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 پیشگفتار
ـاّت قا که ايىاو قا ال ٠ؿم به وشىؾ آ٨كیؿ و ؾق وی ي٩ه قا ذًا  و وحایً آو 

ؾهیؿ. جا ایًکه ٌؿ جى ؾق وشىؾ، وشىؾ ؾق جى و قوض ؾق ٩٬ه و شىن ؾق ي٩ه. 
و ؾقوؾ و والهحی باؾ به آؼكیى پیاهكايً ظٕكت هعمؿ ه٩ّٙی "َ" که ال 

كکث وشىؾي، يىّق قوًٌایی شایگمیّى جاقیکی و ؾیصىقی گكؾیؿ و ال ب
ؼل٭حً ٬كآو هؿیه یی قوض بؽً و قاهًمایی گكؾیؿ بكای جمام هؽلى٬ات به 

 ویژه ايىاو که ؾاقای ٬ىت ي٫ٙ و بیاو هیباٌؿ. 
ّٗ ظیات  همات اوث، آؼك  –بصا هیؿاين جا چًیى جعكیك بؿاقم که: آؼّك ؼ

ج٭ا٠ؿ و آؼكیى ؼٗ که شؿایی قا ؾق بیى يیکی و بؿی به  –ؼٗ جّاظب 
 ٠مال ؼیك و يیکى هیباٌؿ: اقه٥او هیگفاقؾ، ا

 يباٌددؿ همددی يیددک و بددؿ پایددؿاق
 همداو بدده کدده يیکددی بددىؾ یاؾگدداق
 ؾقال اوث ؾودث ٨لدک بدك بدؿی
 همدده يیکددىیی کددى اگددك بؽددكؾی
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 چى يیکی کًدی، يیکدی آیدؿ بدكت
 بددؿی قا بددؿی باٌددؿ ايددؿقؼىقت

 ؼدؿای  چى يیکی يمایؿت کیهداو
 جى با هك کىی يیدم، يیکدی يمدای

 بدؿ هکى بؿ، که بیًدی بده ٨كشدام
 ل بؿ گدكؾؾ ايدؿق شهداو، يدام بدؿ

 "ابىالماون فكؾووی جىوی"           
ّٞ قوض ال شىؿ هیٍىؾ و ایى قوض اوث که ؾق  همچًیى هكگ با٠د اي٭ٙا
ِىقت ٠ؿهً، شىؿ واکث و قاکؿ هیمايؿ و ؾايٍمًؿاو به ایى ؾیؿگاه ايؿ که 

 به هكگ:ايؿیٍه های بمقگ و کاقکكؾهای هايؿگاق، با٠د هیٍىؾ که هكؾ يمیكؾ 
 هددكؾ يمیددكؾ بدده هددكگ، هددكگ الو ياهصىوددث
 يام چى شاویؿ ٌؿ، هدكؾيً آوداو کصاودث

 "اوحاؾ ؼلیل الله ؼلیلی"                               
هؿّت هؿیؿی ال ليؿگايی هاو گفٌث، به ٨کك بىؾم که هايؿگاقی ال ها 

اقی ها بمايؿ که الا٬ل اگك کاقی ؼىبی يکكؾه باٌین، ظؿا٬ل ال بؿی ها و بیک
شلىگیكی کكؾه باٌین. ؾق ٠ّك ظأك همه چیم هىشىؾ اوث و اهکايات به 
و٨ىق یا٨ث هیٍىيؿ. ؾقوث پاقوال به همث و پٍحکاق ؾووث ٠میمم هعمؿ 
ِؿی٫ ِؿی٭ی که یک شىاو جعّیل یا٨حه، پكجالي، ؾقن ؼىايؿه و الی٭ی 

ه، ٬لن هیباٌؿ، قاه و چاقه یی وًصیؿین بكای به جعكک ؾق آهؿو ؾوث های بىح
های ؼٍک ٌؿه و کا٤فهای به هن جًیؿه. ؼىاوحین که ایى ٨كِث قا ال لاؾگاه 

 هاو ٌكوٞ يمایین که ظ٫ ليؿگی قا ؾقیى ؾیاّق پكا٨حؽاق اؾا يمىؾه باٌین. 
ِؿی٭ی، ال شمله کىايی بىؾ که ايگیمه یی ٌؿ بكای ایصاؾ ایى ٨كِث. 

که ؾقیى هصمى٠ه ؾقّب بىیاقی ال چیمهای که ياگ٩حه بىؾ و ياگٍىؾه، ؼىاوحین 
ایٍاو قا بگٍایین و ؾق البالی وق٪ ها به ؼٙىٖ لقیى و وٙىق ولیى ؾقز 
جاقیػ يمایین جا باٌؿ که آیًؿگاو به قويؿگاو، ببالًؿ. ظؿوّؾ ؾو وال هیٍىؾ که 
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ؾقیى هصمى٠ه لظمث کٍیؿین، ٠ك٪ قیؽحايؿین، و٬ث و ياو٬ث به وكا٢ 
و کهًىالی قا کىبیؿین، به گىٌی همؿیگك ق٨حین، ؾق و ؾقواله یی پیكه لو 

همًى٠او هاو جمان گك٨حین، بكای اکركیث هماظمث ؼل٫ کكؾین، ؾیؿ و بالؾیؿ 
قا لیاؾ يمىؾین، کمؽىابی کٍیؿین و باالؼكه ٬لن قا جمام و وق٪ قا ویاه کكؾین، 
جا باٌؿ که ظ٫ ليؿه بىؾو ؼىیً قا يحیصه گیكی يمىؾه و بكای همًى٠او 

 يمایین.  ٍکً هیؼىیً ایى اوقا٪ قا پی
گكچًؿ هیؿاين که چیمی ؾقز جاقیػ يمىؾو کاقیىث َؾٌىاق و اهكیىث 
هعال. ولی به ٠ىو الله هح١ال ایى وٜی٩ه یی بمقگ و ایى هعمىله یی وُحكگ قا 

 ؾاقین به اجمام هیكوايین ٖٖٖ
هىا ؾاقؾ قو به وكؾی هیكوؾ، پىل و بیًی ها پیچیؿه و هیكوین جا ٨ىاِل 

های آيكا ج٩کیک و هٍؽُ يمایین. وای، ايگاق که ٨اِله ال کًؿیىال و هعله 
ؾاؼل بالاق الی ٬له یی بًؿ بایاو ؼیلی ؾوق اوث. هىجك وایکل قا چًؿ قولی 
هیٍىؾ که ال یک هىجك وایکل ٨كوٌی ٬كٔه گك٨حن. ال بالاق ظكکث هیکًن، با 
ِؿی٭ی جمان هیگیكم، وی ؾق ؼايه اوث، باالؼكه به ٤یب الله یکصا 

. هىجىق وایکل هى ؼیلی کً هیکًؿ و لوقي هن بؿ يیىث، کیلى هیٍىین
هحك و اٌاقه هایً هن ١٨ال ايؿ، گىیا که هىجك وایکل ق٨ی٭ن الیى ویژگی ها 
يؿاقؾ. بكایً هیگىین: "بیا ؾیگه بچه ی هال". بًؿه ؼؿا هیایه. اها، هى ال ٨كت 

هیگفقم، وای  ٌاؾی و ٠صله یی که ؾاقم ال هعل بابا ٬لی ٠بىق، ال ٬بكوحاو ها
ؼؿای هى ٖٖٖ ال بلًؿی های کىجل اقباب قووحای هى، چ٭ؿق لیباوث. ؾوؾ و 
ؾوؾ٤ال ال ؾیکؿاو ها بلًؿ اوث، ٬كوّث هیً و بكه اوث، هىجكها گهگاهی 
لیبایی قا بهن هیميًؿ و گكؾ و ؾولؽث ایصاؾ هیکًًؿ. باالؼكه، به ؾيیای ؾیگكی 

هك الی وّك بًؿ بایاو قا هٍؽُ هىحن. جّمین ؾاقین که اول ٨اِله ال جعث ٌ
و ب١ؿ به وكا٢ ب١ٕی چٍمه ها، کىها ق٨حه و جا ایًکه به ؾاؼل ٬كیه بیایین و 
٨اِله ؾق بیى هك هعله قا ؾقیابین. ایى آؼكیى هاهىقیث، ایى کحاب اوث. جا 
و٬حیکه ایى هاهىقیث جمام يٍؿه بىؾ، باالی ایى هىایل به ؼٗ وكغ يٍايی 
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ت که هحاو٩ايه جا ظال يیم ؾقّز ایى کحاب يٍؿه ٌؿه بىؾ و ب١ٕی هىٔى٠ا
اوث. ؾق يهایث جىايىحین که ایى وكؼی ها قا به و٩یؿی کا٤ف و ویاهی ٬لن 
همیى والین. بلیٖ و٩ك ها ال بًؿ بایاو جمام هیٍىؾ، ٌیىه هیٍىین. ال چٍمه 
یی ٬ح٭حی چًؿ شك٠ه آب هیًىٌین. جّاویكی هیگیكین. ياگهاو ؼىؾ قا ؾق کًاق 

ی ٬ٍال٪ هكاؾ هیابین. آبً گىاقاوث، ؼايه های ّگلی َؼیلی ٠الی به چٍمه ی
يٝك هیآیًؿ، گىیا که اهیك شاو ِبىقی ؾق همیى يمؾیکی ها لهمهه هیکًؿ: به 

 ؼايه های ّگلی ، ٫ٍ٠ کهًه ؾاٌحین ... 
 کحابچه یی شیبی هى، هی ؾاقؾ کاهال ویاه هیٍىؾ. چی گؿ و وؾ يىٌحن ... 

 ىقیث ایى ًٌاوًاهه جکمیل و به ايصام قویؿ. بلی، ؾقیًصا آؼكیى هاه
بؽً، هك بؽً ؾاقای ٠ًاویى هح١ؿؾ و ه١لىهاّت  ۿ۽ایى هصمى٠ه ظاوی 

٩ِعه ا٬بال چاپ قا یا٨حه اوث. جمام  ٤٤۾شؿاگايه یی هیباٌؿ که ؾق ٬الب 
هًابٟ که جىايىحین ايؿکحكیى ه١لىهات قا ال آو ا٬حبان کًین ؾق اؼیك ؾقّز 

ال جمام بمقگاو و کىايیکه ؾقیى قاوحا ها قا ِاؾ٬ايه  کحابًاهه ٌؿه اوث.
همکاقی يمىؾيؿ و ؾاٌحه های ؼىیً قا به ؾوحكن ها ٬كاق ؾاؾيؿ، يهایث 
وپاوگماقم. گكچًؿ اون هك ٌؽّیّث که ؾقیى قابٙه با ها همکاقی يمىؾيؿ 
ّٞ هٍؽّی یاقی هاو قوايیؿيؿ، ؾق پاوق٬ی ها ؾقز ٌؿه  ویا پیكاهىو هىٔى

ًای يام ؼاين ها کهى وال که ال بكول هٍکّل ٨كهًگی و اشحما٠ی اوث به اوحر
شلىگیكی گكؾیؿ. با آيهن ایى هصمى٠ه بؿوو همکاقی ٌؽّیث های ـیل 

 همکى يبىؾ که جکمیل و ج٩ّیل گكؾؾ و ال جه ؾل وپاومًؿ ٌاو هىحن: 
 هعحكم ظاشی ٠بؿال٩٥ىق ال کًؿیىال.  .۽
 هعحكم هعمؿ ؼىاَ اکكهی ال کًؿیىال.  .۾
 الم ٤ىخ ؼاو ی١٭ىبی ال کًؿیىال. هعحكم ٤ .ۿ
 هعحكم العاز ٨كهايؿه ٠بؿال١میم ِمؿی ال کًؿیىال. .٤
 هعحكم ظاشی ٠بؿالٝاهك ظبیبی ال کًؿیىال.  .٥
 هعحكم هعمؿ ابكاهین ِؿی٭ی ال کًؿیىال.  .٦
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 هعحكم هىلىی ٠بؿالکكین ٬اؾقی ال کًؿیىال.  .٧
 هعحكم ٤الم ٨اقو٪ اظمؿی ال کًؿیىال.  .٨
 ی٭یماؾه ال کًؿیىال. هعحكم هال هعمؿ لبیك ٤ك .٩

 هعحكم هعمؿ ٠یىی ا٬بالی ال کًؿیىال.  .ۼ۽
 هعحكم ٠بؿالکكین اظؿی ال کًؿیىال.  .۽۽
 هعحكم ه١ىـ الله ٤یاذی ال کًؿیىال.  .۾۽
 هعحكم اوحاؾ هعمىؾ بی پكوا ال ٬ىم الله یاق.  .ۿ۽
 هعحكم هیكلا ؼىاشه هعمؿ ؼاو ال ؾقه ٌیػ ها.  .٤۽
 هعحكم هیكلا اهاو الله اهايیاق ال ؾهى کاوی.  .٥۽
 هعحكم ه١لن ٌمه الؿیى ال لقجلی.  .٦۽
 هعحكم هیكلا هعمؿ ابكاهین ال پىله لیچ.  .٧۽
 هعحكم قییه ٠بؿالصباق ال جله.  .٨۽
 هعحكم ٬اقی الله هؿؾ اظمؿی ال بهاقی.  .٩۽
 هعحكم هىلىی هعمؿ ظیؿق ا٠ٝمی ال کیچک.  .ۼ۾
 هعحكم جعىیلؿاق هعمؿ ال اؼحه ؼايه.  .۽۾
 العاز ٬أی هىلىی هعمؿ ابكاهین ؼلیل ال کاوی.  .۾۾
 اقباب ؼىٌؿل هًّىقی ال لقجلی.  .ۿ۾
 ٥ه جیمىق ٬ىم هیكی.وکیل ٠مت الله ابكاهیمی ال ٬كیه جیهعحكم  .٤۾
 ٤الم هعمؿ ي٭ٍبًؿی ال ٬كیه جی٥ه جیمىق ٬ىم هیكی.هعحكم  .٥۾
 هعمؿ ٠لن ظمان ال چهاقوؿه ٬ىم ولی.هعحكم  .٦۾

و ؾه ها ؾووث و ق٨ی٫ و بمقّگ ؾیگكی که ال ـکك يام ٌاو بًابك هٙىل ٌؿو 
 پیٍگ٩حاق شلىگیكی ٌؿ، ؼیلی همًىو و هٍکىقم. 

هاو ای ؼىايًؿگاو ٠میم ٖ ببؽٍیؿ که جا ظال ب١ٕی باًٌؿگاو قووحای 
٨مًّؿ ٌاو وىؾ ٠میمم ؾق شكیاو ایى کاق يبىؾيؿ و ال يٝكیات وىؾهًؿ و هؿ

يبكؾین. اهیؿواقین که با هٙال١ه و ؼىايً ایى کحاب ؾق چاپ های ب١ؿی ال 
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يٝكیه ها، ايؿیٍه ها، ؾاٌحه ها، ه١لىهات و شمییات که ؾاقيؿ، ها قا ؾق شكیاو 
بگماقیؿ جا باٌؿ که يىا٬ُ و کمبىؾی های ایى ًٌاوًاهه کاهل و ظاِل 

 گكؾؾ. 
الؿیى و١ؿی ٌیكالی به پایاو  وؽًاين قا ؾق یک بیّث ال ٌیػ هّلط

 هیبكم:
 هددحکلن قا جددا کدده ٠یددب يگیددكؾ
 وددددؽًً اِددددالض يپددددفیكؾ

 
 باههك و هعبث

 ٤الم قوىل هبیى
 قووحای کًؿیىال، ٌهك چ٥چكاو، والیث ٤ىق

 بصه یی ٌب ۽۽وا٠ث 
 هد.ي. ٩٦ۿ۽هیماو  ۾۽

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقریظ
 جىايدددا بدددىؾ هكکددده ؾايدددا بدددىؾ 

 بددددىؾ لؾايددددً ؾل پیددددك بكيددددا
 

ًٌاوًاهه کًؿیىال يىٌحه  هعحكم ٤الم قوىل هبیى و هعمؿ ِؿی٫ ِؿی٭ی 
اذك٠لمی و جع٭ی٭ی اقشمًؿ اوث که ؾق ٘ی ویمؾه بؽً جهیه و جًٝین گكؾیؿه 

اوث. ؾقیى اذك اقلٌمًؿ يىیىًؿگاو ال هًابٟ به ِىقت ؾ٬ی٫  ه١یاقی  
یط ؼىیً قا اوح٩اؾه بكؾه و هن چًاو ؾق شای که ایصاب هیکكؾه ج١بیك و جىٔ

هن يهایث ٠المايه  و هىٌگا٨ايه بکاق بىحه ايؿ. ؾق هك بؽً اذك، يىیىًؿگاو 
ه١لىهات ياؾقی قا ؾق باقه ؾهکؿه کًؿیىال به بعد گك٨حه و يهایث ٬ًا٠ث 
بؽً و ؾ٬ی٫ به ٌكض آو پكؾاؼحه اوث، ؾق وشهه جىمیه کًؿیىال ؾ٬ی٫ و 

و يگكیىحه  اوث ، هًٙ٭ی اوحؿالل ِىقت گك٨حه و ال اب١اؾ هؽحل٧ به آ
و١ٔیث ش٥كا٨یایی ؾهکؿه به ؼىبی ٌكض ؾاؾه ٌؿه که چًیى هٙالب ؾق آذاق 
هیچ یک ال يىیىًؿگاو هح٭ؿم يمی جىاو ؾقیا٨ث، ؾقیى اذك قاشٟ به هعالت 
ؾهکؿه کًؿیىال هیحىاو ه١لىهات قا هٙال١ه کكؾ که کاهال جالگی ؾاقؾ و ؾاهًه 
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ً وىم اذك شایکه ٌؽّیث ه١لىهات گىحكؾه و ؼیلی شالب اوث. ؾق بؽ
های ٌهیك ؾهکؿه قا ه١ك٨ی هیکًًؿ ه١لىهات ؾلچىپ قا  اقایه کكؾه که 
ؼىايًؿه هیحىايؿ ال یک ٘ك٦ به کاقکكؾ های ایٍاو آًٌا ٌىؾ و ال شايب ؾیگك 
جىاو يىیىًؿگی يىیىًؿگاو قا هٍاهؿه يمایؿ، لفت ایى بعد ؾق آو اوث که 

واژه های ياب هعلی بکاق ق٨حه بیاو  يمىيه کالم ٌؽّیث ها قا يیم که ؾق آو
يمىؾه ايؿ. ؾق بؽً چهاقم اذك شایکه ال هًابٟ آبی ؾهکؿه بعد هیکًؿ، جمام 
ايىاٞ هًابٟ به ج٩ّیل هىقؾ هٙال١ه ٬كاق ؾاؾه و ٌكض به ج٩ّیل قا ؾقیى باقه بیاو 
ؾاٌحه اوث. ؾق بؽً پًصن اذك هًابٟ ٘بی١ی ؾهکؿه به شمییات هىقؾ بكقوی 

گكؾآوقؾه های کاهال همه شايبه و ؾ٬ی٫ قا بیاو يمىؾه که هٙال١ه ٬كاق گك٨حه 
کًًؿه قا به وىی ؼىؾ هیکٍايؿ. ؾق بعد ٌٍن اذك اهاکى جاقیؽی و ه٥اقه 
های ٬ؿیمی با همه شمییات آو ٌكض ٌؿه که يهایث ؾلچىپ و ٬ابل هٙال١ه 

ه اوث. ؾقیى بعد هٍایػ و بمقگاو يیم به ج٩ّیل اللم به ه١ك٨ی گك٨حه ٌؿه ک
به ؾلچىپی اذك ا٨موؾه اوث. ؾق بؽً ه٩حن اذك کىه ها و ؾقه های ؾهکؿه هىقؾ 
هٙال١ه ٬كاق گك٨حه و ه١لىهات کمیاب قا به ؾوحكن ؼىايًؿگاو هعحكم ٬كاق 
هیؿهؿ. ؾق بعد هٍحن قوىم و ١ً٠ًات ؾهکؿه ٌكض ؾاؾه ٌؿه اوث که وا١٬ا 

ؼىايًؿه هی  هك ؼىايًؿه قا به قاظحی به وىی ؼىیً هیکٍايؿ وبه ٠الی٫
ا٨مایؿ. ؾق بؽً يهن شایکه گًس گپىحاو ؾهکؿه قا ه١ك٨ی هی يمایؿ به 
ٜكا٨حهای هعلی لیاؾ جىشه ِىقت گك٨حه و ؼیلی همه شايبه ٌكض ٌؿه اوث، 
چًايچه  به يمک آو ا٨موؾه گكؾیؿه هٙال١ه کًًؿه  قا به وشؿ هی آوقؾ جا بیٍحك 

ی لباو ُجكکی که ؾق بیى هكؾم به هٙال١ه آو جىشه يمایؿ. ؾق بؽً ؾهن واژه ها
ؾه هحؿاول اوث، بعد ٨ى٪ ال١اؾه قا بال يمىؾه  که همىاقه ؾق بیى يىیىًؿگاو 
کٍىق هىٔٞى هًال٠ه بكايگیم اوث بىیاق به ؼىبی جىٔیط ٌؿه اوث. ؾق 

به بعد يگاهی به چًؿ ٬بیله، با يكهً ٬بایل ا٘كا٦ ٌهك   بؽً یالؾهن 
ل ٌكض ظال يمىؾه که ؼیلی ٬ابل جمصیؿ چؽچكاو قا به ج٩ّیل و با ؾ٬ث کاه

اوث. ؾق بؽً ؾوالؾهن يهاؾهای هؿيی، ؼؿهاجی، ٨كهًگی و هكؾهی ؾق 
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وٙط ؾهکؿه کًؿیىال ه١ك٨ی هی يمایؿ که ؾق اِل هىٔٞى ٬ابل هالظٝه یی 
ؾق بؽً ویمؾهن به ٌكض ظال  اوث که يىیىًؿگاو به آو پكؾاؼحه ايؿ.

قا به ج٩ّیل اللم و هٍكض ه١ك٨ی  يىیىًؿگاو ایى هصمى٠ه پكؾاؼحه و هك یک
 يمىؾه اوث. 

ؾق اذك ؾهکؿه کًؿیىال ال جّاویك يیم به ؼىبی اوح٩اؾه ِىقت گك٨حه که با 
هحىو هن آهًگ اوث ایى ؼىؾ به لیبایی اذك ا٨موؾه اوث.  ؾق پا وق٬ی ها 
يکات هبهن ٌكض ؾاؾه ٌؿه که هیحىايؿ به هٙال١ه کًًؿه کمک يمایؿ جا به ٠م٫ 

ل ٌىؾ و بعد قا بهحك ؾقک يمایؿ. ؾق البالی هحىو شؿاول ال اق٬ام هىٔٞى ؾاؼ
و ظ٭ای٫ يیم ٠الوه ٌؿه که بؿیى جكجیب به ؼىايًؿه کمک هی يمایؿ جا بكؾاٌث 
ها قا وهلحك ؾقک يمایؿ و پكووه ا٨هام و ج٩هین قا قوٌى والؾ. ؾق ظالیکه اذك 

٨حؿ جا باق ؾیگك هفا قا چًؿ باق هٙال١ه يمىؾم هًىل هن ؾق ؾلن ووىان هی ا
 هٙال١ه يماین. 

ًٌاوًاهه  ؾهکؿه کًؿیىال يىٌحه هعحكم ٤الم قوىل هبیى و هعمؿ ِؿی٫ 
ِؿی٭ی اذك ٨ى٪ ال١اؾه اقلٌمًؿ و يابی اوث که جا کًىو هٙال١ه يمىؾه ام. 
بكای يىیىًؿگاو پیكولی های لیاؾ قا ال باقگاه ؼؿاويؿ هح١ال جمًا ؾاقم هن 

اياو ٤ىقی  با الهام ال اذك ًٌاوًاهه کًؿیىال به چًاو آقلوهًؿم جا جمام شى
جكجیب ؾهکؿه های ؼىیً قا ه١ك٨ی يمىؾه، بك ٤ًای ٨كهًگی وكلهیى ٤ىق 
باوحاو بی٩مایًؿ و وكلهیى باوحايی ، کهى و هماق چٍمه قا الیى ٘كی٫ به 

 ٌهكويؿاو کٍىق ه١ك٨ی يمایًؿ. 
 با ٠كْ ظكهث

 پىهًمل اوحاؾ ؼیكاالظؿ ٤ىقی
 اهاوحاؾ ؾايٍگ

 هد.ي. ٩٦ۿ۽٠٭كب  ٥ۼ
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی کًعیىالػًاطًاهه
 بخش اول

 لی به اوضاع عمىهی دهکذه کًذیىاليگاه اجما
جاقیػ يگاقی و ش٥كا٨یا يىیىی ال شمله هىایل ؼیلی ههن و اقلٌمًؿ و 
ؾق ٔمى ؼیلی شًصالی و پكوك و ِؿا هیباٌؿ. هكگاهی که ايىاو بؽىاهؿ 

ؽی یک ٬بیله ویا هلث ویا پیكاهىو ش٥كا٨یای یک هًٙ٭ه ویا ؾقهىقؾ جاقی
هملکث چیمی بًىیىؿ، ؼالی ال ٠یب و ي٭ّاو يیىث؛ چىيکه ایى هىیك ؾقال 
اوث و ُپك قال. به قوی همیى هلعىٚ اوث که هكچًؿ ؾيیا قو به کهى ٌؿو و 
لهاو قو به ٠ّكی ٌؿو اوث، اها؛ جاقیػ ًٌاوی و گیحا ًٌاوی ویّك ُؾٌىاق و 

ؽث ؼىؾ قا هیپیمایؿ. لیىث و ظیات ايىاو ال بؿو جىلؿ الی ٩ً٠ىاو شىايی و
هًالل و هكاظل هؽحل٧ قا جصكبه، جعمل و ٘ی  -و ؾوقاو کهًىالی و پیكی 

 هیکًؿ. 
جىلؿ ايىاو ال بّٙى هىشىؾّی با٠ٙى٨ث و باهعبّث چىو "هاؾق" ؾق ؼايه 

٠كِه یی اشحما٠ی  ٌكوٞ هیٍىؾ. ایى ايىاو اوث که ال بالیى ؼايىاؾگی پا به
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ٌؿو، ؾايٍمًؿ ٌؿو، ج١بؿی ٌؿو، ویاوی ٌؿو، ٨كهًگی ٌؿو و باالؼكه با 
ایماو ٌؿو گفاٌحه و شًبه های هح٩اوت قا پٍث وك هیگمقايًؿ. به قوی همیى 
ؾالیل ؼىاوحین که ایى هصمى٠ه یی ال يىٌحه ها قا جعث ٠ًىاو جاقیػ يگاقی 

ه ظٕىق آو ٠ؿه ال ايىاو های کىچک و ش٥كا٨یا ًٌاوی یک ٬بیله و قووحا ب
که هیّل به ًٌاؼث هكؾم و ًٌاؼث گىٌه یی ال گیحی ؾاقيؿ به ؾوحكن هٙال١ه 

 و هؿا٬ه ٌاو ٬كاق ؾهین. 
هك آيکه که ؾق ٤ىق ليؿگی کكؾه باٌؿ ؾقهىقؾ ؾهکؿه یی بهًام و هحعّؿ 
"کًؿیىال" و هكؾهاو با يام، ؾلیك و ٌصا٠ً ه١لىهات ؾاقؾ. همه هیؿايًؿ که ایى 
ؾهکؿه یی وویٟ هكؾهاو ؾیى ؾووث، هحعؿ و هح١هؿ، شىاياو باؾقک و 
ٌؽّیث های وایه و بیؿاق قا ؾق آ٤ىي ؼىؾ پكوقي ؾاؾه و به شاه١ه ج٭ؿین 

 يمىؾه اوث.
بكای همگاو اجعاؾ و ا٠حماؾ هكؾم کًؿیىال یک الگى و يمىيه اوث. بؿوو 

ًؿیىال هًعید یک " يیم هیؿايؿ که ؾهکؿه یی ک۽بًع بایاوٌک هؽلىّ٪ به يام "
٠ًّك اقلٌمًؿ به ُبى و ٬لبً شاه گك٨حه، بمقگ ٌؿه و هكؾهايً ه٭ىی ٌؿه 
هیكويؿ. پیً الیًکه ؾقهىقؾ اؤاٞ هؽحل٧ ؾهکؿه کًؿیىال چیمی بگىیین، 
اللم هیؿايین که ٘ب٫ ه١مىل ؾقهىقؾ وشه جىمیه و ٠لل ياهگفاقی ایى ؾه 

 هعحكم ؾق هیاو بگفاقین. بكؾاٌث ها و ايؿوؼحه های ؼىیً قا با ؼىايًؿگاو
 

                                                             
: به گىیً های هعلی کىه های بمقگ و ؾيبالده ؾاق قا "بًدؿ" هیگىیًدؿ و ایدى بًدؿ قا بده ايدىاٞ بًع بایاو.  ۽

جعث يىٌحه ؾق هیآوقيؿ چىو: بًؿ بایى، بًؿ بایاو و بًؿ بایًدؿ کده کدىهی اودث ؾق وودٗ ٤دىق ال  هؽحل٧ّ 
ؾولحیاق هًٍا گك٨حه و الی هكات ؾيباله ؾاقؾ و آيكا ب١ٕی ها به يام "ویاه کىه ویا ویاه بًّؿ ٤ىق" يیم هیگىیًدؿ. 

و شمٟ ٌؿه یی "بدای" اودث و بكؾاٌث ها ایًىث که ٌایؿ ٌکل ؾقوث آو همیى "بًؿ بایاو" باٌؿ که بایا
بای قا به جكکی وكَؼیل ویا ولیك يیم هیگىیًؿ. ولی، اگك ؼالِه جك به لباو ؾقی  جكشمه گكؾؾ بده يدام "بًدؿ 
ویا کىه ذكوجمًؿاو" جكشمه و ج١بیك هیگكؾؾ. اها، ؾق ٤ىق ٬بیله یی به يام "بایى" يیم وشىؾ ؾاقؾ ولی ج١ل٫ ایدى 

 یی ؼىبی يباٌؿ. کىه به آو ٘ای٩ه ٌایؿ که جىشیه 
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 وجه تسمیه دهکذه کًذیىال
الیًکه اکرك هىقؼیى و ش٥كا٨یا يگاقاو ُکلی يگك هىحًؿ يىبث به شمیی 
يگك، قوی همیى هلعىٚ اوث که ه١لىهات هىذ٫ و ؾ٬ی٫ ال وشه جىمیه ؾه ها 
و قووحاهای ا٥٨ايىحاو به ِىقت ٠مىم و والیث هایً به ِىقت اؼُ ؾق 

وشىؾ کىًٌ و جحبٟ لیاؾ وشه جىمیه ؾ٬ی٫ بكای ؾهکؿه ؾوحكن يیىث.  با
کًؿیىال ال کحاب های جاقیؽی و ش٥كا٨یایی بؿوث آوقؾه يحىايىحین. ایًک 
بكؾاٌث های جاقیؽی و هٙال١ات ٠مىهی ؼىؾ قا ؾقیى هىقؾ ٕوشه جىمیه 

 ؾهکؿه کًؿیىالٔ به چهاق ٠ًىاو به ٌكض لیك هیًگاقین:
بٟ و ه١ؿو ـؼایك ٘بی١ی و ٨یمیکی هً -: ه١ًای ل٥ىی کاو کاو ظیىال

همايا ؾیىاق و هىٟٔ  –لیكلهیًی هیباٌؿ و همچًیى ه١ًای ل٥ىی ؾیىال 
هیباٌؿ. ؾیؿگاه اول ها ایًىث که ٌایؿ به اذك هىشىؾیث کاو ویا ه١ؿو يمک و 
ؾیگك هًابٟ هىشىؾ ٘بی١ی ؾقیى ٬كیه بىؾه اوث که ایى ؾه به آو يام هىما ٌؿه 

یى ؾه به يام کايؿیىال ی١ًی شای ه١ؿو ویا ه١ؿيگاه اوث. ؾق ٬ؿین االیام ا
هٍهىق بىؾه اوث. هىشىؾیث کاو يمک، گال ٘بی١ی و چٍمه يمکىاق يیم 

 ؾقیى ؾلیل ِعه هیگفاقيؿ.  
: کهًه به آو چیمی که واب٭ه، با٬ؿاهث و ٨كوىؾه باٌؿ ُکَهى یا کهًه ظیىال

ىؾیث ؾیىاقها، ؼايه ا٘ال٪ هیگكؾؾ. ؾیؿگاه ؾوم ها ایًىث که ٌایؿ به اذك هىش
ها، هىأٟ و ٬ٍال٪ های کهًه بىؾه اوث که ایى ؾه به آو هىما ٌؿه اوث. 
اگكچه ایى ؾیؿگاه ؼیلی هكؾوؾ يیىث ولی الیًکه کؿام هًبٟ ه١حبك و هىذ٫ 
يیا٨حین، به ایى ؾیؿگاه بیٍحك هکح٩ی ٌؿین. ؾق اکركیث جاقیػ های ه١حبك يام 

١ًی ٬ل١ه یی کهًه ؾايىحه ايؿ، ایى ؾیؿگاه ٬ؿیمی ٬ًؿول ٕکًؿولٔ قا "کهى ؾژ" ی
قا هیٍىؾ که ه١حبكجك ؾايىث چه کهى ؾژ ٌکل ؾقی آو اوث ولی هىقؼیى 

 ٠كبی بًابك يبىؾ "ژ" آو قا کًؿول و ٬ًؿول ؾقز جىاقیػ ؼىیً کكؾه ايؿ. 
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يام شاه ها و ؾهاّت  -: ؾق بىیاق ال کحب جاقیؽی و ش٥كا٨یایی َکًع ظیىال
ؿ" ؼحن ویا آ٤ال هیگكؾؾ که الیى واژه ؾق ب١ٕی ُکُحب اوث که به واژه "َکً

هًعید "پىىيؿ" و ؾق ب١ٕی يىٌحه ها به ظید "پیٍىيؿ" بکاق بكؾه ايؿ. ال 
شمله ؾق پىىيؿ های، چىو: اولکًؿ، بیکًؿ، ؼىکًؿ ٕؼى٬ًؿٔ، ومكکًؿ 
ٕومك٬ًؿٔ، ویالبکًؿ، ؼاک کًؿ، آبکًؿ، کًؿ ؾاالو و ... ؾق ٨كهًگ ٨اقوی 

: کًع١یى واژه های "کًؿ" و "وال" قا چًیى ج١كی٧ کكؾه اوث، ؾکحك هعمؿ ه
پىىيؿ اوث. هعل، هىضـ، لكیه و ٌهك. به ِىقت پىىيؿ ؾق اواهی اهکًه یی 
هاوقالًهك ؾیؿه هیٍىؾ: اولکًؿ، بیکًؿ، ؼىکًؿ )ؼىلًؿ(، ومكکًؿ )ومكلًؿ(. 

هقًی  : پىىيؿ اوث بهوالؾق جكکیبات به هقًی "کًؿه" آیؿ: آبکًؿ، ویالبکًؿ. 
هعافؼ، يگهباو که ؾق بقضی کلمات هاؼىـ ال هًؿی آهؿه: کىجىال، 

ؾق ِعبث های ٠اهیايه کًؿ قا به ه١ًی "کًؿو" یا ظ٩ك کكؾو  .2يؽچیكوال 
 شای و گهی هن گكیؽحى اوح١مال هیکًین، چىو: 

 هى یک هحك ؼاک قا کًؿم ٕظ٩ك يمىؾمٔ.  -
 ىؾيؿٔ. ياهكؾها ال هیؿاو يبكؾ کًؿيؿ ٕگكیؽحًؿ یا ٨كاق يم -

اگك همیى ه١ًی یابی قا ؾقوث بؿايین که "کًؿ" هىٟٔ و هعل ه١ًا ؾاٌحه 
باٌؿ و "وال" يیم هعا٨ٛ و يگهباو، ؾقیى ٌکی يیىث که ه١ًی ؾ٬ی٫ "کًؿیىال" 
قا ؾقیا٨حه این، باؾقيٝكؾاٌث و هٕا٦ّ یک "ؾال" که ؾیىال هن هماو ؾیىاق 

به آو جکیه کًین "ش٥كا٨یای  ه١ًی هیؿهؿ. ؾقیى هىقؾ یگايه هىحًؿ که هیحىايین
جاقیؽی ٤ىق" اذك اقلٌمًؿ پكو٨یىىق ٠میم اظمؿ پًصٍیكی هیباٌؿ که ال 

 ٔ کحابً به يام ٕکًؿ ؾیىالٔ یاؾ آوق ٌؿه اوث. ۼۼ۽کًؿیىال ؾق ٩ِعه ٕ
: ٘ب٫ جع٭ی٭ات ها و شمٟ آوقی ه١لىهات ال بمقگاو و هعاوى هًع ظیىال

ولگاق گفٌحه و به اذك جعىالت و٩یؿاو ب١ٕی ها به ایى يٝك ايؿ که ؾق ق
گىيگىو ؾق ؼٙه یی باوحايی ایكاّو بمقگ هًؿواو يیم ؾقیى وكلهیى ظکمكوایی 

                                                             
 . ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى، لیك واژه های "کًؿ" و "وال".  ۾
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ؾاٌحه ايؿ. ؾقیى هىقؾ کحاب "بابكياهه" اذك اقلٌمًؿ ٜهیك الؿیى هعمؿ بابكٌاه 
که ال گىقگايیاو هًؿ بىؾه اوث، يیم هیٍىؾ هًعید وًّؿ جاقیؽی اوح٩اؾه کكؾ. 

الؿیى بابكٌاه ال و٩كهای گىيگىيً یاؾآوق ٌؿه که و٩ك وی  ؾق آو کحاب ٜهیك
، یکاولًگ و همیى ٬ىن الی کابل ذ٭ه یی اوث ؾقیى ۿؾق باؾ٤یه، چ٥چكاو

هىقؾ. ٌایؿ هن که وؿه ها ٬ٕكو هأ ٬بل ؾقیى يىاظی هًؿواو يیم وکىيث ویا 
 ظکمكوایی ؾاٌحه ايؿ و ایى ؾلیل قا ظکمكوایی ٜهیك الؿیى بابك ٌای گىقگايی

 ذابث هیىالؾ.  
: ال چهاق ؾیؿگاه باال هیحىاو يحیصه گك٨ث که کًؿ ؾیىال ظیعگاه کلی

ٕکًؿیىالٔ با هعفو٦ یک "واو" ٌایؿ بهحك کاقبكؾ ؾاٌحه باٌؿ. همايٙىقیکه ؾق 
بلًؿ ـکك ٌؿ کًؿ قا هىٟٔ و ؾیىال قا ؾیىاق بؿايین، بؿوو ٌک که به بیكاهه 

قیا٨حین. جا ظال ب١ٕی هىأٟ و ه٥اقه يك٨حه و ه١ًی ؾقوحی قا به ایى قووحا ؾ
های ؾقیى هکاو وشىؾ ؾاقؾ که ؾال بكایى هبعد هیکًؿ. همچًیى ب١ٕی 
کحیبه های واب٭ه یی که به يمؾ ٠ؿه یی ال هكؾهاو ایى قووحا وشىؾ ؾاقؾ و ؾق 
اوقا٪ هالکیى لهیى يیم به يام "کهًه یا کًؿ ؾیىاق" ذبث ٌؿه که اوح٩اؾه یی 

 " هن ه١ًا و هن ه٩هىم ايؿ. "کًؿیىال و کًؿیىاق

 وضعیت جغرافیایی دهکذه کًذیىال
کًؿیىال ال شمله ٬كیه های بمقگ و اِلی ٌهك چ٥چكاو هكکم والیث ٤ىق 

کیلى هحكی ومث شًىب ٌهك چ٥چكاو هى١٬یث ؾاقؾ  ۼ۽هیباٌؿ. ایى ٬كیه به 
که ؾق ُبى بًؿ بایاو هٍهىق به ویاه بًؿ و ویاه کىه ٤ىق وا٬ٟ اوث و اؤاٞ 

ىی آو ٘بی١حا وكؾویك و ؾاقای آب و هىای ؼٍک ٤ٕیكهك٘ىبٔ هیباٌؿ. ش
ؼايىاؾه ؾقیى قووحا ليؿگی هیکًًؿ که جمام باًٌؿگاو آو به لباو  ۼۼ٤بیٍحك ال 

ؾقی با لعصه ها و گىیً های هعلی وؽى هیگىیًؿ و ؾاقای ٨كهًگ و 

                                                             
 . البحه ؾق کحاب بابكياهه چ٥چكاو به ٌکل چؽچكاو ؾقز اوث.  ۿ
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 ١ً٠ًات ٬ؿیمی و ٬ىی هیباًٌؿ. لهصه ِعبث کكؾو قووحاییاّو ایى قووحا
ؾقشه ٠كْ البلؿ  ٥.٨۽٨۾٤ۿٌیكیى، واؾه و ٠ام ٨هن هیباٌؿ. کًؿیىال ؾق 

ؾقشه ٘ىل البلؿ ٌك٬ی هى١٬یث ؾاقؾ و ال وٙط بعك  ۼ.٥٥٧۽٦٥ۼٌمالی و 
. یگايه هًىبٟ ه١حبك جاقیؽی که هیحىاو ؾق آو و١ٔیث 4هحك اقج٩اٞ ؾاقؾ  ٧ۿ٤۾

اوًاهه یی اشحما٠ی، جاقیؽی، ش٥كا٨یایی و لیىحی کًؿیىال قا ؾقیا٨ث، ًٌ
هكات و ا٥٨ايىحاو ٌمال ٤كبی هیباٌؿ که ایى اذك به لباو ايگلیىی  –ا٥٨ايىحاو 

  :5هیباٌؿ و جا ظال به لباو ؾقی بكگكؾاو يٍؿه اوث
جگاو کًؿیىال: هعلی ؾق ولىىالی چغچكاو. هىکى عایفه ولغايیاقهای 

 366. ٌاهل ِؿ ؼايه. هالک 4و بیؿک 3فیكولکىهی. به ٌمىل جگاو ٌؽلمى
. الاهحگاه 5فبؿالغفىق( 0661گاو. کالو لىم: ) 026اوپ و  06ىوفًؿ، گ

                                                             
هحك ال وٙط  ٧ۿ٤۾هحك اقج٩اٞ ؾاقؾ ولی به اوان بكآوقؾ ها کًؿیىال  ۼ٥۾۾. هكکم والیث ال وٙط بعك  ٤

 بعك اقج٩اٞ ؾاقؾ.  
 حاب که ؾاقای پًس شلؿ هیباٌؿ به يمؾ اوحاؾاو جكبیه ه١لن ٤ىق ٬كاق ؾاقؾ.. ایى ک ٥
 : یا ٌیػ المًؿ که ؾق اِل ٌیػ اظمؿ هیباٌؿ. قووحایی اوث به ومث ٌك٪ کًؿیىال.ػیطلمى.  ٦
: به اوان جع٭ی٭ات ها ؾقیى هىقؾ ؾو ؾیؿگاه وشدىؾ ؾاقؾ، اول: ٘بد٫ اٜهداقات بمقگداو هعدل ؛ بیعک.  ٧

قا به يام ٤یب الله یاؾ هیکًًؿ و ب١ٕی ها هیگىیًؿ که ؾق اِل "بیؿک شالل" بدىؾه اودث.  اکًىو ایى هعل
وال ٬بل شالل ولؿ هعمىؾ که هكظىم هیكلا هعمدؿ  ۼۼ۾ – ۼ٥۽بیؿک شالل که ال ياهً پیؿاوث، ظؿوؾ 

ا٬بال کىهی ال اظ٩اؾ وی هیباٌؿ ؾقیى هعل ليؿگی هیًمىؾه اودث. اکًدىو يیدم واقذیدًً ؾقیدى هعدل و 
حّل به "چٍمه هكؾه ها" ؾاقای جمُلک و لهیًؿاقی هیباًٌؿ. ؾوم: ؾق بیى جیلدک و پٍدحه یدی کىجدل، یدک ه

چمًماقی اوث که اکًىو به يام "چمى بیؿ" هىما اوث. بمقگاو قوایث هیکًًؿ که همیى هى١٬یدث ٬دبال بده 
ؾه اوث که ظاال بده يام بیؿک شالل یاؾ هیٍؿه اوث و ؾق وال های واب٫ ایى هى١٬یث ؾاقای اٌصاق بیؿ بى

 شم چمى و ٠لى٨ه ؾیگك ؾقؼحی ؾقیًصا وشىؾ يؿاقؾ. 
: ٠بؿال٩٥ىق ٨كليؿ ٠بؿالىاظؿ ٨كليؿ ٠بؿالكظماو ... بدىؾه اودث کده بالهايدؿگايً بده يدام ػبعالـلىر.  ٨

"اوالؾ ٠بؿالىاظؿ" ؾق کًؿیىال ه١دكو٦ ايدؿ. ذ٭دات هعدل گىیًدؿ کده ٠بدؿال٩٥ىق ب١دؿ ال يصدات بیدک و 
ٔ یکّؿ و ویمؾه وال ٬بدل ۿ۽۽ي ال شمله بمقگاو کًؿیىال بىؾه اوث. ؾقوث ٠بؿال٩٥ىق ٠ٕبؿالىاظؿ پؿق

 به کًؿیىال ليؿگی هیًمىؾه اوث. 
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هایل ؾق شًىب چغچكاو  2، ؾابم( آباؾی ظؿوؾ 0661. )6جگى جیلک –جابىحايی 
 . 10لكاق ؾاقؾ. يمٍه های اؼیك يام کًؿیىال قا يٍاو هیؿهؿ"

 حذود اربعه دهکذه کًذیىال
٥چكاو و واب٫ ها به ایى ٬كیه ال ومث ٌمال با هكکم والیث ی١ًی ٌهك چ

ؼىؾ ؾقیای هكیكوؾ اجّال ؾاٌحه اوث. ال شايب ٌك٪ با ٬كیه یی ٌیػ المًؿ 
پیىوحه بىؾه، ال ٘ك٦ شًىب با ولىله کىه بًؿ بایاو یا ویاه کىه و ٬كیه ؼاک 
هال هٍهىق به ؼاک آُؼًؿ هعل٫ بىؾه و ال شهث ٤كب با ٬كیه اؼحه ؼايه هن 

يیکی با ایى قووحاییاو ؾاقؾ. باًٌؿگاو ایى هكل هیباٌؿ و ؾاقای قوابٗ ظىًه و 
هعل قا هلیث ایما٪ ٕچهاق ایما٪ٔ جٍکیل هیؿهًؿ که هح١ل٫ به ٬بیله یی 

 . 11ولٙايیاق/ؼؿایاق و ٌاؼه یی ٨یكولکىهی هیباًٌؿ 

 وضعیت هعارف در دهکذه کًذیىال
ؾق ؾهکؿه کًؿیىال یک باب هکحب لیىه به يام "لیىه کًؿیىال" و یک باب 

وٙه بكای ٘ب٭ه یی اياخ به يام "هکحب هحىوٙه يىىاو کًؿیىال" هکحب هحى

                                                             
: ایى هکاو که به ٬ىمث های ٤كب بًؿ بایاو وا٬ٟ اوث و لهیى هدای ا٘دكا٨ً هح١لد٫ بده جگاو جیلک.  ٩

اه های ؼىب اوث که هكؾهاو کًؿیىال "اوالؾ ؼلی٩ه هعمؿ ِؿی٫" هیباٌؿ. ایًصا، اکًىو ال شمله ج٩كیعگ
و اهالی ٌهك به ایًصا شهث ویاظث هیآیًؿ. ؾاقای چٍمه و هعدیٗ وكودبم هیباٌدؿ. بده اودان قوایدات 
ب١ٕی ال هعاوى و٩یؿاو هعل ٬بل الیًکه ایى ياظیه به يام جگاو جیلک هىما گكؾؾ به يدام "جیدل ٬دؿم" یداؾ 

 هیٍؿه اوث. 
 .٩٧٥۽هكات و ا٥٨ايىحاو ٌمال ٤كبی، چاپ  –. ....... ًٌاوًاهه ا٥٨ايىحاو  ۼ۽
. به اوان قوایات جاقیؽی همه به ایى ؾیدؿگاه هىدحًؿ کده هدكؾم ٤دىق بدا وشدىؾ ؾاٌدحى هلیدث هدای:  ۽۽

که ٠بداقت ال ٨یكولکدىهی، جیمًدی، شمٍدیؿی و ودىقی  -جكک/ایما٪، جاشیک، پٍحى، بلىچ، ه٥ىل و ... 
باًٌؿگاو ظدىله جداقیؽی چ٥چدكاو قا ایمدا٪ هدای  هیباًٌؿ، هحٍکل هىحًؿ و همچًاو اکركیث هىقؼیى

٨یكولکىهی هیؿايًؿ. بًا، ها ؼىؾ قا ی١ًی ٬بیله: ولٙايیاق، ؼؿایاق و الله یاق قا به ٌمىل ٬بیله هیكی ال شمله 
 چهاق ایما٪ هیؿايین. 
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وشىؾ ؾاقؾ که ؼؿهات آهىلي و پكوقي قا بكای ا٩٘ال و يىشىاياو ٠كٔه 
هیکًؿ. ؾق ه٭ایىه به اکركیث قووحاهای هكبىٖ هكکم ، هیحىاو هؿ٠ی ٌؿ که 
 وٙط ا٨كاؾ باوىاؾ و جعّیل یا٨حه ؾقیى قووحا، ویك ١ِىؾی ؼىؾ قا هیپیمایؿ.
٠الوه بك هىشىؾیث هکاجب قومی ؾولحی ؾق شكیاو ٨ّل لهىحاو هىاشؿ به 
قهبكی هال اهاهاو ٬كیه بكای اوالؾهای هكؾم و شىاياو ؾقون ؾیًی و ابحؿایی قا 
جؿقیه هیًمایًؿ که ٨كهًگ هىصؿؼىايی ؾق بیى جمام هكؾم والیث ٤ىق قایس و 

هکاجب کًؿیىال قا  هحؿاول هیباٌؿ. به اؾاهه ایى بعد اللم اوث که جاقیؽچه
 به ٌكض لیك بیاو يمایین: 

 تاریخچه هکاتب کًذیىال
به يام هکحب ابحؿاییه  ۽٦ۿ۽هکحب کًؿیىال ؾق وال  لیظه کًعیىال:

جاویه ٌؿ که جا ًِى٦ ٌٍن قا به ٘ىق هؽحلٗ ٌٕاهل پىكها و کًؿیىال 
ي٩ك ٌاگكؾ ا٠ن ال  ۼۼ۾به ج١ؿاؾ  ۾٨ۿ۽و جا وال  ؾؼحكٔ ٌاگكؾ هیپفیك٨ث

و و ؾؼحكاو به ٨ٕای بال ه٥ٍىل کىب ٠لن و ؾايً بىؾيؿ. ؾق وال پىكا
 ۾۽ۿهکحب ابحؿاییه کًؿیىال به "هحىوٙه" اقج٭ا يمىؾ که ج١ؿاؾ ؾاؼله آو  ۾٨ۿ۽

ج١میك آو به ِىقت پؽحه و  اواوی با  ٨٤ۿ۽ي٩ك ٌاگك بىؾ که ؾق وال 
همکاقی هالی و ظمایث هىوىه بیى المللی وقلؿویژو با هماهًگی قیاوث 

هد.ي.  ٨٩ۿ۽عحكم ه١اق٦ ٤ىق و جىشه بمقگاو ٬كیه ا٠ماق ٌؿ و ؾق وال ه
هکحب هحىوٙه کًؿیىال به ٠الی ی١ًی لیىه اقج٭اٞ يمىؾ و ٠ًىايی "لیىه 

. جٍکیل اؾاقی آو ؾق ظیى اقج٭ا به لیىه، به کًؿیىال" قا به ؼىب کىب کكؾ
كه١لن و الی اکًىو یک جى آهك، یک جى و ۼ٩ۿ۽آهكیث اقج٭ا يمىؾ که ال وال 

جى ه١لن قومی، ؾو جى اشیك، ؾو جى ٌب باي و یک ي٩ك جعىیلؿاق  ۼ۽
جى ٌاگكؾ به ج٩کیک  ٦٩ۿبه ج١ؿاؾ  ٩٦ۿ۽هیباٌؿ. ؾق شكیاو وال ج١لیمی 

جى ؾؼحك و جٍکیل اؾاقی آو ؾاقای یک ي٩ك آهك، یک ي٩ك وك  ٦٧پىك و  ۾ۼۿ
، یک ي٩ك ي٩ك اوحاؾ ظ٫ المظمه ٬ٕكاقؾاؾیٔ ٨ي٩ك اوحاؾ قومی و  ۼ۽ه١لن، 
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ٔ ي٩ك پكوىيل ۿ۾ي٩ك ٌب باي که هصمى٠ا ٕ ۾جعىیلؿاق، یک ي٩ك اشیك و 
اؾاقی هیٍىؾ قا ؾاقا هیباٌؿ. لیىه کًؿیىال ؾق ومث ٌك٪ باالیی کًؿیىال 

هیًٍاوًؿ  و ؾق  به يام هعل پٍحه شّك وكکهى١٬یث ؾاقؾ. که ایى هعل قا بیٍحك 
وا٬ٟ ٌؿه اوث.  ۾۽ لچـکىهی بًام کىه  هعل شّك ٘ىیله يمؾیکومث ٌمال 

لهیى ایى هکحب ال ٘ك٦ یک جى ا٨كاؾ ؼییك و ؾلىىل هكظىم ظاشی 
به ؼا٘ك واؼث ج١میك ایى هکحب به ٘ىق قایگاو  ۿ۽ظرویغ٠بؿالکكین ٨كليؿ 

٧ًِ ؾقوی، یک اجا٪ بكای اؾاقه لیىه و  ٦و٧٬ ٌؿه اوث. ایى هکحب ؾاقای 
اظه وبم بؽا٘ك یک جعىیلؽايه هیباٌؿ. هن چًاو ؾاقای ؾیىاق اظا٘ىی، و

وكگكهی ؾق لهاو ج٩كیط و هعل بكای هیؿاو والیبال ؾاقؾ. هى١٬یث لیىه 
کًؿیىال ؾق ٬ىمث بلًؿ کًؿیىال وا٬ٟ اوث که ایى اهك با٠د ٌؿه اوث جا 
باًٌؿه هعالت پاییى هرل جه جیل و ٤یب الله ا٩٘ال ؼىؾ قا به هکاجب جعث 

ٙاو ٌهاب الؿیى ٌهك چ٥چكاو ی١ًی هکاجب ولٙاو ٠ال الؿیى ٤ىقی، ول
 ٥.٨٤٦۽٤٦٥ىقی و ولٙاو قٔیه ٤ىقی ذبث يام يمایًؿ. ایى هکحب ؾق 

ؾقشه ٠كْ البلؿ ٌك٬ی هى١٬یث  ۼ٥ۿ.٧۾ۿ٤ؾقشه ٘ىل البلؿ ٌمالی و 
 ؾاقؾ. 

                                                             
 : ؾقیًصا اللم اوث که وه وویله یی هٍابه بهن قا ال هن ج٩کیک يمایین:چـیل/چـل.  ۾۽

یی اوث بكای بیؽحى گًؿم. هًگاهی که ؼكهى قا هیکىبًؿ و بكای شدؿا يمدىؾو : وویله چـل .1
 گًؿم ال کاه و ک٩ه آيكا هیبیميؿ. گًؿم بیم. 

: وویله یی اوث بكای بیؽحى آقؾ و آهاؾه واؼحى آو بدكای يداو و پؽدث و پدم. ٬بلیدل قا هلبیل .2
پكویددمو، ٤كبدال يیددم هیگىیًددؿ کدده ؾق اِددل گكبددال بدىؾه و ه١ددكب ٌددؿه اوددث. ٬لبیددل قا 

 ٤كبال/گكبال و آقؾبیم يیم هیگىیًؿ. 
: وویله یی اوث بكای بیؽحى آقؾ و آهاؾه واؼحى آو بدكای کیدک، کلىچده و آي. ی١ًدی الک .3

 الک هماو ِا٨ی اوث که يكهحكیى ٬ىمث آقؾ قا ال آقؾهای ؾقٌححك شؿا هیىالؾ. 
يؿ ٬كاق بیک ٨كليدؿ ٨دحط اللده : ٠بؿالکكین ٨كليؿ ؾقویً ٨كليؿ ٌاه ولؿ ٨كليؿ ٬اون ٨كليظب ػًاطی.  ۿ۽

 بیک ٨كليؿ و١ؿ الله ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق.
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به ٜك٨یث هکحب ابحؿاییه واؼحه ٌؿه  ٨٤ۿ۽الیًکه ج١میك آو ؾق وال 
ویا ؾاؼل ؼیمه اوث ؾق ظال ظأك ج١ؿاؾ لیاؾی ال ٌاگكؾاو یا ؾق ٨ٕای بال 

های پالوحیکی به ؾوقن ؼىیً ه٥ٍىل ايؿ و ایى ه١ٕله وبب بىشىؾ آهؿو 
اهكاْ هؽحل٧ ؾق بیى ا٩٘ال ٌؿه و به ؼّىَ اهكاْ شلؿی که به اذك 

 ١ٌاٞ وىلاو آ٨حاب پؿیؿ هیگكؾؾ. 
 ٨٩ۿ۽هکحب ابحؿاییه يىىاو کًؿیىال ؾق وال  هکحب يظىاو کًعیىال:

به  ۾٩ۿ۽ج١لین و جكبیث، ایصاؾ ٌؿ و الی وال بًابك ٠ال٬مًؿی ٘ب٭ه اياخ به 
ؾاؼل ج١میك لیىه کًؿیىال بكای ؾؼحكاو جؿقیه ِىقت هیگك٨ث. ب١ؿ ال 
جکمیل و ا٠ماق هکحب ابحؿاییه يىىاو به آيصا کىچیؿيؿ. هکحب هحىوٙه يىىاو 

٠مىهی وكک کًؿیىال ؾق ومث ٌمال ٤كبی هعل شك وكک هحّل به 
هد.ي. کاق ا٠ماق هکحب  ۽٩ۿ۽وًبله  ۾۽ کًؿیىال هى١٬یث ؾاقؾ. به جاقیػ

به پایه اکمال قویؿه  ۾٩ۿ۽وًبله  ۾۽هحىوٙه يىىاو کًؿیىال ٌكوٞ و به جاقیػ 
اوث. پكوژه ا٠ماق ایى هکحب ال ٘ك٦ ًِؿو٪ أٙكاقی کىؾکاو هلل هحعؿ 

چیى به ٘ىق پؽحه ؼل٫ همکاقی و ظمایث هالی شمهىقی   به 14ٔیىيیظقٕ
کاق ایى ج١میك جىوٗ ٌكکث واؼحمايی بكاؾقاو  و اواوی ا٠ماق گكؾیؿه اوث.

شمال لی که یک ٌكکث ٌؽّی و بیكوو ال والیث ٤ىق بىؾ، ِىقت گك٨حه 
ا٥٨ايی بىؾه اوث.  ایى هکحب  ٧ۼ٤.۾ۼ٨٨٥۾۽اوث. بىؾیصه هصمى٠ی آو 

اجا٪ اؾاقی، یک ویث هبكل یا جًٍاب، یک ظل٭ه  ٧ًِ٤ ؾقوی،  ٨ؾاقای 
ىؾه و ؾیىاق اظا٘ه آو به ٘ىق پؽحه وًگ چاه آب آٌاهیؿيی، هیؿاو وقلٌی ب

جى  ٧کاقی ٌؿه اوث. ؾق ظال ظأك ایى هکحب ؾاقای یک ي٩ك وكه١لن، 
جى ٌاگكؾ هیباٌؿ که ال  ۼۼۿي٩ك ٌب باي و  ۾اوحاؾ، یک ي٩ك جعىیلؿاق، 

 ٧ًِ اول الی ٧ًِ هٍحن ٌاگك ؾاقؾ.

                                                             
  UNICEF: United Nations Children Emergency Fund . ٤۽
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ث : ؼىٌبؽحايه الیًکه قووحای کًؿیىال ؾق يمؾیکی هكکم والیطغر طىاظ
هى١٬یث ؾاقؾ، هكؾهً ؾق قاوحای ج١لین و ج١ُلن اوالؾهای ؼىیً يهایث 
لظمث و کىًٌ قا کٍیؿه ايؿ. ٬ىمیکه جىايىحین آهاق گیكین يمایین ظؿوؾ 

 ٤۽ي٩ك ؾاقای جعّیالت يیمه ٠الی  ۿ٨ٕلیىهٔ،  ۾۽ي٩ك ؾاقای ج١لیمات  ۾۾۽
ٕلیىايه  ٦۽ي٩ك ؾاقای جعّیالت ٠الی  ٤٧ٕجكبیه ه١لنٔ و ظؿوؾ 

ي٩ك  ۾٥۾يٍگاهیٔ ؾقیى قووحا وشىؾ ؾاقؾ که ؾق هصمٞى ا٠ن ال هكؾ و لو ؾا
جعّیلکكؾه ؾقیًصا وشىؾ ؾاقؾ و البحه که ج١ؿاؾ لیاؾی ؾاقای ج١لیمات 

 ؼّىِی هیباًٌؿ. 
٠الوه بك ایًکه هىاشؿ هعل ٠باؾت و  هظدع خاهغ کًعیىال:

يیم ؾق ؼؿاپكوحی هیباٌؿ، چىو ؾق ُهلک ها ال هىاشؿ به ظید هکاجب ؾیًی 
ظصكه های هىاشؿ اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ و ایى يٞى جؿقیه ؾق ٜك٨یث 
والی ا٩٘ال ؼیلی ه٩یؿ و هىذك اوث. به ٨كهًگ ٠اهیايه آيكا هىصؿؼىايی 

 گىیًؿ و آيچه که ؾق پی هیآیؿ، لیىث هصمى٠ی هىاشؿ کًؿیىال هیباٌؿ:
به کًاق وكک ٠مىهی کًؿیىال  هىصؿ شاهٟ کًؿیىال ؾق هعل ٤یب الله

هحك به ٌکل  ۾۽هحك و ٠كْ آو  ۼ۾٘ىل هىصؿ شاهٟ کًؿیىال  ى١٬یث ؾاقؾ.ه
اواوی ا٠ماق گكؾیؿه اوث. ایى هىصؿ شاهٟ ؾاقای ؾیىاق هعا٘ىی بىؾه که 

هحك اظا٘ه ٌؿه اوث، که گًصایً  ۼ٤/ۼ٤چهاق ؾیىاقی آو به ٌکل اواوی 
یال و ي٩ك يمالگماق قا ؾق یک لهاو به ؾاؼل آو ؾاقا هیباٌؿ. ؾق ِىقت ي ۼۼ٥

کركت يمالگماقاو به ِعى ظىیلی هىصؿ و باالی گٍحگاه ٕجؽثٔ آو بیٍحك ال 
 ٧٥ۿ۽ذىق  ٤ۼي٩ك يیم ٜك٨یث قا ؾاقا هیباٌؿ. ایى هىصؿ شاهٟ به جاقیػ  ۼۼ۽

هد.ي. جىوٗ همکاقی هاؾی و پىلی هكؾم هعل وًگ بًا و جهؿابً گفاٌحه 
ینٌؿه اوث. اولیى ؼٙیب ایى هىصؿ شاهٟ هىلىی  بىؾه که الی  ٥۽ػبعالکز

هىىولیث ؼٙابث و اهاهث هىصؿ شاهٟ قا به ٠هؿه ؾاٌحه اوث.  ٩٥ۿ۽وال 

                                                             
 : ٠بؿالکكین ٨كليؿ ٠بؿال٭اؾق ٨كليؿ هال هعمؿ ٠مك ٨كليؿ ؼؿاؾاؾ........يظب ػًاطی.  ٥۽
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ب١ؿ ال آو بًابك جّمین ؾولث شمهىقی اوالهی ا٥٨ايىحاو ؾق وٙط والیث 
قیاوث های اقٌاؾ ظس و او٬ا٦ ؼٙبای هىصؿ شاهٟ ها قا قومی يمىؾيؿ و 

باًٌؿه  ٦۽ هسمع طلینؾق ؾهکؿه کًؿیىال هعحكم هىلىی ٤الم قوىل ٨كليؿ 
قووحای گله بیّؿ واظؿاؾاقی ؾولیًه والیث ٤ىق ال ٬بیله هىهًی هیباٌؿ که ال 
وال های پیً ؾقیى قووحا هال اهام بىؾه، به ٩ِث ؼٙیب هىصؿ شاهٟ 
ايحؽاب گكؾیؿ. هىِى٦ جعّیالت ؼّىِی ؾق ؾايً ؾیًی ؾاٌحه و 

 اقؾ. ؾ ٤۽همچًیى ال ؾاقال١لىم ابى ظًی٩ه وا٬ٟ به چ٥چكاو وًؿ جعّیلی 
 ۽۽: ؾق هصمٞى ال ابحؿا جا ايحهای کًؿیىال به ج١ؿاؾ كهزطث هظاخع

هىصؿ به ٌمىل هىصؿ شاه١ه وشىؾ ؾاقؾ که الیى اهاکى باوشىؾ هىایل 
ج١بؿی و جؿیًی، هًعید هؿاقن ؾیًی به ؼّىَ ؾق شكیاو ٨ّل لهىحاو 

و  بكای جكبیه ا٩٘ال و اوالؾ ایى ؾیه اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ که ؾقون ابحؿایی
 بؿوی ؾیًی و اوالهی ؼىؾ قا کىؾکاو و يىشىاياو الیى اهاکى هیآهىليؿ: 

 هىصؿ جه جیل که به هعل جه جیل وا٬ٟ اوث.  .1
 هىصؿ شكيییک که به هعل شكيییک وا٬ٟ اوث.  .2
 هىصؿ ٌیگحی که به هعل ٌیگحی وا٬ٟ اوث.  .3
: هىصؿ شاهٟ ؾق هعل ٤یب الله وا٬ٟ اوث. گكچه ٬بل هظدع خاهغ .4

اهٟ ا٠ماق گكؾؾ، یک باب هىصؿ هحّل به ٬ل١ه هكظىم اهاو الیًکه هىصؿ ش
الله وشىؾ ؾاٌث که با ا٠ماق هىصؿ شاهٟ، ال آو هىصؿ واب٭ه اوح٩اؾه 

 ِىقت يمیگیكؾ و قو به جؽكیب ٌؿو اوث. 
 هىصؿ شكوكک که به هعل شكوكک وا٬ٟ اوث.  .5
 هىصؿ بابا٬لی که به هعل بابا٬لی وا٬ٟ اوث.  .6
 میى هعل وا٬ٟ اوث. هىصؿ پٍحه شك وكک که به ه .7
 هىصؿ هعل ّگل گلیچه که به همیى هعل وا٬ٟ اوث.  .8

                                                             
 مؿ ولین ٨كليؿ ٠بؿالمىهیى ٨كليؿ ٠بؿالكظین ...: هىلىی ٤الم قوىل ٨كليؿ هعيظب ػًاطی.  ٦۽
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 هىصؿ اوالؾ گل آ٤ا که به هعل هكظىم گل آ٤ا وا٬ٟ اوث.  .9
 هىصؿ شك ٘ىیله که به هعل شّك ٘ىیله وا٬ٟ اوث.  .10
 هىصؿ ٬ٍال٪ هكاؾ که به ٬ٍال٪ هكاؾ وا٬ٟ اوث.  .11

ؿه و١ٔیث ِعی و بهؿاٌحی ؾقیى ؾهک وضؼیث بهعاػحی و ورسػی:
جا ظؿوؾی قٔایث بؽً هیباٌؿ. ؾق ِىقجیکه کؿام کلیًیک ویا هكکم ِعی 
ؾقیى ٬كیه وشىؾ يؿاقؾ، ولی بًابك يمؾیکی ُب١ؿ آو به هكکم هكؾهاو ایى ؾهکؿه 
هیحىايًؿ که به هكکم شهث جؿاوی و ؾقهاو هكاشٟ يمایًؿ. به يىبث ٠ال٬مًؿی 

و بهؿاٌث به هكؾم به ج١لین و جكبیث و به ؼّىَ قٌحه یی ههّن ِعث 
ج١ؿاؾ ؾو جى ال ؾؼحك ؼاين های ایى ؾهکؿه ؾوقه های آهىلٌی پكوحاقی و 
٬ابلگی قا که ال ٘كی٫ هىوىه بیى المللی وقلؿ ویژو و ولاقت ِعث ٠اهه 
جٙبی٫ و ظمایث هیٍؿ، وپكی و وًؿ ٨كا٤ث قا الیى قٌحه یی ظیاجی به ؾوث 

يىاو هىلکی ؾاقيؿ که همیً بكای ؼاين های هعالت ؼىیً به ظید با
 هّؿق ؼؿهث هیباًٌؿ. 

الیًکه ٬كیه یی همبىق هحّل به ٌهك هیباٌؿ شىاياو و يىشىاياو آو ٠ال٬ه 
یی ؼاَ به وقلي و ِعحمًؿی ؾاقيؿ که بؿیى هًاوبث یک اظا٘ه هیؿاو 
باوکث بال و والیبال به ٘ىق پؽحه و اواوی ؾقیى ٬كیه ا٠ماق و هىقؾ اوح٩اؾه 

قلٌکاقاو ایى قووحا یک جین ٨ىجبال و یک جین ٬كاق گك٨حه اوث. شىاياو و و
 والیبا ؾاقيؿ و ؾقیى هىاب٭ه و بالی وؽث ههاقت و ؾقایث ؾاقيؿ. 

هحك  ٤هحك و با ٠كْ  ۾۽ایى هیؿاو به ٘ىل  هیعاو باطکث بال و والیبال:
ؾق هعل ٤یب الله ؾهکؿه کًؿیىال ؾق هىیك ومث ٤كب وكک ٠مىهی ایى 

حه ٌؿه که ؾق شكیاو قؼّحی ها و قولهای ٬كیه به ٘ىق پؽحه و اواوی واؼ
شم١ه هكؾم الیى هیؿاو بكای بالی ؼىؾ اوح٩اؾه هی يمایًؿ. هیؿاو باوکحبال و 

هد.ي. ال ٘كی٫ جین بالوالی  ۽٩ۿ۽والیبال ٬كیه کًؿیىال ؾق شكیاو وال 
والیحی کٍىق لیحىايیا ٕپی آق جیٔ و هییات ویژه کٍىق لیحىايیا و با همکاقی 

 ی و اشحما٠ی کًؿیىال به ِىقت کايکكیحی واؼحه ٌؿه اوث. ٌىقای ايکٍا٨
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ٌایاو ـکك اوث که ه٭ؿاق لهیى بكای ا٠ماق ایى هیؿاو وقلٌی ال شايب 
ال باًٌؿگاو هعل ٤یب الله  ٧۽ضیز هسمع ػهیع هالهكظىم گل هعمؿ ٨كليؿ 

کًؿیىال به ِىقت قایگاو و٧٬ گكؾیؿه اوث. ؼؿاويؿ قوظً قا ٌاؾ و یاؾي 
 اقؾ. بهحكیى ايىاو ها کىايی ايؿ که ؼیك ٌاو بكای ؾیگكاو هیكوؿ. قا گكاهی بؿ

واکًیى کًؿیىال به ٘ىق همیً ظاهی و وا٨ی وضؼیث طیاطی کًعیىال: 
ظکىهث هعلی بىؾه و ال بكول هكگىيه ي٩ا٪ و بؿبؽحی ؾق بیى هكؾم ؼىیً 
شلىگیكی يمىؾه ايؿ. ؾق ه٭ایىه به اکركیث ٬كا و ٬ّبات ا٘كا٦ و اکًا٦ ٌهك 

٥چكاو هكؾم کًؿیىال بیٍحكیى وٙط جعّیلکكؾگاو، کاقکًاو و کاقهًؿاو چ
ؾولحی و ٨كهًگیاو قا ؾاقا هیباٌؿ که ایى ویژگی همیً بكای ؾیگكاو الگى بىؾه و 
هكؾم آو به ٌهاهث و شىايمكؾی لباو لؾ ؼاَ و ٠ام هیباًٌؿ. اظحكام هح٭ابل 

اَ با٠د ٌؿه اوث به هیاو اهالی ٬كیه به ِىقت کاهل وشىؾ ؾاقؾ و ایى ؼى
 که ایى ؾهکؿه ال ِؿهات ؾٌمًاو ؾولث و هلث هّىوو و اهى بمايؿ.

٘ىقیکه بكای همگاو اٜهك هى الٍمه اوث، کٍىق کىهىحايی و ١ِب 
ال١بىق ا٥٨ايىحاو که ؾقیى ؼٙه یی باوحايی هلیث های کریكی با ایؿه ها، 

ًؿ. بًابك ٨كهًگ ها، قوىم و ١ً٠ًات هؽحل٧ به ٬بایل ؼىیً، ليؿگی هیًمای
هى١٬یث اوحكاجیژیک و هكکمی بىؾو آو به آویای هكکمی ایى ش٥كا٨یا همیً 
هىقؾ هؿ٦ و ؾوحبكؾ ٬ؿقت های بمقگ و همىایگاو ا٥٨ايىحاو بىؾه اوث که 

 اي٭الب ها، ایحال٦ ها و ژقین های گىيگىو قا جصكبه يمىؾه اوث. 
ّی ایى ٤ىق هًعید یک والیث هكکمی ، کىهىحايی، ١ِب ال١بىق و جاقیؽ

کٍىق ، ٠اقی الیى جصاقّب ایًگىيه جعىالت و ج٥ییكات يبىؾه اوث و ال 
بؿبؽحی ها، هٝالن و يکبث های ؾهه های اؼیك جمام هكؾم ا٥٨ايىحاو ؼا٘كه 

 های جلػ و ٌىق قا ؾاقيؿ. 

                                                             
: هال ؼیك هعمؿ ٨كليؿ هعمؿ ق٨ی٫ ٨كليدؿ هعمدؿ ِدؿی٫ ٨كليدؿ هدال ؼىاشده ٨كليدؿ يظب ػًاطی.  ٧۽

 ٠بؿالىاظؿ ٨كليؿ ٠بؿالكظمى ٨كليؿ ... 
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کًؿیىال هًعید یک ؾهکؿه یی هكکم يٍیى و هكؾهايً ال شمله ايىاو 
ل٧ جاقیػ و ژقین های يىل کً، های هٙیٟ و ظاهی ؾولث ؾق اؾواق هؽح

هىقؾ هؿ٦ و جاؼث و جال ٌاو ٬كاق ؾاٌحه اوث. جل٩ات وًگیى هالی و ايىايی 
قا ؾق ٘ىل جاقیػ و باگفق شبك جاقیػ جصكبه کكؾه ايؿ. همیى هىایل بىؾه اوث 
که ٠مم ٌاو قا هىحعکن جك و يٝن ٌاو قا ٬اٟ٘ جك واؼحه اوث. همیً بًابك 

واکًیى ایى ؾهکؿه پٍحیباو ؾولث و و٨اؾاق به هلث هى١٬یث شیىپىلیحیکی آو، 
ؼىؾ بىؾه ايؿ. ؼىٌبؽحايه اظماب و گكوه های هؽحل٧ و کریّك ا٥٨ايىحاو، به 

 ِىقت ؾواهؿاق هیؽىاوحًؿ که الیٍاو وىاوح٩اؾه قا بکًًؿ الکى يحىايىحه ايؿ. 
ویاوحمؿاقی، ٨كهًگ پكوقی، ؾايً ايؿولی و اشحما٠ی لیىحی شم 

اهالی ایى ٬كیه هیباٌؿ. ليؿگی هكؾم ایى وكلهیى با الی٩ًک ليؿگی 
 ویاوحمؿاقی، ظکىهحؿاقی و ؾايً پكوقی ٠صیى ٌؿه اوث. 

ال بؿو جاویه و ایصاؾ ظکىهث ايح٭الی، هى٬ث و ايحؽابی الی اکًىو ٬كیه 
یی کًؿیىال ؾاقای "ٌىقای ايکٍا٨ی هعل" هیباٌؿ که ؾق قان آو قییه ٌىقا، 

بكاوان جىا٫٨ و آقای هكؾم ايحؽاب که اهىقات ه١اوو، هًٍی و ؼمايه ؾاق 
هكبىٖ به بالوالی، هماهًگی و ايىصام هكؾم و ؾ٨اٞ ال ه١اق٦ قا به ٠هؿه 

 ؾاقيؿ. 
ؿو و  وضؼیث جزاُبزظی )زمل و يول( ظهکعه کًعیىال: ؾیؿگاه اشحما٠یٌ 

با اشحماٞ لیىحى ايىاو ها ؾق شاه١ه ًٌاوی و قوايًٍاوی یک هبعد کالو و 
ايىاو ها هكچًؿ که با ٌهك يمؾیک ٌىيؿ، بىی هؿيیث و ٌهكيٍیًی به ههن اوث. 

او بهحك و ه٭بىلحك هعىىن هیباٌؿ. ٌهكيٍیًی اوث که ايىاو قا ٌهكی  هٍامٌ 
 .هیىالؾ و ؼىبحك ال ظ٭ى٪ هؿيی و ٌهكويؿی ؼىیً ؾ٨اٞ هیکًًؿ

ؾق ظکىهحؿاقی ؾوحكوی هلث ها به ج١لین و جكبیه، ِعث، اهًیث و 
مله هکل٩یث ها و هىل٩ه های اواوی اي هیباٌؿ. ٬ىن که وكک ؾقوث ال ش

ؾق بؽً ج١لین و جكبیث و ِعث بعد ٌؿ، اؤاٞ اهًیحی کًؿیىال به اوان 
همکاقی و یکپاقچگی هكؾم قٔایث بؽً هیباٌؿ. الیًکه ؾق پهًای بًؿ بایاو 
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هى١٬یث ؾاقؾ، ؾق شكیاو وال های گفٌحه قاه های آو يیم جىوٗ ٌىقای 
قت ابحؿایی کاق ٌؿه و و١ٔیث قاه ٠مىهی ؾهکؿه کًؿیىال ايکٍا٨ی به ِى

 الی هكکم والیث به ٌكض لیك ، ؤاظث ؾاؾه هیٍىؾ: 
و١ٔیث جكايىپىقجی و وكک های کًؿیىال قا  طزک ػمىهی کًعیىال:

هیحىاو به ؾو بؽً ٌمالی و شًىبی هً٭ىن کكؾ. ٬ىمث ٌمالی وكک ال ي٭ٙه 
اٌؿ آ٤ال هیگكؾؾ که الی جعث ٌهك یی آؼك کًؿیىال که همايا ٬ٍال٪ هكاؾ ب

کیلىهحك ٨اِله ؾاقؾ و به ِىقت اواوی به ظمایث هالی قیاوث  ۼ۽ه٭ؿاق 
٠ىؾت ههاشكیى و کمیىیىو ٠الی هلل هحعؿ بكای ههاشكیى ٕیى او اچ وی 

ايؿالی ٌؿه اوث. ایى وكک  ٩۽ خـلٔ با هماهًگی ٌىقای ايکٍا٨ی ٬كیه ٨۽آق
اظؿاخ ٌؿه اوث. با جاو٧ به اذك هحك  ٨/٧کیلى هحك و ٠كْ  ۼ۽به ٘ىل 

وكک  ٩٤ۿ۽و  ٨٥ۿ۽وكالیك ٌؿو ویالب های بهاقی ؾق شكیاو وال های 
 ٠مىهی ٬ىمحا جؽكیب ٌؿه و قاه های ٨ك٠ی يیم لیايمًؿ ٌؿه ايؿ. 

٬ىمث شًىبی وكک کًؿیىال ال هعل بابا ٬لی ٌكوٞ و الی وّك بًؿ بایاو 
يکٍا٨ی و اشحما٠ی ٬كیه هد.ي. جىوٗ بىؾیصه ٌىقای ا ٩٥ۿ۽ؾق شكیاو وال 

کًؿیىال با ظمایث بكياهه همبىحگی هلی ال ٘كی٫ قیاوث اظیا و ايکٍا٦ 
ؾهات به ِىقت ابحؿایی کاق و جكهین ٌؿه اوث که اکًىو ظحا هىجك های کالو 
باقبكی هرل ؾهحكک، هالؾا و کاهال يیم هیحىايًؿ الیى ٘كی٫ بًؿ بایاو قا ٠بىق و به 

ؼاک آؼًؿ و ؾیگك ؾه ها بكوًؿ. ولی ٬ىمث  ٬كیه یی ؼاک هال هٍهىق به
پیحاب بًؿ بایاو که هكبىٖ به ٬كیه ؼاک هال هیٍىؾ، کاق ِىقت يگك٨حه و با 
هىجكهای کالو باقبكی وهل ال١بىق يمیباٌؿ. ٘ىل ایى وكک ال بلًّؿ کًؿیىال 

 ٨اِله ؾاقؾ.  ۼ۾کیلى هحك ٨.٧الی وّك بًؿ بایاو 
                                                             

  .UNHCR: United Nations High Commission for Refugees . ٨۽
ل.  ٩۽ ـَ  : قیگ و ٌى. َخ

ٕهٍث کیلى هحدك  ٨.٧و های کًؿیىال که به هعل بابا ٬لی هى١٬یث ؾاقؾ الی ٬له یی بًّؿ بایاو . ال ٬بكوحا ۼ۾
 و ه٩حّؿ هحكٔ ٨اِله ؾاقؾ. 
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 ۽۾راه های فرعی کًذیىال

ؿیىال قاه های ٨ك٠ی ؾق بیى همه هعالت و هکاجب وشىؾ ؾق قووحای کً
ؾاقؾ که با ووایل ي٭لیه ال ٬بیل بایىکل، هىجىق وایکل و هىجكهای ؼىقؾ و 
جیمق٨حاق ٬ابل ٠بىق هیباٌؿ. چًايچه ال کًؿیىال الی قووحای اؼحه ؼايه و ال 

 کًؿیىال الی قووحای ٌیػ المًؿ يیم قاه ٨ك٠ی وشىؾ ؾاقؾ. 
هىا٨ث ؾهکؿه کًؿیىال با ؾهات همصىاقي و هكکم والیث ٨ىاِل و اب١اؾ 

٤ىق ٬كاق ـیل بكآوقؾ ٌؿه اوث که ایى بكآقوؾ ؾ٬ی٫ هیباٌؿ و جىوٗ ٬لن لياو 
 ایى هصمى٠ه جهیه گكؾیؿه اوث: 

 ۼ۽ ۾۾چىک ػهعاال هعل ٬ٍال٪ هكاؾ کًؿیىال جا جعث ٌهك ی١ًی  .1
 کیلى هحك. 

 ى هحك. کیل ٨.٧ال گىقوحاو کًؿیىال جا وك بًؿ بایاو  .2
 ؟ کیلى هحك. ٥۽ال کًؿیىال ٕگىقوحاو کًؿیىالٔ جا ٬كیه ؼاک هال  .3
 کیلى هحك.  ٨۽ال چىک ٌهؿای ؾاؼل ٌهك الی ٬له یی بًؿ بایاو  .4
چهاق و يین  ٤.٥ٌهؿأ  ۿ۾چىکال جه جیل کًؿیىال الی جعث ٌهك ٕ .5

 کیلى هحك. 

                                                             
. چىيکه هىاشؿ و هکاجب ال شمله اهاکى ذابث و پابكشا ايدؿ، اللم ؾايىدحین و بهحدك ظدؿن لؾیدن کده  ۽۾

 ٨ىاِل قاه ها قا بكویث ایى هىاله ذبث يمایین. 
: جا ٌکىث قژین ٘الباو ؾق ٌهك چ٥چكاو چیمی به يام چىک و چهاقودى ا یا چىک هًارچىک ػهع.  ۾۾

ؾق ٬ايىو جكا٨یک وشىؾ يؿاٌث. چىو ٘الباو یکباق ال چ٥چكاو ٌکىث ؼىقؾيؿ و الیًکده ؾوبداقه هىدلٗ 
ٌؿيؿ، ج١ؿاؾ لیاؾی قا به ٌکل گكوهی و ٨كؾی به ٌهاؾت قوايیؿيؿ که ؾقیى چهاق قاه يیدم یدک ج١دؿاؾ قا 

یؿ يمىؾيؿ و بكوی همیى هلعىٚ ایى چهاق قاه و همچًیى هىصؿ شاهٟ ٌهؿا که ؾق لهاو والیدث ٌداه ٌه
٠بؿاالظؿ ا٨ٕلی که ال بؿؼٍاو بىؾيؿ، واؼحه و ا٠ماق گكؾیؿيؿ به ایى يام هىما ٌؿيؿ. ؾق ظیى ظدال ؾق 

ل ٌکل "هًاق شام" یدک لهاو والیث ویؿ ايىق قظمحی که باًٌؿه والیث باهیاو بىؾ، بكای باق ؾوم به ج٭لیؿ ا
هًاّق ومًحی واؼحه ٌؿ و ایى چهاق قاه به ایى يام هىما ٌؿ. ؾق ظالیکه جا هًىل ب١ٕی چىک ٌدهؿا و ٠دؿه 

 یی هن چىک هًاق هیگىیًؿ. جا هًىل، ایى اولیى و ؼىبحكیى چىک ویا چهاق قاه ؾق ٌهك چ٥چكاو هیباٌؿ. 
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 کیلى هحك.  ۽.۾ال جه جیل کًؿیىال الی هىصؿ شاهٟ کًؿیىال  .6
 کیلى هحك.  ٥.٨هكاؾ  ٤۾جه جیل کًؿیىال الی چٍمه ٬ٍال٪ال چٍمه  .7
 کیلى هحك.  ٨.٤ال چىک ٌهؿا الی هکحب يىىال کًؿیىال  .8
 کیلى هحك.  ۾.٩ال چىک ٌهؿا الی هکحب لیىه کًؿیىال  .9

 کیلى هحك.  ٧.ۿال هىصؿ شاهٟ کًؿیىال الی چٍمه ٬ٍال٪ هكاؾ  .10
يمىؾ: ال به ِىقت واؾه ٨اِله ایى يىاظی قا چًیى هیحىاو بكقوی  .11

کیلى هحك، ال جه جیل الی هىصؿ  ٤.٥چهاق قاهی ٌهؿا الی جه جیل کًؿیىال 
 ۾.۽ ٥۾کیلى هحك، ال هىصؿ شاهٟ الی هکحب يىىاو ۽.۾شاهٟ ٤ٕیب اللهٔ 

هحك، ال هعل بابا ٬لی الی  ۼۼ٦کیلى هحك، ال هکحب يىىاو الی هعل بابا ٬لی 
 ٧۾ل ّگل گلیچهالی هع ٦۾هحك، ال پٍحه شك وكک ۼۼۿهعل پٍحه شك وكک 

هحك، ال هعل اوالؾ  ۼۼ۽هحك، ال هعل گل گلیچه الی هعل اوالؾ گل آ٤ا  ۼۼۿ
 کیلى هحك.  ۾.۽گل آ٤ا الی ٬ٍال هكاؾ و شك ٘ىیله 

کیلى هحك ٕهىصؿ  ٤ال کًؿیىال ٕهىصؿ شاهٟٔ جا ٬كیه ٌیػ المًؿ  .12
 شاهٟ ٌیػ المًؿٔ. 

