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 هقذهه بز چاپ اول
 

ـگ یىب یهٖالب وهضتىب ـياؼه،کتااب ػؿب ػؿهاىؿػ  ی٪ااتیه٪الاه تض٪ یىچًاؼ ی
گىو ب یـهیپًزياا کااه  یااقؿبعٖااه  هااـػ ع یااىباىااؼ   هىؿعاااو بفرهااات گىيااا

ـب٢٥اينتاو،رقکىچک بفپ ـ٥ته بيؼ  یباؿوؿ ه یک  باىؼ به کًکاه گ
ـػ یاىه٪االت ىااو ػؿد بگاو کاه،  ینًؼهبفيى  هـیک ػؿ ؿببٖاه باه  یاؼهکتااب گ

ـب٥  یت،فؿبٝات، هَاـو٥ یـ،وپًزيا یاـپًزه یههٞااػو، وراه تنام یـ،پًزي یایر٢
ىل تاؿ  ـػم آو ػٕؿ ـگؾىت ه  یىبفماـفه یػؿبهـ پامؼبؿ یه٪اوهت و ملضيىؿ یظ،م

کااوي ـب٥ ینهىؿعااو ٩ااؼ یاصیى،ماا  یااؼگاهىاااو، بفػ یا ؿوه وکلتااىؿ،  و،ؿبيگااا یااهور٢
ـػم ب یٕ یکههمچًاو هيکالت ـػه بياؼ،  یى٩ـوو ه ـم کا کىهناؿ باآو ػمت وپًزه يا

ـ  ـػ یشوتّى یشتي ـ  یؼهگ ـگ یاىبفب یکیبمت،   که ه ـياؼهه٪االت ػؿب ات  ی اٝى هّى
ت باه ىاًاعت ؿببفبناا رهاا یکًؼوعىبيًاؼهه یقبصتىبهٖبٛى عىػؿبي ی٦یتعاً وک

ـػػتاعىػ یه ينبتًا عىب ؿهًمىو  .گـػػ ؿوفيهگ
ـب  ـب  یيتـ،ب یای٩ْا یبضج وهًٞ یب لفم ياه تًهاا  ی٪ااتتض٪ یکه چيان با
  ینػوعته ب یوعى  یىهًٖ٪ه بلکه ػؿبنا بفهًا٨ٕ هغتل٦ه مـفه یىػؿب

که ٩ابل  یی يکته  ی٪ایه٪االت تض٪ یاىب یبمت  که ػؿرماٜ آوؿ یاػآوؿیؿب
ـتـ یچگاهه  ی،وپژوهي ؼو يبىػه بلکه ؿوىاى ىا ییوعىػ متا یٕلب ی٩َؼها ب

باىااؼ تاعىبيًااؼه گاااو  یکهااى مااال هاب٢٥اينااتاو هاا یىمااـفه یظبفتاااؿ  یااایفوب
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ـ  یهاا یاهکاىه پا یىبه ب یيتـؿبرٜبهتـ، ب یالتباتنه  و١ًای یىبماتىبؿکه بقؿگتا
ـ   یؿبػؿػل يهاااو ػبؿػ وبااا آب مااـػ وهااىب ییباال ههاان و پـبهااا یاتهٞااؼي یىتاا

 ی٪ااتتض٪ یاىهان ب یتاـؿب ػبؿب باىاًؼ وبفراايب یاػف  ییگىبؿبو٥ـصت بغو آىًا
 همؼ وب٩ٜ ىىػ  یب٢٥اينتاو تاصؼوػ یظتاؿ  یتبتىبيؼػؿکل

ـگؾىت هاـػم پًزي یظتاؿ  یػؿػؿبفيا هـچًؼ  یقوعاىيیىػؿػ بيگ یـماغتم
ـبؿباؼه یؼچًايچه که با ینباؿبمت وها يتىبينت  ین،بمت باه عاىبيو همىًٕااو ٩

 یا٤ػمت بيؼؿکاؿبو ٩لن و کتاب همت ؿب بؼؿ٩ه ؿبه مااعته وتکل یؼوبؿینبه یول
 یاىػؿد ب یگـه٪التیکاهػ 8 بفمىیص٨ هٖلب بػب گـػػ یؿيزه بؼبؿيؼتاىىػبيؼک

ىؼه بمت که بفکمباىػبت وياىب٩ٌ  یرمٜ آوؿ یگايهب یٔباىؼ ػؿهض یکتاب ه
ـب یيبااىػه چااه بنااا هىّااىٝات یعااال هزااالت وکتااب هٞتبـورااىػ  یااؼ،کااه ػؿر

ـبؿيؼبىت و    ینه يمابفآو بمت٦اػ ینها يتىبينته ب یاػبؿػوکه ػؿػمتـك ها ٩
ياىب٩ٌ  ینتىبينت ییکتاب آهاػه چاپ بمت وهاتابيؼبفه  یىچاپ ػوم ب بیًک

کتااب  یىکه ػؿب ینتبؼبو هًٞاي یىبها ب  ین،ؿ٥ٜ يمىػ یىؿب ػؿب یوبىتباهات ٩بل
 ورىػيؼبؿػ  یهن هيکالت

ـ٥تاه ىاؼه وباه هٖالاب ٩بلا یتاافه وياى یقهاایکتاب چ ػؿبیى ـگ  یهان ػؿيٚ
گؾىت هـؿوفيى بمت وبييابلل یؼهبّا٥ه گـػ گااو وػمات بياؼؿکاؿبو  یناًؼهه با

ـ٥ت وهااابفآو  یااؼیرؼ ی٪اااتوتض٪ یااؼرؼ یلهنااا یاا٨تض٪ ؿب ػؿيٚـعىبهًااؼگ
 کـػ  ینبمت٦اػه عىبه

ـب یهٖالب بـگ مبق یىب یؼوبؿمبه به هـٍىؿت  یاىػومات ػبؿبو ب یباىؼ ب
 یتؿّااا ینتىبينااته باىاا یااؼوبؿینوٝال٩مًااؼبو ٥ـهًااو کيااىؿ، به یىمااـفه

   یاوؿینمت بعإـهمه ؿب بؼ
 یااىب یباااییف  و یهمااه ػماات بااه ػمات هاان ػبػه ػؿآباااػبي یؼآيـوفیکااهبه باه
  یبا بکىىینف  یىمـفه

 تى٥ی٨بلهى بلله  و
 ٝبؼبلضی" ٩ابْايی "

4/5/0734 



 

 
 
 
 
 
 

 چاپ دوم هقذهۀ
 

ـب٥ یتب٢٥اينتاو بًابـهى٩ٞ ـب یاییر٢ عىػ، به ًٝىبو  یامیم ی،ب٩تَاػ یٔوى
ـکق یایيه آمػؿآمتا یچهاؿؿبه رهاي ـ  یؿو ی،ه ػؿکايىو  یينؿبه هٞـو٣ بب

گىو همىبؿه ٝـٍ یهاها وتمؼو٥ـهًو یتال٩ وب٩ىبم  یلهزىم ٩با ۀگىيا
ـبيگـو  ـبؿػبىته ی  بمت   ٩

ـکىب ها  ی،برتماٝ  ی،هًامبات ب٩تَاػ یعىػ هىرب ٥ـوپاى یىب که  یم
وبصتًا٧  یامیملٖه بمتبؼبػ م ی،هـػه یهاها و ىىؿهعيى يهْت

ـ٥ت ها  ی،٥ـهًگ تىهن باصىبػث  یغیبلًؼ تاؿ  یؿکىػ و٦٩ه ها  ی،برتماٝ یپن
ـبوبه یػبعل یهالـفه و رًو یىفه  ی،عيک مال ی،٩ٖٞ یٞی،ٕب و ىهقبػه  ی

 بمت یؼهگـػ یگاو هضل
ىل تاؿ  بیى ـکيىؿ یقعىیو،ىىؿبيگ یظکيىؿػٕؿ گ  ؿب بف یبى٢الگـ یب
ملٖه  یگـیػبا ٝباو٩با  یگـیػ یبى٢الگـ ؿبيؼه بمت، یوعى  یىمـفه

 یوعى  یبىه یاػیتىمٔ ب ینهنت٪ یـهن ١ یوگاه ینؿب گاه هنت٪ یوعى 
 هنت٪ـماعته بمت  

گ یهارًبو کيىؿها ػؿ هـچًؼ ـب ـتىػۀ٥  بًابـ باؿ یىچًؼ یظػؿٕىل تاؿ  ی
 یىبمتٞماؿٝـُ بيؼبم کـػه بمت،  بها باتام٤ ب یٖـهبمتبؼبػ،  وم یتهىرىػ
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تىهن   ی،و٥کـ یامیرًبو م یوى ع یهمپا یهـػه یها یامها و ٩رًبو یىب
 هتؼبوم ؿب ٥ا٩ؼ بىػه بمت   یبامافهاو ػه

 یلهـػم هن هلهن باىؼ به ػل یها بفىىؿبي٪الب یقهع یىچً یىب یکهباؿ  هـ
ـکت ه یبٞؼ یکىىػ،  یيم یؿهبـ یبه ػؿمت یًکهب به  کًؼ، یوياعىبمته ص

 یاك یبٞؼ بفهـىکنت ي٦ٖه ها یوکه ػؿتؼبوم عى  یؼهىکنت ؿوبـو گـػ
ـ  یٕلب ینبفتنل یها به هخابه ي٦ٖه یببهام وبعتياىات ٥کـ یؼی،وياه  وؿهپ

  یابؼ یه
ـ٥ته ػؿرىبهٜ بمتٞماؿفػه، ؿوی  یوؿب همايًؼ عى  یًٝاٍـ بمتٞماؿگـ هم

 ػهؼ  یباورىػآوؿػه وپـوؿه ه
 بمت  یػبؿػ هىّىٛ ٥ـهًگ یوببنتگ ینهي٪ یىکه به ب یگـیػ ٝاهل

 یامتوم یهل یایهًىفبفهَالش ٝل بفهـػم ۀٝ٪ب هايؼه ٝؼ یها ػؿهضیٔ
  یياويؼی،٥٪ٔ ػؿؿوببٔ عى  یبؼوؿبىػه وهَالش عىػ ؿب به ٕىؿصن یهـػه یها

ـبو بف ٝ٪بمايؼگ ػبؿيؼ، یعالٍه ه یوفباي یممت ی،٩ىه  ی،عىي  یوبمتٞماؿگ
ـه بـػه بيؼ    ىاو به
تکاهل  ۀهلت ها ومؼکًًؼ یظتاؿ  ۀکًًؼ یي٦ یوعى  یظتاؿ  بمتٞماؿػؿٕىل

ـ بيناو ی٥ـهًگ یتهنظ کًًؼه هى  یبيـ یاتاٝبرتم یٞیٕب  یىها وهؼب٥ٜ بؼت
 باىؼ یه ی٥ٜزا

ـبو ـب بمتٞماؿگ آوؿػ وبه  یبىرىػ ه یرٞل یظهنتٞمـه تاؿ  یکيىؿها یب
ـب و ػهًؼیعىؿػ آيها ه  یگاهپا یکبه  یوعى  یص٦٘ ٥ـهًو بمتٞماؿ یب

ـبمت ؿب ص یوعى  یبمتٞماؿ یلتىمٔ آو ػمتگاه ٕى  تا بيؼ یافهًؼي یبرتماٝ
 بؼبؿيؼ 

بـػ وبه ٝىُ آو یه یاوه بف ؿب ع٦ه يمىػه و یبىه یلبٍ ٥ـهًو بمتٞماؿ
 هًٚىؿ یىبؼ یًؼ،يمایه یگقیىؿب را ی٥ـهًو هغـب وهًضـ٣ بمتٞماؿ

 ها بف یىمـفه یغیوتاؿ  ی٥ـهًگ ی،هل یًی،ػ یهاوبؿفه یتػبينتى هى 
ـم ّؼبمتٞما ؿ    یـويؼبه ىماؿ ه یهىّىٝات هب
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گ ٖالٞه وؿبمتا ه همیى ػؿ ـب ها ب٢٥اينتاو  یبایف  یىمـفه یغیتاؿ  آحاؿ یـی٥
 باىؼ  یه بـعىؿػبؿ یعاٍ یتهبـه بف

ـ٩ىم و تباؿوٕا ػؿکًاؿبیى  یوعى  یىمـفه یبٍل یتهى  یؼبا ی٦ههىّىٝات ه
ـب٥ یهاوبژه یػؿلبال ؿب بؼبيًؼ و  یيتىعى   یتیهى  یهابؿفه یغیوتاؿ  یاییر٢

ـگؾىت یًؼهوبؼبيؼ که گؾىته صال وآ  یابًؼؿب ػؿ  گـه عىؿػه بمت تا  یبا کؼبم م
ـبٟ ؿبه ب  بىػه باىؼ   یًؼهگؾىته چ

ـب٥ یهابضج گنتـػه  یـعیلیوپًذ و  یـپًزي یـ،پًزه یـ،بًزه یایر٢
ؿب به هٖالٞه  یغًگاؿبوتاؿ  یمافػ که کًکاه ها یبمت که هـعىبيًؼه ؿب وبػبؿه

ـ٥ته  وبفلبال  یىػؿب عىػ بیًکهیاو  یابًؼىاو کًه هىّىٝات ؿبػؿ  ی٪اتتض٪ یگ
   گـػيؼ یليا یبه  رنتزى یًهفه

ـ  ینهاعىبمت یلػل یىهم به   یظؿب که ػؿ٩نمت تاؿ  یگاي ینًؼهيى   یاتتايٚ
ـتض٪ی٪اتپًزي  یيتـکه ب ینوعىبيًؼه ؿب وبػبؿماف  ینيمىػه بيؼ ػؿکًاؿهن بگؾبؿ  ی
آو  یؿب ػؿک يمىػه وؿو یهٖالب یًکهب یايمىػه و  ی٨هىّىٛ تض٪ یىب ؿوی

  یًؼصاٍل  يما یؼبحاؿ بمت٦اػه ه٦ یىوبف هٖالٞه ب  یًؼهکج يما
 ینت٪ؼ یوعى  یقهـػع یىبـگ مبقؿبعؼهت ٥ـهًو ػومتاو مـفه بیى

  یابًؼگؾىته ها ػؿ  یظؿب ػؿ ػبينتى تاؿ   یوعى  یيتى،ػبؿم تاباىؼ که عى  یه
 

 ٩ابْايی  ٝبؼبلضی
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 پًجؼیز
 (ادمذ ػلی کهشاد)

و ػؿ بایى  هـبىٓ صکىهت بٝلی پـوبو باىػه هنت٪یما ،مىمصکىهت ػؿره 
حايیه ٕىل بلبلؼ  22ػ٩ی٪ه  12ػؿره  22حايیه و  22ػ٩ی٪ه و  20ػؿره  25عٖىٓ 
ـ٩ی  حايیه ٝـُ بلبلؼ  04ػ٩ی٪ه  00ػؿره  71حايیه و  23ػ٩ی٪ه  01ػؿره  71ى

ـبؿ ػبؿػ021ىمالی وب٩ٜ بمت و بف کابل ) ـکاق بیاى   ( کیلىهتـ ممت ىمال ٩ا ه
کًىو ولیت هنت٪) 6ؿعه7يام ه صکىهت ب ـکق آو پاؿبط  ل بمت وب ( هی باىاؼه

ػبؿی  ٝال٩اه که یکی هی باىؼػبؿی  ػبؿبی ػو ٝال٩ه ،ػؿ صىفه عىػ  هی ىىػیاػ 
  هی باىؼػؿه هقبؿه  7ػؿره ػبؿی  ٝال٩ه چهاؿ٩ـیه و ػیگـی 2ػؿره 
ـب  ،عاًذ ،هًا٩ـیه تًب ،٩ـیه هلیمه ،بهـف٩ـیه : ی بمتآتهيهىؿ آو صنب  ء٩

 ،رهـٝلای ،اؿ٩لٞاه بما٦ًؼی ،صَااؿک ،ٝبؼبللاه عیال، ىهغاتً ،مًگی عااو تال
ـبد ،پـیاااو ،هـىااتاو ،ػؿعیاال ،هقبؿعايااهفهااايکىؿ  ،ًٝابااه      تاااوبط ،آبااؼؿه ،٥اا
 ،ػولبه ،گؼؿیى ،گلًاؿی ،٩الت ػيگه ،بافبؿک ،کاچى ،چهاؿ٩ـیه ،ؿهًزى  ،گاوبت

ـتىیى باالی بماب ،کًؼ  ،ما٦یؼچهـ ،باـک ،ماًگًه ،بؿو ،آماتايه ،وبت کاىل ،پ
ک ،عىبراه ،کاباه فبل ،ىاتپیاو  کاماىؿ ،مااوی ماًو ،يماايچى  ،هًگاـ ،عااوب
ک ـبو ،لهلک عی ،تاوب پیيا٢ىؿ، ، ١اىفه پىراوه، بافبؿ، ؿباآ ،ػومت ٝلی ،پافگ
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 ٝالوهل،بغاو عیا ٩ابْااو و فهیًی، پظ، بـط، هال، هتاس، آمتايه کالو ىَت
 ياام هقبؿعاياه باال وه ههان ػیگاـی با ٝال٩اه صاوی ػو هؾکىؿآو صکىهت  بـ

ی کىچاک ها هل چًاؼیى ٩ـیاهکه هـ یاک آو ىاا هی باىؼ عايه پاییى يیقهقبؿ
  ػیگـ بمت

 ؿ عاياهياام ه٦ات هاقبه پًزيیـ ػؿ ماب٨ ػبؿبی ه٦ت هقبؿ عايه بىػه کاه با
کًىو یاػ  پًزيیـ ، بماتبیياتـ بهاا صاال بف پاايقػه هقبؿعاياه هان ، هی ىاىػتا

ـکق صکىهت هنا٥ کیلىهتـ بف 25 ت٪ـیبایاػىؼه ی ها ٝال٩ه    ػبؿػ ته
بف ىامال باه  بمات و کىه وب٩اٜ ىاؼه که هیاو ػو مت تًوب  وبػی، پًزيیـ

ـکت بمت   ياام ػؿیاایه مات باب ؿوػی ،ػؿ هیاو بیاى وبػی مىی رًىب، ػؿ ص
بب ماو بایى آو رـیااو ػبىاته  ػؿ بيزاام وبػی هاؾکىؿ آ١ااف تاا که بف پًزيیـ

ـبوت هىبی آو  ـم و ػؿىؼه بمت  عـهی و ٕ باه  که پهًاوؿی و مـمبق بیيه ع
  هی ىىػعاؿد  پًزيیـ ػؿه ىؿ بمت بفهيه گلبهاؿيام 

 ههاقبؿ  ػؿه، :وراىػ ػبؿػ ؽیال يیاق هاای بًاامه ی هتٞؼػی ها ػؿه پًزيیـ ػؿ
لله، ػؿه ١اؿ، ػؿه رااؿویو، ػؿه عاًذ، ػؿه ١اىؿه، ػؿه فؿیاا، ـٝلی، ػؿه ٝبؼبیر

ک، ػؿه پـیااو  ، ػؿهػؿه وليؼؿ، ػؿه ؿیىبمت، ػؿه يىهه، ػؿه تکه ویق، ػؿه عااوب
 وبماات ىاااػبب  و هامااکی، چاال ػؿه هاؿمااتاو، ػؿه آبااؼؿه کااه همااه مـماابق

 راؿی بمت  های کىه ا٥تگیکبٝما٧ ى بف ییها چيمه
ٍاًٞت  ًؼ ١یـه هَـو٥ ٩بیل فؿبٝت و هغتل٤ بف بهىؿه هـػم بیى هًٖ٪ه ب 

ياىٛ  ، کـبااك و مااعتى یاکهايًؼ باـگ، گلاین با٥ًؼه گیبیيتـ  ؿب ها آوههن 
ـکق پًزيؿعه  ٩ـیه ی ػؿ  ػهؼ هیبـفو( تيکیل و)چکمى  ٩ـیه بافبؿک  و یـه

ـبی تٞلین و همچًایى    می باىاؼبماتب٦ٕال ػبیاـ  یتتـب یک هکتب ببتؼبیی ب
 بمت ىؼه  تامیل ٩ـیه پـیاو يیق یک باب هکتب ػهاتی ػؿ

کفؿػآلااى١یـهخمااـ آو ٝباااؿت بماات بف: تااىت،  و هخمااـػؿعتاااو   ،، يااا
ـب یکای بف بها ،چهاؿه٢ق  وماایل ههان ػؿعت تاىت آو ٩ابال تٞـیا٤ بمات، فیا

بماتٞمال تاىت بمت  تلغاو  تىت عيک و تىت تافه و پًزيیـ هٞیيت بهالی
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ٍاضت و ٥ٞالیات هاـػم بیاى مااهاو  باؿفی ػؿ تاحیـ پًزيیـ هىبی ٩ىه آب و و
  ػبؿػ 

باه ٕاىؿی کاه  ،بااؿی آو فیااػ بمات بـ٣ و فهنتاو عیلی مـػ هىبی آو ػؿ
تابناتاو هان هىمان  تاا هاا ٩لال کىه ػؿػىىبؿ بمت  یى بو٩ات ب ػؿ هـوؿ و ٝبىؿ

، بمؼ، ماًبله، ٔ پًذ هاه )رىفب، مـٕاوی آو ٥٪ها ػؿهىىػ و گاه  يمیبـ٣ ؽوب 
هىماان  ،تآو هٞتااؼل بماا تابنااتاو هاای آیااؼ آیااؼ یبـهبااـ٣  فیااـ بف( هیااقبو

 ورىػ ػبؿػ  باؿيؼه گیهن  رىفب ػؿبمت و گاه  حىؿ  بـد صمل وآو، عیقی  باؿبو
 گاااو، گىماا٦ًؼ، گااؼی، بااق، بمااب، عااـ و لاای آو ٝباااؿت بماات بفصیىبيااات به

ـگ، ػ ؿوبااهآهاى، صیىبيات وصيی آو  لاه ع٦اک، وياؼک و ماو آبای ، پلًاو، گا
، پًزيایـ یهاا کىه ػؿ های باىاؼ  ٩ـه ٩ىه ه کبک وٕیىؿ آو هًضَـ ب  بمت

 ىىػ  یا٥ت هی پلًو يیق هايًؼ عـك و یصیىبيات

 پًجؼیز  دریای
ک و بف، پًزياایـ ػؿیااای  باااگیااـػ و  هیمـچياامه  کىتاال آؿفو کااىه عاااوب

ـبفیـ ُعـػی که يهـهای   ػؿیاای باقؿگ ؿبآهیقػ و  هیىػهای ىا، بف ػؿه ربال م
يهـپاؿياؼه و آب پیاوىات  ،ببهىاىؿ  ی  هٞااويیى ههان آو ػؿیااهی ػهاؼتيکیل 

  بمت
تاو مامت ىامال رلگاه کىهناباه ، پًزيایـ ػؿهپل بف عـود بف بیى ػؿیا  

ـبی یرا يهـهاا بیى ػؿ وىىػ  کابل هًتهی  ی ٩ابال فؿبٝات هاا فهیى یااؿیآبی با
های کیلاىهتـ  010باه ، باه ٕاىؿ تغمیًای، ابیى ػؿیا ٕىل  هی گـػػىىػ هی رؼب
های  آب کمتـپل بف آو،  بـد رىفب بمت و پًزيیـ ػؿیای یقیآبغ  هى٩ٜ ؿمؼ
  ىىػ
صاؼوػ  تا گلبهاؿ گـػیؼه که بف تمؼیؼیاػىؼه، هىبفی ػؿیای  يیق مـک رؼیؼ 

ک بػبهه ػبؿػ ـبی ٝبىؿ و کىتل عاوب 8 لیکى متب هناٝؼبيىبٛ ي٪لیات  هـوؿ و ب
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ک ؿبه ؿ٥ات و تاا صالت ماب٨ عاىػه ب و ؿو ت پیاػهٍىؿه بیى ؿبه ب  کىتال عااوب
  ػهؼ ٢ٖ٩ى تيکیل هی و پًزيیـ بیى آهؼ ؿب

ىٓ صااؼوػ بيزمااى هـبااه کااه باا پًزياایـ بعیااـ ٩ـیااه پـیاااو کااىه بااقؿگ ػؿ 
هقبؿی هان باالی  کىه )ههـ ممیـ( ىهـت ػبىته وبه يام  بؼعياو بتَال ػبؿػ

بْٞای    ػؿهای ؿوياؼؿت آو فیاه ب، باؿ یک یمال ،ػبؿػ که بهالی بیى کىه ورىػ
ـبد که ػؿ عَىًٍا ػؿ  هی ىىػ8ػؿعتاو بلىٓ یا٥ت  ،ها صٌَ کىه  هآ١اف ػؿ  ٥

 عيااک و ها ػیگااـ ٩ناامت ،ىٓ هياازـ بمااتػؿعاات بلاا بااا و بماات یـپًزياا
  باىؼ هی فبؿ مًو

 ،باافی فيای ت٦ًاو ييااو: تٝبااؿت بما پًزيایـ ت٦ـیضی بهالی های بافی
بمت که ػؿ  یيىٛ هغَىٍ ها یـیپًزي ىٞـ عىبيؼو ،عىبيی فيی و بیت ت٦ًو
ـگاقبؿ هیرمٞای  ٍاىؿت ػماتهه ب بیيتـهياهؼه ييؼه و  ها راػیگـ  هی ىاىػ ب

ًؼ کىتل چ و ػىت ؿوبت ورىػ ػبؿػيام به  یک ػىت ومیٞی پًزيیـ ػؿ  باىؼ
ل يیل گاو، کىتل ٥ـر٢او، کىتال ، کىتىتل بابه ٝلیک :هی ىىػؽیل یاػ به يام  آو

ـ ىابا   کتل مکی چاليؼیى کىتل رًگلک و ، کىتل پ

 بیى ػىام پًجؼیز هوجه تظمی
باه کااؿ بًؼ تا پـیاو( بف ػؿ ) هتمام ػؿ  هىؿػ يقػ ٝىبم ػؿ بهـوف ،یـپًزي هکلم 
ـب٥یايىیناو و هىؿعیى ٝـب و ه آحاؿ ػؿ هی ىىػؿوػ  هی عاؾ ٥اؿمای آٝمىم ر٢

ؼه و بیاى کلماه تًهاا بمان عااً باىػه، ٍىؿت پًزهیـ ّبٔ ىه ـو ومٖی ب٩
 ٩بال بف ٙهاىؿ ١قيىیااو پًزيایـ بیى ٝ٪یؼه هنتًؼ کهه ٝمىهًا بپًزيیـ  هـػم

   هی ىؼکچکى( یا )کچکًه( عىبيؼه )
 ؿب 6مالٖاو7که بًاؼ هٞاـو٣  یىی هى٩ٞػؿ ػوؿه ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قي

ـبی کااؿ رماٜ  و ػوؿ بف ی ؿببهاال، هی کـػيؼآباػ  کنااو  و هیکـػياؼيقػیاک با
ـبی رلب ي٦ـی آهاؼه بىػياؼ پًزيیـ ػؿهه ملٖاو ب رماٜ  پًزيایـ هاـػم  هن ب

ـ٥تًؼ و ٥٪ٔ بف هیاو عىػ پًذ ي٦ـ يمایًؼه ٥ـمتاػيؼ     ييؼيؼ و ي
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ـب ،ٖاو ؿمایؼيؼبًؼ مل چىو بیياو کًاؿ   بهاالی باا٩ی مالٖاو ٥ـهاىػ کاه چا
کـػيؼ که چىو هًٚىؿ ملٖاو کاؿ بمت بف ؿوی ها  ي٦ـ ٝـُى پًذ يیاهؼيؼ؟ بی

ـ٥تاه و وب٩ٞاًا با آيگاهو  هی ىىػپًذ ي٦ـ کاؿ بنیاؿ  ٍاىؿت ه بیل و کلًاو ؿب گ
ـگًاه صیـت و ػؿ يتیزاه  های کًؼياؼی باقؿگ بىازاؿ ؿب ها آوؿی کااؿ کـػياؼ و پ

ـبو هياهىؿو هايتًؼ پاًذ ىایـ( هنا) هايًؼها  بیى ملٖاو ٥ـهىػ که  کااؿ ًاؼ ىای
 پًزيایـ( وکچکاى هاى بٞاؼ ) هم ىاهـت یا٥ات و ػؿ ماپل بیاى ياا   کًًاؼ هی

بيزاام کاؿهاای  بف بٞاؼ بیى پًذ ي٦اـ   هٞـو٣ ىؼيؼ یـیپًزي گاو آو به باىًؼه
ـگيتًؼ و ههضىله به ػؿ  هاىؿػ  ٝهؼ بنتًؼ کاه ػؿ هیاو عىػ ػؿ آيزا ػؿ عىیو ب

  کًًؼ و به هيىؿت هن کاؿ هيکل همیيه رمٜ ىىيؼ
ـبو ٝاىبم يقػ بیياو ػؿ  اه آيااو آؿبهگا و ىاهـت ػبؿياؼ پًزيایـ باه پاًذ پیا

ـبو و بماهی  فیاؿتگاه تمام بهالی بمت ـبؿ ها آوهؼ٥ى  پًذ پی  :آتی بمت ٩
ـبهین ػؿ -0    ػؿبًؼ عىبره بب
  ػوآب عىبره ٦ٍا ػؿ -2
 تل )ٕىل( عىبره گل ولی ػؿ -7
  آؿیب عىبره ٝاؿ٣ ػؿ -0
  کالو هآمتاي ػؿ ياؿعىبره بصمؼ ب -1

 هبیاى ػؿ   ػبؿػ یػؿعيااي بنایاؿ هآیًاؼ ،ىؿیقمتا)  يٚـ میاصت و بف پًزيیـ
ىا٦ا٣، کاىه  هاىب، هًااٙـ باؼیٜ ٕبیٞای، ػؿیاای عـوىااو و آب و يٚاـ فیبا بف

ٕب٪اات  و ی هٞاؼيی، بصزااؿهاا کباک فؿی، آب کباک و آهى و گـػی، ىکاؿ
ـبی گؾؿبيؼو بیاام ی ٩يها ػهکؼه و يؼبؿػ صىبلی کابل يٚیـ بلؿُ ػؿ ًو آو ب

  ؿعَتی هًامبت تام ػبؿػ ت٦ـیش و
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 هؼادو
ـه یب يیقهٞؼيی  یـؽعاصیج  بف پًزيیـ ـبؿ يینت و به  :ؽیل بمت هٞاػو آو ٩

 هؼذو يقزه – 5
کًىو هٞلىم يینت، ولی  هض٪٨ تا ٕىؿه هٞؼو ي٪ـه ب ورىػ گ٦ات  هی تاىبوب

 تا پًزيیـ لبو هصَػبؿی  ٩هٝال ٝمـُ هـبىٓ صَه بف پًزيیـ هماص که ػؿ
ک ػؿ ی کلیًیات )یًٞای ٥لاق هٞاؼيی هاا کیلىهتـ بایى ؿگ 04ٕىل  کىتل عاوب

ـ٥ته بمت ـبد ٍىؿت گ  ی ٩بال بفهاا هباه ػوؿ بیى ص٦ـیات ىاایؼ   مـب( بمتغ
 ( هـبىٓ باىؼ ه٦تَؼ بلی هقبؿ مال ٩بل)چًگیق هصمل

بیى  بف پًزيیـ هـ ي٪، 0724و  0723ػؿ مًه  ،وفبؿت هٞؼوهٖاب٨ تض٪ی٪ات 
صااوی یاک ه٪اؼبؿ  هاا ؿگبیى  مـب هٞؼيی بمتضَال ىؼه و یها ؿگى همی

  هی باىؼـه ي٪
 هؼذو هض سهايکىر -0

 بحاـ تمااك کااپیـپیـت بمات کاه ػؿ ،راًل هٞاؼو، پًزيایـ فهاايکىؿ ػؿ
و هـهـا ػؿ   تباؼیل ىاؼه بمات به هـهـ، مًو آهک "هیاهىؿ٥قم" با  بایى مًا

زاه مايتی باّغاهت چهل به ػ آهؼه بٍل ؿگ هٞؼو ببه ورى  هؾکىؿ بمات٪اهت ه لی ًپ
ـکیاب  مٖش ؿگه هاؾکىؿ ػؿ  ػبؿػ هيتاػ ػؿره ١ـب ىـ٧ بهتؼبػ صؼوػ 6 هالعیات7ت
ًی  یت بىػه و بفٞی ـکیب کاؿـب ـ به تياغیٌ ببتاؼبیی ه٪اؼبؿ ت یاى هٞاؼو ب ػؿهال  ٚي

ل تزقیاه کیمیااوی ها کی وهًىف تض٪ی٪ات بمامی ریالىری 8 ولیهی باىؼ٩ابل تىره 
  ٝمل يیاهؼه بمته ب هؾکىؿ
 هؼذو هض پظگزاو -9

ـ  هیل بف 2بیى هٞؼو به هنا٥ه   هبایى ػؿ  پًزيایـ ػبؿی صَاه ػوم ٝال٩ه کقه
ـبو  هيین هیلی ممت رًىب ٩ـی یک و هقبؿه ػؿ بؿت٦ااٛ تغمایى چهال ه باپنگ

ت صاؼوػ بینا ت ؿگ هٞاؼيی ػؿهاغّا  مٖش ػؿه وب٩ٜ بمت بف بلی پًزاه هتـ
های ( پاًذ هتاـ های ػهاؼکه بوت گـوپ آو ييااو  صؼی تإىل ؿگ ) مايتی و
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رًنیت هٞؼو کاپیـت پیاـت  ؿ٥ته و ـوهاب٪ی صَه آو ػؿ رى٣ کىه ٥ و باىؼ
ٕاـف   بف هٞاؼو فهاايکىؿ بماتراا بیياتـ  بىػه و ه٪ؼبؿ ٥یَؼی هال ػؿ بیاى

  مت يینتآو هًىف ػؿ ػ هولی تزقی ، پیؼبیو آو هخل فهايکىؿ بىػه
 پًجؼیز  هؼذو هض جًگلک در باسارک -4 

ٕـ٣ ىمال ١اـب ؿعاه وب٩اٜ بمات ػؿ ١اـب ه بیى هٞؼو که ػوبفػه هیل ب
کاو7به يام  پًزيیـ بافبؿک    رًگلک هٞـو٣ بمت 6ٕال

بؿت٦ااٛ ه ىامال ١اـب باافبؿک عااً باه ىو هیال با تبیى هٞؼو به هنا٥
 ػوبمات و ٝبااؿت بف يااوه پایو وب٩اٜ  ههيت ٍؼ هتـ بف ٩ـیه رًگلک ػؿ کى 

هماؼیگـ هتـ ػؿ ٥اٍله پًزاه هتاـ بف  0بلی  7بمت که به ّغاهت  هٞؼيیؿگ 
ـ٩ی بیى کىه وب٩ٜ بمت و ؿگ باالیی باالی یاک ػهًاه ٍاى٣ کاه  ،ػؿ رًاس ى

ـب و ؿگ  های ىاىػکاو ٝبؼبل٪اػؿ هٞاـو٣ بمات ػیاؼه به يام  هنؼوػ ىؼه و بعی
   غاهت ػبؿػهٞؼيی کاپـیت هل ػؿ آو ػو هتـ ّ

 6کااو کاالو7 و 6کاو ٕال7به يام  ػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى٣ هنؼوػ
 ٕاىل بینات هتاـ و ٝما٨ ػو هتاـ وه ػؿ آو با وراىػ ػبؿػ و 6ياىاًاك کاو7و 

و  ١ًای تاـیىگ٦ات بیاى هٞاؼو  هی تىبو  ىؼه بمت ٝـُ یک هتـ ص٦ـیات 
ـ  بقؿگ کًىو ػؿ ب٢٥اينتاو ػیؼه ىؼه بمت اىؼهی بهل  یها  هٞؼو یىت    که ب
 هؼذو طزب – 1

ىاؼه آو بمات٦اػه  مااب٨ بف يیاق وراىػ ػبؿػ کاه ػؿ پًزيایـ ػؿهٞؼو مـب، 
 بمت 
  هؼذو طًگ ابزک -6

و  0722های  ماال کاه ػؿوراىػ ػبؿػ  پًزيایـ هؿعا ػؿ، هٞؼو مًو بباـک
ـبد ىااؼه بماات یااک ٍااؼ تااى بف صااؼوػػؿ آو  ٩باال بف و 0720   آو بمااتغ

یًٞی ببـک ما٦یؼ  6هنکىوبیت7رًل  که ٝمىهًا بف ی ببـک هؾکىؿها کـینتل
 یهاا  وؿ٩اهکاه بمات  هتـ 0بلی  2ّغاهت  ( و42ٕىل ) به ٝـُ و هی باىؼ

 آیؼ  هیػمت ه آو ب يافک هن بف
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 دذود الؼالن در پًجؼیز یاد
 يیالب ردیمی

ـب٥یهای  کتابمله ر ػؿ  کاؼبم صکاایتگـ ػؿ ٩ـو چهاؿم هزـی که هاـ ر٢
ـيؼه ػؿ ـب٥یه رًبو بود گی يگاؿی آو ٩اـو بمات، یکای هان کتااب  يهْت ر٢

 تاالی٤ 6ؼوػ بلٞالن هى بلمياـ٧ بلای بلم٢اـبص7بابؿفه  بنیاؿ بؿفيؼه و بنیاؿ
  مت بهزـی  732مال  گىفگايی بلٍل، ػؿ بصتمالً  گمًام، بهابی  يگاؿيؼه
ـب٥تـػیاؼ بولایى  بؿرمًاؼ کاه باؼوو هایو گىياه ىاک و بحـبیى   یاایبحاـ ر٢

ـبماو بمت، هبًی بـ فباو ٥اؿمی ػؿی ػؿه ىؼه هٞلىم ب تهيبي مًت  مـفهیى ع
ـ  ـ 7به ياام  يگاؿی آو ؿوفگاؿبح ـبی  بف 6ی٢اىيیببىبلضااؿث هضماؼ باى بصماؼ ٥ بها

 (0بمت) ٢ىيیاو گىفگاياو هنزل گـػیؼه ػوػهاو ٥ـی
ـبو صل٪اهژو پ بمات بف ىاًاعتى  کاه هًاىف هًاىف ی ٝلمای رهااو تااها هيگ

ـبياه صتی کاوه بيؼ8 بؿفىمًؼ، ياتىبو هايؼه بیى بحـ هىل٤  پـو٥یناىؿ هاای ژؿ٥ًگ
ؿوىاى کاـػو  ، يیق ػؿ6هیًىؿمکی7 ٝالمايه ػبييمًؼ ٥٪یؼ تالىهای و6 باؿتىلؼ7

 راىبو باا پژوهًاؼه گااومت کاه ب بهیؼ  يـمیؼه بمت٥ـرام به  هىل٤یت بیى هاه
بیاى  ػؿ، هى٥ا٨ باىاًؼ  ؼهيىػو بیاى ٝ٪اگ ػؿ، ػبيو بهـوف های متاوؿػػتض٪ی٨ ػؿ 

  صؼوػ بلٞالن بمت ؽکـ آو ػؿ و پًزيیـ ه٪اله مغى بف
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گا همه ػبييمًؼبو ها ػؿ ػبهًاه  مـمبق بمت فیبا وبی  ػؿه پًزيیـ هًؼ کهآ
ؿ٥ای آو ژ و بهتؼبػ ػبىته گلبهاؿ بؼعياو تا بفؿه   بیى ػرًىبی هًؼوکو ١ـبی

ـػ  هاا کاه ٩ـوآلاىػی  کا٤ ػؿیاای هاىبد وبف پهًاای آو بمات   بیو ٩بال رهاايگ
 (2)،ياىػه بمااتگ، فباااو ، باه مااتایو آب لراىؿػیى آوبٖىٕااه ببىهٞاـو٣ ٝاـب، 

 ؿب پًزيایـ و ياایؼگ ٕاـ٣ کىهناتاو هیه ب ؿبه عىػ ؿب ،٩لب بیى ػؿه ًاو بفک ـه١
  کًؼ صَه ت٪نین هی به ػو

 بااقؿگ و بؽهاااو عااـػ ػؿبی  ىاایىٛ ب٥نااايه ٕـیاا٨ بف، پًزياایـ هتناامی هوراا
بیاى  ی باـ  هبًای٪ایى ؿمایؼه بمات و صؼ باوؿ تا بیى ػؿه ؿبه یا٥ته و باىًؼه گاو

 ماىم و ماکىو ػوم و ناـ بول وکه )با 6کاى وکا7 پًزيایـ ب٥نايه ياام ٩اؼیمی
بمات چًایى  بیااو بیاى ياام هْامـ ٕاـف ح٪التی که ػؿ گؾىته بف  ( بمتچهاؿم

ـکیااب،  یااى ماایا٧ وب ياااهی بااا   ی ػماات ػبىااته يیاهااؼه بمااتهااا  ػؿ٩اااهىك ت
 ؿ٥ااتى بااه بف بغااو ؿب پنااـه ؿمااتن تاااد ،ؿيااؼ کااه فبلٝ٪یااؼه ػب ها یـیپًزياا

 :ؿب چًیى تىٍیه کـػ بو و بافػبىت، پًزيیـ
 فيهاااااااؿب کااااااى هااااااـو بی پنااااااـچبااااااه ک

 ؿتىؿبو ىاااااىػ پااااااؿه پااااااااااااااکاااااه مااااان م
 ػبؿػ ماااااااتیق ـ٩هـاااااااااااکاااااااه ػؿیاااااااای پ

 راااااق ماااااًو تیاااااقه گیااااااهی ياااااؼبؿػ بااااا
 

 آو بمات کاه هاـ ػو هتؾکـه بـبیت  فهیًه ىًاعت ػو ػؿ ها یـیپًزي باوؿ
 ػؿ ،بیات بیاى هاـ ػوبمت8 بهاا ، ٥ـػومی مالؿ ٕىك مغىٕبٜ و٩اػ  بحـ ،بیت

 بیاى ػو  يام ٥ـػومی ّبٔ يياؼه بماته ب يیق هًابٜ ػیگـ ػؿو ىاهًاهه يینت 
اهًاهه صمامی که به ىیىه ى يابمتىبؿو کؼبم هًٚىهه منت  بف بیت به بصتمال،

ـ٥ته ىؼه باىؼ    مـوػه ىؼه گ
گؾبؿی بمات کاه  يام ياىی بف پًزيیـ که يام هی ػهؼاو بیاو ب٥نايه يي هيضى 

 پاًذ تاى ٝاؿ٥ااو ٍااصب کماال ی کاه بفهياهؼه عاىبؿ٩ ملٖاو هضمىػ بٞؼ بف
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 و بًؼ آبی ١قيیى به ٙهىؿ پیىمت، بـآو پًذ تى يهاػاعت رـیاو م ػؿ پًزيیـ
ـ٥ت و فبايقػ رای کذ کى ؿب ،يام همیى پًذ هـػ   ٝام ىؼ عاً و گ

تغیل و بيؼیياه  پهًایی ػبؿػ که صتی ػؿ بیى ب٥نايه چًاو ژؿ٥ا و یـتأح و ي٦ىؽ
ـبو بیاى ػؿه ؿبه یا٥تا  ماغًىؿ فبااو ىااٝـ بف صاال بیاى ب٥ناايه ؿب ه بمات وىاٝ

٩ماـی(  هزـی0731بلؼیى ١الهی)هتى٥ی  هـصىم ١الم هضی پًزيیـ هآوبف بلًؼ
 گىیین: بافهی

ًیؼمتن که ـ کزکى ى  پایو بفیاى باىػه بمات ياهو ىه
 باه ١اقيیى کاـػ مالٖايوؿب بو  پًزيیـ ماءااااهن
 کـػيؼاااامیااقيىی آباػ اااااا١ ًؼاآو آوبو که ب ػؿ

 ايواهاـاااااـػم فىاهًياه بیاهاؼ عأ و ٥اابایى ه
 یـاااااای تٞماااى بیایًاؼ بف پاااااـػم کذ کاابؼبيؼ ه

 ىبيايواقبؿ بف يىرااااان يباىاؼ بال هااااا٥قوو و ک
 آهاؼ ب بااؿبيی ٥اـوػااااااآو ىب بف ٩ْای ١ی ػؿ

 ؿیاق ٕى٥اايو ىبد بو عاىواااااااچه باؿبيی که بف به
 ؼم مایالب هلاک بوااااااؼ فیـ و فباـ بف ه٪اااابي

ـببـ ى ک ؿه تاااب  ـ و بیاىبيوااامااهی ٩َؼ به عاا
ـگاهاو همااه ـبيو هزمااٛى گياات ػؿ هض٦اال مااض  پیاا

 ـهايوااااأ و ٥ااااـ پاػىااه و عااااایـ بهااپی تؼب
ـبهات ٝاقم بیيااو ىاؼ بف آو  ها پًذ تى ٍاصب ک

 ىبيايوااااقيىی باا آو ٝاااااقػ ىااه ١اااکه ؿ٥تًؼ ي
 پیماا ىاؼيؼ هاـ یاک کمـ بنتًؼ و بـرنتًؼ و ؿه

ـکىهی ؿمیؼيؼ گي  تاو يمایاايواااانت کىهاااام
 ىّٜااات صاال ياام آو هاااااػؿبًؼ هيهىؿ بم مـ

 قػ کاـػه ٝیاايوااااااات هيـ٧ گلبهاؿ بیااابه مم
ـ  چى ػؿ  هاو عاىیو١قيی ؿمیؼ آو پًذ تى با هم

 ـػيؼ يقػ مالٖايوااااىبی٤ رملگی ت٦نیـ کااااک
 ٦ت ب٥تااػااامىػ و بها ػؿ ىگااىًیؼ بیى وب٩ٞه هض

 ٥ـوىؼ ػؿ گـیباايو ـاایـت ؿ٥ت ٝ٪لو مابه ص
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 يىػ آو پًذ تى بيؼؿ صْىؿ ىااهااگظ لب اابه پام
 وااااىیو ىاها ػؿ بًای کاؿ و ماهاياااى تيااهک

 ی٨ عؼبوياؼیااٖاو ؿب به تى٥ااابه یک ىب کاؿ مل
ـبيزاه  و ؿمايیؼيؼ به ماهايوااااااهمی کـػيؼ م
ـگه ػیؼ ملٖاو ع  ـ٧ ٝاػت ؿب بف آو ىااهاوااامض

ـبيواااااذ ىاااـ پًذ تى ؿب پًاااااػه يام آو هااايه  ی
 

بیاى  کتااب بهلاىل کاه يگاؿياؼه به بیى ب٥نايه ٝ٪یؼه ػبؿياؼ کاه ػؿباوؿػبؿبو 
ب٥ناايه  هان ػؿ افبا بها  آو ؿب يؼیؼه بمت، ص٪ی٪ت بیى رـیاو ػؿد بمت مٖىؿ

 :هی گىیؼچًايچه هىليا   هقبیایی هنت يیق
 يااااااؼمی آوؿ اااااااااا ها ايهااااااااىػکاو ب٥ناااااااااک

ـ   ىااااااو ب٥ناااااايه ػؿد ػؿ  پًاااااؼ و بااااال مااااا
 ها ىیًؼ ػؿ ب٥نااااااااايهاااااااااااااگ ها قلااااااااااااه

 (7) ها ـبيهاااااااراااااى ػؿ هماااااه وی یاااااااگاااااًذ ه
 

ـبی يگاؿياؼه یکنااو ػىاىبؿ بماتؿػ و ٩بىل بیى ػبمت ـب 8او با آيچاه باـ  فیا
تاپو فیااػی  ه باىؼ ؿوىى کـػيو هنتلقم تاله وهبًای باوؿ هـػم بمتىبؿ ىؼ

ـ  ؿوبل تاؿیظ و ػؿ   يینات بیى ه٪اله هینـ که هزال آو ػؿبمت و راهٞه ه٥ً
ـبوبيی ػؿ ػماتـك  و بمًاػ، پًزيیـ هتنمی هفهیًه ؿوىى ىؼو ور ػؿ هؼبؿک ٥

ـبؿ وپژوهًؼه گا   ػبؿػ ٩
ـبً ؽکـی ػبؿيؼ  پًزيیـ بفػبىته ها که  هًابٜ ػمت کخ هاا ٩بال  ٩اـو ها و الم ب

و همایى ٩اؼبهت بماًاػ ػؿ  ىاؼه بياؼ تؼویى و تالی٤تيکیل ػولت ١قيىیاو  بف
  کا٥ی بمتیاػىؼه ىؼو چگىيگی ب٥نايه هٞلىم 

   ّابٔ ىاؼه بمات  6پًزهیـ7پًزيیـ ػؿ تمام آحاؿ تاؿیغی بٝن بف يٚن و يخـ 
ی عىػ ها و ػؿ يگاىتهفبا ٝـب هؤل٦او ،ػؿ فباو ٝـب يینت 6پ7را که  بف آو

ـب٥ىاماؿ  ػؿ   ياؼب يبياته 6بًزهیاـ7 وباؼل کاـػه  6ب7ؿب به  6پ7  يىینااو یر٢
 ببااى ٥٪یااه و (1)6بًزاااؿ7ببااى عااـػبػ بااه  (0)6بًزهاااؿ7تًهااا یٞ٪ااىبی  ،ٝااـب

باا ّابٔ بٍالی  مه ّبٔ بعتال٣ ٩ابل ؽکـی که ػؿ هـ آوؿػه بيؼ (2)٥6ًزهیـ7
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  مهى کاتب باىاؼ بفهتؾکـه ياىی  یها  ّبٔو بصتمال ػبؿػ که  يمی ىىػػیؼه 
ـب٥ و هىؿعاو ـبماو ػؿ يىیناو یر٢ ؽکـی ػبؿياؼ  پًزيیـ همه هىبؿػی که بف ع

 ػوبفػه ؿط بف ػؿ ػبماتاوومای ٥ـػ  کـػه بياؼّبٔ  6پًزهیـ7يام آو ؿب به ىکل 
 :ىىػ یه یاػآوؿچًیى پًزيیـ 

 باهیااااااااااااو ػؿ و بًزهیااااااااااـ ـااااااااااااااااػگ
ـبو و هااااااـف مااااااـ  (3)رااااااای کیاااااااو  بیاااااا

 

 :بلغی ؽیل يام پًزهیـ آهؼه بمت بىىکىؿ ػهغؼب بیى بیت بف ياهه ل٢ت ػؿ و
 پًزهیاااااااـ ته بفاااااااااااااباااااااه ک٢ًاااااااالگی ؿ٥

 (4)هـ١اااااااک گاااااااـم مااااااایـ  بو ؿهیاااااااؼه بف
 

ـکب بف پًزهیـ هٞاـ٣ همااو  ،پاًذکلماه   بمات 6هیـ7 و 6پًذ7ػو کلمه  ه
هٞاايی  تٞاابیـ و، بهاا ػؿبااؿه هیاـ 8باىاؼمی بماتىو  و اؿهٝؼػ هيهىؿ بیى چ

  ػبىته ها آهؼه بمت هؼبؿک ػمت هًابٜ و ػؿ یهغتل٦
 باا حاايی هزهاىل وؿبی ٩ـىات، آتاو ؿب –هیاـ7: های گىیاؼٍاصب بـهااو 

ه با و ٝباػت هن آهؼه بمت به هًٞی ٕاٝت و به ٝـبی ياؿعىبيؼه و و گىیًؼ هی
ـبی هیـ يیق يًؼؿبدآ ػؿ و گىیًؼ فباو ٝلمی بهل هًؼ ٕال ؿب حبات ، ٝیى هًٞی ب

  6 بمت
کتـ هضمؼ هٞیى ػؿ بها ات ٝالماياه بیى کلمه تض٪ی٪ ىیه بـهاو ٩إٜ بـصا ػب
 ػؿ بمتٞمال کلماه هقباىؿ7هٞت٪ؼ بمت که  آوؿػه و ؿب ورىه هغتل٤ آوو کـػه 

  یااا ،ورااه بىاات٪ا٧ هیـبااؼ يىیناااو بف ٥ـهًااو گىیااا ٥اؿماای هناالن يیناات و
ـبباـ aethraبوماتابياؼ  ػؿ  يىىته بیى هًٞی ؿب ی هضلیها  لهزهبف   ػؿ 6ـهیا7کاه ب
 (5)6تٞلین آهؼه ٥٪ٔ به هًٞی آهىفه و  بمت 6هیـبؼ7

کتـ هٞیىها پژوهو بمتًاػه ب  هکلما بف و يمی ػهؼهًٞی آتو ؿب ، هیـ ،ی ػب
بلبال١ه ؿبیايی  تـرماو ػؿ  يمی ىىػآتو هنت٦اػ  یهًٞ یقي، يام پًزهیـ ػؿ هیـ

 :ػؿد بمت، ػؿباؿه پًزهیـ بی ٩ٖٞه
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ـ ااااااپًزه ت ػؿگىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااا  بؼی
 هنااااالماو و آو پاااااًذ هیـباااااؼ فبو ه٦ااااات ػو

ـ اااااااآو پً ى پًزهیااااـ ػیااااؼم واااااااه  بااااؼذ هی
ـ اااااااايياااااىػ پًز ذ هیـباااااؼاااااااااپً بف  (01)بؼهی

 

ؿوی هلضاىٗ ػیگاـی  یاا عاػهاو آتيکؼه بىػيؼ و ،پًزهیـ بیى پًذ هیـ، ػؿ
ببیاات پیؼبمات کاه  یبف ٥ضاىب  گـػ آهؼه بىػياؼ، ػؿمات ؿوىاى يینات ػؿ آيزا

ـػيؼپًزهیـبؼ تل٪ی  ػؿ ؿب ىػ پًذ هیـبؼور ایه  کاه  یػؿ ٍاىؿت، هیک های ىااٝـ تٍى
کاه ىاىػ  هیباال ؿوىاى  بف هباصاج   ىاىػ يمای پًذ هیـبؼ، باؼ بف که پًزهیـ کًؼ

ـه  یـبف تٞااب یاـ١کىهناتايی باه ه٦هاىهی  هبیاى ػؿ ه بٕال٧ يام پًزهیاـ با هتاؾک
ـ٥ته بمت6 هیـ7   ٍىؿت گ

بمات،  بٙهااؿ کاـػه بٖىٕاه ببى کاه یٕاىؿ، هماو اينکـیتم ػؿ فباو یـه
ـب٥یاایی و هیـ، یًٞی پاًذ کاىه کاه باا و پًذ هی ػهؼهًٞای کىه ؿب   هى٩ٞیات ر٢

م باه باه ػؿماتی بیاى ياا های تاىبو ػبؿػ و هًامابت پًزيیـ وّٞیت کىهنتايی
کاه  ٝ٪یاؼه بياؼبیاى ه ػبييامًؼبو بابف  یب ٝاؼه، يهاػ تاییؼهمیى هًٞی بيگيت 

ـکه٦هىم آب ؿب  6ىیـ7 هخال ىایـػهى، ىایـػؿوبفه، آبيااؿ، راىی  هایی یبػؿ ت
بمات باه  و ٝاامبهاـوف فباايقػ عااً  کاه پًزيیـ و يام هی ؿمايؼ یـهو ١ یـى

    امبت به بیى ػؿه گؾبىته ىؼه باىؼهمیى هً
ـ٥ته بایؼ گ٦ته ىىػ که کلم یـ بمات کاه پًزه هماو ییـت٢ پًزيیـ هؿوی هم

ـبتی که ٕی  ػؿ بحـ ـبيزامهىؿػ بمتٞمال ػبىته هتىبلی  یها ٩ـوت٢یی ػؿ بحاـ  و م
ـبتیت٢ و بمات  ػؿآهاؼه پًزيایـ یو بیى يام ؿط ػبػ به ىاکلگى  ػؿ يضىهکه  یی

گـ ـ  ػؿ يٚـ یقيؿب  6ىیـ7ه٦هىم هتؾکـه  ب ـبی پاؾیـه  یین رایبگی بصتماالی با
ـبف ها ػؿ ؽهى به   عىبهؼ کـػ بص

ـ٥ای کاىه بقؿگای ه باؿ يغناتبمت   باؿ آهؼهمه  ػؿ صؼوػ بلٞالن پًزيیـ ؽکـ ٞ
های هتٞاؼػ ت٪ناین  ایه ياصیاه بلاظ باه ىااعه بف ٝبىؿ بف بٞؼ هىل٩٤ىل ه که ببمت 
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بياؼؿبب  تغاؿمتاو و صؼوػ بيؼؿ7بال هًؼوکو باىؼ: ملنله ر که همکى بمت ىىػ
 (00)6    صؼوػ گىفگاياو فبْٞی ب باهیاو و عاویايه و و پًزهیـ و

 که بف یهای مین بيؼؿبب و7  :گىیؼهی، بيؼؿبب و پًزهیـپیىمتگی  ػوم ػؿ باؿ
هٖاالبی  تبیایىمىم  باؿ (02)6ػؿم فيًؼ را آو ؿب بیى راؿبایه ب٥تؼ و هٞؼو پًزهیـ

ىاهـ  راؿبایاه ػو و پًزهیاـ7: هی ػبؿػبمت که بیى ٕىؿ بٙهاؿ  ػؿباؿه پًذ هیـ
 صؼوػ بيؼؿ و گؾؿػىهـ ب ؿوػی هیاو بیى ػو وی هٞؼو مین بمت و ت  بيؼؿبم

 هیغىبيینصؼوػ بلٞالن  ػؿ پًزيیـ یی که ؿبرٜ بهها يىىته بف (07)6هًؼومتاو ب٥تؼ
ـبؿيماای ىااىػهٖلااب تااافه ػیگااـی ػمااتیاب  یی بماات کااه ها يبيااته   بلکااه تکاا

ـب٥   کـػه بيؼػؿد  عىػ آحاؿ ػؿ تالی٤بیى  پیو بف یناويى  یر٢
باه ػیگـی پیؼبمت که وی  هىبؿػ صتی و همیى هىؿػ ػؿ هىل٤يضىه بیاو  بف
گاـ   يکاـػه بمات رایی ما٦ـه ـب٥یایی عىیو بر٢ بحـ ی٤تأل تؼویى وػلیل   ب

ـبمااو يَایبو تى٥ی٨ ػیؼو بْٞی ىاهـها و هیکـػ٩بىل  ؿب فصمت م٦ـ ی ع
گقیـ و ب بکـوؿػو هٖالآ بؼوو ىک بف هی ىؼ کاه  صاالی   ػؿباىػ های تافه ياا
 يینات بف بی ػبؿبی بهمیت ویژهکه  بیى گؾىته بف پًزيیـ هباؿ یو ػؿ ها يگاىته

ـکیااب برتماااٝی، ػؿآهااؼ ب٩تَاااػی،  ؽکااـ هٖالااب ػؿعااىؿ تااىرهی ؿبرااٜ بااه ت
 آحااؿ کاه ػؿ پًزيایـ هػؿ  باىًؼه گاوی صیاتی ها ػیگـ پؼیؼه مزایای بعال٩ی و

ـب٥ پىىی ىاؼه بمات  گـچاه وماٞت  چين يگاؿبو ٝـب ػؿد بمت، ٝمالً  یار٢
ػؿیاى هغتَاـ  و يمای کاـػبیزااب  ؿب ت٦َایل هقیاؼبضاج و  تاالی٤بیاى  کاؿ

ـب٥یای هيـس ٝالن گًزایو يؼبىت   ر٢
گـ   هیکاـػبؿفه چيمگیـی پیؼب  هیؼبىتگی  افهت، همیى هغتَـ لیکى ب

ـب٥یایی   تاالی٤یمه بول ٩ـو چهاؿم ي بوبعـ يیمه ػوم ٩ـو مىم و که ػؿکتب ر٢
ی هاا هو ييااو ػبػو بؿف پًزيایـ بؿرمًاؼی ػؿبااؿه ، هٖالب ىنته وىؼه بيؼ

ـکیب برتماٝی آو ػبؿػ  ػؿ ب٩تَاػی و ـبد  ي٪ـه وبف  بیى آحاؿ ت چگىيگی بمتغ
ب٩تَااػی  ٤هؤلا گىيه بعتال٥ی ماغى ؿ٥تاه بمات و هیو بؼوو پًزيیـ آو ػؿ

  ىؼه بمت گـ رلىهعىبی ه یاياتياو بب بیى ياصیه ػؿ
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ـب٥ ٩ؼین تـیى  بؿبیاههٞلىهات ينابتًا ه٦َال ، پًزيیـ هباؿ که ػؿ  يىینی یر٢
ـب٥یاایی عاىػ،  ل٤ بحـؤ بیى ه  ه بمتغـی بمتکـػ  ؿب 6همالاک هناالک و7ر٢
ـبمااو بیاى کاه ػؿبمات کـػه  تالی٤هزـی  701 صؼوػ ػؿ  ؿوفگااؿ رًاب و ع

هًٞاىی وراىػ  هااػی و ی صیااتی بٝان بفها تماام فهیًاه ی ػؿبلىٍا٦رىه فبیؼ
ـ٩ی عال٥ات ي٪او تٞیایىی همالاها مـفهیى  ػبىت ػیاؼگاه  بف کًًاؼه ؿب ک ىا

ـيىىت عال٥ت ب٢ؼبػ ػبؿب میامی بـ اػی وب٩تَ   بىػيؼ م
ـب٥یاای عاىػ بمتغـی ػؿ هٞلىهاات  يىىات و ؿب بضبىصه همیى صاالت ر٢

ـبوبي ـبمااو وػؿباؿه  ی ؿب٥  هرملا هـبىٕاات آو ؿوی ٍا٦ضاتو ؿیغات و بف ع
کاىهی يهااػه ٩ـیاب ػه  ت بـىهـین پًزهیـ7  :چًیى يگاىت پًزيیـ ػؿباؿه

آب ؿوبو باىاؼ  بىماتاو و باىاًؼ  بااٟ و هـػهاايی ه٦ناؼو  باىًؼ ػؿو هقبؿ هـػ
 6لیکى کياوؿفی يکًًؼ 

 هـػهااو ػؿ و هٞؼو ي٪ـه باىؼ ػو به هـ بمت و پًزهیـ بف کىچکتـچاؿپایه 
 هیو بفیى هًٞی يؼبؿػ و کياوؿفی و بىمتاو و چاؿپایه باٟ و و هٞؼو ه٪ام ػبؿيؼ

بو به ٥ـو  تا و چاؿپایه بگؾبؿػ بف ؿوػ پًزهیـ ؿوػ و هی هیاو ىهـ ػؿ ؿوػ پًزهیـ
 (00) به فهیى هًؼومتاو ؿوػ و ؿمؼ

ـب٥یايىیناو ػیگـ که بٞؼ بف  هکتاابی ػؿ ؿىات تاالی٤بماتغـی ػمات باه  ر٢
ـب٥یا  بماتغـی  هماه بف گ٦تااؿ پًزيایـ هباؿ ػؿ  ىاو یها  بيؼوعته، یافیؼه بيؼر٢

ـ٥ته بمت و هخال   ٥تاه بماتبیاياتيااو ؿبه یا ٖالب گ٦ته ييؼه کمتـ ػؿه هایه گ
هزااـی يىىااته،  722مااال  ببااى صى٩اال کااه کتاااب عااىػ، ٍااىؿه بلؿُ ؿب ػؿ

ـبؿ پًزيیـ هباؿ متغـی ؿب ػؿ ی بها گ٦ته ـب٥یاايىیل ٝاـب   کًاؼ هی تک بیاى ر٢
ـبمااو ػیاؼو کاـػه بمات فیااػی وىاهـه که عاىػ بف  هٞااػو ي٪اـه و٥اىؿ ای ع

گاـ باه ٝ٪یاؼه بو  های ياهاؼ ؿب ىاهـی تًهاا پًزيیـ متایؼ و هی ؿب پًزيیـ  بف ب
ىاىػ همکاى ؿی بـػب يىبصی ٥ـ١ايه و بمـوىًه بهـه تا ی ١ىؿها هٞاػو ي٪ـه کىه

ـ   باىؼ پًزيیـ بف هٞاوو ي٪ـه بیيتـ هاصَل ىاوبمت  ـبوبيی ي٪  ه ؿببیى يٚـ ٥
 (01)هی کًؼ  تخبیت و تأییؼ یـػؿ پًزي
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و هٖهاـ  ًاهاؼهی (02)6    بلاؼؿبهن ربل بل٦ْه و7ؿب  پًزيیـ هکى  ه٪ؼمی يیق
   (03)هی کًؼ 6به يیکی یاػ  پًزيیـ ي٪ـه هٞؼو بى ٕاهـ بلم٪ؼمی، بف

ـ٩ی عال٥ت مغت فبايقػ ػؿ پًزيیـ ػبمتاو ي٪ـه   بياؼوفبو حـوت همالک ى
ـبد ىاؼه  ،لببى صى٩ به ٩ىل بمتغـی و 8مىػرىیاو آو ؿوفگاؿ بىػ و ي٪ـه بمتغ

   هی فػيؼّـب  و ؿػيؼآو هی بيؼؿبب گـػ ػؿ چاؿپایه ؿب و پًزيیـ هٞاػو
ـيذ يیق ـه با تٞاؼبػ پًزيیـ هٞاػو بف7هی گىیؼ: ه بیى باؿ  ػؿ لنت ه فیااػی ي٪ا

ـکاق فهاو ٦ٍاؿیاو یًٞی ػؿ آو رهت ػؿ بف هی آهؼ ػمت   ٩ـو مىم هزاـی ه
ـببغايه گـػیؼ  (04)6هی ىؼ علی٦ه ٝبامی ّـببه يام  زاآي یها  ػؿهن 8 بلبته ّ

 ٩اـو چهااؿم بف ٦اوهؤلـه هياهؼبت که حم هؼبؿک ػمت ػبىته ها بمًاػ و بف
ـبدک يىػهی، هٞلىم هی باىؼی بیى يىبصی ها ٥ٞالیت ـه بماتغ  پًزيایـ ىاؼه ه ي٪

ماالٕیى  کؼبم یاک بفبه يام  ها که بیى مکه یىب   هی ىؼبيؼؿبب ّـب فػه  ػؿ
ـب ػوػها 8بمااات ش، وبّاااباااىػ ، ی ٥ـهاياااؼه بیاااى هًاااا٨ٕ ٍااا٦اؿیاوهاااا وفیااا

 6 ػيؼ١یـه بى  و ١قيىیاو،ماهايیاو
، يمیياؼؼوو ياام علی٦اه ٝبامای ّاـب فػه با ها ی بیاى مااللهها بلبته مکه

بغاو  ػؿ7گ٦تاه بمات:  پًزيایـ ىهـت هٞاػو ي٪ـه، ػؿباؿه باؿتىلؼ پـو٥ینىؿ
ـ٥ات بمالهی بیى کااو ـ٩ی هتَ ـه ىامـػه  لهاا پـصاٍا ى های تاـیى هٞااػو ي٪ا

 ها ب٥ناايهچًاو گنتـه یا٥ت که صتای ، اه صل٪ه ػؿآوبفه بیى هٞاػو  (05)6 ىىيؼ
هااؿت ه، ؿبهای يىىات 6بلينااب7کتااب  ،ممٞايیکه  آيگاهآو ماعته ىؼ   بف

 و ها یرولغـ بف ػمتاوؿػها وو  ي٪ل هزالل بىػ، پًزيیـ کاؿهًؼبو هٞاػو ي٪ـه
ـببـ ی هـػم آو ػؿها پـوبیی بی ـ٥اتی پاىلی ماغى ها  وبيؼوعته حـوت  ب  بفو  هی

ـ  مااىؿبط فهیًااه کاویااؼو و ، ػؿوتااىبو ىاااو صىٍااله  هخاال ١ـبااال  ،ػو فهاایىکاا
   هی ىؼٍضبت 

کـػو هٞاػو و تاله ىاو ٦اؿبو هٞاػو وؿ٩ابت ص ـبی پیؼب آو ه ػمتـمای با ب
همه و همه ؽهى مامٞايی  هی ىؼباؿ، ؿٝایت  ؿ٩ابت تالىهایيٚمی که ػؿیى  و
کًؼه بىػ  ؿب  (21)ىؼه بيؼبمت  بيباىته  ،٦ٍضات کتاب آو ػؿ وآ
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ـ٥یػؿباؿه یا٩ىت صمىی  ـه،یتبی و پًزيیـ هٞ بیاياات  بفى ص٦اؿبو هٞاػو ي٪ا
همااو ػبماتايی ؿب کاه  بو  ممٞايی بمت٦اػه کـػه بمات ببى صى٩ل و بمتغـی و

ـبد هٞااػو بااؿه چػؿ  ػیگاـ کـػه یک بااؿ ممٞايی ؽکـ ىایىه و گاىيگی بماتغ
 (20) نافػیههًٞکل  عىػ بحـ آو ػؿ کاؿبـػ
ـ٥تاه و یاا بف  هنات٪ینباه ٕاىؿ  بیاى ػبماتاو ؿب ،که ببىبل٦ؼب بیى بف مامٞايی گ

ـبی هااا یااا٩ىت صمااىی ي٪اال گـػیااؼه بماات بیااايو  ٕااـف ؿوىااى يیناات  بهااا باا
ت٪اىین 7ػؿ تـرماه آو ػبماتاو ؿببمات  هٞزان بلبلاؼبو  بفبو  بمت٦اػه صکایتگـ

ى ؿب چىو ١ـباال ماىؿبط ماىؿبط فهی هـػم پًزهیـ7: هی عىبيینچًیى  6بلبلؼبو
  به ماین ؿماؼ کًًؼ تا ٩ؼؿ که هضتماًل به مین هًتهی ىىػ آو ی ؿبیها ؿگه و کًًؼ
گااه باه چًااو  ي٦٪اه کًاؼ و ی که بؼیى ى٢ل پـػبفػ، ػؿیى ؿبه بهاىبل بنایاؿهـػ

که به مبب ١لبه آب بىػ  گاه مافػ و يیاف بافهايؼگايو ؿب بی و هٞؼيی ؿمؼ که بو
 و٩اى٣ یاباؼ وبی  ؿگاه که هـػی باـ گاه باىؼ و بافگـػػيىهیؼ  و يـمؼ به ه٪َىػ
به کًؼو پـػبفياؼ   ػو بیابؼ و هـهىبّٜ ػیگـی ػؿمت هماو ؿگه ؿب  ػیگـی بف

ـبؿ ػؿیى گىيه هىبؿػ  6 باىؼ آو بو ؿمؼ بف که به مین فوػتـ مت که هـب بیى بـ ٩
ـتکب بٝمالی ىى ػؿیى هناب٪ه  یـهپًز هـػم ىایٖاو هان  يؼ کاه باه عاإـه

کاه بافهاياؼه بمات، بیچااؿه  آو باه ماین ؿماؼ چاىو یکای بف آو ػو و يمی ؿمؼ
گـ ىىػ و هؼؿ مـهایه به  هاا آو ي٪ب ػؿ ػو باهن ؿمیؼيؼ ىـیک ىىيؼ و هـ ب

ـبٟ تا ـبٟ یياوها چ ها عااهىه گـػیاؼ  ؿوىى بمت به کًؼو بػبهه ػهًؼ، چىو چ
بااؿی   بمیاـػ بی لضٚه بف کمتـ ػؿ آو هىّٜ بیيتـ ؿوػ فبینتًؼ چه هـ که بفبا

 ًاىبیاا باهاؼبػبو بی و ىاهگاهاو بیًاىب و ىؼ که هـػی باهؼبػبو تىبيگـ باىؼگاه با
    (22)ىاهگاهاو تىبيگـ باىًؼ و

بایى  ػؿ يیاق ػبماتاو باال تاؾکـ یا٥ات بهاـوف يضىه ػمتیابی به هٞاػو که ػؿ
ـبو و  هاىؿػهمایى ىایىه تااؿیغی ػؿ  بف هـود بمات و، پًزيیـ بوص٦اؿ  کاوىگ

ـبد ىاؼه تاا بهاـوف  ههی يمایًؼص٦ـ هٞاػو بمت٦اػه   ػؿ يیاق ىبّٜ هٞاػو بماتغ
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ـئت و رناؿت بیيتـی ؿب بها ػبعل ىؼو ػؿ8 هٞلىم بمت پًزيیـ  آو ١اؿها ر
   لفم ػبؿػ

 که ػؿ کاىهی هًهیاو به صکىهت و٩ت بٕالٛ ػبػيؼ ،ىمنی 0771مال  ػؿ
ـبؿ هًته ممت ىمال ؿعه ػؿه بلماك، که ببه يام  ای ػؿه ىمالی ٩ـیه ىَت ٩ا

ـ ػبؿػ ـه بماات کااه هااـػم پًهاااو بااؼوو بٕااالٛ صکىهاات ي٪اا  آو ؿب ه، هٞااؼيی ي٪اا
ـبد    کًًؼ هیبمتغ

 بااه ه٪ااام ٍااؼبؿت تٞیاایى و بیااى بٕالٝیااه هیااات باٍااالصیتی بف بااه بمااتًاػ
 َات وى هگااو ٩ـیا باىاًؼه ه ماه ي٦اـ بفؿعا ٥ـماتاػه ىاؼ  هیاات بف پًزيیـ

 0720ٝ٪اـب  7هتاى٥ی  هـصاىم هلاک ٍااصبؼبػ) پؼؿ يگاؿياؼهکـوبىی ؿب که 
ـ٥ته رايب هٞؼو ؿب با ها بىػ آو ىمنی( یکی بف ٕای  بف يمىػ، بٞاؼ ٩َؼ عىػ گ

 ػؿ آيزا ؿمیؼيؼ و 6رىفبؿ7به يام  بی ي٪ٖه آلماك ػؿبه يام  ٕـی٪ی به ٩له کىهی
  ؿ٥تًؼ ػبعل ىؼيؼ، بيؼکی به هيکل رلىػهاو تًو ١اؿی  بف

کاه  ییها به يياو ػؿوبفه بىػ، بیياو يٚـ عايه ػبؿبی چهاؿ هـ ،ىؼ کالو ١اؿ
ـيؼ، هـ با ؿب هضؼوػ عايه گؾبىته بىػيؼ تىبينتًؼ که چًؼ ها ػؿوبفه ػؿ ـبٟ بًگ  چ

 بفه ػبىاتًؼ وػؿو  هاا آوکاه هماه  ؼيؼهی ؿمایی یها به عايه هی ؿ٥تًؼ پیيتـ ٩ؼؿ
 رلاى بف و ػؿوبفه بىػ ؿتبآ ػبىت که آو يیق ػبؿبی چهاؿب بی ػؿوبفه به عايه هـ

ـبٟ  و گان ىاىيؼ ؿبه ػؿوبفه ی چهااؿها که ػؿیى عايه هی ؿ٥تآو ؿ٥تى عى٣  چا
 بی ل ماـههگا بف 8 لؾب ٩َؼ بیـوو ىاؼو کـػياؼ  بهااهی ىؼهن ػبىت عاهىه 

ـم آو یک هيات ٕاىؿ ـ٥تًاؼ و باا يمىياه ؿيو ي ، بیاـوو ىاؼيؼ ١ااؿ بف عاىػ گ
ـم مـهه گاهیهً ـبؿ ؿيو ػؿ بی که آو گل ي ـ٥ات چًااو ماغت هىبی آفبػ ٩  گ

باه ه٪اام  ؿب ىؼ که صتی ىکنتى آو ػىىبؿ گـػیؼ، هیات يتیزه هياهؼبت عىػ
ـه بىػه کاه  هرمل بف هٞلىم گـػیؼ که بیى ١اؿ و کـػ ٍؼبؿت بؿبئه ٕای هٞاػو ي٪

ـه آو  ي٪ـه تهای گـػیاؼه کاه باه راق بف ـبد ىؼه وی هتماػی بمتغها مال عمیا
ـبد ىؼه ػؿ   ػیگـی با٩ی يمايؼه بمت چیق  یها پایه کىه بیى چًیى هٞاػو بمتغ
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مااعته   هاا یتباؿه آو صکا٩بل ػؿ  ها را که ٩ـو آو فیاػ بمت تا بنیاؿ پًزيیـ
 بيؼ

باؿه ػؿ صکایت  ػو 6یب بلمغلى٩ات هضمؼ بى هضمىػ ٕىمیٝزا7کتاب  ػؿ
بیاايگـ  هقیات يینات و عاالی بف ػو آهاؼه بمات کاه هاـ پًزيیـ ٞاػو ي٪ـهه

صاؼوػ ه باگىیًاؼ 7: های عاىبيینآو کتااب    ػؿهای باىاؼپـػبفبو  ػبمتاو ه٩ـیض
ـب7 ػهی بمت پًزهیـ بیاى  ػؿ ـط بمات وما عىبيًاؼ هٞاؼو گاىهـ 6کااؿیٜ بل٪ا
 :، ىغَای گىیاؼپـیااو بياؼ، وػؿآو کًؼه بيؼ ها ؿؿوفگا، که متها  که٤هٞؼو 

هاـػم گ٦اتن کاه چًایى  باا  ـی ػیؼم کىتاه بال پل ياپؼیاؼ ىاؼآو را پی هى ػؿ7
ـکايی عىبيًؼ و گ٦تًؼػیؼم  ـبٟ کًؼ و پ٤ بـ و پیو آیؼ ػؿ آو ؿب پی  و بکياؼ چ

   6 کًؼ گل پًهاو فیـ های ٩الٝاو ػؿ رام و مًو بيؼبفػ ػوؿ بف
 آو بافؿگاايی هاـ ؿوف گىیًاؼ ١الهای بف7يگااؿػ:  های کایات باالبؿتبآ ص به

 ١االم ؿب  ػبىت، صال وی به هلک پًزهیـ بـػبىاتًؼ گىهـ بنیاؿ را ؿ٥تی و آو
ـ٥ت و ـػ بگ ـمیؼ کاه بیاى گاىهـ بف و هنت ک ـب  بف وی پ  یـاپکزاا آوؿػی؟ گ٦ات: ها

ـػ  ؿب ؿهاوی  ػؿ هٞؼوػبػ!  کىچک ـػياؼ تاا وی کمایى  بف پلماٝتی ب٦ـهىػ تا ر ک ک
    هیؼبػبه ١الم  و هی رنت و گىهـ یاهؼب یـو پؿ٥ت  ػؿ هٞؼو ١الم

 بـ مـ ١االم کلًو یـپمًگی بىی بيؼبعتًؼ   و ه٦نؼ یـپگ٦تًؼ: بیى بمت 
گاـ ، کاـػه بياؼ هاا  صکایاتبـآوؿػيؼ  بفیى ماو  ؿب هـػه و ١الم فػ، پًهاو ىؼ ب

گـ ػؿوٟبمت  متؿب ـبػ کـػین ها ب   (27)6بی

ص٪ی٪ات که  ییها پیؼبمت که چًاو صکایت یعىب به گ٦تاؿ يگاؿيؼه یا٧بف م
ـبؿ گتض٪یا٨  بااوؿ بهالٕاـ٣  يمی تىبينات ػؿمت ؿوىى يبىػه و ىاو ، یاـػ٩ا

ـبد هضتىبی ها ىیىه و پًزيیـ ؿبرٜ به هٞاػو  یهاا رااؿ باه فباو، ها آوی بمتغ
گقیـ  ها تآو صکای بف ّبٔ هؤل٦اوه که بىػ   یا٥ته بيؼعىیيتى ؿب يا

ـبی  ها یهپا کىهيیق که ص٦ـ  و صال و ػمت یاا٥تى باه هٞااػو هٖااب٨ ٕـیا٨ ب
گاـ يمای ؿماؼىه بگا یکااي یـبف پ٩ـوو ومٖی رـیاو ػبؿػ، مغًی  بٍىل  و ب

 بغو یًتف ایات ًؼ چًاو صکؿوبل هؼت چًؼی ػوبم ک یىػؿ همکاؿبـػ کًىيی 
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های هٞلاىم  6هنتى٥ی صمؼبلله7يگاؿه ٥ضىبی  هضا٥ل عىبهؼ ىؼ، بف هزالل و
ـبد ي٪ـه  گـػػ  رـیااو يؼبىاته بمات و بو ػؿ فهااو پًزيایـ بف هٞاػوکه بمتغ

بياؼکی کاه  هاای یىباـ فه باه کيات و ٝاـُ کنبیاى ػؿه ٝمیا٨ و  باىًؼه گاو
کت٦ا هػبىتًؼ،  ؿػ، ، هاىبی عاىه ػبهـی ومٔ بماتى7 :یؼگى  یبو ه، کـػيؼ یب

بباى  بماتغـی و ػؿ ؿوفگااؿ کاه  یػؿ صال (20)6 ؼهیىه باى یو بيؼکصاٍلو ١له 
بف هـػم ٥٪أ  يینت و پًزيیـ ػؿفؿٛ  یا٩ىت کيت و فهاو ممٞايی و و صى٩ل

ـ    هاای کـػيااؼ تاااهیى ؿب ػمااتاوؿػهای آو هٞیياات عااىػ و کاااؿ ػؿ هٞاااػو یاا٨ٕ
ـه و ػؿ هٞاػوتى٤٩ کاؿ  ٝلت ػبؿػبصتمال  کناب  ت٢ییـا یاا٥تى رهات ٥ٞالیات و ي٪ا

ـػم زيیـ هٞاه ه ـبيگـ  بف صمله ًپ ووی ی ياىا تاتااؿ ػؿ ٩ـا   ی ىاؼه باىاؼه٦اتن هزـا
ـب  ی هاا  بـبااػی  ماىگىبؿبيه هی کًؼػیؼو  پًزيیـ بفکه  یفهاي یقي بٖىٕه ببىفی

ـبوو   هی يگاـػمبىػیًی بًایا٥ته بىػ، ک يهـ بقؿگىهـ ٩يًگی ؿب که ؿوی  ىؼه ی
ـبيگـی آو ىهـ فیبا ؿب و ـبؿهی ػهؼ و وی ـبيی هىؿػ ي٦ـیى ٩  ؿب پًزيیـ یها  وی

   (21) هی کًؼوبيمىػ  یقبف چًگ
ـبو کـػيؼ8 بها ها ؿب ه٢ىل پًزيیـ ص٪ی٪ت بیى بمت که ٩یاػت بیاى ماپاه  وی

 پژوهياهای ػؿ بحاـ ،کاه باؿتىلاؼ زااتاا آييؼبىات  به ػمات یقعاوؿب عىػ چًگ
ـبيه ژؿ٣ ػؿ  یاقچًگباا لياکـیاو  یىبلاؼ يباـػ رالل کـػه بمات عىػ هٞلىم يگ
ـ٥ت پـوبو ـبف  باـ پاـوبو پًزيایـ بف ؿبهلياکـیاو ه٢اىلی   ػؿه ٍىؿت گ  یـما
يَایب بااؿی کاه  ت٥ْایض بف ىکنات ١اؿتگـ پالبىػيؼ  بیى ههارماو  ىؼه
و  چًگیقعاو هلض٨ کـػياؼ عىػ ؿب به فػه ىتاب پًزيیـ ؿهبف ػىؼ ػوباؿه  ىاو

ـبو کـػو پل هض٦ىٗ هايؼ  ػؿ بحـ مالهت ىاو  (22)وی
زيیـ یبایىهـ ف   ـ  و ًپ ـبگرالاب آو چًااو  ػلکاو و ههًٚ باىػه کاه ػیاؼيی  و یا

ـبيی هن  ػؿ صالصتی  ه ببىوی ٕى ا٥و عاىػ یاوبف ب ٖب ـػه يتىبيناته بماتبٍو   ػبؿی کا
ـبيی و ـببی وی  يابىػکى ه٢اىل باىػ و مپاهیاو ١اؿتگـ آهؼوىؼ یزهيت پًزيیـ ع

ـبيی  و ـبد آو و بف هٞؼو يه یگـػ پًزيیـ ػؿبٞؼ بفیى وی يه هان بف  ي٪ـه و بمتغ
ـب١ی بمت     کاؿهًؼ هٞاػو م
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ـب٥ی ػو ػؿ  بهاـوف ؿب پًزيایـ پاًزن هزاـی ی چهااؿم وهاا او ٩ـويىینا ر٢
ـ٥ی  بغو  ػؿ ٩اـو ػو بغاوچاؿپایه  بیاى  پًزهیـ و بف که ٝباؿت کـػه بيؼهٞ
ػؿ  راؿپایاه بف و ماافيؼ یؿب ه یاـپًزهفیـًٝاىبو  وبصاؼ یکاـپ یاک یگـػىين 
ـب١ی يینت  ػؿ ٩ـوىؼه  تالی٤ هأعؾ و هًابٜ گـ هنتىو هزـی م هان  و ب

ـبف  8گؾىته آو بمت به بمتًاػ ـب٥یا٩ىت و  و یممٞاي ی   ٩اـوػیگاـ  يىیناو یر٢
  يبـػه بيؼيام  و بف آو ؽکـی يؼبؿيؼ یهبف راؿپاؼ بٞ یها

ـ مغلى٩ات هضمؼ بى هضمىػ ٕىمای بل یببها ػؿ ٝزا  باه ىاکل  یاهچهااؿ ٩
ـ٥تاه  ؽکـىؼهٝـبی  ـبؿ گ لاؾب بمات8 چىو ّبٔ ػؿمتو هىؿػ ػمتبـػ کاتباو ٩

ـب7 ٍىؿت  به که هًٞی ػؿ عىؿ ٥هن يؼبؿػ ػؿد گـػیاؼه و باینات آو  6کاؿیٜ بل٪
ـب7ؿب  که ٍىؿت ٍضیش آو بمت بغىبيین تا هًٞی چهاؿ٩ـیه که بهـوف  6بؿبٜ بل٪

   بیى هًٖ٪ه به آو هٞـو٣ بمت بف آو هنت٦اػ ىىػ
ـب٥ؿب کااه  بی ماااصه ٩ااـو چهاااؿم و پااًزن هزااـی فیااـ ًٝااىبو  يىیناااو یر٢

ـ٥ی  بف ػبلو مًو تاا ماًگايه و بااؿک ؿب ػؿ باـ  یب هًٖ٪ه هی کًًؼپًزهیـ هٞ
 8ؿعاه و باافبؿک ،هقبؿعايه پاییى یها  بًامه   که ىاهل مه بغو بمت گیـػ هی

ػؿ بال گ٦ته ىؼ چهااؿ ٩ـیاه  که یٕىؿچاؿپایه ّبٔ گـػیؼه به يام  که  یب صَه
بیى بغاو  هی ػهؼ ؿب تيکیل  پًزيیـ صَه بولػبؿی  ٝال٩ه و هی ىىػياهیؼه 

ک ؿب بصتى     هی کًؼب بف ٝمـُ )هـف( تا عاوب
ـب٥که  یب هًٖ٪ه پـیااو و آؿیاب  ،ػؿه ،يکاـػه بياؼبف آو ؽکاـی  يىیناو یر٢

ک یب ػؿهپـیاااو   بماات )رااای کااه ػؿیااای پـیاااو و  بماات کااه بف ػو آبااه عاااوب
ک باهن یکزا   پًزيایـ کىتل بيزمى که هـف بایى بؼعيااو و ( تاهی ىىيؼعاوب
ـم و صاٍاال ،مـماابق ،هًااا٨ٕ ىاااػبب بیااى ػؿه بف   بماات بهتااؼبػ ػبؿػ  عیااق عاا

پـیااو ػؿ ٕاىل ماال بف فهایى فؿبٝتای عاىیو  باىاًؼه گااوکه بمت  پًزيیـ
ـيؼباؿ صاٍل  ينبت مـػی هىب یک بها همیى یک باؿ صاٍال باه ػوبااؿ   هی گی

ـبی ػیگـ ـببـ  پًزيیـ صاٍل ٩ ـ٩ی بیى ػؿه باه يىؿمات   هی باىؼب او بف هًتهای ى
 یهااا کتىؿهااقبؿه تااا پـیاااو بؿتبااآ ٕبیٞاای بااه هًٖ٪ااه  هپًزياایـ بف ػؿ   هیـويااؼ
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 ػبلو مًو ىتل هماه و هماه باه ياام و بهـوف بف کىتل بيزمى تا يىؿمتاو ػبؿػ
   هی ىىػعىبيؼه  پًزيیـ

ـب٥یااای ٩ااـو چهاااؿ و پااًذ هزااـی بااه ( چاؿپایااه )چهاؿ٩ـیااه ػؿ هتااىو ر٢
   آهؼه بمتی هغتل٤ ها ّبٔ

 –)راؿیاياه( ( ی )عاؿیاياهها بیاى هًٖ٪اه باه ىاکل يام صؼوػ بلٞالن ػؿ کتاب
   بیـوو باىؼ يمی تىبيؼ که بلبته بف بىتباه کاتب ،هی ىىػ)صاؿیايه( ػیؼه 

   کـػه بيؼؿب ّبٔ  6ايهیراؿ 7و ببى صى٩ل هماو  بمتغـی
ـ   ـبوبيی که بف هٞاػو آو ػمتیاب  هػؿ ٩ـو چهاؿم بیى هًٖ٪ه يٚـ به ي٪ های ٥
ـتو بال ؿ٥ت ىؼ ـبف کاـػه باىػ ی٦اتتألػؿ   ىه ـبی عىػ بص  هماو ٩ـو رایی ب

ـ     ـبی بقؿگ چهاؿ ٩ـیه به يام  که بهـوف بی یه٩ هی ٝمـُ ىهـت ػبؿػ و بف ٩
ه بمت بًا به بمتًاػ تاؿیغی ب پًزيیـ و چىو بولیى ٩ـیه چاؿپایه بف رايب باىؼ

   ّبٔ ػؿمت آو ؿب هـف وبيمىػ کـػ هیتىبوصؼك يقػیک به ی٪یى 
ـب رؼبیی بیى چاؿپایه و پًزهیـ بف همیى ٩ـیه آ١ااف  بف پـیااو و  های ىاىػفی

ـب٥ػؿه هقبؿه ػؿ آحاؿ  بیى گمًااهی هان کًااؿ  و ٝلت  ؽکـی يینت يىیناو یر٢
ـه بف هناایـی  بافؿگااايی و  یهااا  کاااؿوبو کااه هاای باىااؼهايااؼو ػو هًٖ٪ااه هتااؾک

بهااـوف پـیاااو رااق    يماای کـػيااؼبف آو ؿ٥اات و آهااؼ  ،ليااکـهای ههااارمیى
ـبهااو و هاقبؿه  های چهاؿ٩ـیه و ػؿه هقبؿه که هيتمل بف ػؿه ٝبؼبللاه عیال و ک

   هی مافػؿب  پًزيیـ صَه ػومػبؿی  ٝال٩ه با هـبىٕات ػیگـه باىؼ
ـيذ ػؿ بىتباه کـػه و صتی ؿوػ کابال و پًزهیاـ  ،تٞییى هى٩ٞیت چاؿپایه لنت

گىیًاؼ ىاهـ چاؿپایاه هزااوؿ  ؿب ػؿمت ييًاعته بمت ٕىؿیکه ػؿ بیاى بااؿه هی
ؿوػ کابال بف آيزاا )چااؿ   باىػ و ػؿ کًاؿ ؿوػ پًزهیـ یًٞی ؿوػ کابل وب٩ٜپًزهیـ 

 (23) هیيؼهًؼومتاو راؿی  یها  رلگه ٕـ٣  بهپایه( 
 کاه یکنااي   يمی ىاىػهٖلب ػؿ عىؿ ٥همی ػمتیاب  گىيه یوهبف بیاو بال  

گاهی ػبؿيؼ باؼوو  ـب٥یایی هًا٨ٕ تاؿیغی کن و بیو آ  گىياه یوهبف هى٩ٞیت ر٢
ـيذ ػؿ تبییى عىیو يه تًها ػؿ ىًاعت ػؿیاای کابال و هیؼبيًؼتـػیؼی   که لنت
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هى٩ٞیات  یایىتٞف یکاؼیگـ بلکاه ػؿ ػو ؿب ب و ت٦کیک يکاـػو آو هاـ پًزيیـ
   مغت به عٖا ؿ٥ته بمت هیؼهؼکه ىـ٧ ػؿیای کابل ؿب يياو  ،هٞاػو ي٪ـه

ـه  یها  مؼهىهـت پًزهیـ ٕی گؾىت  هتماػی ٝالوه بف ػبىتى هٞااػو ي٪ا
ـبوبو بف ياصیه پیىيؼ ػبػو هًا٨ٕ ىمال و رًىب هًؼوکو يیق بال ؿ٥ته بمت ٥   

 ؿبرٜ به هی کًؼ ـ پژوهيگـه ػؿ ژؿ٥ای ص٪ای٨ تاؿیغی ي٦ىؽباؿتىلؼ که يٚ
ـبو7 ٝالمايه بهػؿ بحـ  ،تاؿیغی آو یها بؿفهو  پًزيیـ ـب٥یای تاؿیغی بی : ر٢

ـبف ٝ٪یااؼه  رًااىب  بااه ماامتی کااه ها بف رملااه گـػيااه7: هاای يمایااؼچًاایى بباا
باه  ،هیاـوػبمات  ـپًزيای کاه صالیاه پًزيایـ ههًؼوکو ػؿ صىفه هًاؼ باه ػؿ 

ک بف همه  هٝ٪یؼ    (24)6بمت تـ هًامبکىمتًکى کىتل عاوب
کـػو  وب٩ٞاااً  ک فهیًااه رـیاااو پیااؼب کااه هماایى هًامااب بااىػو گـػيااه عاااوب

هنااٝؼ گـػبيیاؼ و  پًزيایـ ههًاؼ بف ػؿ  هؿب بف بلظ به ياین ٩ااؿ  ها ههارـت آؿیى
هًااؼ ىااؼيؼ و ػؿ رًااىب ؿهنااپاؿ  پًزياایـ هبااا ٝبااىؿ بف ػؿ  آؿیااائیی ها کتلااه

ـبيزام پًزاب ؿصل ب٩اهات ب٥گًؼياؼ و ٕاـس  هتکاهال  فياؼه گایهًؼوکو و م
   ؿب ؿیغتًؼ تـی

   ی فیاػی ؿب بصتىب کـػه بىػها مؼه ها رـیاو ههارـت آؿیى
ـبيناىی ىاًاك بامتاوکـیيامى هاىؿط و  وهيای کاه ػؿ ؿوياؼ ژ يٚاـ باه پ ،٥

ـکات يااو ػبػو هناو ي ها ههارـت آؿیى  بیاى يتیزاهه با کاـػه باىػ هاا آویـ ص
ـ٩ی رًابو هًاؼ 7ؿمیؼ:  ٝا٩بت بغو ٝمؼه ٩بایلی که تيکیل ػهًؼه ىٞبه ى

 –و ریضاىو  هااوؿبءبلًهـبف  ،به تؼؿیذ باه مامت هياـ٧ ؿ٥تًاؼ ،بؿوپایی هنتًؼ
بف  ،و مپل بٞاؼ بف تى٩ا٤ کىتااهی ػؿ ػىات بلاظ ٝبىؿ کـػيؼ –رؼیؼ   آهىػؿیا

تٞ٪یاب  و راػه بامتايی ههارمااو ؿب باه ماىی هًاؼ ،ًؼهٞابـ هًؼوکو بال ؿ٥ت
 (25)6 ی کابل ٥ـوػ آهؼيؼها پًزيیـ( وبػیيمىػيؼ و ػؿ ٕىل پًؼىیـ )

تٞـی٦ی بمت که بفیاى هنایـ ىاؼه و  6کـىمى7هٖلب ٩ابل تىره ػؿ گ٦تاؿ 
 همکااى بماات هااؼ٣ وی بف  ياهیااؼه بماات 6بامااتايی ههارماااو هراااػ7آو ؿب 

ـبو آؿیایی  ،ههارماو  هی رًىب هًاؼوکو تاا صاىف ها باىؼ که بـ مـفهیىههار
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و بىهیاو آو هـف و باىم ؿب باه ي٪اآ رًاىبی   هًؼ مًؼ بفیى هنیـ هزىم آوؿػيؼ
 ٕلب تىماٞه٥ـهاياؼهاو  باـ آوٝاالوه    ؿبيؼيؼ و عىػ ؿب راييیى بیياو کـػياؼ

ـبی ١اااؿت و چپاااول بْاااٝت و بيؼوعتااه ـًب باا کخاا ی ها آفهًؼبيااه بفیااى ٕـیاا٨ ب
کاه ػؿ آوبو  های باىاؼکه هخال ؿوىى آو بمکًؼؿ ه٪اؼويی  تاعته بيؼهًؼومتاو 

ـبی ٥تش هًؼ بف همیى راػه بامتايی ٝبىؿ کـػ    پیو بف هیالػ ب
ـبی ؿوىى ىؼو بیى هٖلب لفم بمات کاه آیاا ٥ـهايـوبیااو  پژوهو فیاػی ب

ه بف ىامال و ػیگـ ب٩ىبم و ٝيایـی ک ها ی٦تل ،کىىايیاو بقؿگ ،یىياو و باعتـی
ـبف رًىب  ٕـ٣  بههًؼوکو   ي٦اىؽ ىااوو تا هًؼ ىمالی يیاق مااصه  ىؼيؼ یـم
 یا عیـ؟ کـػه بيؼ ٝبىؿ پًزيیـ بف ،کـػ یؼبپگنتـه 

بیزااب  یىًاما بامتاوبه کاوه هًإ٪ی که بف يٚـ ٝلن  هنالهبلبته صل بیى 
ـ٩ی ػؿ هن ب  ،پیىيؼ بال٥َلی ػبؿػ هی يمایؼص٦ـیات ؿب  ىاابه  هکًىو ػؿ کًااؿ ىا

لياکـی 7به ياام  هیؼبيکی بمت که ،آ ػبؿػکىهی که به ٩ـیه فيه بؿتب هػؿ ػبهً
٩ااػؿ ماٖضی  یػؿ بحـ رناتزىهیؼبيک هـػم  یىػؿ هم    هٞـو٣ بمت 6بافبؿ

کـػو چ به و  ها آو يىىاته یباه هاـ ؿوکه  هی ىىيؼًؼ مکه هنیى هً٪ىه پیؼب
ػبؿػ، همچًاو راهای ػیگـی  ؿب لفم یيتـبکه تض٪ی٨  ؿمؼ یهبىکالی به يٚـ 

ک ـب یگاـو ػ، ما٦یؼ چهاـ، ٝماـُ ػؿ عاوب بمات کاه  پًزيایـ و هضاالت ٩ا
کتىػهبف ياا٤ ؿ ک  ص٦اااؿبو ؿب و کلًااو یاالبيتٚاااؿ ب، هااا ی آوهااا هااای ػؿوو عا

گـ بف ػکيؼ  هی ، بهکااو ىىػ یيٚـ بيؼبفبیى ػؿه ه ب یىًام بامتاوٝلن  یؼگاهو ب
 و هٖالاب، هیـوػتاؿیغی  و بؿفه٩ابل بهمیت  یها چهـه یاؿبنؼو ػمتیاب ى
ک   ػؿ رًاىب ي٦اىك ىااو هی ػیگـی که ػبهًها ههارـت تیـه یًه  ػؿ فهبؿرًا

بف و٩اایٜ بٞاؼ  هًؼوکو گنتـه یا٥ت کي٤ عىبهؼ ىاؼ  رـیااو ؿویاؼبػها و
  يینت یؼبو ياپچًؼبو هبهن  ػؿ ب٢٥اينتاو بمالم

عىػ ػؿ اؿبيی که ػمت به گنتـػو ي٦ىؽ هماو آ١افیى ؿوفگ ٥اتضاو ٝـب ػؿ
ـبماو  ؿب تاا٩تیبه بى هنلن يیقک باػ١ینای   بـمًؼ پًزيیـ به يتىبينتًؼ فػيؼ ع

بيؼبعتااه  صـباای بااه ػبمقک ؿب صیاال يیا کااه بااا بف آوبياؼؿبب تٞ٪یااب کااـػ  بٞاؼ 
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ـبيزام کيت ـگياتم  ػؿ ؿوفگااؿ بهااؿتباه ىاهاػت گـػیاقی،   (71) ، ػوبااؿه ب
بیاى ٥ااتش ٝـبای  ػؿ بهاؿت٥اتضاو کابل  که یىو ب (70)ىؼ گيىػه یقيتیبه کابل ٩

ـبی  بف ممت یاو  گؾىتًؼ بف هٞابـ هًؼوکو ؿوىاى  هاا ػؿمات١ـبی آهؼيؼ، با
بف  یياتـببٙهااؿ يماایین کاه ٥اتش کابال  تاؿیظ مینتاو بایؼ به بمتًاػيینت  بها 

ـ٥ته بمت  رايب  ؿب ٩َاؼکابال  مامت یىبف هم٥اتضاو  و همه١ـب ٍىؿت گ
ـبی بمت٦اػه ٥اتضاو ٝـب ب و پًزيیـ هًابٜ ها ػؿباؿه (72) يمىػه بيؼ ف بیاى ؿبه با

ػؿ ، آيچاه بیياتـ گ٦ته بياؼىمال هًؼوکو بيؼک مغى  یا ٥تش هًا٨ٕ رًىب و
ـه  مااغى پًزياایـ بفػوؿه  یااىب ـبدؿ٥تااه بماات  ؿبرااٜ بااه ي٪اا و آو  و بمااتغ

ـببغايه  ؽکاـ آو ػؿ باالاىؼ که هی بهقبىؿ بف ي٪ـهىؼه  ّـب یها و مکه ها ّ
ـبمااو  ؿب باهکه چگىيگی صمله بیلاک عايیااو  یگ٦تاؿ ٝتب یا٧بف مؿ٥ت  ػؿ ع

باى بصماؼ تؼببیـی که ببىبلٞبااك ٥ْال  يمایؼ و یى هییملٖاو هضمىػ تب یاب١
ـبیًی ػؿ ص٦٘ هنالک و ـب٣ همالک  بم٦  باهیااو و تاا صاؼوػ بف ١قياهّبٔ بٕ

بف  پًزيایـ که هى٩ٞیت صناك ػهی گـػکًؼ هٞلىم  هی بتغاؽ (77پًزيایـ)پًزيیـ
ـيىىتيٚاهی  یؼگاهػ ػبىاته  یـیگ چيانؼوکو بهمیت هًا٨ٕ رًىب هً بـ م

باـ راا  آو بف های تىبيناتًؼ بىػه که ههارماو بی یژهو  یبف هٞبـهایکی  بمت و
    رًىب هًؼوکو ي٦ىؽ کًًؼ ىمال و هًا٨ٕ
 ٣ میامای، يٚااهی وؿبه يیل به بهاؼب باؿها ػؿ پًزيیـ هو ػؿ فهاو ١قيىیا ػؿ

عاىؿػ ىکنات  ػؿ ػياؼبي٪او کاه مالٖاو هناٞىػ آيگااه  ىؼب٩تَاػی بمت٦اػه 
ـبؿ کـػ،  رايب و ناتاػ یه ؿباآ کاـوبو بياؼک هاؼتی باؿبه با ػؿ ٝـ١ُقيیى ٥
آو ًٝااىبو بؿمااالو عاااو  یزااهو يتػيااؼبي٪او  يبااـػ بف ػبمااتاوهيااضىو  یب ياهااه

ـکنتاو  (70) ب٦ـمتاػ پًزهیـ بف ؿبههنـٛ  با ؿمىلو ب٦ـهىػ يبيتًؼ و ت
ـبماو  بف يبـػ بٞؼ    مالٖاو یاؼهزقب گـػ یاو٩لمـو ١قيى  یکـبف پػيؼبي٪او ع

ـتکب ىؼ  یػؿ بحـ بىتباهاتهزـی  072 ػؿ مالهن  هنٞىػ  ؿمایؼ به ٩تالکه ه
ـبف  و  ،پاىایؼ بف هانػؿويی ػولت ١اقيیى هاؼت کمای  یو همبنتگوصؼت  هىی

ـب پؼ ؿىؼ راييیىملٖاو هىػوػ  ـ٥تى بيت٪ام عىو آو  یو ب ـببـگ ، یىهٞاياؼ ػؿ ب
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ـبيزام عَماو  ـببـػ، م ؿب که بْٝای عايىبػه عىػه بىػيؼ، ػمت به ىميیـ ٥
ؿب رـیاو بؿتگیى صاراب  یىبف ب یوپؿمايیؼ  ملٖاو هىػوػ  بٝمالياو ی٦ـک به

ـب ؿب  و بلااظبااه بلااظ ؿ٥اات رااا  آو وی بف بهااىؿ تغاؿمااتاو گماىااته بااىػ هبػبؿ  یباا
 ػؿ تاؼبومچاىو بلاظ   رااؿی کاـػ ملٖاو هاىػوػبه يام  و عٖبه ؿب يمىػ تَـ٣

ـبوبياملًٖت مالر٪ه  ـبی بىا٢ال ، ػبىات یبحـ ٥ ـبياه  هکاـؿ آوبیيااو با پیگی
ٕالاب  یىبو بف ١اقي  گـػبيیؼياؼ ی٤ؿب ّاٞبتگایى صاراب  و ٩ىه تاله کـػيؼ

ـم بىػی ػبعلی مها هْٞله ػؿ صلهىػوػ  کمک ىؼ، بها کمکای باه   يیـوی ـگ
ي٦ٜ ملزى٩یاو تغلیاه کاـػ،  ؿب بهبؿتگیى صارب بلظ  لؾب ،بلظ ٥ـمتاػه يتىبينت

  (71) ١قيیى ؿهنپاؿ گـػیؼ رايب پًزيیـ بف ؿبه

ـبيگـ تاتاؿ  ـتامـ بصمله وی بف  یاقي پًزيایـ و کىبیاؼ ؿب ػؿهانمـفهیى  یىم
ـ  ـبو ىا ه٪الاه چگاىيگی یىػؿ هماآو کًاؿ هايؼه يتىبينت   یاور  ؼو ىاهـویا

هلٞاىو  یاقىاهـ ؿب چًگبیاى 7: های گىیاؼکه  بٖىٕه ببىمتًاػ گ٦ته ب به پًزيیـ
ـبب کـػه  کاه  ى گـػیاؼ و بیاىیتبیا (72)6 يؼیاؼه بياؼؿوی آبااػبيی،  بف آو پلع

بٞاؼ بف ػؿمت ؿوىى يینت  یگايه ٥ـهايـوبیی کاه ، ػؿه گؾىته یا يه یىبف ب یقچًگ
ـکىبی ب عىػ ؿبمپاهیاو  يیـپًز بف ػؿه ه٢ىل ٥اتش کا٥ـماتاو  کتاىؿو یـٝيااـبی ما

ـب یبو هبًبىػ   گىؿگاو یمىؿت یـبهمى٧ ػبػ،  ـػم بياؼؿبب و بف صاؼ  یوبا یِبـ ٝ  ها
ـبی رلىگیـی  هـفوبىمآو  باىًؼه گاوبهای هٚلىهايه ًٕیى ٍؼ ـبو  بف متنب تااؿبرگ

ـکىبی آو ک٦اؿ رقم عىػ ؿبىىاو ٝقم پمیاه  ـبی م ـػه با ب ـبو  ک ـ لياکـ گا  یا٨بف ٕ
کقىاو  عاوبک و ـب ؿب کا٥ـماتاو  یها  ػؿه هژػه ؿوف و ػؿ هؼتيمىػ  ؿب ٩َؼپـیاو ه

ـػه! ػوباؿه بف و گامپیاػه گيت  یبا پا ـػ هبؿ  ک ـبرٞت ک    (73)  عاوبک ه
ـبی ٥ااتش رًااىب هًااؼوکو و بف ٥اتضاااو  ه، ػؿ هًااؼ هيااین ٩اااؿ  ػیگااـی کااه باا

ـبلؼیى هضمؼ ، ٙؿب ٝبىؿ کـػ پًزيیـ هـػ يٚاهی و میامی کاه بیى  بابـ بمتهی
ـتى گاهی و ػؿ پ  یا٨تض٪ یقؿب يبصىبل هًا٨ٕ  بوّاٛ و بَیـت بغَىً عىػ آ

 های ػهاؼکىتل هًؼوکو ييااو  بف ه٦ت کابل ؿب یاتبـ ول ؿبه ١لبه  کـػه بمت
  :ىیؼهی گ یىو چً هی بـػيام  پًزيیـ ؿب ػؿرمله مه کىتل  بف آوکه 
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ولیات هياکل  یاىػؿ ب ١ًاائن فوػ آهاؼوولیت کابل هْبىٓ ولیتی بمت 7
بف  کاىه هًاؼوکو ب٥تااػه، ٩ًاؼف وبماٖه لظ وب بؼعياو و کابل و یاوػؿ هبمت  

ـ بمت پًزيیـ ػؿبـآیؼ مه ؿبه   هیه٦ت ؿبه  یىب ک )ک  بلًؼ ت ک( عااىتل عىب وب
بهتـیى بیى مه کىتل ٕىل  کبافبؿ تـ  یاوپا بف آوتل( ) ٕىل تـ یاوپا بف آوبمت  
 ؿبمات تاـیى  گىیًاؼ یهرهت ٕىل  یىبف هم ػؿبف ١الباً ؼک بي بها ؿبهوبمت 
ـبب ٥ـوػ  و بافبؿکؿبه ٕىل  بف ،بافبؿک بمت، ها کىتل ـبب هی آیًؼم   هـػم ما

اؿياااؼی پىاااىػ  کىتااال  پاؿياااؼی )پاؿياااؼه( آهاااؼه تماااام هااای ػؿ هىّاااٜچاااىو 
   (74) 7  گىیًؼ هی

پًزيایـ  تىهااو یگاـػ :های يمایاؼچًیى یااػآوؿی  پًزيیـ بفػیگـی  یـ راباب
  بمت
ٝباىؿ و بنایاؿ يقػیاک بمات   ؿبه وب٩ٜ ىؼه کا٥ـمتاو به بو بـ مه پًزيیـ 

 یاىک٦ااؿ بف بيقػیکای باه  بف رهتبمت  پًزيیـ  یاوبف ه٩ٖاٛ بلٖـی٪او  هـوؿ
ـيؼهی کـػيؼراهن کن  ؿب ى يىبت که هى آهؼه هًؼومتاو ؿیػ  ؟  ػؿیى يىبت ک

ـبو آهؼه بف ٥تش ـبب کيته یاؿبن هـػم پًزيیـ کـػم کا٥   (75) کـػه یبيؼ ع
باا بؿتبإاات آو  و پًزيایـ بفکاه وی  یؼبمتپ یگ٦تاؿ بابـ به عىب یا٧بف م

گاه بىػ یعىب  بههًا٨ٕ همزىبؿه    آ
ٍال هن و  رًىب هًؼوکو ؿب با ی هٞـو٥ی که ٦ٍضات ىمال وها ؿبه صتی 

  هی ىًامؼ، هی کًًؼ
ـ  بف ٥اتضاااو ػیگااـی هاان کااه بٞااؼ ب٢٥اينااتاو و  ماالًٖت ػؿ یـآؿبییبااابـ ماا

ـبی ٥تش ىمال  همزىبؿ آوهمالک  پًزيایـ  ه، ػؿ رًىب هًؼوکو یاو ىؼيؼ، ب
ـبی بـآتـیى  هًامب ؿب کاه  یبف هـػبيا ،وؿػه ىؼو آؿهاو يٚاهی عىػ یا٥تًاؼؿبه ب

پًزيایـ ٝباىؿ  ٥اتش ٍا٦ضات ىامال هًاؼوکو و هًٚاىؿ  به ٕی يین ٩ـو بعیـ
باه ی باىػ کاه ، يائاب بلنالًٖه بهیـصبیاب بللاه کلکااي، یکی میؼ صنیىکـػيؼ
ـکىبی هغال٦یى و عإـ ـ٥تى ب م ـکناتاو و بؼعيااو٢ٖ٩ى  یبف بهالت یٞگ  و ت

 هًؼوکو ىؼ  ؿهنپاؿ ىمالب٢٥ايی، بفیى ػؿه 
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 لًٖت ياػؿعاو بىػ کاه بوصـبیه م وفیـ مالؿ مپهػیگـ ىاه هضمىػعاو  ػو
ـبی يیق کاه  یًٝاٍاـ یگـػو هغال٦یى و يمىػ هاؿ و تاؿ ٕـػ و بهًیت و تاهیى ب

ػؿه ٝباىؿ  یىبف هما فػه بىػياؼ رًبو ٝلیاه مالًٖت ياػؿعااو ػمت به ٩یام و
  کـػ
ـی ىمنای هٖااب٨ هزا ٩0715اىك ماال  07 ؿوف رمٞهىاه هضمىػ عاو  

ـبد به  بف ربلهزـی ٩مـی  0705 هىبٍلت کاـػ  ؿوف ىاًبه  پًزيیـ ؿعهبلن
 02ػوىاًبه  ؿوف ػىات ؿیاىت و ٩اىك باه 01، ؿوف یکياًبه ٩ىك به ػوآب 00

ک و ٩ىك به فیـ ک ک بف باىؿٝ ٩ىك باا 03مه ىًبه  ؿوف کىتل عاوب ىتال عااوب
  (01) به ممًؼبو بيؼؿبب ؿمیؼ

 یهاا  ؼهمإای  پًزيایـ هکاه ػؿ  های گاـػػبیًزا يبياتین ؿوىاى  تا آيچه بف
ىمال هًاؼوکو و صتای ياین ٩ااؿه  بمت٦اػه ٥اتضاو بقؿگ رًىب و هتىبلی هىؿػ

ـبؿ هًؼ ـ٥ته و ٩ ی هاا صىفه لضااٗ ماى٩یات يٚااهی باـ باىػه کاه بف هیگاياه ػؿ  گ
و يه تًها ٕـ٣ راػه بامتايی ههارما  هتؾکـه هًامب تيغیٌ ػبػه ىؼه بمت

ـبو  بمت٦اػه ههارماو و ـبؿ ػبىتههار  ب٩ميه بف بقؿگ بهتٞه و ، بلکه کاؿوبو٩
ـ باعتـ به يین ٩ااؿه هًاؼ،  بف هًؼ به ٕـ٣ باعتـ و هتاىبلی  یهاا  ؼهما یااوػؿ ر

 یها ؿبه ىااهبصاؼبث  تاا ها آهؼ بیى کاؿوبو ؿ٥ت و   بىػيؼ ىؼ و آهؼبفیى ػؿه ػؿ 
  (00)، به ٩ىت عىػ با٩ی بىػ  بقؿگ
ػبؿبو  ؿبو باقؿگ و فهایىػب که هؼ٥مًؼبو میامای و ب٩ٖااٛ هیايه های  مؼه ػؿ

ـبی  ،ی میامای و ب٩تَااػی ػبىاتًؼها بًا باـ بهاؼب٥ی کاه ػؿ فهیًاه ،حـوتمًؼ با
ـبوبو ؿب باه  های ػبػياؼ دعاـه هنااٝی فیااػی با باـػه گااوعـیؼو  و حاـوت ٥ا

ػبٟ  یهاااا بافبؿبف  ٥ـوىااااو بـػه ،ؿوی بیاااى هلضاااىٗ ،هااای ؿماااايیؼيؼهَاااـ٣ 
ـبو ؿوف و فؿ ؿب عـیؼبؿی  ،آمیای هیايه یى٥ـو  بـػه  یهاا بافبؿه و ب هیکـػيؼبمی
ـبت ٝـّه  ١قيه و يیياپىؿ، و ،بلظ ،هًؼ بـػه ی که یها ؿبه   یکی بفؼهی يمىػيه
 ،باىػ پًزيایـ هػؿ  ،هی بـػيؼ٩ابل ٥ـوه ؿب بف آو ؿبه گؾؿبيؼه به هًؼومتاو  گاو

عىبراه  ،١قياىی هػوؿ  وبله٪امچًیى ؿویؼبػی هماو بیاو ؿوىى هىؿط  هَؼب٧
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ـبژػکه ػبمتاو  آيگاهوی   باىؼ هی ببىبل٦ْل بیه٪ی ػبیـ بصماؼ یًاالتگیى و  یت
ـبف و يضااىه ىاایاػت باؿ یًٖتىااهکتااىب  ی ه٢ـّااايه بو ؿب ىااـس ها ٩اّاای ىاای

  های ماافػ،ؿ يیًؼیيی هنٞىػ ؿب ػؿ ٩بال چًیى ؿویاؼبػی آىاکا و ٝا٩بت هیؼهؼ
بف هکتاىب بیاى هٖالاب ؿب  یـپًزيبف ٕـی٨  بـػه گاوآوؿػو و ٥ـوعتى  هػؿباؿ 
ـکنتاو پىىیؼه ٥ـمتاػه بىػه بمت  7: هی يمایؼي٪ل  ؿبه پًزهیـ تاا  بـ     و به ت

