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گردهمایي دانشجویان غیر ایراني
 جلسه اي با حضور آقاي دكتر زاهد، مشاور ریاست و مدیر روابط بین الملل دانشگاه شیراز و كلیه دانشجویان غیرایراني شاغل 
به تحصیل در دانشگاه شیراز تشكیل گردید. در این جلسه آقاي دكتر زاهد در خصوص هدف از حضور دانشجویان كشورهاي 
مختلف در جمهوري اسالمي ایران را تأكید بر اتحاد ملل و اخوت اسالمي و رآي مرزهاي جغرافیایي و اتحاد میان جوامع مسلمان 
برشمرد. در راستاي این هدف اقدام جمهوري اسالمي ایران مبني بر دعوت و بورسیه نمودن عالقه مندان به علم و دانش از اقصي 
نقاط جهان به عنوان سفیراني از كشورها و فرهنگ هاي مختلف در جمهوري اسالمي ایران و پیام رسان فرهنگ انقالب اسالمي 

و اخوت اسالمي به كشورهاي خود تشرح گردید. 
ایشان بر اسالمي زیستن و مدیریت اسالمي و نهادینه نمودن ساختارهاي اجتماعي براساس اسالم در كلیه سطوح اجتماع 
اعم از خانواده و جامعه تأكید نمودند. سپس ایشان وضعیت كنوني جهان و جنبشهاي حاضر اعم در كشورهاي اسالمي و عرب 
با عنوان بیداري اسالمي و در غرب با عنوان wall street در آمریكا و به دنبال آن در سایر كشورهاي غربي تشریح نمودند. 
ایشان به ضعف هاي نظام سرمایه داري و سوسیالیستي مطرح نمودند. بدین ترتیب كه آنها به انحصارها تأكید مي نمایند و همین 
)سرمایه و كار( باعث فروپاشي هر دو نظام شده است. سپس افزود: در برابر دو نظام یاد شده نظام اسالمي قرار دارد كه بر 
ارزش افزایي نیروي انساني و حرام بودن انحصار تأكید دارد. بنابر این هدف جمهوري اسالمي ایران برقراري مناسبات اسالمي 
در ایران بوده و دانشجویان به عنوان سفیران انقالب اسالمي به دنیا مي باشند. بدون ادعا به قول امام خمیني )ره( »نسیمي از 

اسالمي رسیده است« 
انتقاد و پیشنهاد در زمینه هاي مختلف آموزشي، رفاهي و فرهنگي پرداختند. در پایان بسته هاي  در ادامه دانشجویان به 

آموزشي تهیه شده توسط امور بین الملل و سرپرستي دانشجویان غیرایراني دانشگاه شیراز را دریافت نمودند.

نهمین دوره آیین نکوداشت فارغ التحصیالن غیر ایرانی برگزار شد
این مراسم با حضور جمعي از معاونان و مدیران وزارتخانه¬هاي علوم و بهداشت، سفرا وكاردان هاي سفارتخانه هاي 

كشورهاي مختلف، دانشجویان و دانش آموختگان غیر ایراني بیش از 30 كشور جهان در خرداد ماه 1390 برگزار شد.
دكتر مجتبي بذرافشان مقدم' مدیر كل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري دراین مراسم ضمن ابراز 
خرسندي از برگزاري مشترك این مراسم با وزارت بهداشت گفت: آیین بزرگداشت فارغ التحصیالن غیرایراني دانشگاه هاي 
وزارت علوم و وزارت بهداشت از ابتدا تا پنجمین دوره آن كه در سال 86 به اجرا درآمد به صورت مشترك برگزار مي شد اما از 
دوره ششم تا هشتم هر یك از این وزارتخانه ها به صورت مستقل اقدام به اجراي این مراسم كردند.  وی افزود: امسال براساس 
توافقات صورت گرفته، آیین بزرگداشت دانش آموختگان غیرایراني دو وزارتخانه علوم و بهداشت پس از سه سال برگزاري 

مستقل، به صورت مشترك و فقط براي دانشجویان بورسیه اي برپا شد.
وي اظهار داشت: در این مراسم شاهد جشن پایان تحصیل 267 نفر از دانشجویان بورسیه اي غیر ایراني دو وزارتخانه )علوم 

و بهداشت(  از 30 كشور جهان هستیم.
مدیركل امور دانشجویان داخل وزارت علوم توضیح داد: 89 نفر از این دانش آموختگان از دانشگاه هاي وزارت بهداشت 

و 178 نفر از آنان از دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم فارغ التحصیل شده اند.
وي افزود: 71 نفر از دانش آموختگان زن و 196 نفرشان مرد هستند.

قابل تذكر است كه 5 نفر دانشجوی فارغ التحصیل از دانشجویان غیر ایرانی دانشگاهی شیراز از رشته های شیمی، مهندسی 
مخابرات، زیست و مهندسی كامپیوتر اتباع كشورهای افغانستان ، سوریه و یمن نیز در این جشن اشتراك ورزیده بودند.

اخبار
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دانشجویان فارغ التحصیل سال 1390 دانشگاه شیراز

عتیق اهلل سلطاانی احمدزی 
تبعه كشور افغانستان
ارشد زیست گیاهی

خیبر سیفی 
تبعه كشور افغانستان

ارشد زیست سلولی مولكولی

حسن جبلی 
تبعه كشور یمن

كارشناسی مخابرات

یاسین فطراوی 
تبعه كشور سوریه 

كارشناسی مهندسی كامپیوتر

محی بربر 
تبعه كشور سوریه
ارشد شیمی گاز
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  برگزاري هفتاد و چهارمین، هفتاد و پنجمین و هفتاد و ششمین دوره ي 

دانش افزایي زبان و ادبیات فارسي 

از تیر تا شهریور ماه 1390 در دانشگاه شیراز

بناي آن از سال 1389 توسط امور بین الملل و  ادبیات فارسي كه  در طول تابستان سال 1390، دوره هاي دانش افزایي زبان و 
سرپرستي دانشجویان غیر ایراني در دانشگاه شیراز گذاشته شد، با حضور 186 دانشجو و استاد از 20 كشور جهان برگزار گردید. 
این دانش افزایان كه به دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و با همكاري شورا و مركز گسترش زبان فارسي در دوره هاي 
یاد شده شركت مي كنند، از ملیت هاي مختلف و از عالقه مندان به زبان فارسي و فرهنگ و تمدن ایراني - اسالمي هستند. تعدادي 
از این شركت كنندگان دانشجویان و اساتید زبان فارسي و گروهي دیگر استادان و دانشجویان رشته ي ایران شناسي و شرق شناسي 

مي باشند. 
این دوره ها كه با آرمان  دوستي، همدلي و اتحاد میان كلیه ي مّلت ها برگزار مي شود، به منزله ي همایشي از ملیت، فرهنگ، زبان و 

باورهاي متفاوت است؛ اّما تمام این دانش افزایان در عالقه به زبان و فرهنگ جمهوري اسالمي ایران متحد مي باشند.
این دانش افزایان كه سفیراني از حقانیت ایران اسالمي و توسعه ي فرهنگ، علم و تكنولوژي هستند، از نزدیك با مردم ایران و 
فضاي حاكم بر سطوح مختلف اجتماع آشنا مي گردند كه از نتایج این آشنایي، درك واقعي از انقالب اسالمي و حقانیت جمهوري 

اسالمي ایران در برابر تبلیغات سوء رسانه هاي مغرض مي باشد.
برگزاري دوره هاي دانش افزایي زبان فارسي در شهر شیراز، بستر تاریخ، ادبیات، فلسفه و عرفان براي شركت كنندگان در این 
دوره ها باور كردني نیست؛ به طوري كه به گفته ي بسیاري از آنان، غیر قابل باور است كه در شهري قدم  مي گذارند كه حافظ، 

سعدي و مالصدرا در آنجا قدم  گذاشته اند و در دانشگاهي با قدمت بیش از 50 سال مشغول به آموزش مي شوند. 
زبان  دانش افزایي  برگزاري دوره هاي  پیشینه ي 25 ساله در  با  دانشگاه شیراز  بین الملل  آموزشي و فرهنگي روابط  فعالیت هاي 

فارسي درخشان بوده است. 
امید است دانشگاه شیراز هم چنان توانمند در عرصه ي بین الملل گام بردارد و همواره میزبان این  عالقه مندان باشد. 

برگزاري دوره هاي كوتاه ایران شناسي

امور بین الملل و سرپرستي دانشجویان غیر ایراني دانشگاه شیراز در طول تابستان سال جاري میزبان عالقه منداني از كشورهاي 
مختلف به ویژه تركیه، اسپانیا، بوسني و بلغارستان براي شركت در تورهاي كوتاه ایران شناسي بود. شركت كنندگان در این تورها 
اساتید و دانشجویان رشته هاي زبان فارسي، ایران شناسي و شرق شناسي بودند كه براي آنان كارگاه هاي آموزشي آشنایي با فرهنگ 

و تمدن ایران برگزار شد و در برخي موارد به اعطاي گواهي نیز منجر گردید.
تمام این افراد با دیدگاهي متفاوت نسبت به پیش از شركت در این تورها به كشور خود برگشتند. 

