااتاو ؿب بااا عىبيااؼو کتابهااای
رًگًاهه ،ىاهًاهه ،هخًىی هىليا ٍاصب بلغی و مایـ کتابهای ؽو٩ای ٍابش
هی کـػيؼ ،ػؿ یکی بف ىبها ػؿ ّمى کتاابعىبيی ماغى باالی ٩اؼ و ٩اهات
رًاب صْـت ٝلی (ؿُ) هیآیؼ و هـ کل ػؿ بیى صَاه يٚاـ عاىػ ؿب بؿبئاه
هی کـػ بٞؼ بف یک ملنله رـوبضج ها گپ به هًا٩يه هی ؿمؼ کاه ػؿ بیاى
هیاو بیى هـػ ٪٥یـ بف را بـعامته و چين ػیؼ عىػ ؿب که رًاب صْاـت ٝلای
(ؿُ) ؿب ػؿ هًٖ٪ه صىُ ىاه هـػبو یا ىاه ػؿیاباؿ بف يقػیک آىکاؿ هی مافػ
که با ب٥يای بیى ؿبف هـػ ٪٥یـ ػوباؿه به صالت بول عىػ بـهیگـػػ

بًجهار -بًجهیز  -پًجؼیز
ػالهه ػبذالذی (دبیبی)

٩ؼها هی گ٦تًؼ که 7بمماء ،هٞلىل به ٝلت يینتًؼ 6ولی بیى ه٪ىلاه باـ هماه
ً
ً
چیقهایی که ػؿ فيؼه گی برتماٝی بيناايی باه کااؿ آیًاؼ ،تماهاا و کاال هًٖبا٨
ً
يینت و بنا يامهاا و هغَىٍاا يامهاای ر٢ـب٥ای وراه تنامیهبی ػؿ تااؿیظ یاا
بیتمىلااىری و هاااؿ٥ىلىری ػبؿػ ػؿ آعااـ بـعاای بف يااام هااای بهااا کى و بٝااالم
ر٢ـب٥یایی گاهی پنىيؼها و لىبص ٨هيابهی ػیؼه های ىاىػ و بایاؼ پاؾیـ٥ت کاه
بیىگىيه بممای بها کى هغتىم به لىبص ٨هيابه و هيتـک بف یک ػماته يامهاای
هٞلااىل بااه ٝلاات وبصااؼ و همگااىو ب اه ىااماؿ هاای آیًااؼ کااه آيچااه ػؿ آؿیايااا
(ب٢٥اينتاو) و بیـبو و هًؼ و هاوؿبءبلًهـ بیى ػمته يام ها ؿب بایؼ ىمـػ:
 -0بٝالم ر٢ـب٥ی هغتىم به کنـ(به کنـ کا )٣با گـػ که هٞـب آو راـػ
بمت که ػؿ ٥اؿك ٩ؼین ( )KRTAو ػؿ پهلىی ( )KARTو ػؿ کتیباه
٩ـو ػوم ب٢الو کـػ ( )HIRDبمت هايًاؼ ران کاـػ (ويؼیاؼبػ بوماتا)
پاؿمه کـته (= بافبؿکاػ ٥اؿك) بااله کاـػ (=بااله راؼ هٞاـب = و
لىاااااگـػ) عناااااـوکـػ (= عناااااـورـػ عـبمااااااو) عـکاااااـػ( =
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عـرـػعـبمااااو) ػبؿبب کاااـت (= ػب ؿبیکاااـػ= ػبؿببزاااـػ هٞاااـب)
٥ـکـػ(عـبمااااو) ؿبم راااـػ( ٥ااااؿك) وبىااازـػ (هااااوؿبءبلًهـ )هاىااان
هاوؿبءبلًهـ) و بهخال آو چًیى باه يٚاـ هیآیاؼ کاه ٥ـػومای هان هايًاؼ
کتیبه ب٢الو بیى پنىيؼ هکايی ؿب به کناـ گاا ٣و باـ وفو گـػ(٥اـبهن)
هی عىبيؼه بمت چًايچه ػؿ بیى بیت:
باااااااـ٥تًؼ مااااااااااىی ماااااایاووه گااااااااااـػ
چاااااى آهاااااؼ ػو تاااااى ؿب ػل و هاااااىه گاااااـػ

(ىاهًاهه )
-2بٝالم ر٢ـب٥ی هغتىم به متاو (= متهاو = ماتىو = تاىو پياتى) هايًاؼ
بهنتاو (بیناتىو ٥اؿمای) عزناتاو (عـبمااو) عىفماتاو (بیاـبو) تـکناتاو،
ؿیگنااتاو ٕبـمااتاو مکنااتاو (مینااتاو) هًؼومااتاو ،تغاؿمااتاو ٩هنااتاو و
ریـمتاو١ ،ـرناتاو ،هىؿماتاو (٥ااؿك) ب٢٥ايناتاو ٩اؼیمی تاـیى ؽکاـه ػؿ
تاؿیظ هـبت می٦ی  70و ػؿ تاؿیظ ٥یـوفىاهی (ّیابـيی )042-7
 -7بٝالم ر٢ـب٥ی هغتىم به (بيو) ٩ؼین که ػؿ کتیبه ب٢الو و فباو باعتـی
ً
کىىااايی ١البااا بااه هًٞاای آتيااگاه بماات ،هايًااؼ بياالًو (هلمًااؼ) مااالًو
(هًؼوکو ىالًذ هٞـب) پىىًو (هٞـب آو ٥ىىًذ هـبت) گیـياو (هٞاـب
آو ریـيذ هـو) بو لًو (کتیبه مـط کىتل ب٢الو کًىيی) بلیياًو (ل٢مااو)
هنتًو (بلىچ) و آيو (١ىؿ) که ر٢ـب٥یىو ٝـب بیاى راقو بعیاـ (بياو) ؿب
()0
به بيذ تبؼیل کـػه ریـيذ٥ ،ىىًذ ،بيلًذ و هنتًذ و فؿيذ يىىته بيؼ
 -0بٝالم ر٢ـب٥ی با پنىيؼ ػؿی 7آباػ 6هايًاؼ بماؼآباػ (بلاظ) بماؼ آبااػ(01
٥ـمغی همؼبو) بمؼآباػ (ىیـگـکًـ) بهمى آباػ (عـبماو) رًگل آباػ (ؿعاذ)
فؿکاباػ(بٍ٦هاو) فیاػ آباػ (٥4ـمغی بمتغـ ٥ااؿك) ٥یـوفآبااػ (راىؿ ٥ااؿك)
گًاباػ( رًابؾیًا بؾ هٞـ ٣ػؿ عـبماو) تگیى آبااػ (ؿعاذ) ٝلیآبااػ راللآبااػ،
٥یِآباػ و بهخال آو و ها بف تنمیه بمؼآباػ که آو ؿب بمؼ بى ٝبؼبلله ػؿ صاؼوػ
٩ 013مـی  321هیالػی ػؿ بلظ ماعت( )2و ْ٥لآباػ بیاباو آهى که ْ٥ال باى
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ملیماو ٕىمی ػؿ صؼوػ  023هیالػی  347هیالػی ماعته بىػ( )7و تگیى آبااػ
وبػی بؿً١ؼبب و هلمًاؼ کاه باه تگیًااو بوبیال َٝاـ بماالهی هًناىب بمات،
٩ؼبهت بمتٞمال بیى پنىيؼ ؿب ػؿ تنمیه بالػ هیػبيین
 -1بٝالم ر٢ـب٥ی هاوؿبی آهى هغتىم باه کاج ما٢ؼی هايًاؼ بناکج ،بً٢کاج،
بًزیکج ،تىيکج ،رًکا کج ،عاتىيکج ،بًا کج ىاوکج و بهخاال آو کاه پایتغات
٩ؼین عىبؿفم هن کاث ياهیؼه هی ىؼ و یاا٩ىت ػؿ هٞزان بلبلاؼبو گىیاؼ کاه ػؿ فبااو
بهل عىبؿفم صاایٖی بمات ػؿ ٍاضـب و بیاى ىاهـ باقؿگ عاىبؿفم بمات پال کاج
م٢ؼی با کته بوماتا و کتاک (عاياه) پهلاىی و( )KETوبعای و( )CEDماـیکلی
و( )CIDىً٢ی و کؼه و کت ػؿی ػؿ کؼعؼب و کؼبايى و هیکؼه و آتياکؼه) و کات
عؼبی پهلىی( )0هنؿ یيه به يٚـ هی آیؼ و گماو هی ؿوػ که پناىيؼ کاىت پياتى کاه
به هًٞی ٩لٞه ػؿ کىت وبل ،کىتىبل َٝـ ١قيىیاو هىرىػ بمت يیق بف همایى ه٪ىلاه
باىؼ هخل بـی کىت ،فلمی کىت ،ب٢٥او کىت که بزای آو ػؿ هًؼی پى بمت فیاـب
ها ػؿ پيتى کىته به ّمه بول و وبو هزهىل به هًٞی ييایمى و راای ييناتى کىتاه
(به مکىو بول و وبو هٞؼوله به هًٞی ٥اـبهنگااه و راای گاـػآوؿی و تاىػه) و کات
(تغتی که بـ آو ييیًًؼ) بف همیى ٝؼه فيؼه ػبؿین
(کلمه کت ػؿ َٝاـ ١قيى یااو باه ػؿی هان ؿ٥تاه و باه هًٞای تغات ىااهی
هنتٞمل بىػ )
٥ـعی به ملٖاو هضمىػ گىیؼ:
عال٥اااااااااااات راااااااؼب کاااااااـػ ریپالیااااااااو ؿب
ف کتهاااااااای فؿیاااااااى و ىاااااااااهايه فیاااااااىؿ
(ػیىبو )47

ولی يقػیک تـیى کلمه فيؼه به بیى هٞايی ػؿ پيتى کش بمت به هًٞای ٩لٞاه
آباػبيی یا ػیهی بـ کًا ؿ ػؿیا که ػؿ ٍىؿت باا همااو کاج ما٢ؼی ىاباهت تاام
ػبؿػ و ها 7ػٝقیقعاو کش 6ب کًىو ػؿ ل٢ماو ػبؿین
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 -2پنااىيؼ هکااايی کًااؼ ماا٢ؼی و ػؿی و پيااتى کااه هٞااـب یااا هًضااـ٣
(بتـکيى) آو ً٩ؼ بمت گىیا ػؿ َٝـ بمالهی بًا بـ بٞاؼ و ياآىاًایی یاا ه٦هاىم
بٍلی کلمه هٞلىمبلضالی ؿب با هًٞی هٞهىػ ؽهًی ً٩ؼ رایگقیى آو ماعته بياؼ و
به ٩ىل ؿىیؼی ٥ـهًويى یل :ىکل ٩ؼیمیتـ کلمه کًت بىػه بمت
تاااه ً٩ااؼ (تاىااکًؼ تاىااکًت) عىً٩ااؼ( :عىب کًااؼب بااى صى٩اال) بیکًااؼ
(هااوؿبءبلًهـ) ٥یـوفً٩ااؼ صاؼوػ مااـبوبو هلمًااؼ ،بوفگًاؼ (هٞااـب) آو آوبفرًااؼ
(عىبؿفم) ٥ـهًويىیناو ػؿی یکی بف هٞايی کًؼ ؿب ىهـ و ػه يىىته بيؼ
ً
ػؿ يىبصی عزًؼ رایی بىػ به يام کًؼ باػبم که باػبم ٥ـبوبو ػبىات و یاا٩ىت ىغَاا
هًٞی کًؼ ؿب بف هـػم هاوؿبءبلًهـ ىًیؼه که ػه باىؼ هايًؼ کلمه ک٦ـ يقػ بهل ىاام هٞزان
()1
بلبلؼبو پل کًؼ= کًت هًٞی هکاو و هضل و ىهـ ؿب ػبىته بمت
کلمه کًؼه یا کًت ٩ؼیمی تـیى به يٚـهیآیؼ ،فیـب ػؿ مًه ٩ 024بل بف هایالػ و٩تای
که م٦یـ چیى به يام چايو کیى ( )TCHANJ KIENبه ػیاؼو یىچاهها آهاؼ بیيااو
تمام م٢ؼیايه ؿب تَـ ٣کـػه بىػياؼ و پایتغات بیاى ماـفهیى کایى (= کايؼببىاه کاياؼب
()2
هغ ٤٦هاؿبکايؼب ( )MARACANDAبىػه که همیى ممـً٩ؼ باىؼ
ػؿیى که ٩بل بف پنىيؼ کايؼب چه کلمهبی باىػه ػؿیاى راا ،يمای پیچاین ولای
ً
پنىيؼ بعیـ آو ٙاهـب همیى کًؼ یا کًت هابٞؼ بمت که ػؿ ػوؿه بماالهی ػههاا
ىهـ هاوؿبءبلًهـ تا عتى و یاؿکًؼ بؼیى لص٪ه ٙـ٥ی هغتىم بىػه بيؼ
 -2هاؿ ،هیـ ،هىؿ :هايًؼ بیى پنىيؼهای ٙـی٦اه هکاايی کاه ػؿ باال باه ٕاىؿ
هخال هٞؼوػی بف کخیـ ؿب آوؿػین پناىيؼ ػیگاـی هان ػؿ تياکیل بمااهی
بالػ و بها کى ػیؼه هی ىىػ که به ت٢ییاـ ٍاىت هَاىت حاايی ماه ىاکل
٥ـ ٧ػبؿػ و هاؿ :ؿیياه بیاى پناىيؼ هکاايی باا چًاؼ کلماه ٩اؼین بوماتا و
مًنکـیت هيتـک به يٚـهیآیؼ
بؼیى هًٞی که ػؿ ويؼبیؼبػ بومتا (٥ـگـػ  2یما ،بًؼ  22تا )07ىـس بًاایی بف
گل به يام وؿ= وبؿه ( )VARAآهؼه که رميیؼ ب٦ـهاو بهىؿبهقػب ماعته و هـ
ّل ٜآو به ػؿبفی یک بمپـیل (هیؼبو بمپ ػوبيی) بىػ و راىی آب ؿوبو ػؿ
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آو به ٕىل یکهاتـه (=یک هیل) ماعته ىؼ و ػؿ بیى بیى هضىٕه گال کاه ػؿ
آو رىیها ،چمىها و عايهها و بیىبوها و صَاؿ بىػ ،يه ٍؼ هاـػ و فو و تغان
و بيااىب ٛعىؿػيیهااا و هیىههااا و گىمااپًؼبو و پـيااؼه گاااو و چاااؿوب و گیاههااا
يگهؼبؿی هی ىؼ که بهىؿبهقػب یکی بف مه ٥ـفيؼ فؿػىت به ياام بوؿ و تات تاـه
(( )URUATAT NARAؿهبااـ ٕب٪ااه بـفیگااـبو) ؿب بااه مااؼبيت بیااى بًااا
گماىات( )3و بیاى ىاغٌ ؿبوبؿه هياـ( TEMPORAL LORD OF THE
 )VARAگ٦ته بيؼ( )4بیى وبؿه که هضل يغناتیى ػهييایى و تـبیات ماتىؿبو و
چاؿوب ػؿ هـبصل ببتؼبیی فيؼه گايی آؿیاییاو بیاباوگـػ بىػ بٞؼ بف بٞخت فؿػىت
ػؿ بغؼی فیبا(بلظ) هـکق کياوؿفبو فؿػىتی گـػیؼ که یکی بف ٥ـفياؼبو وی باه
ؿیامت آو هًَىب بىػ و چًیى به يٚـهی آیؼ که آؿیاییاو ىهـييیى هابٞؼ بیى
وبؿه رمکاااـػ (و ؿرمکاااـػ) ؿب پًاهگااااه عاااىػ بف آ٥اااات بؿّااای و ماااماوی
هیىمـػيؼ و ػؿ بًهيى آهؼه که بیى وؿ ػؿ راایی پًهاينات و ػؿ آو راا ينال
بيـ بف يىبصیها عىبهؼ ىؼ
ػؿ ػبمتاو ػیًیو (تالی ٤یىػبو بین ػؿ ٩ـو  5هیالػی به فباو پهلىی) بیاى
رای ؿب وؿین ىیت ( )VAR-I-YIUM-SHETوؿ رميیؼ گ٦ته کاه آعاـیى
پًاهگاااه و هضاال يزااات بيناااو بف هـکىىاااو ( )MORKOSHANو ػیااىبو
عىبهؼ بىػ ( )5بیى هاوب و هأهى آؿیاییاو که هايًؼ بییـیًاه ویزاه ()ARYANA
(یًٞی مـفهیى آؿیاییاو) ػؿ ؿپيتى بویزه به هًٞی ٩لماـو و ماـفهیى ه٪اؼك)
بٞؼها بف بها کى ه٪ؼمه ىمـػه ىؼ ؿیيه ياام آو (وبؿه = وؿ) ػؿ تنامیه باالػ و
هٞابؼ و هـب کق ه٪ؼك ،به ٕىؿ یک پنىيؼ هکايی به بىاکال هااؿ ،هیـ،هاىؿ ،و
هاؿ ،بهاؿ ،عاؿ ػیؼه هی ىىػ هايًؼ :ىاه بهاؿ (يام هٞابؼ هتٞؼػ ػؿ ١قياه و کابال
و ١یااـه) ىاایباؿ ،ىاایبـ،عیبـيى =هابهاااؿ(هٞابااؼ هتٞااؼػ ػؿ باااعتـ و هًااؼ)
=يىبویهااااؿه (مًناااکـیت) گًاااؼ=هاؿ(گًاااؼهاؿب = ً٩اااؼهاؿ) چپـ=هااااؿ ػؿ
يًگـهاؿ ) پـتاى =هااؿ (بف تىببا ٜؿبولپًاؼی) لوب = وبؿه (= لهاىؿ کاه ػؿ ماؼه
يغنتیى هیالػی لوبیى ؿبم چًؼؿه پاػىاه بىهی پی ب٥گًؼه)
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٥ـ= عاؿ (ػؿ بؼعياو)( )01يًگـ=هاؿ = (يًگـبؿ) بًی =هاؿ (صؼوػ بلٞالن = بًیاـ
کًىيی) کى= ياؿ (ؿوػ ػؿه کا١او ىـ٩ی پکهلای ّال ٜهاقبؿه) کاىيـ( = کًاؼو = بًیاـ
کًىيی) کى  +ياؿ (ياؿ ؿوػ ػؿه کا١او ىـ٩ی یک هیلی ّل ٜهقبؿه) (= کًـ ولیت ىـ٩ی
ب٢٥اينتاو) ػؿ بلنًه هًؼ بنا کلمات ٙـ٥یه با (وبؿ = وؿ) هنؿیياه باه يٚاـ های آیًاؼ
هخال ػؿ مًنکـیت ،وبؿ (( )VARAهضىٕه) و رای متی کـػو هًؼ و فياو و
وبؿه ( )VARAیک ؿبا ٜىاهـ و هناکى ٕب٪اات هغتلا ٤و ٍاضًه ػؿبااؿ و
()00
با١نت
ػؿ ٥اؿمی و پيتى بف همیى ؿیيه باؿه ،باؿه (صَى هضىٕه) با٩ی هايؼه ،هايًؼ:
رهاااااااااو ویااااااااژه کااااااااـػم ف پتیاؿههااااااااا
()02
بناااااای ىااااااهـ کااااااـػم بناااااای باؿههااااااا
ٍااااااااااؼ باااااااااااؿه بااااااااااـآوؿػه بهتااااااااااـ
ٍااااااااااؼ باااااااااااؿه فباااااااااااؿه مااااااااااکًؼؿ
()07
٩ا آيی

چاىو ببااؼبل (و) بااه 7ب 6و تغ٦یاا7 ٤ه 6و ببااؼبل 7ؿ 6بااه 7ل 6ػؿ بلنااًه آماایای
هیايه ٝام بمت پل وبؿ= و هاؿؿ = بهاؿ =هاؿ ىؼ که تل ٘٦هَاىت ػوم آو باه (ی،
و) يیق هٖاب٩ ٨ىبٝؼ ببؼبل بٍىبب پياتى و ػؿی بمات پال ؿیياه وؿ = وبؿ بوماتا
که به هًٞی هضل و هضىٕه و صَاؿ یا ىهـ گىيهبی بىػ ،ػؿ کلمات ؽیل ػیؼ:
ػؿ مًنکـیت :وبؿ به هًٞی هضىٕه و چهاؿ ػیىبؿی
ػؿ مًنکـیت :وبؿ یک ؿب ٜىهـ
ػؿ مًنکـیت :وبؿی ٍضى ػؿباؿ با ٟهضیٔ به ػیىبؿ
ػؿ ًًٞٝات بىػبیی ویهاؿه ( )VEHARAهٞبؼ ،بتکؼه هايًؼ يىبویهاؿه بلاظ،
ػؿ ػؿی ٩ؼین بهاؿ ( )BAHARبتکؼه و هٞبؼ و هضل فیبا هايًؼ يىبهاؿ بلظ ػؿ
ػؿی و پيتى باؿه ،باؿو ،بـه صَاؿ و ٩لٞه ،بًؼ
ػؿ ػؿی رق و آعـ کلمه ػیىبؿ
ػؿ بيگلینی ( )WALLبه هًٞی ػیىبؿ
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چًیى باه يٚاـ های آیاؼ کاه وبؿه ،و ؿرمکاـػ ػؿ بلاظ ػؿ ياام هٞباؼ هٞاـو٣
فؿػىتی که ػؿ يٚاـ پیاـوبو هقػیناًا ه٪اام ه٪ؼمای ػبىات و ػؿ ؿوبیاات ٩اؼین
آتيااکؼه ىاامـػه ىااؼه بااا٩ی هايااؼه باىااؼ 8فیااـب ػ٩ی٪اای ػبمااتاومااـبی پیيااـو
٥ـػومی يىبهاؿ بلظ گقیى ؿب عايه پـمتو آتوپـمتاو عىبيؼه بمت
بااااااه بلااااااظ گاااااااااقیى و بااااااؼبو يااااااااىبهاؿ
کاااااااه آتوپـمااااااااااتاو باااااااؼبو ؿوفگااااااااؿ
هااااااااـآو عايااااااااه ؿب آو چًاااااااااو ػبىااااااااتی
کااااااه هااااااـ هکااااااه ؿب تافیاااااااو فهاااااااااااو
()00

ػ٩ی٪ی

هٞبؼ يىبهاؿ بلظ ػؿ همیى ؿوبیات آتيکؼه رای ص ٘٦کتاب بومتا بىػ
و فبيزااااا بااااه بلاااااااااااظ بيااااؼؿ آهااااؼ مااااپاه
رهااااااو ىاااااااااؼ ف تااااااؿبد و کياااااتى تبااااااه
يهااااااااااااػيؼ ماااااااـ ماااااااااااىی آتياااااااااکؼه
باااااااااؼبو کااااااااااط و بیااااااااااااااااااىبو فؿ آفؿػه
هاااااااااااامه فياااااااااؼ و بماااااااتا بـب٥ـوعتًاااااااؼ
()01
چاااااه پـهایاااااه تـباااااؼ ،همااااایماااااىعتًؼ

يگهؼبؿيؼهگاو و ماػياو بیى هٞبؼ ؿب هیـبؼ هی گ٦تًؼ که ػؿ صمله بؿرامپ
بلظ هيتاػ تى به ىمىل لهـبمپ کيته ىؼيؼ:
و ؿب هااااااااایـبؼ بااااااااااىػ هيااااااتاػ هااااااااـػ
فباييااااااو ف یااااااااقػبو پااااااـ بف یااااااػ کااااااـػ
هاااااااااامه پااااایو آتاااااو بکياااااتًؼ ىااااااو
ؿهااااااای بًااااؼه گاااای باااااااااـ اًىىتًؼ ىاااااو
ف عاااااىو ىااااااو بمااااااااـػ آتاااااو فؿػىااااات
ياااااؼبين کاااااه بیاااااى هیـباااااؼ ؿب کاااااه کيااااات
(ىاهًاهه )224 ،0

به هىرب هًاب ٜکهى مًت هقػینًاو فؿػىت ػؿ همایى صملاه تىؿبيیااو ػؿ
آتيکؼه يىه آؽؿ بلظ (همایى يىبهااؿ) ػؿ ماى  33ماالگی باه ػمات بـبتاـ و
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گـیيى ( )BRATROKRESHتىؿبيی (بـ +تىؿ +گـیـ = پيتى یًٞی ىميیـ
()02
باف بٝلی) کيته ىؼ:
ىهًياااااااه لهـبماااااااااااااپ ػؿ ىااااااهـ بلااااااظ
بکيااااتًؼ و ىااااااااااااؼ ؿوف هااااا تااااااؿ و تلاااااظ
وفبيزاااااا باااااه يااااااااااااىه آؽؿ بياااااؼؿ ىاااااؼيؼ
ؿػ و هاااااااااااایـبؼ ؿب همااااااه مااااااااااـ فػيااااااؼ
فعااااااااااااىو ىاااااااو ٥اااااااـوفيؼ آفؿ بمااااااااـػ
چًاااایى بااااؼ کًااااااو عااااىبؿ يتااااىبو ىاااامـػ
(ىاهًاهه )224/0

ب٪ىل فبیـ چیًی هیىو تنًو که ػؿ مًه ٩ 5ماـی  21بپـیال  271هایالػی
به بلظ آهؼه بىػ( )03بیى ىهـ ؿبره گـ(پایتغت) ىمـػه هی ىؼ وی ياىب ویهااؿه
ؿب يىبمًگهاؿبهه و هٞبؼ بىػبیی و فیاؿتگاه ه٪ؼك آحاؿ بىػبیی ػبيؼ( )04که بٞؼ بف
آو ر٢ـب٥یايگاااؿبو و هىؿعاااو بمااالهی هايًااؼ ببااى ٪٥یااه همااؼبيی ػؿ کتاااب
بلبلاااؼبو(ً  )727و هناااٞىػی ػؿ هاااـود بلاااؾهب( )04/7و ٩قویًااای ػؿ
آحاؿبلبالػ(ً  )220حاـوت هًگ٦ات و وماٞت ببًیاه و وٍا ٤بـهکیااو یًٞای
مؼيه و هتىلیااو آو ؿب ؽکاـ کاـػه بياؼ (یاا٩ىت صماىػی ػؿ هزمال بلبلاؼبو) و
چًیى به يٚـ هی آیؼ که به يام يىبهاؿ هٞابؼ ػیگـ ػؿ هًؼ و هااوؿبءبلًهـ باىػه بف
آو رملااه ػؿ مااًؼ بتکااؼهبی بااه يااام يىبهاااؿ آوؿػه بيااؼ ( )05و هاان ىااهـ ٩ااؼین
ب٥ـبمیاب ممـً٩ؼ و بغاؿب به يام يىبهاؿ ػؿوبفه هایی ػبىته که بف آو را به مىی
بلظ (هقبؿ) هی ؿ٥ته بيؼ ( )21ػؿ بػبیات ػؿی ،هاؿ بىػبیی به بهااؿ تباؼیل ىاؼ کاه
هًٞی بتکؼه و هٞبؼ و رای فیبا ؿب گـ٥ت و با ػؿ يٚـ ػبىت رًااك ٍاىؿی و
هًٞىی ٩ـببتی به رمال فیبایی هىمن بهاؿ بهن ؿمايیؼه هايًؼ:
يااااااه چاااااااااااىو ؿط عىباااااات گاااااال بهاااااااؿ
يااااه چااااىو تااااى بااااه يیکااااىیی باااات بهاااااؿ
(٥ـبلوی)
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بهااااااااؿ ػلب٥ااااااااااـوف ػؿ بلاااااااظ بااااااااااااااىػ
کاااااقو مااااااااـط گااااال ؿب ػهااااااو تلاااااظ باااااىػ
(يٚاهی)

بهااااااااؿ بتاينااااااات و هضاااااااـبب عااااااااىبی
باااااااااااااااـوی ػلؿبم و فل٦اااااااااایى ػلبااااااااااـ
(هًَىؿ ؿبفی)

هًگااااام عقبينااااااات و ريااااى ؿب بااااؼ بيااااؼؿ
ياااى ياااى ف بااات فؿیاااى هاااـ ماااىی بهاؿینااات
(٥ـعی)

ىٞـبی فباو ػؿی هايًؼ ٥ى ٧هٞايی هغتل ٤بهاؿ ؿب که به هًٞی هٞباؼ و آتياکؼه یاا
بتکؼه هباؼل وهاؿ=هااؿ = هیاـ باىػ باا بهااؿ (ؿبیا )ٜکاه ػؿ پهلاىی( )VAHARػؿ
پاؿمی بامتاو (( )VAHARAهاه ػوم هغاهًيی) بىػ بف صیج رًاك لٚ٦ای هٖااب٨
ػیؼه و بف آو ػبمتاوها مااعتًؼ و صتای گااهی عاىػ بات (ٍاًن) ؿب هان بهااؿ گ٦تًاؼ
هايًؼ بیى بیت يٚاهی که بهاؿ ػل٦ـوف بلظ ؿب تَىیـ هی کًؼ:
پـیپیکـبيااااااااااای ػؿو چاااااااااااىو بهااااااااااااؿ
ٍااااااًن عايااااااههای چااااااى عااااااـم بهاااااااؿ

ػؿباؿه ت٪ـب هًٞىی وهاؿ =هاؿ = هیاـ آيچاه ػؿ ماٖىؿ عىبيؼیاؼ و٩تای باه
ی٪یى يقػیکتـ هی ىىین کاه ٍاىؿ ّابٔ آو ؿب ػؿ يناظ عٖای و بػبیاات ىاـس
ػهین و بیًک هغتَـی بف آو:
هیـبؾ٥ :ـهًويىیناو بیى کلمه ؿب به هًٞی عاػم آتيکؼه یا ٩اّی گبـکااو
و آتوپـمت يىىته بيؼ ()20
بمؼی ٕىمی گىیؼ :هیـبؾ ٩ 8اّی گبـکاو باىؼ و ٥ـػومی گىیؼ:
چااااااااااى بـػبىاااااااات پااااااـػه ف ػؿ هیـبااااااؾ
مااااایاوه همااااای باااااىػ تـمااااااو فباااااؾ ()22

هباؿک ىاه ١قيىی هی يىینؼ :عاػم آتيکؼه بمت و يٚاهی گىیؼ:
٥ااااااااـء و فيااااااؼه گىهاااااااااـ يیااااااک و بااااااؼ
ؿ٥یااااااا ٨هااااااا ٠و هاااااااىيل هیـباااااااؾ ()27
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هضمااؼ يغزاىبيی بااه بمااتًاػ هماایى بیاات ٥ـػوماای هًٞاای آو ؿب ٩اّاای گااـبو و
آتوپـمت ّبٔ کـػه ( )20و ٥ـهًويىینااو ػیگاـ هايًاؼ باؼؿ بباـبهین ػؿ ف٥ااو
گىیا (٩ 423مـی) و ببـبهین بى ٩ىبم ػؿ ىـً٥اهه (٩ 475مـی) يیق ت٪لیؼ کـػه بيؼ
هضمؼ صنیى بـهاو ،هیـ ؿب به هًٞی آتو (يااؿ) يىىاته( )21و هیـکاؼه باه
هًٞی آتيکؼه
ػؿ بیى بیت هٞقی به همیى هًٞی بمت:
ػؿ هیـکاااااؼه گاااااـ ف هاااااؼیش تاااااى بغىبيًاااااؼ
بااااای فبؿ ىاااااىػ هیـباااااؾ بف فياااااؼ و پافياااااؼ

ب گـ چه بـعی بمتٞمال هیـ ؿب به هًٞی آتو ،هنلن يؼبينته بياؼ و هاـو ػؿ
بیتمىلىری ٥اؿمی (ً  )205گىیؼ که ػؿ بومتا و پهلىی ( )AETHRAیاا باه
هًٞااای آتاااو يیاهاااؼه و کلماااه هیـباااؾ باااه هًٞااای آهىفگااااؿ ههااان تاااـ بف
)( AETHRAPAITIبومتا آهؼه بمات و صای باه هًٞای آتـبااو (= آؽؿبااو)
()22
بٞؼها به کاؿ ؿ٥ته
بها ػؿ بیى را ػبؿهنتتـ تتبٞات بیـبيی ( )52/0با کمال وحى ٧های گىیاؼ کاه
بیتهـب  +تی بهیو وره ؿییل تٞلیمات يینت ،بلکه ؿیایل آتياکؼه بمات کاه
هیـ هتـبػ ٣آتو باىؼ و هیـکؼه هن هتـبػ ٣آتيکؼه بمت و به هىرب ّابٔ
باؿتىلؼ ( )EHRPATپهلىی ػؿ کتیبهها :هیـپت یا هیـػمتاو بىػ
بایؼ ػبينات کاه کلماه هیـباؾ کاه ٝاـب رما ٜآو ؿب هـباؾه و هًٞای آو ؿب
پـمتًؼه و عاػم آتو يىىته بياؼ ( )23کاه ىاکل هاؿباؼ هان ػبىاته و ػؿ تااؿیظ
گـػیقی هی عىبيین:
7مااکًؼؿ پاػىاااهی بگـ٥اات و بف بیـبيیاااو بناایاؿ بکياات و ٝلنهااای
()24
(مـػبؿبو) بیياو که هـ بیياو ؿب هاؿبؼبو عىبيًؼ همه ؿب بکيت
بیًهاؿ بنًؼ٩ ،ؼیمی تـیى ر٢ـب٥یاايىیل ػوؿه بماالهی بلی٪ٞاىبی يیاق حابات
بماات 8فیااـب وی ػؿ ؿػیاا ٤پااـوبو و بيااؼؿبب و ١ىؿبًااؼ ،پًزهاااؿ ؿب کااه هماایى
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پًزيیـ باىؼ با پنىيؼها ّبٔ کـػه بمت ( )25و بفیى بـهیآیؼهی آیؼ کاه هیاـ
ل٪ب هیـبؾ و به ىکل هاؿ هٖاب٩ ٨ىل ػبؿ هنتتـ و باؿتىلىهه آتو بمت
يه آيچه هـو پًؼبىته بمت ،کلمه هیـ (به هًٞی آتو) هماينات کاه بهاـوف
ػؿ پيتى بوؿ یا بیـ هیگاىیین و ػؿ کتیباه فبااو بااعتـی َٝاـ کىىااو کاه ػؿ
ب٢الو به ػمت آهؼه (٩ـو ػوم هیالػی) کلمه هیـ ػؿباؿه آتو ه٪ؼك آهؼه کاه
بٍاال هٞبااؼ ب٢ااالو هاان آتيااگاهی بااىػه و ٝالیاان آتيااؼبو و عا کنااتـ آو بف
ص٦ـیات بـآهؼه بمت ( )71بياؿی ه٪ؼمی ،ىهـهای ياصیه باهیاو بًزهیـ ؿب باا
يزـبب و پـوبو هٞؼو مین ىمـػه( )70و بلبیـويی هن بًزهیـ آوؿػه که فعاو ػؿ
تـرمه بيگلینی (ّبٔ کـػه) و آو ؿب هـکبی بف پًذ هیاـ ىامـػه بمات ( )72و
هٖهـ ه٪ؼمی هن ػؿ ماًه ٩ 711ماـی ٍاىؿت هٞاـب آو ؿب ٥اذ هیاـ ػبؿبی
هٞاػو ماین يىىاته بمات ( )77ػؿ صالیکاه ػؿ ي٪ياه بباى صى٩ال هان پاًذ هیاـ
()70
بمت
ػؿ ينغه عٖی بىکال بلٞالن (کابل) پًذ هیـ ىهـینت بـ کىه و ػؿ آو را
ػه هقبؿ هـػ باىؼ ػبؿبی آبها و بنتاوها بها بیفؿبٝت(ً )25
ببىبل٦ؼب به صىبله بللباب پًذ هیـ ؿب بف بٝمال باهیاو ىمـػه و گىیؼ که هاـػم
فهیى آو ؿب هايًؼ ١ـبال ىکا٥ته و ٝاـو ٧مایمیى ؿب ػؿ آو های یابًاؼ و ىااٝـ
ٝـبی فباو به يام بلبًزهیـی ؽکاـ های يمایاؼ( )71و هاا ىااٝـی ػؿی فبااو باه ياام
هکای بًزهیاـی بف ؿوی تـرمااو بلبال١اه هضماؼ بباى ٝماـ ؿبػ یاايی يیاق های
ىًامین
يام بًزهیـ که ػؿ َٝـ ١قيى یاو و ١ىؿیاو فبايقػ هىؿعاو و ر٢ـب٥یايىیناو
بمت به همیى ىکل تا ػوؿه ه٢ىلیاو هًاؼ هان ىاهـت ػبىات و ببىبلْ٦ال ػؿ
()72
ىـ ٧کابل تىهاو پًذ هیـ ؿب ػبؿبی هالیات  02010ػبم هی ىماؿػ
بف آيچه ػؿ بال ؽکـ ؿ٥ت به وّىس پیىمت کاه هااؿ یاا هیاـ ،پناىيؼ بوبعاـ
يامهای بالػ به هًٞی آتيگاه و هٞبؼ و ػؿ صالات تٞمیمای ػبؿبی ه٦هاىم ومایٜ
ٙـ٥یت هکايی بىػه و آيچه ػؿ لص٪ه يام ياصیه فیبای کًىيی (پًزهیـ تاؿیغی)
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آهؼه يیق همیى هیـ به هًٞی آتيگاه و پـمتيگاه بمت و بیاى هٖالاب بف یاک
مًؼ هىح ٨بػبی به ػمت هی آیؼ که بلبتاه همکاى تنامیه باىاؼ بیاى ماـفهیى
فیبااای کىهنااتايی بااه هًاماابت پااًذ آتيااکؼه ه٪ؼماای بااىػه کااه ػؿ ٩ااؼین هااـ
(بپـینتى = بؽؿ و آتو) ػؿ آو ٥ـوفبو بىػه بمت
ػؿ کتاب تـرمااو بلبال١اه هضماؼ باى ٝماـ ؿبػویاايی (تاالی ٤صاؼوػ 111
٩مـی) که بف ؿوی ينغه وبصؼه عٖی کتابغاياه ٥ااتش بماتايبىل ػؿ ماًه 0724
ىمنی ٝکل آو ٕب ٜو ييـ گـػیاؼه یاک چهاؿگاايی(٩ )73اؼین ػؿی ػؿ هخاال
تزًل هٖل ٨ػؿ بضـ هْاؿ ٛآهؼه که هتأم٦ايه يام ىاٝـ آو هٞلىم يینات و آو
بیى بمت:
گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ ماااات ػؿ بًزهیااااـ بااااؾ
فبو ه٦اااااات ػو هناااااالماو و پاااااًذ هیـ بااااااؾ
هاااااى پًزهاااااااایـ ػیاااااؼم و آو پاااااًذ هیـباااااؾ
()74
بف پااااًذ هااااااایـبؾ يياااااىػ پًزهیااااـ باااااؾ

ػؿیى چهاؿگايی (هاـبػ چهااؿ هَاـ ٛهتضاؼ بل٪ا٥یاه بمات) تزًایل هٖلا٨
بمت هیـبؾ هماو کلماه ٩اؼین پهلاىی و ػؿی بمات کاه ػؿ ىاهًاههها و آحااؿ
٩ؼین آهاؼه ،و باه ٩اٝاؼه ٝـبای رما ٜهکناـ آو هاـب باؾه باىػ پال بًزهیاـ
هْبىٓ ر٢ـب٥یىو ٩ؼین هن پًذ هیـ = بیـ پيتى و آتاو بمات کاه هاـبػ بف آو
مـفهیى ػبؿبی پًذ آتيکؼه (هٞبؼ) باىؼ
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هًابغ و هأخذ
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-3
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-00
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-07
-00
-01
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-03
-04

بًگـیااؼ :بصنااى بلت٪امااین 712 ،و  8702بٍااٖغـی ،275 ،ػؿ صالیکااه
هماایى يامهااا ػؿ صااؼوػ بلٞااالن ػؿی تااالی ٧ 732 ٤گیـيااو (ً )14
پىىًو (ً  )05بيًو (ً  )20فؿيو (ً  )27بيؼ
هزمل بلتىبؿیظ و بل050 ً ،ٌَ٪
فیى بلعباؿ گـػیقی33 ً ،
کاؿياهه بؿػىیـ770 ،
ػوکتىؿ هٞیى ،صىبىی بـهاوٕ ،0317 ،ب ٜتهـبو0702 ،
ؿيه گـومه ،بهپـبتىؿی ٍضـبيىؿػبو ،تـرمه ٥اؿمیٕ ،با ٜتهاـبو0707 ،
ىمنی31 ً ً ،
٥ـوػیى یيت بًؼ 54
ػبؿهنتتـ :بومتا ،پاوؿ٩ی ً 20
ٍ٦ا :صمامهمـبیی ػؿ بیـبو073 ،
ه٪ؼمی ٥ـعاؿ ؿب به هًٞی هٖل ٨بتکؼه آوؿػه و یقٝمىو بو بهال بلَایى
ٝاااهتهن بلخًىیااه و بلناامیًه لهاان ٥ـعاااؿبت ٥یهااا بٍااًام لهاان یٞبااؼويها
(بلبؼٝى بلتاؿیظ )05-0
راو پالتل٩ ،اهىك هًؼی 320
ىاهًاهه ،بیت 204
٥ـهًو يٚام 122 /0
ىاهًاهه04 -0 ،
ىاهًاهه04 -0 ،
ػبمتاو ػیًیو204 ،
کًتگهن ،ر٢ـب٥یای ٩ؼین هًؼ123 ،
می ،یى ،کی003 ،
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 -05چو ياهه ،تـرمه بلیت011 ،
 -21باؿتىلؼ ،تـکنتاو 202 /0
 -20بـهاو ٩إ20/1/0 ٜ
 -22ل٢ت ٥ـك04 ،
٥ -27ـهًو ٩ىبك43 ،
ٍ -20ضاك بل٦ـك51 ،
 -21بـهاو ٩إ20/0/0 ٜ
 -22هٞیى :صىبىی بـهاو 20/1/0
 -23عىبؿفهی ،ه٦اتیش بلٞلىم 32 /22
 -24فیى بلعباؿ ٕ 03ب ٜصبیبی ػؿ تهـبو
 -25کتاب بلبلؼبو ٕ 25ب ٜلیؼو  0542م
 -71صبیبی ،هاػؿ فباو ػؿی 20
 -70بصنى بلت٪امین ٕ 717ب ٜلیؼو  0512م
 -72تـرمه کتاب بلهًؼ 703/2
 -77بلیؼوػ بلتاؿیظ ٕ34/0ب ٜپاؿیل 0505م
 -70تـرمه ٍىؿه بلؿُ ٕ 022ب ٜتهـبو  0701ه
 -71ت٪ىین بلبلؼبو ٕ 220ب ٜپاؿیل  0401م
 -72آییى ب کبـی ٕ 050ب ٜيىلکيىؿ  0452م
 -73چهاؿگًی بٍاالس عاىب بػبای ٩اؼیمی بمات کاه آو ؿب ػؿ چهااؿ هَاـس
هتضؼ بل٪ا٥یه (بؼوو ؿٝایت وفو عاً ٝـوّی) ؿبااٝی بماتٞمال تاىبو
کـػ پل چهاؿگاايی ػؿ تماام بضاىؿ و بوفبو های تىبياؼ باىاؼ ػؿ صالیکاه
ؿباٝی عَىٍیت ٝـوّی هضؼوػی ػبؿػ
 -74تـرماااااااو بلبال١ااااااهٕ ،02 ،باااااا ٜبمااااااتايبىل  0724ىمناااااای

پًجؼیز اس يگاه صىفی صادب ػؼقزی
ػؿ ػلااان تمااااااًای کىهنااااؿ پًزاااااايیـ بمااااات
آؿفوی هاااى مااااااایـ للاااهفبؿ پًزاااااايیـ بمااات
چ ا اؿه ػگ اااااا ـ يبااىػ عإ ااااا ـ هل اااااا ىلن ؿب
آيچااه ١اااان بااـػ بف ػل آباااااياؿ پًزياایـ بماات
بف ه ااا ىب و آب آو ؿوس تاافه ااااا می گاـػػ
بهااـ ػ٥اا ٜؿيااذ و ١اان مااااابقهفبؿ پًزياایـ بماات
آب ؿوىااى و ٍااا٥و هااـ ٕاااااـ ٣بااىػ راااؿی
يهااـ ػؿمااى کاباال ىاااااااـهناؿ پًزياایـ بماات
کبااک هاای پاـػ هااـ ماى هنااااااتی ػبؿػ ػؿیااایو
راااو هااى تماىااا کااى يىبهاااؿ پًزياااااایـ بماات
رايااااااب لباااك ىاااو يًگااـی بچاااااين کااااااان
فبيکااه 7بااـفو 6و 7چکمااى 6ب٥تغاااؿ پًزياایـ بماات
بف ٥العاااًو عاااااااى٥ی بایاااؼت باااؼل باىااااااااؼ
رًگزاااىی پاااـوؿػه ػؿ کًااااؿ پًزااااايیـ بمااات
بیااى مغااااااى ٝیاااو گااـػػ ػؿ يبااـػ و رايبااافی
ػؿ ٍاا ٤رااىبيمـػبو مااـٖ٩اؿ پًزياایـ بماات
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ببتؼبیااااااو ػبلو ماااًو ،بيتهاااای بو عااااوبک
بیااى همااه ػیاؿمااتاو ػؿ ىااماؿ پًزااايیـ بماات
همااااااچى صیاااؼؿی ػبؿػ ىاٝاااااـبو بناااااایاؿی
فبػههااای ٕباا ٜىاااو ب٥تغاااؿ پًزاااااايیـ بماات
ػل يبنااته ػگاااااااااـ رااا ٝياا٪ـی ػؿیااى ٝااالن
ؿبماات گااـ فهااى پـماای بی٩ااـبؿ پًزياایـ بماات