١االم آوؿػياؼ و ػیگاـی  بياؼ و بیى ١ایت ه٦تاػ تا آؿيؼ وی تـک ها وی ؿب ١الم
ياام کاىه هًاؼوکو ؿب  بٖىٕه ببى ها بٞؼهمیى رـیاو بىػ که  و (02)6 ػهاػم بمت

ػبينت که بف هًاؼ رهات ٥اـوه باه بافبؿهاای  بـػه گايیهضَىل کيته ىؼو 
هاای ی بیااى کاىه هاا و ػؿ بحاـ ىااؼت ماـها کىتل  هاای بـػياؼبلاظ و هااوؿبءبلًهـ 

ـػ هٞاـو٣ ٝاـب تاا کاؼبم صاؼ که بـػبىات و تَاىؿ رهاايگ بیى و (07) هـػيؼ
 گىياه یوه8 بهاا باؼوو هـباىٓ يیناتػؿ بیى ه٪الاه  به يضىه کاؿ ها ،ٍضت ػبؿػ

ؿب باه ىامال و رًاىب هًاؼوکو رهات  بـػه گااوتـػیؼ رـیاو آوؿػو و بـػو 
  هی مافػی بیى کىه ؿوىى ها گـ ؿبهػی و پًزيیـ ٥ـوه بف ٕـی٨

گق ٞیت ػؿ وبپنیى تضلیل بف بیاو بیى وب٩ هًاابٜ  به بماتًاػ پًزيیـ که ینهنت یـيا
ـب٥یایی به یتبًا بـ هى٩ٞمت که ب بی ػمت ػبىته ػؿه هأعؾو  ي٪و ؿوىاًی ؿب  ،ر٢

 هىلا٤   هاای ب٩تَااػی و يٚااهی ػبىاته بمات ػؿ بغو ،ػؿ ؿوبل تاؿیظ ب٢٥اينتاو
ػیاؼگاه  فبب ؿ  پًزيایـ یاى ه٪الاه تاؾکـ یا٥اتػؿ  که یٕىؿهماو  6صؼوػ بلٞالن7

ؿ و و ف  ػبؿياؼه گااوکه ٕـ٣ بمات٦اػه  بی و بیيتـ بف لضاٗ هٞاػو ي٪ـه یب٩تَاػ
ـ  ـبؿ ػبىت هٞ آهؼ و ىؼ بافؿگايااو  ػیگـی هخل های یؼگاهػو بف  هی کًؼ٥ی فؿ ٩

ـبو و ههارماو به آو تىره يکـػه بمت و آيچه ؿب ػؿ کتاب  و ؿ٥ت و آهؼ ههار
ـب٥بف يبيته  بی عىػ آوؿػه بمت عالٍه گمًاام  هىلا٤پیو بف بیى  يىیناو یر٢

    هی باىؼ
و ٩لال  ظرباال ىااه ٥اام ي٪ـهی ها آب و هىبی گىبؿب و هًاٙـ ػلکو و ماتی٠

ی ها ىا٦ا٣ و ػبهًاه یها نااؿیماؿها چيمه٥لک کيیؼه و ػؿیای هىبد و  مـ به
ت وب٥اـ صیااتی بیى ػؿه کی٦یاه ػبؿبمت ب پًزيیـ ؿب که یقیبيگ ييآمـمبق و 
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که هؼتی بف يٞمات بيباىاه  هی عىبهؼبغيیؼه و هـ بیًًؼه با ٝال٩ه و ؽو٧ وب٥ـ 
ـبی ماایاصاو  بف آو  ىااىػ هًااؼ بهـهىااؼه ػؿ ٕبیٞاات فیبااای آو  ؿو بیااى ػؿه باا

ـبو ػبعلی  عاؿری و ت٦ـد     هی باىؼ مـوؿ آوؿو  یقىىؿبيگگ
ک و پًزيیـ هبهیؼ بمت ػؿ  ػؿعياايی کاه پایو ؿو ػبؿیان هاىؿػ  ػؿ آیًؼه تابًاا

ـهًگی چاه بف يٚاـ ص٦ـیاا ـم ٥ و چاه بف لضااٗ  یىًاما بامتاو تتىره ه٪اهات هضت
ـبؿ گی ـبو ػبعلی ٩ گ ـبی میاصاو عاؿری و تماىا ـػو فهیًه ب     ـػهناٝؼ ک
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 و هآخذهًابغ 
الن -0 لی٪اات هیًىؿماکی ،صؼوػ بٞل رماه پىهاياؼ هی ،با ه٪ؼهاه باؿتىلاؼ و ٞت ـصنایى ـت

    704ً ، 0702مال  ،ٕبٜ کابل ،ىاه
ه ببى -2 ٕى ـياهه، ٖب رمه، م٦ ٝلی هىصؼ: ـت ـبو، هضمؼ     755 ً ،ه 0773مال ، ته
ـبو ماال ، هخًىی هًٞىی، هضمؼ بلغیبلؼیى  هىليا رالل -7  0705ػ٥تـ مىم چاپ تها

    034ً  ،ىمنی
٪ىبی -0 رمه، بلبلؼبو، ٞی ـبهین آیتی: ـت ـبو، هضمؼ بب    20 ً ،ه 0703مال  ،ٕبٜ ته
ـػبػ به -1  ،م 0445ماال  ،ٕبٜا لیاؼو، ػعىیاه به کىىاو، بلمنلک بلممالک ،ببى ع

 ً73   
    211ً  ،٩مـی 0712مال ، به کىىو ػعىیه، بلبلؼبو، ببى ٥٪یه -2
ـػومیببىبل٪امن  -3 لی ی٤ به کىىو، ىاهًاهه، ٥  0523ماال ، چاپ هناکى، ؿمتنٝ 

   005ً ، 1م د 
کبـ ػهغؼبٝلی  -4 ـبو، هزللچاپغايه ، ياهه ل٢ت، ب  0771، ىمنای 0771ماال ، تها

   (ؿػی٤ پ) 040ً ، ىمنی
کتـا هضماؼ هٞایى ٕبٜا ، هضمؼ صنیى بى عل٤ تبـیقی -5 ـهاو ٩إٜ با صىبىای ػب ب

ـبو    0ً ، ىمنی 0702مال ، ته
ـبػویايی -01 مـ بل رماو بلبال١ه، هضمؼ بىٝ  ٕبٜا ، به کىىو و ه٪ؼهه بصمؼ آتاو، ـت

   02ً ، م 0505مال ، بمتايبىل
ـبو، هًىچهـ متىػه به کىىو، النصؼوػ بٞل -00 ، ىمنای 0701ماال  ٕبٜ ػبييگاه تها

   010و  011، 25ً 
  هأعؾهماو  -02
  هأعؾهماو  -07
د ب٥يااؿ به کىىاو، هنالک و بلممالک، بمتغـی -00 ـبو، بیـا  0701ماال ، ٕبٜا تها

   205- 204 -203 – 202ً ، ىمنی
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رمه ، ٍىؿه بلؿُ ،ببى صى٩ل -01 کتـ ر٦ٞـ ىٞاؿـت ـبو، ػب  0701ماال ، ٕبٜ تها
    050-051 -042 -040 -035ىمنی ً 

-11ً ، 0512ماال ، چااپ لیاؼو، ػعىیاه باه کىىاو، بصنى بلت٪امین، ه٪ؼمی-02
252 – 717 – 722     

  34 ً، 0د  –م  0517مال ، ٕبٜ پاؿیل، بلیؼو تاؿیظ، هٖهـبى ٕاهـ ه٪ؼمی -03
ـيذ -04 ـ٩ی، لناات ـفهیى عال٥اات ىاا ـب٥یااای تاااؿیغی ماا ـ٥اااو، ر٢ ٕباٜا ، هضمااىػٝ 

ـبو     731ً ، هزـی ىمنی 0773مال ، ته
ـکنتاو ياهه، باؿتىلؼ -05 رمه کـین کياوؿف، ت ـبو، ـت  0د ، ىمنای 0712ماال ، ٕبٜ ته

    ٦ٍ030ضه 
صمى ، بليناااب، ٝبااؼبلکـین بااى هضمااؼ بلتمیماای بلناامٞايی -21 بااؼبـل بااه کىىااوٝ 

خمايیاه صیاؼؿآباػ ػکاى هًاؼ، بلیمايی ـه بلمٞااؿ٣ٝ  ی  0742ماال ، ٕبٜا ػبیا هزـا
   771، 770ً  0د ، ٩مـی

ـوت، هٞزن بلبلؼبو، یا٩ىت صمىی -20   055 ،054ً  ٩0مـی د ، 0730مال ، ٕبٜ بی
بؼبلمضمااؼ آیتاای، ت٪ااىین بلبلااؼبو، ببىبل٦ااؼب -22 رمااهٝ  ـبو، ـت ی  0705مااال  تهاا هزاـا

    ىمنی
هًاىچهـ  باه کىىاو، ٝزایب بلمغلى٩اات، هضمؼ بى هضمىػ بى بصمؼ ٕىمی -27

ـبو، متىػه    054، 053ً ، ىمنی 0701مال ، ٕبٜ ته
ـيذ به کىىو، يقهته بل٪لىب، هنتى٥ی لهصمؼبل -20  0770ماال ، چااپ لیاؼو، لنت

   011هزـی ٩مـی ً 
ـياهه  :ؿک -21 ه ببىم٦ ٕى    755ً  ٖب
ـکنتاو ياهه :ؿک -22    503- 502ً  2د ، ت
ـفهیى عال٥ت :ؿک -23 ـب٥یای تاؿیغی م ـ٩یها ر٢    731ً ، ی ى
ـبو، باؿتىلؼ -24 ـب٥یای تاؿیغی بی ـه ر٢ رمه، تؾک ـػبؿ ٕالابصمقه : ـت ٕبٜا ، بػهف  ما

ـبو    25ىمنی ً  0714مال ، ته
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ـىمى -25 ـبو بف آ١ااف بماالم، گ رماه، بیا کتـا هضماؼ هٞایى: ـت ـبو، ػب ماال ، ٕبٜا تها
   02ً ، ىمنی 0772

ؼه، تاؿیظ ٕبـی، هضمؼ بى رــی ٕبـی -71 رمه ببىبل٪امن پاًی ـبو ـت ماال ، ٕبٜ تها
  7400-7422ً  5ىمنی د  0717

ـػیقی -70 ـبو، باؼبلضی صبیبایٝ باه کىىاو، فیاى بلعبااؿ، ٝبؼبلضی گ ، ٕبٜا تها
   000ىمنی ً  0703مال 

ـب هلک به کىىو، تاؿیظ مینتاو -72 ـبو، بهااؿ بليٞ ىمنای  0700ماال ، ٕبٜا تها
    010تا  41ً 

تبای -77 باؼبلزباؿٝ  ـ هضماؼ باىٝ  ـبو، تااؿیظ یمیًای، ببىَي  0701ماال  ٕبٜا تها
   242ىمنی ً 

ک باه کىىاو، تاؿیظ بیه٪ای، عىبره ببىبل٦ْل بیه٪ی -70 لای ب  ٝ کتـا ، بـا ٥یااُػب
   242ىمنی ً  0711مال ، ٕبٜ هيهؼ

ـبهااىو تاااؿیظ بیه٪اای، مااٞیؼ ي٦یناای -71 ـبو، ػؿ پی ی  0702مااال ، چاااپ تهاا هزاـا
   010ً ، 0د ، ىمنی

ـياهه  :ؿک -72 ه ببىم٦ ٕى    755ً ، ٖب
ـياهه، ٝلی یقػی -73 باك به کىىو، ٦ٙ ـبو، هضمؼٝ  ىمنای  0772ماال  ٕبٜ ته

 ً27-71   
ـبلؼیى هضمؼ باـب -74 ی)، ٙهی ـياهاهتىفک باـب ـبم عااو ( باب رماه عااو عايااو بها ـت

   42ً  ٩مـی هزـی 0714مال ، ٕبٜ هلک بلکتاب ػؿ بمبیی
   42هماو کتاب ً  -75
    0715رؼی  22، ىماؿه ػه مال يهن، رـیؼه ٕلٛى ب٢٥او: ؿک -01
يا٪ـی، يیالب ؿصیمای -00 س صاال و تضلیال بىاٞاؿ ٍاى٥یٝ  چااپ کابال ماال ، ىـا

   4-3ىمنی ً  0713
   103تاؿیظ بیه٪ی ً  :ؿک -02
ـياهه  :ؿک -07 ه ببىم٦ ٕى   754ً ، ٖب



 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز  يگاهی به طزسهیى
 ايتظار اکزاهی ػنها هذمذ

 پًجؼیز  هىقؼیت جغزافیایی
کیلاىهتـ  021ی ولیت پـوبو باىػه و باه ٥اٍاله ها پًزيیـ بف رمله ولنىبلی

رًىبی هًؼوکو بف ىمال ىاـ٧ باه  به ٕـ٣ ىمال ىـ٧ کابل ػؿ بیى ػوىاعه
ی هاا و ػؿه های باىاؼ١ـب هىبفی به بهتؼبػ و هى٩ٞیت هًاؼوکو وب٩اٜ  رًىب

 ٝماىهی ه٥ـٝی آو بف ىمال به رًىب و بف رًىب به ىمال بػبهه ػبىاته باه ػؿ 
  هی ىىيؼوٍل  پًزيیـ

 12وػؿراه  22حايیاه و  02ػ٩ی٪اه و  20ػؿراه و  22پًزيیـ ػؿ بیى عٖىٓ 
 71حايیاه و  23ػ٩ی٪اه و  01ػؿراه و  71ـ٩ی و حايیه ٕىل بلبلاؼ ىا 22ػ٩ی٪ه و 
  (0) حايیه ٝـُ بلبلؼ ىمالی وب٩ٜ بمت 04ػ٩ی٪ه و  00ػؿره و 

های کیلاىهتـ  021فیااػه بف  ،ٕىل آو بف ػبلو مًو تاا پاای کىتال بيزماى
ی هغتل٦ی ػبؿػ که بؼوو وماایل ٥ًای تٞیایى ها بيؼبفه پًزيیـ ٝـُ ػؿه  باىؼ
   يؼيمی تىبىؼه 
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 دذود اربؼه
ـياو و ولیات تغااؿ و  پًزيیـ بف ٕـ٣ ىمال هتَل بمت به عىمات و ٥

ـبب ماًزى و ػؿياهاه و ؿیاقه کىهناتاو و بف  ،بيؼؿبب و بف ٕـ٣ رًىب باه يزا
هلاک ىاتل  رايب هيـ٧ و ىمال به يىؿمتاو و بؼعياو و بف ٕـ٣ ١اـب باه

ـبد  هـبىٓ   ولنىبلی ربل م
ب ١ااـب هااىبفی بااه هى٩ٞیاات کااىه بف ىاامال ىااـ٧ بااه رًااى  پًزياایـ هػؿ 

مًا یمااعتماو ػؿه هنات٪ هی ؿمؼو٩تی که به ػبلو مًو  ،هًؼوکو همتؼ بىػه
گـ کنی بف گلبهاؿ به بهتؼبػ رـیاو ػؿیا باه  به ٕـ٣ رًىب ت٢ییـ پیؼب کـػه و ب

ـبياؼبفی کًاؼ گمااو  پًزيایـ هٕـ٣ ػؿ  بف ىامال باه  پًزيایـ هػؿ  های کًاؼيٚ
  (2) رًىب بهتؼبػ ػبؿػ

 پًجؼیز  هوجه تظمی
ک پـیااو و تماام  پًزيیـ هکلم بف آ١اف تا بيزام یًٞی بف ػبلو مًو تا عاوب

ػؿ  و ػؿ ػ٥اااتـ ؿماامی هملکاات و هاای ىااىػبٕااال٧  ها ی ٥ـٝاای و ٩ـیااههااا ػؿه
ـبت و هٖبىٝات وٕى به ياام ههضاوؿ  یااػ  پًزيایـ تمام هـػم ب٢٥اينتاو و ػؿ يي

   هی ىىػ
٩بل بف مالًٖت ياٍاـ یًٞای  پًزيیـ ؿب ٝ٪یؼه بـآو بمت که يیـپًز هـػم 

١قيىیاو کزکًه یا کزکى يام ػبىت و هـ کؼبم بف هـػهاو چیق٥هن و بامىبػ باه 
  :که فبل به ٥ـفيؼ عىػ تىٍیه کـػه بىػ که گىیًؼ یهٕىؿ ًًٝٞىی 

 کى هااااااـو بی پنااااااـ فيهاااااااؿبااااااااابااااااه کز
 ن ماااااتىؿبو ىاااااىػ پااااااؿه پااااااؿااااااااااکاااااه م

 یقااااااااااا٩هااااااـ ػبؿػ مت کااااااه ػؿیااااااای پااااااـ
 (7تیااااااق)و امًاااااا رق بااااااهگیاااااااهی يااااااؼبؿػ 

 

بًاؼ ، هيهىؿ به ملٖاو هضمىػ بًؼ هٞـو٣ ١قيی هکه ػؿ ػوؿ  گىیًؼ یههن  و
ـبی بـػو هـػم باه کااؿ   هی ىؼآباػ ، ملٖاو ٝاهالو ملٖاو هضمىػ به کزکى ب
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عاىیو باه هـػم رمٜ ىؼه پًذ ي٦اـ ؿب بف بایى   کـػو ػؿ بًؼ هؾکىؿ آهؼه بىػيؼ
   (0) ٩نن يمایًؼه و کاؿگـ به ١قيی ٥ـمتاػيؼ

ـبی بیى که ٝاهالو ملٖاو ؿب ی٪یى صاٍل گـػػ ٩بل بف ؿ٥اتى باه ١قيای ػؿ  ب
ـبد ػؿ ؿبه ٝاام آو ـيماایی عاىیو  صَه ػؿبًؼ ٥ ـبی هً و٩ات بیاى پاًذ ي٦اـ با

ماًگی کاه ٝاؼیل  ماـ ؿب به ياىک يیاقه باال کاـػه باـ یکـیپ کىه مًو بقؿگ
ـبو مًو مـبه مـ و عاىبؿ٧ پاًذ پبه يام  ؾبىتًؼ که تا صالمًو بول بىػ گ یا

  هی ىىػ ٝلیهن یاػ بلله ؿصمت
 ٥ااااااه پًزيااااایـ بیاااااى ص٪ی٪ااااات بمااااات ػؿ

 باهااااااااااااااـبهات ولاااااای ١ا٥اااااال هااااااااابف ک
 

ـب باا٩ی بهاالی : مالٖاو ٥ـهاىػ ،چىو بیى پًذ ي٦ـ به ػؿباؿ ١قيی ؿمیؼيؼ چا
هًٚىؿ مالٖاو کااؿ بمات هاا پاًذ  ؟ بیى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چىو يیاهؼيؼ

   که مبب ؿّایت عىىًىػی ملٖاو ىىػ هی تىبيیني٦ـ بنیاؿ کاؿ کـػه 
ـ٥ته به ٍىؿت صیـت آوؿی کاؿ کـػيؼ تا بًاؼ آبااػ  آو و٩ت بیل و کؼبل ؿب گ
ـ٥ت ـبؿ گ  بیًهاا7  :و مالٖاو ٥ـهاىػ ًؼگـػیؼ و بیى پًذ ي٦ـ هىؿػ يىبفه ملٖاو ٩

ـبو هن ـبو کاؿکـػياؼ و وٙی٦اپًذ ىی هضىلاه عاىیو ؿب بيزاام  هتًؼ و هايًؼ ىای
و  پًزيایـ هکزکاى یاا کزکًاه باه ػؿ  هبٞؼ بف بیى يام ىهـت یا٥تاه ػؿ  6  ػبػيؼ

  ىؼيؼ ی هٞـو٣ پًزيیـ به آو باىًؼه گاو
ؿمایؼيؼ باا عاىػ ٝهاؼ بناتًؼ کاه ػؿ  ،پًزيایـ هو٩تی که بیى پًذ ي٦ـ باه ػؿ 

باه هياىؿه هان  کاؿهاا ؿب و رماٜ ىاىيؼو ؼمت باىػه هىبؿػ هيکل و ػىىبؿ هم
بٞاؼ بف بیاى پاًذ ي٦اـ باه ياام پاًذ   باىًؼ هؼػکاؿبا همؼیگـ یاؿ و  ػهًؼ وبيزام 
ـبو های و هن به ٕىؿ ًًٝٞه و تنلنل تا صاال ؿوبیات   ىهـت یا٥تًؼ پًزيیـ پی
ـ  کًًؼ ـبو ػؿ کًااؿ ػؿیاای پیاو که صْ ـتیاب بت پًذ پی ىات هزلال و ػبٝیاه ت

بػه ٍااـ٣ ٕٞااام يمااىػه بىػيااؼ و يهااال چًاااؿی ؿب بااه يناابت یاااػبىػ بیااى ؿوف ػ
قػیک به ماصل ١ـبی ػؿیا ١ـك کـػياؼ کاه صاال باه ٍاىؿت چًااؿ ي٥ـعًؼه 
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و بف  گىیًاؼ یه 6پاای چًااؿ7ی هاصىل بیى چًاؿ ؿب ها تًىؿی پابـرامت و آباػی
   ؾؿػهی گ١ـك چًاؿ هؾکىؿ تا صال هتزاوف بف یک هقبؿ و می مال 

 ـوو پیيااااااااتـااااااااااابیااااااااى صکایاااااااات بف ٩
 هاياااااؼه بـراااااا ياااااقػ هاااااـػم ماااااـ بناااااـ

 

ـب٥و بها ػؿ آحاؿ ٝمىم  ٥اؿمای ٩اـوو  هأعاؾو هىؿعیى ٝـبی و  يىیناو یر٢
ـب8٥ بف رمله یا٩ىت صمىی  يىىته بيؼومٖی پًزهیـ  ٝاـب ػؿ کتااب  ػبو یر٢

آو کاىه  که ػؿيىبصی بلظ  ىهـینت ػؿ، بًزهیـ7 :يىىته بمت 6هٞزن بلبلؼبو7
ـ  هی آوؿػ به ٝملبًزهیـ ؽکـی  هن ػؿ هى٩ٞیت بيؼؿبب بف ي٪ـه بمت و  هکه ي٪

  (2)6 هی ىىػبيؼؿبب آب کـػه  هٞؼو بًزهیـ ػؿ
ـياهه ػؿ کتاااب بٖىٕااه ببى  بف ٝبااىؿ بف بٞااؼ7عااىیو يىىااته بماات: ، ماا٦

 (3)6گىیًؼ هی بًزهیـ ؿب ىؼم که آو یب ػؿههًؼوکو وبؿػ 
ىهـینات کاه ػؿ  راؿبایاه ػو که بًزهیـ و آوؿػه بيؼ صؼوػ بلٞالن ػؿ کتاب

 ػؿ صااؼوػ هاای گااؾؿػىااهـ  هیاااو بیااى ػو ؿوػی بف و (4) آو هٞااؼو مااین بماات
 8بيؼ يىىته ـ، پًزهیبه رای بًزهیـ فباو ی٥اؿمهىؿعیى  و (5) ب٥تؼ هی هًؼومتاو

ؿیظ بیه٪ای کاه باه َٝاـ ، ػؿ تابيؼ کـػهتضـیـ  ؿب 6پا7، 6با7صـ٣  یًٞی ٝىُ
مالٖاو هناٞىػ، 7  کاه: های باىاؼيقػیاک بمات هاؾکىؿ  بنیاؿ ملٖاو هضمىػ

 و عااو ٥ـماتاػ کاه باه ػولات ١قيای یااؿ بؿماالو ياقػبی  هضمؼ لیج ؿب با ياهاه
ـ٥ت یـپًزه١قيی به ؿبه  باىؼ  هضمؼ لیج بف هؼػکاؿ    (01) 6ب

 هرمل يىىته بمت که پًزهیـ بف 6ببل٪لى  يقهت7کتاب  هنتى٥ی ػؿ صمؼبلله
 و (00) بياؼک هیاىه بمات صاٍالو ١لاه و ب٩لین چهاؿم بمت  هىبی عىه ػبؿػ

ـبی کلم   :هی آوؿػبیتی  پًزهیـ هب
 بااااااااه ک٢ًااااااااالگی ؿ٥تااااااااه بف پًزهیااااااااـ
 ؿهیااااااااؼه بفو هـ١کاااااااای گااااااااـم ماااااااایـ
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ؿبه وب٩اٜ بمات   ماـ باـ پًزيایـ تىهااو7بمات کاه:  تقک بابـی هؾکىؿ ػؿ
کخـ کتب ٩بل بف به آو يقػیک بمت  ػؿ نیاؿکا٥ـمتاو ب  و بٝلیضْاـت باابـ ب

  (02) 6يىىته ىؼه بمتپًزيیـ  رای پًزهیـ، به بف آوبٞؼ 
فهااو آهناته  به هـوؿ یـ بىػه وػبييمًؼبو بـیى بمت که بٍاًل پًزه هيٚـی

صاـ٣  تبؼیل گـػیاؼه بمات وپًزيیـ  به هضاوؿه تضـی٤ ىؼه و بحـ آهنته ػؿ
ـ٥ته  ؿب 6ه7رای  6ىیى7  بیاى ٝ٪یؼه باـ ٝلما و ػبييمًؼبو ؿب بـعی بف بمت وگ
مالٖاو  َٝاـ ١قيای ػؿ بًاؼ یهاا  ؿویاؼبػ هٞاهلاه و بٞاؼ بفپًزيایـ  مت کاهب

، ىایـ هکلما و 6پ7  چاىو ػؿ ل٢اات ٝاـب ىؼ هی پًزيیـ یاػ  به يام  هضمىػ
 هاا آو بف یىهاىؿع یـماا بًزهیاـ مااعته و ؿب يینت هىؿعیى ٝاـب آو هىرىػ

يىىاته پًزهیاـ ، بًزهیاـ باه راای٩ـوو ومٖی يىیناو  ی٥اؿم و کـػه بيؼ ت٪لیؼ
   بيؼ

 پًجؼیز  کیفیت ططذی
ک بف پای کىتل بيزمى و ٕىليی بف هیک ػؿ  بف پًزيیـ  ىمال ىـ٧ به عاوب

 ـ٥ـٝی ػیگ یها  ػؿهچًؼیى  و (07)به ػبلو مًو بهتؼبػ ػبىته رًىب ١ـب تا
های هًتهای پًزيایـ  ٝماىهی هرًىب باه ىامال باه ػؿ  بف ىمال به رًىب و بف

ػؿیاای هزااوؿت  کىچاک کاىچکی ػؿ یها  وبػیٝمىهی  هٕىل ػؿ    ػؿگـػػ
   تيکیل ىؼه بمت پًزيیـ کالو

 ٝمىهاًا ٝمیا٨ و باه ػو هاا بیاى ػؿه ،باىػه هاا ی ٥ـٝی هيـ٣ به وبػیها ػؿه
، فؿػآلااى ،ی تااىتهااا ػؿعت ی فؿبٝتاای وهااا ىمااٖش هایاال فهی ٕااـ٣ آو ػؿ

   و ػهات آباػ ػبؿػ ها ٩ـیهو م کـػه ١یـه ٝـُ بيؼب ، مًزؼ وچًاؿ، چهاؿه٢ق
  ػؿهبؿت٦ااٛ  (00)ىاىػ٥ـٝی به ٕـ٣ بيزام آو ؿ٥ته  یها  ػؿهآ١اف  ٩ؼؿ که بف هـ

تغمایى کاـػ و  تاىبو هایتـ کیلاىه 01 تاا21)بف هاا  ػؿهفیاػ ىؼه و ٕىل بیى  ها
رـیااو  ػؿ مااؿها چيمه بف و های گاـػػیی که بف باـ٣ ؽوب ها آب ها  ػؿهبفیى 

هاا هياـوب کاـػه  وبػی و هؾکىؿ هػؿ  ؿب ػؿ ها باٟ ی فؿبٝتی وها فهیى هی باىؼ
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اوهاا  ػؿهيقػیک به بيزام     هی ؿیقػ پًزيیـ هافبػ آو به ػؿیای کالو  و هاا  ، بوًل
ـ١قبؿها و ـٝل٤ هىرىػ  ه ـبٜت پ   هی باىؼه

ک آوو بىػه  مًگقبؿ کىهنتايی و پًزيیـ فهیى ـب ٩ؼؿ آو ،عا ی فؿبٝات با
بی باه ػماتـك ی عاى هاا بْٞی صَاٌ آو فهیى بیى هن ػؿهناٝؼ يینت8 با 

کخاـ ػها٩یى هىرىػ بىػه و  صیاىبيی و کماک کاىػ فصمات و بحاـ ػهاا٩یى ػؿ ب
ػؿعات تاىت بنایاؿ پًزيیـ  ػؿ  ؿيؼهی آو  به ػمتیمیاوی صاٍالت عىبی ک

  ىىػ عيک آو بمت٦اػه هی صاٍالت تافه و بف بىػه و
ـبتی  چىب مىعت و ٝمىهًا بف ها  کىه بْٞای صَاٌ  ػؿو  باىػه یـ٥٪تٞمی

 ا بفٕـ٣ ػؿیا ػو به ٓبلى  کالو و عـػ یها  ػؿعت هقبؿعايه پایاو، رًگالت و
ـبد بهتؼبػ ػبؿػ چه به ٩لٞه تا  کىؿببه بف فهايکىؿ و هػبلو مًو تا ٩ـی ٥   

ـبی هىبىی ػؿ مه ٥َل بف ها کىه ـبوبو  بوبمٔ بهاؿ ب تا بوبمٔ عقبو ٝلا٤ ٥ا
 ػؿ و های يمایًاؼ بمات٦اػه بف آو هىمن هؾکىؿ بهالی ػؿ ػبىته، هـػهاو کىچی و

    هی ػهؼىایايی بيزام  ػوآب کمک ٥ـبه کـػو هىبىی و چا٧ و
هياـ٣  هاا ىػ بمت، کىتلبیو هىر صَه کن و هـػؿ  ی عـػ عاؿػبؿها بته

 رًااىب هًااؼوکو باااف بااه ٕااـ٣ ىاامال و هااا آو بف ییهااا  ؿبهبااىػه  هااا ػؿه بااـ
   (01) باىؼ هی

 پًجؼیز  هدر  خاواک و
ـب٥یااایی و کی٦یاات مااٖضی و ٝبااىؿ و هااـوؿ  ک بف صیااج هى٩ٞیاات ر٢ عاااوب

ـبؿ ىاىبهؼ  یمی ػؿ فهاو گؾىته باا بیاىػب کاه لیال و يهااؿی ؿب گؾىاتايؼه باه ٩ا
ای هاّای بفیاى ؿبه ٝباىؿ یا٥اتضاو و میاصاو ه٪تؼؿ ػي ،آوؿبو بقؿگ تاؿیغی يام

   هی پـػبفین بماهی ىاوبه ؽکـ  هی کًؼها یاؿی  هأعؾو تا رایی که  کـػه بيؼ
بماکًؼؿ ه٪اؼويی ٩بایال کاىهی بؼعيااو ؿب تاابٜ  ٧ م،    723ػؿ بهاؿ مال 

ک گؾىته به بمکًؼؿیه فیاـ ٦٩٪ااف هًاؼی یًٞای بوپیااو  ماعته و بف کىتل عاوب
ـبپ آو ؿمیؼه را ؿب که بف عىػ ک٦ایتی ػؿ کاؿها يياو يؼبػه بىػ هٞاقول و  8 مات



55  
ـبهی( ک يگاهی به مـفهیى پًزيیـ )هضمؼ هاىن بيتٚاؿ ب  

ـ٥تاه ؿب پًزيایـ ؿب ه٪اـؿ کاـػ و عاىػ ػؿیاای ٝىُ آو ىاغٌ ػیگاـی باه  گ
  (02) ؿ٥ت هت رـیاو آو به ٕـ٣ هًؼبمت٪ا

 اؿهامیاصت کـػه چ يىؿمتاو ؿب  ،م 271مال  میاس چیًی ػؿ ،هیىبو تنًو
بو ػبعال ىاؼو  هًٚىؿ چیى بـآهؼه و بف یو بافم٦ـ بول عى  پًذ مال بٞؼ بف یا

ک ؿبپًزيایـ  ؿبه بفبمات  بو تغاؿمتاو بهـوفه بىػه  ػؿ  باال ىاؼه کىتال عااوب
 آيزاا باه ما٦ـ بف و بياؼؿبب بهاـوفه ؿمایؼ فبايتاپاؿ پًذ ؿو بف بٞؼو يمىػه  ٝبىؿ

  (03)ػبػ   عىػ بػبهه
ک و میاس بف بٖىٕه ببى  چاـط لاىگـ به ٕـ٣ کابل و پًزيیـ هػؿ  کىتل عاوب

ـياه ػؿ بػبهه ػبػه بىػ و عىػ ١یـه به م٦ـ و : کاه هی يىیناؼعىیو  هکتاب م٦
ـب بحًاء ٝبىؿ ػؿ7  بيبااؿ و ؿب پىمت بنته بىػین تاا ػؿو عىیبف هًؼوکو پای ىت

وبؿػ  ١ـوب آ٥تااب ٩ٖاٜ کاـػین و بعیـ ىب تا بیى کىتل ؿب بف و يـوػ بـ٣ گىؿ
 (04) کًًؼ هی ًزهیـ یاػهـػم به يام پ بؿ  ىؼین که آو یب ػؿه

  ىاتباه هًاؼ گؾب هزـی ٩مـی بًاای هزاىم ؿب 411ال گىؿگاو ػؿ م تیمىؿ
ـبی ػبػعىبهی بف پىه کا٥ـماتاو باه صْاىؿ وی میاه تىؿ ک ه٩بیل هـػم بيؼؿبب ب

ک ؿب تیمااىؿ   ىااتا٥تًؼ  هؿبه ػؿ  بف ٝبااىؿ کااـػه و ؿبه هًضااـ٣ ىااؼه کىتاال عاااوب
 یک بيؼبفه ٥تىصات بف و ها آوگىىمالی  بف ؼبٞ  به کا٥ـمتاو هزىم بـػپًزيیـ 

ـبرٞات يماىػ ک ه ـبم و  وبؿػ گلبهااؿ و پًزيایـ ؿبه بٞاؼًب بف و (05)ؿبه عاوب  بگا
ـ٩ااهکابال ىااؼ هزااـی  0042مااال  صْاـت ؿمااىل کااـین )ً( ػؿ ههباؿکاا   ع

 آبااػ ی٥ِ ىاه ولی عااو بف وفیـ هبٝلیضْـت بصمؼ ىاه بابا ؽؿیٞ ٩مـی به بهـ
ـ٩ااه هبا باا   يت٪ااال ػبػه ىاؼب بؼعيااو باه کًاؼهاؿ ک و ػؿهع  اؿک کىتال عاااوب

صٌَ هاؾکىؿ  هی ىؼکه گؾبىته  پًزيیـ هصَ هـ ٝبىؿ کـػه ػؿ ؿب پًزيیـ
  (21)ىؼ هی  ه هـػبو یاػبه يام ىا

 ام هاـػم هتىلیااو باه بهاـصابفػ ًاا باـ، بچىو به کىهنتاو ىمالی کابل ؿمیؼ
ـ٩ وفیـ ػبػه بٞاؼًب آهًاو هًاقل ػؿياو  مه ؿوف ػو هباؿک ؿب هىاه ولی عاو ع
ـ٩ تا هی کـػيؼ ػیگـ  چًاؼ آبااػ یٝلکىه  هػؿ ػبهً و هباؿکه به کابل ؿمیؼ هکه ع
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٩مـی بٝلیضْاـت بهیـىایـٝلی هزـی  0240مال  ػؿ  (20) ه ىؼؿوف تى٤٩ ػبػ
ـبػؿ عى ٥یِ هضمؼ عاو  عاو با ولیت بلاظ آهاؼه  تزهیقبت ٝنکـی بف با یوب

ـػه و کىتل عاوبک ؿب ٥اـوکو پًزيایـ  باافبؿک هىٍاى٣ ػؿ یاـعاىػ به ٝبىؿ کا
ـػب ـػه و م  بللاه ػبػعااو کىهناتايی باا هيقػیاک چيام ػؿ عااو هضماؼ٥یِ ؿ ک

ـ  ـػ و ػبؿ ٝبؼبلـصمىم   تىپ ٕاـ٣ ه٪ابال کياته ىاؼ هبحـ گلىل بف عاو رًو ک
عااوبک گؾىاته  ؼ عاو بهیـ ىیـٝلی عاو ػوباؿه بفبٞؼ بف کيته ىؼو ٥یِ هضم

ـبرٞت بف ل هملکت ؿ٥ت وبه ٦ٍضات ىما ـبت ه ـػ آيزا به ه    (22) ک
ـی باه ػبعال ولیاات هزـی ٩مـی بهیـصبیب بلله عاو م٦ 0721مال  ػؿ

ک وکىتل ع بف و مىػکيىؿ ي ـگيت کابل  به و گؾىت پًزيیـ هػؿ  اوب    (27) ب
ماال  ػؿ ىاه عااو ولاؼ مایؼٝبؼبلصمؼ عااو پاػىااه بماب٨ بغااؿب میؼٝالن

ک  ههًؼوکو باه ؿب هزـی ىمنی بف 0254اب٨ هزـی ٩مـی هٖ 0775 عااوب
٥تاىس چااؿػهی کابال  ه٩لٞا کابال ىاؼ  ػؿ  وبؿػ پًزيیـ هٕـی٨ ػؿ  بف گؾىته و

ـبیو  (20) مکىيت ػبػه ىؼه بىػ هبراف  ب
صنایى چاؿیکااؿی يائاب بلنالًٖه هزـی ىمنای مایؼ  0714تابنتاو  ػؿ
ک به عاو آب و پًزيیـ ٕـی٨ ب٢٥اينتاو بف ٥تىؿ ؿبه ػؿه  بف اػ ؿ٥ت وکىتل عاوب

ـگيت مالًو به چاؿیکاؿ     ب
و٩اات کااه  مااالؿ مپه ،ـی ىمناای هضمااىػ عاااو ١ااافیهزاا 0715مااال  ػؿ

 تااف وتاعات  هىؿػ هغَىًٍا ولیت ٢ٖ٩ى آو و٩ت ؿب کت٦ٍضات ىمال همل
ـبهین بیااو و بٝااىبو بو ـبؿ بباا ـ٥تااه بااىػ ٩اا بت ٝنااکـی و ٥اایالو تزهیااق  بااا گ

ـکاق تى بفگؾبىا وپًزيیـ  هؿب بف کًًؼه هـٝىب ک ه  ػؿ ؿب ٝملیاات عاىػ عااوب
ـبؿ ـبؿ ٩لٜ و بف بٞؼ ػبػه و ىهـعاو آباػ ٩ ٕـیا٨  بف ػوباؿه هًاؼوکو ؿب ٩مٜ بى

ک و ـبرٞت کـػ ٝبىؿپًزيیـ  هؿ ػ عاوب   کـػه به کابل ه
ٍا٦ضات  یىهأهىؿ  مایـ ، صکام بٝلی، ٩ْات، هنتى٥یاو وها يائب بلضکىهه

ک ٝباىؿ وپًزيایـ  ؿبه ىمال ولیات آو و٩ت بف ـ  کىتال عااوب ػه باه ٍاىب کا
  هی ؿ٥تًؼعىیو  هاهىؿیت
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 پًجؼیز  آب و هىای
 ه و ػؿیای عـوىااو پاـآب کاه بفکيیؼی مـبه ٥لک ها پًزيیـ ينبت کىه

ی ٥ـٝای آو هاا ػؿه ػؿیاهاای کىچاک کاه بف و های گاؾؿػٝماىهی آو  هبیى ػؿ 
ـب ی هالیان ، وفیاؼو باػهااکيت بىازاؿ و هی پیىيؼػفیـ ىؼه به ػؿیای کالو م
یًؼ مااعته بمات، باؼوو اهٞتؼل، ػلکو و عىىا ؿب پًزيیـ تابنتاو گىبؿب مـػ

کخاـ ػؿ  هبال٢اه ػؿ  ،هًااٙـ ه٪باىل عااىیو و هااا  پایاهها یهپا کىه ی ٥ـٝای وهااا هب
 (21) هی تىبيؼکيمیـ همنـی کـػه  پ٢ماو و هبا ػؿ  پًزيیـ
ـ  های باػ فهنتاو بف ػؿ وب٩ٜ بيؼ کىچک که به مٖىس همىبؿ یها  وبػی  ػما

 ینٝٚا یاىبؿ،ػػو  ًاؼهًاؼوکو باه هاي هىااع چاه ػو هی باىًؼهىممی هض٦ىٗ 
 یهاا  ػؿههاىبی  8 بهااهی ىىػ ىؼیؼ های باػبصإه کـػه بمت8 هايٜ  ؿب پًزيیـ

ـبؿت و ٥ـٝی با هن یکناو يبىػه   هاا  کىتال تااحیـ کاه تضات ییهاا  ػؿهػؿره صا
یناه ىاؼه اه٪ پًزيایـ ٝماىهی هی کىچک ػؿ ها با وبػی بىػه یؼتـىؼ وب٩ٜ بيؼ

کخـ يمی تىبيؼ، ـبؿت ػؿ چه صاؼب ( 71( تاا )70)بفوبػی  تابناتاو ػؿ ػؿراه صا
ی ها ىاب ٦ـ ػؿما( ػؿراه تضات 71( تاا )01بف ) و ؿوف مايتی گـیاؼ ػؿ هػؿر

  يمی کًؼ فهنتاو تزاوف
گـ  پًزيایـ ٥ـٝای یهاا  ػؿهػؿیاهاای کىچاک  عـوىاو و ػؿیای کالو و ب
 باه ينابت ػو ػیاىبؿ ٝاـُ کن و ػؿبف و ػوؿ  هبلبتاه بیاى ػؿ  يمی ػبىاتورىػ 

إاه کاـػه بمات و تاابو بص ؿب هًاؼوکو کاه آو هعاىابقؿگ ماًگی یًٞای ػو 
ـبؿت یااػتـف ؿیو  مًو و آ٥تاب هن ػؿ ـم و ماىفبو وهای کًاؼتىلیاؼ  صا  ، گا

 :ی گ٦ته بمتپًزيیـ چًايچه ىاٝـی بىػ هی ٥ـما ٕا٩ت
گاااااااـ  ٩هاااااااـه يباىاااااااؼ ػؿیاااااااای پاااااااـ ب

 پًزياااااایـ  هیاااااااو ياااااااؿ مااااااىفبو بماااااات
 

 ماـػ باىاؼ گاهی که هىب صىت و هبف يیمپًزيیـ  یها  وبػیمن باؿبو ػؿ هى 
ـت٦ٜ بف )ها ػؿه ػؿ و هی ىىػبول صمل ىـوٛ  بف  بوبیل حىؿ ( بـد صمل و01ی ه

   هی کًؼبـد رىفب ػوبم  بیو تا ىـوٛ ىؼه کن و
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تاا بول  هاا وبػی ٝ٪ـب ىـوٛ ىاؼه ػؿ بْٞی بو٩ات بف ٩ىك و باؿی بف بـ٣
ـًب تا بـد حاىؿ تا بـد رىفب و ها ػؿه ػؿ صمل و کخ  بماتخًائاتػوبم کاـػه بْٞای  ب
ـت٦ٜ ٥٪أ پاًذ هااه ها هػؿ  بْٞی بف هىرىػ بمت و ها بیى ػؿه يیق ػؿ ی مٖىس ه

  :يی گ٦ته بمتىاٝـ پـیا ٩لًؼؿ هالبؼیى هًامبت  و يمی باىؼبـ٣ پىىیؼه  بف
ـ٥ین ف  ٝ٪اااااـب تاااااا باااااه راااااىفب فیاااااـ بااااا

 بهاااااااؿ و تیااااااـ هاااااااهی يیناااااات هااااااا ؿب
 

هان ينابت  ی هتٞؼػی تياکیل ىاؼه وها ػؿه بف کىهنتايی و پًزيیـ چىو
صاىبػحی  هی آیؼًؼوکو ه یرى یـتأح یـف هنت٪یماً  ها ٝم٨ ػؿه هًؼوکو وکىه 

پیىمااته و ىٛ بااه و٩اا پًزياایـ یهااا ػؿه بااـ٣ کااىچ ػؿ بف ٩ناان ژبلااه، ٍاااٝ٪ه و
ـبفیـها ماایالب  بحااـ بعااتالل رااىی هًااؼوکو ػؿ بف و هاای ىااىػ ی هىماامی ماا

ـبی چًؼ او وتابنت کخـ باػ به ىؼت رـیاو ػبىته و هٞؼوػ ؿوف فهنتاو ب ماال  ب
  هی باىؼهىب آؿبم 

 پًجؼیز  دریای
زيیـ  ػؿیای ًای بفها ملنله کىه بفًپ  ی کىتال بيزماى وها ييایب ی هًاؼوکو ٞی

ـ٥تااه بف و اؿچماا ـبفـی مااه هااقبؿ بؿت٦اااٛ باایو بف کىتاال عاااوبک مـچياامه گ  هتاـا ماا
ىمال ىـ٧ به رًىب ١ـب بىػه  پـیاو تا ػبلو مًو رـیاو آو بف بف  ىىػ  هی
 به ٕـ٣ رًىب تبؼیل کـػه بف ت٪یماهن عىػ ؿبػبلو مًو رـیاو  ػؿ صَهو 

 بـآیؼ  هی گلبهاؿ پل يیالب ػؿ فیـ
ٕاىل،  هػؿ  یهاا  آبهايًاؼ پًزيایـ  ی ػبعلایهاا ا ىاؼو آبیکزا با بیى ػؿیا

  هػؿ  و ټُگااى   ه، ػؿ بمااکابىو، ػلًااؼوؿ، ػؿیااای فؿیااه، پياا٢ىؿ، ػؿیااای ىااابه، پاؿيااؼه
 آؿیى، وبعای، ؿیاؼت، هکًای، ػؿ هیکزا ىؼو آب ػؿ  با ٕـ٣ ؿبمت و پیاوىت بف

ـه  و عًذ، ١ىفو  هـبٓى ههقبؿ  هبا یکزا ىؼو آب ػؿ  و کىچک ػیگـ یها  آب١ی
هًباٜ  فؿػآلاىييایب ١ـبای کىتال  که بیى ػؿیاا بف پًزيیـ صَه ػومػبؿی  ٝال٩ه

ـ٥ته بف ـػ عاو گ یکزاا ىاؼه پًزيیـ  کالو هآمتاي و (23)ىهـ ١ل٢لهو  (22)بلًو فه
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یکزاا ىاؼه و باا  پًزيایـ کىچک ٦ٍا )ٛ( با ػؿیاای کاالو یها  آببتَال  با و
ـه صَاااؿک و ػؿیااای ىااى٥ه و هـ و آب ػؿ کىچااک ػیگاا یهااا  آببتَااال  بف  ١یاا

    هی کًؼرـیاو  آلىػ گل یقیآبغٕـ٣ رًىب و ىمال 
ی ػؿ ی8 يیـو  بف پـیاو تا تًگی گلبهاؿ عیلی فیاػ بىػه پًزيیـ مـٝت ػؿیای

و ػؿیًزاا  هی ىاىػآو يه٦ته بمت و بٞؼ بف تًگی گلبهاؿ مـٝت رـیاو آو کن 
ـ٥ته  ػؿیای ىتل ؿب ـکت عاىػ ؿب ت٢ییاـ  بٞؼبگ به بتَال ػؿیای ١ىؿبًؼ ممت ص

ـ٥تاه ػؿیاای  هی ؿماؼػبػه بف وبػی کالو کاپینا گؾىته به ٝال٩ه ىىعی  و باا گ
ـبب به وبػی ي٢لى ؿمیؼه و ػؿ ىمال ١ـب کام بًؼ بـ٧ ي٢لاى ػؿیاای کابال  هيز

اهاای کىچاک ػؿی هاا و ؽوب ىاؼو بـ٣ هاا ػؿ بحـ باؿبو   هی ىىػبه آو هلض٨ 
ػؿ ىاـوٛ  و های ؿیقبياؼ پًزيیـ کالو هی ٥ـٝی آب فیاػی ؿب ػؿ ؿوػعايها ػؿه

   (24) هیـويؼى ػؿیاهای کىچک کن آب ىؼه بـد رىفب بْٞی بفی
ـ  فیااػ بمات بف  باـ٣ ىااو هبـعال٣ بْٞی بف ػؿیاا ػؿ بول راىفب کاه ؽعیا

 یآبا کنباه  ؿوف بول مـٕاو ؿو ىـوٛ کـػه و ػؿ یقیآبغىؼت گـهی آ٥تاب به 
  (25) هی ىىػ کن آب ىاوتا بـد مًبله گؾبىته و 

ی ٥ـٝای تاا هاا به هايًؼ ػؿیاهای کىچاک ػؿه پًزيیـ ػؿیای کالو یقیآبغ
آب  گىیًاؼ یهآعـ رىفب بىػه و ػؿ بول مـٕاو که آو ؿب آ٥تاب گيت تابنتايی 

  (71) هی ىىػهن کن  پًزيیـ ػؿیای
ـبی آو بف مٖش بؿبّی پاییى بمت به ١یاـ بف  پًزيیـ ؿیای کالوػ چىو هز

   يمای کًاؼآبیاؿی  پًزيیـ ی کىچک ػیگـ صٌَ ؿب ػؿها چًؼ ٩ـیه و آباػی
يهـهای بقؿگای کيایؼه ىاؼه و بیاى ىاهـ ؿب  پًزيیـ بها ػؿ کىهنتاو بف ػؿیای

 ماصل ؿبمت ػؿیاای و يهـ بقؿگ ػیگـی که بف ٕـ٣ ػولت به هی کًؼآبیاؿی 
کماال آو  پًزيیـ ـبد گؾىاته و باا ب کيیؼه ىؼه بف هًٖ٪ه گلبهااؿ و ربال بلنا

ی هاا و ػؿه هاا وبػی  ی بایـ چاؿیکااؿ و کىهاؼبهى آبیااؿی عىبهاؼ ىاؼها ػىت
 به ػو ٕاـ٣ ػؿیاای   هی ىىيؼٝمىهًا بف ػؿیاهای ٥ـٝی آبیاؿی  پًزيیـ ٥ـٝی
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ی هاا پل هکاه ؽؿیٞا هی باىؼباػ و هٞمىؿ آ ها ی کىچک و ٩ـیهها وبػی پًزيیـ
ـبء ػو ٕـ٣ ؿب به هن وٍل  یبـ ؿوچىبی که      هی کًؼػؿیا گؾبىته ىؼه ٩

  هـػهايی کاه باه هی گیـػها ٍىؿت  ٝبىؿ و هـوؿ هـػم و هىبىی بف ؿوی پل
ـًب ىًاوؿ و هاهیگیـ بىػه ىب و  کخ ـ٥ه ػؿیای کالو مکىيت ػبؿيؼ ب ماصل ػو ٕ

   هی تىبيًؼىًاوؿی ٝبىؿ و هـوؿ  هؿوف صتی ػؿ و٩ت آب عیقی ػؿیا ؽؿیٞ
ىاؼه ػؿ صالات  پًزيایـ همه ماله یک و یا چًؼ ي٦ـ هٞؼوػ ٩ـبايی ػؿیاای

و هان گااهی رناؼ هـػهاايی ؿب بف  های ىاىيؼهاهیگیـی و ىًاوؿی ٕٞمه ػؿیا 
 بيؼبعته بياؼؿب ٩اتلیى به ػؿیا  اوؼىنکه به ٩تل ؿمیؼه باىًؼ و ر هی کيًؼػؿیا 

 هااهی ػؿیاای  کاـػه بياؼعىیو ؿب ١اـ٧  ،بف هزبىؿیت عىػ ىاو، که  و یا بیى
ـگىىت و لؾیؾ بىػه ؽؿیٞ پًزيیـ و  های ىاىيؼتىؿ و چًگک بف ػؿیا کيیؼه  هپ

ـم بىػه پًزيیـ  عـیؼ و ٥ـوه هاهی ؿبافب مایـ ػؿیاها  یها ينبت به هاهیو گ
   ت بلًؼتـ ػبؿػ٩یم

 پًجؼیز  طزک
به ٕـ٣ ولیات ىمال ب٢٥اينتاو بف بفهًه و ٩ـوو هاّیه باه  پًزيیـ هؿبه ػؿ 

ک  هٍىؿت ؿب صیىبياات  هؽؿیٞا بلتزااؿه هالٝمىهی هىرىػ بىػه بف هٞباـ عااوب
بف همیى ؿبه ٝبىؿ و هاـوؿ  یاوگيا رهاوبقؿگاو و و  هی ىؼباؿکو صمل و ي٪ل 

    تًؼػبى
٩ىبی  هؽؿیٞ پًزيیـ ػؿ َٝـ بهیـ ٝبؼبلـصمى عاو به ماصل ؿبمت ػؿیای

پیـعًزاک گلبهااؿ  هبف صَا هی گ٦تًؼ 6م٦ـهیًا7و٩ت که هؾکىؿبو ؿب  کاؿ آو
ک ػؿ  بياؼؿبب وٍال  هؿب باه ػؿ  پًزيایـ هىـوٛ بٞاؼ بف گؾىاتى بف کىتال عااوب

ه ياام ماـک ؿب باه ػؿ ص٪ی٪ت ؿبه ٩ؼیمه با بيؼک بٍالصات ٝـیِ ىاؼ ،يمىػه
ـ٥ته بىػ ـبييا ه٩لٞ هػؿ ماب٨ صَ  عىػ گ ـػم بف ػؿیاا ههی  هباه ؿب گؾىاته فهايکىؿ ها

ـبد و ػؿبًؼ به گلبهااؿ  هػؿ  و باه ٕاـ٣ کىهناتاو  ؿبه ىااوو بف گلبهااؿ  های ؿ٥تًاؼ٥
   هی ىؼهمىبؿ  کابل
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ـ  های مااعتًؼو٩تی که ٩ىبی م٦ـ هیًا بیى ماـک ؿب  ک ؿب باه هايًاؼ ماایـ ما
ـبيياه تا گلبهاؿ به ماصل ؿبمت ػؿیا کيایؼيؼ  ه٩ـی هصٌَ آو بف صَ ٩لٞه هی

و هيکالت گؾىتى ػؿیا ؿب هغَىًٍا ػؿ و٩ات آب عیاقی ماـها کاه عاالی بف 
   يبىػ بف بیى بـػيؼ عٖـ

عاو بف کابل به تمام ولیاات هملکات بٞاؼ بف ىاو  بلله یبصبػؿ و٩ت بهیـ 
ـب کـوه یک کاؿوبو رمله بف آو ماعته ىؼه بىػ بف  هی گ٦تًؼؿب ؿبآ  ی که آوم

ک پًذ ؿبآ ػؿ ؿب هًاقل ؿهاایو  ،آباػ ىاؼه باىػ پًزيیـ هگلبهاؿ تا کىتل عاوب
ـبی هـػم ٩ا٥له و   کااه و راى و ،عـیؼ و ٥اـوه يااو ،آهاػه ىؼه صیىبيات ىاوب

ـ٥ت١یـه به ػبعل ؿبآ هؾکىؿ ٍىؿت     هی گ
ماهىلتی  پًزيیـ هـبی هـػم ٩ا٥له و ٝابـیى بفیى ب٩ؼبم پنًؼیؼه ػؿ ٕىل ؿبب

ـبهن بىػ ـبیپهـػم ػه ک  ٥ ػبؿبو  ب٢ال و ٩ا٥لاه هوفیـ آباػ و هاقبؿ  ،ک و عىبره ب٢
ؿب بف کابل به ولیات ىمال و بف آيزاا باه  بلتزاؿه هالچاؿػهی کابل بف همیى ؿبه 

ـياو  ـ آوبا8 ٝاالوه  هی يماىػکابل صمل و ي٪ل  هاـػم بياؼؿبب و عىمات و ٥
ـيذ و يمک و گًؼم صیىبياات بااؿکو باه  ه١یـه پیؼبوبؿ فؿبٝتی عاىػ ؿب ؽؿیٞا ب
و بف آيزااا کـباااك و  هاای آوؿػيااؼگلبهاااؿ و چاؿیکااؿ  ،پًزياایـ ؿعااه یهاا بافبؿ

   هی بـػيؼکالی هىؿػ ّـوؿت عىیو ؿب 
ـکاؿبو يیق بف همه ؿبه ؿ٥ات و  0207 کاه ػؿ ماال و٩تای (70) آهاؼ ػبىاتًؼ ىت

 بهمیات ؿبه ،ؿبه هىتـ ؿو ػؿه ىکاؿی تکمیال و ب٥تتااس گـػیاؼ ،هزـی ىمنی
هىتـ بفیى  هو ؿ٥ت و آهؼ هـػم ؽؿیٞ لولیات ىما بلتزاؿه هالکن ىؼه  پًزيیـ

ـ٥ته ؿبه ـبی هاـػم هیک ؿب پًزيیـ ؿبه ٍىؿت گ باا٩ی هاياؼ و  پًزيایـ هضلی ب
ـبت ه٦ًؼ و بق ولیات بؼعياو تا هًٖ٪ی گىمها تًها ؿهه عىمات  ،بيؼؿبب ،پاهی

ـيو و ١یاـه صَاٌ هملکات  ١یـه ػؿ مه هاه عقبو بفیاى ؿبه باه کابال و و ٥
هزاـی ىمنای بااف گـػیاؼ  0707مالًو که ػؿ ماال  هو ؿبه ػؿ  هی ىىػبـػه 

   ؿب ٍؼهه ؿمايیؼ پًزيیـ بهمیت ؿبه
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بؿت ٥ىبیاؼ ٝاهاه و هٞاويات هزـی ىمنی به ٍىبب ػیؼ وف  0727ػؿ مال 
کن 72تضت مـپـمتی هضمؼ بهیى عاو ) پًزيیـ هـػم ( ٩یَاؿی هٞاـو٣ صاا

 41گلبهاااؿ تااا بااه ػىاات ؿیااىت  هبف صَاا پًزياایـ ،بفبااک ولنااىبل آو و٩اات
   پیاػه ؿو با بيؼک ت٢ییـ هىتـ ؿو ماعته ىؼ هکیلىهتـ مـک ماب٪

کىؿ ٝباؿت بىػ بف بیل ػؿ و٩ت ماعتى هؾ ػبىته ىاوومایل و ومایٔ ػمت 
ـبيای هان ػؿ بْٞای بف صَاه ،ربل ،و کؼبل ـيو پ باه ٍاىؿت  ها هااؿتىل و ما

  (77) بىػ ٩ؼیمی به ٝمل آهؼه
ـتباه  پًزيایـ هىتـها ػؿ ػؿه ،ينبت کن ٝـّی مـک هتأم٦ايههگـ  چًاؼ ه

بیاى وب٩ٞاات بف صَاه  فیااػه تاـ  چپه ىؼه هـػم فیاػی ؿب به ػؿیا ١ـ٧ ماعت
ـ٥تاه وپیـعًزک  ـتباه ػیگاـ ػؿ صَا گلبهاؿ تا ػبلو ماًو ٍاىؿت گ  هػوه

ـتبه ػؿ صَه هـبىٕاات ٝال٩اه ػبؿبی  همیاه کمـهای ه٪ابل ٩ـی بلىک و چًؼ ه
ـ٥ته بىػ    صَه بول چپه ىؼو هىتـها ٍىؿت گ

ـبیِ فیاػ و ـکق وفبؿت ٥ىب یها  ؿوفياههييـیات  بٞؼ بف ٝ ٝاهه ٝـیِ  ؼیه
ـببی هب بف ػهايؿ  پًزيیـ ماعتى مـک ی هاا گلبهاؿ تاا ػبلو ماًو و بْٞای ع

ـ٥ت ک ػیگـ مـک ؿب تضت کاؿ و تـهین گ ـيا    عٖ
 ،عتاماـک ؿب تاـهین و ٝاـیِ ما ،هزـی ىمنی 0705و  0703 بف مال

بف ػبلو ماًو ػیاىبؿ ٩اىی مامًتی باه کًااؿ ػؿیاا  پااییى تاـ ها تًگی هػؿ صَ
ک هايًاؼ مااب٨ باه بف آو و٩ت تا صال بلضمؼ بلله    گؾبىت ـياا کؼبم صاػحه عٖ

   ٩ىٛ يپیىمته بمتو 
ـتامااـ پااای ٥ٞاال کباایى و  فیااػ تااـهااـ ؿوف  پًزياایـ بف م بف بیناات هااىتـ ؿب

و  پًزياایـ کاات باهلو ١لاه باااب ؿب بف کابال و ٍاا٦ضات ىامال هم بلتزااؿه هال
گا پًزيیـ هو هـ صَ هی کًًؼي٪ل  بـٝکل صمل و ياه بف عىػ هىتـهاای رؼب

  (70) ػبؿػ
ىت به ؿوفهای رمٞه و پًزيًبه تٞؼبػ هىتـها و هـػم تػؿ تابنتاو ػؿ هىمن 

گـ مـک   ؿمؼ و به ٍؼها هىتـ هی هی باىؼفیاػ  به ٍاىؿت بمامای  پًزيیـ ب
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 یهاا  ػؿه با ػبىتى آب و هىبی گىبؿب و پًزيیـ ،و ػؿمت بصؼبث و تـهین ىىػ
ـکق هملکات باىػه ػؿ هىمان  یها  گاهضت٦ـی ىاػبب و مـمبق عىیو یکی بف ه

که ماٝاتی ؿب ػؿ گىىاه و  هی تىبيًؼ هاهىؿیىتٖٞیل هـػم و  یها ؿوفتابنتاو به 
  (71) به عىىی بگؾؿبيًؼ پًزيیـ یها  ػؿهکًاؿ ػهات و 

 8 چاه هًااٙـ ٕبیٞای پًزيیـ بف يٚـ میاصت و تىؿیقم بهمیت عاٍای ػبؿػ
ـبفیـ هااا  ػؿهی عـوىاااو کااه بف هااا ػلکااو و آب کااىه گااـػی و    هاای ىااىػ ماا

ه٪باىل کىهناتايی بااؿ آوؿػه ؿب یک مـفهیى فیبا و  هىرىػیت ب٩نام ىکاؿ آو
   بمت

 پًجؼیز  تقظیمات هلکی واداری
لیت پـوبو پیىماته و بؿتباآ به و  و صال٩ؼین یک ولنىبلی بىػه  بف پًزيیـ

به همایى بمااك  و هی ىؼبه يام ه٦ت هقبؿعايه یاػ  پًزيیـ ٩ؼین ػؿ  (72) ػبؿػ
ـ٥ته که ػؿ ػ٥اتـ هملکت و کتاب بماك هالیاه و بصَاائیه  ت٪نیمات ٍىؿت گ

هقبؿعايه ؿعه و هقبؿ عاياه پایااو و هقبؿعاياه  هخال   حبت بمت پًزيیـ ي٦ىك
 بول و ػوم هصَاػبؿی  هٝال٩ا ػو  وبؿ ػیگـ ؿب هـبىٓ عايه هقبؿ اؿهبافبؿک و چ

گـ چه   هی ػبينتًؼ پًزيیـ وبؿ هتزااوف  هن بف بینت هقبؿ عايه ٥ٞال پًزيیـ ب
ـ چًايچه  ،بمت فیااػ وبؿ  وبؿ بىػ بلضال بف بینت عايه که ػؿ ٩ؼین ػه عايه بی یه٩

 0 هی باىؼ تـ

 پًجؼیز  تؼکیالت
ـبؿ ؽیل بمت ىىػی هبه مه صَه ت٪نین پًزيیـ    :که ٩

  : هقبؿعايه ؿعهبل٤

                                                           
گ٦ته يمايؼ که : ي  یاػػبىت0 پًزيیـ به ولیت تبؼیل ىاؼه بمات و يٚاـ باه ت٪نامیات کياىؿی  ٥ٞالا

   يه ولنىبلیىىػ  یصیج ولیت ىًاعته هه رؼیؼ ب
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ـبط وب٩ٜ ىؼه ىامال و رًاىب آو ؿب ػوىااع  هؿعه که ينبتًا ػؿ یک وبػی ٥
 هپایاو و ه٢ـب آو به هقبؿعايا ههيـ٧ آو به هقبؿ عايو هًؼوکو بصإه کـػه 

ـکاااق ولناااىبلی ػبؿبی و باااىػه  پًزيااایـ باااافبؿک پیىماااتگی ػبؿػ و بف ٩اااؼین ه
ـبی کاؿوبو ـبو کاؿوبو بؿباف  ،ها م ـبی هنا٥ هنیـ بمت  ها هًٚن و رای ؿهایو ب

ک ،و ػؿ بافبؿ ؿعه ب٩نام بىیای ّـوؿی ک و ،عىؿب    های ىاىػ١یـه پیؼب  پىىا
اؿ صَااه کااه هاچ وياین کیلااىهتـ بااىػه بف ؿعااه ػبؿبی ٕاىل تغمیًاای یااک باافبؿ

 ماتؼ، وػبػ   (73) ماعته ىؼه بمت بصؼبث و هی باىؼ رؼب یکؼیگـ هـصَه بف
تا ػوبفػه ٙهـ  هيت ٍبش بف متؼ فیاػتـ و   ػبػهی باىؼؿوفه ػؿ آو راؿی  هـ

  (74) هی گیـػٍىؿت  بافبؿ ؿعههـ ؿوفه ػؿ 
هـ ٩نن هیىه کن و بایو  ،ی تىت بىػهها ی فؿبٝتی و باٟها ؿعه ػبؿبی فهیى

های آبیااؿی  ټُگاى   هوبػی ؿعه ؿب ػو ػؿیای پیاوىات و ػؿ    هی ىىػػؿ آو پیؼب 
وب٩اٜ بمات بف ؿوػ  پًزيیـ و ٩ـیه ػؿعیل که به ٕـ٣ رًىب ػؿیای کالو کًؼ
 هو ػؿ  ټُگاى   هػؿ  ،ىاتپیاو  هػؿ    هی ىاىػصَاؿک و ػؿیای کالو هيـوب  هػؿ 

ـم  پًزيیـ هصَاؿک ؿع ػؿ تابنتاو  ها  ػؿهو ػؿیى  هی باىؼعیلی مـمبق و ع
ؿب ٩اؿچ هان  ؿوبه و مماؿو٧ که آو   ـبتٜ ٝل٦ؼبؿ هىرىػ بمتآ١یل ييیى و ه

    هی ىىػ١یـه مبقیزات کىهی یا٥ت  و گىیًؼ یه
ـبی ؿع ػو هنازؼ ٍا٢یـ و ػو هنازؼ باقؿگ  پًزااه و ٥ٞاال یـپًزيا هػؿ ٩

و ػؿیاى هاؼبؿك  هی ىاىػراهٜ هىرىػ بمت و بیى ػو هنزؼ به يام هؼؿمه یاػ 
  (75) هی ىىيؼبباته و تؼؿیل بٝاىه و  ،ٕالب

ػبؿبی یک لینه و یک هکتب ببتؼبیی يناىبو بمات و ٕاالب ػؿ  ٥ٞالؿعه 
ـبهن يمىػو ٝلن و  پًزيایـ هػؿ ؿع  هی باىًؼ هٞاؿ٣ هکاتب هؾکىؿ هي٢ىل ٥

وبعايااه ىااؼه و ػو ػ تاماایلٍااضیه  یلااهرلٕااـ٣ وفبؿت  ٍااضی بف یًیااککل
کتااـ  یهااا  ينااغهَٝااـی ػبؿػ کااه  ـب  یًیااککلػب يناابت  (01)هاای کًًااؼ ؿب براا

ـکقیت ؿعه و بىػو هؼب  هکاتب هـػم آو ينبت به مایـ صٌَ ػیگاـ ؿك وه
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فیااػی ٝاـُ  هااهىؿیىتٞلین یا٥ته بىػه و بفیى هًٖ٪ه ٝلمای ریاؼ و  پًزيیـ
  ػه به کاؿهای هملکتی هَـو٣ هنتًؼبيؼبم يمى 

 داکمی هقلؼ
بهاػؿعیل ؿعه به ٕاـ٣ ىامال ىاـ٧ ػؿیاای پیاوىات هياـ٣ باه  ه٩ـی ػؿ

بقؿگ ٝنکـی کاه  هعىه آب و هىب ٩يل هػؿ یک هًٖ٪ پًزيیـ ػؿیای کالو
و بف  (00)ػؿ ٝهؼ ملًٖت بٝلیضْاـت بصماؼ ىااه باباا ػؿبيای مااعته ىاؼه باىػ

مـپىىایؼه  باه ٍاىؿت فیـفهیًای و پًزيایـ کاالو ػبعل ٩لٞه ؿبهی به ػؿیای
ـبتای  ػؿیا یک صىّچه ماعته بىػيؼ که بفو پهلىی کيیؼه ىؼه بىػ  هاىبػ تٞمی

ـکیب یا٥ته بىػ مغت و هضکن بلبته گو و چىيه و  (02) ١یـه ت
گاـ ٩لٞاه بف ٕاـ٣  هصىّچ هؾکىؿ به ؿبه فیـفهیًی تا ٩لٞه بؿتبآ ػبىت و ب

 ،های گـػیاؼو آب راؿی ػبعل ٩لٞه ٩ٖاٜ  هی ىؼػىمى و یا هغال٦یى هضَىؿ 
کًیى ٩لٞه ؽؿیٞهضَى  ؿبه هغَىٍی بف آب آىاهیؼيی ػؿیا بمات٦اػه  هؿیى و ما

ىااهی و ماایـ ىااهاو  بصماؼ ه٩لٞاه پاػگااو مااعلىی ػوؿ  یاىػؿ ب   هی کـػياؼ
ـبب و باه ػوؿ  هبیاى ٩لٞا   مؼوفبیی مکىيت ػبىتًؼ  هباقؿگ باه هاـوؿ فهااو عا

ىاکل هاخمى و باه  تـ کىچاکػوباؿه ينبت به مااب٨ ( 07)بهیـٝبؼبلـصمى عاو
 هی گ٦تًؼؿب عاٍه ػبؿ  ها آوبهیـٝبؼبلـصمى عاو که  هماعته ىؼ و پاػگاو ػوؿ 
     ػؿ آو مکىيت ػبىتًؼ

کمی یاػ  هو٩ت بیى ٩لٞه به يام ٩لٞ یىػؿ ب های بعیاـ  و تا بیى مال هی ىؼصا
کمی  هػبؿبو ٩لٞا بٞؼ بف بل٢ای تيکیل عاٍه   هی گـػیؼهن به همیى يام یاػ  صاا

ػؿآهااؼه و هزااـهیى و گًاهکاااؿبو ػؿ آو  پًزياایـ بااه ىااکل هضاابل ولنااىبلی
بیاى    هی ىاؼهضبل هؾکىؿ بف ٕـ٣ هى٦ٙیى ولنىبلی بػبؿه   هی بىػيؼ فيؼبيی

ـبؿ و  یها ػوؿه٩لٞه ػؿ ٕىل  آباػی عاىیو لیال و يهااؿی ؿب ماپـی يماىػه ينابت ٥ا
 (00) ػؿ ٩لٞه هؾکىؿ ؿط ػبػه بىػىىؿه هضبىمیى کيت و عىيی يیق 
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 پًزيایـ ههزـی ىمنای و٩تای کاه هکتاب ببتاؼبیی ػؿ ؿعا 0255 ػؿ مال
کمی به ػمتـك هکتب گؾبىته ىؼ هىؼ بٞؼ بف چًؼی ٩لٞ لتامی ػؿ مال    صا

کن آو 0700 بؼبلمًاو عاو کتىبفی صا زيایـ و٩ات هزـی ىمنیٝ  بػبؿه ولناىبلی  ًپ
کمی و هکتب ؿب به هؿب به ٩لٞ بیى کااؿ فیااػه بف ػو ماال    رای ولنىبلی بيت٪ال ػبػ صا

ـػ تا بیى که وفبؿت رلیلیه هٞاؿ٣ با همؼمتی وفبؿت ػبعلاه بػبؿه ولناىبلی و  ػوبم ک
 هؿ٥ته هکتب ببتاؼبیی ؿعا هن ؿوی   ػوباؿه بيت٪ال ػبػ ىاو هماب٪هکتب ؿب بزای 

کمی هنات٪ـ  ههزـی ىمنی ػؿ ٩لٞا 0774تا مال  پًزيیـ باىػ و ٕاالب صاا
کخاـ  ؿعاه باه هاـ راایی کاه  هااهىؿیىػوؿه ببتؼبیی هي٢ىل تضَایل بىػياؼ و ب

ػؿ ماال    کاـػه بياؼػؿیى هکتاب کناب تضَایل  هی باىًؼهَـو٣ عؼهت 
کمی به  ههزـی ىمنی ٩لٞ 0774 ػؿ ي٪ياه و  فهایى ىااوکاه  ػبؿبيی یىفهصا

بیى کايىو ٝلان و ػبياو و  هتأم٦ايه  (01) ؼصؼوػ هکتب رؼیؼ آهؼه بىػ ػبػه ى
ـکت بف ٕـ٣ هالکاو رؼیؼ عىیو تغـیب و به فهایى فؿبٝتای  ـکق ٥یِ و ب ه

   هبؼل گيت
ىَت ؿعه یاک چهااويی بقؿگای  ه٩ـی ههـبىٕ ػؿ پًزيیـ ىمال مـک ػؿ
ـبی َٝـ بهیـصبیب بللاه عااو باه هايًاؼ ػگاـ کااؿوبو که ػؿ ـتاماـ ها ما  کاه م

رامات کاه ػؿ آو ابـپ هىرىػ و (02)و کـوه ماعته ىؼه بىػب٢٥اينتاو بٞؼ بف ى
   هی کًًؼؿب بػبؿه  پًزيیـ بػبؿبت ػولتی مکىيت ػبؿيؼ و بهىؿ ولنىبلی ٥ٞال

 پًجؼیز  رخه هقزای هزبىط: الف
ـبء هـبىٓ ؿع  هبف ٩ـیا ٝبااؿت بياؼبف ٕـ٣ ؿبمت ػؿیای کاالو  پًزيیـ ه٩

ـبم عیل،  ،گلنتاو ٩ابْاو ،ىیغاو ،عیلبهاػؿ ،ىَت و بغيی عیل عىبره به
ػؿعیل و ١زی که به ٕاـ٣  ه٩ـی   پیاوىت هػؿ  و ټُگى  پایچًاؿ، کهًه باٟ، ػؿه، 

 (03) هی باىًؼؿعه  بف هـبىٕات وب٩ٜ بيؼ پًزيیـ پ ػؿیای کالوچ
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 پایاو ههشارخاي: ب
ـبء هـبىٓ آو بف ٕـ٣ ؿبمت ػؿیای   هبف ػىاتک و ػؿ  ٝباؿت بياؼ یـپًزي٩

ـبد و  هکىؿبباه و ػؿ  ،و فهايکىؿ و بف رايب چاپ ػؿیاا (04)بًٝابه هتاوبط و ٩ـی ٥ا
   هی باىؼبلىک بمتایچه و بمپیايا  ،آبؼؿه

 هشارخايه باسارک: ج
ـبء بافبؿک بف ٕـ٣ ؿبمت ػؿیاای کاالو  ،ٝبااؿت بمات بف بااؿک پًزيایـ ٩

پاؿياؼه و يـهاه  هػؿ  عايیق و بافبؿک عاً و ،رًگلک ،مًگىيه و آمتايه هلنپه
    ٥ـوبل و هـىتاو و١یـه ،هاله ،تلغهچپ، باػ٩ىل هًزهىؿ، بف ٕـ٣ و

 پًجؼیز  دصه اولداری  ػالقه :دوم
ک تااا ػوآب  پـیاااو و بف پًزياایـ صَااه بولػبؿی  ٝال٩ااه اتهـبىٕاا عاااوب

 فياؼه گاايییاؿی ػؿیى صٌَ نىك بي٦  بهتؼبػ ػبؿػ بلـصمه یهٝلعىبره ٦ٍا 
ـبؿ و ـبء ىاو و صیات ػبؿيؼ به ـبؿ پًزيیـ ٕـ٣ ؿبمت ػؿیای کالو بف ٩ ؽیال  ٩ا

ک، ٕاىل، ػىات ؿیاىت، ما٦یؼچهـ،  :بمت ، باـرمى، عًذ،هٖاٛپـیاو، عاوب
ـبء مااصل چاپ   (05)بلـصماه بلـصماه یهٝلـف و ػوآب عىبراه ٍا٦ا ، هاپي٢ىؿػ ٩ا
   هی باىؼ١یـه پاوبت و  ،هکًی ،ؿیىت یىبؿ  ،بول ههـبىٓ صَ پًزيیـ ػؿیای

 پًجؼیز  دوم هدصداری  ػالقه :طىم
ـبب و پًزيیـ ػوم هػبؿی صَ ٝال٩ه بف ٕـ٣ هياـ٧  بف ٕـ٣ رًىب به يز

ـبر٢او يىؿمتاو و هبه ػؿ  و بف  کی هًزهىؿ و صَااؿ ها بف ٕـ٣ ه٢ـب به کىه پ
   ؼهی باىپیىمته  پًزيیـ ٕـ٣ ىمال به ػؿیای کالو

ـبی بیى  ػبینبه ٕىؿ  آهؼ ىاوػوم بؿتبآ ؿ٥ت و  هصَػبؿی  ٝال٩ه که هـػم ب
هزـی ىمنای پال پغتاه کااؿی  0710بؼوو هيکالت ٍىؿت بگیـػ ػؿ مال 

 پًزيایـ به هَـ٣ ػو هیلیىو ب٢٥ايی بف ٕـ٣ وفبؿت ٥ىبیؼ ٝاهه باالی ػؿیاای
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ـ  ـبی ؿ٥ت و آهؼ هـػم مهىلت فیاػی ٥ ػؿیای   بهن آوؿػه بمتگؾبىته ىؼ که ب
 هاا به ػو ٕـ٣ ػؿیای هاؾکىؿ ٩ـیاه و آباػی ،ػوم رـیاو ػبؿػ هصَ هػؿ بیى ػؿ 

 هؿب ػؿ  کاه ١ـبای آو های ىاىػػیگاـ ت٪ناین  هبیى ػؿه باه ػو ػؿ  هىرىػ بمت و
ـ٩ی ؿب ػؿ  هٝبؼبلله عیل و ػؿ  ـبء ػؿ    گىیًؼ یههقبؿه  هى باباه  ،هقبؿه ریـٝلی ه٩

   هی باىؼکالو  هگالب عیل و آمتاي ،عاو مًگی ،ػومت ٝلی ،ٝلی
ـبء صَاا ـبهاااو ،بماا٦ًؼیاؿ هػؿ آماایا ٩لٞاا پًزياایـ ػوم همااایـ ٩اا  ،هلیمااه ،ک

ـبو ـبتاٜ و هـ١قبؿهاا ػؿ  :ٝبؼبلله عیل بمت هپىراوه و ػؿ  ،پنگ ػبؿی  ٝال٩اه ه
ـبوبو فؿبٝتی ػها٩یى بیى هًٖ٪اه باه ػمات  ػوم هىرىػ هصَ بمت صاٍالت ٥

 (11) يؼهی آوؿ 

 پًجؼیز  وار سراػتی و طزدرختیپیذا
گـ چه فهیى فؿبٝتی ػؿ ا ينبت به کخـت ي٦ىك آو کمتـ بمات با پًزيیـ ب

ک ،هايًؼ پـیاو ها بیى هن ػؿ بْٞی صَه و  ،ما٦یؼچهـ ،بماکابىو ،ٕاىل عاوب
 فهیى فؿبٝتای باه پیماياه فیااػی هىراىػ ها کىه ١یـه راها ػؿ ػه و هقبؿه و هػؿ 

 ،راى ،گًاؼم   مای باىاؼيهىبىای هيا٢ىل  یاتتـب ؿبٝات وهاـػم باه ف  بمت و
ـه  هيًو و صبىبات ؽهًیاه و ب٩ناام مابقی راات و ،با٩لی ،بؿفو ،رىبؿی ١یا
   هی ىىػکيت 

   های باىاؼهای ؿيگاؿيو کىهی هىرىػ  ىبى و بٝلی و گلى های ع ب٩نام گل
ؾت وکی٤ هغَىً آو ل هتاف  و هىرىػ بىػه پًزيیـ ػؿعت تىت به کخـت ػؿ

که آؿػ ىؼ يام تلغاو ؿب باه  و٩تی هی کًًؼتىت عيک کـػه آو ؿب آمیاب   ػبؿػ
ک هاان ػؿ ،فؿػآلااى ،چهاااؿه٢قػؿعاات    هاای گیااـػعااىػ   ،بااىػه پًزياایـ تااا

کنتاو  (10) بيگىؿ بنیاؿ لؾیؾ و بٝلی ػبؿػ پًزيیـ یها تا
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 پًجؼیز  ودؼی دیىايات اهلی و
: ب٢٥ايناتاو ٝبااؿت بمات بف یها  تولیهايًؼ مایـ  زيیـپً صیىبيات بهلی

 هاا آولمى٩ٜ بف گىىات بپىمات و ًٝاؼ هامات و ،گىم٦ًؼ و بق که بف ىیـ ،گاو
ـبی باؿکيی بف ولیات تغاؿ   هی کًًؼبمت٦اػه  ١قيی  ،بؼعياو ،بمب و عـ ؿب ب
 ،چىو گاـگ پًزيیـ یها ىهصیىبيات وصيی ػؿ ک   هی آوؿيؼ پًزيیـ و بلظ به

ـگىه، هؿوبا   (12)هی ىىػ و تبـ١او یا٥ت  ،پلًو ،ع٦ک ،ع
ـبی باياو ػبػو و  های عايگی يیق هىراىػ باىػه ٕیىؿ و هـٟ 8 عاـوك ؿب با

ـبی ػبينتى ىب و مضـی هااه هبااؿک ؿهْااو و ـبی  هغَىًٍا ب کیااو ؿب با ها
و ٥اعتااه و ب٩نااام ٩مااـی   هاای کًًااؼ یااتتـبتغاان و پااـوؿه چىچااه  ػبػو

 ،هااا ـ١قبؿهی عىىااغىبو ػؿ هااا بلبل ،ًٝااؼلیب کااالو و ی عااـػ وها گًزيااک
بول  بف پًزيایـ ػؿیاای ػؿ هاا  هـ١اابیب٩ناام   های ىاىػ پیاؼب ها  باٟو  ها چمى

ـب  یرمٞ ػمتهبعیـ بـد حىؿ به ٍىؿت  صىت تا   هی ىىػًؼه ػیؼه کو پ
ػبم و ت٦ًاو  ه، ؽؿیٞاهی باىاؼ  هىرىػ پًزيیـ یها  کىه ػؿ ها  کبکب٩نام 

پاـوؿه  و هیکًًاؼػبم ٍایؼ  هؽؿیٞ کبک ؿب یها  کًًؼ، چىچه هی ىکاؿ ؿب ها آو
    هیًمایًؼبمت٦اػه  آيها٥ـوه  بف بقؿگ ىىيؼ و تا هی ػهًؼ

 پًجؼیز  هؼادو
٩ؼین بْٞای هٞاؼيیات  بف ؽعایـ هٞؼيی عیلی ١ًی بمت و جیبف ص یـپًزي

ـبد و گاـ آو بمت٦اػه ىؼه بمت و بف آو بمتغ وفی بف ػل ؿ پًزيایـ  هٞاؼيیات ب
رلاب  فیااػی ؿب هملکات ب٥اقوػه بماٞاؿ هباه ماـهای فهیى بیـوو کيایؼه ىاىػ

  عىبهؼ کـػ
بمات کاه هاا بول  ت٦َیالتی هاؾکىؿ پًزيیـ به هٞاػو کتب ٩ؼیمه ؿبرٜ ػؿ

 هاا  ماالکاه ػؿیاى  های گیاـینآو تض٪ی٪اتی تمااك  حايی با ػؿد کـػه ػؿ ؿب آو
  به ٝمل آهؼه بمت پًزيیـ ه هٞاػوؿبرٜ ب
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ـب٥یای تاؿیغی  ػؿ کتاب :لبو ـ٩ی یها  مـفهیىر٢  ػؿ صَه (17)عال٥ت ى
ىامال کابال  کاىه هًاؼوکو ػؿ کاه بف يهـی بلضا٧ ػو بف7  :يىىته بيؼ پًزيیـ
ـبفیـ ـ٩ی بیى ػو ىىػ ػؿ هی م ؿوػعايه هٞااػو هٞاـو٣ ي٪اـه بمات کاه  هًبٜ ى

ـب ـه به ػمت بف و گىیًؼ یهب آو هضل ؿب بًزهیـ بٝ  و هی آیؼ آو ه٪ؼبؿ فیاػ ي٪
ـکااق ػؿ ٩ااـوفهاااو ٍاا٦اؿیاو  بفیااى رهاات بًزهیااـ ػؿ  مااىم هزااـی ٩مااـی ه

ـببغايه گـػیؼه ّ 6  
ىاهـ آو و٩تاه  و (10)های ىاؼٝبامی هْـوب  هيام علی٦آو به  یها  بلبته ػؿم

مات ب بی باالی تپاه ىاهـ7: هی يىینؼبًزهیـ ؿب ببى صى٩ل چًیى و٤ٍ کـػه 
   (11)6 هی کًؼ فيؼه گیؿ هٞؼيچی ػؿ آو که ػه هقب

ـب٥یااا٩ىت صمااىی  ـه بًزهیااـ و يااىیل یر٢  ٝااـب ػؿ عَااىً هٞااؼو ي٪اا
ػؿ بًزهیاـ کاىهی بف 7  :ًىیناؼهی ـی به ٝمال آوؿػهرماٝت هٞؼيچی آيزا ؽک

ـه به هايًؼ ١ـبال مىؿبط ـبی یا٥تى ي٪ ـه بمت و فهیى آيزا ؿب ب ـػه بياؼ مىؿبط ي٪ و  ک
ـه ػؿ بلًاؼی کاىهی بمات هياـ٣ باـ ىاهـ ػؿ فیاـ فهایى هٞاؼيچیاو باا  هٞؼو ي٪ا

ـبٟ ـػم ػؿ پ (12)6ی هغًَى به کاؿ بىت٢ال ػبؿيؼها چ ـػو ؿىاتهکاؿ ه ی بیاى ها یؼب ک
ـػم ػؿ ىاهگاه  بىػياؼ و ػؿ  ػمات یتههٞؼو به یک يٛى ٩ماؿ ىباهت ػبؿػ چه بنا بف ه

ـوتمًؼ  ـػياؼ دکه پىل فیاػ عـ و یا بیى هی ىؼيؼٍبضگاه تىبيگـ و ح چیاقی  بهاا هی ک
ؼ یه   هی ىؼيؼ٥٪یـ و ياػبؿ  يمی تىبينتًؼپیؼب  ـببغاي گىًی زهیـا ػؿ  هکه هٞاؼو و ّا ًب
ـبب ىؼه هصمل    (13) چًگیق عاو ع

 پًزيایـ هزـی ىمنی ت٦َایالتی ؿبراٜ باه هٞااػو 0702ػؿ مالًاهه : ػوم
  (14) ػؿد بمت

 پًجؼیز  درهؼذو يقزه 
ک ػؿ ٕاىل  هبف ٩ـیا پًزيیـ ورىػ هٞؼو ي٪ـه ػؿ  411هاـف تاا کىتال عااوب

ـبد هان ٍاىؿت  ٥لق هٞؼيی مـب یها  ؿگکیلىهتـ بیى  که ػؿیى صَاه بماتغ
ـ٥ته و     هی باىؼچًگیقعاو هـبىٓ  ه٩بل بف صمل یها  ػوؿهبه  ص٦ـیاتبیى  گ
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 پًجؼیز  هؼذو هض پظگزاو
ـبو هـبىٓ ههٞؼو هل ٩ـی باه ٥اٍاله  پًزيایـ ػوم هصَاػبؿی  ٝال٩ه پنگ
ـکق ـبو   يین هقبؿه ػؿ یک و هبیى ػؿ ػبؿی  ٝال٩ه ىو هیل بف ه هیلی ٩ـیه پنگ

ت به هٞؼو ه٪ؼبؿ ٥یَؼ آو ينب  وب٩ٜ بمت هتـ بف مٖش ػؿه 11یا  01 به بؿت٦اٛ
   فهايکىؿ فیاػ بمت

 هؼذو هض سهايکىر
و بیى  هی ؿمؼ هتـ یمايت 11و  01هل هٞؼو فهايکىؿ به ّغاهت  یها ؿگ

ػؿرااه بف ١ااـب بااه ىااـ٧ بهتااؼبػ ػبؿػ و تااا هًااىف تض٪ی٪ااات  4هٞااؼو بااه عاأ 
ـ٥تهر    بمت یالىری ػؿ آو ٍىؿت يگ

 هؼذو هض در جًگلک باسارک
١اـب باافبؿک باه ياام  هیل به ٕـ٣ ىمال ىـ٧ ؿعاه و ػؿ 02بیى هٞؼو که 

هتاـ و باه هناا٥ه ىاو هیال باه ١اـب  411ٕالی کاو هٞـو٣ بمت به بؿت٦ااٛ 
بااؿت بف ػو   ىمال بافبؿک عاً ػؿ کىه ياوه پایو وب٩اٜ بمات ؿگ  بیاى هٞاؼوٝ 

های هتـا بف هماؼیگـ باالی هان وب٩ٜا  11 ههتـ ػؿ ٥اٍال 07و  02غاهت هٞؼيی به ّ
ـ٩ی کىه ياوه پیو و٩ٛى ػبؿيؼ و و باىؼ ػؿ ؿگ بالیی یاک ٍاى٣ کاه صاال  ػؿ رًاس ى

ـو٣ بمت بؼبل٪اػؿ هٞ ـػیؼه به يام ػکاوٝ      هنؼوػ گ
 – هاالباه ياام ػکااو  ىاؼه بياؼػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى٣ که هنؼوػ 

هتاـ  2هتاـ ٝما٨  21ػکاو کالو و ػکاو ياىًاك ورىػ ػبؿػ که ػؿ آو به ٕاىل 
١ًی گ٦ت که بیى هٞؼو  هی تىبو   هتـ ص٦ـیات به ٝمل آهؼه بمت 0ٝـُ و 

ـ  بقؿگو  تـیى کاه تاا صاال ػؿ ب٢٥ايناتاو کيا٤  هی باىؼهل  یها  هٞؼو یىت
 (15) ىؼه بمت
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 پًجؼیز  در هؼذو ابزک
و  0703ی ها ورىػ ػبؿػ که ػؿ مال پًزيیـ هىَت ؿع ههٞؼو ببـک ػؿ ػؿ 

ـبد به ٝمل آهؼه بمت 0704    هزـی ىمنی به ه٪ؼبؿ یکَؼ تى بف آو بمتغ
ی ببـک هؾکىؿ ٝمىهًا بف رًل هنکى وبیت یًٞای بباـک ما٦یؼ ها کـینتل

ياافک  یهاا  وؿ٩اههلی هتاـ  0-2و ّغاهت  4-2( ٝـُ و ٕىل 21) هی باىؼ
ػبػه تاوبط ييااو  هػؿ ػؿ  هن هٞؼو هل و مـب ؿب و هی تىبيؼآو به ػمت آهؼه 

ـبد هن به ٝمل آهؼه بمت و ها آوکه ػؿ ماب٨ بف  بيؼ  هتمام ٩ـیا گىیًؼ یه بمتغ
   هًزهىؿ یک تکه بف ؽ١ال مًو تيکیل ىؼه بمت

ذ و م٦یؼ چهـ تا ػىت ؿیىت به ػؿیى بوبعـ ػؿ بحـ کاوه ػؿ هـبىٕات عً
ـ٩ه فهـػ و بیـود کخاـ بهاالی آو بف هی آیؼبه ػمت  ٍىؿت هت٦ ػمات ه با که ب

  ىؼه بيؼحـوتمًؼ  کـیمه هتمىل وآوؿػو بیى بصزاؿ 

 پًجؼیز  صًایغ دطتی در
ـبی ؿ٥ٜ ّـوؿیات عىیو بف ٩ؼین هـػم به ًٍایٜ ػماتی ههااؿت  پًزيیـ ب

و باه عاىبی بف ٝهاؼه کااؿ و  های يمىػياؼعىیو ؿب ؿ٥ٜ  یها  ـوؿتّػبىته و 
بلماااؿی و  ،يزاؿهااا ب٩نااام ػؿوبفه   بـآهؼيااؼ هاای ماااعتى هَااًىٝات ػمااتی

ؿوی چاىب  ػؿ ٍاًٞت ي٪او باـ   های تىبيًاؼکاؿی ؿب به عىبی ماعته  هنٖش
ـبت  های ػبيًاؼٕـفهاای هغتلا٤ يزااؿی ؿب  ،ی ػبؿياؼٍا٩ابلیت عا و ػؿ تٞمیا

   هی تىبيًؼکـػه  َٝـی و ؿممی کاؿ
ـب ياىبػه کاؿها بف ٩ؼین هـود بىػ و به همایى ػلیال  یآهًگـی يیق ينبت بر

ـبو ماب٪ه ػؿ ػماتگاه پاؼؿی عاىیو بیال گاو ـه  ،تباـ ،ػبك ،آهًگ تیياه و١یا
ؿوبد تاام  يایـپًز ؿىاتى و باا٥تى پغتاه و پيان ػؿ   هی ماعتًؼؿب  آلت آهًی

ـبيی ٩یمت  یىػؿ ب   هی با٥تًؼکـباك و وبـک وبله چه   ػبىت بوبعـ ينبت گ
ـب٩تَاػی بىػو کـباك بنیاؿ کن ىؼه بمت    پغته و ١ی
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 ،هاا ـهىگـیبااو پی ب٩ناام ػماتمال ،ػؿ بیى يناىبو هاـود باىػه یػوف مىفو
   هیؼوفيؼػوفی ؿب به بنیاؿ ٩ابلی و ههاؿت  ػوفی و پغته عاهک

 پًجؼیز  هىطیقی در
آوبفعاىه و ػلپناًؼ و ٍاؼبهای  ، ٕبٞاًا باه هىمای٪ی هیال ػبىاته ها بيناو

ػؿ آو  و به يىبعتى آلت هىمی٪ی هتىره بىػهو  هـ١ىب و فیبا ؿب ػومت ػبؿيؼ
ـبف     هی ػبؿيؼؿىته ٩ابلیتی بف عىػ بب

ىاٞـ و  ،مای٪یبف ٩ؼین ٝيا٨ و ٝال٩اه هغَىٍای باه هى  يیق پًزيیـ هـػم
کاه آػهیاقبػ بف ىاًیؼو  ىاؼه بياؼو تاا راایی کاه هتای٪ى  ػبػه بياؼبػبیات يياو 

به بهمیت هىمی٪ی عىب ٥همیؼه و به يىبعتى  هی ىىػآوبفهای ػلکو هنـوؿ 
 پًزيایـ ب٩ناام آلت هىمای٪ی ػؿ   کـػه بيؼب٩نام آلت هىمی٪ی ههاؿت پیؼب 

ـ٩ی بف ٩ؼین هتؼبو بمت ییها  هماو ـکل    ل و هـود بماتکه ػؿ همالک ى ها
و ػ٩ای٨ و لضٚاتی ؿب عاىه  هی گیـػهٖاب٨ هیل عىیو بف آلت هىمی٪ی کاؿ 

    هی گؾؿبيًؼ
 کزيا و یا طزيا
ـيا  ـيا و یا م يىبفبو  ـياابهاا هًضَاـ باه ک ،ؿوبد ػبىات پًزيایـ بف ٩ؼین ػؿک

ـًب  کخ ؿب  باا ػهال آو تاىممٝـومی و عتًه مىؿی  یها ؿوفػؿ  ها  ملماوبىػه که ب
ـيا   يىبفيؼ  هی تاا صاال یااػ  پًزيایـ بافبؿک و ؿعهيىبفبو  بف ٩ابلیت و ههاؿت ک

    هی کًًؼ
ـيا گىیًؼ یه ـياا ؿب باـ لاب  کاه  یهااهـ کزکًاه ٩اؼین و٩تايىبفبو  که ک های ک

ـبهی  با ػهل و تىله آو و گؾبىتًؼ ـياا  هی کـػؿب هم و رىبياو صنب هاؼبیت ک
ـب  کىبی یپاو ػهل به  های و چـط فػو که با ت٦ًو بافی و با ىلیک یکزاا برا

ـه لاؾت وکیا٤  هی ماعتًؼفو و هـػ ؿب ىی٦ته عىػ  ىؼ و تماىاچیاو بفیى هًٚ
   هی بـػيؼ
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ـياچی و  ٩ؼؿ و هًقلتای ػبىات و هـراا کاه ٝـومای  يیـپًز ػؿ يىبف ػهلک
   های ػبػياؼعاىبی  بلقصماه ص٨بیياو ؿب به ٝقت تام ػٝىت کاـػه  هی ىؼبـپا 

ـيا که ػؿ ٝـومی باه بٍاٖالس )ػهال و آو ؿب  های ىاؼیکزا يىبعته  ها ػهل با ک
ـيی ـ  یرمٞ ػماته یهاا  پیياغىبيیو هن ػهل ػؿ  گىیًؼ یه( م  پًزيایـ ،وراهه

ی هـوراه ػیگاـ هاا هايًاؼ ماایـ ػهل پًزيیـ ػهل هـػم   هی ىىػتًها يىبعته 
 هزى٣ که ػهى و پای آو بف پىمت باق بی چىب بمتىبيه ،ولیات ب٢٥اينتاو بىػه

ـب هی ىىػ8پىىايؼه  تاـ  عاىب ها ایـ پىماتٍاؼبی پىمات باق ينابت باه ما فی
  هی کًؼبيٞکاك 
 دف

رمله آلت هىمی٪ی هـوره بىػه بـعال٣ ػهال ػهاى آو  بف ه يیقػ٣ یا ٕبل
تاـ بف آو بيٞکااك  تا ٍؼب عىب هی باىؼتًها بف پىمت پىىیؼه بىػه پای آو باف 

گـ   کًؼ  کی٦یات هزلال ؿب ػو هی ىاىػرا  یک هزلل مـوؿ ػؿ ػ٣ یا ٕبله ب
ىاؼه بينااو ؿب هضٚاىٗ و بياؼبف  ًٕیى هٖبىٛ ىاوچًؼبو ماعته آوبف ػلکو و 

ـبو هی گـ چًو با  يمایؼ صی ـبه  ها آوو ب ػلکاو  بف ٍؼب و آهًاو  هی ىىػهم
    هی ؿوػػل بف را  ىاو

ـ  يای و ػ٣  ی ؿبرٜ به یکزا ىؼو چًو وپًزيیـ ػوم بیت هالؽو٩ی ٛهَ
   هی کًؼها ؿب تَؼی٨  هگ٦ت

 و٤ٍ ؿعناؿ تى ػؿ هزلل عىباو کـػيؼ
 (20)ف یاػم ؿ٥تبيی و ػ٣ فػو  چًو و هليا

 

 چًگ
ـبٛ کـػه و عىػه هان ػؿ ياىبعتى چًاو  گىیًؼ یه چًو ؿب ؿبهیى يام بعت

کاه ػبماتاو  ػبيناته بياؼ ٝاىا٨ ویال ،ؿبهایىبْٞای بو ؿب    ههاؿت تام ػبىت
ـگايی ٝي٪ی ىاو ـبلؼیى گ   (22) کـػه بمت  يٚن  ؿب ٥غ
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ی چابه هخل ٩ی هی ىىػيىبعته  پًزيیـ که ػؿ ًوچ ،چًو چًؼ ٩نن بمت
ـ٥ته بيزام آو بف گىىآو ؿب  لب بیى ػو ػؿ  هی باىؼ لب بیـوو باىػه مایمی  هگ

ـکات آو ؿب  باؿیاک آو بـآهاؼه باا بيگيات هکه بف بیى ػو هیل  های آوؿياؼباه ص
   آیؼ بـٍؼبی ه٪بىل و هـ١ىب بف آو 

تاـ  که ٍاؼب ؿب عاىبٕىؿ چًو  چه بیى هی مافيؼچًو ؿب ٝمىهًا بف ٥ىلػ 
هغَاىً ٕب٪اه  یيىبف چًاو ،هـود بىػ پًزيیـ بف ٩ؼین ػؿ هی کًؼهًٞکل 

ـبو     هی باىؼفياو رىبو و ػعت
 يی

هاـود باىػه هغَىٍاًا و٩تای کاه  پًزيایـ ٩اؼین ػؿ یها  فهايهيی يىبفی بف 
های باه چـیاؼو هيا٢ىل  هاا  ؿهاه ،هی ؿوياؼ ها  کىهىػ ػؿ ع یها  ؿههىباياو با 

   های گؾؿبيًاؼىباياو باه يای ياىبفی هَاـو٣ گـػیاؼه مااٝتی ؿب عاىه  ،ىىيؼ
و هان ػؿ  هی يىبفيؼ ههتابی يی یها  ىبعىیو ػؿ های   مـعـهىػؿ  ها ػه٪او

ـبه ماعته مـىبفبو ي يی  هزالل ٝـومی و ٍاىؿتی باه هزلال  يی ؿب با ػ٣ هم
    هی ػهًؼ

 دهبىره 
گىىاک  ؿوػهباىؿه  هی ىاىػ ػهبىؿه به هايًؼ تًبىؿ با بيؼک بعتال٣ ماعته 

ػهباىؿه ؿب بف   ىاىػ هایوٍال  ها ػبؿػ و تاؿ بف ؿوی عـک آو گؾىته به گىىاک
  آوؿػه بيؼ پًزيیـ ؼعياو و بلظ بهب ،ولیت تغاؿ

های  هن ػهبىؿه ماعته  پًزيیـ و ػؿ عىػ هی کًًؼػهبىؿه بیبکی ؿب تٞـی٤ 
  هباىمال هملکات همناـی و يىبفبو  با ػهبىؿه پًزيیـ يىبفبو هاهـ ػهبىؿه ىىػ
ـتااـی هاای کلاای بااا بیاات عااىبيی و  تااىممبف ػهبااىؿه ػؿ هضا٥اال مااـوؿ    يمایًااؼ ب
ـب ١قل     می کًؼيبمت٦اػه  ییم
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 غیچک
8  عیاقػ یبـهبنیٔ هىمای٪ی باىػه ٍاؼبی ػلکاو و هٖباىٛ بف آو  هیک آل

١یچاک هان هايًاؼ ػهباىؿه بف  (27) بلبته بیى بهـ باه ههااؿت يىبفياؼه تٞلا٨ ػبؿػ
بااـ ػهبااىؿه آو ؿب يىبفبو  ١یچااک  آوؿػه ىااؼه بماات پًزياایـ یاات ىاامال بااهول 

    هی ػهًؼ شتـری
هااـػم بف ٍااؼبی  ،ٝاایو ؿب ؿوياا٨ بنااقبیی ػبػه هىماای٪ی هزلاال تبیااى آلاا

 (20) هی ىىيؼبيگیق آو هضٚىٗ  ػل
 رباب

ی چًاؼی ػؿ بیاى هاا ؿبابی  ػبعل بىػه پًزيیـ هىمی٪ی هضلی ؿباب هن ػؿ
 هضلای ػؿيىبفبو  صاال يیاق ؿبااب   های کًًاؼهاـػم یااػآوؿی  بىػه بيؼ٥ى هاهـ 

ٍاؼبی ػلًاىبف ؿبااب  هه٪بىل ؿب ؽؿیٞ یها  مـوػو  ها  ي٢مههنتًؼ که  پًزيیـ
   هی ؿمايًؼبه ممٜ ىًىيؼگاو 

 پًجؼیز  در یخىاي کتاب
فهناتاو و هاای   ييایًی به آوبف بلًؼ ػؿ هضا٥ل ىاب پًزيیـ ػؿ یعىبي کتاب

ـًب کتاب هزالل مىگىبؿی هٞماىل باىػه کخا هًٚاىم هخال هخًاىی هًٞاىی و  و ب
 صکاین يٚااهی و هلیلی و هزًىو و مکًؼؿياه ،یغافلو یىم٤  ،ـػومی٥ هىهًاه

   هی ىىيؼ١یـه کتب ٝي٪ی و بعال٩ی عىبيؼه 
ـبؿ  ،عىبو کتابکه ٍـ٣ ٕٞام ىبايه به آعـ ؿمیؼ ػو ي٦ـ  و٩تی پهلىی هن ٩

ـ٥ته باه آوبف بلًاؼ و لهزاه هغَاىً باه عىبياؼو کتااب ىاـوٛ  و  مای کًاؼيگ
هماه  ىاًىيؼه گااو   های پاـػبفػکتااب  هًای و ت٦نایـ ٩َاىغٌ حالخی باه هٞ

ـبی هقیؼ هٞلىهات عىػ بْٞی  یگاه گاهعاهىه بىػه  کاه  هی يمایًؼ یمؤبلتب
   هی ىىػبف ٕـ٣ ه٦نـ ٩َه رىبب ػبػه 

و  هی ؿماؼچىو فهنتاو   ٩ؼین ؿوبد ػبىته هبف بفهً پًزيیـ ػؿ یعىبي کتاب
عىببی ىاب ؿب  بی هی تىبيًؼو  هی باىًؼ ـػم بف کاؿهای ػه٪ايی و با١بايی ٥اؿٟه
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ـبو يمایًؼ بف بیى ؿو ػؿ  عاىبيی  هضا٥ل کتاابػؿبف فهنتاو  یها  ىبػؿ ؿوف رب
ـگ ـػػىىػ   هی بؿق ب   (21)هی گ

ػؿ آعاـ   بمات پًزيایـ هغَىً عىػ هـػم پًزيیـ ػؿ یعىبي کتابٕـف 
 یعىبي کتااب و هی کًًؼبيؼبعته آوبف لـفبيی  گـلً ،آوبف هیه و ؿػی٤ به وبم٩ٖا٥

ـب ىؼه هؽؿیٞ  (22) هی تىبيؼ یک ي٦ـ هن بر

 پًجؼیز  رطن و رواج ػزوطی در
هايًؼ مایـ ولیاات ب٢٥ايناتاو باىػه چًاؼبو  پًزيیـ ؿمن و ؿوبد ٝـومی ػؿ

کمای و فیااػی هغااؿد ٝـومای يٚاـ باه  ،ياؼيمای تىبىؼه ٥ـ٧ ػؿ آو هياهؼه 
ٍاصباو مـهایه ٝـومای هزلال ؿب ؿوی    تمىل و ػبؿبیی هـ عايؼبو تٞل٨ ػبؿػ

ـ٥ته کنايی که مـهایه و تماىل يؼبؿياؼ ٝـومای و هٞاهلاه عاىیو ؿب و  ػمت گ
ـگاقبؿ بنیٔ و مااػه  ٕاـف عىبماتگاؿی و صاٍال ىاؼو ؿّاایت    های کًًاؼب

يمای هاو ب٢٥اينتاو بىػه و کؼبم ٥ـ٧ ػؿ آو به هالصٚاه رايبیى هايًؼ ػیگـ هـػ
   ؿمؼ

 پًجؼیز  دىادث و واقؼات در
کخـ بیى صىبػث  پًزيیـ لیل و يهاؿی ؿب بف صىبػث و وب٩ٞات گؾىتايؼه که ب

ـبهىىی و ينایاو پًهااو گـػیاؼه بمات و تاا   هو وب٩ٞات به هـوؿ فهاو ػؿ فبوی ٥
8 ٥ْال و ػبييامًؼبو  لبالی تاؿیظ و ؿوبیات هٞمـیى ح٪ه بف هی تىبيینکه  رایی

ـتیب تاؿیظ   ؿب تضـیاـ و٩ىٛ ىاوهضلی یک بيؼبفه هٞلىهات به ػمت آوؿػه به ت
   هی ػبؿم

آو  ػؿ بًزهیـ ىهـ کاليی بىػ کاه چًگیاق7: هی يىینؼ بٖىٕه ببىمیاس هٞـو٣ 
ـػه بىػ تا صؿب  ـبب ک    (23)6 بمت ١یـهٞمىؿال هماو ٕىؿ ػؿ هزىم عىیو ع

مت که به ياام ب  بی ؿت بف فلقلهاؿط ػبػه بىػ ٝب پًزيیـ وب٩ٞه ػیگـی که ػؿ
عناؿت و تل٦ات هالی و رايی فیاػی ؿب باؿ آوؿػه باىػ    هی ىىػکالو یاػ  هفلقل
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ؿوی آو  هضلاای ؿب بفو هااـػم ٝااىبم تااا چًااؼ مااال پاایو تاااؿیظ ٝمااـ و وب٩ٞااات 
ـبد هی کـػيؼصناب  کاـػه  و ػبييمًؼبو تاؿیظ و٩ىٛ فلقلاه ؿب )ػبؿ ١ان( بماتغ

بييامًؼبو ػ بْٞی بف (24)هی ىاىػ ىمنی  هزـی0201 صناب رملبمت که به 
کالو  هبرؼبػ ها ػؿ پيتی کتابی تضـیـ یا٥ته و٩ىٛ فلقل بىتی بفػکه یاػ گىیًؼ یه

   کـػه بيؼهزـی ٩مـی حبت  0251ؿب 
کن  ١ااالم ؿوی یاااػهف هزااـی ٩مااـی ػؿ بحااـ  0254ػؿ مااال   ٩اااػؿ عاااو صااا

کن هاؾکىؿ ىاىؿه کـػياؼ و بٞاؼ بف چًاؼ ؿوف  ،پًزيیـ بهالی هزبىؿًب ٝلیاه صاا
کن با هـػم هؼبؿب کـػ کن هاؾکىؿ به بٕاٝت گؾبىتًؼ و ه بهالی هن مـصا  باا صاا

ه ىااهقبػ و عاااو باؿیاااب ىااؼيؼ بللااه یبصبػه کاباال بااه صْااىؿ ىااهقب یکزااا ػؿ
  (25)يمىػ تىٍیه کـػه هـعٌ  ٕـ٣ ؿب ػو هىٍى٣ هـ

 ههزاـی ػؿ ػؿ  0711 ػؿ مالهؼهو بىػ  ػیگـی که عیلی مًگیى و هوب٩ٞ
ـبد ؿويما گـػیؼه بىػ ـبد ؿ٥تاه بٞاؼ ۀبا١چ ػبؿبو ػؿ ي٦ـ عاٍه چًؼ  ٥ ـبی ٥  بیگ

ـبیی و چين عىؿػو تىت به یاوه بف ـبيی ىـوٛ کـػه به ػماتاك م فو  یاک (31)چ
ـبهن يمىػياؼ ییهاا ػمت بيؼبعته بؽیت هی چـعايیؼآو ؿب  که باه تىٍایه    ؿب ٥ا

ـ٥تػبؿبو  8 بالعـه ػؿ بیى عاٍه هىم٦یؼبو بٍالس ييؼيؼ    و بهالی رًو ػؿگ
صملاه ػبؿبو  عاٍاه ػؿ بحـ فػ و عىؿػ چًؼ ي٦ـ بف بهاالی کياته ىاؼ و هاـػم باـ

 (30)يؼ ىؼ يیق کيتهػبؿبو  کـػه ه٦ت ي٦ـ بف عاٍه
ـبد بف بیااى ٝماال هااىؿػ تاعاات و تاااف و چااىؿ و چپاااول  ـبی ٥اا بهااالی بیگاا
ـ٥تًؼ و ػچاؿ عناؿبت و پـیيايی گـػیؼياؼ کاه ماالیاو ػؿبفی ـبؿ گ  صکىهت ٩

ـبو کااـػه يتىبينااتًؼآو ؿب  ػبؿبو  ؿوی عاٍااه ػؿ ص٪ی٪اات بهااالی بف فیاااػه   رباا
یاى هٞاهلاه ٍاىؿت ػؿ ػبؿبو  اٍاه٩تال بهاالی و ع  هزبىؿ به ػ٥اٛ بف عىػ ىؼيؼ

ـ٥ت    (32) گ
ـب باه ١ال و فيزیاـ کيایؼه  ػؿ بحـ بیى وب٩ٞه پًزاه و یک ي٦اـ بف هاـػم بیگا

پاػگااو مااعلى ٩ٖاٜ و هاـػم  هؽؿیٞا ها آو یها  باٟ ،تاؿبد ی ىاوها  عايه  ىؼيؼ
ـب هًافل عىػ ؿب تـک گ٦ته به ىتل و هبا٩یمايؼ    هتىبؿی ىؼيؼ ها را١یـه  بیگ
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ـ٥ته ىؼ گىم٦ًؼ ،ىاو بف ٩بیل گاو هال و هىبىی  با بیاى (37)و بق به ١ًیمت گ
کن  پًزيیـ که هـػهی که ػؿ بیى هٞاهله ىـیک بىػيؼ بف ٕـ٣ رايگل عاو صا

هضمؼ مـوؿعاو یکی بف عاىبيیى کىهناتاو  ،به بهـ بال مـفيو و تىبیظ ىؼيؼ
کن و عؼهتگؾبؿی به صکىهت باا یاک هاقبؿ ماى  ـ٥ؼبؿی صا  هبؿ و پیااػه ؿببه ٕ

ـ٥ت و عیال ػبعل ىؼو پًزيیـ    ؿب ػبىت پًزيیـ ؿب ػؿ پیو گ
کن بف ػعاالتو ػؿ هٞاهلا هکتاىبی هاايٜ گـػیاؼ تاا  هؽؿیٞا هرايگل عاو صاا

و کىهناتاو  پًزيایـ ٞت پیاؼب يکًاؼ و ػؿ بایى هاـػمبیى گیاـ و ػبؿ وما هػبهً
کن   يگیـػ رًو ػؿ ـ٥تاه ؿب ػؿ ىاتل گ پًزيایـ هضمؼ مـوؿ عاو هکتىب صا

مىبؿ و پیاػه که با عىػ ػبىت ؿعَت يماىػ و عاىػ باا ماه ٍاؼ ي٦اـ ػؿ ىاتل 
    ب٩اهت گقیؼ

ـبیی به هـػم ىتل ؿب که پًاه ػبػه بىػيؼ مـفيو کـػ و صناى عاؼهت ها   بیگ
بااه صْااىؿ بهیـٝبااؼبلـصمى عاااو يىىاات و ب٥ٞااالو  آباااػ راللعااىیو ؿب ػؿ 

   (30) هًٚىؿ وب٩ٜ گـػیؼ
کن گال بصماؼ عااو و  هپًزاه و یک تى هضباىك ؿب ؽؿیٞا ،راو گل عاو صا

بٞاؼًب باه  ،عااو ٥ـماتاػ بلله یبصبػبؿ ػؿ کابل يقػ ىهقبػه  گل صمیؼ عاو ؿماله
باا٩ی  ههماه ػبعال فياؼبو ىاؼيؼ و تَا٦ی( عاو بلله یبصب) هؾکىؿ هبهـ ىهقبػ

 پناـ ،هضماؼ عااو ،و ػبؿ یاى گیاـب ػؿ (31) رااؿی باىػ پًزيیـ گًاهکاؿبو ػؿ
کن بو ٝالیزاه  کن ؿ٥ت و صاا ى٦ات عاو بف ؿبه ٝؾؿعىبهی يقػ رايگل عاو صا

   (32) يقػ بهیـٝبؼبلـصمى عاو ٥ـمتاػ آباػ راللؿب ػؿ 
ـبيی رـیم ي٪اؼی تٞیایى گـػیاؼ کاه ػبعال عقبياه کاـػه  هبالی هـ ٥ـػ بیگ

ـبيای چًاؼی بف مااػبت هضاماى ما٦یؼبو ؿب    ؿمیؼ صاٍل ػبؿيؼ ـػم بیگ هتبا٩ی ها
ـبت عاىیو ؿب عىبماتًؼ و هان چًاؼ ي٦اـ ى٦یٜ عىػ ماعته ب ف ػؿ بيابت ٦ٝى ت٪َی

ىاؼيؼ و باه  آبااػ راللٝاؾؿعىبهی وبؿػ  هػیگـی که ىااهل بیاى ٩ْایه يبىػياؼ بف ؿب
ـػبعات رـیما بلله یبصبکمک و هٞاويت ىهقبػه  هٞیًاه بغيایؼه  هعااو بٞاؼ بف پ