گفتني است تورهاي یاد شده توسط مركز گسترش همكاري هاي علمي - دانشگاهي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي برگزار 
مي شود.
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نگاهی به آیین محرم در ملل مختلف جهان
محرم در فرهنگ اسالمي یك تاریخ زنده، یك انقالب خونین، یك مظلومیت آشكار و یك مجموعه اي از حماسه  هاي 
بي نظیر است. محرم ماه خداست، ماهی كه خون فرزند رسول خاتم بر زمین ریخت و بهترین بندگان خدا در دست بدترین 
موجودات زمیني به شهادت رسید. ماه محرم فصل شكفتن الله هاي مقاومت خونین اسالم است، همان گونه كه سرآغاز زوال 

حاكمیت هاي فاسد نیز است. 
این ایام مبارك در كشور های ‘گوناگون تجلیل به عمل می آید. 

عزاداری  به  وقت،  حاكمان  طرف  از  عزاداری  كنترل  و  مسیحیان  حاكمیت  وجود  با   دور  ازگذشته های  لبنان  مسلمانان 
با 3791 میالدی روز  برابر  لبنان در سال 3931 هجری قمری  تا دولت مسیحی  این عزاداری ها باعث شد  می پردازند؛ تداوم 

عاشورا را برای اولین بار در تمامی نقاط لبنان و نهادهای دولتی، مؤسسه های ملی و بازارها، تعطیل رسمی اعالم كنند. 
اِطعام   در اردن نیز شیعیان روز دهم ماه محرم، طبق سنت دیرینه به یاد امام حسین)ع( و یارانش، فقرا و مستمندان را 
می كنند؛ در این روز اغلب مسلمانان اعم از شیعه و سنی فعالیت های روزانه را تعطیل  می  كنند. مسلمانان این كشور در شهر 

»موته« دركنار مزار شهید جعفر طیار به  صورت رسمی به عزاداری  می پردازند.
ملت مسلمان افغانستان همگام با امت اسالمي از ایام محرم الحرام و حادثه كربال و عاشورا تجلیل به عمل مي آورند. 
همزمان با آغاز ماه محرم الحرام و مراسم عزاداری شهدای كربال، سراسر افغانستان به خصوص شهر كابل )پایتخت( سیاه پوش 
می شود. به شهادت اسناد و شواهد تاریخی، مراسم سوگواری سرور آزادگان جهان، اباعبداهلل الحسین)ع( از همان نخستین 
روزهای شهادت آن بزرگوار تا كنون تحت شرایط مختلف به صورت های گوناگون دایر می شود.مردم افغانستان اعم از شیعه 
و سنی در ماه های محرم و صفر با شركت در مجالس عزاداری سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( نواده رسول گرامی اسالم 

)ص(، آن را گرامی می دارند.  
چهره شهر كابل، در ایام محرم رنگی دیگری به خود میگیرد، بر سر هر جاده و خیابان، طاق های محرمی پوشیده از پرچم 
و پارچه های سیاه و شعارهای اسالمی معروف به طاق نصرت دیده می شود، در هر چهارراه كابل سقاخانه هایی برپا می شود 
كه با دادن شربت و چای از مردم و عزاداران حسینی پذیرایی می كنند. منقبت خوانی، نوحه خوانی، سینه زنی و سخنرانی از 
عمده برنامه های مراسم عزاداری را تشكیل می دهد. مردم افغانستان در این ماه از نشر موسیقی در منازل، مغازه ها و بازار 
خودداری می كنند. اكثر تلویزیون ها و رادیوها برنامه های عادی خود را قطع كرده و به نشر برنامه¬هایی با شركت علماي 
شیعه و سني در مورد واقعه كربال، نشر مستقیم مراسم عزاداري از شهرهای كربال و نجف عراق، فیلم هاي مستند و برنامه هاي 

محرم و عاشورا می پردازند.
در بخش هایی از جنوب شرقی آسیا نیز مسلمانان هر ساله به سوگواری می پردازند؛ یكی از این كشورها اندونزی است كه 
مردم آن در ماه های محرم و صفر از جشن عروسی و ازدواج خودداری می كنند و معتقدند كه ازدواج در این دو ماه نحس و 
موجب زیان است . در جزیره سوماترای اندونزی به عزای حسینی »تابوت«، در جاوه ماه محرم »سورا=عاشورا«، در آچه »ماه 
حسن و حسین« و در غرب سوماترا، مردم پادانگ آن را ماه »تابوئیك« می نامند؛ در »پاری مان« در روز هفتم محرم نمادی از 
دست امام حسین)ع( كه در گلدانی نهاده  شده در معابر و خیابان ها گردانده  می شود و مردم به یاد وقایع جانسوز كربال اشك  
می ریزند و صبح روز نهم محرم عمامه ای سفید  رنگ كه »توربان« نامیده می شود به نشانه عمامه امام حسین)ع( تهیه  شده و در 

مراسمی خاطراتی از فداكاری های سرور شهیدان بیان می شود. 
در كشور برمه )میانمار( هم اگرچه اكثریت مسلمانان اهل سنت هستند ولی حدود ده هزار شیعه در آن سكونت  دارند 
كه در ماه های محرم و صفر به سخنرانی و عزاداری می پردازند، ازدواج نمی كنند، لباس نو نمی خرند، حتی تلویزیون هم نگاه  

نمی كنند؛ مردان لباس سیاه می پوشند و زنان از آرایش پرهیز می كنند. 
دیگر كشور جنوب شرق آسیا مالزی است؛ مسلمانان بومی این سرزمین و مهاجران در كوآالالمپور جمع می شوند و مراسم 
عزاداری باشكوهی برگزارمی كنند. تایلند نیز از جمله كشورهایی است كه مراسم عزاداری حسینی در آن به زمان های بسیار دور 
یعنی حدود چهارصد سال قبل بازمی گردد؛ شیعیان »بانكوك« حدود دو هزارنفر است كه در دهه محرم به عزاداری می پردازند؛ 

عزاداری در این كشور از سال8091 توسط »سید مازندرانی« به  صورت رسمی در آمد. 
هم¬ زمان با رواج عزاداری در دوران حكومت آل بویه در قلمرو ایران و عراق، در مصر از زمان حاكمیت خلفای فاطمی 
شیعیان در مقبره ام كلثوم، سیده نفیسه و رأس الحسین به عزاداری می پرداختند؛ مراسم عزاداری هنوز هم در رأس الحسین ادامه 

 دارد. 
در كشور مراكش با فرارسیدن ماه محرم مردم آرایش و تجمل را كنار گذاشته و در روز عاشورا از خوردن غذا خودداری  
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می كنند و در یك سنت عمومی زكات اموالشان را می  پردازند. 
آفریقا  اسالمی  بزرگ ترین كشورهای  و  مهم ترین  از  یكی 
الجزایر است؛ روز دهم محرم در این كشور تعطیل رسمی است؛ 
استقالل الجزایر از استعمار فرانسه در سال6431          ق قیام 
از  نمونه هایی  محی الدین حسنی  پدرش  همراه  عبدالقادر  شیخ 

تأثیرات فرهنگ عاشورا در این سرزمین است. 
ماه  مراسم  كه  است  آفریقایی  كشورهای  دیگر  از  تونس 
محرم در این كشور از ارزش خاصی برخوردار است؛ از زمان 
از  آن  تشیع و سنت های  این كشور مذهب  بر  فاطمیان  تسلط 
آیین های  اجتماعی  جزء  عاشورا  ایام  سوگواری  مراسم  جمله 
مردم قرارگرفت. مردم تونس در عزاداری ها از خوردن غذاهای 
رنگین اجتناب می كنند و صبح عاشورا به مزار اموات سرمی زنند.  
و  ایرانی  بومی،  شیعیان  كه  است  كشورهایی  از  چین 
پاكستانی حضور فعالی دربرپایی عزاداری و سوگواری دارند و 

بیشتر این عزاداری ها نیز در پكن برگزارمی شود. 
آنجا حضور  در  مسلمانان  كه  اروپایی  از كشورهای  یكی 

راه  برخی شهرهای دیگر در روز عاشورا دسته های عزاداری  لندن و  مقیم  انگلستان است؛ مسلمانان  دارند  فعال 
انداخته و با نوحه سرایی و سینه زنی یاد و خاطره شهیدان كربال را زنده  می كنند؛ در سال های اخیر با توجه به توسعه 
اسالم در انگلستان و حضور شیعیان مهاجر پاكستانی و ایرانی، هندی و افغانی در این كشور مراسم بسیار باشكوهی 

در دهه محرم برپا می شود. 
در تركیه نیز مسلمانان در ماه محرم به نوحه خوانی و زنجیرزنی می پردازند و غذایی به نام»افشون« درست كرده 
بین عموم تقسیم  می كنند؛ درعزاداری شهر استانبول گروه هایی از اهل سنت به  ویژه رجال  دولتی برای هم دردی با 

شیعیان شركت می كنند. 
در سایه حضور دوستداران اهل بیت)علیهم السالم( در قاره آمریكا عزاداری ماه محرم به صورت باشكوهی برگزار 
می پردازند،  نوحه خوانی  و  سینه زنی  به  عزاداران  آمریكا  مختلف  شهرهای  در  كه  است  سال  صد  حدود  می شود؛ 
مسلمانان شهر»بورت« و»اسبانی« در آمریكای جنوبی هودج بزرگی از طال و نقره با زیباترین نقش و نگار جهت 
عزاداری سیدالشهداء تهیه می كنند و آن را در روز عاشورا به حركت در می آورند و در این مسیر بسیاری ازمسیحیان و 

هندوها به مسلمانان ملحق می شوند و همه پشت سر آن هودج قرارمی گیرند. 
برگزار  بومی  مهاجر و مسلمانان  استرالیا و دیگر كشورهای جهان مراسم عزاداری توسط شیعیان  فرانسه،  در 

می شود و سال به سال بر شكوه آن افزوده می شود.

