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 تخار دانشگاهپیام ریاست 
میان اینن تغیینرات، ایجناد تحنول و  ازاست و  در حال وقوع روزی تغییرات زیادی در زندگی بشردر دنیای ام

در توسنعه و تکامنل جامعنه دارد. چنرا کنه بنا را نوآوری در تحقیقات، پژوهش و نظام آموزشی سهم بسزایی 
های تواننند از ررینق سیسنتماز جهان در اندک زمنان ممکنن می ۀفت فناوری، افراد ساکن در هر نقطرپیش
بنا در دسنت داشنتن ارالعنات وسنیع و . ارالعات دسنت یابنندرسانی، به حجم وسیعی از رفتۀ ارالعپیش

بنرداری از اینن ارالعنات مطنرح چگنونگی بهره ضوعی که اهمیت قابنل مالحظنه دارد،بارۀ مو گوناگون در
 شود و این خود به تحقیق و نگارش نیاز دارد.می

پن  عنه دانسنت. جامرفنت هرترین ابنزار پنیشترین و شناخ توان مهمموضوع پژوهش و تحقیق را می
هنای گنذارد، تنا بتوانند از دادهتنر مینینادین ار  بنیشهای برو به رشد است که به پژوهشیی پویا و جامعه

های مختلن  اجتمناع اسنتفاده نمایند و اهنداز آموزشنی های گوناگون در صنحنهرفتپژوهش، برای پیش
 .را عینیت بخشدخویش 

اکتشاز، ابتکنار، خالقینت، ننوآوری و...، همنه و همنه در رفت، توسعه، اختراع، استقالل فرهنگی، پیش
ست و خودباوری، با تفکنر، تممنل، پذیر است. انقالب فرهنگی، ثمرۀ خودباوریسایۀ انقالب فرهنگی امکان

 .آیدتحقیق و مطالعه به وجود می
اسنی . مشنکل اسهسنتندگیرند کنه اهنل تفکنر، تحقینق و مطالعنه میکشور را کسانی به دست  آیندۀ هر

ینا فقندان رسی بنه فننون و علنوم و تحقیقنات کشورهای در حال توسعه، نداشتن روحیۀ تحقیق و عدم دست
سننت، گرچننه راه هاهننای علمننی و فرهنگننی، تنهننا راه سننازندگی کشورسننت. تحقیقتحقیقی هااایهبرنامنن

 کند.ی حفظ میروگونه کجرساند و از هرآفرینش میست که انسان را به هدز جهانراهیست، ولی روالنی
ثر و ؤکادرهای من ۀند به تربیتین وظیفۀ نهادهای اکادمیک تولید فکر و اندیشه است تا از این رریق بتوامهم

انند. در فراقومی ای اکادمیک نسنبت بنه نهادهنای ملنیمفید مبادرت ورزد. به همگان معلوم است که نهاده
درس  انند و  بناهم بنرادر نی، منذهبی و سنمتینهادهای اکادمیک همۀ اقوام بدون در نظرداشت مسنایل زبنا

 خوانند و باید همه افراد منسوب به این نهاد برای تقویۀ این اصل تالش نمایند.می
مقاله علمی از استادان مدبر و توانا، درحال بنه عنوان  81تخار با داشتن  دانشگاهاین شماره از مجلۀ عملی 

 پیماید.خویش را میرسد که دانشگاه تخار سیر ارتقای چاپ می
خنود کفنایی دانشنگاه اسنت کنه زمیننۀ  یهای خوبی بنرارفتگویم که این یکی از پیشمن با افتخار می

 .سازدرا فراهم میترقی توسعه و 
 با احترام

 تخاردانشگاه   ئیر خیرالدین خیرخواه دویپوهن



 سرمقاله
بنه شنناخت کلنی و روشنن، از ن تحقیق و پژوهش به مثابۀ یک فعالیت منظم و منسجم برای رسید

در گسترش مرزهای دانش  هاانجام این نوع فعالیت .باشدمیو جامعه افراد های نهفته در ذهن انگیزه
ن و . بننابراین نیناز اسنت کنه محققناگشایدگان میبرای آیندهرا  ییهای تازهاثرگذار بوده و طرح افق

های مورد تحقیاق و پاهوهش یاویش باردازناد و ژرف و موشکافانه به پدیده گران ما با نگاهپژوهش
حنل بنرای تنرین راه مهمجامعۀ خود پیشنهاد کنند. چون  هایرا برای رفع دشواری هابهترین راه حل

باشد. پ  می های گوناگوندر زمینهعلمی  یهاه تحقیقات و پژوهشبپرداختن  هاناهنجاریغلبه بر 
اصنلی  هایچالشبه ، یعنی انتزاعی نهبینانه باشند د که واقعنشوواقع می صورتی مثمرها در پژوهش

 فزاید.بیجامعه دیگری مشکالت  الی، نه اینکه مشکلی را باکه جامعه با آنها درگیر است، بپردازد
گاهی و شناخت پدیدهدست کهجاییاز آن  ه در دل طبیعت از محورهای اصالیتفنههای یابی به آ

گااهی و شاخایت بار پایاۀآید. حپیشرفت و توسعه به حساب می هنای علمنی پاهوهش ال اگر این آ
. بندین جهنت دهادصورت گیرد، مطمینًا که ارالعات دقیق و درست را به افراد جامعنه انتقنال منی

اید که در رابطه بنه انجنام اینن دارند، ب ولیت بزرگیان در قبال کارهای پژوهشی شان مسؤگرپژوهش
ن پاهوهش ردموجا  راربه یاودر ایان امار  تفااوتی آناان ولیت، دقت داشته باشند؛ زیرا بیمسؤ
 مخد و علمی باشخد.وهشی باید روششود که کارهای تحقیقی و پهبدین منظور تمکید می شود.می

  مفید و  یرد  برای افراد و جامعۀ یودگهایی که برمبخای این روش صورت میتحقیقات و پهوهش
، بلکه صدمه بزرگنی را د، نه تنها برای جامعه مفید نیستانکه فاقد این روشتحقیقاتیوده و کارآمد ب

  .خواهد کردبه بدنۀ علم و دانش وارد 
گردد که حاصال گران محترم پیشخهاد میهای فوق به محققان و پهوهشحال  بادرنظرداشت گفته

باشد. کارهای تحقیقی و علمی  کاه ایان گوی یکی از نیازهای جامعه شان تحقیقات شان باید پاسخ
تحقیقای و العاده بریوردارند  و کارهای مخدی فوقباشخد  بدون شک از یک ارزشویهگی را دارا می

یی دیگر در پی  نخواهد داشت. پس بهتر اند  جز وقت رایع کردن نتیجهکه فاقد این شایصعلمی 
 . انجام پذیرد اتبا رعایت این نکاست که کارهای تحقیقی و علمی 

 ول مهتمم مسؤ
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 اهمیت تاریخی راه الجورد

 وتربیه دانشکدۀ تعلیمعضو کادر علمی  نظر دشتیپوهنوال صاحبنویسنده: 
 پوهندوی شیرزمان باختریتقریظ دهنده: 

 چکیده
مثابه چهار راه تجارتی در تکامل ملل شرق و تمدن بشری سهم بسزایی داشته، موجودینت  افغانستان به

ستد اموال و امتعنه تجنارتی و  و راه ادویه و راه الجورد، این کشور را مرکز دادهای چون: راه ابریشم، راه
بحینره سنیاه و بناهخره بنه  جا بنهبحیره کسپین و از آن انتقال آنها از رریق افغانستان و آسیای مرکزی به

و سنال پنیش، اسنتخرا   1222 - 7122اند که حندود شناسان تخمین زدهاروپا ساخته است. باستان
 کشورهای مختل  جهان )بیزان ، مصر، آشنور تجارت الجورد از بدخشان افغانستان شروع شده و به

شده است. های سلطنتی کار گرفته میدر ساختن و تزئین قصرها و کاخ که از آن یافتهو بابل( انتقال می
الجنورد رنرح  جاللتمآب محترم ریی  جمهور کشور با درک عمیق از اهمیت اقتصادی و سیاسنی راه

احیای آن را که از بندر آقینه جوزجان و تورغنندی هنرات آغناز و بنا عبنور از ترکمنسنتان، آاربایجنان، 
روی دست گرفت که با عملنی گردد، های آزاد منتهی میآب بحیره سیاه وصل و به گرجستان و ترکیه به

 شد.  بدل خواهدالمللی میی و بینچهار راه ترانزیت منطقه افغانستان بهشدن آن 

 باختری، و ها، یونانافغانستان، راه الجورد، کوشانی کلیدی:های واژه
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 مقدمه
هنا، هنا، گنذرگاه فرهننگهای دور محنل نشنو و نمنای مندنیتست که از دورهافغانستان سرزمینی

بننوده، مننوقعیتش از لحنناظ جیوپولیتیننک،  آنهاگنناه فکننر و تهننذیب و ارتبنناا دهننندۀ انسننپننرورش
حفظ روابط بهتنر  های دور و نزدیک را تشویق بهدولتبوده که  الجیشی روریجیواکانومیک و سوق
 نموده است.خودش می سیاسی و اقتصادی به

 حیث معبری مهم دهنده، راه الجورد بوده که از هزارۀ چهارم قبل از میالد به های ارتباایکی از راه
گذشنتۀ  گرفت. با توجه بهاروپا مورد استفاده قرار می انتقال اموال کشورهای مختل  از افغانستان به

ه این راه، ررح راه الجورد از جانب دولت افغانستان مطرح و حمایت کشورهای این مسیر را، نینز بن
، آاربایجنان، دست آورده که از آقینه جوزجان و تورغندی هنرات آغناز و بنا گذشنتن از ترکمنسنتان

کشور پاکستان  گی بههای بحیره سیاه وصل گردیده که افغانستان را از وابستهآبگرجستان و ترکیه به 
 المللی در عرصه تجارت جهانی تثبیت خواهد کرد.رهایی بخشیده و جایگاهش را در سطح بین

افغانستان را از رریق خشکه و که باشد هدز از تحریر این مقاله شناخت بهتر از راه الجورد می
آب، به اروپا وصل ساخته و اهمیت تاریخی، اقتصادی و سیاسی خاصی آن را در منطقه حفظ 

 . کخدمی

 راه الجورد پیشینه
مجدد آن به ابتکار دولت افغانستان رنرح  یرسد و احیاچهار هزار سال قبل می پیشینه راه الجورد به

جورد بین کشنورهای همکنار برداری راه النامۀ بهرهشورها، موافقتو بعد از چهار سال مذاکره بین ک
 شود.ترین راه برای افغانستان محسوب میینئترین و مطمرسید که یکی از کوتاه به امضا

 الجورد راهاهمیت 
شد در تناری  تکامنل های آریانا و خراسان یاد مینام های که بهسرزمین افغانستان خصوصًا در دوره

نسبت اینکه در یک چهار  شرق و در انکشاز تمدن بشریت سهم بسزایی داشته است. باختر بهملل 
پنیش از قنرن ششنم قبنل از منیالد از نظنر مناسنبات  ،راه تجارتی بین شرق و غرب واقع شنده بنود

العناده داشنت. از همنین جهنت توجنه المللی و اقتصادی در آسیای میانه اهمیت و شهرت فوقبین
نمنود و اینن سنرزمین در سیاسنت و خنود جلنب منی دور و نزدیک را بنه هاییمسایههای هقدرت
چننان تنمثیر داشنت کنه پینروزی و شکسنت  مهناجمین کنه  رکزی و منطقه،الجیشی آسیای مسوق
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شند. سنقوا و ینا جا رقم زده میخواستند هند، ایران و آسیای مرکزی را اشغال نمایند، در همینمی
 چننان، ایران و آسیای مرکزی مربوا به آریانا )افغانستان امروز( بوده و همهای هنداستحکام دولت

این کشور در تجارت، تبادالت و اقتصاد ممالک آسیایی نقش بارز داشته و مرکز اتصال شرق و غرب 
های تجارتی چنون: ادوینه، ابریشنم و الجنورد گنواه و مصنداق اینن شد، که وجود جادهشمرده می

 هاست.گفته
نمود و این راه بود که بین شرق و غرب ارتباا تجارتی برقرار میهی ترین رادویه یکی از قدیمراه ا

جات گردید. بازرگانی که انگیزه نخستین آن تقاضای رومیان برای انواع ادویهبه قسطنطنیه منتهی می
های مالیزیا، هند، سرزمینعنوان واسطۀ خرید ادویه با  بود که بازرگانان هند و افغانستان )آریانا( به

روم  کامبو ، جاوا و سوماترا که مرکز تولید ادویه بود، آشنا شوند و سود هنگفت تجارت ادویه با
زیرا که در آن ایام به ادویه هندی در اروپا نیاز شدید احساس  ؛گوی تمام خطرات احتمالی بودجواب

 (.813: 0)شد می
های ماد و فنارس و بابل، آشور، روم و یونان و سرزمینجادۀ ابریشم که هندوستان، چین، مصر، 

 (. 31: 3)داد سایر منارق حوزه مدیترانه در غرب و شرق را باهم پیوند می
آمدنند و اجنناس تجنارتی خنود را از قبینل عنا ، سنوی بلن  منی مردمان هند از راه گندهارا بنه

رسانیدند. فروش می خریداران زیاد داشت، بهجات را که در اروپا منسوجات نخی، مروارید و مساله
ابریشمی و ظنروز چیننی بنود کنه مبادلنه آن در سنرزمین افغانسنتان  ۀابریشم، پارچ ،از خطه چین

 (.88: 9)گرفت صورت می
چند شاخه تقسنیم  جا راه بهکابل بود، در آن به کسیالاتراه ابریشم از پررفت و آمدترین بزرگ راه، 

رفت. راه شمال از رریق باختر یا سنیحون، درینا کسنپین)بحرخزر( و سوی می هشد که هریک بمی
 گذشت و سپ  به)همدان( می رسید. راه جنوبی از قندهار و هرات و اگباتاندریای سیاه می قفقاز به

این راه در دوران اقتدار دولنت یوننان و بناختری و کوشنانی از اهمینت زینادی  انجامید.مدیترانه می
 برخوردار بود.

و بناختری رود جیحنون کنه مثنل رود سنند، منورد قول مرحوم غبنار، در زمنان دولنت یوننان  به
رفت و کانال ربیعی، آن بحینره را بنا بحینره خنزر متصنل بحیره آرال می رانی قرار گرفته بود بهکشتی

مپراتنوری کوشنانی در چنون ا(. 73: 7)رفت ساخت و از اراضی خزر، راه تجارتی تا بحیره سیاه میمی
 ی چینی و امپراتوران روم هرآنهاراه عبور و مرور اموال هندی و چینی قرار گرفته بود. بناًء خاند وسط 
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نوبه خود به استقرار و تحکیم مناسبات با شاهان کوشانی بزرگ، مایل بودند. موضوع تجارت  کدام به
ها را بنرای شنرق و غنرب اوده با کوشانیست که دوستی و مرالتجاره موضوعیو خرید و فروش مال

هنای بینزان  التجاره خود مخصوصًا ابریشم به بنازارها برای فروش مالدار ساخته بود. چینیقیمت
التجاره شنرقی و مال رور رومیان به)روم شرقی( بنادر سواحل شرقی بحرالروم احتیا  داشتند، همین

 (.730: 1)های چینی نیازمند بودند ادویه هندی و پارچه
بنه  آنهابه اینن ترتینب نناگزیر بودنند بننابر مقتضنیات نظنامی، اقتصنادی و تجنارتی اینن خانند

ها مفید بنود و های بزرگ نزدیک و دوست شوند، که این دوستی از هر رهگذر برای کوشانیکوشانی
هنا بنا اعنزام روابط سیاسنی کوشنانی کرد ورا در این گوشۀ آسیا تممین می آنهاشهرت، جالل و مقام 

 مسکوکات رالیی رومی مرو  گردید. م برقرار شد و تقلید 883-31نماینده، به دربار تراجان 
نویسند: امپراتنوری لعل نهرو در مورد امپراتوری کوشانی و موقعیت افغانستان چننین منی جواهر

دنینای یوننانی و دنینای غنرب و چون سوار عظیمی بر پشت آسیا نشسته بود و در مینان کوشانی هم
ای در نیمه راه مینان روم، هنند و دنیای چینی شرق و دنیای هندی در جنوب قرار داشت و مانند خانه

 (. 831: 82)رفت شمار می چین به
نام الجورد بود که دارای اهمیت  به هینمود، راکه افغانستان را با دنیای غرب وصل می راه دیگری

تر به اهمینت تناریخی آن پرداختنه شنده باشد که در این مقاله بیشو سیاسی می تاریخی، اقتصادی
 است.

راه الجورد هزاران سال قبل نام مسیری بوده که افغانستان را از رریق آسیای میانه بنه اروپنا وصنل 
نمود. عالوه بر الجورد محصوالت نباتی، حیوانی، عقیق، پشنم، قنالین، مینوه خشنک از داخنل می

التجاره دیگر مثل: پنبه و مواد معطر نباتی، نیل و غیره از خناک هنند آمنده و از برخی مال مملکت و
هنا را بنه امپراتنوری روم رسنید و تجناران یوننانی و رومنی آنخاک آسیای غربی می همین رریق به

 (.013: 3)بردند می
رال و سنواحل ونزدینک اهای شناسی روابط تجارتی با سرمتبه قول غفور اوز، به استناد باستان

گذشت که آسیای وسطی را با قفقناز و رو میوالگا نیز وجود داشته است. از سرزمین آنها راه کاروان
 (.077:  1)پیوست نواحی دریای سیاه می

گردد که عالوه بر راه خشکه، راه آبی نیز وجود داشته که افغانستان را از از قراین و شواهد معلوم می
کتاب افغانستان در مسیر تاری   نمود؛ چنانچه غبار نیز آن را دربحیره کسپین وصل میرریق دریا به 
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گران، تاجران کوشانی از وسایل نقلیۀ آبی نیز بسنیار نوشته عدۀ از پژوهشچنان بهنماید. همیید میمت
 (.00: 8)کردند استفاده می

التجاره تر از ترانزیت مالفروش محصوالت، بیش هخود برعالو ههای مربورامپراتوران در سرزمین
گذشنت. تمنام ها منیهای بزرگ تجنارتی آسنیا از خناک کوشنانیکردند، چون تمام راهاستفاده می

منظنور  تجارت چین، هند و رومی در دست آنها بود. از این راه عالوه بنر امنوال تجنارتی، منردم بنه
ها از ها و هندیها، چینیده است. توسعه تجارت با رومیکرگاه بودایی نیز استفاده میزیارت عبادت

گنران و روشننفکران در آریاننا محسنوب عوامل عمده جذب و جلنب راهبنین، هنرمنندان، صننعت
شنکیل هننر قنندهار شود. آثار هنری روم به تحول و تکامل هنر در آسیای وسطی و از جمله بنه تمی

شویق و حماینت امپراتنور و سنایر نجبناء و اشنراز قنرار جا مورد تزیرا که در آن ؛تمثیر جدی رساند
 (.077:  1)گرفت می

درجنۀ انکشناز و مبنادالت  های خشکه، وابسنته بنهاند که اهمیت راهتخمین زده شناسانباستان
رور مثال، در شرق نزدینک در  افزود. بهمناسبات منظم مدنی مردم دنیای قدیم می بازرگانی بود و به

چهارم پیش از میالد از ررینق آن  هشود که در هزارهای راه الجورد دیده میمیانه نشانهحدود آسیای 
بردند. در نتیجنه تندقیقات بسیاری از کشورهای آسیای غربی می سنگ بلور و الجورد بدخشان را به

رو بدخشان تاریخی صورت گرفته حدود هشتاد محل تثبیت شناسی که در قلمجیولوژیکی و باستان
اساس  رور برهای قدیم منسوب گردیده است. همیندوره که بهدهد ن استخرا  شده را نشان میمعد

سال قبل، شناسایی  1222الی  7122شناسی استخرا  و تجارت الجورد را از های باستانباز یافت
اینن ترین اثبات در این خصوص کاربرد و موجودیت مواد زینتی و سناختمانی عمده(.  3:31)اند کرده

 (.30:  3)باشد ها و قصرهای با عظمت مصر، آشور، بابل و بیزان  میسرزمین در کاخ
های اخیر قرن دوم میالدی شروع به انحطاا نمود؛ زینرا متقندر تجارت کوشانی با غرب در سال

 (.120:  3)ررز شرق قطع کرد  ها، راه رفت و آمد تجارت رومی را بهشدن ساسانی
ها امنیت این گوشۀ آسیا را برهم زد کنه از اثنر آن، اوضناع سیاسنی ساسانی ها ویفتلی هایجنگ

ها به توسعه تجارت بحری توجه دگرگون و نظام تجارت برهم خورد و راه خشکه مسدود شد. و رومن
 نمودند.

ی عظیمنی در آن حرکنت آنهناگذشنت کارومنی آنهنارو در دوره غزنویان راه الجورد قسمًا از قلم
های تجارتی از امنیت الزم برخنوردار کرد. در آن ایام راهچین و هند را به مدیترانه وصل مینمود. می
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کردند، کاالهای از های غزنویان عبور میهای تجارتی واقع در سرزمینهای که از راهبود. در کاروان
 (.  722:  0)شد قمست اصلی ممالک چین، هند، ترکستان، ایران، عراق، مصر و شام مبادله می

محترم داکتر اشرز غنی رئی  جمهور افغانستان با مطالعه عمیق از گذشتۀ تاریخی کشنور و پنی 
ینابی بنه گی به یک کشنور، راهبردن به اهمیت اقتصادی و سیاسی راه الجورد جهت رهایی از وابسته

را مطرح نموده که این راه ترانزیتی، ررح راه الجورد  ۀالمللی، دریافت جایگاه دوبارهای آزاد بینآب
از جانب کشورهای مسیر راه الجورد بنه گرمنی منورد اسنتقبال قنرار گرفنت. اینن راه از بنندر آقیننۀ 

دریای سنیاه و بعند از عبنور از  افغانستان شروع و با گذشتن از ترکمنستان، آاربایجان و گرجستان به
افغانستان خواهند توانسنت نقنش مرکنزی و گردد. با تطبیق این پروژه های آزاد وصل میترکیه به آب

عنوان مسیر ترانزیت ایفاء نموده و اهمیت گذشته خود را مجددًا احیاء نماید، تا در  تاریخی خود را به
های مختل  شنود و بنرای تنظنیم و ایجناد المللی از نقطه قوت وارد عرصهتعامالت منطقوی و بین
 .ردتری را بر داهای بیشثبات در سطح ملی گام

 مزایای راه الجورد
 بازیافت دوباره راه قدیم الجورد. .8
 المللی.وارد شدن افغانستان در تعامالت منطقوی و بین .0
 کوتاه شدن فاصله راه از نظر زمانی. .9
 تر برای امتعه تجار افغانی.ت بازارهای بیشفدریا .7
 های ترانزیتی پاکستان و ایران. گی به راهرهایی افغانستان از وابسته .1
 های آزاد. آسیای جنوبی با آسیای مرکزی )چین و اروپا( از رریق افغانستان به آب وصل .0
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 گیرینتیجه
و  حکمرانی یونان هخصوص در دور چهارم پیش از میالد و به هست که در هزارراه الجورد راه تاریخی
کشورهای آسنیایی،  افغانستان بهحیث راۀ انتقال سنگ بلور و الجورد از رریق  باختری و کوشانی به

 گرفت.اروپایی و حتی افریقایی مورد استفاده قرار می
تنها باعث روننق اقتصنادی برداری از این مسیر تجارتی، نهیی تاریخی بهرهحاال نیز با درک سابقه

شود؛ بلکه باعث رونق تجنارت و فعالینت تجناری باکشنورهای اروپنابی میان کشورهای منطقه می
 رسیم: شد. بناًء به این نتیجه می خواهد

 باشد.بازارهای اروپایی میرسی افغانستان بهترین راه برای دستراه الجورد مطمئین 
 هنای کنه مننافع خنود را در ویراننی دیگنران گی به همسایهراه الجورد، افغانستان را از وابسته

 دهد.ی مییند، رهانکوجو میجست
  بار دیگر مثل گذشته به مرکز داد و ستد و ارتباا دهنده جنوب آسیا به راه الجورد، افغانستان را

 اش را دوباره دریابد.، تا اهمیت گذشتهنمایدچین و آسیای میانه مبدل می
 هنا را نینز المللی کمک کنرده و همسنایهیی و بینراه الجورد، افغانستان را در تعامالت منطقه

 سازد.متوجه این اهمیت می

 هاپیشنهاد
 رتی یک پروسه باشد، نه یک پروژه.ستفاده از این مسیر تجاا .8
 وصل راه آهن کشورهای این مسیر تجارتی با بندر آقینه. .0
 تممین امنیت راه ارتباری داخلی با این مسیر تجارتی.  .9
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 و مآخذ منابع
. برگنردان و ترجمنه المعنارز تاجنکافغانسنتان در داینره(. 8908) گنران.پژوهشآثار سنایر .8

 الدین صدیقی. کابل: پوهنتون کابل.جالل
 زاده. تهران: ادیان.. جلد اول، ترجمۀ همایون صنعتیتاری  هند(. 8913قاپار، رومیال. ) .0
 . کابل: پوهنتون کابل.تاری  افغانستان باستان(. 8901حسن. )ضمیر صافی، محمد .9
 مطبعه دولتی.. جلد اول. کابل: افغانستان در مسیر تاری (. 8970غبار، میرغالم محمد. ) .7
 . جلد اول. کابل: شاه محمد.تاجیکان(. 8910غفور اوز، باباجان. ) .1
 . تهران: سمت.غزنویان از پیدایش تا فروپاشی(. ۰۹۳۱فروزانی، سیدابوالقاسم. ) .0
. جوزجنان: پوهنتنون نگرشی بر ساحات باستانی و تناری  افغانسنتان(. 8913کوشا، فهیم. ) .3

 جوزجان.
 . جلد اول. کابل: میوند.تاری  افغانستان(. 8913احمد. )کهزاد، علی .1
 . جلد اول. کابل: خیام.بدخشان در تاری (. 8932نظر. )مرادی، صاحب .3

ضنلی. جلند اول. محمنود تف ه. ترجمننگاهی به تناری  جهنان(. 8910نهرو، جواهر. )لعل  .82
 تهران: امیرکبیر.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اثرات سمّی فلزات سنگین باالی نباتات

 زراعت دانشکدۀعضو کادر علمی  : پوهندوی دوکتور محمدصفر نوریویسندهن
 الدین امانیدهنده: پوهندوی عین تقریظ

 هچکید
ی غنذایی یکنی از مشنکالت هنانباتات و زنجیرهاثرات سمی فلزات سنگین و تجمع این عناصر در 

های فزیولوژیک نباتات را مختل نموده گردد. فلزات سنگین فعالیتسوب میمحزیست عمدۀ محیط
گنردد کنه کناهش تولیند محصنول را در پنی خواهند داشنت. تحقینق و سبب کندی رشد آنها منی

دازی و سننگین بناالی نباتنات راه اننثیرات سمی فلزات مای حاضر به منظور معلوم نمودن تکتابخانه
قبلی با مرور نمودن مقاالت علمی، آثار تحقیقی و کتب گردآوری گردیده  هیافتنتایج تحقیقات انجام

های مختلن  ی فلزات سنگین باالی فعالیتآن شده است که اثرات سم   است. در این مقاله سعی بر
ات به بحث و بررسی گرفته شنود. فلنزات بایوکیمیاوی، فزیولوژیک و خصوصیات مورفولوژیک نبات

د ینو تول ی، اننرژصنایع آهن و فنوالدکاری، مانند: معدن یمختل  انسان یهاتین در اثر فعالیسنگ
زراعت متراکم، آبیاری با فاضالب استفاده از کودها و مواد کیمیناوی  ،یاحمل و نقل جادهسوخت، 

سنازد. غلظنت بناالی فلنزات اتات نامناسب میها را آلوده ساخته و برای کشت نبدر زراعت، خاک
ثیر منفنی گذاشنته و مکیب ضیایی و میتابولیزم نباتنات تنها، کلوروفیل، ترسنگین روی فعالیت انزایم

توانند وارد ی منیگردد. از جانب دیگر، اینن عناصنر سنم  باعث بطی شدن نمو و کاهش حاصل می
 تحقیق حاضر بیانگر آن ها را تهدید کند.ی انسانهای زیر زمینی گردیده و سالمتغذایی و آب هزنجیر
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دهی نباتنات ثیرات ناگواری روی رشد و حاصلمهای مزارع تفلزات سنگین در خاک ست که تجمعا
سازد. کاهش میزان و کنندگان محصوالت زراعتی می داشته، در نتیجه خسارات جدی را متوجه تولید

تنر بنوده کنه بنه تولیند تنر و گسنتردهتحقیقنات بنیشی فلزات سننگین نیازمنند تنالش و اثرات سم  
 تواند.بخش محصول و ایجاد مصئونیت غذایی کمک نموده میقناعت

 .ترکیب ضیایی، فلزات سنگین، نمو، نبات های کلیدی:واژه

 مقدمه
شدن کشورها به شندت در یزیست گردیده، این آلودگی با صنعتطیمح  ین سبب آلودگیفلزات سنگ

مشنکالت های غذایی یکنی از شدن آن در زنجیرهاست. سمیت فلزات سنگین و اخیرهش یحال افزا
ها را دچار مخارره نموده است. فلزات سننگین زیست بوده که صحت و سالمت انسانعمدۀ محیط

متر مکعنب هسنتند. گرام بر سانتی 1شود که دارای کثافت )چگالی( بیش از به عناصری ارالق می
تنری را د و مشکالت بنیشننماهای زراعتی باقی میداخل خاک تری دروالنیاین عناصر به مدت ر

هنا بنه مورد فلزات سنگین این اسنت کنه آن کنند. مشکل اساسی درها ایجاد میبرای نباتات و انسان
آور و های زینانرو در جمع آالیندهینا های غیرعضوی به سادگی قابل تجزیه نبوده، ازعنوان آالینده

های مختل  حجرات فلزات سنگین فعالیت(. 789: 00)گردند زیست محسوب میه محیطخطرناک ب
نباتی مانند: ترکیب ضیایی، تنف ، جذب عناصر، خصوصیات و ساختمان غشای حجروی و تبنارز 

های باالی فلنزات سننگین غلظت(. 807-888: 00)دهند جن را در نباتات غیر مقاوم تحت تمثیر قرار می
گذارد. بعضی از این فلزات به مدت رنوالنی در بندن ها بجا میاری روی صحت انسانباثرات زیان
ها تجمع نموده و برای مدت نسبتًا رور مثال کادمیم به میزان زیاد در جگر و گردهه شوند، باخیره می

هنای بناالی اینن عنصنر روی ماند. غلظتهای انسان باقی میروالنی )بیست تا سی سال( در گرده
از جاننب دیگنر،  (.91)تواند بنه بنار آورد م تنفسی اثر سوء داشته و امراض استخوانی را نیز میسیست

تنر و شنان  ایجناد میوتیشنن را بنیش رسانیدهموجودات زنده صدمه  DNAی به فلزات سنگین سم  
 (. 971-978: 3)افزایش خواهد یافت  هاناسازد که در نتیجه آن ابتال به سرران در حیوانات و انسمی

شنود کنه حالنت فزیکنی، کیمیناوی و زراعتی بنه فلنزات سننگین سنبب منی هایآلودگی خاک
آن، باالی  بیولوژیکی خاک دچار تغییر شده و استفاده قبلی از آن محدود و یا ناممکن گردد. عالوه بر

دند کنه گرهای فزیولوژیک نباتات اثر نامطلوب داشته و موجب کندی رشد و نموی نبات میفعالیت
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هرچنند امکنان اصنالح و پناالیش دهی نباتات را به دنبال خواهند داشنت. در نتیجه کاهش حاصل
های کیمیاوی، فزیکی و یا بیولنوژیکی وجنود های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از تکنیکخاک

سنبب  بر بنوده وزیننهگیر و ههای آلنوده زمنانهای فزیکی و کیمیاوی اصالح خاکدارد، ولی روش
 هصدد رراحی و توسنع مندان و مهندسین دردر این اواخر دانش گردد. بناءً زیست میمحیط تخریب
خیزی و تنوع های آلوده به فلزات سنگین را بدون آنکه حاصلاند که بتوانند خاکهای  برآمدهتکنیک

 (.77: 8)سازی و اصالح نمایند بیولوژیکی آن دچار صدمه گردد، پاک
سازی اثرات سنمی فلنزات ای مشخ  نمودن و برجستهه اندازی این تحقیق کتابخانههدز از را

بنار فلنزات های آن اقدامات الزم جهت کنترول اثرات زیانسنگین باالی نباتات بوده تا در پرتو یافته
 سنگین صورت گیرد.

 باالی نباتات نسنگیثیرات فلزات أت
جنا گذاشنته و تغیینرات ها بهی در آنفلزات سنگین، اثر سم  تر قرار گرفتن نبات در معرض مقدار بیش

ثیرات مفلنزات سننگین تن(. 029-833: 89)کننند وسیع فزیولوژیکی و متابولیکی را در نباتات ایجاد منی
العمل نباتات در برابر این عناصر نینز متفناوت اسنت. کناهش وناگون باالی نباتات داشته و عک گ

این عناصنر باعنث کلنروز (. 10-91: 93)ۀ سمیت فلزات سنگین است رشد نباتات یکی از عالیم عمد
زدن دادن شنادابیت، کناهش فیصندی جواننهرگ(، نکروز )مردن انسا (، از دست)زرد شدن رنگ ب

منرگ نبنات رابطنه رفت پینری زودرس و با پیش تخم و اختالل دستگاه فتوسنتزی برگ شده که اکثراً 
وسنیله ه ییرات بیوکیمیاوی و مالیکولی در انسا  و حجرات نبات بنثیرات منفی و تغمدارد. تمام این ت

 (.187-128: 83)آید وجود میه حضور فلزات سنگین ب

های فزیولوژیکی و منالیکولی کنه ای از مکانیزمحساسیت نباتات در برابر فلزات سنگین به شبکه
وسنیله ه فلنزات بن هو اخیر جذب -8ها عبارت اند از: باهم مرتبط هستند وابسته است. این مکانیزم

حرکنت فلنزات  -0دیوارۀ حجروی؛  هرشحۀ خار  از حجره و اجزای متشکلبرقراری پیوند با مواد مت
هنا؛ ماننند واکیول ،های که در بیرون از هسته موقعیت دارندسنگین از سایتوپالزم به ررز ساختمان

هنای های فلزی با منواد مختلن  از جملنه تینزابتشکیل کمپلک  در داخل حجره، میان آیون -9
ها و محافظین آزموسی تجمع آزمولیت -7ها؛ های نباتی و متالوتایونینعضوی، امینواسیدها، کالت

آوری لیزم نبات جهت فراهمسازی یا تعدیل میتابوفعال -1اکسیدانت؛ های انتیتولید انزایم تشویقو 
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دیده تعداد کافی از مسیرهای متابولیکی عملیاتی و بازسنازی سنریع سناختارهای حجنروی آسنیب
 (.039-013: 3)باشد می

ین ینک نگراننی حیناتی محسنوب های زراعتی توسط فلزات سننگدر عصر حاضر آلودگی خاک
ی حناد و ا در محنیط و اثنرات سنم  هنی به دلیل موجودیت گسنتردۀ آنزیرا این عناصر سم   ؛شودمی

 روند.شمار می های خاک بهرویند، به عنوان آالیندهها میشان باالی نباتاتی که در این خاک مزمن

 باالی نباتات  (Cr) کرومیمتاثیر 
زدن تخم به جوانه .آور هستندی بوده  و برای رشد و انکشاز نباتات  زیانبسیار سم    ترکیبات کرومیم

تخم در  کی یییابد، تواناو کاهش می گرفتهر کرومیم قرار یک تحت تمثیولوژین پروسۀ فزیاولعنوان 
 .(397-303: 92)باشند ین فلز میزان تحمل نبات به ایدهندۀ مکرومیم نشان یط حاویزدن در محجوانه

هنای تخمزدن تواند جوانهدهد که این امر میاز سوی دیگر، کرومیم فعالیت پروتئیزها را افزایش می
توانند سنه ننوع تغیینرات ممکنن که با کرومیم معامله شده است را کاهش دهد. استرس کرومیم می

 .متابولیک را در نبات ایجاد کند
کلوروفیل،  :مانند، دگی نباتات دخیل هستند( که در زنهاها )پگمنتتغییر در تولید رنگدانه (الن 

 .آنتوسیانین
ها )به عنوان مثال، گلوتاتیون، اسکوربیک اسید( به عنوان ینک پاسن  افزایش تولید متابولیت ب(

 .مکن است باعث صدمه به نباتات شودمستقیم به استرس کرومیم، که م
ید بایوکیمیاوی منرتبط، کنه ممکنن های جدبرای تولید میتابولیت نبات تغییرات در متابولیسم  (

 (.99)تر سازد است مقاومت یا تحمل نبات را در برابر استرس کرومیم بیش

 باالی نباتات (Pb)ثیر سرب أت
رت فراوان موجود اسنت. اینن عنصنر صو های آلوده بهی بوده که در خاکسرب یکی از عناصر سم  

هنای روی مورفولوژی، نمو و ترکیب ضیایی نباتات دارد. سرب بنا بعضنی اننزایم یآورثیرات زیانمت
شه، سناقه و یاهش رول رککند. این عنصر باعث زدن آن جلوگیری میتخم تداخل نموده و از جوانه

هنای تطبیق سرب به نبات لبلبو با غلظت (.01-88: 02)شود برگ در بعضی سپیشیزهای پیاز می هتوسع
 122شنود. اسنتعمال مقندار )باعث کلروز )زرد شدن برگ( و کاهش نمو منی ppm 022تا  822

ppmگنردد. سنرب بناالی منی کهای زردجهی در نموی کاهو و ریشه( سرب باعث کاهش قابل تو
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 سازد.ثر میمرو عملیه ترکیب ضیایی را متینا ثیر منفی گذاشته و ازمهای کاربوکسیلیز تفعالیت انزایم
های انزایم، عدم تعادل آب، تغییرات در سبب کندی فعالیت  هازیاد سرب در خاکمقدار  موجودیت

تنر سنرب باعنث چنان، غلظت بنیشگردد. همنفواپذیری غشاء و اختالل در تغذیه مواد معدنی می
 (.10-91: 97)شود یش استرس اکسیداتیو در نباتات میافزا

 ارسنیک باالی نباتات ثیرأت
اهش ارتفناع در کناز جملنه  تیم سمیرند عالیگیقرار م کیارسن یر باالیدر معرض مقاد که نباتاتی

شنۀ بنرنج یاه و رکنمنواد سنبز نبناتی،  یاریآب در کیش غلظت ارسنیرسد. با افزاها به مشاهده میآن
روسنیز کهای مسنن دچنار نافته است. از اثر سمیت ارسنیک در برنج و جو،  برگیاهش کشدت  به

 یبرا کدر خا کیآرسن یر باالیمقاد(. 983-988: 0)نمایند رنگ زرد را اختیار می جوان یهابرگشده و 
هنا منرگ آن تینلروز )زرد شدن برگ( کاهش نمنو و در نهاکاست و سبب بروز  ینباتات سم   یتمام

، کیآلنوده بنه آرسنن یهناکشنده در خناشنتکهش غلظت آهن و جست در نباتات اکشود. با یم
ش غلظنت یافنزا یابند. بنااهش منیکنآن  کرشد و وزن خشن ب ضیایی نبات و متعاقباً ت ترکییظرف
اهش رشند ک ییابد، ولش میینباتات افزا ییهوا شه و بخشیدر ر کیمحلول، غلظت ارسن کیارسن

 تواند بعدارسنیک می. (983-988: 0)افتد اتفاق می کیروموالر ارسنکیم  0.3در  ییشه و بخش هوایر
های هوایی نبات، مانع رشد، انکشاز و تولید بایوماس گردد، و تولید تخم و میوه را از انتقال به اندام

هنای مهنم متنابولیکی را های خیلی بناال پروسنهدر نبات به شدت کاهش دهد. ارسنیک در غلظت
حجنروی  تواند منجر به مرگ نبات شود. در اثر ورود ارسنیک به نبنات، غشناهایمختل نموده و می

صدمه دیده که باعث بیرون شدن الکترولیت و مواد منایع از حجنره شنده و سنبب پژمردگنی نبنات 
هایی برای حفظ مقدار زیادی از ارسنیک را در ریشه دارند و از انتشنار شود. اکثر نباتات مکانیسممی

حنال، اینن خصوصنیت بنه ننوع و کننند. بنا ایننجلوگیری می های دیگری به قسمتاین عنصر سم  
های فوقنانی و جینوتایپ نبات ارتباا داشته و بعضی از نباتات قسمتی از ارسنیک را به ساقه، قسمت

 (.908-929: 81)توانند سایر انسا  نبات منتقل نموده می

 باتاتباالی ن  (Cd) کادمیمثیر أت
های در خاک کیلوگرام خاک است. گرام برمیلی 822های زراعتی مقدار در خاک  حد مجاز کادمیم

منی چنون: ثیر سمیت این عنصر قنرار گرفتنه عالیمنباتات تحت ت تر کادمیم اندکه دارای مقدار بیش
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، کندی نمو، تغییر رنگ قسمت انتهایی ریشه به رنگ نصواری را نشنان کلروز )زرد شدن رنگ برگ(
یم باعث کاهش جذب آهن در نبنات کادم .یت مرگ نبات را در پی خواهد داشتدهند که در نهامی

کنادمیم بنا (. 8131-8139: 9)گنذارد گردیده و قلت این عنصر روی عملیه ترکیب ضیایی تمثیر منفی می
، حمل و نقل و استفاده از چندین عنصر )کلسیم، مگنیزیم، فاسفورس و پتاشنیم( توسنط آب جذب

وسیلۀ کند  ها را  بهها به شاخهاز ریشه نماید. این عنصر جذب نیترات و انتقال آننباتات مداخله می
ب امونیای اولیه در گنره دهد. تثبیت نایتروجن و جذنمودن فعالیت انزایم نیترات ردوکتاز کاهش می

سنمیت فلنزی (. 07-13: 0)یابند کناهش منی نبات سایبین از اثر مداخله کنادمیمریشۀ های )نادیول(
ثیر قرار داده و باعنث کناهش مقندار آب در بنرگ شنود. متواند نفواپذیری غشاء پالزما را تحت تمی

گنردد کنه باعث تغییرات در وظای  غشاء می عنصر کادمیوم پیروکسیدشن چربی را تشویق نموده و 
در نتیجه، اختالالت متابولیسم کلوروپالست، محدود نمودن  بیوسنتز کلوروفیل و کناهش فعالینت 

 (.972-999: 98)اند  بن دای اکساید دخیلکه در نصب کارشود هایی را سبب میانزایم

 باالی نباتات (Cu) ثیر مسأت
دارد.   ATPو سننتز 0CO و نقش مهمی در جنذب شمار رفته یک عنصر مغذی برای نباتات به م 

پالستوسنیانین سیسنتم ترکینب ضنیایی و  :هنای مختلن  مانننداین عنصر جنزء ضنروری پنروتین
موجودینت بنیش از (. 000-019: 88)سایتوکروم اکسیداز در زنجیرۀ حمل و نقل الکترون تنفسی اسنت 

ی سایتوتوکسیک باالی نباتات داشته، باعنث ایجناد اسنترس و آسنیب بنه در خاک اثر سم   م  حد
شود. قرار گرفتن نباتنات در برگ می کاهش نموی نبات و زرد شدنشود. این امر منجر به نباتات می

گردد. استرس اکسنیداتیو باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در نبات می معرض مقدار بیش از حد م 
(. 8239-8211: 08)شنود های نبنات منیهای متابولیک و آسیب به ماکرومالیکولسبب اختالل فعالیت

جانبی در بادنجنان  یهاشهیانه و تعداد رزدن، رول جوم هر دو باهم باالی قدرت جوانهیادمکم  و 
 (.032-011: 03)گذارد ( اثر منفی میSolanum melongenaسیاه )

 باالی نباتات  (Zn)ثیر جستأت
یک عنصر مغذی ضروری برای نبات است که باالی چندین پروسه میتابولیکی نباتات تنمثیر  جست

ایجناد صندمه اکسنیداتیو در به گونۀ کاهش رشد و انکشاز، متابولیسم و  جست گذارد. سمیتمی
تر از های آلوده بیشموجود در خاک Zn انواع مختل  نباتات به مشاهده رسیده است. هرگاه غلظت



  05   سال پنجم ، شمارۀ اول

مقداری باشد که به عنوان مواد مغذی مورد نیاز است، در این حالت ممکن است سنبب آسنیب بنه 
هنای آلنوده گنرام در کیلنوگرام در خناکملنی 922-812در محندوده  Zn مواد نباتی شود. غلظت

در خاک باعنث بطنی شندن  تر جستموجودیت مقدار بیش(. 0723-0913: 82)گیری شده است اندازه
 شود.خره موجب پیری  زودهنگام نبات میهای متابولیسم، کاهش نمو و باهبسیاری از پروسه

وسنیله ه گردد. مسنمومیت نبنات بنرشد ریشه و ساقه میشدن ی این عنصر باعث محدوداثر سم  
نیز رنگ خود را از دست  های پیربرگ شود که بعداً تر میهای جوانجست باعث زرد شدن رنگ برگ

شود که رنگ برگ از سبز به سرخ ارغوانی مبدل گردد کنه چنان سمیت جست سبب میهم دهند.می
 که مقدار جسنت در خناک در صورتی. شودداده میسفورس در نبات نسبت این حالت به کمبود فا

هنای در قسنمت (Cu) و من  (Mn) تواند منجر به کمبود منگنینزتر از حد نورمال باشد، میبیش
مواد مغذی از ریشه  رود که کمبود این عناصر ناشی از  انتقال محدود اینهوایی نبات شود. گمان می

عناصنر ماننند آهنن و  تر جست هسنتند اکثنراً مقدار بیشهای که دارای زیرا در خاک ؛به ساقه باشد
 های فوقانی به کمبنود اینن عناصنررو قسمتو از این گردندتر در ریشه نبات اخیره میمنگنیز  بیش

 (.318-330: 87)شوند مواجه می

 باالی نباتات (Co) کوبالتثیر أت
و  AsO 9[Co)7 (0 [اریتینت، [CoAsS] به رور ربیعی در قشر زمین به صورت کوبالت کوبالت
از خاک جذب و اخیره  کوبالت را  توانند مقدار کمیموجود است. نباتات می  [CoAs0] سولتیت

 ی این عنصر وجود دارد. مطالعات فیتوتوکسیسیتی جنوتری در مورد اثرات سم  نمایند. معلومات کم
(Hordeum vulgare L.)شننلغم روغنننی ، (Brassica napus L.) ن رومننیو بادنجننا 

(Lycopersicon esculentum L.) دهد که کوبالت باالی رشد ساقه و وزن تنازه نبنات نشان می
موجودیت مقدار بیش از حد کوبالت باعث کاهش مقدار آهنن، (. 10-33: 07)گذارد اثر نامطلوب می

االیی از ح بنگردد. عنالوه بنر اینن، سنطدر برگ گلپی می پروتین و فعالیت انزایم کاتاالز کلوروفیل،
بنه رنرز  جذب و انتقال فاسفورس، سلفر، منگنیز، جست و م  از ریشنه کوبالت در خاک باالی

وجهی پتانشیل آب و میزان کوبالت به رور قابل ت سازد.ثیر منفی وارد میمقسمت فوقانی نبات گلپی ت
سنبی آب تنا های نبات گلپی مقاومت و مقدار ندهد. حال آنکه، در برگدر نبات کاهش می تعرق را

 .(37-03: 1)یابد ای افزایش میاندازه
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 ( باالی نباتاتNi) ثیر نکلأت
شنود، بنا های پایین یافت میهای ربیعی در غلظتهای اولترامافیک در خاکنکل به استثنای خاک

و  غنالاکاری، اوب فلنز، سنوزاندن د: معدنهای انسانی ماننبه اثر فعالیت 0Ni+ این حال، غلظت
غلظنت  (.01-83: 83)یابند ها در منارق خناص افنزایش منیکشنفت، فاضالب، کود فسفات و آفت

در خاک باعث تغییرات فیزیولوژیکی مختل  و  بنروز عالینم مختلن  سنمیت ماننند   0Ni+ باالی
 شود. نباتناتیروز )مردن انسا  برگ( در انواع مختل  نباتات میککلروز )زرد شدن رنگ برگ(  و ن

کنند، دچار اختالل در تعادل مواد مغنذی رویند و نمو میمی  0Ni +های با غلظت باالیدر خاک که
بنر  0Ni+ شوند. بننابراین،گردیده که در نهایت منجر به ایجاد اختالل در فعالیت غشاء حجروی می

نمایند ثیر میمهای هوایی برنج تالزما در اندامغشای پ  H-ATPaseترکیبات شحم و فعالیت انزایم
ای و ینک مشنیمه نباتنات دو منجنر بنه کناهش مینزان آب در 0Ni+ تنرجذب بیش (.8731-8718: 90)

در   نکنل تیرفت سمشیبرای تعیین پ یاهش جذب آب به عنوان شاخصکگردد و این ای میمشیمه
 (.013-019: 80)شود نباتات استفاده می

 باالی نباتات منگنیزثیر أت
این عنصر به راحتی از  .شودمنگنیز در برگ باعث کاهش میزان ترکیب ضیایی میتجمع بیش از حد 

های هوایی منتقنل گنردد، امنا پن  از یافته تا از رریق انسا  انتقالی به اندام داخل نبات راهه ریشه ب
دگی پوسی .(807-889: 01)شود های دیگر منتقل نمیها به سادگی از رریق فلویم به اندامرسیدن به برگ

ها یکی از عالیم معمول سمیت منگنیز اسنت. ظهنور ها و ساقهها، دمبرگای نکروتیک در برگقهوه
های بناالیی گسنترش شود و با گذشت زمان به سمت برگتر شروع میهای پاییناین لکه باالی برگ

ات نکروتینک، ها افزایش یافته و باعث ایجاد ضنایعیابد. با گذشت زمان، تعداد و اندازۀ این لکهمی
تغییر رنگ برگ از سبز به 113–110). :81( شودگ شده و منجر به مرگ نبات میای شدن رنگ در برقهوه

چنان سنمیت بندها از اثر سمیت منگنیز در بادرنگ مشاهده شده است. همبرونز و کوتاه شدن میان
هنا ترکیندگی نینز در آنهای نبات به نصواری گردیده و بعضی اوقنات منگنیز سبب تغییر رنگ ریشه

رسد. منگنیز اضافی مانع سنتز کلوروفیل گردینده و مسنمومیت منگنینز در برخنی از مشاهده می به
شنود و بنا گذشنت تر شروع منیهای قدیمیبرگ )زرد شدن( از برگ سپیشیزهای نباتی با تغییر رنگ

ها آغاز گردیده و کنار برگیابد. این عالیم مسمومیت از تر گسترش میهای جوانزمان به سمت برگ
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و  عالیم نکروز به سوی حاشنیهرود، و اگر سمیت حاد باشد، های وسطی برگ پیش میررز رگ به
 .(8303-8383: 1)رسد ها میناحیه وسطی برگ

 ثیر آهن باالی نباتاتأت
تننوع های ممهم بیولوژیکی را در پروسه صر ضروری برای همۀ نباتات بوده و نقش بسیارآهن یک عن

نمایند. اینن عنصنر یکنی از مانند: ترکیب ضیایی، انکشاز کلوروپالست و تولید کلوروفیل ایفا می
راکسیداز و پروتین از جمله سیتوکروم، کاتاالز، پهیمی :های ردوک  حجره ماننداجزای اصلی سیستم

کونتیناز و سوپراکسنید لیگموگلوبین و پروتین دیسنیوماتاز های سولفور آهن از جمله فریدوکسنین، آ
های معدنی غنی از آهن هستند، اما ظهور عالیم سمیت آهنن گرچه بسیاری از خاکا (.03) باشدمی

از  0Fe+ آهن در نباتات مربوا به جذب زیاددهد. سمیت در انسا  برگ تنها در شرایط اشباع رخ می
هنای آزاد در نبنات باعث تولیند رادیکنال 0Fe+ ترنتقال آن به برگ است. غلظت بیشرریق ریشه و ا

رور غیر قابنل برگشنت صندمه رسنانیده، و سنبب تخرینب ه شود که ساختار بافت حجروی را بمی
سمیت آهن در تنباکو، مصور و سایبین با کاهش  (.8991-8003: 7)گردد ها میو پروتین DNAغشاها، 

 راه است.ترکیب ضیایی و حاصل نبات و افزایش استرس اکسیداتیو هم

 باالی نباتات (Hg)ثیر سیماب أت
از رریق جذب بر روی  غالب است و عمدتاً  Hg)0 + (شکل آیونی های زراعتی، بهسیماب در خاک

  0Hg + ماند. شواهد نشان داده اسنت کنهسولفیدها، ارات رس و مواد عضوی در فاز جامد باقی می
بنرای  0Hg+ سنطح بناالی (.8293-8203: 09)تواند به راحتی در نباتات عنالی و آبنزی تجمنع یابند می

تواند سبب آسنیب دیندگی و اخنتالالت می 0Hg+ سمیباشد. سطح ی میحجرات نباتی بسیار سم  
و ی کانال آب متصل شود، هاتواند به پروتینمی 0Hg+ فیزیولوژیکی در نباتات شود. به عنوان مثال،

مقدار شود. نباتات می ن باعث انسداد فزیکی جریان آب درچنابرگ گردد. هم شدن روزنۀسبب بسته
شود باعث ایجاد اختالل در فعالیت مایتوکاندریا گردیده و باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می 0Hg+ زیاد

 (.009-013: 01)شود که به اختالل در شحم غشای حجروی و متابولیسم حجروی در نباتات منجر می
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 گیرینتیجه
هنای شود که اگر فلزات سنگین به مقدار زیاد در خناکگیری میاز بررسی آثار  تحقیقی چنین نتیجه

های مختل  حجرات نباتی از قبیل: ترکیب ضنیایی، تننف ، جنذب فعالیت ،زراعتی تجمع نمایند
غلظت بناالی . سازدثر میمغشای حجروی را در نباتات حساس متعناصر، خصوصیات و ساختمان 

جا گذاشته و تغییرات وسنیع فیزیولنوژیکی و متنابولیکی را در هی در نباتات بفلزات سنگین، اثر سم  
ی باعث زرد شدن رنگ برگ، مردن انسا  برگ، از دست دادن کنند. این عناصر سم  نباتات ایجاد می

رفت پیری زودرس و مرگ نبنات پیششادابیت و اختالل دستگاه فتوسنتزی برگ و در نهایت منجر به 
های فزیولوژیک نباتات اثنر ننامطلوب گذاشنته و موجنب عالوه برآن، باالی سایر فعالیتگردد. می

 دهی نباتات را به دنبال خواهد داشت.گردند که در نتیجه کاهش حاصلکندی رشد و نموی نبات می
وسنیله ه ی در انسنا  و حجنرات نبنات بنثیرات منفی و تغییرات بایوکیمیناوی و منالیکولمتمام این ت

رچنند، آیند. هوجود منیه وسیله نباتات به های زراعتی و جذب آن بحضور فلزات سنگین در خاک
العمل نباتنات در برابنر اینن دارد، عک ثیرات گوناگون باالی نباتات مانواع مختل  فلزات سنگین ت

شنود کنه حالنت ت سننگین سنبب منیزراعتی به فلنزا هایآلودگی خاکعناصر نیز متفاوت است. 
فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی خاک دچار تغییر شده و اسنتفاده قبلنی از آن محندود و ینا نناممکن 

را تنری بنیش ۀهای فزیکی و کیمیاوی زمان و هزیننهای آلوده با استفاده از روشاصالح خاکگردد. 
الزم اسنت بنرای جلنوگیری از آلنودگی ، گنردد. بنناءً زیست نیز منیمحیط نیاز دارد و سبب تخریب

های زراعتی به فلزات سنگین تدابیر الزم و احتیاری انجام یابد، و راهکارهای مناسنبی جهنت خاک
 های موجود ررح و عملی گردد.اصالح )پاالیش( آلودگی

 مآخذمنابع و 
پاالیی مروری بر گیاه(. 8938نادری، محمد رضا، دانش شهرکی عبدالرزاق و نادری رضوان. ) .8

 .09زیست، شماره انسان و محیط ۀنامفصل های آلوده به فلزات سنگین.خاک
0.  Abedin, M.J., Cotter-Howells J., and Meharg A.A.)0220(. Arsenic uptake 

and accumulation in rice (Oryza sativa L.) irrigated with contaminated 
water. Plant and Soil. 
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 موُلد سریع )قسمت دوم(های هندوستان و ریکتور

 (M.  V. Ramanaمحقق: ام.  وی.  رامانا  )
 تعلیم و تربیه پوهنحی، دیپارتمنت فزیک استادالدین هاشمی : پوهندوی دیپلوم انجنیر میرعظممترجم

 الحق ولی تقریظ دهند: پوهندوی سیدولی

المللنی؛ پراینسنتون، نیوجرسنی، ایناالت پراینستون در بخش رفاه ملی و بینویلسن پوهنتون  دیپارتمنت ودرو
 متحده آمریکا.

مند برجسته و مُولد سریع( توسط دانشهای : تحقیق تحت عنوان )هندوستان و راکتورشرح مختصر
ای االصل بوده و اکنون در راکتور اتحاد هستهرامانا صورت گرفته که موصوز هندیمجرب ام. وی. 

از البالی  تحقیقی است. –ز انجام امور علمی کشور ایاالت متحده آمریکا واقع در پراینستون مصرو
ری سنالیان متمنادی مصنروز انجنام وظیفنه در ایشان آید که روری بر می وصوزمقاله تحقیقی م

 هنایش و یافتهاش را بر مبنای تجارب خودهای کشور هندوستان بوده است که مقاله تحقیقیراکتور
ای کشنور هندوسنتان را بنه این مقاله فراز و نشیب فعالیت هسنته دیگران تکمیل و نشر نموده است.

