جشهَاي ديىي ايساويان دز ديزِ ساساوي
زكتط قوؽ السيي ًزوي
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چكيدٌ
ظضتكتيبى ّوَاضُ ثب ركيّبييً ،يبيف ٍ قكطگعاضي هيكطزُاًس كِ اهطٍظُ ثطذي اظ آًْب ثِ
ٌَٖاى ركيّبي هليً ،وبز ٍ ؾٌجلي اظ يكتبپطؾتي ٍ توسى كْي ايطاًي اؾت .رسا كطزى زيي اظ
ثؿيبضي رٌجِّبي ظًسگي ايطاًيبى ثبؾتبى زقَاض ٍ چِ ثؿب غيطهوكي اؾت ٍ آگبّيّبي اهطٍظ هب اظ
فطٌّگ ٍ توسى ايطاى ثبؾتبى ثِ قست ثب زيي ٍ آييي زض ّن تٌيسُ قسُ اؾت .ايطاًيبى ثبؾتبى،
قبزي ضا هَّجتي الْي زاًؿتِ ٍ زض هطاؾن هصّجي ثطاي ؾپبؼ اظ ًٗوتّبيي كِ اَّضا هعزا ثِ آًْب
اضظاًي زاقتِ ثَز ،ركي هيگطفتٌس .ثطذي اظ آًْب ثِ هطٍض ظهبى كنضًگ قسُ ٍ ثطذي ّوبًٌس ركي
ًَضٍظ رٌجِ هلي گطفتِ ٍ ّوِ ايطاًيبى اظ ّط قَم ٍ ًػاز ٍ زيٌي آى ضا گطاهي هيزاضًس .زض ايي هقبلِ
ثِ انليتطيي ركيّبي هصّجي ظضتكتيبى اقبضُ قسُ ٍ هبّيت ٍ چطايي آًْب هَضز ثحج قطاض هي-
گيطز.
كليد ياژٌَا :ركي ،گبٌّجبض ،ؾسًَُ ،ضٍظ ،ركيّبي هبّبًِ.

 1زاًكيبض گطٍُ تبضيد ،زاًكگبُ قْيس ثبٌّط كطهبى .ايطاى sh.najmi@yahoo.com
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مقدمٍ
ظضتكتيبى ،آئييّبي قكطگعاضي ذَز ضا ركي هييگيطًيس ٍ لتيت «ركيي» زض ٍاقيٕ اظ كلويِ
«يؿي» كِ ثركي اظ اٍؾتب اؾت ،گطفتِ قسُ كِ زض ٌّگبم ًيبيف ٍ قكطگعاضي ،ايي ثرف هْين
ذَاًسُ هيقسُ اؾت .ثطذي اظ ايي ركيّب هبًٌس ركي ؾسُ ٍ ًَضٍظٌّ ،يَظ فظيّ قيسُ ٍ ثطگيعاض
هيقًَس .زضايي هيبى ،آئييّبيي هبًٌس چْبضقٌجِ ؾَضي ًييع اظ ركييّيبيي اؾيت كيِ ثيِ ذيبَط
هٌؿَة ثَزًف ثِ آتف ،رعٍ آئييّبي هصّجي اؾتٌجبٌ هيقَز .زضثبضُ ثطذي اظ ركيّبي هبّبًِ
اَالٖبت زقيقي زض زؾت ًيؿت اهب ثطذي اظ آًْب ّنچٌبى ثِ قَت ذَز ثبقي اؾيت .ثطذيي اظ اييي
ركي ّبي هصّجيً ،وبزي هلي پيسا كطزُ ٍ ّوِ ايطاًيبى ثِ ثطگعاضي آى هقييس ّؿيتٌس .اثَالقبؾين
اًزَي قيطاظي زض هقسهِ كتبة ظهؿتبى ،ركيّب ،آزاة ٍ هٗتقسات ،ركيّبي ؾيسُ ٍ چْبضقيٌجِ
ؾَضي ٍ ًَضٍظ ضا رعٍ ركيّبي هلي ٍ ٖوَهي زاًؿتِ ٍ ركي ؾپٌساضهصگبى ضا ركٌي ذيبًَازگي
هيزاًس 1.ثِ ّط فبل ظضتكتيبى ٌَّظ ثِ ثطپبيي ايي ركيّبي هصّجي پبيجٌسًس.
كلمٍ جشه
ركي اظ لتت ؾبًؿكطيت " "Yajnaيزٌب ثِ هٌٗي ذَقي ٍ ًكبٌ كِ زض اٍؾتبيي ثِ نَضت
يؿي ٍ يؿٌب ( )yasnaثِ هٌٗي ؾتبيف ٍ ًيبيف آهسُ ،گطفتِ قسُ اؾت .زض فطٌّگ لتيبت هبًٌيس
فطٌّگ رْبًگيطي ٍ لتت فطؼ اظ ركي ثِ هٌٗي ٖيف ٍ كبهطاًي ٍ هزلؽ ًكبٌ ٍ كبهطاًي ٍ ٖييس
تٗجيط هيكٌٌس .اهطٍظُ هب ًيع هزوَِٖ هطاؾوي ضا كِ ًكبٌآٍض ٍ قبزيثرف ثبقس ،ركي هيًبهين.
اثتسا كلوِ ركي ثِ پطؾتف اَّضاهعزا ٍ يب ؾتبيف ٍ تزليل اظ اٍ اذتهيبل زاقيت .ثٌيبثطايي
كلوِ ركي ثِ نَضت يزيي اظ ؾبًؿكطيت ٍ ثٗس زض ظثبى اٍؾتبيي ثِ قكل يؿٌب ٍ ؾپؽ زض ظثيبى
اهطٍظي كِ ثِ نَضت ركي ،تتييط قكل زازُ اؾت ثِ تسضيذ هٌٗي ذيبل ذيَز ضا كيِ ٖجيبضت اظ
پطؾتف ٍ ؾتبيف ثبقس اظ زؾت زازُ ٍ ثِ كليِ هطاؾن قبزيآٍض كِ ثِ هٌبؾجتي ثطگيعاض هييقيَز،
اَالق هيگطزز.
زض ايٌكِ ركيً ،رؿت اَالق ثِ هطاؾن هصّجي هيقس ،قكي ًيؿت .چطا كِ يؿٌب كِ ذَز اظ
فهَل ثب اضظـ اٍؾتب ضا تككيل هيزّس ٖجبضت اظ ؾطٍزّب ٍ زٖبّبيي اؾت كِ ثطاي ًيبيف ؾطٍزُ
قسُ اؾت.
گبتبّب كِ ثيكتط ؾطٍزُّبي هصّجي اؾت ،يؿي ٍ يؿٌب ضا ثِ هٌٗي ركي هصّجي تٗجييط كيطزُ
2
اؾت .گبتبّب ٍ يؿٌبّب ضا ثِ ٌّگبم ارطاي ركيّبي هصّجي هيذَاًسُاًس.
هَثس اضزقيط آشضگكٌؿت زض كتبة هطاؾن هصّجي ٍ آزاة ظضتكتيبى ثيبى هييزاضز كيِ ايطاًييبى
ثبؾتبى ثطاي ايٌكِ زض كبض ظزٍزى غن ٍ غهِ اظ ضٍح ٍ ربى ذيَز كبهييبة قيًَس ،ركييّيبيي زض
زضاظاي ؾبل تطتيت زازُ ثَزًس ٍ زض آى ركيّب ثِ ٖيف ٍ ؾطٍض ٍ ؾيبظ ٍ آٍاظ ٍ زؾيت افكيبًي ٍ
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پبيكَثي هيپطزاذتٌس ٍ ثسيي ٍؾيلِ افكبض ثس ٍ ظّطآگيي ضا اظ هتع ٍ ضٍح ذَز پيب كيطزُ ،ذيَز ضا
ثطاي كبض ؾرت ٍ پيگيط ضٍظّبي ثٗس اظ ركي آهبزُ هيكطزًس.
ركيّب ٍ آيييّبي ظضتكتي ثِ زٍ زؾتِ آيييّبي هصّجي ٍ فطزي ارتوبٖي قبثل زؾتِثٌيسي
اؾت:
 آيييّبي فطزي (قبهل آئيي ؾسضُ پَقي ٍ پيَكبًي "اظزٍاد" اؾت كِ قيبهل اييي هجحيجًويقَز).
 ركيّبي هصّجي:الف) ركي ّب ٍ هطاؾن گبٌّجبض
ة) ركي ًَضٍظ
د) ركي ؾسُ
ز) ركي ّبي هبّبًِ ظضتكتي:
 -1ركي فطٍضزيي گبى
 -2ركي ذَضزازگبى
 -3ركي تيطگبى
 -4ركي اهطزازگبى
 -5ركي قْطيَضگبى
 -6ركي هْطگبى
 -7ركي آثبًگبى
 -8ركي آشضگبى
 -9ركي زي گبى
 -11ركي ثْوي گبى
 -11ركي اؾظٌسگبى
گاَىبازَا
ركيّبي گبٌّجبض اظ هْنتطيي ركيّبي هصّجي ظضتكتيبى ثَزُ اؾت .ثبٍض ايطاًيبى هجٌيي ثيط
آفطيٌف رْبى زض قف هطفلِ ثب پيسايي زيي ظضتكتي ثِ ايي زيي ضاُ يبفت .ثِ ثبٍض آًبى ذساًٍس ّط
يك اظ قف ٌٖهط انلي رْبى ضا زض ظهبًي اظ ؾبل آفطيس؛ اثتسا آؾوبى ضا زض هيبًِ ثْبض ؾيپؽ آة
ضا زض هيبًِ تبثؿتبى ،ظهيي ضا زض پبيبى تبثؿتبى ،گيبُ ضا زض اٍاذط هْط ،ربًَض ضا زض اٍاييل ظهؿيتبى ٍ
ؾطاًزبم اًؿبى ضا زض پبيبى ظهؿتبى آفطيسٍْ .يظِاي كِ ظضتكت ثط زٍـ پيطٍاًف ًْيبز ،ثطگيعاضي
ّظت ركي ثعضگ ؾبل ثَز كِ ثِ اَّضا هعزا ،اهكبؾپٌساى ٍ ّظت آفطيسُ آًْيب اذتهيبل زاقيتٌس.