رهًمای پًجؼیز

اطتاد دیذری وجىدی
بی وب٩اااااا ٤ؿيااااااذ باااااایىااااااماؿ پًزياااااایـ!
بی ٝااااااااؿ٩ ٣لاااااااب ػب١اااااااؼبؿ پًزيااااااایـ!
ب٥ااااااااااااکاؿ هًااااااىؿ و ٍاااااا٦ای تااااااى بااااااىػ
آییًاااااااه ٍاااااااااااااابش بيتٚااااااااؿ پًزيااااااایـ
کااااااااااااااىؿببه ،يناااااااااین ؿوسپاااااااااـوؿ ػبؿػ
چاااااااىو آب و هاااااااىبی تاااااااافه و تاااااااـ ػبؿػ
تًااااااااااها يباااااااىػ بلاااااااىٓ مـماااااااااابقی بو
میماااااااایى باااااااؼياو ماااااااـ و پیکاااااااـ ػبؿػ
ػؿ 7تااااااوبط 6بمااااات هـ٩اااااؼ بهااااال ٍااااا٦ا
بااااااا یاااااااؿ علی٦ااااااه ٍاااااااصب بف ؿوی و٥ااااااا
بااااااااااـػبؿ ٩ااااااؼم ف ؿبه بعااااااااااالً بیاااااااا
تاااااا رلاااااىه ػومااااات ؿب ببیًااااای هماااااه راااااا
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یاااااا ماااااىی ٥7اااااـبد 6پاااااای همااااات باااااـػبؿ
آحااااااااؿ ىااااااااازاٝت و رنااااااااؿت باااااااـػبؿ
باااااا هاااااـػم ىااااایـگیـ آو ٍضباااااات کاااااى
همااااات باااااـػبؿ و ؿياااااو رـئااااات باااااـػبؿ
ػؿ 7ػؿه آب 76بااااااااااه بیاهااااااااااای چًاااااااااؼ
باىااااااااین بااااااه همااااااـه ػل آؿبهاااااای چًااااااؼ
تاااااا ٩ـیاااااه پااااااؿ ىاااااهـ و ١لباااااک باااااـوین
باااااا ػل ىاااااؼه عاااااـبب و يا کااااااهی چًاااااؼ
ػؿ پاااااااای چًااااااااؿ 7ػىاااااااتک 6رااااااااوآؿب
ػؿ ماااااااایه ماااااااـػ و تااااااااااایـه ؿوسب٥اااااااقب
هااااااى باىاااااااان و ػومااااااتاو هًٞاااااایآ گاااااااه
آوبی هزااااااااااایؼ و يالااااااااه هااااااااای ػؿیااااااااا
هناااااضىؿ هاااااىبی ٩7ابْااااااو 6بمااااات ػلااااان
هناااااـوؿ ٍااااا٦ای ػلناااااتاو بمااااااات ػلااااان
ػؿ ٝااااالن ٍااااؼ ٧تااااا صیااااات هنااااتن هااااى
هياااااااااکىؿ و٥اااااا ػوماااااتاو بماااااات ػلااااان
يىلبااااه کااااه یااااک هًٚااااااااـه ؿيگاااایى بماااات
بهلاااو هماااه باااا ػیايااات و عىىااابیى بمااات
ػؿ ٍااااىؿت باااااایآباااای چااااى ماااایب ٥ـعاااااؿ
بمااااـبؿ عاااااااااؼب هیااااىه بو ىااااایـیى بماااات
پاااااااااؿبط فهاااااااایى ماااااااااااااااایل فبؿی ػبؿػ
فؿػآلااااااااى و تااااااااىت هااااااااااااااقهػبؿی ػبؿػ
ػؿ ػبهاااااى کاااااىه فیاااااـه هىٞ٩یااااات بومااااات
هاااااااایؼبو وماااااای ٜمااااااه بـگااااااه فبؿی ػبؿػ
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ىااااـٓ بماااات بااااه هًزهااااىؿ ،هاااااوب کااااـػو
آحااااااااؿ ٕبیاااااااااااٞتو تماىاااااااا کااااااااااااـػو
بف ػیاااااااؼو کاااااااىه عاااااااااااااـم و ىااااااااػببو
بىاااااٞاؿ بلًاااااؼ و تاااااافه بيااااااااااياء کاااااـػو
پاؿيااااااؼه کااااااه آب ٍااااااا ٣و ىاااااایـیى ػبؿػ
کهاااااااناؿ ٥لااااااکعااااااـبه و ؿيگاااااایى ػبؿػ
بف ٥یااااااااِ هاااااااااااىب و آب آو ػؿه تًاااااااو
هغااااااالى ٧ماااااالین رناااااان و مااااااًگیى ػبؿػ
مًاااااااااااگايه کااااااه بياااااااگىؿ ٥ااااااـبوبو ػبؿػ
هناااااااااااااتاو عـػپنااااااااًؼ و عىباااااااااو ػبؿػ
بف ٥ااااایِ ٝلاااااىم و ٪ٝااااال و ٥کاااااـ ؿوىاااااى
پیااااااـبو مغااااااااىمااااااًذ و مااااااغًؼبو ػبؿػ
فیاااى راااا تاااى باااه مااااااىی ػؿه باااـػبؿ ٩اااؼم
گااااـ عنااااته ىااااىی گـ٥تااااه هیااااااااااتايی ػم
ػؿ هااااـ هًااااقل بااااه بهاااال آو ٍااااضبت کااااى
گاااااـ هیغاااااىبيی عالٍااااای بف َ١اااااه و ١ااااان
بیاااى ػؿه کاااه ػؿ بهااااؿ چاااىو بناااتاو بمااات
باباااااٝلی ،رهـٝلاااای و مااااًگیعاااااو بماااات
ػوماااات ٝاااااااااالی و گااااالب عیاااال آمااااتايه
بیااااى ملنااااله تااااا کىتاااال يىؿمااااااااتاو بماااات
هاااااااااااااااـػبو فيااااه و بهااااااال پژ١ااااىؿ بباااایى
باااا ٍاااااؼ ٧و ٍااا٦ا باااه هاااااامـه ىااااو بًيااایى
ٍاااااااااصب عاااـػبو و باااا و٩اؿياااؼ هااااااااامه
چاااىو بضاااـ عماااىه همچاااى کاااىه باااا تمکااایى
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ؿ٥اااااته بااااه ماااا٦یؼچهـ هااااا ؿبماااات ّااااـوؿ
کیااااااااااا٦ی ػبؿػ ػیااااااؼو هاااااااااـػبو ١یااااااىؿ
هناااات٪ین بااااه عیااااال گلااااه هنااااتاو هنااااتن
هناااااتن باااااه هاااااىبی آو همیياااااه هناااااـوؿ
بف پاااااااااـیاو گااااااااؾىته کاااااااااىتل بمااااااات
فبيزاااا باااه بؼعيااااو کاااه ؿه بیاااى وٕاااى بمااات
ؿبه ػگاااااااااااااااـی بااااه بااااام ػياااااااااااایا ػبؿػ
ؿبههاااای ػگاااـ بهماااىی چااایى و عاااتى بمااات
ىااااااکـبلله کااااااه ؿهًااااااااااااامای پًزياااااایـ
ىااااؼ عاااااااااتن بااااه يااااام ػلـبااااای پًزياااایـ
بهاااااـوف بگاااااـ ٍاااااااااااااله يغاااااىبهن ٥اااااـػب
()0
ػماااات هااااى و ػبهاااااو ٍاااا٦ای پًزياااایـ

( ،)0عىبيًااؼه گاااو گـبو٩ااؼؿ بًااا بااـ هٞاااؽیـی يتىبينااتین تماااهی بىااٞاؿ و
ؿهًمای پًزيیـ ؿب به فیىؿ چاپ بیاؿبیین 8بف بیى ؿوی هٞؾؿت ها ؿب بپؾیـیؼ

پًجؼیز؛ يگیى سهزدیى هًذوکغ
هذمذ ػظین ػظیمی

مـفهیى مًوهای ٩یمتی و هٞااػو ي٪اـه و لراىؿػ ،ص٦اـه هاای ٝمیا ٨و
ٕىليی ػؿ بهتؼبػ ػبهًههای هًؼوکو باا ر٢ـب٥یاای هًضَاـبه ٥اـػ ،ماـفهیى
هـػبو ىیـ و فياو ػلیاـ ،هًٖ٪اه ی پـیااو و ب٥ناايههای پیاـبو ،ب٩لاین گلهاای
کىهی ،ػبيههای ػؿىت تىت ،فؿػآلىی ٕالیی و چهااؿه٢ق ،ػؿه بی عیاالبيگیق
با ؿوػعايه بی ک٤آلىػ و چيمهماؿبيی که بف بٖى ىکا٥ته ٍغـهها هایتـبوياؼ
و ٖٝـ ػبهًه های مبق ؿب ػؿ ْ٥ا هیپـب کًًؼ
پیياایًه ی بیااى کهااى وبػی بااه بمااٖىؿهها پیىمااته ،بااه آ١ااافیى پًااؼبؿ و
بيؼیيههای بينايی ،به پًؼبؿهایی که ٥ـبتااؿیظ ؿب هایىاکا٥ؼ و ػؿ بااوؿ هـػهااو
بااىهی هاای يياایًؼ ،ػؿ یکاای بف بیااى ػبمااتاوها آهااؼه کااه وبػی پًزياایـ ٩باال بف
ملًٖت ١قيى یاو کچکى یا کچکًه يام ػبىته بمت
ىًیؼمتن که ياهو ىهـ کچکى پیو بف بیى بىػه بمت
هناامی پًزياایـ بو بااه ١ااقيیى کااـػ ماالٖايو

و ب گـ بیى يٚـیه ػؿمت باىؼ ،پل چه فهاو و چگىياه کچکاى باه پًزيایـ
هنمی گيته بمت ؟ و پامظ بیى پـمو ؿب ػؿ باوؿهای هـػم بیى عٖه بیى گىيه
ػؿهییابین که ػؿ ٝهؼ ملٖاو هضمىػ ١قيىی هًگاهی که وی باـبی بـپاػبىاتى
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بًؼ هٞـو ٣ملٖاو ،بهالی ػوؿ و يقػیک ؿب بـبی بيزام کاؿ ٥ـبهایعىبياؼ ،هاـػم
پًزيیـ تًها پًذ ي٦ـ ؿب به يمایًؼه گی بف عاىیو ٥ـماتاػيؼ کاه آو پاًذ تاى باه
ٍىؿت صیـتآوؿی کاؿ هیکـػيؼ و بف بیى ؿو ملٖاو هضماىػ ػؿ هاىؿػ بیيااو
گ٦ت بیىها پًذ ىیـ هناتًؼ و پال بف بافگيات آيهاا ،بیاى ياصیاه باه پًزيایـ
هٞـو ٣گيت بها بیى ػبمتاو به لضاٗ تاؿیغی ٩ابل بمتًاػ يمای باىاؼ( )0و ػؿ تماام
بمًاػ تاؿیغی بف پًزيیـ به يام پًزهیاـ یااػ ىاؼه ،همااو ٕاىؿ کاه ٥ـػومای ػؿ
ػبمتاو ػوبفػه ؿط هی گىیؼ:
ػگاااااااااااااـ پًزهیااااااااـ و ػگااااااااـ باهیاااااااااو
()2
مااااااـ هااااااـف بیااااااـبو و رااااااای کیاااااااو

و ػؿ ل٢تياهه ػهغؼب بف بىىکىؿبلغی چًیى آهؼه بمت:

باااااااه کًاااااااااا٢الگی يه٦تاااااااه بف پًزهیاااااااـ
ماااااااایـ()7
ؿهیااااااااؼه بف بو هـ١ااااااااک گااااااااـم

هیـ ،ػؿ فباو ماينکـیت باه هًٞاای کاىه بمات و پًزهیاـ همااو ٕاىؿ کاه
ببىبٖىٕه به آو بىاؿه يمىػه یًٞی پًذ کىه که با هىٞ٩یت و ب٩لین کىهنتايی بیى
ػؿه تًامب ،بنایاؿػبؿػ( )0بها وبژه ی کچکى ػؿ هیو یک بف هتاىو تااؿیغی هٞتباـ
يیاهؼه بمت ،بًابـبیى وبژه بی بمت ب٥نايه بی که همیى وبژه پًزهیاـ باه هاـوؿ
بیام و ػؿ هضاوؿه هـػم به ٍىؿت پًزهیـ ػؿآهؼه بمت
ػؿه فیبااای پًزياایـ بف ػبلو مااًو تااا بيتهااای ػؿه پـیاااو ػؿ صااؼوػ 071
کیلااىهتـ و هناااصت آو  7122کیلىهتـهـباا ٜهاای باىااؼ بیااى ولیاات ػؿ021
کیلىهتـی ىهـ کابل وب ٜ٩ىؼه که بیى عٖىٓ 22ػؿره و 12ػ٩ی٪ه و 22حايیه تا
22ػؿره و 20ػ٩ی٪ه و 02حايیه ٕاىل بلبلاؼ ىاـ٩ی و 71ػؿراه و 01ػ٩ی٪اه و23
حايیاه تاا  71ػؿراه و 00ػ٩ی٪اه و 04حايیاه ٝاـُ بلبلاؼ ىامالی ٩اـبؿ ػبؿػ و بف
ىمال به ولیت ب٢الو ،بف ىمال ىـ ٧به ولیات بؼعيااو ،بف ىاـ ٧باه ولیات
ل٢ماو بف رًىب به ولیت کاپینا و بف رًىب به ولیت پـوبو هضؼوػ بمت
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بیى ولیت ػبؿبی ه٦ت ولناىبلی باه يامهاای هـکاق پًزيایـ (بافبؿک)ؿعاه،
ًٝابه ،ػؿه (هقبؿه) صَه بول (عًذ) ىتل و پـیاو هی باىؼ ،هـکاق بیاى ولیات
بافبؿک هی باىؼ
پًزياایـ ٕباا ٨بصَااائیه تغماایى ي٦ااىك  0745هزااـی ىمناای ػبؿبی
000011ي٦ـ رمٞیتً٦ـرمٞیت بىػه بمت که ػؿ هاـ کیلاىهتـ آو  01ي٦اـ فياؼه
ً
گی هی کـػيؼ ،هـػم بیى هًٖ٪ه ١البا تاریک هنتًؼ که ٩اىم هاقبؿه يیاق ػ ؿػؿه
ی هقبؿه پًزيیـ فيؼگی هی کًًؼ
پًزيیـ ٝباؿتنت بف ػؿهبی که ػؿ هیاو کىههای هًؼوکو ػؿ رايب ىامال
و رًىب بهتؼبػ یا٥ته و ؿوػعايه ی عـوىاو پًزيیـ بف آ١ااف تاا بيتهاای ػؿه ی
هؾکىؿ به رـیاو ػل٥ـ یب عىػ بػبهه های ػهاؼ و ػؿ يهایات وبؿػ وبػی مابق و
عـم گلبهاؿ هیگـػػ که ٝالوه باـػؿه ی پًزيایـ ،بیاى هًٖ٪اه ىااهل ػؿههاای
٥ـٝای هتٞاؼػی های گاـػػ کاه يهـهاا و چيامههای ىا٦ا ٣هىراب ىااػببی و
عـهی آوها گيته بمت بف آو را که ػو ىاعه هًؼوکو باه هايًاؼ ػو ػیاىبؿی
بقؿگ پًزيیـ ؿب بصإه يمىػه و بف وفه باػهای ىؼیؼ باه ػؿوو ػؿه رلاىگیـی
به ٝمل هی آیؼ ،ػؿػؿه ی ٝمىهی پًزيیـ صؼب کخـ ػؿره صاـبؿت بف 70و71
ػؿره ی مايتیگـبػ ػؿ تابنتاو وبف01تا21ػؿره فیـٍ٦ـ ػؿ ىبهای فهنتاو
تزاوف يمیکًؼ ػؿ بیاى هًٖ٪اه بفيیماه ی صاىت و گااهی بف بول صمال بااؿه
باؿبو آ١افهی گـػػ و تا رىفب بػبهه های یاباؼ و باـ ٣بااؿی بف ٩اىك یاا ٪ٝاـب
ىـو ٛىؼه و ػؿ وبػی ها تا بول صمل و ػؿ ػؿه ها تا حىؿ و صتی رىفب ػوبم پیاؼب
هیکًؼ ،چًايچه هال ٩لًؼؿ ،ىاٝـ پـ یايی مـوػه:
ف ٪ٝاااااـب تاااااا باااااه راااااىفب ف یاااااـ باااااـ٥ین
بهاااااااؿ و تیااااااـ و هاااااااهی يیناااااات هااااااا ؿب

ً
پًزيیـ هنت٪یما تضت تأحیـ رى هًؼوکو هی باىؼ و گاهی ژبلهٍ ،اا٪ٝه و
بـ٣کىچ ػؿ ػؿههای آو به و٩ى ٛهی پیىيؼػ و یا مایالبهای هىماىهی ماـبفیـ
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هیىىػ و یا ػؿ بحـ بعتالل رىی هًؼوکو ػؿ تابنتاو و فهنتاو بـبی چًؼ ؿوف
ً
باػ های ىؼیؼ رـیاو ،هی یابؼ بها ١البا هىبی پًزيیـ گىبؿب بمت
ؿوػهااای پًزياایـ بف ملنااله کىههااای هًااؼوکو یًٞاای بفىایبهااای کىتاال
بيزمى ،چماؿ ،کىتل عاوب ک مـچيمه گـ٥ته و بف بؿت٦ااٝی بایو بف ماه هاقبؿ
هتـ مـبفیـ هیگـػػ که ػؿ هنیـ رـ یاو عىیو ،آب چيمهها و ؿوبوآبهاای
ػؿههای ٥ـٝی به آو هیپیىيؼػ و هـػم پًزيیـ بف ؿوػعايه ی هؾکىؿ يهـهایی به
٩ـیههای عىیو کيیؼه بيؼ
يکته ٩ابل تىراه بیاى بمات کاه بیاى ؿوػعاياه ػبؿبی هاهیهاای پـگىىات و
لؾیؾی بمت که تىمٔ بهالی ٍیؼ ىؼه و ػؿ بافبؿ به ٥ـوه 8هی ؿماًؼ بًاابـبیى
هاهیگیـی بف راؽبههای ػومتػبىتًی بیى ػؿه فیبا هضنىب هی ىىػ
بف آو را که ػؿ پًزيیـ فهیىهای فؿبٝتی ومی ٜورىػ ياؼبؿػ ب٩تَااػ هاـػم
ً
کاهال هتکی به کياوؿفی و فؿبٝت يبىػه و بف ٕـی ٨کاؿ ػؿ هٞااػو باا هياا١ل
ػیگـ ؿوفگاؿ هیگؾؿبيًؼ ،پًزيیـ پًزيیـػبؿبی هٞاػو فهاـػ ،لراىؿػ ،بیاـود،
هل ،ي٪ـه ،ببـک ،ؽ١ال مًو و هیباىؼ و بف هقبؿ مال ٩بل به لضاٗ ػبىاتى
هٞاػو وب٥ـ ،ىهـت رهايی ػبىته هماو ٕىؿ که بٍاٖغـی ػؿ مالؼؿماال701
ػؿ بلمنالک بلممالک هیيگاؿػ7 :ػؿ پًزهیـ ىهـی بمات باـ کاىهی يهااػه،
٩ـیب ػه هقبؿ هـػ ػؿ بو باىؼ ،با ٟو بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ ،لکى کيااوؿفی
2
يکًًؼ 6
هىبّ ٜبیى هٞاػو بمتغـبد ىؼه تا به بهـوف ػؿ پًزيیـ هٞلاىم بمات کاه ػؿ
ؿببٖه با ىیىه ی بمتغـبد هضتىیات بیى هٞاػو ب٥نايه هاای بنایاؿی ػؿ بؽهااو
هـػم رای گـ٥ته بىػ 8هماو ٕىؿ که ػؿ کتاب ٝزایاب بلمغلى٩اات هضماؼ باى
هضمىػ ٕىمی آهؼه ػؿ پًزهیـ ػهی بمات کااؿی ٜبل٪اـبء عىبيًاؼ هٞاؼو گاىهـ
0
مـط بمت و ػؿ بیى هٞؼو گبـهامت که ؿوفگاؿها کًؼه بيؼ و ػؿ آو پـیاو بيؼ
بًابـبیى هـػم پًزيایـ چًااو چاه بف بماًاػ تااؿیغی ىاهـ هياهىػ بمات تاا
ؿوفگاؿ بٍٖغـی ،ببى صى٩ل ،ممٞايی و یا٩ىت صماىی تًهاا بف ٕـیا ٨کااؿ ػؿ
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هٞاػو و ػمتاوؿػهای آو ،ؿوفگاؿ هیگؾؿبيؼياؼ و بٞاؼها باه فؿبٝات ؿوی آوؿػه
بيؼ ،هماو ٕىؿ کاه صمؼبللاه هناتى٥ی آوؿػه پًزيایـ ىاهـ ومأ بمات هاىبی
عىه ػبؿػ ،صاٍلو ١له و بيؼکی هیىه باىؼ  0بیى بهـ يياو هی ػهؼ ،هـػهااو
ػؿه ی ٝمی ٨و کن ٝـُ پًزيیـ به کيت و فؿبٝت بيؼک عىػ ب کت٦اا يماىػه
بىػه بيؼ
هضَااىلت بهااـوف ػؿه ی پًزياایـ ،ىاااهل گًااؼم ،رااى ،ر اىبؿی ،بؿفو ،بااا٩لی،
هيًو و ب٩نام مبقیها بمت ،همچًیى ػؿعتاو تىت ،چهااؿه٢ق ،فؿػآلاى و تاا ک
ػؿ ىیب هالین ػبهًه ها و ػؿوو ػؿه به و٥اىؿ یا٥ات های ىاىػ کاه هاـػم باا عياک
يمىػو تىت و آمیاب يمىػو آو و مپل هغلىٓ کـػو آؿػ تاىت باا چهااؿ ه٢اق و
هاػه ی عىهٕٞن و ه٪اىی باه ياام تلغااو ؿب هایماافيؼ کاه بف ٍااػؿبت پًزيایـ و
مى١ات بیى هًٖ٪ه هضنىب هی ىىػ
تاؿیظ پًزيیـ تا ٩بل بف ٝبىؿ بمکًؼؿ ه٪ؼويی بف بیاى ياصیاه چًاؼبو ؿوىاى
يینت بها گىیا بمکًؼؿ ه٪ؼويی ػؿبهاؿ٩ 723بل بف هیالػ بف ػؿه پًزيیـ ٝبىؿ
يمىػه و به ػؿبیابنکا (بيؼؿبب) ؿ٥تاه بمات همااو ٕاىؿ کاه يٚااهی گًزاىی ػؿ
بمکًؼؿياهه به ليکـکيی بمکًؼؿ به پًزيیـ تضت ًٝىبو گياىػو ػژ ػؿبًاؼ ؿب باه
ػٝای فبهؼ بىاؿه هی کًؼ که ػؿبًؼ ياصیاه بی بمات ػؿ ببتاؼبی پًزيایـ کاه عـبباه
صَاؿ ػؿبًؼ ،تا کًىو با٩ی هايؼه بمت
ببىبٖىٕااه ػؿ ماا٦ـياههبه هاایيگاااؿػ بااه رااایی ؿماایؼین کااه پًزهیااـ يااام
ػبىت،ػؿ آوراػؿآيزا ىهـآباػبيی ػیؼین که ؿوی يهـ کباىػی بًاا ىاؼه بمات،
ليکـ چًگیق آو ؿب عـبب کـػه و بف آو پل ؿوی آباػبيی ؿب يؼیؼه ،هاقبؿ ىایظ
مٞیؼ هکی ػؿ بیى هضل وب ٜ٩بمت که هىؿػ بصتـبم هـػم پًزهیـ هیباىؼ
بف ػیگـ ٥اتضاو که بـبی ٥تش رًىب هًاؼوکو و ياین ٩ااؿه هًاؼ بف پًزيایـ
گؾىته ٙهیـبلؼیى بابـ بمت ػؿوب ٜ٩تاف هايی کاه تىيال ماالًو ػؿ ماال 0707
بصااؼبث گـػیااؼ پًزياایـ یااک ىاااهـبه ٝمااؼه باایى ىاامال و رًااىب هًااؼوکو
0
هضنىب هی ىؼ
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آؿی پًزيیـ با آبوهىبی کىهنتايی و پا ک هًاٙـ ٕبیٞی ػل٥ـ یاب ماتی٠
ي٪ـه٥ااام ،کىههااای ىاااهظ و ٩لاال مااـ بااه ٥لااک کياایؼه و ؿوػعايااه بی ه اىبد و
ػبهًههای مـمبق و ٥ـسبيگیق و چيمههای فلل و گلهاای وصيای و کاىهی،
یک راؽبه ی ب کىتىؿینتی بیيٚیـ بمت بـبی ٝال٩مًؼبو به ٕبیٞت با کی٦یتی
و ب٥ـبف تمام فیباییهای کىهنتايی 8چـب که ر٢ـب٥یای ب٢٥ايناتاو یًٞای ٝباىؿ بف
هیاو کىهها و ً١ا فینتی چينبيؼبفهای کىهنتاو کاه ػؿه هاای ژؿ ٣آو چاىو
پًزيیـ با به باؿيينتى هؼيیتهای کهى و ؿومتاهای کىهپایهبی تبؼیل به یک
راؽبه ىؼه بمت
ً
هغَىٍااا بیااى کااه هااـػم پًزياایـ ػؿ ههماااويىبفی 8ىااهـه بيااؼ بف بیااى گؾىااته
٥ـهًو مًتی و ياب هـ هًٖ٪هبی بف ب٢٥اينتاو با ًٍای ٜػمتی بیيٚیـ عىػ راؽباه
ی ػیگـی بمت که مىفوػوفی ب٩نام ػماتمال ،گـیبااو ،پیاـبهى ،عاهاک ػوفی،
بغیهػوفی ،کـباك وبـک با٥ی و ػؿ پًزيیـ ؿوبد ٥ـبوبيی ػبؿػ
پًزيایـ مااـفهیًی بماات کااه ػؿ ورااب بااه ورااب آو مااـهایه هااالی هااـػم
ب٢٥اينتاو هؼ٥ىو گيته ،هٞاػيی که يیاف باه هٖالٞاه و پژوهوهاای کاؿىًاماايه
ػبؿيؼ ،مًو هاای بؿفىامًؼی کاه ػؿ هیااو کىههاای آماماوعـبه هًاؼوکو
هؼ٥ىو گيته بيؼ
ػؿ يگاهی ػیگـ پًزيیـ ر٢ـب٥یای هًضَـ به ٥اـػی بمات کاه بنایاؿی بف
تزاوفگـبو هـگق يتىبينته به آو ػمت تافیؼه و آو ؿب ٥تش يمایًؼ ،هماو ٕىؿ که
پًزيیـیها ٪ٝیؼه ػبؿيؼ فبل پنـه ؿمتن ؿب بف ؿ٥تى به پًزيیـ هً ٜيمىػ:
بااااااه کچکااااااى هاااااااااـو بی پنااااااـ فيهاااااااؿ!
کاااااه مااااااان ماااااااتىؿت ىاااااىػ پااااااؿه پااااااؿ
کاااااااه ػؿیاااااااای پاااااااااااـ٩هـ ػبؿػ ماااااااتیق
گیااااااهی ياااااؼبؿػ باااااه راااااق ماااااًو تیاااااق
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هًابغ و هآخذ

٩ابْايیٝ ،بؼبلضی ،پًزيیـ بف ػیؼگاه هىؿعیى ،هـکق ييـبتی ْ٥ل01-05ً ،
٥-2ـػومی ،ببىبل٪امن ،ىاهًاهه ،به کىىو ؿماتن ٝلای بو ،٣چااپ هناکى،
 ،0533د27ً ،1
٥-7ـهًو ػهغؼب
-0آؿیايا ،ػبیـه بلمٞاؿ ،245ً ،٣ؿػی ٤ب
بػبؿه هـکقی بصَائیه ،تغمیى ي٦ىك کيىؿ ،مال 02ً ،0745
-1بمتغـی ،بلمنالک بلممالکٕ ،ب ٜلیؼو233ً ،
-2ببىبل٦ؼب ،ت٪ىین بلبلؼبو ،تـرمه ٝبؼبلمضمؼ آیتیٕ ،ب ٜتهـبو ،مال 0705
-3صمؼبلله هنتى٥ی ،يقهه بل٪لىب ،به کىىاو لناتـيذ ،چااپ لًاؼو ،ماال
 0770هزـی ٩مـی011ً ،

بببب

بزرطی اوضاع فیشیکی والیت پًجؼیز
دبیبالله يىری

پیؼیًه تاریخی

پًزيیـ هتکی بـ بمًاػ و ىىبهؼ تااؿیغی بولایى ماا کًیى آو آؿیاییهاایی بىػياؼ
که بف ىمال هًؼوکو ههارـت يمىػه به بیى ػؿه فیبا هناکى گاقیى ىاؼيؼ براؼبػ
ها یًٞی آؿیاییها هٞلىم يینت ػؿ چه فهايی ػبعل بیاى ػؿه کىهناتايی ىاؼهبيؼ بهاا
آوها تمؼو ػؿعياو و باىکىهی ؿب پی ب٥کًؼيؼ و ػل کىهها ؿب ماىؿبط يماىػه ي٪اـه،
هل و بصزاؿ کـیمه ؿب بف آو به ػمت هیآوؿػيؼ که  ٪۵۳ب٩تَاػ کياىؿ ؿب ػؿ فهااو
بهاؿت ٝبؼبلله بى ٕاهـ ي٪ـه پًزيیـ تيکیل هیػبػ
میاصاو و ر٢ـب٥یيىیناو هيهىؿ چاىو یاا٩ىت صماىی ػؿبااؿه پًزيایـ چًایى
يىىته :پًزيیـ ىهـی بمت که ػؿ آو کىه ي٪ـه بمت هـػهايو پىل و ػبؿبیی فیااػ
ػبؿيؼ ي٪ـه ػؿ کىهی بمت که هـػم چىو ١ـبال آو ؿبب مىؿبط ماىؿبط کـػياؼ تاا باه
مین ؿمًؼ هـػی که باؼیى ىا٢ل های پاـػبفػ ػؿ بیاى ؿبه بنایاؿ بهاىبل ي٪٦اه کًًاؼ و
بالعـه به چًاو هٞؼيی ؿمیؼيؼ که بو و بافهايؼهگايو ؿب بیيیافيیاف ماعت ػؿ بیاى
هىؿػ ه٪ؼمی هن بف ي٪ـه پًزيیـ به صیـت آهؼه کىه پًزيیـ ؿب 7ربال بلْ٦ال
و بلؼؿبهن 6هیياهؼ پل ب گـ پًزيیـ ػؿ فهايههای ه٦تَؼ مال ٩بل به ػبىاتى
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هٞؼو ي٪ـه ىهـت ػبىت بهـوف هٞاػو مًو ٩یمتای فهاـػ بمات کاه باىاًؼه
گايو ؿب ي ٜ٦هی ؿمايؼ و ىهـت ػبؿػ
پًزيیـ يیق ها يًؼ مایـ ي٪آ کيىؿ ػؿ تاعت و تاف ههارماو چاىو بماکًؼؿ
ه٪ؼويیٝ ،ـبها ،تـکها ،بابـیاو و صتی چًگیقیااو ٩اـبؿ گـ٥ات و بیياتـیى
عناؿبت ؿب هتضمل ىؼ
بیى ػؿه یکی بف ؿبههای هيهىؿ کيىؿ به ىماؿ هیؿ٥ت که ىامال و رًاىب
هًؼوکو ؿب به هن وٍل هیکًؼ که بٞؼ بف بٝماؿ تىيال ماالًو ػؿ ماال ۳۵۳۵
بف ىهـت آو کامته ىؼ
ػؿ مالهای بعیـ (صمله ٩يىو مـط ىاىؿوی مااب )٨ػؿه پًزيایـ یکای بف
ٞ٥التـیى ربهه ػؿ ه٪ابل ؿوكها به ىماؿ های ؿ٥ات کاه ػؿ ماال  ۳۵۳۵تماام
باىًؼه گاو آو باه ولیاات ػیگاـ ههاارـت کـػياؼ و یاک ربهاه ؿویااؿویی ػؿ
ه٪ابل هتزاوفیى بیزاػ ىؼ که به بیى مبب  ٪۸۹بیى ولیت تغـیب گـػیؼ
بٞؼ بف ؿوكها ػؿ مال  ۳۵۳۳ػؿ ه٪ابل ٩ياىو مایاه هاقػوؿبو عااؿری فیاـ ياام
ٕ7الب بلٞلن 6باف هن هـػم ١یاىؿ و باىاهاهت پًزيایـ بیناتاػهگی يماىػه یکزاا باا
ػیگـ همىًٕاو عىیو ربهه ه٪اوهت ؿب تيکیل ػبػيؼ که بٞؼ بف گؾىت پاًذ ماال
بااه پیااـوفی ػماات یا٥تًااؼ و ػؿ بیااى ؿبه تٞااؼبػ فیاااػی ىااهیؼ و هٞیااىب ىااؼيؼ کااه
بیيتـیى آوها ؿب رىبياو تيکیل هیػبػيؼ با آو هن هيکالت ٥ـبوبيی کاه ماا کًیى
ػؿه پًزياایـ ػیااؼه و بف آو رملااه هاای تااىبو يبااىػ هکاتااب عٖااىٓ هىبٍااالت و
کلیًیکهای ٍضی ػؿ ػؿههای ٥ـٝی و ٩ـبی َ٩ابات ػوؿب٥تااػه و ػهاات هياکل
ػیگـ گـیباوگیـ هـػم ىزا ٛو باىهاهت و ه٪اوم بیى ولیت کهاى باىػه و بهیاؼوبؿم
که ػؿ آیًؼه يقػیک هـ٥ى ٛگـػػ و هـػم ؿيذکيیؼه ها ػؿ ٍلش و آؿبهی باا هماه بی
همىًٕاو و هنلمیى رهاو فيؼه گی هـ٥ه ػبىته باىًؼ
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هىقؼیت ،دذود اربؼه و هىقؼیت جغزافیایی والیت پًجؼیز

پًزيیـ یکی بف ولیات يىتيکیل کيىؿ بىػه کاه ػؿ ماال  ۳۵۹۵باه ًٝاىبو
یکی بف ولیات ب٢٥اينتاو حبت گـػیؼه بمت بیى ولیت ػؿ ىامال ىاـ ٧ىاهـ
کابل ػؿ ٥اٍله  ۳۲۱کیلىهتـی وب ٜ٩ىؼه بمت پًزيیـ بف رمله ولیات ػؿراه
مىم کياىؿ باىػه و هـکاق آو7باافبؿک 6هیباىاؼ ولیات پًزيایـ ػبؿبی ه٦ات
ولنىبلی به ىامىل هـکاق و پاًذ ٍاؼ و ه٦تااػ و ػو ٩ـیاه بمات ولناىبلیهای
پًزيیـ ٩ـبؿ ؽیل بمت:
 0ولنىبلی ىتل
 2ولنىبلی ًٝابه
 7ولنىبلی ؿعه
 0ولنىبلی بافبؿک 7هـکق ولیت6
 1ولنىبلی ػؿه
 2ولنىبلی عًذ
 3ولنىبلی پـیاو
ولیت پًزيیـ بیى ػو ىاعه کىههاای هًاؼوکو ١ـبای و ىاـ٩ی باه ٕاىل
بیو بف  ۳۲۳کیلىهتـ ٩ـبؿ ػبؿػ و بف ىمال ىـ ٧به رًىب ١اـب بهتاؼبػ ػبؿػ
بؿت٦ا ٛآو بف مٖش بضـ  ۲۱۳۲هتاـ ػؿ بهتاؼبػ ؿوػ ػؿ آ١ااف ػؿه باىػه و ػؿ ي٪اآ
هـت ٜ٦به  ۳۵۳۳هتـ هیؿمؼ بیى ولیت بف يٚـ هىٞ٩یت ر٢ـب٥یاایی ػؿ ٝاـُ
بلبلاااؼهای ىااامالی  ۳۳:۵۳و ٕ۳۹:۳:۵۳اااىل بلبلاااؼهای  ۳۹:۳۱و ۲۳:۳۳:۳۸
هىٞ٩یت ػبؿػ پًزيیـ با ه٦ت ولیت هن مـصؼ باىػه کاه بف ٕاـ ٣ىامال باه
ولنىبلی عىمت٥ ،ـيو ،ولنىبلی بيؼؿبب ولیت ب٢الو ،ولنىبلی وؿمذ ولیات
تغاؿ بف مىی ١ـب به ولیت پـوبو بف رًىب ١ـب به ولنىبلی يزـبب ولیات
کاپینا بف رًىب به ولیت ل٢ماو و يىؿمتاو و بف ٕـ ٣ىـ ٧به ولیت بؼعياو
هضؼوػ گـػیؼه بمت
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پًزيیـ هـبىٓ باه فوو هـکاق کياىؿ هیباىاؼ و ػبؿبی هنااصت هزماىٝی
 ۵۳۳۳ ۳۲کیلىهتـ هـب ٜبمت هزمى ٛتغمیًی ي٦ىك بیى ولیت به ۳۵۵۲۱۱
(یکَؼ و می و مه هقبؿ و ػو ٍؼ) ي٦ـ هیؿمؼ که بف رمله آو  ۳۹۳۱۱ي٦اـ بف
رًل ؽکىؿ و  ۳۳۳۱۱ي٦ـ آو ؿب بياث تيکیل هیػهؼ
هـػم پًزيیـ ػؿ هزمى ٛهنلماو صً٦ی هؾهب باىػه باه ٍاىؿت ٝماىم باه
لناو ػؿی تکلان هیکًًاؼ ب کخـیات هاـػم پًزيایـ یتاراک بياؼ و تٞاؼبػی بف
ي٦ىك هقبؿه ػؿ ولنىبلی ػؿه ػؿ ٩ـبی ریـٝلی ،بابهٝلی ،ماًگی عااو ،گاالب
عیل و آمتايه کالو فيؼهگی هیيمایًؼ
تاریکها که بکخـ ٩إ ٜآو مـفهیى ؿب تيکیل هیػهًؼ بؼیى باوؿياؼ کاه صاؼوػ
ه٦ت ٍؼ مال ٩بل بف 7ػه کیپک 6ممـً٩ؼ به پًزيیـ هزـت کـػهبياؼ و ػؿ هاىؿػ
هقبؿههای هنکىو ػؿ پًزيیـ ػؿ ر٢ـب٥یای بيـی پًزيیـ گ٦ته ىؼه بمات کاه بف
ب٪ایای ليکـ ه٢ل هیباىًؼ به يٚـ هؤل ٤کتاب هؾکىؿ و٩تای کاه چًگیاق ػؿ کًااؿ
ػؿیای مًؼ بف ػمتگیـی راللبلؼیى هأیىك ىاؼ بف ٕـیا ٨کىههاای ٍاٞببلٞبىؿ
هًااؼوکو ؿبه ماامـً٩ؼ ؿب ػؿ پاایو گـ٥اات و ػؿ صاایى ٝبااىؿ بف پًزياایـ ٝااؼهبی بف
ليکـیايو ػؿ آيزا با٩ی هايؼه و به فيؼهگی عىیو بػبهه ػبػهبيؼ بها ػؿ رای ػیگاـ
گ٦ته ىؼه بیى ب٩ىبم بف ب٪ایای چًگیقیاايیبياؼ کاه ػؿ ً٩اؼهاؿ هیفیناتهبيؼ و باه بهاـ
بهیـ ٝبؼبلـصمى عاو بهیـ آو فهاو تبٞیؼ گـػیؼهبيؼ یک تٞؼبػ آوها باه ١ىؿبًاؼ و
ب٪یه ػؿ ولنىبلی ػؿه ولیت پًزيیـ هنکى گقیى ىؼيؼ بکخـیت هـػم بالی گ٦تاه
ػوهی ههـ تأییؼ گؾبىته بيؼ

وجه تظمیه پًجؼیز

کلمه پًزيیـ بف آ١اف تا بيزام ػؿه یًٞی بف ولنىبلی ىتل و ػبلو مًو بلای
پـیاو و پای کىتال بيزماى و تماام ػؿههاای ٥ـٝای و ٩ـیاه راات آو بماتٞمال
هیىىػ بها بیى که بیى ػؿه فیبا چگىيه 7پًزيیـ 6هنما گـػیؼ بمات يٚـیاات
هغتل ٤ورىػ ػبؿػ که بْٞی بف آوها ؿب یاػآوؿ هیىىین:
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ػؿ آحاؿ هىؿعیى و ر٢ـب٥یيىیناو کلمه پًزيیـ ػؿ راهای هتٞؼػی به بمان
ً
7پًزهیـ 6ؽکـ گـػیؼه بمت که بف يگاه ؿیيهیابی بٍاال پًزهیاـ باىػه بمات و
هتيکل بف ػو کلمه بمت کلمه 7پًذ 6که هماو ٝؼػ هٞـو ٣بمات و ػیگاـ آو
7هیـ 6به هًٞی هغتل ٤آهؼه بمت چًاوکه بـهاو ٩إ ٜیکای بف ر٢ـب٥ایػبيااو
7هیـ 6ؿب به هًٞی آتو و يیق بٕاٝت و ٝباػت گ٦تاه و باه فبااو هًاؼی ٕ7اال6
گ٦ته ىؼه بمت
ببىبٖىٕه ر٢ـب٥یػبو ػیگـ 7هیـ 6ؿب به هًٞی کىه يىىته و گ٦تاه بمات 7ػؿ
کلمه پًزهیـ7 6هیـ 6به هًٞی کىه بمت و پًزهیـ یًٞی باه هًٞای پاًذ کاىه ػؿ
آيزا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ بقؿگ بًا ىؼه بمت که بیى يهاـ
بقؿگ بف کىههای بؼعياو مـچيمه هی گیـػ بها ػؿ فهااو بوماتایی و پهلاىی
7هیـ 6به ه٦هىم آب و رـیاو آب گ٦ته ىاؼه بمات ،هايًاؼ هیـهًاؼ گـیيامى
ر٢ـب٥یيىیل ػیگـی ،پًزيیـ ؿب به ىاکل 7پًاؼ ىایـ 6ػؿ هىّاى ٛههاارـت
آؿیایاو بف ػىتهای بوؿبمی چًیى آوؿػه بمت7 :بغو ٝمؼهبییی بف آؿیاییااو
ً
که هيـ ٧ػؿیای عقؿ ؿب پیو گـ٥تًاؼ تاؼؿیزا بف هااوؿب بلًهاـ و ریهاىو ٝباىؿ
کـػيؼ و پل بف تى ٤٩کىتاهی ػؿ ػىتهای بلظ بف هٞابـ هًؼوکو بال ؿ٥تًؼ و
راػه بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًاؼ ت٪ٞیاب يمىػياؼ و ػؿ ٕاىل پًزيایـ و
ؿوػ های کابل ٥ـوػ آهؼيؼ 6
با ػؿ يٚـ ػبىت يکات بال ػؿ بؿتبآ به وبژه 7هیـ 6باه ه٦هاىم آتاو بف بیاى
که هًاب ٜتاؿیغی بف آتيکؼههای هتٞؼػ ػؿ بیى هضل عباـ ياؼبػه بياؼ ؿبأ بیاى
کلمه به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیه پًزيیـ ّاٞی ٤باه يٚاـ هیآیاؼ بهاا ب گاـ
هیـ به هًٞی آب و رـیااو آب ػؿ يٚاـ گـ٥تاه ىاىػ تاا صاؼی ػؿمات باه يٚاـ
هیآیؼ که آوهن بًابـ عـوىايی ػؿیای پًزيیـ و هٞاويیى هتٞؼػ که پًذ هٞااوو
آو ينبت به ػیگـبو بقؿگتـ و عـوىاوتـيؼ هیباىؼ بیى هٞاويیى به تـتیاب بف
ىمال ىـ ٧بلی رًىب ١ـب ٝباؿتبيؼ بف:
 0ػؿیای پـیاو
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 2ػؿیای عاوب ک
 7ػؿیای ىابه
 0ػؿیای ػؿه هقبؿه
 1ػؿیای پاؿيؼی
ً
يٚـیه ػبييمًؼبو بـ بیى بمت که بٍال پًزهیـ بىػه و به هـوؿ فهاو ػؿ بحاـ
هضاوؿه تضـی ٤ىؼه یًٞی صاـ7 ٣ه 6راای صاـ7 ٣ه 6ؿب بىا٢ال کاـػه و باه
پًزيیـ تبؼیل ىؼه بمت گؾىته بف بیى هـػم پًزيیـ ؿب ٪ٝیؼه بـ آو بمت که
پًزيیـ ٩بل بف ػوؿه ١قيىیاو به بمن 7کزکًه 6ویا 7کزکى 6یاػ هیىؼه بمات
ػؿ ػوؿه ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی هىٞ٩ی که بًؼ هٞـو١ ٣قيی که باه ياام
بًؼ ملٖاو هيهىؿ بمت آباػ هیىؼٝ ،اهالو ملٖاو هضمىػ بـبی بـػو هـػم به
کاؿ کـػو ػؿ بًؼ هؾکىؿ به ػؿه کزکى آهؼه بىػيؼ هـػم رما ٜىاؼيؼ ،و بف بایى
عىػ پًذ ي٦ـ ؿب بيتغاب يمىػه و به ٩نن يمایًؼه ٥ـمتاػيؼ بـبی بیى که ٝاهالو
ملٖاو ؿب ی٪یى صاٍل گـػػ ٩بل بف ؿ٥تى به ١قيای ػؿ صَاه 7ػؿبًاؼ ٥اـبد 6ػؿ
ؿبه ٝام آو و٩ت بیى پًذ ي٦ـ بـبی هًـيمایی عىیو مًو بقؿگی ؿب با مـ يیاقه
بال کـػه بـ مًگی که بيؼبفه مًو بول بىػ گؾبىتًؼ که تا صال باه ياام ماًو
مـ به مـ و عىبؿ ٧پًذ پیـبو (ؿس) یاػ هیىىػ
چىو بیى پًذ ي٦ـ به ػؿباؿ ١قيی ؿمایؼيؼ مالٖاو هضماىػ باه بیيااو گ٦ات:
چـب با٩ی بهالی يیاهؼه بيؼ؟ بیى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چاىو هًٚاىؿ مالٖاو،
ُ
کاؿ بمت ،بف ػمت ها پًذ ي٦ـ کاؿ بنیاؿ هیىىػ و آيگاه کلًو و بیل ؿب گـ٥ته
ً
وبٞ٩ا به ٍىؿت صیـتآوؿی کاؿ کـػيؼ که ػؿ يتیزاه مالٖاو گ٦ات کاه بیىهاا
هايًؼ پًذ ىیـ هنتًؼ و هايًؼ ىیـبو هيهىؿيؼ و کاؿ هیکًًؼ ماپل بیىهاا باه
بیى يام ىهـت یا٥ته و ػؿه کزکى به پًزيیـ و هـػم آو به پًزيایـی هٞاـو٣
ىؼيؼ بیى پًذ ي٦ـ بٞؼ بف بيزام کاؿهاای هضىلاه باه ػؿه عاىیو بـگياتًؼ و ػؿ
آ١اف ػؿ هیاو عىػ ٝهؼ بنتًؼ کاه ػؿ هاىبؿػ هياکل همیياه رما ٜىاىيؼ و باه
هيىؿت هن کااؿ کًًاؼ بیيااو ػؿ ياقػ ٝاىبم باه 7پاًذ پیاـبو 6ىاهـت ػبؿياؼ و
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آؿبهگاه بیياو فیاؿتگاه تمام بهالی پًزيیـ بمت کاه بمااهی پاًذ ي٦اـ پیاـبو و
هؼ٥ى آوها ٩ـبؿ ؽیل بمت:
 0عىبره ببـبهین ػؿ هًٖ٪ه ػؿبًؼ پًزيیـ
 2عىبره گل ولی ػؿ هًٖ٪ه تل پًزيیـ
 7عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو ولنىبلی ػؿه پًزيیـ
 0عىبره ٍ٦ا ػؿ هًٖ٪ه ػو آب هـبىٓ به ولنىبلی عًذ پًزيیـ
 1عىبره ٝاؿ ٣ػؿ هًٖ٪ه آؿیب هـبىٓ ولنىبلی عًذ پًزيیـ
و هن به ٕىؿ ًًٞٝه و تنلنل تا صال ؿوبیت هیکًًؼ صْـبت پًذ پیـبو ػؿ
کًاؿ ػؿیای پیاوىت هزلل و ػبٝیه تـتیاب ػبػه ٍاـٕٞ ٣اام يماىػه بىػياؼ و
يهال چًاؿی ؿب به يناب ت یااػبىػ بف بیاى ؿوف ٥ـعًاؼه يقػیاک باه مااصل ػؿیاا
١ـك کـػيؼ که تا صال به ٍىؿت چًاؿ تىؿی پا بـرامت و آباػیهای هااصىل
بیى چًاؿ ؿب 7پای چًاؿ 6هی ياهًؼ که بف ١ـك چًااؿ هاؾکىؿ تاا صاال هتزااوف بف
 ۳۱۳۱مال هی ىىػ و همچًااو بـعای بف ٝلماا و ػبييامًؼبو ؿب ٪ٝیاؼه باـ بیاى
بمت که پًزيیـ بٞؼ بف هٞاهله و ؿویؼبػهای بًؼ ١قيی ػؿ َٝـ ملٖاو هضمىػ
١قيىی به يام پًزيیـ هنما گـػیؼ
چىو ػؿ ل٢ات ٝـب صـ7 ٣پ 6و کلمه ىیـ هىرىػ يینت هىؿعیى ٝاـب
آو ؿب 7بًزهیـ 6تل ٘٦کـػه و مایـ هىؿعیى بف آوها ت٪لیؼ کـػه و ٥اؿمیيىیناو
٩ـوو ومٖی به ٝىُ پًزهیـ ،پًزيیـ یًٞی يام بٍلی آو ػؿه ؿب يىىتهبيؼ