مراسم عزاداری محرم توسط دانشجویان غیر ایرانی گرامی داشته شد
همزمان با آغاز ماه محرم الحرام و مراسم 
عزاداری شهدای كربال دانشجویان غیر ایرانی 
دانشگاهی شیراز اعم از مسلمانان شیعه و سنی 
سودان،  سوریه،  افغانستان،  كشورهای  اتباع 
دانشجویان  از  و جمع  فلسطین   ، مالی  لبنان، 
ایرانی دانشگاه پزشكی شیراز و دانشگاه  غیر 
ساالر  و  سرور  عزاداری  مجالس  نور  پیام 
گرامی  رسول  نواده  )ع(  امام حسین  شهیدان 

اسالم )ص( را گرامی داشتند. 
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  XRCC1 و  GSTT1،GSTM1  بررسی فراوانی چند شکلی های ژنتیکی
)كدون های 399 و 194( در جمعیت های افغانستان

نام خانوادگي: سیفی نام : خیبر   رشته وگرایش: زیست شناسی- علوم سلولی مولكولی  مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد    
استادراهنما: دكتر مصطفی سعادت  تاریخ دفاع: شهریور 1390 

افغانستان یكی از كشورهای آسیایی بوده كه در قلب آسیا واقع شده است. جمعیت افغانستان از اقوام مختلف تشكیل شده 
كه قومیت های  بزرگ آن به ترتیب متشكل از  پشتون ها، تاجیك ها، هزاره ها، ازبك  و تعداد محدوی سادات می باشند. در 
این مطالعه 707 نفر غیر خویشاوند كه شامل 472 مرد سالم و 235 زن سالم از پنج جمعیت فوق الذكر شركت ورزیده و روی 
فراوانی چند شكلی ژنتیكی  ژن هایGSTT1،GSTM1  و ژن XRCC1 )كدون های 399 و 194( تحقیق خویش را انجام 
دادیم.  ژن های GSTM1 و GSTT1 آنزیم های  cytosolic را كد می كنند، كه در فاز II متابولیسم و در سم زدایی مواد 
سرطان زا در انسان نقش دارند. در جمعیت های انسانی حذف كامل این ژن سبب به وجود آمدن چند شكلی ژنتیكی و باعث 
فرم غیرفعال)null( می شود و در این حالت آللی كه دارای حذف ژن است قادر به تولید آنزیم GSTT1 نمی باشد. همچنان ژن 
XRCC1  یكي از ژن هاي دخیل در سیستم ترمیمي DNA مي باشد. تا كنون سیزده چندشكلي در این ژن شناسایي شده است. 
ما در این تحقیق چند شكلی های 25487rs Gln399Arg )G>A.( و rs(1799782 )Trp194Arg C>T. كه به ترتیب در 
كدون های 399 و 194 موقعیت دارند را بررسی  نمودیم. نتایج حاصل از بررسی GSTT1 نشان می دهد كه فراوانی ژنوتیپ 
غیر فعال )null( از 7/4 درصد در جمعیت پشتون تا 29درصد در جمعیت هزاره ها متفاوت است و اختالف مشاهده شده معنی 
دار است)2χ=35/5 ،df=4 ،P>0/0001(. همچنان فراوانی آللی برای ژن GSTM1 نیز از كمترین فراوانی  40/3 درصد در 
جمعیت ازبك تا 52/5درصد در جمعیت هزاره متفاوت بوده است  ولی  اختالف مشاهده شده از لحاظ آماری معنی دار نیست 
)2χ=4/83 ،df=4 ،P=0/304(. یافته-های ما از بررسی Gln399Arg ژن XRCC1 نشان می دهد كه فراوانی آلل Gln از 
 ،P=0/043( 37/8درصد در جمعیت تاجیك تا 24/2درصد در جمعیت ازبك اختالف دارند و از لحاظ آماری معنی دار می باشد
2χ=15/97 ،df=8(. نتایج حاصل از بررسی Trp194Arg نشان می دهد كه فراوانی آلل Trp از 5/9 درصد در جمعیت سادات 
 ،df=8 ،P=0/017(تا 14/5درصد در جمعیت ازبك متفاوت می باشد اختالف گفته شده از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد

 .)2χ=18/64
 

فیلوژني مولکولي  برخي ازتاكسونهاي تیره شب بو )Brassicaceae(  در افغانستان و ایران بر اساس تعیین توالي  
DNA ي ITS ریبوزومي هسته

نام : عتیق اهلل  سلطانی احمدزی  رشته وگرایش: زیست شناسی – سیستماتیك اكولوژی گیاهی مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

آنالیز فیلوژنتیك بااستفاده از ITS هسته DNA ریبوزومي براي تعیین فیلوژني 33 تاكسون شب بو مربوط به ناحیه فلورا 
ایرانیكا ) افغانستان و ایران( انجام شد. در این تحقیق گونه هاي مورد مطالعه قرار گرفت كه اغلب تعیین توالي نشده بودند و 
یا نتایج فیلوژنتیكي كه در گذشته از توالي ها بدست آمده بود متناقض بودند. در ضمن اعضاي برخي از گونه ها كه تنوع درون 
 Neslia apiculata و .Alyssum heterotrichum Boiss. ، Erysimum griffitinium Boiss گونه اي داشتند مانند
 ITSتعیین توالي شدند تا مشخص شود  آیا میان این تنوع ریختي و تنوع توالي ناحیه .Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall
رابطه وجود دارد یا خیر. نتایج حاصل به وضوح پیشنهاد طایفه جدید Alyssopideae  را كه توسط وارویك در سال 2010 

پایان نامه ها
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ارائه شده بود را رد مي كند.  از داده هاي مولكولي حاصل از پژوهش ما جنس Strigosella Bioss.  را مي توان  به عنوان 
جنس مونوفیلتیك در نظر گرفت. هم چنین طایفه Aethionemeae به دو نیاي مجزا كه منطبق بر ریخت برگ است تقسیم 
شود. جنس Euclidium L.  جنس پلی فیلتیك است و گونه Euclidium tenuissimum     )Pall.( B.Fedtsch متعلق 
 Euclidieneae متعلق به طایفه Euclidium syriacum )L.( R. Br. In W.T. Aiton و گونه Choriporeae به طایفه
است. گونه Conringia planisiliqua Fisch. & C.A. Mey.  به جنس Conringia Heist. ex Fabr.   تعلق ندارد 
 Conringia متعلق به جنس   Arabis ottonis-schulzii  Bornm. & Gauba و باید در جنس مجزا قرار گیرد. گونه
 Noccidium  hastulatum تعلق ندارد. گونه L.  Arabisاست و به جنس Coringieae از طایفه    .Heist. ex Fabr
F. K. Mey. متعلق به طایفه Noccaeae است و به طایفه Camelineae تعلق ندارد. جنسBoiss. Alyssopsis متعلق به 
طایفه Camelinae است و نمي تواند در طایفه جدا قرار گیرد. گونه هاي مدیترانه اي Matthiola W.T. Aiton   از گونه 

هاي ایران- توراني جدا هستند. جنسO.E. Schulz   Cymatocarpus متعلق به طایفه Euclidieneae است. 

بررسی جامع سیاست كشت جایگزین خشخاش در افغانستان:
مطالعه موردی استان دایکندی، بخش كیتی

 نام خانوادگي: توكلی  نام : محمد    رشته وگرایش: مهندسی كشاورزی - اقتصاد كشاورزی مقطع تحصیلي: كارشناسی ارشد
استادراهنما: دكتر منصورزیبایي   تاریخ دفاع: 1390/6/26 

