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 ٌكایٗ پفیكي ه٭اله

o ٭اله هٙاب٫ ه١یاقهای جع٭ی٫ بىؾه و هىٔىٞ آو جکكاق يباٌؿ.ه 
o ه٭اله بایؿ ظاِل جع٭ی٫ يىیىًؿه بىؾه و ؾق يٍكیهؾیگك هًحٍك يٍؿه باٌؿ. های 
o جكشمه چکیؿه به لباو ايگلیىی باٌؿ. قای چکیؿه، ه٭ؿهه، هىٔىٞ جع٭ی٫، يحیصه، هًابٟ و هآؼف وه٭اله ؾا 
o ا پايمؾه ٩ِعه ه١یاقی باٌؿ.ه٭اله بایؿ هیاو هٍث ج 
o  )جىلین ؾاؾه ٌىؾ. با هٍؽّات يىیىًؿه به هؿیكیث هصلۀ ٠لمیه٭اله به هك ؾو ٌکل )وا٨ث و هاقؾ 
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 تخاس اهدايطگپیام سیاست 
هیاو اینى ج٥یینكات، ایصناؾ جعنىل و  الاوث و   ؾق ظال و٬ىٞ كولی ج٥ییكات لیاؾی ؾق ليؿگی بٍكؾق ؾيیای اه

ؾق جىون١ه و جکاهنل شاه١نه ؾاقؾ. چنكا کنه بنا قا يىآوقی ؾق جع٭ی٭ات، پژوهً و يٝام آهىلٌی وهن بىمایی 
های  جىايًنؿ ال ٘كین٫ ویىنحن مکنى هیال شهاو ؾق ايؿک لهناو ه ۀ٨ث ٨ًاوقی، ا٨كاؾ واکى ؾق هك ي٭ٙقپیً
بنا ؾق ؾونث ؾاٌنحى ا٘ال٠نات وونیٟ و . قوايی، به ظصن ووی١ی ال ا٘ال٠ات ؾونث یابًنؿ ق٨حۀ ا٘الٞپیً

بنكؾاقی ال اینى ا٘ال٠نات هٙنكض   چگنىيگی بهكه ٔى٠ی که اهمیث ٬ابنل هالظٝنه ؾاقؾ،باقۀ هى گىياگىو ؾق
 ٌىؾ و ایى ؼىؾ به جع٭ی٫ و يگاقي يیال ؾاقؾ. هی

پنه شاه١نه ؾايىنث. ق٨نث هكجكیى ابنماق پنیً جكیى و ٌناؼُ جىاو ههن هىٔىٞ پژوهً و جع٭ی٫ قا هی
هنای  گنفاقؾ، جنا بحىاينؿ ال ؾاؾه جنك هیًیناؾیى اقز بنیًهای ب قو به قٌؿ اوث که به پژوهًیی پىیا و  شاه١ه

ؿا٦ آهىلٌنی های هؽحلن٧ اشحمناٞ اونح٩اؾه يماینؿ و اهن های گىياگىو ؾق ِنعًه ق٨ثپژوهً، بكای پیً
 .قا ٠یًیث بؽٍؿؼىیً 

ق٨ث، جىو١ه، اؼحكاٞ، اکحٍا٦، ابحکناق، ؼال٬ینث، ينىآوقی و...، همنه و همنه ؾق اوح٭الل ٨كهًگی، پیً
وث و ؼىؾباوقی، با ج٩کنك، جؤهنل،  پفیك اوث. اي٭الب ٨كهًگی، ذمكۀ ؼىؾباوقی وایۀ اي٭الب ٨كهًگی اهکاو

 .آیؿ جع٭ی٫ و هٙال١ه به وشىؾ هی
. هٍنکل اواونی هىنحًؿگیكيؿ کنه اهنل ج٩کنك، جع٭ین٫ و هٙال١نه هیٍىق قا کىايی به ؾوث ک آیًؿۀ هك

ینا ٨٭نؿاو قوی بنه ٨ًنىو و ٠لنىم و جع٭ی٭نات  کٍىقهای ؾق ظال جىو١ه، يؿاٌحى قوظیۀ جع٭ی٫ و ٠ؿم ؾوث
وننث، گكچننه قاه هاهننای ٠لمننی و ٨كهًگننی، جًهننا قاه ونناليؿگی کٍىق وننث. جع٭ی٫ جع٭ی٭ی هااایهبكياهنن

 کًؿ. قوی ظ٩ٛ هی گىيه کسقوايؿ و ال هك آ٨كیًً هیوث که ايىاو قا به هؿ٦ شهاو قاهی، ولی وث ٘ىاليی
ذك و ؤکاؾقهای هن ۀيؿ به جكبیجیى وٜی٩ۀ يهاؾهای اکاؾهیک جىلیؿ ٨کك و ايؿیٍه اوث جا ال ایى ٘كی٫ بحىا ههن

اينؿ. ؾق  ٨كا٬ىهی هلنیای اکاؾهیک يىنبث بنه يهاؾهنای ه٩یؿ هباؾقت وقلؾ. به همگاو ه١لىم اوث که يهاؾه
ؾقن  اينؿ و  بناهن بنكاؾق يهاؾهای اکاؾهیک همۀ ا٬ىام بؿوو ؾق يٝكؾاٌث هىنایل لبنايی، هنفهبی و ونمحی

 ؼىايًؿ و بایؿ همه ا٨كاؾ هًىىب به ایى يهاؾ بكای ج٭ىیۀ ایى اِل جالي يمایًؿ. هی
وحاؾاو هؿبك و جىايا، ؾقظال بنه ه٭اله ٠لمی ال ا٠ًىاو  ۿۻجؽاق با ؾاٌحى  ؾايٍگاهایى ٌماقه ال هصلۀ ٠ملی 

 پیمایؿ. قوؿ که ؾايٍگاه جؽاق ویك اقج٭ای ؼىیً قا هی چاپ هی
ؼنىؾ ک٩نایی ؾايٍنگاه اونث کنه لهیًنۀ  یهای ؼىبی بنكا ق٨ثگىین که ایى یکی ال پیً هى با ا٨حؽاق هی

 .والؾقا ٨كاهن هیجك٬ی جىو١ه و 
 با اظحكام

 اقجؽؾايٍگاه ه ئیق ؼیكالؿیى ؼیكؼىاه ؿویپىهً



 سشهقاله
و بنه ٌنًاؼث کلنی و قوٌنى، ال جع٭ی٫ و پژوهً به هرابۀ یک ١٨الیث هًٝن و هًىصن بكای قویؿ

دسگستششهشصهایدايصهاايصام ایى يىٞ ١٨الیث .باضذهیوجاهعهافشادهایيهفتهدسرهىايگیمه
و و يینال اونث کنه هع٭٭نا. بًنابكایى گٍایؿگاوهیبكای آیًؿهقا ییهایتاصهاثشگزاسبىدهوطشحافك

هایهىسدتذمیاكوپاهوهصیاىیصباشداصياذوژسفوهىضکافايهبهپذیذهگشاوهابايگاهپژوهً
ظنل بنكای جنكیى قاه ههنشاه١ۀ ؼىؾ پیًٍهاؾ کًًؿ. چىو  هایقا بكای ق٨ٟ ؾٌىاقی هابهتشیىساهدل

باٌؿ. په هی های گىياگىوهیًهؾق ل٠لمی  یهاه جع٭ی٭ات و پژوهًبپكؾاؼحى  هاياهًصاقی٤لبه بك 
اِنلی  هایچالًبه ، ی١ًی ايحما٠ی يهبیًايه باًٌؿ ؿ که وا٬ٟيٌىوا٬ٟ هی ها ؾق ِىقجی هرمكپژوهً

 ٩مایؿ.بیشاه١ه ؾیگكی هٍکالت  الی، يه ایًکه هٍکلی قا باکه شاه١ه با آيها ؾقگیك اوث، بپكؾالؾ
گاهی و ًٌاؼث پؿیؿهدستکهجاییال آو  هدسدلطبیعتاصهذىسهایاصالیتفيهایهیابی به آ

گااهیوضاًایتباشپایاۀآیذ.دپیٍك٨ث و جىو١ه به ظىاب هی هنای ٠لمنی پاهوهصالاگشایىآ
. بنؿیى شهنث دهاذِىقت گیكؾ، هٙمیًًا که ا٘ال٠ات ؾ٬ی٫ و ؾقوث قا به ا٨كاؾ شاه١نه ايح٭نال هنی

ایؿ که ؾق قابٙه بنه ايصنام اینى ؿ، بؾاقي ولیث بمقگیاو ؾق ٬بال کاقهای پژوهٍی ٌاو هىؤگكپژوهً
وپاهوهصسدهىجا راشبهیاىدسایاىاهاش تفااوتیآيااوولیث، ؾ٬ث ؾاٌحه باًٌؿ؛ لیكا بیهىؤ
هًذوعلمیباضًذ.وهطیبایذسوشضىدکهکاسهایتذمیمیوپهبؿیى هًٝىق جؤکیؿ هی ضىد.هی

 هفیذوافشادوجاهعۀیىدیشد بشایگهاییکهبشهبًایایىسوشصىستهیتذمیماتوپهوهص
وبىدهجع٭ی٭اجیکاسآهذکه ٨ا٬ؿ ایى قويبلکه ِؿهه بمقگنی قا ؿ، يه جًها بكای شاه١ه ه٩یؿ يیىثاي ،

.ؼىاهؿ کكؾبه بؿيۀ ٠لن و ؾايً واقؾ 
گشددکهداصالگشاوهذتشمپیطًهادهیهایفىقبههذمماووپهوهصدال بادسيظشداضتگفته

گىییکیاصيیاصهایجاهعهضاوباضذ.کاسهایتذمیمیوعلمیکاهایاىپاسختذمیماتضاوبایذ
تذمیمایوالعادهبشیىسداسيذ وکاسهایهًذیفىقباضًذ بذووضکاصیکاسصشویهگیساداساهی

ضایصعلمیایىفالذکهيتیجهکشدورایعولتجض ايذبهتشپس.داضتيخىاهذپیدسدیگشیی
 .اتايجامپزیشدباسعایتایىيکهایتذمیمیوعلمیاستکهکاس

 ول ههحمن هىؤ
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 ایخاًه ترس شَری در شرایط گلهشت ٍرایتی گٌذم در برابر اس هقاٍهتهطالعۀ 

 پىهًؽی لقا٠ث٠لمی ؿوی ؾکحىق هعمؿ٩ِك يىقی ٠ٕى کاؾق پىهًيىیىًؿه: 
 الذیىاهايیپىهًؿوی ٠یىؾهًؿه: ج٭كیٛ

 چکیذه
ث هًصننك بننه کنناهً یننگًنؿم قا هعننؿوؾ ونناؼحه و ؾق يها يبننات١ننی و ايکٍننا٦ یٌننىقی يمننىی ٘ب اونحكن

هًٝنىق   های ؾاؼلنی و ؼناقشی بنه یحنی هؽحلن٧ گًنؿمٌىؾ. ؾق جع٭ی٫ ظأك هٍث وقا ؾهی آو هی ظاِل
های هحفکكه ؾق یک  جكیى وقایحی گًؿم ؾق بكابك اوحكن ٌىقی هىقؾ هٙال١ه ٬كاق گك٨حه و وقایحی جٍؽیُ ه٭اوم

قول  بنا آب  ۺۻهنؿت   ٌاو با اوحكن ٌىقی، بنه جا هىاشه واؼحى ها بفق گكؾیؿيؿ و ؾاو ؾاؼل گل  ؼايه به گل
ل( و اونحكن يمکنی )کًحنكو بنا آب ٤ینك یؿيؿ. جكجمًث ٌىقی ؾق ؾو وٙط ٌاهل: آبیاقيمکی آبیاقی ٌ ٤یك

کلىقایؿ،  ؾه قول ب١ؿ ال کٍث باالی يبات گًنؿم جٙبین٫ گكؾینؿ و النی هىلك وىؾینهلی ۺۿۻٌىقی با ٤لٝث 
ؾهنؿ کنه اونحكن ٌنىقی  ؾونث آهنؿه يٍناو هی  يحایس به ٜهىق جؤذیكات اوحكن ٌىقی ؾق يبات اؾاهه یا٨ث.

گكؾؾ. ال ایى هیناو، وقایحنی يٍنیًىکىقی )شاپنايی(  های جعث هٙال١ه هی ا٠د کاهً يمى ؾق جماهی وقایحیب
ا٬ه و بهحكیى قٌؿ و يمى قا  ؾق ظالث اوحكن ٌىقی يیم ظ٩ٛ يمىؾه و ؾق جمناهی پاقاهحكهنا ال ٬بینل: ٘نىل ون

لکكؾ بهحنكی قا ؾاقؾ. چًنیى ها ٠م و ظاِل بیىلىژیکی يىبث به وایك وقایحی ،قیٍه، ولو ؼٍک وا٬ه و قیٍه
جنىاو ؾق  جكی ؾق بكابك اوحكن ٌىقی ؾاٌحه کنه ال آو هی ٌىؾ که وقایحی يیًٍىکىقی جعمل بیً گیكی هی يحیصه

جىلیؿ هى٨٭ايۀ هعّىل ؾق ٌكایٗ اوحكن ٌىقی اوح٩اؾه يمىؾ. بًاًء ال اینى ٜك٨ینث اقذنی وقایحنی هحنفکكه ؾق 
 جىايؿ. ح٩اؾه ٌؿه هیگیكی و اِالض گًؿم يیم او های يىل بكياهه

 .اوحكن ٌىقی، ظاِل بیىلىژیکی، ٘ىل قیٍه، گًؿم، ه٭اوهث کلیذی:هایواژه
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 هقذهه
جنىاو  قا هی گفاقؾ. اوحكن شا هیه باقی قا باالی يبات ب جؤذیكات لیاو که اوحكن ٠اهل ؼاقشی اوث

ونكجا  بنه قٌنؿ کنه به اوان جىايایی ليؿه هايؿو، قٌؿ، ظاِل يبات و یا پكووۀ شفب و جكکیب ٤فا
ؼّىِیات اوحكن هايًؿ: ٌؿت، هؿت، ج١ؿاؾ  (.ۺ٦٩: ۾ۻ)گیكی يمىؾ  وكی يبات هكجبٗ اوث، ايؿاله

چًناو  ؾ١٨ات هىاشه ٌؿو يبات با اونحكن و ؾچناق گكؾینؿو يبنات بنا چًنؿیى ينىٞ اونحكن، و هن
ىجایپ ٌىؾ، هكظلۀ يمىیی يبات و شیً ؼّىِیات يبات ال ٬بیل: ٠ٕى يبات که به اوحكن هىاشه هی

 .باٌؿ يبات ج١ییى کًًؿۀ اؾاهه ظیات و  قٌؿ  و یا  هن هكگ يبات ؾق اذك اوحكن هی
١ی و ايکٍا٦ ؾايه گًؿم قا هعؿوؾ واؼحه و ؾق یای اوث که يمىی ٘ب ؿ کًًؿهیجهؿ اوحكنٌىقی 

ای بكای بكقوی اذكات ٌنىقی بناالی  ٌىؾ. جع٭ی٭ات گىحكؾه ؾهی هی ث هًصك به کاهً ظاِلیيها
ای  ؼاک به ٘ىق ٬ابل هالظٝه یٌىق ؾهی آو ايصام ٌؿه اوث. شهث بهبىؾ يمى و ظاِل يبات گًؿم

لؾو، قٌؿ شىايه، اقج٩اٞ يبات، ٘ىل  باالی ؼّىِیات هؽحل٧ يبات گًؿم، ال شمله: وك٠ث شىايه
، قوابٗ آب، بنال و بىنحه ٌنؿو ونحىهاجا، ه٭نؿاق کها، وٙط بكگ، ولو جاله و ؼٍ بكگ ٍه، ج١ؿاؾیق
ها قا  گفاقؾ و هٙال١ۀ جمناهی شًبنه ٠ث جكکیب ٔیایی، ج١ك٪ و قوابٗ آیىيیک جؤذیك هیل، وكیلىقو٨ک

 .(۾٦: ۼ)والؾ  جك هی لهاو، پیچیؿه ٘ىق هن
ؾهًؿۀ اینى وا١٬ینث  لؾو يباجات همقو٠ی هؽحل٧ ِنىقت گك٨حنه يٍناو که باالی شىايه  جع٭ی٭اجی

چنه بنه ٘نىق ولو ؼٍنک گیناهچًنیى  چه و هن چه، ونا٬ه اوث که با الؾیاؾ وٙط ٌىقی ٘ىل قیٍه
 (.٩۽ۼ: ۼۻو  ۽٩ۼ: ٧؛  ٦ۻ: ۾)یابؿ  ؾاقی ؾق ه٭ایىه با کًحكول )٠ؿم هىشىؾیث ٌىقی( کاهً هی ه١ًی
قو  ینىا يباجنات همقو٠نی ؾق شهناو هعنؿوؾ اونث، ال یکه هًابٟ آبی باکی٩یث ٤كْ آبیناقیًا ال

هًا٫٘ اشحًناب ياپنفیك کٍث و پكوقي هعّىالت لقا٠حی ؾق ب١ٕی  یٌىق بكا یها اوح٩اؾه ال آب
های ه٭اوم بنه ٌنىقی یکنی ال ٠ىاهنل ؼیلنی هنؤذك شهنث  بىؾه و ؾق ایى ظالث، اوح٩اؾه ال وقایحی

 (.ۿ٩ۼ: ۻۻ)گكؾؾ  و آب ٌىق هعىىب هی کال ؼا یبكؾاق بهكه
٠ًىاو یک هناؾۀ   شات ههن بىؾه که بكای جؤهیى هّئىيیث ٤فایی بفق گكؾیؿه و به گًؿم یکی ال ٤له

هعّىل گًنؿم  اوحكن ٌىقی ؼىاقات شبكاو ياپفیكی قا بك گیكؾ. هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیما٬ی ههن اقج
قو اللم اوث ؾق هىقؾ جؤذیكات اوحكن ٌىقی بنك ؼّىِنیات هؽحلن٧ گًنؿم  یىا يمایؿ. ال واقؾ هی

آو ؾق ايحؽناب  های ه٭اوهث ؾق بكابك ٌىقی ًٌاونایی و ال جك ايصام پفیكؾ، جا هیکايیىنهٙال١ۀ بیً
 .(٨ۿ: ۼ) های ه٭اوم گًؿم اوح٩اؾه يمىؾ جا ؼىاقات ياٌی ال اوحكن قا به ظؿ ا٬ل قوايؿ  وقایحی
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های هحعمل  ال١مل گًؿم به اوحكن ٌىقی ؾق هك هكظلۀ ال يمى، بكای ًٌاوایی وقایحی ؾقک ٠که
به ٌىقی و اِالض يباجات ه٭اوم ؾق ه٭ابل اوحكن ٌىقی با ایصناؾ ج٥یینكات شًیحیکنی و اونح٩اؾه ال 

ایى  یهؿ٦ ال اشكاٌىؾ.  های  شؿیؿ پكوقي يباجات ؾق ٌكایٗ اوحكوی ٔكوقی پًؿاٌحه هی جکًیک
هنای هٍنهىق  و ج١نؿاؾی ال وقایحی گًنؿم ا٥٨ايىنحاو یها جع٭ی٫، هٙال١ه و اقلیابی ب١ٕی ال وقایحی

باٌؿ جا بحىاو  هی یها يىبث به اوحكن ٌىق جكیى آو و ًٌاوایی هحعمل یا ؼاقشی ؾق ٌكایٗ گلؽايه
 ها ؾق جىلیؿ هى٨٭ايۀ هعّىل ؾق ٌكایٗ اوحكن ٌىقی بهكه گك٨ث. آو ال

 هاهىاد و سوش
ٗ اونحكن ٌنىقی یهًٝىق اقلیابی جىايایی ه٭اوهث هٍث وقایحی گًؿم ؾق بكابنك ٌنكا  ى جع٭ی٫  بهیا

ؼاينۀ ٨اکىلحنۀ  ها ؾق گل ؾاو به ؾاؼل گل هؽحل٧ گًؿم هٍث وقایحی. ايؿالی گكؾیؿه اوث٘كض و قاه
ایى جصكبۀ جع٭ی٭ی هٍث وقایحنی  ؾق هیكوٌیما جعث پكوقي ٬كاق گك٨ث. جٙبی٭ی پىهًحىو بیىلىژی

گًؿم ال کٍىقهای ا٥٨ايىحاو، شاپناو و هّنك هٙال١نه و اقلینابی ٌنؿ کنه ؾق شنؿول ـینل ه١ك٨نی 
 ايؿ: گكؾیؿه
 کٍىق )هعل  که بفق آو هكوز اوث( يام وقایحی )ؾقی( يام وقایحی )ايگلیىی( ٌماقه

 شاپاو هیًاهیًىکىقی (ۻV) Minaminokaori ۻ

 شاپاو يٍیًىکىقی (ۼV) Nishinokaori ۼ

 ا٥٨ايىحاو ٩ۺ-ب٥الو (۽V) ٩ۺ-Baghlan ۽

 ا٥٨ايىحاو ٩ۺ-ه٭اوم (۾V) ٩ۺ-Muqawem ۾

 ا٥٨ايىحاو ٩٦-٤ىقی (ۿV) ٩٦-Ghori ۿ

٦ Mazar-٩٩ (V٦) ا٥٨ايىحاو ٩٩-هماق 

٧ Chonut-ۻۺ (V٧) ا٥٨ايىحاو ۻۺ-چىيث 

٨ Sakha-۽٩ (V٨) هّك ۽٩-وؽا 

ٌؿو ظكاقت ٘بی١ی ايصام ٌؿ جا ال ٌىحهپالوحیکی با يىق آ٨حاب و ؾقشه  ۀؼاي یک گلایى جصكبه ؾق 
قهیکىالیث و کمپىوث  ؼاک قیگىلول، و٠مل آیؿ.   وویله باقاو شلىگیكی به  ٠ًاِك ٤فایی ؼاک به

پنك  ها گلؿاو و يین کیلىگكام آو ؾق هؽلىٖ گكؾیؿهبا هن  ۻ:  ۻ: ۼهای  جهیه ٌؿه بكای ٬ىقیه ؾق يىبث
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یناؾ ۻ-OK-F ينام   بكای جؤهیى هىاؾ ه٥فی هًكالی به يبات، ال یک ينىٞ کنىؾ جكکیبنی کنه بنهگكؾیؿ. 
ٌىؾ اوح٩اؾه ِىقت گك٨ث. کىؾ هفکىق به ٌکل پىؾق جهیه ٌؿه و ظاوی ٠ًاِك ٤فایی ٔنكوقی  هی

يبنات ٠نالوه  ؾق هك لیحك آب بنكای آبیناقیگكام  ۿ.ۺبه ه٭ؿاق بكای قٌؿ يبات بىؾه و جا ؼحن آلهایً 
 گكؾیؿ. هی

ها  ؾاو ؾاؼل گل  هیالؾی به ٘ىق هىح٭ین به ٧ۻۺۼهای گًؿم ؾق اواوٗ هاه يىاهبك وال  جؽن وقایحی
  هننای کاهننل اج٩ننا٬ی هننا ؾق ٬الننب ٘ننكض بننالک ؾاو ؾاو( بننفق گكؾیننؿه و گل يبننات ؾق هننك گننلۼ)
(Randomized Complete Block Design (RCBD يباجنات ٘نىق  جکكاق هكجنب ٌنؿيؿ. ۾ با

با آب ٠اؾی )٤یك يمکنی( آبیناقی ٌنؿيؿ. جكجمًنث  ٌاو با اوحكن ٌىقی،  هًٝن الی هىاشه واؼحى
و اونحكن ٌنىقی بنا  ،یا کًحنكوليمکی(  با آب بؿوو ٌىقی )٤یك یٌىقی ؾق ؾو وٙط ٌاهل: آبیاق

ت گًؿم جٙبی٫ ٌؿ و الی ٜهنىق ؾه قول ب١ؿ ال کٍث باالی يبا کلىقایؿ،هىلك وىؾینهلی ۺۿۻ٤لٝث 
که اذك اونحكن ٌنىقی ؾق يبنات بنه ِنىقت ب١ؿ ال ایً جؤذیكات اوحكن ٌىقی ؾق يبات اؾاهه یا٨ث.

ال ٬بیل: ٘ىل شىايه )وا٬ه( و قیٍه، ها بكؾاٌث ٌؿه و پاقاهحكهای  وأط ٬ابل هٍاهؿه گكؾیؿ، شىايه
 ذبث گكؾیؿيؿ.٘ىق شؿاگايه  ولو ؼٍک وا٬ه و قیٍه، و ظاِل بیىلىژیکی يبات

( IBM Inc., USA)  ۼۼ، يىنؽه SPSSویك اظّائیىی  وویلۀ وا٨ثه آوقی ٌؿه ب اق٬ام شمٟ
 ۿ( ؾق وٙط اظحمنال DMRTبه قوي ؾيکى )جعلیل اظّائیىی گكؾیؿه و ج٩اوت هیاو اووٗ اق٬ام 

 ؾقِؿ هعاوبه گكؾیؿ.

 ًتایج ٍ هٌاقشه

 و سیطه عىل جىايه
يمکنی( آبیناقی ها ؾق يباجات که با آب ٠اؾی )٤یك ىل شىايهٌىؾ، ٘ ( هٍاهؿه هیۻچًايچه ؾق ٌکل )

 ۽٩-ؾاقی يؿاٌحه اوث، ولنی وقایحنی ونؽاج٩اوت ه١ًی (V٧جا  ۻV( ؾق ه٩ث وقایحی )Cايؿ )ٌؿه
(V٨)  هلنی ۺۿۻح٩اؾه ال آب ٌىق با ٤لٝنث ها ؾاٌث. او ٘ىل کمحكی يىبث به وایك وقایحی هنىالق
ولنی  هنا گكؾینؿ، اهی وقایحنیها ؾق جمن کاهً ٘ىل شىايه هًٝىق آبیاقی گًؿم با٠د  ( بهmM ۺۿۻ)

کاهً کمحكی قا ؾق ٘ىل شىايه ؾق ه٭ایىه بنه ونایك  ٩٩-و هماق ٩ۺ-های يٍیًىکىقی، ب٥الو وقایحی
جعنث جنؤذیك اونحكن ٌنىقی  ۽٩-جكیى ٘ىل شىايه ؾق وقایحی ونؽا ها به ذبث قوايیؿيؿ. کن وقایحی
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٨یّؿ کاهً ؾق ٘ىل شىايه گكؾیؿه،  ۻ.ۺۼىقی وبب هٍاهؿه ٌؿ. اوحكن ٌىقی ؾق وقایحی يٍیًىک
 ٨یّؿ( بىؾ. ۽.ۿ۾به هكاجب بیٍحك ) ۽٩-ظال آيکه ایى کاهً ؾق وقایحی وؽا

هماي١ث ال  کاهً ق ٌؿ شىايه ؾق ٌكایٗ ٌىقی همکى اوث به ؾلیل پحايٍیل اومىویمی پاییى و
جع٭ی٭ات (. ۽ۿ۽: ٨) باٌؿ های وىؾین و کلىقیى و یا ٠ؿم ج١اؾل ٠ًاِك ٤فایی شفب آب، ومیث آیىو

٬ابنل  چًنیى ولو ؼٍنک يبنات بنه ٘نىق ؾهؿ که با ا٨مایً ٌىقی ٘ىل شىايه و هن گفٌحه يٍاو هی
 (.٩۽ۼ: ۼۻو  ۽٩ۼ: ٧؛  ٦ۻ: ۾)یابؿ  ای ؾق ه٭ایىه با کًحكول )ٌاهؿ( کاهً هی هالظٝه

-و ه٭ناوم ٩ۺ-های يٍیًىکىقی، ب٥الو ؾق هٙال١ۀ ظأك هٍاهؿه گكؾیؿ که ٘ىل قیٍه ؾق وقایحی
هنای  ای ا٨مایً یا٨حه اوث، هگنك اینى ا٨نمایً ؾق وقایحنی جعث ٌكایٗ اوحكن ٌىقی جا ايؿاله ٩ۺ

(. ۼٌکل )جك بىؾه اوث ؾاقی بیً ٘ىق ه١ًی  و يٍیًىکىقی ؾق ه٭ایىه با هیًاهیًىکىقی به ٩ۺ-ه٭اوم
٨یّنؿ  ۾.٧ۻو  ٩.ۻۼو يٍیًىکىقی قا بالحكجینب ٩ۺ-های ه٭اوم اوحكن ٌىقی ٘ىل قیٍه ؾق وقایحی

(. ۺۿ۽: ۿۻ)کًنؿ  ى ٠ٕى يبات اوث که  اوحكن ٌنىقی قا جصكبنه هییقیٍه اولا٨مایً بؽٍیؿه اوث. 

ٌىؾ کنه هًصنك بنه کناهً  ك ؾق ظصكه و يىس يبات هیییهىاشه واؼحى گًؿم به اوحكن ٌىقی با٠د ج٥
ذیك اونحكن ؤجنجنك جعنث ؾق يبات گًؿم جىو١ه قیٍه بیً(. ٩ۿ٨: ۾ۻ) گكؾؾ ٍه، وا٬ه و بكگ هییظصكات ق

   (.ۿۻۺۼ: ۽ۻ) یابؿ های ظىان کاهً هی ٌىقی ٬كاق گك٨حه و ٘ىل و واظه قیٍه ؾق وقایحی

 ٩ۺ-و ه٭ناوم ٩ۺ-هنای يٍنیًىکىقی، ب٥نالو ؾق هٙال١ه ظأنك، ا٨نمایً ٘نىل قیٍنه ؾق وقایحی
ها ؾق بكابك اوحكن ٌىقی و جالي يبات بكای شفب ق٘ىبنث  ؾهًؿۀ ٬ؿقت والگاقی ایى وقایحی يٍاو

ها به هعیٗ ٌنىق  های هح٩اوت قیٍه ال١مل ٠که باٌؿ. بكای ب٭ای ؼىیً هی ىاؾ هًكالی ال ؼاکو ه
ٌىؾ جا يباجات ؼىؾ قا هٙاب٫ به ٌكایٗ ٠یاق يمىؾه ٌايه ليؿه هايؿو ؼىؾ قا جعنث ٌنكایٗ  وبب هی

 (.٧۾: ۽)جك واليؿ  اوحكوی بیً

 
  
 
 
 
 

 (؛ جؤذیك اوحكن ٌىقی باالی ٘ىل شىايه گًؿم.ۻٌکل )
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 گًؿمىقی باالی ٘ىل قیٍه جؤذیك اوحكن ٌ ،(ۼٌکل )

 ساقه و سیطه خطکوصو 
ای کناهً ؾاؾه، هگنك ؾق وقایحنی  ها به ٘ىق ٬ابل هالظٝه اوحكن ٌىقی ولو وا٬ه قا ؾق اکرك وقایحی

ٌکل  (ال٧)هٍاهؿه يكویؿ. چًايچه ؾق گكا٦   گیكی ؾق ولو ؼٍک وا٬ه به کاهً چٍن ۻ- چىيث
جكیى ولو ؼٍک قا ؾق وقایحی يٍیًىکىقی  ٌىؾ، آبیاقی با آب ٠اؾی )٤یكيمکی( بیً هٍاهؿه هی (۽)

جنكی يىبۀ ؼىؾ ولو ؼٍک بیً  يیم به ٩ۺ-های هیًاهیًىکىقی و ب٥الو آيکه وقایحی  باق آوقؾه، ظال  به
چىو وقایحنی يٍنیًىکىقی ال  .( ؾاٌحه اوث۾V ,ۿV ,V٦ ,V٧ ,V٨قا ؾق ه٭ایىه با پًس وقایحی ؾیگك )

ها ؾاٌحه اوث، ایى ٜك٨یث اقذی بنه يبنات  اٚ شًیحیکی جىايایی قٌؿ بهحكی يىبث به وایك وقایحیلع
ها به ِىقت يىبی ولو ؼٍک  کمک يمىؾه جا ؾق ظالث اوحكن ٌىقی يیم ؾق ه٭ایىه با وایك وقایحی

ك ؾق ظصنكه و يىنس يبنات یینهىاشه واؼحى گًؿم به اوحكن ٌىقی با٠ند ج٥جك قا جىلیؿ يمایؿ. بیً
با ا٨نمایً ٌنىقی ولو ؼٍنک (. ٩ۿ٨: ٦ۻ)گكؾؾ  ٍه و وا٬ه هییٌىؾ که هًصك به کاهً ظصكات ق یه

 (.٦۽: ۻ)یابؿ  کاهً هی ؾاقی ؾق ه٭ایىه با کًحكول )آبیاقی با آب ٤یك يمکی( شىايه به ٘ىق ه١ًی
هنای  وقایحی حكن ٌنىقی کناهً ٬ابنل هالظٝنه یا٨نث.اون ولو ؼٍک قیٍه يینم جعنث جنؤذیك

لو هنا و جنك ال ونایك وقایحیجعث ٌكایٗ اونحكن ٌنىقی بنیً  ٩٩-و هماق ۻ- يثيیًٍىکىقی، چى
قوؿ که ٘نىل قیٍنه ؾق  يٝك هی  چًیى به ،{(ۼ)ٌکل  (ب)گكا٦ }ؼٍک قیٍه قا به ذبث قوايیؿيؿ
یابؿ، ولی ولو ؼٍک قیٍه ؾق هصمىٞ يىنبحًا  های ه٭اوم ا٨مایً هی ٌكایٗ اوحكن ٌىقی ؾق وقایحی

( ۻ٧: ۿ)کنه جىونٗ   ؾق يحایس جع٭ی٭ات یهً ولو قیٍه جعث اوحكن ٌىقکاگكؾؾ.  ؾچاق کاهً هی

 ث.گماقي ٌؿه او ايصام یا٨حه  يیم
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جعث ٌكایٗ اوحكن، جىلیؿ ویىحن قیٍۀ هًٍن١ب و ٬نىی بنكای جىلینؿ هنىاؾ ؼٍنک و ظاِنل 
جىايؿ همایای لیاؾی قا بكای ظ٩ٛ  یا٨حه هی ای جىو١ه بیىلىژیکی ؼیلی ظیاجی اوث. یک ویىحن قیٍه

ل باٌؿ و به شفب و اوحؽكاز آب و هىاؾ ه٥نفی ا يبات ؾق هكاظل ابحؿایی قٌؿ ؾاٌحهجؿاوم يمىی   و
ٌنىؾ جنا  ها به هعنیٗ ٌنىق ونبب هی های هح٩اوت قیٍه ال١ملؼاک  ي٭ً ههمی ای٩ا يمایؿ. ٠که

جنك  يباجات ؼىؾ قا هٙاب٫ به ٌكایٗ ٠یاق يمىؾه ٌايه ليؿه هايؿو ؼىؾ قا جعث ٌكایٗ اوحكونی بیً
 (.٦۾: ۽)اليؿ و
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )گكا٦ ب( ؾق هٍث وقایحی گًؿم ،جؤذیك اوحكن ٌىقی باالی ولو ؼٍک وا٬ه )گكا٦ ال٧( و ولو ؼٍک قیٍه ،(۽)ٌکل

 داغل بیىلىژیکی
ٌىؾ وقایحی يٍیًىکىقی ؾق ٌكایٗ آبیاقی با آب ٠اؾی )٤یك يمکی(  ( هٍاهؿه هی۽٘ىقیکه ؾق ٌکل)

و  ٩٦-، ٤نىقی٩ۺ-، ه٭ناوم٩ۺ-های ب٥الو وقایحی ا به ذبث قوايیؿه،ِل بیىلىژیکی قبلًؿجكیى ظا
هٍناهؿه   بنه ۽٩-جكیى ظاِل بیىلنىژیکی ؾق وقایحنی ونؽا کن ؾق ؾقشه ؾوم ٬كاق ؾاٌحًؿ. ٩٩-هماق
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ؾاقی بلًؿجكیى ظاِل  ٘ىق ه١ًی  ( وقایحی يٍیًىکىقی بهmM ۺۿۻؾق ظالث اوحكن ٌىقی ) قویؿ.
، ٩٦-، ٤نىقی٩ۺ-، ه٭ناوم٩ۺ-های ب٥نالو ؾ. ؾق ظالیکه وقایحیؼىؾ اؼحّاَ ؾا  بیىلىژیکی قا به

٘ىق هحىوٗ ؾق بكابك اوحكن ٌىقی ه٭اوهنث يٍناو ؾاؾينؿ. ؾق هیناو جمنام   به ۽٩-و وؽا ٩٩-هماق
جكیى ظاِل بیىلىژیکی قا ؾق ٌكایٗ اوحكن ٌىقی قیکاقؾ يمىؾ و به ایى  ها هیًاهیًىکىقی کن وقایحی

هینماو  ،(ۼ٧: ۺۻ)بنه اونان گنماقي ك اوحكن ٌىقی ًٌاؼحه ٌنؿ. جكیى وقایحی ؾق بكاب جكجیب ظىان
 ی٠لنث اذنك اومىونیم  بنه یهای گًؿم با ا٨مایً هینماو ٌنىق ٘ىیل ٌؿو بكگ و بیىهان ؾق وقایحی

گیاهی،  یها بؿوو جىشه به يىٞ وقایحی با٠د کاهً وٙط بكگ ییابؿ. ا٨مایً وٙط ٌىق کاهً هی
ك ؾق ظصنكه و يىنس ییناوحكن ٌنىقی با٠ند ج٥(.  ٨ۺۼ: ٧ۻ)گكؾؾ  هاؾۀ ؼٍک و ٘ىل وا٬ه گیاهاو هی

و به ایى جكجیب بناالی ( ۺ٨٦: ٦ۻ)گكؾؾ  ٍه، وا٬ه و بكگ هییٌىؾ که هًصك به کاهً ظصكات ق يبات هی
 یکه اذكات ٌىق(، ۺ٨: ٦)های  به اوان یا٨حه گفاقؾ. ولو هصمى٠ی و ظاِل بیىلىژیکی جؤذیك ه٩ًی هی

  ٦، ۺبا واقؾ يمىؾو اوحكن ٌنىقی )  یا ؼايهًؿم قا جعث ٌكایٗ گلباالی يمى و ظاِل ُيه وقایحی گ
با٠ند کناهً ونٙط  یکلىقایؿ( هنىقؾ هٙال١نه ٬نكاق ؾاؾه، ٌنىقلیمًه بك هحك وىؾین  ؾیىی  ۼۻو 

کناهً  .ؾهنؿ کناهً هی یؾاق ؾق يبات ٌؿه و ولو ؼٍک قا به ٘نىق ه١ًنیها( )بكگ٨حىوًحمکًًؿه 
 كن ٌىقی همکى اوث به ؼنا٘ك پحايٍنیل آومىونیمی پناییى ويمىی يبات )شىايه( ؾق ٌكایٗ اوح
 (.۾ۿ۽: ٨) های وىؾین و کلىقیى و یا ٠ؿم ج١اؾل ٠ًاِك ٤فایی باٌؿ هماي١ث ال شفب آب، ومیث آیىو

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .جؤذیك اوحكن ٌىقی باالی ظاِل بیىلىژیکی هٍث وقایحی گًؿم (،۾)ٌکل
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 گیشیيتیجه
( جمناهی ِن٩ات mM ۺۿۻٌنىؾ کنه اونحكن ٌنىقی ) كی هیگی ال يحایس ایى جع٭ی٫ چًنیى يحیصنه

، ٘ىل  های گًؿم جعث هٙال١ه قا ٌؿیؿًا هحؤذك واؼحه و با٠د کاهً ٘ىل شىايه هىق٨ىلىژیکی وقایحی
قیٍه، ولو ؼٍک شىايه و ولو ؼٍک قیٍه و ؾق يهایث با٠د ج٭لیل ظاِل بیىلىژیکی ؾق جمناهی 

يٍیًىکىقی ؾق ه٭ایىه   کاهً ٘ىل شىايه ؾق وقایحی های هحفکكه گكؾیؿ. چًايچه هٍاهؿه ٌؿ، وقایحی
جعنث  ٩ۺ-و ه٭ناوم ٩ۺ-های يٍیًىکىقی، ب٥نالو ها کمحك بىؾ. ٘ىل قیٍه ؾق وقایحی به وایك وقایحی

و  ٩ۺ-هنای ه٭ناوم ای ا٨مایً یا٨حه اوث، هگك ایى ا٨مایً ؾق وقایحنی ٌكایٗ اوحكن ٌىقی جا ايؿاله
 ؾاقی بیٍحك بىؾه اوث.  ٘ىق ه١ًی به يٍیًىکىقی ؾق ه٭ایىه با هیًاهیًىکىقی

چًاو، وقایحی يٍنیًىکىقی ؾق ٌنكایٗ آبیناقی بنا آب ٠ناؾی )٤ینك يمکنی( بلًنؿجكیى ظاِنل  هن
ؾق ؾقشۀ ؾوم ٬كاق ؾاٌث و وقایحی   ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾ. ظال آيکه، چهاق وقایحی ؾیگك  بیىلىژیکی قا به

قونؿ کنه ٘نىل قیٍنه ؾق ٌنكایٗ  هی يٝنك  جكیى ظاِل بیىلىژیکی قا ؾاٌث. چًیى به کن ۽٩-وؽا
یابؿ. چنىو وقایحنی يٍنیًىکىقی ال لعناٚ شًیحیکنی  های ه٭اوم ا٨مایً هی اوحكن ٌىقی ؾق وقایحی

ها ؾاٌحه اوث، ایى ٜك٨یث اقذی به يبات کمک يمىؾه جا ؾق  جىايایی قٌؿ بهحكی يىبث به وایك وقایحی
٠مل يمنىؾه ٘نىل قیٍنه، ولو ؼٍنک و  ها بهحك ظالث اوحكن ٌىقی يیم ؾق ه٭ایىه با وایك وقایحی

 جكی قا جىلیؿ يمایؿ.ظاِل بیىلىژیکی بیً
های هؽحل٧ گًؿم هعلی و ؼناقشی ؾق ه٭ابنل  ؾق هٙال١ۀ ظأك با بكقوی جىايایی جعمل وقایحی

جىاو ال آو   جكیى وقایحی ًٌاؼحه ٌؿ که هی ؾه جكیى و ظاِل اوحكن ٌىقی وقایحی يٍیًىکىقی هحعمل
قا بنا   ال وىی ؾیگك، اینى وقایحنی ق ٌكایٗ اوحكن ٌىقی اوح٩اؾه کكؾ.يۀ هعّىل ؾبكای جىلیؿ هى٨٭ا

های اِنالض يباجنات ٌناهل و ال ٜك٨ینث  ؾقيٝكؾاٌث وٙط جعمل آو به اوحكن ٌىقی ؾق بكياهنه
 جىاو بهكه شىث. اي ؾق ٌكایٗ اوحكوی هی جىلیؿی
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  شتَرم با استعوال هشتق های پَلیٌَمدریافت ترادف 

 وجكبیه  ؾايٍکؿۀ ج١لین ٠ٕى کاؾق ٠لمیپىهًؿوی ٠بؿالصمیل يٝكی  :ىیىًؿهي
 اللهدايیاس٬ؿقتؾهًؿه: پىهًؿوی ج٭كیٛ

 هچکیذ
( ۺۿ٨الی ۺ٧٨يام ؼىاقلهی)  ؾاو به یک جى قیأی ۀالصبك ال ٠ًىاو کحاب الصبكوالم٭ابله يىٌح ۀکلم

جكیى هًبنٟ  . ٬ؿیمیباٌؿ ها یک بؽً ٠مؿه و اواوی آو هی ٌؿه اوث که الصبك قیًگ پىلیًىمگك٨حه 
های شمٟ که ٠الهث یی ًٌاؼحه ٌؿه  و ج٩كی٫  باق هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق ؾاؾه اونث،  قا بكای اولیى

هًحٍك ٌؿه اوث. ٠الهث ٨٩۾ۻ ٧ و ؾق والباٌؿ که جىوٗ یىهاو ویؿهى جؤلی کحابی هی   بنكای
ه١ك٨ی ٌؿه اوث. ٠الهث ۻ۽٦ۻ ؾاو ايگلیىی ؾق وال ٔكب جىوٗ ویلیام آوجكؾ قیأی   قا بكای

 ،ؾکنه يىٌنحه بنى قاو ؾق کحناب الصبنك ؾاو وىیىنی یىهناو قیأی ٩ۿ٦ۻ باق ؾق وال ج٭ىین يؽىحیى
 ق٨ث. کاق هی  ه١ك٨ی کكؾ. ایى ٠الهث هؿت لیاؾی ؾق اقوپا بكای يمایً ج٩كی٫ به

، ؾق باضاذهنی ؾیگنك گك٨حنه ینا شنؿا ٌنؿه باٌنؿ( ۀای که ال کلمن )کلمه ه١ًی شؿا ٌؿه  هٍح٫ به
قیأیات هٍح٫ ٠باقت ال ؾقیا٨ث جابٟ ؾوهی اوث که به اوان ٬نىايیى و ٬ىا٠نؿ هٍنؽُ ال ینک 

های ٌحىقم قا بكای پىلیًىم آیؿ. با اوح٩اؾه ال هٍح٫ جكاؾ٦ پىلیًىم ؾوث هی  بهجابٟ)جابٟ اولیه(،  f x 
هآؼنف ه١اِنك  چًناو جىايین. پیٍیًۀ هىٔىٞ هىقؾ بكقوی قا ؾق آذاق کالونیک و هن ؾقیا٨ث کكؾه هی

 شى کكؾ. جىاو شىث هی
ای اوح٩اؾه گكؾیؿه اونث.  ؼايه قوي کحابشهث جهیه و جكجیب ایى ه٭اله ال هآؼف ه١حبك ٠لمی به 

 :ال ٬بینل یآوقی آو بنه هٍنکالج )کمی و کی٩ی( بىؾه کنه ؾق شمنٟ آوقی هٙالب هؽحلٗ قوي شمٟ
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ق هٙاب٭ث با ه١یاقهنای پفیك٨حنه این. ایى ه٭اله ؾ ؼايۀ ه١یاقی و٤یكه هىاشه ٌؿه کمبىؾ ايحكيث، کحاب
)ؾقیا٨نث جنكاؾ٦  ییى هىٔىٞ جعث ٠ًنىاوولاقت جعّیالت ٠الی يگاقي یا٨حه و هؿ٦ ال ج١ ۀٌؿ

هىنلکی  –بلًنؿبكؾو ونٙط ونىیۀ ٠لمنی بنكای های ٌحىقم با اوح١مال هٍح٫( اولحك ال همه  پىلیًىم
جع٭ی٫   باٌؿ. ؾق ایى های یک هحعىله هی يىیىًؿه بىؾه و ؾق ٬ؿم ؾوم بكقوی هىٔىٞ ؾق قیًگ پىلیًىم

های ٌحىقم بنا اهمینث  های ٠ؿؾی پىلیًىم ٬یمثهای  که ٠الهههای ٌحىقم اهمیث يؿاقيؿ، بل یًىمپىل
های ٌحىقم بكای پىلیًىم باًٌؿ. په با بكقوی جكاؾ٦ پىلیًىم هی f x ؾق قوین کنه  يحیصه هی، به ایى

 باًٌؿ. های هىاوی يمی های ٌحىقم، هیچ یک ال ؾو پىلیًىم هصاوق ؾاقای شفق جكاؾ٦ پىلیًىم

 های ٌحىقم. یًىم، هٍح٫ و جكاؾ٦ پىلیًىمپىل های کلیذی: واژه

 هقذهه
ها ابحؿاء  کًًؿ. ه٩هىم پىلیًىم ؼّىَ ؾق الصبك ای٩ا هی  ها ي٭ً ههن قا ؾق قیأیات ٠الی، به پىلیًىم

شمٟ و  قوؾ کنه ؼىايًنؿه بنا ظاِنل ٌنىؾ. بنه اینى اونان ايحٝناق هنی ؾق ؾوقۀ هحىوٙه ه١ك٨نی هی
٩هىم ؾقشۀ یک پىلیًنىم آٌنًا چًیى با ه پىلیًىم و هنج٭ىین ؾو  ٔكب و ظاِل ج٩كی٫، ظاِل ظاِل

 باٌؿ.
هنای  قیأی آًٌایی کاهل ؾاقینؿ. اهنا ٤نكْ هٙال١نات ب١نؿی پىلیًىم ايالیم ه٩هىم هٍح٫ ؾق با
هحعىله قا ؾق یک  ایى ؾق ایى ه٭اله هٍح٫ پىلیًىم یکگكؾؾ. بًابك ٩اؾه هیهحعىله ال ه٩هىم هٍح٫ اوح یک

ؼا٘ك ؾاٌحه باٌیؿ که ج١كی٧ الصبكی   يمایین. به الصبكی آو ج١كی٧ هی ٌکل  ٨یلؿ ٠ؿؾی اؼحیاقی به
اينالیم قیأنی ه١ناؾل اونث. ؾق هٍح٫ ؾق ظالث ؼّىِی ؾق ٨یلؿ ا٠ؿاؾ ظ٭ی٭ی با ج١كی٧ آو ؾق 

 بكین. کاق هی  پىلیًىم قا بهۀ هحعىله جًها کلم شای پىلیًىم یک  بعد شهث وهىلث به ۀاؾاه
، ج٭ىنین Fها ؾق ٨یلنؿ ام بنا ٔنكیب - nپىلیًىم یک هحعىلۀ ؾقشنهؾق ایى ه٭اله ب١ؿ ال ه١ك٨ی 

ها، ٬یمث پىلیًىم ياهکمل)بابا٬ی( پىلیًىم f x ؾق ي٭ٙۀx c جىاوی بموت، قوي هىقيك شهث ،
هنا،  جنكیى ٬اونن هٍنحكک پىلیًىمهنا، بنمقگ پفیكی پىلیًىم ج٭ىنین ظل ٠نؿؾی ه١ناؾالت الصبنكی،

)اولیه(، شفق پىلیًنىم های هح٭اباًل واؾه پىلیًىم f xشنفقهای هٕنا٧٠ ؾقشنه ،n - ام پىلیًنىم
 f xیلی و هٍح٫ پىلیًىم، ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی، شفقهای ه١اؾلۀ پىلیًىه f x  به بكقوی ه٩ناهیمی

های ٌحىقم بكای پىلیًىم جكاؾ٦ پىلیًىم :ال ٬بیل f xهای ظ٭ی٭ی ه١اؾالت پىلیًىهیلی  ، ج١ییى شفق
یلی های ظ٭ی٭ی ه١اؾالت پىلیًنىه های ٌحىقم و ج٩کیک شفق ٘كی٭ۀ ٌحىقم، ؼىاَ جكاؾ٦ پىلیًىم به
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های  ىنمثٌىؾ. ؾق ایى يىٌحه یکصا با ٘كض و اقلیابی هىٔىٞ به اقاینۀ ٬ ٘كی٭ۀ ٌحىقم پكؾاؼحه هی  به
 ٌىؾ. اللم آو پكؾاؼحه هی

ام  –n هحعىلۀ ؾقشنه یکی ال ٨یلؿهای ٠ؿؾی باٌؿ، ٌکل ٠مىهی پىلیًىم یک Fکًین ٨كْ: ۻج١كی٧
 ٠باقت اوث ال: Fها ؾق ٨یلؿ كیببا ٔ

  1

1 1 0 (1)n n

n nf x a x a x a x a

     
0 که ؾق آو 1 1, , , ,n na a a a F  های پىلیًىم ٨ى٪ بىؾه و ا٠ؿاؾ اؼحیناقی هؽنحلٗ اينؿ، ٔكیب 

0naؾقشنۀ پىلیًنىم هنفکىق بنىؾه و ٠nؿؾ جام هربث  2چًناو باٌنؿ. هن هی 1, , , ,n nx x x x 
kx ،بىؾه و ها ومبىل 1,2,3, ,k n يام ؾقشۀ  بهk- که  گكؾؾ. پىلیًىم  ام پىلیًىم هفکىق یاؾ هی

هنای ٠الهث بنا قا آو باٌؿ، xؾاقای یک هحعىل   ,f x g x ونث جمنام  ؾهًنؿ. و٤ینكه يٍناو هی
قا بنا ٠الهنثFها ؾق ٨یلنؿ و ٔنكیب xهحعىله با هحعىل های یک پىلیًىم F x ؾهًنؿ.  يمنایً هی

 وأط اوث که F F x(.٨ۼۿ:  ۽)باٌؿ  هی 

هننای کًین پىلیًىم ٨ننكْ :ۼج١كینن٧     ,f x g x F x بننىؾه و  0g x ،ِننىقت   ؾق آو باٌننؿ
های پىلیًىم q x و r x ؾق وث F x اوی ـینل قا ِنؿ٪ کنه جىن٘ىق یکحا وشىؾ ؾاقينؿ، ٘ىقی  به

 يمایًؿ: هی
           , deg deg (2)f x g x q x r x r x g x    

 شا ؾق ایى f x،ه٭ىىم g x ٠لیه،  ه٭ىىم  0q x  ؼاقز ٬ىنمث و r x هاينؿۀ ج٭ىنین  قا با٬ی
 ياهًؿ. ياهکمل)با با٬ی( هی

کًین ٨كْ F x هحعىله با هحعىل های یک قیًگ جباؾلىی پىلیًىمx ؾق ٨یلؿF وc F بىؾه و 
   1

1 1 0

n n

n nf x a x a x a x a F x

      ِىقت ؾاقین:   باٌؿ، ؾق آو 
  1

1 1 0 (3)n n

n nf c a c a c a c a

     
 (،۽)ۀ ؾق قابٙ f c قا ٬یمث پىلیًىم هفکىق ؾق ي٭ٙۀx c (.ۻ٨۽:  ۺۻ)ياهًؿ  هی 

 کًین ٨كْ :ۻ٬ٕیه   f x F xؾق ٨یلؿF بىؾه وc F اوث. ؾق قیًگ جباؾلىی F x پىلیًىم
 g x ـیل قا ِؿ٪ هی  کًؿ: ٘ىقی وشىؾ ؾاقؾ که جىاوی 

        (4)f x x c g x f c   
 (.٦ۻ:  ٧)ياهًؿ  ( قا جىاوی بموت هی۾جىاوی)
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هاينؿه ؾق ج٭ىنین ياهکمنل پىلیًنىم بكای ؾقیا٨ث پىلیًىم ؼاقز ٬ىنمث و پىلیًنىم با٬ی f x ی بناال
ؾوظؿۀ x c ٌىؾ.  ياهًؿ اوح٩اؾه هی ال قوي ـیل که قوي هىقيك يیم هی 

 هىسيشسوش 
ونٗ هنؿیك ٘ىق هىنح٭ل جى  ياهًؿ، ایى قوي به قوي ٠ؿؾی ظل ه١اؾالت الصبكی قا قوي هىقيك هی

 (.۽ۻۼ:  ۻ)يٍك گكؾیؿ  ٩ۻ٨ۻ يام ویلیام شىقز هىقيك ک٧ٍ و جىوٗ وی ؾق وال  ايگلیىی به ۀهؿقو
کًین ٨كْ  1

1 1 0

n n

n nf x a x a x a x a

     و g x x c   باٌنؿ، پىلیًنىم ؼناقز
٬ىمث q x که ال ج٭ىین پىلیًىم f x باالی ؾوظؿۀ g x گكؾؾ، پىلیًىم ؾقشه ظاِل هی 1n- 

هايؿۀ آو قا که به ام بىؾه و با٬ی r x پىلیًىم ٩ِكی و یا ٌىؾ، يٍاو ؾاؾه هی deg 0r x  .اوث 
بكای ؾقیا٨ث پىلیًىم q x هايؿه و پىلیًىم با٬ی r x  ىؾ.ٌ های ياه١یى اوح٩اؾه هی ٔكیبال 

کًنننین  ٨نننكْ   1

1 1 0

n n

n nf x a x a x a x a F x

      وc F باٌنننؿ، ؾق آو  
 ِىقت ٘ب٫ جىاوی بموت ؾاقین:

       f x x c q x f c    
که ؾق آو پىلیًىم  1 2

1 2 1 0

n n

n nq x b x b x b x b 

       قا پىلیًىم ؼاقز ٬ىمث
 ياهًؿ، بًابكآو ؾاقین: هی

      1 1 2

1 1 0 1 2 1 0

n n n n

n n n nf x a x a x a x a x c b x b x b x b f c  

              
 (:٦ۼۻ:  ۽)جىاو يىٌث  ان ج١كی٧ هىاوی بىؾو ؾو پىلیًىم هیبه او

   

1 1

1 2 1 2 1 1

2 3 2 3 2 2

1 0 1 0 1 1

0 0 0 0

n n n n

n n n n n n

n n n n n n

a b b a

a b cb b a cb

a b cb b a cb

a b cb b a cb

a f c cb f c r a cb

 

     

     

  
 

   
 
     

 
 
    
 

      

 

 های به ایى جكجیب ولىۀ ٔكیب q xو ذابث f c هنای اؼینك قا بنكای  ؾقیا٨نث گكؾینؿ. پىلیًىم
های پىلیًىم ؼاقز ٬ىمث هعاوبۀ ٔكیب q x هايؿۀ و پىلیًىم با٬ی f c کناق   جىوٗ شؿول ـینل بنه

 بكین: هی

 
1 2 1 0

1 2 1 1 3 2 2 0 1 1 0 0

n n n

n n n n n n n n

a a a a a

c b a b a cb b a cb b a cb f c a cb
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پىلیًننىم :۽ج١كینن٧ f x بنناالی پىلیًننىم  0g x  ؾق وننث F x مپفیك اوننث، اگننك پىلیًننى ج٭ىننین
   q x F x :وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و جىاوی ـیل قا ِؿ٪ يمایؿ 

      (5)f x g x q x  
پفیكی یا ٬ابلیث ج٭ىین ٠ملیۀ ج٭ىین f x باالی  0g x  ٗقا جىو     f x g x يٍاو

 ٌىؾ که هیِىقت گ٩حه   ؾهًؿ. ؾق ایى هی  0g x  ٬اون f x  (.۾٨۽:  ۺۻ)اوث 

پىلیًننىم :۾ج١كینن٧ d x قا بننمقگهننای جننكیى ٬اوننن هٍننحكک پىلیًىم f x و g x ياهًننؿ، اگننك هی
   f x d x و   g x d x .بمقگ باٌؿهنای جكیى ٬اون هٍحكک پىلیًىم f x و g x  قا

با ٠الهث      ,d x f x g x ؾهًؿ. يٍاو هی 

های پىلیًىم :ۿج١كی٧ f xو g x  ًکه  ياهًؿ، ؾق ِىقجی )اولیه( هی واؾه قا هح٭ابال    , 1f x g x  
 (. ٩ۼۿ:  ٨)باٌؿ 

٠aؿؾ :٦ج١كی٧ F قا شفق پىلیًىم   f x F x ياهًؿ، اگك هی  0f a  .باٌؿ 

کًین ٨كْ :٧ج١كی٧ f x لیًىم ٩ِكی، یک پىلیًىم ؾق ٨یلؿؼال٦ پىF اوث. ٠ؿؾa F  قا
ـیل بك٬كاق باًٌؿ: ام پىلیًىم هفکىق هی -nشفقهٕا٧٠ ؾقشه  ياهًؿ، اگك ؾو ٌكٖ 

                                                .ۻ   
n

f x x a 
                                           .ۼ   

1n
f x x a


  

aٌىؾ که ٠ؿؾ های ٨ى٪ يحیصه گك٨حه هی ال قابٗ F شفقهٕنا٧٠ ؾقشنهn- ام پىلیًنىم f x 
 (:٦ۿ:  ۽)ا ؾو ٌكٖ ـیل بك ٬كاق باًٌؿ اگك جًهو ؼال٦ پىلیًىم ٩ِكی اوث 

                                                  .ۻ   q x x a  
                                                   .ۼ   q x x a  

ای پىلیًىم ٩ِكی ج١كی٧ يٍنؿه اونث؛ لینكاام بك -nجىشه ؾاٌحه باٌیؿ که شفقهٕا٧٠ ؾقشه
   0

n
x x a باٌؿ. هكگناه ٠نؿؾ هیa F شفقهٕنا٧٠ ؾقشنهn- ام پىلیًنىم f x 

وي ٠ملینۀ ج٭ىنین گكؾؾ. ؾق ایى ق باٌؿ، بكای ؾقیا٨ث ؾقشۀ هٕا٧٠ آو ال قوي هىقيك اوح٩اؾه هی
ياهکمل پىلیًىم f x قا باالی ؾوظؿۀ x a هاينؿه ؼنال٦  ؾهًؿ کنه پىلیًنىم با٬ی جاو٬حی اؾاهه هی

 پىلیًىم ٩ِكی ؾقیا٨ث گكؾؾ.
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های ا٠ؿاؾ ظ٭ی٭ی ٠باقت  ٔكیبام با  -nٌکل ٠مىهی ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی ؾقشه :ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی
 اوث ال:

  1

1 1 0 0 (6)n n

n np x a x a x a x a

      
 (.ۻ٩:  ۽)ٌمىل ٩ِك اوث   ٠ؿؾ جام هربث به  یک nکه ؾق آو

 اگك ،های ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی شفق p xیک پىلیًىم ؾقشهn- اؼحیاقی هايًؿ ام باٌؿ، هك ٠ؿؾ a
 ؾق جىنناوی کننه  0p x ٌننىؾ. هكگنناه ( ياهیننؿه هی٦ىهیلی)ِننؿ٪ کًننؿ، شننفق ه١اؾلننۀ پىلیًنن 

1 2, , , nx x xِىقت ؾاقین:  ( باًٌؿ، ؾق آو٦های ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی) شفق 
    1

1 1 0 1 1 0 (7)n n

n n n n na x a x a x a a x x x x x x

          
های هك ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی هىناوی بنه ؾقشنۀ آو ه١اؾلنۀ  ٌىؾ که ج١ؿاؾ شفق يحیصه گك٨حه هی( ٧) ال ه١اؾلۀ

جىايًؿ ظ٭ی٭ی، هؽحلٗ ینا بناهن هىناوی باٌنًؿ. هًٝنىق ال ظنل ه١اؾلنۀ  باٌؿ. ایى شفقها هی پىلیًىهیلی هی
 (.۽٨ۻ:  ٩) ٌىؾ کاق بكؾه هی های آو به هایی اوث که بكای پیؿاکكؾو شفق ( ايصام ٠ملیه٦پىلیًىهیلی)

کًین  ٨كْ :٨ج١كی٧  1 2

1 2 1 0

n n

n nf x a x a x a x a x a

      یک پىلیًىم ؾقشهn-  ام
باٌؿ. هٍح٫ اول پىلیًىم Fؾق ٨یلؿ ٠ؿؾی f xکه با f x ٌىؾ ٠باقت اوث ال: يٍاو ؾاؾه هی 

   1 2

1 2 11 2 (8)n n

n nf x na x n a x a x a 


       

هٍح٫ پىلیًىم ذابث)هٍح٫ پىلیًىم بنا ؾقشنۀ ِن٩ك( و هٍنح٫ پىلیًنىم ِن٩كی، هىناوی بنه ِن٩ك 
ٌىؾ که هٍح٫ پىلیًىم باٌؿ. ال ج١كی٧ ٨ى٪ بكؾاٌث هی هی f x ؾق ٨یلؿF  بنالهن ینک پىلیًنىم ؾق

که اوث. ٘ىقی ٨Fیلؿ   deg deg 1f x f x  که ، ؾق ظالی  deg 1f x  همیى   باٌؿ. به هی
های پىلیًىم ٌىؾ که ٔكیب ( ه١لىم هی٨) جكجیب ال قابٙۀ f x :ؾاقای ٌکل ـیل اوث 

 
 

1 1 1 1

1

2 2 2

1 1

1

2

n n n n

n

n n n n

n

na a a a

n a a a a

a a a

a a
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های پىلیًىم ٌىؾ که ٔكیب های ٨ى٪ ؾقک هی ال ویىحن جىاوی f x شمٟ ٠ًاِنك ٨یلنؿ ظاِل
F به اوحرًای ظالث 0nna  (.۽ۻۼ:  ۿ)باٌؿ  هی 

هٍابه ه٩هىم هٍح٫ ؾق ايالیم قیأی، هٍح٫ پىلیًىم f x قا هٍح٫ ؾوم پىلیًىم f x ياهًؿ و  هی
با f x همیى جكجیب هٍح٫ هكاجب باالجك ال ؾو بكای پىلیًىم  ؾهًؿ. به يٍاو هی f x  ًچًنیى يمنای

 ٌىيؿ: ؾاؾه هی
     

   
   

3

1

!

0

n

n

n

f x f x

f x n a

f x


  









 

٠ؿؾ :ۼ٬ٕیه a F هٕا٧٠ ؾقشه شفقn- ام پىلیًىم   f x F x اوث، اگك و جًها اگك 
             1

0, 0
n n

f a f a f a f a f a
        (.٨ۿ:  ٧)باٌؿ 

کًین ٨كْ :۽٬ٕیه  1

1 1 0 0n n

n nf x a x a x a x a

      یک ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی ؾقشهn -  ام با
های ا٠ؿاؾ ظ٭ی٭ی بىؾه و ٔكیب 1 1 0max , , ,na a a a های  باٌؿ، ؾق آو ِىقت جمام شفق

ظ٭ی٭ی ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی ٨ى٪ ؾق ايحكوال بال 0 0,n n  ،که ؾقآو ٬كاق ؾاقيؿ
0 1

n

a
n

a
 

 
 (.٩ۻۼ:  ٦) باٌؿ هی

 های دقیقی هؼادالت پىلیًىهیلی به عشیقۀ ضتىسم تؼییى جزس
کًین ٨كْ f x های ا٠ؿاؾ ظ٭ی٭ی بىؾه و یک پىلیًىم با ٔكیب deg 2f x  اوث. اگك f y 

ِىقت  يباٌؿ، ؾق آو های هٕا٧٠  ؾاقای شفق    , 1f x f x  های اوث. بكای پىلیًىم f x و
 f xهای ذابث پىلیًىم         1 2 1 1, , , , , ,k m mf x f x f x f x f x 

قا ؾق ویىحن ه١اؾالت ـیل  
 کًین: ج١كی٧ هی

           

           

           

           

           

     

1 1 1 1

1 2 2 2 2

1 2 3 3 3 3

1 1 1 1 1

2 1

1 1

,

,

,

(9)
,

,

k k k k k k

m m m m m m

m m m

f x f x q x r x f x r x

f x f x q x r x f x r x

f x f x q x r x f x r x

f x f x q x r x f x r x

f x f x q x r x f x r x

f x f x q x
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(، با الگىقیحن ا٬لیؿن آو اوث که ؾق ایى پكووه ال ٬ؿم ؾوم ٌكوٞ و ؾق جمام ٩) ج٩اوت ویىحن ه١اؾالت
 (.۽۽ۼ: ٦) گیكؾ ها با ٠الهۀ هؽال٧ ِىقت هی هايؿه های ب١ؿی ٠ملیۀ ج٭ىین ياهکمل باالی با٬ی ٬ؿم

های جكاؾ٦ پىلیًىم :٩ج١كی٧             1 2 1 1, , , , , , , ,k m mf x f x f x f x f x f x f x 
  قا جكاؾ٦

های ٌحىقم بكای پىلیًىم پىلیًىم f x ياهًؿ. هی 
هننای ٠ننؿؾی  های ٬یمث کننه ٠الهننههننای ٌننحىقم اهمیننث يؿاقيننؿ، بل یًىمؾق ٘كی٭ننۀ ٌننحىقم، پىل

های ٌنحىقم، ؾق ِنىقت  ٌىيؿ. بًابكآو بكای ؾقیا٨ث پىلیًىم های هفکىق با اهمیث ٌمكؾه هی یًىمپىل
٠ؿؾ ظ٭ی٭ی هربنث  ج٭ىین ياهکمل پىلیًىم هىقؾ يٝك قا ٔكب یک ۀملیٔكوقت هًگام اشكا يمىؾو ٠

 (.٦ۼۻ:  ٧)يمایین  هی
 کًین ٨كْ x a  هنا ؾق جنكاؾ٦  کنه ٬یمنث ٠نؿؾی پىلیًىمباٌؿ. اکًىو جكاؾ٦ ٠ؿؾی ـینل قا

 يمایین: باًٌؿ، هٙال١ه هی های ٌحىقم هی پىلیًىم
             1 2 1 1, , , , , , , ,k m mf a f a f a f a f a f a f a 

 
ج١ؿاؾ ج٥ییكات ٠الین ؾق جكاؾ٦ ٠ؿؾی ٨ى٪ قا با ٠الهث :ۺۻ٧ج١كی t a ؾهین و آو قا ج١ؿاؾ  يٍاو هی

ىقم ؾق ي٭ٙۀهای ٌح ج٥ییكات ٠الیین ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم x a (.ۿ۽ۼ:  ٦)ياهین  هی 

 های ٌحىقم قا بكای پىلیًىم جكاؾ٦ پىلیًىم :ۻهرال  4 32 2 1f x x x x   .ؾقیا٨ث يماییؿ 

 چىو :ظل
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های ظ٭ی٭ی پىلیًىم اوث. بًابكآو جمام شفق f x ؾق ايحكوال 

بال 3,3 هٍح٫ اول پىلیًىم أ٬كاق ؾاقيؿ. به ایى جكجیب ابحؿ f x يمایین: قا هعاوبه هی 

   3 2 3 21
4 6 2 2 3 1

2
f x x x f x x x        

پىلیًىم ج٭ىین ياهکمل f x قا باالی پىلیًىم 
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2
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 :ؾهین ايصام هی
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چىو  2

1 3 6 5r x x x    اونث، بًنابكآو  2

1 3 6 5f x x x   باٌنؿ. ؾق ٬نؿم ب١نؿی  هی
پىلیًىم 

1

2
f x قا باالی پىلیًىم  1f xيمایین: ج٭ىین ياهکمل هی 
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 چىو 2 1r x x اوث، په  2 1f x x  باٌؿ. اکًىو پىلیًىم هی  1f xقا باالی پىلیًىم 
 2f xيمایین: ج٭ىین ياهکمل هی 
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 چىو 3 2r x اوث، په  3 1f x  های ٌحىقم بكای پىلیًىم ایى جكاؾ٦ پىلیًىمباٌؿ. بًابك هی 
 f x:٠باقت اوث ال 

4 3 3 2 22 2 1,2 3 1,3 6 5, 1, 1x x x x x x x x          
ؾق ي٭ٙۀ 0x  جكاؾ٦ ٠ؿؾی 1, 1,5, 1, 1   گنكؾؾ. بنه اینى اونان ظاِنل هی  0 2t  

 ؿ. باٌ هی
اگك  1x    .باٌؿ 4, 6,2,0, 1  جكاؾ٦ ٠ؿؾی آو بىؾه و  1 3t   باٌؿ. هی 
 های ٌحىقم قا بكای پىلیًىم جكاؾ٦ پىلیًىم :ۼهرال  3 3 1f x x x  .ؾقیا٨ث يماییؿ 
 چىو :ظل
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های ظ٭ی٭ی پىلیًىم ام شفقاوث. په جم f x ؾق ايحكوال بال 

 4,4 ٬كاق ؾاقيؿ. ظال هٍح٫ اول پىلیًىم f x يمایین: قا هعاوبه هی 

   2 21
3 3 1

3
f x x f x x      

ج٭ىین ياهکمل پىلیًىم f x  پىلیًىمقا باالی  
1

3
f xؾهین: ايصام هی 
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23
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 چنىو 1 2 1r x x  ایىاوننث، بًننابك  1 2 1f x x باٌنؿ. ؾق ٬ننؿم ب١ننؿی پىلیًنىم هی 

 
1

3
f x قا باالی پىلیًىم  1f xيمایین: ل هیج٭ىین ياهکم 
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 چىو 2 3r x  اوث، په  2 1f x های ٌحىقم بنكای پىلیًنىم باٌؿ. په جكاؾ٦ پىلیًىم هی 
 f x:٠باقت اوث ال 

3 23 1, 1,2 1,1x x x x    

 های ضتىسم خىاظ تشادف پىلیًىم
های هىناوی  های ٌحىقم، هیچ یک ال ؾو پىلیًنىم هصناوق ؾاقای شنفق ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم :ولؼاِیث ا

 باًٌؿ. يمی
شفق ؾو پىلیًىم هصاوق اگك ٠ؿؾ :ذبىت 1kf x و kf x های ٌحىقم باًٌؿ،  ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم

 ِىقت ؾاقین: ؾق آو
   1 0k kf f    

 ( ؾاقین:٩ظال ٘ب٫ ویىحن ه١اؾالت)
           1 1 1 1 1 0k k k k k kf f q r f r                

 ٘ىق هٍابه ؾاقین:  شا به ال ایى
       1 0k kf f f f   
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شفقهٕا٧٠ پىلیًىم بًابكآو ٠ؿؾ f x (.٩ۼۻ:  ٧)باٌؿ  اوث. و ایى ؼال٦ ٨كٔیه هی 

هنای ٌنحىقم باٌنؿ، ؾق  های هنابیًی ؾق جنكاؾ٦ پىلیًىم شفق یکی ال پىلیًىم اگك ٠ؿؾ :ؼاِیث ؾوم
 های ها٬بل و هاب١نؿ پىلیًنىم هنفکىق ؾق ي٭ٙنۀ ِىقت ٬یمث پىلیًىم  آو x های  ؾاقای ٠الهنه

 باًٌؿ. هؽحل٧ هی
شننفق پىلیًننىم اگننك ٠ننؿؾ :ذبننىت kf x ِننىقت  هننای ٌننحىقم باٌننؿ، ؾق آو ؾق جننكاؾ٦ پىلیًىم

  0kf  اوث. ٘ب٫ ؼاِیث اول 1 0kf   و 1 0kf   همیى جكجیب ال   ايؿ. به
 ( ؾاقین:٩) ویىحن ه١اؾالت

           1 1 1 1 1k k k k k kf f q r f r               

اگك پىلیًىم :ؼاِیث وىم f x ؾق ايحكوال بىحۀ ,  ؾاقای شفق يباٌؿ، بكای جمام ,a   
های ٌحىقم ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم t a باٌؿ. ذابث هی 

های یًىمکًین پىل  ٨كْ :ذبنىت   1, , mf x f x
 ؾق ايحكوال بىحۀ ,   ،ؾاقای شفق يباًٌؿ

کًًنؿ، بنؿیى  های ؼىؾ قا ظ٩نٛ هی ها ٠الهه های ٨ى٪، جمام آو يٝك به ؼاِیث هحماؾی بىؾو پىلیًىم
ه١ًی که t aْکًین ذابث اوث. ٨ك    شفق پىلیًنىم kf x هنای  ؾق جنكاؾ٦ پىلیًىم

ِىقت  ٌحىقم باٌؿ، ؾق آو  0kf   اونث. ٘بن٫ ؼاِنیث ؾوم 1kf  و 1kf   ؾاقای
ظالث هصاوقت  باًٌؿ. ؾق ایى های هؽحل٧ هی ٠الهه ,     يمنایین  قا ٘ىق ؾقیا٨نث هی

کننه 1kf  و 1kf  ٌننىؾ کننه بننكای جمننام های ؼننىؾ قا ظ٩ننٛ يمایًننؿ. ؾیننؿه هی ٠الهننه
 ,a       ج١ؿاؾ ج٥ییكات ٠الین ؾق جكاؾ٦ ٠ؿؾی     1 1, ,k k kf a f a f a   ذابث

 و هىاوی به یک اوث.
كاگن 1 0kf a  باٌنؿ، اهکاينات ,0, , , ,     ینا , ,   وشنىؾ ؾاقينؿ. اگنك 
 1 0kf a باٌؿ، اهکايات ,0, , , ,     یا , , ,    وشنىؾ ؾاقينؿ. پنه بنكای جمنام

 های ٌحىقم ٨٭ٗ ؾو اهکاو ـیل وشىقؾ ؾاقيؿ. ؾق جكاؾ٦ پىلیًىمهايؿه  های با٬ی پىلیًىم
 بكای .ۻ x  های  هنا ٠الهنه ظالث جمنام پىلیًىم  ها هىاوی به ٩ِك ايؿ. ؾق ایى جمام آو

ؼىؾ قا ؾق هصاوقت کىچک ي٭ٙۀ x  کًًؿ. ظ٩ٛ هی 
٤یكهصناوق بننا پىلیًننىم هننای هصنناوق)پىلیًىم ب١ٕنی ال پىلیًىم .ۼ kf xبننكای ) x  

ها و ؾو پىلیًىم هصاوق آو  یک ال چًیى پىلیًىم ظالث بكای هك  هىاوی به ٩ِك اوث. ؾق ایى
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ٌىؾ. ؾق يحیصه ج١ؿاؾ ٠منىهی ج٥یینكات ٠الینن  ج٥ییك ٠الهه ذابث بىؾه و هىاوی به یک هی
بكای جمام ,a   (.٧۽ۼ:  ٦)باٌؿ  ذابث هی 

های پىلیًىم با شفق x ،xاگك با جمایؿ هحعىل :ؼاِیث چهناقم f x  هًٙب٫ گكؾؾ، ج١نؿاؾ ج٥یینكات
 ٌىؾ. هیهای ٌحىقم به ايؿالۀ یک واظؿ کن  ٠الین ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم

شننفق پىلیًننىم کًین ٠ننؿؾ ٨ننكْ: ذبننىت f x ِننىقت  باٌننؿ، ؾق آو  0f   بننىؾه و
  0f   اوث. ٠ؿؾ يمایین که ؾق هصناوقت قا ٘ىق ايحؽاب هی ,     پىلیًنىم

 f x .٠الهۀ ؼىؾ قا ظ٩ٛ يمایؿ 
اگك  0f x  باٌؿ، پىلیًىم f x ؾق ايحكوال بال ,      هحمایؿ بىؾه و با ٠بنىق ال

ي٭ٙۀ x   ؾهنؿ، بنؿیى ه١ًنی کنه ؾق جنكاؾ٦ ٠نؿؾی به ه٩ًی ج٥یینك هی٠الهۀ ؼىؾ قا ال هربث
   ,f f  ال ٘ك٦ چپ ؾق ي٭ٙۀ x   یک ج٥ییك ٠الهه هىشىؾ بىؾه و ال ٘ك٦ قاونث

هنای ٌنحىقم بنه  باٌؿ، بًابكآو ج١ؿاؾ ج٥ییكات ٠الینن ؾق جنكاؾ٦ پىلیًىم هیچ ج٥ییك ٠الهه هىشىؾ يمی
 ٌىؾ. یک واظؿ کن هیايؿالۀ 
 اگك  0f x باٌؿ، پىلیًىم f x ؾق ايحكوال بال ,      هحًا٬ُ بىؾه و بنا ٠بنىق

ال ي٭ٙۀ x  ؾهؿ، بؿیى ه١ًنی کنه ؾق جنكاؾ٦ ٠نؿؾی ٠الهۀ ؼىؾ قا ال ه٩ًی به هربث ج٥ییك هی
   ,f f  ال ٘ك٦ قاوث ؾق ي٭ٙۀ x   یک ج٥ییك ٠الهه هىشىؾ بىؾه و ال ٘ك٦ چنپ

هنای ٌنحىقم بنه  باٌؿ، بًابكآو ج١ؿاؾ ج٥ییكات ٠الینن ؾق جنكاؾ٦ پىلیًىم هیچ ج٥ییك ٠الهه هىشىؾ يمی
 (.٧۽ۼ:  ٦)ٌىؾ  ايؿالۀ یک واظؿ کن هی

 هؼادالت پىلیًىهیلی به عشیقۀ ضتىسمهای دقیقی  تفکیک جزس
 کًین ٨كْ :٬ٕیۀ ٌحىقم ,a bبىؾه و  a bهای ظ٭ی٭نی ه١اؾلنۀ پىلیًنىهیلی شفق   0f x 

 های ظ٭ی٭ی ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی ج١ؿاؾ شفقp يباًٌؿ، هكگاه  0f x  ِىقت ج١ؿاؾ   باٌؿ. ؾق آو
 های ظ٭ی٭ی ه١اؾلۀ هنفکىق ؾق ايحنكوال بنال شفق ,a bبنا ٨ىقهنىل    p t a t b  ؾقیا٨نث

 گكؾؾ.  هی
 های ظ٭ی٭ی ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی اگك شفق :ذبىت  0f x ؾق ايحكوال بنال  ,a b ،هىشنىؾ يباٌنًؿ

٘ب٫ ؼاِیث وىم    0t a t b  اوث. اگك pشفق ظ٭ی٭ی ه١اؾلۀ پىلیًنىهیلی   0f x 
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 ؾق ايحكوال بال ,a bهىشىؾ باًٌؿ، ٘ب٫ ؼاِیث چهاقم با ٠بنىق ٬یمنث xال هنك یکنی شنفقها 
 t aٌىؾ. بًابكآو ؾاقین: به ايؿالۀ یک واظؿ کن هی 

   p t a t b  
 های ظ٭ی٭ی ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی کمک ٬ٕیۀ ٌحىقم، ج١ؿاؾ شفق به  0f x  قا ج١ییى يمنىؾه و هنك

 (.ۺ۽ۻ:  ٧)يمایین  ها شؿا هی ها قا ؾق ايحكوال یک ال آو

 های ٌحىقم قا بنكای پىلیًنىم جكاؾ٦ پىلیًىم :۽هرال  4 32 2 1f x x x x    ؾقیا٨نث يمنىؾه و
 های ظ٭ی٭ی آو قا ج٩کیک يماییؿ. شفق

چىو :ظل
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های ظ٭ی٭نی پىلیًنىم اوث. بًابكآو جمنام شنفق  f x  ؾق

حكوال بالاي 3,3 (ؾايىحه هیۻ٬كاق ؾاقيؿ. ال هرال ) های ٌحىقم بكای پىلیًىم ٌىؾ که جكاؾ٦ پىلیًىم
 f x :٠باقت اوث ال 

4 3 3 2 22 2 1,2 3 1,3 6 5, 1, 1x x x x x x x x          
 ؾهین: شهث جٙبی٫)ؼاِیث وىم(، شؿول ـیل قا جكجیب هی
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ٌىؾ که ؾق شؿول ٨ى٪ پىلیًىم هٍاهؿه هی f x های بنال ؾاقای ؾو شفق ظ٭ی٭ی ؾق ايحكوال 2,3 
و 1,0 باٌؿ. هی 

 هكگاه ه١اؾلۀ پىلیًىهیلی  0f x کىق قا بنه پىلیًنىم هنف أابحنؿ های هٕنا٧٠ باٌنؿ، ؾاقای شفق
 کًین.  های ٔكبی هٕا٧٠ آو جصمیه هی ٠اهل
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 های ٌحىقم قا بكای پىلیًىم جكاؾ٦ پىلیًىم :۾هرال  3 3 1f x x x  های  ؾقیا٨ث يمنىؾه و شنفق
 ظ٭ی٭ی آو قا ج٩کیک يماییؿ. 