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قف تبي ايي ركيّب ،ثٗس ثِ ًبم گبٌّجبض قٌبذتِ قسًس .ؾٌت ظضتكتي ايي ركيّيب ضا ثيِ ذيَز
پيبهجط ًؿجت هيزٌّس ٍلي ثِ ًٓط هيضؾس زض انل ،ركيّيبيي قيجبًي ٍ زّقيبًي ثيَزُاًيس كيِ
ظضتكت آًْب ضا ثِ زيي ذَز اذتهبل زاز .ايي ركيّب زض ََل ؾبل ثِ ََض ًبهٌٓن ،پطاكٌسُاًيس ٍ
ًبم آًْب هيصيَي ظضهيِ (هيبى ثْبض) هيصيَي قوِ (هيبى تبثؿتبى) ،پيتي قيْيِ (ركيي زاًيِآٍضي)،
ايبحطيوِ{ركي ثبظگكت ثِ ذبًِ (يٌٗي ثبظگكت گلِّب اظ چطاي تبثؿيتبًي) هيصييِ ئيطييِ (هييبى
ظهؿتبى) ٍ ّوؿپخوئسيًِ ،بهي ذبل ثب هٌٗبيي ًبهٗلَم كِ ثِ ركي فطٍقيّب زازُ قسُ اؾت .ايي
ركي زض آذطيي قت ؾبل ٍ پيف اظ اٖتسال ثْبضي ثطگعاض هيقسّ .وِ ظضتكتيبى ايي ركييّيب ضا
ثطگعاض هيكطزًس .آًبى اثتسا زض آئييّبي ٖجبزيِ آى ضٍظ ثطاي ؾتبيف اَّضاهعزا قطكت هيكطزًيس ٍ
ؾپؽ زٍض ّن روٕ هيقسًس كِ زض آًْب ثِ ّوِ كؿبًي كِ زض ٖجبزات قيطكت كيطزُ ثَزًيس ،غيصا
هيزازًس .زض ايي هٌبؾجتّب ،حطٍتوٌس ٍ تْيسؾت ثب ّن فًَض زاقتٌس ،قْطّب ،آقيتي هييكطزًيس ٍ
زٍؾتيّب ،تزسيس ٍ تحكين هيقسًس.
زض تَضات زض ؾِظْط پيسايف زض ثبة اٍل آهسُ اؾت كِ ذساًٍس زض هست  6ضٍظ آؾوبىّب ٍ ظهيي ٍ
ضٍقٌبيي ٍ آة ٍ گيب ُ ٍ ذَضقيس ٍ هبُ ٍ ؾتبضگبى ٍ ربًَضاى ٍ اًؿبى ضا ثيبفطييس ٍ زض ّظتوييي ضٍظ
ثيبؾَز ،زض ؾٌت هعزيؿٌبى ًيع اَّضاهعزا رْبى ضا زض  6ثبض ثيبفطيس اهب ًِ هبًٌس يَُْ زض ييك ّظتيِ
ثلكِ زض هست يك ؾبل ،زض فهل  25ثٌُْسَِّف آهسُ اؾت :اَّضاهعزا هيگَييس كيِ ذلقيت ٖيبلن زض
 365ضٍظ تَؾٍ هي اًزبم گطفت ٍ قف ركي گبٌّجبض زض ّط ؾبل قطاض زازُ قسً .رؿتيي گبٌّجيبض
هَؾَم ثِ هيسيَظضم ،ثِ قَل ؾٌت زض ايي ضٍظ آؾوبى ذلقت يبفت .ايي ركي زض اضزيجْكت هبُ زض
ضٍظ زي ثوْط (ضٍظ ٍ )15اقٕ هيقَز .زض ايي ضٍظ آة ٍرَز يبفت .ؾيَهيي گبٌّجيبض ضا پتييِ قيْين
گَيٌسٍ .قَٔ ايي ركي زض قْطيَض هبُ زض اًيطاى (ضٍظ  )31هيثبقس .زض ايي ضٍظ گيبُ ذلق قيس .ثيِ
گٌْجبض پٌزويي هيسيبضم ،اؾن زازُاًس زض زي هبُ ٍ ثْطام ضٍظ (ضٍظ ٍ )21اقٕ هيقيَز .اييي ضٍظ ثيِ
آفطيٌف ربًَض اذتهبل زاضز .قكويي گٌْجبض هَؾَم اؾت ثِ ّوؿپتوسم ،اييي ركيي زض آذيطيي
ضٍظ كجيؿِ ؾبل كِ ٍّكتَاقت هيًبهٌسٍ ،اقٕ هيقَز .زض ايي ضٍظ اًؿبى آفطيسُ قس .هٌٗي لظٓيي
ّوؿپتوسم زضؾت هٗلَم ًيؿت ،هؿتكطقيي آى ضا ثِ ََض يقيي هٌٗي ًكطزُاًسً .طيَؾٌگ آى ضا زض
ؾبًؿكطيت ثِ ذلقت ّوِ گطٍّبى ،تطروِ كطزُ اؾت .زاًكوٌس زيگط پبضؾي ،كبًگب ،آى ضا ثِ هٌٗي
اٖتسال ٍ تؿبٍي هيبى گطهي ٍ ؾطزي ٍ تقؿين هست  24ؾبٖت قجبًِ ضٍظ ثِ زٍ قؿوت هؿبٍي ٍ
يب ثِ ٖجبضت زيگط هؿبٍي قسى ضٍظ ٍ قت گطفتِ اؾتّ .ط يك اظ ايي ركيّب 5 ،ضٍظ ََل هيي-
ككس ،ضٍظّبيي كِ ثطاي ّط يك اظ گٌْجبض هٗيي قسُ ،آذطيي ٍ هْنتطيي ضٍظ آى ركي اؾت .اييي
گٌْجبضّب چٌبى كِ زيسين ثِ فبنلِّبي غيطهؿبٍي اظ ّوسيگط زٍض هيثبقٌس.
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اييكِ ذساًٍس ،آؾوبى ٍ ظهيي ٍ ضٍقٌبيي ٍ آة ٍ گيبُ ٍ ربًَض ٍ آزهي ضا قيف ضٍظ آفطييس ،زض
اٖتقبزات هصّجي ثيكتط ازيبى ًيع زيسُ هي قيَز .زض قيطآى هزييس ًييع آهيسُ اؾيت كيِ " ...ذليق
3
الؿوَات ٍ األضو في ؾتِ أيبم" .ذساًٍس آؾوبى ٍ ظهيي ضا زض قف ضٍظ آفطيس.
زض كتبة نس زض ثٌسّف آهسُ اؾت كِ اگط قرهي ثِ ؾجت فقط ٍ ًيساضي زض ركيي گبٌّجيبض
قطكت ًكٌس ،هطتكت گٌبُ كجيطُ قسُ اؾت .زض ضٍايبت ايطاًي ،زؾتَضّب ،زض ايي ثيبضُ قيطح كيبفي
ًَقتِاًس ٍ هيگَيٌس ايي هَضز يكي اظ قف فطييِ ٍارت ّيط ظضتكيتي اؾيت .ثيطاي قيطكت زض
گبٌّجبض يب ثبيس ّعيٌِ آى ضا پطزاذت ٍ يب زض آى فًَض يبفت يب الأقل ثركي اظ ّعيٌِ آى ضا ثطْٖسُ
گطفت ،ثِ ايي تطتيت توبم ربهِٗ ظضتكتي زض ايي هطاؾن قطكت هيكٌس .تويبم گبٌّجبضّيب ثيب ييك
قيَُ ثطگعاض هيقًَس ،تٌْب زض ًبفيِ اَطاف يعز ،گبٌّجبض قكن ضا كِ ثِ افتربض آفطيٌفّبي اٍضهعز
اؾت ثب هطاؾن ايبفي ٖطفي هي گيطًس .زض آًزب زض اٍليي ضٍظ ّط گبٌّجيبض ،تويبم هَثيساى ،پييف اظ
ثطآهسى ذَضقيس زض ثطاثط «آتف ثْطام يعز» گطز ّن آهسُ ٍ ًرؿتيي ثريف اظ هطاؾين ٍيؿيپطز ضا
اًزبم هيزٌّس.