  
یكی از مشكالت متعددی كه امروزه كشور افغانستان با آن مواجه است، كشت خشخاش می باشد. جهت رفع این مشكل، 
استراتژی های زیادی مانند ریشه كن كردن، ممنوعیت و فرصت های معیشتی جایگزین به كار رفته است. اما حقیقتا این تالش 
ها آنگونه كه مورد انتظار بوده، موفقیت آمیز نبوده اند. این باور وجود دارد كه كشت خشخاش با توسعۀ فرصت های قانونی 
معیشتی به طور خودكار كاهش می یابد. هرچند توسعۀ فرصتهای معیشتی در تشخیص انگیزه ها و عوامل گوناگونی كه بر تصمیم 
خانوار جهت كشت محصوالت مخدر غیرقانونی موثرند، ناموفق بوده و همچنین این حقیقت را كه این انگیزه ها و عوامل بسته 
به گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف افغانستان متفاوت می باشد را نادیده پنداشته است. هدف از این مطالعه، 
بررسی سیاست های جایگزین كشت خشخاش با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت )PMP( در سطح مزرعه نماینده 
)RF( می باشد. PMP به منظور غلبه بر خصیصه تجویزی مدلهای برنامه ریزی ارتقا یافته است. هدف اصلی PMP این است 
كه حتی االمكان تصویری حقیقی از شرایط را ارائه نموده و سپس رفتار كشاورزان را به عنوان پارامترهایی كه هدف مداخله 
سیاست كشاورزی است، شبیه سازی نماید. بنابراین، PMP به شرط آنكه داده های كافی برای كالیبره كردن مدل وجود داشته 
باشد، برای تحلیل اثرات سیاست های كشاورزی بسیار عملی است. زمانی كه دادۀ تجربی دردسترس نبود، یك مدل برنامه ریزی 
خطی برای مزرعه نماینده گروه های همگن، مورد استفاده قرار گرفت. داده های سطح مزرعه از یك نمونه كشاورزان خشخاش 
كار استان دایكندی بخش كیتی به دست آمد. روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای برای انتخاب زارعین نمونه بكار گرفته 
شد. در مرحلۀ اول هفت آبادی )هوشی، رویان، كیسو، ملمنجك، سرتیغان، هزاردرخت و تجریب( انتخاب گردید. در مرحلۀ 
دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش كار برای مصاحبه و جمع آوری اطالعات موردنیاز 
مزارع در سال 2010 انتخاب شد. از آنجا كه ساختن یك مدل برای هر مزرعه وقت گیر، پرهزینه و ناكارآمد می باشد، تجزیه و 
تحلیل خوشه ای داده های مزارع ازجمله نسبت های زمین به محصول، زمین به كارگر، زمین به آب، زمین به سرمایه و درآمد 
خالص به ازای هر جریب برای پیدا كردن گروه های همگن در مزارع نمونه به كار گرفته شد. تجزیه و تحلیل خوشه ای، مزارع 
نمونه را به 3 گروه تقسیم كرد. مزرعه های متوسط هر گروه بعنوان نمایندۀ مزارع انتخاب شدند. نتایج نشان داد كه خشخاش، 
برخالف بقیه محصوالت كه فقط برای تأمین نیازهای اولیۀ معیشتی كشت می شوند، تنها محصول نقدی است. حذف خشخاش، 
تأثیر بسیار مشهودی بر درآمد كشاورزان گذاشت و بازده برنامه ای را از 34/7 تا 68 درصد كاهش داد. این بررسی همچنان 
نشان داد كه زعفران، تحت شرایط كنونی، یك جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه 2 می باشد. 
اما حاشیه خرده فروشی خشخاش بسیار باال می باشد و اگر بخشی از این حاشیه به زارع برسد، محصول دیگری نمی تواند با 
آن رقابت نماید. به زبان دیگر، اگر قیمت سرمزرعه خشخاش 80 هزار افغانی به ازای هر من )هر من حدودا 5 كیلوگرم( شود، 
زعفران نمی تواند یك محصول جایگزین باشد. نهایتا این نتیجه حاصل شد كه سیاست های پولی و غیرپولی گندم و ذرت می 

تواند ضررهای اقتصادی ناشی از كشت خشخاش را كاهش دهد.
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خاطره قهوه تلخ
مصطفی عبدالمطلب

شب امتحان برای تهیه ی قهوره به یك سوپری نزدیك به خوابگاه رفتم.
از فروشنده تقاضا كردم كه یك بسته قهوه تلخ به من بدهد فروشنده چند لحظه بعد با یك بسته¬ی مجموعه سریال قهوه 

تلخ به سمت من آمد و به من داد. من تعجب كردم به او گفتم:
سریال نمی خواهم قهوه ی تلخ می خواهم او به عصبانیت به من گفت: این هم قهوه ی تلخ.

این اتفاق برای من خیلی جالب بود اینكه خسته بودم از تهی دل خندیدم 

مشکالت قبل از یادگیری زبان
یحیی شحاده

وقتی اولین بار به همراه دوستانم به ایران امدیم هیچكس از ما فارسی بلد نبود. یك روز به همراه دوستان در نمازخانه ی 
خوابگاه مراسم دعای كمیل برگزار كردیم وچند نفر از دانشجویان ایرانی حضور داشتند ووقتی دعا تمام شد یكی از دانشجویان 
دوستم فكر كرد كه قصد  ایرانی به سمت دوستم كه دعا را خواند امد وچون صدای دوستم قشنگ بود به اون گفت"به به" 

ترساندش را دارد چون در سوریه واژه ای "به به" برای ترساندن استفاده می شود.

خاطره ی دردناک با مفهوم انسانی
علی االشقر

برای اولین بار در زندگیم تصمیم گرفته بودم كه همراه دوستانم با اتوبوس برای ادامه ای تحصیل به ایران باز گردم . در این 
زمان سوریه روزهای بدی را پشت سر می گذشت ودر حین حركت ما با قطار به سمت مرز تركیه خبر بد به ما رسید كه ریل 
قطار را منفجر كردن برای همین مجبورانه از قطار پیاده شدیم وراه را با اوتوبوس سپری كردیم با بد شانسی كه در اول حركتمان 
شاهد بودیم اوقات خوشی را با دوستانم می گذراندم به مرزهای تركیه رسیدیم در انجا استراحت كردیم وسپس سوار اتوبوس 
راهی مرز ایران شدیم در وسط  راه از شانس بدی كه ما را در این سفر همراهی می كرد اتوبوس چپ كرد وحادثه بدی را كه 
توقع نداشتم ببینم دیدم. با همه ی این بد شانسی ها در ان صحنه من مفهوم انسانیت را دیدم واین صحنه در ذهن من ماندگار 
شد هنگامی كه دوستان به كمك یك دیگر می پرداختند ادمهای غریبی را دیدم كه برای كمك وهمدردی به سراغ ما امده بودند.

خاطره اولین زیارت
علی دراجی

یكی از خاطراتی كه در ذهن من ماندگار می باشد هنگام سفر زیارت به كربالی مقدس بود با توجه به وضعیت نا امنی كه در 
عراق بود در بین شهرهای عراق وبالخص در نزدیكی هر شهر چندین ایست بازرسی از طرف پلیس عراق برای بازرسی مستقر 
ومشغول انجام وظیفه بودن كه من به خاطر داشتن دقدقه واضطراب وكثرت این ایست بازرسی ها ونیز شوق زیارت هنگامی كه 
به یكی از ایست بازرسی ها شهر كربال رسیدیم پلیس بازرسی مرا برای بازرسی پیاده كرد ومن به طبیعت حال مدارك مورد نیاز 
وشناسایی خواست من هم شناسنامه خود را به پلیس ایست بازرسی تحویل دادم وپلیس مشغول بررسی ان شد در حین بررسی 
كردن من با بی توجهی بدون پس گرفتن مدارك با شوق وشور به طرف ماشین حركت نمودم تا عازم زیارت شوم ناگهان پلیس 
بازرسی با صدای نسبتًا بلند به من یاد اوری كرد "شناسنامه ات" و در همین جا بود كه فهمیدم كه شناسنامه ای خود را نزد پلیس 
جا گذاشتم وشكه شدم كه چگونه چنین مدرك مهمی را جا گذاشتم وبا لبخند پس از گرفتن شناسنامه سوار ماشین شدم وبه 

طرف مرقد امام حسین وحضرت عباس علیهما السالم حركت كردیم.

خاطرات
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معرفی یک کشور :

سودان
داد.  مي  تشكیل  را  اعراب  و  مصر  حبشه،  نوبیا،  فرمانروایی های  از  بزرگی  بخشهای  گذشته  در  سودان  سرزمین 
جمهوری سودان با یك میلیون و 886 هزار و 068 كیلومتر مربع گستره در شمال آفریقا و در كنار دریای سرخ، میان 
مصر و اریتره است. درازای كرانه های سودان به 853 كیلومتر می رسد. همچنین این كشور از سوی شمال 1273 كیلومتر 
با مصر، از شمال باختریی 383 كیلومتر با لیبی، از سمت باختر 1360 كیلومتر با چاد، از سمت جنوب باختری 1165 
با آفریقای مركزی، از سمت جنوب با جمهوری سودان جنوبی و باالخره از سمت شرق 605 كیلومتر با اریتره مرز 

مشترك دارد.
بخش پهناوری از سودان را دشت های بزرگی تشكیل می دهد كه به دست دره بزرگ رودخانه نیل به دو بخش 
خاوری و باختری جدا می شود. همچنین 80 درصد از خاك این سرزمین را زمین های قابل كشت و 46 درصد از آن 
را چراگاه های طبیعی شامل می شوند. پست ترین بخش سودان در كرانه ی دریای سرخ هم سطح آبهای جهان است و 

بلندای بلندترین بخش این كشور در قله »كینیتی« به 3187 متر می رسد. آب و هوای سودان گرم و خشك است.
زمین های سودان دشت گسترده ای است و كوه ها و بلندی های آن در جنوب و دورترین بخش باختری آن قرار دارد. 

كوه های نوبه در مركز و كوه های دریای سرخ دربخش خاوری سودان 
هستند. سودان دربخش مداری آفریقا است و آب و هـــوای آن

 در جنوب استوایی و در مركز سافنا و در شمال قاره ای است. بخش دریای سرخ خاوری دارای باران های زمستانی 
است و از مارس تا ژوئن )≈اسفند تا خرداد( درجه گرمای باالست و در روز به 42 و در شب 27 درجه سلسیوس 
می رسد. با ریزش باران درجه گرما كاهش یافته و از ماه جوالی تا اكتبر )≈تیر تا مهر( ادامه می یابد. از نوامبر تا فوریه 

)≈آبان تا بهمن( هوا گرم و معتدل شده و درجه گرما در روز به 30 درجه و در شب 16 و یا پائین تر می رسد.