چىو :ظنل
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های ظ٭ی٭نی پىلیًنىم اوث. بًابكآو جمام شنفق  f x  ؾق

ايحكوال بال 4,4 (هیۼ٬كاق ؾاقيؿ. ال هرال ) های ٌحىقم بنكای پىلیًنىم ؾايین که جكاؾ٦ پىلیًىم f x 
 ٠باقت اوث ال: 

3 23 1, 1,2 1,1x x x x    
 ؾهین: شهث جٙبی٫)ؼاِیث وىم(، شؿول ـیل قا جكجیب هی

         1 2

4 0

3 0

2 0

1 0 1

0 1

1 0 2

2 3

3 3

4 3

x f x f x f x f x t x

   

   

   

  

   

   

    

    

    

 

ٌىؾ که ؾق شؿول ٨ى٪ پىلیًىم ؾیؿه هی f x هنای بنال ؾاقای وه شفق ظ٭ی٭نی ؾق ايحكوال 1,2 ،
 1,0 و  2, 1  باٌؿ. هی 
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 گیشی يتیجه
هنای  های ٠ؿؾی پىلیًىم های ٬یمث که ٠الههىقم اهمیث يؿاقيؿ، بلهای ٌح یًىمؾق ٘كی٭ۀ ٌحىقم، پىل
های ٌنحىقم بنكای پىلیًنىم باًٌؿ. بًابكآو با بكقوی جكاؾ٦ پىلیًىم هفکىق با اهمیث هی f x بنه ،
  این. يحایس ـیل ؾوث یا٨حه

های هىناوی  فقهای ٌنحىقم، هنیچ ینک ال ؾو پىلیًنىم هصناوق ؾاقای شن ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم .ۻ
 باًٌؿ. يمی

  هنای ٌنحىقم باٌنؿ، ؾق آو های هنابیًی ؾق جنكاؾ٦ پىلیًىم شفق یکی ال پىلیًىم اگك ٠ؿؾ .ۼ
 هننای ها٬بننل و هاب١ننؿ پىلیًننىم هننفکىق ؾق ي٭ٙننۀ ِننىقت ٬یمننث پىلیًىم x  ؾاقای

 باًٌؿ. های هؽحل٧ هی ٠الهه
اگك پىلیًىم .۽ f x ؾق ايحكوال بىحۀ ,  ؾاقای شفق يباٌؿ، بنكای جمنام ,a   

های ٌحىقم ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم t a باٌؿ. ذابث هی 
های پىلیًىم با شفق x ،xاگك با جمایؿ هحعىل .۾ f x  هًٙب٫ گكؾؾ، ج١ؿاؾ ج٥ییكات ٠الیین

 ٌىؾ. های ٌحىقم به ايؿالۀ یک واظؿ کن هی ؾق جكاؾ٦ پىلیًىم
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 هآخزهًابغ و 
هعمؿ ٬اون وظیؿی  ۀ. جكشمۻز. آًٌایی با جاقیػ قیأیات(. ٨٨۽ۻایىل، هاواقؾ ؾبلیى. ) .ۻ

 جهكاو: هكکم يٍك ؾايٍگاهی.اِل. چاپ ؾهن. 
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 اقلین تغییر باالی هالذاری تأثیر

 ٠ٕى کاؾق ٠لمی پىهًعی لقا٠ث الله ه٫٩ٍپىهًمل ویؿ قظین :يىیىًؿه
 ق هعمؿ٩ِك يىقیىکحؾپىهًؿوی ؾهًؿ: ٭كیٛج

 چکیذه
اکىنایؿ و اهنىيین کنه ال هًنابٟ اقبى ؾایىنایؿ، کناکیی هايًؿ: هیحاو، يایحكن ؼايهايحٍاق گالهای گل

يمایًؿ و ؾق ایى ه٭اله ٠نالوه بنك اذنك  ٌىيؿ، باالی ا٬لین لهیى جؤذیك واقؾ هی وکحىق هالؿاقی جىلیؿ هی
بعد و بكقوی گك٨حه ٌؿه اونث.  قاهکاقهای شهث کاهً ايحٍاق آو بههالؿاقی باالی ج٥ییك ا٬لین، 

قوؾ و  باؾل هىاؾ شهث جىلیؿ هعّىالت ظیىايی بیٍحك ٌؿه هیچىو ي٩ىن شهاو ؾق ظال ا٨مایً و ج
يمایؿ کنه  های قا هی ظصن جىلیؿ کىؾ ظیىايی )پاقو( لیاؾ ٌؿه و ایصاب هؿیكیث و ؾقیا٨ث اوحكاجژی

اينؿالی اینى یی يیم ال آو کاهً یابؿ. هنؿ٦ قاه ؼايههن ظاِل ظیىاو باال قوؾ و ايحٍاق گالهای گل
کاقهنای هًاونب ینی و پیٍنکً يمنىؾو قاه ؼاينههای گل ك ايحٍاق گالجع٭ی٫، قوٌى واؼحى ه٭اؾی
م آو ه١لىهات ؾوث اول و یی بىؾه و اق٬ا باٌؿ. قوي ایى جع٭ی٫ کحابؽايه شهث کاهً ايحٍاق آو هی

لمللنی اؼنف گكؾینؿه اونث. ؾق ا های ٠لمی ه١حبك بیى که ال ه٭االت يٍك ٌؿه ؾق هصله باضذهیجاله 
ؼىقاکه  ؾق ویىحن هٕمی ظیىايات، ـؼینكۀ هًاونب هنىاؾ ٨ٕنلۀ آيهنا، هؿیكیث جؽمك هىاؾ  ۀيحیص

ها باالی ج٥یینك  جؤذیك آو ۀهای جؽ٩ی٧ ؾهًؿ ٩اؾه ال اوحكاجژیجىلیؿ هىاؾ ؼىقاکه به ٌکل هًاوب، اوح
جىايؿ کاهً  ا٬لین و هؿیكیث بهحكظیىايات، وهن وکحىق هالؿاقی ؾق آلىؾگی هعیٗ و ج٥ییك ا٬لین هی

به ویژه اهیًنى اونیؿها(، ی٩یث ٠لى٨ه، ج٥فیه شیكۀ هحىالو )ٌىؾ که بهبىؾ ک گیكی هی یابؿ. چًیى يحیصه
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ونالی کنىؾ  کناقی هکنكق ٘ىیلنه، کمپىونث الؾیاؾ ؼىقاکه هحكاکن بیٍحك ؾق شینكۀ ظیىاينات، پناک
ظیىايات، جصكیؿ بؽً هایٟ ٨ٕله ال شاهؿ آو، جىلیؿ گنال ال هنىاؾ ٨ٕنله، ٠نؿم اونح٩اؾۀ لهنیى ؾق 

ؾیاؾ ظاِل ظیىايات و ج٭لیل جؤذیك پكوقي ظیىاينات بناالی ا٬لنین، جنؤذیك بنه  ی ؾق الهًگام گل و ال
ؾهی بیٍنحك لهنیى بنكای شنفب ينایحكوشى، جنؿاوی ظیىاينات  ومایی ؾاقيؿ. به همیى ٌکل ٨كِث

گینكی بنه هًٝنىق جىلینؿ ظیىاينات پكظاِنل، ؾق  هكیٓ، چكي ؾوقايی ظیىايات ؾق چكاگناه، يىنل
ؾیاؾ ظاِنل  ؽث اقذی و ٠ىاهل هعیٙی ظیىاو ٠ىاهل ؾیگكی ايؿ که ؾق الگیكی وابىحگی بیى قی يٝك

 .ظیىايات و ج٭لیل جؤذیك پكوقي ظیىايات باالی ا٬لین يیم جؤذیك ؾاقيؿ

 .ؾهی یی، هالؿاقی، جؽ٩ی٧ ج٥ییك ا٬لین، گالهای گلؽايه کلیذی:هایواژه

 قذههه
هلیناقؾ   ینک اؼینك، ج٭كیبناً ونال  ۼۻي٩ىن شهناو ؾق شكیناو (، ٨۾ۼ: ٦ۻ)هٙاب٫ به گماقي هلل هحعؿ 

هلیاقؾ ا٨مایً ؾاؾه اونث.  ٧.٦به   ج٭كیباً  ٧ۻۺۼىن هصمى٠ی قا ؾق وال ایى ق٬ن، ي٩  که ا٨مایً یا٨حه 
باٌؿ. با اووٗ ا٨مایً ونااليه  یجك ه ، آهىحهوال ٬بل ۺۻه ایى ا٨مایً يىبث به ؾهؿ ک اق٬ام يٍاو هی

هلیاقؾ ؼىاهؿ  ٩.٨به  ۺۿۺۼهلیاقؾ و ؾق وال  ٨.٦ه ب ۺ۽ۺۼهلیىو ي٩ك(، ي٩ىن شهاو ؾق وال  ۽٨)
آهؿ هكؾم ؾق کٍىقهای ؾق ظال ايکٍنا٦، ال  يٍیًی و ا٨مایً ؾق قویؿ. ا٨مایً شم١یث شهاو، ٌهك

(. ٨۾ۼ:  ٦ۻ)ؾهنؿ  ِىقت هحنؿاوم ا٨نمایً هنی  ايؿ که ج٭أا بكای جىلیؿات هالؿاقی قا به شمله ٠ىاهلی

ايحٍناق گالهنای ٨یّنؿ  ۿ.۾ۻهًنابٟ ٘بی١نی بنىؾه و هىنؤول  هًؿ ه٭ؿاق کنا٨ی وکحىق هالؿاقی يیال
اکىایؿ ؾق ونال گیگاجىو کاقبى ؾای ۻ.٧ؾهؿ )  هی یی هصمى٠ی قا که بٍك به ٘بی١ث ايحٍاق ؼايهگل

ؾهی جؤذیك هالنؿاقی قا بعند بناالی هًنابٟ  های جؽ٩ی٧ هؿ٦ اوحكاجژی(. ٧۽۾۽: ۽)باٌؿ  ( هیۿۺۺۼ
ً ايحٍاق گالات ال آو، شهث کاه یی ياٌی ال وکحىق هالؿاقی و ؼايهاواوی جىلیؿ کًًؿۀ گالهای گل

ظیىايی بكای شم١یث ؾق  ؤلی با جىلیؿ ؼىقاکه کا٨ی با هًٍوالی اذك وىء آو باالی هعیٗ، هىاهعؿوؾ
 .ؾهؿ ظال ا٨مایً شهاو، جٍکیل هی

 هشوس آحاس
ٞ ايحٍناق گالهنای هصمنى ٨یّنؿ ۼۼ  یی ياٌنی ال ونکحىق لقا٠نث، ج٭كیبناً  ؼايهايحٍاق گالهای گل

ها، پىًٌ لقا٠حی  ها، ٜك٨یث چكاگاه قويؿ ا٨مایً ِعكا(.  ۿۿ: ۻ)ؾهؿ  یی شهاو قا جٍکیل هی ؼايهگل
ونالی  هنای بهحنك های هالؿاقی و اونحكاجژی ؾق يٝك گیكی ویىحن (.ۻ :ۼۻ)ؾهؿ  و واظه وبم قا کاهً هی
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هنای جىلینؿ ظیىاينات ؾق ٌنكایٗ يناگىاق  جىلیؿ ٠لى٨ه ال ٘كی٫ بهبىؾ هؿیكیث آب و ؼاک و بهبىؾ جىايایی
هنای لیناؾ،  کاهنؿ. ایصناؾ چكاگناه هعیٙی جىوٗ هؿیكیث و ايحؽاب، ال ج٥ییكات و جؤذیكات هعیٙی هنی

(.  ٨:  ۻۻ) کاهنؿ یی هی ؼايهجىلیؿ گالهای گلال آهؿ بیٍحك ٌؿه و  باقوقی ظیىايات قا لیاؾ واؼحه، هیماو ؾق

ت به ِىقت هىنح٭ین و ٤ینك هىنح٭ین بناالی هعنیٗ جنؤذیك واقؾ يٝك به جع٭ی٫  هًبٟ یاؾ ٌؿه، ظیىايا
ٗ الی هعنی هنا بنا ها، ؾق بكگیكينؿۀ جنؤذیك هىنح٭ین و ٤ینك هىنح٭ین آو کًًؿ. جمام ؾوقاو ليؿگی آو هی
باٌؿ، چنىو  کًًؿه باالی هعیٗ بیٍحك هیباٌؿ. جؤذیك ظیىايات يٍؽىاقکًًؿه يىبث به ٤یك يٍؽىاق هی

 ٨یّنؿ ۼۻپنكوقی، هىنؤول ايحٍناق باٌنؿ. هنال کًًؿه لیاؾ هیٍؽىاقیی ؾق ظیىايات ي جؽمك ٌکمبه
جمنام ا٘ال٠نات بناال، (.  ۻ: ۾ۻ) ؾهنؿ  اوث که بٍك آيكا به هعیٗ ؼىؾ ايحٍناق هنی یی ؼايهگالهای گل

ؾق ظال ايکٍنا٨ی  هايؿه و بىٖ به کٍىقهای پیٍك٨حه و ؾق ظال ايکٍا٦ بىؾه و ؾق کٍىقهای ٠٭ب هك
گناهیث. بًاًیى ا٘ال٠ات شؿیؿ اوهايًؿ ا٥٨ايىحاو، ایى چ ؾهنی  بكآو، يگاقي ایى ه٭اله به هًٝىق آ

ا٬لیمنی ِنىقت گك٨حنه و شاه١ه و ؾقیا٨ث قاهکاق هًاوب شهنث کناهً اذنكات يناگىاق ج٥یینكات 
 .الله ه٩یؿ جمام ؼىاهؿ ٌؿايٍا ،آوقی ٌؿهه١لىهات گكؾ

 هىاد و سوش کاس
 لىهات ؾوث اول و جاله بنىؾه کنه ال ه٭ناالت يٍنكیی قا ؾاقؾ و اق٬ام آو ه١ ایى جع٭ی٫ ٌکل کحابؽايه

المللی اؼف گكؾیؿه اوث. ه٭االت لیاؾ و هحًىٞ هنكوق گكؾینؿه و های ٠لمی ه١حبك بیى ٌؿه ؾق هصله
یى ه٭النه، شمه و جعكیك ا جك ايؿ. ؾق آوقی و جىظیؿ گكؾیؿه ا٘ال٠ات هكجبٗ به هىٔىٞ ایى ه٭اله شمٟ

هىقؾ ؾق آو شای يؿاقؾ. اهینؿ اونث  ت گك٨حه و کلمات بیاوح٩اؾه ِىق ۀال اِٙالظات اِیل هًٙ٭
ای٩ا  ۀهاو ي٭ً اقليؿ های کٍىق ؾايٍگاه آوقی ٌؿه ؾق ٤ًاهًؿی ٠لمی آيچه ؾق ایى ه٭اله جع٭ی٭ی گكؾ

 ؿ.يمای

 ًتایج ٍ هٌاقشات

 تأحیش هالذاسی باالی تغییش اقلین
ی شهنايی و هؤوىنات بمقگنی ها، والهاو ؾؼالث کٍىقهای پیٍك٨حه های ایى پژوهً يٍايگك یا٨حه

باٌنؿ. ال بیٍنحك  و ٤ینكه هنی FAO وىات بمقگیؤهای شهايی هلل هحعؿ، ه ا، والهاوهايًؿ: اهكیک
یی ههمنی کنه ال ظیىاينات لقا٠حنی جىلینؿ  ؼايهٌىؾ که گالهای گل هًابٟ یاؾ ٌؿه چًیى اوحًباٖ هی

باًٌؿ. هیحاو که ال جؽمك هىاؾ  هیاکىایؿ و اهىيین هیحاو، يایحكن اکىایؿ، کاقبى ؾایٌىيؿ ٌاهل:  هی
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 ٨ۼوالی شهاو  ٌىؾ، یک گالی اوث که باالی گكم ؾق ویىحن هٕمی و ـؼیكۀ هىاؾ ٨ٕله جىلیؿ هی
اکىایؿ جؤذیك ؾاقؾ. يایحكن اکىایؿ که ال ـؼیكۀ هىاؾ ٨ٕله و اوح١مال بكابك بیٍحك يىبث به کاقبى ؾای

ونالی  هكجبه گنكم ۿ٦ۼىل اوث که ٜك٨یث ٌىؾ، یک هالیک کىؾهای ٠ٕىی و ٤یك ٠ٕىی جىلیؿ هی
اکىایؿ، ؾاقؾ. ینک واظنؿ ه١یناقی بنه کناق گك٨حنه ٌنؿه شهنث بیٍحك شهاو قا يىبث به کاقبى ؾای

( ۻباٌنؿ.  ٌنکل)  هنی (ۿ۽ۿۻ: ٨)اکىنایؿ و شهاو ٠باقت ال ه١اؾل کاقبى ؾایهعاوبه ايؿالۀ گكم ٌؿ
، ايکٍنا٦ ؾاؾه ٌنؿه جىونٗ (GIEAM)ال هىؾل شهنايی اقلینابی هعیٙنی هالنؿاقی هجكجیب ٌؿ

ینی  ؼاينهاکىایؿ، وا١٬ات گالهای گنلایی شهاو بىؾه و ه١اؾل کاقبى ؾایوالهاو لقا٠ث و هىاؾ ٤ف
٘ىق اواوی ال ايىاٞ هالؿاقی ؾق جمام شهاو   ؾهؿ که به ياٌی ال جؽمك و ـؼیكۀ هىاؾ ٨ٕله قا يٍاو هی

 جىلیؿ ٌؿه ال جؽمك و ـؼیكۀ هىاؾ ؼىقاکی، جىلیؿیی  ؼايهبك٠الوه، گالهای گل(.  ۿ٧ :ۼ)یابًؿ  ايحٍاق هی
اکىایؿ ؼاک هكبىٖ و ايحٍاق يایحكن اکىایؿ، یک بؽً گكم کًًؿۀ هىاؾ ؼىقاکه همكاه با کاقبى ؾای
ؾایًاهنک  ۀاکىایؿ ؼاک، ؾق يحیصنباًٌؿ. ايحٍاق گال کاقبى ؾای هی اواوی ؾیگك ؾق وکحىق هالؿاقی

٠ٕنىی ؼناک، جىلینؿ کىؾهنای   ؾهنی هنىاؾ ای يباجی، هًنكال٘ىقهرال، جصمیه ب٭ای  بهکاقبى ؼاک )
هنای  ؼايه ها، ج٥ییك اوح٩اؾه لهیى و ٤یكه( و ال کاقبكؾ وىؼث ٨ىویلی ؾق ٠ملیات کً کیبی، ظٍكه جك

گیكؾ که کىؾهنای  ايحٍاق يایحكن اکىایؿ لهايی ِىقت هی(.  ٧ۻۺ۾-ۺۻۺ۾:  ۿ)باٌؿ  های لقا٠حی هی ٨اقم
 ۿ۾  ( يٍناو ؾاؾه ٌنؿه، ج٭كیبناً ۼکنه ؾق ٌنکل) وح٩اؾه ٌىيؿ. ٬ىمی٠ٕىی ؾق ؼاک ا ٠ٕىی و ٤یك

اکىایؿ( ال جىلیؿ و هلیاقؾ جى کاقبى ؾای ۼ.۽ه١اؾل ) یی وکحىق هالؿاقی ؼايههای گل جمام گال ٨یّؿ
( هًبنٟ ٨یّنؿ ٩۽جنى )  هلیناقؾ ٨.ۼٌىؾ. جؽمك ویىحن هٕمی با جىلیؿ  پكوویه ؼىقاکه ياٌی هی

 ٨یّنؿ ۺۻ هلیاقؾ جى، ج٭كیبناً  ۻ٧.ۺه٭اؾیك  باٌؿ. ـؼیكۀ هىاؾ ٨ٕله با ات هیذايىی و بمقگ ايحٍاق گال
اکىایؿ( به هلیاقؾ جى کاقبى ؾای ۼ۾.ۺه١اؾل  ) ٨یّؿ ٦هايؿه  ؾهؿ. ه٭ؿاق با٬ی ٍکیل هیهصمىٞ قا ج

(، ۼجىلیؿ هىاؾ ؼىقاکه  ٌکل)(. ۺ٧: ۾) ٌىؾ  جكايىپىقت و ايح٭االت هعّىالت ظیىايی يىبث ؾاؾه هی
ینؿ، اونح٩اؾه کىؾهنا و ٌىؾ که ال ج٥ییك کناقبكؾ لهنیى، جىل یی هی ؼايهجمام ايحٍاق گالهای گلٌاهل 
های لقا٠حی،  پكوویه هنىاؾ  ؼايه٠ملیات ها، هىاؾ ٨ٕله ا٘كاض و کاقبكؾه ٌؿه ؾق واظه، کً ظٍكه

ایى و هىٔىٞ یک ايؿاله وویٟ اوث، بًابكآو، ؾق گكؾؾ. چى ؼىقاکی و  ايح٭االت ؼىقاک هحّا٠ؿ هی
قی ياٌی ال جؽمك ویىحن هٕمی، ـؼیكۀ هىاؾ ٨ٕله  باالی ايحٍاق گالات به وویلۀ هالؿا اً ه٭اله، اواو

و هىاؾ ٨ٕلۀ جكٌط و به کاقبكؾه ٌؿه ؾق ؼاک، جمكکم ؼىاهؿ ٌؿ. وایك ايحٍناق، ؼناقز ال هعنؿوؾۀ 
 .ایى ه٭اله اوث
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 تخمش سیستن هضمی
ها بىؾه کنه باکحكیاهنا،  می يٍؽىاق کًًؿهجؽمك ؾاؼل ویىحن هٕمی، یک بؽً ٘بی١ی پكووۀ هٕ

پكوجى لوا، و ٨ًصی هىشىؾ ؾق ٌکمبه ظیىايات، کحلۀ يباجی ؼىقؾه ٌؿه جىونٗ ظیىاينات قا هٕنن و 
های ٌعمی ه٩ك ٌؿه و جىوٗ ؾیىاق ٌنکمبه  ٌکًًؿ. کحلۀ يباجی ؾق ٌکمبه، جبؿیل به جیماب ؾقهن هی

ی قوينؿ. ینک بؽنً بنمقگ يینال اينكژ هیشفب ٌؿه و یکصا ال ٘كی٫ ویىحن ؾوقاو ؼىو به شگك 
جنك، ٨نكاهن کًًؿه ال اذك پاقچه ٌؿو ونلىلىل و هیمنی ونلىلىل بنه اشنمای کىچنکظیىايات يٍؽىاق

باٌؿ که ال  اکىایؿ و هیحاو هیؿه ال جؽمك ؾاؼلی، گال کاقبى ؾایگكؾؾ. هعّىالت گالی جىلیؿ ٌ هی
٫ قیحیکىلى قوهى، ایکىویىحن ٌنکمبه گكؾيؿ. ؾؼىل هیحاو ال ٘كی ٌکمبه جىوٗ آقو٢ لؾو ؼاقز هی

والؾ که ؾق ٤یك آو ٌایؿ به جصمٟ کاقبىهایؿقیث، يهی جؽمك آو  والی هایؿقوشى هی قا ٬اؾق به بیصا
ه٭ؿاق ايحٍاق هیحاو ویىحن هٕمی يٝك به هّنك٦ و ٬ابلینث هٕنن (.  ۻ٧: ۾)گكؾؾ  و جًمل ٨ایبك هًصك

 .کًؿ هىاؾ ؼىقاکه ٨ك٪ هی

 رخیشۀ هىاد فضله
کًنؿ و  ٨ٕله یا کىؾ ظیىايی، هًعید یک هًبٟ ايحٍاق ؾهًؿۀ هیحاو و يایحكن اکىنایؿ ٠منل هنیهىاؾ 

هعحىای هىاؾ ٠ٕىی و باٌؿ.  ه٭ؿاق ايحٍاق آو وابىحه به ٌكایٗ هعیٙی، يىٞ هؿیكیث و جكکیب آو هی
 اکىنایؿ و ينایحكن٦ اواوی و هؤذك ايحٍناق کناقبى ؾایا٘كاض ٌؿه، به جكجیب اوِا ۀيایحكوشى ٨ٕل

کاقبى  هیحاو و ۀؾ ٠ٕىی جىوٗ باکحكیای جىلیؿ کًًؿباًٌؿ. جعث ٌكایٗ ٤یك هىالی، هىا اکىایؿ، هی
آبکی( ؾق هكؾاب یا جايک، هعنیٗ ؿ. ـؼیكه و ه١اهله ٨ٕله باهایٟ )گكؾي جصمیه هی اً اکىایؿ، ٬ىمؾای

ت ـؼینكه، گنكم گكؾؾ. ا٨نمایً هنؿ بؽٍؿ که هًصك به ا٨مایً جىلیؿ هیحاو هی ٤یك هىالی قا بهبىؾ هی
ال ٘ك٦ ؾیگك، جىلیؿ و ايحٍناق  (.ۻ٧:  ۾)ؾهؿ  ٌؿو و ا٨مایً ق٘ىبث، ايحٍاق هیحاو قا بیٍحك ا٨مایً هی

که کىؾ ظیىايی بنه ٬ىنن  قو، هًگاهیهىالی و ٤یك هىالی ؾاقؾ. ال ایى يایحكن اکىایؿ، يیال به ٌكایٗ
یابؿ، ؾق ظالیکه یک  اکىایؿ ا٨مایً هی جپۀ قیگ ايباٌحه ٌىؾ یا ؾق چكاگاه ـؼیكه گكؾؾ، جىلیؿ يایحكن

ه بنا يایحكینث و یابؿ. يایحكن اکىایؿ ال ٘كین٫ پكوونۀ ه١اهلن ه٭ؿاق ايؿک و یا هیچ هیحاو ايحٍاق يمی
٘ىق هرال   بهؾق ٌکل ٠ٕىی ) اً ، يایحكوشى هىشىؾ ؾق کىؾ که اواووالی يایحكیثپكووۀ ه١اهله ؾوق

اق اهىيینا ٌىؾ. ايحٍنهیین و اهىيیا، وشىؾ ؾاقؾ، جىلیؿ ( و ؾق ٌکل ٤یك ٠ٕىی آو به ٬ىن اهىيپكوجیى
ظكاقت بلًؿ و ايحٍاق اهىيین ب١ؿ ال ايباٌنحى کنىؾ ظینىايی  ۀوالی ؾق ؾقشؾق اولیى هكظله کمپىوث

 (.ۿۻ :ۻ)والی هٍاهؿه ٌؿه اوث یحكن اکىایؿ ؾق ووٗ هكظله کمپىوثهٍاهؿه ٌؿه، ؾق ظالیکه يا
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گیكؾ و اهىيین و اهىيیا جبؿیل به يایحكایث و ونپه  ِىقت هی پكووۀ يّب يایحكوشى به ٌکل هىالی
ٌىؾ، ؾق ظالیکه پكووۀ جصكیؿ يایحكوشى به ِىقت ٤یك هنىالی بنا اونح٩اؾه ال  به يایحكیث جبؿیل هی

جنىالو ؾق هیناو اهنىيین و (.  ۻ٧: ۾) گیكؾ  جبؿیل يایحكیث به يایحكن اکىایؿ و گال يایحكوشى، ِىقت هی
 ؿ.یاب هیاهىيیا يیم ا٨مایً  PH گكؾؾ و با ا٨مایً باق بىیاق هحؤذك هیاي  PH اهىيیا جىوٗ

 

 
 

 .باٌؿ هی  (٧ۻۺۼ)  FAO ۺۻۺۼیی جؽمك ویىحن هٕمی و ـؼیكۀ کىؾ ظیىايی به ٌکل ه١اؾل هلیاقؾ جى. اق٬ام هح١ل٫ به وال  ؼايهجىلیؿ گالهای گل (،ۻ)ٌکل

 تىلیذ خىساک
شهايی، به ٬ىنن هنىاؾ ؼنىقاکی ینا هنىاؾ بىنحك ٌناهل  هعّىالت يباجی ٨یّؿ ۺ٦ؿاق ٘ىق ؾواه  به

یی ياٌی ال جىلیؿ  ؼايهيٝك به هًبٟ یاؾ ٌؿه، ايحٍاق گالهای گل(.  ۻ٧: ۾) ٌىيؿ  های هالؿاقی هی ویىحن
جنا  ۿ۽هنا، ؼنىک و  ن، چىچه هك٢ايحٍاق آو هك بىٖ جىلیؿ جؽ ٨یّؿ ۺ٨جا  ۺ٦ ؼىقاکه، يٍاو ؾهًؿۀ

ق ( يٍناو ؾاؾه ٌنؿه، ايحٍناۼکنه ؾق ٌنکل)باٌؿ. ٬ىمی ٌث هیهكبىٖ وکحىق ٌیك و گى٨یّؿ  ۺ۾
ظیىايی  ۀؾهؿ. اوح١مال ٨ٕل قی قا جٍکیل هیوکحىق هالؿا ٨یّؿ ۿ۾  هكبىٖ به جىلیؿ ؼىقاکه، ج٭كیباً 

به ٬ىن کىؾ، بكای پكوقي يباجات و ـؼیكۀ کىؾ ظیىايی ؾق چكاگاه، یک ه٭ؿاق ٬ابل هالظٝنۀ ينایحكن 
با وشىؾ آو، جىلینؿ (. ٧۽۾۽:  ۾ )  باٌؿ ه يٍاو ؾهًؿۀ ي٧ّ ايحٍاق یاؾ ٌؿه هیؾهؿ ک اکىایؿ قا ايحٍاق هی

باٌنؿ.  هنای لقا٠حنی هنی ي٧ّ ه٭ؿاق لیاؾ يایحكوشى به ؼناک ۀبك گیكيؿ ىقاکه ظیىايی، گاهی ؾق ؼ
 ؿ.ىايؿ ٔكوقت جىلیؿ کىؾ قا کاهً ؾهج هؿیكیث بهحك کىؾ ظیىايی هی
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 های کاهص دهًذۀ تأحیشات هالذاسی ساهکاس
به وبب ٤یك هحصايه بىؾو ٌؿیؿ وکحىق لقا٠حی، ٔكوقت اوث ؾق هًگنام ج١كین٧، ینک قاهکناق 

های هؽحل٧ هالؿاقی و ايىاٞ  بحىايؿ ؾق هیاو جمام ویىحن ًؿۀ پایؿاقی ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ کهکاهً ؾه
ای هن جمنام ٜك٨ینث ۀگیكينؿ والی که ؾق بنك ، کؿام هعاوبه شؿا٘ىق ٠مىم  ها ج٩کیک ٌىؾ. به ا٬لین

های اؼحیاقات هىشنىؾ، ٌنایؿ جمام ؾاهًه اها یک ايحؽاب هكکب ال .اهً ايحٍاق باٌؿ، وشىؾ يؿاقؾک
چًناو ؾق لهناو اقلینابی  هنن(. ۾٨ۼ–۾٧ۼ:  ۺۻ) بكای قویؿو به بهحكیى يحیصه همکى، وشىؾ ؾاٌحه باٌنؿ 

ههنن يینم  »هنای شايٍنیى آلنىؾه کًًنؿه« ؾهًؿه، ؾق يٝك گك٨حى جنؤذیك کاهًهؤذكیث یک اوحكاجژی 
ا٨نمایً  ۀم جؽمك ویىحن هٕنمی، ٌنایؿ بنه واونٙکاهً ايحٍاق هیحاو ؾق هًگا(.  ٧٧ۻ:  ٧)باًٌؿ  هی

های  یی ؾق کىؾ ظیىايی اوح١مال ٌؿه، ؼًری گكؾؾ. کاهً هىح٭ین ايحٍاق گال ؼايهايحٍاق گالهای گل
 ؾق هًگنامٌنؿو لیناؾ يایحكینث و ِن١ىؾ اهىيینا هًگام ـؼیكه، ٌایؿ ياٌنی ال ٌىنحه یی ؾق ؼايهگل

ینا٨حى ه٭نؿاق ه ِىقت هىنح٭ین ال ٘كین٫ کناهًیا٨حى ٌایؿ باوح١مال واظىی بىؾه باٌؿ. جؽ٩ی٧
یی یا به ِىقت ٤یك هىنح٭ین ال ٘كین٫ بهبنىؾ هؤذكینث جىلینؿ، وا٬نٟ ٌنىؾ.  ؼايهايحٍاق گالهای گل

كاق قونی ٬نیی جىوٗ وکحىق هالؿاقی، هنىقؾ بك ؼايههای اواوی بكای جؽ٩ی٧ گالهای گل اوحكاجژی
 ؿ.اي گكؾیؿه( ؼالِه ۻگك٨حه و ؾق شؿول )

 تخمش سیستن هضمی
های  های ظأك ؾق ه٭ابل جىلیؿ کًًؿه ها، یکی ال چالً کًًؿههً ايحٍاق گال هیحاو جىوٗ يٍؽىاقکا

هؤذكیث  باٌؿ. قاهکاقی بكای کاهً ایى هًبٟ ايحٍاق، جمكکم باالی بهبىؾ ها هی کًًؿه وکحىق يٍؽىاق
هننای  اجژیآوقی ظیىايننات، ؾاقؾ. یننک ج١ننؿاؾ بمقگننی ايحؽنناب اوننحكً بنناقجؽمننك ٌننکمبه و ا٨ننمای

شًحیکنی های کیمیناوی، ايحؽناب  کاقی، واکىیى يمىؾو، ا٨موؾيی٘ىق هرال ؾوث  بهؾهًؿه ) کاهً
( ۻکنه ؾق شنؿول)هح٩اوت ؾق جىلیؿ هیحاو ویىحن هٕمی به ٬ىنمی  هایظیىايات و٤یكه( با هؤذكیث

هنا، جىلینؿ هیحناو جىونٗ ویىنحن  ايؿ. کی٩یث و ٬ابلیث هٕن ٠لى٨ه ؿهيٍاو ؾاؾه ٌؿه، پیًٍهاؾ گكؾی
والؾ. هؿت يمىی يبات، هعحىای لگًیى قا لیاؾ واؼحه و ؾق يحیصه ٬ابلیث هٕنن  هٕمی قا هحؤذك هی

هًٝنىق   ( بنه هنا بنه وینژه ونبمههنا ) اینى لعناٚ، ؾقو يمنىؾو ٠لى٨نه ؾهنؿ. ال يباجات قا کناهً هنی
ها قا ا٨نمایً ؾاؾه  های آو پؽحگی، ٬ابلیث ايعالل هعحىای کاقبىهایؿقیث ؾق اول هكظلۀوالی،  وایلیس

جىونٗ ویىنحن  هنا، ٜك٨ینث جىلینؿ هیحناو ؾهؿ. ا٨مایً کی٩یث ٠لى٨ه و يّب لگًیى قا بیٍحك کاهً هی
(.  ۻ۽ۼ۽:  ٩ ) ؾهنؿ ض ٌعن و پنكوجیى ٌنیك، کناهً هنی، ؾق هك واظؿ اِال٨یّؿ ۿهٕمی قا ؾق هعؿوؾۀ 
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کكؾو و ه١اهله وا٬ه، ٬ابلیث کكؾو، ؾلؿهشات هايًؿ قیمه یکی پكوویه ٠لى٨های ٨مهچًاو، ٠ملیه هن
هنا قا يینم کناهً  کًًنؿه هٕن ٠لى٨ه قا بهبىؾ بؽٍیؿه و جىلیؿ هیحاو جىوٗ ویىحن هٕنمی يٍنؽىاق

ؾق هنك واظنؿ اِنالض ٌنعن و پنكوجیى ٌنیك،  ٨یّنؿ، ۼجىاو ایى ٠ملیه، کمحنك ال . (٧٧ۻ: ٧)ؾهؿ  هی
بهبىؾ ٬ابلیث هٕن شیكه به و اوٙۀ ا٨مایً ج٥فیه ؼىقاکۀ کايىنًحكت، ینک (.  ۻ٦ۼ۽–ۻ۽ۼ۽:  ٩)باٌؿ  هی

ايحٍناق هیحناو قا ؾق هنك واظنؿ  ٨یّنؿ ۿۻباٌؿ که به ايؿالۀ  ؾهًؿه هی ٧اوحكاجژی هؤذك ؾیگكی جؽ٩ی
ؾق هًگام ٠ملی کكؾو ایى قاهکاق، يىبث (. ۻ٦ۼ۽–ۻ۽ۼ۽:  ٩)ؾهؿ  جّعیط پكوجیى و ٌعن ٌیك کاهً هی

 ٨یّنؿ ۺ۾جنا  ۿ۽ا ا٨نمایً ٘ىق ؾ٬ی٫ ؾق يٝك گك٨حه ٌنىؾ. ؾق ظ٭ی٭نث، بن  ى ٠لى٨ه و کايىًحكت بایؿ بهبی
(. ٧۽۾۽: ۽) گنكؾؾ کايىیًحكیث، کاهً ٬ابل هالظٝه ؾق جىلیؿ هیحناو جىونٗ ویىنحن هٕنمی ٜناهك هنی

ویژه   ی بههای ٬ابل جؽمك ؾق شیكه، ؼٙك ابحال به اهكاْ هیحابىلیک ا٨مایً ه٭ؿاق بیٍحك کاقبىهایؿقیث
 .ؾهؿ اویؿول ٌکمبه قا ا٨مایً هی

 (.۽ۻۺۼجكجیب ٌؿه ال شكبك و همکاقاو، ) جىوٗ هالؿاقی ۀؼاي های گل گاله ٨یّؿی  ايحٍاق (؛ۼ)ٌکل
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 هح٩اوت یآوقی قاهکاقهاٜك٨یث جؽ٩ی٧ ،(ۻشؿول)
 جؤذیك ٜك٨یث جؽ٩ی٧ ؾهًؿگی

 يایحكن اکىایؿ هیحاو کحگىقی قاهکاقها

 

 

 

 ن هٕمیجؽمك ویىح

 † ال کن جا هحىوٗ هاکی٩یث ٠لى٨ه

 پاییى پاییى پكوویه هىاؾ ؼىقاکی

 † هحىوٗ هعحىای کايىًحكت

 † باال ٌعمیات شیكه

 † پاییى های الکحكووگیكيؿه

 † پاییى آیىيى٨ىقیه

 † باال های هیحايى شًیکيهی کًًؿه

 

 

 

 

 ـؼیكۀ کىؾ ظیىايی

 پاییى االب کىؾوالی ٨ٕله هایٟ ؾق هعل شؿا

 باال باال هٕن ٤یك هىالی

 باال باال کاهً لهاو ـؼیكه والی

 باال باال های جکكاقی کىؾ ظیىايیبكؾاقيؿه

 پاییى ‡ ج٥فیۀ هكظلۀ

 هحىوٗ ‡ کاهً پكوجیى شیكه

 ال هحىوٗ جا باال ‡ های يّب  يایحكوشىيهی کًًؿه

 هحىوٗ پاییى يبىؾ چكي ؾق لهیى هك٘ىب

 باال باال باق وقیا٨مایً 

 

 

 هؿیكیث ظیىايات

 ‡ باال ايحؽاب شًحیکی

 ال پاییى جا هحىوٗ ال پاییى جا هحىوٗ ِعث ظیىايی

 ال پاییى جا هحىوٗ ال پاییى جا هحىوٗ ا٨مایً اقجباٖ شًىی جىلیؿ هرل

 ال پاییى جا هحىوٗ ال پاییى جا هحىوٗ کاهً هكگ و هیك ظیىايات

 ال هحىوٗ جا بال وٗ جا باالال هحى ویىحن هالؽايه

جىايؿ ايحٍاق جىلیؿ هیحاو ویىحن  ها هی يٍؽىاق کًًؿه  های ٌعمی به شیكۀ بك٠الوۀ ایًکه ا٨مایً جیماب
های ٬ابل جؽمك و ج٥یینك ؾق يىنبث  هٕمی قا کاهً ؾهؿ، ه٭ؿاق ايكژی جهیه ٌؿه ال کاقبىهایؿقیث

ا٨ماینؿ  چًاو هًبٟ یاؾ ٌؿه هنی هن(. ۼ٧:  ۾) ؾهؿ جىايؿ ایى ٠مل قا ايصام  های ٌکمبه، يیم هی هیکكوب
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ق کناهً جؽمنك کنايىال و ٤ینكه(، ؾ ،شى، کًصاقه های آب ؾايه، ؾايههپًبکه بكؼی هعّىالت ٨ك٠ی )
ؾهی بلًؿ هعّىالت ٨ك٠ی جاکًىو ذابث يگكؾیؿه و ؾق  ايؿ. ٜك٨یث جؽ٩ی٧ ویىحن هٕمی يیم هؤذك

ا٨نمایً هّنك٦  (.٧٧ۻ: ٧)ً هّك٦ ٨نایبك ا٨نمایً یابنؿ ا٨مایبكؼی ظاالت ٌایؿ جىلیؿ هیحاو ؾق اذك 
ونالؾ.  هٕن ٨ایبك، هحؤذك هنی وٜای٧ شم١یث ي٩ىن هیکكوبی قا ؾق چكبی، جىايایی و ٨یّؿ ۺۻباالجك ال 

هنؤذك بنا  ۀؾهًؿهىاؾ ؼٍک، یک قاهکاق جؽ٩ی٧ پفیكي ٨یّؿ ٨جا  ۿشیكه جىوٗ چكبی به ايؿالۀ اکمال 
یؿ هیحاو جىوٗ ویىنحن هٕنمی ؾق هنك واظنؿ جّنعیط پنكوجیى و جىل٨یّؿ  ۿۻؾهًؿگی ٜك٨یث کاهً
هنای  گیكينؿههای ؼىقاکی ) ه، جىايایی ا٨موؾيیيٝك به ه١لىهات هًبٟ یاؾ ٌؿ(. ۼ٧: ۾) باٌؿ ٌعن ٌیك، هی

های کیمیاوی و ٤یكه(، ؾق کاهً ايحٍاق هیحناو ویىنحن  های آیىيى ٨ىق، يهی کًًؿه الکحكوو، ايحی بایىجیک
٘نىق ٌنؿیؿ، لهكینث   ؾیؿه اوث. با وشىؾ آو، اوح٩اؾۀ بكؼی ایى جكکیبات ٌنایؿ بنههٕمی يیم ذابث گك

 .(ۼ٧: ۾) ياًٌاؼحه ٌؿه و ؼٙك ِعی همه شايبه قا ؾق بك ؾاٌحه باٌؿ

 رخیشۀ کىد دیىايی
شایی و هحکاذ٧ ظیىايات، همكاه با جباؾل ؾواهؿاق هىاؾ ه٥فی، ظصن جىلیؿ کنىؾ  ا٨مایً پكوقي یک
کنن،  اً هىح٭ین کىؾ ظیىايی به ه٭ؿاق يىنبحکًؿ. ـؼیكۀ  اؾه و ایصاب هؿیكیث قا هیظیىايی قا ا٨مایً ؾ

( و اینى همکنى ۼٌکل) .آیؿ های لقا٠حی به ظىاب هی ؾق ظ٭ی٭ث ٌیىۀ هىح٭ین جىلیؿ گال ال ظىْ
ؾق بؽً آجنی، (. ٧٧ۻ:  ٧)٘ىق جؽًیکی بكای کاهً یک ٨یّؿی باالی ایى ايحٍاق هؤذك باٌؿ   اوث به

ظنكاقت  ۀکه جىلیؿ هیحاو بنا ا٨نمایً ؾقشن می٬ى ٌىيؿ. ی هؤذكجك، به بعد گك٨حه هیها بكؼی قاهکاق
 ۺۿجنا ۺ۽آو، ايحٍاق هیحاو قا به ه٭نؿاق گاه ظكاقت ـؼیكه ۀیابؿ، کاهً ؾقش ظیىايی ا٨مایً هیکىؾ 

یی ؾق يحیصنۀ ٠ملنی کنكؾو اینى  ؼايههای گل ؾهؿ. با وشىؾ آو، کاهً ؼالُ گال کاهً هی٨یّؿ 
ونالی  وابىنحه بنه اينكژی و جكجینب ویىنحن ونكؾ اً يؿ بىیاق هح٩اوت باٌؿ و ایى ٌنؿیؿجىا یقاهکاق ه

باٌنؿ کنه  بیكويی، یک ٠مل هؤذكی هنی هگا ٭ال هکكق کىؾ ظیىايی به ـؼیكهکاقی و ايح باٌؿ. پاک هی
 وینژه  های کىؾ ظینىايی بنه ک٧ ا٘ا٪، همكاه با جكاي کًًؿه جىايؿ با اوح٩اؾه ال واؼث شىیباق ؾق هی

٘نىق   های جىلیؿ گاو ِىقت گیكؾ. ؾق وا٬ٟ، اگك کايال جعث ٘ىیله بنه ها و بكؼی ویىحن بكای ؼىک
بیكويی ايح٭ال یابؿ، اینى ٠منل ٜك٨ینث کناهً  گاه  هًٝن جؽلیه گكؾؾ، کىؾ و اؾقاق ظیىايات به ـؼیكه

ؾاقی،  های هك٢ ٨اقم ؾق(. ۼ٧: ۾)ؾاقؾ ٨یّؿ  ۻ۾و  ۿۿؿ قا به جكجیب به ه٭ؿاق جىلیؿ هیحاو و يایحكن اکىای
ٌىؾ؛ بنا وشنىؾ آو ٨نكي لینك پنای  بكؾاقی ؾوق هی هك٢، به ٘ىق ه١مىلی ؾق اؼیك ظاِل ۀهىاؾ ٨ٕل
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یی  ؼايهجىايؿ ؾوق گكؾؾ و ايحٍاق گالهای گل ٘ىق هؤذك و ؾواهؿاق، هی  ها به ها با اوح٩اؾه ال جكاًٌؿه هك٢
 .قا کاهً ؾهؿ

 اً یک جکًىلىژی پكوویه اوث کنه ٬ىنم  اهؿ آو،والی بؽً هایٟ کىؾ ظیىايی ال ٬ىمث ش شؿا
های جؽًیکنی، بنه ٌنکل  بؽً شاهؿ کىؾ ظیىايی قا ال بؽً هایٟ آو با اوح٩اؾه ال گىؾال یا  ویىحن

( يٍاو ؾاؾه ٌؿه اوث، ٜك٨یث ۻکه ؾق شؿول)والؾ. ٬ىمی ویًحك ٨یىژ یا ٨لحك همكاه با ٨ٍاق، شؿا هی
 ٨یّؿ ۺ۽جك ال  ؾ ٤یك ه١اهله ٌؿه، بلًؿؾق ه٭ایىه با کى یی ایى جؽًیک ؼايهؾهی گالهای گل جؽ٩ی٧

جك قا شؿا وناؼحه و والی، اشمای ٠ٕىی شاهؿ با وایم بمقگ پكووۀ شؿا(. ۺ٧ۺۿ:  ۼۻ) گماقي ٌؿه اوث 
و قا هعؿوؾ جىايؿ ٜك٨یث ايحٍاق هیحا گكؾؾ. ٌكایٗ هىالی ـؼیكه، وپه هی ب١ؿی ـؼیكه هی ۀبكای اوح٩اؾ

ظنكاقت بلًنؿ،  ۀوث يمىؾو کىؾ ظیىايی و جىلینؿ ؾقشنٌؿو اهىيیا به وویلۀ کمپىنوالؾ؛ با وشىؾ آو، ک
چًاو، هٍکل هىشىؾیث ٨ٕلۀ هایٟ، یک هًبٟ ٬ىیی ايحٍاق ٤یك هىح٭ین يایحكن  جىايؿ وكیٟ گكؾؾ. هن هی

یی جىوٗ پكووۀ شؿاوالی بؽً شاهنؿ ال  ؼايهباٌؿ. ٠الوه بكآو، جؽ٩ی٧ جىلیؿ گالهای گل اکىایؿ هی
 .(ۺۻ۾:  ٦) ل ايحٍاق اهىيیا شلىگیكی يمایؿجىايؿ ا کىؾ ظیىايی به ٘ىق ٬ىمی هیهایٟ 

ِنىقت گك٨حنه و ؾق  کی٩یث بىؾه که ؾق هىشىیث اکىنیصى، هٕنن هٕن هىالی، یک پكووۀ بی
گكؾؾ. بایىگنال  اکىایؿ( ال کىؾ ظیىايی جىلیؿ هی٘ىق اواوی گال هیحاو و کاقبى ؾای   به) يحیصه بایىگال

ؿه ال ویىحن، گاهی بكای جىلیؿ بك٪ و وىؼث بایلك یا کىقه و یا بكای جهیۀ گكهی و بنك٪ آوقی ٌ شمٟ
ل آو کًًؿه ال هٕن کىؾ و اونح١مایی ١ِىؾ ؼايهٌىؾ. با ؼًری کكؾو ايحٍاق گالهای گل اوح١مال هی

ؾهی ايحٍاق  ؾق کاهً ٨یّؿ ۺ۽ي٭ً هٕن ٤یك هىالی  بیٍحك ال  پفیك،های جصؿیؿ بكای جىلیؿ ايكژی
بنا  وًحی کىؾ ظیىايی، گماقي ٌؿه اونث.کاقی  های ؾوث یی ؾق ه٭ایىه با ویىحن ؼايهالهای گلگ

وشىؾ آو، شهث جىشه بیٍحك بكای هنؿیكیث هٕنن ؾق ؼناقز ال بنؿو ظینىاو، هٕنن ٤ینك هنىالی 
ٔكوقت اوث. ؾق ظ٭ی٭ث، هًكالی کكؾو يایحكوشى ٠ٕىی ؾق هًگام هٕنن بیىلنىژیکی، هعحنىای 

ؾهنؿ کنه ٌنایؿ  ٌؿو هعلىل با ٬لىیث بلًؿ قا ا٨نمایً هنیؼاق ز پؽً  و بهيایحكوشى ٤یك ٠ٕىی 
والی ٬ىمث شاهؿ ال  بك٠که ج١ّیؿ اهىيیا قا ا٨مایً ؾهؿ. جكکیب يمىؾو هٕن ٤یك هىالی و شؿا

 (.ۺۻ۾-٩ۻ۾:   ٦) جىايؿ  هایٟ، ه٭ؿاق ٔیاٞ اهىيیای ب١ؿی قا کاهً ؾاؾه هی
بًنؿی ظیىاينات بنك  های ظیىايی هحنؤذك وناؼحه و ؾونحه اقمشیكۀ هحىالو ا٘كاض اهىيیا قا ؾق بیٍحك ٨

های ؼىقاکی ٌاو، ي٭ً اواوی ؾق کاهً هًبٟ ا٘كاض يایحكن اکىنایؿ هنؿ٨ى٠ات  اوان يیالهًؿی
گاه کنىؾ  ها ؾاقؾ. با وشىؾ آو، شیكۀ ظاوی پكوجیى کمحك، جىايىحه ايحٍاق يایحكن اکىایؿ قا ال ـؼیكه آو
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قو به جّعیط ينایحكوشى شینكه باینؿ ینک (،  ال ایىۻشؿول)  .ظیىايی به ِىقت هؤذك کاهً ؾهًؿ
هنا، شهنث  شینكۀ جمنام اينىاٞ ظیىاينات باینؿ ال لعناٚ اهیًىاونیؿ(. ٨ۻۼ -٩٦ۻ: ۼۻ) ه٭ؿاق جىشه گكؾؾ 

٘نىق ه١منىل اهیًنى   آوقی ظیىاينات، هٍنبىٞ گنكؾؾ. بنهگیكی ال کاهً پفیكي ؼىقاکنه و بناقشلى
قويؿ، اها  کاق هی  ها( به ها و هك٢ ؼىکظیىايات ه١ؿه واؾه )جىلیى شیكۀ  ٌؿه شهثهای واؼحه اویؿ

ها هًعید یک قاهکناق  یؿها بایؿ ؾق هًگام ٌمىل اهیًىاو ٨ٍاقهای هعیٙی هكجبٗ به جىلیؿ ایى هحمن
یی ؾق يٝك گك٨حه ٌنىيؿ. کمبنىؾ اهیًنى اونیؿ ؾق شینكۀ يٍنؽىاق  ؼايهجىلیؿ گالهای گل ۀؾهًؿ کاهً

گنكؾؾ. بنك٠که،  ؾهنی ظیىاينات، هنی كیٟ ١٨الینث ٌنکمبه و ظاِنلها، هًحس به کاهً ون کًًؿه
هىشىؾیث اهیًى اویؿ ؾق ٌکمبه، با٠ند اِنالض کیمیناوی هنىاؾ هٕنن ٌنؿه گكؾینؿه و اینى هنىاؾ 

بنه گكؾينؿ.  ها شفب ٌؿه و با٠د جىلیؿ ٌیك بیٍحك ؾق گاوهای ٌیكی هی جك ؾق قوؾه ٌؿه وكیٟ هٕن
که و٩اقي ٌنؿه  ها قا به ٬ىمی ت که بحىايؿ يیالهًؿی آوبه ظیىايا ِىقت ٠مىم، ج٥فیۀ پكوجیى کا٨ی

كن اکىنایؿ ال کنىؾ ؾهًنؿه جىلینؿ اهىيینا و ايحٍناق ينایح هؤذك جؽ٩ی٧ ۀیک بكياه .هك٨ىٞ والؾ ،اوث
 (.٨ۻۼ -٩٦ۻ: ۼۻ) باٌؿ ظیىايی هی

 تىلیذ هىاد خىساکه
ينایحكن اکىنایؿ ؼناک ايؿ که باالی ايحٍناق و قوي اوح٩اؾۀ کىؾها، ٠ىاهل ههمیبًؿی، ه٭ؿاق  لهاو
ٌنؿو ت ؾوقٌنؿه و ؾق اینى ِنىقٌؿه ؾق لهاو باقاو ٌىحهؾاقيؿ. کىؾهای يایحكوشًی اوح١مالجؤذیك 

ال ایى لعناٚ، هحی٭نیى ٌنؿو بنه جىايؿ.  يایحكوشى ٬بل ال ایًکه ظاِل بكؾاٌحه ٌىؾ، ِىقت گك٨حه هی
اوح١مال کىؾ ؾق ٨ّنل هك٘نىب بایؿ ال  ؟ایحكوشى شهث يمىی يبات وشىؾ ؾاقؾایًکه آیا ه٭ؿاق هًاوب ي

ونالی جىلینؿ بایىهنان و کناهً  های بمقگ، اشحًاب گكؾؾ که ایى ٠منل ؾق بهحنك یا ٬بل ال وا١٬ات باقاو
کنىؾ  ۀکنه ب١نؿ ال اونح٩اؾباٌؿ. ٬ىمی یی ؼاک کمک يمىؾه و بىیاق با اقلي هی ؼايهايحٍاق گالهای گل

جىاينؿ  ٘ىق هؤذك هنی  ٭لیل و٬ث ـؼیكه يمىؾو، بهگیكؾ، ج ظیىايی ؾق لهیى، ايحٍاق ياچیم هیحاو ِىقت هی
جىاينؿ  ق٤ن آو، اوح٩اؾه هکكق ؼاک هنی ٠لی ،(ۻشؿول) .یی کمک کًؿ ؼايهؾق کاهً ايحٍاق گالهای گل

اکىنایؿ ياٌنی ال اظحنكا٪ هنىاؾ لاق و ايحٍناق کناقبى ؾایاذك هح٩اوت باالی ايحٍاق يایحكن اکىایؿ کٍنث
ؾهنی يبنات شهنث اؼنف  هیى ؾق لهاو گل و الی بىؾو آو و ٨كِنثوىؼث، ؾاٌحه باٌؿ. ٠ؿم اوح٩اؾۀ ل

ؾق  ـؼینكۀ کنىؾ ظینىايی(. ٧٧ۻ:  ٧)جىايؿ ؾق ا٨مایً هؤذكیث ایى ٠ملیه کمک کًؿ  يایحكوشى ال لهیى، هی
کىؾ  گكؾؾ و جك ؾق همق٠ه اوح٩اؾه هی قا بهحك هىا٠ؿ واؼحه و ؼىب آو ۀگاه هًاوب، لهیًه جصمی ـؼیكه
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ؾق ايکٍا٦ هؿیكیث پالو ج٥فیه و ج٭لیل جنؤذیكات هعیٙنی،  ق همق٠ه، ؾه٭او قاٌؿه ؾظیىايی جصمیه
 .کًؿ کمک هی

 ۀٌؿو يایحكوشى قا به واونٙؾهی ٌىحه يایحكوشى، جىايایی کاهًهای يّب  کًًؿههیاوح٩اؾه ال ي
ىنح٭ین يهی يمىؾو جبؿیل ٌؿو اهىيیا به يایحكیث، ؾاقؾ. اها، ایى اذك ه٩یؿ، بًابك ا٨مایً ايحٍناق ٤ینك ه

گیكی هك ا٠ؿ اهىيیا، ١ٔی٧ گماقي ٌؿه اوث. ایى اهمیث، هؿيٝكيایحكن اکىایؿ به اذك ا٨مایً جّ
های يّب يایحكوشى به ٬ىن یک ايحؽاب، شهنث جؽ٩ین٧  کًًؿهگال قا، ؾق هًگام اوح٩اؾه ال يهیؾو 

ؤذك، شهث های يّب يایحكوشى به ٠ًىاو یک ٠مل ه کًًؿهوالؾ. ؾق کل، يهی ا٬لین، وأط هیج٥ییك 
هنای ؾوقاينی هحنكاکن،  ویىنحن چنكي ،(ۻشنؿول) .ايؿ کاهً ايحٍاق يایحكن اکىایؿ، ذابث گكؾیؿه

. ايؿ هًعید یک قاه ؼىب شهث ا٨مایً جىلیؿ ٠لى٨ه و کاهً ايحٍاق يایحكن اکىایؿ، جكویس گكؾیؿه
بنكای گايه که پاؾوک يام ؾاقؾ، جٍنکیل ٌنؿه و  ها جىوٗ واظات کىچک چًؿ ایى ویىحن ،(ۻشؿول)

ايات، ايؿ. با ج٭ىین يمىؾو چكاگاه و چكايؿو ظیى ١٨ال يگهؿاقی چكايؿو ظیىايات، ههن جىِی٧ ٌؿه
هنا و هنؿت چنكي قا هنؿیكیث کًًنؿ و جىونٗ آو جىلینٟ ا٘نكاض  ونحاک ٧جىايًؿ، جکاذ ؾه٭اياو هی

م ٌىؾ. پؽً بمقگ و یک يىاؼث اؾقاق بنه جمنا يایحكوشى و قویً ؾو باقۀ يمىی يباجات هؿیكیث هی
جىايؿ هیماو اوح٩اؾه هؤذك يایحكوشى قا ا٨مایً ؾهؿ و وبب کاهً ايحٍاق يایحكن اکىنایؿ  پاؾوک، هی

لاق و ٨ٍنكؾگی ؾق هًگام هىای هك٘ىب، جؽكیب چمى ٌىؾ. يگهؿاٌث ِعیط ظیىايات ؾق پاؾوک،
کىایؿ ات، ايحٍاق يایحكن ابؽٍؿ. بك٠الوه، اشحًاب ال قوىب ا٘كاظات ؾق ایى او٬ لهیى قا ج٭لیل هی

 .بؽٍؿ ٌؿو يایحكوشى قا يیم ج٭لیل هیو ٌىحه

 هذیشیت دیىايات
یی و بالؾهی ظیىايات، یک اقجباٖ هىح٭ین وشىؾ ؾاقؾ. آو ٠ؿه  ؼايهؾق هیاو ٌؿت ايحٍاق گالهای گل

ال ظیىايات جىلیؿ بیٍحك ؾاقيؿ که کمحك جعنث جنؤذیكات هعنیٗ )بنك اونان هنك واظنؿ جىلینؿ( ٬نكاق 
ً بنالؾهی کی٩یث، هىشىؾیث و ٜك٨یث شًحیکی کا٨ی، هك ؾو به هًٝىق ا٨نمایگیكيؿ. هؿیكیث با  هی

 جىايؿ هًصك بنه کناهً جىلیؿ، هی هًٝىق ظّىل ظیىايات پك  گیكی، به يىل باًٌؿ. جىلیؿ، ٔكوقی هی
شهث قویؿو ٠یى وىیه جىلیؿ گكؾؾ. ایى یک قاهکاق بنا اقلي  های ٤فایی هىقؾ ٔكوقت، يیالهًؿی

ظیىايی بنا بنالؾهی بیٍنحك، ينایحكوشى  ،(ۻشؿول ) .باٌؿ یی هی ؼايههای گلؾهی جىلیؿ گال جؽ٩ی٧
ایى ظالث ٔنیاٞ ينایحكوشى ؾق ٨ٕنله و اؾقاق  کًؿ که ؾق وشى پكوجیى ظ٩ٛ هیبیٍحك قا به ٬ىن يایحك

قا کنه ؾق  گیكی قولايه و ج١ؿیل هىاؾ ؼىقاکه بهبىؾ شًیحیکی، ا٨مایً ولو(. ٧۽۾۽:  ۽) کمحك ؼىاهؿ بىؾ 
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٘ىق اواوی کاهً ايحٍاق قا ؾق هنك واظنؿ ولو،   یا٨ث ٌؿه، بههای بكیايی ؾق اؼیك ؾق هك٢ وال ۺۼ
آوقی ج٥ییك ٨یًىجایپ، شهث ا٨مایً باق ق٤ن آو، اوحكاجژی، به هًٝىق ٠لی(. ٧٩ۺۻ: ٧ۻ) يٍاو ؾاؾه اوث 

يٝنك قا ِؿهه ليؿ، هگك ایًکه اذكات یناؾ ٌنؿه ؾق  ها یا هؤذكیث، ٌایؿ ِعث ظیىايات و آوایً آو
ظیىايات با ٜك٨یث شًحیکی ايحؽناب ٌنؿه شهنث (. ۾٨ۼ -۾٧ۼ: ۺۻ)ك٨حه ٌؿه و جعث کًحكول ؾق آیًؿ گ

اوان یک ویىحن ؼىقي ٬اؾق ؼىاهًؿ بىؾ که هًابٟ جًها لهايی به ؾقک ایى ٜك٨یث، بكا٨مایً جىلیؿ، 
اينؿ هًصنك بنه جى های شؿیؿ و کكان، هنی ها ٬كاق گیكؾ. يٝك به ج١كی٧ ؾیگك، يىل کا٨ی ؾق اؼحیاق آو

باًٌؿ  ها يیالهًؿ ویىحن جىلیؿی هًاوب و ا٬لیمی هی یی گكؾؾ، اها آو ؼايهکاهً اواوی گالهای گل
که ٌایؿ با هعؿوؾیث هًابٟ هىاشه باٌؿ. باقوقی ١ٔی٧ به ایى ه١ًنی اونث کنه بیٍنحك ظیىاينات 

والی  بیٍنحك  شايٍیى ايؿ که اهؿا٦ جىلیؿی ٌاو قا بك آوقؾه والؾ و های گیكی ٌؿه، يیالهًؿ گله يىل
ینی قا ا٨نمایً  ؼاينهباٌؿ که ؾق ٤ینك آو، ايحٍناق گالهنای گنل به هًٝىق ب٭ای وایم گله ٔكوقی هی

 ٨یّنؿ ۾ۼ-ۺۻً ايحٍاق هیحاو، به ايؿالۀ جىايؿ هًصك به کاه هیآوقی گاوهای ٌیكی، ؾهؿ. بهبىؾ باق هی
آو، ا٨نمایً ٨ٍناق جىلینؿ، ٌنایؿ  ؾق ٤ینك ،(ۻشنؿول ) .گنكؾؾ٨یّنؿ  ٧ۻ-٩و يایحكن اکىایؿ بنه اينؿالۀ 

جىاينؿ جنؤذیك ه٩ًنی بنك ِنعث  ؾاقی و ٌیكؾهی قا ا٨مایً ؾهؿ که هی٭أاهای هیحابىلیکی هح١ل٫ به باقج
 (.۾٨ۼ -۾٧ۼ:  ۺۻ) ای٧ ه١ا٨یحی و باقوقی واقؾ کًؿظیىايات، ا٨مایً ؼٙك اهكاْ هیحابىلیکی، کاهً وٜ

جىاينؿ ايحٍناق گالهنای  ها، هی ویه ؾق هالؿاقیيبىؾ ِعث و آوایً ياٌی ال ج٥ییك هیحابىلیکی و ق
های هؽحل٧ هحؤذك والؾ. ظیىايات شًگی ٩٠ىيث ؾاق، ٌایؿ اينكژی بیٍنحك قا  یی قا به ٘كی٭ه ؼايهگل

هنای هنؤذك شهنث  اؼینك ؾق ایناالت هحعنؿه، قاه ۀؼىؾ ٔكوقت ؾاٌحه باًٌؿ. یک هٙال١بكای ب٭ای 
ِعث ظیىايات، جع٭ی٫ کكؾه اوث. هٙال١ات یاؾ  یی قا جىوٗ بهبىؾ ؼايهکاهً ايحٍاق گالهای گل

 ؾق هنك ٨یّنؿ ۾ۼ ۀیی قا به اينؿال ؼايهجىايؿ ايحٍاق گالهای گل ؾهؿ که گاو هكیٓ هی ٌؿه يٍاو هی
(.  ٧٩ۺۻ:  ٧ۻ)ؾق هك واظؿ الٌۀ گاوهای گىٌحی، ا٨نمایً ؾهنؿ  ٨یّؿ ۽ۻۻواظؿ جىلیؿ ٌیك و باالجك ال 

ه کناهً هینماو ىقاکه یا هٕن هىاؾ قا کاهً ؾهؿ، هًصك ببیماقی که به ٌکل هؤ٬ث پفیكي هىاؾ ؼ
جكی قا شهث قویؿو به ٠یى ولو يیال ؼىاهنؿ  ظیىاو هكیٓ و٬ث و ايكژی بیً،يمى ٌؿه و ؾق يحیصه

 .ؾاٌث
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 گیشیيتیجه
والی شهاو  بك ايحٍاق هیحاو و يایحكن اکىایؿ ؾق گكم پكوقی، بًا ِىقت ٠مىم لقا٠ث، به ویژه هال  به

جىون١ۀ شهناو،   ي٩نىن ؾق ظنال ۀؿ. به هًٝىق جکنا٨ىی يیالهنای آیًنؿباٌ گماق هی لین جؤذیكو ج٥ییك ا٬
یی ؾق هك واظنؿ جىلینؿ  ؼايهٔكوقت به ا٨مایً بالؾهی ظیىايات و کاهً ٌؿت ايحٍاق گالهای گل

ؾهی هؤذك  های جؽ٩ی٧ باٌؿ. یک قاه اواوی شهث قویؿو به هعیٗ ه١یاقی ایى اوث که قاهکاق هی
ال١منل  هنا، ٠کنه هًٝىق ا٨مایً هؤذكیث اینى بكياهنه  یی بایؿ ٬بىل گكؾيؿ. به ؼايههای گل جىلیؿ گال