 . کیلى هحك ۼ۽ال کًؿیىال ٕهىصؿ شاهٟٔ جا ٬كیه اؼحه ؼايه  .13

                                                                                                                     
و هن به لباو جكکی ج١لد٫ ؾاؾه ٌدؿه اودث.  : گكچًؿ چىک ؾق ٨كهًگ ؾهؽؿا هن با لباو هًؿیچىک.  ۿ۾

چىک ؾق هًؿی به بالاق و هعل ٨كوي اشًان ا٘ال٪ هیگكؾؾ و ؾق جكکی لايى ویا چهاق لايدى قا گىیًدؿ. بده 
. (Chok)گىیً های هعلی يیم ؼىابايؿو گاو ویا ٌحك قا به ٌکل "ُچک" گىیًؿ که ؾق اِل جكکدی اودث 

 ی و ٨لکه ؾقی هیباًٌؿ. چهاقوى، چهاقوى٪، چهاق قاه یا چهاق قاه
. ؾقیًصا ال اولیى چٍمه که ٠باقت ال چٍمه ٬ٍال٪ هكاؾ و آؼكیى چٍمه که ٠باقت ال چٍمه جده جیدل  ٤۾

 به ؾاؼل جگاو ٕجگابٔ کًؿیىال هیباًٌؿ قا هؿيٝك گك٨حه این. 
آو، . چىو هکحب يىىاو به هعل شك وكک یا هىصؿ هیكلا ٠بؿالبا٬ی هى١٬یث ؾاقؾ، بًدابك ذابدث بدىؾو  ٥۾

 هکحب يىىاو ذبث ٌؿ. 
 . هىصؿ ظاشی ٠بؿالکكین.  ٦۾
 . هىصؿ کالو. ٧۾
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ال وّك بًؿ بایاو الی ظؿ بؽً بیى کًؿیىال و ٌیػ المًؿ که ي٭ٙه یی  .14
ج٭اٟ٘ آو ٬ىمث لهیى اوالؾ قٔا، ؾقه ٬یا٤ک و گىٌه یی ال ؾقه یی ولی ها که 

 کیلى هحك ٨اِله ؾاقؾ.  ٧.ۿهكبىٖ به هكؾم ٌیػ المًؿ هیٍىؾ ظؿوؾ 
ال وّك بًؿ بایاو الی ظؿ بؽً کًؿیىال و اؼحه ؼايه که ي٭ٙه یی  .15

ج٭اٟ٘ آو ٬ىمث لهیى اوالؾ ٠بؿالىاظؿ و ؾقه ی چٍحی ها که هكبىٖ به هكؾم 
 کیلى هحك ٨اِله ؾاقؾ.  ٦.ۿاؼحه ؼايه هیٍىؾ ظؿوؾ 

: ٘ىقیکه ؾق بكآوقؾ باال هٍاهؿه هی٩كهاییؿ ٨اِله یی هظازث کًعیىال
کیلى هحك  ٨۽هصمى٠ی ؾهکؿه کًؿیىال ال جعث ٌهك الی ٬له ی بًؿ بایاو 

کیلى هحك هیٍىؾ.   ۿ.٧ل ظؿبؽً ٌیػ المًؿ الی اؼحه ؼايه هیٍىؾ، ٨اِله ا
همچًیى ال ومث ٌمال لهیًؿاقی هكؾم کًؿیىال ال کىجل آ٬ا بای الی کىجل 

کیلى هحك هیباٌؿ. به ٘ىق  ٥وقؾک ها قا ٌاهل هیٍىؾ که ایى ٨اِله ظؿوؾ 
کیلى  ٥.۾٨اووٗ و ؼن و پیچ ؾايىحى اقأی، هىاظث جؽمیًی کًؿیىال قا 

٨یّؿ اقأی ٤ىق قا،  ٤.ۼٟ بكآوقؾ کكؾه این. که الیى لعاٚ ظؿوّؾ هحك هكب
 هكؾهاو کًؿیىال جّاظب ايؿ.  

 اوضاع اجتماعی و همسیستی
ؾهکؿه کًؿیىال هماو ٘ىقیکه ؾق ابحؿای کحاب به ه١ك٨ی گك٨حه ٌؿ، 

 ٨۾هسالتبؽا٘ك بكقوی های قومی ؾولث، هىوىات و يهاؾهای ؼیكیه به 
ٌؿ هً٭ىن ٌؿه اوث. ٌىقبؽحايه، ؾقیى ؾهکؿه گايه که ؾق باال ـکك  ۽۽

بكاوان آهاقگیكی ٌىقای ايکٍا٨ی و با اوحًاؾ به هؿاقک بكياهه همبىحگی هلی 
قیاوث اظیا و ايکٍا٦ ؾهات ج١ؿاؾ ؼايىاق آو ؾ٬ی٫ و ؾقوث بكآوقؾ يٍؿه و 
ؾقیى هىقؾ کؿام وًّؿ ؾقوحی ؾق ؾوث يیىث ولی بكاوان بكآوقؾ يگاقيؿگاو 

                                                             
: ؾق ج١اهالت هعیٙی و ٠اهیايه به شای هعالت، هىصؿ واق يیم هیگىیًؿ. چدىو هدك شدایی هسالت.  ٨۾

 که هىصؿ باٌؿ، آيكا یک هعل هیٍماقيؿ. 
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ي٩ك ي٩ىن ٕبه ج٩کیک  ۼۼ۾۾ؼايىاق و ظؿوؾ  ۼۼ٤ٍحك ال ایى هصمى٠ه بی
ؾؼحكٔ بكآوق ٌؿه اوث. ؾقیى ٬كیه  ٦٦٨پىك و  ٦٩٩لو،  ۾ۿ٤هكؾ،  ۽ۼ٤

ال واظؿهای  ٩۾یک ج١ؿاؾ ؼايىاؾه ها هًعید ههاشك ویا بیصا ٌؿگاو ؾاؼلی
اؾاقی پىابًؿ، ؾولیًه، چهاقوؿه و قووحاهای هكبىٖ به ا٘كا٦ هكکم يیم ليؿگی 

ٔ ٨یّؿ آيكا ؼايىاؾه های بیصا ٧٥.ۿکه به ِىقت هصمى٠ی ظؿوؾ ٕ هیًمایًؿ.
ٌؿه ال ؾیگك ي٭اٖ ٤ىق جٍکیل هیؿهؿ. به هماو ايؿاله هىاشؿ که ؾق کًؿیىال 
وشىؾ ؾاقؾ، ج١ؿاؾ هعل های ایى ؾه يیم به هماو ايؿاله و به ٌكض ـیل هیباٌؿ 

 هعل اوث: ۽۽هىصؿ و  ۽۽که هصمى٠ه 
 هعل یا هىصؿ جه جیل. .1
 هىصؿ شك يییک. هعل یا .2
 هعل یا هىصؿ ٌیگحی. .3
 هعل ٤یب الله ٕهىصؿ شاهٟٔ. .4
 هعل یا هىصؿ شك وكک. .5
 هعل یا هىصؿ بابا ٬لی. .6
 .30پؼحه خِز طزکهعل یا هىصؿ  .7
 .31ِگل گلیچههعل یا هىصؿ  .8

                                                             
  .IDPs: Internal Displaced People . ٩۾

ات بمقگاو هعل ؾق وال های گفٌحه ایى هعل قا به يام "٤ال پیٍی ها" : به اوان قوایپؼحه خِز طزک.  ۼۿ
يیم هیگ٩حه ايؿ که به هكوق لهاو و به اذك وویٟ و ٠كیٓ ٌؿو وكک به ایى يام ٕپٍحه شّك وكکٔ هىما ٌدؿه 
اوث. ٌایؿ که ؾق وال های واب٫ بؽا٘ك کمبىؾو ي٩ىن و ؼايىاؾه ها، ؾقیًصا پیٍی هدای وشدىؾ ؾاٌدحه 

 یا پیٍیک قا ؾق لباو ٠اهیايه پیٍی یا پیٍک گىیًؿ.  اوث. ُگكبه
: يىٞ ؼاک و٩یؿ قيگ هایل به وكغ هیباٌؿ کده ؾق ایدام يدىقول، قولهدای ٠یدؿها و ؾیگدك ِگل ِگلیچه.  ۽ۿ

قولهای ؼىٌی ؼاين ها بكای جًٝین و جمییى ؼايه های ؼىیً اوح٩اؾه هیًمىؾيؿ. چىو ؾق والیاو گفٌدحه 
ؾ يؿاٌث، الیى ؼاک بكای ؼايه آقایی اوح٩اؾه هیًمىؾيؿ. بدكای ایًکده ؾقیدى گچ و ؾیگك هىاؾ جمییًی وشى

هعل الیى يىٞ ؼاک یا گل بیٍحك یا٨ث هیٍؿه اوث به ایى يام یاؾ هیٍؿه اوث. اها، ؾق وال های واپىدیى 
 به اذك کركت ي٩ىن به يام "هعل باال" که باال هماو ه١ًی "٠لیای" ٠كبی هیباٌؿ، یاؾ هیٍؿه اودث و اکًدىو
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 هعل یا هىصؿ اوالؾ گل آ٤ا.  .9
 هعل یا هىصؿ شك ٘ىیله. .10
 هعل یا هىصؿ ٬ٍال٪ هكاؾ  .11

ل یک باب هىصؿ شاهٟ ؾقیى ؾهکؿه باب هىصؿ به ٌمى ۽۽به جكکیب    
وشىؾ ؾاقؾ که يمالهای شم١ه و ٠یؿیى قا ؾقیى هکاو و هًبك ؾیًی بكگماق 
هیؿاقيؿ. و١ٔیث اقأی آو ج٭كیبا بیٍحك کىهىحايی و کمحك ؾٌث و همىاق 
هیباٌؿ. باق ؾیگك ٬ابل ـکك هیؿايین که باًٌؿگاو قووحای کًؿیىال ال ٬بیله یی 

یی ٨یكولکىهی چهاق ایما٪ هیباٌؿ که اکركیث  ولٙايیاق هكبىٖ به ٌاؼه
هٙل٫ هىقؼیى و جباقيىیىاو چهاق ایما٪ قا هح١ل٫ به ُجكک ؾايىحه  و بكیى 

 هؿ٠ای ؼىیً ذابث ٬ؿم ايؿ. والله ا٠لن بالّىاب. 

 وضعیت اقتصادی
فیّؿ  36ال لعاػ الحّاؾی هكؾم غىق وضقیث ياگىاقی ؾاقيؿ. ظؿوؾ 

ؿگی هیکًًؿ. الحّاؾ اکرك هكؾم به لقافث هكؾم هن اکًىو لیك ؼظ فمك لي
فیّؿ ال عكیك  36ابحؿایی و وًحی هحکی اوث. هىاؾ اقجماق و جصاقجی ظؿوؾ 

فیّؿ ال  2فیّؿ ال عكیك هلمًؿ و لًؿهاق و  02فیّؿ ال کابل و  26هكات، 
  .32عكیك فاقیاب جهیه هیٍىؾ 

ًؿیىال و ؼىٌبؽحايه ؾق بیى اکركیث ٬كای هكبىٖ به هكکم والیث، ؾهکؿه ک
هكؾهايً ال و١ٔیث ا٬حّاؾی هًاوبی بكؼىقؾاقيؿ که ایى ق٬ن و١ٔیث 

 ۼ٦ا٬حّاؾی ٤ىق قا که ؾق باال هحفکك ٌؿین واقويه هیىالؾ ی١ًی که ظؿوؾ 

                                                                                                                     
يیم به يام هعل باال یاؾ هیٍىؾ. اها و١ی کكؾین که بكای يگهؿاقی ال اقلي های باودحايی ایدى يدام قا ـکدك 

 يمایین. 
. کمیحه جؿویى، ٤ىق به وىی ايکٍا٦ ٕگماقي ظکىهث ؾاقی و ايکٍا٦ والیحدیٔ، چداپ ودحاقه ي٭دكه  ۾ۿ

 .٤٤، ٩ِعه ٨٩ۿ۽ای، هكات ا٥٨ايىحاو، 
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 ۼ٨٤یّؿ هكؾم کًؿیىال ال و١ٔیث ؼىبی ا٬حّاؾی بكؼىقؾاقيؿ و ظؿوؾ 
 ٨یّؿ ؾیگك قا ٘ب٭ه هحىوٗ و ٨٭یك جٍکیل هیؿهًؿ.   

 ، هالذاری و کشاورزیوضعیت زراعت
ا٥٨ايىحاو کٍىقیىث لقا٠حی که پیٍه یی اکركیث هكؾم آو قا لقا٠ث و 

 ۼ٨هالؿاقی جٍکیل هیؿهؿ. به همیى هًىال و١ٔیث هكؾم ٤ىق قا يیم بیٍحك ال 
٨یّؿ لقا٠ث و هالؿاقی جٍکیل هیؿهؿ. یکی ال ظُّ چ٥چكاو قا همیى 

. اؤاٞ لقا٠ث، ٬كیه یی کًؿیىال و اقأی همیى هكؾم جٍکیل هیؿهؿ
هالؿاقی و کٍاوقلی باًٌؿگاو ؾهکؿه کًؿیىال قا به چًؿ يکحه ـیل ؼالِه 

 هیکًین: 
: ؾق ه٭ایىه به اکركیث قووحاهای ا٘كا٦ و 33سهیى های سراػحی .1

اکًا٦ چ٥چكاو هكؾم کًؿیىال ؾاقای بیٍحكیى هالکاو لهیى و اقأی بىؾيؿ. 
اوث به ؾقیای هكیكوؾ، ال  اقأی هكؾم کًؿیىال ال ٬ىمث ٌمالی پیىوحه بىؾه

ومث شًىبی جلفی٫ ؾاقؾ به وّك بًؿ بایاو، ال وىی ٌك٪ پیىوحه اوث به لهیى 
های هكؾم ٌیػ المًؿ، ؼكه ٌکك و ال شايب ٤كب هحّل اوث به اقأی هكؾم 

ال ٘كی٫  ٤ۿاؼحه ؼايه و کىجل ٬ُُؿ٪ ها. اها، با جٙبی٫ ٌؿو پالو ٠مىهی ٌهكی
یى های ایى هكؾم اوحمالک و ٌاهل پالو ٌهكؾاقی ٌهك چ٥چكاو بیٍحك له

های ٌهكی ٌؿه ايؿ و ٬ىمّث هن ال شايب ج٩ًگؿاقاو و هصاهؿیى به لوق و 
بی ٬ايىيی ال ؾوث ق٨حه اوث. آو گكوه که ـکكي ق٨ث ظاال لهیى های 
ٌؽّی هكؾم قا جملک ؼىیً ٬كاق ؾاؾه و باالی لهیى های ٤ّب ٌؿه 

يح٭ال هكکم والیث ٤ىق ال ولىىالی جیىقه ليؿگی هیًمایًؿ. اگك هبال٥ه يٍىؾ ؾق ا
به چ٥چكاو ي٭ً بمقگ قا بمقگاو چ٥چكاو و کًؿیىال و  ٩ۿۿ۽ؾق شكیاو وال 

                                                             
  Cultivating Lands . ۿۿ

اوث که به ه١ًی "پالو یدا بكياهده  (Master Plan): هاوحك پالو واژه ايگلیىی و ػمىهی ػهزیپال.  ٤ۿ
 ٠مىهی" هیباٌؿ. 
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به ؼّىَ لهیًؿاقاو ایى قووحا ؾاٌحه ايؿ که ایى هىاله هن بكای هلث و هن 
 بكای ؾولث هعلی ؾق والیث ٤ىق هبكهى و آٌکاق اوث. 

ث هٙل٫ باًٌؿگاو : لقا٠ث و کٍاوقلی پیٍه اکركی35کؼاورسی .2
٨یّؿ هكؾم  ۼ٨ؾهکؿه کًؿیىال هیباٌؿ که به ِىقت ؾ٬ی٫ ایى پیٍه، هىلک 

٤ىق قا جٍکیل هیؿهؿ. ال والیاو واب٫ الی ؾوقاو ژقین ٘الباو و اوایل 
ظکىهث ايح٭الی و اؾاقه هى٬ث به قهبكی شاللحماب ٠بؿالعاهؿ کكلی قییه 

ماو ٌکل بؿوی و وًحی شمهىق ا٥٨ايىحاو کٍاوقلی و لقا٠ث هكؾم ٤ىق به ه
، ۼ٤ُکًؿه ،39ٕشى٢ٔ 38با یى٢  37و پی گاو 36آو که ٠باقت ال ش٩ث گاو

بىؾ ولی، به هكوق لهاو و ؾق شكیاو ظٕىق  ۿ٤و هؿگیكک ۾٤، جیكکک۽٤جیً
، 45، والهاو پیماو اجاليحیک ٌمالی "ياجى"٤٤يیكوهای ایحال٦ بیى المللی

                                                             
  Agriculture/Husbandry . ٥ۿ

: ٌؽّی که ؾو گاو يك بكای کٍث و کاق ؾاقؾ و بكای ٌؽن اقأی اوح٩اؾه هیکًًدؿ، بده آو خلث گاو.  ٦ۿ
 ُش٩ث گاو گىیًؿ. ش٩ث ی١ًی شىقه، ؾوجایی. 

: ٌؽّی که یک گاو يك ؾاقؾ، با یک ٌؽُ ؾیگك ٌكیک هیٍىؾ که وی يیم یک گاو يك ؾاٌدحه َپی گاو.  ٧ۿ
 باٌؿ و بكای ٌؽن اقأی بؽا٘ك ٨الظث و لقا٠ث اوح٩اؾه هیکًًؿ. 

 چىبی که بك گكؾو گاّو ٌؽن لو يهًؿ ٨ٕكهًگ ه١یىٔ.  یىؽ:.  ٨ۿ
ا بؿاو بًؿيدؿ و لهدیى قا ٌدیاق و ٌدؽن کًًدؿ : چىبی که قوی گكؾو ش٩ث گاو يهًؿ و گاو آهى قخىؽ.  ٩ۿ

 ٨ٕكهًگ ه١یىٔ. 
 : وویله یی چىبیى اوث که ال چىب های هعکن واليؿ و جیً قا به آو يّب کًًؿ. ُکًعه.  ۼ٤
: وویله یی جیٍه هايًّؿ اوث که به وّك ُکًؿه يهًؿ جا لهیى قا ٌدؽن کًًدؿ و آيدك ال ٨لدمات ودؽث جیغ.  ۽٤

 شىي هیؿهًؿ و هیىاليؿ. 
 وايحی اوث که جیّك شى٢ و ُکًؿه قا بهن وول هیکًؿ.  ۼ۾ – ۼ۽: چىبی جیزکک.  ۾٤
: چىبیىث که به ٬ىمث بلًؿی ُکًؿه يّب کًًؿ جا ؾوحگیكه یی باٌدؿ بدكای ٌدؽُ ٌدؽن هعگیزک.  ۿ٤

 کًًؿه و ش٩ث قاو.
٤٤ . ICF: International Coalition Forces   
٤٥ . NATO: Norht Atlantic Treaty Organization.  
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های ٠ٕى والهاو ، شاه١ه شهايی و کٍىق46يیكوهای اهًیحی ٬ىای بیى المللی
هلل هحعؿ ؾق ا٥٨ايىحاو که هكؾم ا٥٨ايىحاو به یک هكظله بیؿاقی ٨كهًگی، 
اشحما٠ی، ٌؽّیحی و ايکٍا٨ی ؾوث یا٨حًؿ، هاٌیى آالت لقا٠حی ؾق بیى 
هكؾم هكوز گكؾیؿ. ایى بكهه یی ال جاقیػ جا شایی بك ب١ٕی ٠ُك٦ و ١ً٠ًات 

وی همیى هلعىٚ اوث که هكؾم و اهىقات بؿوی ٌاو ي٭ٙه پایاو گفاٌث. بك
ؾق ظال ظأك ال ُش٩ث گاو و پیگاو ، کمحك اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ. همه چیم 

جا  ٤٧هاٌیًیمه ٌؿه اوث. ظاال، به شای ایًکه هكؾم گاوهای ؼىؾ قا پكوقی
بكای ؼىقؾو و شمٟ آوقی بكای قايؿو و ٌؽن کكؾو اوح٩اؾه يمایًؿ، بیٍحك 

ًی آيكا به کٍحاقگاه و ُگًس ظیىاو شًبه جصاقجی قا به ؼىؾ گك٨حه اوث. ی١
٨كوٌی هیآوقيؿ و هی٩كوًٌؿ. بهكظال، ایًكا بایؿ ٬بىل يمایین که کٍث و 
لقا٠ث الی اکًىو پیٍه بیٍحك هكؾم ؾهکؿه کًؿیىال و ظحا هكؾم ٤ىق هیباٌؿ. 
کىايیکه لهیى ؾاقيؿ ال لهیى ؼىیً بكای ٨الظث اوح٩اؾه هیکًًؿ و کىايیکه 

ه کن لهیى هىحًؿ ال لهیى های لهیًؿاقاو اوح٩اؾه هیکًًؿ لهیى يؿاقيؿ ویا ایًک
هٍهىق اوث. به اوان ه١لىهات ها ال  48ی١ًی که ایى ١ً٠ًه به يام "ي٩ّه یی"

واب٫ ها الی اکًىو ، ؾها٬یى و لهیًؿاقاو هىاؾ و گیاهاو ـیل قا ؾقیى ؾهکؿه 
 کٍث و لقٞ هیکًًؿ: 

 .ۼ٥: گًؿم، شى، يؽىؾ، کلىل، ٬ىُهى49ؿالت (1

                                                             
٤٦ . ISAF: Internation Security Assistant Forces  

: ظیىايی که ؾق شای هًاوب يگاهؿاقيؿ و ٠لى٨ه ؼىب ؾهًؿ جا ٨كبه ٌدىؾ، ٨كبده کدكؾه، ٨كبده، پزواری.  ٤٧
پكوقی ٨ٕكهًگ ه١یىٔ. اها، ؾق لهصه ٠اهیايه ٤ىق گهگاهی بده شدای پدكوقی، پلدىقی يیدم هیگىیًدؿ. بده 

 پكواقی هیکًًؿ بؽا٘كیکه گىٌّث بیٍحك ؾاقؾ. ِىقت ٠مىم "گاو" قا بیٍحك 
: ي٩ّه یی هماو ٌکل جايید ٌؿه یی ي٧ّ، هًا٩ِه یدا يدین هیباٌدؿ. ی١ًدی ٌؽّدی کده يصله یی.  ٤٨

لهیى يؿاقؾ، لهیى های کىی ؾیگكی قا هًا٩ِه هیگیكؾ به ایى ه١ًی که لهیى ال یدک شًداض و لظمدات ال 
 شًاض ؾیگك ولی ه١٩ًث پًصاه ٨یّؿ هیباٌؿ. 

٤٩ . Cereals   
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 : ٠ؿن، لىبیا، هاي، يؽىؾ.51زبىبات (2
: پیال، لقؾک، کاهى، گًؿيه، باؾقيگ، ؼیال، جكجیمک، 52طبشیدات (3

 گًٍیم، کلن، باؾيصاو، ٌل٥ن، لبلبى، کچالى، ویك، کؿو.
: ویب، جىت، ياک، لقؾآلى، ٩ٌحالى، وًصؿ، گیالن، 53هیىه خات (4
 بهی.

: هالؿاقی پیٍه یی هكؾم ٤ىق اوث، بؽا٘كیکه لهیى های 54هالعاری .3
ی ؾقیى والیث لیاؾ بىؾه و الیًکه ؾهکؿه کًؿیىال به بیػ بًؿ بایاو وا٬ٟ لقا٠ح

اوث، ایى کىه و گیاهايً بكای هالؿاقی و هالؿاقاو ٨كِث هًاوب هیباٌؿ. 
، گىو٩ًؿ ٕهیً و بمٔ و اوب  ٥٥ظیىايات اهلی ال ٬بیل: گاو، هاؾه گاو، ؼك

قی ؾق جمام جىوٗ هكؾم يگهؿاقی هیٍىيؿ. ؾق قولگاقهای واب٫ و١ٔیث هالؿا
٬كیه ها ؼىب بىؾ ولی ؾق لهاو ١٨لی هكؾم کمحك جمایل به ظیىايؿاقی و 

 هالؿاقی ؾاقيؿ. ی١ًی  ظه هؿيیث و بىی ٌهكيٍیًی بؿوو جاذیكات يمیباٌؿ. 
: ؾاهؿاقی یگايه قاه ههمايؿاقی های ٠اشل و يابهًگام 56ظاهعاری .4

ؿه ؼايىاؾه هكؾم قا جٍکیل هیؿهؿ. ایى هك٢ اوث که همیً با٠د آبكوی آي١
های هیٍىؾ که گىٌث پؽث و پم ؼىیً قا ال بالاق جمىیل يمیکًًؿ. گكچه 
                                                                                                                     

: ایى ٤له قا به لباو هعلی "٬َىُهى" گىیًؿ ولی به ٨كهًگ ها یا٨ث يٍؿ. ٬ىهى ٤له یدی اودث کده هىُهى.  ۼ٥
بكای ظیىايات به ؼّىَ ٘ب٭ه یی گاو هیؿهًؿ. همايٙىقیکه شى قا بدكای ؼدك و اودب هیؿهًدؿ، ٬دىهى، 

 کلىل و هىٌیًگ قا به ؼىقؾ گاوها هیؿهًؿ. 
 Plants . ۽٥
  Vegetables . ۾٥
  Fruits . ۿ٥
٥٤ . Livestock  

: ؾق بیى هكؾم بكای "ؼك" واژه های هؽحل٧ کاقبكؾ ؾاقؾ ال ٬بیل: هكکب کده ال قاکدب ی١ًدی ودىاق ضز.  ٥٥
ٌؿو و وىاقی ه١ًا ؾاقؾ و ٠كبی اوث، اوال٢/اوال٢ یا اوال٪ به ه١ًدی چهاقپدای ب١ٕدی بده جل٩دٛ ٤لدٛ 

 جكکی اوث. ؾق بیى ایى همه واژه ها جًها "ؼك" ؾقی هیباٌؿ. "چهاقپا" قا "چهاقبا" گىیًؿ و ایى واژه ٕاال٢ٔ
٥٦ .  Aviculture   
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بكای ؾاهؿاقی و ؾاهپكوقی ال وىی ؾولث  57سراػحیؾقیى ؾه پكوقٌگاه های 
ویا هكؾم به گىيه بمقگ وشىؾ يؿاقؾ ولی با آيهن هكؾم هعل بكای يگهؿاقی ؾام 

بؽً ؾاهؿاقی بیٍحك هحکی به قوي های وًحی و هعلی هیباًٌؿ. ؾق  -ها 
لياو به ؼّىَ ؼاين های کهى وال ی١ًی پیكلال ها وهین ايؿ. ؾام های 
چىو: هك٢، ؼكون، هك٤ابی ٕاقؾکٔ، ٨یلمك٢ و ... يگهؿاقی هیٍىيؿ که ال 
جؽن هك٢ يیم جصاقت های ؼىقؾ و کىچک ؾق بیى هكؾم قایس اوث. به ِىقت 

جك هیباٌؿ. ی١ًی اگك  ٠مىم جؽن هك٢ وً٘ی يىبث به جؽحن هك٢ هاٌیًی ٬یمث
ا٥٨ايی  ۼ۽ا٥٨ايی باٌؿ، ؾق ه٭ابل جؽن هك٢ وً٘ی  ٨جؽن هك٢ هاٌیًی 

 هیباٌؿ. 
: ؾقیى ؾه اٌصاق هرمك و ٤یكهرمك يحیصه ؾاؾه اوث. 58باؿعاری .5

، و٩یؿاق، شًگل بیؿ و ؾقؼحاو هرمك ال ٠ك٠كؾقؼحاو ٤یك هرمك ال ٬بیل: بیؿ، 
گالؤ، جىت، وًصؿ، ٬بیل: ویب ٕویب ٌاهی، ویب ِؿقا٠ٝمی، ویب 

گیالن، بهی، ٩ٌحالى، لقؾآلى و آلى  به يعى ؾقوث و لقا٠حی آو يحیصه ؾاؾه 
 اوث. 

: ٘ىقیکه ؾق باال جفکك ؾاؾین ؾقیى قووحا هرل ؾیگك ي٭اٖ والیث باؽ ها
٤ىق ؾقؼحاو هرمك ٕهیىه ؾاقٔ ٤یكهرمك ٕبؿوو هیىهٔ به ِىقت ٨كاواو يحیصه 

یك اکركیث هكؾم به ٤كن يهالهای هرمك و بؽً بىؾه و همچًیى ؾق والیاو اؼ
هیىه ؾاق قوی آوقؾه که يحیصه ؼىبی ؾاؾه اوث. اها، ها ؾقیى بؽً جًها ال 
آي١ؿه ٌؽّیث ها و ؼايىاؾه های که ال والیاو ٬بل شهث وكوبمی و قوي٫ 
بؽٍی يهاالو هرمك ؾقیى قووحا کاق هیکكؾيؿ و کاقکكؾ ٌاو بكای همه يمىيه و 

اؾآوق هیٍىین. ٬ابل یاؾآوقی هیؿايین که ها، ٌهكت ٌؽّیث لبايمؾ بىؾه، قا ی
های ـیل قا بكای شلىگیكی ال ٬ٙىق ٌؿو کحاب ـکك هیًمایین و قشاهًؿین که 

                                                             
٥٧ . Agriculture Farm 
٥٨ . Harticulture/Gardening  
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با٤ؿاقاو و به ؼّىَ لاق٠یى که ؾقیى قاوحا هرل همیً و١ی و جالي 
هیىقليؿ، ؾقیى هىقؾ ها قا ه١فوق بؿاقيؿ و اللم ؾايىحین که ظؿا٬ل ال هك هعل 

 با٢ و با٤ؿاق ـکك گكؾؾ:یک 
: هعحكم هعمؿ ؼىاَ ٨كليؿ هكظىم باؽ هیىه هسمع ضىاؽ اکزهی .1

الی اکًىو ؾاقای با٢ هیىه هیباٌؿ. با٢ وی ؾاقای  ٨٥ۿ۽هعمؿ اکكم ال وال 
ؾقؼحاو هرمك ال ٬بیل: ویب، جىت، لقؾآلى، ٩ٌحالى، ياک و باؾام بىؾه و ؾق ظال 

 به هعل ٬ٍال٪ هكاؾ هى١٬یث ؾاقؾ. ظأك با٢ وی به ذمك قویؿه اوث. ایى با٢ 
: هعحكم ٠بؿالعمیؿ ٨كليؿ هعمؿ ظىیى ال وال باؽ هیىه ػبعالسمیع .2
الی اکًىو به با٤ؿاقی قوی آوقؾه اوث که اکًىو با٢ های هرمك: ویب،  ۼ٩ۿ۽

لقؾآلى و آلى به با٤ً يحیصه ؾاؾه اوث. ایى با٢ به هعل شّك ٘ىیله هى١٬یث 
 ؾاقؾ. 
: هعحكم العاز هعی الؿیى ٨كليؿ هكظىم عیىباؽ هیىه الساج هسی ال .3

الی اکًىو به با٤ؿاقی آيهن با٢ های هرمك ه٥ٍىل  ۿ٨ۿ۽هعمؿ هىوی ال وال 
اوث. ؾقیى با٢ ؾقؼحاو هرمك: ویب، ٩ٌحالى، لقؾآلى، آلى، جىت و ياک وشىؾ 

 ؾاقؾ. ایى با٢ به هعل ّگل گلیچه یا هعل باال هى١٬یث ؾاقؾ.
عحكم ٠بؿالعمیؿ اظؿی ال وال : هباؽ هیىه ػبعالسمیع ازعی .4
هد.ي. به ایصاؾ با٢ ٌكوٞ يمىؾه و ایى با٤چه به هعل اوالؾ گل آ٤ا  ٨٩ۿ۽

ٕگل آ٤هٔ هى١٬یث ؾاقؾ. ؾقیى با٢ اٌصاّق ویب، لقؾآلى، باؾام، ٩ٌحالى و بهی 
 وشىؾ ؾاقؾ. 

الی  ۼ٩ۿ۽: هعحكم ابىال٩ٕل ال وال 59باؽ هیىه ابىاللضل ػثمايی .5
هیباٌؿ که با٤ً ؾاقای ؾقؼحاو هیىه ؾاق لیك  اکًىو ؾقیى هىلک ه٥ٍىل

                                                             
: ابىال٩ٕل ٨كليؿ ابىبکك ٨كليؿ ٠رماو ٨كليؿ هال ؼىاشه ٠بؿالىاظؿ ٨كليؿ ٠بدؿالكظمى يظب ػًاطی.  ٥٩

 ٨كليؿ ...
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اوث: ویب، لقؾآلى، ياک، ٩ٌحالى و باؾام. ایى با٢ به هعل پٍحه شّك وكک 
 هى١٬یث ؾاقؾ.  

: با٢ هیىه يٝك هعمؿ قظیمی به ِعى 60باؽ هیىه يظز هسمع رزیمی .6
به ایى  ۿ٩ۿ۽ظىیلی اي ؾق هعل بابا ٬لی هى١٬یث ؾاقؾ. هىِى٦ ال وال 

با٢ هیىه گام يهاؾه که با٤ً ؾاقای هیىه های: ویب، جىت،  ٘ك٦ ؾق ایصاؾ
 گیالن، ٩ٌحالى و لقؾآلى هیباٌؿ. 

: ایى با٢ به هعل شّك وكک هى١٬یث باؽ هیىه هززىم هیزسا ػبعالـلىر .7
ؾاقؾ و هح١ل٫ به هكظىم هیكلا ٠بؿال٩٥ىق هیباٌؿ. ؾقیى با٢، ؾقؼحاو هرمكی: 

 ٨٨ۿ۽هىشى اوث. هىِى٦ ال وال باؾام، ویب، لقؾآلى، ٩ٌحالى، ياک و آلى 
ؾقؼث  ۽۽ۿهد.ي. به ایًىى به با٤ؿاقی هرمك ٠ال٬مًؿ ٌؿه و ایى با٢ ؾاقای 

 هیىه ؾاق هیباٌؿ. 
 ٧٨ۿ۽: ظاشی ٠بؿالٝاهك ال وال باؽ هیىه الساج ػبعالظاهز زبیبی .8

ـیل ؾق با٤ً هىشىؾ  الی اکًىو ؾاقای با٢ هیىه بىؾه که ال ؾقؼحاو هرمك 
ن، بهی، ياک، جىت، لقؾآلى و ٩ٌحالى. ایى با٢ به هعل هیباًٌؿ: ویب، گیال

 ٤یب الله هى١٬یث ؾاقؾ. 
: جا ٬بل الیًکه باًٌؿگاو ایى هعل به پٍحه باؽ هیىه ػبعالزسام ػشیشی .9

٤یب الله ليؿگی هیًمىؾيؿ ؾق ٠كِه با٤ؿاقی به ؼّىَ با٢ های هرمك 
ىقؾ ٠ال٬مًؿ به ایًىى ؾقیى ه ٧٩ۿ۽ؼیلی ٠ال٬مًؿ يبىؾيؿ. ب١ؿ ال وال های 

ٌؿه و ظاال ؾقؼحاو هیىه ؾاق چىو: ویب، لقؾآلى، باؾام و آلى ؾقیى با٢ يحیصه 
 هى١٬یث ؾاقؾ.   ۽٦ػیگحیؾاؾه و ٬ابل اوح٩اؾه هیباٌؿ. ایى با٢ به هعل 

                                                             
 ین الله ٨كليؿ ٬كباو ٨كليؿ و١یؿ ٨كليؿ ...: يٝك هعمؿ ٨كليؿ قظيظب ػًاطی.  ۼ٦
: قیگ، ش٥ل، ٌى و هاوه قا به گىیً های هعلی ٌیگث گىیًؿ و الیًکده لهدیى هدای ایدى ػیگث.  ۽٦

 هعل قیگماق اوث به ایى يام ٌٕیگحیٔ یاؾ هیکًًؿ. 
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: جا ٬بل الیًکه باًٌؿگاو ایى هعل باؽ هیىه كیض هسمع صعیوی .10
ؼّىَ با٢ های به پٍحه ٤یب الله ليؿگی هیًمىؾيؿ ؾق ٠كِه با٤ؿاقی به 

به ایًىى ؾقیى هىقؾ  ٧٩ۿ۽هرمك ؼیلی ٠ال٬مًؿ يبىؾيؿ. ب١ؿ ال وال های 
٠ال٬مًؿ ٌؿه و ظاال با٢ های هیىه ؾاق چىو: ویب و لقؾآلى ؾقیى با٢ يحیصه 

 ؾاؾه و ٬ابل اوح٩اؾه هیباٌؿ. ایى با٢ به هعل يییک کًؿیىال هى١٬یث ؾاقؾ.  
به هعل جه جیل وا٬ٟ  : ایى با٢ هیىهباؽ هیىه ؿالم ؿىخ یؼوىبی .11

اوث که جا ظال جًها ؾقؼحاو ویب آو يحیصه ؾاؾه اوث. وی ال وال های 
به ایى ٘ك٦ به با٤ؿاقی هرمك ٠ال٬مًؿ ٌؿه و ایى قويؿ ؾق ؾهکؿه  ٨٨ۿ۽

 کًؿیىال ؾق ظال قٌؿ و جىو١ه هیباٌؿ.

 صًایع، هًرها و حرفه های هحلی
قغ بمقگ فبؿالكظماو بى هعمؿ بى ؼلؿوو ظضكهی فیلىىف و هى

و کحاب "ه٭ؿهه ابى  32هصكی ؾق جىيه هحىلؿ ٌؿ 442اوالهی ؾق وال 
ؼلؿوو" یکی ال آذاق ههن و اقلٌمًؿ وی هیباٌؿ که قاشٟ به ًِایٟ، ٨ًىو و 

بایؿ ؾايىث که ًِقث فباقت ال هلکه ایىث «هًكها چًیى اٜهاق يٝك هیکًؿ: 
ؾق لهكه که ؾق اهكی فملی فکكی ظاِل هیٍىؾ و بىبب ایًکه فملی اوث 

کاقهای بؿيی هعىىن بٍماق هیكوؾ و فكاگكفحى کیفیات بؿيی هعىىن بكای 
آهىليؿه شاهقحك و کاهلحك ظاِل هیٍىؾ لیكا ايصام ؾاؾو اهىقی که هكبىط به 
کیفیات بؿيی هعىىن اوث ذمكبؽً جك اوث... وپه بایؿ ؾايىث که 

كوقی ًِایـ بك ؾو گىيه اوث: بىیظ و هكکب. بىیظ ویژه يیالهًؿیهای ض
اوث و هكکب به اهىل جفًًی و هكظله کمال ليؿگی اؼحّاَ ؾاقؾ و بىیظ ال 
لعاػ جقلین همؿم بك هكکب اوث، لیكا ال یکىى واؾه اوث و ال وىی ؾیگك به 

                                                             
 . ال هحى ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو.  ۾٦
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ضكوقیات ليؿگی اؼحّاَ ؾاقؾ که هكؾم به فكاگكفحى آو بیٍحك اهحمام 
 . ۿ٦هیىقليؿ

: ًِایقی که به اهك و يیم ًِایـ ال يؾك ؾیگك بؿیًىاو جمىین هیٍىؾ]
هقاي ايىاو ؼىاه ضكوقی یا غیكضكوقی اؼحّاَ ؾاقؾ. و ًِایـ 
هؽّىَ به ايؿیٍه هایی که ؼاِیث ايىايی اوث هايًؿ ؾايٍها و هًكها و 
ویاوث. ًِایـ گىيه يؽىحیى هايًؿ بافًؿگی و کفٍؿولی.. ]لّابی[، و 

فی( که ؾقوؾگكی ]يصاقی[ و آهًگكی و ًِایـ گىيه ؾوم چىو وقاله )ِعا
هماقوث ؾق اوحًىاغ و جصلیؿ کحب اوث و هىویمی و ٌقك و جقلین ؾايً و 
هايًؿ ایًها و ًِایـ گىيه وىم هايًؿ وپاهیگكی و يؾایك آو، و ؼؿا ؾاياجك 

ؾق هصمى٠ه ٬ىايیى يا٨فه کٍىق به ؼّىَ ٬ايىيی اواوی [7. 31اوث
چًیى ؾق ا٥٨ايىحاو که هًعید هاؾق ٬ىايیى ؾق ؾولحؿاقی هعىىب هیٍىؾ و هم

٬ايىو کاق و ؼؿهات هلکی قاشٟ به ظ٫ کاق، همًى٠یث کاق اشباقی و ٠ؿم 
کاق ظك هك افغاو « :شىال کاق جعمیلی بك ا٩٘ال به قوًٌی هىصل اوث

اوث. جقییى وافات کاق، قؼّحی باهمؾ، ظمىق کاق و کاقگك و وایك اهىق 
ؿ اوث. جعمیل کاق اشباقی همًى .32هكبىط به آو جىوظ لايىو جًؾین هیگكؾؾ

وهن گیكی فقال ؾق ظالث شًگ، آفات و وایك ظاالت که ظیات و آوایً 
جعمیل کاق بك اعفال . فاهه قا جهؿیؿ کًؿ، ال وشایب هلی هك افغاو هیباٌؿ

. کاق اشباقی همًىؿ اوث. کاق ولحی اشباقی پًؿاٌحه هیٍىؾ که 33شىال يؿاقؾ
ه اشكای آو هکلف کاقکى به وویله جهؿیؿ یا به يعى ؾیگك ؼالف اقاؾه وی، ب

اها با جاو٧ که ؾق قووحای ها هرل ٠مىم کٍىق باالی ا٩٘ال  .677گكؾؾ
                                                             

 .۾٧٩ – ۽٧٩ُِ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ۿ٦
 .ۿ٧٩- ۾٧٩ُِ  –ى ؼلؿوو، ز. ؾوم . ه٭ؿهه اب ٦٤
 . ٬ايىو اواوی ا٥٨ايىحاو، هاؾه چهل و هٍحن.  ٦٥
 . هماو، هاؾه چهل و يهن.  ٦٦
 . ٬ىايیى کاق و ؼؿهات هلکی، هاؾه چهاقم، بًؿ اول.  ٦٧
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کاقهای ٌا٬ه و جعمیلی ايصام هیٍىؾ. ایى ٩٘ل اوث که ال ظیىايات اهلی و 
بزه ؼايگی قا يگهؿاقی هیکًؿ، آيها قا به چكاگاه هیبكؾ و ظکن چىپاو و 

هیى قا ٌؽن هیکًؿ و ؾه ها قا ؾاقؾ و ایى ٩٘ل اوث که هیمم هیآقوؾ، ل ٦٨چزاو
 کاّق ٌا٬ه و وؽث ؾیگك. 

باؾقک ایى وا١٬یث که ايىاو ها به گىيه های هؽحل٧ّ ًِایٟ چىو بىیٗ و  
هكکب يیالهًؿ ايؿ و ه٭حٕای ٘بی١ث ايىايی ظکن هیکًؿ که ايىاو ها بكای 

 –ق٨ٟ ٔكوقیات ؼىیً بایؿ به کاقی، کىبی، هًكی، ٨ًی ویا ١ًِحی قوآوقيؿ 
هلعىٚ اوث که هكؾم کًؿیىال ٠الوه بك اظحكام ؾاٌحى به ٠لن و  بكوی همیى

ه١ك٨ث، ؾايً و کیاوث، هكؾهؿاقی و ویاوث، ٠ال٬ه و وهن ؼاَ ؾق 
٠كِه های هؽحل٧ هًكی، ظك٨ىی، ٨ًی، ١ًِحی و اکحىابات هؽحل٧ يیم 
ه٥ٍىل ايؿ. ال شمله کاقهای ظك٨ىی، هًكی و ١ًِحی که ؾق بیى هكؾم قایس 

 ٫ اهكاق ه١یٍث هیًمایًؿ، ًِایٟ و ٨ًىو ـیل هیباٌؿ: اوث و الیى ٘كی
: آویاب ؾقیى هًا٫٘ به ؾو گىيه بىؾه اوث، یک آویاب آبی و آطیابايی .1

ؾیگكی آویاب بك٬ی و گاهی هن هكؾم گىيه یی وىم آویاب قا به ٌکل هعلی 
هیىاليؿ که به يام ؾوث آویاب هٍهىق اوث و به گىیً هعلی آيكا "ؾوحان" 

ام واب٫ آویاب های آبی ؾق هًا٫٘ و قووحاهای هؽحل٧ وشىؾ گىیًؿ. ؾق ای
ؾاٌث که ١٨ال ي٭ً آيها کمكيگ ٌؿه و آویاب های بك٬ی شای آيكا گك٨حه 
اوث و گىيه وىم که ؾوث آویاب باٌؿ به اکركیث هعالت وشىؾ ؾاٌحه که 
هحاو٩ايه اکًىو ؼیلی ٬ابل اوح٩اؾه يمیباٌؿ. ال ؾوث آویاب بیٍحك بكای جهیه 

کن اوح٩اؾه ِىقت هیگك٨ث. به گىيه هرال یک هى ویا بیٍحك گًؿم قا بكای هىاؾ 
                                                             

: چىچه های گىو٩ًؿاو قا گىیًؿ. بكای ٠اهل ایى کاق ؾق هعیٗ ها، هن جكه چكاو گىیًؿ و هدن بدكه بزه.  ٦٨
ی ؾق ب١ٕی شاها به يام "ؼلمه چكاو" یاؾ هیٍىؾ ی١ًی کىیکه بچه های گىو٩ًؿاو قا بده چكاگداه چكاو، ول

بكؾه و هیچكايؿ. ؾق ظالیکه ؼلمه ؾق ل٥ث به ه١ًی چكيؿه هیایؿ. ٠مىها، گاوچكايی و چىپايی بكای ايىداو 
اله و ٤ىقه ٌؿه های کالو وى اوث ولی بكه چكايی کاق بچه های ؼكؾ وى هیباٌؿ. گكچه، جكه وبمیصات ج

 قا گىیًؿ، ولی، هكؾم ٠ىام يىلاؾاو گىو٩ًؿاو ی١ًی "بكه ها" قا به جكه ه٭ایىه هیکًًؿ.  
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آهاؾه والی ظلىا، جلؽاو و ... اوح٩اؾه هیکكؾيؿ. ايصام ؾهًؿه ایى کاق قا 
"آویاب باو یا آویاباو" هیگىیًؿ. آویا و آویابايی کىب و پیٍه یی هكؾايه 

ػ وكا٢ يؿاقین که اوث ی١ًی که ج١ل٫ به ٘ب٭ه یی هكؾاو ؾاقؾ و ؾق ٘ىل جاقی
 ليی ویا ؼايمی ؾقیى کىب و پیٍه جبعك و ه١ك٨ث ؾاٌحه باٌؿ. 

: ابى ؼلؿوو ؾق ه٭ؿهه اي آهًگكی قا ال گىيه يؽىث ًِایٟ آهًگزی .2
ی١ًی ًِایٟ بىیٗ هیگىیؿ. بًا، ؾق قووحای ها يیم الیى ٘ب٭ه اٌؽاَ وشىؾ 

"آهًگك" گىیًؿ ؾاقيؿ که الیى ٘كی٫ اهكاق ه١یٍث هیًمایًؿ. ٨ا٠ل ایى کىب قا 
کیلى هحكی ومث ٤كب چ٥چكاو هىشىؾ هیباٌؿ  ٥۾و قووحایی به ایى يام ؾق 

که ؾق کحب هؽحل٧ جاقیؽی چىو جاقیػ یمیًی، جاقیػ لیى االؼباق گكؾیمی، 
جاقیػ ٘ب٭ات ياِكی و جاقیػ بیه٭ی ال آو هًعید یکی ال ٌهكها و ٬له های 

ا، يام بكؾه ٌؿه اوث. هعکن ؾوقه یی ؾوؾهاو و والله اهپكا٘ىقی ٤ىقی ه
آهًگكی کىب، ظك٨ه و هًك اوث. واؼث بؽاقی، جىجه بؽاقی، پایؿاو 
بؽاقی، ؾان و ايىاٞ هؽحل٧ ووایل و اذاذیه هىقؾ يیال ؼايىاؾه ها قا ال آهى 
ک و گهی هعکن هیىاليؿ. آهًگكی هىلک هكؾايه و بكای ٘ب٭ه  ًُ های يالک، ُج

قاليای جاقیػ بٍكیث ليی به ایى یی هكؾ هیباٌؿ و ٌاهؿ يبىؾه این که ؾق ؾ
 هىلک ه١كو٦ بىؾه باٌؿ. 

: قاشٟ به با٨ًؿگی ؾق کحاب ه٭ؿهه یی ابى ؼلؿوو به ایى هحى باكًعگی .3
همچًايکه ؾقباقه ؼىیً هیايؿیًٍؿ و اهك پىٌاک چًیى ظاِل «وكؼىقؾین: 

هیٍىؾ که هًىىز قا بكای يگهؿاقی جى ال گكها و وكها یکىكه بكجى پىٌايؿه 
و بكیؿو و ؾوؼحى و بكای جهیه چًیى پىٌاکی ياگمیك بایؿ يػ قا بهن یقًی بؿو

 .36بافث جا پاقچه یی یکؿوحی جىلیؿ ٌىؾ و ایى فمل قا بافًؿگی هیًاهًؿ"
با٨ًؿگی کىبی يٝی٧ و هىلکی لٙی٧ اوث. ؾق قووحای هاو، ؼاين ها به 

جهیه  ايىاٞ گىيگىو با٨ًؿگی ههاقت ؾاقيؿ و ایى ظك٨ه لىالم ـیل قا بكای هكؾم

                                                             
 .٦۽٨َ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ٦٩
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هیکًؿ: با٨حى یا با٨یؿو شىقاب، ؾوحکً، بًؿ جًباو، ؾوحمال ؾوث، 
، شای ٧٤، جه جا٬یۿ٧، ُو٩كه۾٧، چپک، گلین، ٬الی۽٧، شىال، ٤ًُسۼ٧آوحیًچه

 يمال و ... و ٠اهل ایى ٠مل قا "با٨ًؿه" گىیًؿ. 
: پیكاهىو بًایی ٠بؿالكظماو ابى ؼلؿوو ؾق ه٭ؿهه اي چًیى بًایی .4

ال يؽىحیى ًِایـ اشحماؿ ٌهكيٍیًی و کهًحكیى  بًایی«ؤاظث ؾاؾه اوث: 
آيهاوث و فباقت ال ًٌاؼحى کاقیىث که بؿو ايىاو بكای وکىيث و پًاهگاه 
ؼىیً، ؼايه ها و شایگاه های آهاؾه هیکًؿ ]چه ايىاو بك وكٌث آفكیؿه ٌؿه 
اوث که ؾق وكايصام کاق و آیًؿه ليؿگی ؼىؾ هیايؿیٍؿ و الیًكو ياچاق اوث به 

ؿیٍه ؼىؾ، ؼاو های که ؾاقای ؾیىاقها و ومف ال همه شهات هیباٌؿ يیكوی اي
ؾق هعیٗ ها بًاهای 7. 42بكای شلىگیكی ال قيس گكها و وكها بكگمیًؿ.....[

هؽحل٧ وشىؾ ؾاقيؿ که هن ؾق بؽً کاقهای ؼاهه ال ٬بیل ا٠ماق هًالل جىوٗ 
ؼٍث ؼام، ّگل ٕپؽىهٔ، کاهگلکاقی و وًگ کاقی و همچًیى ؾق ؾو ؾهه 

ی اؼیك ا٠ماق هًالل و اهاکى به گىيه یی پؽحه ال ٬بیل ومًث کاقی، قیؽث ی
کاقی، گچ کاقی، کاٌی کاقی و ... هكوز ٌؿه اوث و ایى کىب ؾق بالاق، 

بًا قا به ٌکل  –ه١اهله و قوي٫ ؼىبی ؾاقؾ. اها، با جاو٧ به گىیً های هعلی 

                                                             
= آوحیًچه: یک يىٞ يیمه آوحیى ال بًؿ ؾوث الی آقيدس اودث کده جىودٗ ؼداين هدا هدن  آطحیى+چه.  ۼ٧

ه ٨٭ٗ بكای پؽدحى يداو ؾق جًدؿوق اودح٩اؾه هیگدكؾؾ کده پاقچده اي ؾولیؿه و هن با٨یؿه هیٍىؾ و ال آوحیًچ
 ٔؽین اوث و با٠د ظ٩اٜث ؾوث ال ظكاقت و ؾهای جًؿوق هیگكؾؾ. 

: به ٔن ٤یى. يىٞ گىيی که ال شىال بمقگحك هیباٌؿ و ٨٭دٗ بدكای ايح٭دال ٠لدى٦ ٠ٕلى٨ده یدی کده ؿًح.  ۽٧
 ه وویله گاو ايح٭ال ؾاؾ. کىبیؿه باٌؿٔ اوح٩اؾه هیگكؾؾ و ٤ًس قا جًها هیحىاو که ب

 : ب١ٕی ها ٬الیى جل٩ٛ کًًؿ به أا٨ه "يىو". هالی.  ۾٧
: به ٔن "ن". ٠الوه بكایًکه ؾوحاقؼىاو یا ؾودحكؼىاو ١٘دام ؼدىقی ه١ًدی ؾاقؾ، ؾقیًصدا و ؾق ُطلزه.  ۿ٧

هکاهالت هعلی يىٞ ال ؾوحكؼىاو اوث کده ؼداين هدا جًهدا ؾق هًگدام ؼمیدك يمدىؾو آقؾ ال آو اودح٩اؾه 
 ًمایًؿ. هی

 : یک يىٞ ٬الیچه ؼىقؾ اوث که ؼاين ها هیبا٨ًؿ و بؿاؼل جا٪ های ؼايه هیايؿاليؿ. جه جاهی.  ٧٤
 .٥ۼ٨َ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ٧٥
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اقؾ و ٌکل اؾبی و ٤لٗ آو "بكيا" هیگىیًؿ که ایى واژه ه١ًا و ه٩هىم ؾیگكی ؾ
 بهحك آو همیى "بًا" هیباٌؿ. 

: جصاقت، وىؾاگكی و ؾاؾ و وحؿ یکی ال وًث های پىًؿیؿه و جدارت .5
بكگمیؿه یی قووحای ها هیباٌؿ. ج١ؿاؾ لیاؾی ال هكؾهاو ایى ؾه به جصاقت های 
ؼىقؾ و بمقگ هّكو٦ و ه٥ٍىل ايؿ. ؾکايؿاقی، ٤ك٨ه ؾاقی و ؾوح٩كوٌی 

ایى قووحا قوي٫ ؾاقؾ. جصاقت، وىؾاگكی و ؾاؾ و وحؿ  ؼیلی ؾق هیاو هكؾهاو
هن ه١ًا ايؿ. اها، ؾق بكؾاٌث های ٠اهیايه بیٍحك کىايیکه به ٌکل ویاق باالی 
ووایل ي٭لیه ویا اوال٢ هىاؾ اولیه قا هی٩كوًٌؿ "وىؾاگك" ؼٙاب هیکًًؿ. ٠الوه 

قت بكایًکه جصاقت وًث اشحما٠ی و هعیٙی اوث، ال یاؾ بكؾه يٍىؾ که جصا
پیٍیًه یی ؾیًی يیم ؾاقؾ. پیاهبك بمقگىاق اوالم ل٭ب اهیى بىؾو قا هًگاهی 
کىب يمىؾ که ؾق يمؾ بی بی ؼؿیصه الکبكا ؾق کاقواو جصاقجی اي هّكو٦ 
کاقيمىؾو بىؾ. همچًیى ؾق ٬ايىيی جصاقت ا٥٨ايىحاو هًعید یکی ال ٬ىايیى 

ك فكؾ که وى هصؿه ه« يا٨فه کٍىق، جصاقت اهّك اهك ٌؿه و پىًؿیؿه هیباٌؿ: 
قا جکمیل و بكای جّكفات ظمىلی اي ال ظید ٌؽّیث و يىؿ جصاقت هىايـ 

ؾولث و بلؿیه ها هیحىايًؿ  .43لايىيی هىشىؾ يباٌؿ هیحىايؿ جصاقت يمایؿ
جصاقت کًًؿ. لیکى ؾاقای ِفث جاشك ٌؿه يمیحىايًؿ هگك جقاهالت جصاقجی 

   44.7ایٍاو جابـ اظکام ایى لايىو اوث
: هك وویله یی چه ي٭لیه و چه ٠ملیه، ٨كوىؾه، وطایل يولیهجؼمیزکار  .6

کهًه و ؼكاب هیگكؾؾ. بكای ِك٨ه شىیی يیالی يیىث که همه چیم قا یکباق 
هّك٦ واؼث، بایؿ که جكهین و ج١میك گكؾؾ. ووایل ي٭لیه ال ٬بیل: بایىکل، 
هىجىقوایکل، هىجكهای ؼىقؾ و بمقگ، لىالم ؼايه ال ٬بیل: هاٌیى ؼیا٘ی، 

ٌیى آي و ظحا گىٌی همكاه هاو ٕجل٩ىؤ يیال به جكهین و ج١میك ؾاقؾ. ایًگىيه ها

                                                             
 . هصمى٠ه ٬ىايیى ا٥٨ايىحاو، ٬ايىو جصاقت، ٨ّل ؾوم، جصاقت و اهلیث جصاقجی، هاؾه چهاقم.  ٧٦
 . هماو، هاؾه یالؾهن. ٧٧
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ظك٨ه و هىلک قا ؾق والیث ها به يام هؽحل٧ یاؾ هیکًًؿ. جكهیمکاق هاٌیى 
"، جكهیمکاق گىٌی های همكاه قا "هبایل وال"، ٧٨ايدیًیزآالت قا "هىحكی؟" و "

جكهیمکاق قاؾیى و جیپ  جكهیمکاق وا٠ث های ؾیىاقی و ؾوحی قا "وا٠ث وال"،
قا "قاؾیى وال" و همیى ٬ىن اوث که ج١میكکاق بایىکل قا گهگاهی "بایىکل 
وال" گىیًؿ. اها، ؾقیًصا ايىاو ؾقک هیکًؿ که ٨ك٪ ؾق بیى ال٩اٚ ٨اقوی و 
ؾقی ؾق چیىث؟ بالًؿگی ل٩ٛ ٨اقوی ؾق ٨كهًگی والی اي هیباٌؿ که ایًكا 

ىو ظىى ٠میؿ هىل٧ ٨كهًگ ٠میؿ، ٠لی همه ٨كهًگیاو ایكاو و ا٥٨ايىحاو هؿی
اکبك ؾهؽؿا هىل٧ ل٥حًاهه ؾهؽؿا، ؾکحك هعمؿ ه١یى هىل٧ ٨كهًگ ه١یى و ؾه 
ها هىل٧، هىقغ و ٨كهًگ يگاق ؾیگك ايؿ. اها، ؾقیًصا وكا٢ يؿاقین که ٨كهًگ 
بمقگی به يام "٨كهًگ ؾقی" ؾق ا٥٨ايىحاو کىی جالی٧ ویا جًّی٧ کكؾه باٌؿ، 

و ؾقی. ؾقیًصا، آوقؾو واژه یی ل٩ٛ هحكؾا٦ و هن ه١ايی ایًىث باليؿگی لبا
، ج١میكکاق، جكهیمکاق و 79ٔهیکايیکلباو هیباٌؿ. هىحكی هماو هیؽايیک ٕ

ا٨ماقکاق هیباٌؿ. ؾق شاییکه ووایل قا جكهین هیکًًؿ به ؼّىَ ووایل ي٭لیه 
گىیًؿ و ایى ؾقظالیىث که وقکٍاپ به ه١ًی:  80ورکؼاپقا، هىحكیؽايه و 

 ج١میكگاه، جكهیمگاه، کاقوحاو و هعل کاق هیباٌؿ.  کاقگاه،
: ایى هًك قا ابى ؼلؿوو ؾق شلؿ ؾوم ه٭ؿهه اي چًیى ضظ/ضغاعی .7

و آو فباقت ال يٍايه ها و اٌکال ال ظكوف اوث و ایى « ج١كی٧ يمىؾه اوث: 
ٌکل ها کلمه های ًٌیؿيی قا يٍاو هیؿهًؿ که ؾاللث بك يیات ؾقويی ايىاو 

ؼظ يىبث به کلمات به ؾاللث های لغىی ؾق هكجبه یی ؾوم  هیکًًؿ و بًابكایى

                                                             
 : واژه ايگلیىی اوث به ه١ًی ههًؿن، ج١میكکاق، بالوال هیباٌؿ. (Engineer)ايدیًیز .  ٧٨

: واژه ايگلیىی هیباٌؿ که بهحك اوث ؾق ٨اقوی ؾقی به شدای (Mechanic)هیطايیک یا هیکايیک .  ٧٩
 آو ال جكهیمکاق، ج١میكکاق و هىحكی اوح٩اؾه گكؾؾ. 

. وقکٍداپ ؾق ۽١ًای هح٩اوت بکاق هیكوؾ. : واژه ايگلیىی هیباٌؿ که به ؾو ه(Wopshop)ورکؼاپ .  ۼ٨
. ۾ه١ًای اول به کاقوقل، آهىلٌگاه و گاهی هدن بده ؾوقه هدای کىجداه هدؿت آهىلٌدی ا٘دال٪ هیگدكؾؾ. 

 وقکٍاپ ؾق ه١ًای ؾوم به ج١میكگاه، جكهیمگاه و کاقگاه اوح٩اؾه هیگكؾؾ. 



 یکًذیىالشًاسًاهه❐46

لكاق ؾاقؾ. و ایى فى ال هًكهای ٌكیف اوث. لیكا يىٌحى ال آو گىيه ؼىاَ 
ايىايیىث که بؿاو ال ظیىاو بالًٌاؼحه هیٍىؾ و هن فًی اوث که ايىاو قا ال 
گاه هیکًؿ و هماِؿ آؾهی قا به ٌهكهای ؾوقؾوث  يیات ؾقويی یکؿیگك آ

يؿ و يیالهای ايىاو قا بكهیآوقؾ. او قا ال قيس پیمىؾو ایًگىيه هىافث ها هیكوا
بی يیال هیکًؿ و به یاقی ؼظ ايىاو به ؾايً ها و هقاقف و کحِب پیٍیًیاو و 

گاه هیٍىؾ . ؾق 7 ۽٨کلیه يىٌحه های آياو ؾقباقه ؾايً ها و جىاقیػ ٌاو آ
ؿگاو و ؼٙا٘او لیاؾ قووحای کًؿیىال هیكلاها، ٬لن بؿوحاو، ٨كهًگیاو، يىیىً

وشىؾ ؾاقؾ. واژه یی هیكلا به ه١ًای هعكق، ؾبیك، يىیىًؿه  و هًٍی هیباٌؿ. 
واژه های هعكق، و ؾبیك کاهال ٠كبی بىؾه، واژه هیكلا ؾق ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك 
هعمؿ ه١یى هن ٠كبی و هن ٨اقوی ذبث ٌؿه و بهحك ال همه به لباو ؾقی 

 یی هًاوب و پىًؿیؿه به يٝك هیكوؿ.  همیى "يىیىًؿه" هیباٌؿ که ؼیلی واژه
: ؾق ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو ال ؼیا٘ی به ایى اوِا٦ یاؾآوقی ٌؿه ضیاعی .8

بایؿ ؾايىث گكوهی ال بٍك که ؾق اللین های هقحؿل بىك هیبكيؿ، ؾق « اوث: 
هفهىم ِعیط ايىايیث ؾاؼل ايؿ و ياگمیك ايؿ ؾق باقه پىٌاک ؼىؾ بیايؿیًٍؿ. 

باًٌؿ به هماو پاقچه اکحفا هیکًًؿ ولی اگك به په اگك هكؾم باؾیه يٍیى 
ٌهكيٍیًی گكایًؿ ایى پاقچه ها قا هیُبكيؿ به جکه های جمىین هیکًًؿ جا شاهه یی 
به ايؿاله بؿو ايىاو بؿوث آیؿ و ٌکل بؿو و افضای گىياگىو آو و اؼحالف 

ن يىاظی هكیک ال ايؿام ها قا ؾق يؾك هیگیكيؿ. آيگاه ایى جکه ها قا با يػ به
هیپیىيؿيؿ جا یک شاهه هیٍىؾ که به ايؿاله بؿو اوث و آيكا هیپىًٌؿ و ًِافث 

. و ایى ؾو 52که بؿوث ؾهًؿه ایى پىٌاک هًاوب اوث ؼیاعی ياهیؿه هیٍىؾ
ًِقث ]ؼیاعی و بافًؿگی[ ؾق هیاو هكؾم ال قولگاقهای کهى وشىؾ ؾاٌحه 

اوث. لیکى اوث لیكا پىٌاک ؾق اشحمافات الالین هقحؿل بكای بٍك ضكوقی 

                                                             
 .٨۾٨َ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ۽٨
 .٦۽٨ – ٥۽٨ُِ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ۾٨
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واکًاو اللین های هًعكف به گكها يیالی به پىٌاک يؿاقيؿ و الیًكو هیًٍىین 
که ویاهاو اللین يؽىحیى غالبا بكهًه بىك هیبكيؿ و فاهه هكؾم الیًكو که ًِایـ 
همبىق بىیاق کهى هیباًٌؿ، آيكا به اؾقیه "ؿ" که ال الؿم پیاهبكاو به ٌما هیكوؾ 

ىحیى واليؿه آيها قا "هكهه" هیؿايًؿ و گاهی يىبث هیؿهًؿ و چه بىا که يؽ
هن گفحه ٌؿه اوث که "هكهه" هماو "اؾقیه" اوث و ؼؿا وبعايه و جقالی 

با٨ًؿگی، ؾوليؿگی و ؼیا٘ی ج٭كیبا کاقهای بهن هكجبٗ  7. 50آفكیؿگاق ؾاياوث
و پیىوحه ايؿ. ٨ك٪ ٌاو بكایًىث که ؼیا٘ی يیال به ؾاٌحى یک هاٌیى ؼیا٘ی 

ؿگی و با٨ًؿگی الیى ووایل هبكا اوث. ؼیا٘ی هًك و ظك٨ه یی ؾاقؾ ولی ؾولي
اوث که بكای هكؾها و ليها و ا٩٘ال لبان ؾوؼحه هیٍىؾ و کاوب ایى کىب قا 
"ؼیاٖ" گىیًؿ. ؼیا٘ی کىبی هكؾايه و ليايه اوث، ؾقیى هىلک لياو و هكؾاو 

بكيؿ هّكو٦ ايؿ. ؾق قووحای هاو لو ها جًها ؾق ؼايه ایى ظك٨ه قا به پیً هی
 ولی هكؾها هرل ؾیگك يىاظی بؿاؼل ٌهك ؾکاو های ؼیا٘ی ؾاقيؿ. 

: ولمايی هماو ٨ى اِالض هىی، آقایٍگكی و گیىى آقایی طلمايی .9
هیباٌؿ که ٨ا٠ل آيكا "ولماو" گىیًؿ. ایى ٨ى قا گهی ولمايی، گهی اِالض 

يیم هیگىیًؿ. ؾق  84ٔآراطحى و پیزاطحىهىی و گهی هن آقایً و پیكایً ٕ
مايی هیحىايؿ که هن ليايه باٌؿ و هن هكؾايه ولی ؾق هعیٗ ها بًابك اِل ول

وًث های هعیٙی و ١ً٠ًه های ٬بیلىی ٘ب٭ه یی لو الیى ظك٨ه یی اشحما٠ی 
الی اکًىو هعكوم ايؿ. ولمايی هماو ٨ى اوث که هىی وك، هىهای ِىقت 
ی١ًی قیً و بكوت قا اِالض هیکًًؿ و ال یک ظالث ؾیگكگىيی به یک ظالث 

 یكاوحه ؾق هیایًؿ. پ
: ِكا٨ی به ٨ى جباؾله و ه١اؤه پىل و پیىه ا٘ال٪ هیگكؾؾ که صزاكی .10

٨ا٠ل آيكا "ِكا٦" هیگىیًؿ. ِكا٨ی يٞى ال جصاقت هیباٌؿ که ؾق وكاوك شهاو 

                                                             
 .٨۽٨ – ٧۽٨ُِ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ۿ٨
 : لیًث ؾاؾو بکاوحى.پیزاطحى: لیًث و شلىه ؾاؾو چیمی به ا٨مایً و آراطحى.  ٨٤



 یکًذیىالشًاسًاهه❐48

هًعید يمىيه های ال بايک های ؼّىِی و بؽا٘ك ق٨ٟ يیالهًؿیهای کىبی و 
ٌبؽحايه الیى گىيه ا٨كاؾ ؾاقؾ که هالی هكؾم ایصاؾ هیگكؾؾ. قووحای ها، يیم ؼى

الیى قاه هن ؼؿهث بكای هكؾم ايصام هیؿهًؿ و هن با٠د اهكاق ه١یٍث بكای 
 ؼايىاؾه های ؼىؾ هیگكؾيؿ. 

: ٨لمکاقی ال ٨ًىو شؿیؿ و ه١اِك هیباٌؿ. گىیا که ٌکل كلشکاری .11
جکاهل یا٨حه یی آهًگكی قا به بكؾاٌث ها، ٨لمکاقی گىیًؿ. ؾق ایام واب٫ ها 

ؿ ؾقواله ها، کلکیى ها و الماقی های ٨لمی يبىؾین ولی ظاال همه چیم ٌاه
"٨لمی گىيه" ٌؿه اوث. ال ٨لمکاقی بكای شىي ؾاؾو آهى های ٨لمی به کاق 
هیبكيؿ که ایى يٞى کىب و کاق ؾق چ٥چكاو به و٨ىق پیؿا هیٍىؾ و کًؿیىال 

اقا هًعید یکی ال قووحای ایى هكل و بىم، ١ًِث کاقاو الیى ؾوث قا ؾ
 هیباٌؿ. ؾق ه٭ایىه به آهًگكی ، ٨لمکاقی به وكهایه و پىّل بیٍحك يیال ؾاقؾ. 

: پیكاهىو ٨ى آوالؼىايی به ؾیؿگاه ابى ؼلؿوو هكاش١ه كى آواسضىايی .12
ایى هًك فباقت ال آهًگ ؾاؾو به اٌقاق هىلوو ال قای جمغیـ آوالها « هیکًین: 

ك هك آوال آو هًگام لغـ به يىبث ها هًؾن هقلىهی ؾق فلن هىویمی اوث که ب
ٌؿو جىلیـ کاهل پؿیؿ هیآوقؾ و آيگاه یک يغمه )آوالؼىي( جٍکیل هیآبؿ 
وپه ایى يغمه بكظىب يىبث های هقیًی با یکؿیگك جكکیب هیٍىيؿ و به 
وبب ایى جًاوب چگىيگی ؼاَ که ال آو ؾقیى آوالها به وشىؾ هیآیؿ ًٌیؿو 

ًِایـ اوث که ؾق . و هىویمی ال آؼكیى 52آيها لفت بؽً هیگكؾؾ
اشحمافات و فمكاو پؿیؿ هیآیؿ. لیكا ایى فى ال هًكهای جفًًی و هكبىط به 
ؾوقاو کمال اشحمافات اوث و به شم ؼاِیث آوىؾگی و ٌاؾی و جفكیط به 
هیچ یک ال ؼّىِیات اشحماؿ وابىحگی يؿاقؾ و يیم ایى هًك ال يؽىحیى 

اشحماؿ ال آو قؼث ًِایـ اوث که ؾق هًگام ویكايی و ویك لهمكايی یک 

                                                             
 .٨٤٤َ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ٨٥
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. آوالؼىايی ؾق وكاوك والیث 7 ٨٦بكهیبًؿؾ و لایل هیٍىؾ و ؼؿا آفكیًًؿه اوث
٤ىق هكوز اوث. ؾق قووحاها، ایى هًك جا ظال به هماو ٌکل بؿوی و واب٭ه 
ؼىؾ با٬یمايؿه که آوالؼىاو ال ٘كی٫ ؾ٦ و جًبىق با آوال ؼىؾ هكؾم قا ؾق هًگام 

ىي يگهمیؿاقؾ ولی ؾق جعث ٌهك و هىكوق و ؼ -هصاله ؼىٌی و ٌاؾی 
قووحاهای يمؾیک به ٌهك ایى ٨ى و هًك ، ٌکل ٠ّكی ٌؿو قا بؽىؾ گك٨حه 
اوث. ی١ًی که ؾیگك آو ؾ٦ و جًبىق شایً قا به ووایل پیٍك٨حه جك هىوی٭ی ال 
٬بیل: قباب، ُاقگ و اقهايیه ؾاؾه اوث. هىلک یا٨حه ایى ٨ى قا "آوالؼىاو" و 

 . "٤ملؽىاو" يیم هیگىیًؿ
: ٬ّابی قا يیم ٠بؿالكظماو ابى ؼلؿوو ؾق ه٭ؿهه اي ال هصابی .13

ًِایٟ بىیٗ یا يؽىحیى یاؾ کكؾه اوث. ٨ا٠ل ایى ٠مل قا "٬ّاب" گىیًؿ و 
ِاظباو ایى کىب ؾق ؾه و قووحای هاو لیاؾ هیباًٌؿ. ؼىٌبؽحايه ؾق شكیاو 

یک کٍحاقگاه ٕهىلػٔ بمقگ ؾق شًىب ٌهك چ٥چكاو ی١ًی ؾق بیى  ٩٤ۿ۽وال 
قووحای کًؿیىال و ؾهى کًؿیىال به ظمایث ٌهكؾاقی ٌهك چ٥چكاو ا٠ماق 
ٌؿه اوث که الیى ياظیه هٍکالت لیاؾی هكؾم و ٬ّاب ها هك٨ٞى گكؾیؿه 
اوث. ا٠ماق ایى کٍحاقگاه با٠د جًٝین اهىقات ٬ّابی، جًٝی٧ ٌهكی و یک 

ه يٞى ٠ایؿ هالی هن بكای ٌهكؾاقی و هن بكای اهل کىبه ٌؿه اوث. گٍحاقگا
هعلیىث که ظیىايات اهلی ال ٬بیل: گاو، هاؾه گاو، هیً، بم، ٌحك و ٤یكه 
ظیىايات که ؼىقؾو گىٌث ٌاو ظالل باٌؿ و هىايٟ ٌك٠ی وشىؾ يؿاٌحه 
باٌؿ، ؾقیًصا ـبط هیگكؾيؿ و به ٬ّابی به ٨كوي هیكوًؿ بكای ؾولث و هلث 

 ًؿ. ب٩كوي هیكوؿ و ؾق قووحاها هكؾم هعل ؼىؾ ایى کاق قا ايصام هیؿه
: يايىایی هعل پؽث و پم و ٨كوّي ياو و هىاؾ ؼىقاکه هیباٌؿ. يايىایی .14

يايىایی قا ؼبالی يیم گىیًؿ و کًًؿه یی ایى ٠مل قا "يايىا یا ؼبال" گىیًؿ. ؼبال 
و ؼبالی قیٍه یی ٠كبی ؾاقؾ که ؾق ٠كبی ّؼبم ياو قا گىیًؿ. ٘ىقیکه پؽحى قا 

                                                             
 .٨٥٦َ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ٨٦
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ايه قا هٙبػ. ؾق ٌهك چ٥چكاو به ٠كبی ٘بػ گىیًؿ، آٌپم قا ٘باغ و آٌپمؼ
يايىایی های لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ که هكؾهاو قووحای کًؿیىال يیم ؾقیى ٨ى و 

 هىلک یک ٠ؿه یی هّكو٦ و ه٥ٍىل ايؿ. 
: قاشٟ به يصاقی و اهمیث آو ؾق ه٭ؿهه ابى يداری )ظروظگزی( .15

ایى ًِافث ال ضكوقیات اشحماؿ به ٌماق « ؼلؿوو چًیى ٌكض ق٨حه اوث: 
اؾه آو چىب اوث. لیكا ؼؿای وبعاو و جقالی ؾق هكیک ال هیكوؾ و ه

هىشىؾات بكای آؾهیاو هًافـ لكاق ؾاؾه اوث که بؿاو ضكوقیات یا يیالهًؿی 
های ؼىؾ قا جکمیل هیکًؿ و یکی ال آيها ؾقؼث اوث که ايىاو ال آو وىؾهای 

. و بهمیى شهث کلیه یی بمقگاو و 54بی ٌماقی هیبكؾ و هكکه آيها قا هیؿايؿ
یٍىایاو ؾايً هًؿوه ؾق یىياو ال بمقگاو ایى ًِافث يیم به ٌماق هیكفحه ايؿ پ

چًايکه اللیؿون ِاظب کحاب "اِىل هًؿوه" ؾقوؾگك بىؾ و با ایى هًك 
ًٌاؼحه هیٍؿ و همچًیى ابلىيیىن هىلف کحاب "هؽكوعات " و هالوي شم 

یًؿ آهىلگاق آياو يیم ؾقوؾگكی هیؿايىحه و بؿاو ٌهكت ؾاٌحه ايؿ و چًايکه هیگى
ایى ًِافث ؾق هیاو هكؾم يىض "ؿ" بىؾه اوث و بؿاو هًك کٍحی يصات قا 

. يصاقی ١ًِث 7 ٨٨ایصاؾ کكؾه که هًگام عىفاو هقصمه او به ٌماق هیكفث
هٍهىق و ه١كو٦ هیباٌؿ. ؾق کل شهاو ایى ١ًِث ًٌاؼحه ٌؿه و هىقؾ 

گكچه واژه یی  اوح٩اؾه ٬كاق ؾاقؾ. ايصام ؾهًؿه ایى ١ًِث قا "يصاق" گىیًؿ.
ؾقوؾگك بصای يصاق و ؾقوؾگكی بصای يصاقی ؾق ٤ىق ؼیلی کاقبكؾ يؿاقؾ اها، 

 بؽا٘ك هحكاؾ٦ بىؾو و هن ه١ًی بىؾو کلمه ها، ؾقیًصا بكگمیؿه ٌؿ. 
ؼىايًؿه یی گكاي٭ؿق ٖ آيچه قا که ؾق هىقؾ ًِایٟ، ٨ًىو، هىالک، هًكها و 

هًك و ظك٨ه ؾق ٤ىق کىب ها ؾقیًصا ؾقز يمىؾین هؿ٠ی ـکك جمام ًِى٦ 
هىلک که ؾق باال  ٥۽يمیباٌؿ. بؽا٘ك هىشىؾ بىؾو و ه١كو٦ بىؾو همیى 

                                                             
 .۾۽٨َ  –. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، ز. ؾوم  ٨٧
 .٥۽٨ – ٤۽٨ُِ  –ى ؼلؿوو، ز. ؾوم . ه٭ؿهه اب ٨٨
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جفکك ق٨ث ؾق قووحای کًؿیىال هكوز اوث، ؾق همیى ي٭ٙه جکا٨ى يمىؾین. 
ب١ٕی ال ظك٨ه ها، هًكها، ٨ى ها و هىلک های که ؾقیًصا ؾقز يٍؿه اوث 

قووحای ؼىؾ يؿاقین، به ایى ه٩هىم اوث که جا ظال کاوّب ؾق آو هىلک به 
ايحٝاق ؾاقین که ایى ؼالها، کاوحی ها و کمبىؾی ها جىوٗ باًٌؿگاو ایى 
قووحا جکمیل و هك٨ٞى گكؾؾ که ؾق آیًؿه ؾق ٠كِه های هؽحل٧ ٌؽّیث 

 های هىلکی و هًكی ؾاٌحه باٌین. 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوم
 شرح هحالت

٠مىهی قووحای  آيچه قا که ؾق بؽً يؽىث ؼىايؿین همه ؾقهىقؾ اؤاٞ
کًؿیىال بىؾ. ایى و١ٔیث ها ال ش٥كا٨یایی گك٨حه جا جاقیؽی، ال ٨كهًگی گك٨حه 
جا اشحما٠ی، ال ِعی و بهؿاٌحی گك٨حه جا وقلٌی و ٠مىهی، ال ویاوی گك٨حه 
جا هًكی و ظك٨ىی قا هٍمىل بىؾيؿ. ظاال چه ؼىب اوث که ب١ؿ ال ٨كا٤ث 

ؿیىال که پیكاهىو جٍكیط هعل ایى همه و١ٔیث يگكی ها، به ٌكض ؾاؼلی کً
ها و ياهگماقی هعل ها هیباٌؿ، بپكؾالین. ؾقیى بؽً و١ی بكآو ٌؿه اوث جا 
ياهیابی هعل ها به ٌکل واب٭ه، ٬ؿیمی و کهًه آو پیؿا و آٌکاق گكؾؾ. چىو، 
ؾق هعیٗ ها ١ً٠ًه اوث که هكکه با جاو٧ جالي بكای بهبىؾٌؿو و١ٔیث 

اق هیکًؿ و ٬ؿم بكهیؿاقؾ. بكوی همیى ؼىؾ و لؾوؾه ٌؿو و١ٔیث ؾیگكاو ک
هالظٝه ها اوث که ا٬ؿام ها، ؾق يهایث کىًٌ بیٙك٨ايه و ٠ام الم١٩ًه باٌؿ. 
همه هیؿايین که جؿاؼل لباو های همىایه و بیكويی ؾق هیچ لبايی بی اذك و بی 
ؼٙك يیىث. الکى، ٠كبی یگايه لباو ؾیًی، ؾووحؿاٌحًی و اقلٌمًؿ بكای جمام 
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باٌؿ که ال بكکث يمول ٬كآيکكین به ایى لباو، ؾق جمام لباو های هىلماياو هی
ؾيیا به ٘ىق ٌایؿ و بایؿ ایى لباو ٠ٕكبیٔ ًٌاؼحه و يه٩حه اوث. ها، هًعید 
هىلماو اولیى آهىله یی هاو ٬كآو اوث و آؼكیى ؼىايًؿه یی ها يیم ٬كآو 

ین و جا ایًکه هیباٌؿ ٕاولیى باق ال وی پاقه و ال٧ الم و هین "الن" ٌكوٞ هیکً
ليؿه هىحین ٬كآو ؼىايؿو قا یک وًث پفیك٨حه ٌؿه یی پی٥مبكی و اهك جاکیؿ 
ٌؿه یی ؾیًی هیپًؿاقینٔ. بلی، ایًک ياگمیكین که به ایى لباو هًعید لباو 
٬كآيی اظحكام ؾاٌحه و با ؼىايؿو ِك٦ و يعى و ه١ايی ٠كبی، به ٌکل و ٌیىه 

ؽىايین. جؿاؼل لباو ٠كبی ؾق لباو ؾقی یی بهحك و ٌیىاجك يٝن و يرك ؾقی قا هی
یا ٨اقوی ؾقی ؼیلی آٌکاق و بكهال هیباٌؿ. ؾق ١ٌك ها، ؾق ٤مل ها، ؾق ياهه 
های ها، ؾق ظك٦ های های، ؾق لهصه های ها و ظحا ؾق گىیً های ها، ل٩ٛ 

  ویا واژه های ٠كبی به ٬ىن ال ا٬ىام يه٩حه و ؾؼیل ايؿ. 
ىٟٔ و هکاو قا گىیًؿ و ایى واژه شای، بىؾ و باي، شایگاه، ه –هعل 

٠كبی اوث و به شمٟ بًؿی ٠كبی "هعالت" و ؾق شمٟ بًؿی ؾقی "هعل ها" 
بیٍحك کاقبكؾ ؾاقؾ. ؾق ج٩ىیك ها هكؾم ا٥٨ايىحاو چًیى ٨همیؿه هیٍىؾ که هعل 
کىچکحكیى واظؿ ٬كیه یا قووحا هیباٌؿ. به اوان بكؾاٌث های هعیٙی و 

٫ ا٘ال٪ هیگكؾؾ که هصمى٠ه یی ال ؼايىاؾه هعلی، هعل به ي٭ٙه یی ال هًا٘
ها ؾق آيصا ليؿگی يمایًؿ که جمام ج١ل٭ات ٌاو ال ٬بیل هىصؿ، همؾوقگیكی، 
ٌبايی و ٤یكه باهن هٍحكک باًٌؿ و ایى قا گهگاهی "هعله" يیم هیگىیًؿ. گكچه 
يمیحىاو هعل قا کىچک جك ال ؾه و ٬ٍال٪ ياهیؿ، ولی ؾق بیى هكؾم بؽا٘ك 

ليؿگی و هكؾهی ٬كیصات قا به هعالت ویا هىصؿواقهای  جًٝین اهىقات
هؽحل٧ ج٭ىین بًؿی هیکًًؿ جا يٝام اشحما٠ی و هعیٙی ٌاو بهحك و ؼىبحبك 
جًٝین و وى٪ گكؾؾ. بكظىب همیى ج٭ىیمات اوث که کًؿیىال قا ؾق چىکات 
قومی ٌىقای ايکٍا٨ی و بىیس هكؾهی به یالؾه هعل یا هىصؿواق قؾه بًؿی 

ها هن ؾق پی جالي هىحین که ؾقیى هىقؾ بكؾاٌث ها و ايؿوؼحه يمىؾه ايؿ و 
های ؼىیً قا جعث جعكیك ؾق آوقین. ٌایاو ـکك اوث، آيچه قا که ؾقیى 
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هصمى٠ه هیؽىايیؿ جع٭ی٫ّ ال و١ٔیث ١٨لی هیباٌؿ و هیچگىيه پیٍبیًی و 
جًٝین بكای آیًؿه يؿاقؾ. چىو ايىاو ها، اشحما٠ات ايىايی و ليؿگی ايىايی ؾق 

مه اهىق با گفٌث اؾواق ه١یٍث و ه١اٌكت قوبه ج٥ییك، جعىل و ؾگكگىيی ه
اوث و ٌایؿ که ؾق آیًؿه های ؾوق ایى قووحا ؾاقای هعل ها و باًٌؿگاو بیٍحك 

ـیل به ج١ؿاؾ  ٕیالؾهٔ  ۽۽و لیاؾجك باٌؿ. ایًک بكقوی و جع٭ی٫ ها، به ج٩کیک 
ا یاؾ ٌؿه و هیٍىيؿ قا هعل که ؾق قووحای کًؿیىال وشىؾ ؾاقؾ و به کؿام يام ه

ؾق پی ایى هبعد قؾی٧ بًؿی هیًمایین ٕایى قؾه بًؿی ال ي٭ٙه باالیی کًؿیىال 
 ٌكوٞ و به ي٭ٙه پاییًی کًؿیىال ؼاجمه هیابؿٔ:

: ایى هعل ؾق ٬ىمث باالی ٬كیه يمؾیک به 89هسل ویا هؼالم هزاظ .1
ه کىه ؾهى ؾقه کًؿیىال که ال ولىله ویاه کىه شؿا هیٍىؾ به ٘ك٦ ٌمال ویا

اؾاهه پیؿا هیکًؿ، هى١٬یث ؾاقؾ. همايٙىقیکه ال يام آو هىیؿاوث اوان گفاق 
ایى هعل یک ٌؽُ بًام هكاؾ که یک ٌؽُ هح٩ًف بىؾه ، بكای اولیى باق به 
ایى هعل  ليؿگی هی کكؾه، هیباٌؿ. ال هماو لعاٚ اوث که ایى هعل بًام 

ؾ که بًام چٍمه هكاؾ هىما ٌؿه اوث. ؾقیى هعل یک چٍمه ی هن وشىؾ ؾاق
٬ٍال٪ هكاؾ ه١كو٦ اوث، هكؾم هعل ال آب ایى چٍمه بكای آٌاهیؿو و ؾیگك 
اهىقات ظیات ؼىیً اوح٩اؾه هی يمایًؿ. ایى چٍمه آب ٨كواو ؾاٌحه ؾق ٘ىل 
وال آب آو کن يٍؿه و اکركیث و٬حها هكؾم های که ؾق ٌهك چ٥چكاو ليؿگی 

ه و ال ایى چٍمه آب هی هی يمایًؿ، بؽا٘ك آب آٌاهیؿيی ؼىؾ ال ٌهك آهؿ
  ٥۾ؾقیى هعل بیٍحك ال   بكيؿ. آب چٍمه ٌیكیى و ؼىي ٘مٟ هیباٌؿ.

