
 اهماع ادتهاَی در ایعان ةاؼتان

 همٍ نُرد در لظا. ىیؽت نذغا دانٌُ آن َهُنی همٍ از تاریضی ه دهرً ٍیچ در زن ادتهاَی همٍ ؿک ةی

. داد كعار نىالٌُ نُرد ةایط را ؼاؼاىیان پایان تا ادهار تعیو كطیم از ةاؼتان ایعان در زن زلُكی ه ادتهاَی

 نطارک ه اؼياد ه اؼت ةُدً ةـع زىطگی نعاکغ تعیو کَو ه تعیو كطیهی از یکی ایعان ؼعزنیو تعدیط ةطهن

 ةٌ. اؼت ىاچیغ ه ىارؼا ةؽیار دیگع داٍای در چٌ ه ایعان در چٌ نعد ٍهچيیو ه زن همٍ ؿياؼایی نُرد در

 ه نکـُفٌ هؼایل ه آجار ی هؼیلٌ ةٌ فله گُىاگُن اكُام ه ٍا نلت ه ةـع دُانٍ ىضؽتیو ةعرؼی کلی وُر

 .اؼت ةعرؼی كاةل ه پظیع انکان ناىطً دا ةٌ دهرً ایو ةـع زىطگی از آىچٌ

 ه آنط هدُد ةٌ ایعان اكلیهی همٍ در تغییعاتی ٬ةاؿط نیالد از كتل ؼال ٍغار دً از ةیؾ ؿایط کٌ دهراىی در

 چُن. ةُد كتیلٌ كطرت نعکغ صاىُادً کاىُن دهران ایو در. ؼاصت صاىٌ صُد ةعای اىطک اىطک غارىـیو اىؽان

 ه داؿت ٍهکاری ه نُامطت زىطگی زُایخ رفٍ ه تُلیط کار در نعد ةا صاىٌ از ةیعهن در ٍم ه صاىٌ در ٍم زن

 ه ارزش لظا ةُد اه ی ََطً ةع وتیُی ه فىعی وُر ةٌ ىؽل اؼتهعار ه زاییطن ةچٌ ه نحل ه تُلیط وعفی از

 .ؼاصت نتهایل زن ؼُد ةٌ را كطرت تُادل ه یافت فغهىی نعد ةٌ ىؽتت زن اٍهیت

 فعناىعهایی؛ زق نادرؿاٍی؛ ی دهرً یُيی دهران؛ ایو در: » ىُیؽط نی دهران ایو ی درةارً «دهراىت هیل»

 ٍهٌ ؛ ةُد آن ةٌ هاةؽتٌ ةـع زىطگی آىچٌ ه صُراک ه صُرد تُزیٍ ه صاىُادً؛ انُر ی ادارً زق كناهت؛ زق

 نی دؼت ةٌ صُراکی نُاد نغارع ه ٍا ديگل از ه پعداصت؛ نی زیُاىات ؿکار ةٌ نعد اؼت؛ ةُدً زن دؼت در

 انعهز کٌ ةطىی ىیعهی اصتالف. ىهایط تُزیٍ كتیلٌ افعاد ةیو تا گظاؿت نی نادرؿاً اصتیار در را آن کٌ آهرد

 لساظ از ةُطٍا دؽهاىی ىیعهی اصتالف ایو. ىتُد نالزٌٌ كاةل رزهگار آن در اؼت نـَُد نعد ه زن ةیو

 تيَا ىٌ دؽهاىی ىیعهی ه كانت ةليطی زیث از دهران ایو در زن. ؿط پیطا زیؽت نسیه ه زىطگی ؿعایه

 ٍای ؼاَت تُاىؽت نی کٌ ةُد ىیعهنيط کانال نُدُد وتیُت نلتنای ةٌ ةلکٌ ىطاؿت؛ نعد از کهی دؼت

 زط ؼع تا كتیلٌ ه َـیعً ه فعزىطان صاوع ةٌ دؿهو ی زهلٌ ٍيگام ةٌ ه ةپعدازد؛ دؿُار کارٍای ةٌ را درازی

 .«کيط نتارزً نعگ

 تهطن پیطایؾ در زىان ىلؾ از ایعان؛ در تاریش از پیؾ ٍای اىؽان پیعانُن ةسث مهو «گیعؿهو» دکتع

 ََطً ةٌ ؼيگیو هًایف اةتطایی ی دانٌُ ایو در: » ىُیؽط نی ه گُیط نی رهزگارؼضو آن اةتطایی ه ةطهی

 ةعتع نلانی دارای زن ه ؿط ایذاد زن ه نعد هًایف ةیو تُادلی َطم ىتیذٌ در. ةُد ؿطً گظاؿتٌ زن ی

 ىگَطاری ؼفالی؛ ًعهف ؼاصتو غظا؛ پضت ه تَیٌ صاىٌ؛ ىگَتاىی آتؾ؛ ىگَطاری. گـت نعد ةٌ ىؽتت

 ی ؼلؽلٌ زال َیو در. افتاد اه دؼت ةٌ كتیلٌ کارٍای ی ادارً ه ؿط نعد ةٌ ىؽتت زن اهلُیت ةاَث فعزىطان

 ؿاٍی نادر َكع قُرت ةٌ نعد ةع زن تفُق ه اهلُیت ی ىسًُ ایو. ؿط نی صُاىطً زن ىام ةٌ صاىُادً اىؽاب

 ٬فاتر آریاٍای آداب در ةُطٍا ةُد ایعان ؼاکيان صكایف از یکی کٌ ؼاناىٌ ٍهیو ه ؿط؛ ؿعهع ایعان فالت در

 .«ؿط هارد



 صُد ٍهؽایگان ناىيط ایعاىیان ه ةُد؛ زن انتیازات از ىیغ رهزاىیت نلام ادتهاَی ه اكتكادی رٍتعی ةع َالهً