تىپىگزافی و خصىصیات جیىلىجیکی والیت پًجؼیز

بف رمله پؼیؼههای ٕبیٞی هـ ماصه و یاا هاـ هًٖ٪اه بول تاـ بف هماه وّاٜ
تىپىگـب٥ی و ماعتمايی ٝمىهی بؿبّی رلاب يٚاـ هیکًاؼ بهاا ب گاـ بف وراىه
ٝلمی تىره و بـؿمی ىىػ ماعتماو بؿبّای تياکیل ملناله رباال صىفههاای
ً
ٕبیٞی و صىفههای آبگیـ تماها يتیزه صاٍله يتیزه هـصله ٩بلی ػیگـی بىػه
که آو هن ٝباؿت بف بوٍاٝ ٣مىهی ریىلىری و هٞاـ ٣بلؿّای یاک هًٖ٪اه
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ً
هیباىؼ که بٍال ؿیيه و تهؼبب هٖالٞاات مااعتماوهای ماٖش بلؿّای ؿب ػؿ
یااک ماااصه و یااا هًٖ٪ااه و صتاای یااک بااـبٚٝن يياااو هیػهااؼ عَىٍاایات
ریىلىریکی بحـبت هنت٪ین و ١یـ هنت٪ین ؿب بالی یک ماصه وبؿػ های کًاؼ و
بیى بحـبت بف ػو لضاٗ عیلی رالب و با بهمیت بمت
بف لضاٗ تيکیل بيضًای ٕب٪ات ٩يـ فهایى ( )foldsکاه ىااهل بيتیکالیًهاا
( )anticlineesبااااىػه و هاااان ؿػیاااا ٤بااااه آو بًااااابـ صـکااااات تکتااااىيیکی
ىکنااتگیهای هغتلاا )faults( ٤يیااق بااه ورااىػ هیآیااؼ و ػؿ بحااـ ٝىبهاال
تکتىيیکی و آتو٥يايی تىپىگـب٥ی و ماعتماو کلی یک هضل به ٍىؿت کلای
ت٢ییـ ىکل هیکًؼ
بصزاااؿ کـیمااه و ٩یمتاای ػؿ بحااـ ٝماال هیتاااهىؿ٥یقم ()metamorphism
تيکیل هی ىىػ و ؿمىبات آهکی به هـهـ تبؼیل هیىىػ بیاى هاـ ػو هٖلاب
ػؿ پًزيیـ به عىبی  ٤ٖٝتىره ،هیکًؼ بها هؼ ٣بٍالی آو بمات کاه بحاـبت
ریىلىریکی ؿب بالی تىپىگـب٥ی و ٝىبؿُ ٕبیٞی پًزيایـ هاىؿػ بـؿمای ٩اـبؿ
ػهین بْٞی بف ىىبهؼ ػوؿهها و بَٝاؿ هغتلا ٤ریىلاىریکی باا عَىٍایات
کمی و کی٦ی آو ػؿ پًزيیـ ورىػ ػبؿػ
ماصه کىهنتايی پًزيیـ که بهـوف با ٩لاهها ىااهظ ملناله ربالهاا ،ػؿیاای
عـوىاو و تىپاىگـب٥ی هىراىػ عاىػ ؿب بصاـبف کاـػه و ػؿ ٕاىل تااؿیظ هٞـ٥ات
بلؿّی به تضىلت و ػگـگىيیهای فیاػ ریىلىریکی هىبره ىؼه بمات فهاايی
ماصه بضـ ٚٝین و گاهی هن هضیٔ یغچالی ؿب تمخیل هیکـػ
ً
بعیـب ػؿ ػوؿه تـىیـی ( )tertiaryکه هـبىٓ به ػوؿه بول ٝهؼ میًىفویک
( )02enozoicبماات بااا ٞ٥الیتهااای همااؼ تکتااىيیکی و صـکااات کهقبیاای
( )orogenesis movementىاکل و مایمای هىراىػه عاىػ ؿب بعتیااؿ کاـػه
بمت
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صـکات ٍٞىػی هًؼوکو باٝج بیى همه ماعتماوهای کىهنتايی گـػیاؼه
بمت که عٖىٓ ىکنته و مایـ هٚاهـ ٕبیٞی صىفههاای آبگیاـ عأ بلنایـ
ػؿیاها و ملنله ربال ؿب به ىکل بهـوفی آو به ورىػ آوؿػه بمت
ػؿ بعیاااـ ػوؿه تـیامااایک ( )triassicکاااه ػوؿه بول ٝهاااؼ هیقوفییاااک
( )Mesozoic.بماات صـکااات ٩يااـ فهاایى باٝااج تيااکیالت يااىبصی فیاااػ
کىهناتايی گـػیاؼه و هان ؿػیا ٤باه آو ىااعههای آلاپ هیمالیاه و هًااؼوکو
ً
تؼؿیزا ػؿ صالت صـکاات ٍاٞىػی عاىػ ٩اـبؿ ػبىات بیاى صـکاات ٍاٞىػی
کىهنتاوها باا بي٦زااؿبت و ٞ٥الیتهاای آتو٥ياايی يیاق تاىمم باىػ ػؿ يتیزاه
ىاعههای ىمالی هًؼوکو به ورىػ آهؼ ػؿ يىبصی رًىبی هًاؼوکو بهاـوفی
آبهای بضـ هًىف تنلٔ ػبىت کاه تاا بعیاـ کـهتاه ىایل ( )cretaceausکاه
ػوؿه بعیـ هیقوفوییک ( ).mesozoicبمت به هالصٚه هیؿمیؼ
ٞ٥الیتهاااای هزاااؼػ کاااىهفبیی ( )orogenesis movementػؿ َٝاااـ
بولیگىمیى ( )oligoceneکه َٝـ بعیـ هـصله پلىریى ( )paleogeneبمات
آ١اف یا٥ت
تيکیل بٍلی و هکمل ملنله پًزيیـ و هًؼوکو ػؿ بحـ صـکات ٍاٞىػی
ملنله هیمالیه ٍىؿت گـ٥ته که بیى يى ٛصـکات به ٍىؿت ػوبهاؼبؿ ػؿ َٝاـ
هیىماایى ( )mioceneو پلیىماایى ( )paleoceneيیااق بػبهااه ػبىاات کااه هااـػو
َٝـ هـبىٓ به هـصله يیىرى ( )neogeneهیباىًؼ
يا گ٦ته يبایؼ گؾبىت که ٩بل بف ػوؿه تـیامیک (ػوؿه بول ٝهاؼ هیقوییاک)
تمام عا ک ب٢٥اينتاو ؿب بضـ ٚٝین تیتل ( )thytesبصتىب هیکـػ که بف مىبصل
ىـ٩ی هؼیتـبيه بلای ماىبصل ىاـ٩ی چایى وماٞت ػبىات و تمااهی عا کهاای
آماایای هـکااقی و ىااـ ٧هیايااه ؿب ػؿ بـهیگـ٥اات بهااا بٞااؼ بف ػوؿه تـیاماایک
تضىلت ٚٝین ػؿ مـبمـ کـه فهایى باه وراىػ آهاؼ کىههاای آلاپ هیمالیاه و
هًؼوکو بٞؼ بف آو بًای تيکیل گؾبىتًؼ
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هـگاه هيغَات ٕب٪ات بلؿّی پًزيیـ ؿب هٖالٞاه کًاین باه تـتیاب بػوبؿ
ریىلىریکی به ىکل ؽیل عىبهین یا٥ت:
هىرىػیاااات مااااغـههای يااااى ٛگًیااااق ( )gneissesىیناااات ( )chistsو
هیکاىینااااااات ( )mecashistsو همچًااااااااو ٍاااااااغـههای هتضىلاااااااه
( )metamorphic.Rکه ه٪اوهت بٍلی عاىػ ؿب بف ػمات ػبػه و باال ک هاای
يااـم و ١یااـ ه٪اااوم ؿب ٙاااهـ هیمااافػ بف ىاىبهؼ ٝهااؼ پااـی کاااهبـیى هضنااىب
هیىىػ ىىبهؼ که بف ٝهؼ پالیىفویاک ػؿ ياىبصی هغتلا ٤کياىؿ باه هالصٚاه
هیؿمؼ ٝباؿتبيؼ بف:
بصزاؿ آهکی (ٍ )lime stonesغـههای ؿیگای ( )sand stonesىینات
٥ایالیت و هیکایيیت که هايًؼ مااعتماوهای کىهناتايی ياصیاه لتهبًاؼ هااهی
پـکىه ػه مبق بؼعياو مٖش هـت ٜ٦هـکقی و ػؿه پًزيیـ يیاق ب کخـیات ػبؿػ و
ؿیيه بٍلی ملنله هًؼوکو ؿب بف پاهیـ و وبعاو بلی بيزاام ملناله کاىه باباا بف
همیى يىٍ ٛغـههای پیالیىفوییک هییابین که به ىکل هتضىلاه آو ػؿ ياىبصی
بیى ملنله ربال به هالصٚه هیؿمؼ و کىههای پًزيیـ بف همیى يىٍ ٛغـهبی
هتضىله ٝهؼ هؾکىؿ هیباىؼ
هيغَااات ٝمااىهی ٝهااؼ پالیىفوییااک ؿب کااه ٝباااؿتبيااؼ بف هیکاىیناات
٥ایالیت ىینات و بصزااؿ آهکای کاه ػؿ ػوؿه پاـهیى ( )permainیًٞای ػوؿه
بعیـ پالیىفو ییک يیق هییابین که آو هن ػؿ ملنله هًؼوکو که هان ؿػیا ٤آو
ً
کىههای پًزيیـ بمت به هالصٚه هیؿمؼ و ّمًا بصزاؿ آهکی و ٍاغـههای
ؿیگی ػؿ آو ٝمىهیت ػبؿيؼ
ػوؿه تـیامیک ( )traissicکه بولیى ػوؿه ٝهؼ هیقوفوییک به ىماؿ هیؿوػ
ؿمااىبگؾبؿیهای بضااـ ٚٝااین هیااقورى ىاااهل بصزاااؿ ىاایل و بصزاااؿ ؿیگاای
هی باىؼ که ػؿ ماصات کىچکی ػؿ ب ِٞراها کىچک به يٚـ هیعاىؿػ کاه بف
رمله ػؿ ػؿه ىابه ػؿ ٩نامتهای کىتاه و بٞاِ مااصات ػیگاـ ػؿ بؿت٦اٝاات
آماااتايه و ماااًگايه بصزااااؿ ؿیگااای و کايگلىهـیتهاااا ( )conglomeratesو
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( )bouldersبه ىکل یک ٕب٪ه که صؼوػ ٍؼ تا ػو ٍؼ و پًزاه هتـ ّغاهت
ػبؿػ ػؿ بؿت٦اٝات  2311mبلی  7111mو بال تـ بف آو باه عاىبی ٙااهـ ىاؼه و
هن چًاو یک ماصه ومیٞی ؿب ػؿ ولنىبلی ػؿه بف بیى يى ٛبصزاؿ يماىػبؿ بمات
که هیتىبو يٚـ به ٝماـ و يىٝیات تـکیباات ٥یقیکای و کیمیااوی آو بف بصزااؿ
هتضىلاااه ماااایـ ػوؿههاااا بهتیااااف ػبػ ؿماااىبات ( )Quaternaryکاااه ىااااهل
ؿمىبگؾبؿی باػها ( )Aeloianو ؿمىبگؾبؿی آبها ()Alluvial deposits
هیىااىػ يااى ٛػوم ( )Alluvial Depositsکااه ىاااهل ػؿیاهااا بااىػه ػؿ ولیاات
پًزيیـ ػؿ بهتؼبػ ػؿیای بقؿگ ماصات مًگايه کاه باه ياام تپاه مایاه گلای یااػ
هیىىػ ػؿ تپه مالؿ ىهؼب و ػؿ ٩نمتهای ًٝابه ػیؼه هیىىػ ػؿ بـهیگیـػ
ؿمىبات هؾکىؿ ػؿ ولیت پـوبو کاپینا و تمام ماصات همىبؿ ،بنتـ ػؿیاهاا
ؿب ػؿ بـهیگیـػ و ماصه فؿبٝتی عىبی به ىماؿ هیؿوػ ؿمىبات کاىبيتـيـی ياه
تًها ػؿ بیى ولیت بلکه ػؿ تمام کيىؿ ماـفهیىهای ومای ٜفؿبٝتای ؿب تياکیل
ػبػه و ههن تـیى ٝاهل گنتـه فؿبٝت ػؿ کيىؿ به صناب هیؿوػ

سلشله در پًجؼیز

چًايچه هیػبيین که هًيأ ٞ٥الیتهای فلقله ػؿ مـبمـ رهااو هتکای باه ماه
ٝاهل هغتل ٤بىػه که ٝباؿتًؼ بف:
 0فلقلههای تکتىيیکی
 2فلقلههای پلىتىيیکی
 7فلقلههای آتو٥يايی ()Volcancic.E,Q
ٝاهاال فلقلااههای ولیاات پًزياایـ يیااق هايًااؼ مااایـ ي٪ااآ کيااىؿ يااى ٛبولاای
(تکتىيیکی) بىػه که ػؿ بحـ بٍٖکا ک ٝؼم تىبفو و یا صـکات رًااصی و کتلاه
وی پلیتهای کـه فهیى به ورىػ هیآیؼ
٩يـ راهؼ که بف پلیتهاای هغتلا ٤باه وراىػ آهاؼه بمات بیاى پلیتهاا بف
لضا ٗ تـکیب و عٖىٓ مـصؼی عىػ يٚـ به مااعتماو ریىلاىریکی و ملناله
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ربال ػؿ پهلىیهن ٩ـبؿ گـ٥تهبياؼ صـکات پلیات ياین ٩ااؿه هًاؼ و بماتـبلیا باه
بمت٪اهت ىمال و ىمال ىـ ٧ب٢٥اينتاو باٝج تماهی ٞ٥الیتهاای تکتاىيیکی
و فلقله ػؿ صىفه هًؼوکو ىـ٩ی و بؼعياو هیگـػػ که بحـبت آو باالی ماایـ
يىبصی هزاوؿ به عَىً ولیت پًزيیـ بصناك هیىىػ
چًايچه ػؿ ي٪يه ماصات فلقلهعیق ب٢٥اينتاو ييااو ػبػه ىاؼه بمات ىاؼت
فلقله ػؿ ولیت پًزيیـ ينبت به بؼعياو ،ل٢ماو ،مای٢او و کهماـػ بؿفگااو و
١یـه ع٦ی ٤تـ باىػه یًٞای ىاؼه فلقلاه ػؿ ولیات پًزيایـ بف ( 0 1بلای )1 1
ؿیيتـ حبت ىؼه بمت و تا به صال عناؿبت ٩ابل تىره يؼبىته بمت

کىهها و دریاها

کىههای بلًؼ و مـ به ٥لک کيیؼه ولیات پًزيایـ کاه بف ملناله ػوىااعه
کىههای هًؼوکو بىػه و ػبؿبی ٩لههای بلًاؼ ،ػؿیاهاای عـوىااو ،یغچالهاا و
رهیلهای یغچالی هیباىؼ بیى ملنله کىهها ػؿ پًزيایـ باه ػو بغاو ت٪ناین
ىؼه بمت:
 -0ملنله کىههای ىمالی
 -2ملنله کىههای رًىبی
طلظله کىههای ػمالی
ملنله ىمالی آو ىاهل هًؼوکو ١ـبی هیگـػػ و بف کىتل عااوب ک ىاـوٛ
تا به مـصؼبت ١ـبی کىههای ىتل به مالًو ،بػبهه ػبؿػ
طلظله کىههای جًىبی
ىاعه رًىبی کىههای پًزيیـ ىاهل ىاعه بف هًاؼوکو ىاـ٩ی باىػه کاه بف
کىه ػؿیچه ػؿ ىـ ٧عاوب ک به بؿت٦ا 1031 m ٛىـو ٛباه ٕاـ ٣کىتال بيزماى
ً
که ىاهل کىههای چهاؿ و بيزمى باىػه بمات و بٞاؼب باه مامت رًاىب ١اـب
بهتؼبػ پیؼب هیکًؼ که به کىههای ولنىبلی يزـبب ولیت کاپینا هیبيزاهؼ
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به ٍىؿت ٝمىم کىههای بیى ولیت بف ىمال ىـ ٧به رًىب ١اـب بهتاؼبػ
یا٥ته و هنچًاو بف ىمال ىـ ٧به رًىب ١ـب بف بؿت٦اٝاات آوهاا کاماته ىاؼه
بمت ملنله کىههای پًزيایـ يیاق هايًاؼ ملناله کىههاای وبعااو و پااهیـ باه
ٞ٥الیتهاااای تکتاااىيیکی هتمااااػی و ىاااؼیؼ هىبراااه باااىػه و بف بیاااى رهااات
( )Anticlines Synclines gفیاااػی ػؿ آو پؼیااؼ آهااؼه کااه باٝااج تيااکیل
ػؿههای هتٞؼػی گـػیؼه بمات ٍاغـههای گـبيیات و ٍاغـههای هتضىلاه ػؿ
٩اٝؼه کىهها به ياؼؿت وراىػ ػبؿػ و هنچًااو بصزااؿ هتضىلاه ؿیياه و تهاؼبب
بٍلی کىهها ؿب تيکیل هیػهؼ
ٞ٥الیت بیتکال یغچالی ػؿ بیى ماصه بحـ بـبفيؼه وبؿػ کـػه بمات کاه ب کخاـ
ػؿ يىبصی پاییى ب٥تاػه بيزمى پـیاو ،عاوب ک ،ػؿه ىابه و ١یـه به يٚـ هیؿمؼ و
هىؿیىها به پیمايه فیاػ ػیؼه هیىىػ
ً
کىهها ٝمىها ػؿ پًزيیـ باه يامهاای هضلای آو يامگاؾبؿی ىاؼه بمات بلًاؼ
تـیى ٩له آو ػؿ 7کىه آتال 6بیى ػؿیای ػؿه و ػؿیای آؿیب ٩ـبؿ ػبؿػ کاه ٩لاه آو
بهيام 7کىتلکی 6یاػ هیىىػ و ػبؿبی  1730mبؿت٦ا ٛبف مٖش بضـ هیباىاؼ باه
همیى تـتیب پاییى تـیى ماصه پًزيیـ ػؿ کًاؿ ػؿیای آو که هتَل باه ػؿیاای
ىتل یکی بف هٞاويیى ػؿیای پًزيیـ بمت به بؿت٦ا 2112m ٛبف مٖش بضـ ٩ـبؿ
ً
ػبؿػ کىههایی که ٝمىها به بمن های هضلی یاػ هی ىىيؼ ٩ـبؿ ؽیل بيؼ:
کىه کمالبًؼ و تاد ػؿ بؿت٦اٝات پاؿيؼه و آمتايه به بؿت٦ا 0111m ٛو 0111m
کىههای چپ کىل به بؿت٦ا 0112m ٛو ما٦یؼ آب باه بؿت٦اا 1027m ٛػؿ ػؿه
ً
ىابه کىههای ١ـ١ـه  0221mعاؿو با ٩لههای کاهال مًگی  0411mکاىه ١ااؿ
ػؿ هًٖ٪ه فؿیه  0111mو کىه فؿبل  0214mػؿ عااؿو پيا٢ىؿ فؿیاه و تال کاىه
ک٦تـ عايه ػؿ ١ـب عاوب ک به بؿت٦ا 0111m ٛبف مٖش بضـ و کىه هـ١اقبؿ کاه
ػبؿبی چًؼیى رهیل یغچالی عـػ و بقؿگ هیباىؼ به بؿت٦اا 1111m ٛيیاق ػؿ
١ـب عاوب ک بمت
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کااىه ػؿیچااه ػؿ ١ااـب عاااوب ک  1031mکااىه آفؿػه  1111mو کىؿپیاات
 0517mػؿ کىه ب٢ل ػوؿ  0511mػؿ ٩نمتهای ١ـبای بيزماى بایى آفػؿه و
بيزمى کىه ىتل فوؿ ػؿ مـصؼبت با بؼعياو به بؿت٦ا 0511m ٛبًؼ ١ااؿ مااصه
ومی ٜمًگی و ٩لههای مًگی به بؿت٦ا 1111m ٛبیى ػؿه پـیاو و کـپیتى
کىه 7مال کا٥ـ 6ػؿ بؿت٦اٝات ػؿه و ؿیاد کاه یاک مااصه ومای ٜیغچاالی ؿب
ً
تيکیل ػبػه و ٩له آو کاهال مًگی بىػه باه ياام 7هیاـ مامیـ 6یااػ هیکًًاؼ کاه
بؿت٦ا ٛآو  1201mبف مٖش بضـ بىػه و تا به صال کنی هى ٨٥يياؼه کاه باه آو
ً
٩له بپیمایؼ چىو ماصه کاهال مًگی بىػه و با هیالو فیاػ تيکیل ىؼه بمت
کىههای ىميیـ کمـ  0311mو گل کىه باه بؿت٦اا 0501m ٛمااصه ومایٜ
یغچالی ؿب ػؿ ٩نمتهای مـصؼی آؿیب و ؿیىت (ؿوبت) تيکیل ػبػه بمت
کىههاای ٩7ااىل آب تاى 6بااه بؿت٦اا ٛبیيااتـ بف  0311mو ػبؿبی یاک رهیاال
یغچالی به يام 7صىُ هضب عاو 6یاػ هیىىػ و کىه 7آتال 6باا بلًاؼ تاـیى ٩لاه
ػؿ پًزيیـ به بؿت٦ا 1730m ٛبه يام کىتل آبیى ولناىبلی عاًذ و ولناىبلی ػؿه
هى٪٥یت ػبؿيؼ
کىه پـیًگال  1031mکىه ٩ال بياؼؿ  0531mو کاىه ب٢٥ااو فبػه  0011mػؿ
ػؿه هقبؿه و مـصؼبت ولیت ل٢ماو کىه کیيت  0554mػبؿبی چًؼیى رهیال
یغچالی عـػ و بقؿگ و کىه بلي٦ی به بؿت٦ا 0411m ٛکه ػو رهیل یغچاالی ػؿ
آو تيکیل ىؼه بمت ،ػؿ بؿت٦اٝات ىـ٩ی ػؿه هقبؿه و مـصؼ ولیات يىؿماتاو
٩ـبؿ ػبؿػ
ً
چًايچه ٩بال تؾکـ یا٥ت ولیات پًزيایـ بف ىامال ىاـ ٧باه رًاىب ١اـب
بؿت٦اٝات آو کاهو یا٥ته کىههای ػیگـی به بؿت٦اا ٛصاؼوػ  7511mو پااییىتـ
بف آو ػؿ بؿت٦اٝات تاوبط هًزهىؿ باػ ٩ىل و ١یـه باىػه کاه کىههاای آو يیاق باه
يامهای هضلی هماو هًإ ٨یاػ هیىىيؼ
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دریاها

ػؿیاها و هٞاويیى آو بف رمله آبهایی بيؼ که بف ييیبیهای هًؼوکو ىـ٩ی
و ١ـبی هًبا ٜگـ٥تاه و بیاى ىااعههای ىاـ٩ی و ١ـبای پًزيایـ باه ػو بغاو
ت٪نین گـػیؼه بمت ػؿ ببتؼب بف ييیب رًىب کىتل بيزمى بف بؿت٦اا0411m ٛ
مـبفیـ ىؼه و بف ولنىبلی پـیاو تا تًگی پًزيیـ که هن مـصؼ با گلبهاؿ بمت
ممت رـیاو بف ىمال ىـ ٧به رًاىب ١اـب هیباىاؼ آب بیاى ؿوػ باا یکزاا
ىؼو آب ػؿه عاوب ک که بف کىتل عاوب ک مـچيمه هیگیـػ آب ػؿه ىاابه کاه
بف چپ کىل به بؿت٦ا 0115m ٛهًب ٜهیگیاـػ ػؿیاای ػؿه هاقبؿه کاه بف رملاه
هٞاويیى بقؿگ ػؿیای پًزيیـ به ىاماؿ هایؿوػ بف ييایب ١ـبای کىتال فؿػبلاى
هًب ٜگـ٥ته بف ىهـ ١ل٢له و آمتايه کاالو گؾىاته ػؿ باافبؿک هـکاق ولناىبلی باا
آب ػؿه ٝبؼبلله عیل یکزا ىؼه و ػؿ صَاه ػو آب پًزيایـ باه ػؿیاای بٍالی
پًزيیـ وٍل هیىىػ
ػؿ هًٖ٪ه بافبؿک آب پاؿيؼه بف ممت ىمال به ػؿیای بٍلی پًزيایـ وٍال
هیىىػ و با مـٝت فیاػ تًگی پًزيیـ ؿب ٝبىؿ يمىػه و عىػ ؿب به ماصه ومایٜ
و ٥ـبط گلبهاؿ و کاپینا هیؿمايؼ ػؿ صَه باٝ ٟمىهی گلبهاؿ ػؿیاای ىاتل کاه
بف ٩نمت هـکقی بافبؿ گلبهاؿ هیگؾؿػ به ػؿیای پًزيیـ وٍل هیىىػ
ؿوػ پًزيیـ ػؿ ٩نمت ىمال ىـ ٧میؼ عیل ولیت پاـوبو باا ؿوػ ١ىؿبًاؼ
که بف بؿت٦اٝات  7111mبف ييایب ىاـ٩ی کىتال ىابـ مـچيامه هیگیاـػ ؿوػ
١ىؿبًؼ هًٖ٪ه ىیظ ٝلی ؿب آبیاؿی کـػه و ػؿ صَه ػو آب ١ىؿبًؼ با آب مـط
و تـکمى یکزا گـػیؼه و رـیاو آو به مىی ىمال ىـ ٧ت٢ییـ يمىػه تاا هًٖ٪اه
بتَال به ؿوػ پًزيیـ بیى ممت ؿب به عىػ ص ٘٦هیيمایؼ و ػؿ صَه پال ماٞؼ
بلله با آب مالًو که بف ربل بلنـبد هیگؾؿػ وٍل هیىىػ
ؿوػ پًزيیـ بف يٖ٪ه بتَاال آب ١ىؿبًاؼ مامت صـکات عاىػ ؿب باه ٕاـ٣
رًىب ت٢ییـ هیػهؼ و بٞؼ بف گؾىاتى هًاإ١ ٨ـبای و رًاىب ١ـبای هضماىػ
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ؿب٩ی (هـکق ولیت کاپینا) به ىىعی هی ؿمؼ و ػؿ بیى را وبػی ومای ٜکاپیناا
ؿب تـک گ٦تاه وبؿػ تًگای پچاه ١ااو هیگاـػػ ػؿ ىاـو ٛبیاى تًگای باا آب ػؿه
يزـبب که بف کىههای پًذ ػؿه آو (ػؿه ١ىك پچه ١ااو عااؿد ػؿه کاالو و ػؿه
پىته) وبػی ي٢لى ػؿ یک و يین کیلىهتـی ىامال ١اـب کاماه بًاؼ ي٢لاى باه آب
ػؿیای کابل بلضا ٧یا٥ته و بٞؼ بف آو به يام ػؿیای کابل یاػ هیىاىػ و باه ه٪اؼبؿ
آب ؽعیـه کامه بًؼ ب٥قبیو به ٝمل هیآیؼ
بیام َ٥ل بهاؿ هىمن ٕ٢یاو بیى ؿوػ بمات کاه باه بحاـ ؽوب ىاؼو بـ٣هاا و
باؿيؼهگی بیيتـ که ػؿ َ٥ل بهاؿ ٍىؿت هیگیـػ آب آو ب٥قبیو هییابؼ
بف يیـوی آبی بیى ؿوػ تا باه صاال بمات٦اػه ٍاىؿت يگـ٥تاه تًهاا بف آب ػؿه
مالًو که بف ربل بلنـبد هیگؾؿػ ػؿ بوبعـ ماال  0255ه ه ٥ابـیکاه باـ٧
ىـو ٛبه کاؿ يمىػ ٩ىه هضـکه بیى ٥ابـیکاه هماياا ٩اىه آبای ؿوػ ماالًو باىػه
بمت
ػؿ صىفه پـوبو و کاپینا بف ػو ٕـ ٣ػؿیا يهـهای فیاػی کيیؼه ىؼه بمات
ػؿ پـوگـبم بيکيا٥ی مىم ب٢٥اينتاو یک بًاؼ باقؿگ آب ػؿ تًگای پًزيایـ ػؿ
يٚـ گـ٥ته ىؼه بىػ که کاؿ آو به مبب ت٢ییاـبت میامای و رًوهاای ػبعلای
ٝملی ييؼ و ؿوػ پًزيیـ ػؿ صَه ىىعی ػؿ مال  0541هیالػی ػبؿبی ػبات
( )7211m/secآب يياو ػبػه ىؼه بمت و ػؿ بمتیيى ٝمـف پًزيیـ صزن
رـیاااو بٚٝماای آب ؿب ػؿ یااک مااال ( )4721 21*01m/yو صزاان رـیاااو
بٍ٢ـی ( )014 5402*01m/yيياو ػبػه ىؼه بمت

اقلین

بف يٚـ هيغَات ب٩لیمی ب٢٥ايناتاو ػؿ هًٖ٪اه تضات بماتىب هىٞ٩یات ػبؿػ
فهنتاو آو هـٕىب و باؿبيی و تابنتاو آو گـم و عيک بمات همااو ٕاىؿی
ً
که هیػبيین ب٩لین بٍال ؿیياه لتایى ػبىاته بف کلماه ( )claimب٩تبااك گـػیاؼه
بمت که ه٦هىم هیالو ىٞا ٛوبؿػه آ٥تاب ؿب بؿبیه هیکًؼ
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با آو هن تٞـی ٤ب٩لین ٩ـبؿ ؽیل بمت7 :ب٩لین ٝباؿت بف هٖالٞاه صاؼ وماٖی
تمام پؼیاؼههای راىی یاک هضال بمات کاه ػؿ فهااو و هکااو هٞایى بوٍاا٣
رؼب گايه ؿب بعتیاؿ هیکًؼ 6
عَىٍیات ب٩لین یک هًٖ٪ه يهتًها هـباىٓ باه ٕاىل و ٝاـُ ر٢ـب٥یاایی
هی باىؼ بلکه بٞؼ مىم ر٢ـب٥یایی که ٝبااؿت بف بؿت٦اا ٛبمات يیاق تاأحیـ بااؿفی
ػبؿػ بااه بماااك هٖالٞااه پؼیااؼههای ٕبیٞاای مااٖش فهاایى ػؿ چهاااؿ بٞااؼ (ٕااىل
ر٢ـب٥یااایی ٝااـُ ر٢ـب٥یااایی بؿت٦ااا ٛو فهاااو) ؿوه و تض٪یاا ٨ر٢ـب٥یااایی ؿب
بیيتـ ٍب٢ه ٝلمی هیبغيؼ
پًزيیـ ينبت به کىههای مـ به ٥لک کيایؼه و ػؿیاای عـوىااو و پاـآب
که بف بیى ػؿه ٝماىهی ٝباىؿ کاـػه و ػؿیاهاای کىچاک بف ػؿههاای ٥ـٝای آو
مـبفیـ هیىىػ و به ػؿیای بٍلی هیپیىيؼػ هىرىػیت بىزاؿ يباتات عىػؿو ػؿ
کىهها کيت صبىبات هغتل ٤وفه باػهای هالین و گاىبؿب تابناتاو پًزيایـ ؿب
ً
هٞتؼل ػلکو و عىهآیًؼ ماعته بمت ػؿ ولیت پًزيایـ ٝمىهاا چهااؿ ياىٛ
ب٩لین ٩ابل تىره بمت که ٝباؿت بمت بف:
 0ب٩لین هًٖ٪ه متیپ که ػؿ بیى بؿت٦اٝات ٩ 0111 m - 2111 mـبؿ ػبؿػ
 2ب٩لین هىينىيی که ماصاتی کىچک ؿب ػؿ پًزيیـ بصتىب هی کًاؼ و ػبؿبی
رًگالتبيؼ
 7ب٩لین هًٖ٪ه بلپیى تًؼؿب که بیى بؿت٦اٝات  7111 m ،2111 mهیباىؼ
 0ب٩لین کىهنتايی و ي٪آ هـت ٜ٦که بالتـ بف ٩ 7111 mـبؿ ػبؿيؼ
 -5اقلین هًطقه طتیپ
ً
پًزيیـ ؿب ػؿ بـهیگیـػ که ب٩لین هًٖ٪ه متیپ ػؿ ولیت پًزيیـ که ب کخاـب
ً
بٕـب ٣ػؿیای ػبؿبی بؿت٦اٝات ( )2111 m ،2111 mهیباىاؼ و ب کخاـب مااصات
فؿبٝتی ػؿ همیى بؿت٦اٝات به يٚـ هیؿمؼ آب و هىبی آو بـی بىػه و بعتال٣
صـبؿت ىبايهؿوفی بف  21 cمايتیگـبػ هتزاوف يمیباىؼ 8بها ػؿ ٕىل مال بیاى
ً
ت٢ییـبت ( )11 c ،72 cبال هیؿوػ باؿيؼهگی ٝمىها ػؿ هىمن فهناتاو و بوبیال
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بهاؿ به و٩ى ٛهیپیىيؼػ بیى هًإ ٨ب کخـ ٝل٤فبؿ بىػه بتههای پنت ٩اهت یک
ماصه ومی ٜؿب بصتىب هیکًؼ و بف لضاٗ تـبیت صیىبيات بؿفه فیاػ ػبىاته و ػؿ
بلًؼ بـػو ب٩تَاػ ؿومتایی و ىبايی ي٪و باؿفی ػبؿػ

 -0اقلین هىيظىيی
ب٩لین هىينىيی ػؿ ماصاتی هضنىك بمات کاه بىازاؿ هايًاؼ بااػبم ،بلاىٓ و
١یـه ػؿ کىهها به يٚـ هی ؿماؼ بیاى ب٩لاین و راًگالت ػؿ مااصات بياؼ کاه ػؿ
ه٪ابل گىػبلهاا و یغچالهاا ٩اـبؿ ػبؿياؼ کاه هاىبی هـٕاىب بف آو مااصات باه
هًإ٪ی که بىزاؿ هیؿویًؼ هیؿمؼ و مبب ؿىؼ رًگالت هیىىػ
بیى رًگالت ػؿ بؿت٦اٝات آمتايه ،مًگايه ،بهاؿک و هلنپه ب کخـیات ػبؿياؼ
کاه بف يااى ٛبااػبم هیباىااًؼ و ػؿ ه٪ابال ماااصات یغچاالی 7ولناىبلی ػؿه٩ 6ااـبؿ
هی گیـػ و هىبی هـٕىب و یاا هىيناىو باه بهتاؼبػ بیاى وبػی باه بیاى مااصات
هیؿمؼ

 -9اقلین هًطقه الپایى تًذرا
بیى ب٩لین ػؿ تمام راها بالتـ بف ماصه ؿىؼ و يمىی بىزاؿ باه هالصٚاه هیؿماؼ
بها هىٞ٩یت آو يٚـ به بؿت٦ا ٛبف یک بـ بٚٝان تاا باـ بٚٝان ػیگاـ و بف یاک هًٖ٪اه
ب٩لیمی با هًٖ٪ه ػیگـ ت٢ییـپؾیـ بمت باه ٕاىؿ هخاال :مااصه بلپاایى تًاؼؿب ػؿ عأ
بمتىب بیى بؿت٦اٝات ( )0111 m ،0111 mهىٞ٩یات ػبؿػ ػؿ ب٢٥ايناتاو بیاى هًاإ٨
به ٍىؿت ٝمىم بیى بؿت٦اٝاات ( )711 m ،2111 mباه هيااهؼه هیؿماؼ 8فیاـب ػؿ
ً
بیًزا بول ب٩لین بـی بىػه و ػو هاه مـػی کاه بف لضااٗ هىرىػیات ملناله رباال باه
ورىػ آهؼه ماصه بلپایى تًؼؿب ؿب ٩ؼؿی پاییىتـ آوؿػه بمت
بااه هااـ بيااؼبفه کااه وّاا ٜب٩لااین بااـی گااـػػ و یااا بااه ٝااـُ بلبلااؼهای ىاامالی
يقػیک تـ ىىػ بیى هًٖ٪ه با بؿت٦ا ٛپااییىتـ ػیاؼه هیىاىػ بعاتال ٣ػؿراه صاـبؿت
فیاػ بىػه َ٥ل يمىی يباتات بنیاؿ کىتاه و مـػی هىب يمیگاؾبؿػ کاه فؿ ٛصبىباات
به رقء بف رى ،رىػؿ ،هيًو و با٩ال به عاىبی ٍاىؿت گیاـػ ػؿ مااصات رًاىبی
کىه که هیالو ىٞا ٛآ٥تاب ػؿ تابنتاو به فوبیای ( )31 - 41هیتابؼ بْٞای بف بتاهها
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و بىزاؿ هايًاؼ بااػبم ه٦ات پىمات ،بلاک مایاهعاؿ و ١یاـه ػؿ بؿت٦اٝاات بایو بف
( )2111 mهیؿویًؼ که هیالو کىه و تابو هنت٪ین ىٞا ٛآ٥تااب و هاىبی هىيناىو
مبب گـػیؼه تا بىزاؿ ػؿ بیى بؿت٦اٝات ؿىؼ و يمى کًؼ
ػؿ ي٪آ هـت ٜ٦و کىهنتايی ػؿره صـبؿت ٥ى٧بلٞاػه تًقیل گـػیاؼه و باـعال٣
ه٪ااؼبؿ باؿيااؼهگی و ؿٕىباات هاىب ب٥ااقبیو هییابااؼ ػؿ ي٪ااآ هـت٦اا ٜبعااتال ٣ػؿرااه
صـبؿت ىبايهؿوفی هاههای تابنتاو و فهنتاو پائیى بىػه بها ػؿره صاـبؿت و فبویاه
تابو آ٥تاب بف لضااٗ هىٞ٩یات ( )Expositionييایبیها ت٢ییـپاؾیـ بمات باه بیاى
ه٦هىم که ييیبیهای رًاىبی ٩اؼؿی گاـم و عياک و ييایبیهای ىامالی ماـػ و
هـٕىب هیباىؼ به بحـ مـػی هىب هـ يى ٛکتلههای هـٕىب و یا ربهه مـػی کاه بف
٥ـبف ي٪آ هـت ٜ٦و ملنله ربال پًزيایـ های گاؾؿػ باٝاج باـ ٣بااؿی و باؿياؼهگی
ً
هیگـػػ و بؿت٦اٝات بلًؼ کىه که باالتـ بف (٩ )0111 mاـبؿ ػبؿػ بکخاـب ػبؿبی باـ٣
های ػبیمی و ماصات یغچالی هیباىؼ

درجه دزارت

ػؿره صـبؿت ػؿ پًزيیـ يٚـ باه هًاإ ٨هغتلا ٤آو ٥اـ ٧های کًاؼ يباىػ
بمتیيى هىبىًامی ػؿ بیاى ولیات مابب ٝاؼم هضامابات ػ٩یاٝ ٨لمای ػؿراه
صـبؿت ؿٕىبت باؿيؼهگی و وفه باػها بىػه بمت 8بها با آو هن به ٕاىؿ بومأ
پاییىتـیى ػؿره صـبؿت ػؿ فهنتاو به  01مايتیگـبػ و بلًاؼ تاـیى آو باه 71
بلی  73ػؿره مايتیگـبػ ػؿ تابناتاو هیؿماؼ مااصات ىاـ٩ی ػؿه بف ولناىبلی
عًذ به ٕـ ٣پـیاو ػؿره صـبؿت تًقیل هی یابؼ و ػؿ ٩نمت هاای ػؿه پـیااو
چماااؿ کـیپتااى ػؿرااه صااـبؿت ػؿ تابنااتاو صااؼ بٚٝماای آو بااه  21بلاای 27
مايتیگـبػ هی ؿمؼ که ػؿ آو هًإ ٨به بحـ تًقیل ػؿره صاـبؿت و َ٥ال کىتااه
ً
تابنتاو صبىبات رى ،هيًو و با٩ال ب کخـب ػؿ فهیىهای فؿبٝتی کيت هیىىػ
و بىزاؿ هیىهػبؿ هن ورىػ يؼبؿػ
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باريذهگی و رطىبت

باؿيؼه گی و ؿٕىبت بف رمله ٝىبهل ههن ب٩لین بمت که ػؿ ٕىل هااه و ماال
ً
ىـبیٔ رىی و بوّا ٛب٩لیمی یک هًٖ٪ه ؿب هنت٪یما کًتاـول هیکًاؼ بیاى ػو
ٝاهل با هـب کق ٥ياؿ هىب ماعتماو تىپىگـب٥ی و ربهاههای ماـػ و گاـم بؿتباآ
ً
ػبؿػ ه٪ؼبؿ باؿيؼهگی ب کخـب ػؿ هًإ٥ ٨يااؿ پنات ()Depression Cyclone
بّا٥ه تـ به هالصٚه هیؿمؼ
بهااا باؿيااؼهگیهای کىهنااتايی ( )Orographicو ٝااىبؿُ رااىی بًااابـ
بؿت٦اٝات ملنله ربال ٍاىؿت هیگیاـػ فیاـب ػؿ ي٪اآ هـت٦ا ٜػؿراه صاـبؿت
تًقیل یا٥ته و هىبی هـٕىب فوػتـ به صالت بىبا٩ ٛـبؿ هیگیـػ بًابـبیى هىمان
باؿيؼهگی ولیت پًزيیـ ػؿ فهنتاو و بهاؿ بىػه که ربهه های مـػ ماایبـیا بف
ممت ىمال ػبعل ب٢٥اينتاو ىاؼه و ػؿ مااصات ماالًو ،پًزيایـ ،وبعااو و
هًؼوکو باٝج بـ ٣باؿیهای ىاؼیؼ هیىاىػ بیاى باؿياؼهگیها بف هاـ لضااٗ
ورىػ ػبؿػ که ي٪آ هـت ٜ٦مـػتـ بىػه و ؿٕىبت ينبتی فوػتـ بىبا ٛو به يٖ٪اه
ىبًن هیؿمؼ بًابـ بیى ه٪ؼبؿ باؿيؼهگی با بؿت٦اٝات تًامب هنت٪ین ػبؿػ

بادها

ب گـ پاـ ييایب بٍالی و ٥یقیکای رـیاياات بااػ ؿب تىراه کًاین ػؿ هباصاج
هغتلاا ٤ب٩لینىًاماای و ر٢ـب٥یااایی ٥یقیکاای بٍااٖالس ٥ياااؿ پناات ( Low
 )Pressureو ٥ياؿ بلًؼ ( )High Pressureؽکـ ىؼه بمت و تضات هاـ ياىٛ
ً
ىـبیٔ رـیاو باػ ػبیما بف هـکق ٥يااؿ بلًاؼ باه بمات٪اهت ٥يااؿ پنات ٍاىؿت
هیگیـػ بف رايب ػیگاـ ػؿ ماـفهیىهای کىهناتايی هايًاؼ پًزيایـ و ب کخاـ
هًإ ٨کيىؿ به ٕىؿ هًٖ٪ىی هًإ٪ی کاه گاـم تاـ بمات صیخیات هـکاق ٥يااؿ
پنت ؿب و هًإ٪ی که مـػتـ بمت بوٍا ٣هـکق ٥ياؿ بلًاؼ ؿب بعتیااؿ هیيمایاؼ
ً
ؿوی همیى بٍل رـیاو باػها ب کخـب بف ي٪آ هـت ٜ٦و کىهنتاوها باه بمات٪اهت
وبػی پًزيیـ ٍىؿت هیگیـػ
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هىّى ٛػیگـ کاه ػؿ بؿتباآ باه کىههاای پًزيایـ ٩ابال تىراه بمات ٝمال
( )Convectionیا گـػه هىب و هىٞ٩یت ييایبیها ( )Expositionبمات کاه
باػها ؿب ػؿ کىهنتاوها باؿ هیآوؿػ بیى هنااله ٕاىؿی ٍاىؿت هیگیاـػ کاه ػؿ
ٍبش ؿوف ييیبیهای ىـ٩ی و رًىبی ػؿ بحـ تابو آ٥تاب گـم  01بلی ٩ 00بل بف
ٙهـ صؼ بٚٝمی صـبؿت ؿب بعاؾ هیيمایاؼ ػؿ يتیزاه بیاى ياى ٛييایبیها هـکاق
٥ياؿ پنت ؿب تيکیل ػبػه و هىبی آو به ٕـ ٣بؿت٦اٝاات باال ٍاٞىػ هیکًاؼ
بـبی آيکه تىبفو ػؿ هیکايیقم ٥یقیکی هىب بـ٩ـبؿ ىؼه بتىبيؼ ييیبی های ١ـبی
وبػی های که ػؿ ممت ىـ ٧آو ٩اـبؿ ػبؿياؼ و ييایبی هاا ؿو باه ١اـب بمات
وفه باػ بف ييیبیهای ١ـبی به بمت٪اهت ييیبیهای ىـ ٧آو کاه هاىبی گاـم
بف آو ٍٞىػ يمىػه هی وفػ که بیى هخال ؿب ػؿ تمام ػؿههاا و وبػیهاای عاىؿػ و
کىچک که به ػؿه بٍلی وٍل هی ىىيؼ هی تىبو هياهؼه کـػ
بیى يى ٛباػها ب کخـ ػؿ بهاؿ و تابنتاو هضنىك بىػه بها ػؿ فهنتاو باػها باه
ىکل بنیاؿ ع٦ی ٤بصنااك هیگاـػػ باه بماتخًای بٞاِ ؿوفهاا کاه ػؿ ٕاىل
فهنتاو (چهاؿ تا پًذ باؿ) باػ های ىؼیؼ هی وفػ بیى باػها که تىمم با بـ ٣باىػه
و هـػم پًزيیـ بیى يى ٛباػهای تىمم با بـ ٣ؿب به يام 7بـ ٣باػ 6یاػ هی کًًؼ که
باٝج بـ ٣کىچها ػؿ آو هًإ ٨هیگـػػ و صؼ بٚٝمی وفه بـ ٣باػها بایو
بف یک ىبايه ؿوف ٕىل يمییابؼ

ساویه تابغ آفتاب

فوبیای تابو آ٥تاب يٚـ به هىٞ٩یت و تىپىگـب٥ی هضل و همچًااو بف لضااٗ
َ٥ىل مال ػؿ پًزيیـ بعتال ٣ػبؿيؼ چًايچه ػؿ بغاو باػهاا تاؾکـ باه ٝمال
ً
ً
آهؼ هىٞ٩یت ييیبیها ( )Expositionکاه ىامال و رًىباا ػؿ پًزيایـ بیياتـ
ىکل گـ٥ته که به بٍٖالس ( )adretماصه صـبؿت بیيتـ ؿب رؾب هیکًاؼ یااػ
هیکًًؼ
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ػؿ ب کخـ ييیبیهای ىمالی که هایالو ملناله کىههاا فیااػ بمات آ٥تااب ػؿ
ً
تابنتاو به فوبیای کن و ػؿ فهنتاو بٍال 8يمی تابؼ ػؿ صالی که ػؿ ييیبی هاای
رًىب آو ىٞا ٛآ٥تاب ػؿ ب کخـ راها به فوبیای ( 41بلای  )51ػؿراه هیتاباؼ بف
ً
همیى لضاٗ ييیبیهای رًىبی آو ػبیما گاـم و ييایبیهای ىامالی آو ماـػ و
هـٕىب هیباىؼ بها به ٕىؿ بومٔ فوبیای تابو آ٥تااب ػؿ بول ماـٕاو ()34:0
ػؿ بٝتؼبلیى ( )10:70ػؿ بول رؼی ( )70:0هیتابؼ