                                                             
: بمقگاّو که ؾق ٬یؿ ظیات ايؿ ال گفٌحگاو و اوال٦ ؼىیً قوایث هیکًًؿ که "هكاؾ" یدک جدى ال ُهزاظ.  ٨٩

بمقگاو کًؿیىال بىؾه و ؾقیى هعل ليؿگی هیًمىؾه اوث و ایى هعل به يام وی هىما ٌؿه اوث. ٬ٍال٪ بده 
ی ايؿ که هكاؾ یک ٌؽُ کىچی بىؾه و "شدّك ٘ىیلده" کده بده ه١ًی هعل و ؾه هیباٌؿ. اها، ب١ٕی ها هؿ٠

همیى يام ١٨ال يیم هٍهىق اوث و ؾق پی ؼىاهؿ آهؿ، هعل يگهؿاقی اوپايً بىؾه اوث. ؼؿاويؿ ؾق همده 
 اهىق ؾاياجك اوث. 



 یکًذیىالشًاسًاهه❐56

ؼايىاؾه ليؿگی هیکًًؿ و هعاوى و٩یؿ ایى هعل هعحكم هعمؿ ؼىاَ ولؿ 
 وال وى ؾاقؾ. ۼ٥هیباٌؿ که  ۼ٩هعمؿ اکكم

: ایى هعل ؾق ظؿوؾ يین کیلىهحك ال هعل ٬ٍال٪ 91خز عىیلههسل  .2
ؼايىاؾه  ۼ۾و وا٬ٟ ٌؿه اوث. ؾقیى هعل بیً ال هكاؾ به ومث ٌمال آ

ليؿگی هی يمایًؿ که جمام ٌاو ال وه پٍث پؿقی باهن بكاؾق یکؿیگك هیٍىيؿ. 
باگفٌحه ال واب٫ ؾق شكیاو چًؿیى وال، ؾقیى هعل کىی ليؿگی يمیکكؾ و 
ؾق ٘ی ؾو ؾهه اؼیك هصؿؾا یک ج١ؿاؾ آهؿيؿ و ؾقیًصا هىکى گمیى ٌؿيؿ. 

که به کاکا هعمؿ ظىیى يیم ه١كو٦  ىؾبحكم هعمؿ ظىیى هح٩ًف ایى هعل هع
، ایى هعل قا به يام هىصؿ کاکا هعمؿ ظىیى ٨كليؿ ًٙ٭ههؾق بیى هكؾم . اوث
به ٠مك  ٩٦ۿ۽٠٭كب  ۼ۽يمایًؿ ٕکاکا هعمؿ ظىیى هؤقغ  یهيیم یاؾ  ۾٩ؿالم
  .ٔو٨ات یا٨ثوالگی  ۼ۽۽

: ایى هعل ؾق ومث ٤كب قوؾ کًؿیىال هى١٬یث ۿ٩هسل اوالظ گل آؿا .3
ؼايىاؾه ليؿگی هی يمایًؿ. پؿق بمقگ ایٍاو  ۼ٥ؾاقؾ. ؾقیى هعل به ج١ؿاؾ 

٠بؿال٥میم يام ؾاٌحه و ايىاو ؼىي بكؼىقؾ بىؾه اوث. هىِى٦ با یک ؼاين 
يمىؾه  به يام "گل آ٤ا" که به گىیً های هعل آيكا "گل ا٤ه" گىیًؿ الؾواز

اوث. ٠بؿال١میم و٨ات يمىؾه و جمام اهىقات و هٍکالت ؼايىاؾه اي به ؾوي 
ؼايمً "گل آ٤ا" يام با٬ی هايؿه و الیًكو چىو، وی لّو ؾلیك، ٌصاٞ و باهمث 

                                                             
: هعمؿ ؼىاَ ٨كليؿ هعمؿ اکدكم ٨كليدؿ هعمدؿ ٌدكی٧ ٨كليدؿ ٠بؿالىاظدؿ ٨كليدؿ يظب ػًاطی.  ۼ٩

 ..٠بؿالكظماو ٨كليؿ .
: به لهصه هعلی ٘ىیله قا "جبیله" گىیًؿ. ؾقیًصدا ه١ًدای ؾقودث "جبیلده" ؾقیا٨دث يٍدؿ و خِز عىیله.  ۽٩

"٘ىیله" هًاوبحك به يٝك آهؿ. ٘ىقیکه ؾق ظاٌیه "٬ٍال٪ هكاؾ" جفکك ق٨ث، هكاؾ ٌؽّی هح٩ًدف و ِداظب 
 قوىغ بىؾه و ایى هعل شای يگهؿاٌث ظیىاياجً بىؾه اوث.  

ظىیى ٨كليؿ ٤الم ٨كليؿ آبلی ٨كليؿ هال هعمدؿ ٨كليدؿ گدالب الدؿیى ٨كليدؿ  : هعمؿيظب ػًاطی.  ۾٩
 قظمی ٨كليؿ هعمىؾ ٨كليؿ ...

: آ٤ا و آ٬ا واژه های جكکی هیباًٌؿ که آ٬ا بكای هكؾها و آ٤ا بكای ؼاين ها اوح١مال هیٍدىؾ. بده گل آؿا . 93
 ا يام های هكؾايه هیباًٌؿ.٘ىق يمىيه: گل آ٤ا و ههماو آ٤ا يام های ليايه و آ٬ا هعمؿ و هعمؿ آ٬
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بىؾه اوث و بالهايؿگايً قا ؾق بیى هكؾم هعل به يام "اوالؾ گل ا٤ه" یاؾ 
حین که هًگام و٨ات ٠بؿال١میم هیکًًؿ. به اذك جع٭ی٭ات که ايصام ؾاؾین، ؾقیا٨

ؼايمً "گل ا٤ه" ظاهله بىؾه و ب١ؿ ال ؤٟ ظمل اوالؾي قا هًعید آؼكیى 
یاؾگاق ٌىهكي به يام وی "٠بؿال١میم" ياهیؿه اوث که ال ٠بؿال١میم ٨كليؿ 
٠بؿال١میم ظاال ٠بؿال١ٝین ؾق ٬یؿ ظیات هیباٌؿ. ؾق ظال ظأك بمقگ ایى 

 " هیباٌؿ.  ٩٤صمعیهعل "العاز ٨كهايؿه ٠بؿال١میم 
: ایى هعل هن ؾق ومث ٤كب قوؾ 95هسل ِگل ِگلیچه یا هسل باال .4

 ٧٧ج١ؿاؾ کًؿیىال ؾق ٌمال هعل اوالؾ گل آ٤ا وا٬ٟ ٌؿه اوث. ؾقیى هعل به 
٨اهیل ليؿگی هی يمایًؿ. ایى هعل قا ال گفٌحه های ؾوق الی اکًىو به يام های 

يام هىصؿ کالو یاؾ هیکًًؿ و هؽحل٧ یاؾ کكؾه ايؿ. به یاؾ ها ایى هعل قا به 
ؾقیى اواؼك به يام هعل باال هىما ٌؿه اوث و بكاوان قوایات هكؾهی يام 
واب٫ ایى هعل به يام "گل گلیچه" بىؾه اوث که ٌكض گل گلیچه ؾق پاییى 
هفکىق اوث. اها، گهگاهی به يام هىصؿ العاز ٌهیؿ ؼلی٩ه ٠بؿال٥یاخ 

اشی ٠بؿال٩٥ىق يیم یاؾ هیکًًؿ. ایى ٕقشٞى کًیؿ ؾق بؽً ليؿگی ياهه هأ و ظ
هعل قا بؽا٘ك هىصؿ کالو هیگ٩حًؿ که ؾق وال های گفٌحه ج١ؿاؾ ؼايىاؾه ها 
ؾق قووحای کًؿیىال کن بىؾ و بیٍحك جصم١ات به همیى هعل بىؾه و یگايه 
هىصؿ که ال يگاه وو١ث و ج١ؿاؾ يمالگماقاو لیاؾ بىؾه و هىصؿ شاه١ه یی يیم 

یى هىصؿ بىؾه اوث. بمقگ و هىی و٩یؿ ایى هعل هىشىؾ يبىؾه اوث، هم

                                                             
: ٠بؿال١میم ٨كليؿ ٠بؿالّمؿ ٨كليؿ هعمؿ قظین ٨كليؿ ٠بؿال١میم ٨كليؿ يصدات بیدک يظب ػًاطی.  ٩٤

هٍهىق به ِاظب اؼحیاق ٨كليؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ ههكاب ٨كليؿ و١ؿ اللده ٨كليدؿ ودلٙايیاق ٨كليدؿ اللده 
 ؾووث باجىق ...

ای ٠كبی هیباًٌؿ که ؾق ٠ىْ ؾقیدى هصمى٠ده "بداال، پداییى و : ٠لیا، و٩ال و ووٙا واژه ههسل باال.  ٩٥
 هابیى" اوح١مال ٌؿه اوث. ی١ًی هعل باال، هعل پاییى، هعل هابیى. 
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هیباٌؿ و ؾق بیى هكؾم به يام ظاشی  ٩٦ػبعالـلىرهمیى اکًىو هعحكم ظاشی 
پیژيؿ يیم هٍهىق اوث. بؽا٘كیکه هىِى٦ ؾق وال های گفٌحه به ظید آهك 

٨كهايؿهی پىلیه ٤ىق ای٩ای هیًمىؾه اوث به اظحكام هى٩٬ً ؾق بیى  ٩٧پیژيؿ
 وكًٌان اوث.هكؾم يیم ه١كو٦ و 

: ایى هعل يیم ؾق ٬ىمث ٤كب قوؾ کًؿیىال ؾق پؼحه خز طزکهسل  .5
ٌمال هعل گل گلیچه و ه٭ابل لیىه کًؿیىال وا٬ٟ اوث. ؾقیى هعل به ج١ؿاؾ 

ؼايىاؾه ليؿگی هی يمایًؿ. العاز ٠بؿالکكین یکی ال بمقگاو ایى هعل  ۾٤
ومث ٌك٪ بىؾه که یک ه٭ؿاق اقأی ؼىیً قا بكای ا٠ماق هکحب لیىه به 

کًؿیىال و٧٬ کكؾه اوث ٕقشٞى کًیؿ به جاقیؽچه هکاجب کًؿیىالٔ. ؾق بیى 
هعاوقه های هعلی ایى هعل به يام هىصؿ ظاشی ٠بؿالکكین يیم یاؾ هیٍىؾ. 

ین٠بؿالبا٬ی ٨كليؿ همیى ظاال بمقگحك ایى هعل  هیباٌؿ. ؾق  ٩٨ػبعالکز
ٔ يیم بكقوی های قومی و ؾولحی گهی ایى هعل قا هعل هابیى ٕووٙا

 هیگىیًؿ. 
: ایى هعل ؾق ومث ٤كب قوؾ کًؿیىال و ؾق ٌمال 99هسل بابا هلی .6

ؼايىاؾه ؾقیى هعل ليؿگی هی  ٩ۿهعل پٍحه شك وكک وا٬ٟ اوث. به ج١ؿاؾ 
يمایًؿ. باًٌؿگاو هعل و بمقگاو ٬بیله ظکایث هیکًًؿ که بابا ٬لی یک جى ال 

باِك٦ يٝك الیًکه  بمقگاو ٌاو بىؾه که ایى هعل به يام وی هىما ٌؿه اوث.
                                                             

: ٠بؿال٩٥ىق ٨كليؿ هعمؿ هىوی ٨كليؿ شالل ٨كليؿ هعمىؾ ٨كليؿ هعمؿ ظکین ٨كليدؿ يظب ػًاطی.  ٩٦
 ث باجىق ...٠بؿالىاظؿ ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾوو

 : آهك هًابٟ بٍكی، آهك ٬ىای بٍكی. ایى واژه ٕپیژيؿٔ پٍحى هیباٌؿ. آهز پیژيع.  ٩٧
: ٠بؿالبا٬ی ٨كليؿ ٠بؿالکكین ٨كليؿ ؾقویً ٨كليؿ ٌاه ولؿ ٨كليؿ ٬اون ٨كليؿ ٬كاق بیک يظب ػًاطی.  ٩٨

 ٨كليؿ ٨حط الله بیک ٨كليؿ و١ؿ الله ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
: ذ٭ات و بمقگاو هعل ال اوال٦ و گفٌحگاو ؼىیً قوایث هیکًًؿ که بابدا ٬لدی هدن هايًدؿ بابا هلی.  ٩٩

هكاؾ ٕکه ـکكي ؾق باال ق٨ثٔ ؾق یک بكهه یی لهايی، ؾقیى ب٭١ه یی هکايی ليدؿگی هیًمىؾيدؿ و ال شملده 
یى ٌداو بیٍدحك ه١لىهدات ا٨كاؾ با قوىغ و باي٩ىـ بىؾه ايؿ. قاشٟ به ایى ؾو ٌؽّیث، بالهايؿگاو و هح١ل٭د

 ظاِل يحىايىحین. 
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بابا قیٍه ٠كبی ؾاقؾ، ٬لی واژه جكکی هیباٌؿ. ٬ل به ٔن ٬ا٦ ؾق ٠كبی به ه١ًی 
گ٩حى، گ٩حاق، ٬ىل و وؽى قا گىیًؿ که ایى ه١ًی ؾق ياهگماقی ا٨كاؾ و اٌؽاَ 

واژه جكکی ؾقز  هلهمؽىايی يؿاقؾ. اها، ؾق ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى 
: هلیٌؿ؛ هايًؿ: ٬ل هعمؿ ٠ٕبؿ هعمؿٔ. ٌؿه که به ه١ًی بًؿه، ٠بؿ هیبا

٠الهث أا٨ه : هعمؿ ٬لی ، » ی «جكکی، جكکیبی اوث ال ٬ل به ه١ًی ٤الم + 
ؾق ب١ٕی هًابٟ ٨كهًگی ٬لی به ه١ًی "پىك" يیم آهؿه . ٠100باو٭لی ، ظىً٭لی

 ۽ۼ۽زبیب اللهاوث. ؾق ٌكایٗ کًىيی کالو ایى هعل ؾگكوال اهكالله ٨كليؿ 
 هیباٌؿ.

ایى هعل يیم به ومث ٤كب قوؾ کًؿیىال ؾق کًاق وكک : هسل خز طزک .7
ؿه اوث. ؾقیى هعل به ج١ؿاؾ  ؼايىؾه  ۼۿ٠مىهی کًؿیىال و هکحب يىىاو وا٬ٌٟ 

ليؿگی هی يمایًؿ. ؾق ج١اهالت هعلی ایى هعل قا به يام اوال ٤الم يیم یاؾ هیکًًؿ. 
 .هیباٌؿ ۾ۼ۽ػبعالباهیهىی و٩یؿ ٌاو هعمؿ شاو کًؿیىالی ٨كليؿ 

: ایى هعل به ومث ٌمال هعل شك وكک، ٤كب الله هسل ؿیب .8
هعل های شكيییک و ٌیگحی و ؾق ا٘كا٦ وكک ٠مىهی کًؿیىال ٬كاق ؾاقؾ. ؾق 
ه١اهالت قومی به يام هعل پاییى ٕو٩الٔ يیم یاؾ هیٍىؾ. ؾقیى هعل به ج١ؿاؾ 

ؼايىاؾه ليؿگی هیکًًؿ. ٤یب الله ٜاهكا اون ٌؽُ اوث. هن هايًؿ  ٦٨
الله و ِؿها اون ؾیگك که با الله ؼحن ویا آ٤ال هیگكؾيؿ.  ظبیب الله، يصیب

جا ظال ها ؾقوث پیؿا کكؾه يحىايىحین که وشه جىمیه ایى هعل به يام ٌؽّی 
ه١كو٦ به "٤یب الله" ؾق چیىث؟ ب١ٕی ال بمقگاو به ایى ؾیؿگاه هىحًؿ که 

هٍهىق  ٤یب الله ؾق کًؿیىال، ٤یب الله ؾق جی٥ه جیمىق که به يام ٤یب اللهی ها
ايؿ و ٤یبی ؾق ٤ىق٬ًؿ ٌایؿ که بهن هكجبٗ ویا وِلحی ؾاٌحه باًٌؿ؟. با آيهن 

                                                             
 . قشىٞ کًیؿ به ل٥ث ياهه ؾهؽؿا ـیل واژه: ٬ل و ٬لی.  ۼۼ۽
 : اهكالله ٨كليؿ ظبیب الله ٨كليؿ الله یاق ٨كليؿ ولٙاو ٨كليؿ ؼؿایاق ٨كليؿ ... يظب ػًاطی.  ۽ۼ۽

ؿ ٨كليدؿ گدالب : هعمؿ شاو ٨كليؿ ٠بؿالبا٬ی ٨كليؿ ٤الم ٨كليؿ آبلی ٨كليؿ هال هعميظب ػًاطی.  ۾ۼ۽
 الؿیى ٨كليؿ قظمی ٨كليؿ هعمىؾ...............
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شم١یث ایى هعل ال همه هعل ها بیٍحك هیباٌؿ و هىصؿ شاهٟ کًؿیىال يیم 
ؾقیى هعل وا٬ٟ اوث. ؾق ظال ظأك هىی و٩یؿ ایى هعل العاز ٠بؿالٝاهك 

 ٦ۿۿ۽ی هحىلؿ وال هیباٌؿ. ٠بؿالٝاهك ظبیب ۿۼ۽يصزاللهظبیبی ٨كليؿ هیكلا 
 واله هیباٌؿ. ۼ٦بىؾه که اکًىو 

باًٌؿگاو ایى هعل با باًٌؿگاو هىصؿ  ۿ٩ۿ۽: جا وال هسل ػیگحی .9
يییک کًؿیىال باهن ليؿگی هیًمىؾيؿ ولی ب١ؿها باالی لهیى های ؼىیً ؼايه 
واؼحه و به آيصا کىچیؿيؿ. ایى هعل ال شمله کىچکحكیى هعل ها ؾق وٙط 

ال شمله هعاوى و٩یؿاو  ٤ۼ۽ػیع گلشی جعىیلؿاق کًؿیىال هیباٌؿ که ظا
کًؿیىال هیباٌؿ و ایى هىصؿ به يام وی يیم هىما ٌؿه اوث. ؾقیى هعل به 

ؼايىاؾه ليؿگی هیکًًؿ و یگايه هعل اوث که به جه جگاب کًؿیىال  ۼ۽ج١ؿاؾ 
ؼايه واؼحه، ليؿگی هیکًًؿ. ؾیگك هعل ها به اوحرًای چًؿ ؼايه، به پٍحه ویا 

 یمه ليؿگی هیکًًؿ. لهیى های ؾ
: ایى هعل ؾق ومث ٌك٪ هعل ٤یب الله کًعیىال 105هسل يییک  .10

، ؾق شًىب هعل جه جیل و ؾق بیػ کىه يمک آب که ه١ؿو يمک هن ؾقیى کىه 
ؼايىاؾه ليؿگی هی  ٥۽وشىؾ ؾاقؾ، وا٬ٟ ٌؿه اوث. ؾقیى هعل به ج١ؿاؾ 

قیى هعل يمایًؿ. هكظىم هال ه٩ّٙی ٤كی٭ی یک جى ال قوظايیىو کًؿیىال ؾ
هعاوى و٩یؿ  ٦ۼ۽ليؿگی هیًمىؾ و بكای ١٨ال هیكلا هعمؿ ابكاهین ِؿی٭ی

                                                             
: ٠بؿالٝاهك ٨كليؿ يّكالله ٨كليؿ ظبیب الله ٨كليؿ هعمؿ یىو٧ ٨كليؿ يصات هٍهىق يظب ػًاطی.  ۿۼ۽

 به ِاظب اؼحیاق ٨كليؿ هعمؿ ٠میم بیک ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
گل ٨كليؿ هعمؿ اکكین ٨كليؿ ٠بدؿال١میم ٨كليدؿ ابدكاهین ٨كليدؿ يصدات ٨كليدؿ : ٠یؿ يظب ػًاطی.  ٤ۼ۽

 هعمؿ ٠میم ٨كليؿ ههكاب ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
. ه١ًی ؾقوّث يییک ؾقیا٨ث يٍؿ. اها، بكای ج٩کیک يییدک ال يیدک کده ؼدىبی ه١ًدی ؾاقؾ، یدک ؾال  ٥ۼ۽

 هٕا٦ ٌؿ. 
ليؿ هال ابىبکك ٨كليؿ هعمؿ ِؿی٫ ٨كليدؿ هعمدؿ ابدكاهین ٨كليدؿ : هعمؿ ابكاهین ٨كيظب ػًاطی.  ٦ۼ۽

 يصات ٨كليؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ ههكاب ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
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هعل يییک کًؿیىال و ٌیگحی یکصا  –ایٍاو هیباٌؿ. جا ؾوقاو و قژین ٘الباو 
ؾق هعل ٤یب الله ليؿگی ؼىب و باهمی قا ؾاٌحًؿ که ٌىقبؽحايه ایى ليؿگی 

یى هعل ها به شك يییک باهمی ؾیكی يپاییؿ و به اذك ُکل ؼىاهی های ٠ؿه یی، ا
کىچیؿيؿ و ب١ؿها يیم ٘ىقیکه ؾق ٌكض هعل ٌیگحی ـکك ٌؿ، ایى هعل به ؾو 

 هعل کىچک ٕهعل يییک و ٌیگحیٔ هً٭ىن ٌؿيؿ.
: هماو ٘ىقیکه ال يام ایى هعل ه١لىم اوث ؾق لهايه های هسل جه جیل  .11

آب  بىیاق واب٫ ؾقیى هعل جیل ها و هؽمو های آب لیاؾی بكای ـؼیكه و وؿبًؿی
وشىؾ ؾاٌحه اوث که بكای آبیاقی اقأی هكؾم کًؿیىال اوح٩اؾه هیٍؿه اوث و ایى 
هعل به همیى يام هىما ٌؿه اوث. ایى هعل ال شمله يمؾیکحكیى هعل های 
مال هعل های  کًؿیىال به هكکم والیث ی١ًی ٌهك چ٥چكاو هیباٌؿ و ؾق ٬ىمثٌ 

و هکاو ال همه هعالت ٤یب الله و شك يییک وا٬ٟ ٌؿه که ال ظید ٨كاؼی شا 
٨مويی و بكجكی ؾاقؾ. يمیحىايین و٬حیکه ؾقیى هعل بكوین ال وشىؾ قوظايی چىو 
ّیث هٙكض کٍىق العاز وکیل هعمؿ ی١٭ىب  هكظىم هال آ٬ا هعمؿ و یگايه ٌؽ
ّیث های کًؿیىال، ٬بیله و  ّیث ؾق کًاق جمام ٌؽ چٍن پىٌی کًین. ایى ٌؽ

ؾاقؾ. هىِى٦ با هصمى٠ی ال بمقگاو و بمقگاو ٤ىق قوىؼیث و وكًٌاوی ؼىؾ قا 
ؾیى ؾووحاو کًؿیىال جىايىحًؿ که بكای ها وظؿت و ا٨حؽاقات لیاؾی قا به اقه٥او 

به اوحرًای ایًکه ا٨حؽاق  ٧ۼ۽یؼوىبیآوقؾه و به یاؾگاق بگماقيؿ. ؾگكوال ٤الم ٤ىخ 
 قهبكیث و بمقگی ٬بیله ؼىؾ قا ؾق وٙط کًؿیىال به ؾوث ؾاقؾ، یکی ال بمقگاو ایى

ؼايىاؾه ليؿگی هیًمایًؿ و  ٥۾هعل هیباٌؿ. ؾق ظال ظأك ؾقیى هعل به ج١ؿاؾ 
مالی و  ٨.ۿ۾٩۾٤ۿایى هعل ؾق  ٘ىل البلؿ ٌك٬ی  ۾.ۼ٦۽٦٥ۼ٠كْ البلؿٌ 
 . هى١٬یث ؾاقؾ

                                                             
: ٤الم ٤ىخ ی١٭ىبی ٨كليؿ العاز وکیل هعمؿ ی١٭دىب ٨كليدؿ هعمدؿ ظکدین ٨كليدؿ يظب ػًاطی.  ٧ۼ۽

يؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق هعمؿ ٠ٝین ٨كليؿ يصات هٍهىق به ِاظب اؼحیاق ٨كل
 ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
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ؾگكوال ٤الم ٤ىخ ی١٭ىبی قییه ٌىقا و بمقگ هكؾهاو کًؿیىال هیباٌؿ که 
ؾق اهًیث، هماهًگی،  ؾق کًاق همکاقی و هماهًگی همه یی هكؾم کًؿیىال

 وظؿت و ايکٍا٦ ٬كیه و١ی و جالي ؾاقيؿ. 

 جذول تخمیًی جمعیت کًذیىال
ؿه اوث که   ًٌ ـکك اوث که ؾق وحىو بكآوقؾ يىیىًؿگاو ایى کحاب، کٌى ٬ابل 
ؽاَ که ٠كووی يمىؾه ايؿ و هحاهل هىحًؿ ؾقز گكؾؾ، هال اهاهاو ٬كیه اگك  جمام ٌا

ٌؿه و همچًیى ؼايىاؾه های ؾقیى ٬كیه هًعید ال ٬كیه های ؾیگك بىؾيؿ يیم ؾقز 
ؿه اوث ٕؾقیى شؿول آهاقگیكی و  ٍیى ليؿگی هیکًًؿ ؾقزٌ  ه ي ههاشك ویا گٌى

كوٞ و جا به بلًؿ کًؿیىال ؼحن هیگكؾؾ ماقی ال پاییى کًؿیىالٌ   ٔ:ي٩ىنٌ 

ماره
ػ

 

 اطن هسل
بزياهه همبظحگی هلی 

 )ػىرای ايکؼاكی هسل(
بزآورظ يىیظًعگاو 

 ها یاظاػث کحاب
 يلىص ضايىاظه يلىص ضايىاظه

  ٩٨ ٥۾ ۼ ۼ هعل جه جیل ۽
  ٨٨ ٥۽ ۼ ۼ هعل شك يییک  ۾
ٌیگحی  ۿ   ٦٥ ۼ۽ ۼ ۼ هعل 
  ٩٨۾ ٦٨ ٦٩۾ ٤۾ هعل ٤یب الله  ٤
  ٧٩۽ ۼۿ ٩٧ ۿ۾ هعل شك وكک ٥
  ۾٥۾ ٩ۿ ۼ ۼ هعل بابا ٬لی ٦

ّگل ّگلیچه یا هعل  ٧
  ۽٧۾ ۾٤ ۼ ۼ هعل باال

ٍحه شك هعل  ٨   ٦۾٤ ٧٧ ۼ ۼ وكکپ
  ٨٧۾ ۼ٥ ۼ ۼ اوالؾ گل آ٬ا ٩
ىیلههعل  ۼ۽   ٩٨ ۼ۾ ۿ٦ ٧۽ شك٘ 
  ٨ۿ۽ ٥۾ ۼ۽۽ ٨۽ ٬ٍال٪ هكاؾ ۽۽

  ۼۼ۾۾ ۼۼ٤ ٩ۿ٥ ۾٨ هدمىع
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 تعریفات
و ياهگماقی  ٨ۼ۽ایى بؽً بكای ًٌاوایی و ج٩کیک ب١ٕی ال هّٙلعات

 های هیباٌؿ که به ٘ىق همیً ؾق بیى هكؾم و هلث های گىيگىو، هحؿاول
هیباٌؿ و ظحا گ٩حه هیحىايین که اوح٩اؾه الیى ٨كهًگ ؾق بیى هلل و وكلهیى 
های گىيگىو کاقبكؾهای هؽحل٧ ویاوی، ٨كهًگی، اؾبی، اشحما٠ی و هؿيی 

ال ایصاؾ ولًٙث اظمؿ ٌاه   -ؾاقؾ. به ویژه ؾق کٍىق ها ا٥٨ايىحاو ١٨لی 
، ابؿالی الی اکًىو که قژین های هؽحل٧ چىو ٌاهی، ٌاهی هٍكو٘ه

ا٠ن ال ٕشمهىقی ؾهىکكاجیک و شمهىقی اوالهیٔ، قژین ٘البايی  –شمهىقی 
و باالؼكه ايحؽابی قا جصكبه کكؾه اوث، بكای اؾاقه یی اهىق کٍىقؾاقی 
واظؿهای هؽحل٧ اؾاقی قا ایصاؾ کكؾه ايؿ جا اهىقات هملکحی و هكؾهی قا به 

والیث، پیً ببكيؿ. بكای ایًکه ب١ٕی ج٩اکیک بكای هٍؽُ کكؾو کٍىق، 
ولىىالی، هًٙ٭ه، قووحا و هعل ال همؿیگك يیال اوث، اللم هیؿايین که به 
اٌاقات لیك جىشه ِىقت گیكؾ. ؼالی ال ٨ایؿه يؽىاهؿ بىؾ و ایًکه قیٍه یابی 

 گكؾؾ جا ایًکه ایى واژه ها به کؿام لباو ها و هًا٫٘ ج١ل٫ ؾاقيؿ:  
اؾگاه، : کٍىق واژه یی ؾقی بىؾه که هن ه١ًای هیهى، ل109کؼىر .1

وكلهیى و ٬لمكو هیباٌؿ. ؾق ٠كبی کٍىق قا و٘ى، هلک و هملکث گىیًؿ و ؾق 
. ؾق ٨كهًگ ٨اقوی (Country, Homeland)پٍحى هیىاؾ و ؾق ايگلیىی 

هك بؽً ال هفث «  کؼىرؾکحك هعمؿ ه١یى آيكا چًیى ه١ًایابی کكؾه اوث: 
" گ٩حه ؾق شمٟ بًؿی ؾقی آيكا "کٍىقها». بؽً کكه لهیى، اللین، هملکث

هیحىايین. ه١ًای ؾیگكی کٍىق هیهى هیباٌؿ که ایى واژه ؾق ٨كهًگ ٨اقوی 
هعل الاهث، شای باي، 8  هیهىؾکحك هعمؿ ه١یى چًیى ج١كی٧ ٌؿه اوث: 

همین ٌؿو ؾق شای، الاهث 8  وعى». وعى، لاؾبىم، ؾوؾه، ؼايماو، اهل بیث 

                                                             
  Terminology . ٨ۼ۽
   ,Country, Homeland . ٩ۼ۽
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ق یکی ال ؾق شایی، هعل الاهث، شای باي، ٌهكلاؾگاه، کٍىقی که ٌؽُ ؾ
بمقگی، فؾمث، ولغه، : 8 ُهلک».  ۼ۽۽يىاظی آو هحىلؿ ٌؿ و يٍى و يما کكؾ

ظىله پاؾٌاهی، : 8 هملکث7. جىلظ، پاؾٌاهی، کٍىق، هملکث، والیث 
 7.شمـ هملکث، کٍىقها، ایاالت، والیا : 8 همالک7. کٍىق، ایالث، والیث 

جمام واژه ها ال به اوحرًای واژه های ياب ؾقی چىو کٍىق و هیهى. ؾقیى هیاو 
٬بیل: هلک، هملکث و و٘ى يیم کاقبكؾ ؾاقؾ که ایى واژ ها پیٍیًه یی ٠كبی 

8  هملکة٨اقوی هبیى چًیى ؾقیا٨حین:  –ؾاقيؿ که ایى واژ ها قا ؾق ٨كهًگ ٠كبی 
لاؾگاه، 8  وعى».  کٍىق، للمكو، کٍىقؾاقی، للمكو پاؾٌاهی، ٌهكیاقی

ای ال کكه  ت شهايی، هعؿوؾهکٍىق ؾق جمىیما: « کؼىر. 7 000هیهى، وعى
کًًؿ و يام آو يیم ؾق والهاو هلل  لهیى اوث که ؾق آو یک هلث ليؿگی هی

المللی ال یکؿیگك  هحعؿ به ذبث قویؿه اوث. کٍىقها به وویله هكلهای بیى
ً ؾاقای یک ظکىهث هكکمی هىحًؿ. کٍىقها ؾق  جفکیک هی گكؾيؿ و غالبا

ایالث، هكکم اوحاو، ٌهكوحاو، هكکم جك به اوحاو یا  های کىچک بًؿی جمىین
ٌهكوحاو، ٌهك، بؽً، هكکم بؽً، ؾهىحاو، هكکم ؾهىحاو و قووحا جمىین 

ها یا ایالث هایٍاو ؾاقای ظکىهث یا  ٌىيؿ. بكؼی کٍىقها ؾق اوحاو هی
ً به آيها ظکىهث ؼىؾهؽحاق، ایالث  فكهايؿاقی هىحمل هىحًؿ که اِغالظا

. ؾق کٍىق ها ه١مىل اوث 7 ۾۽۽ٌىؾ ه هیؼىؾگكؾاو یا فكهايؿاقی ایالحی گفح
که واکًیى ا٥٨ايىحاو یکؿیگك قا وً٘ؿاق، همى٘ى، هممیهى ؼٙاب هیکًًؿ و 

 ایى واژه یی هكکب ؼیلی پىًؿیؿه اوث. 
: باؾقيٝكؾاٌث ایًکه ظك٦ "پ" ال شمله ظكو٦ پایه و 113پایحطث .2

اواوی ؾقی هیباٌؿ. ؾقیى هىقؾ ٌکی يؿاقین که "واژه" پایحؽث ؾقی اوث. 
                                                             

 . ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى. لیك واژه های: کٍىق، هیهى، و٘ى، هلک، هملکث و همالک.  ۼ۽۽
 ٨اقوی هبیى. لیك واژه های: و٘ى، هملکة. –. ٨كهًگ ٠كبی  ۽۽۽
 یکی پیؿیا، ؾايًٍاهه یی آلاؾ. . و ۾۽۽

   Capital . ۿ۽۽
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پایَحؽث یا : 8 پایحطثهكکم اؾاقی کٍىق قا گىیًؿ.  -پایحؽث ؾق جمام همالک 
هكکم ویاوی کٍىق، ٌهك اِلی یا ویاوی یک کٍىق یا یک هعؿوؾٔه ظکىهحی 

ً ال وایك ٌهكها بمقگ جك بىؾه و يهاؾهای ههن  جك و پكشمقیث اوث که غالبا
ها و  ؽايهظکىهحی ؾق آو والـ اوث. يهاؾهای اِلی ظکىهحی همچىو ولاقج

اؾاقات هكکمی هقمىالً ؾق پایحؽث لكاق ؾاقيؿ. پایحؽث هعل اوحمكاق ظکىهث 
اوث و ایى هىئله به عىق لايىيی و هقمىالً ؾق لايىو اواوی کٍىقها وضـ 
ٌؿه اوث. ؾق کٍىقهای پاؾٌاهی، ٌاهاو و ؾقباق ایٍاو هقمىالً ؾق پایحؽث 

پاِی 8هك هكبىط اوث9 یقًی قیٍٔه واژٔه پایحؽث يیم با همیى ا .وکىيث ؾاقيؿ
جكیى  های لؿین، هعل وکىيث یک ٌاه اِلی 9 یقًی ؾق لهاو7جؽحگاِه ٌاه

های ؾیگكی يیم ؾق  ٌاؼُ یک ٌهك بكای پایحؽث ٌؿو بىؾ. ؾق لؿین يام
و 7 ؾاقالىلغًه8و 7 ؾاقالؽالفه8قفث، همچىو  کاق هی هقًی پایحؽث به

ق پاؾٌاه بىؾ که هعل ایى وقوؾی "آوحايه".هًؾىق ال آوحايه، هعل وقوؾ به ؾقبا
 .قفحه هقًای ؼىؾ ٌهك وکىيث ٌاه یقًی پایحؽث قا به ؼىؾ گكفث ؾقباق قفحه

آوحايه ؾق لهاو فرمايی لمب و هحكاؾف ٌهك اوحايبىل بىؾ و همیى واژه فاقوی 
که ؾولث  قوؾ، چًاو کاق هی های آویای هیايه ؾق هقًی پایحؽث به هًىل ؾق لباو

وال ؼىؾ قا به آوحايه یقًی پایحؽث يام يهاؾه   یحؽث جالهشؿیؿ لمالىحاو پا
پاجؽث . ٌهكی که پاؾٌاه ؾق آو وکىيث ؾاقؾ و  -«  پایحطث 7. 001اوث

بقكبی ؾاقالىلغًه گىیًؿ. لُغب . ظاکن يٍیى . کكوی . کكوی هملکحی 
.ؾاقالملک . پاؾٌائی . ظضكت . واوغه . لافؿه ٔ هلک . فاِمه . لّبه . 

ىحمك هلک . يٍىث . يٍىث گاه . جؽحگاه . ام البالؾ. وكیك. هىحمك. همك. ه
  7. 002وكیكگاه. ؾاقاالهاقه. ؾاقالمملکة. ؾاق هملکث 

                                                             
  Www.wikipedia.org . ٤۽۽

 . ل٥ث ياهه ؾهؽؿا، لیك واژه "پایحؽث".  ٥۽۽

http://www.wikipedia.org/


 یکًذیىالشًاسًاهه❐66

ایى ػهزها هزاکش اظاری ویا پایحطث  پایحطث های بؼضی کؼىرها: .3
البحه به ٘ىق يمىيه یک ج١ؿاؾ ال کٍىقها با  های کؼىرهای خهاو هیباػًع:

بكای ه١لىهات به ؼؿهث ؼىايًؿه یی  ـکك ٌهكهای ههن یا پایحؽث ٌاو
گكاهی ج٭ؿین هیگكؾؾ ٕایى قؾی٧ بًؿی به اوان ال٩بای ؾقی ی١ًی ال "آ" الی 

 "ی" قؾه بًؿی ٌؿه اوثٔ: 
 ٌهك ابى ٜبی پایحؽث اهاقات هحعؿه ٠كبی.  (1
 ٌهك اجاوا یا اوجاوا پایحؽث کاياؾا.  (2
 ٌهك اوالم آباؾ پایحؽث پاکىحاو.  (3
 حؽث جكکیه. ٌهك اي٭كه یا ايکاقا پای (4
 ٌهك آوحايه پایحؽث ٬كا٬ىحاو.  (5
 ٌهك بكوکىیل پایحؽث بلژیک.  (6
 ٌهك ب٥ؿاؾ پایحؽث ٠كا٪.  (7
ٌهك ُبى پایحؽث آلماو ٕشكهًیٔ. به جاوی الیًکه ظك٦ "ژ" یکی ال  (8

ظكو٦ اِلی و اواوی لباو ؾقی هیباٌؿ، ب١ٕی ها "ژقهًی" هیًىیىًؿ. جا 
ٌهك  ۽٩٩۽ی ب١ؿ ال وال ٌهك بى پایحؽث آلماو بىؾه اوث ول ۼ٩٩۽وال 

بكلیى پایحؽث آو ٌؿه اوث و ؾق ب١ٕی هًابٟ آلماو قا ؾاقای ؾو پایحؽث ـکك 
کكؾه ايؿ. جًها ؾق ا٥٨ايىحاو به ایى کٍىق آلماو هیگىیًؿ ولی ؾق وایك 
کٍىقهای شهاو به يام ژقهى/ژقهًی ه١كو٦ اوث. اگك آلماو بگىیین به ٬بلیه 

اگك ژقهًی یا شكهًی بگىیین به ٬بیله یی  " ج١ل٫ هیگیكؾ ولی٦۽۽آالهاو هایی "
 ج١ل٫ هیگیكؾ.   ٧۽۽ ها ژرهى
 ٌهك بًکىک پایحؽث جایلًؿ.  (9

 ٌهك بىؾاپىث پایحؽث هصاقوحاو ٕهًگكیٔ.  (10

                                                             
 Alemanni . ٦۽۽
 German . ٧۽۽
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 ٌهك بىگاجا پایحؽث کلمبیا.  (11
 ٌهك بیكوت پایحؽث لبًاو. (12
 ٌهك بیٍکک پایحؽث ٬ك٬یموحاو.  (13
 ٌهك پاقیه پایحؽث ٨كايىه.  (14
ؽث چیى. به جاوی الیًکه ظك٦ "ژ" یکی ٌهك پکى یا بیصیکى پایح (15

 ال ظكو٦ اِلی و اواوی لباو ؾقی هیباٌؿ، ٠ؿه یی "بیژیًگ" يیم هیًىیىًؿ. 
 ٌهك پیىيگ یايگ پایحؽث کىقیای ٌمالی. (16
 ٌهك جاٌکًؿ پایحؽث البکىحاو.  (17
ٌهك جىکیى پایحؽث شاپاو. به جاوی الیًکه ظك٦ "ژ" یکی ال ظكو٦  (18

 ، ٠ؿه یی "ژاپاو یا ژاپى" هیًىیىًؿ.اِلی و اواوی لباو ؾقی هیباٌؿ
 ٌهك جهكاو پایحؽث ایكاو.  (19
 ٌهك ؼك٘ىم یا ؼاق٘ىم پایحؽث وىؾاو.  (20
 ٌهك ؾاکاق پایحؽث وًگال.  (21
 ٌهك ؾوظه پایحؽث ٬ٙك.  (22
 ٌهك ؾوًٌبه پایحؽث جاشیکىحاو.  (23
 ٌهك ؾهلی پایحؽث هًؿووحاو.  (24
 ٌهك قم یا قوم پایحؽث ایحالیا.  (25
قيگىو قا یًگىو يیم هگىیًؿ و همچًیى ٌهك قيگىو پایحؽث هیايماق.  (26

 اون ٬بلی هیايماق ، بكهه ٕبكهأ بىؾه اوث. 
 ٌهك قیاْ پایحؽث ٠كبىحاو و١ىؾی.  (27
 ٌهك ژيیى پایحؽث وىیه.  (28
 ٌهك وًگاپىق پایحؽث وًگاپىق.  (29
 ٌهك ویىل پایحؽث کىقیای شًىبی.  (30
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ٌهك ٫ٍ٠ آباؾ پایحؽث جكکمًىحاو ٕب١ٕی ٫ٍ٠ آباؾ قا اٌک آباؾ  (31
ؾال بكایًکه هكبىٖ به اٌکايیاو باٌؿ ویا ایًکه اٌک اول ایى ٌهك قا بًا گىیًؿ. 

 يهاؾه اوثٔ. 
 ٌهك ٬اهكه پایحؽث هّك.  (32
 ٌهك کابل پایحؽث ا٥٨ايىحاو.  (33
 ٌهك کاجمايؿو پایحؽث يیپال.  (34
 ٌهك کلمبى پایحؽث وكیاليکا.  (35
 ٌهك کىاال الهپىق پایحؽث هالیمی ٕهالیمیأ.  (36
 ٌهك کىیث پایحؽث کىیث.  (37
 ك لًؿو پایحؽث بكیحايیا ٕايگلىحاؤ. ٌه (38
ٌهك هاوکى پایحؽث قوویه. قوویه ٬بل ال ٨كوپاٌی به يام اجعاؾ  (39

شماهیك ٌىقوی یاؾ هیٍؿ که ؾق بیى هكؾم ٠ىام به ٌىقوی هٍهىق بىؾيؿ و 
قووها قا به يام "اوقون" يیم یاؾ هیکًًؿ. واژه یی اوقون که هح١ل٫ به هكؾم 

 حك هعمؿ ه١یى يیم ؾقز اوث. قون باٌؿ ؾق ٨كهًگ ٨اقوی ؾک
 ٌهك هاله پایحؽث هالؿیى.  (40
 ٌهك هى٭ٗ پایحؽث ٠ماو.  (41
 ٌهك واقوا پایحؽث لهىحاو ٕپىلًؿٔ.  (42
ٌهك واًٌگحى پایحؽث ایاالت هحعؿ اهكیکا. ؾق ج١اهالت قومی  (43

بیٍحك به "واًٌگحى ؾی وی" هٍهىق اوث. ی١ًی ٌهك واًٌگحى ياظیه یی 
 کلمبیا. 
 ىايیا. ٌهك ویلًىن پایحؽث لیح (44
 ٌهك ویى پایحؽث اجكیً.  (45
 ٌهك هايىی پایحؽث ویحًام.  (46
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: جا ؾوقاو ٌاهی ؾق ا٥٨ايىحاو يایب العکىهه ها یا 118يایب السکىهه .4
يایب العکىهگی ها ؾق ا٥٨ايىحاو هكوز بىؾه اوث. يایب به ه١ًی ه١اويیث 
ویا يیابث هیباٌؿ که ظکىهه هماو ظکىهث اوث. ؾق آو لهاو ظکىهث ا٠لی 

شىؾ ؾاٌحه که يایب العکىهه ها ُظکن يمایًؿگی ایى ظکىهث ا٠ال قا ٕا٠الٔ و
ٔ جا که ٤ىق، والیث هیٍىؾ و ۼۿۿ۽بالی هیکكؾه ايؿ، ٘ىقیکه جا ؾهه وی ٕ

چ٥چكاو به هكکمیث آو ايحؽاب هیگكؾؾ، ٤ىق هًعید يایب العکىهه بىؾه که 
8 يایب العکىهه: هكبىٖ به والیث یا ظکىهث ا٠الی هكات هیٍؿه اوث. 

يکه به يیابث ال عكف ظاکن ٌهكی قا اؾاقه کًؿ. يایب ظاکن . قشىؿ به يایب آ
ؾق ظال ظأك ایى يٞى ظکىهث ؼىاهی ؾق ا٥٨ايىحاو 7.  006ٌىؾ. بؽٍؿاق

 هكوز يمیباٌؿ. يایب و ظکىهه یا ظکىهث هك ؾو واژگاو ٠كبی هیباًٌؿ. 
: والیث ٠باقت ال يىاظی بمقگ هیباٌؿ که ال جٍکیل چًؿیى 120والیث .5

ؿاؾاقی ٕولىىالیٔ جٍکیل هیگكؾؾ که ٠اهل آيكا ؾق واب٫ ظاکن و اکًىو واظ
والی گىیًؿ. ٘ب٫ واژه یابی ها، والیث و وال واژه های ٠كبی هیباًٌؿ و به ؾقی 

ظکىهث کكؾو، ؾوث یافحى، جّكف کكؾو، : 8 والیثهماو اوحاو قا گىیًؿ. 
، ٌهك، هصمىفه ٌهكهایی که جعث يؾك والی اؾاقه هیٍىؾ، وكلهیى، ؼغه

: هملکث، کٍىق، صىبه: والیث. والبلؿه، کٍىق، هملکث، شمـ والیات. 
هكیک ال يىاظی بمقگ : 8 اطحاو7.  020والیث. و فاهل آيكا ِىبه ؾاق گىیًؿ

کٍىق ایكاو ؾق جمىیمات اؾاقی که ال هصمىفه چًؿیى ٌهكوحاو جٍکیل 
ؿ واوايی هیٍىؾ و جىوظ یک اوحايؿاق اؾاقه هیگكؾؾ، ایالث، ایى کلمه ؾق فه

هقمىل بىؾ و آو به هكیک ال ایاالت ایكاو اعالق هیٍؿه و  Estanبه ِىقت 
                                                             

   Regency . ٨۽۽
 . ویکی پیؿیا، ؾايًٍاهه یی آلاؾ.  ٩۽۽

 Province . ۼ۾۽
اکىحاو بیٍحك به شای والیدث ال واژه "ِدىبه" اودح٩اؾه هیکًًدؿ. هايًدؿ: ِدىبه . ؾق ج٭ىیمات اؾاقی پ ۽۾۽

 وكظؿ ی١ًی والیات وكظؿی و ٠اهل آيكا ِىبه ؾاق گىیًؿ که هن ه١ًای: والی و ظاکن هیباٌؿ. 
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: 8 والیة. 7 ۾۾۽ؾق ؾوقه اوالهی يیم بكؼی يىاظی به همیى يام ؼىايؿه هیٍؿيؿ.
. ؾق جٍکیالجی اؾاقی ا٥٨ايىحاو والیث ها قا به ؾقشات وه 7 ۿ۾۽اوحاو، ایالث

شه وىم ؾوحه بًؿی کكؾه ايؿ که گىيه ی١ًی والیات: ؾقشه اول، ؾقشه ؾوم و ؾق
بؿبؽحايه به اذك بی جىشهی ظکىهات و٬ث و ؾولث هكکمی؛ والیث ٤ىق با آو 
همه ٠ٝمث جاقیؽی، ویاوی و وو١ث ؼاک که ؾاٌحه اوث، ظیى جٍکیل و 
اقج٭ای آو به والیث؛ هًعید والیث ؾقشه وىم ج١ییى که الی اکًىو ؾق پاقچه 

١ٌاقهای ايکٍا٦ هحىالو ؾقشه اؼیك ؾق ظکىهث های گىيگىو ا٥٨ايىحاو و با 
ًِى٦ ویاوث های ؾاؼلی ا٥٨ايىحاو هیباٌؿ. ا٨ىىن ها ؾقیى اوث که آو 
ٌاقهای بمقگ ٤كچىحاو و آو اهپكا٘ىقی بمقگ کىهىحايات یا هلىک الصباّل 
اظ٩اؾ و ؾوؾهاو ٤ىق و ٤ىقی ها که یگايه هًاق آشكی اي پای "ايؿقه هاقک" 

یکن هیالؾی ال آو ٘ك٦ ؾيیا به ؾقه یی ِؽكه یی و بلژیکی قا ؾق ٬كو بیىث و 
 -به ٨كاهىي وپكؾه ٌؿه یی شام ؾق يىاظی ٌهكک والیث ٤ىق کٍايیؿ، چكا؟؟ 

 ه٭ام آؼك قا ؾق ظأكی ؾولحمكؾاو و اولیای ویاوی کٍىق ؾاقا هیباٌؿ.
: ایى واژه ؾق هیاو هكؾم ؼیلی کاقبكؾ ؾاقؾ. هكکم ٠مىها به 124هزکش .6

ؾق ووٗ و ؾقهیاو ٬كاق ؾاٌحه باٌؿ. هكکم واژه ٠كبی اوث شای گ٩حه هیٍىؾ که 
که به ؾقی آيكا ٬كاقگاه، پایگاه و شایگاه گىیًؿ و همیى ٬كاقگاه پىًؿیؿه جك 
اوث. گاهی هكکم به شای پایحؽث ؾق کل کٍىق کاقبكؾ ؾاقؾ ولی ؾق کل ؾق 
وٙط والیات و واظؿهای اؾاقی بیٍحك کاقبكؾ ؾاقؾ. به ٘ىق يمىيه: هكکم 

یث ٤ىق چ٥چكاو هیباٌؿ و هكکم واظؿاؾاقی ٕولىىالیٔ پىابًؿ ٌى کىت وال
به هًاعك اِلی و هیايی هك ٌهك که هقمىالً للب جصاقی آو : 8 هزکشهیباٌؿ. 

ٌىؾ. ؾق اِل ؾق گفٌحه ٌهكها به  آیًؿ هكکم ٌهك گفحه هی ٌهك به ظىاب هی

                                                             
 . ٨كهًگ ٨اقوی ه١یى، لیك واژه های والیث، وال، اوحاو.  ۾۾۽
 ٨اقوی هبیى، لیك واژه والیة. –. ٨كهًگ ٠كبی  ۿ۾۽

   .Center, City Center, Dowtown . ٤۾۽
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ها به ومث ها جمام ؼیاباي های هؽحلفی بىؾه ؾق اغلب ایى ٌبکه ِىقت ٌبکه
لىمث هكکمی ٌهك بىؾ که ؾق ایى لىمث هكکمی کلیىای بمقگ یا هقابؿ و 
همچًیى ؾوحگاه ظکىهحی و اکرك اؾاقات و فقالیحهای ههن ٌهكی لكاق ؾاٌث و 
هكؾم قولها ال ظىهه ٌهك به ومث هكکم هی آهؿيؿ و ٌبها به ؼايه هایٍاو بال 

ای اٌاقه به هكکم ٌهك به گٍحًؿ. ؾق کٍىقهای هؽحلف فباقات گىياگىيی بك هی
قوؾ که جمكیباً هقًایی هٍابه ؾاقيؿ. ياظیه جصاقی هكکمی که به اؼحّاق  کاق هی

ٌىؾ. فًىاو ؾیگكی بكای اٌاقه به هكکم ٌهك  ياهیؿه هی CBD وی بی ؾی
ؾاوو جاوو )هىحه ٌهك( بكای  downtown اوث. ؾق آهكیکای ٌمالی ال واژه

و بكابك ايگلیىی آو 7 هكکم ٌهك8كاو، فباقت ٌىؾ. ؾق ای ایى هًؾىق اوحفاؾه هی
ها به  ؾق جابلىهای قاهًمایی و قايًؿگی ؾق ؼیابايها و شاؾه City centre یقًی

قوؾ اها هقمىالً هكکم ٌهك فالؿ هعؿوؾٔه هقیًی اوث. بغىق وًحی هكکم  کاق هی
ٌىؾ که هىحه لؿیمی و اولیه  ٌهكهای ایكاو ٌاهل بالاق و هًاعك اعكاف آو هی

هكکم ٌهك جهكاو ال لىايیى جكافیکی ؼاِی يؾیك  .ؾهؿ هك قا جٍکیل هیٌ
 .7 022همكقات عكض جكافیک و همكقات عكض جكافیک لوز و فكؾ بكؼىقؾاق اوث

: « هزکش٨اقوی هبیى واژه هكکم چًیى ج١كی٧ ٌؿه اوث،  –ؾق ٨كهًگ ٠كبی 
 ».  ٦۾۽شمٟ هكاکم. هیايه، ووٗ، کايىو، شایگاه، ٨كهايؿهی، ٬كاقگاه

: ٌهك یا ٌاق ل٩ٛ ؾقیىث که ه١اؾل آو ؾق ٠كبی هّك، بلؿ، 127زػه .7
بلؿه و ؾق پٍحى ښاق با ٌیى پٍحى هیباٌؿ. ؾق چهاقچىب کاقی و اؾاقی 
ا٥٨ايىحاو هك والیث ؾاقای هكکمیث هیباٌؿ که ؾق اِل هماو هكکمیث قا ٌهك 
يیم هیگىیًؿ. ٌکل ج٥ّیك ٌؿه ٌهك قا ٌهكک گىیًؿ. ٌهكک به ٌهكهای 

حه هیٍىؾ که شؿیؿا اظؿاخ ٌؿه ویا ؾاقای بالاق کىچکحك هیباٌؿ. کىچکحك گ٩

                                                             
 . ویکی پیؿیا، ؾايًٍاهه یی آلاؾ.  ٥۾۽
 ٨اقوی هبیى، لیك واژه "هكکم".  –. ٨كهًگ ٠كبی  ٦۾۽

   City . ٧۾۽
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ٌهك هیحىايؿ که ؼیلی بمقگ باٌؿ هرل ٌهك کابل و هیحىايؿ که کىچک باٌؿ 
هرل ٌهك چ٥چكاو. ؾق ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى ٌهك قا چًیى ج١كی٧ 

و  آباؾی بمقگ که ؾاقای ؼیاباو ها و کىچه ها و ؼايه ها: 8  ػهزکكؾه اوث، 
: ٌهكک ػهزطحاو یا ػارطحاوؾکاو ها و وکًه یی بىیاق باٌؿ، بلؿ، بلؿه. 

: ٌهك، ٌاقوحاو، هؿیًه، ػار بمقگ با جىابـ آو که ؾاؼل ظّاقی لكاق ؾاقؾ.
: ٌهك، شمـ بالؾ. بلع: شمـ هؿایى، ٌهك، بلؿ. هعیًهکٍىق، هملکث. 

یه، لهیى، : ٌهك. شمـ بلؿاو، ياظبلعه. بلؿاو، لهیى، ياظیه، قهبك، پیٍىا
شمـ اهّاق. ٌهك، کٍىق، ياظیه بمقگ، ظایل، ظؿ : 8 هصز. 7 ٨۾۽واظؿ بلؿ

. بًا، اگك ٌهك، ٌهكؾاق و 7 ۼۿ۽شمـ ښاقويه. ٌهك: 8 ښار. 7 ٩۾۽فاِله
ٌهكؾاقی قا به ٌکل "ٌاق"، ٌاقوال و ٌاقوالی ی١ًی با ٌیى ؾقی بًىیىین که 

اق، ښاقوال و هماو ل٩ٛ ؾقی هیٍىؾ ولی اگك با ٌیى پٍحى "ښ" به اٌکال: ښ
ښاقوالی بًىیىین هماو ه١ًا و ه٩هىم پٍحى قا ا٨اؾه هیکًؿ. ؾق هعاوقه های 
قولهكه ٌهك و ٌاق به گىيه کاهل هكوز اوث به ؼّىَ ؾق کابل بیٍحك ٌاق 
هیگىیًؿ. اکركیث جىاقیػ کهى ال ٬بیل: جاقیػ یمیًی، جاقیػ ٘ب٭ات ياِكی و 

یؽی و ههن والیث ٤ىق هیباٌؿ، ... به ٌاهاو ٤كچىحاو که یکی ال يىاظی جاق
"ٌاق" هیگ٩حًؿ. ؾقیًصا بهحك پكوأط اوث که "ٌاق" ؼیلی اؾب کهى ؾقی 

پاؾٌاهاو غكٌىحاو قا ؾق اِغالض اهل آو بمقه ٌاق ؼىايًؿ چًايکه « اوث. 
ؼاو جكکاو قا و قای هًؿواو قا و لیّك قوهیاو قا. و والیث غكٌىحاو ٌاق 

بعؿ هكؾی قویؿ و بمىت ٌباب و  ابىيّك ؾاٌث جا پىك او هعمؿ ٌاه
هىافؿت اِعاب و اجكاب بك هلک هىحىلی ٌؿ و پؿق هًموی گٍث و 
هملکث بؿو بالگفاٌث و هغالقث کحب و هصالىث اهل اؾب پكؾاؼث و 
بلفت فلن ال لفات هلک و ٌهىات ؾيیا لًافث يمىؾ و ظضكت او هًبـ 

                                                             
 . ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى. لیك واژه های: ٌهك، ٌاق، ٌهكوحاو، بلؿ، هؿیًه، بلؿه،  ٨۾۽
 ٨اقوی هبیى. لیك واژه: هّك.  –. ٨كهًگ ٠كبی  ٩۾۽
 ؾقی ٬اهىن. لیك واژه "ښاق".  –. پٍحى  ۼۿ۽



 73❐هحالتشرحبخشدوم/

قولگاق ؾقگاه او فضایل و هًحصـ افاضل بىؾ، و هًكوقاو شهاو و هعًث لؾگاو 
قا همّؿ آهال و اهايی و کقبه هغالب و هباغی واؼحه بىؾيؿ و ال الغاق و اکًاف 

اها ؾق  7. 000فالن قوی فكا او کكؾه و همه بًصاض همّىؾ و قواز هغلىب قویؿه
٬ايىو اواوی و ٬ايىو جصاقت ا٥٨ايىحاو ؾق بؽً ؾقی آو هًىل واژه "بلؿیه" به 

ؾولث و بلؿیه ها هیحىايًؿ « ؾیؿ اوث: ٠ىْ ٌهكؾاقی و ٌاقوالی ٬ابل 
جصاقت کًًؿ لیکى ؾاقای ٩ِث جاشك ٌؿه يمیحىايًؿ هگك ج١اهالت جصاقجی 

 ».   ۾ۿ۽ایٍاو جابٟ اظکام ایى ٬ايىو اوث
: ایى يٞى يهاؾ ؾولحی و قومی جًها ؾق ا٥٨ايىحاو ؾق 133لىی ولظىالی .8

ًا٫٘ که ؾوقاو ٌاهی هكوز بىؾه اوث. به اوان بكؾاٌث های ها، به ب١ٕی ه
هىقؾ ؾلؽىاه ٌاه ویا قهبك بىؾه اوث، بصای ولىىالی، لىی ولىىالی ايحؽاب 
هیکكؾه و اهحیالات آو يىبث به ولىىالی بیٍحك و بهحك بىؾه اوث و همچًیى 
يعىه اقجباٖ و گماقٌؿهی آو يیم ٨كاجك ال ولىىالی بىؾه اوث که گهی هىح٭ین 

ایى يٞى يهاؾ هل٥ا و جًها به قهبكی ؾولث ؾق جمان بىؾه اوث. اها، ١٨ال 
واظؿاؾاقی ٕولىىالیٔ قومیث ؾاقؾ. ج١كی٧ قوًٌحك که ال لىی ولىىالی یا 
ٌهكوحاو بمقگ هیحىاو اقایه يمىؾ ایًىث: لىی ولىىالی به آو واظؿ اؾاقی گ٩حه 

باالجك ال وایك  –هیٍىؾ که ال يگاه واؼحاق جٍکیالجی و هى٧٬ ؾولحؿاقی 
حیالات والیات ؾقشه وىم باٌؿ. گكچًؿ وله به ولىىالی ها و پاییى جك ال اه

ٌکل اولىن واژه جكکی/ه٥ىلی اوث که ب١ؿها واقؾ لباو ؾقی ٌؿه اوث ولی 
: ٬بیله، اولىصؾق کٍىق ها "وله" و "لىی" قا به لباو پٍحى قبٗ هیؿهًؿ. 

 . ٤ۿ۽٘ای٩ه، شما٠ث، ایل، ؾوؾهاو، ؼايؿاو

                                                             
 .ۿ۾ۿ. جاقیػ یمیًی، ٩ِعه  ۽ۿ۽
 . ٬ايىو جصاقت، هاؾه یالؾهن.  ۾ۿ۽

    Great District/High District . ۿۿ۽
 : ٨كهًگ ؾهؽؿا، لیك واژه "اولىن". اولىص.  ٤ۿ۽
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ه به ه١ًی بیٍحك ه١ح٭ؿ ايؿ که وله+والی که ول :135/136ولظىالی .9
هكؾم و والی به ه١ًی ؾاقيؿه هیباٌؿ و ولىىالی یا ولىىال به ه١ًی هكؾهؿاق 
ج١بیك هیٍىؾ ؾق بیى همه هكوز اوث و به پٍحى بىؾو آو جاکیؿ ؾاقيؿ. اها 
جع٭ی٭ات يٍاو هیؿهؿ که "اله" با ٔن ال٧ و الم، واژه یی ه٥ىلی اوث که به 

ؾقوث باٌؿ، په ولىىالی هماو  ه١ًی هكؾم و اشحماٞ هیباٌؿ. اگك ایى ج١بیك
ل٩ٛ جكکی یا ه٥ىلی هیٍىؾ که همكؾی٧ و هن ه١ًای واظؿاؾاقی و ٌهكوحاو 
هیباٌؿ. بگىيه هرال: والیث ٤ىق به ٌمىل هكکم والیث ؾاقای ؾه واظؿاؾاقی یا 
ولىىالی هیباٌؿ که ٌؽُ هىىول آيكا "ولىىال" گىیًؿ ی١ًی "هكؾهؿاق". 

های کٍىقی ؾق ایكاو و بىیاقی ال  بًؿی های بؽً ٌهكوحاو یکی ال هکاو
ؾق بكیحايیا و ایاالت  (County) کٍىقهای شهاو اوث. ٌهكوحاو بكابك کايحی

ؾق  .هحعؿه آهكیکا و بكابك ولىىالی ؾق افغايىحاو و ياظیه ؾق جاشیکىحاو اوث
جك  جك ال اوحاو و بمقگ های کٍىقی ایكاو، ٌهكوحاو یکايی کىچک بًؿی بؽً

اوحاو به چًؿیى ٌهكوحاو و هك ٌهكوحاو به چًؿیى بؽً  ال بؽً اوث. هك
ُولُىىالی یکی ال واظؿهای جمىیمات کٍىقی افغايىحاو  .ٌىؾ بًؿی هی بؽً

ٌىؾ.  اوث که هقاؾل واظؿی ؾق ظؿوؾ فكهايؿاقی و ٌهكوحاو ؾق ایكاو هی
های جكکی و  اوث که ؾق لباو ای هغىلی اولىن به وشىؾ آهؿه ولىىالی ال واژه

                                                             
   District . ٥ۿ۽

هدن  –ه١ًی هدكؾم و وال/والدی  : ؾق کحب پٍحى و بكؾاٌحه های ها، وله واژه پٍحى هیباٌؿ بهولظىالی.  ٦ۿ۽
پىىيؿ ؾقی و هن پىىيؿ پٍحى اوث که ؾق هك ؾو لباو قومی کٍىق ی١ًی ؾقی و پٍحى کاقبكؾ ؾاقؾ ولدی ؾق 
ب١ٕی کحب و هًابٟ ايحكيحی ُوُله قا به ٌکل اوله یا اولىن واژه ه٥ىلی ؾايىدحه بده ه١ًدی هدكؾم هیباٌدؿ. 

ؿ و ؾق ایكاو اهكولی ٌهكوحاو و ٨كهايؿاق. لدیکى، ٨كهداو بهكظال ؾق ا٥٨ايىحاو ولىىالی و ولىىال هیگىیً
وحاو ی١ًدی شدایی کده ٌدهك -به ه١ًی اهك و ظکن قايؿو هیباٌؿ که همم١ًی هكؾم يیىث و همچًیى ٌهك

باٌؿ ؾق ظالیکه ؾق ا٥٨ايىحاو اکركیث هٙل٫ ولىىالی هایً به هّابه یک ٠ال٬ؿاقی و ٬كیه هن بیٍحك آباؾ 
ك ؾايىدحین کده بده ؾقی "ولىدىال" قا "هكؾهدؿاق" و "ولىدىالی" قا "هكؾهدؿاقی" و وكوبم يیىث. ها، ؾقودحح

بكگكؾايی يمایین. یکی ال همایای ؾیگكی ایى بكگكؾايی ؾق ج٭ىیه لباو ؾقی هیا٨مایؿ، ٌما جعلیل يماییدؿ کده 
 ٨ك٪ ؾق ٌهكوحاو و ٨كهايؿاق چ٭ؿق هیباٌؿ. 
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ؾهؿ. ایى کلمه ؾق فاقوی قایس ؾق افغايىحاو  هقًی لبیله و ایل قا هیهغىلی 
 . ٧ۿ۽کاقبكؾی گىحكؾه ؾاقؾ

٠ال٬ؿاقی ؾق ج٭ىیمات اؾاقی و کٍىقؾاقی : 138ػالهعاری .10
کىچکحك ال ٌهكوحاو ٕولىىالیٔ و بمقگحك ال ؾهىحاو، ؾه و قووحا هیباٌؿ. ایى 

ؾ اها ؾق گفٌحه ها قواز يٞى ج٭ىین بًؿی اکًىو ؾق ا٥٨ايىحاو ؼیلی کاقبكؾ يؿاق
ؾاٌحه اوث. ٘ىقیکه ٌهكوحاو ٕولىىالیٔ وا٤ك والیث ٤ىق ٬بال به ٩ِث 
"٠ال٬ؿاقی وا٤ك" ًٌاؼحه هیٍؿه اوث. قهبكی کًًؿه ایى يٞى ج٭ىین بًؿی قا 
"٠ال٬ؿاق" هیگ٩حًؿ. ؾق ج٭ىیمات اؾاقی ایكاو کًىيی به ایى يٞى ج٭ىین بًؿی 

ًؿ. گكچه ؾق ِعبث های ٠مىهی هكؾم "بؽً" و ٠اهل آيكا "بؽٍؿاق" هیگىی
گهی واژه های ٬كا و ٬ّبات پی هن به کاق هیكويؿ که ٬كا هماو ٬كیه و قووحا 
هیباٌؿ، لیکى به ج١بیك ها ٌایؿ که هًاوب باٌؿ اگك "٬ّبه" که کلمه ٠كبی 

چىو ٠ال٬ؿاقی واژه جكکیبی ؾقی  –هیباٌؿ قا به شای ٠ال٬ؿاقی ٬بىل يماییؿ 
به ٠كبی هماو "٬ّبه" هیٍىؾ. ؾق ٨كهًگ ٨اقوی ه١یى  هیباٌؿ و ه١اؾل آو

: کكوی والیث، ٌهك کىچک، هصبه٬ّبه قا چًیى ج١كی٧ کكؾه اوث، 
ٌهكک، آباؾی بمقگ که ال چًؿ ؾه جٍکیل ٌؿه باٌؿ، بؽً )ؾق اِغالض 

 .006اهكوله(
: ال يگاه ظ٭ى٬ی و ویاوی هًٙ٭ه هیحىايؿ که ٨كاجك ال کٍىق 140هًغوه .11

هیگىیین کٍىقهای هًٙ٭ه، هًٝىق ال کٍىقهای هن هكل و باٌؿ. هرال، و٬حیکه 
هن بعك هیباًٌؿ که ؾق آویا هى١٬یث ؾاقيؿ. ولی، به لباو ٠اهیايه یی ها، هًٙ٭ه 
به هصمى٠ه یی ال چًؿ ٬كیه ا٘ال٪ هیگكؾؾ. هرال: هًا٫٘ ٤لمیى، الله یاق، 

                                                             
 . ویکی پیؿیا ؾايًٍاهه آلاؾ.  ٧ۿ۽

  Subdistrict . ٨ۿ۽
 . ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى. لیك واژه "٬ّبه".  ٩ۿ۽

 Region . ۼ٤۽
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: کمكبًؿ، هیاو هًغوههك٤اب، لقجلی، ٤كچىحاو و ویاچىب ؾق والیث ٤ىق. 
 .۽٤۽بًؿ، ياظیه، ظىله

: ياظیه بیٍحك شًبه یی ٌهكی و ٌهكيٍیًی ؾاقؾ يىبث به 142يازیه .12
؟ ياظیه هیباٌؿ، چىو ياظیه ٨۽یا  ٧۽ؾه يٍیًی. به ٘ىق هرال ٌهك کابل ؾاقای 

اول، ياظیه ؾوم و ... و همیى ٬ىن ٌهك چ٥چكاو جًها الی اکًىو ؾاقای ؾو 
ىث که، اهىقات ليؿگی و ياظیه هیباٌؿ. ٨ك٪ ياظیه به ؾه و ؾهىحاو ایً

ؼؿهات اشحما٠ی ٌاو ال ٬بیل ٌهكؾاقی به پیٍبكؾه هیٍىؾ که قووحاها الیى 
ظ٫ هعكوم ايؿ. ٌهكؾاقی قا به پٍحى ښاقوالی گىیًؿ و الی ؾوقاو ظکىهث 
ٌاهی ا٥٨ايىحاو ایى يٞى ج٭ىین بًؿی اؾاقی قا "بلؿیه" هیگ٩حًؿ و بلؿیه که 

: کكايه، وىی، شهث، يازیهؿ. هماو ٌهكؾاقی اوث، ل٩ٛ ٠كبی هیباٌ
 .ۿ٤۽بؽٍی ال یک وكلهیى، ظىله، ظىالی ٌهك، اعكاف بلؿ. شمـ يىاظی

: ایى يٞى ياهگفاقی ؾق هعالت ا٥٨ايىحاو کاقبكؾ يؿاقؾ ولی ظهظحاو .13
ؾق ایكاو اهكولی هصمى٠ه یی چًؿ قووحا قا ؾهىحاو گىیًؿ. اها، ؾق ج١اهالت 

: ظهظحاوى هىقؾ کاقبكؾ ؾاقؾ. ليؿگی هكؾم ها گهی هًٙ٭ه، واظه و ياوه ؾقی
  .011هصمىفه چًؿ ؾه يمؾیک به هن، ؾیه

یه .14 : واژه های ٬كیه، ٬كا و ٬ّبه ٠كبی هیباًٌؿ که ه١اؾل ایًها: 145هز
ؾه، ؾهکؿه، ؾیه و قووحا و ٠ال٬ؿاقی ؾق لباو ؾقی ٬كاق ؾاقيؿ و قووحا قا به 

ها قا  لباو پٍحى "کلی" گىیًؿ. ؾق ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى ایى واژه
شمـ ؾه : ظهات: آباؾی کىچک ؾق ؼاقز ٌهك، قووحا. ظهچًیى ه١ًا هیکًؿ، 

                                                             
 لیك واژه "هًٙ٭ه".  -. ق.ک به ٨كهًگ هی١ى و هبیى  ۽٤۽

  District, Area . ۾٤۽
 لیك واژه "ياظیه".  –. ق. ک به ٨كهًگ ه١یى و هبیى  ۿ٤۽
 . ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى. لیك واژه "ؾهىحاو".  ٤٤۽

  Village . ٤٥۽
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. ؾق ٤٦۽: ؾه، لكیهروطحا: ؾه، لكیه. ظهکعه)به ویاق فكبی(، ؾه ها و ؾیه ها. 
٘كلال١مل ٌىقاهای ايکٍا٨ی ٬كیه شات بكياهه همبىحگی هلّی هكبىٖ به 

لكیه ؾق ایى ث: " ولاقت اظیا و ايکٍا٦ ؾهات ٬كیه قا چًیى ج١كی٧ کكؾه او
لكیه، ؾه، : کلی .014( فاهیل )ؼايىاق( اعالق هیٍىؾ "22عكلالقمل به ظؿالل )

. ٬ابل یاؾآوقی هیؿايین که واژه "ُکل" ٤٨۽به همىایگاو و هن کىچه گفاقه کكؾو
ؾق ٨كهًگ ٨اقوی ه١یى يیم به ه١ًی قووحا و ؾه آهؿه اوث که "ُکلی" به ه١ًی 

اٌؿ. اها بیٍحك ؾقیى هىقؾ ؤاظث ؾاؾه هًىىب به ُکل، قووحایی، ؾهی هیب
يٍؿه اوث. ٌایؿ که کل و کلی به ٔن "ک" یکی ال واژه های ياب ؾقی کهى 

 باٌؿ. 
: ؾق ٨كهًگ ؾه يٍیًی، هعل کىچکحكیى واظّؿ هصمى٠ه یی 149هسل .15

ال هكؾم هیباٌؿ که باهن ليؿگی باهمی قا ؾاقيؿ. شمٟ هعل قا هعل ها به 
ی هیگىیًؿ. هعل ال ؾه و قووحا کىچکحك ویا٪ ؾقی و هعالت به ویا٪ ٠كب

هیباٌؿ که به اوان ٠ك٦ و ١ً٠ًات اشحما٠ی و هعیٙی هكؾهاو ها، هصمى٠ه 
یی ال چًؿ ؼايىاؾه ویا ؼايىاق که ؾاقای هىصؿ باًٌؿ قا "هعل" گىیًؿ و ب١ٕا 
به يام "هىصؿ واق" يیم یاؾ هیٍىيؿ. یک قووحا هیحىايؿ که ؾاقای چًؿیى هعل 

که یک کٍىق ؾاقای والیات، یک والیث ؾاقای ٌهكوحاو ها باٌؿ. همايٙىقی
ٕولىىالی هأ، یک ٌهكوحاو ؾاقای هًا٫٘، واظات و ؾهىحاو ها، یک 
ؾهىحاو ؾاقای چًؿیى قووحا هیباٌؿ، همیى ٬ىن قووحا ویا ؾهکؿه يیم هیحىايؿ 
که ؾاقای چًؿیى هعل ویا هىصؿ واقه باٌؿ. به گىيه هرال: ؾهکؿه کًؿیىال 

 هعل هیباٌؿ.  ۽۽ؾاقای 
 خعول هؼًایابی اهاکى: 

                                                             
 اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى، لیك واژه های: ؾه، ؾهات، ؾهکؿه، قووحا.. ٨كهًگ ٨ ٤٦۽
 . ٘كل ال١مل ٌىقاهای ايکٍا٨ی ٬كیه شات، ٨ّل اول، اظکام ٠مىهی، هاؾه پًصن. ٤٧۽
 ؾقی ٬اهىن. لیك واژه "کلی".  –. پٍحى  ٤٨۽

  Site, Locale . ٤٩۽
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 : شؿول ج٩کیک ياهگفاقی شاه ها به لباو های ؾقی، ٠كبی، پٍحى و ايگلیىی

اره
ػم

 

 ايگلیظی ػزبی پؼحى كارطی –ظری  اطن –واژه 

ى، هیىاؾ کٍىق، هیهى ۼ٥۽کٍىق ۽   Country هلک، هملکث ٘و
  Capital ؾاقالىلًٙه، ؾاقالؽال٨ه پایحؽث؟ پایحؽث، آوحايه پایحؽث ۾
يایب  يایب العکىهه؟ يایب العکىهه ۿ

 العکىهه؟
  Regency يایب العکىهه

 Province والیث، والیة، وال والیث؟ اوحاو، والیث  والیث ٤
  Center هكکم هكکم؟ ٬كاقگاه، پایگاه هكکم، ۽٥۽هكکم ٥
  City هّك، هؿیًه، بلؿ ښاق  ٌهك، ٌاق ٌهك ٦
، واظؿ اؾاقی بمقگ لىی ولىىالی ٧

 ٌهكوحاو بمقگ
 Great  لىی ولىىالی

Distirct  
هكوحاو،  ولىىالی ٨  ٌ واظؿ اؾاقی،

 هكؾهؿاقی
 District  ولىىالی

٠ال٬ؿاقی،  ٩
 ٠ال٬ه ؾاقی

 Subdistrict ٬ّبه ]؟[ ٠ال٬ؿاقی؟ ٠ال٬ؿاقی

 Region هًٙ٭ه هًٙ٭ه؟ هًٙ٭ه هًٙ٭ه ۼ۽
 ,District ياظیه، بلؿه گفق؟ ياظیه، گفق ياظیه ۽۽

Area  
ؾه، ؾهکؿه، ؾیه،  ٬كیه ۾۽

 قووحا
بات کلی  ,Village ٬كیه، ٬كا، ٬ّ

Rural  
 ,Site هعل هعل؟ هعل، شا، هکاو،  هعل ۿ۽

Locale, 

                                                             
ؾق هلک هدا بدكای يداهگماقی  . ٠الوه بك ایًکه واژه های: کٍىق، هیهى، هملکث و هیىاؾ اون هکاو ايؿ ۼ٥۽

پىكها و ؾؼحكها يیم الیى واژگاو اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ که واژه "کٍدىق" و "هملکدث" قا بدكای يداهگماقی 
 ؾؼحكها و واژه هیهى و هیىاؾ ٕهیىاؾ واژه پٍحىٔ قا بكای پىكها اوح٩اؾه هیکًًؿ.

اقگاه، پایگاه هن ب١ٕی و٬ث هدا . ٘ىقیکه ؤاظث ؾاؾه ٌؿ، هكکم واژه ٠كبی هیباٌؿ. به لباو ؾقی ٬ك ۽٥۽
کاقبكؾ ؾاقؾ و ایى واژه بیٍحك شًبه يٝاهی قا به ؼىؾ گك٨حه اوث. به گىيه هرال: يیكوهای يٝداهی بده ٬كاقگداه 

 ؼىؾ قویؿيؿ ویا پایگاه يٝاهی کٍىق به بلػ هىقؾ هؿ٦ ؾٌمى ٬كاق گك٨ث. 
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 جوظین بًعی وازعهای اظاری کؼىر اكـايظحاو:

ماقه
ٌ

 

 هىىول واظؿاؾاقی

 ايگلیىی پٍحى ؾقی ايگلیىی پٍحى ؾقی
 Govenor والیث؟ اوحاو، والیث ۽

House 
ايؿاق، اوح

 والی، ظاکن
 Governor والی؟

Municipalit ښاقوالی ٌهكؾاقی 
y  

 Mayor ښاقوال ٌهكؾاق

ٌهكوحاو،  ۾
واظؿاؾاقی، 

 هكؾهؿاقی

٨كهايؿاق،  District ولىىالی
 هكؾهؿاق

 District ولىىال
Governor 

Subdistrict ٠ال٬ؿاقی؟ ٠ال٬ؿاقی ۿ
?  

 Subdistrict ٠ال٬ؿاق؟ ٠ال٬ؿاق
Governor 

وحا، ؾهکؿه، قو ٤
 ؾه، ؾیه

ؾهؿاق،  Village کلی
 ٬كیؿاق

 Village کلیىال
Elder?  

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش سىم
 های ایى دهکذه شخصیت

ّیث های ؾلىىل، ٨ؿاکاق، ؾايٍمًؿ  هیچ اشحماٞ و هلّث قا يمیحىاو بؿوو ٌؽ
و ؼؿهحگاق یا٨ث. هك شاه١ه ؾاقای ا٨كاؾ هؽبك و ؼییك هیباٌؿ، ؾق ِىقجیکه 

هیچ اشحماٞ قا بؿوو ٠یب و ي٭ّاو جل٭ی يمىؾ؛ به همیى ٬ىن اوث که  يمیٍىؾ
ايىاو يمیحىايؿ همیً به ي٩ی یک اشحماٞ و گكوهی ا٬ؿام يمایؿ. به ولىله ه١ك٨ی 
اؤاٞ اشحما٠ی، ٨كهًگی، ِعی، ا٬حّاؾی و ویاوی ایى ش٥كا٨یا ی١ًی ؾهکؿه 

ٌؽّیث های  یی کًؿیىال، ظاال ؼالی ال ه٩یؿیث و هىذكیث يؽىاهؿ بىؾ که
ؿه قا به ؾیؿ هٙال١ه و بكقوی  بهًام، هكؾهؿاق و ؾیًؿووث ایى ؼٙه یی ٨كاهىيٌ 
ّیث  ٬كاق ؾهین. ٬ابل یاؾآوقی اوث که ؾق گام يؽىث به گىيه ٨ٍكؾه ایى ٌؽ
های ه١ك٨ی گكؾیؿه و ب١ؿ به ولىله آو ليؿگیًاهه و ٌكض ظال هكکؿام به گىيه 

 :ؼىبحك هرمك وا٬ٟ گكؾؾ هٍكض ؾقز هیگكؾؾ که اهل ٬لن قا بهحك و
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: هال ؼىاشه ٨كليؿ ٠بؿالىاظؿ يىیىًؿه، ٌا٠ك و هىقغ 152ههال ضىاخ .1
هعلی بىؾه اوث که ال وی چًؿیى شلؿ کحاب به ؾوحؽٗ و ٬لن ؼىؾي جا 
ظال يمؾ واقذیًً هىشىؾ اوث. اهیؿ که ؾق آیًؿه بحىايین ؾقیى هىقؾ کاقی 

 .  بیٍحك يمایین
هكظىم ظاشی هیكلا هعمؿ ا٬بال کىهی يؽىحیى ٌهكؾاق ٌهك چ٥چكاو  .2

بىؾه اوث. ٘ىقیکه بك همگاو ه١لىم و هىیؿاوث به هعٓ ج١ییى ٌؿو ٌهك 
بًابك  ٩ۿۿ۽-٧ۿۿ۽چ٥چكاو به ظید هكکم والیث ٤ىق ؾق شكیاو وال های 

ك چ٥چكاو ج١ییى ؾقایث و ٜك٨یث که ؾاٌحه اوث به ظید يؽىحیى ٌهكؾاق ٌه
والگی و٨ات يمىؾ. قوظً ٌاؾ و  ٦٥به ٠مك  ٤٩ۿ۽ٌؿه اوث. وی ؾق وال 

 یاؾي گكاهی باؾ.
ٌهیؿ العاز ؼلی٩ه ٠بؿال٥یاخ يؽىحیى ؼٙیب و اهام هىصؿ شاه١ه  .3

ؼاجن االيبیا وقیه ٌىقای ٠لما و یک جى ال قوظايیىو ه١كو٦ ؾق وٙط 
ال شمله هم٭ٙاقاو والیث ٤ىق بىؾه اوث. هىِى٦ ؾق جّى٦ و قوظايیث 

هكظىم آؼًؿ ِاظب هال هعمؿ ظیؿق الًؿق بىؾه اوث که با جاو٧ گكوهّک 
هصاهؿ يما و والض بؿوث هىِى٦ قا با شمٟ ال هم٭ٍال٬ی ها و همكاهايً 

وا٬ٟ به ؼًٍى ؾهکؿه کًؿیىال به ٌهاؾت قوايیؿه  ٦٥ۿ۽شؿی  ۽۾به جاقیػ 
گٍث همه به وىی واله بىؾه اوث. ؾقظ٫ که بك ٦٤ايؿ که ؾق آو هًگام 

 اووث. 
هكظىم العاز وکیل هعمؿ ی١٭ىب وکیل هًحؽب هكؾم ٤ىق ؾق ؾوقاو  .4

ظکىهث ٌهیؿ ؾوکحىق يصیب الله به پاقلماو کٍىق بىؾه اوث. وی ال شمله 
هح٩ًفیى و ٌؽّیث های با ي٩ىـ و با قوىغ ایى ٬كیه بىؾه که بًابك ١٨الیث ها 

وظؿت و همؿلی و همبىحگی و کاقکكؾهای ٌاو الی اکًىو ؾقیى ٬كیه ِلط، 
به  ٨٥ۿ۽هیماو  ٥۾ؼىبی وشىؾ ؾاقؾ. هكظىم وکیل هعمؿ ی١٭ىب به جاقیػ 

                                                             
 يؿ ...: هال ؼىاشه ٨كليؿ ٠بؿالىاظؿ ٨كليؿ ٠بؿالكظماو ٨كليظب ػًاطی.  ۾٥۽
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والگی ؾقگفٌحه  ٦٩اذك هكیٕی وك٘او که ٠ایؿ ظالً گكؾیؿه بىؾ به وى 
 اوث. ٬ال ايا لله و ايا الیه قاش١ىو. 