اهرام شمال سودان-فرق آن: 
در سودان بعنوان خانه مردم 

ودر مصر براي پادشاه
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ایاالت شمالی و مركزی سودان منطقه دارفور، منطقه شرقی سودان منطقه كردفان جنوبی و ایاالت نیل آبیهماهنگ 
با تازه ترین برآورد، جمهوری سودان بیش از 30 میلیون تَن جمعیت دارد كه 41 درصد از آنها زیر 14 سال، 53 درصد 

بین 15 تا 65 سال و 2 درصد بقیه بیشتر از 65 سال سن دارند.
نرخ رشد ساالنه جمعیت سودان 3/6 درصد است. این كشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت خود 34/58 نفر 
نرخ زاد و ولد، 12/28 نفر نرخ مرگ و میر و 0/7 نفر نرخ كوچ كردن دارد. امید به زندگی در بین مردان سودانی به 

55/49 سال و در زنان این كشور به 57/66 سال می رسد.
مسلمانان 97 درصد، و 3 درصد باقیمانده را پیروان ادیان محلی آنیمیست و مسیحیان تشكیل می دهند.

عربی و انگلیسی زبانهای رسمی سودان هستند.
دست كم 59/9 درصد از مردان و 44/9 درصد از زنان باالی 15 سال سودان باسوادند. جنگ های خونین سودان 
با همسایگان و درگیری های داخلی این كشور ازپیشرفت امكانات و بهداشت در این كشور جلوگیری كرده است. این 

كشور در چند سال گذشته از داشتن غذا و بهداشت بی بهره بوده است.  
سودان شمالی: شمال كشور سودان به 15 استان بخش گردیده است كه به آنها والیت می گویند، نام این استان ها 

و مراكز آنها در فهرست زیر آمده است :
دریای سرخ - بورتسودان 	•

جزیره - ود مدنی 	•
دارفور جنوبی - نیاال 	•

كردفان جنوبی - كادوقلی 	•
استان خارطوم - خارطوم 	•

ِسنار - سنجه 	•
دارفور شمالی - فاشر 	•

كردفان شمالی - ابیض 	•
شمالیه - دنقال 	•

دارفور غربی - جنینه 	•
قضارف - قضارف 	•

كسال - كسال 	•
رود نیل - دامر 	•

نیل سفید - ربك 	•
نیل آبی - دمازین 	•

پایتخت سودان شمالی »خارطوم« نام دارد. سودان كه تا نیمه سده بیستم جزیی از خاك مصر به شمار می رفت و 
تحت سلطه انگلیس بود، در سال 1956 از مصر جدا شد و به خودكفایی رسید.  كم و بیش 80 درصد از نیروی كار 
این كشور در بخش كشاورزی كار می كنند ولی این بخش بیشتر غیرمكانیزه وپیشرفت چندانی نداشته است. صنایع 

سرپای سودان نیز بیشتر در زمینه فرآوری و تبدیل فرآورده های كشاورزی ایجاد شده اند.
گوشه گیری كشور سودان در جهان، آسیب های به فراوانی به اقتصاد این جمهوری وارد كرده است ولی دولت این 

كشور به تازگی تصمیم گرفته تا با استفاده از الگوهای خارجی به بهبود بخش نفت بپردازد.
میزان تولید ناخالص داخلی سودان در سال 1999 به 11/4 میلیارد دالر رسید كه دست كم 41 درصد از آن مربوط 

به بخش كشاورزی، 17 درصد مربوط به بخش صنعت و 42 درصد مربوط به بخش خدمات است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این كشور در پایان سال 1999 میالدی به 4 درصد رسید، درحالی كه میانگین نرخ 

یاد شده در میان سالهای 1990 تا 1998 )2/95-( درصد بود.
سودان كشورتهی دستی است به طوری كه درآمد سرانه ملی آن به تازگی از 320 دالر فراتر نرفته است و دست 

كم 47 درصد از مردم آن در زیر خط فقر زندگی می كنند.
نرخ تورم این كشور كم و بیش 20 درصد است و شاخص بهای كاال و خدمات مصرفی آن رشدی برابر با 16 

درصد در سال دارد. سودان نزدیك به 12 میلیون تَن نیروی كار دارد و نرخ بیكاری آن بیش از 40 درصد است.
از سوی دیگر این كشور گنجایش تولید یك میلیارد و 815 میلیون كیلووات ساعت انرژی الكتریكی دارد.
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سودان دارای اندوخته های سرشار از سنگ آهن، نفت، مس، كروم، روی، تنگستن، 
میكا، نقره و طالست. تولید طالی سودان در آستانه سال 2000 میالدی به حدود 5 

تن در سال رسید.
تولیدات  مهمترین  كفش  و  صابون  شكر،  نفتی،  فرآورده های  سیمان،  پارچه، 
صنعتی سودان هستند. بیشتِر فرآورده های كشاورزی این سرزمین را پنبه، ارزن، خرما 

و سبزیجات هستند.
عربستان سعودی، ایتالیا، آلمان، مصر، فرانسه، ژاپن و چین بزرگترین خریداران 

كاال از سودان هستند.
مواد خوراكی،  شامل  بیشتر  كه  خرید  كاال  دالر  میلیارد   1/4 از  بیش  میالدی   1999 سال  در  همچنین  كشور  این 
فرآورده های نفتی، كاالهای صنعتی، ماشین آالت و ماشین های ترابری، دارو و دستگاه های پزشكی، پوشاك و پارچه بود. 

چین، فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، هلند و كانادا در ردیف عمده ترین صادركنندگان كاال به سودان قرار دارند.
این  مردم  دارد.  تلفن همراه وجود  هزار شماره  ثابت و صدها  تلفن  هزار شماره  هزار  پانصد  از  بیش  در سودان 
جمهوری امواج 12 ایستگاه رادیویی )AM(، یك ایستگاه رادیویی )FM( و یك ایستگاه رادیویی با طول موج كوتاه را 

دریافت می كنند و برنامه های تلویزیون سودان از راه 3 شبكه دولتی در سراسر كشور پخش می شود.
از نظر ویژگی ترابری و راههای رفت و آمد نیز نزدیك به 5311 كیلومتر راه آهن، 11 هزار و 900 كیلومتر جاده 
اصلی و فرعی، 5310 كیلومتر راه آبی، 7 بندر ماهی گیری و بازرگانی ،61فرودگاه بزرگ و كوچك در سودان وجود دارد 
كه تنها یك فرودگاه از آنها توانایی پذیرش هواپیماهای پهن پیكر را داراست. كشور سودان در این اواخر به دو بخش 

یعنی سودان شمالی و سودان جنوبی تقسیم گردیده است.
سودان جنوبی: كشوری مستقل در جنوب كشور سودان است كه استقالل آن، روز شنبه 18 تیر 1390 رسمیت یافت. 
مركز این كشور كه از كشور سودان جدا شده است.  رهبری سیاسی این كشور را در حال حاضر سالوا كییر به عهده دارد. 
مناقشه میان شمال و جنوب از سال 1955 میالدی تا سال 2005 میالدی، منجر به دو جنگ داخلی و جان باختن 

دست كم 2 میلیون نفر شده  است. 
دولت سودان بر طبق توافق نامه صلحی كه در 9 ژانویه2005 در كنیا امضا شد و به جنگ داخلی دوم سودان پایان 
داد، به بخش جنوبی سودان این حق داده شد كه بین اتحاد با بخش شمالی یا استقالل كامل از آن، یكی را انتخاب كند. 
در  9 ژانویه 2011 مردم جنوب سودان برای شركت در یك همه پرسی درباره استقالل از بخش شمالی این كشور، 
به پای صندوق های رای رفتند. نتیجۀ همه پرسی به نفع استقالل جنوب سودان شد، كشور جدید آفریقایی روز نهم 
جوالی 2011، یعنی شش سال پس از معاهدۀ صلح، تاسیس شده و سالوا كییر رئیس جمهوری سودان جنوبی شدو این 
كشور مستقل گردید.  استقالل كشور سودان جنوبی در ساعت 21:00 روز شنبه 18 تیر 1390 )8 ژوئیه 2011( به طور 
رسمی اعالم شد . به دنبال اعالم رسمی تشكیل كشور سودان جنوبی هزاران نفر در خیابانهای جوبا پایتخت این كشور 
به شادمانی پرداختند. این منطقه 8/5 میلیون نفر جمعیت دارد كه 90 درصد اهالی آن زیر خط فقر زندگی می كنند جنوب 
سودان از شرق به اتیوپی، از جنوب به كنیا، اوگاندا و جمهوری دموكراتیك كنگو و از غرب به جمهوری آفریقای مركزی 

محدود می شود.
سودان جنوبی شامل 10 ایالت جدا گانه است كه عبارت اند از: كبویتا، جوبا،  یامبیو،  بور،  ملكال،  واراب،  رمبیك، 

بانتیو،  اویل و واو. پایتخت این كشور ایالت جوبا است
سودان جنوبی، دارای جمعیتی بیشتر مسیحی و یا از پیروان باورهای سنتی قبیله ای است. جنوب سودان سرشار از 
منابع نفتی است و مهم ترین صادرات آن نفت خام است. این منطقه، یكی از فقیرترین مناطق جنگ زده جهان محسوب 