زض اَطاف يعزّ ،ط يك اظ هطاؾن گبٌّجبضّب ،نبفت هَقَفبتي اؾيت كيِ ثيطاي آهيطظـ ضٍاى
ٍاقف ٍ يب يكي اظ ثؿتگبى زضگصقتِ اٍٍ ،قف قسُ اؾتَ .جيٗي اؾيت كيِ اضظـ تويبم هَقَفيبت
يكؿبى ًجبقس اهب ّويكِ ثطاي ههبضف ٍ ّعيٌِّبي هطاؾن هيصّجي كيِ انيَالب ٖجيبضت اؾيت اظ
آفطيٌگبى گبٌّجبض كِ ّوِ ثِ گًَِاي فٗبل زض آى قطكت زاضًس ٍ ذَضز ٍ ذَضاكي كِ ثبييس زض اييي
هطاؾن ،تقسيؽ يبفتِ ٍ ثٗس زض هيبى فبيطاى تقؿين قسُ ٍ ثِ ثيوبضاى ٍ تْيسؾتبى زازُ قَز ،كبفي
ثَز .ذَضز ٍ ذَضاكي هٗوَالب ٖجبضت ثَز اظ ًبًي كِ تبظُ پرتِ قسُ ٍ لَض  .لَض ٖجيبضت اؾيت اظ
ّظت ًَٔ ذككجبض ٍ هيَُ ذكك قسُ .گبّي اظ زضآهس هَقَفِ ،فيَاًي ًيع قطثبًي هيكٌٌس .زض اييي
نَضت ،گَقت قطثبًي ضا ًيع تقؿين هيكطزًس .زض ايبم فقط ٍ ؾرتي ،ربهِٗ ظضتكتي ثطاي ايي كيِ
ّويي هطاؾن هرتهط ضا ثتَاًٌس اًزبم زٌّس ،الظم ثَز كِ ذبًَازُّيبي ظضتكيتي ،ضٍظّيبي قجيل اظ
ييبفت گبٌّجبض ،زض ذَضز ٍ ذَضا ذَزًْ ،بيت نطفِ رَيي ضا ضٖبيت كٌٌس تب ثتَاًٌيس آًهيِ الظم
ثَز ضا فطاّن كٌٌسٖ .الٍُ ثط ييبفت ّوگبًي زض ايي گبٌّجبضّب ،ركيّب ٍ ييبفتّب ٍ هْوبًيّبي
ذهَني ًيع ثطپب هيقس كِ زض آى پبيكَثي هيكطزًس ٍ هيًَاذتٌس ٍ هييؾيطائيسًس ٍ ثيِ ًكيبٌ ٍ
قبزي ٍ زيس ٍ ثبظزيس زٍؾتبى ٍ آقٌبيبى هيپطزاذتٌس.
زض كتبة زيبًت ظضتكتي آهسُ اؾت كِ يؿٌبي  ،72ثركي زض ٖجبزت ٍيؿيپطز ،كيِ ثيِ ذيبَط
پطؾتف اٍضهعز ثزبي هيآيس ٍ چْبض تب پٌذ ؾبٖت ثِ ََل هياًزبهس ،ثِ كيبض هييضٍز ٍ ٍيؿيپطز،
هرهَنبب زض هطاؾن گبٌّجبض يب قف ركي فهلي كِ ًكبًِ ذلقت اٍضهعز اؾت ثِ رب هيآيس .اييي
تكطيظبت (آفطيٌگبى گبٌّجبض) قبهل تؿجيح ٍ تْليل ٍ ؾتبيف ٍ ًيبيف اؾت ٍ ّوطاُ ثب ههطف گل
ٍ قيط ٍ قطاة ٍ هيَُ نَضت هيگيطز .ايي ًيبيف اظ ؾِ رعء ،هطكت اؾت .ريعء اٍل ،هرهيَل
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هَرَزات آؾوبًي ٍ الْي اؾت .رعء زٍم ٍ ؾَم ثِ تطتيت ذيبل زّويبى آفيطيي (ضٍح ؾيتبيف ٍ
ًيبيف) ٍ ؾطٍـ اؾت .ثطاي ايي هطاؾن ،هَثساى لجبؼ ضؾوي كِ ٖجبضت اظ ذطقِاي ؾظيس ٍ ثلٌيس
ٍ آؾتييزاض ثب كوطثٌسّبي پْي ٍ ؾظيس اؾت ،زض ثط هيًوبيٌيس ٍ ضٍي فيطـ هييًكييٌٌس .هطاؾين
آفطيٌگبى هيتَاًس تَؾٍ يك هَثس زض هٌعلي ثِ ََض ذهَني اًزبم پصيطز ٍ ييب آى كيِ زض اٖييبز
هْن ،تَؾٍ اًزوي هَثساى زض فيبٌ آتككسُ ثطپب قَز ٍ هٗوَالب زض ايي هَاضز ،تٗيساز پييفًويبظاى
چْبض تب اؾت .تكطفبى آفطيٌگبى زض فسٍز ًين ؾبٖت ثِ َيَض هيياًزبهيس ٍ هيطزم ٖيبزي زض اييي
4
هطاؾن فًَض هييبثٌس.
م .هَلِ زض كتبة ايطاى ثبؾتبى ثيبى هيزاضز" :زض تقَين هعزيؿٌبيي ،ركي ؾبالًِ ثِ زًجبل يك
زٍضُ زٍ ضٍظُ قطاض زاضز كِ ّوؿپخِ ئِ زيِ يب فطٍضزيٌگبى ًبهيسُ هيقيَز ،آذيطيي ركيي اظ قيف
ركي فهلي ؾبل يب گبٌّجبض كِ آفطيٌف آفطيسُّبي هرتلف ضا ثِ يبز هيآٍضز ٍ آذطيي آى هطثيٌَ
ثِ ذلقت اًؿبى اؾتَ .جيٗتبب ايي ركي هطزُّب اؾت .ضٍاىّبي زضگصقتگبى ثِ تطتيت اظ ثْكيت ٍ
زٍظخ ،ذبضد هيقًَس ٍ ثطاي ثبظزيس ذبًِّبيكبى هيآيٌس ...زض ايي ضٍظّب ثِ ّوِ فطٍقيّيب تَؾيل
هيرَيٌس؛ ثِ فطٍقي هطزگبى ّوبًَُض كِ ثِ فَطٍََقي آًْبيي كِ ٌَّظ ظازُ ًكيسُاًيس .ثيِ فطٍقيي
5
ّوِ اًؿبىّب اظ ثٗس اظ اًؿبى اٍليِ؛ گيِ هطتي تب آذطيي آى ًزبت ثرف آيٌسُ ،ؾَقيبًت پيطٍظ".
زض ٍاقٕ ،آذطيي گبٌّجبض ثِ گًَِاي ثب ركي ًَضٍظ آهيرتِ قسُ ٍ گَيي هقسهِاي ثيطاي ركيي
ًَضٍظ ٍ آغبظ ؾبل قطاض هيگيطز .ذبًن هطي ثَيؽ ًيع  5قيت آذيط قكيويي گبٌّجيبض ضا اظ هطاؾين
ٍارت ٍ فطائى زيٌي ظضتكتيبى هيزاًس كِ زض آذطيي قت ،پيف اظ زهيسى ؾپيسُ ؾيحطي اظ ضٍي
پكت ثبمّب ثب اضٍاح هطزگبى ذسافبفٓي هيكٌٌس .ضٍي پكت ثبم آتف ضٍقي كطزُ ٍ اٍؾيتب ظهعهيِ
هيكٌٌس تب آىكِ فطٍقيّب پيف اظ زهيسى آفتبة ًَضٍظي كِ ركي ظًسگبى اؾت ،ضّؿپبض آقيبًِ ٍ
6
هأٍاي ّويكگي ذَز قًَس.
جشه وًزيش
يكي اظ كْيتطيي ركيّبي ايطاًيبىًَ ،ضٍظ اؾتًَ .ضٍظ كِ ثب ًرؿتيي ضٍظ ثْبض آغبظ هيقيَز،
ؾطآغبظ ظًسگي تبظُاي ثطاي ايطاًيبى اؾت چٌبى كِ ايطاًيبى ،لجبؼ ًَ هيپَقٌس ،گطز ٍ غجبض ظًسگي
ذَز ضا هيگيطًس ٍ زض قبزي ٍ ؾطٍض ثِ پيكَاظ ؾبل ًَ هيضًٍس .ثطاؾبؼ ضٍايبت اؾَُضُايً ،يَضٍظ
ٍ پيسايف آى ثِ روكيس ٍ زٍضاى َاليي اٍ ثبظ هيگطزز.
هيط آى ضٍظ ضا ضٍظ ًيَ ذيَاًيسًس
ثِ روكيس ثطگَّط افكبًسًس
ثط آؾيَزُ اظ ضًيذ تي ،زل ظكيي
ؾط ؾبل ًيَ ّطهع فطٍزيي
هي ٍ ربم ٍ ضاهكگطاى ذَاؾتٌس
ثعضگبى ثِ قبزي ثيبضاؾتٌس
7
ثوبًيسُ اظ آى ذؿيطٍاى يبزگبض
چٌيي ضٍظ فطخ اظ آى ضٍظگبض
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زض اٍؾتب كتبة زيٌي ظضتكتيبى ،ثِ ًَضٍظ ٍ آئييّبي ًَضٍظي اقبضُاي ًكسُ اؾت .هْطزاز ثْبض،
ًيبهسى ايي آئيي هْن زض اٍؾتب ضا ثِ ؾجت ظضتكتي ًجَزى ايي ركي ٍ هطؾَم ًجَزى چٌييي آئيٌيي
زض قطق ؾطظهيي ايطاى ،افتوبل زازُ اؾت .زض ًَقتِّبي پْلَي ٍ هبًَي اظ ًَضٍظ ،ركي اٍل ؾبل
ًَ ثؿيبض ؾري ضفتِ ٍ زض ترت روكيس ًيع كِ يك هطكع آئيٌي -زيٌي ثَزُ ،هطاؾن ًيَضٍظ ثطگيعاض
هيقسُ اؾت.