اهی و هصاهؿیى  .5 ٌهیؿ جعىیلؿاق ٠بؿاالظؿ هىظؿ ال شمله ٨كهايؿهاو ٝي
ى٦ هحىلؿ وال والیث ٤ ظمل  ٥۾هد.ي. بىؾه و به جاقیػ  ٤۽ۿ۽ىق بىؾه اوث. هِى

 ۽٥هد.ي. با جى چًؿ ال همكاهايً جىوٗ ؾٌمًاو هكؾم ا٥٨ايىحاو به وى  ٦٥ۿ۽
اؾ و یاؾي گكاهی  ًٌ هاؾت قویؿه اوث. قوظ  باؾ.  والگی بهٌ 

هكظىم العاز هال ه٩ّٙی ٤كی٭ی قییه اوب٫ قیاوث اقٌاؾ ظس و  .6
بىؾه اوث. هىِى٦ بًابك ٠لمیث که ؾاٌحه ؾق بیى هكؾم ال  او٬ا٦ والیث ٤ىق

اظحكام ؼاِی بكؼىقؾاق بىؾه و ظحا ال ؾیگك هًا٫٘ گهگاهی هكیٕاو ؼىیً 
 ٨٨ۿ۽جىلؿ و ؾق وال  ٤۽ۿ۽قا شهث ٩ٌایابی به يمؾي هیآوقؾيؿ. وی ؾق وال 

 والگی و٨ات يمىؾه اوث. ٬ال ايا لله و ايا الیه قاش١ىو. ٧٤به ٠مك 
ى٦ یک جى ال ٬لن بؿوحاو و ١ٌكای  –هیكلا هعمؿ ابكاهین ِؿی٭ی  .7 هِى

وال ؼؿهث ؾق ؾولث شمهىقی اوالهی ا٥٨ايىحاو  ٧ۿکًؿیىال هیباٌؿ و ب١ؿ ال 
ماق هیكوؾ  ؿه اوث. ؾق ظال ظأك وی ال شمله ١ٌكای هعلی بهٌ  اکًىو هح٭ا٠ؿٌ 
اؾی هكگاهی که کىی ال وی بؽىاهؿ، هیحىايؿ که وكوؾه  ی وٌ  و ؾق قولهای ؼٌى

اون ه١لمیى که ؾق یی ؼىبی بكایً بىكایؿ و به ؼَّى ؾق قولهای شٍى و هك
اگكؾاو هکاجب ١ٌك و جكايه جهیه يمایؿ  .  ظ٫ هیحىايؿ بكایٌ 

 شرح حال شخصیت های دهکذه کًذیىال

 هؼزكی کىجاه هال ضىاخه - 1
ّیث ٬لن بؿوث،   ؽ  ٌ ٘ب٫ قوایات بمقگاو هعل و واقذیًً هىِى٦ یک

٠رماو، ٌا٠ك، يىیىًؿه و باه١لىهات بىؾه اوث. ال وی چهاق پىك به يام های هعمؿ 
بالهايؿگايً  هعمؿ ِؿی٫، هعمؿ ظیؿق و هعمؿ ٠مك با٬یمايؿه اوث که جا ظال

ؾقیى قووحاو ليؿگی هیکًًؿ و ال وی کحیبه های که به ٬لن و ؾوحؽٗ ؼىؾي هیباٌؿ 
ّیث  ؽ ى٦ٌ  يیم به یاؾگاق هايؿه اوث. ٘ىقیکه ها هٙال١ه و بكقوی يمىؾین، هِى
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ه ؾق قاوحای شمٟ آوقی، جؿویى و يٍك هحؿیى و ٠لن ؾووحی بىؾه اوث. يیال اوث ک
ؾوحؽٗ ها و ا١ٌاقي بیٍحك کاق ِىقت گیكؾ جا به ؼىقؾ اهل ٠لن و ٬لن قوايیؿه 
، یاؾی يؿاؾ به ایى  ٌىؾ. الیًکه هیچکه ال جاقیػ جىلؿ، جاقیػ و٨ات و کاقکكؾهاًی

 . هؽحّك ه١ك٨یًاهه اي جکا٨ى يمىؾین
 ۿ٥۽سيعگی ياهه یی هیزسا هسمع اهبال کىهی - 2

هكظىم ظاشی هیكلا هعمؿ ا٬بال کىهی ٨كليؿ شالل ٨كليؿ هعمىؾ ٨كليؿ  
بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق  154ههكابهعمؿ ظکین ٨كليؿ 

هد.ي ؾق ٬كیه کًؿیىال ؾیؿه به شهاو هىحی گٍىؾ.  ٨٤۾۽... ؾق وال  
هىِى٦ چهاق هكاجب الؾواز يمىؾه اوث که ؼاين اول وی هًىق ؾؼحك ایىب 

ال ٬كیه ٬ٙه بىؾه و ال وی هیچ اوالؾ با٬ی يمايؿه اوث. الؾواز ؾوم  ههؿی
وی با ُگَلی ؾؼحك ایىب ههؿی که ؼىاهك ؼاين ٬بلی اي بىؾه ٌکل هیگیكؾ و ال 
ذمكه الؾواز ؾوم آو چهاق ٨كليؿ ی١ًی ؾو پىك به يام های ظاشی ٠بؿال٭اؾق 

ؼیكالًىا با٬ی بیحاب و ٌهیؿ کمال الؿیى و ؾو ؾؼحك به يام های هىا گل و 

                                                             
. ؾق شمٟ آوقی ليؿگی ياهه هكظىم هیكلا هعمؿ ا٬بال کدىهی ال هعمدؿ ٠یىدی ا٬بدالی ٨كليدؿ ٌدهیؿ  ۿ٥۽

 ٠بؿالعی و يىاوه یی هیكلا هعمؿ ا٬بال کىهی، همًىيین. 
: ؾق اؾبیات ؾقی بًابك ج٩کیک ياؾقوث، گهی ایى يدام قا "ههدكاب" و اکركیدث بده ههزاب یا هسزاب.  ٥٤۽

 ؼىاوحین ؾقیى پاوق٬ی قاشٟ به ایى ؾو ج٩کیک بیاقین: ٌکل "هعكاب" هیًىیىًؿ. 
: ال ٌکل و ٌمایل آو بكهالوث که ٠كبی هیباٌدؿ. شمدٟ آو هعاقیدب اودث و ال هسزاب .1

هعكب و ظكب گك٨حه ٌؿه اوث که به ه١ًی شًگ هیباٌدؿ. هعدكاب قا بیٍدحك بدكای هعدل 
گهی او٬ات به ه١ًی هكؾ اهاهث ؾق هىصؿ به کاق هیبكيؿ که به ه١ًی پیٍگاه و ه٭ام هیباٌؿ و 

ؾلیك و ٌصاٞ يیم آهؿه اوث. ایًکه به ج١بیك ؾیًی هعكاب قا هعدل ه٭ابلده و يبدكؾ بدا ٌدیٙاو 
 گىیًؿ، يیم ؼالی ال ظکمث و جاذیك يیىث. 

: ه١ايی هؽحل٩ی ؾاقؾ چىو ؼىقٌیؿ، ههك و هعبث و به ه١ًی هعدل بكآهدؿو آ٨حداب ههزاب .2
ج٭ىدین آب قا ؾاقؾ يیدم بده ٌدکل ههدكاب  هیباٌؿ. ٠ؿه یدی هیدك آب یدا کىدیکه هىدىولیث

هیًىیىًؿ. يام یک جى ال پاؾٌاهاو کابل يیم "ههكاب" بىؾه اوث. بًدا، بدكای يداهگماقی بهحدك 
 اوث که ال "ههكاب" اوح٩اؾه ِىقت گیكؾ. يام های چىو: ههكؾاؾ، ههكاب. 



 85❐دهکذهایىهایشخصیتبخشسىم/

هیمايؿ. يکاض وىهً با ٨ا٘مه ؾؼحك هعمؿ ظیؿق ال يكکىه ايصام هیٍىؾ که ال 
الؾواز وىم آو يیم چهاق ٨كليؿ ، ؾو پىك به يام های ٌهیؿ ٠بؿالعی و 
٠بؿالع٫ و ؾو ؾؼحك به يام های ظا٨ٝه و ظبیبه با٬یمايؿه اوث. چهاقهیى 

ل٧ ال ٬كیه گكؾيه کبىؾ الؾواشً همكاه با بی بی ٌاه ؾؼحك ظاشی هعمؿ ا
اج٩ا٪ هیا٨حؿ که ال الؾواز چهاقم آو ٨٭ٗ یک جى ؾؼحك به يام ظاشی ٠الیه 

 با٬یمايؿه اوث. 
هكظىم ظاشی ٠الیه ؼاين ظاشی هعی الؿیى ٨كليؿ هعمؿ هىوی به  .1

هد.ي. ؾاق ٨ايی قا وؾاٞ گ٩حًؿ. ؼؿاويؿ ٤كی٫ قظمث  ٩٥ۿ۽ؾلى  ٨۾جاقیػ 
 ٌاو کًؿ.  

 ین ولؿ ٠بؿال١میم هیباٌؿ. ظا٨ٝه ؼاين ٠بؿالكظ .2
 يىا ؼاين هیكلا ٤الم یعیا ٨كليؿ هعمؿ ی١٭ىب ٬ٙه هیباٌؿ.  .3
 هىا گل ؼاين هعمؿ ؼىاَ ولؿ هعمؿ اکكم هیباٌؿ.  .4
 ظبیبه ؼاين ظاشی ِاظب ٠بؿال٩٥ىق ٨كليؿ هعمؿ هىوی هیباٌؿ.  .5

ظاشی هیكلا هعمؿ ا٬بال 
کىهی به هى٧٬ های ـیل ؾق 
 والیث ٤ىق ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه

  اوث: 
جا  ٤ۿۿ۽ال وال های  .1
ٔ وال ٤بكای هؿت چهاق ٕ ٧ۿۿ۽

به ٩ِث ؼمايه ؾاق ؾق والیث ٤ىق 
 ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث. 

جا  ٧ۿۿ۽ال وال های  .2
به ٩ِث هًٍی ظاکن  ٩ۿۿ۽

 يٍیًی آو و٬ث ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث. 
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به هؿیكیث اهالک ٤ىق به ٩ِث هاهىق  ۽٤ۿ۽الی  ٩ۿۿ۽ال وال های  .3
 يمىؾه اوث. ای٩ای وٜی٩ه 

به ظید يؽىحیى ٌهكؾاق ؾق ٌهك  ٤٥ۿ۽الی  ۽٤ۿ۽ال وال های  .4
چ٥چكاو که آو و٬ث هكکم والیث ٤ىق ج١ییى ٌؿه بىؾ، ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه 
اوث. همچًیى ؾقیى هًگام که والی آو و٬ث ی١ًی يؽىحیى والی ٤ىق هعمؿ 
 ظًی٧ ؼاو بىؾه، هكظىم هیكلا هعمؿ ا٬بال کىهی هًعید ؾووث و هٍاوقي

 با وی همکاق و همؿوي بىؾه اوث. 
به ظید آهك جكايىپىقت ؾق چ٥چكاو  ٤٧ۿ۽جا  ٤٥ۿ۽ال وال های  .5

 ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث. 
به ظید هاهىق ؾق آهكیث ٨ىا٠ؿ ٠اهه  ٤٩ۿ۽جا  ٤٧ۿ۽ال وال های  .6

 والیث ٤ىق آو و٬ث ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث.
٠بؿالله ؾاهاؾ وی با هعمؿ ظًی٧ ؼاو که ال ؼايؿاو ٌاهی بىؾ و هلک 

ٜاهك ٌاه که ؾق آو لهاو و٩یك ايگلىحاو بىؾه اوث با ایٍاو قوابٗ بىیاق 
ظىًه و ؼىبی ؾاٌحه اوث. ٘ب٫ قوایات وابىحگايً، هلک ٠بؿالله یک ٠كاؾه 
بایىکل و یک پایه قاؾیى بكایً هؿیه آوقؾه بىؾه و هك و٬ث که هلک ٠بؿالله به 

آهؿه، با هٍىقه و همکاقی هیكلا اؾاهه و٩كهای والیحی ؼىیً به چ٥چكاو هی
هعمؿ ا٬بال ؼاو کىهی کاقهای هكؾهی و ویاوی ؼىیً قا به پیً هیبكؾه 

 اوث.  
ظیى اشكای وٜی٩ه به ٩ِث ؼمايه ؾاق یک ٌؽُ به يام ٠بؿالعمیؿ که 
ؾق اِل ال ٬بچا٪ های والیث باؾ٤یه بىؾه اوث بًابك هٍکالت ٌؽّی و 

ظىم هیكلا هعمؿ ا٬بال ؼاو هىِى٦ ؼايىاؾگی به چ٥چكاو ههاشك هیٍىؾ. هك
قا به ٩ِث پیٍؽؿهث ؼىؾ ايحؽاب هیکًؿ و ال پىل و هال ٌؽّی ؼىؾ بكای 
وی لو هیؿهؿ و ایى ٌؽُ ی١ًی ٠بؿالعمیؿ که ٌؽّی ِاؾ٪ و ِا٦ 
بىؾه اوث به يام کاکا ٠بؿالعمیؿ ؾق ٬كیه کًؿیىال هٍهىق هیٍىؾ. کاکا 

ظل٭ه، ک٩گیك و چا٬ى هیىاؼحه  ٠بؿالعمیؿ اووحا ٕههاقت پیٍهٔ بىؾه و ؾان،
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 ٧٨ۿ۽و همچًیى ؾهبىقه ٕؾوجاقٔ يىال بىؾه اوث. کاکا ٠بؿالعمیؿ ؾق وال 
و٨ات يمىؾه اوث. ال وی ؾو پىك جىلؿ هیگكؾؾ که با وًیى ؼىقؾوالی و٨ات 
يمىؾه ايؿ و ؼايمً يیم ب١ؿ ال و٨ات وی، و٨ات يمىؾه که ال وی کىی با٬ی 

 يمايؿه اوث. 
هی که هىِى٦ ؾق هؿیكیث ٨ىا٠ؿ ٠اهه ٤ىق ای٩ای هًگا ٤٩ۿ۽ؾق وال 

 ٦٥وٜی٩ه هیًمىؾه اوث ،  به اذك هكیٕی که ٠ایؿ ظالً گكؾیؿه بىؾ، به ٠مك 
والگی ؾاق ٨ايی قا وؾاٞ گ٩حه اوث. ٘ىقیکه ؾق باال ـکك ٌؿ ال هىِى٦ چهاق 

 ٨كليؿ و پًچ ؾؼحك با٬ی هايؿه اوث. ٬ال ايا لله و ايا الیه قاش١ىو. 
یظث  - 3  ٥٥۽ياهه یی ػهیع الساج ضلیله ػبعالـیاخس
وال ٬بل هكؾی ال  ٩٤ؾقوث  

ؼايىاؾه یی قوظايیث و ؾیايث ؾق 
٬كیه کًؿیىال به ؾيیا آهؿ که والله 
اي جا ظال به ٠مت و هحايث ليؿگی 

 هیکًًؿ. 
بلی، هكظىم ٌهیؿ العاز ؼلی٩ه 
٠بؿال٥یاخ ٨كليؿ هال هعمؿ ٠یىی 
٨كليؿ هال شالل ٨كليؿ هعمىؾ ٨كليؿ 
هعمؿ ظکین ٨كليؿ ههكاب بیک 

 ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ... هیباٌؿ. 
به ٬كیه یی کًؿیىال هكبىٖ  ۽ۼۿ۽هكظىم العاز ؼلی٩ه ٠بؿال٥یاخ ؾق وال 

ٌهك چ٥چكاو هكکم والیث ٤ىق ؾیؿه به شهاو ٨ايی گٍىؾ. وی يىبث به ٠ال٬ه 
ؾق هًا٫٘ شىيؿ  که ؾاٌحه اوث ٠لىم ؾیًی قا يمؾ ٠لمای هٍهىق آو و٬ث

والیث باؾ٤یه و ٠لمای والیث ٤ىق ٨كا گك٨حه اوث که ایى جبعك ٠لمی 

                                                             
 ه ٤یاذی هٍکىقین. . ؾق جهیه و جكجیب لیىث ياهه یی ٌهیؿ ؼلی٩ه ٠بؿال٥یاخ ال ٨كليؿي ه١ىـ الل ٥٥۽
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هىِى٦ بىؾه اوث که ؾق بیى هكؾم هًعید یک قوظايی با يام و ؼل٩یه یی با 
 ه١ك٨ث ليؿگی هیکكؾه اوث. 

همیى ویژگی ؾیًی و ؾايً اوالهی اي بىؾه که هىِى٦ الی اکًىو ؾاقای 
صات ا٘كا٦ و اکًا٦ چ٥چكاو هكیؿها و پیكواو يیم يام يیکى هیباٌؿ و ؾق ٬كی

ؾاٌحه اوث. ٘ب٫ ا٘ال٠ات هعیٙی هىِى٦ ال شمله همكؾی٩او هكظىم آُؼًؿ 
ِاظب هال هعمؿ ظیؿق الًؿق بىؾه اوث. ٘ىقیکه بكای همه آٌکاق و وأط 
اوث هكظىم آؼًؿ هال هعمؿ ظیؿق الًؿق هًعید یک ٌؽّیث قوظايی، 

م لباو لؾ ٠ام و ؼاَ هیباٌؿ و جا ظال ال ه٭بكه ٠ك٨ايی و جّى٨ی ؾق بیى هكؾ
 اي به جکكین و ج١ٝین ؾیؿ و بالؾیؿ ِىقت هیگیكؾ. 

هىِى٦ ؾق هى٧٬ های هؽحل٧ ؾق وٙط والیث ٤ىق ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه 
 اوث. چیمیکه ها جىايىحین ه١لىهات بؿوث آوقین به ٌكض لیك هیباٌؿ: 

ه ٩ِث قییه هىِى٦ ب ٦٥ۿ۽الی وال  ۽٦ۿ۽ؾق شكیاو وال های  (1
ٌىقای ٠لمای ٤ىق ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث که جا اکًىو ال کاقکكؾهای وی 

 ياهبكؾه هیٍىؾ. 
الی ٌهاؾجحً هىِى٦ به ٩ِث ؼٙیب هىصؿ  ٥٩ۿ۽ال وال  (2

 شاهٟ ؼاجن االيبیا اؾای هىىولیث هیًمىؾه اوث. 
با جاو٧ و ؾقؾ که کىقؾالو و ج٩ًگ به ؾوحاّو آو و٬ث وشىؾي قا جعمل 

هد.ي. ایى ٌؽّیث ٠لمی و ٌهیك قا  ٦٥ۿ۽شؿی  ۽۾و به جاقیػ  يحىايىحه
جى ال هن ٬ٙاقاو و هن ٬ٍال٬ی هایً  ۼ۾ؾق ؼًٍّى کًؿیىال همكاه با ج١ؿاؾ 

 ٌهیؿ و هصكوض يمىؾه ايؿ. ؼؿاويؿ بیاهكلؾٌاو. 
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 اِل هززىم الساج وکیل هسمع یؼوىبػزذ ز - 4
و٬حیکه ايىاو بؽىاهؿ چیمی  

ؾقهىقؾ ليؿگی، بًىیىؿ به ؼّىَ 
کاقکكؾها، ؼّایُ، ٌؽّیث و ٨كوله 

٬لن ال بیاو ایى ویژگی ها  –یی یک ايىاو 
به ٠صم ؾق هیآیؿ، يىیىًؿه قا ؾق ٨کك 
٨كوهیبكؾ که چگىيه بحىايؿ ؼّىِیات 
وا١٬ی چًیى ٌؽّیّث قا به ؾقوحی، 
بؿوو ا٤كا٪ و به اِلیث وا١٬ی آو بیاو 

 يمایؿ.
بلی، هؿت لیاؾی هیٍىؾ که ؾقیى 

ىقؾ ؼىْ هیکكؾین و به ج٩کك ٨كوهیك٨حین که يٍىؾ بؽا٘ك بیاو وا١٬یث ها به ه
ٌؽّیث و ٨كوله یی ایى بمقگ هكّؾ وایه چیمی ؼال٦ ٌؽّیحً ؾقز 
جاقیػ گكؾؾ. با گفٌث ایام و وال های هحماؾی ٠مم قا شمم کكؾه و ایى 

گی شىاقت قا يمىؾین که ايگٍحايماو قا به جعُكک ؾق آوقین و ٌمه یی ال ليؿ
ياهه یی هكؾ هحیى، ٌؽّیث ؾیى پكوق، ٠لن ؾووث، پاقوا و ویان چیمی قا 

 ٬یؿ جعكیك بؿاقین. 
هكظىم العاز وکیل هعمؿ ی١٭ىب ٨كليؿ هعمؿ ظکین ٨كليؿ هعمؿ ٠ٝین 

٨كليؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ  ٥٦۽صازب اضحیاريصات بیک هٍهىق به ٨كليؿ 

                                                             
: ذ٭ات و بمقگاو ٬بیلده چًدیى قوایدث هیکًًدؿ کده يصدات هٍدهىق بده صازب اضحیار و کل اضحیار.  ٥٦۽

ِاظب اؼحیاق و قوىلؿاؾ هٍهىق به کل اؼحیاق که اولدی ال ودالله یدی ودلٙايیاق و ؾوهدی ال ودالله یدی 
و ؾیگدكی ؾق شًدىب چ٥چدكاو  ؼؿایاق بىؾه اوث، به ایى ال٭اب یاؾ هیٍؿه ايؿ که یکی ؾق ٌمال چ٥چكاو

ظاکمیث ؾاٌحه اوث. الیًکه ؾق قهبكی ظکىهث هعلی ي٭ً بىمایی ؾاٌحه ايؿ، ظکىهث و٬دث ایدى ؾو 
يام ِٕاظب اؼحیاق و کل اؼحیاقٔ که گىیا ال شمله ال٭اب ویا قجبه های ظکىهحؿاقی آو و٬ث بىؾه اوث قا 

 ب. بكای ایى ؾو پىك کاکا ا٠ٙا يمىؾه اوث. والله ا٠لن بالّىا
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 ٦۽ۿ۽ؾق شكیاو وال  ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
ؾق ؾهکؿه یی کًؿیىال وا٬ٟ به ومث شًىب ٌهك چ٥چكاو هكکم والیث ٤ىق 
ؾق یک ؼايىاؾه یی هحؿیى، ؾايً پكوق و هح٭ی ؾیؿه یی هىحی به شهاو ٨ايی 

 گفاٌث. 
کًؿه  ليؿگی اي ؾیكی يپاییؿ که ال آ٤ىي ظمایىی پؿق و آ٤ىي پكههك و آ

ی قا با یگايه بكاؾق ؼىیً هكظىم ال ٠ٙى٨ث هاؾق ؼىیً هعكوم ٌؿه و ليؿگ
هعمؿ اوما٠یل و وه جى ؼىاهكايً به گىيه یی ؾقوث و اواوی به پیً 
هیبكؾ. باوشىؾ هٍکل ها و ُؾٌىاقی های لیاؾی ليؿگی بؿبؽحايه که یگايه 
بكاؾقي هكظىم هعمؿ اوما٠یل و يیم ؼاين بكاؾقي قا جی٣ ٠صل به يمؾ 

 ِاظب ٠صل هیبكؾ. 
ی هعیٙی و هٍکالت ا٬حّاؾی و ليؿگی هىِى٦ بًابك هٍ٭ث ها

ٌؽّی قاهی ٨كاگیكی ٠لن و ؾايً به گىيه یی ؼّىِی ؾق هىاشؿ و يمؾ 
 هال اهاهاو و٬ث، ٌؿه اوث.

الیًکه وی ٌؽّیث اشحما٠ی، هكؾهؿاق، هح٩ًف ٬بیله و قووحای ؼىیً 
بىؾه اوث، ال کاقکكؾها و هىا٩٬ً ؾق ٠كِه های ویاوی، اشحما٠ی و 

 یی لیك یاؾآوقی هیًمایین: ؾولحؿاقی به گىيه 
[ وال به ظید جعىیلؿاق ٩بكای هؿت ] ٥٩ۿ۽الی وال  ٥٤ۿ۽ال وال  .1

 به قیاوث ٨ىایؿ ٠اهه والیث ٤ىق ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث. 
[ وال به ظید قییه ٤بكای هؿت ] ٦٤ۿ۽الی وال  ۽٦ۿ۽ال وال  .2

 ٌىقای ٌهك ؾق ٌهك چ٥چكاو هكکم والیث ٤ىق ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث. 
[ وال به ظید قییه ٧بكای هؿت ] ٦٧ۿ۽الی وال  ۼ٦ۿ۽ل وال ا .3

 شبهه هلی پؿق و٘ى ايصام هىىولیث يمىؾه اوث. 
[ وال بًابك لموم ؾیؿ ۿبكای هؿت ] ٦٦ۿ۽الی وال  ٦٤ۿ۽ال وال  .4

ظکىهث و٬ث و ٌؽُ قییه شمهىق ٌهیؿ ؾکحك هعمؿ يصیب الله به ظید 
 ؾه اوث. قییه هّالعه هلی ؾق والیث ٤ىق ايصام وٜی٩ه يمى
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ؼىؾ قا کايؿیؿای ولىی شكگی ؾق پاقلماو  ٦٦ۿ۽ؾق شكیاو وال  .5
ظکىهث ؾوکحىق هعمؿ يصیب الله يمىؾه که با ظمایث هكؾهی و اشحما٠ی که 
ؾاٌحه اوث ، به ظید وکیل هًحؽب هكؾم ٤ىق ؾق ٌىقای هلی ايحؽاب و بكای 

ماو [ به ظید يمایًؿه هكؾم ٤ىق ؾق پاقل۽٧ۿ۽ – ٦٦ۿ۽هؿت چهاق وال ]ال 
 کٍىق ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث.

يهایحا، به اوحرًای کاقهای ٬ىهی، اشحمای و هكؾهی که هًعید هح٩ًف و 
بمقگ ٬ىم به ٩ِث یک ٌؽّیث باي٩ىـ و باقوىغ ؾق ٬بال هكؾهً ؼؿهث 

 ٦٧ۿ۽وال کاق قومی ؾق ؾولث و٬ث ؾق وال  ٦۾هیکكؾه اوث، ب١ؿ ال هؿت 
ه ایٍاو ؾق يٍىث ها و لىی به ج٭ا٠ؿ وى٪ ٌؿه اوث. ٌایاو ـکك اوث ک

شكگه های گىيگىو ؾق وٙط کٍىق هٍاقکث ؾاٌحه ايؿ و به اوحًاؾ ه١لىهات 
به ٌهك کابل پایحؽث کٍىق به  ۼ٦ۿ۽که الیٍاو با٬یىث، ؾق لىی شكگه 

 يمایًؿگی ال هكؾم والیث ٤ىق هٍاقکث و ظٕىق ١٨ال ؾاٌحه اوث.  
، ؾوباق قاهی بیث الله  بًابك ٠٭یؿه یی قاوػ و ٠مم اوحىاق که ؾاٌحه اوث
 ٌكی٧ ٌؿه و هكاون هحبكکه ظس قا بصای آوقؾه اوث.  

او ؾق يیمه  هكظىم العاز وکیل هعمؿ ی١٭ىب به اذك جکلی٧ الا٠الز و٘ك
هد.ي. به ٬كیه یی آبایی اي و٨ات و هؿ٨ىو ٌؿه اوث.  ٨٥ۿ۽هیماو  ٥۾ٌب 

ا٬اقب، ؾق جک٩یى، جٍییٟ و جؿ٨یى شًاله اي ِؿها جى به ٌمىل ؾووحاو، 
ه٭اهات ؾولحی، هم٩کكاو، هن پیكه ها و اِعابً ظٕىق بهن قوايیؿه بىؾيؿ 
جا ؾقیى ٤ن و ايؿوه بمقگ بكای ؼايىاؾه اي جىلیث گ٩حه و ؼىؾ قا ؾقیى وىگ 

٬ال ايا  –٠ٝین ٌكیک و همگام بؿايًؿ. ؾق ظ٫ که بكگٍث همه به وىی اووث 
  لله و ايا الیه قاش١ىو. شًایى ٨كاؾیه يّیبً باؾ. 
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 ٥٧۽طزگذػث ياهه ػهیع جسىیلعار ػبعاالزع هىزع - 5
ٌهیؿ جعىیلؿاق ٠بؿاالظؿ  

هىظؿ ٨كليؿ اقباب هعمؿ 
هصكی  ۳۵۳۶ؾق وال  158قظین

ٌمىی ؾق یک ؼايىاؾه هحؿیى و 
٠لن پكوق ؾق قووحای کًؿیىال به 
ومث شًىب ٌهك چ٥چكاو هكکم 
والیث ٤ىق ؾیؿه به شهاو گٍىؾ و 
په ال وى ه٩ث والگی ٌكوٞ 

 ۺ۳به ج١لین ٠لىم ؾیًی يمىؾ. ؾق 
والگی جعّیالت ؼىیً قا 

واقؾ ؾوقه هکل٩یث ٠ىکكی آو و٬ث ٌؿ  ۴۶/۱۳/۳۵۶۳ؼاجمه ؾاؾ و به جاقیػ 
 ۳۹/۱۸/۳۵۶۵و ب١ؿ ال وپكی يمىؾو ؾو وال ؾوقه هکل٩یث ٠ىکكی به جاقیػ 

وًؿ جكؼیُ ٠ىکكی اي قا ال ٨ك٬ه هىایی جىلی وىم کًؿک هعا٨ٛ، آهكیث 
 ی کابل گك٨ث و به ٌهك چ٥چكاو والیث ٤ىق بالگٍث.هیؿاو هىای

ؾق هكکم والیث ٤ىق  ۳۵۷۳ٌهیؿ جعىیلؿاق ٠بؿاالظؿ هىظؿ ؾق وال 
گك٨ث و ؾق والیث ٤ىق به ٠هؿه  ٥٩۽وٜی٩ه جعىیلؿاقی ؾق ٨كهايؿهی پىلیه

                                                             
. بكای همکاقی شهث کاهل يمىؾو وكگفٌث ياهه یی ٌهیؿ جعىیل ٠بؿاالظؿ هىظدؿ ال ٠بدؿالکكین  ٥٧۽

 اظؿی ٨كليؿ ٠بؿالعمیؿ و يىاوه یی وی وپاومًؿین. 
: ٠بؿاالظؿ ٨كليؿ اقباب هعمؿ قظین ٨كليؿ هعمؿ ٠میم هٍدهىق بده گدل آ٬دا ٨كليدؿ يظب ػًاطی.  ٥٨۽

٠میم ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ اللده ؾوودث يصات هٍهىق به ِاظب اؼحیاق ٨كليؿ هعمؿ 
 باجىق ... 

. جا ؾو ؾهه ٬بل به شدای ٨كهايدؿهی پدىلیه ٬ٕىهايدؿايی وداقيؿویٔ هیگ٩حًدؿ. البحده کده ٬ىهايدؿاو و  ٥٩۽
 ٬ىهايؿايی و پىلیه همه قیٍه ؾق لباو ايگلیىی ؾاقيؿ. 
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به يىبث يابىاهايی اؤاٞ ویاوی کٍىق؛ هصبىق به جكک وٜی٩ه  ٥٧ۿ۽وال 
 هیگكؾؾ.

هرل ؾیگك همىً٘ايً، اظىان هىىولیث کكؾه و  ٥٧ۿ۽ؾق شكیاو وال 
قاه هصاهؿت قا به پیً هیگیكؾ که ایى اهك با٠د هعبىوی وی گكؾیؿه و هؿت 
وه هاه قا ؾق لاویه جًگ و جاقیک ليؿاو وپكی يمىؾه که وكايصام به ٠ًایث 

با ٌهاهث و ٬هكهايی بی يٝیك که  ۺ۳۵۷الهی ال ليؿاو قهایی یا٨حه و ؾق وال 
کاقی چًؿ جى ال یاقايً به ج١ؿاؾ چًؿ هیل والض هؽحل٧ الًٞى قا ؾاٌث با هم

به ٤ًیمث گك٨ث و هصكت قا بك ٬كاق جكشیٟ ؾاؾ و به ؾ٨اٞ ال و٘ى شًگیؿ و 
 قلهیؿ .

ال ٘ك٦ ظل٭ه جًٝیمی  ۻ۳۵۷ٌهیؿ جعىیلؿاق ٠بؿاالظؿ هىظؿ ؾق وال 
به ومث ٨كهايؿه شبهه و١ؿ بى و٬اْ و ٨كهايؿه ظىله ظیؿق کكاق قْ 

ؽاب گكؾیؿ وی جًها ٨كهايؿه شبهه يبىؾ، بلکه ٨كهايؿه شهاؾ بكای ايح
وًگكيٍیًاو بىؾ که ال ٠مت و ظیریث ايىايی ؼىیً ؾ٨اٞ هیًمىؾيؿ. ٌایاو 
ـکك اوث که ٌهیؿ جعىیلؿاق ٠بؿاالظؿ هىظؿ یکی ال ٨كهايؿهاو کلیؿی 

ؾق والیث ٤ىق بىؾ که با جاذك ایى ظمب ؾق  ظمب شم١یث اوالهی ا٥٨ايىحاو
ل ظأك ٨٭ٗ به کام چًؿ ٌؽّیث هیچكؼؿ که به ٨کك بكآوقؾه ٌؿو، ظا

 هًا٨ٟ ٌؽّی ؼىؾ هىحًؿ.
و ؾو  ۼ٦۽پىك ٤هىِى٦ ؾو هكجبه الؾواز يمىؾه اوث که ذمكه الؾواز اولً 

 ؾؼحك و ال الؾواز ؾوهً کؿام اوالؾ با٬ی يمايؿه اوث. 
او با چًؿ جى ال یاق ۳۵۸۷/۱۳/۴۷با ؾقؾ و ؾقی٣ّ ٨كاواو که به جاقیػ 

و٨اؾاقي ؾق یک ؾویىه ياشىاو هكؾايه به ؾقشه ق٨یٟ ٌهاؾت يایل آهؿيؿ و 
 .۽٦۽ؾاق٨ًا قا جكک و به ؾاقالب٭ا پیىوحًؿ. قوظٍاو ٌاؾ و یاؾٌاو گكاهی باؾ

                                                             
 ؿاالظؿ. . ٠بؿالعمیؿ، ٠بؿالمصیؿ، هعمؿ و اهیك ظممه ٨كليؿاو ٠ب ۼ٦۽
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یوی  زیات ياهه یی هززىم - 6  الساج هال هصغلی ؿز
العاز هال ه٩ّٙی ٤كی٭ي ولؿ  

هد.ي  ٤۽ۿ۽ؾق وال  162هعمؿ ِؿی٫
ظايي، هحؿیى و ؾايً ؾق یك ؼايىاؾه قو

پكوق به ؾهکؿه کًؿیىال که یکی ال ؾهکؿه 
های به يام ظىله چ٥چكاو هكکم والیث 

 ٤ىق  هیباٌؿ، به ؾيیا آهؿ. 
وي ج١لیمات ابحؿایی قا يمؾ پؿق ؼىؾ 

هد. ي. ؾق ٦۾ۿ۽آهىؼث و ب١ؿ ؾق وال 
 ً هؿاقن ؾیًی ؾق قووحاهای هؽحل٧ ایى والیث بؽا٘ك ٨كاگیكي هكچه بیٍحك ؾاي

ٜی٩ه و هکل٩یث ٠ىکكی ٥ۿۿ۽٥ىل گكؾیؿ. ؾق وال هٍ هد. ي. وي بكای ای٩اي و
قوايه ٌهك باوحايی هكات گكؾیؿ و ؾق آيصا اهحعاو جكؼیّي ؼىؾ قا ؾاؾه  و يىبث 
ث به ؾقشه يؽىث يایل آهؿ. هكظىم ٤كی٭ی  بیٍحك  به اوح١ؿاؾ ٌایىحه یی که ؾٌا

جا لهايیکه ؾق ٬یؿ  ؾق ظىله ؾیًی جؽُّ ؾاٌحه اوث که ایى هىاله وبب ٌؿه
٩ایابی و ؾ٠اؼىايی به يمؾ وی هكاش١ه   ٌ ظیات بىؾيؿ هكؾهاو لیاؾی شهث
هیًمىؾيؿ. هىِى٦ يىبث به هٙال١ه که ؾق ٠كِه ٠لىم ؾیًی و اوالهی ؾاٌحه 
ؿی يیم ؾاٌحه  اوث ؾق بیى هكؾم بیٍحك هىایل جّى٨ی ال ٬بیل پیك هكیؿی یا هٌك

                                                                                                                     
هدد.ي. یکدی ؾق  ٦٥ۿ۽: گكچًؿ بكای همه هبكهى و وأط اودث کده ظدىاؾخ ودال طىگ يىػث.  ۽٦۽

قووحای کحاق ون و ؾیگكي به ؼًٍّى کًؿیىال ال شمله ظىاؾخ المًاک و جکاو ؾهًؿه ؾق جاقیػ ٬بیله یی بدا 
ً جا ظال با هکدك ٠مت ولٙايیاق و ؼؿایاق بىؾه اوث. به ؼّىَ ظاؾذه یی کحاقُون که ٠المیى و ٘كاظاي

لبىيی و وكا٨گًؿگی باالی هكؾم ظکىهث هیکًًؿ، ؾق ٬یؿ ظیات هىدحًؿ. بًدابك ب١ٕدی هىدایل  -و ظیله 
ؾاؼل ٬ىهی ال ـکك يام ٌهؿا و ؾویىه والاو شلىگیكی به ٠مل آهؿ ولی ایًدكا هٙمیدیى هىدحین کده قولی 

 ؾقز جاقیػ هیگكؾؾ و ایى ؾژؼیماو به ومای ا٠مال ؼىیً هیكوًؿ. 
: هال ه٩ّٙی ٨كليؿ هعمؿ ِؿی٫ ٨كليؿ هعمدؿ ابدكاهین ٨كليدؿ يصدات هٍدهىق بده يظب ػًاطی . ۾٦۽

 ِاظب اؼحیاق ٨كليؿ هعمؿ ٠میم بیک ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
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هكؾم ٤ىق یک ٌؽُ وكًٌان و ههكباو اوث و ایى اهك با٠د هیٍىؾ جا ؾق بیى 
ه١ك٨ی گكؾؾ. ياهبكؾه ٠ال٬مًؿی لیاؾی به پیٍبكؾ ؾقون ؼىیً ؾاٌحه اوث، با 

 .ؾلیل بكای ه٭یؿ هايؿيً هیگكؾؾ –جاو٧ که و٨ات پؿق و هاؾقي 
 جدارب کاری:

هد.ي. به ٩ِث قییه والیحی ظمب  ۼ٧ۿ۽الی  ٦٨ۿ۽ال وال  .1
به اوان قوایات ٨كليؿ بمقگً ٬بل  اوالهی ؾق والیث ٤ىق کاق هیًمىؾه اوث.

ال وی یک ٌؽُ به يام هىلىی ٨ٕل الؿیى ال ولىىالی جىلک والیث ٤ىق ایى 
 ومث قا به ٠هؿه ؾاٌحه اوث. 

هد. ي. بعید قییه اقٌاؾ ظس و  ۿ٧ۿ۽هد ي الي  ٦٩ۿ۽ال وال  .2
 او٬ا٦ والیث ٤ىق ای٩اي وٜی٩ه يمىؾه اوث. 

٩ِث اوحاؾ ؾق لیىه  هد. ي. به ٨٥ۿ۽هد. ي. الي  ۽٨ۿ۽ال وال  .3
 ولٙاو قٔیه ٤ىقي ايصام وٜی٩ه يمىؾه اوث.

هد. ي. بعید اوحاؾ به هکحب  ٨٨ۿ۽هد. ي. الي  ٨٥ۿ۽ال وال  .4
 هحىوٙه کًؿیىال که ظاال به لیىه اقج٭ا يمىؾه اوث ايصام وٜی٩ه ؾاؾه اوث.

 جالیلات: 
 ولٙاو ايبیا یک وحاقه ٬ٙبی بكای بٍكیث ٕهصمى٠ه ١ٌكیٔ .1
 ٕهصمى٠ه ١ٌكیٔ ٔصه و ياله ٬لن .2

هكظىم ٤كی٭ی ؾو هكجبه الؾواز يمىؾه اوث که ال ؼاين اولی اي کؿام اوالؾ 
 . و یک ؾؼحك با٬ی هايؿه اوث ۿ٦۽با٬ی يمايؿه اوث و ال الؾواز ؾوهً ؾو پىك

با ؾقؾ و ايؿوه که هىِى٦ ِبط هًگام ب١ؿ ال اؾای يمال باهؿاؾ به جاقیػ 
ؾق جک٩یى، جٍییٟ و جؿ٨یى شًاله والگی و٨ات يمىؾ.  ٧٤به وى  ٨٨ۿ۽ؾلى  ۽۽

اي شمٟ کریكی ال هكؾم ظٕىق ؾاٌحًؿ و ؾق هماو قول به ؾهکؿه یی اشؿاؾی 
 اي ی١ًی کًؿیىال به ؼاک وپكؾه ٌؿ. ٬ال ايا لله و ايا الیه قاش١ىو.

                                                             
 : هال هعمؿ ـبیك ٤كی٭ی لاؾه و هعمؿ کبیك ٨كليؿاو هال ه٩ّٙی ٤كی٭ی. باسهايعگاو.  ۿ٦۽
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يمىيه کالهغ ظر کحاب "طلغاو ايبیا یک طحاره هغبی بزای 
 : 164بؼزیث"

 الهدددددی ٌكهىددددداقم جىبددددده جىبددددده
 ؾاقم جىبددددده جىبددددده ل کدددددكؾاقی کددددده

 بدددؿيیا هددددى يکددددكؾم ٘ا٠ددددث ؼددددىب
 ل ٠ّدددددیاو کددددده ؾاقم جىبددددده جىبددددده
 بددده ٠دددؿلث گدددك بگیدددكی ایدددى ٤كی٭دددی
 بدددددؿولغ همصدددددىاقم جىبددددده جىبددددده
 بدددده ٨ٕددددلث اهیددددؿ شمددددٟ هىهًدددداو
 بكظمدددددث ايحٝددددداقم جىبددددده جىبددددده

 
 :165يمىيه کالهغ ظر کحاب "ضده و ياله هلن"

 بًدددددام ؼؿاويدددددؿ هدددددك ؾو شهددددداو
 ایصدددددداؾگك اقْ و وددددددما و لهدددددداو

 ؾق هددددىا بددددی وددددحىو اوددددحىاقوددددما 
 شبددددال و ظصددددك بددددك لهیددددًً ٬ددددكاق
 يبدددات ٌدددصك هدددك کصدددا قيدددگ قيدددگ
 ه١ٙدددك شهدددايً ل گدددل هدددا ٬ٍدددًگ
 لیًدددث ؾاؾه اودددث آودددماو قا ل يصدددىم
 گكیددددماو ل يصددددىم ٌددددیا٘یّى قشددددىم
 يددددمول ال آوددددماو آب ٨ددددكوؾ آوقیددددؿ
 ظیدددددات لهدددددیى قا ٨دددددموؾ آوقیدددددؿ

                                                             
 .۾٨ – ۽٨يبیا یک وحاقه ٬ٙبی بكای بٍكیث، ُِ . ولٙاو ا ٦٤۽
 .٧. لشه ]ٔصه[ و ياله ٬لن، َ  ٦٥۽
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 هعمددددددؿ ٌددددددؿ ؼدددددداجن االيبیددددددا
 بگكؾیددددؿه هددددن قهبددددك و هددددن قهًمددددا

 یلً بگكؾیددددؿ ٠ددددالن وشددددىؾل ٩٘دددد
 وشدددددىؾي بدددددىؾ ٬بدددددّل آؾم ودددددصىؾ
 پددده ال ظمدددؿ اللددده ؾقوؾ بدددك قودددىل
 بیددددداین ودددددك ه٭ّدددددؿم ؾق ١٨دددددىل

 

 !٦٦۽هؼزكی ياهه یی هیزسا هسمع ابزاهین صعیوی - 7
هعمؿ ابكاهین هحؽلُ به 
ِؿی٭ی ٨كليؿ هكظىم هال ابىبکك 

 ۾ۿۿ۽٨كليؿ هعمؿ ِؿی٫ ؾق وال 
هد.ي. ؾق یک ؼايىاؾه هحؿیى، 

ؾايً پكوق ؾق ؾهکؿه  قوظايی و
ههؿ پكوقي ٬بیله ولٙايیاق  –کًؿیىال 

 ٩ۿۿ۽هحىلؿ گكؾیؿه و ؾق وال 
هد.ي. ج١لیمات اولیه قا ؾق ؼايه يمؾ 

پؿق هكظىم و کاکای هكظىهی ؼىؾ هال ه٩ّٙی ٠كی٭ی ٨كاگك٨حه اوث. وپه 
قوايه هکحب ابحؿاییه کاوی گكؾیؿه که ؾق ظال ظأك ایى هکحب به لیىه 

لؿیى ٤ىقی اقج٭ا و ج٥ییك يام یا٨حه اوث، ٌاهل و ًِى٦ ولٙاو ٌهاب ا
 ابحؿاییه و هحىوٙه قا ؾق آو هکحب جکمیل يمىؾه اوث.

ٍن و ه٩حن به لیىه اهیك هعمؿ وىقی که اکًىو به يام لیىه  ًِى٦ٌ  با ؼحن 
ٌاهل و الی ٧ًِ ؾوالؾهن قا ؾقیى لیىه  ولٙاو ٠الوالؿیى ٤ىقی ج٥ییك يام یا٨حه 

ی ٨كا٤ث ظاِل يمىؾه اوث. ؾق ؾقن ؼىايؿه و به  وىیه بکلىقیا الیى هکاو آهىٌل
او ٫ٍ٠ و ٠ال٬ه ؼاِی ؾق آوالؼىايی و  ّیل چىيکه پؿق هكظىهیٌ  شكیاو جع

                                                             
 . به همکاقی ؼىّؾ هیكلا هعمؿ ابكاهین ِؿی٭ی.  ٦٦۽
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حًؿ، ِؿی٭ی يیم ؾقیى هىیك ٫ٍ٠ و ٠ال٬ه پیؿا هیکًؿ و به وكوؾو  جعكیك کحب ؾٌا
ـکك اوث که ؾقون ٠لىم ؾیًی چىو: ایاو  ِك٦،  ١ٌك و آوالؼىايی قوی هیآوقؾ.ٌ 

ّیث هٍهىق و ِى٨ی ه١كو٦ وكلهیى ٤ىق هكظىم ظاشی  ؽ يعى و ٨٭ه قا ؾق يمؾٌ 
كاٗی و لهاو ؼؿهث  ب٫ٌ  ؿق ٨كا گك٨حه اوث.٘  ؼلی٩ه هال هعمؿ ظیؿق ؾق ؾهکؿه اًل

ُ ٠ىکكی قا يیم گك٨حه اوث  . ٠ىکكی قا گفقايؿه و ؾق وكبالی ب١ؿ ال ؼؿهث جكؼی
 جدارب کاری: 

اهك ٌاه بكای اولیى باق ؾق وال ؾق ؾوقاو ظکىهث ٌاهی هعمؿ ٜ .1
به ٩ِث هاهىق ؾق اؾاقه لقا٠ث و هالؿاقی ٤ىق ج٭كق ظاِل يمىؾه و  ٥٥ۿ۽

 به ایى اؾاقه ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث.   ٥٧ۿ۽الی وال 
به ٩ِث هعكق و هاهىق جایپىث به  ٦٧ۿ۽الی وال  ٥٧ۿ۽ال وال  .2

 قیاوث هعاکن ٤ىق. 
به آهكیث ویاوی و  ۼۼۼۼبه ٩ِث  ۼ٨ۿ۽الی وال  ٦٧ۿ۽ال وال  .3

 پیژيؿ ٨كهايؿهی پىلیه ٤ىق. 
به ٩ِث هاهىق و ؼبكيگاق به اؾاقه قاؾیى  ٨٤ۿ۽الی وال  ۼ٨ۿ۽ال وال  .4

 جلىیمیىو هلی ٤ىق. 
 به ٩ِث ه١اوو به اؾاقه ي٩ث و گال ٤ىق. ۼ٩ۿ۽الی وال  ٨٤ۿ۽ال وال  .5
هصؿؾا به ٩ِث هاهىق ٨ى٪ قجبه به اؾاقه  ۾٩ۿ۽الی وال  ۼ٩ۿ۽ال وال  .6
  جلىیمیىو هلی ٤ىق ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث.قاؾیى 

وال ؼؿهث به ٩ِث هاهىق  ٨ۿؾق يهایث هعمؿ ابكاهین ِؿی٭ی ب١ؿ ال 
باليٍىحه ٕج٭ا٠ؿٔ يمىؾه و ؾق ظال ظأك به اوان  ۾٩ۿ۽ها٨ى٪ قجبه ؾق وال 

٠ال٬ه ؼىؾي و جىايایی يىٌحاقی که ؾاقؾ به ظید ٠كیٕه يىیه ؾق ٌهك چ٥چكاو 
 . باٌؿ ى هح٭ا٠ؿ ه٥ٍىل ؼؿهث و کىب ه١یٍث هیبه کًاق ؾیگك هاهىقی

ِؿی٭ی ؾق کًاق جىايایی يىٌحاقی که ؾاقؾ، ؾق وكوؾو ١ٌك، ؾکلمه ١ٌك يیم 
جىايمًؿ هیباٌؿ. ال شمله ًِایٟ و ٨ًىو که ایٍاو ؾق آو آًٌایی و بلؿیث ؾاقيؿ، 
وا٠ث والی، قاؾیىوالی و ب١ٕی ٨ًىو ؾیگك همچًیى جؽُّ ؾاقؾ. وكوؾه 
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والیاو هحماؾی جعكیك و یاؾؾاٌث کكؾه بىؾ، کحابی واؼحه و آو قا  های که ؾق ٘ی
باي٭ً ها و جّاویك لیبا همیى يمىؾه که هیؽىاوحه به ٠ًىاو یگايه آقلوی ؼىؾ به 
چاپ بكوايؿ جا ؾق ولک آذاق ٨كهًگی شاه١ه ها ذبث گكؾؾ. با جاو٧ که ؾق اذك 

یى ق٨حه و بكؼی ال ظىاؾخ ٌىم و ؾوقه وكبالی اي ایى هصمى٠ه وكوؾه ها ال ب
وكوؾه های ب١ؿی ؼىؾ قا شمٟ آوقی يمىؾه و ؾق یک قواله جعث يام "اٌک 
جًهایی" ؾق  پًصاه يىؽه به ٬لن ؼىیً يىٌحه و بكای ٠ال٬مًؿاو ؼىؾ به ِىقت 

 :قایگاو هؿیه کكؾه اوث. يمىيه یی وؽّى ١ٌكی اي الیى ٬كاق اوث
 ؾاقوی ؾقهددداو هلدددث قايدددؿاين ؾقکصاودددث

 اؾخ یابدده بٙددى اژؾهددا وددثیابدده چًگددال ظددى
 آيچدددددده ٌؿؾقوددددددكلهیى هكؾؼیمآقیددددددا
 ؾایمُا٘ى٨ددداو يابىؾیىدددث یاکددداو بالودددث
 چىو اشیكاو ؼىي ٨كوٌدًؿهلک ؼىؾبدااشًبی
 گكبدده چٍددماو اشايددب بهحكالکدداو ٘الوددث
 ٨دددىز اوح١ماقواٌددد٥الگكبؽاک وکٍىقاودددث
 وكيىیٍث و٤یدكت ٌداو پایمدال اهیكیکاودث
 آوددددماو ظكهددددث الابك٬ىدددداوت يیلگددددىو

 ى بكوددددكیكکلبه هكبیًىاوددددثوددددایه ا٨گدددد
 کٍدددحی ٨كودددىؾه هدددیهى بددده اهدددىاز ٨ىددداؾ
 شمله وكگكؾاو به بعدك٤ن لؾودث ياؼؿاودث
 ٠دددؿه ؾقاوز ذدددكوت ٤دددك٪ ؾق٨ىددد٫ و٨صدددىق
 ؾیگددكاو با٨٭كوـلددث ٬دداهحی ؾایددن ؾوجاوددث
 ظاکمدداو ب ک٩ایددث پددای بًددؿ٠یً ويددىي
 وددكلهیى وهلددک ا٥٨دداو ؾایمُاکدداو ش٩اوددث
 همًىابدداي ابددى ِددؿی٫ بدداگكوی هىددلمیى

 ٩ددداوت هكکددده هايؿيمؾایمؾقوویاودددثبدددی ج
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هصمٟ الصىاهكات اذك ویؿ هعمؿ ق٨ی٫ ياؾم ليؿگی ياهه و يمىيه کالّم ١ٌكی  
هیكلا هعمؿ ابكاهین ِؿی٭ی ولؿ هال «ِؿی٭ی قا به ایى ٌكض، بیاو يمىؾه اوث: 

[ ؾق ؾهکؿه ۾ۿۿ۽-ابىبکك ولؿیث هعمؿ ِؿی٫ ؾق وال ویمؾه وی و ؾو ]
والیث ٤ىق ؾق یک ؼايىاؾه هحؿیى چٍن به شهاو  کًؿیىال هكبىٖ چ٥چكاو هكکم

ً وال ؾوقاو ٩٘ىلیث جا وال ویمؾه وی و يه ] [ ٩ۿۿ۽-گٍىؾه ب١ؿ ال گفٌثٌ 
ؾق ظالیکه ٠لىم ابحؿایی ؾیًی قا ؾق يمؾ پؿق هكظىهی ؼىًی ٨كاگك٨حه بىؾ به هکحب 

ؿ اهلٌ  و  ابحؿائیه کاوی که ١٨ال به لیىه ولٙاو ٌهاب الؿیى اقج٩اٞ یا٨حه اوثٌ 
 :بكؾهپیً ؾوقه جعّیلی ؼىیً قا هٙاب٫ به ؼىاوث لهاو 

 ٌبی ؾق کًس ٤ن ؼايه بعدالن یدک يٝدك کدكؾم
 ل کكؾاق بؿايؿیٍدن بىدی ؼدى٦ و ؼٙدك کدكؾم
 بگ٩ددحن ای ؾل ٤ا٨ددل جددى آؼددك ؾق کصددا هىددحی
 به اهیدؿ يیکدى کداقم هدى ال بدؿهن بدؿجك کدكؾم
 بؽىؾ ه٥دكوق همدی بدىؾم بده ایدام شدىايی هدى

 ٭بدا ؼدؿهث بده پدؿق کدكؾميه ؾق ؾيیدا يده ؾق ٠
 يه ٘ا٠دات ؼدؿا کدكؾم يده یداؾ قول شدما کدكؾم
 يیاهدؿ هكگددم ال ؾوددحن يیکىکداقی بدده ایددى ؾيیددا
 به اهیؿ ِد٩ا گدىین ؾو ِدؿ ٨حًده ؾیگدك کدكؾم
 بؽددىؾ گ٩ددحن هددى ال اوالؾ هىددلماين هىددلماين
 به لیدك يدام اودالهی هدماقاو ؼیدك و ٌدك کدكؾم
 ِؿی٭ی گك همیؽىاهی ٌىی جدى قودحگاق آؼدك

 . 167ع٫ بكاه ظ٫ الیى قالت ؼبك کكؾم بٍى هل
 

                                                             
 .٤٦ – ٤٤. هصمٟ الصىاهكات، ٩ِعات  ٦٧۽



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش چهارم
 هًابع آبی

٘ب٫ ه١٭ىله هعیٙی که ال واب٫ ها ؾق بیى هكؾم هكوىم اوث که: "آب 
هایٟ ی ظیات اوث"، به ایى يحیصه هیكوین که يىٌیؿو یک شك٠ه آب بكای 

كّب های١ات چهكه ايىاو  ٌُ قا ايىاو يیكو هیبؽٍؿ و ٠ًٍٙ قا هك٨ٞى هیکًؿ. 
بٍاي يمىؾه و به ِعحمًؿی ايىاو کمک هیکًؿ. ٘ب٫ ؾیؿگاه های ٘بی و 
ِعی يىٌیؿو یک پیاله آب يین وا٠ث ٬بل ال ٤فا و يین وا٠ث ب١ؿ ال ٤فا 
با٠د ج٭ىیث ه١ؿه گكؾیؿه و ال ١ٔی٧ ٌؿو ه١ؿه شلىگیكی هیکًؿ و 
همچًیى ویىحن هأمه قا يیم ج٭ىیث هیبؽٍؿ. ؾايٍمًؿاو ٠لىم ٘بی١ی آب 

ا به ايىاٞ هؽحل٧ ج٭ىین کكؾه ايؿ که بیٍحك آيها به ج٭ىین چهاقگايه یی آب ها ق
 ها جىا٫٨ کكؾه ايؿ و ایى ج٭ىین بًؿی ٠باقت ايؿ ال:

 آب ؾقیا ها .1
 آب چاه ها .2
 آب چٍمه ها .3
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 آب بسزها - 1
ًیى ؾهى 168 ظریا : ؾق ؾهکؿه کًؿیىال ؾقیایی بمقگ و کالو وشىؾ يؿاقؾ و واک

باًٌؿ. ؾق کًؿیىال قوؾ کىچک وشىؾ  ٌاو هكیكوؾ هیکًؿیىال هحّل به ؾقیا ؼكو
ؿ بایى وكچٍمه هیگیكؾ و به ِىقت  ؾاقؾ که ایى قوؾ کىچک ال چٍمه واقهای ًب
اووٗ الیًکه جًها ؾق شكیاو بهاق و جابىحاو به اذك باقايؿگی های لیاؾ به ؾقیای هكیكوؾ 

 . یًمایؿکیلى هحك ٨اِله قا ٘ی ه ۼ۾هیكیمؾ، ال آ٤ال الی ايحها بیٍحك ال 
قوؾ واژه ؾقی هیباٌؿ که به ٠كبی آيكا يهك و ٌٗ گىیًؿ و ه١اؾل آو به لباو 

ؾقیا، ؾقیاچه و آب قواو اوث که به لباو ٠اهه یی هكؾم ها "وای"  –ؾقی هماو 
گىیًؿ. ؾق اِل گ٩حه هیحىايین ؾق کًؿیىال یک وای آبی وشىؾ ؾاقؾ که آبً ؾق 

هكؾم اها، قوؾ بیٍحك ال ؾقیا و يهك ٨ّىل هؽحل٧ وال قواو هیباٌؿ. ؾق هیاو 
به جٍؿیؿ "ق" وكک قا گىیًؿ و ایى اِل  ٦٩۽هكوز اوث. به لباو ايگلیىی قوؾ

گهگاهی هحاو٩ايه ؾق بیى هكؾم ٌک و جكؾیؿ قا بىشىؾ هیآوقؾ که ٌایؿ ایى واژه 
ايگلیىی باٌؿ، ولی چًیى يیىث. ایى يام ؾق کحب ه١حبك جاقیؽی و به 

های هٍهىق ا٥٨ايىحاو به ویژه ؾقیاهای والیث ؼّىَ ؾق ياهگفاقی ؾقیا
٤ىق هٍهىؾ و هفکىق اوث، چىو: هكیكوؾ ٕی١ًی ؾقیای هكیٔ، هك٤اب قوؾ 
ٕؾقیای هك٤ابٔ و ٨كاهكوؾ ٕؾقیای ٨كاهٔ و ؾه ها ؾقیای ؾیگك به قوؾ ٌكوٞ ویا 
ؼحن هیٍىيؿ. ؼالِه گ٩حه هیحىايین که "قوؾ" بك ولو "لوؾ" به ه١ًی ؾقیا و يهك 

 ؾ" بك ولو "ِىت" به ه١ًی وكک هیباٌؿ که قیٍه ؾق لباو ايگلیىی ؾاقؾ. و "َقو
 روظ کًعیىال - 2

مال ولىله شبال ویاه کىه و چٍمه های ایى کىه ال  170روظایى  ال اوح٭اهثٌ 
ام های آب ؼاقچه و وًگ لقؾ وكچٍمه گك٨حه و به  ومث ؾهکؿه کًؿیىال  ؾو شك ًب

                                                             
  River .٦٨۽
  .Road .٦٩۽

وؾ ؼايده، آب : واژه ؾقی هیباٌؿ که به ه١ًی ؾقیا اوث و آيكا به ٠كبی يهدك و ٌدٗ يیدم گىیًدؿ. قروظ.  ۼ٧۽
  شاقی ٨كاواو يیم گىیًؿ. 
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ی اهالی کًؿیىال همیى آب قوؾ هیباٌؿ. ال ووٗ اؾاهه هیابؿ و ال شمله اولیى هًابٟ آب
٬كیه که ؾو ٘ك٦ ایى قوؾ قا لهیى های لقا٠حی هكؾم جٍکیل هیؿهؿ، هیگفقؾ. ال آب 
ایى قوؾ هكؾم بكای کٍحماقها و لهیى های لقا٠حی ؼىؾ ؾق ٨ّل های بهاق، جابىحاو و 

کًؿیىال  کٍث های جیكهاهی ؾق ٨ّل ؼماو اوح٩اؾه هیًمایًؿ. آب ؾقیاچه ویا قوؾ
ٗ ؾق ٨ّل بهاق ی١ًی هاه های ظمل، ذىق و  به ٘ىق ؾواهؿاق قواو و ٨كاواو يمیباٌؿ. ٨٭
ٗ جکا٨ىی آبیاقی لهیى های لقا٠حی هكؾم قا هیکًؿ  شىلا و جا يیمه یی ٨ّل جابىحاو ٨٭
که ظحا ب١ٕی والها کٍث و کاق هكؾم به اذك کن آبی ِؿهه ؾیؿه و هكؾم الیى ياظیه 

اهؿ  ؼىاقهًؿ هیگكؾيؿ.  ٌ جًها ؾق وال های که باقايؿگی و بك٨باقی لیاؾ باٌؿ،
هىحین که بكای هؿت کىجاهی آب قوؾ کًؿیىال به ؾقیای ؼكوٌاو "هكیكوؾ" هیكیمؾ 

 .  ۽٧۽ولی ایى ٨ّل ؾیكی يمیپایؿ. قوؾ: يهكی که ال شىیباقهای هح١ؿؾ جٍکیل هیٍىؾ
 يمای جصىیز روظ کًعیىال

 
 ۾٧۽ چؼمه طارها - 3

ىال چٍمه های آبی لیاّؾ وشىؾ ؾاقؾ که یگايه هًابٟ جمىیل ؾق ؾهکؿه کًؿی
آب آٌاهیؿيی هكؾهاو ایى ٬كیه، همیى آب چٍمه ها هیباًٌؿ، ال يگاه اوح٩اؾه 

                                                             
لیك واژه "قوؾ".  –. ٨كهًگ ٨اقوی ؾکحك هعمؿ ه١یى  ۽٧۽  
  Spring . ۾٧۽
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به گٍحماقها هیحىاو، چٍمه ها قا ؾوهیى هًابٟ آبی ایى ؾّه ياهیؿ. آب های 
و  چٍمه ها و چاه ها بىیاق ٘بی١ی و پاک هیباًٌؿ، چىيکه ال قظمث باقاو

بك٦ به وشىؾ هیآیًؿ و اوح٩اؾه یی آب های ٌیكیى ؼىاه ال چٍمه باٌؿ ویا ال 
چاه بكای ِعث ايىاو هٕك يمیباٌؿ. چٍمه های که ؾقیى ٬كیه وشىؾ ؾاقيؿ، 
ؾاقای ؾو گىيه آب ٌٕىق و ٌیكیىٔ بىؾه که ٬كاق ـیل جىٔیط ؾاؾه هیٍىؾ، اللم 

ا ال شًىب به ٌمال اوث یاؾآوقی گكؾؾ که ياهبكؾو و قؾی٧ بًؿی چٍمه ه
ی١ًی ال ومث باالیی بًؿ بایاو الی آؼكیى چٍمه کًؿیىال که چٍمه جه جیل 

 هیباٌؿ؛ ايصام ٌؿه اوث:
: ایى چٍمه ؾق بلًؿای بًؿ بایاو وا٬ٟ اوث که اوح٩اؾه ال چؼمه هحوحی .1

آب آو بكای هكؾم، بًابك ؾوقی آو هیىك يیىث. ایى آب باالی لهیى های 
یه وكالیك ٌؿه و یکی ال هًابٟ جٍکیل ؾهًؿه قوؾ لقا٠حی واکًیى ایى ٬ك

کًؿیىال هیباٌؿ. آب ایى چٍمه ٌیكیى و گىاقا هیباٌؿ. ؾق شكیاو بهاق وكؾ و 
ؾق شكیاو لهىحاو هایل به گكهی اوث. به اوان چٍن ؾیؿ ها، آب ایى چٍمه 
به ِىقت يىقهال و هممهاو؛ ال لهیى به گىيه یی بیكوو هیایؿ که هايًؿ قیمي 

که هًگام باقیؿو به لهیى، یک يٞى هىز کىچک قا ایصاؾ هیکًؿ، بىشىؾ  باقاو
هیآوقؾ. قاشٟ به وشه جىمیه آو با ه١ًایابی ایى واژه ٬ٕٙ٭ٙیٔ ل٥ث ياهه 

٬ٙ٭ٗ: قیمه جكیى باقاو ، یا باقاو ؾهؽؿا چًیى ه١لىهات قا ؾق ؾوث هیؿهؿ، 
 . ۿ٧۽مه پیىوحه ٔ بمقگ ٬ٙكه ٔ پیاپی باقيؿه ، یا جگكگ ، یا جگكگ قی

: ایى چٍمه به ٬ىمث ٌك٪ وكک ٠مىهی کًؿیىال چؼمه آب ضارچه .2
هى١٬یث ؾاقؾ که به ؾل بًؿ بایاو وا٬ٟ اوث. لهیى های ا٘كا٦ آو هكبىٖ به 
العاز هعمؿ ه١ّىم ؼاو ٨كليؿ هكظىم العاز آ٬ا هعمؿ بىؾه اوث و ؾق 

جىوٗ هىوىه بیى المللی وی آق ان بكقوی و به ظمایث  ٨٩ۿ۽شكیاو وال 
لی ایى ؾ٨حك ؼیكیه ال همیى چٍمه يلؿوايی ِىقت گك٨حه اوث. ٘ىل يل ها

                                                             
 لیك واژه "٬ٙ٭ٗ".  –. ق.ک به ل٥ث ياهه ؾهؽؿا  ۿ٧۽
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٠مىهی ایى پكوژه ال آب ؼاقچه الی هعل جه جیل که ؾق ايصام ٬كیه وا٬ٟ اوث 
کیلى هحك هیباٌؿ. هؽمو ٠مىهی آب آٌاهیؿيی يل ها به جپه لیك کىجل  ٥۽

 ٤يیم  هحك و ٠كْ آو ٤هحك، ٘ىل آو  ۾آو اقباب ٠بؿالّمؿ هیباٌؿ که ٠م٫ 
 هحك هیباٌؿ. 

: ایى چٍمه ؾق بیى اقأی هكظىم هعمؿ اهاو ولؿ چؼمه طًگ سرظ .3
هعمؿ ٠رماو ولؿ هعمؿ یىو٧ شا ا٨حاؾه اوث که به هكوق لهاو به اوان 
ج٭ىین يمىؾو وقذه؛ ٬ىمث ٠ٝین ایى لهیى که ومث های ٌمال، ٌك٪ و 

ًىب آو ٤كب آو هكبىٖ به ٠بؿالٝاهك ولؿ يّكالله هیباٌؿ و ٨٭ٗ ٬ىمث ش
هكبىٖ به هال اظمؿ ٌاه ولؿ هعمؿ الله ولؿ هعمؿ ٠رماو ولؿ هعمؿ یىو٧ 
هیباٌؿ. بؽا٘كیکه ایى چٍمه ؾق ٬ىمث های باالیی بًؿ بایاو هى١٬یث ؾاقؾ و 
لهیى آو ِؽكه یی هیباٌؿ و ایى وًگ ها ؾاقای قيگ های لقؾ هیباًٌؿ، به 

ك٠ی ؾیگك يیم ایى يام هىما ٌؿه اوث. ؾق ا٘كا٦ ایى چٍمه وه چٍمه ٨
وشىؾ ؾاقؾ که به يام های چٍمه گاي، چٍمه کصک قاه و چٍمه وكشك 

 هىصؿ یاؾ هیٍىيؿ.
: ایى چٍمه ؾق ٬ىمث ٤كبی بًؿ بایاو وا٬ٟ اوث ٕبه 174چؼمه جیلک .4

ومث ٤كب وكک ٠مىهی که با ٠بىق ال آو به بًؿ بایاو و قووحاهای پٍث بًؿ 
كا٦ آو چمًماق و َهك٤ماق هیحىاو ؾوث یا٨ث، وا٬ٟ ٌؿه اوثٔ. لهیى های ا٘

                                                             
: ایى هى١٬یث واظه یی وویٟ ؾاقؾ. به اوان ي٭ل و ٬دىل بدمقگ چؼمه جیلک/جگاو جیلک/جیل هعم.  ٧٤۽

جیل ٬دؿم بدىؾه اودث. بدا جدالي لیداؾ ؾقیدا٨حین کده  –ه جیلک یا جگاو جیلک واالو، ٬ؿیمی جكیى ياّم چٍم
ٌؽّی به يام "٬ؿم" والیاو گفٌحه ؾقیًصا ليؿگی هیًمىؾه اوث و ال وی یک پىك بده يدام ٠لدن با٬یمايدؿه 
بىؾه اوث. اها ٌایؿ به اوان کؿام هٍکل ویا يماکث ؾاؼلی وی ههاشك و بیصا ٌؿه و واقذیدًً ١٨دال بده 

ٌب ٌؿگی ؾق هكبى٘ات بكه ؼايه به ومث ٤كب هكکم والیث ليؿگی هیکًًؿ. ال ٬ؿم یک پىك بده ٬كیه یی 
يام ٠لن و ال ٠لن ؾو پىك به يام های اکكم و هلهن با٬یمايؿه اوث و ال اکكم یک پىك به يدام ٠بدؿال٩٥ىق و ال 

٬كیده همبدىق ٌٕدب هلهن ؾو پىك به يام های هعمؿ اهیى و ٤الم ظىى با٬یمايؿه اوث که همیى اکًىو بده 
ٌؿگیٔ ليؿگی هیًمایًؿ. جع٭ی٭ات قا که ايصام ؾاؾین به ایى يحیصه قویؿین که هكظىم ؼلی٩ه هعمؿ ا٨ٕدل 

 یک جى ال بمقگاو آو هعل به بمقگاو ٌاو لهیى و شای ؾاؾه و ظاال ٌؿيؿ، وکًه یی "ٌب ٌؿگی". 



 یکًذیىالشًاسًاهه❐226

هیباٌؿ. ؾق هىوىم بهاق هكؾم شهث ج٩كیط و ویاظث به آيصا هیكويؿ و آب آو 
لیاؾ، ِا٦ و ٌیكیى هیباٌؿ. ایى چٍمه ال ومث ٌمال هحّل به لهیى های 
هیكلا هعمؿ ابكاهین ِؿی٭ی و جعىیلؿاق ٠یؿ گل هیباٌؿ، ٘ك٦ شًىب کىه 

لهیى های هیكلا هعمؿ ابكاهین و ٠ام هیباٌؿ که ٬ابل ٌؽن يیىث، ٌك٪ آو 
بكاؾقايً و ٤كب آو هكبىٖ به لهیى های جعىیلؿاق ٠یؿ گل هیباٌؿ. ؾقیى 

جیل آب وشىؾ ؾاقؾ. بكوی همیى ؾلیل اوث که به يام  ۿهى١٬یث به ج١ؿاؾ 
 "چٍمه جیلک" هىما ٌؿه اوث. 

: چٍمه های جیلک و ٌکمبه ٤الک به یک چؼمه ػکمبه ؿالک .5
اهكاه کًؿیىال که ال بًؿ بایاو ٠بىق هیکًؿ وا٬ٟ ايؿ و هىیك و به ومث ٤كب ٌ

ٌکمبه های  –ؾق بیى هكؾم هعل قون بكایًىث که هًگام ـبط گىو٩ًؿ ویا گاّو 
ٌاو قا به یک هعل گىٌه ال هعل وکىيی هیبكيؿ و پاک هیمایًؿ. بكوی همیى 
هلعىٚ و بؽا٘كیکه یکی ال شاه های که هكؾم ؾق وال های واب٫ به ییال٪ 

٨حه ايؿ همیى هکاو بىؾه اوث و ایى چٍمه به هماو يام هىما اوث. لهیى هیك
های ومث ٌك٪، ٌمال و شًىب ایى چٍمه هح١ل٫ به ظاشی هعمؿ یىو٧ 
٨كليؿ اقباب هعمؿ ظکین هیباٌؿ که ؾق هصمٞى ایى اقأی قا به يام اقأی 
 اوالؾ ٠بؿالىاظؿ یاؾ هیکًًؿ و لهیى های ومث ٤كب آو به باًٌؿگاو ؾهکؿه

هد.ي. هكؾهاو وً٘ؿووث  ٩٦ۿ۽اؼحه ؼايه ج١ل٫ ؾاقؾ. ؾق شكیاو وال 
کًؿیىال شهث اقایه ؼؿهات ٌهكی جىايىحًؿ که الیى چٍمه بكای باًٌؿگاو 
ٌهك چ٥چكاو ی١ًی يىاظی پٍحه ٠یؿگاه، ٤كب ٨اهیلی ها، ؾهى کًؿیىال، ؼايه 

الی اکًىو های پٍث گؿام ؾولحی و گًس بالاق واب٫ آبیاقی يمایًؿ. الیى پكوژه 
ؼايىاؾه هىح٩یؿ ٌؿه ايؿ که اظحمال ا٨مایً  ۼۼ٦به ِىقت جؽمیًی به ج١ؿاؾ 

ؾق وال های آیًؿه هیكوؾ، ٘ىل ٠مىهی پیپ های ایى پكوژه ال ابحؿا الی ايحها 
کیلى هحك هیباٌؿ و هؽمو ٠مىهی آب ایى پكوژه به جپه باالیی ٠یؿگاه  ۾٤

هحك به  ٤هحك و ٠كْ  ٦۽ هحك، ٘ىل ٤هى١٬یث ؾاقؾ که ایى هؽمو به ٠م٫ 
 ِىقت پؽحه و اواوی ا٠ماق ٌؿه اوث. 
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لیاؾ ؾیؿه هیٍىؾ که بؽا٘ك  ٧٥۽: ؾقیًصا ٌگىوچؼمه ؿار ػگىو ها .6
پًهاو کكؾو ؼىؾ، ٤ال های قا ظ٩ك کكؾه ايؿ و هكؾم ؾه٭او کاق هؿ٠ی ايؿ که 
ؾق لهاو های ٬ؿین "ؼكن" يیم ؾقیًصا ؾیؿه هیٍؿه ولی ١٨ال ایى ظیىاو 

يمیٍىؾ. ایى چٍمه ؼىب آب ؾاقؾ و به جمام ٨ّىل وال آب آو وظٍی ؾیؿه 
 ؼٍک يمیٍىؾ. 

: واب٫ ها هكؾم هعل که به ییال٪ هیك٨حه ايؿ چؼمه ظهى خِز هظدع .7
ؾقیًصا ؼیمه های ؼىؾ قا بكپا هیکكؾه ايؿ بؽا٘كیکه ایى هى١٬یث پٍحه اي 
 همىاق و ِا٦ هیباٌؿ. جا ظاال يیم هؽكوبه های هىصؿ ٬ابل ؾیؿ اوث به
قوی همیى ؾلیل اوث که ایى چٍمه و شك به يام "شك هىصؿ" هىما ٌؿه 
اوث. ٌمال و ٌك٪ آو وًگ لقؾ، شًىب ُاُلًصک و ٤كب آو آب ؼاقچه وا٬ٟ 
اوث. لهیى ها ا٘كا٦ ایى چٍمه هكبىٖ به هكظىهیى اهاو الله و هیكلا 
يّكالله که بكاؾقاو بىؾيؿ، هیباٌؿ. ایى چٍمه کن آب بىؾه و ؼیلی ٬ابل 

 وح٩اؾه يمیباٌؿ. ا

                                                             
اودث. ظیىايیىدث ودگ  : به گىیً های ٠اهیايه ٌگىو گىیًؿ ولی اِل اؾبدی آو ودیؽىلػگىو.  ٧٥۽

هايًؿ که پك و بال ؾاقؾ و يى٠یث پاهایً به گىيه گىو٩ًؿ هیباٌؿ ولی پكوال کكؾه يمیحىايدؿ و ؾاقای ٌدکل و 
هیکل ياهیمىو اوث و ؾاقای هىهای بلًّؿ يیم اوث. ظیى کده ؼىاودحه باٌدؿ بداالی ايىداو ظملده يمایدؿ 

باالی هؿ٨ً قها يمایؿ. ظحا، هیحىايؿ که ظیىايدات  بالهایً ؾاقای جیكهای هیباًٌؿ که هیحىايؿ به اؾاقه ؼىؾ
ؾیگك هرل وگ قا به قاظحی اگك کٍحه يحىايؿ به وویله جیكهایً ٌؿیؿا لؼمی کًؿ. ایى يدىٞ ظیدىاو ؼیلدی 
هٕك بىؾه و به ؼّىَ کٍث و کاق هكؾم قا ِؿهه هیميؿ. کچالى و گًؿم قا هن ؼىقؾه و هن ال بیى هیبدكؾ 

ال وی به يام ٨ال بؿ و ٌدگىو بدؿ یداؾ هیکًًدؿ. ٌدگىو قا ؾق ٨كهًدگ هدا: و بكوی همیى هلعىٚ اوث که 
ویؽىل و ویؽىق، َجٍی، جی٥ی و ُو٥ُك یا ُو٥َك يیم گىیًؿ. ؾق ب١ٕی هًابٟ ویؽىل و ویؽىق قا ؾقی، جی٥دی 
قا ٠كبی، َجٍی قا هاليؿقايی و ُو٥ُك قا بلىچی گ٩حه ايؿ. ؾق ل٥ث ياهه ؾهؽؿا ایدى ظیدىاو قا چًدیى ج١كید٧ 

ؼاقپٍث کاليی قا گىیًؿ که ؼاقهای ابل٫ ؾاقؾ و هايًؿ جیك ايؿالؾ. شايىقی باٌدؿ  – طیطىلىؾه اوث: يم
که بك ايؿاهً ؼاقهای ابل٫ هرل ؾوک بىؾ، چىو کىی ٬ّؿ گك٨حى آو کًؿ ايؿام ؼىؾ قا چًاو ٨ٍاقؾ که آو 

ٍدث، ودگك، ودگكيه، ؼاقها ال بؿو پكیؿو يمایؿ و آيكا جٍی گىیًؿ. قشىٞ به شىشده جی٥دی، ٩ً٬دف، ؼاقپ
 چىله، و٥ك و او٥ك ٌىؾ.   
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: ایى چٍمه ؾق ٬ىمث آؼك پٍحه کىجل و ٌكوٞ بًؿ چؼمه جه گزظيه .8
بایاو که به يام کىجل جه گكؾيه یاؾ هیٍىؾ وا٬ٟ اوث. اقأی ا٘كا٦ ایى چٍمه 
ال ومث ٌك٪ و شًىب هح١ل٫ به ٠بؿال٭اؾق ولؿ ٠بؿالمىهیى ولؿ هعمؿ ٠میم، 

م ؼاو ٨كليؿ آ٬ا ومث ٤كب و ٌمال هكبىٖ به اقأی ظاشی هعمؿ ه١ّى
هعمؿ ولؿ هعمؿ ٠ٝین هیباٌؿ. ایى چٍمه یکی ال بمقگحكیى چٍمه های 

 اوث که قوؾ یا وای کًؿیىال قا همیً ١٨ال يگه هیؿاقؾ. 
یگک .9 : ؾقیًصا ؾقه یی بك٠ل٧ و ؼىبی اوث که به اذك چؼمه خز

هىشىؾیث یک يٞى ٠ل٧ ؼاقی به يام "شیكه ؼاق" به ایى يام هىما ٌؿه اوث. 
ه ؼیلی پكآب يیىث اها، آب آو ٌیكیى هیباٌؿ. ایى ؾقه و چٍمه ال ایى چٍم

 شمله اهاکى ؾیؿيی و ج٩كیعی کًؿیىال به ٌماق هیكوؾ. 
: ایى چٍمه ؾق هعل ٬ٍال٪ هكاؾ هى١٬یث ؾاقؾ چؼمه هؼالم هزاظ .10

و یکی ال چٍمه های پكآب ایى ٬كیه هیباٌؿ. هكؾم هعل ال آب ایى چٍمه 
ایًؿ. ایى چٍمه ؾق کًاق قوؾ کًؿیىال هى١٬یث بكای آٌاهیؿو اوح٩اؾه هی يم

 ؾاقؾ. آب آو ِا٦، ٌیكیى و ؼىي ٘مٟ هیباٌؿ. 
: به اوان قوایات هكؾم هعل و لاق٠یى، چؼمه بزی َاو )بزی آب( .11

آب ایى چٍمه همیً قواو و ٨كاواو اوث به قوی همیى ؼا٘ك اوث که به يام 
بكی آب" هیگىیًؿ، یاؾ  بعك او ٕبعك آبٔ که به جل٩ٛ هعلی به يام "بكی او یا

 هیٍىؾ. ایى چٍمه ؾق ٬ىمث ٤كب هعل بابا ٬لی وا٬ٟ اوث. 
: ایى چٍمه ؾق ٬ىمث شًىب هکحب لیىه چؼمه طیاه ضاک .12

کًؿیىال و ؾق کًاق قوؾ کًؿیىال هى١٬یث ؾاقؾ که اقأی ا٘كا٦ آو هح١ل٫ به 
ه واقذیى ٌهیؿ ؼلی٩ه ٠بؿال٥یاخ هیباٌؿ. بؽا٘كیکه لهیى های ا٘كا٦ آو ویا

قيگ هىحًؿ، به همیى ؾلیل اوث که به يام "چٍمه ویاه ؼاک" هٍهىق ٌؿه 
اوث. ایى چٍمه ؾاقای آب ٌیكیى و وا٨ك هیباٌؿ که ال ٬ؿین االیام الی اکًىو 
كب و ؾیگك اهىقات ؼىیً اوح٩اؾه هیکًًؿ. اها،  ٌُ هكؾم هعل ال آو بؽا٘ك 

یىاق هع٩اٜىی هحاو٩ايه ؾقهىقؾ ظ٩اٜث آو جىشه ِىقت يگك٨حه و هیچگىيه ؾ
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ؾق ا٘كا٦ آو واؼحه يٍؿه اوث. همیى اکًىو ١٨ال، پكآب و ٬ابل اوح٩اؾه 
 هیباٌؿ. 
: ایى چٍمه به ٘ك٦ ٤كب هعل ٤یب الله ؾق چؼمه جیل طىضحه .13

قووحای کًؿیىال هى١٬یث ؾاقؾ. آب ایى چٍمه ال هاه وك٘او ٌكوٞ الی آ٤ال 
. بؽا٘كیکه يین ٨ّل لهىحاو ی١ًی هاه شؿی و ؾلى قواو و ٨كاواو هیباٌؿ

ظّه ال وال آب آو ؼٍک هیباٌؿ، ٌایؿ به همیى ؾلیل اوث که به يام 
"چٍمه جیل وىؼحه" هىما ٌؿه باٌؿ. لهیى های ٬ىمث ٌمال آو هكبىٖ به 
ابىال٩ٕل ولؿ ابىبکك ولؿ ٠رماو، شًىب و ٌك٪ آو هكبىٖ به هكظىم هال ؼیك 

ك ولؿ يّكالله هعمؿ ولؿ هعمؿ ق٨ی٫، ٤كب آو هكبىٖ به ظاشی ٠بؿالٝاه
هیباٌؿ که به ٬ىل هكؾم ٠ىام ٬بال هكبىٖ به جاز هعمؿ ولؿ ٠بؿالکكین بىؾه 

 اوث که ٨كليؿ جاز هعمؿ ١٨ال به جىك٬ی ليؿگی هیًمایؿ.
: ایى چٍمه به ومث ٌك٪ هعل ٤یب الله و باالی چؼمه چوىرک .14

 اقأی العاز ٠بؿال٭اؾق بیحاب ٨كليؿ هكظىم هیكلا هعمؿ ا٬بال وا٬ٟ اوث. آب
كب يیىث و به اذك کن جىشهی هكؾم و١ٔیث ١٨لی  ٌُ ایى چٍمه ٌىق و ٬ابل 
ایى چٍمه ؼكاب هیباٌؿ. ی١ًی که هیچگاهی جكهین و پاک کاقی يٍؿه اوث. 
بؽا٘كیکه هى١٬یث لهیى های ایًصا کمی گىؾال و چ٭ىق هايًؿ اوث به ایى يام 

 یاؾ هیٍىؾ. 
ه ؾق يین : ایى چٍمه ؾق ومث ٌك٪ هعل ٤یب اللچؼمه هزظه ها .15

کیلىهحكی ومث ٌك٪ وكک ٠مىهی وا٬ٟ ٌؿه و ال آب آو بكای آٌاهیؿو و 
آبیاقی لهیى های آبی اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ. هكؾم و بمقگاو هعل قوایث 
هیکًًؿ که ؾق ایام واب٫، هكگاهی که هكگ و هیك ؾقیى ؾه قغ هیؿاؾه اوث، ال 

 ق ٌؿه اوث. آب همیى چٍمه هیث قا هیٍىحه ايؿ که به همیى يام هٍهى
: به اوان ي٭ل و ٬ىل های هعیٙی و هكؾهی ؾق لهاو های وخه جظمیه

واب٫ که ؼايىاؾه و واکى ؾقیى ٬كیه کن و هعؿوؾ بىؾه اوث و هكالگاهی که 
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هكگ و هیكی ِىقت هیگك٨حه اوث، هیث قا ؾقیى چٍمه هیٍىحه ايؿ ویا ال 
 كؾيؿ.آب ایى چٍمه بكای ٌىحىى و جک٩یى ٌؽُ ٨ىت ٌؿه اوح٩اؾه هیک

: ایى چٍمه آبی ؾق ٬ىمث شًىبی هعل شك يییک چؼمه يییک .16
وا٬ٟ اوث و به ِىقت ج٭كیبی الیى هعل ؾو کیلى هحك ٨اِله ؾاقؾ. اقأی 
ومث ٌمال آو هكبىٖ به جعىیلؿاق ٠یؿگل و اقأی هكبىٖ به ٌك٪، ٤كب و 

 شًىب آو هكبىٖ به هعمؿ ظىى ولؿ ٤الم بای هیباٌؿ. 
یى چٍمه ؾق ٬ىمث ٌمالی ؼكه ا چؼمه يمک او )يمک آب(: .17

يمک آب ٕيىك يمک آبٔ هى١٬یث ؾاقؾ. آب ایى چٍمه به ِىقت ٬ٟٙ ٬ابل 
ٌاهیؿو يیىث و گهگاهی ؼاين ها بكای يمک آب ؼمیك و پؽث و پم ال آو 

 اوح٩اؾه هیکًًؿ.
: ایى چٍمه ؾق کًاق قاه ٠مىهی ٕومث ٌك٪ وكک چؼمه جه جیل .18

آب ایى چٍمه ٌىق ولی ؾق شكیاو ٠مىهیٔ ٬كیه ؾق هعل جه جیل وا٬ٟ اوث. 
بهاق وكؾ و ؾق شكیاو ٨ّل لهىحاو هایل به گكهی هیباٌؿ. آب آو ٨كاواو و ؾق 

جىوٗ هىوىه بیى المللی وقلؿ ویژو جكهین و وًگکاقی  ٩٤ۿ۽شكیاو وال 
ٌؿه اوث. الیى آب بكای ١٨ال بیٍحك به لهیى های لقا٠حی اوح٩اؾه هیگكؾؾ و 

وؾ کًؿیىال هیكیمؾ و یکی ال هًابٟ جمىیل کًًؿه آؼكیى چٍمه یی اوث که به ق
آبی ایى قوؾ هیباٌؿ. بًابك هىشىؾیث يل های آبی ، ظاال الیى چٍمه بكای 
كب کمحك اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ. بكای ایًکه به اؾاهه کىه يمک آب هى١٬یث  ٌُ

 ؾاقؾ، آب ایى چٍمه ٌىق هیباٌؿ.
 چاه ها - 4

اوح٩اؾه ال آب چاه هیباٌؿ. بؽا٘ك وىهیى هًابٟ آبی باًٌؿگاو کًؿیىال، 
ایًکه کىه و ه١ؿو يمک به ٬ىمث ٌمال و ٌمال ٌك٪ هعل شك يییک وا٬ٟ 
اوث، هًا٩ِه آب ایى هعل ٌىق و يیمً يمکی هیباٌؿ و ال يٝك ٘بی 
آٌاهیؿو آب ٌىق با٠د ایصاؾ اوهاالت و ؼٍکی پىوث هیگكؾؾ. بكوی 

به کمک يهاؾهای ؼیكیه همیى هلعىٚ ب١ٕی ؼايىاؾه ها به گىيه ٌؽّی ویا 
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چاه های ٠می٫ و يیمه ٠م٫ قا باالی اقأی ؼىیً ظ٩ك کكؾه ايؿ. آب هعل 
های ٬ٍال٪ هكاؾ الی ٌیگحی و ٬ىمث ال ٤یب الله ٌیكیى و بؿوو کؿام 
كب هیباٌؿ ولی بًابك وا٬ٟ ٌؿو کىه يمک آب ؾق ووٗ  ٌُ ظىاویث ٬ابل 

واکًیى ؾهى کًؿیىال، پٍحه ؾهکؿه ال هعل شك يییک الی جه جیل اؾاهه یا٨حه جا 
که بؽً ا٠ٝمی شًىب ؾقیای  ٧٦۽ گًح زیىايی٠یؿگاه، ویالبه کًؿیىال و 

ؼكوٌاو هكیكوؾ قا ٌاهل هیٍىؾ، آب آو ٌىق هیباٌؿ که ؼايىاؾه های ایى 
هىیك به هٍکالت و کمبىؾ آب ٌیكیى و هًاوب آٌاهیؿيی ؾچاق ايؿ. بكای 

چاه ویا کاقیم آبی که جىوٗ شلىگیكی ال ؾقال ٌؿو بعد، ؾق لیك ال چهاق 
هكؾم هعل و به همیًه ؼىؾٌاو بكای ق٨ٟ يیالهًؿیهای ؼىؾ واؼحه ايؿ قا به 

 ٘ىق ؼالِه ه١ك٨ی هیکًین: 
به  ٧٧۽: ٠بؿال٩٥ىق ٨كليؿ ٠بؿالبا٬یچاه آب هززىم هیزسا ػبعالـلىر .1
و٨ات يمىؾه اوث. وا٬ٟ به پٍحه شكوكک و ٬ىمث  ٩٤ۿ۽هاه شىلا  ٤۽جاقیػ 

هحك، ؾاقای یک جىيل به  ٤٥ی کًؿیىال چاه ٠می٫ّ به ٠م٫ ٌك٪ وكک ٠مىه
قاهمیًه هیباٌؿ که ٘ىل ٠مىهی قاهمیًه  ۼ٩هحك و ؾاقای  ۽/۾هحك،  ٬ٙك  ٦٘ىل 

هحك اهحؿاؾ ؾاقؾ، ظ٩ك يمىؾه اوث که ال  ۼ٧ها ال وٙط لهیى الی پاییى چاه 
وی آب آو بكای کٍحماقهای ؼىؾ اوح٩اؾه هیًمایؿ. ایى چاه جىوٗ ؾوث و يیك

 ايىايی ظ٩ك و کًؿيکاقی ٌؿه اوث که وا١٬ا ٬ابل ج١صب هیباٌؿ.  