جهیلها

ً
رهیلهای که ػؿ ولیت پًزيیـ ورىػ ػبؿػ ٝمىها بالتـ بف بؿت٦ا 0111 ٛکه
بااه ٍااىؿت ٝمااىم بف يااى ٛرهیلهااای یغچااالی هیباىااًؼ بیااى رهیلهااا ؿب بااه
بٍٖالس ٝام آو 7صىُ 6یاػ هیکًًؼ رهیلها ػؿ ب کخـ ماال یظبًاؼبو باىػه و
تًها بف ػو تا مه هاه ػؿ تابنتاو یظبًؼبو آوها ؽوب ىؼه و باٝج ب٥قبیو ػؿیای
پًزيیـ هیگـػػ چًاو که تؾکـ یا٥ات رهیالهاا ػؿ مااصات یغچاالی تياکیل
یا٥ته ػؿ ٩نمت ٩ؼبهی آوها هىؿیىها ورىػ ػبؿػ بیاى هاىؿیىهاا کاه ػؿ ه٪ابال
٥ياؿ آب بیى صىُها يا ه٪اوم هیباىًؼ ّـوؿی بمت ،تاا رهیلهاای هاؾکىؿ
به ٍىؿت ػ٩ی ٨ىًاماایی ىاىيؼ تاا بف عنااؿبت هاالی و راايی هًاإ٪ی کاه ػؿ
٩نمتهای تضتايی بیى رهیلها ٩ـبؿ ػبؿيؼ رلىگیـی به ٝمل آیؼ
بفػیاػ آب رهیلها بـ بحـ ؽوب ىؼو یغچالها بىػه که مـتاماـ کاـه فهایى
به بیى هيکل ؿوبـو بمت تٞؼبػ بیى رهیلها (صىُها) فیاػ بمت ،ػؿ بیًزاا
چًؼ رهیل هيهىؿ آو ؿب يام هیبـین که ىهـت آوها يه بف لضاٗ بقؿگی بلکه بف
لضاٗ يقػیکی به ماصات هنکىيی هیباىؼ
صىُهای م٦یؼ آب که ػؿ بؿت٦اٝات ٩ 0327 mاـبؿ ػبؿياؼ ػؿ بیاى مااصه
مه رهیل یکی بالتـ بف ػیگـی باه بؿت٦اا ٛصاؼوػ  011 mو باالتـ بف آو ٩اـبؿ
گـ٥تهبيؼ بصزاؿ هـهـیى به ؿيو م٦یؼ بٕـب ٣رهیلها و کىههای بٕاـب ٣آو
ً
ؿب فیًت بغيیؼه آب آو کاهال ٍا ٣و يیلگىو بىػه آب آو به بؿت٦اا ٛبایو بف
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 711 mبه ىکل آبياؿ بف ٩نمت ومٖی ٍغـههای ما٦یؼ ؿياو باه آب ىاابه
وٍل هیىىػ و بف همیى لضااٗ آو ؿب ما٦یؼ آب های ياهًاؼ باه همایى تـتیاب
صىُ هـفه ػؿ ىابه چًؼیى صىُ عىؿػ و بقؿگ ػؿ کىه ػبعل بف عاوب ک هن
چًاو ػؿ کىه آتال و کىه هابیى بایو بف  01صاىُ وراىػ ػبؿػ صاىُ 7هضاب
عاو 6ػؿ بؿت٦اٝات مـصؼی بیى ػؿه پاوبت و گالب عیال صاىُ ىااه ػؿیابااؿ
ػؿ بؿت٦اٝااات ریـٝلاای صااىُ ١7ـ١ااـه 6ػؿ بؿت٦اٝااات ػؿه ٝبؼبللااه عیاال و
ً
هنچًاو صىُ 7لٞالو 6و صىُهای هتٞؼػ ػیگـی که تا هًىف هيغَاا بمان
های هضلی ؿب به عىػ يگـ٥ته ػؿ ماصات هغتل ٤پًزيیـ هىرىػيؼ

یخچالها

ً
یغچال ها که ٝمىها ػؿ بؿت٦اٝات بیو بف  60111 m7بلای ٩ 60111 m7اـبؿ
ػبؿيؼ ػؿ ملنله رًىبی پًزيیـ بیيتـ بىػه چىو ملنله ىمالی آو تضت تاأحیـ
هنت٪ین ىٞا ٛآ٥تاب ٩ـبؿ هیگیـػ بها با آو هان ػؿ بؿت٦اٝاات باالتـ بف 0111 7
 6mیغچالها ورىػ ػبؿيؼ هىرىػیت بیى یغچالها تأحیـ هنت٪ین بالی ػؿیاای
پًزيیـ ػبؿػ به بیى ه٦هىم که ورىػ بیى یغچالها که ػؿیای پًزيایـ همیياه
پـ بف آب و عـوىاو با٩ی هايؼه بمت
عاأ بااـ )Snow Line( ٣و ماااصات یغچااالی ػؿ کااىه هااای پًزياایـ بف
ً
تأحیـبت گـم ىؼو هىبی فهیى هزقب يبىػه یغچالهای که ٩ابال مااصه ومای ٜبف
کىهها ؿب پىىايیؼه بىػ ػؿ بیى بوبعـ بف ومٞت آوها کامته ىؼه بمت
همچًاو هی تىبو گ٦ت ب گـ گـم ىؼو هىبی فهایى باؼیى هًاىبل بػبهاه یاباؼ
یغچالها ػؿ پًزيیـ به کلی ؽوب عىبهؼ ىؼ و بالعـه مبب کن ىؼو و صتای
عيک ىؼو ػؿیاها عىبهؼ گـػیؼ
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يتیجهگیزی

ولیت پًزيیـ بف لضاٗ هىٞ٩یت ر٢ـب٥یاییٕ ،بیٞی و ماعتماو ٥یقیکای بف
بهمیت عااً بـعاىؿػبؿ بمات پًزيایـ ػبؿبی آب ٥اـبوبو باىػه ػؿ ػؿههاای
هغتل ٤آو رـیاو ػبؿػ و کىههای مـبه ٥لک هًؼوکو ١ـبای کاه ػؿ بهتاؼبػ
ػؿه پًزيایـ ٩اـبؿ ػبىاته و ػبؿبی هٞااػو مـىااؿ ٕبیٞای ػؿ ٩لاب بیاى ملناله
کىهها يه٦ته بمت و بف لضاٗ مى٧بلزیيی ػبؿبی بهمیت عااً های باىاؼ و
ب گـ تىره ه٪اهات بالی ػؿه پًزيیـ ٍىؿت بگیـػ پل هیتىبو گ٦ت که کن و
بیو صَههای آو مًو فبؿ هیباىؼ پل باه ػؿه مـمابق و فهیىهاایو بایاؼ
تىره ٍىؿت گیـػ و به فهیىهاای فؿبٝتای هباؼل عىبهاؼ ىاؼ بف آب ػؿیاای
پًزيیـ هیتىبو بـبی بمتضَال بـ ٧و کيیؼو يهـها بـبی آبیااؿی فهایىهاای
فؿبٝتای بمات٦اػه ٍااىؿت گیاـػ بیااى ػؿه یکای بف ٝىبهال ٝمااؼه باـبی ؿىااؼ و
پیيـ٥ت ب٩تَاػی کيىؿ بمت ،بصؼبث عٖىٓ هىبٍاالت یکای بف ّاـوؿیات
ههن هـػم به ىاماؿ هیآیاؼ کاه ب کخاـ ػؿههاای ٥ـٝای پًزيایـ بف بیاى ماهىلت
هنت٦یؼ ييؼه بيؼ
بمتغـبد هٞاػو پًزيیـ که بغيی بف ب٩تَاػ کيىؿ ؿب تيکیل هیػهؼ ب کخـ
هٞاػو و بصزاؿ کـیمه تا هًىف ػمتيغىؿػه با٩ی هايؼه تًها فهـػ به ىکل ١یاـ
هنلکی بمتغـبد هی ىىػ ػؿ بیى هىؿػ تىره رؼی هنؤولیى ػولت ؿب عىبهاين
صىُها و یا رهیل مهای یغچالی که ػؿ مااصات هناکىيی تياکیل ىاؼه
بيؼ و هـ لضٚه عٖـ ىکنت و میالب صىُها هتىره بهاالی آو هیباىاؼ ػؿ
بیى هىؿػ هٖالٞه تض٪ی ٨و رلىگیـی بف آو ٍىؿت گیـػ
ػؿ ب کخـ هًإ ٨که عٖىٓ هىبٍالت ورىػ يؼبؿيؼ کلیًیکهاای ٍاضی يیاق
هىرىػ يبىػه و بیى بهـ هىرب هـگ و هیـ بٕ٦ال و هاػؿبو هیىىػ
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دذود اربؼه و هىقؼیت جغزافیایی
غالم دبیب يىابی

پًزيیـ یکی بف هـبىٕات ولیت کاپینا هیباىؼ که ػؿ مـمابقی و ىااػببی
فبايقػ عاً و ٝام بمت بیى هًٖ٪ه ،کىهنتايی بىػه و ملنله ربال ،آو ؿب ػؿ
هیاو عىػ ٥يـػه کـػه بمت باه ٕاـ٩ ٣نامت ىامال آو ،بؼعيااو هىٞ٩یات
ػبؿػ به ٕـ١ ٣ـب آو ،بلؼه هاای بياؼؿبب ٝاـُ هىٞ٩یات يماىػه بمات باه
ٕـ ٣ىـ ٧آو تگاب يزـبب وب ٜ٩و به ٩نامت رًاىب آو گال بهااؿ هىٞ٩یات
ػبؿػ
پًزيیـ ،یکی بف ػؿههای بنیاؿ فیبا و ٩يًو هًؼوکو بمت که هؼعل آو
به ٥اٍله  41کیلىهتـی ىمال به کابل ب٥تاػه بمات هضاماى ٕبیٞای پًزيایـ،
ً
مـ فباو هامت و ػؿههای آو به ٕـ ٣رًىب هًؼوکو هىٞ٩یت ػبؿػ و ب کخاـب
تًو بمت هی باىؼ ب٢٥اينتاو با کىههای ىاهظ و ملناله رباال ماـ باه ٥لاک
کيیؼه عىػ ػؿ ي٪آ ػوؿ ب٥تاػه پاهیـ و بؼعياو و ػؿ ػؿه های بابا و مپیى ١ـ
و يىؿمتاو راهای ػیؼيی فیاػی ػبؿػ و همه فیباییها ؿب به عاىػ رما ٜکاـػه و
بالىبهه یکی بف بهتـیى ییال٧های ب٢٥اينتاو به ىاماؿ هیاـوػ ػؿۀ پًزيایـ ػؿ
ػبهًه های هًؼوکو ػؿصَههای رًىبی آو بف(ػؿبًؼ تا پـیااو یاا بف گلبهااؿ تاا
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ػؿۀ بيزمى ؿب ٥ـب گـ٥ته بمت و عٔ ٝمىهی آو بف ىمال ىـ ٧به رًىب ١اـب
همتؼ بمت پًزيیـ یکی بف ههنتاـیى ؿبه هاای کااؿوبوؿو ٩اؼین بایى صَاٌ
ىمالی ،ىـ٩ی و رًىبی هًؼوکو بىػ( )0و با ورىػ بیى که ماـک ىاکاؿی بایى
کابل و باعتـ و تغاؿمتاو هىتـ هیـوػ 2هٞهؾب ػؿۀ پًزيایـ بف يٚاـ ؿ٥ات و آهاؼ
ؿهه های صیىبيات و صمل و ي٪ل هیىه و صبىبات١ ،لهرات و تـػػ کاؿوبو های
کىچک ،ه٪ام عىػ ؿب بف ػمات ياؼبػه بمات هناا٥ـت هیااو راـم بؼعيااو و
کابل کما ٥یبلناب ٨بف همیى ؿبه ٝملی هی ىىػ 8فیـب باا وراىػی کاه ماـک بف
عاو آباػ به ٥یِآباػ ،هـکق بؼعياو و بف آو به بهاؿک (ػهى ػؿۀ وبعاو رـم و
فؿیىه) ؿ٥ته هٞهؾب تـػػ هىتـ ػؿ آو ياصیه فیاػ يینت و کخـت ٥ـببای ؿوػعاياه
های کىکچه ٝای ٨ػیگـی تىلیؼ کـػه بمت
پًزيیـ ػؿ ػبهًههای رًىب هًؼوکو همتؼ بمت هىبفی باه آو ػؿ ىامال
ملنله کىه هؾکىؿ ػؿۀ مـمبق بيؼؿبب ب٥تاػه که ينابت باه پًزيایـ باه هـبتاب
٥ـبطتـ بمت یاک ملناله ػؿههاای تًاو تاـ و ٥ـٝای بمات کاه ػؿ فیباایی و
لٖا٥ت آب و هىب و بؼبی ٜهًاٙـ ٕبیٞی بیهايًؼ هی باىؼ بف ػهاى گال بهااؿ تاا
کىتل عاوب ک عىػ باه عاىػ بیاى ػؿه باقؿگ ؿب ػؿ ػو پهلاىی هًاؼوکو باه هان
وٍل کـػه بمت به ٝباؿت ػیگـ بف رمله  20کىتال هًاؼوکو کاه بایى کىتال
بيزمى و ػياؼبو ىاکى ب٥تیاؼه  5-4کىتال تًهاا بف صَاٌ ٝلیاا و وماٖی ػؿۀ
پًزيیـ ؿبه ػبؿػ و به بیى تـتیاب چًاؼیى ػؿوبفۀ هًاؼوکو باه ػؿۀ پًزيایـ ؿبه
ػبؿػ و تًها بلبته پًزيیـ م٦لی ؿب که بنیاؿ بزا و به هى ٜ٩ػؿبًؼ و ػبلو مًو
هاای ياهًااؼ ،هیتاىبو ػبلو و هااؼعل هـکااقی هًااؼوکو عىبيااؼ ولیااات ل٢ماااو،
ب٢الو ،کاپینا ،تغاؿ و بؼعياو مـصؼبت آو ؿب تيکیل هیؼهؼ

2

بٞؼ بف بیى که مالًو ماعته ىؼ بف بهمیت ػؿۀ ىکاؿی به بيؼبفۀ فیاػ کامته ىؼ
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وجه تظمیه و هالدظات تاریخی

هناصت پًزيیـآو(  7122هتـ هـبا ٜبمات و ٩ـیاب  2111هتاـ بف ماٖش
بضـ بؿت٦ا ٛو  51022ي٦ـ ي٦ىك ػبؿػ کلمه پًزيیـ کاه بهاـوف ػؿ هاىؿػ تماام
ػؿۀ پًزيیـ (بف ػؿبًؼ تا پـیايبه کاؿ هیبـین ػؿ آحاؿ ٝماىهی ر٢ـب٥یيىینااو و
میاصاو و هأعؾ ٥اؿمی به ٍىؿت بًزهیـ یا پًزهیاـ آهاؼه بمات بف آو رملاه
بمت ػؿ تاؿیظ بیه٪ی و م٦ـياهه ببىبٖىٕه ،آو را که هی گىیاؼ7 :و بف پًزهیاـ
گؾىتین 6ػؿ بلممالک يیق ؽکـی بف پًزهیـ ؿب هی تىبو هياهؼه کاـػ ػؿ يقها
بل٪لىب يیق ؽکـی بف آو ػؿ ػبىتى آب و هىبی عىب ؿ٥ته بمت ببى صى٩ل يیق
ػؿباؿه پًزيیـ ىـصی ػبؿػ که همیى کلمه پًزهیـ ؿب ؽکـ کـػه بمت هیگىیؼ:
7بالی تپهبی بمت و ػه هقبؿ ي٦ـ هٞؼيچی ػبؿػ راؿبایاه 7گلبهااؿ 6يیاق هزااوؿ
پًزهیـ ٩ـبؿ ػبؿػ ؿوػ کابل بف آو را به ٕـ ٣رلگههای هًؼماتاو رااؿی های
ىىػ  6یا٩ىت تَ٦لی هن ػؿ کتاب عىػ بف پًزهیـ يام باـػه بمات ػؿ بنایاؿی
بف آحاؿ ػیگاـ هايًاؼ 7تاؿیغچاه هاقبؿ ىاـ ی ،6٤تاألی ٤هاىیى ٝباؼبل٦٢ىؿ بلی،
7بضـبلمـبؿ ٥ای هًا٩اب بلعبااؿ 6تاألی ٤هضماىػ باى ولای يیاق هیتاىبو کلماه
پًزهیـ ؿب هياهؼه کـػ
ػؿ بـهاو ٩إ ٜپیو و پیچاؿ به هًٞی کىه و هیـیه باه هًٞای آتاو آهاؼه و بف
آو هٞلىم هی ىىػ که پًزهیـ به ىکل پًزهیـ آهؼه بمت ىک يینات کاه ػؿ
فهاو فؿػىتیاو ػؿ آو را کؼبم آتيکؼه هىرىػ بىػه باىؼ باه ٍاـبصت هیتاىبو
گ٦ت که پل بف مال  ٧ 0111ه يام پًزهیـ به ىکل پًزيیـ تبؼیل گـػیؼه کاه
ػؿ ل ٘٦کلمه صـ7 ٣ىیى 6به رای 7ه 6ػؿ تل ٘٦و تضـیـ ،به کاؿ ؿ٥ته بمت

تخیل ػىام

ً
هااـػم ٝمىهااا بااه بیااى ٪ٝیااؼه هنااتًؼ کااه پًزياایـ ٩باال بف ٙهااىؿ ١قيىیاااو
(کچکى) یاا (کچکًاه) باىػه بمات ػؿ ػوؿۀ مالًٖت مالٖاو هضماىػ ١قياىی
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هىٞ٩ی که بًؼ هٞـو ٣ملٖاو ؿب آباػ ،هی کـػيؼ 7بهالی ؿب بف ػوؿ و يقػیاک باه
آو کاؿ ػٝىت هیکـػيؼ و کناو ملٖاو هن به ػؿۀ پًزيایـ باـبی رلاب ي٦اـی
آهاػه بىػيؼ هـػم رم ٜيياؼيؼ و يـ٥تًاؼ ٪٥أ بف هیااو عاىػ پاًذ ي٦اـ يمایًاؼه
٥ـمتاػيؼ چىو بیيااو کًااؿ بًاؼ ؿمایؼيؼ مالٖاو ٥ـهاىػ کاه چاـب باا٩ی بهاالی
يیاهؼيؼ بی ى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چىو هًٚىؿ ملٖاو کاؿ بمت بف ؿوی هاا
ً
پًذ ي٦ـ کاؿ بنیاؿ هی ىاىػ و آيگااه بیال و کلًاو گـ٥تاه و وبٞ٩اا باه ٍاىؿت
صیـتآوؿی کاؿ هی کـػيؼ بـگًههای بقؿگ بصزااؿ ؿب های کًؼياؼ و ػؿ يتیزاه
ملٖاو ٥ـهىػ که بیىها هايًؼ ىیـ هنتًؼ و هايًؼ ىیـبو کااؿ های کًًاؼ ماپل
بیى يام و ػؿۀ کچکًه بف آو به بٞؼ به پًزيیـ و ما کًاو آو به يام پًزيیـی یااػ
ىؼيؼ
بیى پًذ ي٦ـ بٞؼ بف بيزام کاؿهای هضىله ػوباؿه به ػؿۀ عىیو بـگيتًؼ و ػؿ
آ١اف ػؿه ٝهؼ بنتًؼ که ػؿ هىبؿػ هيکل همیيه رم ٜىىيؼ و باه هياىؿت هان
کاؿ کًًؼ بیياو ػؿ يقػ ٝىبم به پًذ پیاـبو پًزيایـ هياهىؿ هناتًؼ و آؿبهگااه
های بیياو فیاؿتگاه های بمت بماهی پًذ پنـبو پًزيیـ و هؼ٥ى آوهاا ٩اـبؿ
آتی بمت:
 0عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ8
0
 2عىبره ٍ٦ا ػؿ ػو آب8
1
 7گل ولی ػؿ تل
 0عىبره ٝاؿ ٣ػؿ بؿیب ػه
 1عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو

7
0
1

ػؿ ٩نمت ىمال کىتل عیـعايه هبی هضلۀ به يام کىچکیى بمت
ؿوآب ػؿ صَه بول پًزيیـ هـبىٓ ٝال٩هػبؿی صَه ػوم هی باىؼ
تل یکی بف کىتل های هيهىؿ پًزيیـ بمت

245
صؼوػ بؿبٞه و هىٞ٩یت ر٢ـب٥یایی (١الم صبیب يىببی)

تقظیمات دهکذههای هؼهىر پًجؼیز

ػؿۀ پًزيیـ بف ػؿبًؼ تا پـیاو بف يٚـ ت٪نیمات بػبؿی صکىهتی ػؿره ماىم
بمت که هـکق آو ؿعه هی باىؼ و بف عىػ ػو ٝال٩هػبؿی ػبؿػ که هـکق یکی آو
ػؿ ػهکؼه 7فيی 6و هـکق ػیگـ آو ػؿ ػؿه هی باىؼ
آباػیهای ػؿه پًزيیـ به یاک ٝاؼه ػهکاؼهها ت٪ناین ىاؼه کاه بیياتـ ػؿ
ػبهًه های ػو ٕـ ٣ػؿه و ػؿ بؿبّی هـتبهػبؿ ػو ٕـ ٣مىبصل ؿوػعاياه٩ ،اـبؿ
ً
ػبؿػ و ٝمىها بٕـب ٣آو ؿب با١چه های تىت و تا کنتاوهای کىچک ٥ـب گـ٥تاه
و رىیباؿهایی که بف ػؿه های ٥ـٝی رؼب ىؼه بف ٩ـب و رىبؿ عايهها هی گؾؿػ
بْٞی ػهکاؼهها ػؿ کمـهاای کاىه ٥اـبف ً١اؼیها و تپاهها ،هتکای باه ييایب
بٕـب ٣ػؿه ،آبااػ ىاؼه ،هايًاؼ ػهکاؼه چااؿو کاه بف ػهاات بهاـوف بمات و راق
هـبىٕات ٝال٩ؼبؿی فيی هی باىؼ و ػیىبؿه های بلًؼ و ػؿیاچه های کىچاک و
م٦یؼ آو ػؿ هیاو بکههای مبق ػؿعتاو رلىۀ عاٍی ػبؿػ
ػؿ ػؿه پًزيیـ تا ١ىفو و بمتب ٨که ها به ػیؼو آو هى ٨٥ىؼین تمـکق آباػی
بؿتبااآ فؿبٝاات فیبااائی هااای ٕبیٞاای تًگاای و ٥ـبعاای ػؿه ٥ااـ ٧هیکًااؼ
٩نمتهای بولی پًزيیـ ٕىؿی که بف يام آو 7ػؿبًؼ 6و ػبلو ماًو بماتًبآ
هی ىىػ تًو بمت بٞؼ تـ ب گاـ چاه ٥اـبط های ىاىػ ،عياک بمات و آبااػی
ياؼبؿػ ػهکااؼه هاای بولاای ٩ياًگی يااؼبؿػ و باه تااؼؿیذ همیاقبت آباااػی هااای
هغتَه يمىػبؿ ىؼه هیـوػ
بف آ١اف ػؿه ،ػهکؼهها ؿب با بؿتبآ آوها به یاک هـکاق باقؿگتاـ ٝمـبيای یاا
بػبؿی بمن هیبـین و هتاؾکـ های ىاىین کاه حبات بمامای ػهکاؼهها ٝاالوه باـ
بهمیت ر٢ـب٥یایی ،بف يٚـ بػبیات تاؿیظ و ٥ىلکلىؿ بهمیات بناقبئی ػبؿػ بیاى
ػهکؼهها بف هؼعل ػؿه ؿعه به بال ٩ـبؿ آتی بمت:
ٕـ ٣ؿبمت ؿوػعايه :کىؿببه ،فهاو کىؿ٩ ،لٞه هیـبيياه ،بًٝابه تىبط
ٕـ ٣چپ مىبصل ؿوػعايه٥ :ـبط ،ػؿبًؼ٩ ،لٞه چه
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ػهکااؼه هااای آبااؼؿه :بـراعیاال ،پاؿىاااػ ،کـ(ىااایؼ ٝنااکـ هأعااؾ تاااؿیغی
باىؼ)١ ،لبک ،گًه ،کًگى ،ىى٥ه
ؿعه و تىبب ٜآوٌ :ؿعه ٥ـبعتاـیى و هياهىؿ تاـیى ػؿۀ پًزيایـ بمات یاک
ٝؼه ػهکؼه های تًو ػؿ هیاو باٟها و کيتقبؿها و تا کنتاوهای فیبا ب٥تیؼه و
ػؿ بافبؿ کىچک آو بيىب ٛهضَىلت صتی پاؿچاه هاای مااعت بؼعيااو هان
پیؼب هیيىػ ٌؿعه ػؿ صؼوػ 21تىبب ٜؿب ػؿ بـهیگیـػ که ٩ـبؿ آتی بمت :ػىتک،
بولااىک ،ػمااتی چااه ،چناایا ،ػؿعیاال١ ،زاای٩ ،ـیااه عزااه (عىبرااه) ،گلنااتاو،
ىيکاو ،پای چًاؿ ،بهـبم عیل ،بغو عیل ،پیاوىت(ػؿ صؼوػ میَاؼ عاياه)،
ىمال وؿػه ،ىیغاو٩ ،ـیه ىَت (ػؿ صؼوػ  011عايه) ،گؼبؿه ،ى٢ه
ػهکؼههای بافبؿکٝ ،باؿتًؼ بف :هـىتاو( 711عايه) ،ياىل آوه٥ ،ـوبال ،بااٟ
مـط 2،تلغه ،هاله ،هًزهىؿ ،بااػ٩ىل ،آؿو ،پااؿبط ٕاـ ٣چاپ ؿوػ عاياه ،عاايیق
صؼوػ  211عاياه) 3،هالعیال( 4ػؿ صاؼوػ ه٦اؼه عاياه) ،ل٢اياه( 5ػؿ صاؼوػ 011
عايه) ،ؿصمى عیل ،بافبؿک عاً ،ػبػبعیل ،تلکاو(ٕال کااو)01 ،مااتا ،کًاؼه و
گىت ،کـوبىی٩ ،ؼؿت ،ىًگاؿ٩ ،لتـی ،کاىپـبو( باه فبااو هضال آو ؿب گاىػؿبو
هیگىیًااؼ بااه هًٞااای گـػآوؿيااؼه) ،ػوليااه ،رًگلااک ،ي اىلیذ ،هلنااپه ،آمااتايه،
مًگىيه ،بهاؿک
ػهکؼههای هـبىٓ ٝال٩ؼبؿی ػؿهٝ ،باؿتًؼ بف  :تًبًاه ،هلیماه ،پاىژه وه ،ػؿه
آمیا٩ ،لٞه تـعه ،کـبهاو٩ ،، ،لٞه ،تًغىٝ ،بؼبله عیل

 2ػؿ فباو هضل آو ؿب ٝقیق بیک عیل هیگىیًؼ که ٝقیق یکی بف يیا کاو بیياو هی باىؼ
٩ 3ـبؿ یاػػبىت گـػآوؿيؼه
 4یاػػبىت گـػآوؿيؼه
 5یاػػبىت گـػآوؿيؼه
 01یک و٩تی ػؿ آو را ػؿ بحاـ کااوه فهایى بف ٕاـ ٣وفبؿت هٞاؼوٕ ،اال باـ آهاؼه باىػ ولای بکًاىو
رى٣های آو هنؼوػ ىؼه بمت(یاػػبىت گـػآوؿيؼه)و
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ػهکؼههای ػؿه هقبؿه :باب ٝلای ،ریاـ ٝلای ،ػومات ٝلای ،گاالب عیال،
00
بولًؼو٩ ،لٞه تـی ،آمتايه کالو (به يىؿمتاو م٦لی هتَل بمت)
ػهکؼههای ٝال٩ؼبؿی فيیٝ ،باؿتًؼ بف :ػو آب تا چماؿ که بعیاـ ػؿۀ پـیااو
بمت تمام ٩نمتهای ٝلیای ػؿۀ پًزيیـ بف يٚاـ بػبؿی راق ٝال٩اؼبؿی فيای
،هی باىؼ ولی ػهکؼهها ؿب يٚـ باه تمـکاق و ٩ـببات آوهاا باه یکاؼیگـ باه ماه
ػمته ؽیل هیتىبو ت٪نین يماىػ :ػهکاؼههای (ٝماـف) 8ػهکاؼههای فيای هـکاق
ٝال٩ؼبؿی و ػهکؼههای پـیاو
بلاا :٤ػهکااؼههای ٝمااـفٝ ،باؿتًااؼ بف :ػوآب ،گلااؼبؿه ،چاااؿو ،ػه ،کزااىل،
ػىتک ،ؿب١ک ،فيی
ب :ػهکؼههای فيای١ :اىفو ،گـػياه ،بيا٢ىؿ ،عااؿو ،بـرمى(هضلای بمات
ً
هىمىم به فط گىیًؼ عـببههای بنیاؿ ػبؿػ) 02،عًذ (بٍال عزًؼ هی باىؼ بیاى
يام بف هاوؿبءبلًهـ گـ٥ته ىؼه بمت) ،هًزه ػبؿ ،پاوبت ،هتا ،م٦یؼ چهـ١ ،ىيزى،
هکًی ،ػىت ؿیىت ،عاوب ک ،تل یا ٕىل
د :ػهکؼههای پـیاو هـبىٓ ٝال٩اؼبؿی فيایٝ ،باؿتًاؼ بف :ىاايیق ،کىماىؿ،
٩لٞه ،ياوه ػبيه ،ػه پـیاو ،کىه راو ،ریياته ،ىااؿبلًؼ ،ىااؿکچه ،ػلاىل ،ػوبو،
07
گل کىه٪ٝ ،یب ،کـپیتى ،پی ٥ـبؿ ،پیـگؾؿ ،چماؿ
ػؿه پًزياایـ بف يٚااـ تٞااؼبػ ػهکااؼهها و تمـکااق رمٞیاات یکاای بف بهتااـیى
ً
ؿبههای صکىهت ىمالینت بهالی پًزيیـ ب کخـب م٦یؼ چهـه و ػبؿبی هىهاای
عـهائی و چيماو آبی هنتًؼ و به فبااو ػؿی تکلان های کًًاؼ بف يٚاـ ٝالیان
عاؿ٩ۀ چهـه و بؼو با باىًؼگاو مایـ ػؿههای ممت ىمال ٥اـ ٧ػبؿياؼ عاياه و
ً
هًافل ىاو ٝمىها بف مًوهای پاؿچه و گل ماعته ىاؼه و ػؿ هاىبؿػی کاه باه
00
02
07

گـػآوؿيؼه
یاػػبىتهای گـػآوؿيؼه
آعـیى ٩ـیه ػؿ پـیاو یاػػبىتهای گـػآوؿيؼه)
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عياات ّااـوؿت هاایب٥تًااؼ ،عيااتهای بااقؿگ عااام بمااتٞمال هاای کًًااؼ
ً
ً
کلکیىهااای بٕا٧هاااای آيااااو ٝمىهاااا کىچااک و چىکاااات ػؿوبفههاااا ب کخاااـب
ً
هًبتکاؿی هی باىؼ بٕـب ٣چىکاتها ؿب ٝمىها م٦یؼ هی کًًاؼ و ػؿ بنایاؿی
هىبؿػ به ػو ٕـ ٣ػؿوبفههای صىیلی ػومکىیا (ٍ٦ه) ػیؼه هی ىىػ
پًزيیـ آب و هىبی يهایت گىبؿب و ػلغىبه ػبؿػ ػؿ تابناتاو ماـػ و ػؿ فهناتاو
ً
چىو باػ يؼبؿػ ينبتا گـم بمت يٚـ به بؿت٦ا ،ٛپًزيیـ ٝلیا مـػتـ بمت بهالی راق
چًؼ هاه فهنتاو ب٪یه هاههای مال ؿب ػؿ هىبی آفبػ ػؿ فیاـ ػؿعتهاای با١چاههای
بٕـب ٣ػهکؼهها و یا بالتـ ػؿ ٩لههای کاىه یایال ٧تابناتايی عاىػ ؿب هیگؾؿبيًاؼ و
هايًؼ عىىههای بيگىؿ که به یک تًاماب هٞایى ماایه و آ٥تااب باه کااؿ ػبؿػ همااو
ٕىؿ ػؿ مایه و ؿوىاًی تضات باـگهاای ىاعنااؿ ػؿعتااو فياؼه گاايی های کًًاؼ
پًزيیـیها هـػهاو باييآ و بياه بيؼ باه آوبفعاىبيی و تاـين و ٩ـماک و بتاى و
ؿ ٌ٩هیل وب٥ـ ػبؿياؼ ههمتاـیى آلاه هىمای٪ی آوهاا ػبیاـه بمات ىاٞـبء ػؿ هیااو
بیياو فیاػ بمت و ػؿ ماعتى ١قلهای ٝي٪ی هاهـيؼ
ً
پًزياایـیها بف يٚااـ لباااك ػؿ فهايااههای ٩ااؼین صتمااا چیقهااای همیااقه و
هغَىٍی ػبىته بيؼ که ػؿ بحاـ ؿ٥ات و آهاؼ فیااػ باه کابال و تمااك باا بهاالی
ً
همزىبؿ هغَىٍا کىهنتايیها و کىهؼبهًیها بف هیاو ؿ٥ته و تًها پاؿچه لباك
ً
هغَااىً آوهااا (بااـفو) بماات کااه پاؿچااه آو ٝمىهااا بف هااىی بااق بااه ػماات
عىػىاو ماعته هی ىىػ

249
صؼوػ بؿبٞه و هىٞ٩یت ر٢ـب٥یایی (١الم صبیب يىببی)

ضمیمه

ػؿۀ ٥ـط ىاه ػؿ ولنىبلی يزـبب بمت يه ػؿ پًزيیـ
هضتـم پىهايؼ صبیبی ػؿ رلؼ  2تاؿیظ هغتَـ ب٢٥اينتاو هی يىینؼ:
7بیى عايىبػه ٥اؿو٩ی بف بولػ ىغٌ بيؼ که ىهاببلؼیى ٥ـط ىاه يام ػبىات
و ػؿ پًزيیـ ىمال کابل ػؿ ػؿۀ ٥ـط ىاه هؼ٥ىو بمت6
تبَـه :ىهاببلؼیى ٝلی ،رؼ بهزاؼ ػبلا ٤حاايی ػؿ ػؿه ٥اـط ىااه يزاـبب
بمت يه ػؿ پًزيیـ ،عىبهـفبػه ىاه ٍ٦ی بلله هزؼػی ،ىااه ْ٥البلله ٥ااؿو٩ی
هزؼػی ٝمؼه بتهاهات ػؿیى باؿه باه تَ٦ایل ؽکاـ کاـػه بمات کناايی کاه بف
تاؿیظ و ر٢ـب٥یای ولیات پاـوبو و کاپیناا بٕاال ٛػبؿياؼ هیؼبيًاؼ کاه ولناىبلی
ً
پًزيیـ و يزـبب کن بف کن بف هان پًزااه کیلاىهتـ ٥اٍاله ػبؿػ ٞ٥اال ولناىبلی
يزـبب هـبىٓ ولیت کاپینا بمت ػؿ پًزيیـ کاؼبم ػؿه باه ياام ػؿه ٥اـط ىااه
ً
ٖٞ٩ا هىرىػ يمی باىؼ ٥ـط ىاه ؿب ٥ـط ىاه کابلی بف کابال های گىیاؼ یکای آو
که هؼتی وبلی و بهیـ کابل بىػ و مکه به يام آو فػه هی ىؼ ػوم بیى کاه تاا 71
مال ٩بل هن کاپینا هـبىٓ ولیت کابل بىػ
میؼ ً٩بـ ٝلی عىبره ١لٖاو يینت چهاؿ ػؿه ػؿ ٩نمت ١ـبی ً٩ؼف وب٩اٜ
بماات هضتااـم ٝبااؼبلضی صبیباای ػؿ ٍاا٦ضه  23ؿماااله ماابق و فبػگاااه ماایؼ
رمالبلااؼیى ب٢٥اااو هاایيگاااؿػ کااه برااؼبػه بف تـهااؾ بااه ً٩ااؼف کًااىيی ىاامال
ب٢٥اينتاو آهؼه و پؼؿه ً٩بـ ٝلی ،هل٪ب به بهیـ يٚـ بهاػؿ ،هؼ٥ىو چهااؿ ػؿه
ً
ً٩ؼف هيهىؿ به عىبره ١لٖاو ً٩بـ ٝلای بااهن ٖٞ٩اا بؿتباآ و بيتنااب ياؼبؿػ و
هـکؼبم ه بًام های رؼب گايه یاػ هی ىىيؼ و به يامهای هـ یک بف بیياو هکاتب
هن هىمىم گـػیؼه بمت هقبؿ میؼ ً٩بـ ٝلی
پیياتـ گ٦ااتن کاه بهااالی پًزياایـ ػؿ بیاام گـهاای ػؿ ٩لاههای کااىه ػؿ یایال٧
هیبـبیًؼ ههمتـیى ه٪ـ تابنتايی آوها چهلػعتـبو٩ ،لی ،لىتا ،کًؼی ١اـ ياام
ػبؿػ و ػؿ يٖ٪ه آعـبلؾکـ فیاؿتی بمت به يام عىبره رـعال ولی
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کىتلهای هٞـو ٣آو
پًزيیـ چىو یاک هًٖ٪اه کىهناتايی بمات لهاؾب ػبؿبی ػؿههاا کىتلهاای
ىاهظ هیباىؼ که هـکؼبم به يىبه عىػ ٩ابل تىٍی ٤و تمزیاؼ بمات کىتلهاای
هٞـو ٣آو ٩ـبؿ ؽیل بمت:
 -0کىتل بيزمى :بف آعـ ػؿه پًزيایـ بف (پـیااو) باه صَاه ٝلیاای ػؿه
بيزمى و بف آو را به ػؿه رـم بؼعياو ؿبه ؿ٥ته بمت
 -2عاوب ک :بف صىبلی ٩ـیب مـچيمه پًزيیـ به ٕـ ٣ىمال ػؿه رؼب
ىؼه که هًتهی به کىتل هٞـو ٣عااوب ک های ىاىػ و آبهاایی کاه بف
بیى را به بمت٪اهت ىمال راؿی هی ىىػ به يام بيؼؿآب یاػ ىؼه و به
بيؼؿآب هیـیقػ
 -7تل یا ٕىل :بف ػؿه ٥ـٝی ػیگـ بف ه٪ام (مـآب) به بيؼؿآب هیـوػ
 -0فؿیه :بف ػهکؼه 7م٦یؼ چهـ 6پایايتـ ػؿه ٥ـٝی بمت که به ػؿه ٕىل
هًتهی هی ىىػ
 -1بف پًزيیـ م٦لی بف ٝال٩ه بهـف که ػؿ بيگلو آو ؿب (هـف) عىبياؼه بف
ػؿههای ٥ـٝی به ٕـ ٣بياؼؿآب ؿبه یا٥تاه و کىتلهاایی هان ػبؿػ کاه
ً
ٝمىها بـ ٣يؼبؿػ ولی تًو و ػىىبؿ گؾبؿ هی باىؼ
 -2بافبؿک :بف ػؿه و کىتل بافبؿک به عًزاو و بيؼؿآب ؿبه ؿ٥ته بمت
 -3ىبتال :بف هؼعل ػؿه بف صىبلی گل بهاؿ ؿبهی به کاو آبااػ  20هیلای
عًزااو هًتهاای های ىااىػ همایى ٩ناان بف بول تاا آعااـ ػؿه پًزياایـ
ػؿههای ٥ـٝی ػیگـ صؼ به صاؼ ٕاـ ٣رًاىب و رًاىب ىاـ ٧راؼب
ىؼه و به بیى ػؿههاای باه يزاـو ،کىهناتاو ،ؿیاقه کىهناتاو ،تگاى،
ل٢ماو و يىؿمتاو ؿبه ػبؿػ بف آو رمله بمت کىتل چهااؿ کاه بف آعاـ
ػؿه بف پـیاو به ٝال٩ه پىىاؿ يىؿمتاو هًتهی هیىىػ
هکؾب بف ػؿه 7بؿیب 6بف ؿبه کىتل 7ىلًؼؿ 6به يىؿمتاو ؿ٥ت و آهؼ هی ىىػ
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بف يٚـ بؿتبآ و ( )02بف هیاو ؿبههای همه بیى کىتلها ؿبه کىتل بيزمى به ػؿه
رـم و ؿبه کىتل چماؿ و بؿیب و ىلًؼؿ به يىؿمتاو با تمام ػىىبؿیهای آو ٩ابل
هالصٚه بمات 8فیاـب ؿ٥اتى باه ي٪اآ هتاؾکـه بف صَاههای ػیگاـ و بف ؿبههاای
آماوتـ هن ٝملی هی ىىػ
بیًک ػؿ بیى را یک هغمل میؼ ٩امن آ٩ای پًزيیـی ؿب کاه ػؿ آو ب کخاـ
ٝال٩ههای پًزيیـ ؿب تىٍی ٤کـػه ،رؼب رؼب با ٝال٩ه هـبىٕه ؽکـ هیکًین:

ػؼز در وصف پًجؼیز

ٝزاااب هلاااک يمایااااو بمااات پًزيااایـ
هکااااو عاااااىبؿو یاو بماااات پًزيااایـ
ف صاااؼ کاااىه ل٢ااااااااماو بمااات پًزيااایـ
ف کىهناااتاو پااااااـوبو بمااات پًزيااایـ
ف پاااائیى تغااات پـیااااو بماااات پًزيااایـ
بااه کااىه ٩ااا ٣اااا اامی هايااؼ رااااا اابالو
بااه آب عْااـ ااااااااامی عًااؼػ فللااو
بباایى تاااى هاااااـػم ٍااااصب رااااااامالو
بااه چاااااين یاااػ هاای هايااؼ ١ااااااااااقبلو
چاااى ؿىاااک صاااىؿ١لمايناااات پًزيااایـ
چاااااااگىيه ىاااـس ااااااامینافم ْ٥اااایو
بهيتآمامااااااات ػلکاااو بااااٟهاااایو
ىااااا٦ا یاباااؼ هاااااااـیْاو بف هاااااااىبیو
ف چااااااين باااؼ يگااااااهؼبؿػ عاااااااؼبیو
يٚاااااااایـ باااا ٟؿّااااااىبينت پًزااااايیـ
ىاااااهاو ؿب يیااق باااـ ؿبهااو گااؾبؿ بماات
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بلاای هااـ عيااات آو عااا ک هااقبؿ بماات
ػؿعيااااو چيااامهها ػؿوی هاااقبؿبمااات
بااه کهاااااناؿه هاااقبؿبو آبياااؿ بمااات
هاااااااا٪ام پاااا ک بافبيناااااات پًزاااااايیـ
بباااااااایى ػؿیااااااااای ياپاااااایؼب کااااًاؿه
چااااااامىها مااابق ٕااااااـ ٣راااااىیباؿه
بااااایک ٩اياااااىو فهنااااااتاو و باااااهاؿه
بااه گاال پهااااالى فيااؼ هااـ يیااااو ع اااؿه
کاااه رااااااىه گلٞؾبؿبيناااااات پًزيااایـ
فهنااتايو بفیااى باٝااااااج بهاااؿ بماات
کااه هااـ یااک ههىى اای بيااؼؿ کًاااؿ بماات
بااه ٝيااـت تااا بااه هًااا ااگام بهاااؿ بماات
باااااهاؿ بياااؼؿ بهاؿبينااااااااات پًزاااااايیـ
بااه فیااـ هااااااااـ ػؿعتاای مااااااایهگنتـ
عاااااااـبهاو اااااااامیـوػ عاااااایل کااااابىتـ
لااب هاااااـ یااک ٥ااقوو بف ىااهؼ و ىااکـ
به٩اؼ هاـیاک چاىماـو بماات یااٍاًىبـ
تااىگااى یی هلااک صااىؿبو بمااااتپًزياایـ
باااااااه آو اااااااااىزاؿهای باااااااااػ ػبؿه
باااه آو ىااااایـیى و ىااااو و گلاااااااٞؾبؿه
ٍااااااااًىبـ ٩اهااااااتاو بااایىاااااااااماؿه
پااـیااااىه لٞبااااااااتاو پیاااااااااکه ػبؿه
هکااااو ٝي٪اابافبينااااااات پًزاااااااايیـ
هىبیااااااو هیااااااااااااااو بیمااااؿی ياااؼبؿػ
هااااااـیْاااااااو باااا ػوب کااااؿی ياااااؼبؿػ
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آياوه

پارػا و ػىفه

بلاای صارااااااااااااات بااه ٖٝاااؿی يااؼبؿػ
ب گااااااـ چااااه ىاااااهـ و بااافبؿی يااااؼبؿػ
چااى کياامیـ وبؼعياااو بمااات پًزياایـ
لباااك هااـػهو یکنااـ ػو ؿيااو بماات
کمااـ پایاااو ف بااـفو هم ااچى فيااو بماات
گـیباااو تکمااهػبؿ و پاچااااه تًااو بماات
بمااـػی هااـ یکاای ىاااایـ و پلًااو بماات
ف ١یااـت ىاایـ ١ااااااـبو بماات پًزياایـ
بااااه آياااااوه بماااات عىباااااو گلبيااااؼبم
هاااااامه فيزیااااـ هىیاااااو ىااااکـ عااااام
پـیپیااااااااااکـ بتااااااو چيااااان بااااااػبم
بااااه بيااااؼک بلتااااا٦اتی کاااای ىااااىػ ؿبم
ه٪اااااام بااااااػه ياااااااىىاينت پًزيااااایـ
بیاااااا باااااااااایى پاؿىاااااا و ىاااااى٥هبه ؿب
همااااااو ههاااااىه بتااااااو تض٦اااااه به ؿب
همااااااو ٥ااااااـفبيه عىبااااااو ههاااااو ؿب
مااااامى بااااااىیاو هیاااااالی ىااااایىه به ؿب
يگاؿماااااااتاو عىباينااااااات پًزيااااااایـ
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در وصف ٌرخه

پیاوػت

ٌؿعااااه باىااااؼ مااااـ آهااااؼ مااااـفهیًو
کچاااااااؿی عاااااااايه و صا کنيياااااایًو
عاااااـػ ٍااااااؼ بااااااؿ گىیاااااؼ آ٥اااااـیًو
باااااه هاااااـػمهاااااا بگيااااااػه رباااااایًو
فیاؿتگااااااااه عل٪اينااااااات پًزيااااااایـ

پیاوىاات بماااات هلااک يیاااااک بًااااایاؿ
ػؿ آو رااا هناات ىااغٌٍاااصب بؿىاااػ
٪٥ااااااااایه ٥اّاال و ياااهو عاااااااااؼبػبػ
ف صکاااااااامت بااـ ٥الٕااىو بماات بمااتاػ
ػبیـماااتاو ٝااااااااااـ٥اينت پًزااااااااايیـ
پاؿبط٥ ،ـوبل ،ل٢اياه ،هالاه ،تلاااااغه و هًزهاىؿ
ف پااااااا اؿبط و  ٥ااااااااـوبل تاااااااا ل٢اياااه
ف تلاااا غه تااا بااه هااااااله ىااااااا ى ؿوبيااه
ف هًزااااااا هىؿ هکاااو صااااااا ىؿ عايااه
ببااااایى تااى گل ؿعاااو بااااااای کااااـبيه
تاااى گاااىئی مًبلناااااتاينت پًزااااااااايیـ

در وصف قزیه هالخیل
بااه هالعااااایل یکاای هااـػ راااااىبو بااىػ
کااه ياااهو فبااؼه به وبصااؼ و عاااو بااىػ
بااه ٝلاان و ٥ااى ٩ـیااب و هااامقهاو بااىػ
بااه هااـػی هاااااااـػ پااـفوؿی فهاااو بااىػ
چاااه عاااىب ههاااؼ يیا کايناااات پًزيااایـ
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باسارک

پاريذه

هل اطپه

آطتايه

بنااااـ مااااىػبی بااااافبؿک فهاااایى بماااات
کااااه آو ؿب يیااااااق رااااای ب٥ااااـیى بماااات
رىبياياااااااو ٝزائاااااب ياااافيیى بمااات
فو و ػعتاااـ مـبماااـ هاااه ربااایى بمااات
ماااـبی هاااه ربااااایًاينت پًزاااااااايیـ
صیاااات عْاااـ گاااـ عاااىبهی مااا٦ـ کاااى
لااااب ػؿیااااای پاؿيااااؼه گااااااااؾؿ کااااى
بًاااااىه آب و بتاااااايو ؿب يٚاااااـ کاااااى
ف ٝيااا ٨ههىىااااو رااااو ؿب عباااـ کاااى
چااااى ىااااکـ ػؿ يینتايناااات پًزياااایـ
هااال بماااپه يیاااق ػؿ عىبااااو صاااانابنت
ػؿ آو راااا هنااازؼی بهاااـ ٍاااااىببنت
بًاااای عىبراااه ٖ٩اااب تگااااب بمااااااااات
ػؿعيااااو چيااامه به چاااىو آ٥تابنااات
بلااای رااااااىیای مبضايناااااات پًزيااایـ
یکاااای ٩ـیااااه بماااات ياهاااااو آمااااتايه
ٕااااـب عايااااه بماااات ػؿ ؿوی فهايااااه
ف بااااا ٟعلااااؼ باىااااااااااؼ یااااک ييااااايه
بااااایى ٝيااااـت هااااااااااکاو ىاااااػهايه
گلنااااااتاو ػؿ گلنتايناااااات پًزياااااایـ
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کىتل الله اکبز