يات هعیٙی ؾق يٝك پكوی بایؿ به هًٝىق اشحًاب ال يىوا های هال ه٥ل٫ هىشىؾ ؾق هیاو اشمای ویىحن
  ؾهًؿه، های کاهً و٩ايه، یک ٘كلال١مل ه١یاقی شهث پیكوی وشىؾ يؿاقؾ. ٠ملیاتؤگك٨حه ٌىيؿ. هح

يبایؿ به ِىقت اي٩كاؾی اقلیابی گكؾيؿ، بلکه به ٬ىن یک اشمای ویىحن جىلیؿ هالنؿاقی هکمنل، ؾق 
آوقی ) واظؿ جىلیؿ ؾق هك ظیىاو( اونث کنه ؾق ؿ٦ اکرك ایى ه١یاقها، ا٨مایً باقيٝك گك٨حه ٌىيؿ. ه
جىايؿ بؿوو ه١یاقهای ؼىب هايًنؿ ِنعث و آونایً ظیىاينات، ظاِنل ٌنىؾ.  بیٍحك ظاالت يمی

ینی ؾق کٍنىقهای  ؼايههای گل جىلیؿ گال  ؾهًؿۀ والی جىلیؿات ظیىايات، یک جؤذیك ٬ىی کاهً هحكب
ايکٍا٦ یا٨حه و ؾق ظال ايکٍا٦ ؾاقؾ؛ ا٨موو بكآو، ايؿالۀ جؤذیك، يیم وابىحه به ٠ىاهنل هايًنؿ ٜك٨ینث 

 .باٌؿ های هؿیكیحی هی شًیحیکی ظیىايات و ٬بىل جکًىلىژی

 سفاسضات
 .ها( بایؿ ج٥فیه گكؾؾ کًًؿهی ظیىايات )به ویژه يٍؽىاقشیكۀ هحىالو بكا .ۻ
 .يبایؿ ظیىايات به چكا بكؾه ٌىيؿ .ی اوثگل و ال ،که لهیى چكاگاه ؾق هًگاهی .ۼ
 .کاقی گكؾؾ باق لیك پای ظیىايات بایؿ پاک ۿجا  ۼقولايه  .۽
 .ها يبایؿ به ِىقت یک شایی ـؼیكه گكؾؾ کىؾ ظیىايات )وكگیى( و اؾقاق آو .۾
 .هكا٠ات گكؾؾ الّعۀ ٘ىیله بایؿ شؿاً  جك جٍؽیُ و جؿاوی گكؾيؿ و ظ٩ٛ ماق لوؾظیىايات بی .ۿ
پاقو و اؾقاق ظیىايات بایؿ ؾق يمؾینک ٨ناقم ینا ؾق همق٠نه بنه کمپىونث جبنؿیل گنكؾؾ جاونبب  .٦

 .ؼیمی ٌىؾ ظاِل
ج١ؿیل هىاؾ يباجی به ظیىايی جىكیٟ  گیكی ٬كاق گیكيؿ جا ظیىايات بىهی بایؿ هىقؾ ايحؽاب و يىل .٧

 .بؿیا
پىٌی ٌنىؾ و باینؿ ايحٍناق آو  ايحٍاق هیحاو ال ظیىايات، ٔای١ۀ ايكژی اوث و يبایؿ ال آو چٍن .٨

 ؾ.گكؾؼًری 
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ؾاق ٤یك پكوجیًی به ظیىايات، هًابٟ ايكژی أنا٨ی يینم  هكکبات يایحكوشى ؾق ِىقت اوح٩اؾه ال .٩
 ؾ.گكؾ٨كاهن 

 .گك٨حه ٌىيؿبایؿ ؾق يٝكيات و جؤذیكات هعیٙی ال١مل هح٭ابل ؾق هیاو قیؽث اقذی ظیىا ٠که .ۺۻ
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  ها زایی قلوهٍ ریشهزدى باالی جَاًه های ًباتیتأثیر هَرهَى

 ؾايٍکؿۀ لقا٠ث پىهًمل ٠بؿالكوىل ٠ٙایی ٠ٕى کاؾق ٠لمی: يىیىًؿه
 ٩ِك يىقیپىهًؿوی ؾکحىق هعمؿؾهًؿه: ج٭كیٛ

 چکیذه
 یگنكیؾ یهناٌؿه و به ٬ىنمث اوث که ؾق یک بؽً يبات واؼحه ی٠ٕى ۀهاؾ های يباجیهىقهىو

ى ین يمایؿ، که ایيبات قا جًٝ یکیىلىژی٨م یهاؿهیکن پؿ اقیجىايؿ با ٤لٝث بىیال يمىؾه و هيبات ايح٭
لؾو های که ؾق با٤ؿاقی وشىؾ ؾاقؾ، ٠ؿم شىاينهیکی ال چالً ياهًؿ.ها قا ٤البًا قٌؿ و يمى هیؿهیپؿ

ونح٩اؾه ال جنىاو بنا اباٌنؿ کنه هنیهنای يباجنات هناقجیکلچكی هنیلایی ب١ٕی ال ايىاٞ ٬لمهو قیٍه
های يباجی بنه ٌنکل هّنًى٠ی های يباجی ایى ي٭یّه قا شبكاو کكؾ. ه١مىاًل، جكکیب هىقهىوهىقهىو

کىنیىوناؼحه هنی وشىؾ ؾاقؾ و ؾق البكاجىاقها يیم هنا بنكای ٌنىيؿ. ؾق چًنیى ؤن١یحی اونح٩اؾه ال آ
کىنیىلایی ٬لمهها و قیٍهلؾو پًؿکشىايه هنا، شبنكیلیى هنا وها ؼیلی هنؤذك ذابنث ٌنؿه اونث. آ

ها لایی ٬لمهلؾو پًؿک و قیٍهجًٝین قٌؿ و يمىی يباجات، شىايه باٌؿ که بكایهای يباجی هیهىقهىو
کىنیى ٌؿو ظصكات ي٭ً اواوی ؾاقؾ.یمات ظصكوی و ٘ىیلو يیم بكای ج٭ى  IABهنا ال شملنه آ

(Indol Butyric Acid  و )NAA (Naphthalin Ascetic Acidبكای قیٍه ) شىاينهلایی و لؾو
کىیى بیٍحك باالی ٬لمه گكؾؾ.ها ؾق با٤ؿاقی اوح٩اؾه هیهای ٬لمهپًؿک های که به هٍکل ال ایى ؾو آ

باٌنؿ کنه های هنیشبكیلیى ۀاویؿ ال شملچًاو شبكیلیکٌىؾ. هنيمایًؿ اوح٩اؾه هیجىلیؿ قیٍه هی
کن کكؾو ؼىٌۀ ايگىق،  ٘ىیل ٌؿو ظصكات يباجی اوح٩اؾه گكؾیؿه و بكای بكای ج٭ىیمات ظصكوی و
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هنای هعلنىل ٤لنیٛ، ها به ٘كی٭نههىقهىو ٌىؾ.واؼحى ؾايۀ ايگىق يیم اوح٩اؾه هیکكؾو و بمقگجًک
 ٌنىؾ. ب١ٕنیٌکل پىؾقی و يیم به ٬ىن اوپكی  بناالی بنكگ ؾقؼحناو پاٌنیؿه هنیه هعلىل ق٬ی٫، ب

 ٌىؾ.ها اوح٩اؾه هیباالی ٬لمه ها ؾق آب ٤یك هًعل بىؾه همكاه با الکىل هًعل گكؾیؿه و ب١ؿاً هىقهىو

کىیىهىقهىو کلیذی: هایواژه  .ها(، قیٍه و ٬لمهها و شبكیلیىهای يباجی )آ

 هقذهه
( Ernest Starlingى بنناق جىوننٗ )یاولنن ؾاٌننحه، و یىيننايی ؤ( هًٍننHormone)کلمننۀ هىقهننىو

يبات ًٌاواو  کاق بكؾه ٌؿ. وپه به یىايیظ یهاهىقهىو یبكا ۿۺ٩ۻؾقوال  یىیايگل ىثیىلىژی٨م
اونح٩اؾه  ،ؾاؾیك ٬كاق هنیيمىی يباجات قا جعث جؤذ قٌؿ و یهاؿهیکه پؿیهىاؾ یم ال واژۀ هىقهىو بكایي

 یهنااوث که ؾق بؽٍی ال يبات وناؼحه ٌنؿه و بنه ٬ىنمث یهاؾۀ ٠ٕى یيباج یهاکكؾيؿ. هاقهىو
ن یيبات قا جًٝ یکیىلىژی٨م یهاؿهیکن پؿ اقیجىايؿ با ٤لٝث بىیکًؿ، و هیؿا هیيبات ايح٭ال پ یگكیؾ

ٌؿو ظصنكات  ٌىؾ که هىؤولیث بمقگهای گ٩حه هیيمى به هىقهىو ۀهای جًٝین کًًؿکًؿ. هىقهىو
هنای کنه ؾق ياهًنؿ. یکنی ال چنالًها قا ٤البًا قٌنؿ و يمنى هنیؿهیى پؿیکه ا ؿييمىیی قا بؿوي ؾاق

های يباجات هاقجیکلچكی بنىؾه ٞ ٬لمهلایی ب١ٕی ال ايىالؾو و قیٍهبا٤ؿاقی وشىؾ ؾاقؾ، ٠ؿم شىايه
های يباجی ایى ي٭یّه قا شبكاو کكؾ. ؾق چًنیى ؤن١یحی اونح٩اؾه ال جىاو با اوح٩اؾه ال هىقهىوکه هی

کىیى  (.ۿ٧ۻ:  ۾)ها ؼیلی هؤذك ذابث ٌؿه اوث لایی ٬لمهها و قیٍهلؾو پًؿکها بكای شىايهآ

ًى٠ی وشنىؾ ؾاٌنحه و بناالی يباجنات هؽحلن٧ های يباجی يیم به ٌکل هّجكکیب هىقهىو ه١مىالً 
گكؾؾ. ؾق ظ٭ی٭ث، هًك یا ١ًِث هاقجیکلچك به ٌکل ٤یك هىح٭ین وابىحه به هاقجیکلچكی اوح٩اؾه هی

يباجنات هؽحلن٧ باٌؿ، که بكای اهؿا٦ هؽحلن٧ بناالیيمىی يباجات هی ۀهای جٍىی٫ کًًؿهىقهىو
هنای جٍنىی٫ های يبناجی و هىقهنىوال هىقهىوگكؾؾ. ٠الوه بكآو، اوح٩اؾه هاقجیکلچكی اوح٩اؾه هی

بنكؾو ؾوقۀ اونحكاظث يمى بكای جکریك يباجات هاقجکلچكی ِنىقت گك٨حنه و يینم بنكای ال بنیى ۀکًًؿ
گنكؾؾ. هنا اونح٩اؾه هنیلایی لیكیًگ ینا ؼىابايینؿو ٌناؼهها و قیٍهلایی ٬لمهها، ا٨مایً قیٍهجؽن

گینكؾ. ٬ىنن هنایٟ ٤لنیٛ ِنىقت هنی ىل ق٬ین٫ ینا بنه٬ىن پىؾق، هعل ها بهاوح٩اؾه ال ایى هىقهىو
بكایى، بایؿ بنؿايین کنه اکركینث ٌکل جصاقجی يیم وشىؾ ؾاقؾ. بًاه ها بهای هحفکكه ؾق هاقکیثهعلىل

جا گشددهیال الکىل یا ؾیگك هىاؾ اوح٩اؾه  آيهال واؼحى عًؾق آب ٤یك هًعل بىؾه و بكای ه هاهىقهىو
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جًها به ه٭ؿاق هنىقؾ ٔنكوقت همنكاه بنا آب ه٭ٙنك  اً ح٩اؾه گكؾؾ. ب١ؿو بكای يبات ٬ابل اوٌؿه هًعل 
 (.٦ۻۻ:  ٧)ٌىؾ هعلىل واؼحه هی

هنای ه١حبنك، اول ال کحناب  وقی ه١لىهنات ؾ٬ین٫ و ؾونث  آ ای، شمنٟ هؿ٦ ایى جع٭ی٫ کحابؽايه
و  لؾو هنای يبناجی بناالی شىاينه های ٠لمی جع٭ی٭ی و٤ینكه ؾق هنىقؾ جنؤذیك هىقهىوها، ه٭الهژوقيال

بؽٍی جا گكؾآوقی ٌؿه  ایى ه١لىهات های يباجات هاقجیکلچكی بىؾه، که بااوح٩اؾه اللایی ٬لمهقیٍه
 با٤ؿاقی ال ایى ياظیه ظل گكؾؾ. ۀال هٍکالت واظ

 های يباتی سهىوايىاع هى 
ال يبات واؼحه ٌنؿه و بنه  بیاو گكؾیؿ، هىقهىو يباجی هاؾۀ ٠ٕىی اوث که ؾق بؽٍی که ٬بالً ٬ىمی

هنای کنن پؿینؿه هنای بىنیاقجىاينؿ بنا ٤لٝنثکًنؿ و هنیهای ؾیگكی يبات ايح٭ال پیؿا هنی٬ىمث
باًٌؿ که جىوٗ يباجات واؼحه ٌؿه ی هیها هىاؾ٨میىلىژیکی يبات قا جًٝین کًؿ. وکكول و اهیًىاویؿ

اق هنای بىنیها ٨٭ٗ ؾق ٤لٝثبؿ، اها ؾق ه٭ایىه با هىقهىویاهای ؾیگكی يبات ايح٭ال هیو به ٬ىمث
هنای يبناجی ٌىيؿ. بكای جٍنؽیُ بهحنك هىقهنىوايؿ، په آيها هىقهىو گ٩حه يمی لیاؾ ؾق قٌؿ هؤذك
ٌؿ و به ؾيبال آو جع٭ی٭ات هؽحلن٧ ؾق اینى های ظیىايی ؾق جع٭ی٭ات اوح٩اؾه هیگاهی ال هىقهىو

ه و بنه که به ٘ىق هًّى٠ی به ؾوث آهنؿٌؿ جا هىاقؾ ؾیگكی يیم ًٌاؼحه ٌىؾ، هىاؾیلهیًه ايصام هی
های قٌؿ و يمىی يبات قا ج٥ییك ینا جًٝنین کًنؿ ِىقت ؼاقشی به يبات ؾاؾه ٌؿ جا بىیاقی ال پؿیؿه

( P.G.Rکًًؿۀ قٌؿ يبناجی )جًٝین )ایًها هىاؾ ٤فایی یا ه١ؿيی يبىؾيؿ(. ایى هىاؾ قا جعث ٠ًىاو هىاؾ
ل يباجات اوحؽكاز کكؾ که جىاو اگفاقی کكؾيؿ، هىاؾ هحفکكه قا هیيام Plant Growth Regulatorیا 

هنا گاههًّى٠ی ؾق آلهایً های کاهالً جىايؿ به قويوالی، آهاؾه هّك٦ ٌىؾ و یا هیپه ال ؼالُ
 (.ۻ:ۺۻ) واؼث

ٌنىؾ و هنىاؾ های يباجی هىاؾ هىحًؿ که به ٘ىق ٘بی١ی جىوٗ يبنات وناؼحه هنیهىقهىو ى،بًابكای
ها قا يیم ٌاهل ٌىؾ و همکى اوث هىقهىویکًًؿۀ قٌؿ يباجی هن به ِىقت هًّى٠ی واؼحه هجًٝین

یکنه ظال باًٌؿ. ؾقگیاه هی های ٘بی١ی هىشىؾ ؾقهکًًؿها هماو جًٝینٌىؾ. به ٠باقت ؾیگك هىقهىو
هنای جىايًؿ هن ٘بی١ی و هن هًّى٠ی باٌؿ. بًابكایى جمناهی جًٝنین کًًنؿههای قٌؿ هیکًًؿهجًٝین

کىنؾؾ کنه ٠بناقت اينؿ ال: گنكهنی بًنؿیقٌؿ به پًس گنكوپ هؽحلن٧ ج٭ىنین (، Auxinsهنا )ىیآ
( و هنىاؾ Ethylenesهنا )ىیلنیحی(، اCytokininsهنا )ىیًیحىکای(، واGibberellinsها )ىیلیشبك
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های که باالی جك باالی هىقهىوباٌؿ. ؾق ایى ه٭اله بیً( هیGrowth Inhibitors)ای يمىبالؾاقيؿه
 (. ٧٦ۻ: ۾)ٌىؾ ؾاقؾ پكؾاؼحه هی های يباجات جؤذیكقٌؿ و يمىی قیٍه و شىايه

کس  (Auxinsها )ىیآ
کىیى ٘بی١ی ؾق بكگ های شىاو، يىک ٌاؼه، ٘ب٭ۀ کاهبین، قیٍۀ يبات، گل و جؽمؿاو هینىه جىلینؿ آ

 ٌىؾ.هی

کسیى  ها هذل تىلیذ و ايتقال آ
کى ؽمؿاو ؾق يىک وا٬ه و ؾق ايىاز شىاو يبات، ٘ب٭ۀ کاهبین، قیٍه يبات، گل و ج یى به ٘ىق باقلیآ

ب یقونؿ کنه ٌنیى بنه يٝنك هنیبكايمایؿ. بًایى وا٬ه ظكکث هیی٤البًا به ٘ك٦ پا هیىه واؼحه ٌؿه و
کىیگك هیا به ٠باقۀ ؾیٍه اوث. ی٤لٝث، ال يىک وا٬ه به ٘ك٦ ق جنك و ؾق ًیى ؾق يىک وا٬ه بنیماو آ

گنكؾؾ. ونك٠ث کً ؾاؼل ظصكه هیهای آبايح٭ال ایى جكکیب ال ٘كی٫ لىله جك اوث.ى وا٬ه کنییپا
کىیى هكبىٖ هحك ؾق وا٠ث هیهلی ۺۼ – ۾ايح٭ال آو ؾق ظؿوؾ  باٌؿ. ٤ٍای ظصكوی يبات به آیىو آ

کىیى به ( ي٭نً  IAAگكؾؾ. هىقهىو ايؿول اویحیک اونیؿ ) ؾاؼل ظصكه هی بىؾه و هىشب وقوؾ آ
ی پاللهنایی والی پمپ پكوجىيی هایؿقوشى قا ؾاقؾ، که هىشب ايح٭ال وایك هىاؾ به ؾاؼل ٤ٍنا١٨ال

 (.ۻۼۻ: ۼ)ٌىؾ ظصكه هی
کىننیى کىننیى ،هننا بننه ؾو ٌننکل وشننىؾ ؾاقؾآ هننای ٘بی١ننی کننه جىوننٗ يبننات جىلیننؿ هننییکننی آ

کىننیى کىننیىهننا ونناؼحه هننیهننای هّننًى٠ی کننه ؾق البكاجننىاقگننكؾؾ و ؾیگننكی آ ٌننىؾ. ال شملننه آ
 باٌؿ.( هی Indol Ascetic Acid) IAAهای ٘بی١ی

کىیىهن  IBA  (Indole Butyricٌنىؾ ٌناهل: بكاجىاقها وناؼحه هنیها که ؾق الچًاو ب١ٕی آ
Acid  ،)NAA  (Naphthalene Ascetic Acid  و )۾,ۼ-D (Dichlorophenoxy acetic 
acid (. ٧٨ۻ: ۾)باًٌؿ ( هی 

کسیى  ها دس باغبايیکاسبشد آ
 .هیىه ٬بل ال بكؾاٌثجًک کكؾو و شلىگیكی ال قیمي گل و  .ۻ
 .(یابؿجك الیام هیلؼن ٌؿۀ وا٬ه قا پىٌايیؿه و لوؾهای جىلیؿ ايىاز شؿیؿ )٬ىمث .ۼ
 .های بؿوو جؽن (هیىههای پاقجیًىکاقپی )جىلیؿ و ا٨مایً هیىه .۽
 .هاؾاق کكؾو ٬لمهقیٍه .۾
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 .هاها و پا چىيهای يكکشلىگیكی ال قٌؿ يىؾه .ۿ
 .(٦۽ۻ: ۽)ها قٌؿ ٘ىلی ٌاؼه .٦

کسیى دس قلمه و بشگ يباتات  يفىر آ
ؾق  َوق ٌنؿه و ب١نؿاً هنای يبنات ؾق هعلنىل ٤ى٘نهگكؾؾ و یا بكگعلىل هی٬ىمث اؼیك ٬لمه ؾاؼل ه

کىیى به ٌکل ؾقوث و بنا کی٩ینث بناال ٌىؾ. ٨ایؿۀ ایى ٘كی٭ه ایى البكاجىاق گفاٌحه هی اوث که ال آ
کىیى به کمنک پیچکناقی بنه بؽنًگكؾؾ. هنجىوٗ يبات و یا ٠ٕى يبات اوح٩اؾه هی هنای چًاو آ

کىنیىکاقی گگىٌحی يبات پیچ هنای هنا بناالی ٬ىنمثكؾیؿه و با اونح٩اؾه ال جؽًینک پیچکناقی آ
 (. ۾ۺ۾: ۺۻ)کًؿ هٍؽُ يبات جؤذیك هی

کسی   يمایذها سا کًتشول هیىفکتىسهای که استؼمال آ
يمایؿ، که ایى ٨کحىقها هكبنىٖ بنه ها کًحكول هیها قا باالی بكگب١ٕی ال ٨کحىقها اوح١مال هىقهىو

هنا باٌنؿ. ال يٝنك با٤بناوايح٭ال، ٠ملکكؾ بیىلىژیکی هىقهىو و٤یكه هی يگهؿاقی هىقهىو، شفب و
گنكؾؾ. یى هنییکًًؿه ج١حىقهای پؽًها هٍؽُ اوث و بیٍحك جىوٗ ٨کها باالی بكگجؤذیك هىقهىو

کینىلك ، ١٨الیث پؽً جكکیبی به ؾاؼل اپیهای کىچک هىقهىو باالی وٙط بكگبه ٘ىق ٠مؿه، ٬ٙكه
ٌنؿو ؾینىاق ظصنكوی کیىجیکنل ؾق اذنك ها، ٌکىحههاقهىو ؾق جعث ه٩ًفپفیكی هىهی بكگ و ي٩ىـ

 .)ۿۺ۾: ٩)باٌؿ ج٭ىیمات ظصكوی و ايح٭ال هاقهىو به یک ٬ىمث هٍؽُ يبات هی

کسیى   هاصایی قلمهصدو و سیطهها باالی جىايهيقص آ
اجنات وشنىؾ که همکى يى٠ی يب یى ه١ًیها ؾق ايىاٞ هؽحل٧ يباجات هح٩اوت اوث، بؿ٬لمه ییلاٍهیق

اظحمنااًل هّنك٦  یحیى ؤن١یچ وشه يحىايؿ جىلیؿ قیٍه يماینؿ. ؾق چًنیؾاٌحه باٌؿ که ٬لمۀ آو به ه
کى کىن یال اينىاٞ، هّنك٦ ؼناقش یاقیاؾ هؤذك يؽىاهؿ بىؾ. اها ه١مىاًل ؾق بىنیها لىیآ هنا بنا ىیآ

کىن گكؾؾ. ال شمله اينىاٞیه١ًٍب ؾق ٬لمه ه یهاٍهیً ج١ؿاؾ قی٤لٝث هٙلىب وبب ا٨ما هنا ىیآ
 اقیايؿول بیىجایكینک اونیؿ و ي٩حنالیى اونیحیک اونیؿ( بىن)  NAAو  IBAلایی ٍهیل قیجٍک یبكا

کًًنؿه بنىؾه و بنه ك هىنمىمینقوؾ، ٤یها به کاق هنٍهیؿ قیجىل یبه ه٭اِؿ ٠مىه IBAه١مىل اوث. 
ه و اؾ ٌنؿینک لیٗ جاقیجىوٗ هع IBAکًؿ. ٘ىل و هؿت اوح١مال یاؾ ٬لمه قا هىمىم يمی٤لٝث ل

يینم  NAAگكؾؾ. هىقهنىو یاؾ هیواؼحى هؿت اوح١مال آو لٌىؾ، و هن جىوٗ وكؾیلوؾ ؼكاب يم
ٍه قا جىلیؿ يًماینؿ، یق IBAگكؾؾ، ٬لمه که جىوٗ یقو يمبهقو یبه ؼكاب یلوؾ باٌؿ که بههكکبی هی
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کىیىیجىايؿ، به ؼا٘كیٍه کكؾه يمیجىلیؿ ق NAAگاه جىوٗ هیچ ى یجكذكهنؤ IBAهنا که ال جماهی آ
 (Douglas fir) یاهلنىک ٤كبن یهاهكکب ًٌاؼحه ٌؿه اوث. البحه اوحرًاأت وشىؾ ؾاقؾ. هراًل ٬لمه

ل یجٍنک یبنكا IBA+NAAيماینؿ. هؽلنىٖ های لیاؾ هیجىلیؿ قیٍه IBAيىبث به  NAAهمكاه 
 . (٨ۼۼ : ۿ)اق هؤذك ذابث ٌؿه اوث یها بىلایی ٬لمهٍهیق

 های يباتی اوقات استؼمال هىسهىو
 ؿ: ؼىب ٌاو بایؿ ؾق او٬ات ـیل باالی يباجات اوح١مال گكؾي ؾها به ؼا٘ك هؤذكیث و ٠ملکكهىقهىو

های يباجی ال ٘ك٦ ِبط یا ب١ؿ ال ٜهك ِىقت گیكؾ که ؾق ایى او٬نات اوپكی يمىؾو هىقهىو .ۻ
 .گكؾؾال جبؽیك لیاؾ شلىگیكی هی

هاقهىو کاوحه ؼىاهؿ ٌؿ، بنه یث ىقهىو باقيؿگی ِىقت گیكؾ ال هؤذكاگك ب١ؿ ال اوح١مال ه  .ۼ
گیاشدکنه ب١نؿ ال آو باقينؿگی ِنىقت هنیایى اوان کىًٌ گكؾؾ کنه ال اونح١مال هىقهنىو 

 جلىگیشیگشدد.
 (. ۾ۺ۾: ٧)ؾهؿ اوح١مال هىقهىو جا ايؿالۀ لیاؾ ؾق ؾقشۀ ظكاقت باال، يحیصه بهحك هی .۽

 ای سضذ های هػشف هىاد تًظین کًًذهسوش
ای قٌؿ باالی يباجات بىیاق هح٩ناوت بنىؾه و يحنایس و هىاؾ جًٝین کًًؿهها هؿ٦ ال اوح١مال هىقهىو

قو اللم اوث ؾق باقه يعىۀ ٠ملکكؾ و اهؿا٦ هنىقؾ يٝنك ال ایى ظاِل ال آو بىیاق هؽحل٧ اوث. ال
ها به ٘ىق ؼالِنه بیناو جكیى قويشا بكؼی ال ههنیعات بیٍحكی ؾاؾه ٌىؾ، که ؾق ایىایى کاق جىٔ

 گكؾؾ: هی

 هاصایی قلمههای فشو بشدو دس هذلىل غلیظ و هذلىل سقیق بشای سیطهشسو . 1
کىیىبكای ایى هًٝىق ال هىاؾ جًٝین کًًؿه  NAAو  IBAبكؾ قٌىؾ. کناها اوح٩اؾه هیای قٌؿ ی١ًی آ

بكای جهیه هعلىل هًاوب بایؿ ایى هىاؾ که به  أها قوي هحؿاول و ه١مىل اوث. ابحؿلایی ٬لمهؾق قیٍه
و٩یؿ وشىؾ ؾاقؾ همكاه با ه٭ؿاق الکىل اجیلیک اونیؿ ؼنالُ ظنل کنكؾ؛ لینكا ا٤لنب  ِىقت پىؾق

اونیؿ بنه ٌنکل های هايًؿ الکىل اجیلیکباًٌؿ و بایؿ آيها قا ؾق هعلىلها ؾق آب هًعل يمیهىقهىو
 ۺۿ٨یّنؿ الکنىل ؼنالُ و  ۺۿهعلىل جبؿیل کكؾ. وپه هعلىل ظاِله قا با اوح٩اؾه ال هؽلنىٖ 

ؾايین که یک گنكام ؾق ینک لیحنك ال هنك هناؾه ٌىؾ. هیه ظصن هىقؾ يٝك واؼحه هی٨یّؿ آب ه٭ٙك ب
 PPm ۺۺۺ۽لیحك هعلنىل هلی ۺۺۻاوث. بًابكایى بكای جهیه  PPm ۺۺۺۻکیمیاوی بكابك با ٤لٝث 
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کىیى کا٨یىث که ه٭ؿاق  کىیى قا ؾق هؽل ۽.ۺال آ  ۺۺۻىٖ ٨نى٪ ظنل کنكؾ و بنه ظصنن گكام پىؾق آ
 . (٩٩ۼ:  ٨ ) لیحك آب قوايؿهیلی

ظال با جىشه به ایًکه قوي ٨كو بكؾو ٬لمه ؾق هعلىل ٤لیٛ یا هعلىل ق٬ی٫ هح٩اوت اوث، ؾق ظالث  
 – ۺۼباٌؿ و ؾق ظالث ؾوهی ی١ًی ٤لٝث ق٬ی٫  PPm ۺۺۺۻ – ۺۺۿاول ی١ًی هعلىل ٤لیٛ بایىث 

اینی لهای وؽث باٌنؿ قیٍنههًاوب اوث. هىلن اوث به هك ايؿاله که ٬لمه ال چىب  PPm ۺۺۼ
جنك ؼىاهنؿ بنىؾ. ؾق قوي اول جك باٌؿ، ٤لٝث هىقهىو هّك٨ی ؾق هك ؾو ظالنث بنیًآيها هٍکل

٨اِله ؾق بىحك کاٌنث ٬نكاق و آيها قا بالذايیه ؾق هعلىل ٨كو بكؾ  ۿها قا به هؿت وث يىک ٬لمهکا٨ی
ونا٠ث ؾق  ۾ۼ –ۺۻهنا بنكای هنؿت ؾاؾ. ؾق قوي ؾوهی ی١ًی هعلىل ق٬ی٫ بایؿ ٬ىمث ٔؽین ٬لمه

ٌنىؾ، بنه ال قوي ٨كو بنكؾو ؾق هعلنىل ٤لنیٛ بیٍنحك اونح٩اؾه هنی ٌىؾ. ه١مىالً هعلىل يگهؿاقی 
 .(۽ۺۼ: ۾)جك اوث جك و وك٠ث ٠مل بیًؼا٘كیکه اٌحباه کاق کن

 های دسختاوپاضیذو هىسهىو باالی بشگ. 2
ال ٘كین٫ هنا جك بىؾه و کناقبكؾ هؽحلن٧ ؾاقؾ. جنؤذیك هىقهنىوها آواوایى قوي يىبث به وایك قوي

هنای بنكگ، ٔنؽاهث ايؿالۀ وىقاغ :کیىجیکل بكگ بىحگی به بكگ ؾقؼحاو ؾاقؾ. ٠ىاهل ؾیگكی هايًؿ
کیىجیکل بكگ، وك٠ث ايح٭ال هىقهىو به ي٭ٙه هىقؾ يٝك، ينىٞ يبنات و ه٭نؿاق يگهنؿاقی آب جىونٗ 

که بكؼی ال گیكؾ ها به ؾالیل هؽحل٧ ايصام هی٘ىقیکه بیاو ٌؿ، هىقهىو ها بىحگی ؾاقؾ. هماوبكگ
هنای کىچنک و ، جًک کنكؾو گنل و هینىههاؾهی، جؤؼیك ؾق قیمي بكگآيها ٠باقت ايؿ ال: جًٝین گل

  .(۾ۺۼ: ۾)باٌؿ ( هیParthenocarpyهای پاقجیًىکاقپی)جٍکیل هیىه

 ( Gibberellinsها )جبشیلیى
ؾق هنماقٞ، قٌنؿ   بنكيس یهاال بحه یهحىشه ٌؿيؿ که بكؼ یهًؿاو شاپايل ٬كو هصؿهن ؾايًیؾق اوا

ى اؼحال٦ ايصام یؿا کكؾو ٠لث بكول ایپ ی٭ات لیاؾی قا بكایها ؾاقؾ. جع٭ك بحهیيىبث به وا یجكًیب
٭نات او ی( بىؾ کنه جع٭E. Kurosawa به يام )  یهًؿ شاپايؾايً یهاًیال آيها آلها یکیؾاؾيؿ که 

ى ؾق یلیث هًصك به کٍن٧ شبنكیيها ها قا بًا کكؾ، و ؾقىیلیبكیش یؾق هماقٞ بكيس، اوان هٙال١ه قو
 (. ۾٨ۻ: ۾)هیالؾی ٌؿ  ٨ۼ٩ۻوال 
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 هاىیلیبش یج یکیىلىژ یاحشات فض 
ونا٬ه  یهناايگكهینً ٨ىاِل هی٫ ا٨مایى ٠مل ال ٘كیوا٬ه اوث. ا یها قٌؿ ٘ىلىیلیشبك یاذك اِل
ى یلیشبنكؾق اذنك ه١اهلنه بنا  یامهیک هٍیيباجات  یو بكؼ یامهیكؾ. اکرك يباجات ؾو هٍیگیايصام ه

هنا ٬نكاق ؾاقؾ. ىیلیك شبكیجعث جؤذ یکل ٌىؾ. په اقج٩اٞ بحه و قٌؿ يبات به ٘ىقیٟ هیقٌؿ ٌاو وك
ى ینبنا ا یپاٌنکىجاه ؾق اذك هعلىل کىجاه اوث. يباجات ٬ؿ ك بك يباجات ٬ؿیها جؤذىیلیى اذك شبكیجكههن

 کًؿ.یاق با ٬ؿ بلًؿ قٌؿ هیا بىیهاؾه به ٌکل ه١مىل و 
کنه بنا هك٘نىب کنكؾو یم ؾؼالث ؾاقؾ، بنه ٘ىقیها يق ؾوقۀ اوحكاظث )ؼىاب( جؽنها ؾىیلیشبك

لؾو ٌنؿه و ٌنكوٞ بنه شىاينه ؿ، ؼىاب آيها ٌکىنحهیک اویلیبكیهعلىل ش قکىؾ ؾق یؾاقا یهاجؽن
 ۺۺۿ – ۺۺۻىه ینال ؾقؼحناو ه یاقیى ٠منل ؾق جؽنن بىنیايصام ا یه ٌؿه بكایيمایؿ. ٤لٝث جىِیه

PPm  شنات جعنث کًحنكول لؾو جؽنن ٤لنهباٌؿ. شىايهوا٠ث هی ۾ۼ -ۼۻاللم بىؾه و هؿت لهاو
کًؿ، کنه یؿ هیى قا جىلیلیى په ال شفب آب شبكیجؽن شى، شً باٌؿ. به ٘ىقهرال ؾقیها هىیلیشبك

ىحه به هنالحىل و گلىکنىل یل يٍاین وبب جبؿیى ايمایٌىؾ. وپه ایه Amylaseن یل ايمایبا٠د جٍک
  .(۽۾: ۻ)گكؾؾ یلؾو جؽن هؿه و هًصك به شىايهیى قویبه شً یؿصه هىاؾ ٬ًیٌؿه که ؾق يح

 ها ساختماو تىلیذ و ايتقال جبشلیى
ها و یا هك ؾو پؿیؿۀ هفکىق ؾؼالث ؾاقؾ. ایى هنىاؾ ٌؿو ولىلج٭ىین ولىلی و یا ٘ىیل ها ؾقشبكلیى

هىشنىؾ ؾق ايحهنای هنای شنىاو به ه٭ؿاق ٨كاواو ؾق ا٠ٕای ؾق ظال يمى وشىؾ ؾاقؾ و به ویژه ؾق بنكگ
هنای ها ؾق يبات ال ٘كی٫ لىلنه، شبكلیىIAA. بكؼال٦ ٌىؾها و يىک قیٍه واؼحه هیٌاؼه شىايه

کىنیى٘ىق ه١مىل شبكلیىه کًؿ. بايح٭ال ؾهًؿۀ ٌیكه به ِىقت ؾو ٘ك٨ه ظكکث هی هنا ها يىبث به آ
 (. ۺۼۻ: ۼ)يمایؿ جكی قا ؾق يبات ظكکث هی٨ىاِل بیً

 هاىیلیجبش  یکاسبشد تجاست
 گكؾؾ:یشا به ؾو هىقؾ آو اٌاقه هىیؾاقؾ که ؾق ا یاؾیل یها کاقبكؾ جصاقجىیلیشبك 

 ها  ىهیه یذگیش دس سسیتاخ. 1
٠كٔنه بنه  یكا لهاو هًاوب بكای٩حؿ؛ لیك بیؾقؼحاو به جؤؼ یىه ؾق بكؼیؿو هیاللم اوث که قو یگاه

ٌنىؾ. بنه ٠ًنىاو هرنال ؼكهنالى، ی٨اوؿ هن ؿو به وك٠ث يكم ویىه په ال چیا هیبالاق وشىؾ يؿاقؾ، و 
آيها به قيگ ونبم قوٌنى اونث، بنا هعلنىل  ۀىیکه هیها هًگاهال ؼىايؿاو وحكون یالن و بكؼیگ
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 یگك آيها قا به ظالث وبم و ياقن بك قویجىاو به هؿت چًؿ ه٩حۀ ؾیؿ هیک اویلیله شبكیبه وو یپاٌ
 (. ۺ٦ۻ: ٦)گكؾؾ یجك هم ؾقٌثیىه يیؿالۀ هال هىا٬ٟ اي یکكؾ، و ٠الوه بكآو بكؼ یؾقؼث يگهؿاق

 ص هذػىل دس ايگىسیافضا. 2
هنكوز ٌنؿه اونث. اذنكات  ۺ٩٦ۻؾاينه ال ونال یؿ ايگىق بنیؿ ؾق جىلیاوکیلیبا شبك یهعلىل پاٌ

ن یها و ظصنکكؾو گلظصكات، ُجًک یؾق ايگىق، قٌؿ ٘ىل یى هعلىل پاٌیظاِل ال ا یىلىژیکی٨م
و ٬بنل ال  PPm ۺۿ -ۺ۽بنه ٤لٝنث  یاٌؿ. ه١مىاًل  اگك هعلىل پاٌبیها هیا پكظصن ٌؿو ؼىٌه

هنا بنال هنا ِنىقت گك٨حنه و ؼىٌنهگل ؾق یاؾیمي لیها( ايصام ٌىؾ، قمي گلبكگی٠مل ال٭اض )ق
پنه ال  یى لهاو هًاوب اوث، اها اگك هعلىل پاٌنیايگىق با ؼىٌۀ هحكاکن ا یبكا ،ىیبكابًاٌىؾ. یه

ٍنحك ؾق اق٬نام یى ٠منل بینجك والؾ. اها قا بمقگها و ؼىٌهايؿالۀ ؾايه ،ؿجىايیال٭اض ايصام ٌىؾ جًها ه
 (.ۻ٦ۻ:  ٦ (ؾاٌحه اوث یاؾیؾايه اذك لیايگىق ب

 گیشیيتیجه
ٌنىؾ کنه گیكی هنیال بكقوی آذاق ٠لمی و جع٭ی٭ی که ؾق يگاقي ایى ه٭اله ايصام یا٨ث چًیى يحیصه

هنای ً ال يبات وناؼحه ٌنؿه و بنه ٬ىنمثهای يباجی هىاؾی ٠ٕىی هىحًؿ که ؾق یک بؽهىقهىو
های ٨میىلىژیکی يبنات قا جًٝنین کن پؿیؿه جىايًؿ با ٤لٝث بىیاقؾیگكی يبات ايح٭ال پیؿا کكؾه و هی

های بىیاقی ال يباجات هاقجیکلچكی به ٌکل ٘بی١ی جىايایی جىلیؿ قیٍه قا يؿاٌحه که اینى کًًؿ. ٬لمه
هك٨نىٞ  ،ٌنىؾهنا وناؼحه هنیهای هًّى٠ی که ؾق آلهایٍگاهجىاو با اوح٩اؾه ال هىقهىوي٭یّه قا هی

هنای ها گكؾینؿه و بااونح٩اؾه ال آيهنا يهناللایی ٬لمههای يباجی با٠د ا٨مایً قیٍهواؼث. هىقهىو
ها لیاؾ هكوز لایی ٬لمههای يباجی بكای قیٍهگكؾؾ. ؾق ایى اواؼیك اوح٩اؾه ال هىقهىولیاؾی جىلیؿ هی

کىنیىهاگكؾیؿه اوث. هىقهىو هنا و ی يباجی اينىاٞ هؽحلن٧ ؾاٌنحه، کنه ب١ٕنی ال آيهنا ال ٬بینل آ
کىنیىلاینی ٬لمنهلؾو و قیٍهها که ؾق شىايهشبكیلیى هنا، اينؿول هنا قول اواونی ؾاقؾ. ال شملنۀ آ

هنای هىنحًؿ کنه جكیى هىقهنىو( که هٍهىقNAAاویؿ )( و ي٩حالیى اویحیکIBAاویؿ )بیىجایكیک
هنای يبناجی بنه قوينؿ. هىقهنىوهای يباجات هاقجیکلچكی به کاق هییی ٬لمهلالؾو و قیٍهبكای شىايه

ها اوح٩اؾه گكؾیؿه که ب١ٕی ال آيها به ٌنکل پنىؾق بنىؾه کنه ؾق آب ٤ینك اٌکال هؽحل٧ باالی ٬لمه
هنای گنكؾؾ. هىقهنىوؾق الکىل هًعل گكؾیؿه و ب١ؿًا باالی ٬لمه اونح١مال هنی باٌؿ، اوالً هًعل هی

آيهنا  ها اوح٩اؾه ٌؿه که يٝك به ينىٞ ٬لمنه و و٬نث اونح١مالای هؽحل٧ باالی ٬لمههيباجی با ٤لٝث
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و گنل کنكؾٌؿو ظصكات يباجی، کنهای يباجی هىؤولیث ٘ىیلباٌؿ. ب١ٕی ال هىقهىوهح٩اوت هی
ی هنا. هىقهنىوقا ؾاقينؿايگىق کٍمٍی  بمقگ واؼحى ؾايۀ ايگىق هؽّىِاً  کكؾو ؾايه وايگىق، جًک

 گكؾؾ.چًاو به ٬ىن اوپكی باالی يباجات اوح٩اؾه هیایٟ و پىؾق و هنيباجی به ٬ىن ه

 هآخزهًابغ و 
 جهكاو: آوای يىق.  با٤بايی )هىکاقی(.(. ۺ٩۽ۻج٭ی لى، ظیؿق و ٠ؿالث، ٠لی. )  .ۻ
 آـقبایصاو: شهاؾ ؾايٍگاهی واظؿ.   هیىه کاقی.(. ۽٨۽ۻشلیلی، قوىل. ) .ۼ
 . جهكاو: آبًگاه. ا٤بايی با يگكٌی کاقبكؾیاِىل ب(. ۼ٩۽ۻ١ٌا٠ی، ٠بان و قٔایی، ظاهؿ. )  .۽
 .: ٨كهًگ شاهٟجهكاو اِىل با٤بايی. (. ٨٨۽ۻ)  هكاؾی يژاؾ، ٨كیؿ. .۾
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 ادبیات فارسی برآثار عرفاًی ٍ تأثیر عرفاى 

  جكبیهوج١لین ۀؾايٍکؿ٠ٕى کاؾق ٠لمی  پىهًمل کكیمه ه٩كؾ لاؾهيىیىًؿه: 
 اللهدکیمیٟیٙهؾهًؿه: پىهًؿوی ج٭كیٛ

 چکیذه
ینوپیچ عًصشپزیشدکهدسایىجشیاوپشثیشهیأهایاجتماعیواعتمادیصیادیتادبیاتاصپذیذه

دسبیطتشغًایباعثگكؾؾ. بؿوو ٌک ٠ك٨او به ویك اؾبی قوض بؽٍیؿه و        ایى شكیاو بمقگ هیعشفاو
اونان، بعند قوی جنؤذیك ٠ك٨ناو بنك اؾبینات  چیم با٠د ٤ًاهًؿی آو ٌؿه اوث. بنؿیى بیً ال هك

گایاثاشگازاسیآودسیك ٠ك٨او باالی اؾبیات و چگىينهيمایؿ. ؾق ایى پژوهً قوی جؤذ هًؿ هیاقلي
کاسصىستگشفتهاست.ایىهمالاهدس، تطىسادبیاتفاسسیدسیبادسيظشداضتآثاسضاعشاوعاسف

هاوآثااستاشیىضخصایتپیآواستکهچگىيگیتأثیشعشفاوبشادبیاتسابشاصياذهسااصدوباضس 
هعشفیساهیتأثیشگزاسچًاو.يمایذعشفاوکهيمایذآهىصهوداسددیًیجًبۀادبیااتباشاسامهیهای

گزاضتهوتىايستهاستکهآوساغًاهًذوپشباسساصدتاجایکهدسسطخجاهفاسسیبیطتشیىتأثیشساب
جهاو يسبتبهادبیاتبسیاسیاصکطىسهابشتشويیشوهًذجلىهکشدهاست.

 پفیكی.ذیكؤ٪، جؤذیكگفاقی، ج٠ك٨او، اؾبیات، اؼال :هایکلیدیواژه
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 هقذهه
اؾبیات ٠ك٨ايی یا اؾبیات ِى٨یايه، ٬ىمحی ال هیكاخ هًرىق و هًٝىم اؾبی اوث که ٌنا٠كاو ٠ناق٦ ینا 

ايؿ و ؾق بكگیكيؿۀ ٬ىمث ٠ٝیمنی ال اؾبینات  ٠اق٨او ٌا٠ك، جعث جؤذیك هٍكب جّْى٦ به وشىؾ آوقؾه
 .=http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UIDۿ٦۾٩ۼ پاقوی ؾقی اوث

اؾبیات ٠ك٨ايی ؾق آذاق لباو ٨اقوی هن ال يگاه ٌکل و هن ال يگاه هعحىا ج٥ییكات بًیاؾیًی قا قويما 
ینابی ٬ابل هٍاهؿه اوث؛ لیكا وقوؾ و قاهواؼث. اها ج٥ییك و جعىل هعحىایی ؾق لباو و آذاق آو بیٍحك 

٠ك٨او و جّى٦ ؾق اؾبیات ٨اقوی ؾقی، اؾبیات ایى لباو قا به پیمايۀ بیً ال ظؿی ٤ًاهًؿ وناؼث و 
هًؿ والؾ. به همیى گىيه ٠ك٨او و جّى٦ اوالهی و ه٩اهین ؾیًی و ٬كآينی، اقلي قایجىايىث آو قا بى

ٌنىؾ ؿ. بًابكایى اؾبیات ٠ك٨ايی به آذاق اؾبیی ا٘ال٪ هیوال قٌؿ و ج١الی اؾبیات ٨اقوی ؾقی ٌلهیًه
که ه٩هىم و هعحىایی ِى٨یايه و ٠ك٨ايی ؾاٌحه باٌؿ. آذاق وًایی، ٠ٙاق، هىاليا بلؽی و هىاليا شناهی 

 قويؿ.يمىيۀ باقل اؾبیات ٠ك٨ايی به ٌماق هی
و ه٩ناهین ٠اق٨اينه ؾق یی يگاقي یا٨حه و به بیناو اذكگنفاقی ٠ك٨ناو  ایى ه٭اله که به قوي کحابؽايه

اؾبیات ٨اقوی پكؾاؼحه و ایى اهك ههن قا به بكقوی و پژوهً گك٨حه اوث. بك هبًای آيچه گ٩حه آهؿ ایى 
 يمایؿ: جع٭ی٫ اهؿا٨ی قا به ٬كاق لیك ؾيبال هی

 اهین ٠ك٨ايی و لظمات ٠اق٨او بمقگبیاو ٤ًاهًؿی آو اؾبیات ٨اقوی با ه٩. 
 ؾق ظىلۀ اؾبیات ٨اقوی جبیى وهن آذاق ٠ك٨ايی و اقلي آيها. 
 ی ه٩اهین ٠ك٨ايی بك اؾبیات ٨اقویيعىۀ جؤذیكگفاق. 

ها پاوػ گ٩حه ؼىاهؿ ٌؿ که: ٠ك٨او  يٝك اوث، به ایى پكوًهبًای اهؿا٨ی که ؾق ایى ه٭اله هؿبك 
و ه٩اهین ٠ك٨ايی ؾق اؾبیات چه جؤذیكات هربحی قا ال ؼىؾ به شنا گفاٌنحه اونث؟ ه٩ناهین ٠ك٨نايی ؾق 

٨اقوی چه وهمی ؾاٌحه اوث؟ جؤذیكگفاقی ٠ك٨او و ه٩اهین ٠ك٨ايی ؾق چه واظاجی و  ٤ًاهًؿی اؾب
 به چه گىيه بىؾه اوث؟

 وسود ػشفاو دس ادب فاسسی
ه يؽىث ؾايىحه ٌىؾ، چه کهٙال١ۀ اؾبیات ٠ك٨ايی و یا به وؽى ؾیگك، ٠ك٨او اؾبی هىحلمم ایى اوث 

ه کنؿیگك قا ٤ًا بؽٍیؿيؿ؛ ی١ًی ایًکهیؽحًؿ و ی٘ىق و ال چه لهايی ؾو پؿیؿۀ اؾبیات و ٠ك٨او به هن آ
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ه یابی ٠ك٨او ؾق اؾب ٨اقوی ؾقی هىقؾ بعد و ؾ٬ث ٬نكاق گینكؾ. ؾق اینى هبعند بنبایؿ جاقیؽچۀ قاه
 ٌىؾ.بكقوی ایى اهك پكؾاؼحه هی

ؾق ٬كو پًصن و ٌٍن جّى٦ قاه ؼىؾ قا ؾق اؾبیات ٨اقوی بال يمنىؾ، بنكای آو لٙا٨نث و ٘نكوات 
ه پیٍنحك کو يرك لباو قا بیً ال پیً ٤ًاهًؿ واؼث و به ه١ًىیحی همیى گكؾايیؿ  ؼاِی بؽٍیؿ، يٝن

 آو ٠اقی بىؾ. ال
ها ؾق يٝن يینم قاه یا٨نث. ه٭اقو وقوؾ و قواز ٠ك٨او و جّى٦ ؾق ظىلۀ يرك لباو ٨اقوی ایى ايؿیٍه

چٍنن ؾق ؾوقۀ وناهايی بنه  کاينؿ کها ؾق يٝنن لبناو ٨اقونی، اينؿيؿیٍهویك وقوؾ و پؽحگی ایى ا
ات ٠ك٨نايی ؾقيىیىاو، وشىؾ ویژگیكهکجف هًؿاو وؼىقؾ؛ چًايچه ؾايًهی ّْ ٌن١ك قاب١نۀ  ها و هؽح

 (.۽۾ۻ: ۸) ايؿكؾهکبلؽی قا یاؾآوقی 
ه ؾق ونایك کنهعّنىق يماينؿ، بل گىحكي و ي٩ىـ ٠ك٨او و جّى٦ ؾق اؾبینات، ؾق ظنىلۀ ؼكاوناو

ه ؾق قوم و ٬ىيیه هّؿا٪ یا٨نث کهماو گىيه های قواز اؾب ٨اقوی يیم ايحٍاق یا٨ث. ایى ايحٍاق ظىله
هكؾاينی چنىو اهیكؼىنكو  و آذاق هىاليا بلؽی هعّىل آو اوث، ؾق ٌبه ٬اقه يیم يٍك گكؾینؿ و بمقگ

ه ونكآهؿ آيناو ؾق يٍنك آذناق کنكؾيؿ کؾهلىی، ٤الب ؾهلىی، ظىى ؾهلىی و ؾیگكاو ؾق آيصا ٜهىق 
 ٠ك٨ايی هیكلا ٠بؿال٭اؾق بیؿل ؾهلىی اوث.

ه کنبهایی ؾق ظىلۀ اؾبیات ٠ك٨ايی لباو ٨اقوی ؾقی به وشىؾ آهؿ قاه، آذاق گكاو هوي ؾق اؾاهبه همیى ق
وكآهؿ همه ؾق ایصاؾ ایى آذاق هىاليا شاهی اوث. وی به وكایً آذاق ٠ك٨ايی هًٝىم و جؤلی٧ آذاق هًرنىقی 

٬ّنایؿي ًنؿ. ه٩نث اوقينگ و ؾینىاو ٤ملینات و کؾاقی هنیه هبنايی ٠ك٨ناو يٝنكی قا آییًنهکؼث پكؾا
 (.٨ۺ۽:  ۹) ؾاقيؿها قا بیاو هیاق و ايؿیٍهکه بهحكیى ا٨کهىحًؿ  هٍهىقجكیى آذاق ٠ك٨ايی هًٝىم او

ٌنىيؿ:  ٬ابل جؤهل اوث که اؾیباو ٠اق٦ و ِى٨یاو اؾیب، با ج١لیمات و وؽًاو ٌناو ؾو ؾونحه هی
پكؾاليؿ. با ایى  ( هییی به شفبه و ٫ٍ٠ )اؾب ٠اٌ٭ايهیی به و٠ٛ و ايؿقل )اؾب ج١لیمی( و ؾوحه ؾوحه

هايؿ کنه ال اینى هٍنكب ٨کنكی  ؾو قوي هیكاخ ٠ٝیمی جعث ٠ًىاو اؾبیات ٠ك٨ايی ال آياو به شای 
   . =http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UIDۿ٦۾٩ۼيمىؾج٥فیه هی

 اهین ػشفايی دس ضؼش فاسسیفهوسود 
اينؿ؛ چنىو قبنا٠ی قا ٘ناهك قا هبنؿٞ ٌن١ك ٠اق٨اينه ؾايىنحهٌماقی ال يىیىًؿگاو جاقیػ اؾبیات، بابا

اينؿ و  ٌناو بنه کناق گك٨حه های ها و جصكبه ؾايًؿ که ٠ك٨ا بنكای بیناو ايؿیٍنه يؽىحیى ٬الب ١ٌكی هی
٬كاول ایى وبک ٌن١ك ٠ك٨نايی  كایاو لباو ٨اقوی، پیًو بابا٘اهك به ٠ًىاو یکی ال ياهؿاقجكیى قبا٠ی
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جنىاو  ٫ و ه١حبكی ؾق ؾوث يیىث. ؾق ایى باب يمیهىذ چىو ال ا١ٌاق بابا٘اهك يىؽۀ بىؾه اوث؛ اها 
االولیاء  جفکكۀ :ِى٨یه هايًؿ ی ؾايىث. ال ٘ك٦ ؾیگك ؾق کحب ههنال قوی ی٭یى او قا هبؿٞ ١ٌك ٠ك٨اي

ًٌاونًؿ؛ بلکنه او قا بنه  هك ؾق هیاو يیىث و او قا به ٠ًىاو ٠اق٦ يمیااليه ـکكی ال بابا٘او ي٩عات
گنفاق ٌن١ك جىايؿ به ٠ًنىاو بًیناوکًًؿ. بًابكایى بابا٘اهك يمی ٠ًىاو ؾقویٍی ٌىقیؿه ظال ه١ك٨ی هی

 ك٨ايی ه١ك٨ی ٌىؾ.٠
بنمقگ ايؿ. او یکی ال ٠اق٨ناو ؽیك قا هبؿٞ ١ٌك ٠اق٨ايه بكٌمكؾهيٝكاو ابىو١یؿ ابىالبكؼی ِاظب

ايؿ؛ ی١ًی که وماٞ ؾق هصناله يٍیى يام او ؾايىحهقا هن» وماٞ«يیمۀ اول ٬كو پًصن اوث که کلمۀ 
قو ِى٨یه ال ليؿگی ابىو١یؿ به ب١ؿ قواز یا٨حه و ایى وماٞ بؿوو ١ٌك ه١ًایی يؿاٌحه اونث و ال اینى

 ١ٌك ٠ك٨ايی ال لىالم ٔكوقی هصاله ِى٨یه بىؾه اوث.
٨اقوی با يام ابىو١یؿ ابىالؽیك هیهًنی آ٤نال   های ِى٨یايه يؽىحیى ١ٌك ٌماقی بك ایى يٝك ايؿ که

ٌىؾ. گىیا اظحیاز به ١ٌك ٠اق٨ايه، ابىو١یؿ قا هصبىق به وكوؾو قبا٠یاجی کنكؾه کنه ٌنكوٞ ٌن١ك  هی
 ۀبنكای يؽىنحیى بناق، قبا٠ینات پكاکًنؿ٠اق٨ايه اوث. هكهاو اجه ال هىحٍك٬او آلمايی وؿۀ يىلؾه که 

٠٭یؿه ؾاٌنث ٘ین٧ کناهلی ال  ،آوقی کكؾه بىؾ های ٨اقوی بیكوو کٍیؿ و شمٟ ُشًگابىو١یؿ قا ال 
گفاق  گىیؿ: ابىو١یؿ بًیاو جىاو ؾق ایى ١ٌكها یا٨ث. او هی ها و يماؾهای ١ٌك ِى٨یايه قا هی هایه ؾقوو

ث، ی١ًی قبا٠یات ٠ك٨ايی بىؾ  ًْ  (.٩٦۽: ۲)وا١٬ی ایى و
اق قوض ٬لًؿقی و قيؿی و ٌىق و اٌحیا٪ قا بیً ال هك گىيه ٌبلی ي١مايی ؾق ١ٌكال١صن آذبه همیى

وی اول کىنی بنىؾ کنه ا٨کناق و ؼیناالت  «گىینؿ:  ؾايؿ. او هی هی کىی ؾق ٌیػ ابىو١یؿ ابىالؽیك، 
  (.ۻۻ: ۰۱)» جّى٦ قا ؾق ١ٌك بیاو يمىؾ

ابىون١یؿ قا بنايی ٌن١ك ٠اق٨اينه ینا الا٬نل بنايی  ،هًنؿاوؾو يکحۀ اواوی با٠د ٌؿه که ایى ؾايً
قبا٠یات ٠اق٨ايه بؿايًؿ؛ یکی ایًکه هصله وماٞ يیال به ١ٌك ؾاٌث و ایى يیال ابىون١یؿ قا واؾاق بنه 

ؿ ابىو١یؿ ؾه که هصمى٠ۀ قبا٠یاجی ؾق ؾوث اوث که يٍاو هیؾیگك ایً وكوؾو ١ٌك ٠ك٨ايی کكؾ. ؾو
 يؽىحیى ٌا٠ك ٠اق٦ اوث.
گنفاق ٌن١ك ٠ك٨نايی بنه اذبنات و بًیناوجىايًؿ ابىو١یؿ ابىالؽیك قا به ٠ًىاؾو اوحؿالل یاؾٌؿه يمی

ٌؿ، اها ٌنایؿ اینى ٌن١كها جىونٗ  بكوايًؿ؛ چىو هكچًؿ ؾق هصاله ابىو١یؿ ١ٌكهایی ؼىايؿه هی
ٌا٠كايی وكوؾه ٌؿه باٌؿ که هكاؾٌاو ٫ٍ٠ ايىاو به ايىاو بىؾه و ٠اق٦ ؾق هصله وماٞ، بكؾاٌث 

یی قا که هىقؾ يٝك  های ١ٌكهای ٠اق٨ايه ٩هجىايًؿ هؤلْ کكؾه و ایى ١ٌكها يمی ؾیگكی ال آو ١ٌك پیؿا هی
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ىنیاقی هًاونب ؾق اوث ؾاٌحه باًٌؿ. ٌکی يیىث که جّى٦ ؾق آو لهاو ال ١ٌك به ٠ًىاو وونیلۀ ب
های ٨كاوايی قا بنه وونیلۀ  کكؾه و آهىله ذیكگفاقی بك قوظیۀ هؽا٘باو اوح٩اؾه هیؤهصله وماٞ بكای ج

ا ٌن١ك آو لهناو، ٌن١ك ِنى٨یايۀ ينابی يبنىؾه کنه ال ١ٌك بكای هؽا٘باو ٠ك٨او بیاو کنكؾه باٌنؿ. اهن
شنا ال ٌن١ك ٠ك٨او اوالهی قا جبییى کكؾه باٌؿ؛ چىو هًٝنىق ؾق اینى اِٙالظات ٠ك٨ايی بهكه بكؾه و

جىاينؿ ٌن١ك گىيه که هك ١ٌك هفهبی، ؾیًی، اؼال٬ی يمنییی يیىث؛ هماو ١ك ٠اٌ٭ايه٠اق٨ايه، هك ٌ
 ٠ك٨ايی به ٌماق آیؿ. 
ؾهًؿ ٬ابل جىشه يیىث. چىو چًؿ وال ب١نؿ  ق و ابیاجی که به ابىو١یؿ يىبث هیال شايبی هن ا١ٌا

بكؾ. اها اگك ايحىاب ایى  ال هیؤى و١یؿ، ِعث ایى ايحىاب قا لیك واي ابى٘اهك اب ال ابىو١یؿ، يبیكه
 شْؿی هبؿٞگاهاو پیًجىايىحین ال او به ٠ًىاو یکی ال  بىؾ، هیا١ٌاق به ابىو١یؿ ابىالؽیك هٍکل يمی

 ١ٌك ٠ك٨ايی یاؾ کًین.
گفاق ١ٌك ٠اق٨ايه و ِى٨یايه ٌنماق ؾیگنك ال ٠ك٨نای بنمقگ چنىو ؼىاشنه ؾق بعد آ٤الگك و بًیاو

حنكیى  آینؿ. اهنا ههنن ٠بؿالله ايّاقی و ٤مالی هن به ٠ًىاو آ٨كیًًؿۀ وبک ١ٌك ٠ك٨نايی بنه هیناو هی
 ٌؽّیحی که ؾق ایى هىقؾ هٙكض اوث ظکین وًایی ٤ميىی اوث.

وكای بمقگ جّى٦ وًایی اوث. او يؽىنحیى ٌنا٠كی اونث کنه بنكای بیناو ج٩ْکنك  ليؽىحیى ٤م
گىیؿ: ؼؿهات وًایی ؾق پیٍك٨ث ١ٌك ًٌاوی ؼىؾ هی٠ك٨ايی ال ٌکل ٤مل بهكه بكؾ. بهاق ؾق وبک

اولیى کىنی کنه ج١بینك (. ٨٧ۻ: ۼ)واالق ایى يىٞ ١ٌك بؿايین  ِى٨یايه بىیاق ٠ٝین اوث. بایؿ او قا ٬ا٨له
و هصالی قا واقؾ لباو ١ٌك ٠اٌ٭ايۀ ِى٨یايۀ ٨اقوی کكؾ وًایی بىؾ. آقبكی هىحٍنك٪ و  ٫ٍ٠ ظ٭ی٭ی

های ب١ؿ بىؾه و ٤نمل  هحكشن ه١كو٦ ٬كآو ه١ح٭ؿ اوث: ال آو شهث که وًایی، پیٍىای ٌا٠كاو ؾوقه
قیمی کكؾه اوث ٌایىحۀ جىشه اوث. ونًایی ؾق لهیًنۀ ٤نمل ٠ك٨نايی الگنىیی بنكای  ٠ك٨ايی قا ٘كض

بنك ٌن١ك  ذیك بىماییؤ٠كا٬ی و يٝاهی بىؾه اوث و ج ،٠ٙاق، هىلىی، ظا٨ٛ :ال ؼىؾ هايًؿ ٌا٠كاو په
 ٠ك٨ايی ٨اقوی ؾاٌحه اوث.

او ٨اقوی و ال شمله بجكیى ٌا٠كاو ل جكؾیؿ یکی ال بمقگ وًایی بی«٩ِا  الله به اوان اؾ٠ای ـبیط
و هؤذك بىؾه اوث و آذناق و ی و ایصاؾ جًىٞ و جصؿؾ ؾق آگىیًؿگايی اوث که ؾق ج٥ییك وبک ١ٌك ٨اقو

 (.ۿۼۿ :ۻۻ) »الت ٌگك٦ ؾق وؽى گىیًؿگاو ب١ؿ ال ؼىؾ ٌؿه اوثهًٍؤ جعى
هایً يیم ظال  ظؿی٭ۀ وًایی وكآ٤ال يى٠ی ال ١ٌك اوث و ٬ّایؿ او يیم وكآ٤ال يى٠ی ؾیگك و ٤مل

لهیًنۀ  جىاو وكا٢ گك٨نث کنه ؾق چًنؿ های ٬بل ال وی ؾاقؾ. کمحك ٌا٠كی قا هی و هىای همحال ال ٤مل
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ايؿ که جًها و جًها اونان هرًنىی هًؿاو اـ٠او کكؾهوال به ٌماق آیؿ. ایى ؾايً ١ٌكی، آ٤الگك و ؾوقاو
كؾ، جىوٗ ابىالمصؿ هصؿوؾ بى کاق ٠ك٨ايی ؾق اؾبیات قا ایصاؾ که هىز ٠ٝیمی ال پیؿایً ا٨ک٠ك٨ايی 

ونث. او یى بنىؾه اه يؽىحیى ٌا٠ك هحّى٦ ؼكاواو لهکآؾم وًایی ٤ميىی اوان گفاٌحه ٌؿ؛ وی 
ًمالكهنىل، کالحع٭ین٫، ونیكال١باؾ النی الم١ناؾ، الع٭ی٭ۀ، ٘كی٫ظؿی٭ۀ: چىو ،با وكایً آذاق هًٝىهی

٫ٍ٠ ،ه هنیچ وناب٭ه کنًناو اقياهۀ بلػ و ؾیگك آذاق به بیاو ظ٭ای٫ ؾیًی و ٠ك٨نايی پكؾاؼنث؛ چکياهه
ه بیٍنحك هعحنىای ٠ك٨نايی کث گىيه وی ٬ّایؿ و ٤ملیاجی قا ال ؼىؾ به یاؾگاق گفاٌيؿاٌث. به همیى

 ًًؿ.کماالت قوظايی و ه١ًىی قهبكی هیکؾاقيؿ و ايىاو قا به وىی 
ؾق ایى لهیًنه پؿینؿ به ج١٭یب وی ٠ٙاق باب شؿیؿی قا ؾق يٝن و هرًىی ٠ك٨ايی گٍىؾ و آذاقی قا 

الوه وی اينؿ. بنك٠٭ه و هرًىی هىاليا به ٌنماق آوقؾهالٙیك وی قا ظل٭ۀ وِلی هیاو ظؿیه  ه٫ًٙکآوقؾ 
ياهنه، ياهنه، ؼىنكوياهه، پًنؿياهنه، الهنیه هّنیبثکنكؾ کبهایی ؾق اؾب و ٠ك٨او ایصاؾ آذاقی گكاو

 ايؿ.و هؽحاقياهه ال آو شمله اوكاقياهه، شىاهكياهه
الؿیى هعمؿ ٨ايی پؿیؿ آهؿ هرًىی هىاليا شالله ؾق ظىلۀ اؾبیات ٠كکب١ؿ ال ایى ؾوقه بهحكیى اذكی 

هًؿ هحبعك ه ؾايًکقوؾ. او ها به ٌماق هیجكیى ٌا٠ك هحّى٦ ؾق جمام ؾوقهه وی بمقگکاوث  بلؽی
 (.۽ۿۻ:  ٨) ؾاٌثؾق ؾیى بىؾ، ؾق ٠ك٨او و جّى٦ اوالهی يیم شایگاه بلًؿی 

ه ٌؿه ٬ابل جؤهل اوث. وشىؾ آذاق هًٝىهی که ال پیك یؾق آذاق بىیاقی ال يىیىًؿگاو اقايگاه باال که 
ؾاقؾ کنه ؾق  ؾق البالی آذاق هًرىقي وشىؾ ؾاقؾ و به ها قویؿه بیاو هی هكات ؼىاشه ٠بؿ الله ايّاقی

های اؾبی وًایی ٤ميىی، ظحی کمی پیً ال وی، ؾق وكلهیى هنكات يینم آذناق هىالات کاق و ١٨الیث
هنا بیناو هكجبه ایصناؾ ٌنؿه اونث. آقی جنفکكه وًگ و ٠اق٨ی واالاؾبی ِى٨یايه جىوٗ وؽًىق گكاو

و هٙال١نۀ آذناق هًٝنىهی کنه ال  وه ؾیىاو ١ٌك ٨اقوی ؾاٌحه اونث. هالظٝنه ؾاقيؿ که پیك هكاتهی
قوايؿ که هعحىای آو وه ؾیىاو هفکىق يیم جّى٦ و االوالم ايّاقی با٬ی هايؿه به ٘ىق ؾ٬ی٫ هیٌیػ

گكاو ١ٌك يمایین که پیك هكات یکی ال آ٤ال ٠ك٨او بىؾه اوث. بًابكایى بایؿ به ٘ىق ؾ٬ی٫ و به ی٭یى ظکن
جىاو ي٭ً پیك هكات قا ؾق آ٤ال ١ٌك ٨اقوی ه ؾق ظىلۀ اؾبیات ٨اقوی ؾقی بىؾه اوث. ظحی هی٠اق٨اي
چًنیى االوالم پیك هكات ٬بل ال ونًایی بنىؾه و هننلیكا جىلؿ و و٨ات ٌیػ ؛جك ال وًایی ؾايىثه٭ؿم

اواینل  وًایی ؾق اواؼك ٠مك ؼىؾ به ٠ك٨او و ١ٌك ٠اق٨ايه قوی آوقؾه اوث. ؾق ظالی که پیك هكات ال
 های ٠اق٨ايه هعٍىق بىؾه اوث. ٠مك با ايؿیٍه
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كؾ و که ١ٌك ٠ك٨ايی ؾق هیايۀ ٬كو چهاقم هصكی وقوؾ ؼىیً ؾق اؾبیات قا آ٤ال کالم ایًکؼالِۀ 
بؽً اؾبیات ٨اقونی ؾقی گكؾینؿ. آذناق ه قوي٫کبهایی پؿیؿ آهؿ قول جا قول ٨مويی یا٨ث و آذاق گكاو
ه کياهه و قبا٠ی وكوؾه ٌؿه های ٬ّیؿه، ٤مل، هرًىی، وا٬یالب٠ك٨ايی هًٝىم ؾق لباو ٨اقوی ؾق ٬

 :های ٠اق٨ايه، بمقگنايی چنىووكایً ٬ّیؿه ايؿ که، ؾقگىيه ًٌاؼحه ٌؿهها بؿیىپیٍحالاو ایى بؽً
هنای ٠اق٨اينه، ايؿ؛ ؾق وكایً ٤نملهلىی و شاهی آذاقی قا پؿیؿ آوقؾهوًایی، ؼا٬ايی، اهیكؼىكو ؾ

جنىاو ينام بنكؾ؛ ؾق ایی، ايّاقی، ٠ٙاق، هىاليا، ظا٨ٛ، بیؿل و شاهی قا هیوً :هایی هايًؿٌؽّیث
های ٠ك٨ايی، وًایی، ٠ٙاق، هىاليا بلؽی، اهیكؼىنكو ؾهلنىی، هىالينا وكایً ١ٌك هرًىی و ؾاوحاو

چنىو ابىون١یؿ ابنىالؽیك، ىايی کايؿ؛ ؾق وكایً قبا٠یات ٠اق٨ايه،  شاهی و بیؿل ٠كْ ايؿام يمىؾه
 (.٨ۺ۽ -ۻۺ۽:  ٩) ايؿ م ايّاقی و بیؿل، کاقهای ههمی ايصام ؾاؾهاالوال٠ٙاق، ٌیػ

کنكؾه و اظحمنااًل ب١ٕنی ال ؾق هىا٠ٛ ؼىؾ ا١ٌاقی ٠ك٨ايی ال پیٍیًیاو ي٭ل هی ابى و١یؿ ابىالؽیك
٭او و يىیىًؿگاو، وًایی يؽىحیى کىی اوث كوؾه اوث ولیکى به ا٬كاق همۀ هع٭وابیات قا ؼىؾ هی

قا به ؤىض واقؾ ١ٌك ٨اقوی  های ٠ك٨ايی ٬كاق گك٨حه و آوجعث جؤذیك ايؿیٍه که بیً ال ٌا٠كاو ؾیگك
٠اق٨ناو و ینا ٌنا٠كاو ؾیگنك یا٨نث کكؾه اوث. به همیى ؾلیل ٬بل ال وی اگكچه اٌن١اقی ٠اق٨اينه ال 

ًی ؾق اقجباٖ با هىٔىٞ بعد وكوؾه ٌؿهٌىؾ، ولی بایؿ گ٩ث ٤الب آيها ا١ٌاقیهی ًْ  ايؿ.ايؿ که ج٩

 يخش فاسسی ػشفاو دس
ٌىؾ و يرك لبناو ٨اقونی يینم ؾو قا ٌاهل هی ا٘ال٪ اؾبیات ٠ك٨ايی بؿوو ٌک آذاق هًٝىم و هًرىق هك

ؾاقی کكؾه اوث. های جاقیػ ظیات ؼىؾ ال ٠ك٨او و جّى٦ آییًههمايًؿ ١ٌك ایى لباو ؾق بكؼی لهايه
المعصنىب هی، کٍن٧ٌىؾ که ٌٙعیات بنایمؾ بىنٙا ی١ًی اؾبیات ٠ك٨ايی ٌاهل آذاق هًرىق يیم هی

ايؿ و ال آذاق بكشىنحۀ شمله ياهه ؼىاشه ٠بؿالله ايّاقی و وایك آذاق ال آوشالبی هصىیكی، هًاشات
 (.ايحكيیث) اوثقويؿ؛ هكچًؿ بیٍحكیى شلىۀ ٠ك٨او ؾق ٠كِۀ ١ٌك بىؾه ٠ك٨ايی به ٌماق هی

٨ايی پؿیؿ آهؿ و قهنىل و ه ؾق اؾبیات هًرىق لباو ٨اقوی ؾقی با هعحىای ٠كکیی يؽىحیى اذك اقليؿه
ه کنالمعصىب هصىیكی اوث، ٧ٍکا با يٝكیۀ پكؾالی بیاو ؾاٌث هبايی ٠ك٨او و جّى٦ اوالهی ق

جنىاو قو هنیكؾ. ال ایىکقیمی آو قا ٠اق٦ وااله٭ام ٠لی بى ٠رماو هصىیكی ٤ميىی ؾق ٬كو پًصن پی
ه ٠بؿاللنه ايّناقی آذناق االونالم ؼىاشنك٨ايی ًٌاؼث. ه٭اقو همیى ٬نكو ٌنیػوی قا آ٤الگك يرك ٠

ه وكهایۀ بمقگی به ٌماق کاقشمًؿی قا ؾق ظىلۀ ٠ك٨او اوالهی به يرك ٨اقوی ؾقی به یاؾگاق گفاٌث 
ها و آذاقي قا يام گك٨ث. ب١ؿ ال الّى٨یه، ِؿ هیؿاو و وایك قوالهجىاو ٘ب٭اتقويؿ و ال شمله هیهی
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ه جىوٗ هعمؿ بنى هًنىق کا٨ث یؿ يٍى و يمایالحىظك٨ايی و قهمهای ِى٨یايه با اوكاقهای ٠آو ايؿیٍه
كاهنات و ا٬نىال ٌنیػ کحناب ٌنكض ظنال، کو١یؿ ؾق ٬كو ٌٍن هصكی جؤلی٧ ٌؿه و ؾق ایى بى ابی

ایات و اؼباق با آوقؾو ا١ٌاق ٠اق٨ايه شمٟ و جؿویى ٌؿه اوث. به ج١٭یب اینى کابىو١یؿ ؾق ٔمى ظ
وقاو ؾق ٬كو ه٩حن به ه١ك٨ی ايؿیٍنه ؤاالولیكةکحاب ه١كو٨ً جفک٠ٙاق با جؤلی٧ ٬ا٨له ٌیػ ٨كیؿالؿیى 

كؾ ٌناو کاق و ٠ملکال ایى بمقگاو با بیاو يٝكیات و ا٨ که ه١ك٨ی هكیکو ایى ٘ای٩ه پكؾاؼث و بمقگا
 (.ۼ٧ۻ -ۻ٧ۻ:  ٨) ؿجىايؿ باٌاق آياو هیکيمایی ال ظ٭ی٭ث قاه و قوي و ا٨همكاه اوث و آییًۀ جمام

هی ؾق يرنك اؾبینات ٨اقونی جنؿاوم یا٨نث و ؾق آو آذناقی بؿیى جكجیب جصلی ٠ك٨او و جّى٦ اوال
٠ٙناق، ٨ینه ها٨ینه اذنك هىالينا ای االولینكةکی، جفؿالوكاق هیبا٧ٍکه ج٩ىیك کبها پؿیؿاق گٍث گكاو

آذناق  االيه و ا١ٌۀ اْللم١ات هىاليا شاهی و ونایكى هعمؿ بلؽی، لم١ات ٠كا٬ی، ي٩عاتالؿیشالل
حابؽايۀ اؾب و ٠ك٨او قا ؾق ظنىلۀ کبهایی ایى آذاق به ٠ًىاو ـؼایك گكاوايؿ. يحیصۀ جؿاوم همیى قاه بىؾه

 لباو ٨اقوی ؾقی ٤ًاهًؿ واؼحًؿ.