  ىؼيؼ
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 پًجؼیز  هشاره هدر  ههؼاهل
کن رايگال عااو ه٩ْی هٞاهلاه  ،ؿط ػبػ پًزيایـ ػؿ ػیگـی که ػؿ و٩ت صاا

   هقبؿه بمت هػؿ 
کن بٞؼ بف ٩ْی ـب هرايگل عاو صا به تضَیل هالیاه پـػبعتاه باا بقؿگااو  بیگ

هاـػم ٝبؼبللاه    هاقبؿه ىاؼ هو پًزَؼ ي٦ـ ت٦ًگؼمات وبؿػ ػؿ گاو  فبػه ٍاصب
ب عاىػ ؿ  یها  عايههقبؿه بف ػبػو هالیه بّا٥ی بيکاؿ کـػيؼ و هزبىؿًب  هػؿ  عیل و

 (33)ىؼيؼ هتىبؿی  ها آتو فػه به کىه
کن ٍااصب  هاا آوياػؿعااو و صیاؼؿعاو ؿب ٝ٪اب  ،گااو فبػه رايگل عاو صا

تاى بف پاػگااو  لًگـعااو و بهاػؿعااو باا ػو   پااییى يياؼيؼ هاا آو٥ـمتاػ هگـ 
کن  هالماعلى و یک تى بف   تاا بیاى (34)و ػبؿ هزـوس ىاؼيؼ گیـ یىػؿ بفهاو صا

ـبؿی تاب ه٪اوهت يی ها آوو ؿوف که بٞؼ بف ػ ـبچ٢او ٥  (35)ىؼيؼ اوؿػه به ٕـ٣ ٥
 ههزااـی ٩مااـی ػؿ هـبىٕااات ؿعاا 0701ههاان ػیگااـی کااه ػؿ مااال  هوب٩ٞاا

ـبفیـىااؼو ماایالب پًزياایـ  هػؿ  ،پیاوىاات هی هؼهياای بف ػؿ ها ؿط ػبػه بااىػ م
ؿب  که عناؿبت هالی و رايی فیاػی هی باىؼػؿ یک ىب  کصَاؿ  هو ػؿ  ټُگى  

ـتاماـ ػؿهها بباؿ آوؿػ و مًو ی هاؾکىؿ باه هاا ی بقؿگی ؿب با عاىػ آوؿػ و ػؿ م
ىؼیؼ ػؿ ٥َل عاقبو  باؿيؼه گیکه ػؿ بحـ  ها  میالببیى    یاػگاؿ گؾبىته بمت

کی ؿب يقػ بهالی به ٕىؿ یاػگاؿ با٩ی  ـبت ههیب و تـمًا به و٩ىٛ پیىمته بىػ عإ
   گؾبىته بمت

ؿوباـو و ه٪ابال  پًزيایـ صَاؿک به ػو ٕـ٣ ػؿیای کالو هو ػؿ  ټُگى   هػؿ 
ی بیى ػو ػؿه ػؿ و٩ت رـیااو بااهن تَااػ٣ کاـػه ها میالب   هن وب٩ٜ هنتًؼ

ـب  ػؿیای کالو ؿب بًؼ بيؼبعته بىػ ػؿیاا هناؼوػ  یآب فیاػی بمتاػه ىؼه و هزا
گـ  ،ىؼه بىػ ـب کن کنب ـبی ماصلی ػؿ  يمی گـػیؼػؿیا باف  یهز یا تضات عٖاـ ٩

ـبؿ   بيهؼبم و ـ٥ت٩    هی گ
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پیاوىت ؿب بٞؼ بف مـػىؼو مایالب و بهباىػی هاىب بف  هکيتگاو میالب ػؿ 
 (41) گىىه و کًاؿ بنتـ ػؿیای پیاوىت و ػؿیای کالو به ػمت آوؿػيؼ

 يىرطتاو یزتظخ
 ٝاقم تناغیـ کىهنااؿ ،هزـی ٩مـی بهیـٝبؼبلـصمى عااو 0707ػؿ مال 

و آو  (40)وب٩ااٜ بماات پًزياایـ هکًااـ و ىااـ٧ ػؿ  هػؿ ىاامال ػؿ بلىؿمااتاو ؿب کااه 
بلٞباىؿ و  يماىػ و بیاى ٝال٩اه ينابت ؿبه ٍاٞب های گ٦تًاؼهًٖ٪ه ؿب کا٥ـمتاو 

ّـوؿی صکىهت ب٢٥ايی همىبؿه بف ػماتـك صکىهات عااؿد های   هَـو٥یت
ؼبم فػ و عاىؿػ ها ی ىااوهاا  همناایهبىػه و بف ٕـ٣ ػیگـ ػؿ بیى عىػىااو و 

ـبی  پًزيایـ هو هغَىٍاًا باه ػؿ  های گـػیاؼبىػه که باٝج کيت و عىو  و ٩ا
های ؿب باا عاىػ  ػوببهىبىای و کيات و عاىو  بٞاؼ بفيقػیک آو هزاىم باـػه 

  بـػيؼ
 و  ٙلان و های کـػياؼت يمىػه ٩ٖاٛ بلٖـی٪ی ؿب بؽی کًًؼه گاوهـوؿ  و ٝبىؿ

ـبلؼیى هضماؼ باابـهی يمىػيؼمتن  کتااب تاىفک عاىػ يىىاته  ػؿ ، چًايچه ٙهی
  ػؿیى يىبات کا٥ـمتاو به آو يقػیک بمت ؿبه وب٩ٜ بمت و مـ بـ پًزيیـ7 :بمت

ـػمکه هى هًؼوم ـػم فیااػی ؿب ،تاو ؿب ٥تش ک ـببای فیااػی  کياته و پًزيایـ ػؿ ها ع
ـػه بيؼ 6 ـػم مه ي٦ـ بف  هن و (42)ک ـبی عـیاؼ و ٥اـوه باه  هـیا٩  ها بًٝاباه ؿب کاه با

ـػه بىػيؼ بهىبل ىاوىل و تيىؿمتاو ؿ٥ته بىػيؼ هـ مه ي٦ـ ؿب ه٪    (47) ؿب به تاؿبد ب
٩لًؼؿ پـیاايی و بناا هاـػم ػیگاـ ؿب باه ٩تال ؿماايیؼه و باه تااؿبد و  هالپنـ 

کاه ػؿ آو  ی8 بلبتاه صملاه و هزاىه ػؿبف باىػ ػمت ىاو١اؿتگـی ػؿ آو فهاو 
کاـػه بىػياؼ هاا بف آو هٞلىهاات  پًزيایـ بف هزاوؿ ١یـ یها  ػؿهو٩ت به ػیگـ 

   يؼبؿین
 هزـی ٩ماـی باه لضااٗ میامات ػبعلای و 0707هماو بىػ که ػؿ فهنتاو 

مالؿ ١الم صیؼؿعاو چـعی ؿب باا  عاؿری هملکت بهیـ ٝبؼبلـصمى عاو مپه
ـتیباتی که  ـ٥ته ىؼه بىػ  ٩بالت کًـ و هضمؼ ٝلی عاو وکیل مای٢ايی  هػؿ  هبف ؿبگ



82    
 پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

ـکـػه گیؿب به  بهـ صملاه باالی کا٥ـماتاو  پًزيیـ هػؿ  هپًزيیـ بف ؿب  هـػم م
 (40) ػبػ

ـبؿ ـ٥ات و ػؿ ٙاـ٣ چًاؼ هااه  هًٖ٪ه هاؾکىؿ بف ػو ٕاـ٣ هاىؿػ صملاه ٩ا گ
 ػؿیااى گیاـ و ػبؿ فیااػه بف ىَاات ي٦اـ بف هااـػم   هنااله يىؿماتاو ٥یَااله ىاؼ

کاه ىازاٝتی بف  کنايی که فعمی ىؼه بىػيؼ و یا بیاى   ىهیؼ گـػیؼيؼ زيیـپً
ـبؿ  عىػ يياو ػبػه بىػيؼ به تَؼی٨ هضماؼ ٝلای عااو مای٢ايی هاىؿػ ياىبفه ٩ا

ـ٥تًؼ  ـبو ٥ـهايی به ياام کنااو ٍااػؿ گـػیاؼ کاه بٞاؼ بف بیاى گ  پًزيایـ ػؿ بها
 (41)ىىيؼ ٍاصب ؿمىط  و هى٩ٞیت پیؼب کـػه ؿوىًاك

ـبؿ هاىؿػ ت٦٪اؼ و ياىبفه  بافهاياؼه گااو ىااوکه ىهیؼ ىؼه بىػياؼ  کنايی ٩ا
ـ٥تًؼ که ينبت هالفهت به ػؿبااؿ  بهیـٝبؼبلـصمى عاو کنايی هو هن به ػوؿ  گ

هَااػؿه و ّابٔ ىاؼه  رای ىااوبهیـىیـٝلی عاو ػبىتًؼ هضبىك و هلک و 
 (42) بىػ

ـتا 0242 ػؿ مال کان و  ب٢٥ايناتاو ؿب ماـهزـی ٩ماـی صاىبػث ٕااٝىو کاه م
ـػهايی ؿب به ػ پًزيیـ ػؿ ،ماعته بىػ هتأحـبیو  ـػه ه    ٝاؼم ٥ـماتاػ ؿیاايیق تزاوف ک

بهیـصبیب بلله عاو گـوهی بف هـػهاو بوباه رهت ػفػی ىبی  هػؿ بوبعـ ػوؿ 
کن هبه عاي ـبلؼیى عاو صا کن ٩ابْاو ػبعل ىؼه بهىبل هػؿ ٩ـی پًزيیـ ٥غ  صاا

 (43) کـػيؼ سعىػ بو ؿب هزـو  هؾکىؿ ؿب به تاؿبد بـػه
ـتیبی که بىػ بف ػمت ػفػبو راو به مالهت باـػ و ػؿ  کن هؾکىؿ به هـ ت صا

ـت   کااؼبم رااای پًهاااو ىااؼه بااىػ کن ٩ْاایه ؿب ماا ـبلااؼیى عاااو صااا ـبی  ا٥غ پااا باا
تَاااؼی٨  هىٍاااى٣ بٞااؼ بف تض٪یاا٨ و بهیااـ  بهیـصبیااب بللااه عااااو يىىاات

 (44)يمىػ ٦ـ ػیگـ ؿب هضبىك چًؼ ي و  ؼبمم٦یؼبو ػوبفػه ي٦ـ ؿب بٝ هضامى
هزااـی ىمناای وبلاای ٝلاای بصمااؼ عاااو بااه صیااج ؿیاایل  0717ػؿ مااال 

و٩ت بیاى ولیات ؿب کاه باه ىامال کابال وب٩اٜ   ولیت پـوبو که ػؿ آو هتًٚیمی
کاؿ عىیو ؿب ٩ااین  هه٪ـؿىؼه ػؿ بؿگ ربل بلنـد بػبؿ  هی گ٦تًؼبمت ىمالی 
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ولیات پاـوبو  ه٩ٖااٛ بلٖـیا٨ ؿب ػؿ صاىف  وىابگـػ، يمىػه و بىاغاً هًٚاىو
   ػمتگیـ و هضبىك يمىػ، تٞ٪یب

ما٦یؼبو و  ؿب به ؿوی ٩ـآو کـین بف هـػم و هضاماى ىاو هبؼی و ماب٪ ،يیکی
بْٞای ؿب هضباىك و بـعای ؿب بٝاؼبم  گًااه ىااو هلکاو هـبىٓ پـمیؼ و به ٩ؼؿ

بىػياؼ کاه باه بهاـ  یـیپًزيا هزـهیى ولیت پـوبو ػوبفػه ي٦اـ هرمل ػؿ  کـػ
باا  پًزيیـ ػیگـ بف هـػم ؼ ي٦ـو چً (51)تیـباؿبو ىؼيؼ (45)وبلی ٝلی بصمؼ عاو

   فيؼبيی گـػیؼيؼ مایـ هزـهیى به کابل ٥ـمتاػه ىؼيؼ که ػؿ ىیـپىؿ
 پًزيایـ هصَاؿک ؿع ههزـی ىمنی میالبی ػوباؿه بف ػؿ  0711ػؿ مال 

ـبفیـ ـبی هزاااوؿ ؿب ىااؼیؼًب عناااؿه (50)ىااؼ ماا ؼ ماااعت و ي٪َااايات هًاا ٩اا
ـبو  (52) ياپؾیـی ؿب باؿ آوؿػ رب

کى بلاؼیى  بغو هـصىم ٥ـفياؼ بهام هالتاؿیظ و٩ىٛ بیى میالب ؿب رًاب  ماا
هزـی ىمنای  0711بمت که تاؿیظ کًؼه هـىتاو ػؿ کًاؿ ػؿیا ػؿ ػل مًگی 

    هی ػهؼؿب يياو 
ب هزااـی ىمناای ماایؼ صناایى چاؿیکاااؿی يائاا 0714ػؿ بوبیاال تابنااتاو 

به ٝقم ٦ٍضات ىامال هملکات بف  صکىهت صبیب بلله کلکايی هػوؿ  هبلنلًٖ
ـ٥ا ػؿ ٕاىل ؿبه هىبىای ؿب باه ػو ،کاـػ های ٝباىؿ پًزيیـ ػؿه به هؿب  ػؿیاای هٕ

گاهػؿ  پًزيیـ ـب ـبؿ ها  چ ػبػ و به تامی بف میؼ صنیى هاؾکىؿ  هی هؼ٣ گلىله ٩
ـبياؼ ـبؿػبػه تی و بفیاى ٝمال  های کـػياؼبفی ليکـیاو بو يیق هىبىی ؿب هؼ٣ ٩ا

   هی بـػيؼفىت عىیو لؾت 
را عىػ ؿب بف  بف بهالی آو ي٦ـ ؿمیؼ ػو م٦یؼچهـ هصنیى چىو ػؿ صَ میؼ

 هاا آوهؾکىؿ چىو به  يٚـ  ؿبه کًاؿه کـػيؼ که بف ٍؼهه و آمیب بو کًاؿ بمايًؼ
ـب ػبػ ب٥تاػ هـ ػم بماپ بناته کاـػه ٞاؼًب باه ب   ػو ي٦ـ هؾکىؿ ؿب هؼ٣ گلىلاه ٩ا

 ػبؿ رـیضاه بیاى ٝمال ٩لاب هـػهای ؿب باا و آویاقبو کاـػ ىااط چًااؿ مپل ػؿ
 (57) يؼبىتًؼ چاؿه بیٍبـ  رق ماعت و
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ـببی بف ـبل عاو هضمؼ يز ـبلو ػوؿ  رً  صکىهات صبیاب بللاه هبٝىبو و رًا
 هػؿ  ف ؿبهب های عىبمات و چًاؼی هتاىبؿی باىػ ػماتگاه ىااوىؼو  چیـهبف  بٞؼ

 ػیگاـکاؼبم راای  یاا لبااك باه يىؿماتاو و ت٢ییـ به ٍىؿت ياىًاك وپًزيیـ 
ـبد  ي٦ـ بـوػ، ػو ؿب تَـ٣  ت٦ًو بو بمپ و با ٕمٜ هیغىبمتًؼکه بف هـػهاو ٥

ـبل عاو هضمؼ هـچًؼ که بو  يمایًؼ   کاـػه باىػ يياًیؼه بىػياؼ ٝؾؿ ها آوه رً
ـبؿػبػه باه ه ؿب ػو هـ ـبل هؾکىؿًر و ه٪اتله کيیؼ به هزاػله و کاؿ ؼ٣ گلىله ٩

ـبل عااو  ػ وػبلو مًو به فهیى ب٥تا هصَ ػؿ ی ىاوها  هـػه  ٩تل ؿمايیؼ رً
 (50)بىػ ىؼه  ؿهنپاؿپًزيیـ  هضمؼ به ٕـ٣

ـبل  هـبىٕاات ؿعاه و باافبؿک  ىب بف عاو هضمؼ به ٍىؿت ياىًاك ػؿرً
مان چاىو هى   به کؼبم ٕـ٣ باـوػ هی عىبمت پًزيیـ هقبؿه هػؿ  بف ؿبهگؾىته 

 ههاـػ بهااؿ ػؿ  ىاؼت باـوػت رااو ماپـػ بف پـباـ٣ بىػياؼ هاا مـها بىػ کىتل
ـبی بحباات هىیات آو هیات  و گـػیاؼ ىاکاؿچیاو تَااػ٥ًا پیاؼب هؽؿیٞ هؾکىؿ با
 (51) به کابل ي٪ل ػبػه ىؼ هؾکىؿ

ـم  هچيام هصَا هزـی ىمنی ػمتگاه هىبىًامی کاه ػؿ 0702 ػؿ مال گا
ـ  ىٕاات هًاؼوکو ػؿ هـب ؿب هاىب یاو ماعته ىؼه بىػ که ه٪ؼبؿ ٥ياؿهـ١ه ػل پ

هزاـی ىمنای بف  0703بـد صاىت  کاؿکًاو آو ػؿ بف یک ي٦ـ هی کـػهٞلىم 
ـکاق  هؿب ػؿ   هی ؿ٥تعىیو به پـیاو  هاهىؿیتکابل آهؼه به ٕـ٣  يقػیاک ه

ـ  هکىی هىبىًامی ػچاؿ ٕى٥او و باػ ـبی پیاؼب   ػیاؼه ه٦٪اىػ ىاؼه باىػباـ٣ گ  با
ـػ ـ  هيماىػو ها باه رناتزى و پالیاؼو  پًزيایـ بول ههااو فیااػی بف صَاػهاؾکىؿ ه

ىاؼيؼ  سکىچ ىؼيؼ و چًؼ ي٦ـ هالک و بـعای هزاـو  بـ٣ هَـو٣ بىػيؼ که ػچاؿ
 (52) بىػيؼ پًزيیـ ٕىل هبف ػؿ  ىؼه گاو ي٦ـ بف کيته اؿهو چ

 ٕااٝىو ػیگاـی ػؿ هصاػحا ،مال هزـی ىمنی بٞؼ بف چًؼ 0727ػؿ مال 
میـصىبػث هؾکىؿ بٖی بىػ و تٞؼبػ کمی تل٦ات بف عىػ بزا   بـوف کـػ پًزيیـ
ٝـّی  ينبت کن ػبػه بین تؾکـ پًزيیـ مـک هػؿ تاؿیغچ که یٕىؿ   گؾبىت

ـب٣ کـػه چپه ىؼه باىػ 8  مـک هؾکىؿ هىتـها چًؼ مال پی ػؿ پی بف مـک بيض
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ـتباه ػؿعناؿبت رايی و هالی ؿ  ک ػو ه ی ها ماال ب باؿ آوؿػه و بیى و٩ایٜ بلمًاا
هزـی ىمنی ػؿ مـک میاه کمـها يقػیک آباؼبوه و ه٪ابال  0773و  0771

ـ  ه٩ـی ک آو ٩لب هـ بیًًؼه هبلىک وب٩ٜ ىؼه بىػ که هًٚ ػبؿ  ؿب رـیضه بی هىلًا
    هی کـػ

کباایى بیااى ػو هااىتـ هزااـوس  کخااـ ؿب ؼ و ٩لیلاای بفیااى ٍااؼهه هـػياا یب ٝااؼهب
 هاىتـ ها بٞؼ  (53) هَیبت بقؿگی ػؿ عايؼبو ه٪تىلیى و هزـوصیى باؿ آوؿػه بىػ

تًااو يقػیااک فب١ااىی ػبو و  ههزااـی ىمناای ػؿ ؿب 0775 ػؿ مااالػیگااـی 
ـب٣ يماىػه  پـعًزک گلبهاؿ به ػؿیىؿی ٝبؼبل٦٢ىؿ ـبری بيض ولؼ هضمؼ راو ٥

کبیى آو با   به ػؿیا ١لتیؼ ػؿ هىتـ بىػ به ػؿیاا ١اـ٧  هىتـ و بهىبلی کهؿبيًؼه  ؿب
   ىؼيؼ

ـکالو ؿبيًؼگی  هزـی ىمنی هىتـی به 0703 ػؿ مال ىاه ه٪َىػ ولاؼ هیا
کى ػؿعیل ينبت ٝىبؿُ تغًیکی و ٝؼم لیا٩ت هؾکىؿ هن يقػیاک ؿبيًؼه  ما

کبایى آو ١اـ٧  ػبو فب١ىی ـب٣ کـػه به ػؿیا چپاه ىاؼه و تماام ؿب بف مـک بيض
ک ىؼيؼ     ػؿیا گـػیؼه هال

ـتامـ ک هىتـها ماىگىبؿ هػؿیى ػو صاػح يیـپًز م ـ  گـػیاؼه بلمًا بیاؼ و 8 ر
ـکق هملکت ػؿ یها  ؿوفياهه  یقیبيگ ١نتاب  با آب و بیى وب٩ٞات ؿب چًؼ ؿوف ه

ـبتيمىػه  ييـ ـبف ػبىتًؼ ؿب ٝمی٨ عىػ تأح  ػؿیاى ػو هاا  هااه پًزيایـ ـػمه  بب
بف بیاى  ؿ تماام هضا٥ال گ٦تگاى  بلبتاه ػمىگىبؿی کـػياؼ و صاػحه بىک ؿیغتًؼ

   صاػحه بىػ
ـ٥تاه ػؿ پًزيیـ ػؿ ٍؼ ي٦ـ ػو بف هتزاوف ک  ؿوی هم صاىبػث هىتـهاا هاال

 هاـگ فياؼه هايؼياؼ کاه آحااؿ و یک ػؿره کمتـ بف هفیاػه بف ؿ٩ن هؾکىؿ با ٍؼه
ـبصاات و  ىکنااتگی ػؿ پیکـىاااو تااا کااه صیااات ػبؿيااؼ بااه وّاااصت ٝالیاان ر

ـبه باه یااػ هاـػم آوؿػه ١ان و  هآو صاػحا و هی تىبيؼهياهؼه ىؼه  ىاىم و ػلغا
   هی مافػؿب ػوباؿه فيؼه  ػیـیًه ىاو هبيؼو 
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ـبفیـ ههزـی ىمنی بف ػؿ  0700ػؿ مال  گـػیاؼ کاه  ىاى٥ه بااف مایالبی ما
ـبی هزاوؿ و  هاا باٟ ،فؿبٝتای یهاا  فهایىهًاؼ مااعته  عاىػ ؿب فیااػتـ عنااؿه ٩

   بیى بـػ ؿب بف ها آمیاب
ـ٥کىدچ صؼوث  ،پًزيیـ ػؿ ـببی و ؿمايیؼو عنااؿبت بف ها   ب   مایالبػؿ ع

ٍاٝ٪ه و ١اـ٧ ىاؼو هاـػم ػؿ  ،میالب: صاػحات رىی بف ٩بیل   کن يینت ها
 ػؿیا، ٩تل و ٩تال و ػمتبـػ هًافل و بْٞی وب٩ٞات و صاػحات عاـػ و باقؿگ ػؿ

ـبهىه  وب٩ٜ ىؼه که به هـوؿ فهاو بف پًزيیـ   هی گـػػبؽهاو هـػم ٥
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 هأخذفهزطت هًابغ و 
ـه بلمٞاؿ٣ ً  -0     ؿػی٤ پ 045آؿیايا ػبی
ـػه يىىته بمت -2 ـه بلمٞاؿ٣ بىتباه ک بف ىمال باه رًاىب  پًزيیـ ػؿ آؿیايا ػبی

ـػه بياؼ( ػؿره ت٪نین 721هضیٔ فهیى ؿب به ): یاػػبىت ) بهتؼبػ ػبؿػ کاه  کا
ػؿ یاک  ػؿراه01= 20 – 721: های گاؾؿػماٝت بف پیيـوی آ٥تااب  20ػؿ 

   ( هی باىؼػ٩ی٪ه یک ػؿره  0ػ٩ی٪ه یًٞی ػؿ  0=  01 – 21 ماٝت و
ـو و کلم -7  کزکاى ؿب ػؿ کتاب تاىبؿیظ ىااهًاهه و ل٢اات پیاؼب هبیت به کزکى ه

    يتىبينتن
و٩ات بل٪ااػؿ باللاه  یاىػؿ بپاػىااه باىػ و  000تاا  744ملٖاو هضمىػ بف مال  -0

    هزـی ٩مـی 020 – 772ٝبامی علی٦ه بىػ 
زيایـ هيام مااب٪ -1 ذ ًپ ـهااو ً پًا  هیـا باىػ و هیـا باه هًٞای آتياکؼه بمات ب

2011  
ببی ٝبؼبلله یا٩ىت باى ٝبؼبللاه بلضماىی بلـوهای بلب٢اؼبػی بلؼیى  بهام ىهاب -2

    رلؼ کتاب هٞزن بلبلؼبو 01 هىل٤هزـی ٩مـی ٍاصب  222هتى٥ی 
    د ػوم هٞزن بلبلؼبو 250د بول و ً  701 ً -3
٩مااـی بااه  321ػؿ مااال  بٖىٕااه ببىهضمااؼ بااى ٝبؼبلااه ٕبغاای هٞااـو٣ بااه  -4

اى عاىػ بافگيات  311ماال  21میاصت ٝالن ىـٛو و بٞؼ بف  ٩ماـی باه ٕو
    مال پًزن هزله کابل 4ىماؿه  13ً 

ـبو ،صؼوػ بلٞالن -5   22و  21ً ،  چاپ ته
    و٩ت بىػ پًزيیـ یاه ىایؼ راؿیه ىهـی به ػبعل ػؿه -01
ـبو ،تاؿیظ بیه٪ی -00   012ً ،  چاپ ته
ی 301صماؼ بللاه هناتى٥ی ػؿ ماال  تالی٤ ،يقهت بل٪لىب -02 ی ٩مـا  ً،  هزـا

011  
  33ً ،  هزله کابل ،مال ىين -07



88    
 پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

   و گلبهاؿ بمت پًزيیـ ػبلو مًو صؼ ٥اٍل -00
ـػه به بمات٪اهت رـیااو  -01  یهاا آبها آ١اف ػؿه ؿب بف کًاؿ ػؿیای کالو تٞییى ک

    هی ؿوینػؿه بال 
زيایـ هی ههان هًاؼوکو ػؿ ػؿ ها پاؿيؼه و آؿفو بف کىتل ،ٕىل ،عاوبک -02  های ًپ

    باىؼ
  017ً ،  (هنتـی آ٣ بيؼیا) ىمنی کابل به صىبله کمبـد 0700مالًاهه  -03
  014ً ، ٝ٪ـب مال ىين،  هزله کابل -04
ـػه بٖىٕه ببىکابل و هن  ههزل -05  4ىاماؿه   بمات بًزهیـ ؿب پًذ کاىه هًٞای کا

   13ً ، مال پًزن
 ههزلا 0770ماال  02و ىاماؿه  015ً ، ماال ىيان، 3ىماؿه ، کابل ههزل -21

   0ً  ،آؿیايا
ـػبو یااػ  پًزيیـ هػؿ ٕىل ؿب -20 های بف عاوبک تا گلبهاؿ مه رای به ياام ىااه ها

ـػه ىااؼه هبااه وبمااٖ ،ىااىػ ـػم  ،مااًو ػیااىبؿ و بصإااه و بف فهاایى بلًااؼ کاا هاا
ـ٩ه و٩تػؿ که  گىیًؼ یه    هباؿک ػؿیى صٌَ گؾبىته ىؼه بىػ ٝبىؿ ع

و گلبهااؿ و کاپیناا  پًزيایـ ىاه ولی عاو بف ؿبه بيؼؿبب به ٝبىؿ هًؼوکو بف -22
کتااب ب٢٥ايناتاو ػؿ )هیالػی باه ٩ًاؼهاؿ ؿ٥ات 031و کابل و ١قيی ػؿ مال 

ـ١الم هضماؼ ١بااؿ تالی٤ ،هنیـ تاؿیظ هزاـی ىمنای ػؿ  0702چااپ  ،هی
 (727 ً، کابل ههٖبٞ

بؼعيااو  پًزيایـ ٩ماـی بف ؿبه هزاـی000ياٍـ عنـو ٩باػیايی ػؿ ماال : يىت
    ؿ٥ت بف هٞبـ پـیاو به کىتل بيزمى

و  032ً ، ػبييامًؼ میؼ٩امان ؿىااتیا تاالی٤، 05کتااب ب٢٥ايناتاو ػؿ ٩اـو  -27
ـبد بلتىبؿیظ     2د  251ً ، م

   صبیبیػبييمًؼ ٝبؼبلضی  تالی٤رلؼ ػوم تاؿیظ ب٢٥اينتاو  -20
کابال  ػؿ٩ماـی  0727ىمنای هٖااب٨  0727میؼ ٝالن ىااه عااو ػؿ ماال  -21

ـ٩ ٥7ىت يمىػ ً   ػبييمًؼ ٝقیقبلؼیى ٥ى٥لقبیی : تالی٤هباؿکه  هکتاب ع
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گـ ػؿه -22 ـػ باه  پًزيیـ ب ـبؿ بگیا هخل ػؿه پ٢ماو تضت تىره ه٪اهات ٍاالضه ٩ا
    هی ب٥قبیؼفیبایی هملکت 

ـػ عاو  -23  هکاه ػؿ ػؿ  پًزيایـ فبؿک یکای بف هٞاقفیى باه ياامباا یالياىؿوف عفه
    هقبؿه هلک و رای ػبىت

    هقبؿه ػؿ ٩ؼین ىهـ پـرمٞیتی بىػ هػؿ ػؿ  ىهـ ١ل٢لهگىیًؼ  هی -24
ـه که ػؿ بول رىفب کن هػؿ  ،ټُگى  هايًؼ ػؿیای ػؿه  -25     هی ىىػ تاوبط و١ی
 هاایعیاقی  صَااؿک و ىااى٥ه ػؿ بول راىفب آب ،ػؿیاای پیاوىات ىااابه پاؿياؼه -71

زيایـ ػؿیای کاالو یآب کن  کًًؼ بله  ًپ د مًا ْای بف های باىاؼػؿ بـا  کاه ػؿ ٞب
یيااو  هػها٩یى هـبٕى ها مال  هایبیى ػؿیا ػچاؿ ٩لت آب ىؼه بفیى ؿهگاؾؿ ـپ

    ىىيؼ
ـػم های آیاؼعٔ مـٕاو  هػؿر 2/270آ٥تاب بالی  که  یو٩ت -70 آ٥تااب آو ؿب  ها

آ٥تااب  های آیاؼعأ راؼی  هػؿرا 2/270ه بالی گيت تابنتايی و و٩تی ک
    هی کًؼگيت فهنتايی 

ـػهاو بؼعياو -72 يقػیاک  پًزيایـ باه ی ىاوها عايهو يىؿمتاو و بيؼؿبب که  ه
    بمت ؿ٥ت و آهؼ ػبؿيؼ

ـػم -77 ٝاؼبلت  ،کااؿػبيی ،به هضمؼ بهیى عاو ٩یَاؿی ينبت بعاال٧ پًزيیـ ه
ـبم فیااػی  یها خلبلم ّـبو ٝلمیت و آوؿػو   ٩ایالبه را و به هاى٩ٞو بصتا

ـػم های ىاىػهنتًؼ و يام بو تا به صال به يیکی یاػ  بو ؿب ٝاؼیل  پًزيایـ و ها
کن بمب٨ ـبب ىاه عاو بؼعيی عا     هی ػبيًؼ پًزيیـ هیـمه

ـک ؿب پاییى آوؿػه به کًاؿ ػؿیا بصؼبث يمىػيؼ هصَ -70     بلًؼ م
ـهای باافبؿک ،ؿعه ،طتاوب یها هىـت -71 زيایـ صَاه بول ،هىت ـکاؼبم راؼب  ًپ  هایه

    باىًؼ
ـک -72 ـ٥کاىچ و مایالبها ػؿ بحـ ٕى٥او پًزيیـ م ی هىمامی ػؿ ها ی بـ٣ و ب

ـبی چًؼ ؿوف هضؼوػ هنؼوػ  ها بْٞی مال     هی ىىػب
    ی پـوبو به ولیت کابل هـبٓى بىػها به هايًؼ ولنىبلی ٩بالپًزيیـ  -73
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    بافبؿ ىَت ،بافبؿ بغيی عیل ،بؿ ٩ابْاوباف  -74
ـب -75 ـبی هزاوؿ ولی ػوؿ ػمت به باافبؿ آهاؼه بٞاؼ بف برا ـػم ٍبش و٩ت بف ٩  یه

ـبرٞت  کاؿهای ىاو     هی کًًؼه
    هی ىىيؼ ٢ٍیـ کىػکاو و ػؿ هؼبؿك ٕالب بيتهایی تؼؿیل ػؿ هنارؼ -01
اا ولاؼ  هٞاهزاـی ىمنای ؽؿی 0703وبعايه ػؿ صمل ػبولیى  -00  هاالبصماؼ ّؿ

راىبو ػیگاـی باه ياام  هو ػوهیى ؽؿیٞ هی باىؼهلک ػبػ که یک رىبو لی٨ 
و باه ٥ٞالیات آ١ااف  تامیلگل آ٩ا ولؼ هیـآ١ا ػؿ بافبؿ بغيی عیل و ىیغاو 

ـػه بيؼ     ک
   (هزـی ٩مـی 0032 – 0020بٝلیضْـت بصمؼىاه بابا بف ) هػوؿ  -02
چ -07     هىرىػ بمت پًزيیـ تا صال به ماصل ؿبمت ػؿیای هؾکىؿ هآحاؿ صّى
ـٝبؼبلـصمى عاو  هػوؿ  -00    (هزـی ٩مـی 0705تا  0253) بفبهی
ىىؿه هضبىمیى و کيته ىؼو ياػؿعاو ولؼ هالؿرب عاو ٩لٞه چه ػؿ ٩لٞاه  -01

کمی وب٩ٜ ىؼه بىػ     صا
ـک ػؿ ٩لٞا ػؿ ىامالهکتب رؼیؼ که باه لیناه بؿت٪ااء یا٥تاه  -02  ىایغاو وب٩ٜا هما

    بمت
    هزـی ٩مـی 0773تا  0705بهیـصبیب بلله عاو بف  هػوؿ  -03
    هی ؿوػصَاؿک بف رمله هـبىٕات ؿعه به ىماؿ  هػؿ  -04
    يه ًٝابه هی باىؼبًٝابه يىىته  پًزيیـ بماك بصَائیه و هالیه ػؿ کتاب -05
ـبء پـیاو هـف -11 ـ٥ه ػؿیای کالو ،٩ ـبؿ ػبؿػ پًزيیـ ػوآب به ػٕو ٩    
 2517ي٦اىك صَاه ػوم  پًزيایـ تاب بصَاائیه ولناىبلیهالصٚه ک يٚـ به -10

    هی باىؼي٦ـ ؽکـ 
    هی باىؼمًگىيه فیاػ  ،آمتايه ،ی بيگىؿ ػؿ آبؼؿهها باٟ -12
ـبی هـُ ؿوهاتیقم بمت٦اػه  -17 ـ١او که بف ؿو١ى ب    هی ىىػتب
    هی بيؼبفػی عال٥ت بمالهی ؿوىًی ها کتاب هؾکىؿ به ػوؿه -10
   بيیل ؿوفياهههزـی ىمنی  0703هیقبو  23ؿه ىما -11
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   هزـی ىمنی ؿوفياهه بيیل 0703هیقبو  24ىماؿه  -12
  25ً ،  رلؼ ػوم هٞزن بلبلؼبو -13
ـػ که  -14 ـبب ک ـبی بیى ع ـبی  یهأهًبًزهیـ ؿب چًگیقعاو ب ـب٣ پاـوبو با ػؿ بٕ

    عىبؿفم ىاه با٩ی يمايؼبلؼیى  رالل
  31تا  20ً  هزـی ىمنی   0702مالًاهه  -15
    هزـی ىمنی ػیؼه ىىػ 0702 همالًاه ػؿ ب٢٥اينتاو هٞاػو -21
ـک ػؿ  0704 – 0703 ػؿ مال -20 ـبد ببا  هىَات ؽؿیٞا ههزاـی ىمنای بماتغ

ـ٥ت     ٝبؼبلله عاو ماب٨ هٞیى وفبؿت هٞاػو ٍىؿت گ
ـػم  بيؼک بيؼک ها ؽو٩ی ىاٝـی بىػه که ببیات بو ػؿ بیاُ هال -22  بااؽو٧ياقػ ها

بىػ هى مىبيش بو ؿب هـچًاؼ کىىایؼم  پًزيیـ بف عًذ گىیًؼ یه  هی ىىػپیؼب 
    به ػمت آوؿػه يتىبينتن

ـهًو صنى ٝمیؼ -27 ـبو، ٥   0021ً ،  چاپ ته
    يٛى يىىته ىؼه بمت هـ مه٩یچک ػؿ کتب چاپی به  ،ٝبچک ،١یچک -20
يااىبیی ػؿ کتاااب  ١یچااک بف ٩ااؼین ػؿ ب٢٥اينااتاو ؿبیااذ بااىػه بهیااـ ٝلاای ىاایـ -21

و ؼ ١یچکای ػؿ صناى و رماال هزالل بل٦ًایل يىىته که بمتاػ مایؼ بصما
ـبی بو گ٦تبىػ و هىل يٚیـ یبگی  مافيؼه  :يا راهی بیى بیت ؿب ب
 ١چکی که ىىؿ هزلل ٝيا٧ ىؼ  چکن کيت و ىکل آوٍؼبی آو ١

ـکااؿی   ـ١ايی ١چاک ؿب ػؿ ١ایات ػ٩ات و پ ـيمکی و هن بمتاػ ٩ل هضماؼ ىاب ف پ
 آؿیايا هىماؿه ػوم هزل 73ً  هی يىبعت

ـٝیها ػؿ ػؿه ها یعىبي کتاببیى  ٥ٞال -22 اًا ػؿ صَاه بول  پًزيایـ ی ٥ هغٍَى
    و ػوم ٝمىهیت ػبؿػ

يىبفبو  و هىماای٪ی عىبياااو کتابيزاباات ولااؼ لٞاال هضمااؼ ىاایغايی یکاای بف  -23
بهیـصبیاب بللاه عااو ػؿ بحاـ  ػؿ ٝهاؼباىػ  هاىػبهٞـو٣ رىبو بل فیباا و 
ـػیؼ و م٪ٓى م٪٤ عايه ػؿ ىىؿ ـػم بافبؿ کابل هالک گ ـگ  ها کابال بٞاؼ ها

ـػيؼيىبعتى هىمی٪ی بف بو یاػ  ػؿ و٩تبو      هی ک
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   ؿه ٩ـباو یـیپًزي بچه لٞل راو
 ٍؼ٣ ػيؼبو هـوبؿی ؿه ٩ـباو

  13ً ، مال پًزن 41ىماؿه ، هزله کابل -24
ـبؿ ؿوبیت ػبييمًؼبو بف و٩ٛى فلقله کاالو تاا صاال کاه ماً – 25 هزاـی  0717 ه٩

و ػؿ  های کًاؼهزـی ىمنی ٍاؼ٧  0201 هو مً ؾؿػهی گمال  014 ،بمت
    يىىته بيؼ 0251بْٞی کتب تاؿیظ 

ـبد بلتىبؿیظ – 31   740ً ، د مىم،  م
باا آو ؿب  چـبای بمات و ،ماًو و یاک ػماته آمیاب کىچک کاه ػبؿبی ػو -30

ـػبيًؼػمت      هی گ
ـبد بلتىبؿیظ بف کيته ىاؼو بهاالی و عاٍاه – 32 ؽکاـی باه ٝمال يیااوؿػه ػبؿبو  م

    بمت
ـٝبؼبلـصمى عاو ػؿ -37 ٍاؼ ي٦اـ  هیؼبيناتهـ صکىهات هضلای کاه لفم  بهی

    هی گماىت هی گ٦تًؼؿب عاٍه ػبؿ  ها آوهضا٥٘ ؿب که 
ـػه باىػ کاه ػؿ ٩لٞا پًزيایـ همیى ٩نان ٍاؼ ي٦اـ ؿب ػؿ کمی ؿعاه  هه٪اـؿ کا صاا

    مکىيت و بىػ و باه ػبىت
ـبد بلتىبؿیظ – 30   740ً ، د مىم،  م
ـبد بلتىبؿیظ– 31    م
ـبد بلتىبؿیظ 740ً  بیْا – 32    د مىم م
زيیـ ػؿ بهالک ىاوهضبىك و  آباػ راللػؿ هضمؼ عاو ػؿ  – 33     ىؼ هَاػؿه ًپ
ـبد بلتىبؿیظ ،د مىم 740ً  -34    م
عاو هٞاـو٣ و صیاؼؿعاو ، ؿعاو بف بقؿگاو بافبؿک و لًگـعاوبهاػ ،ياػؿعاو – 35

    عاو تاوبط
ـبد بلتىبؿیظ ،د مىم – 41     هزـی ٩مـی 0711وب٩ٞات  ،م
هیـولای ولاؼبو ٝلای هضماؼ و ىااه  ،ىااه ولای: ىتپیاو  هکيتگاو میالب ػؿ  -40

ولاؼ مالٖاو  کاـین ػبػ  کهًاه بااٟ هو٥ا و عىبره ىااه ولاؼبو ٥٪یـىااه بف ٩ـیا
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ـبللاه ىاـبت بللاه و ىاهاػت بللاه ٥٪یـىااه ولاؼ وفی ،عااؿپلىبو ههضمؼ بف ٩لٞ
    پای چًاؿ هولؼبو هالٝبؼبلـصمى ولؼ ٝباػبلله بف ٩ـی

ـبب و یهاا  کاىهيىؿمتاو بف ممت ١ـب با ملنله  -42 هضاآ  پًزيایـ وبػی يزا
    ػولتی کابل ههٖبٞ 770بمت ً 

ـبلاؼیى باابـ همال ىين هزله کابل و ٥تش هًاؼ ؽؿیٞا 33ً  -47 ؿراب  02 ٙهی
    هیباىؼ٩مـی هزـی  572

کاه ٩باـ آو ػؿ  ،ٝااػل بیاک ،هضمؼ ٖٝا ،٩ـیه بًٝابه هـیک هالػبػ یىهؼب -40
ـک هتَل ٩ـیه بمت و ػؿعت تى١ی بالی ٩بـآو مایه ب٥گًؼه     ىمال م

ـػبؿ هضماؼ بیاىب عااو ١اافی  هالهضمؼ ٝلی عاو وکیل می٢ايی بف  -41 فهاو ما
ى٣ ب ـػبؿ هٍى ـٝباؼبلـصمى بىػ ؿوی يمک عىبؿه گی بف م ـتا٥ته باه بهاـ بهی

ـػبؿ هؾکىؿ ػؿ هًؼ به کابل  ـکات م ٜ و ص و بٞاؼًب باه  ػبػ یعباـ هاعاو بف ّو
ـ٥ت و به کاؿهای ػولتای و  ـبؿ گ ه٪اـؿ  یعاؼهتکاؿکابل آهؼه هىؿػ يىبفه ٩

ـبد بلتىبؿیظ چاپ کابل  017ً   ىؼ     هزـی ٩مـی 0770م
کن – 42 ٝبؼبلضمیاؼ باىػ باه ياام  ىغَای پًزيایـ ػؿ و٩ت صمله به کا٥ـمتاو صا

    ب٢٥اينتاو ػؿ هنیـ تاؿیظ 237ً 
ؼبػ هزاهؼیى ٩ْی – 43 ـػم هٞت زيایـ يىؿماتاو ؿب ها های ماه هاقبؿ ي٦ـا صکایات  ًپ

    کًًؼ
ـٝلی عااو هلاک  – 44 گىهـعاو ٩ابْاايی باه ينابت هال٩اات باه ػؿبااؿ بهیـىای

    رایو ّبٔ ىؼ
ـ٩ت عاي – 45 کن و بٝاؼبم ػفػبو ؿب هتاؿیظ م هزاـی  0772تاا  0770بف ماال  صاا

ـػه بيؼ٩مـی تغمیى      ک
ربااؿ رايؼبػ و ٥یِ هضمؼ و ٥ایِ هضماؼ ولاؼ  ،١ا هضمؼآ: ىؼه گاوبٝؼبم  -51

ـػبييااه صيان بف ٥ـوبال و یاک ي٦اـ بف صَا بف ياام  پًزيایـ بول ه٩ابْاو ه
ـبو ؿب پیؼب     يتىبينتن ػیگ
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ات – 43 ـوبو بی بهًی و ٩ ػؿ هـبٕى ـی٪ی و ولیت پ ـ٩تٖاٛ بٖل ؿوی کاؿ آهؼه  ها  م
ـػهؼهيی ٙهاىؿ  هىب و یا ؿوفی يبىػ که وب٩ٞ  بىػ یاا ٍاؼبی ٩تال و  يمای کا

لای   يمی ؿمیؼ١اؿتی به گىه  ٚین بیى صىفه وبلیٝ  ـبی ًت بف بیى ؿو صکىهت ب
ـػل عاو لىی يایب ؿب  ـػهبصمؼ عاو ولؼ عىىؼل عاو ولؼ ىی ـؿ ک    بىػ ه٪

ـبد هـیااک بٍااالت ولااؼ هًَااىؿ یـیپًزياا بماااهی ه٪تااىلیى -50  ،ػؿ رباال بلناا
ـبلله ولؼ هلک هیـ ولؼ پاػىاه هیـ،  ـػبػ ولاؼ هضماؼ عااو ،عاو هىهىيَ  ،هیا
ـبد ه١االم رااو ولاؼ هضماؼ ٝقیاق بف ػؿ  ،هضمؼ عاو ولؼ پاػىاه هیـ  یاـوف  ٥ا

٪تاىلیى ؿب ياام هتباا٩ی ه پًزيایـ ،آبؼؿه ؿعه هولؼ ملٖاو هضمؼ بف ٩ـی هضمؼ
ـػه يتىبينتن     پیؼب ک

ـتبه بول ػؿ مال  -52 ـبفـی ىؼه بىػ 0701ػؿ ه     هزـی ٩مـی ػؿ بیى ػؿه میالب م
عاو به مىبؿی بماپ بف ربال  بلله بهاوىمنی بٝلیضْـت  0711ػؿ رىفبی  -57

ـبد به ٩ـی ـػم  هبلن فهايکىؿ آهاؼه ّامى هال٩اات بف بؿىااػبت عاىیو بف ها
    میالب فػه ػلزىیی يمىػيؼ

هـیاک هضماؼ بهایى ولاؼ : مایؼ صنایى هتىلیى ما٦یؼ چهاـ ؽؿیٞا٪بماهی ه – 50
ـبيؼبف ولؼ تاد هضمؼ هنکىي     پًزيیـ  چهـ ٩ـیه م٦یؼ هىهًىبف و م

ـبراای ؽؿیٞاا – 51 ـبل عاااو هضمااؼ هه٪تااىلیى ٥ ـکالو و : رًاا عىىااؼل ولااؼ هیاا
ـبد کًاو هغتاؿ عیلبلؼیى  م     ولؼ ىیـراو ما

ـػه و ی -52 ـػو ه ـبی پیؼب ک ـببای ػؿب ـبل عاو هضمؼ يز گیاـ و  پًزيایـ ا فيؼه رً
ـػم  ػبؿ فیاػی به هیاو آهؼه بىػ ـػیؼ که بٞاؼ  پًزيیـ چًؼ تى بف ه هضبىك گ

    بف ؿوىى ىؼو ٩ْیه ؿها ىؼيؼ
يىؿهضمااؼ ولااؼ  ،هـیااک ٝبااؼبل٪اػؿ ولااؼ هضمااؼ صناایى ىااؼه گاااوهااالک  -53

ـم ،بهیـهضمؼ ک ـم و باباه ،هضمؼ ٝلن ولؼ هضمؼ ب ک ولاؼ هضماىػ ىااه  هضمؼ ب
ـػه گاوبماهی ػیگـ       ـوصیى ؿب به ػمت آوؿػه يتىبينتنو هز ه

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 هؼايی قلمزو پًجؼیز در
 هؼًی واژه پًجهیز در پژوهؼی

  داود یؼقىبی طیذ
ـبم ،کاپیناا ،باهیااو ،تغاؿماتاو ،آيزا کاه هًاا٨ٕ بلاظ بف  بف    و پًزهیاـ بگا

ى ػؿیا یاؼهو ٝ٪، بيؼیياه هًاـ یتو هؼي ی آیؼهکهى به صناب آؿیايای هًا٨ٕ 
 بمااك ـب ىهـی يیق یها  تمؼو و هی ؿمؼ يٚـ را بههمه  بیيتـ بف ها مـفهیى

 8آهاؼه بمات باه ػمات صىبلی آهؼه بف همیى به ػمتو هؼبؿک  ، بمًاػها  یا٥ته
ٝ٪ایاؼ  و ها بيؼیياه تااحیـ بػٝا کًین کاه بمااهی هًاا٨ٕ تضات هی تىبيینپل ها 
ـبؿ ػبىتًؼ بىػبیی فؿػىتی و ػیـوفی ٩  

ـبی   و هااؿ پاًذ و یهاا  وبژهيگااهی باه  بیًاک ياین ،آوؿی ص٪اای٨ به ػماتب
ـ  آو بااه عىیياااويؼی  يقػیکاای لی بیااى کلمااات و هلباا بف تااا هاای کًااین ویااـهی

  يقػیک ىىینپًزيیـ  ص٪ی٪ت هٞايی
گ٦ته يبایؼ گ ٥ـهًگای ػؿ ٕاىل  ػیًای، فباايی وٝ٪ایاؼ  ت٢ییاـ ؾبىت که باايا

یااابی  یيااه٩ناامت ؿ  هيااکالت فیاااػی ػؿ، آهااؼو بمااالم ٝقیااق هااقبؿبو مااال و
يقػیاک ىاؼو باه  باه عاإـتاا کـػه  هزبىؿ ؿب ها ورىػ آهؼه بمت وه کلمات ب
ـبیى ، به ػلیلص٪ی٪ت     بیاوؿینی ؿو يیقگماو  صؼك و و٩
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 و  بـماین باه ماـهًقل ه٪َاىػ هاا  وبژه لی هلبا بفکاه  پی آياین ػؿ بلبته ها
هتٞلا٨ باه کاؼبم  و ؿبفی يه٦ته بمات و ت٦کـ، کؼبم بيؼیيه ها پی وبژه بؼبيین ػؿ

  هی باىؼهًٞی ص٪ی٪ی  ؿیيه، بى و

 پًجهیز
ػؿره و ٝاـُ  420عالؼبترقبیـ  ٕىلو بف –بمت  ب٩لین چهاؿ بفپًزهیـ، 

 و ىهـی ومٔ بمات7 هنتى٥ی گىیؼ: ،ػ٩ی٪ه 71ػؿره و  22له عٔ بمتىب لى  بف
 ،)صمااؼ بللااه هنااتى٥ی6باىااؼبيااؼکی هیاىه  صاٍاالو ١لااه و ،عااىه ػبؿػ هاىبی

گـچه صمیـی پًزهیـ ؿب بل٪لىب( يقهه  آو ؿب یاا٩ىت عتل ػبيناته ولای الػب بف ب
ـ٥ی کـػه بمات ياصیه بلظ ىهـی ػؿ  ؿب صاؼوػ بلٞاالنيىیناًؼه کتااب  ولای  هٞ

عاىػ  ؿبپًزيایـ  ىاایؼ وماو بـیى بمت که بف يىبصی بلظ بىػه بمت گ صؼك و
هٞاؼو  آو بياؼؿ ىهـینات و راؿبایاه: ػو پًزهیاـ و7  :گىیاؼ یبو ه  ػیؼه باىؼ

  6متاو ب٥تؼو صؼوػ هًؼ بيؼؿ و ىهـ بگؾؿػ میمنت و ؿوػی هیاو بیى ػو
 ٩ـیاب ػه هاقبؿ ،کىهی يهااػه پًزيیـ ىهـینت بـ7  :هی گىیؼبٍٖغـی 

 6لیکى کياوؿفی يکًًؼ   ؿوبو باىؼآب  بىمتاو و ، باٟ وبو باىؼ ػؿ هـػ
 آباػبيی ػیؼم کاه ؿوی يهاـ ٩يًو و ىهـ را ػؿ آو7 :هی يىینؼ بٖىٕه ببى

 مـچيامه باؼعوکىهناتاو  بمت که بیاى ؿوػعاياه بف بقؿگ کبىػیًی بًاىؼه
چًگیق  ؿب بیى ىهـ هی آیؼ  به ػمتکىهنتاو  یىبف همیا٩ىت بؼعو  هیگیـػ

ـبب کـػٞهل   6يؼیؼه بيؼ ؿبپل ؿوی آباػبيی  بف آو و ىو ع
ـػومی يیق بلٞالن وبىکال  ػؿ آهاؼه 6 پاًذ هیاـ7پًزيیـ به ىاکل   يام ىاهًاهه ٥
  های بمت که ػؿ هىؿػ يام بیى هًٖ٪ه آهؼه بمت   و بیى ٩ؼیمتـیى يىىته بمت

ـبی ؿیيه ـ یابی  ب ـب٣بایؼ پًذ هی  يگااهی کًاین و ياین بیى ولیت به هًا٨ٕ بٕ
 گال بهااؿ ،پًزيایـ بف ؿتاـو ياه چًاؼبو ػ  بگیاـین ػؿ يٚـ بکلمات ؿ  عىیياويؼی

ـبؿ ػبؿػ ؿببمت که ػیىبؿ به ػیى  ـبم، باهیااو پًزيیـ مىی یىػؿ ب  بیى ولیت ٩  ،بگا
  تبم مًنکـیت ی کىىايی = بومتایی وها که همه وبژه هی ىىػػیؼه  ،ب٢الو
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فیااػی  یهاا  تااله یًاهفه یاىػؿ ب ٝبؼبلضی صبیبی ٝالهه پژوهيگـ بقؿگ
 و 6وبؿ7 وی ؿیيااه  عااايىبػه يگاىااته بماات   هاان ؿب هااا بیااى وبژه يمااىػه بماات و

 ػؿ کتااب7 :های گىیاؼ رنتزى يمىػه بمات و یاییبولیى تمؼو آؿ  ػؿ ؿب 6اؿبه7
ي٪ياه  ات ویاو صتای رقی صااوی بمات ه٦یؼی ؿب ػلچنب و بومتا ىـس بنیاؿ

ـبو ػؿ  يؼیؼبػو تٞمیـ بیى بًای تاؿیظ  ههمای  و حی٪ه هضکانآباػی و  و تاؿیظ ٝم
 تااؿیظ و باـػ پای  ٩ؼین آؿیائیاو یتٝماؿ  هالصٚه آو به ٥کـ بف هی تىبو و بمت

 6آو آ١اف کـػ  هؼيیت بیى مـفهیى ؿب بف
ّلٜ آو باه  کًؼ که هـ تٞمیـ ؿب 6وبؿه7هقػب به یما بهـػبػ تا بهىؿب 7: يؼیؼبػو 

 یاک ر٦ات بف و آتاو ػؿعيااو و باىاؼ ؼبو بماب ػوبياییبيؼبفه ٕىل یک ه
ـياؼه گااوگاو، گىم٦ًؼ، ماو،  یها  ينل ـه ؿب پ   تغان و راای ػهاؼ ػؿ آو و ١یا

 پيات وژ ىگآػهیااو  و بپـوؿبيؼ ػؿ آو ؿب عىىبى یها  هیىه و بلًؼ ؿعتاوػ یها
ـبب ػياؼبو و هباـً و و بؼعىبه و صاماؼ تًبل و وػیىبيه   ػؿ آو هٞیاىب ؿب عا

ـگـػ ،)ويؼیؼبػ6رای يؼهؼ  ـه  2صَه  ،٥  (07تا  ٥20٪
 و ياام بیاى بًاای تااؿیغی7 :هی گىیاؼوبؿه  و وبؿ وبژه بف بؿفیابی عىػ وی ػؿ

 6بىػ  بغؼیػؿ  هٞبؼ هٞـو٣ فؿتيتیاو تـ پناو
ـ فباو  ػؿ  یاىبف بىایؼ هزافی کلمات فیااػی  بی وت٪ـی به هٞايی یتماينک

ؿباٜ یاک  ،گااه هًاؼوبو ماتی، راای ،به هًٞی هضىٕاه ،وبؿ  ؿیيه هىرىػ بمت
 کلمااتی بمات کاه باه بیاى ؿیياه ،ٟباا و ػ بااؿو ؿ ، بصإاه ،ٍضى ،وبؿی و ىهـ

های هٞبؼ باىػبیی  6وهاؿ7کلمه  ییَٝـ ػیى بىػب چًؼ ٩ـو بٞؼ ػؿ و گـػػ هیبـ
  ىىػ
و بتکاؼه  باه هٞباؼ ؿب بغاؼیآتياکؼه هٞاـو٣ ، تضىل ػیايات و بیى تزؼیؼ 

 و های ىاىػىػبیی تضىیال با 6وهااؿ7 بومتایی باه 6وبؿه7 و هی کًؼبىػبیی تبؼیل 
های 6 يىبهااؿ7 و 6بهاؿ7بماهی آو  بف تـ َٝـ بىػبیی بمت که پناوهمیى کلمه 

  فبیؼ
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 کاه ػؿ ٥همًاؼ های  ػبؿياؼ آىاًاییىًامای  فباو کنايی که به تاؿیظ بلناًه و
بلمغااـد بااه  ٩ـیااب و کلمااات همااىبؿه ببااؼبل صااـو٣ هيااتـکتضااىل  یااـ وت٢ی

پال 8 های پاؾیـػهماىبؿه بباؼبل  6ب7 و 6و7مای بمات هٖـػ بما گـ بهـػی یک
ىاؼه  6بهاؿ7بىػبیی بایؼ  6وهاؿ7 و 6باؿه7مًنکـیت  6وبؿ7 ی ویبومتا 6وبؿه ی7

گـ  باىؼ کاه  هىراىػ بماتفیااػی  اؿمی يٚـی بیًؼبفین بماًاػفباو پبه بػب  ب
  کـػه بيؼّبٔ  6بتکؼه7به هًٞی  هزافی و ٪ـیبیت ؿب به ٍىؿت 6بهاؿ7

باىػبئی باىػ، هاـ  بتکاؼه ی بف آوبٞؼ  پـمتی هٞبؼ آتو بولمتا چىو وبؿه بو 
 گ٦تًؼ: 6بهاؿ7 بف آوبٞؼ  و 6وهاؿ7بتکؼه ؿب 

 ىمل ٥غـی گىیؼ:
 يناااااین بهااااااؿ کاااااق ؿمااااایؼ هىمااااان ياااااىؿوف

 ته بنااااااو بهااااااؿاااااااااتیى آؿبمااااااابن ىاااااىػ
 

ـبلوی ؿبمت  :٥غ
 ؿط عىباااااات گاااااال بهاااااااؿ همچااااااىويااااااه 

 ت بهاااااؿااااااکىیی باااااايااااه چااااىو تىبااااه يی
 

 يٚاهی گىیؼ:
 بلاااااااااظ باااااااااىػ ػؿ ب٥اااااااااـوف ػلبهااااااااااؿ 

 ػهاااااو تلااااظ بااااىػ ـط گاااال ؿباااااااام وکااااق 
 

 مکًؼؿ گىیؼ: ػؿ عـػياهه همى
 ىبهااااااااؿؼه چاااااااىو ياااااااااااػی بهااااااااؿی ػؿو

 ٩ًاااااااؼهاؿ گهااااااای ياااااااام بو واااااااااااااپـمت
 ت ؿوی ػؿوی بنااااااااایاـوماو بااااااااااٝااااااااا

ـ اباااااااا پـمااااااااتًؼه ی  کناااااااایت ىااااااااؼه ه
 

 :هیگىیؼو  هی کًؼتَـیش  بهاؿ ػؿ ؿبفی ه٦هىم بتکؼه ؿب هًَىؿ
ـبب عااااااااىبی بتاينااااااات و بهااااااااؿ  هضااااااا
 یى ػلبااااااااااـاااااااااااااافل٦ وی ػلؿبم وؿ بااااااااااه 
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 همچًیى ٥ـعی ؿبمت:
 بؼؿبيااااؼ ؿب مىااااااااچ وهًگااااام عااااقبو بماااات 

 بهاؿینااااتمااااىی  باااات فؿیااااى هااااـ ف يىيااااى
 

  :ؿبمت همى
ـب ـب یچاااه ىاااهـ ىاااهـ باااؼو بياااؼؿوو مااا  یمااا

 هاؿ اؼؿوو بهاااؿ باااااااؼو بياااااکاااط کاااط ب هااااچ
 

ب٥تااػه  بتکاؼه هاؾکىؿ به هًٞی میبػب فباو پاؿ  که ػؿ کلمه بهاؿ همیى ٕىؿ
بٍال  ػؿ ص٪ی٪ای آوکه ىاایؼ هًٞای  ػهی پیىيؼ تاؿیغی 6هاؿ7و  6وبؿ7به هماو 

تـهًٞای بتکاؼه باه ٍاىؿت  پنااويٚاایـ آو باىػه و  و٩لٞه  و فباو بومتا صَاؿ
  آو ؿبه یا٥ته باىؼ هزاف

کًىو ػؿیىکل ػیگـ بیى کلمه بوینتا  و 6بااؿو7و  6بااؿه7ٍاىؿت  پاؿمی باه ی تا
 :گ٦تًؼ هی صَاؿ ٩لٞه ؿب ػ بمت که ػؿ پاؿمیح٪یل هىرى  ؿبیبا  6باؿه7 پيتى ػؿ

  :هی گىیؼچًايچه عا٩ايی 
 ؼ بااااااااااؿه باااااااااـ آوؿػه بهتاااااااااـااااااااااااٍ

 بااااااااااؿه ماااااااااکًؼؿ    بااااااااااؿه ف ٍاااااااااؼ
 

کًىو بممای باالػ ػؿ آعـ بـعی بف 6هاؿه7 و 6بؿهو 7بیى کلمه  یها  ؿیيه  تاا
 ،بىيیهاؿ،يًااؼهاؿ ،، يًگـهاااؿ٩ًااؼهاؿ هايااؼه یبا٩ 6هاااؿ7 لص٪ااه یبااه ىااکل 

ـبیااؼ ػؿه یایی کااه ػؿ ػؿیاا)کىيهاااؿ   هماایى و((کًااىيی کًااـ) کىياااؿ (کا١اااو ب
هاىو  ،عىبؿفم ،هىبؿفم هايًؼ ،هی ىؼهن ببؼبل  بممای ٩ؼین با ػؿکه  6بمتؿ ها7
 هاىتى و عاتى و وکاه بغااؿب ىاؼه  6وهاؿه7و  ٩ىهی( که عاو گـػیؼه هاو )يامیا

 راای ىاهـه پيتى ب ػؿ وص٦٘ ىؼه و ىؼه  يام ٥ـعاؿ همیى کلمه )عاؿ( که ػؿ
کًىوکه      بمت هـود تا

با٩یماياؼه  ،ىاؿگاهی هاىؿ= ىاىؿهن عاؿ= ؿ=ها  ؼین همیى٩بممای بالػ  ػؿ
ـب٥ای و کاه ػؿ هايًؼ لهاىؿ  تااؿیغی باه بهالهاای هغتلا٤ لوهاىؿ= کتاب ر٢

ـکب لىهىؿ  و لهاوؿ= ٍاؼؿ  باىهی کاه ػؿ هلوب يام پاػىاابف هن آهؼه که بیى يام ه
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هًٞای  6ىاهـلوب7 که رمٞااً  هىؿ و ًؼه بىػکبیى ىهـ ؿب پی ب٥ مؼه یکن هیالػی
    هی ػهؼ

ؿ یاک آهؼه کاه ػ6 هیـ7به ىکل 6 ؿها7  لص٪ههمیى يمايؼ که گاهی هغ٦ی 
هان باه بااو تغااؿی کىىاايیاو ف  ػؿ 6بیاـ7همی  بمت و = آتولهزه پيتى هیـ

هان  و بااف م آهاؼه بمات 021صاؼوػب٢الو کتیبه  آتو ه٪ؼك فؿتيتی ػؿهًٞی 
هن هیاـ باؾ آتو باىػه وػبؿػ کاه هًٞای هیاـ = هیاـؿهاا همااو وهاؿ= با ؿبٖی

  (2011: باىؼ)بـهاو عؼهتکاؿ آتيکؼه
  باىػ یاـ٩اؼین پًزه ىامال کابال هان ػؿکًاىيی  پًزيایـ بمت که يامهٞلىم 

 ػو یاىػؿ ب ػبىات و پًذ آتيگاه یؼىا یـهپًذ  ویًٞی آتو ، هغتىم همیى هیـ
 :ل تام هضتىی همیى هٖلب هىرىػ بمتًٍٞت تزًی بیت

ـ  ـػ بماااات ػؿااااااااگىیًااااؼ ه٦اااات ه  بااااؾپًزهی
ـ  هناااالماو و ػو تافبو ه٦اااا  بااااؾآو پااااًذ هی

ـ اآو پااااًذ هاااا ى پًزهیااااـ ػیااااؼم واااااااااااه  بؾی
ـ ااااااذ هاااااابف پً  یـ بااااؾاااااااااابؾ يياااىػ پًزهی

 وبلباااااب بللباااااب( 02ماو بلبال١ااااه ااااااااا)تـر 
 

يىىاااته  عاااىػ 6تااااؿیغی ب٢٥ايناااتاو7 ػؿػوکتاااىؿ هضماااؼ صنااایى یمااایى 
ـب٥یاایی باه ىاکل پًزهیاـ و هتىو تاؿیغی ػؿ پًزيیـ7:بمت  ؿآهاؼه بمات و ػ ر٢
کاه ؿوبیتای  ػبؿػ، يٚاـ یتمىلىژی ورىػب ؿوبیتی ويٚـ هت٦اوت  آو ػو تنمیه یوره 
ـػم های )کزکًه( عىبياؼه  پًزيیـ ١قيىیاو ؼ که ٩بل بف ٙهىؿبه بیى باوؿيپًزيیـ  ه

 6 ىؼ
بٝمااؿ  ؿب مالٖاو هٞاـو٣ که وی بًؼ او هضمىػ ١قيىی هى٩ٞیٝهؼ ملٖ ػؿ

ـبی بيزام  و ػوؿ هالی بفب هی کـػ   ىؼيؼبیى کاؿ ػٝىت يقػیک ب
کاه  یىبف ب ؿب بيتغاب کـػه ٥ـمتاػيؼ هیاو عىػ تًها پًذ ي٦ـ بف پًزيیـ هـػم

، کـػياؼ یها کااؿ آوؿی صیاـت و بلٞااػه عاؿ٧کلًاو باه ٍاىؿت  و آياو با بیال
 بافگيت گىيه ػؿ بؼیى هنتًؼ و ىیـ  پًذ ها یىبگ٦ت که ؿػ بیياو هى  ملٖاو ػؿ
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کًاىوهٞاـو٣  پًزيایـ به آياو ياصیه ی  هاای آو پاًذ فیاؿتگااه تـبات ىاؼ و ب
 :بف بيؼ ٝباؿت ٝام بمت و و عاً
ـبهین عىبره  0  ػؿ ػؿبًؼ  بب
  ػوبب٦ٍا ػؿ  عىبره  2
  عىبره کل ولیاو ػؿ تل  7
  ٝاؿ٣ ػؿ بؿیب عىبره  0

ـب٥یاای ب٢٥ايناتاو کاالو آماتايه یعىبره بصمؼ بيااؿ ػؿ   1 د  ،)٩ااهىك ر٢
 (705بول 

بًزهیـ باىػه کاه هتياکل  بٍالً پًزيیـ  کلمه بتیمىلىژی ویابی  يگاه ؿیيه بها بف
باه  ؿب 6هیاـػیگـ)7 و هٞاـو٣ بمات که همااو ٝاؼػ 6پًذ7يغنت  ،رق بمت ػو بف

ـ٥تاه و باه فبااو هًاؼی ٝبااػت ٝات وبٕا يیاق آتاو و هًٞای گ٦تاه ىاؼه  6ٕاال7 گ
ـ٩اوبف ، هناتتـ ػبؿ همچًاوبمت  ـػه ه6 آتاو7 ؿب هٞاـو٣ بیاى وبژه هنتيا ًٞای کا
  پًذ آتيکؼه()بمت

 پاًذ کاىه ػؿ یًٞی پًزيیـ به هًٞای کىه بمت و ،هیـ7گ٦ته بمت که  بٖىٕه  ببى
 6 ىؼه بمت ىػیًی بًاکب يهـ بقؿگکه ؿوی ػیؼم  آباػبيی وو ػآو ىهـ ٩يً

  رـیااو آب بماتو  باه ه٦هاىم آب 6هیاـ7پهلاىی  فبااو بوماتایی و بها ػؿ
ـ   ؿیاییاااو بفآ تهىّااىٛ ههااارـ ػؿ 6پًؼیياایـ7ىااکل  ؿب بااهپًزياایـ  ،ىاامىگی

مت )آؿیاییااو( ٩نا آو ٝماؼه یبغو )7:آوؿػه بمت های بوؿبمی چًیى ػىت
ـ پیو  ؿب که هيـ٧ ػؿیای عقؿ ریضاىو  و هااوؿبءبلًهـبف  زاتاؼؿییزاً تؼؿ ٥تًؼ گ

ؿ٥تًاؼ  بال ًؼوکوه هٞابـ بلظ بف ػىت ػؿ پل بف تى٤٩ کىتاهی کـػيؼ و ٝبىؿ
 و ٕاىل پًؼیيایـ ػؿ يمىػيؼ و به مىی هًؼ تٞ٪یب راػه بامتايی ههارماو ؿب و

 (07ً، 0707-4ىماؿه  ،هًـ هزله هـػم و) 6 ؿوػهای کابل ٥ـوػ آهؼيؼ
ه کا بیى ه٦هىم آتو بف (به،آ به وبژه هیـبؿتب بال ػؿيٚـ ػبىت يکات  ػؿ با

ـ  بياؼ ياؼبػه هضل عباـ یىػؿ بهتٞؼػ  یها آتيکؼه هًابٜ تاؿیغی بف ى ؿبأ بیبًااب
  ّٞی٤ به يٚـهی آیؼ ،پًزيیـ تنمیه یوره  ای آتو ػؿًبیى کلمه به هٞ
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 به هؼًی کىه؛ هیزواها)
گـ ،بها هیـ و ـ  ػؿ يٚـآب رـیاو  هًٞای آب و به ب وراه  و ٥تاه ىاىػ هًٞااگ

هان  ، آوآیؼ هی هن ػؿمت به يٚـًزيیـ( به ه٦هىم پًذ آب باف پ)پًزهیـ تنمیه
ـ  بًابـ ػبىتى هٞاويیى هتٞؼػ که پًذ هٞااوو هٞاـو٣  یا پًزيیـ ػؿیای ىايیو ع

ـ  آو ٝباؿت بمت بف ک ويهـىابه، يه ػؿه  و ػؿیاای پـیااو يیاق پاؿيؼه، آب عاوب
 پیىيؼػ  یهپًزيیـ  ؿیایػ هقبؿه با

ـبت ـبو ؿب يٚ  ؿب عاىػ يٚاـ هیتىبيینلبالی بیى يٚـها  ػؿ ىًیؼین و پژوهيگ
ـبی ؿمیؼو به ه٪َؼ  يیق بؼهین ماًت  ػیاى و، هکاو ،پژوهيگـ بایؼ به فهاو ب
 و همگااىيی و تىرااه ىااىػه فبػگاااه پیااؼبیو وبژ  رایگاااه پیااؼبیو یااا بيؼیيااه و
ـ٥ته ىىػ يٚـ ػؿ يیقهيابه  یها  همغىبيی وبژه هياابه  هاا  يقػیکایػؿ  که آیاا گ

فهااو  ػؿ یاى هٖلاب ؿوىاى بمات کاه وبژه پًزهیاـٍىؿت ب به هـ ورىػ ػبؿػ 
صتای چاایى  ب٢٥ايناتاو و هًاؼ و بًگاال و باىػبیی تااا ٩لماـو باىػه و هاا  باىػبیی

  ػبىت بػبههو   
ـب می گىییني8تبت چیقی  چیى و ٩لمـو بف ها  تاا آيزاا یهاا  وبژه فبااو و فیا
پااؿتی  بًگالی و بوینتایی و کلمات هًؼی و بها ،عىبيی ػبىت هن ها با بی بيؼبفه

ـبی همه آىًا بىػ یىػؿ بکىىايی  و  کلمات کىىاايی و يیق میى صاله و هضل ب
ـبف7پاؿتی  بومتایی و  ؿیيه ػبؿػ  ػؿ فباو ها 6يه ٥اؿمی ىی

 که صال ىکل ىؼ هی هبمت٦اػ ه٦تَؼ مال ٩بل يیق تا و پًزهیـ وبژه بًزهیـ
ـ٥ته بمت ؿب پًزيیـ هىؿػ بـؿمای  بایؼ کاؿبـػ وبژه پًذ یا بًذ ؿب ببتؼب  به عىػ گ
ـبؿ ػبػ  هًٖ٪ىی و ،هؾهبی  فبايی ٩

ـبی  0ٕىؿ کاه ٝاؼػ  هًٞی بًذ یا پًذ ٝؼػ بمت و هماو و چهااؿ و ه٦ات با
ـبیتٞؼبػ   پًذ ه٪اؼك بمات ٝؼػ ها  هًؼی و ها  بىػبیی ی بؿفه هؾهبی ػبؿػ ب

ـبهمى7ه٪ؼك هًؼی  پًذ کتاب  6ههابهااؿت وػبوپاىؿبو بوپايیيااػ،، آؿتیاک ،ب
ـ٥ت ػیًی  پًذ ؿبتـ یاا  یها  يىىته  هیؼهؼؿب تيکیل  ها  هًؼیػؿعت بٍلی هٞ
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ـبؿ ػبىتها   تـکؿبپًذ  باه  بينايی هًاؼ عؼبیاو آممايی و  هىؿػ متایو هـػم ٩
  ىؼه بيؼػمته بٍلی و ٥ـٝی پًزه ت٪نین  ػو

 پًجه گىده
ـبه ًه کىبزاااه یااااااااااکی  ًىدااااااای کها مىااااااااب

ـبهمىاماؿماااىت   ىااامال ١ـبااای هًاااؼهاااای   ب
 ـکقیااااااااگال هاااااااااابً ياصیااااه ػؿ -ىػهاااااااگ

ـبه هیتهااااایال ػؿ  مالاااااااااااااای ىها مىااااااااااب
 نا ااااابؿی کال یااااااااااابت و هاؿااااات بیاااااااااایول 

 

  پًجه دراویذه
ـبهمى  تـاااااااااااااابى ههااااااااااؿهاااااااااای   بااااااااا

 ـبتاااااااااااهه مـواااااااااا٩ل یهاااااااا  باااااااـهمى
ـبهمى  گىاياصیااااه تلیًکااااا یااااا تلااااهااااای   باااا

ـبهمى  تاهیااااال ػؿ ٩لماااااـوؿبویاااااؼه ی ػهاااااا ب
 

ـيات یا گىب ياصیه کًاؿك و ک ـبت فبؿبت یا گىبرـیا ًذ عؼبی آمامايی پ، گز
کااه ىااکل  ی بٝت٪اااػ هًااؼوبو بااه ؽبت یکتااا يیااقصتاا بماات وفهیًاای هًااؼوها  و

گىو ػبىت بها ـب و بياؼؿبوؿب،  های ىاؼیکتا پًؼبىته  گىيا گًای و ياا وؿ ػ و هیتا  ب
ـيؼه تیق   (0/020)هايؼبلی بول ؿک وػب  ًاهًؼهیبال صتی گـوتماو پ

ـبی یکتاکه پ بیًین یه یقي را یىػؿ ب    آوؿػه بيؼعىػ  یًذ يام ؿب ب
و ييااـهای  ىااهىت، هًاای یااا هااى گ٦ااتى ،٥ـیااب ،کیًااهىااهىت ) بًااؼ پااًذ

 ياػؿمت(
  پًج دض ايظايی

 ػؿباؿه عىػ يٚـ ياػؿمت -
   یػوػل ىک و -
   به آییى بنتگی ػل -
   رىیی تيًگی به کام -
 بؼعىبهی -
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 :بًؼی که ؿها ىىػ پًذ بًؼی که پـوؿه ػبػه ىىػ و و پًذ
 چیىبـ ؿب ذپً 

  پًذ ؿها ىىػ بف
 بپـوؿ پًذ ؿب

  پًذ ؿمته ؿب بف هـوؿ 
 میل گؾىته عىبيًؼ  بف

ـبػ بف، پًذ ؿب بپـوؿ ـبی بف ه ـ  هیااو پًذ صل هًٞىی بمت که با ػو ػه بًاؼ با
ک ،بصنااك ،کالباؼ هپًذ تىػ ىایؼ هؼ٣ بف و (لفم بمت)ػه ٝاػت فىت  ،بػؿب

 گؾىاتهمایل  ؼ بفيایاى پاًذ بگؾؿ کنايی کاه بف ب و ػبينتگی باىؼ صالت ػل و
ًمای يػیگاـ بااؿه فبییاؼه  و مای گاؾؿػيهیاـ  و فبػ یًٞی که بف هی ىىػ8وياهیؼه 

  ىىػ
کی تمیق زمیىرالب بمت پً  هاا آوهتىو ػیًی  ػؿ بمت وؿبه ياػؿمت  بف پا

ؿبه  ،گىه آماماو یًٞای ىاًىبیی ،)يیـوهای راػویی  پًذ ػبيو يیق آهؼه بمت
ـبویا  یهاا  تىلاؼیااػآوؿی ه با ،چين آمماو یًٞی بیًایی عؼبیی ،٥تى به ػل ػیگ

فياؼه  باه عىػ ؿب باه کماال بـماايؼ و ی تىبيؼهتًامظ( که با بیى پًذ ؿهـو )ػیگـ
های بيتغااب  ىاٞـ ؿب ػو ٍاؼها ىاٞـ هخاال بف پًذ رمله ػبىاتًؼ کاه ٍاىؿ گی

 :يمایین
  بمت رًنی هاػؿهیل  کام یا

  ؿويؼ ؿبه ها  بیىپًذ تىػه  
ـبو کـػو بیى پًذ بمتتػمت     افیؼو به پًذ گًاه يابغيىػيی همايا وی

   ؿيذ يبـػوػوفط های  ػؿػ بیى همه بف با
 یا:

ـيذ بؼ کاؿ  بیى را ب
ـيذ یىبف بمپل    را ب

ـيذ هـ ػو ػؿ   را ب
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  بؼکاؿه بمکه هى  هی بـػؿيذ 
 ؿمؼ چىو به ييیب ب٥تؼ ؿيزی بیو به بو

بؿفه ٝاؼػ پااًذ ؿب  های تىبياؼٍاؼها پاًذ ػیگاـ  و بلای پاًذ ًَٝاـ لٖیا٤
ـبیماو تباؿف ػهؼ   ب

ػیًی هًاؼ ٝاؼػ پاًذ بؿفه  ی ٥لن٦ی وها هکتب هکتب ریًیقم یکی بف ػؿ
  عاٍی ػبؿػ

هؼ مًگیى ػبؿيؼ ها آوآؿػو ببتؼبی بیماو  ػؿ ذ ٞت  :ًپ
    و ؿب بکيًؼيبایؼ فيؼه را  0
  يبایؼ باىؼ ىاو ورىػ کؾب ػؿ ػؿوٟ و کیًه و و عين و ٣عى   2
ـبو ؿبهان يگؾبؿياؼ  کًًؼ و پـهیق ىهىبت رًنی بایؼ لؾبت و بف  7 ػیگ

 ىهىبت بگـػيؼ  لؾبت و که گـػ
 راو بایؼ ػوؿی کًًؼ  بی و ٝال٩ه به بىیا رايؼبؿ بف  0
     هيکل ؿب مغت و یها  ؿیاّت آعـ ػؿ و  1

ـب بف  تاـیى ٥تًاه و کاه هضبات فو باقؿگ گ٦ات های و قبو باىػفو گـی ههاوی
ـ٥تاؿی رهاو بمت  (7ً222د،  ،ٝبؼبلٞٚین ؿّایی ،تاؿیظ بػیاو)  گ

 ؟ یا يه پًزهیـ ػبؿػ همغىبيی با  بًگـین که بیى همه پًذ مًغیت وصال بها
 ؟ یا يه هی ػهؼ کىه ؿب و آب به هًٞی آتو و ویـو  هیـکًاؿ آو بًگـین  ػؿ و

ـبو ٥ٞلی) پاؿك کيىؿ بلبته ػؿ  (بٍا٦هاو آماتاوپًذ) چاىو یهًاإ٪ يیق( بی
ـبؿپاًذ  کهًىد کـهااو( آهل( پًذ بيگيت )ىهـمتاو) پًزاب بماتاو بیاالم( )با

ـکمى بًؼؿ)پیکـپًذ  پاًذ  تىهايی )بمتاو هیًاب( پًذ متىو )بمتاو بیالم( (پًذت
کالؿػىت( پًزه باال  )ػه بغو بمتاو ٥اؿك ىهـمتاو ٥یـوفآباػ( پًزک)ىیـ

ـبفمًًؼد بمتاو کـػمتاو( پًذ )ىهـمتاو   ورىػ ػبؿػ بمتاو هافيؼبؿبو( )ه
تًهاا  هاا  وبژه یىبف ب و هىرىػ بىػ ٩بالپًزؼه  و هًؼپًذ هیـ يیقب٢٥اينتاو  ػؿ

ـبی ها هههًؼ هًٞی پًذ هیـ ـبو باه ػی ػبيین کاه باـٝکل يٚاـ هی ن بمت وب گا
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ـ بیًاک   بمات هاـػ و پاًذهًٞی پًذ ٝابؼ   ؿبآتاو  هًٞای، کاه هیاـ ینهای يگا
 :ػهؼ هی

ـب يمی تىبوو ًٝىبو هیبه ! يغیـ   یااپاًذ آتياگاه  را یىػؿ ب چًیى گ٦ت، فی
 )ػؿلماه ياؼبؿػبیى ک با هیو مًغیتی يیقپيتى  بوؿ و پـمت هًٞی يؼبؿػ آتو پًذ

 و بوؿ بیاى هًٞی ىؼه بمات و و پـهیقگاؿتـ پاؿماتـ بوؿه ػؿی به هًٞی که صالی
ػیگاـ بىػبییااو تيات ػوؿه فؿػبا گؾىت  و بمت( تـ يقػیک بوؿه ػؿی به هًٞی

ـ٥ته بيؼ ٥اٍلهبیى ل٢ت کمی  با   گ
ـػیاق، ماپیى ١اـ کىهناتاو،١ىؿ، ١ـرناتاوچاىو  کياىؿ راهای ػیگـ ػؿ  و گ
ـ یپ چىو گـرنتاو با ػیگـهای کيىؿ  ـ و يىيؼ ک صتای ياام  و ىاىػهای ىاـٛو  و   ١

  ػهؼ میيهن  کىه ؿب هًٞی  پل ؿیيه بمت یىبف هم و فبػ کىهبه هًٞی  کـفی يیق
ـب و ها کاه هًاؼی ؿب ٕاال و بوینتایی ػبؿػؿیيه ٩ؼیمی  آب که عىػ  بیاـو بیا

 آو بمات و بی ػؿیاچهمینتاو  هیـهًؼ که ػؿ بها همغىبيی يؼبؿػ يیق گىیًؼ یه
 بف کاایيااام گيتامااپ کااه ی کًًااؼه آهااؼه بماات و ٝباااػت و ٝابااؼ بااه هًٞاای هاان

بـهااو  ،٥ـهًاو هٞایىياک: ) میباىؼبمت 6هیـهًؼ7 هی باىؼ ها  کًًؼه ٝباػت
 و   (

ـلاااااااب هیـهًاااااااؼ چاااااااى ـگاااااااـػػ بو بف ب  ب
 بلًااااااؼو ااااااااابااااااه ؿعتىپااااااای بيااااااؼؿ آوؿ 

 یـهًؼاااااااااهب ااااااااال باااااااـ فػ ـبپـػهاااااااااام
 ًؼااااااااااااىاه بلیـوف ااااااااااپ ـهاوااااااااااباااااااه ٥

 ( )٥ـهًو راهٜ ىاهًاهه                                     
بـهاو کًًاؼه هًٞای ىاؼه) هماو ٝباػتهن  وبژه بٞؼی هیـما = پاؿما که باف

هیاقک باه  وق آو هیاهغال٤  وبژه هـػبيگی وبه هًٞی  بل٤ با بیـ بها وبژه ٩إٜ(
   ١یاث بلل٢ات و بـهاو()  بمتهغًج آهؼه  عًخی و و ياهـػهًٞی 

 ًیااااایق گلغااااای چه گاىیی بی هاااااااگ٦تن هم
 )ٝنازؼی(هنزؼیگ٦تا کاه چاه ىاًیؼی بی پیـ
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هياتـک که همه ؿیياه  ىزاٛ پاؿما و ،ٝابؼ ،هـػ هی ىىػٕىؿ که هٞلىم  آو
 :هی بيؼبفینمـط کىتل ه کتیبه ب يگاهی يین صالبؿػ ػ، هیـ با

هیالػ( که به فباو کىىاايی  بف مال ٩بل 0411ـط کىتل ب٢الو )م کتیبه و٩تی
 زهیاـپًهمناایگی  ب٢االو کاه ػؿ بیاى کتیباه بف و يگاىته ىؼه بىػ تغاؿی یا و

ـبؿ  یاک هض٪ا٨ وهاؿ  و ىاؼه باىػ آو ؽکاـ ػؿ، هیاـآهاؼه وبژه  به ػماتػبؿػ  ٩
و ىهاهت( تـرماه کاـػ کاه باا  ؿب )يیـوبیى وبژه ىًاك ١ـبی  کتیبه يىینًؼه و

 پاؿمااتـ و پـهیقگااؿ تاـ=آهىفياؼه = هاـػ هاـػ= ٩بلی هاـػ = پاؿماا  یها  ژهوب
هاـػ =پاًذ يیـوهًاؼ= پاًذ  به هًٞی پًذ پاؿماا= پاًذ، پًذ هیـ يقػیک بمت و

و)هماااو پااًذ پايااؼو پااًذ پهلىب ًًااؼه وک پااًذ ٝباااػت و و پـهیقگاااؿتـ پاؿماااتـ
کـ نتاو بٝت٪اػ ػبؿيؼ کههن هًؼوهای ب٢٥اي ههابهاؿت که هًىف  به ؿب مًو مها

باه  فهاو ٝبؼبلـصمى عااو آو ماًو ؿب ػؿ و ه٪ین ىؼ ػؿ آيزا آوؿػ و پًزيیـ
همایى بمااك مااعته ىاؼه بمات(  به یگـػ یها  ب٥نايه و آممایی آوؿػيؼهٞبؼ 

های  ها ٥ـهًو و ها  ياهه تمام ل٢ت بف بیى هٞايی و کـػ مهتـر و ت٦نیـ هی تىبو
  به بیى هًٞی ٍضه گؾبىته بمت يیق هض٪٨ ١ـبی و کـػ بمتًبآ تىبو

کاه  بیاى و یا هیؼهؼفهاو صکىهت بىػبییاو هًٞی  پًذ آتيکؼه ػؿ ی آیاؿبمت
 ؟هی ؿمايؼؿب پـمت هًٞی بٍلی  پًذ آتو

ـػ =  پاًذ باا ىک یب و بال آهؼه بمت به هًٞی پًزيیـ پل  ـهیقگااؿ= پاًذ ها پ
ياام  و هًٖ٪ای ػبؿػ بؿتباآهًاؼی و پاًذ پهلاىبو و پاًذ پايؼ پًذ پاؿما = پًذ پهلىبو و

ػبماتاو تااؿیغی  يیاق تبؼیل هیـ به ىیـ و تبؼیل ىؼ، به پًذ ىیـ پهلىبو پًذ ،پًزهیـ
ـب٥یای تاؿیغی ػؿ هیتىبوو آو ؿب ػبؿػ    ماياو یا٥تتىبؿیظ ػوؿه بول هنل و ر٢

    ػبؿػ ها باٟ و هقبٛؿ عىب و مکًه ػبؿػ کىه و ػه هقبؿ ػؿ ىهـی بمت، پًزهیـ
و  هٞاؼو ماین ػبؿػ ػو هاـ و پًزهیاـ بف تاـ ىاهـی بمات کىچاک ،راؿبایه

ـبد ي٪ـه و هـػم آو بف گؾؿبو ومأ  راؿبایاه بف ػؿ  بمات گىهـ و لرىؿػ بمتغ
هتمایال  (به مىی ٥ـوبو )پاـوبو آيگاه و هی کًؼو يیمه ػآو ؿب  و گؾؿػ هی ىهـ

ـ  بقؿگباهیاو  ـفهیىمبها ؿمؼ  هی ىؼه که به مـفهیى هًؼ و باهیااو ىاهـ آ یىت
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ؿب به ىایـ باهیااو  بیى مـفهیى بمت ویک مىم بلظ  که ومٔ آو به بيؼبفه بمت
    ينبت ػهًؼ

ـبت به پیيىبی  که یٕىؿاو بلی هم  یاـبههـػم کابال باه  و عىػ بهیـهـػم ه
ـبو و و پًزهیاـهاـػم  های گ٦تًاؼکابلياه  عىػ  پیياىبیاو و باهیااو يیاق باه بهیا

 :گ٦تًؼ هی ىیـ پاؿمایاو عىػ
هيـ٣ ىؼ ىایـػیگاو  که بولیى فٝین باهیاو که به بمالم هی يىینؼیٞ٪ىبی 

 ؿب ـىای گىیاؼ ػیگـػؿ رای  فینت و هی هًَىؿ ی٦هَٝـ عل يام ػبىت که ػؿ
هزـی ٩ماـی  020 ػؿ مالبلمهؼی  که علی٦ه ٝبامی هی ىماؿيؼهلک باهیاو 

بااه بٕاٝاات عااىیو عىبمااته ؿمااىلی ٥ـمااتاػه  ؿب بو ػیگااـ هلااىک رملااه ػؿ
ـبو باهیاو ؿب ي٦ـ یٞ٪ىبی ػو بف بیى ؿوبیت( ٞ٪ىبیبىػ)بلبلؼبو ی   ىًاماین های ىی
 بناٖام باى مت هقبصنبه ػ ٝبامیبیام هًَىؿ علی٦ه  باهیاو که ػؿيغنت ىیـ 

فياؼه پاؼؿه  و٥اات بف بٞاؼ 032صنى که صؼوػ پنـه  ػیگـی هنلماو ىؼ و
 ػبىت  گی

ـبو باهیاو   ب٪ایاای ًٝاٍاـ گماو ب١لاب هىؿعااو بف به ىاهاوبیى ملنله ىی
ـبيی باهیاو بيؼ که ػؿ ه٦تلی کىىايی  و باىػه بياؼػبىته و به کیو باىػبیی  صکم

ـ٥تًاؼ ،ـبٝ ٥تىصات بف بٞؼ ٥اؿمای باه هًٞای  ػؿ کلماه ىایـ  ػیى بمالم ؿب پؾی
 صکانهاـػ ػه٪اايی  باهیااو گىیاؼ ػؿ ىبهياهىؿ بمات و یٞ٪ا ػؿيؼه یصیىبو 

ـب٥یاای هىمای  ػؿ یااوباه یـىا ٩ؼیمی تاـیى یًؼ  بفبمؼ گى  ؿب ؿبيؼ که بو هی ر٢
ت( )هناالک ىؼه بمت)پًزهیـ يیق همزىبؿ بميام بـػه  م 034عىؿيی هتى٥ی 

 بلممالک(
ـبماو و ػؿ ببى عـػبػ يیق هنالک گىیؼ)ىیـ  هيـ٧ باهیاو ؿب باب هلىک ع

 هملکت باهیااو باه ىایـ باهیااو هًناىب بمات که بلممالک( ببى صى٩ل گىیؼ
 )ببى صى٩ل ٍىؿه بلؿُ(

ـبم ػبماتاو گـػیقی ػؿ  ىایـهه ػبؿػ کاه ػعتاـه ؿب باه  بفؽکاـی ، گاىؿ بها
ـبم ػبػه بمت  بو بمت کاه هناٞىػی هان بف بقؿگ یـىى ىیـهه به هًٞی بی و به
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ه٪ابل باهیاو گاهی  ( ػؿ)هـود بلؾهب هی ىماؿػ باهیاو هلىک ؿب بو و ػبؿػ ؽکـ
ىاهاو باهیااو ىاًگل  ٦ٍت باؿیک هن بمتٞمال ىؼه که همکى بمت یکی بف

ـبو ؿب که با و هیگ٦تًؼیـهه بىػ ى تـ بقؿگکه  بؿ  یًٞای  های عىبيؼياؼؿیاک ػیگ
  عـػ کىچک و

هٞاـو٣  یاـوف  یبلملىک عىبراه يٚاام بلملاک ٕىما ـیم یاياهه  یامتػؿ م
 ؿب باهیاو آو بمت کاه بو بیى بهیـ و7: آهؼه بمت یىػؿ ػبمتاو بلپتگ یاوملزى٩

ـبو  راق و ىاؼه باىػ تـ ٝام ،یکباؿ  یـى يام)گ٦تًؼی)باؿیک  ىیـ ػوػهااو ىای
ـبو ي بـباهیاو  ـبو باهیااو ملنله  6(یق بٕال٧ ىؼه بمتػیگ  703 ػؿ صاؼوػىی

ـب8 ىؼه هزـی ٩مـی ٩ٖٜ يمای باـػه  ىااهاو یاىبف ببٞؼی ياهی صىبػث  ػؿ فی
  ىىػ

 و ٝاباؼ پًذ پیيىب و به پًذ ىیـ ؿمیاوپا و پًذ ٝابؼ به همیى ػلیل پًذ هیـیا
باه کًاىيی  پًزيایـ هاـػمچًايچاه   بافیا٥ات ؿب هًٞی ٩ؼیمی عاىػ و تبؼیل ىؼ

 بیااى ؿیيااه ػؿ پیيااىب و و یًٞاای بهیااـ 8گىیًااؼ یه یـپًزياا یـىاا پیيااىبی عااىػ
ـبماو به ػیاؿ بمالم ػبؿػ که بف ی ٩بل بفها وبژه ؿبه پیؼب کـػه بمات  يیق ـبٝ ع

ـبلمىهًیى و   بمؼبلله گىیًؼ صْـت ٝلی )ٛ( ؿب بهی
 ػؿ ؿیظ باىػه بمات وٕىل تا ػؿ و هـػ فبهؼ پًذ به بّا٥ه ٝابؼ و ؼػٝ بماماً 

پًذ هؼ٣ ػؿیا و کىه و ٕاال  کًاؿ ػؿ پًو ىیـ و پًذ هیـ و ویـ  مه وبژه پًو هـ
ـ  ،و ػؿیا يینت آتيکؼهو  هاـػ  ٝاباؼ و هاـػ ػ ىازاٛ وبلکه هؼ٣ هـػ بمت ه

 و    ىیـ
  ايی يقػیک به همیى وبژه آهؼه بمتبه هٞ 6ویـ7 ی ػیگـها ياهه ل٢ت ػؿ بها

بػبهاه ، ویاـ یاابی هاىؿػ ؿیياه ػؿ ؿب کىىاو عاىػ وتااله  هاا: هخالبه ٕىؿ 
 :ػهغؼب چًیى آهؼه بمت ياهه ل٢ت هىؿػ ػؿ یىػؿ بعىبهین ػبػ بها 

ـبف و بیـ –ویـ7  6(بـهااويگهؼبىاتى ) باه عاإـ یًٞای ص٦ا٘ کاـػو و ویـ ب
   (ػهغؼب یاػػبىتص٦٘ صا٥ٚه )
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 ـط هزیاااااااـااااااااا٥ يااااااااهو ف یؼااااااااااابپـم
 بگ٦تاااااا کاااااه يااااااهو ؿب ياااااؼبؿم باااااه ویاااااـ

 

 (ـ به هًٞی به یاػ ػبىتى آهؼه بمترا وی یىػؿ ب)
 ٝقیااااااقبو هااااااـ ىااااااما ؿب ب٥تاااااااػه بیچااااااه 

 ؟ویااااـ ى بفایاااااػ هاااا يـیک تاااااواااااااکااااه 
ـػومی                                                ٥ 

 ياظن االطباء() ادراک هىع و فهن و
 ویاااااااـ یاؿاااااااااااـػهًؼ بناعااااااا ـػااااااااااه ػو

 ژياااااؼه ىااااایـ چاااااىگاااااـػی  باااااه هاااااـػی و
ـػومی                                                   ٥  

   = تیقهىهویـ تیق
 ل ػؿوٟ بوافیااى پاا ؾؿ کااى وااااافیااى بااؼکًو ص

گااـ بااه هااىه و بَاا  هاای  ویااـ یـی و تیااقايااىه ب
  ياٍـ عنـو                                             

 ى ؿبااااااااااخال ٩ااااااااـآو تاااااااااااهخااااااااالی بف به
ـبی تیاااااااقيماااااااىػم باااااااـآ  ویاااااااـ و بًگااااااا

  ياٍـعنـو                                             
هاا باىػین  ،هاا ویاـ بی وبی و 8 ویلًا بيا کًا ٙاالمیىیا : ٥ـیاػ ياله و ٍىت و
   يکـػین ٩ـآو کـین( که ٥ـهاو عؼب متمکاؿبو

 چاااااـط چاااااىو هاااااـػبو ف بیاااااـوو ىاااااى ایااااا
 باهااااااااااه وؿياااااااه باااااااا وبی وبی و ویاااااااـ

  مًایی صاىیه بـهاو ٩إٜ                              
ـبيی ویـ )ػبػ و ٥ـیاػ( ػؿ و ریـ  ()صاىیه بـهاوها تؼبول ته

تى فبااو پيا ػؿ   مغت ما٦یؼ آهاؼه بمات ػهغؼب م٦یؼ و های یاػػبىت ػؿ
ـم = تاـك ياؼبؿمویـ به هًٞی تـك آهؼه بمت چىو یاا ياه ویـوگاه =  : ویـه يل

    تـك يؼبىته باه
ـبت ؿوصاايی  پهلىی هىبؼی پاؿما به فهاو مامايیاو کاه ما٦ـ ؿوبیات ػؿ ،وی
   (آيًؼؿبد –ًىی کـػ)بـهاو ٞبه رهاو ه
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   : هىك ػبىتىػبىتى ویـ
  ػؿعت پیچؼ )بيزمى آؿب( بـ يؼبؿػ و : ؿمتًی بمت که ما٧ویـه

ـب هًٞی ویـ هکتب ٥لن٦ی رًیقم و ػؿ  آهاؼه بمات و 6پهلاىبو7 بویاـ ههاوی
ـب7 قؿگب6 هها7بیى هکتب  گؾبؿ بًیاو   آهؼه بمت پهلىبو6 وی

 ٩إٜ( بـهاو) ًٞی ىؼهکًًؼه ه هن هماو ٝباػت پاؿما که باف = هیـما
هیاقک باه  و هغاال٤ آو هیاقوبژه  به هًٞای هـػبيگای و بل٤ با بیـبها وبژه 

   بمت )١یاث بلل٢ات و بـهاو(ًج آهؼه هغ عًخی و هًٞی ياهـػ و
 گ٦ااااتن هماااای چااااه گااااىیی بی هیااااق گلغًاااای

 هناااازؼیىااااًیؼی بی پیـ تا کااااه چااااهااااااگ٦
 )ٝنزؼی(                                                     

 یهاا  ؿیاّت ٩ؼؿ وآ و هن پاؿما بىػ هن پهلىبو و وهن ٝابؼ 6 ههاویـ7بلبته 
 یًٞای هبياـ تًگـ به ه٪ام تیـ و )پیـوف( ىؼریًا =7 یا 6ریى7مغت کيیؼ که 

  هؾهبی ؿمیؼ  ؿهبـ و
ـبت و و هًٞای ویاـ ی باىػ کاه ػؿبیى هٖالب  ویاـه ؽکاـ ىاؼه بمات و ػؿ ویا

بمتًبآ کاـػ کاه باه  هی تىبوآو  هًٞی بف صال ػو   ٥ـهًو ػهغؼب آهؼه بمت
پافياؼ  يچه فيؼی٨ کنای ؿب گىیًاؼ کاه فياؼ وچًا ،یًٞی صا٥٘ 8ی٪یى ٩ـیب بمت

پًذ ویـ پاًذ 7 ىػهی ىٕىؿ که هٞلىم  آو کًًؼ و بـ بف کتاب ه٪ؼك فؿتيتیاو ؿب
ىيؼ ًٞی پیياکؼبم ه هـ ػؿ هًٞی ویـه پًذ پاؿما بىػه بمت و يٚـ به یا و6 صا٥٘
و کاـػین کاه هًٞای   گـچه کىىبه هٞايی ٩بلی همغىبيی ػبؿػ و هی گًزؼپًذ 

 هؾهبی هًؼویقم باىؼ ػبينته ىىػ  یها  ه٪ام بف که بایؼ بٍلی ویـ
ًٞای کًاؼ ه هىکىل به بقؿگاو عىػ کـػيؼ و عؼبآو ؿب  ی ػؿهنالها پًؼت بها
ؿب  بتىبيًاؼ ٩ًاٝات هاا هاا آو ها بمات باؼبيین ويقػ بقؿگااو هاؾهبی هًاؼو  که ػؿ

ـبهن مافيؼ   های ىاىػ آهؼه بمت بماتًبآ 6بیيـػبك7 ػؿ کتابو بف هًٞی که ٥
 های تاىبوباه ی٪ایى  بىػياؼ و آوؿ پًذ ؿوىًی پًذ پاؿما و ،که پًذ ٝابؼ، پًذ ػلوؿ
  بمت که ػيبال آو بىػین بی گ٦ت که بیى هماو وبژه
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باه یاک يکتاه ی٪ایى  های تاىبوهاىؿػ  یاىػؿ بػمت آهاؼه ه ب ىٞـتـیى  ٩ؼیمی بف
ـػ که هؼ٣ به پًذ ویـ باىػبیی  هماو پًذ ىغَیت فؿػىاتی و، و پًذ هیـ صاٍل ک

   :يمی ػهؼپًذ هیو هًٞی  کًاؿ ٕال و ػؿیا ػؿ ػؿه و آتيگاه و کىه و بمت و
 بًزهیـبااااؾ گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااات ػؿ

 پاااااًذ هیـباااااؾ هنااااالماو و ت ػوااااااافبو ه٦
 

 کاه ػؿ های گىیاؼو با وّاصت  هی ػهؼبیى بیت هًٞی بٍلی کلمه ؿب يياو 
پاًذ  و پًزيایـ ياام پًذ هیـبؾ بىػه و هنلماو و ه٦ت هـػ بىػ که ػو، پًزيیـ

ـه  بلبتاه ػؿ ،ؼه بماتىا همیى بیت ؽکـ ػؿ و پًذ ویـ هیـ ػوؿبو فؿػىاتی چها
ػوؿبو  ػؿ و 6پاًذ ویاـ7ػوؿبو باىػبیی  ػؿ و ،پاًذ هیـباؾ یاا 6پًذ هیـ7فؿػىتی 

ـ٥ته بمت 6پًذ ىیـ7ػیى هبیى بمالم     ىکل بمالهی به عىػ گ
کخـیت هًا٨ٕ ب٢٥اينتاو   بمالم بياؼبػیاو بىػبیی و فؿػىتی و  بف هتأحـبلبته ب

ـ٥تاه بمات یها  ىکلتاؿیغی  یها  وؿهػ که ػؿ باه ٕاىؿ    هغتل٦ی ؿب به عىػ گ
ـبم7فبػگاه هى هخال،  کاه هًٞای  6با7٠یا  6بو7کلمه  ؿیيه بىػبیی ػبؿػ و بف 6بگ

 کاه بف 6ب٢االو7هن به همیى هًٞی بمت و کلماه  که باف 6ؿبم7و  هی ػهؼعؼب ؿب 
ـ٥ته ىؼه بمت 6ب7٠یا  6بو7هماو کلمه     عؼب گ

 ؿب ػؿ 6پااًذ ىاایـ7، 6پااًذ هیااـ7، 6پااًذ ویااـ7هًٞاای بٍاالی کلمااه پاال 
پااًذ 7بایااؼ ببیًااین کااه  بمااالهی بًگااـین و بااىػبیی و ی فؿػىااتی وها ىغَاایت

پاًذ  آعاـ ػؿ پاًذ باىػبیی کینات؟ و ، و؟ پًذ ویـ کینت پـمت آتو 6هیـبؾ
 ؟ کینت، ىیـ

هماو  ػبيین که ؿیيه بیى کلمه بف هی هيغٌ بمت و 6پًذ ىیـ٩7نمت  ػؿ
ـبو7ب٥نايه ٝاهیايه  ـ٥ته ىؼه بمت که بیى ػبمتاو ؿب 6پًذ پی  ػؿ  هیؼبيًاؼهمه  گ

ـبی هاا باه یاػگااؿ بیتی که بف چهاؿ ،پًذ هیـ و پًذ هیـبؾ٩نمت  هاياؼه  ٩ؼین با
  يؼهی ؿماىؼه بمت هًٞی ؿب 

ـبپاال  بااه آو  ؿب هٞااايی ػیگااـ ٕااال و ػؿه و ػؿیااا و کااىه و یهااا  وبژههااا  چاا
 يگیااـین و يٚااـ ؿب ػؿ هااا  ىغَاایت ت٢ییااـ يکًااین و ٝا٩اليااه ٥کااـ و ینبچناباي
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آو  و های ؿماینیزه کلای به یک يت آعـ ػؿ  يگیـین يٚـ ػؿ ؿب ها آورایگقیًی 
ی ٩بلای راای ها بػیاو ىغَایت ت٢ییـ ػیًی و ه بؼل کـػو ت٦کـکه با راه بیى

پـمت رای عىػ ؿب باه پاًذ  پًذ آتو و ػبػه بيؼرؼیؼ  یها  ىغَیتعىػ ؿب به 
ـبو ػبػه  پًذ بىػبیی رای عىػ ؿب به پاًذ هنالماو و و 6پًذ ویـ7بىػبیی  پاًذ پیا
ـ٥تاه  ػؿ ىیـ و ویـ و هیـ بمت و ٕاىل تااؿیظ ىاکل ػیاى رؼیاؼ ؿب باه عاىػ گ

   بمت
ـبی بیى و ؿرىٛ گما به صؼك و که به ص٪ی٪ت وب٩ٞی ػمتـمی پیؼب کًین و ب

   بمالهی يٚـی بیًؼبفین بىػبیی و يکًین بایؼ به هتىو فؿػىتی و
 و هی باـینپی ، هیـ و ویـ و ٥٪ٔ با بیى تض٪ی٨ بمت که به هًٞی بٍلی ىیـ

پاًذ ىغَایت  پاًذ ىغَایت باىػبیی و ػبيین که پًذ ىغَیت فؿػىتی و هی
 ؟ بمالهی کینت

ـبی ؿ٥ٜ ببهاهات و ىک و پاًذ ىغَایت  باىػبیی و تـػیاؼی ػؿبااؿه ػیاى ب
ـبرٜ ػیًی و عىىبغتايه  ی ػیًی هًؼوبو ؿرىٛ ىىػ وها ب٥نايه بىػبیی بایؼ به ه

 ؿػ هٞلىهاات کاهال ػبؿياؼ وهاى  یاىػؿ بباىػبیی هاای   بفىغَایت تٞؼبػ فیاػی 
گـ و هیؼبيًؼ ؿب 6پًذ ویـ7ب٥نايه  ـب بقؿگاو بیى هضل پـمیؼه ىاىػ کاه بف ب  تاا چا

های ٝبااػت  و های آهؼياؼ 6چيامه باػ٩ال7هًاؼوبو باه  و هاا بىػبییه٦تاػ مال 
ـبی هًؼوبو ػبىت و و کـػيؼ گـ بیى هضل چه ٩ؼمیتی ب هاا  ب٥نايه پًذ ویاـآو ب

٩نامت  تـػیاؼی کاه ػؿ ىاک و يااهٞلىم و هنایل گًو و تىره ىىػ عیلی بف
   هی ىىػػبؿین صل  ویـ و هیـ

ؽکـىاؼه  6پًذ ویاـ7کتاب هًؼویقم ٩ْیه  ٩ؼیمی تـیى ،ههابهاؿتکتاب  ػؿ
که رایگاه بیاى پاًذ هاـػ عیلای  هی ىىینعىبيؼو بیى ػبمتاو هتىره  با بمت و

   بؿفه بىػه بمت با بهمیت و با
به آو بىاؿه کاـػه بمات  6بیيـػبك7تض٪ی٪ی ؿوی بیى هىّىٛ که  کاؿچىو 

گايه ؿ  ٜ بمت وومی هاا  ػومت ػومتاو ٥ـهًو هی کًؼ ببیزاب یک کتاب رؼب
بمالم  که ٩بل بف هی ػهین اآيهبه  بیى يىیؼ ؿب و چاپ کتاب باىًؼ بيتٚاؿ بایؼ ػؿ
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 ویااػآوؿی کاـػه  هاا آو پًزهیاـی بف کی بىػيؼ که بولایى ىااٝـ 6پًذ هـػ7بیى 
 :گ٦ته بمت

 گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااات ػؿبًزهیـباااااؾ
 هیـبااااااؾ 6پااااااًذ7هناااااالماو  فبو ه٦اااااات ػو

 

ی ها کاه ػبماتاو های یاابینکتااب ههابهااؿت  بیًک ها بیى پًذ هیـباؾ ؿب ػؿ
 یکاای بف ىااؼه بماات و م ؽکااـیق ئهتااىو ػیًاای هًااؼو  ػؿ آيهاااهااىؿػ  ػؿ رااالبی

بمات کاه ؿیياه ياام  6ویـپًذ 7 کتاب ه٪ؼك هًؼویقم هـبىٓ بهی بیى ها ٥َل
 بیيـػبك ػؿ آو ؽکـىؼه بمت و ػؿ ها  یبىػبیفهاو  بمالم ػؿ ٩بل بف 6پًزيیـ7

   آو یاػ کـػه بمت کتابو بف
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 هأخذهًابغ و 
ـبو ىًامی گیتا، ٝباك، ر٦ٞـی -0  بهیـ چاپ0735چاپ بول ، رلؼ مىم ،بی
 ١یاث بلل٢ات -2
  0731مال  ،پًگىیىچا ، هاهًؼ ػؿ یک يگ ،ؿّا هضمؼ یؼم ،یًیيائرالل  -7
 0732مال  ،٥ـهًگی ياؿبت ٝلمی وچاپ بيت، گقیؼه ؿیو وػب، چًؼياؿ -0
ـب٥یای تاؿیغی ب٢٥اينتاو ،هیـ١الم هضمؼ ،١باؿ -1 ماال  ،هیىياؼ بيتيااؿبت ،ر٢

0740 
ک ،کااـیتیى ؿبهپاایل -2  بيتياااؿبت ،بومااتا یهااا  يااام٥ـهًااو ، لًااتل ول٦کااا

 0702مال  ،٥ـوهـ
ـب٥یای تاؿیغی بلظ و ریض ،اههه٦تاس بله -3 و  ٝلاىم بيناايی پژوهياگاه، ىور٢

   0732مال  ،٥ـهًگی تهٖالٞا
  0742يىبت ػوم ، چاپ يٞمايی، تاؿیغی ب٢٥اينتاو، هضمؼ صنیى، یمیى  -4
بًیاااػ  بيتياااؿبت، ٥ْااایل بلااظ، وبلااؼیى ببااىبکـ ىاایظ بلمااالم ٍاا٦ی بللااه  -5

ـبو   0711مال  ،٥ـهًگی بی
   میؼ ػبووػ یٞ٪ىبی، ينغه عٖی، تا ب٢٥اينتاو آؿیا بف  -01
چااپ ، کتابغاياه ٙهاىؿی ،صاؼوػ بلٞاالن، هبه کىىو ماتىػ ،ياهٞلىم يىینًؼه -00

   هیالػی 0547 ،مىم
  0720 ،بول ،چاپغايه همتاف، لباب بللباب، ٝى٥ی هضمؼ-02
ـبؿ بمإیـ هًؼ –بهیـ صنیى ، ؽکـ گى -07 بيتياؿبت ٥کاـ ؿوف ، وػبیی عؼبیاو، بم

 0733مال 
ـکت گیتی، هًؼ بمإیـ –بیىيل وؿويیکا -00  0737بول -عىػ کاؿ ى
 0741بيتياؿبت ٙهىؿی ػوم ، ههابهاؿت، ك ىىکال، و -01
چااپ ماىم ، چاپ ماپهـ، ی ٥لن٦ی هًؼها بػیاو و هکتب، ػبؿیىه، ىایگاو -02
0722 
ـػبك -03 ياىااـ ىااىؿبی ٥ـهًگاای ، ػیـیًااه بیااى مااـفهیى باىااًؼه گاااوهااا ، بیياا

ـبت ى٦ا -0747هٖاب٨ صمل  2117هاؿچ ، ب٢٥اينتاو    يي
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، 0742، چااپ ماىم، بيتياؿبت ٝلمای، تاؿیظ بػیاو رهاو، ٝبؼبلٞٚین، ؿّایی-04
ـبو   ته
  ٥ـهًو راهٜ ىاهًاهه-05
  بومتا یها يام٥ـهًو -21
   ٥ـهًو هٞیى-20
 ٥ـك ل٢ت-22
  بـهاو ٩إٜ-27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز  رود
 هذمذ اکبز ػىرهاچ )يىرطتايی(

ب رًىبی بيتهاایی که بف ييی بيؼ ییؿوػها هو هٞاويیى آو بف رمل پًزيیـ ؿوػ
ـ٩ی و ١ـبی هًبٜ  ـ٥ته بيؼ١ـبی هًؼوکو ى بیى ؿوػ بف ييیب رًىب کىتل    گ

ـبفیـ گـػیاؼه بمات 7111بيزمى بف بؿت٦اٛ بیو بف  بف ٩ـیاه پـیااو تاا    هتـ ما
   هی باىؼتًگی گلبهاؿ ممت رـیاو آو بف ىمال ىـ٧ به رًىب ١ـب 

ک  هآب بیى ؿوػ با یکزا ىؼو آب ػؿ  ک که بف کىتل عاوب  هػؿ  ،هی آیاؼعاوب
ـ٥ته و بف ولًو فهاـػ  فؿػبلىهقبؿه که بف ييیب ١ـبی کىتل  هىابه و ػؿ  هًبٜ گ

ػبؿی  ٝال٩اه ٝبؼبللاه عیال یًٞای هکالو گؾىاته ؿبه ٩ـیا ه١ل٢له و آمتاي و ىهـ
 ی یاباؼهاآب ؿوػ هؾکىؿ بتَال  ػؿ صَه ػو ،ؿب ٝبىؿ يمىػه پًزيیـ صَه ػوم

   هی ػهؼو به بيؼبفه و ه٪ؼبؿ آب آو ب٥قوػه به رـیاو عىػ بػبهه 
بااافبؿک بااا آب پاؿيااؼه کااه بف ماامت ؿبماات ؿوػ هىٍااى٣ یًٞاای  هػؿ هًٖ٪اا

ـبفیـ  مـٝت فیاػ تًگی گلبهاؿ ه و ب هی یابؼوٍل  هی گـػػهًؼوکو ١ـبی م
ـب     هیـمايؼط گلبهاؿ و کاپینا ؿب ٝبىؿ و بف آيزا عىػ ؿب به وبػی ومیٜ و ٥
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  هی ىاىػیکزا  هی آیؼىتل  هباٟ ٝمىهی گلبهاؿ با آب يیالب که بف ػؿ  هػؿ صَ
ـػ بمت و بف ومٔ بافبؿ گلبهاؿ  بلٞاػه ٥ى٧ىتل  هآب ػؿ      هی گؾؿػٍا٣ و م
 کاه بف ،ىمال ىـ٧ میؼ عیال پاـوبو باا ؿوػ ١ىؿبًاؼ هػؿ هًٖ٪ پًزيیـ ؿوػ
ـ٥تاه ػؿ صَا 7111بؿت٦اٛ  ـ٩ی کىتل ىیـ مـچيمه گ ػوآب  ههتـ بف ييیب ى

ـکمى      هی ػهؼرـیاو عىػ ػوبم ه گـػیؼه ب تىمم١ىؿبًؼ با آب مـط و ت
ممت رـیاو بیى ؿوػ بف ١ـب به ىـ٧ بىػه و ػؿ يقػیکی پل هتاک مامت 