كطيؿتييؾي هيگَيسّ" :ط گبٌّجبض  5ضٍظ اؾت كِ آذطيي ضٍظ آى ثِ ٌَٖاى ضٍظ ٖييس انيلي،
ركي گطفتِ هيقَز .آذطيي گبٌّجبض اظ ايي گبٌّجبضّب كِ يوٌبب ٍرِ اقتقبق ًبم آى ،هٗليَم ًيؿيت
يٌٗي ّوؿپخويسيِ قبهل  5ضٍظ ايبفي (ذوؿِ هؿتطقِ) اؾت كِ ثِ ربي آى ،زض پبيبى آذطيي هيبُ
اظ هبُ ّبي ؾي ضٍظُ اؾت .اظ ظهبًي كِ آغبظ ؾبل زض اٖتيسال ثْيبضي تٗيييي گطزييسً ،يَضٍظ ثيسيي
8
تطتيت قكويي ضٍظ ركي گكت كِ ثِ ّوؿپخويسيِ افعٍزُ قس".
پؽ هيتَاى گظت كِ ايي ٖيس ثب اضتجبَي كِ ثب آذطيي ،گبٌّجبض زاضز رعٍ ركيّيبي هيصّجي
ظضتكتيبى ثَزُ اؾت .اظ ًقفّبي ترت روكيس ًيع پيساؾت كِ زض زٍضُ ّربهٌكيبى ،ركييّيبي
ًَضٍظ ثِ قكل ثبقكَّي ثطگعاض هيقسُ اؾت.
ٖلت ًبهگصاضي ًَضٍظ چٌيي اؾت كِ چَى روكيس ثطاي ذَز ترت ؾبذت ،زض اييي ضٍظ ثيط آى
ؾَاض قس ٍ ري ٍ قيبَيي آى ضا فول كطزًس ٍ ثِ يك ضٍظ اظ كَُ زهبًٍس ثِ ثبثل آهس ٍ هطزم ثيطاي
زيسى ايي اهط زض قگظت قسًس ٍ ايي ضٍظ ضا ٖيس گطفتٌس .هيگَيٌس ًيكيكط ضا روكييس زض اييي ضٍظ،
پيسا كطز ٍ فطهبى زاز تب اظ آى قْس ٍ قكط ؾبذتٌس ٍ هطزم آى ضا ثطاي ّن ّسيِ فطؾيتبزًسٍ .قتيي
روكيس ثِ پبزقبّي ضؾيس ،زيي ضا تزسيس كطزًَ .ضٍظ زض زيي ظضتكتي ،ركي هصّجي ّن ّؿت چطا
كِ هٗتقسًس كِ ذطزاز ضٍظ اظ فطٍضزيي هبُ ،ضٍظ تَلس ٍ ثطگعيسُ قسى ظضتكت ،پيتوجط ايطاى ثبؾيتبى،
ثِ پيبهجطي اؾت.
"ثيكتط هطزم ثِ گًَِاي ركي ًَضٍظ ضا ثب ركي فطٍضزيٌگبى يب فطٍزگ زض ّن هيآهيعًس .آضي،
اهكبى پيًَسّب ٍ ثؿتگيّبيي هيبى ايي ركيّب ،پسيساض اؾت ٍلي ثِ زيس هيآيس كِ ّط يك ركٌي
ٍيػُ ثبقس ثب آييٌي ٍيػُ كِ ثطاي يك هَئَ انلي ثطگعاض كطزًس .يٌٗي ضيكِ ٍ پبييِقيبى زضثيبضُ
اًؿبى ٍ ضٍاى ٍي ثب فطٍّط ثبقس .ثبيس يبزآٍض قس كِ آتفافطٍظي پبيبى ؾبل ًيع كِ اكٌَى ثيِ ًيبم
9
چْبضقٌجِ ؾَضي اظ ايبفِ ايي ركيّب ،ثِ ٍيػُ ركي فطٍضزگبى هيثبقس".
زض ٍاقٕ ًَضٍظ ثب ركيّبيي زض قجل ٍ ثٗس اظ اٍليي ضٍظ ؾبلّ ،وطاُ هيقَز كِ اضتجبٌ ًعزيكيي
ثب ّن زاضًس .هخل ركي چْبضقٌجِ ؾَضي كِ ركي آتف اؾت ٍ زض آذطيي چْبضقٌجِ ؾبل ،ثطگيعاض
هيقَز .الجتِ كَضٍـ نبلحي زض كتبة ركيّبي كْي ايطاًي ،ثيبى هيكٌس كيِ پػٍّكيگطاى زض
ثبؾتبًي ثَزى ايي ركي ثِ ذبَط ًبم چْبضقٌجِ تطزيس زاضًس ظيطا زض ايطاى ثبؾتبىّ ،ط ضٍظ ًبم ٍييػُ
ذَز ضا زاقتِ اؾت ٍ ثطد ثِ ّظتِّب تقؿين ًويقسُ اؾت اهب ثِ ّط فبل ايي ركي ،ركيي آتيف
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اؾت ٍ ضيكِِ ثبؾتبًيِ هطتجٍ ثَزًف ثب آتف ،پيًَس آى ضا ثب آئييّبي ظضتكتي ،هحكنتط هيؾيبظز ٍ
11
ثبٖج هيقَز ثؿيبضي آى ضا زض ظهطُ هطاؾن زيٌي ظضتكتي قطاض زٌّس.
ًَيؿٌسُ كتبة ركيّبي آتف ،چْبضقٌجِ ؾَضي ضا يبزثَز ككتِ قسى ؾيبٍٍـ زض غطثيت ٍ
گصض اٍ اظ آتف هيزاًس .ظهبًي كِ اٍ ثِ زام ًيطًگّبي ؾيَزاثِ افتيبز ،ثيطاي احجيبت پبكيساهٌياـ
پصيطفت اظ آتف ثگصضز ٍ گصض كطز اهب ٖبقجت زض تَضاى ،اؾيط ثسذَاّيّبي ؾَزاثِ قسُ ٍ ثِ زؾت
11
افطاؾيبة ككتِ قس.
الجتِ زض ثؿيبضي اظ هٌبثٕ هُبلٗبتي اظ رولِ تبضيد ًَضٍظ ٍ گبّكيوبضي اييطاى آهيسُ اؾيت كيِ
ايطاًيبى ،قكن فطٍضزيي ضا ًَضٍظ ثعضگ هيزاًؿتٌس چيطا كيِ ثيبٍض زاقيتٌس ،ذساًٍيس زض اييي ضٍظ اظ
آفطيٌف رْبى آؾَزُ قس ،زض ايي ضٍظ ،اقَ ظضتكت پيطٍظي يبفت كيِ ثيب اّيَضاهعزا ثيِ ضاظ ٍ ًييبظ
ثپطزاظز ٍ كيرؿطٍ پبزقبُ كيبًي زض ايي ضٍظ ،ثط َّا ٖطٍد كطز ٍ ايي ضٍظ ،ضٍظ ثيهطگي ريبًَضاى ٍ
12
زٍض قسى پيطي ٍ ثيوبضي اظ هطزهبى زض ضٍظگبض پبزقبّي روكيس اؾت.
ربى ّيلٌع ،ركي ضپيخَيي ضا ثِ ٌَٖاى ثركي اظ ركي ًَضٍظ ًبم هيثطز ،ضپيخَيي زض ظييطظهيي،
پٌبُ گطفتِ ٍ آةّبي ظيطظهيٌي ضا گطم ًگِ هيزاضز تب گيبّبى ٍ زضذتبى ًويطًس .ثبظگكت اٍ زض ثْبض،
13
ثبظتبثي اظ پيطٍظي ًْبيي ذيط اؾت.
جشه سدٌ
ركي ؾسُ ،ركي پيسايف آتف اؾت .ؾس ضٍظ اظ پبيبى تبثؿتبى گصقتِ ٍ يب ؾس قت ٍ ؾس ضٍظ
ثِ ًَضٍظ هبًسُ اؾت ٍ كْي ثَزى آى ثِ پبيِ ركيّبي ًَضٍظ ٍ هْطگبى هيضؾس .اظ ًٓيط ًزيَهي
(َجيٗي) ارساز هب زض ضٍظگبضاى ثؿيبض كْي ،ؾبل ضا ثِ زٍ قؿوت يب فهل تقؿين هيكطزًس .تبثؿتبى
كِ ّظت هبُ ََل هيككيس ،زض ًرؿتيي ضٍظ فطٍضزيي هبُ آغيبظ ٍ آذيطيي ضٍظ هْيط پبييبى هيي-
پصيطفت .ظهؿتبى اظ آغبظ آثبى هبُ قطٍٔ هيقس ٍ تب پبيبى اؾظٌس ثِ ََل هياًزبهيس .ركيي ؾيسُ،
ؾسهيي ضٍظ اظ آغبظ ظهؿتبى ٍ يب ؾس ضٍظ ٍ قت ثِ اٍل تبثؿتبى ثَز.