 اؿیا ه اةغار نیان در. داؿت رهاج نادر ی الٌَ پعؼتؾ ایعان نضتلف ىُازی در ه اىط داؿتٌ نادرصطایی نظٍب

 گیعؿهو. دٍط نی ىـان رخ تهام را زىی ؼع کٌ ؿطً پیطا ای نذؽهٌ ؿطً؛ کـف لعؼتان در کٌ فعاهاىی

 ةُدً پعؼتؾ نُرد ؿُش تا قغیع آؼیای از کٌ اؼت آؼیایی اكُام اليُع رب زن ایو کٌ دٍط نی ازتهال

. ةاؿط گعفتٌ ؼعچـهٌ ایيذا از یافت رهاج ایعان در ةُطا کٌ آىاٍیتا ةاىُی ایغد پعؼتؾ دارد ازتهال ه اؼت

 ىیؽت نياؼتت ةی اؼت ایعان فالت غعب در ایالم تهطن ةـعی ی اهلیٌ ٍای تهطن تعیو کَو از یکی چُن

 تاریضی ؼُاةق ه تهطن نُرد در اوالَات ؿُش زفعیات از كتل تا. آیط نیان ةٌ ؼضيی ىیغ ایالم تهطن از کٌ

 ه تاریش ازیای ه کـف نُدب نؽتـعكیو ؼایع ه «دنُرگان» ه «دیُالفُآ» نؽاَی. ةُد نسطهد ؼضت ایالم

 .گعدیط ایالم تهطن

 ٍای کًُ ه پـتکًُ؛ لعؼتان؛ صُزؼتان؛ ؿانل کٌ ؼعزنیيی در نیالد از كتل ؼال ٍغار چَار زطهد در

 صه ه صُاىطىط نی اىغان یا آىـان را صُد دهلت ایالم نعدم. یافت تکانل ه رؿط ایالم زکُنت ٬اؼت ةضتیاری

 ی نلکٌ ی نذؽهٌ. ةعدىط نی کار ةٌ داؿت ؿتاٍت ٍا ؼُنعی صه ةا ه ةُد َالنت 033 دارای کٌ را نیضی

 .اؼت پاریػ لُهر ی نُزً در اکيُن نذؽهٌ ایو. اؼت رهزگار آن در زن ادتهاَی همٍ نُعف ایالم

 نی کعناىـاً زطهد تا زاگعس ٍای کًُ ه ایالم ىُازی در کٌ آریایی اكُام ةع نلکٌ ایو ؿياؼان ةاؼتان ىٌع ةٌ

 نکـُفٌ ٍای تهطن ه نعدم زىطگی ٍای نسلٌ تعیو کَو از دیگع یکی ه اؼت داؿتٌ فعناىعهایی ٬اىط زیؽتٌ

 ةٌ نادرؿاٍی دهران تهطن از نتُطدی آجار ىیغ کـفیات ه زفعیات در کٌ اؼت کاؿان «ؼیلک» زطهد در

 ؿُد نی نُلُم کاؿان ؼیلک ی ىازیٌ در ریؽی ىش دهک زیادی نلطار آنطن دؼت ةٌ ةا. اؼت آنطً دؼت

 ؿطن پیطا ةا ٍهچيیو. اىط پعداصتٌ نی ىؽادی کار ةٌ نیالد از كتل ؼال ٍغار چَار زطهد در ایعان زىان کٌ

 ةاؿط؛ نی ؼيگ یا گل یا قطف از کٌ اىگـتع ه ةيط دؼت ه ةيط گعدن كتیل از زیيتی آالت زیادی نلطار

 .اؼت ةُدً رایخ ؿطت ةٌ زنان آن زىان در ىیغ زیتاؿياؼی زػ ؿطً نسلق

 داؿت؛ رهاج صام صـت ةا ؼازی صاىٌ اؼت؛ ایعان در نادرؿاٍی درصـان ٍای دهرً از یکی کٌ دهران ایو در

 ىلؾ ادتهاَی کارٍای در زن تيَا ىٌ دهران ایو در. گعفت نی اىذام زىان دؼت ةٌ دیُار رهی ىگار ه ىلؾ ه

 ةٌ داؿت؛ ىیغ ٍيعی ی ديتٌ کٌ نظٍتی ٍای ركف ةا زال َیو در ةلکٌ داؿت؛ کييطً تُییو ه اؼاؼی

 نعدان ه آنط نی در دهُی دؼتٌ قُرت ةٌ گاٍگاٍی ٍا ركف ایو. ةضـط نی ؼعهر ه ىـاط ه ؿُر زىطگی

 كىٌُ یک نحال. ؼت ادَا ایو نُیط کٌ ناىطً دا ةٌ تكاهیعی ه ىلؾ دهران ایو از. داؿتيط ؿعکت آن در ٍم

 ةا کٌ دٍط نی ىـان نظٍتی ٍای ركف زال در را زن چيط  ٬آنطً دؼت ةٌ کاؿان ؼیلک از کٌ گلی ًعف

 .کييط نی ادعا را ركف زیتا زعکات ه نضكُص آٍيگ

 در َلی چـهٌ ٍای زفاری ه ارؼيذان ی تپٌ ه دهـیط؛ تضت در فارس ٍای تپٌ نحل ایعان دیگع ىلاط در

 ادعای زال در زیتا ٍای لتاس ةا را زىان گاٍی کٌ آنطً دؼت ةٌ كتیل ایو از آجاری ؿُش زفاری ه ری ؿَع



. اؼت نتطاهل ایعان غعةی ه نعکغی ه ديُةی ٍای كؽهت در ٍيُز ٍا ركف ایو ی ىهُىٌ ه ةیيیم نی ركف

 همٍ نُعف کٌ ؿطً کـف الٌَ ه نلکٌ ؿاٍغادً؛ قُرت ةٌ زىان از ٍایی نذؽهٌ ةاؼتاىی ٍای زفاری در