بیاى  یـپًزيا بتَال با ؿوػ همىی ىمال ىـ٧ ت٢ییـ يمىػه تا ي٪ٖه رـیاو آو ب
ماالًو  هپل مٞؼبلله با آب ؿوػعاي هو ػؿ صَ هی يمایؼعىػ ص٦٘ ه ممت ؿب ب

ـبد     هی یابؼوٍل  هی گؾؿػکه بف ربل بلن
ی کىچک و هتٞؼػ ػیگاـ بف مامت ها ی ياهبـػه آب ػؿهها آب ػؿه هبـٝالو 

ـبفیـ  آب ب٥قبیو  هبيؼبف  تؼؿیذ بهه که ب هی ىىػؿبمت و چپ به ؿوػ ١ىؿبًؼ م
   هی آوؿػ به ٝمل
ـکات عاىػ ؿب باه رًاىب  ،بتَال ؿوػ ١ىؿبًؼ هبف ي٪ٖ پًزيیـ ؿوػ مامت ص
 و بٞؼ بف پیماىػو هًاا٨ٕ ١ـبای و رًاىب ١ـبای هضماىػ ؿب٩ای هی ػهؼت٢ییـ 

ـکق ولیت کاپینا( ب) و ػؿ بیاى راا وبػی ومایٜ کاپیناا ؿب  های ؿماؼىىعی ه ه
کتـک گ٦ته وب    هی گـػػ ؿػ تًگی پچه عا

ـبب هػؿ ىـوٛ بیى تًگی ّی٨ و ٝمی٨ باا آب ػؿ  ی پاًذ هاا کاه بف کىه ،يزا
و  های پیىياؼػ ،هی آیؼ( پىته هکالو عاؿد ػؿه و ػؿ  هػؿ  ،پچه ١او ١ىك) آو هػؿ 

بٞؼ بف ٝبىؿ بفیى تًگی به وبػی ي٢لاى ػؿ یاک و ياین کیلاىهتـی ىامال ١اـب 
ـ کامه بًؼ  کاماه بیاى بًاؼ  ههؾکىؿ به ؿوػ کابل بلضا٧ یا٥تاه باه ه٪اؼبؿ آب ؽعیا

   هی آوؿػب٥قبیو به ٝمل 
فیااػ بمات و  بلٞااػه ٥ى٧مـٝت رـیاو بیى ؿوػ بف پـیااو تاا تًگای گلبهااؿ 

   عىػ يه٦ته ػبؿػػؿ يیـوی ٝٚیمی 
ک  ،بٞؼ بف تًگی هىٍى٣ مـٝت رـیاو آو کن ىؼه تا ػهًه تًگی پچاه عاا

   هی گـػػىىػو ػؿ ػبعل تًگی مـٝت آو ػوباؿه فیاػ  هی باىؼًىبل بؼیى ه
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٢یايی بیى ؿوػ بمات و ػؿیاى هىمان آب آو ماـٝت ٕهىمن  ،بیام ٥َل بهاؿ
   هی گؾبؿػ وبػی پـوبو و کاپینا ؿب یکی پی ػیگـ ٝ٪ب ،فیاػ

ماالًو  هتًهاا بف آب ػؿ   بماتييؼه بف يیـوی آبی بیى ؿوػ تا صال بمت٦اػه 
ـبد  کااؿ يماىػ و ه ٥ابـیکه بـ٧ ىـوٛ با 0255ػؿ مال  هی گؾؿػکه بف ربل بلن

ـکه بیى ٥ابـیکه بـ٧ همايا ٩ى     آبی ؿوػ مالًو بىػه بمت ه٩ىه هض
   پـوبو و کاپینا بف ػو ٕـ٣ بیى ؿوػ يهـ فیاػی کيیؼه ىؼه بمت هػؿ صىف 

ه تًگای گلبهااؿ ػؿ يٚاـ یک بًؼ بقؿگ ب( ب٢٥اينتاو) ػؿ پالو بيکيا٥ی مىم
ـ٥ته ىؼه بمت و کاؿ آو هٖاب٨ پالو عاتمه    پؾیـ بمت گ

ی فؿبٝتی بمت٦اػه ىاىػ و هاقبؿبو ها بهکاو ػبؿػ بف آو ػؿ تىلیؼ بـ٧ و کايال
   فهیى فؿبٝتی هبؼل گـػػه ب ،ی بایـها رـیب فهیى

هتاـ هکٞاب ٥ای حايیاه ػؿ  7211ىىعی ػبؿبی ػبت  هػؿ صَ پًزيیـ ؿوػ
   هیالػی بىػه بمت 0524مال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ببببب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز  يظزی بز رهًمای
 هذمذ اصغز غزیب

 هی کاه يمایًاؼپًزيیـ بحـ ىاٝلی صیؼؿی 6پًزيیـ  ؿهًمای7 هًٚىم هؿمال
ـبيه بومت هٖالٞه ىؼ بیى بحـ عىبيًاؼه ؿب ػؿ    بصنامات لٖی٤ و تغیالت ىاٝ

ـت٦ااٜهااا کىه ،ی فیباااهااا وبػی و ػؿیاهااای  هااا ؿوػکًاااؿ  ،ی ٝمیاا٨هااا ػؿه ،ی ه
ی هاا ػؿ باٟ ،ی بيباىههاا ماؿهای بيباىه و ىا٦ا٣ و رًگل لب چيمه ،عـوىًؼه

ی وصياای و ػؿ باایى رمٞاای بف هااـػم هااا هیاااو گل ،پـهیااىه و هااقبؿٛ مـماابق
    هی کيايؼ پًزيیـ و يزیب ػومت ههماو

ؼه  زيیـ هتنم هبگىین ور نهی عىبهبها آيچه ًب  6وصاؼت7 و صؾ٣ ٩ٖٞه ؿباٝی ًپ
ـ عىػ ؿب    :هی ػبؿمت٪ؼین  ؽیالؿوی رلؼ ؿبهًمامت که ػؿ هـ ػو ٩نمت ٚي

آحاؿ یکی بف ٩ؼها ػؿ ؿوی رلؼ ػؿد گـػیاؼه به يام  که 6وصؼت7 ؿباٝی: بل٤
   :بیى ٝباؿتا ب

ـبػؿین کااااااااااااااهااااا پً  ق یااااک پيااااتیناذ باااا
 ذ بيگيااااااتیناااااااااااااؿ پًؿوفگااااااا هزاػؿ پًاااااا

 ـها ٝلمااااایناىین ػؿ يٚاااااااااااااچاااااىو بااااااف ى
 ػهًهاااااا هياااااتین ،ىو رماااااٜ ىاااااىین ػؿچااااا
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بف ياام پاًذ  هتنامی هبیى ؿباٝی ىایؼ بْٞی بىغاً تَىؿ کًًؼ که ور هبا هٖالٞ
ـبػؿ که ل٪ب ىیـ ؿب  ؿبااٝی  بٍاالکاه  ػؿ صاالی ،باه وراىػ آهاؼه بمات ػبىته بياؼب

ـ  ػؿباؿههؾکىؿ  ـػبؿ پایًؼه عاو باؿکقبیی مـوػه ىاؼه کاه پًذ ب ـبو م بػؿ ٩ًؼهاؿی پن
ـم بصماؼ ٝلای کهاقبػ  تالی٤ 6ؿرال و ؿویؼبػهای تاؿیغی7 ػؿ کتاب ػبييمًؼ هضتا

ـػبؿبو ٩ًاؼهاؿی7 تضت ًٝىبو 021 ه٦ٍض ـبصت تاؾکـ ه با 6ٝـود و ما٪ٓى ما ٍا
ـػبؿ پایًؼه عاو باؿکقبیی پاًذ ي٦اـ بیيااو  هؿ٥ته که بف رمل ـبو م بف هااػؿ ١لقبیای پن

ـػلها بىػيؼ به يام ـػل ،ی ىی ـػل و ؿصمؼل یاػ  ،کًؼل ،پ    هی ىؼيؼهه
ـکق ػؿ ٩ًؼهاؿ و بنٔ ي٦ىؽ بمت٪الل ػؿ صىف  ـيک  هبه وبمٖه تم بؿ١ًؼبب و ت

ـبػؿ هٞـو٣ و ؿباٝی هؾکىؿ با هٞمىلو هیـهًؼ  ا به ل٪ب مـػبؿبو ٩ًؼهاؿ پًذ ب
  :د ىؼه بمتػؿ ها آوبه يام  بیى هْمىو

ـبػؿین کااااق یااااک پيااااتینااااااااااهااااا پً  ذ باااا
 تیناااااااااااااؿوفگاااااااؿ پااااااًذ بيگي هػؿ پًزاااااا

 ـها ٝلمااااایناااااااااچاااااىو بااااااف ىاااااىین ػؿ يٚ
 ػهًهاااااا هياااااتین ،ىو رماااااٜ ىاااااىین ػؿچااااا

 

ـبػؿ ٩ًاؼهاؿی ماـػبؿ ههاـػل عااو هتاى٥ی ماال  هچًايچه بف رمل بیى پًذ ب
ـ٩ی تغلٌ ػبؿػ 0230 باٝی بال بف ؿ    ىمنی ىغَی ٥اّل و ىاٝـ بىػ و هي

گـ ػؿ ٕبٜ آیًاؼه بف پياتی کتااب صاؾ٣   بو و هـبىٓ ـبػؿبو ٩ًؼهاؿی بمت ب ب
   ىىػ بهتـ بمت

ـبهین علیال ػؿ  پًزيیـ هتنمی هينبت ور: ب ـم بمتاػ هضمؼ بب ٥اّل هضت
 که بف هـػم ٥همیؼه هضال رایی تا7  :آؿیايا چًیى يىىته بمت ههزل 245ىماؿه 

ىاؼه َـ عىػ بهمیتی ػبىته و هىمىم به ىایـ ؿبرٜ به کنايی که ػؿ ٝ پًزيیـ
ىاؼه بمات  پًزيایـ هياام عٖا هاا آوکه ػؿ ٕىل ٩ـوو و بَٝاؿ به ينابت  بيؼ

ـبو ه هٞلىهات يمىػم ب   :هی ػبؿمحبت  ؽیال١ـُ هٞلىهات ػیگ
ـبهین ػؿبًؼ که   0 بول  ػؿ عىػ ػؿبًؼ که هلض٨ به گلبهااؿ و ىاو هقبؿعىبره بب

   ؿبه ٕـ٣ ٢ٖ٩ىه بمت هلض٨ ب پًزيیـ تًگی ؿبه
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   هؼ٥ىو بمت پًزيیـ عىبره صنى مـپل که ػؿ بول  2
ک بمت پًزيیـ عىبره گل ولی به تل  7    که هلض٨ عاوب
ٝاؿ٣ يه عىبره ٝااؿ٣  هبیى عىبر  عىبره ٝاؿ٣ که ٕـ٣ کىتل عاوبک بمت  0

ؿب  صالتيااوو  های باىاؼؿیىگـی بمت که بف برل عل٦ای ٕـی٪ه ىـی٦ه ي٪يابًؼیه 
ـه ه٦َل بیااو  و 6عقیًه بل٦ٍیا7کتاب  ؿو کاه ػؿ بؽهااو ٝاهاه  بف آو: های ػبؿػ١ی

    يگاؿه بیى مٖىؿ ؿب لفم ػیؼم ،بصناك يمىػم یتا صؼبیى ه٦کىؿه ؿب 
   عىبره بياؿ که هتَل ػؿه و ػبهًه کىتل يىؿمتاو هؼ٥ىو بمت  1

بایى ٝاىبم چًایى ػؿد  یـپًزي هتنمی هور، ػؿ آؿیايا ػبیـه بلمٞاؿ٣: د
که بهـوف ياقػ ٝاىبم هاىؿػ  پًزيیـ هبلبته ىبه يینت که کلم :گـػیؼه بمت

ػؿ آحااؿ ٝماىم  های کًاینبماتٞمال ( بف ػؿبًاؼ تاا پـیااو) ػؿ هىؿػ تمام ػؿه
 ٍاىؿت  باه٥اؿمای ٩اـوو وماٖی  هأعاؾهىؿعیى ٝـب و  ،يىیناو یر٢ـب٥

یااا  6چکااىک١7قيىیاااو  ّاابٔ ىااؼه و بیااى کلمااه ٩باال بف ٙهااىؿ6 پًزهیااـ7
  هی ىؼعىبيؼه  6کچکًه7

ؿب آباػ  ػوؿه ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی هى٩ٞی که بًؼ هٞـو٣ ملٖاو ػؿ
ـبی کاؿ رمٜ   هی کـػيؼ و کناو مالٖاو  هی کـػيؼبهالی ؿب بف ػوؿ و يقػیک ب

ـبی رلب ي٦ـ آهؼه بىػيؼ پًزيیـ هبه ػؿ     هن ب
ـ٥تًؼ و ٥٪أ بف هیااو عاىػ پاًذ ي٦اـ يمایًاؼه رمٜ ي پًزيیـ هـػم يؼيؼ و ي

ـب باا٩ی مالٖاو  ،چىو بیياو کًاؿ بًؼ مالٖاو ؿمایؼيؼ  ٥ـمتاػيؼ ٥ـهاىػ کاه چا
   ؟بهالی يیاهؼيؼ

بف ؿوی هاا پاًذ  ،بیى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چىو هًٚىؿ ملٖاو کاؿ بمت
ـ٥تًااؼ و وب٩ٞااًا  آيگاااه  هاای ىااىػي٦ااـ کاااؿ بناایاؿ   ٍااىؿت  بااهبیاال و کلًااؼ گ

ـگًاه صیـت و ػؿ يتیزاه  های کًؼياؼی باقؿگ بىازاؿ ؿب ها آوؿی کااؿ کـػياؼ و پ
ـبو هيهىؿ کاؿ ها  بیى ملٖاو ٥ـهىػ که    های کًًاؼهايًؼ ىیـ هنتًؼ و هايًؼ ىی

آو  باىاًؼه گااوو  پًزيیـ کچکى هى بٞؼ به همپل بیى يام ىهـت یا٥ت و ػؿ 
   ؼی هٞـو٣ ىؼيپًزيیـ به
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ـگياتًؼ و ػؿ آ١ااف ه بیى پًذ ي٦ـ بٞؼ بف بيزام کاؿهای هضىله با ؿبه عاىیو ب
ػؿه هیاو عىػ ٝهؼ بنتًؼ که ػؿ هىؿػ هيکل همیيه رمٜ ىىيؼ و به هياىؿت 

ـبو    هن کاؿ کًًؼ ىاهـت ػبؿياؼ و آؿبهگااه  پًزيایـ بیياو يقػ ٝىبم به پًذ پیا
ـبو و   فیاؿتگاه تمام بهاالی بمات ها آو ـبؿ آتای  هاا آوهاؼ٥ى  بمااك پاًذ پیا ٩ا

  :بمت
ـبهین ػؿ ػؿبًؼع   ىبره بب

  (ٕىل) عىبره گل ولی ػؿ ٩ل  عىبره ٦ٍا ػؿ ػوآب
  عىبره ٝاؿ٣ ػؿ بؿیب

  کالو هعىبره بصمؼ بيا ػؿ آمتاي
همااو يٚـیاات  يماىػه بمرایی که بًؼه ػؿ بیى باؿه تض٪ی٨ و ت٦ضاٌ  ولی تا

ـب٥ باه  پًزيیـ اؿمی ٩ـوو ومٖی ؿب که٥ هأعؾو هىؿعیى ٝـب و  يىیناو یر٢
  :بیى ػلیله ػبين ب هییش ىؼه ٍض ّبٔ، پًزهیـيام 

 بٖىٕاه ببىباه هضمؼ بباى ٝبؼبللاه ٕب٢ای ه٢ـبای هياهىؿ  هياه ػؿ میاصت
هزاـی  312هنایضی هٖااب٨  00میاس هٞـو٣ ٝـب کاه ػؿ بوبیال ٩اـو 

 هو ؿب٩مـی بف ؿه تـهؾ وبؿػ ب٢٥اينتاو گـػیاؼه و بف ٕـیا٨ ٩ًاؼف و ب٢االو 
ـياهه عىیو بیاى ٕاىؿ صکایات  بيؼؿبب هًؼوکو ٝبىؿ های يمىػه ػؿ م٦

   گىیًؼ یه( بيؼؿبب صالیه) بيؼؿبوآو ؿب  هىّٞی ؿمیؼین کهه ب7 :يمایؼ
ـبب بمت ػؿ ٩ؼین ػؿ آيزا ىهـی بقؿگی آباػ بىػ کًىو ع   6  8 ولی ب

ـ  وی ػؿ آيزا بیک ٩ـیه کاليی ػؿ راای هاـػ ٥اّالی هىماىم باه هضماؼ هها
ههماو ىؼین ها ؿب عیلی ٝقت ػبػ و٩تًا که بٞؼ بف عىؿػو ياو ػمات ىناتن آب 

بیى ٥اّال ٥اـػ باا هاا کمـبناته تاا ٩لاه    يىىیؼيؼ بٝت٪اػ ىاوه هؾکىؿ ؿب يٚـ ب
ـبهی کـػ گـهی ورىػ ػبىت که ػؿ آيزاا ؿوی   ػؿ رىبؿ کىتل چيمه  کىتل هم

ػیاؼم   پىمات ػبػ کاه بف آو بؽیات بحـ آو ٕاىؿیه 8 ولی ؿوی ها ب عىػ ؿب ىنتن
ـبو عىػ پىمت کاـػین تاا ػؿ  ها ؿب بناته ػؿ بمًای ٝبىؿ بف هًؼوکو به پای بىت
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بیى کىتل ؿب بف آعـ ىب تاا ١اـوب ٩ٖاٜ يماىػه وبؿػ   يـويؼ بيباؿهای بـ٣ گىؿ
   گىیًؼ یهىؼین که آو ؿب بًزهیـ )پًزيیـ کًىيی(  یب ػؿه

ـبفیـ  را به کًاؿ يهـ یًٞی پًذ کىه ػؿ آو های بقؿگی که بف ربال بؼعياو ما
کاليای وراىػ ػبىات بهاا  هؾکىؿ بمت ىاهـ یها  کىهو هٞؼو لٞل هن ػؿ  ىىػ

کًىوتمام بیى بالػ ؿب چًگیاق تغـیاب يماىػه  هماايٖىؿ ١یاـ هٞماىؿ هاياؼه  تاا
   بمت

هىّىٛ هقبؿ ىیظ مٞیؼ هکی بمت که يقػ هـػهاو بىهی هضل ٩ؼؿ و  یىػؿ ب
 ( کابل ههزل، مال پًزن، 41ىماؿه ) 6 بمت رای يیاف

ـياهه  هزـی ٩ماـی بٞاؼ  321که ػؿ مال  هی ىىػ٥همیؼه  بٖىٕه ببىبف م٦
ػ ١قيااىی ػؿ ٝهااؼ ماالًٖت ر٢تائیااه ياااهبـػه بااه ى بف پاػىاااهی ماالٖاو هضماا
کًیى  پًزيیـ ب٢٥اينتاو وبؿػ و ػؿ وبػی تى٩ا٤ و ياام بیاى عٖاه ؿب بف فبااو ماا

   عىیو يمىػه بمت ياهه یاصتمىًیؼه و ٩یؼ هضل هؾکىؿ پًزهیـ 
 710هزاـی ٩ماـی  020بلای  744ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی بف  هػوؿ 

کاه بٞاؼ بف مالًٖت  ػؿ ٍاىؿتی   های باىاؼ بٖىٕه ببىمال پیيتـ بف میاصت 
هياهىؿ و ػؿ  پًزيایـ باه ياام مال هضاال پًزهیاـ ١710قيىیاو ػؿ ٝـٍه 

ه ياهه عاىیو با میاصت هن ػؿ بٖىٕه ببى8 صتمًا  بىػ هیو تکلن هـػم  هب٥ىب
بٞاؼ بف  پًزيایـ هتنامی ههٞلاىم بمات کاه ورا هی کاـػّبٔ  پًزيیـ بمن

بایى هاـػم فباايقػ  ػؿ بٖىٕاه ببىملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی و میاصت 
 ػؿباؿ پًزهیـ ه٪بـه پًذ پیاـبوه ب بٖىٕه ببىوؿوػ فیـب ػؿ و٩ت  8ىؼه بمت

هاقبؿ ىایظ  های ؿمایؼو٩ت به يٚاـ  ػ يؼبىته بلکه ػؿ آوهیو ورى  پًزيیـ
کاه پاًو  های ؿماؼچًایى باه يٚاـ و مٞیؼ هکی فیاؿتگاه عاً و ٝام بىػه 

   يؼبىته بيؼپیـبو ػؿ و٩ت ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی صیات 
گـ ػؿ آو و٩ت صیات  بف و٩ت ملًٖت ملٖاو هضماىػ ١قياىی  هی ػبىتًؼب

ماال پاًذ  710ٕبٞاًا  های گاؾؿػ،مال  710 پًزيیـ ػؿ بٖىٕه ببىتا فهاو وؿوػ 
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ـبو ٝمـ يکـػه بایؼ  ػؿ  ها آوبٞؼ بف و٥ات  بٖىٕه ببى ٥ىت يمىػه باىًؼ و ٩بالپی
   آو ػیاؿ ؿمیؼه بمت

و  ػهای باى فیاؿتگااه ٝاىبم  هقبؿ ىااوهيهىؿ و  آيهاوبیی ؿ  که کاؿ ػؿ ٍىؿتی
ياهه عاىیو ػؿد  هن ػؿ میاصت بٖىٕه ببى ،هی ىؼیاػ  پًزيیـ به يام بیى عٖه
ـبو فيؼه گايیبف ٕـ٣ ػیگـ تاؿیظ   هی کـػ ػؿ کؼبم تاؾکـه ٩یاؼ  پًزيیـ پًذ پی

ػؿ کاؼبم و٩ات صیاات  هاا آوکه  هی ىؼيگـػیؼه کتیبه و لىصه يؼبؿػ تا ٥همیؼه 
های  هـػهاو هضل بمت تا کاؼبم صاؼ ص٪ی٪ات هکه ػؿ ب٥ىب اه ػبىته و بیى ب٥نايه

ـگاااه ػؿبااؿه    باىاؼ ـبو کااؼبم هٞلىهاات وبحاا٨ ياقػ ه٪ااـوو  فيااؼه گایه پااًذ پیا
 بىغاً باىؼ ل٦ًٖا تىّیش بؼبؿيؼ تا ص٪ای٨ ؿوىى گـػػ 

ـ تاؿیغچه  هػؿ ؿمال -0 ىب باه هىلیًاا ٝباؼبل٦٢ىؿ لؿی ناهً ی٤هاقبؿ ىا
گـػ صْااـت راااهی کااه بااه کىىااو هایاال هااـوی بف ٕااـ٣  ىااا

کتااب هاؾکىؿ  01 هييـبت بيزمى تاؿیظ به ٕبٜ ؿمیؼه ػؿ ٍا٦ض
بهاـ و ٥ـهااو ه با 427به بمتًاػ ر٢ـب٥یه صا٥٘ ببـو کاه ػؿ ماًه 

بلاظ و ياىبصی آو باؼیى ٩اـبؿ ّابٔ ىاؼه  ،ملٖاو ىااهـط يىىاته
بف بلظ يینات و  ٩ؼیمی تـگىیًؼ ػؿ عـبماو هیو ىهـی 7: بمت

 ،ماـػی ،ب٢االو ممًگاو ،تغاؿمتاو: يىىته بيؼػؿ کتب تىببٜ آو 
 ،٥اؿیاااب ،ىاابـ١او بيااؼعىی ،ٕال٪اااو ،( بهااام ٍاااصب) بؿهًااو

٥اـوبو تاا کًااؿ ماًؼ بف  کابال ،پًزهیاـ ،١قياه ،باهیااو ،رىفگاياو
 6 ىمـػه بيؼصناب بلظ 

ـبت  که صتی ػؿ و٩ت ملًٖت هی ؿمايؼبیى يىىته يیق به بحبات  تیمىؿیاو ه
ـب٥ػؿ بیى هـػم و  پًزيیـ يام عٖه  به بمن پًزهیاـ ىاهـت ػبىاته يىیناو یر٢

   تکلن و تضـیـ يکـػه بمت پًزيیـآو ؿب  کل هیو و
ـبؿ ٥ای هًا٩اب بلعبااؿ7ػؿ کتاب  -2 ـه ىاماؿه  6بضـ بلما و هزلاه  250هًتيا

هزـی ٩ماـی کاه ؿبراٜ باه همالاک  011مال ، هضمىػ تالی٤ ،آؿیايا
ـبوبو گاـػ آوؿػه ىاؼه ػؿ  هاا آوـها و ًًٝٞات و ؿمىم ىه هٞلىهاات ٥ا
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پًزهیـ( )به يام  پًزيیـ ،هًزاو بيؼؿبب ،و هْا٥ات باهیاو رمله ىهـ
هزاـی  0111کاه تاا ماال  هی ىىػيىىته هن ٥همیؼه  یىبف ب ،٩یؼ ىؼه

٩ًٖٞا  پًزيیـ هًؼ ػؿ ب٢٥اينتاو بمن یها ٩مـی َٝـ ملًٖت گىؿگايی
   ورىػ يؼبىته و بیى هـػم فبايقػ يبىػه بمت هیػؿ آو ياص

ياام  بٖىٕاه ببىىا١لی ١الم صبیب ياىبیی بف ٩اىل  تالی٤ػؿ کتاب مالًو  -7
پًزهیـ ّبٔ گـػیؼه و گ٦ته بمات کاه هیاـ باه هًٞای  ،یـپًزيبٍلی 

   ػؿ آو ٝال٩ه پًذ هٞبؼ بقؿگ و٩ىٛ ػبىته بمت هٞبؼ بىػه و
ـبؿ يىىاته ه ينغه بًیاػ ٥ـهًو با -0 باه ياام  پًزيایـ ىاا١لی هایال هاـوی٩ا

بهالیای ػؿ آو ػعیال  هکه ه٢الٖ يمی ىىػتضـیـ یا٥ته هٞلىم  6پًززـ7
؟ بهاا بیاى يىىاته هان باه پًزهیاـ  گـػیؼه و یا کؼبم ٝلت ػیگـی ػبؿػ

ـببت ػبؿػ و    يىىته ييؼه بمت پًزيیـ ٩
پًزهیـ  هتنمی هرکه و  هی ؿمینبیى يتیزه ه بف تؾکـه و تىّیش ػلیل ٥ى٧ ب

   ٩ؼبهت و ؿیيه بامتايی و کهى ػبؿػ
   گىیًؼ یهآتو ؿب  ،هیـ ،هًٞی کىه وه بـهاو ٩إٜ پًذ و یا پزاؿ ب ػؿ

کاه بٍااًل پًزهیاـ )پزهیاـ( باه هًٞای  های ىاىػبف بیى هًٞی رًیى ٥همیؼه 
ـب ػؿ ل٢ات  ،کىهی بىػه ،آتيکؼه  عاؼهتکاؿيیاق باه هًٞای عااػم و  6هیـباؼ7فی
پـمت يیق آهاؼه  به هًٞی آتو و ه و یا عؼبويؼ و بقؿگ آتيکؼه ٩یؼ ىؼهآتيکؼ

   بمت
کًىو هن  ـ ب که يام باماتايی عاىػ ؿب  هی ىىػپزه یاػ به يام  ػؿ مالًو بی یه٩

ـبؿی   ص٦٘ يمىػه بمت ـم بصماؼ ٝلای کهاقبػ ػؿ کتااب  ٩ا کاه ػبييامًؼ هضتا
 ،کابال هـو ٩بال بف هایالػ تماام ػؿ ػیايت بىػبیی ػؿ ٕی ػو ٩: هی يىینؼباهیاو 

ؼبهى ؿب بىا٢ال کاـػه آهناته آهناته ػؿ بهتاؼبػ هکاپینا و کى  ،ل٢ماو ،يًگـهاؿ
ـبب ،هٞبـ بقؿگ تزاؿی که بف ل٢ماو ی بایى هاا ػؿ ػؿه های گؾىات تگاو و يزا

ه٪اؿو آ١اف ٝهؼ هنیضی تضىل بقؿگی بف يگاه     هی ؿ٥تهًؼوکو و بابا پیو 
ی باااعتـی ؿب هااا رااای یىيايی   ػؿ ب٢٥اينااتاو پؼیااؼ ىااؼ یػبؿ لکااتهمبػبؿه و 
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ـبم) مالله رؼیؼ هؼتی ػؿ بلظ و بٞؼ ػؿ کاپینا  یبقؿگی ها کىىايی و پيااوؿ ( بگ
و کًياکا کىىاايی ىااه   ؿ مااعتًؼـ بهاؿی و فهنتايی عىػ ؿب ه٪ا یها پایتغت

ک ب٢٥ايناتا و باه مالًٖت بقؿگ ػؿ بوبعـ ٩ـو بول و یا يیماه ٩اـو ػوم ػؿ عاا
   ؿمیؼ

 و هی کـػآفبػی ٝ٪ایؼ و هؾبهب ؿب بصتـبم  هًزمله کًیيکا ها کىىايی
باىػبیی و  ،پـماتی بؼیى لضاٗ ػؿ ػوؿه کىىايی بػیاو هغتل٤ بٝن بف آتو

پـمتو بـعی بف بؿباب بيىبٛ باعتـی و یىياايی هماه آفبػ باىػه و تااؿیظ 
ـبی هضلای فیااػی ػؿ ياه و ػه بها ،هيات ،ب٢٥اينتاو ػؿ ٕی ٩ـوو ه٦ات

و ٥اؿمی به  ،ماينکـیت ،ٝـبی چیًی هأعؾگىىه و کًاؿ هملکت ػبىته 
٥یااىيی  ها ؿوکيااته ،هااا تگیى ،ىاایـها ،ىاااؿها هااا ؿتبیل( کياااتـیه) بل٪اااب

ؿب فوبؿ  هاا آوو ىایـهای باهیااو کاه براؼبػ  کاـػه بياؼیاػ  ها آوو١یـه بف 
بف همایى ٩بیال بهاـبی هضلای  بيؼ ػیؼهی ه٦ت و هيت ها چیًی ػؿ ٩ـو

هاای  هااا ی٦تلی ،کىىااايی هنااتًؼ کااه ؿوی همـ٥تااه همااه ؿب بف ؿوی ٝااـ٧
چىو مغى بـماـ پاػىااهاو هضلای باهیااو بمات و ػو ي٦اـ فوبؿ   عىبيین
ػؿ ٕای ٩اـوو ه٦ات و هيات  6هیىی يچاه بو7و  6هیىبو تنًو7چیًی 

ىاهـت ػوػهااو ىااهی  هبف و آو  ػیاؼه بياؼىااه هضلای هاؾکىؿ ؿب هنایضی 
٩اـو ػهان هنایضی( ػؿ ىیـهای باهیاو( تا ٩ـو چهااؿم )هؾکىؿ به ل٪ب )

   هی ىىػآحاؿ هىؿعاو ٝـبی ػیؼه 
هیىبو تنًو چیًی بـعی بف بیياو ؿب کياتـیًه عىبياؼه و ٝبااؿت بف ٕب٪اه 

ـکاق بػبؿی  يیـوهًاؼ تاـیىيزبای يٚاهی هضلی بىػيؼ کاه  ا یًٞای کاپینا هاا آوه
ـبم بىػه و ػؿ مائـ ي٪آ هخل باهیاو و بؿفگاو و ؿیاقه ١قيه  ،ل٢ماو ،را١ىؿی ،بگ

ـبی هضلی ػبىتًؼ کىهنتاو و     ١یـه به
ی هًااؼ ػؿ هااا هزااـی ٩مااـی َٝااـ ماالًٖت گىؿگايی 0111بٞااؼ بف مااال 

   تبؼیل ىؼه بمت پًزيیـ ب٢٥اينتاو يام پًزهیـ ػؿ ب٥ىبه و تکلن هـػم به
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ػؿ تل٦٘ و تضـیاـ هاـػم بٝتبااؿ  6ه7به رای  صـ٣ هها تً پًزيیـ ػؿ کلمه
ـبی ىاهاو هضلی باهیاو و پیؼب کـػه و بف بیى باه کااؿ ؿ٥تاه  ١یـه که ل٪ب ىیـ ب

صیىبو ٩ىی و ػلوؿ بىػه گاهی ٝاىبم بىاغاً  ،٩ؼبهت تاؿیغی ػبؿػ و هن ىیـ
    هی کًًؼىزاٛ و ػلوؿ ؿب به بیى يام یاػ 

عاىػ ه ؿب ب 6ه7رای  6ه7ٍیت هًٞی و ه٦هىم صـ٣ بف يٚـ کخـت و عَى 
ـبو و یاا ه ب ـ٥ته تا به َٝـ و ؿوفگاؿ ها ؿمیؼه وؿيه صکایت پًذ پیا هـوؿ فهاو گ

ک  ـب ػؿ تکمیل بًؼ ملٖاو ١قيه کؼبم بمًاػ هىح٨ تاؿیغی يؼبؿػ و بیى  ها آوبىت
   هـػم بمت ،ه٩َه هضِ ػؿ ب٥ىب

هی و میًه به میًه بيت٪ال  هـچًؼ صکایات و ٩ٌَ بهالی که ػهى به ػهى
ـبم بمت کًؼ کخـ آو وب٩ٞی و ٩ابل بصت    ب٥نايىی يیق ػبؿػ ه8 ولی بًْٞا رًب ب

گـ هیات  ـه به ـم تاؿیظ ػؿ بیى ٩نامت  یىًام بامتاوٍىؿت ب بيزمى هضت
و تض٪ی٪ات عاىػ  ها يتیزه کاوه ل٦ٖا ،ت٦ضٌ و تض٪ی٪ات ٍضیش ػبىته باىًؼ

آو کاه يهایات  هتنامی هؾکىؿ بًىینًؼ تا ػؿ يقػ هماه وراؿب با تىّیش هؼبؿک ه
   هيکل و پیچیؼه ب٥تاػه بمت صل ىىػ

که هیو کؼبم تىّیضاتی عاىبه هغتَاـ و  پًزيیـ هىرىػ ؿهًمای هػؿ ؿمال
بیى عٖاه فیباا ػؿد يگـػیاؼه بمات ػؿ ٕباٜ حاايی  هتنمی هور ػؿباؿهیا ه٦َل 

ـ٥ته ىىػ    گ
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 پًجؼیز  تهيگاهی به گذػ
  ػبذالذفیظ هًصىر

   کیلىهتـی ىمال ىـ٧ کابل هى٩ٞیت ػبؿػ 021پًزيیـ ػؿه بینت تًو که ػؿ 
ػبؿی  ٝال٩اه بف لضاٗ ت٪نیمات بػبؿی ىمال یک ولناىبلی و ػو ػؿ پًزيیـ

ـکق آو ؿعه  هی ىىػ   هی باىؼو ه
ـ٩ًا ی رًىب هًؼوکو ١ـبی بمت و ٕىل آو ها پًزيیـ بف ػؿه ١ـبًا باه و ى

٥یَاؼ  71کیلىهتـهـبٜ بمات کاه  7122هناصت آو    هی ؿمؼکیلىهتـ  001
هتـ  2203 پًزيیـ بومٔ بؿت٦اٛ   هی گیـػماصه ٝمىهی ولیت پـوبو ؿب ػؿ بـ 

ـت٦ٜ آو تا به     (0) هی ؿمؼهتـ بف مٖش بضـ  2111بف مٖش بضـ بىػه و ي٪آ ه
ـکاقی ـبماك تغمیى بػبؿه ه  پًزيایـ 0720بصَاائیه ب٢٥ايناتاو ػؿ ماال  ب

  (2) هی کًًؼ فيؼه گیهضله  211ي٦ـ ي٦ىك بىػه که ػؿ  51022ػبؿبی 
ـػم     هی کًًؼص٦ًی هؾهب بىػه و تماهًا به فباو ػؿی تکلن  ،هنلماو پًزيیـ ه

بؼعيااو و ل٢مااو هان  ،تغااؿ ،ب٢االو ،کاپینا ،پًزيیـ با ىو ولیت پـوبو
کها ـصؼ بمت و بف ٕـی٨ کىتلم بيزماى فؿػ و چمااؿ باه  ،پاؿياؼه ،تل ی عاوب

   هًا٨ٕ هاصىل عىػ ؿبه ػبؿػ
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یکای بف هٞااويیى ههان ػؿیاای کابال بمات کاه باالعـه باه  پًزيایـ ػؿیای
کنتاو     هی ؿوػپا

ـبؿت ػؿ ٕاىل ماال بف  هػؿرا ،مـػ و پـباـ٣ باىػه پًزيیـ فهنتاو  01صا
ـبػ يىماو  ؿره مايتیػ 72ػؿره تضت ٦ٍـ تا     هی يمایؼگ

ی ٝلیاای ػؿه صاؼوػ یاک وياین هتاـ و ػؿ ها ٩نمت ّغاهت ٕب٪ه بـ٣ ػؿ
   هی باىؼيىبصی م٦لی آو کمتـ بف یک هتـ 

حىؿ و گاهی ػؿ راىفب يیاق  ،صمل یها ػؿ هاههٞتؼل بمت و  پًزيیـ تابنتاو
   ورىػ ػبؿػ باؿيؼه گی

 جؼیز پً ی ػمذهها قزیه
ـبد ،فهااايکىؿ ،کىؿببااهٝباؿتًااؼ بف:  یـپًزيااهای ٝمااؼه  ٩ـیااه  ،ػومااتن عیاال ٥اا

ـبد ـب٥ کًکاىی  ،١لباک آباؼؿه ،کـآبؼؿه ،بـرا عیل آبؼؿه ،تاوبط ،٩لٞچه ،بًٝابه ،بیگ
ـبم عیال ،پیاوىات پای چًاؿ ،گلنتاو ،عىبره ،بلىک ،ىى٥ه آبؼؿه ،آبؼؿه بغيای  ،بها
٥ـوبال،  ،پااؿبط ،صَاؿک ،هـىتاو ،یلػؿع ،٩ابْاو کـوبىی ،ىیغاو ،ىَت ،عیل

 ،آمااتايه هلنااپه ،رًگلااک ،باااػ٩ىل ،هًزهااىؿ ،هالااه ،پاؿيااؼه ،ؿصمااى عیاال ،عااايیق
 ،پىراااوه ،تًبًااه ،عاااوبک ،تاال ،ىااًیق ،کىهنااىؿ ،کـپیتاااو ،ريااته ،عاااوؿ ،ٝمااـُ

ـبهاو ،هلیمه ـبو ،ک ـٝلای ،ػومات ٝلای ،بابه ٝلی ،ٝبؼبلله عیل ،پنگ ٩ىلًاؼوؿ،  ،ری
    الب عیلآمتايه کالو و گ

 پًجؼیز  هيگاهی به گذػت
باؼیى باوؿياؼ کاه ػؿ  پًزيایـ بهاالی  ػو يٚـ بمت پًزيیـ باب يام ٩ؼین ػؿ

ولی ػؿ تمام آحاؿ هًٚاىم و  ،هنمی بىػ 6کزکًه7یا  6کزکى7به  پًزيیـ گؾىته
ـکای ه٢اىلی ػؿه تًاو ؿب    ؽکاـ ىاؼه بمات 6پًزهیـ7هًخىؿ ٩ؼها  کزکاى ػؿ ت

 تباؼیل ىاؼ هیااو هاـػم پًزيایـ کاه چگىياه کزکاى باه و بیاى هی ػهاؼهًٞی 
و٩تای  ،١قياىی گىیًاؼ مالٖاو هضماىػ   هامات فباوی بـمـ ها ب٥نايه پًزيیـ



033  
ـ٥ت پًزي یاتکل (هًَىؿ ی٘ٝبؼبلض٦) یـػؿ هٞ  

 

بف هاـ    ؿب بٝماؿ يمایؼ بف هـ بلؼه و ػیاؿ ي٦ـ ٕلبیؼ١قيی عىبمت بًؼ آبگـػبو 
تماام  يمایًاؼه گایپًذ تاى باه ، کزکى بها بف ،ؿوبيه ىهـ ١قيی ىؼ را بيبىه ي٦ـ

   ىؼيؼ ی١قيهـػم آو ػیاؿ ٝافم 
ـبی تٞمیـ بًؼ کنااو فیااػی ػؿ  ػؿ ٕىل ؿبه ٩اٍؼبو ملٖاو هضمىػ گ٦تًؼ ب

   کاؿ بمت و بیى پًذ ي٦ـ کاؿی ؿب بف پیو يغىبهًؼ بـػ
ب٩ًاٛ ٩اٍؼ ملٖاو مًو بقؿگی ؿب با َٝای عىػ  به عإـرمله  یکی بف آو

کًىو ها ًوبلًؼ يمىػه باالی ماًو ػیگاـی گؾبىات کاه آو ما  هػؿ ياصیا تاا
   هيهىؿ بمت 6مًو مـبنـ7به  پًزيیـ ػؿبًؼ

بالعـه بیى پًذ تى به ١قيی ؿمیؼه ىبايه بًؼ آبگـػبو ؿب بنتًؼ و عىػ ؿوبيه 
بیى پاًذ ي٦اـ ؿب هيااهؼه  بلٞاػه عاؿ٧و٩تی ملٖاو هضمىػ کاؿ    ػیاؿ عىػ ىؼيؼ

 6پًزيایـ7بف آو به بٞاؼ باه ياام  مـفهیى ىاوعىبيؼ و  6پًذ ىیـ7کـػ بیياو ؿب 
   هنمی گـػیؼ

هًاٜ  پًزيایـ پنـه ؿماتن ؿب بف ؿ٥اتى باه ،ٝ٪یؼه ػبؿيؼ که فبل یـیاوپًزي
  :يمىػه و به وی چًیى تىٍیه کـػ

 کى هااااااـو بی پنااااااـ فيهاااااااؿ!ابااااااه کزاااااا
 ن ماااااتىؿت ىاااااىػ پااااااؿه پااااااؿااااااااکاااااه م

ـ٩ٞ  ـ ػبؿػ مااااااااتیقااااااااااااکااااااااه ػؿیااااااااای پ
 مااااااًو تیااااااق رق بااااااهگیاااااااهی يااااااؼبؿػ 

 

ػؿ  هیؼبيًاؼهـ ػوبیت هتؾکـه ؿب هـبىٓ به ىاهًاهه ٥ـػومای  زيیـپً هـػم
صکاین باه ياام  که بیى ػوبیات ػؿ ىااهًاهه يینات و ػؿ راای ػیگاـ يیاق صالی

ـبی کهاى پًزيایـ  ٕىمی حبت ييؼه بمت بها ب٥نايه باال ػؿ آحااؿ ٝلماا و ىاٞ
   هی پـػبفینچًؼ يمىيه آو  به ؽکـهکـؿًب آهؼه بمت که 

 هب٥نايه بال ؿب چًایى باه ؿىات پًزيیـ مغًىؿ ياهی ،١الهی بلؼیى ١الم هضی
  :يٚن کيیؼه بمت

 ىًیؼمتن که ياهو ىهـ کزکى پیو بفیى بىػه بمات
 بو ؿب به ١قيیى کاـػ مالٖايو پًزيیـ میاااااهن
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 می کـػيؼااااااقيىی آباػ ااااؼ ١اآوبو که بً ػؿ آو
 ـهايواااااهؼ عأ و ٥یااااايه بًـػم ف ىاهابایى ه

 یـاااای تٞماااى بیایًاؼ بف پااااااـػم کذ کااابؼبيؼ ه
 ىرىبيايوااااقبؿ بف يان يباىًؼ بال هااااقوو و کاا٥

 ـوػ آهاؼااااب بااؿبيی ٥اااػؿ آو ىب بف ٩ْای ١ی
 ٕى٥اايو یقؿ  ىواااعىبد بو اااااچه باؿبيی کاه بف به

 ک بواااایالب هلااااـ بف ه٪اؼم مااؼ فیـ و فباابي
ـببـ  ک ؿه تاااىب  ماهی ٩َاـ و بیاىبيوااااؼ به عا

ـبيو هزماٛى گيات ػؿ ها ـگاهاو همه پیا  ض٦لامض
 ـهايواااأ و ٥ااااـ پاػىااه و عااااای تؼبیـ بهاااپ

ـبهت ٝاقم بیا ها آوبف   ياو ىاؼاپًو تى ٍاصب ک
 ىبيايواااااااه ١قياىی باا آو ٝاااًؼ يقػ ىاااکه ؿ٥ت

 پیماا ىاؼيؼ هاـ یاک ؿه کمـ بنتًؼ و بـرنتًؼ و
 تاو يمایاايوااااات کىهناؿمیؼيؼ گيا یـ کىهم
 ال ياام آو هىّاٜات صااهىؿ بماااـػؿبًؼ هيااام

 هاؿ بیاقػ کاـػه ٝیاايواااااات هيـ٧ گلبااابه مم
ـ  اتى با چى ػؿ ١قيی ؿمیؼ آو پًذ  هااو عاىیوهم

 ـػيؼ ياقػ مالٖايوااالگی ت٦نیـ کااااکىبی٤ رم
 ا ػؿ ىاگ٦ت ب٥تااػامىػ و بهاااىًیؼ بیى وب٩ٞه هض

 ـ٥ـوىؼ ػؿ گـیباايواااـت ؿ٥ت ٝ٪لاو مبه صی
 ىااه ى بياؼؿ صْاىؿاايىػ آو پًذ تگبه پامظ لب 

 اهايواًای کااؿ و مااکى تيىیو ىاها ػؿ باااااه
 ب کاؿ ملٖاو ؿب باه تى٥یا٨ عؼبوياؼیااابه یک ى

ـبيزاه  و ؿمايیؼيؼ باه مااهايوااااهمی کـػيؼ م
ـگاه ػیؼ ملٖاو عاـ٧ ٝااػت ؿب بف آو ىااهاو  مض

ـبيوااااذ ىااااذ تاى ؿب پًاـ پًاااه هاػه يام آوااي  ی
 

ـبو پًزيایـ7بف هال صارت هیـ ؿمالۀ تضت ًٝىبو  بیاى 6 ىزـه ياهه پًذ پیا
ـبو  0727ؿمااله تااا ماال  هض٦ااىٗ هاياؼه بااىػ و ػؿ آو ؿمااله ؿبرااٜ باه پااًذ پیاا
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ـبو پًزيایـ بف  پًزيیـ ه٦َل مغى ؿ٥تاه بمات و آو بیتای کاه آهاؼو پاًذ پیا
 کزکى بیاو هیؼبؿػ چًیى بمت:  هاوبی بٍلی ىاو بغاؿب ؿب به

 

ـػین ػؿ بیى ىهـ کزکًه گيت  ف هزـت ىؼ میَؼوبینت و هيت  که ک
 

پاًذ  ػؿ هغمنی آباػ کـػو بًؼ ١قيی تىمأ پًزيیـ ىاٝـ ػیگـ ،ؿمتن هال
ـبو   :ٕىؿ ؽکـ يمىػه بمت ؿب بیى پًزيیـ پی

ـبو اااااااابًااااام پااااًذ پ  یاااااػ ی کااااًنااااااااااهی
 باااااػ ىاااااو کپااااا  ؿوسه ت بااااااااااکااااه ٍااااؼ ؿصم

 قيی بًااااااؼ ؿب کـػيااااااؼ آباااااااػاااااااااااااابااااااه ١
 کاؿىاااااااو باااااااػ قبؿبو آ٥ااااااـیى بااااااـااااااااااه

 پًزياااااایـ  پاااااال بف وی يااااااام بیيايناااااات
کباااااـااااااااااباااااه ػؿبًاااااؼ ع ـبهین ب  ىبره ببااااا

 ى ىاااااؼ ه٪اااااـؿاـپل عىبراااااه صنااااااااااااام
 ػگاااااااـ ػبو عىبراااااااه بماااااااماٝیل عاااااااى١ـ
ـبػؿ  باااااه بؿیااااااب عىبرااااااه ٝاااااااؿ٣ بی باااااا

 ـ پًزيااااای تاااااااباااااه تااااال عىبراااااه ولیاين
 

ٕااىؿ و ػؿ  بماااهی و فیاؿتگاااه بیااى پااًذ ٝاااؿ٣ بقؿگااىبؿ ػؿ هغماال بااال آو
  :بلمٞاؿ٣ ب٢٥اينتاو چًیى آهؼه بمت ػبئـه

ـبهین ػؿ ػؿبًؼ -0   عىبره بب
   عىبره ٦ٍا ػؿ مـپل ػوآب -2
  عىبره گل ولی ػؿ تل -7
  عىبره ٝاؿ٣ ػؿ آؿیب -0
  (7)کالو هعىبره بياؿ ػؿ آمتاي -1

ـکیب یا٥ته که هـ 6هیـ7و 6 پًذ7بها پًزهیـ بف ػو کلمه  کاؼبم ػؿ ٥ـهًاو  ت
گايه ػبؿػ که ؽیالً     هی کًینبـؿمی آو ؿب  و فباو هًٞی رؼب
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بیاى  (0)صىبك عمنه هان بماته وفو ؿيذ ٝؼػینت هٞـو٣ بىاؿه ب بـ ،پًذ
ـببات ػبؿػ و باه همااو ٝاؼػی  ها کلمه ػؿ کلیه فباو با هان یکنااو باىػه و یاا ٩

ـبؿ ػبؿػکه ػؿ  هی ىىػبٕال٧     بیى چهاؿ و ىو ٩
با حايی هزهىل و ؿبء ٩ـىت آتو ؿب گىیًؼ و به ٝـبی ياؿ عىبيًاؼ باه هًٞای  ،هیـ

بهاا ( 1) گىیًاؼ یههن آهؼه بمت و به فباو ٝلمی بهل هًاؼ ٕاال ؿب  بٕاٝت و ٝباػت
    هیـهًؼ هخالهیـ به هًٞی آب و رـیاو آب بمت  ،ػؿ بومتا و پهلىی
 بـهاو ٩إٜ هیـ ؿب آهىفه و تٞلین تـرمه کـػه بمت صاىیه ػکتـ هٞیى ػؿ

 ،هیااـ ؿب ػؿ فباااو ماينااکـیت بااه کااىه ،ػبيياامًؼ و ماایاس ٝااـب بٖىٕااه ببىو 
  (2) هی ػبيؼ بف پًذ کىه هأعؾتـرمه کـػه و پًذ هیـ ؿب 

و گ٦ته  هی کًؼػبؿ هنتتـ ؿیيه کلمه هیـ ؿب بف بومتا ػبينته و آتو تـرمه 
   (3) هی ػهؼ( ؿب بوؿػؿ پيتى يیق هًٞی آتو ) ،هیـ، ىؼه

که ػؿ  رایی ّبٔ ىؼه و بف آو ،پًزهیـ، پًزيیـ ػؿ تمام آحاؿ هٞتبـ تاؿیغی
باؼل  6ب7ؿب باه  6پ7ی عىػ ها ٝـب ػؿ يىىته هؤل٦اويینت  6پ7فباو ٝـب 

   يىىته بيؼ 6بًزهیـ7کـػه 
ـب٥رمله  ػؿ و  6بًزااؿ7ببى عـػبػ  6بًزهاؿ7ی ٝـب تًها یٞ٪ىب يىیناو یر٢

يمای که بعتال٣ ٩ابل ؽکـی با ّبٔ بٍلی ػیاؼه  آوؿػه بيؼ ٥6ًزهیـ7ببى ٥٪یه 
ـبماو ػؿ همه هىبؿػی که بف پًزيیـ  (4) ىىػ ـب٥یه يگاؿبو ع ولی هىؿعاو و ر٢

 ؽکـی ػبؿيؼ يام آو ؿب به ىکل پًزهیـ ّبٔ کـػه بيؼ 
  :هی ىىػ یاػآوؿچًیى  پًزيیـ ػه ؿط بف٥ـػومی ػؿ ػبمتاو ػوبف 
 یـ و ػؿ باهیااااااااااااواااااااااااااااااـ پًهاػگااااااااااا

ـبو و رااااااای کیاااااااو مااااااـ هااااااـف  (5)بیاااااا
 

  :ؽیل يام پًزهیـ بیى بیت بىىکىؿ بلغی آهؼه بمت، ػهغؼب ياهه ل٢تػؿ 
 هیـاااااااااابااااااااه ک٢ًااااااااالگی ؿ٥تااااااااه بف پًز

 ؿهیااااااااؼه بف بو هـ١ااااااااک گااااااااـم ماااااااایـ
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های :چًایى آو ؿب  هیاـ ّابٔ بمات کاهپًز هػؿبااؿ بی  ٩ٖٞه، بلبال١ه ػؿ تـرماو
   :عىبيین

 ؼگىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ بماااات ػؿ پًزهیااااـ باااا
 ؼذ هیـبااااااافبو ه٦ااااات ػو هناااااالماو و پًااااا

 ؼذ هیـبااااااااااااو آو پً یاااااؼمػ یاااااـپًزهى اهااااا
 (01)ؼذ هیقبااااااؾ ييااااااىػ پًزیـباااااااااااااااااابف پً

 

پًزهیـ ّبٔ ىاؼه  (02)و تاؿیظ بیه٪ی (00)6صؼوػ بلٞالن7 ػؿ پًزيیـ همچًاو
 هآوؿػ کاه کلما باه ػمات های تاىبوبیى همه بٙهااؿبت چًایى يتیزاه  بف   بمت

   ؿوی هلضىٙاتی بؼیى ػؿه بٕال٧ ىؼه بمت6 پًزهیـ7
 بصتمااال ػبؿػ کااه ػؿ صاایى ٝٚماات ػیااى فؿػىاات پااًذ آتيااکؼه ػؿبول: 
   بىػه باىؼ پًزيیـ
همکى بمت ورىػ پًذ هٞؼو فؿ یا ماین هىراب بٕاال٧ بیاى ياام ىاؼه  ػوم:

ـب8 باىؼ ـه عىػ ىهـت ػبىت پًزيیـ فی    ػؿ ٕىل تاؿیظ ينبت هٞاػو ي٪
پل ػؿ آعاـیى تضلیال  ،ػوؿ ػبىتؿب بف يٚـ  بٖىٕه ببى٩ىل  يمی تىبو:مىم

  :هی ىىػچًیى بمتًبآ 
 ،بف آو راایی کاه ػؿ هتاىو هٞتباـ کهاى ػیاؼه يياؼه6 کزکاى7 هکلم  0

 پًزيیـ ام ٩ؼینکه ي بیى مت ب٥نايىی که بف لضاٗ ٝلمی بـب بی کلمه
    يمی کًؼبىػه باىؼ ٍؼ٧ 

که چٖىؿ پًزهیاـ  بىػه و بیى 6پًزهیـ7 پًزيیـ بؼوو تـػیؼ يام ٩ؼین  2
یا ب٥نايه بال : ػبىته باىؼ هی تىبيؼهبؼل ىؼه ػو بصتمال  پًزيیـ به

راای ه ػؿ بحاـ گؾىات فهااو با6 ه7ػبؿبی ص٪ی٪ت باىؼ و یا صـ٣ 
  به کاؿ ؿ٥ته بمت 6 ه7
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 فاتذاوػبىر 
 ػؿ ػل تاااؿیظ بف رهاات ػبىااتى هٞاااػو ٩یمتاای و ٝبااىؿ پًزياایـ فیبااای هػؿ 
ـب ـکيی ٥اتض هىاه بف ماصات ىمال و رًاىب هًاؼوکو او ههن تزاؿتی و ليک

ـبوبيی ػبىته بمت    ىهـت ٥
هاای 8 ولاای هٞمااىًل  ٩باال بف بمااکًؼؿ چًااؼبو ؿوىااى يیناات پًزياایـ تاااؿیظ

ؿب ٝباىؿ  پًزيایـ ه٩بال بف هایالػ ػؿ  723يی ػؿ بهااؿ که بمکًؼؿ ه٪اؼو  پًؼبؿيؼ
ـگياته  هبيؼؿبب ؿ٥تاه بمات و بف ؿب 6ػؿبپامکا7 کـػه و به کىىااو ػؿه ١ىؿبًاؼ ب

ک ؿب ٝباىؿ کاـػه و باه کاپیناا آهاؼه ه و با (07) بمت ٩اىلی ػوبااؿه کىتال عااوب
  (00) بمت

ـکيی بمکًؼؿ  تضت پًزيیـ به يٚاهی گًزىی ػؿ مکًؼؿياهه بىاؿه به ليک
ػؿ ماکًؼؿياهه آهاؼه 6   ػٝای فبهؼ ػبؿػه يىػو بمکًؼؿػژ ػؿبًؼ ؿب بگ7ًٝىبو 

  :بمت که مکًؼؿ ػؿ عٖاب به ليکـیايو گىیؼ
 ـهىػ تاااااا ٍاااااؼ هاااااقبؿاااااااکـ ب٦ااااااااباااااه لي

ـبهى آو صااااااااااااًؼ پااااااااااااااػؿآی  َاؿاااااااااای
ـببو کًًااااااؼابغـماااااا  ًو ١ْااااااباو عاااااا

 باااااه مااااایالب عاااااىو ١اااااـ٧ آباااااو کًًاااااؼ
 کـ ىااااااا٢ب مااااااااعتًؼاااااااااچهاااااال ؿوف لي

     ی يیًؼبعتًاااااااااؼاااااااااااآو ػژ کلىعکاااااااااق 
 

فبهاؼ   ييیًی کـػ و بف وی بماتمؼبػ رنات مپل مکًؼؿ ؿو به فبهؼ گىىه
ـتنلین يهاػيؼ ـبػه م    (01) بف مىف ػل ػٝا کـػ و آو ػژ بی٦تاػ و ب٥

ـبباه  پًزيایـ بمت ػؿ ببتاؼبیبی  ياصیه6 ػؿبًؼ٩7ابل یاػآوؿی بمت که  و ع
   تتا هًىف ػؿ آيزا با٩ی بم6 ػؿبًؼ صَاؿ7

ک به بؿت٦اٛ  هتـ هیاو ىمال و رًىب ب٢٥ايناتاو ػؿ ٩اـوو  7211کىتل عاوب
ـکيی و  های آهاؼهیاو ػو ٕـ٣ به صناب  ها ومٖی بهتـیى ؿبه تزاؿت و ليک

   و مپل ه٢ىلو کـػه بيؼبیى ػؿه ؿب ٝبىؿ  (02)گىیًؼ ليکـیاو ملٖاو ١قيه
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ـياهه عاىیو هيااهؼبتو ػ بٖىٕه ببى پًزيیـ بف صمله ه٢ىلو ػؿ بٞؼ ؿ م٦
  :يگاؿػ هی ؿب چًیى

هًٞی کىه بمات و پًزهیاـ ه ب 6هیـ7رایی ؿمیؼین که پًزهیـ يام ػبىت ه ب7
 6یًٞی پًذ کىه

٩يًو و آباػبيی ػیؼین که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًاا ىاؼه  را ىهـ ػؿ آو
ـبب کـػه و بف آو پل ؿوی آباػبيی يؼیؼه  بمت  ،ليکـ هلٞىو چًگیق آو ؿب ع

    هی گیـػبیى ؿوػعايه بف کىهنتاو بؼعو مـچيمه 
هقبؿ ىیظ مٞیؼ   هی آیؼ به ػمتیا٩ىت هٞـو٣ بؼعو بف همیى کىهنتاو 

ـبم هـػمب هکی ػؿ    (03) هی باىؼ پًزيیـ یى هضل وب٩ٜ ىؼه که هىؿػ بصت
 يبااـػ ،ػؿ بحااـ تض٪ی٪اااتی عااىیو هٞلااىم کااـػه بماات6 باؿتىلااؼ7یااى باااؿه ب ػؿ
ـ٥ات رالل  لياکـیاو ه٢اىلی بف ؿبه  بلؼیى با ليکـ چًگیق ػؿ پـوبو ٍىؿت گ

ـبفیـ ىؼه بىػيؼ پًزيیـ    بـ پـوبو م
ىاؼه  يَایب ىااوباؿی کاه  بیى ههارماو ١اؿتگـ پل بف ىکنت ٥ْیضت

فػه عاىػ ؿب باه چًگیقعااو هلضا٨ کـػياؼ و  ىاتاب پًزيایـ هبىػ ػوبااؿه بف ػؿ 
ـبو کـػو پل هض٦ىٗ هايؼ ػؿ بحـ مالهت ىاو    (04) وی

ـػم بياؼؿبب کاه بف ٙلان يىؿماتايی  ها بٞؼ بف چًگیق )تیمىؿ لًو( به ػبػعىبهی ه
ـػه بىػياؼ بف ؿبه کىتال عااوبک وبؿػ ـػیؼياؼ و بف  پًزيایـ به ػؿبااؿ وی ىاکىه کا گ

ـبوبو به کتىؿ)ػؿه کىىاو يىؿمتاو( تاعت و یاػگاؿی کاه تیماىؿ  آو را به هيکالت ٥
ـػه به مًگی  کًىوػؿ آو ػیاؿ ي٪و ک  (05) هىرىػ بمت تا
ـبی ٥اتش رًاىب هًاؼوکو باه ياین ٩ااؿه هًاؼ اوبف ٥اتض  هػؿ  ،ػیگاـی کاه با

ـبلؼیى هضمؼ بابـ بمت ،ؿب ٝبىؿ کـػ پًزيیـ  (21) ٙهی
٥ـهًااو میاماای تاااؿیغی 7عااىیو  ٩ٖااىؿػؿ بحااـ  6آػهااک7پـو٥ینااىؿ  -7

بٞاؼ  عىبی بياؼ مـبافبو  ها یپًزيیـ7  :گ٦ته بمت پًزيیـػؿباؿه 6 ب٢٥اينتاو
ـبی هؼت هؼیاؼی هاؼب٥ٞیى ف  ی بىػياؼ کاه هى٥٪اياه یمااٝبف تیمىؿ لًو بیياو ب

 یهاا بـعىؿػ هٕىؿ هتؼبوم ٍاضًه و بیى وبػی ب هی کـػيؼتغت کابل ؿب بى٢ال 
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ی بؿی يماىػه ولاق مپاماگ ٩ائاؼ ىااوبف ػومت هضمؼ به صیج  آيها  میامی بىػ
ی هاا ماالس آيااو ت٦ًو  يکـػه بياؼکه به عقبيه وی هیو کاؿی  بّا٥ه بایؼ کـػ

ـبمت و کاؿػهای ػؿبف همچىبی  ٥تیله  6  ىميی
کاه ػؿ  هؾهب بياؼی مًی ها ٝمؼتًا تاریکی ها هايًؼ کىهنتايی ها پًزيیـی

تاا ٩بال  ،هتَٞب بياؼ بیياو بنیاؿ ػؿ ػیى ،ػبؿ يینتًؼ چًؼبو ماب٪ه ٝ٪یؼه ىاو
ـ٥تاه هنلمايی ىاوبف بابـ کا٥ـ بىػيؼ و  ـبوبو ٍاىؿت گ  (20) بنیاؿ به فصمت ٥ا

ػؿ ٝهؼ بابـ ىاه بؼیى بمالم هيـ٣ گـػیاؼ هالصٚااتی  یـپًزيکه  ػؿ هىؿػ بیى
  :چًیى بمت ؽیالورىػ ػبؿػ که 

ی وی ها ـکيایىهاػت تاؿیظ ملٖاو هضمىػ ١قيىی که تمام ليکه ب -0
باوؿ کـػ که  هی تىبوچٖىؿ  ،ٝبىؿ کـػه پًزيیـ رًبه ػیًی ػبىت بف

که هـػم آو کا٥ـ باىػه  کـػه ػؿ صالی ٝبىؿ پًزيیـ ملٖاو هضمىػ بف
ی تزااؿتی و ٩اٍاؼبو ػولتای هاا ؿبه هن هـػم ياصیه که ماـ آو  باىًؼ

   هی کـػيؼ فيؼه گیهیاو ١قيه و ٦ٍضات ىمال 
به عىبی بـهی آیاؼ کاه  پًزيیـ ػؿ ٩نمت بٖىٕه ببىی ها بف يگاىته -2

ـبم  ػؿ آو را فیاؿت ببىمٞیؼ هکی ؿب هياهؼه کـػه و آو هن هىؿػ بصت
کا٥ـمتاو فیااؿت  پل چٖىؿ همکى بمت ػؿ ىهـ ،ٝمی٨ هـػم بىػه

ـبم ٝمی٨ هـػم آو و آو ،پاؿمای هـػم باىؼ ػؿمات   را هن هىؿػ بصت
ـب٣ آو آعاـیى ٩نامت و  پًزيایـ بیى بمت که ياىبصی کابال و بٕا

ب٢٥اينااتاو بااه بمااتخًای يىؿمااتاو بااىػ کااه ػؿ ٝهااؼ بهىیاااو بااه بمااالم 
ـبی  (22)یؼيؼ گ

 پًزيایـ ٕب٨ یک صکایت ٥ىلکلىؿیک ػؿ فهاو صکمـوبیی ببؼبلیاو ؿببٖه
ـکقی تیـه بىػه و که تیمىؿىااه  تا بیى  فینت هی هنت٪ل پًزيیـ با صکىهت ه

ـکـػه6 فهاـػ ىااه٥7ـمتاػ و ػؿ بحـ ػمیناه  را ليکـ ٥ـفيؼ بصمؼ ىاه بؼبو  ما
ـ  یاو بمیـ ليکـیاو تیمىؿ ىؼ و ياهبـػه ػؿ ٩ًؼهاؿ فیاـ پاای ٥یال کاـػه پًزيی

  :باب بىٞاؿ هضلی ورىػ ػبؿػ که یک بیت آو چًیى بمت یىػؿ ب  ىؼ
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 لااااـبػ تاى يياؼ صاٍاااااـػ ىااه ػؿیااػل هاااافه
 همـت ببـیؼ چاىو بنامل گال ؿیضااو فهاـػ ىاا

 

ـبو هضماااؼفبیی چاااىو بهیـػومااات هضماااؼ عااااو ،ػؿ ٩اااـوو بعیاااـ  ،مااا
و باؿی هن  کـػه بيؼبهیـىیـٝلیغاو و ٝبؼبلـصمى عاو باؿ باؿ بف بیى ػؿه ٝبىؿ 

ـ٥ات کاه  پًزيیـ ػؿ هیاو ىیـٝلی عاو و ٝبؼبلـصمى عاو رًو ماغتی ػؿگ
   (27) ٥یِ هضمؼ عاو گـػیؼ مـػبؿهًزـبه کيته ىؼو 

ـبی ٥تش ٦ٍضات ىمالػؿ پًزاه مال  ک  گؾىته بف کنايی که ب کىتال عااوب
یکی میؼ صنیى يائب بلنًٖه بهیـصبیب بلله عااو کلکاايی  يمىػه بيؼؿب ٝبىؿ 

 0707عالٍاه تاا ماال   و ػیگـی ىاه هضمىػ عاو وفیـ صـبیه ياػؿعااو باىػ
ـبه ٝمؼه هیااو ه ب پًزيیـ ،ىمنی تىيل مالًو بصؼبث گـػیؼ صیج یک ىاه

بف آو ٕـیاا٨ بااه  ٥اتضاااوکااه  هاای آهااؼل و رًااىب هًااؼوکو بااه صناااب ىااما
ـکيی  ـبو باه تزااؿت هی پـػبعتًاؼليک باؼیى صنااب باا بٝمااؿ تىيال  ،و تاار

   لٖمه ىؼیؼی وبؿػ آهؼ پًزيیـ مالًو به بهمیت

 پًجؼیز  هؼادو
 بف 8 مت تًو و مًگقبؿ و ػبؿبی بؿبّی فؿبٝتی بنیاؿ کانبی ب پًزيیـ ػؿه

ـبؿ هٞیيات بف  ـبی بها بیى ؿو هـػم آو ػیاؿ کاهاًل هتکی به فؿبٝت يبىػه بلکه ب
آو ػؿه هاقبؿبو  کاه یٕاىؿ ،کـػه بياؼيیق بمت٦اػه عىبی  پًزيیـ هٞاػو مـىاؿ

   ىهـت رهايی ػبىتمال ٩بل به لضاٗ ػبىتى هٞاػو وب٥ـ 
ـب٥ی عىػ ؿب ، بمتغـی ـبفيؼه ر٢ يماىػه و  تاالی٤هزاـی  701 ػؿ مالبحـ ب

 ،کاىهی يهااػه باـ ىهـیناتپًزهیاـ 7 :چًیى يگاىاته بمات پًزيیـ ػؿ هىؿػ
لاایکى  ،باااٟ و بىمااتاو و آب ؿوبو باىااؼ  ٩ـیااب ػه هااقبؿ هااـػ ػؿ بو باىااًؼ

   6 يکًًؼ یکياوؿف
ـبمااوئبصَااػؿبااؿه بیى يىینًؼه ٝاـب  ـبد ع  میناتاو و کابلناتاو ،یه عا

ـبد7که  هی يمایؼگىیؼ هی  -272ػؿ صیى بهاؿبت ٝبؼبللاه باى ٕااهـ يیـ پًز ع
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که بف بیى ؿ٩ان باه   (20) هی يىینؼ6هزـی یک ٍؼ ىَت هقبؿ و پًزَؼ 207
ـه بىػه  هحـوت بیى ػؿ     پی بـػ هی تىبيینتًو که همايا بف ياصیه هٞاػو ي٪

ػؿ کتااب عاىػ فیااػی  6بباى صى٩ال7بٞؼ بف بمتغـی ػبييمًؼ ػیگـ ٝاـب 
گاـ هٞااػو ي٪اـه کىه7: هی گىیؼو  هی متایؼ يیـپًز ي٪ـه ؿب ػؿ ی ١اىؿ تاا هاا ب

ىااو بیياتـ  بـػبؿی ىىػ همکى بمت هضاٍل يىبصی ٥ـ١ايه و بف بمـوىًه بهـه
های  6ييااو  پًزيیـ باىؼ که بیى يٚـ کخـت ي٪ـه ؿب ػؿ پًزيیـ بف هٞاػو ي٪ـه

   ػهؼ
هزاـی  722 ػؿ ماال ی٤تاأل6 ٍاىؿت بلؿ7ُ همچًاو ػؿ همایى کتااب

ـه یک هتاٛ تزاؿتی هـػم   (21) ػؿ آو ٝهؼ بىػ پًزيیـ آهؼه بمت که ي٪
ربال 7ؿب  پًزيایـ کاىهو به صیـت آهاؼه  پًزيیـ يیق بف و٥ىؿ ي٪ـه ،ه٪ؼمی

   هی ياهؼ6 بلؼؿبهن بل٦ْه و
ـيذ7همچًاو  تٞاؼبػ فیااػ  پًزيایـ بف هٞااػو7: هی يىیناؼػؿ بیى باؿه  6لنت

بف آو رهت ػؿ فهاو ٦ٍاؿیاو یًٞی ػؿ ٩ـو مىم هزـی  هی آیؼ،ـه به ػمت ي٪
ـبب ـکق ّ  6  عايه گـػیؼ ه

ی هان یها و ماکه هی ىاؼعلی٦ه ٝبامی ّـب به يام  را آو یها  ػؿهنبلبته 
  (22) 6بف یٞ٪ىب لیج ٦ٍاؿی هىرىػ بمت

ـتاله ػؿ بحـ ،باؿ تىلؼ ـکنات7هٞـو٣ عىػ  کاوىگـ پ  هٞااػو ي٪اـه6 ياهاه اوت
ـ٥ات بمالهی پـصاٍال پًزيیـ ـ٩ی هتَ های هٞااػو ي٪اـه تـیى  ؿب ػؿ بغو ى

ـه بف هٞااػو ،يىىته بمت6 صؼوػ بلٞالن7 هو ػؿ ه٪ؼه ياهؼ  تؾکـ ػبػه بمت که ي٪
های  ف آو ػؿهانو ػؿ آيزاا ب های آهاؼباه بياؼؿبب  6راؿیااب7و رـیباه  پًزيیـ
   (23) ماعتًؼ

ـبمااو ػیاؼو يکاـػه بلکاه  یا٩ىت صمىی که به گماو ١الب بف کيىؿهای ع
: های يىیناؼچًیى  پًزيیـ کـػه ػؿباؿه یآوؿ رمٜهٖالب ٩ؼها ؿب ػؿ بیى باب 

پاىل  هـػهاو ىااو ،ىهـینت ػؿ يىبصی بلظ که ػؿ آو کىه ي٪ـه بمت پًزيیـ7
چاىو ١ـباال آو ؿب  م پًزهیاـي٪ـه ػؿ کىهی بمت که هاـػ  و ػبؿبیی فیاػ ػبؿيؼ
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ؿبه  یاىػؿ ب هی پاـػبفػهـػی که بؼیى ى٢ل   مىؿبط مىؿبط کًًؼ تا به مین ؿمًؼ
ؿب  بافهاياؼه گاايو ي٦٪ه کًؼ و گاه باه چًااو هٞاؼيی ؿماؼ کاه بو و بهىبل بنیاؿ

مافػ و گاه باىؼ که بنیاؿ ي٦٪ه کًؼ و باه مابب آب باه ه٪َاىػ يـماؼ و  يیاف یب
ؿگه و٤٩ یابؼ و ػیگـی بف هىّٜ ػگـ  و گاهی باىؼ که هـػی بـ بافگـػػيىهیؼ 

ـبؿ  ػؿمت هماو ؿگه ؿب بیابؼ و هـ ػو باه کًاؼو پـػبفياؼ ػؿ بیاى گىياه هاىبؿػ ٩ا
ـه  بـیى بمت که هـ   6 ؿمؼ بف آو بو باىؼ فوػ تـکه به ي٪

ـتکب بٝمالی ىىيؼ که  پًزيیـ هـػم ٖاو هان ىای به عإـػؿ بیى هناب٪ه ه
ماـهایه بیچاؿه  ،که باف هايؼه بمت و چىو یکی بف آو به مین ؿمؼ آو يمی ؿمؼ

گـ هـ ػو باهن ؿمیؼيؼ ىاـیک ىاىيؼ و ػؿ آو ي٪ب هی ؿوػهؼؿ  به باا  هاا و ب
ـبٟ ـبٟ هی ػهًؼیياو ؿوىى بمت به کًؼو بػبهه ها چ عاهىه گـػیؼ  ها چىو چ

ـکه    را بیيتـ ؿوػ ػؿ کمتـ بف لضٚه بمیـػ بف آو بافبینتًؼ چه ه
يااىب و یااا  گاااه باىااؼ کااه هااـػی باهااؼبػبو تااىبيگـ باىااًؼ و ىاااهگاهاو باای

هٞاـو٣ پًزهیاـی  هىاٝـ پـآوبف  يىب باىًؼ و ىاهگاهاو تىبيگـ  گاهاو بیضٍب
 (24) بف همیى رامت

 ػؿ پًزيایـ ي٪آ هغتل٤ ی هتٞؼػی ػؿها به مىؿبط ها صاّـ ه٢اؿه ػؿ صال
ی ٩اؼین هٞااػو ماین باىػه و ها که بؼوو ىک ػؿ فهاو هی ىىػػیؼه  ها ػل کىه

   تىمٔ هـػهاو آو َٝـ بیـوو آوؿػه ىؼه بمت
گـ ػؿ فهاو پًزيیـ پل ـه ها ب ی ه٦تَاؼ و هاقبؿ ماال پایو باا ػبىاتى ي٪ا

کًیًو بهـه  ػؿ فهاو صاّـ ػبؿبی هٞاػو  ،هی ػبػىهـت ػبىت و بف آو به ما
ـب    هی ؿمايؼؿب ي٦ٜ  باىًؼه گايو٩یمت فهـػ بمت که  ومًو گ

گ٦ته يمايؼ ػؿ ٩اـو ماىم تاا  هی ىىػیاػ  پًزيیـ به يام که بهـوفبی  هماص ،يا
    هی ىؼیاػ  6چاؿپایه7 و 6پًذ هیـ7پًزن هزـی ىاهل ػو ىهـ 

کًىو به  چاؿپایه ػ بلٞالن به ٩لن هىمىم بمت ػؿ ه٪ؼهه صؼو 6 چهاؿ٩ـیه7که ب
ی ها و کااه ػؿ هااتى آو کتااب بااه ىااکلآ صااال ،رـیبااه يىىااته ىااؼه، باؿتىلااؼ

   ّبٔ ىؼه بمت 6آؿیايه7و 6 راؿیايه7، 6عاؿیايه7
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بف پًزهیـ بمات و بهاـ  تـ کىچک ،چاؿیايه: هی يىینؼبمتغـی ػؿ آو باؿه 
و بىماتاو و ػو هٞؼو ي٪ـه باىؼ و هـػهاو ػؿ هٞؼو ه٪اام ػبؿياؼ و چاؿپایاه بااٟ 

ؿوػ پًزهیاـ بف   های ؿوػکياوؿفی و هیو ياؼبؿػ و ؿوػ پًزهیاـ ػؿ هیااو ىاهـ 
   (25) بگؾؿػ و تا به پـوبو ؿمؼ و به فهیى هًؼومتاو ؿوػچاؿپایه 

ـب  کاؿ ،ػؿ ٝزایب بلمغلى٩ات هضمؼ بى هضمىػ ٕىمی يام بیى ياصیه به بلب٪ا
 6بؿبٞاه بل٪ـیا7ٜباه آو ؿب  بایاؼ   ؼيمای ػها٥همی  ػؿعىؿتضـیـ یا٥ته که هًٞی 

  باه پًزيایـ بولایى ٩ـیاه کاه بف (71) چاؿ٩ـیاه بمات هًٞای بهبٍالس کـػ کاه 
بمت که ىایؼ ػؿ گؾىته بیى ٩ـیاه  6ٝمـ7ُچاؿ٩ـیه ورىػ ػبؿػ ٩ـیه  ٍىؿت

کًاىو هاـف هیااو هـ  به   هیاو ػو ىهـ هؾکىؿ بىػه باىؼ 6هـف7 ػبعل ٍىؿت ب
   هی ىىيؼیاػ  پًزيیـ 6چاؿپایه7 و6 هیـپًز7ىهـ کهى  ػو هـ

 یاوپًجؼیز  هبذا
ـًب  پًزياایـ هااـػم کخاا  تٞااؼبػ کماای هاان هااقبؿه کااه ػؿ و تاریک بيااؼکًااؼب

ـبی ریـٝلیػبؿی  ٝال٩ه و آماتايه ب عیال گاال بابه ٝلی ،ومًو عا ،ػؿه ػؿ ٩
    هی کًًؼ فيؼه گی

کخـیت ٩إٜ آو مـفهی ها تاریک باؼیى باوؿياؼ  های ػهًاؼى ؿب تيکیل که ب
ـ٩ًؼ به وصؼوػ ه٦تاػ مال بف ػه بی که ػؿ    گقیؼه بيؼهزـت  پًزيیـ مم

ـب٥یاای بياـی7 ػؿ پًزيیـ ی هنکىو ػؿها ػؿ ٩نمت هقبؿه  6پًزيایـ ر٢
   ًؼل  گ٦ته ىؼه که ب٪ایای ليکـ ه٢ُ 

ی ماًؼ بف ػماتگیـی کتاب هؾکىؿ و٩تی چًگیق ػؿ کًاؿ ػؿیا هىل٤به يٚـ 
ـ٩ًؼ ؿب بلٞبىؿ  ٍٞب یها ىؼ بف ٕـی٨ کىه هایىكبلؼیى  رالل هًؼوکو ؿبه مام

ـ٥ت و صیى ٝبىؿ بف بف لياکـیايو ػؿ آو راا باا٩ی  یب ٝؼه پًزيیـ ػؿ پیو گ
  (70) هايؼه و ػؿ هماو را به صیات عىػ بػبهه ػبػيؼ

ـب٥یاای 7بـعال٣ گ٦تاه  پًزيیـ یها بها ػؿ وب٩ٜ هقبؿه 6 پًزيایـ بياـیر٢
ـب بنیاؿ ػوؿ بف ٝ٪ل  8هنکى گقیى ىؼيؼ پًزيیـ بف چًگیق ػؿ بٞؼ تـبنیاؿ  فی
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ـبی  بمت که ٩ىم ٥اتش ه٢ل ػؿ بيتغااب  فياؼه گایفهاو صیات چًگیق رایی ؿب ب
 ،کًًؼ که يه بف لضاٗ بؿّی و فؿبٝتی ػلغىبه بمت و يه بف صیج ًٍٞت هٞااػو

    هی باىًؼ ـپًزيی بلکه ػىىبؿتـیى هکاو ػؿ
بف  یکه ه٢الو ػؿ ٩نامت ومایٞ آيگاه پًزيیـ یها ٍضیش آينت که هقبؿه

ـبی عاىػ  ىهـ آمیا صکمـوبیی ػبىتًؼ ػؿ ه٩اؿ  ٩ًؼهاؿ رای بنیاؿ عىىای ؿب با
کاه بصماؼ ىااه  عىػ بػبهه ػبػيؼ تا بیاى فيؼه گیها به بیى  بيتغاب کـػيؼ و مال

 6پًزيایـ هػؿ 7و به ي٪آ ػوؿػمتی چاىو  کـػو ببؼبلی بیياو ؿب بف ٩ًؼهاؿ بیـو
   تبٞیؼ کـػ ،١ىؿبًؼ و ًؼ٩ٖ ويؼ

مااًی  یهااا بیااى ػو ياصیاه بااـعال٣ مااایـ هقبؿه باىااًؼه گاااوکااه  رالاب آو
ؿب باه  يناب ىااوکناايی تاا هًاىف ػؿ هیااو بیيااو کاه   هناتًؼ هؾهب بىػه و

   هی مافيؼب حابت ؿ  وصؼت ىاو و هی ؿمايًؼیکؼیگـ 
ىامال  که ػؿ هقبؿه ٩بال بف هایالػ بف بٍیلی بيؼ یها  آؿیایی ،ها ولی تاریک
ٝااػبت و کلماات يااب  ،و بیاى هماه بف ٥ـهًاو کىچیؼه بيؼرا  هًؼوکو بؼیى

  آیؼ بـهی ػؿی ىاو
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 هأخذهًابغ و 
ـب٥یای بيـیر -0   7ً چاپ پىهًتىو کابل ، یـیپًزي ٝقیقبصمؼ تالی٤، پًزيیـ ٢
ـکقی بصَائیه کابل هچاپ بػبؿ ، بٕلل هضالت ب٢٥اينتاو -2    ب٢٥اينتاو ه
ـه بلمٞاؿ٣ آؿیايا -7   0د ، ػبی
  بـهاو ٩إٜ -0
  بـهاو ٩إٜ -1
ـياهه  -2 ـبو، بٖىٕه ببىم٦  000ً  0د ، چاپ ته
ـبهین آیتای: تـرماه، هزاـی 251، ٪اىببصمؼ باى یٞ تالی٤، بلبلؼبو -3 ، ػوکتاىؿ ببا

ـبو ً    20چاپ ته
ـه يىىاته يایالب ؿصیمای، ػؿ صاؼوػ بلٞاالن پًزيیـ یاػ هي٪ل بف ه٪ال -4 هزلاه  هًتيا

  کابل، کتاب
ـػومی -5   ىاهًاهه ٥

   يىىته يیالب ؿصیمی، ػؿ صؼوػ بلٞالن پًزيیـ به ي٪ل بف ه٪اله یاػ -01
  صؼوػ بلٞالن -00
  202 -7 -٦ٍ2ضات ، تاؿیظ بیه٪ی -02
ـتى تاؿیظ -07   چاپ کابل 41، ٦ٍ11ضات ، بصمؼ ٝلی کهقبػ، ب٢٥اينتاو ػؿ پ
  02پىهايؼ ٝبؼبلضی صبیبی ً ، تاؿیظ هغتَـ ب٢٥اينتاو -00
ـ٥ًاهه صکین يٚاهی گًزىی -01 ـبو، ى   چاپ ته
  چاپ ب٢ؼبػ، بمتاػ علیلی( ٝـبی) ٥ی ب٢٥اينتاو بٖىٕه ببى -02
ـياهه  -03 ـبو، 000ً ، 0د  بٖىٕه ببىم٦   چاپ ته
ـک -04   باؿتىلؼ، نتاو ياههت
  220ً ، هیـ١الم هضمؼ ١باؿ، ب٢٥اينتاو ػؿ هنیـ تاؿیظ -05
  ػؿ صؼوػ بلٞالن پًزيیـ ه٪اله یاػ -21
ـهًو میامی تاؿیغی ب٢٥اينتاو -20   227 ً، 2د ، بحـ پـو٥ینىؿ آػهک، (بيگلینی) ٥
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لی بلبااؿ، ب٢٥اينتاو هى بل٦تش بلماالهی بلای بل٢اقو بلـومای -22 ، 010ً ، ػوکتاىٝؿ
  چاپ رؼه

ـ  -27   چاپ کابل، 251ً ، 2د ، ٥یِ هضمؼ کاتب، بد بلتىبؿیظم
  ٕبٜ لیؼو 233ً ، بمتغـی، بلمنالک و بلممالک -20
ـبو، 047ً ، ػوکتىؿ ر٦ٞـىٞاؿ: تـرمه، ببى صى٩ل، ٍىؿه بلؿُ -21   ٕبٜ ته
ـ٩یها مـفهیى -22 ـيذ، ی همالک عال٩ت ى ـ٥او: تـرمه، لنت   735ً ، هضمىػ ٝ
النه٪ؼهه  -23   02ً  ،چاپ پىهًتىو کابل، هیـصنیى ىاه: رمهـت، ب٪لن باؿتىلؼ، صؼوػ بٞل
  045ً  -0د ، ٕبٜ بیـوت، یا٩ىت صمىی، هٞزن بلبلؼبو -24
  ٕبٜ لیؼو 233ً ، بمتغـی، بلمنالک و بلممالک -25
  يىىته يیالب ؿصیمی، ػؿ صؼوػ بلٞالن پًزيیـ یاػ هي٪ل بف ه٪ال -71
ـب٥یای بيـی -70   ٕبٜ پىهًتىو کابل، 05ً ، یـیپًزي ٝقیقبصمؼ، پًزيیـ ر٢

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز
 یمیى کتىر هذمذ دظیىپزوفیظىر د 

ـم و ىااػببی  پًزيیـ ػؿ ىمال ىـ٧ چهاؿیکاؿ هى٩ٞیت ػبىاته، وبػی تًاو عا
ػؿ     های باىاؼبمت که بف رايب ىمال با ولیات بؼعياو، تغاؿ و ب٢االو پیىمات 

 ؿوػی بمات عـوىااو باه ياام ػؿیاای ،هیاو بیى ػؿه باقؿگ و عاىه آب و هاىب
ک بف ماصه ىمال بیى ػؿه رـیاو پیؼب کـػه و ػؿ بیياه یـ پًزي که بف کىه عاوب

   هی گـػػعاؿد پًزيیـ  پهًاوؿ گلبهاؿ بف ػؿه مـمبق و
که ٝبااؿت بمات بف چهااؿ ٩ـیاه ػؿ  هی باىؼپًزيیـ ػبؿبی ػو صىفه بقؿگ 

ىمال ١ـب و ػؿه هاقبؿه ػؿ رًاىب ىاـ٧ آو صاىفه چهاؿ٩ـیاه هتاىو کهاى و 
   های آهاؼآهؼه بمت که بف آيزا ي٪ـه به ػمت 6 راؿیايه7ًابٜ تاؿیغی به ىکل ه

وی  بمات بياؼؿ گىیؼ: پًزهیاـ و راؿیاياه ػو ىاهـ صؼوػ بلٞالنيىینًؼه کتاب 
هٞؼو مین بمت و ؿوػی هیاو بیى هـ ػو ىهـ بگؾؿػ و بيؼؿ صاؼوػ هًؼوماتاو 

 (0)ب٥تؼ 
کااىه هًااؼوکو ب٥تاااػه بماات کااه ىااماًل رًىبااًا ػؿ ملنااله پًزياایـ  وبػی

ـبتژ همچًاو یکی بف ي٪آ  کخاـ ههارمااو بف هٞباـ  یکبمت و ؿبه ٝبىؿ و هـوؿ ب
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ک بىػه بمت، هايًؼ  ىاهاو یىياو و باعتـی، چًگیقیااو،  یبمکًؼؿ ه٪ؼويعاوب
ـبلؼیى یمىؿت یـبه     بابـ و، ٙهی

های کهى ػبؿبی ه٦ت هقبؿ عايه بىػه که تا هاؼت فیااػ باه  پًزيیـ ػؿ ػوؿه
پًزيایـ  ػؿ کخاـت ي٦اىك (2) هٞـو٣ باىػه بماتپًزيیـ  يام ه٦ت هقبؿ عايه

يهااػه ٩ـیاب ػه  یباـ کاىهپًزهیـ ىهـی بمت 7ٖغـی بىاؿه کـػه گىیؼ: ٍب
  (7)باٟ و بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ  ،هقبؿ هـػ ػؿو باىؼ

با ػبىتى هٞؼو ي٪اـه ىاهـت ػبىاته و بف همایى رامات کاه پًزيیـ  ياصیه
بف ١اىؿ ملناله 7  )کىه ي٪ـه( یااػ کاـػه بمات:6ربل ٥ْه7 يامبه آو ؿب  یٞ٪ىبی

ـبماو بـصؼوػ باهیاو  هایی  کىه  بمت یـپًزه٥ْه که هماو  تا ربلػؿ صَه ع
  (0)6کيیؼه بمت

ـبد آو ػؿ بـ ي٪ـهٝالوه  ـ٥تاههاا ٩بال ٍاىؿت  ٩ـوپًزيایـ  که بمتغ  های گ
ػؿ بافبؿک( مـب، ماًو  بمت هٞاػو هل ػؿ ػو ي٪ٖه )فهاو کىؿ و رًگلک

ـًب فهـػ آو عیلی   ها هٞـو٣ بىػه بمت  ببـک، بعی

 پًجؼیز یگذار يامفلظفه 
ـب٥پًزيیـ ػؿ هتىو تاؿیغی  آهاؼه بمات و ػؿ  باه ىاکل بًزهیاـ یااییو ر٢

یاک يٚاـ   وره تنمیه آو ػو يٚـ هت٦اوت ؿوبیتی ؿب یتمىلاىژیکی وراىػ ػبؿػ 
پًزيایـ  یااو،ٙهاىؿ ١قيى ه ٩بال بف کا باوؿياؼبه بیاى پًزيیـ  هـػمآو بمت که 

، ػؿ ٝهؼ ملٖاو هضمىػ ١قياىی هاى٩ٞی کاه هی ىؼعىبيؼه  6کزکًهپًزيیـ)7
ـبی بيزام بیى  هی کـػوی بًؼ هٞـو٣ ملٖاو ؿب بٝماؿ  بهالی بف ػوؿ و يقػیک ب

 ياؼ وبف هیاو عىػ تًها پًذ ي٦ـ ؿب بيتغااب کـػپًزيیـ  هـػم  کاؿ ػٝىت ىؼيؼ 
های کااؿ  آوؿی یاـتصبف بیى کاه آيااو باا بیال و کلًاو باه ٍاىؿت  ٥8ـمتاػيؼ

و باؼیى گىياه ػؿ  هنتًؼ یـىپًذ ها  بیى ، ملٖاو ػؿ هىؿػ بیياو گ٦ت کهکـػيؼ
کًاىو تـبتپًزيایـ  بافگيت ياصیه آياو باه هاای آو پاًذ تاى  هٞاـو٣ ىاؼ و ب

  فیاؿتگاه عاً و ٝام بمت و ٝباؿتًؼ بف:
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ـبهین ػؿ ػؿبًؼ -0   عىبره بب
  عىبره ٦ٍا ػؿ ػوآب -2
   عىبره کل ولیاو ػؿ ٩ل -7
  عىبره ٝاؿ٣ ػؿ آؿیب -0
  (1)عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو بعیـ ػؿه هقبؿه -1

کاه  باىػه یاـپًزهبٍااًل پًزيایـ  بتیمىلىژی کلمه ویابی  بف يگاه ؿیيه و بها
  هتيکل بف ػو رق بمت:

ٞاايی کاه باه ه 6هیاـ7که هماو ٝاؼػ هٞاـو٣ بمات و ػیگاـ  6پًذ7يغنت 
ؿب باه هًٞاای آتاو و يیاق  6هیاـ87 چًااو کاه بـهااو ٩اإٜ  هغتل٤ آهؼه بمت

ـ٥ته و به فبااو هًاؼی   همچًااو  گ٦تاه ىاؼه بمات  6ٕاال7بٕاٝت و ٝباػت گ
ـ٩او هٞـو٣ بیى وبژه ؿب آتو هًٞی کـػه بمت    ػبؿهنتتـ بف هنتي

 ػؿ کلماه7گ٦تاه بمات: و ؿب به هًٞاای کاىه وبيماىػ کاـػه  6هیـ7 بٖىٕه ببى
راا ىاهـ  به هًٞای کىه بمات و پًزهیاـ یًٞای پاًذ کاىه، ػؿ آو 6هیـ7پًزيیـ 

 ؿوػعاياهػیؼم که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًا ىؼه بمت، بیى  یآباػبي٩يًو و 
، یااا٩ىت هٞاـو٣ باؼعو بف هماایى های گیاـػبف کىهناتاو باؼعو مـچياامه 

ـبب  هلٞىو یقچًگ، بیى ىهـ ؿب هی آیؼ به ػمتکىهنتاو   (2)6کـػ ع
بااه ه٦هااىم آب، رـیاااو آب بماات،  6هیااـ7بهااا ػؿ فباااو بومااتایی و پهلااىی 

ػؿ هىّااىٛ ههااارـت آؿیاییاااو بف 6 پًؼیياایـ7ؿب بااه ىااکل پًزياایـ  گیـىاامى
بغاو ٝماؼه آو ٩نامت 7آوؿػه بمات:  چًایىEurasiqueبوؿبمی  یها ػىت

ـ٥تًاؼ، تاؼؿیزًا بف  و  بلًهـهااوؿبء)آؿیاییاو( کاه هياـ٧ ػؿیاای عاقؿ ؿب پایو گ
ریضىو ٝبىؿ کـػيؼ و پل بف تى٤٩ کىتاهی ػؿ ػىت بلاظ بف هٞاابـ هًاؼوکو 
بال ؿ٥تًؼ و راػه بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًؼ تٞ٪یاب يمىػياؼ و ػؿ ٕاىل 

   (3)6کابل ٥ـوػ آهؼيؼ  ؿوػ هایو  Pandi-sherپًؼیيیـ
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کاه  ه٦هاىم آتاو بف بیاى باه 6هیاـ7وبژه ػؿبااؿه ػبىت يکات بال  ػؿ يٚـبا 
، ؿبٔ بیى کلماه بيؼ عبـ يؼبػههتٞؼػ ػؿ بیى هضل  های  آتيکؼههًابٜ تاؿیغی بف 

   هی آیؼّٞی٤ به يٚـ پًزيیـ  به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیه
ـب هىرىػیت کىتال  هی يمایؼ8 ٍىببتـبی  به هًٞای کىه تا بيؼبفه 6هیـ7بها  فی
ـيؼیى يياو بابه ٝ  هی ػهؼلی، کىتل يیل گاو، کىتل ٥ـر٢او کىتل ىابا و کىتل پ

گـ هیـ بها8 که بیى پًذ کىتل هـبىٓ به پًذ کىه بمت به هًٞای آب و رـیااو  ،ب
ـ٥ته ىىػ )پًزهیـ( به ه٦هىم پاًذ آب پًزيیـ  هًٞا و وره تنمیه آب ػؿ يٚـ گ

باا ػبىاتى پًزيایـ  يی ػؿیاایبًابـ عـوىاا هن آو  ،آیؼ يٚـ هیبافهن ػؿمت به 
هٞاويیى هتٞؼػ که پًذ هٞاوو هٞـو٣ آو ٝباؿت بمت بف: يهـىاابه، يهـپاؿياؼه، 

ک و   هی پیىيؼػپًزيیـ  يیق ػؿیای پـیاو ػؿ ػؿه هقبؿه با ػؿیای آب عاوب
 هأخذهًابغ و 

  750صؼوػ بلٞالن، با ه٪ؼهه باؿتىلؼ و صىبىی هیًىؿمکی، کابل ً  -0
ـب٥ی -2    703ً  0ای ب٢٥اينتاو د ٩اهىك ر٢
ـبو،  -7  0703بٍٖغـی، هنالک و بلممالک به کىىو بیـد ب٥ياؿ، ته

 ً205  
ـبو ً  -0    124یٞ٪ىبی، ت٪ىین بلبلؼبو، تـرمه، ٝبؼبلمضمؼ آیتی، ته
ـب٥یای ب٢٥اينتاو د  -1   705 -٩0اهىك ر٢
ـب٥یای تاؿیغی، ١باؿ، کابل ً  بٖىٕه ببى -2   215به ي٪ل بف ر٢
 هًاـ و)هزلاه  هاا آوههاارـت  چگىياه گایو آؿیاهاا ، رلیل ّایاپىؿ -3

ـبو بف آ١اااف تااا بمااالم ، ( گـیياامى02ً  0704، 4ىااماؿه ، هااـػم بیاا
ـبو    21ً  0772تـرمه هضمؼ هٞیى ته

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز  ػًاخت جاهؼه کىهظتايی
 گی هذمذ صذیق دره

 :پیؼگفتار
ـػو هـ پؼیاؼه برتمااٝی  ـگىو ک ـبی ػگ ـبی  8 ب ىاًاعتبایاؼ آو پؼیاؼه ؿ  بولب با

ـ٥ت هاػی و ـػ  بیزاػ تضىل و پیي  هًٞاىی راهٞاه بول بایاؼ آو ؿب ػ٩ی٪اًا هٖالٞاه کا
ـبیٔ ب٩تَاااػی هااـ راهٞااه آ گىو آو  ی بماات بف صالتیيمااا یًااه تمااامیىاا هااای گىيااا

اااٛ راهٞااه ب٢٥اينااتاو هًااىف بااه ػؿمااتی ؿوىااى ييااؼه و ویژگی هااای  راهٞااه  بّو
کًىوهنتايی ب٢٥اينتاو ی و کى یبرتماٝی راهٞه ؿومتا -ب٩تَاػی  هماه   به ػ٩ات تا

ـ٥ته بمتهىؿػ رايبه  ـبؿ يگ ـگاىيی ػؿ   هٖالٞه ٩ ـبی بیزااػ تضاىل و ػگ گام يهاػو با
اٛ ب٩تَااػی هیهى هاوؿومتاهای  گاـ ؿبه باه  برتمااٝی آو -، بؼوو هٖالٞه بّو هاا ب

ااٛ ؿوماتاه ـه چًؼبيی هن يغىبهاؼ ػبىات  باا تىراه ػ٩یا٨ باـ بّو ـػ حم ا و رایی يب
هاای فصماتکو هًاا٨ٕ  هًاا٥ٜ تىػه هی تىبوهای ػوؿػمت کيىؿ بمت که  ػهکؼه

  ها کىىیؼ ػوؿ ب٥تاػه ؿب تٞ٪یب يمىػ و ػؿ ؿبه بصیای ص٪ى٧ آو
ـب٣ ػوؿ بف ه ٕـ٣ راهٞاه هاا با بف هؼت چًؼیى مال بؼیى عَاًى هًاا٨ٕ بٕا

ـکق ـ٥ت ينبی که ػبىت ػؿ بحـ رًو، ه ها باه ٝ٪اب  یبؼبغتايه عیل ،ها بف يٚـ پیي
گـ هن صکام ػیـوفی ُٝى  ماالؿبيی  هاا رًاو باه راای آو ىؼه بياؼؿ٥ته بمت  ب
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ـبؿ  ـ٥ته بيؼ٩ ىػ باا٩ی بمات و عبف بيضا ؿوببٔ هالک و ػه٪او به صال  یکه به يضى گ
، هاـ چًاؼ بف بْٞای هیغىبيیاؼکاه  بـؿمای ؿب بیىتًها ىکل آو ٝاُى ىاؼه بمات 

کٌ بماات ولاای لضاااٗ يااا٩  ،ػبؿػ کااه بااؼوو ىااًاعت راهٞااه هناااله بیبااـ  یااؼتأ
ـگىو ـ٩ی هيکل بمت ػگ ـ٥ت و ت بحاـ بف بیى ؿوی بیى  8ماعتى راهٞه ػؿ رهت پیي

های آو به تضـیـ ػؿ آوؿػین تا باىاؼ کاه هض٪٪ایى هنالکی  ؿب با ػؿ يٚـ ػبىت ٝیب
    بؼبؿيؼ ؼه گاوکًً های عىػ ؿب پیيکو هٖالٞه پژوهو ،ػؿ بیى هىؿػ

 پًجؼیز  فیایبجغز
پًزيیـ ػؿ بیى ػو ماصه رًىبی هًؼوکو بف ىمال ىـ٧ باه رًاىب ١اـب 

های پـوبو و  و هـبىٓ به یکی بف ولنىبلی به بهتؼبػ کىه هًؼوکو هى٩ٞیت ػبؿػ
یا هن کاپینا بىػه بمات  ٥ٞااًل بف رملاه یکای بف ولیات ب٢٥ايناتاو باه صنااب 

ـکق ب٢٥اينتاو ،تًو باه که ٥اٍله آو بف کابل متب بی ػؿهپًزيیـ  ؿوػ  هی  ،ه
 کیلىهتـ ػؿ ىمال ىـ٧ هى٩ٞیت ػبؿػ  021

 12ػؿراه و  22حايیاه و  02ػ٩ی٪اه و  20ػؿراه  22پًزيیـ ػؿ بایى عٖاىٓ 
ـ٩ی و  22وػ٩ی٪ه   71حايیاه و  23ػ٩ی٪اه و  01ػؿراه و  71حايیه ٕاىل بلبلاؼ ىا

بلمٞااؿ٣  ػبیاـه)الی وب٩اٜ بمات بلبلاؼ ىام حايیه ٝاـُ 04ػ٩ی٪ه و  00ػؿره و 
 ("پ" 045ً  ،آؿیايا

  ٝـُ آو ػؿ هیباىؼکیلىهتـ  071ٕىل آو بف ػبلو مًو بلی بعیـ پـیاو 
ـ٥تاه  کًىو هضامبه ػ٩یا٨ ٍاىؿت يگ گىو هغتل٤ بىػه که تا هن ب ماصات گىيا

  بمت 
هـباٜ ٩یاؼ گـػیاؼه بمات  بؿت٦ااٛ آو باه ىاکل  کیلىهتـ7122هناصت آو 

بااه  0720ػؿ ماال  یـپًزياا  ي٦اىك هیباىااؼهتاـ بف مااٖش بضاـ  2203ت٪ـیبای 
بها ي٦ىك باىًؼگاو کًىيی آو که ػؿ ػبعال ػؿه  ،ي٦ـ ؽکـ گـػیؼه بمت 51022
ـبيی که تـک ػیاؿ  هی ػبؿيؼفینت  گیاـی  بصَاائیه يمىػه بياؼو همچًاو ههار

  هضله ؽکـ گـػیؼه بمت  221ـ بف رات آو بیيت يگـػیؼه بمت  تٞؼبػ ٩ـیه
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ـػی هىبی ػؿ فهنتاو  ـبػ یمايتػؿره  21بلی  01م ـبؿت  گ تضت ٦ٍـ و ػؿره صا
ـبػ یمايتػؿره  73تا  71آو ػؿ تابنتاو بف  زيایـ باا ولیتيمی کًؼتزاوف  گ هاای    ًپ

ـوبو ،بؼعياو، تغاؿ ،: ل٢ماوهیباىؼؽیل ػبؿبی مـصؼ    ب٢الو، کاپینا و پ

 پًجؼیز  وجه تظمیه
ـبت ياهمگىو بؿبئه  بافگى آو ؿب  که ٥يـػهبيؼ  کـػهػؿ بیى هىؿػ هىؿعیى تٞبی

  :هیؼبؿین
ـبف يٚـ يمىػه بمت: بٖىٕه ببى هیـ به هًٞی کىه بمت   -پًذ هیـ7  چًیى بب

 6پًذ هیـ: یًٞی پًذ کىه 
ـب٥یای عىػ چاپ کابل بف 010صؼوػ بلٞالن ػؿ ٦ٍضه  هىل٤ باه پًزيایـ  ر٢

 کتاب عىیو بمن ٦ٍ205ضههتؾکـ گـػیؼه بمت  بٍٖغـی ػؿ  6پًزهیـ7يام 
 ؿب پًزهیـ ٩یؼ يمىػه بمت پًزيیـ 

ـب٥یای تاؿیغی ب٢٥ايناتاو7بمتاػ ٝبؼبلضی صبیبی ػؿ کتاب   53 ٍا٦ضه 6ر٢
پًزهیـ ؿب به هًٞی پًذ آتيکؼه و پـمتيگاه تٞبیـ يمىػه بمت  بـعی ؿب تَىؿ 

ـبی هضلی باهیااو بمات و بیاى کلماه ىایـ کاه باه  ،ت که ىیـبـ آو بم ل٪ب به
را ب٥اػه ىؼه بمت: بها ػؿ بیى هىؿػ هیو راای ىاکی  بف آو هی آیؼتٞ٪یب پًذ 

کخـ هتىو تاؿیغی هٞتبـ ؿب به پًزيیـ  يینت که هیـ به هًٞی آتو بمت و ػؿ ب
ـبػ بف پًذ آتيک  يمىػه بيؼبيؼ کـػهیاػ 6 پًزهیـ7يام  ؼه و هٞبؼ بمت  هاـػم که ه

ی٪یى باؼیى بمات کاه ٩بال بف مالًٖت ٝهاؼ ١قيىیااو پًزهیاـ  پًزيیـ ؿب ٝىبم
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

 مااااااًو تیااااااق رق بااااااهگیاااااااهی يااااااؼبؿػ 
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ها یااػ  ياهاه کاه مایاصت ؽکـ کلمه کچکى ػؿ کؼبم کتاب تااؿیغی و یاا بیاى
مت که ػؿ فهاو ب ٝ٪یؼه بـ بیى هـػم آوپًزيیـ  يگـػیؼه بمت  ػؿ هىؿػ کلمه

بٝمااؿ باؼبؿػ و باؼیى  هیغىبماتبًاؼ ١قيای ؿب مالٖاو  ،ملٖاو هضمىػ ١قيىی
کًا٣ هغتل٦ه بالػ عىػ عبـ  که پی کاؿ بیى بًؼ هـػهااو فیااػ  هیؼهؼهًٚىؿ به ب

ـبؿ  ىىيؼ و هی ؿوبيه ىىيؼ و بف هـػم پًزهیـ ٥٪ٔ پًذ تى ٙاهـ کاه  هیگؾبؿياؼ٩ا
مالٖاو  وتماهی کاؿ بًؼ ؿب به بیياو بعتتام بغيًؼ و بیى پاًذ تاى چًایى کـػياؼ
هًٖ٪اه تاا  بیى پًذ هـػ ؿب به يام پًذ ىیـ ياهیؼ و بف بیى به بٞؼ بمت که ياام بیاى

کًىو به يام ـ٩اؼ بیاى پاًذ تاى پًزيیـ  هن ب هنما گـػیؼه بمت  هن گىیًؼ که ه
کًىو هىرىػ و فیاؿتگاه بمت   تا هن ب

 های جًظی گزوه
بیيتـ بف هاـػبو بمات  کااهو تٞاؼبػ هاـػبو پًزيیـ  تٞؼبػ فياو ػؿ هًٖ٪ه

ـب  8هی ىىػمال ػیؼه  01ينبت به فياو بیيتـ ػؿ مًیى بالی  هـػبو  هٞمىلفی
و ػلیال ػیگاـ  های کًًاؼمال ػبؿيؼ ههارـت  01رىبو بیى هًٖ٪ه که بیيتـ بف 

ـکت هـػبو ػؿ رـیاو رًو ـبو برًبای  هاای ه٪اوهات باـ آو ى گ ّاؼ بماتیال
بف يٚاـ هلیتای 8 های باىاؼبىػه بمت که ؿ٩ن و٥ات هـػبو ينبت به فياو بیياتـ 

کخـیت هـػم هان ػؿ ػؿه  یب ٝاؼههـباىٓ باه هلیات تاریاک باىػه و پًزيایـ  ب
و بف لضااٗ  های باىاًؼکو و مـماغت هاقبؿه  بف هلیت فصمتپًزيیـ  هقبؿه

   هؾهب بيؼهؾهبی ص٦ًی 

 ههاجزت
عاياه و کاىاايه  های ىاىيؼی به رهت ػو ػلیل هزباىؿ پًزيیـ های عايىبػه

  عىػ ؿب تـک گىیًؼ:
 ػمات تًوهاا  عیلیپًزيایـ  کاؿی چاىو هًٖ٪اه٥تى یاکه رهت   یکی بیى

ـبؿ صیاات آو بىػه و ي٦ىك   یؿوف ىابايهبیو بف صؼ بمت و ػؿ عىػ هًٖ٪اه بها
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هاای هتمااػی باه بیاى ٕاـ٣ تاا هان  يهایت هيکل بمت و بیاى پـوماه بف ماال
کًااىو رـیاااو ػبؿػ و ػیگااـ بیااى پًزياایـ  کااه بااه وعاهاات بوّاااٛ يٚاااهی ب

ؽکاـ  های تاىبوهای و٦٩اىی ؿب  ييایًی فهیًی، ٝ٪بهتىبتـ هىبیی و  یها بمباؿبو
  کـػ 

 دیىايات
ه با های تىبياؼيگهؼبؿی و پـوؿه صیىبيات یکای بف هًاابٜ ههان پًزيیـ  ػؿ

  صناب بیایؼ 
ـبی يگهاؼبؿی صیىبياات بهلای  بوّاٛ ٕبیٞای و آب و هاىبی بیاى هًٖ٪اه با

    بق، گىما٦ًؼ، گااو و  يهایت هناٝؼ بىػه و صیىبيات بیى هًٖ٪ه بیيتـ بف يىٛ
بها به آو مٖش يینت که هـػهاو به چىپاو ّـوؿت ػبىته باىاًؼ، بلبتاه  8بمت

ک، ػؿه هقبؿه که تٞؼبػ صیىبياات بهلای بیياتـ بمات باه  ػؿ هًٖ٪ه پـیاو، عاوب
  چىپاو ّـوؿت ػبؿيؼ 

ـبی هباؿفه ٝلیه بیماؿی هایو ٕـی٪ای باا  های صیىبيات باا هـػم بیى هًا٨ٕ ب
ـبُ   آىًایی يؼبؿيؼ  ٕبابت ٝلمی يگهؼبؿی صیىبيات و هباؿفه با بیماؿی و بها

صیىبيات بف هضؼوػه ٕبابت مًتی هايًؼ ػبٟ کـػو و چـب کـػو با تیل میاه بف 
ـيـی بمت٦اػه بف بػویه ّاؼ آ٥اات يبااتی و  مینتن َٝـی هالؼبؿی عؼهات و ت

ـبصیىبيی ػؿ بیًزا عبـی يبىػه و  کخ  های ىاىيؼـبُ تل٤ صیىبيات هبتال به به ب
   يًمىػه بيؼهکـؿ هـػم تىره  های ت٪اّاهای و٩ت بًا بـ  و صکىهت

ه با های تىبياؼهای هـ١ؼبؿی عیلی هناٝؼ باىػه و  پًزيیـ رهت بیزاػ ٥اؿم
کًاىو کااؿی  مایـ ي٪آ تغن و گىىت هـٟ ٝـّه کًاؼ  بهاا ػؿ بیاى هاىبؿػ تاا ب

ـ٥ته بمت    ٍىؿت يگ
، ماو آبای، ػلاه هبف گاـگ، پلًاو، ؿوباا های تاىبوبف صیىبيات وصيای آو 

ـ٥یِ ه های مـب ػؿ ػؿه  ع٦ک، ويؼک، آهى و ى٢ال يام بـػ  ٥لک و کىهناؿ پ
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ـيؼه گاوی ،بیى هًٖ٪ه ـه عاىه،  پ چىو ٝکه، بلبل، هیًاا، کلًاو، هاـٟ آبای، ٩ا
  کبک بىم، ىاهیى و باف ورىػ ػبؿػ 

 سراػت
ي٪ااآ ب٢٥اينااتاو بًااا بااـ ٝااؼم هىرىػیاات ٍااًایٜ  هالااؼبؿی ػؿ  فؿبٝاات و

ـبؿ ػبىته کاه یکای بف بغو ـ٥ته، هًابٜ ػیگـ ٝایؼبتی ػؿ عىؿ تىره ٩ هاای  پیي
   هی گـػػهضنىب  ههن و صیاتی کيىؿ

کى هًا٨ٕ کىهنتايات هًزملاه تاـیى ٩ٖٞاه  کىچاکپًزيایـ  همىًٕاو ما
   ماعته بيؼـ٧ ربیى آهاػه کيت و فؿبٝت های ک٤ ػمتاو و ٝ بلهآفهیى ؿب با 

هاا  بىػو هًٖ٪ه بفػیاػ ي٦اىك عیلی یبـ کىهنتايبًا پًزيیـ  بؿبّی فؿبٝتی
   ًمی باىؼيینتهای هـػم  کن و ياچیق بىػه که به هیو وره رىببگىی يیافهًؼی

٩یمات ؿب بف راهاای ػیگاـ ػؿ باؼل ی ل یومااو رات  بیًزا ١له باىًؼه گاو
ـبیٔ ػىىبؿ     هی آوؿيؼ به ػمتگقب٣ و با ى

ٝباؿت بمت بف گًؼم، راى، راىبؿی ىـىان، باا٩لی، پًزيیـ  پیؼبوبؿ فؿبٝتی
ـکاؿی باب و کيات آو تىمأ وماایل گاه هيًو، بؿفو، پیاف، کچالى، لىبیا و  ت

   هی باىؼآمیاب آو آبی  و می گیـػ٩ـوو ومٖی با يیـوی ػه٪اياي
ـ همىًٕااو بف کلتاىؿ عاىب بـعىؿػبؿياؼ باا یبیى هًٖ٪ه کاه هايًاؼ مااهـػم 

ـبؿ  یاتتـببمت٦اػه بف بهکاو هضاؼوػ بياىبٛ و ب٩ناام گال ؿب تضات فؿٛ و  های ٩ا
    ػهًؼ
آو ىاهل: چهاؿه٢ق، بيگىؿ، ى٦تالى، آلىبالى میب، ٩یَی و تاىت  رات یىهه

که عىهتيیق بف پیؼبوبؿ هًٖ٪ه بىػه که بف  هقه و پاـ بياـژی باه ياام  ىت آو عىؿب
 چًااو  گـػیؼه بمت  هايىكآو به يام  که ػؿ بیـوو هـفها هی گـػػتلغاو تهیه 

ـبؿ تلغاو بیى مـفهیى ؿب باه ًٝاىبو  ـبو بيگـیقی و ؿومی هًگام ٥ که بمتٞماؿگ
   بـػه بيؼهیىه ٝزیب با عىػ 
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ت بالی فهیى باه ىاکل هالکی بقؿگ ورىػ يؼبىته و ػبؿبو یىفهپًزيیـ  ػؿ
کخـیت بهالی  هالکی بمت  عـػه تی کن  فهیى ،ب ؿب بف پؼؿبو عاىػ  ومٞتياوهای فؿٝب

ـبث ػبؿيؼ ه ٝلت ت٪نین هکـؿ باه ب یهىؿوحهای  با گؾىت فهاو بیى فهیى   به هی
   ىؼه بيؼفیاػی بف هن رؼب  های هـفوبمٖه 

ـبيگاـ  ه ػؿ بحـ رًوپًزيیـ ػبؿبی ػؿیای هنت و عـوىاو بىػه ک هاای وی
های آب ٍاؼهه  های ح٪یل فهیًی و هىبیی به کايال چًؼیى ماله، بمتٞمال مالس

کمباىػ آب و ٝاؼم    های آیاؼباه وراىػ  یآبا کن ،وبؿػ يمىػه و ػؿ بعیـ تابنتاو
ی هیاو ػه٪اياو ٍاىؿت یها ػؿگیـیگاه هىرىػیت بػبؿه مالن باٝج آو ىؼه که 

    هی گیـػ
ک ؿب باه ىاکل برااؿه  هالکااو عـػههاای  فهایى، فهیى ػه٪اياو ٥٪یـ و بی خـب

ـبتٜ و يىٝی بفپًزيیـ  ػؿ   هی يمایًؼکيت  ها و  کىه هالکیت ٩بیلىی بالی ه
هاای هًٖ٪اىی  باٝاج يقبٛگااهی رًگالت بلاىٓ وراىػ ػبؿػ کاه  چـها و ٝل٤