 يقص ػشفاو و غًاهًذی ادبیات فاسسی
چًیى جّْى٦ که به ٠ًىاو قاه و قوؾ آو هٙكض اوث، ُبًماینۀ ٬نىی بنكای اؾبینات ٠ك٨او اوالهی و هن

اهًؿی آذاق ایى لباو گكؾیؿه ال هك ٠اهل ؾیگك با٠د ٤ًّ آیؿ؛ چًايچه بیٍحك ٨اقوی ؾقی به ظىاب هی
 اوث.

ب١ؿ ال ٜهىق جّْى٦ و ٠ك٨او اوالهی به ٠ًىاو یک هکحب ٨کكی و ٘كض آو به گىيۀ يٝكی، ا٤لب 
ايؿ و با اوح٩اؾه ال ٨یٕاو بكکات ونعاب اینى حب بىؾهکچیى ؼكهى ایى ه وی، ؼىٌهاؾیباو اؾب پاق

جىاو گ٩ث که ١ٌك و يرك ؾقی بهحكیى  ايؿ. به ظ٭ی٭ث هی ؾ پكؾاؼحهآوماو، به آبیاقی ظؿای٫ وؽى ؼى
یی بىؾه که جّْى٦ و ٠ك٨او اوالهی به وویلۀ آو هىیك پكؼن و پیچ اِالض و جكبیث قا ؾق ا٨ناؾۀ قاظله

ونال قٌنؿ اؾبینات اینى  گىيه که ٠ك٨او و جّنْى٦، بهحنكیى لهیًهايؿ؛ هماوها پیمىؾه واالجكیى ايؿیٍه
 ی ٤ًّاهًؿی و باقوقی گكؾیؿه اوث.ها و آو به ٬لهوكلهیى و قویؿ

جىاو اؾ٠ا کكؾ که ٌهكت و پفیك٨حگی آذاق اؾبی لباو ٨اقوی ؾقی، بنیً ال آيکنه ال  به ِكاظث هی
های ل٩ٝی و بؿی١ی آذاق ٌاو شىحصى گكؾؾ، ؾق هعحىای آيها آٌکاق اوث؛ لیكا اینى آذناق، اذك آقایً

كای شىاهٟ بٍكی به اقه٥او آوقؾه و آظناؾ اهنث اونالهی قا بنه ٬ا٨له باقهای ه١ًایی ه١اق٦ ؾیًی قا ب
 ث.های قوًٌی ال ًٌاؼث و ه١ك٨ث ٠كوز بؽٍیؿه اوا٫٨
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ايؿ.  گیكی و ؾگكگنىيی اؾبینات پاقونی ؾاٌنحه  به ٘ىق کْل ِى٨یه و ٠ك٨ا جؤذیك بىیاق ههمی ؾق ٌکل
٫ به اوز و ق١٨ث و٠ٛ و جع٭ی٫آياو ٬ّیؿه قا ال لصى« ايؿ و ٤مل قا ال ٠ٍن٫  کٍايؿه لاق ؾقو٢ و جملُّ

یی بكای ج١لنین و جكبینث و ٠ك٨ناو و اؼنال٪  ايؿ. هرًىی قا وویله ٌهىايی به هعبث قوظايی قوايیؿه
ايننؿ. يرننك قا ٠ُمنن٫ و ونناؾگی  ايننؿ. قبننا٠ی قا ٬الننب بینناو اظننىال و آالم لوؾگننفق ي٩ىننايی يمىؾه کكؾه

 (.٩ۼۻ:  ٧) ..»ايؿ. ايؿ؛ و ظکایث و ٬ّه قا ٬الب ه١ايی و ّظَکن کكؾه بؽٍیؿه

 های ػشفاو دس ادبیات فاسسی يخستیًه
کنه ؾق اینى ٠كِنه ؾونث گاو و ٠اق٨او ؾؾ به ٌا٠كاو، يىیىًؿگكاؾبیات بك هی ۀوقوؾ ٠ك٨او به ٠كِ

 ال آو قاؾ هكؾاو یاؾ ؾهايی گكؾؾ:ايؿ. شهث ؤاظث هىٔىٞ اللم اوث باالیی ؾاٌحه
ونث. ّى٦ و ظکیماو ه١كو٦ ٬كو ٌٍن هصنكیابىالمصؿ هصؿوؾ ابى آؾم وًایی ال ٌا٠كاو هح

ايؿ. او قا هع٭٭او با اؼال٦ ـکك کكؾه وی ؾق اواوٗ ٬كو پًصن هصكی ؾق ٤ميی جىلؿ ٌؿ و وال و٨ات
او ؾق آ٤ال ظال با ؾقباق ولًٙث ٤ميی، هكاوؾه ؾاٌث و ب١ٕی ال ٌاهاو ٤ميىی، ی١ًی هىن١ىؾ ابنى 

ال و٩ك ؼكاواو و هال٬ات با هٍایػ ِى٨یه ج٥ییك ؾق ابكاهین و بهكام ٌاه ابى هى١ىؾ قا هؿض کكؾ. په 
٠فلث قا اؼحیاق کنكؾ. ؾق اینى  ۀگیكی يمىؾ و گىٌايؿیٍه و ولىک وی پیؿا ٌؿ ال ؾقباق ٌاهاو کًاقه

 ال ليؿگی ا١ٌاق ؼىیً قا و٧٬ هٕاهیى ج١لیمی، ٠ك٨ايی، اؼال٬ی و هى٠ٝه واؼث. ۀهكظل
٤لب ٌهكها چىو هكو، وكؼه، يیٍناپىق و بلنػ ظکین وًایی به هکه يیم و٩ك کكؾ و به ویاظث ا

پكؾاؼث و با هٍایػ و قووای ِى٨یه ؾیؿ و بالؾیؿ کكؾ و ؾق ظل٭هصی ایٍاو ؾق آهؿ و يیم بنا بىنا ال 
ٍث ال ون٩كهای ٌا٠كاو بمقگ ٠ّك ؼىیً ؾق گىحكي و ج٭ىیث ١ٌك ؾقی کمک کكؾ. ب١ؿ ال بالگ

٬ه کنكؾ و ؾونث بنه ؾاهناو جّنى٦ و ٠ٍن٫ بنه ايموا قا گك٨ث. با ؾقباق ٬ٟٙ ٠ال ۀؼىؾ به ٤ميه، گىٌ
گاه ؼىؾ ٬كاق ظ٭ی٭ث آویؽث و ؾق ٘لب ٠لن ظ٭ی٭ی ٌؿ. ٔمًًا او ٠لىی همث و ٠مت ي٩ه قا جکیه

گكیؽنث. ال اهنالو هنی ؾاؾ. وی ايموا و ٬ًا٠ث قا بك هك چیمی ؾیگكی جنكشیط ؾاؾ و ال ِنعبث ينا
ؾاؾيؿ شؿًا هحنؤـی بنىؾ، ٌؽّی ؼىؾ ٬كاق هی بكؾ ه٭اِؿپیً ۀی و قیاکاقاو که هك چیم قا هایقیاکاق

 ؾق یک ال ٬ّایؿي گ٩حه اوث:

 حه کی کًؿ بیؿاقن٩نه قا ؼنحن٩نؼ     ث و جى ؼ٩حهنوث ؼ٩حه انمن٠ال
 ی یمننى لیىنناقنمنکه يؿايؿ ه      ث اوث بك ابلینهنؿاو ل١ًنيه ب

 ن يکًؿ کاقنلنه ٠نؿ بنن ؾاينلن٠     ل بؿاو ل١ًث اوث کايؿق ؾیىنب
 (۱۰: ۼۻ)                                                                                                                                      
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کنكؾ. او ؾايىث، ج٩ك٬ه و ؾو قيگی قا با يٝك ي٩كت يگاه هییک با٢ هی  وًایی جمام ا٨كاؾ بٍك قا هیىه
گكایً ؾیگك قا اؼحیاق کكؾ و ب١ؿ ال گكایً به ٠ك٨او ؾق ١ٌك او ٌىقی پؿیؿاق  با یک ج٥ییك ظال يى٠ی

النؿیى هعمنؿ، قوٌى کكؾ و ؾق بكابك هىاليا شناللگكؾیؿ؛ ٘ىقی که بك وك قاه ٌیػ ٠ٙاق چكا٤ی قا 
های ٠ك٨ايی قا بك ا٨كوؼث، يٝاهی قا به وؽى یاقی کنكؾ و ؼا٬نايی قا ؾق )جع٩نه( ه١ٍلی ال وكوؾه

ونًایی قا  (.۱۶-۱۰: ۼۻ) گكؾايینؿىؾ و ؾبؿبۀ ؼىكوی قا باال بكؾ و ولىلۀ شناهی قا اونحىاق هؿؾگاقی يم
وكای ٠اق٦ ؾايىنث کنه ا٨کناق و اِنٙالظات ٠ك٨نايی قا بنا هٕناهیى ٤ملٌا٠ك جىاو يؽىحیى  هی

 (.۲۲: ۽) وال لباو ؾقی ؾايىثجىاو او قا یگايه ٌا٠ك ؾوقاو ٠اٌ٭ايه آهیؽحه اوث، ال بىا شهات هی

وث که هىایل جىظیؿ و هٙالب ٠لن الهی قا ؾق ٬الب هرًىی، ٤نمل، ٬ّنیؿه و یی اولیى کىیوًا
ايگیم همیى کاق قا کكؾه های ؾلقبا٠یات بیاو کكؾ، گكچه،  پیً ال او ابىو١یؿ ابىالؽیك ؾق ٔمى جكايه

ٔىٞ اؼال٪ بىؾ؛ ولی وًایی بىؾ که يؽىحیى باق ٬الب هرًىی قا بكای ایى هًٝىق بكگمیؿ. او بىؾ که هى
ؼاي٭نا،  :ال ٬بینل ًی ؾاؼل ٌن١ك کنكؾ و هّنٙلعات جّنى٨یقا با چًیى ج٩ٕیل و ٌیىایی ال يگاه ؾی

١ك آوقؾ. هرًىیات او؛ ؼكابات، پیك، هكیؿ، وماٞ، وشؿ، ِعى، وکك، ٫ٍ٠، ايموا و يٝایك آو قا به ٌ
ؾو هرًنىی ؾیگنك ال٭لنن و الحع٭ین٫، کاقياهنۀ بلنػ، جعكیمنةؾ، ٘كی٫الع٭ی٭ه، ویكال١باچىو: ظؿی٭ة

ياهه و يیم ب١ٕی ٬ّایؿ و ٤ملیات او، پنك اونث ال هٙالنب ٠ك٨نايی، ياهه و ٫ٍ٠هًّىب به او ٠٭ل
 (.۱۶-۱۶ : ۼۻ) میج١لیمی، اؼال٬ی و ظک

الله ايّاقی ه١كو٦ به پیك هكات، ؾق ظىلۀ ٠ك٨او کاقهای ؾقؼىق ايصنام گىيه ؼىاشه ٠بؿبه همیى
٠ٙناق، هىالينا، شناهی و  :ا٨موؾ. ب١ؿ ال وی وایك کىنايی چنىو ؾاؾ و آذاق او بك ٤ًای اؾبیات ٨اقوی

ؾیگكاو آذاقی قا ؾق يٝن و يرك ؾق ٬لمكو لباو ٨اقوی ایصاؾ کكؾيؿ که همیٍه ؾق جمنام ا٠ّناق ال آيهنا 
های ٨كهًگی هكبنىٖ بنه لبناو ٨اقونی اونث کنه اوح٩اؾه ٌؿه اوث. ایى آذاق بؽٍی ههن ال هیكاخ

 همیٍه هايؿگاق ؼىاهًؿ هايؿ.

ه اوث. اینى یالّى٨اق گفاٌث. یکی ال ایى آذاق ٘ب٭اتبهایی قا ال ؼىؾ به یاؾگپیك هكات آذاق گكاو
لمیه آو قا ابى٠بؿالكظمى هعمؿ بى ظىککحاب هماو اوث  ٧ یجنؤل یبه لباو ٠كب یٍابىقیي یى الىُّ

ى یا یوالم ايّاقاالیػٌ (.٩٦٧ۻ: ٦) ؾػ و٧٬ يمىؾه بىی٩ه ال هٍایاو اظىال و ا٬ىال پًس ٘ایكؾه و ؾق بک
ؿاو ٌاو یال هك یکیيمىؾه و  یً اهال هیك و و٠ٛ ؼىیکحاب قا ؾق هصاله ِعبث و ؾق هصاهٟ جفک

ه ؾق کن ی٬ؿ یبه لباو هكو« یه به ٬ىل هىاليا شاهیالّى٨حاب ٘ب٭اتکمٟ کكؾه و يىٌحه اوث. آو قا ش
ؾق ٬نكو يهنن هصنكی  یشناه اهك با٠د ٌنؿه جنا ىیهم(. ۿۺ۾: ٦) ...»ا٨حهیآو ٠هؿ، ه١هىؾ بىؾه و٬ىٞ 
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ه قا بنك آو یگك بمقگاو ِنى٨یياهۀ ؾً ؾق آوقؾ و ليؿگییقولگاق ؼى یهٙالب آو کحاب قا به لباو ٨اقو
 ؿ که یکی ال آذاق ٠ك٨ايی ههن اوث.یؿ آیااليه پؿحاب ي٩عاتکیصه ؿ و ؾق يحی٩مایب

شمنٟ و جنؿویى  ی اوونث کنه باقهنااؾبی پیك هكات، قونایل ٨اقون - های ٠ك٨ايیؾیگك ال هیكاخ
های قیأث و جكیى ایى قوایل ِؿ هیؿاو اوث که هیؿاوايؿ. ال شملۀ ه١كو٦ايؿ و ؾق ؾوحكنٌؿه

گىينه ونایك قونایل والکاو هٍؽُ واؼحه اوث. بنه همنیى ولىک قا به ه١ك٨ی گك٨حه و قاه قا بكای
بنه چناپ های آؼك جىوٗ هعمؿ وكوق هىالیی جّعیط ٌؿه و با ه٭ؿهنۀ ه٩ّنل ٨اقوی که ؾق وال

 قویؿه اوث.

 گیشیيتیجه
 ٌىؾ: یابین که ؾق لیك اقایه هی یال آيچه ؾق ایى ه٭اله آهؿه به يحایصی ؾوث ه

جتماعیايساوادىالوآثاسيفسايیواۀشايبه اوث که ؾقبكگیكيؿ٬لمكو اؾبیات بىیاق وویٟ و همه
ونث کنه ؾق ؾقوو ٩٘ی. ٠ك٨او به ه١ًای ًٌاؼث ج١بیك ٌؿه اوث و ٠ك٨او، اظىان و ٠نىاباضذهی

وقوؾ ضاىدیاثشگزاسیباشادبیااتدايساتههایهایفشهًگگیشدعشفاويیضاصپذیذهايىاو ٌکل هی
.ییاصعاسفاوبضس دسديیایادبیاتوالعضذهاستگامباآهذوعذه٠ك٨او ؾق اؾبیات، هن

اوث. ٜهىق ٠ك٨او ؾق ٠ك٨او اوالهی ؾق اؾبیات ٨اقوی اقلي ؼاِی ؾاٌحه و جؤذیك بىمایی ؾاٌحه 
بهایی همكاه با ه١ًىیث و اؼنال٪ پؿینؿ اؾبیات ٨اقوی با٠د باقوقی و ٤ًاهًؿی آو ٌؿه و آذاق گكاو

 ٌىؾ. آهؿه که ؾق ٘ىل جاقیػ، با٠د اِالض شىاهٟ ايىايی هی
اياذ دوعاسفیکهدسدىصۀادبیاتفاسسیکاسهاایاسصياذهايجاامدادههای  ال يؽىحیًه ٌؽّیث

ايذ.ایىدوضخصیت باعثتذىلضگشفدسپهًایادبیااتیویىاجهايصاسبىدهضخصیتسًای
هًذیساآفشیذيذکهبشایهمیطهگشدیذيذ.ایىدوضخصیتیکیدسيظنودیگشیدسيثش آثاساسصش

تىجاههاىسدساًاییبعاذها ضخصیتدوایىاص.استبىدهادبوهعشفتاهلسایشاستفادههىسد
بىدهوايصاسیدسطىلتاسیخهىسدتىجهکسايیهثلجاهیودیگشاوبىدهاست.عطاسوهىاليا

یايماه یشابات پیش هشیاذ ساما  :سادبیاتفاسسی اصطمداتعشفايیهثلباوسودعشفاود
هااواسدپیکاشباضس ادبیااتضاذوباذیىطشیاكباشغًاایوجذ صذى سکش عطكويظایشایاى

 اووایىادبیاتافضود.هایایىصبواژهدايص
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 و هآخز هًابغ
ظىننیى ِننؿقی ا٨ٍنناق و بهننكام  . جكشمننه ٤ننالمجنناقیػ اؾبیننات ایننكاو(. ۿ٧۽ۻ. بننكاوو، اؾواقؾ. )ۻ

 جهكاو: هكواقیؿ. .چاپ ؾوم  .ه٭ؿاؾی
 : ؾايً.کابل. هحىو يٝن و يرك ٠ك٨ايی(. ٠۰۶۸۶بؿال٥ًی. ) ههش . بكلیىۼ
 اق.جهكاو: لْو  .وبک ًٌاوی(. ۻ٨۽ۻ. بهاق، هعمؿ ج٭ی. )۽
 یههنؿ ۀ. بنا ه٭ؿهناالينه هنى ظٕنكات ال٭نؿني٩عات(. ۿ٦۽ۻى ٠بؿالكظمى. )ی، يىقالؿی. شاه۾

  ك.یبکكیجهكاو: اه .پىق یؿیجىظ
 ی٧ٍ الًٝىو ٠ى أوناهکم(. ۻ۾٩ۻًی. )یال٭ىًٙٙ یاجب شلبکالله ٩ه، ه٩ّٙی بى ٠بؿیؼل ی. ظاشۿ

 المرًی.حبةکب٥ؿاؾ: ه .حب وال٩ًىوکال
 م يٍك ؾايٍگاهی.کجهكاو: هك شىحصى ؾق جّى٦ ایكاو.(. ۺ٨۽ۻبؿالعىیى. )کىب، ٠ . لقیى٦
 ابل: هیىيؿ.ک. چاپ چهاقم، جاقیػ اؾبیات ا٥٨ايىحاو(. ۽٨۽ۻ. ژوبل، هعمؿ ظیؿق. )٧
 : ومث.جهكاو .هنچاپ ي یی بك هبايی ٠ك٨او و جّى٦.ه٭ؿهه(. ۺ٨۽ۻ. وصاؾی، ویؿ ٔیاءالؿیى. )٨
جهكاو:  .چاپ وىم .مۀ ویؿ هعمؿ ج٭ی ٨ؽك ؾا٠ی گیاليیجكش ل١صن.١ٌكا(. ٦٨۽ۻ. ٌبلی، ي١مايی. )٩

 حاب.کؾيیای 
ـبیطۺۻ  جهكاو: يٍك هكواقیؿ.   .. چاپ ه٩ؿهنجاقیػ اؾبیات ایكاو(. ۿ٨۽ۻالله. ) . ٩ِا، 
 کابل: و١یؿ. ویكی ؾق اؾبیات ٠ك٨ايی.(. ۰۶۹۰. ٬ىین، ٠بؿال٭یىم. )ۻۻ

 
 

 



 

 

 

 

 

 زهیي قطبیيتأهلی بر 

 ج١لین و جكبیه ۀؾايٍکؿاللههصذقعضىکادسعلمییاق هعبىبًپىهيىیىًؿه: 
 پىهًؿوی ٌیكلهاو باؼحكیؾهًؿه: ج٭كیٛ

 چکیذه
اينؿ جكیى ي٭اٖ لهیى که ؾق ؾو وك هعىق چكؼً لهیى ٬كاق گك٨حه جكیى و شًىبی ٬ٙبیى لهیى، ٌمالی

ه هىحًؿ که وایك ي٭اٖ لهیى بذابحی  ۀؾق وا٬ٟ جًها ؾو ي٭ٙ .گىیًؿ های ش٥كا٨یایی يیم هی ٬ٙب و به آيها
 چكؼًؿ. ؾوق آيها هی

گىيه اهمیث ویاونی و  ها و شمایك ا٬یايىن هًصمؿ ٌمالی هیچ اول ٬كو بیىحن کكايه ۀجا اواؼك يیم
های يٝاهی هیالؾی به ب١ؿ اوح٩اؾه ال ایى هًا٫٘ به هًٝىق هؿ٦ ۺۿ٩ۻا٬حّاؾی يؿاٌث. اها ال وال 

ؾ ٬ٙبنی ج٥یینك ونك ۀهًٙ٭ن ۀیل شهايی ٬كاق گك٨ث و چهنكق هىاي٩ٟ ؾ هىقؾ جىشه هؽّىَ ؾول ـی
کًًؿ. ه١ًنی اونکیمى،  ی هیاوکیمى ليؿگ ۺۺۺۺ٦وویٟ )جًؿقا( ٌایؿ بیً ال  ۀیا٨ث. ؾق ایى هًٙ٭

گی ؾاٌنث، لنفا گىٌث ؼام اوث. چىو ليؿگی اوکیمىهای اولیه به گىٌث و هناهی بىنح ۀؼىقيؿ
 ايؿ.بؿیى يام ه١كو٦ ٌؿه

لؾه بىؾه که ا٘كا٦ ٬ٙنب شًنىب قا ٨نكا گك٨حنه اونث. ٬ٙنب  یػ ٬ٙب شًىب یک ؼٍکی ۀياظی
وب کًؿ. ؾق ٬ٙب شًىب هکنك شًىب هن هايًؿ ٬ٙب ٌمال ه٭ؿاق کمی ال يىق ؼىقٌیؿ ؾقیا٨ث هی

پىونؿ. جًهنا پىنحايؿاقی کنه ؾق  ٌىؾ و يمی چیم ٨اوؿ يمی ٌىؾ، هیچوشىؾ يؿاقؾ و باکحكی پیؿا يمی
ونث، ولنی ؾق ؾقیاهنای ا٘نكا٦ ٬ٙنب شًنىب شنايىقاو ی ایؾقیا کًؿ ٌیك ٬ٙب شًىب ليؿگی هی
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جكیى شنايىقاو ٬ٙنب  وكٌنًاناونث. » ییپلًگ ؾقیا«جكیى آيها  که ؼٙكياک هؽحل٩ی وشىؾ ؾاقيؿ
 ى اوث.یشًىب و ٬ٙب ٌمال پًگى

 ى.یمى، ؼكن ٬ٙبی، ٌیك ؾقیایی و پًگى٬ٙبیى، ٬ٙب ٌمال، ٬ٙب شًىب، جًؿقا، اوکی های کلیذی:هواژ 

 هقذهه
می ؾق شهاو ؼل٭ث ؾاقای هىٔىٞ هٍؽّی اوث که بىٗ ؾاينً و ه١ك٨نث ؾق ٬النب هك قٌحۀ ٠ل

های ٠لمی ؾق باقۀ آو هىٔىٞ، اؾبیات قٌحۀ ٠لمی هكبىٖ قا جٍنکیل  ظ٭ای٫، ٬ىايیى، ه٩اهین و يٝكیه
های هًاوب آو وابىحه  جکًیک ًٌاوی و ٠لمی يیم به قوي ۀهؿ. جىلیؿ ٠لن و ه١ك٨ث ؾق هك قٌحؾ هی

 اوث.
هاوث، بیىم ٬ٙب ٌمال و ٨یا ؾق ِؿؾ ًٌاوایی و ؾقک ؾقوث ال جًىٞ ياهعؿوؾ هکاوؾايً ش٥كا

ونال  شهاو هىحی بىؾه که بنكؼال٦ جّنىق لهیًه ۀهای جؤذیكگفاق ؾق ٠كِ مله بیىمشًىب لهیى ال ش
باٌؿ. با جىشه به ایى ههن، ٠لن ش٥كا٨یا بك آو  لیىث هماقاو گىيۀ ظیاجی ا٠ن ال ظیىايات و گیاهاو هی

ی ین االت ٠ؿینؿهؤگىی ون و پاونػ های ٠لمی ال ظ٭ای٫ ٬ٙبیى پكؾه بنكؾاقی يمنىؾه جا با قوياوث 
 پیكاهىو هىٔىٞ باٌؿ.

بنكؾو بنه جنىاو گ٩نث ؼىاينؿو و پنیای اوح٩اؾه ٌؿه که هنی های کحابؽايهؾق جع٭ی٫ هفا ال قوي
٥كا٨یا بكؼىقؾاق ویژه ؾايٍصىیاو قٌحۀ ش  هٙالب ایى ه٭اله ال اهمیث ؼاِی بكای همه ؼىايًؿگاو به

٠لمی و هىلکی ٌاو کمنک  ۀبه بىیاقی ال ٔكوقیات ظىل جىايؿ اوٌاو قا ؾق قویؿو لیكا هی ؛اوث
 يمایؿ.
هنای هنای ٠لمنی و ونایثال ه١حبكجنكیى کحناب چًاو ٬ابل یاؾؾهايی اوث که ؾق ایى جع٭ین٫هن

و جنؿویى آوقؾه  ؾقايحكيیحی ظؿاکرك اوح٩اؾه ِىقت گك٨حه که ظاِل آو جعث ٠ًىاو )٬ٙبیى لهنیى( 
  گشدد.هیو ج٭ؿین ظٕىق شىاهٟ ٠لمی  ٌؿه

 هذف تذقیق
ا٬لیمی )ظاقه، ه١حؿلنه و  ۀ٨یایی به ٠ًىاو یکی ال وه هًٙ٭جكیى هؿ٦، ًٌاؼث ایى هًا٫٘ ش٥كا ههن

ونال  جىاينؿ لهیًه هعیٙی آو بنىؾه کنه ؼنىؾ هی باقؾه( ؾق وكاوك کكۀ لهیى با جىشه به ٌكایٗ لیىنث
های اکحٍا٨ی، ايکٍا٨ی، اشحما٠ی، ا٬حّاؾی، ویاوی، ژئىلىژیکی و ژئىپلیحیکی  بىیاقی ال ١٨الیث

 ظحی يٝاهی ؾق ليؿگی اهكول و ٨كؾای بٍك باٌؿ.
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 های تذقیق الؤ س
 هكاؾ ال ٬ٙبیى کؿام ٬ىمث لهیى بىؾه و چكا؟ .ۻ
هنا و جٍنابهات بكؼنىقؾاق  های آو ال چنه ينىٞ ج٩اوت ٬ٙبیى لهیى ؾق ه٭ایىه با ؾیگك بؽً .ۼ

 اوث؟ 
 های اهكول و ٨كؾای بٍك چه ؼىاهؿ بىؾ؟ لي ایى هًا٘٭ی ال کكۀ لهیى بكای يىلاق .۽
 بكای ؾايٍصىیاو ال چه اهمیحی بكؼىقؾاق اوث؟ ((٬ٙبیى لهیى))ًٌاؼث  .۾

 تذقیق ۀپیطیً
هنا هىٔنىٞ پاقچه و ؼايۀ هٍحكک همنه ايىناو جع٭ی٫ و پژوهً ؾق هىقؾ لهیى به ٠ًىاو یک کكۀ یک

 گشددبهبه ٬ٙبیى لهیى، ٌكایٗ، اؤاٞ و اظىال آو بعری اوث که بك هی اها پكؾاؼحى ،ای يیىث جاله
وك گفقاينؿ، ٌنكایٗ  وىل شهايی قا پٍث  اواوٗ ٬كو بیىث، ؾ٬ی٭ًا لهايی که شهاو ؾو شًگ ؼايماو

ؾؼنل ؾق ٬ٕنایای شهنايی  وینژه کٍنىقهای ـی  ها ٨کك بٍك به آهؿه ؾق هًگام شًگ ش٥كا٨یایی پیً
های بال٭ىه با اقلي يمنىؾه و بنا  و اجعاؾ ٌىقوی واب٫( قا هحىشه ایى وكلهیى )ایاالت هحعؿه اهكیکا

ای قا بكآو ؾاٌث  گكؾيؿ؛ جا شایی که ٠ؿه گفٌث هك قول ایى هًا٫٘ ال اهمیث ؼاِی بكؼىقؾاق هی
هًابٟ کاهلی قا ها هباؾقت وقلیؿه و  جا واقؾ هباظد ٠لمی ٬ٙبیى گكؾیؿه و به يىٌحى ه١حبكجكیى کحاب

ای ال هٙال١ات و جع٭ی٭ات  ٌىؾ جا به پاقهق ؾهًؿ، با ایى و٧ِ اللم ؾیؿه هیگاو ٬كا اق ؼىايًؿؾق اؼحی
 صام ٌؿه ؾق ایى ؼّىَ اٌاقه گكؾؾ:اي

ای کنه ا٬ینايىن  ياظینه ه١ح٭ؿ اوث که: ،هیؿقوگكا٨یؾق کحاب  ؾکحك ٠بؿالعىیى و ه٭حؿق هژؾهی
ِنىقت ینک هنايً   باٌنؿ و بنه ن هیٌىؾ ؾقیای کًاقی ال ا٬ینايى یؽچالی ٬ٙب ٌمال ياهیؿه هی

هحك  ۺۺۼؾق آيصا به  Bhring٘ك٦ ا٬یايىن کبیك وا٬ٟ گكؾیؿه و ٠م٫ جًگه بكیًگ  ج٭كیبًا بىحه ؾق یک
 ۀباٌؿ. ؾقیای ٬ٙب ٌمال یک ظىٔ هی ولی ؾهايه آو ؾق ٘ك٦ ا٬یايىن ا٘له ؼیلی بال ،قوؿ يمی

ؾوث آوقؾه اوث، ولی   ك ؾق آو بههح ۺۺۺ۽هًؿ ه١كو٦ ٠م٭ی بیً ال ٠می٭ی اوث که يايىى ؾايً
 گكؾؾ. یه ال ا٬یايىن ا٘له شؿا هیواوٙه چًؿیى ياظ  ایى چاله ٠می٫ به

 بنه اینى باوقينؿ: هبايی ش٥كا٨یای ٘بی١ی.بؽً و ؾکحك ه١ّىهه قشبی ؾق کحاب ؾکحك و١یؿ شهاو
گیى ؾهنای که هیناي باًٌؿ. به ٘ىقی آب و هىاهای ٬ٙبی همىاقه ؾق ٘ىل وال ؾاقای ؾهاهای وكؾ هی

گكاؾ اوث. آب و هىاهای ٬ٙبنی ؾق ينىاظی وناظلی ٌنمالی  ؾقشه وايحی ۺۻجكیى هاه وال لیك  گكم
 ٌىيؿ. های گكیًلًؿ و ٬ٙب شًىب یا٨ث هی اهكیکای ٌمالی، اقوپا، آویا و يیم ؾق وكلهیى
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 ايؿ:٬ٙبیى لهیى ايصام گك٨حه بؿیى ٌكضها و هٙال١اجی که ؾق هىقؾ  ؾیگك پژوهً
اللنه هعمنىؾی. جهنكاو: ؾکحك ٨نكز ۀجكشم ،ۼز .ا٬لیمی ژئىهك٨ىلژی .(ۺ٧۽ۻ) .قوژه کک .ۻ

 ؾايٍگاه جهكاو.
 . جهكاو: ؾایكه وبم.ش٥كا٨یای شايىقی شهاو .(۾٨۽ۻ) .هًكیک و ؾیگكاو،هصًىيیاو .ۼ
جهكاو: ؾايٍگاه ژئىهىق٨ىلىژی ا٬لیمی )٬لمكو وكؾ و یؽچالی(. .(٨٧۽ۻ). ابكاهینه٭یمی،  .۽

 جهكاو.
 . جهكاو:هبايی ژئىهىق٨ىلىژی ا٬لیمی .(۾٩۽ۻ). هصیؿابكاهیمی، ٭اون و ابىال ،اهیك اظمؿی .۾

 ومث.
بهنكام  ۀ. جكشمنژئىهىق٨ىلىژی اٌکال و ٨كایًؿهای وٙط لهیى .(٨٦۽ۻ) .وی. کی. ٌاقها .ۿ

 آلاؾبؽث. جهكاو: ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی.
 . جهكاو: کلیؿق. ًٌاوی جاقیؽی لهیى .(ۻ٨۽ۻ) .ؼىكو ،ؼىكو جهكايی .٦

 ذقیقهىاد و سوش ت
له، ال ينىٞ ٤ینك ؤًحكول ق٨حاق هح٥یكهای هنؤذك ؾق هىنها و ٠ؿم اهکاو ک جع٭ی٫ با جىشه به هاهیث ؾاؾه

هنا و  ها، ؾاؾهؿ و بكای گكؾآوقی ا٘ال٠ات، یا٨حهباٌجصكبی بىؾه ی١ًی کی٩ی )جعلیلی و جىِی٩ی( هی
هآؼف شؿیؿ ٠لمی با اوحًاؾ ٟ و ای و با اوح٩اؾه ال هًاب  های کحابؽايه آوقی ایى ا٘ال٠ات ال قوي شمٟ

ای، اوًاؾی، کحب ه١حبك ٠لمی، آذاق ٠لمی و جع٭ی٭ی، هًابٟ ايحكيحی و٤یكه ؾق شهث  هًابٟ کحابؽايهبك
 والی هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق گك٨حه اوث. ٤ًاهًؿی و هىحًؿ

 Polesقغبیى صهیى 
اينؿ و بنه آيهنا ؾو وك هعىق چكؼً لهنیى ٬نكاق گك٨حنهجكیى ي٭اٖ لهیى که ؾق  جكیى و شًىبی ٌمالی

٠باقۀ ؾیگك، هك یک ال ؾو ي٭ٙۀ ظاِل ال بكؼنىقؾ   و یا به(. ۼۺۻ: ۼ) گىیًؿ های ش٥كا٨یایی يیم هی٬ٙب
هعىق چكؼً لهیى با وٙط لهیى قا ٬ٙب گىیًؿ که بكظىب هىقؾ، ٬ٙب ٌمال و ٬ٙب شًىب، ال 

 (.ۻ۾ۻ: ۽) ٌىؾایى بكؼىقؾ واؼحه هی
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 Frigid Zoneبًذاو، هًغقه هًجمذه هًغقه یخ
( و هؿاق ٬ٙبی ٬ٙب Arctic Circleاِٙالظی که واب٭ًا به يىاظی وا٬ٟ ؾق هؿاق ٬ٙبی ٬ٙب ٌمال )

٘نىقی ه ٌؿ. ا١ٌۀ ؼىقٌیؿ همیٍه بىیاق هایل هىحًؿ، بن ( ا٘ال٪ هیAntarctic Circleشًىب )
هاینث ي که هىا به ٘ىق کلی هكگم گكم يیىث؛ ؾق جابىحاو هىا ؼًک یا وكؾ اوث و ؾق لهىحاو هىا بی

 (.ۼ۽ۻ: ٨) وكؾ اوث

 North Poleالف( قغب ضمال 
ونك  کكۀ ٌمالی ٬كاق گك٨حه اوث، ؾو ٬ٙب ٌنمال و شًنىب ؾق ؾوهای لهیى که ؾق يینیکی ال ٬ٙب

ؾوق آيهنا ه هیى بنهعىق چكؼً لهیى ٬كاق گك٨حه و ؾق وا٬ٟ جًها ؾو ي٭ٙه ذابحی هىحًؿ که وایك ي٭اٖ ل
 (.ۼۺۻ: ۼ) چكؼًؿهی

٨كهاونث و ؼىقٌنیؿ  ای وشىؾ ؾاقؾ که والی ًٌ هاه جاقیکی هعٓ ظکن٭ٙهؾق ٬ٙب ٌمال ي
٨كهاونث و ؼىقٌنیؿ ٤نكوب  کًؿ ظحی ؾق قول و والی ًٌ هاه يیم قوًٌی هعٓ ظکن ٘لىٞ يمی

کًؿ ظحنی ؾق ٌنب و ٠لنث ایًىنث کنه لهنیى،  يمی
ٌنىؾ. ؾوق ؼىقٌیؿ به ٘ك٨ی کس هیه هًگام گكؾي ب

ینى کنه اگاه ٬ٙب به وىی ؼىقٌنیؿ هحماینل اونث 
کًنؿ و همیٍنه لهايی اوث که ؼىقٌیؿ ٤كوب يمنی

قول اوث )ؾق جابىحاو( و گناه ٬ٙنب بنك اذنك ظكکنث 
ٌننىؾ و ؼىقٌننیؿ ٘لننىٞ  لهننیى ال ؼىقٌننیؿ ؾوق هی

 (.ۻ٩٦: ٦)کًؿ و همیٍه ٌب اوث)ؾق لهىحاو(  يمی
 (؛ ٬ٙب ٌمال.ۻٌکل)                                                                                                                     

آب ؾقیاهنای هًصمنؿی  ۀای بلًؿ اوث، ٬ٙب ٌمال به وویل بك٠که ٬ٙب شًىب، که ؼىؾ ٬اقه
 ايؿ.گاو يام ؾاؾهجٍکیل یا٨حه که به آو ا٬یايىن هًصمؿ ٌمالی، ؾقیای ٬ٙبی، ؾقیای ٌمال

شا لیك ٩ِك اوث. و به ينؿقت ؾق ب١ٕنی ال  مهظكاقت والیايه ه ۀؾق ایى هًٙ٭ه ظؿ هحىوٗ ؾقش
کنه جنا  شایی Verkhoyanskگینكؾ. ؾق وقؼىیايىنک  هًا٫٘ ؾق جابىحاو ؾو هاه باالی ٩ِك ٬نكاق هی

ؿ، ظؿا٬ل هٙل٫ وكها کًً ي٩ك ؾق آو هًٙ٭ه ليؿگی هی ۺۺۿهحك ٨اِله ؾاقؾ، و کیلى ۺۺ۽ۼ٬ٙبی ۀي٭ٙ
 (.۾ۿ :٧) گكاؾ يیم قویؿه اوث ؾقشه وايحی ۻ٨جا  ۺ٧ال 
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ٌنىؾ، ولنی ٌنماقی ال  ؾقشه ٌنمالی ا٘نال٪ هی ۿ.٦٦ای ؾق  به هًٙ٭ه Arcticگاهی اِٙالض 
بؿوو ؾقؼث هىونىم بنه  هؾايًؿ. ایى هًٙ٭ ٗ قٌؿ ؾقؼحاو هیای ؾق ٌمال ؼ هًؿاو آو قا هًٙ٭هؾايً

قونؿ. ؾق اینى  گكاؾ هی ونايحی ۀؾقشن ۾۽ظكاقت آو به  ۀها ؾقشاوث که ؾق لهىحاو Tundraجىيؿقا 
 ٧ظنكاقت بنه ظنؿاکرك  ۀگكؾؾ، ؾق جابىحاو ؾقش ال بك٦ هی ليؿ و لهیى پىٌیؿه ىا٬ٟ ا٬یايىن یػ هیه

های  چمنى، ؼنمه و بىجنه :ها آب ٌؿه و گیاهايی هايًنؿقوؿ. ؾق ایى ظالث یػ ؾقشه باالی ٩ِك هی
ىؾ شلب چىو کاقیبى )گىلو ٬ٙبی( قا به ؼقویًؿ. ایى گیاهاو، شايىقاو ههاشك هن شا هی کىجاه ؾق آو

 کًؿ. بیٍحكیى يژاؾ ايىايی آؾهیاو ؾق ایى هًٙ٭ه، اوکیمىهای کاياؾایی و گكیًلًؿی هىحًؿ. هی
هكبٟ وو١ث ؾاقؾ. کا٩ٌاو اولیۀ ایى هًٙ٭ه  هحكکیلى ۾ۻ/ۺ٩ۺ/ۺۺۺٌمالی ظؿوؾ ا٬یايىن هًصمؿ 

و ینا ؾق  گك٨نث های آياو ؾق هعاِكۀ ینػ ٬نكاق هی ٌؿيؿ، ٤البًا کٍحی قو هی با هٍکالت لیاؾی قو به
 (.٧ۻ: ۾) ٌؿ های ًٌاوق ؾقیایی ؼكؾ هی بكؼىقؾ با یػ

يؿ ال: قوونیۀ ٌنىقوی ا ؾايًؿ ٠باقت همالکی که ؼىؾ قا ؾق ٬ٙب ٌمال هالک و ِاظب ؼايه هی
)همالک ویبكی(، يكوژ )همالنک هصمنٟ الصماینك اونپیحمبكگى(، ؾايمناقک )همالنک شمینكه بنمقگ 

جكیى ایى ولی ههن ،ؼا٘ك کاياؾا(ه وکا( بكیحايیای کبیك )بگكیًلًؿ( ایاالت هحعؿه اهكیکا )همالک آال
 (.۽٩٦: ٦) جكیى هًا٫٘ ٬ٙبی اوث هًؿجكیى و پك وكهایهاوث که ذكوت »آالوکا«هًا٫٘ 

 Robertهیالؾی بىؾ که یک ياؼؿای اهكیکایی به يام قابكت پیكی  ٩ۺ٩ۻؾق قول ٌٍن آوقیل وال 
Peary ینک  ه يٝك ياؼؿا پیكی، ٬ٙب ٌمال یک چیم یا وا١٬اً ٬ٙب ٌمال قویؿ. ب ۀبه هؿاق يىؾ ؾقش

یؽنی ذابنث و پابكشنا  ،قوی لهیى ٬كاق گك٨حنه ۀجكیى ي٭ٙ ایى ٌمالی ۀشا يیىث. ظحی یؽی که بك کل
 اوث که هك قول ؾق شایی ؾیگك اوث.های ًٌاوقی  يیىث، بلکه جىؾه

يٍىحن، په ال  ٬ٙب ٌمال هیهای  پاقه ؼىايین که و٬حی بك قوی یکی ال یػ های پیكی هی ؾق یاؾؾاٌث
 (.ۿۿ: ٧) ها همیٍه ؾق ظكکث بىؾيؿ پاقه لیكا یػ ؛ام یا٨حن که به شایی ؾیگك ق٨حه یهؿجی ٘ىاليی ؾق ه

قوآلؿآهىيؿوى  :به اکحٍا٨ات ٬ٙبی ق٨حًؿ که ٠باقت بىؾيؿ ال »ؾیكیژابل«وپه یک جین وه ي٩كی با 
ی یاوهبكجىيىبیل ایحالیا» Ellsworth«و وقت آهكیکائی  لیًکلى اله» Roald Amundsen« يكوژی

»Umberto Nobile « ؾيؿ و وكايصام يیم هیالؾی اکحٍا٦ ؼىؾ قا ايصام ؾا ٦ۼ٩ۻهاه هه  ۼۻکه قول
آلنكت «هیالؾی هى٫٨ ٌؿ که به ٨كهايؿهی  ٨ۿ٩ۻی قول وىم اوت وال یی اجمی آهكیکاییک لیكؾقیا

ؾو ٌمال ٠بىق کًؿ. شنم اینى ا٨نكاؾ،  های شاوؾايی ٬ٙب ال لیك یػ» Alert Anderson –آيؿقوىو 
يؿ ا ی ؾاٌحًؿ که ٠باقتیها یى وكلهیى پك ال هصهىالت کىًٌی ایًٌان ؾیگك يیم بكای ًٌاوا ٬ٙب
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 ۾ۻ٩ۻ-ۺۻ٩ۻهای  کنه ؾق ٨اِنله ونال» Fridtiof Nansen«يايىنى ينكوژی  –ال: یکی، ٨كیؿیى٦ 
 Vilhjalmer«يىنىو ایىنلًؿی هیالؾی اکحٍا٨اجی ؾق ٬ٙب ايصام ؾاؾ، و ؾیگنكی، ویلهنالمك اوح٩ا

Stefansson«  جك ؾق هىقؾ اوکیمىها بىؾ. او بیًکه جع٭ی٭ات 
ی همالک شهاو با کمال ا٘میًاو ال قوی یكوالهای هىا٨كجی ؼٙىٖ هىاظأك ٬ىمحی ال پ ؾق ظال

ا )و بنال١که( ال اینى قاه ٠بنىق جكیى ٨اِنله ال آونیا بنه آهكیکن لیكا کىجاه ؛کًؿ ٬ٙب ٌمال ٠بىق هی
قا گٍىؾ، یک هىاپیمای هح١ل٫ بنه » آقکحیک«ًؿ و اولیى هىاپیمای هىا٨كجی که قاه پكوال ال قوی کهی

کیلنىهحك قا ال قوی  ٦ۻ/ۺۺۺونا٠ث  ۾ۼٌكکث هىاپیمائی اوکايؿیًاوی بىؾ که ؾق هؿجی يمؾیک به 
 (.۽٩٦: ٦) ٬ٙب ٌمال ٘ی کكؾ

ژینكوی ))هىونىم بنه  ((ووکىپژیك))يما شای ؼىؾ قا به یک يىٞ  اهكوله ؾق پكوالهای ٬ٙبی، ٬ٙب
ؾاق اونث و بنه هًٝنىق یاب باٌؿ، شهث ه بیً ال آيچه شهثؾاؾه اوث. ایى ؾوحگا ((قاهًمای ٬ٙبی

 ٌىؾ. ؾاٌحى اهحؿاؾ شهث و ٘ك٦ هىقؾ يٝك به کاق گك٨حه هی ذابث يگاه

٬ٙب يماها به ٘نىق هنكل و  ۀه به ومث ٌمال پیً بكوین، ٠٭كبگاو )ؾاقهكل( هكچال هؿاق ٌمال
و ؾهًؿ. اگك ؾق شهث ظكکث ؼىاهًؿ کكؾ. ظحی همکى اوث به شای ه٥كب، ٘ك٦ هٍك٪ قا يٍا بی

يما باٌؿ، چه بىا که هك یک ؾق اهحؿاؾی ه٥ایك با ؾیگكاو ٬كاق گیكؾ. ٠لث ایى اهك هىاپیمایی وه ٬ٙب
وث که هى٬ٟ قویؿو بك٨كال ٬ٙب ٌمال ؾیگك ٌمالی وشىؾ يؿاقؾ. بؿیى جكجینب شهنات اِنلی ا آو
 گك ه١ًی و ه٩هىهی يؽىاهؿ ؾاٌث. ال هؿاق يىؾ ؾقشه هك اهحؿاؾی به ٘ك٦ شًىب ؼىاهؿ بىؾ. ؾی

ظنكاقت  ۀهًا٫٘ ٬ٙبی اوث. هًگاهی که ؾقش ۀجكیى هايٟ ؾق قاه قٌؿ و جىو١وكهای ٌؿیؿ بمقگ
و قا کاقی گكم کكؾ، جا یؽی که ؾوقاؾوق آ ٤البًا لیك ٩ِك باٌؿ، بایؿ همه قوله هىجىقها قا با چكا٢ لعین

ایگمول هىاپیما و بىلؿولق هحكاکن و  ۀٌكایٗ شىی ایى چًیى، آب ؾق لىل٨كا گك٨حه اوث ـوب ٌىؾ. ؾق 
های اجىهبینل ینا ونایك  ٌنىيؿ. الونحیک بًؿيؿ، و ون٩ث هی ها هن هیٌىؾ. ظحی ٔؿ یػ هًصمؿ هی

ٌنکًؿ و  ه هیجبك قا اگك ٬بل ال اوح١مال گكم يکًًنؿ، هرنل ٌیٍن ۀٌکا٨ًؿ. جی٥ یٗ ي٭لیه ال هن هیووا
گكؾؾ. ق٘ىبحی که بك وك چىب کبكیث اوث  ٌىؾ. هیػ جیم بكاذك ٔكبات چکً، جکه جکه هی ؼكؾ هی

هاينؿ، هكکنب ؼىؾينىیه ؾق ب٥نل ٌنما ینػ  بًؿؾ، ٌىحی ؾوقبیى ٠کاوی ال ظكکث بنال هی یػ هی
 ؾاقؾ! بًؿؾ و ٬لن جكک بكهیهی
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 ۀٌىؾ کنه ال ٨اِنل بؽاقی بلًؿ هی ال١اؾه پاییى اوث، ال بؿو وگ ظكاقت ٨ى٪ ۀهًگاهی که ؾقش
ٌىؾ. ایى اهك  ؾیؿه هی بؽاق ؾوؾهايًؿی ۀحٌىؾ. ؾق پٍث گىلو ٬ٙبی يیم قٌ هحكی، هٙل٭ًا ؾیؿه يمی ؾه

 ؼىقؾ. كؾی اوث که به وٙعی گكم هیهىای و ۀؾق يحیص
٨كهنا اونث. ؾق  بًؿاو ا٬یايىن هًصمؿ ٌمالی آب و هىای کاهاًل هحٕاؾ ظکن های یػ ؾق وكلهیى

هنای  ال ينىاظی اونکیمىها ؾق وكاونك ونال، شهنث ظ٩نٛ ؼنىؾ ال ونكها، ياچاقينؿ لبان ب١ٕی
های یؽنی  هؽّىِی هىوىم به پاقکا، که آوحكی ال پىوث ظیىايی ؾاقؾ، بپىًٌؿ. ؾق لهىحاو به ؼايه

 :پًاه بكيؿ، و ؾق جابىحاو يیم به کمک اوکی بك لهنیى ظكکنث کًًنؿ. ولنی ؾق ينىاظی ؾیگنكی هايًنؿ
کنه ؾق  ال١اؾه هىا٠ؿ و ه١حنؿل اونث. بنه ٘ىقیال کاياؾای ٬ٙبی، آب و هىای ٨ى٪ یآالوکا، هًا٘٭

جىاو هعّىل ٬ابل جنىشهی بنه ؾونث آوقؾ. ظحنی ؾق ؾوقجنكیى  های جابىحاو ؾق پكجى ؼىقٌیؿ هی هاه
کیلىهحك ٨اِله يؿاقؾ، ؾق ظؿوؾ ؾویىث يىٞ ؼمه و يباجات  ۺۺۺۻي٭اٖ گكوئًلًؿ، که با ٬ٙب بیً ال 

 (.٦ۿ: ٧) یًؿقو ؾیگك هی

گىيه اهمیث ویاونی و  ها و شمایك ا٬یايىن هًصمؿ ٌمالی هیچ اول ٬كو بیىحن کكايه ۀجا اواؼك يیم
های يٝاهی هیالؾی به ب١ؿ اوح٩اؾه ال ایى هًا٫٘ به هًٝىق هؿ٦ ۺۿ٩ۻا٬حّاؾی يؿاٌث. اها ال وال 

ونكؾ ٬ٙبنی ج٥یینك  ۀهًٙ٭ن ۀهىایل شهايی ٬كاق گك٨ث، و چهك ي٩ٟ ؾق هىقؾ جىشه هؽّىَ ؾول ـی
 یا٨ث.

٬ٙبنی ؼىاهنؿ بنىؾ. قوی اینى اِنل  ۀهًٙ٭جكیى قاه ظمله ال  های اظحمالی آیًؿه يمؾیک ؾق شًگ
 اينؿ، و ؾقؼىؾ قا ؾق ایى هًٙ٭نه هىنح٭ك وناؼحههای  جكیى پایگاهؾولحیى آهكیکا و ٌىقوی واب٫ بمقگ

 شًگی به ٌماق ؼىاهؿ ق٨ث. ۀجكیى هًٙ٭ ِىقت بكول شًگ، ١٨ال

ها و ٌهكهای شؿیؿی بنكای اینى هىٔنىٞ بًنا کنكؾه  وی واب٫ ؾق ٌمال ویبكی پایگاهؾولث ٌىق
جىل «ؾق ٌمال گكوئًلًؿ پایگاه ٠ٝین  هن وكشای ؼىؾي با٬ی هىحًؿ. ؾولث آهكیکا اوث، که هًىل

Thule« (۽٦: ٧) قا جؤویه يمىؾه و بكای قول هباؾا جؿابیك اللم قا به ايصام قوايؿه اوث. 

 سشصهیى تًذسا
ؾقؼنث و  هنای بیؾٌنث  باٌنؿ، و بنه قووی اوث که ه١ًی آو ؾٌنث بناجال٬ی هی ۀا، یک کلمجًؿق
ٌکل يىاقی ا٘كا٦ وىاظل ٬ٙب ٌنمال   ٌىؾ، که به يىاؼث ٌمال آهكیکا، اقوپا و آویا گ٩حه هییک

٘نىق کلنی ؾق وكاونك اینى   هیلیىو کیلىهحك هكبٟ وو١ث ؾاقينؿ، و بنه ۾ۻپىٌايًؿ. و ؾق ظؿوؾ  قا هی
 (.٩ۿ: ٧) ٌىؾ يىٞ گیاه ؾیؿه هی ۺۺ٩یً ال هًٙ٭ه ب
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ٌىؾ. هكل آ٤الیى یا هكل پاییًی جىينؿقا  با پایاو گك٨حى ظىلۀ پىًٌ ؾقؼحی، پىًٌ جىيؿقا آ٤ال هی
که ؾق ٠یى ظال هكل پایايی یا هكل باالیی اوح٭كاق پىًٌ ؾقؼحنی يینم هىنث بنا ه٭ناؾیك کمنی لینك 

 ٌىؾ: هٍؽُ و ه١یى هی
 .گكاؾؾقشۀ وايحی ۺۻوال کمحك ال  جكیى هاه هحىوٗ ؾهای گكم .ۻ
 .گكاؾؾقشۀ وايحی ٦جك ال  هیايگیى ؾهای وه هاه گكم وال پاییى .ۼ
 .ؾوقۀ ١٨الیث قویٍی کمحك ال وه هاه .۽
 می ؾق ؼاک یا الیۀ پكها٨كاوث.یبًؿاو ؾا وشىؾ الیۀ یػ .۾

ها ؾق کكۀ ٌمالی لهیى باٌؿ، اِعیط اوث که ظىلۀ بعد هًعّكًا ؾق يین واژه هًگام ا٘ال٪ ایى
های ش٥كا٨یایی باالجك، وٙىض هعؿوؾی ال جىينؿقا وشنىؾ ؾاقؾ کنه بنه  کكۀ شًىبی لهیى ؾق ٠كْيین

یا شًنىبی ينام  Antarcticیا ٌمالی يیىحًؿ، بلکه  Arcticؾلیل هى١٬یث ش٥كا٨یایی، ؾاؼل ج١كی٧ 
 (. ۿۼۻ: ۻۻ) گیكيؿ هی

 Tundra Environmentاقلین تًذسا 
ؾقشه قا پىٌايؿه اونث. ال  ۿ٧ىالات هؿاقات وا٬ٟ ؾق ٠كْ ش٥كا٨یایی ایى ا٬لین ال ٬ٙب ٌمال جا ه

چًنؿ ینک ؾوقه هنىای  ىای آو ؾق جمناهی ٘نىل ونال اونث. هنكؼّىِیات باقل جىيؿقا، وكؾی ه
 ۺ٧جنك ال ظكاقت ٠مىهًا کن ۀبىحاو ؾق ؾیگك ي٭اٖ اوث. اها ؾقشجكی ؾاقؾ که ه٭اقو با ٨ّل جا هالین

يهایث وكؾ اونث. آب هىشنىؾ ؾق  ها بىیاق ٘ىاليی و بی ىؾه و لهىحاوگكاؾ باالی ٩ِك ب ؾقشه وايحی
 ،هايؿ و باقيؿگی آو بىنیاق کنن اونث لؾه هی جك کاهاًل شاهؿ و یػ ؼاک بكای هؿت هٍث هاه یا بیً

کٍی ١ٔی٧ ؼاک به وك٠ث اٌباٞ ٌؿه و با پیىوحى ایى آب به آب ظاِنل ال ـوب  ولی به ٠لث له
 آوقؾ. یؿ هیٙعی، ظالث باجال٬ی پؿالیۀ و

جىيؿقا جىو١ه و جکاهل ١ٔی٩ی ؾاٌحه اوث که ؾق پكو٨یل آو هٍهىؾ اوث. ج٭كیبًا هیچ  ۀؼاک هًٙ٭
هنای هك٘نىب آو بنه ينام  ٌنىؾ. ؼاکهٍح٭ات آيهنا ؾق اینى ؼناک ؾینؿه يمنیيىٞ هىاؾ ه١ؿيی و یا 

Histosols ٘ب٭هبًؿی ٌؿههای وًگالؼی آو هن ٘ب٭ه ی ال ؼاکايؿ. بىیاق يؿاقيؿ. بًؿی هٍؽّی 

  Tundra Vegetationسویص گیاهی تىيذسا 
قو، قوینً  چىو جؤذیك ؼٍنکی لیناؾ اونث، ال اینىهن ،وكهای لیاؾ جؤذیكی که بك قٌؿ گیاهاو ؾاقؾ

جك هؿت ونال لهنیى قا  ٌىؾ. بك٦ بكای بیًا هماو اوث که ؾق کىیك هٍاهؿه هیگیاهی هًٙ٭ۀ جىيؿق
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هًصمؿ و هىا هن ؼٍک اوث که ایى ٠ىاهل، هك ؾو  های وٙعی و لیكیى ؼاک پىٌايیؿه اوث. الیه
کًؿ. ؾقؼحاو کمی که قٌؿ آيها به ٠لث هىايٟ لیاؾ به جؤؼیك ا٨حناؾه ؾق هنكل  ال قٌؿ گیاه شلىگیكی هی
هایی ه١كو٦ به  لاق و ؼمه ؼىقؾ، ولی قویً گیاهی هؽّىَ هًٙ٭ه، بىجه شًىب جىيؿقا به چٍن هی

های کن، همکى اوث جابىحاو کىجناه  اؾه اوث. گیاهايی با قیٍهجىيؿقا اوث که يام ؼىؾ قا به هًٙ٭ه ؾ
ٌىؾ و  هحك الیۀ ٨ى٬ايی ؼاک ال ظالث ايصماؾ ؼاقز هی لیكا ؾق ایى ٨ّل چًؿ وايحی ؛قا ؾوام بیاوقيؿ

هايؿه ال گیاهناو وینژه  کًؿ. ؼمه، شلبک و ب١ٕی ال گیاهاو آلپی کىچک ه٭ؿاقی ق٘ىبث شفب هی
 (.٨٧ۼ: ۾) ؾق ٌكایٗ جىيؿقا اوث

 جاهؼۀ دیىايی تىيذسا
جكیى ویژگی ظیىايات هًٙ٭ۀ جىيؿقا، جىاو ه٭اوهث ؾق بكابك وكهاوث که ٠مؿجًا به بلًؿ و پكپٍث  ههن

های چكبی ؾق ٬ٍكهای لیكیى پىوث، کاهً وٙط بؿو ؾق ه٭ایىه  ٌؿو هى یا پٍن بؿو، جصمٟ الیه
هنا همنكاه اونث. بكؼنی ال  و گىي هاها، پا ؾوث :های بؿو هايًؿ با ظصن آو و کىجاه ٌؿو اوحٙاله

می ی، ؼكگىي ٬ٙبی و ومىق( اوح٭كاق ؾاها )هىي ِعكایی گكوه شىيؿه :ظیىايات هًٙ٭ۀ جىيؿقا هايًؿ
های ؾقوو ؼاک یا لیك بنك٦  ؾاقيؿ. ایى ظیىايات بكای ظ٩اٜث ؼىؾ ال وكها ؾق هًا٫٘ هىا٠ؿ ظ٩كه

گىلو، گىلو کايناؾایی، قوبناه و گنكگ ؾق  :کًًؿ. بكؼی ؾیگك ال ظیىايات جىيؿقا هايًؿ و یػ ایصاؾ هی
کًًؿ. هًٙ٭ۀ لیىنث آيهنا ا٤لنب ظنىالی هكلهنای آ٤نالیى  ٨ّل هىا٠ؿ به ایى هًٙ٭ه ههاشكت هی

جك)هًٙ٭نۀ  هنای ش٥كا٨ینایی پاییى جىيؿقاوث. ایى ظیىايات ٨ّل ؾٌىاق وال قا با ههاشكت به ٠كْ
 گفقايًؿ. وح٭كاق پىًٌ ؾقؼحی( هیا

ؾلیل وهىلث  بال، ش٥ؿ و ٌاهیى هىحًؿ که ا٤لب ظالث ههاشكت ؾاقيؿ. به پكيؿگاو هًٙ٭ۀ جىيؿقا 
جك( بگفقايًنؿ؛  های ش٥كا٨یایی پاییى جك)٠كْ جىايًؿ ٨ّل ؾٌىاق وال قا ؾق هًا٫٘ گكم شایی هیهشاب

 گفقايؿ. بك٨ی ال ایى ٬ا٠ؿه هىحرًا اوث و جمام ایام وال قا ؾق هًٙ٭ۀ جىيؿقا هی البحه ش٥ؿ
های بالؿاق قا ؾٌىاق  ظٍكات جىيؿقا بال يؿاقيؿ؛ لیكا ولي هؿاوم باؾ اوح٭كاق گىيه های جك گىيه بیً

ٌنىؾ؛ بنكای  با٠د کاهً ؾ١٨ات جصؿیؿ يىنل ظٍنكات هی والؾ. کىجاهی ٨ّل ١٨الیث ظیاجی یه
ونال  های کن اقج٩اٞ آلپ، ویکل ظیاجی ؼىؾ قا ؾق یک هرال پكوايۀ هىوىم به پیكیه کالیؿیا ؾق ؾاهًه

 يمایؿ. ىل هیباق جصؿیؿ ي ًؿ. همیى پكوايه ؾق اقج٩ا٠ات باالجك ایى ياظیه هك ؾو وال یکک جمام هی
والگاقی بكؼی ال ؼميؿگاو با وكهای جىيؿقا يیم ٌایاو جىشه اونث. اِنىاًل ؼمينؿگاو ال ٘كین٫ 

کًًؿ؛ ولی ؾق جىيؿقای آلپی، وه گىيۀ هحمنایم ال گنكوه وىونماقها لينؿگی  گفاقی جىلیؿ هرل هی جؽن
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يمایًؿ؛ لیكا کا٨ی يبىؾو ظكاقت ؾق ٨ّل کىجناه جابىنحاو  لایی جىلیؿ هرل هیکًًؿ که ال ٘كی٫ ليؿه هی
 (. ٨ۼۻ: ۻۻ) والؾ ها ياهمکى هیجىيؿقا جکمیل ؾوقۀ قٌؿ شًیًی قا ؾاؼل جؽن

 ساکًیى تًذسا 
یه ٌنك٪ ؾهًؿ، که ال وىاظل ؾقیاهای ٬ٙبی و ال هًحهاال واکًیى اِلی جًؿقا قا اوکیمىها جٍکیل هی

وونیٟ ٌنایؿ بنیً ال  ۀ. ؾق اینى هًٙ٭نايؿاهكیکا پكاکًؿه ۀهای گكوئًلًؿ و ٌمال ٬اق کكايهویبكی، جا 
گىٌث ؼام اونث، چنىو لينؿگی اونکیمىهای  ۀکًًؿ. اوکیمى ؼىقيؿ ى ليؿگی هیاوکیم ۺۺۺۺ٦

 ايؿ.گی ؾاٌث، لفا بؿیى يام ه١كو٦ ٌؿهاولیه به گىٌث و هاهی بىح
باٌنًؿ. اظحمنااًل ؾق ظنؿوؾ  ای هی بحًا کىجاه، ِىقجی گكؾ و هایل به ٬هنىهاوکیمىها ؾاقای ٬ؿی يى

های  اينؿ، و ونپه بنه ونكلهیىقاه بكيگ به اهكیکای ٌنمالی قونیؿهوال ٬بل اوکیمىها ال  ۺۺۺۼ
وال اونث کنه اونان ه١یٍنث  ۺۺۿايؿ. البكاؾوق، گكوئًلًؿ ههاشكت کكؾه ؾاؼلی کاياؾا، وىاظل

 (.٩ۿ: ٧) ؾهؿ ها و ظیىايات ؾقیایی جٍکیل هی ی گىلواوکیمىها قا ؾق هًا٫٘ ٌمال

 South Poleب( قغب جًىب 
که ؾق ه٭ابنل ٬ٙنب ٌنمال وا٬نٟ ٌنؿه اونث. ٘نىل ج٭اٟ٘ هعىق لهیى با وٙط آي ۀیکی ال ؾو ي٭ٙ

 (.ۼۺۻ: ۼ) ؾقشه شًىبی اوث ۺ٩ش٥كا٨یایی ٬ٙب شًىب ٩ِك و ٠كْ آو 
هنا  ٬ٙب شًىب قا گك٨حه اوث. یؽچال لؾه اوث که ا٘كا٦ ی ٬ٙب شًىب یک ؼٍکی یػ ياظیه

کًنؿ. ٬ٙنب شًنىب هنن هايًنؿ ٬ٙنب  های یؽی قا به ؾاؼل ا٬یايىن هًصمؿ ٌمالی هؿایث هی کىه
کًؿ. ؼىقٌیؿ ال اواؼنك ٨نكوقؾیى جنا ٌنهكیىق ٘لنىٞ  ٌمال ه٭ؿاق کمی ال يىق ؼىقٌیؿ ؾقیا٨ث هی

يؿ. هك وال، ه٭نؿاق کمنی بنك٦ جابا ؾقِؿ ال گكهای ؼىقٌیؿ قا یػ بال هی ۿ٨کًؿ. ؾق جابىحاو  يمی
باقؾ و وكلهیى اِلی جعث جؤذیك بیابايی وكؾ اوث، ظیىاينات اينؿکی  هی

هنا وكٌناق ال هنىاؾ ٤نفایی  جىايًؿ ليؿه بمايًؿ. اها آب ؾق ایى ٌكایٗ هی
 ؾوقؾوث وكٌاق ال ظیات وظً اوث.اوث و ا٬یايىن و گكوه شمایك 

 

 (؛ ٬ٙب شًىبی.ۼٌکل)                                                                                                                                
کكگنىلى کنكولت، ٌنحلًؿ  :٬ٙب شًىب ٌاهل ا٬یايىن هًصمؿ شًىبی و چًؿیى شمینكه ال ٬بینل

ل ٬كاق ؾاقؾ و اوث. وكلهیى اِلی بیى ؾو ؾقیای وؾؾل و ؾقیای ِق  های اوقکًی شًىبی شًىبی و گكوه
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ها بیكوو آهؿه اوث. ؾقیای یؽی ا٘كا٦ ٬ٙنب شًنىب وون١حی  ٬ٙب شًىب ال هیاو آو ۀٌبه شمیك
 (.۾٦: ۺۻ) بكابك آو ؾق لهىحاو قا پىٌايؿه اوث پًسهیلیىو کیلىهحك هكبٟ ؾق جابىحاو و  ۾ظؿوؾ 

جنىاو ال  ولی اینى هًٙ٭نه لینكیى شهناو قا يمنی ،لهیى ٬كاق ؾاقؾ ۀكچه ٬ٙب شًىب ؾق همیى کكگ
ؾیگنك ٨نكْ  ۀاگكچه ایى هًٙ٭ه قا اِىاًل ینک کنكکًین ؾايىث.  ًٌاوین و ؾقک هی شهايی که ها هی

 ٕا بیى هًٙ٭ه هىکىيی لهیى و هاه.ای ؾق ٨ جىايین آو قا ؾقک کًین، هايًؿ هًٙ٭ه کًین بهحك هی
. ؾق وا٬نٟ آوقينؿ المللی ایى هًٙ٭ه قا به هماو ِىقت به ظىاب هیهای شهاو ؾق ٬ىايیى بیى هلث

گاه هىقؾ اونح٩اؾه والهاو هىاپیمایی و ٨ٕايىقؾی آهكیکا )ياوا( ایى هًٙ٭ه قا به ِىقت یک آلهایً
جنك ال ونال بنه اینى هًٙ٭نه،  لیكا به کكه هاه و وایك کكات ٌباهث ؾاقؾ. ؾق ًٌ هاه یا بیً ؛٬كاق ؾاؾه

٭ه هنیچ ٨نكؾ بنىهی وشنىؾ پفیك اوث. ؾق ایى هًٙهای اکحٍا٨ی اهکاو ال ٘كی٫ گكوه ؾوحكوی به آو
شا واکى يیىث، جًها واکًاو ایى هًٙ٭ه بالؾیؿ کًًؿگاو ظأك يیم کىی ؾق ایى يؿاقؾ و ظحی ؾق ظال 

شنا ا٬اهنث  و کا٩ٌیًی هىحًؿ که چًؿ قول، چًؿ ه٩حه، چًؿ هاه و ظؿاکرك یک وال یا ؾو وال ؾق ایى
٬ٙنب  ۀهًٙ٭ه به ؾيیا آهؿه باٌؿ. هًٙ٭ى کًًؿ. ؾق جمام جاقیػ بٍكیث واب٭ه يؿاٌحه که کىی ؾق ای هی

هنای ٠لمنی هلنی آهكیکنا  ؾهه که ال ٠ملیات يیكوی ؾقیایی آهكیکا و بًیاؾ پژوهً ۼشًىب په ال 
 لث ؼاقز ال ؾيیای کًىيی قا ؾاقؾ.گفقؾ کماکاو هماو ظا هی

ونث ا ی ٬ٙب شًىب اؼحال٨ات ٨كاواو با ٬ٙب ٌمال ؾاقؾ و اولیى اؼنحال٦ آویال لعاٚ ش٥كا٨یا
ِىقت یک ؼٍکی کاهاًل ال آب بیكوو اوث و اقج٩اٞ هحىوٗ ایى ه ب» آيحاقکحیک«ه ٬ٙب شًىب یا ک

 ۀهحك ال وٙط ؾقیاوث و ي٭ٙ ۺ۽ۼؿوؾ ايؿ ؾق ظياهیؿه »٬اقه«قا  هًٙ٭ه که ب١ٕی ال ش٥كا٨یاؾاياو آو
اقی قو به ٘ىق اشبه ٬كاق ؾاقؾ و هك ظكکحی ال ایى ي٭ٙه به هك ٘ك٦ ب» ٬اقه«٬ٙب شًىب ؾق هكکم ایى 

 ٌمال اوث.
ايؿ و هصمىٞ شم١یحی قا کنه ؾق آو کیلىهحكهكبٟ يىٌحه ۽ۻ/ۺۺ۽/ۺۺۺقا هىاظث ایى ٬اقۀ شًىبی 

ي٩ك و ؾق  ۺۺۺ٧های هؽحل٧ اکحٍا٨ی و جع٭ی٭اجی اوث  وکىيث ؾاقيؿ ؾق جابىحاو که ٨ّل ١٨الیث
اینى  ۀ٬ىنمث ٠منؿ ايؿ وي٩ك يىٌحه ۺۺۿ٘ىاليی اشباقی اوث لهىحاو که هًگام قکىؾ و اوحكاظث 

های يىبحًا هصهم  های هؽحل٧ و ال همالک هؽحل٩ی هىحًؿ که ؾق پایگاه هًؿاو قٌحهشم١یث ال ؾايً
های هؽحلن٧ اؾاهنه  هًنؿ ؼنىؾ ؾق لهیًنه٨كوا و وؽث بنه جع٭ی٭نات اقلي ؼىؾ ؾق ٌكایٙی ٘ا٬ث

 ؾهًؿ. هی
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های ٬ٙنب ىاها لهی ،٬ٙب ٌمال چىو لهیى هٍؽّی يؿاٌث الشكم هالک هٍؽّی يیم يؿاقؾ
های ـوب يٍؿيی و شاوؾايی اوث، همنالکی کنه ؾق ٬ٙنب  شًىب قا گىیا ایًکه هىحىق ال بك٦ و یػ

ايؿ و ؾق ایى هیاو وهن ؾولث آونحكالیا بنیً ال ؾیگنكاو ث کكؾه١٨الیث بیٍحكی ؾاقيؿ بیى ؼىؾ ٬ىم
ت هحعؿه اهكیکنا( اوث و په ال آوحكالیا به جكجیب کٍىقهای )يكوژ، ٌیلی، آقژايحیى، ٨كايىه و ایاال

 های جع٭ی٭اجی هىحًؿ. قای پایگاهوهن ؾاقيؿ و البحه وایك همالک هرل قوویه يیم ؾا
یى هىاب٭ات شهاو باٌؿ بنیى جك ٨كؾ  هیالؾی یک هىاب٭ه شالب که ٌایؿ هًعّك به ۻۻ٩ۻؾق وال 

ه یىی باکحٍا٨ی ؾق يٝك گك٨ث که هؿ٦ ال آو ک٧ٍ ي٭ٙۀ ٬ٙب شًىب بىؾ. یک هیئث ايگل ۀؾو گكو
 Rabert Falcon –قابنكت ٨نالکىو اونکات «ينام ه ی ايگلىنحاو بنبقیاوث یک ا٨ىك يیكوی ؾقینا

Scott «اینى  ۀو بكينؿ» قوآلؿآهىيؿونى«ينام ه و یک هیئث يكوژی به قیاوث یک ؾقیايىقؾ يكوژی ب
هیالؾی به ي٭ٙه ٬ٙب قونیؿيؿ، پنكچن  ۻۻ٩ۻهاه ؾواهبك وال  ٧ۻهىاب٭ه، هیئث يكوژی بىؾ که قول 

گٍنحًؿ و ب١نؿ ال آيهنا، کاپیحناو  ونك٠ث بناله یاؾگاق با٬ی گفاٌحًؿ و به ا بكا٨كاٌحًؿ. هٙالبی بيكوژ ق
هاه ب١ؿ( به ي٭ٙۀ ٬ٙب قویؿيؿ که البحه ؾیك ٌؿه  هیالؾی )ؾقوث یک ۼۻ٩ۻژايىیۀ  ٧ۻؾق » اوکات«

 گٍنث ؾچناق ولی هیئث ايگلیىی ؾق بنال ،گٍحًؿ ؾيیای ؼىیً باله بىؾ. هیئث يكوژی به والهث ب
 (.ۿ٩٦: ٦) ها ک٧ٍ ٌؿ بًؿاو ٌؿيؿ و همه شاو وپكؾيؿ و اشىاؾ آيها ب١ؿ بك٦ و باقاو و یػ

آهكیکایی ؾق چهاق پایگاه هؽحلن٧ و ؾق جناقیکی هٙلن٫ ٬ناقه  گكپژوهً ۿ٨وال جمام  ج٭كیبًا یک
ال ولی جا آباو هاه ون ،٬ٙبی هعّىق هايؿه بىؾيؿ. آؼكیى جمان آيها با ؾيیای ؼاقز ؾق او٩ًؿ هاه بىؾ

ب١ؿ ٘ىل کٍیؿ جا هىاپیماها جىايىحًؿ با پكوالهای هًٝن لىالم و کمک به آيها بكوايًؿ. ؾق اینى هنؿت 
٤فای آيها ؾوام آوقؾ. جمان آيها با ؾيیای ؼناقز ال  ها ؼىؾ قا گكم و والهث يگاه ؾاٌحًؿ و آهكیکایی

 (.۽ۺ٨۽: ۿ) ٌؿای کاهل  های اقليؿه ٘كی٫ یک ٨كوحًؿه هىز کىجاه بىؾ و ؾق ایى هؿت پژوهً

ٌىؾ، ؾٌحی پهًناوق و هىنٙط  ٘ىق هبهن جىوٗ هكؾم جّىق هیه ٬ٙب شًىب، بكؼال٦ آيچه که ب
» ٬ناقه«کًنؿ بنك٦ و ینػ باٌنؿ. ؾق اینى  هىحىق ال بك٦ و یػ يیىث که کكاو جا کكاو جا چٍن کاق هی

 ۺ٨ۿ۾ا جنا هن ولىله شبال هح١ؿؾی چه ؾق ظىاٌی ٬اقه و چه ؾق هكکم ٬ٙب وشىؾ ؾاقؾ و ٬لۀ ایى کىه
هحك اقج٩اٞ، ٬لۀ  ۺ٨ۿ۾با » هاقکام«يؿ ال: ٬لۀ ا های ایى هًٙ٭ه ٠باقت جكیى ٬له هحك يیم اقج٩اٞ ؾاقؾ. ههن

هحنك اقج٩ناٞ و ٬لنۀ  ۺ٧ۺ۾بنا » Lister«لیىنحك ۀحك اقج٩اٞ، ٬لنه ٨ۿ۾۾با » Kirpatrik«کیكپاجكیک 
» Ulmer«هك  يؿ ال: اولا های ٬ٙب شًىب ٠باقت هحك اقج٩اٞ. وایك ٬له ۼ٩٦۽با » Erebus«اقبىن 

 هحك اقج٩اٞ. ۺۺ۾ۼبا » يايه«٬لۀ  هحك، ۺۼ٧۽با » Sidley«ویؿلی  ۀهحك، ٬ل ٧ۿ٨۽با 
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ٌنىؾ و  ٌنىؾ. هنیچ چینم ٨اونؿ يمی ؾق ٬ٙب شًىب هکنكوب وشنىؾ ينؿاقؾ و بناکحكی پینؿا يمی
كاؾ ینک هیالؾی ا٨ن ۼ۾٩ۻؾاقؾ. ؾق وال  هیگىيه که هىث يگه  هك چیم قا هماولیكا وكها  ؛پىوؿ يمی

هاينؿه بنىؾ بنه ل ا٨كاؾ هیئث کاپیحاو اوکات بنا٬یا ۼۻ٩ۻهای قا که ؾق وال  هیئث اکحٍا٨ی، ؼىقاک
 .كؾيؿ و ؼىقؾيؿای که ؾاٌث پیؿا ک هماو جالگی و با ١٘ن و همه

کیلىگكم يیم  ۺۻ۾ی اوث که ولو آو جا یکًؿ ٌیكؾقیا ق ٬ٙب شًىب ليؿگی هیؾاقی که ؾ جًها پىحاو
ولنی ؾق ؾقیاهنای  ،کًؿ و ؾاقای اينىاٞ هؽحلن٧ اونث لهىحاو لیك یػ ليؿگی هی قوؿ و ؾق جمام هی

اونث. » ییقیناپلًنگ ؾ«جكیى آيهنا  ا٘كا٦ ٬ٙب شًىب شايىقاو هؽحل٩ی وشىؾ ؾاقيؿ که ؼٙكيناک
 ٦۽ى اونث کنه ولو هنك کنؿام گناه جنا یايىقاو ٬ٙب شًىب و ٬ٙب ٌنمال پًگنىجكیى ش وكًٌان

 (.ۿ٩٦: ٦) قوؿ هحك هی وايحی ۺۼۻکیلىگكام، گاهی ٬ؿ هك کؿام جا 

کٍنىقهای آونحكالیا، آقژايحنیى، بلژینک، ٌنیلی، ٨كايىنه،  ٩ۿ٩ۻبكاوان ٬كاقؾاؾ ه١ً٭ؿه ؾقونال 
بكیحايیا، ژاپى، يیىلیلًؿ، يكوژ، شمهىقی ا٨كی٭ای شًىبی، ایاالت هحعنؿه اهكیکنا و اجعناؾ ٌنىقوی 

بك ٬ٙب شًىب يؿاٌحه باًٌؿ  گىيه اؾ٠ای هالکیث واب٫ هىا٨٭ث کكؾيؿ که بكای هؿت وی وال هیچ
ؾاقيؿ، هؿ٦ ال اینى ٬نكاقؾاؾ ظ٩نٛ و اؾاهنۀ قوابنٗ  که ایى ظ٫ قا بكای ؼىؾ هع٩ىٚ يگه هیٔمى آي

جنكیى اٜهناق  باٌنؿ. ال ههن آهیم ؾق اینى هًٙ٭نۀ ههنن و بکنك هی جع٭ی٭اجی و ٠لمی و همکاقی ِلط
جك ي٭ناٖ ٬ٙنب  ایى اوث که بیً ها آهؿه اوث اؾ٠ای بكیحايیای کبیك ؾال بك ها که قوی ي٭ٍه هالکیث

شًىب جىوٗ کاپیحاو کىک ک٧ٍ ٌؿه اوث. ولی ٌیلی و آقژايحیى يیم هنك ؾو بنك اینى هًنا٫٘ اؾ٠نا 
هًىل ياهٍؽُ اوث. اها ٌیلی  ،ؾاقيؿ. ایًکه ٬ٙب شًىب ب١ؿ ال اجمام ٬كاقؾاؾ چه و١ٔی پیؿا کًؿ

کنه ٬ٙنب شًنىب ب١نؿ ال ًؿ. ایًجعث اؼحیاق ايگلىحاو هىح های و آقژايحیى يیم هك ؾو هؿ٠ی ٬ىمث
 (.ۿۻ: ۾) اجمام ٬كاقؾاؾ چه و١ٔیحی ؼىاهؿ یا٨ث، هًىل ياهٍؽُ اوث

یؽچال وشىؾ ؾاقؾ کنه ج٭كیبنًا  ۾ۼۼگاو ٤كب شًىب ۀهای ايصام ٌؿه، ؾق ٌبه شمیك كقویبًا به ب
 های اؼینك ل ونالها ؾق ٘ى ؾهًؿ. ایى یؽچال های ایى هًٙ٭ه قا جٍکیل هی ؾقِؿ ال کل یؽچال ٨٧

ها به ؾاؼل ؾقیا و ال بیى ق٨نحى  ايؿ. ایى اهك وبب ا٨مایً وك٠ث ظكکث یؽچالؾق ظال يٍىث بىؾه
اها های ٬ٙبی و باال آهؿو وٙط ؾقی وى با٠د ال بیى ق٨حى یػ ٌىؾ. همه ایى قویؿاؾها ال یک ها هی آو

 (.٨۽ۻ: ۻ) بؽًٍؿ کكؾو وپیؿایی هًٙ٭ه گكم ٌؿو لهیى قا وك٠ث هیٌىيؿ و ال وىی ؾیگك با کن هی
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 ياک های ػظین و بادهای ودطت قغب جًىب سشصهیى یخچال
هیلینىو کیلنىهحك  ۻۻی ٬ٙب شًىب ؾق لیك یک وكپىي ٠ٝین یؽچالی به ظصنن  های ٬اقه وكلهیى

قوؾهنا و های جمنام  ها بكابك با آب جىاو گ٩ث که آب هىشىؾ ؾق ایى یؽچال هک١ب هؿ٨ىو هىحًؿ. هی
ى ؾق ٬اقه ٬ٙب شًىب پؽً ٌنؿه لهی ۀهای کك ؾقِؿ یؽچال ۺ٩ لیكا ؛باٌؿ های شهاو هی ؾقیاچه
های ؾایمی پىٌیؿه ٌؿه اوث که هكگاه ـوب ٌىيؿ، بیً ال  ٬ٙب شًىب ال یػ ۀؾقِؿ ٬اق ٩٨ اوث.