 .اؼت رهزگاران آن در زن ادتهاَی

 ٍضانيـی دهران تا ٍا آریایی از زن زلُكی ه ادتهاَی همٍ

 کٌ داد رهی نعتته غیع ه نَم ی هاكٌُ ده نیالد؛ از پیؾ اهل ی ٍغارً آغاز در گیعؿهو؛ دکتع ی َلیطً ةٌ

 ه ایعان ه ٍيط ةٌ ٍيطهارهپایی اكُام نَادعت اهل. داؿت فعاهان تاجیع غعةی آؼیای نلل ادتهاَی زیات در

 ه نـعق ه ؿهال کٌ نیاىٌ آؼیای ؿعكی ه ؿهالی ٍای کٍُؽتان آٍو اؼتُهال ه کـف دیگع ه ارهپاؼت

 ایو در. ةُد گیتی ىلاط ؼایع ةٌ آریای اكُام گظرگاً تاریش از پیؾ دهران در گیعد؛ درةعنی را ایعان نغعب

 ةٌ ایعان ٍای آریایی. ةُد دادً ىـان ةارٍا را صُد نُيُی ه فکعی كطرت کٌ ةعد نی ؼع ةٌ آریایی ىژاد ىازیٌ

. ةُدىط ديُب در ٍا پارؼی ه غعب در نادٍا آىَا تعیو نَم کٌ ؿطىط نی تلؽیم نتُطدی كتایل ه وُایف

 داؿت اليَعیو ةیو رفتٌ پیؾ تهطن ةا ىغدیکی رهاةه ناد كُم. ةُدىط آریایی ىژاد از ىیغ ایعان صاهر در ٍا پارت

 [1.]رؼیط نی تعکهيؽتان ه رهؼیٌ ديُب تا آىَا تهطن ه فعٍيگ ه

 یک از هلی. ىتُد دؼت در چیغی یُىاىی نُرصیو ٍای ىُؿتٌ دغ ٬ناد تاریش ىُؿتو ةعای پیؾ ؼال 133 تا

 آنطً دؼت ةٌ صاک زیع از تاریضی ی ارزىطً آجار ه کتتی ؼيط ٍغاران ؿياؼان ةاؼتان تالش ی ىتیذٌ ؼطً

 ؿعق کـُرٍای دیگع ه آؿُر ه ةاةل تاریش از ه ىیؽت؛ ناد تاریش ةٌ نعةُط نؽتلیها آجار ایو ایيکٌ ةا. اؼت

 آریایی ی كتیلٌ تيَا نادٍا زیعا اؼت؛ نُجع ناد تاریش کعدن رهؿو در ةیؾ ه کم ةاز کيط؛ نی زکایت ىغدیک

 را ةؽیاری كتایل ه اكُام ه دادىط؛ ؿکؽت ٍهیـٌ ةعای را آؿُر ةغرگ انپعاتُری ٬اتساد ی ؼایٌ در کٌ ةُدىط

 .ةضـیطىط رٍایی آىان اؼارت كیط از

 پطرؿاٍی رژیم ةٌ را صُد دای ؿاٍی نادر رژیم اىطک اىطک ایعان نغعب در ناد ی ؼلؽلٌ اؼتلعار از پػ

 ىُةت نادٍا از پػ. ةُدىط كایل ای هیژً اٍهیت زىان ةعای نعدان ه ةُد؛ زىان ةا کـاهرزی فُالیت ةياةعایو. داد

 داىیم؛ نی کٌ وُری ةٌ. اؼت ةغرگ کُرش آن ةيیاىگغار کٌ رؼط نی ٍا پارس ه ٍضانيـی ی ؼلؽلٌ ةٌ

 پؽعش ةٌ كطرت اىتلال در اىکارىاپظیعی تاجیع ناد پادؿاً آصعیو آؼتیاک؛ دصتع ه کُرش نادر ناىطاىا نلکٌ

 نادر ؼیؽتم از ةلایای ٍيُز رؼیط؛ نی كناهت ىیغ ه كتیلٌ ریاؼت ةٌ زن نادٍا؛ دهران در. داؿت کُرش

 .داؿت هدُد ؿاٍی

 زکُنت در ه رؼیط پایان ةٌ ناد ی ؼلؽلٌ اىلعاض ةا نادرؿاٍی دهران ىُیؽط نی ناد تاریش در «دیاکُىف»

 كُل از ةاز اه کٌ دیاکُىف؛ ی گفتٌ ةٌ ةيا. ةُدىط ةعصُردار یکؽان ه ةعاةع زلُكی از نعد ه زن ٍضانيـی

 هارث پؽع ناىيط كاىُىا تُاىؽتيط نی ناد زکُنت در پادؿاً داناد ه دصتع کيط؛ نی ىلل یُىاىی نُرخ کتغیاس؛



 ه زن ادتهاَی نلام گـت؛ نادرؿاٍی داىـیو پطرؿاٍی کٌ ٍيگانی نادٍا ی دانٌُ در. ةاؿيط اه ؼلىيت

 .ؿط کاؼتٌ زن ی الُادً فُق اصتیارات از زطی تا فله ناىط؛ نسفُظ ٍهچيان صاىُادً در اه زلُق

 زذاب ه اؼت ةُدً نعدان پُؿاک ؿتیٌ اىطکی اصتالف ةا نادی زن لتاس ؿياؼان ةاؼتان تسلیلات وتق

 چُن. ةاؿيط اه تضت ه تاج هارث تُاىؽتيط نی پادؿاً داناد ه دصتع ؿط؛ گفتٌ ةاال در کٌ ٍهاىىُر. ىطاؿتيط

 در ؿط؛ گفتٌ کٌ ٍهاىىُر انع ایو ه ةُد؛ ناىطاىا ؿاٍغادً زق ناد ؼلىيت كاىُىا ىطاؿت؛ پؽع فعزىط آؼتیاک