 گـػیؼه بمت 

 پًجؼیز هؼادو 
بمت که ورب وراب آو ماـهایه هلای هاـػم  مـفهیًیپًزيیـ  ػؿ وب٩ٞیت

ياام هاا  بیى بف های تاىبوب٢٥اينتاو ػؿ آو عىببیؼه بمت  بف هٞؼيیات هياهىؿ آو 
  بـػ:

ببـک و با هایکاه،  ،لرىؿػ و یا لفوؿیت، بیـوچ، هل، ي٪ـه ،آلىهیى )فهـػ(
کًاىو بف هٞاؼيیات تاا  ها هٞؼو ياهکياى٣ ػیگاـ  مًو ؽ١ال و ػه پًزيایـ  ب

ـ٥ته بمت و بف هاؼتی باؼیى هیو ماى تىمأ یاک  گاه مـوی ٝلمی ٍىؿت يگ
ـبػ ب ـ٥تاه و بف ٩یمات ٥اـوه ه ٝؼه ب٥ ـ٥ًی بف هٞؼو بمت٦اػه ٍىؿت گ ىکل ١ی

ـبػ هنلش آو هًٖ٪ه ه آو ػه ػؿٍؼ آو ؿب ب که بٞؼًب تىمأ ػللو باه  هی ػهًؼب٥
   یابؼ  يمک هًؼوی پياوؿ بيت٪ال هی
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ـبد فهـػ بف هًا٨ٕ ىکل بنیاؿ ببتاؼبیی ه هکًی، عًذ و ػىت ؿیىت ب بمتغ
ـبه باا بي٦زااؿبت و های چیًاایی، راپاايی  تىمٔ بیال، کلًاؼ، بـهاه مىینای هما

ـبد گقیًو بیى  گیـػ  ٍىؿت هی  های آوؿػکی٦یات فهاـػ ؿب پااییى  ،گىيه بمتغ
ـ و باه ؽعاای هی ىىػػبٟ گاهی ؽؿبت فهـػ ىکنته و  ،که ػؿ بحـ بیى بي٦زاؿبت

ـبو ـبد  هی آوؿػياپؾیـ وبؿػ  هخمـ هٞؼو عناؿبت ىؼیؼ و رب که بیاى ياىٛ بماتغ
   هی گیـػٍىؿت  ػؿ هىؿػ بصزاؿ ػیگـ يیق

 صًایغ دطتی
کمتاـ باه های يگهؼبؿی صیىبيات و فؿبٝت و  بیيتـ ػؿ ؿىتهپًزيیـ  بهالی

باا آو هان  8با١ؼبؿی بىت٢ال ػبؿيؼ و ٥ٞالیت ػؿ بغو ًٍایٜ ػمتی کمتـ بمت
هايًؼ بـگ، کـباك، گلین پلغماو و یا ٥العاىو، چکماى و  با٥ًؼه گیػؿ بغو 

ـه باا مالی٪ه عاٍای  همچًاو بف چىب ػؿ ماعتى بىیای تقئیًی و کاؿآهؼ ؿوفها
و بف آهى رهت ماعتى ت٦ًاو، چاا٩ى، ىميایـ و بف  هی گیـػبمت٦اػه ٍىؿت 

    هی کًًؼؿت بمت٦اػه رهت بىیای هىؿػ ّـو ًیىم لمآهل، مـب و 
ا یاتهیاه آب آىااهیؼيی بف ػؿیاا و ، باه بهاىؿ عاياه ـی ٝاالوه باپًزيیـ فياو

ـب١اات بااه عَااىً بیااام فهنااتاو  بااا٥تى  ومااـػببه و پغااتى ياااو ػؿ هًگااام ٥
تکاه ، و عاهاک ػوفی لبااك و چااػؿ ب٥نااؿ بلٟعىؿریى، باؿبًؼ، بلٟ بًؼ، و 

 بفيؼ  پـػ هیه تًنتبه يام  کـباك ػؿ ػمتگاه کىچکی

 های تفزیذی باسی
های ت٦ـیضای ًًٝٞاىی ٝبااؿت بف: ماًو بياؼبعتى بقکيای، پلغمااو  بافی

ـياؼه گاااوو  یىبيااتىاکاؿ ص ،فيای ت٦ًاو باافی ػؿ ؿوفهاای فهناتاو، ييااو ، پ
ـبمن ٝـومی ت٦ًو عىبياؼو بىاٞاؿ  و مـوػعىبيی به ىکل ٩ـماکی ،بافی ػؿ ه

   صمامی 
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ػیاىبو بىاٞاؿ صاا٥٘  ،ليای بلظ، ببىبل٪امن ٥ـػومیبا بىٞاؿ هى پًزيیـ  هـػم
ـبفی و ؿوػکاای عیلاای ٝال٩ااه   های هااا ػؿ بنااا بف عايااه و بیااى کتابػبؿيااؼ ىاای

ـ  ـبو بیاى ػیااؿ باه بىاٞاؿ  یاو هىرىػ بمت و ٕی مالپًزيی های بعیـ ؿوى٦ًک
ها فهقهاه  با آب و تاب آو ػؿ هزالل و يينتآو ؿب  و بيؼ بنته هٞاٍـ يیق ػل

    کًًؼ هی

 پًجؼیز و تجاوسگزاو
بماتىبؿ  یچاىو ػژپًزيایـ  کيایؼه کاه هـػهااو ماتن هی ػهؼتاؿیظ گىبهی 

ک  ،همايًؼ مایـ ي٪آ هـػعیق بیى مـفهیى بامتايی ـبو ؿب به عاا پىفه بمتٞماؿگ
ـبمت  هالیؼه بيؼ ـب٥تمًؼبيه پامؼبؿی و ص    بيؼ کـػهو بف هام پـ١ـوؿ عىػ ى

ـبو  ًاااو بيگلیناای و کب٥ عىیاااو تیمااىؿی، ي٦ااا٧ چًگیااقی، ػؿيااؼهبیل٢اااؿگ
ـبو ؿومی  و ٕماٜ تلاظ  بيؼ    يه یک بلکه باؿ باؿ به هَا٣ ٕلبیؼه ىاؼه بى٢الگ

   چيیؼه بيؼتزاوف عىػ ؿب 
عاىبی بـعاىؿػبؿ باىػه آبااػبيی ها بف  ػژ بامتايی ػؿ گؾىته هـ چًؼ بیى کهى

ک و عاىو های هؼهو بمت بمت، بها ػؿ بحـ تکاو ـبو بف ٥ـوٟ عىػ باه عاا گ یال
ـبب 7:هی يىینؼ بٖىٕه ببى١لٖیؼه بمت چًايکه  بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞىو عا

  های ىاهظ عىػ همايًؼ مـو به پا بینتاػه بمات  و بها ػوباؿه همچىو ٩له6 کـػ 
رىبيااو  ،گىیی ؿمن ؿوفگاؿ بیى عٖه چًیى بىػه بمت و ػؿ ؿبه تٞهؼ به ٝهاؼ تى

  بيؼ  کـػهعىػ ؿب هؼیه ؿبه آفبػی و ؿمتگاؿی  بـوهًؼ
هاای یاک ٥اـػ بلکاه يمایًاؼه  های هیلیىيی يه تًهاا تااله بیى ه٪اوهت تىػه

بؼبغتايه که ػؿ تىبؿیظ ؿممی به بمن ٥الو ٥اـػ   ىهاهت ٩إبه یک هلت بمت 
 و یا هن ىغٌ ؿ٩ن عىؿػه بمت 
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 پًجؼیز  قزیه جات
رات هـ چًؼ ٩ـیه  هی پـػبفین ،رات ٩ـیههای ٝام  را تًها به بمن ها ػؿ بیى

ا٨ٕ هًاباىًؼ که ػؿ ػبعال هاـ ٩ـیاه  هتؾکـه بف هًا٨ٕ عاً عىػ هتيکل هی
گىو ػبؿبی بمان هغتَاـ ىاؼو کاالم باه  بًاابـ باىاًؼ های 8های هغَاىً گىيا

کت٦ا  بمن ـبد، ػؿبًاؼ، بًٝاباه،  (0)کىؿبباه  بمات:ىاؼه های ٝام آو ب فهاايکىؿ، ٥ا
ط، آبؼؿه، بولىک، ػىتک، بافبؿک عاً، باػ٩ىل، بـراعیال، ػوماتن عیال، تاوب

ـبم عیل، بغو عیل، پاؿبط، پیاوىت، پایه چًاؿ، رًگلک،  ، صَاؿک، آمتايهبه
عايیق، عىره ػبوػعیل، تلکاو، ػؿعیل ؿصماو عیال، مااتا، ماًگىيه، ىَات، 

تاو، ىیغاو، ١لبک، ١زی ٩ابْاو، تلغه، ٩لٞچه، کًؼه و کىت، کـوبىای، گلنا
هاله، ٥ـوبل، هالعیل، هًزهىؿ، يىلبه، يىلیو، هلنپه، وؿو، باؿک، هـىتاو، هاله، 
ـبو، تى عى، ٝبؼبللاه عیال، باباه  ـبهاو پنگ چمالىؿػه، تن بًه، پىراوه، هلیمه، ک
ٝلی، ػومت ٝلی، رـٝلی، مًگی عیل، ٩ىلًاؼوؿ، بماتابؼؿکالو، گاالب عیال، 

ىاه يیق، ػه پـیاو کهناىؿ، ٩لٞاه  پـیاو کـپیتاب، ىال کچه، ريته، کىک راو،
ک، باـرمى، ػىات ؿیاىت، ما٦یؼ چهاـ، ٝمـعیال،  پـیاو، پي٢ىؿ، تال، عااوب

ـبهین عیل، ؿمتن عیل   پاوبت  و ٝمـُ، فيه، ؿب١ک، عاؿو بب

 پًجؼیز  هزدم سيذه گیهای هختلف  ػزصه
گىو هياکالت پًزيیـ  هـػم  بياؼ هىبراه  باىػه ػؿ ٕىل تاؿیظ با بيىبٛ گىياا
های ٍاضی ػؿ هًاا٨ٕ باٝاج بف  ها با بيىبٛ هـُ بًا بـ يبىػو کلیًیک بیماؿی

های ماًتی و  ولػت به هماو ىیىه هخال  بمت ىؼه بیى ؿ٥تى بهالی بیى هًٖ٪ه 
ـ٥ه، وبااهی گیـػ٩ؼیمی ٍىؿت  هالؿیاا، هًاىف  و : چیچک، مـعکاو، میاه م

    هی گیـػهن بف هـػم بيت٪ام 
چای، بىؿه، ٍابىو و بيؼک ّـوؿیات ػیگاـ  ،ها های هض٪ـ ػهکؼه ؿ ػکاوػ

تٞاؼبػ  بمات،  تىراه هباؾول يگـػیاؼه یاتتـبباه تٞلاین و  هی ؿماؼ به ٥ـوه 
گـػبو بف ؿبه های عیلی ػوؿ عىػ ؿب به هًاإ٪ی کاه  هکاتب عیلی کن بمت و ىا
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ها ياقػ  ٦ال هايًاؼ گؾىاتهو تٞؼبػ کخیـی بف بٕ هیـمايًؼرا هکتب بمت  ػؿ آو
رؼیؼ آباػبيی بف مـک ٩یـىؼه و پًزيیـ  ػؿ ػؿه   هی بیًًؼهالی ٩ـیه آهىفه 

   باه راق بف یاک ماـک عاهاه کاه بف هیااو ػؿه ػؿ راىبؿ ػؿیاای عبـی يینت
    هی گؾؿػپًزيیـ 

ـبٟ هاای  بف بـ٧ تا ٩ـو بینت یک هن عبـی يبىػه و هـػم ىب هًگام بف چ
هـػبو ٥٪یـ بیى هًٖ٪ه بٞؼ بف يماف ىاام    هی کًًؼ، بلکیى و گیل بمت٦اػه تیلی

ٍـ٣ يمىػه و به ٝلت يؼبىتى هىبػ مىعت  ػیؼه بيؼؿب که تهیه  ی١ؾبی ياچیق
ـبو بْٞی بف پىلؼبؿبو و هٞاهله  و میـوػيعىبب ه ب ـبتىؿ هنتًؼ کاه  ،گ ػبؿبی رً

ـبو هضله ٥غـ      هی ٥ـوىًؼبالی ٥٪ی
عَااىً آب و هااىب، ه باا بماات8 يٚیااـ باای ،يٚااـ تااىؿیقم بفپًزياایـ  هًٖ٪ااه

ـبف  ػؿه های های ىاػبب و مـمبق آو ػؿ رىبؿ ولیت کابال ه٪اام عاٍای ؿب بصا
    کًؼ

کماوبها بؼبغتايه  عَاىً مایاصت هایو ه ب٢٥اينتاو بف بنا رهات و با صا
ی آو ایو تا صال به همااو ىاکل ٩اـوو وماٖ بيؼ يؼبىتهيىٛ تىره به بیى هًٖ٪ه 

ی بف بمااتٞؼبػ و ؽکاااوت عااىبی پًزياایـ هـچًااؼ ٥ـفيااؼبو   هاای ىااىػبػبؿه 
بـعىؿػبؿ هنتًؼ بها هیو گاه هضیٔ تٞلیمی و تـبیتای ماالن و ٝلمای بف ٕاـ٣ 

 ، بیزاػ ييؼه بمت فهاهؼبؿبو و٩ت
ـ٥ته هايًؼ مایـ هًا٨ٕ ب٢٥ايناتاو پًزيیـ  هـػم ػبؿبی راىبيمـػی، ؿوی هم
 تا باه صاؼی هی وؿفيؼيىبفی هباهات  ػؿ ههماو  بعال٧ يیکى هنتًؼ  و ىهاهت

گـ به عايه یکی بف     هی ػبيؼعىػ  کنـ ىاوم   ،بـوػ ػیگـه ها آوکه ههماو ب
هااای پياااوؿی،  ػؿ ٕااىل چًااؼیى مااال رًااو و ه٪اوهاات بف ٕااـ٣ تًٚین

ـبػ بیاى گا گاـی، ماىػرىیی، ػؿوٟ هٞاهله ىیی و باؼ٩ىلی ػؿ وراىػ بْٞای بف ب٥ا
ـبت ه٦ًی آو به را هايؼه بمت   هًٖ٪ه تباؿف عىػ ؿب ػبىته بمت که بح
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 یپًجؼیز طبک هىطیقی
بیى مبک هىمی٪ی هضلی يیاق ػؿ ياىٛ عاىػ هًضَاـ باه ٥اـػ باىػه و ػؿ آو 

ـبی بغو بول آهًو کاه هٞماىًل  پیو هٞمىًل یک آوبفعىبو عىبو بول به بر
ـبهی ّاـب ياىبف و کاىؿكیک ١ق  های  عىبيهاا ل به فباو ػؿی بمت بؼوو هم

هی 8بغو ػوم آهًو ػؿ ٩الب یک تًَی٤ آ١اف  بال٥اٍلهو پل بف آو  پـػبفػ
عىبياو هٞمىًل آوبفعىبو بٍلی ؿب پل بف عىبيؼو هاـ  که کىؿك بی به گىيه ىىػ

ـبهی  ػؿ بیى صال یگاياه    هی کًًؼبیت یا بًؼ تًَی٤ با آوبف و چک چک هم
ـبی آهًو های بف آو بمات٦اػه  یـیپًزيا هاای بٍایل آله هىمی٪ی که صیى بر

   (2) بمت و بل6 ػبیـه7یا 6 ػ7٣همايا  ىىػ
بف ٝباؼبلـصمى بف  ٝبااؿت بياؼهای هٞاـو٣ بیاى مابک هىمای٪ی  آوبفعىبو

ـ  بلله یيبـفب بف ػؿعیل ؿعه، یىیغاو، هلک ه بو، ػؿه ٍى٥ی، تىکل عاو بف پنگ
ـم عاو بافبؿکی، عال هضمؼ عاو کـوصيی، هضماؼ بماضا٧  ک ٩ابْايی، هضمؼ ب

ـم یب آبؼؿهلب آبی، ٥یِ بصمؼ  ، هضمؼ ٝلین بف ىَات، هضماؼ ٝمـّای، عا
  و    بیک بف ٩ابْاو، کاٙن بف هـىتاو

کاه ػؿ ٍا٦ضات ىامال پًزيایـ  هاای هياهىؿ و ىاًاعته ىاؼه بف آوبفعىبو
ـم  ىؼه بيؼهای هضبىب و ىًاعته  کيىؿ بف چهـه هـصىم هیاو بصمؼ آ٩ا و هضتا

  يام بـػ  هی تىبو ؿبی پًزيیـ ٝبؼبلمزیؼ

 اػتقادات هذهبی
های هٞت٪ؼ به ػیى بمالم باىػه و پیاـو هاؾهب بهاام ببىصًی٦اه پًزيیـ  هـػم

ب٥کاااؿ  هااـػم بیااى هًٖ٪ااه ػؿ بٝت٪اااػبت عااىػ ؿبمااظ بٝت٪اااػ بااىػه و بااا   باىااًؼ
ماًتی بیاى هًٖ٪اه بف ب٥کااؿ هاىػوػی، مایؼ هالهای   بمالهیقم آهیقىی يؼبؿيؼ 

ـتْی هٖهـی ػل ،٩ٖب کتـٝلی ىـیٞتی و ه ٝلًاًا ّاؼیت  عىىی يؼبىته و ػب
ـبیو به بیى ب٥کاؿ وبؿػبتی ػبىته و   ػبؿيؼ  تٞؼبػ بيؼکی بف بامىبػبو بیى هًٖ٪ه گ

کخـ تزـیؼ ىؼه      هی باىًؼب
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ـبؿ ػبىاته و ػؿ ه٪ابال  هال هایتضت ي٦ىؽ ب٥کاؿ زيیـ پً هـػم مًتی عىػ ٩
بیاى هًٖ٪اه آیاؼلىگ و هالهاای    های ػهًاؼييااو  یراي ماغتوبؿػبتای  ب٥کاؿ

ـ٥تاه تاا باه تٞقیات و  8 هضالت بيؼگيای تمام هىّىٝات بیى  گـه بف ٝـومی گ
بیاى هالهاا و  های یـیگ مامت ـ بًا باـبوبع یىػؿ ببها  ،٥اهیلی ٩ىهی های  يقبٛ

بف بااوؿ هاـػم باه  ،گؾىت فهاو و تزـبهو  های ه٪ٖٞی بف صىبػث ؿوف بـػبىت
ػؿف  هاا آوينابت باه  کان کنهان بـعای بف هاـػم بٝت٪ااػ کاماته بمات   هالها، 

   هی ىىيؼبافرى آو ؿب  ػلیل و هىرب ٩ْیه بیبـػبىته بمت و بف هـ 
ها بنته بىػه و ػلیال آو هان ػؿ ب٩تَااػ  م بیى ػؿه تًو عیلیبیًی هـػ رهاو

کخاـ   های تىبياؼباىػه  یتایتـبآهىفىای و  هىمناتهايؼه و  ٝ٪ب باماىبػبو و  ب
بناته ؿعت ما٦ـ  یا٥تگاو بیى هًٖ٪ه بًا بـ هىرباتی تـک هضل گ٦ته و تضَیل

کتاـ، بيزیًیاـؿب ػؿ بیاى هبامىبػبو  يیمه بف همیى لضاٗ    بيؼ  و  ًٖ٪اه باه ياام ػب
    هی کًًؼیاػ  بمتاػ

 پًجؼیز  ػاػزاو
ـم ـبو هضت   ها يام بـػ: بیى بف هی تىبوپًزيیـ  بف ىاٝ

ـبهین بى ٝلی )پًزيیـی(  ٩لًؼؿ بف پـیااو، هالبللاه يٚاـ  هالببىبلم٦ٚـ بى بب
ـفب یا، هیـیپًزيا بف فهايکىؿ، هلک ٝقت بللاه بف ٩لٞاه تـعاه، هضماؼ صًیا٤

بف  عاؼبػبػهضمؼ هيهىؿ به ٥٪یـی، ٍاى٥ی بف بًٝاباه، مایؼ هضماؼ ٩امان آ١اا، 
 ١الهای هيهىؿ بهبلؼیى  ٩ـیه پیاوىت ؿعه، يىؿهضمؼ بف ٩ـیه تاوبط، ١الم هضی

ـبدپًزيیـ بف ٩ـیه پیاوىت ؿعه، هالؿمتن بف هًٖ٪ه صَه ػوم بلاؼیى  ، هٞلان هٞ
ـبهاو هٞیى بف ٩ـیه )هاله( ١الم ریاليی فی٢ن بف بف ٩ـیاه  ماًگـی بلاؼیى ٩ـیه ک

ٝباؼبل٦٢ىؿ هياهىؿ باه  یـفبهىبگیـ بف بغو عیل ؿعه،  پاؿيؼه، هٞلن ٝبؼبلضی
بف هًٖ٪اه ػؿه، ٝباؼبل٪هاؿ  ، بمتاػ هضاب بااؿهپًزيیـ بف هًٖ٪ه پـیاو یٞ٪ىبی
ىااٝـه راىبو عالاؼه ٥اـوٟ و بماتاػ بقؿگاىبؿ صیاؼؿی  ،بف هًٖ٪ه هلیماه ٝاٍی

 (7)يام بـػ  هی تىبوورىػی ؿب 
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 پًجؼیز  ی اس ػؼز ػاػزاویها يمىيه
 خالذه فزوؽ

ـيم   گـػم یب
  بمت هـگ رىبوهلت هى ػؿ ٝي٨ 

  هی ىًىمٍؼبیو ؿب 
  ٥ارٞه های تیيه با 
  هی آیًؼبه عـوه  هایو  ؿیيهو 

ـه ػؿعت آفبػی   صًز
ـه عىو  ـه ٩ٖ   هی ىىػ٩ٖ

   يمی گـین
  بف بيگيتاين که گيىػه بمتًؼ هیؼؿعياينهيٞلی 

  تا گینىبو ىـ٧ ؿب
  آى٦ته کًًؼ

ـبهىه    يمی ىىػهلت هى ٥
ـگق   ه

  میاهو های  چينو 
  هی گیـػمپیؼ را  های ٥ـهًو ػؿ ٩لب 

ـيمی   گـػم ب
  ؿػمهی يى هقبؿبو هقبؿ متاؿه ؿب ػؿ 

  بها
  ! فهیى آوبؿه گاوبی فبػگاه 

ـب با عىػ آوبؿه   هی مافمت
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 ػبذالقهار ػاصی 
 باؽ

ٟ ؿب ؼی بف آتاااو، گااااه بف عاااىو اااااااگاه باااا  هااای کيااًا
ـوو  هااـا اااو بماااپیؼبؿ بیااا ؼىاااب بف آو ٞي  هااای کيااًا

 هااای فيًاااؼفبؿبو  تهااااااا٥تًاااه ػؿ بياااؼبم مااابق پن
 هااای کياااًؼبای بیاااؼ هزًاااىو ابف ٩ااا ؿوػ بیاااؼبػ

ااؼااااااإباال  ااؼـط و ي٢مااه اماا می کىًب  فؿػ هاای عىبًي
ـػه ؿيگاؿياااو هْ ـگ ؿب بف پااا ؼمىو اااااهااا  هااای کيااًا

 هاااا، ػیىبؿهاااا هاااىه هاااای  عاياااه بف ٝزایاااب
ااا١ىت ىوآؿيااؼ و  میااا عايااه ؿبٕ  ؼااااا ٕااٝا  می کياًا

ک ماابقوبؿ می بًؼيااؼااااىااال٧  ػبیماااً   عااا
ـػ عااىو بف بناا ـ١اااب اگاا ـ ه ؼ هاااهىو و ت  هاای کياًا

 ًگی بیااااام ؿباااااا٥ـه يامپاماااای باااایى و باااای
ؼبااافوی وی ػبؿ بف ىاااط فیتااىو  و کااه باـا  هاای کياًا

 کابل 0725تابنتاو                                                 
 ١قل

 اطتاد دیذری وجىدی
 هااای آیاااؼين مااایاه تاااى عىىااان اااااچ ـػهااااااگ
 هاای آیااؼن ااااىد ػؿیااای يگاااه تااى عىىاااااه

 ـب١ی کااه ػل ىاااب بااه هااقبؿی ماااىفػااااااچااىو چ
 می آیاااؼاااااؿبه تاااى عىىااان  تى ػؿ ماااـااااااامىع

 ها هـ يگهاااان يااااىؿ ٥يااااايؼ ىاااابااااااػؿ مپ
 هاای آیاااؼههااـ هاااى رلااىه هااااه تااى عىىااان 

ـبو کناااای مااااااکه ػؿ آتاااااابن  بی ىعتهااااااو هزاااا
 هااای آیاااؼپاااـوؿ و آه تاااى عىىااان  اوااااابىاااک ر

 ی بف عاااىیو و کااا٤ پاااای کااای ؿب بىمااایؼیاااااؿ٥ت
ک گًااااه ت  آیاااؼ هی  اىىن ااااااى عااااابی ػل پاااا
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 ختىضی
راات ب٢٥ايناتاو بمات٦اػه  ػؿ ؽکـ بیى بماهی بف کتاب بٕلال ٩ـیاه -0

  ىؼه بمت 
ـگؾىااات هىمااای٪ی پًزيااایـ مااابک هىمااای٪ی -2 ی ؿب بف کتااااب م

   05ٝبؼبلىهاب هؼػی بمت٦اػه ىؼه بمت ً  تالی٤ب٢٥اينتاو 
   هی باىؼو ػلیل آو يبىػو بمًاػ کا٥ی  يمی باىؼبیى بماهی کاهل  -7

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز
 هذمذ )غبار( غالمهیز 

نیاؿ ١ًی و هيهىؿ به ػبىتى هٞاػو مین و ي٪ـه ػؿ کًاؿ بپًزيیـ بف هًا٨ٕ 
ـبؿ ػبىته، مـآ١اف کىه هاای فؿعیاق و لٞال عیاق بؼعيااو باىػه و ػؿ  بيؼؿبب ٩

ـبماو يىىاته ىاؼه آهاؼه بمات  ػؿباؿههمه کتب هنالک و همالکی که  بهاا  ع
چًؼ و چىو بیاى هًٖ٪اه کاه هان بف لضااٗ ب٩تَااػی بنایاؿ بابهمیات  هتأم٦ايه

ـب٥یایی تاؿیغی و صؼ ٥اٍل هیاو کابال و بؼعيااو )ػؿ  بمت و هن بف لضاٗ ر٢
ـب ػؿ  ممت ىمال( بمت ٥یاای هـصاىم ١بااؿ يیاهاؼه و بف آو ؽکاـی يياؼه ر٢

  بمت 
و راؿیايه پًزيیـ 7: هی يىینؼ قعی ػؿباؿه بیى عٖه مین صؼوػ بلٞالن هىل٤

ؿوػی هیااو بیاى ػو ىاهـ بگاؾؿػ و   ػو ىهـینت و بيؼؿ وی هٞؼو میمنات 
 (010ً)6بيؼؿ صؼوػ هًؼومتاو ب٥تؼ 

ـیب ػه هقبؿ هاـػ ػؿ بو باىاؼ و بااٟ و کىهی يهاػه، ٩ ىهـینت بـپًزيیـ 
   (205ً  ،8 لیکى کياوؿفی يکًًؼ )بٍٖغـی بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ

 به هًٞی کىه بمت و پًذ هیـ یًٞای پاًذ کاىه، ػؿ آيزاا ىاهـ 8 هیـ پًذ هیـ
باػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًا ىؼه بمت  بیى ؿوػعاياه آ٩يًو و 
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  یااا٩ىت هٞااـو٣ بااؼعو بف هماایى گیااـػ هاایبف کىهنااتاو بااؼعو مـچياامه 
ـبب کاـػ و بف آو هی آیؼ به ػمتکىهنتاو    بیى ىاهـها ؿب چًگیاق هلٞاىو عا

   يؼیؼه بيؼمپل ؿوی آباػبيی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز های طًگزدی
 ردیمی يیالب

ـهًو و فباو ىیىه ـبماو بمت  لؾب ٥  فياؼه گایهای ػیگـ  ىٞـ رقء لی٦ًک ع
ـبب ىؼه بمت  بف بیى ـػی و برتماٝی آو بف همیى می  ؿو ىٞـ ػؿ بٝماا٧ ػل هاـ ٥

ـػ و فو ـبف هى٩ٞیت يماىػه بمات کاه تاا وبپنایى  یـیپًزي ه ـػه و بص چًاو ي٦ىؽ ک
ـػهن هى٩ٞیتو تقلقل  فيؼه گیهای  ي٦ل چًااو  پىمات ىااوو باا عاىو و  يمی پؾی

و به گ٦تى، ىاًیؼو و  هی ؿوػبه صناب  قيؼه ىاوىاي یفيؼگبف  یرقئٝزیى ىؼه که 
ـبماان آیًاؼ یه ىاىؿو وراؼ ه و باا های وؿفياؼعىبياؼو ىاٞـ ٝيا٨   و ي٪ال مـمابؼ ه

های ًًٝٞاىی و ٩اىهی ىاٞـ  صتای يينات بف ٝـومای تاا تٞقیات ػبؿی وپًزيیـ 
   بمت

 ٥ـػی و برتماٝیؿبه و را ػبؿػ و پیىيؼ پًزيیـ  ىٞـ ػؿ ژؿ٥ای ؿوس هـػهاو
کخـ بال٥َلبا ىٞـ چًاو پًزيیـ  بو٩ات ػؿ ٥َىل مال به ىًیؼو و  بمت که ب

کخاـ   های ىاىػعىبيؼو آو ٍـ٣  ویاژه ىااهًاهه و ه هاـػم کتاب صمامای با ب
آيااو ؿب  های ػبمتاو و ٥يـػه  هی ىًامًؼمکًؼؿياهه و عاوؿياهه و ه٦ؼه ١قب ؿب 

 ياقػ هاـ یػبىاتً ػومت هاای  کتاابهخًىی هىلياای بلاظ بف   ػؿ صا٥ٚه ػبؿيؼ 
ـبم ػبؿيؼ  یـیپًزي   بمت و به آو مغت بصت
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، ياىی بف فینته بيؼها با آو  ٩ـوپًزيیـ  های پایه ها که هـػهاو کىه مًگـػی
بمات کاه باا ىاٞـ و  یـیپًزيا همیى ٝي٨ و ٝال٩ه و مىف و ماف ػؿويای هاـ

ـبيهبیى    فباو ىٞـ ػبؿيؼ ـوهیت ها  ت    های باىاؼهای بينايی يیاق  هبیى ػؿػ، مىف، هض
ـيااؼ هًيااأهای بيناااو آؿفوهًااؼ  ها بف ژؿ٥ااای عىبماات چااىو مااًگـػی ، هاای گی

ـگ ـيؼهػؿب ـػی   هی باىًؼهای بينايی  بود ی بياؼ کاه  هاای  آییًاهیهخاباه ه ها با ماًگ
ـػم ویژه ىیىهه برتماٝی ب گی فيؼهص٪ای٨  بيٞکااك  هاا آوػؿ پًزيیـ  های صیات ه

ـبيه ـػه بمت و بف عالل همیى ت ـػم های ى٦اهی هی ک ؿب بف پًزيایـ  تىبو راهٞه و ها
ـػ ـهًگی و بػبی ػؿک ک     يٚـ ٥

 ؿوبو نااااااااااایبافگـػت بهااااااااؿ ااااااااااااااػؿ و٩
 کاااىه عًاااؼه فيااااو هاااای  تی٢اااهىو کباااک باااه اچااا

 ه ٕاااااـف آؿیاااااایی عاااااىبيینـػی بااااااااااااامًگ
 ماااااای بف آو کااااااا٥ل های کمـااااااااباااااالی 

 ورىػی صیؼؿی                                               
 ها یاهپا کىههاای بلًاؼ  عاىبی پیؼبمات کاه ماًگـػی ػؿ تی٠ه بف بیى ؿباٝی ب

ـبيههی ىىػعىبيؼه   آو کىه و کمـ بمت ياام بیيتـها    چىو رای عىبيؼو بیى ت
فهاو ویژه مًگـػی عىبيؼو هًگام بهاؿ بمت  بهاؿی   يهاػه بيؼ 6مًگـػی7 بؿ 

ـبوت و  ـبو   گـػبياؼ ؿب باه فهایى و فهیًیااو بـهای تافه گایکه ٕ ـبو و پنا ػعتا
های مـمبق و ٩لل پـباـ٣  رىبو ػؿ بحـ هماو ىىؿ و ىى٧ بهاؿی ؿهنپاؿ ػبهًه

آلاىػ  عـوىااو و مـهنات و کا٤ هاای  ؿوػعايهًاؿ ػؿ ک و هی ىىيؼ ها یهپا کىه
    هی کًًؼمیـ  ها بال به ٕـ٣کًاو  ؿ٩ٌ فياو و ىاػی

ـبو ػؿ ـبو ػؿ کًاااؿ ػیگااـ ؿوػعايااه هااىبفی بااه هاان ٩ااؼم  ػعتاا کًاااؿی و پناا
ػبؿيؼ و یک باؿ ػو ػعتـ بالی مًو بلًؼ بینتاػه ىؼه مًگـػی هـوراه  بـهی

ـ  آيگاه  هی عىبيؼـبيه به ىیىه ػعت ـػی ؿب عىبيؼ و هلهله و ىااػی بکه ػعت و مًگ
ـػيؼ ػو  باالی ماًو بلًاؼ بیناتاػه ىاؼه  باـ هاا ػعتـيیاق باه راىبب  پنـ راىبوک

ـػی ػیگـی ؿب      هی عىبيًؼمًگ
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و آو هاان  هاای ىااىػها بیيااتـ ىااب هًگااام عىبيااؼه  مااًگـػی ،ػؿ ػهااات
که ههتاب ػؿ صالت بؼؿ بىػه و يىؿ فؿبا٤ عاىػ ؿب باه  آيگاه ،های ههتابی ىب

   هی ب٥يايؼمىی فهیى 
ـػی ؿب های اؼ  کنايی مًگ ؼ تاى  ػو ١البااً عىبًي بیناتًؼ،  ػؿ کًااؿ هان های های باىًا

ـبف و عاان و پاایو  هااا هاای ها ؿب ػؿ گااىه ػماات ااؼ و بااا يياایب و ٥اا گؾبؿيااؼ و بااه آوبف بًل
ؼ هی   یکناو بمت:پًزيیـ  ه عىبيؼو ػؿ بیى فو و هـػبیى ىیى    عىبًي

 یيمىيه اس طًگزد چًذ
 ػبىاااااتن یااااااااه بف آهاااااؼيت کاىاااااکی عباااااـ

 هاااای کاىااااتنػم ػهااااک ؿبهاااات گاااال ماااامى 
 هااای ػبىاااتنىػم يگااااه اعااا هااای کاىاااتنعاااىػ 

ک ٩ؼه  وؿػبىااااتن هاااای ت بااااه ػیااااؼهاااااااعااااا
                               ### 

 ؼبااااااااااؼین و گ٦تاااااین عاااااااااااآهبف عاياااااه بـ
ـبػؿبو ىاااااؼین فياااااؼه راااااؼب  بف ػومااااات و بااااا

ـبػؿبو ىااااا  ! ما عاااااىه باىااااایؼابی ػومااااات و بااااا
ـبااااااااکااااـػم م  ٦ـی کااااه آهااااؼو يیناااات هاااا

                               ### 
 يؼاااااایـ يااااااىتل ٕال٪اااااو کناااای تاااااااابف ک
 يؼایـ ياااااااااای فهاااایى مااااااـػو آػهااااااابف ه

 تاػ براااالاااااااایو بمان بااااه پاااااـویاااااااابیااااا ب
 يياااؼ ـػو کاااى صااا٨ بمااات ولااای راااىبو پیااـااهااا

                                        ### 
 هااای ماااىفػ عااااک تیااال کاااه بمااات ىاااب چاااه هياااب ب

 هاااای ػوفػی٨ رايااااه عیااااآ ااااااکااااالی ؿ٥
 ى هاىاااایًه تااااى ػبػه بااااؼوفااااااعیااااآ بگ
کااااااااااکااااالی ؿ٥  یقه بااااؼوفای٨ رايااااه پا

                       ### 
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 نااااااابا بؼياااااااؼ بلًاااااؼ فیاااااااااؿک ٩ااااااابی ی
نا٥نااااىك چکاااا    ب اااًا  ًن کااااه بف تااااى ػوؿ بماااات ٕو

 میؼیؼماااااااااـب ااااااات يمااااای باااااىػـ ػوؿ اگااااا
 ًناااااااااى مااااااـ فػه بيااااااؼؿ ک٦ااااااااياػیااااااؼو ت

                              ### 
 باؿیااااک بماااات ـاااااابًااااؼ رگااااـم فهااااىی م

ـمهاااى   ماااتـم تاؿیاااک باااااو رهااااو م هااای هیااا
 ىؿم تاااى ىاااىیاـم گاااااااااهض هااای هیاااـمى اااااه

ـ ػو رهااااو تاؿیاااک بمااات ن هااا  بااای تاااى چکااًا
                                      ### 

 تنااااااهن ى رااااؼب ىااااؼم ػل بوگاااااؿاتااااا بف تاااا
ـبب و عناااااته و بیمااااااؿ هناااااتن  ؿيزاااااىؿ و عااااا
کی ـبب و عنااااته بیماااااؿ تااااا  ؿيزااااىؿ و عاااا

 تناااااااهن های ػیاااااىبؿ ایهاااااااتاػه باااااه ماااااااب٥
                              ### 

 و٥اماااات بااااايو بااااـوػ یااااااارايايااااه کااااه ب
 ت بااااايو بااااـوػاتااااا ٩ااااؼهو ر٦اماااا مااااـ

 و بااااـوػ بااااه پاااایو هاااااػؿ پااااؼؿهااااااااباي
 ـوػاآعااااااـ ؿگ بو عٖاماااااات بااااااايو باااااا

                              ### 
 یـیى یااااااؿ رااااااو ياااااافت مـچيااااامايناىااااا

 می گاااـػبيناااااپيااات ياااه  ىمماااااتؼ ياااام ااااااب
 ت راااااايناااااااااػم چيااااان مااااایاه ماااااـهه هن

 ! ػبيااان ػيیااااؿه باااه یاااک ٍاااؼبیت کااای هااای
                               ### 

ـه کيااا يااا٪ک فبؿتاٝيااا٪ت هااا ـه کيااات تٝ   هااا
 ػمااااتمال ماااایاه آىااااه ػبؿت هااااـه کياااات

 ًاواااااایاه آىااااه ػبؿت يااااه چاػمااااتمال ماااا
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 یاه ػم هاااااؿت هااااـه کيااااتاااااااببااااـوی م
                            ### 

 فوػه و گاااىؿم کًیاااؼ فوػ بااا می هیاااـمااااااهاااى 
ـب ي٪اااو کًیاااؼ ماااـط و کااااااااااتاب  بىػاىت هااا

 ؟ هاااـ ؿهگاااؾؿی کاااه گىیاااؼ تاااابىت کاااه باااىػ
 ؼه بااااىػاماو رااااىبو کااااه يىآهااااااااااااتااااابىت ه

                               ### 
 یـػااااااااااًن ػلااااان تپیاااااؼو گااااااااایااااااػت بک

 یـػاااااااااایؼو گاين بااااااـط چکااااااااااااااآب چ
 بف رااااااىی بزااااااىی هیااااااـوػين ااااااااآب چ

 ىی مااااابقه ػهیاااااؼو گیاااااـػاػم لباااااک رااااا
                               ### 

 ًیاااااااااال٨ گاااااؼبین يکااااااااایااااا ؿب باااااؼؿ ع
 ًیااااااااات ؿوماااااتاین يکاااااااااـهًؼه بغاااااااى

 بیاااى هاااىی ماااایاه بف کـهااات گيااات ماااا٦یؼ
 ًیااااااایؼ ىـهناااااؿم يکاااااااىی م٦اااااااابااااا ه

                              ### 
 ته گاااال گااااالب ػبؿم بااااه وٕااااىااااااایااااک ػم

 ؿماااايؼه بمااات بماااى هزًاااىو ىاااؼه بمااات عبااـا
 ـماوافوػی بااااه ىػه باااااعاااا ىااااؼه بمهزًااااىو 

 هاااااى ـاااااااااؼبییت فػه ػم ماااااااهاااااای ر ػبٟ
                             ### 
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 پًجؼیز یکفلکلىر  طخًی چًذ پیزاهىو ادب
 رابؼه غمگظار

   پًجؼیز وجه تظمیه
ٕىؿیکاه ػؿ بمات8 يٚـیات هغتل٤ بؿبئه ىؼه پًزيیـ  ىؿػ وره تنمیهػؿ ه

ـبف ػبىاته بياؼ  ـب٥یائی ػؿ بیى هاىؿػ چًایى ببا پًزيایـ ٩بال بف ٙهاىؿ ٩اهىك ر٢
کاه مالٖاو هضماىػ ١قياىی بًاؼ  ١قيىیاو کچکى یا کچکًه عىبيؼه ىؼه و هًگاهی

ـػهٞـو٣ ملٖاو ؿب بٝماؿ  ـػم ؿب رهات بٝمااؿ بیاى بًاؼ بف ي٪اآ هغ هی کا تلا٤ ها
 ٥ـماتاػه گااوؿوفی    بماتمؼبػ رنات هاا آو بفبیگاؿ عىبمته ػؿ کاؿ تکمیل بًاؼ 

ـبی بیگااؿی ػٝاىت  6کچکاى7 یااپًزيیـ  ملٖاو به ؿمایؼيؼ و بهاالی آو ؿب با
پااًذ ي٦ااـ ؿب بف باایى عااىیو بيتغاااب و يااقػ ماالٖاو پًزياایـ  هااـػم  يمىػيااؼ 

ـب کاه بیيااو باه ياقػ مال پل بف آو  ٥ـمتاػيؼ  ٖاو ؿمایؼيؼ مالٖاو پـمایؼ: چا
ـبو يیاهؼيؼ که ٍـ٣ ىما پًذ ي٦ـ   ؟ آهؼه بیؼػیگ

صْاؿ بهالی چیقی راق کااؿ يینات و هاا پاًذ بگ٦تًؼ هًٚىؿ ملٖاو بف  آيها
   هی تىبيینکه ملٖاو بگىیؼ بؼؿ ىؼه  ي٦ـ بف ٝهؼه کاؿی

گ ؿب بف راا کًاؼه و باه بىازاؿ باقؿ  و ها ماًوکاؿ ىاؼه ه ػمت ب ها آوبٞؼًب 
ـتاب  ـ  که یٕىؿ   هی کـػيؼٕـ٣ بًؼ پ ٥ـٍت کاؿ بٝماؿ بًاؼ ؿب باه  یىبه فوػت
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   هی کًًاؼپایاو ؿمايیؼيؼ که بٞؼًب ملٖاو گ٦ت: بیى پًذ هـػ هايًؼ پًذ ىیـ کاؿ 
 آو باه باىاًؼه گااوو پًزيایـ  مپل به بیى يام ىهـت یا٥ته که ػؿه کچکى باه

ـگياتًؼ  پل بف آو  ىهـت یا٥تًؼ  یـیًزيپ که همیى هـػبو به ػیاؿ عاىیو ب
و باه ىاکل هاًٚن باه کًًؼ  هيىؿتهن  بنتًؼ که ػؿ هـ هيکلی با یماوپ  هن با

   هنتًؼ:ها  بیى که آو هـػبو  صل آو بپـػبفيؼ
ـبهین که هقبؿه ػؿ ػؿبًاؼ ػؿ ىامال گلبهااؿ وب٩اٜ گـػیاؼه  -0 عىبره بب

   بمت
  قبؿه ػؿ آؿیب وب٩ٜ ىؼه بمت عىبره ٝاؿ٣ که ه -2
  هؼ٥ىو بمت پًزيیـ  عىبره گل ولی به تل -7
عىبره بصمؼ بياؿ که هقبؿه ػؿ آمتايه کالو يقػیک کىتل يىؿمتاو  -0

  هى٩ٞیت ػبؿػ 
  عىبره ٦ٍا ػؿ ػوآب -1
هناتًؼ  یـتبا١ػلوؿ و پًزيیـ  ها ٩يًو بمت و هـػم عیلیپًزيیـ  ػؿه
ه با هاای ماـ بمات همچًااو کىه چىو بنیاؿ ٩ياًو و مـمابقپًزيیـ  و ػؿه

٥لک و ػؿیای عـوىاو آو باه فیباایی آو ب٥اقوػه و بف همایى مابب بمات کاه 
ـبو ها بف ػؿیای عـوىاو آو یاػ کـػه چًاو   :گ٦ته بيؼکه  بنیاؿی بف ىاٝ

 
ـبو رم وین به مًو گ  له عىباو همىرااكاااابیا ـب

 ك همىرااااااگی بلبل گل یاؿ ٩ؼؿ ػبو ااااهم
ااٝز ا پًزا ؿه  وبو ػب  يیـاااب تىت ٥ـب

یای ع اااچه ػؿ پًزاا ؿه   يیـاـوىاو ػب
ااچ ل می پـمیاای ا ت اف  ا ا لؾیؾها  غاو 

اکه ٥ ا ؿه پًزيایـاااـفيؼبو عا  ًؼبو ػب
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 طًگزدی
ـبو و  گىیًؼ یهؿب مًگـػی  یتیپًزيیـ ػوب هـػم که آو چًاو بمت که ػعت

ـبهن يمىػو  ـبی ٥ ـبو رىبو ػؿ ٥َل بهاؿ ب باه کاىه  فياؼه گای های  ّـوؿتپن
ـبو به ىکاؿ صیىبياات باه  هی ؿويؼ های  فهقهاه   های پـػبفياؼ یياىؿػ کىهکه پن

های کی٦یت و لؾت ىباب راىبيی ؿب ػو چًاؼ  مـ ػبػهآ٥ـیى  ىىؿبيگیق و هنتی
ـبو راىبو هاي مافيؼ ـبو راىبو و پنا ًاؼ ىاٞـ و بًْٞا بیاى ماًگـػی بایى ػعتا

ـبی  های باىاؼرًگی و یا هناب٪ه ىٞـ  ـبو با ـبو و ػعتا ـبی ػعتا ـبو با کاه پنا
ـبو مًگـػی     هايًؼ: گىیًؼ یهپن

 مااااا٦یؼ هناااااتی هپاااااىه کاااااالی مااااایاه ؿب
 تـ تااااى هااااا ؿبااااااااػع هاااای کياااایبااااه رلااااىه 
 ىاااای ػبؿ هاااای ىواعاااا هاااای کياااایبااااه رلااااىه 

 تی ببااااااایى ؿوی عاااااااؼب ؿبااااااااااراااااااىبو هن
 

  :گىیؼ هیػعتـ 
 تنااااااااااـه کااااااىه بلًااااااؼ باىاااااای و هناااااااام

 تنااااااااػماااااتمال ػمبی  ـػهاباااااه باااااافی بااااا
 ىاعااااىبو يگاااااه کاااابی  بااااه بااااافی بااااـػه

 تناـت هنااااااااااااااااااه یااااااااؿ بول و آعااااااااااک
 

  :هی گىیؼبٞؼ پنـ 
 بیى ػه ؿوی هااااىب عايااااه کااااؼهااااااهااااا تااااىه ب

 یاااااؿ رايااااه بباااایى فلاااا٤ عااااىػه ىااااايه کااااؼه
 ىػ ىااااايه کااااؼه یکااااه یکااااه ػبيااااه کااااؼهاااااااع
 ـب کياااااته ػو ٍاااااؼ ؿه ػیىبياااااه کاااااؼهااااااااه

 

ػؿ بیااى مااًگـػی بصنامااات و ٝىبٕاا٤ ٝاىاا٪ايه بااه يضااىی عاٍاای بیاااو 
ـتااب و ىااايه ىااؼه  فباااو بااه هااؼس و  هٞيااى٩ه بهگـػیااؼه و گىیًااؼه بف فلاا٤ ه

  و آو ؿب ١اؿتگـ ٝ٪ل و هىه عىػ ٩لمؼبػ کـػه بمت  گيىػهتىٍی٤ 
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 پًجؼیز رطن و رواج و ػًؼًات هزدم
ػوماتی  های ىاىيؼیک پنـ و ػعتـ رىبو با هن آىاًا و یاا ػومات  که یو٩ت

ًمی یناتيکاه بف ٥اهیال ػعتاـ و یاا پناـ یکای عباـ  هی ىىػ٩نمی آ١اف  ها آو
گـ ٥ـًّا بف ٥اهیل ػعتـ   باىؼ ـبػؿ و یا پؼؿه عباـ ىاىػ همایى بمات کاه  ،ب ب

گاـ عباـ يياىػ و که  يمی گؾبؿيؼعايه  بفػعتـ ؿب فرـ ػبػه و  بیـوو بـآیاؼ و ب
ـه بٞااؼ بف هااؼتی پنااـ کااه هماایى  هاای ٥ـمااتؼعايااه ػعتااـ عىبمااتگاؿی ، بااالع

کاه پاؼؿ بچاه باا  کًًاؼ  هاییااػ  7 ب٥نا٪الی7پًزيیـ به ياام  عىبمتگاؿی ؿب هـػم
های هاػؿه و چًؼ ي٦ـ بف هىم٦یؼبو ؿب باا عاىػ یکزاا مااعته باه عىبماتگاؿی 

و همیى ؿ٥ت و آهؼ عىبمتگاؿی هؼت یک هاه و بْٞاًا هاؼت یاک ماال  ويؼؿ 
و ػعتاـ ؿب  های ىاىػػعتـ ؿصن پیؼب  و هاػؿکه به ػل پؼؿ  تا بیى هی کيؼٕىل 

    هی ػهًؼبه بچه 
ياهقبػهاا ص٨ ػیؼو ؿب يؼبؿياؼ کاه  هی ىؼيؼػعتـ و پنـ با هن ياهقػ  که یو٩ت

تاا ػؿ ع٦اا  های کىىاًؼیًًؼ همیى بمت که ػعتـ و پنـ بنیاؿ یکی ػیگـ ؿب بب
ـبی آوؿػو آب بف راىی و ػؿیاا  همؼیگـ ؿب ببیًًؼ و آو چًاو بمت که ػعتـ با

ـ٥ته و پناـ و يااهقػ  بـ مـعىػو ػیو هنی بقؿگ ؿب  هی ؿوػبف عايه بیـوو  گ
ـبی آو ػو رىبو بنایاؿ  تا بو ؿب ببیًؼ که تًها همیى هی باىؼبو هًتٚـ بو  ػیؼو ب

ـبی ػعتـ   بمت بغو لؾت   :هی گىیؼکه ػؿیى و٩ت پنـ ب
یى ياااااهقبت رااااااو يافبیاااات مـچياااااماين  ىااااـی

 می گااااـػبينااااااپياااات هااااه  تااااىممبااااؼيام 
 ػه چيااااان مااااایاه ماااااـهه هناااااتؼ رااااااين
 ػيیاااااؿه باااان یااااک ٍااااؼبیت کاااای ػبياااان

 

ـ  یبـهػوؿه ياهقػی هن گاهی هؼت یک مال ؿب ػؿ  و گااهی باه  هی گیـػػگی
  ب٥تًؼ که به فوػی ػعتـ ؿب ٝـوك مافيؼ  هی ٥کـ ٝـومی کـػو

گـ بیى ياهقبػی ػیـ ػوبم کـػ و یا ػعتـ بٞاؼ بف يااهقبػ ىاؼو باه عاياه پاؼؿ  ب
ـتای باقؿگ بمات  بی ياىٛ یکبمايؼ باف هن ػؿ بیى آو هـػم  عاىب بٞاؼ بف   ١ی
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باه عاياه  ما٦یؼبو یوؿ ًؼ ي٦ـ هن با چ ػوؿه ياهقػی باف پؼؿ بچه با هاػؿه و باف
تا و٩تی ٝـومای ؿب تٞیایى کًًاؼ و بٞاؼ بف گ٦تگىهاای فیااػ ؿوف  هی ؿويؼػعتـ 

 عاـدکاه  هی گىیاؼو پؼؿ ػعتـ بًا به ؿمن و ؿوبد عىػ  هی ىىػٝـومی تٞییى 
 های ػهًاؼؿب ػؿ یک لنت بقؿگ يىىته کـػه و به پاؼؿ بچاه  عـدبیاوؿيؼ و آو 

کب بـی بمت و آو چًاو بمت کاه یاک  ٞؼ بف آو ػو ؿوف پیو بف ٝـومی پىىا
و چًؼ بکل کال ؿب به عايه ٝاـوك  هی ىىيؼتٞؼبػ بف عىیياويؼبو ػبهاػ رمٜ 

ـيؼ ک هی ب عىػ فياو بف ٍبش تا به ىام  یآوبفعىبيبـی هن با ماف و  که بیى پىىا
   هی یابؼکه هزلل عاتمه  هی ؿويؼا ه و بٞؼ همه به عايه هی کًؼػوبم 

ک های بـی ؿوف ٝـومی ؿب تٞیایى کاـػه هض٦ال ٝـومای ىاـوٛ  بٞؼ بف پىىا
   های ؿوياؼکه عىیياويؼبو ػبهاػ و ػومتاو ػبهاػ و ٝـوك به عايه ٝـوك  ىىػ
ـبی و یاا صاىیلی هی باىؼهزلل عىىی چىو تٞؼبػ فیاػ  یىػؿ ب ؿب باه  ؿوی ما

هاـػبو بف ىاب تاا باه ٍابش    هی باىاًؼو فياو ػؿ عايه  هی يمایًؼهـػبو ٥ـه 
  و بیى ٩ـمک تا به ٍبش ػوبم ػبؿػ  هی کًًؼ٩ـمک 

همگاای هااـػبو یااک مااًو بااقؿگ ؿب بااه صااىیلی  هاای ىااىػٍاابش  کااه یو٩ت
بت ؿ٩ٌ کـػه بالی ها ؿب پـهی کًًؼ و به يى  باؿوت ت٦ًو یو همگگؾبؿيؼ  هی

کاه  بٞاؼ بف آو   هی ىاىػفيی یاػ  ت٦ًوبه يام  که هی يمایًؼمًو با ت٦ًو ٥یـ 
که هاػؿ ػبهاػ  هی بـینکه ها ٝـوك عىػ ؿب  گىیًؼ یه هی یابؼفيی عاتمه  ت٦ًو

 هی آیاؼ ػعتـ پؼؿو  هی ؿويؼهاػؿ ٝـوك  پؼ ؿوبرافه عىبمتى يقػ  پؼؿ ػبهاػبا 
و با یک ػمتمال گل میب که به آو پىل هیاؼه ؿب بناته بمات باه کماـ ػعتاـ 

ـبیو ػٝا  هی کًؼعىػ بنته  ػعتاـ و هااػؿ  های بىماؼو ماـه ؿب  هی ػهاؼو ب
پاؼؿ ػعتاـ  ،و بٞاؼ هی ػهؼػعتـ عىػ ؿب بىمیؼه و بو يیق به ػعتـه ػٝا  یؿو

ـکت  هی گیـػبف ػمت ػعتـ عىػ  های و بیناتاػه  هی کًاؼو ػعتـ بف رایو ص
   ىىػ

ـبو و  های گاـػػػعتـ بف عايه پؼؿ بیـوو  که یو٩ت تماام فيااو و هاـػبو ػعتا
ـبو با بو یکزا بیـوو  ها فیبامات  و ػعتـ ؿب بالی بمپ که عیلی هی گـػيؼپن
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و  های کًًاؼٝـوك ؿب باالی بماپ ماىبؿ  ی کًًؼهفیًت آو ؿب  و هايًؼ ٝـوك
و تمام هاـػم یًٞای ٝاـوك عیال و ىااه  هی گیـػػبهاػ و یا )ىاه( بف رلى بمپ 

ٝاـوك و ػبهااػ  که تا به عايه ػبهاػ، باه ماـ هی گـػػؿوبو  ها آوعیل به ٝ٪ب 
ـبو  بچه تمام   هی بيؼبفيؼو ؿو١ى رىىی)عزىؿ(  چهاؿه٢قي٪ل   هاا آوها و ػیگ

ٝـوك بف بالی    هی ؿمايًؼکه ٝـوك ؿب به عايه ػبهاػ  تا بیى هی کًًؼؿب رمٜ 
ـ٥ؼبؿبو ٝـوك آو بماپ ؿب فیًتای مااعته باه ٝاـوك  يمی ىىػ بمپ پاییى  ٕ

  :گىیًؼ یه
ـبیت بغيًؼ  همیى بمت که هاػؿ ػبهاػ به بن یاؿ پاییى ييىی تا که چیقی ب

8 همایى عاياه  که پاییى ىى ػعتـ ٝقیق و ٝـوك يافم هی گىیؼو  هی آیؼ١ـوؿ 
 تاا بیاى يمی کًؼهن ٝـوك ٩بىل  باف  ٩ـبايت  فيؼه گی بمو باٟ و بالعـه تمام 

ٝـوك کًؼ و یاا باه به يام  که هاػؿ ػبهاػ کؼبم باٟ و یا فهیى ؿب هيغٌ بنافػ و
ـبیت بغيیؼم آوبف بلًؼ  و باا  های ىاىػبٞؼ ػعتـ بف بالی بمپ پااییى   بگىیؼ ب

و ػؿ عايه بااف همااو ٩ـماک هاـػبو بااف مااف و  هی ؿويؼىاه یکزا ػبعل عايه 
    هی کًؼکه بٞؼ بف ٝـومی عاتمه پیؼب  هی یابؼآوبف تا ٍبش بػبهه 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

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

ـ٩ی   یهاا کىه یاـبعصىُ ىاه ػؿیا باؿ یا ىاه هاـػبو ػؿ ٩نامت رًاىب ىا
ـت٦ٜ ػؿه ٝبؼبلله عیل ػؿ و  باىػه یاافيهى٩ٞیت ػبؿػ که فیاؿتگاه بهل پًزيیـ  ه

 هاـػم کمـبًاؼ های ىاىػهاای آو ٩نامًا آب  تابنتاو کاه بـ٣ ٥َل یـبع هى٩ٜ
ـبب و مایـ هًا٨ٕ به فیاپًزيیـ      هی آیًؼؿت به آيزا و يز

باا  ىکناته لبهى٩ٞیت آو ٕىؿی بمت که بف ماه ٕاـ٣ هايًاؼ یاک کاماه 
، ٕاـ٣ رًاىب آو کاىه کياته یـياؾها هضآ بمت که ٕـ٣ ١ـب آو کىه  کىه

و ٩نامت ىامال  هی باىؼمـط کىکقبؿ، ٕـ٣ ىـ٧ آو چيمه ػؿوبف و ١ـ١ـه 
ـبىیبی و  های ػبؿػ هايًؼ یک ػؿه تًؼ به يٚاـ  ػه گیب٥تاآو که به ٕـ٣ پاییى م

ـًب ؿبه تـػػ هـػم يیق بف همیى ٩نمت  عىؿػ کخ  آو یاـبع٩نامت    هی باىؼکه ب
   هی ؿمؼ)يیيـ( یا مایه ؿط های   آ١یلپاییى( به  بیوٝبؼبلله عیل یًٞی )

گـ کنی بغىبهؼ بف بیى ؿبه بـوػ بٞؼًب به ٕاـ٣ ػ  مات ؿبمات ػؿه ػؿبصیايًا ب
ـبؿ ػبؿػ  ـکت ىؼه و ػؿ ٩نمت چيمه تـباک فبؿ کاه باه ٕاـ٣ چاپ ػؿه ٩ا ص
عىػ ؿب بالی ١ًؼی یا تپه هیايه گـػيه ؿمايیؼه بٞؼ بف ٕی يماىػو ت٪ـیباًا ػوياین 

ـبی  های ؿماايؼعىػ ؿب به چيامه ي٦ایل )ي٦ناک(  ؿوی یاػهپماٝت  گاـ با و ب
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ک ١ؾبیی با عىػ ػبىته باىؼ ػؿ بیى راا باا کمای تى٩ا٤ ت٦ـیضای ١اؾب ؿب  عىؿب
و ػوباؿه به ؿبه عىػ به ٕـ٣ بال ٩نمًا ػؿ ػبعال ػؿه بػبهاه ػهاؼ  هی کًؼتًاول 

ـ٥ًا آوبف رـیااو آب ؿب  يمی عىؿػکه ػؿ بیى را آب به چين  و ورىػ يؼبؿػ و ٍ
ه که بف ٕـ٣ صاىُ با هی کًؼها بصناك  ػؿ فیـ پاهای عىػ ػؿ بیى مًگـیقه

ها و ماىؿبط  ٕـ٣ پاییى ػؿ رـیاو بمات کاه ػؿ بْٞای ي٪اآ باه ٩نان چيامه
ها عـػ و بقؿگ راؿی ىؼه که هًبٜ بٍلی ػؿیای ٝبؼبللاه عیال بف همایى  ؿیقه

  ي٪ٖه بمت 
ـًب باا بـ٣ کخ های  هاای ػبیمای پىىایؼه ىاؼه و ػؿ هنایـ ؿبه ماًو بیى ؿبه ب

ک، ىنتگی و ؿوىى ب٥تاػه بمت کاه ؿبه ؿ٥اتى ؿب ـبی فبیاـیى عیلای  میاه، پا با
یاک ؿبه   هی گیـػآهنته و پیىمته ٍىؿت  به ٍىؿتو ؿ٥تاؿ  هی مافػهيکل 

بال يیق بمات کاه بف ٩نامت چيامه  بیو های ( ٩يال٧آ١یل)ػیگـی بف ٕـ٣ 
تـبک فبؿ و ب١یل به بال ؿ٥ته مپل به ٕـ٣ ػمت ؿبمات بلبتاه بف ؿبه چيامه 

   هی ىىػف به صىُ يقػیک ػؿبف و یا ػهى با
بٞؼ بف چيمه ي٦ایل باه صاىُ  ػو ماٝت ت٪ـیباعالٍه بٞؼ بف ٕی يمىػو 

  هی گیـػگیـػ یبـهيین ماٝت ؿب ػؿ و  که ػؿ کل چهاؿ هی ؿمًؼ
ـگاه کنی بغىبهؼ صل هيکل  ـبیى بمت که ه کخـ هـػم بیى هًٖ٪ه ب ٝ٪یؼه ب

ـبػ عاىػ  راا ؿ٥تاه يمااف و ػٝاا بػب يماىػه  بـماؼ باه آويمایؼ و به بٍٖالس به ه
ـبػه     هی ؿمايؼعؼبويؼ )د( ػٝای وی ؿب ٩بىل و به ه

ػؿ پهلىی يماف و ػٝا ػؿ بیى را یک بٍىل و ٩اٝؼه ػیگـی هٞماىل بمات 
ـبو ـبو رىبو چًؼ ٝاؼػ    هی عىؿػکًًؼه به يٚـ  که صی ـبو و ػعت ٩نمی که پن

ـت ـبػ و ه٪َاىػ  می يمایؼياب میب ؿب به ػبعل صىُ پ و بف عؼبويؼ عىبمتاؿ ه
ـبػه صاٍال و يابهیاؼیو باه بهیاؼ و  می ىىػيعىػ  و به بهـ عؼبويؼ هتٞاال ها

گـ کنی بغىبهؼ که بف ؿوی گناتاعی و    هی ىىػه٪َىػ تبؼیل  بها بـٝکل ب
ـبهی یب ـتاب يمایؼ یا به بٍٖالس  به ػبعل بصت کًاؼ  هنغـه گایصىُ مًگی پ

گهاايی بباـی ػؿ آماماو  هی ىىػٙاهـ  یبلٞمل ٝکلػؿ ه٪ابل  که به ٍىؿت يا
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 )بلبته ىااهؼ بیاى هاؼٝا هی گـػػوبؿ ؿیقه باؿبو راؿی  پیؼب و به آو وبصؼ میل
ـبی ػیاؼو و فیااؿت صاىُ ؿ٥تاه  0742بمؼ مال  04عىػم بىػم که به تاؿیظ  ب

ـػيؼ که بباـی ػؿ آماماو پؼیاؼبؿ ىاؼ و بااؿبو ها چًیى ک بىػم که بْٞی بف بچه
هاای يقػیاک  ػؿ ٕـ٣  ىؼ ىـوٛ به باؿیؼو کـػ و مپل باؿبو ىؼیؼ و ىؼیؼتـ

ـبف ىام بىػ که میل هؼهيی بف ػؿه ٝبؼبلله عیل  کاه باٝاج عنااؿبت  ىاؼ یـم
ـبی هـػم هًٖ٪ه گـػیؼ   ( هالی ب

یاظ   بؿ بماتػبیمی يمىػ های  بـ٣چپ مه رًاس ماصل صىُ  ػؿ ٩نمت
که با باؿیاؼو باـ٣ فهناتاو  هی ىىػبمؼ آب  هاه یـبعو بـ٣ ػبعل صىُ ػؿ 

همچًاو یک صىُ ػیگـی به يام صىُ    هی ىىػػوباؿه ؿوی آو پـ بف بـ٣ 
های پًزيیـ  يالو یا للو ػؿ ٩نمت بعیـ ػؿه گؾؿ يگـ که هـبىٓ صَه بول

 یلهوماا بهیااک ٩ناامت لبااه صااىُ  های ٩باال هىرااىػ بماات کااه ػؿ مااال ىااىػ
ـبفیـىؼو میالب باه بمااك بْٞای بف   های هؼهو تغـیاب گـػیاؼه بمات  م

ـبهات و ٝزایب ٩َه بف رملاه  ػیؼه بيؼکه بف صىُ ی های هـػم هًٖ٪ه ػؿباؿه ک
    هی کًینرا ي٪ل  ها ؿب ػؿ بیى یک بف ٩َه
ـبی فیااؿت تًغى( یک هـػ ٥٪یـ ػها)تًؼعىی بف ػه یها ػؿ فهايه اتی ؿوفی با

کاه ػؿ صاىُ  های بیًاؼ هی ؿماؼبه صىُ  که یو٩ترا ؿ٥ته بىػ،  صىُ ػؿ آو
یاک  رمٜ ىااورا ٝؼه فیاػی بف هـػم تيـی٤ ػبؿيؼ که بف  آب يینت و ػؿ آو

و٩تی که بیى هـػ ٥٪یاـ   ػوه ػبىت ه ؿب ب ها آوىغٌ هباؿک پیيىب و ؿهبـی 
ـ٥ی  يقػ آو ىغٌ که عىػ ؿب آو رًاب  هی کًؼرًاب صْـت ٝلی)ؿُ( هٞ

ـکات ؿب  ـبی بیى هـػ ٥٪یـ ػٝاا عیاـ و ب  یاـ٥٪و ػؿ ٩باالو باه هاـػ  های ػهاؼب
 های ؿماؼهـػ به ػه  که یو٩ت  که بیى هىّىٛ ؿب به کنی يگىیؼ  هی کًؼ گىىقػ

هماه بهاىؿ هضىلاه  که تمام ػٝاهایو هنتزاب ىؼه و عؼبوياؼ )د( ػؿ هی بیًؼ
ـکات یاـعچه بف لضاٗ ١له و چه بف لضاٗ ػیگاـ ّاـوؿیات باه وی  بؿفبيای  و ب

  بمت  کـػه
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که بیى هـػم  یعىبي کتاببٞؼ بف چًؼیى مال ىغٌ ٥٪یـ ػؿ یکی بف هضا٥ل 
هٞمىل بمت عَىًٍا ػؿ مـهای فهنتاو که بف کاؿ و باؿ پًزيیـ  های  ػهکؼه

هااای  های ػؿبف فهنااتاو ؿب بااا عىبيااؼو کتاب و ىااب ـػيااؼهاای گفؿبٝاات ٥اااؿٟ 
های ؽو٩ای ٍابش  رًگًاهه، ىاهًاهه، هخًىی هىليا ٍاصب بلغی و مایـ کتاب

ماغى باالی ٩اؼ و ٩اهات  یعىبي کتاابها ػؿ ّمى  ػؿ یکی بف ىب ،هی کـػيؼ
ؿب بؿبئاه  يٚاـ عاىػکل ػؿ بیى صَاه  و هـ آیؼ یه رًاب صْـت ٝلی )ؿُ(

کاه ػؿ بیاى  هی ؿمؼگپ به هًا٩يه  ها  رـوبضج  بٞؼ بف یک ملنله    کـػ هی
هیاو بیى هـػ ٥٪یـ بف را بـعامته و چين ػیؼ عىػ ؿب که رًاب صْاـت ٝلای 

 هی مافػ)ؿُ( ؿب ػؿ هًٖ٪ه صىُ ىاه هـػبو یا ىاه ػؿیاباؿ بف يقػیک آىکاؿ 
   گـػػ یبـهؿه به صالت بول عىػ که با ب٥يای بیى ؿبف هـػ ٥٪یـ ػوبا

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز -بًجهیز  -بًجهار
 ػالهه ػبذالذی )دبیبی(

ولی بیى ه٪ىلاه باـ هماه 6 يینتًؼ به ٝلتهٞلىل  ،بمماء7که  هی گ٦تًؼ٩ؼها 
و کااًل هًٖبا٨   کااؿ آیًاؼ، تماهااً ه برتماٝی بيناايی با فيؼه گیچیقهایی که ػؿ 
ـب٥ای وراه تنامیه ا و هغَىٍاًا يامها يینت و بنا يام ػؿ تااؿیظ یاا بی  هاای ر٢

کى و بٝااالم  هااای يااام بیتمىلااىری و هاااؿ٥ىلىری ػبؿػ  ػؿ آعااـ بـعاای بف  بهااا
ـب٥یایی گاهی پنىيؼها و لىبص٨ هيابهی ػیؼه  ـ٥ت کاه  های ىاىػر٢ و بایاؼ پاؾی

کى هغتىم به لىبص٨ هيابه و هيتـک بف یک ػما گىيه یىب هاای  ته يامبممای بها
کااه آيچااه ػؿ آؿیايااا  آیًااؼ هاای ىااماؿ ه وبصااؼ و همگااىو باا بااه ٝلااتهٞلااىل 

ـبو و هًؼ و   بایؼ ىمـػ:  ؿب ها يام   بیى ػمته هاوؿبءبلًهـ)ب٢٥اينتاو( و بی
ـب٥ی هغتىم به  -0 کنـ کا٣( با گـػ که هٞـب آو راـػ ه بکنـ)بٝالم ر٢

 یباهػؿ کت( و KARTپهلىی ) ( و ػؿKRTAبمت که ػؿ ٥اؿك ٩ؼین )
( بمت هايًاؼ ران کاـػ )ويؼیاؼبػ بوماتا( HIRDکـػ )  ٩ـو ػوم ب٢الو

ـته )= بافبؿکاػ ٥اؿك( بااله کاـػ )=بااله راؼ هٞاـب = و  پاؿمه ک
ـبمااااااو(  ـکاااااـػ) لىاااااگـػ( عناااااـوکـػ )= عناااااـورـػ ع = ع
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ـبمااااو( ػبؿبب کاااـت )= ػب ؿبیکاااـػ= ػبؿببزاااـػ هٞاااـب(  عـرـػع
ـ  ـک ـبمااااو( ؿبم ػ)٥  هاىااان ( هااااوؿبءبلًهـ٥ااااؿك( وبىااازـػ )راااـػ) ع

کاه ٥ـػومای هان هايًاؼ  آیاؼ یه باه يٚاـ( و بهخال آو چًیى هاوؿبءبلًهـ
ـبهن( گـػ)گاا٣ و باـ وفو  به کناـکتیبه ب٢الو بیى پنىيؼ هکايی ؿب  ٥ا

  بمت  چًايچه ػؿ بیى بیت: هی عىبيؼه
 ـػااااااااااگ یاووهماااااا ىیااااااااااـ٥تًؼ ماباااااا

 ػو تاااااى ؿب ػل و هاااااىه گاااااـػ چاااااى آهاااااؼ
 ( )ىاهًاهه                                             

ـب٥ی هغتىم به متاو )= متهاو = ماتىو = تاىو-2 پياتى( هايًاؼ   بٝالم ر٢
ـکناتاو،  ـبو( ت ـبمااو( عىفماتاو )بیا بهنتاو )بیناتىو ٥اؿمای( عزناتاو )ع

هًؼومااتاو، تغاؿمااتاو ٩هنااتاو و ؿیگنااتاو ٕبـمااتاو مکنااتاو )مینااتاو( 
ؽکاـه ػؿ  ٩اؼیمی تاـیىریـمتاو، ١ـرناتاو، هىؿماتاو )٥ااؿك( ب٢٥ايناتاو 

ـبت می٦ی  ـيی  70تاؿیظ ه  (042-7و ػؿ تاؿیظ ٥یـوفىاهی )ّیاب
ـب٥ی هغتىم به )بيو( ٩ؼین که ػؿ کتیبه ب٢الو و فباو باعتـی  -7 بٝالم ر٢

، هايًااؼ بياالًو )هلمًااؼ( مااالًو کىىااايی ١البااًا بااه هًٞاای آتيااگاه بماات
ـياو )هٞاـب  ـبت( گی )هًؼوکو ىالًذ هٞـب( پىىًو )هٞـب آو ٥ىىًذ ه
ـيذ هـو( بو لًو )کتیبه مـط کىتل ب٢الو کًىيی( بلیياًو )ل٢مااو(  آو ری
ـب٥یىو ٝـب بیاى راقو بعیاـ )بياو( ؿب  هنتًو )بلىچ( و آيو )١ىؿ( که ر٢

ـيذ، ٥ىىًذ، بيلًذ و ه   (0) يىىته بيؼ  نتًذ و فؿيذبه بيذ تبؼیل کـػه ری
ـب٥ی با پنىيؼ ػؿی  -0  01آبااػ)هايًاؼ بماؼآباػ )بلاظ( بماؼ  6آباػ7بٝالم ر٢

ـبماو( رًگل آباػ )ؿعاذ(  بمؼآباػ٥ـمغی همؼبو(  ـکًـ( بهمى آباػ )ع ـگ )ىی
٥ااؿك( ٥ااؿك( ٥یـوفآبااػ )راىؿ  بمتغـ ٥ـمغی4ب٦ٍهاو( فیاػ آباػ )فؿکاباػ)
ـبماو( تگیى آبااػ )ؿعاذ( گًاباػ)  ، آبااػ رالل آبااػ یٝلرًابؾیًا بؾ هٞـ٣ ػؿ ع

بمؼ بى ٝبؼبلله ػؿ صاؼوػ آو ؿب  بف تنمیه بمؼآباػ که  و بهخال آو و ها آباػ ی٥ِ
بیاباو آهى که ٥ْال باى  آباػ ٥ْلو  (2)هیالػی ػؿ بلظ ماعت ٩321مـی  013
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 آبااػو تگیى  (7)هیالػی ماعته بىػ 347ػی هیال 023ملیماو ٕىمی ػؿ صؼوػ 
 ،وبػی بؿ١ًؼبب و هلمًاؼ کاه باه تگیًااو بوبیال َٝاـ بماالهی هًناىب بمات

 ػبيین  هی ٩ؼبهت بمتٞمال بیى پنىيؼ ؿب ػؿ تنمیه بالػ
ـب٥ی هاوؿبی آهى هغتىم باه کاج ما٢ؼی هايًاؼ بناکج، ب٢ًکاج،  -1 بٝالم ر٢

کج ىا کج، عاتىيکج، بًا وکج و بهخاال آو کاه پایتغات بًزیکج، تىيکج، رًکا
و یاا٩ىت ػؿ هٞزان بلبلاؼبو گىیاؼ کاه ػؿ فبااو  هی ىؼ٩ؼین عىبؿفم هن کاث ياهیؼه 

ـب و بیاى  عاىبؿفم بمات پال کاج  ىاهـ باقؿگبهل عىبؿفم صاایٖی بمات ػؿ ٍاض
( ماـیکلی CEDو)( وبعای KETو)م٢ؼی با کته بوماتا و کتاک )عاياه( پهلاىی 

تياکؼه( و کات آ ت ػؿی ػؿ کؼعؼب و کؼبايى و هیکؼه و( ى٢ًی و کؼه و کCIDو)
که پناىيؼ کاىت پياتى کاه  هی ؿوػو گماو  هی آیؼبه يٚـ  یيهؿ  هن (0)عؼبی پهلىی

به هًٞی ٩لٞه ػؿ کىت وبل، کىتىبل َٝـ ١قيىیاو هىرىػ بمت يیق بف همایى ه٪ىلاه 
ـب باىؼ  هخل بـی کىت، فلمی کىت، ب٢٥او کىت که بزای آو ػؿ ه ًؼی پى بمت فیا

بول و وبو هزهىل به هًٞی ييایمى و راای ييناتى کىتاه  به ّمهها ػؿ پيتى کىته 
ـبهن یبه هًٞ)به مکىو بول و وبو هٞؼوله  ـػآوؿی و تاىػه( و کات  ٥ا گااه و راای گا

    )تغتی که بـ آو ييیًًؼ( بف همیى ٝؼه فيؼه ػبؿین
ت ىااهی باه ػؿی هان ؿ٥تاه و باه هًٞای تغا یااوَٝاـ ١قيى )کلمه کت ػؿ 

 هنتٞمل بىػ (
 ٥ـعی به ملٖاو هضمىػ گىیؼ:

 ت راااااااؼب کاااااااـػ ریپالیااااااااو ؿبااااااااااااعال٥
 اهايه فیاااااااىؿاهاااااااای فؿیاااااااى و ىااااااا ف کت

 (47)ػیىبو                                        
٩لٞاه  یبه هًٞاکلمه فيؼه به بیى هٞايی ػؿ پيتى کش بمت  يقػیک تـیىولی  

ؿ ػؿیا که ػؿ ٍىؿت باا همااو کاج ما٢ؼی ىاباهت تاام آباػبيی یا ػیهی بـ کًا
کًىو ػؿ ل٢ماو ػبؿین  6ػٝقیقعاو کش7ػبؿػ و ها   ب
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هٞااـب یااا هًضااـ٣   پنااىيؼ هکااايی کًااؼ ماا٢ؼی و ػؿی و پيااتى کااه -2
ـکيى( آو ٩ًؼ بمت گىیا ػؿ  یاا ه٦هاىم  ییياآىاًابًا بـ بٞاؼ و  یَٝـ بماله)بت

و  ماعته بياؼؽهًی ٩ًؼ رایگقیى آو ؿب با هًٞی هٞهىػ  یبلضال هٞلىمبٍلی کلمه 
  کلمه کًت بىػه بمت  تـ : ىکل ٩ؼیمییليى  ٥ـهًو٩ىل ؿىیؼی ه ب

کًااؼب بااى صى٩اال( بیکًااؼ  تاااه ٩ًااؼ )تاىااکًؼ تاىااکًت( عى٩ًااؼ: )عىب
ـبوبو هلمًااؼ، بوفگًاؼ )هٞااـب( آو آوبفرًااؼ هااوؿبءبلًهـ) ( ٥یـوف٩ًااؼ صاؼوػ ماا

  يىىته بيؼىهـ و ػه   ايی کًؼ ؿبػؿی یکی بف هٞيىیناو  )عىبؿفم( ٥ـهًو
ـبوبو ػبىات و یاا٩ىت ىغَاًا به يام  ػؿ يىبصی عزًؼ رایی بىػ کًؼ باػبم که باػبم ٥

ؼ کلمه ک٦ـ يقػ بهل ىاام هٞزان  هـ ىًیؼه که ػه باىؼ هاًي ـػم هاوؿبءبًل هًٞی کًؼ ؿب بف ه
   (1)تبمبلبلؼبو پل کًؼ= کًت هًٞی هکاو و هضل و ىهـ ؿب ػبىته 

یىکلمه کًؼه یا کًت  ـهیه ب ٩ؼیمی ـت ـب ػؿ مًه  ،یؼآ ٚي  ٩بل بف هایالػ و٩تای 024فی
ها آهاؼ بیيااو  ػیاؼو یىچاهه ( بTCHANJ KIENچايو کیى )به يام  چیى که م٦یـ

ـفهیى کایى )= کايؼببىاه کاياؼب  ـػه بىػياؼ و پایتغات بیاى ما ـ٣ ک تمام م٢ؼیايه ؿب َت
کايؼب ) ـ٩ًؼ باىؼMARACANDAهغ٤٦ هاؿب    (2) ( بىػه که همیى مم

ولای  يمای پیچاین،باىػه ػؿیاى راا بی  ػؿیى که ٩بل بف پنىيؼ کايؼب چه کلمه
ـبً  هاا  همیى کًؼ یا کًت هابٞؼ بمت که ػؿ ػوؿه بماالهی ػه پنىيؼ بعیـ آو ٙاه

ـ٥ی هغتىم  ىهـ هاوؿبءبلًهـ   بىػه بيؼتا عتى و یاؿکًؼ بؼیى لص٪ه ٙ
ٕاىؿ ه با ٙـی٦اه هکاايی کاه ػؿ باال های پنىيؼهىؿ: هايًؼ بیى  ،هیـ ،هاؿ  -2

پناىيؼ ػیگاـی هان ػؿ تياکیل بمااهی   هٞؼوػی بف کخیـ ؿب آوؿػین هخال
کى ػیؼه  که به ت٢ییاـ ٍاىت هَاىت حاايی ماه ىاکل  هی ىىػبالػ و بها

ماتا و ٥ـ٧ ػبؿػ و هاؿ: ؿیياه بیاى پناىيؼ هکاايی باا چًاؼ کلماه ٩اؼین بو 
ـک به يٚـهی     آیؼ مًنکـیت هيت

ـگـػ   بؼیى هًٞی که ( ىـس بًاایی بف 07تا 22یما، بًؼ  2ػؿ ويؼبیؼبػ بومتا )٥
( آهؼه که رميیؼ ب٦ـهاو بهىؿبهقػب ماعته و هـ VARAوؿ= وبؿه )به يام  گل

ّلٜ آو به ػؿبفی یک بمپـیل )هیؼبو بمپ ػوبيی( بىػ و راىی آب ؿوبو ػؿ 
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ـه )=یک هیل( ماعته ىؼ و ػؿ بیى بیى هضىٕه گال کاه ػؿ  یکآو به ٕىل  هات
ها و صَاؿ بىػ، يه ٍؼ هاـػ و فو و تغان  ها و بیىبو ها و عايه ها، چمى آو رىی

ـيااؼه گاااوهااا و گىمااپًؼبو و  هااا و هیىه و بيااىبٛ عىؿػيی هااا  و چاااؿوب و گیاه پ
ـه  بوؿت به ياام که بهىؿبهقػب یکی بف مه ٥ـفيؼ فؿػى هی ىؼيگهؼبؿی  و تات تا

(URUATAT NARA ؿب بااه مااؼبيت بیااى بًااا )ـبو ( )ؿهبااـ ٕب٪ااه بـفیگاا
 TEMPORAL LORD OF THEهياـ)و بیاى ىاغٌ ؿبوبؿه  (3)گماىات
VARA )ماتىؿبو و  یاتتـبو  یىييا ػهبیى وبؿه که هضل يغناتیى  (4)گ٦ته بيؼ

ـبصل ببتؼبیی  بىػ بٞؼ بف بٞخت فؿػىت  گـػ یاباوبیاو آؿیای فيؼه گايیچاؿوب ػؿ ه
ـکق کياوؿفبو فؿػىتی گـػیؼ که یکی بف ٥ـفياؼبو وی باه  ػؿ بغؼی فیبا)بلظ( ه
ـييیى هابٞؼ بیى  ؿیامت آو هًَىب بىػ و چًیى به يٚـهی آیؼ که آؿیاییاو ىه

عاااىػ بف آ٥اااات بؿّااای و ماااماوی  پًاهگااااهوبؿه رمکاااـػ )و ؿرمکاااـػ( ؿب 
راا ينال  ؼه که بیى وؿ ػؿ راایی پًهاينات و ػؿ آوىمـػيؼ و ػؿ بًهيى آه هی

  ها عىبهؼ ىؼ بف يىبصی بيـ
هیالػی به فباو پهلىی( بیاى  5یىػبو بین ػؿ ٩ـو  تالی٤ػؿ ػبمتاو ػیًیو )

رميیؼ گ٦ته کاه آعاـیى  ( وؿVAR-I-YIUM-SHETرای ؿب وؿین ىیت )
ـکىىاااو ) ( و ػیااىبو MORKOSHANپًاهگاااه و هضاال يزااات بيناااو بف ه

( ARYANAآؿیاییاو که هايًؼ بییـیًاه ویزاه ) هأهى بیى هاوب و (5)عىبهؼ بىػ 
ؿپيتى بویزه به هًٞی ٩لماـو و ماـفهیى ه٪اؼك(  )یًٞی مـفهیى آؿیاییاو( ػؿ

کى ه٪ؼمه ىمـػه ىؼ ؿیيه ياام آو )وبؿه = وؿ( ػؿ تنامیه باالػ و  بٞؼها بف بها
کق ه٪ؼكهٞابؼ و  ـب ، و هاىؿهااؿ، هیـ،  ل، به ٕىؿ یک پنىيؼ هکايی به بىاکاه

هايًؼ: ىاه بهاؿ )يام هٞابؼ هتٞؼػ ػؿ ١قياه و کابال  هی ىىػهاؿ، بهاؿ، عاؿ ػیؼه 
ـيى١یااـه( ىاایباؿ، ىاایبـ، و هٞابااؼ هتٞااؼػ ػؿ باااعتـ و هًااؼ( )هابهاااؿ = عیب

ػؿ  هااااؿ گًاااؼهاؿب = ٩ًاااؼهاؿ( چپـ=)هاؿ =يىبویهااااؿه )مًناااکـیت( گًاااؼ=
ـتاى =هااؿ )بف تىبباٜ ؿبولپًاؼی( لوب = وبؿه )= لهاىؿ کاه ػؿ ماؼه اؿيًگـه ( پ

   يغنتیى هیالػی لوبیى ؿبم چًؼؿه پاػىاه بىهی پی ب٥گًؼه(
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گـ= (01)٥ـ= عاؿ )ػؿ بؼعياو( یـا  هاؿ ًي الن = ًب ی =هاؿ )صؼوػ بٞل ـبؿ( ًب گ = )ًي
ـ٩ی پکهلای ّالٜ هاقبؿه(  ) کاکًىيی( کى= ياؿ )ؿوػ ػؿه کا١او ى یـا ىـي = کًاؼو = ًب

ـ٩ی  ٜ هقبؿه( )= کًـ ولیت ى ـ٩ی یک هیلی ّل کًىيی( کى + ياؿ )ياؿ ؿوػ ػؿه کا١او ى
ـ٥یه با )وبؿ = وؿ(  ـا  یياهؿ  هنب٢٥اينتاو( ػؿ بلنًه هًؼ بنا کلمات ٙ اؼباه ٚي    های آًی

( )هضىٕه( و رای متی کـػو هًؼ و فياو و VARAوبؿ ) ،ػؿ مًنکـیت هخال
( یک ؿباٜ ىاهـ و هناکى ٕب٪اات هغتلا٤ و ٍاضًه ػؿبااؿ و VARA)وبؿه 

   (00)با١نت 
ه( با٩ی هايؼه ؼ ،ػؿ ٥اؿمی و پيتى بف همیى ؿیيه باؿه، باؿه )صَى هضٕى  :هاًي

 هااااااااا رهاااااااااو ویااااااااژه کااااااااـػم ف پتیاؿه
 (02)هااااااا بناااااای ىااااااهـ کااااااـػم بناااااای باؿه

 ٍااااااااااؼ باااااااااااؿه بااااااااااـآوؿػه بهتااااااااااـ
 ٍااااااااااؼ باااااااااااؿه فباااااااااااؿه مااااااااااکًؼؿ

 (07) آيی ٩ا                                                       
ػؿ بلنااًه آماایای  6ل7بااه  6ؿ7و ببااؼبل  6ه7و تغ٦یاا٤  6ب7چاىو ببااؼبل )و( بااه 

، باه )یىؼ که تل٦٘ هَاىت ػوم آو  هاؿ هیايه ٝام بمت پل وبؿ= و هاؿؿ = بهاؿ =
ا و( يیق هٖاب٨ ٩ىبٝؼ ببؼبل بٍىبب پياتى و ػؿی بمات  پال ؿیياه وؿ = وبؿ بومات

   :بىػ، ػؿ کلمات ؽیل ػیؼبی  که به هًٞی هضل و هضىٕه و صَاؿ یا ىهـ گىيه
  هضىٕه و چهاؿ ػیىبؿی  یبه هًٞػؿ مًنکـیت: وبؿ 

   ػؿ مًنکـیت: وبؿ یک ؿبٜ ىهـ
   یىبؿبه ػػؿ مًنکـیت: وبؿی ٍضى ػؿباؿ باٟ هضیٔ 

، ( هٞبؼ، بتکؼه هايًؼ يىبویهاؿه بلاظVEHARAػؿ ًًٝٞات بىػبیی ویهاؿه )
( بتکؼه و هٞبؼ و هضل فیبا هايًؼ يىبهاؿ بلظ  ػؿ BAHARػؿ ػؿی ٩ؼین بهاؿ )

 بـه صَاؿ و ٩لٞه، بًؼ ، باؿو، ػؿی و پيتى باؿه
  ػؿ ػؿی رق و آعـ کلمه ػیىبؿ

  ( به هًٞی ػیىبؿWALLػؿ بيگلینی )
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و ؿرمکاـػ ػؿ بلاظ ػؿ ياام هٞباؼ هٞاـو٣ ، کاه وبؿه های آیاؼچًیى باه يٚاـ 
ػؿ يٚاـ پیاـوبو هقػیناًا ه٪اام ه٪ؼمای ػبىات و ػؿ ؿوبیاات ٩اؼین فؿػىتی که 

ـب ػ٩ی٪اای ػبمااتاو  8آتيااکؼه ىاامـػه ىااؼه بااا٩ی هايااؼه باىااؼ ـبی پیيااـو  فیاا ماا
  عىبيؼه بمت  پـمتاو آتو٥ـػومی يىبهاؿ بلظ گقیى ؿب عايه پـمتو 

 ىبهاؿااااااااقیى و بااااااؼبو يااااااااابااااااه بلااااااظ گ
 باااااااؼبو ؿوفگااااااااؿ تاوااااااااااپـم آتوکاااااااه 

 چًاااااااااو ػبىااااااااتیهااااااااـآو عايااااااااه ؿب آو 
 اوااااااااااکااااااه هااااااـ هکااااااه ؿب تافیاااااااو فه

 (00)ػ٩ی٪ی                                                     
  هٞبؼ يىبهاؿ بلظ ػؿ همیى ؿوبیات آتيکؼه رای ص٦٘ کتاب بومتا بىػ 

 ظ بيااااؼؿ آهااااؼ مااااپاهاااااااااااو فبيزااااا بااااه بل
 ؼ ف تااااااؿبد و کياااااتى تبااااااهااااااااارهااااااو ى

 کؼهاااااااااآتي یىاااااااااااماااااااـ ماػيؼ ااااااااااايه
 ىبو فؿ آفؿػهااااااااااااااااااباااااااااؼبو کااااااااااط و بی

ـب٥ـوعتًاااااااؼااااااااامه فيااااااااااااه  ؼ و بماااااااتا ب
 (01)ماااااىعتًؼ چاااااه پـهایاااااه تـباااااؼ، همااااای

 

که ػؿ صمله بؿرامپ  هی گ٦تًؼو ماػياو بیى هٞبؼ ؿب هیـبؼ گاو  يگهؼبؿيؼه
ـبمپ کيته ىؼيؼ:   بلظ هيتاػ تى به ىمىل له

 ـػااااااااىػ هيااااااتاػ هاااااااااایـبؼ باااااااااؿب ه و
 قػبو پااااااـ بف یااااااػ کااااااـػاااااااافباييااااااو ف ی

 بکياااااتًؼ ىااااااومه پااااایو آتاااااو ااااااااااه
 ًىىتًؼ ىاااااواـ اااااااااب بًااااؼه گاااایی اااااااؿه
 ـػ آتاااااو فؿػىاااااتاااااااابم عاااااىو ىااااااوف 

 ياااااؼبين کاااااه بیاااااى هیـباااااؼ ؿب کاااااه کيااااات
 (224، 0)ىاهًاهه                                     

ى صملاه تىؿبيیااو ػؿ یمامًت هقػینًاو فؿػىت ػؿ هابٜ کهى به هىرب هً
ـبتاـ و  باه ػماتماالگی  33آتيکؼه يىه آؽؿ بلظ )همایى يىبهااؿ( ػؿ ماى  ب
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( تىؿبيی )بـ+ تىؿ+ گـیـ = پيتى یًٞی ىميیـ BRATROKRESHگـیيى )
   (02)باف بٝلی( کيته ىؼ:

ـبم  پ ػؿ ىااااااهـ بلااااااظاااااااااااااىهًياااااااه له
 لاااااظؼ ؿوف هااااا تااااااؿ و تاااااااااااابکيااااتًؼ و ى

 ىه آؽؿ بياااااؼؿ ىاااااؼيؼااااااااااااوفبيزاااااا باااااه ي
 ـ فػيااااااؼاااااااااایـبؼ ؿب همااااااه مااااااااااااؿػ و ه

 ـػااااااااـوفيؼ آفؿ بماىو ىاااااااو ٥اااااااااااااااااافع
 و عااااىبؿ يتااااىبو ىاااامـػااااااچًاااایى بااااؼ کً

 (0/224ىاهًاهه )                                           
هایالػی  271بپـیال  ٩21ماـی  5چیًی هیىو تنًو که ػؿ مًه  فبیـب٪ىل 

  وی ياىب ویهااؿه هی ىؼپایتغت( ىمـػه گـ)بیى ىهـ ؿبره  (03)به بلظ آهؼه بىػ
که بٞؼ بف  (04)ؿب يىبمًگهاؿبهه و هٞبؼ بىػبیی و فیاؿتگاه ه٪ؼك آحاؿ بىػبیی ػبيؼ

ـب٥یايگاااؿبو و هىؿعاااو بمااالهی هايًااؼ ببااى ٥٪یااه همااؼبيی ػؿ کتاااب  آو ر٢
( و ٩قویًااای ػؿ 7/04ـود بلاااؾهب)( و هناااٞىػی ػؿ هااا727بلبلاااؼبو)ً 
( حاـوت هًگ٦ات و وماٞت ببًیاه و وٍا٤ بـهکیااو یًٞای 220آحاؿبلبالػ)ً 

)یاا٩ىت صماىػی ػؿ هزمال بلبلاؼبو( و  کاـػه بياؼؽکاـ آو ؿب  مؼيه و هتىلیااو
بلًهـ باىػه بف ءيىبهاؿ هٞابؼ ػیگـ ػؿ هًؼ و هااوؿببه يام  که هی آیؼچًیى به يٚـ 
و هاان ىااهـ ٩ااؼین  (05) آوؿػه بيااؼيىبهاااؿ بی بااه يااام  مااًؼ بتکااؼهآو رملااه ػؿ 

ـ٩ًؼ و بغاؿب ـبمیاب مم را به مىی  ػبىته که بف آو هایی ػؿوبفه يىبهاؿ به يام  ب٥
هاؿ بىػبیی به بهااؿ تباؼیل ىاؼ کاه ،  ػؿ بػبیات ػؿی (21) هی ؿ٥ته بيؼبلظ )هقبؿ( 

ـ٥ت و با ػؿ يٚـ ػبىت رًااك ٍاىؿی و هًٞی بتکؼه و هٞب ؼ و رای فیبا ؿب گ
ـببتی به رمال فیبایی هىمن بهاؿ بهن ؿمايیؼه هايًؼ:    هًٞىی ٩

 ىو ؿط عىباااااات گاااااال بهاااااااؿااااااااااايااااااه چ
 يااااه چااااىو تااااى بااااه يیکااااىیی باااات بهاااااؿ

ـبلوی(                                                       ٥( 
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 ىػااااااااااااااػؿ بلاااااااظ ب ـوفااااااااااب٥ ػلبهااااااااؿ 
 ـط گااااال ؿب ػهااااااو تلاااااظ باااااىػااااااااکاااااقو م

 ()يٚاهی                                                         
ـبب عااااااااىبی  بهااااااااؿ بتاينااااااات و هضااااااا

 ـوی ػلؿبم و فل٦اااااااااایى ػلبااااااااااـاااااااااااااااب
 ()هًَىؿ ؿبفی                                                

 ت و ريااااى ؿب بااااؼ بيااااؼؿاااااااهًگااااام عقبين
 ياااى ياااى ف بااات فؿیاااى هاااـ ماااىی بهاؿینااات

  )٥ـعی(                                                         
ؼ ٥ى٧ هٞايی هغتل٤ بهاؿ ؿب که به هًٞی هٞباؼ و آتياکؼه یاا  ـبی فباو ػؿی هاًي ىٞ

( کاه ػؿ  هااؿبتکؼه هباؼل وهاؿ= ( ػؿ VAHARپهلاىی)= هیـا باىػ باا بهااؿ )ؿبیٜا
( )هاه ػوم هغاهًيی( بىػ بف صیج رًاك ل٦ٚای هٖااب٨ VAHARAاو )پاؿمی بامت

ن( ؿب هان بهااؿ گ٦تًاؼ  ػیؼه و بف آو ػبمتاو   ها مااعتًؼ و صتای گااهی عاىػ بات )ًٍا
ىـی  ـوف بلظ ؿب َت اهی که بهاؿ ػل٦ ؼ بیى بیت ٚي    :هی کًؼهاًي

ـبيااااااااااای یپـ  ػؿو چاااااااااااىو بهااااااااااااؿ پیک
ـم بهاااااااؿ ٍااااااًن عايااااااه  های چااااااى عاااااا

 

= هیاـ آيچاه ػؿ ماٖىؿ عىبيؼیاؼ و٩تای باه  هاؿ هًٞىی وهاؿ =ت٪ـب  ػؿباؿه
ػؿ يناظ عٖای و بػبیاات ىاـس آو ؿب  کاه ٍاىؿ ّابٔ هی ىىین يقػیکتـی٪یى 

  ػهین و بیًک هغتَـی بف آو:
ـکااو يىیناو  هیـبؾ: ٥ـهًو بیى کلمه ؿب به هًٞی عاػم آتيکؼه یا ٩اّی گب

  (20)  يىىته بيؼ پـمت آتوو 
ـکاو باىؼ و ٥ـػومی گىیؼ: بمؼی ٕىمی گىیؼ: هیـبؾ   8 ٩اّی گب

 ت پااااااـػه ف ػؿ هیـبااااااؾااااااااى بـػبىااااااااااچ
 (22مااااایاوه همااااای باااااىػ تـمااااااو فباااااؾ )

 

  : عاػم آتيکؼه بمت و يٚاهی گىیؼ:هی يىینؼهباؿک ىاه ١قيىی 
 ـ يیااااااک و بااااااؼاااااااااـء و فيااااااؼه گىهاااااااا٥

 (27ؿ٥یااااااا٨ هااااااا٠ و هاااااااىيل هیـباااااااؾ )
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ـػوماای هًٞاای بااه بمااتًاػىبيی هضمااؼ يغزاا ـبو و آو ؿب  هماایى بیاات ٥ ٩اّاای گاا
ـػه ) پـمت آتو ـهًو20ّبٔ ک ـبهین ػؿ ف٥ااو يىینااو  ( و ٥ ػیگاـ هايًاؼ باؼؿ ببا

ـ٥ًاهه ) 423گىیا ) ـبهین بى ٩ىبم ػؿ ى ـػه بيؼ٩مـی( يیق ت٪لیؼ  ٩475مـی( و بب     ک
ـکاؼه باه 21يىىاته)هضمؼ صنیى بـهاو، هیـ ؿب به هًٞی آتو )يااؿ(  ( و هی

   هًٞی آتيکؼه 
  هًٞی بمت: یىبه همػؿ بیى بیت هٞقی 

ـکاااااؼه گاااااـ ف هاااااؼیش تاااااى بغىبيًاااااؼ  ػؿ هی
 بااااای فبؿ ىاااااىػ هیـباااااؾ بف فياااااؼ و پافياااااؼ

 

گـ چه بـعی بمتٞمال هیـ ؿب به هًٞی آتو، هنلن  و هاـو ػؿ  يؼبينته بياؼب
( یاا باه AETHRAپهلىی )( گىیؼ که ػؿ بومتا و 205بیتمىلىری ٥اؿمی )ً 

بف  ههااان تاااـهًٞااای آتاااو يیاهاااؼه و کلماااه هیـباااؾ باااه هًٞااای آهىفگااااؿ 
AETHRAPAITI)  )بومتا آهؼه بمات و صای باه هًٞای آتـبااو )= آؽؿبااو(

 (22)کاؿ ؿ٥ته ه ب ها بٞؼ
ـبيی ) بها ػؿ بیى کاه  های گىیاؼ( با کمال وحى٧ 0/52را ػبؿهنتتـ تتبٞات بی

ـب + ت ی بهیو وره ؿییل تٞلیمات يینت، بلکه ؿیایل آتياکؼه بمات کاه بیته
ـبػ٣ آتيکؼه بمت و به هىرب ّابٔ  ـکؼه هن هت ـبػ٣ آتو باىؼ و هی هیـ هت

  ها: هیـپت یا هیـػمتاو بىػ  ( پهلىی ػؿ کتیبهEHRPATباؿتىلؼ )
هـباؾه و هًٞای آو ؿب آو ؿب  بایؼ ػبينات کاه کلماه هیـباؾ کاه ٝاـب رماٜ

هان ػبىاته و ػؿ تااؿیظ  هاؿباؼ کاه ىاکل  (23)  يىىته بياؼو پـمتًؼه و عاػم آت
  :هی عىبيینگـػیقی 

ـبيیاااو بناایاؿ بکياات 7 ـ٥اات و بف بی هااای     و ٝلن مااکًؼؿ پاػىاااهی بگ
   (24)عىبيًؼ همه ؿب بکيت  هاؿبؼبو)مـػبؿبو( بیياو که هـ بیياو ؿب 

ـب٥یاايىیل ػوؿه بماالهی بلیٞ٪اىبی يیاق حابات  ـیى٩ؼیمی ت ،بیًهاؿ بنًؼ ر٢
ـب وی ػؿ ؿػیاا٤ پااـوبو و بيااؼؿبب و ١ىؿبًااؼ، پًزهاااؿ ؿب کااه هماایى 8بماات  فیاا
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کاه هیاـ  هی آیؼآیؼ یبـهو بفیى  (25)باىؼ با پنىيؼها ّبٔ کـػه بمت پًزيیـ 
  هٖاب٨ ٩ىل ػبؿ هنتتـ و باؿتىلىهه آتو بمت  هاؿ ل٪ب هیـبؾ و به ىکل 

کاه بهاـوف  همايناتکلمه هیـ )به هًٞی آتو(  ،هـو پًؼبىته بمت يه آيچه
کىىااو کاه ػؿ  گاىیین و ػؿ کتیباه فبااو بااعتـی َٝاـ هی بیـ  یا  بوؿػؿ پيتى 

آتو ه٪ؼك آهؼه کاه  ػؿباؿهآهؼه )٩ـو ػوم هیالػی( کلمه هیـ  به ػمتب٢الو 
کنااتـ آو بف بٍاال هٞبااؼ ب٢ااالو هاان آتيااگاهی بااىػه و ٝالیاان آتيااؼبو و ع ا

بياؿی ه٪ؼمی، ىهـهای ياصیه باهیاو بًزهیـ ؿب باا  (71)ص٦ـیات بـآهؼه بمت 
ـبب و پـوبو هٞؼو مین ىمـػه و بلبیـويی هن بًزهیـ آوؿػه که فعاو ػؿ  (70)يز

ـکبی بف پًذ هیاـ ىامـػه بمات آو ؿب  تـرمه بيگلینی )ّبٔ کـػه( و و  (72)ه
٥اذ هیاـ ػبؿبی آو ؿب  ـب٩ماـی ٍاىؿت هٞا 711هٖهـ ه٪ؼمی هن ػؿ ماًه 
کاه ػؿ ي٪ياه بباى صى٩ال هان پاًذ هیاـ  ػؿ صالی (77)هٞاػو ماین يىىاته بمات 

  (70)بمت 
را  بـ کىه و ػؿ آو ىهـینتػؿ ينغه عٖی بىکال بلٞالن )کابل( پًذ هیـ 

  (25فؿبٝت)ً  ها بها بی ها و بنتاو ػه هقبؿ هـػ باىؼ  ػبؿبی آب
ًذ هیـ ؿب بف بٝمال باهیاو ىمـػه و گىیؼ که هاـػم ببىبل٦ؼب به صىبله بللباب پ

و ىااٝـ  های یابًاؼمیى ؿب ػؿ آو یو ٝاـو٧ ما ىکا٥تههايًؼ ١ـبال آو ؿب  فهیى
باه ياام  و هاا ىااٝـی ػؿی فبااو (71)های يمایاؼبلبًزهیـی ؽکاـ به يام  ٝـبی فباو

های يیاق  ؿبػ یاايیهکای بًزهیاـی بف ؿوی تـرمااو بلبال١اه هضماؼ بباى ٝماـ 
    ىًامین

ـب٥و ١ىؿیاو فبايقػ هىؿعاو و  یاوَٝـ ١قيى يام بًزهیـ که ػؿ   یايىیناور٢
میى ىکل تا ػوؿه ه٢ىلیاو هًاؼ هان ىاهـت ػبىات و ببىبل٦ْال ػؿ ه به  بمت

  (72) هی ىماؿػػبم  02010ىـ٧ کابل تىهاو پًذ هیـ ؿب ػبؿبی هالیات 
پناىيؼ بوبعاـ  ،یاا هیاـ هااؿ وّىس پیىمت کاه ه ـ ؿ٥ت ببف آيچه ػؿ بال ؽک

های بالػ به هًٞی آتيگاه و هٞبؼ و ػؿ صالات تٞمیمای ػبؿبی ه٦هاىم ومایٜ  يام
ـ٥یت هکايی بىػه و  ػؿ لص٪ه يام ياصیه فیبای کًىيی )پًزهیـ تاؿیغی(  آيچهٙ
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 آهؼه يیق همیى هیـ به هًٞی آتيگاه و پـمتيگاه بمت و بیاى هٖالاب بف یاک
بیاى ماـفهیى   که بلبتاه همکاى تنامیه باىاؼ  هی آیؼ به ػمتمًؼ هىح٨ بػبی 

فیبااای کىهنااتايی بااه هًاماابت پااًذ آتيااکؼه ه٪ؼماای بااىػه کااه ػؿ ٩ااؼین هااـ 
  و آتو( ػؿ آو ٥ـوفبو بىػه بمت  بؽؿ)بپـینتى = 

 111صاؼوػ  تاالی٤ػؿ کتاب تـرمااو بلبال١اه هضماؼ باى ٝماـ ؿبػویاايی )
 0724بف ؿوی ينغه وبصؼه عٖی کتابغاياه ٥ااتش بماتايبىل ػؿ ماًه  ٩مـی( که

٩اؼین ػؿی ػؿ هخاال  (73)ىمنی ٝکل آو ٕبٜ و ييـ گـػیاؼه یاک چهاؿگاايی
يام ىاٝـ آو هٞلىم يینات و آو  هتأم٦ايهتزًل هٖل٨ ػؿ بضـ هْاؿٛ آهؼه که 

  بیى بمت:
 گىیًااااؼ ه٦اااات هااااـػ ماااات ػؿ بًزهیااااـ بااااؾ

ـ افبو ه٦ااااا  بااااااؾت ػو هناااااالماو و پاااااًذ هی
 یـ ػیاااااؼم و آو پاااااًذ هیـباااااؾااااااااهاااااى پًزه
 (74)یـبؾ يياااااىػ پًزهیااااـ باااااؾااااااابف پااااًذ ه

 

ـبػ چهااؿ هَاـٛ هتضاؼ بل٪ا٥یاه بمات( تزًایل هٖلا٨  ػؿیى چهاؿگايی )ها
ها و آحااؿ  هیـبؾ هماو کلماه ٩اؼین پهلاىی و ػؿی بمات کاه ػؿ ىاهًاهه  بمت 

ـب باؾه باىػ ه ٩ؼین آهاؼه، و با هیاـ پال بًز  ٩اٝاؼه ٝـبای رماٜ هکناـ آو ها
ـبػ بف آو  ـب٥یىو ٩ؼین هن پًذ هیـ = بیـ پيتى و آتاو بمات کاه ها هْبىٓ ر٢

 مـفهیى ػبؿبی پًذ آتيکؼه )هٞبؼ( باىؼ 
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 هأخذهًابغ و 
کااه  ، ػؿ صالی275، بٍااٖغـی8 702و  712 ،بصنااى بلت٪امااین :بًگـیااؼ -0

ـيااو )ً  732 تااالی٤ػؿی  صااؼوػ بلٞااالنهااا ػؿ  هماایى يام ( ٧14 گی
 ( بيؼ 27( فؿيو )ً 20( بيًو )ً 05پىىًو )ً 

   050 ، ًهزمل بلتىبؿیظ و بل٪ٌَ -2
    33ً  ،فیى بلعباؿ گـػیقی -7
   770 ،کاؿياهه بؿػىیـ -0
ـبو، 0317 ،هٞیى، صىبىی بـهاو ػوکتىؿ -1    0702 ،ٕبٜ ته
ـبيىؿػبو -2 ـبتىؿی ٍض ـبو ،تـرمه ٥اؿمی ،ؿيه گـومه، بهپ  0707 ،ٕباٜ تها

    31ً  ، ًىمنی
 ٥54ـوػیى یيت بًؼ  -3
   20پاوؿ٩ی ً  ،ػبؿهنتتـ: بومتا -4
ـبو ٦ٍا: صمامه -5 ـبیی ػؿ بی    073 ،م

ه٪ؼمی ٥ـعاؿ ؿب به هًٞی هٖل٨ بتکؼه آوؿػه و یقٝمىو بو بهال بلَایى  -01
بٍااًام لهاان یٞبااؼويها  ٥یهاااٝاااهتهن بلخًىیااه و بلناامیًه لهاان ٥ـعاااؿبت 

  ( 05-0)بلبؼٝى بلتاؿیظ 
   320راو پالتل، ٩اهىك هًؼی  -00
  204بیت  ،ىاهًاهه -02
   122/ ٥0ـهًو يٚام  -07
   04 -0 ،ىاهًاهه -00
   04 -0 ،ىاهًاهه -01
   204 ،ػبمتاو ػیًیو -02
ـب٥یای ٩ؼین هًؼ -03    123 ،کًتگهن، ر٢
   003 ،می، یى، کی -04
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   011 ،چو ياهه، تـرمه بلیت -05
ـکنتاو  -21    202/ 0باؿتىلؼ، ت
   0/1/20بـهاو ٩إٜ  -20
   04 ،ل٢ت ٥ـك -22
   43 ،٥ـهًو ٩ىبك -27
   51 ،ٍضاك بل٦ـك -20
   0/0/20ـهاو ٩إٜ ب -21
  0/1/20هٞیى: صىبىی بـهاو  -22
 32/ 22ش بلٞلىم یعىبؿفهی، ه٦ات -23
ـبو 03فیى بلعباؿ  -24   ٕبٜ صبیبی ػؿ ته
   م  0542ٕبٜ لیؼو  25کتاب بلبلؼبو  -25
   20صبیبی، هاػؿ فباو ػؿی  -71
  م  0512ٕبٜ لیؼو  717بصنى بلت٪امین  -70
   2/703تـرمه کتاب بلهًؼ  -72
 م 0505پاؿیل  ٜٕب0/34بلیؼوػ بلتاؿیظ  -77
ـبو  022تـرمه ٍىؿه بلؿُ  -70   ه 0701ٕبٜ ته
  م 0401ٕبٜ پاؿیل  220ت٪ىین بلبلؼبو  -71
کبـی  -72    م 0452ٕبٜ يىلکيىؿ  050آییى ب
ػؿ چهااؿ هَاـس آو ؿب  چهاؿگًی بٍاالس عاىب بػبای ٩اؼیمی بمات کاه -73

هتضؼ بل٪ا٥یه )بؼوو ؿٝایت وفو عاً ٝـوّی( ؿبااٝی بماتٞمال تاىبو 
کاه  باىاؼ ػؿ صالی های تىبياؼی ػؿ تماام بضاىؿ و بوفبو کـػ  پل چهاؿگااي

  ؿباٝی عَىٍیت ٝـوّی هضؼوػی ػبؿػ 
ناااااای ىم 0724ٕبااااااٜ بمااااااتايبىل ، 02 ،تـرماااااااو بلبال١ااااااه -74



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز اس يگاه صىفی صادب ػؼقزی
 تااااابم ـیيااااااًای کىهنااااؿ پًزااااااػلااان تم ػؿ

  يیـ بماااتاااااافبؿ پًز للاااه یـاااااااآؿفوی هاااى م
 ىلن ؿبااااااـ هلاااااـ يبااىػ عإاااااااؿه ػگچاا

 ياؿ پًزياایـ بمااتااااان بااـػ بف ػل آبااااآيچااه ١
 می گاـػػاااااىب و آب آو ؿوس تاافه ااابف ه

 پًزياایـ بماات فبؿ بقهااااامبهااـ ػ٥ااٜ ؿيااذ و ١اان 
 ـ٣ بااىػ راااؿیااااإ آب ؿوىااى و ٍااا٥و هااـ

 ـهناؿ پًزياایـ بمااتاااااااػؿمااى کاباال ى يهااـ
 تی ػبؿػ ػؿیااایوااااااهن ىماا هااـ ـػپااهاای کبااک 

 یـ بمااتااااااراااو هااى تماىااا کااى يىبهاااؿ پًزي
 ناااااااين کااااايًگااـی بچ لباااك ىاااوب ااااااراي

ـفو7فبيکااه  ـ بماات 6چکمااى7و  6باا زياای  ب٥تغاااؿ ًپ
 ؼااااااااى٥ی بایاااؼت باااؼل باىااااااابف ٥العاااًو ع

 يیـ بماااتااااارًگزاااىی پاااـوؿػه ػؿ کًااااؿ پًز
 يبااافیى ٝیاااو گااـػػ ػؿ يبااـػ و رااااااابیااى مغ

ـ٩ٖاؿ پًزياایـ بماات  ػؿ ٍاا٤ رااىبيمـػبو ماا
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 و ػبلو ماااًو، بيتهاااای بو عااااوبکااااااببتؼبی
 يیـ بمااتاهمااه ػیاؿمااتاو ػؿ ىااماؿ پًزاا بیااى

 یاؿیااااااـبو بناااااچى صیاااؼؿی ػبؿػ ىاٝااااااهم
 يیـ بمااتااااااب٥تغاااؿ پًز ٕبااٜ ىاااوهااای  فبػه

 ـ رااا ٝياا٪ـی ػؿیااى ٝااالناااااااااػل يبنااته ػگ
ـبؿ یبؿبماات گااـ فهااى پـماای   پًزياایـ بماات ٩اا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز رهًمای
 اطتاد دیذری وجىدی 

 
 !پًزياااااایـ ىااااااماؿ بی وب٩اااااا٤ ؿيااااااذ باااااای

 !پًزيااااااایـ بی ٝااااااااؿ٣ ٩لاااااااب ػب١اااااااؼبؿ
 کاؿ هًااااااىؿ و ٍاااااا٦ای تااااااى بااااااىػااااااااااااب٥

 پًزيااااااایـ بش بيتٚااااااااؿااااااااااااااآییًاااااااه ٍ
 
 ػبؿػ پاااااااااـوؿ يناااااااااین ؿوس ،ىؿببهااااااااااااااک

 چاااااااىو آب و هاااااااىبی تاااااااافه و تاااااااـ ػبؿػ
 بقی بوااااااااااها يباااااااىػ بلاااااااىٓ مـمااااااااااتً

 و پیکاااااااـ ػبؿػ یى باااااااؼياو ماااااااـامیمااااااا
 

ـ٩اااااؼ بهااااال ٍااااا٦ا 6تااااااوبط7ػؿ   بمااااات ه
 بااااااا یاااااااؿ علی٦ااااااه ٍاااااااصب بف ؿوی و٥ااااااا

 الً بیااااااااااااااااااـػبؿ ٩ااااااؼم ف ؿبه بعااااااااااب
 تاااااا رلاااااىه ػومااااات ؿب ببیًااااای هماااااه راااااا

 



214    
 پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

 

ـبد7یاااااا ماااااىی   پاااااای همااااات باااااـػبؿ ٥6ااااا
 زاٝت و رنااااااااؿت باااااااـػبؿاااااااااآحااااااااؿ ى