 شمئی ؼٍک و ۀهًؿ ق٨ث. با وشىؾ ایى چًؿ ياظیهای پكشم١یث ؾيیا به لیك آب ؼىا ي٧ّ وكلهیى
 ٌىؾ. ٠اقی ال یػ ؾق آو ؾیؿه هی

کیلنىهحك ؾق  ۺۺ۽ٌىؾ کنه ونك٠ث آيهنا گناهی بنه  ياکی ؾق ایى ٬اقه ؾیؿه هی اؾهای وظٍثجًها ب
ياک ل٭نب ؾاؾه  قوؿ، بؿیى شهث یکی ال کا٩ٌیى ایى هًٙ٭ه قا وكلهیى باؾهای وظٍنث وا٠ث هی

 اوث.
ینى اهنك آو جك ال ٬ٙب ٌمال اونث. ٠لنث اایى ٬اقه چًؿ ؾقشه کن ۀظكاقت هحىوٗ والیاي ۀقشؾ

ووی١ی هعاٖ ؾق آب اوث. ؾق ِىقجی که ٬ٙب ٌمال بیٍنحك ال ؾقیاهنا  ۀىب ٬اقاوث که ٬ٙب شً
 (.٧۾: ٧) جٍکیل ٌؿه اوث

 آب و هىای قغب جًىب 
جكیى  باٌؿ: هىای کن ؾقشه ظحنی ؾق جابىنحاو و ونؽث هىای ایى ٬ٙب ؾاقای ایى ؾو هٍؽّات هی

كیاو هىایی کنه ال قوی های بك٨ی ؾق لهىحاو ؾق يىاظی ٬ٙب ٌمال ش ها و ٌؿیؿجكیى ٘ى٨او لهىحاو
ولی ؾق ينىاظی ٬ٙنب  ،کًؿ ظكاقت کمک هی ۀٌىؾ، ٬ؿقی به باالق٨حى ؾقش ا٘كا٦ بلًؿ هیهای  آب

هنای ال ٬ٙنب ٌنمال  ىؾه٠ٝین یؽی همیٍه بك قوی ا٤لب ي٭اٖ آو ٬نكاق ؾاقؾ، ج ۀشًىب که یک کال
 جك اوث. وؽث

گناهی ؾق  يصمناؾ اونث. گاها ۀظكاقت هحىوٗ ؾق ٬ٙب شًىب لیك ي٭ٙنهای جابىحاو  ظحی ؾق هاه
ولنی ؾق ٠نیى  ،ؾقشه ٨اقيهاینث بكونؿ ۺ۾هًگام ب١ٕی ال قولهای جابىحاو ظكاقت همکى اوث به 

ؾق لهىنحاو  وشنىؾ آینؿ.ه جك ال ٩ِك هن ؾقوث ؾق ووٗ  جابىحاو اهکاو ؾاقؾ بن های کن ظال ظكاقت
 (.ۺ۽ۻ: ٩) بىؾ ؾقشه لیك ٩ِك هح٥یك ؼىاهؿ ۺ۽جا  ۺۻ٘ىق هحىوٗ ال ه ظكاقت ؾق ٬ٙب شًىب ب
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 سویص گیاهی دس قغب جًىب 
هايؿ؛ و به همیى ونبب  وكهای ٌؿیؿ ؾق ایى هًٙ٭ه به ظؿی اوث که ق٘ىبحی ؾق هىای آو با٬ی يمی

ی که همکى باقؾ. ظحی قیمي بك٦ هن يىبحًا کن اوث. یگايه يباج شا باقاو يمی گاه ؾق آو اوث که هیچ
وًگ اونث، کنه بنه  های يالک، ؼمه و گل ؾ، شلبکوكؾ و شايکاه پای گیك ۀاوث ؾق ؼاک ایى هًٙ٭

ک هی ًِ کىًٌؿ جا شاو ؼىؾ قا  بال وؽث هی ها ج١ؿاؾی ظٍكات بیوًگ قویًؿ. بك گل ٘ىق هح٩ك٪ و ِج
 ظ٩ٛ کًًؿ، و ب٭ای ؼىیً قا ؾق وكاوك ٨ّل جابىحاو جؤهیى يمایًؿ.

 جايىساو قغب جًىب
پلًگ يىٞ هاهی و ايىاٞ هؽحل٧ ٌیك و  ٨ۼۻهای ا٘كا٦ ٬اقه شایگاه بمقگ ليؿگی اوث و بیً ال  آب

 ٌىؾ. ؾقیایی ؾق آو یا٨ث هی
٤یكهىنکىو بنه  ۀجكیى هىشىؾات ایى ٬اق ل بكشىحهجىاو يام بكؾ که ا ى قا هییال پكيؿگاو ٬ٙبی پًگى

جنك  اوث که ال ؾیگكاو بمقگ ((ىیٌاه پًگى))جك ى ايىاٞ هؽحل٧ ؾاقؾ، ال همه ههنیقوؾ. پًگى ٌماق هی
اي لقؾ، هً٭ناقي بنه  قيگ، ویًه قوؿ. پٍحً ویاه کیلىگكم يیم هی ٦۽باٌؿ، وليً جا  یجك ه و ٠ٝین

 قيگ ياقيصی ؼالؿاق اوث.
باٌؿ، با ایى ظنال پكينؿگاو ؾیگنكی هنن وشنىؾ  جكیى هك٢ ٬ٙب شًىب هیى ه١كو٦یگكچه پًگى

ق و لیبنا، بنه ق٨حا جىاو يام بكؾ. ایى هك٢ کىچک ؼىي شمله پكوحىی کىچک ؾقیایی قا هی ؾاقيؿ، ال آو
پكيؿگاو ؾیگك اوث. و هنك وناله ال ٬ٙنب ٌنمال جنا ٬ٙنب  جماهیام ههاشكت، ؾوق پكوالجك ال هًگ

 کًؿ. کیلىهحك پكوال هی ۺۺۿ۾۽١ًی شًىب ی
(، هنك٢ Skua(، هك٢ ٌکاقی وکىآ )Petrelجىاو چًگك و٩یؿ ) ال ؾیگك پكيؿگاو ٬ٙب شًىب هی

 (.٨۾: ٧) ٘ى٨او، آلباجكون و بال هك٢ قا يام بكؾ

 هًاقطه
هح٩اوت بىؾه و اهكوله ه٭ىله شبك هعیٙی هاهیث ؼىیً قا ال  ۀگی اهكول بٍك با ليؿگی کمىو اولیليؿ

ؼىاونث هنا ق٨حنه و بنه  ؾوث ؾاؾه اوث، ايىاو اهكول به کمک ٨کك ؼال٪ ؼنىؾ بنه ونكا٢ ياهمکى
 گیكؾ. ؼىیً ال ٘بی١ث ظ٫ هی
لاینؿ، ؾل بنه ؾقینا لؾه و اکحٍنا٨ات  ل هیکًؿ، اٌنح٥اکًؿ، ظك٨ه جىلیؿ هیایى ايىاو ٠لن ؼل٫ هی

 ۀکًؿ و وكايصام هًا٫٘ هؽحل٩ه کك یها قا هىٌگا٨ی ه ؾهؿ، هىحه قا ٌگا٨حه ـقه ش٥كا٨یایی قا ايصام هی
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ظکن يمىؾ: ایى ايىناو جىاو به ِكاظث  شاوث که هی يمایؿ، ایى اقْ قا یکی پی ؾیگك ًٌاوایی هی
 جىايؿ هحعىل والؾ. باوق قا ايصام ؾاؾه و ؾيیا قا هیال١اؾه ؼىیً کاقهای ٤یك٬ابل با ـهى ؼاق٪

یک ٠لن ؾق ِؿؾ ؾقیا٨ث هعالت ياًٌاؼحه با جمام کىای٧ آو بىؾه و ًٌاوایی و  ۀش٥كا٨یا، به هًمل
كاق ؾاؾه و ها ؾق آو ليؿگی ؾاقيؿ قا ؾق ونكلىظه کناقی ؼنىیً ٬ن ه١ك٨ث ؾقوث ال شهايی که ايىاو

 کاو اهكولی قا پاوػ ؾهؿ.بٍك کًص االتؤهمىاقه بكآو اوث جا و
جنك ال آو  باٌنؿ و ههن شهاو ٌاهل وه ٬اقه )آونیا، اقوپنا و ا٨كی٭نا( هی :گ٩حًؿ قولگاقی بىؾ که هی

ها ي٭ٍۀ شهاو قا جكجیب ؾاؾه و گ٩حًؿ شهاو ایى اونث )چًنؿجا اونحاو هح١لن٫ بنه کٍنىق  ایًکه چیًی
ايگیمجنك شهاو با٬ی يمايؿه و ٌنگ٩ثاؼحه ؾق ياًٌ ۀکمک ٠لن ش٥كا٨یا اهكوله هیچ ي٭ٙچیى(، اها به 

کنه ٬ٙبنیى لهنیى ها يیم کٍايؿه ٌؿه اوث جا شنایی نا٬یايى ۀایى جع٭ی٭ات به پهًۀ ایى اوث که ؾاهً
 و ياهکٍى٦ يیىحًؿ.اهكوله هًا٫٘ هحكوک 

ؾق اینى جع٭ین٫ جنالي  .ؾاقی ايصام پفیك٨حنه اونث و ؾاهًه پیكاهىو ٬ٙبیى لهیى جع٭ی٭ات گىحكؾه
و کاهلی قا به  شايبه به بعد گك٨حه ٌىؾ جا پیاهی شاهٟ ِىقت همهه هىایل هكبى٘ه بِىقت گك٨حه جا 

 اهل ٠لن بكوايؿ.
های شؿیؿ و ه١منىل يگاقٌنی ؾاؾه ٌؿ جا ال ٌیىه ؼكز   ایى ه٭اله ظؿاکرك جالي همکى به ۀؾق جهی

ؾ ٌنکلی آو بنه ها و وایك هىاق گفاقی، يٝام ٨٭كهو اٌحباهات يعىی و گكاهكی، ٠الههکاق گك٨حه ٌؿه 
و ِىقت هؿبكايه و با ؾقيٝكؾاٌث جىلىل هًٙ٭ی کًاق هن ٬كاق گك٨حه ه ظؿا٬ل قوايؿه ٌىؾ. ٠ًاویى ب

 ویژه ٠لن ش٥كا٨یا گكؾیؿ.ه ٠لىم ب ۀؾووحاو و اهالی ظىل ج٭ؿین ؾايً

 های تذقیق یافته
ٟٔ هنايٟ ال جع٭ن٫ بىؾه که ایى و٨كوا  ال١اؾه وكؾ و ٘ا٬ث ٬ٙبیى لهیى ال شمله هًا٘٭ی با ا٬لین ٨ى٪

گاهناو ٠كِنه جع٭ین٫ و  اکحٍا٨ی، ٠لمی و پژوهٍی ؾق ایى هًا٫٘ گكؾیؿه اوث. پیً  ۀهكگىيه بكياه
اهنا  .بكؾاقی يمایًؿ قالهای ایى هًا٫٘ قا جا ظؿی پكؾه ،ايؿههًؿٌاو جىايىحهای اقلي پژوهً با یا٨حه

٩ٙ٠نی ؾق جناقیػ اینى  ۀیىث ي٭ٙؼىیً قا ؾقیابًؿ. ٬كو بهای  گاه يحىايىحًؿ پاوػ جمام پكوً هیچ
جك ٌىيؿ، اوح٩اؾه  گكاو به هؿ٦ يمؾیک وكلهیى بىؾ، ٬كو بیىث و یک ٨كِث ؼىبی اوث جا پژوهً

گاو ایى قاه پنك هه گفٌحه قا چكا٢ قاه ؼىؾ و آیًؿهاوث کو اوث. په بكها ال جکًالىژی هؿقو ق٨ی٫ قاه
های  بهای قا به يىل ی یکصا واؼحه و هؿیه گكاوهای اهكول ؼن و پیچ ٬كاق ؾاؾه و ؾايً ٬بلی قا با یا٨حه
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گاو ب١ؿی ایى شاؾه، همىاق واؼحه باٌنین، ايحٝناق  ب١ؿی به اقه٥او بگفاقین جا باٌؿ قاه قا بكای آیًؿه
 پكوق ؼىیً يمىؾه باٌن. قوؾ جا با يىٌحى ایى ه٭اله ؼؿهث کىچکی به شاه١ه اکاؾهیک و ٠لن هی

 گیشی يتیجه
هن و هن ال یکؿیگك شنؿا ٌناو ه هایی با هن ؾاقيؿ که هن ٌبیه ب ک و ج٩اوت٬ٙبیى لهیى يکات اٌحكا

ٌؿ کنه بؿايینؿ : هىا ؾق ٬ٙب شًىب وكؾجك ال ٬ٙب ٌمال اوث. ٌایؿ بكایحاو شالب باکًؿ. هرالً  هی
ؾقشنه  ۶۹ٌىيؿ. هیايگیى هىا ؾق ٬ٙب شًىب ه٩ًنی های ٬ٙب شًىب هكگم آب يمیبكؼی ال بك٦

 .گكاؾ اوث ؾقشه وايحی ۶۶ال ه٩ًی گكاؾ و ؾق ٬ٙب ٌم وايحی
ا٬ینايىن  چكؼنؿ و ؾق بنه ؾوق آو هی لهیى ٌىؾ که گ٩حه هی هعىقی به ايحهای ٌمالی ٌمال ٬ٙب

٬نكاق  گكیًلًؿ بمقگ ۀکیلىهحكی ٌمال شمیك ۵۲۲ؾق ٨اِله اوث. ایى ي٭ٙه  وا٬ٟ ٌؿه هًصمؿ ٌمالی
اونث.  های ٠ٝین ًٌاوق یؽی پىٌیؿه ٌؿه با جىؾهقوؿ و  هحك هی ۶۱۸۱ؾاقؾ. ٠م٫ ا٬یايىن ؾق آو به 

 ایى ياظیه ؾق ًٌ هاه ال وال، کاهاًل قوٌى و آ٨حابی و ؾق ًٌ هاه ؾیگك کاهاًل جاقیک اوث.
ٌىؾ که ؼٗ واِل آو بك ظنىل هعنىق لهنیى هًٙبن٫  ای گ٩حه هی به یکی ال ؾو ي٭ٙه ٬ٙب شًىب

٬كاق ؾاقؾ ٬ٙب  گاوشًىب و ؾیگكی که ؾق ٬ٙب ٌمال ،ای که ؾق ٌمال لهیى ٬كاق ؾاقؾ اوث. به ي٭ٙه
 البحه ؼىؾ چهاق ي٭ٙه اوث. وث کهشًىب ا

کنه ٬ٙنب شًنىب کنه ؾق هًنا٫٘ هؽحلن٧ ؾق ظالی ،جىاو ینک ا٬ینايىن ياهینؿ مال قا هی٬ٙب ٌ
 ياهًؿ. ها ٬كاق گك٨حه قا یک ٬اقه هی ها و ؾقیاچه های وًگی، ؾقه ش٥كا٨یایی هايًؿ جٍکل

جنكی قا يىنبث  اها ؾق شًىب ٌؿت بیً ،ا٨حؿگكؾباؾهای ٬ٙبی، با ایًکه ؾق هك ؾو ٬ٙب اج٩ا٪ هی
هًابٟ لیاؾی يیم ؾاقيؿ. ایى  ،به ٬ٙب ٌمال ؾاقيؿ. ٬ٙب شًىب که قوی بىحك وًگی وا٬ٟ ٌؿه اوث

گىينه هًنابٟ بایؿ بگىیین که ؾق ٬ٙب ٌمال اینى هًابٟ ٌاهل ٘ال، ي٭كه، پالجیى، آهى و يیکل هىحًؿ.
 وشىؾ يؿاقيؿ.

 پیطًهادها
ظنل  ،ل و هٍکالت آو شهايی اوثیهىا ٘ىق که ها بىؾه هماو ه ايىاولهیى ؼايه هٍحكک هم .ۻ

جىاو ظحنی بنا ٤نكن ینک  ۀجىاو ؾق ظیٙ ٘لبؿ. په هی قا هیگايی و شهايی  آو يیم هىا٠ی همه
 های ٬ٙبیى قا ؾق ٬بال ؾاقؾ، شلىگیكی يمىؾ. اِله يهال ال گكم ٌؿو لهیى که ـوب ٌؿو یػ

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
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ی ؾق هٙاب٭نث بنا ا٥٨ايىحاو شمئی ال کٍىقهای شهاو بىؾه بایؿ ؾق شهث جع٭٫ اهؿا٦ ٠لمن .ۼ
 .ِىقت گیكؾقولی  ها و ه١یاقهای اکاؾهیک شهايی جالي ٌبايه يىقم

ٌك٪ بایؿ با  ؾق لوو ٌمال ،عید یک کايىو ٠لمی هاؾقاقجمًث ش٥كا٨یای ؾايٍگاه جؽاق هًؾیپ .۽
ویژه ش٥كا٨ینایی و ه های هؽحل٧ ب ا٠ٕای کاؾق ٠لمی بیٍحك، کحابؽايه ؾايٍگاه با کحبی ال قٌحه

 .يٍکؿۀ ج١لین و جكبیه جصهیم گكؾؾا٨یا ؾق جٍکیل ؾاالبكاجىاق ش٥ك

 هآخزهًابغ و 
. جهنكاو: هؤوىنه ش٥كا٨ینایی و لهیى گنكم اقه٥ناو ٬نكو بیىنث ویکنن(. ۺ٩۽ۻذبىجی، یىو٧. ) .ۻ

 کاقجىگكا٨ی گیحاًٌاوی.
 . جهكاو: اهیكکبیك.٨كهًگ گیحاًٌاوی اِٙالظات ش٥كا٨یایی(. ٧٩۽ۻش٩١كی، ٠بان. ) .ۼ
جهكاو: هؤوىه ش٥كا٨یایی و کناقجىگكا٨ی  .(هًٝىهه ٌمىی)هیى ؾق ٨ٕا ل(. ۿ٨۽ۻؾالکی، اظمؿ. ) .۽

 گیحاًٌاوی.
 قٔا ِالعی. جهكاو: ؾايٍیاق.٠لی ۀجكشم ٨كهًگ جٍكیعی ش٥كا٨یا.(. ٨٦۽ۻق.ز، قوشىٌکی. ) .۾
 جهكاو: ٠لن و ليؿگی. الم١اق٦ يى.كةیؾا(. ٧٨۽ۻو١یؿیاو، ٠بؿالعىیى. ) .ۿ
 جهكاو: بًیاؾ. کاهل شهاو. ش٥كا٨یای(. ٦٧۽ۻالله. )ٌاهلىئی، ظبیب .٦
 جبكیم: لق٬لن. هماق و یک چىو و چكا.(. ۿ٨۽ۻ٭ی، ابكاهین. )ی٨ا .٧
 . جهكاو: اهیكکبیك.٨كهًگ ش٥كا٨یا(. ٨٩۽ۻ٨ٍاقکی، پكیؿؼث. ) .٨
 ابى٠بؿالله کمال. پٍاوق: ٠ًایث. ۀجكشم ال لهیى جا کهکٍاو.(. ٨٩۽ۻلئىکىم، آقکؿی. ) .٩

ههنؿی چىبیًنه و هكٔنیه ون١یؿی.  ۀجكشمن يحی لهنیى.كةالم١اق٦ ايحكیؾا(. ٨٦۽ۻيكلم، هات. ) .ۺۻ
 جهكاو: هعكاب ٬لن.

 جهكاو: ومث. ش٥كا٨یای لیىحی.(. ٨٨۽ۻيیٍاپىقی، ا٥ِك. )  .ۻۻ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 حکن ٍصیت ٍاجبه در فقه ٍ قاًَى هذًی افغاًستاى

  ٌك٠یات ؾايٍکؿۀکاؾق ٠لمی  ٠ٕىاللهاکبشیپىهًیاق هؿایثيىیىًؿه: 
 پىهًىال ٠بؿالىؾوؾ ٠ابؿه: ؾهًؿج٭كیٛ

  چکیذه
هنا که ٌكی١ث اوالهی یک يٝام کاهل، شاهٟ و ٨كاگیك بىؾه و بكای ظل هٍکالت ايىناوشاییال آو

به ِكاظث گ٩حنه  ا جعث کًحكول ؼىؾ ٬كاقؾهؿ؛ بًاءً ٬ىا٠ؿی قا ؤٟ يمىؾه جا جمام اب١اؾ ليؿگی آيها ق
ٌنىؾ، هگنك ایًکنه  ينؿگی بٍنكی قويمنا يمیشؿینؿ ؾق ل ۀجىايین که هیچ هٍکل، ظىاؾخ و ٬ٕی هی

؛ ال ایى شهث یکنی يؿاؾه باٌؿهای قا يٍاو ای بیكوو ق٨ث ال آو هٍکل، قاه ظلٌكی١ث اوالهی بك
همايا هىٔىٞ وِنیث  ،کًؿ ال هىایل و ٬ٕایای شؿیؿی که شاه١ه بٍكی به آو ؾوث و پًصه يكم هی

ظکن آو، آیا پكؾاؼث وهن  ۀىؾه که ؾق باقیای ه١اِك و شؿیؿ بو ایى هىؤله یکی ال ٬ٕا .واشبه اوث
و ینا  هٍنكو٠یث ؾاقؾ ،بكای ٨كٞ ؾؼحك و پىك که پؿق و هاؾق ٌاو ٬بل ال پؿق کالو ٨ىت يمنىؾه اونث

 ؼیك؟
هًنؿاو اونالهی ال هًؿاو اوالهی بیى هن اؼحال٦ ؾاقيؿ، به ایى ج٩ىیك کنه ج١نؿاؾ ال ؾاينًؾايً

ها بك هٍكو٠یث ایى  م هٍكو٠یث، و ظًبلی و ٜاهكیبك ٠ؿها  اظًا٦، ٌا١٨ی و هالکی یشمله ٠لما
 ؿ.ايلهىؤله ٬ای

ها و ٌنكوٖ وِنیث واشبنه قا های هح١ؿؾی ِىقت ٠الوه بكآو ٬ايىو هؿيی ا٥٨ايىحاو ٔمى هاؾه
جنك ال یىیقشه اول ؾؼحك و ٨نكٞ پىنك اگكچنه پناظکن به جاؾیه وهن بكای ٨كٞ ؾو هىقؾ بعد ٬كاق ؾاؾه 
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هًؿاو اوالهی، چًیى يحیصه ال ؾايً ۀل هك ؾو گكویاها ب١ؿ ال بكقوی ؾالؿ. يمایؿ، هیؾقشه اول باًٌ
 ،ؾاقاو شنىال اونثك٬٦ابل جٙبی٫ ؾق هعاکن ا٥٨ايىحاو همايا ٬نىل ٘ن به ؾوث آهؿ که ٬ىل قاشط و

بًناًء  ؿ.ؾهن ن، ٠ٙى٨نث و ههكبنايی جٍنکیل هیچىو اوان ٌكی١ث اوالهی قا ِله قظمنی، جنكظ
یى باٌنًؿ، یشه اول ؾؼحك و ٨كوٞ پىنك اگكچنه پناواشبه بكای ٨كوٞ ؾقپكؾاؼث هال ال ٘كی٫ وِیث 

 ؼالی ال ٩ٌ٭ث و ههكبايی يؽىاهؿ بىؾ.

    وِیث، واشبه، ٨٭ه و ٬ايىو.هایکلیدی:ژهوا

 هقذهه
یف جاتهد   مه  إتدهدهب ادإهدهه و ٔآحصابهه و عیل آهٓل و و سمل هللا علیه وهللا صیلإلسالم عیل رسول إلصالة و هلل وٕإن إمحلد

 بعد:إما إدلی .معل بسنته إیل هوم سبیهل و

بكای کىی که ؾاقای ١ٌىق و ایماو اوث پىٌیؿه يیىث که، ٌكی١ث اوالهی جًها يٝاهی اوث که 
 ؾاٌحه و همه هّالط و ه٭اِؿ آيها قا ؾق يٝك گك٨حنه اونث. و اینى ها قا ؾق بكجمام اب١اؾ ليؿگی ايىاو

 بؽنً واق ؾاٌحه، جىاو ج٭ؿین شىاب ٬ًا٠ث٬یاهث اوحمكپا ٌؿو ٌكی١ث یگايه يٝاهی اوث که جا بك
 ها، هٍکالت و ٬ٕایای شؿیؿ ؾاقؾ. شايبه قا ؾق ه٭ابل همه ٔكوقتهمه

ؼىاهؿ ؾق شاه١ه بیى هن يى٠ناو ؼنىیً لينؿگی  ال ایًکه ايىاو یک هىشىؾ اشحما٠ی اوث و هی
و اوحمكاق ؼىیً قا ظ٩ٛ  يمایؿ، و هك يٝام ال ؼىؾ اوان و ٠ًاِك ههن ؾاقؾ که جىوٗ آو اوح٭اهث

 اوث که ٨٭ه اوالهی جمام اب١اؾ آو قا با یهای جىاين که يٝام هیكاخ یکی ال يٝام گ٩حه هی بًاءً  .يمایؿ هی
و اشحهاؾ هنىقؾ بعند ٬نكاق ؾاؾه و اظکنام هكبنىٖ بنه آو قا  الله ٠لیه وولنِلیكآو، وًث يبىیؾالیل ال ٬

 همايا وِیث واشبه اوث. ،ٌىؾ ٠لمی بعد هی ۀؾه اوث، اها آيچه که ؾق ایى ه٭الجىٔیط يمى
هنای آو بنیى ٨٭نه اونالهی و اظکام و ِنىقت ۀه یکی ال هىٔى٠اجی اوث که ؾق باقِیث واشبو

اینى اونث  ،ٌىؾ شا هىقؾ بعد ٬كاق ؾاؾه هی٬ىايیى و١ٔی اؼحال٦ يٝك وشىؾ ؾاقؾ، اها آيچه که ایى
ها چگىيه اوث؟ ايؿ؟ و ؾالیل آوشبه ٬ایلهی بكای هٍكو٠یث وِیث واال ٨٭های اوال ۀکه کؿام گكو

های جٙبی٫ وِیث واشبه چگىيه ٌىؾ؟ و ِىقت آیا ؾق هعاکن ال ٘كی٫ وِیث واشبه هیكاخ ؾاؾه هی
اوث که ؾق ایى ه٭النه ؾق البنالی  یاالجؤشبه به چه ايؿاله اوث؟ ایى همه واوث؟ ه٭ؿاق وِیث وا

 گكؾؾ.بعد و جع٭ی٫ پاوػ اقایه هی
ٌاهل یک ه٭ؿهه، ج١كی٧ وِیث، ؾلیل هٍنكو٠یث وِنیث، ظ٭ی٭نث وِنیث  ٠لمی ۀایى ه٭ال

های اٌنحكاکی و  واشبه و ؾیؿگاه ٨٭های اوالهی هبًی بكؾالیل ایٍاو، ٌنكوٖ وِنیث واشبنه، ي٭ٙنه
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های جٙبی٭ی و ؾق يهایث يحایس ظل هىایل وِیث واشبه، هرال ۀ٨حكا٬ی وِیث واشبه باهیكاخ، ٘كی٭ا
 باٌؿ.  ها هی و یا٨حه

 وغیت تؼشیف
وِیث ؾق ل٥ث به ه١ايی هؽحل٧ اونح١مال گكؾینؿه اونث کنه ٬نكاق ـینل ـکنك  ه١ًی ل٥ىی وِیث:

 :گكؾؾهی
ده إو یت إلشه  للشه  إهب وصهل )وصه ٌنىؾ: آیؿ؛ چًايچه گ٩حه هیوِیث به ه١ًی هحّل ٌؿو هی ال٧(

کنكؾ، آيگاه که ٌؽّی یک ٌئ قا بنه ٌنئ ؾیگنكی وِنل هنی (.٩۽۽: ۼ)ت( إرض وإصیه، إهب متصهل للنبها
 ٌىؾ، اقْ واِیه.چًاو اگك لهیى به يبات هحّل باٌؿ گ٩حه هی و هنو صیت إلش یئ للش یئ.  :گ٩ث هی

ُ یِف کُ یصِ )و ٨كهایؿ: چًايچه ؼؿاويؿ هح١ال هی ؛به ه١ًی ٨كْ ب( ّّ هِِّّ إنث  َ ک لَِّ  کْ َآْواَلدِ   إ ََ : ۻ) (یه ِ ِر ِمثْهُل 

ؾهنؿ و بنك ٌنما واشنب   ٨كلينؿايحاو بنه ٌنما ٨كهناو هی »اقخ بكؾو« ۀؼؿاويؿ ؾقباق ی١ًی (. ۼۻالًىاء،
 .ؾو لو اوث ۀهكؾ به ايؿال کیه وهن کگكؾايؿ  یه

اينؿ کنه  ٨٭های اوالم وِیث قا به ٠باقات و ج١بیكات هؽحل٧ ج١كی٧ يمىؾه ه١ًی اِٙالظی وِیث:
 ٌىؾ: ـیل به ـکك آو پكؾاؼحه هی ٬كاق

ی١ًنی:  (. ٨۾٦: ۽)(نًهاه َن َآْو دَ اکنًها ی عَ  اٌف ٕإیَل َما بَْعهَد إلَْمهْوِت ضَ مُ  کیثَْملِ  ی)تِ ج١كی٧ وِیث يمؾ اظًا٦:  ال٧(
ٌىؾ، بكابك اوث که ٠یى باٌؿ و ینا  وِیث ٠باقت ال جملیک  اوث که به په ال هكگ يىبث ؾاؾه هی

 ه١٩ًث.
لًّا یِف هَعْلٌد )ها:  ج١كی٧ هالکی  ب( ََ ی١ًی:  وِیث ٠بناقت ال (. ۼ۾۾: ۺۻ) (لَْزُم ِبَمْوثِهِ هجُلُِث مال عَاِكِدِ   وِجُب 

هال وِنیث کًًنؿه ب١نؿ ال ٨نىت آو واشنب  ۀوه ظّ ٠٭ؿ و یا ٬كاقؾاؾی اوث که ظ٭ی قا به یک بك
 گكؾايؿ. هی

ّقٍ ُمَضاٍف َولَْو ثَْلدِ )ج١كی٧ ٌىا٨ٟ:  ز( ی١ًی: وِیث ٠باقت ال جبكٞ و ینا (. ۺ۾: ۻۻ) (ًرإ ِلَما بَْعَد إلَْمْوِت یثَََبٌُّع ِِبَ
 اگكچه ج٭ؿیكی باٌؿ. ،ظ٫ اوث که به په ال هكگ هٕا٦ کكؾه ٌىؾبؽًٍ یک 

و بؽٍنً هنال : وِیث ٠باقت ال جبنكٞ ی١ًی(. ۽ۿ۾: ٩) (إلد ََبُُّع لملَال ِبِه بَْعَد إلَْمهْوِت )ج١كی٧ ظًابله:  ؾ(
 ب١ؿ ال هىت قا گىیًؿ.

و به هؿت ب١ؿ ج١كی٧ وِیث ؾق ٬ايىو: وِیث ٠باقت ال جّك٦ ؾق هحكوکه به يعىی که اذك آ (نه
 (. ۽ۺۻۼ: هاؾه ۽ۻ)ال و٨ات وِیث کًًؿه هًىىب باٌؿ 
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 بًناءً  ؛اينؿ یث اقاینه يمىؾهج١كی٧ قاشط: يٝك به ایًکه ٨٭های اوالم ج١اقی٧ هح١ؿؾی ؾق هىقؾ وِ و(
باٌؿ؛ چنىو ج١كین٧ اظًنا٦ ال ینک ٘نك٦ يٝنك بنه اظًا٦ هیی ج١كی٧ قاشط همايا ج١كی٧ ٨٭ها

وِیث والگاق بنىؾه و ال شاينب ؾیگنك بنا ج١كین٧ ٬نايىو هنؿيی  ج١كی٧ ؾیگكاو شاهٟ و با ٘ب١یث
 ٌىؾ. گیكی ؾق بیى آيها ؾیؿه يمی ا٥٨ايىحاو هح٭اقب اوث و کؿام ج٩اوت چٍن

 هطشوػیت وغیت
ه َآَ هدَ کْ یکٌدهب عَلَه ﴿٨كهایؿ:  هٍكو٠یث وِیث ؾق ٬كآو: ؼؿاويؿ هح١ال هی. ۻ ََرَ ََ َاإ 

َ
ن  َهرَ کُ  إ

َ
 ک إلَْمهْوُت إ

لًّا عیََل إلُْمد لِ  َ ِ  َوإٔنْكَربِ یُة لِلَْوإدِلَ یًإ إلَْوصِ ی خَ  ََ  (.  ۺ٨ۻ: الب٭كه، ۻ) ﴾  َ  ِللَْمْعُروِف 
ث بنك ٌنما یگفاٌث، وِ یال ؼىؾ به شا یی ٨كاوايیل ٌما قا هكگ ٨كا قوؿ، اگك ؾاقاا یکیه کیهًگاه جكشمه: 

( اونث بنك یواشبنى ظ٫ )یًؿ. اکث یىحه وِیاو به ٘ىق ٌاکیپؿق و هاؾق و يمؾ یؿ ( بكایو با) .واشب ٌؿه اوث
  اقاو.کمیپكه

هیكاخ باالی والنؿیى و ا٬كبنا وِنیث قا واشنب  ۀیث: ؼؿاويؿ هح١ال ٬بل ال يمول آیوشه ؾاللث آ
 اها هٍكو٠یث آو با٬ی اوث. ،هیكاخ، ظکن وشىب ال بیى ق٨حه ۀكؾايیؿه بىؾ، اها ب١ؿ ال يمول آیگ

َر َرِض ): الله ٠لیه وولنِلیاللههٍكو٠یث وِیث ؾق وًث قوىل. ۼ ِ ْبِ  مُعَ  ّ ُ َعْنهَُما: َآن  َرُسهوَل  َعْ  َعْبِد إ  ّ إ

 َ ِ َصیل  هللُا عَل  ّ قُّ إْمرٍِئ ُمْسمِلٍ هَلُ َش یإ ََ َ كَاَل: َما  ال  َوَوصِ  ِ لَدَ ی ُت لَ یبِ ه ِه، یفِ  وِص هٌء ِه َوَسمل 
َ
 .(ۼ: ٧)( ُتوبٌَة ِعْنَد ُ ک ُدُه مَ ی  إ

ؿ: ٌؽّنی هىنلماو ؾي٨كهى ه وونلنیِلی الله ٠لاللهه قوىلکًؿ کیث هیقواالله ٠ًهما یقٔه: ٠بؿالله بى ٠مكجكشم
هگنك  ،ٌب بگنفقؾ ظ٫ يؿاقؾ باالی آو ؾو ،ؼىاهؿ آو قا وِیث کًؿ که يمؾ وی چیمی )هال( هىشىؾ اوث، و هی

 ایًکه وِیث آو يمؾي يىٌحه ٌؿه باٌؿ.
ىی٫ و جك٤یب به ايصام وِیث ٌؿه اوث؛ بًاًء جٍىی٫ لوؾ وشه ؾاللث ظؿید: ؾق ظؿید ٨ى٪ جٍ

 کًؿ. یث ؾاللث به هٍكو٠یث آو هیايصام ؾاؾو وِ
جنا اینى ؾم  الله ٠لیه وونلنِلیالله: جمام ٠لمای اوالم ال لهاو قوىلهٍكو٠یث وِیث ؾق اشماٞ. ۽

ؼحال٨نی وشنىؾ همه باهن اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ که وِیث یک اهك ٌك٠ی بىؾه و به هٍكو٠یث آو کنؿام ا
 (.ۼ٧: ۼ)يؿاقؾ 

هٍكو٠یث وِیث ؾق ٠٭ل: ؾق ایى ٌکی يیىث که ايىاو یک هىشىؾ ه٥كوق بنىؾه و ؾق ٠منل . ۾
اللم اوث که وی ؾق آؼك ليؿگی ؼىیً بكای ب١ؿ ال هنكگً  باٌؿ؛ بًاءً  ها قا ؾاقا هی ؼىیً کىجاهی

٠مال يینک اونث کنه کاقی ايصام ؾهؿ که وبب يصات وی ال ٠فاب الهی ٌىؾ، و وِیث یکی ال ا
همکناقی و  ۀبلکه ؾوث بیًىایاو قا گك٨حه های ٌىؾ، يمؾیک هی شاللنهشلبا ايصام آو يه جًها به الله ايىاو

 (.ۺۼۼ: ٦)گكؾؾ  ج١اوو بك آيها هی
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وِیث ال يٝك ٌكی١ث اوالهی ؾاقای اوِا٦ هح١ؿؾی بىؾه که گاهی واشب و هىحعب و گناهی 
هماينا وِنیث واشبنه ،  ایى ه٭اله ٬ابل بعد و بكقوی اوث ؾق باٌؿ، اها آيچه که  ظكام و هکكوه هی

 ٌىؾ.  باٌؿ که ال يٝك ٨٭ه اوالهی و ٬ايىو هؿيی ا٥٨ايىحاو هىقؾ جؿ٬ی٫ ٬كاق ؾاؾه هی هی

 غیت واجبهدقیقت و 
چىو ج١كی٧ ه١یى و هٍؽُ ي٭ل يٍؿه اوث؛هًؿاو ٬ؿین کؿام و ؾايً اوِیث واشبه ال ٨٭ه ۀؾق باق

٥ايىحاو ب١ٕی کٍىقهای اوالهی ال شمله ا٨ه١اِك و شؿیؿ اوث که ؾق ٬ىايیى ایى یکی ال ٬ٕایای 
ؾق ؼّنىَ اهنىق و ٬ٕنایای شؿینؿ هًنؿاو کنه ه١اِك و ؾاينً ی٠لما جفکك ؾاؾه ٌؿه اوث؛ بًاءً 

اونث کنه ؾق ذلند هنال  یايؿ: وِیث واشبه ٠باقت ال وِیحؾوحی ؾاقيؿ، چًیى ج١كی٧ يمىؾهچیكه
يمنىؾه، واشنب  اي کنه  ؾق هًگنام ظینات وی ٨نىت ؿ)ولؿ ولنؿ(٨ىت ٌؿه بكای ٨كٞ ٨كليٌؽُ 

اوث که ٬ايىو بك اوان ٌكوٖ ه١نیى ؾق  یؾیگك، وِیث واشبه ٠باقت ال وِیح ۀگكؾؾ. و به ٠باق هی
ؼا٘ك ٨كٞ ٨كليؿايً که هًگام ظینات وی و ینا همنكای وی  ٨نىت يمنىؾه ه هال ٌؽُ ٨ىت ٌؿه ب

 .(٩۾: ٦)گكؾايؿ  اوث، واشب هی
 گكؾؾ:  ٪ چًیى اوحًباٖ هیال ج١كی٧ ٨ى

 باًٌؿ. هىحًؿ که همايا ولؿ ولؿ)يىاوه( هی یهىحع٭یى وِیث واشبه ا٨كاؾ هعؿوؾ و ه١یً .ۻ
 ايؿ که آيها هىحع٫ هیكاخ يباًٌؿ.  وِیث واشبه بكای کىايی .ۼ
 گكؾؾ.  وِیث واشبه بكای هىحع٭یى آو جىوٗ ٨٭ه اوالهی و ٬ايىو هًح٭ل هی .۽

 دکن و غیت واجبه  
 :اقایه ٌؿه اوث٨٭های اوالهی ؾو ؾیؿگاه هح٩اوت  ،واشبه وِیث ۀؾق باق

به الله قظمهنظًبلی ها  و بكؼی ٨٭های هفهبها، هالکیها، ٌا١٨یؾیؿگاه شمهىق ٨٭ها: ظ٩ًی ال٧(
ََرَ َآَ دَ کْ یدَِب عَلَ ک  ﴿ :ۀايؿ؛ چىو به باوق آيها آیهىشىؾیث و شىال وِیث واشبه ٬ایل ٠ؿم ََ َاإ 

َ
 کُ  إ

َ
ن  إلَْمْوُت إ

لًّا عیََل إلُْمد لِ  َ ِ  َوإٔنْكَربِ یُة لِلَْوإدِلَ یًإ إلَْوصِ ی خَ  ک َرَ  ََ هیكاخ هًىىغ گكؾیؿه و  ۀجىوٗ آی (.ۺ٨ۻ: الب٭نكه، ۻ) ﴾ َ  ِللَْمْعُروِف 
 ٌىؾ.  ظکن وِیث واشبه ال آو اوحًباٖ کكؾه يمی

بّكی، اهام اظمؿ و١یؿ بى هىیب، ظىى  :اها یک ج١ؿاؾ ال ٨٭های اوالهی و هعؿذیى چىو ب(
بنى ٠لنی بنى ظنمم ٜناهكی، ٌنیػ بى ظًبل، ؾاوؾ بى ٠لی ٜاهكی، اوع٫ بى قاهىیه، ابى هعمنؿ 

ؿ واشنب ًوِیث قا بكای ا٬اقبی که ظ٫ اؼف هیكاخ قا ال هنىقخ ؼنىؾ يؿاٌنحه باٌنالله قظمهن٠ریمیى
ِیث کكؾو  بنكای ٌىؾ که و ٨ى٪ چًیى اوحؿالل يمىؾيؿ: ال ٜاهك آیه چًیى ؾايىحه هی ۀؾايىحه و ال آی
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اوث، » ٨كْ«ـکك گكؾیؿه اوث که به ه١ًی  »کحب«ا٬اقب واشب اوث؛ چىو ؾق آیه ل٩ٛ والؿیى و 
ق٨حنه و هیكاخ ال بنیى ۀايؿ، جىوٗ آیث والؿیى و ا٬اقب که هىحع٫ هیكاخاها ٨كٔیث وِیث ؾق ٬ىم

 با٬ی اوث. ،ظ٫ کىايیکه هىحع٫ هیكاخ يیىحًؿ ؾق
لًّا عیََل إلُْمد لِ »ؼؿاويؿ هح١ال ل٩ٛ  ،کكیمه ۀآیهمیى آو ؾق آؼك  ۀبك ٠الو قا ـکك يمىؾه اوث که آو  « َ ََ

يمایؿ؛ چىو ج٭ىی ٨كْ اوث و ؾق ه٫ًٙ ایى آیث ج٩ًیف وِیث یکی ال  جؤکیؿ به وشىب وِیث هی
ال  هَما مل يٝك به ٬ا٠ؿه ٨٭هی:  قوؾ؛ بًاءً  ٌكایٗ ج٭ىی به ٌماق هی

َ
 (.ۺ۾ۼ: ۼۻ)ب  ِبِه فَهَُو َوإجِ مت إلَْوإِجب إ

 جكشمه: هكآيچه که بؿوو آو واشب جمام يٍىؾ، ؼىؾي يیم واشب اوث. 
بىؾو آیث اوث، ٘ىقیکنه همايا هًىىغ و ٠ؿم هًىىغ ، شا ٬ابل ـکك اوثؾیگكی که ؾق ایى ۀيکح

ينؿ کنه اینى آینه ا ها و ب١ٕی ظًابله( به ایى بناوقها، ٌا١٨یاوالهی)اظًا٦، هالکی یشمهىق ٨٭ها
آیث جًهنا ؾق ٬ىنمث ا٬ناقب کنه  :گىیًؿ ظًبلی هی یكاخ هًىىغ ٌؿه اوث، اکرك ٨٭هاهی ۀجىوٗ آی

اهننا ؾق ٬ىننمث ا٬نناقب کننه هىننحع٫ هیننكاخ يیىننحًؿ، هًىننىغ  ، بكيننؿ هًىننىغ اوننث هیننكاخ هی
الٍكض الممحٟ «ى ؾق کحب ؼىیً به يام یمیچًايچه ٌیػ هعمؿ بى ِالط بى هعمؿ ال١ر . باٌؿ يمی

 وإجةهةل ٔنن هللا كهال:   إلهوإرجیة لٔلكهار   هی، ٔآن إلوصه هبرتّجح عنهدهه هبإذلاوث:  ـکك کكؾه »٠لی لاؾ المىح٭ًٟ

ََرَ َآَ دَ کْ یدَِب عَلَ ک ﴿ ََ َاإ 
َ
ْن  َرَ کُ  إ

َ
لًّا عَهیَل إلُْمد ِله َ ِ  َوإَنْكَربِ یُة لِلَْوإدِلَ یإ إلَْوصِ یً خَ  ک إلَْمْوُت إ ََ وخه  إلهوإرث . ﴾ َ  ِللَْمْعُروِف 

 ٓ  (.ۼ۾ۼ: ۾)ة ال منسوخة مکة حمهإنٓ ح: ٔآن یبلى ما عدإ  عیل إٔنصل وتو إلوجو . وإلصح ه و ث، هت إملوإر ایبآ
گىیؿ: قاظس يمؾ هنى وشنىب  ؾوث ه١اِك اوث هیکه ال شمله ٠لمای چیكه اللهقظمهٌیػ ٠ریمیى

ال ٌنما قا  یکنیه کنی٨كهاینؿ: هًگناه وِیث به ا٬اقب ٤یك واقخ اوث؛ چنىو ؼؿاوينؿ هح١نال هی
ث یوِ گفاٌث، یال ؼىؾ به شا ی٨كاواي ییب و ٠لل ( هكگ ٨كا قوؿ، اگك ؾاقااوبااهكاْ هؽى٦ و )

ى ظن٫ یًؿ. اکث یىحه وِیاو به ٘ىق ٌاکیپؿق و هاؾق و يمؾ ی( بكاؿیو با). بك ٌما واشب ٌؿه اوث
 ۀگكؾیؿه اوث، اها واقذیى جىوٗ آی ؾق ایى آیث واقخ و ٤یك واقخ ـکك  اقاو.کمی( اوث بك پكهی)واشب

 .هايؿگاق اوث ،ؼاَ ٌؿه و ؾق ٬ىمث ٤یك واقخ اِل ظکن که همايا وشىب وِیث اوثهیكاخ 
ِنعیط اینى های هح٩اوت وشىؾ ؾاقؾ، اهنا  هًىىغ و ٠ؿم  هًىىغ ٌؿو آیث ؾیؿگاه ۀگكچه ؾق باق

 .اوث که آیث هًىىغ يیىث
ی جنؤهیى هبًی بك ؾیؿگاه هىا٨٭یى وِیث واشبه، ٬ايىو هؿيی ا٥٨ايىحاو بكای ایًکه هّالط اشحما٠

لیىنث  ۀيؿ هیكاخ گیكيؿ ؼناهىي ٌنؿه و لهیًنجىا گكؾؾ و آجً ظ٭ؿه و کیًه ال ؾل اٌؽاَ که يمی
های که پؿق ٌاو ؾق ظنال  آهیم بیى وقذه و ٨اهیل هىا٠ؿ گكؾیؿه باٌؿ، وِیث قا بكای يىاوه هىالمث
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ك٨حنه اخ گظیات اِل)شؿ یا شؿه( ٨ىت يمىؾه باٌؿ و به اوان ٬ىا٠ؿ هینكاخ ال هنىقخ ؼنىؾ هینك
جعث ٌكایٗ ؼاَ واشب  ،ؾايؿ که وِیث قا به ا٬اقب ٤یك واقخ واشب هی يحىايؿ يٝك به ٬ىل ٠لما

 :ؾق ایى هىقؾ چًیى ظکن يمىؾه اوث ؾايىحه و
ینا  هكگاه هحى٨ی بكای ٨كٞ ولؿ ؼىؾ که ؾق ليؿگی او ٨ىت ٌؿه یا هحى٨ی یکصنا ظ٭ی٭حناً  :۲۰۸۲ هاؾه
بنىؾ ؾق هحكوکنه او  هفکىق اگنك ؾق و٬نث هنكگ او لينؿه هی و٨ات يمىؾه باٌؿ به هرل آيچه ولؿ ظکماً 

اونحع٭ا٪ اقخ  ۀكای ٨كٞ  هفکىق ؾق جكکنه بنه اينؿالب .وِیث يکكؾه باٌؿ ،گكؾیؿ هىحع٫ هیكاخ هی
قخ بىؾه و هحنى٨ی ؾق هٍكوٖ بك ایًکه ٨كٞ ٤یك وا .گكؾؾ هفکىق ؾق ظؿوؾ ذلد جكکه وِیث واشب هی

 ظّنه واشبنه ينؿاؾه باٌنؿ و ؾق ۀجّك٦ ؾیگنكی بنه اينؿالالی قا ٘كی٫ ٠ىْ به او هظیات ؼىؾ بال
کنه ظّنه هنفکىق قا  ۀجك باٌنؿ بنه اينؿالواشبه کن ۀاگك ايؿال ِىقجیکه هال قا به او ا٠ٙا کكؾه باٌؿ،

 (.ۼ٨ۻۼ: هاؾه ۾ۻ) گكؾؾ جکمیل يمایؿ و به ٘كی٫ وِیث واشبه هىحع٫ هی

 او  ضشوط وغیت واجبه اص يظش فقه اسالهی و قايىو هذيی افغايست

 فقه اسالهی الف( ضشوط وغیت واجبه اص يظش
ٗ ـینل قا ؾاقا یٌنىيؿ، ٌنكا ع٫ ٬ىمث ال هال هیث هی٨كٞ)٨كليؿاو( که ال ٘كی٫ وِیث واشبه هىح

 باًٌؿ: هی
 ایًکه ٌؽُ، ٨كٞ )ؾؼحكپىك، پىكپىك و .....( هیث باٌؿ.  .ۻ
 ٨كٔیث و یا ٠ّىبث( هىحع٫ هیكاخ ٌؿه يحىايؿ. ایًکه ٨كٞ، ال هیچ ٘كی٫) .ۼ
که هىاوی وِیث واشبه اونث قا ؾق و٬نث ظینات  یهای ؼىیً ه٭ؿاق هالایًکه هیث )شؿ( بكای يىاوه .۽

اي یک ه٭ؿاق هنال قا کنه هىناوی بنه هنال ال  ؼىیً بؽًٍ بؿوو ٠ىْ يًمىؾه باٌؿ؛ اگك شؿ ؾق ليؿگی
ل ها ا های ؼىیً بؽًٍ يمنىؾه باٌنًؿ، ؾق اینى ِنىقت يىاونهگكؾؾ، بكای يىاوه وِیث واشبه هی ٘كی٫

 (. ٦٩ۻ: ٨ٌىؾ ) ٘كی٫ واِیث واشبه هىحع٫ هال ًٌاؼحه يمی
 کًًؿه، هىشىؾ باٌؿ.گام ٨ىت وِیثایًکه هىحع٫ وِیث واشبه هً .۾
 ایًکه هىحع٫ وِیث واشبه جىوٗ اِل ؼىیً هعصىب يٍؿه باٌؿ.  .ۿ
 اگنك هینكاخ هعنكوم يگكؾینؿه باٌنؿ؛ بًناءً  بك هىايٟیث واشبه ال هیكاخ اِلً)پؿق( بًاایًکه هىحع٫ وِ .٦

ي ًٌاؼحه يٍؿه، بلکه ال هال پؿق کالو هن ال يه جًها هىحع٫ هیكاخ ال هال پؿقيىاوه پؿقي به ٬حل بكوايؿ، 
جىايؿ؛ چىو يىاوه ال ٘كی٫ وِیث واشبه ٬این ه٭ام پنؿق ؼنىیً ؾق  ٘كی٫ وِیث واشبه هىحع٫ ٌؿه يمی

 گیكؾ.  هال شؿ ٬كاق هی
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ؼحكپىكپىنك و....( باٌنؿ و ینا اوالؾ ؾقشنه اول )پىكپىك، ؾؼحكپىنك، ؾ ایًکه ٌؽُ، ال اوالؾ يىبی شؿ .٧
 )ؾؼحكؾؼحك( باًٌؿ.  ؾؼحكاو

بنىؾو و ینا پؿق به ٨كْ لينؿه ۀظٌّىؾ، هىاوی به  که ال ٘كی٫ وِیث واشبه گك٨حه هی یایًکه ه٭ؿاق هال .٨
 (.  ۾٦: ٦) جك ال آو باٌؿکن

 ب( ضشوط وغیت واجبه دس قايىو هذيی
به ٌكوٖ ه١یى و هٍؽّی قا ؾق يٝك گك٨حه اوث، ٠نیى هماو ٘ىقیکه ٨٭ه اوالهی بكای وِیث واش

 های هٍؽُ ؾق يٝك ؾاقؾ:  ٌکل ٬ايىو هؿيی ا٥٨ايىحاو یک ولىله ٌكایٗ قا ٔمى هاؾه
ینا  هكگاه هحى٨ی بكای ٨كٞ ولؿ ؼىؾ که ؾق ليؿگی او ٨ىت ٌؿه یا هحنى٨ی یکصنا ظ٭ی٭حناً  :۲۰۸۲هاؾه
بنىؾ ؾق هحكوکنه او  ؾق و٬نث هنكگ او لينؿه هیو٨ات يمىؾه باٌؿ به هرل آيچه ولؿ هفکىق اگنك  ظکماً 

اونحع٭ا٪ اقخ  ۀكای ٨كٞ  هفکىق ؾق جكکنه بنه اينؿالب ،وِیث يکكؾه باٌؿ ،گكؾیؿ هىحع٫ هیكاخ هی
قخ بىؾه و هحنى٨ی ؾق ایًکه ٨كٞ ٤یك واهٍكوٖ بك ،گكؾؾ هفکىق ؾق ظؿوؾ ذلد جكکه وِیث واشب هی

 ظّنه واشبنه ينؿاؾه باٌنؿ و ؾق ۀه اينؿالالی قا ٘كی٫ جّك٦ ؾیگنكی بن٠ىْ به او هظیات ؼىؾ بال
کنه ظّنه هنفکىق قا  ۀجك باٌنؿ بنه اينؿالواشبه کن ۀاگك ايؿال ِىقجیکه هال قا به او ا٠ٙا کكؾه باٌؿ،

 گكؾؾ. ٘كی٫ وِیث واشبه هىحع٫ هی جکمیل يمایؿ و به
اوالؾ ؾؼحكی و بكای اول ال اوالؾ  ۀایى ٬ايىو بكای اهل ٘ب٭ ۲۰۸۲اؾه وِیث هًؿقز ه :۲۰۸۶هاؾه 

وو ٨نكٞ ؾیگنك باٌؿ و به جكجیب هك اِنل ٨نكٞ  قا بنؿ چه هكاجب آيها جًمیل يمایؿ هیپىكی ٜهىق گك
يًنؿ گكچه ج٭ىین هیكاخ جًمیل يماینؿ. ها ،گكؾؾ اِل به ٨كٞ او ج٭ىین هی ۀهعصىب گكؾايیؿه و ظّ

ىؾه باٌؿ و ب١ؿ ال او و٨ات يم ،ٌىؾ آيها ٌؽُ به هحى٨ی هًىىب هی ۀآيکه اِل یا اِىل که با واوٙ
 جكجیب ٘ب٭ات ِىقت گك٨حه باٌؿ. و٨ات آيها هكجب به

وِیث واشبه ٨كٞ ال اوحع٭ا٪ آيچه که اِل وی به ٌكٖ ظیات ب١نؿ ال  ؾق اوحع٭ا٪ :۲۰۸۲هاؾه 
چًاو ِاظب وِنیث واشبنه ونهن هن ، جىايؿ گكؾؾ، وهن بیٍحك گك٨حه يمی و٨ات هىقخ هىحع٫ هی

هنای  : هاؾه۾ۻ) جىاينؿ ث با وی یکىاو باًٌؿ هىحع٫ ٌنؿه يمنیبیٍحكی قا ال اٌؽاِی که ؾق ؾقشه ٬كاب
 (.۽٨ۻۼ-ۼ٨ۻۼ

 وِیث واشبه ؾاقای ٌكوٖ ـیل اوث:های ٨ى٪  يٝك به هاؾه
 ٌؽُ ال شمله ٨كوٞ هیث)اوالؾ ؾؼحكی و یاپىكی( باٌؿ.  .ۻ
 ٘كی٫ ؾیگكی هىحع٫ هال يٍؿه باٌؿ.٨كوٞ هیث ال کؿام  .ۼ
 .یث بیٍحك ال ذلد جكکه ؾاؾه يٍىؾبكای ٨كٞ ه .۽
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 وه( ٨كليؿ هیث ٬كاق يؿاٌحه باٌؿ.ؾقبكابك ٨كٞ)يىا .۾
 پؿق يىاوه ٬بل ال پؿق کالو ٨ىت يمىؾه باٌؿ. .ۿ
که پؿقکالو بكای يىاوه ؼىیً یک ه٭ؿاق هال قا  یِىقج کالو بكای يىاوه وِیث يکكؾه باٌؿ، ؾقپؿق .٦

 جىايؿ. هىحع٫ وِیث واشبه ٌؿه يمیوِیث کكؾه باٌؿ، وی 
  .)يىاوه( يىبی باٌؿ٨كٞ اوالؾ .٧

 هىاسد اضتشاکی و افتشاقی بیى وغیت واجبه و هیشاث

 الف( هىاسد اضتشاکی
 :گكؾؾ اکی اوث که ٬كاق ـیل ـکك هیاٌحك ۀوِیث واشبه و هیكاخ یک ولىله ي٭ٙبیى 
ٌنىؾ، ٠نیى  هماو ٘ىقیکه هیكاخ بؿوو وِیث ال ٘ك٦ هحى٨ی بكای هىنحع٭یى آو ذابنث هی .ۻ

ٌؿه يؿاٌحه و به هصكؾ ٨ىت شؿ بكای  ٌکل وِیث واشبه هن ٔكوقت به وِیث ٌؽُ ٨ىت
 .ٌىؾ ِىقت جع٭٫ ٌكوٖ آو ذابث هی ٨كوٞ ؾق

هماو ٘ىقیکه ذبىت هیكاخ به ٬بىل هیكاخ گیكيؿه ٔكوقت يؿاقؾ، ٠یى ٌکل وِیث واشبه به  .ۼ
 ٌىؾ. ال ٘كی٫ ٬ىت ٬ايىو ذابث هی ٬بىل هىحع٭یى آو ٔكوقت يؿاقؾ؛ چىو ذبىت وِیث واشبه

 ٌىؾ.كاخ به هصكؾ ٨ىت شؿ ذابث هییهلکیث وِیث واشبه هايًؿ ه .۽
لنفکك هرنل اٌنىؾ )ی١ًنی ٬ا٠نؿه ى آو هايًنؿ هینكاخ ج٭ىنین هیوِیث واشبنه بنیى هىنحع٭ی .۾

 .ٌىؾ( االيرییى ؾق يٝك گك٨حه هیظٛ
ايٟ هینكاخ اونث، ٠نیى ٌنکل ٬حنل گیكينؿه هنؾهًؿه جىوٗ هینكاخخهماو ٘ىقیکه ٬حل هیكا .ۿ

حع٭ا٪ هال ال ٘كی٫ وِیث واشبه به ٌماق کًًؿه جىوٗ هىحع٭یى وِیث واشبه هايٟ اووِیث
 (.  ٧ۿۻ: ٦)قوؾ  هی

 ب( هىاسد افتشاقی
ؾق ِىقت که شؿ بكای ٨كوٞ ؼىیً یک ه٭ؿاق هال قا هبه بؿوو ٠ىْ يمىؾه باٌؿ، ال ٘كین٫ . ۻ

جىايؿ، اها اگنك هینث ٬بنل ال ٨نىجً بنكای یکنی ال واقذنیى  وِیث واشبه هىحع٫ هال ٌؿه يمی
 .ٌىؾ هیكاخ هىحع٫ هال ًٌاؼحه هی هن ال ٘كی٫ کكؾه باٌؿ، بال ؼىیً یک ه٭ؿاق هال قا هبه

خ اوحع٭ا٪ هال ال ٘كی٫ وِیث واشبه به ٠ىْ اِىل )پؿق( اونث، اونحع٭ا٪ هنال ال هینكا. ۼ
 .ج١ىیٕی يبىؾه، بلکه هىح٭ل اوث
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کًؿ، ؾق وِیث واشبه اِنل جًهنا ٨نكٞ  ؾق هیكاخ، اِل ٨كٞ ؼىؾي و ٨كٞ ٤یك قا هعصىب هی. ۽
 .کًؿ یصىب هؼىؾي قا هع

جك ال ذلد باٌنؿ، اهنا ؾق ٌىؾ، بایؿ کن ه٭ؿاق هال که ال ٘كی٫ وِیث واشبه اوحع٭ا٪ بكؾه هی. ۾
 (. ٧٧ۻ: ٨)هیكاخ ٨ك٪ يؿاقؾ که کن باٌؿ و یا لیاؾ 

 وغیت واجبه و عشیقه استخشاد آو  هقذاس
 ىحع٭یى وِیث واشبه ٬كاق ـیل اوث:٬ايىو هؿيی ه ۲۰۸۶و  ۲۰۱۲های  ٘ب٫ هاؾه

(؛ لنفا وِنیث بنكای اوالؾ ؾؼحنك ؼحكی، )پىك ؾؼحك و یا ؾؼحك  ؾؼحنكای اول اوالؾ ؾ ه٘ب٭ .ۻ
 ك یا اوالؾ پىك ؾؼحك واشب يیىث.ؾؼح

 .ىكاو اگكچه هكاجب آو جًمیل يمایؿاوالؾ پىك و یا اوالؾ پ .ۼ
چىو و٭ىٖ ٘یاقه یا ٤ك٪ ٌؿو ؾق کٍحی و٨ات  ۀی که با پؿق یا هاؾق ؼىؾ ؾق ظاؾذ٨كٞ کى .۽

 .باٌؿيمىؾه 
 ٞ کىی که ظکن به و٨ات او ؾق ظال ظیات پؿق و هاؾقي ِىقت گك٨حه باٌؿ.  ٨ك .۾

 ل وغیت واجبه یدل هسا ۀعشیق
 ٌىؾ:  هیگك٨حه بكای ظل هىایل وِیث واشبه و جاؾیه آو به هىحع٭یًً، هكاجب ـیل ؾق يٝك 

 يماین. ذلد جكکه قا ؾق یا٨ث هی .ۻ
قا ال هنال  ىؾه و ونهن آوٌؽُ ٨ىت ٌؿه )اِل هىحع٭یى وِیث واشبه( قا لينؿه ٨نكْ يمن .ۼ

 کًین. هحكوکه ه١یى هی
اینى ه٭ایىنه ونه  ۀيماین کنه ؾق يحیصن ٌؿه، ه٭ایىه هیٌؽُ ليؿه ٨كْ  ۀذلد جكکه قا باظّ .۽

 ٌىؾ:  ظالث ـیل اوحؽكاز هی
اگك وهن ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه يىبث به ذلد هنال هحكوکنه بیٍنحك باٌنؿ، ؾق اینى ِنىقت  ٨كلينؿاو  ال٧(

 ٫ ذلد جكکه ايؿ.٨كْ ٌؿه هىحع ٌؽّی ليؿه
ِنىقت  ٨كلينؿاو ٌؽّنی  جك باٌؿ، ؾق اینىاگك وهن ٌؽُ که ليؿه ٨كْ ٌؿه يىبث به ذلد جكکه کن ب(

 ٌؿه هىحع٫ وهن )اِىل( ٌاو ايؿ. ليؿه ٨كْ
ِنىقت ذلند جكکنه بنكای   ؾقِىقت که وهن ٌؽّی ليؿه ٨كْ ٌؿه با ذلد جكکه هىاوی باٌؿ، ؾق اینى ز(

 ٌىؾ.   آو بكای واقذیى ؾیگكی ؾاؾه هی ۀهايؿؾ و وپه با٬یٌى هىحع٭یى وِیث واشبه ؾاؾه هی



  99   وال پًصن ، ٌماقۀ ؾوم

هاينؿ  ٨نى٪ بنا٬ی هی ۀوِیث واشبه يٝك به ظاالت وه گاين آيچه که ب١ؿ ال اؾای وهن هىحع٭یى. ۾
 (.  ٧٧: ۽ۻ)گكؾؾ  بكای ب٭یه واقذیى به ٘ىق ٠اؾاليه هٙاب٫ اِىل و ٬ىا٠ؿ هیكاخ ج٭ىین هی

 های تغبیقی وغیت واجبه هخال
ايصنام ال ٌؽّی ٨ىت يمىؾه و ال آو )پؿق، هاؾق، پىك و ؾؼحكپىكی( بنا٬ی هاينؿه و ب١نؿ  ل:هرال او

 ا٥٨ايی( با٬ی هايؿه اوث.  ۺۺۺ۾ۿهّاق٦ جک٩یى و جصهیم و اؾای َؾیًً ه٭ؿاق  )
 ٦اِل هىؤله: 

 هینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ؾؼحكپىك          پؿق             هاؾق             پىك  

 ٠ّبه                  ۻ/٦             ۻ/٦                                           
 ۾                   ۻ                 ۻ                                            

یکی  اذل اوث؛ بًاءً های کىك پؿق و هاؾق يىبث جم اوث؛ لیكا بیى هؽكز ٦ؾق هرال ٨ى٪ اِل هىؤله 
 يماین.  ال آيها قا به ٠ًىاو اِل هىؤله ايحؽاب هی