                                                             
: ب١ٕی آيكا گًس بالاق يیم هیگىیًؿ. په ال و٭ىٖ قژین ٘الباو بدكای اولدیى بداق هدكؾم گًح زیىايی.  ٧٦۽

ظیىايات اهلی ؼىؾ قا بكای ٨دكوي بده چ٥چدكاو هیآوقؾيدؿ کده ؾق ٬ىدمث ـؼیدكه گدال ؾولحدی ال ٘كید٫ 
که ایى لهیى ها اوحمالک و بكای هكؾم ٨كوؼحده ویدا جىلیدٟ  ٌهكؾاقی شای ج١ییى ٌؿه بىؾ. به هكوق لهاو

گكؾیؿ، گًس بالاق ظیىايی الیى هى١٬یث به پٍحه ٠یؿگاه هًح٭ل گكؾیدؿ و بدكای ١٨دال گدًس بدالاق ظیدىاو ؾق 
٬ىمث بلًؿ پٍحه ٠یؿگاه و هحّل به کٍحاقگاه ٕهىلػٔ، باالی لهیى های هكؾم کًؿیىال وا٬ٟ اوث ٬ٕبل ال 

 ی گًس بالاق هكبىٖ به ظاشی وکیل هعمؿ ی١٭ىب و واقذیًً بىؾٔ.اوحمالک لهیى ها
: ٠بؿال٩٥ىق ٨كليؿ ٠بؿالبا٬ی ٨كليؿ ٤الم ٨كليؿ آبلی ٨كليؿ هدال هعمدؿ ٨كليدؿ گدالب يظب ػًاطی.  ٧٧۽

 الؿیى ٨كليؿ قظمی ٨كليؿ هعمىؾ ..........
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یش هیزسا هسمع ابزاهین صعیوی .2 : ایى کاقیم به چاه آب ویا کار
٬ىمث شًىب ی١ًی بلًؿی شك يییک وا٬ٟ ٌؿه که جىوٗ هعمؿ ابكاهین 

 ٧٩ۿ۽ِؿی٭ی باالی لهیى های ٌؽّی اي ظ٩ك گكؾیؿه اوث. جا وال های 
چاه آب ؾقیى هى١٬یث به ٌکل ؾاؼل هن ی١ًی جىيل  ٤به ج١ؿاؾ  – ۼ٨ۿ۽ –

هايًؿ ظ٩ك گكؾیؿه بىؾ که يمىيه اي ياپیؿا بىؾ ولی به اذك وكالیك ٌؿو ویالب 
 ٩٥ۿ۽های هؽكب، ایى کاقیمها ال بیى ق٨ث. کاقیم ١٨لی ؾق شكیاو وال 

 ٦هحك و ٠م٫  ٥۽هحك، ٠كْ  ۼ۾بكای باق ؾوم جىوٗ هاٌیى اوکىاجىق به ٘ىل 
 هحك آب ٨كاواو هیباٌؿ.  ۾گكؾیؿه که ؾاقای هحك ظ٩ك 

: وا٬ٟ به هعل ٤یب الله کًاق چاه آب زاخی هسمع عاهز زبیبی .3
وكک ٠مىهی ؾق ؾاؼل ِعى ظىیلی هعمؿ ٘اهك ظبیبی هیباٌؿ که ٠م٫ 

هحك هیباٌؿ ال آب ایى چاه بكای آبیاقی يهال های هرمك و٤یكهرمك  ٥۾ایى چاه 
 ؼىؾ اوح٩اؾه هی يمایًؿ.

: وا٬ٟ اوث به لهیى های لقا٠حی شاو او هسمع ضاوچاه آب خ .4
هحك هیباٌؿ ال آب  ٦۾هعمؿ ؼاو ؾق کًاق لکه ٜهكاب ٘ىل ایى چاه ؾقظؿوؾ 

 ایى چاه بكای ؼىقؾو و آبیاقی يهال های هرمك ؼىؾ اوح٩اؾه هی کًًؿ.
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش پًجن
 هًابع طبیعی

ؾايٍمًؿاو به  ايىاو ها ٘بایٟ هؽحل٧ ؾاقيؿ و به همیى اوان اوث که
ؼّىَ چیم٨هن های ٠كِه های شاه١ه ًٌاوی، قوايًٍاوی و ٠لىم ٘بی١ی 
ايىاو های ٌك٬ی قا يىبث به ايىاو های ٤كبی جًؿؼىؾ و جًؿهماز ه١ك٨ی کكؾه 
ايؿ. ايىاو با ٘بی١ث ايه هیگیكؾ و اٌیای ٘بی١ی قا يىبث به اٌیای هًّى٠ی 

 و ؼىؾواؼحه ايىاو ها بیٍحك ؾووث ؾاقؾ. 
عیٗ و هًٙ٭ه یی ٠اقی ال هًابٟ ٘بی١ی يمیباٌؿ. ظاال اگك ؾقوث هیچ ه

بًگكین، آب، یکی ال ههمحكیى هًابٟ ٘بی١ی به ٌماق هیكوؾ. ولی بؽا٘ك 
شلىگیكی ال ظاٌیه قوی بكای ایًکه بعد ها جًها هًابٟ ٘بی١ی ؾهکؿه کًؿیىال 

 هیباٌؿ، به چگىيگی آو هیپكؾالین. 
و ي٭اٖ ٤ىق ؼالی ال هًابٟ و ـؼایك  بلی، کًؿیىال هممايًؿ ؾیگك هًا٫٘

٘بی١ی يمیباٌؿ. به اوان جصكبه و هٙال١ات اشحما٠ی که ايصام ٌؿه اوث، 
 ؾق کًؿیىال وه کاو ویا ه١ؿو ٘بی١ی به ٌكض ـیل وشىؾ ؾاقؾ: 
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 کاو ویا هؼعو يمک - 1
کاو یا ه١ؿو يمک ؾقیى ٬كیه وشىؾ ؾاقؾ. به ومث ٌك٪ و ووٗ ٬كیه کىه  

یی يمک آب ٕکىه يمک آبٔ و به گىیً های هعلی به آو  بمقّگ به يام ؼكه
"ؼكه یی يمک او" گىیًؿ، وا٬ٟ ٌؿه که هكؾم هعل ال چٍمه یی يمکی آو به 
اهىقات قولهكه ؼىیً اوح٩اؾه هیًمایًؿ و یگايه قاه شلىگیكی ال ؼكیؿ يمک 
بكای ؼايىاؾه های ٨٭یك و جهیؿوث هیباٌؿ. اگك ؾولث هكکمی و هعلی ؾقیى 

ل جىشه ٨كهایًؿ، اوحؽكاز ایى کاو يمک هن بكای هلث و هن بكای هىقؾ بف
ؾولث پیؿاواق هًگ٩حی ؾاقؾ. ال اذك کىه يمک آب اوث که اقأی هحّل به آو، 
الی جعث ٌهك چ٥چكاو و ؾقیای هكیكوؾ ال ظؿوؾ ٌمالی، ٤كب ٨اهیلی ها 

و لهیى های هكبىٖ به گؿام و ـؼیكه گال ؾولحی آب و  178کىجل آ٬ا بایالی 
 لهیى آو ٌىق هیباًٌؿ. 

 هؼعو گاس - 2
٘ب٫ بكؾاٌث های هكؾم هعل ؾق هكبى٘ات ایى ٬كیه ه١ؿو گال يیم وشىؾ  

ؾاقؾ. ؾق ومث ٌمال ٤كبی  هعل شك يییک، ؾق هكبى٘ات ٌك٪  هعل ٤یب 
الله و ؾق ومث ٤كب چٍمه ه١ؿو يمک ؾق لهیى های لقا٠حی هكبىٖ به 

یلؿاق ٠یؿ گل ؼاو، ه١ؿو گال هكظىم هیكلا هعمؿ ا٠لن ؼاو و العاز جعى
چًؿ جى هكؾم هعل ظیى ظ٩ك چاه،  ٧٩ۿ۽شىلا  ۿ۾وشىؾ ؾاقؾ. به جاقیػ 

جىوٗ گال هىمىم ٌؿيؿ. و٬حیکه ا٨كاؾ هىىم ٌؿه قا به ٩ٌاؼايه والیحی ٤ىق 
هًح٭ل ؾاؾيؿ، پمٌکاو ِعی ال گال گك٨حی ٌاو جاییؿ يمىؾيؿ. همچًیى آبی که 

                                                             
که ظاال ؾق آيصدا جايدک آؼكیى ي٭ٙه یی ٤كب ٨اهیلی ها وا٬ٟ به ٤كب ٌهك چ٥چكاو  کىجل آها بای:.  ٧٨۽

جیّل آقیا واؼحه ٌؿه اوث قا به يام کىجل آ٬ا بای یاؾ هیکًًؿ. هحاو٩ايه به اذك جالي لیاؾ يحىايىدحین ؾقیدابین 
٤ىق هیباٌدؿ بده يدام وی  –که ایى ٌؽّیث "آ٬ا بای" کی بىؾه اوث ولی همیى کىجل که قاه ٠مىهی هكات 

 هىما اوث. 



 225❐طبیعیهًابعبخشپًجن/

ك ٌىّق و يمکی بىؾو، هایل به ٩ٔحی و جًؿی الیى ياظیه بیكوو هیآیؿ ٠الوه ب
 هیباٌؿ که همايا جاییؿی ؾیگكی بك هىشىؾیث گال هایٟ هیباٌؿ. 

 لیع )گچ عبیؼی(هؼعو ضاک ط - 3
ؾق هكبى٘ات هعل شك يییک و پیىوحه به ؼكه یی يمک آب، ه١ؿو ؼاک  

و٩یؿ که ؾق هیاو هكؾم به گچ ٘بی١ی هٍهىق اوث، وشىؾ ؾاقؾ. هرل ؾیگك 
٤ىق، ؾق وال های ٬بل ؼاين ها بؽا٘ك جمییى بؽٍیؿو به هًالل ؼىیً ي٭اٖ 

به ؼّىَ قولهای ٠یؿ، وال يى ٕيىقولٔ و ؾیگك هعا٨ل ؼىٌی الیى ؼاک 
ها اوح٩اؾه هیًمىؾيؿ، که ایى کًً ٌاو به يام "ّگل آبه" هٍهىق بىؾ. گكچه ایى 

ث، بلکه ؾق جمام يٞى جمییى و جؿبیك هًالل قا يمیحىاو جًها به کًؿیىال هًىٖ ؾايى
ي٭اٖ ٤ىق هكوىم اوث. ظاال که هكؾم هحمؿو ٌؿه ايؿ و ال گچ و ؾیگك هىایل 
واؼحمايی اوح٩اؾه هیًمایًؿ، ظك٦ شؿاوث. اها ؾق اِل ظاال يیم ؼايىاؾه 

 های ياؾاق و جهیؿوث به ایى ٨كهًگ ؾیكیًه اؾاهه هیؿهًؿ. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش ششن
 های قذیمی اهاکى تاریخی و هغاره

اگك ؾقوث قیٍه یابی ِىقت گیكؾ ؾهکؿه یی به يام "کًؿیىال" باوحايی و 
جاقیؽی هیباٌؿ. به ٘ىق ٬ٟٙ جا ظال کىی یاؾ يؿاؾه اوث که اون کًؿیىال ؾق 
اوایل ؾیگك چیمی بىؾه و ظاال کًؿیىال ٌؿه باٌؿ. باوشىؾ ایى هن، ب١ٕی 

ی هكؾم کًؿیىال اهاکى به ؼّىَ ه٥اقه های ٘بی١ی ؾق هكبى٘ات اقأ
 هىشىؾ اوث که به ٌكض ـیل آيها قا يام هیبكین:

 ها هـاره
یکک  .1 یکک (: 179ؿار جار ایى ٤اق به ٘ك٦ ٤كب هعل  )ؿال جار

هحكی هىصؿ شاهٟ،  ۼۼ۾٤یب الله و وكک ٠مىهی ؾهکؿه کًؿیىال و ؾق 
يمؾیک به ه٭بكه ٕلیاقت بابا ولی هىثٔ  هى١٬یث ؾاقؾ. ٘ىل ایى ٤اق، ظؿوؾ 

باٌؿ که ؾق لهاو و هًگام شًگ و جهاشن بیگايگاو هكؾم هعل به هحك هی ٥۾

                                                             
یکک. ٧٩۽  ه٭ابل قوٌى.  : اون ج٥ّیك ٌؿه جاقیک،جار
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ایًصا پًاهبكؾه و بؽا٘ك ؾ٨اٞ ال جماهیث اقٔی و ظ٩ٛ يىاهه هلی ؾهکؿه 
ؼىؾ، هكؾم هعل الیى ٤اق هًعید یگايه هکاو اهى و ظّیى اوح٩اؾه هی 

 يمىؾيؿ.
یکی ال شمله ه٥اقه های جاقیک و ٘ىاليی ایى ٬كیه، همیى  وخه جظمیه:

اق جاقیکک هیباٌؿ. بؽا٘كیکه لیاؾ ٘ىاليی هیباٌؿ و ي٭ٙه آؼك آو ٬ابل ؾیؿ ٤
 يیىث، به همیى ِىقت آيكا ٤اق جاقیکک یا جاقیک ٤ال گىیًؿ.

ایى ه٥اقه ؾق ياظیه ٌمال  ) ؿال اوالظ رضا (: 180ؿار اوالظ رضا  .2
٤كبی هعل شك يییک ؾق اهحؿاؾ کىهی به يام "کىه چ٥ل" هى١٬یث ؾاقؾ. ٘ىل  

هحك بىؾه و ايىاو هیحىايؿ بؿوو هىايٟ  ۼ۽ق ٤ٕالٔ به ِىقت ج٭كیبی ایى ٤ا
 ؾاؼل آو گكؾؾ. 

: ؾق والیاو گفٌحه ٌؽّی به يام قٔا ٨كليؿ البک ٨كليؿ وخه جظمیه
]٬لًؿق[ به يمؾیکی ایى ٤اق ؼايه ؾاٌحه و الیى ه٥اقه بكای يگهؿاقی ظیىايات 

ق به يام اوالؾه یی وی ؼىیً هًعید ٘ىیله اوح٩اؾه هیکكؾه اوث. ب١ؿا ایى ٤ا
هىما ٌؿه اوث. گكچًؿ ایى ٤اق ٘بی١ی و ٬ؿیمی اوث، اها با و١ی بىیاق 

 يحىايىحین که يام های ٬ؿیمی آيكا ؾقیابین. 
 های هوابز و آراهگاه

ا٥٨ايىحاو کٍىق اوالهی هیباٌؿ که به اوحرًای یک ٨یّؿ ي٩ىن آو که 
همه هىلماو های هح١ل٫ به هلث و کیً هًؿو و وهک هیباًٌؿ، هحبا٬ی 

وؽحگیك و وًحی هىحًؿ. ؾق بیى هكؾم ا٥٨ايىحاو قوىم و ١ً٠ًات هؽحل٧ 
هكوز اوث که ایى وًث ها گاهی وحىؾه ٌؿيؿ و گاهی لؾوؾه. ٤ىق هن که 
شمو ال ش٥كا٨یای هكکمی و کىهىحايی و جاقیؽی ا٥٨ايىحاو به ٌماق هیكوؾ 

ك يٍاو ؾاؾيؿ که الیى همایا و اقلي ها ؼالی يیىث. جصاقب ؾهه های اؼی
هكؾم ٤ىق بیٍحك وًحی بىؾه و به قوىم و ١ً٠ًات ابا و اشؿاؾ ؼىیً هعکمحك 

                                                             
 : قٔا ٨كليؿ البک ٨كليؿ ٬لًؿق بىؾه اوث. يظب ػًاطی.  ۼ٨۽
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هیباًٌؿ. همیى وكؼىقؾگی ٤ىقی ها بىؾه اوث که با جاو٧ ي٭اٖ هؽحل٧ 
ایى والیث يااهى و ه٥ٍىل هًال٠ات و ؼٍىيث های وًحی، ٬بیلىی و 

 ؼايىاؾگی هیباًٌؿ. 
ًٌؿ، هممايًؿ ؾیگك هكؾم ا٥٨ايىحاو ؾق کًاق ایًکه هكؾم ٤ىق وًحی هیبا

گهی به گىق ٠٭یؿه هیبًؿيؿ و گهی هن به لوق. ال گىق و ٬بكوحاو گهی به يام 
لیاقت ، گهی به يام هماق و ظحا گاهی به يام قؤه يیم يام هیبكيؿ. ایى ٠٭یؿه یی 
ِا٦ ٌاو اوث که گهگاهی به لیاقت های ق٨حه و ؾق آيصاها یا گىو٩ًؿی ویا 

 ؿ٬ه و ؼیكات هیکًًؿ. ؾیگك ٌیی ِ
همیى ٠٭ایؿ وًحی و ٬بایلی هكؾم ٤ىق بىؾ که ها قا واؾاٌث جا ؾقهىقؾ ه٭ابك 
و آقاهگاه های که ؾق ؾهکؿه کًؿیىال هىشىؾ اوث و هكؾم به آو ب١ٕی او٬ات 

   ؾلمیبًؿيؿ، ٌمه یی قا ؾق ه١كْ هٙال١ه و بكقوی ٬كاق ؾهین: 
یارت بابا ولی هظث .1 یى هكؾم به لیاقت بابا ولی : ایى آقاهگاه که ؾق بس

هىث هٍهىق و هٍهىؾ اوث، به ومث ٤كبی هعل ٤یب الله ی١ًی به ِىقت 
ج٭كیبی یک کیلى هحك ؾوقجك ال وكک ٠مىهی کًؿیىال ؾق بیى گىقوحاو ایى هعل 
وا٬ٟ هیباٌؿ که وكک ٨ك٠ی ٬كیه های کًؿیىال و اؼحه ؼايه ال گىٌه یی آو 

يام بابا ولی هىث و ب١ٕی به يام بابای  هیگفقؾ. ایى ه٭بكه قا ب١ٕی هكؾم به
 هىث یاؾ هیکًًؿ. 

: ٘ىقیکه ال يام آو پیؿاوث، ؾقیى گىق ٌؽّی به يام بابا وخه جظمیه
ولی که بیٍحك ٌؽُ ژولیؿه پىي و هلًگ ٩ِحی بىؾه اوث ج١ل٫ ؾاقؾ. 
ب١ٕی ایى ٌؽّیث قا قوظايی، ب١ٕی پیك و هكٌؿ و ٠ؿه یی هن آيكا ٠الن 

 ه١ك٨ی کكؾه ايؿ.
یارت بابا ولی هظث:   ظیعگاه های هزظهی و هسیغی ظرهىرظ س

: ایى لیاقت یگايه لیاقت اوث که ال لهايه های واب٫ به اولیى ظیعگاه .1
ایى ؾهکؿه بىؾه اوث. هكؾم به ؼّىَ لياو ٠الی٫ ؼاَ به ایى لیاقت 
ؾاقيؿ. ٘ىقیکه ال لباو یک ٌؽُ هح٩ًف ًٌیؿین، وی چًیى ظکایث يمىؾ: 
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یاق واب٫ یک ٌؽُ به يام بابا ٬لی که ایى ٌؽُ لوقهًؿ ؾق لهاو های بى
بىؾه اوث بكای ا٨كاؾ ؼىؾ اهك يمىؾه جا ایى لیاقت قا بال يمایًؿ. لهايیکه 
ا٨كاؾي گىق بابا ولی هىث قا گٍىؾيؿ، یک يٞى ٠ل٧ به يام "يی" ال لهیى 
بكآهؿه بیى پًصه پایً و همیى ٬ىن آهؿه باالی قویً. ال همیى ٠ل٧ آب 

هیٍىؾ باالی قویً هیكیمؾ، ال هماو لعاٚ چىو یک ٌؽُ ٠الن بىؾه بیكوو 
اوث هعبىبیث ؼاَ ؼىؾ قا بیى اهالی ایى ؾهکؿه پیؿا کكؾه اوث. هكؾم 
هعل ب١ؿ ال باليمىؾو گىقي و ؾیؿو ایى ِعًه به ظیكت ٨كوق٨حه و ِؿ٬ات 

 لیاؾی قا يراق هیکًًؿ که ؼؿای يکكؾه به کؿام بالی گك٨حاق يٍىيؿ. 
: ذ٭ات قوایث هیکًًؿ که وؿه ها ٬بل یک ٌؽُ ظیعگاهظوهیى  .2

قاکب به ٌحك با ٠بىق ال بًؿ بایاو به کًؿیىال هیكوؿ و ٌحكي به هعله یی ٤یب 
کًؿیىال لايى لؾه و ؾیگك باال يمیٍىؾ و قاکب آو که ٠باقت ال "بابا ولی  –الله 

يً هىث" بىؾه باٌؿ ؾقیى هًگام بهمیى هکاو شاو هیؿهؿ. پیكواو و هلًگا
 وی قا به ایى هى١٬یث ؾ٨ى هیکًًؿ.

ب١ٕی ال هعاوى و٩یؿاو هعل و هح٩ًف ٬ىهی چًیى ؾیؿگاه ؾاقيؿ که ال 
. ؼىاشه ۾. بابا ولی هىث، ۽بكاؾق ویا همى٩ك به يام های  ه٩ثؾیك لهايی 

 یکه ٌهیؿ. ٦. ؾقویً همؿم، ٥. ؼىاشه شهاو يما، ٤. ویؿ ظىى، ۿبهاقی، 
ًؿه یی ٌهك هماق ٌكی٧ هكکم والیث بلػ بىؾه . ٌیػ اظمؿ که ؾق اِل با٧ٌو 

ايؿ، بًابك هلعىٜاجی ؾقیى وكلهیى ههاشك ویا هىا٨ك ٌؿيؿ. همه یی ایى 
ه٩ث بكاؾق یا ٠الن بىؾيؿ ویا هكٌؿ، باالؼكه همه ؾقیى وكلهیى شاو هیؿهًؿ 

 و ایى اٌؽاَ ٬كاق ـیل و ه٭ابك ٌاو به اهاکى لیك هیباٌؿ:
یارت بابا ولی هظث .1 ه که ؾق باال جفکك ؾاؾه ٌؿ، ایى : همايگىيس

 ↑لیاقت به ومث ٤كب هعل ٤یب الله ؾق ؾهکؿه کًؿیىال وا٬ٟ اوث.
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یارت ضىاخه بهاری .2 : ایى لیاقت به ؾهکؿه بهاقی وا٬ٟ ٌؿه 181س
اوث و بكوی همیى لعاٚ اوث که ایى ٬كیه قا ب١ٕی ها بهاقی و ب١ٕی ها 

هکؿه بهاقی به وك ؼىاشه بهاقی هیًاهًؿ. ؼىاشه بهاقی ؾق ٬ىمث باالیی ؾ
کىهی بلًؿی ؾ٨ى گكؾیؿه که ال آو هى١٬یث هیٍىؾ يمای ُکلی ٌهك چ٥چكاو قا 
هٍاهؿه کكؾ. بكظىب ي٭ل و ٬ىل ال بمقگاو ٬كیه بهاقی و٩لی، لیاقت ؼىاشه 
بهاقی ؾق اِل ؾو لیاقت اوث ی١ًی که ؾو بكاؾق ؾق یک هًٙ٭ه هؿ٨ىو گكؾیؿه 

ه ال ٬ؿین ااالیام ي٭ل ٌؿه اوث: ايؿ و ایى ؾو ٌؽُ به گ٩حه یی بمقگاو ک
ؼىاشه بهاقی ال يىاؾگاو ؾايیال پیاهبك "ٞ"  هیباًٌؿ. قوایث ؾیگك ایًٙىق وشىؾ 
ؾاقؾ که اِل ایًها ه٩ث بكاؾق بىؾه ايؿ و هك کؿام ٌاو ؾق شاهای شؿاگايه 
بؽاک وپكؾه ٌؿه ايؿ. همگی ٌاو ؾق واظه والیث ٤ىق هیباًٌؿ که ایى ه٩ث 

بهاقی  به يام های ؼىاشه بهاقی و ؼىاشه ویؿ ظىى  بكاؾق ؾو ایٍاو ؾق
ؾق ومث  ٧٥ۿ۽الی  ۼ٧ۿ۽هیباًٌؿ. به ي٭ل ٬ىل ال بمقگاو ٬كیه جا وال های 

ٌمال لیاقت چٍمه یی وشىؾ ؾاٌحه اوث که اگك هكیٓ ؾق آو چٍمه 
٘هاقت هیکكؾ هكیٕی اي ٩ٌا هیا٨ث. ولی بكای ١٨ال آب چٍمه ؼٍک 

 ٘ىب بىؾو لهیى جا کًىو هٍاهؿه هیٍىؾ.ٌؿه اوث جًها آذاق چٍمه و هك
قوایث ؾیگكی که به اقجباٖ کكاهث ایى لیاقت ي٭ل گكؾیؿه اوث: ایًکه جا ٬بل 

ی١ًی ٬بل ال اي٭الب اکرك هكؾم هعل ٌاهؿ ًٌیؿو ِؿای  ٥٧ۿ۽ال وًه 
وًگیى و ههیب بىؾيؿ که به يام "جىپ لیاقت" هٍهىق بىؾه اوث؛ ولی ؾق 

هىٔٞى ؾیگك  که ٌاهؿ چًیى ظالث يبىؾه اوث.شكیاو اي٭الب و ب١ؿ ال آو 
ا٠ح٭اؾ قاوػ که بیى هكؾم هعلی وشىؾ ؾاٌحه ایًکه اکرك هكؾم و٬ث هكیٓ 

                                                             
. ؾقیى هىقؾ ال همکاقی هعحكم ٬اقی الله هؿؾ اظمؿی ٨كليؿ الله ؾاؾ ٨كليؿ ٤الم ظیؿق ٨كليدؿ اظمدؿ  ۽٨۽

٨كليؿ قظمث الله ٨كليؿ آُبل بیک ٨كليؿ يّؿق بیک ٨كليدؿ ]ؾولحیداق[ ٨كليدؿ اللده ؾوودث بداجىق ... هحمًدی 
ین. ]گكچًؿ ب١ٕی ال بمقگاو ٬ىم به ایى ؾیؿگاه ايؿ که ال ؾولحیاق کؿام پىكی با٬ی يمايؿه اودث و جًهدا هىح

یک ؾؼحك با٬ی هايؿه اوث که با یکی ال ٤الهاو ٌصیٟ و ؾلیكی ؾولحیاق الؾواز يمىؾه اوث. اها، ؾووحماو 
 ٌصكه یی ؼىیً قا چًیى پیىيؿ ؾاؾه اوث، هى٫٨ باٌیؿ[. 
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هیٍؿيؿ بؽّىَ اهكاْ هرل ؾايه و اهكاْ ياؾق که گاهی او٬ات ؾاهًگیك 
ب١ٕی ها هیگكؾیؿه اوث هیك٨حًؿ به لیاقت ؾ٠ا هیکكؾيؿ و اکرك ٌاهؿ ِعث 

اقت هیباًٌؿ. ایى هىایل با٠د ٌؿ که ال قووحاهای یابی ب١ؿ ال ق٨حى به لی
همصىاق و ظحی ال ؾهکؿه های ؾوق ؾوث ب١ٕی هكؾم به همیى ٠٭یؿه به 
لیاقت بیایًؿ و جا کًىو هن بكؼی او٬ات یک ج١ؿاؾ اٌؽاَ بؽا٘ك همیى 
٠٭یؿه به لیاقت هیایًؿ. ؾقیى هىقؾ یگايه هًبٟ که یا٨حین کحاب "جفکكة ال١ٍكای 

ال٭اؾق هىظؿ قظیمی هیباٌؿ که قاشٟ به ؼىاشه بهاقی چًیى ٤ىق" اذك ٠بؿ
اون هعٓ ایٍاو ه١لىم يیىث. ه٭بكه به همیى يام ؾق « جع٭ی٫ يمىؾه اوث: 

کیلى هحكی شًىب ٤كبی ٌهك چ٥چكاو هكکم والیث  ٥۽٬كیه بهاقی ٠لیا که ؾق 
٤ىق هى١٬یث ؾاقؾ لیاقجگاه ٠مىم اوث. يٝك به گ٩حه ذ٭ات، ؾق ظؿوؾ ؾو ِؿ 

پیً الیى ؾق هماو ٬كیه ؾقویٍی ٌىقیؿه ظال که ؼالی ال ه٭اهات  وال
ه١ًىی يبىؾه ليؿگی هیکكؾه ال ایى هكؾ ٨٭یك اذك هًٝىهی با٬ی هايؿه اوث اها 
با شؿ و شهؿ که کكؾم بؿوث هى يكویؿ جكشیٟ بًؿی ال او بك وك لبايهاوث 

 که ایًک هی آوقم:
 همددی گىیددؿ بهدداقی چ٥چكايددی

 

 ايیبددده جى٨یدددد٫ ؼؿاويدددؿ شهدددد 
 

 بدددده يٝددددن آقم جمددددام اولیددددا قا
 

 ٌدددددددد٩یٟ آقم قواو ايبیددددددددا قا 
 

 ؼؿاويددؿا گًدداه هددى ذ٭یددل اوددث
 

 ۾٨۽ِىاب هى ٬لیل ايؿق ٬لیل اوث 
 

 اگددك شددكهن بددىؾ بددكگ ؾقؼحدداو
 

 ۿ٨۽ببؽٍدددایی بددده اقواض بمقگددداو 
 

 ؼؿاويؿا گًاهن بی ظىداب اودث
 

 اگك ل٧ٙ جى باٌؿ کدی ٠فابىدث؟ 
 

 گًاه هى چى کىه های ٠ٝدین اودث
 

 لٙد٧ او ٠مدین اودث همیؿاين که 
 

 بددده ظددد٫ آؾم و ٌدددید پیمبدددك
 

 بددده ظددد٫ يدددىض و ابدددكاهین آـق 
 

 بدده ابددكاهین ٌددؿ آجددً گلىددحاو
 

 به اهدكي اودما٠یل قا کدكؾه ٬كبداو 
 

                                                             
 ی ال ٘ىاليی ٌؿو هحى، ال جکكاق ایى بیث ؾق البالی ایى هرًىی ؼىؾؾاقی ٌؿ. . بكای شلىگیك ۾٨۽
 . بكای شلىگیكی ال ٘ىاليی ٌؿو هحى، ال جکكاق ایى بیث ؾق البالی ایى هرًىی ؼىؾؾاقی ٌؿ.  ۿ٨۽
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 بدده ظدد٫ آيکدده ٨كهدداو بددكؾ اؾقیدده
 

 به ظ٫ آو هٍد٭ث هدای شدكشیه 
 

 به ظ٫ قيس و لظمث هدای یدىيه
 

 که گكؾیؿ ؾق ؾقوو ظىت هعبدىن 
 

 به ظ٫ شمله لظمدث هدای ایدىب
 

 بددده آب ؾیدددؿه ی١٭دددىب ه١یدددىب 
 

 بدده ظدد٫ ـکكیددا و ظٕددكت لددىٖ
 

 بدده ظدد٫ اٌددمى٠یل و ابددى ؾاووؾ 
 

 به ظد٫ ظٕدكت هىودی و ٠یىدی
 

 بده ظد٫ ظٕدكت اودع٫ و یعیدی 
 

 بدده ظدد٫ ظٕددكت ههحددك وددلیماو
 

 به اهكي ايه و شى بىؾيؿ و ؾیدىاو 
 

 بیددداو ودددالم ِددد٩ات آو يبدددی قا
 

 هعمددددؿ آو قوددددىل هاٌددددمی قا 
 

 که شىؾ و ٨ٕل و اکدكاهً هعمدؿ
 

 قوددىل هاٌددمی يدداهً هعمدددؿ 
 

 بددده ظددد٫ ٬دددؿ و بددداالی هعمدددؿ
 

 بددده ظددد٫ يدددام لیبدددای هعمدددؿ 
 

 بددده ظددد٫ ياهددده و جددداز هعمدددؿ
 

 بددده ظددد٫ لیدددل ه١دددكاز هعمدددؿ 
 

 بدده ظدد٫ چدداق جددى یدداق هعمددؿ
 

 لبددداو چدددىو ٌدددکكباق هعمدددؿ 
 

 بدده هىددصؿ و بدده هعددكاب هعمددؿ
 

 بدده ظدد٫ شملدده ال٭دداب هعمددؿ 
 

 بدده ظدد٫ لٙدد٧ و ا٬ددكاق هعمددؿ
 

 بدده ظدد٫ شملدده گددی یدداق هعمددؿ 
 

 ظدد٫ ظٕددكت وددلٙاو بىددٙام بدده
 

 بده ظد٫ ژيددؿه پیدل آو اظمدؿ شددام 
 

 اهددام ا٠ٝددن اهددا هددفهب هاوددث
 

 اهددام هددفهب و هددن هلددث هاوددث 
 

 به هك شا کاق جى گدكؾؾ چدى هٍدکل
 

 بگددى ؼىاشدده بهاالددؿیى جددى ال ؾل 
 

 به ظ٫ آيکه قان ؼىاشگداو اودث
 

 بهاالددؿیى او قا يددام و يٍدداو اوددث 
 

 کدده جددا آو هٍددکلث آودداو يمایددؿ
 

 ؿ قاهدددی بكایدددثؼؿاويدددؿت ؾهددد 
 

 به ظ٫ ؼىاشه قکى الدؿیى ه١دكو٦
 

 به ظ٫ ؼىاشه يّك الدؿیى یىود٧ 
 

 به ظ٫ ؼىاشه لیدى الدؿیى بدىبکك
 

 يگهددؿاقی ل ١٨ددل ؾیددى پددك هکددك 
 

 بدده ظدد٫ ؼىاشدده بددى اظمددؿ ابددؿال
 

 بدده ظدد٫ ظٕددكت وددلٙاو ٬حددال 
 

 به ظ٫ آيکه ياهً ٨ٕدل ا٠الودث
 

 هکدددايً ؾق يیٍددداپىق ه١الودددث 
 

 بدده ظدد٫ ؼىاشدده گددًس شهددايی
 

 ظدد٫ ؼىاشدده ؾٌددث یاليددیبدده  
 

 بدده ظدد٫ ؼىاشدده ٠بؿاللدده ايّدداق
 

 بدده ظدد٫ ٨ؽددك قالی پددك ل ايددىاق 
 

 بدده ظدد٫ ؼىاشدده ٤لحدداو يبدداجی
 

 ببددددددا٬ی بمقگدددددداو هكاجددددددی 
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 بدده ظدد٫ ب٭١دده اهددام ٌددً يددىق
 

 بدددده بددددا٬ی بمقگدددداو يیٍدددداپىق 
 

 بدده ظدد٫ ؼىاشدده ٠بؿاللدده يدداهً
 

 بدددىؾ ؾق هًدددمل جىلدددک ه٭ددداهً 
 

 بدده ظدد٫ ؼىاشدده ٠بؿاللدده ٘ددا٬ی
 

 ی ٠كا٬ددددیهى٨دددد٫ پیددددك ؾايددددا 
 

 بدده ظدد٫ آو وددعك ؼیددماو بىددحاو
 

 بدده ظدد٫ شملدده پیكهددای کهىددحاو 
 

 هك آو هىهى کده ایدى ؾ٠دا بؽىايدؿ
 

 ٨٤۽»ل بهك هدیچ ظاشدث ؾق يمايدؿ 
 

    
: به اوان جع٭ی٫ ؾقیا٨حین که ؼىاشه ویؿ ضىاخه طیع زظى .3

ظىى ؾق ؾهى هًاقشام هكبىٖ ولىىالی ٌهكک والیث ٤ىق ليؿگی هیکكؾه و به 
هىقؾ هعحكم اوحاؾ لهاو الؿیى ٠باوی ؾق اذك ؼىیً  آيصام هؿ٨ىو اوث. ؾقیى

که یکی ال  ٨٥۽هال اهبالبه يام "٠ٍ٭ی ال ؾاهًه ٨یكولکىه یک ١ٙ٬ه ١ٌكی ال 
هٍاهك و ١ٌكای هًٙ٭ه یی الله یاق بىؾه اوث که ؾق و٧ِ ویؿ ظىى ٠لیه 

 الكظمه وكوؾه اوث چًیى هیآوقؾ: 
  هؼزكی طیع زظى ػلیه الززمه به ػؼز اس هال اهبال:

 قهك٬دددؿي ٨دددیٓ بؽدددً ٨دددیٓ آذدددا
 ٤ًچددددده ی بدددددا٢ اظمدددددؿ هؽحددددداق
 قؤدددددده اي ؾق کًدددددداق قوؾ هددددددكات
 هردددددددل جصدددددددكی و جعحهاااليهددددددداق
 بدددددداب ٌدددددداو وددددددیؿ ٠الالددددددؿیى
 بددددىؾ ؼىٌددددبى ل٭ددددب ٌددددؿه ٠ٙدددداق
 والددددؿه ٌدددداو بددددی بددددی هًددددىچهكه
 بًدددددث آو ي٭ٍدددددبًؿ و ٌدددددیػ کبددددداق

                                                             
 .٤٥ – ۿ٤. جفکكة ال١ٍكای ٤ىق، ٠بؿال٭اؾق هىظؿ قظیمی، ٩ِعات  ٨٤۽
هعمؿ قظین ولؿ هیك ؼىٌعال بى هیدك ؾولدث بدى اهداو  : هال ا٬بال ٨كليؿ ظاشی هاليظب ػًاطی.  ٨٥۽

٠ٍد٭ی ال ؾاهًده «الله هٍهىق به اهاو ولٙاو بى پایًؿه بى الله یداق ابدى ٠لدی ؾوودث بهداؾق ]بداجىق[ ... 
 ».٦ۿ٨یكولکىه، ٩ِعه 
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 اودددث ودددیؿ ظىدددى بددده اودددن ٌدددكی٧
 هىلددددىؾ آو ٠میددددم ٌددددؿ بدددده بؽدددداق

 ظدددال و ٬دددالب١دددؿ ال جعّدددیل ٠لدددن 
 ق٨دددددث بددددده پدددددابىن ودددددیؿ ابدددددكاق
 ٌددددب شم١دددده ل قؤدددده ی يبددددىی
 ٌددددؿ ظىالددددث بدددده هددددكؾم کىهىدددداق
 کددددده ل ٤دددددىقات جدددددا بؿؼٍددددداو قا
 ؼلددددددد٫ قا ؾق قهدددددددی هدددددددؿایث اق
 ب١ددددؿ ال آو ّاـو ٌددددؿ بدددده اهددددك ظدددد٫
 بهدددددكه وق ٌدددددؿ ال آو هدددددماق هدددددماق
 جددددداقیػ ٨دددددىت آو شًددددداب ج١یدددددیى

 .186ب١ددؿ ال هصددكت ل هٍحّددؿ بٍددماق
 

یارت خهايمای .4 ايمای ٕهٍهىق به شاو يمای شاؤ ؾق : لیاقت شهس
کیلى هحكی ومث شًىب ٌك٪ ٌهك چ٥چكاو وا٬ٟ اوث.  ۼ٤ؾهکؿه لقجلی ؾق 

هى١٬یث اِلی آو به يام وكبًؿ کیچک یاؾ هیٍىؾ. ومث ٌمال آو ؾهکؿه 
چپكی، ٘ك٦ ٌك٪ آو وّك هًى و ؼك٬ل، ٘ك٦ شًىب آو پهلى وًگ و وىی 

قگاو هیگىيؿ که ایى ٌؽُ به ٤كب آو ؾهکؿه های لقجلی وا٬ٟ ٌؿه ايؿ. بم
آو هًٙ٭ه وکىيث ؾاٌحه و ٌؽُ هالؿاق بىؾه اوث. و٬حیکه ؾلؾاو و ٬ٙاٞ 
٘كی٭او قاهً قا هیگیكيؿ، هىِى٦ ؾ٠ا هیکًؿ و ایًکه باالؼكه گىو٩ًؿاو، 
وگ قهه و ٠ّایً به وًگ هبؿل ٌؿه ايؿ. همیى ظاال ٠الهات قهه، وگ و 

ث. ال کیچک الهی آيصا ؾو ٠ّایً ؾق آيصا به ٌکل وًگ هايًؿ هىیؿاو
وا٠ث قاه اوث، به وىاق اوب و ال ٬كیه یی ٌاه يیال لقجلی کمحك ال یک 
وا٠ث پیاؾه قاه اوث.  پیاؾه ٌایؿ که چهاق الی پًس وا٠ث قاه باٌؿ. ال شمله 

                                                             
 .٦۽ – ٥۽. ٠ٍ٭ی ال ؾاهًه ٨یكولکىه، ٩ِعات  ٨٦۽
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ه٩ث لیاقت که يام هیبكین ، ٨٭ٗ ؼىاشه بهاقی و شهاو يمای ؾق ٬ىمث های 
ي٭ٙه؛ همايٙىقیکه ؾق ٬ىمث ؼىاشه بهاقی بلًؿی هؿ٨ىو ايؿ که هیٍىؾ الیى 

 ـکك کكؾین یک ٬ىمث ا٠ٝن ال چ٥چكاو قا به چٍن وك هٍاهؿه کكؾ.  
یارت ظرویغ همعم .5 : ایى لیاقت قا به لباو ٠اهیايه "لیاقت 187س

ؾقویً ايؿم" يیم گىیًؿ. ایى لیاقت ؾق ٬كیه یی جاقیؽی و هٍهىق "آهًگكاو" 
هى١٬یث ؾاقؾ. به گ٩حه قیً کیلى هحكی ومث ٤كب ٌهك چ٥چكاو  ٥۾ؾق 

وال ٬بل  ۼ٥۽الی  ۼۼ۽و٩یؿاو و اهل ؼبكه ؾق لهاو های واب٫ ج٭كیبا 
ٌؽّی به يام ؼىاشه ؾقویً همؿم که ال ولؿ و لؿیث و وکىيث اِلی وی 
کؿام ا٘الٞ هىذ٫ و ؾقوث ؾق ؾوث يیىث ؾق قووحای آهًگكاو ؾق کًاق 

ه اوث. بًابه ي٭ل و ٬ىل ال ؾقیای هكیكوؾ به جپه وًگی و يیمه ؼاکی ؼايه ؾاٌح
ؼىاشه یی هیباٌؿ که ؾق والیث هحىاقی و  ٧ؼىؾي، وی یکی ال شمله 

پكاگًؿه ٌؿه ايؿ. هىِى٦ ؾق کًاق جپه هفکىق ؾق ٔمى که ؼايه ؾاٌحه، یک 
ؼايه ؾیگك بكای ؼیكات ؾاٌحه که به يام "٤لىق" ؼايه یاؾ هیٍؿه اوث. وی 

هىا٨كیى و هىاکیى ١٘ام هیؿاؾه  ٤فای هعلی و وكؾوحی آهاؾه واؼحه و بكای
و همچًاو قوایات ظاکی ال آيىث که ظیى ٠بىق ال ؾقیای هكیكوؾ، باالی 
چاؾقی ی١ًی پحىی ؼىؾ يٍىحه و بؿوو ؼیه ٌؿو ال ؾقیا ٠بىق هیًمىؾه 
اوث. ٘ب٫ قوایات هعلی و هكؾهی، ذمكه ليؿگی وی یک ؾؼحك بىؾه که ظیى 

ؾق هماو جپه ؾ٨ى کكؾه و ب١ؿ ال ظیاجً و٨ات يمىؾه و شىؿ ؾؼحك ؼىیً قا 
و٨اجً هىِى٦ قا يیم ؾق هماو جپه ؼاکی هؿ٨ىو کكؾه ايؿ. ؼؿاويؿ ؾق همه 

 ظال ؾاياجك اوث.   
: ؾق ٬ىمث شًىب ٌهك چ٥چكاو هممكل با ضىاخه ػیص ازمع .6

٬كیه های کًؿیىال ؾق ٤كب، جله ؾق ٌك٪، ٬له گكؾک ؾق ٌمال و کىه بًؿ بایاو 

                                                             
اؾه ٨كليؿ ٨یٓ الله ٨كليؿ هعمؿ وكوق ٨كليؿ . ؾقیى هىقؾ اللم هیؿايین که ال هعحكم ٌكا٦ الؿیى هلکم ٨٧۽

 ٠بؿالملک ٨كليؿ ؼاو هعمؿ ٨كليؿ شاو هعمؿ ٨كليؿ ]ؼاو ُکلؿی[ ٨كليؿ ... اٜهاق جٍکكی يمایین. 
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اوث که به "ٌیػ المًؿ" هٍهىق اوث. هكؾم هعل  ٬كیه یی وا٬ٟ –ؾق شًىب 
گهی ایى قووحا قا ٌیػ المًؿ، گهی ٌیػ هلمًؿ و گاهی هن ٌیػ اظمؿ 
هیگىیًؿ. به اوان قوایات هكؾهی و جحب١ات که ها ايصام ؾاؾین، همیى اکًىو 
يیم ٬بكي ؾق ووٗ ٬كیه ٌیػ المًؿ هیباٌؿ که به يمؾیکی هىصؿ شاهٟ ٌیػ 

ٌؽُ ال شمله ه٩ث ِى٨ی یا ٠اق٦ بىؾه اوث که به المًؿ هیباٌؿ. ایى 
اوان ياهالیمات های ليؿگی به وكلهیى ٤ىق وكگكؾاو ٌؿه و هكکؿام به 
گىٌه یی هؿ٨ىو ايؿ. هىِى٦ ٌؽّیث ژولیؿه پىي و ٤كیب يىال بىؾه اوث 
که ایى يٞى ٌؽّیث ؾق همه یی ایى ٌؽّیث های که ؾقیى هبعد هفکىق 

ا که ها ؾقیى ٨ّل يگاٌحین و جع٭ی٫ يمىؾین، ق٨ث، ٬ابل باوق اوث. آيچه ق
همً جع٭ی٭ات هیؿايی بىؾه که ال لباو های هكؾم هعل، هعاوى و٩یؿاو و 
بمقگاو ٬بایل ي٭ل و ٬ىل ٌؿ و همیى هىاله اوث که ایى ؾه به يام وی هىما 
ٌؿه اوث. اها، ؾق هىایل قومی و ِعبث های هكؾهی به "ٌیػ المًؿ" هىما 

قؾ. ٬ابل یاؾآوقی اوث که یک ٠ؿه ال هكؾم جّىق هیکًًؿ هیباٌؿ و کاقبكؾ ؾا
که ایى ٌیػ ال والیث هلمًؿ بىؾه اوث. بكوی همیى هلعىٜات گهگاهی به 
يؿقت به شای ؾهکؿه ٌیػ المًؿ، "ٌیػ هلمًؿ" هیگىیًؿ. اها، آيچه که ها 
اوحؿالل ؾاقین، جاکیؿ بكایًىث که ٌیػ اظمؿ ِعیط جك و ؾقوححك به يٝك 

 له ا٠لن بالّىاب. هیآیؿ. وال
: جله یکی ال ؾهکؿه های هیباٌؿ که ؾق ٬ىمث شًىب یکه ػهیع .7

چ٥چكاو، ؾق بیى قووحای ٌیػ المًؿ ال ٤كب، جىك٬ی ال ٌك٪، پىله لیچ ال 
ٌمال و ولىله کىه بًؿ بایاو ال شًىب وا٬ٟ ٌؿه اوث. به ومث ٌمال جله 

لمًؿ به کًؿیىال و ی١ًی کًاق قاه ٠مىهی که ال جىك٬ی با ٠بىق ال جله، ٌیػ ا
ؾیگك قووحاهای چىو اؼحه ؼايه و بهاقی .... هیكوؿ، ؾق بیى ؾو جپه ؼاکی و 
شك ویلبكؾ یک ٬بكوحاو اوث که ب١ٕی ها آيكا به يام "یکه ٌهیؿ یا یک ٌهیؿ" 
و ٠ؿه یی هن آيكا "یکه ؼاک" هیگىیًؿ، هىشىؾ اوث. چىيکه ؾق ا٘كا٦ و 

همیى يام هىما ٌؿه اوث. ایى  اکًا٨ً کؿام ٬بكوحايی ؾیگكی يیىث، به
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وا٬ٟ ٌؿه که همیً ویالب های لیاؾی ؾق آيصا قغ  ٨٨۽ لزلیاقت به کًاق 
هیؿهؿ ولی جا ظال کىی ٌاهؿ يبىؾه که ایى ٬بكوحاو جًها قا، جؽكیب ویا 
ٌکا٨حه باٌؿ. ياقویؿه به ایى ه٭بكه، هكؾم هعل ال ٬ؿین االیام وًگ ها قا به 

قا به گىیً های هعلی "وًگ چیل" گىیًؿ و ٌکل ي٭ٙه گفاٌحه ايؿ که ایى 
يمایايگك ایًىث که ؾقیًصا بمقگ هكؾی ؼىابیؿه اوث. همايٙىقیکه ال ياهً 
هىیؿاوث، ٌایؿ که هىِى٦ قا کىی یا کىايی کٍحه باًٌؿ که به ٌهیؿ هىما 
ٌؿه اوث. با ج٩عُ و ؼىْ بىیاق، يحىايىحین که يام اِلی و والله اي قا 

 ؾقیابین. 
ؽحايه، به اوان ٌای١ات و بگى هگىهای که ؾقیى ؾهه های : بؿبجذکز

اؼیك ؾق بیى هكؾم پؽً و يٍك ٌؿه بىؾ که ب١ٕی ال ه٭ابك و آقاهگاه ها هح١ل٫ 
پاؾٌاهايی ايؿ، که جابىت های ٌاو که هىهیایی هیباٌؿ و گىقهای ٌاو ؾاقای 

ى هلعىٚ ـؼایك و ٤ًایّن هیباٌؿ که ايىاو قا ال پا به ا٠ال هیكوايؿ. بكوی همی
ب١ٕی الیى اهاکى ه٭ؿن و آوحايه ها جىوٗ ٠ؿه یی ال اٌؽاَ و ا٨كاؾ بی 
بكؾاٌث ظ٩ك و کًؿيکاقی ٌؿه ايؿ و بال جىوٗ ا٨كاؾ ؼییك و هعاوى و٩یؿاو 
جكهین گكؾیؿيؿ. که ایى کًؿو و ویكايی ه٭ابك بكای ٠اهلیى ایى کاق، ٠ىا٬ب 

 بؿی قا به قوایث هكؾهی ؾق پی ؾاٌحه ايؿ.
 
 
 
 
 

                                                             
 : شىی باٌؿ ا٠ن ال آيکه ویالب کًؿه باٌؿ یا آؾهی ٕؾهؽؿأ.لز.  ٨٨۽



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش هفتن
 ها ها و دره کىه

 ٤ۿا٥٨ايىحاو کٍىق کىهىحايی و هعاٖ به ؼٍکه هیباٌؿ. ال شمله 
والیث ا٥٨ايىحاو که همه کىهىحايی، ١ِب ال١بىق هىحًؿ، ؾقیى هیاو والیث 
٤ىق که ال شمله والیات هكکمی آو هیباٌؿ يیم ؾاقای کىه های بلًؿ و ق٨یٟ، ؾقه 

ا و جپه های ؼٍک و ؼاکی هیباٌؿ. کًؿیىال های بمقگ و هًیٟ و ؾاهاو ه
هًعید یک ؾهکؿه يیم ؼالی الیى هىشىؾات و همیمات يیىث. به اوحرًای 
ایًکه کًؿیىال ؾق بیػ بًؿ بایاو وا٬ٟ ٌؿه و ایًکه بًؿ بایاو هح١ل٫ به هیچ یک ال 
٬كیصات ٤ىق به ؼّىَ ٬كیصات واظؿهای اؾاقی چىو ٌهكک، ؾولیًه، 

ل١ل يمیباٌؿ، با آيهن ال شمله کىه های و ؾقه های که ؾق  چ٥چكاو، ؾولحیاق الی
 هكبى٘ات کًؿیىال وا٬ٟ ايؿ به ٌكض لیك يام هیبكین: 
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 کىه ها
: ٘ب٫ اٜهاقات واقذیًً هكظىم اقباب ٠بؿالّمؿ ٨كليؿ کىجل ارباب .1

ػیع ی١ًی قول اول ٠یؿ و١یؿ أعی ٕ ٧٩ۿ۽ؾق وال  ٨٩۽ رزین هسمعاقباب 
ه اوث. الیًکه ؼايه یی هىِى٦ ؾق ٬ىمث پاییّى ٔ و٨ات يمىؾۼ٩۽طؼیع هزباو

ایى کىه وا٬ٟ بىؾه و لهیى های ؾاهًه یی ایى کىه يیم هح١ل٫ به وی بىؾه، ال 
ؾق ٬ىمث ٤كبی ٬كیه  ۽٩۽ کىجلهماو لعاٚ به يام وی هٍهىق اوث. ایى 

کًؿیىال ؾق هعل اوالؾ گل ا٤ه ٕگل آ٤أ هى١٬یث ؾاقؾ و اقأی ا٘كا٦ آو يیم 
 ىم اقباب ٠بؿالّمؿ هیباٌؿ. هكبىٖ به هكظ

: ایى کىجل ؾق بیى هعالت شكيیک و جه جیل ضزه ویا کىجل يمک آب .2
هى١٬یث ؾاقؾ ی١ًی ؾق ٬ىمث ٌمالی شكيییک و شًىبی جه جیل. بؽا٘ك 
هىشىؾیث کاو يمک و چٍمه يمکی به ایى يام هىما اوث. باًٌؿگاو هعل به 

ظحمال لیاؾ وشىؾ ؾاقؾ. جمام ایى باوق هىحًؿ که ؾقیى کىه ؾیگك ه١اؾو يیم به ا
  اقأی ا٘كا٦ آو هكبىٖ به باًٌؿگاو کًؿیىال هیباٌؿ.

: ایى کىجل ؾق ٬ىمث ٤كبی ٬كیه کًؿیىال ی١ًی به کىجل ُؿُعم ها .3
يمؾیکی لیاقت بابا ولی هىث و هعل ٤یب الله هى١٬یث ؾاقؾ. بؽا٘كیکه 
لهیى ا٘كا٦ آو هك٘ىب و يمًاک هیباٌؿ به ایى يام هىما اوث. جمام اقأی 
ا٘كا٦ آو هح١ل٫ به هكؾم کًؿیىال هیباٌؿ. ٤ؿ٪ به ٔن ٤یى و ؾال واژه ٤كبی 

ج٭كیبا واژه های  .۾٩۽لهیى هكبىٖ، لهیى پكآب و يمًاک هیباٌؿ اوث به ه١ًی 
٤ؿ٪، ٬ن و شی به یک ه١ًا هیایًؿ ی١ًی که هحكاؾ٦ ايؿ. چىو ٤ؿ٪ لهیى جك و 

                                                             
ت هٍدهىق بده ِداظب : ٠بؿالّمؿ ٨كليؿ هعمؿ قظین ٨كليؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ يصايظب ػًاطی.  ٨٩۽

 اؼحیاق ٨كليؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
: به کحب کهى جاقیؽی ال ٬بیل جداقیػ بیه٭دی، ٘ب٭دات ياِدكی، لیدى االؼبداق ػیع گىطلًع کؼاو.  ۼ٩۽

 ث. گكؾیمی، جاقیؽی یمیًی ٠ٕحبیٔ و ... به يام "٠یؿ گىو٩ًؿ کٍاو" يیم یاؾ هیٍؿه او
 : کىجل واژه جكکی اوث به ه١ًی کىه و جپه ؼاکی ٨ٕكهًگ ٨اقوی ه١یىٔ. کىجل.  ۽٩۽
 . قشىٞ کًیؿ به ل٥ث ياهه ؾهؽؿا لیك واژه "٤ؿ٪".  ۾٩۽
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هك٘ىب قا گىیًؿ، ٬ن ٨كوق٨حى به لهیى یا لهیى ٨كوق٨حه قا گىیًؿ و همچًیى 
و يكم قا شی شىحه شىحه قاه ق٨حى قا گىیؿ. ؾق هعیٗ ها بیٍحك لهیى ها هكبىٖ 

٬ن و شی گىیًؿ، ی١ًی ؾق آيصا ايىاو بایؿ که وكی١حك ٬ؿم بكؾاقؾ ؾق ٤یك آو ٨كو 
هیكوؾ به لهیى و ظحا گهگاهی ظیىايات يیم به لهیى های ٤ؿ٪ و ٬ّن 

 ٨كوهیكويؿ.  
: ایى کىجل ؾق ٬ىمث شًىب ٤كبی هعل ٤یب الله کىجل جیل طىضحه .4

و اؼحه ؼايه هیباٌؿ که قاه وا٬ٟ اوث. کىجل همبىق هكل بیى ؾهکؿه کًؿیىال 
٠بىق و هكوق هكؾم کًؿیىال به ومث اؼحه ؼايه و هكؾم اؼحه ؼايه که به ومث 
کًؿیىال هی آیًؿ ال همیى کىجل ٠بىق هی يمایًؿ. اقأی ا٘كا٦ ومث ٌك٬ی 
ایى کىجل هكبىٖ هكؾم کًؿیىال و اقأی ومث ٤كب ایى کىجل هح١ل٫ به هكؾم 

او و گ٩حاق ٠اهیايه هكؾم ٤ىق "جیل" به هؽمو و ٬كیه اؼحه ؼايه هیباٌؿ. ؾق بی
ـؼیكه آب گ٩حه هیٍىؾ که به ِىقت بؿوی و ٠اؾی آو جىوٗ هكؾم واؼحه 
هیٍىؾ. ی١ًی به گىيه یی هعلی شلى آب قا هىؿوؾ کكؾه جا ـؼیكه ٌىؾ و بكای 
اهىقات کٍاوقلی ؼىیً اوح٩اؾه هیکًًؿ. چىو ؾقیى هى١٬یث ـؼیكه ویا جیل 

كیاو جمىن/جمىل ؼٍک هیٍىؾ، بكوی همیى ٠لث به ایى آبی اوث که ؾق ش
 يام یاؾ هیگكؾؾ. 

: ایى هىٔٞى قا بایؿ یاؾآوق ٌؿ که بًؿ بایاو ویا کىجل کح کدک راه .5
ویاه کىّه هٍهىق ٤ىق که ایى والیث قا به يام پىابًؿ و پیٍابًؿ ج٭ىین کكؾه 

یاو کىجل اوث هح١ل٫ به جمام ٤ىق و اقأی ا٥٨ايىحاو هیباٌؿ. ولی، ؾقیى ه
های اوث که ج١ل٫ به ٬كیصات هیگكؾؾ و اقأی آو هح١ل٫ به هكؾم هماو 
ؾهات اوث. هرال، بایاو چه که ؾق ٬ىمث پایايی بًؿ بایاو ؾق ٬كیه ٬ل١ه 
وكوًگ وا٬ٟ اوث قا يمیحىاو که هح١ل٫ به ٤ىق ویا ؾیگك ٬كیه یی ؾايىث، 

ى ٬ىن اوث اقأی بلکه لهیى و يام آو ج١ل٫ به هماو ؾه و قووحا ؾاقؾ. همی
ظّه های جی٥ه جیمىق هح١ل٫ به آو ٬كیه، بهاقی هح١ل٫ به آو ٬كیه و ... 
بهكظال، ؾق هىیك گفق ال کًؿیىال و ٠بىق بًؿ بایاو یک کىجل وا٬ٟ اوث به يام 



 یکًذیىالشًاسًاهه❐232

"کس کصک قاه" و اقأی ومث ٤كب آو هح١ل٫ به هكظىم ظاشی وکیل هعمؿ 
ل هیباٌؿ. بًابك، هىشىؾیث قاه ی١٭ىب و ؾیگك يىاظی اي يیم ال هكؾم کًؿیىا

هاقپیچ هايًؿ، ایى کىجل و قاه آو به يام "کس کصک قاه" ؾق بیى هكؾم ياهمؾ لباو 
 ها اوث. 

: ایى کىجل ؾق ٬ىمث شًىب ٌك٬ی بًؿ بایاو و ٬كیه کىجل آب ضارچه .6
 کًؿیىال وا٬ٟ اوث. آب ؼاقچه قا به ؾو ؾلیل به ایى يام یاؾ هیکًًؿ:

یاهی اوث ؾاقای يىّک جیم و چه پىىيؿ اوث به : آب ؼاقچه: ؼاق گاول
ه١ًای ؼىقؾ و ياچیم که الیى هى١٬یث چًؿیى ٌله یی آب ؼىقؾ و بمقگ یکصا 
ٌؿه و قوؾ کًؿیىال قا جٍکیل هیؿهًؿ. همچًیى "چه" ال شمله پىىيؿ های 
ه٩ًی وال اوث که ه١ًای بمقگ قا کىچک هیىالؾ. هرال: با٢+چه = با٤چه. 

 حاب+چه = کحابچه. بالی+چه=بالیچه، ک
: آب ؼاقچه: ؾقیًصا به اوحرًای هىشىؾیث آب و چٍمه های هح١ؿؾ، ظوم

گلهای ؼاق هايًؿ و ا٬ىام هؽحل٧ ؼاقهای ٘بی١ی وشىؾ ؾاقؾ که بكای ٠لى٨ه 
ظیىايات اوح٩اؾه هیکًًؿ. ال ٬بیل: ؼاق ٌحكی، ؼاق گاوک، ؼاق ک٩چی و ؾه ها 

ىق هیکًؿ به ایى يام هىما ٌؿه ؼاق به ایى يام. چىو ایى آب الیى هىیك ٠ب
 اوث.  

: ایى کىجل ؼیلی بمقگ و کالو يیىث. ٨٭ٗ ؾق بیى کىجل ػىرابک .7
هكؾم هعل به يام کىجل به ظىاب هیآیؿ ؾق ِىقجیکه جًها یک جپه ؼاکی اوث 
و بؽا٘ك هىشىؾیث ؼاک و آب ٌىق به ایى يام هىما اوث. باگفق الیى جپه 

یكويؿ و اقأی ا٘كا٦ و اکًا٦ آو هح١ل٫ ؼاکی هكؾم کًؿیىال به ٌیػ المًؿ ه
به هكؾم کًؿیىال هیباٌؿ. ٌىقابک = ٌىق+آب+ک ٕج٥ّیكٔ. ی١ًی شایی که 

 آب های ٌىق وشىؾ ؾاقؾ.   
: ایى کىجل يه چًؿاو ق٨یٟ بلکه کىجل ؼاکی بىؾه که کىجل هبزطحاو ها .8

ؾق ومث ٤كب هعل ٤یب الله وا٬ٟ هیباٌؿ. لهیى های چهاق ا٘كا٦ آو 
ه هكظىهیى هیكلا يّكالله، اهاو الله و هعمؿ اهاو هیباٌؿ که بكای ١٨ال هح١ل٫ ب
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يیم واقذیى ٌاو الیى اقأی اوح٩اؾه هیًمایًؿ. چىو ؾق يمؾیکی گىقوحاو وا٬ٟ 
 اوث به ایى يام یاؾ هیگكؾؾ.  

: ؾق ٬ىمث ٤كب هکحب هحىوٙه يىىاو کًؿیىال کىجل خز طهزاب .9
يام "ُوكبا یا وهكاب بای" هٍهىق اوث.  آبٍاق شّك وا٬ٟ اوث که ؾق بیى هكؾم به

" که بًابك ۿ٩۽یکی ال باًٌؿگاو کًؿیىال ٌؽّی بىؾه اوث به يام "وهكاب بیک
هالؿاقی آيكا "وهكاب بای" هیگ٩حه ايؿ. ال وهكاب وه  ٨كليؿ با٬یمايؿه بىؾه 
اوث که به يام های؛ ههكاب، ٜهكاب و هعمؿ ی١٭ىب یاؾ هیٍؿه ايؿ. یاؾ 

میى شك و يىاظی آو به يام وی هىما ٌؿه اوث که به هیٍؿه اوث. بًا، ه
لهصه ٠اهیاو وهكاب قا وكاب و وهكاب بای قا وكبا یا وكبای، هیگىیًؿ. ال 
وهكاب یک پىك به يام ههكاب و ال ههكاب یک پىك به يام ؼؿاؾاؾ و ال ؼؿاؾاؾ 

ىؾه ؾو پىك به يام های الله ؾاؾ و هىالؾاؾ ٕؼؿاويؿ بیاهكلؾ که هىالؾاؾ و٨ات يم
قا هیحىاو ایى گىيه  ٩٤۽اوثٔ، با٬یمايؿه. و ولىله یی الله ؾاؾ ٨كليؿ ؼؿاؾاؾ 

 ج١٭یب يمىؾ. 
: ایى کىجل ؾق بلًؿی های بًؿ بایاو وا٬ٟ اوث کىجل طًگ ؿالک .10

که با ٠بىق الیى کىجل به يٍیب ؼاک هال هیكويؿ. ایى کىجّل ِؽكه یی هايًؿ ال 
هیباٌؿ، به يام وًگ ٤ال یا به که ؾاقای ِؽكه ها و وًگ های کمك هايًؿ 

وًگ ٤الک هٍهىق اوث. ؾق ظ٭ی٭ث هؿ٠ی ٌؿه هیحىايین که ایى کىجل 
 آؼكیى ظؿ و ذ٥ك ؾق بیى کًؿیىال و ؾیه ؼاک هال هیباٌؿ. 

: ایى کىجل به آؼك شك يییک هى١٬یث ؾاقؾ که کىجل خؼلز کؼحگی .11
ؾقه ٬كه اؾاهه آو ال شًىب به وًگ لقؾ، ال ٌك٪ به ؾقه ولی ها و ال ٤كب به 

 هیكوؿ. 
                                                             

: وهكاب ال ولٙايیاقهای ٬یا٤ک بىؾه و و٬حیکه بده کًدؿیىال ودکًه هیىدالؾ، همدكاه بدا طهزاب بای.  ۿ٩۽
 اوث.  ؾؼحك يصات بیک به يام پكی ٌاه الؾواز يمىؾه

: الله ؾاؾ ٨كليؿ ؼؿاؾاؾ  ٨كليدؿ ههدكاب ٨كليدؿ ودهكاب ٨كليدؿ هعمدؿ ٠ٝدین ٨كليدؿ يظب ػًاطی.  ٩٤۽
 ٠بؿال١میم ٨كليؿ ...
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: ؼكه و ؼىله قا به ل٩ٛ هكؾم ٤ىق به شای کىه ضزه ػکز یا ضزه طبش .12
و کىجل اوح٩اؾه هیکًًؿ. ال ٬بیل ؼكه يمک آب، ؼكه یا ؼىله ٌکك. ایى ؼكه ؾق 
٬ىمث اؼیك هعل کًؿیىال و ؾق ومث ٌك٪ وكک ٠مىهی کًؿیىال وا٬ٟ 

ی هعاِكه کكؾه و هیباٌؿ. ا٘كا٦ آيكا ال ٌك٪، ٌمال و شًىب جپه های ؼاک
٬ىمث ٤كب آو ؾٌث و وكک ٠مىهی کًؿیىال و ٌیػ المًؿ وا٬ٟ اوث. ایى 
ؼكه به قيگ های و٩یؿ، وكغ و وبم همیى ظاال هٍهىؾ هیباٌؿ که به اوان 
همیى قيگ های هحًٞى هكؾم آو قا به يام "ؼكه وبم" که به گىیً ٠اهیايه "وبم" 

يام ؼكه ویا جپه ٌکك يیم هیگىیًؿ. قا "وىل" گىیًؿ و ب١ٕی هكؾم ایى ؼكه قا به 
بكؾاٌث ها بكایًىث که ٌایؿ بكویث يمایاو ٌؿو "قيگ و٩یؿ" آو هكؾم 
٠اهیايه قيگ و٩یؿ قا به ٌیك، يمک و ٌکك ه٭ایىه هیکًًؿ. ٌایؿ همیى وشه 
اٌحكاکی باٌؿ که ایى ؼكه قا ب١ٕی ها به يام "ؼكه ٌکك" هیگىیًؿ. اقأی 

ل٫ به هكؾم کًؿیىال هیباٌؿ. ٬ابل یاؾآوقی هیؿاين چهاق ا٘كا٦ ایى کىه پایه هح١
که يىبث به اقج٩اٞ و بلًؿی آو و ایًکه ي٭ٙه یی ظاکن ؾق ٬ىمث شًىب ٌهك 
چ٥چكاو هیباٌؿ ؾق شكیاو شًگ های هؽحل٧ الیى کىه به ظید وًگكشًگی 
يیم اوح٩اؾه هیٍؿه و همیى ظاال يیم آذاق وًگكهای يٝاهی و شًگی ؾق بلًؿای 

 وث. آو هٍهىؾ ا
 ها ظره

یگک .1 : ایى ؾقه به ٬ىمث بلًّؿ ٬ٍال٪ هكاؾ ی١ًی هحّل به ؾقه ظره خز
کًؿیىال وا٬ٟ ٌؿه اوث و ؾاقای هعیٗ وكوبم و گىاقا هیباٌؿ. ٌكظً ؾق 

 ↑بعد چٍمه ها هفکىق ق٨ث. 
یى .2 : ؾقه بكیى ؾق ومث ٤كب هعل بابا٬لی و به ٘ك٦ ٌك٪ ظره بز

بؽً هًابٟ آبی جفکك ق٨ث، بكیى ؾهکؿه اؼحه ؼايه هى١٬یث ؾاقؾ. ٘ب٫ که ؾق 
ال بعك آب گك٨حه ٌؿه اوث. ؾقیى ؾقه چٍمه یی پكآب وشىؾ ؾاقؾ و بكوی 

  ↑همیى هلعىٚ به ایى يام هىما ٌؿه اوث.
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: ایى ؾقه به ٬ىمث ٤كب هکحب هحىوٗ يىىاو کًؿیىال و به ظره لًبیعه .3
لؾ ومث شًىب قاه ٨ك٠ی که ٬كیه اؼحه ؼايه و کًؿیىال قا باهن وِل هی وا

هى١٬یث ؾاقؾ. لهیى ها و اقأی چهاق ا٘كا٦ آو هح١ل٫ به هكظىم العاز 
هیباٌؿ. الیًکه ا٘كا٦ ایى ؾقه  ٩٥۽ػظیمعاظ٠بؿالکكین و ِاظب ؼاو ٨كليؿ 

قا جپه های ؼاکی جًؿی هعاِكه کكؾه اوث و همیً هىقؾ قايً کىه وا٬ٟ ٌؿه 
کىه قا  اوث به همیى يام هىما ٌؿه اوث. به ٬ىل ٠اهیايه یی هكؾم قايً

 "لًبیؿو" گىیًؿ. 
: ؾقه ویاه ؼاقک به ومث ٤كب ٬كیه کًؿیىال ی١ًی ظره طیاه ضارک .4

٬ىمث ٤كبی کىجل اقباب ٠بؿالّمؿ و پٍحه کىجل وا٬ٟ اوث. به اذك 
هىشىؾیث ٠لى٨ه های ؼاق هايًؿ که ؾق بیى هكؾم به يام "ؼاق و ؼاقک" هٍهىق 

 اوث به ایى يام هىما ٌؿه اوث. 
ه گله بیؿ ؾق بیى کىجل اقباب ٠بؿالّمؿ و ؾقه ویاه : ؾقظره گله بیع .5

ؼاقک هى١٬یث ؾاقؾ. لاق٠یى و هكؾم هعل هیگىیًؿ که ایى ؾقه به يام "ؾقه چمى 
بیؿ" يیم یاؾ هیٍؿه اوث. بكای ١٨ال ؾقیًصا ؾقؼحاو لیاؾ وشىؾ يؿاقؾ ولی به 

اؼل ایى گ٩حه ؾها٬یى و لهیًؿاقاو ؾق ایام واب٫ ؾقؼحاو گم بیؿ و شًگل بیؿ به ؾ
 ؾقه وشىؾ ؾاٌحه اوث و به همیى يام یاؾ هیٍىؾ. 

: به ومث شًىب ایى ؾقه چٍمه ٬ح٭حی،  به ٘ك٦ ٌك٪ ظره آب ضارچه .6
آو چٍمه وًگ لقؾ، ومث ٌمال ؾقه کًؿیىال و ومث ٤كب آو وكک 
٠مىهی که کًؿیىال قا با ٠بىق ال بًؿ بایاو به ٬كیه ؼاک هال وِل هیىالؾ، وا٬ٟ 

بم، چمًماق و پكآب هیباٌؿ. ٌكظً ؾق بعد کىجل ها اوث. ایى ؾقه وكو
 ↑جٍكیط ٌؿ.

: ؾقه وًگ ٤الک ؾق ٬ىمث های پایايی کىجل وًگ ظره طًگ ؿالک .7
٤الک که ؾاوحايً ـکك ٌؿ وا٬ٟ ٌؿه اوث. ایى ؾقه ال شًىب به ؼاک هال، ال 

                                                             
 : ِاظب ؼاو ٨كليؿ ٠ٝیمؿاؾ ٨كليؿ پیىيؿی ٨كليؿ ِالط ٨كليؿ ... يظب ػًاطی.  ٩٥۽
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ٌك٪ به ؾقه اولًگ ٬ل، ال ٌمال به کىجل وًگ ٤الک و ال ٤كب به کىه ٠اهه 
 به وكبًؿ اؼحه ؼايه هیباٌؿ، هن هكل اوث.  که هٍهىق 

: ال به که ایى ؾقه ؾاقای ِؽكه های بلًؿ و هعکن ظره ُػز ُػزه )َهزه( .8
هیباٌؿ و هًگام قیؽحى آب، ال ٌاقیؿو آب ِؿای ٌكٌك بلًؿ هیٍىؾ که به 
ایى يام ه١كو٦ اوث. ایى ؾقه ال ٤كب به کىجل اقباب، ال شًىب ؾقه آب 

شكیگک و ال ٌمال به ؾقه ٌمال آویاب ؼايه وِل ؼاقچه، ال ٌك٪ به ؾقه 
هیباٌؿ. ٬ابل یاؾآوقی اوث که ؾقه آویاب ؼايه و ؾقه ٌكٌكه ؾق یک هىیك 
وا٬ٟ ايؿ که ٬ىمث باالیی آو ؾقه آب ؼاقچه هیباٌؿ و ب١ؿ ال آو چٍمه ٬ح٭حی. 
ولی، ها بكای ؤاظث کىًٌ ؾاقین که به ظؿ جىاو ؼىیً ب١ٕی هى١٬یث 

هٍكض جك بًگاقین. به اوان قوایات بمقگاو هعل ایى ؾقه قا ؾق های قا بیٍحك و 
قولگاقاو واب٫ به يام "ؾقه ٬كه" یاؾ هیکكؾيؿ که ٬كه به لباو جكکی به ه١ًی: ویاه 
هیباٌؿ. الیًکه وًگ های ا٘كا٦ ایى ؾقه ویاه قيگ ايؿ، ٌایؿ که بكوی همیى 

 شهث به ایى يام یاؾ هیٍؿه اوث. 
: ایى ؾقه ال ومث ٌمال به هعل ايه(ظره آطیا ضايه )آطیاب ض .9

٬ٍال٪ هكاؾ، ال ٤كب به کىجل اقباب ٠بؿالّمؿ، ال شًىب به ؾقه ٌكٌكه و ال 
ٌك٪ به ٬ىمث ابحؿایی ؾقه شكیگک وا٬ٟ اوث. به اوان قوایات هكؾم هعل 
ال وال های واب٫ ؾقیًصا آویاب های آبی وشىؾ ؾاٌحه اوث و ظحا جا يیمه 

ؾقیى ؾقه  ٩٦۽ هسمع اهیزبؿالىهاب ٨كليؿ های همیى وؿه يیم هكظىم ٠
 آویاب آبی ؾاٌحه اوث و ٌایؿ هن که وشه جىمیه اي، همیى هىایل باٌؿ. 

: ؾقؼحاو کىهّی ؾق بیٍحك يىاظی ٤ىق هیكویًؿ که چىب ظره ُالًدک .10
آو به يام "ُاُلًس" هٍهىق اوث و ایى يٞى چىب ؼیلی هعکن و وؽث هیباٌؿ 

هعکمحكی هیکًؿ. ایى ؾقه بكوی همیى  که جًها چىب باؾام الیى يٞى چىب

                                                             
ؿ هعمدؿ ٠میدم : ٠بؿالىهاب ٨كليؿ هعمؿ اهیك ٨كليؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ يصدات ٨كليديظب ػًاطی.  ٩٦۽

 ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
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لعاٚ به ایى يام یاؾ هیٍىؾ. همچًاو ال چىب الًس بكای وىؼث و هعكو٨ات 
 لهىحايی يیم اوح٩اؾه هیًمایًؿ، چىو ؼیلی وىل و گكها ؾاقؾ. 

: ؾقه وًگ لقؾ وكظؿ وا١٬ی اقأی هكؾهاو ؾهات ظره طًگ سرظ .11
جه گكؾيه کًؿیىال، ٌك٪  کًؿیىال و ٌیػ المًؿ هیباٌؿ. به ومث ٤كب آو ؾقه

ٔ که هكبىٖ به هكؾم ٌیػ المًؿ هیباٌؿ، شًىب آو ٬له ٩٧۽ولی هاآو ؾقه ولیا ٕ
بًؿ بایاو و ٌمال آو ؾقه شكیگک وا٬ٟ اوث. ِؽكه های ایى ؾقه قا وًگ 
های لقؾ هايًؿ جٍکیل هیؿهؿ که به همیى يام و يٍاو ه١كو٦ و لباو لؾ ؼاَ 

ظکىهث ٘الب ها، یک يٞى ؾقؼّث شًگل و ٠ام هیباٌؿ. ؾقیى ؾقه جا ؾوقاو 
هايًّؿ که ؾق بیى هكؾم به يام "اوکیچ" هٍهىق اوث هیكوییؿ و ایى يٞى ؾقؼث 
بكای وىؼث لهىحاو ؼیلی ه٩یؿ و هىذك هیباٌؿ. اها با جاو٧ که ١٨ال ال 

 اوکیچ ؼبكی يیىث چىو ؾق شكیاو قژین ٘البايی ایى هًٙ٭ه قا آجً لؾيؿ.  
 

                                                             
: بكای ؤاظث بیٍحك ؾق قابٙه به ٬ىم ولی، قشىٞ کًیؿ به بعد ٬دىم ولدی ؾق بؽدً یدالؾهن ولی ها.  ٩٧۽

 همیى کحاب. 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هشتنبخش 
 رسىم و عًعًات هردم کًذیىال

٨كهًگ به هصمى٠ه یی ال اقلي ها، باوقها، قوىم، ١ً٠ًات و وًث های 
یک هعیٗ، هًٙ٭ه، گكوه و ٬بیله یی یک شاه١ه و اشحماٞ ا٘ال٪ هیگكؾؾ. هك 
شاه١ه و اشحماٞ ؾاقای قوىم و ١ً٠ًات ؼاَ و ویژه یی هیباًٌؿ که همه یی 

٦ هماو شاه١ه هیًاهًؿ. قوی ایى هلعىٚ، ایى هصمى٠ه ها قا ٨كهًگ و ٠ُك
کًؿیىال هًعید بؽً ال هكؾم چ٥چكاو، ؾاقای قوىم و ١ً٠ًات هیباٌؿ که 
ایى ٠ك٦ و ١ً٠ًات با ش٥كا٨یای چ٥چكاو جًیؿه و ٠صیى هیباٌؿ و یکی الیى 

اوث. هىٔى٠ات قا که جعث ایى  ٩٨۽ ػزوطیقون و قواز ها همايا وًّث 
ؽحه ال همه هكؾم ٤ىق اوث و به هیچ وشه هبعد هیًىیىین ؾق ظ٫ چیمی آهی

                                                             
ویا : واژه ٠كبی اوث. به ه١ًی ليی که جاله لياٌىیی کكؾه باٌؿ و شمٟ آو ٠كائه ػزوص و ػزوطی.  ٩٨۽

 ٠كایه هیباٌؿ. ایى واژه ؾق ه٭ابل ؾاهاؾ کاقبكؾ ؾاقؾ ٨ٕكهًگ ه١یىٔ لیك واژه ٠كون.
٨اقوی هبیىٔ لیك واژه  –٠كون شمٟ ٠كائه: ٠كون و ؾاهاؾ، هك یک ال ٠كون و ؾاهاؾ ٨ٕكهًگ ٠كبی  -

 "٠كون".   
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هؿ٠ی يیىحین که ایى قوىم و ١ً٠ًات هؽحُ به هكؾم و باًٌؿگاو کًؿیىال 
 ج١ل٫ ؾاقؾ: 

 رطن و رواج های ػزوطی - 1
٘ىقیکه ؾق ٤ىق ه١مىل اوث، ٠كووی ویا الؾواز ٕ همىكیابی ٔ ؾاقای 

ایى چًیى  هكاظل وه گايه هیباٌؿ که ایى هكاظل وه گايه قا به ِىقت ؼلُ
 ٌكض هیؿهین: 

: واژه یی ایلچی قیٍه جكکی ؾاقؾ و 199ایلچی یا ضىاطحگای :هززله اول
به ه١ًای ٬اِؿ، پیک قواو و ؼىاوحگاق هیباٌؿ. ایى هكظله قا هك شىايی بال٣ 
ؼىاه ؾؼحك و ؼىاه پىك جصكبه کكؾه و هیکًؿ. قون هكؾم ا٥٨ايىحاو بكایًىث که 

الؿه یی پىك ايصام هیٍىؾ. اگك ایى وِلث ایلچی همیً ال شايب ؼايىاؾه و و
به جىا٫٨ قویؿ هكظله ب١ؿی آو آ٤ال هیگكؾؾ. ؼىاوحگاقها ویا ایلچی ها 
همیً هى٫٨ و کاهیاب يیىحًؿ. به ٬ىل ٠اهیايه ایى يمایًؿگاو پىك و ؼايىاؾه 
اي گاهی ٌیك هیآیًؿ و گاهی هن به لیك. يعىه ؼىاوحگاقی ؾقیى ؾهکؿه هن 

٤ىق چًیى اوث: و٬حی که یک ٌؽُ  هیؽىاهؿ بكای هايًؿ ؾیگك هًا٫٘ 
همىك ٔ ايحؽاب يمایؿ بكای اولیى باق ال پىك ؼىؾ  (٨كليؿ ؼىؾ ٌكیک آیًؿه 

پكواو هیکًؿ که کی قا بكای ٌكیک ليؿگی ؼىؾ ؼىي ؾاقی که بكای جى بكوین 
به ؼىاوحگاقی هك ٌؽُ که هىقؾ يٝك ٨كليؿٌاو و ا٠ٕای ؼايىاؾه ٌاو بىؾ، 

و پؿق پىك هك ؾو هیكويؿ به ؼايه ؾؼحكی که هیؽىاهًؿ بكای  یک باق هاؾق
٨كليؿٌاو ٌكیک آیًؿ اي باٌؿ؛ ؾؼحك قا هیبیًًؿ اگك هىقؾ پىًؿٌاو وا٬ٟ ٌؿ 
ؾؼحك قا ال پؿق و هاؾقي ؼىاوحگاقی هیکًًؿ و ب١ؿ ؼايىاؾه ؾؼحك هیگىیًؿ که 

يمایین.  ِبك يماییؿ ویا بكای ها ههلث ؾهیؿ جا ها، به همكای هن ؾیگك هٍىقه
چىو یک ٔكب المرل ٠ام اوث که ٕکاق ِالض بی بال اوثٔ. ب١ؿ ال هٍىقه 
های لیاؾ قٔایث شايبیى ی١ًی ؾو ٘ك٦ که قٔایث ؾاٌحًؿ، چًؿ جى ال 

                                                             
  Suit, Suitor . ٩٩۽
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بمقگاو و وابىحگاو پىك همكای پؿق ویا بكاؾقي ه٭ؿاق ٌكیًی قا گك٨حه هیكويؿ 
ايىاؾه ها بكای ٌیكیًی هی پاًٌؿ و یک ٨اجعه هی ؼىايًؿ. اها، ٠ؿه یی ؼ

٨كليؿٌاو همىك ايحؽاب هیًمایًؿ بؿوو ایًکه قٔایث وی باٌؿ یا يباٌؿ که 
 ایى جصكبه، ٠ىا٬ب ؼىبی قا ؾق پی يؿاقؾ. 