می شود كه به دلیل سال ها نزاع، تبعیض  و درگیری های قبیله ای با دولت مركزی سودان به ویرانی كشیده شده است.
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)ماسایا (
كلمه ماسایا از كلمه ی پیامبر موسی گرفته شد, قبل از میالد از منطقه ی شام به مصر سپس به نوبیا"سودان امروز" مهاجرت كردند ,واز 

انجا دوباره به طرف تانزانیا مهاجرت كردند"یك گروه از شان در سودان استقرار پیدا كرده بود وبه -امبررو -معروف هستند"
ماسایا نام گروهی از عشایر است كه در نزدیكی دریاچۀ توركانا در محدوده  جغرافیایی دریای سرخ قرارگرفته و از شمال ،به  كنیا منتهی 
می شود وتا  تانزانیا امتداد مي یابد.  عشایر ماسایا در كنار  رودخانۀ نیل زندگی می كنند وبر اساس تقسیمات قومی و نیز قرار گرفتن در 

این منطقه ی جغرافیایی،   ساكنان  آن را از عشایر نیلی  به حساب می آورند .
عشایر آن منطقه ، به خودی خود ، دور افتاده و منزوی هستند و همه زندگی خود را به دامداری اختصاص می دهند . عشایر ماسایا 
ظاهرخشنی دارند  اما با این حال ،عشایری صلح جوهستند و تنها هنگامی كه  از گله های خود  دفاع میكنند به جنگجویانی سخت كوش 
متحول می شوند . به همین خاطر همسایه های آنان  كه از گله داران زام بورو وكیكویو وباری هستند ازهر برخوردی كه  در دشت های 

سفانا باعث خشم عشایر ماسایا می شود ، خود داری میكنند .
فهرست 

1 -آداب ورسوم
2 - قانون عشایر 

3 - زندگی اجتماعی
4-آداب و رسوم ازدواج
5- آداب ورسوم وفات

6- جشنها
7- غذا

8- لباسها
9- جنگجویان وصید سیاه

10- احكام و اعتقادات
11- زندگی دینی

 ماسایا در نقش نگاری روی پوست سیاه بدنشان،  با رنگ های سفید ، قرمز ، سبز ،آبی ، نارنجی وخاكی  مبتكر واهل هنرهستند. این 
نقش نگاری یكی ازاعتقادت مذهبی آ ن هاست رنگهای روی بدن افراد نشان دهنده ی سن وجایگاه اجتماعی آن فرد و نیز دارائیش از 
حیوانات می باشد.زنان  رنگ ها را برای آرایش خود انتخاب می كند وهمچنین از مهره های رنگا رنگ بعنوان زیور استفاده می كند.  
زیوری كه  مرد وزن  آن را برای آراستگی به خود می آویزند . همچنین این نقش را بشكل شگفت انگیزی برروی نیزه ها ،سپر ها ،چاقو 
ها وزنگ های گله ها با همان رنگ های مختلف می نگارند. ماسایا مهره های رنگا رنگ پالستیكی وشیشه ای را از شهر می خرند كه 

تاجران عرب وهندوستانی در منطقۀ شرق آفریقا  به آن ها می فروشند .
مردم ماسایا در دشت های حاصل خیز سفانا كه در مرزمیان كنیا وتانزانیا واقع است زندگی می كنند ودام داری اساس  زندگی اجتماعی 
واقتصادی آن ها را تشكیل می دهد .آن ها به هر شكلی از تغییر زندگی دام داری و كوچ نشینی به زندگی كشاورزی جلوگیری  كرده 
اند. در حال حاضر دو كشور كنیا و تانزانیا با  اجرای طرح های  توسعه،  تالش می كنند تا سود حاصله ی  ماسایا از دام داری را  در 

خدمات آموزشی وبهداشتی سرمایه گذاری كنند .  
جوانان ماسایا كه به نام )جنگجویان( معروف هستند اردوگاه های چادریی را  از جنس محكم  خوص تیز وخس بر روی زمین های  
دام داری بنا كرده وبه دام داری سر گرم می شوند . تنها هدفشان  در زندگی فقط پرورش ورشد گله های خود می باشد وبنابراین با 
اسلحه ی ابتدائی از گله های خود در مقابل  هر گونه حمله یا تجاوز حیوانات جنگلی یا هر خطر احتمالی  دیگر ، دفاع می كنند. به 
ندرت اتفاق می افتد كه ماسایا سر گاوی  را ببرند ووقتی گله به تعدادی مشخص می رسد آن ها را برای فروش ، به بازار های فصلی در 
شهرها و روستا ها می برند . وبا بهای آن كاالهای مورد نیازخود اعم از محصوالت جدید شهری را می خرند. در همین وقت ،  ماسایا 
وجود  این بازارها را  غنیمت می شمارند ونقش ونگارهای خود را ونیز محصوالت كدو وپارچه ها وكفش های چرمی به سیاحت 

گران آن شهر ها می فروشند.
در قانون ماسایا،  جوانانی كه هنوز به سن بلوغ نرسیده اند از خانواده های خود جدا می شوند ودر اردوگاه های خاص زندگی می كنند 
.وقتی دختر به سن بلوغ می رسد بی درنگ وبدون  اظهار نظرش اورا وادار به ازدواج می كنند و این ازدواج   با  اولین نفری كه به او 
پیشنهاد ازدواج می دهد ومهریۀ مورد قبول خانوادۀ دختر  را از گاوها می پردازد، صورت می پذیرد . بر اساس  این رسم ، جوان جنگجو 
تا وقتی كه بتواند ثروتی از تولیدمثل گله به دست بیاورد به زمانی طوالنی نیاز دارد. از جهالت ونادانی است كه  در این عشایر دختر ها  
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بعد از ازدواج با افرادی بزرگتر از خودشان ، باز هم  روابط نا مشروع خود را با  جوانان چنگجوی ادامه میدهند وهرفرزندی كه از نتیجه ی  
این روابط به دنیا می آید متعلق به شوهر اصلی  می باشد و همین شوهر حق دارد مهریۀ دختری كه به سن ازدواج رسیده باشد را بگیرد.

رهبر عشیره كه از همه جایگاه  و ثروت باالتری دارد،  با گروهی از سربازان وخدمتكاران وزنان در منطقۀ كالینجن در كنار دریاچۀ توركانا 
در وسط كنیا زندگی می كند.  

جوانان ماسایا در طی زندگی خود، مراحل  شگفت انگیزی را  پشت سر می گذارند . گذشتن از  این مراحل فقط در عشایر افریقا كه هنوز 
رسم كهن را حفظ كرده اند ، ادامه می یابد. بر اساس  این رسم كهن  ،هر جوان وقتي  از مقطع زمانی به مقطع دیگری از عمر خود پا می 
گذارد ،  باید با گریه وزاری اظهار ناراحتی كند و با این حزن ثابت كند كه آن زمان از دست رفته را در نادانی وبی مباالتی گذرانده  و نیز 
باید خود را برای  زندگی جدید در جایگاه یك جنگجو  آماده كند ،  برای اینكه  جوان رسما این مقام را داشته باشد باید  شورای عشایر 
)الیبون( صالحیت این جوان را در این مقام پذیرفته وتآیید كند . وهنگامی كه جوان به این مقام برسد تعدادی از گله واسلحه را به وی 
می دهند تا بطور  جدی زندگی خود را آغاز كند. جوان در آغاز این مرحله ی جدید زندگی ،  باید رنگ پوست ولباس خود را تغییر دهد 
ومسؤولیت ثروت ووسائلی را كه به وی داده شده ، بپذیرد .عشایر ماسایا در زمینۀ درمان گیاهی با تجربه هستند ومیان همه عشایر افریقا به 
داشتن مهارتی خاص  معروفند .جوان جنگجو باز هم  علومی را از شورای اندیشمندان و عالمان  عشیره یاد می گیرد تا بتواند  با مراحل 

مختلف غم و شادی  زندگی مقابله كند.
زندگی اجتماعی  

افراد متاهل عشایر ماسای در اردوگاه هایی متشكل از 10 تا 20 چادری كه ازچرم ،گل ، نی ،خس وخاشاك  ساخته شده است زندگی می 
كنند. هریك از این اردوگاهها ) انجانج( نام دارد . این اردوگاه ها در میان تعداد انبوهی از شاخه های درخت  خار دار بنا شده است تا از 
حملۀ حیوانات درنده  ودزدان ودیگر عشایر كه به آن ها نزدیك هستند در امنیت باشند.هر چادری از دو اتاق تشكیل شده است هر اتاق 
جز در اصلی ، روزنه ای  در سقف چادر دارد  كه از  آن دود هیزم آشپز خانه خارج شده ونور خورشید وارد دو اتاق دیگر چادر می شود .
اردوگاه ها به شیوۀ عشایری بر سه قسم تقسیم می شوند:  قسمت اول كه ) موران( نام دارد،  مخصوص زندگی جوانانی است ،  كه در 
آستانه رسیدن به درجۀ جنگجو هستند و در ) المانیاتا( با مادر ها ونوجوانان ودخترانی كه هنوز به مرحلۀ  بلوغ نرسیده اند زندگی می كنند  
. قسمت دوم  كه) كارال (نام دارد ،   مخصوص زندگی بزرگ ساالنی است  كه به علت كار هایی كه در روزگار جوانی به خاطر عشیره 