تاااااااااماىا گاه عاااااااىباو ٍاااااااااااًىبـ
ؿوػ آو راااااا یکایاااااک عیااااال ػعتاااااـ
يگاؿماااااااتاو عىباينااااااات پًزيااااااایـ
و فبو بف هااااااـ ٕاااااـ ٣بااااااػ بهااااااؿی
ػل ٝاىاااااا ٨چاااااى ىااااایـبو ىاااااکاؿی
باااااااه هٞاااااااايى٩او عاااااااىػ ػؿ ؿبفػبؿی
گهاااای عًااااؼبو گهاااای گـیاااااه و فبؿی
يماااای گىیااااؼ کااااه بؿفبيناااات پًزياااایـ

پؼغىر

طفیذچهز

00

٥اااااـبف کااااااااا ىتل بللاااااه ب کااااااااابـ
یکاااای کااااىهی کياااایؼه بااااه ٥لااااک مااااـ

54

یکاااای بوٍااااااا ٣پيااااااا٢ىؿ گلناااااااتاو
تماااام هاااـػهو عاااىهؿو و عىهعاااىبو
کااه فی ااب آو ػیاااؿ بماات ىاااه بااؼو راااو
ىزاااا ٛو پاااااـػل و هاااااـػ مغاااااىػبو
ٝزاااااب کاهاال مغًؼبيناات پًزاااايیـ
م٦اااااایؼ چهااـ پلًااو تیااق چًااااگنت
بغيااکی ماایـ ػؿ ػيیااا يهًااو بماااااات
همااه بااا مااایههای عااىػ بااه رًااو بماات
تمااااهو ٍاصاااااب يااااهىك و يًگناااات
ماااااـبی ػبػ ىاااااهاو بماااااات پًزاااايیـ

فبػگاه هىلىی ٝبؼبلضیٝ :الهه ملزى٩ی هیگ٦ت که بٍل يام ىاو هىهیى پایًؼه هضمؼ بمت
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درباره يفىص پًجؼیز
تماااهی ه٦اات هااقبؿ بماات عايااه پًزياایـ
بااه هابیًاااااو ػو مااه ٥ـ٩اااااه پـیچااااهـ
بول آيااااااوه ػوم ىااااااااى٥ه چاااىو ماااـیـ
بااه ٝيااااااا ٨آمااتايه اااااامی ىااىی ماایـ
ٝزااب یااک لٞاال عًؼبيناات پًزياایـ

در وصف درهی پًجؼیز
رااااااااىبو عااااىب هاااااااایاو ػؿه باىااااؼ
کناااای تاریااااک کناااای هااااقبؿه باىااااؼ
ااااالباك ىااااو ف پااااااااين باااـه باىاااااااؼ
پلًااو بف ااااااؼمت ىاااو بیچاااؿه باىااؼ
چاااى ىااایـ بياااؼؿ يینتاينااات پًزيااایـ

رودها و دریاهای هؼهىر پًجؼیز

ؿوػعايه پًزيیـ و آبهای ٥ـٝی ػیگـ که بف ػؿههای ؿبمات و چاپ باؼبو
هیـیااقػ ،هىّااىٝی بماات کااه هٖالٞااه آو بف يٚااـ ر٢ـب٥یاایی و ت٪ناایمات آب
بهمیت ػبؿػ مـچيمه ؿوػعايه پًزيیـ يٖ٪هبی بمت ػؿ کىتل بيزمى کاه آو
ؿب 7ياوک 6هیگىیًؼ و هٞاوو ػیگـ صؼ به صؼ باه آو یکزاا هیياىػ کاه بمامای
آوها ٩ـبؿ ؽیل بمت:
 -0آب عاوبک ( 01کیلىهتـی پاییىتـ بف ياوک)
 -2آب بؿیب ( 2کیلىهتـی پایاوتـ بف عاوبک)
 -7آب تل یا ٕىل( 2کیلىهتـ پایاوتـ بف بؿیب)
 -0آب ػیى(چهاؿ و يین کیلىهتـ پایاوتـ بف تل)
 -1آب فؿیه( 7کیلىهتـ پایاوتـ بف ػیى)
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 -2آب هکًی ػؿ ه٪ابال آب فؿیاه بف ماىبصل چاپ ؿوػعاياه پًزيایـ بف ٕاـ٣
رًىب هیآیؼ
 -3آب پي٢ىؿ که مـچيامه آو بياؼؿآب بمات( 3کیلاىهتـ پایااوتـ بف هکًای و
فؿیه)
 -4آب ١ىفو مـچيمه آب بیى ؿوػعايه صىّی بمت هىماىم باه صاىُ هاین
ً
عاو که ٥ـبف ػؿه ١ىفو ب٥تیؼه و صىُ بقؿگ بنایاؿ ٝمی٪ای بمات و ت٪ـیباا
0کیلاىهتـ ٕاىل آينات آب ىاابه مـچيامه آو بياؼؿبب بمات آب يهایات
عىه و ػبؿبی ٕم ٜگىبؿب هیباىؼ و ػؿ يهایت فیباایی بایى ػهکاؼه کزاىل و
ً
ػىتک که بف ػهکؼههای هيهىؿ بمت ت٪ـیبا چهاؿ و ياین کیلاىهتـ پایااوتـ
بف آب ١ىفو به ؿوػعايه پًزيیـ هیـیقػ
 -5آب ػؿه بف آمتايه کالو یا ػبهًههای ىمال پچ٢او يزـو مـچيامه هیگیاـػ و
یک کیلىهتـ پایاوتـ بف آب ىابه که به پًزيیـ یکزا هی ىىػ
ً
 -01آب پاؿيااؼه ،هااـػم هٞمااىل بیااى آب ؿب پاؿيااؼه هیگىیًااؼ ؿوی ي٪يااه هااای
ر٢ـب٥یای صَه ػوم کلمه (ػیى) يىىته ىؼه و بٞؼ بف ػ٩ات و رناتزى هٞلاىم
ىؼ که بىغاً بامىبػ و هًىؿیى عىػ پًزيیـ هان بیاى کلماه ؿب (ػیاى) تل٦ا٘
هی کًًؼ گماو هی کًن ػؿ بیى ٍىؿت تل ٘٦کلماه بولای هان (پـیااو) باىاؼ و
بمن هـکبه بیى ػؿه (پـیاو ػیى) هی ىاىػ چًايچاه ػؿ صَاه ٝلیاای پًزيایـ
ػهکؼه پـیاو هٞـو ٣بمت باه هاـ صاال آب پاؿياؼه و ىاابه بف بهتاـیى آب
های ػؿه پًزيیـ هضنىب هی ىىػ
ً
 -00آب هًزهىؿ بافبؿک بف کًاؿ ٝبؼبلله عیل مـچيامه هیگیاـػ و ت٪ـیباا ه٪ابال
آب پاؿيؼه بف ػبهًه های رًىبی به پًزيیـ وٍل هی ىىػ
 -02آب تلغه که مـچيمه آو هن ٝبؼبلله عیل بمت و یاک کیلاىهتـ پایااوتـ بف
آب هًزهىؿ به پًزيیـ هیـیقػ
 -07آبؼؿه گىت :بف بيؼؿآب مـچيمه هیگیـػ و  1کیلاىهتـ پایااوتـ بف آب تلغاه
به آبهای پًزيیـ یکزا هی ىىػ
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 -00آب صَاؿک هًب ٜآو ٝبؼبلله عیل هی باىؼ و ػؿ يٖ٪اه ه٪ابال ػؿه گاىت باه
هزـبی ٝمىهی پًزيیـ وٍل هی گـػػ
 -01آبؼؿه پیاوىت بف بيؼؿآب مـچيمه هی گیاـػ و ػؿ ٌؿعاه باه پًزيایـ هًتهای
هی ىىػ
 -02آب تاوبط بف يٖ٪ه فوبف بيؼؿآب مـچيامه های گیاـػ و  0کیلاىهتـ پایااوتـ بف
آب پیاوىت به پًزيیـ هیـیقػ
 -03آبؼؿه مـچيمه آو بىل٢یى بمت و ػؿ ه٪ابل آب تاوبط به پًزيایـ یکزاا های
ىىػ
 -04آب ٥ـبد بف بىل٢یى مـچيمه هی گیاـػ و یاک کیلاىهتـ پایااوتـ بف تااوبط باه
پًزيیـ وٍل هی ىىػ
بؼیى تـتیب ؿوػعايه پًزيیـ که با هٞاويیىبه بف آبهاای بینات و ػو ػؿه
هغتل ٤تيکیل ىؼه ػؿ گل بهاؿ با ؿوػعاياه ىاتل یکزاا های ىاىػ و آبهاای
هيتـک آوها ،با آبهای مالًو و ١ىؿبًؼ ػؿ ه٪ابل (ٝبؼبلله) باـد ػؿ بگاـبم
بهن وٍل هی ىىيؼ و رملاه ػؿ ماـوبی باه ؿوػعاياه کابال هیـیاقػ ػؿ ملناله
ربال هًاؼوکو ؿىاتهها و ىااعههای ٥ـٝای آو یاک ٝاؼه ػؿیاچاهها و یاا باه
بٍٖالس ٝىبم صىُها هىرىػ بمت که تٞییى هىٞ٩یت آو بف يٚـ ر٢ـب٥یایی و
ٕب٪ات بلؿُ و ت٪نیمات آب و ٩ىه آبی ،ػبماتاو و ٥ىلکلاىؿ هضلای بهمیات
فیاػ ػبؿػ 8ولی ب کخـ بیىها ؿب رق بهالی هضلی هماو ػؿهها کنای يؼیاؼه بمات
هٞـو٥تااـیى بیااى ػؿیاچااهها مااـ پارااه (ػؿیاچااه ويیکىفیااا) و ػؿیاچااه ىاایىب ػؿ
ىً٢او بمات گؾىاته بف آبهاایی کاه هىٞ٩یات ىااو ػؿ ي٪ياههای ر٢ـب٥یاای
ٕبیٞی تخبیت ىؼه بْٞیهای ػیگـی هن بيؼ که هىٞ٩یت ههمی باه آوهاا ػبػه
بيؼ و بف آو رمله یکی صىُ ػؿه (هین عاو) بمت که ػؿ آعـ ػؿه ١اىفو ٥اـبف
کىه وب ٜ٩بمت و ػؿیاچه بی بمت ٝمی ٨و باقؿگ کاه ماٖش آو ؿب ػؿ فهناتاو
٩ـً یظ هیفيؼ و تابنتاو بٕـب ٣آو ىکاؿ آهى ػبؿػ آب آو ؿوػعايه ١اىفو ؿب
تيکیل هیؼهؼ که به پًزيیـ هیـیقػ بیى صىُ ػؿ ٥ىلکلىؿ هضلی ػبعل ىؼه
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بْٞی هیگىیًؼ :هین عاو و وکیل عاو ،ػو ي٦ـ بـبػؿ باىػه بياؼ کاه ػؿیاچاه باه
یکی بف آياو تٞل ٨ػبىت و ػیگـی ػؿ گـػيه ١ىفو و ٩لٞاه هناتضکمی ػبىات
بیى ػبمتاو هن با بیى ػؿیاچه بؿتبآ ػبؿػ هیگى یًاؼ :یاک هىلاىی باىػ و یاک
٩لًؼؿ هـ ػو کًاؿ ػؿیاچه هین عاو آهؼيؼ ٩لًؼؿ به هىلىی گ٦ت :بیى را ٕلنن
بمت ،ػولت فیاػ ػؿ تاه آبهاای صاىُ های باىاؼ و ب گاـ ػوؿ بیناتاػه باىای
گىىهبی بف ٕلنان ؿب ييااو عاىبهن ػبػ ،آيگااه ٩لًاؼؿ ماًگی ػؿ آب بياؼبعت،
مٖش آب آهنته آهنته ٥ـويينت تا بکلای عياک ىاؼ و فو فیباایی يمایااو
گـػیؼ فو چىو ٩لًؼؿ ؿب ػیؼ بىاؿت کـػ که بیایؼ همیى که ٩لًؼؿ وبؿػ ػؿیاچه
ً
ىؼ آب هزؼػب يمایاو گـػیؼه فو و ٩لًؼؿ ػؿ هیاو تىػههای آب ػؿیاچاه ياپؼیاؼ
ىؼيؼ
صىُ 7للو 6یا ػؿیاچه ىاه ػؿیابااؿ ،صاىُ ػیگاـی بمات ٥اـبف کاىه ػؿ
هًتها بلیه ػؿه هقبؿه ،آب آو ٕـٝ ٣بؼبلله عیل رايب پًزيیـ ،هیآیؼ بف ٕـ٣
يزـو هن به بیى ػؿیاچه ؿبه بمت ػؿ يٖ٪اه هىماىم باه ماـبب باه  5کیلاىهتـی
کىتل عاوب ک صىّی بمات کاه آب گاـم ػبؿػ ،ولای باه صنااب ػؿیاچاه هاای
کىهی آهؼه يمیتىبيؼ ػؿیاچه های ٥ـبف کىهها ػؿ ػوؿهبی که ػؿ ب٢٥اينتاو آییى
بىػبیی ؿوبد ػبىت ،ػؿ ب٥نايهها و ػبمتاوها ػعالت فیاػ ػبىت و یکی بف بیاى
ػؿیاچهها که هىٞ٩یت آو ؿب فبیـ چیًی (هیىبو تناًو ػؿ فبو یاه ىامال ١ـبای
بگـبم بالی کىهها يىىته بمت ،هضلی بىػ که ىاه هااؿبو ػؿ آو راا فياؼه گاايی
ػبىاات و ػؿ بحااـ آباااػی هٞبااؼی ػؿ پااای کااىه هیاااو بو و کًيااکای کىىااايی
01
ه٪ابلههای ؿط ػبػ

 01رهت تَ٦یالت هقیؼ ؿرى ٛىىػ به کتاب تاؿیظ ب٢٥اينتاو ،رلؼ ػوم ،پاوؿ٩ی ٍ٦ضه  202و يیق ػؿ
ؿماله بگـبم
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هؼادو پًجؼیز

پًزيیـ بف صیج ؽعایـ هٞؼيی يیق بیبهـه يینت و هٞاػو آو ٩ـبؿ ؽیل بمت:
 -0هٞؼو ي٪ـه :ورىػ هٞاػو ي٪اـه کاه ػؿ ياصیاه پًزيایـ بف صَاه ٝماىهی
هـبىٓ ٝال٩ؼبؿی صَه بول پًزيیـ تا کىتل عاوب ک ػؿ ٕىل  04کیلىهتـ بیى
ؿگهای(٥( )04لق هٞؼيی مـب) بمتغـبد ٍاىؿت گـ٥تاه بمات بیاى ص٦ـیاات
ىایؼ به ػوؿه های ٩بل بف صمله چًگیق  311 ،411هقبؿ مال ٩بل هـبىٓ باىاؼ
٩ـبؿی که ػؿ مًه  0723و  0724بف ٕـ ٣وفبؿت هٞااػو تض٪ی٪اات ىاؼه ي٪اـه
پًزيیـ بف بیى همیى ؿگها صاوی یک ه٪ؼبؿ ي٪ـه هیباىؼ
هؼذو هض سهاو کىر
ػؿ فهاو کىؿ پًزيیـ رًل هٞؼو کااپـ پیاـت بمات بٍال ؿگ هٞاؼو باه
ً
ّغاهت  01 -11مايتیهتـ به بمات٪اهت ت٪ـیباا  41ػؿراه بف ١اـب باه ىاـ٧
بهتؼبػ ػبؿػ
يٚـ به مًزو ببتؼبیی ه٪ؼبؿ ٥یَؼی هل ػؿیى هٞؼو ٩ابال تىراه هیباىاؼ
ولی هًىف تض٪ی٪ات بمامی بیىلىژیکی و تزقیه کیمیاوی هل هؾکىؿ باه ٝمال
هیآیؼ
هؼذو هض پظگزاو
بیى هٞؼو به هنا٥ه ىو هیل بف هـکق ٝال٩ؼبؿی صَاه  2پًزيایـ بایى ػؿه
ً
هقبؿه ػؿ یک و يین هیلی ممت رًىب ٩ـیه پنگـبو به بؿت٦ا ٛتغمیًا 01 -11
هتـ بف مٖش ػؿه وب ٜ٩بمت ّغاهت ؿگ هٞؼيی ػؿ صاؼوػ  21ماايتی و ٕاىل
ؿگ (تا صؼی که بوت ؿگ آو يياو هیؼهؼ) به پًذ هتاـ هیباىاؼ هااب٪ی صَاه
آو ػؿ رى ٣کىه ٥ـو ؿ٥ته عيت هٞؼو کاپـپیـت بىػه و ه٪ؼبؿ ٥یَاؼی هال
ػؿیى را بیيتـ بف هٞؼو فهاو کىؿ بمت ٕـف پیؼبیو هخل فهاو کىؿ بىػه ولای
تزقیه آو هًىف ػؿ ػمت يینت
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هؼذو هض جًگلک در باسارک پًجؼیز
بیى هٞؼو که  02هیل به ٕـ ٣ىمال ١ـب ٌؿعه وب ٜ٩بمت ػؿ ١ـب بافبؿک
پًزيیـ به يام ٕ7ال کاو 6رًگلک هٞـو ٣بمات بیاى هٞاؼو باه هناا٥ه ىاو
هیل به ىمال ١ـب بافبؿک عاً به بؿت٦ا 411 ٛهتـ بف ٩ـیه رًگلاک ػؿ کاىه
تاوه پیذ وب ٜ٩بمت و ٝباؿت بف ػؿک هٞؼيی بمت که :به ّغاهت  00-07هتـ
ػؿ ٥اٍله  11کیلىهتـ بف یک ػیگـ باالی هماؼیگـ ػؿ رًااس ىاـ ٧بیاى کاىه
ً
و٩ى ٛػبؿػ ػؿ ؿگ بالی یک ٍى ٣که بعیـب هنؼوػ ىؼه و به يام ٝ7بؼبل٪اػؿ6
هٞـو ٣بمت ػیؼه هیيىػ و ؿگ هٞؼيی کاپـپیـت هل ػؿ آو ػو هتـ ّغاهت
ػبؿػ ػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى ٣هىمىم به 7کاو ٕال 6و 7کالو کااو 6و
7کاو ياتًاك 6ورىػ ػبؿػ و ػؿ آو به ٕىل  21هتـ و ٝم ٨ػو هتـ و ٝـُ یک
هتااـ ص٦ـیااات بااه ٝماال آهااؼه بماات هیتاىبو گ٦اات بیااى هٞااؼو ً١اای تااـیى و
بقؿگتـیى هٞؼوهای هل هیباىؼ که تا کًىو ػؿ ب٢٥اينتاو ػیؼه ىؼه بمت
هؼذو طزب
ػؿ پًزيیـ هٞؼو مـب يیق ورىػ ػبؿػ که ػؿ ماب ٨بف آو بمات٦اػه باه ٝمال
آهؼه بمت
هؼذو طًگ ابزک:
هٞااؼو مااًو ببااـک ،ػؿ ؿعااه پًزياایـ ورااىػ ػبؿػ کااه ػؿ مااًىبت  0722و
 0720و ٩باال بف آو ػؿ صااؼوػ یااک ٍااؼ تااى بف آو بمااتغـبد ىااؼه بماات
ً
کـینتلهای ببـک هؾکىؿ کاه ٝمىهاا بف رال هناکىوبیى بمات یًٞای بباـک
م٦یؼ هیباىؼ ،به ٝـُ و ٕىل ( )42و ّغاهت  0-2هلی هتـ هیباىؼ که وؿ٩ه
های يافک هن بف آو به ػمت آهؼه هیتىبيؼ
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پیذاوار و سراػت

02

هًٖ٪ه پًزيیـ چىو ػىت يؼبؿػ ب گـ ػبؿػ کمتـ بمات بفیاى مابب فهایى
بـبی فؿ ٛبه ٩نن همىبؿ کمتـ هینـ ىؼه هیتىبيؼ به آو هن هـػم ػبهاو تپهها و
کىههای يقػیک ٩ـبی عىػ ؿب بـبی فؿ ٛآهاػه ماعته ،آيزاها ؿب ػؿ َ٥ال بهااؿ
و تیـهاه ٩لبه و هاله هیًمایًؼ هـػم ػؿیى فهیىها یا راهای آهاػه ىؼه ػؿ تپهها
ً
و کىهها گًؼم ،رى ،رىبؿی عَىٍا رىبؿی بیيتـ فؿ ٛهیکًؼ ،با٩لی ،هياًو
و ١یـه هی کاؿيؼ و با کاؿ و ٞ٥الیت عىػ ػؿ باؿوؿی کيته عىیو هیکىىاًؼ تاا
ػؿ و٩ت هىٝىػ بف حمـبت کاؿ و فصمتکيی عىػ هنت٦یؼ ىىيؼ
ػؿ پهلىی فؿبٝت هـػم به هالؼبؿی يیق هي٢ىل هنتًؼ و هـ عاايىبػه کان بف
کن یک گاو و یا چًؼ ؿمك بق و یا گىمً٦ؼ ػبؿيؼ هاـػم پًزيایـ بف بیاى ٕـیا٨
لبًیات و هيت٪ات آو ؿب باه باافبؿ ولناىبلی آوؿػه های ٥ـوىاًؼ و بىایای ٕاـ٣
ّـوؿت عىػ ؿب بف ٩بیل ،چای ،بىؿه ،لباك و ١یـه هی عـيؼ
و٩تی که هـػم هـ ٩ـیه صاٍل ٩ـیه عىػ ؿب بـ ػبىت ،بیى صاٍل باـ ػبىاته
ىؼه ؿب که ٝباؿت بف :رىبؿی ،رى ،گًؼم ،با٩لی ،هيًو و١یـه هیباىؼ به ٩ـیاه
ً
رات همزىبؿ و صتی ػوؿ ػمت هیبـيؼ آو ؿب با رًل تباػلاه های کًًاؼ هاخال:
ػؿ ماب ٨هـػم پـیاو با٩لی ؿب به ٩ـیه رات رًىبی و يقػیک عىػ هی آوؿػياؼ و
بزای آو تىت هی گـ٥تًؼ همچًیى هـػم ( )20پًزيیـ به ٩نن ٥ـٝی و عاىؿػ
و ؿیقه به فؿ ٛمبقیزات بف ٩بیال :باػيزااو ؿوهای ،پیااف ،گًؼياه ،ىال٢ن ،فؿػک
هیپـػبفيؼ که به هَـ ٣عىػ عايىبػههاا ک٦ایات های کًاؼ ػبياههای تیال ػبؿ بف
٩بیل :ىـىن ،ف١ـ يیق ػؿ بْٞی ٩ـیاهها کان فؿ ٛهیياىػ هیىههاایی کاه ػؿیاى
هًٖ٪ه پیؼب هیيىػ ٝباؿتًؼ بف :بيگىؿ ،چهاؿه٢ق ،فؿػآلى ،آلىبالى ،مایب و تاىت
هیباىااؼ و بیااى هیااىه بعـبلااؾکـ بف رملااه صاٍااالت ههاان مااـ ػؿعتاای بیياااو
هیباىؼ تىت بف رمله پیؼبوبؿ بنیاؿ ههن و با بؿفه پًزيیـ به ىماؿ هیـوػ کاه
02

بف رمله یاػػبىتهای گـػآوؿيؼهٝ ( ،بؼبلغال7 ٨تًها6
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ػؿ تابنتاو بف آو تافه تافه بمت٦اػه هیکًًؼ و ه٪ؼبؿ وب٥ـی ؿب که بف ٥اـٓ فیااػی
با٩ی هیمايؼ ،عيک کـػه به َ٥ل فهنتاو يگاه هیکًًؼ ػؿ َ٥ل هاؾکىؿ یاک
صَه بف تىت عيک کـػه ؿب تىمٔ آمیاب تلغاو يماىػه و آو ؿب ػؿ کًاؼوهای
عىیو رابزاا های کًًاؼ و و٩تای کاه بف ىاؼت ماـها هماه ػؿ هًاافل عاىیو
ًٍؼلی هايؼه بيؼ و گـم و يـم پهلىی همؼیگـ صل٪ه فػه بيؼ ،ػؿ ّمى ب٥نايه و
َ٩ههای ىیـیى هضلی ،بفیى پیؼبوبؿ با لؾت هًٖ٪ه عىیو بمت٦اػه هیکًًؼ

دهبیذ

قزباو اف (باختزی)

گ٦تین هـػهاو تاریک پًزيیـ بٍل و ؿیيۀ عىػ ؿب بف ػهبیاؼ مامـً٩ؼ های
ً
ػبيًؼ ،و گىیا برؼبػ آوها ػؿ صؼوػ ت٪ـیبا  211-311مال پیو بف بیى بف ػهبیاؼ
بااه ػؿۀ پًزياایـ آهؼهبيااؼ ػؿ ؿببٖااه بایااؼ بگااىین کااه ٝاایى هماایى صالاات ػؿ
ً
هىّىٛهای ػیگـ کىهناتايی تاریکناتاو يیاق ػیاؼه هیىاىػ هاخال ػؿ ىامال
ياصیااۀ هااؤهى آباااػ ولیاات عااتالو تااا مااالهای پًزاااهن ٩ااـو بیناات هًٖ٪ااۀ
کىهنتايی يهایت آباػی ورىػ ػبىت با يام 7ػو آب 6ػؿ آو ػههاا هاقبؿ تاى ػؿ
ػهها ؿومتای پـرمٞیت و آباػ هیفیناتًؼ ب کخاـ هـػهااو آو بٍال عاىػ ؿب بف
ػهبیؼ ممـً٩ؼ هیػبينتًؼ باباهای بًاؼه ١7ایاب ب١ ٣الاب 6باباای يٞمتبللاه
که  01مال پیو بف بیى ػؿ مى  50مالگی و بابای ٝقت بلله  71مال پایو ػؿ
مى  32مالگی عىػ ػؿ ياصیۀ هؤهى آباػ و٥ات کـػيؼ ،هیگ٦تًؼ که7 :بٍلهاو
بف عىبرگاااااو ػهبیااااؼ ماااامـً٩ؼ هیباىااااؼ ،و بیااااى ػؿ 7ػوبیااااـ( 6وؿ٩ااااه
ىزـهياهههاوياهه هاو) حبت ىؼه بمت 6هتأم٦ايه 7ػوبیـ 6هؾکىؿ ػؿ ماالهای
رًو بقؿگ وًٕی 0500 ،05017م ،6و٩تیکه بابای يٞمتبلله به رًاو ؿ٥ات،
يابىػ گـػیؼ ب گـ آو ػوبیـ هضى يمی گـػیؼ ،بف ؿوی آو مالهای ػهبیاؼ آهاؼو
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عىبرهها به ػو آب و بؼعياو هٞیى هیگـػیؼ يا گ٦ته يمايؼ که هًٖ٪اۀ عاتالو
ػؿ ٩ـو  02هیالػی با بؼعياو یک ػولت ؿب تيکیل هایػبػ ،و بصتماال٩ ،اىی
هی ؿوػ که هىد بول آهؼو عىبرههای ػهبیؼی به عتالو و بؼعياو و پًزيیـ
يیق ػؿ ٩ـوهای  02 -03هیالػیٍ ،ىؿت پؾیـ٥ته باىؼ يه ٩ ٔ٪٥نمی بف هاـػم
عتالو و بؼعياو و پًزيیـ ،بلکاه ماا کًاو ػیاه کاالو ٩ـبتاا ٟصَااؿ ،يیاق تاا
بهـوف بٍل عىػ ؿب بف ػهبیؼ ممـً٩ؼ هیػبيًؼ
ب کًىو بیایین به مـ آهىفه هىّى ٛػهبیاؼ ،تاا هٞایى گاـػػ کاه آو چگىياه
رایی بىػه بمت تا ٩ـو  02هیالػی ،یًٞی تاا فهااو آهاؼو ىایبايیاو باه آمایای
هیايه ػؿ مـچيمهها تاؿیغی گقبؿىی ػؿ عَىً ػهبیؼ ػؿد يگـػیاؼه بمات
ػؿ يقػیکیهااای ػهبیااؼ آیًااؼه ،ػؿ ٥ 0ـمااغی ( 20کیلااىهتـی) ىاامال ىااهـ
ممـً٩ؼ تا فهاو آهؼو بفبیاکهاای ىایبايی َ٩ابهبییی ،یًٞای ىاهـکی وراىػ
ػبىت با يام ب٥ـويکًت هٖاب ٨عبـ ػؿ کتاب ً٩7ؼیه 6آهؼه ػؿ 7هٞاؿ ٣بلبیااو6
ؽکـ گـػیؼه بمت که چىو ٩تیبه (ببى هنلن) به ممـً٩ؼ آهؼ ،صا کن آو ١اىؿک
بىػ ١ىؿک ػو بـبػؿ ػبىت ،یکی با يام ٕـعىو و ػیگاـی باا ياام ب٥اـوو بیاى
بااـبػؿ بعیااـ کاان حااـوت بااىػ ١ااىؿک ػؿ چهاااؿ ٥ـمااغی ىاامال ىااهـ ماامـً٩ؼ
َ٩بهبییی بناعت با يام ب٥ـويکًت و آو ؿب به ب٥ـوو تض٦ه کـػ
ماعتماو ىهـ ب٥ـويکًت بف رايب ١اىؿک پاػىااه ما٢ؼ مامـً٩ؼ همقهااو
بمت با فهاو فهاهؼبؿی وبلی عـبماو ٩تیبه بى هنالن (301 ،310م) ٩تیباۀ ػؿ
مال  300یا  302م ممـً٩ؼ ؿب گـ٥ت و ىایؼ پل بف بیاى صاػحاه ١اىؿک َ٩ابۀ
ب٥ـويکًت ؿب ماعت لیکى ػؿ باؿۀ ػهبیؼ که ػؿ هًٖ٪اۀ ب٥ـويکًات وب٩ا ٜباىػ،
یگاو 7هیو 6هأعؾی ،تا آعـ ٩ـو  02هیالػی عبـ يؼبػه بمت ،ولای گمااو های
ؿوػ که ػهبیؼ ػؿ ٩ـو  01هیالػی ٝـُ هنتی يمىػه باىؼ
وّٝ ٜمىهی ر٢ـب٥ی هًٖ٪ه ممـً٩ؼ و ػهبیؼ چًیى باىػ :ػؿیاای فؿب٥يااو
که آو ؿب ػؿ آو فهاوهای ػوؿ هـػم ممـً٩ؼ 7کىهک 6هیياهیؼيؼ ،بف کىهنتاو
هنتچاه تاریکنتاو بهـوفه تا به پًزکًت و بف آورا به ماىی مامـً٩ؼ رااؿی
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هی گـػیؼ هًىف به ممـً٩ؼ يـمیؼه ،ػؿ ىـ ٧آو ػؿیای فؿب٥ياو ،بف ياقػ تپاهبی
هی گؾىت که آو ؿب کىهک هیياهیؼيؼ کاه بف ياام همایى تپاه ػؿیاای فؿب٥يااو
کىهک يام گـ٥ته بىػ م٢ؼیاو ػؿ يقػ تپه کىهک مـبًؼی مااعته بىػياؼ بیاى
مـبًؼ ػؿیای فؿب٥ياو ؿب به ػو ىاطآب کالو رؼب هیکـػ کاه یکای بف آوهاا ؿب
ػؿیای م٦یؼ و ػیگـ ؿب ػؿیای میاه یا میاهآب هیگ٦تًاؼ بٞاؼ تاـ بیاى يامهاا ؿب
٩بیلههای تـکی و ه٢ىلی که به تٞؼبػ فیاػ بف بىاتـعاو و ػىات ٩پچاا ٧باه بیاى
رایها آهؼه بىػيؼ ،تـکی گـػبيیؼيؼ م٦یؼ آب ؿب آ٩ؼؿیا و میاه آب ؿب ٩ـه ػؿیاا
گ٦تًؼ
آو فهیىهایی که ػؿ هیاو بیى ػو ىاعاب فؿ٥يااو همچاىو رقیاـهبی وب٩اٜ
بىػيااؼ 7هیايکااال 6و هیايکااالت يااام گـ٥تًااؼ و ب٥ـويکًاات و ػهبیااؼ ػؿ هماایى
رقیـۀ هیايکال رای ػبىت ولیتهای کالو و هيهىؿ ٩ؼین :ما٢ؼ ،بىاتیغاو
و کيايیه يیق ػؿ يقػیکی همیى هیايکالت وب ٜ٩بىػ فهایى هاای هیايکاالت ؿب
تا ٩ـو  05هیالػی يین م٢ؼ یا تىهاو ب٥ـويکًت هیگ٦تًاؼ ػؿ ٩اـو  05هایالػی
بیى تىهاو بيهاؿ يام گـ٥ت
بٞؼ بف رًو هياهىؿ بایى ٝبیاؼ بللاه عااو بفبیاک و هیاـفب باابـ ه٢اىل ػؿ
يقػیکی کىل هلک بغاؿب ػؿ مال  505ه  0102 /م ،بابـ بف ممـً٩ؼ ؿبيؼه ىاؼ و
مااـفهیىهای هزااـبی هیايااۀ ػؿیااای فؿب٥ياااو :هیايکااال بااا ماا٢ؼ و يااین ماا٢ؼ،
ب٥ـیًکًت و يىؿتا يَیب ملٖاو بفبیک رايی بیک ملٖاو گـػیؼ رايی بیک
ملٖاو عىػ ػ ؿ کـیمًه ٩ـبؿ گـ٥ت ،بها پنـه بمکًؼؿ عااو ؿب باه ب٥ـیًکًات
٥ـمتاػ بمکًؼؿ عاو پؼؿ عاو آیًؼه هيهىؿ بفبیکهای ىایبايی ٝبؼبللاه عااو
ػوم بىػ ػؿ فهاو آهؼو بماکًؼؿعاو ػؿ تىهااو ب٥ـیًکًات ب کخاـ هـػهااو بیاى
تىهاااو تاریکاااو بىػيااؼ ػیااههای تىهاااو بااه يامهااای ػهبیااؼ ،ويااو ،وبئاایو،
کمىىکًت ،بؿبل ،لئیو ،فبتاو٩ ،ـه ٩یق و هًؼوبو یاػ هایىاىيؼ ػؿ بیاى ػوؿه
ػؿ تىهاو ي٦ىؽ ػیهۀ ػهبیؼ بال ؿ٥ته و ي٦ىؽ ب٥ـیًکًت پنت هیىىػ
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ب٥ـیًکًاات ػؿ بحااـ يزاانبلااؼیى بلًناا٦ی (0125 ،0002م) 7بلً٪ااؼ 6همچااىو
٥7ـیًکاؼ 6یاااػ ىااؼه بماات بو ػؿ ّاامى تـرماه صااال ببىبلضنااى بااى ٝبؼبللااه
بل٦ـیًکؼی بلن٢ؼی هیيىینؼ٥7 :ـیًکؼ بف ػیههای بىتیغاو هیباىؼ6
ماابب ػؿ ٩ااـو  02هاایالػی پناات ؿ٥ااتى ي٦ااىؽ ب٥ـیًکًاات و بهمیاات پیااؼب
يمىػو ػهبیؼ ػؿ هًٖ٪ه ػؿ کىچیؼه آهؼياؼ ىغَایت هياهىؿ ؿوصاايی بف بهال
تَى ٣هغؼوم بٚٝن بف کاماو ٥ـ١ايه و ػهبیاؼ باىػ ل٪اب بو هىلياا عاىبرگی
کامايی و ياهو بصمؼ بى هىليا راللبلؼیى میؼ بـهاوبلاؼیى عىبراه باى هیاـ
ػیىبيه بىػ
هىليااا بصمااؼ عاىبرگی کامااايی بٞااؼ بف آو کااه بفبیکهااای ىاایبايی٩ ،لٞااۀ
کاماو ٥ـ١اياه ؿب هضاٍاـه کـػياؼ باا بهال و هـیاؼبو عاىػ باه ػهبیاؼ مامـً٩ؼ
کىچیؼ بف بال کاه بماکًؼؿعاو هاؾکىؿ باا ىایظهای ٕـی٪ات بعاالً تماام
ػبىت ،ػومتی ؿب با هىليا هغؼوم بٚٝن هنتضکن کـػ ي٦اىؽ هغاؼوم بٚٝان باه
ػؿرهبی بىػ که صتی ىیظهای هيهىؿ رىیباؿ بغاؿب به ياقػ بو آهاؼه هـیاؼ های
ىؼيؼ چًايچه ،صْـت بیياو کالو رىیباؿی هضمؼ بمالم ػؿ ػوبم  02مال ػؿ
يقػ بصمؼ عىبرگی کامايی ػؿك گـ٥ته ،گااهی ػؿ ػهبیاؼ و گااهی ػؿ رىیبااؿ
ؿوف هی گؾؿبيیؼ
ٕـی٪ت بصمؼ عىبرگی کامايی ٕـی٪ت ي٪يبًؼیه بىػ ،بها بیاى تٞلیماات ؿب
بو بف ؿوی تزـبه تکمیل يمىػه بىػ ،چًايچه7 :هی٥ـهىػيؼ کاه ػؿ هًگاام ؽکاـ،
ي٦ل ؿب فیـ يا ٣هضبىك بایؼ کـػ و فباو ؿب به کام بایاؼ چنابايیؼ و لاب ؿب باـ
لب هضکن بایؼ يهاػ و مـ عىػ ؿب بال بایؼ کـػ صـ7 ٣لبله6ؿب به ػمت ؿبمت
بایؼ عىبيؼ با ٪ٝل لٖی٦ۀ هؼؿکه بٞؼ بف آو کلمۀ 7ل بلله 6ؿب باـ ي٦ال هضباىك
کـػو و به ٩ىت تمام بف مـ صْىؿ و آ گاهی بـ ػل ًٍىبـ ىکلی فػه ،چًايچه
بحـ صـبؿت ی آو ي٦ل صل کـػه ػؿ تمام بْٝاء و براقبء باؼو بف ٥اـ ٧تاا يااعى
پای بـمؼ و ػؿ فهاو گ٦تى کلمه 7ل بله بل بلله 6ؽبت ه٪ؼك صْـت پـوؿػگاؿ
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ٝالن ؿب به هضبىبی و هٖلىبی هالصٚه کـػه ،ؽکـ 7ل بله بل بللاه 6ؿب ٕاإ ٧اا٧
گ٦ته ىىػ ،تا بـمؼ به آو را که بـمؼ6
عىبرگی بصمؼ کاماايی ػؿ ماال  505ه 0101 /م و٥اات کاـػ و ػؿ همااو
ػیه ػهبیؼ گىؿبيیؼه ىؼ
تااااااؿیظ و٥اااااات صْاااااـت ٖ٩اااااب فهااااااو
بف يهَاااااؼ و پًزااااااه یکااااای کااااان هیاااااؼبو

هىليا عاىبرگی ٍااصب هَاً٦ات فیااػ ػؿ ٕـی٪ات باىػ ،بف ٩بیال 7آػبب
بلنالکیى 6ػؿ ٕـی٪ت7 ،ؿماله مماٝیه 6ػؿ بیاو ي٢مه ها و ١یـه
ٕب ٨بٝتـب ٣عىػه بو  217ؿماله ػؿ بیاو ص٪ای ٨و هٞاؿ ٣يىىاته بمات6
بها ػؿ کتابعايه به يام ب ب میمیايى ٣بينتیىت تاؿیظ آ کاػهی ٝلاىم رمهاىؿی
تاریکنتاو ،کتابی فیـ ؿ٩ن  35با يام 7می ؿماله هغؼوم بٚٝان 6هض٦اىٗ بمات
که ؿمائل بو ؿب ٥ـب گـ٥ته بمت
بف هغؼوم بٚٝن  07پنـ و  00ػعتـ هايؼ ،ولی بف ٥ـفيؼبو بو ي٦ـی هخل پاؼؿ
هٞـو ٣يگـػیؼ ،بل هـیؼ بو هضمؼ بمالم ،هيهىؿ با ل٪بهای 7بیياو کاالو 6و
7ىیظ 6یا 7عىبره رىیباؿی 6بیيااو کاالو باا بماکًؼؿعاو بفبیاک ػوماتی ؿب
هنتضکن کـػه ،پنـ عـػمال بو ٝبؼبلله عاو ؿب فیـ تأحیـ عىػ ٩ـبؿ ػبػ گ٦اتى
همکى بمت که هضِ فیـ ؿبهبـی هنت٪ین بو ٝبؼبللاه عااو 2ىایبايی باه ماـ
٩ؼؿت ؿمیؼه ،هاوؿبءبلًهـ و عـبماو ؿب آهنته آهناته گـ٥ات هؤلا7 ٤هٖلاب
بلٖالبیىٍ 6ضًۀ مـفيو ىؼو ٝبؼبلله عااو ؿب بف راياب بیيااو کاالو ،چًایى
آوؿػه بمت 7 :ی٪یى تى يینت که گـیباو تى ؿب گـ٥ته به تغت بغاؿب ييايؼین 6و
ػؿ ص٪ی٪ت پیو بف به تغت بغاؿب ييايیؼو ٝبؼبللاه عااو ،صاا کن بغااؿب بـهااو
عاو ؿب با بهايۀ آىتی ػبػو با ٝبؼبلله عاو بف بغاؿب باه چاؿٕاا ٧آوؿػه ،ػؿ آوراا
بو ؿب به ٩تل ؿمايیؼيؼ
هغؼوم کالو پنـ کالو هغؼوم بٚٝن بف ػهبیؼ به رىیبااؿ بغااؿب ؿ٥تاه هـیاؼ
عىبره بمالم بیياو کالو ىؼ که  21مال ػؿ هالفهت بو ٩ـبؿ ػبىت
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ػؿ مـ گىؿ هغؼوم بٚٝن ػؿ ػهبیؼ هٞماؿ هيهىؿ یلًگتىه بهاػؿ ،کنی کاه
ػؿ ىهـ ممـً٩ؼ هؼؿمه های هيهىؿ ٕ7ال کاؿی 6و 7ىایـ ػبؿ 6ؿب مااعته باىػ،
عاي٪اه کاليی بناعت ١یـ بف بیى ػؿ ػهبیؼ هؼؿماه کاالو بف عيات پغتاه بًاا
ىؼه هىرىػ بمت که بف  70صزاـه ،ػؿماغايه و هنازؼ ٝبااؿت های باىاؼ باه
٪ٝیؼۀ ٝاالن ؿوك ویااتکیى بیاى هزمىٝاۀ بًاهاا ػیـتاـ بف آو عاي٪ااه ػؿ فهااو
صکمـبيی هً٢یتها ماعته ىؼه بمت
ما کًاو بٍلی ػهبیؼ  ٔ٪٥تاریکاو بىػيؼ ،هًگاهیکاه ٩بیلاههای بفباک باه
بیى هًٖ٪ه به ه٪ؼبؿ فیاػ ؿوی آوؿػيؼ ،ػهبیؼیاو بـبی ص ٘٦ػیه بٕـب ٣آو ؿب باا
ػیىبؿ ص٦اٙتی ٥ـب گـ٥تًؼ ػیىبؿ یک چًؼ ػؿوبفه ػبىت یکی بف ػؿوبفههای آو
به يام ػؿوبفه هقبؿ رىک هيهىؿ بىػ ػؿ ىمال ػهبیؼ ػیاه ػیگاـی ػؿ يقػیکای
آ ٧ػؿیا ورىػ ػبىت با يام م٦یؼ ػوک
ب گـ ػؿ فهاو ىیبايیاو وّ ٜػهبیاؼ آو ٩اؼؿ باؼ يباىاؼ ،ػؿ ػوؿۀ بىاتـعايیاو
ً
ً
که آوها رای ىیبايیاو ؿب گـ٥تًؼ ،وّ ٜممـً٩ؼ ٝمىها و ػهبیؼ عاٍتا يهایات
هتيًذ گـػیؼ ٩بیلههای هغتل ٤تافه وبؿػ بفبیکی با ١اؿت و تاؿبد هـػم باىهی
و بى٢ال فهیىهای وآها هيا٢ىل بىػياؼ چاىو ٙلان بف صاؼ گؾىات ،ػؿ فهااو
صکمـبيی ٝبؼبلٞقیق عاو بىتـعايی ( 0203 ،0240م) هـػهاو ػهبیؼ َٝیاو
بـػبىتًؼ بیى َٝییاو با پـه مىعته عـبب ىؼو ػهبیؼ به آعـ ؿمیؼ
هضااِ ػؿ هماایى ػوؿه هااىد ههااارـبو بف ػهبیااؼ مااىفبيیؼه ىااؼه بااه مااىی
کىهنتايات عتالو و بؼعياو و پًزيایـ باه صـکات ب٥تااػ ػؿ بیاى بااؿه عباـ
ػ٩ی٪اای ػؿ مـچياامههای تاااؿیغی ػؿد يگـػیااؼه بماات 8بهااا عبااـ ػؿ 7تاااؿیظ
بؼعياو 6آوؿػه هؤل٦او به آو ػللات هیکًاؼ کاه هضاِ ػؿ فهااو ٝباؼبلٞقیق
عاو بٞؼ مىفبيیؼو ػهبیؼ یک ٩نامت ماا کًاو آو باه هىّاٜهای کىهناتايی
عتالو و بؼعيااو و پًزيایـ ههاارـت کـػهبياؼ آيهاا يىىاتهبيؼ7 :بهاا بٞاؼ و
هارـبیی که تضـیـ هییابؼ ،چىو ػؿ تاؿیظ ماااًۀ 0124 ،02137م  6بىػ کاه بف
صا کماو ٍاصب ب٩بال بصاؼی ٩اائن ه٪اام هناًؼ بهااؿت يماياؼ و هاـػم بفباک
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٩ت٢ايیه بًابـ ٩ـب رىبؿ بماتیال و ١لباۀ تماام يماىػه ،ػمات تٞاؼی و ٙلان ػؿبف
کـػيؼ و هـػم بؼعياو بف تـک و تاریک با هان ٍاالس يماىػه کاه 7یکای ؿب بف
هیاو ٩ىم هغتاؿ يمىػه ،بهیـ و صا کن و ٍاصب عىػها يماین ،که:
رهاااو چااىو تااى بماات و رهايیاااو مااـ بماات
رهاااو بااااااای راااااهاو باااو ت ااى باایمااـ بماات