ـگیـ آو ٍضبااااا  ت کاااااىاباااااا هاااااـػم ىااااای
ـئااااات باااااـػبؿ  همااااات باااااـػبؿ و ؿياااااو ر

 
 ی چًاااااااااؼااااااااااابااااااااااه بیاه 76ػؿه آب7ػؿ 
ـه ػل آؿبهاااااای چًااااااؼااااااااباى  ین بااااااه هماااااا

 تاااااا ٩ـیاااااه پااااااؿ ىاااااهـ و ١لباااااک باااااـوین
کااااااهی چًاااااؼ ـبب و يا  باااااا ػل ىاااااؼه عااااا

 
 آؿب رااااااااو 6ػىاااااااتک7ػؿ پاااااااای چًااااااااؿ 

ـه ؿوساااااااااااػؿ ماااااااایه ماااااااـػ و ت  ب٥اااااااقب ی
گاااااااه ن و ػومااااااتاو هًٞاااااایااااااااهااااااى باى  آ

 ػؿیااااااااا هااااااااای  يالااااااااهیؼ و اااااااااااآوبی هز
 

 بمااااات ػلااااان ٩6ابْااااااو7هناااااضىؿ هاااااىبی 
 ت ػلاااااناااااااهناااااـوؿ ٍااااا٦ای ػلناااااتاو بم

 ػؿ ٝااااالن ٍااااؼ٧ تااااا صیااااات هنااااتن هااااى
 ت ػلاااااناکىؿ و٥اااااا ػوماااااتاو بمااااااااااااااهي
 

 ـه ؿيگاااایى بمااااتاااااااايىلبااااه کااااه یااااک هًٚ
 بهلاااو هماااه باااا ػیايااات و عىىااابیى بمااات

 آباااای چااااى ماااایب ٥ـعاااااؿ یااااااػؿ ٍااااىؿت ب
ـبؿ ع  ـیى بمااااتیاؼب هیااااىه بو ىااااااااااااابماااا

 
 یل فبؿی ػبؿػااااااااااااااااپاااااااااؿبط فهاااااااایى م

 ػبؿی ػبؿػ قهااااااااااااااو تااااااااىت ه فؿػآلااااااااى
ـه هى٩ٞیااااات بومااااات  ػؿ ػبهاااااى کاااااىه فیااااا

ـگااااااه فبؿی ػبؿػااااااااه  یؼبو وماااااایٜ مااااااه ب
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 کااااـػو هاااااوب، ىااااـٓ بماااات بااااه هًزهااااىؿ
 ـػوااااااااااااٞتو تماىاااااااا کااااااااااإبی آحااااااااؿ

 ـم و ىااااااااػببوااااااااااااابف ػیاااااااؼو کاااااااىه ع
 کاااااـػو ياءااااااااااتاااااافه بي ؼ وًااااابىاااااٞاؿ بل

 
 ـیى ػبؿػیپاؿيااااااؼه کااااااه آب ٍااااااا٣ و ىاااااا

ـبه و ؿيگاااااایى ػبؿػ ناؿ ٥لااااااکاکهاااااا  عاااااا
 ىب و آب آو ػؿه تًاااااااواااااااااااِ هابف ٥یااااااا

 لى٧ ماااااالین رناااااان و مااااااًگیى ػبؿػاهغاااااا
 

ـبوبو ػبؿػاگايه کااااااه بيااااااااااااااااامً  گىؿ ٥اااااا
 و عىباااااااااو ػبؿػ عـػپنااااااااًؼتاو اااااااااااااهن

 بف ٥ااااایِ ٝلاااااىم و ٝ٪ااااال و ٥کاااااـ ؿوىاااااى
ـبو مغ  مااااااًذ و مااااااغًؼبو ػبؿػ ىااااااااپیاااااا

 
 ىی ػؿه باااـػبؿ ٩اااؼماااااامه راااا تاااى بااا ىفیااا

ـ٥تااااه هی  تايی ػمااااااااااگااااـ عنااااته ىااااىی گ
 ػؿ هااااـ هًااااقل بااااه بهاااال آو ٍااااضبت کااااى

 عالٍااااای بف ١َاااااه و ١ااااان هیغاااااىبيیگاااااـ 
 

 بیاااى ػؿه کاااه ػؿ بهااااؿ چاااىو بناااتاو بمااات
 عاااااو بماااات مااااًگی و رهـٝلاااای، باباااااٝلی

 آمااااتايه گااااالب عیاااال و لیااااااااااػوماااات ٝ
 تاو بمااااتاااااااابیااااى ملنااااله تااااا کىتاااال يىؿم

 
 بباااایى پژ١ااااىؿ لاااااااـػبو فيااااه و بهاااااااااااااااه

ـه ىااااوااااااهؼ٧ و ٍااا٦ا باااه اااااباااا ٍ  بًيااایى م
 مهااااااااااصب عاااـػبو و باااا و٩اؿياااؼ هااااااااٍ

 چاااىو بضاااـ عماااىه همچاااى کاااىه باااا تمکااایى
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 هااااا ؿبماااات ّااااـوؿ ماااا٦یؼچهـ ته بااااهاؿ٥اااا
 ـػبو ١یااااااىؿااااااااا٦ی ػبؿػ ػیااااااؼو هاااااااااااکی

 هنااااتن گلااااه هنااااتاو یااااالبااااه عهناااات٪ین 
 هناااااتن باااااه هاااااىبی آو همیياااااه هناااااـوؿ

 
 تاااااااىتل بماااااااااک ؾىتهااااااااگ ـیاواااااااااپ بف

 فبيزاااا باااه بؼعيااااو کاااه ؿه بیاااى وٕاااى بمااات
 یا ػبؿػاااااااااااابااااام ػيه ـی باااااااااااااااااااؿبه ػگ

 چااایى و عاااتى بمااات یماااى بههاااای ػگاااـ  ؿبه
 

ـبلله کااااااه ؿهً  پًزياااااایـ مایاااااااااااااىااااااک
 پًزياااایـ ػلـبااااایبااااه يااااام  تناااااااااىااااؼ ع

گااااا  له يغاااااىبهن ٥اااااـػباااااااااااااـ ٍبهاااااـوف ب
 (0)پًزياااایـ ػماااات هااااى و ػبهاااااو ٍاااا٦ای

 
ـبو عىبيًااؼه گاااو، (0) بًااا بااـ هٞاااؽیـی يتىبينااتین تماااهی بىااٞاؿ و  ٩ااؼؿ گ

  هٞؾؿت ها ؿب بپؾیـیؼ بیى ؿوی بف  بیاؿبیین8ؿب به فیىؿ چاپ پًزيیـ  ؿهًمای
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 يگیى سهزدیى هًذوکغ؛ پًجؼیز
 ظیمیهذمذ ػظین ػ

ٝمیا٨ و  هاای  ص٦اـههای ٩یمتی و هٞااػو ي٪اـه و لراىؿػ،  مـفهیى مًو
ـب٥یاای هًضَاـبه ٥اـػ، ماـفهیى  بهتؼبػ ػبهًه ٕىليی ػؿ های هًؼوکو باا ر٢

ـبو، ب٩لاین گل پـیااو و ب٥ناايه هًٖ٪اه یهـػبو ىیـ و فياو ػلیاـ،  هاای  های پیا
 بيگیق یاالع ػؿه بیچهااؿه٢ق،  ٕالیی وی های ػؿىت تىت، فؿػآلى کىهی، ػبيه

ـبوياؼ ت های ها بٖى ىکا٥ته ٍغـه ماؿبيی که بف آلىػ و چيمه ک٤ ؿوػعايه بی با
ـب  هی ٥ْا مبق ؿب ػؿ های  ػبهًهو ٖٝـ   ؼ ًًکپ

و  ها پیىمااته، بااه آ١ااافیى پًااؼبؿ بیااى کهااى وبػی بااه بمااٖىؿه پیياایًه ی
ـبتااؿیظ ؿبیپًؼبؿها های بينايی، به بيؼیيه هـػهااو  ػؿ بااوؿا٥ؼ و کىا های ی که ٥
 ٩باال بفپًزياایـ  ها آهااؼه کااه وبػی ػبمااتاو یااىبف بیکاای  ، ػؿهاای يياایًؼبااىهی 

   بمت کچکى یا کچکًه يام ػبىته یاو١قيى ملًٖت 
 بىػه بمت یىبف بکچکى پیو  ىًیؼمتن که ياهو ىهـ

 بااه ١ااقيیى کااـػ ماالٖايو بوپًزياایـ  هناامی
 

گـ و پًزيایـ  بیى يٚـیه ػؿمت باىؼ، پل چه فهاو و چگىياه کچکاى باه ب
؟ و پامظ بیى پـمو ؿب ػؿ باوؿهای هـػم بیى عٖه بیى گىيه  هنمی گيته بمت

ـبی بـپاػبىاتى  که ػؿ یابین یػؿه ٝهؼ ملٖاو هضمىػ ١قيىی هًگاهی که وی با
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ـبهای ـبی بيزام کاؿ ٥  هاـػم عىبياؼ، بًؼ هٞـو٣ ملٖاو، بهالی ػوؿ و يقػیک ؿب ب
عاىیو ٥ـماتاػيؼ کاه آو پاًذ تاى باه  بف يمایًؼه گیؿب به  تًها پًذ ي٦ـپًزيیـ 

 یيااوهاىؿػ ب ملٖاو هضماىػ ػؿ ؿو یىبف بکـػيؼ و  هی آوؿی کاؿ ٍىؿت صیـت
پًزيایـ  ، بیاى ياصیاه باهآيهاابافگيات  و پال بف هناتًؼ یـىپًذ ها  بیى گ٦ت

تماام  و ػؿ (0)يمای باىاؼؿیغی ٩ابل بمتًاػ هٞـو٣ گيت بها بیى ػبمتاو به لضاٗ تا
 ٥ـػومای ػؿ ٕاىؿ کاه یااػ ىاؼه، همااو به يام پًزهیاـ پًزيیـ بمًاػ تاؿیغی بف

  :هی گىیؼػبمتاو ػوبفػه ؿط 
 باهیاااااااااو پًزهیااااااااـ و ػگااااااااـ ـاااااااااااااػگ

ـبو و رااااااای کیاااااااو هااااااـف مااااااـ  (2)بیاااااا
 

  بىىکىؿبلغی چًیى آهؼه بمت: ػهغؼب بف ياهه ل٢ت و ػؿ
 پًزهیاااااااـ ٢الگی يه٦تاااااااه بفااااااااااباااااااه کً

 (7ماااااااایـ)هـ١ااااااااک گااااااااـم  بو ؿهیااااااااؼه بف
 

کاه  همااو ٕاىؿ فباو ماينکـیت باه هًٞاای کاىه بمات و پًزهیاـ ػؿ، هیـ
به آو بىاؿه يمىػه یًٞی پًذ کىه که با هى٩ٞیت و ب٩لین کىهنتايی بیى  بٖىٕه ببى

هتاىو تااؿیغی هٞتباـ  هیو یک بف ى ػؿکچک وبژه ی بها (0بنایاؿػبؿػ)، ػؿه تًامب 
ـبیى  باه هاـوؿ  که همیى وبژه پًزهیاـ ب٥نايه بیبمت  وبژه بیيیاهؼه بمت، بًاب

  ػؿآهؼه بمت  هضاوؿه هـػم به ٍىؿت پًزهیـ بیام و ػؿ
 071صااؼوػ  ػبلو مااًو تااا بيتهااای ػؿه پـیاااو ػؿ بفپًزياایـ  ػؿه فیبااای

 021ػؿبیااى ولیاات   هاای باىااؼکیلىهتـهـبااٜ  7122کیلااىهتـ و هناااصت آو 
حايیه تا  22وػ٩ی٪ه  12و ػؿره22کابل وب٩ٜ ىؼه که بیى عٖىٓ  کیلىهتـی ىهـ

ـ٩ی  02وػ٩ی٪ه  20و ػؿره22  23وػ٩ی٪اه  01وػؿراه  71وحايیه ٕاىل بلبلاؼ ىا
ـبؿ 04وػ٩ی٪اه  00وػؿراه  71حايیاه تاا   ػبؿػ و بف حايیاه ٝاـُ بلبلاؼ ىامالی ٩ا

ىاـ٧ باه ولیات  ىمال ىـ٧ به ولیات بؼعيااو، بف ىمال به ولیت ب٢الو، بف
 رًىب به ولیت پـوبو هضؼوػ بمت  رًىب به ولیت کاپینا و بف ل٢ماو بف
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ـکاق بیى ولیت ػبؿبی ه٦ت ولناىبلی باه يام ، (ؿعاه)بافبؿکپًزيایـ  هاای ه
ـکاق بیاى ولیات هی باىؼقبؿه( صَه بول )عًذ( ىتل و پـیاو ًٝابه، ػؿه )ه ، ه

  هی باىؼبافبؿک 
هزااـی ىمناای ػبؿبی  0745بصَااائیه تغماایى ي٦ااىك  ٕباا٨ یـپًزياا

فياؼه ي٦اـ  01آو  یلاىهتـهاـ ک بىػه بمت که ػؿ ٦ًـرمٞیتیتي٦ـ رم000011ٞ
ؿػؿه  هنتًؼ که ٩اىم هاقبؿه يیاق ػ ، هـػم بیى هًٖ٪ه ١البًا تاریکهی کـػيؼ گی
    هی کًًؼ یپًزيیـ فيؼگ هقبؿه ی

های هًؼوکو ػؿ رايب ىامال  هیاو کىه که ػؿ یب ػؿه ٝباؿتنت بف پًزيیـ
 ػؿه یبف آ١ااف تاا بيتهاای پًزيیـ  عـوىاو ؿوػعايه یو رًىب بهتؼبػ یا٥ته و 

ـ  ػلرـیاو  هؾکىؿ به يهایات وبؿػ وبػی مابق و  و ػؿ های ػهاؼعىػ بػبهه  یب٥
ـم گلبهاؿ هاای  ، بیاى هًٖ٪اه ىااهل ػؿهپًزيایـ باـػؿه ی گـػػ که ٝالوه  هی ع

های ىا٦ا٣ هىراب ىااػببی و  کاه يهـهاا و چيامه های گاـػػ٥ـٝای هتٞاؼػی 
ىاعه هًؼوکو باه هايًاؼ ػو ػیاىبؿی  را که ػو آو بف  گيته بمت ها آوعـهی 

بصإه يمىػه و بف وفه باػهای ىؼیؼ باه ػؿوو ػؿه رلاىگیـی  ؿبپًزيیـ  بقؿگ
کخـپًزيیـ  ٝمىهی ػؿػؿه ی ، هی آیؼبه ٝمل  ـبؿت  صؼب  71و 70بفػؿره صا
ـبػ  یمايت ػؿره ی های فهنتاو  ىب ػؿ فیـ٦ٍـ ػؿره21تا01وبف تابنتاو  ػؿگ

صاىت و گااهی بف بول صمال بااؿه  بفيیماه ی ٪اه هًٖ یاىػؿ ب  کًؼ یيم تزاوف
ٝ٪اـب  ٩اىك یاا و باـ٣ بااؿی بف های یاباؼباؿبو آ١افهی گـػػ و تا رىفب بػبهه 

تا حىؿ و صتی رىفب ػوبم پیاؼب  ها ػؿه تا بول صمل و ػؿ  ها  وبػیىـوٛ ىؼه و ػؿ 
ـ ، ٩لًؼؿ هال، چًايچه هیکًؼ  مـوػه: یايیىاٝـ پ

ـ٥ یاااااـف  ٝ٪اااااـب تاااااا باااااه راااااىفب ف  ینبااااا
 و تیااااااـ و هاااااااهی يیناااااات هااااااا ؿب بهاااااااؿ

 

و گاهی ژبله، ٍااٝ٪ه و  هی باىؼهًؼوکو  رىیـ تأحتضت  یماً هنت٪ پًزيیـ
ـبفیـ و یا مایالب هی پیىيؼػهای آو به و٩ىٛ  ػؿه کىچ ػؿ بـ٣  های هىماىهی ما
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ـبی چًؼ ؿوف بعتالل رىی هًؼوکو ػؿ ت ىىػ و یا ػؿ بحـ هی ابنتاو و فهنتاو ب
 بمت گىبؿب پًزيیـ  بها ١البًا هىبی هی یابؼ،ىؼیؼ رـیاو  باػ های

کىتاال  هااای  یبىااهااای هًااؼوکو یًٞاای بف  ملنااله کىه بفپًزياایـ  ؿوػهااای
ـ٥ته و بف بؿت٦ااٝی بایو بفچبيزمى،  ک مـچيمه گ  ماه هاقبؿ ماؿ، کىتل عاوب

ـبفیـ هتـ ـ  یـهن گـػػ که ػؿ هی م هاای  آب ها و ؿوبو آب چيمه ،عىیو یاور
يهـهایی به  هؾکىؿ ؿوػعايه یبف پًزيیـ  و هـػم هیپیىيؼػهای ٥ـٝی به آو  ػؿه

  کيیؼه بيؼهای عىیو  ٩ـیه
ـگىىات و  يکته ٩ابل تىراه بیاى بمات کاه بیاى ؿوػعاياه ػبؿبی هاهی هاای پ

ـبیى  هی ؿماًؼ٥8ـوه  بافبؿ به ؼه و ػؿلؾیؾی بمت که تىمٔ بهالی ٍیؼ ى بًااب
  هی ىىػػبىتًی بیى ػؿه فیبا هضنىب  های ػومت راؽبه گیـی بف هاهی
های فؿبٝتی ومیٜ ورىػ ياؼبؿػ ب٩تَااػ هاـػم  فهیى پًزيیـ را که ػؿ آو بف

هٞااػو باا هياا١ل  ػؿ ٕـی٨ کاؿ کاهاًل هتکی به کياوؿفی و فؿبٝت يبىػه و بف
هٞاػو فهاـػ، لراىؿػ، بیاـود،  پًزيیـػبؿبیپًزيیـ  گؾؿبيًؼ، هی فگاؿؿو  ػیگـ

ـه، ببـک، ؽ١ال مًو و     مال ٩بل به لضاٗ ػبىاتى  هقبؿ و بف هیباىؼهل، ي٪
 701ؼؿماالػؿ مالکه بٍاٖغـی  ىهـت رهايی ػبىته هماو ٕىؿ، هٞاػو وب٥ـ

کاىهی يهااػه،  بمات باـىهـی  پًزهیـ ػؿ: 7يگاؿػ بلمنالک بلممالک هی ػؿ
لکى کيااوؿفی  ،باٟ و بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ ،هـػ ػؿ بو باىؼ ٩ـیب ػه هقبؿ

 2  6يکًًؼ
ـبد ىؼه تا  هٞلاىم بمات کاه ػؿ پًزيیـ به بهـوف ػؿ هىبّٜ بیى هٞاػو بمتغ

ـبد هضتىیات بیى هٞاػو  ىیىه یؿببٖه با  بؽهااو  بنایاؿی ػؿ هاای  ب٥نايهبمتغ
ـ٥ته بىػهـػم ر ٝزایاب بلمغلى٩اات هضماؼ باى  ػؿ کتاب ٕىؿ کههماو  8ای گ

ـبء پًزهیـ ػهی بمات ػؿ هضمىػ ٕىمی آهؼه  عىبيًاؼ هٞاؼو گاىهـ کااؿیٜ بل٪ا
 0پـیاو بيؼ  ػؿ آو و کًؼه بيؼهٞؼو گبـهامت که ؿوفگاؿها  یىػؿ بمـط بمت و 

ـبیى هـػم هياهىػ بمات تاا  هـبماًاػ تااؿیغی ىا چًااو چاه بفپًزيایـ  بًاب
ٕـیا٨ کااؿ ػؿ  ببى صى٩ل، ممٞايی و یا٩ىت صماىی تًهاا بف ،بٍٖغـی ؿوفگاؿ
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آوؿػه گؾؿبيؼياؼ و بٞاؼها باه فؿبٝات ؿوی  هی ؿوفگاؿ ،هٞاػو و ػمتاوؿػهای آو
ومأ بمات هاىبی  ىاهـ پًزيایـ کاه صمؼبللاه هناتى٥ی آوؿػه ، هماو ٕىؿبيؼ

، هـػهااو هی ػهؼيياو بیى بهـ   0 ىؼعىه ػبؿػ، صاٍلو ١له و بيؼکی هیىه با
کت٦اا يماىػه پًزيیـ  ٝمی٨ و کن ٝـُ ػؿه ی به کيت و فؿبٝت بيؼک عىػ ب

  بىػه بيؼ
ىاااهل گًااؼم، رااى، رااىبؿی، بؿفو، بااا٩لی،  ،پًزياایـ ػؿه یبهااـوف  هضَااىلت

ک ها بمت، همچًیى ػؿعتاو تىت، چهااؿه٢ق، فؿػآلاى و تا هيًو و ب٩نام مبقی ا
ـػم باا عياک  های ىاىػو ػؿوو ػؿه به و٥اىؿ یا٥ات  ها ػبهًه ىیب هالین  ػؿ کاه ها

ـػو آؿػ تاىت باا چهااؿ ه٢اق و     يمىػو تىت و آمیاب يمىػو آو و مپل هغلٓى ک
و پًزيایـ  ماافيؼ کاه بف ٍااػؿبت های و ه٪اىی باه ياام تلغااو ؿب ٕٞن عىه هاػه ی

  هی ىىػمى١ات بیى هًٖ٪ه هضنىب 
ياصیاه چًاؼبو ؿوىاى  یاىبف به٪ؼويی  ٝبىؿ بمکًؼؿ تا ٩بل بفپًزيیـ  تاؿیظ

 ٝبىؿپًزيیـ  ػؿه هیالػ بف ٩بل بف 723ػؿبهاؿ ه٪ؼويی  يینت بها گىیا بمکًؼؿ
 کاه يٚااهی گًزاىی ػؿ همااو ٕاىؿ يمىػه و به ػؿبیابنکا )بيؼؿبب( ؿ٥تاه بمات 

ـکيی بمکًؼؿ باه  ؿب ػؿبًاؼ گياىػو ػژ تضت ًٝىبوًزيیـ پ به بمکًؼؿياهه به ليک
ـبباه پًزيایـ  ببتاؼبی بمات ػؿ ياصیاه بیکه ػؿبًؼ  هی کًؼبىاؿه  ػٝای فبهؼ کاه ع

کًىو با٩ی هايؼه بمت صَاؿ   ػؿبًؼ، تا
ـياهه ػؿ بٖىٕااه ببى يااام  ی ؿماایؼین کااه پًزهیااـیبااه رااا يگاااؿػ هاای به ماا٦
کباىػی بًاا ىاؼه بمات،  که ؿوی يهـ ىهـآباػبيی ػیؼین ػؿآيزارا ػؿ آوػبىت،
ـببآو  چًگیق ليکـ  یظهاقبؿ ىاپل ؿوی آباػبيی ؿب يؼیؼه،  بف آوکـػه و  ؿب ع

ـبم هـػم  یىػؿ بمٞیؼ هکی     باىؼ یه یـپًزههضل وب٩ٜ بمت که هىؿػ بصت
ـبی ٥تش رًىب هًاؼوکو و ياین ٩ااؿه هًاؼ بف ٥اتضاوبف ػیگـ  پًزيایـ  که ب

ـبلؼیى   0707 ػؿ ماالکاه تىيال ماالًو  یتاف هايؿوب٩ٜ ػ بابـ بمتگؾىته ٙهی
ـبه ٝمااؼه باایى ىاامال پًزياایـ  بصااؼبث گـػیااؼ  هًااؼوکو و رًااىبیااک ىاااه

 0 هی ىؼهضنىب 
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ک  یوهىب آببا پًزيیـ  آؿی ـ  ػل یٞیهًاٙـ ٕبکىهنتايی و پا ماتی٠  یاب٥
هااىبد و  ؿوػعايااه بی٥لااک کياایؼه و  مااـ بااههااای ىاااهظ و ٩لاال  ، کىه٥ااام ي٪ـه
هاای وصيای و کاىهی،  های فلل و گل چيمه و یقبيگ ٥ـس مـمبق وهای  ًهػبه

کىتىؿینتی  راؽبه ییک  کی٦یتی  بمت يٚیـ یبب ـبی ٝال٩مًؼبو به ٕبیٞت با ب
ـبف تمام فیبایی ـب٥یای ب٢٥ايناتاو یًٞای  8های کىهنتايی و ب٥ که ر٢ ـب ٝباىؿ بف چ

 ژؿ٣ آو چاىو هاای  ػؿهکىهنتاو کاه  یبيؼبفها چينفینتی  ١ًاها و  کىه یاوه
بی تبؼیل به یک  کىهپایه های کهى و ؿومتاهای با به باؿيينتى هؼيیتپًزيیـ 

  راؽبه ىؼه بمت 
ـػم ااًا بیااى کااه هاا ـه بيااؼ8 یيىبف پًزياایـ ػؿ ههماااو هغٍَى گؾىااته  یااىبف ب ىااه

ـهًو مًتی و ياب  راؽباه  عىػ يٚیـ یببا ًٍایٜ ػمتی  بف ب٢٥اينتاو یب هـ هًٖ٪ه٥
ـبهى، عاهاک ػوفی،  یػوف مىفوػیگـی بمت که  ی ب٩نام ػماتمال، گـیبااو، پیا
ـک با٥ی و    ػؿػوفی یهبغ ـبوبيی ػبؿػ  ؿوبدپًزيیـ  ، کـباك وب ٥  

بماات کااه ػؿ ورااب بااه ورااب آو مااـهایه هااالی هااـػم  یًیمااـفه یـپًزياا
ؿىًاماايه هاای کا ب٢٥اينتاو هؼ٥ىو گيته، هٞاػيی که يیاف باه هٖالٞاه و پژوهو

ـبه آماماوهاای  کىه یااوػؿ هبؿفىامًؼی کاه  هاای  مًوػبؿيؼ،  هًاؼوکو  ع
  گيته بيؼهؼ٥ىو 

ـب٥ یـپًزي یگـػ یػؿ يگاه بمات کاه بنایاؿی بف  ی٥اـػ هًضَـ به  یایر٢
ـبو  ـگق يتىبينتهتزاوفگ ٕىؿ که به آو ػمت تافیؼه و آو ؿب ٥تش يمایًؼ، هماو  ه

 هًٜ يمىػ:پًزيیـ  ؿيؼ فبل پنـه ؿمتن ؿب بف ؿ٥تى بهٝ٪یؼه ػب ها یپًزيیـ
 !پنااااااـ فيهاااااااؿبی  ـوااااااااابااااااه کچکااااااى ه

 تىؿت ىاااااىػ پااااااؿه پااااااؿااااااان ماااااااکاااااه م
 ماااااااتیق ػبؿػ ـ٩هـاااااااااااکاااااااه ػؿیاااااااای پ

 تیاااااق راااااق ماااااًوگیااااااهی ياااااؼبؿػ باااااه 
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بؼبلضی، ايی،ٝ  زيیـ بف ػ ٩اْب ـبتهىؿعیى،  یؼگاهًپ ـکق يي    01-٥05ْل، ً یه

ببىبل٪امن، ىاهًاهه، به کىىو ؿماتن ٝلای بو٣، چااپ هناکى، ٥ـػومی، -2
  27ً ،1د ،0533
  ٥ـهًو ػهغؼب-7
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 پًجؼیز والیت یشیکیفبزرطی اوضاع 
 يىری الله یبدب

 پیؼیًه تاریخی
کًیى آو آؿیاییپًزيیـ هتکی بـ بمًاػ و ىىبهؼ تا ی بىػياؼ یهاا اؿیغی بولایى ماا

ىاؼيؼ  براؼبػ  گاقیى  بیى ػؿه فیبا هناکى  بهکه بف ىمال هًؼوکو ههارـت يمىػه 
بيؼ  بهاا  فهايی ػبعل بیاى ػؿه کىهناتايی ىاؼه هها هٞلىم يینت ػؿ چ ها یًٞی آؿیایی

ـه، ها ؿب ماىؿبط  ًؼيؼ و ػل کىهکؿب پی ب٥ یباىکىهتمؼو ػؿعياو و  ها آو يماىػه ي٪ا
ب٩تَاػ کياىؿ ؿب ػؿ فهااو  ۵۳٪آوؿػيؼ که  هی به ػمتهل و بصزاؿ کـیمه ؿب بف آو 
ـه   ػبػ تيکیل هیپًزيیـ  بهاؿت ٝبؼبلله بى ٕاهـ ي٪

ـب٥میاصاو و  چًایى ػؿبااؿه پًزيایـ هيهىؿ چاىو یاا٩ىت صماىی  يىیناو یر٢
ـػهايو پىل و  بمت یپًزيیـ ىهـ يىىته: ـه بمت  ه ػبؿبیی فیااػ که ػؿ آو کىه ي٪

ـػم چىو ١ـبال آو  ػبؿيؼ ـه ػؿ کىهی بمت که ه ـػياؼ تاا باه  بؿب  ي٪ مىؿبط ماىؿبط ک
ـػی که باؼیى ىا٢ل  ـػبفػ  هایمین ؿمًؼ ه ػؿ بیاى ؿبه بنایاؿ بهاىبل ي٦٪اه کًًاؼ و  پا

ـه ػؿ بیاى   ماعت يیاف يیاف یبگايو ؿب  به چًاو هٞؼيی ؿمیؼيؼ که بو و بافهايؼه بالع
 لربال بل٦ْا7ؿب پًزيیـ  به صیـت آهؼه کىهپًزيیـ  می هن بف ي٪ـههىؿػ ه٪ؼ
گـ ياهؼ  هی6 و بلؼؿبهن های ه٦تَؼ مال ٩بل به ػبىاتى  ػؿ فهايهپًزيیـ  پل ب
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ـه ىهـت ػبىت بهـوف هٞاػو مًو ٩یمتای فهاـػ بمات کاه    باىاًؼههٞؼو ي٪
 ىهـت ػبؿػ  و ؿمايؼ  هیؿب ي٦ٜ  گايو

يًؼ مایـ ي٪آ کيىؿ ػؿ تاعت و تاف ههارماو چاىو بماکًؼؿ پًزيیـ يیق ها
ـ٥ات و بیياتـیى  ها، تـک ه٪ؼويی، ٝـب ـبؿ گ ها، بابـیاو و صتی چًگیقیااو ٩ا

 عناؿبت ؿب هتضمل ىؼ 
ؿ٥ت که ىامال و رًاىب  ىماؿ هیه های هيهىؿ کيىؿ ب بیى ػؿه یکی بف ؿبه

 ۳۵۳۵ػؿ ماال  کًؼ که بٞؼ بف بٝماؿ تىيال ماالًو هن وٍل هیه هًؼوکو ؿب ب
 بف ىهـت آو کامته ىؼ 

یکای بف پًزيایـ  های بعیـ )صمله ٩يىو مـط ىاىؿوی مااب٨( ػؿه ػؿ مال
تماام  ۳۵۳۵کاه ػؿ ماال  ؿ٥ات  هایىماؿ ه ها ب تـیى ربهه ػؿ ه٪ابل ؿوك ٥ٞال

گاو آو باه ولیاات ػیگاـ ههاارـت کـػياؼ و یاک ربهاه ؿویااؿویی ػؿ  باىًؼه
 بیى ولیت تغـیب گـػیؼ  ۸۹٪که به بیى مبب ه٪ابل هتزاوفیى بیزاػ ىؼ 

ػؿ ه٪ابل ٩ياىو مایاه هاقػوؿبو عااؿری فیاـ ياام  ۳۵۳۳ها ػؿ مال  بٞؼ بف ؿوك
ـػم ١یاىؿ و باىاهاهت باف6 ٕالب بلٞلن7 باا   یکزااگی يماىػه  بیناتاػهپًزيایـ  هن ه

ػیگـ همىًٕاو عىیو ربهه ه٪اوهت ؿب تيکیل ػبػيؼ که بٞؼ بف گؾىت پاًذ ماال 
پیااـوفی ػماات یا٥تًااؼ و ػؿ بیااى ؿبه تٞااؼبػ فیاااػی ىااهیؼ و هٞیااىب ىااؼيؼ کااه بااه 

کًیى يؼػبػ ها ؿب رىبياو تيکیل هی بیيتـیى آو ـبوبيی کاه ماا   با آو هن هيکالت ٥
يبااىػ هکاتااب عٖاآى هىبٍااالت و  تااىبو هاای ػیااؼه و بف آو رملااه پًزياایـ  ػؿه
ـبی ٩َابات  ٍضی ػؿ ػؿه های یًیککل ـٝی و ٩ و ػهاات هياکل  ب٥تااػهػوؿ های ٥

ـػم ىزاٛ  ػیگـ گـیباو باىهاهت و ه٪اوم بیى ولیت کهاى باىػه و بهیاؼوبؿم و گیـ ه
ـػم  ـػػ و ه ـ٥ٛى گ  بی هماه  ها ػؿ ٍلش و آؿبهی باا  یؼهکي ؿيذکه ػؿ آیًؼه يقػیک ه

ـ٥ه ػبىته باىًؼ گی  فيؼههمىًٕاو و هنلمیى رهاو    ه
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 جغزافیایی والیت پًجؼیزهىقؼیت و  هىقؼیت، دذود اربؼه
باه ًٝاىبو  ۳۵۹۵پًزيیـ یکی بف ولیات يىتيکیل کيىؿ بىػه کاه ػؿ ماال 

بیى ولیت ػؿ ىامال ىاـ٧ ىاهـ   یکی بف ولیات ب٢٥اينتاو حبت گـػیؼه بمت
بف رمله ولیات ػؿراه پًزيیـ   کیلىهتـی وب٩ٜ ىؼه بمت ۳۲۱کابل ػؿ ٥اٍله 

ـکاق  ػبؿبی ه٦ات پًزيایـ  ولیات  باىاؼ هی6 باافبؿک7آومىم کياىؿ باىػه و ه
ـکاق و پاًذ ٍاؼ و  بهولنىبلی   های ٩ـیاه بمات  ولناىبلی ه٦تااػ و ػو ىامىل ه
ـبؿ ؽیل بمت:پًزيیـ  ٩ 

 ولنىبلی ىتل   0
 ولنىبلی ًٝابه   2
 ولنىبلی ؿعه   7
ـکق ولیت7ولنىبلی بافبؿک   0  6 ه
 ولنىبلی ػؿه   1
 ولنىبلی عًذ   2
 ولنىبلی پـیاو   3

ـ٩ی باه ٕاىل  ه کىهبیى ػو ىاع پًزيیـ ولیت  هاای هًاؼوکو ١ـبای و ىا
ـبؿ ػبؿػ  و بف ىمال ىـ٧ به رًىب ١اـب بهتاؼبػ ػبؿػ   ۳۲۳بیو بف  کیلىهتـ ٩

هتاـ ػؿ بهتاؼبػ ؿوػ ػؿ آ١ااف ػؿه باىػه و ػؿ ي٪اآ  ۲۱۳۲بؿت٦اٛ آو بف مٖش بضـ 
ـت٦ٜ به  ـب٥یاایی ػؿ ٝاـُ   ؿمؼ هتـ هی ۳۵۳۳ه بیى ولیت بف يٚـ هى٩ٞیت ر٢

 ۳۸:۳۳:۲۳و  ۳۱:۳۹ های بلبلاااؼ ٕاااىل۵۳:۳:۳۹و  ۵۳:۳۳ىااامالی  های بلبلاااؼ
با ه٦ت ولیت هن مـصؼ باىػه کاه بف ٕاـ٣ ىامال باه پًزيیـ  هى٩ٞیت ػبؿػ 

ـيو، ولنىبلی بيؼؿبب ولیت ب٢الو، ولنىبلی وؿمذ ولیات  ولنىبلی عىمت، ٥
ـبب ولیات تغاؿ بف مىی ١ـب به ولیت پـوبو بف رًىب  ١ـب به ولنىبلی يز

کاپینا بف رًىب به ولیت ل٢ماو و يىؿمتاو و بف ٕـ٣ ىـ٧ به ولیت بؼعياو 
 هضؼوػ گـػیؼه بمت 
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ـکاق کياىؿ هی باىاؼ و ػبؿبی هنااصت هزماىٝی  پًزيیـ هـبىٓ باه فوو ه
 ۳۵۵۲۱۱کیلىهتـ هـبٜ بمت  هزمىٛ تغمیًی ي٦ىك بیى ولیت به  ۳۲ ۵۳۳۳

ي٦اـ بف  ۳۹۳۱۱ؿمؼ که بف رمله آو  قبؿ و ػو ٍؼ( ي٦ـ هیمه ه و)یکَؼ و می 
  ػهؼ  هیي٦ـ آو ؿب بياث تيکیل  ۳۳۳۱۱رًل ؽکىؿ و 

ػؿ هزمىٛ هنلماو ص٦ًی هؾهب باىػه باه ٍاىؿت ٝماىم باه پًزيیـ  هـػم
کخـیات هاـػم لناو ػؿی تکلان هی و تٞاؼبػی بف  تاراک بياؼیپًزيایـ  کًًاؼ  ب

ـبی ي٦ىك هقبؿه ػؿ ولنىبلی ػ ٝلی، ماًگی عااو، گاالب  ، بابهٝلی ریـؿه ػؿ ٩
 يمایًؼ  گی هی عیل و آمتايه کالو فيؼه

کخـ کیتار کاه صاؼوػ  باوؿياؼبؼیى  ػهًؼ ٩إٜ آو مـفهیى ؿب تيکیل هی ها که ب
ـ٩ًؼ به6 ػه کیپک7مال ٩بل بف  ٍؼ ه٦ت  ـػهپًزيیـ  مم بياؼ و ػؿ هاىؿػ  هزـت ک
ـب٥یای بيـیػپًزيیـ  های هنکىو ػؿ هقبؿه گ٦ته ىؼه بمات کاه بف پًزيیـ  ؿ ر٢

به يٚـ هؤل٤ کتاب هؾکىؿ و٩تای کاه چًگیاق ػؿ کًااؿ   باىًؼ ب٪ایای ليکـ ه٢ل هی
بلٞبىؿ  ٍاٞب هاای هأیىك ىاؼ بف ٕـیا٨ کىهبلؼیى  رالل یـیگ ػمتػؿیای مًؼ بف 

ـ٥اات و ػؿ صاایى ٝبااىؿ بف ـ٩ًؼ ؿب ػؿ پاایو گ بی بف  ٝااؼهپًزياایـ  هًااؼوکو ؿبه ماام
بيؼ بها ػؿ رای ػیگاـ  گی عىیو بػبهه ػبػه و ػؿ آيزا با٩ی هايؼه و به فيؼهليکـیاي

بيؼ و باه بهاـ  فیناته بياؼ کاه ػؿ ٩ًاؼهاؿ هی گ٦ته ىؼه بیى ب٩ىبم بف ب٪ایای چًگیقیاايی
ـػیؼه باه ١ىؿبًاؼ و  ها آو  یک تٞؼبػ بيؼ بهیـ ٝبؼبلـصمى عاو بهیـ آو فهاو تبٞیؼ گ

ـػم بالی گ٦تاه ـ پًزيی ب٪یه ػؿ ولنىبلی ػؿه ولیت کخـیت ه هنکى گقیى ىؼيؼ  ب
  بيؼ گؾبىته ػوهی ههـ تأییؼ 

 وجه تظمیه پًجؼیز
بف آ١اف تا بيزام ػؿه یًٞی بف ولنىبلی ىتل و ػبلو مًو بلای پًزيیـ  کلمه

 راات آو بماتٞمال  ٩ـیاههاای ٥ـٝای و  پـیاو و پای کىتال بيزماى و تماام ػؿه
هنما گـػیؼ بمات يٚـیاات 6 پًزيیـ7ه بیى ػؿه فیبا چگىيه ک  بیىبها ىىػ   هی

 ىىین: ؿب یاػآوؿ هی ها آوهغتل٤ ورىػ ػبؿػ که بْٞی بف 
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ـب٥و  یىهىؿعػؿ آحاؿ  ػؿ راهای هتٞؼػی به بمان پًزيیـ  کلمه يىیناو یر٢
بٍااًل پًزهیاـ باىػه بمات و یابی   ؿیيهؽکـ گـػیؼه بمت که بف يگاه 6 پًزهیـ7

که هماو ٝؼػ هٞـو٣ بمات و ػیگاـ آو 6 پًذ7کلمه بمت کلمه هتيکل بف ػو 
ـب٥ای به هًٞی هغتل٤ آهؼه بمت چًاو6 هیـ7 ػبيااو  که بـهاو ٩إٜ یکای بف ر٢
6 ٕاال7آتو و يیق بٕاٝت و ٝباػت گ٦تاه و باه فبااو هًاؼی  هًٞی ؿب به 6 هیـ7

 گ٦ته ىؼه بمت 
ـب٥ی بٖىٕه ببى ػؿ 7ته و گ٦تاه بمات ؿب به هًٞی کىه يىى6 هیـ7ػبو ػیگـ  ر٢

به هًٞی کىه بمت و پًزهیـ یًٞی باه هًٞای پاًذ کاىه ػؿ 6 هیـ6 7کلمه پًزهیـ
بًا ىؼه بمت که بیى يهاـ   آيزا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ بقؿگ

  بها ػؿ فهااو بوماتایی و پهلاىی گیـػ  هیهای بؼعياو مـچيمه  بقؿگ بف کىه
گـیيامى   هايًاؼ هیـهًاؼ ،آب گ٦ته ىاؼه بمات به ه٦هىم آب و رـیاو6 هیـ7

ـب٥ی ػؿ هىّاىٛ ههاارـت 6 پًاؼ ىایـ7ؿب به ىاکل پًزيیـ  يىیل ػیگـی، ر٢
بف آؿیاییااو  یی یب ٝمؼهبغو : 7بوؿبمی چًیى آوؿػه بمت یها ػىتآؿیایاو بف 

ـ٥تًاؼ تاؼؿیزًا بف هااوؿب بلًهاـ و ریهاىو ٝباىؿ  که هيـ٧ ػؿیای عقؿ ؿب پیو گ
های بلظ بف هٞابـ هًؼوکو بال ؿ٥تًؼ و  ٤ کىتاهی ػؿ ػىتکـػيؼ و پل بف تى٩

و پًزيایـ  هًاؼ تٞ٪یاب يمىػياؼ و ػؿ ٕاىل مىی راػه بامتايی ههارماو ؿب به 
 6کابل ٥ـوػ آهؼيؼ  های  ؿوػ

باه ه٦هاىم آتاو بف بیاى 6 هیـ7با ػؿ يٚـ ػبىت يکات بال ػؿ بؿتبآ به وبژه 
ؿبأ بیاى  ياؼبػه بياؼتٞؼػ ػؿ بیى هضل عباـ ه یها آتيکؼهکه هًابٜ تاؿیغی بف 

گاـ  ّاٞی٤ باه يٚاـ هیپًزيیـ  کلمه به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیه آیاؼ  بهاا ب
ـ٥تاه ىاىػ تاا صاؼی ػؿمات باه يٚاـ  هیـ به هًٞی آب و رـیااو آب ػؿ يٚاـ گ

و هٞاويیى هتٞؼػ که پًذ هٞااوو پًزيیـ  هن بًابـ عـوىايی ػؿیای آیؼ که آو هی
ـبو بقؿگآو ينبت ب ـيؼ عـوىاوتـ و  ه ػیگ ـتیاب بف  هی ت باىؼ بیى هٞاويیى به ت

 بيؼ بف: ىمال ىـ٧ بلی رًىب ١ـب ٝباؿت
 ػؿیای پـیاو   0
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ک   2  ػؿیای عاوب
 ػؿیای ىابه   7
 ػؿیای ػؿه هقبؿه   0
  ػؿیای پاؿيؼی   1

يٚـیه ػبييمًؼبو بـ بیى بمت که بٍاًل پًزهیـ بىػه و به هـوؿ فهاو ػؿ بحاـ 
 ؿب بىا٢ال کاـػه و باه 6ه7 راای صاـ٣ 6ه7یًٞی صاـ٣ هضاوؿه تضـی٤ ىؼه 

 ؿب ٝ٪یؼه بـ آو بمت کهپًزيیـ  گؾىته بف بیى هـػم تبؼیل ىؼه بمت پًزيیـ 
  ىؼه بمات یاػ هی6 کزکى7ویا 6 کزکًه٩7بل بف ػوؿه ١قيىیاو به بمن پًزيیـ 

باه ياام  ػؿ ػوؿه ملًٖت ملٖاو هضمىػ ١قيىی هى٩ٞی که بًؼ هٞـو٣ ١قيی که
ـبی بـػو هـػم به  و هيهىؿ بمت آباػ هیبًؼ ملٖا ىؼ، ٝاهالو ملٖاو هضمىػ ب

کاؿ کـػو ػؿ بًؼ هؾکىؿ به ػؿه کزکى آهؼه بىػيؼ هـػم رماٜ ىاؼيؼ، و بف بایى 
ـبی بیى  عىػ پًذ ي٦ـ ؿب بيتغاب يمىػه و به ٩نن يمایًؼه ٥ـمتاػيؼ که ٝاهالو  ب

ـبد7ملٖاو ؿب ی٪یى صاٍل گـػػ ٩بل بف ؿ٥تى به ١قيای ػؿ صَاه  ػؿ 6 ػؿبًاؼ ٥ا
ـبی  ـيماؿبه ٝام آو و٩ت بیى پًذ ي٦ـ ب عىیو مًو بقؿگی ؿب با مـ يیاقه  ییهً

بال کـػه بـ مًگی که بيؼبفه مًو بول بىػ گؾبىتًؼ که تا صال باه ياام ماًو 
ـبو )ؿس( یاػ هی  ىىػ  مـ به مـ و عىبؿ٧ پًذ پی

گ٦ات: چىو بیى پًذ ي٦ـ به ػؿباؿ ١قيی ؿمایؼيؼ مالٖاو هضماىػ باه بیيااو 
ـب با٩ی بهالی يیاهؼه  ،بيؼ؟ بیى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چاىو هًٚاىؿ مالٖاو چ

ـ٥ته  آيگاهىىػ و  بف ػمت ها پًذ ي٦ـ کاؿ بنیاؿ هی ،کاؿ بمت ُکلًو و بیل ؿب گ
هاا  بیى کاؿ کـػيؼ که ػؿ يتیزاه مالٖاو گ٦ات کاه آوؿی یـتصوب٩ًٞا به ٍىؿت 

ـبو  باه هاا  بیى ماپل  کًًؼ و کاؿ هی هيهىؿيؼهايًؼ پًذ ىیـ هنتًؼ و هايًؼ ىی
هٞاـو٣  یـیپًزيا و هـػم آو بهپًزيیـ  بیى يام ىهـت یا٥ته و ػؿه کزکى به

ـگياتًؼ و ػؿ   ىؼيؼ بیى پًذ ي٦ـ بٞؼ بف بيزام کاؿهاای هضىلاه باه ػؿه عاىیو ب
آ١اف ػؿ هیاو عىػ ٝهؼ بنتًؼ کاه ػؿ هاىبؿػ هياکل همیياه رماٜ ىاىيؼ و باه 

ـبو7ياقػ ٝاىبم باه  بیيااو ػؿ هيىؿت هن کااؿ کًًاؼ  ىاهـت ػبؿياؼ و 6 پاًذ پیا
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ـبو و پًزيیـ  آؿبهگاه بیياو فیاؿتگاه تمام بهالی بمت کاه بمااهی پاًذ ي٦اـ پیا
ـبؿ ؽیل بمت: هؼ٥ى آو  ها ٩

ـبهین ػؿ هًٖ٪ه ػؿبًؼ  0   پًزيیـ عىبره بب
  پًزيیـ عىبره گل ولی ػؿ هًٖ٪ه تل   2
  پًزيیـ عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو ولنىبلی ػؿه  7
  پًزيیـ ىبره ٦ٍا ػؿ هًٖ٪ه ػو آب هـبىٓ به ولنىبلی عًذع  0
  پًزيیـ عىبره ٝاؿ٣ ػؿ هًٖ٪ه آؿیب هـبىٓ ولنىبلی عًذ  1

ـبو ػؿ  و هن به ٕىؿ ًًٝٞه و تنلنل تا صال ؿوبیت هی  ـبت پًذ پی کًًؼ صْ
ـتیاب ػبػه ٍاـ٣ ٕٞاام يماىػه بىػياؼ و  کًاؿ ػؿیای پیاوىت هزلل و ػبٝیه ت

ت یااػبىػ بف بیاى ؿوف ٥ـعًاؼه يقػیاک باه مااصل ػؿیاا يهال چًاؿی ؿب به يناب
های هااصىل  پا بـرامت و آباػی  ١ـك کـػيؼ که تا صال به ٍىؿت چًاؿ تىؿی

ياهًؼ که بف ١ـك چًااؿ هاؾکىؿ تاا صاال هتزااوف بف  هی6 پای چًاؿ7بیى چًاؿ ؿب 
ىىػ و همچًااو بـعای بف ٝلماا و ػبييامًؼبو ؿب ٝ٪یاؼه باـ بیاى  مال هی ۳۱۳۱

بًؼ ١قيی ػؿ َٝـ ملٖاو هضمىػ  های ؿویؼبػبٞؼ بف هٞاهله و پًزيیـ  بمت که
 هنما گـػیؼ پًزيیـ  ١قيىی به يام

ٝاـب  یىهىؿعو کلمه ىیـ هىرىػ يینت  6پ7چىو ػؿ ل٢ات ٝـب صـ٣ 
يىیناو  ها ت٪لیؼ کـػه و ٥اؿمی بف آو یىهىؿعتل٦٘ کـػه و مایـ 6 بًزهیـ7ؿب   آو

 بيؼ  یًٞی يام بٍلی آو ػؿه ؿب يىىتهپًزيیـ  ،زهیـ٩ـوو ومٖی به ٝىُ پً

 خصىصیات جیىلىجیکی والیت پًجؼیز تىپىگزافی و
بف هماه وّاٜ  تاـ بول های ٕبیٞی هـ ماصه و یاا هاـ هًٖ٪اه  بف رمله پؼیؼه

ـب٥ی و ماعتمايی ٝمىهی بؿبّی رلاب يٚاـ هی گاـ بف وراىه  تىپىگ کًاؼ  بهاا ب
هاای  بؿبّای تياکیل ملناله رباال صىفه ٝلمی تىره و بـؿمی ىىػ ماعتماو

گیـ تماهًا يتیزه صاٍله يتیزه هـصله ٩بلی ػیگـی بىػه  های آب ٕبیٞی و صىفه
که آو هن ٝباؿت بف بوٍا٣ ٝمىهی ریىلىری و هٞاـ٣ بلؿّای یاک هًٖ٪اه 
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های ماٖش بلؿّای ؿب ػؿ  باىؼ که بٍاًل ؿیيه و تهؼبب هٖالٞاات مااعتماو هی
ـبٝٚن يياااو هی یااک ماااصه و یااا هًٖ٪ااه و صتاای عَىٍاایات  ػهااؼ  یااک باا

ـبت هنت٪ین و ١یـ هنت٪ین ؿب بالی یک ماصه وبؿػ  و  کًاؼ های ریىلىریکی بح
ـبت بف ػو لضاٗ عیلی رالب و با بهمیت بمت   بیى بح

( کاه ىااهل بيتیکالیًهاا foldsبف لضاٗ تيکیل بيضًای ٕب٪ات ٩يـ فهایى )
(anticlinees بااااىػه و )ـکااااات تکتااااىيیکی ؿػیاااا٤ بااااه آو ب  هاااان ًااااابـ ص

آیااؼ و ػؿ بحااـ ٝىبهاال  هی بااه ورااىػ( يیااق faultsهای هغتلاا٤ ) ىکنااتگی
ـب٥ی و ماعتماو کلی یک هضل به ٍىؿت کلای  ی٥ياي آتوتکتىيیکی و  تىپىگ

 کًؼ  ت٢ییـ ىکل هی
( metamorphismبصزاااؿ کـیمااه و ٩یمتاای ػؿ بحااـ ٝماال هیتاااهىؿ٥یقم )

بیاى هاـ ػو هٖلاب   ىىػ  هی هـهـ تبؼیلو ؿمىبات آهکی به  هی ىىػتيکیل 
ـبت  آو بماتبها هؼ٣ بٍالی  هیکًؼ،به عىبی ٤ٖٝ تىره پًزيیـ  ػؿ کاه بحا

ـب٥ی و ٝىبؿُ ٕبیٞی ـبؿ پًزيایـ  ریىلىریکی ؿب بالی تىپىگ هاىؿػ بـؿمای ٩ا
ها و بَٝاؿ هغتلا٤ ریىلاىریکی باا عَىٍایات  بْٞی بف ىىبهؼ ػوؿه  ػهین

 ورىػ ػبؿػ  پًزيیـ کمی و کی٦ی آو ػؿ
هاا، ػؿیاای  ها ىااهظ ملناله ربال که بهـوف با ٩لاهپًزيیـ  ماصه کىهنتايی

ـ٥ات  ـبف کاـػه و ػؿ ٕاىل تااؿیظ هٞ ـب٥ی هىراىػ عاىػ ؿب بصا عـوىاو و تىپاىگ
ـگىيی های فیاػ ریىلىریکی هىبره ىؼه بمات فهاايی  بلؿّی به تضىلت و ػگ

 کـػ  ماصه بضـ ٝٚین و گاهی هن هضیٔ یغچالی ؿب تمخیل هی
ـًب ػؿ ػوؿه تـىیـی ) ( که هـبىٓ به ػوؿه بول ٝهؼ میًىفویک tertiaryبعی

(02enozoicبماات بااا ٥ٞالیت )  ـکااات کهقبیاای هااای همااؼ تکتااىيیکی و ص
(orogenesis movement ىاکل و مایمای هىراىػه عاىػ ؿب بعتیااؿ کاـػه )

 بمت 
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ـکات ٍٞىػی هًؼوکو باٝج بیى همه ماعتماو های کىهنتايی گـػیاؼه  ص
گیاـ عأ بلنایـ  هاای آب مت که عٖىٓ ىکنته و مایـ هٚاهـ ٕبیٞی صىفهب

 و ملنله ربال ؿب به ىکل بهـوفی آو به ورىػ آوؿػه بمت  ها ػؿیا
( کاااه ػوؿه بول ٝهاااؼ هیقوفییاااک triassicػؿ بعیاااـ ػوؿه تـیامااایک )

(Mesozoic. ـکااات ٩يااـ فهاایى باٝااج تيااکیالت يااىبصی فیاااػ ( بماات ص
های آلاپ هیمالیاه و هًااؼوکو  هان ؿػیا٤ باه آو ىااعه کىهناتايی گـػیاؼه و

ـبؿ ػبىات ـکاات ٍاٞىػی عاىػ ٩ا ـکاات ٍاٞىػی   تؼؿیزًا ػؿ صالت ص بیاى ص
ػؿ يتیزاه   باىػ تاىمميیاق  ی٥يااي آتوهاای  ها باا بي٦زااؿبت و ٥ٞالیت کىهنتاو

ػؿ يىبصی رًىبی هًاؼوکو بهاـوفی   آهؼ به ورىػهای ىمالی هًؼوکو  ىاعه
( کاه cretaceausتاه ىایل ) ٔ ػبىت کاه تاا بعیاـ کـهبضـ هًىف تنل یها آب

 ؿمیؼ  ( بمت به هالصٚه هیmesozoic.ػوؿه بعیـ هیقوفوییک )
 ػؿ َٝاااـ( orogenesis movementفبیی ) هاااای هزاااؼػ کاااىه ٥ٞالیت

بمات  (paleogene( که َٝـ بعیـ هـصله پلىریى )oligoceneبولیگىمیى )
 آ١اف یا٥ت 

ـکات ٍاٞىػی یـ پًزي تيکیل بٍلی و هکمل ملنله و هًؼوکو ػؿ بحـ ص
ـکات به ٍىؿت ػوبهاؼبؿ ػؿ َٝاـ  ـ٥ته که بیى يىٛ ص ملنله هیمالیه ٍىؿت گ

( يیااق بػبهااه ػبىاات کااه هااـػو paleocene( و پلیىماایى )mioceneهیىماایى )
 باىًؼ  ( هیneogeneَٝـ هـبىٓ به هـصله يیىرى )

گ٦ته يبایؼ گؾبىت که ٩بل بف ػوؿه تـیامیک )ػوؿه بول ٝ هاؼ هیقوییاک( يا
ک ب٢٥اينتاو ؿب بضـ ٝٚین تیتل ) کـػ که بف مىبصل  ( بصتىب هیthytesتمام عا

ک ـ٩ی چایى وماٞت ػبىات و تمااهی عا ـبيه بلای ماىبصل ىا ـ٩ی هؼیت هاای  ى
ـکااقی و ىااـ٧ هیايااه ؿب ػؿ  ـ٥اات یبـهآماایای ه بهااا بٞااؼ بف ػوؿه تـیاماایک  گ
ـبمـ کـه فهایى  آلاپ هیمالیاه و هاای  کىه  آهاؼ باه وراىػتضىلت ٝٚین ػؿ م

 هًؼوکو بٞؼ بف آو بًای تيکیل گؾبىتًؼ 
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ـگاه هيغَات ٕب٪ات بلؿّی ـتیاب بػوبؿ پًزيیـ  ه ؿب هٖالٞاه کًاین باه ت
 ریىلىریکی به ىکل ؽیل عىبهین یا٥ت:

( و chists( ىیناااات )gneissesهای يااااىٛ گًیااااق ) هىرىػیاااات مااااغـه
های هتضىلاااااااه  ( و همچًااااااااو ٍاااااااغـهmecashistsهیکاىینااااااات )

(metamorphic.R که ه٪اوهت بٍلی عاىػ ؿب بف ػمات ػبػه و )ک  هاای  باال
ـم و ١یااـ ه٪اااوم ؿب ٙاااهـ هی  مااافػ بف ىااىبهؼ ٝهااؼ پااـی کاااهبـیى هضنااىب ياا

ىىبهؼ که بف ٝهؼ پالیىفویاک ػؿ ياىبصی هغتلا٤ کياىؿ باه هالصٚاه ىىػ   هی
 بيؼ بف: ؿمؼ ٝباؿت هی

( ىینات sand stonesهای ؿیگای ) ٍغـه (lime stonesبصزاؿ آهکی )
بًاؼ هااهی  های کىهناتايی ياصیاه لته ٥ایالیت و هیکایيیت که هايًؼ مااعتماو

ـکقی و ػؿه ـت٦ٜ ه ـکىه ػه مبق بؼعياو مٖش ه کخـیات ػبؿػ و پًزيیـ  پ يیاق ب
ؿیيه بٍلی ملنله هًؼوکو ؿب بف پاهیـ و وبعاو بلی بيزاام ملناله کاىه باباا بف 

که به ىکل هتضىلاه آو ػؿ ياىبصی  یابین های پیالیىفوییک هی همیى يىٛ ٍغـه
 یب ٍغـهبف همیى يىٛ پًزيیـ  های ؿمؼ و کىه بیى ملنله ربال به هالصٚه هی

 باىؼ  هتضىله ٝهؼ هؾکىؿ هی
بف هیکاىیناات  بيااؼ هيغَااات ٝمااىهی ٝهااؼ پالیىفوییااک ؿب کااه ٝباااؿت

( یًٞای ػوؿه ٥permainایالیت ىینات و بصزااؿ آهکای کاه ػؿ ػوؿه پاـهیى )
آو  ؿػیا٤ یابین که آو هن ػؿ ملنله هًؼوکو که هان  ییک يیق هیبعیـ پالیىفو 

های  ؿمؼ و ّمًًا بصزاؿ آهکی و ٍاغـه بمت به هالصٚه هیپًزيیـ  های کىه
 ؿیگی ػؿ آو ٝمىهیت ػبؿيؼ 

ؿوػ  ( که بولیى ػوؿه ٝهؼ هیقوفوییک به ىماؿ هیtraissicػوؿه تـیامیک )
صزاااؿ ىاایل و بصزاااؿ ؿیگاای بضااـ ٝٚااین هیااقورى ىاااهل ب های یگؾبؿ ؿمااىب

عاىؿػ کاه بف  باىؼ که ػؿ ماصات کىچکی ػؿ بِٞ راها کىچک به يٚـ هی هی
های کىتاه و بٞاِ مااصات ػیگاـ ػؿ بؿت٦اٝاات  رمله ػؿ ػؿه ىابه ػؿ ٩نامت

( و conglomeratesهاااا ) آماااتايه و ماااًگايه بصزااااؿ ؿیگااای و کايگلىهـیت
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(boulders به ىکل یک ٕب٪ه که صؼوػ ٍؼ تا ػو ٍؼ ) و پًزاه هتـ ّغاهت
بف آو باه عاىبی ٙااهـ ىاؼه و  بال تـو  7111mبلی  m2311ػبؿػ ػؿ بؿت٦اٝات 

بمات  يماىػبؿچًاو یک ماصه ومیٞی ؿب ػؿ ولنىبلی ػؿه بف بیى يىٛ بصزاؿ   هن
ـکیباات  هیتىبوکه  و کیمیااوی آو بف بصزااؿ  یقیکای٥يٚـ به ٝماـ و يىٝیات ت

( کاااه ىااااهل Quaternaryبهتیااااف ػبػ  ؿماااىبات )هاااا  هتضىلاااه ماااایـ ػوؿه
 (Alluvial depositsها ) آب یگؾبؿ ؿمىب( و Aeloian) ها باػ یگؾبؿ ؿمىب

 بااىػه ػؿ ولیاات هااا ػؿیا( کااه ىاااهل Alluvial Depositsيااىٛ ػوم )ىااىػ   هی
مایاه گلای یااػ   تپاهػؿ بهتؼبػ ػؿیای بقؿگ ماصات مًگايه کاه باه ياام پًزيیـ 

  گیـػ یبـهىىػ ػؿ  های ًٝابه ػیؼه هی ىىػ ػؿ تپه مالؿ ىهؼب و ػؿ ٩نمت هی
ؿمىبات هؾکىؿ ػؿ ولیت پـوبو کاپینا و تمام ماصات همىبؿ، بنتـ ػؿیاهاا 

ـيـی ياه  و ماصه فؿبٝتی عىبی به ىماؿ هی گیـػ یبـهؿب ػؿ  ؿوػ ؿمىبات کاىبيت
مایٜ فؿبٝتای ؿب تياکیل های و  تًها ػؿ بیى ولیت بلکه ػؿ تمام کيىؿ ماـفهیى

 ؿوػ  ٝاهل گنتـه فؿبٝت ػؿ کيىؿ به صناب هی تـیى ههن ػبػه و 

 سلشله در پًجؼیز
ـبمـ رهااو هتکای باه ماه  ٥ٞالیت هًيأػبيین که  چًايچه هی های فلقله ػؿ م

 ٝاهل هغتل٤ بىػه که ٝباؿتًؼ بف:
 های تکتىيیکی  فلقله  0
 های پلىتىيیکی  فلقله  2
 ( Volcancic.E,Qايی )٥ي های آتو فلقله  7

يیااق هايًااؼ مااایـ ي٪ااآ کيااىؿ يااىٛ بولاای پًزياایـ  های ولیاات ٝاهاال فلقلااه
ـکات رًااصی و  ک ٝؼم تىبفو و یا ص   کتلاه)تکتىيیکی( بىػه که ػؿ بحـ بٍٖکا

ـه فهیى به ورىػ هی وی پلیت  آیؼ  های ک
هاا بف  آهاؼه بمات بیاى پلیت باه وراىػهاای هغتلا٤  ٩يـ راهؼ که بف پلیت

ـکیب و عٖىٓ مـصؼی عىػ يٚـ به مااعتماو ریىلاىریکی و ملناله لضا ٗ ت
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ـ٥ته ربال ػؿ پهلىی ـبؿ گ ـبلیا باه  هن ٩ ـکات پلیات ياین ٩ااؿه هًاؼ و بمات بياؼ  ص
هاای تکتاىيیکی  بمت٪اهت ىمال و ىمال ىـ٧ ب٢٥اينتاو باٝج تماهی ٥ٞالیت

ـ٩ی و بؼعياو هی ـبت آو باالی  و فلقله ػؿ صىفه هًؼوکو ى ماایـ گـػػ که بح
 ىىػ  بصناك هیپًزيیـ  يىبصی هزاوؿ به عَىً ولیت

ب٢٥اينتاو ييااو ػبػه ىاؼه بمات ىاؼت  یقع فلقلهچًايچه ػؿ ي٪يه ماصات 
ينبت به بؼعياو، ل٢ماو، مای٢او و کهماـػ بؿفگااو و پًزيیـ  فلقله ػؿ ولیت

 (1 1بلای  1 0بف )پًزيایـ  باىػه یًٞای ىاؼه فلقلاه ػؿ ولیات تـ  ع٦ی١٤یـه 
 ؿیيتـ حبت ىؼه بمت و تا به صال عناؿبت ٩ابل تىره يؼبىته بمت 

 ها دریاها و  کىه
کاه بف ملناله ػوىااعه پًزيایـ  های بلًؼ و مـ به ٥لک کيیؼه ولیات کىه

هاا و  های بلًاؼ، ػؿیاهاای عـوىااو، یغچال های هًؼوکو بىػه و ػبؿبی ٩له کىه
باه ػو بغاو ت٪ناین پًزيایـ  ػؿها  باىؼ بیى ملنله کىه های یغچالی هی رهیل

 ىؼه بمت:
 های ىمالی  ملنله کىه -0
 های رًىبی  ملنله کىه -2

 های ػمالی طلظله کىه
ک ىاـوٛ و گـػػ  ملنله ىمالی آو ىاهل هًؼوکو ١ـبی هی بف کىتل عااوب

 بػبهه ػبؿػ  ،های ىتل به مالًو به مـصؼبت ١ـبی کىه تا
 های جًىبی طلظله کىه

ـ٩ی باىػه کاه بف پًزيیـ  های ىاعه رًىبی کىه ىاهل ىاعه بف هًاؼوکو ىا
ک به بؿت٦اٛ  ىـوٛ باه ٕاـ٣ کىتال بيزماى  m 1031کىه ػؿیچه ػؿ ىـ٧ عاوب

های چهاؿ و بيزمى باىػه بمات و بٞاؼًب باه مامت رًاىب ١اـب  که ىاهل کىه
ـبب ولیت کاپینا هی کًؼ که به کىه بهتؼبػ پیؼب هی  بيزاهؼ  های ولنىبلی يز
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ولیت بف ىمال ىـ٧ به رًىب ١اـب بهتاؼبػ  های بیى به ٍىؿت ٝمىم کىه
هاا کاماته ىاؼه  چًاو بف ىمال ىـ٧ به رًىب ١ـب بف بؿت٦اٝاات آو یا٥ته و هن

هاای وبعااو و پااهیـ باه  يیاق هايًاؼ ملناله کىهپًزيایـ  های     کىهبمت  ملنله 
هاااای تکتاااىيیکی هتمااااػی و ىاااؼیؼ هىبراااه باااىػه و بف بیاااى رهااات  ٥ٞالیت

(Anticlines Synclines g فیاااػی ػؿ آو پؼیااؼ آهااؼه کااه باٝااج تيااکیل )
ـبيیات و ٍاغـه های هتٞؼػی گـػیؼه بمات ٍاغـه ػؿه های هتضىلاه ػؿ  های گ

چًااو بصزااؿ هتضىلاه ؿیياه و تهاؼبب  ها به ياؼؿت وراىػ ػبؿػ و هن ٩اٝؼه کىه
 ػهؼ  ها ؿب تيکیل هی بٍلی کىه

ـبفيؼه وبؿػ  کخاـ ٥ٞالیت بیتکال یغچالی ػؿ بیى ماصه بحـ ب کـػه بمات کاه ب
ـه به يٚـ هی ک، ػؿه ىابه و ١ی ؿمؼ و  ػؿ يىبصی پاییى ب٥تاػه بيزمى پـیاو، عاوب

 ىىػ  ها به پیمايه فیاػ ػیؼه هی هىؿیى
بلًاؼ ىاؼه بمات  یگاؾبؿ يامهاای هضلای آو  باه يامپًزيیـ  ها ٝمىهًا ػؿ کىه

ـبؿ ػبؿػ کاه ٩لاه آو بیى ػؿیای ػؿه و ػؿیای آؿیب 6٩ کىه آتال٩7له آو ػؿ  تـیى
باىاؼ  باه  بؿت٦اٛ بف مٖش بضـ هی 1730mىىػ و ػبؿبی  یاػ هی6 کىتلکی7يام  به

ـتیب  ػؿ کًاؿ ػؿیای آو که هتَل باه ػؿیاای پًزيیـ  ماصه پاییى تـیىهمیى ت
ـبؿ   2112mبمت به بؿت٦اٛ پًزيیـ  ىتل یکی بف هٞاويیى ػؿیای بف مٖش بضـ ٩

ـبؿ  ىىيؼ  هیهضلی یاػ  های  بمنمىهًا به ی که ٝیها ػبؿػ  کىه  :ؽیل بيؼ٩
 0111mو  0111mکىه کمالبًؼ و تاد ػؿ بؿت٦اٝات پاؿيؼه و آمتايه به بؿت٦اٛ 

ػؿ ػؿه  1027mو ما٦یؼ آب باه بؿت٦ااٛ  0112mهای چپ کىل به بؿت٦اٛ  کىه
کاىه ١ااؿ  0411mی های کاهاًل مًگ عاؿو با ٩له 0221mهای ١ـ١ـه  ىابه کىه

ػؿ عااؿو پيا٢ىؿ فؿیاه و تال کاىه  0214mو کىه فؿبل  0111mػؿ هًٖ٪ه فؿیه 
ک به بؿت٦اٛ  بف مٖش بضـ و کىه هـ١اقبؿ کاه  0111mک٦تـ عايه ػؿ ١ـب عاوب

يیاق ػؿ  1111mباىؼ به بؿت٦ااٛ  ػبؿبی چًؼیى رهیل یغچالی عـػ و بقؿگ هی
ک بمت   ١ـب عاوب
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ک  و کىؿپیاات  1111mکااىه آفؿػه  1031mکااىه ػؿیچااه ػؿ ١ااـب عاااوب
0517m  0511ػؿ کىه ب٢ل ػوؿm های ١ـبای بيزماى بایى آفػؿه و  ػؿ ٩نمت

بًؼ ١ااؿ مااصه  0511mبيزمى کىه ىتل فوؿ ػؿ مـصؼبت با بؼعياو به بؿت٦اٛ 
 بیى ػؿه پـیاو و کـپیتى  1111mهای مًگی به بؿت٦اٛ  ومیٜ مًگی و ٩له

د کاه یاک مااصه ومایٜ یغچاالی ؿب ػؿ بؿت٦اٝات ػؿه و ؿیا6 مال کا٥ـ7کىه 
کًًاؼ کاه  یااػ هی6 هیاـ مامیـ7تيکیل ػبػه و ٩له آو کاهاًل مًگی بىػه باه ياام 

بف مٖش بضـ بىػه و تا به صال کنی هى٨٥ يياؼه کاه باه آو  1201mبؿت٦اٛ آو 
 ٩له بپیمایؼ چىو ماصه کاهاًل مًگی بىػه و با هیالو فیاػ تيکیل ىؼه بمت 

مااصه ومایٜ  0501mو گل کىه باه بؿت٦ااٛ   0311mهای ىميیـ کمـ  کىه
 های مـصؼی آؿیب و ؿیىت )ؿوبت( تيکیل ػبػه بمت  یغچالی ؿب ػؿ ٩نمت

و ػبؿبی یاک رهیاال   0311mبااه بؿت٦ااٛ بیيااتـ بف 6 ٩ااىل آب تاى7هاای  کىه
٩لاه  بلًاؼ تاـیىباا 6 آتال7ىىػ و کىه  یاػ هی6 صىُ هضب عاو7یغچالی به يام 

به يام کىتل آبیى ولناىبلی عاًذ و ولناىبلی ػؿه  ٦1730mاٛ به بؿتپًزيیـ  ػؿ
  هى٥٪یت ػبؿيؼ 

ػؿ  0011mو کاىه ب٢٥ااو فبػه   0531mکىه ٩ال بياؼؿ  1031mکىه پـیًگال 
ػبؿبی چًؼیى رهیال  0554mػؿه هقبؿه و مـصؼبت ولیت ل٢ماو کىه کیيت 

ی ػؿ که ػو رهیل یغچاال 0411mیغچالی عـػ و بقؿگ و کىه بلي٦ی به بؿت٦اٛ 
ـ٩ی ػؿه هقبؿه و مـصؼ ولیات يىؿماتاو  ،آو تيکیل ىؼه بمت ػؿ بؿت٦اٝات ى

ـبؿ ػب  ػ ؿ ٩
بف ىامال ىاـ٧ باه رًاىب ١اـب پًزيایـ  چًايچه ٩باًل تؾکـ یا٥ت ولیات

تـ  و پااییى 7511mهای ػیگـی به بؿت٦ااٛ صاؼوػ  بؿت٦اٝات آو کاهو یا٥ته کىه
هاای آو يیاق باه  باىػه کاه کىه بف آو ػؿ بؿت٦اٝات تاوبط هًزهىؿ باػ ٩ىل و ١یـه

 ىىيؼ  های هضلی هماو هًا٨ٕ یاػ هی يام
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 دریاها
ـ٩ی  که بف ييیبی هایی بيؼ آبػؿیاها و هٞاويیى آو بف رمله  های هًؼوکو ى

ـ٥تاه و بیاى ىااعه ـ٩ی و ١ـبای و ١ـبی هًباٜ گ باه ػو بغاو پًزيایـ  های ىا
 0411mل بيزمى بف بؿت٦ااٛ ت٪نین گـػیؼه بمت  ػؿ ببتؼب بف ييیب رًىب کىت

ـبفیـ ىؼه و بف ولنىبلی پـیاو تا تًگی بهاؿ بمت  که هن مـصؼ با گلپًزيیـ  م
آب بیاى ؿوػ باا یکزاا   باىاؼ ممت رـیاو بف ىمال ىـ٧ به رًاىب ١اـب هی

ک مـچيمه هی ک که بف کىتل عاوب گیـػ آب ػؿه ىاابه کاه  ىؼو آب ػؿه عاوب
یاـػ ػؿیاای ػؿه هاقبؿه کاه بف رملاه گ هًبٜ هی 0115mبف چپ کىل به بؿت٦اٛ 

 فؿػبلاىؿوػ بف ييایب ١ـبای کىتال  به ىاماؿ هایپًزيیـ  هٞاويیى بقؿگ ػؿیای
ـکاق ولناىبلی باا  ـ٥ته بف ىهـ ١ل٢له و آمتايه کاالو گؾىاته ػؿ باافبؿک ه هًبٜ گ

 باه ػؿیاای بٍالیپًزيایـ  آب ػؿه ٝبؼبلله عیل یکزا ىؼه و ػؿ صَاه ػو آب
 ىىػ  هی وٍلپًزيیـ 

وٍال پًزيایـ  ػؿ هًٖ٪ه بافبؿک آب پاؿيؼه بف ممت ىمال به ػؿیای بٍلی
ؿب ٝبىؿ يمىػه و عىػ ؿب به ماصه ومایٜ پًزيیـ  ىىػ و با مـٝت فیاػ تًگی هی

ـبط گلبهاؿ و کاپینا هی ؿمايؼ ػؿ صَه باٟ ٝمىهی گلبهاؿ ػؿیاای ىاتل کاه  و ٥
ـکقی بافبؿ گلبهاؿ هی  ىىػ  هی وٍلپًزيیـ  گؾؿػ به ػؿیای بف ٩نمت ه

ػؿ ٩نمت ىمال ىـ٧ میؼ عیل ولیت پاـوبو باا ؿوػ ١ىؿبًاؼ پًزيیـ  ؿوػ
ـ٩ی کىتال ىابـ مـچيامه هی 7111mکه بف بؿت٦اٝات  گیاـػ ؿوػ  بف ييایب ىا

١ىؿبًؼ هًٖ٪ه ىیظ ٝلی ؿب آبیاؿی کـػه و ػؿ صَه ػو آب ١ىؿبًؼ با آب مـط 
ـکمى یکزا گـػیؼه و رـیاو آو به مىی ىمال ىـ٧ ت٢ییـ يم ىػه تاا هًٖ٪اه و ت

يمایؼ و ػؿ صَه پال ماٞؼ  بیى ممت ؿب به عىػ ص٦٘ هیپًزيیـ  بتَال به ؿوػ
ـبد هی   ىىػ  گؾؿػ وٍل هی بلله با آب مالًو که بف ربل بلن

ـکات عاىػ ؿب باه ٕاـ٣ پًزيیـ  ؿوػ بف ي٪ٖه بتَاال آب ١ىؿبًاؼ مامت ص
ػهؼ و بٞؼ بف گؾىاتى هًاا٨ٕ ١ـبای و رًاىب ١ـبای هضماىػ  رًىب ت٢ییـ هی
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ـکق ولیت کاپینا( به ىىعی ؿ  و ػؿ بیى را وبػی ومایٜ کاپیناا  ؿمؼ  هیب٩ی )ه
گاـػػ ػؿ ىاـوٛ بیاى تًگای باا آب ػؿه  ؿب تـک گ٦تاه وبؿػ تًگای پچاه ١ااو هی

ـبب که بف کىه های پًذ ػؿه آو )ػؿه ١ىك پچه ١ااو عااؿد ػؿه کاالو و ػؿه  يز
ماه بًاؼ ي٢لاى باه آب ىامال ١اـب کا یلىهتـیکپىته( وبػی ي٢لى ػؿ یک و يین 

ىاىػ و باه ه٪اؼبؿ  ػؿیای کابل بلضا٧ یا٥ته و بٞؼ بف آو به يام ػؿیای کابل یاػ هی
 آیؼ  آب ؽعیـه کامه بًؼ ب٥قبیو به ٝمل هی

هاا و  بیام ٥َل بهاؿ هىمن ٢ٕیاو بیى ؿوػ بمات کاه باه بحاـ ؽوب ىاؼو بـ٣
 یابؼ  گیـػ آب آو ب٥قبیو هی گی بیيتـ که ػؿ ٥َل بهاؿ ٍىؿت هی باؿيؼه

ـ٥تاه تًهاا بف آب ػؿه  بف يیـوی آبی بیى ؿوػ تا باه صاال بمات٦اػه ٍاىؿت يگ
ـبد هی   ه ٥ابـیکاه باـ٧  ه 0255گؾؿػ ػؿ بوبعـ ماال  مالًو که بف ربل بلن

ـکه بیى ٥ابـیکاه هماياا ٩اىه آبای ؿوػ ماالًو باىػه   ىـوٛ به کاؿ يمىػ ٩ىه هض
 بمت 

ای فیاػی کيیؼه ىؼه بمات ػؿ صىفه پـوبو و کاپینا بف ػو ٕـ٣ ػؿیا يهـه
ـبم بيکيا٥ی مىم ب٢٥اينتاو یک بًاؼ باقؿگ آب ػؿ تًگای ػؿ پًزيایـ  ػؿ پـوگ

ـ٥ته  ـبت میامای و رًو  ىؼهيٚـ گ هاای ػبعلای  بىػ که کاؿ آو به مبب ت٢ییا
هیالػی ػبؿبی ػبات  0541ػؿ صَه ىىعی ػؿ مال پًزيیـ  ٝملی ييؼ و ؿوػ

(7211m/secآب يياو ػبػه ىؼه بمت  و ) صزن پًزيیـ  ػؿ بمتیيى ٝمـف
( و صزاان رـیاااو 01m/y*21 4721رـیاااو بٝٚماای آب ؿب ػؿ یااک مااال )

 ( يياو ػبػه ىؼه بمت 01m/y*5402 014ب٢ٍـی )

 اقلین
  بف يٚـ هيغَات ب٩لیمی ب٢٥ايناتاو ػؿ هًٖ٪اه تضات بماتىب هى٩ٞیات ػبؿػ

ـم و عيک بمات  یٕاىؿهمااو   فهنتاو آو هـٕىب و باؿبيی و تابنتاو آو گ
( ب٩تبااك گـػیاؼه claimػبيین ب٩لین بٍاًل ؿیياه لتایى ػبىاته بف کلماه ) هی که

 کًؼ  هی بؿبیهبمت که ه٦هىم هیالو ىٞاٛ وبؿػه آ٥تاب ؿب 
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ـبؿ ؽیل بمت ب٩لین ٝباؿت بف هٖالٞاه صاؼ وماٖی : 7با آو هن تٞـی٤ ب٩لین ٩
های راىی یاک هضال بمات کاه ػؿ فهااو و هکااو هٞایى بوٍاا٣  تمام پؼیاؼه

گايه ؿب بعتیاؿ هیر   6کًؼ ؼب
ـب٥یاایی  عَىٍیات ب٩لین یک هًٖ٪ه يه تًها هـباىٓ باه ٕاىل و ٝاـُ ر٢

ـب٥یایی که ٝبااؿت بف بؿت٦ااٛ بمات يیاق تاأحیـ بااؿفی  هی باىؼ بلکه بٞؼ مىم ر٢
های ٕبیٞاای مااٖش فهاایى ػؿ چهاااؿ بٞااؼ )ٕااىل  پؼیااؼه  بااه بماااك هٖالٞااه  ػبؿػ

ـب٥یااایی بؿت٦اااٛ و فهااا ـب٥یااایی ٝااـُ ر٢ ـب٥یااار٢ ی ؿب یو( ؿوه و تض٪یاا٨ ر٢
 بغيؼ  بیيتـ ٍب٢ه ٝلمی هی

های مـ به ٥لک کيایؼه و ػؿیاای عـوىااو و پاـآب  پًزيیـ ينبت به کىه
هاای ٥ـٝای آو  که بف بیى ػؿه ٝماىهی ٝباىؿ کاـػه و ػؿیاهاای کىچاک بف ػؿه

ـبفیـ هی پیىيؼػ هىرىػیت بىزاؿ يباتات عىػؿو ػؿ  ىىػ و به ػؿیای بٍلی هی م
ؿب پًزيایـ  هالین و گاىبؿب تابناتاو های باػيت صبىبات هغتل٤ وفه ها ک کىه

ٝمىهاًا چهااؿ ياىٛ پًزيایـ  آیًؼ ماعته بمت ػؿ ولیت هٞتؼل ػلکو و عىه
 بف:بمت ب٩لین ٩ابل تىره بمت که ٝباؿت 

ـبؿ ػبؿػ  m - 2111 m 0111ب٩لین هًٖ٪ه متیپ که ػؿ بیى بؿت٦اٝات   0 ٩ 
و ػبؿبی  هی کًاؼبصتىب پًزيیـ  چک ؿب ػؿب٩لین هىينىيی که ماصاتی کى   2

 بيؼ  رًگالت
 باىؼ  هی m ،7111 m 2111ب٩لین هًٖ٪ه بلپیى تًؼؿب که بیى بؿت٦اٝات   7
ـت٦ٜ که بالتـ بف   0 ـبؿ ػبؿيؼ  m 7111ب٩لین کىهنتايی و ي٪آ ه ٩ 

 اقلین هًطقه طتیپ -5
ـًب کپًزيیـ  که ب٩لین هًٖ٪ه متیپ ػؿ ولیت گیـػ یبـهپًزيیـ ؿب ػؿ  کخا ه ب

ـب٣ ػؿیای ػبؿبی بؿت٦اٝات ) ـًب مااصات  ( هیm ،2111 m 2111بٕ کخا باىاؼ و ب
ؿمؼ آب و هىبی آو بـی بىػه و بعتال٣  فؿبٝتی ػؿ همیى بؿت٦اٝات به يٚـ هی

ـبؿت  ـبػ یمايت c 21بف  یؿوف ىبايهص بها ػؿ ٕىل مال بیاى  8باىؼ هتزاوف يمی گ
ـبت ) گی ٝمىهًا ػؿ هىمن فهناتاو و بوبیال  ؿوػ باؿيؼه ( بال هیc ،11 c 72ت٢یی
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کخـ  بهاؿ به و٩ىٛ هی های پنت ٩اهت یک  بىػه بته فبؿ ٝل٤پیىيؼػ بیى هًا٨ٕ ب
صیىبيات بؿفه فیاػ ػبىاته و ػؿ  یتتـبکًؼ و بف لضاٗ  ماصه ومیٜ ؿب بصتىب هی

 بلًؼ بـػو ب٩تَاػ ؿومتایی و ىبايی ي٪و باؿفی ػبؿػ 
 اقلین هىيظىيی -0

هضنىك بمات کاه بىازاؿ هايًاؼ بااػبم، بلاىٓ و  یماصاتب٩لین هىينىيی ػؿ 
کاه ػؿ  مااصات بياؼبیاى ب٩لاین و راًگالت ػؿ  هی ؿماؼها به يٚـ  ١یـه ػؿ کىه
ـبؿ ػبؿياؼ کاه هاىبی هـٕاىب بف آو مااصات باه  هاا و یغچال ه٪ابل گىػبل هاا ٩ا

 ىىػ  هی ؿمؼ و مبب ؿىؼ رًگالت ؿویًؼ هی بىزاؿ هی که یهًإ٪
کخـیات ػبؿياؼ بیى ر ًگالت ػؿ بؿت٦اٝات آمتايه، مًگايه، بهاؿک و هلنپه ب

ـبؿ 6 ولنااىبلی ػؿه7باىااًؼ و ػؿ ه٪ابال ماااصات یغچاالی  کاه بف يااىٛ بااػبم هی ٩اا
گیـػ  و هىبی هـٕىب و یاا هىيناىو باه بهتاؼبػ بیاى وبػی باه بیاى مااصات  هی
 ؿمؼ  هی

 اقلین هًطقه الپایى تًذرا -9
ؿماؼ  تـ بف ماصه ؿىؼ و يمىی بىزاؿ باه هالصٚاه هیبیى ب٩لین ػؿ تمام راها بال 

بها هى٩ٞیت آو يٚـ به بؿت٦اٛ بف یک بـ بٝٚان تاا باـ بٝٚان ػیگاـ و بف یاک هًٖ٪اه 
بمت  باه ٕاىؿ هخاال: مااصه بلپاایى تًاؼؿب ػؿ عأ  ییـپؾیـب٩لیمی با هًٖ٪ه ػیگـ ت٢

هًاا٨ٕ ( هى٩ٞیات ػبؿػ  ػؿ ب٢٥ايناتاو بیاى m ،0111 m 0111بمتىب بیى بؿت٦اٝات )
ـب ػؿ  8ؿماؼ ( باه هيااهؼه هیm ،711 m 2111به ٍىؿت ٝمىم بیى بؿت٦اٝاات ) فیا

ـػی کاه بف لضااٗ هىرىػیات ملناله رباال باه  بیًزا بوًل ب٩لین بـی بىػه و ػو هاه م
  آوؿػه بمت تـ ییىورىػ آهؼه ماصه بلپایى تًؼؿب ؿب ٩ؼؿی پا

ـػػ و یااا بااه ٝااـُ  ااٜ ب٩لااین بااـی گاا ىاامالی  های بلبلااؼبااه هااـ بيااؼبفه کااه ّو
ـبؿت  ػیاؼه هی تـ ییىىىػ بیى هًٖ٪ه با بؿت٦اٛ پاا تـ يقػیک  ىاىػ بعاتال٣ ػؿراه صا

ـػی هىب يمی گاؾبؿػ کاه فٛؿ صبىباات  فیاػ بىػه ٥َل يمىی يباتات بنیاؿ کىتاه و م
ـػ  ػؿ مااصات رًاىبی  به رقء بف رى، رىػؿ، هيًو و با٩ال به عاىبی ٍاىؿت گیا

ها  تابؼ بْٞای بف بتاه ( هی41 - 31ٛ آ٥تاب ػؿ تابنتاو به فوبیای )کىه که هیالو ىٞا
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ـه ػؿ بؿت٦اٝاات بایو بف  و بىزاؿ هايًاؼ بااػبم ه٦ات پىمات، بلاک مایاه عاؿ و ١یا
(2111 mهی )  ؿویًؼ که هیالو کىه و تابو هنت٪ین ىٞاٛ آ٥تااب و هاىبی هىيناىو

ـػیؼه تا بىزاؿ ػؿ بیى بؿت٦اٝات ؿىؼ و يمى کًؼ   مبب گ
ـبؿت ٥ى٧ػؿ ي ـت٦ٜ و کىهنتايی ػؿره ص ـػیاؼه و باـعال٣  ٪آ ه بلٞاػه تًقیل گ

ىباات هااىب ب٥ااقبیو هی ه٪ااؼبؿ باؿيااؼه ـت٦ااٜ بعااتال٣ ػؿرااه  گی و ٕؿ یابااؼ ػؿ ي٪ااآ ه
ـبؿت ىبا ـبؿت و فبویاه  ؿوفی هاه يهص های تابنتاو و فهنتاو پائیى بىػه بها ػؿره صا

بمات باه بیاى  ییـپاؾیـا ت٢ه ( ييایبیExpositionتابو آ٥تاب بف لضااٗ هى٩ٞیات )
ـم و عياک و ييایبی ه٦هىم که ييیبی ـػ و  های رًاىبی ٩اؼؿی گا های ىامالی ما

ـػی هىب هـ يٛى کتله هـٕىب هی ـػی کاه بف  باىؼ به بحـ م های هـٕىب و یا ربهه م
ـت٦ٜ و ملنله ربال پًزيایـ  ـبف ي٪آ ه گی  باٝاج باـ٣ بااؿی و باؿياؼه گاؾؿػ  های٥

ـػػ و بؿت٦اٝات هی ـًب ػبؿبی m 0111بلًؼ کىه که باالتـ بف ) گ کخا ـبؿ ػبؿػ ب   باـ٣( ٩ا
  باىؼ ػبیمی و ماصات یغچالی هی های

 تدرجه دزار 
ـبؿت ػؿ يباىػ  کًاؼ های  يٚـ باه هًاا٨ٕ هغتلا٤ آو ٥اـ٧ پًزيیـ  ػؿره ص

ػؿ بیاى ولیات مابب ٝاؼم هضامابات ػ٩یا٨ ٝلمای ػؿراه  یهىبىًامبمتیيى 
ـبؿت ؿٕىبت باؿيؼ بها با آو هن به ٕاىؿ بومأ  8گی و وفه باػها بىػه بمت هص

ـبؿت ػؿ فهنتاو به  تـیى ییىپا ـبػ یمايت 01ػؿره ص  71آو باه  بلًاؼ تاـیىو  گ
ـبػ یمايتػؿره  73بلی  ـ٩ی ػؿه بف ولناىبلی  ػؿ تابناتاو هی گ ؿماؼ مااصات ىا

ـبؿت تًقیل  ػؿه پـیااو  هاای ٩نمت و ػؿ  یابؼ هی عًذ به ٕـ٣ پـیاو ػؿره ص
ـبؿت ػؿ تابنااتاو صااؼ بٝٚماای آو بااه   27بلاای  21چماااؿ کـیپتااى ػؿرااه صاا

ـبػ یمايت ـبؿت و ٥َال کىتااه  هی گ ؿمؼ که ػؿ آو هًا٨ٕ به بحـ تًقیل ػؿره صا
ـًب ػؿ فهیى کخ ىىػ  های فؿبٝتی کيت هی تابنتاو صبىبات رى، هيًو و با٩ال ب

 ػبؿ هن ورىػ يؼبؿػ  و بىزاؿ هیىه
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 گی و رطىبت يذهبار 
گی و ؿٕىبت بف رمله ٝىبهل ههن ب٩لین بمت که ػؿ ٕىل هااه و ماال  باؿيؼه

ـبیٔ رىی و بوّاٛ ب٩لیمی یک هًٖ٪ه ؿب هنت٪یمًا کًتاـول هی بیاى ػو   کًاؼ ى
ـب٥ی و ربهاه کق ٥ياؿ هىب ماعتماو تىپىگ ـب ـم بؿتباآ  ٝاهل با ه های ماـػ و گا

ـًب ػؿ هًا٨ٕ  ه٪ؼبؿ باؿيؼه  ػبؿػ کخ ( ٥Depression Cycloneيااؿ پنات )گی ب
 ؿمؼ  به هالصٚه هی تـ بّا٥ه 

( و ٝااىبؿُ رااىی بًااابـ Orographicهای کىهنااتايی ) گی بهااا باؿيااؼه
ـبؿت  بؿت٦اٝات ملنله ربال ٍاىؿت هی ـت٦اٜ ػؿراه صا ـب ػؿ ي٪اآ ه گیاـػ فیا

ـبؿ هی تـ فوػتًقیل یا٥ته و هىبی هـٕىب  ـ  به صالت بىباٛ ٩ بیى هىمان گیـػ بًاب
مـػ ماایبـیا بف  های ربهه ػؿ فهنتاو و بهاؿ بىػه که پًزيیـ  گی ولیت باؿيؼه

، وبعااو و پًزيایـ ممت ىمال ػبعل ب٢٥اينتاو ىاؼه و ػؿ مااصات ماالًو،
ها بف هاـ لضااٗ  گی بیاى باؿياؼهىاىػ   هی های ىاؼیؼ هًؼوکو باٝج بـ٣ باؿی

ـت٦ٜ مـػتـ بىػه و ؿ  ٕىبت ينبتی فوػتـ بىباٛ و به ي٪ٖاه ورىػ ػبؿػ که ي٪آ ه
 گی با بؿت٦اٝات تًامب هنت٪ین ػبؿػ  ؿمؼ بًابـ بیى ه٪ؼبؿ باؿيؼه ىبًن هی

 ها باد
گـ پاـ  رـیاياات بااػ ؿب تىراه کًاین ػؿ هباصاج  یقیکای٥بٍالی و  یبيياب

ـب٥یااایی ىًاماای  هغتلاا٤ ب٩لین  Lowبٍااٖالس ٥ياااؿ پناات ) یقیکاای٥و ر٢
Pressure( و ٥ياؿ بلًؼ )High Pressure هاـ ياىٛ( ؽکـ ىؼه بمت و تضات 

ـبیٔ رـیاو باػ  ـکق ٥يااؿ بلًاؼ باه بمات٪اهت ٥يااؿ پنات ٍاىؿت  ػبیماً ى بف ه
کخاـ پًزيایـ  های کىهناتايی هايًاؼ بف رايب ػیگاـ ػؿ ماـفهیى   گیـػ هی و ب

ـم هًا٨ٕ کيىؿ به ٕىؿ هًٖ٪ىی هًإ٪ی کاه  ـکاق ٥يااؿ  تاـ گا بمات صیخیات ه
ـکق ٥ياؿ بلًاؼ ؿب بعتیااؿ هیپنت ؿب و ه يمایاؼ  ًإ٪ی که مـػتـ بمت بوٍا٣ ه

ـت٦ٜ و کىهنتاو ـًب بف ي٪آ ه کخ ها باه بمات٪اهت  ؿوی همیى بٍل رـیاو باػها ب
 گیـػ  ٍىؿت هیپًزيیـ  وبػی
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٩ابال تىراه بمات ٝمال پًزيایـ  هاای هىّىٛ ػیگـ کاه ػؿ بؿتباآ باه کىه
(Convectionیا گـػه هىب و هى٩ٞیت ييایبی ) ه( اExposition بمات کاه )

گیاـػ کاه ػؿ  ٕاىؿی ٍاىؿت هی هناالهآوؿػ بیى  ها باؿ هی باػها ؿب ػؿ کىهنتاو
ـم  ٍبش ؿوف ييیبی ـ٩ی و رًىبی ػؿ بحـ تابو آ٥تاب گ ٩بل بف  00بلی  01های ى

ـبؿت ؿب بعاؾ هی ـکاق  يمایاؼ ػؿ يتیزاه بیاى ياىٛ ييایبی ٙهـ صؼ بٝٚمی ص ها ه
  کًاؼ آو به ٕـ٣ بؿت٦اٝاات باال ٍاٞىػ هی ٥ياؿ پنت ؿب تيکیل ػبػه و هىبی

ـبی آيکه تىبفو ػؿ هیکايیقم  ـبؿ ىؼه بتىبيؼ  یقیکی٥ب ـ٩ ١ـبی  های  ييیبیهىب ب
ـبؿ ػبؿياؼ و  های  وبػی ؿو باه ١اـب بمات  هاا  ييایبیکه ػؿ ممت ىـ٧ آو ٩ا

ـم  های ىـ٧ آو کاه های ١ـبی به بمت٪اهت ييیبی وفه باػ بف ييیبی هاىبی گا
هاای عاىؿػ و  هاا و وبػی که بیى هخال ؿب ػؿ تمام ػؿه وفػ هی بف آو ٍٞىػ يمىػه 

 هياهؼه کـػ  تىبو  هی ىىيؼ  هیکىچک که به ػؿه بٍلی وٍل 
کخـ ػؿ بهاؿ و تابنتاو هضنىك بىػه بها ػؿ فهنتاو باػها باه  بیى يىٛ باػها ب

باه بماتخًای بٞاِ ؿوفهاا کاه ػؿ ٕاىل  گاـػػ ىکل بنیاؿ ع٦ی٤ بصنااك هی
با بـ٣ باىػه  تىممبیى باػها که  وفػ هی ىؼیؼ  باػ هایفهنتاو )چهاؿ تا پًذ باؿ( 

که  کًًؼ  هییاػ 6 بـ٣ باػ7با بـ٣ ؿب به يام  تىممبیى يىٛ باػهای پًزيیـ  و هـػم
ـ٣ باػها بایو گـػػ و صؼ بٝٚمی وفه ب ها ػؿ آو هًا٨ٕ هی باٝج بـ٣ کىچ

 یابؼ  بف یک ىبايه ؿوف ٕىل يمی

 ساویه تابغ آفتاب
ـب٥ی هضل و همچًااو بف لضااٗ   فوبیای تابو آ٥تاب يٚـ به هى٩ٞیت و تىپىگ

بعتال٣ ػبؿيؼ چًايچه ػؿ بغاو باػهاا تاؾکـ باه ٝمال پًزيیـ  ٥َىل مال ػؿ
تـ بیياپًزيایـ  ( کاه ىاماًل و رًىباًا ػؿExpositionها ) آهؼ هى٩ٞیت ييیبی

ـ٥ته که به بٍٖالس )  ـبؿت بیيتـ ؿب رؾب هیadretىکل گ کًاؼ یااػ  ( ماصه ص
 کًًؼ  هی
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کخـ ييیبی هاا فیااػ بمات آ٥تااب ػؿ  های ىمالی که هایالو ملناله کىه ػؿ ب
 هاای  ييیبیػؿ  که ػؿ صالی  تابؼ  يمی8و ػؿ فهنتاو بٍاًل  کن تابنتاو به فوبیای 

کخـ راها به فوبیای )رًىب آو  تاباؼ بف  ( ػؿراه هی51بلای  41ىٞاٛ آ٥تاب ػؿ ب
ـم و ييایبی ػبیماً های رًىبی آو  همیى لضاٗ ييیبی های ىامالی آو ماـػ و  گا

( 34:0باىؼ بها به ٕىؿ بومٔ فوبیای تابو آ٥تااب ػؿ بول ماـٕاو ) هـٕىب هی
 تابؼ  ( هی70:0( ػؿ بول رؼی )10:70ػؿ بٝتؼبلیى )

 اه جهیل
که  0111ورىػ ػبؿػ ٝمىهًا بالتـ بف بؿت٦اٛ پًزيیـ  های که ػؿ ولیت رهیل

هااا ؿب بااه  باىااًؼ بیااى رهیل هااای یغچااالی هی بااه ٍااىؿت ٝمااىم بف يااىٛ رهیل
کخـ ماال  کًًؼ  رهیل یاػ هی6 صى7ُبٍٖالس ٝام آو  باىػه و  بًاؼبو یظها ػؿ ب

 ؼه و باٝج ب٥قبیو ػؿیایها ؽوب ى آو بًؼبو یظتًها بف ػو تا مه هاه ػؿ تابنتاو 
ػؿ مااصات یغچاالی تياکیل هاا   رهیالتؾکـ یا٥ات  که  چًاو هیگـػػپًزيیـ 

کاه ػؿ ه٪ابال هاا   هاىؿیىها ورىػ ػبؿػ بیاى  ها هىؿیى یا٥ته ػؿ ٩نمت ٩ؼبهی آو
هاای هاؾکىؿ  باىًؼ ّـوؿی بمت، تاا رهیل ها يا ه٪اوم هی ٥ياؿ آب بیى صىُ

کاه ػؿ   هًاإ٪ی٩ی٨ ىًاماایی ىاىيؼ تاا بف عنااؿبت هاالی و راايی به ٍىؿت ػ
ـبؿ ػبؿيؼ رلىگیـی به ٝمل آیؼ ها   رهیلهای تضتايی بیى  ٩نمت ٩ 
ـتاماـ کاـه فهایى  بحـ ؽوب ىؼو یغچال ـبها   رهیلآب  یاػبفػ ها بىػه که م

ػؿ بیًزاا  ها( فیاػ بمت، ها )صىُ به بیى هيکل ؿوبـو بمت  تٞؼبػ بیى رهیل
ها يه بف لضاٗ بقؿگی بلکه بف  بـین که ىهـت آو چًؼ رهیل هيهىؿ آو ؿب يام هی

 باىؼ  لضاٗ يقػیکی به ماصات هنکىيی هی
ـبؿ ػبؿياؼ m 0327های م٦یؼ آب که ػؿ بؿت٦اٝات  صىُ ػؿ بیاى مااصه   ٩ا

ـبؿ  m 011مه رهیل یکی بالتـ بف ػیگـی باه بؿت٦ااٛ صاؼوػ  و باالتـ بف آو ٩ا
ـ٥ته ـب٣ رهیل گ ـب٣  ها و کىه بيؼ  بصزاؿ هـهـیى به ؿيو م٦یؼ بٕ   آوهای بٕا

گىو بىػه آب آو به بؿت٦ااٛ بایو بف  ؿب فیًت بغيیؼه آب آو کاهاًل ٍا٣ و يیل
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711 m های ما٦یؼ ؿياو باه آب ىاابه  به ىکل آبياؿ بف ٩نمت ومٖی ٍغـه
ـتیاب ؼياهًا های ؿب ما٦یؼ آب   آوىىػ و بف همیى لضااٗ  وٍل هی   باه همایى ت

ک    هنصىُ هـفه ػؿ ىابه چًؼیى صىُ عىؿػ و بقؿگ ػؿ کىه ػبعل بف عاوب
هضاب 7صاىُ وراىػ ػبؿػ صاىُ  01چًاو ػؿ کىه آتال و کىه هابیى بایو بف 

 ػؿیابااؿ ػؿ بؿت٦اٝات مـصؼی بیى ػؿه پاوبت و گالب عیال صاىُ ىااه 6 عاو
ؿ بؿت٦اٝااات ػؿه ٝبؼبللااه عیاال و ػ6 ١ـ١ااـه7صااىُ  ٝلاای ریـػؿ بؿت٦اٝااات 

  بمانهای هتٞؼػ ػیگـی که تا هًىف هيغَاًا  و صى6ُ لٞالو7چًاو صىُ  هن
ـ٥ته ػؿ ماصات هغتل٤ های    پًزيیـ هىرىػيؼ هضلی ؿب به عىػ يگ

   ها یخچال
ـبؿ m 6 70111بلای m 6 70111که ٝمىهًا ػؿ بؿت٦اٝات بیو بف  ها  یغچال ٩ا

بیيتـ بىػه چىو ملنله ىمالی آو تضت تاأحیـ پًزيیـ  ه رًىبیػبؿيؼ ػؿ ملنل
ـبؿ هی  70111گیـػ بها با آو هان ػؿ بؿت٦اٝاات باالتـ بف  هنت٪ین ىٞاٛ آ٥تاب ٩

m 6ها تأحیـ هنت٪ین بالی ػؿیاای ها ورىػ ػبؿيؼ  هىرىػیت بیى یغچال یغچال 
همیياه يایـ پًز ها که ػؿیای ػبؿػ  به بیى ه٦هىم که ورىػ بیى یغچالپًزيیـ 

 پـ بف آب و عـوىاو با٩ی هايؼه بمت 
بف پًزياایـ  هااای  کااىه( و ماااصات یغچااالی ػؿ Snow Lineعاأ بااـ٣ )

ـم ىؼو هىبی فهیى هزقب يبىػه یغچال ـبت گ های که ٩اباًل مااصه ومایٜ بف  تأحی
 ها کامته ىؼه بمت  ها ؿب پىىايیؼه بىػ ػؿ بیى بوبعـ بف ومٞت آو کىه

ـم ىؼو هىبی فهایى باؼیى هًاىبل بػبهاه یاباؼ  تىبو ی ههمچًاو  گـ گ گ٦ت ب
مبب کن ىؼو و صتای  بالعـهبه کلی ؽوب عىبهؼ ىؼ و پًزيیـ  ها ػؿ یغچال

 عيک ىؼو ػؿیاها عىبهؼ گـػیؼ 
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 گیزی یجهيت
ـب٥یایی، ٕبیٞی و ماعتماو پًزيیـ  ولیت بف  یقیکای٥بف لضاٗ هى٩ٞیت ر٢

ـبوبو باىػه ػؿ ػؿهیـ پًزيا بهمیت عااً بـعاىؿػبؿ بمات  هاای  ػبؿبی آب ٥ا
های مـبه ٥لک هًؼوکو ١ـبای کاه ػؿ بهتاؼبػ  هغتل٤ آو رـیاو ػبؿػ  و کىه

ـبؿ ػبىاته و ػبؿبی هٞااػو مـىااؿ ٕبیٞای ػؿ ٩لاب بیاى ملناله پًزيایـ  ػؿه ٩ا
  و باىاؼ های ػبؿبی بهمیت عااً  یيیبلز مى٧ها يه٦ته بمت  و بف لضاٗ  کىه

گـ تىره ه٪اهات ب تىبو گ٦ت که کن و  ٍىؿت بگیـػ پل هیپًزيیـ  الی ػؿهب
هاایو بایاؼ  باىؼ  پل باه ػؿه مـمابق و فهیى هی فبؿ آو مًو های   صَهبیو 

 هاای فؿبٝتای هباؼل عىبهاؼ ىاؼ  بف آب ػؿیاای تىره ٍىؿت گیـػ  و به فهیى
ـبی بمتضَال بـ٧ و کيیؼو  هیپًزيیـ  ـبی آبیااؿی فهایى ها يهـتىبو ب هاای  ب

ـبی ؿىااؼ و  ٝمااؼهٝىبهال بف فؿبٝتای بمات٦اػه ٍااىؿت گیاـػ  بیااى ػؿه یکای  با
ـ٥ت ب٩تَاػی کيىؿ  ، بصؼبث عٖىٓ هىبٍاالت یکای بف ّاـوؿیات بمتپیي

کخاـ ػؿه ههن هـػم به ىاماؿ هی بف بیاى ماهىلت پًزيایـ  هاای ٥ـٝای آیاؼ کاه ب
  ييؼه بيؼهنت٦یؼ 

ـبد هٞاػو کخـ  يىؿ ؿب تيکیل هیبف ب٩تَاػ ک یکه بغيپًزيیـ  بمتغ ػهؼ ب
با٩ی هايؼه تًها فهـػ به ىکل ١یاـ  يغىؿػه ػمتهٞاػو و بصزاؿ کـیمه تا هًىف 

ـبد   ػؿ بیى هىؿػ تىره رؼی هنؤولیى ػولت ؿب عىبهاين  ىىػ هی هنلکی بمتغ
  ىاؼهمهای یغچالی که ػؿ مااصات هناکىيی تياکیل   رهیلها و یا  صىُ

باىاؼ ػؿ  ها هتىره بهاالی آو هی ٖـ ىکنت و میالب صىُو هـ لضٚه ع بيؼ
 بیى هىؿػ هٖالٞه تض٪ی٨ و رلىگیـی بف آو ٍىؿت گیـػ 

کخـ هًا٨ٕ که عٖىٓ هىبٍالت ورىػ يؼبؿيؼ  ٍاضی يیاق  هاای یًیککلػؿ ب
 ىىػ  هی هىرىػ يبىػه و بیى بهـ هىرب هـگ و هیـ ب٦ٕال و هاػؿبو
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 هًابغ هأخذ
ـب٥یااایی ،پًزياایـ بوّاااٛ ٝمااىهی ولیاات  0 ، 0710مااال  ،هزلااه ر٢

 پىهًځی بػبیات پىهًتىو کابل 
ـب٥یااای ٕبیٞاای ب٢٥اينااتاو، 0721ٝاااؿُ، ١ااالم ریالياای، مااال   2 ، ر٢

 کابل  پىهًتىوهضل چاپ کابل، بيتياؿبت:
ـب٥یاای تااؿیغی ب٢٥ايناتاو، 0722صبیبی، ٝبؼبلضی، ماال  7 ، هضال ر٢

 مبا  عايه کتابچاپ کابل، بيتياؿبت: هیىيؼ 
ـب٥یاه، 0745ىبل، هضمؼ ٙـیا٤، ماال تًی  0 ، ػ ب٢٥ايناتاو ٝماىهی ر٢

 هضل چاپ کابل، بيتياؿبت: پىهًتىو کابل 
ـب٥یاای  ػبيناتًی، 0751بيَاؿی، ملٖاو هضمؼ، ماال  1 ـبهاىو ر٢ ها پی

 ، هضل چاپ کابل، بيتياؿبت: مـوؿ مٞاػت ٝمىهی ب٢٥اينتاو
کبااـ، مااال   2 ـب٥یااای ٝمااىهی ، 0711ىااىؿهاچ يىؿمااتايی، هضمااؼ ب ر٢

 هضل چاپ کابل، بيتياؿبت: فوؿی کابل ب٢٥اينتاو  ٢اينتاو،ب٥
، هضال یىهاىؿعبف ػیاؼگاه پًزيایـ  ،٩0711ابْايی، ٝبؼبلضی، مال  3

 چاپ پياوؿ، بيتياؿبت: ٥ْل پياوؿ 
ىًامی  بمتاػ پىهًځی فهیى یـیپًزي هَاصبه با پىهايؼ ٝقیق بصمؼ  4

  0750/1/3پىهًتىو کابل به تاؿیظ 
ـب٥یاه هَاصبه با پىهاياؼ هضماؼ ٙ  5 ـیا٤ تًیاىبل آهاـ ػیپاؿتمًات ر٢

  0750/2/2پىهًتىو کابل به تاؿیظ ىًامی  پىهًځی فهیى
01   WWW.Google.Panjshir.com  
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 یدذود اربؼه و هىقؼیت جغزافیای
 غالم دبیب يىابی

ببی که ػؿ مـمابقی و ىااػ هیباىؼپًزيیـ یکی بف هـبىٕات ولیت کاپینا 
ػؿ آو ؿب  ،فبايقػ عاً و ٝام بمت  بیى هًٖ٪ه، کىهنتايی بىػه و ملنله ربال

بؼعيااو هى٩ٞیات  ،باه ٕاـ٣ ٩نامت ىامال آو  هیاو عىػ ٥يـػه کـػه بمت
بياؼؿبب ٝاـُ هى٩ٞیات يماىػه بمات  باه  هاای بلؼه  ،به ٕـ٣ ١ـب آو  ػبؿػ

ـبب وب٩ٜ و به ٩نامت رًاىب آو گال بهاا ؿ هى٩ٞیات ٕـ٣ ىـ٧ آو تگاب يز
 ػبؿػ 

که هؼعل آو  بمتهای بنیاؿ فیبا و ٩يًو هًؼوکو  یکی بف ػؿهپًزيیـ، 
 پًزيایـ،هضاماى ٕبیٞای   کیلىهتـی ىمال به کابل ب٥تاػه بمات 41به ٥اٍله 

ـًب و به ٕـ٣ رًىب هًؼوکو هى٩ٞیت ػبؿػ  آو های ػؿه و هامت  فباومـ  کخا ب
٥لاک ه رباال ماـ بالناله ىاهظ و م های ب٢٥اينتاو با کىه هی باىؼبمت تًو 

بابا و مپیى ١ـ  های  ػؿهػوؿ ب٥تاػه پاهیـ و بؼعياو و ػؿ   کيیؼه عىػ ػؿ ي٪آ
ها ؿب به عاىػ رماٜ کاـػه و  ییهمه فیبا و و يىؿمتاو راهای ػیؼيی فیاػی ػبؿػ

ػؿ یـ پًزيا ػؿۀ  هیاـوػهای ب٢٥اينتاو به ىاماؿ  بالىبهه یکی بف بهتـیى ییال٧
ػؿبًؼ تا پـیااو یاا بف گلبهااؿ تاا بف)رًىبی آو  های  هًؼوکو ػؿصَه های  ػبهًه
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ـ٥تهبيزمى ؿب  ػؿۀ گ ـب بمت و عٔ ٝمىهی آو بف ىمال ىـ٧ به رًىب ١اـب  ٥
ؿو ٩اؼین بایى صَاٌ  کااؿوبو هاای  ؿبهتاـیى  یکی بف ههنپًزيیـ  همتؼ بمت 

ـ٩ی و رًىبی هًؼ و با ورىػ بیى که ماـک ىاکاؿی بایى  (0)وکو بىػىمالی، ى
بف يٚاـ ؿ٥ات و آهاؼ پًزيایـ  ػؿۀهٞهؾب  2هیـوػکابل و باعتـ و تغاؿمتاو هىتـ 

 های  کاؿوبورات و تـػػ  صیىبيات و صمل و ي٪ل هیىه و صبىبات، ١له های  ؿهه
ـم بؼعيااو و ه٪ام عىػ ؿب بف ػمات ياؼبػه بمات  هناا٥ـت هیاا ،کىچک و را

ـب باا وراىػی 8هی ىىػبلناب٨ بف همیى ؿبه ٝملی  ٥ی کابل کما کاه ماـک بف  فی
ـکق بؼعياو و بف آو به بهاؿک )ػهى  ،آباػ ی٥ِعاو آباػ به  ـم و  ػؿۀه وبعاو ر

ـببای ؿوػ   عاياهفؿیىه( ؿ٥ته هٞهؾب تـػػ هىتـ ػؿ آو ياصیه فیاػ يینت و کخـت ٥
  ای٨ ػیگـی تىلیؼ کـػه بمت کىکچه ٝ های

های رًىب هًؼوکو همتؼ بمت  هىبفی باه آو ػؿ ىامال  ػؿ ػبهًهپًزيیـ 
ـبتاب پًزيایـ  مـمبق بيؼؿبب ب٥تاػه که ينابت باه ػؿۀملنله کىه هؾکىؿ  باه ه

ـبط ی و یو ٥ـٝای بمات کاه ػؿ فیباا تًاو تاـهاای  بمت  یاک ملناله ػؿه تـ ٥
  بف ػهاى گال بهااؿ تاا هی باىؼهايًؼ  ـ ٕبیٞی بیلٖا٥ت آب و هىب و بؼبیٜ هًاٙ

ک عىػ باه عاىػ بیاى ػؿه باقؿگ ؿب ػؿ ػو پهلاىی هًاؼوکو باه ن ها کىتل عاوب
کىتال هًاؼوکو کاه بایى کىتال  20وٍل کـػه بمت  به ٝباؿت ػیگـ بف رمله 

 ػؿۀکىتال تًهاا بف صَاٌ ٝلیاا و وماٖی  5-4بيزمى و ػياؼبو ىاکى ب٥تیاؼه 
ـتیاب چًاؼیى ؿبه ػبپًزيیـ  ؿبه پًزيایـ  ػؿۀهًاؼوکو باه  ػؿوبفۀؿػ و به بیى ت

م٦لی ؿب که بنیاؿ بزا و به هى٩ٜ ػؿبًؼ و ػبلو مًو پًزيیـ  ػبؿػ و تًها بلبته
ـکااقی هًااؼوکو عىبيااؼ  ولیااات ل٢ماااو،  هیتااىبو، هاای ياهًااؼ ػبلو و هااؼعل ه

  هیؼهؼتيکیل آو ؿب  ب٢الو، کاپینا، تغاؿ و بؼعياو مـصؼبت
 

                                                           
 فیاػ کامته ىؼ  بيؼبفۀىکاؿی به  ػؿۀکه مالًو ماعته ىؼ بف بهمیت  بٞؼ بف بیى  2
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 وجه تظمیه و هالدظات تاریخی
هتاـ بف ماٖش  2111و ٩ـیاب بمات هتـ هـباٜ  7122آو) پًزيیـهناصت 
کاه بهاـوف ػؿ هاىؿػ تماام پًزيیـ  کلمه  ي٦ـ ي٦ىك ػبؿػ  51022و بضـ بؿت٦اٛ 