: ؾق ِىقجیکه شايبیى ی١ًی والؿیى پىك و ؾؼحك 200ياهشظی: هززله ظوم
جىا٫٨ کًًؿ و کاق وِلث ٌاو يحیصه ؾهؿ، ؾق آو و٬ث هكظله ياهمؾی آ٤ال 

ایى هكظله قا ؾق چ٥چكاو به يام "٠كووی ؼىقؾ ویا ٨اجعه ؼىايی"  هیگكؾؾ که
يیم هیگىیًؿ. ٘ىقیکه ؾق ٬ىايیى يا٨فه کٍىق يیم هىصل اوث، ؾوقاو ياهمؾی 
یک ؾوقه آلهایٍی اوث که ٌایؿ ایى وِلث يحیصه هٙلىب يؿهؿ و به ياکاهی 

یباٌؿ بی ايصاهؿ. اها، ج٩ًیف ٬ىايیى يا٨فه ؾق کٍىق کاقی ُؾٌىاق و وؽث ه
٠ك٦ و ١ً٠ًات ؼىؾ قا يا٨فجك و ه١حبكجك ال ٬ىايیى يا٨فه کٍىق  -ی١ًی هكؾم 

 هیؿايًؿ.
: ایى هكظله یی آؼّك ال جمویس و يکاض اوث. 201ػزوطی: هززله طىم

ی١ًی آ٤ال ليؿگی، آ٤ال آلهایً بؽث، آ٤ال ؼايؿاقی و هىىولیث پفیكی های 
ؾق بیى هكؾم بیٍحك به  بیٍحك. ایى هكظله قا ٠كووی کالو يیم گىیًؿ. گكچه

شای ٠كووی ال واژه "٘ىی" بکاق هیبكيؿ. ٘ىی واژه جكکی اوث به ه١ًی 
ٌاؾی، ههمايی و ٔیا٨ث. با هكاشٟ به ٨كهًگ های لباو ؾقی، واژه ٘ىی به 
ظك٦ "ٖ" ذبث ٌؿه اوث اها، هٙال١ات يٍاو ؾاؾه اوث که لباو جكکی يیم هن 

قا يؿاقؾ ویا ال شمله ظكو٦ هايًؿ لباو ؾقی ظكو٦ َ، ْ، ٖ، ٚ، ٞ و ض 
اِلیً اي يمیباٌؿ. هكؾم ایى ؾه بیٍحكیى ٘ىی ها ؼىؾ قا ؾق وٙط هعل 
بكگماق هیکًًؿ يه ؾق هىجل ها. یکی ال هلهله های ٘ىی ؾق بیى هكؾم همیى 
ظیىاو ُکٍی و ـبط گىو٩ًؿاو بكای جهیه ياو ههماياو هیباٌؿ. اها، ؾق ٌكایٗ 

                                                             
  Engagement . ۼۼ۾
   Wedding . ۽ۼ۾
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ليؿگی هیکًًؿ هحمایل به هىجل ها  کًىيی بیٍحك کىايیکه به جعث ٌهك
هیباًٌؿ. کاقی هىجل باق هىىولیث قا ال ؼايىاؾه های ٌاه و ٠كون کمحك 
هیىالؾ ولی همیًه یی بیٍحك قا بك هیؿاقؾ و همچًیى آو همه هعبث و ؼىٌی 
آ٨كیًی که ؾق ؾه و قووحا وشىؾ ؾاقؾ قا يمیحىاو ؾق ٨ٕای بىحه یی هىجل و 

 . قوحىقايث وكا٪ و پیؿا کكؾ
: بكای ایًکه پىّك هصكؾ ليؿاق ٌىؾ ویا ایًکه هكّؾ گىيه های ػزوطی

ليؿاقی بؽىاهؿ بكای باقؾوم، وىم و الی چهاقم ياهمؾ گكؾؾ، ؾق بیى هكؾم قوىم 
و ١ً٠ًات هؽحل٧ شكیاو ؾاقؾ که ایى قا يمیٍىؾ به یک ي٭ٙه هٍؽُ ا٘ال٪ 

قؾ. ال يٝك کكؾ، بلکه ایى ١ً٠ًه ؾق ا٥٨ايىحاو به ؼّىَ ٤ىق ٠مىهیث ؾا
شاه١ه ًٌاواو و ویاوحمؿاقاو ايىاو ها به ٘ب٭ات هؽحل٧ ؾوحه بًؿی ٌؿه 

و ٘ب٭ه یی  ۿۼ۾بىرژوا، هحىوٗ یا ۾ۼ۾کپیحالیظثايؿ که گكوهی وكهایؿاق یا 
یثکاقگك ویا لظمحکً یا  ، شاه١ه یی ها يیم ؼالی الیى و١ٔیث ٤ۼ۾پزولیحار

ه بؿهًؿ ال ؾیؿگاه يیىث. بكای ایًکه جمام ايىاو ها بحىايًؿ جٍکیل ؼايىاؾ
ٌك٠ی و اشحما٠ی به ايىاٞ و ا٬ىام ـیل ال ٠كووی ها و الؾواز ها اٌاقه 

 هیٍىؾ:
: ؾقیى هىقؾ بًابك کركت قواز های هعیٙی 205ػزوطی آلؼی یا هطی .1

واژه های هؽحل٩ی به کاق هیبكيؿ ال ٬بیل: آلٍی، آلً بؿل، وكبىك، هؽی یا 
کاض ٥ٌاق" گىیًؿ. هكگاهی که هؽیه و ال ؾیؿگاه ٌك٠ی به ایى يٞى جمویس "ي

ايىاو جهیؿوث باٌؿ و يحىايؿ که ههكیه ه١یًه قا جکمیل به پكؾالؾ، ؼىاه ؾؼحك 
ؾاٌحه باٌؿ ویا ؼىاهّك، با ٘ك٦ ه٭ابل جبؿیل یا ه١اؤه هیًمایؿ و گهی هن 

                                                             
 Capitalist .۾ۼ۾
   Bourgeois .ۿۼ۾
   Proletariate .٤ۼ۾
 .?Exchanging of Girls for Marriage/ Exchanging Marriange .٥ۼ۾
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اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث که هكگاه ؼاين یک هكؾ و٨ات يمایؿ و ال وی ؾؼحك با٬یمايؿه 
ز ب١ؿی ؼىیً ال ؾؼحك ؼىؾ هًعید ه١اؤه به کاق هیبكؾ. باٌؿ، بكای الؾوا

گكچه ایى کاق بًابك ؾالیل ٨٭ك و ياؾاقی بكای ؼايىاؾه های ياؾاق و جهیؿوث 
کاقیىث که بكای جٍکیل ؼايىاؾه و ایصاؾ ليؿگی هٍحكک کمک هیکًؿ، ولی 
ؾق ٤ىق هحاو٩ايه، ایى چًیى يیىث، همه ال ؾؼحك و لو هٙاٞ واؼحه ايؿ. ایى 

اوث که به آو: ویاه وك، پای ٌکىحه، هال هكؾم و ؾه ها يام ياهٙلىب ؾیگك  لو
ؼٙاب هیگكؾؾ و "لو" ؾقیى وكلهیى یگايه هىشىؾی هكکاقه یی اوث که ال آو 
بكای ظل هٍکالت ؼايىاؾگی و ٬بیلىی اوح٩اؾه یی ياهكبىٖ و ياهٙلىّب 

اوث به  ِىقت هیگیكؾ. واژه یی ٥ٌاق ٠كبی هیباٌؿ که ال ٥ٌك گك٨حه ٌؿه
ه١ًای ق٨ٟ و بلًؿ کكؾو هیباٌؿ و ه١اؾل آو به ؾقی هماو بؿل، ٠ىْ، 
ه١اؤه و جباؾله هیباٌؿ. واژه های الً، الٍی و الیً و هؽی قا با ه٭ایىه به 

ؾقی، ایى واژه ها  –٬اهىن ياهه ها ؾقیا٨حین که پٍحى هیباٌؿ. ؾق ٬اهىن پٍحى 
 قا چًیى ه١یایابی جىايىحین: 

 ؿل ، ه١اؤه، ٠ىْ. ب –الغ }الیغ{ 
 : ١٨ل هباؾله. الیؼی

 : ٠ىْ و ه١اؤه. الیغ و بعل
 : ه٭ابل، ویال، هىاوی، ک٩ى. هطی
: ؾؼحك و ؼىاهكیکه به ٠ىْ ؾؼحك و ؼىاهك ٌؽُ ؾیگك ه٭ابله هطی

. یکی ال شمله ؼىبی های هىٌکا٨ی واژگاو ایًىث که ؾیؿ ٦ۼ۾ؾاؾه ٌؿه باٌؿ
ی و ؾؼیل هیىالؾ. به گىيه هرال: ؾق ايىاو ها قا ؾق ٬بال ؾیگك لباو ها ِمیم

هعیٗ ها اوح٩اؾه ال واژه های آلٍی و هؽی هكوز اوث که پٍحى هیباٌؿ و ؾق 
ه٭ابل هلث پٍحىو واژه "بؿل" ی١ًی جبؿیل و ه١اؤه قا به کاق هیبكيؿ که ؾقی 

 اوث. ایًصاوث که ایًگىيه هىایل ا٫٨ ؾیؿ ايىاو قا وویٟ و ٬ىی هیىالؾ.

                                                             
 لیك واژه های الً، الیٍی و هؽی.  –ؾقی ٬اهىن  –. پٍحى  ٦ۼ۾
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به ٬ىل هعیٙی هكؾم چ٥چكاو به جمام ظیىايات : هال 207ػزوطی هالی .2
اهلی ؼٙاب هیگكؾؾ که ٌاهل: بم، هیً، گاو، هاؾه گاو، ٌحك، ؼك و ... 
باًٌؿ. ایى ٨كهًگ ؾق واب٭ها بیٍحك کاقبكؾ ؾاٌث ولی ال هؿّت بؿیى وى، ایى 
١ً٠ًه قو به لوال اوث. ایى يٞى ه١اهله بیٍحك شًبه یی اقبابی و هالؿاقی 

ىايیکه ؾاقای هال های لیاؾ بىؾيؿ بكای ياهمؾ کكؾو پىك ویا ؾاٌحه، ی١ًی ک
بكاؾق ؼىیً ال آو همه ظیىايات که ؾق جمُلک ؼىیً ؾاٌحًؿ اوح٩اؾه 
هیکكؾيؿ. ؾقیى يٞى ه١اهله ه٭ؿاق گىو٩ًؿ ویا هال هعؿوؾ يبىؾ. ال یکه یی الی 
ؾه جایی... هكچًؿ که ايىاو جىايایی ؾاٌحی بًابك ٌى٪ و ٠ال٬ه یی ٘ك٨یى 
الؾواز ٬بىل هیکكؾيؿ. یکه یی ٠باقت بىؾ ال: یک ٨كؾ گاو، یک ٨كؾ هاؾه گاو، 
ؾه قان گىو٩ًؿ به ب١ٕی هًا٫٘ یک قان اوب و یک هیل ج٩ًگ يیم هٕا٦ 
بىؾ. به همیى جكجیب ؾو جایی ؾو چًؿ، وه جایی وه چًؿ و ... اؾاهه هیا٨ث. 

يیىث، بلکه ؾقیى يٞى جمویس و همىكیابی هىٔٞى پىل ي٭ؿ و وكهایه هٙكض 
جًها ظیىاو يا٫٘ ؾق ٬بال ظیىايات ٤یكيا٫٘. ٌایاو گ٩حى اوث که، ب١ٕی ال 
ؼايىاؾه های لهیًؿاق، ؾقیى يٞى ؼىیٍاويؿی ال ٨كوي و جبؿیل لهیّى که جعث 

 هالکیث ٌاو اوث يیم اوح٩اؾه هیکًًؿ. 
: ایى يٞى ٠كووی بیٍحك شًبه ذكوجمًؿی و 208ػزوطی هالی یا يوعه .3

ؾؼحك ویا لو ؾقیى هعیٗ ال یک لک ا٥٨ايی ٕیکّؿ هماق ٌهكی ؾاقؾ. يكغ 
ا٥٨ايیٔ ٌكوٞ هیٍىؾ و الی ؾو هلیىو ا٥٨ايی ٕبیىث لکٔ و ظحا بیٍحك، اؾام 
ؾاقؾ. ولی ؾق هًگام ياهمؾی، ههمايی  و ؾیگك هكاظل ٠كووی چايه ليی و 
ه١اهله ِىقت هیگیكؾ. یک هىاله ؾیگك قا يیم بایؿ یاؾآوق ٌؿ که يكغ و بهای 

ك ؼاين ٕؾؼحك باکكهٔ جا ؼاين ؼايه ؾاق ٌؿه ٕؼاين بیىهٔ ٨ك٪ ؾاقؾ. اها، به ؾؼح
٬ىل ایكايی ها ب١ٕی ال ؼايىاؾه های ٠كون "هیميًؿ لیك ٬ىل ٌاو". ی١ًی که 

                                                             
  ?Properties Marriage . ٧ۼ۾
 ?Financial Marriage . ٨ۼ۾
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په ٘لب/٘لبه ؾاقيؿ. ایى ٨كهًگ ؼیلی ياشىايمكؾايه اوث و يؿقجا کىايی 
يؿ. گكچه ؾق بیى ایى کاق قا هیکًًؿ که ال وؽاوت و همث ٌمه یی يچٍیؿه ا

٠كووی هالی و ٠كووی پىلی ؼیلی ج٩اوت وشىؾ يؿاقؾ، اِل هؿ٦ بكهیگكؾؾ 
به جىايایی وشهی و ي٭ؿی که وشهی هماو هال و ؾاقایی ووایل اوث و ي٭ؿی 

 ٠باقت ال پىل هىشىؾ و ي٭ؿه هیباٌؿ.  
ایى يٞى ٠كووی ال ؾیؿگاه اشحما٠ی و ٌك٠ی بیٍحك شًبه  بع ظاظو: .4

ىلی ؾاقؾ. بؿ ؾاؾو قا ؾق اِٙالض هعلی هماو "به ؼىو ه٩ًی و ؼايماو و
ؾاؾو" گىیًؿ. ی١ًی که هكگاه ؼؿای ياؼىاوحه ؾق بیى گكوهی ال ا٨كاؾ ویا ٬بیله 
یی ال ٬بایل شًگ و ؾقگیكی ٌىؾ ویا ٬حل و ٬حال ِىقت گیكؾ ویا کؿام 
ؼّىهث ؾیگكی بىشىؾ آیؿ؛ و ٘ك٨یى ؼىاوحه باًٌؿ که به ایى پؿیؿه یی 

او ببؽًٍؿ و قاه ِلط و هّالعه قا ؾق پیً گیكيؿ، ال بؿ ؾاؾو ویا ههلک پای
هن گ٩حه هیحىايین.  )ؼىو بها(ؼىو ؾاؾو ؾؼحكها اوح٩اؾه هیکًًؿ و ایى قون قا 

ایًصاوث که لو، هٙاٞ ؼايىاؾه و شًه ٨كوٌی ٬بیلىی هیٍىؾ و ال ؼىؾ يه 
يؿ بؿبؽحايه ؾق اؼحیاق ؾاقؾ و يه ٬ؿقت که ؾ٨اٞ يمایؿ. ایى يٞى ٠كووی ویا پیى

ا٥٨ايىحاو ؼیلی واب٭ه ؾاقؾ که پیاهؿهای بؿبؽحی و شًبه های کًٍؿه یی ؾاقؾ. 
بؽا٘ك همیى يٞى ه١اهالت ؼايىاؾگی و ٬بیلىی اوث که ليها بیٍحك ؼىؾ قا 
آجً هیميًؿ و به ؼٍىيث های ؼايىاؾگی گك٨حاق هیٍىيؿ و ظحا به ٨كاق هًمل 

ه٭ابل ؼىب و يیک ٬كاق هیگیكؾ. به هصبىق هیگكؾيؿ. بؿ ال ياهً پیؿاوث که 
اوان بكؾاٌحه های کهًه و پىویؿه یی واب٫، به ایى ؾیؿگاه بىؾيؿ که با 
ؼىیٍی وببی هیٍىؾ که ایى بؿی قا به ؼىٌی هبؿل واؼث. الکى ال بؿ، 
بؿجك هیٍىؾ. ٨کك يمیکًین که ایى يٞى جمویس و همىكگیكی به شم ا٥٨ايىحاو به 

 کى واب٭ه یی ؾاٌحه باٌؿ.   ؾیگك کٍىقهای شهاو ویا اها
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 ػًؼًات هبل، هًگام و پض اس ػزوطی - 2
: يیماوقی به ٘لب همکاقی بال٠ىْ و گاهی هن هح٭ابلی يیماوری .1

گ٩حه هیٍىؾ که ٌؽُ ياهمؾ ٌؿه جىايایی کمحكی بكای بكگماقی شٍى ٠كووی 
و ؾیگك قوىم و ١ً٠ًات هح١ل٫ به ٘ىی ؼىیً قا ؾاٌحه باٌؿ و شهث ق٨ٟ ایى 

کل بكای ٘لب همکاقی به ؾووحاو، ا٬اقب و يمؾیکاو ؼىیً هكاشٟ هٍ
هیکًؿ. گكچًؿ ایى ٠ك٦ ؾق بیى هكؾم ٠مىهیث ؾاقؾ که بؿوو ج١اق٦ ال 
يمؾیکاو و ؾووحاو ِمیمی اي هٙالبه همکاقی هیًمایؿ. ایى همکاقی 
هیحىايؿ هىا٠ؿت ي٭ؿی ویا وشهی باٌؿ. گكچًؿ ایى يٞى همکاقی قا بك قون 

يمكؾی به قوی یکؿیگك يمیآوقيؿ ولی با آيهن ٘ك٦ ه٭ابل وؽاوت و شىا
اظىايمًؿ ٨كؾ کمک کًًؿه بىؾه و ظیى چًیى هىاقؾ، بكایً همکاقی هح٭ابل قا 
ايصام هیؿهؿ. ؾقیى هىقؾ شمله ویا ٔكب المرل ٠اهیايه یی اوث به ایى 
جكجیب: "يیماوقی ٬كْ اوث و پكوه ٨كْ". ٨كْ ؾقیى ه٭ىله به ه١ًی 

ی گ٩حه هیٍىؾ که هیچگىيه شًبه ٌك٠ی يؿاقؾ ی١ًی که يمیٍىؾ هکل٩یث الماه
واژه ٨كْ ؾقیى ٔكب المرل قا به یکی ال ٨كوْ ؾیًی که همايا "٠یى یا 

 ک٩ایه" اوث، ه٭ایىه و ه٭ابله کكؾ.  
: اللم اوث که ؾق آ٤ال ایى ؾو واژه ی١ًی "ؼكچی" و "ُبكی" ضزچی ُبزی .2

به يعى ؾقوث و ٨همیؿه یی آو که ؾق ٬الب یک واژه یی جكکیبی آهؿه ايؿ 
هىٌکا٨ی گكؾؾ. ؼكچی ال ؼكچ گك٨حه ٌؿه به ه١ًی ٌال و اهىال هیباٌؿ. 
بكی، به ه١ًی بكي، بكیؿو و ؾوليگی هیباٌؿ. ایى قون ب١ؿ ال ؾوقه ياهمؾی، 

ٕؾاهاؾٔ  ٩ۼ۾ ػاههًگاهی که ٘ىی کالو ؾؼحك يمؾیک هیٍىؾ، ؼايىاؾه 
ؾاؼحى ههكیه یی ه١یًه جکمیل يمىؾه ٨كهایٍات ؼايىاؾه یی ٠كون قا ب١ؿ ال پك

و یک ج١ؿاؾ ؼاين ها قا شهث جكجیب و آهاؾه والی شهیمیه های ٠كون به 

                                                             
ؾق ایام ٠كووی بمقگ، ٌاه هك : ؾاهاؾ قا به هکاهالت ٠اهیايه هكؾم ها "ٌاه" يیم هیگىیًؿ. ی١ًی که ػاه.  ٩ۼ۾

 يىٞ ٨كهایًٍ پفیك٨حه هیٍىؾ و اشاله کاقکكؾو قا يؿاقؾ. 
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ؼايه ٌاو هیبكيؿ. ؼاين های ج١ییى ٌؿه هکل٧ ايؿ جا ؾوٌک، لعا٦ و ؾیگك 
ٔكوقیات قا کاهال ؾوؼحه و آهاؾه واليؿ. ؾق ٨كهًگ ٤ىق آهاؾه والی ؾوٌک، 

وكی به اوحرًای ههكیه و هؽاقّچ هك ؾو لعا٦ یا کمپل، بالً و قوی 
 ٠كووی، ؾو ٘ك٨ه به ٠هؿه ؼايىاؾه ٌاه هیباٌؿ. 

: ایى واژه قا به ايىاٞ هؽحل٧ چىو؛ قوههک ٕقویمهکٔ، روههک .3
قوهعک ٕقویمعکٔ و قوهایک ٕقویمایکٔ هیًىیىًؿ. الیًکه ظك٦ "ض" ال 

ؾق  شمله ظكو٦ ٠كبی هیباٌؿ، ؾقیًصا قوههک پىًؿیؿه جك به يٝك قویؿ.
گىیً های هعلی هاو، واژگاو که ال قیٍه ؼىاوحى باًٌؿ قا به يعى هؽحل٧ 

 ٘ىقیکه ؾق پی هیآیؿ اوح١مال هیکًًؿ:
 هیؽىاهن قا به ٌکل هاین جل٩ٛ هیکًًؿ.  -
 هیؽىاهؿ قا به ٌکل هایه جل٩ٛ هیکًًؿ.  -
 هیؽىاهًؿ قا به ٌکل هایى/هایًؿ جل٩ٛ هیکًًؿ.  -
 ًًؿ. هیؽىاهین قا به ٌکل هایین جل٩ٛ هیک -
هیؽىاهیؿ قا به ٌکل هایی جل٩ٛ هیکًًؿ. به همیى ج٩ىیك ٌکل ه١٩ىل  -

ویا ه٩ًی ایى شمله ها قا يیم به اٌکال؛ يماُین، يمایه، يمایؿ، يمایى، يماییى، 
يمایین و يمایی جل٩ٛ هیکًًؿ. البحه به جٍؿیؿ و ٨حط "و". چه اوحؿالل هیٍىؾ که 

ا و ؼىاوث ها اوث و هاوحى ی١ًی که ؼىاوحى ال قیٍه های ؼىاهً ه
 يى٠كون الهعال چیمی بكای ق٨ٟ ایى وًث ال وابىحگاو ٌىهكي هیؽىاهؿ. 

بهكظال، يى٠كون ٘ب٫ ه١مىل ویما و چهكه یی ؼىؾ قا بكای ا٬اقب  
ٌىهكي يمایاو يمیىالؾ جا ایًکه قوههک وویله یی بكای ال بیى بكؾو ایى وؿ 

ایل ايؿ که يى٠كون ؼىیً وًحی و اشحما٠ی هیگكؾؾ. وابىحگاو ؾاهاؾ بىیاق ه
قا ببیًًؿ که ؾاقای کؿام يٞى ٌؽّیث ٨یمیکی و چهكه یی ٜاهكی هیباٌؿ، 

يگاهی ؾقوحی  -گكچًؿ که ؾق ا٥٨ايىحاو بكای لياو هًعید ٌؽّیث ايىايی 
وشىؾ يؿاقؾ اها، ها ؾقیى هصمى٠ه کىًٌ ؾاقین که ؾقهىقؾ ايىاو ها، ؾیؿگاه 
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قا اقایه بؿاقین. لو به ظید يیمی ال  ايىايی و يٝكیات ههن و اقلٌمًؿ ٠لمی
پیکك شاه١ه که ؾق ا٥٨ايىحاو هحاو٩ايه ایى يیمه یی ههن و اواوی قا ه٩لىز، 

هیحىايؿ که ؾاقای ٌؽّیث ٨كؾی باٌؿ. به  –يیمه کاقه و ؼايه بًؿ يگهؿاٌحه ايؿ 
٨كهًگ ٠اهیايه لو قا به اوان بكؾاٌحه های وًحی و هفهبی، هًعید چكا٢ 

کًًؿ ولی با جصاقب چًؿیى واله یی که ها ؾاقین جصكبه ؼايه ؼٙاب هی
هیکًین، ایى چكا٢ همیً یا ٌیٍه اي ٌکىحه بىؾه، یا جیلً چكکیى ٌؿه ویا 
ایًکه ٨حیله یی آو به ی٥ما بكؾه ٌؿه اوث. په بكوی همیى ش٩اهای هعیٙی و 
هكؾواالقايه اوث که ها قا ؾق ظمایث الیى يیمی پیکك شاه١ه، بكپا ؾاٌحه 

هؿ٦ ايىاو بایؿ که ايىايی ٌمكؾو ايىاو بؿوو ج٩کیک شًىیث و يگاه  اوث.
شًىیحی ؾق اهىقات ليؿگی باٌؿ. شىاياو و ؼايىاؾه یی ٌاو همیً بؽا٘ك 
جمویس و ُوًایابی، ٬ٍال٪ به ٬ٍال٪، ییال٪ به ییال٪ و ؼايه به ؼايه وكگكؾاو 

ظىیى و ايؿ که بكای ؼىیً وًای هىقؾ پىًؿ و بكای ٨كليؿٌاو ؼاين ؼىب، 
ؼايؿايی قا پیؿا يمایًؿ. الکى، ب١ؿ ال يیل به هؿ٦ ؼىیً گهی ال ههكیه یی 
بلًؿ، گهی ال قوههک های ؾاؾه ٌؿه و گهی هن ال هؽاقچ ٠كووی ؾق ؼايه و 
ؾوحكؼىاو به لباو هیآوقيؿ که ایى ؼىؾ اگك ها ؾیؿگاه قوايًٍاوايه ؾاٌحه باٌین، 

گی قا بكای ایى يیمی پیکكی يٞى جع٭یك و ب١ؿ ٨ٍاق قوظی و ایصاؾ ا٨ىكؾ
شاه١ه به وشىؾ هیآوقؾ. ؾق گام يؽىث، بهحك اوث که بكای بكياهه بلًؿ هؿت 
ؼايه وال ب١ٕی الیى وًث ها و قوىم هعى و يابىؾ گكؾيؿ ویا ایًکه هكؾها و به 
ؼّىَ ؼايىاؾه یی پىكها ؾقیى هىقؾ ؾیؿگاه های ه٧ٙ١ً جكی قا ؾق ٬بال 

قيؿ. ؾق گام ؾوم، ایى هح١ل٫ به ٌؽُ ؼاين ها يى٠كوواو و لياو به هیاو آو
هیباٌؿ که به شای جىشه به ١ٌاقهای هیاو جهی ب١ٕی ال يهاؾهای چىو 
ظ٭ى٪ بٍك، ٌبکه لياو و ... کىًٌ يمایًؿ که ؼىؾ، ؼايىاؾه، اشحماٞ و هك 
لو قا باوىاؾ واليؿ. ایى باوىاؾ والی هیحىايؿ که به ؾاؼل ؼايه، کًاق ؾیکؿاو 

کًاق چٍمه و ؾقیاچه به هیاو آیؿ. با جاو٧ که ها قولهای  ؾق آٌپمؼايه،
هؽحل٧ چىو هٍحن هاقچ، قول هاؾق و ... قول ؾیگك قا جصلیل هیًمایین و با 
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ِؿاهای هؽحل٧ يى٠ی ال ایى قولها ظاهی و وا٨ی هىحین. بكای ایًکه به ایى 
يؿای هىا٨٭ث و ظمایث بلًؿ کًین، ؼىب اوث که  -قولها بؿوو آهىؼحى 

ها به کىب ؾايً و ظك٨ه ها قوی آوقيؿ که ظؿا٬ل بكای شلىگیكی ال  ؼاين
جهاشن ٨كهًگی به لیىقات ٌؽّی ؼىؾ بپكؾاليؿ. به گىيه هرال، هك هكؾی و 
هك ليی به پٍث لبان های هؿل شؿیؿ و ٤یكاؼال٬ی وكگكؾاو و ٬كٔؿاق 
هىحًؿ، اها، ؾق شاه١ه یی که ها ليؿگی هیکًین ٌاهؿ یک ي٩ك ؼیاٖ ليايه 

یباٌین و ایًصاوث که ٌؿین آله یی ؾوحی بكای ؾیگكاو که يعىه لبان يم
پىٌیؿو هاو قا بیكويی ها ايحؽاب، ج١ییى و باالی ها جعمیل هیکًًؿ. بهكظال، 
قوههک به آو ه٭ؿاق پىلی ياچیم ویا باچیمی ا٘ال٪ هیگكؾؾ که ا٬اقب و 

اليؿ. يمؾیکاو ؾاهاؾ بكای يى٠كون ؼىیً به قون یک اظحكام هعیٙی هیپكؾ
قوههک با٠د ال بیى بكؾو قوگیكی يى٠كون ال ؼىیٍاو ٌىهكي گكؾیؿه و 
ایٍاو قا بیٍحك به ؼىیً هح١ل٫ ٨کك هیکًؿ. قوههک هماو ٨كهًگ اشحما٠ی 
هعیٗ ها هیباٌؿ که ؾکحك هعمؿ ه١یى ؾق ٨كهًگ ؼىیً آيكا جعث يام "قويما" 

 ه١ًا يمىؾه اوث:
ؿیه ای که به هًگام ؾیؿو قوی يمایًؿه{: پىل یا ه –}قوی يما  رويما

 .ۼ۽۾٠كون یا يىلاؾ ؾهًؿ 
: هًگاهی که یک پىك و یک ؾؼحك باهن الؾواز هیکًًؿ و جطث خمؼی .4

ایًکه ٠كووی کالو ٌاو اج٩ا٪ هیا٨حؿ. لياو ؾق بیى ؼىؾ گپ های بیػ گىٌی 
ؾاقيؿ که ؾق ٨كهًگ ٠اهیايه یی ها به آو "ُوحُىَحک" هیگىیًؿ، و وؽًاو الیى 

ه لباو هیكايًؿ که ؾؼحك ٨اليی هن به ؼايه بؽث ق٨ث. ه١لىم ٘ك٦ و آو ٘ك٦ ب
ٌىؾ که بؽحً بال باٌؿ ویا بىحه. گىیا که ؼايه یی ٌىهك قا بكای یک ؾؼحك 
ؼاين "ؼايه بؽث" هیگىیًؿ و ایًکه بؽحً بال اوث ی١ًی که يیک بؽث اوث 
و ایًکه بؽحً بىحه اوث ی١ًی که بؿبؽث اوث. بهكظال، ؾق وال های واب٫ 

                                                             
 لیك واژه "قويما".  -. ٨كهًگ ه١یى  ۼ۽۾
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ن ها ؾق ؼايه یی ٌىهك ویا ؼايىاؾه یی ؼىكي بكای هؿت ٘ىاليی آب ٠كو
يى٠كون ؼىیً قا يمی٩كهىؾيؿ  -قوی يى ؾاٌحًؿ و بكای هؿّت به کاق و باق 

ولی الیًکه ظاال ٠ّك هحمؿو و ايىاو ها هؿقيیحه ٌؿه ايؿ، ایى ٠مل ال هماو 
كون قولهای اول ٠كووی يمایايگك ٨كهایً و وكایً اوث. ٬ؿین ها جؽث ٠

قا ب١ؿ ال وپكی ٌؿو وه قول شمٟ هیکكؾيؿ ولی ؾقیى ؾهه ایى کاق به قول اول 
و ؾوم ٠كووی ج٭لیل یا٨حه اوث. جؽث شم١ی به آو قون و ١ً٠ًه گ٩حه هیٍىؾ 
که ب١ؿ ال قویؿو ٠كون به ؼايه یی ٌىهكي و ب١ؿ ال وپكی ٌؿو يؽىحیى 

ايه ؾاهاؾ آهؿه ٌب ٠كووی که به آو ٌب ل٨ا٦ يیم گىیًؿ، ا٬اقب ٠كون به ؼ
و شهیمها و جعای٧ ٠كون قا به يمایً هیگماقيؿ و هىىولیث يى و ؼايه يى قا 
بكایً جبكیک هیگىیًؿ، البحه ایى قون و قواز جًها و جًها به ٘ب٭ه یی لياو ج١ل٫ 
هیگیكؾ. ؾقیى هىقؾ هكؾاو کؿام جىلٗ و ج١ل٫ّ يؿاقيؿ. اگك کؿام هكؾی کىًٌ 

اهىّق الیى ٬بیل جؿاؼل يمایؿ، بكای وی "ليچه"  يمایؿ که ؼىؾ قا ؾقیى اهك ویا
گىیًؿ که "ليچه" قا به لباو هعلی "لو هايًؿ" هیگىیًؿ ی١ًی هكؾی که ؼىاوحه 

 باٌؿ به اهىقات لياو هؿاؼلث کًؿ. 
: ب١ؿ ال وپكی يمىؾو ٠كووی و ایًکه ؾؼحك به ؼايه ٌىهك بطغ و بز .5

ؼىؾ قا ههمايی هیؿهؿ. هیكوؾ و چًؿ هؿت هیگفقؾ، پؿق ؾؼحك ؼايىاؾه ؾاهاؾ 
ایى قون ؾیكیًه اوث که پؿق ؾؼحك به ظؿ جىاو ؼىیً ب١ؿ ال وپكی ٌؿو 
ههمايی، بكای ؾؼحكي یک هؿیه یی هیؿهؿ که ایى هؿیه هن ؾاهاؾ قا ؾق بك 
هیگیكؾ و هن ؾؼحكي قا و ایى هؿیه هیحىايؿ که ال ايؿک ٌی ٌكوٞ و به با 

هكؾم هعل "بؽً و بك" گىیًؿ.  ٬یمث جكیى هؿیه بكوؿ. ایى هؿیه قا ؾق بیى
ب١ٕی ال هكؾم هعل به ایى جعلیل هىحًؿ که "بؽً" به ه١ًی وهمیه و "بك" به 
ه١ًی باق و ذمك هیباٌؿ و ایى ٠مل قا بؽا٘كی پؿقاو ؾؼحكها ايصام هیؿهًؿ که 
هحاو٩ايه ؾق کٍىق ها به ؼّىَ ؾق والیث ٤ىق بكای ؾؼحك هًعید یک هىلؿ 

ویا بكاؾقاو ٌاو کؿام ظ٭ی ؾیگكی ؾاؾه يمیٍىؾ به الهی ال شايب پؿقاو ٌاو 
ؼّىَ هیكاخ های "لهیى" و هالکیث های پؿقی. به همیى اوان ایى ٠مل 
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ٌك٠ی و ٠ك٨ی واؼحًؿ که ؾل ؾؼحك ؼىي ٌىؾ. ؾق ِىقجیکه  ۽۽۾ زیلهقا یک 
ایى ه١ٕله به ایًصا ؼحن يٍؿه بلکه ب١ٕی ؾؼحكها بؽا٘ك گك٨حى ظ٫ و هیكاخ 

پؿق، باالی بكاؾقايً ٠اقْ هیٍىيؿ، لیکى ایى کًً ؼىیً ب١ؿ ال و٨ات 
بىیاق به يؿقت اج٩ا٪ هیا٨حؿ. اها، ایى قا يبایؿ ٨كاهىي کكؾ که ب١ٕی ال ؼايىاؾه 

 ها ؾقیى ؾهکؿه بكای ؾؼحكاو و ؼىاهكاو ؼىیً ظ٫ و هیكاخ ٌاو قا هیؿهًؿ.
ین ػزوطی : و٬حیکه ؾقون ابحؿایی هٕمىو قیأی یا گىيه های جلز

ؿ ال آهىلي ٌماقه های ظىاب قا هیؽىايیؿ، به اِىل اواوی ظىاب قا ب١
چهاقگايه آو که ٠باقت ال: شمٟ، ج٩كی٫، ٔكب و ج٭ىین باٌؿ آًٌا هیٍىیؿ. 
همايگىيه که ایى چهاق ٠ملیه به ؾوقاو هکحب الی ؾايٍگاه کاقبكؾ ؾاقؾ ؾق 

ملیه ؾوقاو ليؿگی ؼايمايی یا لياٌىیی يیم هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگیكؾ. اولیى ٠
آو شمٟ اوث که به آو جمویس هیگىیًؿ، ؾوهی ج٩كی٫ اوث که به آو ج٩كی٫ یا 
شؿایی گىیًؿ، وىهی ٔكب اوث که ال لؾو گك٨حه ٌؿه و به ه١ًی لؾو اوث 
يیم هٍمىل ؼٍىيث های ؼايىاؾگی هیگكؾؾ و چهاقهی که ٠باقت ال ج٭ىین 

اظل گىيگىو باٌؿ؛ همايٙىقیکه ؾق اهحعاو بكای ايىاو ؾقؾوكوال اوث به هك
ليؿگی بكای ايىاو هٍکل لا هیباٌؿ. ج٭ىین هیكاخ ها چىو: لهیى، پىل، 

همً ال همیى ٠ملیه یی ج٭ىین يٍات هیگیكؾ.  -ؾاقایی، وكهایه و لىالم ؼايه 
بكای ایًکه هعاوى و ه١ایب یک ٌی، یک ٌؽُ ویا هکايی قا ـکك هیکًین، 

ؿگی ايىاو ها گهی بايٍاٖ ياگمیك که ایى ٠ك٦ ياپىًؿ قا يیم یاؾآوق ٌىین. لي
اوث و گهی هن بی يٍاٖ. هى١٬ی ايىاو ليؿگی قا هیىالؾ و هى٬ٟ يیم با ليؿگی 
هیىالؾ. ايىاو های بهحك و هى٨٭حك، آيهایی ايؿ که ليؿگی قا بىاليؿ؛ يه ایًکه با 

گىیا که ايىاو ياکام  –ليؿگی بىاليؿ. اگك گىيه یی ؾوهً جكشیط ؾاؾه ٌىؾ 
                                                             

: ظیله شمٟ ّظَیل، ههاقت، جكؾوحی، لیكکی، هّلعث، شاقه ايؿیٍی، جدؿبیك، يیكيدگ، ٨كیدب زیله.  ۽۽۾
 ٨اقوی هبیىٔ.  –٨ٕكهًگ ٠كبی 

قه گكیها، ؾوحايها، ٨ًی که ٠باقجىث ال ه١ك٨ث اِىلی که بؿاو بك ا٠مال ظیل شمٟ ظیله: چاقه ها، چا -
 ٠صیب و ٤كیب ؾوث یابًؿ ٨ٕكهًگ ٨اقوی ه١یىٔ. 
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بلکه ایى ايىاو اوث که به کام  –کام ؼىؾي يمیچكؼؿ اوث و ليؿگی اي به 
ليؿگی هیچكؼؿ. بهكظال، گىيه هایکه ليؿگی لياٌىیی قا هحاو٩ايه به هعیٗ 
ها بهن هیميؿ و شؿایی قا بمیاو هیآوقؾ ، به چهاق يٞى ٕ٘ال٪، ؼلٟ، جكؾاؾو و 

 ؼٗ ؾاؾؤ بكگمیؿین:  
٪ ه٥بىْ : به اوان ٨كهىؾه يبی کكین "َ" که ٨كهىؾيؿ: ٘العالم .1

جكیى ظالل هاوث. بكای ايىاو هیآهىلؾ که ج٩کیک ؾق بیى هىایل ظالل يیم به 
گىيه یی پىًؿیؿه و ياپىًؿیؿه هً٭ىن ٌؿه ايؿ. اهك ٘ال٪ به ؼىاوث و ؾوث 
ٌىهك ٬كاق ؾاقؾ و ایى ٌىهك اوث که لو ویا همىكي قا هٙال٬ی هیىالؾ. 

لياٌىیی ؾق هعیٗ ها به و٬ٞى ٘ال٪ ویا واؾه جك يگاٌحه ٌىؾ ج٩كی٫ و شؿایی 
اذك بكول هٍکالت و گىيه های هؽحل٧ قغ هیؿهؿ که آيچه ها هیؿايین به ٌكض 

 لیك هیًىیىین: 
: ؼىب اوث که پىك و ؾؼحك بكای همؿیگك همظاو يبىظو سوخیى (1

ک٩ى و هن هايًؿی ؾاٌحًؿ باًٌؿ. يه ایًکه بؿوو ج٩کیک هىایل ؼايىاؾگی جا 
ؿ که همىك آیًؿه یی هى ٨الو اوث. اگك ٌؽّی ٨٭ٗ جکیه به یک ؾیؿگاه باٌ

 ٌؿ ٌؿ، يٍؿ که يٍؿ. ایًگىيه همىكیابی ؼیلی وكبىك يمیكوؿ. 
یبایی (2 : شمال ايىاو به ؼّىَ بكای ٘ب٭ه یی اياخ ٠الوه ُزظى و س

بكایًکه آیًؿه وال اوث، ؾقؾوك وال يیم اوث. ظىیى ِىقت و ظىى ویكت 
یًؿه یی ؾقؼٍايی قا ؾق پی اگك هكؾو بكای ايىاّو ٠ٙا ٌؿه باٌؿ که ؼیلی آ

ؼىاهًؿ ؾاٌث ولی اگك یکی به ؼّىَ ظىى ِىقت باٌؿ يّیب باٌؿ و 
 ال ویكت ؼبكی يباٌؿ، آیًؿه اي ؼیلی ذمكبؽً و پایبًؿ جصكبه يٍؿه اوث. 

: اؼال٪ و ق٨حاق همؿیگكپفیكی ؼیلی ههن اوث. طدایای اضالهی (3
ؼال٬ی یکؿیگك ٠مت چىو بایؿ که شايبیى یکؿیگك قا ؾقک کكؾه و به وصایای ا

و ظكهث بگفاقيؿ. هىشىؾیث اؼال٪ ظمیؿه و پىًؿیؿه هح١ل٫ به ویكت يیکى 
و ٠الی ايىاو هیباٌؿ. هك ايىايی که ؾاقای ویكّت پىًؿیؿه باٌؿ، الهعال که 

 اؼال٬ً يیکى و وصایایً ٠الیىث.
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: ه١یاق ههن و ٠مؿه یی که ؾق ٌكایٗ کًىيی ؼیلی طغر جسصیل (4
ط جعّیل و وىاؾ ٘ك٨یى هیباٌؿ. ٘لب ؾايً بكای باالیً جاکیؿ اوث، وٙ

 ايىاو ها یک اهك پی٥مبكیىث، چىو ٌا٠كی گ٩حه اوث: 
 چًددددددیى گ٩ددددددث پی٥مددددددكی قاوددددددحگى
 ل گهددددىاقه جددددا بدددده گددددىق ؾايددددً بصددددى

 "ودددددد١ؿی"                                                      
 چدددى ٌدددمٟ ال پدددی ٠لدددن بایدددؿ گدددؿاؼث
 کددده بدددی ٠لدددن يحدددىاو ؼدددؿا قا ٌدددًاؼث

 "ودددددد١ؿی"                                                       
 

و آیًؿه ٌاو ؼیلی : ليؿگی ؼايىاؾه ها باالی اوالؾها طغر سيعگی (5
هىذك و ههن اوث. چىو، اگك ؾؼحك ال ؼايىاؾه یی ذكوجمًؿ با یک پىّك ياؾاق و 
٘ب٭ه یی پاییى شاه١ه الواز يمایؿ ، آیًؿه اي ؼیلی ؼىٌآیًؿ يیىث. جصكبه 
يٍاو ؾاؾه اوث که هكؾهای بؿاؼال٪ و بؿُؼل٫ همیً ؼاين های ٌاو قا بًابك 

 ؿ.  ؾالیلی هىقؾ جهى و ل١ى ٬كاق هیؿهً
: ليؿگی آوحايه یی جصكبه و جعمل اوث. هكکه ضىاهؼات بلًع (6

هیؽىاهؿ که ٘ب٫ هیلً اهىقات و اواوات ؼايه و ليؿگی وى٪ و اؾاقه گكؾؾ و 
٘ك٦ ه٭ابل يیم چًیى ؼیاالجی قا بىك هیبكؾ. ؼىب اوث که ها، ٘ب٫ يیالهای 

 ؼىؾ ليؿگی قا اؾاقه يمایین يه ٘ب٫ ؼىاوث های هاو. 
حیکه هیگىیین "همىك" ه١ايی بلًّؿ قا ا٨اؾه هیکًؿ. : و٬جلىم علبی (7

چىو همیى همىك به ه١ًی همى٩ك جمام ليؿگی ايىاو هیگكؾؾ. ج٩ى٪ و بكجك 
 ٘لبی ؾق بیى لوشیى یکی ال ٠ىاهل ٠مؿه و اواوی ج٩ك٬ه و شؿایی هیگكؾؾ. 

: ؼلٟ به ؼىاوث لو هیباٌؿ. هحاو٩ايه، گىيه یی ؾوم ؼحن ویا ضلغ .2
اٌىیی "ؼلٟ" هیباٌؿ. هكگاهی بًابك هٍکلی یک ؼاين پایاو ؼايىاؾگی لي

بؽىاهؿ و اؾ٠ای ج٩كی٫ با ٌىهكي قا ؾاٌحه باٌؿ، ایى ٠مل قا به يام "ُؼلٟ" یاؾ 
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هیکًًؿ. ؾقیى هىقؾ يیال اوث که ؼاين ههكیه یی قا که ٌىهك بكایً ؾاؾه اوث 
 قا، واپه بپكؾالؾ. 

حك قومیث و : گكچًؿ، همیى ؾو هىاقؾ ٕ٘ال٪ و ُؼلٟٔ بیٍجزظاظو .3
٠مىهیث ؾاقؾ. ؾق هعیٗ ها اها، جكؾاؾو به يٞى ال شؿایی لو و ٌىهك ا٘ال٪ 
هیگكؾؾ که گىیا یک هكؾ، ؼؿای ياؼىاوحه ؼايمً قا به ١٨لی بؿی ویا کًٍی 

 بؿی ؾیؿه و به ٌکل ٤یكهحك٬به ؼىاهاين ؼحن پیىيؿ ٠كووی اي هیگكؾؾ. 
ؼٗ ؾاؾو" گىیًؿ. : گىيه یی ؾیگكی ال ج٩كی٫ لو و ٌىهك قا "ظاظو ضظ .4

گكچًؿ ؾقبیى جكؾاؾو و ؼٗ ؾاؾو ؼیلی ج٩کیک يیىث ولی "ؼٗ ؾاؾو" ال 
ياهً ه١لىم اوث که بكای ؼحن پیىيؿ لياٌىیی ال یک ؼٗ ویا وًؿ اوح٩اؾه 
هیٍىؾ. جكؾاؾو و ؼٗ ؾاؾو، ؼیلی ؼىٌآیًؿ يیىث و يىبث به ٘ال٪ و ؼلٟ، 

هیآوقؾ. چىو هكؾم و  ياهً و آواله اي اي١کان بؿی قا ؾقبیى شاه١ه بىشىؾ
شاه١ه اظىان هیکًًؿ که ایى لو ویا ؼاين بؿ١٨ل و بؿکكؾاق بىؾه اوث که به 

 ایى قولگاق ؾچاق ٌؿه اوث. 
I. یکی ؾیگك ال قوىم و ١ً٠ًات ؼىب و پىًؿیؿه یی که ؾق ضايه علبايی :

بیى ٠مىم هكؾم ٤ىق وشىؾ ؾاقؾ و هكؾهاو کًؿیىال يیم ؼىؾ قا ٌكیک و آهیؽحه 
هًگ ؾیكیًه هیؿايًؿ، همايا ؼايه ٘لبايی اوث. ؼايه ٘لبايی ی١ًی که یی ایى ٨ك

٘لب ویا ههماو يمىؾو یک ؼايىاؾه هًگاهی که بكایً ٤ن و ايؿوهی هیكوؿ. 
گاهی ؾق هکالمه های ٠اهیايه یی هكؾم به آو "جلػ آبی" يیم گىیًؿ. جلػ آبی قا 

ىو ٌیكیى يیىث چًیى ج٩ىیك هیکًین که گىیا ایى ههمايی ؼیلی به کام هؿ٠ىی
 و به ایى يام ی١ًی "جلػ آبی یا جلػ آب" هٍهىق و ه١كو٦ اوث. 

II. ایى ٨كهًگ يٞى ٤ن ٌكیکی هیباٌؿ که ؼال٦ ؼايه ٘لبايی اوث. ُپزطه :
ؾق ؼايه ٘لبايی ؾووحاو و ؼىیٍاو ؼايىاؾه یی وىگىاق، ایٍاو قا ههماو ویا به 

ٍیؿو به ؼايه ؼىیً ٘لب هیکًًؿ ولی ؾق کًً پكوه، بكای هكهن بؽ
هّیبث ؾووحاو ویا ؼايىاؾه یی ال ؼىیٍايً، ٠الم ؼايىاؾه یی ٤مؿیؿه و 
قيصؿیؿه هیٍىيؿ و ایى قون ٠مىهی اوث که گىو٩ًؿ قا ـبط کكؾه باؼىؾ 
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هیبكيؿ. یکی ال شمله ٔكب المرل های ٠اهیايه یی که ؾق بیى هكؾم هحؿاول 
همؽىايی اوث، چًیى هیباٌؿ: يیماوقی ٬كْ اوث و ُپكوه ٨كْ". |شهث 
 هٙلب، ایى ٔكب المرل ٠اهیايه ال لباو هكؾم ؾقیًصا جٕمیى ٌؿ|.  

III. هكگاهی که ؼؿای ياؼىاوحه بكای ٌؽّی ویا ؼايىاؾه یی طزش پىػی :
یک ظاؾذه ویا اج٩ا٪ بؿی هیا٨حؿ که وی ؼىاقهًؿ هیگكؾؾ ال ٬بیل ظكی٫ ٌؿو 

الیى ٬بیل ؼايه اي، به وك٬ث بكؾو اهىالً، آجً گك٨حى ؾکاو ویا ه٥اله اي و 
ظىاؾخ ٘بی١ی و هعیٙی که ؾقظ٫ یک ؼايىاؾه ویا ٌؽّیحی بؿوو هىشب، 
هحٕكق هیگكؾؾ. يمؾیکاو، وابىحگاو و یاقايً بكای شلىگیكی ال واقؾ ٌؿو 

 بیٍحك هٍکالت قوايی ال ٬بیل هال و پىل با وی همکاقی هیکًًؿ.
IV. یکی ال ١ً٠ًات بیى هكؾهی همیى وكچیًی هیباٌؿ که ب١ٕی طزچیًی :
ؼايىاؾه آو قا با ٌاو و ٌىکث ايصام هیؿهًؿ ولی ب١ٕی ها به آو کؿام  ال

ا٠حًایی يمیکًًؿ. وكچیًی هماو گىيه یی وًحی و اؾبی "٠٭ی٭ه" اوث. ه١ًای 
 ٠٭ی٭ه قا ؾق ٨كهًگ ها چًیى ه١ًی کكؾه ايؿ:

ههكه ی ٠٭ی٫، گىو٩ًؿی که ؾق قول ه٩حن جىلؿ يىلاؾ  –: شمٟ ٠٭ائ٫ ػویوه
 ٔ.۾۽۾٬كبايی هیکًًؿ ٕ

: هىی ٌکل يىلاؾ ٕايىاو یا بهاینٔ، گىو٩ًؿ و شم آو که ؾق ه٩حمیى ػویوه
 ٔ.  ۿ۽۾قول والؾت کىؾک به هًگام جكاٌیؿو هىی وك وی ٬كبايی کًًؿ ٕ

هكؾم ٠ىام آيكا وكچیًی هیگىیًؿ. بكای اولیى باق گك٨حى ویا کىجاه کكؾو 
ؼايىاؾه هىی ٕهىی وكٔ ٩٘ل يىلاؾ قا وكچیًی هیگىیًؿ. ؾقیى گىيه هعا٨ل 

یی ٩٘ل ا٬اقب يمؾیک ؼىؾ قا به ٔیا٨ث ؾ٠ىت يمىؾه و هكکه به ٬ؿق جىاو 
ؼىیً، به ٩٘ل يىلاؾ هؿیه یی هیبكيؿ. ایى قون ؼىبیىث ولیکى ب١ٕی 

 ؼايىاؾه ها به آو ا٠حًایی يؿاقيؿ. 

                                                             
 ٨اقوی هبیى لیك واژه "٠٭ی٭ه". –. ٨كهًگ ٠كبی  ۾۽۾
 . ٨كهًگ ٨اقوی ه١یى لیك واژه "٠٭ی٭ه".  ۿ۽۾
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V. چیمیکه ؾق ٨كهًگ ها یا٨ث ٌؿ، ظٍك ال قیٍه های هعٍك َزَؼز :
قا هیؿهؿ. و٬حیکه هیگىیین قول هعٍك، هیباٌؿ که ه١ًی ٬یام و جصمٟ هكؾم 

قول ٬یاهث، قول قوحاؼیم و قول آؼكت همه یک ه١ًا ؾاقيؿ. به ایى ج١بیك که ؾق 
آو قول همه ايىاو ها بكای ظىاب و کحاب ؾق یک هکاو شمٟ هیٍىيؿ. ظٍك 
يیم که يٞى ال قون و قواز های هعلی، هلی و هیهًی ها هیباٌؿ به همیى ه١ًا 

ال کاق ٠مىهی و همگايی هیباٌؿ که هن ؾق بیى ؾولث و اوث. ظٍك ٠باقت 
هن ؾق بیى هلث ال ؾوقهای ؾوق الی ایى قولگاق هكوز اوث. همیً ؾق 
کاقهای ٠اهه الیى ٨كهًگ و قون ؾیكیًه اوح٩اؾه هیًمایًؿ. ؾق وٙط قووحاها 
يیم هكؾم بكای ایًکه اهىقات ٌاو لوؾجك جمام ٌىؾ، ال ٬بیل: کٍث و کاق، 

ًؿم و ٠ل٧ ؾقو و اهرالهن ال ؼىیٍاو و يمؾیکايً ویا ّگلکاقی، گ
همكووحاهایً ٘لب ظٍك هیٍىؾ. ایى ٨كهًگ ظحا ؾقبیى ؼاين های قووحای 
کًؿیىال يیم به گىيه ٠مىم هكوز اوث. ظحا، گهی جصكبه ٌؿه اوث که ؾولث 
بكای ق٨ٟ يیالهًؿی های شاه١ه ال ظٍك و ظٍك ٠مىهی اوح٩اؾه يمىؾه اوث. 

به وٙط والیات ؾوحىق ؾاؾه هیٍىؾ که ٨الو يهك ویا شىی قا  به گىيه هرال
ـقی١ه ظٍك ٠مىهی و يیكوی هكؾهی پاککاقی ویا کًؿيکاقی يماییؿ ویا به 
جمام اؾاقات ؼىیً يهال ٤كن يماییؿ. ٘ىقی وايمىؾ هیگكؾؾ که ظٍك یک 
٠ك٦ و ١ً٠ًه یی هلی و هكؾهی ؾق وٙط ا٥٨ايىحاو بىؾه و ایى ٠ُك٦ به ج٭ىیث 

ّگ همؿیگك پفیكی هكؾم ؼیلی ه٩یؿ و همؿ وا٬ٟ هیگكؾؾ. ؼاين ها يیم ٨كهً
بكای پیٍبكؾ کاقهای بیٍحك و ِ٭یلحك ال ؾیگك ؼاين ها ٘الب همکاقی و 

و  ٦۽۾هؼکشيیبا٨ی،  ٥۽۾جًظحه، ٤۽۾لباطؼىییهمیاقی هیٍىيؿ. ایى کاقها ؾق 
 ؾیگك اهىقات هًالل کاقبكؾ ؾاقؾ. 

                                                             
ای هعلی چىو؛ ٨دالقو یدا ٨دالق او : لباوٍىیی ؾق بیى هكؾم به يام "٨الق آب" با گىیً هلباطؼىیی.  ٤۽۾

هیگىیًؿ. چىو ٨الق و اٌالو ]اًٌاو[ يىٞ گیاهاو کىهی ايؿ که ؾق واب٫ بعیدد ودابىو و ٌداهپى اودح٩اؾه 
 هیٍؿه اوث. بهمیى لعاٚ ایى ٨كهًگ به "٨الق آب" هٍهىق اوث. 
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VI. ه شًبه ٩٘اليه و کىؾکايه ؾاقؾ. : ایى ١ً٠ًه و ٨كهًگ ٠اهیايسباو سرگزی
ایى يٞى گپ لؾو قا لباو لقگكی یا کىؾکايه يیم گىیًؿ. لباو لقگكی ؾق هعیٗ ها 

والگی به آو آًٌایی پیؿا هیکًًؿ. چىيکه  ٦به ظؿی قواز اوث که کىؾکاو ال 
ایى يٞى لباو يه ؾوحىق لبايی ؾاقؾ و يه واژه یی که آهىلي ؾاؾه ٌىؾ. ٨٭ٗ 

ب١ؿ ال هك واژک ٕظك٨یٔ به ایى لباو ظكکث و کًً  هىشىؾیث ظك٦ "ل"
هیؿهؿ. بكای ایًکه ایى ٘كل ِعبث جا ظال ٨كهًگیمه يٍؿه اوث و جًها ا٩٘ال 
ايؿ که الیى يٞى گىیً به ٌکل وكیٟ ال آو به کاق هیبكيؿ؛ به شمٟ قوىم و 
قواز های ٠اهیايه ؾقز ٌؿ. بكای ؤاظث بیٍحك به شمله های که يمىيه یی 

 ایحاو ؾق لیك يگاٌحه هیٍىؾ: باٌؿ بك
 ػکل سرگزی خمله یا واژه ػکل ػاظی خمله یا واژه

هدى  –هى هیدآین  –هى هىحن  –هى 
 ايىاو هىحن. 

 –همو همی یدما یدمم  –همو هموحمم  –همو 
 همو اليىماو هموحمم.

 الوممی ٌمهما چمیىث؟ اون ٌما چیىث؟
 اوم همی همو ومجماقله الوث.  اون هى وحاقه اوث.

 چم٘موق هموحمی؟ چٙىق هىحی؟
هى ؼىب هىدحن. ٌدماق چٙدىق 

 هىحیؿ؟
همو ؼدموب همودحمم. ٌدمهما چم٘دموق 

 هموحمیؿ؟
 الل کمشما هموحمیؿ؟ ال کصا هىحیؿ؟

                                                                                                                     
ؿه اودث. ٌدایؿ کده : جًىحه ال جًیؿو و با٨یؿو پاقچه های يىاشی و پؽحه/ پًبه و پٍن گك٨حده ٌدجًظحه.  ٥۽۾

ٌکل هؽحّك ٌؿه "جًؿیه جى" باٌؿ. بؽا٘كیکه ؾق قووحاها الی اکًدىو ؾودحگاهای ٬دالی بدا٨ی و گلدین 
با٨ی به ِىقت وا٨ك یا٨ث يمیٍىؾ. به ٌکل هعلی و هعیٙی چهاقهیػ قا هیکىبًؿ و ب١ؿ ال جاقکٍیؿو، بده 

 با٨یؿو ٌكوٞ هیکًًؿ. 
ؾو٢ و هىکه ال ٘كی٫ قیؽحى هاودث بده ؾاؼدل "هٍدک" : به ه١ًی جبؿیل يمىؾو هاوث به هؼکشيی.  ٦۽۾

 هیباٌؿ. 
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 همو الل چم٤چمقلاو هموحمم. هى ال چ٥چكاو هىحن.
 ٬مقلی یمه.  –ٌمهك  –وللمایمت  –کمٌىلق  ٬كیه.  –ٌهك  –والیث  –کٍىق 

ٕی هًا٫٘ ٤ىق ؾق لباو لقگكی به شای ظك٦ "ل" ال ؾیگك : ؾق ب١جذکز
ظكو٦ اوح٩اؾه هیًمایًؿ و ایى ؾوحىق بكای ا٩٘ال ؼیلی واؾه و بىیٗ هیباٌؿ. 
اها، آيچه که ؾق ؾهکؿه یی کًؿیىال ؾق بیى يىواالو هكوز و ه١مىل اوث، 

 همیى گىيه یی اوث که به أا٨ث "ل" ايصام هیگكؾؾ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش يهن
 گًج گپستاو هردهاو کًذیىال 

گىیً و لهصه یی وؽًگىیی قووحاییاو کًؿیىال هممايًؿ ؾیگك ؾهاجیاو 
ظىله چ٥چكاو هٍابه و همؽىاو اوث. با آيهن ؾق ب١ٕی ؾهات واژگاّو اوث 
که ٘ك٪ وؽًگىیی قا ؾق ه٭ایىه به ب١ٕی هًا٫٘ هحمایم هیىالؾ. آيچه که ؾق 

، اؾ٠ا ٌؿه يمیحىايؿ که جًها ٨كهًگ و ٌیىه شؿول پاییى ؾقز هیگكؾؾ
وؽًگىیی باًٌؿگاو کًؿیىال هعىىب هیگكؾؾ، بلکه چیمیکه پیٍحك اٌاقه 
کكؾین، هكبىٖ و هح١ل٫ به ٤ىق و به ؼّىَ ظىله یی وویٟ چ٥چكاو يىبث 
ؾاؾه هیٍىؾ که قولگاقی واظؿهای اؾاقی چهاقوؿه و ؾولحیاق و ٬ىمحی ال 

ىل ایى ش٥كا٨یا بىؾيؿ. ٠الوه بك واژگاو هعلی بكای واظؿاؾاقی ؾولیًه يیم هٍم
شلىگیكی ال ٬ٙىق ٌؿو ایى کحاب؛ یک ج١ؿاؾ ٤فاها و ؼىقي های هعلی ٕبه 
اوحرًای ٤فاها و ؼىقي های هٍهىق چىو؛ ٌىقبا، بكيس، پلى، ٤ىقهه/٬ىقهه، 
ٌىله و ...ٔ که ؾق بیى هكؾم هكوز اوث قا يیم هًعید واژگاو بكگمیؿه ؾقیًصا 

یؿین. بكای ایًکه وؽى به ؾقالا يکٍؿ هیپكؾالین به ٌكض آيچه که ها گًصاي
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جىايىحین، شمٟ آوقی يمایین ٕالبحه ایى واژه ياهه ٌاهل واژه ها، واژه های 
 جكکیبی و ب١ٕی شمالت هعیٙی يیم هیباٌؿٔ:

اره
ػم

 

 هؼاهعات هؼًا واژه
 " آ " ظك٦

 آوال ۽

ایى واژه کاهال ؾقی هیباٌؿ که ه١ًای ِؿا 
و و چی٣ لؾو ال ؾيبال کىی هیباٌؿ، اها، لؾ

ؾق گفٌحه های ؾوق بكای ههماو يمىؾو 
 کىی ا٘ال٪ هیگكؾیؿه اوث.

هرال: اهٍب ٨اليی قا 
 "آوال" کًیؿ. 

ٌیؿگی های هیمم، چىب و هیمه. چىب  آلؽه ۾ پا
 . های ؼىقؾ و کىچک. هیمم و بىجه های قیمه

ب١ٕی ها آؼله جل٩ٛ 
 هیکًًؿ. 

هعلی اوث که بكای هاؾه گاوها هیؿهًؿ. ایى يىٞ هىاؾ  يىٞ ٘بابث آَهك ۿ
 ٤فایی قا ال "آقؾ و آب شىٌؿاؾه" هیىاليؿ. 

 " الق " ظك٦

َاَقو بك ولو  ٤
 پكجى

ٔمیك اٌاقه اوث بكای ٌؽُ هؽا٘ب. 
و٬حیکه همكاه با کىی ِعبث کًیؿ به شای 
ایًکه اومً گك٨حه ٌىؾ، ال اقو و یكو 

 اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ.
 . و، یاقو و یاقا همه واژگاو هحكاؾ٦ ايؿاقو، یك

يمىيه: اقو جى ؼبك يؿاقی. 
 . یا، یكو جى ؼبك يؿاقی

ٌایؿ هٍابه هماو 
"یاقوی" باٌؿ که ایكايی 

 ها اوح٩اؾه هیکًًؿ. 
 چٙى یا چٙىق. ّاٌَحى/اٌحىق ٥
 ٠صله. يمىيه: وؽث اٌحىی ؾاقی...  ّاٌَحى ٦
 هصكای گلى.بًؿي گلى، جىلیؿ ِؿای هماظن ال  ُاَکک ٧
 ايىاو بی پكوا، بی اظحیاٖ، بی بكياهه.  الؿيگ ٨
 به ه١ًای ؼاقي يمىؾو، ؼاقايؿو و ؼاقیؿو.  ايُؿوه بكولو يىحىه ٩
۽
هكگاهی که ؾو بكاؾق هحاهل  –ایى واژه بیٍحك ؾق بیى لياو کاقبكؾ ؾاقؾ  ایَىق ۼ

باًٌؿ، لياو ایٍاو یکؿیگك ؼىؾ قا با لو یکی ال ؼىكبىقه هایً 
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 یىق" ؼٙاب هیکًؿ. "ا
 " ب " ظك٦

 چكا، به چی ؾلیل.  َبچیی  ۽۽

 بك٦ ۾۽

به اوحرًای قیمي بك٦ ؾق هعٗی ها به شای وى و وال ویا ٠مك وگ ها 
اوح١مال هیگكؾؾ. به گىيه هرال: وگ یک بك٦ ٕی١ًی وگ یک والهٔ، ؾو 

وه واله... گىیا وگی که یک لهىحاو ال وكي  –ؾو واله، وه بك٦  –بك٦ 
 . قؾ و ٌایؿ هن هًٝىق ال کاقبكؾ بك٦ به همیى ؾلیل باٌؿبگف

ٙیؿو به یک ٘ك٦، قاه ق٨حى به گىيه یک وكوو َبَكکا  ۿ۽  . قاه ق٨حى به گىيه ا٨٭ی، ٤ل
 کىیکه چٍن هایً بیكوو آهؿه باٌؿ.  ُبل٭كه ٤۽

 بلگاوه ٥۽
بل+گا+وه. يىٞ ٤فای هعلی اوث. ال آقؾ گًؿم واليؿ و آيكا باقیک 

ك ال آي هیبكيؿ و با ؾو٢ و ؾیگك هىاؾ ؼىقاکی هیپميؿ. ب١ٕی ولی ؾبلح
 ها به ٌکل "بلگ آبه یا بلگابه" جل٩ٛ هی٩كهایًؿ. 

 بىوكا٢ ٦۽
يٞى ياو هعلی اوث. بىوكا٢ و ؼصىق يٞى پؽث و پم و هىاؾ ؼىقاکی 
یکىاو ؾاقيؿ. اها، ؼصىق به ٌکل ٘ىهاق ٕلىله هايًؿٔ ولی بىوكا٢ ٌکل 

 . و الکى ؼیلی ؼىقؾ اوث به ايؿاله ک٧ ؾوث٠اؾی قا ؾاقؾ هرل يا
 " پ " ظك٦

پایچه  ٧۽
 هك٤ک

يىٞ گیاهی اوث که به کىه و ؾٌث های وكوبم هیكویؿ و ا٩٘ال آيكا 
 هیؽىقيؿ. پایچه هك٤ک قا ب١ٕی ها "ؼال هىکیى" يیم هیگىیًؿ.  

ُپحی به  ٨۽
 ٔن پ

ؿي و لکًؿ لباو ؾاٌحه باٌؿ ا  . وح١مال هیگكؾؾبكای کىیکه ُجحله باٌؿ ویا ًب

 ؾای و ؾیىاق گلی قا گىیًؿ.  پؽىه ٩۽

 ُپكوه ۼ۾
ایى واژه به جًهایی ه١ًای همؿقؾی و 
جىلیث گىیی قا ؾاقؾ ولی ؾق هًگام هكگ و 
هیك ا٬اقب ؼايىاؾه یی ٤مؿیؿه بكای 

به ٠یاؾت ق٨حى بیماق، 
ً، ج٩٭ؿ، هصله پكو

٠ما، هصله ؼحن، 
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همؿقؾی، گىو٩ًؿ قا ـبط کكؾه و به ؼايه 
 اي بكای جىلیث گىیی هیكويؿ. 

٠ماپكوی،  ٠ماؼايه،
 ٔ.٧۽۾ٕهاجن

 پیٍُبك ۽۾

يٞى ٤فای آٌاهیؿيی اوث. ایى گىيه ٤فا به ایى ٌکل پمیؿه هیٍىؾ: 
اول آي قا با ؾیگك اؾویه ؾیگ هیپميؿ و با ؾو٢ ٬ُح٫ هیىاليؿ و هی 
آٌاهًؿ. ؾوم آي و گىٌث گىو٩ًؿ قیمه ٌؿه قا با ؾیگك اؾویه ؾیگ 

با ؾو٢ هؽلىٖ هیکًًؿ. ب١ٕی ها ایى يىٞ ٤فای آٌاهیؿيی  هیپميؿ و
 قا پیٍبك، آي ٌاهیؿيی و ٬لىق يیم گىیًؿ. 

 پیَلى ۾۾

هعل جصمٟ ظیىايات بكای اوحكاظث، چىباو ها قهه گىو٩ًؿاو قا 
بكای اوحكاظث ؾق ب١ٕی هًا٫٘ هًگام چاٌث و ؾق ب١ٕی هًا٫٘ 

ؿاقيؿ. ؾق هًگام ٌب بكای اوحكاظث هؿت چًؿ وا٠حی يگهمی
 اوحكاظحگاه ظیىايات. 

 شبیى، پیٍايی، َجَك٪.   پیًک ۿ۾
 " ت " ظك٦

 به ه١ًای پاقه، پاقه پاقه و چاک کكؾو هیباٌؿ.  َجكه ٤۾

جكی به ٨حط  ٥۾
 کىجاه "ت"

بكای کىیکه پكؼىق و بؿي٩ه باٌؿ 
 ا٘ال٪ هیگكؾؾ. 

هرال: بچه یی ٨اليی ؼیلی 
 جكی اوث. 

ٌؽّی که واؾه لىض، کن ؾقک، کن ظا٨ٝه و يا٨هن  بكای َجكَجى بك ولو پكجى ٦۾
 باٌؿ ا٘ال٪ هیگكؾؾ. 

 َجك ؾاؾو ٧۾

٘ال٪ ؾاؾو لو جىوٗ ٌىهكي، شؿایی و 
ج٩كی٫ هكؾ و لو. البحه به ٠ك٦ هكؾهی 
"جكؾاؾو" اي١کان بؿجك ال ٘ال٪ ؾاؾو ؾاقؾ. 
ایى ٠مل و٬حی اج٩ا٪ هیا٨حؿ که ٌىهك، 
 ؼايمً قا به کؿام ١٨ل بؿی گیك يمایؿ و

 به یک ظالث بؿی "جكي" بؿهؿ. 

ؾق ه٭ایىه با "جكؾاؾو"، 
٘ال٪ ٌکل ه١مىلی 

 جكی ؾاقؾ. 

                                                             
 . ٨كهًگ ه١یى، لیك واژه "ُپكوه".  ٧۽۾
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 ج٩ؿايی ٨۾

وویله یی اوث بكای ٘ب٭ه یی يىىاقَکً ٕيىىاقیٔ که بالهايؿه های 
يىىاق قا ب١ؿ ال هؿت که ؾق ؾهى ؼىؾ بكای ق٨ٟ ا٠حیاؾ ؼىیً 

پیكایه ُج٧ هیکًًؿ. يگهمیؿاقيؿ و ب١ؿ با٬یمايؿه ُٕؾقؾٔ آيكا به ؾاؼل ایى 
گهی بك قون ایًکه ج٩ؿايی ؼیلی ٌکل ٠اهیايه ؾاقؾ به هصاله ال آو 

 به يام "گلؿايی" یاؾ هیکًًؿ. 

 جلػ آبی ٩۾

 –ههمايی ؾق هًگام ٠ماؾاقی 
هكگاهی که یکی ال ؼىیٍاويؿاو 
ویا وابىحگاو کىی ، وىگىاق گكؾؾ، 
ؾق آو ایام وی قا ههمايی هیؿهًؿ 

 آبی" هیگىیًؿ.  که ایى ٠مل قا "جلػ

بكؾاٌث ها ایًىث که: ایى 
ههمايی ال قوی اشباق اوث، 
بًا، به آو جلػ آب گىیًؿ يه 
ٌیكیى آب. ی١ًی که ؾق آو 
ههمايی ویا هصله، ٌىؼی، 
 ٌاؾی و هماض ياهًاوب هیباٌؿ. 

ليػ، ليؽؿاو. ٬ىمث پاییًی ؾهاو و بلًؿی گكؾو. ب١ٕی ها آالٌه  جلٍک ۼۿ
 يیم گىیًؿ. 

 تَجلىا ۽ۿ
بكای ٌؽّی که هایل به هصهىلی باٌؿ و 

 ؾقکً ١ٔی٧ باٌؿ ا٘ال٪ هیگكؾؾ. 
جكجى و جلىات ج٭كیبا به 
٨كهًگ ٠اهیايه، واژه 

 های هحكاؾ٦ ايؿ. 
 ظكکات ياهىلوو، گًه و گیس قاه ق٨حى.  جلىجلى ۽ۿ
 شبیى، پیٍايی، ]پیًک[ جك٪ ۾ۿ

َجَمچه  ۿۿ
 ]٘م١چه[

ا به ٌکل "٘مٟ چه، ق٬ابث، همچٍمی، همعكی٩ی. ایى واژه ق
 َجَمچه" يیم هیًىیىًؿ. 

جىقبىق یا  ٤ۿ
 جىق و بىق

٠مىلاؾگاو پؿق، بكای آي١ؿه ال پىك کاکاها و ٠مىلاؾگاو پؿق که ؾو یا 
 وه پٍث گفٌحه باٌؿ، جىقبىق ؼٙاب هیکًًؿ. 

 ٤یبث کكؾو، پٍث وكکىی ظك٦ لؾو، بىیاق ي٭الی کكؾو.  جىقه ٥ۿ
 لهیى يمًاک، اوحؽكهؽمو آب، ـؼیكه آب،  ٨۽۾جیل ٦ۿ

                                                             
  .Water Cistern, Water Reservior . ٨۽۾
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 بًمیى، ٌاهل پٙكول و ؾیمل.  ٩۽۾جیل ٧ۿ

جالقه/جی ٨ۿ
 القه

پاٌیؿو ٌیكیًی و پیىه هًگام ؼىٌی، ایى ١ً٠ًه ؾق هًگام ٌاؾی 
های چىو ٠كووی، ٌیكیًی ؼىقی، آهؿو کىی ال هىا٨كت، ظس 
يمىؾو ٌؽّی و ٨كا٤ث کىی ال جعّیل شهث ٌاؾباي و ؼىٌی 

 به وك و قویً پاٌیؿه هیٍىؾ. 

جیل  ٩ۿ
 ۼ۾۾ؼاک

 يىٞ قو٤ى که جًها بكای چكا٢ به کاق هیكوؾ. 

 جیَىيه ۼ٤
ایى واژه قا گهی به ٌکل "جیبًه" يیم جل٩ٛ هیکًًؿ که به ه١ًای وىلو 
بمقگ و کالو هیباٌؿ. البحه ایى يٞى وىلو ال شىال ؾول کىچکحك و ال 

 وىلو های ٠اؾی ی١ًی لبان ؾولی بمقگحك هیباٌؿ. 
 " ج " ظك٦

 هصكؾ، جًها، یکه، بی ق٨ی٫، پیاؾه.  هشك ۽٤

 ۾٤

شلک بك 
ولو 

هلک 
 ٨ٕكٌحهٔ

قیىیؿو يػ و آهاؾه کكؾو آو بكای با٨یؿو. 
بیٍحك لياو کهى وال و پیكلاالو ایى کاق قا 
ايصام هیؿهًؿ. پٍن، پؽحه ویا پًبه قا 
هیگیكيؿ و به ؾوحاو ؼىؾ آيكا هیپیچًؿ و ایى 

ایًکه کاق قا چًؿیى هكجبه ايصام هیؿهًؿ جا 
 به يػ هبؿل گكؾؾ. 

ؾق ابحؿا یک وًگ "٬لن 
هايًؿ" قا گك٨حه و به قوی 
آو پٍن ویا پًبه قا 
هیكیىًؿ و ایى وًگ قا 

 "وًگ َشَلک" گىیًؿ. 

َشَمل یا  ۿ٤
 شملی

 اوالؾ ؾو٬لى. ؾوگايگی لاییؿو. 

٤٤ 
شین ؼى 
یا شین 

 ؼىاب

به ه١ًای لعا٦ هیباٌؿ. البحه يمیحىاو 
یگك ووایل پیٍك٨حه لعا٦ قا با کمپل و ؾ

ؼىاب ه٭ایىه کكؾ. شین ؼىاب ویا لعا٦ 
يىٞ ال وویله اوث که ال پٍن و ؾیگك لىالم 

ؾق هك ٬كیه یی و ؾق 
ؼايه یی ٤ىق ظحمى 
الیى يٞى پىٌیؿيی ها 
هىشىؾ اوث. ؼیلی 

                                                             
  .Gasolene, Oil . ٩۽۾
  Karosine . ۼ۾۾
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هعیٙی واؼحه هیٍىؾ و بكای پىٌايیؿو 
 ايىاو هًگام ؼىاب اوح٩اؾه هیٍىؾ. 

 گكم و وًگیى هیباٌؿ. 

 " چ " ٦ظك

 چاق ٤٥

ظصله ٠كون، پكؾه یی که 
يى٠كون قا بكای چًؿ قولی ؾق 
٠٭ب آو يگهؿاقيؿ جا با هعیٗ و 
هكؾهاو ؼايىاؾه و وابىحگاو 
ٌىهكي آًٌا و ؾلگكم گكؾؾ. ٌایؿ 
ایى يام بكگك٨حه ال "چاؾق" باٌؿ که 
هكؾم هعل به لهصه هعیٙی و 

 ٠اهیايه آيكا چاق گىیًؿ. 

که ب١ؿ  ؾق گفٌحه قون بكایى بىؾ
ال وه قول "چاق" ٠كون قا شمٟ 
هیکكؾيؿ و شهیمهای وی قا بكای 
هكؾم يٍاو هیؿاؾيؿ و به وابىحگاو 
ٌاه هؿیه هیؿاؾيؿ ولی ١٨ال 
ٌكایٗ ج٥ییك کكؾه اوث. ی١ًی، 
یک قول ب١ؿ ال ٠كووی "چاق 
٠كون" قا شمٟ هیکًًؿ. ایى ٠مل 
ؾق بیى لياو ٬كیه به يام "جؽحه 

 . شم١ی" يیم هٍهىق اوث
 ویلی، به ویلی لؾو.  چپات ٤٦

ًّ وكپایی هايًؿ اوث که واقباو ها و ٌحكباياو پىًٌؿ. بیٍحك  چپات ٤٧ يىٞ ک٩
 ؾق بیى کىچی ها هكوز اوث. 

يىٞ ياو هعلی اوث. اول ؼمیك قا آهاؾه واؼحه و ایى يىٞ ياو قا به  چپاجی ٤٨
 باالی جاوه هیپميؿ و به قویً قو٤ى هیمالًؿ. 

٤٩ 
چپاجی 

ا٠یلاوم
 ی

ؾق بیى هكؾم ج١بیك ٌؿه اوث که یک چپاجی اوما٠یلی به ايؿاله 
ؼیكات يمىؾو یک گىو٩ًؿ ذىاب ؾاقؾ. وه، پًس، ه٩ث و ... چپاجی قا 
که جا٪ باًٌؿ باالی هن هیپميؿ و به قوی هك کؿام شؿاگايه قو٤ى و 

 اؾویه هیميًؿ جا ایًکه بؿوو کؿام وىؼحگی به ؾقوحی پؽحه گكؾؾ. 
 ه ویًه. به ٌکل های: چیژیى، چصیى و چیصیى يیم هیًىیىًؿ. ٩٬ چژیى ۼ٥
 ٬ٍاؾ، وكگیى ؼٍک ٌؿه ظیىايات اهلی.  چلمه ۽٥

چٍن  ۾٥
 قول

هكؾم هعل به آ٨حاب چٍن قول ؼٙاب  –آ٨حاب، ؼىقٌیؿ، ٌمه 
هیکًًؿ. ایى يىٞ واژه جكکیبی و اوح١مال آو بىیاق ه١مىل بىؾه و ؼیلی 
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 ؼىٌایًؿ هیباًٌؿ. 

چهل  ۿ٥
 ؾکهك

ٌؽُ کىجاه ٬ؿ، ٌؽّی که 
ؼیلی ٬ؿي کىجاه باٌؿ و ال همه 

 کىجاهی کًؿ. 

هكؾم ٠ام به ایى ج١بیك هىحًؿ که 
هكگاهی کىچه چهل ا٩٘ال ؾاؾه 
يٍىؾ، اظحمال هیكوؾ که چهل 

 هكؾک باق آیؿ.
 " ذ " ظك٦

٥٤ 
ظلىای 
 وكؼک

همیى ظلىای ومًک قا ؾق هعیٗ ها به يام ظلىای وكؼک يیم یاؾ 
لیًکه قيگ ایى يىٞ ٤فا ب١ؿ ال پؽث و پم هایل به وكغ جیكه هیکًًؿ. ا

 اوث به ایى يام هىما ٌؿه اوث.

٥٥ 
ظلىای 

 الَیک

ؾقیى هصمى٠ه جًها به گىيه یی ال ٤فاهای هعلی اٌاقه ٌؿه اوث که 
به ٨كهًگ های لباو ؾقی یا٨ث يٍؿ. ظلىای الیک يىٞ ال ظلىای 

گك قو٤ى لقؾ باٌؿ بهحك اوث که ال: آقؾ گًؿم، ؼكهای جاله، قو٤ى ٕا
به، ٌکك، يمک ٕکمحكٔ، ؾال چیًی و ... پؽحه هیٍىؾ.  اوثٔ، لقؾچى
ایى يىٞ ٤فا قا بیٍحك ؼاين ها هیل هیًمایًؿ. ی١ًی که ال ؾیؿ ٌاو بكای 
ق٨ٟ ب١ٕی ياشىقی های وشىؾی ه٩یؿ اوث. ظلىای الیک ؼىي 

 .  ؼىق اوث و يىبث به ظلىای ومًک ايىاو هیحىايؿ که بیٍحك بؽىقؾ
 " ش " ظك٦

 ؼىاهك، همٍیكه. ؼاؼه ٥٦
 بؿهٕمی، ٩٠ىيی ٌؿو ه١ؿه. ؼاکک ٥٧

يٞى ياو هعلی اوث. آقؾ گًؿم، ٌکك، ٌیك و قو٤ى قا باهن هیپميؿ.  ؼصىق ٥٨
 . ؼصىق و بىوكا٢ ؾق گىًی های هعلی ال شمله واژه های هحكاؾ٦ ايؿ

٩اليه ؾاقؾ. بكای ا٩٘ا َؼكَؼٍه ٥٩ حك شًبه٘  ل که هكیٓ باًٌؿ ویا ظال ایى واژه بٍی
 . ٌاو ؼىب يباٌؿ و اظىان ياقاظحی و ياشىقی يمایًؿ، ا٘ال٪ هیگكؾؾ

 آجٍپاقه، پاقه آجً، آجً که الل ٌؿه باٌؿ.  ؼكوز ۼ٦
 ؼىاهك لو، ؼىاهك ٌىهك. ؼٍىلىچه ۽٦
 ايىاو ولىله ؼلن، کىیکه ؼلن هایً همیً بكیمؾ.  ؼلمىک ۾٦
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 ؼلَىک ۿ٦

قؾ گًؿم قا با آب جك یا ين يمایًؿ و پیً يىٞ ٤فای هعلی اوث. آ 
الیًکه به ؼمیك هبؿل گكؾؾ با آب و اؾویه های ؾیگی هؽلىٖ کكؾه 
و شىي هیؿهًؿ. ایى يىٞ ٤فا ٌکلً هایل به ظلىا اوث ولی با 
ج٩کیک ایًکه قيگً و٩یؿ هایل به ؼمیكی هیباٌؿ؛ ب١ؿ با ؾو٢ و 

 قو٤ى وكقیم يمىؾه و هیؽىقيؿ. 
 گی گكؾو، ٌايه ها، کمك و گىي های ايىاو.وكها ؼىقؾ ؼله ٦٤

٤ن، ايؿوه، پكیٍاو. ؾق گىیً های هعلی "ؼًاوه" و "کاللث" ال  ُؼًاوه ٦٥
 شمله واژه های هحكاؾ٦ ايؿ. 

٦٦ 
ؼىاوحگاق 

 بالی

ایى واژه جكکیبی و٬حی کاقبكؾ ؾاقؾ که یک 
ٌؽُ ياهمؾ باٌؿ و ٬بل ال يکاض کالو 

ل به ؼايه ؼىك ؼىؾ بكوؾ، به ایى ٠م
 "ؼىاوحگاق بالی" گىیًؿ. 

ق ٠ك٦ ٠اهه هًگام ؾ
بالی  ؼىاوحگاق
قایس اوث ولی   ه١اٌكت

هصاه١ث  و هباٌكت 
 . کاقی پىًؿیؿه يیىث

ؼیكه بك  ٦٧
 ولو جیكه

 ٌؽُ بؿ٨كها، ٌؽُ جًبل، ٌؽُ کاقياکى.