هـػم ی٦تل که بؼعيايی بلٍل بیى ياصیه بمتًؼ ،یااؿی بیاک عااو باى ىااه
بیک بى فبهاؼ عااو بف رملاه ػوػهااو عاياؼبو ٝلیاه ٕااهـه ،بف ولیات ػهبیاؼ
ممـً٩ؼ به ؿببٖۀ پیـ فبػگی به یک ػو پيت صنب ت٪ؼیـ بفلای بًاابـ عاىبهو
هـػم ی٦تلی که هـیؼ و هغلٌ بیى عايىبػه بىػيؼ ،بف ممـً٩ؼ کىچیؼه آهاؼه ،ػؿ
ی٦تل ػؿ هىّى ٛعن هیـ مکىيت وؿفیؼ ػؿ بیى هًگام مٞاػت ٥ـرام به و٩اىٛ
بیى وبٞ٩ه ،چىو آحاؿ ٍالصیت کاليی و بٕىبؿ ٩ابلیت و کاؿػبيی بف ربیى هبایى
بهیـ یاؿی بیک عاو وبّش و لیش بىػ هًياىؿ صکىهات و ػولات باه ياام بو
يگاىته ىؼ6
یاؿی بیک عاو هؾکىؿ با بهل عايىبػه و هتٞل٪ايو که بف ػهبیؼ مامـً٩ؼ باه
ی٦تل بؼعياو کىچیؼه آهاؼه بىػياؼ ،بیاى هاىد بول و آعاـ ههاارـبو ػهبیاؼی
يبىػ گماو هی ؿوػ هىد بول ههارـبو ػهبیاؼی عیلای باـ و٩ات بف بیاى تااؿیظ
همقهاو با هزىم بول ىابیايیعاو باه هااوؿبءبلًهـ ػؿ آعاـ ٩اـو  01هایالػی و
بول ٩ـو  02هیالػی که به گـ٥تى بغاؿب و مامـً٩ؼ بيزاهیاؼ ،آ١ااف ىاؼه باىاؼ8
فیااـب ػؿ آعااـ ٩ااـو  01هاایالػی٩ ،بیلااههای فیاااػ بفبکاای ٩بیلااه ٩بیلااه آهااؼه ػؿ
هىّٜها و هًٖ٪ههای هٞیى ٥ـ آهؼه ما کى هیىاؼيؼ و آو هًٖ٪اهها صتای ياام
بیى ٩بیلهها ؿب هیگـ٥تًؼ بیى صالت ؿب ویاتکیى بنیاؿ عىب به ٩لن ػبػه بمات:
7بفبکهایی که به صىفۀ صاٍلعیق ػؿیای فؿب٥ياو هیآهؼيؼ ،هـ ٩بیله و بولػ
آوها هًٖ٪ههای هٞیًی ؿب بى٢ال هیکـػيؼ و ب کخـ و٩ت يام آو ٩بیله یاا بولػ باه
آو هًٖ٪ه هی گؾىت بف همیى مبب هن ها بهـوفهاا باه یاک ٖ٩ااؿ ياام هاای
ػیهها بـهیعىؿیممی عىؿین که آوها ياام ٩بیلاههای تـکای ؿب ب٥ااػه هیيمایًاؼ،
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بهـیى ،عتای ،يیمى و ١یـهها ػؿ ٝیى فهاو ٩بیلههای بفبکای باـبی گاـ٥تى
فهیىهای همنایه هاای عاىػ ،فهیىهاای ٩بیلاههای ػیگاـ و فهیىهاای هاـػم
هضلی رًو هیکـػيؼ6
ػؿ يتیزۀ بیى رًاو و فػ و عىؿػهاای فیااػ هاـػم تاریاک هضلای بغااؿب و
ممـً٩ؼ و ػهبیؼ به کىهنتاوها هزـت هیيمىػ
ػؿ آعـ ػوؿۀ صکمـبيی ٝبؼبلٞقیق عاو و فهاو صکمـبيی مابضاو٩لی عااو
بىااتـعايی (0240-0312م ) وّااٞیت میاماای و ب٩تَاااػی هاااوؿبءبلًهـ ىااؼت
بیيتـ پیؼب کـػ ،ػؿ يتیزه 7ػؿ یک هؼت کىتاه  ٔ٪٥بف ىاٝـبو ػؿباؿی  01ي٦اـ
ىاٝـبو ؿبه هًؼومتاو ؿب پیو گـ٥تًؼ6
بایؼ گ٦ت يه  ٔ٪٥ىاٝـبو ،بلکه ػؿ آو فهااو هاای يااآؿبم یاک ػماتۀ کاالو
ػیگـ عىبرگاو عـ٩ۀ هباؿکۀ يبىی ؿب با عىػ گـ٥ته ،هیعىبمتًؼ آو ؿب باه هًاؼ
بيت٪ال بؼهًؼ هًگاهی کاه آو عىبرگااو بف بؼعيااو های گؾىاتًؼ هیاـ یااؿی
بیک عاو هؾکىؿ يگؾبىت که آو عـ٩ه ؿب به هًؼ ببـيؼ بلکاه باـبی عـ٩اه ػؿ
رقگىو هـکق بؼعياو هقبؿ هغَىً ماعت که عىبرگااو ػؿ آو راا هتاىلی
آو هقبؿ گيتًؼ و به ىـ ٣آو عـ٩ه و ٥یِ آو ىهـ رقگاىو ياام ٥یِآبااػ ؿب
گـ٥ت
ػؿ فهاو صکمـبيی مبضاو٩لی عاو هاؾکىؿ باه مابب ٝاؼم بهًیات ياه ٪٥أ
تاریکاو ػهبیؼ ،بلکه ٩بیلههای تـکی و ه٢ىلی که ػؿ يقػیکیهای ػهبیاؼ آهاؼه
ما کى ىؼه بىػيؼ ،يیق به مىی کىهناتايات صَااؿ و عاتالو و بؼعيااو کاىچ
بنتًؼ چًايچه ٩بیله تـکی ه٢ىلی ٩ت٢ى بف ػهبیؼ ممـً٩ؼ به ً٩ؼف 7ولىبلذ ٩ؼین6
کىچیااؼه آهااؼ ػؿ بیااى باااؿه هؤلاا7 ٤ؿبهًمااای ٩اات٢ى و بؼعياااو 6بـهاوبلااؼیى
کيککی يىىته بمت7 :ببتؼبء صکىهت ٩تً٢یه ػؿ ً٩ؼف 7چًایى 6باىػ :بف فهااو
مبضاو٩لی عاو بهیـ بغاؿب ٕای٦هبی که با ياام ٩ت٢اايی ىاهـت ػبىاتًؼ ،بف بهیاـ
هىٍى ٣به کؼبم مببی آفؿػه ىؼه ،بف ػهبیؼ ممـً٩ؼ ػؿ صَاؿ آهاؼه باه ػىات
يبات رای گـ٥تًؼ و ػؿ بیىرا هابیى عىػ بت٦ا ٧کـػيؼ کاه هاا بایاؼ یاک ي٦اـ ؿب
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ؿئیل ٩ىم عىیو ٩ـبؿ ػبػه ،به هتابٞت بو ؿ٥تاؿ يمایین چًايچه بیو هـبػ عاو
ؿب که به مالس آؿبمته بىػ ،بقؿگ ٩ىم هت٪٦ا ٩ـبؿ ػبػه ،همه ٥ـهاوپؾیـ بو ىاؼيؼ
چًؼی بٞؼ بف آو را هن کىچ کـػه به ً٩ؼف مکًاپؾیـ گـػیؼيؼ بیو هـبػ عااو
به عاو ها و ب٥ن٪الها و کالياو آو هلک ىٞاؿ هـوت و بصناو ؿب پیياه کاـػه،
آعـبلهـ صا کن ً٩ؼف ؿب هٞقول کـػه ،بیو هـبػ ؿب هًَىب کـػيؼ ؿ٥تاه ؿ٥تاه
ٕال٪او و بهام ٍاصب و کل٦گاو و عىمت و ٥ـیًو ؿب هن هٖی ٜکاـػ پال بف
یک مال به کىلب ليکـ کيیؼه ،آو ؿب به تَاـ ٣عاىػ ػؿ آوؿػه ،یاک پناـ
عىػ ؿب به صکىهات آيزاا ه٪اـؿ کاـػ و ػؿ ماال (0254- 0001م ) ٥اىت ىاؼه،
هضمىػ بتالی ٨پنـه به رای بو يينت 6
ٕىؿی که ػیؼه هیىىػ ،بف بیى که ٩بیلههای تـکی هتضاؼ و هت٦ا ٨بىػياؼ ،ػؿ
بيااؼک هااؼتی تىبينااتًؼ يَاا ٤بؼعياااو ؿب بمااتیال يمایًااؼ و بف هماااو بیااام تااا
مالهای فیاػ ،آو هًٖ٪ه به يام آو ٩بیله ٩ت٢ى ياهیؼه هیىؼ
باؿ ػیگـ بف يىبصی بغاؿب و مامـً٩ؼ باه ه٪اؼبؿ فیااػ ماا کًاو آو رایهاا باه
مىی صَاؿ و عاتالو و بؼعيااو ػؿ هیاياههای ٩اـو 04م کاىچ بناتًؼ بهیاـ
بغاؿب ببىبل٦یِ عاو هیو ٩اؼؿتی يؼبىات بف راياب بو ػولات ٝماؼت بلهاـبء
صکین بی بتالی ٨بػبؿه هیکـػ بیى بعیـ ػؿ مال ( )0012 ،0337و٥ات کـػ
پاال بف و٥ااات صکااین باای بتااالی٩ ٨بیلااه های بفبکاای هـرااا هـرااا مااـ
بـػبىته ،به ١اؿت هنت٪ین هـػم تاریک ىـو ٛکـػيؼ چًايچه هیايکال که
یکی بف ػیه های کالو و آباػبو ػهبیؼ بىػ ،هىؿػ ١اؿت و هزاىم بفبیاک هاا
٩ـبؿ گـ٥ت هضمؼ ملین هؤؿط ،آو تاعت وتافهاای بفبیاک هاا ؿب بیاى ٕاىؿ
تىٍی ٤يمىػه بمت 7 :بٞؼ بف بؿتضال ٝمؼه بلهـبء (صکین بی بتاالی )٨ػؿ
بغاؿب و ولیت ها هـد و هـد بنیاؿ ىؼه ،يابناهايی هایی به بصىبل ٪٥ـب ؿبه
یا٥ت ببىبل٦یِ عاو مـىتۀ بغاؿب ؿب کـػه يمی تىبينت چًايچه ٩ابال بای
کیًگل لىبی هغال٦ات بـػبىات ٝباػبللاه بای عتاای باه هیايکاال مامًؼ
ىـبؿت ؿب ههمیق ػبػه ،به تااؿیظ (ماال) (0014 ،0301م ) ػؿ و٩ات مایـ
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7گل مـط 6بهاء بلؼیى ي٪يبًؼٝ ،لیه بلـصماه  ،آهاؼه ،تاعتاهً١ ،یمات بنایاؿ
گـ٥ت ا ه ،تماىااا باایى گاال مااـط ؿب بماایـ و ػمااتگیـ کااـػه بااـػه ماابب بااه
هًؼومتاو کىچ بناتى هاـػم ؿب هؤلا 7 ٤تااؿیظ ٩یچاا ٧عاايی 6عىبراه ٩لای
بیگی بلغی (٩اـو  02بول ٩اـو 03م ) يیاق ػؿ  7عىػماـی بفبک هاا ػیاؼه
بمت بو هی يىینؼ که ػؿ ػوبم یکچًؼ مال میؼها و تـکمى و تاریکااو باه
هًؼومتاو کىچ ي مىػيؼ مبب ههارـت آو ها عىػمـی بفبیک ها باىػ کاه
آو ها عايه های ىاو ؿب ١اؿت يمىػه ،هـػم ؿب به مىی هًؼومتاو هی ؿبيؼيؼ 6
عىػ هالصٚه ٥ـهاییؼ ،و٩تی که ٝباػ بلله بی عٖای بفبیک بی وبماٖه ػؿ
يقػیکی پایتغت ىهـ بغاؿب هـػم به میـ 7گل مـط 6ػؿ ٩ـب هقبؿ صْـت
بهاء بلؼیى ي٪يبًؼ رم ٜآهؼه ؿب ١اؿت و بمیـ کـػ ،بو ػؿ ػىت های ػوؿ بف
ً
پایتغت ،هخال هیايه که ػهبیؼ یکی بف ػیه های هٞـو ٣تـیى آو باه صنااب
هی ؿ٥ت ،با هـػم آيچه يى ٛؿببٖه بی ػبىته بىػ؟ همیى باىػ کاه ماا کًاو آو
که بف ٙلن بفبیک فيؼه هايؼه بىػياؼ ،بف ػهب یاؼ کىچیاؼه ؿو باه هىّا ٜهای
کىهنتايی صَاؿ و عاتالو و بؼعيااو هی آوؿػياؼ گاـیغتى هاـػم ياىبصی
ماامـً٩ؼ و بغاااؿب بااه کىهنااتايات ىااـ ٧بغاااؿب ػؿ ػوؿۀ مااـکىب يمااىػو
٩بیله های بفبیک مـکو بف رايب يمایًؼۀ بول عايؼبو بهیـبو هً٢یت بغاؿب
ً
هضمؼ ؿصین بی (ؿمما بف مال  0317تا مال  0314هیالػی بها ػؿ بٍل بف
مال  0307هیالػی) به مابب ياآؿبهی هاا بایو بف پایو ب٥اقوػ ػؿ آو بیاام
ياآؿبم يه  ٔ٪٥ما کًاو ممـً٩ؼ و بغاؿب ،بلکه ٩بیله های ػیگـ تـکای يیاق باه
ه٪ؼبؿ فیاػ به رايب صَااؿ گـیغتاه بىػياؼ ػؿ بیاى بااؿۀ هٞلىهاات ػ٩یا٨
هؤل 7 ٤تاد بلتىبؿیظ 6رال ب ػ٩ت بمت ػؿ مال  0030ه  0313 /هیالػی
يمایًؼۀ بولایى عاياؼبو هً٢یتیااو هضماؼ ؿصاین بای باه ه٪ابال صَااؿیاو و
ػیهًىیاو ىىؿه يمىػه و ليکـ کيیؼه بـ آو ها ١الب ىؼيؼ و  7رمی ٜبیل
يیماو ؿب که ٩ـیب چهاؿ هقبؿ عايىبؿ بىػيؼ ،کىچايیؼه به رايب هیايکالت
ؿوبيه ٥ـهىػ ه٪ؼبؿ  21هقبؿ عايىبؿ که بف ولیات مامـً٩ؼ و هیايکاال و
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٩ـب و بيهاء بغاؿب ػؿ و٩ت ىؼبیؼ ٝتـت و ٥تـت به آو هملکت ؿ٥ته بىػياؼ،
صنب بل٦ـهاو با کىچ و کـبو به هىبلیؼ و وٕى بٍلی هـبرٞت کـػيؼ6
ب گـ هـ یک عايىبؿ ؿب به صناب هیايه ٝباؿت بف  1ي٦ـ صنااب کًاین ،پال
ً
هٞلىم هیىىػ که بف هیايکال (ػهبیؼ) و ممـً٩ؼ و بغااؿب ت٪ـیباا ػؿ صاؼوػ 011
هقبؿ ي٦ـ آػهاو گـیغته به صَاؿ آهؼه بىػه بيؼ همچًیى بیهیو ىبهه صاؼك
فػو همکى بمت که ٩نامت ػیگاـ آو گـیغتاه گااو باه عاتالو و بؼعيااو و
پًزيیـ يیق ؿ٥ته بىػيؼ
مبب بف يى باه هیايکاال 7ػهبیاؼ 6و هىّاٜهای ػیگاـ بف صَااؿ کىچايیاؼه
بـػو هـػهاو ػؿ آو باىػ کاه بف تاعات و تااف و ١ااؿت بنایاؿ کـتاۀ ٩بیلاه هاای
بفبکی ،هىّٜهای هؾکىؿ بف رمله ػهبیؼ يیق بیآػم هايؼه بىػيؼ و کنی ب کًىو
يمايؼه بىػ که فهیى ها ؿب کاؿ کـػ يمىػه به عقبيۀ عالی ػولت بيؼبف مپـػ
همیى ٕىؿ٩ ،نن فیاػ هـػم بف ػهبیؼ و هیايکال و ممـً٩ؼ و بغااؿب گـیغتاه
باف بف يى به وٕىهای بٍلی عىػ کىچايیؼه ىؼيؼ ،بها بایؼ ػؿ يٚـ ػبىات کاه بف
صَاؿ يه همۀ ههارـبو ػهبیؼی کىچیؼه ؿ٥تًؼ یک ٩نن کالو آوها تاا بهاـوف
ػؿ هىّ٩ ٜـبتا ٟو ػهات ػیگـ صَاؿ فيؼگی هیکًًؼ که بٍل بـآهؼ عىػ ؿب بف
ػهبیؼ ممـً٩ؼ هیػبيًؼ
ػیـتـ ػؿ ٩ـو  05هیالػی ممـً٩ؼ و ػهبیؼ بف راياب ؿوكهاا بىا٢ال کاـػه
ىؼ ٙلن فیاػ بـ آو وبؿػ ىؼ که هـػهاو ػهبیؼ ػؿ ماال  0502هایالػی ؿهباـی
ٝخماااو ٝبؼبلـمااىل ب ٣بااه ه٪اباال صا کماااو ؿوك بـعامااتًؼ بااه َٝاایاو
بـعامتگاو کاتب صا کن 7وبلمت( 6ياصیۀ) ػهبیاؼ کاابىلی ٤ؿب کياتًؼ ،عاىػ
صا کن ؿب فعمی يمىػياؼ باـبی ماـکىب يماىػو بیاى ىاىؿه باه ػهبیاؼ ػماتۀ
ٝنکـبو ؿوك آهؼه 71 ،ي٦ـ ىىؿهچیاو ؿب صبل کـػ بـبی پاـه آؿبم يماىػو
ػیهٝ ،نکـبو ػؿ ػوبم ػه ؿوف ػیگـ ػؿ ػهبیؼ با٩ی هايؼيؼ
ػؿ فهاو مااب ٨ىاىؿوی ػؿ ماال  0521هایالػی ػهبیاؼ باه عاارگی ػولتای
پغته کاؿی تبؼیل ػبػه ىؼ که پًبهکاؿی ػؿ بیى هىّ ٜتا بهـوف ماصۀ بمامی باه
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صناب هیؿوػ بف همۀ آيچه ػؿ بال آوؿػیان هٞلاىم گـػیاؼ کاه ههاارـت هاـػم
ممـً٩ؼ و ػهبیؼ به کىهنتايات صَاؿ و عتالو و بؼعياو و پًزيیـ ػؿ چًاؼ
هىد ياىبتی ٍاىؿت گـ٥تاه بمات مابب بمامای ههاارـت هاـػم بف ػهبیاؼ و
هیايکال و ممـً٩ؼ هزىمها و ١اؿتهای فیاػ بیگايگاو (تـکاو) بىػه بمت
هااىد بول گـیقگاااو :ههااارـت بف هىّااٜهای هااؾکىؿ و ؿ٥ااتى آوهااا بااه
کىهنتايات صَا و عتالو و بؼعياو به مال0110هیالػی هًَىب بمات ػؿ
بیى مال بفبکهای ىیبايی عاو ،ممـً٩ؼی ،ػهبیؼ و يىبهی بٕـب ٣ؿب بى٢ال و
ً
مغت ١اؿت يمىػه ،هـػم فیاػی و عَىٍا عىبره های هيهىؿ ؿب کياتًؼ ػؿ
يتیزه بیى بٝمال فىت بفبکها ،چه ٕىؿی که بابـ ػؿ 7بابـ ياهه ،6هیغىبياؼ ػؿ
7ؿوّه بلَا٦ا 6و عاياؼ هیاـ ػؿ 7صبیاب بلنایـ 6عباـ ػبػه بياؼ ،هاـػم فیااػ بف
ممـً٩ؼ و بٕـب ٣آو باه ه٢ىلناتاو و عـبمااو و ولیتهاای کىهناتايی ىاـ٧
بغاؿب (صَاؿ عتالو و بؼعياو) گـیغته بيؼ بف بنکه ب کخاـ ماا کًاو پًزيایـ
بٍل عىػ ؿب بف ػهبیاؼ مامـً٩ؼ هیؼبيًاؼ ،گمااو هیاـوػ گـیقههاای ػهبیاؼی و
ممـً٩ؼ ػؿ ّمى همیى هىد بول فیااػه بف  111ماال ٩بال بف بیاى باه پًزيایـ
ؿ٥ته باىًؼ صتی بهکاو ػبىته ػبؿػ یاؿی بیک عاو هؾکىؿ که ػؿ مال 0141هاا
0213 /م هیـ بؼعيااو بيتغااب گـػیاؼ ،بف رملاه همایى گـیقگااو هاىد بول
باىؼ فیـب ٕىؿی که ػؿ 7تاؿیظ بؼعياو 6ؽکـ هیگـػػ برؼبػبو بو 7به یاک ػو
پيت صنب ت٪ؼیـ بفلی 6پیيتـ بف ػهبیؼ ممـً٩ؼ به ی٦تل کىچیؼه آهؼه بىػيؼ
هاااىد ػوم ههاااارـبو ػهبیاااؼی :هاااىد ػوم ههاااارـبو ػهبیاااؼی ،ػؿ فهااااو
صکمـبيی ٝبؼبلٞقیق عااو هياتـ عاايی (0203 ،0240م ) و مابضاو٩لی عااو
(0240 ،0312م ) به مىی بؼعيااو و هًؼوماتاو ؿوبياه ىاؼ باه بیاى هاىد ػوم
عىبرههای ممـً٩ؼی يیق ػبعلبيؼ 8چىو که آوها يیاق ؿوبياۀ هًاؼ بىػياؼ ،ولای
بًابـ عىبهو یاؿی بیک عاو ،آيها با عـ٩ه هباؿکه ػؿ رقگىو بؼعياو هايؼيؼ
ػؿ فهاو مبضاو٩لی عاو يه  ٔ٪٥تاریکاو ،صتی ٩بیلههای تـکی ه٢اىلی يیاق باه
هايًؼ ٩ت٢ىها بف ػهبیؼ و هیايکال کىچیؼه به ً٩ؼف آهؼه ػؿ آو را ما کى ىؼيؼ
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هىد ماىم و کاالو ههاارـت ػهبیاؼیاو :هاىد ماىم ههاارـت ،باه ػوؿۀ
مال های  0301 ،0307هایالػی ؿبمات هی آیاؼ بیاى ػوؿه فهاايی باىػ کاه
صکااین بتااالی ٨ػؿ بغاااؿب و٥ااات کااـػ ،و بهیااـ ببااى بل٦یِ عاااو هاایو ٩ااؼؿتی
يؼبىت و هاوؿبءبلًهـ بی ٍاصب هايؼه بىػ ػؿ يتیزه ٩بیلاه های فیااػ تـکای
ه٢ىلی با يام بفبک مـ بـػبىته ،ػؿ هى ّا ٜهای بنایاؿ ػمات باه ١ااؿت و
کيااتاؿ هااـػم بااىهی تاریکاااو فػيااؼ هماایى وّاا ٜهيااکل ماابب ىااؼ کااه
ػهبیؼیاو بف هیايکا ل ،ممـً٩ؼیاو و هـػم بٕـب ٣بغااؿب باه ه٪اؼبؿ فیااػ باه
صَاؿ و عتالو و بؼعيااو کىچیؼياؼ ػؿ صاؼوػ  21هاقبؿ عاايىبؿ آو هاا ؿب
بهیـ یکن ماللۀ هً٢یتیااو هضماؼ ؿصاین بای پال بف پغاو کاـػو َٝایاو
ما کًاو ػیه يى و صَاؿ باف به هیايکال و وٕى های بٍلی ىاو کىچايیؼ ،ولی
آو هااایی کااه بااه عااتالو و بؼعياااو و پًزياایـ ههااارـت کااـػه بىػيااؼ ،ػؿ
هايؼيؼ
ب کخااـ هـػهاااو بف بغاااؿب و ماامـً٩ؼ و ي اىبصی بٕااـب ٣آوهااا بااه کىهنااتاو
هیگـیغتًااؼ چااىو بااه صَاااؿ و عااتالو و بؼعياااو و پًزياایـ آهااؼه مااا کى
هیىؼيؼ ،عىػ ؿب 7ػهبیؼی 6هٞـ٥ی هیکـػيؼ و بهـوف يیق آوها چًیى هیکًًاؼ
مبب بیى ػؿ چینت؟ بلبته بایؼ گ٦ات ياه هماۀ آوهاایی کاه عاىػ ؿب ػهبیاؼی
هٞـ٥ی هیکـػيؼ بف ػهبیؼی بىػيؼ بیىابهه ب کخاـ آوهاا بف بغااؿب و مامـً٩ؼ و
يىبصی ػیگـ بٕـب ٣بیى ىهـهای بقؿگ بىػيؼ بیى صاػحه ػو مبب ػبؿػ مابب
بول ػؿ آو بماات کااه ػهبیااؼ همچااىو هضاال فیناات عىبرااهها ىغَاایتهای
ه٪ؼك ؿوصايی ػیًی هٞـو ٣بىػ و ههاارـبو هیعىبماتًؼ کاه ػؿ بایى هـػهااو
کىهنتاو همچىو عىیياو آو عىبرهها هٞـو ٣باىًؼ و مبب ػوم ػؿ آو باىػ
که ماا کًاو ػهبیاؼ هماه تاریکااو بىػياؼ و هـػهااو باىهی صَااؿ و عاتالو و
بؼعياو و پًزيیـ يیق همه تاریکاو بىػياؼ عاىػ ؿب ػهبیاؼی گ٦اتى آوهاا باه
هًٞای عىػ ؿب تاریک گ٦تى ،یًٞی هن ٩ىم گ٦تى بىػ

00
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ػبذالصمذ ردیمی

پًزياایـ ػؿ ىاامال ىااـ ٧چاؿیکاااؿ هىٞ٩یاات ػبؿػ و وبػی تًااو ،عااـم و
ىاػببی بمت که بف رايب ىمال به ولیت بؼعياو ،تغاؿ و ب٢الو پیىمات های
باىؼ ػؿ هیاو بیى ػؿه بقؿگ و عىه آب و هىب ،ؿوػی بمات عـوىااو باه ياام
ػؿیای پًزيیـ که بف کىه عاوب ک بف ماصه ىامال بیاى ػؿه رـیااو پیاؼب کاـػه،
پیيهبی مـمبق و پهًاوؿ گلبهاؿ ٕىؿی بمت که بف ػؿه پًزيیـ عاؿد هیىاىػ
پًزيیـ ػبؿبی ػو صاىفه باقؿگ هیباىاؼ کاه ٝبااؿت بف چهااؿ ٩ـیاه ػؿ ىامال
١ـب و ػؿه هقبؿه ػؿ رًىب ىـ ٧آو صىفه ،چهاؿ ٩ـیه ػؿ هتىو کهى و هًاابٜ
تاؿیغی به ىاکل 7راؿیاياه 6آهاؼه بمات کاه بف آوراا ي٪اـه باه ػمات هیآیاؼ
ٍاصب صؼوػ بلٞالن گىیؼ :پًزيیـ و راؿیاياه ػو ىاهـ بمات بياؼؿ وی هٞاؼو
مین بمت
0
و ؿوػی هیاو هـ ػو ىهـ بگؾؿػ و بيؼؿ صؼوػ هًؼومتاو ب٥تاؼ وبػی پًزيایـ کاه
ً
ً
ىمال و رًىبا ػؿ ملنله کىه هًؼوکو ب٥تاػه ،هنچًاو یکی بف ي٪آ بمتـبتژیک و ؿبه
ٝبىؿ و هـوؿ بکخـ ههماياو و ههارمااو بف هٞباـ عااوبک باىػه بمات هايًاؼ بماکًؼؿ
ه٪ؼويی ،ىاهاو یىياو و باعتـی ،چًگیقیاو ،بهیـ تیمىؿ ٙهیـبلؼیى بابـ
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پًزيیـ ػؿ ػوؿههای کهى ػبؿبی ه٦ت هقبؿ عايه بىػه که تاا هاؼت فیااػ باه ياام
ه٦ت هقبؿ عايه پًزيیـ هٞـو ٣بىػه بمت 2و بکخـیت ي٦ىك پًزيایـ بٍاٖغـی
بىاؿه کـػه گىیؼ :پًزيیـ ىهـی بمت بـ کىهی يهااػه ٩ـیاب ػه هاقبؿ هاـػ ػؿ بو
باىؼ با ٟو بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ  7ياصیه پًزيیـ با ػبىاتى هٞاؼو ي٪اـه ىاهـت
ػبىته بف همیى رامت که ی٪ٞاىبی آو ؿب باه ياام ربال ْ٥اه 7کاىه ي٪اـه 6یااػ کاـػه
بمت  7بف ١ىؿ ملنله کىههایی ػؿ صَه عـبماو بـ صؼوػ باهیاو تا ربال ْ٥اه کاه
هماو پًزيیـ بمت کيیؼه بمت ٝ 06الوه بـ ي٪ـه بمتغـبد آو ػؿ پًزيایـ ٩ـوهاا
ٍىؿت هیگـ٥ته بمت هٞاػو هل ػؿ ػو يٖ٪ه 7فهاو کىؿ و رًگلک ػؿ باافبؿک6
مـب ،مًو ببـک بعیـب فهـػ آو عیلی هٞـو ٣بمت

فلظفه يامگذاری پًجؼیز

پًزيیـ ػؿ هتىو تاؿیغی و ر٢ـب٥یاایی باه ىاکل پًزهیاـ آهاؼه بمات و ػؿ
وره تنمیه آو ػو يٚـ ؿوبیتی و بیتمىلىژیکی ورىػ ػبؿػ:
يٚـ به ؿوبیتی بیى که :هـػم پًزيیـ به بیى باوؿيؼ که ٩بل بف ٙهىؿ ١قيىیاو ،پًزيیـ
7کزکًه 6عىبيؼه هیىؼ ػؿ ٝهؼ ملٖاو هضمىػ ١قيىی هىٞ٩ی که بًؼ هٞـو ٣ملٖاو
ؿب بٝماؿ هیکـػ بهالی بف ػوؿ و يقػیک بـبی بيزام بیى کاؿ ػٝىت ىؼيؼ
هـػم پًزيیـ بف هیاو عىػ تًها پًذ ي٦ـ ؿب بيتغااب کاـػه ٥ـماتاػيؼ بف بیاى
که آياو با بیل و کلًو به ٍىؿت صیـتآوؿی کاؿ هیکـػياؼ مالٖاو ػؿ هاىؿػ
بیياو هیگ٦ت که بیىها پًذ ىیـ هنتًؼ و بؼیى گىيه ػؿ بافگيات ياصیاه آيااو
به پًزيیـ هٞـو ٣ىؼ و ب کًىو تـبتهای آو پاًذ تاى ف یاؿتگااه عااً و ٝاام
بمت و ٝباؿتبيؼ بف:
 0عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ
 2عىبره ٍ٦ا ػؿ ػوآب
 7عىبره ٝاؿ ٣ػؿآؿیب
 0عىبره گل ولیاو ػؿ تل
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 1عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو بعیـ ػؿه هقبؿه
ً
و بها بف يگاه ؿیيهیابی و بتیمىلىژی کلمه پًزيایـ بٍاال پًزهیاـ باىػه کاه
هتيکل بف ػو رقء بمت يغنت 7پًذ 6کلمه هماو ٝؼػ هٞـو ٣بمت و ػیگـ
7هیـ 6که به هًٞای هغتل ٤آهاؼه بمات :چًااو کاه بـهااو ٩اإ7 ٜهیاـ 6ؿب باه
هًٞای آتو و يیق بٕاٝت و ٝباػت گـ٥ته و به فباو هًؼی ٕ7ال 6گ٦تاه بمات
همچًاو ػبؿهنتتـ بف هنتيـ٩او هٞـو ٣بیى وبژه ؿب آتو هًٞی کـػه بمت

پًج آتؼکذه

ببىبٖىٕه 7هیـ 6ؿب باه هًٞاای کاىه ،وبيماىػ کاـػه و گ٦تاه بمات :ػؿ کلماه
پًزيیـ 7هیـ 6به هًٞای کىتاه بمت و پًزهیاـ یًٞای پاًذ کاىه ٕاىؿی کاه ػؿ
آورا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼه هیىؼ که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًا ىؼه و
بیى ؿوػعايه بف کىهنتاو بؼعو مـچيمه هیگیـػ یا٩ىت هٞـو ٣باؼعو بف
همیى کىهنتاو به ػمت هیآیؼ بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞاىو عاـبب کاـػ  0بهاا
ػؿ فباو بومتائی و پهلىی 7هیـ 6به ه٦هىم آب و رـیاو آب بمت
گیـىمى پًزيیـ ؿب به ىاکل 7پًاؼ ىایـ 6ػؿ هىّاى ٛههاارـت آؿیایااو بف
ػىتهای بوؿبمی  6Eurasigue7چًیى آوؿػه بمت7 :بغو ٝمؼه آو ٩نامت
ً
7آؿیائیاو 6کاه هياـ ٧ػؿیاای عاقؿ ؿب پایو گـ٥تًاؼ ،تاؼؿیزا بف هااوؿبءبلًهـ و
ریضىو ٝبىؿ کـػيؼ و پل بف تى ٤٩کىتاهی ػؿ ػىت بلاظ بف هٞاابـ هًاؼوکو
بال ؿ٥تًؼ و راػه بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًؼ ت٪ٞیاب يمىػياؼ و باه ٕاىل
2
پًؼىیـ  6Pondsher7ؿوػهای کابل ٥ـوػ آهؼهبيؼ 6
با ػؿ يٚـ ػبىت يکات بال ػؿ بؿتبآ وبژه 7هیـ 6به ه٦هىم آتاو بف بیاى کاه
هًاب ٜتاؿیغی بف آتيکؼههای هتٞؼػ ػؿ بیى هضال عباـ يؼبػهبياؼ بًاابـ آو ؿبأ
بیى کلمه به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیه پًزيیـ ّٞی ٤به يٚـ هیآیؼ
و بها 7هیـ 6به هًٞای کىه تا بيؼبفهبی ٍاىببتاـ هیيمایاؼ 8فیاـب هىرىػیات
کىتل باباٝلی ،کىتل يیلگاو ،کىتل ٥ـر٢ااو ،کىتال ىااباو ،کىتال پـياؼیى ييااو

 282
پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

هیػهؼ که پًذ کىتل هـبىٓ باه پاًذ کاىه بمات و بهاا 7هیاـ 6باه هًٞاای آب و
رـیاو آب ػؿ يٚـ گـ٥ته ىىػ هًٞای وره تنمیه پًزيیـ 7پًزهیـ 6به ه٦هاىم
پًذ آب باف هن ػؿمت به يٚاـ آیاؼ 8آوهان بًاابـ عـوىاايی پًزيایـ باا ػبىاتى
هٞاويیى هتٞؼػ کاه پاًذ هٞااوو هٞاـو ٣آو ٝبااؿت بمات بف :يهاـ ىاما ،يهاـ
پاؿيؼه ،آب عاوب ک و يیق ػؿیای پـیاو و ػؿه هقبؿه با ػؿیای پًزيیـ هیپیىيؼػ

ولظىالی ػتل

ولنىبلی ىتل بف ولنىبلیهای پًزيیـ بمت ياام ىاتل بف کلماه 7ىات 6و 7ول6
که ػؿ فباو پـبچی بمت به هًٞای باـوین و تماىاا يماایین گـ٥تاه ىاؼه بمات ىاتل
یک هًٖ٪ه ػؿهبی کىهنتايی بمت که بف پاای هًااؿ گلبهااؿ ىاـو ٛو باه ىاـوٛ
تاوبط تمام هیىىػ و با هًٖ٪ه بًى و ػه مالس بيؼؿبب ولیت ب٢الو ،ػؿه ماالًو
ولیت پـوبو هـف هيتـک ػبؿػ هًٖ٪ههای ػؿه ىتل ىااهل ػه کاالو ،بىماتاو،
راياو راىی ،ما٢ه وبؿ ،ؿوی ػؿه و بماتى٥الى هیباىاؼ هـکاق ىاتل ىاهـک ػه
کالو بمت که ػؿ آو هنارؼ راه ،ٜلینه ٝالی ػعتاـبو و پناـبو ،بیماؿماتاو،
وؿفىگاه و پااؿک هاای ت٦ـیضای وراىػ ػبؿػ هاـػم بیاى هًٖ٪اه باه کمپیاىتـ و
بيتـيت يیق ػمتـمی ػبؿيؼ
هااـػم بیااى ولناىبلی ػؿ تابنااتاو بااه هًٖ٪ااههای آؿفو هـ١اای Arzo Wa 7
 6Margiؿ٥ته و به پـوؿه هىبىی عاىیو بػبهاه ػبػه و ػؿ فهناتاو ػوبااؿه باه
هًإ ٨بـ گـػیؼه و با عىػ لبًیات هیآوؿياؼ آب و هاىبی بیاى ػؿه ػؿ تابناتاو
هٞتؼل و بف ٕـ ٣ىب مـػ و ػؿ فهنتاو همیيه پـ بف بـ ٣بمت آب بیى ػؿه
ػؿ تمام ولیت پًزيیـ بیيٚیـ بىػه بمت

والیت پًجؼیز

پىهًىال طلطاو هذمذ ايصاری

ولیت رؼیؼبلتأمیل پًزيیـ ػؿ ىـ ٧ب٢٥اينتاو هىٞ٩یات ػبؿػ و 7330،2
کیلىهتـ هـب ٜهناصت ؿب بصتىب هیکًؼ که بف مٖش بضـ  2203هتـ بؿت٦اا ٛػبؿػ
ي٪ااآ هـت٦اا ٜآو تااا  2111هتااـ بف مااٖش بضااـ هیؿمااؼ ٝااـُ بلبلااؼ ،71،14
 71،51ػؿرۀ ىمالی و ٕىل بلبلؼ  31،71 ،25،23ػؿرۀ ىاـ٩ی بف باالی بیاى
ولیت هیگؾؿػ و ىهـ بافبؿک هًضیج هـکق بػبؿی ولیت پًزيیـ ػبؿبی 04،4
هقبؿ تى ي٦ىك بف رمله ىهـ های هيهىؿ تاؿیغی بیى مـفهیى به ىماؿ هیـوػ
ولیت ياهبـػه بف رايب ىمال با ولیت تغاؿ و ب٢الو ،بف ٕـ ٣رًىب با ولیت
ل٢ماو و کاپیناا ،بف ىاـ ٧باا ولیات بؼعيااو و يىؿماتاو و بف ماىی ١اـب باا
ولیات ب٢الو و پـوبو هضؼوػ بمت ماصات هغتل ٤پًزيیـ تا مال  747ه
بغيی بف ولیت کاپیناا بىػياؼ و صَاۀ بول و ػوم پًزيایـ هـباىٓ باه ولیات
پـوبو بىػ
پًزيیـ ػبؿبی  0،002هاقبؿ تاى ي٦اىك بمات و ػؿ ٥اٍالۀ  021کیلاىهتـ باه
ٕـ ٣ىمال ىـ ٧کابل ػؿ بیى ػو ىاعۀ رًاىبی هًاؼوکو بف ىامال ىاـ ٧باه
رًىب ١ـب هىبفی به بهتاؼبػ و هىٞ٩یات هًاؼوکو وب٩ا ٜهیباىاؼ و ػؿه هاای
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٥ـٝی آو بف ىمال به رًىب و بف رًىب به ىمال بهتؼبػ ػبؿػ و به ػؿۀ ٝماىهی
پًزيیـ وٍل هیيىيؼ ٕىل آو بف ػبلو مًو تا پاای کىتال بيزماى فیااػه بف
 021کیلىهتـ بمت ػؿه پًزيیـ بيؼبفه های هغتل٦ی ػبؿػ که بؼوو ومایٔ ً٥ای
تٞییى ىؼه يمیتىبيؼ
ب کخـ هـػم بیى ولیت تاریک ها هنتًؼ همچًیى ٝؼهبی بف يىؿماتايیها و
پيهبی ها يیق ػؿ بیى ولیت فيؼگی هیکًًؼ ػؿ َ٥ل تابنتاو گـوه کىچکی بف
کىچی ها ػؿ بؿت٦اٝات آعـ ػؿۀ پًزيیـ بصيام عاىػ ؿب باـبی چاـب هیآوؿػياؼ
بؿت٦ا ٛهًٖ٪ه  2203هتـ بف مٖش بضاـ باىػه و ػؿ ي٪اآ هـت٦ا ٜباه  2111هتاـ بف
مٖش بضـ هیـمؼ ٕىل آو بف ػبلو مًو تا پاای کىتال بيزماى فیااػه بف 021
کیلىهتـ بمت ٝـُ ػؿۀ پًزيیـ بيؼبفههای هغتل٦ی ػبؿػ کاه باؼوو وماایل و
ومایٔ ً٥ی تٞییى ىؼه يمیتىبيؼ ؿوػعايه پًزيیـ با ؿیغتى به ػؿیای کابال باه
پا کنتاو ماـبفیـ هیىاىػ فهناتاو پًزيایـ ماـػ و پاـ باـ ٣باىػه و تابناتاو
هٞتؼل ػبؿػ هـکق پًزيیـ بافبؿک بمت و فباو هـػم آو ٥اؿمی ػؿی بمت
ػؿۀ پًزيیـ ٕىؿی کاه ػؿ ٥اى ،٧هاؾکىؿ بمات بف ىامال باه رًاىب ١اـب
هىبفی به هىٞ٩یت کىه هًؼوکو همتؼ بىػه ،و٩تی که باه ػبلو ماًو هیـمایؼ
ً
ماعتماو ػؿه هنت٪یما به ٕـ ٣رًىب ت٢ییـ پیؼب کـػه و ب گـ کنای بف گلبهااؿ
به بهتؼبػ رـیاو ػؿیا به ٕـ ٣ػؿۀ پًزيیـ يٚـ بياؼبفی کًاؼ گمااو هیکًاؼ ػؿۀ
پًزيیـ بف ىمال به رًىب بهتؼبػ ػبؿػ
ػؿ هىؿػ يام پًزيایـ ػو يٚاـ وراىػ ػبؿػ بهاالی پًزيایـ هٞت٪ؼبياؼ کاه ػؿ
گؾىته پًزيیـ به کزکى هٞـو ٣بىػه بمت ولی ػؿ تمام آحاؿ هٞتبـ تااؿیغی و
آحاؿ هًٚىم هًخىؿ ٩ؼها 7پًزهیـّ 6بٔ ىؼه بمت
بیى ببیات ؿب هـػم پًزيایـ هًتناب باه ىااهًاهه هیػبيًاؼ ػؿ صاالی کاه ػؿ
ىاهًاهه يیاهؼه بمت بها ب٥نايۀ بال ػؿ آحاؿ ٝلما و ىٞـبی کهى پًزيیـ هکاـؿ
آهؼه بمت پًزهیـ بف ػو کلمه 7پًذ 6و 7هیـ 6تـکیب یا٥ته بمات کاه ػؿ فبااو
پهلىی و بومتا به هًٞی آب آهؼه بمت هايًؼ 7هیـهًؼ 6ببىبٖىٕه میاس ٝـب،
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هیـ ؿب ػؿ فباو ماينکـیت به هًٞی کىه تـرمه کـػه و پًذهیـ ؿب هأعؾ بف پًذ
کىه هیػبيؼ 7بزایی ؿمیؼین که پًذهیـ يام ػبىت هیـ باه هًٞای کاىه بمات و
پًزهیـ یًٞی پًذ کىه ػؿ آيزا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ باقؿگ
کبىػیًی بًا ىؼه بمت ليکـ هلٞىو چًگیق آو ؿب عاـبب کاـػه بمات و بف آو
پل ؿوی آباػبيی يؼیؼه بیى ؿوػعايه بف کىهناتاو باؼعو مـچيامه هیگیاـػ
یا٩ىت هٞـو ٣بؼعو بف همیى کىهنتاو به ػمت هیآیؼ 6
هؤل ٤صؼوػ بلٞالن ػؿ باؿۀ بیى ىهـک فؿعیق هیًىینؼ7 :پًزهیاـ و راؿیاياه
ػو ىهـینت و آو ػؿ وی هٞؼو مین بمت ،ؿوػی هیاو بیى هـ ػو ىهـ بگؾؿػ
و آو ػؿ صااؼوػ هًؼومااتاو ب٥تااؼ 6بٍااٖغـی گىیااؼ7 :پًزهیااـ ىهـیناات بااـ
کىهی يهاػه٩ ،ـیب ػه هقبؿ هاـػ ػؿ بو باىاؼ ،باا ٟو بىماتاو و آب ؿوبو باىاؼ،
لیکى کياوؿفی يکًًؼ6
بٞؼ بف بٍٖغـی ،ػبييمًؼ ػیگـ ٝـب 7ببى صى٩ل 6ػؿ کتااب عاىػ فیااػی
ي٪ـه ؿب ػؿ پًزيیـ هی متایؼ و هیگىیاؼ7 :ب گاـ هٞااػو ي٪اـه کىههاای ١اىؿ تاا
يىبصی ٥ـ١ايه و بمـوىًه بهـهبـػبؿی ىىػ ،همکى بمت هاصَليااو بیياتـ بف
هٞاػو ي٪ـه پًزيیـ باىؼ که بیى يٚـ کخـت ي٪ـه ؿب ػؿ پًزيیـ يياو هیؼهاؼ6
همچًاو ػؿ همیى کتاب ٍ7اىؿت بلؿُ 722( 6هزاـی تاألی ٤ىاؼه) آهاؼه
بمت که ي٪ـه یک هتا ٛتزاؿتی بهالی پًزيیـ ػؿ آو ٝهؼ بىػ
صمااؼ بللااه هنااتى٥ی پًزياایـ ؿب بف ب٩لااین چهاااؿم يبيااته ،آب و ه اىبی آو ؿب
ً
عىهآیًؼ و صاٍالتو ؿب ب کخـب ١له هیؼبيؼ
ببى بٖىٕه گىیؼ :پًذهیـ به هًٞی کىه بمت و پًذ هیـ به هًٞی پًذ کاىه ػؿ
آيزا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼین که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًاا ىاؼه بمات
بیى ؿوػعايه بف کىهنتاو بؼعو مـچيمه هیگیـػ 8یا٩ىت هٞـو ٣باؼعو بف
همیى کىهنتاو بؼمت هیآیؼ بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞاىو عاـبب کاـػ و بف آو
پل ؿوی آباػبيی يؼیؼه بيؼ
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بف رمله ر٢ـب٥یايىیناو ٝـب تًها ی٪ٞىبی 7بًزهاؿ 6ببى عاـػبػ 7بًزااؿ 6و
ببى ٪٥یه ً٥7زهیـ8 6آوؿػه بيؼ ولی هؤل٦ااو و ر٢ـب٥یايىینااو عـبمااو ػؿ هماه
ه اىبؿػی کااه بف پًزياایـ ؽکااـی کـػهبيااؼ يااام آو ؿب بااه ىااکل پًزهیااـ ّاابٔ
يمىػهبيؼ

وجه تظمیه

پًجؼیز ػؿ هتىو تاؿیغی و ر٢ـب٥یایی باه ىاکل پًزهیاـ آهاؼه بمات و ػؿ
ورااه تناامیۀ آو ػو يٚااـ هت٦اااوت ؿوبیتاای و بیتمىلااىژیکی ورااىػ ػبؿػ و يٚااـ
ؿوبیتی بیى که هـػم پًزيیـ به بیى باوؿيؼ کاه ٩بال بف ٙهاىؿ ١قيىیااو پًزيایـ
کزکًاه عىبيااؼه هیيااؼ ،ػؿ ٝهاؼ ماالٖاو هضمااىػ ١قياىی هااىٞ٩ی کااه وی بًااؼ
هٞـو ٣ملٖاو ؿب بٝماؿ هیکاـػ بهاالی بف ػوؿ و يقػیاک باـبی بيزاام بیاى کااؿ
ػٝااىت ىااؼيؼ هااـػم پًزياایـ بف هیاااو عااىػ تًهااا پااًذ ي٦ااـ ؿب بيتغاااب کااـػه
٥ـمتاػيؼ بف بیى که آياو با بیل و کلًو به ٍىؿت صیـتآوؿی کااؿ هیکـػياؼ
ملٖاو ػؿ هىؿػ بیياو گ٦ت که بیىها پًذ ىیـ هنتًؼ و بؼیىگىيه ػؿ بافگيات
ياصیۀ آياو به پًزيیـ هٞـو ٣ىؼ و ب کًىو تـبت آو پًذ تى فیاؿتگاه عااً و
ٝام بمت و ٝباؿت بيؼ بف:
 0عىبره ببـبهین ػؿ ػؿبًؼ8
 2عىبره ٍ٦ا ػؿ ػو آب8
ُ
 7عىبره کل ولیاو ػؿ تل8
 0عىبره ٝاؿ ٣ػؿ آؿیب8
َّ
 1عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايۀ کالو (بعیـ ػؿۀ هقبؿه)
ً
و بها بف يگاه ؿیيهیابی و بیتمىلىژی کلمۀ پًزيایـ بٍاال پًزهیاـ باىػه کاه
هتيکل بف ػو رق بمت :يغنت 7پًذ 6که هماو ٝاؼػ هٞاـو ٣بمات و ػیگاـ
7هیـ 6که به هًٞای هغتل ٤آهاؼه بمات چًااو کاه بـهااو ٩اإ7 ٜهیاـ 6ؿب باه
هًٞای آتو و يیق بٕاٝت و ٝباػت گـ٥ته و به فباو هًاؼی ٕ7اال 6گ٦تاه ىاؼه
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بمت 8همچًاو ػبؿ هنتتـ بف هنتيـ٩او هٞـو ٣بیاى وبژه ؿب آتاو هًٞای کاـػه
بمت(پًذ آتيکؼه)
ببىبٖىٕه 7هیـ 6ؿب به هًٞای کىه وبيمىػ کـػه گ٦ته بمت :ػؿ کلمۀ پًزيیـ
7هیـ 6به هًٞای کىه بمت و پًزهیـ یًٞی پًذ کاىه ،ػؿ آو راا ىاهـ ٩ياًو و
آباااػبيی ػیااؼم کااه ؿوی يهااـ بااقؿگ کبااىػیًی بًااا ىااؼه بماات ،بیااى ؿوػعايااه بف
کىهنااتاو بااؼعو مـچياامه هیگیااـػ یااا٩ىت هٞااـو ٣بااؼعو بف هماایى
کىهنتاو به ػمت هیآیؼ ،بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞىو عـبب کـػ
بهااا ػؿ فباااو بومااتایی و پهلااىی 7هیااـ 6بااه ه٦هااىم آب ،رـیاااو آب بماات
گیـىاامى پًزياایـ ؿب بااه ىااکل 7پًااؼ ىاایـ 6ػؿ هىّاا ٜههااارـت آؿیاییاااو بف
ػىتهای بوؿبمی  Eurasigueچًیى آوؿػه بمات7 :بغاو ٝماؼۀ آو ٩نامت
ً
آؿیاییاو که هيـ ٧بضیـۀ عقؿ ؿب پیو گـ٥تًؼ تؼؿیزا بف هاوؿبءبلًهـ و ریضاىو
ٝبىؿ کـػيؼ و مپل بف تى ٤٩کىتااهی ػؿ ػىات بلاظ ،بف هٞاابـ هًاؼوکو باال
ؿ٥تًؼ و راػۀ بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًؼ ت٪ٞیب يمىػيؼ و ػؿ ٕىل پًؼی
ىیـ  Pandi-sherو ؿوػ های کابل ٥ـوػ آهؼيؼ6
با ػؿ يٚـػبىت يکات بال ػؿ بؿتبآ به وبژۀ 7هیـ 6به ه٦هىم آتو بف بیى کاه
هًاب ٜتاؿیغی بف آتيکؼههای هتٞؼػ ػؿ بیى هضل عبـ ياؼبػه بياؼ بًاابـ آو ؿبأ
بیى کلمه به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیۀ پًزيیـ ّٞی ٤باه يٚاـ هیآیاؼ و بهاا
7هیـ 6به هًٞای کىه ،تا بيؼبفهبی ػؿمت تاـ بمات 8فیاـب هىرىػیات کىتال باباه
ٝلی ،کىتل يیل گاو ،کىتل ٥ـر٢او ،کىتل ىابا و کىتل پـيؼیى يياو هیؼهاؼ کاه
بیى پًذ کىتل هـبىٓ به پًذ کىه بمت و بها ب گـ هیـ ،به هًٞاای آب و رـیااو
آب ػؿ يٚـ گـ٥ته ىىػ :هًٞا و وره تنمیۀ پًزيایـ 7پًزهیاـ 6باه ه٦هاىم پاًذ
آب ،باف هن ػؿمت به يٚـ آیؼ ،آو هن بًابـ عـوىايی ػؿیای پًزيیـ با ػبىاتى
هٞاويیى هتٞاؼػ کاه پاًذ هٞااوو هٞاـو ٣آو ٝبااؿت بمات بف :يهاـ ىاابه ،يهاـ
پاؿيؼه ،آب عاوب ک و يیق ػؿیای پـیاو و ػؿۀ هقبؿه با ػؿیای پًزيیـ هیپیىيؼػ
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اوضاع طبیؼی