 ی َطً آن در کٌ ىَاد ةيیان را پارس ٍای گعهً ه نطرؼٌ ناىطاىا. ةُد نُجع ةغرگ کُرش ةٌ كطرت اىتلال

 گظؿتٌ. آنُصتيط نی را ىتعد فيُن ه ؼُاری اؼب تیعاىطازی؛ کُرش؛ ؼال ه ٍهؽو پارؼی پؽعان از زیادی

 کُرش کٌ را ای الُادً فُق ازتعام ؿایط. اؼت کطام ىازق ه چیؽت زق کٌ آنُصت کُرش ةٌ ناىطاىا ایو از

 وُری ةٌ. ةُد آنُصتٌ اه از کٌ ةُد ای صُاٍی َطالت ه داد پاس ةٌ کعد؛ نی رَایت ناىطاىا نادرش ةٌ ىؽتت

 نغدایی تُالیم نؽلها.« ةُدىط زىان آؼتیاک ةع کُرش پیعهزی َانل تعیو نَم: »...  ىُیؽط نی «پلُتارک» کٌ

 ایعان در زن ؿضكیت ه نلام ارتلا در ىیؽت؛ كایل آىان ةیو فعكی ه ىگعد؛ نی یکؽان را نعدان ه زىان کٌ

 نستعم ةاؿط؛ ةعصُردار ىیکی ه داىؾ از کٌ اىؽاىی ٍع زرتـت؛ دیو در. اؼت داؿتٌ اىکارىاپظیع اجعی ةاؼتان

 ریُاس ی ؼاكٌ ده نَعناً رهز نَع در اٍُرانغدا؛ صُاؼت ةٌ آفعیيؾ آغاز در زرتـتی؛ نُتلطات ةٌ ةيا. اؼت

 ه كانت در کٌ درآنط اىؽان ده قُرت ةٌ گیاٍی قُرت از کم کم گیاً ه ؼعةعآهردىط زنیو از پیچیطً ٍم ةٌ

 .«نـیاىٌ» ىام ةٌ نُىث دیگعی ه «نـیٌ» ىام ةٌ نظکع یکی ةُدىط؛ ٍم ؿتیٌ قُرت

 : اؼت آنطً 1۱ فكل «ةيطٍؾ» کتاب در

. گـتيط داىطار آىان ه ةطنیط نـیاىٌ ه نـیٌ کالتط در ةُد آفعیطً پیکع از پیؾ کٌ را رهان اٍُرانغدا آىگاً... »

 ه گفتار ه اىطیـٌ ده ٍع. ةیافعیطم کانل ه پاک را ؿها. ٍؽتیط دَان نعدم نادر ه پطر ؿها گفت آىان ةٌ پػ

 ه ٬آنطىط زعکت ةٌ صُد دای از نـیاىٌ ه نـیٌ پػ. نکيیط پعؼتؾ را دیُان ه ةيطیط؛ کار ةٌ ىیک کعدار

 ی آفعیييطً اه.« اؼت یگاىٌ اٍُرانغدا» ةُد ایو راىطىط زةان ةع کٌ ؼضيی ىضؽتیو ه ٬کعدىط ؿؽتـُ را صُد

 ...« داىطارىؽت هگیاٍان صاک ه آب ه آؼهان ه ؼتارگان ه صُرؿیط ه ناً

 

 ده ٍع نعد ه زن اؼت ؿطً ىَادً آن ةع زرتـتیان نُتلطات کٌ نغدیؽيی دیو در ؿُد؛ نی نالزٌٌ چياىچٌ

 آىان ةا اٍُرانغدا ه کييط نی رؿط یکؽان ه دارىط ؼعةعنی زنیو از ٍم ةا یاةيط نی تکُیو ریـٌ یک از

 یگاىگی ةٌ اكعار از پػ ده آن. فعنایط نی نلعر ةعایـان هازطی دؼتُر ه راىط نی ؼضو زةان یک ةا ه ةیکؽان

 ه نستت ه دلگعنی ه صـيُدی ةایط نا از یک ٍع» اؼت ایو راىيط نی زةان ةٌ کٌ ؼضيی ىضؽتیو اٍُرانغدا

 یکطیگع ةٌ را نعد ه زن از یک ٍیچ زرتـت دیو در کٌ آیط ةعنی گفتار ایو از.« کيط فعاٍم را دیگعی دهؼتی

 ىٌ زرتـت دیو در زن ؿضكیت. ةعاةعىط ه یکؽان صللت ه آفعیيؾ ىٌع از ده آن ه ٬ىیؽت انتیازی ه تفُق



 دیيی نُتلطات ةٌ ةيا. اؼت ةعاةع ه یکؽان نعد ةا ىیغ پایان در ةلکٌ اؼت ةعاةع نعد ةا دَان آغاز در تيَا

 ی دریاچٌ زُالی ه ایعان ؿعق از - آصعالغنان ةضؾ ىذات نَُُد - «ؼُؿیاىت» کٌ ٍيگانی زرتـتیان

 اؼت ىفع ٍغار ؼی آىان تُطاد. پیُىطىط نی اه ةٌ دیيطاران ه پاکان ایعان ی گُؿٌ ٍع از کيط نی ًَُر ٍانُن

 .ةُد صُاٍيط زن دیگع ىیهی ه نعد آن از ىیهی کٌ

 انـاؼپيط ؿؾ از زرتـتی نُتلطات ةٌ ةيا کٌ داىؽت تُان نی ایيذا از زرتـت آییو در را زن نلام ٌَهت

 : از َتارتيط نظکع انـاؼپيط ؼٌ. دارىط نُىث مهیع انـاؼپيط ؼٌ ه نظکع مهیع انـاؼپيط ؼٌ ٬زرتـت دیو