انجام داده اند،  همه با آنها به احترام رفتار می كنند.
جایگاه زن در ماسایا تنها داخل  زندگی دیده می شود زن عالوه بر پرورش فرزندان ، آوردن آب وهیزم وساخت خانه ها  ، لباس ها وزیور 
ها ،به كار های دیگری مانند ذبح حیوانات برای غذا ،  وتهیه شیر نیز می پردازد.  آنچه  باعث تعجب است این است كه با آنكه مردساالری 
در عشایر ماسایا ،حاكم است ولی مرد بدون اجازه ی زن كه صاحب خانه است ، حق ورود به خانه را  ندارد . زیرا در قانون ماسایا،  خانه 

جزء ملك وحریم خصوصی زن است .
دهكدۀ ماسایا دارای حصار بیرونی است كه  شكل دایره ای دارد وهمۀ خانه های دهكده را در بر می گیرد.  این حصاررا از شاخه های 
درخت خار دار می سازند تا از حمله های حیوانات درنده ایمن باشند .  این حصار فقط یك در دارد وهمه ی  چادرها داخل این حصار 
پراكنده اند  .  در وسط دهكده تعدادی از خانه های ابتدائی قرار دارد كه از خس وخاشاك وكود حیوانات ساخته شده است ومعموال زنان  
تنها كسانی هستند كه به ساختن این خانه ها می پردازند وطول خانه 7 متر می باشد. در این خانه ها هیچ پنجره یا طاقچه ای  برای ورود 

هوای تازه وجود ندارد وبه همین دلیل رایحه ی این خانه ها به علت فضوالت حیوانات نامطبوع است .
آداب و رسوم ازدواج 

از آداب ورسوم های  عجیب در فرهنگ اجتماعی ماسایا این است كه  دختر حتی قبل از اینكه به دنیا بیاید به همسری انتخاب می شود 
ومرد ماسایا حق دارد با چندین زن ازدواج كند كه بعضی وقت ها تعداد آن ، به ده زن می رسد و او در این تعدد ازدواج  به تعداد گاوها 

یی كه دارد اتكا می كند. 
 جنگجوی ماسایا  تنها حق  ازدواج با یك زن را دارد تا در زندگی پخته شود وبه یك سن مشخصی برسد.  وی بعد از رسیدن به  این سن 
در كنار حق ازدواج های متعدد،   از بعضی كار ها مانند نگهبانی وگله داری نیز معاف می شود . دختر ماسایا وقتی به سن بلوغ می رسد 
)اسیانكیكی( نامیده می شود  . همیشه این نكته وجود دارد این دختران ، خیلی كوچكتر از شوهر های خود هستند ومرد حتی می تواند 
دختری كه هنوز به سن رشد نرسیده را  بعنوان همسر آینده انتخاب كند.  و تا هنگامی كه این انتخاب مورد قبول واقع شود مرد مكلف 
است  تا هدایایی به خانوادۀ دختر اهدا كند وبنابراین دختر نمیتواند وقتی به سن ازدواج رسید با كسی دیگر ازدواج كند. در جشن عروسی 
،  دختر همۀ موهای سر خود را به نشانه ی اطاعت از شوهر ،می تراشد وبا  خود،  گردن بندهایی كه در روزگار كودكی و مجردی برای 
خود ساخته ویا مادرش  به او داده و نیز آرد وعسل ودیگر هدایایی كه بستگان ودوستان وخانواده به او داده اند را به خانۀ شوهر می برد.
در روزعروسی مادر دختر وخواهرانش ، او را به خانۀ جدید می رسانند. اگر ازدواج با مشكلی روبه رو شود  )بزرگترین مشكالت ازدواج 
در نظر ماسایا ناتوانای زن در حمل فرزند است و عشایر ماسایا نمی پذیرند كه شاید مشكل از مرد باشد (  مجلس بزرگان عشیره جلسه 
ای تشكیل می دهند  اما  به علت نزدیكی و پیچیدگی روابط خانوادگی میان آنها، در هیچ حالتی موضوع  طالق مطرح نمی شود. كودك 
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وقتی یه درك و شعور می رسد،  دروس زیادی را از داستان های تاریخ ماسایا  فرا می گیرد وپسر را به طرز خاصی آموزش می دهند 
تا آماده ی رسیدن به مقام جنگجو بشود. به  دختر نیز،  دروسی از نوع دیگر یاد می دهند . دروسی مانند توجه و رسیدگی به پدرومادر ، 

چگونگی برخورد با گاوها و آشپزی .
جنگجوی ماسایا در آغاز جوانی خود یك گاو ، گوسفند وبز عالوه بر وسایل جنگی دارد كه همه ی آنها ) ایمیسییوی( نامیده می شود 
.  عشیره از این جوان انتظار دارد كه این دارائیها را   بعد از مدتی  به ثروتی بزرگ تبدیل كند وازآداب و رسوم این عشایراین است كه 
هنگام  مرگ او را در چرم گاو كهنه كه به خاطر این لحظات تهیه شده ،  می پیچیدند وسر یك بزرا می برند ومرده را به چرم این بز می 
مالند تا روح وی گمراه نشود وهمراه با حیوانات درنده علیه عشیرۀ خود نجنگد .جسد مرده در سایۀ یك درخت دفن می شود وبرخود 
قبر هرمی از سنگ می سازند تا هر كه از كنار این قبر عبور كند به وی سالمی دهد .  فرزند بزرگ خانواده ، گاو ها وزن های وی را به 
عنوان ) ارث( می گیرد اما پسر كوچكتربعد از مرگ مادر  گاوهای مادرش را  ارث  می برد . اما فرزند وسطی خانواده فقط می تواند گاو 

های خواهرش اگر ازدواج كند یا بمیرد را بگیرد.
جشنها

در مناسبات شادی جوان جنگجو قدرت و تواناییی خود را در رقصیدن به نمایش می گذارد. رسم این رقص به این گونه است كه دو نفر 
در وسط دایره با نیزه در دست می رقصند ودر پایان با  دراز كشیدن ، نیزه ها را با تمام قدرت بوسیله ی پاهایشان به هوا پرتاب می كنند. 
این نوع رقصیدن ) أدیومو( نام دارد . تنها زنانی كه وضع حمل كرده ویا برای ازدواج آماده شده اند ، حق شركت در این مراسم را دارند . 
و با حركاتی آرام ، مجاز به رقصیدن هستند . نكته قابل توجه این است كه زنانی  كه توانایی بچه دار شدن ندارند اجازه ی ورود و شركت  

به  این مراسم رقصیدن را ندارند ،زیرا در نظر عشایر ماسایا این زنان شوم وبد یمن هستند.
غذا

گوشت وشیر ماده ی  اصلی غذای ماسایا است ولی آن ها اعتقاد دارند كه خون گاو ها حاوی پروتئین بیشتری از گوشت وشیراست  وبه 
همین خاطر خون گاو را می خورند زیرا در نظر آن ها این خون بسیار مقوی است. مرد در عشایر ماسایا  آشپزی نمی كند واین كاررا 
مخصوص  زن می داند . عشایر ماسایا برای روشن كردن  آتش هنوز از روشی ابتدائی استفاده می كنند . وسائل این روش عبارت است از 
دو تكه چوب خشك  كه باسرعتی  زیاد آن ها را میان  خس وخاشاك یا برگ های خشك درخت بهم می مالند و با فوت كردن  سعی 
می كنند تا آتشی را  شعله ور سازند . آنها  هنوز از كبریت و استفاده از آن  بی خبرند. خون گاو نزد ماسایا از مواد غذائی مقوی محسوب 
می شود ومراسم خاصی دارد . وقتی  آنها می خواهند كه خون گاو را تهیه كنند ، تیری بر رگ گردن گاوی پرتاب می كنند وخون ریخته 
شده  را در یك ظرف چوبی جمع می كنند وبا شیر مخلوط كرده و  ازپروتیئن ، آهن و كلسیوم موجود در آن  غذای مقوی  تغذیه می 

كنند. این غذا كه در نظر آن ها بسیارمقوی است یكی از غذاهای سنتی این عشایر به شمار می رود.
جنگجویان در هنگام ختنه كردن ) اوسیبولیوی( بیشتر به خوردن خون گاو عالقه دارند . مراسم ختنه كردن در فضایی باز ، بعنوان مراسمی 

سنتی برگزار می شود و در طی اجرای  این مراسم كه بدون استفاده از مواد بیهوشی است،  كسی اجازه ی  اظهار درد ندارد.
مهمترین جشن های عشایر ماسایا جشنی است كه جوانان آمادگی كامل خود برای آغاز زندگی جنگجویان اعالم می نمایند  وجوانان 
ماسایا برای اثبات  این آمادگی كامل ، باید به تنهایی در شب سفر كنند و نیز به تنهایی گله ای از حیوانات را برای مدت هفت روز نگهداری 