پًزيیـ بف یک ػؿه ٕىليی بف پای کىتل بيزمى و عاوب ک بف ىمال ىـ ٧به
رًىب ١ـب تا به ػبلو مًو بهتؼبػ ػبىته و چًؼیى ػؿه های ٥ـٝی ػیگاـ بف
ىمال به رًىب بف رًىب به ىمال به ػؿۀ ٝمىهی پًزيیـ هًتهی هیگاـػػ ػؿ
ٕااىل ػؿۀ ٝمااىهی وبػی هااای کىچااک کااىچکی ػؿ هزاااوؿت ػؿیااای کااالو
پًزيیـ تيکیل ىؼه بمت ػؿه های ٥ـٝی هيـ ٣باه وبػی هاا باىػه ،بیاى ػؿه
ً
ها ٝمىها ٝمی ٨و به ػو ٕـ٥ه آو ػؿ مٖش هایل فهیى هاای فؿبٝتای و ػؿعات
های تىت ،فؿػبلى ،چهاؿه٢ق ،چًاؿ ،مًزؼ و ١یـه ٝـُ بيؼبم کـػه ٩ـیاه هاا و
ػهات آباػ هیباىًؼ هـ ٩ؼؿ که بف آ١اف ػؿه های ٥ـٝی به ٕـ ٣بيزام آو بـوین
بؿت٦ا ٛػؿه ها فیاػ ىؼه و ٕىل بیى ػؿه ها بف  21تا  01کیلاىهتـ هیتاىبو تغمایى
کـػ و بف بیى ػؿه ها آبهایی که بف بـ ٣ؽوب هیگاـػػ و بف چيامهمااؿ هاا ػؿ
رـیاو هیباىؼ فهیى های فؿبٝتی و باٟها ؿب ػؿ ػؿۀ هؾکىؿ و وبػیهاا هياـوب
کااـػه هااافبػ آو بااه ػؿیااای کااالو پًزياایـ هیـیااقػ يقػیااک بااه بيزااام ػؿه هااا،
بولًوها و هـ١قبؿ ها و هقبؿ ٛپـ ٝل ٤هىرىػ هیباىؼ
پًزيیـ ػبؿبی هىٞ٩یت ریىبمتـبتیژیک بمت ٕىؿی کاه باا ه٦ات ولیات
کيىؿ (ػؿ ىمال باا تغااؿ ،ػؿ ىامال ١اـب باا ب٢االو ،ػؿ ١اـب باا پاـوبو ،ػؿ
رًىب با کاپینا ،ػؿ رًىب ىـ ٧باا ل٢مااو ،ػؿ ىاـ ٧باا يىؿماتاو و ػؿ ىامال
ىـ ٧با بؼعياو) هتَل بىػه و کن بف کن با مه کيىؿ همناایه ٥اٍالۀ يقػیاک
ً
ػبؿػ بیى ولیت بیيتـ بف  022ػؿه بقؿگ و ػه هاا ػؿۀ کىچاک ػبؿػ کاه ب کخاـب
یکی ػؿ ه٪ابل ػیگـی ٩اـبؿ گـ٥تهبياؼ و هاـ ػؿه باه چًاؼیى ػؿۀ ٥ـٝای ت٪ناین
هیىااىيؼ کااه بااه بهمیاات بمااتـبتیژیکی آو بیيااتـ هیب٥قبیااؼ پًزياایـ ػبؿبی
کىههای بلًؼ و بـعی یغچال های ٕبیٞای بمات کاه باه ٕاىؿ ٝماىم ػؿ َ٥ال
فهنتاو بـ ٣ؿب به عىػ ؽعیـه هیيمایؼ و ػؿ هًگاام گـهای بیاى ؽعاایـ بـ٥ای،
آب ىؼه و چيمه ها و ػؿیاچههای ٥ـبوبيی بف آو رااؿی هیگاـػػ کاه هماه باه
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ؿوػ عـوىاااو پًزياایـ هتَاال ىااؼه و بااه ٕااـ ٣پاااییى ػؿه مااـبفیـ هیگااـػػ
هىرىػیت چيمههای ٥ـبوبوٝ ،ل٦قبؿ های مـمبق ،آبياؿ های فیباا و ػوبهاؼبؿ
ػؿ بؿت٦اٝات بیى ولیت بهکاو فینت ؿب بیيتـ هینـ ماعته و بنتـ ٕبیٞای ؿب
بـبی رًو های چـیکی هناٝؼ هینافػ فهیى پًزيیـ کىهنتايی و ماًگقبؿ
بىػه عا ک آو آو ٩ؼؿ باـبی فؿبٝات هنااٝؼ يینات باا بیاى هان ػؿ بْٞای بف
صٌَ آو فهیى های عىبی به ػمتـك ػها٩یى هىرىػ باىػه و ب کخاـ ػهاا٩یى
ػؿ بحـ فصمتکيی و کمک کىػ صیىبيی و کیمیاوی صاٍالت عىبی به ػمت
هیآوؿيؼ ػؿ پًزيیـ ػؿعت تىت بنیاؿ بىػه و بف صاٍالت تافه و عياک آو
بمت٦اػه هیيىػ
ً
کىه ها ٝمىها بف چىب مىعت و تٞمیـبتای ٪٥یاـ باىػه ػؿ بْٞای صَاٌ
ُ
هقبؿه عايۀ پایاو رًگالت و ػؿعتهای عـػ و کالو بلىٓ و به ػو ٕـ٥اۀ ػؿیاا
بف ػبلو مًو تا ٩ـیۀ فهايکىؿ و بف کىؿببه تا به ٩لٞه چه ٥ـبد بهتؼبػ ػبؿػ کىه
ها بـبی هىبىی ػؿ مه َ٥ل بف بوبمٔ بهاؿ تا بوبمٔ عقبو ٝل٥ ٤ـبوبو ػبىاته،
هـػهاو کىچی و بهالی ػؿ هىمن هاؾکىؿ بف آو بمات٦اػه هیيمایًاؼ و ػؿ چاا ٧و
٥ـبه کـػو هىبىی و چهاؿپایاو باؿکو کمک ىاایايی بيزاام هیؼهاؼ بتاه هاای
عـػ عاؿػبؿ ػؿ هـ صَه کن و بیو هىرىػ بمت کىتلهاا هياـ ٣باـ ػؿه هاا
بىػه ؿبههایی بف آو ها به ٕـ ٣ىمال و رًىب هًؼوکو باف هیباىؼ
ؿوػ پًزيایـ بف کىهنااتاو هًااؼوکو و يقػیکای گااؾؿگاه بيزمااى مـچياامه
هیگیـػ و به مىی رًاىب ىاـ٩ی رـیااو هییاباؼ پًزيایـ بف هیااو هزـبهاای
باؿیک و رؼبؿ های بلًؼ هیگؾؿػ و ػؿ هنیـ عىػ چًاؼیى ىااعۀ ػیگاـ هايًاؼ
١ىؿبًؼ و پـیاو ػؿیا ؿب ػؿیا٥ت هیکًؼ و مپل ػؿ صؼوػ  04کیلاىهتـی ىاـ٧
کابل به ؿوػ کابل هیپیىيؼػ ،پًزيیـ بف ؿوػهایی ػبیمی ب٢٥اينتاو بمت و ٕىل
آو به  721کیلىهتـ هیـمؼ
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هایذروگزافی

ػؿیای پًزيیـ بف ملنله کىه هًؼوکو یًٞی بف ييیب های کىتل بيزماى و
چماؿ و کىتل عاوب ک مـچيمه گـ٥ته بف بؿت٦ا ٛبیو بف مه هقبؿ هتاـ ماـبفیـ
هیگـػػ بف پـیاو تا ػبلو مًو رـیااو آو بف ىامال ىاـ ٧باه رًاىب ١اـب
ً
بىػه و ػؿ صَۀ وبلو مًو رـیاو عىػ ؿب هنات٪یما باه ٕاـ ٣رًاىب تباؼیل
کـػه بف فیـ پل يیالب ػؿ گلبهااؿ هیبـآیاؼ بیاى ػؿیاا باا یکزاا ىاؼو آبهاای
ػبعلی پًزيیـ هايًؼ آب های ػؿۀ ٕىل ،بمکابىو ،ػلًؼوؿ ،ػؿیای فؿیه پي٢ىؿ،
ػؿیای ىابه ،پاؿيؼه ،ػؿۀ کىت و ػؿۀ پیاوىت بف ٕـ ٣ؿبمات و باا یکزاا ىاؼو
آب ػؿۀ آؿیى ،وبعی ،ؿیؼت ،هکًی ،ػؿعاذ١ ،اىفو و ١یاـه آب هاای کىچاک
ػیگـ و با یکزا ىؼو آب ػؿۀ هقبؿه هـبىٓ صَۀ ػوم پًزيیـ کاه بیاى ػؿیاا بف
ييیب ١ـبی کىتال فؿػآلاى هًبا ٜگـ٥تاه بف بلًاو فهاـػ عااو و آماتايه کاالو
گؾىته بٞؼ بف ٕی هنا٥ه ػؿبفی ػؿ صَۀ ػو آب ،عىبره ٍا٦ا (ؿس) باا ػؿیاای
کااالو پًزياایـ یکزااا ىااؼه و بااا بتَااال آب هااای کىچااک ػیگااـ و آب ػؿه
صَاؿک و ػؿیای ىاى٥ه و ١یاـه بف ٕاـ ٣رًاىب و ىامال ه٪اؼبؿ آب ػؿیاای
پًزيیـ ف یاػ ىؼه به رـیاو عاىػ بػبهاه هیؼهاؼ و ػؿ هىمان آبغیاقی گالآلاىػ
رـیاو هیکًؼ مـٝت ػؿیای پًزيایـ بف پـیااو تاا تًگای گلبهااؿ عیلای فیااػ
بىػه 8بٞؼ بف تًگی گلبهاؿ مـٝت رـیاو آو کن هیيىػ و ػؿ بیًزا ػؿیاای ىاتل
ً
ؿب گـ٥ته بٞؼب به بتَال ػؿیای ١ىؿبًؼ ممت صـکت عىػ ؿب ت٢ییـ ػبػه بف وبػی
کالو کاپینا گؾىته به هًٖ٪ۀ ىىعی هیـمؼ و با گـ٥تى ػؿیای يزـبب به وبػی
ي٢لى ؿمیؼه و ػؿ ىمال ١ـب کاماۀ بًاؼ باـ ٧ي٢لاى ػؿیاای کابال باه آو هلضا٨
هیيىػ ػؿ بحـ باؿبو ها و ؽوب ىؼو بـ ٣ها ػؿیا های کىچک ػؿه های ٥ـٝای
آب فیاػی ؿب ػؿ ؿوػعايۀ کالو پًزيیـ هیـیقبيؼ و ػؿ ىـو ٛبـد راىفب بْٞای
بف بیى ػؿیاهای کىچک کن آب ىؼه هیـويؼ بـعال ٣بْٞی بف ػؿیاهاا ػؿ بول
رىفب که ؽعیـۀ بـ ٣ىاو فیاػ بمت بف ىؼت گـهی آ٥تاب باه آبغیاقی ىاـوٛ
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کـػه و ػؿ ؿوف بول مـٕاو ؿو به کنآبی گؾبىته و تاا باـد ماًبله آب ىااو کان
هیيىػ
آبغیقی ػؿیای کالو پًزيیـ به هايًؼ ػؿیاهای کىچاک ػؿههاای ٥ـٝای تاا
آعـ رىفب بىػه و ػؿ بول مـٕاو که آو ؿب آ٥تاب گيت تابنتايی هیگىیًاؼ آب
ػؿیای پًزيیـ هن کن هیيىػ ػؿیای کالو پًزيیـ چاىو هزاـبی آو بف ماٖش
بؿبّی پائیى ب٥تااػه بمات باه ١یاـ بف چًاؼ ٩ـیاه و آباػیهاای کىچاک ػیگاـ
صٌَ ؿب ػؿ پًزيیـ آبیاؿی يمیکًؼ بها ػؿ کىهنتاو بف ػؿیای پًزيایـ يهاـ
های بقؿگی کيیؼه ىؼه کىهنتاو ؿب آبیاؿی هیکًؼ و يهـ بقؿگ ػیگاـی کاه بف
ٕـ ٣ػولت به ماصل ؿبمت ػؿیای پًزيایـ کيایؼه ىاؼه بف هًٖ٪اه گلبهااؿ و
ربال بلنااـبد گؾىاته و بااا ب کماال آو ػىاات هاای بااایـ چاؿیکااؿ و کىهااؼبهى
ً
آبیاؿی عىبهؼ ىؼ وبػی ها و یؼؿه ها ٥ـٝی پًزيیـ ٝمىها بف ػؿیاهای ٥ـٝای
آبیاؿی هیيىيؼ
به ػو ٕـ ٣ػؿیای پًزيیـ وبػی هاای کىچاک و ی٪ـیاه هاا آبااػ و هٞماىؿ
هیباىؼ که ؽؿیٞه پل های چىبی که بـ ؿوی ػؿیا گؾبىته ىؼه ٩اـبء ػو ٕاـ ٣ؿب
به هن وٍل هیکًؼ ٝبىؿ و هـوؿ هـػم و هىبىی بف ؿوی پلها ٍىؿت هیگیـػ
ً
هـػهايی که باه مااصل ػو ٕـ٥اه ػؿیاای کاالو ماکىيت ػبؿياؼ ب کخاـب ىاًاوؿ و
هاهیگیـ بىػه 8ىب و ؿوف صتی ػؿ و٩ت آبغیقی ػؿیا ؽؿیٞاۀ ىاًاوؿی ٝباىؿ و
هـوؿ کـػه هیتىبيًاؼ هماه مااله یاک و یاا چًاؼ ي٦اـ هٞاؼوػی ٩ـباايی ػؿیاای
پًزيیـ ىؼه ػؿ صالت هاهیگیـی و ىًاوؿی ٕٞمه ػؿیا هیىىيؼ
هاهی ػؿیای پًزيیـ پـگىىت و لؾیاؾ باىػه و باه ومایله تاىؿ و چًگاک بف
ػؿیا کيیؼه هیيىيؼ و بافبؿ عـیؼ و ٥ـوه هاهی پًزيیـ گـم بىػه و ينبت باه
هاهی های مایـ ػؿیاها ٩یمت آو بلًؼ تـ بمت
ب٩لین :پًزيیـ ينبت کىه های مـ به ٥لک کيیؼه و ػؿیای عـوىااو و پاـ
آب کااه بف باایى ػؿۀ ٝمااىهی آو هیگااؾؿػ و ػؿیاهااای کىچااک کااه بف ػؿه هااای
٥ـٝی آو مـبفیـ ىؼ به ػؿیای کالو هیپیىيؼػ و کيت بىزاؿ ،وفیاؼو باػهاای
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هالین مـػ گىبؿب تابنتاو پًزيیـ ؿب هٞتؼل ،ػلکو و عىهآیًؼ مااعته بمات
بااؼوو هبال٢ااه ػؿ ب کخااـ ػؿه هااای ٥ـٝاای و کىهپایههاپایااه هااا و هًاااٙـ ه٪بااىل
عىیو ،پًزيیـ با ػؿۀ پ٢ماو و کيمیـ همنـی کـػه هیتىبيؼ
وبػی های کىچک که به مٖىس همىبؿ وب ٜ٩بيؼ ػؿ فهنتاو بف باػ های ماـػ
هىمىهی هض٦ىٗ 8هیباىًؼ فیـب ػو ىااعۀ هًاؼوکو باه هايًاؼ ػو ػیاىبؿ ٚٝاین،
پًزيیـ ؿب بصإه کـػه بمت و هاي ٜباػهای ىؼیؼ هیياىػ 8بهاا هاىبی ػؿه هاای
٥ـٝی با هان یکنااو يباىػه ػؿراۀ صاـبؿت ػؿ تابناتاو ػؿ وبػی بف  70تاا 71
ػؿرۀ مايتی گـیؼ ػؿ ؿوف و بف  01تا  21ػؿرۀ تضت ٍ٦ـ ػؿ ىبهای فهنتاو
تزاوف يمیکًاؼ ب گاـ ػؿیاای کاالو و عـوىااو و ػؿیاهاای کىچاک ػؿه هاای
٥ـٝی پًزيیـ ورىػ يمیػبىت بلبته بیى ػؿه ػوؿ و ػؿبف و کنٝـُ به ينابت
ػو ػیىبؿ بقؿگ مًگی یًٞی ػو ىاعۀ هًؼوکو کاه آو ؿب بصإاه کاـػه بمات و
تابو آ٥تاب هن ػؿ مًو و ؿیو فیاػ تاـ صاـبؿت ىااعۀ هًاؼوکو کاه آو ؿب
بصإه کـػه بمت و تابو آ٥تاب هن ػؿ ماًو و ؿیاو فیااػتـ صاـبؿت تىلیاؼ
هیکًؼ ،گـم و ماىفبو و ٕا٩ت٥ـماا هیباىػ چًايچاه ىااٝـی پًزيایـی گ٦تاه
بمت:
بگااااااـ ػؿیااااااای پااااااـ ٩هاااااااااـه يباىااااااؼ
هیاااااااو ياااااااؿ مااااااىفبو بماااااات پًزياااااایـ

هىمن باؿبو ػؿ وبػی های پًزيیـ بف يیمۀ صىت و گاهی که هىب ماـػ باىاؼ
بف بول صمل ىـو ٛهیيىػ و ػؿ ػؿه های هـت ٜ٦بف  01باـد صمال و بوبیال حاىؿ
ىـو ٛىؼه کن و بیو تا باـد راىفب ػوبم هیکًاؼ باـ٣بااؿی بف ٩اىك و بٞاِ
بو٩ات بف ٪ٝـب ىـو ٛىؼه ػؿ وبػی ها تا بول صمل و ػؿ ػؿه ها تا بـد رىفب و
ً
ب کخـب تا بـد حىؿ ػوبم هیکًؼ هال ٩لًؼؿ ،گ٦ته بمت
ف ٪ٝاااااـب تاااااا باااااه راااااىفب فیاااااـ باااااـ٥ین
بهاااااااؿ و تیااااااـه هاااااااهی يیناااااات هااااااا ؿب
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چىو پًزيیـ کىهنتايی و بف ػؿه های هتٞاؼػی تياکل ىاؼه و هان ينابت
ً
کىه هًؼوکو و ٝم ٨ػؿه ها هنت٪یما فیـ تأحیـ رىی هًؼوکو هیآیؼ صىبػحی
بف ٩ناان ژبلااهٍ ،ااا٪ٝه و بااـ٣کااىچ ػؿ ػؿه هااای پًزياایـ بااه و٩ااى ٛپیىمااته و
م ایالبهای هىمااىهی مااـبفیـ 8هیيااىػ ػؿ بحااـ بعااتالل رااىی هًااؼوکو ػؿ
تابنتاو و فهنتاو بـبی چًؼ ؿوف هٞؼوػ باػ به ىؼت رـیاو ػبىته و ب کخـ ماال
هىب آؿبم هیباىؼ

اوضاع بؼزی

ي٦ىك پًزيیـ ػؿ مال  0742به تٞؼبػ  070،0هقبؿ ي٦ـ حبت ىؼه بمت 8بها
با ب٥قبیو ٥ 7 2یَؼ تٞؼبػ آو ػؿ مال  0750به  002،0هقبؿ ي٦ـ هیـمؼ و با ػؿ
يٚـػبىت هناصت  7330،2کیلىهتـ هـب ٜتـب کن ي٦ىك ػؿ هـ کیلىهتـ هـباٜ
ً
هٞاػل  01ي٦ـ هیباىؼ که ب کخـب ػؿ بهاىؿ فؿبٝات ،با١اؼبؿی ،بهاىؿ برتمااٝی و
يٚاهی هَـو ٣هیباىًؼ
ػؿ ٩ااؼین پًزياایـ بااه يااام ه٦اات هااقبؿ عايااه یاااػ هیيااؼ و بااه هماایى بماااك
ت٪نیماتی ٍىؿت گـ٥ته که ػؿ ػ٥اتـ هملکت و کتاب بماك هالیاه و بصَاائیه
ً
ي٦ىك پًزيیـ حبت بمت هخال هقبؿ عايه ؿعه و هقبؿ عايه پایاو و هاقبؿ عاياه
بااافبؿک و چهااـ هااقبؿ عايااه وبؿ ػیگااـ ؿب هـ بااىٓ صَااۀ بول و ػوم پًزياایـ
ً
هیؼبينتًؼ ب گـ چه پًزيیـ ٞ٥اال هان بف پًزااه هاقبؿ عاياه وبؿ هتزااوف بمات،
چًايچه ٩ـیههایی که ػه عايهوبؿ بىػه بلضال بف  011عايهوبؿ فیاػتـ هیباىؼ
عاوب ک بف صیج هىٞ٩یت ر٢ـب٥یایی و کی٦یت مٖضی و ٝبىؿ و هـوؿ ػبیان
ػؿ فهاو گؾىته با بیى کاه لیال و يهااؿ ؿب گؾىاتايؼه باه ٩اـبؿ و ىاىبهؼ تااؿیغی
يامآوؿبو بقؿگ٥ ،اتضاو و مایاصاو ه٪تاؼؿ ػيیاا بف بیاى ؿبه ٝباىؿ کاـػه بياؼ و تاا
راییکه هآعؾ ها یاؿی هیکًؼ به ؽکـ بماهی ىاو هیپـػبفین ػؿ بهاؿ ماال 723
 ٧م بمکًؼؿ ه٪ؼويی ٩بایل کىهی بؼعياو ؿب تاب ٜمااعته و بف کىتال عااوب ک
گؾىته به بمکًؼؿه فیـ ٪٦٩اف هًؼ یًٞی بوپیاو ؿمیؼه 8ماتـبپ آو راا ؿب کاه بف
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عىػ ک٦ایتی ػؿ کاؿها يياو يؼبػه بىػ ،هٞاقول و ٝاىُ آو ىاغٌ ػیگاـی ؿب
ه٪ـؿ کـػ و عىػ ػؿیای پًزيیـ ؿب گـ٥ته به بمت٪اهت رـیاو آو به ٕـ ٣هًاؼ
ؿ٥ت هیىبو تناًو مایاس چیًای ػؿ ماال  271م يىؿماتاو ؿب مایاصت کاـػه
چهاؿ یا پًذ مال ب ٞؼ بف م٦ـ بول عىیو باف بف چیى بـ آهؼه و هًٚىؿ بو ػبعل
ىؼو ػؿ تغاؿمتاو بهـوفه بىػه وی بف ؿبه پًزيیـ باال ىاؼه کىتال عااوب ک ؿب
ٝبىؿ يمىػه بٞؼ بف پًذ ؿوف به بيتاپاؿب (بيؼؿبب بهـوف) ؿمیؼ و بف آوراا باه ما٦ـ
عىػ بػبهه ػبػ ببى بٖىٕه میاس ٕبغی بف کىتل عاوب ک و ػؿۀ پًزيیـ به ٕـ٣
کابل و چـط لىگـ و ١یـه راها به م٦ـ عىػ بػبهه ػبػه بىػ و ػؿ کتاب ما٦ـياهۀ
عىیو هیًىینؼ7 :ػؿ بحًااء ٝباىؿ بف هًاؼوکو پاای ىاتـبو عاىیو ؿب پىمات
بنته بىػم تا ػؿ بيباؿ بـ ٣گاىؿ يـوياؼ و بیاى کىتال ؿب بف بعیاـ ىاب تاا ١اـوب
آ٥تاااب ٖ٩اا ٜکااـػین و وبؿػ ػؿه هااا ىااؼین کااه آو ؿب هااـػم ب اه يااام پًزهیااـ یاااػ
هیکًًؼ6
تیمىؿ گىؿگاو ػؿ ماال ( )411هاا  ٧بًاای هزاىم ؿبه هًاؼ گؾبىات هاـػم
بيؼؿبب باـبی ػبػعاىبهی بف ٩بیلاۀ کتاىؿ مایاه پاىه کا٥ـماتاو باه صْاىؿ وی
ىتا٥تًؼ تیمىؿ بف ؿبه هًضاـ ٣ىاؼه کىتال عااوب ک ؿب ٝباىؿ کاـػه و بف ؿبه ػؿۀ
پًزيیـ به کا٥ـمتاو هزىم بـػ بٞؼ بف گىىمالی آوها و یک بيؼبفه ٥تىصات بف
ً
ؿبه عاوب ک هـبرٞت يمىػ بٞؼب بف ؿبه پًزيیـ و گلبهاؿ وبؿػ بگـبم و کابل ىاؼ
عـ٩ۀ هباؿکۀ صْـت ؿمىل کـین (ً) ػؿ ماال  0042هاا  ٧باه بهاـ بصماؼ
ىاه بابا ؽؿیٞۀ وفیـ ىاه ولیعاو بف ٥یِآباػ بؼعيااو باه کًاؼهاؿ بيت٪اال ػبػه
ىؼ عـ٩ۀ هبااؿک کىتال عااوب ک و ػؿۀ پًزيایـ ؿب ٝباىؿ کاـػه ػؿ هاـ صَاۀ
پًزيیـ که گؾبىته هیىؼ صٌَ هؾکىؿه يام ىاههـػبو یاػ هیىؼ
چىو به کىهنتاو ىمالی کابل ؿمیؼ ،بًابـ بفػصام هـػم هتىلیاو به بهـ وفیـ
ىاه ولی عاو عـ٩ۀ هباؿک ؿب ػو مه ؿوف ػؿيو ػبػه بٞاؼ آهًاو هًاقل ػیگاـ
هیکـػيؼ تا که عـ٩ۀ هباؿکه به کابال ؿمایؼ و ػؿ ػبهًاه کاىه ٝلیآبااػ چًاؼ ؿوف
تى ٤٩ػبػه ىؼ ػؿ مال  0240ها  ٧بهیـ ىیـ ٝلی عاو با ٥ایِ هضماؼ عااو
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بـبػؿ عىیو با تزهیقبت ٝنکـی بف ولیت بلظ آهؼه کىتال عااوب ک ؿب ٝباىؿ
کـػه و عىػ بهیـ هىٍى ٣ػؿ باافبؿک پًزيایـ ٥اـوکو کاـػه و ماـػبؿ ٥ایِ
هضمؼ عاو ػؿ يقػیک چيمۀ بلله ػبػ عاو کىهناتايی باا ماـػبؿ ٝباؼبلـصمى
عاو رًو کـػ و بف بحـ گلىلۀ تىپ ٕـ ٣ه٪ابل کيته ىؼ بٞؼ بف کياته ىاؼو
٥یِ هضمؼ عاو بهیـ ىیـ ٝلی عاو ػوباؿه بف عاوب ک گؾىاته و باه ٍا٦ضات
ىمالی هملکت ؿ٥ت و بف آيزا به هـبت هـبرٞت کـػ ػؿ ماال  0721هاا ٧
بهیـ صبیببلله عاو م٦ـی به ػبعل ولیت کيىؿ يمىػه بف کىتل عاوب ک و ػؿۀ
پًزيیـ گؾىته به کابل بـگيت
میؼ ٝالن ىاه عاو ولاؼ مایؼ ٝباؼ بلصاؼ عااو پاػىااه بماب ٨بغااؿب ػؿ ماال
 0775ه اا  ٧هٖاااب 0254 ٨ه اا  ٧بف هًااؼوکو بااه ؿبه عاااوب ک گؾىااته و بف
ٕـی ٨ػؿۀ پًزيیـ وبؿػ کابل ىؼ ػؿ ٩لٞۀ ٥تىس چهااؿػهی کابال باـبیو براافۀ
مکىيت ػبػه ىؼه بىػ ػؿ تابنتاو  0714ها ه میؼ صنیى چاؿیکاؿی يائاب
بلنلًٖه ٥تىؿ ب٢٥اينتاو بف ٕـی ٨پًزيیـ و کىتل عاوب ک به عااو آبااػ ؿ٥ات و
بف ؿبه ػؿۀ مالًو به چاؿیکاؿ بـگيت
ػؿ مال  0715ها ه ىاه هضمىػ عاو و٩تی که ٍ٦ضات ىامال هملکات
ً
هغَىٍا ولیت ٢ٖ٩ى آو و٩ت هاىؿػ تاعات و تااف بباـبهین بیاو و بٝاىبو بو
٩ـبؿ گـ٥ته بىػ با تزهیقبت ٝنکـی و ٥یالو هـٝىبکًًؼه بف ؿبه ػؿۀ پًزيایـ
و گؾىتى بف عاوب ک هـکق ٝملیات عىػ ؿب ػؿ ىهـ عايه آباػ ٩ـبؿ ػبػه و بٞؼ بف
٩ل ٜو ٩م ٜآوها ػوباؿه هًؼوکو ؿب بف ٕـی ٨عاوب ک و ػؿۀ پًزيیـ ٝبىؿ کـػه
به کابل هـبرٞت کـػ يائب بلضکىهاههاا ،صکاام بٝلایْ٩ ،اات ،هناتى٥یاو و
مایـ هاهىؿیى ٍ٦ضات ىمال ولیاات بف ؿبه پًزيایـ و کىتال عااوب ک ٝباىؿ
کـػه به ٍىب هأهىؿیت عىیو هیـ٥تًؼ
وؿوػ بؿتااو ىااىؿی بااه ب٢٥اينااتاو ػؿ  2رااؼی مااال  0714کااه ػؿ رهاات
ص٦اٙاات بف ؿژیاان کمىيینااتی ٍااىؿت گـ٥تااه بااىػ ،بااا ه٪اوهاات رااؼی هااـػم
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ب٢٥اينتاو هىبره گـػیؼ بیاى ه٪اوهات تباؼیل باه 7رًاو چـیکای مـبماـی6
گـػیؼ که به ػوؿبو رهاػ ػؿ تاؿیظ هٞاٍـ ب٢٥اينتاو ىهـت یا٥ته بمت
ً
بؿتو ىىؿوی رمٞا يه صملۀ بقؿگ ؿب به ػؿۀ پًزيیـ ػؿ ٕىل ػوؿبو بىا٢ال
ب٢٥اينتاو مافهاو ػبػ که هًزاـ باه عنااؿبت فیااػ باه هًٖ٪اه و يیاـوی ؿفهای
بؿتو مـط گـػیؼ ػؿ ٕىل ػوؿبو رهاػ ػوباؿه پًزيیـ بف مکًه عالی گـػیؼ
صملااۀ ػوم 2:مااًبله  0715ػؿ بیااى صملااه تا کتیااک بؿتااو مااـط و بؿتااو
کمىيینتی ب٢٥اينتاو صمله بـ ١یـ يٚاهیاو و تغـیب عايه هاا باىػ تاا بف ٥يااؿ
صمالت يیـوهای هزاهؼیى ٝلیه عىػ بکاهًؼ به همایى هًٚاىؿ ػؿ ٥7اـبد01 6
ً
تى بف بهالی ؿب ٩تل ٝام کـػيؼ و ػؿ ١7زی 72 6تى ؿب که ب کخاـب فيااو و کىػکااو
بىػيؼ ٩تل ٝام يمىػيؼ که برناػ ىاو تا یک ه٦ته ػؿ هًٖ٪ه با٩ی هايؼه باىػ ػؿ
هًٖ٪ۀ 7يىلیو 6کاه بؿتاو ماـط هاىؿػ صملاه ٩اـبؿ گـ٥تاه باىػ ،ماـبافبو ؿوك
کهى مالو ،فياو و کىػکاو ؿب ػؿ عايه یکزا يمىػه عايه ؿب به آتو کيیؼيؼ
صملاۀ ماىم٩ 71 :اىك  0715ػؿ بیاى صملاه فهناتايی بؿتاو ماـط بف 021
ٝـبػه رًگای ػه هاقبؿ پیااػه يٚاام بمات٦اػه يماىػ رًاو ه٦اؼه ؿوف باه ٕاىل
بيزاهیااؼ و ػؿ  2رااؼی مااال  0715بی اى صملااه بااه ىکناات بيزاهیااؼ و  ٩اىبی
ىىؿوی ػؿۀ پًزيیـ ؿب تـک کـػيؼ
صملۀ چهاؿم 27 :بمؼ  0721ػؿ ٕىل یک ه٦ته يبـػ بؿتاو ماـط ٪٥أ 21
کیلااىهتـ ػؿ ػبعاال ػؿه پاایو ؿوی هیيمایااؼ تا کتیااک تَااـ ٣بؿت٦اٝااات بااه
ىکنت هیبيزاهؼ و بؿتو مـط ٪ٝبييیًی هیکًؼ پیو بف بیى صمله بصماؼ
ىاه هنٞىػ ىبکۀ هًٚمی بف گـوه های چـیکی به يام 7گـوپهای هتضـک 6ؿب
مافهايؼهی يمىػه و به کاؿ بمتغباؿبتی ػؿ ػؿوو ؿژین ػمت فػه بىػ
صملۀ پًزن 21 :حىؿ  0720بیى صمله با بمات٦اػه بف ٥ 211ـوياؼ هلیکاىپتـ و
٥ 21ـويؼ رت و با تا کتیک رؼیؼی ٍىؿت گـ٥ات باـعال ٣صماالت ٩بلای
بیى باؿ بؿتو مـط بف تا کتیک رًو کالمیک که تـکیبی بف صزملۀ فهیًای و
هىبیی و تىپغايه بىػ بمت٦اػه يکـػه بلکه با صؼوػ  211پـوبف هلیکىپتـ باه ٕاىؿ
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يا گهايی ػؿ ػبعل پًزيیـ يیـو پیاػه يمىػيؼ بلبته بیى ٝملیات لى ؿ٥ته بىػ بهاا
ت٢ییـ تا کتیک ػؿ ببتؼب هى٪٥یت ينبی ؿب به همـبه ػبىت
صملااۀ ىياان :ىااو ه٦تااه بٞااؼ بف صملااۀ پااًزن وفبؿت ػ٥ااا ٛو عاااػ ػولاات
کمىيینتی ب٢٥اينتاو به بصمؼ ىاه هنٞىػ بولتیماتىم هیػهًؼ تا تنلین گـػػ ػؿ
١یـ آو به ٝ7ملیاات عااؿ٧بلٞااػه 6ػمات عىبهًاؼ فػ ياه هااه يباـػ ػوبم پیاؼب
هیکًؼ ػؿه ؿوفبيه به ىؼت بمباؿػ هیگـػػ و هـػم به کىهها پًاه هیبـيؼ و هااه
ها ػؿ کىه ها ػؿ کىه ها ػؿ ه٢اؿهها فيؼگی هیکًًؼ ػؿ ٕىل بیى رًاو صاؼوػ
 2هااقبؿ عايااه هنااکىيی و  %31تمااام آباااػی هااا و هىبىاای ػؿۀ پًزياایـ يااابىػ
گـػیااؼ بااا ػوبم رًااو هااـػم ػؿه ؿب تغلیااه کااـػه بااه ػیگااـ هًااإ ٨ب٢٥اينااتاو
هیؿويؼ بها بف همکاؿی با ؿژین مـباف هیفيًؼ
يه هاه رًو تل٦ات مًگیى باه يیاـوی رًگای و ؿوصیاۀ ماـبافبو ىاىؿوی
وبؿػ هیکًؼ ؿومها به هزاهؼیى پیيًهاػ آتو بل هیػهًؼ ػؿ بوبعـ فهنتاو
مال  0720پیيًهاػ آتو بل بف مىی هزاهؼیى پؾیـ٥ته هیىىػ
صملۀ ه٦تن 70 :صمل  0727بیى ٝملیات بقؿگ تـیى صملۀ بؿتو مـط ػؿ
ػؿۀ پًزيیـ هضنىب هیىىػ ػؿ بیى ٝملیات گنتـػه کاه بٞاؼ بف پایااو آتاو
بناات ٍااىؿت گـ٥اات صااؼوػ بیناات هااقبؿ مااـباف بؿتااو ب٢٥اينااتاو و بؿتااو
ىىؿوی ىـکت ػبىته بمت ؿوماها ػؿ بیاى رًاو بف تا کتیاک 7رًاو هاای
بىبا ٛکى 6بمت٦اػه يمىػيؼ ػؿ بیى تا کتیک آوها بف يیـوی فیاػ باـبی تَاـ٣
تمام هًإ ٨و بف بیى بـػو ػىامى بمات٦اػه يمىػياؼ بهاا باا وراىػ گناتـػگی و
بمت٦اػه بف ومایل هؼؿو و بمبااؿبو ىاؼیؼ هاىبیی بیاى ٝملیاات تىمأ ػماتگاه
بمتغباؿبتی بصمؼ ىاه هنٞىػ کي ٤ىاؼه باىػ باـبی همایى یاک ؿوف ٩بال بف
آ١اف صمله بصمؼ ىاه هنٞىػ ػمتىؿ تغلیاۀ ػؿۀ بف تماام ماکًه ؿب ٍااػؿ يماىػ
تمام رمٞیت بیو بف یک ٍؼ هقبؿی پًزيیـ ػبوٕلبايه ػؿه ؿب به ماىی ىاهـ
ً
های هغتل ٤ب٢٥اينتاو و ٝمؼتا کابل تـک يمىػيؼ
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وادذهای اداری پًجؼیز

پًجؼیز بف ٩ؼین یک ولنىبلی بىػه و ب کًىو باه ولیات هنات٪ل تباؼیل ىاؼه
بمت:

0
2
7
0
1
2
3
4

هـکق پًزيیـ (بافبؿک)
ولنىبلی ؿعه

ولنىبلی ًٝابه
ولنىبلی ػؿه

ولنىبلی صَۀ بول (عیًذ)
ولنىبلی ىتل

ولنىبلی پـیاو

ولنىبلی آبياؿ
والیت پًجؼیز به ىمىل هـکق بف ه٦ت وبصاؼ بػبؿی تياکیل ىاؼه و ٝاالوه
بـ آو که فهیى های فؿبٝات ػؿ ولیات بیياتـ يینات 8بهاا هاـػم آو هَاـو٣
فؿبٝت و با١اؼبؿی هیباىاًؼ تٞاؼبػ ػیگاـ باىاًؼهگاو پًزيایـ هَاـو ٣کااؿ
هٞاػو و مًو های ٩یمتی هنتًؼ
باسارک(هزکش) :بیى ىهـ ػؿ ىمال٢ـب پًزيیـ ػؿ رىبؿ ولنىبلی پال صَااؿ
بيااؼؿبب هىٞ٩یاات ػبؿػ و بااا ػبىااتى  370کیلااىهتـ هـباا ٜهناااصت و ي٦ااىك
تغمیًی  12111تى و ٩ 24ـیه تيکیل گـػیؼه بمت فهیى فؿبٝتای بیاى هًٖ٪اه
کن و هـػم آو هَـو ٣فؿبٝت و با١ؼبؿی و تٞؼبػ ػیگـی بف آو هَاـو ٣کااؿ
ػؿ هٞؼو مًوهای ٩یمتی هیباىًؼ
ولظىالی پزیاو :ولنىبلی پـیاو ،ولنىبلی بقؿگ ولیت پًزيیـ هیباىؼ که به
ػبىتى ي٦ىك تغمیًای  07هاقبؿ تاى و هنااصت  0231کیلاىهتـ هـبا ٜػؿ 34
کیلااىهتـی ىاامال ىااـ ٧بااافبؿک هىٞ٩یاات ػبؿػ و بااا ولیااات بؼعياااو ،تغاااؿ،
يىؿمتاو و ب٢الو هنمـصؼ بمت بیى ولیت بف ٩ 23ـیه تيکیل ىؼه بمت
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ولظىالی خنًج:باا ػبىاتى هنااصت  244کیلاىهتـ هـبا ٜو ي٦اىك تغمیًای
001هقبؿ تاى بف ٩ 010ـیاه تياکیل ىاؼه بمات کاه ػؿ  21کیلاىهتـی باافبؿک
هىٞ٩یت ػبؿػ ،هـػم بیى ولنىبلی هَـو ٣فؿبٝت و با١ؼبؿی هیباىًؼ
ولظىالی دره :ولنىبلی ػؿه با ػبىتى هناصت  315کیلاىهتـ هـبا ٜو ي٦اىك
تغمیًی  01هقبؿ تى ػؿ  71کیلىهتـی رًىب ىـ ٧بافبؿک هىٞ٩یت ػبؿػ بیاى
ولن اىبلی بف ٩ 070ـیااه تيااکیل ىااؼه و بااا ولیااات يىؿمااتاو ،ل٢ماااو و کاپینااا
هنمـصؼ بمت هـػم ػؿه يیق هَـو ٣بمتغـبد هٞاػو و فؿبٝت هیباىًؼ
ولظىالی رخه :ولنىبلی ؿعاه باا ػبىاتى ي٦اىك تغمیًای  01هاقبؿ تاى ػؿ 2
کیلىهتـی رًىب بافبؿک هىٞ٩یت ػبؿػ و بف ٩ 32ـیه تيکیل ىؼه بمات ؿعاه
ً
کااه يناابتا ػؿ یااک وبػی ٥ااـبط وب٩اا ٜىااؼه ىاامال و رًااىب آو ؿب ػو ىاااعۀ
هًؼوکو بصإه کـػه هيـ ٧آو به هقبؿ عايۀ پایاو و ه٢ـب آو باه هاقبؿ عاياۀ
بافبؿک پیىمت ػبؿػ و بف ٩ؼین هـکق پًزيیـ بىػه ػبؿبی کاؿوبومـبیهاا ،باافبؿ
هًٚن و رای ؿهایو بـبی هنا٥ـیى و کاؿوبو ها هیناـ بمات و ػؿ باافبؿ ؿعاه
ب٩نام بىیای ّـوؿی ،عىؿب که ،پىىا که و ١یـه پیاؼب هیياىػ باافبؿ ؿعاه ػبؿبی
ٕىل تغمیًی یک و يین کیلىهتـ بىػه بف چاؿ صَه کاه هاـ صَاه بف یکاؼیگـ
رؼب هیباىاؼ بصاؼ بث و مااعته ىاؼه بمات ػبػ و ماتؼ هاـ ؿوفه ػؿ آو رااؿی
بمتمیباىؼ ػبػ و متؼ فیاػتـ بف  4بزه ٍبش تا  02بزاه ػؿ باافبؿ ؿعاه ٍاىؿت
هیگیـػ ؿعه ػبؿبی فهیى های فؿبٝتی و با ٟهای تىت بىػه هـ ٩نمت هیاىه
کن و بایو ػؿ آو پیاؼب هیياىػ وبػی ؿعاه ؿب ػو ػؿیاای پیاوىات و ػؿۀ کاىت
آبیاؿی هیکًؼ و ٩ـیه ػؿ عیل که به ٕـ ٣رًاىب ػؿیاای کاالو پًزيایـ وب٩اٜ
بمت بف ؿوػ ػؿۀ صَاؿک و ػؿیاای کاالو هياـوب هیياىػ ػؿۀ پیاوىات ،ػؿۀ
کىت و ػؿۀ صَاؿک ؿعۀ پًزيیـ عیلی مـمبق و عاـم هیباىاؼ و ػؿ بیاى ػؿه
ها ػؿ تابنتاو آ١یل ييیى و هًإٝ ٨ل٤ػبؿ هىرىػ بمت و ؿوبه ،ماماؿو ٧و
ً
بته های ػبؿویی کىهی يیق یا٥ت هیيىػ ػؿ ٩ـبی ؿعاۀ پًزيایـ ٞ٥اال پًزااه و
ػو هنزؼ ٍا٢یـ و ػو هنازؼ باقؿگ رااه ٜهىراىػ هیباىاؼ و بیاى ػو هنازؼ
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راه ٜبقؿگ به يام هؼؿمه یاػ هیيىيؼ و ػؿ بیى هاؼبؿك ٕاالب ،بٝاىاه ،بباتاه و
ً
تؼؿیل هیيىيؼ ؿعاه ٞ٥اال ػبؿبی هکاتاب لیناه ،هتىماٖه و ببتؼبئیاه ؽکاىؿ و
ينىبو بمت و پنـبو و ػعتـبو بیى ػیاؿ ػؿ هکاتب هاؾکىؿ هيا٢ىل ٥ـب گیاـی
ٝلاان و هٞـ٥اات هیباىااًؼ ػؿ ؿعااۀ پًزياایـ کلیًیااک ٍااضی بف ٕااـ ٣وفبؿت
ٍضت ٝاهه تأمیل ىؼه و چًؼ ػوبعايۀ َٝـی يیق هىراىػ بمات کاه يناغه
های ػب کتـبو کلیًیک ؿب برـب هیکًًؼ ينبت هـکقیت ؿعه و بىػو هاؼبؿك و
هکاتب هـػم آو ينبت به مایـ صٌَ ػیگـ پًزيیـ تٞلین یا٥ته بىػه و بف بیى
هًٖ٪ه ٝلمای رؼیؼ و هأهىؿیى فیاػی ٝـُ بيؼبم يمىػه به کاؿهاای هملکات
هَـو ٣هنتًؼ
ولظىالی ػًابه :ولنىبلی کىچک ًٝابه با ػبىتى ي٦ىك تغمیًی  01هقبؿ تى
و ٩ 70ـیه ػؿ  02کیلىهتـی رًىب ١ـب هـکق پًزيایـ هىٞ٩یات ػبؿػ فهایى
های فؿبٝتی بیى ولیت کن ،بها باىًؼهگاو ٝالوه بـ آو يیق هَـو ٣فؿبٝات و
با١ؼبؿی هیباىًؼ
ولظىالی ػتل :ولنىبلی ىتل با ػبىتى هناصت  11کیلىهتـ هـب ٜو ي٦اىك
تغمیًی  04هقبؿ تى ػؿ بینات کیلاىهتـی هـکاق پًزيایـ هىٞ٩یات ػبؿػ بیاى
ولنىبلی با ولیت ب٢الو هنمـصؼ و بف ٩ 27ـیه تيکیل گـػیؼه بمت
ولنىبلی آبياؿ :ولنىبلی آبياؿ با ػبىتى ي٦ىك تغمیًی  22هقبؿ تاى ػؿ 01
کیلااىهتـی هـکااق پًزياایـ هىٞ٩یاات ػبؿػ و باىااًؼگاو آو هَااـو ٣فؿبٝاات و
بمتغـبد هٞاػو هیباىًؼ