 .اؼت کانل صعد نُيای ةٌ کٌ هٍُنو یا هٍهو یا ةَهو -1

 .اؼت آفعیيؾ ؼانان ه كاىُن ه ٍيذار ه راؼتی ةَتعیو ه ىٌم نُيی ةٌ کٌ اؿاهٍیـتا یا اردیتَـت -۲

 .اؼت آؼهاىی ؿَعیاری ه ٬داری صُیـتو ٬صُیؾ ةع زکُنت نُيی ةٌ کٌ صـتعهییعیٌ یا ؿَعیُر -0

 : ٍؽتيط ٍا ایو نُىث انـاؼپيط ؼٌ ه

 .اؼت زنیو ةع نُکل ه ةاهری ه َـق ه نستت ه نَع نٌَع کٌ ؼپيطارنغد یا اؼفيط -1

 .آةَاؼت ةع نُکل ه صعنی ه ؿادی رؼایی؛ ٬کهال ىهُدار کٌ ارهتات یا صعداد -۲

 .اؼت نعگی ةی ه داهداىگی نٌَع کٌ انعتات یا انعداد -0

 انـاؼپيط) ٍؽتيط انـاؼپيطان از تعی پاییو ی نعتتٌ در کٌ زرتـت نظٍب در ایغدان از تُطای ٍهچيیو

 پل ؼع در چَارم؛ قتر ی ؼپیطً در اىؽان درگظؿت از پػ نحال. دارىط نُىث مهیع( فعؿتٌ ایغد ه نلک؛

 نَع. کييط نی پعؼؾ اه کارٍای ه اَهال ی درةارً درگظؿتٌ رهان از «رؿو» ه «ؼعهش» ه «نَع» چیيُت؛

 نُيی ةٌ کٌ «دیيا» ایغد ٍهچيیو. اؼت نُىث ایغدان از ایغد رؿو ه نظکع؛ ایغدان از ایغد ؼعهش ه ایغد

 .دارد ٍهکاری ایغد رؿو ةا اؼت؛ دیو ه هدطان

. اؼت ولتیطً کهک ةارٍا ایغد ایو از زرتـت. اؼت نُىث ىیغ اؼت صعد ه داىؾ نُيی ةٌ کٌ «چیؽتا» ایغد

 را اه ٍا گات در زرتـت ه. اؼت آؼایؾ ه ةضـایؾ ه دٍؾ ی فعؿتٌ کٌ اؼت اؿی نُىث ایغدان از دیگع

 ...«. گغیط َغیهت راً اٍعیهو ه گعفت صطاپعؼتی رؼم راً اه از دَان: »...  اؼت ؼتُدً چيیو

 ةلکٌ. دادىط ىهی اىذام ديؽی ه دؽهاىی زُایخ رفٍ نيٌُر ةٌ تيَا را زىاؿُیی زرتـتیان ةاؼتان ایعان در

 غلتٌ ه نُيُی پیـعفت هؼایل کعدن فعاٍم ٍطف ایو. داؿتيط نتعكی ه َالی ةؽیار آرناىی ه ٍطف آن ةعای

 فعاٍم یُيی رهزاىی نطارج تعیو َالی ةٌ رؼیطن راً در را ةـع زرتـت، تُالیم. ةُد ةطی ةع ىیکی ىَایی ی

 در نـارکت زىاؿُیی از ٍطف. کيط نی ٍطایت ةطی ةع ىیکی ی غلتٌ ه ؼُؿیاىت ًَُر تؽعیٍ ه ىهُدن

 .اؼت ؿطً دادً هَطً ةـع ةٌ الَی ادیان ةیـتع در کٌ اؼت رهزی ةغرگ ىَنت



 ه تتُیل ه تسلیع گُىٌ ٍع از کٌ اؼت اىگیغ ؼتایؾ ه نلطس َهلی زرتـت دیو در زىاؿُیی ةياةعایو؛

 زرتـت دیو در نعد ةا اه ةعاةعی ه زن زلُكی نُكُیت صكُقیات از «گیگع» كُل ةٌ. اؼت دهر ةٌ ىاةعاةعی

 نی نللب صاىٌ کطصطای ه ؼعهر یُيی «پیتی ىهان» للب ةٌ زىاؿُیی از پػ نعد کٌ ٍهاىىُری کٌ اؼت آن

 دیگع َتارت ةٌ گـت نی نللب صاىٌ فعهغ ه ىُر یُيی «ىهاىُپیتی» للب ةٌ زىاؿُیی از پػ ىیغ زن گـت؛

 تهطن» کتاب ی ىُیؽيطً ه آلهاىی؛ ةغرگ داىـهيط ٍهیو كُل ةٌ. ةُد صاىٌ کطةاىُی زن ه کطصطای نعد

 تاةُیو از یا ه انُال ردیف در ىٌ گعفت؛ نی كعار ؿٍُع ٍهؽعی قف در ازدهاج از پػ زن «صاهری ایعاىیان

 .اه

 

 

 نعد ةا زلُق ی کلیٌ در ه ةُد نعد ٍهعاً ه ٍهطل ه ٍهؽع ةلکٌ ٬ىتُد نعد ی ةعدً ه کيیغ زن دیگع َتارت ةٌ

 .آنط نی ؿهار ةٌ ؿعیک اه ةا انُر دهیٍ در ه ةعةار

 

 

 ٍهعاً ةاؼتان ایعان در زىان ةٌ ىؽتت نعدان رفتار: » گُیط نی داىهارکی ةغرگ صاهرؿياس ؛«ؼو کعیؽتو»

 نُرد در. ةُد ةعصُردار کانل آزادی از ادتهاَی زىطگی در چٌ ه صكُقی زىطگی در چٌ زن. ةُد ىغاکت ةا