ايي ركي زض آثبى ضٍظ اظ ثْوي هبُ اؾت كِ ثطاثط گبٌّوبّبي ثبؾتبى ،ضٍظ زّن ثْوي هيثبقس.
زضثبضُ پيسايف آتف ٍ ركي ؾسُ ،ثبٍضّبي گًَبگَى ٍرَز زاضز ٍلي ثؿيبضي اظ تبضيدًگيبضاى آى ضا
ثِ َّقٌگ پيكسازي ًؿجت زازُاًس .زض قطح زاؾتبى آهسُ كيِ َّقيٌگ ثيِ ثيبثيبى ضفتيِ ثيَز ٍ
ؾطگطم ضفتي ثَز كِ هبضي ؾيبُ ضا زيس ،ؾٌگي ثطزاقت ٍ ثِ ؾَي هبض اًساذت .ؾيٌگ ًبگْيبى ثيِ
ؾٌگي زيگط ثطذَضز كطز ٍ اظ ثِ ّن ذَضزى زٍ ؾٌگ ،آتف ضٍقي قسَّ .قٌگ ،فطهبى زاز ثيطاي
پيسايف آتفِ فطٍ٘ ايعزي ،ركي گطفتٌس ٍ قبزي كطزًس ٍ زض ٌّگبم پطؾتف ،آى ضا ،ؾيَ ييب قجليِ
ذَز قطاض زازًس ٍ ثساى ؾًَ ،وبظ گعاضزًس ٍ ًگصاقتٌس كِ آتف ذبهَـ قَز.
زل ؾٌگ گكت اظ فييطٍ٘ آشضًگ
فييطٍغي پسيس آهيس اظ ّييط زٍ ؾٌگ
ًيبيف ّويي كطز ٍ ذييَاًس آفطيي
ريْييبى زاض پيف ريْييبى آفييطيي
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ؾيسُ ًبم آى ركييي فيطذٌسُ كطز
يكي ركي كطز آى قت ٍ ثبزُ ذَضز
14
ثؿييي ثبز چيَى اٍ زگط قْطيبض
ظ ّييَقٌگ هيبًس ايي ؾييسُ يبزگيبض
فطٌّگّب ثطاي ٍرِ تؿويِ ايي ركي ثِ ؾسُ زاليل ثؿيبضي شكط كطزُاًس .ثطذيي ًَقيتِاًيس
ايي ٖيس ضا ثِ ايي زليل ؾسُ هيگَيٌس كِ زض ايي ضٍظ ،فطظًساى آزم اثَالجكط ثِ نس ضؾيسًس .ثطذي
زيگط ًَقتِاًس ثطاي اييكِ زذتطاى ٍ پؿطاى كيَهطث زض ايي ضٍظ ثِ ؾي ضقس ٍ توييع ضؾييسًس .زض
هعزيؿٌب ،كيَهطث ثِ ربي آزم اثَالجكطِ ؾبهي اؾت .اثَضيحبى ثيطًٍي زض كتبة التظْيين هييگَييس:
ؾسُ آثبى ضٍظ اؾت اظ ثْوي هبُ ٍ آى زّن ثبقس .اًسض قجف كِ ضٍظ زّن اؾت ٍ هييبى ضٍظ ييبظزُ،
آتف ّب ظًٌس ثكَش ٍ ثبشام ٍ كطز ثط كطز آى قطاة ذَضًس ٍ لَْ ٍ قبزي كٌٌس ٍ ًييع گطٍّيي اظ آى
15
ثگصضًس.
ٌٖهطي قبٖط ًبهساض ايطاى زض يكي اظ ركيّبي ؾسُ زض ثطاثط ؾلُبى هحوَز ،قهيسُاي ذَاًس
كِ آغبظ آى ايي اؾت:
ظ افطيسٍى ٍ اظ رن يبزگبض اؾت
ؾسُ ركي هلَ پبيساض اؾت
زض ايطاى ثبؾتبى ٍ زض هيبى ظضتكتيبى ايطاى ،ايي ركي ًعزيك غطٍة آفتبة ثيب آتيف افيطٍظي
آغبظ هيقس ٍ اهطٍظ ّن ثب ّوبى ؾٌت ،اًجَّي اظ ثَتِ ٍ ذبض ٍ ّيعم زض ثيطٍى قْط روٕ هييكٌٌيس
زض فبلي كِ هَثساى ،الثِ ثِ زؾت ،اٍؾتب هيذَاًٌس ،ثَتِّب ضا ضٍقي كطزُ ٍ هطزهي كيِ زض آىريب
روٕ قسُ اًسً ،وبظ آتف ًيبيف ذَاًسُ ٍ ؾپؽ زؾت يكسيگط ضا گطفتِ ثيِ زٍض آتيف هييچطذٌيس،
قبزي ٍ پبيكَثي هيكٌٌس .ايي هطاؾن ثِ ٍؾيلِ اًزوي ظضتكتيبى كطهبى ،ؾسُّبؾت كِ ثييطٍى اظ
قْط اًزبم قسُ ٍ ّوِ هطزم ظى ٍ هطز ،ظضتكيتي ٍ هؿيلوبى ٍ كليويي زض آىريب گيطز آهيسُ ٍ زض
قبزي قطكت هيكٌٌس.
اظ ًٓط زيٌي ايي ركي ثِ يبزآٍضًسُ اّويت ًَض ،آتف ٍ اًطغي اؾتًَ .ضي كِ اظ ذساًٍس اؾت.
ّط ؾبل پبزقبّبى زض ْٖس ايطاى ٍ تَضاى ايي ركي ضا ثِ رب هيآٍضزًس .ثٗس اظ آى ظهبى ،ايي ركي
كنكن ثِ فطاهَقي ؾپطزُ قس ٍ فقٍ ظضتكتيبى كِ ًگْجبى ؾٌتّبي ثبؾتبًي ثَزُ ٍ ّؿتٌس ،اييي
ركي ثبؾتبًي ضا ثطپب هيزاقتٌسًَ .قتِ قسُ كِ هطزاٍيذ ظيبضي ثِ ؾبل ّ 323زطي ،ايي ركي ضا
16
زض انظْبى ثب قكَُ ثطگعاض كطزّ ،ن چٌيي زض ظهبى غعًَيبى ،ايي ركي زٍثبضُ ضًٍق گطفت.
جشهَاي ماَاوٍ
زض تقَين هبُّبي ظضتكتي ّيط ضٍظ ًيبم ذيبل ذيَز ضا زاضزّ -طهيعز ،ثْويي ،اضزي ثْكيت،
قْطيَض ،ؾپٌساضهص ،ذَضزاز ،اهطزاز ،زازاض يب زي ثِ آشض ،آشض ،آثبى ،ذَض ،هبُ ،تيط ،گيَـ ،زي ثوْيط،
هْط ،ؾطٍـ ،ضقي ،فطٍضزيي ،ثْطاى ،ضام ،ثيبز ،زي ثيِ زييي ،زييي ،اضز ،اقيتبز ،آؾيوبى ،ظاهييبز،
هْطاؾظٌس ،اًيطى ٍ -زض ضٍظّبيي كِ ًبم ضٍظ ثب ًبم هبُ يكي هيقسُ اؾيت ،آى ضٍظ ضا ركيي هيي-
گطفتِاًس .ايي زٍاظزُ ركي ثِ ًبم هبُّب ،فطٍضزييگبى ( 19فطٍضزيي) ،اضزيجْكتگبى ( 2اضزيجْكت
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گبًُبهِ كًٌَي ايطاى ٍ  3اضزيجْكت گبّكوبضي ظضتكتي) ،ذطزازگبى ( 4ذطزاز كٌيًَي ٍ  6ذيطزاز
ظضتكتي) تيطگبى ( 11تييط كٌيًَي ٍ  13تييط ظضتكيتي) ،اهطزازگيبى ( 3اهيطزاز كٌيًَي ٍ  16هْيط
ظضزتكتي) ،آثبىگبى ( 4آثبى كًٌَي ٍ  11آثبى ظضتكتي) ،آشضگيبى ( 3آشض كٌيًَي ٍ  9آشض ظضتكيتي)،
زيگبى ( 25آشض 9 ٍ 2 ،زي كًٌَي ٍ  24 ٍ 16 ،8زي ظضتكتي) ،ثْويگيبى ( 256زي كٌيًَي ٍ 2
ثْوي ظضتكتي) ٍ اؾظٌسگبى ( 29ثْوي ٍ  5اؾظٌس ظضتكتي) ذَاًسُ هيقَز .اظ هيبى ايي ركييّيب،
ركي هْطگبى رٌجِ هلي زاضز.
فسيزديهگان
فطٍضزييگبى ،ضٍظ  19فطٍضزيي ثطاثط ثب تقَين اٍؾتبيي ضٍظ فطٍضزيي اؾت ٍ ثٌبثط ثطاثطي ًبم ضٍظ
ثب هبُ ركي ٍيػُاي ثطاي ذَز زاضز ،چَى اظ  5ضٍظ ثِ ًَضٍظ هبًسُ تب پبيبى ضٍظ قكين فيطٍضزيي ثيب
ضٍظّبي پط ركي ٍ ؾطٍض ٍ پطآئيٌي ؾطٍكبض زاضين.