ـب٥یبـین  به کاؿ هی)بف ػؿبًؼ تا پـیايپًزيیـ  ػؿۀ و و يىیناا ػؿ آحاؿ ٝماىهی ر٢
بًزهیـ یا پًزهیاـ آهاؼه بمات  بف آو رملاه  ٍىؿت  بهاو و هأعؾ ٥اؿمی صمیا

ـياهه  و بف پًزهیاـ 7: گىیاؼ هی را که  آو ،بٖىٕه ببىبمت ػؿ تاؿیظ بیه٪ی و م٦
  ػؿ يقها  کاـػهياهؼه  تىبو  هیػؿ بلممالک يیق ؽکـی بف پًزهیـ ؿب  6گؾىتین

ى٩ل يیق صى آب و هىبی عىب ؿ٥ته بمت  ببى بل٪لىب يیق ؽکـی بف آو ػؿ ػبىت
: هیگىیؼبمت کـػه ىـصی ػبؿػ که همیى کلمه پًزهیـ ؿب ؽکـ پًزيیـ  ػؿباؿه

يیاق هزااوؿ 6 گلبهااؿ7مت و ػه هقبؿ ي٦ـ هٞؼيچی ػبؿػ  راؿبایاه ب بی بالی تپه7
ـبؿ ػبؿػ  ؿوػ کابل بف آو های های هًؼماتاو رااؿی  رلگه ٕـ٣  بهرا  پًزهیـ ٩

ػؿ بنایاؿی   باـػه بمات یا٩ىت ت٦َلی هن ػؿ کتاب عىػ بف پًزهیـ يام  6 ىىػ
ـ تاؿیغچاه 7بف آحاؿ ػیگاـ هايًاؼ  هاىیى ٝباؼبل٦٢ىؿ بلی،  ی٤تاأل ،6ی٤هاقبؿ ىا

ـبؿ ٥ای هًا٩اب بلعبااؿ7 ـبلم کلماه  هیتاىبوتاألی٤ هضماىػ باى ولای يیاق  6بض
 کـػ پًزهیـ ؿب هياهؼه 

چاؿ به هًٞی کىه و هیـیه باه هًٞای آتاو آهاؼه و بف ػؿ بـهاو ٩إٜ پیو و پی
که پًزهیـ به ىکل پًزهیـ آهؼه بمت  ىک يینات کاه ػؿ  هی ىىػآو هٞلىم 

ـبصت ه با را کؼبم آتيکؼه هىرىػ بىػه باىؼ  فهاو فؿػىتیاو ػؿ آو  هیتاىبوٍا
ه تبؼیل گـػیؼه کاپًزيیـ  ىکلبه ٧ ه يام پًزهیـ  0111گ٦ت که پل بف مال 

  بمت به کاؿ ؿ٥ته  ،ػؿ تل٦٘ و تضـیـ  6ه7رای ه ب 6ىیى7کلمه صـ٣   ػؿ ل٦٘

 تخیل ػىام
٩باال بف ٙهااىؿ ١قيىیاااو پًزياایـ  هااـػم ٝمىهااًا بااه بیااى ٝ٪یااؼه هنااتًؼ کااه

مالًٖت مالٖاو هضماىػ ١قياىی  ػوؿۀ)کچکى( یاا )کچکًاه( باىػه بمات  ػؿ 
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بهالی ؿب بف ػوؿ و يقػیاک باه   7ـػيؼهی ک،که بًؼ هٞـو٣ ملٖاو ؿب آباػ  هى٩ٞی
ـبی رلاب ي٦اـی پًزيایـ  ػؿۀو کناو ملٖاو هن به  هیکـػيؼآو کاؿ ػٝىت  با

ـ٥تًاؼ ٥٪أ بف هیااو عاىػ پاًذ ي٦اـ يمایًاؼه  آهاػه بىػيؼ  هـػم رمٜ يياؼيؼ و ي
ـب باا٩ی بهاالی  ٥ـمتاػيؼ  چىو بیيااو کًااؿ بًاؼ ؿمایؼيؼ مالٖاو ٥ـهاىػ کاه چا

ى پًذ ي٦ـ ٝـُ کـػيؼ که چىو هًٚىؿ ملٖاو کاؿ بمت بف ؿوی هاا بی  هؼيؼايی
ـ٥تاه و وب٩ٞاًا  آيگااهو  هی ىاىػپًذ ي٦ـ کاؿ بنیاؿ   ٍاىؿت  باهبیال و کلًاو گ

ـگًههی کـػيؼآوؿی کاؿ  تصیـ و ػؿ يتیزاه  های کًؼياؼهای بقؿگ بصزااؿ ؿب    ب
ـبو کااؿ هايًؼ ىیـ هنتًؼ و هها  بیى ملٖاو ٥ـهىػ که   ماپل های کًًاؼايًؼ ىی

کًاو آوپًزيیـ  کچکًه بف آو به بٞؼ به ػؿۀبیى يام و  ی یااػ به يام پًزيیـ و ما
 ىؼيؼ 

ـگيتًؼ و ػؿ  ػؿۀهضىله ػوباؿه به  های کاؿبیى پًذ ي٦ـ بٞؼ بف بيزام  عىیو ب
هياىؿت هان آ١اف ػؿه ٝهؼ بنتًؼ که ػؿ هىبؿػ هيکل همیيه رمٜ ىىيؼ و باه 

ـبو   آؿبهگااههياهىؿ هناتًؼ و پًزيایـ  کاؿ کًًؼ  بیياو ػؿ يقػ ٝىبم به پًذ پیا
ـبو فیاؿتگاه هایبیياو  های ـبؿ  هاا آوو هؼ٥ى پًزيیـ  بمت  بماهی پًذ پن ٩ا
 مت:ب آتی

ـبهین ػؿ ػؿبًؼ  0  8عىبره بب
 80عىبره ٦ٍا ػؿ ػو آب  2
  1تل گل ولی ػؿ  7
 ػه عىبره ٝاؿ٣ ػؿ بؿیب  0
 عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو   1

 

                                                           
  ام کىچکیى بمتيه ب هضلۀبی  هػؿ ٩نمت ىمال کىتل عیـعايه   7
  هی باىؼػبؿی صَه ػوم  ؿوآب ػؿ صَه بول پًزيیـ هـبىٓ ٝال٩ه  0
 های هيهىؿ پًزيیـ بمت  کىتلتل یکی بف   1
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 ی هؼهىر پًجؼیز ها تقظیمات دهکذه
بف ػؿبًؼ تا پـیاو بف يٚـ ت٪نیمات بػبؿی صکىهتی ػؿره ماىم پًزيیـ  ػؿۀ

ـکق آو ؿعه  ـکق یکی آو  ٝال٩ه و بف عىػ ػو هی باىؼبمت که ه ػبؿی ػبؿػ که ه
ـکق ػیگـ 6فيی7ػؿ ػهکؼه    هی باىؼػؿ ػؿه  آو و ه

ها ت٪ناین ىاؼه کاه بیياتـ ػؿ  به یاک ٝاؼه ػهکاؼهپًزيیـ  های ػؿه آباػی
ـتبه های ػبهًه  ـبؿ  ػبؿ ػو ٕـ٣ ػؿه و ػؿ بؿبّی ه ػو ٕـ٣ مىبصل ؿوػعاياه، ٩ا

ـب٣ کنتاو های با١چه آو ؿب  ػبؿػ و ٝمىهًا بٕ ـ٥تاه  تىت و تا ـب گ های کىچک ٥
  هی گؾؿػها  ٥ـٝی رؼب ىؼه بف ٩ـب و رىبؿ عايه های ػؿه ی که بف یو رىیباؿها

ـبف ١ًاؼی هاای کمـػؿ  ها بْٞی ػهکاؼه هتکای باه ييایب  ،ها ها و تپاه کاىه ٥ا
ـب٣ ػؿه هايًاؼ ػهکاؼه چااؿو کاه بف ػهاات بهاـوف بمات و راق  ،آبااػ ىاؼه ،بٕ

کىچاک و  های  ػؿیاچهبلًؼ و  یها ػیىبؿه و  هی باىؼهـبىٕات ٝال٩ؼبؿی فيی 
 عاٍی ػبؿػ   رلىۀمبق ػؿعتاو های   بکهم٦یؼ آو ػؿ هیاو 

ـکق آباػی  ػؿ ػؿه پًزيیـ تا ١ىفو و بمتب٨ که ها به ػیؼو آو هى٨٥ ىؼین تم
ـبعاای ػؿه ٥ااـ٧ هی کًااؼ   بؿتبااآ فؿبٝاات فیبااائی هااای ٕبیٞاای تًگاای و ٥

و ػبلو ماًو بماتًبآ  6ػؿبًؼ7بف يام آو  که یپًزيیـ ٕىؿ های بولی ٩نمت
ـبط  بٞؼ تـتًو بمت   هی ىىػ گاـ چاه ٥ا ، عياک بمات و آبااػی های ىاىػب
 هااای  آباااػیبولاای ٩ياًگی يااؼبؿػ  و باه تااؼؿیذ همیاقبت  هاای ػهکااؼه ياؼبؿػ  

  هیـوػهغتَه يمىػبؿ ىؼه 
ـکاق باقؿگ ها آوؿتبآ ها ؿب با ب ػهکؼه ،بف آ١اف ػؿه ـبيای یاا  به یاک ه تاـ ٝم

ها ٝاالوه باـ  کاه حبات بمامای ػهکاؼه های ىاىینو هتاؾکـ  هیبـینبػبؿی بمن 
ـب٥یای بف يٚـ بػبیات تاؿیظ و ٥ىلکلىؿ بهمیات بناقبئی ػبؿػ  بیاى  ی،بهمیت ر٢

ـبؿ آتی ػهکؼه  مت:ب ها بف هؼعل ػؿه ؿعه به بال ٩
ـبيياه، فهاو کىؿ ىؿببه،ک  ٕـ٣ ؿبمت ؿوػعايه:   بًٝابه تىبط، ٩لٞه هی

ـبط: ٕـ٣ چپ مىبصل ؿوػعايه  ٩لٞه چه ، ػؿبًؼ، ٥
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ىااایؼ ٝنااکـ هأعااؾ تاااؿیغی کـ) ،پاؿىاااػ، آبااؼؿه: بـراعیاال هااای ػهکااؼه 
 ىى٥ه  ،کًگى، گًه، ١لبک، باىؼ(

ـبعتاـیىؿعه و تىببٜ آو: ٌؿعه  بمات  یاک پًزيایـ  ػؿۀ هياهىؿ تاـیىو  ٥
کنتاو ها کيتقبؿها و  تًو ػؿ هیاو باٟ های ػهکؼه ٝؼه  های فیبا ب٥تیؼه و  و تا

مااعت بؼعيااو هان  هاای  پاؿچاه ػؿ بافبؿ کىچک آو بيىبٛ هضَىلت صتی 
ـبؿ آتی تىببٜ ؿب ػؿ بـهی 21  ٌؿعه ػؿ صؼوػهیيىػپیؼب  ، تکمت: ػىب گیـػ که ٩

، گلنااتاو ،٩ـیااه عزااه )عىبرااه(، ١زاای، ػؿعیاال، ناایاچ، ػمااتی چااه، بولااىک
ـبم عیل، پای چًاؿ، ىيکاو )ػؿ صؼوػ میَاؼ عاياه(، پیاوىت، بغو عیل، به

 ه ٢ى ،گؼبؿه(، عايه 011ػؿ صؼوػ )٩ـیه ىَت ، ىیغاو، ىمال وؿػه
بااٟ ، ٥ـوبال ،ياىل آوه(، عايه 711)هـىتاو، ٝباؿتًؼ بف: های بافبؿک ػهکؼه

عاايیق ، پااؿبط ٕاـ٣ چاپ ؿوػ عاياه، آؿو، بااػ٩ىل، هًزهىؿ، هاله، تلغه 2،ـطم
 011ػؿ صاؼوػ ) 5ل٢اياه (،ػؿ صاؼوػ ه٦اؼه عاياه) 4هالعیال 3(،عاياه 211صؼوػ 

کااو(تلکاو)، ػبػبعیل، بافبؿک عاً، ؿصمى عیل(، عايه کًاؼه و ، مااتا01، ٕال
ـ ، ٩لتـی، ىًگاؿ، ٩ؼؿت، کـوبىی، گىت گاىػؿبو آو ؿب  باه فبااو هضالبو) کاىپ

، آمااتايه، نااپههل، يااىلیذ، رًگلااک، ػوليااه ،گـػآوؿيااؼه( گىیًااؼ بااه هًٞااای یه
 بهاؿک  ،مًگىيه

ػؿه ، پاىژه وه، هلیماه، : تًبًاه، ٝباؿتًؼ بف های هـبىٓ ٝال٩ؼبؿی ػؿه ػهکؼه
ـبهاو ،٩لٞه تـعه، آمیا    ٝبؼبله عیل ، تًغى، ٩لٞه،، ، ک

                                                           
کاو بیياو  بفکه ٝقیق یکی  ًؼیگى  یػؿ فباو هضل آو ؿب ٝقیق بیک عیل ه  2   هی باىؼيیا
ـبؿ   3 ـػآوؿيؼه اػػبىتی٩    گ
ـػآو  اػػبىت  ی4  ؿيؼهگ
ـػآوؿيؼه اػػبىت  ی5  گ

کًاىو  ،را ػؿ بحاـ کااوه فهایى بف ٕاـ٣ وفبؿت هٞاؼو یک و٩تی ػؿ آو  01 ٕاال باـ آهاؼه باىػ ولای ب
ـػآوؿيؼه اػػبىت)یهای آو هنؼوػ ىؼه بمت رى٣  (وگ
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، گاالب عیال ،ػومات ٝلای، ریاـ ٝلای، بؿه: باب ٝلایهای ػؿه هق  ػهکؼه
 00آمتايه کالو )به يىؿمتاو م٦لی هتَل بمت(، ٩لٞه تـی، بولًؼو

پـیااو  ػؿۀ: ػو آب تا چماؿ که بعیاـ ، ٝباؿتًؼ بفهای ٝال٩ؼبؿی فيی ػهکؼه
بػبؿی راق ٝال٩اؼبؿی فيای يٚاـ  بفپًزيیـ  ػؿۀهای ٝلیای  تمام ٩نمت  بمت

ـببات  ولی ػهکؼه ؼهی باى، ـکاق و ٩ باه یکاؼیگـ باه ماه  هاا آوها ؿب يٚـ باه تم
ـکاق  ػهکاؼه 8های )ٝماـف( ػهکاؼه ت٪نین يماىػ: هیتىبوػمته ؽیل  های فيای ه
  های پـیاو  ػهکؼهو  ٝال٩ؼبؿی

، کزااىل، ػه، چاااؿو، گلااؼبؿه ،: ػوآب، ٝباؿتًااؼ بفهای ٝمااـف بلاا٤: ػهکااؼه
 فيی ، ؿب١ک، ػىتک

بـرمى)هضلای بمات ، عااؿو، بيا٢ىؿ، گـػياه ،يای: ١اىفوهای ف  ب: ػهکؼه
ـببه بیاى  هی باىؼ عًذ )بٍاًل عزًؼ  02،های بنیاؿ ػبؿػ( هىمىم به فط گىیًؼ ع

ـ٥ته ىؼه بمتبءبلًهـ ؿ يام بف هاو  ، ١ىيزى، م٦یؼ چهـ، هتا، پاوبت، هًزه ػبؿ، (گ
ک، ػىت ؿیىت، هکًی  تل یا ٕىل ، عاوب

، کىماىؿ، ىاايیق :، ٝباؿتًاؼ بفٝال٩اؼبؿی فيایهای پـیاو هـبىٓ  د: ػهکؼه
 ،ػوبو، ػلاىل، ىااؿکچه، ىااؿبلًؼ، ریياته، کىه راو ،ػه پـیاو، ياوه ػبيه، ٩لٞه

ـبؿ، کـپیتى ،ٝ٪یب، گل کىه ـگؾؿ، پی ٥  07 چماؿ ،پی
ـکااق رمٞیاات یکاای بف بهتااـیى  تٞااؼبػ ػهکااؼهيٚااـ  بفپًزياایـ  ػؿه ها و تم

ـًب م٦یؼ چهـه و ػبؿبی هىهاای ب پًزيیـ  های صکىهت ىمالینت  بهالی ؿبه کخ
ٝالیان يٚاـ    بفهای کًًاؼعـهائی و چيماو آبی هنتًؼ و به فبااو ػؿی تکلان 

های ممت ىمال ٥اـ٧ ػبؿياؼ  عاياه و  چهـه و بؼو با باىًؼگاو مایـ ػؿه عاؿ٩ۀ
کاه باه  های پاؿچه و گل ماعته ىاؼه و ػؿ هاىبؿػی ٝمىهًا بف مًو هًافل ىاو

                                                           
ـػآوؿيؼه00    گ
ـػآوؿيؼه یها اػػبىت  ی02  گ
ـػآوؿيؼه( یها اػػبىتیآعـیى ٩ـیه ػؿ پـیاو   07  گ
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  هاای کًًااؼهای بااقؿگ عااام بمااتٞمال  ب٥تًااؼ، عياات ّااـوؿت هاای عياات
ـًب  هاااای آيااااو ٝمىهاااًا کىچااک و چىکاااات ػؿوبفه هااای بٕا٧ کلکیى کخااا هاااا ب
ـب٣ چىکات هی باىؼ کاؿی  هًبت و ػؿ بنایاؿی  هی کًًاؼها ؿب ٝمىهًا م٦یؼ  بٕ

   هی ىىػهای صىیلی ػومکىیا )٦ٍه( ػیؼه  هىبؿػ به ػو ٕـ٣ ػؿوبفه
ـػ و ػؿ فهناتاو  پًزيیـ آب و هىبی يهایت گىبؿب و ػلغىبه ػبؿػ  ػؿ تابناتاو ما

ـم بمت  يٚـ به بؿت٦اٛ ـػتـپًزيیـ  ،چىو باػ يؼبؿػ ينبتًا گ بمت  بهالی راق  ٝلیا م
های  هاای با١چاه های مال ؿب ػؿ هىبی آفبػ ػؿ فیاـ ػؿعت چًؼ هاه فهنتاو ب٪یه هاه

ـب٣ ػهکؼه گؾؿبيًاؼ و  هی  های کاىه یایال٧ تابناتايی عاىػ ؿب التـ ػؿ ٩لهها و یا ب بٕ
کااؿ ػبؿػ همااو ه های بيگىؿ که به یک تًاماب هٞایى ماایه و آ٥تااب با هايًؼ عىىه

ـگ   های کًًاؼ فياؼه گاايیهاای ىاعنااؿ ػؿعتااو  ٕىؿ ػؿ مایه و ؿوىاًی تضات با
ـػهاو باييآ و  یپًزيیـ ـين و ٩ـماک و  باه  بياه بيؼها ه و  بتاىآوبفعاىبيی و تا

ـبء ػؿ هیااو  هاا آوآلاه هىمای٪ی  ههمتاـیىؿ٩ٌ هیل وب٥ـ ػبؿياؼ   ـه بمات  ىاٞ ػبیا
ـيؼ بیياو فیاػ بمت  و ػؿ ماعتى ١قل   های ٝي٪ی هاه

همیااقه و  هااای چیقهای ٩ااؼین صتمااًا  لباااك ػؿ فهايااهيٚااـ  ها بف پًزياایـی
که ػؿ بحاـ ؿ٥ات و آهاؼ فیااػ باه کابال و تمااك باا بهاالی  ػبىته بيؼهغَىٍی 

ها بف هیاو ؿ٥ته و تًها پاؿچه لباك  ها و کىهؼبهًی همزىبؿ هغَىًٍا کىهنتايی
 بااه ػمااتهااا )بااـفو( بماات  کااه پاؿچااه آو ٝمىهااًا بف هااىی بااق  هغَااىً آو

  هی ىىػعىػىاو ماعته 
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 ضمیمه
ـبب بم ػؿۀ  پًزيیـ  ت يه ػؿ٥ـط ىاه ػؿ ولنىبلی يز

ـم پىهايؼ صبیبی ػؿ رلؼ   :هی يىینؼتاؿیظ هغتَـ ب٢٥اينتاو  2هضت
٥ـط ىاه يام ػبىات بلؼیى  که ىهاب ىغٌ بيؼبیى عايىبػه ٥اؿو٩ی بف بولػ 7
  ٥6ـط ىاه هؼ٥ىو بمت ػؿۀىمال کابل ػؿ پًزيیـ  و ػؿ

ـبب رؼ بهزاؼ ػبلا٤ حاايی ػؿ  ،ٝلیبلؼیى  تبَـه: ىهاب ػؿه ٥اـط ىااه يزا
٥ااؿو٩ی  بلله ٥ْالىااه  ،، عىبهـفبػه ىاه ٦ٍی بلله هزؼػیپًزيیـ بمت يه ػؿ

کاه بف  کناايی  هزؼػی ٝمؼه بتهاهات ػؿیى باؿه باه ت٦َایل ؽکاـ کاـػه بمات
ـب٥یای ولیات پاـوبو و کاپیناا بٕاالٛ ػبؿياؼ   کاه ولناىبلی هیؼبيًاؼتاؿیظ و ر٢

ـبب کن بف کن بف هانپًزيیـ  ٥ٞااًل ولناىبلی   پًزااه کیلاىهتـ ٥اٍاله ػبؿػ و يز
ـبب هـبىٓ ولیت کاپینا  ػؿه ٥اـط ىااه باه ياام  کاؼبم ػؿهپًزيیـ  ػؿ  متبيز

 یکای آو های گىیاؼ٥ـط ىاه ؿب ٥ـط ىاه کابلی بف کابال  يمی باىؼ ٩ًٖٞا هىرىػ 
 71وم بیى کاه تاا ػ هی ىؼ آو فػه به يام  که هؼتی وبلی و بهیـ کابل بىػ و مکه

 مال ٩بل هن کاپینا هـبىٓ ولیت کابل بىػ 
٩نمت ١ـبی ٩ًؼف وب٩اٜ  چهاؿ ػؿه ػؿ  میؼ ٩ًبـ ٝلی عىبره ١لٖاو يینت

ـم ٝبااؼبلضی صبیباای ػؿ ٍاا٦ضه   بماات ؿماااله ماابق و فبػگاااه ماایؼ  23هضتاا
ىاامال  یبااه ٩ًااؼف کًااىي هااؾيگاااؿػ کااه برااؼبػه بف تـ هاای ب٢٥اااوبلااؼیى  رمال

هؼ٥ىو چهااؿ ػؿه  ،هل٪ب به بهیـ يٚـ بهاػؿ ،و پؼؿه ٩ًبـ ٝلیب٢٥اينتاو آهؼه 
اب ياؼبؿػ و تنا٩ًؼف هيهىؿ به عىبره ١لٖاو ٩ًبـ ٝلای بااهن ٩ٖٞاًا بؿتباآ و بي

ـکؼبم  گايه یاػ  های  بًامه ه بیياو هکاتب  هـ یک بفهای  به يامو  هی ىىيؼرؼب
  ی٩ًبـ ٝلهن هىمىم گـػیؼه بمت هقبؿ میؼ 

یال٧ یااهای کااىه ػؿ  ػؿ بیاام گـهاای ػؿ ٩لاهپًزياایـ  گ٦ااتن کاه بهااالی پیياتـ
ـبیًؼ هی ـبو چهل ها آوه٪ـ تابنتايی  ههمتـیى  ب ، ٩لی، لىتا، کًؼی ١اـ ياام ػعت

ـبلؾکـ فیاؿتی بمتآػبؿػ و ػؿ ي٪ٖه   عىبره رـعال ولی به يام  ع
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 های هٞـو٣ آو کىتل
هاای  هاا کىتل ت لهاؾب ػبؿبی ػؿهچىو یاک هًٖ٪اه کىهناتايی بماپًزيیـ 

ـکؼبم به يىبه عىػ ٩ابل تىٍی٤ و تمزیاؼ بمات  کىتل هیباىؼىاهظ  هاای  که ه
ـبؿ ؽیل بمت:  هٞـو٣ آو ٩

بف )پـیااو( باه صَاه ٝلیاای ػؿه پًزيایـ  کىتل بيزمى: بف آعـ ػؿه -0
ـم بؼعياو ؿبه ؿ٥ته بمت  بيزمى و بف آو  را به ػؿه ر

ک: بف صىبلی ٩ـیب مـ -2 به ٕـ٣ ىمال ػؿه رؼب پًزيیـ  چيمهعاوب
ک  ی کاه بف یهاا و آب های ىاىػىؼه که هًتهی به کىتل هٞـو٣ عااوب

بيؼؿآب یاػ ىؼه و به به يام  هی ىىػرا به بمت٪اهت ىمال راؿی  بیى
  هیـیقػبيؼؿآب 

  هیـوػبف ػؿه ٥ـٝی ػیگـ بف ه٪ام )مـآب( به بيؼؿآب  تل یا ٕىل: -7
ػؿه ٥ـٝی بمت که به ػؿه ٕىل  پایايتـ 6م٦یؼ چهـ7بف ػهکؼه فؿیه:  -0

  هی ىىػهًتهی 
)هـف( عىبياؼه بف آو ؿب  که ػؿ بيگلو بهـفم٦لی بف ٝال٩ه پًزيیـ  بف -1

هان ػبؿػ کاه  یهاای های ٥ـٝی به ٕـ٣ بياؼؿآب ؿبه یا٥تاه و کىتل ػؿه
  ی باىؼهٝمىهًا بـ٣ يؼبؿػ ولی تًو و ػىىبؿ گؾبؿ 

 بف ػؿه و کىتل بافبؿک به عًزاو و بيؼؿآب ؿبه ؿ٥ته بمت  بافبؿک: -2
هیلای  20ىبتال: بف هؼعل ػؿه بف صىبلی گل بهاؿ ؿبهی به کاو آبااػ  -3

پًزياایـ    همایى ٩ناان بف بول تاا آعااـ ػؿههای ىااىػعًزااو هًتهاای 
های ٥ـٝی ػیگـ صؼ به صاؼ ٕاـ٣ رًاىب و رًاىب ىاـ٧ راؼب  ػؿه

هاای باه يزاـو، کىهناتاو، ؿیاقه کىهناتاو، تگاى،  ىؼه و به بیى ػؿه
ل٢ماو و يىؿمتاو ؿبه ػبؿػ  بف آو رمله بمت کىتل چهااؿ کاه بف آعاـ 

 ىىػ   هی ػؿه بف پـیاو به ٝال٩ه پىىاؿ يىؿمتاو هًتهی
  هی ىىػبه يىؿمتاو ؿ٥ت و آهؼ  6ىلًؼؿ7بف ؿبه کىتل  6بؿیب7هکؾب بف ػؿه 
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ها ؿبه کىتل بيزمى به ػؿه  های همه بیى کىتل ؿبه بف هیاو (02)بؿتبآ و يٚـ  بف
ـم و ؿبه کىتل چماؿ و بؿیب و های آو ٩ابل  ىلًؼؿ به يىؿمتاو با تمام ػىىبؿی ر

ـه بف صَاه 8هالصٚه بمات ـب ؿ٥اتى باه ي٪اآ هتاؾک هاای  های ػیگاـ و بف ؿبه فیا
  هی ىىػتـ هن ٝملی  آماو

کخاـ يیـپًز را یک هغمل میؼ ٩امن آ٩ای یىب بیًک ػؿ ی ؿب کاه ػؿ آو ب
 کًین: ؿب تىٍی٤ کـػه، رؼب رؼب با ٝال٩ه هـبىٕه ؽکـ هیپًزيیـ  های ٝال٩ه

 ػؼز در وصف پًجؼیز 
 پًزيااایـ  ٝزاااب هلاااک يمایااااو بمااات

 پًزيااایـ  تابمااا یاوؿو  ىباااااعهکااااو 
 پًزيااایـ  ماو بماااتااااااااف صاااؼ کاااىه ل٢
 پًزيااایـ  ـوبو بماااتااااااف کىهناااتاو پ

 يااایـ پًز تاف پاااائیى تغااات پـیااااو بمااا
 بالواااااااار می هايااؼااااااابااه کااىه ٩ااا٣ 

 ولاافل می عًااؼػااااااااابااه آب عْااـ 
 مالواااااااـػم ٍااااصب رااااابباایى تاااى ه

 قبلواااااااااا١ هاای هايااؼين یاااػ ااااابااه چ
 پًزيااایـ  تا١لماينااا چاااى ؿىاااک صاااىؿ

 ٥ْاااایو مینافماااااااگىيه ىاااـس اااااااچ
 هاااایو ػلکاااو بااااٟ تاااااااآمام بهيت

 ىبیواااااااـیْاو بف هااااااا٦ا یاباااؼ هاااااى
 ؼبیواااااااهؼبؿػ عااااااين باااؼ يگااااااف چ
 يیـ اااااپًز ىبينتاااااایـ بااااٟ ؿّاااااااايٚ
 ـ ؿبهااو گااؾبؿ بمااتاؿب يیااق باا هاواااااى
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ک هااقبؿ بمااتابلاای هااـ عياا  ت آو عااا
 بمااات وی هاااقبؿ ها ػؿ ػؿعيااااو چيااامه

 تاقبؿبو آبياااؿ بماااناؿه هااااااابااه که
کااااااااه  يیـ ااااااپًز تاااااابافبين  ٪ام پاااا
 ًاؿهایؼب کاااااااااای ياپاااااااایى ػؿیاااااااابب
 ىیباؿهاااااـ٣ رااااااها مااابق ٕ مىاااااااچ
 هاؿهاااااب تاو وااااااىو فهنااااایک ٩اياااااب

 اؿهاو عاااااايی لى فيااؼ هااـااااابااه گاال په
 پًزيااایـ  تااااااىه گلٞؾبؿبينااااااکاااه ر

 بماات ج بهاااؿاااااافهنااتايو بفیااى باٝ
 ی بيااؼؿ کًاااؿ بمااتاکااه هااـ یااک ههىىاا

 گام بهاااؿ بمااتااااااًه بااه ٝيااـت تااا بااه
 يیـ ااااااپًز تاااااااااهاؿ بياااؼؿ بهاؿبيناااااب

 گنتـ یهااااااامـ ػؿعتاای اااااااافیااـ هه باا
 بىتـااااایل کااااااع میـوػااااااااـبهاو اااااااع

 ـ یااک ٥ااقوو بف ىااهؼ و ىااکـااااالااب ه
 ٍاًىبـ ت یاااماـو بما یاک چاى ٩اؼ هاـ به

 پًزياایـ  تاااای هلااک صااىؿبو بمیگااى  تااى
 اػ ػبؿهااااااااب ایه اىزاؿااااااااه آو اااااااب

 ٞؾبؿهااااااایـیى و ىااااو و گلاااااباااه آو ى
 ماؿهاااااااااى تاو بااایااااااًىبـ ٩اهااااااااٍ

 که ػبؿهاااااااااتاو پیااااااااىه لٞباـیاااااپ
 يیـ ااااااااپًز تااااااابافبينااهکااااو ٝي٪

 و بیمااااؿی ياااؼبؿػااااااااااااااو هیااااااهىبی
 ؼبؿػاااااو باااا ػوب کااااؿی ياااااااـیْااااااه
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 ٖاااؿی يااؼبؿػت بااه ٝااااااااااااابلاای صار
گ  ؼبؿػااااهـ و بااافبؿی ياااااه ىااااـ چااااااب

 پًزياایـ  تابؼعياااو بماا چااى کياامیـ و
 لباااك هااـػهو یکنااـ ػو ؿيااو بماات

 چى فيااو بمااتاکمااـ پایاااو ف بااـفو هماا
 ه تًااو بمااتااااو پاچ ػبؿ تکمااهگـیباااو 

 یـ و پلًااو بمااتاااابمااـػی هااـ یکاای ى
 پًزياایـ  ـبو بمااتااااااف ١یااـت ىاایـ ١

 

 آياوه
 بيااااؼبم گلو بااااه آياااااوه بماااات عىبااااا

 مه فيزیااااـ هىیاااااو ىااااکـ عااااامااااااه
 بتااااااو چيااااان بااااااػبم کـااااااااااپی یپـ

 ٦اتی کاااای ىااااىػ ؿبمابااااه بيااااؼک بلتاااا
 پًزيااااایـ  ىىاينتاااااااه٪اااااام بااااااػه ي

 

 پارػا و ػىفه
 به ؿب یى پاؿىاااااا و ىاااااى٥هاااااااااابیاااااا ب

 ؿب تض٦اااااه بههمااااااو ههاااااىه بتااااااو 
 ـفبيه عىبااااااو ههاااااو ؿباهمااااااو ٥ااااا
 ؿب بهىااااایىه لی اىیاو هیاااااامااااامى بااااا

 پًزيااااااایـ  يگاؿماااااااتاو عىباينااااااات
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 در وصف ٌرخه
 ٌؿعااااه باىااااؼ مااااـ آهااااؼ مااااـفهیًو

کنايه و اکچاااااااؿی عاااااا  یًويياااااا صا
 

 ؼ بااااااؿ گىیاااااؼ آ٥اااااـیًواعاااااـػ ٍااااا
 یًواهاااااا بگيااااااػه ربااااا باااااه هاااااـػم

 پًزيااااااایـ  فیاؿتگااااااااه عل٪اينااااااات
 

 پیاوػت
 یاؿاااااًک بااااات هلااک يیااااپیاوىاات بم

 ٍاااصب بؿىاااػ ػؿ آو رااا هناات ىااغٌ
 ؼبػبػاااااااااّاال و ياااهو عیه ٥اااااااااا٥٪

 مت بااـ ٥الٕااىو بماات بمااتاػااااااااف صک
 يیـ اااااااااپًز ـ٥اينتااااااااااػبیـماااتاو ٝ

ـوبل، ل٢اياه، هالاه، تل  غه و هًزهاىؿاااااپاؿبط، ٥
 ا ل٢اياااهاااااااـوبل تاااااااااؿبط و ٥اااااااف پ

 ى ؿوبيااهااااااااله ىاااااغه تااا بااه هااااف تل
 ىؿ عايااهاااااااهىؿ هکاااو صاااااااف هًز

 ـبيهااااک یاااااااؿعاااو ب تااى گلیى ااااابب
 يیـ اااااااااپًز تاينتاااااتاااى گاااىئی مًبلن

 

 در وصف قزیه هالخیل
 ىبو بااىػااااایل یکاای هااـػ رااااابااه هالع

 وبصااؼ و عاااو بااىػ فبااؼه بهکااه ياااهو 
 مقهاو بااىػابااه ٝلاان و ٥ااى ٩ـیااب و هاا

 ـػ پااـفوؿی فهاااو بااىػااااااابااه هااـػی ه
کاينااا  پًزيااایـ  تاچاااه عاااىب ههاااؼ يیا
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 باسارک
 ـ مااااىػبی بااااافبؿک فهاااایى بمااااتبناااا
 بماااات ب٥ااااـیىق رااااای اااااايیآو ؿب  کااااه

 ب ياااافيیى بماااتاااااو ٝزائااااااارىبياي
ـبماااـ  هاااه ربااایى بمااات فو و ػعتاااـ م

ـبی هاااه رب  يیـ ااااااااپًز یًاينتااااامااا
 

 پاريذه
 صیاااات عْاااـ گاااـ عاااىبهی مااا٦ـ کاااى

 ؾؿ کااااىاااااااالااااب ػؿیااااای پاؿيااااؼه گ
 بًاااااىه آب و بتاااااايو ؿب يٚاااااـ کاااااى

 باااـ کاااىف ٝيااا٨ ههىىااااو رااااو ؿب ع
 پًزياااایـ  يینتاينااااتچااااى ىااااکـ ػؿ 

 

 هل اطپه
 نابنتاصااا ػؿ عىبااااوهااال بماااپه يیاااق 

 ىببنتاااااراااا هنااازؼی بهاااـ ٍ ػؿ آو
 تااااااااابًاااای عىبراااه ٩ٖاااب تگااااب بم

 چاااىو آ٥تابنااات چيااامه بهػؿعيااااو 
 پًزيااایـ  تااااااىیای مبضايناااااابلااای ر

 

 آطتايه
 و آمااااتايهایکاااای ٩ـیااااه بماااات ياهاااا

 ٕااااـب عايااااه بماااات ػؿ ؿوی فهايااااه
 ؼ یااااک ييااااايهااااااااااباااااٟ علااااؼ باى ف

 کاو ىاااااػهايهاااااااااابااااایى ٝيااااـت ه
 پًزياااااایـ  گلنااااااتاو ػؿ گلنتايناااااات
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 کىتل الله اکبز
کااااااااا٥اااااـبف ک  بـاااااااااىتل بللاااااه ب

 یکاااای کااااىهی کياااایؼه بااااه ٥لااااک ماااـا
 
گاهااااااااات  ًىبـاااااااااااىباو ٍاعاااااا ماىا

 راااااا یکایاااااک عیااااال ػعتاااااـ ؿوػ آو
 پًزيااااااایـ  يگاؿماااااااتاو عىباينااااااات

 بهااااااؿیـ ٕاااااـ٣ بااااااػ افبو بف هااااا و
ـبو ىاااااکاؿیاػل ٝاىااااا  ٨ چاااااى ىااااای

 یؿبفػبؿيى٩او عاااااااىػ ػؿ اباااااااه هٞااااااا
 گهاااای عًااااؼبو گهاااای گـیاااااه و فبؿی

 پًزياااایـ  کااااه بؿفبيناااات يماااای گىیااااؼ
 

 پؼغىر
 تاوااااااا٢ىؿ گلناااااااا٣ پياااااای بوٍایکااا

 عاااىبو عىهو  ؿو عاااىهتماااام هاااـػهو 
 بااؼو راااو  ىاااهب آو ػیاااؿ بماات اکااه فیاا

 ػبو ىااااامغـػ اااااـػل و هااااااٛ و پاىزاا
 يیـ ااااپًز ب کاهاال مغًؼبينااتاااااٝز

 

 54طفیذچهز
 گنتاااایؼ چهااـ پلًااو تیااق چًاااااام٦

 تاااااابغيااکی ماایـ ػؿ ػيیااا يهًااو بم
 های عااىػ بااه رًااو بماات همااه بااا مااایه
 تاب يااااهىك و يًگنااااااااتمااااهو ٍاص

 يیـ اپًزااا تاااااااهاو بماـبی ػبػ ىاااااااام
 

                                                           
  هىهیى پایًؼه هضمؼ بمت يام ىاوکه بٍل  هیگ٦تٝالهه ملزى٩ی : ؼبلضیفبػگاه هىلىی ٝب  00
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 پًجؼیز  درباره يفىص
 پًزياایـ  تماااهی ه٦اات هااقبؿ بماات عايااه

ـ٩اااااهابیً بااه  هـااااچ یپـه اااااو ػو مااه ٥
 ماااـیـى٥ه چاااىو اااااااااوه ػوم ىااااابول آي

 ماایـ می ىااىیاااااا٨ آمااتايه ااااااابااه ٝي
 پًزياایـ  ٝزااب یااک لٞاال عًؼبيناات

 

 پًجؼیز ی درهدر وصف 
 یاو ػؿه باىااااؼااااااااىبو عااااىب هاااااااار

 کناااای تاریااااک کناااای هااااقبؿه باىااااؼ
ـه باىااااااااف پ لباك ىااااوااااا  ؼاااااااين بااا

 بیچاااؿه باىااؼ ؼمت ىاااوااااااپلًااو بف 
 پًزيااایـ  چاااى ىااایـ بياااؼؿ يینتاينااات

 

 هؼهىر پًجؼیز  یها دریاو  ها رود
های ؿبمات و چاپ باؼبو  های ٥ـٝی ػیگـ که بف ػؿه و آبپًزيیـ  ؿوػعايه

ـب٥یااهیـیااقػ و ت٪ناایمات آب  ایی، هىّااىٝی بماات کااه هٖالٞااه آو بف يٚااـ ر٢
آو  بمت ػؿ کىتل بيزمى کاه بی ي٪ٖهؿوػعايه پًزيیـ  ؿػ  مـچيمهبهمیت ػب

کاه بمامای  هیياىػو هٞاوو ػیگـ صؼ به صؼ باه آو یکزاا  گىیًؼ یه 6ياوک7ؿب 
ـبؿ ؽیل بمت: ها آو ٩  

 ـت بف ياوک( ىیکیلىهتـی پای 01آب عاوبک ) -0
 ـت بف عاوبک(  کیلىهتـی پایاو 2آب بؿیب ) -2
 ـت بف بؿیب( پایاو هتـیلىک 2ٕىل)آب تل یا  -7
 ـت بف تل(  چهاؿ و يین کیلىهتـ پایاوػیى)آب  -0
 ـت بف ػیى( کیلىهتـ پایاو 7فؿیه)آب  -1
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2-  ٣ زيایـ بف ٕـا آب هکًی ػؿ ه٪ابال آب فؿیاه بف ماىبصل چاپ ؿوػعاياه ًپ
  هیآیؼرًىب 

ـت بف هکًای و  کیلاىهتـ پایااو 3بمات)آب پي٢ىؿ که مـچيامه آو بياؼؿآب  -3
 یه( فؿ 

 صاُى هاین بمت هىماىم باه  یآب ١ىفو مـچيمه آب بیى ؿوػعايه صّى -4
می٪ای بمات و ت٪ـیباًا  ـبف ػؿه ١ىفو ب٥تیؼه و صُى بقؿگ بنایاؿٝ  عاو که ٥

ٕاىل آينات  آب ىاابه مـچيامه آو بياؼؿبب بمات آب يهایات  کیلاىهتـ0
ػهکاؼه کزاىل و بایى  ییو ػؿ يهایت فیباا هیباىؼعىه و ػبؿبی ٕمٜ گىبؿب 

ـت  ياین کیلاىهتـ پایااوو ت٪ـیبًا چهاؿ   های هيهىؿ بمت ػىتک که بف ػهکؼه
زيیـ    هیـیقػبف آب ١ىفو به ؿوػعايه ًپ

ـو مـچيامه  آب ػؿه بف آمتايه کالو یا ػبهًه -5 ـػهای ىمال پچ٢او يز و  هیگیا
زيیـ یکزا  یک کیلىهتـ پایاو   ىىػ هیـت بف آب ىابه که به ًپ

ـػم هٞمااىًل بیااى آب -01 ااؼ  ؿوی  ؿب پاؿيااؼه هی آب پاؿيااؼه، هاا  هااای  ي٪يااهگىًی
ؼ بف ػ٩ات و رناتزى هٞلاىم  ـب٥یای صَه ػوم کلمه )ػیى( يىىته ىؼه و ٞب ر٢
زيیـ هان بیاى کلماه ؿب )ػیاى( تل٦ا٘  ىؼ که بىغاً بامىبػ و هًىؿیى عىػ ًپ

یااو( باىاؼ وػؿ بیى ٍىؿت تل هی کًنگماو  هی کًًؼ  ٦٘ کلماه بولای هان )ـپ
یاو ػیى(  ـکبه بیى ػؿه )ـپ زيایـ هی ىاىػبمن ه لیاای ًپ   چًايچاه ػؿ صَاهٝ 

یى  ـو٣ بمت  باه هـا صاال آب پاؿياؼه و ىاابه بف بهتـا یاو هٞ آب ػهکؼه ـپ
زيیـ هضنىب  های   هی ىىػػؿه ًپ

بؼبلله عیل مـچيامه  -00 ـػآب هًزهىؿ بافبؿک بف کًاؿٝ  و ت٪ـیباًا ه٪ابال  هیگیا
ل  های  ػبهًهآب پاؿيؼه بف  زيیـ ٍو   هی ىىػرًىبی به ًپ

بؼبلله عیل بمت و یاک کیلاىهتـ پایااو -02 ـت بف  آب تلغه که مـچيمه آو هنٝ 
زيیـ    هیـیقػآب هًزهىؿ به ًپ

ـػآبؼؿه گىت: بف بيؼؿآب مـچيمه  -07 آب تلغاه  ـت بف کیلاىهتـ پایااو 1و  هیگی
زيیـ یکزا  به آب   هی ىىػهای ًپ
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بؼبلله عیل  -00 و ػؿ ي٪ٖاه ه٪ابال ػؿه گاىت باه  هی باىؼآب صَاؿک هًبٜ آوٝ 
ل  زيیـ ٍو مىهی ًپ ـبیٝ  ـػػهز   هی گ

ـػآبؼؿه پیاوىت بف بيؼؿآب مـچيمه  -01 زيایـ هًتهای  هی گیا و ػؿ ٌؿعاه باه ًپ
  هی ىىػ

ـػفوبف بيؼؿآب مـچيامه  آب تاوبط بف ي٪ٖه -02 ـت بف  کیلاىهتـ پایااو 0و  های گیا
زيیـ    هیـیقػآب پیاوىت به ًپ

زيایـ یکزاا  -03 های آبؼؿه مـچيمه آو بىل٢یى بمت و ػؿ ه٪ابل آب تاوبط به ًپ
  ىىػ

ـبد بف بىل٢یى مـچيمه  -04 ـػآب ٥ ـت بف تااوبط باه  و یاک کیلاىهتـ پایااو هی گیا
ل  زيیـ ٍو   هی ىىػًپ

ـتیب هاای بینات و ػو ػؿه  به بف آب  هٞاويیىکه با ؿوػعايه پًزيیـ  بؼیى ت
هاای  و آب های ىاىػىاتل یکزاا ؿوػعاياه  هغتل٤ تيکیل ىؼه ػؿ گل بهاؿ با

ـبم  ها، با آب هيتـک آو های مالًو و ١ىؿبًؼ ػؿ ه٪ابل )ٝبؼبلله( باـد ػؿ بگا
  ػؿ ملناله هیـیاقػکابال ؿوػعاياه  ػؿ ماـوبی باه و رملاه هی ىىيؼبهن وٍل 

ها و یاا باه  های ٥ـٝای آو یاک ٝاؼه ػؿیاچاه ها و ىااعه ربال هًاؼوکو ؿىاته
ـب٥یيٚـ  ها هىرىػ بمت که تٞییى هى٩ٞیت آو بف بٍٖالس ٝىبم صىُ و  اییر٢

ٕب٪ات بلؿُ و ت٪نیمات آب و ٩ىه آبی، ػبماتاو و ٥ىلکلاىؿ هضلای بهمیات 
کخـ 8فیاػ ػبؿػ ها کنای يؼیاؼه بمات   ؿب رق بهالی هضلی هماو ػؿهها  بیى ولی ب

 ػؿیاچااه ىاایىب ػؿ ها مااـ پارااه )ػؿیاچااه ويیکىفیااا( و بیااى ػؿیاچااه هٞـو٥تااـیى
ـب٥یاای رهای  ػؿ ي٪ياه هى٩ٞیات ىااوهاایی کاه  ى٢ًاو بمات  گؾىاته بف آب ٢

ػبػه هاا  هى٩ٞیت ههمی باه آوکه  هن بيؼهای ػیگـی  ٕبیٞی تخبیت ىؼه بْٞی
ـبف  بيؼ و بف آو رمله یکی صىُ ػؿه )هین عاو( بمت که ػؿ آعـ ػؿه ١اىفو ٥ا

بمت ٝمی٨ و باقؿگ کاه ماٖش آو ؿب ػؿ فهناتاو  بی  ػؿیاچهکىه وب٩ٜ بمت و 
ـب٣ آو ىکاؿ آهى ػبؿػ  آب آو ٩ـً یظ هی ١اىفو ؿب ؿوػعايه  فيؼ و تابنتاو بٕ

  بیى صىُ ػؿ ٥ىلکلىؿ هضلی ػبعل ىؼه هیـیقػپًزيیـ  که به هیؼهؼتيکیل 
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ـبػؿ  ،: هین عاو و وکیل عاوگىیًؼ یهبْٞی  کاه ػؿیاچاه باه  باىػه بياؼػو ي٦ـ ب
یکی بف آياو تٞل٨ ػبىت و ػیگـی ػؿ گـػيه ١ىفو و ٩لٞاه هناتضکمی ػبىات 

یًاؼ: یاک هىلاىی باىػ و یاک گى  بیى ػبمتاو هن با بیى ػؿیاچه بؿتبآ ػبؿػ  هی
را ٕلنن  ٩لًؼؿ هـ ػو کًاؿ ػؿیاچه هین عاو آهؼيؼ  ٩لًؼؿ به هىلىی گ٦ت: بیى

گاـ ػوؿ بیناتاػه باىای  های باىاؼهاای صاىُ  ػولت فیاػ ػؿ تاه آب ،بمت و ب
٩لًاؼؿ ماًگی ػؿ آب بياؼبعت،  آيگااه ،بف ٕلنان ؿب ييااو عاىبهن ػبػ بی گىىه

ی يمایااو یتا بکلای عياک ىاؼ و فو فیباا مٖش آب آهنته آهنته ٥ـويينت
که ٩لًؼؿ وبؿػ ػؿیاچه  گـػیؼ  فو چىو ٩لًؼؿ ؿب ػیؼ بىاؿت کـػ که بیایؼ  همیى

های آب ػؿیاچاه ياپؼیاؼ  ىؼ آب هزؼػًب يمایاو گـػیؼه فو و ٩لًؼؿ ػؿ هیاو تىػه
  ىؼيؼ 

ـبف کاىه ػؿ  6للو7صىُ  یا ػؿیاچه ىاه ػؿیابااؿ، صاىُ ػیگاـی بمات ٥ا
بف ٕـ٣  هیآیؼ،پًزيیـ  آب آو ٕـ٣ ٝبؼبلله عیل رايب ،یه ػؿه هقبؿههًتها بل

ـبب باه  کیلاىهتـی  5يزـو هن به بیى ػؿیاچه ؿبه بمت  ػؿ ي٪ٖاه هىماىم باه ما
ـم ػبؿػ ک صىّی بمات کاه آب گا  هاای ػؿیاچاه ولای باه صنااب  ،کىتل عاوب

که ػؿ ب٢٥اينتاو آییى  بی ها ػؿ ػوؿه ـبف کىه٥ ػؿیاچه های  يمیتىبيؼکىهی آهؼه 
ها ػعالت فیاػ ػبىت و یکی بف بیاى  ها و ػبمتاو بىػبیی ؿوبد ػبىت، ػؿ ب٥نايه

ىامال ١ـبای  یاهػؿ فبو چیًی )هیىبو تناًو  فبیـآو ؿب  ها که هى٩ٞیت ػؿیاچه
ـبم بالی کىه  ياؼه گاايیف هااؿبو ػؿ آو راا   ها يىىته بمت، هضلی بىػ که ىاه بگ

ػبىاات و ػؿ بحااـ آباااػی هٞبااؼی ػؿ پااای کااىه هیاااو بو و کًيااکای کىىااايی 
 01 ط ػبػؿهای  ه٪ابله
 

                                                           
و يیق ػؿ  202پاوؿ٩ی ٦ٍضه  ،رلؼ ػوم ،رهت ت٦َیالت هقیؼ ؿرىٛ ىىػ به کتاب تاؿیظ ب٢٥اينتاو  01

ـبم   ؿماله بگ
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 زپًجؼی هؼادو
زيیـ بف صیج ؽعاـی هٞؼيی يیق  ـه یبًپ ـبؿ ؽیل بمت يینت و به  :هٞاػو آو ٩

بف صَاه ٝماىهی پًزيایـ  هٞؼو ي٪ـه: ورىػ هٞاػو ي٪اـه کاه ػؿ ياصیاه -0
ک ػؿ ٕىل پًزيیـ  هـبىٓ ٝال٩ؼبؿی صَه بول کیلىهتـ بیى  04تا کىتل عاوب

ـ٥تاه بمات  بیاى ص٦ـیاات  (04)های ؿگ ـبد ٍاىؿت گ )٥لق هٞؼيی مـب( بمتغ
 هقبؿ مال ٩بل هـبىٓ باىاؼ  311، ٩411بل بف صمله چًگیق  های  ػوؿهىایؼ به 

ـبؿی  بف ٕـ٣ وفبؿت هٞااػو تض٪ی٪اات ىاؼه ي٪اـه 0724و  0723مًه  که ػؿ ٩
ـه هی ف بیى همیى ؿگبپًزيیـ   باىؼ  ها صاوی یک ه٪ؼبؿ ي٪

 هؼذو هض سهاو کىر
رًل هٞؼو کااپـ پیاـت بمات  بٍال ؿگ هٞاؼو باه پًزيیـ  ػؿ فهاو کىؿ

ػؿراه بف ١اـب باه ىاـ٧  41به بمات٪اهت ت٪ـیباًا  هتـ یمايت 01 -11ّغاهت 
 بهتؼبػ ػبؿػ 

 هیباىاؼی ه٪ؼبؿ ٥یَؼی هل ػؿیى هٞؼو ٩ابال تىراه یيٚـ به مًزو ببتؼب
تزقیه کیمیاوی هل هؾکىؿ باه ٝمال  ولی هًىف تض٪ی٪ات بمامی بیىلىژیکی و

 آیؼ  هی
  هؼذو هض پظگزاو

ـکق ٝال٩ؼبؿی صَاه  بایى ػؿه پًزيایـ  2بیى هٞؼو به هنا٥ه ىو هیل بف ه
ـبو به بؿت٦اٛ تغمیًًا   01 -11هقبؿه ػؿ یک و يین هیلی ممت رًىب ٩ـیه پنگ

ماايتی و ٕاىل  21ّغاهت ؿگ هٞؼيی ػؿ صاؼوػ هتـ بف مٖش ػؿه وب٩ٜ بمت  
  هااب٪ی صَاه هیباىاؼ( به پًذ هتاـ هیؼهؼؿگ )تا صؼی که بوت ؿگ آو يياو 

آو ػؿ رى٣ کىه ٥ـو ؿ٥ته عيت هٞؼو کاپـپیـت بىػه و ه٪ؼبؿ ٥یَاؼی هال 
را بیيتـ بف هٞؼو فهاو کىؿ بمت  ٕـف پیؼبیو هخل فهاو کىؿ بىػه ولای  ػؿیى

  يینت  ػؿ ػمتهًىف  تزقیه آو
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 پًجؼیز هؼذو هض جًگلک در باسارک
 ىمال ١ـب ٌؿعه وب٩ٜ بمت ػؿ ١ـب بافبؿک ٕـ٣  بههیل  02بیى هٞؼو که 

کاو7پًزيیـ به يام  بیاى هٞاؼو باه هناا٥ه ىاو   رًگلک هٞـو٣ بمات 6ٕال
کاىه  هتـ بف ٩ـیه رًگلاک ػؿ 411هیل به ىمال ١ـب بافبؿک عاً به بؿت٦اٛ 

هتـ  00-07بمت و ٝباؿت بف ػؿک هٞؼيی بمت که: به ّغاهت  تاوه پیذ وب٩ٜ
ػیگـ باالی هماؼیگـ ػؿ رًااس ىاـ٧ بیاى کاىه  کیلىهتـ بف یک 11ػؿ ٥اٍله 

ـًب هنؼوػ ىؼه و  6ٝبؼبل٪اػؿ7به يام  و٩ىٛ ػبؿػ  ػؿ ؿگ بالی یک ٍى٣ که بعی
 و ؿگ هٞؼيی کاپـپیـت هل ػؿ آو ػو هتـ ّغاهت هیيىػهٞـو٣ بمت ػیؼه 

و  6کالو کااو7و  6کاو ٕال7ػبؿػ  ػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى٣ هىمىم به 
هتـ و ٝم٨ ػو هتـ و ٝـُ یک  21ٕىل ه ورىػ ػبؿػ و ػؿ آو ب 6کاو ياتًاك7

و  ١ًاای تااـیىگ٦اات بیااى هٞااؼو  هیتااىبوهتااـ ص٦ـیااات بااه ٝماال آهااؼه بماات  
کًىو ػ هیباىؼهای هل  تـیى هٞؼو بقؿگ   ؿ ب٢٥اينتاو ػیؼه ىؼه بمت که تا

 هؼذو طزب
 باه ٝمالهٞؼو مـب يیق ورىػ ػبؿػ که ػؿ ماب٨ بف آو بمات٦اػه پًزيیـ  ػؿ

 آهؼه بمت 
  هؼذو طًگ ابزک:

و  0722ورااىػ ػبؿػ کااه ػؿ مااًىبت پًزياایـ  عااهؿػؿ هٞااؼو مااًو ببااـک، 
ـبد ىااؼه بماات   0720 و ٩باال بف آو ػؿ صااؼوػ یااک ٍااؼ تااى بف آو بمااتغ

ـ  کـینتل ک هؾکىؿ کاه ٝمىهاًا بف رال هناکىوبیى بمات یًٞای بباـک های بب
  وؿ٩هکه  هیباىؼهلی هتـ  0-2( و ّغاهت 42، به ٝـُ و ٕىل )هیباىؼم٦یؼ 

  هیتىبيؼآهؼه  به ػمتيافک هن بف آو  های
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 02پیذاوار و سراػت
گـ ػبؿػ کمتـ بمات  بفیاى ماببپًزيیـ  هًٖ٪ه فهایى  چىو ػىت يؼبؿػ ب

ـبی فؿٛ ب ها و    به آو هن هـػم ػبهاو تپههیتىبيؼ٩نن همىبؿ کمتـ هینـ ىؼه ه ب
ـبی فؿٛ آهاػه ماعته،  یها کىه ـبی عىػ ؿب ب ؿب ػؿ ٥َال بهااؿ  ها آيزا يقػیک ٩

ها  ها یا راهای آهاػه ىؼه ػؿ تپه   هـػم ػؿیى فهیىهیًمایًؼو تیـهاه ٩لبه و هاله 
کًؼ، با٩لی، هياًو  ها گًؼم، رى، رىبؿی عَىًٍا رىبؿی بیيتـ فؿٛ هی ىهو ک

تاا  هیکىىاًؼباؿوؿی کيته عىیو  و با کاؿ و ٥ٞالیت عىػ ػؿ هی کاؿيؼو ١یـه 
ـبت کاؿ و فصمت   کيی عىػ هنت٦یؼ ىىيؼ  ػؿ و٩ت هىٝىػ بف حم

عاايىبػه کان بف  ػؿ پهلىی فؿبٝت هـػم به هالؼبؿی يیق هي٢ىل هنتًؼ و هـ
بف بیاى ٕـیا٨ پًزيایـ  کن یک گاو و یا چًؼ ؿمك بق و یا گىم٦ًؼ ػبؿيؼ  هاـػم

و بىایای ٕاـ٣  های ٥ـوىاًؼباه باافبؿ ولناىبلی آوؿػه آو ؿب  لبًیات و هيت٪ات
ـيؼّـوؿت عىػ ؿب بف ٩بیل، چای، بىؿه، لباك و ١یـه    هی ع

ؿب بـ ػبىت، بیى صاٍل باـ ػبىاته  هـػم هـ ٩ـیه صاٍل ٩ـیه عىػ که  یو٩ت
به ٩ـیاه  هیباىؼىؼه ؿب که ٝباؿت بف: رىبؿی، رى، گًؼم، با٩لی، هيًو و١یـه 

ـيؼػوؿ ػمت  یو صترات همزىبؿ    هاخاًل: های کًًاؼبا رًل تباػلاه آو ؿب  هیب
و  هی آوؿػياؼعىػ  یکو يقػػؿ ماب٨ هـػم پـیاو با٩لی ؿب به ٩ـیه رات رًىبی 

ـ٥تًؼبزای آو تىت  به ٩نن ٥ـٝی و عاىؿػ پًزيیـ  (20  همچًیى هـػم )هی گ
و ؿیقه به فؿٛ مبقیزات بف ٩بیال: باػيزااو ؿوهای، پیااف، گًؼياه، ىال٢ن، فؿػک 

های تیال ػبؿ بف  ػبياه های کًاؼهاا ک٦ایات  که به هَـ٣ عىػ عايىبػه هیپـػبفيؼ
هاایی کاه ػؿیاى    هیىههیياىػها کان فؿٛ  ـ يیق ػؿ بْٞی ٩ـیاه٩بیل: ىـىن، ف١

، فؿػآلى، آلىبالى، مایب و تاىت چهاؿه٢قٝباؿتًؼ بف: بيگىؿ،  هیيىػهًٖ٪ه پیؼب 
ـبلااؾکـ بف رملااه صاٍااالت ههاان مااـ ػؿعتاای بیياااو هیباىااؼ   و بیااى هیااىه بع
کاه  هیـوػبه ىماؿ پًزيیـ  بؿفه   تىت بف رمله پیؼبوبؿ بنیاؿ ههن و باهیباىؼ

                                                           
ـػآوؿيؼه یها اػػبىتیبف رمله   02  6تًها7ٝبؼبلغال٨ ) ، گ
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و ه٪ؼبؿ وب٥ـی ؿب که بف ٥اـٓ فیااػی  هیکًًؼػؿ تابنتاو بف آو تافه تافه بمت٦اػه 
ػؿ ٥َل هاؾکىؿ یاک  هیکًًؼ، عيک کـػه به ٥َل فهنتاو يگاه هیمايؼبا٩ی 

 های کًاؼوػؿ آو ؿب  صَه بف تىت عيک کـػه ؿب تىمٔ آمیاب تلغاو يماىػه و
عاىیو  ػؿ هًاافلبف ىاؼت ماـها هماه  کاه  یو٩تاو  های کًًاؼعىیو رابزاا 

ـم پهلىی همؼیگـ صل٪ه  هايؼه بيؼًٍؼلی  ـم و ي ، ػؿ ّمى ب٥نايه و فػه بيؼو گ
  هیکًًؼهضلی، بفیى پیؼبوبؿ با لؾت هًٖ٪ه عىیو بمت٦اػه  یـیىىهای  ٩َه
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

 ذدهبی
 قزباو اف )باختزی(

ـ٩ًؼ  ؿیيۀبٍل و پًزيیـ  گ٦تین هـػهاو تاریک   هایعىػ ؿب بف ػهبیاؼ مام
مال پیو بف بیى بف ػهبیاؼ  311-211ػؿ صؼوػ ت٪ـیبًا  ها آو، و گىیا برؼبػ ػبيًؼ
بيااؼ  ػؿ ؿببٖااه بایااؼ بگااىین کااه ٝاایى هماایى صالاات ػؿ  آهؼهپًزياایـ  ػؿۀبااه 

ىاىػ  هاخاًل ػؿ ىامال  هناتايی تاریکناتاو يیاق ػیاؼه هیهای ػیگـ کى  هىّىٛ
 هًٖ٪ااۀهای پًزاااهن ٩ااـو بیناات  هااؤهى آباااػ ولیاات عااتالو تااا مااال ياصیااۀ

هاا هاقبؿ تاى ػؿ  ػؿ آو ػه6  ػو آب7کىهنتايی يهایت آباػی ورىػ ػبىت با يام 
کخاـ هـػهااو آو بٍال عاىػ ؿب  و آباػ هی یتپـرمٞها ؿومتای  ػه بف فیناتًؼ  ب

ـ٩ًؼ هی  بللاه يٞمتباباای 6 ١ایاب ب٣ ١الاب7ػبينتًؼ  باباهای بًاؼه  ػهبیؼ مم
مال پایو ػؿ  71مالگی و بابای ٝقت بلله  50مال پیو بف بیى ػؿ مى  01که 

 هاو بٍل7گ٦تًؼ که:  هؤهى آباػ و٥ات کـػيؼ، هی ياصیۀمالگی عىػ ػؿ  32مى 
ـ٩ًؼ هی )وؿ٩ااااه 6 ػوبیااااـ7یااااى ػؿ باىااااؼ، و ب بف عىبرگاااااو ػهبیااااؼ ماااام

های  هؾکىؿ ػؿ ماال6 ػوبیـ7هتأم٦ايه 6  ( حبت ىؼه بمتهاو  ياهه هاو ياهه ىزـه
به رًاو ؿ٥ات،  بلله يٞمتکه بابای  ، و٩تی6م0500، 70501رًو بقؿگ وًٕی 

گـ آو ػوبیـ هضى  های ػهبیاؼ آهاؼو  ، بف ؿوی آو مالگـػیؼ يمی يابىػ گـػیؼ  ب
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گ٦ته يمايؼ که  ب و بؼعياو هٞیى هیها به ػو آ عىبره عاتالو  هًٖ٪اۀگـػیؼ  يا
ػبػ، و بصتماال، ٩اىی  هیالػی با بؼعياو یک ػولت ؿب تيکیل های 02ػؿ ٩ـو 

پًزيیـ  های ػهبیؼی به عتالو و بؼعياو و که هىد بول آهؼو عىبره ؿوػ هی 
ـ٥ته باىؼ  يه ٥٪ٔ  03- 02های  يیق ػؿ ٩ـو ٩نمی بف هاـػم هیالػی، ٍىؿت پؾی

ـبتااٟ صَااؿ، يیاق تاا ، پًزيیـ عتالو و بؼعياو و کًاو ػیاه کاالو ٩ بلکاه ماا
ـ٩ًؼ هی  ػبيًؼ  بهـوف بٍل عىػ ؿب بف ػهبیؼ مم

کًىو بیایین به مـ آهىفه هىّىٛ ػهبیاؼ، تاا هٞایى گاـػػ کاه آو چگىياه  ب
هیالػی، یًٞی تاا فهااو آهاؼو ىایبايیاو باه آمایای  02رایی بىػه بمت  تا ٩ـو 

ها تاؿیغی گقبؿىی ػؿ عَىً ػهبیؼ ػؿد يگـػیاؼه بمات   ايه ػؿ مـچيمههی
کیلااىهتـی( ىاامال ىااهـ  ٥20ـمااغی ) 0هااای ػهبیااؼ آیًااؼه، ػؿ  ػؿ يقػیکی

ـ٩ًؼ تا فهاو آهؼو  ـکی وراىػ یی یب ٩َابهىایبايی هاای   بفبیاکمم ، یًٞای ىاه
6 بلبیااو هٞاؿ7٣آهؼه ػؿ 6 ٩ًؼیه7ػبىت با يام ب٥ـويکًت  هٖاب٨ عبـ ػؿ کتاب 

کن آو ١اىؿک  ـ٩ًؼ آهؼ، صا ؽکـ گـػیؼه بمت که چىو ٩تیبه )ببى هنلن( به مم
ـبػؿ ػبىت، یکی با يام ٕـعىو و ػیگاـی باا ياام ب٥اـوو  بیاى  بىػ  ١ىؿک ػو ب
ـ٩ًؼ  ـبػؿ بعیااـ کاان حااـوت بااىػ  ١ااىؿک ػؿ چهاااؿ ٥ـمااغی ىاامال ىااهـ ماام باا

  ه کـػ بناعت با يام ب٥ـويکًت و آو ؿب به ب٥ـوو تض٦ یی یب ٩َبه
ـ٩ًؼ همقهااو  ماعتماو ىهـ ب٥ـويکًت بف رايب ١اىؿک پاػىااه ما٢ؼ مام

ـبماو ٩تیبه بى هنالن ) ػؿ  ٩تیباۀ(  م301، 310بمت با فهاو فهاهؼبؿی وبلی ع
ـ٥ت و ىایؼ پل بف بیاى صاػحاه ١اىؿک  302یا  300مال  ـ٩ًؼ ؿب گ  ٩َابۀم  مم

ب٥ـويکًات وب٩اٜ باىػ،  هًٖ٪اۀکه ػؿ ػهبیؼ  باؿۀب٥ـويکًت ؿب ماعت  لیکى ػؿ 
  هایهیالػی عبـ يؼبػه بمت، ولای گمااو  02هأعؾی، تا آعـ ٩ـو 6 هیو7یگاو 

 هیالػی ٝـُ هنتی يمىػه باىؼ  01که ػهبیؼ ػؿ ٩ـو  ؿوػ
ـ٩ًؼ و ػهبیؼ چًیى باىػ: ػؿیاای فؿب٥يااو  ـب٥ی هًٖ٪ه مم وّٜ ٝمىهی ر٢

ـ٩ًؼ های ػوؿ هـػم  که آو ؿب ػؿ آو فهاو ياهیؼيؼ، بف کىهنتاو  هی6 کىهک7مم
ـ٩ًؼ رااؿی  هنتچاه تاریکنتاو بهـوفه تا به پًزکًت و بف آو را به ماىی مام
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ـ٩ًؼ يـمیؼه، ػؿ ىـ٧ آو ػؿیای فؿب٥ياو، بف ياقػ تپاه هی بی  گـػیؼ  هًىف به مم
ياهیؼيؼ کاه بف ياام همایى تپاه ػؿیاای فؿب٥يااو  که آو ؿب کىهک هی گؾىت هی 

ـ٥ته بىػکىهک ي م٢ؼیاو ػؿ يقػ تپه کىهک مـبًؼی مااعته بىػياؼ  بیاى   ام گ
هاا ؿب  کـػ کاه یکای بف آو آب کالو رؼب هی مـبًؼ ػؿیای فؿب٥ياو ؿب به ػو ىاط

هاا ؿب  بیاى يام بٞاؼ تاـگ٦تًاؼ   آب هی ػؿیای م٦یؼ و ػیگـ ؿب ػؿیای میاه یا میاه
ـکی و ه٢ىلی که به تٞؼبػ فیاػ بف بىا ٩بیله تـعاو و ػىات ٩پچاا٧ باه بیاى های ت
ـکی گـػبيیؼيؼ  م٦یؼ آب ؿب آ٩ؼؿیا و میاه آب ؿب ٩ـه ػؿیاا  رای ها آهؼه بىػيؼ، ت

 گ٦تًؼ 
وب٩اٜ بی   رقیاـههایی که ػؿ هیاو بیى ػو ىاعاب فؿ٥يااو همچاىو  آو فهیى

ـ٥تًااؼ و ب٥ـويکًاات و ػهبیااؼ ػؿ هماایى  6هیايکااال7بىػيااؼ  و هیايکااالت يااام گ
ـۀ های کالو و هيهىؿ ٩ؼین: ما٢ؼ، بىاتیغاو  یايکال رای ػبىت  ولیته رقی

هیايکاالت ؿب  هاای  فهایىو کيايیه يیق ػؿ يقػیکی همیى هیايکالت وب٩ٜ بىػ  
هایالػی  05گ٦تًاؼ  ػؿ ٩اـو  هیالػی يین م٢ؼ یا تىهاو ب٥ـويکًت هی 05تا ٩ـو 

ـ٥ت   بیى تىهاو بيهاؿ يام گ
بیاؼ بللاه عااو بفبیاک و هیاـفب باابـ ه٢اىل ػؿ بٞؼ بف رًو هياهىؿ بایى ٝ

ـ٩ًؼ ؿبيؼه ىاؼ و  0102ه /  505يقػیکی کىل هلک بغاؿب ػؿ مال  م، بابـ بف مم
ـبی  مااـفهیى ػؿیااای فؿب٥ياااو: هیايکااال بااا ماا٢ؼ و يااین ماا٢ؼ،  هیايااۀهای هزاا

ب٥ـیًکًت و يىؿتا يَیب ملٖاو بفبیک رايی بیک ملٖاو گـػیؼ  رايی بیک 
ـ٥ت، بها پنـه بمکًؼؿ عااو ؿب باه ب٥ـیًکًات ملٖاو عىػ ػ ـبؿ گ ؿ کـیمًه ٩

های ىایبايی ٝبؼبللاه عااو  ٥ـمتاػ  بمکًؼؿ عاو پؼؿ عاو آیًؼه هيهىؿ بفبیک
کخاـ هـػهااو بیاى  ػوم بىػ  ػؿ فهاو آهؼو بماکًؼؿعاو ػؿ تىهااو ب٥ـیًکًات ب

هااای ػهبیااؼ، ويااو، وبئاایو،  های تىهاااو بااه يام تىهاااو تاریکاااو بىػيااؼ  ػیااه
  ػؿ بیاى ػوؿه ىاىيؼ ىىکًت، بؿبل، لئیو، فبتاو، ٩ـه ٩یق و هًؼوبو یاػ هایکم

 ىىػ  ػهبیؼ بال ؿ٥ته و ي٦ىؽ ب٥ـیًکًت پنت هی ػیهۀػؿ تىهاو ي٦ىؽ 
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همچااىو 6 بل٪ًااؼ(  7م0125، 0002بلًناا٦ی )بلااؼیى   يزاانب٥ـیًکًاات ػؿ بحااـ 
بااى ٝبؼبللااه  ببىبلضنااىیاااػ ىااؼه بماات  بو ػؿ ّاامى تـرماه صااال 6 ٥ـیًکاؼ7

 6 باىؼ های بىتیغاو هی ٥ـیًکؼ بف ػیه7يىینؼ:  بل٦ـیًکؼی بلن٢ؼی هی
هاایالػی  پناات ؿ٥ااتى ي٦ااىؽ ب٥ـیًکًاات و بهمیاات پیااؼب  02ماابب ػؿ ٩ااـو 

يمىػو ػهبیؼ ػؿ هًٖ٪ه ػؿ کىچیؼه آهؼياؼ ىغَایت هياهىؿ ؿوصاايی بف بهال 
ىبرگی تَى٣ هغؼوم بٝٚن بف کاماو ٥ـ١ايه و ػهبیاؼ باىػ  ل٪اب بو هىلياا عا

عىبراه باى هیاـ بلاؼیى  میؼ بـهاوبلؼیى  کامايی و ياهو بصمؼ بى هىليا رالل
 ػیىبيه بىػ 

 ٩لٞااۀهااای ىاایبايی،  کااه بفبیک  آوهىليااا بصمااؼ عااىبرگی کامااايی بٞااؼ بف 
ـ٩ًؼ  کاماو ٥ـ١اياه ؿب هضاٍاـه کـػياؼ باا بهال و هـیاؼبو عاىػ باه ػهبیاؼ مام

های ٕـی٪ات بعاالً تماام  ىایظ کىچیؼ  بف بال کاه بماکًؼؿعاو هاؾکىؿ باا
ػبىت، ػومتی ؿب با هىليا هغؼوم بٝٚن هنتضکن کـػ  ي٦اىؽ هغاؼوم بٝٚان باه 

  هایهای هيهىؿ رىیباؿ بغاؿب به ياقػ بو آهاؼه هـیاؼ  بىػ که صتی ىیظ بی  ػؿره
مال ػؿ  02  چًايچه، صْـت بیياو کالو رىیباؿی هضمؼ بمالم ػؿ ػوبم ىؼيؼ

ـ٥ته، گااهی ػؿ ػهبیاؼ و گااهی ػؿ رىیبااؿ يقػ بصمؼ عىبرگی کا مايی ػؿك گ
  هی گؾؿبيیؼؿوف 

ٕـی٪ت بصمؼ عىبرگی کامايی ٕـی٪ت ي٪يبًؼیه بىػ، بها بیاى تٞلیماات ؿب 
٥ـهىػيؼ کاه ػؿ هًگاام ؽکاـ،  هی7بو بف ؿوی تزـبه تکمیل يمىػه بىػ، چًايچه: 

و لاب ؿب باـ  یؼچنابايیاؼ ي٦ل ؿب فیـ يا٣ هضبىك بایؼ کـػ و فباو ؿب به کام با
به ػمت ؿبمت  ؿب6لبله7لب هضکن بایؼ يهاػ و مـ عىػ ؿب بال بایؼ کـػ  صـ٣ 

ؿب باـ ي٦ال هضباىك 6 ل بلله7 کلمۀهؼؿکه  بٞؼ بف آو  لٖی٦ۀبایؼ عىبيؼ با ٝ٪ل 
گاهی بـ ػل ًٍىبـ ىکلی فػه، چًايچه  کـػو و به ٩ىت تمام بف مـ صْىؿ و آ

ـبؿت ی آو ي٦ل صل کـػه ػؿ تمام بْٝاء و براقبء باؼو بف ٥اـ٧ تاا يااعى بحـ ص
ؽبت ه٪ؼك صْـت پـوؿػگاؿ 6 ل بله بل بلله7پای بـمؼ و ػؿ فهاو گ٦تى کلمه 
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ؿب ٕاا٧ ٕاا٧ 6 ل بله بل بللاه7ٝالن ؿب به هضبىبی و هٖلىبی هالصٚه کـػه، ؽکـ 
 6 را که بـمؼ گ٦ته ىىػ، تا بـمؼ به آو

م  و٥اات کاـػ و ػؿ همااو  0101ه/  505ػؿ ماال  عىبرگی بصمؼ کاماايی
 ػیه ػهبیؼ گىؿبيیؼه ىؼ 

 تااااااؿیظ و٥اااااات صْاااااـت ٩ٖاااااب فهااااااو
 بف يهَاااااؼ و پًزااااااه یکااااای کااااان هیاااااؼبو

 

آػبب 7هىليا عاىبرگی ٍااصب هَا٦ًات فیااػ ػؿ ٕـی٪ات باىػ، بف ٩بیال 
 و ١یـه  ها  ي٢مهػؿ بیاو 6 ؿماله مماٝیه7ػؿ ٕـی٪ت، 6 بلنالکیى

ـب٣ 6  ؿماله ػؿ بیاو ص٪ای٨ و هٞاؿ٣ يىىاته بمات 721عىػه بو  ٕب٨ بٝت
کاػهعايه به يام ب ب  میمیايى٣ بينتیىت تاؿیظ  کتاببها ػؿ  ٝلاىم رمهاىؿی  یآ

هض٦اىٗ بمات 6 می ؿماله هغؼوم بٝٚان7با يام  35کتابی فیـ ؿ٩ن  ،تاریکنتاو
ـ٥ته بمت  ـب گ  که ؿمائل بو ؿب ٥

هايؼ، ولی بف ٥ـفيؼبو بو ي٦ـی هخل پاؼؿ ػعتـ  00پنـ و  07بف هغؼوم بٝٚن 
و 6 بیياو کاالو7های  هـیؼ بو هضمؼ بمالم، هيهىؿ با ل٪ب بلهٞـو٣ يگـػیؼ، 

بفبیاک ػوماتی ؿب  عاو بماکًؼؿبیيااو کاالو باا 6  عىبره رىیباؿی7یا 6 ىیظ7
ـبؿ ػبػ  گ٦اتى  هنتضکن کـػه، پنـ عـػمال بو ٝبؼبلله عاو ؿب فیـ تأحیـ عىػ ٩

ىایبايی باه ماـ  2ى بمت که هضِ فیـ ؿبهبـی هنت٪ین بو ٝبؼبللاه عااوهمک
ـ٥ات  هؤلا٤  ـبماو ؿب آهنته آهناته گ هٖلاب ٩7ؼؿت ؿمیؼه، هاوؿبءبلًهـ و ع

مـفيو ىؼو ٝبؼبلله عااو ؿب بف راياب بیيااو کاالو، چًایى  ٍضًۀ6 بلٖالبیى
ـ٥ته به تغت بغاؿب ي7آوؿػه بمت:  و 6  يايؼینی٪یى تى يینت که گـیباو تى ؿب گ

کن بغااؿب بـهااو  ػؿ ص٪ی٪ت پیو بف به تغت بغاؿب ييايیؼو ٝبؼبللاه عااو، صاا
راا  آىتی ػبػو با ٝبؼبلله عاو بف بغاؿب باه چاؿٕاا٧ آوؿػه، ػؿ آو بهايۀعاو ؿب با 

 بو ؿب به ٩تل ؿمايیؼيؼ 
هغؼوم کالو پنـ کالو هغؼوم بٝٚن بف ػهبیؼ به رىیبااؿ بغااؿب ؿ٥تاه هـیاؼ 

ـبؿ ػبىت  21مالم بیياو کالو ىؼ که عىبره ب  مال ػؿ هالفهت بو ٩
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ػؿ مـ گىؿ هغؼوم بٝٚن ػؿ ػهبیؼ هٞماؿ هيهىؿ یلًگتىه بهاػؿ، کنی کاه 
ـ٩ًؼ  ؿب مااعته باىػ، 6 ىایـ ػبؿ7و 6 ٕال کاؿی7هيهىؿ  های هؼؿمه ػؿ ىهـ مم

بًاا  عاي٪اه کاليی بناعت  ١یـ بف بیى ػؿ ػهبیؼ هؼؿماه کاالو بف عيات پغتاه
ـه، ػؿماغايه و هنازؼ ٝبااؿت  70ىؼه هىرىػ بمت که بف    باه باىاؼ  هایصزا

ـتاـ بف آو عاي٪ااه ػؿ فهااو  هزمىٝاۀٝاالن ؿوك ویااتکیى بیاى  ٝ٪یؼۀ بًاهاا ػی
ـبيی ه٢ًیت  ها ماعته ىؼه بمت  صکم

کًاو بٍلی ػهبیؼ ٥٪ٔ تاریکاو بىػيؼ، هًگاهی های بفباک باه  کاه ٩بیلاه ما
ـب٣ آو ؿب باا بیى  ـبی ص٦٘ ػیه بٕ هًٖ٪ه به ه٪ؼبؿ فیاػ ؿوی آوؿػيؼ، ػهبیؼیاو ب

ـ٥تًؼ  ػیىبؿ یک چًؼ ػؿوبفه ػبىت  یکی بف ػؿوبفه ـب گ های آو  ػیىبؿ ص٦اٙتی ٥
به يام ػؿوبفه هقبؿ رىک هيهىؿ بىػ  ػؿ ىمال ػهبیؼ ػیاه ػیگاـی ػؿ يقػیکای 

 آ٧ ػؿیا ورىػ ػبىت با يام م٦یؼ ػوک 
گـ ػؿ فهاو  بىاتـعايیاو  ػوؿۀباؼ يباىاؼ، ػؿ  ٩اؼؿ ىیبايیاو وّٜ ػهبیاؼ آو ب

ـ٩ًؼ ٝمىهًا و ػهبیؼ عاٍتًا يهایات  ها آوکه  ـ٥تًؼ، وّٜ مم رای ىیبايیاو ؿب گ
هغتل٤ تافه وبؿػ بفبیکی با ١اؿت و تاؿبد هـػم باىهی  های یله٩بهتيًذ گـػیؼ  
بف صاؼ گؾىات، ػؿ فهااو هيا٢ىل بىػياؼ  چاىو ٙلان  ها آ وهای  و بى٢ال فهیى

ـبيی ٝبؼبلٞقیق عاو بىتـعايی ) (  هـػهاو ػهبیؼ َٝیاو م 0203، 0240صکم
ـبب ىؼو ػهبیؼ به آعـ ؿمیؼ  ـه مىعته ع  بـػبىتًؼ  بیى َٝییاو با پ

ـبو بف ػهبیااؼ مااىفبيیؼه ىااؼه بااه مااىی  هضااِ ػؿ هماایى ػوؿه هااىد ههااار
ـکات ب٥تااػ  ػپًزيایـ  کىهنتايات عتالو و بؼعياو و ؿ بیاى بااؿه عباـ باه ص

تاااؿیظ 7بهااا عبااـ ػؿ  8های تاااؿیغی ػؿد يگـػیااؼه بماات ػ٩ی٪اای ػؿ مـچياامه
کًاؼ کاه هضاِ ػؿ فهااو ٝباؼبلٞقیق  آوؿػه هؤل٦او به آو ػللات هی6 بؼعياو

کًاو آو باه هىّاٜ های کىهناتايی  عاو بٞؼ مىفبيیؼو ػهبیؼ یک ٩نامت ماا
بهاا بٞاؼ و 7بيؼ:  ىىاتهي آيهاابياؼ   ههاارـت کـػهپًزيایـ  عتالو و بؼعيااو و

ـبیی که تضـیـ هی بىػ کاه بف 6 م  0124، 70213 ماااًۀیابؼ، چىو ػؿ تاؿیظ  هار
کماو ٍاصب ب٩بال بصاؼی ٩اائن ه٪اام هناًؼ بهااؿت يماياؼ و هاـػم بفباک  صا
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تماام يماىػه، ػمات تٞاؼی و ٙلان ػؿبف  ١لباۀ٩ت٢ايیه بًابـ ٩ـب رىبؿ بماتیال و 
یکای ؿب بف 7تـک و تاریک با هان ٍاالس يماىػه کاه کـػيؼ و هـػم بؼعياو بف 

کن و ٍاصب   يماین، که: ها عىػهیاو ٩ىم هغتاؿ يمىػه، بهیـ و صا
 رهاااو چااىو تااى بماات و رهايیاااو مااـ بماات

 مااـ بماات ى باایاتاا باااوهاو ااااای رااااااارهاااو ب
 

هـػم ی٦تل که بؼعيايی بلٍل بیى ياصیه بمتًؼ، یااؿی بیاک عااو باى ىااه 
ـه، بف ولیات ػهبیاؼ بیک بى ف  بهاؼ عااو بف رملاه ػوػهااو عاياؼبو ٝلیاه ٕااه

ـ٩ًؼ به  پیـ فبػگی به یک ػو پيت صنب ت٪ؼیـ بفلای بًاابـ عاىبهو  ؿببٖۀمم
ـ٩ًؼ کىچیؼه آهاؼه، ػؿ  هـػم ی٦تلی که هـیؼ و هغلٌ بیى عايىبػه بىػيؼ، بف مم

ام به و٩اىٛ ی٦تل ػؿ هىّىٛ عن هیـ مکىيت وؿفیؼ  ػؿ بیى هًگام مٞاػت ٥ـر
بیى وب٩ٞه، 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 

 6 يگاىته ىؼ
ـ٩ًؼ باه  یاؿی بیک عاو هؾکىؿ با بهل عايىبػه و هتٞل٪ايو که بف ػهبیؼ مام

ـبو ػهبیاؼی ی٦تل بؼعياو کىچیؼه آهاؼه بىػياؼ ، بیاى هاىد بول و آعاـ ههاار
ـبو ػهبیاؼی عیلای باـ و٩ات بف بیاى تااؿیظ  ؿوػ  هیيبىػ  گماو  هىد بول ههار

هایالػی و  01ػؿ آعاـ ٩اـو  هااوؿبءبلًهـعاو باه  همقهاو با هزىم بول ىابیايی
ـ٩ًؼ بيزاهیاؼ، آ١ااف ىاؼه باىاؼ 02بول ٩ـو  ـ٥تى بغاؿب و مام  8هیالػی که به گ

ـب ػؿ آعااـ های فیاااػ بفبکاای ٩بیلااه ٩بیلااه آهااؼه ػؿ  هاایالػی، ٩بیلااه ٩01ااـو  فیاا
کى هی ها و هًٖ٪ه هىّٜ ها صتای ياام  ىاؼيؼ و آو هًٖ٪اه های هٞیى ٥ـ آهؼه ما

ـ٥تًؼ  بیى صالت ؿب ویاتکیى بنیاؿ عىب به ٩لن ػبػه بمات:  ها ؿب هی بیى ٩بیله گ
ؼ، هـ ٩بیله و بولػ آهؼي عیق ػؿیای فؿب٥ياو هی صاٍل صىفۀهایی که به  بفبک7

کخـ و٩ت يام آو ٩بیله یاا بولػ باه  های هٞیًی ؿب بى٢ال هی هًٖ٪ه ها آو کـػيؼ و ب
 هاای  ياامگؾىت    بف همیى مبب هن ها بهـوفهاا باه یاک ٩ٖااؿ  آو هًٖ٪ه هی

ـکای ؿب ب٥ااػه هی ياام ٩بیلاه ها آوکه  عىؿین  میعىؿیم یبـهها  ػیه يمایًاؼ،  های ت
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ـ٥تى  ها    ػؿ ٝیى فهاو ٩بیله يیمى و ١یـه بهـیى، عتای، ـبی گا های بفبکای با
هاای هاـػم  های ػیگاـ و فهیى هاای ٩بیلاه عاىػ، فهیى هاای  همنایههای  فهیى

 6 کـػيؼ هضلی رًو هی
فیااػ هاـػم تاریاک هضلای بغااؿب و  هاای عىؿػبیى رًاو و فػ و  يتیزۀػؿ 

ـ٩ًؼ و ػهبیؼ به کىهنتاو  يمىػ  ا هزـت هیه مم
ـبيی مابضاو ػوؿۀػؿ آعـ  ـبيی ٝبؼبلٞقیق عاو و فهاو صکم ٩لی عااو  صکم

ىااؼت  هاااوؿبءبلًهـ ( وّااٞیت میاماای و ب٩تَاااػی م0240-0312) عايی بىااتـ
ـبو ػؿباؿی 7بیيتـ پیؼب کـػ، ػؿ يتیزه  ي٦اـ  01ػؿ یک هؼت کىتاه ٥٪ٔ بف ىاٝ

ـبو     ؿبه هًؼومتاو ؿب پیو  ـ٥تًؼىاٝ  6 گ
ـبو، بلکه ػؿ آو  کاالو  ػماتۀيااآؿبم یاک  هاای  فهااوبایؼ گ٦ت يه ٥٪ٔ ىاٝ

ـ٩ۀػیگـ عىبرگاو  ـ٥ته، هی هباؿکۀ ع عىبمتًؼ آو ؿب باه هًاؼ  يبىی ؿب با عىػ گ
هیاـ یااؿی  گؾىاتًؼ  هایبيت٪ال بؼهًؼ  هًگاهی کاه آو عىبرگااو بف بؼعيااو 

ـ٩اه ػؿ بیک عاو هؾکى  ـبی ع ـيؼ  بلکاه با ـ٩ه ؿب به هًؼ بب ؿ يگؾبىت که آو ع
ـکق بؼعياو هقبؿ هغَىً ماعت که عىبرگااو ػؿ آو راا هتاىلی  رقگىو ه

ـ٩ه و ٥یِ آو ىهـ رقگاىو ياام  ؿب  آبااػ ی٥ِآو هقبؿ گيتًؼ  و به ىـ٣ آو ع
ـ٥ت   گ

ـبيی مبضاو ٩لی عاو هاؾکىؿ باه مابب ٝاؼم بهًیات ياه ٥٪أ  ػؿ فهاو صکم
ـکی و ه٢ىلی که ػؿ يقػیکی ػهبیؼ، بلکه ٩بیلهتاریکاو  های ػهبیاؼ آهاؼه  های ت

کى ىؼه بىػيؼ، يیق به مىی کىهناتايات صَااؿ و عاتالو و بؼعيااو کاىچ  ما
ـ٩ًؼ به ٩ًؼف  ـکی ه٢ىلی ٩ت٢ى بف ػهبیؼ مم 6 ولىبلذ ٩ؼین7بنتًؼ  چًايچه ٩بیله ت

بلااؼیى  اوبـه6 ؿبهًمااای ٩اات٢ى و بؼعياااو7کىچیااؼه آهااؼ  ػؿ بیااى باااؿه هؤلاا٤ 
باىػ: بف فهااو 6 چًایى7ببتؼبء صکىهت ٩ت٢ًیه ػؿ ٩ًؼف 7کيککی يىىته بمت: 

که با ياام ٩ت٢اايی ىاهـت ػبىاتًؼ، بف بهیاـ  بی ی٦هٕا٩لی عاو بهیـ بغاؿب  مبضاو
ـ٩ًؼ ػؿ صَاؿ آهاؼه باه ػىات  هىٍى٣ به کؼبم مببی آفؿػه ىؼه، بف ػهبیؼ مم

ـ٥تًؼ و ػؿ بیى کـػيؼ کاه هاا بایاؼ یاک ي٦اـ ؿب  را هابیى عىػ بت٦ا٧ يبات رای گ
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ـبؿ ػبػه، به هتابٞت بو ؿ٥تاؿ يما ـبػ عاو یؿئیل ٩ىم عىیو ٩ ین  چًايچه بیو ه
ـبؿ ػبػه، همه ٥ـهاو هت٦٪اؿب که به مالس آؿبمته بىػ، بقؿگ ٩ىم  بو ىاؼيؼ   پؾیـ  ٩

ـبػ عااو  چًؼی بٞؼ بف آو را هن کىچ کـػه به ٩ًؼف مکًاپؾیـ گـػیؼيؼ  بیو ه
و کالياو آو هلک ىٞاؿ هـوت و بصناو ؿب پیياه کاـػه،  ها  و ب٥ن٪ال ها  عاوبه 

ـبػ ؿب هًَىب کـػيؼ  ؿ٥تاه ؿ٥تاه  کن ٩ًؼف ؿب هٞقول کـػه، بیو ه ـبلهـ صا آع
پال بف  ٕال٪او و بهام ٍاصب و کل٦گاو و عىمت و ٥ـیًو ؿب هن هٖیٜ کاـػ 

عاىػ ػؿ آوؿػه، یاک پناـ یک مال به کىلب ليکـ کيیؼه، آو ؿب به تَاـ٣ 
 ( ٥اىت ىاؼه، م0001 -0254عىػ ؿب به صکىهات آيزاا ه٪اـؿ کاـػ و ػؿ ماال )

 6هضمىػ بتالی٨ پنـه به رای بو يينت 
ـکی هتضاؼ و هت٦ا٨ بىػياؼ، ػؿ  که ٩بیله ىىػ، بف بیى ػیؼه هی که یٕىؿ های ت

بيااؼک هااؼتی تىبينااتًؼ يَاا٤ بؼعياااو ؿب بمااتیال يمایًااؼ  و بف هماااو بیااام تااا 
  ىؼ  آو هًٖ٪ه به يام آو ٩بیله ٩ت٢ى ياهیؼه هی ،های فیاػ الم

کًاو آو رای ـ٩ًؼ باه ه٪اؼبؿ فیااػ ماا هاا باه  باؿ ػیگـ بف يىبصی بغاؿب و مام
بهیاـ     کاىچ بناتًؼم04های ٩اـو  مىی صَاؿ و عاتالو و بؼعيااو ػؿ هیاياه

ـبء  بغاؿب ببىبل٦یِ عاو هیو ٩اؼؿتی يؼبىات  بف راياب بو ػولات ٝماؼت بلها
 ( و٥ات کـػ 0012، 0337کـػ  بیى بعیـ ػؿ مال ) بتالی٨ بػبؿه هی بی صکین 

های بفبکاای هـرااا هـرااا مااـ  بتااالی٨ ٩بیلااه باای پاال بف و٥ااات صکااین 
بـػبىته، به ١اؿت هنت٪ین هـػم تاریک ىـوٛ کـػيؼ  چًايچه هیايکال که 

هاا   بفبیاکهای کالو و آباػبو ػهبیؼ بىػ، هىؿػ ١اؿت و هزاىم  یکی بف ػیه
ؿب بیاى ٕاىؿ هاا   بفبیاک یوتافهاا تاعت٩ـبؿ گـ٥ت  هضمؼ ملین هؤؿط، آو 

بتاالی٨( ػؿ  بی بلهـبء )صکین  ٝمؼهبٞؼ بف بؿتضال 7 تىٍی٤ يمىػه بمت: 
به بصىبل ٥٪ـب ؿبه  هایی  يابناهايیها هـد و هـد بنیاؿ ىؼه،  بغاؿب و ولیت

 بای تىبينت  چًايچه ٩ابال  بغاؿب ؿب کـػه يمی مـىتۀیا٥ت  ببىبل٦یِ عاو 
بای عتاای باه هیايکاال مامًؼ   ٝباػبللاهکیًگل لىبی هغال٦ات بـػبىات  

 ( ػؿ و٩ات مایـ م0014، 0301ىـبؿت ؿب ههمیق ػبػه، به تااؿیظ )ماال( )
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، آهاؼه، تاعتاه، ١ًیمات بنایاؿ بلـصماه یهٝلي٪يبًؼ، بلؼیى  بهاء6 گل مـط7
ه، تماىااا باایى گاال مااـط ؿب بماایـ و ػمااتگیـ کااـػه بااـػه  ماابب بااه گـ٥تاا

عىبراه ٩لای 6 تااؿیظ ٩یچاا٧ عاايی7هًؼومتاو کىچ بناتى هاـػم ؿب هؤلا٤ 
هاا ػیاؼه  عىػماـی بفبک7 ( يیاق ػؿ م03بول ٩اـو  02بیگی بلغی )٩اـو 

ـکمى و تاریکااو باه  بمت  بو هی يىینؼ که ػؿ ػوبم یکچًؼ مال میؼها و ت
ها باىػ کاه  ها عىػمـی بفبیک مىػيؼ  مبب ههارـت آوهًؼومتاو کىچ ي

  6ؿبيؼيؼ ؿب ١اؿت يمىػه، هـػم ؿب به مىی هًؼومتاو هی های ىاو عايهها  آو
ػؿ  وبماٖه یببفبیک  عٖای یبعىػ هالصٚه ٥ـهاییؼ، و٩تی که ٝباػ بلله 

ػؿ ٩ـب هقبؿ صْـت 6 گل مـط7يقػیکی پایتغت ىهـ بغاؿب هـػم به میـ 
های ػوؿ بف  ي٪يبًؼ رمٜ آهؼه ؿب ١اؿت و بمیـ کـػ، بو ػؿ ػىتبلؼیى  اءبه

آو باه صنااب  تـیى هٞـو٣ های  پایتغت، هخاًل هیايه که ػهبیؼ یکی بف ػیه
کًاو آو بی   ؿببٖهيىٛ  آيچهؿ٥ت، با هـػم  هی ػبىته بىػ؟ همیى باىػ کاه ماا

های  یاؼ کىچیاؼه ؿو باه هىّاٜکه بف ٙلن بفبیک فيؼه هايؼه بىػياؼ، بف ػهب
آوؿػياؼ  گاـیغتى هاـػم ياىبصی  کىهنتايی صَاؿ و عاتالو و بؼعيااو هی

ـکىب يمااىػو  ػوؿۀماامـ٩ًؼ و بغاااؿب بااه کىهنااتايات ىااـ٧ بغاااؿب ػؿ  ماا
ـکو بف رايب  ٩بیله بول عايؼبو بهیـبو ه٢ًیت بغاؿب  يمایًؼۀهای بفبیک م

هیالػی بها ػؿ بٍل بف  0314ا مال ت 0317هضمؼ ؿصین بی )ؿممًا بف مال 
هاا بایو بف پایو ب٥اقوػ  ػؿ آو بیاام  هیالػی( به مابب ياآؿبهی 0307مال 

کًاو ممـ٩ًؼ و بغاؿب، بلکه ٩بیله ـکای يیاق باه  ياآؿبم يه ٥٪ٔ ما های ػیگـ ت
هٞلىهاات ػ٩یا٨  بااؿۀه٪ؼبؿ فیاػ به رايب صَااؿ گـیغتاه بىػياؼ  ػؿ بیاى 

هیالػی  0313ه /  0030ب ػ٩ت بمت  ػؿ مال رال6 تاد بلتىبؿیظ7هؤل٤ 
بولایى عاياؼبو ه٢ًیتیااو هضماؼ ؿصاین بای باه ه٪ابال صَااؿیاو و  يمایًؼۀ

رمیٜ بیل 7ها ١الب ىؼيؼ و  ػیهًىیاو ىىؿه يمىػه و ليکـ کيیؼه بـ آو
يیماو ؿب که ٩ـیب چهاؿ هقبؿ عايىبؿ بىػيؼ، کىچايیؼه به رايب هیايکالت 

هقبؿ عايىبؿ که بف ولیات مامـ٩ًؼ و هیايکاال و  21  ه٪ؼبؿ ؿوبيه ٥ـهىػ    
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٩ـب و بيهاء بغاؿب ػؿ و٩ت ىؼبیؼ ٝتـت و ٥تـت به آو هملکت ؿ٥ته بىػياؼ، 
 6 صنب بل٦ـهاو با کىچ و کـبو به هىبلیؼ و وٕى بٍلی هـبرٞت کـػيؼ

گـ هـ یک عايىبؿ ؿب به صناب هیايه ٝباؿت بف  ي٦ـ صنااب کًاین، پال  1ب
ـ٩ًؼ و بغااؿب ت٪ـیباًا ػؿ صاؼوػ ى هٞلىم هی  011ىػ که بف هیايکال )ػهبیؼ( و مم

ىبهه صاؼك  هیو یب  همچًیى بىػه بيؼهقبؿ ي٦ـ آػهاو گـیغته به صَاؿ آهؼه 
 باه عاتالو و بؼعيااو و گااو گـیغتاه فػو همکى بمت که ٩نامت ػیگاـ آو 

 يیق ؿ٥ته بىػيؼ پًزيیـ 
های ػیگاـ بف صَااؿ کىچايیاؼه  و هىّا6ٜ ؼػهبیا7مبب بف يى باه هیايکاال 

ـتاۀبـػو هـػهاو ػؿ آو باىػ کاه بف تاعات و تااف و ١ااؿت بنایاؿ   هاای  ٩بیلاه ک
کًىو  های هؾکىؿ بف رمله ػهبیؼ يیق بی بفبکی، هىّٜ آػم هايؼه بىػيؼ و کنی ب

 مپـػ  الی ػولت بيؼبفع عقبيۀؿب کاؿ کـػ يمىػه به  ها  فهیىکه  بىػ يمايؼه 
ـ٩ًؼ و بغااؿب گـیغتاه  همیى ٕىؿ، ٩نن فیاػ هـػم بف ػهبیؼ و هیايکال و مم

های بٍلی عىػ کىچايیؼه ىؼيؼ، بها بایؼ ػؿ يٚـ ػبىات کاه بف  باف بف يى به وٕى
ـبو ػهبیؼی کىچیؼه ؿ٥تًؼ  یک ٩نن کالو  همۀصَاؿ يه  تاا بهاـوف  ها آوههار

ـبتاٟ و ػهات ػی کًًؼ که بٍل بـآهؼ عىػ ؿب بف  گـ صَاؿ فيؼگی هیػؿ هىّٜ ٩
ـ٩ًؼ هی  ػبيًؼ  ػهبیؼ مم
ـتـ ػؿ ٩ـو  ـ٩ًؼ و ػهبیؼ بف راياب ؿوك 05ػی کاـػه هاا بىا٢ال  هیالػی مم

هایالػی ؿهباـی  0502  ٙلن فیاػ بـ آو وبؿػ ىؼ که هـػهاو ػهبیؼ ػؿ ماال ىؼ
کماااو ؿوك بـعامااتًؼ  بااه َٝاایا و ٝخماااو ٝبؼبلـمااىل ب٣ بااه ه٪اباال صا

کن  ( ػهبیاؼ کاابىلی٤ ؿب کياتًؼ، عاىػ ياصیۀ6 )وبلمت7بـعامتگاو کاتب صا
ـکىب يماىػو بیاى ىاىؿه باه ػهبیاؼ  ـبی ما کن ؿب فعمی يمىػياؼ  با  ػماتۀصا

ـبو ؿوك آهؼه،  ـه آؿبم يماىػو  ي٦ـ ىىؿه 71ٝنک ـبی پا چیاو ؿب صبل کـػ  ب
ـبو ػؿ ػوبم ػه ؿوف ػیگـ ػؿ ػهبیؼ با٩ی هايؼي  ؼ ػیه، ٝنک

هایالػی ػهبیاؼ باه عاارگی ػولتای  0521ػؿ فهاو مااب٨ ىاىؿوی ػؿ ماال 
بمامی باه  ماصۀػؿ بیى هىّٜ تا بهـوف  یکاؿ پًبهىؼ که   ػبػهپغته کاؿی تبؼیل 
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آيچه ػؿ بال آوؿػیان هٞلاىم گـػیاؼ کاه ههاارـت هاـػم  همۀبف  ؿوػ  صناب هی
ـ٩ًؼ و ػهبیؼ به کىهنتايات صَاؿ و عتالو  ػؿ چًاؼ پًزيیـ  و بؼعياو ومم

ـ٥تاه بمات  مابب بمامای ههاارـت هاـػم بف ػهبیاؼ و  هىد ياىبتی ٍاىؿت گ
ـ٩ًؼ هزىم ـکاو( بىػه بمت  یگايگاوبهای فیاػ  ها و ١اؿت هیايکال و مم  )ت

بااه  هااا آوهای هااؾکىؿ و ؿ٥ااتى  هااىد بول گـیقگاااو: ههااارـت بف هىّااٜ
هًَىب بمات  ػؿ  هیالػی0110مالبه  و بؼعياوعتالو  کىهنتايات صَا و

ـ٩ًؼی، ػهبیؼ و بیى مال بفبک ـب٣ ؿب بى٢ال و های ىیبايی عاو، مم  يىبهی بٕ
هيهىؿ ؿب کياتًؼ  ػؿ  های  عىبرهمغت ١اؿت يمىػه، هـػم فیاػی و عَىًٍا 

ػؿ  هیغىبياؼ، 6بابـ ياهه7ها، چه ٕىؿی که بابـ ػؿ  يتیزه بیى بٝمال فىت بفبک
، هاـػم فیااػ بف ػبػه بياؼعباـ  6صبیاب بلنایـ7و عاياؼ هیاـ ػؿ  6ؿوّه بلَا٦ا7

ـبمااو و ولیت ـب٣ آو باه ه٢ىلناتاو و ع ـ٩ًؼ و بٕ هاای کىهناتايی ىاـ٧  مم
کًاوگـیغته بيؼ( و بؼعياوبغاؿب )صَاؿ عتالو  کخاـ ماا پًزيایـ    بف بنکه ب

ـ٩ًؼ  هاای ػهبیاؼی و  گـیقه هیاـوػ، گمااو ؼهیؼبيًابٍل عىػ ؿب بف ػهبیاؼ مام
ـ٩ًؼ ػؿ ّمى همیى هىد بول فیااػه بف  پًزيایـ  ماال ٩بال بف بیاى باه 111مم

 هاا0141ؿ٥ته باىًؼ  صتی بهکاو ػبىته ػبؿػ یاؿی بیک عاو هؾکىؿ که ػؿ مال 
  هیـ بؼعيااو بيتغااب گـػیاؼ، بف رملاه همایى گـیقگااو هاىد بول م0213/ 

ـب ٕىؿی  به یاک ػو 7برؼبػبو بو  هیگـػػؽکـ  6تاؿیظ بؼعياو7که ػؿ باىؼ  فی
ـ٩ًؼ به ی٦تل کىچیؼه آهؼه بىػيؼ  پیيتـ 6پيت صنب ت٪ؼیـ بفلی  بف ػهبیؼ مم

ـبو ػهبیاااؼی، ػؿ فهااااو  ـبو ػهبیاااؼی: هاااىد ػوم ههاااار هاااىد ػوم ههاااار
ـبيی ٝبؼبلٞقیق عااو هياتـ عاايی ) ٩لی عااو   ( و مابضاوم0203، 0240صکم

 ( به مىی بؼعيااو و هًؼوماتاو ؿوبياه ىاؼ  باه بیاى هاىد ػوم م0240، 0312)
ـ٩ًؼی يیق ػبعل عىبره هًاؼ بىػياؼ، ولای  ؿوبياۀها يیاق  که آو چىو 8بيؼ های مم

ـ٩ه هباؿکه ػؿ رقگىو بؼعياو هايؼيؼ   آيهاعاو،  بیک بًابـ عىبهو یاؿی  با ع
ـکی ه٢اىلی يیاق باه  او، صتی ٩بیله٩لی عاو يه ٥٪ٔ تاریک ػؿ فهاو مبضاو های ت

کى ىؼيؼ  ها بف ػهبیؼ و هیايکال کىچیؼه به ٩ًؼف آهؼه ػؿ آو هايًؼ ٩ت٢ى  را ما
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 ػوؿۀهىد ماىم و کاالو ههاارـت ػهبیاؼیاو: هاىد ماىم ههاارـت، باه 
آیاؼ  بیاى ػوؿه فهاايی باىػ کاه  هایالػی ؿبمات هی 0301، 0307های  مال

عاااو هاایو ٩ااؼؿتی  بل٦یِ ببااىکااـػ، و بهیااـ  صکااین بتااالی٨ ػؿ بغاااؿب و٥ااات
ـکای  بىػ  ػؿ يتیزه ٩بیلاه ٍاصب هايؼه بی هاوؿبءبلًهـيؼبىت و  های فیااػ ت

بنایاؿ ػمات باه ١ااؿت و  های ّاٜ هىه٢ىلی با يام بفبک مـ بـػبىته، ػؿ 
کيااتاؿ هااـػم بااىهی تاریکاااو فػيااؼ  هماایى وّااٜ هيااکل ماابب ىااؼ کااه 

ل، ممـ٩ًؼیاو و هـػم بٕـب٣ بغااؿب باه ه٪اؼبؿ فیااػ باه ػهبیؼیاو بف هیايکا
هاا ؿب  هاقبؿ عاايىبؿ آو 21صَاؿ و عتالو و بؼعيااو کىچیؼياؼ  ػؿ صاؼوػ 

ه٢ًیتیااو هضماؼ ؿصاین بای پال بف پغاو کاـػو َٝایاو  ماللۀبهیـ یکن 
کًاو  ىاو کىچايیؼ، ولی  های بٍلی يى و صَاؿ باف به هیايکال و وٕى  ػیهما

 ههااارـت کااـػه بىػيااؼ، ػؿ پًزياایـ  کااه بااه عااتالو و بؼعياااو وهااایی  آو
  هايؼيؼ

ـب٣ آو ـ٩ًؼ و يااىبصی بٕاا کخااـ هـػهاااو بف بغاااؿب و ماام هااا بااه کىهنااتاو  ب
کى پًزياایـ  گـیغتًااؼ  چااىو بااه صَاااؿ و عااتالو و بؼعياااو و هی آهااؼه مااا
ـ٥ی هی6 ػهبیؼی7ىؼيؼ، عىػ ؿب  هی   کًًاؼ ها چًیى هی کـػيؼ و بهـوف يیق آو هٞ

کاه عاىػ ؿب ػهبیاؼی  یهاای آو هماۀمبب بیى ػؿ چینت؟ بلبته بایؼ گ٦ات ياه 
ـ٥ی هی کخاـ  کـػيؼ بف ػهبیؼی بىػيؼ  بی هٞ ـ٩ًؼ و  هاا آوىابهه ب بف بغااؿب و مام

ـب٣ بیى  بقؿگ بىػيؼ  بیى صاػحه ػو مبب ػبؿػ  مابب  های ىهـيىبصی ػیگـ بٕ
های  ها ىغَاایت رااهبول ػؿ آو بماات کااه ػهبیااؼ همچااىو هضاال فیناات عىب

ـبو هی عىبماتًؼ کاه ػؿ بایى هـػهااو  ه٪ؼك ؿوصايی ػیًی هٞـو٣ بىػ و ههاار
ها هٞـو٣ باىًؼ  و مبب ػوم ػؿ آو باىػ  کىهنتاو همچىو عىیياو آو عىبره

کًاو ػهبیاؼ هماه تاریکااو بىػياؼ و هـػهااو باىهی صَااؿ و عاتالو و  که ماا
باه  هاا آوػهبیاؼی گ٦اتى يیق همه تاریکاو بىػياؼ  عاىػ ؿب پًزيیـ  بؼعياو و

 هًٞای عىػ ؿب تاریک گ٦تى، یًٞی هن ٩ىم گ٦تى بىػ 
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 پًجؼیز  والیت
 ػبذالصمذ ردیمی

ـم و  ،وبػی تًااو ػبؿػ وپًزياایـ ػؿ ىاامال ىااـ٧ چاؿیکاااؿ هى٩ٞیاات  عاا
که بف رايب ىمال به ولیت بؼعياو، تغاؿ و ب٢الو پیىمات های ی بمتىاػبب
ػؿ هیاو بیى ػؿه بقؿگ و عىه آب و هىب، ؿوػی بمات عـوىااو باه ياام  باىؼ 

ک بف ماصه ىامال بیاى ػؿه رـیااو پیاؼب کاـػه، پًزيیـ  ػؿیای که بف کىه عاوب
 ىاىػ  هی عاؿدپًزيیـ  بی مـمبق و پهًاوؿ گلبهاؿ ٕىؿی بمت که بف ػؿه پیيه

ىامال باىاؼ کاه ٝبااؿت بف چهااؿ ٩ـیاه ػؿ  ػبؿبی ػو صاىفه باقؿگ هیپًزيیـ 
١ـب و ػؿه هقبؿه ػؿ رًىب ىـ٧ آو صىفه، چهاؿ ٩ـیه ػؿ هتىو کهى و هًاابٜ 

آیاؼ   هی باه ػماتراا ي٪اـه  آهاؼه بمات کاه بف آو6 راؿیاياه7تاؿیغی به ىاکل 
و راؿیاياه ػو ىاهـ بمات بياؼؿ وی هٞاؼو پًزيیـ  ٍاصب صؼوػ بلٞالن گىیؼ:

 مین بمت 
زيایـ  وبػی 0 او ب٥تاؼو ؿوػی هیاو هـ ػو ىهـ بگؾؿػ و بيؼؿ صؼوػ هًؼومت کاه ًپ

ـبتژ چًاو یکی بف ي٪آ  هن ،ىماًل و رًىبًا ػؿ ملنله کىه هًؼوکو ب٥تاػه و ؿبه  یکبمت
اؼ بماکًؼؿ  کخـ ههماياو و ههارمااو بف هٞبـا عااوبک باىػه بمات  هاًي ـوؿ ب ٝبىؿ و ه

ـبلؼیىٙهه٪ؼويی، ىاهاو یىياو و باعتـی، چًگیقیاو، بهیـ تیمىؿ    باـب ی
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های کهى ػبؿبی ه٦ت هقبؿ عايه بىػه که تاا هاؼت فیااػ باه ياام  ؿهپًزيیـ ػؿ ػو 
کخـیت ي٦ىك 2هٞـو٣ بىػه بمتپًزيیـ  ه٦ت هقبؿ عايه بٍاٖغـی پًزيایـ  و ب

ـػه گىیؼ: ـػ ػؿ بو  ىهـیپًزيیـ  بىاؿه ک بمت بـ کىهی يهااػه ٩ـیاب ػه هاقبؿ ها
ـه ىاهـت با ػبىاتى هٞاؼو پًزيیـ  ياصیه 7 باٟ و بىمتاو و آب ؿوبو باىؼ  باىؼ ي٪ا

ـه7ػبىته بف همیى رامت که یٞ٪اىبی آو ؿب باه ياام ربال ٥ْاه  ـػه 6 کاىه ي٪ا یااػ کا
ـبماو بـ صؼوػ باهیاو تا ربال ٥ْاه کاه یها بف ١ىؿ ملنله کىه7 بمت   ی ػؿ صَه ع
ـبد آو ػؿ 60بمت کيیؼه بمت پًزيیـ  هماو ـه بمتغ هاا  ٩ـوپًزيایـ  ٝالوه بـ ي٪

ـ٥ته بمت  هٞاػو هل ػؿ ػ ٍىؿت هی 6 فهاو کىؿ و رًگلک ػؿ باافبؿک7و ي٪ٖه گ
ـک  ـبمـب، مًو بب ـػ آو عیلی هٞـو٣ بمت بعی   فه

 پًجؼیز  یگذار يامفلظفه 
ـب٥یاا ی باه ىاکل پًزهیاـ آهاؼه بمات و ػؿ یپًزيیـ ػؿ هتىو تاؿیغی و ر٢

 وره تنمیه آو ػو يٚـ ؿوبیتی و بیتمىلىژیکی ورىػ ػبؿػ:
ـ به ؿوبیتی بیى ـػم  ٚي زي که: ه زيیـ  ،به بیى باوؿيؼ که ٩بل بف ٙهىؿ ١قيىیاویـ ًپ ًپ

ـو٣ ملٖاو  عىبيؼه هی6 کزکًه7 ؼ هٞ هؼ ملٖاو هضمىػ ١قيىی هى٩ٞی که ًب ىؼ  ػؿٝ 
ماؿ هی ـبی بيزام بیى کاؿ ػٝىت ىؼيؼ ؿب ٝب ـػ بهالی بف ػوؿ و يقػیک ب   ک

 بف هیاو عىػ تًها پًذ ي٦ـ ؿب بيتغااب کاـػه ٥ـماتاػيؼ  بف بیاىپًزيیـ  هـػم
کـػياؼ مالٖاو ػؿ هاىؿػ  آوؿی کاؿ هی که آياو با بیل و کلًو به ٍىؿت صیـت

گىيه ػؿ بافگيات ياصیاه آيااو   بؼیىهنتًؼ و  ىیـ پًذ ها  بیى گ٦ت که بیياو هی
کًىو تـبتپًزيیـ  به عااً و ٝاام  یاؿتگااهف های آو پاًذ تاى  هٞـو٣ ىؼ و ب

 بيؼ بف: بمت و ٝباؿت
ـبهین ػؿ ػؿبًؼ   0  عىبره بب
  آب ػوىبره ٦ٍا ػؿ ع  2
  عىبره ٝاؿ٣ ػؿآؿیب   7
 عىبره گل ولیاو ػؿ تل   0
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 عىبره بصمؼ بياؿ ػؿ آمتايه کالو  بعیـ ػؿه هقبؿه   1
بٍااًل پًزهیاـ باىػه کاه پًزيایـ  و بتیمىلىژی کلمه یابی  و بها بف يگاه ؿیيه

کلمه هماو ٝؼػ هٞـو٣ بمت و ػیگـ 6 پًذ7هتيکل بف ػو رقء بمت  يغنت 
ؿب باه 6 هیاـ7کاه بـهااو ٩اإٜ  که به هًٞای هغتل٤ آهاؼه بمات: چًااو6 هیـ7