 پعهچیؽتا کُچکؾ دصتع ةٌ ىؽتت زرتـت صُد رفتار از تع نُدٌ ه نؽتيطتع چیغی ٍیچ ازدهاج در آزادی

 .«ىیؽت

 

 

 هزیع) اؼت داىـهيطی نعد کٌ را داناؼب نو پعهچیؽتا: » فعنایط نی پعهچیؽتا کُچکؾ دصتع ةٌ زرتـت

 نـُرت صُد نلطس صعد ةا تُ ةعگغیطم؛ تُ ٍهؽعی ةعای( زنان نُعهف ؿياس ؼتارً ه نيذم ه گـتاؼب

 «؟ ىٌ یا داىی نی صُد ٍهؽعی الیق را اه آیا کٌ ةتیو ه کو

 

 

 ه کييطً ؿُ دصتعان ای: » گُیط نی دُان دصتعان ه پؽعان ی ٍهٌ ةٌ صىاب زرتـت ىیغ، ٍا گات ۱ ةيط در

 ةٌ تا کيیط رفتار اىطرزم ةعاةع ه ٬ةؽپاریط صاوع ةٌ را پيطم ٬کيم نی آگاً ه آنُزم نی را ؿها ایيک دانادان ای



 ةع ىیکی ه پاکی ه نَعهرزی ه زىاؿُیی راً پیهُدن در ةایط ؿها از یک ٍع. گعدیط ىایل ؼُادتهيط زىطگی

 .«رؼیط ؿادی ؼعاؼع زىطگی یک ةٌ تُان نی ةطیيُؼیلٌ تيَا زیعا ٬دُیط ؼتلت دیگعی

 

 

 ةٌ ىیغ نعگ از پػ. گیعىط نی كعار صىاب نُرد یکؽان پارؼا نعدان ه زىان زىطگی در ةیيیم نی کٌ وُری ةٌ

 ی ٍهٌ فعهٍع: »...  اؼت آنطً ٍا یـت در. ؿُد نی فعؼتادً درهد یکؽان ٍا آن دهی ٍع فعهٍع ه رهان

 نی را ؼعزنیو ایو زىان اٍُرانغدا ای: »...  اؼت آنطً یؽيا 0۳ فكل در.« ؼتاییم نی را ىیک زىان ه نعدان

 اؼت؛ اهؼتا یـت تعیو وُالىی کٌ یـت؛ فعهردیو در «ةعصُردارىط ىیکی ه راؼتی آییو کٌ زىاىی ه ؼتاییم

 ًَُر ی اهلیٌ كعن در زرتـتی زن. اؼت ؿطً فعؼتادً درهد یکؽان دَان ىیک نعدان ه زىان فعهٍع ةع

 ادهار تعیو درصـان از یکی ه ةُد ةعصُردار نتُالی زلُق ةیـتعیو از ٍضانيـیان زنان در ىیغ ه زرتـت

 ةارٍا کٌ ةُد؛ ةغرگ کُرش نادر ناىطاىا آن کانل ی ىهُىٌ ؿط گفتٌ کٌ ٍهاىىُر. گظاراىط نی را صُد تاریضی

 ىهُدار غیعً ه آرتهیغ؛ رکؽاىا؛ آ؛ پاىتٌ آتُؼا؛ كتیل از زىاىی زنُر ه اؼت کعدً افتضار اه هدُد ةٌ کُرش

 .اؼت چـهگیع َكع ایو در زىان ی داىتٌ ٍهٌ نـارکت ه اؼت دهران ایو در ایعاىی زن فُال زنُر

 

 

 نی ىـان کٌ آنط دؼت ةٌ الُازی ٬آنطً َهل ةٌ دهـیط تضت در کٌ ؿياؼی ةاؼتان کـفیات ه زفعیات از

 ديؽی نغایای ه زلُق ه داؿتٌ نـارکت نعدان ناىيط زىان از زیادی ی َطً دهـیط تضت ؼاصتهان در دٍط

 مته دَان ٍای نُزً در اکيُن ٍم الُاح ایو. اىط داؿتٌ دریافت نعدان نىاةق غیعً؛ ه ؿعاب ه ىان كتیل از

 .اؼت

 

 

 ؼلُکی زنان در زیعا. پیهُد را ىغهلی كُس ه کعد تغییع ایعاىی زن ادتهاَی همٍ ٍضانيـیان ؿکؽت از پػ

 نعدان ةا زلُق تؽاهی از زن یُىان در چُن ه کعدىط؛ نی زىطگی ایعان در یُىان از زیادی دصتعان ه زىان ٍا؛

 ةع ازدهاج زرتـت دیاىت در کٌ داىیم نی. ىَاد تاجیع ىیغ ایعاىی زن ؼعىُؿت ه همُیت در لظا. ىتُد ةعصُردار

 تُطاد لکو. ةکيط اىتضاب دیگع زن زن؛ داؿتو ةا ىطارد زق زرتـتی نعد ٍیچ  ٬اؼت ٍهؽعی تک ی پایٌ

 اؼتسکام از كىٍ وُر ةٌ کٌ درآنطىط ایعاىی نعدان ی نُـُكٌ قُرت ةٌ یُىاىی دصتعان ه زىان ایو از زیادی



 ه ةعدىط نی ؼع ةٌ ایعاىی نعد ةا دار نَلت َلط قُرت ةٌ زىان ایو از ةعصی. کاؼت ایعاىی ی صاىُادً ةيیان

 .داؿتيط ىـع ه زـع ایعاىی نعدان ةا آزاد رهاةه ةا ىیغ دیگع ةعصی

 

 

 ه ٍا ؼلُکی زکُنت زال ٍع ةٌ هلی ؿط؛ تسکیم نُكُیتؾ زطی تا ایعاىی زن گعچٌ اؿکاىیان زنان در

 َلت ةٌ اؿکاىیان یا ٍا پارت دهران در وعفی از. گظاؿت را صُد اجع ٍليیؽم ىفُذ ه آن از ىاؿی تاجیعات