"ركي فطٍضزيي اٍقبت ًعٍل فطٍّطّب اؾت اظ آؾوبى ثطاي زيسى ثبظهبًسگبىًٓ .يط ايي ركيي
زض ؾبيط ازيبى قسين ٍ رسيس ًيع هَرَز اؾت ٍ آى ضا ٖيس اهَات گَيٌس .زض ًعز ٌّسٍاى ًيع ؾيتبيف
ًيبگبى (پيتبضا  )pitaraقجبّتي ثِ فطٍضزگبى ايطاًي زاضز .ضمّب ًيع اضٍاح هطزگبى ضا ثِ اؾن هيبًؽ
( )manesپطٍزضگبضاًي تهَض كطزُ ،فسيِ تقسين آًْب هيكطزًسٖ .قيسُ زاقتٌس كِ ضٍح پيؽ اظ ثيِ
ذب ؾپطزُ قسى ثسى ثِ يك هقبم ٖبلي هيضؾسّ ،ط چٌس كِ هٗوَالب ،آضاهگبُ آى زض زاذل ظهييي
اؾت ٍلي قبزض اؾت كِ زض ضٍي ظهييً ،ظَش ٍ تؿلُي زاقتِ ثبقس ،ثِ ٍاؾُِ فسيِ ٍ قطثبًي تَريِ
اٍ ضا اظ ٖبلن ظيطيي ثِ ؾَي ذَز هيككيسًس .زض قجطؾتبىّب ،زض هبُ فَضيِٖ ،يسي ثيطاي هطزگيبى
هيگطفتٌس ٍ فسيِ ٍ ّسيًِ ،يبظ هيًوَزًس .فطٍضزيي يگبًِ ركي ايطاى قسين اؾت كِ تيب ثيِ اهيطٍظ
پبيساض هبًسُ ٍ ثعضگتطيي ٖيس هلي ايطاى قوطزُ هييقيَز .اظ ؾيبيط ٖييسّبي ثيعضگ اييطاى هخيل
17
هْطگبى ٍ ؾسُ ٍ ًبم ٍ ًكبًي ًيؿت ٍلي فطٍضزيي ثب ذهبيم قسين هصّجي ذَز هٗوَل اؾت".
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ازديبُشتگان
ؾَم اضزيثْكت هبُ ،ضٍظ اضزيثْكت اؾت ٍ آى ٖيسي اؾت كِ اضزيثْكتگبى ًبم زاضز كيِ
زض آى ضٍظ ،ربهِ ؾپيس پَقيسُ ثِ ركي ٍ پبيكَثي هيپطزاذتٌس .پطٍيع ضرجي زض كتبة ركييّيبي
ايطاًي ثط ايي ثبٍض اؾت كِ ثِ ذبَط هٌعلت اذالقي فطقتِ اضزيجْكت ،ايي ركي اظ اٖتجبض ٍييػُاي
18
ثطذَضزاض ثَزُ اؾت ٍ ثبيس آى ضا ركي اذالق زاًؿت.
خًزدادگان
ضٍظ چْبضم ذطزاز ،ركي ذَضزازگبى ٍ اظ آى فطقتِ (ّئَضٍُ تبت) اؾيت كيِ ًوبيٌيسُ كويبل ٍ
ضؾبيي ٍ قبزي ٍ ذطهي اؾت ٍ ًگْجبًي آة ثب اٍؾت .اثَضيحبى زض آحبض الجبقيِ هييًَيؿيس :ذيطزاز
هبُ ،ضٍظ قكن آى ذطزاز ضٍظ اؾت ٍ آى ٖيسي اؾت كِ ثِ ٍاؾُِ اتظبق زٍ ًبم ذطزازگبى ًيبم زاضز
ٍ هٌٗبي آى حجبت ذلق اؾت ٍ ذطزاز هلكي اؾت كِ ثِ تطتيت ذلق ٍ اقزبض ٍ ًجبت ٍ اظالِ پليسي
19
اظ آةّب هَكل اؾت.
تيسگان
ركي تيطگبى اظ رْت ًزَهي هقبضى اؾيت ثيب ثيعضگتيطيي ضٍظ ؾيبل ذَضقييسي ٍ گطهيبي
تبثؿتبى .اظ لحبِ تبضيري ،ضٍظي اؾت كِ آضـ كوبًگيط ،هطظ ثيي ايطاى ٍ تَضاى ضا هٗيي هييكٌيس.
پؽ اظ رٌگ ثيي ايطاى ٍ تَضاى زٍ َطف پصيطفتٌس كِ آضـ اظ ثبالي كَُ زهبًٍس تيطي ضّب كٌيس ٍ
ّط رب كِ فطز آهس ،هطظ ايطاى ٍ تَضاى ثبقس .آضـ ثب هْط ثِ هيْي ٍ ثب ّوِ تَاى ٍ ربى ذَز ،تيط ضا
ضّب كطز ٍ زض كٌبض ضٍز ريحَى فطٍز آهس ٍ ؾطفس زٍ ككَض قس .فكبض اييي كيبض ثيط ضٍي آضـ ،آى
اًساظُ ثَز كِ پؽ اظ ايي كبض ٍ پيطٍظي ؾَذت ،ذبكؿتط قس ٍ ربى ثِ ربى آفطيي تؿيلين كيطز .اظ
لحبِ زيٌي ٍ ارتوبٖي ،اهطٍظُ زض ايي ضٍظ پؽ اظ ثِ رب آٍضزى هطاؾن ركي ٍ ًيبيف اّيَضا هيعزا،
افطاز يك ذبًَازُ ٍ زٍؾتبًكبى هٗوَالب زض ذبًِ ثعضگ ذبًَازُ گطز آهسُ ،ثهِّب ثيِ ّين آة هيي-
پبقٌس ٍ ًبهعزّب ثطاي ّن ّسيِ هيثطًس.
زض قكن تيطهبُ ،ركي زيگطي ثِ ًبم ًيلَفط ثطگعاض هيقَز كِ ثطذي چطايي آى ضا ثِ ضٍيييسى
21
گلّبي ًيلَفط ضثٍ زازُاًس.
امسدادگان
" هطزاز هبُ ضٍظ ّظتن آى ضٍظ هطزاز اؾت ٍ آى ضٍظ ضا ٖيس هيگَيٌس ٍ ثِ ٍاؾُِ تَافيق زٍ ًيبم
هطزازگبى گَيٌس ٍ هٌٗبي هطزاز آى اؾت كِ هطگ ٍ ًيؿتي ًساقتِ ثبقس ٍ هيطزاز فطقيتِاي اؾيت
كِ ثِ فظّ گيتي ٍ اقبهِ غصاّب ٍ زٍاّيي كِ انل ًجيبت اؾيت ٍ هعثيل رئَ ٍ ييطض ٍ اهيطاو
21
ّؿتٌس هَكل اؾت".
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شُسيًزگان
قْطيَض ضٍظ اظ قْطيَض هبُ يب چْبضهيي ضٍظ ايي هبُ ،ثطاثط اؾت ثيب ركيي قيْطيَضگبى كيِ اظ
آييي ّب ٍ هطاؾن ٍاثؿتِ ثِ آى ّيچ گًَِ آگبّي زض زؾت ًيؿت .ثطگعاض ًكيسى آييييّيبي ركيي
قْطيَضگبى تَؾٍ ايطاًيبى زض ظهبًي ََالًي ،هَرت قسُ اؾت تب ّوِ رعئييبت آى ثيِ فطاهَقيي
ؾپطزُ قَز ٍ فتي زض هتَى كْي ًيع آگبّيّبي چٌساًي زضثبضُ آى فطا زؾت ًيبيس.
مُسگان
" ضٍظ قبًعزّن ّط هبُ ،هرهَل ثِ فطقتِ فطٍ٘ ٍ ثِ هْط ضٍظ هَؾيَم اؾيت .ضٍظ هيصكَض زض
هْطهبُ ،ركي ثؿيبض ثعضگي اؾت .ثِ قَل ثٌسّف ،هكي ٍ هكيبًِ زض چٌيي ضٍظي تَلس يبفتٌس .ايي
ركي ضا زض قسين ،هتطاكبًب هيگظتٌس يٌٗي هتٗلق ثِ هْط ٍ ثٗس هْطگبى قيس ٍ هْطريبى هٗيطة آى
اؾت .ايي ركي ثعضگ  6ضٍظ ََل هيككس ،اظ ضٍظ قبًعزّن قطٍٔ قسُ ثِ ضٍظ ثيؿت ٍ يكين كيِ
ضام ضٍظ ثبقس ذتن هي گطزز .ضٍظ آغبظ ضا هْطگبى ٖبهِ ٍ ضٍظ اًزبم ضا هْطگبى ذبنِ گَيٌس .زض ايطاى
قسين ،فقٍ زٍ فهل زاقتٌس؛ اٍل تبثؿتبى (ّن  )hamaپيؽ اظ آى ظهؿيتبى (ظييي  Zayanaاظ
ّويي كلوِ اؾت زي) .زض كليِ اٍؾتب اظ ّويي زٍ فهل ،اؾن ثطزُ قسُ اؾتً .يَضٍظ ،ركيي آغيبظ
تبثؿتبى اؾت ٍ هْطگبى ،ركي آغبظ ظهؿتبى .ثِ ذهَل ركي هْطگبى ثؿيبض قَخ ٍ ؾطٍضاًگيع
22
ثَز".