 گیكین:  ل وِیث واشبه، هكاظل ـیل قا ؾق يٝك هییؾق اؾاهه يٝك به اِىل ظل هىاظل هىؤله: 

 يماین: ذلد جكکه قا ؾق یا٨ث هی اول: ۀهكظل
    ۺۺۺ۾ۿجكکه: 

 ۺۺۺ٨ۻ=  ۽ ÷ ۺۺۺ۾ۿ
 ۺۺۺ٨ۻ: ذلد جكکه

ىت ٌؿه)پؿق يىاوه( قا ليؿه ٨كْ يمىؾه وهن وی قا به ٨كْ ليؿه بىؾيً ج١ییى ٌؽُ ٨ ؾوم: ۀهكظل
 يماین.  هی

 ٦ :اِل هىؤله
 هیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                                            
 پىك   ۼ                      هاؾق             پؿق                                                    
 ٠ّبه                         ۻ/٦                     ۻ/٦                                           
 ۾                              ۻ                         ۻ      وهن واقخ ال اِل هىؤله 
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 وهن واقخ ال جكکه: 
 وهن هاؾق        ۺۺۺ٩=  ۻ×٦÷ۺۺۺ۾ۿ
 وهن پؿق     ۺۺۺ٩=  ۻ×٦÷ۺۺۺ۾ۿ

 ۺۺۺ٨ۻ=  ۺۺۺ٩+ ۺۺۺ٩
   ۺۺۺ٦۽=  ۺۺۺ٨ۻ -  ۺۺۺ۾ۿ
 وهن ؾو پىك   ۺۺۺ٦۽
 ۺۺۺ٨ۻ=  ۼ ÷ ۺۺۺ٦۽

 اوث.  ۺۺۺ٨ۻبكای هك پىك 

 يماین.  ؾق ایى هكظله وهن ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه قا با ذلد جكکه ه٭ایىه هی وىم: ۀهكظل
 .اوث ۺۺۺ٨ۻذلد جكکه: 

 اوث.  ۺۺۺ٨ۻيؿه ٨كْ ٌؿه: وهن ٌؽُ ل
بنكای ؾؼحكپىنك ذلند  ال ایًکه وهن ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه با ذلد جكکنه هىناوی اونث؛ بًناءً  

 ؾهین.  ( قا ال ٘كی٫ وِیث واشبه هیۺۺۺ٨ۻجكکه)

هايؿه قا باالی واقذیى)پؿق، هناؾق و پىنك( ظله ب١ؿ ال اؾای ظ٫ ؾؼحكپىك با٬یؾق ایى هك چهاقم: ۀهكظل
 يماین.  ج٭ىین هی

 ۺۺۺ٦۽= ۺۺۺ٨ۻ-ۺۺۺ۾ۿ
 .اوث ۺۺۺ٦۽هايؿه ب١ؿ ال اؾای وهن ؾؼحكپىك: جكکه با٬ی
 ٦له:ؤاِل هى

 هیننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                                             
 پىك                                   هاؾق                      پؿق                                                          
 ٠ّبه                          ۻ/٦                 ۻ/٦                                              

 ۾                        ۻ                     ۻ      وهن واقخ اِل هىؤله:    
   وهن واقخ ال جكکه:                       

 وهن هاؾق   ۺۺۺ٦ =ۻ×٦+ۺۺۺ٦۽
 وهن پؿق   ۺۺۺ٦ =ۻ×٦+ۺۺۺ٦۽
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 وهن پىك  ۺۺۺ۾ۼ= ۾×٦+ۺۺۺ٦۽
 اهحعاو

 = هصمىٞ جكکه. وهن هاؾق+ وهن پؿق+ وهن پىك   وهن ؾؼحكپىك+
 ۺۺۺ۾ۿ=    ۺۺۺ۾ۼ+    ۺۺۺ٦   +  ۺۺۺ٦      +       ۺۺۺ٨ۻ

ؾؼحنك کنه  بكاؾق ٠الجی و یک ؾؼحكبكاؾق اؼیا٨ی، یک ٌؽّی ٨ىت يمىؾه و ال وی )هاؾق،  هرنال ؾوم:
 ا٥٨ايی اوث.  ۺۺ٦۽هًگام ظیات پؿقي ٨ىت يمىؾه اوث( با٬ی هايؿه که جكکه وی 

 ٦اِل هىؤله: 
 هیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 ٠الجی     ؾؼحكؾؼحك هاؾق       بكاؾق اؼیا٨ی     بكاؾق
 هعكوم   ٠ّبه                          ۻ/٦             ۻ/٦                                        

 گیكین:  ٨ى٪ هكاظل ـیل قا ؾق يٝك هی ۀظل هىؤله: بكای ظل هىؤل

 يماین. لد جكکه قا ؾق یا٨ث هیذ اول: ۀهكظل
 ۺۺۼۻ=  ۽ ÷ ۺۺ٦۽

ؾق ایى هكظله ٌنؽُ ٨نىت ٌنؿه قا لينؿه ٨نكْ يمنىؾه ونهن وی قا ال جكکنه ؾق یا٨نث  ؾوم: ۀهكظل
 يماین. یه

جىٔط: ؾق هرال ٨ى٪ اگك ؾؼحك قا ليؿه ٨كْ يماین، ؾق ایى ِنىقت ال ایًکنه پىنك وشنىؾ ينؿاقؾ و    
گینكؾ، ال ایًکنه ونهن  ( ج١لن٫ هیۺۺ٨ۻبكای وی يّن٧ جكکنه ) ج١ؿاؾ ؾؼحك هن یک ي٩ك اوث؛ بًاءً 

ؾؼحنك( بكای ٨نكٞ هینث )ؾؼحك )ؾؼحك( يىبث به ذلد جكکه بیٍحك اوث؛ بًاءً   ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه
 ٌىؾ.  ذلد جكکه ؾاؾه هی
  ۺۺۼۻ=  ۽ ÷ ۺۺ٦۽وهن ؾؼحكؾؼحك: 

هنای  هايؿه ب١ؿ ال اؾای وهن ؾؼحكؾؼحك قا باالی وایك واقذیى هٙناب٫ ٨ىقهىلبا٬ی ۀوكهای وىم: ۀهكظل
 يماین.  هیكاخ ج٭ىین هی

  ۺۺ۾ۼ=  ۺۺۼۻ - ۺۺ٦۽با٬ی ب١ؿ ال اؾای وهن ؾؼحكؾؼحك:  ۀوكهای
                                            ۺۺ۾ۼجكکه:    

 ٦اِل هىؤله: 
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 نننننننننهینننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ٠الجی بكاؾق      هاؾق             بكاؾق اؼیا٨ی          

 ٠ّبه                       ۻ/٦                    ۻ/٦   ٨كوْ ه٭ؿقه واقخ            
 ۾                           ۻ                          ۻ  ه: وهن واقخ ال اِل هىؤل  

 وهن هاؾق   ۺۺ۾=  ۻ ×٦ ÷ ۺۺ۾ۼ وهن واقخ ال جكکه:  
 وهن بكاؾق اؼیا٨ی    ۺۺ۾=  ۻ ×٦ ÷ ۺۺ۾ۼ                                 

 وهن بكاؾق ٠الجی  ۺۺ٦ۻ=  ۾×٦ ÷ ۺۺ۾ۼ                                 
  اهحعاو

 = هصمىٞ جكکه. وهن ؾؼحكؾؼحك+ وهن هاؾق+ وهن بكاؾق اؼیا٨ی+ وهن بكاؾق ٠یًی
 ۺۺ٦۽=         ۺۺ٦ۻ        +            ۺۺ۾        +        ۺۺ۾   +         ۺۺۼۻ      

ؾؼحك و یک ؾؼحك پىك( بنا٬ی هاينؿه اونث، جكکنه  ؾوٌؽّی ٨ىت يمىؾه که ال وی )پىك،  هرال وىم:
                        با٬ی هايؿه اوث.   ؾالك ۺۺۼ٧هیث 

 هیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 یک ؾؼحكپىك                  ؾؼحكۼپىك              ۼ

 يٝك به ؾقشه هعكوم اوث               ٠ّبه                            
 گیكین:  يٝك هی به ؼا٘ك ظل هرال ٨ى٪ هكاظل ـیل قا ؾق

 يماین.  ؾق ایى هكظله ذلد جكکه قا ؾق یا٨ث هی :اول ۀهكظل
 ۺۺ۾ۼ=  ۽÷  ۺۺۼ٧

 يماین.  ؾق ایى هكظله ٌؽُ ٨ىت ٌؿه قا ليؿه ٨كْ يمىؾه وهن وی قا ال جكکه ه١یى هی ؾوم: ۀهكظل
 هیننننننننننننننننننننننننن

 ؾؼحكۼپىك             ۽
 ٠ّبه

  ۺۺۼ٧جكکه: 
 وهن پىك اول      ۺۺ٨ۻ=  ۾ ÷ ۺۺۼ٧
 وهن پىك ؾوم      ۺۺ٨ۻ=  ۽ ÷ ۺۺۼ٧
 وهن پىك وىم)پىك ليؿه ٨كْ ٌؿه(      ۺۺ٨ۻ=  ۽ ÷ ۺۺۼ٧
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 وهن ؾو ؾؼحك      ۺۺ٨ۻ=  ۽ ÷ ۺۺۼ٧
 وهن ؾؼحك اول         ۺۺ٩= ۼ ÷ ۺۺ۾ۼ
 وهن ؾؼحك ؾوم         ۺۺ٩= ۼ ÷ ۺۺ۾ۼ

 يماین.  ذلد جكکه ه٭ایىه هی ؾق ایى هكظله وهن ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه قا با وىم ه٭ایىه: ۀهكظل
 ۺۺ٨ۻوهن ٌؽّی ليؿه ٌؿه )پؿق يىاوه هیث(:

 ۺۺ۾ۼذلد جكکه:
بكای ؾؼحكپىنك ونهن  ال ایًکه ذلد جكکه يىبث به وهن ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه بیٍحك اوث؛ بًاءً 

 ؾهین.  ( قا هیۺۺ٨ۻپؿقي)

الی وایك واقذنیى ج٭ىنین اهايؿه ب١ؿ ال اؾای وهن ؾؼحكپىك قا ب٬یؾق ایى هكظله جكکه با چهاقم: ۀهكظل
 يماین. هی

 ۺۺ۾ۿ=  ۺۺ٨ۻ - ۺۺۼ٧ايؿه ب١ؿ ال اؾای وهن ؾؼحكپىك:جكکه با٬ی ه
 هینننننننننننننننننننننننننننن

 ؾؼحكۼپىك             ۼ
 ٠ّبه

 وهن پىك اول        ۺۺ٨ۻ=   ۽ ÷ ۺۺ۾ۿ
 وهن پىك ؾوم        ۺۺ٨ۻ=   ۽ ÷ ۺۺ۾ۿ
 حكوهن ؾو ؾؼ        ۺۺ٨ۻ=   ۽ ÷ ۺۺ۾ۿ
 وهن ؾؼحك اول            ۺۺ٩=  ۼ ÷ ۺۺ٨ۻ
 وهن ؾؼحك ؾوم            ۺۺ٩=  ۼ ÷ ۺۺ٨ۻ

 اهحعاو
 + وهن پىك ؾوم+ وهن ؾؼحكاول+ وهن ؾؼحكؾوم= هصمىٞ جكکه              وهن پىكاول  + وهن ليؿه ٨كْ ٌؿه

 ۺۺۼ٧   =       ۺۺ٩      +        ۺۺ٩      +          ۺۺ٨ۻ    +       ۺۺ٨ۻ      +                 ۺۺ٨ۻ       
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 گیشیيتیجه
 قون:   ب١ؿ ال بكقوی وِیث واشبه ؾق ٨٭ه اوالهی و ٬ايىو هؿيی ا٥٨ايىحاو به ایى يحیصه هی

ٌىؾ، بكابك اونث کنه  وِیث ٠باقت ال جملیک قایگايی اوث که به په ال هكگ يىبث ؾاؾه هی .ۻ
 ٠یى باٌؿ و یا ه١٩ًث.

باٌنؿ،  هیهىشنىؾ اونالهی  ی٨٭هناال ح٩ناوت هؾو ؾینؿگاه ه واشبنؼّىَ ظکن وِیث  ؾق .ۼ
ه وِیث واشبه وشنىؾ ايؿ ک ها( به ایى باوقها و ٌا١٨ی اظًا٦، هالکی)ی ٘ىقیکه شمهىق٨٭ها

ََرَ َآَ دَ کْ یِدَب عَلَ ک ﴿ ۀ:يؿاقؾ؛ چىو آی ََ َاإ 
َ
ن  َهرَ کُ  إ

َ
 هًىنىغ گكؾینؿه ﴾.ِ ..یُة ِللْهَوإدِلَ یًإ إلَْوِصه ی َخه ک إلَْمهْوُت إ

و١یؿ بى هىیب، ظىى بّكی، اهنام  :اوث، اها یک ج١ؿاؾ ال ٨٭های اوالهی و هعؿذیى چىو
وِیث قا بكای ا٬اقبی که ظ٫ اؼنف هینكاخ قا ال هنىقخ ؼنىؾ يؿاٌنحه  ،اظمؿ بى ظًبل و ٤یكه

النفکك ؾق ظن٫ کىنايیکه  ٨ى٪ ۀک ٘ك٦ ٬ایل به ٠ؿم هًىىغ ٌؿيؿ آیباًٌؿ واشب ؾايىحه ال ی
جىايًؿ و ال ٘ك٦ ؾیگك پكؾاؼث هنال ال ٘كین٫ وِنیث واشبنه  بكؾه يمی اها هیكاخ ،ا٬اقب ايؿ

ها ؾق ِىقت هىشىؾیث پىك با٠د جؤهیى هّالط اشحما٠ی گكؾیؿه و ؾٌمًی، کیًه  بكای يىاوه
ث کنه ه١منىل ؾق هعناکن بكؾ، ال همیى شهنث اون کؿوقت قا هیاو ؼىیٍاويؿاو ال بیى هیو 

قو ٬اینل ه ویژه هعاکن ا٥٨ايىحاو ؾیؿگاه ٘ك٨ؿا..( باکركیث کٍىقهای اوالهی)هّك، ٠كا٪ و.
 .باٌؿ به وِیث واشبه هی

 )ؾق ٌنىؾ، ذلند بنكای ٨كلينؿاو ٌنؽُ ٨نىت ؾاؾه هی ؿاق هال که ال ٘كی٫ وِیث واشبنهه٭ .۽
)ؾق ِنىقجی کنه  جك ال ذلدِىقت وهن ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه بیٍحك ال ذلد باٌؿ( و یا کن

 باٌؿ. اٌؿ( جكکه هیوهن ٌؽُ ليؿه ٨كْ ٌؿه يىبث به ذلد بیٍحك ب
ؼىیً ه٭نؿاق، ٌنكوٖ و هىنحع٭یى  ٨٩ۻۼ-۽٨ۻۼهای  ٬ايىو هؿيی ا٥٨ايىحاو ؾق ٔمى هاؾه .۾

اشبنه هنى٩٬ً قا ا٠نالو ؿاقاو ٬ایل به وِیث وهٙاب٫ ؾیؿگاه ٘ك٨ ،بیاو يمىؾهقا وِیث واشبه 
 ؾاقؾ. هی

 ٌىؾ: وِیث واشبه ؾاقی ٌكوٖ ؼاَ اوث که ٬كاق ـیل ـکك هی .ۿ
 ( هیث باٌؿ.كپىك، پىكپىك و .ٌؽُ، ٨كٞ )ؾؼح ایًکه.. 
 (هىحع٫ هیكاخ ٌنؿه يحىاينؿ، هنرالً ایًکه ٨كٞ، ال هیچ ٘كی٫ )ؾؼحكپىنك ٨كٔیث و یا ٠ّىبث :

همكای ؾؼحك و پىك هیث ؾق هىؤله وا٬ٟ ٌىؾ؛ ال اینى شهنث اگنك ٨نكٞ ال ٘كین٫ ٨كٔنیث و ینا 
ؤله وا٬نٟ : ؾؼحكپىك همكای یک ؾؼحنك هینث ؾق هىن٠ّىبث هىحع٫ هیكاخ ًٌاؼحه ٌىؾ، هرالً 

هنا ٌىؾ و یا ؾؼحكپىك و پىكپىك همكای ؾؼحك و یا ؾؼحكاو هینث وا٬نٟ ٌنىؾ، ؾق اینى ِنىقت آي
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بكيؿ ايؿک هن باٌؿ، ال ٘كی٫ وِیث واشبنه  هال که هیكاخ هی ۀهىحع٫ هیكاخ ايؿ، اگكچه ايؿال
 جىايؿ. هیكاخ بكؾه يمی

 بنه اونث قا ؾق و٬نث های ؼىیً ه٭ؿاق هال که هىاوی وِیث واش ایًکه هیث)شؿ( بكای يىاوه
اي ینک ه٭نؿاق هنال قا کنه   ظیات ؼىیً بؽًٍ بؿوو ٠ىْ يًمىؾه باٌؿ؛ اگك شؿ ؾق ليؿگی

های ؼىیً بؽًٍ يمىؾه باًٌؿ، ؾق  گكؾؾ، بكای يىاوه هىاوی به هال ال ٘كی٫ وِیث واشبه هی
 ٌىؾ. ها ال ٘كی٫ واِیث واشبه هىحع٫ هال ًٌاؼحه يمی ایى ِىقت يىاوه

  واشبه هًگام ٨ىت وِیث کًًؿه، هىشىؾ باٌؿ.ایًکه هىحع٫ وِیث 
  .ایًکه هىحع٫ وِیث واشبه جىوٗ اِل ؼىیً هعصىب يٍؿه باٌؿ 

 بًناءً  .ايٟ هیكاخ هعكوم يگكؾیؿه باٌنؿبك هىیث واشبه ال هیكاخ اِلً)پؿق( بًاایًکه هىحع٫ وِ
ٌنؿه اگك يىاوه پؿقي به ٬حل بكوايؿ، يه جًهنا هىنحع٫ هینكاخ بلکنه هىنحع٫ وِنیث واشبنه هنن 

 جىايؿ. يمی

  و هآخز هًابغ
 کكین. ٬كآو .ۻ
 .المىلنؾاق . بیكوت:٦ز .االشماٞ(. ۿۼ۾ۻن. )یك هعمؿ بى إبكاهکابى المًفق، أبى ب .ۼ
 ال٩کك. . بیكوت: ؾاق٦زقؾ المعحاق ٠لی الؿق المؽحاق.(. ۼۻ۾ۻى بى ٠مك. )یأهمؿابى ٠ابؿیى، هع .۽
. ۻۻز ٠لنی لاؾ المىنح٭ًٟ. الٍنكض الممحنٟ (.ۼۼ۾ۻ، هعمؿ بى ِالط بنى هعمنؿ. )ابى ٠رمیى .۾

 .یقیاْ: ؾاق ابى الصىل
 الکحب ال١لمیة.ؾاق .  بیكوت:٨زلىاو ال١كب. (.۾ۻ۾ۻكم. )کبى هًٝىق، هعمؿ بى ها .ۿ
 .الکحب ٠لمیة٬اهكه: ؾاق ؾقاوه ٨٭یه الم٭اقية. الىِیة الىاشبة (.٨ۺۺۼ، قین ٠اؾل. )االل٠ك .٦
 الکحب ال١لمیة.ؾاق كوت:. بی۾زِعیط البؽاقی.(. ۼۼ۾ۻل. )یبؽاقی، هعمؿ بى إوما٠ .٧
 .الکحب ال١لمیة٬اهكه: ؾاق المىاقید و الىِیة.بؿقاو، ٬اون.)ب.ت(.  .٨
 . بیكوت: ٠الن الکحب.٩زٌكض هًحهی اإلقاؾت.(. ۾ۻ۾ۻىيه. )یالبهىجی، هًّىق بى  .٩

 .. ب.ٖ۾زظاٌیة الؿوى٬ی.، هعمؿ بى أظمؿ بى ٠ك٨ة. ) ب.ت(. یالؿوى٬ .ۺۻ
 ؾاقال٩کك. :. بیكوت٧ز یة المعحاز.يها .(۾ۺ۾ۻى هعمؿ. )یالؿٌمه الكهلی، .ۻۻ
 ال٭لن.ؾه٫ٍ: ؾاق ة.یٌكض ال٭ىا٠ؿ ال٩٭ه(. ٩ۺ۾ۻبى الٍیػ هعمؿ. ) المق٬ا، اظمؿ .ۼۻ
 قوالث. :کابل اظکام هیكاخ ال يگاه ٨٭ه و٬ايىو.(. ۺ٩۽ۻال١میم. ) ٠میم، ٠بؿ .۽ۻ
 هٙب١ه ؾولحی.  . کابل:٬ايىو هؿيی ا٥٨ايىحاو(. ۾۾۽ۻولاقت ٠ؿلیه. ) .۾ۻ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ًقش زراعت در اًکشاف دهات ٍالیت تخار

 لقا٠ث٠ٕى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ  ویؿ٠الن ِمینيىیىًؿه: پىهًیاق 
 پىهًؿوی ؾکحىق هعمؿ٩ِك يىقیؾهًؿه: ج٭كیٛ

 چکیذه
ايکٍنا٦  ۀباٌؿ. ؾق پكوون ه و آوایً هكؾم هیلقا٠ث هًبٟ اواوی ه١یٍث، هّئىيیث ٤فایی و ق٨ا

بنه جنؤهیى ايىايی  ۀشاه١ه هٙكض اوث؛ لیكا ب٭ای شاه١ ۀاظحیاشات اولی ٭ؿم بك همه، جؤهیىلقا٠ث ه
هكؾم ؾهات )٤فا، لبان، و  ۀِىقت کل ٔكوقیات اولیه . لقا٠ث بباضذهیهمیى ٔكوقیات وابىحه 

ی اوالینث جؽناق کنه ؾاق ٭اله بك ي٭نً ونکحىق لقا٠نث ؾق ؾهناتکًؿ. ؾق ایى ه ( قا جؤهیى هیهوكپًا
جهیه ٔكوقیات اولیه، اوحؽؿام هًابٟ بٍكی، ايکٍنا٦  هؽحل٧ چىو:های  میث اواوی ؾق بؽًاه

ظ٩ٛ ج١اؾل ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ؾهاجیاو  وكهایه، ق٨اه و آوایً ؾهاجیاو و ًِایٟ قووحایی، جٍکیل
باٌؿ، پكؾاؼحه ٌؿه اوث. ؾق ایى هٙال١ه بكای بكقوی و جعلیل هىٔىٞ ال قوي جصمیه و جعلینل  هی

هنای هؽحلن٧ اق٬نام و ا٘ال٠نات ای ال شًبه هیؿايی و کحابؽايه ۀهٙال١ا بهعحىا اوح٩اؾه ٌؿه اوث. 
شايبه  ي٭ً وکحىق لقا٠ث ؾق ؾهنات اینى والینث  آوقی گكؾیؿه و په ال جعلیل و بكقوی همه شمٟ

ؾهؿ که لقا٠ث ي٭نً قهبنكی کًًنؿه ؾق ايکٍنا٦  بیاو گكؾیؿه اوث. يحیصه هٙال١ۀ ظأك يٍاو هی
ياؼالُ هلی و اوحؽؿام هًابٟ بٍكی ؾهات، جٍکیل وكهایه و ق٨اه  ا٬حّاؾی، قٌؿ ا٬حّاؾی، جىلیؿ

 ۀبه ٠ًىاو هىجىق هعنكک قٌنؿ و جىون١ وکحىق لقا٠ث و هالؿاقی و آوایً ؾهاجیاو ایى والیث ؾاقؾ.
 ٨٦ي٩نىن والینث جؽناق  ۀباٌؿ. ال هصمى٠ن هًؿ هیا٬حّاؾی ؾق واؼحاق ؾهات والیث جؽاق اقلي
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ؾهنؿ. ظنال  ؿ که لقا٠ث هًبٟ اواوی ه١یٍث آيها قا جٍنکیل هیيمایً ٨یّؿ آو ؾق ؾهات ليؿگی هی
ایى کحىق لقا٠ث و هالؿاقی هّكو٦ ايؿ. بًابك٨یّؿ ٬ىای بٍكی ؾق ؾهات ایى والیث ؾق و ٧٨آيکه، 

ٌىؾ که ولاقت لقا٠ث و  يٝك به اهمیث وکحىق لقا٠ث و هالؿاقی ؾق ؾهات والیث جؽاق و٩اقي هی
هنای بنفقی اِنالض ٌنؿه،  هنای پیٍنك٨حه، جؽن کًالىژیشؿی ؾق ٬ىمث ه١ك٨ی ج ههؤوىات جىش

های شؿیؿ پكووه و هاقکیحًگ جىلیؿات لقا٠حنی  هؿت، ه١ك٨ی قوي های بلًؿهؿت و هیاو کكیؿیث
 يمایًؿ جا وبب کاهً ٨٭ك و جؤهیى هّئىيیث ٤فایی ؾق ؾهات ایى والیث گكؾؾ.  

 .جٍکیل وكهایه لقا٠ث، ؾهات، ٔكوقیات اولیه، ًِایٟ قووحایی، های کلیذی:واژه

 هقذهه
ؾهات هعل لیىث اکركیث شم١یث کٍنىقها و يهاؾهنای ١٨نال ا٬حّناؾی، اشحمنا٠ی، ٨كهًگنی و 
کلحىقی بىؾه، هًبٟ ـؼایك ٬ىای بٍكی و ٠اهالو ٠مكاو و پیٍك٨ث و بىحك اونح٭الل هلنی کٍنىقهای 

ی ي٩نىن ؾق يیث ٤نفایی بنكاوباٌؿ. ؾهات ال ٜك٨یث بال٭ىه و بال١٩ل جؤهیى هّنؤ قوبه ايکٍا٦ هی
اؾه ال هًابٟ ٘بی١نی و جنؤهیى ظال قٌؿ کٍىقهای قو به ايکٍا٦ بكؼىقؾاق بىؾه، ٌكایٗ هًاوب اوح٩

شم١یث والیث  ۺۺ٧٧ۻ٩٘ىق هرال ال هصمىٞ ج٭كیبًا   باٌؿ. به های اواوی هكؾم قا ؾاقا هی هًؿیيیال
هنا قا ه١یٍنث آييمایًؿ. لقا٠نث هًبنٟ اواونی  ٨یّؿ آو ؾق قووحاها ليؿگی هی ٨٦جؽاق ؾق ظؿوؾ 

ها باالی هًابٟ لقا٠حی، هالؿاقی، شًگالت و ونایك هًنابٟ ٘بی١نی اهنكاق ظینات جٍکیل ؾاؾه؛ لیكا آي
قا ٨كاهن يمىؾه، هًبٟ اواوی هنىاؾ ؼنام  هیات اولیيمایًؿ. وکحىق لقا٠ث بكای هكؾم ؾهات ٔكوق هی

اؾقات ي٭نً ٠منؿه ِ ۀهای ٥ٌلی و ج٭ىی اؾ و گىحكي ٨كِثًِایٟ قووحایی و ٠ّك بىؾه، ؾق ایص
 ؾاقؾ.

ؾيیا بك اونان هنالاؾ هعّنىالت  ۀیا٨ح یا٨حگی ؾق همالک جىو١ه ىو١هجاقیػ يٍاو ؾاؾه اوث که هًٍؤ ج
 ۀّاؾی شىاهنٟ هؽحلن٧، ؾق هكاظنل اولینلقا٠حی ِىقت گك٨حه و بؽً لقا٠ث هًعید یگايه بؽً ا٬ح

 هال يگناه هكظلنه قٌنؿ بنك پاین ث جؽناقجكیى ي٭ً قا ؾاٌحه اوث. ا٬حّاؾ ا٥٨ايىحاو و والی جىو١ه، ٠مؿه
 (.٩٩: ٨) باٌؿ ایى بؽً جًها هًبٟ جؤهیى ؾقآهؿ بكای ایى والیث هی وکحىق لقا٠ث اوحىاق اوث و

ا٠نث ؾق ؾلینل يمؾیکنی ي٭نً و اهمینث لق  هىایل بؽً لقا٠ث و ؾهات باهن هكجبٗ بنىؾه، بنه
ا٦ لقا٠نث و ايکٍنا٦ هنا ه٩ناهین ايکٍن ؾهات، ؾق بىیاقی ال يىٌحه ۀهای هكبىٖ به جىو١ ١٨الیث

های آب، ؼناک،  کاق بكؾه ٌؿه اوث. ايکٍا٦ ؾهات با اوح٩اؾه ال بًیاو  ؾهات به ِىقت هحكاؾ٦ به
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 ۀؼحاق شم١یث و ٤یكه به ٠ًىاو ٬ا٠نؿهای ه١یٍث، وا اقأی هًاوب لقا٠ث، ٠لن و جکًالىژی ٌیىه
 (.٩ۻۻ: ۽)کًؿ  ؾق ايکٍا٦ ؾهات ای٩ا هیقا يٝام وکىيث و ١٨الیث هلی ي٭ً اواوی 

 سوش تذقیق 
( Content Analysisؾق ایى هٙال١ه بكای بكقوی و جعلیل هىٔىٞ ال قوي جصمیه و جعلیل هعحىا )

ؾق  وهای هؽحل٧ به ایى هىٔنىٞ پكؾاؼحنه اوح٩اؾه ٌؿه اوث. به ایى جكجیب، هٙال١ۀ هیؿايی ال شًبه
ه ال جعلینل و بكقونی همنه ونپ .های آيها آوقؾه ٌؿه اونث جكیى یا٨حهای ال ههن شا هن ؼالِهایى

 ي٭ً وکحىق لقا٠ث ؾق ؾهات ایى والیث بیاو گكؾیؿه اوث.  شايبه،

 ضشایظ صيذگی هشدم دهات دس والیت تخاس 
جك بنا هنن  باٌؿ. ؾق ٌهكها هنكؾم يىنبحًا يمؾینک ليؿگی هكؾم ؾهات يٝك به ليؿگی ٌهكی هح٩اوت هی

يٝك به ٌهكها ٬كاق ؾاقيؿ و هنكؾم ؾق آو لينؿگی های لیاؾ  ها به ٨اِله ؾیگك ليؿگی ؾاقيؿ. هگك ؾق ٬كیه
 :هنای اینى والینث هايًنؿ ها ظحی بكؼنی ال ٬كینه بیى ٬كیه  بكيؿ. ؾق پهلىی ٨اِله ؼىؾ قا به پیً هی

شات ولىىالی قوحا٪، اٌکمً، چال، وقوس، ؾق٬ؿ، يمک آب، بًگی، ٨كؼاق ... ؼیلی  ب١ٕی ٬كیه
ؿ. بكؼنی ال قون يٝكهنی  ها ؼیلی هٍکل بنهؿگی به آيکه قوی باًٌؿ ال١بىق هن هی ؾوق ا٨حاؾه و ١ِب

 (:٦ۼ:  ۾)گكؾؾ  ٬كاق ـیل ه١ك٨ی هی ،باًٌؿ ها هىاشه هیهٍکالت که هكؾم به آي
يمایًؿ که ایى هىنؤله  جك و یا هیچ وشىؾ يؿاقيؿ، ليؿگی هیهكؾم ؾق هًا٫٘ که ؼؿهات کن :کمبىؾ ؼؿهات .ۻ

 (.  ۾:  ۿ) آوقؾ وشىؾ هی  جكیى ٌكایٗ ليؿگی قا به وؽث
ٟ ٘بی١ی: .ۼ اوث و هن به هًابٟ   هًابٟ ٘بی١ی که ؾق ؾهات و ٬ّبات ؾق اؼحیاق هكؾم ٬كاق ؾاقيؿ بىیاق کن هًاب

ؾواهنؿاق و بنؿوو جصؿینؿ اللم  ٌکل ٤ینك  ٘بی١ی جىشه ٠لمی ِىقت يگك٨حه و ه١مىاًل ال هًابٟ ٘بی١ی به
ؾاٌحه و آي١ؿه هًابٟ ٘بی١ی که ؾق اؼحیناق هًؿاو ٬كاق ٌىؾ. هًابٟ ٘بی١ی لیاؾجك ؾق اؼحیاق ذكوت اوح٩اؾه هی

جىايؿ. ؾق اونح٩اؾه  باٌؿ که ليؿگی ٌاو قا جؤهیى کكؾه يمی هكؾم ٠ام ٬كاق ؾاقيؿ ؼیلی کن و هن ٤یك هؤلؿ هی
بًاًء هؤلنؿیث  .ا هكؾم ؾهات به آو ؾوحكوی يؿاقيؿال هًابٟ ٘بی١ی ال جکًالىژی هؤلؿ اوح٩اؾه يگكؾیؿه؛ لیك

 (.٧ۼ:  ۾) جىايؿ اییى ٬كاق ؾاقؾ  و ه١یٍث ليؿگی قا ٨كاهن کكؾه يمیهًابٟ ٘بی١ی ؾق وٙط پ
باٌنؿ کنه هنكؾم ؾهنات اینى  های ليؿگی هی ياجىايی هالی، ایى پؿیؿه اوان همه ياقویؿگی (:٤كبث )٨٭ك .۽

هكیٕنی، قونن و ونىاؾی،  بنی :باًٌؿ و ایى وبب ونایك اب١ناؾ ٨٭نك هايًنؿ والیث وؽث به آو هىاشه هی
گكؾؾ. بًاًء ٤كبث ؾق ؾهات یک هٍکل ٠مؿه اوث کنه اکركینث  و ٤یكه ؾق شاه١ه هی های ٤یك ٠لمیقواز

 (.٦: ۼ) باًٌؿ قو هیههكؾم ؾهات ایى والیث به آو قوب
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يبىؾ هیکايیمم ٠ؿالث ا٬حّاؾی و اشحمنا٠ی ٠اهنل  ٠ؿم هىشىؾیث هیکايیمم ٠ؿالث ا٬حّاؾی و اشحما٠ی: .۾
ٌمىل ا٥٨ايىحاو ٌكایٗ شاه١ه ؾق ظالث ابحؿایی ٬نكاق   اوث. ؾق همالک قوبه ايکٍا٦ به ٠مؿۀ ایصاؾ ٨٭ك

گنىی شاه١نه  ؾاقی که ؾق ظال قٌنؿ اونث ؾق ظالنث ١٨لنی يینم شىاب ؾاقيؿ. ؾهىکكاوی و يٝام وكهایه
يیىحًؿ. وٙط پاییى ليؿگی اکركیث هكؾم، وٙط بىنیاق ينالل ونىاؾ و ج١لنین و جكبینه و اهنكاْ گىيناگىو 

ی ؼىؾ ٨٭نك ؾاقی و ؾهىکكاوی ٬الب باًٌؿ. يٝام وكهایهآهاؾه يمی اشحما٠ی بكای پفیكي ؾهىکكاوی وا١٬ی
ق٨نث ال اینى  واليؿ. بنكای بیكوو هًؿ قا لیاؾ هیچًاو ؼال بیى هكؾم ٤كیب و ذكوتقا الؾیاؾ بؽٍیؿه و هن

ؼؿهات  ۀبه قهبكی ؾولث که ؾق جىلیؿ و ٠كٔ( ؾولث و وکحىق ؼّىِی) ظالث يٝام ا٬حّاؾی هؽحلٗ
ٌنىؾ. بنك٠الوه، ؾولنث ه٭نكقات و ٬نىايیى قا  ی ق٬ابث يمایؿ، ٔكوقی پًؿاٌحه هیبا وکحىقهای ؼّىِ

هًعید هیکايیمم ا٬حّاؾی و اشحما٠ی که به ٌكایٗ ا٥٨ايىحاو و والیث جؽاق ال لعاٚ جاقیؽی و٫٨ ؾاٌحه 
باًٌؿ ؤٟ يمىؾه و ال آو ؾق قهبكی و کًحكول وکحىق ؼّىِی اوح٩اؾه يمایؿ. بنا ؾق يٝكؾاٌنث اینى ؾو 

 جىاو ٨٭ك قا کاهً بؽٍیؿ. هی اهك

 های والیت تخاس به ػًىاو والیت صساػتی کطىس ویژگی
ٌىؾ و يکحه ٬ابل جىشه آيکنه  کٍىق هعىىب هیؾق وٙط والیث جؽاق به ٠ًىاو یکی ال والیات لقا٠حی 

والینث اونث کنه ؾق  بكاوان آهاق و اق٬ام ا٠الم ٌؿه، ایى جىلیؿات ٨٭ٗ بؽٍی ال ٬ابلیث لقا٠حی ایى
ب بیٍنحك و بنا جىايؿ ایى جىلینؿات بنه هكاجن ژی هٍؽُ هییايؿال، بكياهه و اوحكاجت ؾاٌحى چٍنِىق

اجکنایی هعّنىالت لقا٠حنی ؾق ونٙط کٍنىق والیث جؽاق و ؼىؾک٩ایی و ؼىؾ ۀکی٩یث بهحك به جىو١
 قظ٩ٛ يمىؾ جا اوح٭بال ال جىلینؿ ؾ به ٠ًىاو هعىق ا٬حّاؾی ایى والیثوکحىق لقا٠ث قا  اهیؿواق ٌؿ و

 (.٧:ۿ)گفاقاو ا٨مایً یابؿ های آو يیم جىوٗ وكهایه لیكبؽً
ا به ٠ًىاو اولىیث اول بكای های ؾهات والیث جؽاق که ؾهات ایى والیث ق جكیى ٌكایٗ و ویژگی  ههن

 باٌؿ:ل هیبؽً لقا٠ث  جبؿیل کكؾه به ٌكض ـی ۀجىو١
بهناقک،  هنایولىنىالی :هايًؿ یىاى والیث با وه يىٞ آب و هیيىٞ هعّىل هؽحل٧ ؾق ا ۼ٨ً ال یؿ بیجىل .ۻ

چناه آب، ٨كؼناق، قونحا٪،  :هايًنؿهنای و ولىنىالی .گنكم ه١حنؿل ،ٌحی ٬ل١ه، ؼىاشه بهاوالنؿیى، ؾق٬نؿؾ
های ولىىالی اٌکمً،  وقوس، ٬ىمث :هايًؿهایولىىالیو ىهىحايی که١حؿل  ،اٌکمً، چال، يمک آب

 .باضذهی ىهىحايیکوكؾ  ،های ولىىالی ٨كؼاق، کل٩گاو ٬ىمث
ٍث بنكيس، ونٙط کكیوٙط ل٬بیل:  ال ٍىقکو هالؿاقی ؾق  یهعّىل لقا٠ح ۻۻؿ یجىل یگام  ؾق بىحكها پیً .ۼ

شنات، ونٙط  ٍث ب١ٕنی اينىاٞ هیىهکكیشات، وٙط ل ٍث ب١ٕی ايىاٞ وبمیکكیٍث گًؿم، وٙط لکكیل
 (.ۼ٨: ٦) ب١ٕی ايىاٞ ظبىبات  كکٍثیل
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، ب١ٕنی اينىاٞ شات يس، گًنؿم، ب١ٕنی اينىاٞ ونبمیبكال ٬بیل:  یيىٞ هعّىل لقا٠ح ۾ۻؿ یگام ؾق جىل پیً .۽
 شات و هعّىالت ظیىايی. هیىه

حك هكبٟ هىاظث ؾاقؾ که ال کیلىه ٧٦۽ۼۻهای لقا٠حی، والیث جؽاق ؾق هصمىٞ  گام ؾق اوح٩اؾه ال لهیى پیً .۾
هکحاق(  ۼ۽٦٩ۼۻهای لقا٠حی اوث که به جكجیب ) کیلىهحك هكبٟ آو لهیى ۻ٨٨٧( ی١ًی ٨یّؿ ۻ٧) هآو شمل

هکحناق(  ۼۿ۾ۼۼهکحاق( لهیى هىا٠ؿ بنه با٤نؿاقی، ) ۻ٧۾ۼهکحاق( لهیى للمی، ) ٩۾ۿ٨٨ۼهیى آبی، )ل
ؾهؿ که یک ٜك٨یث ؼىب بكای ايکٍا٦ لقا٠نث  ها جٍکیل هی قا چكاگاه  هکحاق( آو ۺۿ٦٧۾۾شًگالت و )

 (.٨:ۿ) باٌؿ هی
بی وكٌاق اونث. هًنابٟ آب کنه باٌؿ، که ؾاقای هًابٟ آ ؾق بؽً هًابٟ آبی والیث جؽاق یکی ال والیاجی هی .ۿ

آو هنىقؾ ٨یّنؿ  ۺ٦باٌنؿ. ال آو شملنه  هحك هک١ب آب ؾق یک ذايیه ؾق وٙط والینث هنی ٦۽۽جىلیؿ ٌؿه 
٠ىاهنل الی٩ًنک  ۀلگكؾؾ. آب یکی ال شم اوح٩اؾه ٬كاق گك٨حه و هحبا٬ی آو ٔایٟ و یا به والیات ؾیگك واقیم هی

 (.٨:ۿ) باٌؿ وكٌاق ال هًابٟ آبی هیباٌؿ و ایى والیث  ؾق جىلیؿ هعّىالت لقا٠حی هی

  يقص صساػت دس ايکطاف دهات

 دهات ۀيقص صساػت دس تهیه ضشوسیات اولی الف(
شاه١نه هٙنكض اونث؛ لینكا ب٭نای  ۀ٭ؿم بك همه، جؤهیى اظحیاشات اولینايکٍا٦ لقا٠ث ه ۀؾق پكوو

كؾم ؾهنات هن ۀ. لقا٠ث به ِىقت کل ٔكوقیات اولیشاه١ه به جؤهیى همیى ٔكوقیات وابىحه اوث
. ٔنكوقت ظیناجی بنكای ٤نفا و کًؿ های قوبه ايکٍا٦ جؤهیى هی ( قا ؾق کٍىق)٤فا، لبان، و وكپًاه

يمایؿ جا ٨یّؿی بمقگ هًابٟ لهیى، ونكهایه و ٬نىای  یى هؤلؿیث وکحىق لقا٠ث ایصاب هییوٙط پا
ای  ؿههای قوبه ايکٍا٦ به لقا٠ث اؼحّاَ ؾاؾه ٌىؾ. ؾالیل ٠م ( ؾق کٍىق ٨ّیؿ ۺ٨-ۺ٦بٍكی )

لقا٠نث اٌنح٥ال ي٩ىن ٌناو ؾق ۀ قا٠حی هىحًؿ و ٨یّؿی ٬ابل هالظٝهای قوبه ايکٍا٦ ل که کٍىق
 :ؾاقيؿ ٠باقت ايؿ ال

 لقا٠ث ؼىؾهّك٨ی،   .ۻ
 ٠ؿم هّؤويیث ٤فایی، .ۼ
 یى هىلؿیث وکحىق لقا٠ث و ٬ىای بٍكی،یوٙط پا  .۽
 قٌؿ ياکا٨ی وکحىق ًِایٟ و ؼؿهات، .۾
 (.ۺۻ:  ٨) ق لقا٠ثهای ٥ٌلی اللم ؼاقز ال وکحى ٠ؿم ٨كِث  .ۿ
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 يقص صساػت دس استخذام قىای بطشی  ب(
هىح٭ین ال ونکحىق ِىقت هىح٭ین و ٤یك  شم١یث والیث جؽاق به ٨یّؿ ۿ٨ؾق ٌكایٗ ١٨لی بیٍحك ال 
ايکٍا٦  ۀاوحؽؿام ٬ىای بٍكی يٝك به هكظليمایؿ. ي٭ً وکحىق لقا٠ث ؾق  لقا٠ث اهكاق ه١یٍث هی

يمایؿ. و٬حی ا٬حّناؾ هلنی ايکٍنا٦  وکحىق لقا٠ث ٨ك٪ هی های اوحؽؿام بیكوو ال لقا٠ث و ٨كِث
قٌؿ وکحىق ١ًِث و ؼؿهات  ۀیابؿ و ؾق يحیص لقا٠حی جىو١ه هی کًؿ ًِایٟ پكووه هعّىالت هی

واليؿ و به جؿقیس ي٭ً وکحىق لقا٠ث  لهیًه قا بكای اوحؽؿام يیكوی کاق بیكوو ال لقا٠ث هىا٠ؿ هی
 ًؿ.ک ام ٬ىای بٍكی کاهً پیؿا هیؾق اوحؽؿ

 ٨یّنؿ ٧٨ؾق والیث جؽاق که وکحىق ؼؿهات و ١ًِث هعؿوؾ اوث ٨یّؿی بیٍحك ٬ىای بٍكی 
های بیٍنحك اونحؽؿام ٬نىای بٍنكی ؾق ؼنىؾ  ؾق وکحىق قووحایی هّكو٦ به کاق اوث. بایؿ ٨كِث

 (.ۼ٦: ٩)وکحىق قووحایی شىحصى گكؾؾ 
پنفیك حی اهکناوظحی ؾق چناقچىب لقا٠نث ونً ؾهی يیكوی کاق اقج٭ای وٙط اوحؽؿام و ظاِل

ا٨مایً ظاِالت هىشنىؾ های جٍؿیؿی اوح٩اؾه ال يیكوی کاق اهکاو  با اوح٩اؾه ال قوي ،هرالً  .اوث
های هكلۀ همق٠ه قا بنه  باق لهیى قا چًؿ باق ٬لبه کًؿ، گیاه جىايؿ به ٠ىْ یک ؾه٭او هی ۀاوث. ؼايىاؾ

همق٠ه که همکى ینک ه٭نؿاق  ؾاؾو ؾقمایؿ، کىؾ کیمیاوی قا به ٠ىْ پايٌکل هیؽايیکی کًحكول ي
شا کًؿ، آبیناقی قا بنا ؾ٬نث هؼا٘ك ؾوق ا٨حیؿو ال هعیٗ قیٍه ٔایٟ ٌىؾ، ؾق يمؾیک قیٍه شاب  آو به
هنای  جك ايصام ؾهؿ، ظیىايات همق٠ه قا به ٌکل جٍنؿیؿی هنؿیكیث کًنؿ و بؽٍنی ال ١٨الینث بیً

 (. ۻۻ:  ۿ)بالاقیابی هعّىل قا ؼىؾي ايصام ؾهؿ 
( آو يینكوی هىنح١ؿ بنه کناق ینا ١٨نالیى ٨یّنؿ ۿ٧ي٩ىن بىؾه که ) ۺۺ٧٧ۻ٩ والیث جؽاق ؾاقای

( يیكوی کاقگك)ؾاقای اٌح٥ال( اوث؛ ال هصمىٞ يینكوی ٨یّؿ ٦٧باًٌؿ. ال آو شمله، ) حّاؾی هیا٬
 (.ۼۿ:ۻ)کًًؿ  جك ال یک وا٠ث ؾق ه٩حه کاق هی( آو اٌح٥ال يا٬ُ ؾاقيؿ؛ ی١ًی کن٨یّؿ ۽٦کاقگك )

ی کناقگكايی کنه قو ٨یّنؿ ال همیى وکحىق لقا٠ث و واؼحماو ١٨الیث ؾاقيؿ،اکرك هًابٟ بٍكی ؾق 
ؾهؿ که ایى ؼىؾ ونهن لیناؾی ؾق جٍنکیل شم١ینث  ايؿ ق٬ن ؾقٌحی قا يٍاو هیؾاقای اٌح٥ال يا٬ُ

باٌؿ که بیٍحك ایى گكوه قا ٘ب٭ۀ شىاو و بنا  ( هی٨یّؿ ۾ۻاقؾ. بیکاقی هٙل٫ ؾق والیث جؽاق)بیکاق ؾ
( آو با وىاؾ بىؾه که ؾق ظؿوؾ ٨یّؿ ۿۻاؾه اوث. ال هصمىٞ يیكوی کاقگك )َ ؾوىاؾ به ؼىؾ اؼحّا

های هؽحل٧ ١٨الیث  ( آو ؾق وکحىق ه١اق٦ و اؾاقۀ ٠اهه اٌح٥ال ؾاقيؿ و هحبا٬ی ؾق وکحىق٨یّؿ ۺ٩)
 ها ؾق ایصاؾ اٌح٥ال چًیى جىِی٧ ٌؿه اوث: کًًؿ. وهن وکحىق هی
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 (.٨یّؿ ۽٧وکحىق لقا٠ث )    .ۻ
 (.٨یّؿ ٧واؼحماو و ه١اؾو )وکحىق جىلیؿ،  .ۼ
 .(٨یّؿ ٨ۻ ,۽وکحىقؼؿهات ) .۽
 (. ٨یّؿۻ ,٦اؾقاه ٠اهه و ظکىهث ) .۾

ؾق کٍىقهای پیٍك٨حه ي٭ً وکحىق لقا٠ث ؾق اوحؽؿام ٬ىای بٍكی به يىبث قٌؿ بٙی شم١ینث 
اهنا ؾق (. ۿۼ: ۿ)قووحایی، قٌؿ وكیٟ وکحىق ١ًِث و وکحىق ٌهكی و ؼؿهات کاهً یا٨حنه اونث 

ث هعؿوؾ بىؾو وکحىق ِن١ًث و ونکحىق ٌنهكی و ؼنؿهات ال اهمینث ونکحىق والیث جؽاق يىب
ٌىؾ، اها يىبث قٌؿ وكیٟ ي٩ىن قوونحاها  لقا٠ث ؾق اوحؽؿام ٬ىای بٍكی جا یک هؿت کاوحه يمی

هنای ٌن٥لی ؼناقز ال  ٠ؿم اوح٩اؾه ال جکًالىژی و باقل بىؾو لقا٠ث ١ً٠ًىی، هعؿوؾ بىؾو ٨كِنث
هنای  ت لقا٠حی، هعؿوؾ بىؾو هًنابٟ لهنیى و جؽكینب ٌنبکهوکحىق لقا٠ث، ٬یمث پاییى هعّىال

قوؾ و ههاشكت شىايناو ال قوونحاها بنه ٌنهكها بىنیاق  آبیاقی ج١ؿاؾ بیکاقاو ؾق ؾهات لیاؾ ٌؿه هی
 ۀگنكؾؾ، لهیًن ايکٍا٦ وكیٟ ؾهات جىشه بیٍنحك ۀظٝه اوث. بًابكآو، بایؿ به پكوووكیٟ و ٬ابل هال

ؾق لقا٠ث و وکحىقهای ٤یك لقا٠حنی( ههینا گنكؾؾ جنا ال ینک حؽؿام ١٨ال شىاياو ؾق ؼىؾ ؾهات )او
ايکٍنا٦ ؾهنات  ۀك٦ ؾیگك ال يیكوی شىاياو ؾق پكوو٘ك٦ شلى ههاشكت شىاياو گك٨حه ٌىؾ و ال ٘

 ٠مل آیؿ.  اوح٩اؾه وویٟ به
 بكای جع٭٫ ایى هؿ٦ بایؿ به يکات ـیل جىشه شؿی ِىقت گیكؾ:

 .ِىقت جٍؿیؿی اوح٩اؾه ٌىؾ  بههای لقا٠حی  ال ٬ىای بٍكی ؾق پیٍبكؾ ١٨الیث .ۻ
 های کاق ؾق هٍا٤ل ٤یك لقا٠حی ؾق ؾهات ٨كاهن ٌىؾ.  لهیًه .ۼ
آب ِعی، بك٪، هکحب، کلیًیک، ٌن٩اؼايه، ونكک، جىنهیالت  :جىهیالت بكای هكؾم ؾهات ال ٬بیل .۽

 ج٩كیعی، يٍكات جلىیمیىيی و ٤یكه ٨كاهن ٌىؾ جا شىاياو ٠ال٬ه به ليؿگی قووحایی پیؿا يمایًؿ.
 لقا٠حی و قووحایی ايکٍا٦ کًؿ. ًِایٟ .۾
 ايح٭ال لهیى به هكؾم ٨كاهن ٌىؾ. ۀٔی( لهیًال ٘كی٫ اِالظات لقا٠حی )اِالظات اقا .ۿ
 های بکك و بایك ِىقت گیكؾ. اوح٩اؾه ال لهیى .٦
 ا٠ٝمی و هؤذك ِىقت گیكؾ. ۀال هًابٟ آب اوح٩اؾ .٧
 (. ۻۻ: ٨) بايک ايکٍا٦ قووحایی و بايک لقا٠حی ؾق قووحاها ایصاؾ ٌىؾ .٨
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 یجاد بايک ايکطاف سوستاییاد( 
با آيکه وکحىق لقا٠ث ؾق قووحا به ظمایث هنالی يینال شنؿی ؾاقؾ، هحؤون٩ايه جنا هًنىل کنؿام باينک 
ايکٍا٦ لقا٠حی یا قووحایی ؾق ایى والیث وشىؾ يؿاقؾ. جصاقب کٍىق هًؿ، پاکىحاو، بًگله ؾینً و 

ظید یک ٠اهل هؤذك ايکٍا٦ ؾق ایى   هها ب وایك کٍىقهای قو به ايکٍا٦ گىاه آو اوث که ایى بايک
ؼّىَ ؾق والیث جؽاق جٍکیل ٌنىيؿ،   ها ؾق ا٥٨ايىحاو و به ايؿ. هكگاه ایى بايک کٍىقها ٠مل کكؾه

ؾ و هحىونٗ و يینم هنا ؾق جمىینل جٍنبرات ؼنىق جىايًؿ ال ؼؿهات اینى ؾها٬یى و ؾیگك قووحاییاو هی
ها٬یى به ؾو هًبٟ ههن ٬كٔه ؾوحكونی ؾاقينؿ. اوح٩اؾه يمایًؿ. ؾق لقا٠ث وًحی ؾ ۀهای همق٠ ١٨الیث

ؼىقاو هعلی. وىؾؼىقاو ٬كٔه قا به ٌكایٗ وهل  ا٬اقب و ؾووحاو و وىؾ :ایى ؾو هًبٟ ٠باقت ايؿ ال
ؾهًؿ، اها وىؾٌاو بىیاق بلًؿ اوث. ؾق بىیاقی هىاقؾ ؾهنا٬یى ٬نؿقت بالپكؾاؼنث  بكای ؾها٬یى هی

 أىؾ قا ب٩كوًٌؿ جا ؾیى ؼىیً قا اؾٌىيؿ لهیى ؼ صبىق هیقا يؿاقيؿ که ؾق يحیصه ه  اِل پىل و وىؾ آو
جىاينؿ هنكؾم قا ال لینك بناق ٬نكْ  يمایًؿ. هىشىؾیث بايک ايکٍا٦ لقا٠حی یا قووحایی به آوايی هی

های جصاقجی که ؾق ٌهك جال٭ناو ١٨الینث ؾاقينؿ بنه اشنكای  چًاو بايک وىؾؼىقاو ؼالَ يمایؿ. هن
گیكيؿ؛ لیكا هّاق٦ اشنكای ؼنؿهات ٬كٔنه و  یی ٠ال٬ه يمیهای قووحا ؼؿهات ٬كٔه بكای ؼايىاؾه

 (.٦ۿۼ:  ٧)ؼٙك ٠ؿم بال پكؾاؼث ٬كٔه بلًؿ اوث 

 يقص صساػت دس ايکطاف غًایغ سوستایی د( 
کًنؿ، ايکٍنا٦ ِنًایٟ قوونحایی  لقا٠ث هىاؾ ؼام بكای ًِایٟ قووحایی و ًِایٟ ؾوحی ٨نكاهن هنی

ٌنىؾ.  ايکٍا٦ پاینؿاق ؾهنات ٨نكاهن هی ۀو لهیًیكوی کاقی ؾق ؾهات گكؾیؿه جك ي با٠د شلب بیً
با٨ی،  با٨ی، شاکث با٨ی، وحكيس با٨ی، گلین ١٨اًل وکحىق لقا٠ث هىاؾ اواوی ًِایٟ ؾوحی هايًؿ: ٬الیى

با٨ی، و ًِایٟ پكوونه  با٨ی، ؾوحمال با٨ی، چپى ؾولی، لًگی ؾولی، ؼاهک ًِایٟ پىوث، پىوحیى
يماینؿ کنه جىلینؿات هنفکىق ینک بؽنً ال  كاهن هنیلقا٠حی و هالؿاقی قا ؾق ؾهنات ٨ن  هعّىالت

والؾ. ٠الوجًا وکحىق لقا٠ث هىاؾ ؼام ًِایٟ  های ؾاؼل ایى والیث و ِاؾقات قا هك٨ىٞ هی يیالهًؿی
ای وؿ قاه قٌؿ ونکحىق ِنًایٟ قوونحایی ؾق والینث  يمایؿ. هٍکالت ٠مؿه ٠ّكی قا يیم ٨كاهن هی
هعلنی ال جىلینؿات  ۀهنا، ٠نؿم ظماینث اؾاق ونٗ باينکًؿ جىوىؾ با يكغ بل  جؽاق يبىؾ ايكژی و بك٪،

هعلی، ٠ؿم هىشىؾیث اهکايات شهث پكووه هعّىالت لقا٠حی ال ٬بیل: )هینىه ؼٍنک و جناله، 
ؾق هى٬ٟ ٔكوقت، يبىؾ هاقکیث بنكای  ۀهث يگهؿاقی هعّىالت لقا٠حی و ٠كٔها ش يبىؾ وكؾؼايه

 (. ۼ۾:  ۿ) ؿباٌ کًًؿه هی های ظمایث جىلیؿات(، که ياٌی ال ٧١ٔ يهاؾ
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 يقص صساػت دس تطکیل سشهایه هـ( 
 گیكؾ: وکحىق لقا٠ث به چهاق ٘كی٫ ؾق جٍکیل وكهایه وهن هی

های وکحىق لقا٠ث و ٠ىایؿ آو )لهیى، هىاٌی، ظاِالت و ٠ىایؿ( اؼف هالیه ال ؾاقایی ۀوویل  ظکىهث به .ۻ
١ث، لقا٠نث، لیكبًنا و ِنً ۀی يمنىؾه و آو قا ؾو بناقه ؾق جىون١آوقیک ٨یّؿی ؾقآهنؿ ؾهنات قا شمنٟ

 قوايؿ. جىهیالت ظمایحی ؾهات به هّك٦ هی
وقؾ، چىو ؾق کٍىقهای آّىالت لقا٠حی قا جا ظؿی پاییى بیا٨مایً جىلیؿات لقا٠حی همکى اوث يكغ هع  .ۼ

ٌىؾ. پاییى آهؿو يكغ هعّىالت لقا٠حنی  قوبه ايکٍا٦ ٨یّؿی بیٍحك ٠ایؿ هكؾم ِك٦ هىاؾ ؼىاقکه هی
اينؿالها با٠ند جٍنىی٫  اينؿال ؼنايىاؾه گنكؾؾ. ا٨نمایً پهو ا٨نمایً پنه مکى با٠د کاهً هّاق٦ه

 .گكؾیؿ که هًصك به قٌؿ ا٬حّاؾی ؼىاهؿ ٌؿ گفاقی ؾق وکحىقهای جىلیؿی کٍىق ؼىاهؿهوكهای
ايؿالهای ؼىؾ قا ؾق ؾاؼل ؼىؾ وکحىق و یا ؼناقز ونکحىق ؾق ؼنىؾ ؾهنات  جىايؿ په وکحىق لقا٠ث هی  .۽

 (.ۼۻۻ:  ٨) گفاقی ؼاقز ال وکحىق لقا٠ث کاهً ؾهؿ ی ؾهات قا به وكهایهگفاقی کًؿ و وابىحگ وكهایه
هنای قوونحایی  گفاقی يمایؿ و با٠د قٌنؿ آيناو ٌنىؾ. باينک جىايؿ ؾق وایك وکحىقها وكهایه لقا٠ث هی .۾

قا ؾق ونایك ونکحىقهای   آوقی يمنىؾه و آو ؾه٭نايی قا شمنٟ ۀاينؿالهای شاه١ن جىايًؿ ینک بؽنً په هی
ٌکل هالیات اؼنف و ه آهؿ وکحىق لقا٠ث قا بگفاقی يمایًؿ. ؾولث یک بؽً ؾق یهوكهاا٬حّاؾی ؾو باقه 

يمایؿ. يیكوی کاق وکحىق لقا٠ث ال ؾهات به ٌنهكها ق٨حنه و ؾق  قا ؾوباقه ؾق وایك وکحىقها هّك٦ هی آو
ٌىؾ. لقا٠ث هىاؾ ؼام اقلاو وکحىق ١ًِث قا ٨كاهن يمنىؾه و  وکحىق ١ًِث و ؼؿهات هّكو٦ کاق هی

 (.ۼۻۻ:  ۻۻ)جىايؿ ؾق ايکٍا٦ وایك وکحىقها وهن بگیكؾ  ایى ٘كی٫ هیبه 

 هیى سفاه و آسایص هشدم سوستاها أيقص صساػت دس تو( 
باٌنؿ. ق٨ناه و آونایً  لقا٠ث هًبٟ اواوی ه١یٍث، هّؤويیث ٤فایی و ق٨اه و آونایً هنكؾم هنی

 باٌؿ:  ؾهاجیاو ؾاقای وه ُب١ؿ ههن هی
ها هكبىٖ اونث و هٍنحمل اونث ال ه به وٙط جىلیؿ و ؾقآهؿ آيییاو کآوایً قووحا ُب١ؿ هاؾی: .ۻ

ؾقآهؿ ؼايىاؾه، ؼايه، ٨كيیچك، ؾوحكوی به ٤فای پایؿاق، هىایل ظمل ي٭ل، شىاهك و لیىقات، 
 .اوپ، هىاٌی، جكاکحىق، با٢ و ٤یكه٬الیى، لهیى، 

٨نكاهن که جىوٗ ؾولث و یا همکاقاو ايکٍنا٨ی ؾولنث ؾق ؾهنات  جىهیالت لیكبًایی و ظمایحی: .ۼ
ِنعی، بنك٪، ونكک،  ِعی، ج١لین و جكبیه، آب  ٌىؾ و هٍحمل اوث بك اهًیث، ؼؿهات هی

هکحب، کلًیک، ٩ٌاؼايه، قاؾیى و جلىیمینىو، هكاکنم ج٩كیعنی، و ونپىقجی، جلی٩نىيی، هكاکنم 
 .های وقلٌی، اؼباق هصله و ٤یكه ىم٨كهًگی، وحؿی
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پناک، هعنیٗ گنىاقا، ظینات آب و هنىای  :ب١ؿ ه١ًىی لينؿگی قوونحایی ٌناهل ب١ؿ ه١ًىی:  .۽
هّؤوو، کی٩یث ليؿگی، هًاوبات اشحما٠ی گىحكؾه و ِمیمی با٠ند هّنؤويیث اشحمنا٠ی 

هنای آو پینكوی يمنىؾه و ؾق  ها همه وابىحه به اشحمناٞ اينؿ ال ٬نىايیى و اقلي ٌىؾ. ايىاو هی
ا٠حماؾ بنه  ۀيمایؿ و قوظی ها جباقل هی ّیث آوچاقچىب قوابٗ اشحما٠ی هىیث، ٠مت و ٌؽ

چنى هنا ؾق چناقچىب هننٌىؾ و به آي بیى آيها ج٭ىیه هییاقی ؾق  همکاقی و هن ۀ٩ه و قوظیي
 (.۽ۼۻ:  ۽) بؽٍؿ يیث و قٔایث هیقوابٗ اظىان هّؤو

 اجتماػی هشدم دهات  –يقص صساػت دس دفظ تؼادل اقتػادی 
ه ا٬حّناؾی ؾق وناؼحاق ؾهنات ال شملن ۀبه ٠ًىاو هىجىق هعكک قٌؿ و جىون١ شایگاه بؽً لقا٠ث

هىٔى٠اجی اوث که همىاقه هىقؾ بعد و اٜهاق يٝك کاقًٌاواو بىؾه اونث. ٌنىاهؿ هىشنىؾ يٍناو 
ؾهؿ که ؾق ظال ظأك، وه ؾیؿگاه هؽحل٧ ؾق باقۀ کاقکكؾهای بؽً لقا٠نث ؾق ا٬حّناؾ ؾهنات  هی

و بنك  »ج٥یینكات وناؼحاقی«كؾ ِك٦ ا٬حّاؾی بنك هبًنای يٝكینه وشىؾ ؾاقؾ. ج٩کك يؽىث با قویک
جىايؿ به ٠ًىاو بؽنً  های يٝام ظىابؿاقی بؽٍی ه١ح٭ؿ اوث که بؽً لقا٠ث جًها هی اوان یا٨حه

اينؿ کنه  که ٘ك٨نؿاقاو ؾینؿگاه ؾوم بنكایى ٠٭یؿه جؤهیى کًًؿۀ اهًیث ٤فایی هىقؾ جىشه باٌؿ. ؾق ظالی
يمایؿ. يٝنك بنه  های ا٬حّاؾی کٍىق ي٭ً اواوی قا ای٩ا هی بؽً لقا٠ث ؾق به ظكکث آوقؾو چكؼه

های ویاونی،  های بٍكی، اقجباٖ جًگاجًگ و جؤذیكپفیكی هكیک ال شًبه ؿ ب١ؿی ١٨الیثواظات چً
گك٨حى جصاقب هىشىؾ ؾق اینى لهیًنه کنه  يٝك ها ال یکؿیگك و با ؾق ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ایى ١٨الیث

واظحی باالجكیى وهن قا ؾق جعمیل  های جک گیكی ؾهؿ ٘ی يمؾیک به قبٟ ٬كو گفٌحه شهث يٍاو هی
هعیٙنی ؾاٌنحه اونث. ؾینؿگاه  های لیىث های ا٬حّاؾی و اشحما٠ی و ایصاؾ ٨اش١ه ابىاهايیايىاٞ ي

های لقا٠حی ؾق هًا٫٘ ؾهنات بكشایگناه  وىم با جؤکیؿ بك ٔكوقت بكقوی اب١اؾ گىياگىو آذاق ١٨الیث
 اشحما٠ی جؤکیؿ ؾاقؾ. –ل ا٬حّاؾی ج١اؾ ۀً لقا٠ث ال هًٝك ي٭ً بك٬كاق کًًؿبؽ

بؽنً لقا٠نث ال يگناه ى٪ آٌکاق اوث که ویاونث جىون١ه و گىنحكي ال هصمى٠ۀ هٍاهؿات ٨
کٍىق ي٭ً بىیاق  ۀَ ؾق هًا٫٘ قووحایی ؾق قويؿ جىو١لایی، و جىلیٟ ؾقآهؿ به ؼّىجىلیؿ، اٌح٥ال
های بؽً لقا٠حی به وبب هاهینث کناقبكؾی و ي٭ٍنی کنه ؾق کناهً  يمایؿ. ١٨الیث ههمی ای٩ا هی

جىاينؿ  جًهنا هی  های ا٬حّاؾی ؾاقيؿ، يه آهؿ يىبث به وایكبؽًجك ؾق ٌکا٦ ؾقآهؿی و جىلیٟ ٠اؾاليه
گكؾؾ، بلکه لهیًۀ ؼىؾک٩ایی قا  به ا٨مایً اهًیث هلی به وبب کاهً وابىحگی به واقؾات هىاؾ ٤فایی

 (.ۿۼۻ:  ٩) والؾ ؾق کٍىق هىا٠ؿ هی
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  گیشیيتیجه
كاظی و جؿویى اوحكاجیژی ٌماق بؽً لقا٠ث والیث جؽاق، ٘های بی ها و ٜك٨یث ىشه به ٬ابلیثبا ج

ا٬حّاؾی ؾهات ایى والیث به  ۀت ٬ابل جىشهی قا بكای قٌؿ و جىو١جىايؿ ذمكا بكای ایى بؽً هی
ا٨مایً جىلیؿ به لعاٚ کمی و کی٩ی وبب ا٬حّاؾی ٌؿو  ٘ىقی که ٠الوه بك  ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ. به

های هكجبٗ با آو به  بؽً لیككوله وکحىق لقا٠ث و١٨الیث ؾق جىلیؿ يیم ؾق ایى بؽً ؼىاهؿ ٌؿ. اه
ؿ ٌىؾ بكای ب٭ای جىلی جكیى ٥ٌل ؾق ؾهات والیث جؽاق هعىىب هی جكیى و هٍکل ٠ًىاو وؽث

ؾهات ایى والیث بایؿ اوحكاجیژی هٍؽُ ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ جا  ۀکًًؿگاو ؾق ایى بؽً و قٌؿ جىو١
 جكیى بؽً هبؿل والؾ. بالؾه ؾقآهؿجكیى و پك جكیى، پك ایى وکحىق قا به پىیاجكیى، ا٬حّاؾی

های  حی بىؾو ٌیىهٌىؾ، وً گی به وکحىق لقا٠ث ؾهات والیث جؽاق ؾیؿه هی هكهقولآيچه ال يگاه 
ً ٨ًی ؾق وکحىق هًابٟ و اهکايات، پاییى بىؾو وٙط اوح٩اؾه ال جکًالىژی و ؾاي بكؾاقی ال بهكه

 ۀکىچک بىؾو ايؿال هعّىالت لقا٠حی،های اللم شهث يگهؿاقی ايىاٞ  واؼثلقا٠ث، کمبىؾ لیك
های وهاهی ؾق ؾهات، يبىؾ یک والهاو شاهٟ کكیؿیحی بكای ؾها٬یى، پاییى بىؾو  هماقٞ، يبىؾ ٌكکث

 باٌؿ. هی ٬یمث هعّىالت لقا٠حی ؾق ٨ّل جىلیؿ
الفکك با٠د ٌؿه که ٨یّؿی بیٍحك يیكوی بٍكی ؾهات ایى والیث ؾق وکحىق  هٍکالت ٠یًی ٨ى٪

٨یّؿ  ۽٧باٌؿ که ا٬حّاؾ آو  ق کل والیث جؽاق ال شمله والیاجی هیلقا٠ث ١٨الیث ؾاٌحه باًٌؿ. ؾ
 گكؾؾ. لقا٠ث و هالؿاقی جؤهیى هی ها ال ٘كی٫ هكبىٖ به وکحىق لقا٠ث بىؾه و اکركًا ٠ایؿات ؼايىاؾه

کًًؿه ؾاٌحه ايکٍا٦ ا٬حّاؾی، قٌؿ ا٬حّاؾی  وکحىق لقا٠ث ؾق ؾهات والیث جؽاق ي٭ً قهبكی
والیث قابٙۀ يمؾیک به ايکٍا٦ وکحىق لقا٠ث آو ؾاقؾ. وکحىق لقا٠ث  و جىلیؿ ياؼالُ هلی ایى

ٔكوقیات اولیه، اوحؽؿام ٬ىای بٍكی، ؾق ايکٍا٦  ۀهای جهی ق ؾهات ایى والیث ؾق بؽًجىايؿ ؾ هی
 -ًِایٟ قووحایی، ؾق جٍکیل وكهایه، جؤهیى ق٨اه و آوایً قووحايٍیًاو و ؾق ظ٩ٛ ج١اؾل ا٬حّاؾی

 ؾاٌحه باٌؿ. شحما٠ی ؾهات ي٭ً ههنا
 
 

 



008   هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق 

 پیطًهادات 
با جىشه به اهمیث وکحىق لقا٠ث ؾق ايکٍا٦ ا٬حّاؾی ایى والیث، یگايه ٠ًّك که وبب جىو١ه و 

گكؾؾ، قٌؿ و ايکٍا٦  به ايکٍا٦ و بالؽّىَ ؾهات والیث جؽاق هی ٠مكاو ؾهات کٍىقهای قو
ىق لقا٠ث ؾهات کمک وکح ۀجىايؿ بك جىو١ هایی که هی بكياههوکحىق لقا٠ث اوث. ؾق ایى هیاو 

 يمایؿ ٌاهل هىاقؾ ـیل اوث: 
 .ج٭ىیث لیكبًاهای هىقؾ يیال وکحىق لقا٠ث ؾق ؾهات ایى والیث    .ۻ
 .های ٥ٌلی شؿیؿ ؾق بؽً لقا٠ث، هالؿاقی ًِایٟ جبؿیلی و ؼؿهاجی گىحكي ٨كِث .ۼ
ت لقا٠حی و کًًؿگاو ال ٘كی٫ ظمایث ؾق اهك جىلیؿ، بیمه، ؼكیؿ جٕمیى هعّىال هالی جىلیؿ ۀبًی ۀج٭ىی .۽

 ایصاؾ هًابٟ قومی کكیؿیث.
 .هیکايیماویىو ۀاهکايات، جصهیمات لقا٠حی و جىو١ اوح٩اؾۀ ا٠ٝمی ال .۾
 جىشه شؿی به ا٨مایً ؾقآهؿ ًِایٟ قووحایی. .ۿ
 بهبىؾ و١ٔیث جًىٞ لیىث هعیٙی ؾهات. .٦
 .١ًِث هعّىالت ظیىايی ۀظمایث ال جىو١ .٧
ی يىیى لقا٠ث و هالؿاقی شهث ا٠ٝمی واؼحى ها ا٠مام کاقهًؿاو جكویصی به قووحاها و جكویس قوي .٨

 .وٙط جىلیؿات
 شىحصىی هاقکیث هًاوب بكای جىلیؿات هعّىالت لقا٠حی.  .٩
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  و هآخز هًابغ
 هٙب١ۀ ؾولحی.کابل:   .ۺ٩۽ۻوكوی ي٩ىن وال (.  ۻ٩۽ۻآهكیث اظّاییۀ هكکمی .) .ۻ
صاؾ پالو ايکٍا٨ی کحاب قهًمای آهىلي بكای ای. )۽ۻۺۼ(المللی شاپاو.  های بیىیاؾاقۀ همکاق .ۼ

 .کابل: ولاقت اظیا و ايکٍا٦ ؾهات. قووحاهای والیات
 ۀ)همایً جىو١ي٭ً کٍاوقلی ؾق جىو١ة هاليؿقاو . )۾٩۽ۻ)اوؿی، يىقالله.  اوؿی، ظىى. .۽

 یمؾ: ٠مكاو. پایؿاق اوحاو یمؾ ؾق بىحك ا٬حّاؾ ه٭اوهحی(.
 .. کابل: ٠المايکٍا٦ شاه١ه ؾهات. )٩٦۽ۻ( .بهكام، ٤الم هعمؿ .۾
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 در هراحل تکَیي جٌیي کرینآىاعجاز علوی قر

٠ًایثيىیىًؿه: پىهًیاق   ٌك٠یات یپىهًځهمث ٠ٕى کاؾق ٠لمی  دمىالش 
 ىال و١ؿالؿیى و١یؿیؾهًؿه: پىهًٛج٭كی

 چکیذه
 یهىشىؾ ؾق ٬كآو اوث که اهكوله با ٠لن جصكبن یکكین، اٌاقات ٠لمإ٠صال ٠لمی ٬كآو یهاال شًبه یکی