 یک ٍع کٌ زیؽتيط نی اؿکاىیان هؼیٍ انپعاتُری در گُىاگُن نلل ه اكُام ه وُایف ٍا پارت كلهعه گؽتعدگی

 اجع ایعاىی صاىُادً ه زن همُیت در دگعگُىی ایو وتیُتا ه داؿتيط صُد ةٌ نضكُص ؼيو ه رؼُم ه آداب

 .ةُد ةضؾ

 

 

 نُةط وعیق ةٌ ىیغ زکُنت ؼیؽتم ه ةازیافت را صُد ی اهلیٌ اٍهیت زرتـت دیو کٌ ؼاؼاىیان زنان در

 َكع. آهرد دؼت ةٌ را انتیازاتی ه زلُق ةاز زرتـت نظٍب تُالیم تست ایعاىی زن ؿط؛ نی ادارً ؿاٍی

 از. اؼت اٍهیت هادط دَان تهام ةعای ةلکٌ ایعان؛ تاریش لساظ از تيَا ىٌ ؛«دارنؽتتع» كُل ةٌ ؼاؼاىیان

 نی ؿهعدً نستعم ؼاؼاىیان کار آغاز ٍهان از زن ؿضكیت کٌ آیط ةعنی ایيىُر ةاةکان اردؿیع ی کارىانٌ

 از کٌ وُری ةٌ. دٍط كعار آزار نُرد را زىی صُد دلضُاً ه نیل ةٌ تُاىؽت ىهی پادؿاً زتی ٍیچکػ ه ؿط؛

. اؼت ةُدً ةعصُردار ؼاؼاىیان دهران در صاقی نُكُیت از زن آیط ةعنی دهران ایو اؼياد ه نطارک ه الُاح

 رؼیط؛ كاىُىی رؿط ؼو ةٌ اه کٌ نُكُی تا ؿاپُر تُلط از پیؾ از یُيی ؼال ةیؽت ةٌ ىغدیک دهم ؿاپُر نادر

 .کعد نی ادارً ةغرگ نُةطان ةا را نهلکت انُر

 

 

 ه دصتع صُاً اؼت؛ فعزىطی را تُ اگع: »...  گُیط نی ایيىُر صُد پؽع ةٌ هی نَعاؼپيط، آذرةاد ی پيطىانٌ در

 ...«. کيط زىطگی ىیکُ ه گعدد آراؼتٌ داىؾ ه صعد فعهغ ةا تا ةفعؼت دةؽتان ةٌ را اه پؽع صُاً

 

 



 نؽتلغم نؽلها انع ایو. ةعؼط «زهت» ی دردٌ تا تُاىؽت نی نظٍتی لساظ از زرتـت نظٍب در زن

 ةع را راً زن چيط رهزی کٌ اؼت آنطً «دادؼتان ٍغار ناتیکان» در. اؼت ةُدً دیيی ی ةایؽتٌ َلُم فعاگعفتو

 دغ ةٌ ؼُاالت ی ٍهٌ ةٌ نغةُر كامی. کييط نی ؼُال را نؽایلی اه از ه گیعىط؛ نی نلام َالی كنات از یکی

. اؼت کتاب فالن از فالن ی قفسٌ در ؼُال ایو دُاب گُیط نی زىان از یکی ةالفاقلٌ. دٍط نی پاؼش یکی

 .اؼت داؿتٌ ازاوٌ ىیغ زلُكی نـکل نؽایل ةع زتی ؼاؼاىیان ََط در زن کٌ رؼاىط نی نُمُع ایو

 

 

 در دصتع آلهاىی؛ نُعهف نؽتـعق «ةارتلهٌ» ی ىُؿتٌ «ؼاؼاىی زنان در زن زلُق» کتاب نيطردات نىاةق

 ه کيط كتُل ٍهؽعی ةٌ گعفتٌ ىٌع در اه ةعای پطرش کٌ را نعدی ىطاؿت ادتاری ه ةُد آزاد ٍهؽع اىتضاب

 .دارد اَهال اش درةارً دیگعی تيتیٌ یا ه ىهایط؛ نسعهم ارث از را اه ىطاؿت زق پطر

 

 

 صُدؿان رمایت ةطهن را دصتعان: »...  گُیط نی ۴ ه 0 ةيط در «دادؼتان ٍغار ناتیکان» کتاب از 1۱ فكل

 .«درآهرد نعدی ازدهاج ةٌ تُان ىهی

 ه كعهض پعداصت در ازدهاج از پػ دصتعان ه پؽعان: »...  گُیط نی کتاب ٍهیو ۲۳ فكل از ۲۱ ةيط در

 تيَا ىٌ دصتعان کٌ گعدد نی اؼتيتاط ایيىُر فتُا ایو از ه ؛«ؿعیکيط ه ؼَیم صُد نتُفی نادر ه پطر دیُن

 نعد ىٌارت زق صاىُادً، كاىُن. اىط ةُدً صاىُادً پؽعان ردیف در ىیغ ٍا نؽُلیت ه تکالیف در ةلکٌ زلُق در

. کيط رفتار نَعةاىی ه صُةی ةٌ صُد فعزىطان ه ٍهؽع ةا کٌ داؿت هًیفٌ نعد ه ةُد کعدً تُییو صاىُادً در را

 ةیگاىٌ اؿضاص ةٌ را صُد انُال کؽی اگع. داؿتيط نـتعک نؽُلیت یکطیگع ةعاةع در فعزىطان ه نادر ه پطر

 از پػ. ؿط ىهی تيفیظ ه ىتُد؛ كاىُىی َهل ایو کعد؛ نی نسعهم را صُد كاىُىی هارجیو ه ةضـیط نی