ـ٥ته و به فباو هًؼی    گ٦تاه بمات6 ٕال7هًٞای آتو و يیق بٕاٝت و ٝباػت گ
ـ٩اوهمچًاو ػبؿهنتتـ بف   هٞـو٣ بیى وبژه ؿب آتو هًٞی کـػه بمت  هنتي

 پًج آتؼکذه
 ت: ػؿ کلماهگ٦تاه بماو وبيماىػ کاـػه  ،ؿب باه هًٞاای کاىه6 هیـ7 بٖىٕه ببى

ػؿ  کاه یٕاىؿبه هًٞای کىتاه بمت و پًزهیاـ یًٞای پاًذ کاىه  6 هیـ7پًزيیـ 
ىؼ که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًا ىؼه و  را ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼه هی آو

گیـػ  یا٩ىت هٞـو٣ باؼعو بف  بیى ؿوػعايه بف کىهنتاو بؼعو مـچيمه هی
ـبب کاـػآیؼ  بیى ىهـ ؿب چًگیق  همیى کىهنتاو به ػمت هی بهاا  0 هلٞاىو عا

 به ه٦هىم آب و رـیاو آب بمت 6 هیـ7ػؿ فباو بومتائی و پهلىی 
ػؿ هىّاىٛ ههاارـت آؿیایااو بف 6 پًاؼ ىایـ7ؿب به ىاکل پًزيیـ  گیـىمى

بغو ٝمؼه آو ٩نامت 7چًیى آوؿػه بمت: 7Eurasigue 6های بوؿبمی  ػىت
ـ٥تًاؼ، تاؼؿیزًا بف 6 آؿیائیاو7 و  هااوؿبءبلًهـکاه هياـ٧ ػؿیاای عاقؿ ؿب پایو گ

ریضىو ٝبىؿ کـػيؼ و پل بف تى٤٩ کىتاهی ػؿ ػىت بلاظ بف هٞاابـ هًاؼوکو 
بال ؿ٥تًؼ و راػه بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًؼ تٞ٪یاب يمىػياؼ و باه ٕاىل 

 62بيؼ  کابل ٥ـوػ آهؼه های ؿوػ7Pondsher 6پًؼىیـ 
کاه  آتاو بف بیاى به ه٦هىم6 هیـ7با ػؿ يٚـ ػبىت يکات بال ػؿ بؿتبآ وبژه 

بياؼ بًاابـ آو ؿبأ  های هتٞؼػ ػؿ بیى هضال عباـ يؼبػه هًابٜ تاؿیغی بف آتيکؼه
 آیؼ  ّٞی٤ به يٚـ هیپًزيیـ  بیى کلمه به هًٞای آتو ػؿ وره تنمیه

ـب هىرىػیات  8يمایاؼ تاـ هی بی ٍاىبب به هًٞای کىه تا بيؼبفه6 هیـ7و بها  فیا
ـياؼیى ييااو گاو، کىت ، کىتل يیلٝلی باباکىتل  ل ٥ـر٢ااو، کىتال ىااباو، کىتال پ
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باه هًٞاای آب و 6 هیاـ7ػهؼ که پًذ کىتل هـبىٓ باه پاًذ کاىه بمات و بهاا  هی
ـ٥ته ىىػ  هًٞای وره تنمیه به ه٦هاىم 6 پًزهیـ7پًزيیـ  رـیاو آب ػؿ يٚـ گ

ػبىاتى  بااپًزيایـ  هان بًاابـ عـوىاايی آو 8پًذ آب باف هن ػؿمت به يٚاـ آیاؼ
يهاـ ىاما، يهاـ   پاًذ هٞااوو هٞاـو٣ آو ٝبااؿت بمات بف: هٞاويیى هتٞؼػ کاه

ک و يیق ػؿیای پـیاو و ػؿه هقبؿه با ػؿیای  پیىيؼػ  هیپًزيیـ  پاؿيؼه، آب عاوب

 ولظىالی ػتل
6 ول7و 6 ىات7بمت  ياام ىاتل بف کلماه پًزيیـ  های ولنىبلی ىتل بف ولنىبلی

ـ٥تا ـبچی بمت به هًٞای باـوین و تماىاا يماایین گ ىاتل   ه ىاؼه بماتکه ػؿ فباو پ
بی کىهنتايی بمت که بف پاای هًااؿ گلبهااؿ ىاـوٛ و باه ىاـوٛ  یک هًٖ٪ه ػؿه

ىىػ و با هًٖ٪ه بًى و ػه مالس بيؼؿبب ولیت ب٢الو، ػؿه ماالًو  تاوبط تمام هی
های ػؿه ىتل ىااهل ػه کاالو، بىماتاو،  ولیت پـوبو هـف هيتـک ػبؿػ  هًٖ٪ه

ـکاق ىاتل ىاهـک ػه  ٥الى هیراياو راىی، ما٢ه وبؿ، ؿوی ػؿه و بماتى  باىاؼ  ه
ـبو، بیماؿماتاو،  ـبو و پنا کالو بمت که ػؿ آو هنارؼ راهٜ، لینه ٝالی ػعتا

ت٦ـیضای وراىػ ػبؿػ  هاـػم بیاى هًٖ٪اه باه کمپیاىتـ و  هاای پااؿک وؿفىگاه و 
ـيت يیق ػمتـمی ػبؿيؼ   بيت

 7Arzo Waهای آؿفو هـ١اای  هااـػم بیااى ولنااىبلی ػؿ تابنااتاو بااه هًٖ٪ااه
Margi 6 ؿ٥ته و به پـوؿه هىبىی عاىیو بػبهاه ػبػه و ػؿ فهناتاو ػوبااؿه باه

آوؿياؼ  آب و هاىبی بیاى ػؿه ػؿ تابناتاو  هًا٨ٕ بـ گـػیؼه و با عىػ لبًیات هی
هٞتؼل و بف ٕـ٣ ىب مـػ و ػؿ فهنتاو همیيه پـ بف بـ٣ بمت  آب بیى ػؿه 

 يٚیـ بىػه بمت  بیپًزيیـ  ػؿ تمام ولیت
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 پًجؼیز  یتوال 
 پىهًىال طلطاو هذمذ ايصاری

 7330،2ػبؿػ و ػؿ ىـ٧ ب٢٥اينتاو هى٩ٞیات پًزيیـ  یؼبلتأمیلرؼولیت 
 ػبؿػ  هتـ بؿت٦ااٛ 2203که بف مٖش بضـ  هیکًؼکیلىهتـ هـبٜ هناصت ؿب بصتىب 

ـت٦ااٜ آو تااا    ، 71،14ٝااـُ بلبلااؼ   ؿمااؼ هتااـ بف مااٖش بضااـ هی 2111ي٪ااآ ه
ـ٩ی بف باالی بیاى  ػؿرۀ 31،71  ، 25،23ىمالی و ٕىل بلبلؼ  ػؿرۀ 71،51 ىا
ـکق بػبؿی ولیت هیگؾؿػولیت   04،4ػبؿبی پًزيیـ  و ىهـ بافبؿک هًضیج ه

  هیـوػهيهىؿ تاؿیغی بیى مـفهیى به ىماؿ  ىهـ هایهقبؿ تى ي٦ىك بف رمله 
٢الو، بف ٕـ٣ رًىب با ولیت بو ولیت ياهبـػه بف رايب ىمال با ولیت تغاؿ 

ل٢ماو و کاپیناا، بف ىاـ٧ باا ولیات بؼعيااو و يىؿماتاو و بف ماىی ١اـب باا 
ه   747تا مال پًزيیـ  ولیات ب٢الو و پـوبو هضؼوػ بمت  ماصات هغتل٤

هـباىٓ باه ولیات پًزيایـ  بول و ػوم صَاۀبغيی بف ولیت کاپیناا بىػياؼ و 
 پـوبو بىػ 

کیلاىهتـ باه  021 ٥اٍالۀػؿ  بمات و هاقبؿ تاى ي٦اىك 002،0پًزيیـ ػبؿبی 
رًاىبی هًاؼوکو بف ىامال ىاـ٧ باه  ىاعۀل ىـ٧ کابل ػؿ بیى ػو إـ٣ ىم

 ػؿه هاایو  هیباىاؼرًىب ١ـب هىبفی به بهتاؼبػ و هى٩ٞیات هًاؼوکو وب٩اٜ 
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 ٝماىهی ػؿۀبه ػبؿػ و ٥ـٝی آو بف ىمال به رًىب و بف رًىب به ىمال بهتؼبػ 
  ٕىل آو بف ػبلو مًو تا پاای کىتال بيزماى فیااػه بف هیيىيؼوٍل پًزيیـ 

هغتل٦ی ػبؿػ که بؼوو ومایٔ ٥ًای  بيؼبفه هایپًزيیـ  کیلىهتـ بمت  ػؿه 021
 تىبيؼ  تٞییى ىؼه يمی

کخـ ا و ه بی بف يىؿماتايی هنتًؼ  همچًیى ٝؼه تاریک هاهـػم بیى ولیت  ب
کًًؼ  ػؿ ٥َل تابنتاو گـوه کىچکی بف  يیق ػؿ بیى ولیت فيؼگی هی بی ها پيه

ـب هیپًزيیـ  ػؿۀػؿ بؿت٦اٝات آعـ  کىچی ها ـبی چا   آوؿػياؼ بصيام عاىػ ؿب با
ـت٦اٜ باه  2203بؿت٦اٛ هًٖ٪ه  هتاـ بف  2111هتـ بف مٖش بضاـ باىػه و ػؿ ي٪اآ ه

 021آو بف ػبلو مًو تا پاای کىتال بيزماى فیااػه بف    ٕىلهیـمؼمٖش بضـ 
های هغتل٦ی ػبؿػ کاه باؼوو وماایل و  بيؼبفهپًزيیـ  ػؿۀکیلىهتـ بمت  ٝـُ 
با ؿیغتى به ػؿیای کابال باه پًزيیـ  تىبيؼ  ؿوػعايه يمی  ومایٔ ٥ًی تٞییى ىؼه
ـبفیـ هی کنتاو ما  ماـػ و پاـ باـ٣ باىػه و تابناتاوپًزيایـ  ىاىػ  فهناتاو پا

ـکق  هٞتؼل ػبؿػ  بافبؿک بمت و فباو هـػم آو ٥اؿمی ػؿی بمت پًزيیـ  ه
هاؾکىؿ بمات بف ىامال باه رًاىب ١اـب  ،ػؿ ٥اى٧ کاه یپًزيیـ ٕىؿ ػؿۀ

 هیـمایؼکه باه ػبلو ماًو  هىبفی به هى٩ٞیت کىه هًؼوکو همتؼ بىػه، و٩تی
گـ کنا ی بف گلبهااؿ ماعتماو ػؿه هنت٪یمًا به ٕـ٣ رًىب ت٢ییـ پیؼب کـػه و ب

 ػؿۀ هیکًاؼيٚـ بياؼبفی کًاؼ گمااو پًزيیـ  ػؿۀبه بهتؼبػ رـیاو ػؿیا به ٕـ٣ 
 بف ىمال به رًىب بهتؼبػ ػبؿػ پًزيیـ 

کاه ػؿ  بياؼ هٞت٪ؼپًزيایـ  ػو يٚاـ وراىػ ػبؿػ  بهاالیپًزيایـ  ػؿ هىؿػ يام
هٞتبـ تااؿیغی و  به کزکى هٞـو٣ بىػه بمت ولی ػؿ تمام آحاؿپًزيیـ  گؾىته

 ّبٔ ىؼه بمت 6 پًزهیـ7هًخىؿ ٩ؼها   آحاؿ هًٚىم
کاه ػؿ  ػبيًاؼ ػؿ صاالی هًتناب باه ىااهًاهه هیپًزيایـ  بیى ببیات ؿب هـػم

ـبی کهى ب٥نايۀىاهًاهه يیاهؼه بمت بها  هکاـؿ پًزيیـ  بال ػؿ آحاؿ ٝلما و ىٞ
ـکیب یا6 هیـ7و 6 پًذ7آهؼه بمت  پًزهیـ بف ػو کلمه  ٥ته بمات کاه ػؿ فبااو ت

 ،میاس ٝـب بٖىٕه ببى6  هیـهًؼ7پهلىی و بومتا به هًٞی آب آهؼه بمت هايًؼ 
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عؾ بف پًذ أهیـ ؿب ه هیـ ؿب ػؿ فباو ماينکـیت به هًٞی کىه تـرمه کـػه و پًذ
هیـ باه هًٞای کاىه بمات و   هیـ يام ػبىت بزایی ؿمیؼین که پًذ7ػبيؼ   کىه هی

يزا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼم که ؿوی يهـ باقؿگ پًزهیـ یًٞی پًذ کىه  ػؿ آ
ـبب کاـػه بمات و بف آو   کبىػیًی بًا ىؼه بمت ليکـ هلٞىو چًگیق آو ؿب عا

گیاـػ   پل ؿوی آباػبيی يؼیؼه بیى ؿوػعايه بف کىهناتاو باؼعو مـچيامه هی
 6آیؼ  هی به ػمتیا٩ىت هٞـو٣ بؼعو بف همیى کىهنتاو 

پًزهیاـ و راؿیاياه : 7هیًىینؼىهـک فؿعیق  بیى باؿۀهؤل٤ صؼوػ بلٞالن ػؿ 
ػو ىهـینت و آو ػؿ وی هٞؼو مین بمت، ؿوػی هیاو بیى هـ ػو ىهـ بگؾؿػ 

بااـ  ىهـینااتپًزهیااـ 7بٍااٖغـی گىیااؼ: 6  و آو ػؿ صااؼوػ هًؼومااتاو ب٥تااؼ
کىهی يهاػه، ٩ـیب ػه هقبؿ هاـػ ػؿ بو باىاؼ، بااٟ و بىماتاو و آب ؿوبو باىاؼ، 

 6 ياوؿفی يکًًؼلیکى ک
ػؿ کتااب عاىػ فیااػی 6 ببى صى٩ل7بٞؼ بف بٍٖغـی، ػبييمًؼ ػیگـ ٝـب 

گاـ هٞااػو ي٪اـه کىه7گىیاؼ:  و هی هی متایؼپًزيیـ  ي٪ـه ؿب ػؿ هاای ١اىؿ تاا  ب
بیياتـ بف  هاصَليااوبـػبؿی ىىػ، همکى بمت  يىبصی ٥ـ١ايه و بمـوىًه بهـه

6  هیؼهاؼيياو پًزيیـ  ـت ي٪ـه ؿب ػؿباىؼ که بیى يٚـ کخپًزيیـ  هٞاػو ي٪ـه
هزاـی تاألی٤ ىاؼه( آهاؼه  6722 )ٍاىؿت بلؿ7ُهمچًاو ػؿ همیى کتاب 

ـه یک هتاٛ تزاؿتی بهالی  ػؿ آو ٝهؼ بىػ پًزيیـ  بمت که ي٪
ؿب بف ب٩لااین چهاااؿم يبيااته، آب و هااىبی آو ؿب پًزياایـ  صمااؼ بللااه هنااتى٥ی

ـًب ١له  یًؼآ عىه کخ   هیؼبيؼو صاٍالتو ؿب ب
هیـ به هًٞی کىه بمت و پًذ هیـ به هًٞی پًذ کاىه ػؿ  ببى بٖىٕه گىیؼ: پًذ

آيزا ىهـ ٩يًو و آباػبيی ػیؼین که ؿوی يهـ بقؿگ کبىػیًی بًاا ىاؼه بمات  
گیـػ8 یا٩ىت هٞـو٣ باؼعو بف  بیى ؿوػعايه بف کىهنتاو بؼعو مـچيمه هی

ـبب کاـػ و بف آو آیؼ بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞاى همیى کىهنتاو بؼمت هی و عا
 پل ؿوی آباػبيی يؼیؼه بيؼ 
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ـب٥ی و 6 بًزااؿ7ببى عاـػبػ 6 بًزهاؿ7ٝـب تًها یٞ٪ىبی يىیناو  ابف رمله ر٢
ـب٥ی آوؿػه بيؼ68 ٥ًزهیـ7ببى ٥٪یه  ـبمااو ػؿ هماه يىینااو  اولی هؤل٦ااو و ر٢ ع

بيااؼ يااام آو ؿب بااه ىااکل پًزهیااـ ّاابٔ  ؽکااـی کـػهپًزياایـ  هااىبؿػی کااه بف
 بيؼ  مىػهي

 وجه تظمیه
ـب٥یایی باه ىاکل پًزهیاـ آهاؼه بمات و ػؿ پًجؼیز   ػؿ هتىو تاؿیغی و ر٢

بیتمىلااىژیکی ورااىػ ػبؿػ و يٚااـ  آو ػو يٚااـ هت٦اااوت ؿوبیتاای و تناامیۀورااه 
پًزيایـ  به بیى باوؿيؼ کاه ٩بال بف ٙهاىؿ ١قيىیااوپًزيیـ  که هـػم ؿوبیتی بیى

ٖاو هضمااىػ ١قياىی هااى٩ٞی کااه وی بًااؼ ، ػؿ ٝهاؼ ماالهیيااؼکزکًاه عىبيااؼه 
ـبی بيزاام بیاى کااؿ  هیکاـػهٞـو٣ ملٖاو ؿب بٝماؿ  بهاالی بف ػوؿ و يقػیاک با

بف هیاااو عااىػ تًهااا پااًذ ي٦ااـ ؿب بيتغاااب کااـػه پًزياایـ  ػٝااىت ىااؼيؼ  هااـػم
 هیکـػياؼآوؿی کااؿ  که آياو با بیل و کلًو به ٍىؿت صیـت بف بیى  ٥ـمتاػيؼ

گىيه ػؿ بافگيات  پًذ ىیـ هنتًؼ و بؼیىها  بیى ؿػ بیياو گ٦ت کهملٖاو ػؿ هى 
کًىو تـبتپًزيیـ  آياو به ياصیۀ آو پًذ تى فیاؿتگاه عااً و   هٞـو٣ ىؼ و ب

 بف: ٝباؿت بيؼٝام بمت و 
ـبهین ػؿ ػؿبًؼ8  0  عىبره بب
 عىبره ٦ٍا ػؿ ػو آب8  2
 عىبره کل ولیاو ػؿ ُتل8  7
 عىبره ٝاؿ٣ ػؿ آؿیب8  0
اؿ ػؿ عى   1 يَّ  هقبؿه(  ػؿۀکالو )بعیـ  آمتايۀبره بصمؼ ب 

بٍااًل پًزهیاـ باىػه کاه پًزيایـ  کلمۀو بیتمىلىژی یابی  و بها بف يگاه ؿیيه
هٞاـو٣ بمات و ػیگاـ  ػکه هماو ٝاؼ 6پًذ7هتيکل بف ػو رق بمت: يغنت 

باه  ؿب 6هیاـ7کاه بـهااو ٩اإٜ  که به هًٞای هغتل٤ آهاؼه بمات  چًااو 6هیـ7
ـ٥ته و به فباو هًاؼی  گ٦تاه ىاؼه  6ٕاال7هًٞای آتو و يیق بٕاٝت و ٝباػت گ
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ـ٩او هٞـو٣ بیاى وبژه ؿب آتاو هًٞای کاـػه  8بمت همچًاو ػبؿ هنتتـ بف هنتي
 بمت)پًذ آتيکؼه( 

پًزيیـ  کلمۀؿب به هًٞای کىه وبيمىػ کـػه گ٦ته بمت: ػؿ  6هیـ7 بٖىٕه ببى
راا ىاهـ ٩ياًو و  یـ یًٞی پًذ کاىه، ػؿ آوبه هًٞای کىه بمت و پًزه 6هیـ7

آباااػبيی ػیااؼم کااه ؿوی يهااـ بااقؿگ کبااىػیًی بًااا ىااؼه بماات، بیااى ؿوػعايااه بف 
  یااا٩ىت هٞااـو٣ بااؼعو بف هماایى هیگیااـػکىهنااتاو بااؼعو مـچياامه 

ـبب کـػ  کىهنتاو به ػمت هی  آیؼ، بیى ىهـ ؿب چًگیق هلٞىو ع
  ٦هااىم آب، رـیاااو آب بمااتبااه ه 6هیااـ7بهااا ػؿ فباااو بومااتایی و پهلااىی 

ػؿ هىّااٜ ههااارـت آؿیاییاااو بف  6پًااؼ ىاایـ7ؿب بااه ىااکل پًزياایـ  گیـىاامى
آو ٩نامت  ٝماؼۀبغاو 7چًیى آوؿػه بمات:  Eurasigueبوؿبمی  یها ػىت

ـۀآؿیاییاو که هيـ٧  ـ٥تًؼ تؼؿیزًا بف  بضی و ریضاىو  هاوؿبءبلًهـعقؿ ؿب پیو گ
ی ػؿ ػىات بلاظ، بف هٞاابـ هًاؼوکو باال ٝبىؿ کـػيؼ و مپل بف تى٤٩ کىتااه

بامتايی ههارماو ؿب به مىی هًؼ تٞ٪یب يمىػيؼ و ػؿ ٕىل پًؼی  راػۀؿ٥تًؼ و 
 6 کابل ٥ـوػ آهؼيؼ ؿوػ هایو  Pandi-sherىیـ 

کاه  به ه٦هىم آتو بف بیى6 هیـ7 وبژۀبا ػؿ يٚـػبىت يکات بال ػؿ بؿتبآ به 
بًاابـ آو ؿبأ  ياؼبػه بياؼهای هتٞؼػ ػؿ بیى هضل عبـ  ههًابٜ تاؿیغی بف آتيکؼ

آیاؼ  و بهاا  ّٞی٤ باه يٚاـ هیپًزيیـ  تنمیۀبیى کلمه به هًٞای آتو ػؿ وره 
ـب هىرىػیات کىتال باباه  8بمات ػؿمت تاـ بی تا بيؼبفه ،به هًٞای کىه 6هیـ7 فیا

ـيؼیى يياو ٝلی، کىتل يیل گاو، کىتل ٥ـر٢او، کىتل ىابا و کىت کاه  هیؼهاؼل پ
گـ هیـ به هًٞاای آب و رـیااو  ،بیى پًذ کىتل هـبىٓ به پًذ کىه بمت  و بها ب

ـ٥ته ىىػ: هًٞا و وره  باه ه٦هاىم پاًذ  6پًزهیاـ7پًزيایـ  تنمیۀآب ػؿ يٚـ گ
با ػبىاتى پًزيیـ  هن بًابـ عـوىايی ػؿیای آو ،هن ػؿمت به يٚـ آیؼ باف ،آب

کاه پاًذ هٞااوو هٞاـو٣ آو ٝبااؿت بمات بف: يهاـ ىاابه، يهاـ هٞاويیى هتٞاؼػ 
ک و يیق ػؿیای پـیاو و   پیىيؼػ  هیپًزيیـ  هقبؿه با ػؿیای ػؿۀپاؿيؼه، آب عاوب
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 اوضاع طبیؼی
ک بف ىمال ىـ٧ به  پًزيیـ بف یک ػؿه ٕىليی بف پای کىتل بيزمى و عاوب

٥ـٝی ػیگاـ بف  ػؿه هایرًىب ١ـب تا به ػبلو مًو بهتؼبػ ػبىته و چًؼیى 
  ػؿ هیگاـػػهًتهی پًزيیـ  ٝمىهی ػؿۀىمال به رًىب بف رًىب به ىمال به 

 کىچااک کااىچکی ػؿ هزاااوؿت ػؿیااای کااالو وبػی هااایٝمااىهی  ػؿۀٕااىل 
ػؿه بیاى  ،باىػه وبػی هاا٥ـٝی هيـ٣ باه  ػؿه هایتيکیل ىؼه بمت  پًزيیـ 

ـ٥ه آو ػؿ مٖش هایل ٝ ها ػؿعات فؿبٝتای و  فهیى هاایمىهًا ٝمی٨ و به ػو ٕ
ـه ٝـُ بيؼبم کـػه فؿػبلىتىت،  های و  ٩ـیاه هاا، چهاؿه٢ق، چًاؿ، مًزؼ و ١ی

٥ـٝی به ٕـ٣ بيزام آو بـوین  ػؿه های٩ؼؿ که بف آ١اف    هـهیباىًؼػهات آباػ 
تغمایى  هیتاىبوکیلاىهتـ  01تا  21بف  ػؿه هافیاػ ىؼه و ٕىل بیى  ػؿه هابؿت٦اٛ 

ػؿ  مااؿ هاا و بف چيامه هیگاـػػکه بف بـ٣ ؽوب  ییها آب ػؿه هاکـػ و بف بیى 
ـ  هؾکىؿ و وبػی ػؿۀها ؿب ػؿ  فؿبٝتی و باٟ فهیى های هیباىؼرـیاو  وب هاا هيا

، ػؿه هااا  يقػیااک بااه بيزااام هیـیااقػپًزياایـ  کااـػه هااافبػ آو بااه ػؿیااای کااالو
  هیباىؼو هقبؿٛ پـ ٝل٤ هىرىػ  هـ١قبؿ هاو ها  بولًو

ـبتیژیک بمت  ٕىؿی کاه باا ه٦ات ولیات  پًزيیـ ػبؿبی هى٩ٞیت ریىبمت
ـب باا پاـوبو، ػؿ کيىؿ )ػؿ ىمال باا تغااؿ، ػؿ ىامال ١اـب باا ب٢االو، ػؿ ١ا

رًىب با کاپینا، ػؿ رًىب ىـ٧ باا ل٢مااو، ػؿ ىاـ٧ باا يىؿماتاو و ػؿ ىامال 
يقػیاک  ٥اٍالۀىـ٧ با بؼعياو( هتَل بىػه و کن بف کن با مه کيىؿ همناایه 

ـًب  ػؿۀ ػه هااػؿه بقؿگ و  022ػبؿػ  بیى ولیت بیيتـ بف  کخا کىچاک ػبؿػ کاه ب
ـبؿ ـ٥ته یکی ػؿ ه٪ابل ػیگـی ٩ا ٥ـٝای ت٪ناین  ػؿۀبياؼ و هاـ ػؿه باه چًاؼیى  گ

ـبتیژیکی آو بیيااتـ هی هی ػبؿبی پًزياایـ  ب٥قبیااؼ  ىااىيؼ کااه بااه بهمیاات بماات
ٕبیٞای بمات کاه باه ٕاىؿ ٝماىم ػؿ ٥َال  یغچال هایهای بلًؼ و بـعی  کىه

ـ٥ای،  فهنتاو بـ٣ ؿب به عىػ ؽعیـه هی يمایؼ و ػؿ هًگاام گـهای بیاى ؽعاایـ ب
ـبوبيی بف آو رااؿی  و ػؿیاچه چيمه هاؼه و آب ى کاه هماه باه  هیگاـػػهای ٥
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ـبفیـ پًزياایـ  ؿوػ عـوىاااو   هیگااـػػهتَاال ىااؼه و بااه ٕااـ٣ پاااییى ػؿه ماا
ـبوبو،  هىرىػیت چيمه فیباا و ػوبهاؼبؿ  آبياؿ هایمـمبق،  ٝل٦قبؿ هایهای ٥

فینت ؿب بیيتـ هینـ ماعته و بنتـ ٕبیٞای ؿب  ػؿ بؿت٦اٝات بیى ولیت بهکاو
ـبی  کىهنتايی و ماًگقبؿ پًزيیـ    فهیىهینافػچـیکی هناٝؼ  رًو هایب

ک آو  ـبی فؿبٝات هنااٝؼ يینات  باا بیاى هان ػؿ بْٞای بف  ٩ؼؿ  آوبىػه عا با
کخاـ ػهاا٩یى  فهیى هایصٌَ آو  عىبی به ػمتـك ػها٩یى هىرىػ باىػه و ب

 به ػمتکيی و کمک کىػ صیىبيی و کیمیاوی صاٍالت عىبی  بحـ فصمتػؿ 
ػؿعت تىت بنیاؿ بىػه و بف صاٍالت تافه و عياک آو پًزيیـ  آوؿيؼ  ػؿ هی

  هیيىػبمت٦اػه 
ـبتای ٥٪یاـ باىػه ػؿ بْٞای صَاٌ  کىه ها ٝمىهًا بف چىب مىعت و تٞمی

ـ٥اۀو کالو بلىٓ و به ػو های ُعـػ  پایاو رًگالت و ػؿعت عايۀهقبؿه  ػؿیاا  ٕ
ـبد بهتؼبػ ػبؿػ   ٩ـیۀبف ػبلو مًو تا  کىه فهايکىؿ و بف کىؿببه تا به ٩لٞه چه ٥

ـبوبو ػبىاته،  ها ـبی هىبىی ػؿ مه ٥َل بف بوبمٔ بهاؿ تا بوبمٔ عقبو ٝل٤ ٥ ب
چاا٧ و يمایًاؼ و ػؿ  هـػهاو کىچی و بهالی ػؿ هىمن هاؾکىؿ بف آو بمات٦اػه هی

 بتاه هاای  هیؼهاؼ٥ـبه کـػو هىبىی و چهاؿپایاو باؿکو کمک ىاایايی بيزاام 
 ػؿه هااهياـ٣ باـ هاا  عـػ عاؿػبؿ ػؿ هـ صَه کن و بیو هىرىػ بمت  کىتل

  هیباىؼبه ٕـ٣ ىمال و رًىب هًؼوکو باف  آو های بف یها بىػه ؿبه
و يقػیکای گااؾؿگاه بيزمااى مـچياامه  بف کىهنااتاو هًااؼوکوپًزيایـ  ؿوػ

ـ٩ی رـیااو  هی ـبهاای پًزيایـ   هییاباؼگیـػ و به مىی رًاىب ىا بف هیااو هز
ػیگاـ هايًاؼ  ىااعۀگؾؿػ و ػؿ هنیـ عىػ چًاؼیى  بلًؼ هی رؼبؿ هایباؿیک و 

کیلاىهتـی ىاـ٧  04و مپل ػؿ صؼوػ  هیکًؼ١ىؿبًؼ و پـیاو ػؿیا ؿب ػؿیا٥ت 
بف ؿوػهایی ػبیمی ب٢٥اينتاو بمت و ٕىل پًزيیـ  پیىيؼػ، به ؿوػ کابل هیکابل 
  هیـمؼکیلىهتـ  721آو به 
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 هایذروگزافی
کىتل بيزماى و  ييیب هایبف ملنله کىه هًؼوکو یًٞی بف پًزيیـ  ػؿیای

ـبفیـ  ـ٥ته بف بؿت٦اٛ بیو بف مه هقبؿ هتاـ ما ک مـچيمه گ چماؿ و کىتل عاوب
  بف پـیاو تا ػبلو مًو رـیااو آو بف ىامال ىاـ٧ باه رًاىب ١اـب هیگـػػ

وبلو مًو رـیاو عىػ ؿب هنات٪یمًا باه ٕاـ٣ رًاىب تباؼیل  صَۀبىػه و ػؿ 
هاای  ببـآیاؼ  بیاى ػؿیاا باا یکزاا ىاؼو آ کـػه بف فیـ پل يیالب ػؿ گلبهااؿ هی

ًؼوؿ، ػؿیای فؿیه پي٢ىؿ، ٕىل، بمکابىو، ػل ػؿۀ آب هایهايًؼ پًزيیـ  ػبعلی
پیاوىت بف ٕـ٣ ؿبمات و باا یکزاا ىاؼو  ػؿۀکىت و  ػؿۀػؿیای ىابه، پاؿيؼه، 

کىچاک  آب هاایآؿیى، وبعی، ؿیؼت، هکًی، ػؿعاذ، ١اىفو و ١یاـه  ػؿۀآب 
کاه بیاى ػؿیاا بف پًزيیـ  ػوم صَۀهقبؿه هـبىٓ  ػؿۀػیگـ و با یکزا ىؼو آب 

ـ٥تاه بف بلًاو فهاـػ عااو و آماتايه کاالو ييیب ١ـبی  کىتال فؿػآلاى هًباٜ گ
عىبره ٍا٦ا )ؿس( باا ػؿیاای  ،ػو آب صَۀگؾىته بٞؼ بف ٕی هنا٥ه ػؿبفی ػؿ 

کىچااک ػیگااـ و آب ػؿه  آب هاااییکزااا ىااؼه و بااا بتَااال پًزياایـ  کااالو
 صَاؿک و ػؿیای ىاى٥ه و ١یاـه بف ٕاـ٣ رًاىب و ىامال ه٪اؼبؿ آب ػؿیاای

آلاىػ  و ػؿ هىمان آبغیاقی گال هیؼهاؼیاػ ىؼه به رـیاو عاىػ بػبهاه ف پًزيیـ 
بف پـیااو تاا تًگای گلبهااؿ عیلای فیااػ پًزيایـ  ی  مـٝت ػؿیاهیکًؼرـیاو 

و ػؿ بیًزا ػؿیاای ىاتل  هیيىػبىػه8 بٞؼ بف تًگی گلبهاؿ مـٝت رـیاو آو کن 
ـکت  ـ٥ته بٞؼًب به بتَال ػؿیای ١ىؿبًؼ ممت ص عىػ ؿب ت٢ییـ ػبػه بف وبػی ؿب گ

ـبب به وبػی  هیـمؼىىعی  هًٖ٪ۀکالو کاپینا گؾىته به  ـ٥تى ػؿیای يز و با گ
بًاؼ باـ٧ ي٢لاى ػؿیاای کابال باه آو هلضا٨  کاماۀي٢لى ؿمیؼه و ػؿ ىمال ١ـب 

٥ـٝای  ػؿه هایک کىچ ػؿیا های بـ٣ هاو ؽوب ىؼو  باؿبو ها  ػؿ بحـ هیيىػ
و ػؿ ىـوٛ بـد راىفب بْٞای  هیـیقبيؼپًزيیـ  کالو ؿوػعايۀآب فیاػی ؿب ػؿ 

  بـعال٣ بْٞی بف ػؿیاهاا ػؿ بول هیـويؼبف بیى ػؿیاهای کىچک کن آب ىؼه 
ـۀرىفب که   فیاػ بمت بف ىؼت گـهی آ٥تاب باه آبغیاقی ىاـوٛ بـ٣ ىاو ؽعی



290  
بيَاؿی"(ولیت پًزيیـ )پىهًىبل ملٖاو هضمؼ "  

 

کان  آب ىااوگؾبىته و تاا باـد ماًبله  یآب کنکـػه و ػؿ ؿوف بول مـٕاو ؿو به 
  هیيىػ

هاای ٥ـٝای تاا  به هايًؼ ػؿیاهای کىچاک ػؿهپًزيیـ  آبغیقی ػؿیای کالو
گىیًاؼ آب  آعـ رىفب بىػه و ػؿ بول مـٕاو که آو ؿب آ٥تاب گيت تابنتايی هی

ـبی آو بف ماٖش پًزيیـ  ی کالو  ػؿیاهیيىػهن کن پًزيیـ  ػؿیای چاىو هزا
هاای کىچاک ػیگاـ  بؿبّی پائیى ب٥تااػه بمات باه ١یاـ بف چًاؼ ٩ـیاه و آباػی

يهاـ پًزيایـ    بها ػؿ کىهنتاو بف ػؿیایيمیکًؼ یآبیاؿپًزيیـ  صٌَ ؿب ػؿ
و يهـ بقؿگ ػیگاـی کاه بف  هیکًؼ یبقؿگی کيیؼه ىؼه کىهنتاو ؿب آبیاؿ های

کيایؼه ىاؼه بف هًٖ٪اه گلبهااؿ و پًزيایـ  ولت به ماصل ؿبمت ػؿیایٕـ٣ ػ
کماال آو  ـبد گؾىاته و بااا ب بااایـ چاؿیکااؿ و کىهااؼبهى  ػىاات هاایربال بلناا

ٝمىهًا بف ػؿیاهای ٥ـٝای پًزيیـ  ٥ـٝی ؼؿه هایو  وبػی هاآبیاؿی عىبهؼ ىؼ  
  هیيىيؼآبیاؿی 

آبااػ و هٞماىؿ  ٪ـیاه هاایکىچاک و  وبػی هاایپًزيیـ  به ػو ٕـ٣ ػؿیای
ـبء ػو ٕاـ٣ ؿب  پل هایکه ؽؿیٞه  هیباىؼ چىبی که بـ ؿوی ػؿیا گؾبىته ىؼه ٩ا

  هیگیـػها ٍىؿت    ٝبىؿ و هـوؿ هـػم و هىبىی بف ؿوی پلهیکًؼبه هن وٍل 
ـ٥اه ػؿیاای کاالو ماکىي ـًب ىاًاوؿ و هـػهايی که باه مااصل ػو ٕ کخا ت ػبؿياؼ ب

ىاًاوؿی ٝباىؿ و  ؽؿیٞاۀػؿیا  یقیآبغهاهیگیـ بىػه8 ىب و ؿوف صتی ػؿ و٩ت 
   هماه مااله یاک و یاا چًاؼ ي٦اـ هٞاؼوػی ٩ـباايی ػؿیاایهیتىبيًاؼهـوؿ کـػه 

 ىىيؼ  گیـی و ىًاوؿی ٕٞمه ػؿیا هی ىؼه ػؿ صالت هاهیپًزيیـ 
ـگىىت و لؾیاپًزيیـ  هاهی ػؿیای تاىؿ و چًگاک بف و باه ومایله ؾ باىػه پ

ـم بىػه پًزيیـ  و بافبؿ عـیؼ و ٥ـوه هاهی هیيىيؼػؿیا کيیؼه  ينبت باه و گ
 بمت  بلًؼ تـمایـ ػؿیاها ٩یمت آو  هاهی های

مـ به ٥لک کيیؼه و ػؿیای عـوىااو و پاـ  کىه هایينبت پًزيیـ  ب٩لین:
 ػؿه هااایو ػؿیاهااای کىچااک کااه بف  هیگااؾؿػمااىهی آو ٝ ػؿۀآب کااه بف باایى 

ـبفیـ ىؼ به ػؿیای کالو  و کيت بىزاؿ، وفیاؼو باػهاای  هیپیىيؼػ٥ـٝی آو م



292    
 پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

 

مااعته بمات   یًؼآ عىهؿب هٞتؼل، ػلکو و پًزيیـ  هالین مـػ گىبؿب تابنتاو
کخااـ  و هًاااٙـ ه٪بااىل  ایااه هاااپها یهپا کىه٥ـٝاای و  ػؿه هااایبااؼوو هبال٢ااه ػؿ ب

  هیتىبيؼپ٢ماو و کيمیـ همنـی کـػه  ػؿۀبا پًزيیـ  عىیو،
ماـػ  باػ هایػؿ فهنتاو بف  وب٩ٜ بيؼکىچک که به مٖىس همىبؿ  وبػی های

ـب  هیباىًؼ8هىمىهی هض٦ىٗ   ،هًاؼوکو باه هايًاؼ ػو ػیاىبؿ ٝٚاین ىااعۀػو فی
 ػؿه هاای8 بهاا هاىبی هیياىػهايٜ باػهای ىؼیؼ  و ؿب بصإه کـػه بمتيیـ پًز

ـبؿت ػؿ تابناتاو ػؿ وبػی بف  ػؿراۀ٥ـٝی با هان یکنااو يباىػه   71تاا  70صا
های فهنتاو  تضت ٦ٍـ ػؿ ىب ػؿرۀ 21تا  01مايتی گـیؼ ػؿ ؿوف و بف  ػؿرۀ

گاـ ػؿیاای کاالو و تزاوف يمی  ػؿه هاایعـوىااو و ػؿیاهاای کىچاک  کًاؼ  ب
ٝـُ به ينابت  ػبىت بلبته بیى ػؿه ػوؿ و ػؿبف و کن ورىػ يمیپًزيیـ  ٥ـٝی

هًؼوکو کاه آو ؿب بصإاه کاـػه بمات و  ىاعۀػو ػیىبؿ بقؿگ مًگی یًٞی ػو 
ـبؿت  فیاػ تاـتابو آ٥تاب هن ػؿ مًو و ؿیو  آو ؿب  هًاؼوکو کاه ىااعۀصا

ـبؿت تىلیاؼ بصإه ک ـػه بمت و تابو آ٥تاب هن ػؿ ماًو و ؿیاو فیااػتـ صا
ـم و ماىفبو و هیکًؼ گ٦تاه  یـیپًزيا  چًايچاه ىااٝـی هیباىػ ٥ـماا ٕا٩ت، گ
 بمت:

گااااااـ ػؿیااااااای پااااااـ ٩ه  ـه يباىااااااؼاااااااااب
 پًزياااااایـ  هیاااااااو ياااااااؿ مااااااىفبو بماااااات

 

هىب ماـػ باىاؼ  صىت و گاهی که يیمۀبف پًزيیـ  وبػی هایهىمن باؿبو ػؿ 
ـت٦ٜ بف  ػؿه هایو ػؿ  هیيىػبف بول صمل ىـوٛ  باـد صمال و بوبیال حاىؿ  01ه

بااؿی بف ٩اىك و بٞاِ    باـ٣هیکًاؼىـوٛ ىؼه کن و بیو تا باـد راىفب ػوبم 
تا بـد رىفب و  ػؿه هاتا بول صمل و ػؿ  وبػی هابو٩ات بف ٝ٪ـب ىـوٛ ىؼه ػؿ 

ـًب ت کخ  گ٦ته بمت ، ٩لًؼؿ هالکًؼ   هیا بـد حىؿ ػوبم ب
ـ٥ین  ف ٝ٪اااااـب تاااااا باااااه راااااىفب فیاااااـ بااااا
ـه هاااااااهی يیناااااات هااااااا ؿب  بهاااااااؿ و تیاااااا
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هتٞاؼػی تياکل ىاؼه و هان ينابت  ػؿه هایکىهنتايی و بف  یـپًزيچىو 
آیؼ صىبػحی  هنت٪یمًا فیـ تأحیـ رىی هًؼوکو هی ػؿه هاکىه هًؼوکو و ٝم٨ 

بااه و٩ااىٛ پیىمااته و پًزياایـ  ػؿه هااایکااىچ ػؿ  ٍاااٝ٪ه و بااـ٣ بف ٩ناان ژبلااه،
ـبفیـ  های یالبماا بحااـ بعااتالل رااىی هًااؼوکو ػؿ ػؿ  هیيااىػ8هىمااىهی ماا

کخـ ماال  ـبی چًؼ ؿوف هٞؼوػ باػ به ىؼت رـیاو ػبىته و ب تابنتاو و فهنتاو ب
 باىؼ  یهىب آؿبم ه

 اوضاع بؼزی
بها بمت8 هقبؿ ي٦ـ حبت ىؼه  070،0به تٞؼبػ  0742ػؿ مال پًزيیـ  ي٦ىك

و با ػؿ  هیـمؼهقبؿ ي٦ـ  002،0به  ٥0750یَؼ تٞؼبػ آو ػؿ مال  2 7با ب٥قبیو 
کن ي٦ىك ػؿ هـ  7330،2يٚـػبىت هناصت  ـب هـباٜ  یلىهتـککیلىهتـ هـبٜ ت

ـًب ػؿ بهاىؿ فؿبٝات، با١اؼبؿی، بهاىؿ برتمااٝی و ب ي٦ـ هی 01هٞاػل  کخ اىؼ که ب
 باىًؼ  یهيٚاهی هَـو٣ 

و بااه هماایى بماااك  هیيااؼبااه يااام ه٦اات هااقبؿ عايااه یاااػ پًزياایـ  ػؿ ٩ااؼین
ـ٥ته که ػؿ ػ٥اتـ هملکت و کتاب بماك هالیاه و بصَاائیه  ت٪نیماتی ٍىؿت گ

حبت بمت  هخاًل هقبؿ عايه ؿعه و هقبؿ عايه پایاو و هاقبؿ عاياه پًزيیـ  ي٦ىك
ـ  پًزياایـ  بول و ػوم صَااۀىٓ باابااافبؿک و چهااـ هااقبؿ عايااه وبؿ ػیگااـ ؿب ه

گـ چههیؼبينتًؼ ٥ٞااًل هان بف پًزااه هاقبؿ عاياه وبؿ هتزااوف بمات، پًزيیـ    ب
  هیباىؼوبؿ فیاػتـ  عايه 011وبؿ بىػه بلضال بف  ػه عايههایی که  ٩ـیهچًايچه 

ـب٥یا ک بف صیج هى٩ٞیت ر٢  ػبیانی و کی٦یت مٖضی و ٝبىؿ و هـوؿ یعاوب
ـبؿ و ىاىبهؼ تااؿیغی  گؾىته با بیىػؿ فهاو  کاه لیال و يهااؿ ؿب گؾىاتايؼه باه ٩ا

و تاا  کاـػه بياؼاصاو ه٪تاؼؿ ػيیاا بف بیاى ؿبه ٝباىؿ یآوؿبو بقؿگ، ٥اتضاو و ما يام
 723  ػؿ بهاؿ ماال هیپـػبفین بماهی ىاوبه ؽکـ  هیکًؼکه هآعؾ ها یاؿی  ییرا
ک   م بمکًؼؿ ه٪ؼو  ٧ يی ٩بایل کىهی بؼعياو ؿب تابٜ مااعته و بف کىتال عااوب

ـبپ آو راا ؿب کاه بف  گؾىته به بمکًؼؿه فیـ ٦٩٪اف هًؼ یًٞی بوپیاو ؿمیؼه8 مات
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هٞاقول و ٝاىُ آو ىاغٌ ػیگاـی ؿب  ،عىػ ک٦ایتی ػؿ کاؿها يياو يؼبػه بىػ
ـ٥ته به بمت٪اهت رـیاو آو به ٕـ٣ هًاؼ پًزيیـ  ه٪ـؿ کـػ و عىػ ػؿیای ؿب گ

يىؿماتاو ؿب مایاصت کاـػه   م ٥271ت  هیىبو تناًو مایاس چیًای ػؿ ماال ؿ 
ٞؼ بف م٦ـ بول عىیو باف بف چیى بـ آهؼه و هًٚىؿ بو ػبعل بچهاؿ یا پًذ مال 

ک ؿب پًزيیـ  ىؼو ػؿ تغاؿمتاو بهـوفه بىػه  وی بف ؿبه باال ىاؼه کىتال عااوب
راا باه ما٦ـ  میؼ و بف آوٝبىؿ يمىػه بٞؼ بف پًذ ؿوف به بيتاپاؿب )بيؼؿبب بهـوف( ؿ 

ک و بعىػ بػبهه ػبػ  ب به ٕـ٣ پًزيیـ  ػؿۀى بٖىٕه میاس ٕبغی بف کىتل عاوب
ـه راها به م٦ـ عىػ بػبهه ػبػه بىػ و ػؿ کتا ـياهۀ بکابل و چـط لىگـ و ١ی  ما٦

ـبو عاىیو ؿب پىمات : 7هیًىینؼعىیو  ػؿ بحًااء ٝباىؿ بف هًاؼوکو پاای ىات
ا ػؿ بيباؿ بـ٣ گاىؿ يـوياؼ و بیاى کىتال ؿب بف بعیاـ ىاب تاا ١اـوب بنته بىػم ت

ه يااام پًزهیااـ یاااػ بااهااـػم آو ؿب  ىااؼین کااه ػؿه هاااآ٥تاااب ٩ٖااٜ کااـػین و وبؿػ 
 6 هیکًًؼ

  ٧ بًاای هزاىم ؿبه هًاؼ گؾبىات  هاـػم  ا( ها411تیمىؿ گىؿگاو ػؿ ماال )
ـبی ػبػعاىبهی بف  پاىه کا٥ـماتاو باه صْاىؿ وی کتاىؿ مایاه  ٩بیلاۀبيؼؿبب با

ک ؿب ٝباىؿ کاـػه و بف ؿبه   ػؿۀىتا٥تًؼ  تیمىؿ بف ؿبه هًضاـ٣ ىاؼه کىتال عااوب
و یک بيؼبفه ٥تىصات بف  ها آوبه کا٥ـمتاو هزىم بـػ  بٞؼ بف گىىمالی پًزيیـ 

ـبرٞت يمىػ بٞؼًب بف ؿبه ک ه ـبم و کابل ىاؼ  پًزيیـ  ؿبه عاوب و گلبهاؿ وبؿػ بگ
ـ٩ۀ   ٧ باه بهاـ بصماؼ  ا ها 0042صْـت ؿمىل کـین )ً( ػؿ ماال  هباؿکۀ ع

بؼعيااو باه کًاؼهاؿ بيت٪اال ػبػه  آباػ ی٥ِعاو بف  وفیـ ىاه ولی ؽؿیٞۀىاه بابا 
ـ٩ۀىؼ   ک و  ع  صَاۀؿب ٝباىؿ کاـػه ػؿ هاـ پًزيایـ  ػؿۀهبااؿک کىتال عااوب

 ىؼ  هـػبو یاػ هی ىؼ صٌَ هؾکىؿه يام ىاه که گؾبىته هیپًزيیـ 
چىو به کىهنتاو ىمالی کابل ؿمیؼ، بًابـ بفػصام هـػم هتىلیاو به بهـ وفیـ 

ـ٩ۀىاه ولی عاو  هباؿک ؿب ػو مه ؿوف ػؿيو ػبػه بٞاؼ آهًاو هًاقل ػیگاـ  ع
ـ٩ۀکـػيؼ تا که  هی چًاؼ ؿوف  آبااػ یٝلهباؿکه به کابال ؿمایؼ و ػؿ ػبهًاه کاىه  ع

  ٧ بهیـ ىیـ ٝلی عاو با ٥ایِ هضماؼ عااو  اه 0240تى٤٩ ػبػه ىؼ  ػؿ مال 
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ک ؿب ٝباىؿ  ـبػؿ عىیو با تزهیقبت ٝنکـی بف ولیت بلظ آهؼه کىتال عااوب ب
٥اـوکو کاـػه و ماـػبؿ ٥ایِ پًزيایـ  کـػه و عىػ بهیـ هىٍى٣ ػؿ باافبؿک

بلله ػبػ عاو کىهناتايی باا ماـػبؿ ٝباؼبلـصمى  چيمۀهضمؼ عاو ػؿ يقػیک 
تىپ ٕـ٣ ه٪ابل کيته ىؼ  بٞؼ بف کياته ىاؼو  گلىلۀف بحـ عاو رًو کـػ و ب

ک گؾىاته  ٍا٦ضات و باه ٥یِ هضمؼ عاو بهیـ ىیـ ٝلی عاو ػوباؿه بف عاوب
ـبرٞت کـػ  ػؿ ماال  ـبت ه   ٧  اها 0721ىمالی هملکت ؿ٥ت و بف آيزا به ه

ک و  بلله یبصببهیـ   ۀػؿ عاو م٦ـی به ػبعل ولیت کيىؿ يمىػه بف کىتل عاوب
ـگيت پًزيیـ   گؾىته به کابل ب

ىاه عاو ولاؼ مایؼ ٝباؼ بلصاؼ عااو پاػىااه بماب٨ بغااؿب ػؿ ماال  میؼ ٝالن
ک گؾىااته و بف  اهاا ٨0254 ب  ٧ هٖااا اهاا 0775   ٧ بف هًااؼوکو بااه ؿبه عاااوب
ـبیو  ٩لٞۀوبؿػ کابل ىؼ  ػؿ پًزيیـ  ػؿۀٕـی٨   براافۀ٥تىس چهااؿػهی کابال با

  ه میؼ صنیى چاؿیکاؿی يائاب  اه 0714بىػ  ػؿ تابنتاو مکىيت ػبػه ىؼه 
ک به عااو آبااػ ؿ٥ات و پًزيیـ  بلنلًٖه ٥تىؿ ب٢٥اينتاو بف ٕـی٨ و کىتل عاوب

ـگيت  ػؿۀبف ؿبه   مالًو به چاؿیکاؿ ب
که ٦ٍضات ىامال هملکات    ه  ىاه هضمىػ عاو و٩تی اه 0715ػؿ مال 

ـبهین بیاو و بٝاىبو بو هاىؿػ تاعات و  و٩ت هغَىًٍا ولیت ٢ٖ٩ى آو تااف ببا
ـ٥ته  ـبؿ گ پًزيایـ  ػؿۀکًًؼه بف ؿبه  ىػ با تزهیقبت ٝنکـی و ٥یالو هـٝىبب٩

ـبؿ ػبػه و بٞؼ بف  ـکق ٝملیات عىػ ؿب ػؿ ىهـ عايه آباػ ٩ ک ه و گؾىتى بف عاوب
ک و  ها آو٩لٜ و ٩مٜ  ٝبىؿ کـػه پًزيیـ  ػؿۀػوباؿه هًؼوکو ؿب بف ٕـی٨ عاوب

هاا، صکاام بٝلای، ٩ْاات، هناتى٥یاو و  ـبرٞت کـػ  يائب بلضکىهاهبه کابل ه
ک ٝباىؿ پًزيایـ  ف ؿبهب  ٦ٍضات ىمال ولیاات  هاهىؿیىمایـ  و کىتال عااوب

ـ٥تًؼکـػه به ٍىب هأهىؿیت عىیو    هی
کااه ػؿ رهاات  0714رااؼی مااال  2وؿوػ بؿتااو ىااىؿی بااه ب٢٥اينااتاو ػؿ 

ـ٥تااه بااىػ، بااا ه٪اوهاات رااؼی هااـػم ٍااى  ینااتیکمىيص٦اٙاات بف ؿژیاان  ؿت گ



296    
 پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

 

ـبماـی7ب٢٥اينتاو هىبره گـػیؼ  بیاى ه٪اوهات تباؼیل باه  6 رًاو چـیکای م
 گـػیؼ که به ػوؿبو رهاػ ػؿ تاؿیظ هٞاٍـ ب٢٥اينتاو ىهـت یا٥ته بمت 

ػؿ ٕىل ػوؿبو بىا٢ال پًزيیـ  ػؿۀبقؿگ ؿب به  صملۀبؿتو ىىؿوی رمًٞا يه 
ه هًزاـ باه عنااؿبت فیااػ باه هًٖ٪اه و يیاـوی ؿفهای ب٢٥اينتاو مافهاو ػبػ ک

 بف مکًه عالی گـػیؼ پًزيیـ  بؿتو مـط گـػیؼ  ػؿ ٕىل ػوؿبو رهاػ ػوباؿه
کتیااک بؿتااو مااـط و بؿتااو  0715مااًبله  2ػوم: صملااۀ ػؿ بیااى صملااه تا

باىػ تاا بف ٥يااؿ  عايه هااب٢٥اينتاو صمله بـ ١یـ يٚاهیاو و تغـیب  ینتیکمىي
ـبد7عىػ بکاهًؼ  به همایى هًٚاىؿ ػؿ  یهٝليیـوهای هزاهؼیى  صمالت  601 ٥ا

ـًب فيااو و کىػکااو  672 ١زی7تى بف بهالی ؿب ٩تل ٝام کـػيؼ و ػؿ  کخا تى ؿب که ب
تا یک ه٦ته ػؿ هًٖ٪ه با٩ی هايؼه باىػ  ػؿ  برناػ ىاوبىػيؼ ٩تل ٝام يمىػيؼ که 

ـ٥تاه باىػ، ماـبافبو ؿوك  هاىؿػ صملاه ماـطکاه بؿتاو 6 يىلیو7 هًٖ٪ۀ ـبؿ گ ٩ا
 مالو، فياو و کىػکاو ؿب ػؿ عايه یکزا يمىػه عايه ؿب به آتو کيیؼيؼ  کهى

 021ػؿ بیاى صملاه فهناتايی بؿتاو ماـط بف  ٩0715اىك  71ماىم:  صملاۀ
ـبػه رًگای ػه هاقبؿ پیااػه يٚاام بمات٦اػه يماىػ  رًاو ه٦اؼه ؿوف باه ٕاىل  ٝ

ى صملااه بااه ىکناات بيزاهیااؼ و ٩ااىبی بیاا 0715رااؼی مااال  2بيزاهیااؼ و ػؿ 
  کـػيؼؿب تـک پًزيیـ  ػؿۀىىؿوی 
 21ػؿ ٕىل یک ه٦ته يبـػ بؿتاو ماـط ٥٪أ  0721بمؼ  27چهاؿم:  صملۀ

کتیااک تَااـ٣ بؿت٦اٝااات بااه  کیلااىهتـ ػؿ ػبعاال ػؿه پاایو ؿوی هی يمایااؼ  تا
 پیو بف بیى صمله بصماؼ کًؼ  ييیًی هی بيزاهؼ و بؿتو مـط ٝ٪ب ىکنت هی
ؿب 6 هتضـکهای  گـوپ7چـیکی به يام  گـوه هایهًٚمی بف  ىبکۀىاه هنٞىػ 

  مافهايؼهی يمىػه و به کاؿ بمتغباؿبتی ػؿ ػؿوو ؿژین ػمت فػه بىػ 
و  یکاىپتـهل٥ـوياؼ  211بیى صمله با بمات٦اػه بف  0720حىؿ  21پًزن:  صملۀ

ـ٥ات   21 کتیک رؼیؼی ٍىؿت گ باـعال٣ صماالت ٩بلای ٥ـويؼ رت و با تا
ـکیبی بف  کتیک رًو کالمیک که ت فهیًای و  زملۀصبیى باؿ بؿتو مـط بف تا

باه ٕاىؿ  یکىپتـهلپـوبف  211هىبیی و تىپغايه بىػ بمت٦اػه يکـػه بلکه با صؼوػ 
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گهايی ػؿ ػبعل يیـو پیاػه يمىػيؼ  بلبته بیى ٝملیات لى ؿ٥ته بىػ بهاا پًزيیـ  يا
کتیک ػؿ ببتؼب ـبه ػبىت  ت٢ییـ تا   هى٥٪یت ينبی ؿب به هم

پااًزن وفبؿت ػ٥اااٛ و عاااػ ػولاات  صملااۀىياان: ىااو ه٦تااه بٞااؼ بف  صملااۀ
ػهًؼ تا تنلین گـػػ ػؿ  ب٢٥اينتاو به بصمؼ ىاه هنٞىػ بولتیماتىم هی ینتیکمىي

ػمات عىبهًاؼ فػ  ياه هااه يباـػ ػوبم پیاؼب 6 بلٞااػه ٝملیاات عااؿ١7٧یـ آو به 
ـيؼ و  ها پًاه هی گـػػ و هـػم به کىه يه به ىؼت بمباؿػ هیکًؼ  ػؿه ؿوفب هی هااه ب
کًًؼ  ػؿ ٕىل بیى رًاو صاؼوػ  فيؼگی هیها  ػؿ ه٢اؿه کىه هاػؿ  کىه هاػؿ  ها
يااابىػ پًزياایـ  ػؿۀو هىبىاای  آباااػی هااا% تمااام 31هااقبؿ عايااه هنااکىيی و  2

تغلیااه کااـػه بااه ػیگااـ هًااا٨ٕ ب٢٥اينااتاو گـػیااؼ  بااا ػوبم رًااو هااـػم ػؿه ؿب 
 فيًؼ  ؿويؼ بها بف همکاؿی با ؿژین مـباف هی هی

ماـبافبو ىاىؿوی  ؿوصیاۀيه هاه رًو تل٦ات مًگیى باه يیاـوی رًگای و 
ػهًؼ  ػؿ بوبعـ فهنتاو  به هزاهؼیى پیيًهاػ آتو بل هی ؿومهاکًؼ   وبؿػ هی

ـ٥ته هیپیيًهاػ آتو بل بف مىی هزاه 0720مال   ىىػ  ؼیى پؾی
بؿتو مـط ػؿ  صملۀ بقؿگ تـیىبیى ٝملیات  0727صمل  70ه٦تن:  صملۀ

ىىػ  ػؿ بیى ٝملیات گنتـػه کاه بٞاؼ بف پایااو آتاو  هضنىب هیپًزيیـ  ػؿۀ
ـ٥اات صااؼوػ بیناات هااقبؿ مااـباف بؿتااو ب٢٥اينااتاو و بؿتااو  بناات ٍااىؿت گ

ـکت ػبىته بمت   کتیاک  وماهاؿ ىىؿوی ى  رًاو هاای7ػؿ بیاى رًاو بف تا
کتیک 6 بىباٛ کى ـبی تَاـ٣  ها آوبمت٦اػه يمىػيؼ  ػؿ بیى تا بف يیـوی فیاػ با

تمام هًا٨ٕ و بف بیى بـػو ػىامى بمات٦اػه يمىػياؼ  بهاا باا وراىػ گناتـػگی و 
بمت٦اػه بف ومایل هؼؿو و بمبااؿبو ىاؼیؼ هاىبیی بیاى ٝملیاات تىمأ ػماتگاه 

ـبی همایى یاک ؿوف ٩بال بف  بمتغباؿبتی بصمؼ ىاه هنٞىػ کي٤ ىاؼه باىػ  با
بف تماام ماکًه ؿب ٍااػؿ يماىػ   ػؿۀ تغلیاۀآ١اف صمله بصمؼ ىاه هنٞىػ ػمتىؿ 

ىاهـ ػبوٕلبايه ػؿه ؿب به ماىی پًزيیـ  تمام رمٞیت بیو بف یک ٍؼ هقبؿی
 هغتل٤ ب٢٥اينتاو و ٝمؼتًا کابل تـک يمىػيؼ  های
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 اداری پًجؼیز  های ادذو 
کًىو باه ولیات هنات٪ل تباؼیل ىاؼه پًجؼیز  بف ٩ؼین یک ولنىبلی بىػه و ب

 بمت:
ـکق  0  )بافبؿک( پًزيیـ  ه
 ولنىبلی ؿعه   2
 ولنىبلی ًٝابه   7
 ولنىبلی ػؿه   0
 بول )عیًذ(  صَۀولنىبلی   1
 ولنىبلی ىتل   2
 ولنىبلی پـیاو   3
 ولنىبلی آبياؿ   4

ـکق بف ه٦پًجؼیز  والیت ت وبصاؼ بػبؿی تياکیل ىاؼه و ٝاالوه به ىمىل ه
فؿبٝات ػؿ ولیات بیياتـ يینات8 بهاا هاـػم آو هَاـو٣  فهیى هایبـ آو که 

هَاـو٣ کااؿ پًزيایـ  گاو   تٞاؼبػ ػیگاـ باىاًؼههیباىاًؼفؿبٝت و با١اؼبؿی 
   ٩یمتی هنتًؼ  مًو هایهٞاػو و 

بؿ ولنىبلی پال صَااؿ : بیى ىهـ ػؿ ىمال٢ـب پًزيیـ ػؿ رى باسارک)هزکش(
کیلااىهتـ هـبااٜ هناااصت و ي٦ااىك  370بيااؼؿبب هى٩ٞیاات ػبؿػ  و بااا ػبىااتى 

٩ـیه تيکیل گـػیؼه بمت فهیى فؿبٝتای بیاى هًٖ٪اه  24تى و  12111تغمیًی 
کن و هـػم آو هَـو٣ فؿبٝت و با١ؼبؿی و تٞؼبػ ػیگـی بف آو هَاـو٣ کااؿ 

 باىًؼ  های ٩یمتی هی ػؿ هٞؼو مًو
که به  هیباىؼپًزيیـ  ولنىبلی پـیاو، ولنىبلی بقؿگ ولیت ولظىالی پزیاو:

 34کیلاىهتـ هـباٜ ػؿ  0231هاقبؿ تاى و هنااصت  07ػبىتى ي٦ىك تغمیًای 
کیلااىهتـی ىاامال ىااـ٧ بااافبؿک هى٩ٞیاات ػبؿػ و بااا ولیااات بؼعياااو، تغاااؿ، 

  بمت ٩ـیه تيکیل ىؼه 23مـصؼ بمت  بیى ولیت بف  يىؿمتاو و ب٢الو هن
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کیلاىهتـ هـباٜ و ي٦اىك تغمیًای  244:باا ػبىاتى هنااصت لی خنًجولظىا
کیلاىهتـی باافبؿک  ٩21ـیاه تياکیل ىاؼه بمات کاه ػؿ  010هقبؿ تاى بف 001

 باىًؼ  هى٩ٞیت ػبؿػ، هـػم بیى ولنىبلی هَـو٣ فؿبٝت و با١ؼبؿی هی
کیلاىهتـ هـباٜ و ي٦اىك  315ولنىبلی ػؿه با ػبىتى هناصت  ولظىالی دره:

کیلىهتـی رًىب ىـ٧ بافبؿک هى٩ٞیت ػبؿػ  بیاى  71تى ػؿ هقبؿ  01تغمیًی 
٩ـیااه تيااکیل ىااؼه و بااا ولیااات يىؿمااتاو، ل٢ماااو و کاپینااا  070ولنااىبلی بف 

ـبد هٞاػو و فؿبٝت  هن   هیباىًؼمـصؼ بمت  هـػم ػؿه يیق هَـو٣ بمتغ
 2هاقبؿ تاى ػؿ  01ولنىبلی ؿعاه باا ػبىاتى ي٦اىك تغمیًای ولظىالی رخه: 

بمات  ؿعاه ىؼه ٩ـیه تيکیل  32ـی رًىب بافبؿک هى٩ٞیت ػبؿػ و بف کیلىهت
ـبط وب٩ااٜ ىااؼه ىاامال و رًااىب آو ؿب ػو   ىاااعۀکااه يناابتًا ػؿ یااک وبػی ٥اا

 عاياۀپایاو و ه٢ـب آو باه هاقبؿ  عايۀهًؼوکو بصإه کـػه هيـ٧ آو به هقبؿ 
ـکق ـبی اؿوبوبىػه  ػبؿبی کپًزيیـ  بافبؿک پیىمت ػبؿػ و بف ٩ؼین ه هاا، باافبؿ  م

ـبی هنا٥ـیى و  هیناـ بمات و ػؿ باافبؿ ؿعاه  کاؿوبو هاهًٚن و رای ؿهایو ب
ـه پیاؼب  که و ١ی که، پىىا   باافبؿ ؿعاه ػبؿبی هیياىػب٩نام بىیای ّـوؿی، عىؿب

ٕىل تغمیًی یک و يین کیلىهتـ بىػه بف چاؿ صَه کاه هاـ صَاه بف یکاؼیگـ 
بث و مااعته ىاؼه بمات  ػبػ و ماتؼ هاـ ؿوفه ػؿ آو رااؿی بصاؼ هیباىاؼرؼب 

بزاه ػؿ باافبؿ ؿعاه ٍاىؿت  02بزه ٍبش تا  4  ػبػ و متؼ فیاػتـ بف میباىؼبمت
تىت بىػه  هـ ٩نمت هیاىه  باٟ هایفؿبٝتی و  فهیى هایگیـػ  ؿعه ػبؿبی  هی

کاىت  ػؿۀیاوىات و   وبػی ؿعاه ؿب ػو ػؿیاای پهیياىػکن و بایو ػؿ آو پیاؼب 
وب٩اٜ پًزيایـ  و ٩ـیه ػؿ عیل که به ٕـ٣ رًاىب ػؿیاای کاالو هیکًؼآبیاؿی 

 ػؿۀپیاوىات،  ػؿۀ  هیياىػصَاؿک و ػؿیاای کاالو هياـوب  ػؿۀبمت بف ؿوػ 
ـم پًزيیـ  ؿعۀصَاؿک  ػؿۀکىت و   ػؿهو ػؿ بیاى  هیباىاؼعیلی مـمبق و عا

ػبؿ هىرىػ بمت و ؿوبه، ماماؿو٧ و  ػؿ تابنتاو آ١یل ييیى و هًا٨ٕ ٝل٤ ها
ـبی هیيىػػبؿویی کىهی يیق یا٥ت  بته های ٥ٞااًل پًزااه و پًزيایـ  ؿعاۀ  ػؿ ٩

و بیاى ػو هنازؼ  هیباىاؼػو هنزؼ ٍا٢یـ و ػو هنازؼ باقؿگ رااهٜ هىراىػ 
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و ػؿ بیى هاؼبؿك ٕاالب، بٝاىاه، بباتاه و  یيىيؼهراهٜ بقؿگ به يام هؼؿمه یاػ 
  ؿعاه ٥ٞااًل ػبؿبی هکاتاب لیناه، هتىماٖه و ببتؼبئیاه ؽکاىؿ و هیيىيؼتؼؿیل 

گیاـی  ـب ـبو بیى ػیاؿ ػؿ هکاتب هاؾکىؿ هيا٢ىل ٥ ـبو و ػعت ينىبو بمت و پن
ـ٥اات  ٍااضی بف ٕااـ٣ وفبؿت  یًیااککلپًزياایـ  ؿعااۀ  ػؿ هیباىااًؼٝلاان و هٞ

يناغه َٝـی يیق هىراىػ بمات کاه  ػوبعايۀٝاهه تأمیل ىؼه و چًؼ ٍضت 
ـبو  های کت ـ  یًیککلػب ـکقیت ؿعه و بىػو هاؼبؿك و هیکًًؼ بؿب بر   ينبت ه

تٞلین یا٥ته بىػه و بف بیى پًزيیـ  هکاتب هـػم آو ينبت به مایـ صٌَ ػیگـ
يمىػه به کاؿهاای هملکات  هًٖ٪ه ٝلمای رؼیؼ و هأهىؿیى فیاػی ٝـُ بيؼبم

 هَـو٣ هنتًؼ 
هقبؿ تى  01ولنىبلی کىچک ًٝابه با ػبىتى ي٦ىك تغمیًی  ولظىالی ػًابه:

ـکق ٩02ـیه ػؿ  70و  فهایى هى٩ٞیات ػبؿػ  پًزيایـ  کیلىهتـی رًىب ١ـب ه
گاو ٝالوه بـ آو يیق هَـو٣ فؿبٝات و  بها باىًؼه ،فؿبٝتی بیى ولیت کن های

  هیباىًؼبا١ؼبؿی 
کیلىهتـ هـبٜ و ي٦اىك  11ولنىبلی ىتل با ػبىتى هناصت  ولظىالی ػتل:

ـکاق 04تغمیًی  هى٩ٞیات ػبؿػ  بیاى پًزيایـ  هقبؿ تى ػؿ بینات کیلاىهتـی ه
 ٩ـیه تيکیل گـػیؼه بمت  27مـصؼ و بف  ولنىبلی با ولیت ب٢الو هن

 01قبؿ تاى ػؿ ه 22ولنىبلی آبياؿ: ولنىبلی آبياؿ با ػبىتى ي٦ىك تغمیًی 
ـکااق هى٩ٞیاات ػبؿػ و باىااًؼگاو آو هَااـو٣ فؿبٝاات و پًزياایـ  کیلااىهتـی ه
ـبد هٞاػو    هیباىًؼبمتغ

 اوضاع اجتماػی و فزهًگی
هاقبؿ  01بااب ببتؼبئیاه و  11باب هتىمٖه،  01باب لینه،  11 ،بیى ولیت

گـػبو  همچًااو  هقبؿ بياث و هتباا٩ی آو ؽکىؿياؼ  02هتٞلن ػبؿػ، ػؿ بیى بیى ىا
ـکق تضَیالت ػبؿبی  تاى ؽکاىؿ  741تى هضَل )ىاهل  024ػؿ بیى را یک ه

به آوبف بلًؼ ػؿ هضا٥ل پًزيیـ  ػؿ یعىبي کتاب  هیکًًؼتى بياث( ٥ٞالیت  07و 
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ـبً های  ييیًی ىب کخ ُکتاب هًٚاىم  فهنتايی و هزالل مىگىبؿی هٞمىل بىػه، ب
هزًااىو و و یىماا٤ فلیغااا، لیلاای ٥ـػوماای،  ىااهًاهۀهخاال هخًااىی هىلااىی و 

   و٩تایهیياىػصکین يٚاهی و ١یـه کتب ٝي٪ی و بعال٩ی عىبياؼه  ياهۀمکًؼؿ 
ـ٥ته باه  عىبو کتابکه ٍـ٣ ٕٞام ىبايه به آعـ ؿمیؼ ػو ي٦ـ  ـبؿ گ پهلىی هن ٩

و ىغٌ حاالخی باه  هیکًًؼهغَىً به عىبيؼو کتاب ىـوٛ  لهزۀآوبف بلًؼ و 
همه عاهىه بىػه8 گااه گااهی  ىًىيؼه گاو  هیپـػبفػکتاب  ٩َۀت٦نیـ  هًٞی و

ـبی هقیؼ هٞلىهات عىػ بْٞی  کاه بف ٕاـ٣ ه٦ناـ ٩َاه  هیًمایًاؼ یماؤبلتب
٩اؼین ؿوبد ػبىاته  چاىو  فهاياۀبف پًزيایـ  ػؿ یعىبي کتاب  هیيىػرىبب ػبػه 

 هیتىبيًاؼو  هیباىاًؼهـػم بف کاؿهای ػه٪ايی و با١باايی ٥ااؿٟ و  هیـمؼفهنتاو 
ـبو يمایًاؼ عىببی یب ػؿبف فهناتاو  ىاب هاایؿو ػؿ  یاىب بف ،ىب ؿب ػؿ ؿوف رب

ـگ یعىبي کتابهضا٥ل    هیگـػػبؿ ق ب
بمت و ػؿ آعـ پًزيیـ  هغَىً عىػ هـػم ،پًزيیـ ػؿ یعىبي کتابٕـف 
 یعىبي کتاابو  هیکًًاؼآوبف لًگاـ بيؼبعتاه آوبفلـفبيای  وبمٖۀػی٤ به ٩ا٥یه و ؿ 

ـبء ىؼه  ؽؿیٞۀ   هیتىبيؼیک ي٦ـ هن بر
هايًؼ مایـ ولیاات ب٢٥ايناتاو باىػه چًاؼبو پًزيیـ  ؿمن و ؿوبد ٝـومی ػؿ
ـ٩ی ػؿ آو هياهؼه ىؼه  ٚـ به تمىل 8 کمی و فیاػی هغاؿد ٝـومی ييمیتىبيؼ٥

ـبو و ػبؿبیی هاـ عاياؼبو تٞلا٨ ػبؿػ  ٍااصباو ماـهایه ٝـومای هزلال  و ػیگا
ـگقبؿ    ٕـف عىبمتگاؿی و صاٍل ىؼو ؿّایت راايبیى هیکًًؼبنیٔ و ماػه ب

  يمیـمؼهايًؼ ػیگـ هـػهاو ب٢٥اينتاو بىػه و کؼبم ٥ـ٧ ػؿ آو به هالصٚه 

 فزهًگی ػخصیت هایهؼاهیز و 
٥ـهًگاای و ٝلماای فیاااػی ؿب ػؿ ػبهااى عااىػ  ىغَاایت هااایپًزياایـ  ػؿه 

يام بـػ: ٛ بًزهیـی )پًزهیاـی،  بیى هاتىبو ػؿ بیى را بف  پـوؿبيؼه بمت که هی
ـبهین بااى ٝلاای بلپًزهیااـی ، بصمااؼ ىاااه هنااٞىػ، ( ببااى بلم٦ٚااـ هکاای بااى بباا

 ػؿیاق، ػماتگیـبلاؼیى  ٝبؼبلضی بلهی، بيزیًیـ هضمؼ بمض٨، بمتاػ ١االم هضی
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کتـ ٝبؼبلله ٝبؼبللاه، بصماؼ ّایاء هناٞىػ، ولای هناٞىػ، یاىيل پًزيیـ ی، ػب
ههاؼی، صیاؼؿی بلاؼیى  ٩ايىيی، ٝبؼ بلضمیؼ هضتآ، ٝبؼ بلض٦ی٘ هًَىؿ، هضی

ورىػی، يیالب ؿصیمی، ٩هاؿ ٝاٍی، بنان بللاه عااو هضماؼی، عالاؼه ٥اـوٟ، 
   و ١یـه  ٍؼی٨ بـهک، ٙاهـ ب١بـ، ٕاهـ ىباب، ٍؼی٨ ىباب

ـبماو، ػو  باه ياام  و یک هاهًاهاه ياهه ه٦تهػؿ بیى ولیت یک ؿبػیى به يام ع
کاق ٥ـهًگای تضات ياام کااؿوبو ٩لان، بًیااػ  ـب آ٥تاب ٥ٞالیت ػبؿيؼ و همچًاو ه

  ٥ٞال بيؼيیق ػؿ بیًزا پًزيیـ  و مافهاو فياوپًزيیـ  ػؿۀ٥ـهًگی 
ـگااقبؿ ؿفهاای فیاااػی يیااق  وؿفه هااایتااین ٥ٞااال بقکياای ػبؿػ،  ،پًزياایـ ب

ـکت يیق ؿىؼ کـػه و ػبؿبی تین هًتغب هی ىىػ  هی باىؼ که ػؿ  ػؿ بیى بوبعـ ک
 ولیتی عىب ػؿعيیؼه بمت  ؿ٩ابت های

8 آوبف عاىه و ػبؿياؼٕبًٞا باه هىمای٪ی هیال  بيناو ها: پًزيیـ هىمی٪ی ػؿ
ت ػبؿيؼ  به ياىبعتى آلت هىمای٪ی پنًؼ و ٍؼبهای هـ١ىب و فیبا ؿب ػوم ػل

ـبیو ػبؿيؼ ـبف گ يیاق بف پًزيایـ    هاـػمهیؼبؿياؼ8 ػؿ آو ؿىته ٩ابلیتی بف عىػ بب
و تاا  ػبػه بياؼهغَىٍی به هىمی٪ی، ىٞـ و بػبیات ييااو  ٝال٩ۀ٩ؼین ٝي٨ و 

 هیياىػػلکو هناـوؿ  یآوبف هاکه آػهیقبػ بف ىًیؼو  ىؼه بيؼکه هتی٪ى  ییرا
به بهمیت هىمی٪ی عىب ٥همیؼه و باه ياىبعتى ب٩ناام آلت هىمای٪ی ههااؿت 

بماات کااه ػؿ  هماااو هاااییپًزياایـ    ب٩نااام آلت هىماای٪ی ػؿکااـػه بيااؼپیااؼب 
ـ٩ی بف ٩ؼین هتؼبول و هـود بمت  هـ کل هٖااب٨ هیال عاىیو بف  همالک ى

ـيؼهی آلت هىمی٪ی کاؿ    هیگؾؿبيًؼو ػ٩ای٨ و لضٚاتی عىه  گی
ـبماان ٩ـٍااک ػؿ ٥ـهًااو و بػب  ٝمی٪اای ػبؿػ  هااـػم ؿیيااۀپًزياایـ  ه

ـب  پیيیًه هایبامتايی ؿب بف  ًًٝٞۀبیى پًزيیـ  آو  و بهمیات هیکـػياؼػوؿ برا
ـبمان ٝـومای، و آو ؿ  هیؼبيًاؼصیاج یاک ؿمان ىاىؿبيگیق ػیـیًاه ه بؿب  ب ػؿ ه

ىغَایت  ههماايی هاایکيای و  هلی، ؿوفهاای ٩لباه ريى هایمىؿی و  عتًه
ـگقبؿ  های کاه باه  عااو هًگااهی بللاه یبصب  چًايچه بهیاـ هیًمایًؼهلی و     ب

، صاری ػؿیا عاو ػؿ ػىت ؿیىت بو ؿب ػٝاىت ػبػ هیکـػ٦ٍضات ىمال م٦ـ 
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ـب گـػیؼ یکی هن ٩ـٍک  به عإـکه  ًمایو هاییرمله  و ػؿ عىىی بهیـ بر
 یااو بااعتـ بمات کاه ػؿ ٥ـهًاوئبااؿ آؿیا هناـت مًت هاایبىػ  ٩ـٍک بف 

ـ   ؿیيه ػوبيؼه بمت  پًزيیـی هاپًزيی
ـۀٝلی کهقبػ ػؿ  بصمؼ ـبمن هلی  فه یاػ 6 ايهماه7به يام  ؿممی ؿب آؿیایی هاه

ـگاقبؿ  آؿیاایی هااکاه  هیکًؼ  آو ػؿ يياايۀکاه  هیکـػياؼآو ؿب ػؿ بیاام عىىای ب
کاه پًزيایـ    ػؿهیياىػب٩ىبم پيتىو ػیاؼه  بتىػؿ  ی، يىؿمتاو و تا رایپًزيیـ

های بؿد  اوآبایی ىاهای  به مًت و ًًٝٞهیایی هنتًؼ فبػگاو  ٥ـفيؼبو آو بٍیل
 هیتىبياؼ٩ؼؿ هنتضکن بمت که ٥٪ٔ هاـگ  با بیى ًًٝٞه آو پایبًؼی ىاوو  يهًؼ

 آو ؿب بيکًايؼ و بل  ؿیيۀ
ىکل ػبلو چًؼ ماتىيه بٝمااؿ گـػیاؼه کاه ه بپًزيیـ  هًافل ؿهایيی هـػم

 مااعتماو هاایکه تا هًىف هان بْٞای بف بمت ي٦ـ ؿب ػبؿب  011گًزایو بالتـ 
ـًب ػؿ همااو  کخ ببتؼبیی و ٩ؼیمی به ىکل بٍل آو هىرىػ بمت  بافی ٩ـٍک ب

چًؼ متىيه، ىب هًگام و هغَىٍاًا ػؿ هضا٥ال ٝـومای و عىىای  ػبلو های
ىؼ  رىبياو بٞؼ بف ٍـ٣ ياو ىب ػؿ یک ػبلو بقؿگ گـػ هن آهؼه به  بـپا هی

 ؽؿیٞاۀو پاای ٍاضبت  هیياؼيؼت٪نین  هبه ػو گـو  ببتؼب هی پـػبعتًؼ ٩ـٍک 
  آوبفعىبو بف را بلًاؼ ىاؼه هیيؼبا عىبيؼو ه٪ام آ١اف او گـوه یکی بف آوبفعىبي

ؿب که ٕبل هن با بومت، پيت هن يهاػه و ه٪اام ببتاؼب ؿب حًاا و صماؼ  ػمت هاو 
ـيا و یاا هیگـػیؼپـوؿػگاؿ آ١اف  ـيا بف ٩اؼین ػؿ  ک ؿوبد ػبىات8 بهاا پًزيایـ  ما
ـيا ـًب يىبفبو  هًضَـ به ک کخ ٝـومای و عتًاه  ؿوف هاایػؿ  مالمايی هاابىػه که ب

ـياهیًىبفيؼآو ؿب ػهل مىؿی تىمم با   ؿعۀبافبؿک و يىبفبو    بف ٩ابلیت و ههاؿت ک
ـياگىیًؼ که    هیهیکًًؼتا صال یاػ پًزيیـ   هـ کزکًاه ٩اؼین و٩تای هايىبفبو  ک

ـياا ؿب باـ لاب  ـبهای ػهال  هیگؾبىاتًؼکه ک  وو رىبياا هیکاـػو تىلاه آو ؿب هم
ـياا و  و چاـط فػو کاه باا ت٦ًاو باافی و  کىبی یپااباه  ػهالصنب هاؼبیت ک

ـب  ک یکیىل عىػ کـػه، تماىااچیاو بف بیاى  يی٦تۀه، فو و هـػ ؿب هیيؼرا بر
ـياچی و ًٚـه لؾت هیه هاـ  ٩8ؼؿ و هًقلتی ػبىتپًزيیـ  يىبف ػؿ ػهل بـػيؼ  ک
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 بلقصماۀ ، بیياو ؿب به ٝقت تاام ػٝاىت کاـػه صا٨هیيؼبـپا  ٝـومی بیرا که 
ـياا کاه ػؿ ػهل   هیؼبػيؼعىبی  آو ؿب باه  هیياؼیکزاا يىبعتاه  ٝـومای هاابا ک

ـيی( هی وػهل بٍٖالس )  یرمٞ ػماته عىبيی هاای ػؿ بیتػهل  گىیًؼ و هن م
هاای  ػهلهايًاؼ ماائـ پًزيایـ  هاـػمػهل   هیيىػتًها يىبعته پًزيیـ  هـورۀ
هزى٣ که ػهى و پای آو  بمتىبيه بیػیگـ ولیات ب٢٥اينتاو بىػه چىپ  هـورۀ

ـب ٍؼبی پىمت بق ينبت به ماایـ هیيىػبف پىمت بق پىىايیؼه   پىمات هاا8 فی
 کًؼ  تـ بيٞکاك هی عىب

ػهاى آو ػهل  آلت هىمی٪ی هـوره بىػه بـ عال٣ رملۀػ٣ یا ٕبله يیق بف 
تاـ بف آو بيٞکااك  تا ٍاؼب عاىب هیباىؼتًها بف پىمت پىىیؼه بىػه پای آو باف 

گـ ػؿ هزلل مـوؿ با يی  کی٦یت هزلال ؿب ػو  هیيىػیکزا کًؼ  ػ٣ یا ٕبله ب
بياؼبف ىاؼه بينااو ؿب هض٦اىٗ و  ًٕیى هٖبىٛ ىاوچًؼبو ماعته، آوبف ػلکو و 

ـبو  گـ چًو با  هیًمایؼصی ـبه  ها آوو ب ػلکاو بف ٍاؼب و آهًاو  هیياىػهما
ٜ به یکزا ىاؼو ی ؿبرپًزيیـ ؽو٩ی هال  هَـٛ ػوم بیت هیـوػػل بف را  ىاو

 :هیکًؼها ؿب تَؼی٨  گ٦تۀچًو و يی و ػ٣ 
 وٍاا٤ ؿعناااؿ تااى ػؿ هزلاال عىباااو کـػيااؼ

 چًاااو و يااای و ػ٣ فػو ف یااااػم ؿ٥ااات يالاااۀ
 

ـبٛ کـػه و عىػه هان ػؿ ياىبعتى چًاو  هی گىیًؼ چًو ؿب ؿبهیى يام بعت
کاه ػبماتاو  ته بياؼػبينایال و ىا٨ اٝ ،ههاؿت تام ػبىت و بْٞی بو ؿب ؿبهایى

ـگاايی يٚان کاـػه بمات  چًاو چًاؼ ٩نان بمات8 بلاؼیى  ؿب ٥غـ ٝي٪ی ىاو گ
  ػؿ بایى ػو لاب آو هیباىاؼبه هخل ٩یچی  هیيىػيىبعته پًزيیـ  چًگی که ػؿ

ـ٥ته بيزام آو بف  باؿیاک آو  هیلۀلب بیـوو بىػه میمی که بف بیى ػو  گىىۀؿب گ
ـکت بـ آهؼه ب ٍاؼبی ه٪باىل و هـ١اىب بف آو  هی آوؿيؼ،ا بيگيت آو ؿب به ص

تـ  ٕىؿ چًو ٍؼب ؿب عىب چه بیى هینافيؼ، چًو ؿب ٝمىهًا بف ٥ىلػ آیؼ یبـه
يىبفی هغَىً  هـود بىػه  چًوپًزيیـ    چًو بف ٩ؼین ػؿهیکًؼهًٞکل 

ـبو  ٕب٪ۀ   هیباىؼفياو رىبو و ػعت
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هاـود باىػه هغَىٍاًا و٩تای کاه پًزيایـ  ٩اؼین ػؿ فهايه هاایيىبفی بف  یي
8 هیياىيؼبه چـیؼو هيا٢ىل  ؿهه ها8 هیـويؼ کىه هاعىػ ػؿ  ؿهه هایىباياو با 

ػؿ  اػه٪او ها  هیگؾؿبيًؼيىبفی هَـو٣ گـػیؼه ماٝاتی ؿب عىه  ىباياو به يی
و هان ػؿ هزاالل  هیًىبفياؼههتاابی يای  ىاب هاایعىیو ػؿ  عـهى هایمـ 

ـبه ماعته مـ و ٍىؿتی باه هزلال يىبفبو  ٝـومی يی   هیؼهًاؼيی ؿب با ػ٣ هم
  ػهبىؿه ػو گىىک ػبؿػ و هیيىػػهبىؿه به هايًؼ تًبىؿ با بيؼک بعتال٣ ماعته 

  ػهباىؿه ؿب بف ولیات هیياىػوٍال ها  و گؾىته به گىىاکتاؿ بف ؿوی عـک آ
و  هیکًًؼبیبکی ؿب تٞـی٤  ؼهبىؿۀه  آوؿػه بيؼپًزيیـ  تغاؿ، بؼعياو و بلظ به

بااا پًزيایـ  هااهـياىبفبو    ػهبىؿههیياىػماااعته  ػهباىؿۀهان پًزيایـ  ػؿ عاىػ
  بف ػهبىؿه ػؿ هضا٥ل مـوؿ تىمم هیًمایًؼـی ىمال هملکت همنيىبفبو  ػهبىؿه
ـبیی بمت٦اػه  عىبيی و ١قل با بیت   هیکًًؼم

ٍااؼبی ػلکااو و هٖبااىٛ بف آو  ،بناایٔ هىماای٪ی بااىػه آلااۀ١یچااک یااک 
8 بلبته بیى بهـ به ههاؿت يىبفيؼه تٞل٨ ػبؿػ  ١یچک هن هايًؼ هیغیقػعیقػ یبـه

آو ؿب باه ػهباىؿه يىبفبو  آوؿػه ىؼه  ١یچاکًزيیـ پ ػهبىؿه بف ولیات ىمال به
ی ػبػه، هاـػم بف یهىمای٪ی هزلال باقم ؿب ؿويا٨ بناقب آلۀػهًؼ  بیى  تـریش هی
  هیيىيؼبيگیق آو هضٚىٗ  ٍؼبی ػل

چًؼی ؿب که ػؿ  ؿبابی هایػبعل بىػه  پًزيیـ  ؿباب هن ػؿ هىمی٪ی هضلی
 هضلای ػؿيىبفبو    صاال يیاق ؿباابهیکًًؼهـػم یاػ آوؿی  ؼبىػه بيبیى ٥ى هاهـ 

ٍاؼبی ػلًاىبف ؿبااب  ؽؿیٞۀه٪بىل ؿب  مـوػ هایو  ي٢مه هاهنتًؼ که پًزيیـ 
  هیـمايًؼگاو  به ممٜ ىًىيؼه

 اوضاع اقتصادی
گـ چه فهیى فؿبٝتی ػؿ باا  ينبت به کخـت ي٦ىك آو کمتـ بماتپًزيیـ  ب

ک، ٕاىل، بماکابىو، ما٦یؼچهـ و ها  بیى هن ػؿ بْٞی صَه هايًؼ پـیاو، عاوب
فیااػی هىراىػ  پیماياۀها، فهیى فؿبٝتی باه  هقبؿه و ١یـه راها ػؿ ػه و کىه ػؿۀ
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  گًاؼم، راى، راىبؿی، هیباىاًؼهىبىی هي٢ىل  تـبیۀبمت و هـػم به فؿبٝت و 
ـه کيت  مبقی هابات و ب٩نام بؿفو، با٩لی، هيًو و صبى    ب٩ناام هیيىػو ١ی

  ػؿعات هیباىاؼهاای ؿيگاؿياو کاىهی هىراىػ  های عىىبى و بهلی و گل گل
آو لااؾت و کی٦یاات  تااافۀ هیااىۀهىرااىػ بااىػه و پًزياایـ  تااىت بااه کخااـت ػؿ

که آؿػ ىاؼ ياام    و٩تیهیکًًؼآو ؿب آمیاب  کـػۀهغَىً ػبؿػ  تىت عيک 
ک هن ػؿفؿػبلى  ػؿعت چاؿ ه٢ق، هیگیـػتلغاو ؿب به عىػ  باىػه  پًزيایـ  ، تا

کنتاو  بيگىؿ بنیاؿ لؾیؾ و بٝلی ػبؿػ پًزيیـ  های تا
: گااو،  هايًؼ مایـ ولیات ب٢٥اينتاو ٝباؿت بمات بفپًزيیـ  صیىبيات بهلی

بمت٦اػه  ها آولمى٩ٜ بف گىىت گىم٦ًؼ و بق که بف ىیـ، هامت و پىمت و ًٝؼ ب
ـبی بقکيی بف ولیات تغاؿ، بؼعياو، ١قيای و بلاظ هیکًًؼ ـکب ؿب ب   بمپ و ه

، گااـگ، ؿوباااه، پًزياایـ هااای آوؿيااؼ  صیىبيااات وصياای ػؿ کىه هیپًزياایـ  بااه
های عاايگی يیاق    ٕیىؿ و هـٟهیباىؼعـوك، ع٦ک، پلًو و تبـ١او و ١یـه 

ـبی ػبيناتهىرىػ بىػه8 عاـوك  ـبی باياو ػبػو و هغَىٍاًا با ىاب و  ىؿب با
ـبی تغن ػبػو و پاـوؿه  کیاو ب  تتـبیا رىراهمضـی هاه هباؿک ؿهْاو و ها

بلبال عاـػ و کاالو و ًٝاؼلیب،  گًزيک های  ٩مـی و ٥اعته و ب٩نام هیيىػ
 هـ١ابی هاا  ب٩نام هیيىيؼپیؼب  باٟ هاو  ها ، چمىهـ١قبؿ هاعىىغىبو ػؿ  های

رمٞای و  بف بول صىت تاا بعیاـ باـد حاىؿ باه ٍاىؿت ػماتهپًزيیـ  ػؿ ػؿیای
ـب  8 هیباىاؼهىراىػ پًزيایـ  کاىه هاایػؿ  کبک هاا  ب٩نام هیيىيؼًؼه ػیؼه کپ

ػبم ٍایؼ  ؽؿیٞۀکبک ؿب  های   چىچههیکًًؼؿب ىکاؿ  ها آوػبم و ت٦ًو  ؽؿیٞۀ
  هیکًًؼبمت٦اػه  ها آوتا بقؿگ ىىيؼ و بف ٥ـوه  هیؼهًؼو پـوؿه  هیکًًؼ

ـبی ؿ٥ٜ ّـوؿیات عىیو بف ٩ؼین هـػم به ًٍایٜ ػماتی ههااؿت پًزيیـ  ب
ـبی کاؿهای عاىػ ؿب هی کااؿ و مااعتى  ٝهاؼۀيمىػياؼ و باه عاىبی بف  ػبىته بر

ب٩نام ػؿوبفه، بلماؿی و هناٖش کااؿی ؿب  يزاؿ ها بـآهؼيؼ  هی ػمتی هًَىٝات
  ػؿ ًٍٞت ي٪و بـ ؿوی چىب ٩ابلیت عاٍی ػبؿيؼ8 هیتىبيًؼبه عىبی ماعته 

ـبت َٝـی و ؿممی کااؿ کاـػه  هیؼبيًؼهغتل٤ يزاؿی ؿب  ٕـف های و ػؿ تٞمی
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ـبو ػؿ    آهًگـی يیق ينبتهیتىبيًؼ ـبی کاؿهاا بف ٩اؼین هاـود باىػه  آهًگا بر
و  آهًای تاـهین ػمتگاه پاؼؿی عاىیو، بیال، ػبك، تباـ، تیياه و ١یاـه آلت 

پًزيایـ  ت٦ًو و چ٪م٨ آو هي٢ىل کاؿ هنتًؼ  ؿىتى و با٥تى پغته و پين ػؿ
ـبيای   ػؿ بیى بوبعاـ ينابت گهیبا٥تًؼؿوبد تام ػبىت  کـباك و بـک وبله چه 

ـب٩تَاػی٩١یمت پغته و  ػوفی ػؿ  بىػو، کـباك بنیاؿ کن ىؼه بمت  مىفو ی
ـبهى هاابیى ينىبو هاـود باىػه  ب٩ناام ػماتمال، گـیبااو  ػوفی و  ، عاهاکپیا

 ػوفيؼ  ػوفی ؿب به بنیاؿ ٩ابلیت و ههاؿت هی پغته
پًزيیـ بف صیج ؽعایـ هٞؼيی عیلی ١ًی بمت و بف ٩ؼین بْٞای هٞاؼيیات 

گاـ هٞاؼيیات آو ـبد و بف آو بمت٦اػه ىؼه بمت و ب ؿوفی بف ػل پًزيایـ  بمتغ
بماٞاؿ فیااػی ؿب رلاب  ىاىػ و هی هملکت ب٥قوػه مـهایۀفهیى کيیؼه ىىػ به 

ت٦َیالتی هؾکىؿ بمت کاه پًزيیـ  عىبهؼ کـػ  ػؿ کتب ٩ؼیمه ؿبرٜ به هٞاػو
کاه ػؿ بیاى  های گیاـینها بول آو ؿب ػؿد کـػه ػؿ حايی باا آو تض٪ی٪ااتی تمااك 

 به ٝمل آهؼه بمت پًزيیـ  ها ؿبرٜ به هٞاػو مال
ـب٥یای تاؿیغی 7ػؿ کتاب  اول: ـ٩ی مـفهیى هایر٢  صَاۀػؿ  6عال٥ات ىا

 :يىىته بيؼپًزيیـ 
ـبفیـ  بف بلضا٧ ػو يهـی ػؿ  هیياىػکه بف کىه هًاؼوکو ػؿ ىامال کابال ما

ـ٩ی بیى ػ ـبب آو هضال ؿب بًزهیاـ  ،و ؿوػعايههًبٜ ى هٞاػو ي٪ـه بمت کاه بٝا
آیاؼ و بف بیاى رهات پًزهیاـ ػؿ  گىیًؼ و بف آو ه٪ؼبؿ فیاػ ي٪ـه به ػمت هی هی

ـببغايه گـػیؼه8 بلبته ػؿم افهاو ٦ٍاؿیاو ػؿ ٩ـو مىم ه ـکق ّ آو به های    ٧ ه
بباى صى٩ال چًایى  و ىهـ آو و٩تی بًزهیاـ ؿب هیيؼٝبامی هْـوب  علی٦ۀيام 

: ىااهـ بااالی تپااه بیناات کااه ػه هااقبؿ هٞااؼيچی ػؿ آو هیًىینااؼوٍاا٤ کااـػه 
  کًًؼ هیفيؼگايی 

ـب٥ی ـه بًزهیـ و ارًاب یا٩ىت صمىی ر٢ يىیل ٝـب ػؿ عَىً هٞؼو ي٪
: ػؿ بًزهیاـ کاىهی بف هیًىیناؼو رماٝت هٞؼيچی آيزا ؽکـی به ٝمل آوؿػه 

ـبی یا٥تى ي٪ـه به هايًؼ ١ـبال مىؿبط ماىؿبط ي٪ـه بمت و فهیى آ کاـػه يزا ؿب ب
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ـه ػؿ بلًؼی کىهی بمت هيـ٣ بـ ىهـ ػؿ  بيؼ  یاوهٞاؼيچ یاـفهیىف و هٞؼو ي٪
ـبٟ  های هغَىً به کاؿ بىت٢ال ػبؿيؼ  با چ

بیى هٞؼو به یک يىٛ ٩ماؿ ىاباهت ػبؿػ  ؿىته هایکاؿ هـػم ػؿ پیؼب يمىػو 
و ػؿ ٍبضگاه تىبيگـ و حـوتمًاؼ  يؼبىػ ػمت یتهـػم ػؿ ىاهگاه چه بنیاؿ بف ه

تىبيناتًؼ  بها چیقی پیؼب کاـػه يمی هیکـػيؼ دکه پىل فیاػ عـ و یا بیى هیيؼيؼ
 .میشدندفقیر و نادار 

ـببغايۀگىیًؼ که هٞؼو و  هی ـبب ىؼه  صملۀػؿ پًزيیـ  ّ  چًگیقعاو ع
ػؿد پًزياایـ    ه ت٦َاایالتی ؿبرااٜ بااه هٞاااػو اهاا 0702مااالًاهه ػؿ  دوم:

 بمت 
ک ػؿ ٕاىل  ٩ـیاۀبف پًزيیـ  ورىػ هٞؼو ي٪ـه ػؿ  411هاـف تاا کىتال عااوب

ـبد هان ٍاىؿت  کیلىهتـ بیى ؿگ های ٥لق هٞؼيی مـب که ػؿ بیى صَه بماتغ
ـ٥ته و بیى ص٦ـیات به    هیباىؼ چًگیق هـبىٓ صملۀ٩بل بف  ػوؿه هایگ

ـبو هـبىٓ ٩ـیۀهٞؼو هل   ٥اٍالۀباه پًزيایـ  ػوم صَاۀػبؿی  ٝال٩ه پنگ
ـکق بیى  ـبو به بؿت٦اٛ ػؿۀىو هیل بف ه  01 هقبؿه ػؿ یک و يین هیلی ٩ـیه پنگ

هتـ بف مٖش ػؿه وب٩ٜ بمت ه٪ؼبؿ ٥یَؼ آو ينبت به هٞؼو فهايکىؿ فیاػ  11 یا
 بمت 

و بیاى  هیـماؼ هتـ یمايت 11و  01فهايکىؿ به ّغاهت  های هل هٞؼو ؿگ
ػؿرااه بف ١ااـب بااه ىااـ٧ بهتااؼبػ ػبؿػ و تااا هًااىف تض٪ی٪ااات  4هٞااؼو بااه عاأ 

ـ٥ته بمت   ریالىریکی ػؿ آو ٍىؿت يگ
هیال باه ٕاـ٣  02: بیاى هٞاؼو کاه پًزيیـ هٞؼو هل ػؿ رًگلک بافبؿک

ـ  و٣ بمت و به بؿت٦اٛ ىمال ىـ٧ ؿعه و ػؿ ١ـب بافبؿک به يام ٕالیی عاو هٞ
هیل به ١ـب ىمال بافبؿک عاً ػؿ کىه ياوه پیو وب٩اٜ  2 هنا٥ۀهتـ و به  411

هتاـ بف  11 ٥اٍالۀهتـ ػؿ  07و  02بمت  ٝباؿت بف ػو ؿگ هٞؼيی به ّغاهت 
ـ٩ی کىه يااوه پایو و٩اىٛ ػبؿياؼ و  هیباىًؼهمؼیگـ بالی هن وب٩ٜ  و ػؿ رًاس ى

 ٝبااؼبل٪اػؿیاک ٍااى٣ کاه صاال هنااؼوػ گـػیاؼه باه يااام ػکااو  ػؿ ؿگ باالیی
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باه ياام  ىاؼه بياؼهٞـو٣ بمت  ػؿ ؿگ هل تضتايی مه ٝؼػ ٍى٣ که هناؼوػ 
هتاـ  21وراىػ ػبؿػ کاه ػؿ آو باه ٕاىل  ،ػکاو ياىًاك (و، ػکاو کالوهالػکاو 

بیى هٞاؼو گ٦ت که  هیتىبوهتـ ٝـُ و ص٦ـیاتی به ٝمل آهؼه بمت   2ٝم٨، 
کاه تاا صاال ػؿ ب٢٥ايناتاو کيا٤  هیباىاؼهال هٞاػو تـیى  و بقؿگ ١ًی تـیى

 ىؼه بمت 
 0703 مال هاایورىػ ػبؿػ که ػؿ پًزيیـ  ؿعۀىَت  ػؿۀهٞؼو ببـک ػؿ 

ٍاؼ  باه ه٪اؼبؿ یاک ،  ه اه 0720ه و  0722 مال هایػؿ  ،  هها ا0704و 
ـبد به ٝمل آهؼه بمات  کـیناتلتى بف آو بم بباـک هاؾکىؿ ٝمىهاًا بف های  تغ

و ّغاهت  4و  2  ٝـُ و ٕىل هیباىؼرًل هنکى وبیت یًٞی ببـک م٦یؼ 
 و هان هٞاؼو هال و هیتىبياؼيافک آو باه ػمات آهاؼه  وؿ٩ه هایهلی هتـ  2-0

ـبد هن  ها آوب٨ بف بيؼ که ػؿ ما يياو ػبػهپًزيیـ  تاوبط ؼؿۀهمـب ؿب ػؿ  بمتغ
ـ گىیًاؼ تماام  به ٝمل آهؼه بمات و های هًزهاىؿ یاک تکاه بف ؽ١اال  ٪ـیاۀیه  ٩

مًو تيکیل ىؼه بمات  ػؿ بیاى بوبعاـ ػؿ بحاـ کااوه ػؿ هـبىٕاات عاًذ و 
ـ٩ه فهـػ و بیـود به ػمت هی آیاؼ کاه  م٦یؼچهـ تا ػىت ؿیىت به ٍىؿت هت٦

کخااـ بهااالی آيزااا بف  ـیمااه هتمااىل و حـوتمًااؼ آوؿػو بیااى بصزاااؿ ک بااه ػمااتب
 بيؼ  ىؼه

  طیظتن هىاصالت
به ٕـ٣ ولیات ىمال ب٢٥اينتاو بف بفهًه و ٩ـوو پیيیى باه پًزيیـ  ػؿۀؿبه 

ک هاال صیىبياات  ؽؿیٞاۀبلتزااؿه  ٍىؿت ؿبه ٝمىهی هىرىػ بىػه بف هٞبـ عااوب
هاـوؿ  گياایاو بف همایى ؿبه ٝباىؿ و بقؿگاو و رهااو هیيؼ باؿکو صمل و ي٪ل 

همىبؿه بف رایگاه ههن بؿتبإی بـعىؿػبؿ بىػه بمت، چًاو کاه پًزيیـ  ػبىتًؼ 
ـ٥ت و گنتـه کابل ؿب پًزيایـ ، بهمیت بؿتبإی ؿبه کابال یکی بف ٝىبهل پیي

ـ٩ی ، های باعتـ   ػؿ ؿوفگاؿ کهى ؿبه کاؿوبوػبينته بيؼ هًؼ ػؿ بهتاؼبػ ىامال ىا
ياه تًهاا  یـپًزيا ػؿۀبػبهاه ػبىات  پًزيایـ  ؿوػعاياۀبنتـ بیى ؿبه به هىبفبت 



301    
 پًزيیـ بف ػیؼگاه هؤؿعیى

 

گؾىات   ههاارن يیاق بف آو هی يیاـو یهای بافؿگايی باىػ، بلکاه  گاه کاؿوبوؾؿ گ
پیىماات، کىتاال  هیپًزياایـ  هااای هًااؼوکو ؿب بااه کااىتلی کااه کىه آماااو تااـیى

ک بىػ که بف بياؼؿبب باه کاه  ؿمایؼ و بیاى همااو ؿبهای بمات هیپًزيایـ  عاوب
٧  /  411  م  و ماىبؿبو بهیاـ تیماىؿ ػؿ  ٧ 724مـبافبو بماکًؼؿ ه٪اؼويی ػؿ 

م  ؿبه هاىتـ ؿو  0571ه /  0715کاه ػؿ    پل بف آوگؾىته بيؼم  بف آو  0754
بهمیات ػیاـیى عاىػ ؿب باه ًٝاىبو یاک ؿبه پًزيایـ  کىتل عیباـ مااعته ىاؼ،

 بافؿگايی بف ػمت ػبػ 
٩ىبی  ؽؿیٞۀپًزيیـ  او به ماصل ؿبمت ػؿیایع ٝبؼبلـصمىػؿ َٝـ بهیـ 

پیاـ عًزاک گلبهااؿ  صَاۀبف  هیگ٦تًاؼ 6ما٦ـ هیًاا7ؿب  هاا آوو٩ت که  کاؿ آو
ک  بياؼؿبب وٍال  ػؿۀؿب باه پًزيایـ  ػؿۀىـوٛ بٞاؼ بف گؾىاتى بف کىتال عااوب

باه يمىػه ػؿ ص٪ی٪ت ؿبه ٩ؼیمه با بيؼک بٍاالصات ٝاـیِ ىاؼه ياام ماـک ؿب 
ـ٥ته بىػ   عىػ گ
ـبييااه فهاايکىؿ هاـػم بف ػؿیاا گؾىاته باه ؿبه  ٩لٞۀ صَۀػؿ ماب٨ ػؿ   ػؿۀهی

ـبد و ػؿبًؼ به گلبهاؿ  ـ٥تًؼ٥ به ٕـ٣ کىهنتاو و کابال  ؿبه ىاوو بف گلبهاؿ  هی
ؿب به هايًاؼ  مـک هیناعتًؼکه ٩ىبی م٦ـ هیًا بیى مـک ؿب    و٩تیهیيؼهمىبؿ 

ـبييااايه تاا گلبهاااؿ بااه ماااصل ؿبماات ػؿیااا  ٩ـیااۀ صَااۀماایـ صَااٌ آو بف  هی
و ماـها کاه  یاقیآبغکيیؼيؼ و هيکالت گؾىتى ػؿیاا ؿب هغَىٍاًا ػؿ و٩ات 

عاو بف کابل باه تماام  بلله یبصبعالی بف عٖـ يبىػ بف بیى بـػيؼ  ػؿ و٩ت بهیـ 
ـبی کاه آو ؿب ؿباآ  ولیات هملکت بٞؼ بف ىو کـوه یک کاؿوبو  هیگ٦تًاؼما

ک پًذ ؿبآ ػؿ ؿبه پًزيایـ  ماعته ىؼه بىػ بف آو رمله بف گلبهاؿ تا کىتل عاوب
 آباػ ىؼه بىػ 

ـبی هـػم ٩ا٥له و  آهااػه ىاؼه عـیاؼ و ٥اـوه  صیىبيات ىااوهًقل ؿهایو ب
ـه به ػبعل ؿبآ هؾکىؿ ٍىؿت  ـ٥تياو، کاه و رى و ١ی ـبی هـػم ٩ا٥لاه   بهیگ

ـبهن باىػ  هاـػم پًزيیـ  و ٝابـیى بف بیى ب٩ؼبم پنًؼیؼه ػؿ ٕىل ؿبه مهىلتی ٥ا
ـب،  چهااؿػهی کابال بف ػبؿبو  ب٢ل و ٩ا٥لاه هقبؿۀو  یـآباػوف ػه کپک و عىبره ب٢
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بلتزاؿه ؿب بف کابل به ولیت ىمال و بف آيزا به کابل صمل و ي٪ال  همیى ؿبه هال
ـيذ و يماک و  8هیًمىػيؼ ـيو گًؼم، ب ٝالوه بـ آو هـػم بيؼؿبب و عىمت و ٥

، پًزيایـ ؿعۀ بافبؿ هایصیىبيات باؿکو به  ؽؿیٞۀ١یـه پیؼبوبؿ فؿبٝتی عىػ ؿب 
آوؿػيؼ و بف آيزا کـباك و کالی هىؿػ ّاـوؿت عاىیو  گلبهاؿ و چاؿیکاؿ هی

ـکاؿبو يیق بف همیى هیبـػيؼؿب  کاه ػؿ ماال  ؿبه ؿ٥ات و آهاؼ ػبىاتًؼ  و٩تای  ىت
 ىااکاؿی تکمیاال و ب٥تتاااس گـػیااؼ، بهمیاات ؿبه ػؿۀ  ه ؿبه هااىتـ ؿو  اهاا 0207

هاىتـ بف  ؽؿیٞاۀولیات ىمال و ؿ٥ت و آهاؼ هاـػم  بلتزاؿۀ کن ىؼه هالپًزيیـ 
ـ٥ته ؿبه ـبی هـػمپًزيیـ  بیى ؿبه ٍىؿت گ ياؼ با٩ی هاپًزيیـ  یک ؿبه هضلی ب

ـبت، بياؼؿبب،  هًٖ٪اۀگىما٦ًؼ و باق ولیاات بؼعيااو تاا  ؿهه هایو تًها  پااهی
ـه ػؿ ماه هااه عاقبو بف بیاى ؿبه کابال و ١یاـه صَاٌ  ـياو و ١یا عىمت و ٥

  ه بااف گـػیاؼ  اها 0707مالًو کاه ػؿ ماال  ػؿۀو ؿبه  هیيىػهملکت بـػه 
  ه بااه  اهاا 0727ه ؿمااايیؼ  ػؿ مااال ؿب ٍااؼهپًزياایـ  بهمیاات ؿبه فیاااػ تااـ

تضات مـپـماتی هضماؼ پًزيیـ  ػیؼ وفبؿت ٥ىبیؼ ٝاهه و هٞاويت هـػم ٍىبب
کن بفبک ولنىبل آو   صَاۀبف پًزيایـ  و٩تاۀبهیى عاو ٩یَاؿی هٞـو٣ به صا

 مااب٪ۀکیلاىهتـ ماـک  41تغمایى  ٥اٍلۀبه پًزيیـ  گلبهاؿ تا به ػىت ؿیىت
ىااو ػؿ  ػبىتۀ بيؼک ت٢ییـ هىتـ ؿو ماعته ىؼ  ومایل و ومایٔ ػمتپیاػه ؿو با 

ـيو ـبيای  و٩ت ماعتى هؾکىؿ ٝباؿت بىػ بف بیل و کؼبل، ربال، هااؿتىل و ما پ
 به ٍىؿت ٩ؼیمی به ٝمل آهؼه بىػ ها  هن ػؿ بْٞی صَه

ـتباه پًزيایـ  ػؿۀػؿ  هىتـ ها ،ٝـّی مـک هگـ هتأم٦ايه ينبت کن چًاؼ ه
تـ بیاى وب٩ٞاات بف  هـػم فیاػی ؿب به ػؿیا ١ـ٧ مااعت  فیااػهبمت و ه ىؼه چپ

ـتباه ػیگاـ ػؿ  صَۀ ـ٥تاه و ػو ه پیـ عًزک گلبهاؿ تا ػبلو مًو ٍاىؿت گ
ـتباه ػؿ  ٩ـیۀه٪ابل  کمـ هایمیاه  صَۀ بول چپاه ىاؼو  صَاۀبلىک و چًؼ ه

ـ  هىتـ ها ـ٥ته بىػ  بٞؼ بف ٝ ـکاق،  ؿوفياهه هاایبیِ فیاػ و ييـیات ٍىؿت گ ه
گلبهااؿ تاا ػبلو  ػهاياۀؿب بف پًزيایـ  وفبؿت ٥ىبئؼ ٝاهه ٝـیِ ماعتى ماـک

ـببی هایمًو و بْٞی  ـ٥ت   ع ک ػیگـ مـک ؿب تضت کاؿ و تـهین گ ـيا عٖ
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ماـک ؿب تاـهین و ٝاـیِ مااعت  ػؿ  ،  ه اها 0705،   ه اه 0703بف مال 
بف ػبلو مًو ػیىبؿ ٩ىی ممًتی به کًاؿ ػؿیا گؾبىات  بف  پایايتـتًگیها  صَۀ

ک هايًاؼ مااب٨ باه و٩اىٛ يپیىماته  صاػحۀآو و٩ت تا صال بلضمؼلله کؼبم  ـيا عٖ
ـتاپای کباایى و پًزياایـ  بماات  ٥ٞاااًل بف ماا هااـ ؿوف فیاااػتـ بف بیناات هااىتـ ؿب

و پًزياایـ  ضات ىامال هملکاات باهبااب ؿب بف کاباال و ٍا٦ بلتزااؿه و ١لااه هاال
بف عااىػ هىتـهااای پًزياایـ  صَااۀو هااـ  هیکًًااؼبااـٝکل آو صماال و ي٪اال 

گايه ػبؿػ  ػؿ تابنتاو ػؿ هىمن تىت به  رمٞاه و پًزياًبه تٞاؼبػ  ؿوف هاایرؼب
  هیباىؼهىتـها و هـػم فیاػ 

ػوم بف گلبهااؿ کیلىهتـ و ٩نمت  05،2گلبهاؿ به ٕىل ، مـک پغته چاؿیکاؿ
  کاؿ بیى پاـوژه تىمأ کمپًای هیباىؼ یلىهتـک 11به ٕىل پًزيیـ  بلی بافبؿک
ـم بؼعيااو بف ؿبه آهـیکایی  ـگـ بيزام یا٥ته بمت  با٩یمايؼه کاؿ بلی را لىیل ب

 بيزمى تىمأ تاین پای آؿ تای پایو باـػه عىبهاؼ ىاؼ  ػؿۀپـیاو، صَه ٝلیای 
ىاػبب و مـمبق عاىیو یکای  ػؿه هایگىبؿب و با ػبىتى آب و هىبی پًزيیـ 

ـکق هملکت بىػه ػؿ هىمن تابنتاو به  ت٦ـرگاه هایبف  تٖٞیل هـػم  ؿوف هایه
به پًزيیـ  ػؿه هایؿب ػؿ گىىه و کًاؿ ػهات و  یکه ماٝات هیتىبيًؼو هأهىؿیى 

تاىؿیقم بهمیات عاٍای ػبؿػ8 چاه  بف يٚـ میاصت وپًزيیـ   عىىی بگؾؿبيًؼ
ـبفیـ  ػؿه هاااعـوىاااو کااه بف  آب هااایهًاااٙـ ٕبیٞاای ػلکااو و  ، هیيااىػماا

گااـػی و هىرىػیاات ب٩نااام ىااکاؿ آو ؿب یااک مااـفهیى فیبااا و ه٪بااىل  کااىه
 کىهنتايی باؿ آوؿػه بمت 
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