ای در کشور باشد.  سازی ایجاد راکتور هستهنهزمیتواند الگوی خوب برای تصویر کشیده است و می
تن( اخایر یورانیوم   02222است که کشور هندوستان صرز با داشتن ) نکته قابل تعمق و عط  آن

ای فعال نموده؛ ولی افغانستان با داشتن بیش از دو ملیون تر از ده راکتور هستهو توریوم تا اکنون بیش
جمنه شنده، تر ۀن زمینه انجام نداده است. به دلیل بزرگی و حجم مقالدر این یورانیوم هیچ اقدام را تُ 
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و  8933هنای زمسنتانی سنال قسمت اول و قسنمت دوم در شنماره؛ یعنی مرحلهناگزیر آن را در دو 
 .به دست نشر سپردیم 8931بهاری سال 

 (Economics) اقتصادیل یمطالعه مسا
هاای فعالینت راکتنورگیاری ( در زمیننه پنیDAEتنومی )دلیل مهم ارائه شده به دیپارتمنت انرژی ا

 222 02تقریبنًا ) «اخایر متوسط یورانیوم»وده است که کشور هندوستان دارای صرز آن بای هسته
tonsوده، ( ب( ( میگا وات )82222که تکفلMWبرق )  از ظر فیت را( هایPHWR راکتور آب{ )– 

ینا بخدی که این فرمولآن حال .«مرکزی باشد{، نماید شده در قسمتسنگین را که دارای فشار تنظیم 
طاور هندوسنتان بنه بخش اساسی منبنع یورانینوم کشنور آمیز است.سازی اغوا کننده و فریبقاعده

که یورانینوم همنراه بنا عناصنر روری تواند.ز معادن عخاصر دیگر ارائه شده نمیانفرادی  یعخی جدا ا
شاکل اقتااادی ای رمخی گسترش داشته و هخگاامی باهگونهباشخد بهدیگر که دارای قیمت زیاد می

باشنند،  تر قابال دساتر معادن درجه پایین که غنی از عناصر قیمتی اکر شده و کمکخد که تبارز می
استخرا  گردند. استخرا  معادن مذکور، مقدار یورانیوم قابل دسنترس را افنزایش خواهند بخشنید.  

 عخوان تابع قیمت عخاصر دیگر مشخص گردد.توانخد بهدن یورانیوم صرز میبنابراین، اخایر یا معا
 122)مقدار قیمت تولید انرژی برق بههای مؤلد  چگونگی اقتصادی راکتورارزیابی  شیوه مثابه به
 –وات بنرق( از راکتنور آب میگنا 322بنا ) PHWRs)91وات( از راکتور سریع مُولد مدل اولی )میگا

 ایتکننالوژی پروگنرام هسنته گااه اصالی )تکینه اتکاء ۀ(؛ نقطPHWRتنظیم شده ) سنگین با فشار
مخظور موجه جلوه دادن استدالل در مورد ذیایر محدود یورانیوم هخدوستان  به  .91مقایسه شده است

باشاد کاه هار دو ینا تقنارع قیمنت در هنگنامی منیمثابه تابع قیمت یورانیوم و نقطه تالقای  این به
   تولید برق به عین بها )هزیخه  محاسبه گردیده باشخد. تکخالوژی

( به اساس پول راینج هندوسنتان، PFBRمجموع هزینه ساختمانی مدل اولیه راکتور مُولد سریع )
البته قیمت متحول سالیانه پول هندوسنتان در نظنر گرفتنه گردد )ملیارد( کلدار تخمین می 97.30)

دالنر صد و چهل و شش ملینون ، شش0227بهایی دالر سال شده؛ هزینه ساختمان شبانه به اساس 
قنم ر نسنبت بنه رتن( بنوده و پنایینkW/$ 8030زینه واحد شنبانه )ه آمریکایی برآورد شده است(.

( جدیند PHWRsسننگین فشنار داخلنی ) –( بنرای راکتورهنای آب kW/$ 8938کننده ) مطابقت
این کاماًل در تفاوت با تجارب اعمار راکتور در هر سوی جهان بنوده و آن تصندیق  هندوستان است.

که از رریق آب تعدیل اند هایتر قیمت بهاء نسبت به راکتورهای مؤلد بسیار بیشنماید که راکتورمی



  25   سال پنجم ، شمارۀ اول

 93(kW$ 022/( تفاوت تخمنین معیناری هزیننه )LWRsسبک ) –؛ برای راکتورهای آب گردندمی
تنر نسنبت بنه شده برای اعمار راکتورهای مُولد سریع مدل اولیه نیز بسیار پنایینه تخمینهزین. است
ای هباشند؛ آژانن  اننرژی هسنتر منیتمان راکتور مُولند در جنای دیگنشده ساخهایی تخمینهزینه

(Nuclear Energy Agency “NEA” رنج )0022 – 8112 $/kWe    به اساس بهای دالر سال(
( برای راکتورهای سریع مناک  0227دالر )به اساس بهای دالر سال  0122 – 0222( یا  0222 -

واقعًا راکتورهای مُولد اعمار شنده در دیگنر نقناا جهنان نینز  91( ارائه نمود.fueled MOXفیولد )
هنای اعمنار ینا سناختمان هزینهتر است. ها زیادسازد که هزینهدرست بودن همین توقع را ثابت می

French 𝑃ℎ𝑒𝑛𝑖𝑥́ور فننک  فرانسنه )برای راکتن  Reactorبنا ظ )( 012رفینت MWe) رنور بنه
صد ملیون دالر )به اساس قیمت دالر سال (، هشت8337FRFهای ساختاری )مجموعی قرار شاخ 

صد ملیون دالر صد ملیون دالر اضافی )هشتهرحال، ششبوده است.  به  kW/$ 9022( یا 0227
بنین  (𝑃ℎ𝑒𝑛𝑖𝑥́منظنور تقوینت و مطنابق روز سناختن راکتنور فننک  )( بنه0227اساس دالنر  به

 8072( بنا ظرفینت 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑝ℎ�́�𝑛𝑖𝑥فوق فنک  ) مصرز گردیده بود. 0229و  8333ای هسال
بنابراین همه دالیل تخنیکی و پیشنینه دیپارتمننت اننرژی  تر قیمت بهاء بود.میگاوات برق، هم بیش

رنور انند، اینن بنههایی که تا اکننون اعمنار شندهافزایش هزینه تمام راکتور ۀ( در زمینDAEاتومی )
( نسبت به اینن PFBRگذاری مدل اولیه راکتور مُولد سریع )حمل منصفانه است که هزینه سرمایهمت

 تر خواهد بود.ریزی شده بیشقیمت ررح
ور مُولند سنریع عبنارت از برحسب معیارهای اقتصادی، ماده اولیه مورد نیاز برای مدل اولیه راکتن

تن( پلوتونیوم را در هسنته  8.3( ایجاب اخیره اولیه )PFBRررح ) ( است.Plutoniumپلوتونیوم )
ای مدل راکتوری که با جزئیات ارائه شده، این موضوع تخمین گردیده کنه بر پایه 93نماید.راکتور می

( پلوتونیوم را هر kg 8280ایجاب )( PFBRفیصد مدل اولیه راکتور مُولد سریع ) 31عامل ظرفیت 
پلوتونیوم برای قسمت مرکزی آغنازین  72نماید.سال برای سوخت گیری مجدد در شرایط متعادل می
 –ای مناده سنوخت مصنرز شنده راکتنور آب و ُپر کردن مجدد معدود اولی باید از پروس  دوبناره

خفین  واقعنی شنش فیصند دست آید.  در صورت نرخ ته (، بPHWRسنگین دارای فشار داخلی )
( بر کیلوگرام یورانیوم در ماده سنوخت بنوده کنه 013 $هایی پروس  مجدد، تقریبًا )(، هزینه0%)

تنر پلوتونینوم مناده سنوخت دلیل محتوای زینادبه 78کند.( پلوتونیوم می$ g831/مطابقت به هزینه )
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                                                                                                PFBR                          PHWR 

                                                                                         (055 MWe)               (2 × 077 𝑀𝑊𝑒) 
 8111                           070                        (0227هزینه ساختمان در جریان شب )ملیون دالر به اساس دالر سال  
 0                                 0                                  (                                                               %میزان تخفی  واقعی ) 

 313                            127               (                           0227الر سرمایه گذاری )هزینه فعلی( )ملیون به اساس د
 12                             12                                                               (                             %های ظرفیت )ضریب

 033                          8712         (          0227یوم / یورانیوم )ملیون به اساس دالر قیمت مدت دوام )عمر( پلوتون
 0112                         0080          (               0227قیمت مجموع مدت عمر )مدت دوام( )ملیون به اساس دالر 

 0.33                           8.17                                                    (kWhهزینه سویه بندی شده یا میزان شده )کلدار/ 
  0.92                             9.73                                                                      (cents/kWhهزینه سویه بندی شده )

   %12                                                                ( PFBR - PHWRتفاوت فیصدی )

تنر خواهند بنود؛ نیاز، پایین(، هزینه هر واحد پلوتونیوم متعاقب )بعدی( مورد PFBRمصرز شده )
  70(.g79$/یعنی تقریبًا )

های سناختن )اعمنار نمنودن( (، هزینهNEAای )گیری معیارهای آژان  انرژی هستهمبتنی بر پی
ای فرض گردیده تنا مشنتمل بنر گونه هسته سوخت راکتور مُولد و الیه )شعاعی( سوخت یورانیوم به

( kg022$/هایی )موضوع اساسی فرض نمودن هزینه 97( باشد.kg172$/( و )kg8180$/هزینه )
 –( در زمینه تولید ماده سوخت یورانینوم بنرای راکتورهنای آب kg U/022$برای یورانیوم ربیعی و )

 سنگین است.  
( 0دهنده تفاوت میزان نمودن قیمت )هزینه( در صورت میزان تخفی  واقعی )( نشان9جدول )

0نهاد شده )اولیه مُولد سریع و مقدار پیشفیصد تولید برق در راکتور مدل  × 322 𝑀𝑊وسیله ه ( ب
   77است.(  PHWRsسنگین دارای فشار داخلی ) –راکتورهای آب 

 

 سنگین –قیمت برق از راکتورهای مُولد و آب  (؛9)جدول
 
 
 
 
 
 
 

 
دیپارتمنت د آینده در هندوستان خواهد بود. های مُول( کلید برای راکتورPFBRل اقتصادی )یمسا

از مدل اولیه راکتور مُولد سریع آن است  هدز اولیه»( استدالل نموده است که DAEانرژی اتومی )
رر نشان اقتصادی راکتورهای مُولد سریع را به مقیاس صنعتی خا –تا قابلیت سوددهی تخنیکی 

( PFBRدهد که مدل اولیه راکتور مُولد سریع )شده در این قسمت نشان میتایج تقدیمن 71«ساخت.
بینانه های خوشیزی شده و مبنی بر پنداشترهایی ررحبوده، حتی در صورت هزینهقابل سوددهی ن

 منظور رشد و ترقی مناسب نیست.  در رابطه به ضرایب ظرفیت، به
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                                                                   PFR               BN-022                     Phenix                Superphenix           
 8301دسامبر  89              8301اول نوامبر            8303اول جنوری      8300تاری  آغاز اعمار                        اول جنوری 

گست  98           8312فبروری  00         8337اولین تاری  معیار بحرانی          اول مارچ                                                 8311سپتامبر  3            8339آ
 8310جنوری  87            8339دسامبر  89                 8312اپریل  1         8331جنوری  82تاری  وصل شبکه برق             

 %0.0                          %78.97                          %39.71             %09.13    ضریب بار تجمعی )افزایشی(     
       

دهد، راکتورهای مُولد در سرتاسر جهنان بنا ضنرایب بنار تراکمنی ( نشان می7که جدول )روری
داشنت کنه تجربنه دارد تا توقنع ه اند.  در آنجا هیچ دلیل وجود ن)تجمعی( نسبتًا پایین فعالیت نمود

تنر محتمنل بیش % 12بوده و ممکن است که فکتور )ضریب( ولیه راکتور مُولد سریع مشابه نمدل ا
( منطبق گردد که cents/kWh 1.91بندی شده )بایست منتج به قیمت )هزینه( درجهاین می باشد.
 داخلی است.سنگین دارای فشار  –های آب تر پُرخر  )پُرهزینه( نسبت به راکتوربیش 893%

گینری ایجناد شنده در قبنال پنیشان گردید، مطلب مهم منطقنی تقندیمقباًل خاررن گونه کههمان
اعتبنار اینن منطنق بنا  ( یورانینوم اسنت.Shortageهمانا عبارت از کمبود ) بهاراکتورهای مُولد گران

از تغییر پروسنه شده قیمت حاصل»( تا به kg/022$استفاده از افزایش بخشیدن قیمت یورانیوم از )
بنرای  رنوری رقنابتی عمنل نمودنند.صورت راکتورهای مُولد بنهآزمایش گردید که در این «فعالیت

هنای هزیننه یت مندل اولینه راکتنور مُولند سنریع،ضریب ظرف %12بینی، با حالت مبنی بر خوش
سننگین  –ر آب بندی( شده تولید برق از راکتورهای مدل اولیه مُولد سریع و راکتنوبندی )درجهسویه

در صنورت ضنریب  ( مسناوی هسنتند.kg/8931$دارای فشار داخلی در صورت قیمت یورانینوم )
 ( است.kg/0091$مدل اولیه راکتور مُولد سریع، قیمت ناشی از تغییر پروسه ) %12ظرفیت 

 

 های مُولداعتماد پذیری )پایایی( راکتور (؛7)جدول
 
 
 

 
 

 

یورانیوم با این تر قابل توجه های فعلی بوده و مقادیر بیشها بسیار زیادتر نسبت به قیمتاین قیمت
توزیع )پخش( یورانیوم در میان منابع عمده جیولنوژیکی در قشنر  گیرد.ها در دسترس قرار میقیمت

شنده یورانینوم قابنل لیت )ربقه احجار( در مقندار تخمنینصد پمین مطابقت به افزایش تقریبًا سهز
نی بر این ارقام، و فنرض مب 70نماید.بندی معدن، میر مقابل کاهش هر ده پلیت در درجهاکتشاز د

توانند بندی معندن بنوده، هنر شنخ  منیهنماییم که قیمت استخرا  معکوسًا متناسب به درجمی
( و kg/8931$تنر نسنبت بنه )هنای کنماستنباا نماید که یورانیوم قابل دسترس در صنورت قیمنت

($0091/kgبا )( مراتبه اخیره783( و )807لترتیب تقریبًا )ارقنام  دهند.ل منیهای فعلی را تشنکی
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یافته اسنتخرا  های کاهشتر هستند که از گرایش عمومی قیمتمتذکره به این دلیل مبین تخمین کم
حالنت، هندوسنتان در هر 73نظنر شنده اسنت.دلیل آموختن و تقویت تکننالوژی، صنرز معادن به

حناوی فشنار در داخنل های آب سنگین ها مبتنی بر راکتورتوانست دارای یورانیوم کافی برای دههمی
 های مُولد باشد. )در کابین(، با عدم پروس  مجدد و راکتور

 (Plutonium for Weapons) تسلیحات برای پلوتونیوم
جانب  اش را به( توجهDAEآنجا ممکن دلیل دیگر وجود داشته باشد که دیپارتمنت انرژی اتومی )در

هندز بنزرگ موسسناتی دیپارتمننت  أگرفته از مبند ماین منش های مُولد معطوز نموده است.راکتور
رورمساوی برق برای انکشاز و تسلیحات  نظیر است تا بهاین صالحیت بی .باشدانرژی اتومی می

آشکارا در اثنای سلسله مذاکرات ایاالت متحده  گونه کامالً  این به ای برای امنیت، تقدیم گردد.هسته
 ظناهر غینره کنه توافنق بنخار  انتشار نمود، در موقعی ای بههندوستان روی معامله هسته –آمریکا 

همنان جهنت معطنوز گردینده بنود تنا  نظامی عقد گردید، تالش زیاد دیپارتمنت انرژی اتومی بنه
ای در خاننه هسنتهترااساخت ماده قابنل انشنقاق بنرای  ۀبینانه در زمینرور خوش صالحیتش را به

رور خاص کمبنود  ها، بهفاده قرار دهد که از جمله محدودیتهای متنوع مورد استحدود محدودیت
بیش از همه قابل مالحظه آن بود که دیپارتمنت انرژی اتومی توجه زیاد را باالی حفظ  71یورانیوم بود.

در مصناحبه برجسنته )مهنم( بنا  ر  از مسنائل مُصنونیتی تمرکنز داد.نمودن پروگرام مُولد سریع خا
 –مسناویًا، از نقطنه نظنر حفنظ کنردن دراز »تمنت انرژی اتومی اظهار نمود: ارروزنامه ملی، آمر دیپ

ند(، پرواگنرام مُولند سنریع درسنت مدت انرژی امنیتی و برای حفظ قابل اعتماد بازدارننده )ترسنان
د بنودن ای برای دستیابی به مقیبایست اندازهاین می نظامی گذاشته شود. تواند که در لیست غیرمین

  73«ا برای دیگری با خطر مواجه سازد.یکی ر ، امنیتتواندمینباشد و مسلمًا هندوستان 
سنازی آن را های پروس  مجدد یا اخیره( دستگاهDAEزمان به آن، دیپارتمنت انرژی اتومی )هم

 نمود.ی نبندصن  ،نظامی در راکتور قابل استفاده غیر –مثابه پلوتونیومی با درجه  برای آینده، به
مُولند سنریع  های مُولد همانند مدل اولیه راکتوربخشید که راکتورشکل احتمالی مجال می این به

راکتور را کنه  –استفاده  ۀن با درجوئپلوتونیوم غیر مصگرفت تا ای مورد استفاده قرار میعنوان شیوه به
های پروسن  مجندد قنرار دارد دستگاهعالوه تولید آینده در  شده از گذشته بهدر هر دو شکل اخیره

کنه پلوتونینوم بنا هنگامیدر تسلیحات تبدیل سازد.  –استفاده  ۀبه پلوتونیومی با درج «تصفیه نموده»
گنردد، در ( مصنرز منیPFBRراکتور در هسته مدل اولیه راکتور مُولد سنریع ) –درجه قابل استفاده 
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بنر پاینه  شنود.تسلیحات تولید منی –قابل استفاده های شعاعی و محوری آن، پلوتونیوم با درجه الیه
 30.7ُبعدی تفصیلی راکتور، آن روری تخمین شده است که ) –محاسبات نیوترونی برای مدل سه 

kg( و )10 kg30.1و  39.39لترتینب )تسنلیحات با –درجنه قابنل اسنتفاده  ( پلوتونینوم بنا % ،
اولینه راکتنور مُولند سنریع برحسنب ضنریب های شعاعی و محوری مدل ( در الیه093 –پلوتونیوم 
  12( در هر سال تولید خواهد شد.319ظرفیت )

عوض اینکه یکجا با عناصر ماده سوخت قسمت مرکنزی  اگر عناصر ماده سوخت الیه )پوش( در
هنا گونه علیحده دوباره پروس  گردد، پن  پلوتونینومی کنه در آن )هسته( مجددًا پروس  شود، به

خارر ساختن بنرای  به ه قرار گیرد.تواند برای ساختن تسلیحات مورد استفاددارد، میها( وجود )الیه
راکتور از پروس  مجدد ماده سوخت  –( پلوتونیوم با درجه قابل استفاده kg 970این هدز، تقریبًا )

 بایسنت بنهدست آمده که منیه های آب سنگین دارای فشار داخلی هندوستان بمصرز شده راکتور
اخیره موجنود پلوتونینوم منورد ده قرار گیرد. سالیانه در مدل اولیه راکتور مُولد سریع مورد استفارور 

راکتور و ماده سوخت مصرز شده راکتور آب سننگین فشنار  –استفاده در آینده با درجه قابل استفاده 
هنایی( چننین اسنتراتیژی )هندز ن ها جبنران نمایند.داخلی کافی است تا این ضرورت را برای دهه

ات دیپارتمننت اننرژی تسنلیح –بایست ظرفیت تولید ماده قابل انشقاق را با درجه قابنل اسنتفاده می
 بخشد.برابر افزایش می -اتومی چندین 

  (Future Projections) آینده هایطرح
کنه باشند های مُولد منیمدل اولیه راکتور مُولد سریع اولین راکتوری از جمله تعداد زیادی از راکتور

های کنونی دیپارتمنت انرژی اتومی کشور ریزیدیپارتمنت انرژی اتومی قصد اعمار آن را دارد. ررح
( رشد نماید و 0202( الی سال )GW 02ای است که باید تا )هندوستان عبارت از آن نیروگاه هسته

های راکتورشده در ( تولیدGW 002( انکشاز یابد که مشتمل بر )0210( الی سال )GW 031تا )
هنا حناکی بنر ابطنال )لغنو( پنروژه جدیدترین اظهارات رسانه 18باشد.مُولد ماده سوخت فلزی می

(NSGمی )هنا رنوری بنهترین میزان رشد ظرفیت مُولد هندوستان را داشت. اینباشد که حتی بیش 
 Light Waterهای آب سبک )شده از راکتورتا فرض نماییم که ماده سوخت مصرزرسند نظر می

Reactorsشده توسط ماده سوخت، پروس  مجدد خواهد ُپرکاری ( وارد گردیده با یورانیوم وارداتی
آمده نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفنت تنا مناده سنوخت مرحلنه آغناز دست گردید و پلوتونیوم به

 های مُولد ایجاد نماید.فعالیت را برای راکتور
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گنذاری شنده هایی در مورد دو برابر ساختن زمان پاینهمبنی بر پنداشتها اصواًل گذاریاین پروژه
گیرد تا پلوتونیوم کافی را تولید نماید که آن ماده سوخت هسته بود، زمانی را که راکتور ُمولد در بر می

انند کنه ( تجهیز شده با مناده سنوختMOXهای )که راکتورچون تور ُمولد جدید را تُامین نماید.راک
( دیپارتمنت انرژی اتومی پالن نموده تا 0202تر هستند، الی )های معین تولیدی پاییننسبتدارای 

های بریدری نماید که ماده سوخت فلزی را مورد اسنتفاده مسیر را عوض نموده اقدام به اعمار راکتور
تر ی زیادنسبت معین تولید 10تر باشد.بایست دارای نسبت معین تولیدی بسیار بیشقرار دهند که می

رور حساس وابسنته بنر ه میزان رشد نیز ب ه خواهد داد.تر، نتیجکردن زمان کوتاه در صورت دو برابر
خرو  از زمان تجمع ماده سوخت بوده، یعنی انتروال زمان یا سایکل زمان در برگرفته شده برای ماده 

ه سوخت تازه )جدید( تبندیل سوخت مصرز شده تا اینکه سرد گردد، مجددًا پروس  شود و به ماد
همنه مسنایل  نماید که تمنام ایننبینانه فرض میخوش ونه بسیارگ دیپارتمنت انرژی اتومی بهگردد. 

هرحننال، روش بررسننی بننه 19رننور مُوفقانننه در ظننرز یننک سننال انجننام گننردد. بننه تواننندمننی
(Methodologyدیپارتمنت انرژی اتومی دارای کاستی بوده و به ) ق برای جریان پلوتونیوم گونه دقی

 0200های ُمولد سنریع متوسنط در سنال در ابتدا، ظرفیت بنیادی راکتور 17گردیده است.محاسبه ن
 00گذاری سال الزم است، ایجاب تقریبًا )( باشد، که برای پروژهGW 0روری فرض گردیده بود تا )

نماید. دیپارتمنت انرژی اتومی میسازی اق را برای ماده سوخت مرحله فعالتن( پلوتونیوم قابل انشق
هنای آب شنده را کنه در راکتنورا ندارد تا تمام ماده سنوخت مصنرزظرفیت پروس  مجدد کافی ر

هنا انند و از آندارند، مورد استفاده قرار گرفته اند و یا در جریان اعمار قرارسنگین که در حال فعالیت
ی اگر دیپارتمننت اننرژی اتنومی رنوری اداره حت ید تولید گردیده، مدیریت نماید.ماده سوخت جد

دست آورد که مبتنی بر آن راکتور ُمولد سنریع  رور غیر قابل تغییر پلوتونیوم مورد نیاز را به نماید تا به
م مقدار ریزرفی، در تحت میزان رشد فرض کرده شنده دیپارتمننت أ( توGW 0متوسط را با ظرفیت )

تن( صنرز در ده سنال  72صورت اخیره پلوتونیوم باید تا تقریبًا )انرژی اتومی اعمار کند که در این
گی( سه سال در بین ماندخیر )عقبمخارری است که در آنجا ت این به حاصل نماید. کاهشنخست 

تنر شنکل مقندار بنیش باشد که مقدار معین پلوتونیوم به راکتور ُمولد سپرده شنده و آن بنهزمانی می
ت راکتنور ُمولند عنوان ماده سوخت آغاز فعالین گیری مجدد همان راکتور و بهپلوتونیوم برای سوخت
وسن  بینی در مورد اینکه خرو  از انتروال زمان مورد نیاز برای سرد شندن، پرجدید، حتی با خوش

 شده به ماده سوخت جدید در ظرز یک سال انجام گردد.  مجدد و تبدیل ماده سوخت مصرز
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که در مورد محدودیت جریان پلوتونیوم به بررسنی گرفتنه شنده، نشنان  تر محتارانهمحاسبه بیش
دست آمنده از راکتنور  های ُمولد سریع متوسط بر اساس پلوتونیوم بهدهد که ظرفیت برای راکتورمی

( تنا GW 31رینزی شنده النی )( ررحGW 833سرعت از ) آب سنگین دیپارتمنت انرژی اتومی به
اگر خرو  از زمان مورد نیاز برای تبدیل ماده سنوخت اسنتفاده  11 د.( پایین خواهد آم0210سال )

، یعنی سه سال گراتر تحققگردید تا بیششده به ماده سوخت جدید )احیاء شده( روری انتخاب می
دسنت  ( بر بنیاد پلوتونینوم بنه0210( در سال )MFBRبود؛ ظرفیت راکتور مُولد سریع متوسط )می

  نمود.( سقوا میGW 97سنگین با فشار داخلی تا ) های آبآمده از راکتور
( GW 7.8همه ارقام در رابطه به ظرفیت فعلی هندوستان که صرز )که ممکن است اینحالیدر

ده مطابق بنه گذاری شهای پروژهتوانند در ارتباا به نیازمندیها میآن .نظر برسد باشد، بزرگ بهمی
عنالوه، محندودیت  بنه( تا اوسط قرن باشد. GW 8922تقریبًا )شده تجارتی شرایط معمول پذیرفته

این یا پلوتونیوم( است.  091 –انیوم پذیر )یورعبارت از دسترسی به ماده انشقاق جاشده در اینرضف
ل تولیدی و زیربنایی، بازدارنده یعلت مسا خیر بهمجا هیچ تشود که در آنموضوع روری پنداشته می

ها و شنرایط وینژه ها محدودیتتمام اینیمت بلند برق یا اتفاقات، نخواهد بود. بب قس اقتصادی به
 بینانه باشد.واقع ( کاماًل غیر0210های )گذاریحقیقی بوده حتی اگر فرجام نهایی پروژه

 (Conclusion) گیرینتیجه
هندوستان در مورد تولید ای های دیپارتمنت انرژی هستههای ُمولد همواره شالوده نیرومند ادعاراکتور

 رای انکشاز کشور، نگاه شده است.مثابه امر ضروری ب کردن مقادیر زیادی برق ارزان بوده که آن به
تعهد تنا اکننون در حنال انجنام ها اعالن گردیده بود، آن تر از پنج دهه بعد از آنکه پالنامروز، بیش

ها بها بوده و سهم آنون و ُپرئت که غیرمصدیگر، راکتورهای ُمولد محتمل اس جایاست. همانند هر
 مبنی بر تولید برق سرتاسری در منتهای مراتب نسبتًا کم خواهد بود.
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 اشعه تحت سرخ و کاربرد آن در طبابت

 محمدسالم کریمی عضو کادر علمی دیپارتمنت کیمیا هندویپونویسنده: 
 پوهاند محمدسردار مصممتقریظ دهنده: 

 چکیده
بیننی جهنت شناسنایی و های رین ترین روشترین و متداولم( از مهinfrared) بینی تحت سرخری 
سناختار توان ارالعات زینادی در بناره باشد. به کمک این روش میهای مختل  میگیری مالیکولاندازه

های شناسنایی نموننه ۀ( در زمیننIR) ترین کاربرد تحنت سنرخهای آنالیز شده به دست آورد. بیشترکیب
بینی تحنت ک ری ها است. به عبارت دیگر، به کمای مربوا آنهای وظیفهز گروپمالیکولی با استفاده ا

حتمالی ترکینب را حندس زد. ای موجود در ترکیب را شناسایی و ساختار اهای وظیفهتوان گروپسرخ می
هنای هنا در حالتاستفاده از آن بنرای اننواع نموننه توان به امکانبینی تحت سرخ میهای ری از مزیت

هنا، ازنده بیولنوژیکی از جملنه پنروتئینهنای سنهای سیسنتممختل  فزیکی اشاره کرد. تا اکنون ویژگی
ورد مطالعه و شناسایی قنرار روش تحت سرخ م ها و ... توسطهای بیولوژیک، کاربوهایدریتملپیدها، غش

های مختل  تحت سرخ در تحقیقات اربردهای اخیر و کاز این مقاله، مروری بر دستاورد اند. هدزگرفته
 .  یمیا اصول این روش  آشنایی حاصل نماشناسایی مواد و رب بوده که ب

 ای، ری ، رب.وظیفههای اشعه تحت سرخ، ساختار کیمیاوی، گروپ کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
ای برای تعین کیفی و های اسپکتروسکوپی بوده و وسیله چند منظورهاشعه تحت سرخ از جمله روش

هنای و بررسنی جهشاسناس اصنل جنذب تنابش  های مالیکولی است. اینن روش بنرکمی نمونه
که تمام ترکیبنات کیمیناوی اتومی استوار است. مشخ  شده  های چندها و آیونارتعاشی مالیکول

دهند. کاربرد اشعه تحت سرخ بنر منواد کیمیناوی انتخابی مشخ  در تحت سرخ نشان میجذب 
و تا هنوز نینز اسناس شناسنایی و دیر زمان است که جای مسلم و انکار ناپذیری در تحقیقات داشته 

ت سنرخ در علنم تحمدت اشعه رغم کاربرد درازگردد. علیید حضور مواد گوناگون محسوب میمیت
گذرد. پیچیدگی و های بیولوژیکی میروی نمونه شمار از استفاده آن برانگشت ۀکیمیا، تنها چند ده

کارگیری متعارز از اشعه تحت سرخ را هاالت بسیاری در تفسیر نتایج این کاربرد مطرح بوده که بؤس
ت اینن روش پیچیندگی از جملنه مشنکال ؛رو ساخته اسنتهدر مطالعات بیولوژیکی به سختی روب

ماینه های بافتی است. آنچه دسنتهای یک سلول با نمونههای بیولوژیکی و تنوع بیومالیکولسیستم
های شخصی اسنتفاده تایج دقیق، سریع و فارغ از سلیقهتالش و امید محققین این راه بوده و هست ن

بیولنوژیکی منورد نظنر  هناین علمی است که شناسایی ری  نموننههای گوناگودر حیطه FTIRاز 
 حاصل خواهد آمد. 

 ساازد وادار منیکاربرد اشعه تحنت سنرخ ای که محققین را بهیکی از ساحه بسیار امیدوار کننده
 د.نرلبی است که سرعت و دقت باالی را میهاشناسایی بیماری

 تحت سرخ هایمنشأ طیف
لی منواد در علنم های منالیکوسناختارترین ابزارهای تشخی  ( از قویInfrared) اشعه تحت سرخ

هنای اننرژی در ینک های اشعه تحت سرخ، سویهآید. برای تشریح و توزیع ری کیمیا به شمار می
گیریم. چننین منالیکلول را در نظر می ABع شوند. بدین منظور مالیکول مالیکول باید مورد توجه واق

ها دارای تعداد های شامل این الکترونباشد. اتومهای مشترک آنها میو الکترون Bو  Aشامل دو اتوم 
شود، انتقال الکترون از یک سنویه بنا اننرژی که انرژی جذب میباشند. زمانیهای انرژی میسویه

اینن  گنردد.وباره به سویه انرژی پائین بنر منیگیرد و الکترون دائین به سویه انرژی باال صورت میپ
 (.۰۴۳:  ۶) شودعمل سبب ایجاد خطوا ریفی می

وقنوع سنایر  ها دارای مقدار معین انرژی هستند که باعث کشش و خمنش روابنط وتمام مالیکول
ر هنا دتغییر پیوسته در فاصنله بنین اتنوم شود. ارتعاشات کششی شامل یکارتعاشات مالیکولی می
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رابطنه  ا تغیینری در زاوینهکه ارتعاشنات خمشنی بنباشد. در حالیرول محور رابطه بین دو اتوم می
 ینر پیوسنته نیسنت، بلکنه کوانتیندهیمقدار اننرژی ینک منالیکول، متغ؛ (۰)شکل شودمشخ  می

(quantizedاست. یعنی، یک مالیکول فقط در ف ) مشنخ  های انرژی های مربوا به سویهرکان
گیریم. روابنط بنه رنور مسنتمر در حنال رای مثال کشش رابطه را در نظر میتواند ارتعاش کند. بمی

𝐶 شنود. بننابراین رابطنهستند و رول آنها کم و ینا زیناد منیه و خمش کشش − H  بنا اوسنط رنول
882𝑝𝑚 معین در حال ارتعاش است، گویا فنری است که دو اتوم را به یکدیگر وصل کرده  فرکان  با

 است.
 که فرکان  تابش باگیرد، در صورتیمعرض تابش الکترومقناری  قرار میکه مالیکول در هنگامی

شنود. نتیجنه جنذب اننرژی، افنزایش یکسان داشته باشد، انرژی جذب منی فرکان  ارتعاش رابطه
شود. از اتوم اندکی کشیده و اندکی جمع میفرکان  ارتعاش است؛ به بیان دیگر فنر وصل کننده دو 

گینری رین  تحنت یکولی مشخ  مربوا است، با انندازهکه هر فرکان  به یک حرکت مالییآنجا
توان بنه ننوع ا کرد. سپ  با تفسیر این حرکت میهای مالیکول را پیدتوان نوع حرکت( میIR) سرخ

 (.۴۰۶:  ۰۹) ای( موجود در مالیکول پی بردهای وظیفه)گروپ هاروابط

𝐼𝑅  ری ← هایحرکت مالیکولی ← نوع  ایوظیفه  نوع گروپهای 

 
 های مالیکولیبرخی ارتعاش (؛۰ )شکل

 است سه نوع تغییر ایجاد شود: در یک مالیکول ممکن
 .افتدز یک سویه به سویه دیگر اتفاق میتغییر انرژی که به دلیل انتقال الکترون ا .8
 . 𝐴𝐵مالیکول تغییر انرژی چرخشی یا دورانی  .0
 مالیکول.  در داخل 𝐵و  𝐴های ر انرژی ارتعاشی یا اهتزازی اتومتغییر د .9

انرژی مورد نیاز جهت تحریک برای چنرخش کمتنر، بنرای شود که میگرفته از بحث باال نتیجه 
 (. ۰۵۱:  ۶) تر از همه خواهد بودارتعاش زیاد و برای انتقاالت الکترونی بیش
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 سرخ تحتنواحی اشعه 
02گستره موجی در ناحیه تحت سرخ تابشی اعداد  − 87222𝑐𝑚−8 که از  گیرد. افرادیرا در بر می
یا فرکنان  بنا عندد  مو رول را به جای  غالبَا انرژی این اشعه ،کنندتشعشع تحت سرخ استفاده می

 نمایند.( بیان میwavenumbersموجی)
متر که رول مو  برحسب واحد سانتیدر صورتی ،د موجی برابر است با عک  رول مو عد
 (.۴۰۵:  ۰۹) گیری شوداندازه

𝜈(𝑐𝑚−8) :عدد موجی(                   8) =
8

𝜆(𝑐𝑚)
 

 سرخ معمواَل در سه ناحیه ریفی بررسی می شوند:اشعه تحت 
( 2.31 تا  0.1𝜇𝑚)87222𝑐𝑚−8 تا 7222𝑐𝑚−8از ( NIRنزدینک)ناحیه تحت سرخ  .8

, 𝑁𝐻 و 𝐶𝐻های به مطالعه ترکیبات که دارای گروپ 𝑂𝐻 ۳) گنردد، محندود منیهستند  :

چند جزء در  تشخی  ناحیه نزدیک تحت سرخ روش سریع و ارزان است که قابلیت (.۳۱۹
دیگری نیاز نندارد. عنالوه بنراین ینک روش غینر  هکنندک نمونه را داشته و به هیچ تعاملی

دای  هنای خناص ماننند آب، کناربناز این روش برای تعنین کمنی نموننه مخرب است.
ها با وزن مالیکولی کم، نایتروجن امین و بسیاری از ترکیبات اکساید، سلفر، هایدرو کاربن

  گیرد.اند استفاده صورت میتوجه زراعت مورددیگر که در  ساده
( را در 0.1 تا  87.3𝜇𝑚)7222𝑐𝑚−8 تا 032𝑐𝑚−8( از MIR) سطیناحیه تحت سرخ و  .0

جنا را اینن ناحینه ریفنی دارد. در اینن ترین کناربردتا اکنون و در آینده گستردهگیرد. بر می
شود؛ به کار گرفته میهای کمی و کیفی بهتجزیهذبی، نشری و باز تابش برای های جری 

 افتد.ها در این ناحیه اتفاق میبیان دیگر تغییرات در سطوح انرژی ارتعاشی اکثر مالیکول
رات چرخشنی در تغیی ترینکه بیش 032𝑐𝑚−8 تا 02𝑐𝑚−8( FIRناحیه تحت سرخ دور) .9

عضوی مبتنی بنر  عضوی و غیرهای فتد. این ناحیه برای تعین ساختارااین ناحیه اتفاق می
 (. ۳۸۱:  ۹) های جذبی استگیریاندازه

 (IR) ای با تحت سرخوظیفههای وپگر  تشخیص
های خمشی ها دارای شمار زیادی از حرکتزیرا اغلب مالیکول ؛مشکل است IRتفسیر کامل ری  

هنای جنذبی اسنت. شنامل تعنداد زینادی نوار IRو کششی)نوسانی( رابطه هستند. بننابراین رین  
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زینرا  ؛نیسنت IRیابی به ارالعات مفیند، نینازی بنه تفسنیر کامنل رین  بختانه، برای دستخوش
ک ترکینب بنه ترکینب دیگنر تغیینر هستند که از ی IRای دارای جذب مشخ  در های وظیفهگروپ

 (.۴۰۶:  ۰۹) کندمین

از  ای کنه تقریبناً هنای وظیفنهدو ناحینه وجنود داد؛ ناحینه گنروپ IRدرحقیقت در ینک رین  
 7222𝑐𝑚−8  8922 تا𝑐𝑚−8(0.1 −  1𝜇𝑚اثنر انگشنت کنه تقریبناً  ۀدارد و دیگری ناحین ( ادامه 

8922𝑐𝑚−8  722تا𝑐𝑚−8(1 − 01𝜇𝑚(.۳)شکل ، ( تشکیل شده است 
شنی و خمشنی)اهتزازات نوسنانی( هنا، رین  مربنوا بنه ارتعناش کشدر ناحیه فرکان  گنروپ

هنای قل از گروپای که فرکان  جذب مستشود. به گونهخاص مشاهده میهای با ساختمان گروپ
Cکششنی گنروپ باشد. به عنوان مثال فرکان  همسایه می − H  9222در حندود𝑐𝑚−8  ًو تقریبنا 

 (.۶۳۶:  ۴) گیردمستقل از بقیه مالیکول قرار می
𝐶جذب  = 𝑂  8012در حدود یک کیتون همواره در گستره − 8312𝑐𝑚−8 قنرار دارد؛ جنذب )
𝑂 − 𝐻  9722در گستره  معموالً یک الکول نیز − 9012𝑐𝑚−8 شنود؛ جنذب آشکار می𝐶 = 𝐶 

8072یک الکین نیز همیشه در گستره  − 8012𝑐𝑚−8  با یادگیری محل وقوع  ءً گردد. بنامشاهده می
  (.۴۰۶:  ۰۹) را تفسیر کرد IRهای توان ری ای میهای وظیفهجذب گروپ

 
 IRنواحی مربوا به رابطه ساده، دوگانه، سه گانه و اثر انگشت در ری   (؛۳ )شکل

جنذب نشنان  IRای معنین در ینک ناحینۀ خناص از رین  ظیفهها، یک گروپ ودر تمام ترکیب
 (.۰۸۷:  ۷) کنیمری  سایکلو هگزانول را بررسی می، IRمشاهده چگونگی کاربرد ری  برای دهد. می

سنازد. سنایکلو هنا را فنراهم منیشناسایی ترکیبای امکان وظیفههای های متفاوت گروپجذب
Oهگزانول، جذب مشخ   − H  9922الکنول را در𝑐𝑚−8 و جنذب𝐶 − 𝑂   8202را در𝑐𝑚−8 

  (.۹)شکل ،دهدنشان می
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 ری  تحت سرخ سایکلو هگزانول (؛۹ )شکل

ارالعنات  نینزهای مشخ  جذباین است که عدم مشاهده  IRبینی نکته جالب در مورد ری 
 9722𝑐𝑚−8دهد. اگر ری  یک نمونه مجهول فاقد جذب در حندود ساختاری مهمی به دست می

 (۰)ای در جندول هنای وظیفنهفرکانسی جذبی مشخ  برخی از گروپ باشد، الکول نخواهد بود.
  نشان داده شده است.

 و ظیفه ایهای جذب مشخ  تحت سرخ در برخی گروپ (؛۰ )جدول
 شدت جذب (𝑐𝑚−8های جذبی)موقعیت نوار رابطه های وظیفویگروپ نوع

𝐶 های الکایل ها، گروپالکان − 𝐻 0112 – 0302  متوسط تا قوی 

 هاالکین
= 𝐶 − 𝐻 

𝐶 = 𝐶 
9202 – 9822  
8072 – 8012  

 متوسط
 متوسط

 هاالکاین
≡ 𝐶 − 𝐻 

−𝐶 ≡ 𝐶 − 
9922 

0822 – 0002 
 قوی

 متوسط

 الکایل هالید
𝐶 − 𝐶𝑙 
𝐶 − 𝐵𝑟 
𝐶 − 𝐼 

022 – 122  
122 – 022  

122 

 قوی
 قوی 
 قوی

𝑂 هاالکول − 𝐻 
𝐶 − 𝑂 

972 – 9012  
8212 – 8812  

 قوی، پهن
 قوی 

 هااروماتیک
 

 ضعی  9292

𝑁 ها امین − 𝐻 
𝐶 − 𝐻 

9922 – 9122  
8292 – 8092  

 متوسط
 متوسط
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بنندی شنده تنا بنه ناحیه مشخ  ربقهچهار به  7222𝑐𝑚−8تا  722سرخ از گستره تحت تفکیک 
 (. ۳)شکل  ،تر شودآسان IRهای ر سپردن موقعیت جذبرخا
  0122تا  7222ناحیه𝑐𝑚−8 هنای هنای ارتعاشنی رابطنهبه حرکنتN − H  ،C − H  وO − H 

Nهنای تعلق دارد. رابطنه − H   وO − H  9922در گسنتره − 9022𝑐𝑚−8  جنذب دارنند، امنا
Cکشش رابطه  − H  9222در نزدیکی𝑐𝑚−8 کنه اغلنب ترکیبنات یشنود. از آنجنایمشناهده منی

𝐶های وی رابطعض − 𝐻  هنای دارند، تمام رینIR هنای جنذبی قنوی در اینن ناحینه دارای نوار
 .هستند

  0222 تا 0122ناحیه𝑐𝑚−8 هناابطه سه گانه مربوا اسنت. نایترینلر به کشش (𝑅𝐶 ≡ 𝑁)  و
𝑅𝐶) هاالکاین ≡ 𝑅𝐶  در این ناحیه جذب دارند. (.

  8122تا  0222ناحیه𝑐𝑚−8 به جذب روابط دوگانه 𝐶 = 𝑂  ، 𝐶 = 𝑁  و𝐶 = 𝐶 تعلق دارند. 
 8122تر از ناحیه پائین𝑐𝑚−8 به ناحیه اثنر انگشنت (finger print region .مشنهور اسنت )

𝐶های ساده ، ها متعلق به ارتعاش رابطهشمار زیادی از جذب − 𝑂  ،𝐶 − 𝐶  ، و𝐶 − 𝑁  در
 (.۴۰۳:  ۰۹) این ناحیه قرار دارند

مطالعنه کنرد.  IRتوان با ری  بالیگاند کاربونیل را می -dشماری از عناصر بالک های بیبترکی
است، به این معننی کنه نوارهنای جنذبی شندیدی در رین  ظناهر گر قوی گروپ کاربونیل نوسان

بنرای مطالعنه  IR. عنالوه بنراین رین  جذب دارنند 0879𝑐𝑚−8کاربونیل در شود. این گروپ می
 (. ۳۹۱:  ۳) روش بسیار خوبی است ،افتدهای که در ماتری  خنثی به دام میولمالیک

 سرخ تحتمنابع اشعه 
اثنر اهتنزاز و  ( بنوده و درThermal Radiationsاشعه تحنت سنرخ از جملنه تشعشنعات حرارتنی)

 (.۴۳:  ۰) شودسام تولید میهای اجها و مالیکولچرخش اتوم
شنر کنند. الزم اسنت های مورد نظر را با شدت باال نمو یک منبع تابشی مناسب باید تمام رول 

آل به اندازه هر رول مو ، مقدار انرژی ثابتی در کل ناحیه ریفی نشر کنند، لکنن در منبع تابش ایده
 (.۰۶۳ : ۶) عمل چنین نبوده و مقدار تابش مورد نظر به رور وسیع به حرارت وابسته است
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رو آفتناب درجنه کنالوین بنوده از اینن 0222حندود آفتاب درجه حرارت سطح  منابع ربیعی: (8
 % 12رسند زمین منی اتموسفیر ور آفتاب که بهترین منبع تحت سرخ است. از جمله نبزرگ

دهد که در فعنال ماورای بنفش را تشکیل می آن % 82آن نور قابل دید و  % 72تحت سرخ، 
 انجامد نقش دارد.می Dدیوکسی کلسترول که به و یتامین  -3ساختن 

 

نمایند از جمله منابع مصنوعی به شنمار تمام لوازم برقی که ایجاد حرارت می منابع مصنوعی: (0
 (.۴۳:  ۰) آیندمی

هلوجن، المپ دوتریوم، افروزه نرنست، گلوبار و المپ  –مختلفی نظیر المپ کوارتز  یمنابع تابش
 (.۰۶۳:  ۶) شونددر نواحی مختل  به کار برده می IRبینی سیماب در ری 

 هاها و پپتایدشناسایی پروتین
 FTIRها یکی از اجزای اصلی و ضروری بدن انسان بوده کنه بنه وسنیله دسنتگاه ها و چربیینپروت

ها در تعامالت این ماکرو مالیکولر عهده دارند. ها اعمال حیاتی متعدد را بشود. پروتئینشناسایی می
(. ۳۵:  ۰۳) کنندانعقنادی و انتنی بنادی نقنش ایفنا منیبیوشیمیکی بدن به عنوان انزایم، هورمون، فناکتور 

آنهنا بنه سناختمان پپتایند آشننا  ها، ننوع و تنوالی قنرار گنرفتنرور با دانستن تعداد امینواسیدهمین
(. ۰۰۶:  ۸) کاربوکسیل و امین وجود دارندای دو گروپ وظیفه ها هرشویم. در ساختمان امینو اسیدمی

های عضوی در نظر گرفت که ممکن است گروپ امین آنهنا صورت اسیدوان به تامینو اسیدها را می
امینو اسیدقرار داشته باشند، برهمین اساس آنها را  β ، α و γهای کاربن روی یکی از اتوم بر − α 

   (.۳۵:  ۰۳) نامندمی
همان شوند. پیک مربوا به گروپ آمید مشخ  می ها با مشاهدهپروتئینعمومَا ری  تحت سرخ 

ن در ری  تحت های مربوا به پیک این ساختماکنید محلمشاهده می (؛۳)که در جدولروری
 سرخ فهرست شده است.
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 هاربوا به ساختمان آمیدی پپتایدم FTIRپیک  (؛۳)دولج
 (𝑐𝑚−8موجی تقریبی) دعد ماهیت ارتعاشات

Nگروپ کشش  − H 9922  9882و 
Cگروپ کششی  % 12 = O ،82 %  گروپ کششیC − N  82و % 

Nگروپ خمشی  − H 
8019 

Nگروپ خمشی  % 02 − H  ،72 %  گروپ کششیC − N 8103 

Cگروپ کششی  % 92 − N ،92 %  گروپ خمشیN − H ،82 % 
Cگروپ کششی  = O ،82 %  گروپ خمشیO = C − N ،02 % 
 دیگر گروپ ها

8033 

O گروپ خمشی % 72 = C − N ،02 % 003 دیگر گروپ ها 

Nگروپ خمشی  − H 301 
Cگروپ خمشی  = O 022 

Cگروپ چرخشی  − N 022 
 

نوع اول و نوع  هایگیری امینمند برای شناسایی و اندازهابزار قدرت NIRکه گفته شد همان روری
گیری جذب یک ننوار اندازههای نوع اول با نوع سوم در مخلوا است. امینهای دوم در حضور امین

های نوع کدام از امینشوند؛ در این ناحیه هیچمی تعین 122𝑐𝑚−8 در حضور N – Hترکیبی کششی 
هنای ننوع های آنها، امینو باالتن N – Hکند. به دلیل ارتعاشات کششی متنوع دوم و سوم جذب نمی

هنای که امین، در حالیدارند 82222𝑐𝑚−8تا  9922پوشانی در ناحیه اول و دوم چند نوار جذبی هم
ای هنا، پن  از تصنحیح بنرنوار باشند. بنابراین یکی از اینهای داشته چنین نوارتوانند نوع سوم نمی

 (.۳۳۴:  ۹) تواند غلظت امین نو دوم را در اختیار بگذاردجذب به وسیله آمین نوع اول می

 تحت سرخ اشعهاثرات فزیولوژیک 
تنابش  بزرگ اشعه تحت سرخ ایجاد حرارت است. اشنعه تحنت سنرخ در هنگناماز جمله تمثیرات 

نمایند. به همین ترتیب وقت که بدن انسان به صورت موضعی ینا بنه باالی اجسام ایجاد حرارت می
رارت در بدن انسان، یکی شود. ایجاد حش اشعه تحت سرخ قرار گیرد گرم میرور کل در معرض تاب

رود. تولیند حنرارت قبنل از هنر ( به شمار میPhysiotherapyتداوی فزیکی )های معمول از رریقه
تداوی دیگر فزیکی در بدن انسان خیلی مؤثر است. تابش تحت سرخ باالی بدن باعث انبساا موی 

ها، افزایش جریان خون، افزایش حجم مبادالت حجروی، تداوی ورم مفاصنل، درد عضنالتی و رگ
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هنا را فنراهم که اشعه تحت سرخ زمینه ترمیم زخنمدهد ت نشان میشود. تحقیقاامراض جلدی می
 (.  ۴۴:  ۰)سازد می

 (Thermography)ترموگرافی
دهد. سطح بدن انسان و بخش از علم تحت سرخ را تشکیل می ترموگرافی و تصویر برداری حرارتی

عشنع تحنت نمایند. شدت تشرور معمول اشعه تحت سرخ تشعشع میتمام حیوانات خون گرم، به 
هنا ها، دهن، بینی و گنوشدر لبسرخ در نقاا مختل  سطح بدن انسان متفاوت است. این شدت 

تر است. از خاصیت ترموگرافی تحت سرخ در ربابت جهنت تصنویر بنرداری از سنطح بیش نسبتاً 
 (. ۴)شکل، رودفته و جهت تشخی  امراض به کار میجلد بدن انسان صورت گر

  ربقنات عمینق نفنوا کنرده و جنذب ربیعی و اشعه تحت سنرخ بنه انسناهای سرخ تمام رنگ
 شود.می

یک نموده، باعث های سرخ ربیعی و اشعه تحت سرخ احیای مجدد حجروی را تحرب رنگجذ
 شود.ها و تسکین درد میکاهش چروک، چملکی

 
 جریان تداوی یک نوع مریضی آرنج به وسیله اشعه تحت سرخ (؛۴ )شکل

 تحت سرخخطرات تابشی 
صورت یک د که در اینشوحت سرخ سبب ایجاد سوختگی جلدی میتابش اشعه ت سوختگی جلدی:

 شود.ناحیه تابش نور تحت سرخ ایجاد میرنگ سرخ در 

شود. جهت رفع وا بسیار گرم باشد سردرد واقع میهرگاه در وقت تطبیق اشعه تحت سرخ ه سردردی:
تحت سرخ، مریض مقدار آب بنوشد و یا زمان تابش اشعه  این خساره الزم است قبل از تطبیق اشعه

 تحت سرخ را کوتاه سازد. 
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خون گردینده دار اشعه تحت سرخ باالی بدن انسان باعث کاهش فشار تابش دوام :حالیضع  و بی
 حالی مریض را در پی دارد. که در نتیجه ضع  و بی

ب مروارید شده و آن را افنزایش به آها احتمال مصاب تابش نور تحت سرخ باالی چشم عیب چشم:
هنای عدسنی جهان است، در اینن بیمناری پنروتئیندهد. آب مروارید یکی از عوامل کوری در می

یر آفتاب در فصل تابستان شود. افراد که در زها میپیچیده شده و باعث تجمع رنگ دانهچشم درهم 
فیصد از اشعه تحنت سنرخ  ۵۱ه آفتاب شوند. چون اشعتر دچار میگیرند به این مرض بیشقرار می

 ۸ تشکیل شده است و عالوه براین اشعه ماورای بنفش که رول مو  آن به تحت سرخ نزدیک است و
 (. ۵)شکل ، مروارید دچار سازدتواند افراد را به مرض آب دهد میفیصد اشعه خورشید را تشکیل می

 
 اثرات اشعه تحت سرخ باالی چشم (؛۵)شکل

از بدن انسان دچار مشکالت ایل باشد از تطبیق نور تحت سرخ باالی بدن پرهیز هرگاه قسمت 
 کند:
 امبولی و غیره :مانند ،هامشکالت در گردش خون سرخ رگ. 
 هانودم :مانند ،هامشکالت از خطر خون ریزی. 
 مشکالت در اعصاب حسی و انتقالی. 
  (.۴۷ – ۵۱:  ۰) هاها و پودرافراا در استعمال کریممشکالت از سبب 

 IRبدخیم با  حجراتآنایلز 
( قابلیت عبنور از حجنرات بیولنوژیکی را داشنته و بنه عننوان روش NIR) اشعه تحت سرخ نزدیک

هنای خون انسان یا تشخی  برخنی بیمناری مناسب برای تشخی  عوامل مختل  موجود در سرم
عننوان ینک روش مناسنب جهنت تحت سرخ با فشار بناال بنه گیرد. نور دیگر مورد استفاده قرار می

منورد اسنتفاده وابسنته بنه  هنا توسنعه یافتنه اسنت. فشنارابی حجرات بدخیم)خبیثه( در انسانارزی
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ل، مطالعات فشنار تغیینرات باشد. به عنوان مثاشکل ری  می های از قبیل فرکان ، شدت وپارامتر
 (. ۰۳۵:  ۶) دهدنظمی زنجیر متلین لپیدها را در حجرات بدخیم نشان میدرجه بی
های بیولوژیک هسنتند. جنذب در اینن ناحینه گیری نمونهمفیدترین ناحیه برای اندازه NIRناحیه 

هنای هایندروجن از قبینل عی ارتعاشی مثل کششنی و خمشنی گنروپبستگی به ترکیب و اموا  فر
– 𝐶𝐻  ،−𝑂𝐻  ،−𝑁𝐻 گلوکنوز،  البنومین، :ماننند ،هنای مهنم بیولنوژیکیمالیکول اً دارند. اخیر

هنای زمیننهیکنی از  انند.ر تحت سرخ مورد بررسی قرار گرفتنهتوسط نو هاکلسترول، لپید، پروتئین
 ، تشخی  حاالت پاتولوژیک است.IRکاربرد 

باعث نگرانی عمیق انسان شده و  های است کهسرران سرویک  از جمله بیماری سرران سرویک :
گی و رفتنار وی ایجناد تغیینرات عمنده و مهمنی در زنندر و آن بر بیمنا روانی ثیرات فزیولوژیک ومت

اولنین علنت فرشی سرویکی  اولین سرران شایع در زننان دنینا و های سنگکند. سرران سلولمی
به نام پاپا نیکوالئو تست  یمنددانش 8302های جهان سوم است. در سال مرگ زنان جوان در کشور

بنه  FTIRهنا باشد. ری اینن سنالل جوامع ربی میسیتولوژیک را معرفی کرد و در گذشته مورد قبو
حسناس در  عنوان جایگزین مناسب برای این تست پیشنهاد گردیده که به عنوان روش تکرار پنذیر و

 مقایسه با تست پاپ اسمیر در تشخی  سرران مطرح گردیده است.

بنه تجزینه  ( محقیقین را قنادر8PCA/FTIR) کارگیری روش خاص تحت عنوان هب سرران پروستات:
فضنا، نمنوده اسنت .اینن تکنینک بنرای  و رسم آن به صورت نقناری در FTIRاصلی ری   یاجزا

( و آدنوکارسنینو منا در BPHدر هیپرپالزی خنوش خنیم پروسنتات) DNAبررسی تغییرات ساختار 
پروستات سنالم اسنتفاده شنده اسنت. تغیینرات محنیط سنلول، از جملنه افنزایش  DNAمقایسه با 

شده که  DNAهای عملکردی ییرات حرکات ارتعاشی و چرخش گروپآزاد منجر به تغهای رادیکال
 گردد.روی ری  منتهی می DNAگر به تغییر موقعیت فضایی نقاا نمایش

ولی با های سلولوژیک، برای بررسی تعامل گیرندهعالوه بر تشخی  حاالت پات FTIRبینی ری 
ده قرار ها نیز مورد استفاارگانیزم چنین تشخی  میکروهم ها وها و هورمونمواد ناقل کیمیاوی و دارو

  گرفته است.