 ةیو کٌ قُرتی در. گـت نی تفُیل اه ةٌ صاىُادً ریاؼت ه ةُد؛ نادر ةا هالیت زق صاىُادً، پطر درگظؿت

 ىکعدً اصتیار ؿٍُع کٌ نادام ه کيط؛ نىالتٌ نَعیٌ تُاىؽت نی زن گعفت؛ نی قُرت دطایی ه والق وعفیو

 .ةپعدازد را اه ی ىفلٌ ةایط ؼاةق ٍهؽع ىطاؿت؛ صُدش از درآنطی ه

 

 

 در ارث تلؽیم: »...  ىُیؽط نی چيیو ارث ىكاب زط ی درةارً دادؼتان ٍغار ناتیکان کتاب ةيیاد ةع ةارتلهٌ

 ارث از نؽاهی ؼَم یک ٍع پؽعان ه زن کٌ ةُد تعتیب ایو ةٌ صاىُادً پطر درگظؿت از پػ ؼاؼاىی زلُق



 در ه ىكف؛ ةُدىط ةعدً ؿٍُع ی صاىٌ ةٌ دَیغیٌ پطر ی صاىٌ از ه کعدً ازدهاج کٌ قُرتی در دصتعان. داؿتيط

 .«ةعدىط نی ارث ةعادران نىاةق قُرت ایو غیع

 

 

 : اهؼتا كُاىیو نىاةق

 .کيط ادارً نؽتلال را صُد دارای تُاىؽتٌ نی ه داؿتٌ نالکیت زق زن -1

 .ةاؿط صُد فعزىطان ىگَطار ه كیم یا ه هلی تُاىؽتٌ نی زن -۲

 در) ىهایط ادارً را انُر اه ىام ةٌ ه ؿُد؛ نساکهٌ هارد صُد ؿٍُع وعف از كاىُن نىاةق تُاىؽتٌ نی زن -0

 (ؿٍُع ةیهاری قُرت

 .ةضُاٍط را اه ؼغای ه کيط ؿکایت دادؼتان ةٌ صُد ةطرفتار ه ؼتهگع ؿٍُع از تُاىؽتٌ نی زن -۴

 .دٍط ؿٍُع را صُد دصتع زىؾ ی ادازً ةطهن اؼت ىطاؿتٌ زق ؿٍُع -۱

 .ؿط نی پظیعفتٌ زن گُاٍی دادگاً در -۶

 .ؿُد هکیل یا داهر اؼت تُاىؽتٌ نی زن -۷

 .کيط هقیت را صُد انُال تهام ه گیعد كعار هقی تُاىؽتٌ نی زن -۳

:  آنطً ىؽک ٍُؼپعم در ه ىیؽت كایل فعكی ٍیچ تعةیت ه تُلیم زیث از پؽع ه دصتع ةعای اهؼتا ٍهچيیو

 ی درةارً را صُد نؽُلیت ه ةعآیط هًایفؾ اىذام ی ََطً از ةتُاىط کٌ کو َىا فعزىطی نو ةٌ ٬اٍُرانغدا ای»

 (ىیؽت نىعح پؽع یا دصتع)«کيط ازؽاس کـُر ه ؿَع ه صاىُادً ه صاىٌ

 نعدم آرزهٍای ه ةاويی ؿضكیت ه زىطگی ی ىسًُ ه اَهال ه رهزیات ه صكایف ىهای تهام ی آیيٌ ٍا ایو

 زهاؼٌ ه زادجٌ پع ٍای قسيٌ در کٌ ٍهاىىُر. ةاؿط رٍيهُن راً ایو در را نا تُاىط نی ه اؼت ةاؼتان ایعان

 نی را «کیضؽعه» ه «ؼَعاب» ه «ؼیاهش» ه «اؼفيطیار» ه «رؼتم» ه ٬«کاهً» چُن ةغرگی نعدان آن ؼاز

 ه «تَهیيٌ» ه «رهداةٌ» ه «گعدآفعیط» ه «ؼیيطصت» ه «فعاىک» چُن صعدنيی ه داىا زىان ةا ةیيیم،

 ه کیاؼت ةا کٌ ؿُیم نی رهةعه...  ه «آزرنیطصت» ه «پُراىطصت» ه «کعدیٌ» ه «فعىگیػ» ه «کتایُن»

 ةُدً نعدان راً فعا چعاغی گاٍی زتی ه دادً؛ اىذام را ای صالكٌ ه ةغرگ کارٍای گعی چارً ه صعد ه فعاؼت

 .اىط



 ه رهایات تهام ةلکٌ. ىیؽت ؿاَعاىٌ رهیاٍای ه تضیالت اؼت؛ آهردً ىٌم ةٌ ؿاٍيانٌ در ةغرگ فعدهؼی آىچٌ

 فعدهؼی دؼت ةٌ ؼعاىذام ه گعدیطً کتاةت یا ه ؿطً زفي ؼیيٌ ةٌ ؼیيٌ کٌ اؼت ایعان کَو تاریش اصتار

 ؼطً در کٌ ای ةیياىٌ کُتٌ افکار ه ىادرؼت كناهت ه نسطهیت َلیعغم ةغرگ ؼعای زهاؼٌ ایو ه رؼیطً؛

 ه اصتار ٍهان اىگیغی ؼتایؾ داری اناىت ه درایت ةا ةُدً نُهُل زىان نُرد در ٍذعی چَارم ه ؼُم ٍای

 آن در ایعاىی زن اٍهیت ه ارج ىهُدار ه رؼیطً دؼتؾ ةٌ ةاؼتان ََط زن ی درةارً کٌ را ٍا ؿيیطً ه رهایت

 از كتل ایعان در کٌ آىچيان را زن نُكُیت ه ادتهاَی ىلؾ ه ىهُدً؛ ةازگُ ؿُع زةان ةا اؼت؛ ةُدً دهران

 .اؼت کعدً نُعفی ةُدً؛ اؼالم


