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ن �و����،�� ٔ�
  �رز��ن �
ا��ل ����� �رای ��
�ت �و���� �ظری  ر�

٢٠١۶/۵/١۵  

 �و���ده: ا!�ر�
ر!زی

�ل �م �رای ��ر و�وان ��  �دم آ�ھ� � از دا��� ھی �رھ��� و������ �� ��ن � آ�ر�ده ا�د، ��! �$�� �$% �ٔ
�د. ا�ن �� +�ری در�+ش �و �'� ����ر و�ود دارد. )� �و �'� ��� د �+وش ����- در ��ش از دو ,رن ا+�ر�

�ب ء و�ا+وا�� $� در  زش � ا �%�ر ا��د �رد�ده ا�د، ���وع  ود�و��دی   ���،�ده ای ��%��1ن ��%�ق �� �
�4ن �رم دردا� �� �ده و�� اھل �و �'� �د�دٔه �3'�ر ��ر� �� ���د. �و �'� دوره ھی �%��� )ون دوران 3$��ت ط

�� در دا�ن ��دن ا :�� �ود $� 3دود ھزار ل ,�ل �وا��9 از �ر�ب و��8 + ��د و�7ور�;ی �و �'� ��'� ���د. 3
�� �رای �<ن ا س �ذا���د وط� �ش ,رن �� ھ�ت �زھم �� در دا+ل ��دن ا :�� �%د از آن را �� ��< �رای �

 از � ر�د ��دن �%1ر در�<ن ?ربد. ه �ر�د دادا :�� 3وزٔه �<رھی وھرات و �ر  �رز�دان ��8>��  3
از ھ�دو �ن وارد �رد�د و  $�لدر�ر  �و �'� �وازان �و طاوا+ر ,رن �وزده �د�� و از �را�ر�و �'� $ �� �د.در

 ��3ط $��وری ا�ن �و �'� �وا� ت �
�ق دھد ودر�وار آن ودر $�ل +ود را 

ف ��ت، ا� ا�ن ���و �'� آ��ورا�
�3و;ت ���� �وده و از ر��ٔ� �و �'� 
ف ���� در��دن +را �� ,رون ��ا�
 ��ھ�ت ا�4  �زدٔه ��:دی �

4ٔ� ��ن �و �'�)   .����د  �و���ٔ  (ر 
�ژوھ��ر و�و� �دٔه $�ور� ���ب 

ھ�ری �� �  ١٣٩٣ +�، )پ  ل 
�رای ا����ب در�ن ز���� )�م �ز$ن 
+و�� �ود $� از طر�ق آن � �+�� از 
ھو�ت $��وری وط�م �%�� دا��� ھی 
�وا�- $�ور � در �+ش �و �'� �ظری 

 �7<ت ���م. از ھ��ن �د,�ق آ��
��+واھم ا�ن $�ب � �ر � ارزش را �� 

 ھ�وط�ن �ز�زم �%ر�� $�م.��    

  

 ��4ٔ� ��ن �و �'�، طور��و� �دٔه ر 
از�%ر�� ��� اش در ُ���� $�ب �ر 
�� آ�د، ھ�)ون �دٔه ز�دی از 

 �$ �'�� �� ��دٔه ارو� ا ت. در�را� � ز�د�� و$ر ����د و �4 در��ن 3ل ��� از �و �وا�� �� دا����دان �
دا��� ا ت، ��ر�ن ���� و �ط4%ٔ� �ظر�ٔ� �و �'� ��دن ا :�� و��رق را �1ورت دوا�دار ادا�� داده   �و �'�

ت و �J �ژوھ�� ا ت. وی � � �ط �ر ز�ن �را� وی و�� $� در ?رب �و�ودا ت � ا ��ده از ا�
�4ٔ  (( $�ب ھ��ن او �ذ�ر � + ���  و�3'�ق $ر �13ل ا ت. �ردا+��  و�3'�ق $وش ��ا ت $�   �و �'�)) ��ن ر 

ن در�را� � )پ �رد����د اول آ�را دو �� 4طف ��وده �رای    1رف   ه ا ت ا��ددر دو��د �و ط �ر$ز ا���رات �
ری اKر ���س و$��ب ��8 ا4ر�7س �� 4ٔ� ��ن �و �'� ��د�د ا���رو+وا�ا�و �ن �ر �د. ��� از +د�ت �و� �دٔه ر 

م�� در آ?ز ا�ن $�ب ����د. ��M! از ر��ٔ� ���� و�'ش   ((�3ث �و �'� در دا����ٔ� �:�7)) ��� ا�ن  ��
�ده �31ت در آ?ز $�ب �+�1رأ   دھ�وی)- �� وا��ر+ رو ��+� ا�ن -(�را�� �زر�ن �ر+ �� از +را ن ز��ن

   ا ت.