                                                                    
8 - Principle Component Analysis) PCA(  
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( و بسنیاری از مراکنز NRC) ( و مرکز ملی تحقیقنات کانناداNCIانیستیتوت سرران امریکا ) ءً بنا
ه از روش معتبر و بزرگ تحقیقات دنیا کاربرد اشعه تحت سرخ را برای اهداز ربی به منظور اسنتفاد

هنای ربنی بنه یافتنه بینی نقاا عط  دیگری درمنطقی دورنمایی خوبی دارند و پیشآسان، دقیق و 
 .(۹۸۳:  ۵) کمک این روش دور از انتظار نخواهد بود

 گیرینتیجه
شود که رول مو  آن بلنندتر از ری  اموا  الکترومقناری  گفته میاشعه تحت سرخ به قسمتی از 

رخ بر اساس جذب تنابش و بررسنی بینی تحت سند. ری تر از اموا  رادیویی باشنور مرئی و کوتاه
مند برای تعیین های چند اتومی استوار است. این روش ارزشها و آیونهای ارتعاشی مالیکولجهش

رود. رین  ای بنه کنار منیهای وظیفههای کیمیاوی با استفاده از گروپگیری نمونهساختار و اندازه
ت ( و تحنMIR(، تحت سرخ وسنطی)NIR) تحت سرخ نزدیکتوان به سه ناحیه تحت سرخ را می

 7222𝑐𝑚−8 تا 032( تقسیم نمود. پرکاربرد ترین منطقه تحت سنرخ، ناحینه ریفنی FIRدور)سرخ 
و غینر  ترین ترکیبات عضویزیرا در این ناحیه بیش ؛ر گستره تحت سرخ میانه قرار داردباشد که دمی

هنای گیری نمونه(، مفیدترین ناحیه برای اندازهNIR) عضوی جذب دارند. ناحیه نزدیک تحت سرخ
 NIRرا با  ... سرران دیابت :چون ،هابیماری بیولوژیکی هستند. امروزه محققین توانستند بسیاری از

تشخی  و درمان کنند. بررسی تحقیقات را که بسیاری از مراکز معتبر و بزرگ دنیا به کناربرد اشنعه 
نمایی اسنتفاده از اینن روش های کیمیاوی دارند، دوراسایی نمونهبرای اهداز ربی و شن تحت سرخ

های ربی بینی نقاا عط  دیگری در یافتهه و پیشآسان، دقیق و منطقی تحت سرخ بسیار روشن بود
به کمک این روش دور از انتظار نخواهد بود. امید است که استفاده از این مقاله راه را برای تحقیقات 

 تر در این مسیر بگشاید. و مطالعات بیش
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 در اقتصاد هاقضایای حدی در احتماالت و کاربرد آن

  تربیهوتعلیم ۀاستاد دانشکد نویسنده: پوهندوی عبدالجمیل نظری
 الله دانیار دهنده: پوهندوی قدرتتقریظ

 چکیده
دانان معنروز چنون: سنجش احتماالت در اواسط قرن هجدهم و اواینل قنرن ننوزدهم توسنط ریاضنی

وجنود  مساعد تجارب اتفناقی بنه غیربینی نتایج مساعد و الپالس، موری، گاوس و پواسون جهت پیش
که حد اقل دارای دو نتیجۀ ممکن بنوده باشند و تحنت ینک سلسنله  آمد. در ریاضی و احصائیه تجاربی

نامنند. تینوری صورت مطمئن قابل پیشبینی نباشد، تجارب اتفاقی میبه آنهاشرایطی معین هیچ یکی از 
داشتن برخی از مسنائل آن در اثنر انکشناز نکنردن احتماالت در آغاز یک اندازه مشکل بود، زیرا حل ن

است. در این اواخر حسب نظرینات  دانان بی اعتمادی را بوجود آوردههای الجبری در بین ریاضیعملیه
( این 8300الی  8110( و مارکوز)8381الی  8113) (، شاگرد اولی پونوز8132 الی 8108) شی پچ

های ریاضی از اهمیت خاص برخوردار بنوده نند سایر تیوریتیوری توسعه داده شد. تیوری احتماالت ما
 گیرد.و در اقتصاد مورد استفاده قرار می

تقارب توزیع دوحده به  ،قضیۀ حدی الپالسمقالۀ حاضر که توسط نویسندۀ آن تهیه و ترتیب گردیده، 
 ،قضنیۀ حندی لینندنبرگ ،فکتور اصالحی برای تبدیل توزیع دوحنده بنه توزینع نورمنال ،نورمالتوزیع 

 آنهنارابطۀ احتمال ظهور حادثات اتفاقی با فریکونسی نسبی  ،قواعد ارقام بزرگ ،شی پهای چغیرتساوی
جهت تهیه و ترتیب این مقاله از . نمایدرا رور مختصر معرفی می رابطۀ ارزش متوقعه با اوسط حسابیو 

)کمنی و  آوری مطالب مختلطاست. روش جمع ی استفاده گردیدهیمآخذ معتبر علمی به روش کتابخانه
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غینره مواجنه  معیناری وۀ ت، کتابخاننترنانبود، کم :از قبیلآوری آن به مشکالت کیفی( بوده که در جمع
وزارت تحصیالت عالی نگارش یافته و هدز از  ۀایم. این مقاله در مطابقت با معیارهای پذیرفته شدشده

بنرای در اقتصاد(، اولتر از همنه  هادر احتماالت و کاربرد آن )قضایای حدی تعیین موضوع تحت عنوان
باشند. مسلکی نویسنده بوده و در قدم دوم بررسی موضنوع در اقتصناد می –بلندبردن سطح سویۀ علمی 

شنوند کنه تحنت آن شنرایط، تعنداد زینادی از قضایای حدی در احتماالت به تعیین شرایطی مربوا می
جوینان و عات اختصاصی تقریبًا نورمال اند. مطالعۀ این موضوع برای داننشمتحولین اتفاقی دارای توزی

 مند است.استادان رشتۀ ریاضی زیاد ارزش

 .تابع توزیع، توزیع نورمال، حد، ارزش متوقعه و اوسط حسابی :های کلیدیواژه

 مقدمه
 هایتیوری با پژوهشگردد. این تفکر مقدماتی تیوری احتماالت به اوایل قرن هفدهم میالدی بر می

دانان برجسنته ل مربوا به بخت و رالع آغاز شده است. ریاضییهای اتفاقی و مساعلمی روی بازی
انند. تینوری احتمناالت ینک بخنش گنذاری کنردهتیوری احتماالت را اساس چون: پاسکال و فرما

د. امنروزه دهنمی باشد که تجارب و حادثات اتفاقی را مورد بحث و مطالعه قنرارریاضیات عالی می
های سنجش احتماالت بررسی مره اریعۀ روشل روزیهای ضروری و حل مساها، پروژهاکثر فعالیت

صورت  های علوم ربیعی و علوم اجتماعی بههای سنجش احتماالت در تمام بخششوند. روشمی
باشنند. اکثنر می مستقیم و یا غیرمستقیم با تجارب و حادثات اتفاقی ارتبناا دارنند و قابنل اسنتفاده

 های تولیدی وغینره در مقابنل عوامنلهای ترانسپورتی، فعالیتهای اقتصادی چون: فعالیتفعالیت
و خارجی و صد ها عامل دیگنر  های داخلیگی، حرارت، جنگمختل  محیطی چون: زلزله، بارند

 (. 8:  7) پذیر اندآسیب
در اقتصاد نوشته شنده اسنت.  هارد آناین مقاله تحت عنوان  قضایای حدی در احتماالت و کارب

باشد. روش مقالۀ حاضنر نکات اساسی آن تحقق بخشیدن ترکیب ارالعات به کمک زبان اعداد می
کناربردی را مطنرح  به این صورت است که پ  از بیان اصول و قضایای مربنوا حند اقنل دو مثنال

دهد. مطالب و موضوعات لوه میتر جسازد و به این ترتیب مطالب نظری را قابل درک و دلچسپمی
اند. از اینکه موضوع کاماًل نظری ررح شده است، در ترتینب ه با جمالت ساده و روان بیان شدهمقال

ده عمنل آمن های انترنیتنی اسنتفاده بنهچنان سنایتاثر از منابع معتبر علمی کالسیک و معاصر، هم
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باشد. پیشینۀ موضوع مورد بررسی را در آثنار کالسنیک و یی میخانهاست. بنابرآن روش بررسی کتاب
جو کرد. در این مقاله یکجا با ررح و ارزیابی موضوع وتوان جستمآخذ معاصر میمنابع و چنان هم

 پردازیم.های الزم آن میبه ارایۀ قسمت

 در احتماالت حدیقضایای 
تنرین اینن باشنند. مهمر تیوری احتمناالت میترین نتایج نظری دقضایای حدی در احتماالت مهم

فکتور اصالحی بنرای  ،تقارب توزیع دوحده به توزیع نورمال ،قضیۀ حدی الپالسقضایا عبارتند از: 
قواعد ارقنام  ،شی پهای چغیر تساوی ،قضیۀ حدی لیندنبرگ ،رمالتبدیل توزیع دوحده به توزیع نو

رابطۀ ارزش متوقعنه بنا اوسنط و  آنهارابطۀ احتمال ظهور حادثات اتفاقی با فریکونسی نسبی  ،بزرگ
شوند که تحت آن شنرایط، تعنداد . قضایای حدی در احتماالت به تعیین شرایطی مربوا میحسابی

 (.839:  7) زیادی از متحولین اتفاقی دارای توزیعات اختصاصی تقریبًا نورمال اند
ع توزیع یک سلسله متحولین اتفاقی است. بنرای قضیۀ حدی در احتماالت عبارت از توضیح تواب

1توابع توزیع متحولین اتفاقی 2, , , nx x x  قضایای مختل  فورمول بندی شده اند. هدز مشترک
1این قضایا جستجوی امکانات تقرب توابع توزیع متحنولین اتفناقی 2, , , nx x x  بنه تنابع توزینع

 (.873:  3) باشدنورمال معیاری می نورمال یا تابع توزیع

 قضیۀ حدی الپالس
کنیمفرض nF A یک سلسله از متحولین اتفاقی باشد که تنابع احتمناالت آن بنه فریکونسی مطلق 

، در nحجنم نموننه بنوده وnشکل تابع احتماالت توزیع دوحنده داده شنده اسنت. هرگناه
 عبارت است از: zصورت قیمت متحول معیاریآن

 

    
  

n n

n

F A F A
z

F A






 

دمنوار در  أابتند نمایند. اینن قضنیه رامتحول مذکور به متحول توزیع نورمال معیناری تقنرب می
 (.833:  0) توسط الپالس تعمیم داده شد 8180ثابت نمود و سپ  در سال 8399سال

چوب یک تجربنۀ اتفناقی بنا احتمنالدر چهار Aکنیم حادثۀ اتفاقیفرض :ثبوت 0 1P A  
نمائیم که چند مرتبه مرتبه رور مستقل تکرار نموده و مشاهده می nرا Aظهور نماید. تجربۀ اتفاقی
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نماید. اگرظهور می Aحادثۀ اتفاقی nF A مرتبه حادثنۀ اتفناقیA صنورت ظهنور نمایند، در آن
یک توزیع دوحده بوده که تابع احتماالت، ارزش متوقعنه، وارینان  و  Aتفاقیتعداد ظهور حادثۀ ا

 انحراز معیاری آن عبارتند از: 
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P F A P A P A

i

F A n P A

v F A n P A P A

F A v F A





  
    

 
  

   

 


 

را با nبا حجم نمونۀ Aاگر فریکونسی، نسبی حادثۀ اتفاقی 
 n

n

F A
f A

n
  نشنان دهنیم، در

صورت انحراز معیاری متحنول اتفناقیآن nf A کهاز ارزش متوقعنۀ آن در صنورتی n ،
 عبارت است از:

       n n nf A f A f A   

اکنون قیمت nf A نویسیم:را در تساوی فوق می 
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هایحال قیمت    ,n nF A F A و  nF A نمائیم:را در رابطۀ داده شده وضع می 
      

   

  

   

  

   

n n nn f A n P A n P A n f A f A
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هایبعد از گذاشتن قیمت   nf A  و   nv f A :در رابطۀ باال داریم 

  0z  

 
   

   

   

   
1

n

n P A P A
n v f A

nv z
P A P A P A P A


 


  

  
 

شود کهاز هردو تساوی فوق نتیجه می  0z  و  1v z   است. بنابرآن تابع توزیع متحول
 (.812:  3) نماید، به تابع توزیع نورمال معیاری تقرب میnبا zمعیاری

 دوحده به توزیع نورمال توزیعتقارب 
شدن حجم نمونه به تابع با بزرگ بع احتماالت توزیع دوحدهنظر به ارزش سرحدی الپالس تا

یک متحول اتفاقی مجزا است که تابع  xکنیمنماید. فرضاحتماالت توزیع نورمال تقرب می
 :وزیع دوحده رور زیر داده شده استشکل تابع احتماالت ت احتماالت آن به

 

           '
i n in

iP x f x P A P A


    

صنورت تنابع نمونه در تجنارب اتفناقی بنه الیتنناهی تقنرب نمایند، در آنهای هرگاه تعداد واحد
شکل تنابع احتمناالت توزینع دوحنده داده شنده اسنت بنه تنابع  که به xاحتماالت متحول اتفاقی

 (.031:  9) نمایداحتماالت توزیع نورمال تقرب می

   x n P A   و     'x n P A P A   . 

ل مربنوا بنه یرایطی معین بنرای حنل مسناتوان  تحت یک سلسله شبا استفاده از روش فوق، می
احتماالت متحولین اتفاقی مجزا به عوض تابع احتماالت توزیع دوحنده از تنابع احتمناالت توزینع 

به تنابع احتمناالت توزینع نورمال استفاده نمود. شرایطی که تحت آن تابع احتماالت توزیع دوحده 
 نورمال عوض می شود عبارت اند از:

8.  
1 9

10 10
P A  

0.     9n P A P A   
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 توزیع دوحده به توزیع نورمال تبدیلفکتور اصالحی برای 
چون توزیع دوحده از جملۀ توزیعات اختصاصی متحولین اتفناقی مجنزا بنوده و توزینع نومنال از جملنۀ 

باشند، بننابرآن سننجش تنابع احتمناالت در توزیعنات اختصاصی متحولین اتفاقی متمادی میتوزیعات 
تنوان های توزیعات اختصاصی متحولین اتفاقی متمادی میاختصاصی متحولین اتفاقی مجزا توسط روش

حنولین اتفناقی مجنزا متفناوت وجود آورد که تا حدود از نتایج توزیعات اختصاصنی مت نتایج جالبی را به
 .باشند

یک متحول اتفاقی محزا و xکنیمفرض           '
i n in

iP x f x P A P A


     تنابع
و nاحتماالت توزیع دوحده بوده،  P A صنورت احتمنال ظهنور متحنول های آن باشند، در آنپارامتر

را در انتروال بستۀ xاتفاقی ,a b توانیمبا استفاده از روش توزیع دوحده رور زیر سنجش کرده می: 

         
0 0

b a

i i

P a x b F b F a f x f x
 

       

                 
1 1

0 0

' '
b a

i n i nn n

i i

i i

P a x b P A P A P A P A
 

 

        
 

 .را داشته باشد xتواند از نگاه هندسی، شکل گراز تابع توزیع متحولین اتفاقیگراز تابع فوق می

 
 (8)شکل

هایکنیم غیرتساویفرض 
1 9

10 10
P A  و    9n P A P A   های در مورد پارامتر

موجود باشند. با در نظر داشت نامساوات فوق، اگر توزیع دوحده به توزیع نورمال xمتحول اتفاقی 
را در انتروال بستۀ xصورت احتمال وقوع متحول اتفاقیآنتبدیل شود، در  ,a b   رور زیر سنجش

 توانیم:کرده می
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P a x b P z P z
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   ' '

b n P A a n P A
P a x b F F

n P A P A n P A P A

      
      
         

 

 
را در انتروال بسنتۀxحسب معلومات فوق، احتمال ظهور متحول اتفاقی ,a b  بنه شنکل تنابع

 توانیم:احتماالت توزیع نورمال قرار زیر رسم کرده می

 
 (0)شکل

دهند. شنکل منذکور نینز نشنان را نشنان می xشکل فوق منحنی متمادی تابع توزیع متحنول اتفناقی
دهد که انتروال بستۀمی ,a b در تابع توزیع متحول اتفاقی مجزا فاصلۀAB  و در تنابع توزینع متحنول

کند. چون انتروال بستۀرا احتوا می CDاتفاقی متمادی فاصلۀ ,a b  در تابع توزیع متحول اتفاقی مجنزا
در فاصنلۀ xه تابع توزیع متحول اتفاقی متمادی بزرگتر است. بنابرآن احتمال ظهور متحول اتفاقینسبت ب

AB نیز بزرگتر نسبت به فاصلۀCDباشد. با تبدیل تابع احتماالت توزیع دوحده به تنابع احتمناالت می
، نسبت به ارزش واقعی آن تا حدود کوچکتر سنجش شنده xنورمال، احتمال ظهور متحول اتفاقیتوزیع 

تواند. برای رفع این نقیصه انتروال بستۀمی ,a b واحند بنه رنرز  0.5 را در توزیع نورمنال بنه انندازۀ
 :توانیمواحد به ررز چپ بزرگتر در نظر گرفته می  0.5راست و
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' '

b n P A a n P A
P a x b F F

n P A P A n P A P A

        
        
         

 

توسعۀ انتروال بستۀ ,a b  با در نظر داشت روش فنوق را فکتنور اصنالحی بنرای تبندیل توزینع
 (.831 : 7) نامنددوحده به توزیع نورمال می

های گذشنته نشنان کند. تجارب سنالهای برق را تولید مییک شرکت الکترونیک ساکت :8مثنال
تولیدات شرکت مذکور با نورم معین مطابقت نداشته و از جملۀ تولیندات نناق   % 80 دهد کهمی

واحد از تولیدات روزانۀ این شرکت را رور نمونه انتخاب  822شوند. هرگاه یک مشتریمحسوب می
 را با نورم تعیین شده مورد آزمایش احصائیوی قرار دهد، چقدر احتمال دارد که: آنهاو مطابقت 

 واحد نمونه خالز نورم معین باشند. 02 حد اکثر .8
 واحد نمونه با نورم معین مطابقت نداشته باشند. 82 حد اقل .0
 واحد نمونه خالز نورم معین باشند. 02د اکثرواحد و ح 82 حد اقل .9

قبنول کننیم، در  xاگر تعداد تولیدات خالز نورم شرکت مذکور را منحیث متحنول اتفناقی :لح
 توانیم:صورت احتماالت مورد نظر را رور زیر سنجش کرده میآن
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های، غیرتسنننناویxاتفنننناقی در رابطننننه بننننه مشخصننننات متحننننول 
1 9

10 10
P A  و

    9n P A P A    وجود دارند. حال بنا اسنتفاده از روش توزینع نورمنال مثنال منذکور را حنل
 :کنیممی
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8.  
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      10 1 1 0.77 0.77 0.779 77.9%P x F F       
 

9.  
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b n P A a n P A
P x F F
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          10 20 2.6 0.77 2.6 1 0.77P x F F F F        
     10 20 2.6 0.77 1 0.996 0.779 1 0.775 77.5%P x F F         

 

 قضیۀ حدی لیندنبرگ 
1کنیمفرض 2, , , nx x x که تفناوتی در تنابع یک سلسله از متحولین اتفاقی مستقل باشند، روری

30nوجننود نداشننته باشنند. هرگنناه آنهننااحتمنناالت   صننورت تننابع توزیننعباشنند، در آن

   
1

n

i

i

F x f x


 نماید.به تابع توزیع نورمال تقرب می 

نمائیم کنه چنند صورت مستقل تکرار نموده و مشاهده می مرتبه به n یک تجربۀ اتفاقی را :ثبنوت
تجربه nکنیم درنماید. فرضظهور می Aمرتبه حادثۀ اتفاقی F x مرتبه حادثۀ اتفاقیA  ظهنور

1ام – iرا در تجربۀ Aکرده باشد. اگر احتمال ظهور حادثۀ اتفاقی i n  و احتمال عدم  1به عدد
و nهایبا پارامتر xمتحول اتفاقیصورت نشان دهیم، در آن0را به عدد ظهور آن P A  در شکل

 توزیع دوحده بوده، تابع احتماالت، ارزش متوقعه، واریان  و انحراز معیاری آن عبارت اند از:
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2 2 2 2

0 1v x P A P A P A P A P A P A P A P A            
                 1v x P A P A P A P A P A P A P A P A             

       x v x P A P A    
 آنهناجمع متحولین اتفاقی مستقل که تنابع احتمناالت شکل حاصل را به xاکنون متحول اتفاقی

 توانیم:اند، رور زیر نوشته کرده میمساوی
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x x x x x


     

 عبارت است از: zبا توجه به قضیۀ حدی الپالس قیمت متحول اتفاقی معیاری

  

 

  

   

 

   
1 1 1

n n n

i i i

i i i

x x x P A x n P A

z
x P A P A P A P A




  

   

  
  

  
 

متحولین اتفاقی جمع با انتخاب یک نمونۀ بزرگ از حاصلشود که میگرفته از تساوی فوق نتیجه 
هنایمستقل با پارامتر n P A و   P A P A متحنول معیناریz  بنه تنابع توزینع نورمنال

 (.831:  1) نمایدمعیاری تقرب می

 شیفپچهای غیرتساوی
یک متحول اتفاقی،  xکنیمفرض x ارزش متوقعۀx  و عدد کوچک و ثابنت باشند، در  یک

 از ارزش متوقعنۀ آن حند اقنل بنه انندازۀ عندد کوچنک xکه متحول اتفاقیل اینصورت احتماآن
 است. 2و xانحراز داشته باشد، حد اکثر مساوی به خار  قسمت واریان  متحول اتفاقی

  
 

2

v x
P x x 
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2
1

v x
P x x 


    

 8308های)بنین سنال دان روسنی کنه درها به افتخنار پنی. ال. چبشنی  ریاضنیاین غیرتساوی
 (.083:  9) گذاری شده استنام ،کردگی می( زند8337الی

کنیمفرض :ثبوت  
2

y x x   ،یک متحول اتفاقیiy هایقیمتy 2و  عدد  یک
 نمائیم:را رور زیر محاسبه می yصورت ارزش متوقعۀثابت اختیاری باشد، در آن

           
i i i i

i i i i i i i

y y y y

y y p y y p y y y p y p y
   

  
   

            

چون     
i i

i i

y y

p y p y p y
 

   
 

      است. بننابرآن ارزش متوقعنۀ متحنول

 :عبارت است از yاتفاقی

     
 y

y p y p y


   


      

 (.932:  0) نمائیمفوق وضع می را در رابطۀ و yهایحال قیمت
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x x
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v x
P x x

v x
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یک متحول اتفاقی با ارزش متوقعۀ xکنیمفرض :0مثال  5x   و واریان 
25

3
v x   بوده و

انتروال باز های آنناحیۀ قیمت 0,10 (.817:  7) توان نوشتتساوی چبشی  میحسب غیر، باشد 
 

 
25 25

5 4 0.52
3 16 48

P x     


 

هرگاه  .8قضیه  0v x  گاهباشد، آن   0P x x  (.930:  0) است 
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1nتساوی چبشی  برای هرحسب غیر :ثبوت  :داریم 

 
1

0P x x
n


 

   
 

 

 و استفاده از خاصیت پیوستگی احتمال داریم: nبا فرض

   
1 1

lim lim 0
n n

P x x P x x
n n

 
 

    
         

    
 

 قواعد ارقام بزرگ
احصائیوی غینر های بزرگ هرگاه ارزش متوقعه، واریان  و یا احتمال ظهور عناصر متشکلۀ جمعیت

مشنکل مواجنه  هنای بنزرگ احصنائیوی بنهصنورت مطالعنه و تحقینق جمعیتمعین باشند، در آن
هنای تخمنین از ررینق دریافنت قیمت تنهاگردند. بنابرآن به عقیدۀ علمای احصائیه این مشکل می

دهد که بنا انتخناب ینک نموننۀ بنزرگ باشد. قواعد ارقام بزرگ نشان میشدۀ پارامترها قابل حل می
 یم.یتوانیم موارد زیر را مطالعه نمامی
 .Aیشدۀ احتمال ظهور حادثۀ اتفاقرا منحیث قیمت تخمین Aفریکونسی نسبی حادثۀ اتفاقی .8
 (.008:  9) اوسط حسابی ارقام را منحیث قیمت تخمین شدۀ ارزش متوقعۀ جمعیت احصائیوی .0

   آنهااتفاقی با فریکونسی نسبی  حادثاترابطۀ احتمال ظهور 
بار رابطۀ احتمال ظهور حادثۀ اتفناقی یتالیوی در قرن هفدهم برای اولیندان معروز ابرنولی ریاضی

A های ریاضنی احتمنال ظهنور حادثنۀ لعه نموده و با استفاده از میتودرا با فریکونسی نسبی آن مطا
مرتبه تکنرار شنده و nکنیم یک تجربۀ اتفاقی رور مستقلرا تخمین نمود. فرض Aاتفاقی nF A 

ظهور نموده باشد. اگر Aمرتبه حادثۀ اتفاقی nf A فریکونسنی نسنبی حادثنۀ اتفناقیA  ،باشند
 قیمت آن از نگاه ریاضی عبارت است از:

 
 n

n

F A
f A

n
 

رور مستقل تکرار شده، بنابرآن چون تجربۀ اتفاقی nF A شکل توزیع دوحنده بنوده، ارزش  به
 متوقعه و واریان  آن عبارت است از:

    

      

n

n

F A n P A

v F A n P A P A
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با گذاشتن قیمت nf A عوض متحول اتفاقی بهx های های چبشی  غیرتسناویدر غیرتساوی
 آیند.دست می زیر به

     
  

     
  

2

2
1

n

n n

n

n n

v f A
P f A f A

v f A
P f A f A

 


 



  





   

 

حال ارزش متوقعه و واریان  nf A های در غیرتسناوی را آنهناهنای را محاسبه نموده و قیمت
 یم:ینمافوق وضع می

  
 

   

  
 

       2

1

1 1

n

n

n

n

F A
f A n p A p A

n n

F A
v f A v n p A p A p A p A

n n n

 
  

      
  


           
 

 

 بنابرآن داریم:

    
   

    
   

2

2
1

n

n

p A p A
P f A p A

n

p A p A
P f A p A

n








  

 


    
 

 

 :آیددست می صورت نتیجۀ زیر به، در آنn هرگاه

    

    

lim 0

lim 1

n
n

n
n

P f A p A

P f A p A









   



  

 

کنه این دهد که احتمالغیرتساوی اولی در فوق نشان می nf A بنه p A عندد  نسنبت بنه ینک
اختیاری ترتیب داشته باشد، مساوی به صفر است. تقربکوچک  nf A به p A ست ا به معنی آن

که nf A شدۀتواند منحیث قیمت تخمینمی p A  مورد استفاده قرار گیرد، به هر اندازه که حجنم
رگتر باشد، به همان اندازه قیمت تخمین شدۀنمونه بز p A (.801:  1) تر قابل سنجش استدقیق 
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 با اوسط حسابی متوقعهرابطۀ ارزش 
1یک متحول اتفاقی،  xکنیمفرض 2, , , nx x x های آن، قیمت x ارزش متوقعه و v x 

1باشد.  xواریان  2, , , nx x x سان توزیع شده و یک سلسله متحولین اتفاقی مستقل اند که رور یک
 :مساوی اند، یعنی xبا ارزش متوقعه و واریان  متحول اتفاقی آنهاارزش متوقعه و واریان  هریک از 

       

       

1 2

1 2

n

n

x x x x

v x v x v x v x

      


   

 

1اگر 2 nx x x
x

n

  
 1اوسط حسابی متحولین اتفاقی 2, , , nx x x را  باشد، قیمت آن

 (.897:  0) یمینماهای چبشی  وضع میر غیرتساوید
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v x
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 (.70:  3) نویسیمهای فوق میرا دریافت نموده و در غیرتساوی xحال ارزش متوقعه و واریان 
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های فنوق بنه مسناوات تبندیل صنورت غیرتسناوینمایند، در آنهرگاه حجم نمونه به الیتناهی تقنرب 
 .شوندمی

  

  

lim 0

lim 1

n

n

P x x

P x x

 

 





   



  

 

 xاز ارزش متوقعنۀ متحنول اتفناقی xکنه دهد که احتمنال اینر فوق نشان میغیرتساوی اولی د
کنند. انحراز نماید، با انتخاب یک نمونۀ بزرگ به صنفر تقنرب می تر از عدد ثابت اختیاریبیش

قابل تخمین است. به هنر انندازه کنه  xست که ارزش متوقعۀ متحول اتفاقیا معنی جملۀ مذکور آن
رزش متوقعنۀ واقعنی متحنول شنده بنا اه همان اندازه ارزش متوقعۀ تخمینحجم نمونه بزرگتر باشد ب

 (.838:  1) باشدتر مینزدیک xاتفاقی

 گیرینتیجه
دهند کنه ل اقتصنادی نشنان مییبا مسا آنهاهای سنجش احتماالت و ارتباا مطالعه و تحقیق روش

هنای علنوم ربیعنی و علنوم اجتمناعی چنون: رنب، های سنجش احتمناالت در تمنام بخشروش
شناسی، زراعت، اقتصاد وغیره رور مستقیم و یا غیر مستقیم بنا تجنارب و حادثنات دواسازی، روان

پیشرفته است که باشند. سنجش احتماالت یک بخش ریاضی اتفاقی ارتباا دارند و قابل استفاده می
را  آنهنامندی ظهور ینا عندم ظهنور تجارب و حادثات اتفاقی را مورد بحث و مطالعه قرارداده، قانون

شود، استفاده میهای مختل  اقتصادی های سنجش احتماالت در بخشنماید. از روشمطالعه می
هنا و تقاضنا کننندهرضنهضه و تقاضا در بازار، تعنداد عهای اقتصادی چون: مقدار عرزیرا اکثر پدیده

های صننعتی، مقندار محصنوالت ها در بازار، تعداد تولیدات مطنابق و خنالز ننورم شنرکتکننده
 آنهااند که تعداد عناصر متشکلۀ های بزرگ احصائیویغیره جمعیت های زراعتی، عاید ملی وشرکت

و معلومنات احصنائیوی در  آوری ارقنامباشد. بنابرآن جمنعیت زیاد میاکثرًا غیرمحدود و بعضًا نها
های بزرگ احصائیوی اکثر اوقات بنابر کمبود وسایل تخنیکنی، کمبنود رابطه به مشخصات جمعیت

گینری کلنی گیری از ررینق احصنائیهیت امکانات، تمویل مصارز احصائیهاشخاص فنی، محدود
 گیری قسمی صورت گیرد.صائیهناگذیر باید از رریق اح ،ممکن نبوده
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تنرین اینن باشنند. مهمترین نتنایج نظنری در تینوری احتمناالت میدر احتماالت مهمقضایای حدی 
قواعند ارقنام  ،های چبشنی غیرتسناوی ،قضیۀ حندی لینندنبرگ ،قضیۀ حدی الپالسقضایا عبارتند از: 

 .  رابطۀ ارزش متوقعه با اوسط حسابیو  آنهارابطۀ احتمال ظهور حادثات اتفاقی با فریکونسی نسبی  ،بزرگ
د که تحت آن شرایط، تعداد زینادی شونقضایای حدی در احتماالت به تعیین شرایطی مربوا می

از متحولین اتفاقی دارای توزیعات اختصاصی تقریبًا نورمال اند. قضیۀ حدی در احتماالت عبنارت 
 از توضیح توابع توزیع یک سلسله متحولین اتفاقی است. 

1برای توابع توزیع متحولین اتفاقی 2, , , nx x x انند. هندز بندی شدهقضایای مختل  فورمول
1جوی امکانات تقرب توابع توزیع متحولین اتفاقیومشترک این قضایا جست 2, , , nx x x  به تابع

 باشد.توزیع نورمال یا تابع توزیع نورمال معیاری می

 و مآخذ منابع
 .سمت. تهران: تیوری احتماالت(. 8910ی، غالم. )یسنا .8
علی آارنوش و همکاران. . ترجمۀ حسناحتمالنخستین درس (. 8930شلدون، راس. ) .0

 دانشگاه فردوسی.مشهد: 
زاده. تهران: اکبر عالم. ترجمۀ علیاحتمال(. 8917لیپ شوت ، سیمور. لیپسون، مارک. )  .9

 جنگل. 
های ریاضی، فزیک، کمپیوتر تیوری احتماالت برای رشته(. 8930نظری، عبدالجمیل. ) .7
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 نقش عوامل مهم در طراحی تهداب

 دانشگاه تخارانجنیری  ۀواک استاد دیپارتمنت سیول دانشکدپوهنمل عبدالرحمن پژنویسنده: 
 پوهنوال دکتور عبدالقیوم کریمیدهنده: تقریظ

 چکیده
ًء دهد. بناتقیم به خاک انتقال میها را به شکل مسبار کهر بسیار مهم ساختمان بوده تهداب یک عنص

که سپل باید  یعمق :مانند گیرد.می مورد بحث قرارجا این ،باشدمیکه در رراحی آن ارزنده یعوامل
کنه ینک تهنداب در جنوار سناختمان یتدر صنورها از هم دیگر، تر از آن گذاشته، فاصله سپلپایین

گذرد سپل جدید تا کنار سپل موجوده می موجود قرار داده شود، مطابق شکل یک خطی که از اساس
 درجه و یا کمتر از آن نظر به مستوی افقی باشد. 71باید زاویه 

نوسنانات  .دهندیها تغییر شکل مک به رور کل با قرار گرفتن تهدابشدن خاک، خاجا ثیر بیمت
تواند و منجر بنه نشسنت اضنافی ثر و کارا شده میؤسطح آب پایین باعث ازدیاد فشار مسطح آب، 

کاهش چخان و هم هاری ساختمان و بناشناوناپایداری به د منجر توانگردد. یک سطح آب بلند میمی
 .رددگ فشار کارا
دهند و در صنورت شده یعنی حجنم خنود را تغیینر منی های انبساری که در ترشدن متورمخاک

  کند.شدن انقباض میخشک

 .اشدن خاک، سطح آب بلند، سطح آب پایین، تشنجات خاک و انبساا خاکجیعمق یخبندان، ب های کلیدی:هواژ 
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 مقدمه
دهد. در این مقاله روی وارده را به اساس انتقال می یهاکه بار تهداب عبارت اند از عنصر ساختمانی

ننوع بنرای الهنای مختلن اسناس هنا وکنه در رراحنی تهنداب یثرؤعده عوامل و فکتورهای م آن
کارهنا بنرای مطالعه صورت گرفته است. این راه بحث و ،ارزنده دارند نقشهای گوناگون ساختمان

یا نوعیت خناک اسناس و محکمنی آگون است یا نه؟ ها و عناصر ساختمانی یکسان و هممانساخت
انند؟ بنرای دهننده بخنش اینن عوامنلکاک، چسپش میان ارات تشکیلآنها، مقاومت برشی، اصط

 ؟وامل متفاوت و مختل  اسنتاین ع .گیرندها و موانع آبی قرار میکه در جریان یهایتهداب و سپل
اینن همنه پاسن   ؟هنا دارننداحی تهداب و سنپلثیرات را در ررمترینه تمل بیشاکدام عو ؟یکسانیا 

 آید. دست میه بمقالۀ حاضر  هها با فراگیری و مطالعپرسش
زمیننی و فشنار  های زیرسطح آب های خاک، نوسانات درجاشدن خاک، تغییر شکلها، بیاندازه تهداب

منطقنه، پوتنشنیل گنذاری، عمنق یخبنندان تورم، عمق ربقات سنخت بنرای تهنداب های قابلثر، خاکؤم
 .گذار اندها تمثیردیزاین تهداباند که سخت باالی یواملاز جمله ع هشست، مسایل زیست محیطی و غیر

 یخبندانعمق 
تر از عمق یخبندان، که ها را در سطح پاییناند تا تهدابانجنیران را ملزم ساخته ،های ساختمانیکود

شنروع بنه  ،کنه خناک مررنوب باشنددهند. هنگامیباشد، قرار می frost lineمعادل انگلیسی آن 
چه بر روی خناک وجنود کند و این افزایش هر آندرصد افزایش پیدا می ۸عمق آن تا  ،کندزدن میی 

نماید. برای جلوگیری از این رخنداد، شنما جا میهشود( را جاب)شامل تهداب ساختمان نیز می دارد
زند( مقی که در آن خاک مرروب را ی  می)ع عمق یخبندانتر از بایست تهداب را در سطح پایینمی

باشند و دان در هنر کشنور و شنهری متفناوت منیجا نمایید. الزم به تذکر است که عمق یخبننجابه
ایننچ  ۴۸( عمق یخبندان Maine) دارد. به عنوان مثال در شهر مینآن آب و هوایی  ۀبستگی به منطق

 .(809:  9) باشداینچ می ۸برابر با ( این عمق Floridaاست و در فلوریدا)
سیر تا تراز روی تهداب تا زیر حداقل عمق یخبندان در منارق سرد ساختمانی هایکود یبندربق

با توجه به شرایط اقلیمی و  گردد که عمق یخبندانباشد و توصیه میمتر میسانتی ۴۱ساختمان زمین 
ای داخلی کنه در معنرض ههر منطقه مشخ  گردد و برای تهدابهای خاک گیهپذیری و ویژنفوا

هنای ر فوق در نظنر گرفتنه شنود. سناختمانتوان عمق کمتری نسبت به مقداباشند مییخبندان نمی

http://www.fazee2.com/
http://www.fazee2.com/
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 ها دارند که بعداً ار تهدابهای وینژه اعمهای انبساری نیاز به تخنیکگذاری شده باالی خاکتهداب
 در مورد آن بحث خواهد شد.

باشد. عمق محاسبه شده موقعیت داشته می ها در پایین از خط یخبندان یا یخبندی به یکتهداب
 باشد.دز از اعمار تهداب دو چیز مهم میه

 . پخش و انتشار وزن ساختمان به خاک زمین ربیعی.8
شست در  تمنام سناختمان، چنان منظم و یکنواخت بودن ن. تقلیل بخشیدن اندازه نشست و هم0

دسنت ه دست آوردن این هدز اولتر از همه باید ظرفیت برداشت خاک زمین ربیعی را به خارر ب هب
 (.897:  0) رایه شده استاچنان در جدول ایل عمق یخبندان نظر به منارق و اقلیم آورد و هم

 بندان در اقلیم گوناگونعمق یخ؛ (8جدول )

 
 هاسپل فاصله

که یک تهداب در جوار ساختمان موجود قرار داده شود، مطابق شنکل ینک خطنی کنه از یتر صورد
درجه و یا کمتر از آن نظر بنه مسنتوی  71گذرد باید زاویه سپل جدید تا کنار سپل موجوده می اساس

تر از تفاوت از فاع مابین آنها باشد، مطابق به شنکل افقی باشد. و فاصله بین هر دو تهداب باید بیش
 (.  71:  0) که در ایل نشان داده شده است یک

 
 فاصله تقربی میان سپل موجود و جدید ؛(8شکل )
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تر از تهداب موجود باشد، مطابق شکل دو، جریان خناک از تحنت سنپل هرگاه سپل جدید پایین
ارمیننان صو رت یک عمق قابنل هره له مغلق بوده بمآید. تحلیل و مطالعه این مسوجود میه سابقه ب

 عمل نمود. ،چسپش خاک با استفاده از رابطه یک در زیر آمده استو  توان از اصطکاکتقربی را می
خاک مساوی به صنفر باشند از سنطح شناقولی را اراینه  در گبزرو که تشنجات عمده در صورتی

 (.09:  0) نمود. فشار شاقولی شامل فشار ناشی از سپل خواهد بود. و در شکل دو ارایه شده است

)2.........(............................................................).........
2

45(tan21


  gc

 
 دهد.تشنج عمده را نشان می 8бاصطکاک و  ۀزاوی tang،ضریب چسپش خاک c، فورمولاین در 

 

 
 ب کاهش اتکای جانبی خاک اساسبنشست ممکنه سپل موجود به س ؛(0شکل )

کاری جای برای سپل رسد که یک سپل موجوده در مجاورت با کندندر شکل سوم به مالحظه می
 .گرددر مواجه میطخ هدیگر ب

 جا شدن خاکثیر بیأت
های انفرادی تغییر شکل کنند. در مورد سپلها تغییر شکل میک به رور کل با قرار گرفتن تهدابخا

که تهکوی موجود  یباشد. در موردخاک عبارت از حجم سپل و مقدار ناچیز پایه باالی سپل می
گیرد. در سایر حاالت باالیی سپل قرار می ی بخشمستقیم رو االرضی معموالً فرش تحت، باشد

دوباره تا سطح حفاری  ۀگردد و ساحهای اعمار میسپل و پایه گردد. بعداً ها حفاری میبرای سپل
 قرار شکل زیر. ،شودزمین پرکاری می

شنکل زینر در حقیقنت ها نشان داده شنده اسنت. ها و دیوارشرایط سپل در تهکویشکل این در 
 .(98:  0) دهدرفتن یک تهداب فرشی را نشان میموقعیت قرار گ
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  ( تهداب فرشی . ب( سپل منفرد زیر زمینی .ال ( سپل منفرد .موقعیت سپل ؛(9شکل)

هنا خاک دوباره پرکاری شده بناالی سنپلهرگاه فرش یک ساختمان روی سطح زمین قرار بگیرد، 
های زیر زمینی باید پرکاری دوباره با یواردر ارراز دًء مناسب و درست متراکم گردد. بنا باید به شکل

ه زهکشنی محیطنی بن ۀنظم اجرا گردد. معمواٌل یک شنبکدر نظرداشت زهکشی به شکل درست و م
 گردد.و بررسی فشار آب ایجاد و نصب می خارر کنترول

 سطح آب نوسانات
گردد. ینک فی میتواند و منجر به نشست اضاثر و کارا شده میؤسطح آب پایین باعث ازدیاد فشار م

 تواند منجر ناپایداری موارد زیر گردد:سطح آب بلند می
 ،هاال ( شناوری ساختمان و بنا

 (.807:  0)ب( کاهش فشار کارا 

 زیر تهداب تشنجات
باشد. در یک تهداب سخت اگر تابع نوعیت خاک و سختی تهداب می دیاگرام تشنجات زیر تهداب

های تهداب به های ریگ از کنارهتنش در تحت تهداب دانهاز جن  ریگ باشد، با افزایش خاک 
قسمت میانی  جایی تنش درهاین جاب ۀشکل زیر در نتیج :مانند ؛شوندجا میهقسمت بدون تنش جاب
کلی( باشد، با که خاک از جن  گل )گردد. در صورتیتر میهای آن بیشتهداب نسبت به کناره

که باعث کاهش تشنج در آن بخش  ایین تغییر مکان کردهافزایش بار خاک زیر تهداب به سمت پ
 فدا(.قرار شکل ) .گرددهای تهداب میان با عث ازدیاد تشنجات در کنارهشود و چنین تغییر مکمی

براتوار توسنط در ال ،تواند متحمل شودکه خاک می ult(q(فشارهای مجاز خاک و تشنجات نهایی
بنا در نظرداشنت ضنریب  a(q(شناس( تعیین و تشننجات مجناز خناک )زمین انجنیران جبوتکنیک

 (.90: 3) گرددو قابلیت برداشت نهایی تعیین می ارمینان
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فشارهای مجاز تقربی که  توان ازخاک به روش فوق مسیر نبود، پ  میاگر تعیین فشارهای مجاز 
 رایه شده است.اکه در جدول ایل  استفاده کرد ،شدههای انجنیری به صورت تقریبی تهیه توسط کود

که اگر  گونگی عمل بارهای وارده داردچچنین بستگی به وزیع تشنجات خاک در زیر تهداب همت
 عامل فقط بار محوری باشد توزیع تشنجات متوسط مستطیلی بوده و تشنج اعظمی مساوی است به:
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 تشنجات اصغری با استفاده از رابطه ایل در یافت می گردد:
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)6/( fLe  
 گردد.استفاده از معادله ایل تحلیل می توزیع تشنج مثلثی و تشنجات اعظمی با
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 دهد.قوه الی ختم تهداب را نشان میمل (، فاصله از نقطه ع7) در فورمول
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  ( تشنجات مثلثی .ب( تشنجات اعظمی و اصغری .پالن تهداب ال ( .تشنجات زیر تهداب ؛(7)شکل

 های انبساطیخاکها در تهداب
هنای نام خناک ههند بدخود را تغییر می شدن حجمشدن و خشکدر صورت مرروب های کهخاک

هنای حات بایر و نیمه بایر موجود است. خناکتر در ساها بیشگردد. این نوع خاکانبساری یاد می
انبساری یا تورمی در بسیاری از ساحات جنوب غربی و غربنی ایناالت متحنده امریکنا بنه شنمول 

 گچننان در سناحات بنزرها هنمه و غیره موجود است. این نوع خاکتکزاس، کلورادو، کالفرنیا، اوتا
 (. 18:  1) شودهندوستان، استرالیا، امریکا جنوبی، افریقا و شرق میانه نیز پیدا می

کند که بعضًا بنه خسنارت های خاصی بروز میها بر اثر افزایش رروبت پدیدهدر برخی از خاک
های حساس در ها، خاکگردد. به این دسته از خاکمی های مهندسی عمران منجرای در سازهعمده

باشنند. هنای انبسناری منیمقابنل آب، خناک های حساس درگویند. از جمله خاکآب میمقابل 
کنه شوند و هنگامیشوند افزایش حجم داده و منبسط میکه مرروب میهای انبساری هنگامیخاک

در یک الگوی غیر معمول رخ  شوند. این روند معموالً ض میدهند منقبرروبت خود را از دست می
هنای متکنی بنر آنهنا هنا و روینهکلی باعث ایجاد فشار در زیر سنازهمقدار تغییر شدهد و چنین می
هنا منورد های انبساری مجناور سنازههای شناسایی و اصالح خاکشود. در تحقیق حاضر روشمی

 .(Civilica)بررسی و ارزیابی قرار گرفته است 
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 خاک انبساری ؛(1شکل)

 های کلی و سیلتیها در خاکتهداب
یافته به شکل کیمهای بسیار نرم، تحتواند از الیهالی یا خاک مترسب( میهای کلی و سیلتی )خاک

بسنیار  یافته متشکل باشد. مشکل عمده بنا ربقناتلی تحکیمیهای بسیار سخت و خنورمال تا الیه
ینابی پخنش تشننجات و نشسنت تحکنیم مقاومت برشی( کم بنرای ارزنرم، معه قابلیت برداشت )

 گردد. الق میرک بسیار مرروب یا مشبوع ابه خارر باید داشت که حالت نرم به خا باشد.می
ننوع  هنای سنابقه موجنود اسنت. بنرای هنر دومتداد جهیل و ابحار، در ک  کاننالاین نوع خاک به ا

یک فکتور قابل تحمل نهایی برای  ها باید قابلیت برداشت مجاز براورد گردد، تا تخریب برشی را باخاک
 (.89: 1) های کلی به رور عادی توسط روابط مایراوز و هانسن محاسبه شودهای شاقولی در خاکبار

 

 
 (، خاک کلی0)شکل

 زیستییطحممالحظات 
 قین باشند که سهم خویش را در دیزاین مجمنوعی رنوری ادایلیت دارند تا متوانجنیران تهداب مسو

  زیست نداشته باشد.آور باالی محیط ثیرات مضر و زیانمنمایند تا ت
هنا تواند در محکمنهیلیت موها ثابت گردد، مسوانگاری در یک بخش یا سایر بخشسهل هرگاه

 ردد. نیز بررسی گ
 ها.کاری در خاک الی فاضالبهای زیر زمینی توسط برمهآلودگی آب 
 های جاریکاری در خاک باالی آبواز ساحات برمهآثیر ایجاد گرد و مت. 
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  رونده های فروصدای ناشی از می اهتزاز و. 
 بدیل برای قطع درختان از ساحه کار. 
 های خاک باالی قرار گرفتن سطح آبثیر برمهمت. 
  نباید باعث جاری شدن آب در اثنای سطح بلنند آب  ،های آبیکاری خاک در نزدیک جریانبرمه

 .اجتناب گرددهای برمه شده باره مسدود ساختن سوراخ گردد. این کار باید توسط دو
 هنای هایندرولیکی بنرای بنندهای منوقتی عده پرکاری آن(Cofferdams) هنای مندخل

گینرد، نبایند موجنب از سطح دریا صورت منی های استنادی، معموالً ها و ساختمانسرک
 .های زمینی و سست شدن ربقات سیلتی در بستر جریان گرددآلودگی آب

 ها نباید باعث لغزش زمین و تخریب آن های تپهر نمودن خاک از پرکاری سمت دامنهبا دو
 .ساحه گردد

 ها(هو دریاها باالی حیات آبی )آب ز های بحریاثر ساختمان. 
 های زمینی توسط دخول آب دریا ینا ی بحری و دریاها باالی آلودگی آبهاثیر ساختمانمت

 .آب نمکی
 (.81:  7) وارسی از محافظت خاک سطح زمین برای منظره خوب و نمای آن 

 زمینی زیربررسی 
انجنیری رراح باید ربیعت و  ،کندز ساختمان را حمل میا که بار مشخ  هابرای رراحی تهداب

و تعیین مشخصات فزیکی االرضی مطلع باشد پروسه شناسایی خاک تحترفتار خاک زیر تهداب 
 شود.االضی نامیده میهای تحتآن شناسایی

 ارالعات است که انجنیری خاک را در مورد زیر یاری دهد.ها تعیین هدز از آن شناسایی
 انتخاب نوع و عمق تهداب که برای ساختمان مناسب است. (8
 تخمین ظرفیت بار بری تهداب. (0
 (.18:  8) های احتمالی ساختمانستتخمین نش (9
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 گیری نتیجه
 :گرددوع نتایج آن به شکل زیر خالصه میبعد از تحقیق و بررسی موض

شندن ابعناد آن کنه بنزرگخنارریه بن ،و دیزاین تهداب ابعاد آن نقش اساسنی را دارد . در رراح8
 دهد.بعاد تهداب مصرز مواد را کاهش میشدن اکند و کوچکمین میممحکمیت را ت

ه باشند بنثیرگنذار منیمهنا توارد دیگنر اسنت کنه در رراحنی تهنداب. عمق یخبندان یکی از م0
 گردد.میباعث تغییر شکل و نشست آن  ،یخبندان باال گذاشته شودکه که از تهداب از عمق ریرخا

که یک تهداب در جوار سناختمان موجنود قنرار داده شنود، مطنابق یتدر صورها، فاصله سپل. 9
درجنه و ینا  71گنذرد بایند زاوینه سپل جدید تا کنار سپل موجوده می شکل یک خطی که از اساس

منابین یتر از تفاوت از فنو فاصله بین هر دو تهداب باید بیش کمتر از آن نظر به مستوی افقی باشد.
 که در ایل نشان داده شده است. (8)آنها باشد، مطابق به شکل

توانند و منجنر بنه ثر و کارا شده میؤسطح آب پایین باعث ازدیاد فشار م نوسانات سطح آب،. 7
 موارد زیر گردد: تواند منجر ناپایداریگردد. یک سطح آب بلند مینشست اضافی می

 ،هاال ( شناوری ساختمان و بنا
 .ب( کاهش فشار کارا

شدن حجم  شدن، و خشکهای که در صورت مرروبخاک های انبساری،ها در خاک. تهداب1
 گردد.های انبساری یاد مینام خاکه ب ،هنددخود را تغییر می

قین باشند که سهم خویش را یتا مت ،لیت دارندوزیستی، انجنیران تهداب مسویطح. مالحظات م0
 آور باالی محیط زیست نداشته باشد.ثیرات مضر و زیانمت نمایند تا در دیزاین مجموعی روری ادا
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 ثیر فرهنگ هلنیسم بر باخترأت

 تعلیم و تربیه  دانشکدۀکادر علمی  عضوعبدالطی  فرزام پوهنمل نویسنده: 
 نظر دشتیپوهنوال صاحبدهنده:  تقریظ

  چکیده
گی ندزشیوۀ ن، كهن يونا مینزسراز  چکیكو فیاییاجغربخش در  ،میالداز  پیشپنجم ن قرز غاآ در

 هناینهاكرو باسنتانی  اینن سنرزمیند. در وبه گرفتكل شپنولی   برجستۀن مازاسقالب  در نیمتمد
 يناز اای قبیله. شدمیده مینا« ییخاآ» آنان قوماز  یکی؛ شتندداسكونت  نیگوناگوام قوآن ا ساحلی

 نامیدند. یکنی از«هلنی»یونانیان خود را مقطع به بعد  ينو از اگزيد  سکنی« س»هال منطقۀم در قو
  .تربیت یونانی شد ودۀ تعلیم شالوكه د بو نیومدو منظم  دهینمازساعناصر برجستۀ فرهنگ هلنی 

 نتمدهلننی ن با تمدپیوند در  بوننش ملل مغلو دافرهنگ از  یهامیزهر آسكندت افتوحااز پ  
 .شدداده محض  هلنی رنبابردر  بینآم هلنیصفت آن كه به داد شكل را ینی نو

هنای )دودمنان و بناختری سنی  دولنت مسنتقل یوننانمثیر فرهنگ هلنیسنتی در بناختر بنا تمنقش و ت
ننام مندنیت گریکنو بودینک، و عصنر ه های  بعدی بثیرات آن در دورهمدمتریوس و ایوتیدم( و ت دیودوت ،

کوشانی، با کشور کشایی کوشان شاهان در ساحه وسیعی از این جغرافیا از اکسوس )آمو دریا(  تا انندوس 
 .شودگر مشخصات تاریخی این اعصار محسوب میو حوزۀ گنگا انبساا یافت. و بیان)رود سند( 

 یونان  پلیس  هلخی  بایتر  اکسو .های کلیدی: ژهوا
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 مقدمه
بیننی ورد، و نینز پنیشآوجنود منیه اهن ما بن آن ملت را در شناخت تاری  هرملتی درک صحیح از

که هر ملتی برای خود فرهنگی ایدولوژی  کند. چرااقدامات آن ملت را با توجه به گذشته آن آسان می
 اینن اهنداز درهمواره برای رسیدن به  کند وهای معین را دنبال میهدز های خاص دارد وبرنامه و

باشند. بنه ی منیییکی هم ملت یونانی و دیگری آریا میان ملت قدیم جهان تالش است. در سعی و
 و باختر( با محوریت باکتریا. از آریانا )یونان ۀویژه شاخ

های پنر کالسنیک سنرزمین آبناد و دارای شنهر شنود، در عصنریسرزمین که امروز افغانستان نامیده م
هنای منورد معاملنه منردم، علنوم، رنب، نجنوم، ریاضنیات و صنایع دستی و سنکهمعیت بوده است. ج

ن شناسناسازی در این سرزمین رایج بوده است. در حفریات که باستانهای مختل  فلزکاری و سفالحرفه
 .دست آمده، که حکایت از تمدن تاریخی دارده اقسام وسایل باستانی ب ،اندانجام داده

 قنیخال، و اعقالننی، فرهنگیتفكر گیری شكلآن در نقش رخ داده و ي  رتاز هلنیسم در مقطع ا
مسنیر  هلنیسنم وهلننی ر ننه عنصند كننورين باابر برخی ست. ده اثر بوؤمبسیار آن پیشرفت  وبشر 

شنرق افغانسنتان کنه در حنال، صنفحات شنمال و شنمالبه هرست. ده اكر تعیینن را تمدپیشرفت 
شامل قلمنرو قندیم سنلطنت  ،رود اکسوس( منبسط استرودخانۀ آمو)های هندوکش تا مسیر دامنه

( را در ان اسکندر مقدونی حصار یونانیت )هلنیسمنشینجا جاباشد که در آنمی Bactrian)باختران )
از آن دفناع نمودنند. دولنت  (Saka)نشنینان اسنکائی  ستقر ساخته و تا زمان هجوم بادیهدل آسیا م

پیش از میالد( دولتی از بازماندگان دولنت سنلوکی  ۰۳۵تا  ۳۵۱ی باختر )بل  یا دولت یونان یونانی
های بناختر و سنغد، کنه امنروزه شنامل مننارق بود که بر متصرفات شرقی اسکندر، یعنی سنرزمین

در باکتریا  .کردشود، حکمرانی میهایی از آسیای میانه میغربی افغانستان و قسمتشمالی و شمال
شماری برقرار بود، بنا اینن های بیهای هلنی شده و آبادیهمانندی میان شهرمکاری و انبازی نیز ه

برگیرنندۀ سناحات  تفاوت که پادشاهی باکتریا در آغاز زیر فرمان شاهان یونانی بنود. باکترینا کنه در
تخارستان، از شرق با کشنور  یآمو( ال –ال با رود اکسوس)جیحون باشد، از شمشرقی ایران کهن می

 چین و از جنوب با هندوستان محدود بوده که پایتخت آن شهر بل  بود.
ل یافتنه بنود، آرینائی( تشنک -و باختری کنه در نتیجنه آمینزش دو فرهننگ )یوننانی  دولت یونان

محسنوب سنازی، مهرسنازی و حکناکی کناری، مجسنمهتجارت و بازرگانی، صنعت دهخدۀترویج
رال، نقنره ت، شهرها آبادان و مسکوکات فلزی)تجارت و گردش پول انبساا یافدراین دوره . شودمی

ثیر مو تننقش تنا شاود منی سنعیين مقاله رفت. در اگیج شد و در معرض داد و ستد قرار و نیکل( را
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بنا  هو بناختری( را همنرا )دولنت یوننان ، اجتماع، اقتصاد، هنر و مذهب آن برههفرهنگهلنیسم در 
 گردد. بررسیت و غایت آن ماهی  

 بر باختر هلنیسمثیر اجتماعی أت
های پیچدۀ اجتماعی و فرهنگی در هر دو رنرز. ای شد برای دگرگونیو باکتریا انگیزه در آمیختن یونانیان

 ءگیری از سوی یونان به جانب شرق در جریان بود. اتکنان پ  از پیروزی اسکندر، گویا وامدر نخستین قر
سنیل از  کنه برجا بنود.پا نگرفته بود و قدرت جامعۀ یونانی در میهنش رنگ هنوز خود پیروزمندان  شبه نف

 (.911: 3) یشان شیوه زندگی یونانی راه یافتمهاجران به سوی شرق روان بود و به همراه ا
 ،کردنندمندان یونانی در معیت آنها حرکنت منین در باختر که عدۀ از علما و هنرورود اسکندر و یونانیا

تمندن و فرهننگ قندیم  ،. این حادثه بزرگ، نظنام اجتمناعیزمان نمود تمثیر عمیق در ماده و روح مردم آن
دو، مدنیت و فرهنگ کشور داخنل دورۀ جدیند از ارتقناع  آمیزش هر ۀشور را تکان سختی داد. و در نتیجک

و عینال، در بناختر و توابنع آن  آلوکش شدند، سپاهی بودند مجرد و بیگردید. یونانیان که وارد شمال هند
آمیختند، این اخنتالا آننان را تحنت تنمثیر فرهننگ و در که مقیم ماندند، با مردم این دیار ازدوا  کردند و 

که از یونانیان متمایز شدند و شکل مستقل به خنود گرفتنند. ییتا جامذهب و عقاید این مرز و بوم قرار داد 
 هتری بو فرهنگ مملکت نقش بزرگ و روالنیع شد که در تاری  تمدن این تنها نبود حادثه دیگری هم واق

جا گذاشت. یعنی از اواسط قرن سوم قبل از میالد که استقالل دولت یونان و باختری اعالن شد، از جبهنه 
لغنین ش رسنید. مبگذشنت و تنا جننوب هنندوکهای هندوستان از رود بارسنن بزرگ موریاشرق دولت ب

ی را که اصالحات اخالقی بشر را به واسنطه ریاضنت و تنرک یدهنده بودانت تسلیمذهبی این دولت، دیا
یل قرن دوم قبل از میالد، دامنه نفنوا روحنانی و اخالقنی اخواست به ارمغان آورند، و تا اوآمال دنیوی می

بنود آن، تا باختر گسترش یافت. دولت یونان و باختری افغانستان که چشم رمع به هندوستان غنی دوختنه 
. یافنتص  شرقی کشور اسنتیال ین بودا با میتالوژی آن، در ندتشار این مذهب جدید نگردید لهذا مانع ان

که دیانت قدیم زردشتی مقاومت نتوانست و قدم به قندم بنه رنرز غنرب بناختر عقنب نشسنت. ییتا جا
، زردشنتی، بنودا، آناهیتنا و معهذا ادیان و عقاید متعدد در آن روزگاران مورد احترام بود. ارباب انواع یوننان

 .زیستنداپولون، با معابد مختلفه آنان در جوار همدیگر می
هنای اولینه منیالدی در ی، در قنرنیبنودا و مدرسنه صننعت یوننان و بنودا چون انکشاز مذهب

کند، پ  در اینجا همان اوضاع اجتماعی دوره یونان و باختری در سه قرن تر تبارز میافغانستان بیش
 (.33:  1) قرن اول قبل از میالد دامن گستردمیالد از قرن سوم تا  قبل از
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از منظر سیاسی نیز چنین است افغانستان از شمال، شرق، غرب و جنوب هندوکش، مخصوصًا از 
جبهه شمال نفوا سیاسی ملل مختل  را قبول کرده است. ویا نفوا سیاسنی خنود را بنه دیگنر ملنل 

این جریان در مورد هنر، ادب، موزیک و سنایر شنئون اجتمناعی هنم بیگانه به نحوۀ قبوالنده است. 
کند. آنچه که واقعیت است این است که در بین تمام این ماجراها و در رول چنندین هنزار صدق می

یچ ملتی دیگری قایم مقنام آننان )آریانا( اساسًا هویت خود را حفظ کردند، و ه سال مردم افغانستان
اند، با تمدن آنها و اگر فرهنگ و تمدنی داشته که مهاجمین نیرومند را با زبانافغانستان نگردید. بل در

اند. در دوره یونانی بناختری، اسنلحه معمولنه در ن، در حاضمه قوی خویش تحلیل کردهو فرهنگشا
تیر و کمان، نیزه، شمشیر، قمه، زوبین، زره و سپر، سپاه سواره و پیاده  از: افغانستان عبارت بوده است

 انداختند.کار میههای جنگی بنگ ارابه نظامی و فیلجدر میدان  و
هنای اول قبل از منیالد مناسنبات بردگنی، سنازهقرن  اجتماع افغانستان آن عهد از قرن سوم تا در

رفته تمندن بقاتی هندوستان را نداشت، روی همتشکیالتی بردگی یونان و قیود ربقات، شدد قیود ر
تا آغاز قرن اول مسیحی با آمیزش با تمدن مشرق زمین در دنیایی شرق عمر یونانی، از عهد اسکندر 

 نمود و سه صد سال جهان متمدن قدیم را زیر تمثیر قرار داد.
انتشار این تمدن در شرق قریب کشور مصر)اسکندریه( و پرگاموم )در آسیایی صغیر(  ۀمراکز عمد

 و در شرق وسطی افغانستان بود.
)در متعلقای رود کوکچه و آمو( « خانمآی»های شرقی قدیم فرانسوی در ویرانه شناسیحفریات باستان

نشان داد که این شهر بزرگ )یونان و باختری( متعلنق قنرن چهنارم قبنل از منیالد و نمایننده سنبک عنالی 
هنای ها، ستوناست. این شهر دارای عمارات، صحن معماری، مخلوا از عناصر محلی و تزئینات یونانی

شیر بوده اسنت. اینن آثنار نمایننده آن هننر  های سرا، دیوارهای منقوش و ملون، مجسمههسالون سنگی،
چنین مسنکوکات گردد. هممحسوب می« کوشانی و گریکوبودیک»که منبع عمدۀ هنر « یونان و باختری»

و  دسنت داشنته را بن« گریکنو بناختری»های مسنکوکات زال( نمونه ۀ)قلع« خزانه کهندژ»کشوفه از و م
 (.02:  7) دهدمیانی را در افغانستان ارایه آباد( نفوا هنر یون)جالل« هده»های مکشوفه از مجسمه

 اقتصادیوضع 
نقره و نیکل رایج بود.  ها آبادان و مسکوکات رال،ارت و دوران پول وسعت یافته، شهردر این دوره تج

شیرنی بناب، اشنیایی فلنزی، مسنی،  های باختر انواع پارچه باب ابریشمی و ململ، عدویه،در بازار
کنرد، وری در افغانسنتان رشند منیمعرض داد و ستد قرار داشت. پیشنه نقرئین، جواهرات و غیره در
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رفتنه صننایع یوننان و بناختری حکاکی و مهرکنی، ترقنی نمنود. روی هنم سازی،صنعت و مجسمه
. سننکیانگ و سنیالکوت مرکنز افغانستان هم در هندوستان و هم در چین و آسیایی مرکزی اثر افگند

ررز چین یکی از بدخشان و دره واخان ه ای تجارتی بههند گردید. راه انتشار این صنایع در چین و
رفت. روابط تجارتی بین افغانستان و چین از قرن دوم به یارکند، و دگری از رریق فرغانه به کاشغر می

تنر ظنروز، احجنار کریمنه و ن بنه چنین بنیشقبل از میالد بر قرار گردیده بود. صنادرات افغانسنتا
 جواهرات بود، و واردات از چین ابریشم، الک، پوست، آهن، رال، نقره و نیکل بود.