اثَضيحبى ثيطًٍي هيًَيؿس :گَيٌس هْط كِ اؾن ذَضقيس اؾت زض چٌيي ضٍظي ْبّط قس ،ثيسيي
هٌبؾجت ايي ضٍظ ثِ زٍ هٌؿَة كطزُاًس .پبزقبّبى زض ايي ركي قبثي كِ ثيِ قيكل ذَضقييس ٍ زض
آى زايطُاي هبًٌس چطخً ،هت ثَز ثِ ؾط هيگصاقتٌس ٍ هيگَيٌس زض ايي ضٍظ فطيسٍى ثيِ ييحب
زؾت يبفت چَى زض چٌيي ضٍظي فطقتگبى اظ آؾوبى ثِ يبضي فطيسٍى آهسًس ،ثِ ييبز آى زض ركيي
هْطگبى زض كبخ پبزقبّبى ،هطز زليطي هيگوبقتٌس كِ نجح گبُ ثيب نيسايي ثلٌيس ًيسا هييزاز اي
فطقتگبى ثِ ؾَي زًيب ثكتبثيس ٍ رْبى ضا اظ گعًس اّطيوٌبى ثطّبًيس ٍ گَيٌس زض اييي ضٍظ ،ذساًٍيس،
ظهيي ضا ثگؿتطاًيس ٍ زض ارؿبز ،ضٍاى ثسهيس ٍ زض ايي ضٍظ ،كطُ هبُ كِ تب آى ٍقت ،گَي تبضيكي ثَز
اظ ذَضقيس ،ضٍقٌبيي ٍ ًَض كؿت ًوَز .اظ ؾلوبى فبضؾي ًقل قسُ اؾت كِ اٍ گظيت ،هيب زض ظهيبى
ؾبؾبًيبى قبئل ثَزين اظ آى كِ ذساًٍس ،يبقَت ضا زض ضٍظ ًَضٍظ ثطاي ظيٌت هطزهبى ثيبفطيس ٍ ظثطريس
ضا زض ضٍظ هْطربى ٍ ايي زٍ ضٍظ ضا ثط ؾبيط ايبم ؾبل فًيلت زاز چٌبى كيِ ييبقَت ٍ ظثطريس ضا ثيط
ؾبيط رَاّطات .زض آذطيي ضٍظ ايي ركي كِ ثيؿت ٍ يكن هبُ ثبقيس فطييسٍى ،ييحب ضا زض كيَُ
23
زهبًٍس ثِ ظًساى اًساذت ٍ ذاليق ضا اظ گعًس اٍ ثطّبًيس الرطم زض ايي ضٍظٖ ،يس گطفتٌس.
كتطيبؼ پعقك هرهَل اضزقيط زٍم ؾبؾبًي كِ اظ ؾبل  398تب  411قجل اظ هيالز زض زضثيبض
اضزقيط ثَزُ ٍ كتبة ذبَطات ٍ يبززاقت ّبيف «پطؾيكب» ًبم زاقتِ اؾت ،هيگَيس :قبّبى ًجبييس
هؿت قًَس هگط زض ركي هْطگبىَ .جيٗي اؾت كِ ايي اهط نطف ًٓط اظ آىكِ اّوييت ركيي ضا
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هيضؾبًس ٍ ٖلت آى ضا ثبظگَ هيكٌس ،ايي ًكتِ ضا ًيع ضٍقي هيزاضز كيِ قيبّبى ،چگًَيِ ذيَز ضا
ثطاي ثطگعاضي ركٌي كِ هصّت هعزيؿٌب ثِ آًبى اربظُ هؿتي ٍ هيگؿبضي زازُ اؾت آهيبزُ هيي-
24
كطزًس".
هطي ثَيؽ زض كتبة هُبلٗبت هيتطايي زضثبضُ هطاؾن هْطگبًي هيبى ظضتكيتيبى ييعز ٍ كطهيبى
هُبلجي زاضز« :زض ايي ضٍظ ظضتكتيبى لجبؼ ًَ هيپَقٌس ٍ قبزي هيكٌٌيس ٍ ؾيظطُاي هييچيٌٌيس...
كتبة اٍؾتب ،آييٌِ ،ؾطهِ زاى ،قطثت ٍ گالة ٍ قيطيٌي ٍ ؾجعي ٍ هيَُ ثِ ٍيػُ اًبض ٍ ؾيت ٍ گل-
ّبي ضًگبضًگ ثط ضٍي ؾظطُ هيچيٌٌس ٍ كٌبضُّبي ؾظطُ ضا ثب آٍيكي ذكك هيآضايٌيس .زض ثطذيي
ضٍؾتبّبي ظضتكتي ًكيي يعز ،آئيي قطثبًي كطزى گَؾظٌس ثطاي ايعز هْطٌّ ،يَظ پبييساض اؾيت ٍ زض
ضٍظ هْطگبى ،گَؾظٌسي ضا كِ ثِ ٌّگبم ظايفً ،صض هْط ايعز قسُ اؾت ٍ آى ضا ثِ ذيَثي پيطٍضـ
25
زازُاًس ثب هطاؾن ثؿيبض ربلت ٍ ٍيػُاي ّوطاُ ثب ًيبيف ٍ ضقم ٍ قبزي قطثبًي هيكٌٌس".
آبانگان
آثبى ثِ هٌٗبي آة ٍ ٌّگبم آة اؾت ٍ يكي اظ ٌٖبنط پب كٌٌسُ ًعز ظضزقتيبى اؾيت .زضثيبضُ
پيسايف ركي آثبىگبى ،ضٍايت اؾت كِ زض پي رٌگّبي ََالًي ثيي اييطاى ٍ تيَضاى ،افطاؾييبة
تَضاًي زؾتَض زاز تب كبضيعّب ٍ ًْطّب ضا ٍيطاى كٌٌس .پؽ اظ پبيبى رٌگ ،پؿط تْوبؾت كِ «ظٍ» ًبم
زاقت ،زؾتَض زاز تب كبضيعّب ٍ ًْطّب ضا اليضٍثي كٌٌس ٍ پيؽ اظ اليضٍثيي ،آة زض كبضيعّيب ضٍاى
گطزيس .ايطاًيبى ،ربضي قسى آة ضا ركي گطفتٌس .زض ضٍايت زيگطي آهسُ اؾت كيِ پيؽ اظ ّكيت
ؾبل ذككؿبلي زض هبُ آثبى ،ثبضاى آغبظ ثِ ثبضيسى ًوَز ٍ اظ آى ظهبى ،ركي آثيبىگيبى پسييس آهيس.
ظضزقتيبى زض ايي ضٍظّ ،وبًٌس ؾبيط ركيّب ثِ آزضيبىّب هيضًٍس ٍ پؽ اظ آى ثِ كٌيبض ريَيّيب ٍ
ًْطّب ضفتِ ثب ذَاًسى اٍؾتبي آة ظٍض (ثركي اظ اٍؾتب) كِ تَؾٍ هَثس ذَاًسُ هيقَز ،اَّضاهعزا ضا
ؾتبيف كطزُ ٍ زضذَاؾت فطاٍاًي آة ٍ ًگْساضي آى ضا هيًوبيٌس ٍ پيؽ اظ آى ثيِ قيبزي هيي-
پطزاظًس.
آذزگان
آشض ثِ چن (هٌٗي) آتف اؾت ٍ يكي زيگط اظ چْبض آذكيذ (ٌٖهط پب كٌٌسُ) ًيعز ظضزقيتيبى
هيثبقس .اظ آىرب كِ آتف ،ثْتطيي ٍ ؾطيٕتطيي ٌٖهط پب كٌٌسُ ٍ گطهب اؾت ،اظ ظهبىّبي قسين
هَضز افتطام ثَزُ اؾت .ظضزقتيبى زض ركي آشضگبى هبًٌس ؾبيط ركيّب ثب لجبؼ آضاؾتِ ٍ توييع ثيِ
آزضيبىّب هيضًٍس ٍ ثب ذَاًسى آتف ًيبيف (ثركي اظ اٍؾتب) اَّضاهعزا ضا ؾيپبؼ گظتيِ ٍ پيؽ اظ
ًيبيف ثِ قبزي هيپطزاظًس.