 ؾووحؿاٌحًی، اوالؾ که والؿیى وی قا ؼیلی ؾووث ؾاٌحه باًٌؿ.  ؼیله ٦٨
 " ظ " ظك٦

 ؾؼحك باکكه.  حكؼايهؾؼ ٦٩
 باکكگی.  ؾؼحكؼايگی ۼ٧
 ايىاو چاپلىن، ايىاو بؿ٩ِث.  ُؾقَؾو ۽٧
 ؤى ؾوث يمال ۾٧

با ٨حط کىجاه "ؾ". هىهای لایؿ وك، هىهای که هًگام ٌايه لؾو ال وك  ؾ٬ی ۿ٧
 . شؿا ٌىيؿ، چىپیؿو هىی وك ايىاو هًگام که ياٌى با٬ی هايؿه باٌؿ

 ؾالک ٧٤
ى، کىیکه ا٩٘ال قا وًث یا ؼحًه کًؿ. ؾق يىٌحاق ؼحًه کًًؿه، ؼاج

ایى واژه با یک "ل" به ٌکل "ؾالک" يىٌحه هیٍىؾ ولی و٬حیکه به 
جل٩ٛ آو جمكکم ِىقت گیكؾ هرل: َؾلالک با ؾاٌحى ؾو "ل" ؼىايؿه 
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هیٍىؾ َٕؾل الکٔ. ؼحًه يمىؾو ا٩٘ال ؾقیى هعیٗ به ؾو گىيه 
ايصام هیگكؾؾ اوث؛ یکی ٠ّكی که ظاال جىوٗ پمٌکاو ِعی 

و َؾؾیگك به ٌکل وًحی و بؿوی که جىوٗ ٘بیباو هعلی ايصام 
 هیگكؾؾ. اکًىو يىٞ ٠ّكی بیٍحك هكوز اوث.

ظیىاو یک ؼایه، ظیىاو که ؾاقای یک جؽن باٌؿ، به يؿقت بكای  َؾلَ٭ك ٧٥
 ايىاو های ایى چًیًی ال قوی جمىؽك يیم ا٘ال٪ هیکًًؿ. 

ؾهه ؾهه  ٧٦
 کٍیؿو

 ه اذك جًٍگی یا هالکی.ي٩ه ي٩ه لؾو ب

ؾيگی بكای ايىاو که ؼیلی بی پكوا باٌؿ و به ٨کك آیًؿه یی ؼىؾ  َؾيَگی ٧٧
 يباٌؿ ؼٙاب هیگكؾؾ. 

ؾوًٌه یا  ٧٨
 ُؾًٌه

 ؾیٍب. ٌب گفٌحه. 

٧٩ 
ؾَوک بك 

ولو 
 ياوک

يىٞ چىب اوث که بكای هىؿوؾ کكؾو ٘ىیله و شلىگیكی ال بیكوو 
ًًؿ. البحه واب٫ ها ٘ىیله ها ٌؿو ظیىايات به قاهكو آو يّب هیک

ؾاقای ؾقواله يبىؾ و ایى چىب ی١ًی ؾَوک یگايه وویله یی بىؾ که هايٟ 
 بیكوو ق٨حى ظیىايات هیٍؿ. 

 ۼ٨
ؾول بك 

 ولو بىل

ه١ًی  –هرل، هايًؿ، همکى، اهکاو 
ؾقوث ایى واژه قا ؾق ٨كهًگ ها 
ؾقیا٨ث يحىايىحن و به بكؾاٌث های 

 هعیٙی اکح٩ا يمىیؿم. 

 : يمىيه
ایى کاق ؾول يؿاقؾ ٕایى کاق 

 اهکاو يؿاقؾٔ. 
 بؿؾول ٕبؿ هايًؿٔ.

 بی ؾول ٕبی هايًؿٔ. 

 ؾیگؿول ۽٨
ؾیگ+ؾول = ؾیگ هايًؿ. ٜك٦ کالو که با 
آو آب هیاوقيؿ. ؾقیًصا "ؾول" پىىيؿ واژه 

 وال اوث به ه١ًای هرل و هايًؿ. 

ؾق وال های واب٫ ؾیگ 
های هىی بیٍحك ؾق بیى 

 هكؾم قواز بىؾ. 
 ؾیىايه، هصًىو، اظم٫، ابله.   ؾیمًه ۾٨

 " ر " ظك٦
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 هؿیه یی که بكای يى٠كون و يىلاؾ پكؾاليؿ.  قوههک ۿ٨
 اوهال.  قیؽىک ٨٤

 221" س " ظك٦

 َليَگی ٨٥
ليگی به ه١ًای بلًؿ کكؾو ٘ك٦ 
ه٭ابل ویا ظكی٧ هًگام ٠مل 

 کٍحی گیكی هیباٌؿ. 

و٬حیکه یکی ال شًاض اظىان 
، ظكی٧ ؼىؾ باال لوقی يمایًؿ

بؿ.   قا بلًؿ کكؾه و به لهیى هیکى

 ُلواله ٨٦
یک هٍث ؼمیك قویؿه که آهاؾه کًًؿ بكای ياو پؽحى. ؾق قون ؼاين 
ها یک لواله یک ياو هیٍىؾ و ایى ياو ؼىاه ٨ٙیك باٌؿ یا ياو ٠اؾی. 

 همچًیى یک هٍث ّگل قا يیم گهی لواله و گهی کلىله ّگل گىیًؿ. 
 222" ص " ظك٦

کحه کكؾو، وکحه ٬لبی کكؾو. و٨ات يابهًگام. ٌؽّی که هًگام و واه ٨٧
 وىگىاق گكؾؾ و و٨ات يمایؿ.  -ًٌیؿم ؼبك ٤ن ايگیمی 

اکركیث ٬كیصات و ؾهات که کًاق ؾقیا هى١٬یث يؿاقيؿ ظحمى ؾاقای  وای ٨٨
 قوؾ کىچک هیباًٌؿ که ایى قوؾ قا وای گىیًؿ. 

 ُوحُىَحک ٨٩

و وؽى ِعبث بیػ گىٌی، به پًهاو و يها
گ٩حى، گپ های ؾو ي٩كی، ظك٦ ه٩ث، 

 ٌای١ه ايؿاؼحى. 

به بكؾاٌث ها، وحىحک 
ویا ِعبث های بیػ 
گىٌی قا به ايگلیىی 

 " گىیًؿ. ۿ۾۾"گىیپ
 و٥لمه يیم جل٩ٛ هیکًًؿ. جهؿیؿ، يکىهً و وكليً. ُوُؽلمه ۼ٩

                                                             
. ال بكای ایًکه ظكو٦ "ـ، ْ و ٚ" ال شمله ظكو٦ ؼاَ ٠كبی هیباٌؿ و ؾق لباو ؾقی ایدى ظدكو٦  ۽۾۾

هی به ٌکل "ل" اشكا هیگكؾؾ. بكوی همیى هلعىٚ ؾق واژگاو ٠اهیايه جًها هرال های ال ظك٦ ؾق جل٩ٛ ٠مى
 "ل" آوقؾه ٌؿ و ؾق قؾی٧ ظكو٦ ـ، ْ و ٚ کؿام واژه یی هعلی ویا ٠اهیايه ؾقز يٍؿ. 

. ال بكای ایًکه ظكو٦ "خ و َ" ال شمله ظكو٦ ؼداَ ٠كبدی هیباٌدؿ و ؾق لبداو ؾقی ایدى هدكؾو  ۾۾۾
ىهی به ٌکل "ن" اشكا هیگكؾؾ. بكوی همیى هلعىٚ ؾق واژگاو ٠اهیايه جًها هرال هدای ظك٦ ؾق جل٩ٛ ٠م

 ال ظك٦ "ن" آوقؾه ٌؿ و ؾق قؾی٧ ظكو٦ خ و َ کؿام واژه یی هعلی ویا ٠اهیايه ؾقز يٍؿ. 
 .Gossip . ۿ۾۾
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ی١ًی وك به جه، کىی قا به کله به لهیى لؾو، گىیا ٌکل اؼحّاقیه و  وكَجى ۽٩
 جاه "وك به جه" به لهیى لؾو اوث. کى

وكؼٍ ۾٩
 ت

ؼاين که هًگام والؾت و٨ات 
هیکًؿ، هیگىیًؿ که وكؼٍث 
ق٨ث. بكؾاٌث های ٌك٠ی يیم 
بكایًىث که هكگاهی ؼايمی هًگام 
والؾت و٨ات يمایؿ، ٌهیؿ اوث. 

 وكلا.

هكؾم ٠ام به ایى ج١بیك هىحًؿ که 
جىلؿ ايىاو، وًگ بًای ليؿگی 

ى هًگام اوث. ؼايمی که ؾقی
و٨ات کًؿ، به ایى ه١ًیىث که 
هًگام گفاٌحى اولیى ؼٍث 

 ليؿگی و٨ات يمىؾه اوث. 

وكوایه  ۿ٩
 قوله

ِؿ٬ه ٨ٙك. ِؿ٬ه ٨ٙك ال يگاه ٨٭هی واشب اوث. بكای هك ٌؽُ 
واشب اوث که ؾق شكیاو هاه هباقک قهٕاو يین هى گًؿم یا يین هى 

١یًه گًؿم ، ؼكها ویا یک هى شى بؿهؿ. همچًیى هیٍىؾ که ٬یمث ه
ؼكها و شى قا بكاوان يكغ هكوشه بپكؾاليؿ. ؾق هعیٗ ها ه١مىل 
اوث که ایى ِؿ٬ه قا بیٍحك به هال اهاهاو هىصؿ هیؿهًؿ ؾق 

 ِىقجیکه پكؾاؼث ایى يىٞ ِؿ٬ه و ؼیكات بكای ٨٭كا بهحك اوث. 
 به ِىقت ياگهاو به لهیى ا٨حیؿو، ال باال به پاییى ا٨حاؾو.  وكيگكا ٩٤

و وكه  ٩٥
 شكه

 یکه و جًها، بؿوو ق٨ی٫ ؾق قاه، پیاؾه ؾق قاه، بؿوو همكاه. 

 و٩یؿ ٩٦

پىلی که به هؽبك و ؼبكکً ؾهًؿ. کىیکه ال هىا٨كت آیؿ، کىیکه 
ياهمؾ ٌؿه باٌؿ، کىیکه کؿام کاق يیکی کكؾ باٌؿ، کىیکه اوالؾؾاق 
ٌؿه باٌؿ و ؾوحاوقؾ بمقگ بكایً قغ ؾاؾه باٌؿ و ؾیگكاو ؼبك يباًٌؿ 

ؽّی ایى ؼبك ؼىي قا به وابىحگاو و يمؾیکايً ببكؾ بكایً پىل و ٌ
 ویا هؿیه یی هیؿهًؿ که ایى قون و ١ً٠ًه قا "و٩یؿ" گىیًؿ. 

 جماٌا، ٌاؾی، يمایً، وكگكهی.  ٤۾۾َطیل ٩٧
                                                             

ودكالیم : ویل هن هايًؿ ـیل جل٩ٛ و ؼىايؿه هیٍىؾ. ویل ؾو ه١ًا ؾاقؾ به ج١بیدك اول بده ه١ًدای َطیل.  ٤۾۾
ٌؿو آب لیاؾ به اذك باقايؿگی و ژال که گهگاهی ٘ى٨او يیم گىیًؿ و ؾوم به ه١ًای جماٌا و وكگكهی. هك ؾو 
بایؿ که َویل با جٍؿیؿ و ٨حط "ن" جل٩ٛ ٌىيؿ؛ يه به ٌکل "ّویل" به کىك "ن". به گىيده هردال گ٩حده ٌدىؾ: 
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کىله، اجا٪ يگهؿاقی ظیىايات، ؼايه ظیىايی. هعل که ظیىايات قا ال  ُون ٩٨
 ب يیم هیًىیىًؿ.  وكها ظ٩اٜث کًؿ. ون، وىم، ومب و وىه

 ومًؿو ٩٩

يىٞ وبمی که ؾق کىه و ؾٌث های وكوبم هیكویؿ و بؿوو پؽحى و 
شىٌايیؿو ٬ابل ؼىقؾو اوث. ؾق هًگام بهاق بهحكیى ج٩كیط بكای 
ا٩٘ال و ؼاين ها همیى هیله ومًؿو اوث. ومًؿوو گیاهیىث که 
لوؾ هیكویؿ. ؾق بیى هكؾم ایى ه٭ىله شاقی اوث: "ومًؿو يیىث که 

 وؾ بكویؿ". ل

ؾًٌام ؾاؾو، ٨عً گ٩حى، ايىاو ولؿ ليا، يٞى ؾًٌام اوث که بكای  ّوًَصى ۼۼ۽
 ايىاو های ظكاهماؾه ویا ؾو قگه اوح١مال هیگكؾؾ. 

 ومث و وى، ٘ك٦. يٞى يػ هعکن قا يیم وًؿ گىیًؿ.  ُوًؿ ۽ۼ۽

وًّگ  ۾ۼ۽
 شىال

 آويؿ، وًگ و شىال يیم گىیًؿ. 

 َوىقی ۿۼ۽
ؼّىَ کىیکه ال هىا٨كت هیآیؿ ویا ياهمؾ یک جع٩ه، هؿیه. به 

ؾؼحك ؼاين به ؼىاوحگاق بالی اي هیآیؿ و بكایً ب١ٕی هؿایا 
 هیآوقؾ. ؾق هیاو ؼاين ها ایى واژه یی ٠اهیايه ؼیلی کاقبكؾ ؾاقؾ.  

 ویبا ٤ۼ۽
شؿا کكؾو، ال هن هح٩ك٪ کكؾو ؾق هًگام شًگ و کٍمکً، و٭ٗ 

ؾقي. ب١ٕی ها "ویىا" يیم شًیى. شؿا يمىؾو ٩٘ل ٌیكؼىاقه ال ها
 جل٩ٛ هی٩كهايؿ. 

 ویگه ٥ۼ۽
بكای ايىاو بؿي٩ه، پكؼىق، بی اؾب و بؿ٬ل٫ اوح٩اؾه هیٍىؾ. آي١ؿه 
ؼايىاؾه های که ا٩٘ال ؼىیً قا به ا٨كاٖ ؾووث ؾاقيؿ، ا٩٘ال ٌاو 

 "ویگه" یا بؿ٬ل٫ باق هیآیؿ.  
 " ع " ظك٦

                                                                                                                     
ب.  همچًیى گ٩حه ٌدىؾ َؼیدل يده ّؼیدل. َویل يه ّویل و همچًاو ؼىايؿه ٌىؾ َویالب َٕویل+آبٔ يه ّویال

چىو َؼیل به ٨حط "غ" يیم ؾو ه١ًا ؾاقؾ. اول به ه١ًی لیاؾ و ؾوم به ه١ًی هصمى٠ه یی ال چًدؿ ؼدايىاؾه چده 
ایى ؼايىاؾه ها ؾق ٬ٍال٪ باًٌؿ یا ؾق ییال٪. به ٘ىق يمىيه ؼىايؿه ٌىؾ: ودكَؼیل يده ودكّؼیل. ایدى گىيده 

 ل٩ًٝ ه٭بىل اوث.  –ؼىايً ها 
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 ؿ و وا٬ه ٔؽین هیباٌؿ. يىٞ ٠ل٧ ؾاقای بكگ های بمقگ، جًه بلً ٌؽله ٦ۼ۽

٥َم ٧ۼ۽ اوحؽىاو بیى هك ؾو قاو ايىاو. کىايیکه الیى ياظیه ٠یب ؾاقيؿ قا  ٌَ
 "٥ٌمی" ؼٙاب هیکًًؿ. 

ٌکكقيص ٨ۼ۽
 ی

هًال٠ه، هًا٬ٍه، ؾو ٌؽُ که ؾق بیى ٌاو قيصً ؼا٘ك به هیاو 
 آهؿه باٌؿ. قيس و ه١ّیبث ؾق بیى ؾو ٌؽُ. 

ژه قا به ٌکل؛ ًٌگل و ًٌگىل هیًىیىًؿ و ايگٍث ظیىايات. ایى وا ًٌُگل ٩ۼ۽
 به ٔن "گ" جل٩ٛ هیکًًؿ. 

 ٌى ۼ۽۽
ٌب. ایى واژه ٠لیعؿه يیىث بلکه ٨٭ٗ به يعى گىیً ویا لهصه 

جبٔ، او ٕآبٔ، گى  -هكؾم هعل ج٩اوت ؾیؿه هیٍىؾ. هرل: جى ٕجاب 
 ٕگاؤ و ٤یكه. 

 ٌى ۽۽۽

ؾه قان گىو٩ًؿ قا به ِىقت هصمى٠ی ٌى 
ه قان گىو٩ًؿ ؾاقؾ بایؿ گىیًؿ. کىیکه ؾ

که یک ٌبايه قول چىپاو قا بؽا٘ك 
بحی ویا گماقی همكایی  هالهایً به قون يى

قان گىو٩ًؿ قا  ۼ۾يمایؿ. به همیى ٬ىن، 
 قان گىو٩ًؿ قا وه ٌى گىیًؿ.  ۼۿؾو ٌى، 

ٌى که آيكا هكؾم هعل 
ٌب گىیًؿ. به ایى 
ه١ًاوث که هك ٌؽُ 

قان  ۼ۽با ؾاٌحى 
ب گىو٩ًؿ بایؿ که یک ٌ
 . چىپاو قا همكاهی کًؿ

 ٌىقکک ۾۽۽
ىب  يىٞ ال وبمیصات هیباٌؿ که به ِىقت ؼىؾقو ؾق لهیى های ه٘ك
هیكویؿ. ایى يىٞ وبمی ٬ابل پؽث و پم هیباٌؿ و ال آو يىٞ ٤فای به 

 يام "وبمی" هیىاليؿ. 

يىٞ ٤فای که ال بكيس واليؿ، گاهی ال بكيس ٌکك و گاهی هن با ٌیك  ٌىله ۿ۽۽
 ليؿ. ايىاو های جًبل قا يیم ٌىله ؼٙاب هیکًًؿ. و ٌکك هیىا

 " ط" ظك٦
بكه ا٩٘ال هکحب،  ٘بكا٪ ٤۽۽ بكه، جى  ٥۾۾٘بكا٪ یا جبكا٪کیىه، چًحه، جى

                                                             
: ایى واژه بًابك ٌکل و ٌمایل و جل٩ٛ آو ٌایؿ که جكکی باٌؿ و به ا٬ىام گىيگىو چىو: ٘بدكا٪، جبزام.  ٥۾۾

 جبكا٪، ٘بكا٢، جبكا٢ يىٌحه هیکًًؿ. 
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بكه ٌباو.   جى
 " ف " ظك٦

 ؼلمىک، ايىاو پكؼلن.  ٨ٍُی ٥۽۽
 ٨الؼى.  ٨الؼماو  ٦۽۽

 ٨الق آب ٧۽۽

"او" گىیًؿ.  به گىیً های هعلی "٨القو" گىیًؿ ی١ًی که "آب" قا
٨الق يىٞ گیاهی وابىيی اوث که بكای ٌحىٍىی لبان به کاق هیكوؾ. 
جا ظال به شای لباوٍىیی ال ٨القو بیٍحك گ٩حگى ِىقت هیگیك٨ث. 
٨الق و اٌالو ؾو گیاهی وابىيی ايؿ که ؾقیى هًٙ٭ه هیكویًؿ. ال ٨الق 
بكای ٌىحٍىی لبان اوح٩اؾه هیًمىؾيؿ و ال اٌالو یا اًٌاو بكای 

حٍىی بؿو و ٤ىل يمىؾو ايىاو اوح٩اؾه هیکكؾيؿ. ظاال پىؾقها و ٌى
وابىو های لباوٍىیی شای ٨الق قا جىؽیك کكؾه و ٌاهپى شای 

 اٌالو/اًٌاو قا. 
 " م " ظك٦

 جؽن هك٢.  ٬اله ٨۽۽

 ٩۽۽
٬اله 

 قیمک
  ٦۾۾پؽحى جؽن هك٢ با قو٤ى، جؽن هك٢ پؽحه ٌؿه.

 ۼ۾۽
٬َُح٫ بك 

ولو 
 ًِؿو٪

ه هیکًؿ: یکی ایًکه يٞى ؾو ه١ًا قا ا٨اؾ
ؼىقاک هعلی اوث به ؼّىَ ؾق ٌب 
های شم١ه و هًگام قولهای هحبکكه هرل 
قولهای ٠ك٨ه و ... ؼايىاؾه ها ؼیكات 
هیکًًؿ و به همىایه های و يمالگفاقاو 

 هىصؿ هیبكيؿ. 

همچًیى ایى يٞى 
ؼىقاکه قا ؾق ب١ٕی 
هعالت "ؾو٢ ٬ُح٫" يیم 
گىیًؿ و ایى ٨كهًگ ؾق 

 ١مىل اوث. کًؿیىال ه

يٞى ياو هعلی اوث. ال آقؾ گًؿم، ٌیك و قو٤ى واليؿ. ٌکل ایى يٞى  ٬ؿهال ۽۾۽
                                                             

: ال ٬اله یا جؽن هك٢ یک يىٞ ٤فا ؾیگكی به اوحرًای ٬اله قیمک و جؽن آب چىي هیىاليؿ کده بده هاله.  ٦۾۾
ی که ؾقیى يىٞ ٤فا، جؽن هك٢ به ظید کچالى هدىقؾ اودح٩اؾه ٬دكاق يام اٌکًه جؽن هك٢ ه١كو٦ اوث. ی١ً

 هیگیكؾ. 
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 ياو کالو اوث و بیٍحك به ٌکل ؾایكه هايًؿ پميؿ. 

 ٬ُكؾا٢ ۾۾۽

ایى واژه به ٌکل های: ٤ىقؾا٢، ٬ىقؾا٢ و ٤ُكؾا٢ يیم جل٩ٛ هیگكؾؾ. 
يیم يىٞ ٤فای هعلی اوث و آيكا گهی به يام "گىٌث وكغ کكؾه" 

گىیًؿ. ؾل، گكؾه، شگك و چكبی گىو٩ًؿ و ؾیگك ظیىايات که ؼىقؾو 
 گىٌث ٌاو ظالل باٌؿ باهن ؾق بیى قو٤ى هیپميؿ. 

 پاٌیؿگی های هیمم و بىجه،  ٬ىل ۿ۾۽

 ٬ٍی ٤۾۽
جه ؾیگی، آيچه که بیٍحك پؽحه ٌؿه و ویاه گكؾؾ. ایى واژه بیٍحك بكای 

ؾو ؾیگ و پایه قا به جه ؾیگی بكيس کاقبكؾ ؾاقؾ. همچًیى پاک کك
 ِىقت وؽث جك، ٬ٍی گىیًؿ. 

 اوح٩كا٢ کن، ٬ی کىؾکاو.  ٬ّیاو ٥۾۽
 بیصا ٌؿو اوحؽىاو پاها ال بصىلک.  ٬ُل ٦۾۽
 ٌىؼی، وك و ِؿا، هیاهى، الؾظام ِؿا.  ٬َُلك ٧۾۽

به ٔن "٪" و ٨حط "ل و ٢" به ه١ًی ؾلؾ. البحه ؾلؾ بیى ٬ٍال٬ی و ایى  ٬ُل٥َی  ٨۾۽
 ؾلؾاو قاهگیك و قاهمو کاقبكؾ يؿاقؾ. واژه بكای 

 ٬َُلًگ ٩۾۽

جًاب، جًاب يؽی، يىٞ جًاب ؾبل و 
لؼیّن يمؿی ویا يؽی که بكای 
شلىگیكی ال ٨كوىؾو پىوث 

 ظیىايات باقکً اوح٩اؾه هیگكؾؾ. 

ایى يىٞ جًاب قا ؼاين ها ال پٍن 
و هىی گىو٩ًؿاو هیىاليؿ. به 
جًاوب جًاب های پالوحیکی ال 

ث ظیىايات ٨كوىؾگی پىو
 شلىگیكی هیکًؿ. 

 " ک " ظك٦
 گیچ، گًه، وكچكغ.  کاجه ۼۿ۽

اوالؾ ياقوا لاییؿو، ؾؼحكی که بؿوو الؾواز ظاهله گكؾؾ، ٩٘ل آيكا  کاؼچه ۽ۿ۽
 "کاؼچه" گىیًؿ. 

 گلى، بكآهؿگی گلى.  کاکكجک ۾ۿ۽

به ؾو ه١ًا هیباٌؿ: ؼىاهك و همٍیكه.  کاکه ۿۿ۽
ىقؾ. شىاو های ؼىي ولی٭ه و بابكؼ

البحه ایى يمىيه بیٍحك ؾق 
بیى ٬ىم جیمًی ؾق 
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ککه، کاکه و ؼىاؼه ؾق گىیً های 
 هعلی هن ه١ًا ايؿ. 

 والیث ٤ىق کاقبكؾ ؾاقؾ. 

 گلى.  کحىک ٤ۿ۽
 کالو، بمقگ، ٬ىی.  کحه ٥ۿ۽

کچى یا  ٦ۿ۽
 کچاو

 به لباو ٠اهیايه ايگٍحك قا "کچى یا کچاو" گىیًؿ.  –ايگٍحك 

 ه، هّیبث. ٤ن، ايؿو کاللث ٧ۿ۽

کًؿاُلى یا  ٨ۿ۽
 کًؿاالو

کًؿاالو و بكکا که ٌكظً ؾق باال ق٨ث به لباو ٠اهیايه هحكاؾ٦ ايؿ. 
ايىاو که یک ب٥له قاه قوؾ ویا کىجل که یک ٬ىمث آو ؼیلی ُجًؿ و 

 وؽث ٠بىق باٌؿ.

٬كیه، ؾه، قووحا. بیٍحك ؾق بیى هكؾم به  ُکَكو ٩ۿ۽
 هعل هىقؾ اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ. 

يه: ُکَكو باال ی١ًی يمى
 ٬كیه باال. 

به ٨حط ک و ق. کكو يیم گىیًؿ. يٞى وویله ٨لمی که ال جیٍه بمقگحك  َکَكيؿ ۼ٤۽
 باٌؿ و بكای ٬ٟٙ يمىؾو هیمم و بىجه به کاق هیكوؾ. 

با ٨حط کىجاه. ویك ٌؿو، هملىو ٌؿو ٌکن ايىاو هًگام ؼىقؾو،  ککكه ۽٤۽
 يىٞ ٠که ال١مل هًگام ق٨ٟ گكوًگی. 

بیٍحك ؾق ظىله چ٥چكاو  ؼىاهك، همٍیكه.  َککه ۾٤۽
 کاقبكؾ ؾاقؾ. 

 بكای ٌؽّی که گیچ و گًه باٌؿ ا٘ال٪ هیگكؾؾ.  َکلکات ۿ٤۽
 بعد و گ٩حگى، بعد بیمىقؾ، ٔؿیث ؾق گ٩حاق.  َکَلچه ٤٤۽

 َکلَکى ٤٥۽
بكای ٌؽّی که پكیٍاو و ظىاوً 

 شمٟ يباٌؿ ا٘ال٪ هیگكؾؾ. 
کلکات و کلکى ؾق ٨كهًگ 

هیايه ال شمله واژه های ٠ا
 هحكاؾ٦ ايؿ. 

 ٌؽُ وكگكؾاو، ٌؽُ وكگیس. کلکى وك ٤٦۽

وكیى، وك٤یى. ٬ىمث آؼك وحىو ٨٭كات الی قاو ايىاو. به ٌکل  کلکىو ٤٧۽
 های: کالکىو، کىلکىو و کلکىو يىٌحه هیٍىؾ. 
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 ٌىقه وك، وبىوه وك. َکَلًکه ٤٨۽

يؽىؾ، ٠ؿن، لىبی و هاي يىٞ ٤فای وبک که ال هن پؽحى گًؿم،  کىچه ٤٩۽
 واليؿ.  

کىچه  ۼ٥۽
 چهل

ب١ؿ الیًکه ٩٘ل يىلاؾ چهل قوله گكؾؾ، 
ؼاين ها ال هن آهیؽحى گًؿم، يؽىؾ، 
بیا و ؾیگك ظبىبات ؾايه  ٠ؿن، هاي، لى
ؾاق يىٞ ٤فای آٌاهیؿيی هیپميؿ که آيكا 
کىچه گىیًؿ و ب١ؿ ال چهل قول آيكا 
کىچه چهل گىیًؿ. کىچه ٨كهًگ ؼیلی 

و پىًؿیؿه ؾق والیث ٤ىق هیباٌؿ.  ٬ؿیمی
کىچه چهل قا به همىایگاو ؼىؾ جىلیٟ 
هیکًًؿ و هكکه به ٬ؿق جىاو ؼىیً ال 
پىل ٌكوٞ جا ؾیگك ووایل به قون "جع٩ه" 

 بكای ؼايىاؾه ٩٘ل هیؿهًؿ. 

ليايیکه ٩٘ل به ؾيیا 
هیآوقيؿ به آو لاچه یا 
لایچه گىیًؿ و الی 
چهل قول کىیکه 
ـیمعكم يیىث به 

ت هكیٓ و ؾیؿو ٠یاؾ
٩٘لً ق٨حه يمیحىايؿ. 
ؾقظ٫، همیى کىچه 
چهل یک يٞى ٤فای 
با٘ل کًًؿه ؾق بیى ایى 
٠ؿه هیباٌؿ که ب١ؿ ال 
آو ٩٘ل و هاؾقي قا 

 هكکه ؾیؿه هیحىايؿ. 

 کىله ۽٥۽
ون، هعل يگهؿاقی ظیىايات که و٭٩ً پىٌیؿه باٌؿ. اجا٪ يگهؿاقی 

کىله،  –ً های هعلی ظیىايات ا٠ن ال گىو٩ًؿاو، گاو و ... ؾق گىی
 . ُون، گاوبًؿ، گاي و کىجک ؾق وا٬ٟ هن ه١ًا هیباًٌؿ

باقاو، باقي. ایى واژه به ٌکل های: کیحىو، کیُحى و کیحُىه يیم  َکیحاو ۾٥۽
 هیًىیىًؿ. البحه جمام ایى واژه ها به ٔن "ت" جل٩ٛ هیٍىؾ. 

 " گ " ظك٦

ی کًًؿ البحه بؿوو ٘ىیله، گاوبًؿ، هعل که ظیىايات قا يگهؿاق گاي ۿ٥۽
 پىًٌ و٭٧. 

 يٍى و يمى، بمقگ ٌؿو، پكوقي یا٨حى.  گالً ٥٤۽
 گًه، گیس، ايىاو بی بكياهه.  گكيگ ٥٥۽
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 ٥٦۽
بك  –ُگلمه 
ولو 

 شمله

يٞى چپى لؼین هیباٌؿ که ال جکه وؽث و هعکن واؼحه  –چپى 
 هیٍىؾ که الیی آو ال پًبه ُپك هیگكؾؾ. ُگلمه ال کپًک هح٩اوت اوث.  

 ٥٧۽
ُگلی یا 

 گىلی
به لباو ٠اهیايه جابلیث یا ٬كَ قا گىلی گىیًؿ. اها  –جابلیث، ٬كَ 

 ل٩ٛ ؾقوث آو ه٩هىم يٍؿ که هح١ل٫ به کؿام لباو هیباٌؿ. 

 ٥٨۽

ک
ىٌح

گ
 

وماقو٢، ٬اقچ. يٞى گیاهی که ؾق کىه و ؾاهاو هیكویؿ و ٬ابل ٘بػ و 
 ؼىقؾو هیباٌؿ. به يام گىٌث کىهی يیم یاؾ هیگكؾؾ. 

 ٥٩۽
گىًٌه یا 

 ُگًٍه
گكوًه، گكوًگی که به ٠لث ٤فا باٌؿ. گىًٌه بكای ايىاو های بؽیل 

 و  ؼىیه يیم کاقبكؾ ؾاقؾ. 
 " ل " ظك٦

ؾیىخ. کىیکه ال یک ٠مل ًٌیٟ، بؿ و ٤یك اؼال٬ی آگاهی ؾاٌحه   ُلًؿه ۼ٦۽
 باٌؿ ولی ال آو شلىگیكی يًمایؿ. 

 به هیػ ویا پایه یی آویؽحى. آویماو، آویؽحه ٌؿه. چیمی قا  لکه َجى ۽٦۽

يىٞ بؿگىیی و ؾًٌام اوث. به ؼّىَ بكای ا٩٘ال که ؼیلی  ُلکک ۾٦۽
 هاؾقهای ؼىؾ قا به جکلی٧ کًًؿ بكایً "ُلّکک" هیگىیًؿ. 

للده بك  ۿ٦۽
 ولو هله

بكای هؽا٘ب اوح٩اؾه هیگكؾؾ، هرل بكاؾق. للده و یكو ؾق گىیً های 
  ٧۾۾هعلی ال شمله ل٥ث های هحكاؾ٦ ايؿ.

به ٔن هك ؾو الم. ِؿای گام و پاها هًگام قاه ق٨حى باالی ؼايه،  ُلن ُلن ٦٤۽
 ِؿای هىلىل.  

 لىلک ٦٥۽
بىحى ٩٘ل يىلاؾ قا که ال هًگام جىلؿ الی یک والگی ؾق بیى هكؾم 
هكوز اوث، لىلک گىیًؿ. ایى واژه يمایايگك آيىث که پیچايؿو ویا 

هیٍىؾ. وویله یی که بكای بىحى کىؾک به ٌکل ٌی لىله هايًؿ ؾیؿه 

                                                             
: واژگاو چىو؛ اپه ٕهاؾقٔ، اجه ٕپؿقٔ، همه ٕهاؾقبمقگٔ، ککه ٕؼىاهكٔ و الله و للده ٕبدكاؾقٔ ؾق للـه.  ٧۾۾

گىیً های هعلی یک يىٞ اقجبا٘ی ؼىبی قا بك٬كاق هیکًؿ که هن ال يگاه ظكو٦ و هن يى٠یث جل٩ٛ آيهدا، 
 اهن ٌباهث کاهل ؾاقيؿ. ب
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 بىحى لىلک به کاق هیكوؾ قا "لىلک پیچ" گىیًؿ. 
 " م " ظك٦

 هالؿه ٦٦۽

ایى واژه قا گهی چىو: هالؿه و هالیؿه هیؽىايًؿ. ياو گًؿم قا يكم قیمه 
کكؾه و با قو٤ى ٕالبحه بیٍحك با قو٤ى لقؾٔ هیپميؿ و باالیً ٌکك 

که ال ؾیؿگاه ٌك٠ی  هیپاًٌؿ. به ؼّىَ ؾق قول اول ٠یؿ قهٕاو
 ٨۾۾ؼىقؾو ياو ِبط ٬بل الیًکه هكؾم به يمال ٠یؿ بكويؿ هىحعب

 هیباٌؿ، الیى يٞى ٤فا بیٍحك اوح٩اؾه هیکًًؿ. 
 هى چی هیؿاين، ی١ًی چی.  ٩۾۾هُچن ٦٧۽

هىصؿ، يیایٍگاه، ٠باؾجگاه. البحه واژه "هىصؿ" ٠كبی هیباٌؿ که به  هچیث ٦٨۽
 جكشمه کكؾ. ؾقی هیٍىؾ ٠باؾجگاه یا يیایٍگاه 

 با ٨حط هین. کن، ايؿک، قیمه، ُؼكؾ، کىچک.  ۼۿ۾َهض ٦٩۽
 با ٨حط هین. کمی، ايؿکی، کن، ايؿک، کىچک، ُؼكؾ.  َهىی ۼ٧۽
 با ٨حط هین و ن. کمکی، ايؿکی، قیمگکی، کىچکی، ؼكؾکی.  َهَىکی ۽٧۽

هىکی  ۾٧۽
 بكیم

 ی١ًی: کمکی بكیم، ايؿکی بكیم. 

 ؿک، ياچیم ياچیم. کن کمک، ايؿک اي هىمىک  ۿ٧۽
 ی١ًی: کن کمک آب هیایؿ. ايؿک ايؿک آب هیایؿ.  هىمىک آب هیایه ٧٤۽

بك  -همه  ٧٥۽
 ولو همه

به  –هاؾّق هاؾق یا هاؾّق پؿق، بی بی 
لباو ٠اهیايه بكای هاؾق کالو ؼىاه 
پؿقی یا ؼىاه هاؾقی، همه ؼٙاب 

 هیکًًؿ. 

حك ؾق ظىله چ٥چكاو  ایى واژه بٍی
ًگ ها ایى واژه قایس ولی ؾق ٨كه

ؿ و ؾق ب١ٕی ي٭اٖ ٤ىق "  یا٨ث ٍي
حك قایس اوث  . بی بی " بٍی

                                                             
. به اوان بكؾاٌث های ؾیًی ؼىقؾو ياو ِبط ؾق قول اول ٠یؿ قهٕاو ٠ٕیؿ و١یؿ ٨ٙكٔ ٬بل ال يمال  ٨۾۾

 ٠یؿ و به ٠یؿ ٬كباو ٠ٕیؿ و١یؿ االٔعیٔ ب١ؿ ال يمال ٠یؿ ال شمله هىحعبات هیباٌؿ. 
 باٌؿ که "ی١ًی" ه١ًا ؾاقؾ. : به ٔن "چ" ال شمله واژه های بالیا٨حه ٌؿه یی شؿیؿ ٨اقوی هیُچن.  ٩۾۾

: واژگاو هعلی هه، هىی، هىکی قا با "هه" که يىٞ ال ٨لم اوث یکىداو يدؿايین. ایدى واژه قا هض.  ۼۿ۾
 هیحىاو هن هايًؿ "هىط" جل٩ٛ کكؾ البحه با ظف٦ "ض".  
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 ٧٦۽
همک 

هرل 
 يمک

به لباو ٠اهیايه ٤فای قا که بكای ٩٘ل يىلاؾ هیپميؿ قا همک گىیًؿ. 
گىیا که "همه" اگك ؾقیًصا اوح١مال ٌىؾ به ه١ًی ؼىٌممه و ؼىٌبى 

 هیایؿ. 
 " و " ظك٦

 يىىاق. ۽ۿ۾ياص ٧٧۽
ؽ ٧٨۽ ٌَ  ايىاو بؿگماقه، ايىاو بؿه١اي، لوقگىی، ٩٘ل بی جكبیث.  ىليا

٩٘ل کن وى و ؼىقؾوال. ایى واژه بكای بكه ها و بم٤اله های ؼىقؾ  ي٥له ٧٩۽
 يیم کاقبكؾ ؾاقؾ. ي٥له ی١ًی يىقن، ٤ىقه و جكوجاله.  

 يالى ۼ٨۽
يىک پىحاو قا يلى گىیًؿ. يىک پىحاو لياو قا يیم يلى گىیًؿ اها، بیٍحك 

ىقؾ يىک پىحاو ظیىايات کاقبكؾ ؾاقؾ. به گىيه هرال: هاؾگاوی که ؾقه
 ؼیلی ٌیكآوق باٌؿ قا "ؼكها يالى" هیگىیًؿ. 

 يیمه، هًا٩ِه، ي٧ّ، يین، هحىوٗ.  يیمکله ۽٨۽

يیمکله  ۾٨۽
 شاو

 يیمه شاو، بىمل. 

يیمکله  ۿ٨۽
 َي٩َه 

 ی١ًی: يیمه ي٩ه. 

 ٨٤۽
يیمکله 

 کاق
 ؿه باٌؿ. يیمه کاق، کاق که هًا٩ِه ٌ

 ٨٥۽
يیمکله 

 يصاق
 يصاق يىکاق. 

 " ی " ظك٦

لاییؿو. ٩٘ل به ؾيیا آوقؾو لو ها قا "یا٨حى" گىیًؿ. به گىيه هرال: کمحك  یا٨حى ٨٦۽
 هیگىیًؿ که لو ٨اليی لاییؿ، هیگىیًؿ که: لو ٨اليی بیا٨ث. 

                                                             
: ایى يان که يىٞ گىیً هعلی اوث و ٌکل اؼحّاقی يىىاق هیباٌؿ قا با "يان" ٠كبی کده بده ياص.  ۽ۿ۾

 ١ًی هكؾم هیباٌؿ، هن ه١ًا يؿايیؿ.  ه
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 ٨٧۽
بك  -َیَكو 
ولو 
 پكجى

به ه١ًای او و آو هیباٌؿ. هًگام 
٭ابل و اٌاقه به ؼٙاب به ٘ك٦ ه

 کىی ا٘ال٪ هیگكؾؾ. 

ایى واژه و "اقو" هن ه١ًا و هن 
ه٩هىم هیباًٌؿ. قشىٞ کًیؿ به 
اقو. ایكايی ها "یاقو" گىیًؿ 

 ی١ًی یاق و ق٨ی٫. 
 قها، يصات، آلاؾ.  یله ٨٨۽

ؾوحىق لباو فاقوی که ؾق لباو ايگلیىی گكاهك ززف ػًاطی: 
(Grammer) ىايؿه هیٍىؾ، ال فلىهی اوث و ؾق لباو فكبی ِكف و يعى ؼ

که لىافؿ لباو قا بكقوی هیکًؿ. ؾق لباو فاقوی ِكف و يعى که به جكجیب 
جصمیه و جكکیب ؼىايؿه هیٍىؾ ؾو ؾیؿگاه بكای بكقوی لباو اوث9 ِكف: 
بكقوی کلمه و جقییى واؼث، يىؿ و هاهیث آو بیكوو ال هحًی اوث که ؾق آو 

ىؾ ؾق یک شمله قا با جىشه به يمً و لكاق گكفحه اوث و يعى: کلمه های هىش
وؽیفه ای که بك فهؿه گكفحه ايؿ و اقجباعی که با فقل و اشمای ؾیگك شمله 

. بكای ذبث و يگاقي یک واز، ؾق بكؼی هىقؾها، 202ؾاقيؿ، بكقوی هیکًؿ
  بیً ال یک ظكف ؾاقین:

 ط = ت.  .1
 ـ، ػ، ْ = ل. .2
 خ، َ = ن.  .3
 ؿ، ء = ا.  .4
  .233هـ = ض .5
 
 

                                                             
 ، پیٍگ٩حاق، َ ًٌ. ۽. ؾکحك ظىى ايىقی و ؾکحك یىو٧ ٠الی، ؾوحىق لباو ٨اقوی  ۾ۿ۾
 .٩۽. ویؿ ٠لی هعمؿ اٌكا٬ی، آییى ؾقوث يىیىی، َ  ۿۿ۾
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ث که ظكو٦ "خ، ض، ـ، َ، ْ، ٖ، ٚ، ٞ و ء" ال باؾقک ایى وا١٬ی
شمله ظكو٦ ؼاَ لباو ٠كبی هیباًٌؿ و واژگاو هعلی ویا گىیً های 
هعلی الیى يٞى جل٩ٝات هبكا ايؿ، هیچ يٞى واژه ٠اهیايه یی به ایى واز ها ؾقز 
يٍؿ. اگك واژه یی با ظكو٦ "خ و َ" بىؾه باٌؿ، به قؾی٧ ن ؾقز ٌؿه، واژه 

ْ و ٚ" بىؾه باٌؿ به ظك٦ "ل" ـکك ٌؿه اوث. همیى ٬ىن اگك های که به "ـ، 
واژه یی به گىیً هعلی وشىؾ ؾاٌحه که به "ٞ یا ء" بىؾه، به ظك٦ "ال٧" ؾقز 
ٌؿه اوث. ـکك ایى هىاله بكای ق٨ٟ یک هىىولیث اؾبی اوث ؾق ِىقجیکه 
گىیً های هعلی هًىٖ و هح١ل٫ به لباو های ؼالُ هماو هعل ايؿ، ؾیگك 

ا ٌایؿ که ؾقیى هىاله ؼیلی ؾؼالث يؿاٌحه باًٌؿ. به گىيه هرال ؾق بیى لباو ه
اهالی هعل به اوان گىیً های هعلی ویا وهلحك يگاٌحه ٌىؾ به لهصه 

کىی قا ؾق يیا٨حین که واژه یی قا به هماو ٬كائث یا وًگیًی لباو ٠كبی  –٠اهیايه 
هعلی ي٩ه  چىو: ا٠ىـ، ذالذه، ظی و ... جل٩ٛ کًؿ. ی١ًی ؾق گىیً های

 جل٩ٛ واژگاو ؼیلی ولیه و قواو هیباٌؿ. 
: ؾق ياهگذاری روابظ و ضىیؼاويعی های ضايىاظگی به سباو ػاهیايه

ؾوحىق لباو ؾقی اون قا چًیى ج١كی٧ هیکًین: "اون کلمه ایىث که بكای 
ياهگفاقی اٌیا، اٌؽاَ و اهاکى شهث ج٩کیک ایى هىشىؾات و هصمى٠ه ها ال 

ؾ". بًا، ؾقیى ٌکی يیىث که گىیً ها و لهصه های همؿیگك گفاٌحه هیٍى
٠اهیايه گهگاهی با٠د پیؿایً واژه های يى و شؿیؿ هیگكؾيؿ که ؾقیابی آيها به 
واژه ياهه ها و ٨كهًگ های ل٥ات به واؾگی هیىك يیىث. هعیٗ ها هن ؼالی الیى 

ای پؿیؿه یی اؾبی يبىؾه و الیًکه با هكاشٟ يمىؾو به ٨كهًگ ها و ل٥ث ياهه ه
هؽحل٧ يحىايىحین ب١ٕی ال واژگاو هعلی و هعیٙی ؼىؾهاو قا ؾقیابین، ؼىاوحین 
که ؾقیى هصمى٠ه ـکك آيها قا وىؾهًؿ اقلیابی يمایین و ایى واژه ها ٌاهل شؿول 
ـیل با ه١ايی که ها هًاوب ؾايىحین و ؾقیا٨حین ؾقز هیگكؾؾ. آيچه که ؾق پی هیآیؿ 

ٖ اؾ٠ای جمام گىیً ها، لهصه ها و ياه گماقی های هكؾم ٤ىق يیىث، ٨٭ٗ هكبى
 : به ي٭ٙه یی هیگكؾؾ که ایى هصمى٠ه بیٍحك به آو هحمكکم اوث
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اره
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 هؼًا واژه

 هاؾق اپه ۽
 پؿق، آ٬ا اجه ۾
لّو بكاؾّق ٌىهك. به ٨كهًگ ٨اقوی ه١یى ایى واژه "شاقی" ذبث  ایىق ۿ

 ٌؿه و هكؾم هكات "اهبصیى" گىیًؿ. 
 بابا، پؿق،  بابه ٤
 باشًا٪، ؾو ٌؽُ که ؾو ؼىاهك قا به يکاض ؾق آوقيؿ.  باشه ٥
 ؼىاهك، همٍیكه، ککه.  ؼاؼه ٦
 بكاؾق ٌىهك، بكاؾق همىك.  ؼىكبىقه ٧
ؼىاهك ٌىهك، ؼىاهك همىك. به ٨كهًگ ٨اقوی ه١یى ایى واژه  ؼٍىلىچه ٨

 "ؼیاًٌه" ؾقز ٌؿه اوث.
 هاؾق ايؿق، ؼاين ؾوهی پؿق. ٤ۿ۾ظظه ٩

 ؿق، پؿّق هاؾق، پؿق کالو ؼىا پؿقی یا هاؾقی. پؿّق پ با٨چه ۼ۽
ؼىاهك، همٍیكه. ایى گىیً بیٍحك ؾق بیى ا٬ىام جیمًی ه١مىل  کاکه ۽۽

اوث ولی بؽا٘ك هىشىؾیث بیصا ٌؿگاو ؾیگك هًا٫٘ ؾق 
 کًؿیىال، ایى واژه ـکك ٌؿ. 

 ؼىاهك، همٍیكه.  ککه ۾۽
 و به لهصه کابلی "بیاؾق".  بكاؾق، بكاق، الله. به لهصه هماقگی "بیكاق" الال ۿ۽
 هاؾق هاؾق، هاؾق پؿق.  همه ٤۽
 هاؾق. ٥ۿ۾يًه ٥۽

                                                             
: واژه جكکی اوث به ه١ًی "پؿق بمقگ". الیًکه ؾق هعیٗ ها به آو هاؾقايؿق گىیًدؿ ٌدایؿ کده ایدى ظظه.  ٤ۿ۾

 ث ياؾقوث باٌؿ.بكؾاٌ
ٗ بكای هاؾق اوح٩اؾه هیکًًؿ. ؾق واظدؿاؾاقی يًه.  ٥ۿ۾ ٗ ها به ٤ل : ایى واژه جكکی اوث به ه١ًی هاؾق بمقگ. ؾق هعی

 . وا٤ك والیث ٤ىق به شای واژه هاؾق  و اپه ال "يًه" اوح٩اؾه هیکًًؿ که ٌایؿ ایى بكؾاٌث ؼٙا باٌؿ
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: ب١ٕی هىایل ايىاو قا ؾق ٌگ٩ث ياهگذاری زیىايات به سباو هسلی
هیآوقؾ و ایى هىاله ها الیى ٬كاق ايؿ که چكا با هكاشٟ به ٨كهًگ های هؽحل٧ 

ژگاو قا ه١ًایابی لباو پاقوی، پٍحى، جكکی، ٠كبی و ايگلیىی يمیحىاو ایى وا
کكؾ؟ ایى پكوً قا يمیحىاو که بی پاوػ گفاٌث، ؾیؿگاه ها ایًىث که به گىيه 

لباو لؾایی  –یی ؼىاوحه ايؿ ٠ؿه یی ال ٨كهًگیاو و يىیىًؿگاو بكای ؾیگكاو 
کًًؿ و یکی الیى لباو ها، لباو ؾقی اوث. به ٬ىل هعمؿ کاٜن کاٜمی ٌا٠ك 

و بی لبايی" همیى قا گىیًؿ. ب١ٕی  و يىیىًؿگاو ؼىب کٍىقهاو "هممبايی
ها ؾقی قا بكاؾق ياجًی ٨اقوی هیؿايًؿ و ٠ؿه یی هن آيكا هصما الیى ؾايىحه و 
ب١ٕی ها اِال ؾقی قا ؾيباله یی لباو ٨اقوی يیم يمیؿايًؿ. بایؿ ؾقیى هىقؾ 
اهل ؼبكه و ٬لن کاق يمایًؿ جا ایى لباو ؾقباقی و ولىله یی لباو جؽاقی هاو 

هؿاٌحه ٌىؾ. چكا ها واژگاو هعیٙی ؼىیً قا ه١ًایابی کكؾه ليؿه جك يگ
َؼله، ؼیله، ٌىله و ِؿها واژه  –يمیحىايین و ال به لباو آوقؾو واژه های چىو 

یی ؾیگك به يمؾ ٌؽّیث های ٠لمی به ؼّىَ جعّیلکكؾگاو هیٍكهین 
ویا هكان ؾاقین که هىقؾ قیٍؽًؿ و جمىؽك ٌاو وا٬ٟ يٍىین. یکی ال اهؿا٦ 

هصمى٠ه ایًىث که بكای همه شك٠ث ٬لن لؾو، ؼىايؿو، هباقله، ؾ٨اٞ ال ایى 
به  –هىایل ههن ليؿگی و هملکحی قا بؿهؿ و ایًصاوث که هىایل لباو و بیاو 

هیاو هیآیؿ. ایى ه٭ؿهه قا بؽا٘ك ه٭ؿم ٬كاق ؾاؾین که ياهگفاقی ظیىايات يیم 
ا يمیحىاو به کحب شم ال کاقبكؾهای لبايی ها هیباًٌؿ که اکركیث هٙل٫ ٌاو ق

اؾبی و ٨كهًگی ؾقیا٨ث کكؾ. ایًصا ٬بل الیًکه به ٌكض شؿول ویا يمىؾاقهای 
ظیىاو ًٌاوی و چگىيگی ياهگفاقی ٌاو ؾق ؾهکؿه های هاو بپكؾالین، 
هیؽىاهین که چًؿ بیث ال ا١ٌاق ١ٌكای هممباو هاو قا یاؾآوق ٌىین که هٍحی 

 ل لباو ؾقی:باٌؿ يمىيه یی ؼكواق بكای ظمایث و ظكاوث ا
 هى آين که ؾق پای ؼىگاو يكیمم

 ٕياِك ؼىكؤ.  -هك ایى ٬یمحی ُؾق ل٩ٛ ؾقی قا 
 به ل٩ٛ ؾقی هكچه به ٠٭ل یا٨ث
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 ٠ٕبؿالكظماو شاهیٔ.  -به یىيايی ال٩اٚ ال او ي٭ل یا٨ث 
 جا و٧ِ لبث گ٩حن، ُؾقهای ؾقی ُو٩حن

 ٨ٕكو٤ی بىٙاهیٔ.  -الع٫ که ؾق ایى ه١ًی هىحىشب جعىیًن 
گاهل ٌ  ١ك ؾلکً ظا٨ٛ کىی بىؾ آ

 ٕظا٨ٛ ٌیكالیٔ.  -که ل٧ٙ ٘بٟ و وؽى گ٩حى ؾقی ؾايؿ 
 گكچه هًؿی ؾق ٠فوبث ٌکك اوث

 ٠ٕالهه ا٬بال الهىقیٔ.   -٘كل گ٩حاق ؾقی ٌیكیى جك اوث 

اره
ػم

 

 هؼًا واژه

گاو ضایه ظار اس یک طال به بؼـع را جـا هًگـام ضظـی  236بىهه 1
بغ بىهه را بـه ػـکل يمىظو، بىهه گىیًع. ظر بؼضی هًا

 "بىؿا" ثبث کزظه ايع و آيزا واژه جزکی ظايظحه ايع. 
 به کزه ضز و اطپ اعالم هیگزظظ.  جای  2
جای و جایک به یک هؼًا هیآیًع. ولی بؼضی، جایـک را  جایک 3

چىچه يىساظ گىیًع که یک طال را جکمیل يکزظه باػع. 
يىساظ بهاین اػـن اس ضـز و اطـپ را "جـای یـا جایـک" 

 گىیًع. جای ضز، جایک اطپ. 
خىخه های گىطلًعاو یا بزه ها را اس ساییعو الـی یـک  جـلی 4

 طالگی جـلی گىیًع. ضلمه، جزه و بزه يیش گىیًع. 
 چىچه بش را بؼع اس جکؼاظچه، جکه یا جکؼاظ گىیًع.  جکؼاظ 5
 چىچه بش را اس یک طال به بلًع جکؼاظچه گىیًع.  جکؼاظچه 6
و که اس یک طال به بلًـع باػـع را خىيـه یـا چىچه گا خىيه 7

 237خىيه گاو گىیًع. گاوی که جـا زـال بـه خلـث 
 يزكحه باػع. 

                                                             
 گاو يك اوح٩اؾه هیٍىؾ. : واژه یی جكکی هیباٌؿ و بكای بىهه یا بىها.  ٦ۿ۾
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 جکؼاظ که اس ظو طال به بلًع باػع را چاری گىیًع.  چاری 8
 چاری بش به بش که بیؼحز اس طه طال طى ظارظ را گىیًع.  چاری بش 9

 اری جکؼاظ گىیًع. چىچه بش اس ظو طال به بلًع را چ چاری جکؼاظ 10
به چىچه بش که کالو ػعه باػع ولی جـا زـال يشاییـعه  چپغ 11

 باػع را چپغ گىیًع. 
هاظه، هاچه، طگ هاظه را "ظل طگ" گىیًع. ظل گزگ،  ظل 12

 ظل طگ. 
گىطاله های گاو را ضىا يز باػـع و ضـىا هـاظه جـا ظو  ظو طال 13

 طالگی ظو طال یا ظو طالک گىیًع. 
به آو زیىايی که ظو طالگی را جکمیل کزظه باػع و بـه  ه راهظوی طه ب 14

طى طه طالگی گام گذاػحه باػع را "ظوی طه به راه یا 
 ظوی طه بىرا" گىیًع. 

چىچه بش که بزای اولیى بار ساییـعه باػـع را طـیبی بـش  طیبی بش 15
 گىیًع، یؼًی بشرگحز اس چپغ. 

یـک طـاله بـه بلًـع  به بزه يز هیغ اعالم هیگزظظ کـه اس  ػیؼک 16
 .  باػع. ظر بؼضی هًابغ "ػیؼک" را واژه جزکی ظايظحه ايع

چىچه هاظه گاو که جـا زـال يشاییـعه باػـع را كـزؿًچ  كزؿًچ 17
 گىیًع. 

به بزه يز هیغ اعالم هیگزظظ که جا زال ضظـی يؼـعه  238هىچ 18
باػع. ػمىها هىچ را ضظی یا اضحه يمیکًًع. هىچ يیـش 

 واژه جزکی اطث. 
گىطلًع هاظه که به ظو طالگی بزای اولیى بار هیشایع و  کبىر 19

 به يام کبىر هظما هیؼىظ. 

                                                                                                                     
 : ٌؽن يمىؾو لهیى جىوٗ گاويك قا ش٩ث گىیًؿ. ی١ًی کٍث و لقا٠ث. ُخلث.  ٧ۿ۾
 : واژه جكکی هیباٌؿ به ه١ًی گىو٩ًؿ يك. هىچ.  ٨ۿ۾
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 چىچه يىساظ طگ را "کىچىک" گىیًع.  کىچىک 20
 جکؼاظ که اس طه طال به بلًع باػع را گیزی گىیًع.  گیزی 21
گیزی بش به بـش کـه بیؼـحز اس چهـار طـال طـى ظارظ را  گیزی بش 22

 گىیًع. 
 چىچه بش اس طه طال به بلًع را گیزی جکؼاظ گىیًع.  ی جکؼاظگیز  23
هزخک گىيه یی اس طگ اطث که گىع ها و ظهغ را  هزخک 24

کىجاه يمیکًًع. خثه اع ضىرظ ولی بظیار بع و آظهگیز 
هیباػع. ظر ػزایظ کًىيی هزخک کمحز یاكث هیؼىظ و 
خای آيزا طگ گزگ گزكحه اطث. طگ گزگ كؼـال بـه 

یاظ پیع ا هیؼىظ و بیؼحز ضايىاظه ها هایل ايع کـه ؿىر س
 بدای طگ، طگ گزگ را يگهعاری يمایًع. 

گىطلًع هاظه را اس یک طال الی ظو طال ياويع گىیًع.  ياويع 25
 ياويع بؼع اس سه ضىرظو کبىر و هیغ هیؼىظ. 

ـــــــال /  26 یکظ
 یکظالک

گىطاله های گاو را ضىا يز باػع و ضىا هـاظه جـا یـک 
یا یکظـالک گىیًـع. همیًغـىر ظو یکظال   -طالگی 

 طال/ظوطالک و طه طال/طه طالک...
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 زیىاو ػًاطی )عبوه گاو(: 239يمىظار

 
 
 
 
 

                                                             
  Diagram . ٩ۿ۾
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 يمىظار گىطلًع ػًاطی )عبوه گىطلًع(: 

 
 جذکار:

: ایًكا بایؿ ؾايىث که ؾق بیى ٠مىم هكؾم ٤ىق ظیى جل٩ٛ ویا جذکز اول
ایؿ ویا ایًکه ؾق اؼیك ِعبث ٠اهیايه به شمالت که ؾق بیى آو ال ظكو٦ آ، ا بی

آو ظك٦ "ب" باٌؿ، بیٍحك هایل ايؿ که جًها ال ظك٦ ِؿاؾاق "و" اوح٩اؾه 
 يمایًؿ با هعفو٦ کكؾو ظكو٦ که ٬بال ـکك ٌؿ. به ٘ىق يمىيه:

 آب قا او هیگىیًؿ.  .1
  آبله قا اوله گىیًؿ.  .2
 . ۼ٤۾آوماو قا آوُمى هیگىیًؿ .3

                                                             
 : اون ٠رماو قا يیم به گىیً هعلی و قووحایی "٠اذُمى یا ٠ُرُمى" جل٩ٛ هی٩كهایًؿ. ػثماو . ۼ٤۾
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 ٌب قا ٌى هیگىیًؿ.  .4
 اهٍب قا اهٍى هیگىیًؿ.  .5
 قا ؾیٍى هیگىیًؿ.  ؾیٍب .6
 ؼىاب قا ؼى هیگىیًؿ.  .7
 گاو قا گى هیگىیًؿ.  .8
 جگاب قا جگى هیگىیًؿ.  .9

 پیحاب قا پیحى هیگىیًؿ.  .10
ایاو ـکك اوث که ؾق بیى هكؾم بكای آو  .11 وّكآب قا وكو یا وّك او هیگىیًؿ.ٌ 

حه باٌؿ قا يیم "وكآب یا وكاو" و  او ؾق اول هًبٟ آبیاقی ٬كاقؾٌا کىايیکه لهیى هایٌ 
ؿه باًٌؿ قا "پاییى آب یا پاییى او" هیگىیًؿکى  ٌٟ  . ايیکه ؾق اؼیك ؾه و قووحا وا٬

 هیكآب قا هیَكو یا هیكاو هیگىیًؿ.  .12
 -ؾوٌاب یا ؾوي آب قا ؾوٌى یا ؾوي او هیگىیًؿ. ؾوٌاب یا ؾوٌى  .13

 . يٞى ٌیكیًی اوث که هكؾم هعل ال جكکیبات ٠ىل، ُگك و ؾیگك ٌیكیًی ها هیىاليؿ
 ى یا ؾو٢ او هیگىیًؿ. ؾو٢ آب قا ؾو٤ُ  .14
 ُگن آب قا ُگُمى یا ُگن او هیگىیًؿ.  .15
 پكجاب قا َپكَجى ویا ُپكَجى هیگىیًؿ.  .16
 گكؾ آب قا ُگكُؾو  هیگىهًؿ.  .17
 ههحاب قا ههحى هیگىیًؿ.  .18

: ؾق اکركیث هًا٫٘ ٤ىق به ٌمىل ٬كیه یی هىقؾ هؿ٦، قون جذکز ظوم
یٍىيؿ، ظیى بكؼىقؾهای بكایًىث که هًگام جل٩ٛ واژه های که با "يىو" ؼحن ه

 ٠اهیايه، باظف٦ و و ٔن ظكو٦ ها٬بل، جل٩ٛ هیکًًؿ. به گىيه هرال:
 بؽىاو قا ُبُؽى جل٩ٛ هیکًًؿ.  .1
 بکى قا ُبُکى جل٩ٛ هیکًًؿ.  .2
 ُکًؿاالو قا ُکًؿاُلى جل٩ٛ هیکًًؿ.  .3
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شاو قا ُشى جل٩ٛ هیکًًؿ. شاو واژه یی جٍىی٭ی و ؼیلی باهعبّث اوث  .4
ؽا٘ب وی قا بیٍحك هحىشه هیىالؾ. ولی ؾق بیى هكؾم که ظیى ِؿا لؾو بكای ه

هعل ١ً٠ًه ایًىث که اوالؾهای ؼىؾ قا ظیى يىالي به شای "شاو" ، "ُشى یا 
 ُشى"  ؼٙاب هیکًًؿ. 

 ياو قا ُيى جل٩ٛ هیکًًؿ.  .5
 ؾاالو قا ؾاُلى گىیًؿ.  .6
 پاالو قا پاُلى گىیًؿ.  .7
 ؾیگؿاو قا ؾیگُؿو گىیًؿ.  .8

٤ىق به ؼّىَ ظىله چ٥چكاو ایى اهك  : ؾق اکركیث هًا٫٘جذکز طىم
ه١مىل اوث که ؾق واژه های کى، کًؿ، کًین و ... ظك٦ کا٦ قا هعفو٦ 

 هیؿاقيؿ. بكای يمىيه: 
 هیکًؿ قا هیًه جل٩ٛ هیکًًؿ.  .1
ن جل٩ٛ هیکًًؿ.  .2 ًُ  هیکًن قا هی
 هیکًین قا هیًین جل٩ٛ هیکًًؿ.  .3
 هیکًیؿ قا هیًی جل٩ٛ هیکًًؿ.  .4
 ًًؿ. هیکًًؿ قا هیًى جل٩ٛ هیک .5
همچًیى ظالث ه١٩ىلی ویا ه٩ًی آياو قا يیم به ٌکل ، يمیًه، يیمًن،  .6

 يیمیًین، يمیًی، يیمًى و ... به کاق هیبكيؿ. 
: همچًیى ؾق ؼىايً های هعلی واژه های که با "اه" ی١ًی جذکز چهارم

 ال٧ و هد ؼحن ٌىيؿ، با ظف٦ ال٧ آيكا جل٩ٛ هی٩كهایًؿ: 
 گاه قا گه گىیًؿ.  .۽
 گىیًؿ.  ویاه قا ویه .۾
 بیگاه قا بیگه گىیًؿ.  .ۿ
 کاه قا که گىیًؿ.  .٤
 ٌاه قا ٌه گىیًؿ.  .٥
 هاه قا هه گىیًؿ.  .٦



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش دهن
 های ُترکی  فهرست واژه

قاشٟ به هلث و يژاؾ ٤ىقی ها ؾیؿگاه ها هؽحل٧ اوث. جا ظال ؾیؿگاه واظؿ و 
ظال  وظؿت يٝكی ؾقیى هىقؾ وشىؾ يؿاقؾ. ایى ال ٧١ٔ ٤ىقی ها اوث که جا

يحىايىحًؿ هىیك هٍؽُ يژاؾی ؼىیً قا ج١ییى يمایًؿ. همچًیى ایى قويؿ با٠د 
ٌؿه اوث که لباو ٤ىقی ها هن هايًؿ هلث، ٬ىهیث و يژاؾ ٌاو هىقؾ اوح٩اؾه های 
٤یكه١٭ىل ب١ٕی ها ٬كاق گیكؾ. ؾق وؿه یی اؼیك ٤ىقی ها کحب و ه٭االت لیاؾی 

ؾوحآوقؾهای اهپكا٘ىقی ٤ىقی ها ؾقهىقؾ والله، ٌهكها، ا٨حؽاقات، ؾوؾهاو و 
لبی قا ؾاقؾ. ؾقهىقؾ يژاؾ ٤ىقی ها به ِىقت ُکل  يىٌحًؿ که همً شًبه یی ٨ؽ٘ك

ث پاییى وشىؾ ؾاقؾ  : چاق يٝك و بكؾٌا
 ُجكک بىؾو ٤ىقی ها.  .1
 جاشیک بىؾو ٤ىقی ها.  .2
 پٍحىو بىؾو ٤ىقی ها.  .3
 ٠كب بىؾو ٤ىقی ها.  .4
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حه ايؿ، ٤ىقی ها قا الیًکه هىقؼیى ٠كب ؾق جاقیػ يگاقی وب٭ث شى
٠كب ؼٙاب کكؾيؿ، پاؾٌاهی و ظکىهث پٍحىو ها ؾق ؾو وؿه یی اؼیك و 
شمٟ آوقی جاقیػ ههن ؾوقه ٤ىقی ها ی١ًی ٘ب٭ات ياِكی و پٍحىو گكایی 

بیٍحك جىشه پٍحىو  –هكظىم اوحاؾ ٠بؿالعی ظبیبی ٬ًؿهاقی ؾقهىقؾ ٤ىقی ها 
، و ایًکه ب١ؿ ال ٨كوپاٌی ها قا قاشٟ به پٍحىو بىؾو ٤ىقی ها شلب کكؾه اوث

ظکىهات ؾوؾهاو های ی٩حلی ها، کىٌايی ها، ٤ميىی ها و ٤ىقی ها، 
ؼىاقلٌاهی ها و اوحیالی ه٥ُل ؾقیى يىاظی به ٨كوپاٌی يژاؾ ٤ىقی ها جاذیك 
به ومای ؾاٌحه اوث و ایى بكهه یی ال جاقیػ ؾوث جاشیک ها قا ؾق جاشیک 

ث که ؼالی ال ج١م٫ و جع٭٫ يیىث. ٠ًىاو يمىؾو ٤ىقی ها بیٍحك بال کكؾه او
 –همچًیى ؾوگايگی بعد کحاب "٘ب٭ات ياِكی" ؾقهىقؾ ٤ىقی ها و جكک ها 

اـهاو اهل ٬لن و جاقیػ يگاقی قا هؽٍىي کكؾه اوث. الیًکه يىیىًؿه و 
هىل٧ ٘ب٭ات ياِكی ٬أی هًهاز وكاز شىلشايی، ُجكک بىؾه اوث ؾقیى 

ه ایًکه هىشىؾیث واژه های لیاؾی هىقؾ ٌک و ٌبهه یی وشىؾ يؿاقؾ. باالؼك
ؾق ٨كهًگ ٤ىقی ها و هلث ا٥٨ايىحاو ؾق ظُّ هؽحل٧ ال يٝاهی گك٨حه جا، 
يام ؾهات، يام اٌؽاَ و واژه های هعلی و هعیٙی و همچًیى ولًٙث 
٤ىقی ها ؾق هًؿووحاو و جكک بىؾو ولٙاو قٔیه ٤ىقی و ؾیگك وال٘یى 

ىؾو ٤ىقی ها شلب يمىؾه ٤ىقی جىشه اکركیث هىقؼیى کٍىق قا به جكک ب
اوث. ؾقیى هىقؾ ال هىقؼیى ؾهه های اؼیك ا٥٨ايىحاو آ٬ای ؾکحك ي١مث الله 
ٌهكايی ؾق کحاب ؼىیً جعث ٠ًىاو "جاقیؽچه ا٬ىام ؾق ا٥٨ايىحاو" به جكک 

 –بىؾو هٙل٫ ٤ىقی ها جاکیؿ کكؾه و ظحا واژگاو بىیاقی ال ٬بیل يام "٤ىق 
 ؾه اوث. ٤ىقی" قا واژه یی ُجكکی ا٘ال٪ يمى

گكچه به يىبث هٙال١ات ها هىشىؾیث چهاق ایما٪ و ایًکه ایما٪ ال ایم٫ 
گك٨حه ٌؿه و ه١ًی ٬بیله و ٘ای٩ه قا ؾق لباو جكکی ا٨اؾه هیکًؿ ؾوق ال ظ٭ی٭ث 
يیىث و همچًیى ٬ىم چهاق ایما٪ به اوحرًای ایًکه ؾق ؾیگك والیات ا٥٨ايىحاو 

٨كاه ليؿگی هیکًًؿ، ؾق ٤ىق  به ؼّىَ ؾق ٬ًؿول، ب٥الو، باؾ٤یه، هكات و
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يیم هیباًٌؿ. چهاق ایما٪ ال ٬بیل: ٨یكولکىهی، جیمًی، شمٍیؿی و وىقی که 
ب١ٕی ال هىقؼیى و هع٭٭یى همیى وىقی قا "لوقی و جیمىقی" يیم ؾق کحب و 
يىٌحصات ؼىیً ؾقز يمىؾه ايؿ، ؾیگك ؾلیلی اوث بك جكک بىؾو ٤ىقی ها. 

یؽچه و ًٌاوایی یک ؾهکؿه یی ؼاَ بؽا٘كیکه ایى هصمى٠ه جًها به جاق
جمكکم ؾاقؾ و ياگمیك گهگاهی به ب١ٕی هىایل ؾیگك يیم يین يگاهی ؾاٌحه 
باٌین، ها قا ه١فوق بؿاقیؿ ولی ایًكا یاؾآوق هیٍىین که ایى بعد ی١ًی بؽً 

 ؾهن به اوحرًای واژه های آو، ظکن ١ٙ٬ی و ظحمی يیىث.
پژوهٍگكاو ؾیؿگاه های ظحا، ؾقهىقؾ واژه یی ٤ىق جاقیػ يىیىاو و 

هح٩اوت ؾاقيؿ. ب١ٕی ٤ىق قا واژه یی ٠كبی ؾايىحه که ه١ًای ١٬ك و چ٭ىقی قا 
هیؿهؿ، ب١ٕی ٤ىق قا واژه یی پٍحى ؾايىحه که ال "٤ك" پٍحى و به ه١ًی کىه آهؿه 
اوث و ب١ٕی آيكا واژه پاقوی ؾايىحه اوث که به ه١ًای ٤ىقه، يىقن و چیمی 

قیٍه باوحايی ٤ىق قا ؾق اووحا و وايىکكیث به  ُپًؿیؿه قا هیؿهؿ و ب١ٕی
اٌکال "گیك، گك" که ه١ًای کىه قا هیؿهؿ يیم پیىيؿ هیؿهًؿ... الیًکه چهاق 
ایما٪ ؼىؾ قا هح١ل٫ و آهیؽحه به لباو ؾقی هیؿايًؿ، ؾقیًصا ؾوق ال ٨ایؿه يیىث 

 که ؾیؿگاه ؾکحىق ي١مث الله ٌهكايی قا هىقؾ هؿا٬ه ٬كاق ؾهین:
يىقن و ياپؽحه  –" جىقکی اوث و هقًی های لیاؾ ؾاقؾ، "غىق" کلمه "غىق8

قا گىیًؿ و اگك ظكف "ك" به فحعه جلفؼ ٌىؾ، ؾلث و جقمك کكؾو هقًی هیؿهؿ، 
غىقه های لقؾآلى قا پیً ال پؽحه ٌؿو "غىق" هیًاهًؿ و ؾق هیاو جاشیکاو 

 اِغالض "غىقک" هقمىل هیباٌؿ که هماو غىقک جىقکی اوث. 
ك" به فحعه جلفؼ و ظكوف ؾیگك به وکىو هیآیؿ، يمؾیکی غىق که ظكف "

ؾاقؾ و جمكیبا اگك یک ظكف "واو" پیً ال "قا" بیایؿ ؾق آو ِىقت جلفؼ اِلی 
جىقکی قا هیؿهؿ و ٌایؿ هن "غىق" یا "غىقی ها" ال همیًصا آهؿه باٌؿ، لیاؾ 

 ٌاهاو و کاليحكاو فاللمًؿ هیباًٌؿ که آيها قا به "ٌیك" يىبث ؾهًؿ. 
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لمه "غىق" به جلفؼ اِلی جىقکی آو، ؽكفی قا گىیًؿ که ؾق آو پلى "بكيس" ک
پؽحه هیگفاقيؿ، بًا غىقی به هفهىم وؽی و ياو ؾه آهؿه و ِاظب ؾوحكؼىاو 

 بال قا گىیًؿ. 
یک هفهىم جىقکی ؾیگك کلمه "غىق" که ؾق والیات ٌمالی جىقک يٍیى 

قه" قا گىیًؿ، و ایى کلمه افغايىحاو هقمىل اوث، فباقت ال "بكآهؿگی و ياهمىا
غىق يىبث های هؽحلفی ؾاقؾ. هرال، ؾق وشىؾ ايىاو یک فًّك ياهغلىب 
ياؼىاق و بكآهؿه پیؿا ٌىؾ، اگك او هايًؿ پًؿیؿگی يكم باٌؿ "ٌیً" گىیًؿ و 
الیى وؽث هايًؿ "ککكک" ویا اوحؽىاو باٌؿ "غىق" هیگىیًؿ و الیى يىبث 

"غىقجپه" يیم هىحقمل اوث. یقًی جپه اوث که ؾق پهلىی يام های هعل هايًؿ 
ایکه يىبث به جپه های اعكاف و اکًاف غىقجك یا بكآهؿگی جك ویا به فباقت 

  210.7ؾیگك بلًؿجك اوث
به اوان ج٩عُ و پژوهً که ها ال هیاو هكؾم و هعیٗ ايصام ؾاؾین و با 
اوح٩اؾه ال هًابٟ ه١حبك ٨كهًگی ال ٬بیل ٨كهًگ ؾهؽؿا، ٨كهًگ ٨اقوی ٠میؿ، 

پیاهؿ  –٨اقوی هبیى و ٬اهى پٍحى به ؾقی  –كهًگ ٨اقوی ه١یى، ٨كهًگ ٠كبی ٨
ها ایى ٌؿ که واژه های ؾقز شؿول لیك، قیٍه ؾق پیٍه یی ٨كهًگ جكکی یا 

 ه٥ىلی ؾاقؾ:  -جكکی 
 هاؾق. :242اپه .1
: ال ٬ؿین االیام ؾق بیى هكؾم چ٥چكاو هكوز بىؾ که پؿق قا اجه و اجه یا اجا .2

: پؿق اجاکكؾيؿ که ها يیم يه٩حه ؾقیى ٨كهًگ هىحین. هاؾق قا اپه ؼٙاب هی
 . )فكهًگ هقیى(

 ؾیگؿاو، ؾیگ پایه، آجٍؿاو.  –: اوشا٪ اخام .3
                                                             

هدد.ي.،  ۽٩ۿ۽٠ًایث الله، جاقیؽچه ا٬ىام ؾق ا٥٨ايىحاو، ايحٍداقات ٨كهًدگ، کابدل . ٌهكايی، ؾکحىق  ۽٤۾
 .۽٩۽ – ۼ٩۽٩ِعات 

: ایى واژه جكکی اوث و ؾق ه٭ابل اجه ٬كاق ؾاقؾ. اها، ؾق هًابٟ که هدا ؾق ؾودحكن ؾاقیدن، هحاود٩ايه اپه.  ۾٤۾
 یا٨ث يٍؿ. 
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 : اوال٢، اوال٪ جكکی اوث به ه١ًی ؼك. االؽ .4
: وبمه لاق، َهك٤ماق، چمًماق. اها به جل٩ٛ و گىیً های هعلی به اولًگ .5

 که اٌحباه اوث.  اٌکال چىو: آلًگ و هىلًگ/ُهَلًگ جل٩ٛ هی٩كهایًؿ
 : ؾووث، همكاه، یاق، ٘ای٩ه، ٬بیله، شمٟ ایالت، ایلها. ایل .6
 : ٘ىای٧، ٬بایل. ایالت .7
: ایى واژه بیٍحك ؾق بیى هكؾم کًؿیىال به ٠ًىاو ٨كوحاؾه و يمایًؿه ایلچی .8

های ؼايىاؾه یی پىك بكای ياهمؾٌؿو آو به ؾؼحك هىقؾ هؿ٦ به کاق هیكوؾ. ؾق 
: فكوحاؾه هؽّىَ، ایلچی –یى ؾقز ٌؿه اوث ٨كهًگ ه١یى ه١ًای آو چً

 . وفیك، هاهىقیکه بكای ايصام ؾاؾو اهىق ؾیىايی وفك هیکًؿ. ز. ایلچیاو
 : يٞى ياو ؼىقي. آع .9

: گكچه ؾق ؾهکؿه کًؿیىال هكؾم ٨ك٪ بیٍحك بیى آ٤ا و آ٬ا يمیآوقيؿ آؿا .10
ل "آ٤ا" و و ایًکه ایى هك ؾو واژه جكکی هیباًٌؿ و بكای ياهگفاقی ؼاين ها بایؿ ا

: ؼاجىو، بی بی، آؿابكای ياهگفاقی هكؾها بایؿ ال "آ٬ا" اوح٩اؾه ِىقت گیكؾ. 
  ویؿه، بیگن، ؼاين، لو، لوشه، ظكم )فكهًگ هقیى(.

: واژه یی آ٬ا و ياهگفاقی اٌؽاَ به ایى يام ال ٬بیل آ٬ا گل و گل آها .11
حك، اهیك، : بكاؾقبمقگ، بكاؾقههآهاآ٬ا، ه١مىل اوث و ایى واژه جكکی هیباٌؿ. 

قییه، بمقگ لىم، فًىايی که بكای اظحكام و جفؽین  به اول یا به آؼك اون 
  هیافمایًؿ. هرل، آلا هعمؿ، هعمؿ آلا، آلا شقفك، شقفك آلا )فكهًگ هقیى(.

 : بهاؾق، ؾلیك، والوق، ٌصاٞ. باجىر .12
: ایى واژه جكکی اوث به ه١ًی: هن ؾاهاؾ، همكیً و هممل٧ باخًام .13

به یک ؼايه ؾاهاؾ باًٌؿ، ؾو ٌؽُ که ؾو ؼىاهك قا به ی١ًی ؾو ٌؽُ که 
همىكی گك٨حه باًٌؿ ویا ؾو ؼىاهك که به یک ؼايه ٠كون باًٌؿ. به گىیً 
های هعلی آيكا "باشه" گىیًؿ. به ٌکل های چىو باشًا٪، باشًا٢ و باشايا٪ 

 يیم ؾق ب١ٕی هًابٟ يىٌحه ٌؿه اوث. 
 : یا بى٬ه به ه١ًی گاو يك. بىها .14
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 یك، ؾالوق، ٌصاٞ. : ؾلبهاظر .15
 : ؼاجىو، کؿبايى، هاؾقبمقگ، هاؾّق هاؾق یا هاؾّق پؿق، شؿه. بی بی .16
: ٠ًىايی که به ٌاهماؾگاو و يصبا ؾاؾه هیٍؿ، اهیك ٬بیله کىچک. بیک .17

 ٨كهايؿه وپاه. 
 : ٠ًىاو لياو اقشمًؿ، ؼاين، ؼاجىو، بی بی. بیگن .18
٢ کًؿ یا : کىیکه هكؾم قا آوال ؾهؿ و اهكی قا به آياو ابالخارچی .19

 ؼبكی ؾهؿ. يؿاکًًؿه، هًاؾی گك. 
: ؾق بیى هكؾم به يىبث جل٩ٝات ٠اهیاو آيكا ب١ٕی ها خـزات .20

: خـزاتشك٤ات ویا شىق٤ات جل٩ٛ هیکًؿ که ه١ًای هاوث قا ا٨اؾه هیکًؿ. 
  هاوث )فكهًگ هقیى(.

: ؾق هًابٟ ایى واژه قا گهی هًؿی و گهی جكکی ؾقز کكؾه 243چاظر .21
چ" ال شمله چهاق ظكو٦ ؼاَ ؾقی هیباٌؿ؛ ٠ؿه یی ايؿ. بؽا٘كیکه واز "

آيكا ؾقی هیؿايًؿ. چاؾق قا به ٌکل چاَؾق، چاُؾق و چاّؾق هیًىیىًؿ که هك وه 
 يٞى آو ؾقوث اوث. ی١ًی که چاؾق به ٨حعه، ٔمه و کىكه یکیىث. 

ک٩ً چكهی که بًؿها و جىمه های  –: چاق٢، چاقو٢، چاقو٪ چارم .22
 ا٪ پا پیچیؿه هیٍىؾ. پاجابه، پالیک. بلًؿ ؾاقؾ و بًؿهای آو به و

 . ٤٤۾پكؾه هايًؿیىث که ال چىبهای باقیک واليؿ  –: چی٣، چ٫ چؾ .23
ل  .24 ـُ : کىی که آيچه ال هكؾم بیًؿ یا ًٌىؾ به ظاکن و ؾاقو٤ه و 245ُچ

 ٠ىه یا ؾیگكی ي٭ل کًؿ. وؽى چیى، يمام. 
                                                             

  .Chador, Chadar . ۿ٤۾
پاقوی و هن ُجكکی ؾقز ٌؿه اوث. بكوی همیى هلعدىٚ ودال  .  ؾق ٨كهًگ ه١یى واژه چی٣ یا چ٣ هن ٤٤۾

٬بل یک ه٭اله ؾقهىقؾ چ٥چكاو يىٌحن که هن "چ٣" و هن "چدكاو" قا کده هصمى٠ده "چ٥چدكاو" قا جٍدکیل 
 هیؿهؿ، واژه یی پاقوی ؾقی ؾايىحن. اهیؿواقم که ؾقیى هىقؾ ؼلٗ هىٔىٞ يٍىؾ. ٢. ق. هبیى. 

های جكکی آو قا يیا٨حین، به اظحمال لیداؾ کده ایدى واژه ؾقّی يداب : ؾق ٌكض واژه بز وسو هـل –چـل .  ٤٥۾
 باٌؿ. 
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 : ٌل، لًگ. ُچالم .25
 : ک٩گیكک، هال٬ه. چمچه .26
 ين، بايى، کؿبايى. ز. ؼاجىياو. : بايىی ٠الی يىب، ؼاضاجىو .27
 : واالق، ٌاه، ؼايؿايی. ضاو .28
 : لو بمقگماؾه، ؼاجىو، لو. ضاين .29
 .٤٦۾: چکً ٕل٥حًاهه ؾهؽؿأضایظک .30
: = ؾوال٪. ایى واژه جكکی اوث که به آو چا٬چىق يیم گىیًؿ و ظوالؽ .31

بیٍحك لياو پىًٌؿ. شىقاب هايًؿی که همه پا ال ايگٍحاو جا کمك قا هیپىٌايؿ. 
كکیب اِٙالظی ٠اهیايه به آو "چاؾقؾوال٪ یا چاؾقؾوال٢" يیم هیگىیًؿ. ؾق ج

باؾقک واژه های ؾوال٪، اوال٢، بىال٪ و ... چًیى بكهیآیؿ که ٌایؿ هًٙ٭ه 
 "جكبىال٪" ؾق ٌك٪ واظؿاؾاقی ؾولیًه يیم جكکیبی ال لباو جكکیب باٌؿ. 

ویؽکی ٨لمی هايًؿ وىلو که ؾق جه آو ؾگمه  –: وًص٫ طًدام .32
 ی ج١بیه ٌؿه. کىچک

 ٠ًىاو هك یک ال پاؾٌاهاو ٤كچىحاو.  –: ٌىق، ٌیك، ٌاه ػار .33
 : شٍى، ٌاؾی، ٔیا٨ث، ههمايی. عىی .34
 : ک٩گیكک، ک٩چه. هاػن .35
: گىٌث ؼٍک کكؾه که آو قا بكیاو کكؾه ؼىقيؿ، ٬ؿیؿ، هیىه هام .36

 ؼٍک که ؼىحه آو قا ؾقآوقؾه بؽٍکايًؿ، ؼٍک. 
 : پهلى، اوحؽىاو پهلى.247هبزؿه .37
هاوث و کٍک، جكٌیی که ؾق آجً کًًؿ و يايؽىقي  –اج٫ : ٬هُحن .38
 واليؿ. 
 : چا٪، ٨كبه، جىايا، با٬ؿقت. ُهچام .39

                                                             
 . ب١ٕی ال هًابٟ ؼایىک قا واژه ياب "ؾقی" گ٩حه ايؿ که ه١ًای چکً و وویله آهًگكی قا هیؿهؿ.  ٤٦۾

 . ٨كهًگ بیىث هماق لیك واژه ٬بك٬ه.  ٤٧۾
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هاؾه يین شاهؿ جیكه قيگی اوث ک  –: ٬ك٬كوت یا ٬كه ٬كوت هزاهزوت .40
ؾق ظ٭ی٭ث شىٌايیؿه، ٤لیٛ ٌؿه آب کٍک اوث. جكکیب ٬كا٬كوت بیٍحك ال 

٬كا٬كوت يیم به واوٙه  اویؿ الکحیک و اهالض هعلىل ؾق آب اوث و جكٌی
 وشىؾ ه٭اؾیك ٬كاواو ال همیى اویؿ اوث. 

: ٤ىک. ٤ىک واژه ؾقی وىچه اوث. کىجل 248هزباهه یا هىرباهه  .41
 ٤ىک ؾق ٌهكک والیث ٤ىق ٌایؿ که هاؼىـ ال همیى واژه باٌؿ. والله ا٠لن.  