مثنل رود  ون کنهحچنین رود جیگذشت. همای تجارتی از هرات و پکتیا به ایران میهدر غرب راه
آن بحیره را به بحینره  کانال ربیعی ، وشدمیوصل رانی قرار گرفته بود، به بهیره ارال سند مورد کشتی
. در جاننب نماودتردد میجوار خزر، راه تجارتی تا بحر سیاه ساخت و از اراضی همخزر متصل می
های تجارتی از باختر هندوکش راهی عبور از کاپیسا و کابل و هده و پشاور به دریای شرق کشور، راه

 سوات و پشاور بنه تاکسنیال کشنیدهاب و لغمان و های دیگری هم از کاپیسا و نجررسید. راهسند می
 شد.

فرهننگ و های بزرگ تجارتی در حرکت بنود و بنا شنکل خناموش و آرام ها کارواندر تمام این راه
کنرد. افغانسنتان کنه در مراکنز اینن چهنار راه ها را به همدیگر مبادلنه منیصنایع و عقاید این کشور

گرفنت و از میسهم مدنی و تهذیبی فرهنگی، هنری، تر از دیگران در این داد و ستد قرارداشت، بیش
 (.03:  82 ) گرددجاست که مشخصات تاریخی او نمایان میهمین

 هنری یونان و باختر  مدرسۀثیر فرهنگی و ایجاد أت
یونانینان بناختری، ها چه در زمان حاکیمت سلوکیان و چه در دوره ه از عصر یونانیماندآثار بر جای

فرهنگنی،  یهافراوان، عمیق و قابل توجه است. سراسر باختر زمین یعننی شنمال افغانسنتان جایگن
باشند. بلن ، تخنار، کهنندژ، مانده از آن عصر منیهای بر جایها و سکه، معماری و مسجمهیهنر

ی حاکیمنت برخنی هناآثار آن عصرها است که در دوره ۀگنجین ... گرام، هرات وبغالن و شبرغان، ب
گناه احینا ای از فرهنگ نداشتند مقادیر انبوهی از اینن آثنار تناریخی کنه هنیچحاکمان که سر رشته

هنجناری بنه هبن رفته و یا به خار  منتقل شده اسنت. گناهی شنرایط اجتمناعی ننا شود. از بیننمی
ی محلنی هناحکومتعیت و عدم توجه که از قدرت، موق دهدمیالیق میدان نا جو وهای سودانسان

 در افغانستان معاصر به خارر د.رسانببه دالالن خارجی به فروش  مانده راآثار برجایو  استفاده کرده
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ماننده و از آن هنری و تجسمی اعصار مختلن  برجنای ثارآنبود یک دولت مرکزی مقتدر انبوهی از 
 باختری از کشور خار  شده است.  -جمله عصر یونانی 

ه کتابی بن (شوروی)های دانشمند روسیه انی )مدام تره ور( یک تن از خانمجه پیش از جنگ دوم
نام )صنعت یونان و باختر( نشر کرد که در آن به استناد یک سلسله آثاری که از نقاا مختل  آسیایی 

جهان هنری موجودیت مدرسه مخصوصی را بنه صنفت یوننان و  بار اول در ،مرکزی کش  شده بود
وجنه اما دانشمندان غرب به روری شناید و بایند بندان بنذل ت ،باکتر ثابت ساختباختری یا گریکو 

 صدا ماند.نکردن و نظریه خانم مذکور بی
 هنای تمندنی هلنیسنتی، هنندی،های شنیوههنگی باکتریا بود که در آن  شاخهکانون داد و ستد فر

 پنیش از منیالد891مین تنا هم آمیختند. پادشاهان یونان بر اینن سنرز و ایرانی برخوردند و در چینی
های که در جانب تا یک قرن بعد هم بر آن سوی کوه فرمانروا بودند. ضمنًا بعضی از جانشینان ایشان

چنان فرمان راندند. پادشاهان سکای، کوشانی و یفتلی جانشین یونانیان در اینن هند واقع است، هم
ند؛ بلکه برای دلبستگی که به درآمند جا نیفزودچیزی بر میراث درخشان فرهنگی آن سرزمین چندان

شنرق مدیتراننه و بنه  های سیال از چین به سنویتر داشتند، به رونق داد و ستد افزودند. کاروانبیش
گوننه، کسنانی از شندند. بندینسوی هند و پیرامون آن در باکتریا با گرمی پذیرایی منی عک ، یا به

جنا را ینک ساییدند و آنی آن شانه به شانۀ هم میسراهاها و کاروانهای گوناگون در این شهرمحیط
 (.11:  8) م ساخته بودند022پ م تا 822یان کانون فعال فرهنگی در م

یندا شنده اسنت. بعضنی از نخسنتین گیری از هنر در هر دو سوی هنندوکش پآثار بسیار و چشم
م، از شناهکارهای هننری چهنره  .تر وابسته است به سندۀ سنوم پهای یونانیان باکتریا که بیشسکه

سنازان ودار آنند که در این سرزمین قالنبآیند و نمدر میان آثار هلنیستی به شمار مینگاری بر سکه 
شندۀ  تراشنی هلنیسنتی تسنلط تنام داشنتند. در آثنار پینداهنای پیکردستی بودند که بر سننت چیره

غانستان که پشتۀ بل  کنه زمنانی شناسی بعضی فضاهای خالی موجود است. مخصوصًا در افباستان
وش در اینن بخنش نینز پایتخت باکتریای یونانی بود، هنوز کاوش نشده است. چه بسا که حاصل کا

تراشی از همین نوع و شیوه به دسنت دهند. بسنیاری آثنار پیکنر تراشنی نمنودار نفنوا آثاری از پیکر
شده است. در واقع، بعضنی از  هلنیستی و رومی نیز در گاندهاره )کندهار( در جنوب هندوکش پیدا

 (.    789: 3) هنرمندان این آثار یونانی بودند دانشمندان برآنند که
آن  یهنای اسناریرمدنیت قبل از تاری  و دوره ساسسال باختر و حوزه آمو دریا به اسرزمین کهن

بنا اسنکندر افکنار یوننانی از سنواحل بود که بعدًا خود ممیزات آرت و معماری هخامنشی و یونانی 
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بحرالروم به شمال شرق راه یافت و با سلطنت دوصد ساله یونانیان اختالا آنها بنه عناصنر ایراننی و 
محلی باختری و یونانی صنعت دو رگ و مرکب )ایران و یوانانی( و )یوننانی بناختری( در صنفحات 

زیبا و قشننگ یونانینان بناختری بهتنرین میان آمده و نضج پیدا کرد و مسکوکات ه شمال هندوکش ب
که الفبای یونانی را در  یمعرز آن است، کوشانیان که جانشین یونایان در افغانستان شدن همان رور

ننوع الهای مختل  که متکی بر پرسش اربنابکار بردن در اعمار معابد آیینهنگارش زبان باختری ب
ثر شنده ماز روش عمرانی یونان و باختری متنبود پرستی و بودای نتی آتشمحلی تجلیل دودمان سلط

رگه دیگر پدید آمد باید به صفت  در نتیجه تمام مضاهر هنری هیکل تراشی معماری نقاشی سبک دو
 یونان و کوشانی یا کوشانی بخوانیم.

و باختری با سبک فرعی یونان و کوشانی با کشور کشنایی کوشنان شناهان در  مدرسه هنری یونان
از اکسوس )آمو دریا(  تا اندوس )رود سند( و حوزۀ گنگا انبساا یافت. جنای بسنیار ساحه وسیعی 

دقت است که چند سال قبل در جمنا در )ماتورا( و در دهکده )منات( کنه در نزدیکنی آن قنرار دارد 
هنای مجسمه بزرگ سنگی )کنیشکا( امپرارور فاتح کوشانی کش  شد و با آن یک سلسله مسنجمه

ها به روش مخصوصی تراشیده شده بود که معمنواًل هننر شناسنان این هیکل .آمددست ه دیگر هم ب
ولنی  ،شنمردندیونان و بودائی مجزی و متمایز منیرا از مدرسه مشهور )گریکوبودیک( یا  غربی، آن

 دانستند که این سبک مخصوص چطور آنًا در حوزه جمنا به میان آمد.نمی
ماننده عصنر کنیم. یکنی از آثنار بنر جنایای میمانده اشارهآثار برجایبه هرصورت به برخی از 

باسنتان باشند. حفرینات ستان در نزدیکی مرز تاجیکستان میها شهر آی خانم در شمال افغانیونانی
باختری متعلق به  -های قدیم این شهر نشان داد که این شهر بزرگ یونانی شناسان فرانسوی در ویرانه
باشند. اینن شنهر ینماینده سبک عالی معماری مختلط محلی و یونانی م قرن چهارم قبل از میالد و

هنای ها، دیوارهنای مننقش و ملنون و مجسنمههای سنگی، سالنها، ستونها، صحندارای عمارت
بد، ویالهای بسیار بنزرگ، و دو مع مقر حکومت(. شهر شامل ارگ، حصار، کاخ وسیع)سرشیر بوده

ده شده از مرمر ساخته شده های تراشیهای از سنگ، مجسمهتوناست. س های آب وجود داشتهفواره
هنای هنای از عنا ، سنطحای، یک تخنت سنلطنتی پیکنرههای نقرههای گل َرس خام، لوحهاز تکه

مانده، های برجایای از سکهاز گل رس با برجستگی زیاد گنجینههایی ماتری  پوشیده از موزائیک،
شده از جمله آثار کش  شده از این شهر است. های ساده و تزیینسفالینههای یونانی و سنگ نوشته

دوره  اً رینخاباشند. ی از یونان و شرقی منیبشهر که مبین سبک باختری است ترکیمعماری و هنر این 
شود که در اوایل قنرن از میالد مربوا می سال پیش 812مهم بناهای تاریخی در این محل به حدود 
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ه یتر اراکه در بخش هنری کورینتی آی خانم توضیح بیش  متروک شده است میالد کامالً اول پیش او 
هنای مختلن  کشنور باختری از جملنه قسنمت -آثار فروان دیگری نیز از هنر یونانی .خواهم نمود

بگنرام(، شنرق افغانسنتان و پروان) واست. در شبرغان)جوزجان(، قلعه زال استان کندز )کهنندژ(، 
منندان بنه آثنار مانده است. امید است که با تالش فرهنگ دوسنتان و عالقنهکشور باقی نارقدیگر م

 تر مصئون بماند. باستانی کشور، فرهنگ تاریخی این مرز و بوم از نابودی بیش
سابقه بنه مینان ادبی و هنری افکار تازه بکر و بیمختل  تاریخی و  آثاریسرخ کوتل  حفریاتدر 

خناک  هنای مختلن  کنه در افغانسنتان وو تصور مدارس و سبک أعالم هنر هم مبد آورده است در
های نوین به میان آورده که از آن جمله موضوع چگونگی مدرسه هنری مجاور به میان آمده است چیز

 کند.تر جلب نظر مییونان و باختر و سبک مشخ  یونان و باختر و کوشانی بیش
روی حقنایق  شنبیه مجسنمه کنشنیکا مکشنوفه از )مناتورا( پنرده ازهای در سرخ کوتل کش  مجسمه

هویدا گردید. که یک سبک هنری در دو نقطه دور افتاده از حوزه آمو دریا و حنوزه  مجهول برداشت و دفعتاً 
جمنا در عصر کوشانیان بزرگ نشو نمو کرده است. این سبک همنان سنبک یوننان کوشنانی ینا کوشنان و 

وشنانیان مخصوصنًا در دوره سه یونان و بناختر بنود و در عصنر کشاخه فرعی مدرباختری است که اصاًل 
را( در حنوزه گنگنا، تراشنی )مناتوروش هیکل أآمده و انبساا یافته است. و مبد امپراروری کنیشکا به میان

 .رینزی شنده بنوداساسات مدرسه یونان و باختری رنرحبغالن( که سرچشمه آن روی سبک سرخ کوتل)
ای آن را بنه یوننان و گناهی بنه روم و  أرخی از هننر شناسنان غنرب گناهی مبندمدرسه گریکوبودیک که ب

اند. کنه بایند اساسنات آن را در مدرسنه گردیده جسمدادند مها با شرق نسبت میودات تجارتی رومیامر
دینک، گریکوبو ۀسنکنند. در حقیقت امر مبدای مدرایران و یونان و یونان و باختری در افغانستان تجس  

 (.01: 8) ئین مخصوص بودائی تظاهر کرده استهای مذکور است که در خدمت آمدرسه

 و باختر یونان فرهنگیخانم میراث آی
 ،م.افغانستان است کنه در قنرن چهنارم قاسکندریه اکسوس شهری یونانی در استان تخار در شمال شرق 

های درینایی کنه بنه شرقی و راهشمال هایحفاظت راهرای سهولت در تجارت و توسط اسکندر مقدونی ب
و فرماننده آن  گ بنای اینن شنهر نینز توسنط اسنکندرسن .شد، احداث شده بودباکتریا )باختر( وصل می

 .شنوداست که اکنون در منوزۀ کابنل نگهنداری مینام کینیاس سردار مقدونی، گذاشته شده ه اسکندریه ب
ترین و هیجان و شاید یکی مهم ان است که اسکندر قطعًا آن را لم  کردهدر جه ئشود که تنها شگفته می

 .شناسی قرن بیستم در افغانستان، کش  این شهر یونانی باشدهای باستانانگیزترین کش 
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ثیر قنرار مورود ترکان بر تخارستان و تحت تنخانم اصطالح ترکی است به معنای )ماه بانو( که بعد از آی
دنند، و آی ها را نام ترکی نهاها و قلعهها، شهرستانبر این خطه اکثر استانو تسلط  فارسی)دری(دادن زبان 

 .اسنت« کوکچنه»و « آمودرینا»ست. آی خانم نام تپه نسبتًا همنواری در تقنارع رود خانم نیز یکی از آنها
ز رسنند، در بعضنی اتر تخیلی و رومانتیک به نظنر منیهای محلی در مورد این شهر بیشها و افسانهقصه

باکتریا )باختر( بنه دام   ۀشهزاد سهه بانو، دختر زیبارویی بود که اشود که آی خانم یا مها گفته میاین افسانه
نمودند تا وی را به چنگ بیاورند، تا اینکه روزی از روزها یکنی از کدام سعی می عشق وی افتاده بودند. هر

این شنهزاده  .شد از دریای آمو عبور کردی که توسط شیرها کشانده میاین شهزادگان وی را دزدیده و با کشت
 .خره به محلی رسید که بعدًا در آن شهر الکساندریه بنا نهاده شد و بنه ننام معشنوقه وی مسنما گردیندباه

الهنه مهتناب « سنلین»خنانم از ننام، باشد این است که نام آیای با واقعیت قرین میای که تا اندازهنظریه
 (.72: 0) هه محلی باکتریا مشتق گردیده استال« اناهیتا»یونان یا 

شناسنی سنده بیسنتم در افغانسنتان انگیزتنرین کشنفیات باستان هیجان ترین وشاید یکی از مهم
 822خانم باشد. این شهر تاریخی که در شهرستان دشت قلعۀ استان تخنار درکش  شهر یونانی آی

یلومتری جنوب شرق رود خانه پنج رای رودخانه کوکچه و در دو کمتری شمال مج 022 صد و یا دو
یکنی از سنربازان قنوای منرزی  8377آمو دریا( قرار دارد، زمانی عط  توجنه نمنود کنه در سنال )

کنده از سکه افغانستان در این محل دور ها را یافت. این اتفاق سبب شد که برخی افتاده ظرز گلی آ
 افغانستان و آسیای میانه روشن گردد. از صفحات زرین تاری  باستانی

این منطقه آغاز کردند که های علمی خویش را در کاوش م8307شناسان فرانسوی در سال باستان
ان شناسنو در وهلنه دوم تنیم باسنتان .آن یکی از شهرهای بزرگ جهان باستان کشن  شند ۀدر نتیج

خنانم منیالدی در آی 8331تنا  8301از سنال « پناول برننارد» افغانستان فرانسه تحنت سرپرسنتی
منوزۀ « خنانمارناق آی»هایی نمودند که تعدادی از آثار مکشوفه این منطقنه را در حفریات و کاوش

 .ملی افغانستان به نمایش گذاشتند
می بنوده ی شخصی و عامه و قلعه مستحکم نظناهانااین شهر دارای استحکامات وسیع، ساختم

شرقی های شمالخانم جهت حفاظت راهیداشتند. شهر آ نظامی قرارهای که در آن معابد و عمارت
شد، ساخته شده بود. این شهر بنه صنورت ربیعنی باختر( وصل میهای دریایی که به باکتریا )و راه

موقعیت استحکامی عالی را دارا بود که از ررز شمال توسط دریای آمو احاره شده بنود، در غنرب 
غنرب آن قلعنه نظنامی بنزرگ و  ینه جننوبداشنت و در ناح کوکچه قرارالسیری آن نیز دریای سریع

خندق عمیقنی پنر از آب دورادور مستحکمی اعمار گردیده بود که جهت تحکیم بر  و باروی شهر 
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ررز مرز کننونی  های بدخشان تاجکستان )آنحفر شده بود. در قسمت جنوب و شرق آن کوه شهر
 .افغانستان( موقعیت داشت

یبا و با مهارت ساخته شده است. سیستم آبیاری آن شنامل چنند کاننال بنوده و اینن شهر بسیار ز
ریزی شده بود. ناگفته نباید گذاشت که این رسم در باختر بیاری مطابق و روا  آن زمان ررحسیستم آ

نهر)رود( نینز در  های وسیع آبیاری زمان باستان به نام هجدهنیز وجود داشت. چنانچه یکی از شبکه
ولی با آن هم در سناختمان  ،ها اعمار گردیدهداشت. گرچه این شهر توسط یونانی الیت باختر قرارو

های کار و ساحتمان محلی نیز در کنار شیوه سناختمانی یوننانی عمارات و امور مهندسی آن از شیوه
 .استفاده به عمل آمده است

های تهداب آن خشت پخته به قسمتدر ساختن تعمیرات از خشت )آجر( خام استفاده شده و در 
، کار رفته است. در بخش معماری از معماری محلی که حتا امروز نیز در افغانسنتان معمنول اسنت

. از عناصنر یوننانی دارنند های تعمیرات هموار بوده کنه منظنره غینراستفاده به عمل آمده است. بام
بدون به کار رفتن مصالح ساختمانی روی  های تراشیده کهتوان از سنگجا میمعماری یونانی در این

 .اند، نام بردهای سربی به هم محکم گردیدههم قرار گرفته و توسط می 
های قسمت تحتانی ها به رور کامل به دست نیامده صرز برخی از عالیم و نشانهاما این مجسمه

شنت کنه در آن ه است. در قسمت شمال شنهر ورزشنگاه و دانشنگاهی موقعینت دایافت گردید آنها
هنا بنه دادنند، زینرا یونانیزمان با فراگرفتن دروس، تمرینات ورزشی نینز انجنام میآموزان همدانش

 تربیت روحی و روانی اهمیت برابر قایل بودند. در قسمت تحتانی ورزشنگاه، فنواره آب بنا دو شنیر
این است که بعند  دهن قرار دارد که به شکل جمجمۀ دولفین و جمجمه شیر ساخته شده بود. جالب

خنانم از ها در حال فوران اند. کشن  شنهر آیاز گذشت هزاران سال آب هنوز هم از این شیر دهن
نظر تاری  هنر نیز دارای اهمیت است. حکاکی و پیکرتراشی به سبک عالی در این شنهر بنه چشنم 

ها، جسنمهماننند هسنتند. یکنی از اینن مخورد. بقایای سه مجسمه کش  شده در نوع خنود بیمی
مجسمه مرد ریشو است که توسط دست راست خود عمامه خود را محکنم گرفتنه. مجسنمه دیگنر، 

هنا و آثنار تندی  یک ورزشکار است. مجسمه سوم شخصی است که کفش به پا دارد. این حکاکی
 محلیهای اند با آن هم دارای عالیم و نشانهلحاظ محتوا و مضمون خویش یونانی تاریخی با آنکه از

یکنی از خنزاین منوزۀ کابنل  .آغازین در انکشاز فرهننگ گنندهارا هسنتند ۀکه بیانگر دورباشند نیز می
 (.70: 0)  شودهای منحصر به فرد شاهان یونانی دیده میست که در میان سکها مجموعۀ مسکوکات آن
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حرینق ها است که در آن ظروز گلنی و کاشنی ساحه قلعه یا ارگ مشتمل بر تعداد زیادی سردابه
ای که اسنامی باشنندگان اینن هایی که توسط رنگ نوشته شده و کتیبهشده به دست آمده است. کتیبه

اند در آن در  شده، نیز به دست آمده است. کتیبه دیگر مربوا به یکنی شهر و کسانی که وفات یافته
شخصی در  هرگاه»است که حاوی نصایح سودمند است: از شاگردان ارسطو، فیلسوز شهیر یونانی 

سن کودکی رسوم و عادات بهتر را کسب کند، در سن جوانی بر احساسات غلبه حاصل نمایند و در 
سن  و مگوننه اظهنار تبدهد، بدون شک در هنگام منرگ هنیچ سن کهولت نصایح خوب و سودمند

 (.831:  1)  «ندامت نخواهد کرد
ه را دربر گرفت. این حفرینات مدت سه ما شهر از ررز هیئت فرانسوی تقریباً  حفریات دورۀ دوم

بینی شده بود، پایه پیشدر سال گذشته هجده فیل کههای گذشته بود. روریبه تعقیب حفریات سال
ز زینر خناک کشنیده شند اینن هنای بعند اال قبل و پنج عدد دیگنر آن در سنالسیزده عدد آن در س

متر در سه ردی  تنظیم شده بود، که در و دو سانتی به ارتفاع هشت متر و قطر هفتاد ها تقریباً پایهفیل
شکسنته بودنند.  ها اکثنراً پایهپایه قرار داشت. فیلپایه و در شش قطار آن شش فیلر ردی  یک فیله

دست آمده است. یک دیوار بنه رنول ه پایه بهای زرین فیلپایه و پارچه( تیکه سر فیل0322) تقریباً 
سانتی که جز تهداب، کش  گردیند. در وسنط دینوار ینک دو متر و هشتاد  0/  12متر و عرض  98

رسید. دروازه از بین رفته، تنها فرش سنگی آن هویدا بنود. سنپ  ینک اتناق کنالن دروازه به نظر می
هنای های اغنال، پارچنهی سه درب، که از داخل سالون توتهکش  گردید که سالونی بوده است دارا

غرب  ری  رال و یک دانه سکۀ مسی پدیدار شد. به سمتهای نازک و ظهای عا ، برگهآهن و تیکه
پایه دیگر نیز کش  گردید، که سنه عندد سنر سنتون کنالن آن خیلنی ها، چهار فیلپایهاین خط فیل

باشد. و هر یک آن آسیب دیده است. به سمت جنوب محل حفریات نیم یک ظری  و با اهمیت می
ایۀ سنگی است که سنگ آن به شکل مستطیل و مربع اتاق کش  شده بود، که در میان دیوار آن یک پ

شده است. در  های آن رنگ آمیزیباشد و توسط سرب یکی به دیگری مستحکم شده، سر ستونمی
یه شکسته باشد، سه سر ستون رنگه سالم و بقا بوده و دارای سر ستونی رنگه میهچهار کنج اتاق پایه

هنای از سنرب و گ و پلستر )شبه سیمان کاری( تکهسن های نقاشی شده ازاست. از این اتاق پارچه
دسنت آمنده اسنت. در جنوار آن ینک اتناق ه الخط یونانی بهای پخته )آجر( شکسته با رسمخشت

کاری درب آن از اتاق دیگر بوده، دیوارهای آن به انندازه ینک میتنر پلسنترتر کش  گردید که کوچک
 رسد.دیواری از گل نیز به مشاهده می شده که ثابت مانده است در این اتاق یک بخاری
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ارتفناع متنر و  71دو ررز به رنول  ( از شرق به غرب امتداد دارد، هرحویلی)سرای دیوار احاره
 ز خشت خام و پخته ساخته شده است.متر اسانتی 12/8و عرض آن  10/0

بیضنوی، هنای های سرب و مفنرغ، سنفالزده، مهرۀ استخوانی رنگه، پارچه های مسی زنگسکه
های نامنظم هندسی شکل دارای شش سطح، مقابر بنزرگ، فوسنیل و اسنتخوان، سرمجسنمۀ گلدان

هرکل  از سنگ، مجسمه سنگی نیم تنۀ بدون سر، کتیبۀ سنگی چهار سنطره، ، کتیبنۀ پننج سنطری 
 (.33:  9)  دست آمده یونانی و پنج تیکه مجسمۀ سر شیر ب
مندی زیناد و هرود و با عالقغنی آریانای کهن به شما میرهنگی این اثر باستانی که میراث بزرگ ف

های ها و سنالونزحمات فراوان کش  گردید، با دریغ؛ مورد تهناجم و چپناول قنرار گرفنت. سنتون
سازی به کار رفته اسنت. های آن برای اعمار رستورانت و خانهمجلل تاریخی تخریب گریده و سنگ

و بربرینت تمنام کمنر بنه ننابودی رحمنی زاران نفنر بنا بنیشه و کنار کشور هنهاست که در گوسال
دارنند. فروشنندگان آثنار باسنتانی و اند و دست از غارت و تخرینب برنمیهای فرهنگی بستهمیراث

کاوشگران غیرقانونی بدون درک این موضوع که با فروش اینن آثنار بنه مینراث کهنن بشنری اهاننت 
منندی کنه شناهد اینن فروپاشنی ل و قدرتوود. افراد مسدهنو چپاول ادامه میکنند، به تخریب می

 ان به نحوی در این امر دخیل اند.های فرهنگی است نیز با سکوت و یا همکاری با دزدارزش
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 الخطرسمزبان و 
از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب افغانستان  ،م.ق 998 - 990 هایاسکندر مقدونی در ری سال

های شدید باشندگان این سنرزمین موفنق بنه فتوحنات پیمود و بعد از مقاومتمعیتی خود را با سپاه 
علنت ه شد. در جریان این فتوحات چه در اثر مقاومت اهالی چه در اثنر ایجابنات نظنامی و چنه بن

آرینا، قفقناز،  نام اسکندریهه های مستحکم بشدن عساکر مقدونی یک سلسله قعله خستگی و بیمار
ها ماندند و مسکون شدند زیاد در این اسکندریه آمد. یونانیان به تعداد نسبتاً میان ه باختر و اکسوس ب

و هنر یونانی موقع یافت کنه تحنت و باختری فرهنگ، معارز  و در دورۀ دوصد سال حکومت یونان
 کند. نمو کمال آزادی نشوه و باختری ب ثیر حکومت یونانمت

الخط شد، رسمی نگارش زبان یونانی استعمال میین دورۀ دوصد ساله براا الفبای یونانی حتمًا در
هنای تان انتشار یافنت و بعند از آن قنرنو باختری در افغانس یونانی در دورۀ سلطنت پادشاهان یونان

 (. 11: 3)  کوشانیان مورد استعمال قرار گرفتمتوالی در عهد 

ها حتی در دولت سنکایی دهد. زبان یونانی روی سکهچنانکه مسکوکات یونانی نشان می أدر ابتد
یونانی یک زبان دیگر  )ایوکراتیدس( غیر از زبان ها از زمان ایوکراتیدولی روی این سکه ،معمول بوده
 خط سامی )فینیقنی(ه ها هم بشود. خط این سکهای از زبان سانسکریتی است دیده میهم که شعبه

شنود ین نتیجه حاصل میاشت. بنابرشباهت دارد شاید خط آرامی باشد. که در آسیای غربی روا  دا
 ار و بعد جز هند و یونانی گردید.پاید سال تقریباً  812که دولت باختری و یونان 

ول شنده و منوازی بنا الخط یونانی از قرن سنوم قبنل از منیالد در افغانسنتان قبنرسم چون زبان و
یونانی نیز مثل میتنالوژی رفت ربعًا علوم کار میه الخط خروشتی افغانستان یکجا بپراکریت و رسم

چننین خنط پهلنوی پنارتی از قنرن سنوم قبنل از منیالد در آن در فرهنگ کشور داخل شده بود. هنم
افغانستان معرفی گردیده و در کنار خطوا خروشتی و یونانی، تا قنرن سنوم منیالد )عهند کوشنانیان 

ط آرامی بنود، امنا خنط خط پهلوی پارتی نیز همان خ مبسط نفوا ساسانی( مرو  ماند. منشبزرگ و 
تری داشت، از قرن اول میالدی شروع به انحطناا نمنود و در نانی که در افغانستان صحنه محدودیو

کوشانی( تا -مسکوکات افغانستان، تغییر و تنزیل آن آشکار گردید. معهذا این خط تغییر یافته )یونانو
هنای متعنددی حنرز زده ود، زبناندر باختر که مرکز کشور بنقرن سوم میالدی عمر نمود. بر عالوه 

گوینده گان آن سخن همدیگر  های متشابه داخلی کهجههل شد از قبیل سغدی، پهلوی و یونانی ومی
های قدیم افغانستان و حتی زبنان اوسنتائی اولنی، ارالعناتی در دسنت فهمیدند. البته از زبانرا می
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غانستان السننه پراکرینت، سانسنکریت، نیست. مگر این معلوم است که در عهد قبل از اسالم در اف
سغدی، یونانی، پارتی، پهلوی، اسکائی و تخاری موجنود و مسنتعمل بنود. آخنر تنر از همنه زبنان 
فارسی)دری( است که در افغانستان قبل از اسالم وجود داشت و در قرن هفتم میالدی واضحًا مرو  

و فقط خطنوا یوننانی از میان رفت  اً بعدشد. ولی زبان یونانی تا یکصد سال میالد استعمال میبود. 
زینرا نویسنندگان یوننانی  ؛خیلنی کنم بنود د. در باب تاری  آن ارالعاتیردگمعنی استعمال میبی

هنایی در افغانسنتان صنورت گرفنت و های کمی از آن گفتنه بودنند. ولنی از وقتنی کنه کناوشچیز
قندر کفاینت روشنن نیسنت و ه ولی باز بن ؛تر گشتدست آمده بعضی مطالب روشنه مسکوکاتی ب

ها در زمنان سنلطنت باشد این است که یو نانیماند. چیزی که معلوم میجواب میالت زیاد بیؤاس
ولی این را هم  ،در این دوران باختر دارای هزار شهر بود. دمتریوس و اوکراتید فعالیت زیاد بروز دادند

غد و مردمان ساحل سنند نمنودن اینهنا را ها در شمال با سهای زیادی که یونانیباید گفت که جنگ
هنای دولنت زبان یونانی در سکه. ها نتوانستند مقاومت کنندضعی  کرد و در نتیجه در مقابل پارتی

هند و سکایی زمانی پ  از انقراض دولت یونانی و باختری معمول بود و بنابر اینن، باییسنتی حندس زد 
 (.37:  82 ) م داشتفرهنگ هندی در اینجا مدتی دوا( در ردی  که فرهنگ و تمدن یونانی )هلنیستی

 هاسکه
بشر در جهت ترقی در تجارت و ار   نهادن به فعالیت مادی و معنوی خنود، پنول را اختنراع کنرد و 

را برای آن در نظر گینرد.  ئترین شه آن سعی کرد که بهترین و بادوامتر و ارزش دادن ببرای دوام بیش
بکی و کنم حجنم چننین سندوام و مقاومت باال در شرایط متنوع ربیعی و همرو، فلز به سبب از این

های تمدن به ها به کار گرفته شد. سکه و روند ضرب آن به عنوان یکی از شاخ بودن، در داد و ستد
هنای زمنان ها در فراز و نشنیبگرفتن حکومت آید که در ادوار تاریخی با ضع  و قوتحساب می

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی وزهپیدا کرد و ارالعات بسیاری در حتغییر و تحول زیادی 
گنران و تواند بنه پنژوهشبا ارزش می ئنمود، به همین سبب بررسی این ش مذهبی را در خود اخیره

 محققان در روشن شدن تحوالت جریان ساز تاریخی کمک شایانی نماید.
سلطنت یوننانی  دن امپراروری او بعد از اضمحاللافغانستان بعد از فتوحات اسکندر و تجزیه ش

م بعد تا حوالی آغاز عهد مسیح برای دو نیم صد  .های شامی از حوالی وسط قرن سوم قسلوسیدی
 .رهنگی یونانی و آسیایی باقی ماندسال به حیث کانون و مرکز تمدن و ف



  10   سال پنجم ، شمارۀ اول

 نت مستقل یونانی باخترم دیودوت  حکمران باختر به شکل سلط .ق 012بعد از اینکه در حوالی 
های بسیار نفیسی چه در شمال چه در جنوب هندوکش به ضرب رسیده یک سلسله سکهاقدام کرد، 

تنر که خود بنه ضنرب رسنیده بهتنر و قشننگهای یونانی ر مقایسه در بسیاری موارد از سکهکه از نظ
ی ایشان عمومنًا شنهر و باختری که مرکز مملکت دار است. مسکوکات بزرگ یونانی پادشاهان یونان

تنر آن نقنره اسنت و ماننند اند که بنیشهای قشنگ به ضرب رسانیدهیک سلسله سکه)باکتریا( بود، 
د و در مینان مسنکوکات بزرگنی درخشننهم بعد از دو هزار و دوصد سال می های قشنگ هنوزمدال

ای را سی ارالعات عمدهشنارسد. دانش سکهگرام می 01دیده شده که قطر آن تا دونیم انچ وزن آنها 
دهند و در حقیقنت، ه مییدر افغانستان و آسیای مرکزی ارا از وضعیت قلمرو حکومت یونانی باختر

هنا، امکنان بازسنازی رئنوس کلنی تواند بنا مطالعنس سنکهگر میبایستی گفت که محقق یا پژوهش
های یوننانی کنند. سنکهتحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی این حوزه را فنراهم 

های رنال تنهنا در منوارد نند. سنکهاشندهای ضنرب ی سلوکی به صورت نقنرههاباختر، مانند سکه
ده که بنا الگنوبرداری از های سلطنتی بوها منحصر به سکهشده است؛ این سکهاستثنایی ضرب می

دهای معمنولی های مفرغنی کنه در داد و سنتاند، حتی سنکهشدههای متداول ضرب میسایر سکه
اساس تقسیمات مشنخ   های یونانی باختر را براند سکهمستثنی نبودهکاربرد داشتند، از این روال 

 توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد. جغرافیایی می
تحنت تابعینت یوننانی  های شمالی)باختری( این نوع سکه در نواحی شنمالی هنندوکش. سکه8

هنا آیند اینن سنکههای سلوکی بود. چنان که از شواهد بر منیهشد و تقلیدی از سکباختر ضرب می
 1/83گرم و هر سکه سه درهمی  7/7شکل و ظاهر یونانی داشت، به روری که هر سکه یک درهمی 

گردیند. در بخنش جننوبی ه با خط یوننانی بنر روی آن در  منینام پادشا گرم وزن داشت و معموالً 
نی تنری نسنبت بنه معینار یونناشد به روری که وزن کمیونانی ضرب می - های هندهندوکش سکه

 تر شبیه بودند. های هندی بیشها به سکهداشتند. این سکه
هنای آن بنه دو زبانه هستند؛ بخشی از نوشته ها معموالً های شرقی)هند یونانی( این سکه. سکه0

ینا همنان   ( Procrit )خط یونانی و یا رومی و بخش دیگر آن ترجمه همان نوشتار به زبان پراکریتی
می در دست ههای یک درتر سکهها بیش(است. این نوع سکه( Kharoshti کهروشتی یا خروشتی

 (.10:  0)  شدنگوش ضرب میهای قدیمی هندی با عالمت فشرده چهاراست که گاهی مانند سکه
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هنای در افغانستان دیده شنده و از خناک های بزرگی یونانی تا حال تنهاعجیب این است که سکه
خان به کابل و که در زمان سلطنت امیر دوست محمددست آمد و جنرال فریه فرانسوی ه این کشور ب

رات وارد افغانسننتان شننده و خان بننه هنار کهنندل خننان در قنندهار وزیننر یارمحمندحکومنت سننرد
در نقطه سوم به قره باغ در حنوالی  های از هرات تا بل  و جانب دیگر تا قندهار کرده است.مسافرت

هنای زند کنه در خرابنههای بسیار بزرگی سخن مید از سکهنزدیک )شهرک( در شمال غور افتاده بو
 (.31:  7) رسدانچ می 8/9شود که قطر آن ای پیدا میهای بزرگ رالیی و نقرهباغ( سکه)قره

 گیرینتیجه
کردنند مندان یونانی در معیت آنها حرکت میاز علما و هنرن در باختر که عدۀ ورود اسکندر و یونانیا

بزرگ، نظام اجتمناعی و تمندن و فرهننگ  ۀزمان نمود. این حادث تمثیر عمیق در ماده و روح مردم آن
قدیم کشور را تکان سختی داد. و در نتیجه آمیزش هردو، مدنیت و فرهنگ کشور داخل دورۀ جدیند 
از ارتقاع گردید. یونانیان که وارد شمال هندوکش شدند، سپاهی بودنند مجنرد و بنی آل و عینال، در 

ر ازدوا  کردند و آمیختند، این اختالا آنان را تحت باختر و توابع آن که مقیم ماندند، با مردم این دیا
که از یونانینان متمنایز شندند و شنکل ییید این مرز و بوم قرار داد تا جاتمثیر فرهنگ و مذهب و عقا

 مستقل به خود گرفتند.
اول از ررز حاکم شام به عننوان والنی  پیامد تاریخی و سیاسی این عصر به گونۀ بود که دیودوت

دیان معین شده بود. دیودوت اول والی یونانی باختری استقالل والینات بناختر را اعنالم باختر و سغ
هنای او حکومت خویش را بنر پاینۀ حماینت کرد و به کلی از وابستگی به حکومت یونانی سرباز زد
ها نرفنت و بنه صنورت مسنتقل بنه حکومنت مردم باختر بنا ساخت. دیگر زیربار حاکمیت سلوکی

 پرداخت.
دومی دمتریوس تا سند و نزدیک پنجاب پیش رفنت و تناکزیال را گرفنت. منانندر جننرال  دودمان

ین ترتینب حندود سیاسنی کشنور از بند. دمتریوس هندوستان شمالی را تا کناره گنگا مسنخر نمنود
های ایران تا حوزه گنگا و از حوزه سیحون و جیحون تا بحر کشیده شد. فتوحات دولت یونان و دشت

م خاتمه یافت. متعاقبًا ایوکراتیدس پادشاه شد در عهد او سرداران یونانی در  .ق ۰۷۵ل باختری تا سا
هندوستان مفتوحه دولت جداگانه تشکیل کردند و از این بعد انحطاا سیاسی دولت یونان و باختری 
آغاز یافت. در داخل نفاق بین دسته و رجال بزرگ و پر قدرت رخنه کنرد و از خنار  قندرت دولنت 
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از ررز شمال  های قبایل )سیتی( است، کهتر آغاز مهاجرتیی افزونی گرفت. اما حادثه بزرگااسک
 .ها( در ماوراءالنهر فرو ریخت و با عبور جیحون ایالت باختر را فرا گرفتشرق مهاجرت )اسکایی

 روید. وری ترقنی نمنواول قبل از منیالد( پیشنهدر عهد دولت یونان باختری از )قرن سوم تا قرن 
یای مرکنزی اثنر افگنند. زبنان و و باختری در افغانستان، هندوستان، چین و آس رفته صنایع یونانهم

در افغانسنتان قبنول شنده و منوازی بنا پراکرینت و    از منیالد،الخط یونانی در قنرن سنوم پنرسم
م در  .پارتی از قرن سنوم ق رفت. ربعًا زبان پهلوی وکار میه الخط خروشتی افغانستان یکجا برسم

افغانستان معرفی گردیده بود، و در کنار آن خط خروشتی تا قرن سوم میالدی عهد کوشانیان بزرگ و 
ها آبنادان و ارت و دوران پنول توسنعه یافنت، شنهربسط نفوا ساسانی مرو  ماند. در اینن دوره تجن

و سنتد قنرار  مسکوکات رال و نقره رایج شد، در بازارهای باختریان انواع پارچه بناب در معنرض داد
 گرفت.

شناسان فرانسنوی، و آثنار خانم )اسکندریه اکسوس( توسط باستانکش  شهر باستانی یونانی آی
ثیرپنذیری مهر کورینت یونان داشت،  بیانگر تکه شباهت با سبک هنری دولت شکالسیک آن ۀبرجست

شناسی های باستانرشتهو و گهربار آن شهر قدیمی به های نباشد و دادهباختر از فرهنگ هلنیستی می
ترین کشن  باسنتانی  در اینن را برجسته ساخته و به عنوان بزرگ شائبه نمود. تا آنو تاری  کمک بی

 حوزه در قرن بیستم میالدی بر شمارد.  
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 ایراه الجورد در همگرایی منطقهنقش 

 عضو کادر علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی الله فائزپوهنیار نجیبنویسنده: 
 نظر دشتیپوهنوال صاحبتقریظ دهنده: 

 چکیده
ملی  کند این راه در تممین منافعراه الجورد یک شاخه از راه أبریشم است که از افغانستان عبور می

ای الجورد در همگرایی منطقهنقش راه هدز مطالعه بررسی  .های منطقه نقش به سزایی دارددولت
کن است ای ممای و فرا منطقههای منطقهپولیتیک این راه با توجه به قدرتاین است که آیا جیو

امه راه نبیاورد؟ در این مقاله نقش موافقتهای نوین منطقه به وجود همگرایی را برای رفع چالش
ها از این راه اه الجورد، منافع دولتوپولیتیک رروابط(، جی ای )گسترالجورد در همگرایی منطقه

عه منابع معتبر علمی، ای بوده است با مراج، تحقیق حاضر یک مطالعه کتابخانهبحث شده است
های ریکا و موافقت های خارجه کشورها، بررسی گزارشات کنفران نامه، سایت وزارتمتن موافقت

ستان و ترکیه در مورد راه الجورد تهیه شده ، گرجافغانستان، ترکمنستان، آاربایجانپنج جانبه میان 
 است.

 ای، راه الجورد، ریکا.منافع ملی، همگرایی منطقه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
های منطقه برخوردار است، مین روابط میان کشورموان قلب آسیا از اهمیت ویژۀ در تافغانستان به عن

های پنیهم از اینن پنل ارتبناری گان و جنگهبیگانها، مداخالت سامانیه ب دلیل ناه اما دیری است ب
پلوتیک در یک موقعیت بسیار حساس قناره آسنیا قنرار شود. افغانستان از نقطه نظر جیواستفاده نمی

های بنزرگ جهنان را شنیفته خنود سناخته اسنت تنا مننافع د، جغرافیای ناب این سرزمین قدرتدار
افغانستان کنه بنام دنینا در آن موقعینت دارد سننگر  استراتیژیک خود را در این کشور تعقیب نمایند.

هنای آیند، قندرتهای بزرگ به حساب میول، تهدید و مهار دشمن برای قدرتمحکمی  برای کنتر
پردازند. بدین ته و بر سر این کشور به رقابت میجهان از دیر آرزوی حضور خود را در این منطقه داش

 های بزرگ جهان برخوردار است.رتین کشور از اهمیت خاصی برای قدا ملحوظ
آغاز  و بنه اروپنا و کرد، این راه از چین راه ابریشم دو هزار سال قبل از امروز از این مسیر عبور می

از راه ابریشم است در دو هزار سال قبل سنگ الجنورد و سنایر  ۀشد، راه الجورد شاخهند منتهی می
ک راه مهنم رفتنه اسنت. از اینکنه اینن راه ینو مصر میاز این مسیر به ایتالیا های قیمتی دیگر سنگ

آوردن مننافع از اینن راه انند. دسنت ه ها در صندد بنترانزیتی میان کشنورهای منطقنه اسنت کشنور
ثبنت را در وضنعیت اقتصنادی ، ثیرات ممشنود و تنمهم از افغانستان آغاز میبختانه این مسیر خوش

 .دارداجتماعی افغانستان و منطقه  ، فرهنگی وسیاسی
ای  بنه  یک تحقینق کتابخاننه «ایقش راه الجورد در همگرایی منطقهن»حاضر تحت عنوان  ۀمقال

و نقش این راه در همگرایی  نامه پنج جانبه راه الجورد، جیوپلوتیک راه الجورد هدز بررسی موافقت
نامنه راه الجنورد از ن تحقیق از آن جهت است که موافقنتای صورت گرفته است. اهمیت ایمنطقه

 های منطقه بر خوردار است.و کشوراهمیت استراتیژیک برای افغانستان 

 (Lapis Lazuli route) الجورد راه
مسیر که افغانستان را از رریق بندر آقینه والیت فاریاب و بندر تورغندی والینت هنرات بنا عبنور از 

نامنه موافقنت کند،ستان به اروپا وصل میترکمنستان و بحیره سیاه و باکو پایتخت آاربایجان و گرج
های ترکمنستان، آار بایجنان، گرجسنتان و کومت وحدت ملی افغانستان با کشوراین راه به ابتکار ح

اشرز غنی در هرات افتتاح عماًل توسط رئی  جمهور محمد به امضاء رسید و 0283ترکیه در نومبر 
 گردید.
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 (Integration) همگرایی
به اتحاد یک جامعه  از روی میل و رغبت و نه با زور و فشار یا فرآینند کنه در آن که بستگی  وضعیت

پوشنند و های عمده و اساسی خویش چشم منیجوامع از خواست و قدرت هدایت مستقل سیاست
 (.908: 8)کنند به تصمیمات مشترک و هماهنگ دست یابند سعی می

 (Region) منطقه
جغرافیایی یا  شود که به علت پیوندهایسرزمین چندین کشور میمنطقه شامل الملل، در روابط بین

 (.133: 8)اند منافع مشترک به یکدیگر مربوا شده

 تاریخی ۀپیشین
ارتبناا  أها بوده است، ابتندترین عامل همگرایی و ارتباا دولتمهای جوامع مهحوایج و نیازمندی

شنده مین منیمتنهای اقتصادی توسط کنسنول سر رفع نیازمندی اقتصادی میان مردم یونان باستان بر
به منظور حنل مشنکالت منرزی،  ها و دولت شهرها،گذرد سران قبایل، امپراتوریاست، دیری نمی

ت که دست به کنند تا روابط سیاسی داشته باشند. همین دلیل اسجنگ، صلح و ... ضرورت پیدا می
یجاد سفارت داینم بار دولت ایتالیا دست به ا زنند، اولینرسان و یاهم سفیر میفرستادن، قاصد، پیام

توانست مشکالت دو دولت را حل کنند  و باعث زند، کار دولت ایتالیا صرز میدر دول مختل  می
 (.8: 3) دولت شود نه چند دولت   همگرایی دو

جاست دول مختل  به منظور رفع حوائج و مشنکالت شنان نیازمنند بنه برگنزاری کنفنران  این
هنای ننوین و ستفالی است کنه باعنث ایجناد دولنت اولین کنفران  همان کنفران  صلح وبودند، 

گنره وینن گنام دوم در همگراینی بعندًا کن  (.8: 88)های امروزی  شده اسنت نخستین همگرایی دولت
جهنانی وقنوع جننگ ها در رسیدگی به معضالت اروپا بوده است. تجربه تل  ناشی از جنگ دولت

ای در یک های منطقهدی، موجب گسترش همکاریها به توسعه سیاسی و اقتصاسرد و گرایش کشور
چارچوب سازماندهی شده در اقصا نقاا جهان شده است. این روند با پدیده جهانی شدن سنرعت 

المللی یکی  پی دیگر های بینها و همکاریها، کنفران کرده است، به نحوی که تعدد نشست پیدا
ز دول المللی تبدیل کرده است. امرورایی بینرا به عصر ارتبارات و همگ صورت گرفته، عصر امروز

دست آوردن منافع ملی است. این منافع ه های جدید  برای بها و تکتیکجهان در صدد پیدا کردن راه
تالش نمایند.  ،شودمین میمهای بروند؛ آنجا که منافع شان تها به سراغ نشستشود دولتباعث می

ایمی وجود بلکه منافع ملی د ،الملل این است دوست و دشمن دایمی وجود ندارداصل در روابط بین



18    مجلۀ علمی پوهنتون تخار 

وب این راه با وصل سناختن جنن .ثری داردؤمین منافع کشورهای منطقه نقش ممدارد. راه الجورد در ت
را در  یند و  نقنش آننمامین منیمآسیا به اروپا منافع ملی کشنورهای ایندخل را بنه بهتنرین وجنه تن

ریکنا اسنتنتا   های کنفراسها و فعالیتوانیم. آنچه از گزارشتای نادیده گرفته نمیهمگرایی منطقه
 نمایم.جانبه راه الجورد را بررسی مینامه پنجموافقت أاما ابتد ،شود در ایل بحث خواهد شدمی

 جانبه راه الجوردپنج ۀنامبررسی موافقت
ننوامبر  81سنپورتی در های ترانزیتی و تراننامه همکاریالجورد تحت عنوان موافقت امه راهنموافقت

و  مناده 09آباد پایتخت ترکمنستان در حاشیه کنفران  هفتم ریکا، در ینک مقدمنه، در عشق 0281
نامنه احکنام عمنومی در رابطنه بنه بخش نخست اینن موافقنت چهار بخش به امضاء رسیده است.