�ت �� ��ت ا ت. 'Kد در ,دم �+ ت از $��ور ���� $� �� آن �%�ق دارد �و �'� �+ش �<�� از $��ور و�ھر �رد �
ا�ن ��دن �ر��� و��+� ��دن ا :�� و �� ھ�ت ���� و�ن دا�ن آ�ھ� از �و �'� �ظری $� در  .��+ت 31ل $�د

�� �رای ھر ا�9ن �� Mرورت �<م ��'� $�ور� د ت ا�در$ران �و �'� �رای ��< ��  ،�ود�ده �ذا��� ا س �� ،
�� $��ور +ود را �� ��م، �� �رای ر�د آن $ر $رده ���وا��م و�� ,در �� د�ع از آن در �را�رھ�وم �����ردد. � ز�
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ن +واھ�م �ود. در 1�3ٔ� ���ر� �رض ا ت $� �� �� و�رو�ود �و �'� +ود  ((  ا�ن $�ب ��+وا��م: ٣٧�رھ��� ���
�� و�3�ظت $��م. ز�را �و �'� ھر��ت آھ�R ز�ن ھ�ن ��ت ا ت.))را ���  ��د ��� ��$ 4ٔ� ��ن �و �'� ��ر 

رد از �'ش �زرگ �را�� و ا�ن  �� در�رر � ا��'دی �ظر�ت �: �ٔ� �و�ن �+1وص ����ور در را�ط� � آواز، 
�ل  ،$� �� 1دا ��3ث �� �د�دٔه ط�%� و�ز��� ����رد �7وری ��ظر�ٔ� �وراا4ط�%� ����ورو ��ز�ن  +�ن آن ��

ووظ��ٔ� ��م �و �'� را ��,�ٔ� ھ�ھ��� و�دم ھ�ھ��� ��9ت �%�ن  ،د��ر�وط ��دا�ر��M 1دا �� �و �'� را �� 
��4ٔ� ��ن �و �'�  .آ�� �و�م د��� (� را��ر  �ف ا4د�ن دھ�وی ا��ر + رو ��+��وU�M ��دھد $� ر 

و  از+ود +ت  را  و+را ن ا :�� �و �'� وروش ھ�ھ��� ((�ظر��ٔ   $� �ود ��8) ھزارهٔ  ھی ا��رزاده زا  ��3ود،
ن �(ا �  و��3 �ر�ش از �%د  ل ۴٠٠ �  $� م)١٣٢۵  ا�4  ١٢۵٣( ��ود  �ط��ق ھ�د ����4ٔ  زاد�ھش  در و����� �<م �

ا��ر + رو ��م �و �'� را �� ھ�د �رد و�4 3;  ا ت.))  و�%ل ز�ده ھ�د �و �'� ھی در�3'� ��راث �زر�ش�روز
�� �وھ�ر��دان � �رای آ�وزش �و �'� �� ھ�د ��رو�د. �;�� ا�ر ��3�;(�و �'�  ��راث ���� �زر�ن +و�ش  3
ف داده �ده �و ط  �ظری ��� �زاری �ده �و ط �را�� وا�ن  ����� �و�7م، ���ور �� آ�وزش ��   )وا�

درھ�دو �ن ������م و���وا��م �و �'� وا,%! ا�1ل ا�9�� +و�ش را $� ���ی ���� +واھد دا�ت، ر�د وا��: 
4ٔ� ��ن �و �'� ،در?رب ��ز دھ�م.�� ;��ن  ١۶و ١۵ھ��ن �و �'� �ظری ��دن ا :�� در ,رون  ،�� روا�ت ر 

ی ا� �١٨ر��� �د و در,رن >��و �'� ?ر�� �  ود �و�7 از �را� وی وا���� � �ر��� �رد�د.  ،�4وی�� ز�
  �و �'� �ظری ��دن ا :�� ��� �ذاری �د ا� �%دھ �� �و �'� �%�د�4 ��دل �رد�د. 