نمایند ، عالوه بر این باید نیزه سنگین در دست داشته باشند .
وبر عكس دختران به هیچ تالشی برای اثبات به رسیدن سن بلوغ نیازی  ندارند. وكافی است عالئم بلوغ كه در بدن آن ها ظاهر شود . در 
این مرحله دختران در شبی سرد حمام می گیرند تا از اشتباههای گذشته پاك شوند. سپس لباس مشكی گشاد خاصی را می پوشند. ختنه 
كردن آن ها بالفاصله  بعد از طلوع آفتاب اجرا می شود . در این جشن زنان در یك جای خاص ودور از مردان می مانند . در این مراسم  
به جوانان هدیه داده می شود این هدیه عبارت از تعدادی از حیوانات است.  بعد ازگرفتن هدایا ، جوانان به اردوگاه های جدا فرستاده 
میشوند تا مدت سه یا چهار هفته در اردوگاه ها بمانند وبعد از گذشت این مدت اعالم می شود كه این دختران وپسران به سن رشد رسیده 
اند.شایان ذكر است كه تنها جنگجویان نیستند كه حق دارند خون گاو را بخورند بلكه زنان باردار وشیر ده ) انتومونوی( وبیماران نیز از این 

خون می خورند چون اعتقاد دارند كه این خون سیستم ایمنی بدن  را تقویت می كند.
به تازگی ، دو دولت كنیا و تانزانیا به دلیل مشكالت دام داری و زیادی گله ها ، كه منجر به خرابی زمین ها شده است ،  عشایر ماسایا به 
كشاورزی ساده مجبور شده اند .  غذاهایی جدید مانند ذرت وبرنج وسیب زمینی وارد غذاهای عشایر ماسایا شده است ولی این عشایر 
هنوز درمقابل طرح های دو دولت كه هدف اصلی آن ، استقرار عشایر وتهیه ی  غذا برای آن ها وگله های آنها است  مقاومت می كنند.

گروه جنگجویان با لباس قرمز ،موهایی بلند وفروریخته،  شناخته شده اند . این گروه مهارتی در استفاده از نیزه های بلند واسلحۀ سنگی 
وپرتاب كردن تیر دارند ، آنها  با اشغالگران انگلیسی وارد جنگ شدند ومشكالت بسیاری برای امنیت انگلیس ایجاد كردند. این جنگ در 
واقع میان نیزه ها وتیر های ابتدائی از یك طرف ومیان مسلسل های پیشرفته از طرف دیگر، منجر به نابودی تعداد زیادی از مردان ماسایا 
شد و آن ها با ساكنان شهرها درافتادند . این نبردها باز هم به نابودی بیشتری از مردان  عشایر ماسایا منجر شد ،زیرا باعث شد كه بیماری 
های مسری وكشنده به آن ها منتقل شود و  به حدی رسید كه حتی گله ها از این بیماری های كشنده نجات پیدا نكردند و همین امر باعث 
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شد كه بیمار های وبایی وقحطی در میان آن ها گسترش بیابد.
با آنكه شیر ها تا وقتی كه مورد اذیت انسانها قرار نگیرند به آنها  حمله نمی كنند ،ولی شكار شیر نزد عشایر ماسایا یكی از مفاهیم سنتی 
موروثی است كه قدرت وحكمت ومهارت جنگجو را به نمایش می گذارد ولقب جنگجوی جاویدان ممتاز را به او می دهد. جستجوی 

شیر ها از بیست دقیقه تا ده ساعت طول می كشد زیرا شیرها در همان دشتهای سفانا با عشایر ماسایا زندگی می كنند.
خروج برای شكار شیر ها  دارای ارزش و جایگاه  واالیی دلیری است  حال چه فردی باشد و چه گروهی . در شكار گروهی  كه با  پنج 
نفر از جنگجویان صورت می گیرد معتقدند كه شكار شیران قدرت آن ها را در جنگ با رقیب وحشی وغیر آدمی نمایان می كند.  همچنین 
تحول آن ها از نو جوانی به مرتبۀ جنگجویان را به همراه دارد . این شكارچیان بعد از نوشیدن شرابی مخصوص ، از خانواده های خود در 
پنهاه گاهی نزدیك به محل تجمع  شیراها پنهان می شوند وجز نیزه چیزی دیگر همراه خود نمی برند .این كار در نظر آنان یك نوع رقابت 
كردن با حیوان است.این امر بعضی وقت ها به مرگ جنگجو منجر می شود ، جنگجو تنها یا با كمك گروهی از افراد به آغل شیرها حمله 
می كند وتعقیب پرخاشگرانه و نبرد با مرگ آغاز می شود. وقتی جنگجوبه تنهایی و یا با گروهی  بر شیر غلبه پیدا كند ، جسد شیررا به 
پایگاه عشیره می برد وجشن جنگجویان برگزیده آغاز می شود كه تا یك هفته ادامه می یابد . جنگجویی كه قبل از دیگر جنگجویان، نیزه 
خود را در بدن شیر فروبرد مقام مهمان افتخاری را میگیرد واعتبارش نزد زنان زیاد می شود وبه وی سپری خاص اهدا می كنند .  این سپر 
تا آخر عمر با او باقی می ماند. در سال های اخیر این فعالیات با مقابلۀ ومخالفت جنگجویان قدیمی زیر تآثیر گروه های دفاع از حیوانات 

در كشور غربی مواجه شده است.

احكام و اعتقادات
سخن یا مثل حكمت آمیزی كه ماسایا به آن اعتقاد دارند بر این اساس است كه  ویرانی یك خانه یك روز طول می كشد ولی ساخت یك 
منزل جدید ماه ها یا سال ها به طول می انجامد. پس اگر روش زندگی خود را ویران كنیم برای این كه آنرا بر یك روش مختلف دیگر 

بسازیم به هزار های سال نیاز داریم تا این كار را انجام بدهیم.
ماسایا معتقدند كه انسان توسط خدا هدایت شده است و خدا راهنمای راه مستقیم و درست به  آدمیان است.  ایزدی كه  روزی دهنده  به 

آدمیان است ولی خودش غذا نمی خورد . از هر چیزی آگاه است ولی با این اعتقاد فطری ، آن ها باز هم  بی دینند.
زندگی دینی

در اول كلیمی بودند ,عده ای از افراد ماسایا مسلمان هستند مخصوصا كسانی كه در تانزانیا زندگی می كنند ولی تعدادی زیاد از آنان بی 
دین و بت پرستند .  تعدادی زیاد نیز تحت تاثیر تبلیغات مسیحیان كه همراه اشغالگران به آن مناطق آمده اند  مسیحی شده اند. با این همه 

عشایر ماسایا هنوز مانند  زمینی حاصل خیز برای باروری به دین اسالم هستند.
افراد عشایر ماسایا اعتقاد به  خدایی به  نام ) إنكاری( دارند كه در دهانۀ كوه آتشفشانی كلمنجارو زندگی می كند . در اعتقاد آن ها این ایزد 
از آسمان همراه با گاو ها فرود آمده  وآن گاوها را به افراد عشایر ماسایا داده. این رابطه ی محكم میان افراد عشایر ماسایا وگاوها  را می 
توان بعنوان افسانه ای از اعتقادات  مذهبی  آنان برشمرد. عشایر ماسایا در میان سالهای ) 1904م – 1913م(با اشغالگران انگلیسی جنگیدند 
وتسلیم حاكمان جدید نشدند ومشكالت امنیتی زیاد برای اشغالگران بوجود آوردند . آن جنگها در واقع با اسلحۀ ابتدائی مانند نیزه وتیر 
از یك طرف واسلحۀ پیشترفته مثل مسلسلهای جنگ از طرفی دیگرهمراه  بود . در جنگی در منطقۀ دریاچۀ نیفاشا،  یك لشكر بزرگ از 
ماسایا نابود شد .در این جنگ بیشتر ازسه هزار نفر از عشایر ماسایا كشته شدند و در مقابل  تنها یك سرباز انگلیسی در این جنگ كشته 

شد ، به  این حادثه در برخی از منابع تاریخی اشاره شده است.
اشغالگران سفید پوست بیماری مسری ) مانند مخملك ( را به عشایر ماسایا منتقل كردند وتعدادی زیاد از گله ها ، چهارپایان وگاوها از 
بین رفت وبیماری های وبا وقحطی میان ماسایا گسترش پیدا كرد و در حالی  كه آن ها در نیمه ی  قرن نوزدهم در قلۀ توانایی واقتدار 
بودند،  این  امر باعث شد كه قدرت وتوانایی آن ها به شدت دچار ضعف شود. گروه سوم از عشیرۀ ماسایا عبارت از گروه بزرگ ساالنی 
است كه همۀ افراد عشیره به آنان به دلیل تجربه های طوالنیشان  در زندگی وهمچنین حكمتی كه در زندگی آن ها كسب كرده وآموخته 
اند ، احترام می گذارند. اما زنان در این عشایر دارای جایگاه اجتماعی مانند بزرگ ساالن هستند  ورئیس عشیره از دیگر افراد با قراردادن 
كالهی از چرم شیر ) همچون كنیا( بر سر یا ماسكی از پر سیاه شترمرغ بر صورت خود ) همچون تانزانیا( متمایزوشناخته می شود . رئیس 
عشایر با این لباس ، جایگاه شجاعت وحاكمیت خود را به همگان  اظهار می نماید. زنان قبیلۀ ماسایا نیز  با استفاده ازمهره های رنگانگ 
كه همچون دایره هایی سفید رنگی برای زیور به گردن خود می آویزند،  شناخته می شوند . این زنان هم موی سر را می تراشند وهم با 

پای پرهنه  راه می روند . گوش های آنان از )صیوان = چادر ( سوراخ شده است .
مصطفی عبد المطلب-سودان
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