گزاری شده است. در  نامه قاعدهتعاری ، ساحه تطبیق، چارچوب کاربرد موافقتاهداز و مقاصد، 
ونیت ترانزیت اموال، ئبخش دوم تسهیالت ترانزیتی، تسهیالت زیربنایی، حمل نقل چند جانبه، مص

های متقابل، بنادر و تسهیالت  و نیز تسنهیالت راه ز وسایط حمل و نقل زمینی، همکاریویزه، مجو
زاری شده است. در بخش سوم موضوعات مربنوا بنه گمرکنات منجملنه محصنوالت آهن قاعده گ

ری تحنت بخش آخ سازی ررزالعمل گمرکات پرداخته و درکی، سیستم ترانزیتی گمرکی و سادهگمر
الملنل، حنل و فصنل منازعنات مشورتی مشترک، رعایت معاهدات بنینعنوان احکام متفرقه، گروه 

 اضافات و انصراز  از این معاهده را منعقد نموده است.  ممکنه، الحاق، انفاا، تعدیالت،
 :یک به شرح ایل بیان گردیده است  نامه در مادههدز این موافقت

ررینق قلمنرو رنرفین تسهیل بخشیدن حرکت و انتقال آسان اموال، مسافرین و وسایط نقلیه از ال (
 نامه.ابق به مفاد این موافقتاموال مط های الزم غرض ترانزیتسازی تمام کمکمتعاهد و فراهم

 نیت اموال، مسافرین و وسایط نقلیه از رریق قلمرو ررفین متعاهد.ئوارمینان از مص ب(
آوری ترانزیتی اموال با اسنتفاده از فننسازی امور اداری و روند کاری در زمینه حمل و نقل ساده  (

 پیشرفته.
 مسیر.ایجاد تدابیر الزم  غرض افزایش رقابت در این  د(

 :از قرار زیر است نامهحاسن این موافقتم
 .باز نمود مسیر تازه به اروپا .8
 .ایجاد همگرایی میان کشورهای منطقه .0
 .کمک به اقتصاد کشور .9
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 .حمل و نقل چند جانبه )راه موتر، راه آهن) خط ریل( راه کشتی( .7
 .سازی سیستم گمرکاتمدرن .1
ها باهم گان هر ساله کشوربا ایجاد شورای نماینده ،ها برای همگراییایجاد فرصت .0

 .رسیدگی نمایند ها و مشکالت  را داشته باشند تا چالشنشست می
 .ترین راهارزان .3
 .ترین راه بحریکوتاه .1
 ترین راه.امن .3

 جنوب آسیا. یهاا هده برای کشورباز بودن مع .82
 .المللدر نظر گرفتن معیارهای بین .88
 زیست.توجه به محیط .80

 :چنین است نامهاین موافقت عایبم
 مین نشود.مکه منافع شان تها در صورتیامکان خرو  زود هنگام کشور .8
هده و چگونگی راضی نگهداشتن کشورها با توجه به مداخالت مشکل بودن تطبیق معا .0

 های بزرگ و منطقه.قدرت
سد که این دو ربعید به نظر میکند، اما با وجودیکه این راه پاکستان و ایران را نیز به اروپا وصل می

دشمنان این مرز بوم هنم  با هنامه ملحق شوند، بدلیل اینکه این دو کشور همیشکشور به این موافقت
 نمایند.نام افغانستان هراس میه مند باند و از داشتن یک همسایه قدرتدست بوده

 Freeزون آزادی اقتصنادی ) انندنامه ررفین معاهده توافق نمودهذکر است در این موافقتقابل ت
Economic Zoneثیرات مستقیم بر هزینه و سرعت انتقال کاال به م( را ایجاد نمایند و این موضوع ت

امنوال ترانزیتنی از »آن چنین مشعر است:  «ال »نامه بند این موافقت 89قصود دارد، و ماده منزل م
 .«باشدمحصوالت گمرکی و مالیات معاز می

 الجورد راه جیوپولیتیک
ثیر عوامل میک یا جغرافیای سیاسی را بررسی تجیوپلوت ،الملل و سیاست جهانروابط بین ۀنامدانش

مطالعنه مبنانی جغرافینای قندرت دانند. موضنوع جیوپولیتینک هنا منیجغرافیایی بر رفتنار دولنت
کنار بنه تمنایالت و اف الملل تنهناقش هر کشوری در سیاست بینست. باید توجه داشت، نهادولت

آننان محندود اسنت و  بلکنه زمیننه فعالینت ،گیرنده سیاست خارجی بستگی نداردمقامات تصمیم
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ثیرات خنود را دارد و جیوپولیتینک مخاصی دیگری نیز بر سیاست خنارجی تنهای عوامل و وضعیت
 کند.ثیر عوامل جغرافیای بر سیاست را بررسی میماین عوامل است. پ  جیو پلوتیک ت یکی از

سنیای جننوبی و آسنیای میاننه و اتصال آ ۀتن موقعیت جیوپولیتیک به حیث نقطافغانستان با داش
شور است  این راه که اتصال های استراتیژیک این کطقه است. راه الجورد یکی از مسیرهای منکشور

، و کنندافغانستان به اروپا است از مسیر ترکمنستان، آاربایجان، گرجستان و ترکینه عبنور منیۀ کنند
کند.  و از اهمیت ویژه بنرای  افغانستان را به کشورهای اروپایی در مدت کم با هزینه کمتر وصل می

متر اسنت، از بنندر آقیننه کیلو 0022و کشورهای منطقه برخوردار است. رول این راه که  افغانستان
و بنه رنرز  شنودو بندر تورغندی هرات آغاز می -های شمالی افغانستانیکی از والیت -جوزجان 

کنند و از آنجنا  از ررینق بحینره سنیاه و بناکو پایتخنت بندر ترکمنباشی ترکمنستان ادامنه پیندا منی
آاربایجننان و تفلننی  گرجسننتان و اخیننرًا از اسننتانبول ترکیننه عبننور نمننود بننه اروپننا وصننل 

         /apis Lazuli an_afghan_lapis_route; L21k 0287/88.878883http/www.bbc.com/pesian/Afghanistan.شودمی

کشور نخست افغانستان با داشتن موقعیت استراتیژیک منحیث پنل ارتبناا مینان شنرق، غنرب، 
مهنم اینن راه بنه های کشنورشمال و جنوب آسیا و با داشتن منابع سرشار ربیعی و دست نخورده از 

بندین سنو دچنار آید. در عین حال، این کشور که به قلب آسیا معروز است، از چنندی حساب می
، وابسنتگی شندید کالت از قبیل تروریزم، مواد مخدر، مهاجرت بی روینهمداخالت بیگانگان، مش

 .کنداقتصادی و کسر بودجه دست پنجه نرم می
کند ترکمنستان است. ترکمنستان بعد از فروپاشی اتحاد دومین کشور که راه الجورد از آن عبور می

دست آورد و ینک کشنور محناا بنه خشنکه ه تقالل خود را باس 8338اکتوبر  03جماهر شوری در 
ای و های منطقهژیک و انرژی وافر مورد توجه قدرتدلیل داشتن موقعیت استراتیه است، ترکمنستان ب

ترکمنستان چهارمین کشور صادر کنند گاز به جهان است. ترکمنسنتان . ای قرار گرفته استفرا منطقه
دلینل عندم ه ند، فعاًل روسیه از خرید گاز ترکمنستان بکچین صادر میگاز خود را به روسیه، ایران و 

دلیل موضوع پرداخت ه ب 0283دست کشیده و ایران از اوایل  0280توافق باالی قیمت گاز در اویل 
ق از ررین  Cو  A ،Bپول خرید گاز را متوق  کرده است. و گاز ترکمنستان بنه وسنیله سنه خنط بنه 

را افزایش دهد و به انندازه  دخواهد صادرات خوترکمنستان می. رودچین می ازبکستان و قزاقستان به
بایند از ررینق ازبکسنتان،   Dبه چین بفرسنتد و خنط Dخط  بلیون متر مکعب گاز را از رریق 92

سنه  تاجکستان و قرغیزستان عبور کند و به چین برسد، با وجودیکه کار ساختن این راه باقی ماننده و
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انستان های که در افغطبیق پروژه تاپی به دلیل نا امنیاند و از سوی هم تتوافق نرسیدهکشور تا حال به 
  /corridor/-lazuli-lapis-the-of-geopolitics-/the0283/80https://thediplomat.com. وجود دارد کاری ساده نیست

های تازه ا خبر  است و در تالش ایجاد مسیراش است بکه متوجه منافع ملی یترکمنستان از خطر
نیز هزینه صادرات گاز خویش است. و راه الجورد از اولویت استراتیژی اقتصادی ترکمنستان است و 

 های خویش به مصرز رسانیده است.زیادی را باالی شاهراه
کنند آار بایجنان اسنت، آار بایجنان ینک بنازیگر کشوری که راه الجورد از آن عبور منیسومین 

وشنش استراتیژیک در قفقاز است، کشوری که بعد از گرفتن استقالل از  اتحناد جمناهیر شنوری ک
هنای نشین با ایران میراثدلیل داشتن اکثریت مسلمان شیعهه بایجان بنمود مستقل بماند. کشور آار

ر نگهداشنته اسنت. و از داشنتن روابنط والدارد. این کشور ساحات شوری را سنکفرهنگی مشترکی 
دلیل داشتن روابط اقتصنادی، نظنامی و ه سیاسی و اقتصادی با ایران فاصله گرفته است. آاربایجان ب

 گردد.داد میسیاسی با اسرائیل به عنوان یک کشور د شمن برای ایران قلم
سنه جانبنه بنا اینران و روسنیه آاربایجان به منظور وصل کردن هند یک نشست  0280در اگست 

نامه راه الجنورد را امضناء رر موقعیت جیوپولیتیک خود موافقتبایجان تنها به خارااند. ولی آداشته
قبینل  به هدایت ایاالت متحده آمریکا بر ضد رقیبان امریکا ازتر بلکه در یک بعد وسیع ،نکرده است

 ایران، روسیه و چین امضاء نموده است.
رز مشترک با اینران و کند گرجستان  است، کشوری که مکشور دیگر که راه الجورد از آن عبور می

تر باالی ارتباا خود دارند و دو پیپ الین گناز از کید بیشمروسیه دارد، جورجیا، آاربایجان و ترکیه ت
خواهد یک منبع خوب تمویل گاز اروپا باشد، اتحادینه اروپنا و یرود، ترکیه ماین مسیر به ترکیه می

گاز آسیای میانه بنه  اتحادیه اروپا از انحصار گاز روسیه خالص نمایند و ،ایاالت متحده تالش دارند
/the0283/80https://thediplomat.com/-. ر گناز بنه رنرز اروپنا سنوق داده شنودچین کمتر بنرود و مسنی

corridor/-lazuli-lapis-the-of-geopolitics  ر و ایران نیز تمایل دارد از بحیره سیاه انرژی را بنه اروپنا صناد
اولوینت  اسنت و دردار جیوپلوتیک از همیت زیادی بر خور به هر صورت راه الجورد از لحاظکند. 

دست آوردن مننافع خنود ه ها برای بو جهان قرار دارد. هر یک از کشورهای منطقه استراتیژیک کشور
 کنند.تالش می

ای برای کشورهای اهمیت ویژهشود این راه از با توجه به موقعیت استراتیژیک راه الجورد دیده می
، باشخدمیدنبال منافع ملی خود ه در چنین وضعیت که همه کشور ب منطقه و جهان بر خوردار است.

بلکنه مننافع دایمنی وجنود دارد  ،الملنل وجنود نندارددایمی و دشمن دایمی در روابط بنیندوست 

https://thediplomat.com/2017/12/the-geopolitics-of-the-lapis-lazuli-corridor/
https://thediplomat.com/2017/12/the-geopolitics-of-the-lapis-lazuli-corridor/
https://thediplomat.com/2017/12/the-geopolitics-of-the-lapis-lazuli-corridor/
https://thediplomat.com/2017/12/the-geopolitics-of-the-lapis-lazuli-corridor/
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مین کننند  مرا ت دکنند تا منافع ملی خوتالش می ،دانندنامه را  به مفاد خود میکشورهای این موافقت
احمت و ایجاد مشکل خواهند بنر آمند. کنند و در صدد مزهای که به ضرر خود احساس میو کشور

خواهد با پیشنهاد پناداش مننافع اری بر این منطقه میذگملیارد دالر سرمایه 72با وعده نمودن چین 
 دست آورد.ه خود را ب

سنازد، تنر منیرز شرق اروپا و آسیای مرکزی آسنانباز شدن راه الجورد نزدیک شدن ناتو را به ر
های کنه ررز شرق  اروپا نزدیک شنود و کشنوره زمانی در تالش است بایاالت متحد و ناتو از دیر 

موکراسنی و بنازار آزاد در آن کشنورها راینج سابقه سوسیالستی دارند به ررز خود جلب نماید، و دی
خواهد جایگاه سابق باالمقابل روسیه می(.  811  :0)مین شود مایشان ت پیمانانشود و منافع آمریکا و هم

قلمرو اتحاد جماهر شوری سابق جلو گینری کنند  و  باز یابد و از گسترش ناتو به نخویش را درجها
 (.021  :0) سیاست خارجی خود را مبتنی بر منافع خود و دوستان دیرینه خنود در جهنان اعمنال کنند 

الملل باز یابد و یک جانبه گرایی آمریکا و موقعیت سابق خود را در سیاست بینکند روسیه تالش می
تواند باالی کشنورهای منطقنه رش ناتو برای روسیه قابل تحمل نیست و به هر نحوی روسیه میگست

 نفوا خود را داشته باشد.
نند، همنواره در مگی یک کشور کوچک با یک کشور بنزرگ و قندرتباید توجه داشت که همسایه

کنند کنه بنا  ی اتخنااهای کوچک ناچار اسنت سیاسنتثر بوده است. اغلب کشورؤارتباا بین آنها م
مند متناقض نباشد در غیر این صورت باید از همکاری و کمک ینک کشنور قدرت هسیاست همسای

 (.13: 9)  مند شودسیاست خارجی مشابهی دارند، بهره نیرومند یا کشورهای دیگر که
هنای منورد اسنتفاده در ند بر سر مننافع خنود دسنت بنه ابزارمهای قدرتخواهی نخواهی کشور

هنای نقنش قندرت ءً بننا .گیرنندکار میه ها را بر ضد یکی دیگر بزنند و آن ابزارمی سیاست خارجی
 توانیم.پلوتیک این راه نادیده گرفته نمیبزرگ را در جیو

 ایمنطقههمگرایی 
همگراینی  به همگرایی چنین تذکر داده است:آقا بخشی در فرهنگ علوم سیاسی خود در رابطه علی

 ،سیاسنت ،هنای جغرافیناجنبنه )از جیواسنتراتیژیکی یواکوننومیکی وآمیزی جئوپلوتینک، جدر هم
 (.133: 8) ها در منارق مختل  دنیاها و ملتراهبرد( دولت ،اقتصاد

ی تجربه تل  ناشی از جنگ جهانی، به وقوع پیوستن جنگ سرد و گرایش کشورها به توسعه سیاس
ی اچارچوب سازماندهی شنده در اقصنای در یک های منطقهو اقتصادی، با عث گسترش همکاری
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صنادی، های سیاسنی، امنیتنی، اقتهمکاری با اهداز گوناگون در حوزهنقاا جهان شده است. این 
و غیره  ، آ. سه. آن.، اکو، ناتواروپا ۀیتحادادر توان را میآن  ۀکه نمون اندفرهنگی و غیره گسترش یافته

ای، اهمینت هنای منطقنههانی شندن، همکناریو تسریع روند ج مالحظه کرد. با فروپاشی شوروی
ری از به حاشیه رفتن در نظام اند. کشورها برای جلوگیادی در سیاست خارجی کشورها یافتهبسیار زی

د. اننهنا پرداختنهتر همکاریالملل و جایگاه بهتر در سیاست و اقتصاد جهانی، به گسترش بیشبین
fa.html-030-8-http://jpbud.ir/article  های ملی بنرای رایی، فرایندی است که در آن دولتمنظور از همگ

هنای اقتصنادی، فرهنگنی و سیاسنی کاری گسترده با یک دیگنر در زمیننهحفظ منافع جمعی به هم
 .بردارندم میپردازند و به سوی وحدت  گامی

همکاری منطقه یک ستون مهم سیاست خارجی افغانستان است و در عین حنال ینک جنز مهنم 
کنننده نقنش تناریخی افغانسنتان  ءرفت کشور ما است. راه الجورد ضمن اینکه احیااستراتیژی پیش

است به حیث پل ارتباا و نقطه  همگرایی میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا، چنین، آسنیای میاننه و 
ی و تحکنیم صنلح و سنعادت ایافتن به همکارهای بزرگ منطقنهاروپا است. هدز از این راه دست

  speeches.html-and-https://www.mfa.gov.af/fa/statementsمنطقه ای است.
هنای بنزرگ سیاسنت توانند کنه قندرتاین هدز به صورت درست زمانی  تحقیق پیدا کرده منی

 آفرینی نکنند.الملل برای کشورهای جهان سوم چالشبین
بارنات و اراده سیاسی دول منطقه اسنت. امنروز عصنر ارت ،ای نقش داردآنچه که در همگرایی منطقه
اند با کشنورهای  مجبور ءً بنا .مین کنندمنند در انزوا منافع ملی خود را تتواجهانی شدن است، دولت نمی

نامنه راه های استراتیژیک بزنند.  موافقتباشند و  اقدام به انعقاد پیمان ای در ارتبااای و فرا منطقههمنطق
بایجنان، ترکمنسنتان، آار هنایگرایی را بنه بنار آورده اسنت. دولنتتا حدی میان پنج کشور همالجورد 

مننافع ملنی دست آورنند، ه توانند از این راه منافع ملی خود را بگرجستان و ترکیه به توافق رسیدند، و می
الجنورد  هنا و امضناء موافقنت نامنه راهدهد، توافق دولتها را تشکیل میمحور سیاست خارجی کشور

 https://india.tmembassy.gov.tm/en/searchهای مزبور است. بیانگر اراده سیاسی دولت

 Regional Economic Cooperation(  RECCA)آنچه از گزارش و اعالمیه کنفران  هفتم ریکا 
Conference on Afghanistan ای نقنش الجورد ننه تنهنا در همگراینی منطقنهشود. راه داشت میبر

های منطقه نقش خود را داشته باشد. تروریزم، مواد مخدر، تواند در رفع چالشثری دارد، بلکه میؤم
ی منطقنه اسنت. در ها فنرا روی افغانسنتان و کشنورهاترین چالشمهاجرت و بیکاری از جملۀ مهم

گروه مشورتی را پیشبینی نموده است، و در بند دوم مناده   80انبه ماده جنامه پنجبخش اخیر موافقت

http://jpbud.ir/article-1-292-fa.html
http://jpbud.ir/article-1-292-fa.html
https://www.mfa.gov.af/fa/statements-and-speeches.html
https://india.tmembassy.gov.tm/en/search
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دهد و نینز مناده های منظم انجام میین گروه مشورتی سال یک بار مشورهمذکور بیان گردیده است ا
شی از تفسیر یا تطبیق این نامه مشوره را بهترین روش جهت حل و فصل اختالفات نااین موافقت 81

مه تصریح شده است که: هنر نااین موفقت 83عین حال مطابق ماده نسته است. و در نامه داموافقت
 نامه شود. بدون نشست مشوره امکانمه ررفین متعاهد وارد این موافقتتواند با رضایت هدولت می

 حنال،به ایننای است. ساز همگرایی منطقهنهمشوره و الحاق زمی ءً ندارد و بدون مشوره همگرایی بنا
های بنزرگ در گر اصلی، قدرتولی یک متغیر مداخله ،ای نقش داردراه الجورد در همگرایی منطقه

الملل است، که ممکن است در خطر دیدن منافع ملی خویش دست به ممانعت عرصه سیاست بین
 این همگرایی شوند. 

  گیرینتیجه
ه از اهمینت ا اسنت، راهنی اسنت کنراه الجورد مسیر ترازنیتی میان افغانستان آسیای میاننه و اروپن

ار است. این راه در همگرایی کشورهای منطقه های منطقه و جهان بر خورد داستراتیژیک برای کشور
 دهد، هر کشورها را منافع ملی تشکیل میامروز که محور سیاست خارجی کشور دارد. یسزاینقش ب

، ترکینه و حتنی ا آاربایجان، تاجورجینان، گرفته تدر تالش است منافع خود را دنبال کند از ترکمنستا
تنرین دست آوردن منافع خود هستند. پ  مهنمه روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا هر کدام در تالش ب

ها منافع ملنی کشنور ،ای شده استمنطقه ای و فرای کشورهای منطقهیعامل باعث همگرایی و واگرا
چناق منواد مخندر، ترورینزم و جملنه قا زمعضنالت ننوین جهنانی ا در کنار منافع ملی باشد ومی

د و بنه هنم ها دور هم جمنع شنونها به جستجوی راه حلرویه باعث شده تا دولتهای بیمهاجرت
 .صدای و همگرایی برسند

رینزم، قاچناق های منطقه راهی مبارزه بنا ترویجاد همگرایی، هم صدای میان کشورراه الجورد با ا
رده است، ضنمن اینکنه قانونی، مشکالت اقتصادی و ناامنی را باز کهای غیر مواد مخدر، مهاجرت

برای افغانستان نیز از اهمیت ویژه بنر خنوردار اسنت.  ،های منطقه داردها  برای کشورمزایا و خوبی
کنند. ما را به بحر وصنل منیو  دهداین راه وابستگی شدید کشور ما را به پاکستان و ایران کاهش می

شنود. افغانسنتان بنا ترین راه تجاری برای افغانستان محسوب میترین راه و امنکوتاهترین راه، ارزان
توانند کمنک بسنیار بنه های مالی درست میاتخاا سیاست توجه به موقعیت استراتیژیکی که دارد با

های شکل اقتصادی است، منا یکنی از کشنورترین مشکل افغانستان معواید دولت کند، امروز مهم
آیم، بیآید بپذیرم های عقب نگهداشته شده به حساب میستیم، و به عبارتی هم از کشورم هجهان سو
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منانی، داشنتن خواهنند منا رشند بکننیم. عقنبنمنی های بزرگ جهان جمع ایران و پاکستانقدرت
تنرین عامنل وابسنتگی سیاسنی آورد، امنروز مهنمتصادی به نحوی وابستگی را بار منیمشکالت اق

است و کشوری که نتواند خود را از وابستگی اقتصادی نجات دهد مجبور اسنت وابستگی اقتصادی 
ت و اینن خیلنی بنه وابستگی سیاسی را بپذیرد و وابستگی سیاسنی هنم همنان اسنتعمار ننوین اسن

تواند کنه شنکم ناک است. به عبارتی هم سیاست درست کسی اتخاا کرده میسرنوشت کشور خطر
امید است تا ما قسمت مشکل اقتصادی کشور را حل نمنایم و از  ۀراه الجورد روزن ،سیر داشته باشد

هنای درسنت در بعند داخلنی و م. این کار از ررینق اتخناا پالیسنیوابستگی اقتصادی خار  شوی
 مایت قارع ملت عزیز ما میسر است.خارجی توسط مقامات دولت افغانستان و ح

زینادی را بنرای افغانسنتان و  هنایخنوبیه الجورد ضمن اینکنه مزاینا و جانبه رانامه پنجموافقت
اتحادینه  های را برای کشنورهای فرامنطقنه مخصوصناً تواند خوبیهای منطقه دارد، و حتی میکشور

اروپا داشته باشد، با وصل شدن ترکمنستان از این راه به اروپا، اتحادیه اروپنا از انحصنار روسنیه از 
 های مسیر این راه تهیه کند.د نیاز خود را از کشورانرژی مور تواندشود و میلحاظ انرژی خالص می

ای نقش مؤثری دارد و یی منطقهآید که جیوپولیتیک راه الجورد در همگرااین تحقیق بر می ۀاز یافت
دست آوردن منافع ملی شان کمک کنند و نقنش افغانسنتان در اینن مینان ه ها را در بتواند دولتمی

 ت و حیثیت چهار راه مهم را دارد.ان قلب آسیا اسبسیار با اهمیت است، چون افغانست

 پیشنهادات
ابل قدر است، و باز نمودن این راه به ابتکار حکومت وحدت ملی مبارک و ق در نخست اندیشه

دت ملی و ملت افغانستان متوجه نامه مسوولیت خطیر را برای حکومت وحامضاء این موافقت
 گردد.مقاله پیشنهاد میسازد، بدین ملحوظ موارد ایل در این می

ای  منجمله پاکستان، ایران و روسیه ای و فرا منطقهمند منطقهقناعت دادن کشورهای قدرت .8
آفرینی مبنی بر تطبیق ها و عدم چالشام داشتن به اصل حاکمیت ملی دولتمبنی بر احتر

 نامه.این موافقت
امه مبنی بر راضی نمشروع ررفین موافقت یهاایالت و خواستتوجه نمودن به تم .0

های ، مبارزه با مهاجرترها، )مبارزه با تروریزیم، مبارزه با قاچاق مواد مخدنگهداشتن آن
 .رویه و ...(بی
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تر کاال جهت حل کسر بودجه ملی و بر آمدن از بحران وابستگی کید بر صادرات بیشمت .9
 اقتصادی. 
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 زبان سیر تکامل نظریۀ

 استاد پوهنحی تعلیم و تربیۀ موسسۀ تحصیالت عالی فراه هارون واحدینویسنده: پوهنیار محمد
 الله حکیمیتقریظ دهنده: پوهندوی مطیع

 چکیده
زبنان و مطالعنۀ تناریخی  رامنون سنیر  یمنندان پهای داننشدیدگاهبررسی اساسی این مقاله،  موضوع

 نیپانیدسنتور یر تناری  اسنت.شناسنی در مسنهای دستوری و زبنانمورد مقوله تحقیقات جدید در
د کنه در حنوزۀ گنندهارا بنه ورشمار منی بهدر مطالعۀ زبان و شرح دستوری آن نخستین سند علمی 

در در دورۀ باسنتان و و تبزرگ یونانی؛ چون: افالرنون، ارسن ۀچنان فالسفآمده است. هم نگارش در
ننوام بلنوم فیلند و سوسنور، فردینان دو، پرسکیانوس و در زمان معاصرزمان قرون وسطا دوناتوس و 

انند. نظریاتی ارایه داشنته و انجام داده تحقیقات الزم  شناخت زبان مندان در و غیره دانش چامسکی 
شناسنی تقندیم زبنان حنوزهدر مخد شارز. اینان از خود آثار اندسخن گفتهواحدهای زبانی در مورد 

تنرین واحند کوچنکبنه عننوان را « آوا »، . از همان آغازسی را بنیان نهادندشنانموده و مکاتب زبان
اندایتخاد. در اداماه واژه و جملاه را باه  پیرامنون آن راهو مباحث دقیقی را  .شناختندزبان ساختمانی 

ترین واحاد معرفی شدند. زمانی هم واژک به عنوان کوچکعخوان واحدهای معخادار و با مفهوم زبان 
 رود  شخاسایی گردید.معخادار زبان که یک یا چخدتای آن در ترکی  واژه به کار می

 شناختیمعرفی آثار زبانشناسایی و و چگونگی آغاز مطالعۀ زبان، ز از این نوشته، نگاهی بر هد
کنار رفتنه،  این مقالنه بنهنگارش که در باشد. روشیمی شناسان زبانمندهای دانشو بازتاب دیدگاه
دهند کنه در قنرن ننوزدهم ها نشنان منیتوصیفی است. یافته -تحلیلی با رویکردیی روش کتابخانه
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نشینی و محور هم چون: ییههای تازو مقولهمستقل پدید آمده  یعلمرشتۀ شناسی به عنوان یک زبان
سنناخت و ژرزداشننتن خصوصننیت زایاگشنتاری و برز دوسوسننور مطنرح شنند و جانشنینی از رننر

 .تمکید گردیداز جانب نوام چامسکی در جمله  روساخت

 گشتاری. ، ساختگرایی و زایاشخاسی سختیزبان، شخاسیزبان، زبان کلیدی:های واژه 

 مقدمه
زبان صورت گرفتنه شرح ساختمانی که در  یهایدهد، نخستین پژوهشنشان می اسناد زبانی گونهآن

نی ، دسنتور پنانیگنندهارا بنه نگنارش در آمنده ۀدر حنوز ،دهشیادآوری در آن ای زبان هگیویژو از 
باشد. بعد از آن یونانیان زبان را از دید فلسفه بررسی کنرده و در غنابخشنیدن آن کوشنیدند و بنه می

تحت تمثیر کلیسنا  یزبان هایبررسی؛ مگر در قرون وسطا، پرداختندماهیت و شناخت زبان توضیح 
ات آننان در آثنار ارسنتو و مسنلمانان و تحقیقن توجنهقرار داشت و از پوینایی بازماننده بنود. بناری 

چنان در آغناز قنرن . همایندآشنایی حاصل نمسبب شده که به این دانش بان التین در زهای برگردان
در امریکنا مکتنب سناختگرایی  شناسنانهای زبنانسوسور ظهور کرد و بعدًا به اثر تالشوبیست، د

نشینی و جانشنینی را در زبنان مطنرح کنرده گذاری شد و به دنبال آن نوام چامسکی موضوع همبنیان
هنای اخینر شناسنی را در دهنهگی علم زبانهپویایی و بالنداست. هدز از نگارش این مقاله همانا، 

ته شده و در بعضی حاالت بنه یی کار گرفکتابخانهباشد. در تهیۀ این مقاله بیشتر از روش گر میبیان
شناسان در های تازۀ توسط زباننویسی و نقل قول نیز پرداخته شده است. حاال بازتاب دیدگاهعبارت

شنود. نتنایج و شناسی و چگونگی مقوالت زبانی، در این مقاله از اهمیت آن دانسته منیعرصۀ زبان
گام بنا ر حقیقت یک پدیدۀ پویا و متحول بوده و در هر زمان، همها نشانگر این است که زبان دیافته

-گی رسیده و با قانونجامعه در حرکت دیده شده و در عین حال با ارایۀ نظریات زبان پژوهان به پخته

گینری های چشنمشناسی پیشرفتگی رسیده است که در این اواخر زبانمندی خاص خود به بالنده
 سی به عنوان یک علم مستقل شناخته شد.شنارونما گردید و زبان

 آغاز کار
انند و شناید های مختل  آن پرداختنهترین ایام، به مطالعۀ زبان و گفتار و جنبهاقوام  مختل  از قدیم

کار برده شد، روش توصیفی بوده باشند. یکنی از بتوان گفت که اولین روشی که برای بررسی زبان به
ها و قطعات مذهبی و سنعی در حفنظ  ت زبانی، همانا وجود سرودهترین دالیل توجه به مطالعامهم
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ترین دستورزبان  کنه ها بود. قدیمهای صحیح این قطعات و احتراز از خطا و لغزش در تلفظ آنگونه
نی دستورنوی  هندی در اواخر قرن چهارم پیش یم شده، دستوری است که توسط پانیبدین شیوه تنظ

های ویدی به رشتۀ تحریر در آمده است. این دستور که شناید دن سرودهاز میالد، برای صحیح خوان
ریت باشد، هنوز هم دارای اعتبار علمی و بلند اسنت. اینن کترین بررسی توصیفی از زبان َسنسکهن

 (.۹۴: ۹) ریت قرار گیردکت بعدی  زبان َسنسباعث شده که اساس مطالعا
بلکه به سناخت ُصنوری زبنان و  ی زبان توجه نموده؛تنها به بررسنی نهقابل یادآوری است که پانی

اشتقاقی، ترکیبی و ساختمان  های فاعلی،چنان پسوندداشت. هم نیز توجه ارابطه میان صورت و معن
 (.۹۹: ۰۰) ریت را بررسی کرده استکبان َسنسنحوی ز

، اساس چندشناسی که یک علم جوان است و هر زبان»گوید: می محمد رحیم الهام در این مورد
قبل از منیالدی گذاشنته شند و در یوننان نینز   ۸تا  ۴در حوالی قرون « نیپانی»آن در آریانای کهن، 
چنان در جای دیگر آورده است که  هم(. ۳۳:  ۰) «حقیق در بارۀ زبان آغاز شده بودمقارن همین زمان، ت

تند، همانا یونانیان بودند و نخستین مردمانی که در سرزمین اروپا دست به نگارش دستور زبان پرداخ
بعضی از مسنایل فلسنفی های تکلم آدمی با تفکر و در از ررز دیگر بر مبدأی زبان انسانی و رابطه

کننند وضنع منی ارنالق« علم زبان»را که امروز بر« فلولوژی»اند. این بود که اصطالح نیز پرداخته
کردند و به این عقیده بودند که نانی توجه میباید یادآوری کرد که یونانیان صرز به زبان یو«. نمودند

رور نیسنت و هنر  که آنباشد. در صورتیها میهای زبانها و شکلزبان یونانی حاوی تمام صورت
 (.03: 8) زبان از خود دارای نظام مشخ  است

ود بیشنتر بنه بحنث پیرامنون لغنات منندان هنندی در مطالعنات زبنانی خنباید گفت کنه داننش
شنان هایاین زمینه به صورت نثرهای بود که در توضیح نظم های آنان درد و بیشتر نوشتهپرداختنمی

ها از زمان ها در این مورد کاماًل متفاوت از هندیان بود. زیرا آنهای یونانیپرداخته بودند؛ ولی دیدگاه
مدنند و اینن پی شناخت منشنم و ماهینت زبنان برآ افالرون به این دانش از دریچۀ فلسفه دیده و در

قرارداد، منورد بحنث و فحن   بر اساسربیعی است یا  مسمله که آیا داللت الفاظ بر معانی ااتی و
قواعند زبنان  آنان قرار گرفته بود و فیلسوفان یونانی در مباحثات خود کوشیدند تا قوانین منطنق را بنر

 منطبق سازند.
رود، رابطۀ منطقی وجود دارد. که برای نامیدن آن به کار می هکلم و ئون معتقد بود که بین شتافال

زای خارجی آن می ترین نوشتۀ یونانی توان ارتباا منطقی جست. قدیمبه سخن دیگر بین کلمه و ماَبا 
کراتیلنوس (. 97:0) تاسن« کراتیلوس»ت افالرونی به نام که اشاراتی در این مورد دارد، همان مکالما
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مه بین سقراا، هرموگن  و کراتیلوس است که محتوای آن ماهیت صندق ینا در حقیقت همان مکال
های حقیقی پرداخته است و هرموگن  و کراتیلوس در منورد حقیقت است. به ویژه، به دریافت واژه

این داشت تا در میان ایشنان داوری  ربیعت کلمات اتفاق نظر نداشتند. در این میان سقراا تالش به
دهد که مر، سقراا به آرای افالرون تمکید کرده است؛ بناًء این حقیقت را نشان مینماید. در نهایت ا

 (.1: ۶) ی کراتیلوس بر او نیز برتری داردهادیدگاه
ظرینۀ افالرنون را منردود قنرار شناسی اینن نمندان ریشهشناسی بعدی و نیز دانشمطالعات زبان

ظناهرًا  شنمار انندکیدر منورد  اگرآن وجود ندارد. گونه ارتباا منطقی بین شی و نام اند که هیچداده
و نینز تامری استثنایی و تصادفی است. ارسنبتوان چنین ارتباری را تشخی  داد. باید دانست که آن 

و ماهیت زبان دارد. او بر این عقیده است که زبان، زادۀ توافق و قرار داد است  سرشتمباحثی دربارۀ 
مشخ  دالل بر مدلول خاص است، در زمان خاص بنر اسناس و هر واژۀ که با یک صورت زبانی 

وجود آمده است و عللی که موجب انتخناب واژه، بنرای نامیندن چینزی ه توافق چند یا چندین نفر ب
کنند. بنه نظنر وی شود کاماًل اختیاری است و این علل از یک اجتماع به اجتماع دیگر فنرق منیمی

 ،شنودبا خود  آن حیوان که به آن نام یناد منی«  = فیل ی، ل ،ز»ارتباا منطقی بین مجموعۀ حروز 
 (.97:0) ردوجود ندا
؛ برخنی در زمینۀ دستورزبان شد یهایشرفتهای متوالی باعث پیرواقیان نیز ری نسل هاینظریه
مندان امروزی حاضراند تا آنجا پیش روند که بگویند و اصواًل دستورزبان در معننای جدیند از دانش

در اختیار رواقینان یی مایهمندان پیشین دستته از دانشمین رواقیان آغاز شده است؛ البآن، فقط با ه
هنای در مقنام بخشنی از پنژوهش. دسنتورزبان قنرار گرفنتنقطۀ آغاز کنار رواقینان  قرار داشت که

همین نحلۀ رواقی رونق یافت؛ اما این مرحله خواهی نخواهی مقدر بنود توسط شناسی یونانی، زبان
ویی دسنتورزبان را منورد بناز تارسندها تحت شعاع آثار اسکندرانیان قرار گیرد. رواقینان نظنام که بع

رفت و حاصنل یکنی آن تر قرار دادند. این باز اندیشی در راستای دو خط متفاوت پیشاندیشی ژرز
شد که بر شماری انواع کلمه افزوده گردند؛ حاصل دیگری که برای هنر یکنی از مقنوالت دسنتوری 

گفتۀ دوکتور یمین که رواقیان اصنطالحاتی را  ولی به(؛ ۷۹: ۹) دست داده شود تری بههای دقیقی تعر
کار بردند که معادل با اصطالحات از قبیل: اسم، فعل، حرز ربنط، هب در تشریح دستور زبان یونانی

 (.۳: ۰۴) باشدن ، حالت، وجه فعل و ضیغه فعل میتعری ، عدد، ج حرز
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 در روم باستان زباننظریۀ 
هنا پینروی نمنوده و همنان شناسنی از یوننانیها در تمام علوم به ویژه در بخنش زبنان و زبنانرومی

سنه ۀ شناسی را در برگیرنندا نیز زبانهنگریستند، رومیها زبان را از منظر فلسفه میکه یونانیقسمی
با پیروی از دسنتور زبنان ودند که دانستند. آنان باورمند به این ببخش )فلسفه، منطق و نقد ادبی( می

که در روم باستان بنه  ینخستین شخصتوان از لغزش و خطا در گفتار جلوگیری به عمل آید. التین می
زیست. او بنه اینن د که در قرن اول پیش از میالد مینام )وارو( بو مندی بهزبان التین توجه داشت دانش

مندان؛ چون: دوناتوس و پرسنکیانوس، ربیعی دارد و بعدًا دانشعقیده بود که زبان آدمی از خود ماهیت 
 (.00:۰۰) وسطا به پایۀ اکمال رسانیده اند شناسی را در قرونظهور کردند و زبان

 در قرون وسطا شناسیزبان
گونۀ یک قدرت  کلیسا به و از هیچ نوع در غرب رونما نگردید تا قرن نهم میالدی، هیچ تحول نظری،

کلی و جهانی، فرهنگی و معنوی بود. این باعث شد که امرآموزش بسیار محندود شنود و بیشنتر بنر 
، یاواهترقنیآموزش زبان التین تمکید داشتند که زبان کلیسا بود. تنها به سبب وجود یک امپراتنوری 

و به عنوان بخشی از ظهور کرد  ۀد که آموزش اصلی دوباره، باب تاز( بو 187-301یعنی شارلمانی )
شد و امر آموزش که زمانی فقط بنه  ءاحیا« گانیسه»نوزایی عصر شارلمانی، برنامۀ درسی موسوم به 

شد به آموزش دستورزبان، فنن سنخنوری و منطنق بنه زبنان تدری  دستور زبان مدرسۀ محدود می
دست آمده بود،  دوران باستان بهها، بسیاری از آنچه در رغم همه این التینی تغییر محتوا داد؛ ولی به

دانسنت، در نتیجنۀ کلی از میان رفته بنود. در اینن حنال کسنی زبنان یوننانی نمنی اینک در غرب به
های علم و معرفت های ادبیات، فلسفه و دیگر شاخههای سرشار یونان در عرصهدسترسی به سرمایه

شد، با همۀ بود. تنها متون التینی خوانده میو نامیسر تور نبود؛ مثاًل: مطالعۀ آثار ارسبرای کسی مقد
سنفه، هنای فلسوی تحقیق تحوالت دقیق و بسنیار پیشنرفته در زمیننه این احوال باید گفت که راه به

تحنوالت عظمنی در های سنیزده و چهناردۀ منیالدی شد که در سدهیی همنطق و مطالعۀ زبان به گون
 (.  ۸۹-۸۴:  ۳) عرصۀ علوم رخ داد

ننام  کنه اکننون بنه یی درآمندهای جداگانهبه لهجه اآهسته زبان التین در قرون وسط هبعدها آهست
ایتالینایی و غینره تحنول  های مستقل فرانسوی، هسنپانیوی،های خانوادۀ رومان  به حیث زبانزبان

 (.89: 8۴) کرده است
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و  8012مینان هنای توان کنرد کنه سنالالم، تردیدی نمیدر شگوفایی قرون وسطا بر اثر نفوا اس
شناسی در قرون وسطا دانست. این بخشی از شگوفایی همنه میالدی دورۀ رالیی نظریۀ زبان 8912

آید که خود معلنول عوامنل گونناگون بنود. ینک شمار می جانبۀ فرهنگ و معرفت در همان دوران به
اسپانیای جنوبی وتنا هیچ تردیدی، حضور مسلمانان و اعراب مغربی در آن میان، بی عامل عمده در

به غنرب آوردنند  حدودی در جزیرۀ سیسیل بود. این گروه از مسلمانان اخایر سرشار فرهنگ خود را
آن زمان شهرت بسیار داشنت و منورد  و در جهان اسالم درتشد. چه ارسو نیز میتکه شامل آثار ارس

عربی به زبان التین برگردانده شد  و از رریق زبانتگرفته بود. این بود که آثار ارس گان قرارتحسین همه
 (. ۸۴ :۳) قرار گرفتگران و در دسترس پژوهش

ها را بر زبنان چنان از یک ررز، رومیان نتایج این مطالعات را اخذ کردند و اصول و قواعد آنهم
هنای اروپنا منتقنل گردیند. در آن وقنت از التین منطبق ساختند و همین مباحث رومینان بنه ملنت

آن دوران  وضع  پیش از اسالم هیچ خبری نداریم، اگر خط اوستایی در آریانایعلم در  چگونگی این
باستان به نکات و مسنایل مربنوا بنه زبنان های آریاییشده باشد خود نشانۀ آشکاری بر توجۀ دقیق 

در مینان اعنراب، » گویند:شناسی و زبان فارسنی خنود منیخواهد بود. دکتر خانلری در کتاب زبان
تملی  قواعد نحو را آغاز کنرده و او پیشنوای  )ک(بار ابواالسود دوئیلی به اشارۀ حضرت علینخستین 

مندانی بود که در شهر بصره به بحث و تحقیق در بارۀ قواعد زبان عربی و آمنوختن آن نخستین دانش
ند و او در صرز و نحو س« الکتاب»مندان بصره، سیبویه فارسی بود که پرداخت؛ البته در رأس دانش

-های پیرامنون نشنانهبعدها بررسی(. ۴۳:۴) قرار گرفته بود ،ه پ  از او آمدندممخذ همۀ عالمان نحو ک

های زبان نیز صورت گرفت؛ مانند: نشانۀ دال و مدلول. هر نشانه دارای دو رویه است، یک رویه بنه 
هنا داللنت مینان آنکند. رویۀ نخست را دال و رویه دوم را مندلول و رابطنه رویۀ دیگری داللت می

این برای رسیدن از نشانه به شنی ینا لول معنا است. بنابرشود. در مورد زبان، لفظ دال و مدنامیده می
موضوع خارجی، باید از دو مرحله )داللت( گذشت، داللت دال بر مدلول و داللت بر شی خارجی 

 (. 88:۶) بریمپی می« خانه»ی خانه به خود و از معنا« خانه»معنای  به« خانه»لفظ
گوید: هر شی دارای یک هیولی یا ماده و یک صورت است. صورت همان و میتدر این مورد، ارس

گینرد، تنهنا یکنی از شود و صورتی که یک کلمه به خنود منیشکلی است که موجب تعیین ماده می
ز تقسنیم و اجزای کالم را به اسم، فعنل و حنرتچنان ارسنمایاند. همممکن را میهای مادی تجسم

ننین چهای غربی و هنمهای مدیدی الگوی دستورنویسان برای زبانکرده و تقسیمات زبانی او، سال
 (.97:0) زبان عربی و فارسی قرار گرفت
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 812در حدود که یونانی  زبان نخستین دستور و در زمینۀ زبانباستان های یونانیان در ادامۀ بررسی
. اینن محقنق ه بود، مورد توجه قنرار گرفنتنوشته شد« اک دیونیسیوس ثر»پیش از میالد به وسیلۀ 

اجزای کالم را به هشت قسمت: اسم، صفت، فعل، ضمیر، قیند، حنرز اضنافه، حنرز تعرین  و 
حرز ربط تقسیم کرده که سرمشق دستورنویسان بعدی قرار گرفت. بایند توجنه داشنت کنه اغلنب 

ه و عن؛ بدین معنی که هر قومی به مطالمطالعات زبانی تا زمان قرون وسطا محدود و اختصاصی بود
ها کاری نداشت؛ ولی از این زمان به بعد بود که بررسی پرداخت و با دیگر زبانبررسی زبان خود می

شود. از جمله علل این تحول در دانش زبان مسیحیت و ماموریت مبلغان ها نیز آغاز میتطبیقی زبان
 (. 91:0) مسیحی در نقاا مختل  پراگنده بود

ها صحبت کرده که عبارت اند از: اسم، فعل، وجه گانۀ کلمهتوماس ارفورتی، نیز از ربقات هشت
نیز وصفی، ضمیر، قید، حرز ربط، حرز اضافه و صوت، گفته است. این تقسیمات را پرسکیانوس 

فت در این بود که اختراع چاپ نیز در قرن پانزدهم صورت گر(. ۰۷۳:  ۸) در زبان التین مطرح کرده بود
گنان در زمیننۀ شناسی نقش منؤثر داشنت. زینرا ارالعناتی کنه مبلغنان و پژوهنندهتحول شیوۀ زبان

های بومی مختل  به دست آورده بودند، چاپ و منتشر شد و به دست همنه کسنانیکه بنه اینن بانز
 های دیگنر و چناپ آن نینزمند بودند رسید. در عین حال ترجمۀ کتاب مقدس به زبانموضوع عالقه

دقیق کلمنات  یاها باهم و توجه به معنگام مؤثر در پیشبرد دانش زبان بود؛ زیرا که تطبیق این ترجمه
قه اللغه در زبان فارسی به شد. ف« فقه اللغه»گانی دخیل موجب رونق واژه ییاو بارهای صوتی و معن

هنا جزییات قواعد زبنانبرگردانده شده و وظیفۀ آن شناخت لغت و قوانین اشتقاق و « شناسیریشه»
 (.90:0) رور عموم است به

با ظهور مکتب فقه اللغه، این اصطالح بیشتر به نهضت علمی فریدریش اگوست ولن  در سنال 
وجنود داشنت.  گردد؛ البته قبل از آن در اسکندریه نیز مکتب فقه اللغهتا به امروز ارالق می 8333

 های ژرمنی، یونانی، التینی ووابط میان سنسکریت با زبانها پرداختند و رزبان ۀها به مقایسباری آن
بدین ترتیب باید قرن شانزده هم را آغاز دوران جدید مطالعنات (. ۹: ۷) غیره را مورد بررسی قرار دادند

در « مگیسر»تملی  « های از چهل زباننمونه»ها دانیم. انتشار برخی از کتابشناسی در اروپا بزبان
های فراوانی در بنارۀ های که در این زمینه برداشته شده است و از آن پ  کتابگاماولین  8130سال 

هنای از ها اغلب، در بنر دارنندۀ فهرسنتهای مختل  تدوین گشت. این نوشتهلغت و دستور زبان
اقندامی کنه بنرای بررسنی تمنام  تنرینرور کلی قندیم ها بود. بهگان و عبارات این زبانلغات و واژه

 (.90:0) ورت گرفته مربوا به این دوره استی شناخته شدۀ آن روزگار صهازبان
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مندان؛ چون :کارل، بروگمان، اگوست لسکین و هرمان بودنند کنه در در اواخر قرن نوزدهم دانش
های زنده و جناری و های مرده و آثار ادبی مکتوب به زبانزیستند و توجۀ خود را از زبانالیپزیک می

هنای اصنلی ریشنه»های گوناگون معطوز کردند و تحقیق در بارۀ مسایلی از قبیل ها و لهجهگویش
را کنار گذاشتند و به مسایل پرداختند که قابل تجربه بود و فرضیات خود را بنر روی واقعینات « زبان

بافی متهم کردند. ررفداران فکری و خیالنظمی، بیعینی زبان بنا نهادند و استادان خودشان را به بی
این باور بودند که تغییرهای آوایی را بایند  ها بهآن(. ۸۴: ۶) اندیاد شده «نودستوریان»ین مکتب به نام ا

شناسنی علنم شناسی را مطالعه کرد و علم زبانمندتر بررسی و در روشنایی آن علم زبانبه رور نظام
پذیرند و ننه در معنرض اد را میهای زنده، نه فسها بوده و زبانهای تولید صدا و ررز کاربرد آناندام

پنداشنتند کنه را الزمی منی باشند. آنان اینتوانند و برعک  سرشار از رراوت میفروپاشی بوده می
 (.۸۵: ۶) های معاصر پرداخته شودای و گویشهباید به زبان

 ساختگرایی  شناسیزبان
در دانشگاه ژنوا  گانی راشناسی همههای زبان(، فردینان دوسوسور، درسم۰۳۱۶در آغاز قرن بیستم )

گنذاری شناسی ننوین را بنینانیی در زمینۀ زبان دست یافت و علم زبانتازه هاییافتهشروع کرد و به 
های کلی او بود به چاپ که حاوی دیدگاه« شناسی عمومیدورۀ زبان»کرد. وی کتابی را تحت عنوان 

شناسنی تشنریحی تقسنیم بنانشناسی تاریخی و زبانشناسی را به دو رشتۀ زرسانید. دوسوسور زبان
 (. ۹۱: ۰۰) کرده است

زبان را در هر دورۀ از زمان، مورد مطالعه قرار های دیگرگونیشناسی تاریخی چگونگی و سیر  زبان
شناسنی نمایند. زبنانهای کهن زبانی را به صورت امروزی آن آشکار میداده و قوانین تحول صورت

سناختگرایی،  (. ۸: ۰۹) نمایدمشخ  آن تشریح و بررسی می را در زمان معین وهمزمانی، یک زبان 
گذار شناسی نیز جستجو کرد؛ البته بنیانوجهی دارد و آن را باید در مردم خود در حقیقت مفهوم چند
بنود. پن  از اینن چنارچوب کلنی « کلولوی اشتراوس» شناس فرانسویمطالعات ساختگرایی مردم

شناسی، ساختگرایی به هرگوننه مطالعنۀ زبنان کنه در روا  یافت و در حوزۀ زبان شناسیتوسط مردم
 (. ۵:۳) شودشد، ارالق میمی دادهجام چارچوب ساخت و نظام زبان ان

های ساختگرایی، پراگ، کوپنهاک، شناسی دوسوسور، مکتبهای زباناین بود که از تمثیر اندیشه
شناسی ساختگرایی توجه خود را بیشنتر در قرن بیستم زبان خرهنگلستان و امریکا، شکل گرفت. باها

سوسنور، اصنولی را وبنا به گفتۀ یروش، د(. ۹۰: ۰۰) طوز کردشناسی معشناسی و واژههای وا به جنبه
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کند، به دو مقولۀ اصلی تقسیم کرد که از آن زمان تنا کننون در که ساخت درونی زبان را مشخ  می
ت دزبان باشند. روابنط و ابنط جانشنینی منینشنینی و ررآمده همانا روابط همشناسی به صورت سن 

ا کنند و روابنط جانشنینی ارتبناا عناصنر را بننشینی پیوند عناصر را در واژه و جمالت توجیه میهم
 (.1:0) کندها توصی  میهای آنجانشین

ات بازتناب نشنینی و جانشنینی کلمنسوسور در مورد زبان و گفتار، در محور همودیدگاه اصلی د
ها در گفتار، به دلیل توالی و یا پیاپی شدن، روابطی را میان خود گوید که واژهیافته است و باری، می

یابنند و به همین دلیل این عناصر یکی بعد از دیگری بر روی زنجیرۀ گفتار ترتیب می کنند.برقرار می
کرده است. البته  یاد« زنجیره» نام روابط سوسور بهوگاه شان امتداد زمانی است، دترکیباتی را که تکیه

گیرد؛ مثال: خدا مهربان اسنت؛ اگنر هنوا این زنجیره، برای همیش از دو یا چند واحد پیاپی نظم می
صیت زنجیرۀ رانی خواهم کرد. این خصوروم؛ ویا اگر به من ُفرصت بود، سخنخوب شد، بیرون می

سوسور، در مورد زبان وهای نظریات دنیز پ  از بررسیماته سیوس (. ۰۷۶:  ۷) دهدزمانی را نشان می
شناسی مطرح کرده و او به سه نوع زبنان )زبنان روزمنره، زبنان گفتار مباحثی را در ادبیات و سبکو 

علمی، و زبان ادبی( باور داشت که هر کدام در زبان از وظیفۀ خاص برخوردار است. زبان روزمنره، 
رود و زبنان ادبنی کار منیعلمی برای انتقال معلومات و ارالعات به برای افهام و تفهیم بوده و زبان

 (.۰۷۰: ۰۱) باشدان احساسات و عوار  آدمی میبرای بیان مطالب متعالی و توصی  زیبایی و بی
نشینی همان ارتباا عناصنر گوید: محور همنشینی میالله فریور، پیرامون محور همپوهاند نجیب

شنود دیده منی«. فریبا کتاب خواند»گر است. مانند: جملۀ زنجیرۀ گفتار بینانها و زبانی را در جمله
ها رتباا میان واژهدهد. اگر این جمله را دیگرگون نماییم، انشینی را نشان میها باهم رابطۀ همکه واژه

در  هنای زینادی راباری ترکیبات در خنار  از گفتنار نینز وجنود دارد و گنروه(. ۰۷: ۰۳) خوردبرهم می
هنای: آمنوزش، شنود؛ ماننند واژههنا دینده منیمیان آن دهند که روابط جالبی درحافظه تشکیل می

گاه انبوهی از واژه کند؛ ها را در اهن آدمی خلق میآموختن، ارالع دادن و غیره که به صورت ناخودآ
لکنه جایگناه حقیقنی خواهند؛ بنمیها امتداد زمانی را گاه این واژهشود که تکیهجا دیده میپ  این

(. ۰۷۷: ۷) کنرده اسنت یاد« متداعی» نام روابطه رسد، این نوع رابطه را بها در مغز آدمی به نظر میآن

های عناصر زبانی موجود را در زنجیرۀ گفتار بنا عناصنر غینر محور جانشینی در حقیقت همان رابطه
جای هنر یکنی از عناصنر موجنود در  توانند بهدهد. یا این عناصر میموجود در آن زنجیره نشان می

 (.۰۸: ۰۳) ها شوندو عناصر دیگر جاگزین آن زنجیرۀ زبانی به کار روند
 حاال برای وضاحت بیشتر، به مثال زیر توجه نمایید.
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 پروین کتاب  را مطالعه کرد.
 جان نمود.جمشید آب را نوش

ملۀ دیگر نیز نوشت و به خوبی توان جانشین جشود که، هر یکی از این عناصر را میپ  دیده می
هنای سنودمند خنود گفتنه باشد. بحث دیگر که دوسوسور با ارایۀ دیدگاهقابلیت جاگزینی را دارا می

شناسی، همان توجه به نظام زیربننایی زبنان بنوده و عناصنر زبنانی است که هدز از مطالعات زبان
هنا و اشنیاء، بلکنه معننای یان واژههمانند اجزای یک نظام ساختاری است، نه صرفًا حاصل پیوند م

ۀ متقابنل و اجزای سازندۀ جمله و اجزای تشکیل دهنده است و رابطه میان تصویر اهنی و واژه، رابط
کنه حناوی نظرینات جدیند وی در بنارۀ « دوسوسنور»کتاب معروز (. ۵۵: ۰۰) شوددو جانبه دیده می

شود که بارها تجدید چاپ شنده یاد می« عمومیشناسی دورۀ زبان»نام  شناسی بوده و بهمسایل زبان
شناسی نوین، بایند منورد توجنه قنرار بگینرد بنه شنرح است. حاال پارۀ از نظریات ایشان که در زبان

 زیراست:
 تقسیم کرده است؛ «تاریخی و توصیفی»شناسی به دو رشته . علم زبان۰
 آورند؛ود میهم یک نظام  را به وج زبان شبکۀ است از روابط که بر روی. 0
 وجود دارد؛« نشینیجانشینی و هم»در میان عناصر یک زبان . 9
 متمایز دانست؛ وجود دوگانه )زبان وگفتار( را باید از یکدیگر. 7
 (.93:0) است« مفهوم اهنی»و یک « لفظ»ان هر عنصر  زبانی، حاصل ارتباا می. 1

اسی نوین را بنیان نهناد و شنکه زبانشناس معروز که از اهل ژنو بود، اولین کسی است این زبان
حق کنه  کنند و بهشناسی نوین یاد میشناسان معاصر، او را پدر زبانجاست که جمعی از زباناز این

بعدًا این بود که  (.87:8۴) اسی جدید، بسیار مؤثر افتاده استشننظریات او در تعیین نمودن مسیر زبان
دنیا باز شد و  در اوایل قرن بیستم در امریکا، زبانشناسان به  شناسانبر روی دیگر زباندریچۀ خوبی 

شناسنی شناسانی بودند که مطالعۀ زبان را جزء از مردماند. اینکه، گروه اول زباندو دسته تقسیم شده
ناسنی را علنم مسنتقل تلقنی ششناسانی بودند که زبنانآوردند و همین گروه دوم، زبانحساب می به

رینزی شود که در واقع همین گروه دوم، مکتب ساختگرایی امریکایی را پاینهده میپ  دی کردند.می
 (.۸۹: ۵) اسی ساختگرایی امریکایی پرداختندشنهای بنیادین زبانکردند و به بررسی مفاهیم و روش

گذار دستور ساختگرایی امریکایی نام نهناد کنه بنر اسنتقالل توان بنیانبلوم فیلد را میاز این میان 
منتشر شد، بیش از دو  8399که در سال « زبان»  شناسی تمکید کرد و کتاب او تحت عنوانبان زبانز

شناسنی سناختگرایی وبلو را پندر زبنانشناسنی بودنند کنه لئونناردجویان زباندهۀ کالسیک، دانش
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شناسنی بیشنتر از پنیش این بود که بعد از آن آهسته آهسته، دامنۀ زبنان(. ۸۴: ۵) نامیدندامریکایی می
شناسنی گشنتاری را در زبنان مطنرح کنند و زبنانچامسکی ظهور مینوام گسترده شده و تا زمانیکه 

 کند. می

 گشتاری  زایا شناسیزبان
ت متحندۀ امریکنا متولند شند. در ایالن 8301گشنتاری در سنال گنذار دسنتور زاینا چامسکی پاینه

(. ۰۱۶: ۵) رور وسیع مورد سنتایش قرارگرفنت نشگاهی بهچامسکی در محافل دانوام علمی های فعالیت

گنان ینک زبنان، در مغنز خنود از ینک سناختار اهننی زبنانی گویننده ۀوی به این باور بود که همن
شناسی را در اهن خنود دارد. دهد که آدمی با خود مورد مطالعۀ زبانبرخوردارند. این خود نشان می

هنای علنوم ربیعنی از روشزبان را نیز باید بنا اسنتفاده  گوید:چنان چامسکی در جای دیگر میهم
 (.89: 8۴) بررسی کرد

 زایا گشتاری  دستورمبانی 
 را ری کرده و تغییرهای زیادی را دستور زایشی گشتاری از ابتدای پیدایش خود تا اکنون، سیر  تکوینی

 توانا میاست. این مبانی رپذیرفته است؛ ولی مبنای آن دستخوش تغییرات نشده و همواره ثابت بوده 
 چنین بررسی کرد. یک اصل مهم نظری در دستور زایشی این است کنه کناربرد زبنان مبتننی بنراین

هنا تنوان تعنداد ننا محندودی جملنهقواعد محدود دستوری است و بر اساس این قواعد محدود می
کنه زبنان مجمنوع  ن معتقند اسنتبنه این  چامسکی برای تبین ماهینت زبناننوام  ینساخت. بنابر ا

های یک زبان نیست؛ بلکه عبارت است از مجموعنۀ از قواعندی معنین و مشنخ  بنوده و عبارت
های ممکن در هر زبان نامحدود است. این مجموعۀ محدودی خاصیت زایشنی دارنند، تعداد جمله

 (.  ۰۱۷: ۵) ر زبان تولید کردشماری را دهای بیتوان جملهها میبدین معنی که با استفاده از آن

های تولید مجموعۀ این دستور بر پایۀ دو مفهوم بنیادی عرضه شده است. در قدم اول: قاعده
ها به یی جملهگی را شامل است که از راه تحلیل و نمایش دقیق سازههای سازندهمحدودی از قاعده

سوی دیگر دهد. از های زیرین را نشان میآید و به نوبۀ خود، چگونگی تولید جملهدست می
نویسنده  آورد مانند: زن  های زیرین تغییرهای مناسب را پدید میهای دستوری در جملهگزارش

 توان به گونۀ دیگر نیز نوشت و مفهوم گرفت:درکنار باغ نشسته است(. این جمله را می)
 .کنار باغ نشسته است( )در زن نویسنده است (ال 

 (.003:8۵) باغ نشسته است(کنار  ( است که )درزن همسر)نویسنده (ب
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چامسکی به این باور است که زبان، خصوصیت زایا و خالق را در خود دارد و اهن کودکنان نوام 
مانند لوح سفید نیست؛ بلکه در اهن آنان ساختار اولیۀ زبان وجود دارد و این خصوصیت ااتی دیده 

بانی برآید و بتواند همان روابط های زشود. اگر دستور نوی  به درستی از عهدۀ توصی  واقعیتمی
و  سناختا بنرای هنر جملنه دو ننوع سناخت )ژرزهای زبان را توجیه کند، الزم است تنبین جمله

 (. ۳۱:۰۳) روساخت( را در نظر داشته باشد
ننام ه شنود بنهمان بخش معنایی و تعبیرهای که از یک جمله بیرون می ساخت، در حقیقتژرز

توانیم؛ ساخت گفته میدیگر همان سطح زیرین جمله را ژرزشود. به عبارت ژرز ساخت گفته می
سناخت اسنت کنه له دیده شود. از اینن جهنت اینن ژرزکه روابط دستوری در جمولی در صورتی
امروز ساعت چهنارم، »ود که جویان پرسیده شکه از دانشسازد؛ مثاًل: زمانیها را میزیربنای جمله

جا روساخت جملنه تبنارز کنرده ؛ در این«شناسیزبان»دهند که: جواب می فوراً « دارید؟ چه درس
امنروز سناعت چهنارم، »گونه است اند، اینجویان که به شما جواب دادهاست. حاال در اهن دانش

بنل احسناس اسنت کنه ارتبناا مینان سناخت جملنه قاجنا ژرزاینن«. شناسنی دارینمدرس زبان
ی بنه اسناس ینک نظنام زبنانی صنورت گشنتارهای دسنتور ساخت و روساخت، از راه فرایندژرز

هاسنت کنه تولیند و شننیده پ  رو ساخت، همان صورت عینی و محسوس جمله(. ۳۴:۰۳) پذیردمی
کنند و عمنل گشنتارها در آن افنزایش، شود. یا روساخت با بخش واجی زبان ارتباا برقنرار منیمی

 (.۳۶:۰۳) کندمی لساخت را به روساخت تبدیجایی ژرزکاهش، حذز و جابه
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 گیرینتیجه
پردازد و از جملنه پنانینی دسنتور شناسی دانشی است که به توصی  ماهیت و ساختار زبان میزبان

زبان را در زبان سنسگریت نوشت و به توصی  آن پرداخته است. بعدًا یونانیان و رومیان نیز زبنان را 
ن وسطا و روحانیان کلیسا که تسلط کامل بر تمنام علنوم از دید فلسفه بررسی نموده و سپ ، در قرو

نمودند. آنان ادعا داشتند که قاعدۀ داشتند و بیشتر بر قواعد زبان التین و آموزش زبان التین توجه می
تواند که این باروشان قابل پذیرش نیسنت، از اینکنه هنر ها بوده میزبان التین در برگیرندۀ تمام زبان

چنان باید یاد آوری شود که مسلمانان نیز بنر آثنار یونانینان بنه ۀ مشخ  دارد. همزبان از خود قاعد
یه فارسنی  نیَبَو وپژه به آثار ارستو توجه خود را مبذول داشتند و به ترجمۀ آن پرداختند. در این میان س 

 منندان؛ چنون: فردینناننیز الکتاب را در صرز و نحو نوشت. در نهایت امر، در دورۀ معاصر داننش
سناخت و کنرد و ننوام چامسنکی بنر مسنایل ژرز نشنی و جانشینی را مطنرحسوسور، محور همدو

شناسنی بنه شناسی ظهور کردند که علم زبانروساخت زبان تمکید داشت. بلوم فیلد در جامعۀ زبان
دم ماننند درینای خروشنان در حرکنت عنوان یک دانش مستقل شناخته شد و مانند دیگر علوم تا این

 اند.