: چیمی اوث که ال ؾو٢ بؿوث آیؿ و آو چًیى اوث که ؾو٢ هزوت .42
 ه ٌىؾ، بال ؾوث بكهن ليًؿ جا جكٌحك گكؾؾ. قا شىي ؾهًؿ جا بىح

 : ویاه. هزه .43
 : وكغ، ٬كهم. هشل .44
هعلی ؾاقای هىای يىبحا گكم که لهىحاو  –: ٬ٍال٢، ٬یٍال٪ هؼالم .45

 قا ؾق آيصا گفقايًؿ، گكهىیك، گكهىاق. ه٭ابل ییال٪. 
: آلحی آهًی ؾاقای ؾيؿايه که بؿو چاقپایاو قا بؿاو ؼاقيؿ جا هؼى .46

 پاک گكؾؾ.  کرا٨ات پىوث آيها
 هصمٞى وپاهیاو، اقجً.  –: ٬ىٌىو هؼىو .47
: شمٟ ٬ٙای٧. شاهه یی پكلؾاق ؼىابًاک، ٬ٙی٩ه 249هعیله  –هغیله  .48

که په ال بیكوو ٌؿو ال گكهابه جى قا بؿاو ؼٍک کًًؿ ٨ٕكهًگ ٨اقوی 
 ه١یىٔ.
٧. هؽمل، جاز ؼكون "يٞى گیاه" هغیله .49 ُٙ ٨ٕكهًگ ٠كبی  –: شمٟ ٬ُ

 ٨اقوی هبیىٔ.   –

                                                             
 . ٨كهًگ بیىث هماق لیك واژه ٬كبا٬ه.  ٤٨۾
اوث. ولی، ؾق ب١ٕی هًا٫٘ ها "لچگ" قا يیم ٬ٙی٩ه یا ٬ؿی٩ه گىیًدؿ. لچدک  : ایى واژه ٠كبیهغیله.  ٤٩۾
 هماو قووكی ؼاين ها قا گىیًؿ که ؼیلی واژه یی پىًؿیؿه اوث. 
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کًٍ کماو به لوق و ٬ىت، واظؿ ٘ىل ه١اؾل  –یا ٬ىالز : هالج .50
 ؾقالی هك ؾو ؾوث، باٞ، بال ٨ٕكهًگ ه١یىٔ. 

: شىحى اوب و قاه شىحه شىحه ق٨حى آو. ٬الز جكکی هالچ یا هالج .51
اوث که به ٠كبی به آو باٞ گىیًؿ و ٌبك و وشب قا يیم گىیًؿ و آو ه٭ؿاق باٌؿ 

ث و ؾوي و بالو و یک بًؿ ال ؾوث هابیى وكايگٍث کىچک و ايگٍث ٌى
 ايگٍىث قا يیم گىیًؿ. 

 : ؼل٫ ؼاَ، ؼىی هؽّىَ، بؿ ٬ل٫، هكؾ بی آقام. هلن .52
 : ایى واژه ه٥ىلی اوث به ه١ًی "لوقگى". 250ُهلُعر .53
: جالیايه ویا ٌال٪ قا ٬مچی گىیًؿ که ؾق بیى هكؾم بًابك جل٩ٛ همچی .54

  ًگ هقیى(.: جالیايه، ٌالق )فكههمچیهعیٙی آيكا "٬مچیى" يیم گىیًؿ. 
: ٬ىمث چىبی جه ج٩ًگ، پاقچه یی که ؾوث و پای يىلاؾ قا ؾق هًعام .55

آو هیچیپًؿ و با يىاق هايًؿی آو قا هیبًؿيؿ جا ؾوث و پای کىؾک بی ظكکث 
 بمايؿ.

، شایی که  –: ٤ُُك٪، ٤ىق٪، ٬ُُك٪، ٬كا٢ هىرم .56 هًٟ کكؾه ٌؿه، همًٞى
 وقوؾ اٌؽاَ ٤یكهصال ؾق آو ٬ؿ٤ى باٌؿ. 

، ؾو کاقؾ، ؾو کاقؾ که باهن يّب ٌؿه باًٌؿ. : کاقؾ251هیچی .57
شالب که به هعیٗ ها، ٬یچی که هىهای بؿو ظیىايات ؼّىَ گىو٩ًؿاو 
ٕبم، هیً، بكه و بم٤الهٔ قا کىجاه کًًؿ، ؾوکاقؾ هیگىیًؿ. ؾق ِىقجیکه همیى 

 ٬یچی با ٬یچی ولمايی هیچ ٨ك٬ی يؿاقؾ با ج٩کیک ایًکه یکی بمقگحك اوث. 
 وكٌیك، ؼاهه.  –یما٢، ٬یمث : ٬ایما٪، ٬هیمام .58
 : يٞى ياو ؼىقي.کماج .59

                                                             
 . ٨كهًگ بیىث هماق لیك واژه ٬لؿق.  ۼ٥۾
لیك واژه ٬یچی.  –. ٨كهًگ بیىث هماق  ۽٥۾  
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: قظلث، ههاشكت و ايح٭ال ایل یا لٍکك ال شایی به شایی، کىچ .60
 ؾوؾهاو، ٘ای٩ه، ؼايىاؾه. 

: چاق٬ؿ کىچک هرلد ٌکل که لياو و کىؾکاو با آو وك ؼىؾ لچک .61
 قا پىًٌؿ. 

: شای باي جابىحاو، هًٙ٭ه ؼىي آب و هىا که هًگام جابىحاو ییالم .62
 ايصا قوو، هّٙا٦. بؿ

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش یازدهن
 يگاهی به چًذ قبیله 

بعد ؾقهىقؾ قیٍه یابی هلث ها و ٬بایل ال همه هىایل ههمحك، ُؾٌىاقجك و 
ی وپكؾه ٌؿه اوث، همیى  شًصالی جك هیباٌؿ. آيچه که ؾق ٤ىق به یاؾ ٨كاهٌى

٤ىقی ها هیباٌؿ که هىاله یی قیٍه یابی هلیث، يژاؾ و ولىله یی ا٬ىام و ٬بایل 
بؿبؽحايه جا هًىل ؾق شؿال ٬لن با٬یمايؿه اوث. ایى ایؿه و ه٩کىقه ايىاو قا به یکی 
ال هايؿگاقجكیى وؽًاو شىاهك ل١ل يهكو ویاوحمؿاق و يؽىث ولیك و٬ث 
هًؿووحاو هیايؿالؾ که هىِى٦ ؾق یکی ال وؽًكايی های ؼىیً ؼٙاب به هلث 

ػ گفٌحه ؼىؾ قا يمیؿايؿ، هصبىق که به ِؿ هلحی که جاقیهًؿووحاو گ٩حه بىؾ: "
آقی ٖ آيچه که ؾق اؾاهه هیآیؿ ال لباو و وؽى هك کهًىال و وال فمب بك گكؾؾ". 

ؿه اوث که آیًؿگاو به آیًؿه ؼىؾ ه١ٙى٦ ٌىيؿ  هیاو وال، پیكهكؾ و پیكلّو گك٨حهٌ 
يه ایًکه به گفٌحه یی ؼىیً هّكو٦. الیًکه بعد ها جًها ؾقهىقؾ ؾهکؿه 

ىال اوث و واکًیى ایى ؾه قا به اوان قوایات جاقیؽی، هعیٙی، هكؾهی و کًؿی
الی اکًىو ٬بیله ولٙايیاق یکی ال چهاق ٬بایل "چهاق ایما٪" جٍکیل  –٬ؿیمی 
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هیؿهؿ، ؼىاوحین جًها آيچه که ؾقیى هىقؾ هیؿايین و بؿوث آوقؾه این هىقؾ هٙال١ه 
که ولٙايیاق، ؼؿایاق و الله یاق  ٌما ٬كاق ؾهین. هح٩ًفیى و بمقگاو ٬بایل هؿ٠ی ايؿ

قیه یی یک پؿق به يام  ـُ هٍهىق  ۾٥۾الله ظوطثبكاؾقاو جًی همؿیگك بىؾه ايؿ و ال 
و ٠ؿه یی هن هؿ٠ی ايؿ که الله ؾووث به اوحرًای ایى وه  ۿ٥۾باجىربه بهاؾق ویا 

يیم ؾاٌحه اوث که  ٥٥۾هیزیو  254ظولحیارپىك، ؾو پىك ؾیگك به يام های 
١٨لی هىما به يام یکی ال اوالؾهایً ٕؾولحیاقٔ بىؾه و ٬ىم هیكی  واظؿاؾاقی ؾولحیاق

که اکًىو به ایى يام ًٌاؼحه هیٍىيؿ ال ذمكه الؾواز الله ؾووث باجىق با ؾؼحك هیك 
ولین ٌاه ٬بچا٪ که ؾق اِل ال اوبه والیث ٤ىق بىؾه، هیباٌؿ. اگك قوایث ؾوهی 

، ؼؿایاق، ؾولحیاق و هیكیٔ ال ؾقوث باٌؿ که ایى پًس بكاؾق ٕالله یاق، ولٙايیاق
والله ایى هكؾ با يام بىؾه ايؿ و ؼؿایاق به قوایات ذ٭ات و بمقگاو بكاؾق کهحك یا 

 -کىچکحك ال همه بىؾه اوث به ایى ٌكض: الله یاق به اوان ي٭ل ٬ىل های بمقگاو 
بكاؾق بمقگ، ولٙايیاق قا بكاؾق هیايه ویا ؾوهی و ؼؿایاق قا بكاؾق ؼىقؾ و آؼكی 

                                                             
ٌداه ؾوودثٔ، ٨كليدؿ ٠لدی ٌدیك : الله ؾووث ٨كليؿ ]بابا ؾووث ٨كليؿ ٌه ؾووث ٕيظب ػًاطی.  ۾٥۾

٨كليؿ ٠مك ٌاه[؟... ب١ٕی ها الله ؾووث قا ٠لی ؾووث گ٩حه ايؿ ؾق ِىقجیکه اون ؾقودث و وا١٬دی آو 
بكویث ِعبث بمقگاو ٬ىم، "الله ؾووث" بىؾه اوث يه ٠لی ؾووث. همچًیى ٠دؿه یدی ٬لدن بؿودحاو الده 

"اله" هیًىیىًؿ. الده، ه١بدىؾ و پكوقؾگداق  ؾووث هیًىیىًؿ ویا اون های که به الله ٌكوٞ ٌىيؿ قا به ٌکل
همه به ه١ًی الله هیباٌؿ. به گىيه هرال: چی الله یاق بًىیىیؿ یا اله یاق، چی اللده ؾوودث بًىیىدیؿ یدا الده 
ؾووث و ياؾق کىايی هن هىحًؿ که به گىيه اؼحّاق و کىجاه اللده ؾوودث قا الؿوودث و اللده یداق قا الیداق 

هىقؾ ؤاظث ؾاؾه ٌىؾ که ال يگاه گ٩حاقی هٍکل يؿاقؾ، اها ؾق ه١ًا بكای هیًىیىًؿ که ؼىب اوث ؾقیى 
 ج٩هین بهحك هٍکل ایصاؾ هیکًؿ. 

 –: الیًکه واژه های باجىق و بهاؾق هك ؾو جكکی هیباًٌؿ و به ه١ًی ؾلیك، ٌصاٞ و ٌصیٟ هیباٌدًؿ باجىر.  ۿ٥۾
 ؾقیًصا باجىق قا بًابك جل٩اٚ هعیٙی بكگمیؿین. 

حیاق هن اکًىو یکی ال واظؿهای اؾاقی والیث ٤ىق هیباٌدؿ کده بده ودمث ٌدك٪ هكکدم : ؾولظولحیار.  ٥٤۾
کیلى هحك ٨اِله هیباٌؿ. به اودان قوایدات بمقگداو  ٦٥والیث هى١٬یث ؾاقؾ و ال هكکم والیث الی ؾولحیاق 

 به ظید ولىىالی ًٌاؼحه ٌؿه اوث. ٧٦ۿ۽ولىىالی ؾولحیاق ؾق وال 
١ٕی هیكی گىیًؿ و ب١ٕی ها ههكی و ٠ؿه یی هن به ایى باوق ايؿ : به اوان قوایات هعیٙی بهیزی.  ٥٥۾

 که هیك ولین ٌاه ٬بچا٪ ال اوبه هكات بىؾه اوث. 
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ًاهًؿ و ؾق اؾاهه ؾولحیاق و هیكی کىچکحكیى ها بىؾه ايؿ. قاشٟ به جاقیػ جىلؿ و هی
هكگ الله ؾووث باجىق جا ظال يحىايىحین که ه١لىهات ؾ٬ی٫ و هىذ٫ قا ؾقیابین. لیکى 
گ٩حه هیٍىؾ که هعل ليؿگی الله ؾووث باجىق به ؾه وكغ الله بىؾه اوث که ایى 

مال ٤كب  ٧٥ - ۼ٧ؾق   قووحا به همیى يام و يٍاو ظاال يیم کیلى هحكی ومثٌ 
چ٥چكاو وا٬ٟ اوث. هىِى٦ وه باق الؾواز يمىؾه اوث که ال یک الؾواز آو وه 
بكاؾق ی١ًی الله یاق، ولٙايیاق و ؼؿایاق ال الؾواز ؾوهی ؾولحیاق و ال الؾواز وىهی 
اي هیكی هحىلؿ ٌؿه اوث. ؾقیى هىقؾ جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه اوث که الله ؾووث 

ٌؽُ ؾلیك، شًگصى، ظاکن هعلی و ٌایؿ هن یکی ال والله اهپكا٘ىقی  -ق باجى
٤ىقی ها بىؾه اوث که ب١ؿ ال یکی ال ٨حىظات به ي٩ٟ ظاکن هكات، ؾؼحك هیك 
ولین ٌاه ٬بچا٪ قا که ؾق اوبه هكات ليؿگی هیکكؾه به جمویس وی ؾق آوقؾه اوث و 

اوث که به يام هیكی ویا ال ؾؼحك هیك ولین ٌاه ٬بچا٪ جًها یک پىك بؿيیا آهؿه 
ههكی هٍهىق اوث. ؾوهیى يکاض الله ؾووث باجىق با یک جى ال کًیمکايً ِىقت 
هیگیكؾ و ذ٭ات چًیى قوایث هیکًًؿ که ؾولحیاق  ال همیى کًیمي به ؾيیا آهؿه اوث. 
بكوی ایى هلعىٚ هیكی و ؾولحیاق هیٍىيؿ بكاؾقاو ياجًی ویا به ٬ىل هعلی ها "بكاؾق 

ولٙايیاق، ؼؿایاق و الله یاق. ظاال ؾق ٌكاٖ کًىيی اظ٩اؾ ایى هكؾ بمقگ ايؿق" بكای 
ی١ًی الله ؾووث باجىق به يام های الله یاق، ولٙايیاق، ؼؿایاق و هیكی ؾق ٤ىق و 
ظحا بیكوو ال ٤ىق لیىث ؾاقيؿ که ؾقیى هىقؾ آيچه ها جىايىحین بؿوث آقین ؾق 

آوقی هیؿاين که ٨هكوث قووحاهای که اؾاهه؛ ایى بعد قا ؾيبال يماییؿ. اللم به یاؾ
ؿه يمیحىايؿ که ِؿ ٨یّؿ هكبىٖ به ایى ٬ىم ویا ؾیگك ا٬ىام  ؾق لیك هیایًؿ، هؿ٠یٌ 
بىؾه باٌؿ. چىيکه به اذك ج١اهالت اشحما٠ی، لیىحی و بیصاٌؿگاو ؾاؼلی و ظحا 
ههاشكت های ؼاقز ال والیث و همیًٙىق يىل کٍی های اؾواق هؽحل٧ جاقیػ  

اظحمال يیىث که ؾق ب١ٕی قووحاها ال ؾیگك ا٬ىام يیم وکىيث ؾاٌحه ؼالی ال  -
باًٌؿ. به گىيه يمىيه؛ ؾق قووحای اؼحه ؼايه ال ا٬ىام هؽحل٧ّ چىو هیكی، چیٍحی، 
هماقه ٕ؟ٔ و ولٙايیاق ليؿگی هیًمایًؿ که ایى الگىی بىؾ بكای ق٨ٟ وىج٩اهن و کس 

 :ايؿیٍی های کس ايؿیٍاو
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لله ؾووث باجىق ٌؽّیث بمقگ و ٠الی ه٭ام بىؾه و الیًکه اهىم الله یار: 
ؾق ظىله جاقیؽی چ٥چكاو و ٤كچىحاو ؾاقای جمُلک و لهیًؿاقی لیاؾ بىؾه اوث، 
اقأی ا٘كا٦ چ٥چكاو قا به هیاو ٨كليؿايً بؽً يمىؾه و ؼىاوحه اوث که 
لهیى های ؾوقؾوث هرل پًبه کاق و ومث ٌمال ٌهك چ٥چكاو ی١ًی ٌاهل 

که ه٭ؿاقي کن بىؾه اوث بكای الله یاق بؿهؿ. ولی الله یاق به هى١٬یث کاوی قا 
ایى ٨یّله ٬ًا٠ث يمیکًؿ و قاه ههاشكت قا به پیً هیگیكؾ که باالؼكه به هًا٫٘ 
الله یاق و قؼًه الله یاق پًاه گمیى هیٍىؾ. قوایث ؾوم ایًىث که لهیى های 

قأی ومث ومث شًىب چ٥چكاو و ٬ىمّث ال ٌمال قا به ولٙايیاق، بیٍحك ا
ٌمال قا به ؼؿایاق و واظات که ١٨ال به يام الله هٍهىق اوث قا به الله یاق ؾاؾه 

" یاؾ ٥٦۾ؿزچظحاواوث که همیى هًٙ٭ه قا ؾق قوایات جاقیؽی بیٍحك به يام "
هیکًًؿ. هكؾهاو هًٙ٭ه الله یاق الی ظکىهث ٌاهی ا٥٨ايىحاو به هٙل٫ ال١ًايی 

ؾه يبىؾيؿ. باالؼكه به اذك ج١ّبات لبايی ؼىیً اؾاهه هیؿاؾيؿ و به هیچ که جى 
و ٬ىهی ایى ٬ىم بمقگ ی١ًی "الله یاق" جىوٗ ظکىهث و٬ث که ٌایؿ هن ؾق ؾوقاو 
ظکىهث هعمؿ ياؾق ٌاه بىؾه باٌؿ، قا ؾق بیى وه واظؿاؾاقی ی١ًی چ٥چكاو و 
ٌهكک ؾق ٤ىق و شىيؿ ؾق باؾ٤یه ج٭ىین هیکًًؿ. ب١ٕی بمقگاو قوایث هیکًًؿ 

 – ۿ۾ۿ۽ین بًؿی ؾق ؾوقاو پاؾٌاهی هعمؿ ٜاهك ٌاه ؾق وال های که ایى ج٭ى
هد.ي. ايصام ٌؿه اوث. ؾق يهایث ایى اهك با٠د هیٍىؾ که ٬ىم الله یاق  ٤۾ۿ۽

هح٩ك٪ ٌؿه و اجعاؾ ٌاو ال هن بپاٌؿ. ب١ٕی قاویاو قاشٟ به ٌؽّیث الله یاق 
لب و جًىهًّؿ چًیى ؾیؿگاه و يٝكی ؾاقيؿ: الله یاق ٌؽّیث جًؿؼى، ؾلیك، شاه ٘

بىؾه اوث. همیى ظه جًؿؼىیی هىِى٦ بىؾه اوث که ٘ب٫ قوایات ؾق لهاو 
ظکىهث ٌاهی ا٥٨ايىحاو ایى ٬بیله یی بمقگ و ٌصاٞ قا ؾق بیى ؾو والیث ی١ًی 
٤ىق و باؾ٤یه و وه واظؿاؾاقی ی١ًی چ٥چكاو و ٌهكک والیث ٤ىق و شىيؿ 

                                                             
: ؾق ب١ٕی کحب جاقیؽی به اٌکال: ٤كچىدحاو، ٤كٌىدحاو، ٤كشىدحاو و ٌاقودحاو ؾقز ؿزچظحاو.  ٥٦۾

 ٌؿه اوث که ظاکماو ایى يىاظی قا ؾق کحب کهى به يام "ٌاق" یاؾ کكؾه ايؿ. 
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ه ايؿ. ال هماو جىاقیػ به ب١ؿ والیث باؾ٤یه ج٭ىین و يٝام ٘ىای٩ی ٌاو قا بهن لؾ
ایى ٬بیله به ظاٌیه قايؿه ٌؿيؿ و همیً جعث ـقه بیى قووای ؾیگك ٬بایل ٬كاق 
گك٨حه ايؿ که با جاو٧ اکًىو و١ٔیث ليؿگی ٌاو ؼىب يیىث، هٍکالت ٬ىهی 
ٌاو لیاؾ ٌؿه اوث و هًٙ٭ه ٌاو ؼیلی اهى يیم يمیباٌؿ. هٙال١ات يٍاو ؾاؾه 

 ق ٨كليؿ به يام های: اوث که ال الله یاق چها
 پایًعه  .1
 هیصز .2
 يیاس  .3
با٬ی هايؿه اوث که ایى اوالؾه ؾق ي٭اٖ هؽحل٧ هًٙ٭ه ١٨لی  - هزاظ .4

الله یاق ليؿگی هیکًًؿ و به يام های لاؾ ٬یّك، لاؾ پایًؿه، لاؾ يیال و لاؾ هكاؾ 
 . ضعا ظر همه اهىر ظاياجز اطثهٍهىق و ه١كو٦ ايؿ. 

: واظات، هًا٫٘ و ؾیه های که ٬بیله ارروطحاهای هزبىط به هبیله الله ی
یی بمقگ و پكي٩ىن الله یاق ؾق آيها ليؿگی هیکًًؿ و هالکیث ؾاقيؿ ٌاهل ؾو 
ياوه ٤اق و الله یاق هیباٌؿ. ایى ؾو ياوه ال شًىب به ٌمال وا٬ٟ ٌؿه ايؿ که ٘ىل 
هًٙ٭ه ج٭كیبا ِؿ کیلى هحك و ٠كْ آو ٘ىق اووٗ ال ٌك٪ به ٤كب چهل 

ىالؾ. الی اکًىو شىحاقهای ها يٍاو هیؿهؿ که ٬ىم الله یاق به ؾو کیلىهحك قا هی
والیث ٤ىق و باؾ٤یه و همچًیى ؾق والیات هكات و کابل يیم چًؿ ؼايه یی 
ليؿگی هیکًًؿ و اگك ؾق ؾیگك ي٭اٖ کٍىق هن ليؿگی هیکًًؿ، ه١لىهات بیٍحك 

ظحا به يام  هحاو٩ايه ؾقیا٨ث يحىايىحین. ولیکى ایً٭ؿق هٕا٦ کكؾه هیحىايین که
٬ىم "الله یاق" ؾق ایكاو کًىيی يیم ليؿگی ؾاقيؿ که ایٍاو قا به يام "الله یاقی" یاؾ 

 هیکًًؿ. هیحىاو به ؾهکؿه های الله یاق ـیال اٌاقه يمىؾ: 
 : الق: روطحاهای هزبىط چـچزاو، والیث ؿىر

 وك جًگی .1
 هىٌک ها  .2



 یکًذیىالشًاسًاهه❐226

 شی٥ه ها،  .3
 اوپه ٤ك،  .4
 هًصك کًؿه،  .5
 ٌاغ هالو،  .6
 جه ٬ال .7
 وپه وًگ ٠لیا، ووٙا و و٩ال. ا .8
 وًگ آجً .9

 ؾقبًؿ و٩یؿ .11
 ٌهكيى .11
 جیل ٬ؿم .12
 گاٌک .13
 کٍکک .14
 ؾیىالک جه و باال  .15
 ؾهى آب کالو .16
 ؾقه آویاب باال و پاییى .17
 ؾه وكغ باال، ووٙا و پاییى .18
 ؾیىالک،  .19
 ؾهى ؾیىالک،  .21
 شك جًگ،  .21
 ؼلی٩ه شم١ه ٕهكکم قؼًهٔ،  .22
 وكپىله آویاب،  .23
 ؼاکی گل هعمؿ،  .24
 لاؼاو،  .25
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 چٍمه گک،  .26
 كک، کم .27
 ٌىقک .28
 ٤اق گكؾک .29
 ؼیك ؼايه .31
 ؼاکىحكک .31
 ؼىگ کٍحه .32
 کاقیم .33
 ؼىاشه ٤یبی .34
 گكگى .35
 ا٠لن ها .36

 : ب: روطحاهای هزبىط ػهزک، والیث ؿىر
 ٤اق ٠لیا .1
 ٤اق و٩ال .2
 ٤اق ووٙا .3
 اقه وًگ .4
 پیىيؿ ها .5
 يىآباؾ،  .6
 شك چ٭ىق .7
 هیاو وًگه .8
 ظاشی اهُكل .9

 ٠لی هكؾاو .10
 کكت ؼايه .11
 ویاه کىهک.  .12
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 ، يًگ آباؾ،  .13
 وك قگ ها،  .14
  چٍمه کس، .15
 کحه چٍمه،  .16
 پمک، .17

 : خىيع، والیث باظؿیض پ: روطحاهای هزبىط
 شكهای وكغ،  .1
 ، ٌىقابک .2
 ؼیك بیؿ،  .3
 آب گكم،  .4
 قبا٘ک،  .5
 اٌکمبه،  .6
 جكَهی،  .7
 ؾهى ُؾُقم،  .8
 چىبک،  .9

 چٍمه چاق،  .10
 چٍمه چاق کىه،  .11
 چٍمه بیؿ،  .12
 ؾو ٌاؼی،  .13
 وكاچه،  .14
 شكگؿا،  .15
 چمبك،  .16
 آ٬اها،  .17
 بًؿ وبم،  .18
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 وكه٥ل،  .19
 ویاب،  .20
 ؾو ٌاؼی،  .21
 باٌه ؼايک، کك .22
 ؾقه ؼٍکک،  .23
 اوالؾ یحین،  .24
 واژگىيه،  .25
 جیل ش٩١ك،  .26
 کٍک وبم،  .27
 کٍه هاقه،  .28
 جًگی ؾقه،  .29
 ؾهى بیؿک،  .30
 شیكک،  .31
 اوکیچک،  .32
 ٌىقابک،  .33

: ولٙايیاق و ؼؿایاق الیًکه ؾق کًاق هن ليؿگی هبیله طلغايیار و ضعایار
و ؾاٌحًؿ و ؾق بیى ٌاو و به ؼّىَ ؾق هیاو قووحاهای که هكبىٖ به ایى ؾ

بكاؾق بىؾه اوث ال ؾیگك ا٬ىام و ٬بایل ؾق واب٫ ها کمحك ؾیؿه هیٍؿه اوث. 
بكوی همیى لعاٚ باهن ليؿگی ؼیلی يمؾیک، باهمی و هّلعث شىیايه یی 
قا ؾاٌحه ايؿ که الی اکًىو ٌمه یی ال آو به چٍن همگاو هٍهىؾ و ٬ابل لمه 

کك يمایین و آو اوث. ؾقیًصا هصبىق که واژه یی ا٨حؽاق و او٩باق قا باهن ـ
ایًکه: ج١ییى و ايحؽاب ظىله چ٥چكاو و اقأی هٍحكک هكؾهاو کًؿیىال و 
کاوی به ظید هكکم والیث ٤ىق یکی ال ا٨حؽاقات جاقیؽی، ویاوی و 
ظکىهحؿاقی ٌاو هیباٌؿ. بك٠که جاو٧ بكایًىث که ایٍاو يحىايىحًؿ آيگىيه 
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ایى هكکمیث با آيکه  که الیى هى١٬یث و ش٥كا٨یا اوح٩اؾه هیٍؿ، بهكه ببكيؿ.
ایٍاو قا به هؿيیث و ٨كهًگ ٌهكيٍیًی يمؾیکحك و هٍمىلحك واؼث، ؾق ٬بال ال 
ههك، ال٩ث، ٌصا٠ث و اجعاؾ ٌاو قا با جاو٧ که کاوحیؿ. ایى هىاله با٠د 
ٌؿ که هكکه به ٨کك ليؿگی ؼىؾ باٌؿ و هؿاؼالت ؾیگك ٬بایل و وكاو ا٬ىام 

٩ا٪ و بی ا٠حماؾی ؾق بیى ٌاو گكؾیؿ. يیم ؾلیلی گىحكي و ؾا٤حك ٌؿو جؽن ي
٠باقت ال ایى وكگفٌث ايىاو قا به یاؾ اِىل ٠لمی ٠لن کیمیا ٌٕیمیٔ که 

چكؼً الکحكويها به هعىق هىحه باٌؿ، هیايؿالؾ. هىشىؾیث ٬بیله ولٙايیاق و 
ؼؿایاق ؾق ا٘كا٦ و اکًا٦ چ٥چكاو ؼاِیث هىحه یا هعىق قا ؾاٌحه و ؾاقؾ که 

ی جىشهی بمقگاو ٬بایل و ظكکات ج١ّب آهیم ب١ٕی ال هحاو٩ايه به اذك ب
ظل٭ات و گكوه ها با٠د ٌؿ جا الکحكويها هًعید ٨كوٞ ؾق ا٘كا٦ هعىق به 
ظید "اِل" به چكؼً ؾق يیایًؿ و ایى هىحه بىؾ که بًابك ياهالیمات قولگاق و 

و ایى يٞى ظكکث قا ؾق ٠لن  قهبكی ياوالن به ا٘كا٦ الکحكويها به جًاوب ؾق آهؿ
کیمیا ، جعكک ؼال٦ ٠٭كبه وا٠ث هیًاهًؿ. با آيکه ایى ؾو بكاؾق ؾق پهلىی هن 
به ظکن یک ٬ىم و ٬بیله والهای هحماؾی و ٘ىاليی قا به ليؿگی باههك و هعبث 
ؼىیً اؾاهه ؾاؾيؿ و ایى ولىله جا ظال هكا٠ات ٌؿه اوث؛ لیکى، ایى اجعاؾ 

ت و ٌاؾی و ٤ن ٌاو بؿبؽحايه ٨٭ٗ ؾق ج١اهالت اشحما٠ی، بكول هٍکال
همؿیگك بىؾه اوث و يحىايىحًؿ که اجعاؾ و اج٩ا٪ ؼىیً قا ٘ىقیکه اهیؿ 
هیك٨ث ؾق هىایل ویاوی، ا٬حّاؾی و يٝاهی ظ٩ٛ کًًؿ که شایگاه ویاوی و 
جاقیؽی ٌاو هع٩ىٚ جك و وا١٘حك بكهال گكؾؾ. ؾق البالی ایى همه ظك٦ و 

ىیك جا ظال ویّك وؽى ها، ال ب١ؿ و ؾیؿ ویاوی ٠٭ب لؾه ٌؿيؿ و ایى ه
-٬ه٭كایی ؼىؾ قا هیپیمایؿ که یکی الیى يمىيه ها، ظاکمیث ٌؽّیث های

٤یك باالی ایى ٬ىم بمقگ، وؽی و ٬ىی هیباٌؿ. ظکىهات ٌؽّیث های ٤یك 
و ؼاقز ال ظل٭ه یی ٬ىهی با٠د لؾوؾه ٌؿو بیٍحك ٌاو ال ؾولحؿاقی و 

الهی که ؾق کحاب ٨كهىؾه یی ظکىهحؿاقی ٌؿه اوث. پیكاهىو ایى يىٌحاق، به 
ُك ها ب٭ىم ظْحي ی٥ْیكوا ها باي٩ىهن.  پاک ٬كآيمصیؿ ٨كهىؾه اوث: اْو الله ال ُی٥یِّ
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قا ج٥ییك يمي » هْلحي«". ٕؼؿاويؿ وكيىٌث هیچ ٬ىهي و ۽۽"وىقه ق٠ؿ، آیه 
هیايؿالؾ. به اهیؿ قولی هىحین که ال ؾهؿ هگك آيکه آيها ؼىؾ ج٥ییك ؾهًؿٔ، 

م ؛ اوٙىقه یی ٬ؿ٠لن کًؿ که قوحاؼیمی باٌؿ ي٩ه، اِل و هىیث همیى هكؾ
بكای ظاکماو جعمیلی و ظ٭ه بال. همچًیى ٌىقبؽحايه يحىايىحین که به ِىقت 
٬ٟٙ و ی٭یى قاشٟ به با٬یمايؿگاو ؼؿایاق ه١لىهات کاهل قا شمٟ آوقی يمایین، 

گكوه هیباًٌؿ به ٌكض  ٦اها؛ بمقگاو هؿ٠ی ايؿ که اوالؾه های لیك که ٌاهل 
قا هح١ل٫ به ؼؿایاق هیؿايًؿ. البحه باگفٌث یک یا ؾوپٍث ؾیگك به  لیك ؼىؾ

 ؼؿایاق وِل هیٍىيؿ: 
 ]كىالظ .1
 هزاظ .2
 ػاه هزاظ .3
 بابا يظز .4
 پیىيعی .5
 [. ػیص اظهن .6

بمقگاو و اهل بیًً قوایث هیکًًؿ که ال ولٙايیاق ؾو ٨كليؿ با٬یمايؿه 
 اوث:
 طؼع الله. .1
ایى هكؾم بمقگ اکركیث باًٌؿگاو کًؿیىال قا اظ٩اؾ  – ههزاب بیک .2

جٍکیل هیؿهؿ که هحاو٩ايه بًابك ج١اهالت اشحما٠ی و هعیٙی به يام اوالؾه 
 های کىچک و ُؼكؾی هً٭ىن ٌؿه ايؿ. 

به هكوق لهاو که ٌهك چ٥چكاو به هكکم ٤ىق هبؿل هیگكؾؾ، ٬بیله یی 
ولٙايیاق و ؼؿایاق ال شمله ا٬ىام ٌهكيٍیى و هؿيی هعىىب هیگكؾيؿ که الی 

 ٠مىهی ٌاو به ؼىبی وپكی هیگكؾؾ.اکًىو و١ٔیث 
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ال شمله ُکُحب هىقؼیى و ؾايٍمًؿاو ا٥٨ايىحاو هعحكم پىهًمل ٠میم اظمؿ 
پًصٍیكی ؾق اذك ؼىیً ی١ًی ش٥كا٨یای جاقیؽی ٤ىق ؾقیى هىقؾ چًیى 

ؼىؾ قا به ؾوحه های ـیل جمىین هیکًًؿ:  257 ؼىؾ هكؾم فیكولکىههیًگاقؾ: "
یک پؿق و ٌاؼه های یک لبیله. لای قضا،  ولغايیاق، الله یاق، ؼؿایاق اوالؾ

لای ظىیى، لای ظاکن. ؾوحه اؼیكالفکك ؼىؾ قا اچکمایی هیؿايًؿ. یاقفىالؾ، 
 .٥٨۾ ٌیػ اؾهن. هكکم فمؿه قهایً فیكولکىهی ها چغچكاو اوث

: ال هكؾهاو هح١ل٫ به ایى روطحاهای هزبىط به هبیله طلغايیار و ضعایار
لیىث ؾاقيؿ که آهاق و اق٬ام ؾ٬ی٫ ٌاو بؿوث ٬ىم به والیات هكات و کابل يیم 

يیاهؿ و ال باًٌؿگاو کًؿیىال يیم چًؿ ؼايه به ٌهك ٬ل١ه يى ، هكکم والیث 
باؾ٤یه ليؿگی هیکًًؿ. اگك ؾق ؾیگك والیات ویا ي٭اٖ ٤ىق ليؿگی هیکًًؿ جا 
ظال ه١لىهات ذ٫ و ؾ٬ی٫ ؾقیا٨ث يکكؾین که ؾقز ایى هصمى٠ه گكؾؾ. ال 

بیله ولٙايیاق و ؼؿایاق ؾق آياو اوکاو گمیى ايؿ، هیحىاو به ؾهکؿه های که ٬
 ٬كیصات ـیل اٌاقه کكؾ: 

: پىله لیچ ال شمله ؾهکؿه های جاقیؽی هیباٌؿ که ظهکعه پىسه لیچ .1
 ٬ل١ه یی جاقیؽی و هٍهىّق ٔعاک ؾقیًصا قؼث ا٨گًؿه اوث. 

ؾهکؿه ٌیػ ها ٌٕاهل ؾقه ٌیػ ها و ؾهى ٌیػ ها که به يام ؾهى  .2
 یم هٍهىق اوثٔ.کاوی ي

يفك  0066به عكف ٌمال چغچكاو والـ بىؾه ؾاقای : "ظهکعه کاطی .3
يفك بك عبك اظّاییه  262بكاوان هًابـ ولاقت لقافث و اِالظات اقضی و 

ولاقت ؾاؼله يفىن ؾاقؾ. فقال هن ؾق ٌمال چغچكاو قوی يمٍه های 
 32ِله شغكافیایی اون ایى هعل جاقیؽی قا ؾیؿه هیحىايین. کاوی که به فا

                                                             
به قوایث اکرك هىقؼیى و هع٭٭یى باًٌؿگاو ٤ىق هكبىٖ بده هلدث چهداق ایمدا٪ ی١ًدی ٨یكولکدىهی،  . ٥٧۾

جیمًی، شمٍیؿی و وىقی هیباًٌؿ. که بیٍحك باًٌؿگاو ظىله چ٥چكاو ٬ؿین ی١ًدی ؾولحیداق، چهاقودؿه و 
 چ٥چكاو ٨یكولکىهی هیباًٌؿ. 

ٍیكی، پىهًمل ٠میم اظمؿ، ش٥كا٨یای جاقیؽی ٤ىق، ا.  ٥٨۾ ص ًحىو کابل، ،ًپ ٍاقات پىه ٩عه ۼ٦ۿ۽يح  ِ،٩٩  . 
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کیلىهحك ال ؾولث یاق فاِله ؾاقؾ با جمام لكا هكبىعه اي ؾق ٌمال ؾقیای 
هكیكوؾ ولىؿ ؾاقؾ. به عكف ٌكق کاوی )لغه( به عكف غكب آو )وىفک( و 
)الًؿق( به ٌمال آو غلمیى و به شًىب آو هكیكوؾ شكیاو ؾاقؾ. ال هكبىعات آو 

ه ؾاؼل قٌحه )بًؿ بایاو( یکی ٌیله )کًؿ ؾیىال( اوث که ال واقی کاوی به ؾاهً
بیً قفحه اوث و )اؼحىؼايه( یکی ال ؾهکؿه های ههن آيىث. قوی هن قفحه 

( 066ؾقه کاوی قا به وه ظّه وفلی و ووغی و فلیا جمىین هیکًًؿ. جمكیبا )
ؼايه ؾق آو آباؾ اوث و باًٌؿگاو آو فیكولکىهی و ال ٌاؼه های ؼؿایاق و 

 ". 226ٌیػ اؾهن هیباًٌؿ
 ٙه ٠لیُا و و٩ال.ؾهکؿه های ٬ .4
کیلى  ٥۽ؾهکؿه گكهابک ٕگكهابک پىله لیچٔ: ؾقیى ٬كیه که به ٨اِله  .5

هحكی ومث ٌك٪ چ٥چكاو وا٬ٟ اوث. ؾقیى ٬كیه به اوحرًای ٬ىم 
 ولٙايیاق/ؼؿایاق ال ٬ىم ولی يیم ليؿگی هیکًًؿ. 

 ؾهکؿه بًؿ اهیك. .6
 ؾهکؿه باؾگاه. .7
 ؾهکؿه بًؿ ٠لی .8
 .ۼ٦۾ؾهکؿه جىك٬ی .9

 ؾهکؿه ٬یا٤ک. .10
 کحاق ُون.  ؾهکؿه .11
 ؾهکؿه چپكی. .12
 ؾهکؿه ِاؾ ویاه.   .13
 ؾهکؿه ؾقه گک.   .14
 ؾهکؿه کیچک.   .15

                                                             
ٍیكی، پىهًمل ٠میم اظمؿ، ش٥كا٨یای جاقیؽی ٤ىق، ايحٍاقات پىهًحىو کابل،   . ٥٩۾ ٩عه ۼ٦ۿ۽پًص  .ۼۼ۽،ِ 
 . ٬ابل یاؾآوقی اوث که به ٬كیه ؾهى جىك٬ی چًؿ ؼايه ال ٬ىم وقؾک و ٬ىم هك٤اب يیم ليؿگی هیًمایًؿ.  ۼ٦۾
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 ؾهکؿه ٬یچا٪ یا ٬بچا٪.    .16
 ومک ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .17
 ٌاه يیال ٌاهل وه هعل ٕلقجلیٔ.  .18
 شىی کس ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .19
 گًصک ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .20
 ٘ال ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .21
 وكغ ؾیىال ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .22
 قجلیٔ. و٩یؿاقک ٕ هكبىٖ ل .23
 شىی يى ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .24
 هىق ٤الک ٌاهل وه هعل ٕلقجلیٔ.  .25
 جًىقک ٕهكبىٖ لقجلیٔ .26
 گاٌک ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .27
 ویاه وًگک ٕهكبىٖ لقجلیٔ.  .28
 بایمكاؾ ٌاهل وه هعل ٕلقجلیٔ.  .29
 ؾهکؿه ؾقه آب بؽً.  .30
 ؾهکؿه ُومک.  .31
 ؾهکؿه های جله ٠لیا و و٩ال. .32
 ؾهکؿه کًؿیىال.   .33
ؾهکؿه ا٬ىام هؽحل٩ی ليؿگی هیًمایًؿ که  : ؾقیىظهکعه اضحه ضايه .34

٠باقت ايؿ ال: ٬ىم هیكی، ٬ىم چٍحی، ٬ىم هماقه یا هماقی و ٬ىم ولٙايیاق. البحه 
جًها ؾق اؼحه ؼايه یی هابیى یا ووٙی ٬ىم ولٙايیاق ليؿگی هیکًًؿ که به يام 

 هٍهىق و ه١كو٦ ايؿ.  ۽٦۾هسمع زیعراوالؾ 

                                                             
ؿ هعمؿ ؼاو ٨كليؿ ؾیى هعمؿ ٨كليؿ ٬كاق بیدک ٨كليدؿ ٨دحط اللده : هعمؿ ظیؿق ٨كلييظب ػًاطی.  ۽٦۾

 بیک ٨كليؿ و١ؿ الله ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...

روستا مربوط منطقه  13به تعداد    

 زرتلی میباشند.
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 ؾهکؿه های بهاقی باال و پاییى. .35
 کباؾقو .36
 گكولاقک .37

: اگك گ٩حاق ؾوم ایى بعد قا ؾ٬ی٫ و ؾقوث بؿايین که هیكی، الله هىم هیزی
یاق، ولٙايیاق، ؼؿایاق و ؾولحیاق ال ـقه یی یک پؿق به يام الله ؾووث باجىق 
باًٌؿ، ذابث هیٍىؾ که ایى هكؾم ؾق هصمٞى به اوان گىیً های هعلی 

و بمقگاو ٌاو با بمقگاو  پىكکاکاها ویا کاکاهای همؿیگك هیٍىيؿ. ٬ىم هیكی
٬بیله ولٙايیاق و ؼؿایاق به ؼّىَ بمقگاو کًؿیىال قوابٗ ؼىبی ؾاٌحًؿ. به 
اوحرًای قوابٗ يىبی، ایى ٬بایل باهن قوابٗ وببی يیم ؾاقيؿ. آيچه که ها 
ٕگكؾآوقيؿگاو ایى هصمى٠هٔ یاؾی هیؿهین قوابٗ بمقگاو ؾهکؿه کًؿیىال به 

و بهمیى جكجیب با  ۾٦۾ابزاهین بیکعمؿ بمقگاو ج٭ه جیمىق چىو هكظىم ه
هكظىم وًاجىق ظیات الله بیک ٨كليؿ اقٌؿ هعمؿ ابكاهین بیک قوابٗ يیکى و 
ظىًه ؾاٌحه ايؿ، الکى به اوان ج١اهالت ویاوی گهگاهی ؾق بیى ایى ا٬ىام 
٨اِله و ؾقز ایصاؾ کكؾه ايؿ. قوابٗ ویاوی و هكؾهؿاقی هكظىم العاز وکیل 

با هكظىم هعمؿ ابكاهین بیک ج٭ه جیمى ؼیلی يمؾیک، هعمؿ ی١٭ىب کًؿیىال 
ظىًه و يیکى بىؾه اوث. باوشىؾ ایًکه ٬ىم هیكی ؾق ه٭ایىه با ب١ٕی ا٬ىام ؾق 
ظىله چ٥چكاو ال ي٩ىن و شم١یث ؼیلی بمقگی بكؼىقؾاق يیىحًؿ، اها ؾق 
شكیاو ظکىهات قییه شمهىق ظاهؿ کكلی الی اکًىو که ظکىهث وظؿت 

که ؾق ٌىقای هلی ٕپاقلماؤ و ٌىقای والیحی يمایًؿه یی هلی اوث جىايىحًؿ 
الا٬ل ؾاٌحه باًٌؿ. ی١ًی که شایگاه ویاوی و ؾولحی ؼىؾ قا کماکاو ظ٩ٛ 
کكؾه ايؿ. به اوان جع٭ی٫ و جحبٟ که ها ايصام ؾاؾین، ٬ىم هیكی به چهاق والیث 
ی١ًی والیث ٤ىق، والیث باؾ٤یه، والیث ٨اقیاب و والیث ؾایکًؿی ليؿگی 

                                                             
: هعمؿ ابكاهین بیک ٨كليؿ ظاشی ؼاو بیک ٨كليدؿ اودما٠یل ٨كليدؿ ابدكاهین ٨كليدؿ يظب ػًاطی.  ۾٦۾

 هیكی ٨كليؿ الله ؾووث باجىق... قظمث ٨كليؿ ؾولث ٨كليؿ هالهن ]هالین[ ٨كليؿ ُؾق ٠لی ٨كليؿ
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هیکًًؿ و همچًیى به اوان قوایات هعیٙی ال هیكی پًس ٨كليؿ با٬یمايؿه 
 اوث به ٌكض لیك: 

: ال وی چًؿیى اوالؾ با٬ی هايؿه اوث که به يام اوالؾ ؾاؾؼىاه، ُظر ػلی .1
 اوال قظمث، اوالؾ ٥ِیك و اوالؾ ٨ُكک یاؾ هیٍىيؿ. 

: به اوان اؾ٠ای هكؾم هعل ٌایؿ که ال وی یک اوالؾ ُطز ػلی .2
 مايؿه باٌؿ و بالهايؿگايً قا به يام "لاؾ ٠بؿال" یاؾ هیکًًؿ. با٬ی

 : ال وی جًها یک اوالؾ به يام ٤یب الله با٬ی هايؿه اوث. ؿیب ػلی .3
: اوالؾهای وی قا به يام "٬لی ها" و "٬صكها" یاؾ هیکًًؿ که ایى يلغ ػلی .4

 هك ؾو اون جكکی هیباًٌؿ. 
 " و "اوالؾ ٬ماؾ" یاؾ هیکًًؿ. : اوالؾهای وی قا به يام "اوالؾ آلاؾبز ػلی .5

یز هیآیع:    روطحاهای که هىم هیزی ظر آيها سيعگی هیکًًع، هزار س
 ظر والیث ؿىر، ػهز چـچزاو به روطحاهای چىو:

 جی٥ه جیمىق،   .1
 ؾهى اؼحه ؼايه،  .2
 ؾهک باال ٕؾهک هیكی هأ،  .3
 ؾهى باؾقوک و  .4
 شك ا٥٨او ؾق شًىب چ٥چكاو .5
 شكهاجى،  .6
 ؼاقوحاو،  .7
 او بكهٔ، بكه ؼايه ٕگ .8
 شك وكغ هیكی ها،  .9

 ؼىاشه وبمپىي،  .10
 شك٤ال،  .11
 جیل ٤ىقی،  .12
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 ؼكگاه ؼىله،  .13
 ؼكهكؾه .14
 کًؿااليیها،  .15
 ل٤ًصى ٨ٕیٓ آباؾٔ،  .16
 ٠اهل،  .17
 جؽث کىهک  .18
 آب قظین ال هكبى٘ات ل٩كا ؾق ٌمال چ٥چكاو.  .19
 وًّگ کّك الله یاق. .20

 والیث باظؿیض، وازعاظاری خىيع، روطحاهای: 
 الغ ؾقال  .1
 وّكؼىل.  .2

یاب  ، وازعاظاری لىالع، ػالهعاری بًعر، روطحاهای:كار
   بًؿق و لىالي  .1

 والیث ظایکًعی، ولظىالی بًعر:
 ٬ُل هیكی چهاق .1
 شىی هیك ٠ماق .2
 ٌیػ ٠لی .3

: آيچه که به ؾوث ها قویؿه اوث ظاکی ال آيىث که ال ٌاه هىم ولی
ؾووث ؾو پىك به يام های بابا ؾووث و ولی با٬ی هايؿه اوث. اگك ٌاه ؾووث 

٨٭ٗ الله   و ؾیگكی ؾاٌحه، کىی ه١لىهات يؿاقؾ. ب١ؿها ال بابا ؾووثپىكا
ؾووث با٬ی هیمايؿ که ؾقیى هىقؾ يیم ه١لىهات ؾقوث بؿوث آوقؾه يحىاوحین 
که الله ؾووث ؾیگك بكاؾق ویا ؼىاهك ؾاٌحه اوث یا ؼیك؟ اها ، آيچه ٬ابل 

ها به  هکد اوث ایًىث که ولی کاکای وکه یی الله ؾووث هیٍىؾ. آيچه که
٬ىم ولی به چهاق والیث ی١ًی والیات:  –اذك پژوهً ؼىیً به آو ؾوث یا٨حین 
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٤ىق، باؾ٤یه، وكپل و ٨اقیاب ليؿگی هیکًًؿ که بیٍحكیى ٨یّؿی ٌاو ؾق 
 ٤ىق جصمٟ ؾاقيؿ. 

یز اػاره هیؼىظ:  یظث ظاريع به ػزذ س  روطحاهای که هىم ولی ظر آيها س
 والیث ؿىر: 

 ؼايىاؾه. ۼۼۿبه ج١ؿاؾ  چ٥چكاو: ؾهکؿه ٌیػ المًؿ .1
 ؼايىاؾه.  ۼۼ۽چ٥چكاو: هًٙ٭ه ل٩كا، ؾهکؿه ل٤ًصى به ج١ؿاؾ  .2
 ۼۼۼ۽ؼايىاؾه و چكان  ۼۼ۽چ٥چكاو: هًٙ٭ه هك٤اب، ؾهکؿه اوپك٦  .3

 ؼايىاؾه. 
ؼايىاؾه و ؾهکؿه باؾ٬ل  ۼۼ۾واظؿاؾاقی چهاقوؿه: ؾهکؿه ؼ٩ک  .4
 ؼايىاؾه.  ۼۼۼ۽

 والیث باظؿیض: 
 ؼايىاؾه.  ۼۼ٥بكيس به ج١ؿاؾ واظؿاؾاقی ٬اؾیه: هًٙ٭ه بی  .1

یاب:   والیث كار
 ؼايىاؾه.  ۼ٥واظؿاؾاقی لىالي: ٬كیه ٬ُكهىلی به ج١ؿاؾ  .1
 ؼايىاؾه.  ۼ٥۽و ٬كیه چهاق ؾقه  ۼۼ۽٠ال٬ؿاقی بًؿق: ٬كیه هالها  .2

پل:   والیث طز
 ؼايىاؾه.  ۼ٥ۿواظؿاؾاقی کىهىحايات: هًٙ٭ه ٬ل١ه ٌهك به ج١ؿاؾ  .1

صمى٠ه يمىؾین که جا ؾايایاو و بمقگاو ایى هبعد قا بؽا٘كی ٌاهل ایى ه
جع٭ی٭ات بیٍحكی ؾقیى هىقؾ ايصام ؾهًؿ و هكکه قگ و قیٍه یی ؼىؾ قا 
بؿايؿ و به آو اظحكام ٬ایل ٌىؾ. هؿ٦ ها ال ـکك ایى هىایل ؼؿای ياؼىاوحه 
٬ىم پكوحی، ا٨كاٖ گكایی و هلیث گكایی يیىث. ها به ایى باوق و ؾیؿگاه هىحین 

ليؿگی و کاق ؼىیً قا ؾقوث بؿايًؿ و به آو پابًؿ باًٌؿ.  که ايىاو ها هىیك
ایى بعد آي٭ؿق واؾه و بىیٗ يیىث که ؾقیًصا ؼالِه ویا جکمیل گكؾؾ. يیال 
اوث که ؾقیى هىقؾ بیٍحك جع٭ی٫ ِىقت گیكؾ و ایى هصمى٠ه و هعحىایً 
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شهث جاقیػ  -یک ؾقیچه و قوليه یی باٌؿ بكای ایصاؾ ايگیمه و ايؿیٍه ؾیگكاو 
گاقی و وا١٬ه يگاقی. ًٌاؼث ايىاو ها و ج٭ىین بًؿی ٌاو به ا٬ىام، ٬بایل و ي

١ٌبات یک پؿیؿه یی ؾیًی اوث که باکكاهث ها ؾق يمؾ الله همايا باج٭ىاجكیى 
بًا َو ٬َباّئَل ها ايؿ.  ١ُى ٌُ َکٍك َو ُأٓيری َو َش١َٓلًاُکٓن  ـَ ا َؼَلٓ٭ًاُکٓن ّهٓى  اُن ّإيَّ ًَّ َها ال یا َأیُّ

َه ٠َّلیِن َؼّبیِك. "وىقه ظصكات، آیه ّاَج١اَق  ّه َأٓج٭اُکٓن ّإوَّ اللَّ َؿ اللَّ ًٓ ٓکَكَهُکٓن ٠ّ ٨ُىا ّإوَّ َأ
". ٕهاو ای هكؾم همايا ها ٌما قا ال یك هكؾ و یك لو آ٨كیؿه این و ٌما قا ۿ۽

به هیؤت ا٬ىام و ٬بایلی ؾقآوقؾه این جا با یکؿیگك ايه و آًٌایی یابیؿ، بیگماو 
ٌما ؾق يمؾ ؼؿاويؿ پكهیمگاقجكیى ٌماوث؛ به ؾقوحی که ؼؿاويؿ گكاهی جكیى 

 ؾايای آگاه اوثٔ.

 چغچراو  حىزه
به ؾلیل ایًکه ؾق بّٙى هحّى ایى کحاب و البالی بعد ها ال چ٥چكاو بیٍحك 
به يام یک ظىله یاؾآوقی ٌؿه اوث جا ٌهك و هكکم، ؼىاوحین که ؾقیى هىقؾ 

٬لن و هٙال١ه ؾقیى هىقؾ بعد قا  بیٍحك ؤاظث قا اقایه بؿاقین که اهل
ؾگكگىو شلىه يؿهًؿ و بكؾاٌث های واقويه یی يؿاٌحه باًٌؿ. هًٝىق ها ال 

ؾولحیاق، ؾولیًه،  -ظىله چ٥چكاو هعیٗ ١٨لی چ٥چكاو که با واظؿهای اؾاقی 
ٌهكک، چهاقوؿه و ل١ل و وكشًگل والیث ٤ىق و ولىىالی های وًگ جؽث 

و یا لىالي والیث ٨اقیاب، شىيؿ والیث یا بًؿق والیث ؾایکًؿی، کىهىحا
باؾ٤یه و کىهىحايات والیث وكپل هكل هٍحكک ؾاقؾ، يیىث. بلکه، بعد ها 
ؾقیًصا ٠باقت ال ظىله یی وویٟ و ٬ىی هیباٌؿ که لهايی ٬ىمث ا٠ٝن ال 

و  ٦٥۾و ؾولحیاق ٦٤۾، جمام هًا٫٘ ولىىالی های چهاقوؿهۿ٦۾ولىىالی ؾولیًه
 ل هیٍؿه، اوث.ظُّ هؽحل٧ ولىىالی ٌهكک قا ٌاه

                                                             
 ؾق لهاو ظکىهث هصاهؿیى ایصاؾ ٌؿ.  ٧٦ۿ۽. ولىىالی ؾولیًه ؾق وال  ۿ٦۾
 ؾق لهاو ظکىهث هصاهؿیى ایصاؾ ٌؿ.  ٧٤ۿ۽. ولىىالی چهاقوؿه ؾق وال  ٦٤۾
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ؾق آو و٬ث ظىله چ٥چكاو ٌاهل هكلهای هٍحكّک با ولىىالی های پىابًؿ، 
٬ىمث لیاؾی ال ٌهكک، ولىىالی ل١ل و وكشًگل ٤ىق و  والیات ؾایکًؿی، 
وكپل، باؾ٤یه و ٨اقیاب بىؾه اوث. قوی همك٨حه به اذك هى١٬یث ظىان 

كکم والیث ٤ىق شیىپىلیحیکی یا ش٥كا٨یای ویاوی آو بىؾه اوث که هًعید ه
ج١ییى و به هكوق لهاو ؾو ولىىالی ٕولىىالی های چهاقوؿه و ؾولحیاقٔ ال جًه و 
بؿيه یی آو هصما ٌؿه ايؿ که ؾق آو هىا٬ٟ واظؿهای اؾاقی همبىق ظکن ياظیه 

 یا هًٙ٭ه قا ؾقیى واظه ؾاٌحه ايؿ. 
ؾقی٥ا که قاشٟ به چ٥چكاو، هى١٬یث شیىپىلیحیکی و ا٬حّاؾی آو که بیٍحك 
ال ؾهه ها هیٍىؾ هًعید یگايه هكکم والیث ٤ىق ًٌاؼحه ٌؿه اوث، کمحكیى 
جىشهی پیكاهىو ایى ش٥كا٨یا يٍؿه اوث و ؾقیى ؼّىَ هیچکه جع٭ی٫ و 
پژوهٍی ايصام يؿاؾه  اوث. باوشىؾ ه٩اؼكات و هباهات لیاؾ، ایى ال شمله 
کمبىؾی های کلیه یی ویاوی، اشحما٠ی، ٨كهًگی و ا٬حّاؾی ایى هًٙ٭ه 
اوث که ال اوال٦ هاو بكای همه با٬یمايؿه اوث. باجالي و و١ی ؼىحگی 
ياپفیك يحىايىحین ؾقیابین که یکی ال ٤ىقی ها ویا کىايیکه ال ا٬ىام و هلیث 
های هؽحل٧ ؾقیى ؼٙه یی باوحايی و ٬ؿیمی ليؿگی هیًمایًؿ قاشٟ به 

ا ظؿا٬ل ش٥كا٨یا، جاقیػ و اهمیث ویاوی و جكايمیحی ٕجكابكؾیٔ آو کحابی وی
وًؿی ه١حبّك جاقیؽی و اؾبی يىٌحه باًٌؿ. باگفٌث ِؿها وال که باؾقؾ و 
ايؿوه ١٨ال ؾق ٬كو بیىث و یکن هیالؾی ليؿگی هیًمایین، هًىل هن ؾق پی 
جاقیػ، وشىؾ ٌؽّیث های بهًام و باقوىغ ؾیًی، ویاوی، اشحما٠ی و 

حل٧ ایى هكؾهی ؼىؾ وكگكؾاو و پكیٍاو هىحین. چًايیکه به ٬ىمث های هؽ
اذك جفکك ؾاؾین و ظاال يیم یاؾآوق هیٍىین که یکی ال آقهاو های ایى يىٌحه 

                                                                                                                     
هى١٬یدث آو  ۽٨ۿ۽ؾق لهاو ظکىهدث هصاهدؿیى ایصداؾ و ؾق ودال  ٧٩ۿ۽. ولىىالی ؾولحیاق ؾق وال  ٦٥۾

اقی آؤ ج١ییى ٌؿ. ب١ٕی هًابٟ جاقیػ ایصداؾ ولىدىالی هدای ؾولیًده و ؾولحیداق قا بده ودال ٕهكکم واظؿاؾ
   هیؿايًؿ.  ٧٦ۿ۽
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ایًىث که ايگیمه یی ایصاؾ يمایؿ جا هیل و ق٤بث هكؾم به ؼّىَ شىاياو، 
ؾايٍمًؿاو و جعّیل یا٨حگاو قا به جاقیػ يىیىی و ش٥كا٨یا يگاقی هعالت 

ىحه، ٬لن های ؼىحه، ٌاو به وشىؾ آوقؾ و قوليه یی ٌىؾ بكای اهیؿهای ب
که آیًؿگاو بكای ایًکه به  -کحاب های ال هن گىىحه و هكؾهاو ال هن شىحه 

ظال ها ؾقی٣ و ؾقؾ و ا٨ىىن بؽىقيؿ، باٌؿ که بكای یاؾبىؾ ال گام های هىذك 
گفٌحگاو ؼىیً به هماقهای ٌاو ٌم١ی قوٌى يمایًؿ و ایى ٌمٟ به ٘ىق 

ىيکه ظکما و ؾايٍمًؿاو ؾق همیً ه١ٍل و بكا٨كاٌحه يگهؿاٌحه ٌىؾ. چ
به شای ایًکه به جاقیؽی لقًث هاوقای ایى گپ ها ايؿقلگىيه وؽًی گ٩حه ايؿ: "

پیام ها، ١ٌاقها  -". ایى وؽى گهكباق و پكباق بفكوحیؿ، ٌمقی قا قوٌى يماییؿ
و الهاهات ؾاقؾ که ايىاو قا گهی او٬ات ال جاقیکی ٌب به ١ٌله یی آجٍی و ال 

 ٫ ؾیؿگاهی قاهًمایی هیکًؿ.   جًگًای يٝك به ُا٨ُ 
"ها پیكوی آو ايؿیٍه یی هىحین که يمیگفاقین جا هك يهاؾی ویا گكوهی 

 باالی جاقیػ و ش٥كا٨یای هاو ؼٗ بٙالو و يابىؾی قا بکًٍؿ".
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوازدهن
 يهادهای هذيی، خذهاتی، فرهًگی و هردهی کًذیىال 

یىيايی "ايىاو هىشىؾ یا ظیىاو اشحما٠ی به ٬ىل اقوٙى ؾايٍمًؿ و ٨لیىى٦ 
اوث". بًابك ایى ٨كهىؾه اقوٙى گ٩حه هیحىايین، وشه جىِی٩ی که با٠د ج٩کیک 
ايىاو ال ظیىاو ٤یكيا٫٘ و ؾیگك هؽلى٬ات الهی هیگكؾؾ همیى ویژگی ي٫ٙ و 

قٌؿ، پكوقي و بالیؿو ايىاو ال  -بیايً هیباٌؿ. به هماو ؾلیل اوث که 
. هك ايؿاله که ايىاو کاهل جك و ٠المحك گكؾؾ، ؾقک، ٨هن اشحماٞ يٍات هیگیكؾ

و هٍکالجً ٨مويحك هیگكؾؾ. ؾقیى هىقؾ هیؽىاهین بكای ؼىايًؿه ایى هصمى٠ه 
يمایاو والین که هكؾهاو کًؿیىال يیم ؾق پی هؿيی ٌؿو، ٨كهًگی ٌؿو و 
جىو١ه یا٨حى هىحًؿ و ایى ه٩کىق با٠د ٌؿه اوث که شهث ؾؼیل بىؾو 

ؾهای هكؾهی، اشحما٠ی، ٨كهًگی، هؿيی و جىو١ه یی و ؼىیً ؾق يها
ویاوی، يهاؾهای قا ا٠ن ؾولحی و ٤یكؾولحی و ٤یكايح٩ا٠ی ٬كاق ـیل بكای 
ؼؿهث به هكؾم و بكآوقؾو اهؿا٦ واالی ؼايىاؾه های ایى ؼٙه بًیاؾ و ایصاؾ 

 يمىؾه ايؿ. 
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ه یی ي٩ه ایصاؾ ٌىقاها، بًیاؾها، يهاؾها و ايصمى ها بكای ايىاو ها های
ايىصام و هماهًگی هیباٌؿ. چیمیکه بكای جمام هكؾم کٍىق هىیؿاوث، ایى 
اوث که ؾق اواؼك ظکىهث ٜاهك ٌاه آؼكیى ٌاه ا٥٨ايىحاو، جهؿاب ج٩کكات 
يىیى و ایصاؾ يهاؾهای ویاوی ؾق کٍىق گٍىؾه ٌؿ و ایى ولىله الی اؼیك 

و٧ ب١ؿ ال ؾوقاو شمهىقیث ٌهیؿ ؾکحىق هعمؿ يصیب الله ه٩حىض بىؾ. با جا
آو، ال آ٤ال شًگ های جًٝیمی و گكوهی و ب١ؿ جا ٨كوپاٌی يٝاهی ٘البايی، 
ایى ايؿیٍه بىحه و هًصمؿ گكؾیؿه بىؾ. به ل٧ٙ الهی و همکاقی شاه١ه 
شهايی و کٍىقهای ٠ٕىق والهاو هلل هحعؿ، ياجى و آیىا٦ به ِىقت بی 

كات ویاوی و واب٭ه یی قوليه های بالوالی، جىو١ه، آلاؾی و قاه های ج٩ک
ايؿیٍه های ٨کكی ؾقیى وكلهیى بكوی جمام اجباٞ آو بال گكؾیؿ. ظکىهث 
ا٥٨ايىحاو بكای والهايؿهی هكؾهاو ٬كا و ٬ّبات ؾوقؾوث و قووحاییاو "بكياهه 

ؾق چىکات قهبكی ولاقت اظیا و  ۿۼۼ۾همبىحگی هلی" قا ؾق شكیاو وال 
و به ٘ىق ١ٙ٬ی ؾق بیٍحك  ايکٍا٦ ؾهات ایصاؾ کكؾ و ایى بكياهه ؾق ا٥٨ايىحاو

٨یّؿ ا٥٨ايىحاو جٙبی٫ ٌؿ. الیى ٘كی٫ پكوژه های جىو١ه یی و ٠مكايی  ۼ٨ال 
بكای هكؾم جٙبی٫ ٌؿ که ب١ٕی ها باکی٩یث و ٠ؿه یی هن بیکی٩یث هیباًٌؿ. 
ؾق شكیاو ایى اؾواق جاقیػ ٌىقاها، اشحما٠ات و والهاو های که ؾق ؾاؼل 

 و به ٌماقه های لیك بىًؿه کكؾ:    ؾهکؿه کًؿیىال ٌکل گك٨حه، هیحىا
: ٘ىقیکه ال يام آو ٦٦۾ػىرای همبظحگی و جىطؼه یی خاهؼه .1

" ؾق چىکات قیاوث اظیا و ٦٧۾پیؿاوث ایى ٌىقا جعث "بكياهه همبىحگی هلی
جىو١ه قووحاها ایصاؾ و بكای همبىحگی و بىیس هكؾم شاه١ه و جٙبی٫ پكوژه 

ٔ ایصاؾ و الی ٤ۼۼ۾چ هاق ٧۽ٕ ۾٨ۿ۽ظىت  ٧۾های جىو١ه یی به جاقیػ 
اکًىو ١٨ال و بكظال هیباٌؿ. ایى ٌىقا به اوان قهًمىؾهای بكياهه همبىحگی 

                                                             
 .Community Development Council (CDC) . ٦٦۾
 .National Solidarity Program (NSP) . ٦٧۾
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٠ٕى ؾایمی هیباٌؿ که قییه، ه١اوو و هًٍی ایى ٌىقا جىوٗ  ٥۽هلی ؾاقای 
هكؾم بكاوان قای ؾهی ايحؽاب ٌؿه اوث. ایى ٌىقا ال شمله ٌىقاهای 

یث ایى ٌىقا قا ؾاقيؿ. ال وال جى ؼاين يیم ٠ٕى ٧هؽحلٗ بىؾه که به ج١ؿاؾ 
 الی اکًىو هعحكم ٤الم ٤ىخ ی١٭ىبی ا٨حؽاق قهبكی ایى ٌىقا قا ؾاقؾ.  ٨٥ۿ۽
 ۼ٩ۿ۽: ٌىقای شىاياو کًؿیىال ؾق وال 268 ػىرای خىاياو کًعیىال .2

هد.ي. جىوٗ شىاياو ایى ؾهکؿه و با همکاقی بمقگاو هعل و هح٩ًفیى ٬ىهی 
كؾه و همچًیى بیؿاقی و آگاهی بكای یکپاقچگی يىل شىاو و ٬ٍك جعّیلک

هكؾم پایه گفاقی ٌؿ. ایى ٌىقا جعث قهبكی قیاوث ا٘ال٠ات و ٨كهًگ 
والیث ٤ىق ١٨الیث يمىؾه و هىقؾ ظمایث هیباٌؿ. قییه، ه١اوو ٕه١اويیىٔ و 

 هًٍی ایى ٌىقا يیم جىوٗ شىاياو با جىا٫٨ اکركیث آقا ايحؽاب هیگكؾؾ. 
هىوىه ؼؿهات : ٦٩۾هىطظه ضعهات اخحماػی ؿىر باطحاو .3

هعلی هیباٌؿ ؾق  ۼ٧۾اشحما٠ی ٤ىق باوحاو که یک يهاؾ ٤یكؾولحی ٕاو شی اؤ
هد.ي. جىوٗ هعحكم  ٨٩ۿ۽هیالؾی که هّاؾ٦ اوث به  ۼ۽ۼ۾شكیاو وال 

هعمؿ ٠رماو ی١٭ىبی ایصاؾ ٌؿ که ایى يهاؾ ٤یكؾولحی ؾاقای ٌماقه ذبث 
های لیاؾی  ؾق چهاقچىب ولاقت ا٬حّاؾ کٍىق هیباٌؿ. جا ظال پكوژه ۾۽٨۽

واؼحمايی، آهىلٌی و جىو١ه یی قا ؾق وٙط هعالت ؾق والیث ٤ىق ايصام 
 ؾاؾه اوث. 

: ایى ٌكکث واؼحمايی هكبىٖ به ػزکث طاضحمايی بزاظراو رزیمی .4
 يٝك هعمؿ قظیمی ٨كليؿ هكظىم ظاشی قظین الله هیباٌؿ.

: ایى ٌكکث واؼحمايی هكبىٖ به ػزکث طاضحمايی ػشیشی يیاسی .5
 میم ِمؿی ٨كليؿ هكظىم اقباب ٠بؿالّمؿ هیباٌؿ. ظاشی ٠بؿال١

                                                             
 .Kandiwal Youths Council (KYC) . ٦٨۾

 .Ghor E Bastan Social Services Organization (GSSO) .٦٩۾
 .Non-Governmental Organization .ۼ٧۾
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: ایى ٌكکث واؼحمايی هكبىٖ به ػزکث طاضحمايی بزاظراو اهبالی .6
 ٠بؿالىکیل ا٬بالی ٨كليؿ ظاشی ٠بؿال٭اؾق بیحاب هیباٌؿ. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش سیسدهن
 شرح حال يىیسًذگاو ایى هجمىعه

 !سيعگی ياهه یی ؿالم رطىل هبیى
كليؿ ؾگكوال ٤الم قوىل هبیى ٨

٤الم ٤ىخ ؼاو ی١٭ىبی و يىاوه یی 
 ۽٧۾هكظىم العاز وکیل هعمؿ ی١٭ىب

هد.ي. به ؾهکؿه یی  ۿ٦ۿ۽ؾق وال 
ات ٌهك  هىوىم به کًؿیىال ؾق هكب٘ى
چ٥چكاو ؾق یک ؼايىاؾه یی هحؿیى، 
٠لن پكوق، ٨كهًگی و هى٬ك ؾیؿه به 

هىحی گٍىؾ. ج١لیمات ابحؿایی  شهاو
                                                             

: ٤الم قوىل هبیى ٨كليؿ ؾگكوال ٤الم ٤دىخ ی١٭دىبی ٨كليدؿ ظداشی وکیدل هعمدؿ يظب ػًاطی.  ۽٧۾
ی١٭ىب ٨كليؿ هعمؿ ظکین ٨كليؿ هعمؿ ٠ٝین ٨كليؿ يصات هٍهىق به ِاظب اؼحیاق ٨كليؿ هعمؿ ٠میدم 

باجىق ...٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث   
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ً و هال اهام هىصؿ ٨كا گك٨حه اوثؾیًی و اوالهی قا يمؾ پؿق ؼى  . ی
هد.ي. ٌاهل هکحب هحىوٙه پىكاو کاوی که ١٨ال اقج٭ا و  ٦٩ۿ۽ؾق وال 

ال  ۽٨ۿ۽به يام لیىه ولٙاو ٌهاب الؿیى ٤ىقی هىما اوث، ٌؿه و ؾق وال 
٨كا٤ث ظاِل يمىؾه اوث. ب١ؿ  ۾۽لیىه ولٙاو ٠الالؿیى ٤ىقی به وىیه یی 

ؿه یی لباو و اؾبیات ؾقی ؾايٍگاه بلػ ال وپكی يمىؾو کايکىق به ؾايٍک
کاهیاب ولی بًابك هٍکالت ا٬حّاؾی و يابهًصاقی های هعیٙی يحىايىث که 

 جعّیل ؼىیً قا به پیً ببكؾ. 
ؾق ٤ىق  ۾٧۾به هعٓ ایًکه قیاوث ٠الی جكبیه ه١لن ٤ىق ٕؾاقالم١لمیىٔ

 ۼ٩ۿ۽جاویه ٌؿ ٌاهل ١ٌبه یی اؾبیات ایى هعیٗ اکاؾهیک ٌؿه و ؾق وال 
ؾقشه یی ٠الی الیى هكشٟ جعّیلی و ج١لیمی ٨كا٤ث ظاِل يمىؾه اوث.  به

ال ؾايٍکؿه یی ٠لىم جكبیحی ؾايٍگاه پیام يىق  ٩٤ۿ۽همچًیى ؾق وال 
 ا٥٨ايىحاو به وىیه یی کاقًٌان ٕلیىايهٔ ؾیپلىم ٨كا٤ث بؿوث آوقؾه اوث. 

وال به هىوىات هلی و بیى المللی و اؾاقات ؾولحی  ٤۽هىِى٦ هؿت 
، (ۿ٧۾WVI)مىؾه اوث. ال شمله به هىوىه بیى المللی وقلؿ ویژو کاق ي

ٔ ، ٧٤۾ PRTقیاوث اظیا و ايکٍا٦ ؾهات ٤ىق، جین بالوالی والیحی ٕ
و بًیاؾ  (٧٦۾WFP)، بكياهه ٤فایی شهاو  (٧٥۾CRS)هىوىه بیى المللی 

 ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث. (٧٧۾FEFA)ايحؽابات ٩ٌا٦ و ٠اؾاليه ا٥٨ايىحاو 

                                                             
 .Teacher Training College (TTC) . ۾٧۾
 ٕهىوىه بیى المللی بیًً شهايیٔ WVI = World Vision International . ۿ٧۾
 ٕجین بالوالی والیحیٔ PRT = Provincial Reconstruction Team . ٧٤۾
 ٕؼؿهات اهؿاؾی شهايی، ولی ب١ٕی ؼؿهات اهؿاؾقوايی CRS = Catholic Relief Services . ٧٥۾
 کاجىلیک ها گ٩حه ايؿٔ
 ٕبكياهه ٤فایی شهاؤ WFP = World Food Program . ٧٦۾
٩ا٦ و ٠اؾاليه ا٥٨ايىحاؤ FEFA = Free and Fair Election of Afghanistan . ٧٧۾ ًیاؾ ايحؽاباتٌ  ٕب  
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ى٦ ؾق کاي٩كايه ها، ویمیًاقها و آهىلي های کىجاه هؿت هلی و بیى  هِى
 ۽۽ۼ۾المللی ؾق والیات هؽحل٧ کٍىق و ؼاقز ال کٍىق ال شمله ؾق شكیاو وال 

ٜی٩ه به ٩ِث آهك پكوژه های هییات ویژه کٍىق لیحىايیا ؾق ٤ىق  هیالؾی ظیى ايصام و
 . به ٌهك ویلًىن پایحؽث کٍىق لیحىايیا ؾق اقوپا و٩ك يمىؾه اوث

هد.ي. ظیى ايصام وٜی٩ه ؾق چىکات  ٩٥ۿ۽یى ؾق شكیاو وال همچً
ٌىقای ٠الی ِلط ؾق والیث ٤ىق با هى٨٭یث جىايىث که ٌاهل بكياهه "و٩یكاو 

ؾق کٍىق  (Global Youth Peace Ambassadors)شىاو ِلط شهايی" 
هًؿووحاو گكؾؾ که ایى کاي٩كايه بیى المللی ؾق ٌهك ٌايؿیگاق ٕچًؿیگكٔ 

ًصاب و هاقیايای هًؿووحاو و ؾق ه٭ك "ايىحیحیىت هلی قاشیى هكکم والیات پ
 Rajiv Gandhi National Institute of)گايؿی پیكاهىو ايکٍا٦ شىاياو"

Youth Development “RGNIYD”)  ؾایك گكؾیؿه بىؾ،ب١ؿ ال ٌكیک
واؼحى جصكبه ها و ايؿوؼحه های ؼىیً ه٩حؽك به اؼف ج٭ؿیك ياهه یی "و٩یك 

 ٌؿ.  ِلط" الیى يهاؾ
ؾق ـیل به ویمیًاقها، آهىلي ها و کاي٩كايه های که ؾق وٙط هلی 

 اٌحكاک وقلیؿه ايؿ به ٘ىق ٨ٍكؾه يگاٌحه هیٍىؾ: 
هٍاقکث به "آهىلي کمک های اولیه" ؾق  ٩ۼۼ۾شىو  ۾۽ – ۽۽ال  .1

چ٥چكاو هكکم والیث ٤ىق که جىوٗ هىوىه بیى المللی وقلؿ ویژو و قیاوث 
 ه بىؾ. وكه هیاٌث هكات ؾایك گكؾیؿ

هٍاقکث به "آهىلي هؿیكیث هًابٟ ٤فایی" ؾق  ٩ۼۼ۾شىالی  ٧ – ٥ال  .2
 والیث هكات که جىوٗ هىوىه بیى المللی وقلؿ ویژو ؾایك گكؾیؿه بىؾ. 

هٍاقکث به "آهىلي يٝاقت و اقلیابی بكياهه  ۾۽ۼ۾اپكیل  ۿ۾ – ۾۾ال  .3
 ؿه بىؾ. ها" ؾق والیث هكات که جىوٗ هىوىه بیى المللی وقلؿ ویژو ؾایك گكؾی

هٍاقکث به "آهىلي هؿیكیث والهاو" ؾق چ٥چكاو  ۾۽ۼ۾يىهبك  ٨ – ٦ال  .4
ٗ جین بالوالی والیحی   . ؾایك گكؾیؿه بىؾ (PRT)هكکم والیث ٤ىق که جىو
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جکمیل يمىؾو "کىقن آهىلٌی ۿ۽ۼ۾الی ٨بكوقی  ۾۽ۼ۾ال يىهبك  .5
چهاق هاهه" ؾق چ٥چكاو هكکم والیث ٤ىق که جىوٗ کمیىیىو هىح٭ل 

 اؾاقی و ؼؿهات هلکی ؾایك گكؾیؿه بىؾ.  اِالظات
هٍاقکث به "کاي٩كايه ِلط و اهًیث" ؾق والیث  ۿ۽ۼ۾شىو  ٦ – ٥ال  .6

 کابل که جىوٗ ٌىقای ٠الی ِلط ؾایك گكؾیؿه بىؾ. 
هٍاقکث به "آهىلي اقج٭ای ٜك٨یث  ۿ۽ۼ۾ؾومبك  ۾يىهبك الی  ٦۾ال  .7

 ك گكؾیؿه بىؾ. پیكاهىو ِلط" ؾق والیث کابل که جىوٗ ٌىقای ٠الی ِلط ؾای
هٍاقکث به "آهىلي پیٍك٨حه اقج٭ای ٜك٨یث"  ۿ۽ۼ۾ؾومبك  ۾۽ – ٧ال  .8

 ؾق والیث کابل که جىوٗ ٌىقای ٠الی ِلط ؾایك گكؾیؿه بىؾ. 
گىث  ۽۾ – ۼ۾ال  .9 هٍاقکث به "آهىلي ظ٭ى٪ بٍك و ؼايىاؾه"  ٤۽ۼ۾آ

ؾق والیث ٤ىق که جىوٗ هىوىه همکاقی بكای ِلط و 
 ؿه بىؾ. ؾایك گكؾی (٧٨۾CPAU)همکاقی
هٍاقکث به "ویمیًاق آهىلي های ٬بل ال  ٤۽ۼ۾ؾومبك  ٩ – ٦ال  .10

هکحب" ؾق والیث ٤ىق که جىوٗ هىوىه بیى المللی وقلؿویژو و ؾ٨حك آهىلي 
 ؾایك گكؾیؿه بىؾ.  -های ٬بل ال هکحب ال کٍىق يیپال 

گىث  ۽۽ – ۼ۽ال  .11 هٍاقکث به "کاي٩كايه ِلط" ؾق والیث  ٥۽ۼ۾آ
 الی ِلط ؾایك گكؾیؿه بىؾ. کابل که جىوٗ ٌىقای ٠

هٍاقکث به "وقکٍاپ لياو هلل هحعؿ و  ٥۽ۼ۾يىهبك   ۿ۾ – ۽۾ال  .12
والهاو هلل هحعؿ" ؾق والیث ٤ىق که جىوٗ هىوىه  ٥۾ۿ۽١ٙ٬ًاهه 

 جعّیالت ٠الی گىهكٌاؾ ؾایك گكؾیؿه بىؾ. 
هٍاقکث به "کاي٩كايه اهمیث ِلط و  ٦۽ۼ۾هی  ٧۽ – ٥۽ال  .13

ٌهك کابل که جىوٗ ٌىقای ٠الی ِلط و  هّالعه ال ؾیؿگاه اوالم" ؾق
 ايىحیحیىت گماقٌؿهی شًگ و ِلط ؾایك گكؾیؿه بىؾ.

                                                             
 ٕهىوىه همکاقی بكای ِلط و وظؿتٔ Cooperation for Peace and Unity . ٧٨۾
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هٍاقکث به "آهىلي بیى المللی آهىلگاقاو بكای  ٦۽ۼ۾اکحىبك  ۾۾ – ٨۽ال  .14
هك چايؿیگاق کٍىق هًؿووحاو ؾایك گكؾیؿه بىؾ و   ٌ شىاياو و ا٠ماق ِلط" که ؾق

ؿمؾقیى ویمیًاق ه٩حؽك به ؾقیا٨ث ج٭ؿیك ياه  .  ه "و٩یكاو ِلط شهايی"ٌ 
وی هحکلن لباو ؾقی بىؾه و به لىاو ايگلیىی يیم جىايایی ؼاَ ؾاقؾ و ال هاه ذىق 

الی اکًىو به ٩ِث قییه ؾاقااليٍای بكياهه والیحی ِلط والیث ٤ىق ؾق  ۾٩ۿ۽
ی٩ه هیًمایؿ. ؾق کًاق کاقهای قومی و  چىکات ٌىقای ٠الی ِلط ای٩ای ٜو

يىیىًؿگی و هٙال١ه یی جاقیػ و اؾبیات ٠ال٬مًؿی ویژه هّكو٨یث های ؾقوی به 
یی ؾاقؾ که يٍك و پؽً ه٭االجً ؾق ٩ِعات اشحما٠ی و وایث های بیى المللی 

 .شام ٤ىق و شمهىقی وکىت هٍهىؾ ایى هؿ٠اوث
وظؿت هكؾم، اج٩ا٪ شىاياو، جىشه به وكوبمی هعیٗ، جع٭٫ ٠ؿالث، 

اهًیث، جعکین ِلط، جكویس ٠لن و هباقله ٠لیه شهل، ٨ىاؾ و يابكابكی، جاهیى 
٨كهًگ و همچًیى جٍىی٫ و جك٤یب هكؾم ٬كا و ٬ّبات و هعالت ؾوقؾوث به 

 کىب ٠لن و ؾايً ال شمله اهؿا٦ و آقلوهای همیٍگی اي هیباٌؿ. 
 طىاير هطحصز هسمع صعین صعیوی

هعحكم هعمؿ ِؿی٫ ِؿی٭ی 
٨كليؿ آؼًؿلاؾه هال هعمؿ لبیك يىاوه 

به وال  ٧٩۾ی٭ی٤ك العاز هال ه٩ّٙی
هد. ي. ؾق ٬كیه کًؿیىال هكبىٖ  ۼ٧ۿ۽

هكکم والیث ٤ىق چٍن به ایى شهاو 
گٍىؾه اوث. ج١لیمات ابحؿایی ؼىؾ قا 
يمؾ پؿق و پؿقکالو ؼىؾ آهىؼحه و ؾق 

هد. ي. ٌاهل هکحب  ۼ٨ۿ۽وال    

                                                             
ليؿ هعمؿ ـبیك ٨كليؿ ه٩ّٙی ٨كليؿ هعمؿ ِدؿی٫ ٨كليدؿ هعمدؿ : هعمؿ ِؿی٫ ٨كيظب ػًاطی.  ٧٩۾

 ابكاهین ٨كليؿ يصات ٨كليؿ هعمؿ ٠میم ٨كليؿ ههكاب بیک ٨كليؿ ولٙايیاق ٨كليؿ الله ؾووث باجىق ...
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ٌاهل لیىه ولٙاو ٌهاب الؿیى  ٨٤ۿ۽ابحؿایبه کًؿیىال گكؾیؿه و ؾق وال 
هد ي الیى لیىه به ؾقشه ٠الی ٨اق٢  ٨٨ۿ۽ؾق وال ٤ىقی گكؾیؿه اوث. 

الحعّیل ٌؿ و ب١ؿ ال وپكی يمىؾو آلهىو کايکىق به ؾايٍکؿه ٠لىم ٘بی١ی 
هد ي الیى ؾايٍگاه به وىیه  ۾٩ۿ۽ؾايٍگاه شىلشاو کاهیاب و ؾق وال 

 کاقًٌان ٕلیىايهٔ ؾیپلىم ٨كا٤ث بؿوث آوقؾه اوث. 
 طىابن و جدارب کاری:

هد. ي. ۾٩ۿ۽یه شمهىق کكلی ؾق ؼاجمه وال ؾق ؾوقاو ظکىهث ق .1
ال ٘كی٫ ق٬ابث آلاؾ هًعید ياٜن واظىی به کمیىیىو هىح٭ل ايحؽابات ٤ىق، 

 ؾق ؾوقه ايحؽابات وٜی٩ه هعىله ؼىیً قا به و يعى اظىى ايصام ؾاؾه اوث. 
هًعید هكبی ؾق هىوىه هعحكم  ٩٤ۿ۽اوایل وال  – ۿ٩ۿ۽ال وال  .2

 .اوحاقل ای٩ای وٜی٩ه يمىؾه اوث
ؾق ولاقت اظیا و ايکٍا٦  ٩٥ۿ۽هیماو   ۼ۽الی  ٩٤ۿ۽ال اول ٬ىن  .3

ؾهات ؾق بؽً کاقهًؿ اشحما٠ی ؾق ولىىالی کكغ والیث هكات وٜی٩ه ؼىؾ 
قا به ظىى يیث ايصام ؾاؾه اوث. ؾقیى هؿت ه٩حؽك به کىب ج٭ؿیكياهه ال 
وىی ٌىقای ايکٍا٨ی ولىىالی کكغ، ٌىقای شىاياو، هؿیكیث هعحكم 

 گكؾیؿه اوث.  ٭ام ولىىالی کكغ٬كیصات و ه
ٜی٩ه هیًمایؿ – ٩٦ۿ۽ال ظمل  .4  . اکًىو به ٩ِث اوحاؾ به لیىه کًؿیىال ای٩ای و
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