��   )٣۶(1�3ٔ�  �<م ا ت در��<�د $�ب� �ر�<م �و �'� �ظری �رای د ت ا�در$ران �و �'� ���� 
رت از )��ده و�وھر)�د�ن ھزار  4ٔ� �و �'� ���� ا ت، $� �ذ���ن ���� ��  �ظری �و �'� ((��3وای ���م:��

�وا��7 وآ�ھ� �ن در�ورد �� �� ارث �ذا��� ا�د. ��! ��� ا�ن ��راث در ز�ر �رد و+ک ا�م �د�ون و� �ور �ده 
ق آن ���� از ��م ���:ت � ز�را $ر�رد د,� �ود، $� �ن ھ��ن �رد و+ک را زدودم � ا�ن �وھر دو�ره �در+�د;

��ٔ  را در ز���� �ر�وع ����د;K��  �?آن �ر�و در  و  $رده، رو�ن  را راه  $�ا ت  )را ��ھر�م  �ر��دار�م، ,دم آ�ھ
    )) �د�د ا �وار�رو�':�� �ر از �,�ل آن +واھد �ود.

J��ث �د�ون �دن ا�ن ��راث   ز��ن +را ن در ا :�� ��رر��دن �+ر�ب �%��  ��:دی  ١٣  ,رن  �%داز  �ر�+� و,�
ن( +را ن�رھ��� �ود. ا ��:ی ا �%�ر ا���س �ر��ط'� و���< و �� ا����� ��داوم در� ��ث �رد�د $� ا�ن  )ا�9�

�� و � ؤ;�ٔ� ���ب  +� در �زدودن �رد و+ک از آن ���وا�د ��راث �رھ��� ھ��طور ز�ر +ک ���د. ا,دام ��
 ن ��د. ا��د د ت ا�در$ران �و �'� $�ور �� � �ردا��ن �م �+ ت �رای �� ر� س در ز���ٔ� �و �'� در ا�9�

�ٔ� ��ل ��و���د. � ی �%دی �� ا�ن آرزوی �>��  

4ٔ� ��ن �و �'� ����ل �ر �ف �و �'�، 1دا، از 1دا �1ل �رح د,�'� ت از�%ر 3�۵ث ا ت. �3ث �+ ت در  ۵ر 
م � �ر�و4<ی ر��M آن. �3ث دوم و,ف وزن �ا�'ع �رد�ده ا ت.'� �ط4%ٔ� ا�ن �3ث و�3ث   � ���9 و  ر ا��م �

,�ل آن ��3 �� آدم � آ�� �� �و �'� )ون ا����ب 3س �<م �و �'� ���+�د. �3ث  وم �� �را3ل �!�4ف و�ر$�ب �
�واع �و �'� ا+�1ص ���� ا ت. �3ث ���م وآ+ر�ر�و �'� آ�4 ای و �رح آ;ت �و �'� ���ردازد. �3ث )<رم �� ا

در آ;ت �و �'� �د�د در �<ن �����د، ا+�1ص ���� ا ت. درآ?ز $�ب �<ر ت ��در�ت ودر � �$ ا�1ل �
 J�ب دارای   ��� $� در ��4aف $�ب از آ�< ا ��ده �ده ا ت، درج ����د. ٨٩+�م آن �<ر ت ���$

ره�� ISBNوده� �د �ذا�ت $� دو ��و�د � �%�و�ت ���د و�زه در   ا ت. �ده )پ ا�روزه ھی  �%�ر و��� ���� �
�رح �ر � ��رازی و �و �'� وا :م در+�م $�ب � داده �ده ا ت. 

��ا�ر)� ا�ن ا���ھت از$���ت ��3وا�7 $�ب $ �� ����وا�د و�4  ا ت. ���� ا���ه )�د �و�ود�ت   $��ود$�ب ��
�د. ��� �,� �1�'� �و �'�، ���� �� ھ�� ��ط4%ٔ� ا�ن $�ب را �� ��< �� دو �داران و د ت ا�در$ران ��3ث �

ن و دوران ط:�7 �رھ�R ا :�� ، �� � و �:,��دان �� �رھ�R ا�9� ��� Rرھ��ن �:,��د �� و��1 ھ�وط�
ب ���م. �رای �%�و�ت ����ر � در+وا ت $�ب آدرس ا���ل �و� �دهٔ �$  را $� در ُ���� $�ب درج ا ت، در ���

  nadjib.sakhy@hotmail.fr  �رای �� +وا��د�ن �ز�زا�ن  طور �'ل ����م:

  (+�م)

 
 