 مآخذنابع و م
. مهتمم سید علی محمد روش جدید در تحقیق دستور زبان دری(. 8938الهام، محمد رحیم. ) .8

 زاد.یوس کابل: اشراقی. 
 . تهران: دانشگاه پیام نور. شناسیمقدمات زبان(. 8918باقری، مهری. )   .0
شناسی . تهران: کتابشناختینگاهی به زبان یک بررسی به زبان(. 8913حیدری، نسرین. ) .9

 ملی ایران.
 . تهران: آریانا.شناسی و زبان فارسیزبان(. 8903خانلری، پرویزناتل. ) .7
 . تهران: دانشگاه گیالن. شناسیساختگرایی و حوزۀ زبان(. 8917عباس، دبیر، بابک. ) خایفی، .1
 . هرات: صلح.شناسیسیر تاریخی زبان(. 8930خسروی، احمد غنی. ) .0
 .چاپ پنجم . ترجمۀ کورش صفوی.شناسی عمومیدورۀ زبان(. ۰۹۳۵سوسور، فردینان. )دو  .3

 تهران: هرم .
دانشگاه تهران:  .شناسمحمد حق. علیشناسیتاری  مختصر زبان(. 8913روبینز، آر. اچ. ) .1

 عالمه رباربایی. 



021    مجلۀ علمی پوهنتون تخار 

مرکز : تهرانشناس، محمد حقعلی ۀ. ترجمشناسیتاری  زبان(. 8911سورن، پیترآ. ام. ) .3
 .علوم انسانیتحقیق و توسعۀ 

 . چاپ چهارم. تهران: فردوس.نقد ادبی(. ۰۹۸۹شمیسا، سیروس. )  .82
 اسلمی هرات. :هرات. شناسیمبادی زبان(. 8913الله. )فریور، نجیب .88
 شناختی(. هرات: معرا .. )جملهدستور زبان فارسی دری(. 8931الله. )فریور، نجیب  .80
 . هرات: بنیاد مدنی نو اندیشان.دریساخت آواهای زبان (. 8938الله. )فریور، نجیب  .89
 . کابل: سعید.شناسیهای زبانتیوری(. 8937حسین. )یمین، محمد  .87
 میوند.کابل:  .چاپ پانزدهم. دستور معاصر زبان پارسی دری(. 8939حسین. )یمین، محمد  .81

 
 



 

 

 

 

 

 معالم التجدید فی شعر محمد قطب

 اهداب األستاا المعید بقسم اللغس العربیس في کلیس اللغات و شری  الله غفوری، بوهنیار نویسنده:
 پوهنمل دکتور عبداالحد انصاز تقریظ دهنده:

 صخلالم
ظل الشعر العريب قبل عصر النهضة یدور يف حلقة ضعیفة من املوضوعات الذاتیة الفردیة اليت المتس روح 

غرق يف نظم الصلة له بالشعر غری الوزن والقافیة الشعریة، هلذا الشعر والحیاة الناس والشؤوهنم العامة ف
فبدأ فعالیته بظهور ضعف فیه اخلیال والصدق الفين والعاطفة وعمق التجربة، حتی حلَّ العصر احلدیث، 

النهضة الشعریة احلدیثة حتی ظهر تأثریه واضحًا يف تغیری النمط الشعري املتبع يف القصائد العربیة، 
 مع ظهور الشعر العمودي والذي إرتقی إىل مرحلة جدیدة من مراحل التجدید يف الشعر العريبوخصوصًا 

ومنذ ذلك الوقت ظهرت رغبة ملحة يف التغیری والتجدید لدی الشعراء، السیما األستاذ حممد قطب الذي 
وحسب  نوعها حسب-بدأ حیاته شاعرًا وشارك يف میدان الشعر بعدٍد من القصائد اليت نشرت 

 يف عدد من اجملالت السائدة آنذاك. -موضوعاهتا
هتدف الدراسة إلی ذکر حیاته وموضوعات قصائده موزعة بنی التأمل واحلننی والشکوی والغزلل والعظزة 
إضافة إلی لون وجداين ساقته أحداث حیاته. یرمي هذا املقال إلی کشزف معزاا التجدیزد يف شزعره، آخزذاً 

 کراً يف جمال األدب والفن.بنظر االعتبار أن شعره مازال ب

 حممد قطب، آثار التجدید، املوضوعات الشعریة، الشعر املصري املعاصر. اصالة: الکلمات الرئیسیة
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  المقدمة
التجدیزززد مظهزززرظ مزززن مظزززاهر األدب، یمزززا أن التجدیزززد مزززن مقتضزززا الفطزززرة والطبزززا ، ومثلهمزززا مقابلهمزززا 

تناقض بینهما وال تضاد. والتجدید هو ارجا  الشزيء إلزی احملافظة علا األصالة، ولكل منهما موضع، فال 
 ما یان علیه من أصله. وهذا ضروري يف األدب احلدیث.

ألن التجدید املشرو  یشمل یل ما تعتل به األمزة والدولزة مزن العلزول والفنزون والصزناعات والزنظم املالیزة 
تلززف مززنهت التززألیف مززن یاتززب إىل واإلداریززة، ولکززن  تلززف أهززداف التجدیززد يف جمززال األدب و أیًضززا  

آخزززر، ولكزززن مزززن السزززمات الظزززاهرة يف الكتابزززات اإلسزززالمیة غیزززاب اإلبزززدا  والتجدیزززد، فالكتابزززة األصزززیلة 
اجلادة اليت تقزدل إضزافة علمیزة جدیزدة قلیلزة جزداً، إذا قورنزت بالعزدد الكبزری الزذي تنتجزه املطزابع، فمعظزم 

 الكتابات تكرار واجرتار ال جدید فیها.
يف أوائزززل العصزززر احلزززدیث فقزززد یانزززت بدایزززة التجدیزززد بالزززدعوة إىل العزززودة إىل أسزززالیب الشزززعراء يف  أمزززا

ابزو القاسزم الشزايب عصور االزدهار، وأخذ هذا التیار بالنمو حىت وصل إىل ذروته علا یدي أمحد شوقي و 
تأثریه واضحاً يف تغیری ممن سامهوا بالتأسیس ملفهول شعري جدید فظهر قطب و  سیدعباس حممود العقاد و و 

الززنمط الشززعري املتبززع يف القصززائد العربیززة، وخصوصززاً مززع ظهززور الشززعر العمززودي والززذي إرتقززی إىل مرحلززة 
جدیدة من مراحل التجدید يف الشعر العريب، فاعتمد هذا النو  من الشعر علا موسیقا شزعریة خاصزة بزه 

اهر التجدیزد يف الشززعر العزريب هززي یافزة التززأثریات ومظزز .ممزا یسزهل فهمززه عنزد القززراء ومتزابعي الشززعر العزريب
الززيت أدت إىل وززاوز الشززكل الثابززت للقصززائد القددززة واالعتمززاد علززا صززیاغة جدیززدة هلززا، ومززن أهززم هززذه 

 .التجدید اللغوي، والتجدید يف الصورة والتجدید يف موسیقا الشعر :املظاهر
تجدیزززد الراشزززد وأشزززدهم تزززأثرًا بزززرواد الشزززعر ویبزززدو أنم حممزززد قطزززب کزززان أقزززرب شزززعراء جیلزززه مزززن روح ال

من رواد التَّجدید، حممد قطب أصبح َعَلًما ِمْن َأْعالِل اإلصالِح، ورائًدا  فإنَّ الشیخاحلدیث تنظریًا وتطبیًقا. 
وأحد أقطاب املدرسة األدبیة احلدیثة يف الفکر اإلسالمي. له يف الدعوة إىل اهلل جهود مشكورة، ويف األمر 

والنهززي عززن املنكزر حسززنات مززحمورة، ويف حماربزة البززد  واخلرافززة طریقزة حممززودة، ويف تأسززیس مززنهت  بزاملعروف
 الفن اإلسالمي مواقف مشهودة، ويف التألیف والِكَتابَِة ُمصنفات مشهورة. 

 -رمحزه اهلل -ل، وُدفِزن4192ل، وتُزويف  ککزة املکرمزة عزال 9191ُوِلَد يف قریة موشا يف صعید مصزر عزال 
 .(911: 8) املسجد احلرال يف مقحمة املعال جبوار

بزه بعزض مشکلة املوضو : إشکالیة املوضو  ترجع إلی التجدید الذي یقود إلی العبث بالغة الذي یقزول
الکتاب ویروجونه بنی الناس، والفرق واضح بنی التجدید يف األدب، وبزنی العبزث باللغزة، إذ أن هزذا األمزر 

تتصل بفهم النصوص الشرعیة وتفسریها، ویؤدي إىل االضطراب واخللخلزة  دكن أن ینتت عنه نتائت خطریة
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يف فهم العقیدة والشریعة. وحنن حباجة إىل التجدید أمال التحدیات احلضاریة اليت ما زالت ریاحها هتب من 
 الغرب.

يف حززززدود اطززززال  الباحززززث علززززی امللخصززززات والرسززززائل األیاددیززززة يف اللغززززة واألدب خلفیززززة املوضززززو : 
العريب، ومن خالل مرایل األحباث واجملالت اجلامعیزة، ا أجزد أي ِدراسزة تناولزت ملمعزاا التجدیزد يف شزعر 
حممزد قطزبمل، وعلیززه فإنزه ال یُوجزد دراسززات سزابقة هلزذا املقززال، ولكزن کزان و بعززض البحزوث حزول مزز ثر 

وأیضزا هنزاك دراسزات  األستاذ حممد قطب واسزهاماته الفکریزة واألدبیزة واسزتفدت منهزا يف طیزات البحزث.
هلا عالقة غری مباشرة کوضزوعات البحزث، ویزذلك اسزتفدت مزن دراسزات مماثلزة تناولزت شخصزیات أدبیزة 

 أخرى.
شزعر  يف معزاا التجدیزد عزن الكشزف حتزاول النقدیزة، القیمزة مزن هلزا مزا مزع الدراسة وأمهیته: هذه هدفه

 بزدأت بعزد املزدخل، مزن هزذا املقزال يف ،يف أشزعاره جدیدة استجالء معان يف إسهاما حممد قطب، لتكن
الززيت تکمززن يف  عززن حیاتززه بشززکل مززؤجل. وأشززرت إلززی مالمززح التجدیززد واملوضززوعات الشززعریة احلززدیث

شززواهد الشززعریة الززيت قززد اعتمززد يف تصززویره علززی حاسززة النظززر فیهززا أکثززر مززن  بتحلیززل أشززعاره، و   قمززت
 .وتوصیات البحثنتائت املقال  إىل اعتماده علی سواه وأخریًا أشرت

 النمزاذ  بعزض ذیزر مزع التحلیلزي املزنهت هزو املقزال هزذا يف إعزداد اعتمزدت علیزه الزذي األسزلوب إن  
 نشرت يف جملة الرسالة والثقافة والکتاب. اليت  الشعری ة

 مفهوم التجدید
إمنا یكون التجدید  ألن»االحتفاظ بالقدمي، وترمیم ما بلا منه، وإدخال التحسنی علیه، التجدید: ومفهول 

 (.42: 1)« لشيء قدمي
التجدید يف األدب: أعزين بالعبزارة اجلملزة الزيت یزؤدَّى عزا املعزخ علزا اخزتالف ألواهنزا، مزن حقیقزة وجمزاز 

 وقزد زمزانٍ  ویزل مكزانٍ  یزل يف تطوریزة طبیعیزة ظزاهرة الشزعر يف التجدید إن   .(3: 5) وتشبیه واستعارة وینایة
 یثریة.  دورات ودیدیة الطویل تارخيه يف الشعر العريب عرف

 التجدیدصحوة 
لغزة: مزن الصززحو، وهزو ذهزاب الغززیم وارتفزا  النهزار، وذهززاب السزكر، وتزرك الباطززل. واصزطالحا: الیقظززة، 

 (.254: 9) مة، بعد سنة وغفلة و لف وتراجعتصیب الفرد أو األ
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هززي األخززرى سززنة مززن سززنن اهلل يف االجتمززا  اإلنسززاين ويف مسززری احلضززارات، وعززن هززذه  التجدیززدفصززحوة 
َعزْن َأيب ُهَریْززَرَة، َعزْن َرُسزوِل اللَّزِه َصزلَّا اهللُ  احلقیقة ینيبء حدیث رسول اهلل صلا اهلل علیه وسلم، الذي قزال فیزه:

ُد هَلَا ِدیَنَهاِإنَّ اللََّه یَزْبَعُث هِلَِذِه اأْلُ »َعَلْیِه َوَسلََّم قَاَل:   (.911: 3)« مَِّة َعَلا رَْأِس ُیلم ِمائَِة َسَنٍة َمْن َُجَدم
إبداعات مدنیة، ال توصف باخللود وال  وإذا یانت احلضارات اإلنسانیة هي اجتهادات بشریة و

ارخيها، ت شعوعا و إخالء الطریق حلضارات أخرى وارثة ألممها و من   َجوز علیها املوت و باإلطالق، و
 کعخ أن سنة الصحوة يف األدب یرتادف مع التجدید واإلصالح يف مظاهر األدب وعناصره. 

ففي کل أدب عناصزر غزری ثابتزة یعرتیهزا تغزری ویناهلزا ودیزد، هزي قزدر مشزرتك مزن عناصزر اللغزة واألدب 
وباحلیززاة االجتماعیززة، خاضززع للتغیززری، قابززل للتشززكل، یتززأثر بالبیاززة وبدرجززة احلضززارة، وباألسززالیب األدبیززة، 

 وغری ذلك.
ويف هذا النو  من عناصر األدب یكون التغیری والتجدید. ومن أجل هذا التغیزری یانزت الفزروق واضزحة 
بززنی الشززعر القززدمي والشززعر املعاصززر، يف التعبززری والتشززبیه واألسززلوب واملوضززو  وحنززو ذلززك. ومززن أجززل هززذا 

یعرف عصره ولو ا یعزرف قائلزهأل ألنزه یسزتطیع أن یتبزنی دكن األدیب إذا عرض علیه نو  من األدب، أن 
 خصائص یل عصر وممیلاته، ویطبق ذلك علا ما یعرض علیه من شعر أو نثر. 

إن أول أنززوا  التجدیززد وأبسززطه ودیززد األلفززاظ، ألهنززا مززادة األدیززب األولیززة، وخیوطززه الززيت ینسززت منهززا 
 قطعته الفنیة. وودید األلفاظ علا ضربنی:

ار األلفاظ اليت تناسب العصر ویرضاها ذوق اجلیل احلاضزر، ألن لكزل أمزة يف یزل عصزر ذوقزاً ( اختی9)
خاصاً عا  تار ألفاظا تناسبها وتأنس عا، ومتت ألفاظا ال تستحسنها وال تستسیغها، وذوق األمة يف حیاة 

عزززاجم اللغزززة مسزززتمرة، فهزززو یزززذلك يف عمزززل مسزززتمر ِإزاء األلفزززاظ، وأدبزززاء یزززل عصزززر هلزززم معجزززم خيزززالف م
القددززة. فلززو أن أدیبززاً اسززتعمل یلمززة )َهبَززیَّخ( للجاریززة احلسززناء لكفززت يف إسززقاو قصززیدته أو مقالتززه. ولززو 
استعمل یلمة بُعاق للمطر أو السیل لدل علا فسزاد ذوقزه، وسزوء أدبزه، ومزن أجزل ذلزك ال یستحسزن يف 

 یستحسن من حممد قطب قوله:فقد یان  .(93: 2) عض ما یان یستحسن يف عصور سابقةهذا العصر ب
 زاد وأي حب!ك یا سعززززإين أحب   ء قليب     یضي بالغرالفرحانة هي 
 )بنو ( حيب! الغرالإين أتیه علی   ری قليب      ن تریه بغززززززززززحب فرید ل

بفالنة، ِإذا اشتد  ُفاَلن ُمْغَرل ولكن تکرارملالغرالمل اآلن ثقیلة يف النطق علا السامع، ألن األدباء یقولون: 
، وهذا بدیهي ال حيتا  إىل إطالة. ویل من ا یلتفت هذه احلقیقة ال یفلح أن یكون أدیباً، إمنا حيیا حبُّه هَلَا

األدیززززب یززززول یوفززززق الختیززززار األلفززززاظ الرشززززیقة الززززيت تناسززززب ذوق عصززززره، والعصززززر اآلن أمیززززل إىل السززززرعة 
 الغموض والغرابة. واالقتصاد، ویالمها یتطلب الوضوح واجلالء ال
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لذلك أصبحت يف معاجم لغتنا ألفاظ یثریة لزیس هلزا قیمزة إال أهنزا أثریزة حتفز  فیهزا یمزا حتفز  التحزف 
 يف دار اآلثار.

ألفززاظ تسززتحدث مززع الززلمن، تلززك األلفززاظ الززيت تسززایر املدنیززة احلدیثززة بكززل مززا اخرتعززت مززن أدوات ( 4)
، واللغزة العربیززة الیزول، قاصززرة یزل القصززور يف هزذا البززاب، وصزناعات، ومزا ابتكززرت مزن فززن وعلزم ومعززاين وآراء

فلزیس لزدینا ألفزاظ لكثزری ممزا اخززرت  وابتكزر، وهزذه مشزكلة املشزایل الیزول وقبززل الیزول وزادل العزاا العزريب فیهززا 
ویزززان لقصزززور األلفزززاظ أثزززر یبزززری يف ضزززعف األدب. فكیزززف یسزززتطیع . (93: 2) ویال وملزززا یسزززتقر علزززا حزززالطززز

یصف حجرة ویل ما فیها من أثاث لیس له ألفاظ تزدل علیزهو وییزف یسزتطیع الكاتزب أن یؤلزف األدیب أن 
روایززة، وهززو يف یززل خطززوة یتعثززر بأشززیاء ال أكززاء هلززاو ولززذلك یهززرب یثززری مززن األدبززاء مززن التعبززری اخلززاص إىل 

واحلقیقزة أنزه ال یلزبس  إنزه یلزبس عمزارة أو قلنسزوة، :التعبری العال، فإذا أراد أن یصف رجال یلزبس طربوشزاً قزال
عمززارة وال قلنسززوة، وإمنززا یلززبس طربوشززا، وإذا أراد أن یقززول إنززه یضززرب علززا البیززانو قززال إنززه عززلف علززا آلززة 

 .(93 :2) یة، وهذا منتها الفقر يف التعبریموسیق
یززل هزززذا حقززن األفكزززار يف أدمغززة األدبزززاء، وسزززبب ضززعف الوصزززف والروایززة وغریمهزززا يف األدب العزززريب 

وجعززل األدبززاء یفززرون إىل املوضززوعات اإلنسززانیة العام ززة، واألفكززار املیتافیلیقیززة، فززإن حنززن شززانا أن  احلززدیث،
یكون األدب ظاًل حلیاتنا، وحیاتنا اآلن، وجزب أن حنزل مشزكلة األلفزاظ حزىت یتحزور األدبزاء مزن أغالهلزم، 

العناصززر الززيت ال بززد منهززا  وإال ظلززوا یززدورون حززول أنفسززهم، وظززل أدعززم غززذاًءا ناقًصززا ل مززة لززیس فیززه یززل
 للحیاة.

 محمد قطب شعرمعالم التجدید في 
 عملیة التجدید يف النتا  األديب ل ستاذ حممد قطب تتمییل خباصیتنی: 

أواًل: متزز  الفززراذ الززذهين بتصززورات جدیززدة ومفززاهیم جدیززدة ومشززاعر جدیززدة، وسززلوك وعمززل جدیززدین، 
ومزززن أهزززم هزززذه املالمزززح  .(8: 95) اء الفزززين يف العصزززر احلزززدیثلإلحيززز ثانیًزززا: ا یکزززن الرصزززید القزززدمي صزززاحلًا

 التجدید الذي یظهر يف األعمال األدبیة اليت ندرسها يف النقاو التالیة: 

  الشعر عند محمد قطب مفهوم (الف
عزززا، فهزززو ذات مکانزززة يف العلزززول حممزززد قطزززب األدیزززب الزززذي قزززدل حیاتزززه يف سزززبیل الزززدعوة الزززيت آمزززن 

اإلسالمیة ومقارنة األدیان، تضحیته يف سبیل الدعوة اإلسالمیة غطت شهرته اآلفاق وذا  صیته يف العاا. 
 مجع يف خحمته العلمیة بنی البحث والتألیف والعمل األديب.فهو يف جمال األدب 
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دة للفززن الشززعري، و وظائفززه إن حممززد قطززب ذو أسززلوب جدیززد يف األدب، حززاول أن یقززدل ر یززة جدیزز
« الشعر هو تعبزری مجیزل عزن الزنفس اإلنسزانیة يف أصزفی حاالهتزا»ومقو ماته الفنیة. فهو حتدث عن الشعر: 

التعبزززری اجلمیزززل عزززن الکزززون واحلیزززاة واإلنسزززان، مزززن خزززالل »وأیضزززا حتزززدث عزززن مفهزززول األدب:  (.22: 93)
التعبزری الفزين یعتمزد دائًمزا علزی »هول التعبزری الفزين: وتکلم عن مف .(6: 95)« التصور اإلسالمي هلذا الوجود

 .(2: 95)« ذخریة نفسیة وشعوریة خمتلنة يف باطن النفس، تسعی إلی التعبری عن ذاهتا يف صورة موحیة
)النقززد « بأنززه التعبزری عزن وربزة شززعوریة يف صزورة موحیزة»فتعریفزه یقزرتب مزن بتعبززری شزقیقه سزید قطزب: 

ا عمیًقزززا، هزززو الزززذي حُيزززس  باحلیزززاة إحساًسززز»( فالشزززاعر احلقیقزززی عنزززدمها: 92صاألديب أصزززوله ومناهجزززه 
 (.92: 96) «ویرتجم عنها ل حیاء

أراد األستاذ حممد قطب يف أشعاره أن یُوق  النزاس مزن سزباهتم وغفزوهتم املسزتددة، ویفزتح عیزوهنم أمزال 
 ة وعقوهلم الضعیفة.آفاق جدیدة من احلیاة ا یکونوا قادرین علی ر یتها بأفکارهم القصری 

أمزززا التجدیزززد يف الشزززعر العزززريب فهزززو تغیزززری أصزززول الشزززعر بأسزززلوب حيزززاف  علزززا املزززنهت الشزززعري ولكنزززه 
 یضیف له تطورات مستحدثة أو غری مستخدمة من قبل، کما نقرأ يف قصائده الشعریة.

 الموضوعات الشعریة ب(
عنززد األسززتاذ حممززد قطززب، وإن کززان وال تعجززب إذا عززددت التأمززل واحلنززنی والشززکوی والغززلل جدیززًدا 

قددًا ِقَدل الشعر العريب وما من شاعر إال له يف التأمل واحلننی و.. أبیات وقصائد. ولکن اجلدید يف التأمل 
لزززدی قطزززب، أنزززه أفزززرد قصزززائد بعینهزززا، وا یزززأت بزززه عرًضزززا يف ثنایزززا قصزززائده. کزززان حزززن جملزززرد احلنزززنی، وألن 

احلززززاد للشززززعر کانززززت تدفعززززه إلززززی القززززول يف خمتلززززف األغززززراض، وإلززززی  شززززاعریته، وحواسززززه املرهفززززة، وتذوقززززه
 اإلحساس باحلننی ل شیاء کما هو الغرض، ولکن خيرجها ملونة بشخصیته وشعوره وأفکاره. فمنها:

 التأمل
 الشزاعر بزدأ يف املضزمون، فقزد عمقزاً  وراءهزا  فزي بسزاطةً  التعبری، بساطة من الكثری فیه اجلدید الشعر إن  

 إلی الشاعرأل فقد واوزه غلیل تشفي التقلیدیة اليت املوضوعات تعد فلم فیها ما لیكتشف األشیاء يف یتأمل
 والتأم ل بالعمق موضوعاته ات سمت ذلك، ولذلك وماشابه ینهوض الوجدان اإلنساين   فلسفیة موضوعات

يف قصزائده : بعززد کمزا  نزدرك تیزاره الشزعري املتحزدث قصزائده عنزاوین علزی سزریعةً  ألقینزا نظززرةً  وإذا
 ( فعلی سبیل املثال، کما نقرأ يف قوله:91: 95األوان...والضالل. )

 اسون توحي بإینزعة يف الكزعلا س   هغریب أنا يف ذلك الكون یل
 زن ُدىن ذلك الناسریب بفكري عزغ   ةغریب بنفسي عن نفوس یثری 
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 یماضل ومض يف غمار الدجا القاسي   ارهمسب أىن تائه يف غزوأح
 (99 :22) 

لقد کان الدافع إلی التأمل العمیق لدیه إحساس احلریة والضیا  الذي مين به من سوء احلیاة واضطراعا، 
فظهر التأمل يف شعره واضزحاً يف اوزاهنی: أوهلمزا: تأملزه للحیزاة الزيت وقزف عزاجلًا أمزال قزدراهتا الزيت أفقدتزه  

عززن سززرها والکشززف عززن غامضززها وجمهوهلززا، کززل مززا کززان حيلززم بززه مززن آمززال وأمنیززات، یتأملهززا بالبحززث 
 وثانیهما: تأمله لنفسه وما یطرأ علیها من أحوال وعقبات.

بالنسزززبة لتأملزززه للحیزززاة صزززرفیة کزززرحلتنی: أوهلمزززا مرحلزززة احلزززریة واالضزززطراب الفکزززري والرغبزززة يف اهلدایزززة، 
 حیث عانی من حریة عمیقة صورها يف األبیات التالیة من قصیدته:

 اوزغِش خی حر الذي زوانطوی الس     اوزززززززیززززززززلزي دورات الزززززززرت بززززززززم م  ززززززززززث
 الِل!ززي ضزف  زًازززززیعززززززاس مجززززززززززوإذا الن     دا وزززکون بززززال يف قززززززززحل اززززززززإذا بزززززززززف
 ل باوذي یشغزززززززززم الززززززززوهزززززززززا والزززززززززأن     لاللوا یازززيف دن ون زززرجزززززززذي یززززا لزززززم

    دضي الکون يف التیه املعم ی ال یباو     ت هاتیك الرمالازهب يف طیيف غٍد نذ
                                                                         (95 :91) 

مرحلزززة االهتزززداء إلزززی أمزززر يف شزززأن احلیزززاة، وهزززي مرحلزززة تتمیزززل باهلزززدوء واالتزززلان، واإلحسزززاس  وثانیهمزززا:
 بالقهر والغلبة علی األمر، ومتثلها هذه األبیات:

 ن الدَجورززززززالعقلو سوى عاا م     ا )واقع(زززسزززالو مزاألج اةزززززیزما ح
 ورزززذخزززززاا مززززززاً يف عززززززالقززززززطزززززوان     ن ینِت خیززاالً زززززینت أهواك حی

 وري!اًو یا لشقويت ویفزززززززیزززززاضزززززم     رى یان هذازینت أهواك هل ت
    (94 :25) 

تُلح علی ذهن الشاعر يف املرحلة األولی أسالة کثریة حول ماهیة احلیزاة وغایزة وجودهزا، أجراهزا يف عزاا 
الزدنیا فانیزة واألیزال املتحرکزة الزيت تنشزأ مزن حرکتهزا يف الزنفس هزذه احلزریة املعزحمة عزن اخلیال واألوهال، احلیزاة 

الرغبة الدائمة يف اجلدید عن معحم احلیاة، وعدل الرکون والسکون يف حرکتها. ملا فشل يف الکشف عزن سزر 
 أن یکشف اإلنسان األخری يف احلیاة هذا السر، فقال: -بدافع احلرص–احلیاة متنی 

 روا بنور غلِیززززززززنهزززززززززیززززززززاززززززززیزززززززضزززززززززززززززززت     يات لست بدینزأحیا وأن فززیی
 وفری ا خبصب وززززززززززهززززنزززززززززدیززززززمززززززوت      اةوين حیزززززززززززنزززززززن يف فزززززززززززیززززززززززثززززززبززززززززوت

 ية يف ضمری ززززززززززززززززافزززززززززززززززززززززززززورواء، رف      كرة ذات حسنززززواك فزسوف أه
 رزد نفیزعه رق وززززززشززززوى مزززززززززهززززززززل      نی يف فؤادَي ذیرىززززوف تبقزززززززس

    (94 :25) 
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وانتهت املرحلة، مرحلة البحث عن سر احلیاة إلی نتیجة غری مرضیة، وهي أنه لن یصل إلی هذا السزر. 
ولکن المفر له من الوصول إلزی مسزتقر يف شزأن تلزك احلیزاة، ومزن البحزث لسزفینته عزن شزط ترسزو علیزه، 

إلیزه الشزاعر سزفینته بعد طول الرحیل و وعورة اإلحبار يف القلق وعدل االستقرار..، وکان الشزط الزذي دعزا 
 الظالل: 

یزززززززززومتَ       أنت يف األرض تثقلنی انطالقي  د األسریزیززززززززقزززززززيِن یزززززززززززنَ زززززززززدم
 رورال مزحدد مكزززززززززززززززززززظززززززززززززززيف ن       اللاة ظززن و حیزززززززززززدیززززززززززززریززززززززززوت

                                                                                                              (94 :22-25) 

ذلك أنه قد انتهی إلی أن احلیاة طریق غامض، واألقدار ألعزاب يف یزد دهزر مزاهر، وأن النزاس يف احلیزاة 
 غایة واللوجودهم سبب، يف موکب واحد إلی هنایة جمهولة. رقیقوا احلال وبطیاوا القافلة، الیعرفون هلم

 الشزاعر هزذا موضزوعات یانزت ولزذلك اإلنسزانیة سزر احلیزاة ويف الزذات أعمزاق يف الشزاعر یبحزر
 .إلحساسه نتیجة وهي یل  اجلدة مستحدثة وانعکاس جدیدة

 الحنین

 الحنین إلی الماضي (الف
حنززنی اإلنسززان إلززی األشززیاء احلسززنة واللحظززات السززعیدة يف حیاتززه ینشززأ مززن فشززله يف حتقیززق آمالززه يف 

ترتکه أن یعزیش حلظزات یشزعر فیهزا باهلزدوء والراحزة وسزط  -من ناحیة–الواقع، فهو ال یفتأ یتذکرها، ألهنا 
يف الحمهنززة علززی قدراتززه، وأنززه  -االشززعوریً –ضززغط احلیززاة ومززرارة الواقززع، ومززن ناحیززة ثانیززة تعتززحم جمززااًل للتعبززری 

 الیلال قادرًا علی العطاء، وبالتاو التلداد خیبة أمله اليت قد تؤدي به إلی االضطراب. کما نقرأ يف قوله: 
 ايتنبزززي جزززززززل فزززززوغززززززززززمن ززززززززززززززیزززززززنزززززززززوح      اح حیايتزفة وتزززززززززززززززهزززززززززززززلززززززززززززززذه الزززززززززززززززه

 اتزززا يف سبزانزززززم ت ززززززززشزززد إن عبع      فقايت لیت شعري!وهلیب فائر يف خ
 هباتز  قليب من سزززززززززقزززززززززذي أیزززززززززما ال      اة!زد وأنزززززیزمت بلززززع األیال يف صأقط

                                                                                                                           (92 :21) 
 ...، وها هو یصرح بذلك:ُصْلَبةیعد احلال أول األشیاء اليت حن إلیها، ألنه عانی حیاة ضیقة وعیشة 

 اتهي جنبزوى فزززززززززززززززززززان ثزززززززززززطزززززززیزأي ش       ت منه حرقاتهززززززززززززززززززیززززززززززززززذي هززززززززززززززززززا الزم
 ویشیع اللهفة احلرى فتذیي رغباتهو        اته!شعل الثورة فیه، ویغذي مجحزززززززی

                                                                                                                       (92 :21) 

وهنززا نلمززح العالقززة الززيت یقیمهززا الشززاعر بینززه وبززنی احلیززاة القاسززیة فهززو یتحززدث عززن اثززارة إحساسززه يف 
 واألا، ویدفع الشاعر إلی الصراخ والندامة:الکون، األمر الذي یبعث علی احلسرة 
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 اعة األحیاء شیزتزن مززززذق مزززززززززززززززم تزززززززززززل      ب! لقد عشت شقیاززززززززقلززززززززا الززززززززهززززززززززأی
 ك حیازتفیه، فكأن اعشت أیامك       دیازرابا سرمزززززززت سزززززززقزززززززززشززززززززعززززززززد تززززززززززق
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 بمیزات منها قصائده تمیزت لقد
 .وإثارهتاوحتریكها  اآلخرین، مشاعر خماطبة علا قادرة شعوریة، وربة عنده القصیدة صارت (الف
 حمد دة، وهذا غایة حنو فیه تتحر ك موضو  واحد، ترتبط بعضها حول القصیدة أجلاء الشاعر جعل (ب
 الفنی ة.  وحدهتا هلا حق ق ما

 القصیدة جعل ما وهذا تصویری اً، بناءً  مم ا جعلها القصیدة بناء يف بعید حد   إىل اخلیال علا اعتماده ( 
 .وجدیداً  خاصاً  مذاقاً  هلا عنده

 السعادةالحنین إلی  (ب
ومززن األشززیاء الززيت حززن إلیهززا الشززاعر السززعادة، حززن إلیهززا ولززو بززالکالل عنهززا، وهززا هززو یززذکر ألصززدقائه 

 به، يف األیال الطویلة، کما نقرأ يف قصیدة له بعنوانملفرحةمل:السعادة اليت أحاطت
 عجيب ايب کن أهوى وزززززإعجسرتین       يب وأن حتبزززززززززززززید أن أحززززززززعزززززززوأنا س

 كریي وقليبزززززززززذوب الغرال وذوب تف       ل ذوبة من یزززززززززززوسرتشفنی خالص
 ذوب السعادة خالصاً من یل ریب       ضاً من یل شوبزززززة ممحذوب احلیا
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   یطلب منها العودة، لیعود معها احلب واألمل يف احلیاة من جدید فیبنی فضیلتها بقوله:
 ور أواَن أْوبززززس یالطیززززززززال مهزززومج      ِت قريبزززززما أمجل احلب السعید وأن

 جاب حيِب زززززحتیط باإلع وحتیطين و      ن یل جنبززززمهس احلیاة حتیطين م
 اد وأي حب!زززززززك یا سعززززززززإين أحب       يء قليبززززغرال یضزي بالززززانة هززززززززفرح
 ستَحبززززیاحلنان امل رفرفزب یزززززح       فوق یل هوى حمب ب تساماح
 وِ ( حيب!زغرال )بِنَ زززعلا الإين أتیه        زيد لن تریه بغری قلزبزززززززریززززززززب فززززززح
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عززال  465يف جملززة الرسززالة العززدد  رحلززة احلنززنی بالشززاعر يف مصززر، حیززث کتززب قصززیدة نشززرت وتنتهززي
یانززت فتنززة السززجن احلززريب بالغززة »ل وعندئززذ کززان عمززره تسززعة عشززر عامززا، کمززا هززو حيکززي: 9/8/9138

األثززر يف نفسززي، إذ یانززت أول وربززة مززن نوعهززا، ویانززت مززن العنززف والضززراوة حبیززث دكززن و القززول إهنززا 
دب والشزعر غریت نفسي تغیریاً یاماًل من بعض اجلوانب علا األقل .. ینت أعزیش مزن قبلهزا يف آفزاق األ
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ویتحدث عزن عذوبزة احلیزاة  وعزن ارضزاء حیاتزه کزا بسزاخذ دون غضزب،  .(481: 96)« واملشاعر املهمومة.
 وفیها یقول:

 ىت تعيب  ززعذبا أعطیِك حىت ترتوي ح       أي زً ا قد شات عذبازززززِك مززززززیزززززززطزززززأع
 ي قليبززززو وحزإنه هززززززززززال فززززززززمزززززإال اجل      يب!ززززز. وحداً زأب أعطیِك. لست ب خذ
 إين رضیت کا س خذ دون غضب!       ن دل وعجبززززهاتیه ییف أردت م

 ك سوف یُرىبوزززززأفأنت راضیة وحظ
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 الشکوی
الززيت أدرکهززا اخلریززف فصززارت قفززارًا جمدبززة، خالیززة مززن کززل حسززن وخززری، دلؤهززا األسززی  الشززکوی مززن احلیززاة

واحللن، وخيیم علیها الرکود والوجول،  وقزد وجزد يف نفسزه مزالًذا مزن قسزوة احلیزاة فهزو الشزك غریزب فیهزا،  
 کما نقرأ قصیدته بعنوان ملغریبمل:

 اسون توحي بإینزي الكزززة فززززززعززززززززا سزززززززلززززززززع      هلزكون یززززززززززززك الزززززززززززززي ذلزززززززززا فزززززززب أنززززززززریززززغ
 ن ُدىن ذلك الناسزري عكززفزززززززززب بزززززززززریزززززززززغ      ةسي عن نفوس یثری ززززززززززززززززفزززززززنززززززززب بزززززززززریزززززززززززغ

 یماضل ومض يف غمار الدجا القاسي      ارهمي غمززه فززززززززائزززززززززا تززززززززب أنززززززززززززسززززززززززوأح
 واسا وال طیف وسززززززززززلیزززززززرة عززززززززززززكزززززززززوال ف       ةقي يف خفقة أو وشیجزززززززززتززززززززززززززلززززززززن اززززززززو م
 ك الكاسيززلزززن احلززًعا دنیا مزززززوب مززززززززززززجن       ار أننززیزن رابط غززززززززززا مزززززززتنزززززززززنززززیززززززززززا بززززززززززو م
 ة إحساسزالمزززدق أو سزززیه صززززززن فزززززززززوم        راً فا ضمریاً وعنصززا أصززززززززززززززنززززززززززرى أیززززززززززززززت
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وإذا کان قد استعل بنفسه واعتصم يف حصنها من الواقع املؤا، فزإن الزنفس مهمزا کانزت قویزة ال تسزتقر 
هتا ومزا أوهنهزا أمزال قسزوة احلیزاة وضزغط الواقزع، وخاصزة إذا ضزعفت علی حزال واحزدة، فمزا أکثزر اضزطرابا

 سیطرة الواز  الدیين علیها.
فاإلنسان ال یستطیع أن یقطع صلته باحلیاة والناس حوله ألن يف احلیاة آمااًل وغایات، وبینه وبنی الناس 

احلیاة والکون علی غری ما  روابط وعالقات. ومن   ال غرابة يف أن جند الشاعر یشکو من نفسه ألهنا أرته
 حيب ویهوی، فقال:
 اسرجرور وأیا شزا دنزززززززززززهززززبززززززوأحس       ة اُهم یل ضلزززززیزززززي دنززززززززب فزززززسزززألح

 ادل مرتززیاً إىلززززززززززززوانززززززززززززززشزق نزززززززأح       الذرا     لقد ینت قبل الیول هیمان يف
 اديزر الشزائویهتف يف أذين  یالط         ةراً وغبطززززززززززززززززالفن بشيسزبنفیض زیف
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 ویلهمين اإلحساس یالكویب اهلادي     ةقریزًخ عبزززززززززززززسي مُ زوخيلق يف نف
 اديزصزو له الناهل الزززززززفزززززوأمجل ما یه      ازاة وذخرهزنحين صفو احلیززززززود
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بززنی اإلرادة القویززة واحلیززاة القاسززیة ینشززأ صززرا  مریززر تززأيت مرارتززه مززن اإلحسززاس کززرور الززلمن أمززال النتیجززة 
أن تتخلی عن قسوهتا فیحقق املرء آماله وأحالمه، والشاعر ا دلك من اخلاسرة، فاألیال متر واحلیاة ال ترید 

أمززززر احلیزززززاة شززززیًاا، وبالتزززززاو ا یشززززأ للزززززلمن أن دززززر وال ل یزززززال أن تنقضززززي، وإذا مزززززر  یتحسززززر ویتزززززأا علزززززی 
 مروره...فیقول:

 ؤاديا خد السماء فززززززززززو إلزززززززززسمزوی       ةاة نقیزززززززززیززززززززحزي للززززززززززبززززززع حززززززبزززززفأش
 الواديیما أرقب األنعال تنساب يف       هوانززززززززززززززاس يف دیززززززززززززززالنأرقب هذا ف

 اديزون يف دنیا الظالل بال حززیهیم     م   ززززززززززززززه الفیأخذين رفق عم يف ض
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واإلحساس باللمن علی هذا النحو یولد لدی الشاعر التفکری يف اخللود والبحث عن سر احلیاة والذات 
 اإلنسانیة يف الکون.

 الشکلیة الخصائص (ج
 اآلخر بالضرورة. فثمة تطو ر یعين أحدمها يف تطور الشكلأل ألن   تطور من خيلو املضمون تطو ر یكن ا
 شزكل ولكزل بزه اخلزاص جدیزد شزكله حمتزوى لكزل   یزان ولزذلك احملتزوی وشزكل الشزكل حمتزوی یقول من

املاضزي  القزرن أواخزر مصزر والسزودان منزذ أقطزار يف العزريب الشزعر عزرف قزد (.38: 6)جدیزد  حمتزوی جدیزد
 الذي التفعیلة وشعر املقطعي والنظال وامللدو  املرسل الشعر فعرف العربیة القصیدة شكل لتجدید حماوالت

 اجلدیزدة باألشزكال یتزأث ر أن للشعر املصزري مزن البد   ویان العشرین القرن من األول النصف هنایه يف جاء
 األوزان فیه وشاعت التفعیلة وشعر املقطعي والنظال الشعر املرسل اجلدید الشعر فعرف باحملتوی، تأثر یما

 .اخلفیفة الغنائیة
  املرسل الشعر -
ینزت ذلزك قصزیدة مل أمثلزة ومزن الزوزن وحزدة علزی الخيزر  ولكن زه الواحزدة القافیزة من املتحر ر الشعر هو
 :اخلفیف البحر من مل ل ستاذ حممد قطب وهيأهواك

 روا بنور غلِیززززززهززززززززاینزیزیتض         ت بدینازززززیا وأنت لسزییف أح
 روفیز متدینها خبصب وو          اةزیزززززززززنوين حزن يف فزززززززززززززززثیززززززززبززززززززت و

 يورواء، رفافة يف ضمری       ذات حسن   سوف أهواك فكرة 
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 عهد نفری رق وززززززززززززززززشززززززززززززززززززوى مززززززززززززهل     رى   زتبقنی يف فؤادَي ذیسوف 
                                                                          (94 :22-25) 

 ویعینها ثانیة من جهة املوسیقا ینو   و جهة من الواحدة القافیة سیطرة یكسر القوايف يف التنو  هذا إن  
 اجلدید املتناوب يف أکثر قصائده. املوسیقي التشكیل هذا فنجد وحریته الَروي حرف بتغیری وذلك

  واالیقاع الموسیقی( الف
 حمایزاة الشزعر إلزی متیزل مم زا أیثزر والعصزریة احلیزاة إلزی متیزل األسزتاذ حممزد قطزب شزعر موسزیقی بزدأت
 تدف قاً  الواقعي الشعر إلیه مع تدفقت     استحیاء علی الشعر هذا إلی تتسلل العذبة األلفاظ وبدأت القدمي
 الشزعر علزی یهزیمن والسزهولة الطبزع وبزدأ شزعر مكاهنزا غزری يف أو وحشزی ة لفظزة علزی التقزع وباتزت سزریعاً 
 سواه. فهیمن أو العريب الوطن يف أخری أماین إلی عن وطنهم یرحلون الشعراء بدأ أن بعد وخباصة اجلدید
 لغزة إلزی أقزرب وهزي املمتنزع السزهل من الشعر لغة وأصبحت صادقة وظهرت العاطفة اجلارف احلننی شعر
 األسزتاذ حممزد قطزب الشزعراء هزؤالء ومزن عنزاء دون املتلقزي أذن إلزی تصزل الزيت الوجدانیزة والرسزائل الغنزاء
 بعنوان ملغریبمل: هي و إحدی قصائده يف یقول ، اململکة العربیة السعودیة يف وطنه عن تغرب ال ذي

 اسبإین وحيزون تكزززززززززززعة يف الزا سززززززززززززلزززززززززع      هزي ذلك الكون یلززززززا فززززززززززززب أنززززززززززززززززززریززززززززززززززززغ
 ك الناسزري عن ُدىن ذلكزب بفززززززززززززززریزززززززززززززغ      رةي عن نفوس یثیزززززفسززززززززززززززب بنززززززززززززززززریززززززززززززززغ

 یماضل ومض يف غمار الدجا القاسي       ارهمي غمززززززززه فزززززززززائزززززززززززا تزززززززززززززأنسب ززززززوأح
 واسززیا وال طیزف وسززززلززززززززرة عزززززززززززززززكززززززززوال ف       ةززة أو وشیجزي خفقززززززززي فزززززززززتقزززززززززززا نلززززم و
 اسيزك الكزززززًعا دنیا من احللززززززوب مزززززززززززجن       اززنزززری أنززززززن رابط غززززززززززززززا مززززززنزززززززنزززززیزززا بززززززززززززم و
 اسزززززة إحسززالمدق أو ززززه صزززززیززززن فززززززم و       راً زززززززریاً وعنصزمزززززززا ضزززززفزززززا أصزززززنززززززرى أیززززززت

 اسزززززرجرور وأزززززززززززززا شزززززززززززیزززززززا دنزززززززهزززبزسزوأح       ةززززلزززززل ضززززززززم یزززززززززززززاهُ زززززززیزززززب يف دنزززززسزألح
 ادرتزا یل مزززززززززززززززاً إلززززززززززززززوانزززززززززززززززززشززززززق نزززززززززأح         ان يف الذرازززززززززززمزززززززززیول هیلقد ینت قبل ال

 ائر الشاديف يف أذين  یالطزززززززززززتزززززهززززززی و        زةن بشراً وغبطززززززززسي الفززززفزززززنزززززززض بزززززیزززیف
 اديززززززاإلحساس یالكویب اهلویلهمين         ةریزززسي ُمًخ عبقزززفززززي نززززززززف قزززززززلززززززززززخزززززززززوی
 ه الناهل الصاديزززززززززو لززززززفزززززوأمجل ما یه        اذخرهز ين صفو احلیزاة وزززززززززززززحززززززنزززززززمزززززززیو 
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 ظاهرة التکرار (ب
 بزدور ویقزول املعزخ طبقزات عزن ینق زب بیزت یزل   يف مزر اتٍ  یلمزة ملغریزبمل ثزالث يف هنزا التكزرار إن  

وهزو التعبزری عزن  املطلزوب العمزق إىل لیصزل الشزاعر، علزا املسزیطرة الشزعوریة احلالزة تلزك ملالتعزویضمل عزن
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 خزار  إنسزان غریزب یسزكن أي   یعیشزها عادی زة غربزةً  لیسزت حممزد قطزب، یعیشزها الزيت الغربزة اغرتابزه: إن  
 وأقرانزه وسزط أصزحابه یُقزیم األبیات هذه يف صر ح یما قطب أن  حممد إذ وأقاربهأل أحبابه عن بعیداً  وطنه
ا وعطفهم برعایتهم ویتمت ع  بالوحزدة شزعوره عزن نامجًزا بداخله أمزرًا الذي االغرتاب هذا یكون وحناهنم. إمن 
 وبكل   ینادي قطب حممد أن   نرى ذلك أجل التعبری، من جاز إن فکری ة غربة فهو الكون، عاا يف واالنفراد
 منها تلول تكاد اليت وطأته من خيف ف لعل ه االغرتايب الشعور هذا محل علا یُعینه ویناصره َمن وانفعال وجد
 .اجلبال

 ري عن ُدىن ذلك الناسكزززززززززززززفززززززززززززززززغریب ب       ةثری زززززززوس یزززززفزززززن نززززززززززفسي عزززززب بنزززززززریززززززززززغ
 یماضل ومض يف غمار الدجا القاسي       ارهم ه يف غمززززززززززززائزززززززززززا تززززززززززززب أنززززززسززززززززززوأح
 من وأقوى أشد   واعتباره الروحیة الغربة هذه علا قطب األستاذ وسواها تأیید األبیات هذه يف نالح 

 بزاألحلان حمزاوظ  وهزو أنزیس وال فیزه صزدیق ال غریزب وادٍ  يف منفزرداً  یتخی زل نفسزه إن زه اجلسزمی ةأل الغربزة
 واألشجان.
زا احلیزاة لغزة مزن الشزعر لغزة والسزهولة واقزرتاب الطبزع بشزعر یكتفزوا ا اجملزد دین الشعراء أنَّ  قد نری   وإمن 

 متدف قزه، متزواترة حریتزه وبزدأت سزریعاً  اإلیقزا  فبزدا عزن إحساسزاهتم للتعبزری اخلفیفة األوزان إلی أیضاً  جَلَُأوا
یانزت  الزيت والطویزل والبسزیط واخلفیزف یاملدیزد طویلزةً  أوزانزاً  قصزائده يف وقل مزا جنزد العصزر ینزبض نابضزة
 .اجمللوءات الشعریة إلی أیضاً  الشاعر التقلیدي وجَلأ علی الشعر هتیمن

 الهاّمةالنتائج 
ه املعاصر املصري الشعر  أغوار وتناول واملوضوعات اجلدیدة والعمق التأم ل إلی والنلعة الذايت التیار حنو إو 
، أو خفیزف الزوزن أو نظزال املقطعزات الشزعر املرسزل منها خاصة به شكلیة خصائص اإلنسانی ة. وله النفس
 للقصیدة الفنی ة والبنیة .الشعري   واإلیقا  واملوسیقا يف القافیة املعاصر املصري الشعر وتنو   التفعیلة شعرأو 

 يف مصزر العزريب العزريب. فشزعر املعاصزر يف الشزعر التجدیزد مدرسزة يف نوعیزاً  حتزو الً  عرفت مصر يف اجلدیدة
 فلذلك الوضوح شعر وهو ما أفقاً  ویصف واألسالیب واملوضوعات متعدد املناخات یكون التجدید مدرسة

 .األقطزار العربی زة بعزض يف املعاصزر الشزاعر یواجههزا الزيت املتلقزي الشزاعر بزنی اإلتصزال یواجزه مشزكلة ال
 :املقال هذا عحم إلیها التوصل ت   اليت النتائت
إن األستاذ حممد قطب ا ذ أسلوبًا جدیًدا يف شعره غری األسلوب الذي در  علیه معاصروه، فهو  -9

 واإلصالح والتجدید.نادی بالصحوة اإلسالمیة 
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 جعزاله وتصزمیم یبزری عالیزة عمزة امتزاز أنه إال صعبة، نشأة -اهلل رمحه-قطب  حممد األستاذ نشأ -4
 نفسه حيصر أن دون متعددة يف جماالت أبدعت اليت احلدیث العصر يف البارزة اإلسالمیة الشخصیات من
 واحد. علمي جمال يف

السززطحیة إلززی التعمززق يف أغززراض الشززعر معتمززًدا علززی إنززه اسززتطا  أن ینتقززل باخلیززال الشززعري مززن  -3
 التجدید فجعل الصور متحرکة مرئیة ملموسة.

إنززه مززن األوائززل الززذین أرسززوا ملایززا الشززعر اإلسززالمي وانعکسززت ملایززا اجملتمززع اإلسززالمي يف شززعره،  -2
 ودعا احملبنی أن یسریوا علی هنجه يف منهت الفن اإلسالمي.