اٌناقه کنكؾ. اللنه هح١نال ؾق  یًٌاونىیجنىاو بنه يکنات شًنیاو هنیجىاو ال آو پكؾه بكؾاٌث. ال آو ههی
اٌناقه کنكؾه و ال  ،ای که ال آو ؼل٫ ٌؿهؤ ؼل٭ث ايىاو و هاْؾههای هؽحل٧ به هًٍکكین، به هًاوبث٬كآو

-یاؾ کكؾه اوث. ؾق پكجى آیات هی ،ؼاک، گل، آب و هًی به ٠ًىاو ٠ًاِكی که ايىاو ال آو به وشىؾ آهؿه

که ؼل٭ث ايىاو ال ؼاک ٌكوٞ ٌؿه و ایى ؼل٭ث جًها هؽحُ ايىاو يؽىنحیى ی١ًنی ظٕنكت  ؾیؿجىاو 
 یابؿ.ي٩ٙه آ٤ال ٌؿه و اؾاهه هی های ب١ؿ ال آؾم الؼل٭ث ايىاوبىؾه اوث، اْها )ٞ( آؾم

جنىاو بنه پنًس جا ٬بل ال جىْلنؿ هنی شًیى ۀؾق هكظلقا كین هكاظل جکاهل ايىاو کچًیى ال هًٝك ٬كآوهن
 ۀیؿو لعنن و ؾق يهاینث هكظلنهكظله ج٭ىین کكؾ که ٠باقجًؿ ال: ي٩ٙه، ٠ل٭ه، ه٥ٕه، پیؿایً ٠ٝام و قوئ

قؾ که با جمهیؿاجی که ؼال٫ ايىاو بكای وهىلث ؤٟ ظمل ٬كاق ؾاؾه اوث، کىؾک بنه آونايی جىْلؿ ٬كاق ؾا
 گٍایؿ.چٍن به شهاو هی

ۀ ینالمؤهًىو جمام هكاظل جکىیى و قٌؿ شًیى قا بیاو يمنىؾه اونث، و آ ۀوىقه هباقک ۰۶الی  ۰۰های آیه
ٌنکن،  ی١ًنیک ینجاق یه ٨ٕناايىاو، ؾق قظن هاؾق ؾقوو و یصیالمهك به قٌؿ و جکاهل جؿق ۀٌٍن وىق
 یًٌاوىین ؾق ٠لن شًیکكال ا٠صال ٬كآو یاى( اٌاقه ؾاقؾ که يمىيهیشً یپىٌٍ یهامه )پكؾهیقظن و هٍ

 اهكول اوث.
 کكین، هكاظل جکىیى شًیى، ي٩ٙه، ٠ل٭ه، ه٥ٕه.ا٠صال ٠لمی، ٬كآو کلیؿی:هایواژه 
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 هقذهه
   و عیل آهٓل و إحصابه ٔآعمع .للعامل ةلمی  و إلصالة و إلسالم عیل رمحإمحلدهلل ر  إلعا

 أها ب١ؿ:

اهبكاو بنه جًاونب لهناو ظ٭ايیث قاه اووث. همه پی ۀو وًؿ ليؿ َشاوؾاو پیاهبك اوالم ۀه١صم٬كآو 
. ٞ، ظٕكت ٠یىیٞ، ظٕكت هىویٞؾيؿ، هايًؿ: ه١صمات ظٕكت ابكاهینه١صماجی بىی ؼىؾ، ؾاقا

 َؾیى هبیى اوالم که با ب١رث پیاهبك ااو بىؾيؿ. اهْ هؽحُ به لهاو ؼىؾٌ هابا وشىؾ ایى، ه١صمات آي

ه١صمه شاوؾاو و پایؿاق که ا٠صال آو ال آ٤ال اوالم جناکًىو ظ٩نٛ  ،آ٤ال ٌؿ ه١صمات هح٩اوت ؾاٌحه
 کكین( اوث.ؾاهه ؾاقؾ؛ آو کحاب شاوؾاو )٬كآوٌؿه اوث و جا قول ٬یاهث ا

ل قا ؾق ؼىؾ گًصايیؿه و ؾق لهاو جًمیل بنا هؽحل٩ی ال ا٠صا یو لوایاگىحكؾه اب١اؾ  یکكین ؾاقا٬كآو
 وث.آو اگك ظ٭ايیث وشىه گىياگىو ا٠صال، ؾ٠ىت به هباقله يمىؾه اوث که بیاو

باٌؿ که ؾق ٘ىل جاقیػ ال بؿو يمول جا بنه کكین یکی ال اب١اؾ گىياگىو ا٠صال هیا٠صال ٠لمی ٬كآو
هنای ٠لمنی ٬نكآو ال ینک ٘نك٦، آوقؾلهاو قا ؾق بكؾاقؾ. ک٩ٍیات و ؾوثاهكول و جا به قول ٬یاهث 

 .گیكؾو اؼباق ال و٬ایٟ گفٌحه ال ٘ك٦ ؾیگك، همه ال ا٠صال ٠لمی قا ؾق بك هیی بالگىی
اينؿ. بنؿوو ٬نكاق ؾاؾه یکكین قا هىقؾ بعد و بكقونا٠صال ٬كآو ۀهمىاقه هىؤل یهًؿاو اوالهؾايً

جا ِؿ٪ يبنىت  ،قوؾیٌماق هه ب یذباجا ۀلیاهبكاو اولىال١مم، وویژه پیاهبكاو، به ویپ یٌک ه١صمه بكا
ُ یجٍنؽ یكؾ جا کاقًٌاواو هماو ؾوقه، به ؼىبیايصام گ یؿ ٘ىقیآيها قا به اذبات بكوايؿ. ه١صمه با

 ث ؼاقز اوث. یؾهًؿ که آو ال جىاو بٍك

 هذف تذقیق
 آوؾق پكجى ا٠صال ٠لمی آيهن کكین، وگیكی شًیى ؾق آیات ٬كآهكاظل ٌکل یى جع٭ی٫، بكقویهؿ٦ ا

ونؽى گ٩حنه اونث؟ آینا هكاظنل  هصیؿ ؾق هىقؾ هكاظل جکىیى شًیى ؾق قظننباٌؿ، که آیا ٬كآویه
وویله واؼث ا٨ماقهنای ه کكین آو قا ـکك کكؾه اوث با جع٭ی٭ات که بجکىیى شًیى ؾق قظن، که ٬كآو

 ؿ.ٌؼىاهؿ اقایه االت پاوػ ؤاقی ؾاقؾ؟ ؾق ایى ه٭اله به ایى وقول ايصام ٌؿه اوث، والگ
پیكاهنىو چًناو ايىاو، ؾق قظن هناؾق اٌناقه ؾاقؾ و هنن یصیکكین به قٌؿ و جکاهل جؿقت ٬كآوایآ

اونث کنه  یمینى هٙالنب چینك ي٩ٙه ال یک ظالث به ظالث ؾیگك، پكؾاؼحنه اونث. و ایهكاظل ج٥ی
هکكق بؿاو  یهاًی٫ آلهایاهكوله ال ٘ك یً بؿاو اٌاقه ٨كهىؾه و ٠لن جصكبی٬كو پ ۾ۻن ؾق یکك٬كآو

 قوؾ.کكین به ٌماق هیا٨حه اوث و بك ایى اوان ایى هٙالب ال شمله ا٠صال ٠لمی ٬كآویؾوث 



  023   وال پًصن ، ٌماقۀ ؾوم

 اهمیت هىضىع
وینژه ؾق هنىقؾ هكاظنل جکنىیى ه کنكین بنبعد، بكقوی و جع٭ی٫ ؾق هىقؾ اب١اؾ هؽحل٧ ا٠صال ٬كآو

٬نىی  ٌىؾ که ایماو هؤهًاو ا٨نموؾه وباٌؿ، چىو ایى وبب هییى، ال اهمث ٨كاوايی بكؼىقؾاق هیشً
جىاو ظ٭ايیث ؾیى هبیى اوالم قا به شهايیاو بالگى کكؾ. و بكای آياو يٍناو ؾاؾ گكؾؾ و به ایى وویله هی

ل ٠لمی بىیاق پیچیؿه قا يیم بیاو کكؾه اونث کنه یآو هىا هکكین کحاب هؿایث اوث، بك٠الوآوکه ٬ك
 ل پیٍك٨حه به آو ؾوث یا٨حه اوث.ها با اوح٩اؾه ال ووایبٍك ب١ؿ ال ٬كو

بنكؾاقی ال شًنیى ؾق قظنن ابنماق اللم و ٠کنهال لهايیکه بٍك به ایى اهکاو قاه یا٨ث جا با واؼث
گفقؾ؛ ظناالت هؽحلن٧ گاه لیك يٝك ٬كاق ؾهؿ، هْؿت لیاؾی يمیهاؾق، هكاظل قٌؿ آو قا ؾق آلهایً
ل یق٨نث و بكؼنی هىنات بٍك بنه ٌنماق هنیها ال شمله هصهىالشًیى و هكاظل قٌؿ آو، بكای ٬كو

٠لمنی  ۀل ظل يٍؿیه١ْماها و هىا ۀت و کی٩ْیث آو، هًىل هن ؾق لهكهكبىٖ به آو ال شمله هًٍؤ ظیا
وقؾهنای آیک ال ؾونث ها پیً ال ایى و ؾق لهايی که ال هیچکكین، ٬كوشای ؾاقؾ. با ایى وشىؾ ٬كآو

شًنیى ؾق ًٌاوی ؼبكی يبىؾ، به جٍكیط کی٩ْیث ؼل٭ث ايىاو و هكاظل جکاهل لیىث ۀيىیى ؾق ظىل
اؾ جىاو ب١ّؿ ال اب١قظن هاؾق پكؾاؼث که با جىْشه به کىجاهی ؾايً بٍكی ؾق آو ٠ّك، ایى هىؤله قا هی

 کكین بكٌمكؾ.ا٠صال ٠لمی ٬كآو

 هفهىم اػجاص

 اػجاص دس لغت
 ٌىؾ:ها اٌاقه هیايؿ که به بكؼی ال آيؾی بكٌمكؾهاهل ل٥ث بكای ا٠صال ه١ايی هح١ؿ

بنه ه١ًنای  ،(۽:٦٩۽))هعکن بىحى ً٘ناب(، » ظمم«اوث که ؾق اِل ي٭یٓ  »٠ًَصِم «ا٠صال ال هاؾة  
ه٭ابنل » ٔن٧١«همناو » ٠صنم«اِلی ل٥ث  ۀقوؿ قیٍبه يٝك هی(. ۾ۻ:ۿۻۼ) ٧١ٔ و ياجىايی اوث

ونال ٠صنىل گىیًنؿ؛ چنىو ؾاقؾ و به همیى لعاٚ به ليناو کهنىاوث. ایى ٧١ٔ هكاجبی » ٬ؿقت«
» ٠َُصنم«اينؿ و بنه و پٍنث ايىناو يینم ل ؾونث ؾاؾه١ٔی٧ ٌؿه ٘كاوت، جعكک و لاینً ؼنىؾ قا ا

گىیًؿ؛ چىو پىث و ١ٔی٧ اوث، و إ٠صال ایصاؾ یا٨حى ٠صم ؾق ؾیگكاو و یا ياجىاو کكؾو اوث. هی
 (. ٧:  ٩) باٌؿبه ه١ًای ياجىايی هی» ه١صمه«اها 
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 اػجاص یا هؼجضه دس اغغالح
هٙنكض ٌنؿه اونث. » کنالم«و » ىلاِ«، »٠لىم ٬كآو«، »ج٩ىیك«بعد ه١صمه ؾوث کن ؾق چهاق ٠لن 

(. ۿ:ۻۻ)ج٩حنالايی ، (۽ۻ:٩ۻۻ) کًًؿ )هرل: ١ٌكايی(هًؿاو آو قا ؾق ٠لن کالم )٠٭ایؿ( هٙكض هیبكؼی ال ؾايً

اينؿ هٙنكض کنكؾه ٞاءهنای ايبینكین و به هًاوبث ه١صمهکب١ٕی ه٩ىكیى آو قا ؾق البالی ج٩ىیك ٬كآو
النؿیى ايؿ )هرل: شاللم ٬كآو هٙكض کكؾهو قا ؾق ٠لىگكوهی ؾیگك آ(. ۾:۽))هرل: هعمؿ شىاؾ بال٤ی( 

 هًؿاو اوالهی بیاو ؼىاهؿ گكؾیؿ:ات ؾايًیال يٝك ۀؾق ـیل به چًؿ يمىي(. ۻۻ:۽)ویى٘ی( 
ال١ناؾه گىیًنؿ کنه همنكاه بنا جعنؿی و ونالن ال ه١صمه به کاق ؼناق٪«گىیؿ: ى٘ی هیالؿیى ویشالل .ۻ

 (.ۻۻ:۽) »ه١اقٔه اوث

 (.ۿ:ۻۻ) »ٌىؾ و همكاه جعؿی و ٠ؿم ه١اقٔه اوثكی که ؼاق٪ ٠اؾت ٜاهك هیاه«گىیؿ: ج٩حالايی هی .ۼ
ال١ناؾه و ؼناقز ال هعنؿوؾه جىاينایی بٍنكی و ه١صمه، کاقی ؼناق٪«گىیؿ: ال٤ی هیهعمؿ شىاؾ ب .۽

ؿ٠ی يبنىت، ه ز اوث و به ٠ًایث ؼؿاويؿ ز٬ىايیى و یاؾگیكی اوث که به ؼىاوث و ٠ًایث ؼؿاويؿ
 (.۾:۽)»ِؿ٪ گ٩حاق پیاهبك و ظصث او ؾق اؾ٠ایً باٌؿ ۀآوقؾ جا يٍايآو قا هی

هنا قا ؾاٌنحه قوؿ ه١صمه )آیه، بْیًه و بكهاو( ٠باقت ال چیمی اوث که اینى ویژگنی: به يٝك هیيحیصه
 باٌؿ:

ه ه١صنمه بنه کناوث  یحه ٔكوقکى يیا یاؾآوقیًؿ. ک ی١ث قا ي٭ٓ هیى ٠اؾی ٘بی١ًی ٬ىايی :هال١اؾؼاق٪ .ۻ
ىنحى کى ه١صنمه بنه ه١ًنی ٌیچًن اب هعال ٠اؾی اوث. هنکه اقجکىث؛ بلیيه١ًی ايصام هعال ٠٭لی 

 ك هاؾی اوث.یث ٠ام اوث و ٨٭ٗ ٠لث آو اهكی ٤یه جعث ٬ايىو ٠لکىث؛ چكا یث يی٬ايىو ٠ل
م ؼاق٪ ٠اؾت، ٬بل ال اؾ٠نای یب اگك چیى جكجیال هؿ٠ی هًّب يبىت و په ال اؾ٠ای او، وا٬ٟ ٌىؾ؛ به ا .ۼ

ؾهنؿ،  یم اگك بؿوو اؾ٠ای هًّبی يبنىت قویل اؾ٠ای يبىت باٌؿ و يیىايؿ ؾلج يبىت وا٬ٟ ٌؿه باٌؿ، يمی
 ىث.یٌىؾ و ه١صمه اِٙالظی ي كاهث ؼىايؿه هیک

 اوقيؿ.یه هرل آو قا بکًؿ کگكاو قا ؾ٠ىت ی١ًی ؾی٘لبی باٌؿ؛  همكاه با جْعؿی و هباقله .۽
ك اقاؾه یه جعنث جنؤذکن. يباٌنؿ ١ًی هرل ونعك و..یگكاو ال آوقؾو هرل آو ياجىاو باًٌؿ؛ یه٥لىب يٍىؾ و ؾ .۾

 قوؾ. ى هییا ال بیٌىؾ  جك ي٭ٓ هی ٬ىی
جىايؿ بكای اذبات هعال ٠٭لی )هرل اؾ٠نای  ى يباٌؿ؛ په ه١صمه يمیکك همیه ٤کبكای اذبات اهىقی باٌؿ  .ۿ

 ( باٌؿ.َاهبك اوالمیا هعال ي٭لی )هرل اؾ٠ای يبىت ب١ؿ ال پیی( یؼؿا
 ىث.یث( والگاق يیگكاو ٌىؾ؛ چىو با هؿ٦ ه١صمه )هؿایبه ؾه بؽىاهؿ هىشب ٔكق کال اهىق ٌْك يباٌؿ  .٦
 (.٨ۻ: ٨) ه اؾ٠ا ٌؿه، هماو وا٬ٟ ٌىؾکچه ١ًی آيیگىاه ِؿ٪ هؿ٠ی باٌؿ؛  .٧
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 کشیناػجاص ػلمی قشآو
کكین که ؾق چًؿ ٬كو اؼیك ٜاهك ٌؿ، و بىیاقی ال هحؽّّاو ٠لىم یکی ال اب١اؾ ا٠صال ٠لمی ٬كآو

هاو، ظكکث ؼىقٌیؿ، لهیى و يصنىم و...( اونث؛ ؾق ظنالی کنه قا به ٌگ٩حی واؾاٌث، لوشیث گیا
کكین، بؿاو هٙلب ؾوحكوی يؿاٌنحًؿ. ال ٘نك٦ ؾیگنك، ٬نكآو ؾق ها ب١ؿ ال يمول ٬كآوها جا ٬كوايىاو

ذمنىؾ  ،٠ناؾ ،گىیؿ که اذكی ال آيها يمايؿه بىؾ؛ هرل ٬ىم لىٖهىاقؾ هح١ؿؾی ال ا٬ىام گفٌحه وؽى هی
 کًًؿ.ل قا اذبات هییًٌاواو هن ایى هىااوو.... اکحٍا٨ات ب١ؿی باوح

 کكین:اها هًٝىق ال ا٠صال ٠لمی ٬كآو
ًؿ؛ به کاو یال آو ا٘الٞ يؿاٌث، ب ۀی٬بل ال يمول آ یىکه ک١ًی هٙلب ٠لمی یی ٠لمی: یقالگى .ۻ

ه کباٌؿ  ۀ٠لمی به گىي ۀلؤى هىی٧ٍ ٌىؾ و اک هیها ب١ؿ ال يمول آ ه هٙلب ٠لمی هؿتک٘ىقی 
 حىاب يباٌؿ.کاق ؾاٌث، ٬ابل ایه بٍك ٠ّك يمول ؾق اؼحکل ٠اؾی یبا ووا

ال آو  ۀینهًگام ينمول آ یىکه کؽی یايات جاقی١ی و شكیبی ؾق هىقؾ و٬ىٞ ظىاؾخ ٘بیاؼباق ٤ .ۼ
ؿ چًاو باٌؿ یى ؼبك بایکكین، ٘ب٫ هماو ؼبك وا٬ٟ ٌىؾ. اا٘الٞ يؿاٌث و په ال ؼبكؾاؾو ٬كآو

های  حابکه ٬باًل ؾق که اگك ٬كآو ال هٙلبی ؼبك ؾهؿ ًی يباٌؿ، پیبً یل ٠اؾی ٬ابل پیه به وواک
هًنؿاو ؾايً یهای ٠لمی و آقا حابکالی  م ٠لمی ؾق البهکا ؾق هكایآومايی به آو اٌاقه ٌؿه بىؾ 

 .(٩:ۿ٨) می ٬ابل ٨هن بىؾ، ه١صمه ٠لمی ٌمكؾه يؽىاهؿ ٌؿیا به ِىقت ٤كی١حًا یا ٘بیآهؿه بىؾ 
ه هرل آو کو...  یحی، جكبی، ا٬حّاؾیاویکكین هرل يٝام وو٬ابل اوحًباٖ ال ٬كآ ی٠لم یها يٝام .۽

 ٠اشم باًٌؿ.
شاه١نه ِنؿق اونالم و هنك  یحنیو جكب ی، ا٬حّاؾیاوی، ویکكین ؾق جعىل اشحما٠ي٭ً ٬كآو .۾

گنكاو یه ؾکگكؾؾ، به ٌكٖ آياظکام آو اشكاء هیٌىؾ و کكین ؾق آو ؼىايؿه هیه ٬كآوک یا شاه١ه
کنكین قا بنه ؾو ٬نكآو یى ا٠صال ٠لمی٠اشم باًٌؿ؛ بًابكا یجعْىلى یصاؾ چًیال ا یبه ِىقت ٠اؾ

 كؾ:کجىاو جّىق  یو ؾق هصمىٞ به وه گىيه ه یِىقت بكوو هحً کیو  یِىقت ؾقوو هحً
باٌنؿ و ب١نؿ  یؽیا جاقی ی١یيىبث به اهىق ٘ب یبیه ٌاهل اؼباق ٤ککكین ؾق ٬كآو ی٠لم یها وشىؾ گماقه اول(

ومُ  اویكايیاو بك ایقوه یكولیرل: ؼبك ٬كآو ؾق هىقؾ پ٧ٍ و اذبات ٌىؾ، هک یال هؿج  (.ۼ: قوم، ۻ)  ُِلَبِت إلرُّ
ْوَجه  َش کِّ َوِمه   ث ٠نام هىشنىؾاتینکنكین ؾق هنىقؾ لوشا ؼبنك ٬نكآوین» قوهیاو ٤الب ٌؿيؿ« ََ    ِ ٍء َخلَْلنَها 
 ».  !ؿیك ٌىکؿ هحفین، ٌایؿیم ؾو ش٩ث آ٨كیو ال هك چ« (.٩۾ات، ی:ـاقۻ)
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 یو اوحًبا٘ یك هىٔى٠یه به ِىقت ج٩ىکقٌحه ؼاَ  کیکكین ؾق ال ٬كآو یحًباٖ يٝام ٠لماو ؾوم(
، اهؿا٦، ٬لمنكو،  ا٬حّاؾ یکكین )ٌاهل: هباي٬كآو یحب ا٬حّاؾکهرال يٝام و ه یكؾ، بكایگ یايصام ه

هًؿاو يًه ؾاک یکكین به ِىقج٬كآو یاویکكین و يٝام و٬كآو یحیم يٝام جكبیها و...( و ي اِىل، آهىله
جك،  اق آهؿکًؿ، ک یه هیکكین اقاه ٬كآوک یيٝاه ی١ًی٠اشم باًٌؿ؛   ال آوقؾو هرل آو يٝام یاجب هاؾکه

س یكؾ و يحناینگ یبٍك قا ؾق بنك ه یو قوظ یه جمام اب١اؾ شىمک یجك اوث؛ به ِىقج جك و هًىصن شاهٟ
 (.٩ۼ: ٨) ؾق و١اؾت بٍك ؾاقؾ یبهحك

٠لن ؼاَ  کی ۀیکكین ؾق جعىل هكؾم ال لاو٬كآو یؽیي٭ً جاق ی١ًی، یبكوو هحً یا٠صال ٠لم وىم(
ات شهنل و ؼكا٨نه ی)با ؼّىِن یکكین ؾق جعىل شاه١ه ٠كب شاهلهىقؾ يٝك باٌؿ، هرل ي٭ً ٬كآو

، ج١ّب و...( به شاه١نه هحمنؿو، ؾق ی٘لب ، شًگیاؼال٬ یها ، ايعكا٦یٍکو ؾؼحك ک، ٌكیپكوح
ث یًیو... ؾق ٠ یاوی، ویا٬حّاؾ ، ی، اشحما٠یحیعْىل جكبکكین ؾق جي٭ً ٬كآو ی١ًیمحك ال ؾو ٬كو، ک

 (.ۺۻ:ۼ۽ۻ)ىجاه ٠اشم باًٌؿ کگكاو ال آوقؾو هرل آو جعْىل ؾق آو هؿت یه ؾک یشاه١ه؛ به ِىقج
بكقوی هٕمىو و يعىۀ ؾاللث آيها بنا  آوقی آیات هكبى٘ه بهبا شمٟؾق ایى يىٌحاق جالي ؾاقین جا 
هل شًیى قا هىقؾ بكقوی ن جا ال ایى قهگفق بحىايین هكاظل قٌؿ و جکااوحًاؾ به ج٩اویك هىشىؾ، بپكؾالی

 ٌىؾ.کكین هعىىب هیل ا٠صال ٠لمی ٬كآولیكا ایى جفکكات ا ؛٬كاق ؾهین

 تطکیل و سضذ جًیى دس سدن هادسهشادل 
 تطکیل جًیى دس سدن هادس)يغفه(       (اول ۀهشدل

 

 
 ي٩ٙه. (؛ۻٌکل)
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هنا قا ال های ب١نؿی ايىناو١ال ال ؼاک آ٨كیؿ و وپه اوالؾها او و يىل( قا الله هحٟاولیى ايىاو ) آؾه
الله هح١ال ؾق ایى هىقؾ چًیى  آ٨كیًؿ.قوؿ هیل بؿو پؿق ؼاقز و به قظن هاؾق هیي٩ٙه ی١ًی آب هًی که ا

نَساُن ِمم  ُخِلق َی فَلْ  ٨كهاییؿ:هی
َ
اء َدإِفقٍ  ،نُظِر إاْل َ یْ  ،ُخِلَق ِم  م  إئِِب  إ ِ ُرُج ِم  ب َ لِْب َوإلرت   (.٧-٦-ۿ: الٙاق٪، ۻ)  لصُّ

ه ال کنآبنی  ؿه ٌنؿه اونث،یآب شهًؿه آ٨ك کیال  !ؿه ٌؿه اوثیم آ٨كیه ال چه چکؿ بًگكؾ یايىاو با«جكشمه: 
 ».!ٌىؾ ها ؼاقز هی ًهیاو پٍث و ویه

 لنه هح١نال ؾق اینى هنىقؾال باٌنؿ.٬كاق گ٩حى ي٩ٙنه ؾق قظنن هناؾق اولنیى هكظلنه جٍنکیل شًنیى هنی
 .(۽ۻ: المؤهًىو، ۻ) ( ٍ کكََرإٍر م   ُُث  َجَعلْنَاُ   ُْطَفًة یِف )٨كهایؿ:هی

 ».نیوپه او قا ي٩ٙة ؾق ٬كاقگاه هٙمئى ) قظن( ٬كاق ؾاؾ«جكشمه: 
)قظنن(  اونح٭كاق یشنا یه١ًناه بن٬نكاق «گىیؿ: هًٝنىق ال کٍا٦( هیلهؽٍكی ؾق ج٩ىیك ؼىؾ )

 .(٧٨ۻ: ۼۻ)» اوث
ى اونث ینجك اك پك ه١ًییك ٌؿه اوث. ج٩ىیك و ج١بیا اوپكهاجىلو( ج٩ىیكم به ٠ًىاو )اوپ ي٩ٙه ه٬ٙك

ن ٌؿه جا به یولىلی هؽلىٖ ال جؽن هاؾق و اوپكم پؿق اوث که وپه ج٭ى ۀگىت( ي٩ٙیکه اٌاقه به )لا
کكین وآگكی ال ٬كیؾ ۀیك با آیى ج٩ىیکاٌحه ٌىؾ. ا »شای اهى«ل ٌىؾ و ؾق قظن یىث( جبؿی)بالوحىو

ُّْطَفٍة َآْمَشاجٍ )ه اوث چًیى بیاو ٌؿ نَساَن ِم   
َ
َّن  َخلَْلنَا إاْل

َ
 .(ۼ: ايىاو، ۻ) (إ

 ».نیؿیها ايىاو قا ال ي٩ٙه هؽحلٙی آ٨ك«جكشمه: 
ٌنىؾ و ؾق یىوحى )اوپكم( هكؾ و جؽن )اوُوم( لو ؾقوث هیگىت( ال به هن پیى بكؾاٌث، )لایؾق ا

  ـکك ٌؿه اوث.» ٬ٙكه هؽلىٖ«٬كآو به ٠ًىاو 

   جًیى دس سدن هادس)ػلقه(  (مهشدله دو 
 

 
 ٠ل٭ه. (؛ۼٌکل)

 .(۾ۻ: المؤهًىو، ۻ) (ُُث  َخلَْلنَا إلنُّْطَفَة عَلََلةً ) ٨كهایؿ:ؾق ایى باقه هی زؼؿاويؿ
 ».ؼىو بىحه(، آ٨كؾین)ِىقت ٠ل٭ه ه وپه ي٩ٙه قا ب«جكشمه: 
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ًنی اونث کنه ال یله شًى ٌكظی هًاوب ال آو هكظیآٌام ؾاقؾ. اا ؼىویاٌاقه به لالى  »٠ل٫« ۀواژ
گىيه که لالى بنه پىونث ماو اوث هماویؿه و آویى به شؿاق ؾاؼل قظن چىبیکه شً ۾ۼجا  ٧قولهای 

اؾی یم اوث که ٌباهث لیايگاق ٌگ٩ثیهکؿ، بىماو ؼىو هییگىيه که لالى ال هم هماویچىبؿ و يهی
ى ايىنايی بنه یه٩حنه چهناقم شًنل یايىاو و لالى وشىؾ ؾاقؾ. ؾق اوا ۀقول ۾ۼ – ۽ۼًی یى هكظله شًیب

 جك اوث.گًؿم کىچک ۀک ؾايیچىو ال  ،ٌىؾیؿه هیلظمث با چٍن ؾ

 جًیى دس سدن هادس)هضغه(  (هشدله سىم

 
 ه٥ٕه.(؛۽ٌکل)

  .(۾ۻ: المؤهًىو، ۻ) (فََخلَْلنَا إلَْعلََلَة ُمْضَغةً )٨كهایؿ:چًاچه الله هح١ال هی
 ».نیؿه ٌؿه( ؾقآوقؾیگىٌث شىه یمی ٌبیچو ٠ل٭ه قا بّىقت ه٥ٕه )«جكشمه: 

ؾق ايحهای ه٩حه (. ٩٦ۺۻ: ٦ۻ)  ؿه ٌؿه اوثیا جکه شىیؿه ٌؿه یشى ئبه ه١ًای ٌ »ه٥ٕه«واژه ٠كبی 
 ث(یؿه ٌؿه و  )وىهایه جکه شىیا٨ه ٌبیى ٬یؿه ٌؿه اوث. ایشى ۀک جکیه یى ايىايی ٌبیچهاقم، شً

 باٌؿ. صاؾ وحىو ٨٭كات هییؿ آ٤ال ایها، هماو لوا

 هاسم جًیى دس سدن هادس)ػظام( هشدله چ

 
 ٠ٝام. (؛۾ٌکل)
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 .(۾ۻ: المؤهًىو،ۻ) (َسْوََّن إلِْعَظاَم لَْحًماک فََخلَْلنَا إلُْمْضَغَة ِعَظاًما فَ )٨كهایؿ: ٘ىقی که الله هح١ال هی
 ».نیها گىٌث پىٌايؿ؛ و بك اوحؽىاونیی ؾقآوقؾیهاِىقت اوحؽىاوه و ه٥ٕه قا ب«جكشمه: 

ًنی یى هٙاب٫ با ؾايً هكظلنه قٌنؿ شًیباٌؿ. اها هیچهیها و هاهل اوحؽىاویکاو جٍیيما هایى آی
 پىٌايؿ. ی)گىٌث(، ؾوق آيها قا هها چهیباًٌؿ، وپه هاهها هايًؿ ٤ٕكو٦ هیاوحؽىاو أاوث. ابحؿ

 جًیى دس سدن هادس  (هشدله پًجن

 
 شًیى ؾق قظن هاؾق. (؛ۿٌکل)

َسُ  إلَْخاِللِ  کَآنَشآََّْنُ  َخلْلًا آَٓخَر فَتََبارَ  ُُث  ) ٨كهایؿ:ؾق ایى هىقؾ الله هح١ال هی َْ ُ َآ  ّ  .(۾ۻ: المؤهًىو، ۻ)(  َ إ
 ».ًًؿگاو اوثیى آ٨كیه بهحكکی ین; په بمقگ اوث ؼؿایای ؾاؾ ًً جالهیوپه آو قا آ٨ك«جكشمه: 

ل ؼل٭ث یب١ؿ ال جکمؿو قوض یايؿ، هكاؾ ال آو، ؾهگ٩حه (ُث ٔآنشآَّٔن  خللًا آٓخر)ن ؾقباقه یکكى ٬كآویه٩ىك
 (.٦٦۾: ۼ) ى اوثیشً یكیگو ٌکل
، ابى های هح٩اوت ؾاقيؿؾیؿگاه ر(ُث ٔآنشآَّٔن  خللًا آٓخه)ۀ ؾق آی (ؼل٭ا آؼك) گ٩حه اوث: ؾق ٠باقت ی٬ك٘ب

ًکنه یب١نؿ ال ا ونث ال ي٩نػ قوض ا ايؿ: و آو ٠باقتؿ گ٩حهیه، ٔعاک و ابى لی، ابى٠الی٠بان، ١ٌب
 (.٩ۺۻ: ٦ۻ)» ا )هحىلؿ ٌؿيً( اوثیوقوؾي به ؾي ی١ًیايؿ هم گ٩حیشماؾ بىؾ، ابى ٠بان ي

ژه یى، هٍؽّات ویى هكظله، شًیى هٍث ه٩حه اوث. ؾق ایه ايىاو ؾق شًیى اٌاقه به ٌکل ٌبیا
ى هكظلنه پنه ال ه٩حنه هٍنحن یٌىؾ و ؾق همیايىايی قا با آ٤ال جىلؿ ا٠ٕاء ؾاؼلی و ؼاقشی ؾاقا ه

ای هىنث هماو هىشىؾ جاله ى اظحماالً یٌىؾ. ایگفاقی هحىن( يامى( به )٨یى ايىايی ال يام )اهبكیشً
 ه به آو اٌاقه ٌؿه اوث.یى آیؾق اکه 
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 جًیى دس سدن هادس ( هشدله ضطن

 
 شًیى ؾق قظن هاؾق. (؛٦ٌکل)

ْمَ  َوإْنَبَْصاَر َوإْنَفْدَِدةَ کُ َوَجَعَل لَ )٨كهایؿ: الله هح١ال ؾق ایى هىقؾ هی  .(٩، ه: الىصؿۻ) ( إلس 
 ».ی و اظىان و اؾقاک ؾاؾه اوثیًایی و بیؿگاق( به ٌما ًٌىایو او )ؼؿاويؿ، آ٨ك«جكشمه: 

ی و یؿ ظه ٌنًىایًٌاوی جاله به ایى پی بكؾه که جىلکه ٬كآو بیاو کكؾه اوث ٠لن شًیى ایى جكجیبی
ل آ٤نال ً ایؿ گىي ؾاؼلی پنیجىل أٌىيؿ که ؾق ابحؿیؿ هیب جىلیى جكجیی و اظىان و ؾقک به همیًایب

 كؾ. یگژه هییكجك ظالث ویل همه ؾها( اؿ چٍن بىؾه و ه٥م )هعل اظىانیجىل

 جًیى دس سدن هادس  (هشدله هفتن
َخل َلٍة َو َ )٨كهایؿ: هی زؼؿاويؿ ْضَغٍة مُّ  .(ۿ: العس، ۻ)(  ُمَخل َلةٍ یِ ُُث  ِم  مُّ

ل و ؼل٭نث اونث و کای ٌنه ب١ٕنی ؾاقکنؿه ٌنؿه(، یه گىٌث شىیمی ٌبیچ» ) ه٥ٕه«وپه ال «جكشمه: 
 ».ل، آ٨كیؿینکب١ٕی بؿوو ٌ

و٭ٗ  ی١ًیك هؽل٭ه یکه ؼل٭حً کاهل اوث، و ٤ یًی: شًی١ًیکًؿ: هؽل٭ه ٬ك٘بی ال ٨كاء ي٭ل هی
 ی١ًنیکًنؿ آو گ٩حنه اونث: هؽل٭نه ي٭ل هی یچًاو ال ابى ا٠كابٌؿه )که ؼل٭حً کاهل يٍؿه(  و هن

 ی١ًنیؿ گ٩حه: هؽل٭نه یؼىؾ يگك٨حه، ابى له ئث بیه ٌکل و ی١ًیك هؽل٭ه یًً او آ٤ال ٌؿه، و ٤یآ٨ك
ال آو  یمینك هؽل٭نه آو اونث کنه چینؿه، و ٤یناو قا آ٨ك یوك، ؾو ؾوث و ؾو پا زکه ؼؿاويؿ یًیشً

ن، ي٩ٙنه، ٠ل٭نه، و هٕن٥ه یآو هكاش١نه کًن یگ٩حه: اگك به اِل اٌح٭ا٪ ل٥ى یؼل٭ث يٍؿه، ابى ٠كب
او ینقا که پا ئث آویلى٪ ؼؿا هىحًؿ، و اگك ٌکل و هها هؽىیكا جمام ایهؽل٭ه )ؼل٫ ٌؿه( هىحًؿ؛ ل

ؿ گ٩حنه یى هماو اوث که ابى لیا« ُث إنشآَّٔن  خللًا آٓخهر»٨كهىؾه  زًً ؼل٭ث اوث، چًايچه ؼؿاويؿیآ٨ك
کرنكت و  ی٫ ال ؼل٫ گك٨حه ٌنؿه و ؾق آو ه١ًناین: جؽلیگىیگىیؿ: اها هى هاوث. ٠الهه ٬ك٘بی هی

، و اگنك ي٩ٙنه باٌنؿ او یکًؿ ؼل٫ ٌؿه ب١نؿ ال ؼلن٫ ٌنؿي یچه که هكاظل قا وپكاؾت اوث، هكیل
ك هؽل٭نه بنه یگ٩حه ٌؿه: هؽل٭ه و ٤ و« ُث إنشآَّٔن  خللًا آٓخهر»هح١ال ٨كهىؾه:  زهؽلى٪ اوث؛ لفا ؼؿاويؿ
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چه که يچًا ،کًؿث هیابى ٠بان ایى هٙلب قا ذاب ۀ٩حگى و٭ٗ ٌؿه و یگكؾؾ يه به شًیه ؼىؾ يىلاؾ بك
 كهؽل٭ه و٭ٗ ٌؿه اوث، ٌا٠ك گ٩حه:ی٤ ؿه اوث ولي ی١ًیگىیؿ: هؽل٭ه هی

ؿ و ینکًیه هنیك کاهل الؽل٭ه گكیى و٭ٗ ٌؿه ٤یشً یا بكایآ ی١ًی ،
 (.٩: ٦ۻ)» ا کصا اوثیبك جى په اوح٭اهث و ظ یا

هنا )بنكای ى بؽٍی ال با٨ثیظله شًى هكیى يکحه اٌاقه ؾاقؾ که ؾق ایهباقکه وىقه العس به ا ۀایى آی
ها هًىل )کاقٌاو( اؼحّاَ يٍنؿه اونث. بنكای ژه( اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه و بؽٍی ال با٨ثیکاقی و

ن( ی)همو کا ىيؿییٌىيؿ، با٨ث پیهای ٤ٕكو٨ی جاله هٍؽُ ًٌاؼحه هيمىيه، هًگاهی که اوحؽىاو
ث بنه ِنىقت هٍنؽُ ى با٨نینهای ٤ٕكو٨ی هًىل هٍؽُ يٍؿه اوث. ب١ؿها اؾوق آو اوحؽىاو

 گكؾيؿ. یها آٌکاق هگاهًثیا و لهها و لقپیچهیهاه

 جًیى دس سدن هادس  (هشدله هطتن
َسمًّى َو ُِلرُّ یِف )٨كهایؿ: الله هح١ال ؾق ایى هىقؾ هی یَل َآَجٍل مُّ

َ
 .(ۿ: ظس،ۻ) (إْنَْرَ اِم َما نََشاُء إ

 ».ى ؾق قظن بمايؿیجی ه١ن جا هؿین هك که قا ؼىاوحه باٌیؾاقیها ه٭كق ه«جكشمه: 
ؿ ین٨كهایهن زى ه١ًا ؾاقؾ کنه ؼؿاوينؿیاٌاقه به ا ،قوؿی)ظس(، به يٝك ه وىقه ۿۀیى بؽً ال آیا

 هايؿ.ها جا لهاو ه٭كق ؾق قظن هاؾق هیىیشً کؿام یک ال
ؾق ِنؿ  ۺ۽ا٨حًؿ و ٨٭ٗ ؾق ظؿوؾ یًی هیى هاه شًیها ؾق اولىیاق شًیؾايؿ که بىیؾايً پمٌکی ه

م یه يیى آیهايًؿ. ؾق ه١ًای ایًی و جىلؿ ليؿه هیاو قٌؿ شًیها( جا پاگىتیهای ش٩ث ٌؿه، )لاال جؽن
 ا ؾؼحك.یى پىك ٌىؾ یؿ که شًی٨كهایك ٌؿه که الله هح١ال ه٭كق هیج٩ى

ًنی، یکكین ؾق هىقؾ قٌؿ ايىاو ؾق هكاظل شًهای ٬كآوهی٭ی آی٫ و ظ٭یك و بكؾاٌث ه١ًای ؾ٬یج٩ى
و لهاو، همکى يبىؾه کكین( به ٠لث هعؿوؾ بىؾو ؾايً ايىايی آوآاو وظی ٬كالؾی )لهیه ٧ؾق ٬كو 

ؿاٌنث، ال اینى لعناٚ ٨كهایٍنات ٫ آو وشنىؾ يیم اهکاو ٨هن ؾ٬یوال په ال آو ياوث و ظحی ِؿ
آیؿ. اهنكوله ظىاب هیه کكین با٠صال ٠لمی ٬كآوۀ یى لهیًه ؾق چًیى ٌكایٙی ال شملکكین ؾق ا٬كآو
هنا  یى قا بنكایى ٨هنن ينىینًٌاوی اهكول، اىین چىو ؾايً شًیات قا ؼىب ب٩همیى آین ایجىايیها ه

 والؾ.یهمکى ه
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 ظى دس ادادیج پیاهبش اکشمیجً یشیگهذت هشادل خلقت و ضکل
مه  جی  کٔآ د )ٕإنيؿ: ٕكت ٨كهىؾکكؾه که آو ظ  ي٭ل ه وولنیالله ٠لِلیاهبكیال پالله ٠ًه یق٠ٔبؿالله بى هى١ىؾ 

ؤمر بهآٔرب ، یهبعهث هللا مله ً ، ف ه  کون عللة مثل الک، ُث  کهون مضهغة مثهل الهک، ُث   ومًا، ُثه  ٔآربع بط  إمه خلله یف

كه، و ٔآجهل و معهل، و شل  (. ۽ۼۼ: ٦)( ه إلروحینفخ ف ه د، ُث یٔآو سع  یبَر
ٌىؾ ؼل٭حً ؾق ٌکن هاؾقي ؾق چهل قول، وپه هايًؿ آو )چهل هك آیًه هك کؿام ال ٌما شمٟ هی« جكشمه:

٨كونحؿ و بنه یقا هن ۀ٨كٌنح زؼؿاوينؿ آو ال ٌىؾ، ب١ؿیه ٌىؾ، وپه هرل آو )ؾق چهل قول( ه٥ٕهی٠ل٭ه ه قول(
ؿه ینونپه قوض ؾق او ؾه هًؿ بنىؾو او،ا و١اؾتیؾهؿ: قل٪، أشل، ٠مل، ٌ٭اوت و ؾوحىق هی میٌحى چهاق چيى
 ».ٌىؾیه

، ٜناهك یچهل قول اولن قوؿ هًٝىق ال هرل ـلک هماو و٬ث باٌؿ )چهل قول( هرل آویبه يٝك ه
که ي٩ػ قوض ب١ؿ ال وه چهل قول اوث  ٨٭ها بك آو یؿ ٨حىایؾهًؿ ٠الوه بك جؤکیى يٍاو هیات چًیقوا

 ٌىؾ. ٌؿو چهاق هاه ايصام هی ی( قول و وپكۺ۰۲ب١ؿ ال ) ی١ًی

 های تذقیقیافته
لی و ب١ؿ ال بعد و بكقوی ایى هىٔىٞ، به ایى يحیصه ؾونث ینا٨حین، ٌنکی يیىنث کنه هنؿ٦ اِن

کكین هؿایث و اقٌاؾ هكؾم به ِكاٖ هىح٭ین اونث و ؾق ٔنمى هىنایل ٠لمنی اواوی ال يمول ٬كآو
گاهی و ؾوحكوی چًیى ه١لىهات قا يؿاٌحًؿ  بىیاق پیچیؿه قا بیاو کكؾه اوث که بٍك آو قولگاق هیچ آ

لنب ؾق یى اوان وشنىؾ چًنیى هٙابك ا .ؾوث بیاوقيؿه چًیى ه١لىهات قا ب ،و بكای ٌاو همکى يبىؾ
ِنؿ٪ ونث بنك ا ٌنکاقیآقوؾ و اینى ؾلینل ٌماق هیه کكین با٠صال ٠لمی ٬كآو ۀکكین ال شمل٬كآو

 کكین.اوالم، پیاهبك و ظ٭ايیث ٬كآو
ٌنکى اونث بنكای کكین شىاب ؾينؿاوه١لىهات بىیاق ؾ٬ی٫ ٠لمی ؾق ٬كآوچًاو وشىؾ چًیى هن

کنكین باینؿ ؾق کنًس هىنصؿ ؿ که ٬كآوگىیًلكها و ؾٌمًاو اوالم که همیٍه هیاوالم وحیماو، ویکى
 ق شاه١ه و ليؿگی هكؾم ؾؼیل باٌؿ.باٌؿ، ؾیى و ٬كآو يبایؿ ؾ

کكین، هكاظل جکىیى و قٌؿ شًیى قا، چهاقؾه ٬كو پیً بىیاق با ؾ٬ث جمام بیاو کكؾه اوث، و ٬كآو
ٌؿ آو و هكاظل قآو لهاو ؾايً بٍك به آو ظؿ يكویؿه بىؾ که ؾق ؾاؼل قظن، شًیى قا جٍؽیُ ؾهؿ 

هیكبًنؿ، اینى ال ق٨حه ؼىؾٌاو بنه آو ظ٭نای٫ پنیهًؿاو به جصكبیات پیًو ؾايًکًىقا جىٔیط ؾهؿ، ا
 قوؾ.ٌماق هیه کكین بال ٠لمی ٬كآوهىاقؾ ا٠ص
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 يتیجه گیشی
ه کنن )٠ل٭نه، هٕن٥ه، ٠ٝنام و لعن ۀي٩ٙنه اهٍناز جنا هكظلن ۀى ال هكظلیاهل شًکج یهكاظل اواو

هنا آي یپکكوونکیات هیل و ؼّىِنکبنه آيهنا ؾاؾه( ؾق وا٬نٟ بنا ٌن قا ی٠لم یهاى يامین ایكک٬كآو
ًؿ و ٠لنن ک یهحك جصاول يمیلیى ال چًؿ هیى هكاظل شًیه ؾق ٘ىل همه اکًیهٙاب٭ث ؾاقؾ با جىشه به ا

ؿ ییىپ جؤکكووکی٫ هیقا ال ٘ك یى و٧ِ ٬كآيیؿ آهؿ، چًیىحن پؿیمه ؾوم ٬كو بیه ؾق يک یًٌاو ىیشً
ى ینیج١ ،هايًنؿ .ؾهؿ یط هیى جىٔیمه قا ؾق هىقؾ شًیكکات یى آیال ا یم ب١ٕیي  ٩هید ٌكیيمىؾ. اظاؾ
 یًٌاون ىیىحن جىوٗ ٠لنن شًیٌىؾ. ؾق اواؼك ٬كو ب یل هیکى جٍیشً یه ؾق آو ا٠ٕاک یهؿت لهاي

ٌنكوٞ  یال ه٩حه ه٩حن باقؾاق یشًى یه لعن و ٠ٝام و ومٟ و بّك و ا٠ٕاک٧ٍ ٌؿ کى هٙلب یا
ه کن َكمکن٬ىل قوىل ا یاوث بكا یى هّؿا٬یٌىؾ. و ا یاهل هکهاه ٌٍن ل ٌؿو يمىؾه و جا یکبه جٍ

 فصّورتا و خلق هععها و باهتا و جاهتا و محلها و عظا.اا.  ً ها ملی هل بعث هللا إل یإاإ مّر للنطفه إجنتان و ٔآربعون ل »: ٨كهىؾ

هل و ؾو ٌب ال اي١٭ناؾ ي٩ٙنه گاه چهك(. ۾ۺۿ: ٧)« کتب إمللک ی ماشاء و  کربّ  لیضی؟ ف ر ٔآم ٔآ یثک ر  ٔآاایُث كال 
كؾه و گنىي و چٍنن و پىونث و ک یًؿ جا آو قا ِىقت يگاقک یقا هؤهىق ه یا ٨كٌحه زبگفقؾ ؼؿاويؿ

آيچنه قا  زا لو؟ و ؼؿاويؿیاو هكؾ باٌؿ  ؿ پكوقؾگاقا، یگى یًؿ، وپه هیا٨كیگىٌث و اوحؽىاو آو قا ب
 ىؿ.یيى یؾهؿ و ٨كٌحه ه ین هکه بؽىاهؿ ظک
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 تَابع ًوایی ٍ لَگاریتوی در اقتصاد برد هشتق ترتیب اٍلکار

  وجكبیهج١لین ؾايٍکؿۀ٠ٕى کاؾق ٠لمی  سیفالذیىوی٧ پىهًیاق :ىیىًؿهي
 ؾهًؿه: پىهًؿوی ٠بؿالصمیل يٝكییٛج٭ك

 چکیذه
ٌىيؿ و ٟ هٙكض هیهای ٘بی١ث و جؽًیک ؾق ٨ىقم جاباوث، پكووه جابٟ بؽً ههن و اواوی قیأی

حمی ال گیكيؿ. جىابٟ يمایی و لىگاقیها، به وویلۀ لمیث جعث هٙال١ه ٬كاق هییا٨حۀ آيهای ج١مینظالث
)ايؿ، لىگاقیحن ال اِٙالض یىيايی لىگىناشماء ظیاجی ٘بی١ث ) ه٩هىم قابٙنه و اقیحمنىن به

( ) وپحكگىوحاولىژوو ؾیكیکله قیأیه٩هىم ٠ؿؾ گك٨حه ٌؿه اوث به . ؾاو شكهًی ؾق بنیى
 (.۾٦:  ٨)ٟ قا اقایه يمىؾ ( ج١كی٧ ؾ٬ی٫ جاب٩ۿ٨ۻالی  ۿۺ٨ۻ)هایوال

 (.٨:ۺ۽)(، لىگاقیحن قا ک٧ٍ يمنىؾ ٧ۻ٦ۻالی  ۺۿۿۻ)هایوالؾاو اوکاجلًؿی ؾق بیىشاو يیپك قیأی
)( هٍح٫ جنابٟۿ٨٧ۻالی  ۺ٧٨ۻ)هایوالؾاو ٨كايىىی ؾق بیىکىٌی قیأیاوگىوحیى لىی )y f x 

ٌکل به xقا يٝك به
0 0

( ) ( )
lim lim
x x

y f x x f x

x x   

  


 
 (.ۼ٦:  ٨)ج١كی٧ يمىؾ  

ال  یا٨حنه و هنؿ٦يگاقي ٠الی جعّیالت ولاقت ه ٌؿۀه١یاقهای پفیك٨ح با هٙاب٭ث ؾق ایى ه٭اله
اول جىابٟ يمایی و لىگاقیحمی ؾق ا٬حّناؾ( ؾق ٬نؿم يؽىنث  بكؾ هٍح٫ جكجیب)کاق جع٭ی٫ ایى هىٔىٞ

بكای    باٌؿ کههفکىق ؾق ا٬حّاؾ هی ؾه، ؾق ٬ؿم ؾوم؛ بكقوی هىٔىٞبلًؿبكؾو وىیه ٠لمی يىیىًؿه بى
ایى ه٭اله ه٩هىم قبط  اوث. ؾقهًؿاو آو بىیاق با اقليقٌحۀ قیأیات و ٠ال٬ه وؾايٍصىیاو و اوحاؾا

که ایى ه٩اهین ؾق شهث  اینهای وأط جٍكیط يمىؾهو هرالهكکب و يكغ قٌؿ جابٟ قا ج١كی٧ و با بیا
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کاق  بٟ يمایی و ؾق یا٨ث يكغ قٌؿ بك ظىب هٍح٫ جكجیب اول جابٟ لىگاقیحمی ٘بی١ی بهقٌؿ وكیٟ جا
اونح١مال هٍنح٫ جكجینب اول جىابنٟ يمنایی و  ؾهنؿ کنه بناٌىؾ. يحیصۀ ایى جع٭ی٫ يٍاو هنیبكؾه هی

جكجیب همیًۀ يهایی، همیًۀ هحىوٗ، ي٭ناٖ بعكاينی همیًنۀ هحىونٗ، جكونین  لىگاقیحمی ؾق ا٬حّاؾ به
حه يىٌنى یا گكؾؾ. و قوي کاق ؾقبٟ ؾقیا٨ث هیهای يهایی و هحىوٗ و ج١ییى يكغ قٌؿ جایًهگكا٦ هم

 .باٌؿهی ییهکحابؽاي
 ال ٬بیل قبط هكکنب، همیًنه بنك ظىنب بكؼی ال ٬ىايیى ا٬حّاؾ بكظىب جىابٟ و هٍح٫ جىابٟ واؾه

ه ايگیمۀ بكقوی هىٔنىٞ که به ؼىايًؿگكؾؾ، بكای آيىلی جابٟ بكقوی هیجابٟ، جابٟ يمایی و هٍح٫ ه١م
 ا٬حّناؾ بنه ها قا ؾقهٍح٫ ه١مىلی آيال جىابٟ يمایی و لىگاقیحمی و  ؾق ا٬حّاؾ ایصاؾ ٌىؾ، چًؿ يمىيه

 این.٘ىق هؽحّك جٍكیط يمىؾه

 .جابٟ، جىابٟ يمایی و لىگاقیحمی و هٍح٫ :کلیذی هایواژه

 هقذهه
هًؿاو ٩ِعات یا٨حه، ؾايً گفٌث لهاو وو١ث ٌکی يیىث که گىحكي ٠لن ال شمله قیأیات با
هًؿ بكای قٌنؿ و ٌنگى٨ایی شهناو بٍنكیث اهنؿا شؿیؿی ٠لن و جکًالىژی قا به ٠ًىاو پؿیؿۀ اقلي

اؾ، ها ٨كاهن گكؾؾ. قیأیات ٠لن ه٭اؾق اونث. ا٠نؿگی ايىاوهای بیٍحكی ليؿهؾاقيؿ؛ جا وهىلثهی
یأیات لباو ٘بی١ث اوث که ا٨هام و يمایؿ. ققا هٙال١ه و بكقوی هی هاهایی بیى آيها و قابٗومبىل

هنا ؾق جمنام بنكای بیناو يٝكینهگینكؾ. قیأنی ابنماق ٬نىی ها ِىقت هنیج٩هین ؾق آو جىوٗ ومبىل
هنای ٨كهًگنی، های ؾايً بٍكی اوث. ايکٍا٦، جك٬نی و پیٍنك٨ث ٠ّنك اهنكوله ؾق بؽنًٌاؼه

 هًؿوی و الصبكی ٬ابنل های٨ىقهىل ١ًِحی، جصاقجی، ا٬حّاؾی و اشحما٠ی، همه بكاوان ٬ىايیى و
، ا٬حّاؾی، ١ًِحی و جصناقجی، ٨كهًگی باٌؿ. اهكول بكای ق٨ٟ بىیاقی ال هٍکالتبیاو و ج٩هین هی

ایى ٠ّك، ظنىلۀ کناقبكؾ قیأنی ؾق  آیؿ. ؾق٠مل هی االت ال قیأیات اوح٩اؾه بهؤؾاؾو به وپاوػ
های قیأی و ظل هىایل هىلظل هىایل ٠لىم ٘بی١ی، ا٬حّاؾی و جؽًیک وو١ث یا٨حه، کاقبكؾ ٨ىق
کمک ؾواجیك و ٬ىا٠ؿ قیأنی  هىٔى٠ات ا٬حّاؾی ؾق ایى بؽً اهك ٔكوقی و هبكم جل٭ی ٌؿه و به

ِن١ًحی ؾق شهناو اهنكولی، ال گنكؾؾ، بًنابكآو ٔنكوقت جىلینؿات کاالهنای جٍكیط و جىٔیط هنی
ٌنؿو شهناو، ٠لنىم آیؿ. ؾق هىقؾ جىلیؿ و ِن١ًحی گی شهاو ه١اِك به ظىاب هیهای ليؿهاولىیث

های ال ٠لىم ٘بی١ی بىؾه و ؾق ٘بی١ی ي٭ً بكاليؿه ؾاقؾ، قیأیات يؽىحیى وویلۀ ٌكض و بیاو ٌاؼه
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کنه ی شنای ١ًِحی ٌؿو و قٌؿ جصاقت ي٭ً ج١ییى کًًؿه قا بنه ؼنىؾ اؼحّناَ ؾاؾه اونث. ال آو
ؼىاَ آو ن جابٟ و اوث. هىٔى٠ات ا٬حّاؾی بكاوا اظىان گكؾیؿه ه٭الۀ ظأك ٔكوقت جعكیك

 .گكؾيؿجٍكیط هی
ها، لیمث و هٍح٫ جابٟ، كؼی ؼىاَ آيه١ك٨ی جابٟ، جابٟ يمایی و لىگاقیحمی و ب أؾق ایى ه٭اله ابحؿ

 قٌؿ، يكغ قٌؿ جابٟ، همیًه، همیًنۀ٬بیل: قبط هكکب، جابٟ  ٌىؾ. وپه با ه٩اهین الگك٨حه هی ؾق يٝك
 قوٌى شهث ؤاظث هىٔنىٞ ؾق هنك های٘ىق هؽحّك جٍكیط گكؾیؿه، و هرال کل و همیًۀ يهایی

 ٬ىمث آوقؾه ٌؿه اوث.
 شهث جهیه و جكجیب هىٔى٠ات ٌاهل ایى ه٭اله ال هًابٟ ه١حبك ٠لمی ؾاؼلی و ؼاقشی اوح٩اؾه به

 ۀباٌنؿ. پیٍنیًای هنیىؾین کحابؽاينه٠مل آهؿه اوث. قوي که ؾق بكقوی ایى هىٔىٞ ايحؽناب يمن
جىاو ؾقیا٨ث يمىؾ. بًابكآو بنا ٠لمی هی او هآؼف ه١حبكچًهىٔىٞ هىقؾ بكقوی قا ؾق آذاق ٠لمی و هن

 ٌىؾ.های اللهی آو پكؾاؼحه هی٘كض و اقلیابی هىٔىٞ به اقایه ٬ىمث

 تابغ
)جًها و جًها یک ٠ًّك Aاوث که به هك ٠ًّك ٠باقت ال قابٙۀ B ؾق وث A ال وث fجابٟ )y f x 

های اول آو ٤یك ٬ابنل جکنكاق اوث که هكکبه قا هكبىٖ والؾ. و یا به ٠باقت ؾیگك جابٟ یک قابٙه Bال
 ال: اوث های قیأی ٠باقتومبىل باٌؿ. ج١كی٧ جابٟ به

f
A B 

f
x y 

 های تابغقیمتيادیۀ تؼشیف ويادیۀ
)که ؾق قابٙه Aهای ٌاهل xباٌؿ، وث جمامBؾق Aجابٟ الیک fهكگاه )y f x  ٬ابل پفیكي

های آیًؿ، ياظیۀ ٬یمثؾوث هی که ال قابٙۀ هفکىق به های قاyباًٌؿ، ياظیۀ ج١كی٧ جابٟ بىؾه و وث
 ی١ًی: ياهًؿهی جابٟ

 

 

: ( )

: ( )

f

f

D x A y f x

R y B y f x
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 و هتًاقع تىابغ هتضایذ
٤یكجىناوی اوث، هكگاه ال ؾق یک ايحكوال هحمایؿ fجابٟ

1 2( ) ( )f x f x  ٌٖنك
1 2x x هنك بنكای

2 1,x x آیؿ. جابٟؾوث بهf ٤یكجىناوی اونث، هكگناه الهحًنا٬ُ ايحنكوال ؾق  یک
1 2( ) ( )f x f x  

ٌكٖ
1 2x x هكبكای

2 1,x x آیؿ. ؾوث به 

 تابغ هؼکىط
 (.٨٨:  ٦)ٌكٖ ـیل قا ِؿ٪ کًًؿ  ٌىيؿ، اگك ؾوه١کىن همؿیگك گ٩حه هی gو fجىابٟ

:                                        .ۻ ( )( ) ( ( ))gx D fog x f g x x    
: .ۼ ( )( ) ( ( ))fx D gof x g f x x    

 تابغ يمایی
xyٌکل جابٟ يمایی به a 1باٌؿ که ؾق آوهیa  0بىؾه وa هنفکىق جنابٟ . ياظیۀ ج١كین٧

fD  
آو هایبىؾه ياظیۀ ٬یمث

fR  ؾاقؾ: های ـیل وشىؾجابٟ هفکىق ظالث اوث، ؾق 
1aاگك .ۻ  ؾق ٨اِلۀ باٌؿ، گكا٦( , )  .١ِىؾی اوث 
1oاگك .ۼ a  باٌؿ، گكا٦ ؾق ٨اِلۀ( , )  .يمولی اوث 
1aاگك .۽  باٌؿ، جابٟ ذابث قا ه١یى يمىؾه و گكا٦ آو ؼٗ هىالی با هعىقx(.٦٨ۼ:  ۽) ٌؿباهی 

xyهای ٨ى٪ جابٟؾقظالث a هاهای آيه هربث بىؾه و ياظیۀ ٬یمثهمىاق
fR  (.٦٩ۼ:  ۽) باٌؿهی 

 تابغ لىگاسیتمی
logayٌکل جابٟ لىگاقیحمی به x 0بىؾه، که ؾق آوx  ٠1ؿؾ لىگاقیحمی بىؾه وa  ٬ا٠ؿه لىگاقیحن

باٌؿ و ياظیۀ ج١كی٧ آوهی
yD  آو هایبىؾه و ياظیۀ ٬یمث

yR  باٌؿ.هی 
1aاگك  1بىؾه و اگك باٌؿ، گكا٦ هحمایؿo a   باٌؿ، گكا٦ هحًا٬ُ اوث. ؾق ایى ظالث ياظینۀ

 (.ۻ٧ۼ:  ۽)کًؿ هفکىق ج٥ییك يمی های جابٟج١كی٧ و ياظیۀ  ٬یمث

 (.ۼ٧ۼ:  ۽) اوث ؿاؾ هربث، ج١كی٧ ٌؿهکه لىگاقیحن ا٠ ٌىؾهی ال جىٔیعات ٨ى٪ يحیصه

a اگك eيمنایً لیك گكؾؾ و ٘ىق٘بی١ی جبؿیل هی ظالث باٌؿ، لىگاقیحن ال ظالث ه١مىلی به 
  ٌىؾ.ؾاؾه هی

log log lna ex x x  
٠الهث ياهًؿ و بایباٌؿ، لىگاقیحن قا ا٠ٍاقی ه 10اگك ٬ا٠ؿۀ لىگاقیحن 

10log x (.۽٧ۼ:  ۽) ؾهًؿهیيٍاو 
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 ـیل اوث: ٟ يمایی و لىگاقیحمی ٬كاقبیى جىاب قابٙه

logx

aa y x y   
xباج١ىیٓ y :ؾق لىگاقیحن ؾاقین 

logay x 
 (.٨ۻۻ:  ۼ)ايؿ ٌؿه گك٨حه های ـیل ؾق يٝكایی و لىگاقیحمی گكا٦بیى جىابٟ يم بكای ؤاظث قابٙه

 تابغ يمایی

 
 جابٟ يمایی(؛ ۻٌکل)

 تابغ لىگاسیتمی

  
 

 .يمایی ٘بی١ی (؛۽ٌکل)                    .لىگاقیحمی ٘بی١ی (؛ۼٌکل)                                         
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 ؼىاَ جابٟ لىگاقیحمی

 يمایین: جابٟ لىگاقیحمی قا ٘ىق هؽحّك چًیى ه١ك٨ی هی ال ؼىاَ بكؼی
 .ۻ

loga x
a x 

log .ۼ ( ) log loga a ax y x y   
log .۽ ( ) log loga a a

x
x y

y
  

log .۾ logn

a ax n x 
log .ۿ log loga b ax x b  
٦. log 1a a  
٧. log 1 0a  

 میتل
)٠بناقت ؾیگكلمینث جنابٟ باٌنؿ، بنههبهن جىابٟ هی یا های يهایی وجعىل ٬یمث ٠باقت ال ویك )f x 

 ونمبىلیک ٠بناقت هفکىق ٘ىق ج٭كب يمایؿ. ج١كی٧ ٠aؿؾ به xکه اوث. لهايی ٠lؿؾ  هىاوی به
 :(٨٨:  ٦)ال  اوث

lim ( )
x a

f x l


 

 هطتق
 گ٩حنه يىبث ا٨مایً جابٟ و ا٨مایً هحعىل، ؾق ِىقجیکه ا٨مایً هحعىل به ٩ِك ج٭كب يماینؿ هٍنح٫

)٠باقت ؾیگك هكگاه ؾق جابٟ بهٌىؾ. هی )y f x هحعىل xبه ايؿالۀx ٟا٨مایً يمایؿ، جنابy  بنه
 :(ۻۺۼ:  ٦)ال اوث  ومبىلیک ٠باقت ٘ىق هفکىق يمایؿ ج١كی٧ا٨مایً هی yايؿالۀ

0 0

( ) ( )
lim lim
x x

y f x x f x

x x   

  


 
 

0

( ) ( )
( ) lim

x

f x x f x
f x y

x 

  
  


 

( )f xيٍاوٟؾهًؿۀ هٍح٫ جاب( )f x يٝكبهx  (.ۼۺۼ:  ٦)اوث 

xyجابٟ يمایی :هٍح٫ جابٟ يمایی a ٠باقت اوث ال: گیكین، هٍح٫ جابٟ هفکىققا ؾق يٝكهی 
lnxy a a  

uyجابٟ يمایی اگك a قا ؾاٌحه باٌین، که ؾق آو( )u x پنفیك يٝنك بنهیک جابٟ هٍح٫x  باٌنؿ، پنه
 هٍح٫ آو بكابك اوث به:
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lnuy u a a  
xyاگكجابٟ يمایی e قا ؾق  يٝك بگیكین. هٍح٫ آو بكابك بهxy e  .اوث 

uyاگك جابٟ يمایی e ظالیکه قا ؾاٌحه باٌین ؾق( )u x پفیك يٝك بنهیک جابٟ هٍح٫x  اونث. پنه
uyهٍح٫ جابٟ هفکىق بكابك به u e   (.ۿۼۻ:  ۼ)اوث 

logayهٍح٫ جابٟ لىگاقیحمی :هٍح٫ جابٟ لىگاقیحمی x ال: اوث ٠باقت 
1 1

log
ln

ay e
x x a

   
lnyاگك جابٟ لىگاقیحمی u قا ؾاٌحه باٌین و ؾق آو( )u x پفیك يٝك به٫یک جابٟ هٍحx  باٌؿ، په

 (:٧٧ۼ:  ۽)هٍح٫ جابٟ هفکىق ٬كاق ـیل اوث 
log

log
ln

a

a

y u

u u
y e

u u a



 
  

 

lnyاگك  u ،باٌؿu
y

u


  .اوث 

 کاسبشد تىابغ يمایی و لىگاسیتمی دس اقتػاد
ها ؾق هؿیكیث و ا٬حّاؾ بكای اقایۀ قبط هكکب، جنابٟ قٌنؿ، ٍح٭ات آيٟ يمایی و لىگاقیحمی و هجىاب ال

ٌىؾ، بكؼی همیًۀ هحىوٗ يهایی اوح٩اؾه هی و یهحىوٗ، همیًۀ يهای کل، همیًۀ يكغ قٌؿ جابٟ، همیًۀ
 (.٨ۼۻ:  ۼ)يمایین ـیل اقایه هی ال ایى هىاقؾ قا ٘ىق

 سبخ
هنا لهايی ؾق بايک های ه١یًۀی ٌؿو ؾوقهکه ؾق ه٭ابل وپك ٨یّؿی ه٩اؾ هكبىٖ یک وكهایۀ ه١یى قا

 قبط هكکب( اوث. )قبط واؾه و قبط بك ؾويىٞ .ياهًؿٌىؾ قبط هیو یا جصاقت اهايث گفاٌحه هی

ؾونث  ه١یى ؾق یک هؿت ه١یى، به يكغ ه١یى بكاونان ٨یّنؿی بنه که ال یک وكهایۀ ه٩اؾی قبط واؾه:
 باٌؿ، اگكهىح٭یمًا هحًاوب به وكهایه، هؿت و يكغ هیٌىؾ. چىو قبط واؾه آیؿ، قبط واؾه ياهیؿه هیهی

 (:۽۾:  ٩) جىاو يىٌثگاه هیييٍاو ؾاؾه ٌىؾ، آ nو هؿت به r، يكغ بهpقبط)ه٩اؾ( به aوكهایه به

100

a r n
p

 
 و یا  p a r n   

هكگاه ه٩اؾ یک وكهایۀ ه١یى به اِل وكهایه، ٠الوه گكؾؾ و ؾوباقه به ه٩اؾ گفاٌحه ٌنىؾ،  قبط هكکنب:
 (.۾۾:  ۿ)ٌىؾ آیؿ، قبط هكکب گ٩حه هیؾوث هی که ال وكهایۀ شؿیؿ به ه٩اؾی
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گكؾیؿه و ؾق وكهایۀ شؿیؿ ٠الوه  آهؿه بهؾوث ، ه٩اؾ بهtؾوقۀ ه١یى لهايی هك ال قبط هكکب ب١ؿ
 (.ۼ٧:  ٧)ٌىؾ وًصیؿه هی هایۀ شؿیؿؾوق ب١ؿی ه٩اؾ ال وك

ٌىؾ، اها ؾق قبط هكکب ه٩اؾ ، وال وًصیؿه هیnکه ؾق قبط واؾه، ه٩اؾ ب١ؿ ال باٌیؿ جىشه ؾاٌحه
                                 (.٩ۼۻ:  ۼ)ٌىؾ ه اِل وكهایه ا٨موؾه هیؾق ؼحن هكوال وًصیؿه ٌؿه و ب

tp                        (          ۻ) a r t   
چًناو ؾهنؿ، هننهنی قا يٍاو ؼحن لهاو tيكغ و rاولی، وكهایۀ aه٩اؾ وكهایه، tp(،ۻ)ؾق قابٙۀ

 آهؿه ؼحن وال اول بكابك اوث به:ؾوث وكهایۀ به
(1 )tA a art a rt    

 ی١ًی: ،باٌؿوكهایۀ شؿیؿ هی tAؾق وال ؾوم

2 ( ) (1 )t tp A rt a rt rt    
 اوث به: ؾوم بكابك آهؿه ؾق ؼحن والؾوثه جكجیب وكهایۀ ب همیى به

2 2

2

2

(1 ) (1 )

(1 )

t t t

t

A A p a rt a rt rt

A a rt

      

 
 

 شًه وال ظىاب کًین، ؾاقین: ؾوقۀ ه١یى ال kاگك به همیى قوي وكهایه قا بكای
1)           (             ۼ) )k

ktA a rt  
 جىاو يىٌث:ؾق ایى ظالث هی

n
kt n k

t
   

 ( ؾاقین:         ۼؾق قابٙۀ ) kؤٟ يمىؾو ٬یمث با

1)                (          ۽) )
n

t
nA a rt  

ٌىؾ،اولی أا٨ه هی ۀ اوث که ه٩اؾ به وكهایۀؾوق tيكغ ه٩اؾ، rوكهایۀ اولی، a(،۽ٙۀ )بؾق قا
n کلی وكهایه هؿتگفاقی وnA آهؿه په الؾوث وكهایۀ بهn ؾهؿ.هی يٍاو وال قا 

ایى  کًًؿ، ؾقاولی أا٨ه هی ایۀب١ؿ ه٩اؾ قا به وكه ها، هاهايه یا وه هاهؾق بكؼی ال کٍىقها، بايک
1ِىقت

12
t   1و یا

365
t  ٌىؾ.گك٨حه هی ال ٬كاق هاه و قول ؾق يٝك 

0tاولی أا٨ه ٌىؾ، ؾق ایى ظالث ٘ىق پیىوحه به وكهایۀ اگكه٩اؾ به  ( بنه۽يمنىؾه و قابٙنۀ ) 
 ؿ بىؾ:ِىقت ـیل ؼىاه
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1لمیث جابٟ يمایی اوح٩اؾه ال با

0
lim(1 )x

x
x e


  جىاو يىٌث: هی 
1

0
lim (1 )

n r

rt
n

t
A a rt





 
  

 

 

rtؾق قابٙۀ ٨ى٪ اگك x 0ٌؿه  ـکك ٨كْ ٌىؾ، ٬كاق لمیث جابٟ يماییx  ظالث  يمىؾه و ؾق ایى
0t  گیكؾ:هی ؼىؾ قابٙۀ ٨ى٪ ٌکل ـیل قا به يمایؿ وهی 

n            (           ۾) r

nA a e   
 (.ۻ۽ۻ:  ۼ) اولی أا٨ه ٌىؾ وكهایۀ ٌىؾ که ه٩اؾ هكلعٝه بهکاقبكؾه هی ( هًگاهی به۾قابٙۀ )

1)هایال قابٙه )
n

t
nA a rt  وr nA a e   که: ٌىؾهیگك٨حه  يحیصه 

(1 )

n

ta A rt


  وr na A e    

 تابغ سضذ
) جابٟ قٌؿ جابٟ يمایی ؾق ) r nA n a e  ونكهایه قا ؾق  گیكین. اگك ؾق اینى جنابٟ  ینکهی قا ؾق يٝك

 rکنه ينكغ ا٨نمایً ِنىقجی کًنین، ؾق اِلی أا٨ه لعٝه به وكهایۀقا هك  و ه٩اؾ آوبايک بگماقین 
بگینكین،  قوین. و یا اگك شم١یث یک ٌنهك قا ؾق يٝنكهی Aشؿیؿ وال به وكهایۀ nباٌؿ، په ال

يكغ قٌؿ  rبىؾه و ٌهك شم١یث یک aکًیناٌؿ. ٨كْبهی ٌکل پیىوحه هیماو ا٨مایً شم١یث به
ؼىاهؿ قویؿ. اگك قٌؿ به ٘ىق پیىوحه و  nAوال شم١یث ٌهكهٙلىب به ج١ؿاؾ nآو باٌؿ، په ال

جبنؿیل  nAبنه ونكهایۀ شؿینؿ aاولنی وال ه٭نؿاق ونكهایۀ nباٌؿ، په ال rيكغ بكابك هك واظؿ
 (.ۼ۽ۻ:  ۼ)ٌىؾ که هماو جابٟ قٌؿ اوث هی