ديگان
زي يب زتَقَ  Daatoshuثِ هٌٗي زازاض ٍ آفطيسگبض اؾت .ضٍظ زي اظ هبُ زي كيِ زض  25آشض
 2 ،9 ،17زي هبُ گبُ قوبض ايطاًي قطاض زاضز ،ركي زيگبى ،ثطگعاض هيقَز ٍ اكٌيَى ظضتكيتيبى زض
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ثطذي اظ قْطّب ٍ ضٍؾتبّب ،يكي اظ ضٍظّبي زي زض هبُ زي ٍ يب ّوِ آى ضا ركي هيگيطًس .زض هبُ
زي ،غيط اظ ًرؿتيي ضٍظ هبُ كِ اٍضهعزً ،بهيسُ هيقَز ٍ ًبم ذساًٍس اؾت ،ؾِ ضٍظ زيگط ثيِ ًيبم-
ّبي زي ،ثِ آشض ،زي ثِ هْط ٍ زي ثِ زيي ٍرَز زاضز .ثٌبثطايي ركي زيگبى ثطاثط اؾت ثب يكيي
اظ ايي ضٍظّب زض هبُ زي ،كِ زٍمًْ ،ن ٍ ّظيسّن زض تقيَين ذَضقييسي اؾيت .زض اييطاى ثبؾيتبى،
ًرؿتيي ركي زيگبى ،زض هبُ زي يٌٗي ضٍظ اٍضهعز ٍ زي هبُ فطم ضٍظ ًيع ًيبم زاقيتِ اؾيت ٍ زض
ايي ضٍظ كِ ضٍظ پؽ اظ قت چلِ ،ثعضگتطيي قت ؾبل ثَزُ اؾت ،پبزقبُ ٍ فبكن زيساض ٖوَهي ثيب
هطزم زاقتِ اؾت.
ايطاًيبى ثبؾتبى قت آذط پبييع ٍ اٍل ظهؿتبى ضا قت ظايف هْط يب ظايف ذَضقيس هيذَاًسًس ٍ
ثطاي آى ركي ثعضگي ثطپب هيكطزًس .هخالب اظ هٌبثٕ ضٍهي هيزاًين كِ پيطاى ٍ پبكبى ثِ تپِاي ضفتِ
ثب لجبؼ ًَ ٍ هطاؾوي اظ آؾوبى هيذَاؾتٌس كِ آى ضّجط ثعضگ ضا ثطاي ضؾيتگبضي آزهييبى گؿييل
زاضز .آييي قت يلسا يب چلِ ،ذَضزى آريل هرهَلٌّ ،سٍاًِ ،اًبض ٍ قيطيٌي ٍ هيَُّبي گًَيبگَى
26
اؾت كِ ّوِ ،رٌجِ ًوبزي زاضًس ٍ ًكبًِ ثطكت ،تٌسضؾتي ،فطاٍاًي ٍ قبزكبهي ّؿتٌس".
بُمهگان
ضٍظ ٍّوي اظ هبُ ثْوي كِ زض  26زي هبُ گبُقوبض ايطاًي قطاض زاضز ،ركي ثْويگيبى ،گطفتيِ
هيقَز .ثْوي يب ٍَّهي اظ ٍاغُ ٍَّهٌِ زض اٍؾتب گطفتِ قسُ اؾت كِ هٌف ًيك ،هٌٗي هيزّس ٍ
زض گبُقوبضي ؾي ضٍظُ ظضتكتيبى يب ثِ ٖجبضت زيگط يكي اظ فطٍظُّب ٍ نظبت اَّضاهعزا اؾيت كيِ
زض گبتّبي اقَ ظضتكت ثؿيبض ثِ ايي ٍاغُ ثط هيذَضين ٍ زض ٍاقٕ ،ظضتكيت ،پييبهجط ايطاًيي ثيطاي
زضيبفت پيبمّبي اَّضايي اظ ٍَّهي يبضي هيگيطزٍَّ .هي يٌٗي اًسيكِ ًيك ،ذطز ذسا زازُ ٍ اقَ
ظضتكت پيبمّبي الْي ذَيف ضا ثِ ٍؾيلِ فطز هقسؼ ٍ ًيك اَّضا زضيبفت هيكطز.
سپىدازمرگان
ضٍظ ؾپٌساضهص اظ هبُ اؾظٌس كِ زض  21ثْويگبُ قوبض ايطاًي قطاض زاضز ،ايي ركي ضا ثطگعاض هي-
كٌٌس .اؾظٌس يب ؾپٌساضهص زض اٍؾتب ثِ نَضت ؾپٌتِ آضهئيتي آهسُ اؾت .اييي ٍاغُ هٌٗيي فطٍتٌيي ٍ
ثطزثبضي زاضز .ؾپٌتِ آضهئيتي ًبم يكي اظ اهكبؾپٌساى اؾت .اهكبؾيپٌس ؾيپٌساضهص زض ًقيف هيبزي
ذَزً ،گْجبى ظهيي اؾت ٍ اظ آىرب كِ ظهيي هبًٌس ظًبى زض ظًسگي اًؿبىً ،قف ثيبضٍضي ٍ ثيبضزّي
زاضز ،ركي اؾظٌسگبى ثطاي اضد ًْبزى ثِ ظًبى ًيكَكبض ثطگعاض هيقيَز .زض گصقيتِ ٍ زض ثطذيي اظ
ًقبٌ ؾطظهيي ايطاى زض ايي ضٍظ ،ثبًَاى لجبؼّبي ًَ هيپَقيسًس ،ظىّبيي كِ هْطثبى ،پب زاهيي،
پطّيعكبض ٍ پبضؾب ثَزُاًس ٍ فطظًساى ًيك ضا ثِ ربهِٗ تحَيل هيزازًس ،هَضز تكَيق قطاض هيگطفتٌس
ٍ زض ضٍظ ركي اؾظٌسگبى ،ظىّب اظ هطزاى ذَز پيككفّبيي زضيبفت هيًوَزًس .آًْب زض ايي ضٍظ اظ
كبضّبي ّويكگي ذَز زض ذبًِ ٍ ظًسگي هٗبف هيقسًس ٍ هطزاى ٍ پؿطاى ،كبضّبي هطثٌَ ثِ ظًبى
27
زض ذبًِ ضا زض ضٍظ ركي اؾظٌسگبى ،اًزبم هيزازًس.
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اثَضيحبى ثيطًٍي زض كتبة آحبض الجبقيِ ثِ ايي ركي اقبضُ كطزُ ٍ ثيبى هيزاضز كِ ايي ضؾين زض
آى ظهبى زض انظْبى ٍ ضي ٍ زيگط ثالزاى پْلِ ،ثبقي هبًسُ اؾت .اٍ هيگَيس :زض اييي ضٍظ افؿيَى
هيًَيؿٌس ٍ َٖام هَيع ضا ثب زاًِ اًبض هيكَثٌس ٍ هيگَيٌس ،تطيبقي ذَاّس قس اظ گعيسى كيػزم ّيب،
28
زفٕ هيكٌس.
ايي ركي زض ظهبى قسين ثِ ركي ،هطزگيطاى هٗطٍف ثَزُ كِ ثيطًٍي ًيع زض آحبض الجبقيِ ثِ اييي
ًبم اقبضُ هيكٌس .اكٌَى ًيع ظضتكتيبى ،ركي اؾظٌسگبى ضا ثيِ ًيبم ضٍظ ظى ٍ ضٍظ هيبزض ظضتكيتي ٍ
ظًبى ًيكَكبض ٍ پب زاهي گطاهي هيزاضًس.
وتيجٍ گيسي
ايطاًيبى ّوَاضُ ثطاي ؾپبؼگعاضي اظ ًٗوتّبيي كِ ثِ آًْب ثركيسُ قيسُ ثيَز ،ركيي هيي-
گطفتٌس ٍ قبزي ضا هَّجتي الْي زاًؿتِ ٍ هطاؾن هصّجي ذَز ضا ثب ركيّ ،وطاُ هيكطزًس .يؿيّب
قؿوتي اظ اٍؾتب اؾت كِ زض ٌّگبم هطاؾن ًيبيف ذَاًسُ هيقسُ ٍ گظتِ هيقيَز ،ركيي ،قيكل
تتييط يبفتِ كلوِ يؿي اؾت كِ ثِ فبضؾي اهطٍظ ضؾيسُ اؾت .اظ هْينتيطيي ركييّيبي هيصّجي،
ركي ّبي گبٌّجبض ثَزُ ،كِ رعٍ ٍارجبت زيٌي ظضتكتيبى هحؿَة قيسُ ٍ ثيِ ًيَٖي قيكطگعاضي
اؾت كِ ثِ ًٓط هيضؾس زض ايطاى ثبؾتبى ًَٖي ركي زّقبًي ثَزُ اؾيت .ركييّيبي هبّبًيِ زض
ضٍظّبيي اؾت كِ ًبم ضٍظ ٍ هبُ يكي هيقَز .ثطذي اظ ايي ركيّيبي هبّبًيِ هخيل هْطگيبى ثيِ
قكل ثب قكَّي ثطگعاض هيقسُ اؾت ٍ اَالٖبت تبضيري ثيكتطي زض اييي ثيبضُ هييتيَاى يبفيت.
ًَضٍظ ًيع كِ ثِ گًَِاي ثب ركي فطٍضزييگبى ًعزيك ٍ ّن ًْبز اؾت ثِ نَضت هليي زض آهيسُ ٍ
ثطذي آزاة هطثٌَ ثِ ركي فطٍضزييگبى هخل تَؾل ثِ فطٍقيّب (ثِ قكل فًَض ثط ؾط قجيَض زض
پبيبى ؾبل ٍ ذَاًسى زٖب ٍ َلت آهطظـ ثطاي زضگصقتگبى) يب ضٍقي كيطزى آتيف (زض چْبضقيٌجِ
ؾَضي) ثِ هطاؾن ٖبهِ هطزم تجسيل قسُ ٍ گَيي ايي زيي كْي چٌبى ضيكِاي قيَي ٍ ثبٍضّيبيي
تأحيطگصاض ،زاقتِ اؾت كِ تب ثِ اهطٍظ فظّ قسُاًس.
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