املعاصززرین إلززی أن الشززعر تعبززری مجیززل عززن الززنفس اإلنسززانیة، الجمززرد کزان أول مززن تنبززه مززن الشززعراء  -5
أفکززار عاطفیززة حمضززة وال ریاضززة ذهنیززة ومقززدرة کالمیززة، عرفززه يف کتززاب مززنهت الفززن اإلسززالمي ونززص ذلززك 

 علی عناصره اجلوهریة.
 إىل دیزل (66: 95)واقعزه اإلسزالمیة کمزا هزو یصزرح يف کتابزه  بصزمات حيمزل قطزب األسزتاذ حممزد شزعر
 متتزاز قطزب حممزد عنزد الواقعیزة النلعزة أن   إال   الشزریازي واحلاف  بأدب العق اد متأث راً  العرفاين الشرقي األدب
 مم زا اجملزن ح اخلیزال علزا القصزیدة بنزاء يف واعتمزاده قصزیدته أجزلاء بزنی العضویة املوضوعي والوحدة بالرتابط

 يف حممد قطب عا ُعين اليت الفنی ة التقنیات أبرز من القرآين التناص فنی ة. یعد   تصویری ة لوحات جعل شعره
ا ذلك يف والسبب شعره دراسات «بز والقرآنی ة.کما برز يف دراسته اإلسالمی ة بالتعالیم الشدید تأث ره یكون رک 
إىل  للحیزاة الفاقزدة قصزائده عناصزر حتو لزت حىت واحلریة احلیاة روح قصائده علا أضفا حیث إن ه » قرآنیة
 فیزه تُعزرض بالزداء الزذي یكون ما أشبه قطب حممد فشعر بینهاأل فیما دینامیكی ا ارتباطاً  ترتبط حی ة عناصر
 .أشد ه بلغ وحىت   منذ طفولته عاشها اليت بیاته مظاهر من الشاعر انتلعها حی ة تصویری ة لوحات

 يف بزه الشزاعر یتحزد ث الزذي فاحلزب   ودقائقزهأل رمزوزه بكزل   العرفزاين احلزب   شزعره علزا يف البدایزة سزیطر
جزون الفسزق شزعراء بزه یتغزخ   الذي اإلباحي احلب   غرار علا لیس غلله

ُ
 إىل یقد مزه الزذي إن زه احلزب   بزل وامل

اجلسزدي.  الغزلل أصزحاب یكثزر عنزد الزذي الشزهواين العشزق عزن البعزد یزل   بعیزد وهزو السزماوي احملبزوب
 االرتزواء فهزو یعتزحم شزعر حد العذبة مناهله فاستقا من بالغاً. اهتماماً  حممد إقبال بشعر قطب حممد اهتم
 مفرداتزه مزن األمزة، امللیزد منزه تسزتوحي ابزدا  مصزدر التصزور اإلسزالمي وإن زه عزا یتغزذ ى شهی ة وجبة إقبال

 أفكزاره عحمهزا یبزدي واقعیزة قص زة خالهلزا یزروي أشزعار قطزب حممزد قصزائد يف وردت .العرفانی زة ومضزامینه
 فیكزون ألسزلوب شزعر الشزاعر، يف حاكزاً  جوهریزاً  عنصزراً  متث زل التكزرار واحلیزاة. ظزاهرة الكزون وزاهوآراءه 
 واربزه نقزل يف عملی زة الفنیزة اآللیزة هزذه الشزاعر واسزتخدل الشزعري، نسزیجه يف املكث زف احلضزور التكزرار

 .والضجر بامللل یشعروا أن دون املخاطبنی إقنا  يف الكبری مفعوهلا إذ هلا الشعوری ةأل
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 التوصیات
يف  واحلماسزیات األشزعار والقصزائد واألناشزید مزن قطزب، حممزد األسزتاذ أنشزده مزا مجیزع إعزداد -9

 دیوان معینی.
 فیها. أبد  اليت اجملاالت شىت يف اجلامعیة والرسائل احملكمة العلمیة األحباث من امللید یتابة -4
 يف الفكزري الغزلو تنزاقش ألهنزا عزاألالعربیزةواثزراء املكتبزة  قطزب، حممزد األسزتاذ يف یتزب التحقیزق  -3

 واقعنا املعاصر.
 بعزض أیزدي علزا علزی هیازة یتزاب واملسزموعة قطزب، املرئیزة حممزد األسزتاذ حماضرات مجیع تفریغ -2
 املتخصصنی واملخلصنی. العلم طلبة
 أو یتزب اجلامعات واملعاهد واملدارس الدینیة يف أساسیة قطب مقررات حممد األستاذ یتب جعل -5

 .فكرهتا وعمق عبارهتا لسهولة وذلك اجلامعات أو لغریهاأل ملقررات مساعدة
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 ررسی نقش بیو شیمیکی کلسیمب
 بدخشان دانشگاه  وتربیه تعلیم دانشکدۀر عبدی محمد عبدی عضو کادر علمی انجینی پوهنیار :نویسنده

 تقریظ دهنده: پوهندوی محمدسالم کریمی

 چکیده
 هاناباشد. بیشترین بخش آن در استخوکلسیم پنجمین عنصر ضروری برای حیات حجرات بدن می

ننرم موجنود های انسنا  به مقدار کمی در مایع خار  حجروی، سایتوپالزم حجرات و و هانادند و
هورمنون ، هورمون پنارا تیروئیند، 9Dباشد. در تنظیم اختالل کلسیم بدن ترکیبات مانند ویتامین می

 دارد. یسزایقلوی بدن نقش ب گلوکوکورتیکوئید و محیط تیزابی و
های عصنبی، وغینره عوامنل دیگنر  وابسنته بنه مقندار انقباض عضالت، انعقاد خون، ترشح پیام

توانند موجنب پنوکی کنند مینام هایپو کلسیمی یاد میه مناسب کلسیم است. کمبود کلسیم را که ب
 فشار خنون بناال، تحرینک پنذیری عصنب، و می استخوان در کودکان،استخوان، در بزرگساالن، نر

الت قلبنی، کنند سنبب اخنتالکلسیمی یاد مینام هایپره عضله گردد. افزایش بیش از حد کلسیم را ب
 گردد.تغییرات غیر ربیعی سیستم عصبی می ها وکلیوی، تجمع کلسیم در انسا های آسیب

 .حیات، حجره، سایتوپالزمبیوشیمی، کلسیم،  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
دهد. این فیصد قشر زمین را تشکیل می 9،07 های سفیدلزی است که به شکل بلورکلسیم عنصر ف

در ترکینب سناختمان بندن  پنجمنین عنصنر و سنومین عنصنر ،ین فلنزاتفراوانی در ب از نظر عنصر
 (.821: 0) باشدمی

آن در  درصند 33دهند، از جملنه بالغ را تشکیل میکلسیم تقریبًا یک کیلوگرام وزن بدن یک فرد 
 (.31: 81) باشدبدن موجود میهای ها و یک درصد آن در دیگر قسمتدندان ها وترکیبات استخوان

ثیر قرار مها را تحت ترد بسیاری از انسا خون باالتر از حد ربیعی عملک افزایش غلظت کلسیم در
هش کلسنیم  از حند ربیعنی سنبب گنردد. کناکلسنیمی منیهایپرننام ه سبب بروز بیماری بن ده ودا

 (.907: 0) گرددکلسیمی میهایپو

نیست، بلکنه  هانادند دهنده استخوان وکه کلسیم در بدن تنها ماده اصلی تشکیل رسدبه نظر می
 عصبی، انقباض عضالت، تنظیم ضربان قلب، تولیند اننرژی، ترشنح هورمنون وهای در انتقال پیام

نورمال قلب، انعقاد های چنان انقباض عضالت، فعالیتسیستم ایمنی نیز رول عمده دارد. همحفظ 
 هنا ودنندان ها وها، استحکامیت استخوانخون، تحریک پذیری عصب، فعال ساختن بعضی انزایم

 بدن است. ها وابسته به مقدار معین کلسیم درعملکرد درست هورمون
افزایش کلسسنیم مبنتال  کاهش و که از اثرمشکالت  و از امراض هااین مقاله به هدز درک انسان

 بدن سنبب اخنتال الت جسنمی و اندازی شده است. چون افزایش و کاهش کلسیم درشوند، راهمی
گاهی از .رددگروانی می  باشد.این برای هر فرد ضرور می بناًء آ

از لحاظ روش کار کیفی  و ای، از لحاظ ماهیت توصیفی،لحاظ نوعیت کتاب خانه این تحقیق از
جدیند  معتبنر وهنای تحلیل مسنایل مربنوا بنه آن از کتاب سازی وی، مستنددر غنامند باشد ومی

 شناسی، مقاالت علمی استفاده شده است.بیوشیمی، زیست

 معرفی کلسیم 
سومین عنصر است کنه  (.893: 89) توسط همفری دیوی کش  گردید 8121سال  در رکلسیم اولین با

هنا یافنت ها و سنلیکاتها، کلورایندفاسفیت ها،ها، سلفیتها، کاربونیتزمین به شکل کاربایددر 
 (.821: 0) شودمی
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دهند، غلظنت کلسنیم های خار  حجروی را تشکیل میآیون کلسیم یکجا با آیون سودیم، کتیون
صد به پنروتین در 11رور تقریبی  بهاست،  لیترگرام در دیسیملی 1.1 – 82.7در پالزما در حدود 

 (.30: 87) باشدصورت آیون آزاد می مانده کلسیم بهباقی پالزما یا البومین وصل است و
ها، انقباض عضنالت، دندان ها وهای عمده کلسیم در بدن عبارت از استحکامیت استخواننقش

 باشد.ها میفعالیت قلب، فعالیت سیستم عصبی، به عنوان پیام رسان ثانوی، فعال ساختن انزایم
، هورمنون 9Dویتنامین  :عبارت اند از ،شوندبدن می که سبب تنظیم میتابولیزم کلسیم درعواملی

بنرای  سب کالمو دولنینپارا تایراید، هورمون کلسیتونین، غلظت کلسیم در محتوای روده، مقدار منا
کلسنیم منجنر بنه  میتنابولیزمباشند. تغییر در نصب کلسیم، تیزابی محیط معده، پروتین البومین می

 (.871: 89) گرددهایپوکلسیمی می کلسیمی وهای هایپربیماری

 کلسیم میتابولیزم
، هورمون 9Dویتامین  :بدن نقش دارند عبارت اند از که در تنظیم میتابولیزم کلسیم درهایفکتور

در هورمون استروژن، غلظت کلسیم  (، هورمون کلسیتونین، هورمون گلوکو کورتیکوئید،PTHتایراید)پارا
 (.907: 0) باشندمی الکالوز لمو دولین  برای نصب کلسیم، محیط اسیدوز ومحتوای روده، مقدار مناسب کا

دیهایندرو کلسنترول تولیند  -3آفتاب از  به رور ربیعی در یک تعامل در حضور نور 9Dویتامین 
های وی ندا شته  ولی توسط انزا یمتولید در زیر پوست فعالیت کیمیا گردد، این ویتامین در هنگاممی

گردد که به عنوان یک هورمون جذب کلسیم را تبدیل می9D0(OH)8.01کلیه به  مختل  در کبد و
نکینت آن رنور کند که میخاانسا  استخوانی تنظیم می چنان میزان کلسیم را در کلیه وهم از روده و

 (.720: 88) شودایل توضیح داده می
نام کلسترول در زینر جلند توسنط ه ترکیب ب ءکه ابتدا شودده روری انجام میجذب کلسیم از رو

 در کبد بنه گردد ویاز رریق جریان خون وارد کبد م دی هایدروکولسترول تبدیل، و -3نور آفتاب به 
9OHD01 یک پروتین بنه کلینه باره وارد جریان خون شده و توسط  تبدیل شده، بعدًا این ترکیب دو

جنذب  تبدیل و وارد مخناری روده شنده و 9D0(OH)8.01 شود، در کلیه به مرکبانتقال داده می
 (.738: 1) دهدکلسیم را افزایش می

اسید است که تحنت کنتنرول امینو 17ی پیپتاید است که دارای هورمون پاراتیروئید عبارت از پول
تایراید ترشح شنده نام کالمودولین( از غده پاراه روتین ب)اتصال بایک پ غلظت پالزمائی آیون کلسیم

 (.901: 1)دهد اثرات ایل را در پاس  با کاهش آیون کاسیم پالزم  انجام می و
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 کند.ها آزاد وارد جریان خون میآیون کلسیم را از استخوان .8
 که از رریق ادرار دفع گردد. ذاردگینم ده وجذب کلسیم را از کلیه افزایش دا باز .0
هایدروکسنالز افنزایش  -8حضور انزایم  کلیه در در9D0(OH)8.01 را به 9OHD01تبدیل  .9

 .دهدمی
 (.021: 08) دهدبه رور غیر مستقیم جذب کلسیم را از روده افزایش می .7

هم مقندار  پرکاری هورمون پارا تایراید هم مقدار  بیشتر کلسیم را از انسا  استخوانی آزاد نموده و
گنردد. در کلسیمی میکند که منجر به هایپررد پالزما میاز کلیه افزایش داده و وا سیم راباز جذب کل

یا غده پنا را فولیکنوالر تایرایند تیروئیند را  Cال رفته و غده ین صورت افزایش سطح کلسیم خون باا
ترشح نموده کنه منجنر بنه کناهش غلظنت کلسنیم  کند، این غده هورمون کلسیتونین راتحریک می

 .(878: 80) کند( عمل میPTHپ  کلسیتونین مخال  هورمون پاراتیرو ئید)گردد، می
باشد که تحت کنترول امینواسید می 90هورمون کلسیتونین عبارت از پولی پیپتاید است که دارای 

را فولیکوالر تایرایند ترشنح یا پا Cغلظت پالزمائی آیون کلسیم) افزایش سطح کلسیم خون( از غده 
 (.878: 89) آوردوده و سطح کلسیم خون را پائین میرا تایراید عمل نمهورمون پادر مقابل  شده و

هورمون کلسیتونین از انتقال کلسیم حجرات استخوانی به داخل جریان خنون ممانعنت نمنوده و 
اینن صنورت کناهش  ر ترشنح شنود درتاگر مقدار کلسیتونین بیشن دهد وکلسیم خون را کاهش می

 (.909: 1) گرددکلسیمی میشته و باعث بیماری هایپوپی دا را در PTHهورمون 
ی قشری غده فنوق کلینه ترشنح شنده تاید هورمون است که از فاسیکوالهورمون گلوکوکورتیکوئ

 تواند کلسیم خون را کاهش دهد.می برعالوه که  نقش  بیشتر آن نوسازی گلوکوز است. از سه رریق
ای کلسیم در نتیجه جذب روده ضعی  ساخته ومستقیم فعالیت کلسی ترایول را به رور غیر .8

 گردد.کم می
 کند.از جذب دوباره کلسیم در کلیه جلوگیری نموده و کلسیم را از رریق ادرار دفع می .0
 (.102 :3) کندانتقال کلسیم موجود در مایع خار  حجروی را به داخل حجرات تقویت می .9

بناز جنذب  و فشار خون مورد استفاده قرار گرفتهکه در درمان اند  هایتیکیازیدها از جمله دیورت
ترین مورد مصرز تیازید در ارتباا با اختال الت استخوان در دهد. مهمکلسیم را از کلیه افزایش می

 باشد این اثر ممکن است هورمون پارا تایرایند را تحرینک نمنوده و درکاهش دفع کلیوی کلسیم می
ای کلیه افنزایش دهند و بنا افنزایش بناز جنذب سنودیم از هبولنتیجه باز جذب کلسیم را توسط تو
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چننان هنم هند ودمستقیم باز جذب کلسیم را نیز افزایش منیهای کلیه پروکزیمال به رور غیرتوبول
کلسنیم را در غشنای  تبنادل سنودیم و ها باز جذب سودیم را در سطح لومینال بلوک نمنوده ویدتیاز

دهد. بنابراین برای افراد جذب کلسیم را به داخل خون افزایش می کنند بنابراین بازبازولترال زیاد می
 (.17: 89) شوندکه بیماری نقرس)ورم مفاصل( گرفتار اند، توصیه نمی

حند اقنل بنه  از یائیسگی جلوگیری کرده و بعد از تخریب انسا  استخوانیتوانند ها میاستروژن
ها با عمنل دهند براساس یک فرضیه استروژن یشاز یائیسگی افزا رور کوتاه تشکیل استخوان را بعد

کاهند، مصرز استروژن موجب افزایش سطح ( را میPTHحل کردن استخوان هورمون پارا تایراید)
9D0(OH)8.01بنه همنین خنارر  .کننداین ویتامین جذب کلسیم را زیاد منی گردد ودر خون می

 زیرا ؛شودا به مدت چند سال تسریع میهرسد، رشد رولی استخوانکه یک زن تازه به بلوغ مینیزما
اسنتخوان  ۀفیزهنا بنه تننخوردن اپنیهم سبب جوش ثیر قوی بر رشد اسکلیتی دارد ومکه استروژن ت

ت و در نتیجه رشد زن چند سنال از تستوسترون در مردان اس رتشود، این اثر استروژن بسیار قویمی
کند چنند خنث)خواجه( که استروژن تولید نمیم چنان یک زنهم رسد ویان میاز مردان به پا ترزود

خالصنه اسنتروژن سنبب اثنر استئوکالسنتی  بنه رنور(. 19: 81) تر از یک زن ربیعی اسنتاینچ بلند
 (.012: 83) گرددها میکاهش رسوب کلسیم در استخوان ها وها، کاهش ماتریک  استخواناسخوان

قلنوی  دهد عبارت از تعادل سیستم تیزابی ومی ثیر قرارممل دیگر که وضعیت کلسیم را تحت تعا
شود. در حالت اسیدوز کلسنیم از پنروتین جندا شنده وارد الکالوز یاد می نام اسیدوز وه است، که ب

لوز کلسنیم بنه گردد. بر عک  در حالت الکاگردد و باعث افزایش سطح کلسیم میجریان خون می
 (.877: 89) دهدسطح کلسیم خون را کاهش می پروتین وصل شده و

 کلسیم بولیزممیتا اختالل در
هنا حفنظ اسنتخوان هنا، روده وبه وسیله غده پارا تایرایند، کلینهعملکرد آن  اخیره مناسب کلسیم و

فوق مرتبط با کنتنرول، مصنرز، های کدام از اندام ربیعی هرغیرهای عملکرد شود که بیماری ومی
شود در غیرربیعی کلیسم در خون میهای غلظت وجود آمدنه دفع یا اخیره کلسیم است که باعث ب

اگنر  کلسنیمی ووجود آمدن هایپره که غلظت کلسیم در خون از حد ربیعی بلند رود سبب بصورتی
 (.870: 89) گرددکلسیمی میوجود آمدن هایپوه غلظت کلسیم در خون پائین باشد سبب ب
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 کلسیمیهایپر 
منول ملنی 1/0ید که غلظت کلسیم خون از آمی وجوده کلسیمی)افزایش کلسیم خون(، زمان بهایپر

 نماید.مول بر لیتر بیشتر شود تهدید به مرگ میملی 1/9یتر تجاوز نماید، اگر از در ل
 احساس افسنردگی، درد شنکم، حالنت تهنوع و حالی، سرگیچی وعالیم هایپرکلسیمی، عبارت از بی

 (.877: 89) باشدپولی اوری و آریتمی قلبی می استفراغ، مشکالت کلیوی مانند سنگ کلیه، تشنگی و
شود عبارت از پرکاری غده پارا تایراید، جذب بیشنتر کلسنیم کلسیمی را سبب میکه هایپرعواملی

کاهش ترشح هورمون کلسیتونین  ده و، باز جذب کلسیم از روDاز روده، دریافت بیش از حد ویتاین
 (.032: 1) باشدمی

از  (، یک نوع بیماری استخوانی است کنه بعندPaget's diseaseپاژه)برای جلوگیری از بیماری 
سنایتو نام پولیکنا مایسنین کنه ینک انتنی بیوتینک ه هایپرکلسیمی از دوای ب و آیدوجود میه پوکی ب

 کنند.یتوکسیک است استفاده م
روده اثر پولیکا مایسین روری است که بعد از استفاده از رریق گیرنده وارد هسنته حجنره مخناا 

کنند. چنون اینن را متوقن  منی  mRNA، سننتیز DNAاز اتصنال بنه  در داخل هسته بعد شده و
mRNA  (.17: 89) گردیدها میکه باعث انحالل کلسیم از استخوان کردگذاری میپروتین را کود 

 کلسیمیهایپو 
 0.8از آید که غلظت کلسنیم پالزمنا کمتنر وجود میه کلسیمی)کاهش کلسیم خون(، زمان بهایپو
ننوع بیمناری عفنونی اسنت(، افنزایش کزاز) کلسیمی عبنارت ازگردد. عالیم هایپو مول در لیترملی

 (.873: 89) باشدفسردگی میعالیم روانی از قبیل ا عضالتی، آب مروارید و فعالیت عصبی و
ا، سوء هتخریب غده پارا تایراید، بیماری کلیه شود عبارت ازکلسیمی را سبب میکه هایپوعواملی

ها، بیماری رنوالنی مندت کبند، ز اشعه آفتاب، دفع کلسیم از کلیهجذب روده، اسهال، دور بودن ا
 (.080: 08) ترشح بیش از حد  کلسیتونین

 کلسیم در بدن اشکال
کلسیم در بدن به سه شکل وجود دارد که عبارت از کلسیم متصل با پروتین، به صورت ترکیبنی و بنه 

( اسنت. Protein banudکلسیم به شکل متصل بنه پنروتین البنومین) 971 باشد.صورت آزاد می
کلسیم به صنورت  71 9 بای کاربونیت، و یبات مانند ستریت، فاسفیت، لکتیتبه صورت ترک 982
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آیونی آزاد  آزاد وجود دارد که دربین تمام کلسیم موجود در بدن نقش بسیار مهمی را کلسیمهای آیون
 (.839: 80) نمایدایفا می

 هادر استخوان کلسیمنقش 
ها با مصرز کافی کلسیم ارتباا دارد. کاهش کلسیم سبب پنوکی ها و دندانحفظ سالمت استخوان

هنا بنه شنکل ترکینب صند کلسنیم بندن در اسنتخواندر 33چنون (. 870 :83) گنرددها منیاستخوان
( ینک Osteoporosisپوکی اسنتخوان)(، 131: 08) وجود دارد OH9)7(PO1Caهایدروکسی اپاتیت 

ونند ادامنه پیندا کنند باعنث آیند؛ اگنر اینن روجود میه نوع بیماری است که از اثر کمبود کلسیم ب
 (.130: 08) شود( یا شکنندگی استخوان میOsteomalaciaالسی)استئوما

قابنل  کلسنیم غینر ها به دو شکل وجود دارد که عبارت از کلسیم قابل تغییر وکلسیم در استخوان
ها کلسیم آزاد شده هر وقتیکه  بدن  به کلسیم نیاز داشته باشد از دو انتهای استخوان باشد، ور میتغیی

که در ساختن اسکلیت بدن دارد یک انبنار ها عالوه بر نقشیشود، بناًء استخوانخون می وارد جریان
ایع خنار  صند آن بنه صنورت کلسنیم آزاد بنا منجمله یک در بزرگ از کلسیم اخیره بدن هستند از

صند ر حنال تعنادل اسنت، در مجمنوع دو درهنا دصد آن در فضای بین استخوانیک در حجروی و
 (.711:  1) باشدقابل مخلوا با مایع خار  حجروی می ها به صورت اخیره مشترک وکلسیم استخوان

خره منجنر باه ساالن سبب پوکی استخوان ودر بزرگ کودکان سبب راشیتیسم و کاهش کلسیم در
 (.837: 9) گرددبه شکنندگی می

ساالن تا حدود باهم شباهت بزر گ های کلیوی نزد کودکان وها ناشی از بیماریآزردگی استخوان
سنی ها، راشیتیسم، استئو پروز، استئوماالکاهش کلسیم استخوان ،دارند که سبب بروز بیماری مانند

  عالیم دیگری همراه است.   های دراز وانبا پیدایش انحنا در استخو خودی وهکه با شکستگی خود ب

 
 عوارض ناشی از کمیبود کلسیم(؛ 8)شکل
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مشخ  شد که نیناز بنه کلسنیم در  اثر کاهش کلسیم ربا مطاله پوکی استخوان د 8332در سال 
افزایش شکسنتگی اسنتخوان زمان یابد. از ررز دیگر مطالعات همیائیسگی افزایش می از بعد انزن

ی یائیسه مبتال به پنوکی اناهمیت دریافت کلسیم کافی در زن دهد کهناشی از کمبود کلسیم نشان می
 (.839: 9) کرداستخوان را پیشنهاد می

کنند که ها به عنوان یک منبع برای حفظ سطح کلسیم خونی در محدوده ربیعی عمل میاستخوان
دن از نظنر کلسنیم منورد نیناز اعصاب الزم است. اگر ب سب مفاصل وکرد منااین ویژگی برای عمل

ترتینب بدین کنند وها تممین میرا از استخوان صوت کلسیم مورد نیاز خودنباشد، در اینمین مخود ت
 (.81: 83) گرددخره منجر به شکنندگی میباه ها وسبب تضعی  استخوان

همراه بنا مقنادر مناسنب کلسنیم باعنث بهبنود دهد که مصرز فلوراید مطالعات جدید نشان می
 (.11: 81) شودتعادل کلسیم و افزایش مواد معدنی استخوان می

 در انعقاد خون کلسیمنقش 
ت دارد. در عملیه انعقاد خون باید ترکیبا تحریک پذیری عضالت نقش مؤثر کلسیم در انعقاد خون و

مند حضور دد که این عملیه نیازیل گرفعال به شکل فعال تبدپیش ساز انعقاد خون از شکل غیر
گیرد. پ  باشد در غلظت پائین کلسیم این عملیه به درستی انجام نمیغلظت مؤثر کلسیم می

 (.70: 3) کلسیم نقش کلیدی در انعقاد خون ربیعی دارد
تبندیل (، بنه تنرومبین Ca++در حضور آیون کلسیم) نام پروترومبین تولید شده وه از جراحت پروتین ب بعد

ثانیه ترومبین فیبرینوجن را به فیبرین تبدیل نمنوده و مراحنل انعقناد خنون آغناز  81 -82در مدت  گردد ومی
 (.883: 82) ترومبین به ترومبین استی کلسیم در انعقاد خون تبدیل پرویعنی نقش اساس ،گرددمی

کلسیم به جنز در دو  باشد، آیونهم دارای مسیر داخلی می انعقاد خون هم دارای مسیر خارجی و
دو مسیر نقش اساسی دارد. چون آیون کلسنیم  هر شدن خون درداخلی، برای لخته مرحله اول مسیر
کندام ن کلسیم عملیه انعقاد خون در هیچشدن خون الزم است. بدون آیولختههای برای همه تعامل

ر که اث شودبه اندازه کم می های کلسیم به ندرتفرد زنده غلظت آیون از مسیرها رخ نخواهد داد، در
شنود، که از فرد خنون گرفتنه منیاما زمانی ،شدن خون داشته باشدای بر کنیتیک لختهقابل مالحظه

شندن خنون از ین از سطح آسنتانه الزم بنرای لختنهترا کاهش غلظت آیون کلسیم به پائینتوان بمی
وسنیله تعامنل آن بنا ه زدائی( کردن کلسیم بگیری کرد. این کار با دآیونیزه )آیون شدن خون جلولخته

 (.117: 08) شودیا با رسوب کلسیم توسط اگزالیت انجام می آیون ستریت و ،مواد مانند
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در نتیجه امکان دارد که  شود وری به آن وصل میتدر اثر افزایش غلظت البومین سروم، کلسیم بیش
 (.30: 87)  کلسیم  خون کاهش یابدهای غلظت آیون

یافت شده است که تجویز کلسیم خوراکی در بیماران دیابت شیرین ترشح حقیقات جدید دردر ت
سیم پالزمنا در بیمناران کاهش کل کند وهورمون انسولین را از جزایر النگرهان  پانکراس بیشتر می

فاکتورهنای  )یکنی از IVر کلسیم به عنوان فاکتور انعقاد شنماره ثؤشود تا غلظت معث میدیابتی با
لظت کلسیم بنه عننوان فناکتور خطرسناز مهنم در فراهم نشود به همین اساس تغییر غ انعقاد خون(

 (.91: 3) عروقی پرداخته شده است الت قلبی واختال

 در انقباض عضالت کلسیمنقش 
کنه در انقبناض عضالت صناز نقنش اساسنی دارد رنوری کلسیم در انقباض عضالت اسکلیتی و

بی شبکه سارکو پالزمی را که مقدار زیاد کلسیم در خود دارد، تحریک عضله اسکلیتی ابتدا مو  عص
ریزد. بعدًا آیون ها میکلسیم از آن آزاد، به پروتین تروپونین وصل شده و به ارراز میوفایبریلکرده و 

میوزین ایجاد نموده کنه در نتیجنه سنبب انقبناض عضنالت  اکتین وهای کلسیم نیروی بین فیالمان
کلسیم را از مایع میوفایبرل های پ  از ایجاد انقباض، پمپ کلسیم، آیون(. 31:  00) دگرداسکلیتی می

مجددًا به درون شبکه سنارکو پالزمنی بناز  Ca++در کسر از ثانیه توسط یک پمپ غشائی  داشت وبر
 (.029: 88) شودگردانده می

اما بنا اینن تفناوت کنه در  ،گیردشروع انقباض در عضله صاز مانند عضله اسکلیتی صورت می
اما در عضله اسکلیتی پروتین کالمو دو لین  ،انقباض عضله صاز پروتین تنظیم کننده، تروپونین بود

شود که ابتدا کلسیم یا از شنبکه سنارکو انجام میعملیه انقباض در عضالت صاز روری باشد. می
بنه پنروتین  سنایتو پنالزم شنده وهای کلسیمی وارد نالویا از مایع خار  حجروی توسط کا پالزمی

کالمودولین پروتین مینوزین کینناز را فعنال نمنوده در  گردد. مجموع کلسیم وکالمودولین وصل می
 به اکتین وصل گشنته و سبک میوزین فاسفوریله شده وهای پاس  به این میوزین کیناز یک از زنجیر

 (.800: 00) گرددعملیه انقباض آغاز می

 کلسیم در فعالیت قلب نقش
که با ورود گیرد، روریخرو  کلسیم به حجرات قلبی صورت می ثیر ورود ومانقباضات قلب تحت ت

 (.012: 00) گرددحجرات قلب منقبض و با خرو  کلسیم حجرات قلب به حالت استراحت بر میکلسیم 
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میوزین بنه القای اکتیو پ  ازپالزم شده گردد کلسیم وارد سایتوکه ماهیچه قلب تحریک میوقتی
گنردد، و همین خارر تجویز کلسیم سبب انقباض عضله قلب می به گردد.خار  از حجره پمپ می

دهد که تجمع زیاد کلسنیم در که تجربه نشان می زیرا ؛از تجویز زیاد کلسیم هم باید جلوگیری کرد
کلسنیمی منان هایپو. درحساسیت حجرات به ایسنکمی ارتبناا دارد سایتو پالزم با پاس  حجرات و

گردد. کلسیم سنبب افنزایش قندرت انقبناض دینامیک قلب میکرد هموعمل سبب بهبود ساختار و
ینک قلنب ربیعنی کلسنیم بنا اثنرات  شنود، درافزایش مقاومنت عنروق سیسنتمیک منی میوکارد و

 (.30: 87) گرددانقباض عروق سبب افزایش فشار خون می اینوتروپیک مثبت و

 سیستم عصبی فعالیتنقش کلسیم در 
ضنرورت اسنت،  K+و Ca ،+Na++دار مانند صبی به سه نوع کانال آیونی دریچهرسانی سیستم عبرای پیام

بنا رسنیدن منو  عصنبی دی دار ولتناژی وجنود دارد، کلسنیمی دریچنههنای در انتهای اکسنون  کانال
آزاد سازی ننورو  سودیم و پوتاشیم باز شده وهای ریزیشن حاصل از فعالیت، کانالپوالپوالریزیشن وری

 (.121: 88) کنددیگر حمل میهای کند که پیام را به نیورونترانسمتر استایل کولین را آغاز می
هنا بناز شنده و آینون رسد این کانالدار ولتاژی میهای دریچهلپوالریزیشن به کاناوقتی مو  دی

کنولین  و با افزایش غلظت کلسیم سایتوسول اسنتایلکلسیم از فضای خار  حجره وارد حجره شده 
اسیتایل کولین گیرنده  گردد وخل شگاز سیناپسی تحریک شده رها میتوسط عمل اگزوسیتوز به دا

 آن موجود بر روی نیورون پ  سیناپسی متصل شده به سمت حجرات پ  سیناپسی حرکت نموده و
 (.80: 08) دهده حجره بعدی انتقال میکند که در نتیجه  پیام را بپوالریزیشن میرا دی

جهت (. 7: 7) گردداختالل در تعادل آیون کلسیم سبب بروز بیماری الزایمیر و مرگ حجره می
به تعقیب آن  ( وNMDA) N- Metyl-D-Aspartate فعالیت گیرنده مدت حافظه وتقویت دراز

تعادل در مقدار آیون کلسیم منجر به گونه عدم  به داخل به کلسیم بیشتری ضرورت است. هر جریان رو
 (.0: 7) گرددگیری مییادها شده که سبب اختالل در سته به جریان این آیون در نیورونتغییر ولتاژ واب

 دو گنردد.آیونی پوتاشیم توسط آیون کلسیم تنظیم میهای دهد که کانالمطالعات جدید نشان می
چننان هنم عصنبی اسنت وهنای وابسته به آیون کلسیم در انتهای دارد که نال پوتاشیمی وجودنوع کا

 (.118: 80) جست در انتهای عصبی داشته باشد تواند اثر بر میزان م  وکلسیم می
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 رسان ثانویپیام عنوانکلسیم به 
اگزوسنیتوز در  ،حجنروی ماننندهای رسان ثنانوی سنبب آغناز پاسن آیون کلسیم به عنوان یک پیام

ساختمان اسکلیتی در جریان حرکت آمیبنی  جرات اندوکراین، انقباض عضالت، تغییرها وحنیورون
 (.711: 88) گرددمی

 :کندرسان ثانوی رور ایل بیان میان پیامتحقیقات جدید نقش واسط کلسیم را به عنو
 گردد.ند میکُ  ها بسیارکه کلسیم وجود نداشته باشد عمل هورمونیدر جای .8
هنای ینک که انتقال آیون ی هستندیباکتریاهای فورها)یک تعداد انتی بیوتیکترکیبات مانند یونو .0

هنا در لیپیند منحنل کنه این زینرا ؛سازندنسه را از بین غشای حجروی آسان میدو وال والنسه و
هنا را تقلیند سول تغییر داده اثرات خیلنی از هورمنوند(، غلظت کلسیم را در داخل سایتوهستن

 کند.می
 گردد.ها سبب افزایش جریان غلظت کلسیم به داخل حجره میاز هورموناثرات خیلی  .9
هنا باشد که بنه اثنرات فنوری هورمنونداخل حجروی میهای کلسیم اخایر ارگانیل همنبع اولی .7

پمپ  مهار ها سبب انتقال کلسیم به دا خل حجره واما اثرات روالنی هورمون ،نمایدکفایت می
 (.700: 1) گرددمیجلوگیری از خرو  آن  کلسیم و

جنود در شنبکه انندو کلسنیم موهنای حجرات تحریک نشده غلظت کلسیم بنا فعالینت پمپ در
 عصنبی، وهای گردد. محرکی با غلظت بسیار کم حفظ مییغشای پالزما و پالزمیک، مایتوکاندریا
در صاصنی کلسنیم موجنود هنای اختنالد کلسیم به داخل حجره از رریق کاغیره سبب افزایش ورو

شنوند. کاندریا میزی کلسیم پنهان شده در شبکه اندوپالزمیک ویا مایتوسای ویا رهایغشای پالزما
 (.713: 88) گرددآغاز یک پاس  حجروی می در هر حالت منجر به افزایش غلظت کلسیم سایتوسول و

 هاکلسیم در فعال ساختن انزایم شنق
گردد متصل شونده به کلسیم احساس میهای تغییرات غلظت کلسیم در داخل حجره توسط پروتین

 (.710: 88) کنندمتصل شونده به کلسیم را تنظیم میهای ها انزایمکه بعدًا این پروتین

وابسنته بنه  ۀ( یک پروتین تنظنیم کننندCalmodulin Proteinمثال پروتین کالمودولین) رور به
کنه اتصال به کلسیم دارد. وقتنیه جایگا چهار کیلو دالتن و 83کلسیم است که دارای وزن مالیکولی 

بنه  گنردد وفعال می ساختمان کالمودولین تغییر نموده و ،هر چهار جایگاه توسط کلسیم اشغال شد
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 مختلن  وهنای پروتیننی در تنظنیم کینازهنای برخنی کمپلیک های صورت یکنی از زینر واحند
 (.701: 1) نمایندل  شرکت مینوکلیوتایدهای حلقوی مختۀ تولید یا تجزیه کنندهای انزایم

 
 پروتین کالمودولین (؛0)شکل

ما بنا کلسنیم یکجنا شنده در پالز البومین عبارت از پروتین سفید است که در کبد تشکیل شده و
 2.1ینک گنرام البنومین در حندود که در مقابل کناهش گردد، روریسبب تغییر کلسیم پالزما می

چنان افزایش البومین سنبب افنزایش غلظنت کلسنیم هم گردد وگرام کلسیم سایتوپالزم  کم میملی
 شود سبب شکسته شدن رابطه بنین کلسنیم وکه محیط سایتوپالزم تیزابی مینیگردد. زمازما میپال

 گرددسبب خنثی شدن محیط می ما افزایش یافته ودد. در نتیجه غلظت کلسیم در پالزگرالبومین می
 (.731: 1) ترین قلوی در بدن استچون کلسیم فراوان

کینازهنای  گردند عبارت اند از: آدنیلیل سیکالز، پنروتینهای که به وسیله کلسیم تنظیم میانزایم
فاسنفو دای ، Ca+0، پروتین کیناز وابسته بنه فاسنفو لیپیندATPase 0+Mg-0+Caبه کلسیم،  وابسته

یلیل سیکالز، مینوزین کینناز، فاسفیت دیهایدروجناز، گوا ن -9گلیسرولاستراز نوکلیوتاید حلقوی، 
، B0، فاسفو ریالزکینا، فاسفو پروتین فاسفاتاز 0Aتین اماید آدنین دای نوکلیوتایدکینا، فاسفولیپازنیکو

اسنکلیت حجنروی، برخنی از هنای پایرووینت کینناز، برخنی از پروتین پایروویت کاربو کسیالز،
هنا مثنل بعضی از گیرنده و (، نایتریک اکساید سنتازLکلسیمی نوع های مثل کانالآیونی)های کانال

  (.701: 83) باشد(، کانال سودیمی وابسته به کلسیم  میNMDAگیرنده گلوتامیت نوع)

 در خون کلسیممقدار 
در صند بنه  82در صد متصل بنا پنروتین،  71کلسیم در پالزما به سه شکل وجود دارد که از جمله 

صد به صورت آینون آزاد وجنود در 71فیت، لکتیت وبای کاربونیت وصورت ترکیب با ستریت، فاس
 دارد.

کرویات سرخ (. 10: 1) باشدمی لیترصد ملی گرام درملی 88الی  3م در خون به اندازه غلظت کلسی
 به سه شکل وجود دارد. پذیر است وقابل کلسیم نفوا ناخون در م
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 باشد وقابل عبور از غشای حجروی می به شکل آیون، قابل دیالیز ودرصد کلسیم پالزما  11 .8
در تحرینک عصنبی، (. 10: 1) باشندلوژیکی مهنم منین مقدار کلسیم دارای فعالیت فزیوهمی

ننام تتنانی ه ها نقش دارد کمبود آن سبب مرض بچکونگی استخوان ها، انعقاد خون وماهیچه
 (.907: 0)  گرددمی

 غیرقابنل دینالیز و ها خصوصًا البومین وصورت ترکیب با پروتینه ما بصد کلسیم پالزدر 72 .0
 باشد.قابل عبور از غشای حجروی میغیر

قابنل آیوننایز غیر قابل عبور از غشای حجروی وتباقی کلسیم به صورت کمپلیک  غیردیگر م .9
 (. 13: 1) باشدباشد،که همین سه شکل کلسیم در خون در حال تعادل میمی

 از کمبود کلسیم اعراض ناشی
چنان کاهش هم ادراری، عفونت دستگاه ادراری وهای کاهش کلسیم سبب بروز خطر ابتال به سنگ

عالوه بنراین کناهش کلسنیم سنبب افنزایش چربنی خنون، (. 88: 3) معدنی بدن را در پی دارد عناصر
 م مینزان منرگ وه گردد وعروقی، سکته مغزی، سکته قلبی وغیره میهای قلبی، بیماریهای بیماری

 (.0:  80) دهدصد افزایش میدر 02تخوان ران را در افراد مسن اس میر ناشی از شکستگی سر

چننان کمبنود هنم شود واز یائیسگی باعث کاهش سطح استروژن می کاهش کلسیم در زنان بعد
هنا، استخوانی، ضع  عضالت، تشنج، ترقیدن دست وپا، ترقیندن دور لنبهای کلسیم سبب درد

هنا، پنوکی مکرر استخوانی، پوسیدگی دنندانهای حرکات تنگی قف  سینه، شکستگی تنگی نف ،
 (.7: 02) گرددساالن و نرمی استخوان در کودکان میاستخوان در بزرگ

 عضنالتی، چنان کاهش کلسیم سبب بروز لرزش اندام به سبب فعالت بیشتر سیستم عصنبی،هم
 (.871 : 1) گرددافسردگی می عالیم روانی و

 گیرینتیجه
شامل نکات ایل  ه،دست آمد هبررسی نقش بیوشیمکی کلسیم ب درایج که از پژوهش در مونت

 :یادآوری نمودچنین ها توان از آنکه می گرددمی

  ساالن، نرمی اسنتخوان در کودکنان، فشنار سبب افزایش پوکی استخوان در بزرگکمبود کلسیم
 گردد.سندروم قبل از والدت می سکته قلبی و خون، سرران روده بزرگ، سکته مغزی،
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 درصد آن در  33دهد که از جمله کلسیم  تقریبًا یک کیلوگرام وزن بدن یک انسا ن را تشکیل می
صد آن در تمام بدن انسان وجود دارد. افزایش بنیش از حند آن در در 8 ها ودندان ها واستخوان

 گردد.کلسیمی میباعث هایپوکاهش آن  کلسیمی ور به بیماری  هایپرخون منج
 فعال نمودن فاسفوریالز لمودولین واز اتصال با کا کلسیم بعدb  سبب انقباض عضالت گردیده

 .کندمی ( را فراهمATPسوخت مورد نیاز برای سنتیز ) تجزیه گالیکوجن را نیز تحریک نموده و
 ش تحریک پذیری انجام انقباض عضالت، کاه ،های عصبیکلسیم برای انتقال ربیعی تحریک

 باشد. رسان ثانوی برای انتقال پیام به داخل حجره یک عنصر ضروری میعصبی، به حیث پیام
  کلسیم همراه بادای اسایل گلیسرول پروتین کینازC هنای اینن اننزایم پروتین را فعال نموده کنه

حجنروی چننان غلظنت دهد. هنمفعالیت آنها را تغییر می حجروی اختصاصی را فاسفوریله و
کند که در ترشح و متعدد دیگری را از رریق کالمودولین تنظیم میهای ها وپروتینکلسیم انزایم

 اسکلیت حجروی یا انقباض نقش دارند.های نو آرائی
 هنای فزیولنوژیکی بندن عملینه در باشد وصر ضروری برای حیات حجرات بدن میکلسیم عن

ها، فعالینت سیسنتم انقباض عضنالت، ماهیچنه ها، انعقاد خون،استحکامیت استخوان :مانند
هنا، در فعنال سناختن رسان ثنانوی بسنیاری از هورمنونعنوان پیامبهها، عصبی، ترشح نیورون

پنذیری دینوار کناهش نفواها، انعقاد خون، عملکرد درست قلب، حفظ ساختمان غشاء، انزایم
لنرزش اعضنای بندن نقنش بردن بین پذیری عصبی، ازحجرات، کاهش تحریک ها وموی رگ

 .دارد
 9ویتنامین : گردند عبارت اند ازکه سبب افزایش کلسیم می فکتورهایD تیروئیند،هورمنون پارا 

هورمون کلسیتونین، غلظت کلسیم در محتوای روده، پروتین البنومین، تیزابینت محنیط معنده 
موپنارا باشند و ترشح بیش از حد کلسنیتونین، کناهش کلسنی تراینول، کناهش ترشنح هورمی

مایسنین، ترکینب بنی  مصنرز پولیکاتایراید، دفع کلسیم از کلیه، هورمون گلوکوکورتیکوئید، 
 ها کاهش کلسیم را در پی دارد.فاسفونیت

تایراید، روده، کلیه، کبد، سیستم غده پارا :دارند عبارت از که در تنظیم کلسیم نقش بیشتر یاعضا
 باشند.ها میاستخوان عصبی و
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 حیوانات فارم ۀتأثیر کمبود آیودین در جیر

 زراعت  دانشکدۀعضو کادر علمی  پوهنیار محمد فواد فرزامنویسنده: 
 الدین امانیپوهندوی عینتقریظ دهنده: 

  چکیده
ه معنین  ینک امنر ضنروری عضوی است که در ترکیب جیره حیوانات به یک انداز غیر آیودین یک عنصر

یند و پاراتایرویند ئهای غندوات تایروخصوص هورمون هتاز مواد حیاتی بشود. این ماده پیشپنداشته می
بنه موجودینت  د جننین وابسنتهاسنتقالب، افنزایش بناروری رشن ۀبوده که ادامنه زنندگی، تنظنیم عملین

شنود. کمبنود آینودین های غدوات تایروید و پاراتایروید است که توسط خون حمنل و نقنل منیهارمون
شود که ساخت و ساز حجنرات را هارمون تیروکسین کم شود و این امر سبب می شود که تولیدباعث می

باشد. گوساله تولد می های نوهوسالید گئشدن غده تایرواولین فکتور کمبود آیودین بزرگ ند سازد. اغلباً کُ 
ممکن است بدون موی، ضعی  ویا مرده تولد شود. چنین مرگ ممکنن اسنت در هنر مرحلنه بنارداری 

تایروئیند، کناهش بناروری و افنزایش  ۀشدن غدبالغ  کمبود آیودین باعث بزرگهای اتفاق بیافتد. در گاو
هنا ننارس تولند شنوند، اینن شود که گوسنالهبعضی اوقات سبب میناراحتی حیوان شود. کمبود آیودین 

کلیوگرام خوراکه بررنرز کنرد. های آیودین به اندازه نیم گرام فیتوان با استفاده از مکملمشکالت را می
جنات علوفنههای درینایی، غنذاهنای آینودین، دار، مکمنلهنای آینودیناصنلی آن نمنکو منابع عمده 

 باشد. ها میار و اقیانوسهای نزدیک ابحخصوص زمین به

 .آیودین، غده تایرویید، گوساله کلیدی:های واژه
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 مقدمه
منندی، نقنل و در ترکیب و ساختمان بدن حیوانات مواد عضوی و غیر عضوی شامل اند؛ که صحت

هنا، کاربوهایندریت، سنایر انتقال مواد و در نهایت ادامه زندگی وابسته به آن است. مانند: هورمنون
باشند که هم از نگاه فزیولوژی و هنم از نگناه انناتومی ها و غیره میمعدنی، ویتامینها، مواد پروتین

هنای جندی بندن دارای اهمیت به سزایی اند. کمبود و ازدیاد هریکی از ترکیبنات موجنب نناراحتی
 گردد.می

ید ئهای غدوات تایروها مواد معدنی باالخ  عنصر آیودین است که در تولید هورموندر جمع آن
هنای تایروکسین و هورمنون های مذکور که عمدتاً کند. هورمونید نقش سازنده را ایفا میئپاراتایرو و

استقالب بدن و کنترول غلظت کلسیم و فاسفورس در خون بنا ارزش  ۀباشد در عملیید میئپاراتایرو
 گردد.خیر افتیدن وظای  فوق میمین عنصر در بدن سبب سکتگی و به تباشد و قلت امی

 ۀتنمثیر کمبنو عنصنر آینودین در جینر»علمی خویش را تحت عنوان  ۀرو الزم دانستم، مقالاز این
به دست آمده را  ۀیی به تحقیق پرداخته و نتیجاب و پیرامون آن به شکل کتابخانهانتخ« حیوانات فارم
، لمنیمندان تقدیم نمایم. در تهیه و غنامندی اینن مقالنه از کتنب درسنی، مقناالت عهخدمت عالق

 ی استفاده شده است.لالملمجالت علمی تحقیقی داخلی و بین

 معدنیمواد 
ننام عناصنر ه شنوند کنه یکنی آن بنمواد معدنی از نگاه ضرورت حیوانات به دو دسته عمده تقسنیم منی

یم، مگنینزیم، کلسنیم، شنشنود، کنه شنامل عناصنر سنودیم، پتاییاد م) (Macro mineralsنیاز  بیش
شنود یاد منی ) (Micro mineralsنیاز ی نام عناصر کمه باشند. دیگری آن بکلورین میسلفر و فاسفورس، 

 (0: 803).باشند که شامل کوبالت، جست، فلورین، م ، آیودین، آهن، منگنیز، مولبدنیم و سیلنیم می
های حیث مواد تنظیم کننده در قسمت فعالیته مواد معدنی هم جهت نمو و ترمیم انسا  و هم ب

ها در استقالب مواد ها و تشکیل هارمون و انزایمشکل مالیکول. جز از ویتامینه شکل آیون، به ب بدن
اعصاب نقنش عمنده را های غذایی، توزین تیزابیت و قلویت مایعات بدن، فعالیت عضالت و رشته

ی از جمله حیوانات که یک ۀاثر کمبود عنصر آیودین در تغذی در این مقاله صرز از (9: 818). دارا است
 .عناصر کم نیاز است بحث صورت گرفته است
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 آیودین  عنصرمعرفی 
 شد کش  Barnard Courtoisمیالدی توسط  8188به معنی بنفش در سال   iodesآیودین واژه یوناتی 

است. عنصری  ۵۹و عدد اتمی  Iعنصر کیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان  آیودین (30:1).
است نامحلول در آب که مقدار بسیار کم آن برای موجودات زنده الزم است. واکننش پنذیری آینودین از 

ترین هالوژن شبه فلز است. از آینودین عمندتًا در ربابنت، دهنده الکتروناست و  کمتر هاهالوژنتمامی 
 سنلفایتتوان از واکننش آینودین پتاسنیم بنا شود. آیودین بسیار خال  را مییو رنگ استفاده م عکاسی

  (1: 39).وجود دارد  عنصرهای دیگری نیز برای جداسازی این تهیه کرد. البته روش م 
بنه بخنار  اسنتانداردآیودین عنصر جامد درخشانی است به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهنای 

سنازد، چنین با بسیاری از عناصر، ترکیبناتی را میاین هالوژن همگردد. بو تبدیل می رنگ و بد بنفش
ها فعالیت کمتری داشته و دارای خصوصنیاتی شنبیه فلنزات اسنت. اما از سایر عناصر گروه هالوژن

حنل شنده و  سنلفا آینودین کناربندیینا  تتراکلوروآینودین کناربن، کلروفنارمآیودین بنه راحتنی در 
 .به مقدار کمی در آب قابل حل است(آورد )تنها رنگ را به وجود می ارغوانیهای محلول

 آیودین عنصراهمیت 
های تروکسین و ترای یدو ترونین غده تایروئید که ساخت انرژی را تنظیم آیودین در ساختن  هارمون

 2.7های تایروئید حدود ارمونداخل هه شده بالزامی است. مقدار آیودین ترکیب و کند ضروریمی
ملنی  1/8کلیوگرام وزن دارند ضرورت اسنت کنه در حندود  72های که گرام در روز در گوسالهملی

دهی تولید هارمون تاروئید افنزایش شود. در زمان شیردر روز داخل هارمون تایروئید می گرام آیودین
 7ه در هر روز مقدار های که مقدار تولیدات شان زیاد باشد ممکن است کدر گاو ابد، مخصوصاً یمی

های تایروئید شود. تولید هارمون تاروئید نیز در هنوای سنرد گرام آیودین داخل هارمونملی 1/7الی 
 زیرا حیوانات کوشش به گنرم نگهداشنتن بندن ؛شودفزایش تحریک میزان سوخت و ساز میباعث ا

غذائی جذب شده و بیشتر آیودین که توسط غده  ۀفیصد آیودین جیر 32تا  12 نمایند. تقریباً خود می
 922النی  92رنور ربیعنی دارای ه شنود. شنیر بنشود در ادرار و شیر دفع منیتایروئید جذب نمی

یودین در غذای با افزایش آ مقدار آیودین موجود در شیر اکثراً باشد،  لیتر میمایکروگرام آیودین در فی
 یابد.حیوان نیز افزایش می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit
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کنند، ضروت آیودین در بدن حیوانات نظر به هدز نگهداری و نوع تولید حیوان فنرق منی مقدار
شنوند بنه نسنبت آنعنده از اندازه نیاز آیودین در حیوانات که به هدز تولیند گوشنت نگهنداری منی

 نمایم.یک آنها اشاره می رد که در ایل به هرشود فرق داکه به هدز تولید شیر نگهداری میحیواناتی
 :دهددر بدن انجام میرا رور خالصه عنصر آیودین پنج عمل مهم ه ب
  شود.باعث  رشد متناسب و برابر در بدن حیوان می. 8
 در نشاا و سالمتی بدن نقش دارد.. 0
 های سالم رول مهم را دارد.در داشتن پوست، مو، ناخن و دندان. 9
 کند.های اضافی بدن به کمک میرژیم الغری به منظور سوزاندن چربیدر . 7
  (.023:  1)شود سبب افزایش تولید انرژی در بدن می. 1

 آیودین  کمبودعالیم 
ر تیروکسین و ترای آیودو تایرونین کنم شنود و اینن امنهای شود که تولید هارمونکمبود آیودین باعث می

شدن اولین فکتور کمبود آیودین بزرگ اغلباً  (.007: 8)ند سازد ها را کُ شود که ساخت و ساز سلولسبب می
باشد. گوساله ممکن است بدون موی، ضعی  ویا مرده تولد شوند. های نو تولد میتایروئید گوساله ۀغد

توانند بنالغ  کمبنود آینودین منیهای چنین مرگ ممکن است در هر مرحله بارداری اتفاق بیافتد. در گاو
 .(008:3)بزرگ شدن غده تایروئید، کاهش باروری و افزایش ناراحتی حیوان شود باعث 

ه یک صدمه بزرگ ها نارس تولد شوند، کشود که گوسالهکمبود آیودین در بعضی اوقات سبب می
تنوان بنا گذشنت زمنان بنا اسنتفاده از باشد. این مشکل غیر قابل حنل نبنوده منیبرای گاوداران می

رنوری قطعنی و ینک بنارگی ه های خوراکی بنجبران کرد. ولی استفاده از مکملهای آیودین مکمل
هنا بنه تواند کنه در اینن حالنت کمبنود آینودین در گناومشکالت کمبود آیودین را برررز کرده نمی

گیر است ) به وقت بیشتری نیناز دارد(. ها وقتاین دلیل که نتایج این نوع مکمل رسد برمشاهده می
گرام آینودین  1/2شیری حامله و غیر حامله های های آیودین که برای گاوازه مکملدرحال حاضر اند

 (007:0). شوددر کیلوگرام ماده خشک توصیه می
د، مصرز آیودین به اندازه و مقدار ضرورت است. یروئیح غده تایرد صحکاز ابعاد مهم عمل یکی

 .(1 :11)نات دارد در بدن حیوا یالعاده و مهمنقش فوق یضرور ین ماده معدنیا
باشد تایراید می ۀمیتابولیکی از وظای  ب  مهم غد هایکردن و تنظیم فعالیت آزاد نمودن، اخیره

 یباشند و بنراصحی در حیواننات منی د یک مشکل جدییروئیتا ۀغد عدم فعالیت درست . (0 :882)
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د ینگنردد، امنا باه مییاستفاده از مواد که دارای مقدار بیشتر آیودین بوده باشد توص درمان آن معموالً 
ه را ب یمارین بیتواند عوارض جانبی  ایم ییم غذایش از اندازه آیودین  در رژیتوجه داشت مصرز ب

  ینات ساده  قابل تشنخید اغلب در معایروئیتاۀ غد یارکمکاز  یش دهد. عوارض ناشیشدت افزا
 یارکنمکنآینودین و عنوارض جنانبی حاصنل از  ۀینرو یمندان معتقدند مصرز بست، اما دانشین

  ست.یارتباا ن یب یقلب یهایمارید چندان با بیروئیتا
هنا بنه ینک انندازه مناسنب و تعنادل عالوه براین در بدن حیوانات مقدار مواد معندنی و ویتنامین

که مفید باشد بنه ضرورت زیاد شود به عوض این ۀر هر مواد یا عنصری که از اندازضرورت است. اگ
شنود. آینودین هنم اگنر از حند زیناد زا برای حیوانات محسوب منییک منبع مهم خطرناک بیماری

 (.023: 1) شودای حیوانات خطرناک و مضر واقع میمصرز شود بر

 آیودین کمبودتشخیص 
قط در جنایی کنه گناوی بنا عالینم گیری تایروکسین در حیوانات دارای ارزش زیادی نیست. فاندازه

توان تفسیری حقیقی به عمنل نمایان موجود بوده و نتایج همراه با ارالعات جیره ارزشیابی شود، می
چنین تر نیز است. هماما مشکل ،تر استگیری مستقیم میزان آیودین پالزما قابل استفادهآورد. اندازه

 ۀتشخی  پ  از کالبدگشایی به وسیلگیری نمود. اندازهتوان آیودین موجود در ادرار و شیر را نیز می
ید باید به دقت از الشه تازه گوساله جدا ئتایروئید بهترین رریقه است. غده تایرو ۀغد امتحان نمودن

از  ید تمیز بایند کمتنرئشده و مراقبت شود که به هیچ بافت دیگری آغشته نگردد. وزن یک غده تایرو
م( وزن اکیلنوگر 72دارای وزن  ۀگرم برای ینک گوسنال 81له باشد )ادرصد وزن بدن گوس 2.2931

بیشتر از این نشان دهنده هیپرتروفی تایروکسین در پاس  به مقدار کم آیودین است. مشکالت مربوا 
رنور تندریجی بنروز  های ناشی از کمبنود آینودین در گلنه گاوهنای شنیری، بنهبه نارسایی گوساله

هنای شنود. اسنتفاده از مکمنلچنین تداوی آن نیز به تدریج انجام منیآیودین و هم ۀنماید، تغذیمی
رسند کنه در اینن تواند یک باره مشکل را برررز سنازد و بنه نظنر منیخوراکی به رور مقطعی نمی

کندی صنورت  چنان مشکل در گله وجود داشته باشد، چرا که پاس  به این نوع مکمل بهصورت هم
شنیری حاملنه و غینر حاملنه توصنیه گیرد. در حال حاضر اندازه مکمل آیودین که برای گاوهای می
 (.001: 0)م ماده خشک است اگرم آیودین در کیلوگر 2.1شود، می
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 منابع آیودین
های سودیم، پتاسیم و کلسیم را بیشتر منابع آیودین به سهولت قابل دسترس هستند، مانند آیودین

یودین موجود در توان از آچنان میدار در تغذیه حیوانات استفاده کرد. همشکل دوامه توان بمی
متغیر  جات کامالً آیودین علوفه ۀحیوانات استفاده نمود، ولی اندازمین آیودین بدن مجات برای تعلوفه

های که نزدیک جات بستگی به مقدار  آیودین موجود در خاک دارد. خاکبوده و مقدار آیودین علوفه
توانند آیودین کافی را در اختیار باشد و میها هستند دارای مقدار بیشتر آیودین میبه ابحار و اقیانوس

خانه موقعیت دارند دارای مقدار های که در نزدیک دریاها و روداکجات قرار بدهند. ولی خعلوفه
توان تنها با رو نمیاتات قرار بدهند، از اینختیار نبتوانند آیودین کافی را در اکمی آیودین بوده و نمی

جات جهت تغذیه حیوانات آیودین مورد ضرورت بدن حیوان را مرفوع ساخت. در استفاده از علوفه
ی آنها یتن نیاز بدن حیوانات در جیره غذاآیودین جهت برآورده ساخهای صورت استفاده از مکمل

 (. 881: 7)کیلوگرام بیشتر گردد  گرام در 2.1دقت گردد که مقدار آن نباید از 

 گیرینتیجه
و  خارر زندگی نورماله باشد چون حیوانات بتغذیه حیوانات یکی از عوامل بسیار مهم و اساس می

ی مطنابق ضنرورت بندن یکه مواد غنذای با کیفیت دارند. در صورتییتولیدات شان نیاز به مواد غذا
تولیدات و ضعی   حیوان دچار مشکالت گوناگون شده که در نتیجه سبب کاهش ،حیوان مهیا نگردد
 گردد.خره با گذشت زمان بیشتر حتی باعث مرگ حیوان هم میشدن حیوان و باه

هنای صورت درست انجام بدهد نیاز به مواده بدن حیوانات برای اینکه بتواند وظای  خویش را ب
ها، مواد معدنی و غیره دارد که هریک و یتامین هات، پروتینها، شحمیادریتمختل  مانند کاربوهای

د کنم و که یکی از این موادهند. در صورتیاز این مواد در بدن حیوانات وظای  مختل  را انجام می
ی حیوانات وجود نداشته باشد حیوان به قلت آن مواجه شده و رشد، نمنو و ییا به اندازه کافی در غذا

 توان کمبود مواد معدنی را در بدن حیوان نام برد. ش مدهد. از آن جمله میتولیدات شان را کاه
های تمامم حیواننات ینک جنزء بسنیار مواد معدنی از جمله مواد غیر عضوی بوده که در خوراکه

این عنصر بسنیار های شود. آیودین یکی از عناصر کم نیاز بوده اما وظای  و فعالیتمهم پنداشته می
های استقالبی نقنش ها و فعالیتباشد که در تولید و ترکیب هارمونرای حیوانات میمهم و حیاتی ب

هنای الینتهنای تولیندی و فعتواند تمنامی پروسنهرا دارا است. کمبود این عنصر می بسیار کلیدی
ثر ساخته و حیوان را به کام مرگ بکشاند. هنگامی که بنرای حینوان مطنابق مفزیولوژیکی حیوان را مت
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دی وجود شان مواد میسر نگردد در آن صورت عالیم گوناگون مانند جناغور، عقامنت، سنقط نیازمن
استقالبی و غیره عالینم  ۀچنان کندی در عملیبه هنگام، چوچه ضعی  و یا مرده و هم جنین، تولد نا

 دهد.از خود نشان می
بلکه از اینن عنصنر در صننعت عکاسنی،  ،دهدها را تشکیل میتنها جزء از خوراکه این عنصر نه

 گردد.رور گسترده استفاده میه غیره نیز ب سازی، ربابت ورنگ
ارزننده و حیناتی را  در وجود حیواننات نقنش بسنیار رسیم که این عنصردر اخیر به این نتیجه می

 گاه نباید آن را در جیره حیوانات سطحی بگیریم و از یاد ببریم.داشته که هیچ

 ماخذ منابع و
 قرربه.کابل:  زولوژی فقاریان.(. 8939اللهاند، اسپین جان. ) .8
 قرربه.کابل:  فزیولوژی حیوانات فارم.(. 8930اکبری، عبیدالله. ) .0
 تحصیالت عالی.کابل: وزارت  علم گاوداری.(. 8932ضیا، ضیاالدین. ) .9
 نعمانی.کابل:  تغذیه حیوانی.(. 8931ضیا، ضیاالدین. ) .7
 مسلکی افغان. ۀمطبعکابل:  تغذیه حیوانی.(. 8937شری ، محمدنعیم. ) .1
 .جهاد دانشگاهیتهران:  .دام و ریورهای غذا(. 8918) فرهمند، پ. .0
: دانشگاه مشهد .نویسی و تغذیه گاوهای شیریجیره(. 8910) .محسن ،مسگراندانش .3

 .فردوسی
 .نیکخواهعلی  ۀترجم (. مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری.8918) .یب . یامورشن، .1

 .دانشگاه فردوسی: مشهد
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 چرخشی 3گرتحلیل 2اصول بیضی سنجی

 فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه سمنگانعضو کادر علمی دیپارتمنت  پوهنیار وحیدالله عنایتنویسنده: 
 تقریظ دهنده: پوهنوال محمدالدین باجوری

 چکیده
دن ضنخامت و تنابع دی الکترینک آوردسته این آزمایش، با استفاده از اصول بیضی سنجی برای ب

گینری باشد. بیضی سننجی ینک روش انندازهمی Si (822)اکساید سیلیکان بر روی زیر الیه  ۀنمون
رخنی از منواد رخ گیری خواص انتقنال و انعکناس پن  از برخنورد ننور بنر روی باندازهنوری برای 

 چنان روش سریع، دقیق و غیرمخرب بنرای تعینین ضنخامت، تنابع دی الکترینک )درهم .دهدمی
نازک و بررسی مشخصنات فصنل های ای الیه نشانی شده(، میزان تخلخل الیهنتیجه تعیین نوع ماده

ساخت قطعات الکتریکی، اپتیک های گر کاربردهای بسیاری در حوزهن تحلیلای مشترک الیه است.
توان از این روش در تحلیل سطوح با جذب بسیار باال مانند فلزات استفاده و دواسازی دارد. حتی می

ل یشنکتاز عبنور از محنیط، بیضنی  از این واقعیت است که اغلب ننور بعند بیضی سنجی کرد. نام
گر هر بنار ه آنکه نور آمده از ماده دارای قطبش بیضوی است، با تغییر زاویه تحلیلبا توجه ب .شودمی

گیریم پ  باید مقدار شندت ننور دارای میننیمم و مناکزیمم وکتور قطبش بیضوی را اندازه میکه ا م
باشند. در تغیینر بیضنی یبیضی و ماکزیمم قطر بزرگ بیضنی من باشد که مینیمم همان قطر کوچک

                                                                    
Ellipsometry 0 
Analyzer  9 
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اینن مقالنه درینافتیم کنه  در. پردازیمبی شدن به بررسی خصوصیات محیط میحالت قطسنجی در 
پارامترهای بیضی سنجی به پارامترهای الیه یعنی ضخامت، ضریب انکسار و ضریب جذب وابسنته 

 هستند.