اوضاع اجتماػی و فزهًگی

بیى ولیت 11 ،باب لینه 01 ،باب هتىمٖه 11 ،بااب ببتؼبئیاه و  01هاقبؿ
هتٞلن ػبؿػ ،ػؿ بیى بیى ىا گـػبو  02هقبؿ بياث و هتباا٩ی آو ؽکىؿياؼ همچًااو
ػؿ بیى را یک هـکق تضَیالت ػبؿبی  024تى هضَل (ىاهل  741تاى ؽکاىؿ
و  07تى بياث) ٞ٥الیت هیکًًؼ کتابعىبيی ػؿ پًزيیـ به آوبف بلًؼ ػؿ هضا٥ل
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ً ُ
ىبييیًیهای فهنتايی و هزالل مىگىبؿی هٞمىل بىػه ،ب کخـب کتاب هًٚاىم
هخاال هخًااىی هىلااىی و ىااهًاهۀ ٥ـػوماای ،یىماا ٤فلیغااا ،لیلاای و هزًااىو و
مکًؼؿياهۀ صکین يٚاهی و ١یـه کتب ٝي٪ی و بعال٩ی عىبياؼه هیياىػ و٩تای
که ٍـٕٞ ٣ام ىبايه به آعـ ؿمیؼ ػو ي٦ـ کتابعىبو پهلىی هن ٩ـبؿ گـ٥ته باه
آوبف بلًؼ و لهزۀ هغَىً به عىبيؼو کتاب ىـو ٛهیکًًؼ و ىغٌ حاالخی باه
هًٞی و ت٦نیـ َ٩ۀ کتاب هیپـػبفػ ىًىيؼه گاو همه عاهىه بىػه 8گااه گااهی
بـبی هقیؼ هٞلىهات عىػ بْٞی ماؤبلتی هیًمایًاؼ کاه بف ٕاـ ٣ه٦ناـ َ٩اه
رىبب ػبػه هیيىػ کتابعىبيی ػؿ پًزيایـ بف فهاياۀ ٩اؼین ؿوبد ػبىاته چاىو
فهنتاو هیـمؼ و هـػم بف کاؿهای ػه٪ايی و با١باايی ٥ااؿ ٟهیباىاًؼ و هیتىبيًاؼ
بیعىببی ىب ؿب ػؿ ؿوف ربـبو يمایًاؼ ،بف بیاى ؿو ػؿ ىاب هاای ػؿبف فهناتاو
هضا٥ل کتابعىبيی بـگقبؿ هیگـػػ
ٕـف کتابعىبيی ػؿ پًزيیـ ،هغَىً عىػ هـػم پًزيیـ بمت و ػؿ آعـ
٩ا٥یه و ؿػی ٤به وبمٖۀ آوبف لًگاـ بيؼبعتاه آوبفلـفبيای هیکًًاؼ و کتاابعىبيی
ؽؿیٞۀ یک ي٦ـ هن برـبء ىؼه هیتىبيؼ
ؿمن و ؿوبد ٝـومی ػؿ پًزيیـ هايًؼ مایـ ولیاات ب٢٥ايناتاو باىػه چًاؼبو
٥ـ٩ی ػؿ آو هياهؼه ىؼه يمیتىبيؼ 8کمی و فیاػی هغاؿد ٝـومی يٚـ به تمىل
و ػبؿبیی هاـ عاياؼبو تٞلا ٨ػبؿػ ٍااصباو ماـهایه ٝـومای هزلال و ػیگاـبو
بنیٔ و ماػه بـگقبؿ هیکًًؼ ٕـف عىبمتگاؿی و صاٍل ىؼو ؿّایت راايبیى
هايًؼ ػیگـ هـػهاو ب٢٥اينتاو بىػه و کؼبم ٥ـ ٧ػؿ آو به هالصٚه يمیـمؼ

هؼاهیز و ػخصیت های فزهًگی

ػؿه پًزياایـ ىغَاایت هااای ٥ـهًگاای و ٝلماای فیاااػی ؿب ػؿ ػبهااى عااىػ
پـوؿبيؼه بمت که هیتىبو ػؿ بیى را بف بیى ها يام بـػ ٛ :بًزهیـی (پًزهیاـی،
ببااى بلم٦ٚااـ هکاای بااى ببااـبهین بااى ٝلاای بلپًزهیااـی ) ،بصمااؼ ىاااه هنااٞىػ،
ٝبؼبلضی بلهی ،بيزیًیـ هضمؼ بمض ،٨بمتاػ ١االم هضیبلاؼیى ػؿیاق ،ػماتگیـ
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پًزيیـی ،ػب کتـ ٝبؼبلله ٝبؼبللاه ،بصماؼ ّایاء هناٞىػ ،ولای هناٞىػ ،یاىيل
٩ايىيیٝ ،بؼ بلضمیؼ هضتآٝ ،بؼ بلض٦ی٘ هًَىؿ ،هضیبلاؼیى ههاؼی ،صیاؼؿی
ورىػی ،يیالب ؿصیمی٩ ،هاؿ ٝاٍی ،بنان بللاه عااو هضماؼی ،عالاؼه ٥اـو،ٟ
ٍؼی ٨بـهکٙ ،اهـ ب١بـٕ ،اهـ ىبابٍ ،ؼی ٨ىباب و ١یـه
ػؿ بیى ولیت یک ؿبػیى به يام عـبماو ،ػو ه٦تهياهه و یک هاهًاهاه باه ياام
آ٥تاب ٞ٥الیت ػبؿيؼ و همچًاو هـب کاق ٥ـهًگای تضات ياام کااؿوبو ٩لان ،بًیااػ
٥ـهًگی ػؿۀ پًزيیـ و مافهاو فياو پًزيیـ يیق ػؿ بیًزا ٞ٥ال بيؼ
پًزياایـ ،تااین ٞ٥ااال بقکياای ػبؿػ ،وؿفه هااای ؿفهاای فیاااػی يیااق بـگااقبؿ
هیىىػ ػؿ بیى بوبعـ کـکت يیق ؿىؼ کـػه و ػبؿبی تین هًتغب هیباىؼ که ػؿ
ؿ٩ابت های ولیتی عىب ػؿعيیؼه بمت
ً
هىمی٪ی ػؿ پًزيیـ :بيناو ها ٕبٞا باه هىمای٪ی هیال ػبؿياؼ 8آوبف عاىه و
ػلپنًؼ و ٍؼبهای هـ١ىب و فیبا ؿب ػومت ػبؿيؼ به ياىبعتى آلت هىمای٪ی
گـبیو ػبؿيؼ 8ػؿ آو ؿىته ٩ابلیتی بف عىػ ببـبف هیؼبؿياؼ هاـػم پًزيایـ يیاق بف
٩ؼین ٝي ٨و ٝال٩ۀ هغَىٍی به هىمی٪ی ،ىٞـ و بػبیات ييااو ػبػه بياؼ و تاا
رایی که هتی٪ى ىؼه بيؼ که آػهیقبػ بف ىًیؼو آوبف های ػلکو هناـوؿ هیياىػ
به بهمیت هىمی٪ی عىب ٥همیؼه و باه ياىبعتى ب٩ناام آلت هىمای٪ی ههااؿت
پیااؼب کااـػه بيااؼ ب٩نااام آلت هىماای٪ی ػؿ پًزياایـ هماااو هااایی بماات کااه ػؿ
همالک ىـ٩ی بف ٩ؼین هتؼبول و هـود بمت هـ کل هٖااب ٨هیال عاىیو بف
آلت هىمی٪ی کاؿ هی گیـيؼ و ػ٩ای ٨و لضٚاتی عىه هیگؾؿبيًؼ
هـبماان ٩ـٍااک ػؿ ٥ـهًااو و بػب پًزياایـ ؿیيااۀ ٝمی٪اای ػبؿػ هااـػم
پًزيیـ بیى ًًٞٝۀ بامتايی ؿب بف پیيیًه های ػوؿ براـب هیکـػياؼ و بهمیات آو
ؿب به صیاج یاک ؿمان ىاىؿبيگیق ػیـیًاه هیؼبيًاؼ و آو ؿب ػؿ هـبمان ٝـومای،
عتًهمىؿی و ريى های هلی ،ؿوفهاای ٩لباهکيای و ههماايی هاای ىغَایت
های هلی و بـگقبؿ هیًمایًؼ چًايچه بهیاـ صبیببللاه عااو هًگااهی کاه باه
ٍ٦ضات ىمال م٦ـ هیکـػ ،صاری ػؿیا عاو ػؿ ػىت ؿیىت بو ؿب ػٝاىت ػبػ
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و ػؿ رمله یًمایو های که به عإـ عىىی بهیـ برـب گـػیؼ یکی هن ٩ـٍک
بىػ ٩ـٍک بف مًت هاای هناـتبااؿ آؿیائیااو بااعتـ بمات کاه ػؿ ٥ـهًاو
پًزيیـ پًزيیـی ها ؿیيه ػوبيؼه بمت
بصمؼ ٝلی کهقبػ ػؿ فهـۀ هـبمن هلی آؿیایی ها ؿممی ؿب به يام 7ماهايه 6یاػ
هیکًؼ کاه آؿیاایی هاا آو ؿب ػؿ بیاام عىىای بـگاقبؿ هیکـػياؼ کاه يياايۀ آو ػؿ
پًزيیـ ،يىؿمتاو و تا رایی ػؿ بتى ب٩ىبم پيتىو ػیاؼه هیياىػ ػؿ پًزيایـ کاه
٥ـفيؼبو آو بٍیلفبػگاو یایی هنتًؼ به مًت و ًًٞٝههای آبایی ىااو بؿد های
يهًؼ و پایبًؼی ىاو با بیى ًًٞٝه آو ٩ؼؿ هنتضکن بمت که  ٔ٪٥هاـگ هیتىبياؼ
ؿیيۀ آو ؿب بيکًايؼ و بل
هًافل ؿهایيی هـػم پًزيیـ به ىکل ػبلو چًؼ ماتىيه بٝمااؿ گـػیاؼه کاه
گًزایو بالتـ  011ي٦ـ ؿب ػبؿب بمت که تا هًىف هان بْٞای بف مااعتماو هاای
ً
ببتؼبیی و ٩ؼیمی به ىکل بٍل آو هىرىػ بمت بافی ٩ـٍک ب کخـب ػؿ همااو
ً
ػبلو های چًؼ متىيه ،ىب هًگام و هغَىٍاا ػؿ هضا٥ال ٝـومای و عىىای
بـپا هی ىؼ رىبياو بٞؼ بف ٍـ ٣ياو ىب ػؿ یک ػبلو بقؿگ گـػ هن آهؼه به
٩ـٍک هی پـػبعتًؼ ببتؼب به ػو گـوه ت٪نین هیياؼيؼ و پاای ٍاضبت ؽؿیٞاۀ
یکی بف آوبفعىبياو گـوه با عىبيؼو ه٪ام آ١اف هیيؼ آوبفعىبو بف را بلًاؼ ىاؼه
و ػمت ها ؿب که ٕبل هن با بومت ،پيت هن يهاػه و ه٪اام ببتاؼب ؿب حًاا و صماؼ
پـوؿػگاؿ آ١اف هیگـػیؼ کـيا و یاا ماـيا بف ٩اؼین ػؿ پًزيایـ ؿوبد ػبىات 8بهاا
ً
هًضَـ به کـيايىبفبو بىػه که ب کخـب مالمايی هاا ػؿ ؿوف هاای ٝـومای و عتًاه
مىؿی تىمم با ػهل آو ؿب هیًىبفيؼ بف ٩ابلیت و ههاؿت کـيايىبفبو بافبؿک و ؿعۀ
پًزيیـ تا صال یاػ هیکًًؼ هیگىیًؼ که کـيايىبفبو ها هـ کزکًاه ٩اؼین و٩تای
که کـياا ؿب باـ لاب هیگؾبىاتًؼ ػهال و تىلاه آو ؿب همـبهای هیکاـػ و رىبيااو
صنب هاؼبیت کـياا و ػهال باه پاایکىبی و چاـط فػو کاه باا تً٦او باافی و
ىلیک یکرا برـب هیيؼ ،فو و هـػ ؿب هيی٦تۀ عىػ کـػه ،تماىااچیاو بف بیاى
هًٚـه لؾت هیبـػيؼ کـياچی و ػهليىبف ػؿ پًزيیـ ٩ؼؿ و هًقلتی ػبىت 8هاـ
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را که ٝـومی بی بـپا هیيؼ ،بیياو ؿب به ٝقت تاام ػٝاىت کاـػه صا٨بلقصماۀ
عىبی هیؼبػيؼ ػهل با کـياا کاه ػؿ ٝـومای هاا یکزاا يىبعتاه هیياؼ آو ؿب باه
بٍٖالس (ػهل و مـيی) هیگىیًؼ و هن ػهل ػؿ بیتعىبيی هاای ػماتهرمٞی
هـورۀ پًزيیـ تًها يىبعته هیيىػ ػهل هاـػم پًزيایـ هايًاؼ ماائـ ػهلهاای
هـورۀ ػیگـ ولیات ب٢٥اينتاو بىػه چىپ بمتىبيه بی هزى ٣که ػهى و پای آو
بف پىمت بق پىىايیؼه هیيىػ 8فیـب ٍؼبی پىمت بق ينبت به ماایـ پىمات هاا
عىبتـ بيٞکاك هیکًؼ
ػ ٣یا ٕبله يیق بف رملۀ آلت هىمی٪ی هـوره بىػه بـ عال ٣ػهل ػهاى آو
تًها بف پىمت پىىیؼه بىػه پای آو باف هیباىؼ تا ٍاؼب عاىبتاـ بف آو بيٞکااك
کًؼ ػ ٣یا ٕبله ب گـ ػؿ هزلل مـوؿ با يی یکزا هیيىػ کی٦یت هزلال ؿب ػو
چًؼبو ماعته ،آوبف ػلکو و هٖبى ٛىاو ًٕیىبياؼبف ىاؼه بينااو ؿب هض٦اىٗ و
صیـبو هیًمایؼ و ب گـ چًو با آوها هماـبه هیياىػ بف ٍاؼب و آهًاو ػلکاو
ىاو ػل بف را هیـوػ هَـ ٛػوم بیت هال ؽو٩ی پًزيیـی ؿبر ٜبه یکزا ىاؼو
چًو و يی و ػ ٣گ٦تۀ ها ؿب تَؼی ٨هیکًؼ:
وٍاا ٤ؿعناااؿ تااى ػؿ هزلاال عىباااو کـػيااؼ
يالاااۀ چًاااو و يااای و ػ ٣فػو ف یااااػم ؿ٥ااات

هی گىیًؼ چًو ؿب ؿبهیى يام بعتـب ٛکـػه و عىػه هان ػؿ ياىبعتى چًاو
ههاؿت تام ػبىت و بْٞی بو ؿب ؿبهایىٝ ،اىا ٨و یال ػبيناته بياؼ کاه ػبماتاو
ٝي٪ی ىاو ؿب ٥غـبلاؼیى گـگاايی يٚان کاـػه بمات چًاو چًاؼ ٩نان بمات8
چًگی که ػؿ پًزيیـ يىبعته هیيىػ به هخل ٩یچی هیباىاؼ ػؿ بایى ػو لاب آو
ؿب گـ٥ته بيزام آو بف گىىۀ لب بیـوو بىػه میمی که بف بیى ػو هیلۀ باؿیاک آو
بـ آهؼه با بيگيت آو ؿب به صـکت ،هی آوؿيؼ ٍاؼبی ه٪باىل و هـ١اىب بف آو
ً
بـهیآیؼ ،چًو ؿب ٝمىها بف ٥ىلػ هینافيؼ چه بیى ٕىؿ چًو ٍؼب ؿب عىبتـ
هًٞکل هیکًؼ چًو بف ٩ؼین ػؿ پًزيیـ هـود بىػه چًويىبفی هغَىً
ٕب٪ۀ فياو رىبو و ػعتـبو هیباىؼ
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ً
يیيىبفی بف فهايه هاای ٩اؼین ػؿ پًزيایـ هاـود باىػه هغَىٍاا و٩تای کاه
ىباياو با ؿهه های عىػ ػؿ کىه ها هیـويؼ 8ؿهه ها به چـیؼو هيا٢ىل هیياىيؼ8
ىباياو به يیيىبفی هَـو ٣گـػیؼه ماٝاتی ؿب عىه هیگؾؿبيًؼ ػه٪او هاا ػؿ
مـ عـهى های عىیو ػؿ ىاب هاای ههتاابی يای هیًىبفياؼ و هان ػؿ هزاالل
ٝـومی يیيىبفبو يی ؿب با ػ ٣همـبه ماعته مـ و ٍىؿتی باه هزلال هیؼهًاؼ
ػهبىؿه به هايًؼ تًبىؿ با بيؼک بعتال ٣ماعته هیيىػ ػهبىؿه ػو گىىک ػبؿػ و
تاؿ بف ؿوی عـک آو گؾىته به گىىاکها وٍال هیياىػ ػهباىؿه ؿب بف ولیات
تغاؿ ،بؼعياو و بلظ به پًزيیـ آوؿػه بيؼ هؼهبىؿۀ بیبکی ؿب تٞـی ٤هیکًًؼ و
ػؿ عاىػ پًزيایـ هان ػهباىؿۀ ماااعته هیياىػ ػهبىؿهياىبفبو هااهـ پًزيایـ بااا
ػهبىؿهيىبفبو ىمال هملکت همنـی هیًمایًؼ بف ػهبىؿه ػؿ هضا٥ل مـوؿ تىمم
با بیتعىبيی و ١قلمـبیی بمت٦اػه هیکًًؼ
١یچااک یااک آلااۀ بناایٔ هىماای٪ی بااىػهٍ ،ااؼبی ػلکااو و هٖبااى ٛبف آو
بـهیعیقػهیغیقػ 8بلبته بیى بهـ به ههاؿت يىبفيؼه تٞل ٨ػبؿػ ١یچک هن هايًؼ
ػهبىؿه بف ولیات ىمال به پًزيیـ آوؿػه ىؼه ١یچاکيىبفبو آو ؿب باه ػهباىؿه
تـریش هیػهًؼ بیى آلۀ هىمای٪ی هزلال باقم ؿب ؿويا ٨بناقبیی ػبػه ،هاـػم بف
ٍؼبی ػلبيگیق آو هضٚىٗ هیيىيؼ
ؿباب هن ػؿ هىمی٪ی هضلی پًزيیـ ػبعل بىػه ؿبابی های چًؼی ؿب که ػؿ
بیى ٥ى هاهـ بىػه بيؼ هـػم یاػ آوؿی هیکًًؼ صاال يیاق ؿباابيىبفبو هضلای ػؿ
پًزيیـ هنتًؼ که ي٢مه ها و مـوػ های ه٪بىل ؿب ؽؿیٞۀ ٍاؼبی ػلًاىبف ؿبااب
به مم ٜىًىيؼهگاو هیـمايًؼ

اوضاع اقتصادی

ب گـ چه فهیى فؿبٝتی ػؿ پًزيیـ ينبت به کخـت ي٦ىك آو کمتـ بمات باا
بیى هن ػؿ بْٞی صَهها هايًؼ پـیاو ،عاوب کٕ ،اىل ،بماکابىو ،ما٦یؼچهـ و
ػؿۀ هقبؿه و ١یـه راها ػؿ ػه و کىهها ،فهیى فؿبٝتی باه پیماياۀ فیااػی هىراىػ
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بمت و هـػم به فؿبٝت و تـبیۀ هىبىی هي٢ىل هیباىاًؼ گًاؼم ،راى ،راىبؿی،
بؿفو ،با٩لی ،هيًو و صبى بات و ب٩نام مبقی ها و ١یـه کيت هیيىػ ب٩ناام
گلهای عىىبى و بهلی و گلهاای ؿيگاؿياو کاىهی هىراىػ هیباىاؼ ػؿعات
تااىت بااه کخااـت ػؿ پًزياایـ هىرااىػ بااىػه و هیااىۀ تااافۀ آو لااؾت و کی٦یاات
هغَىً ػبؿػ تىت عيک کـػۀ آو ؿب آمیاب هیکًًؼ و٩تی که آؿػ ىاؼ ياام
تلغاو ؿب به عىػ هیگیـػ ػؿعت چاؿ ه٢ق ،فؿػبلى ،تا ک هن ػؿ پًزيایـ باىػه
تا کنتاوهای پًزيیـ بيگىؿ بنیاؿ لؾیؾ و بٝلی ػبؿػ
صیىبيات بهلی پًزيیـ هايًؼ مایـ ولیات ب٢٥اينتاو ٝباؿت بمات بف  :گااو،
گىمً٦ؼ و بق که بف ىیـ ،هامت و پىمت و ًٝؼ بلمى ٜ٩بف گىىت آوها بمت٦اػه
هیکًًؼ بمپ و هـکب ؿب بـبی بقکيی بف ولیات تغاؿ ،بؼعياو١ ،قيای و بلاظ
بااه پًزياایـ هیآوؿيااؼ صیىبيااات وصياای ػؿ کىههااای پًزياایـ ،گااـگ ،ؿوباااه،
عـوك ،ع٦ک ،پلًو و تبـ١او و ١یـه هیباىؼ ٕیىؿ و هـٟهای عاايگی يیاق
ً
هىرىػ بىػه 8عاـوك ؿب باـبی باياو ػبػو و هغَىٍاا باـبی ػبيناتى ىاب و
مضـی هاه هباؿک ؿهْاو و ها کیاو بـبی تغن ػبػو و پاـوؿه رىراه تـبیات
هیيىػ ٩مـی و ٥اعته و ب٩نام گًزيک های عاـػ و کاالو و ًٝاؼلیب ،بلبال
های عىىغىبو ػؿ هـ١قبؿ ها ،چمىها و با ٟها پیؼب هیيىيؼ ب٩نام هـ١ابی هاا
ػؿ ػؿیای پًزيیـ بف بول صىت تاا بعیاـ باـد حاىؿ باه ٍاىؿت ػماتهرمٞای و
پـب کًؼه ػیؼه هیيىيؼ ب٩نام کبک هاا ػؿ کاىه هاای پًزيایـ هىراىػ هیباىاؼ8
ؽؿیٞۀ ػبم و تً٦و آوها ؿب ىکاؿ هیکًًؼ چىچههای کبک ؿب ؽؿیٞۀ ػبم ٍایؼ
هیکًًؼ و پـوؿه هیؼهًؼ تا بقؿگ ىىيؼ و بف ٥ـوه آوها بمت٦اػه هیکًًؼ
بـبی ؿّ ٜ٥ـوؿیات عىیو بف ٩ؼین هـػم پًزيیـ به ًٍای ٜػماتی ههااؿت
ػبىته برـبی کاؿهای عاىػ ؿب هیيمىػياؼ و باه عاىبی بف ٝهاؼۀ کااؿ و مااعتى
هًَىٝات ػمتی هیبـآهؼيؼ يزاؿ ها ب٩نام ػؿوبفه ،بلماؿی و هناٖش کااؿی ؿب
به عىبی ماعته هیتىبيًؼ ػؿ ًٍٞت ي٪و بـ ؿوی چىب ٩ابلیت عاٍی ػبؿيؼ8
ٕـف های هغتل ٤يزاؿی ؿب هیؼبيًؼ و ػؿ تٞمیـبت َٝـی و ؿممی کااؿ کاـػه
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هیتىبيًؼ آهًگـی يیق ينبت برـبی کاؿهاا بف ٩اؼین هاـود باىػه آهًگاـبو ػؿ
ػمتگاه پاؼؿی عاىیو ،بیال ،ػبك ،تباـ ،تیياه و ١یاـه آلت آهًای تاـهین و
تً٦و و چ٪م ٨آو هي٢ىل کاؿ هنتًؼ ؿىتى و با٥تى پغته و پين ػؿ پًزيایـ
ؿوبد تام ػبىت کـباك و بـک وبله چه هیبا٥تًؼ ػؿ بیى بوبعاـ ينابت گـبيای
٩یمت پغته و ١یـب٩تَاػی بىػو ،کـباك بنیاؿ کن ىؼه بمت مىفوػوفی ػؿ
بیى ينىبو هاـود باىػه ب٩ناام ػماتمال ،گـیبااو پیاـبهى هاا ،عاهاکػوفی و
پغتهػوفی ؿب به بنیاؿ ٩ابلیت و ههاؿت هیػوفيؼ
پًزيیـ بف صیج ؽعایـ هٞؼيی عیلی ً١ی بمت و بف ٩ؼین بْٞای هٞاؼيیات
آو بمتغـبد و بف آو بمت٦اػه ىؼه بمت و ب گاـ هٞاؼيیات پًزيایـ ؿوفی بف ػل
فهیى کيیؼه ىىػ به مـهایۀ هملکت ب٥قوػه هیىاىػ و بماٞاؿ فیااػی ؿب رلاب
عىبهؼ کـػ ػؿ کتب ٩ؼیمه ؿبر ٜبه هٞاػو پًزيیـ تَ٦یالتی هؾکىؿ بمت کاه
ها بول آو ؿب ػؿد کـػه ػؿ حايی باا آو تض٪ی٪ااتی تمااك های گیاـین کاه ػؿ بیاى
مالها ؿبر ٜبه هٞاػو پًزيیـ به ٝمل آهؼه بمت
اول :ػؿ کتاب 7ر٢ـب٥یای تاؿیغی مـفهیى های عال٥ات ىاـ٩ی 6ػؿ صَاۀ
پًزيیـ يىىته بيؼ:
بف بلضا ٧ػو يهـی که بف کىه هًاؼوکو ػؿ ىامال کابال ماـبفیـ هیياىػ ػؿ
هًب ٜىـ٩ی بیى ػو ؿوػعايه ،هٞاػو ي٪ـه بمت کاه بٝاـبب آو هضال ؿب بًزهیاـ
هیگىیًؼ و بف آو ه٪ؼبؿ فیاػ ي٪ـه به ػمت هیآیاؼ و بف بیاى رهات پًزهیاـ ػؿ
فهاو ٍ٦اؿیاو ػؿ ٩ـو مىم ها  ٧هـکق ّـببغايه گـػیؼه 8بلبته ػؿمهای آو به
يام علی٦ۀ ٝبامی هْـوب هیيؼ و ىهـ آو و٩تی بًزهیاـ ؿب بباى صى٩ال چًایى
وٍاا ٤کااـػه هیًىینااؼ :ىااهـ بااالی تپااه بیناات کااه ػه هااقبؿ هٞااؼيچی ػؿ آو
فيؼگايی هیکًًؼ
رًاب یا٩ىت صمىی ر٢ـب٥یايىیل ٝـب ػؿ عَىً هٞؼو ي٪ـه بًزهیـ و
رماٝت هٞؼيچی آيزا ؽکـی به ٝمل آوؿػه و هیًىیناؼ :ػؿ بًزهیاـ کاىهی بف
ي٪ـه بمت و فهیى آيزا ؿب بـبی یا٥تى ي٪ـه به هايًؼ ١ـبال مىؿبط ماىؿبط کاـػه
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بيؼ و هٞؼو ي٪ـه ػؿ بلًؼی کىهی بمت هيـ ٣بـ ىهـ ػؿ ف یاـفهیى هٞاؼيچیاو
با چـبٟهای هغَىً به کاؿ بىت٢ال ػبؿيؼ
کاؿ هـػم ػؿ پیؼب يمىػو ؿىته های بیى هٞؼو به یک يى٩ ٛماؿ ىاباهت ػبؿػ
چه بنیاؿ بف هـػم ػؿ ىاهگاه تهیػمت بىػيؼ و ػؿ ٍبضگاه تىبيگـ و حـوتمًاؼ
هیيؼيؼ و یا بیى که پىل فیاػ عـد هیکـػيؼ بها چیقی پیؼب کاـػه يمیتىبيناتًؼ
فقیر و نادار میشدند.
هیگىیًؼ که هٞؼو و ّـببغايۀ پًزيیـ ػؿ صملۀ چًگیقعاو عـبب ىؼه
دوم :ػؿ مااالًاهه  0702ه اا ه تَ٦اایالتی ؿبراا ٜبااه هٞاااػو پًزياایـ ػؿد
بمت
ورىػ هٞؼو ي٪ـه ػؿ پًزيیـ بف ٩ـیاۀ هاـف تاا کىتال عااوب ک ػؿ ٕاىل 411
کیلىهتـ بیى ؿگهای ٥لق هٞؼيی مـب که ػؿ بیى صَه بماتغـبد هان ٍاىؿت
گـ٥ته و بیى ص٦ـیات به ػوؿه های ٩بل بف صملۀ چًگیق هـبىٓ هیباىؼ
هٞؼو هل ٩ـیۀ پنگـبو هـبىٓ ٝال٩هػبؿی صَاۀ ػوم پًزيایـ باه ٥اٍالۀ
ىو هیل بف هـکق بیى ػؿۀ هقبؿه ػؿ یک و يین هیلی ٩ـیه پنگـبو به بؿت٦ا01 ٛ
یا  11هتـ بف مٖش ػؿه وب ٜ٩بمت ه٪ؼبؿ ٥یَؼ آو ينبت به هٞؼو فهايکىؿ فیاػ
بمت
ؿگهای هل هٞؼو فهايکىؿ به ّغاهت  01و  11مايتیهتـ هیـماؼ و بیاى
هٞااؼو بااه عاأ  4ػؿرااه بف ١ااـب بااه ىااـ ٧بهتااؼبػ ػبؿػ و تااا هًااىف تض٪ی٪ااات
ریالىریکی ػؿ آو ٍىؿت يگـ٥ته بمت
هٞؼو هل ػؿ رًگلک بافبؿک پًزيیـ :بیاى هٞاؼو کاه  02هیال باه ٕاـ٣
ىمال ىـ ٧ؿعه و ػؿ ١ـب بافبؿک به يام ٕالیی عاو هٞـو ٣بمت و به بؿت٦اٛ
 411هتـ و به هنا٥ۀ  2هیل به ١ـب ىمال بافبؿک عاً ػؿ کىه ياوه پیو وب٩اٜ
بمت ٝباؿت بف ػو ؿگ هٞؼيی به ّغاهت  02و  07هتـ ػؿ ٥اٍالۀ  11هتاـ بف
همؼیگـ بالی هن وب ٜ٩هیباىًؼ و ػؿ رًاس ىـ٩ی کىه يااوه پایو و٩اى ٛػبؿياؼ و
ػؿ ؿگ باالیی یاک ٍااى ٣کاه صاال هنااؼوػ گـػیاؼه باه يااام ػکااو ٝبااؼبل٪اػؿ
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هٞـو ٣بمت ػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى ٣که هناؼوػ ىاؼه بياؼ باه ياام
ػکاو هال ،ػکاو کالو)و ػکاو ياىًاك ،وراىػ ػبؿػ کاه ػؿ آو باه ٕاىل  21هتاـ
ٝم 2 ،٨هتـ ٝـُ و ص٦ـیاتی به ٝمل آهؼه بمت هیتىبو گ٦ت که بیى هٞاؼو
ً١ی تـیى و بقؿگتـیى هٞاػو هال هیباىاؼ کاه تاا صاال ػؿ ب٢٥ايناتاو کيا٤
ىؼه بمت
هٞؼو ببـک ػؿ ػؿۀ ىَت ؿعۀ پًزيیـ ورىػ ػبؿػ که ػؿ مال هاای 0703
و 0704اها ه ،ػؿ مال های  0722ه و  0720ها ه ،باه ه٪اؼبؿ یاکٍاؼ
ً
تى بف آو بمتغـبد به ٝمل آهؼه بمات کـیناتلهای بباـک هاؾکىؿ ٝمىهاا بف
رًل هنکى وبیت یًٞی ببـک م٦یؼ هیباىؼ ٝـُ و ٕىل  2و  4و ّغاهت
 0-2هلی هتـ وؿ٩ه های يافک آو باه ػمات آهاؼه هیتىبياؼ و هان هٞاؼو هال و
مـب ؿب ػؿ هؼؿۀ تاوبط پًزيیـ يياو ػبػهبيؼ که ػؿ ماب ٨بف آوها بمتغـبد هن
به ٝمل آهؼه بمات و هایگىیًاؼ تماام ٩ـ یه٪ـیاۀ هًزهاىؿ یاک تکاه بف ؽ١اال
مًو تيکیل ىؼه بمات ػؿ بیاى بوبعاـ ػؿ بحاـ کااوه ػؿ هـبىٕاات عاًذ و
م٦یؼچهـ تا ػىت ؿیىت به ٍىؿت هت٦ـ٩ه فهـػ و بیـود به ػمت هیآیاؼ کاه
ب کخااـ بهااالی آيزااا بف بااه ػماات آوؿػو بیااى بصزاااؿ کـیمااه هتمااىل و حـوتمًااؼ
ىؼهبيؼ

طیظتن هىاصالت

ؿبه ػؿۀ پًزيیـ به ٕـ ٣ولیات ىمال ب٢٥اينتاو بف بفهًه و ٩ـوو پیيیى باه
ٍىؿت ؿبه ٝمىهی هىرىػ بىػه بف هٞبـ عااوب ک هاالبلتزااؿه ؽؿیٞاۀ صیىبياات
باؿکو صمل و ي٪ل هیيؼ بقؿگاو و رهااوگياایاو بف همایى ؿبه ٝباىؿ و هاـوؿ
ػبىتًؼ پًزيیـ همىبؿه بف رایگاه ههن بؿتبإی بـعىؿػبؿ بىػه بمت ،چًاو کاه
یکی بف ٝىبهل پیيـ٥ت و گنتـه کابل ؿب بهمیت بؿتبإی ؿبه کابال ،پًزيایـ
ػبينته بيؼ ػؿ ؿوفگاؿ کهى ؿبه کاؿوبوهای باعتـ ،هًؼ ػؿ بهتاؼبػ ىامال ىاـ٩ی
بنتـ بیى ؿبه به هىبفبت ؿوػعاياۀ پًزيایـ بػبهاه ػبىات ػؿۀ پًزيایـ ياه تًهاا
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گؾؿگاه کاؿوبوهای بافؿگايی باىػ ،بلکاه يیاـو ی ههاارن يیاق بف آو هیگؾىات
آماااو تااـیى کااىتلی کااه کىههااای هًااؼوکو ؿب بااه پًزياایـ هیپیىماات ،کىتاال
عاوب ک بىػ که بف بياؼؿبب باه پًزيایـ هیؿمایؼ و بیاى همااو ؿبهای بمات کاه
مـبافبو بماکًؼؿ ه٪اؼويی ػؿ  ٧ 724م و ماىبؿبو بهیاـ تیماىؿ ػؿ / ٧ 411
 0754م بف آو گؾىته بيؼ پل بف آو کاه ػؿ  0715ه  0571 /م ؿبه هاىتـ ؿو
کىتل عیباـ مااعته ىاؼ ،پًزيایـ بهمیات ػیاـیى عاىػ ؿب باه ًٝاىبو یاک ؿبه
بافؿگايی بف ػمت ػبػ
ػؿ َٝـ بهیـ ٝبؼبلـصمى عاو به ماصل ؿبمت ػؿیای پًزيیـ ؽؿیٞۀ ٩ىبی
کاؿ آو و٩ت که آوهاا ؿب 7ما٦ـ هیًاا 6هیگ٦تًاؼ بف صَاۀ پیاـ عًزاک گلبهااؿ
ىـو ٛبٞاؼ بف گؾىاتى بف کىتال عااوب ک ػؿۀ پًزيایـ ؿب باه ػؿۀ بياؼؿبب وٍال
يمىػه ػؿ ص٪ی٪ت ؿبه ٩ؼیمه با بيؼک بٍاالصات ٝاـیِ ىاؼه ياام ماـک ؿب باه
عىػ گـ٥ته بىػ
ػؿ ماب ٨ػؿ صَۀ ٩لٞۀ هیـبييااه فهاايکىؿ هاـػم بف ػؿیاا گؾىاته باه ؿبه ػؿۀ
٥ـبد و ػؿبًؼ به گلبهاؿ هیـ٥تًؼ و بف گلبهاؿ ؿبه ىاو به ٕـ ٣کىهنتاو و کابال
همىبؿ هیيؼ و٩تی که ٩ىبی م٦ـ هیًا بیى مـک ؿب هیناعتًؼ مـک ؿب به هايًاؼ
ماایـ صَااٌ آو بف صَااۀ ٩ـیااۀ هیـبييااايه تاا گلبهاااؿ بااه ماااصل ؿبماات ػؿیااا
ً
کيیؼيؼ و هيکالت گؾىتى ػؿیاا ؿب هغَىٍاا ػؿ و٩ات آبغیاقی و ماـها کاه
عالی بف عٖـ يبىػ بف بیى بـػيؼ ػؿ و٩ت بهیـ صبیببلله عاو بف کابل باه تماام
ولیات هملکت بٞؼ بف ىو کـوه یک کاؿوبوماـبی کاه آو ؿب ؿباآ هیگ٦تًاؼ
ماعته ىؼه بىػ بف آو رمله بف گلبهاؿ تا کىتل عاوب ک پًذ ؿبآ ػؿ ؿبه پًزيایـ
آباػ ىؼه بىػ
هًقل ؿهایو بـبی هـػم ٩ا٥له و صیىبيات ىااو آهااػه ىاؼه عـیاؼ و ٥اـوه
ياو ،کاه و رى و ١یـه به ػبعل ؿبآ هؾکىؿ ٍىؿت هیگـ٥ت بـبی هـػم ٩ا٥لاه
و ٝابـیى بف بیى ب٩ؼبم پنًؼیؼه ػؿ ٕىل ؿبه پًزيیـ مهىلتی ٥اـبهن باىػ هاـػم
ػه کپک و عىبره ب٢ـب ،وف یـآباػ و هقبؿۀ ب٢ل و ٩ا٥لاهػبؿبو چهااؿػهی کابال بف
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همیى ؿبه هال بلتزاؿه ؿب بف کابل به ولیت ىمال و بف آيزا به کابل صمل و ي٪ال
هیًمىػيؼٝ 8الوه بـ آو هـػم بيؼؿبب و عىمت و ٥ـيو گًؼم ،بـيذ و يماک و
١یـه پیؼبوبؿ فؿبٝتی عىػ ؿب ؽؿیٞۀ صیىبيات باؿکو به بافبؿ های ؿعۀ پًزيایـ،
گلبهاؿ و چاؿیکاؿ هیآوؿػيؼ و بف آيزا کـباك و کالی هىؿػ ّاـوؿت عاىیو
ؿب هیبـػيؼ ىتـکاؿبو يیق بف همیى ؿبه ؿ٥ات و آهاؼ ػبىاتًؼ و٩تای کاه ػؿ ماال
 0207هاا ه ؿبه هااىتـ ؿو ػؿۀ ىااکاؿی تکمیاال و ب٥تتاااس گـػیااؼ ،بهمیاات ؿبه
پًزيیـ کن ىؼه هالبلتزاؿۀ ولیات ىمال و ؿ٥ت و آهاؼ هاـػم ؽؿیٞاۀ هاىتـ بف
بیى ؿبه ٍىؿت گـ٥ته ؿبه پًزيیـ یک ؿبه هضلی بـبی هـػم پًزيیـ با٩ی هاياؼ
و تًها ؿهه های گىماً٦ؼ و باق ولیاات بؼعيااو تاا هًٖ٪اۀ پااهیـبت ،بياؼؿبب،
عىمت و ٥ـياو و ١یاـه ػؿ ماه هااه عاقبو بف بیاى ؿبه کابال و ١یاـه صَاٌ
هملکت بـػه هیيىػ و ؿبه ػؿۀ مالًو کاه ػؿ ماال  0707هاا ه بااف گـػیاؼ
فیاااػ تااـ بهمیاات ؿبه پًزياایـ ؿب ٍااؼهه ؿمااايیؼ ػؿ مااال  0727ه اا ه بااه
ٍىببػیؼ وفبؿت ٥ىبیؼ ٝاهه و هٞاويت هـػم پًزيیـ تضات مـپـماتی هضماؼ
بهیى عاو ٩یَاؿی هٞـو ٣به صا کن بفبک ولنىبل آو و٩تاۀ پًزيایـ بف صَاۀ
گلبهاؿ تا به ػىت ؿیىت پًزيیـ به ٥اٍلۀ تغمایى  41کیلاىهتـ ماـک مااب٪ۀ
پیاػه ؿو با بيؼک ت٢ییـ هىتـ ؿو ماعته ىؼ ومایل و ومایٔ ػمتػبىتۀىااو ػؿ
و٩ت ماعتى هؾکىؿ ٝباؿت بىػ بف بیل و کؼبل ،ربال ،هااؿتىل و ماـيوپـبيای
هن ػؿ بْٞی صَهها به ٍىؿت ٩ؼیمی به ٝمل آهؼه بىػ
هگـ هتأم٦ايه ينبت کنٝـّی مـک ،هىتـ ها ػؿ ػؿۀ پًزيایـ چًاؼ هـتباه
چپه ىؼه بمت و هـػم فیاػی ؿب به ػؿیا ١ـ ٧مااعت فیااػهتـ بیاى وبٞ٩اات بف
صَۀ پیـ عًزک گلبهاؿ تا ػبلو مًو ٍاىؿت گـ٥تاه و ػو هـتباه ػیگاـ ػؿ
صَۀ میاه کمـ های ه٪ابل ٩ـیۀ بلىک و چًؼ هـتباه ػؿ صَاۀ بول چپاه ىاؼو
هىتـ ها ٍىؿت گـ٥ته بىػ بٞؼ بف ٝـبیِ فیاػ و ييـیات ؿوفياهه هاای هـکاق،
وفبؿت ٥ىبئؼ ٝاهه ٝـیِ ماعتى ماـک پًزيایـ ؿب بف ػهاياۀ گلبهااؿ تاا ػبلو
مًو و بْٞی عـببی های عٖـيا ک ػیگـ مـک ؿب تضت کاؿ و تـهین گـ٥ت
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بف مال  0703ها ه 0705 ،هاا ه ،ماـک ؿب تاـهین و ٝاـیِ مااعت ػؿ
صَۀ تًگیها پایايتـ بف ػبلو مًو ػیىبؿ ٩ىی ممًتی به کًاؿ ػؿیا گؾبىات بف
آو و٩ت تا صال بلضمؼلله کؼبم صاػحۀ عٖـيا ک هايًاؼ مااب ٨باه و٩اى ٛيپیىماته
ً
بماات ٞ٥ااال بف مااـتاپای پًزياایـ هااـ ؿوف فیاااػتـ بف بیناات هااىتـ ؿب کباایى و
هاالبلتزااؿه و ١لااهبااب ؿب بف کاباال و ٍا٦ضات ىامال هملکاات باه پًزياایـ و
بااـٝکل آو صماال و ي٪اال هیکًًااؼ و هااـ صَااۀ پًزياایـ بف عااىػ هىتـهااای
رؼب گايه ػبؿػ ػؿ تابنتاو ػؿ هىمن تىت به ؿوف هاای رمٞاه و پًزياًبه تٞاؼبػ
هىتـها و هـػم فیاػ هیباىؼ
مـک پغته چاؿیکاؿ ،گلبهاؿ به ٕىل  05،2کیلىهتـ و ٩نمت ػوم بف گلبهااؿ
بلی بافبؿک پًزيیـ به ٕىل  11کیلىهتـ هیباىؼ کاؿ بیى پاـوژه تىمأ کمپًای
آهـیکایی لىیل بـگـ بيزام یا٥ته بمت با٩یمايؼه کاؿ بلی راـم بؼعيااو بف ؿبه
پـیاو ،صَه ٝلیای ػؿۀ بيزمى تىمأ تاین پای آؿ تای پایو باـػه عىبهاؼ ىاؼ
پًزيیـ با ػبىتى آب و هىبی گىبؿب و ػؿه های ىاػبب و مـمبق عاىیو یکای
بف ت٦ـرگاه های هـکق هملکت بىػه ػؿ هىمن تابنتاو به ؿوف های تٖٞیل هـػم
و هأهىؿیى هیتىبيًؼ که ماٝاتی ؿب ػؿ گىىه و کًاؿ ػهات و ػؿه های پًزيیـ به
عىىی بگؾؿبيًؼ پًزيیـ بف يٚـ میاصت و تاىؿیقم بهمیات عاٍای ػبؿػ 8چاه
هًاااٙـ ٕبیٞاای ػلکااو و آب هااای عـوىاااو کااه بف ػؿه هااا مااـبفیـ هیيااىػ،
کااىهگااـػی و هىرىػیاات ب٩نااام ىااکاؿ آو ؿب یااک مااـفهیى فیبااا و ه٪بااىل
کىهنتايی باؿ آوؿػه بمت
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کهقبػ ،بصمؼ ٝلی ،ػبیـةبلمٞاؿ ٣آؿیايا ،صمل 0757
ؿصیمی ،يیالب ،یاػ پًزيیـ ػؿ صؼوػ بلٞاالن ،يياـیه کتابعاياههای
ٝاهه ،مال 0720
ب کـبهی ،هضمؼهاىن بيتٚاؿ ،يگاهی به مـفهیى پًزيیـ
ی٪ٞىبی ،میؼ ػبوػ ،پًزيیـ ػؿ ٩لمـو هٞايی
يىؿمااتايی ،هضمااؼ ب کبااـ ى اىؿهاچ ،ر٢ـب٥یااای ٝمااىهی ب٢٥اينااتاو،
بيتياؿبت فوؿی0711 ،
١ـیب فبػه ،هضمؼ بٍ٢ـ ،يٚـی به ؿهًمای پًزيیـ
هًَىؿٝ ،بؼبلض٦ی٘ ،پًزيیـ ػؿ ػوؿبو رهاػ ،بهاؿ 0725
یماایى ،هضمااؼ صناایى ،ب٢٥اينااتاو تاااؿیغی ،بيتياااؿبت مااٞیؼ ،چاااپ
چهاؿم ،مال 0741
ػؿهگی ،هضمؼ ٍؼی ،٨ىًاعت راهٞه کىهنتايی پًزيیـ
١باااؿ ،هیااـ ١ااالم هضمااؼ ،ر٢ـب٥یااای ت ااؿیغی ب٢٥اينااتاو ،بيتياااؿبت
هیىيؼ ،چاپ ػوم0721 ،
ؿصیمی ،يیالب ،مًگـػیهای پًزيیـ،
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١مگناؿ ،ؿببٞه ،مغًی چًؼ پیـبهىو بػب و ٥ـهًاو هاـػم ،ىاماؿه
ىين ،مال ه٦تن هیقبو و ٪ٝـب 0721
بهاؿ ،میؼ يٞین ،صىُ ىاه ػؿ یاباف،
صبیبیٝ ،بؼبلضی 11 ،ه٪اله
ٝي٪ـیٍ ،ى٥ی ،هزمىٝه بىٞاؿ
ورىػی ،صیؼؿی ،هزمىٝه ىٞـی ؿهًمای پًزيایـ ،هٖبٞاه ػولتای،
مال 0710
ٚٝیمی ،هضمؼ ٚٝین ،ب٢٥اينتاو و ي٪آ ىگ٦تبيگیق آو ،بيتيااؿبت
بیىبلمللی بلهؼی ،مال 0751
بيىؿی ،صنیببلله ،بـؿمی بوّا٥ ٛیقیکی ولیت پًزيیـ ،پاىهًځی
ٝلىم برتماٝی0751 ،
يااىببی١ ،ااالم صبیااب ،پًزياایـ و ىغَاایتهای ٝلماای و بػباای،
بيتياؿبت مٞیؼ ،مال 2100
باااعتـی ،صکااین ٩ـباااو ب ،٣پًزياایـ مااـفهیى هـػعیااق ،کاباال:
بيتياؿبت مٞیؼ0751 ،
بيَاؿی ،ملٖاو هضمؼ ،ر٢ـب٥یای ٝمىهی ولیات ب٢٥اينتاو ،مال 0750
ؿصینٝ ،بؼبلَمؼ ،گؾؿياهه بف تاؿیظ ىمالی ،صمل 0750