 .دی الکتریک، اکسید سیلیکون، بیضی سنجی، قطبی شدن کلیدی:های واژه

 مقدمه
نه یا محیط و تحلیل نوری غیر مخرب است که نیاز به تهیه نمو بیضی سنجی یک تخنیک تجزیه

 (. 30)اکبری، راضیه، ص  گیری خاص ندارداندازه
های الیه نشانی سیلیکان به رور وسیعی در تکنولوژی به عنوان الیه دی الکتریک محافظ در مدار

ضد انعکاس با پوشش ی هاچنین شیشهنیمه هادی و موارد دیگر کاربرد دارد. همهای مجتمع، الیه
0SiO نوری، صفحات سلول خورشیدی و غیره های به صورت تجاری در نمایشگر تلویزیون، عدسه

 .(11)محمدزاده، محمدرضا، ص گیرند مورد استفاده قرار می
هایی مانند ضنخامت نموننه، ضنریب شود و ویژگینجی، معموال انکسار نور بررسی میدر بیضی س

شنود. در بیضنی سننجی ب تغییرات در حالت نور قطبینده منیدی الکتریک، موجهای انکسار و ویژگی
گیرد که بنا بررسنی شود مورد مطالعه قرار میه پ  از انعکاس یا عبور متحمل میتغییراتی که نور قطبید

مو  نور  رول تر ازهایی که ضخامت کمن در مورد الیهتواتغییرات قطبش نور انعکاس شده از نمونه، می
 .(R.M.A,Azam,p92) میاوی و هادی ای نیز به دست آوردند، ارالعاتی مانند ترکیب کیدار

هایی با ضخامت نانومتری که روی گیری ضخامت الیهتواند برای اندازهسنجی میچنین بیضیهم
چنند الینه های توان نمونههای مختل  قرار دارند، استفاده شود. حتی به کمک این روش میزیرالیه

 (. 11)شریفی، نفیسه، ص را نیز بررسی و مطالعه نمود  (Multilayer)ای 
 :ی عبارت است ازمعادله عمومی یک بیض

𝑠𝑖𝑛0(∅) =  
|�̅�𝑧|0

 𝐸0
𝑜𝑧

+
|�̅�𝑦|

0

𝐸0
𝑜𝑦

− 0
|�̅�𝑦|

𝐸𝑜𝑦

|�̅�𝑦|

𝐸𝑜𝑧
                                           (8) 

)دامنه ساحه الکتریکی به صورت خط  zو  yهای و اندازه مولفه ∅( بسته به مقدار 8در رابطه )
∅ = ∅، دایره 2 = 𝜋/7 دلخواه( نمایش داده شود. عالمت  ∅دامنه ساحه یکسان( و بیضی ) با

 (. Hiroyuki Fujiwara, p 91)گرد وکتور قطبش است. گرد و چپتعیین کننده جهت چرخش راست ∅
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گرد خواهد بنود. چپ گرد و اگر منفی باشد در جهتمثبت باشد چرخش در جهت راست ∅اگر 
 گیریم.حاال برای وضاعت بیشتر چند حالت را در نظر می

 رور خواهد شد:( این8باشد، معادله ) 𝜋ز فاز ضریبی از صحیح ا. اگر اختالز 8حالت 

𝐸𝑦 = ±
𝐴𝑦

𝐴𝑧

𝐸𝑧                                          (0) 
 است. zو  yدامنه مو  در جهت ای  𝐴𝑧و  𝐴𝑦( 0در معادله )

𝐸𝑜𝑦و  𝜋/7. اگر اختالز فاز ضریبی فرد از 0حالت  = 𝐸𝑜𝑧 :باشد پ  خواهیم داشت 
𝐸0

𝑦 + 𝐸0
𝑧 = 𝐴0                                      (9) 

 ( یک نور قطبیده دایروی است.9رابطه )
𝐸𝑜𝑦و  𝜋/0. اگر اختالز فاز ضریب فردی از 9حالت  ≠ 𝐸𝑜𝑧  باشد. قطبش بیضوی است

 میباشد. xو  yکه محور بزرگ آن در جهت 
ی که محور نباشد قطبش بیضوی 𝜋/0ضریب صحیحی از  ∅. در حالت کلی زمانیکه 7حالت 

 شود.این صورت تعری  میبه نیست، ایجاد شود. زاویه میل   yو zبزرگش در جهت 

tan(0𝜓) =
0𝑎𝑏 cos(𝜙)

𝑎0 − 𝑏0                        (7) 
 ید:آدست میه رور بب انعکاس نور در پراکندگی از سطح ایناگر نمونه سه الیه فرض شود ضری

𝑟⊥(28) =
𝑁𝑂𝑐𝑜𝑠𝜃𝑜 − 𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃8
𝑁𝑂𝑐𝑜𝑠𝜃𝑜 − 𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃8

                             

𝑟//(28) =
𝑁𝑂𝑐𝑜𝑠𝜃8 − 𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃𝑜

𝑁𝑂𝑐𝑜𝑠𝜃8 − 𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃𝑜

                    (1) 

𝑟⊥(80) =
𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃8 − 𝑁0𝑐𝑜𝑠𝜃0
𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃8 − 𝑁0𝑐𝑜𝑠𝜃0

                             

𝑟//(80) =
𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃0 − 𝑁0𝑐𝑜𝑠𝜃8
𝑁8𝑐𝑜𝑠𝜃0 − 𝑁0𝑐𝑜𝑠𝜃8

                            
زاویه وارد ننور  𝜽با صفحه وارد، ضریب انعکاس در دو جهت عمود و موازی  rدر معادالت فوق 

 .Chauhan, surah singh, p 3)) است ضریب انکسار محیط Nو 
چندگانه فرنل برای ضریب انعکاس کل در جهت ای عمود و موازی های ربق نظریه انعکاس
 صفحه وارد نور داریم:
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𝑅𝑠 =
𝑟𝑜8𝑠 + 𝑟80𝑠𝑒−0𝑖∅

8 + 𝑟𝑜8𝑠𝑟80𝑠𝑒−0𝑖∅
                                  (0) 

𝑅𝑠 =
𝑟𝑜8𝑝 + 𝑟80𝑝𝑒−0𝑖∅

8 + 𝑟𝑜8𝑝𝑟80𝑝𝑒−0𝑖∅
                                   (3) 

     .(H.G.Tompkins,p1) شودبه این صورت تعری  می ∅که کمیت 

∅ =
0𝜋𝑑𝑁8 cos(𝜃8)

𝜆
                                        (1) 

 ضنریب  Rضنریب انعکناس، rضنریب انکسنار الینه،  𝑁8ضخامت الیه نازک،  dدر معادالت 
معنرز دو جهنت قطنبش وکتنور  Sو  Pانعکاس کل در دو جهت قطبش وکتور الکتریکی و اندی  

ز بنه صنورت زینر تعرین  ینوارد هستند. نسبت محیط انعکناس ن الکتریکی عمود و موازی صفحه
 شود.می

𝜌 = tan 𝜓𝑒𝑖Δ                                                   (3) 
 (.01)خسروی، کمیل و دیگران، ص است.  (7همان زاویه به دست آمده در رابطه ) 𝜓که در آن زاویه 

اولیه نور گری چرخشی است. در این تنظیمات ررح اولیه تنظیم بیضی سنجی تحلیل ؛(8)شکل
گردد. سپ  به نمونه برخورد کرده و قطبش گر اول دارای قطبشی مشخ  مییکسان به وسیله قطبش

گر( میزان تغییر قطبش موسوم به تحلیلگر دوم )در نهایت با استفاده از قطبش کند.آن تغییر می
گردد و شدت نور خروجی نهایی توسط آشکارساز مشخ  باریکه نور توسط نمونه تعیین می

 . (Abraham Aklog, p13)شودمی

 
 گرچرخشیررح اولیه تنظیم بیضی سنجی تحلیل ؛(8شکل )

 گر داریم.الکتریکی نور خروجی از تحلیل( برای ساحه 8ربق شکل )

𝐸 =  𝐸𝑜 (
8
2) (

𝑐𝑜𝑠𝐴 𝑠𝑖𝑛𝐴
−𝑠𝑖𝑛𝐴 𝑐𝑜𝑠𝐴

)

× (
𝑅𝑝 2
2 𝑅𝑠

) (
𝑐𝑜𝑠𝑃 𝑠𝑖𝑛𝑃

−𝑠𝑖𝑛𝑃 𝑐𝑜𝑠𝑃
) (

8
2)                   (82) 
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P قطبشگر،یه زاو A  ،زاویه تحلیگر𝑅𝑠  و𝑅𝑝  دامنه انعکاس در جهت ای موازی و عمود بر
𝐼ساحه الکتریکی اولیه و نهایی هستند. اگر شدت 𝐸و  𝐸𝑜صفحه وارد و  = |𝐸|0   را بر اساس

 .(T.E.Jenkins,p97) آیدگر بنویسیم به دست میزاویه تحلیل
𝐼

𝐼𝑜

= [8 + 𝛼 cos(0𝐴) + 𝛽 cos(0𝐴)]      (88) 

𝑡𝑎𝑛𝜓 = |𝑡𝑎𝑛𝑃|√
8 + 𝛼

8 − 𝛼
                                 (80)       

𝛼 =
𝑎

𝑐
 , 𝛽 =

𝑏

𝑐
                                          (89) 

 تحقیق مسئلهطرح 
 شود.آغار می هالهمدر نخست این پژوهش با ررح این مس 

 گر چرخشی چیست؟اصول بیضی سنجی تحلیل .8
 الیه وابسته است؟های بیضی سنجی به کدام پارامترهای پارامتر .0
( و MATLABدست آمده با برنامه متلب )ه بهای چگونگی تحلیل داده )دیتا( .9

 رسم گراز آن؟

 تحقیقهدف 
گنر چرخشنی بنوده و بنا  هدز تحقیق این مقاله پژوهشی  آشنایی با اصول بیضی سننجی تحلینل 

منورد  Si(822)استفاده از آن ضخامت و تابع دی الکتریک نمونه اکساید سلیکان بنر روی زیرالینه 
 گیرد.مطالعه و تحقیق قرار می

 اهمیت تحقیق
ننازک های ننوری اجسنام و ضنخامت الینههای گیری ثابتضی سنجی روشی اپتیکی برای اندازهبی

ترین وسیله پیشرفته البراتواری است فواید آن  سریع، دقینق و غینر دپرکابرچنان از جمله و هم است.
ک و بررسنی ننازهای ک، اسکن و میزان تخلخنل الینهمخرب برای تعیین ضخامت، تابع دی الکتری

باشد، با استفاده از این در مطالعه سنطح و پنژوهش از آن منورد ها میمشخصات فصل مشترک الیه
چننین در روش بیضنی سننجی مندان فزینک و سناین  اسنت. هنمتوجه بسیار از محققین و دانش

 ها وجود ندارد.ت الیهنمونه و ضخامهای االصول محدودیتی در تعداد الیهعلی
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 تحقیق ۀپیشین
باشند. بیضی سنجی وسیله پیشرفته در قسمت تحلیل الیه و تعیین ضخامت و تابع دی الکتریک می

اسنتفاده از اینن وسنیله البراتنورای )آزمایشنگاهی( پیشنرفته در  ۀبنار و هیچ تحقینق و پژوهشنی در
استفاده از فرصت  توانستم به کمک این  باشم که باافغانستان صورت نگرفته و بنده اولین شخ  می

هنا را  ل حاوی برنامه تحلینل داده )دیتا(و فای 0SiOگر چرخشی، نمونه دستگاه بیضی سنجی تحلیل
 بیاورم.  در تحقیق و به شکل همه جانبه انجام دهم تا این مقاله پژوهشی خویش را به رشته تحریر

 تحقیقروش 
ها و انجام پژوهش از البراتوار )آزمایشگاه( ه برای تهیه داده )دیتا(ی بوده کاین مقاله پژوهش البراتوار

 پیشرفته فزیک حالت جامد دانشکده فزیک دانشگاه تهران استفاده شده است. 

 گیریروش انجام آزمایش، تحلیل داده و نتیجه
زر را وارد عینار کنردیم. بعند ننور لین  922زاویه گونیامتر را بنه   تنظیم و 712( به Pزاویه قطبشگر )

 کننیماین کار را بنا اسنتفاده از چرخانندن بنازوی راسنت اجنرا منی ،میکنگر و آشکارساز میلتحلی
DGoldsetin, NY, 8339.).) 

دهنیم تنا داده)دیتا(هنا را درجنه تغیینر منی 1در فواصنل  2812گر را از صفر تا حال زاویه تحلیل
و  291نمایم. همین عمل را برای زواینای وارده داشت مید( یا8را در جدول ) گیری نموده و آناندازه

، نمونه را از جایگناه oI( در  شده است. سپ  به منظور تعیین 8تکرار نموده بازهم در جدول ) 272
دهیم تا  بازوی سمت راست دسنتگاه مسنتقیمًا در درجه قرار می 812برداشته و گونیامتر را در زاویه 

 مقابل باریکه نور قرار گیرد.
درجنه  1درجه با فواصل  2812تا  2گر را از از محکم کردن بازو در جایگاه خود زاویه تحلیلپ  

 کنیم.مشاهده شده را ثبت میهای تغییر داده و شدت
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بیضی سنجی به پارامترهنای الینه یعننی ضنخامت، ضنریب های رور که مشاهده کردیم پارامتر همان

شود دارای قطنبش بیضنوی زمایش نور که از ماده خار  میانکسار و ضریب جذب وابسته است در این آ
یم کنه در نتیجنه نمنایگینری این وکتور قطبش بیضوی را اندازه گراست که ما توانستیم با تغییر زاویه تحلیل

مقدار شدت نور دارای مینیم )همان قطر کوچک بیضی( و ماکزیمم )همان قطر بزرگ بیضی( است. حال 
( رسم کردینده کنه 8برای زوایای وارده متفاوت را برحسب زاویه تحلیل در گراز )دست آمده ه که شدت ب

( مقنادیر 89( و )88چنان با استفاده از رابطه )( و هم80از رابطه ) 𝜓و برای  ∆( برای 3با استفاده از رابطه )
 .(R.M.A,Azam,p01) ( یاداشت0آوریم و در جدول )دست میه را ب cو  a ،bاعداد 
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 ها به منحنی بیضیه دست آمده از تحلیل داده )دیتا((. ارالعات ب0جدول )
𝜓(𝑟𝑎𝑑) cos (∆) tan (𝜓) 𝛽 𝛼 𝑐 𝑏 𝑎 θ 

2.00 2.30 2.31 2.38 -2.01 3.31 3.97 -0.01 9 

2.09 2.33 2.37 2.30 -2.99 3.30 3.70 -0.10 19 

2.01 2.33 2.31 2.30 -2.92 3.01 3.91 -0.97 72 
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 رسم گراز برحست زوایای مختل  بدست آمد.؛ (8گراز )

( زوایای وارد متفاوت را برحسب MATLAB( به اساس برنامه متلب )8در گراز رسم شده )
 (.882)شریفی، نفیسه، ص  مختل  نشان داده شده استهای زاویه تحلیل به رنگ

 و مآخذ منابع
پایان ) نازک نانومتری به روش بیضی سنجیهای سنجی الیهضخامت  (.8938اکبری، راضیه.) .8

 تهران: دانشگاه تهران. (.نامه کارشناسی ارشد
با استفاده از  SiO0بررسی ثابت دی الکتریک الیه نازک (. 8912) خسروی، کمیل و دیگران. .0

 دانشگاه تهران.تهران:  مجله فیزیک. .آزمون بیضی سنجی
 شیراز:(. کارشناس ارشدۀ نامپایان)بیضی سنجی(. 8938شریفی، نفیسه و بهزاد، فهیمه. ) .9

 دانشگاه کاشان.
دستور کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد  (.8931) زاده، محمدرضا و یاسر عبدی.محمدی .7

 . تهران: دانشگاه تهران.پیشرفته
1. Chauhan, surah singh, Ellipsometry for measruring the thickness of thin films, 

School of Physical Sciences, NISER, Bhubaneswar.0282. 
0. Abraham Aklog, Determination of optical constant of a thin film using rotating 

analyzer Ellipsometry of multiple angle of incidence, BSc thesis project, ADDIS 
ABABA, ETHIOPIA, 0220. 

3. D. Goldsetin, Polarized Light, Chap 9 & 7, Marcel Dekker, NY, 8339. 
1. R.M.A Azzam, N.M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, Chap 7, North 

Holland, 8313. 

9 
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3. Hiroyuki Fujiwara, Spectroscopic Ellipsometry Principles and Applications, 
John Wiley & Sons Ltd,0223. 

82. T.E.Jenkins, Multiple angle of incidence ellipsometry, J. Phys. D. Appl. Phys., 
90, R71-R1098333. 

88. H.G. Tompkins, E.A. Irene (Eds.), Handbook of Ellipsometry, William Andrew 
Publishing Springer, Norwich, NY, 0221. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 بزرگهای ثربرای تدریس صنفمؤهای روش

 دانشکده زبان و ادبیات پوهنیار بسم الله دقیق عضو کادر علمی دیپارتمنت انگلیسینویسنده: 
 پوهاند نورمحمد احمدزیتقریظ دهنده: 

 کیدهچ
تدریسی است تا اساتید های که تعداد شاگردان آن بیشتر است نیازمند هنر و روشهای تدری  صن 
موجود در محیط تدری  را حل کنند. مردم نسبت به اینکه یک صن  بزرگ داری چه های بتوانند چالش

کدام نوع تعری  مقداری ثابت راجع به صن  بزرگ از »؟ دیدگاه متفاوت دارند. باشدتعداد شاگرد می
 «مختل  آموزشی تفاوت داردهای در محیط اینکه این موضوع خارره ب ،منظر تعداد شاگرد وجود ندارد

شاگرد برای تدری   یک صن  بیشتر از حد معیاری است.   12بعضی مردم به این باور هستند که (. 7:7)
یا  822تواند بیشتر از بعضی از افراد دیگر به این باور هستند که یک صن  بزرگ از لحاظ تعداد شاگرد می

یا بیشتر از  02الی 12از اساتید به این باور هستند که یک صن  که  شاگرد باشد. اما بسیاری 812حتی 
شود. در این مقاله صن  بزرگ از آن شاگرد داشته باشد از لحاظ تعداد شاگرد صن  بزرگ محسوب می

 دکه تعداهای شاگرد داشته باشد. صن  812الی  02شود که از گفته می یلحاظ تعداد شاگرد به صنف
کند. دو چالش اصلی برای تدری  اساتید چالش ایجاد می ،د معیار بیشتر باشدشاگرد در آن از ح

نظر به اینکه مانند. پ  نام باقی میبزرگ غیر فعال و گمهای آموزشی این است که شاگردان  در صن 
ظباری هم ملموس دو چالش دیگری اخالقی و ان ها چطور واکنش نشان دهند،اساتید با این چالش

کردن کار مشکالت دیگری مانند توزیع و جمع بزرگ یک استاد بههای در صن  از آن، است. گذشته
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خارر رفع ه شود. باعالن کردن نمرات امتحان و غیره به مشکل مواجه می خانگی، اوراق امتحان،
این تحقیق در محور چند سوال صورت گرفته  تا  بزرگ تدریسی،های اکر شده در صن های چالش

 بزرگ پیشنهاد نماید.های موجود تدریسی در صن های ثر برای چالشمؤحل های راه

                                                                                .هاها، تدبیرها یا روشصن  بزرگ، چالش :کلیدی هایواژه



 

The Historical importance of the Azure Way 

Associate professor Sahib Nazar Dashti  

Abstract 

Afghanistan has played a major role in the development of the 

Eastern Nations and human civilization as a four-way trade, the 

existence of the Silk Road, the Spice Road and the Azure Way the 

center of its trade, trade and transfer through Afghanistan and 

Central Asia. It is the Caspian Sea and from there to the Black Sea 

and finally to Europe Ancient. Archeologist estimate that the Azure 

mines in Badakhshan started from 00555 to 0055 BC and were 

transported to various countries such as Byzantine, Egypt, Assyria 

and Babylon and used in palaces and royal palaces. the President of 

the Republic, with deep understanding of its economic and political 

importance, deeply cognize on a plan to restore the Azure way, 

which runs from the port of Aqena Jawzjan and Herat Tourqandi, 

Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia to crossing the Black Sea and 

Turkey, leading to open waters. By doing so, Afghanistan will 

become a regional and international transit route. 

Keywords: Afghanistan, Azure way, Kushans, Greece and Bakhter. 
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The Toxic Effects of Heavy Metals on Plants 

Assistant professor Dr. Mohammad Safar Noori 

Abstract 

The toxic effect of heavy metal and accumulation of these elements 

in plants and food chain is considered as a major problem of 

environment. Heavy metal disrupts plant physiological activity and 

inhibits plant growth which consequently decreases the yield. The 

objective of this review is to gather the research findings regarding 

the toxic effects of heavy metals on plants by reviewing the text 

books, research papers and other reliable sources. This paper 

discusses the toxic effects of heavy metals on various activities of 

the plants including biochemical, physiological and morphological 

characteristics. Heavy metals due to different human activities such 

as: mining, iron and steel industry, fuel and energy, transportation, 

intensive cropping, irrigation with sewage, application of fertilizer 

and other chemicals that pollute agricultural soils and make them 

unsuitable for crop cultivation.  Heavy metals negatively affect 

plant enzyme activity, chlorophyll content, photosynthesis and 

metabolism.  On the other hand, these toxic elements can inter to 

the food chain and underground water and threats human health. 

This review paper suggests that the accumulation of heavy metals in 

agricultural soils has adverse effects on plant growth and yield, thus 

causing serious losses to the farmers. Further effort and research is 

required to reduce the toxic and deleterious effects of heavy metals 

that can help ensure the satisfactory crop production and food 

security. 

Keywords:  Photosynthesis, Heavey metals, Growth,Plant 

 

 

 

 
 



3    مجلۀ علمی پوهنتون تخار 

Infrared Light And Its Application In Medicine 

Assistant Professor Mohammad Salem Karimi 

Abstract 

Infrared Spectroscopy Is One Of The Most Commonly Used 

Spectrometry Methods For Detecting And Measuring The Size Of 

Different Molecules. With The Aid Of This Method, Much 

Information Can Be Obtained On The Structure Of The Analyzed. 

The Most Common Use Of Infrared Is To Identify The Molecule 

Samples Using Their Respective Functional Groups. In Terms Of 

Infrared Spectroscopy We Can Identify The Functional Groups In 

The Composition And Guess The Possible Structure Of The 

Composition. The Advantages Of The Infrared Spectroscopy 

Include The Possibility Of Using It For A Variety Of Samples In 

Various Physical Modes. So For, Biological Properties Such As 

Proteins, Lipids, Biological Membranes, Carbohydrates Have 

Infrared Studied And Identified By Infrared Method. The Purpose 

Of This Article Is To Review The Recent Achievements And 

Various Infrared Applications In The Field Of Materials And 

Medicine Research, Which Is To Become Familiar With The 

Principles Of This Method.    

KeywordS: Infrared Light, Chemical Structure, Functional Groups, 

Specter, Medicine.                
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Extreme Theorems in Probabilities and their Application in 

Economics 

Assistant Professor Abdul Jamil Nazary 

Abstract 

The calculation of probabilities occurred in the mid-eighteenth and 

early nineteenth centuries by famous mathematicians such as 

Laplace, Murray, Gauss, and Poisson to predict the beneficial and 

indirect results of an experiment. In mathematics and statistics, 

experiences that have at least two possible outcomes and under a 

given set of conditions are not predictable by any of them, is 

accidental experience. In mathematics and statistics, experiences 

that have at least two possible outcomes and under a given set of 

conditions are not predictable by any of them, is accidental 

experience. Probabilistic theory was at first problematic, as the lack 

of resolution of some of its issues was caused by the lack of 

development of al-Jabri's operations among mathematicians of 

distrust. Recently, according to the ideas of Chabashiyev (1281-

1285), a student of Oli Ponov (1201-1812) and Markov (1201-

1888), this theory was developed. Probability theory, like all other 

mathematical theories, is of particular importance and is used in 

economics . 

This paper is prepared and organized by the author, the Laplace 

extremal case, the convergence of the distribution of the double to 

the normal distribution, the correction factor for converting the 

distribution of the two into a normal distribution, the extremal case 

of Lindenberg, the non-trivialities of the Chabschif, the rules of the 

large digits, the probability of the occurrence of accidental events 

with the Cartesian Their relativity and the relationship between the 

expected value and the average of the account is briefly introduced. 

In writing this article I have used the attentive resources by the 

library research method.  The method of gathering mixed materials 

(quantitative and qualitative) has been encountered in collecting 

such issues as: Internet, standard library and others. This paper has 

been written in accordance with the accepted criteria of the Ministry 

of Higher Education and the purpose of determining the topic 
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(extreme cases in probabilities and its application in economics) is, 

first of all, to raise the level of the scientific-professional level of 

the writer and, in the second step, In the economy. The probabilities 

relate to the determination of the conditions under which the large 

number of accidental transformations with a specific distribution are 

almost normal. Studying this subject is valuable to math students 

and lecturers. 

Keywords: Distribution Function, Normal Distribution, Limit, 

Expected Value, and Average. 
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Important factors in the design of the foundation  

Senior Teaching Assistant Abdurrahman Pazhwak 

Abstract 

The foundation is an extremely important element of the building 

and transfers loads directly to the soil. So that the factors that are 

worthy of its design are discussed, such as the depth that the spindle 

must be lowered, the spacing of the spindles from each other, in the 

shape of a foundation, close to the existing building, in accordance 

with a one-line drawing based on The new spill passes through the 

existing spell, should be 00 degrees or less horizontal. 

The impact of soil displacement, soil, in general, is altered by the 

laying of the foundation. 

Water level fluctuations, low water levels can increase the effective 

and effective pressure, and lead to an additional meeting. A high 

water level can lead to instability of the following: Floatation of 

buildings and structures and reduction of effective pressure. 

Expansive soils, which swell in the course of time, change their 

volume and shrink in the event of drying. 

Keywords: Depth of freezing, displacement, high water level high 

water level, low water level, Expansive soil 
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Impressionable Hellenistic culture in Bactria 

Senior Teaching Assistant Abdul Latif Farzam 

Abstract 
In the beginning of the 0th century B.C., different tribes existed in 

Archaic Greece. These tribes including the Durance lived under 

small local government structures in the coastal region. A 

Durance’s sub-tribe settled in Hellas and hence called themselves 

Hellenistic. Organization and codification based on Hellenistic 

education remain their prominent cultural differences. Alexander 

the Great, conquering the region was influenced by the Hellenistic 

culture. His further advances of other civilizations and the impacts 

of the defeated cultures on the Hellenism formed a new civilization 

and hence we study Hellenism and Neo-Hellenism. 

The role and influence of the Hellenistic civilization in Bactria is 

obvious during Deudutous, Demetrious and Ayotedemous eras. 

Furthermore, the Greek-Bactria civilization expanded under Greek-

Buddhist through Kushanians who established the Empire in a wide 

geography reaching the Oxus, Indus and Ganga Rivers. 

Keywords: Greece,Police, Helleni, Bactr, Oxus 
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The Role of Lapis Lazuli Route In Regional Integrations 

Teaching Assistant Najeebullah faizy 

Abstract 

The Lapis Lazuli Is Part Of Silk Road Which Passes From 

Afghanistan, This Way Has Crucial Role For Regional Countries 

On Achieving Their National Interest. The Aim Of This Research 

Paper Under Name Of “The Role Of Lapis Lazuli Route In 

Regional Integrations” That, Is Geopolitics Of This Way In 

Attention To The Regional And World Political Powers Possible To 

Bring Integration To Solve New Regional Problems? This Research 

Paper Discussed On The Role Of Lapis Lazuli Route In Regional 

Integrations (Expanding Relations), Geopolitics Of Lapis Lazuli 

Route, States Interests In This Way. This Is A Librarian Study 

Which Referred To Credible Academic Resources And Foreign 

Ministries Web Site, RECCA VII Report, Lapis Lazuli Agreement 

To Write It.  

Keywords: National Interest, Regional Integration, Lapis Lazuli.   
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Developmont of Language theovy 

Teaching Assistant Mohammad Haroon wahedi Teacher of 

education faculty of Farah university. 

Abstract 

The main issue in this article is observing opinions of scholars about 

historical development of language theory and new research on 

grammatical categories and linguistics. Panini’s grammar is the first 

document which emerged in Gandahara area. Also in ancient Geek 

philosophers such as Plato, Aristotle, in the middle ages Donatus, 

Persecionus, and in modern period Ferdinand de Saussure, Noam 

Chomsky, Bloomfield have played great roles in evolution of 

language theory and linguistics. Contemporary linguists conducted 

important implementations in linguistic studies. The purpose of this 

article is to have a look at history of linguistics, as well as the 

identification of linguistic works and observing scholars views in 

this regard. The method of work used in this paper is analytical-

descriptive study in library sources. Findings show that in the 

nineteenth century linguistic was recognized as a new science. 

Syntagmatic    and paradigmatic relations of language system were 

introduced by de Saussure and terms of deep structure and surface 

structure in sentence, were introduced by Noam Chomsky in 

Transformational-Generative Grammar. 

Keywords: language, linguist, linguistics, linguistic theory, 

historical development.   
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Milestones of modernization in Mohammed Qutb poems 

Teaching Assistant Sharifullah Ghafoori 

Abstract 

Some Arab critics and historians believe that if we cast a look at 

complete poetical work of Mahmoud Qutb, we will realize that he 

has not brought anything new into poetical affairs and technical 

form of poem. And also he has not stepped out of the current issues 

of his own age. Qutb’s poetry has been divided into panegyric, 

lampoon, glory, and rhyming and his sensational prospective rooted 

in current events of his time. 

These critics have come to this belief that Qutb has implemented 

special innovation in his poem just in the fluency and using great 

style in comparison to his contemporary poets. 

Even though Qutb imitated the past generations and challenged 

them in their style and subjects, we can find obvious innovation in 

his poetry in regard to expressing his feeling and perception. He has 

exhibited novel concepts and innovative pictures that are 

unprecedented. 

Keywords: New Geatny of M.Qtbs, Modernizition styles, Poets 

subjective, New egpts Poets. 
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Study on Biochemical Role of Calcium 

Teaching Assistant Engineer Abdimuhammad Abdi instructror of 

Badakhshan Unversity 

Abstract 

Calcium is the fifth important element of cells which  forms  more 

parts of bones and teeth but less  parts  of it is including external 

liquid of cell , cytoplasm , and soft fibrosis of cells  .  

The  disorders regulate of body calcium consist of vitamin D 3 

,parydarid harmon , glogos  harmon ,and acid area have base rule. 

Contraction of cells, blood coalitions, extract of nerve ideas, and etc 

and other parts have related to calcium of body .lack of calcium is 

called Haypo  calciumic and it can caused cavity of bones in older 

and  rickets  in children. 

Increase of calcium is called hyper calciumic which caused heart 

disorders ,colleen problem , collection of calcium in cells and nerve 

problems. 

Keywords: Calcium, Biochemistary, Life, Cell, cytoplasm.  
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Impact of Iodine shortage in Animal Nutrition 

Teaching Assistant Mohammad Fawad Farzam 

Abstract 

Iodine is an inorganic compound which is necessary with a 

specified measure in animal ration. This substance is pioneer of 

vital materials especially thyroid and para thyroid glands hormones 

that continuing life, arranging metabolism operation, increasing 

productivity, growth of embryo and so on is connected in being 

thyroid and para thyroid hormones moved by blood.Decreasing 

iodine affects thyroxin hormone production and such situation 

decreases making and repairing cells.The first symptoms of iodine 

shortage is often enlarging thyroid glands in newborn calves.Calves 

may born hairless, weak or soulless. Such dead may occur in every 

step of pregnancy. In mature cows lack of iodine can be the reason 

of thyroid gland enlarging, decreasing fertility and increasing pain 

and discomfort in animal. Lack of iodine is sometime cause of 

premature bearing of calves. This problems are solvable by using 

iodine complements as 5.0 gr per kg food. The main source of 

iodine is iodinate salts, iodine complements, river foods, forages 

specially forage of near river and ocean lands. 

Keywords: Iodine, Thyroid gland, Calf. 
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Principles of Rotating Analyzer Ellipsometry 

Teaching Assistant Wahidullah Enayat Member of physics 

department-education faculty-Samangan Higher Education Institute 

Abstract 

This experiment, using the ellipsoid principles to obtain thickness 

and dielectric function of the silicon oxide sample on the Si (155) 

sub layer.Ellipsometry is an optical measurement  for measure 

transmission properties and reflection after light is incident on some 

material. Also fast, accurate and non-destructive method is for 

determine  thickness, dielectric function( as result of determining 

the type of material deposited on the layer), porosity scale of thin 

films, investigate of  interface film properties. The analyzer has 

many uses in domains fabrication electrical parts, optic and 

pharmacy. It can even be used to surfaces analyze with high 

absorption such as metals. Name of Ellipsometry comes from the 

fact that most often light becomes elliptically after passing through 

the medium. Since, the light comes from an elliptical polarization 

material, by changing the angle of the analyzer, each time we 

measure the vector elliptic polarization so the amount of light 

intensity must be minimal and maximal is that minimal is the small 

diameter of the ellipse and the maximal diameter of the large 

ellipse. In ellipsometry change in polarization state is studied to 

infer properties of medium. In this paper, we find that elliptic 

parameters depend on the parameters of the film, namely, thickness, 

refractive index, and absorption coefficient. 

Keywords: Dielectric , Silicon oxide, epllipsometry , Polarization 
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Strategies of Teaching Large Classes Effectively 

Teaching Assistant Besmillah Daqiq 

Abstract  

Teaching in large classes requires teachers’ arts and strategies to 

cope the noticeable and drastic challenges that throw shadow on 

teaching atmosphere. People have different perspectives regarding 

how the large number of students should be in a large class. “There 

can be no quantitative definition of what makes a large class, as 

understandings of this will differ from context to context" (0:0). Some 

individuals believe that 05 would be large enough for a teaching 

class; others would claim that a large class could have as many as 

over 155 or even 105 students. However, most instructors generally 

agree that a class with 05-15 or more is 'large' enough. In this paper, 

a 'large class' refers to a college class with the number of students 

ranging from 15 to 105.  Large classes create particular challenges 

to the teacher. The two principal educational challenges are that 

they make students feel passive and anonymous. Then, depending 

on how the instructor reacts to these challenges, there may be 

second-level problems of class morale and discipline. Moreover, the 

instructor encounters inherent logistical problems, e.g., distributing 

and collecting homework, tests, handouts, posting grades, etc. To 

get rid of these challenges, this investigation has been organized 

around a collection of queries associated to the two main 

educational problems stated before to suggest some effective 

solutions and strategies for those challenges.  

Keywords: Large class, challenges, strategies 
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Introduction 

Effective teaching occurs when all the conditions are appropriate 

and the teacher and students feel comfortable and can be involved in 

the lesson process actively. There are many problems that the 

teachers face while teaching large classes.  Class size is one of the 

mostly concerned factors to any educational system for the success 

of teaching and learning process. When the classes are too large, 

they are supposed to contain some common challenges related to the 

teaching and learning process. No matter how big the class size is, 

the teachers are expected to teach and assess students adequately 

and effectively. The topic of “Strategies of Teaching Large Classes 

Effectively” is discussed in this paper briefly to introduce some 

challenges that the teachers face while teaching large classes and the 

strategies to overcome those challenges. The method which was 

used for collecting data in this paper is library based investigation 

method. The data was collected from various books and articles. 

While conducting investigation on this research topic, I faced one 

problem like lack of sufficient relevant books. Therefore, I searched 

a lot to find suitable and pertaining books and articles. This study 

has been arranged to respond some relevant questions. The 

questions are as following:  

1. What are the challenges of teaching a large class? And, how can 

the instructors react to these challenges? 

8. How can the instructor develop good discipline in a large class?   

3. How can he or she persuade attendance in the large classes?   

0. How can he or she take attendance in the large classes easily?   

0. How can he or she develop the class exercises?  

1. How can he or she decrease the feeling of anonymity?   

1. How can he or she better manage the class atmosphere?     

2. What can he or she do about exams?   

8. What types of active learning activities can he or she perform?  

15. How can he or she improve his or her lectures?  

Luckily, there are strategies to make large classes as effective as 

smaller classes. Without suffering considerable challenge, the 

instructor can get students actively involved, assist them create a 
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sense of community, and give frequent homework assignments 

without killing himself or herself with impossible grading loads.  

What are the challenges of teaching a large class? 

The challenges related to teaching in large classes can be physical, 

psychological and technical. The instructors in large classes might 

feel physically tired, unwarily speak louder and move extremely 

than they do in small classes. Some instructors feel it frightening to 

encounter a large number of pupils psychologically, particularly 

when they are not fully familiar with their students and their 

expectations. Also, most of the instructors find it difficult to take 

attendance, check students’ assignments and involve the students in 

large classes (8: 1).   

The challenges with teaching in large classes can be summarized 

as the following. 

1. Control: Some instructors feel concerned by the discipline aspects 

of large classes. They feel they cannot control what is occurring, 

and that the classes become too noisy.  

8. Learning effectiveness:  the entire instructors aim is to provide a 

condition that their students learn. They are concerned if they do not 

know who is learning what.  

However, challenges like these are not impossible to be solved, or at 

least partially. Indeed, what the instructors perceive as problems 

related to large classes sometimes may not be so problematic to the 

students.  

3. Discomfort: Most of the instructors worry concerning the 

physical constraints imposed by large numbers in confined 

classrooms. They feel unable to enhance students’ interaction, since 

there is no room to move about. Some instructors also feel that 

teaching in large classes is physically very boring.  

0. Individual attention: Most of good instructors are worried that 

they are neglecting the needs of their students as individuals.  

0. Evaluation: Teachers feel a responsibility for checking all of their 

students' work (8: 2). 

How can the instructors react to these challenges?  
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The instructors have to make a decision regarding what course 

structure to use. There are four basic options and each has its special 

challenge to making that option works effectively.  

1. Complete Lecture: Keep the class as one large class, and keep the 

lecture as the main teaching/learning activity. The three big 

challenges here are (a) making the lecture very interesting, (b) 

finding ways to incorporate active learning, and (c) managing the 

logistics of papers, exams, grades, etc.  

8. Part Lecture/Part Breakout Sections: In this option, the students 

meet part of the time as one large class and part of the time in 

smaller discussion or lab sections. This is the main idea of the 

communicative approach.  

3. All Multiple Sections: In this option, there is no large lecture 

class, only multiple smaller sections, taught either by full-time 

faculty and/or teaching assistants. This has the benefit of smaller 

classes, which eliminates most of the problems of student 

anonymity and passivity. This can be noticed in the scientific 

specialties at laps.  

0. One Large Class, Structured Around Small Group Learning: In 

this choice, the class remains together as one large class, as in 

'option 1 which was mentioned on page 3 of this article'. 

Nevertheless, the dominant teaching/learning activity is carefully 

structured small group work, not lectures. This approach has several 

benefits: (a) it eliminates the problems of student anonymity and 

passivity, (b) minimizes the logistics challenge, and (c) keeps 

staffing costs at a minimum. It does require a teacher who knows 

how to use small groups and can solve the problems involved in 

using this in large-class settings. Technically, teachers have to be 

capable of using microphones and data show properly to make their 

students hear and see clearly. Inadequate use of such classroom 

equipment may lead to the lack of interest and involvement of the 

students in the classroom learning (2: 1-8). 

How can the teacher develop good discipline in a large class?  

The most prominent ways of developing good discipline in a large 

class are:  
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1. Establish a code of behavior that is created by teacher and 

learners together. It should state clear basic rules of conduct that 

learners understand, such as; they have to work quietly; they may 

talk, but not loudly; and students who have finished the lesson tasks 

can read a book to keep them busy (3: 8). 

8. Use the environment and experiences outside the classroom (i.e. 

not only as much speech as possible but also as diverse a range of 

situations as possible) (8: 805). It offers a new, different space when 

students get noisy or bored, and helps to reduce overcrowding.  

3. Make the best use of the students' power saved from large class 

teaching. Teaching in large classes can minimize many human 

resources. In fact, careful and thorough planning of a lesson is the 

first step to the effective teaching in large classes.  

0. Bring the teacher authority into full play and teach not only 

knowledge but also learning methods. Since students tend to listen 

to the teachers, and wait until they are being asked, even in small 

classes, the teachers of large classes can make their teaching more 

of a lecture based or transmission style. This does not mean that the 

teaching of learning method is more important than the teaching 

knowledge. Most teachers agree that telling the students how to fish 

is more important than merely giving them some fish, no matter 

how many fish they can give their students.  

0. Collaborate with the students and build up a good learning 

atmosphere in large classes. Many students value the 'safe' learning 

atmosphere in large classes. Therefore, teachers of large classes should 

take advantage of this, and build up a collaborative and lively learning 

atmosphere. Xu says in a research published in 8551 that many 

teachers held that a good class has an atmosphere of a feeling of 

warmth, mutual support, an absence of fear, a feeling of comfort, 

mutual respect, people mindful of other people's abilities and 

limitations, a feeling of cooperation, , and a feeling of trust, etc (15: 0).  

1. Take advantage of the size of the large classes. The teaching 

practice and experience of many who have ever been teaching in 

large classes show that it is not only possible to build up a good 

learning atmosphere in large classes, but also feasible to take 



01    مجلۀ علمی پوهنتون تخار 

advantage of the large class size. Large classes can be of great 

advantage throughout the following points  

a. The more students, the more ideas, and the more lively a class can 

be.  

b. The more students, the more interrelated and the more unified the 

class can be.  

c. The more students, the more competitive, and the more positively 

motivated the class can be. In the limited times of the students' 

being asked questions, only those few excellent students may 

always volunteer to answer them. However, these students set good 

examples to the other students.  

1. Communicate, discuss and share regularly the classroom 

management techniques with other teachers who are involved in 

large class teaching (1: 101).  

How can the teacher encourage attendance in the large classes?  

1. Make the class informative, interesting, and relevant to students' 

lives. Add variety/entertainment to lectures (animations, slide 

shows, video clips, recorders, guest speakers, etc.).  

8. Use lots of supplemental illustrations/examples that students 

cannot get any other place other than in class.  

3. Give lots of exam-directed problems in class.  

0. Count class participation and quizzes toward the final grade.  

0. Give students a topic to think about or a puzzle to solve for fun or 

for credit for the next class discussion.  

1. Give more scheduled exams covering less material.  

1. Give weekly in-class assignments that are related to the subject. 

This gives students the chance to apply what they have learned. 

Collect homework assignments, and give students credit for handing 

it in.  

2. Convince students that exam success depends on attendance. 

Establish a policy that grades will be lowered according to the 

number of lectures missed. (1:101)  

 

How can the teacher take attendance in the large classes easily?   

1. Have students sign in at the door.  
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8. Some instructors take attendance at the end of the session rather 

than at the beginning, so as to discourage students from signing in 

or being signed in and then leaving.  

3. Taking attendance at irregular intervals may suffice, especially if 

there is a clear policy for lowering grades when absences are 

excessive.  

0. Give a practice exam problem at end of lecture on scan sheets. 

This is both a way to take attendance and to test students' ability to 

apply key concepts.  

0. Collect homework one week and return another; students must be 

present both times to get credit.  

1. Pass a sheet of paper to the students asking them to write down 

their names then compare it with their daily homework papers to 

make sure of their presence (1: 18). 

How can the teacher develop the class exercises?  

Lectures as a rule have little educational value. People learn by 

doing, not by watching and listening, as the new trends elaborate. If 

the teacher is teaching a small class and he is good, he may be able 

to prod many of his students into activity; get them asking and 

answering questions, discussing issues, challenging conclusions, 

laughing at his jokes, whatever. However, with large classes, no 

matter how good he is, he probably will not be able to persuade 

most students to open their mouths in front of 15 and more 

classmates; it feels too risky for them. If the teacher hopes to move 

away from statue students to active students, the teacher has to 

choose deferent approach. 

A technique he can count on is the in-class exercise. As the teacher 

lectures on a body of material or go through a problem solution, 

instead of just posing questions to the class as a whole and enduring 

the ensuing time-wasting silences, occasionally assign a task and 

give the students anywhere from 35 seconds to 0 minutes to come 

up with a response. Anything can serve as a basis for these 

exercises, including the same questions he normally asks in lectures 

and perhaps some others that might not be part of his current 

repertoire (i.e. teaching) (1:1) 
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Each approach that the teacher uses for the exercises (individual, 

pairs, groups, or think-pair-share), at least some of the time he must 

call on groups or individuals to present what they came up with. If 

he never does this, students will have little incentive to work on the 

exercises when he assigns them and many will not, but if they think, 

they may be called on, they will not want to be embarrassed and so 

he will get most of them actively involved in what he is teaching. 

Group exercises have the added benefit of giving students an 

opportunity to meet and work with one another, a good first step 

toward building a sense of community. He can augment this benefit 

by periodically asking the students to sit in different locations and 

work with students they have not been with before. The principal 

benefit of these exercises is that they get students acting and 

reflecting, the only two ways by which human beings learn.  

The teacher can also use in-class exercises to wrap up a lecture 

period. He can ask the students to write down and hand in a brief 

statement of the main point of the lecture, or come up with two 

good questions or test problems related to what he just presented, or 

tell him how they think he can improve the class. He can scan their 

responses and quickly see if they got the main idea he is trying to 

present, identify their main points of confusion, or discover things 

he can do that will make the class better for them. The teacher 

doesn't have to spend a great deal of time on active learning 

exercises in class; one or two lasting no more than 0-15 minutes in a 

05-minute lecture can provide enough stimulation to keep the class 

with him for the entire period (2: 1). 

How can the teacher reduce the feeling of anonymity?  

1. The teacher must know the names of at least some of his/her 

students using different ways (see ' How can the teacher easily take 

attendance in the large classes?')  

8. He must create a more personal environment by letting students 

'know' him/her in appropriate ways (his/her interests, how he/she 

first encountered a concept, and how he/she uses course-related 

materials in problem-solving, etc.). 

3. He can try to find ways to be accessible to students on a personal 

level using different strategies; arrive early and chat with students 
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who are already there, greet students as they come in, stay a few 

minutes after class to answer individual questions, consider 

lecturing or leading discussion from different points of the 

classroom to give students the feeling of being in the midst of the 

action rather than simply being an observer, etc.  

0. When he/she asks questions, he/she can start on a personal level, 

asking students to share their own experiences with a concept, then 

move to the more abstract (11: 182). 

How can the teacher better manage the class climate?  

1.The teacher can start on the first day of class by arriving at the 

classroom early; greeting students with a smile and making some 

comments when it feels comfortable and natural; starting class on 

time and introducing himself/herself and telling them something 

interesting about himself/herself like, what got them interested in 

this subject in the first place. Letting students know what their 

personal teaching style is and how they like to be treated, students 

responsibilities and their own responsibilities, the grading system 

for the course, and how assignments and projects will be assessed; 

and creating a first day experience that sets the tone for the rest of 

the term and leaves their students looking forward to the next class.  

 8. He/she can create an intimate climate by talking, not lecturing; 

reminding them frequently of his/her office hours, emphasizing that 

he/she is available to chat with students at those times; and when 

he/she covers an important concept, he/she must not say 'Any 

questions?' instead, he/she can say 'O.K., someone asks me a 

question about this concept from the last two rows.' This tells 

his/her class that he/she wants questions, and he /she will get them 

one way or another.  

3. He/she must create a comfortable climate without letting the 

students run over him/her. He/she can lay out his/her expectations 

for student behavior in writing letting them know that if they are 

disruptive, that they can be dismissed from the class.  

0. He/she has to give feedback to students, especially when he/she 

corrects a wrong answer or statement. 

a. Using a question as a respond. For example; 'Are you sure that 

…?' or 'What leads you to that conclusion?'  
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b. Validating their thought process: 'Oh, I see. Comparing this 

sample with that sample, you might think there is a relationship 

here.'  

c. Stating what piece of information they did not take into account, 

or what implication they did not consider.  

0. He/she must be honest with students regarding his/her 

inexperience as a teacher.  

1. He/she has to remember that even quiet people can be excellent 

teachers. He/she doesn't have to be hilarious or extroverted to be a 

good teacher, he/she just need to be committed to their learning, 

enthusiastic, and knowledgeable.  

1. He/she must take into account some of the differences between 

preparatory school and college students in planning and 

implementing his/her course. Students do not come to college with 

the requisite skills to be successful at this level. Their critical 

thinking skill can be weak. Students may not have developed good 

note taking skills. The teacher provides them with direction about 

what is important with his/her handouts, homework assignments, in 

class activities, and review sessions. (8: 1)  

 

What can the teacher do about exams?  

The teacher has to be aware of three main levels that must be dealt 

with carefully about exams  

1. How can the teacher improve exam procedures in his class?  

a. To help students prepare for mid-semester exams; the teacher 

gives short exercises that students work on in pairs in class. 

Solutions are discussed in the next lecture. These solutions are 

evaluated using a simplified grading system so that they can be 

compared with later test scores. Because there is a close correlation, 

students are motivated to attend class regularly and participate in the 

exercises.  

b. Ask students at the end of class to write one exam question based 

on that day's lecture. This variation on the minute paper not only 

gives the instructor instant feedback but may also result in some 

good questions that could be included on the final exams.  
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c. The teacher can use short quizzes every lecture or every two 

lectures. 

How does the teacher handle make-up exams/exam conflicts?  

Here, the researcher gives four suggested ideas for handling the 

exam conflict, but there are other ways of handling them.  

a. Establish exam policies that will accommodate students with 

legitimate conflicts or emergencies and provide strong disincentives 

to those who simply want to delay taking an exam.  

b. One can give either a different exam after the regular exam or the 

same exam prior to the regular exam (same day, but earlier in the 

day).  

c. Some instructors give no make-up exams but weight the final 

more heavily to make up the difference for those who have missed a 

big test.  

d. The teacher can drop one exam, but cautions that he/she needs to 

have several exams to do so.  

3. How can the teacher minimize cheating?  

Although the researcher gives the following suggestions for 

minimizing cheating, there are many other ways to minimize it 

according to the type of the exam and the situation at that moment.  

a. The teacher must set ground rules regarding the issue of cheating. 

The students must know the consequences cheating and the teacher 

must carry on the punishment.  

b. The teacher can help the students to avoid cheating by talking 

about it at the beginning of the exam.  

c. He must always be alert to new ways of cheating.  

d. Other ways to minimize cheating is to make up different sheets of 

tests. If the teacher made 8-3 different sheets of questions and 

handed them out carefully, it will make it almost impossible for a 

student to copy the work of another student.  

e. Many teachers recommend using the essay form whenever 

possible in tests. 

f. When he/she assigns papers, he/she chooses a device for selecting 

topics that reduces the likelihood of students using previously 

written papers.  

g. Assigning students to seats and separating friends.  



25    مجلۀ علمی پوهنتون تخار 

h. If necessary, he/she can get an additional person to proctor with 

him/her.  

i. Making cheating 'not pleasurable' by taking action when it occurs 

this is the last resort, not the first (0: 821-828). 

What kinds of active learning activities can the teacher do?  

1. Ask a question of the class requiring higher level thinking skills. 

Encourage students to think about a question and their answer for a 

couple of minutes. Volunteer groups then share their conclusions 

with the class.  

8. Ask students to take out a sheet of paper and for one minute, 

summarize main points of lecture or note any muddy points of the 

lecture. Collect these and use feedback to target problem areas.  

3. Give small problems/questions related to lecture in the middle of 

class and ask the students to discuss the answer(s) with their 

neighbors and then discuss them as a class.  

There are other activities that can be used inside the class according 

to the type of the class; scientific or humane class (0: 31). 

How can the teacher improve his/her lectures?  

1. Remember the characteristics of some of the worst lectures that 

you had as a student and don’t do them. These might include; 

reading from the text or taking material straight from the assigned 

text only, 05 minutes of non-stop lecturing, outdated or incorrect 

information presented, etc.  

8. If you have subjects or topics unavailable to the students in 

textbooks or other sources, you can distribute an outline and go 

through it on a transparency while you lecture.  

3. Give students practice in remembering lecture material by asking 

questions from time to time or providing quizzes at the end of the 

lecture.  

0. Try to provide hints or cues during the course of the lecture that 

students may use to remember important points.  

0. Use examples and images when explaining concepts and 

principles.  

1. Avoid non-stop lecturing: divide your lectures into short 

segments.  

1. Try to be enthusiastic and expressive when lecturing.  
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2. Visual aids help a great deal. Try to mix up films, overheads, 

computer graphics, and even guest lecturers. 

8. Encourage active participation by students during the course of 

the lecture. Have them work problems, answer multiple choice 

questions which are inserted periodically.  

15. Tell students when they have responded correctly. If you ignore 

student responses you will tend to extinguish them altogether. 

11. Before beginning the lecture, tell the students how it will be 

organized. A brief outline on the board at the beginning of class is 

an excellent means of helping students gear their thoughts to the 

topic for the day.  

18. Avoid continuous note-taking by allotting special times for 

taking notes, providing lecture handouts, and so forth.  

13. At the end of the class, summarize the important points which 

were covered during the lecture and give the students some idea of 

what to look forward to for the next time (3: 188). 

Conclusion  

Teaching English language in large classes currently is not still 

pleasant for most teachers. In other words, many teachers choose 

not to, but have to teach in large classes because they take it for 

granted that many problems arise along with the increase in class 

size. However, there can be some positive sides in teaching large 

classes. On the one hand, teaching in large classes can reasonably 

save human and material resources to ease the problems caused by 

the lack of teaching staff. On the other hand, many renovations in 

teaching methodologies can be applied to large classes teaching just 

as well as to small classes. The large size of a class must not be an 

excuse of not improving on the traditional methods or not trying 

other different methods apart from the traditional ones. So long as 

the teachers know the characteristics of the teaching in large classes, 

and adjust what and how they teach accordingly, they can make 

their teaching just as effective as in small classes. The finding of 

this research suggests that creating safe learning environment, using 

various teaching strategies like group work, pair work, individual 

work, asking questions, dividing the lectures into segments, giving 

students problems to challenge, asking students to make  summary 



27    مجلۀ علمی پوهنتون تخار 

of the lesson and teaching based on the level of learners are the 

impressive ways of teaching large classes effectively.   
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