 هضیًه
یک واظؿ جىلینؿی بنكای اوث که،  هایکلمۀ همیًه ؾق اِٙالض ا٬حّاؾ ٠باقت ال هصمى٠ۀ پكؾاؼث

 .يمایؿوكهایه، لهیى، کاق و هؿیكیث پكؾاؼث هی
٠الهنث ياهًنؿ. و بناهنای جىلینؿی قا جنابٟ همیًنه هنیقابٙه بنیى هینماو جىلینؿ و همیًنه :جابٟ همیًنه

( )TC f x هفکىقجابٟ ؾهًؿ ؾق هی يٍاوx هیماو جىلیؿ وTC ؾهنؿ. بنههنی جابٟ همیًه قا يٍناو 
 .باٌؿؾاقای ؾو ٬ىمث هی ٠مىم همیًه ِىقت
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هايؿ به ٠الهثج٥ییكی وٙط جىلیؿ ذابث هی که با ٌىؾگ٩حه هی همیًۀ همیًۀ ذابث به :همیًۀ ذابثال٧( 
Fc ظ٭ى٪ پكوىيل ؾایمی هىقؾ يیال که هًگام ج١ٙیل  ٌىؾ. هايًؿ: اشاقه، بیمه، هالیه ويٍاو ؾاؾه هی

 هؤ٬ث هن بایؿ پكؾاؼث ٌىؾ.
كی ونٙط جىلینؿ ج٥یینك ج٥یین ٌنىؾ، بنايٍاو ؾاؾه هنی ٠Vcالهث که با همیًۀ هح٥یك :همیًۀ هح٥یكب( 
شكیاو جىلینؿ بنه  که ؾق کًؿ، هايًؿ: يیكوی کاق هىح٭ین، هّاق٦ کاقگك، هىاؾ اولیه و هؽاقز ؾیگكهی

 .ؾهًؿهی ٘ىق هىح٭ین قغ

گكؾؾ و ك جٍکیل هییهای ذابث و هح٥هصمىٞ همیًه که ال ٌىؾهی همیًۀ گ٩حه کل به همیًۀ :کنل همیًۀ
 (.٦٩:  ۼ)ٌىؾ يٍاو ؾاؾه هی Tcبا ٠الهث

Tc Fc Vc  
)٠باقت ؾیگك، اگك جابٟ به )y f x ینابی، ٘ىقیکه همیًه کل جىلیؿ و بالاقٌىؾ گك٨حه ؾق يٝكx 

)کل بكابك به باٌؿ، ؾق ایى ظالث همیًۀ yواظؿ ال کاال بكابك )Tc y f x  .اوث 

 خىاظ هضیًۀ کل
ًۀ کل ٩ِك یا هربث اوثاگك جىلیؿ ٩ِك ٌىؾ، همی اول: ؼاِیث (0) 0f  . 
)) یابؿا٨مایً هی xهمیًۀ کل با ا٨مایً ه٭ؿاق جىلیؿ ؾوم: ؼاِیث )f x .همىاقه هربث( اوث 

 ٌىؾ ٠باقت اوث ال:يٍاو ؾاؾه هی ACیا yهمیًۀ هحىوٗ. همیًۀ هحىوٗ که با ٠الهث
( )f x

AC y
x

  

 هضیًۀ يهایی
 باٌنؿ.کىچک کمیث ؾیگنك هنی کمیث ؾق اذك ج٥ییك بىیاق ای یکگك ج٥ییكی لعٝهبیاو همیًۀ يهایی

 هٍح٫ گك٨حه xٌىؾ. و یا اگك ال جابٟ همیًۀ کل يٝك بههیکل جٍکیل  همیًۀ يهایی ال هٍح٫ اول همیًۀ
 .ٌىؾيٍاو ؾاؾه هی MCآیؿ و با ٠الهثؾوث هیه ب ٌىؾ همیًۀ يهایی

( )MC y f x   
)جابٟ ٨ى٪ ؾق )f x ينؿالۀ کًنؿ، همیًنه بنه ا اوث. اگك ه٭ؿاق جىلیؿ یک واظؿ ج٥یینك ك همیًهیيكغ ج٥ی

 ج٥یینك yبنه اينؿالۀ yِنىقت کًنؿ، ؾق اینى ج٥ییك xبه ايؿالۀ xکًؿ، اگكهٍح٫ آو ج٥ییك هی
yايؿالۀ به yکًؿ، بًابكآو ج٥ییكی یک واظؿ ج٥ییك xکًؿ. اگكهی

x




 يىٌث: جىاوهی يحیصه اوث. ؾق 
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 تابغ يمایی دس اقتػاد اول تشتیبکاسبشد هطتق 
,کل ال جابٟ همیًۀ .ۻهرال , 0bxTC y ae a b   ، همیًۀ يهایی، همیًۀ هحىونٗ و ي٭ناٖ بعكاينی

 میًۀ هحىوٗ قا ؾقیا٨ث يمىؾه و گكا٦ همیًۀ يهایی و هحىوٗ قا جكوین کًیؿ.ه
 :الهحىوٗ جابٟ هفکىق ٠باقت اوث  همیًۀ يهایی و همیًۀ :لظ

)                                                                                                    همیًۀ يهایی.    )

bx

MC y f x

MC abe

  


 

                                                                                                  همیًۀ هحىوٗ.       
( )

bx

f x
AC y

x

ae
AC y

x

 

 

 

شهث ؾقیا٨ث ي٭ٙۀ هًیمن همیًۀ هحىوٗ، هٍح٫ اول جابٟ 
bxae

AC y
x

   قا ؾقیا٨ث يمنىؾه و
 ؾهین:٩ِك ٬كاق هی ههىاوی ب

2

( 1)

2

bxae
y

x

bx bxd y abe x ae

dx x

bxd y ae bx

dx x









 

( 1)
0

2

bxd y ae bx

dx x


  

)٘ك٦ قابٙۀ ؾو شهث ؾقیا٨ث ٬یمث هحعىل هك 1)
0

2

bxae bx

x


  2ٔكبx

bxae

 ٌىؾ:هی 
1 0

1

1

bx

bx

x
b

 





 

1با ج١ىیٓ ٬یمث 
x

b
  ؾق قابٙۀbxae

y
x

 ٬یمثy آیؿ.ؾوث هی ٬كاق ـیل به 
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1
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bx

b
b

ae
y

x

ae
y abe

b





 

 

1په ي٭ٙۀ
( , ) ( , )x y abe

b
 .٠باقت ال ي٭ٙۀ هًیمن همیًۀ هحىوٗ اوث 

 
 

 (. ۼۼۼ:  ۼ)قؾ گفجكیى ي٭ٙۀ همیًۀ هحىوٗ هیکىچک باٌیؿ که جابٟ همیًۀ يهایی ال جىشه ؾاٌحه

 اول تابغ لىگاسیتمی دس اقتػاد تشتیبکاسبشدهطتق 
 باٌنؿ، بنه tجابٟ پیىونحۀ لهناو yهای ا٬حّاؾی، اشحما٠ی و یا جصاقجیاگك ؾق بؽً :جابٟيكغ قٌؿ
)ِىقت )y f t ٌىؾ. هٍح٫هیيىٌحه( )y f t  ؾونث آوقؾو ه ياهًؿ. بكای بقا يكغ ج٥ییك هی

 ؾاقین: yج٥ییك ؾق یک واظؿ
                                (              ۻ)

y

y
r

y


 

ln)ٌکل اول جابٟ لىگاقیحمی به ؾهًؿۀ هٍح٫ جكجیب( يٍاوۻ) ۀقابٙ )y

y
r y

y


   ٟاوث.  اگك جناب

 که: جىايین بًىیىینقٌؿ قا ؾق يٝك بگیكین هی
( ) r tA t a e   

باٌؿ. بًابكآو يكغ هی tجابٟ ٬Aكاق ؾاؾه ٌؿه اوث. ؾق ایًصا tه٭ؿاق nشای ٨ىقهىل ٨ى٪ به ؾق
 (: ۼ:۽۽ۻ)کًین ِىقت ـیل ظىاب هی قٌؿ قا به
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( )

r t
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ا٨نمایً  %3 و هینماو جىلینؿ هكونال %5جىلیؿی یک ٌكکث جصاقجی هكوال کاالهای ٬یمث :ۼهرال
 آهؿ قا ظىاب کًیؿ.یابؿ، يكغ قٌؿ وااليۀ ؾقهی
Rاوث به کاال بكابكؾقآهؿ ال ؾقک ٨كوي :ظل P Q   که ؾق آوp وQ جىابٟ باt باًٌؿ ال هنكهی 

   ی١ًی:         ،گیكینهفکىق لىگاقیحن ٘بی١ی هی ؾو ٘ك٦ جىاوی
ln ln( ) ln lnR P Q P Q    

 ی١ًی: ،گیكینهٍح٫ هی tباال يٝك به٘ك٦ جىاوی  ؾو ظال ال هك

R P Q

R P Q
r r r

R P Q

  
     

و  Prهایاٌحى ٬یمثفگ با
Qr :ؾق جىاوی ٨ى٪ ؾاقین 

0.05 0.03 0.08R P Qr r r     
 کًؿ.قٌؿ هی %8په ؾقآهؿ ٌكکث با يكغ 

 ٌؿه بكابك اوث. جابٟ ؾاؾه های ؾوجىاو گ٩ث که يكغ قٌؿ به هصمىٞ يكغيحیصه هی ؾق

 گیشیيتیجه
جىابٟ يمنایی و  گیكی يمىؾ که ال هٍح٫ جكجیب اول جىاو يحیصهاقایه ٌؿه ؾق ٨ى٪ هی هٙالب با جىشه به

ال بكقوی هىٔنىٞ ولی ؾق ایى ه٭اله ب١ؿ  ،ٌىؾهای هؽحل٧ ا٬حّاؾ اوح٩اؾه هیمی ؾق بؽًلىگاقیح
 :ینایا٨حه به هىاقؾ لیك ؾوث

ال جابٟ يمایی ؾق ا٬حّاؾ بكای ؾق یا٨ث همیًۀ يهنایی، همیًنۀ هحىونٗ، ي٭ناٖ بعكاينی همیًنۀ  .ۻ
 ٌىؾ.های يهایی و هحىوٗ اوح٩اؾه هیهحىوٗ و جكوین گكا٦ همیًه

ln)جابٟ لىگاقیحمی هٍح٫ اول .ۼ )
y

y
y


   کًؿ.يكغ قٌؿ جابٟ قا ج١ییى هی ؾق ٠لن ا٬حّاؾ 

 قؾ. فگجكیى ي٭ٙۀ همیًۀ هحىوٗ هیگكا٦ همیًۀ يهایی ال کىچک .۽
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 هآخزهًابغ و 
. جهكاو: گىحكي ٠لىم ب ؾاقیقیأیات و کاقبكؾ آو ؾق ظىا. (ۻ٩۽ۻ. )باشاليی، هكین و ؾیگكاو .ۻ

 پایه.
 . جهكاو: يٍكيی.ۼز .قیأیات ٠مىهی و کاق بكؾهای آو. (٧٩۽ۻ. )پىقکاٜمی، هعمؿ ظىیى .ۼ
 يٍكيی. . جهكاو:قیأیات بكای ا٬حّاؾ و هؿیكیث. (ۻ٩۽ۻ. )پىقکاٜمی، هعمؿ ظىیى .۽
هژبكگینايی. . جكشمۀ کناهبیمی قیأیات بكای ا٬حّاؾ و بالقگايی (.٧٨۽ۻ) چیلؿقن، قابكت ایل. .۾

 جهكاو: يٍكيی.
 . کابل: بٍاقت.ۻقیأیات ٠الی(. ۿ٩۽ۻ)الله. ِؿی٭ی، ٨یٕاو .ۿ
 . کابل: و١یؿ.قیأی ٠مىهی. (٨٩۽ۻ. )٤ىقی، هعمؿ ايىق .٦
 چاپ ٌٍن. کابل: و١یؿ. .ظىاب و اِىل هعاوبه. (٩٦۽ۻ) ٤ىقی، هعمؿ ايىق. .٧
 کابل: و١یؿ. جاقیػ قیأیات.. (ۼ٩۽ۻ) ٤ىقی، هعمؿ ايىق. .٨
 . کابل: و١یؿ.قیأیات هالی. (۽٩۽ۻ) الله.٨لک، يّك .٩

 جهكاو: گىحكي ٠لىم پایه. .ۼز .قیأیات و کاقبكؾ آو ؾق هؿیكیث. (۽٩۽ۻ) هى١ىؾ، يیکىکاق. .ۺۻ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 های باهیاى پیشیٌۀ تاریخی بت

 ج١لین و جكبیه ؾايٍکؿۀ٠ٕى کاؾق ٠لمی وكوي  هعمؿ وا٬یپىهًیاق يىیىًؿه: 
 يظشدضتیِاظب ىالپىهًؾهًؿه: ج٭كیٛ

  چکیذه
باٌؿ که ؾق هكکم ا٥٨ايىحاو هى١٬یث ؾاقؾ. ایى والیث ال ٌمال کهى و ٬ؿیمی هی والیث باهیاو، ٌهك

های ب٥نالو، پنكواو و های ٤ميی و اقلگاو، ال ٌك٪ به والیثبه والیث ومًگاو، ال شًىب به والیث
 ۾ۻ۾.٧ۻگكؾؾ. واؼث ایى والیث یهای وكپل و ٤ىق هعؿوؾ هوقؾا٪)وقؾک(، و ال ٤كب به والیث

ي٩ك بىؾه اونث.  ٩ۿ٨.ۺ٨ۼٌمىی، بال٣ بك  ٨ۿ۽ۻکیلىهحك و شم١یث آو بك اوان وكٌماقی وال 
٬كینه اونث. قٌنحه  ٦ۼ۽ؾاقی و او ٌاهل چهاق ولىىالی و ؾو ٠ال٬نههكکم آو ٌهك باهیاو اوث. باهی

و شًىبی ج٭ىین کكؾه اوث. باهیاو  هحك ایى والیث قا به ؾو بؽً ٌمالی ۺۺۻۿهای بابا با اقج٩اٞ کىه
اهیك اولنیى  ؾ که ؾو هصىمه هؽكوبه بىؾا و بًؿقوٌماق هی جكیى والیات ا٥٨ايىحاو بهیکی ال باوحايی

ونكؾ و  پاقک هلی ا٥٨ايىحاو اوث که بك جاقیؽی بىؾو آو ؾاللث ؾاقؾ. اینى والینث لهىنحاو يهاینث
 ؾ.گىاق ؾاقگیك و بهاق و جابىحاو ه١حؿل و ؼىيبك٦

ؾق اینى والینث وناؼحه ٌنؿه  ٪،۾ۿۿو جًؿیه بمقگ ؾق ونال  ٪٧ۺۿجك ؾق وال جًؿیه کىچک
هنا و های لیاؾ ؾق ؾل ِنؽكهبث یاؾ ٌؿه ؾق باهیاو هصىمهًکؼبث و يام وكغ ها بهاوث. ایى بث

ق هیاو هكؾم ا٥٨ايىحاو و ؾقوو ٤اقها جكاٌیؿه اوث، اها ؾو هیکل بمقگ ال ٌهكت و اهمیث بیٍحكی ؾ
ؼىقؾاق ايؿ. هیىاو جىًگ شهايگكؾ چیًی که ؾق ٠ّك کىٌايیاو ال باهیاو ؾیؿو کكؾه اونث، هاو بكش
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يىیىاو اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ که اول وشىؾ آهؿه اوث. جاقیػ گىیؿ: جمام آذاق هًكی به ٨كهاو کًٍکا بههی
ی باهیاو هحك ٨۽اوث. پیکك  هحكی و هصاوق آو واؼحه ٌؿه ۿۿهحكی و ب١ؿ ال آو هصىمه  ٨۽ هیکل

جك ؾاقؾ؛ چًايچه اگك ؼىب ؾ٬نث ایى پیکك جًاوب ؼٍى ،ٌك٪ شؿاق بمقگ شا گك٨حه اوث ۀؾق ظّ
 گكؾؾ که ا٠ٕای ایى هصىمه چًؿاو هحًاوب يیىث.ٌىؾ، ه١لىم هی

 بث، شؿاق،ؼٍى.بث، ؼًکجًؿیه، هیىاو جىًگ، وكغ کلیؿی:های  واژه

 هقذهه
هنا و ههنؿ اي ؾق ٘نىل لهناوجناقیؽی ۀاونان وناب٭٭یؿه ؾاقيؿ کٍىق ها بك هًؿاو ٠٘ىقیکه ؾايً

آو قا قٌنؿ ؾاؾه کنه  ۀهای پكهاینٌىؾ. قولگاقايی با جمؿویهای گىياگىو هعىىب هقولگاقاو و جمؿو
ؾاٌنحه  هنای ؼنىؾ هنؿ٨ىوهًؿ شهاو باوحاو قا ؾق ؾل ؼناکهای اقليٌىاهؿ ال ؼا٘كات و ايؿیٍه

هنای ی و هًنكی هؽّىِنًا پیکنكههنای ٨كهًگنِنىقت ؾاٌنحه آيها بنه ۀاوث. بالجاب و جصىن هم
ای آهؿ ؾوقاو ؼىؾهاینهونك ،کناق ق٨حنهه و ٬ًٍگی و ٜكا٨ث که ؾق آو ب یالصىه باهیاو که لیبای٠ٝین

 .گكؾیؿه اوث ظیكت قوٌى بًیاو
های لواق و جصاقت پیٍگايی بىؾه که ؾق بیى هًنؿ و چنیى ال باهیاو ه١بك بمقگ ق٨ث و آهؿ کاقواو

يمىؾيؿ و ه١مىاًل ایى کاقواو شنىاهكات، پىونحیى و ونایك هًؿوکً ٠بىق و هكوق هی هایالبالی ؾقه
ٌؿ و به همیى جكیى ایى اٌیاء ابكیٍن بىؾ که ال چیى آوقؾه هی٬یمحی ،کكؾيؿاٌیای لىکه قا ظمل هی

 ابكیٍن هىمی گكؾیؿ اوث. ۀؾلیل ایى هىیك جصاقجی به يام شاؾ
ؾقؼٍناو  ۀپیً ال اونالم و چنه ؾق ؾوق ۀؾاقؾ، چه ؾق ؾوق ی وىاب٫ ؾقؼٍايیباهیاو ال يٝك جاقیؽ

اوالهی، جاقیػ ا٥٨ايىحاو هكکم ٬لمكوی بىؾ که ب١ٕی او٬ات ظؿوؾ و هكل آو جؽاقوحاو قا ؾق ٌمال 
ها ؾق بكابك باؾ و بناقاو قولگناق گك٨ث. جًؿیه باهیاو ٬كووحاو قا ؾق شًىب هًؿوکً ؾق بك هیو کابل

اب آوقؾه بىؾيؿ يه چًگیم، يه هالکى، يه جیمىق، و يه ٠بنؿالكظمى ؼناو شهل و شًىو شهاو کٍایاو ج
 که به آو هٝاهك جاقیؽی لیاو بكوايًؿ. کؿام جّمین يگك٨حًؿهیچ

م ٘البناو ٨كهناو  ۻۺۺۼ٨بنكوقی ونال  ٦ۼهٙناب٫  ،ي٧٩۽ۻبا جؤو٧ ؾق هٍث ظىت وال  اها
های یکكهؾ گكؾؾ که ؾق ٌمىل آيها پهای جاقیؽی ا٥٨ايىحاو قومًا يابىِاؾق يمىؾيؿ که جا همه هصىمه

ق٨ث، يیم ٌاهل گكؾیؿ. ٨كهناو های ٨كهًگی و ٠صایب شهايی به ٌماق هیجاقیؽی که یکی ال هیكاخ
ال١مل ٌؿیؿ شاه١ه شهايی جٙبی٫ و ٠ملی گكؾیؿ. ب١ؿًا ٘البناو شهنث ک٩ناقه هفکىق با وشىؾ ٠که
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بنه ٠٭ینؿه آيهنا ال بنیى بنكؾو ؾينؿ ؾقيگ کكؾيؿ ؾق اهك هىِى٦ ِؿ گاو قا ظالل يمنىؾه ؼینكات کك
 (.ۼۻ: ٩)گكؾیؿ ٌك٠ی بىؾه و هعىىب هی ۀبیهای جاقیؽی باهیاو یک وشپیکكه

 اهذاف تذقیق
هٍنؽُ و ٌنكض يحنایس جع٭ین٫  یک هىٔىٞ ۀهؿ٦ جع٭ی٫ ؾقیا٨ث ه١لىهات ؾقباق ِىقت کل به

 ؾق ایى لهیًه و١ی کًؿ کهگی به یک هىٔىٞ بىؾه، ایصاب هیجع٭ی٫ شىحصى و قویؿه .ٌىؾگ٩حه هی
و شؿیث به ٠مل آیؿ و بایؿ ؾق جع٭ی٫ هؿ٦ قوٌى باٌؿ. ی١ًی ؾق جع٭ی٫ هؿ٦ بایؿ هٍؽُ باٌؿ 

های باهیاو جاقیؽی بث ۀايؿ. هؿ٦ جع٭ی٫ هى قاشٟ به پیٍیًجىجع٭ی٫ ِىقت گك٨حه يمی بؿوو هؿ٦
 يمایؿ.ی٩اء هیقول ههن قا ؾق کٍىق ا که باٌؿهای ٨كهًگی، اشحما٠ی و ا٬حّاؾی هیؾق لهیًه

 االت تذقیقؤ س

 ال کلیذیؤ س
 باهیاو ؾق اؾواق جاقیػ چگىيه یک والیث یا هکاو اوث؟ 

 االت فشػیؤ س
 گفاقی باهیاو چگىيه ِىقت گك٨حه اوث؟يام ۀ٨لى٩    .ۻ
 باهیاو چه اهمیث جاقیؽی ؾاقؾ؟ .ۼ
 های باهیاو جاله بًیاؾ اوث و یا ٬ؿاهث جاقیؽی ؾاقيؿ؟ بث .۽
 هیاو چگىيه اوث؟های باوىاب٫ جاقیؽی بث .۾

 هىاد سوش کاس
ِنىقت کی٩ی)جعلیلنی و جىِنی٩ی( بنىؾه و بنكای گنكؾآوقی  هىاؾ و قوي کناق ؾق اینى جع٭ین٫ بنه

ای و با اوح٩اؾه ال هًابٟ و های کحابؽايهآوقی ا٘ال٠ات آو ال قويها و شمٟها، ؾاؾها٘ال٠ات، یا٨حه
٬كاق گك٨حنه اونث. بنا اونحًاؾ بنك هًنابٟ والی هىقؾ اوح٩اؾه ٠لمی ؾق ٤ًاهًؿی و هىحًؿ هآؼف شؿیؿ

 های ٠لمی و جع٭ی٭ی، هًابٟ ايحكيیحی و ٤یكه هىقؾای، اوًاؾ،کحب ٠لمی، ه٭االت ٠لمی، اذكکحابؽايه
 اوح٩اؾه ٬كاق گك٨حه اوث.

 هؽحل٧ اوح٩اؾه ٌؿه اوث.  های هح١ؿؾ وپژوهً ال قوي ایى جع٭ی٫ و ؾق



052   هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق 

 های باهیاوسىابق تاسیخی بت
ِىقت ٨او، یى، جا ـکك ٌؿه  ٨او، یايگ، یا ٨او، یى و گاهی هن به«يام  ًابٟ ٬ؿیمی ال آو بهباهیاو که ؾق ه

ابكیٍن بیى ایكاو و هًؿ و چیى و  ۀباهیاو یاؾ ٌؿه اوث. ؾق هىیك شاؾو ؾق هًابٟ آقیایی باهیکاو، پاهیاو و 
-ه پٍاوق و الهىق وِل هیابكیٍن ال ٘كی٫ باهیاو ب ۀههمی ال شاؾ ۀاؼآویای هیايه ٬كاق ؾاٌث، ی١ًی ٌ

آهنى، کا٤نف، هنای ابكیٍنمی، الیناژهه، آهنى، ونًگکاالهای جصاقجی ال شمله: ابكیٍن، پاقچنه ،ٌؿ
ابكیٍن جًها به ظمل کاالهای جصناقجی ؼالِنه  ۀٌؿ. اقلي شاؾشًگی ظمل و ي٭ل هی باب، ابماقچیًی

اینى ٨كهًنگ ٤ًنی  ۀب، کنه يمىينو ٨كهًگ بنیى ٌنك٪ و ٤نك یی بىؾ بكای ايح٭ال ٠لنٌؿ، بلکه شاؾهيمی
ق٨حًنؿ کنه وناؼحى ٌناو های بىؾا که یکی ال ٌاهکاق هًكی ؾق هك لهايی به ٌماق هیهىشىؾیث هصىمه

 ۀگ٩حه ٌؿه کنه هصىنم .چًؿیى ٬كو لهاو بكؾه اوث و هماقاو اوحاؾ و ه١ماق بًا کاق بك قوی آو کاق کكؾيؿ
هنای ؾوم و ونىم هنیالؾی وناؼحه ٌنؿه یاو ٬كوهحكی بىؾا ؾق ه ۽ۿ ۀا ؾق ٬كو ؾوم و هصىمهحكی بىؾ ٨۽

 (.ۿۼۻ: ٨) ياهًؿهی» بثوكغ«و ؾیگكی قا » بثؼًگ«اوث که یکی قا 
جكیى هكاکم ؾیًی، ِن١ًحی و ٨كهًگنی ؾق ایى و٬ث باهیاو یکی ال هصلل«يىیىؿ: هكظىم کهماؾ هی    

ایصناؾ ٌنؿه بنىؾ، ه١ابنؿ و  آيصناؾق جمام آویا بىؾ و ٠الوه بك جمئیًاجی که به ٬لنن هیکنل جكاٌناو ؾق 
های لقب٩ث همیى ٌؿه بنىؾ و های ابكیٍمی و پكؾههای بمقگ بىؾا با بهحكیى پاقچههای هصىمه٘ا٪

ؾوث، پا و ِىقت به ٘ىق کاهل ال وق٪ ٘ال پىي ٌنؿه  :هحكی هرل ۿ۽یی هیکل های بكهًه٬ىمث
ای ًگ ویاض چیًی آو قا هصىمه٘ىقی که هیىاو جى ،کكؾای قا ؼیكه هیبىؾ و ؾق قول چٍن هك بیًًؿه

 ٨لمی ال شًه بكيس جّىق کكؾه بىؾ.
هنای بنىؾا صىمهگكؾؾ و هؽّىًِا هذاق جصىمی ؾق ٠ّك کىٌايیاو بال هیآو ال آيصای که بیٍحك 

هنای ٨نكاواو ٠ٝنین ال هصىنمه ۀب اللم ؾايىث جا ؾق هنىقؾ ؾو هصىنمایى هٙل ۀؾق باهیاو، يىیىًؿ
هنای های لیاؾی به ِنىقتاقي ؾق آوقؾ، با آيکه ؾق باهیاو هصىمهيگه هىشىؾ ؾق آو ٌهك هٙالبی ب

ها و ؾقوو ٤اقهای جكاٌیؿه ٌؿه اوث، اها ؾو هیکل هؽحل٧، اوحاؾه، يٍىحه و ؼىابیؿه ؾق ؾل ِؽكه
ال ؤولنی شنای ونايؿ،  هكؾم ا٥٨ايىحاو و شهاو بكؼىقؾاق ٠ٝین ال ٌهكت و اهمیث بیٍحكی ؾق هیاو

شهايگكؾ چیًی » هیىاو جىًگ«ايؿ، قگ باهیاو ؾق چه لهاو واؼحه ٌؿههای بمبا٬ی اوث که هصىمه
گىیؿ: جمام آذناق هًنكی و جصىنمی بنه ٨كهناو او ال باهیاو ؾیؿاو کكؾه اوث، هیکه ؾق ٠ّك کىٌايی

 کًٍکا به وشىؾ آهؿه اوث.
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ش٥كا٨یایی جاقیؽی ا٥٨ايىحاو و جاقیػ «ؼىیً های اها هكظىم ٠بؿالعی ظبیبی ؾق بؽً ال کحاب
باهیناو و بحناو آو ؾق اؾبینات و «ًٌاونايؿ: های باهیاو قا چًیى بال هنیبث» ا٥٨ايىحاو ب١ؿ ال اوالم

هنن(  ۻ۽۾قوایات ٠ّك اوالهی جا هؿت چًؿیى ٬كو ٌهكت ؾاٌث و اوحاؾ ظىى ٠ًّكی هحنى٨ی )
بناو بث باهیاو قا بنه لبث و وكغلباب ؾاوحاو ؼًگاٌا٠ك هٍهىق ؾقباق ٤ميه، به ٬ىل ٠ى٨ی ؾق لباب

ال ؾقی بنه جنالی » الباهیناوظؿید ًِمی«يام  ؾقی يٝن کكؾه و ب١ؿ ال آو ابىقیعاو بیكويی آو قا به
هاًل ًٌاؼث و گ٩ث: گكؾی کا جكشمه کكؾ و ظحی وىلو ومك٬ًؿی ب١ؿ ال ایى ٠ّك هن ایى ؾو بث قا

اقیػ بث باهیاو وحی٣ باي بك آيکه ؼًگ بحی قا کٍنی بنه چًنگ ٠لنی اکبنك ٨یناْ ؾق جنبىاو وكغ
وشىؾ آهؿه ؾق باهیاو کاق یک وال و یک ٬نكو  يىیىؿ: که آذاق بها٥٨ايىحاو ال آ٤ال جا ٜهىق اوالم هی

جنكاي، ها ٬لن و چکٍی هیکل جكاٌاو ؾق آو هّكو٦ بىؾه، و هماقاو اونحاؾ هیکنليیىث، بلکه ٬كو
٘ىق قوٌى بنه  که بهايؿ، البحه ه١لىهات جاقیؽی یی ٘ىاليی هًكيمای کكؾهه١ماق، ي٭اي ؾق یک ؾوقه

 (.۽ۼۻ: ۻ)ظال ؾق ؾوث يیىث  بايی واؼث و والهای هًكی اٌاقه کًؿ جا به

 ۿۿهحكی ه١ابنؿ هصناوق آو ب١نؿ ال آو هصىنمه  ٨۽يىیىاو اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ که اول هیکل جاقیػ
 هحكی و ه١ابؿ هصاوق آو واؼحه ٌؿه اوث. اولی ؾق ٬كو اول هیالؾی و ؾق ٠ّك کًیٍکا  و ؾوهی بیى

 ٨۽هصىنمه  .ی ب١ؿ ال کًیٍکا جكاٌیؿه ٌؿه اونث٬كو ؾوم جا پًصن هیالؾی، ؾق لهاو ٌاهاو کىٌاي
ؾهؿ جك واؼحه ٌؿه اوث و ایى هىؤله يٍاو هیجك و يا هًاوبهحكی يا هىلو ۿۿهحكی يىبث به هیکل 

 ٨۽ هحكی که یک و يین بكابك هصىنمه ۿۿکه کاق اول هیکل جكاٌاو بىؾه اوث، ؾق ظالی که هصىمه 
جكاٌناو ؾق لهناو ؾهنؿ کنه هیکنلباٌؿ، با لیبای و جًاوب ا٠ٕای جكاٌیؿه و ایى يٍاو هیهحكی هی

 ايؿ.کكؾه واؼث ایى هصىمه با ؾ٬ث و جصكبه بیٍحكی کاق
هنای باهیناو بنث ۀهنا( ؾق بناقپژوهً ؾق جاقیػ هماقه) يام ظاشی کاٜن یمؾايی ؾق اذك ؼىیً به

 ۾باٌؿ که ؾق گفٌحه با قيگ آبی بىؾه و ؾق ظؿوؾ ٬كو ای هیهحكی ٨۽بث هصىمه گيىیىؿ: ؼًهی
ايؿ،کنه اظحمنااًل بمقگ قوکٍی ال ٘ال ؾاٌحه ۀؾق ابحؿأ ایى ؾو هصىم .هیالؾی واؼحه ٌؿه اوث ۿیا 

٠ٝنین  ۀاينؿ ؾق لهناو هینىاو جىنًگ ینک هصىنمب١ؿها هىلمیى قوکً ٘الیی آو قا بیكوو کٍیؿه
 ٧جا  ۽های ٌىؾ به هك ظال باهیاو بیى والهكول اذكی ال آو ؾیؿه يمیؼىابیؿه، يیم ؾق باهیاو بىؾه که ا

که ؾق ؾل کىه کًؿه ٌؿه بىؾينؿ بنه ج١لنین ی هایه و هماقاو قاهب بىؾایی ؾق ه٥الههیالؾی پك قوي٫ بىؾ
ؾیايث بىؾا و ٠باؾت و قیأث ه٥ٍىل بىؾيؿ، هكکم باهیاو وك قاه کاقواو جصاقت ابكیٍن ٬كاق ؾاٌث، 

کكؾ. و قولگاقی ال هًا٫٘ ه٭ؿن آویای هكکمی بنه ظىناب او قا با ٌك٪ و ٤كب وِل هیو ا٥٨ايىح
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های اقوحى٨ی، اهباٌه و یا اهباونحه، يام کكؾيؿ بهليؿگی هیآو هیاو  ا٬ىام ٬بل ال اوالم که ؾق ،آهؿهی
 یک ه١بنؿ بنىؾایی باهیناو ال ٘نك٦ ی١٭نىب لیند ٪،٦ۿۻؾق وال  ،ايؿپكوکحبی و یا پاقوی یاؾ ٌؿه

های آو به ب٥ؿاؾ ٨كوحاؾه ٌؿ، ٌهماؾگاو باهیاو بنه ٬نىل ی١٭نىبی ؾق لهناو ٩ِاقی ویكاو گكؾیؿ، بث
بث گبث و ؼًقؼاو اوالهی ؾو بث باهیاو قا وكغههؿی ٠باوی هىلماو ٌؿيؿ و اوالم آوقؾيؿ. هؤ

ػ ؼٙنی وث که ؾق يىا های هعلی ٌیكیى لباو ؾقیؼىايؿيؿ و ایى هماو يامقا ٌیك هی و پاؾٌاه آو
ث ابى ينؿین بنه ٌنکل شًگبنث و ال٩هكوجاقیػ ؾقز گكؾیؿ، و ؾق يىػ هٙبى٠ٞكبی کحب ش٥كا٨یا و 

كاظث هنن بث و ِنگقا ؼً ؼٙی کابل آو ۀليگبث ؾق آهؿه اوث ؾق ظالیکه يىیىًؿه ؾق یک يىؽ
 (. ٧٨: ۿ) بث ظؿوؾال١الن باٌؿايؿ هماو ؼًک و وكغؾیؿه

 وهای تاسیخی آهای باهیاو و سیطهبت
وا٬نٟ  ٤نكب - شًىب و ٌنك٪ - ا٥٨ايىحاو وك لهیًی اوث ؾق ٬لب آویا که ؾق هىیك اقجبا٘ی ٌمال

ابكیٍن ٬كاق ؾاٌحه اوث. و به همیى ٠لث هى١٬یث ؼاَ ش٥كا٨ینایی  ۀچًیى ؾق هىیك شاؾٌؿه و هن
جبناؾل  ك ٨كایًؿ اینىهای آقیایی، یىيايی، کىٌايی و بىؾایی بىؾه اوث و به ؾلیل جؤذیؼىؾ، ٌاهؿ جمؿو

هنای گىيناگىو قا ؾق ؼنىؾ گیكی ال هکاجب هؽحل٧ ٨كهًگی، هًكی و ٨ًی ال وك لهیى٨كهًگی، الگى
هنای هنكؾم گنیپفیك٨حه اوث که البحه ایى هکاجب ب١ؿ ال وقوؾ به وك لهیى ا٥٨ايىحاو ؼىؾ قا با وینژه

هنای ِنؽكه های وًگی جكاٌیؿه ٌنؿه ؾق ؾلا٥٨ايىحاو هٙاب٫ واؼحه اوث. ه١ابؿ بىؾایی و جًؿیه
هنا، هع٭٭نیى و های هنىقؾ ٠ال٬نه جىقیىنثوًگی باهیاو، ؾق وك لهیًی ؾق ٬لب ا٥٨ايىحاو ال هکاو

ا٬حّناؾی بنكای  یهای ؾقآهؿ لایجىايىث به یکی ال هکاوهحؽّّیى ٨كهًگ و هًك بىؾایی بىؾ و هی
ؽال٩نث شاه١نه ق٤نن هوویله شًبً اوالهی ٘الباو ٠لی ا٥٨ايىحاو و هكؾم باهیاو جبؿیل ٌىؾ که به

 الملل يابىؾ ٌؿ.بیى
ؾق ٬كو چهاقم ٬بل ال هیالؾ لهايی که ا٥٨ايىحاو بؽً ال اهپكا٘ىقی اوکًؿق ه٭ؿويی بىؾ و جعث 

به ایى کٍىق بنال  جؤذیك ٨كهًگ و ٨لى٩ه یىياو ٬كاق ؾاٌث، ٨كهًگ یىيايی ال وك لهیى باؼحك قاه ؼىؾ قا
قاو ظکمكايی آٌىکا ؾق هًؿ، بىؾیىنن واقؾ ا٥٨ايىنحاو ٬كو وىم پیً ال هیالؾ و ؾق ؾو ۀيمىؾ و ؾق هیاي

ی ؾق آهیؽث و هکحب هًنكی الیىن یىيايی با ٠ك٨او هًؿیالیىن و وىقیه ایى جكجیب هکاجب قٌؿ و ب
ب ٌىؾ که کايىو ایى هکحیاؾ هی» گًؿهاقا« یؿه ٌؿ که اکًىو ال آو به ٠ًىاو هکحب هًكییشؿیؿی لا

ؾ اهكولی ٬كاق ؾاٌحه اوث. بؿیى جكجیب با بك جؽث يٍىنحى آباؾق ظؿوؾ ؾق ًٌ هایلی شًىب شالل
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ها و ٨كهًگ بنىؾایی کًیٍکا ؾق ٬كو ؾوم ب١ؿ ال هیالؾ، ا٥٨ايىحاو به هعلی بكای يٍى و گىحكي آهىله
 گكؾؾ.وحاو بال هیجبؿیل ٌؿ که وكهًٍؤ آو به هًٙ٭ه ویًکیايگ چیى و ه٥ل

هنای ى بىؾا گكؾیؿ و کمی ب١نؿ بنه یکنی ال چهنكه٘ىق ؼكؾهًؿايه پیكو آیی ٍکا بهیؾق ایى لهاو کً
جبؿیل ٌؿ و ؾق ٘ىل ونلًٙث ٘نىاليی و  ی٬ؿم ٨كهًگ و اؾب بىؾایهًؿ و ذابث٨کك، وؽاوتقوٌى

هیالؾی( بىؾیىن و ٨كهًگ و اؾب بىؾایی به ٨اکحىق ظیاجی اهپكا٘نىقی او  ۺ٦ۻ -ۺۼۻجاقیػ وال او )
والی بنىؾایی بنه ونك٠ث یا هکحب هًكی جًؿیه »گًؿهاقا«هبؿل گكؾیؿ و ؾق يحیصه هکحب ه١كو٦ 

ىؾا( جّناویك او قا بنه ٠ًنىاو های بىؾا )هؤوه آییى بپیٍك٨ث کكؾ. ایى هکحب شؿیؿ بكؼال٦ آهىله
ی و اولیه، بؿیى جكجینب یؾيؿ. البحه يه هايًؿ اؾیاو ابحؿاؾاگاه ه٭ؿن ٌمكؾه و هىقؾ پكوحً ٬كاق هی٬بله

بىیاقی ال ٠ًاِك ٨كهًگ ؼاقشی ؾق آهیؽث و بنه آيهنا قينگ و و به وك٠ث ؾق ا٥٨ايىحاو بىؾیىن با 
های شؿیؿ هًكی ؾق وك لهنیى ا٥٨ايىنحاو، بنىؾا قا بنه بىی بىؾایی ؾاؾ و وبب ٌؿ که بك ٘ب٫ جکًیک

ن و ههكبنايی بنك چهنكه و اينؿاهی ِىقت بٍكگىيه يٍاو ؾهًؿ آو قا با لیبایی و آقاهً کاهنل و جنكظ
ی پیمىؾو چهاق ظ٭ی٭ث ٫ٍ٠)هحا(، جكظن و ٩ٌ٭ث)کاقويا(، ؼیك هًاو بكاؤبؽً هي٭ُ که الهامبی

هنای ؼىاهی)هؿیحا( و بكؾباقی)اپیکا( که ؼّایُ ٌكی٧ و هح١نالی بىؾیىنن بنىؾ بنك ؾینىاقه کنىه
 ا٥٨ايىحاو ظک کًًؿ.

کیلنىهحكی ٌنمال کابنل و ؾق  ۿ۽ؾق ایى لهاو کًیٍکا ؾاقای ؾو پایحؽث جابىنحايی ؾق کاپیىنا ؾق 
ياپفیك بىؾیىنن  ٍاوق اهكولی( بىؾ. او ظاهی ؼىحگی)پ ی، و لهىحاو ؾق پىقٌاپىقاهًٙ٭ه بگكام کًىي

ها و ه١ابؿ ٨كاوايی ؾق وكاوك اهپكا٘ىقی وویٟ ؼنىؾ و هؽّىِنًا ؾو ٌنهك یناؾ ٌنؿه بىؾ که جًؿیه
هحنك وناؼث کنه ؾق ٠ّنك  ۺۿۻای به ٘ىل کًیٍکا ؾق پٍاوق ه١بؿ لیبای همكاه با هصىمه .واؼث

چًناو بنه ٠ًنىاو ٌؿ، اها ؾق ایى ظال کاپیىا هنال١اؾه هعىىب هیيٝیك و ؼاق٪یؼىؾ بًایی بىیاق ب
وونیله  ينام ٌنالىکیا بنه های آییى بىؾا بىؾ. یکی ؾیگك ال ه١ابؿ بىؾای بنهکايىو بكای ه١ابؿ و جًؿیه

 ٌؿ، واؼحه ٌؿ و ال ایى ه١بؿ بنا٠ًىاو گكوگاو يگهؿاقی هی ٌهبايىی چیًی که ؾق ؾقباق کًیٍکا به
ٌؿ. ؾق آو لهاو ه١ابؿ بمقگ ٨كاوايی ؾق وكاوك باهیاو وشىؾ ؾاٌحًؿ و جٍكی٩ات ؼاَ هعا٨ٝث هی

باهیناو ؾق  ۀا٠ّاق گفٌحه ا٥٨ايىحاو بىؾه و ؾقگاه بىؾاییاو ؾق هحكی ٬بله ۿ۽جك باهیاو بث بث کىچک
ه بنا ٌنؿه اونث کنه ظحنی ٬ابنل ه٭ایىنآو ایام یک کايىو بمقگ و ههن ٨كهًگی بىؾایی هعىىب هی

 (. ٧۽ۼ: ۽)های ههن بىؾایی ؾق وكیاليکا و ایاالت شًىبی آو بىؾه اوث کايىو
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 های باهیاوتاسیخ بت
هنای بنىؾا يىیىنؿ: پیکنكههنای بنىؾا ؾق باهیناو هنیهكظىم اظمؿ ٠لی کهماؾ ؾق هىقؾ ه١ك٨ی پیکنكه

کنىه ی هنًٝن و هً٭نىي ؾق بؿينه هناِنىقت ونمى  باٌؿ که بنههای شهاو هیجكیى هصىمهبمقگ
هحك ال همؿیگك ٨اِله ؾاقيؿ.  ۺۺ۾ ايؿالۀ هحك اقج٩اٞ ؾاقؾ و به ۿ۽هحك و ؾیگكی  ۽ۿايؿ. یکی آو کًؿه
او اونث و شناؾاقؾ وًگی شه ۀیکل بىؾائی ؾيیا و بلًؿجكیى هصىمجكیى ههحكی باهیاو بمقگ ۽ۿبث 

ال١ناؾه ٨نى٪ ۀه اينؿالصىمه جمرال بىؾا بىؾه و بنها ایى هشهاو باٌؿ ال يٝك بىؾای ۀکه ه٩حمیى ا٠صىب
هحكی وكغ و ال  ۽ۿها قيگه بىؾه به ٘ىقی که ٬بای بث ىه کًؿه ٌؿه اوث. ٬باهای بثبمقگ ؾق ؾل ک

بناق اول واقؾ باهیناو ٌنؿيؿ، هحكی آبی یا کبنىؾ اونث و قوی همنیى بنىؾ کنه هىنلماياو و٬حنی  ۿ۽
هنا بنىؾ ؼا٘ك همیى قيگ یاؾ کكؾيؿ و به» بثگؼً«و » بثوكغ«هایيام های هفکىق قا بههصىمه

و بنا اينؿ ها ال چىؾو واؼحه ٌنؿهکه هیىات جىًگ ویاض چیًی و٬حی آيها قا ؾیؿ ٨کك کكؾ که هصىمه
 ايؿ.هکىه جكاٌیؿه ٌؿ ؾاقؾايه های هفکىق ؾق وًگايؿ ؾق ظالیکه هصىمههن پیىيؿ یا٨حه

هحنكی  ۿ۽ه بنث هحكی ٬ؿاهث ؾاقؾ. بنه اینى ه١ًنی کن ۽ۿهحكی بك بث  ۿ۽ال لعاٚ جاقیؽی بث 
 ۀ٬كو پًصن واؼحه ٌؿه باٌؿ بنك ٠نالوهحكی ؾق ٬كو چهاقم یا  ۽ۿؾق ٬كو وىم و بث  باهیاو اظحماالً 
ٌکل ؼىابینؿه هىشنىؾ بنىؾه  هماق ٬ؿم ؾوقجك به ۀؾیگكی هن به ٨اِل ۀبمقگ، هصىمۀ ایى ؾو هصىم

اول ٬كو ه٩حن  ۀکه ؾق يیمییؾاؾ هیىاو جىًگ لایك چیًاٍاو هیایى هصىمه بىؾا قا ؾق ٨بكوحاو ي .اوث
آوقی يمنىؾه اونث و یکل بنمقگ ؾقال ا٨حناؾه بنىؾایی یناؾهیالؾی ال باهیاو ؾیؿو کكؾه اوث ال ایى ه

ينام  ی باهیناو قا بنهیك چیًنایناینى لا .های باهیاو ـکك کنكؾه اونثقا ؾق هصاوقت هیکل هى١٬یث آو
ها هماقاو قاهب به اؼنف ؾ بىؾه و ؾق آيهح١ؿؾ ؾق آو هىشى گىیؿ: ه١ابؿیاؾ يمىؾه هی» ٨او یى يا«کٍىق

هنای ٌنمال ٌنك٬ی پایحؽنث هنای ٠منىؾی و بلًنؿ کنىهيؿ ؾق ِؽكهج١لیمات و جؿقیه هّكو٦ ا
باٌنؿ کنه ؾق بمقگ ٘نالی هنی ۀایى هصىم. ايؿ٨ث کًؿه ۺۿۻجا  ۺ۾ۻهای بىؾا قا به بلًؿی هصىمه

قوث و لی )یک لی هىاوی يین و ۼۻ ۀگكؾؾ به ٨اِلو به هك ٘ك٦ يٍك هیهًگام ٘لىٞ آ٨حاب ١ٌاٞ آ
کیلىهحك( ؾق ٌك٪ ٌهك باهیاو هیکل ؼىابینؿه بنىؾا قا ؾق ه١بنؿ بمقگنی  ٦٧، ۺۻیک وقوث هىاوی 

هماق ٨نث ٘نىل ؾاقؾ و قوؾ. ایى هیکل یکهٍاهؿه يمىؾم که با )يیكوايا( ی١ًی به ه٭ام ابؿیث ٨كو هی
 ؼايؿاو ؼىؾ قا بنه ٌنمىل آيچنه ؾقی هً٭ىل ؼىؾ و یشٍى آلاؾی شمله ؾاقا ٌاه هملکث هك وال ؾق

 (. ٦٧ۻ: ۼ) کًؿ٬كبايی ج٭ؿین هیبه ٠ًىاو يام وی  قا به آوقؾ و آوؼمايه ؾاقؾ هی



  057   وال پًصن ، ٌماقۀ ؾوم

 های باهیاو و اهمیت تاسیخی آوبت
ها وناظه های بابا و هًؿوکً ٬كاق ؾاقؾ که با ؾاٌحى ؾهوالیث باهیاو ؾق هكکم ا٥٨ايىحاو و ؾق ٬لب کىه

 بىؾا ٌنهك ٔنعاک، ٌنهك ۀيی بكؼىقؾاق اوث. واظات جؽكیب ٌؿواله شهاجاقیؽی و ج٩كیعی ال آ
های وًگی های وًگی جكاٌیؿه ٌؿه ؾق ؾل ِؽكه٤ل٥له، چهل وحىو باهیاو و ه١ابؿ بىؾایی و جًؿیه

ها، هع٭٭یى و هحؽّّیى های هىقؾ ٠ال٬ه جىقیىثباهیاو، ؾق وك لهیى ؾق ٬لب ا٥٨ايىحاو ال هکاو
های ؾقآهؿ لای ا٬حّناؾی بنكای ا٥٨ايىنحاو و جىايىث به یکی ال هکاوو هی٨كهًگ و هًكبىؾایی بىؾ 

هنای کٍنىقهای ق٤نن هؽال٩نثگكا ٘الباو ٠لنیوویله جًؿقواو اوالم هكؾم باهیاو جبؿیل ٌىؾ که به
گكؾؾ به ٬كو چهناقم ٬بنل ال ها بك هیالمللی يابىؾ ٌؿ. جاقیػ گفٌحه ایى اقلياوالهی و شاه١ه بیى

که ا٥٨ايىحاو بؽٍی ال اهپكا٘ىقی اوکًؿق ه٭ؿويی بىؾ و جعث جؤذیك ٨كهًنگ و ٨لىن٩ه هیالؾ لهايی 
٬نكو  ۀبه ایى کٍىق بال يمىؾ و ؾق هیاي یىياو ٬كاق ؾاٌث، ٨كهًگی یىيايی ال وك لهیى باؼحك قاه ؼىؾ قا

 وىم پیً ال هیالؾ و ؾق ؾوقاو ظکمكايی آٌىکا ؾق هًؿ، بىؾیىنن واقؾ ا٥٨ايىنحاو ٌنؿ ؾق اینى لهناو
٨کنك، هنای قوٌنىی ب١نؿ بنه یکنی ال چهنكهیى بىؾا گكؾینؿ و کمنی٘ىق ؼكؾهًؿايه پیكو آ کًیٍکا به

ونال او ٬ؿم ٨كهًگ و اؾب بىؾایی جبؿیل ٌؿ و ؾق ٘ىل ولًٙث ٘ىاليی و جاقیػهًؿ و ذابثوؽاوت
و هیالؾی( بىؾیىن ٨كهًگ و اؾب بىؾایی به ٨اکحىق ظیاجی اهپكا٘ىقی او هبنؿل گكؾینؿ  ۺ٦ۻ -ۺۼۻ)

ایى  .والی بىؾایی به وك٠ث پیٍك٨ث کكؾیا هکحب هًكی جًؿیه »گًؿهاقا«ؾق يحیصه هکحب ه١كو٦ 
گناه ه٭نؿن یى بىؾا( جّاویك او قا بنه ٠ًنىاو ٬بلنهیهای بىؾا )هؤوه آبك ؼال٦ آهىله هکحب شؿیؿ

ی ال ؾاؾيؿ، به همیى ٌکل و به وك٠ث ؾق ا٥٨ايىحاو بىؾیىن بنا بىنیاقٌمكؾه و هىقؾ پكوً ٬كاق هی
یی ؾاؾ و ونبب ٌنؿ کنه بنك ٘بن٫ ٠ًاِك ٨كهًگ ؼاقشی ؾق آهیؽنث و بنه آيهنا قينگ و بنىی بنىؾا

گىيه يٍاو ؾهًؿ آو قا با لیبایی ا٥٨ايىحاو، بىؾا قا به ِىقت بٍك های شؿیؿ هًكی ؾق وك لهیىجکًیک
ؾو چهاق هًاو بكای پیمىؤبؽً هي٭ُ که الهامه و ايؿام بیو آقاهً کاهل و جكظن و ههكبايی بك چهك

ؼنىاهی و بكؾبناقی کنه ؼّنایُ ٌنكی٧ و هح١نالی ٭ث ٫ٍ٠ و هعبث، جكظن و ٩ٌ٭ث، ؼیكظ٭ی
 (.٧۽ۻ: ۻ) های ا٥٨ايىحاو ظک کًًؿبىؾیىن بىؾ بك ؾیىاق کىه

بمقگ بىؾا  ۀکاق جؽكیب ؾو هصىم ٧٩۽ۻظىت وال  هاه ۺۼوال پیً به جاقیػ  ٩ۻ ؾقوث ج٭كیباً 
چگنىيگی  ۀیؿ. هكچًؿ اٜهناقات هح٩ناوت ؾق بناقپایاو قويماهای ٘الب به ؾق باهیاو، جىوٗ اوالم

گىیًؿ: ٘البناو ابحنؿأ گاو هعلی باهیاو هیٌىؾ، اها بكؼی ال باًٌؿهبكال هیجؽكیب ایى ؾو هصىمه ا
 اً ها کنه ج٭كیبنمایًؿ، اها ایى ٌلیکبا ٌلیک جىپ و جايک جالي کكؾيؿ جا ایى ؾو هصىمه قا جؽكیب ي
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شنا يگفاٌنث. بنك اونان اینى ه هنای بنىؾا بنيی ؾق جؽكیب هصىنمهؾو هاه ؾوام ؾاٌث جؤذیك چًؿا
ؼالهای بمقگ  های بىؾا قا با شاوالی هىاؾ اي٩صاقی ؾقاٜهاقات، ٘الباو ؾق پی آو ٌؿيؿ جا هصىمه

پاهای بىؾا جؽكیب کًًؿ و ایى ٘كض به گ٩حه واکًاو هعل ال وىی ايصًیكاو پاکىحايی پیناؾه ٌنؿ  لیك
ايصاهینؿ ؾق آو  ههٌنما هحنكی ۽ۿ و های وی و پًس هحكی ِلّنالبثکه باآلؼكه به جؽكیب کاهل 

های ٨كهًگی جنالي کكؾينؿ جنا يگهؿاقی ال هیكاخ ۀال کٍىقها و يهاؾهای ١٨ال ؾق ٠كِلهاو بكؼی 
هنای هبحًی بك شلىگیكی ال جؽكیب هصىمه ۀها يحیصبال ؾاقيؿ، اها ایى کىًٌ٘الباو قا ال ایى ٠مل 

هنا قا که ؾاٌحًؿ، ایى ؼىاونث ییکىقکىقايه ۀٌث. باآلؼكه ٘الباو با ايگیميگفاآوای بىؾا به شا ٤ىل
های جلػ ٌاو قا با چٍماو جاقیک ٌاو ٠ملی کكؾيؿ، کى٨ی ٠ًناو وكهًٍنی و٬نث بها يؿاؾه و ٠٭ؿه

ٌنىؾ های بىؾا ِك٦ يٝك کًًؿ. گ٩حه هیوالهاو هلل هحعؿ ال ٘الباو ؼىاوث جا ال جؽكیب هصىمه
هنای کٍنىقهای ها قا به هنىلینايؿ جا ایى هصىمههیكاخ ٨كهًگی ٘الباو ؼىاوحهکه بكؼی ال ١٨الیى 

ؼاقز به ٨كوي بكوايًؿ، پیكواو ؾیى بىؾا ؾق چًؿیى کٍىق آویایی ؾق ا٠حكاْ به ایى جّمین ٘البناو 
ها يحىايىث ٘الباو قا ال جّمین کنه بنكای جؽكینب آذناق ؾوث به جٝاهكات لؾيؿ، اها همه ایى جالي

هنای بنىؾا جكیى ؾلیل ٌاو بكای جؽكیب هصىنمه٨حه بىؾيؿ، بال ؾاقيؿ. ٜاهكًا ٘الباو بمقگجاقیؽی گك
ها هٝاهك ٌكک و ک٩ك اوث و يبایؿ ؾق کٍىقی که ج٭كیبنًا کنل شم١ینث آو هىنلماو ایى بىؾ که بث
ٌىؾ ٘الباو لهايی ؾوث به جؽكیب هصىمه بىؾا لؾينؿ ها وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. گ٩حه هیاوث، ایى بث

ایى ٨ٍاقها  کكؾ که ال شملههای هؽحل٧ واقؾ هیهای قا بك ایى گكوه ؾق ٠كِهه١ه شهايی ٨ٍاقکه شا
جىايًؿ بنه بىؾا بىؾ. اها با ال هیاو بكؾو بىؾا هی ۀؾاقی ٘الباو ال جؽكیب هصىمؾیکی هن جؤکیؿ بك ؼى

بنك آيهنا شهنايی ۀ ها ظك٦ ياًٌى هىحًؿ يىبث به آيچنه کنه شاه١نهايی يٍاو ؾهًؿ که ایىشاه١ه ش
کًؿ. بك اوان ٌىاهؿ جاقیؽی، ٘الباو اولیى گكوهی يیىحًؿ که ؾوث به جؽكیب هصىمه جعمیل هی

، ۼ٨٩ۻ، و ٠بؿالكظمى ؼاو ؾق وال ٦٨٩ۻ، اوقيگ لیب ؾق وال ۼۼۼۻچًگیم ؾق وال  ،ايؿبىؾا لؾه
 بنىؾا جىونٗ ٘البناو، ۀاينؿ. پنه ال جؽكینب هصىنمها کكؾهههك کؿام و١ی بك جؽكیب ایى هصىم

اينؿ ؾق های قا ال ؼىؾ ؾق هؽال٩ث با ایى کاق ٘الباو يٍاو ؾاؾهیاو ؾق چًؿ کٍىق آویایی واکًًیبىؾا
هنای یاو به آجً کٍیؿه ٌؿ، اها واکًًیهىصؿ هىلماياو ؾق هًؿ جىوٗ بىؾا یکی ال ایى هىاقؾ، یک

ی ِنىقت هنای ؼناقشی و ؾاؼلن٠مل ٘الباو ال وىی بكؼنی ال يهاؾ هربث يیم بكای اوح٭بال ال ایى
هىؤولیث ٌك٠ی اهاقت اوالهی آو اوث که بایؿ اینى اذنك ک٩نك ال  :گك٨ث ٘الباو ؾق آو لهاو گ٩حًؿ

گاو قا ؾق پاکىحايی ظنؿوؾ ینک ِنؿ ۀؼیكی ۀقویؿاؾ ؾیگك ایى بىؾ که یک هؤوى هیاو بكؾاٌحه ٌىؾ و
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ٌماهه و ِلّال  ۀکكايه  ایى کاق ؼیكات کكؾ. با آيکه هن اکًىو ال ؾو هصىموك جاوك ا٥٨ايىحاو به ٌ
هنن ونااليه هنماقاو ايؿ، با٬ی هايؿه اوث، اها با آيهها ؾق ؾل کىه کًؿه ٌؿیی که ایى بثجًها ؾو ظ٩كه

گناو ا٥٨ايىنحاو ؾق هعکن باًٌؿه ۀگك پٍث کاق و اقاؾویاض و شهايگكؾ ال ایى آذاق جاقیؽی که يمایاو
های باهیناو گىیًؿ: کاق واؼث بثیيگاقاو هکًًؿ. جاقیػاهكول اوث، ؾیؿو هی وال پیً ال ۺۺ٦ۻ

های آو قول ا٥٨ايىحاو های ٨كاواو وه يىل ال باًٌؿهظؿوؾ وه ِؿ وال قا ؾق بك گك٨حه و په ال جالي
ٌمالی واؾی باهیاو وناؼحه ٌنؿه و  ۀؾق ظىه ۀهای بىؾا ؾق ؾل کىايؿ. هصىمهها جکمیل ٌؿهایى بث

های ٘بی١ی ٌؿه اوث هك جاله واقؾ کنه بناق آ٨ثها ؾق ؾاؼل کىه وبب يگهؿاقی آو هى١٬یث ایى بث
لؾه هنا ظینكتگاو ایى بنثکًؿ ال ه٭اوهث، ایماو و پٍث کاق واليؿه ی بىؾا ؾیؿوهااول ال هصىمه

ها بىؾيؿ، اها ونالهاو های کٍىقها ؾق پی جكهین ایى هصىمههٌىيؿ، پیً ال ایى بكؼی ال هؤوىیه
های باهیاو ؾق ظالحی کنه گىیؿ: بهحك اوث هصىمههی٠لمی ٨كهًگی والهاو هلل هحعؿ یا یىيىکى 

اقلي جاقیؽی و جعىالت که بك  هن اکًىو ٬كاق ؾاقؾ با٬ی بمايؿ؛ لیكا ٌکل کًىيی هصىمه بىؾا بیٍحك
هنای بنىؾا هصىنمه جًها کاقی که بكای يگهؿاقی ظ٩نكه بنا٬ی هاينؿه ال ،ؾهًؿآيها گفٌحه گىاهی هی

های ایى ظ٩كه اوث که ؾق اذك اي٩صاق ٌؿیؿًا ِنؿهه ؾینؿه کاقی بكؼی ال ٬ىمثِىقت گك٨حه بىحه
های بىؾا به باؾ ٨كاهىٌی وپكؾه ٌؿه اوث که اکًىو بكؼنی بىؾ، اها ال چًؿ وال به ایى ٘ك٦ هؽكوبه

جك ال همه ایى اوث کنه وناؼث باٌؿ. ههنها ؾق ظال ٌکىث و قیؽث هیهای ایى ظ٩كهال ٬ىمث
بنىؾا ؾق ظنال  ۀهای جؽكینب ٌنؿًگی، ؾق شىاق هصىمهو ٨كههًالل قهایٍی ؾق هعؿوؾه هاوحك پال

های يمؾینک بنىؾا جىونٗ ا٨مایً اوث که جا اکًىو ؾه ؼايه ؾق ایى واظات واؼحه ٌؿه اوث. ه٥اقه
کًؿ. ولاقت ا٘ال٠ات های لیاؾی ؾق ایى ه٥اقه ليؿگی هیکاقی ٌؿه و هن اکًىو ؼايىاؾههكؾم ؾوث

هنای ها قا بگینكؾ و اینى اقليوكیحه ظؿ ا٬ل شلىی ایى ؼىؾحه يحىايىو ٨كهًگ ؾق يىلؾه وال گفٌ
 (.ۿ٦ۼ: ۽) ظ٩ٛ باٌؿاوث، گك جاقیػ گفٌحه ا٥٨ايىحاو جاقیؽی که يمایاو

 های بىداهجسمهۀ تاسیخچ
های جصاقجی لیاؾی ال آویا و اقوپا به ٬ّؿ هىا٨كت به و هٍحّؿ وال ٬بل، کاقواو ؾق ظؿوؾ یکهماق

کًیٍکا قوي٫  ۀویژه ؾق ؾوق مىؾيؿ. ایى شاؾه ؾق ٠ّك ٌاهاو کىٌايی و بهيچیى و ا٥٨ايىحاو ٠بىق هی
هًؿ ی١ًی شای  ها بهکكؾيؿ آييیم ال ایى قاه ٠بىق هیكیى چیى ییاؾی کىب يمىؾ ٌماقی لیاؾی ال لال

كیى بىؾایی اول به بلنػ یکكؾيؿ. لاىلؿ گكؾیؿه بىؾ و٩ك هیهماق وال ٬بل ؾق آيصا هحکه بىؾا بیً ال ؾو
ی باهیاو به یؾق ووٗ قاه ؾق واؾی آقام و لیبا کكؾيؿ. آيهاهؿيؿ و ؾق قاه و٩ك ال بلػ به هًؿ ٠بىق هیآهی
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كیى به ایى ٨کك ا٨حاؾيؿ که ؾق اینى هًٙ٭نه بنه یکكؾيؿ، ؾیكی يگفٌث که لاجى٧٬ هیهًٝىق اوحكاظث 
یگ و وًگ جٍکیل ا٠ماق ه١ابؿ بپكؾاليؿ ؾق ومث ٌمال ؾقه باهیاو ِؽكه هكج١٩ی ٬كاق ؾاقؾ که ال ق

ها بنه های بكای ا٬اهث ٌاو واؼحًؿ، ٌماقی ال ایى ه٥الهكیى ه٥الهیؾق همیى ي٭ٙه لاگكؾیؿه اوث، 
هنای ه٭نؿن بنا جّناویك ال ایى هعل پكؾاؼحًؿ به هكوق لهاو، ب١ٕیايصام هكاون ؾیًی ؼىیً هی

ؾق ياظیه ٌك٬ی کنه قاوحه ٌؿ هكکم جصمٟ ایى هصحم١ات هفهبی ؾو هصىمه بىؾا بىؾ، هصىمه وا٬ٟ آ
هحك بنىؾ. اینى  ۽ۿهحك اقج٩اٞ ؾاٌث و اقج٩اٞ هصىمه ؾیگكی که ؾق ومث ٤كب هى١٬یث ؾاٌث  ٨۽

 (. ۿ۾: ۿ)قويؿهای بىؾا ؾق شهاو بىؾيؿ و ال ٠صایب شهاو به ٌماق هیجكیى هصىمهؾو هصىمه بمقگ

 های بىدای باهیاواسصش تاسیخی هجسمه
ًگی ا٥٨ايىحاو ىايی و جؽكیب ا٬حّاؾی، بك ه٩اؼك جاقیؽی و ٨كهاؼیك ؾق کًاق جكاژیؿی اي ۀؾق وه ؾه

حاو گك٨حنه جنا جؽكینب پفیك يیم واقؾ گكؾیؿه اوث که ال جاقاز هنىلین هلنی ا٥٨ايىنهای شبكاو يالیاو
وكايه گك٨حه جنا جنؿاوم ٬اچنا٪ آذناق باونحايی های ؼىؾىؾا ؾق باهیاو و ال کاويبؿیل بهای بیهصىمه

ٌنىؾ. ؾق چًنؿ ونال گفٌنحه ؾولنث ا٥٨ايىنحاو، ونالهاو یىيىنکى و بكؼنی ا٥٨ايىحاو قا ٌاهل هی
بنىؾا ؾق باهیناو بنا اونح٩اؾه ال  ۀجؽكیب ٌنؿ یهایگك جالي يمىؾيؿ که ؾق شای هصىمهکٍىقهای ؾ

قونؿ کنه جنا های شؿیؿ و یا هٍابه به آو قا بىاليؿ، اها به يٝك هنیجکًالىژی پیٍك٨حه ه١اِك هصىمه
جناقیػ اول  ایى لهیًه بكؾاٌحه يٍؿه اوث، چًايچنه هًؿوونحاو جنایمم بنه کًىو کؿام گاهی ٠ملی ؾق

آوقی ال ٨اش١ه بىؾا ؾق باهیاو گماقي ؾاؾ که کٍىق وىیه ظأك ٌؿه ٔمى یاؾ ؾق ٧٩۽ۻهاق  وال 
هلیىو ؾالك اهكیکای جؽمیى ٌؿه، بپكؾالؾ. اهنا ونالهاو  ۺۿها قا که هبل٣ هّاق٦ واؼحماو هصىمه

هنای های شؿیؿ اوث؛ لیكا به ٠٭یؿه ایى والهاو هیچ يىٞ هصىمههصىمهیىيىکى هؽال٧ واؼحى 
های شؿیؿ ؾق پكجى جؽًیک پیٍك٨حه ه١اِنك ٌىؾ. واؼحى هصىمهوث ٨کك هیا شؿیؿ ؾق لهیًه اللم

های ویكاو ٌؿه قا پیؿا يؽىاهؿ کكؾ، ایى کاقی ؾٌىاق يؽىاهؿ بىؾ، ولی هكگم اقلي جاقیؽی هصىمه
های جؽكیب ٌؿه باالجك ال هنك ٬یمنث و هبلن٣ ىی و ولو جاقیؽی هصىمهؾق ظالیىث که اقلي ه١ً

های جؽكیب ٌؿه ٬بل ال همه ؾق اینى ؼىاهنؿ بنىؾ جّنىق جىايؿ باٌؿ. اقلي هصىمهبمقگ پىلی هی
و، با اونح٩اؾه ؼا٘ك يیایً و ٫ٍ٠ وكٌاق به ه١بىؾ ٌا قول به های آووال ٬بل ايىاو ۺۺ٧ۻکًیؿ ؾق 

های ٨كاواو که ٌنایؿ ونالیاو ٘نىاليی قا ؾق بنك گك٨حنه قیمیاق، لظمات و ٠ك٪ی کیال ابماقهای ابحؿا
های جمؿو بك ايؿال ؾق ق٤ن ٘ى٨اوهای ٠لیيٝیك جاقیؽی قا آ٨كیؿيؿ که ؾق ٘ىل لهايهچًاو ٌهکاق بی

 (. ۼۼ: ٩)ایىحاؾيؿ  ۻۺۺۼهای هًؿوکً اوحىاق جا يیمه هاق  ؾل کىه پایه
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 ین عالباوهای باهیاو تىسظ سژ ايهذام بت
هحكی کنه  ۿۿهای يىبی قا ؾیؿه که ال شمله هصىمه های باهیاو گكچًؿ ؾق ٘ىل اؾواق آویبهصىمه

های جنىپ يناؾق ق٨ث، هؿ٦ ج٩ًك و گلههای)٠صایب شهاو( به ٌماق هیجكیى هصىمهیکی ال بمقگ
يمؾهن هلکه ؾق ٬كو چًیى ؾوث ؾاؾ، هنال های ؼىؾ قا ٬كو هصؿهن( ٬كاق گك٨ث و لهفا پا ا٨ٍاق)ؾق

ؽیُ کنكؾ کنه اینى ِنًن بكهًنه، ؼاو پاؾٌاه ا٥٨ايىحاو ظیى ٠بىق ال باهیناو جٍناهیكؾووث هعمؿ
گناه ؼىاونحاق قا به جىپ بىحًؿ، اها هنیچ و٩لی بؿو آو ۀکكؾ جا ظّ ال١ىقت اوث، په اهكهکٍى٦

ب ال پنیً ال اهنكول اهنك جؽكینون ٩ۻون٧ ؤهنا يٍنؿيؿ، ولنی بنا جؾو ایى جًنؿیهکاهاًل ال بیى بك
ي  ن ،هن ٧٩۽ۻظنىت  ٨جعكیک ٘البناو ؾق  ۀکكؾ ٠مك وكهعمؿ های باهیاو به ؾوحىق هالهصىمه
و قومًا يابىؾ گكؾينؿ، ؾق های جاقیؽی ا٥٨ايىحام ِاؾق ٌؿ جا همه هصىمهۻۺۺۼ٨بكوقی  ٦ۼهٙاب٫ 

ق٨نث ٌنماق هنی های ٨كهًگی و ٠صایب شهايی بهخهای جاقیؽی باهیاو که ال هیكاها پیکكهٌمىل آي
ال١مل ٌؿیؿ شاه١ه شهايی جٙبین٫ و ٠ملنی گكؾینؿ. يیم ٌاهل گكؾیؿ، ٨كهاو هفکىق با وشىؾ ٠که

يمىؾه ؼیكات کكؾيؿ،  ب١ؿًا ٘الباو شهث ک٩اقه ؾقيگ کكؾو ؾق اهك جؽكیب هىِى٦ ِؿگاو قا ظالل
ٌنك٠ی ها بىؾيؿ و ال بیى بكؾيؿ که ایى اهك قا ینک وشیبنه های جاقیؽی باهیاو بثها پیکكهبه ٠٭یؿه آي

گاه ب١ؿ ال ي٩ىـ ؾیى اوالم هیچ» شاو باهیاوهای بیپیکكه«های ا٥٨ايىحاو و به ویژه ؾايىحًؿ پیکكههی
کلنی هكشنٟ  هىقؾ پكوحً يبىؾه و ال يٝك ؾیًی يمؾ همىً٘ناو هنؤهى هنا و ونایك هىنلماياو ؾيینا بنه

ايگیم با اقلي و ٌگ٩ثه١بىؾیث يبىؾه، بلکه ال يٝك هیكاخ ٨كهًگی، جاقیؽی و هًك ؾوث يیاکاو ها، 
ؾاق و گی قا با ٨یك چهل هیله، جايک لقهقو ایى ؾو جًؿیه بمقگ جاقیؽی ٨كهًال ایى ،ٌؿيؿپًؿاٌحه هی

ها جى باقوت يابىؾ يمىؾه و آو قا هايًؿ هماقاو اذك ؾیگكی ٨كهًگی و هًكی کٍىق که شنمء جناقیػ و ؾه
ه ی٭یًًا ال يؿاٌحى چًاو یک هیكاخ يایاب جاقیؽی ها بىؾيؿ ال بیى بكؾه ٌؿ، که يىل آیًؿ٬ّه و ا٨ىايه

 (. ۾٦: ٦) ؼىقؾ و با اقلي ٨كهًگی ا٨ىىن ؼىاهًؿ

 گیشیيتیجه
گناه شاو باهیاو ب١ؿ ال ي٩ىـ ؾیى بك ظ٫ هبیى اوالم هنیچهای بیهای ا٥٨ايىحاو و به ویژه پیکكهپیکكه

یك هىلماياو ؾيیا به کلی هكشٟ ه١بىؾیث هىقؾ پكوً يبىؾ. و ال يٝك ؾیًی يمؾ همىً٘او هؤهى ها و وا
ايگینم پًؿاٌنحه گ٩ثبلکه ال يٝك هیكاخ ٨كهًگی، جاقیؽی و هًك ؾوث يیاکاو ها با اقلي و ٌ ،يبىؾه

هنا جنى ؾاق، و ؾهيگ لقهبمقگ جاقیؽی و ٨كهًگی قا با ٨یك چهل هیله، جا ۀقو ایى ؾوپیکكٌؿ. ال ایىهی
های جناقیؽی ماقاو اذك ؾیگك ٨كهًگی و هًكی کٍىق که شم ا٨ىايهبىؾ يمىؾه و آيها قا هايًؿ هباقوت يا
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كهًگی بىؾيؿ ال بیى بكؾيؿ و يىل آیًؿه ی٭یًًا ال يؿاٌحى چًاو یک هیكاخ يایاب و با اقلي جاقیؽی و ٨
 و هًكی ا٨ىىن ؼىاهًؿ ؼىقؾ.

هماق واله  کلحىق جاقیؽی ههؿ ؾايً، ٨كهًگ، آییى، هؿيیث و ۀهًٝك و پیٍیًا٥٨ايىحاو ال يگاه په
هىینث هلنی  ۀاقلي که ج١ییى کًًؿه و يٍاو ؾهًؿوًگ و با های گكاوبىؾه که ایى کلحىقها و هؿيیث

ال يیاکاو ها به اقخ هايؿه اوث، هكچًؿ ؾوث قولگاق و جعنىالت ویاونی و اشحمنا٠ی و که هاوث 
بٍكی که هماقاو  ها و بًاهای جاقیؽی وهًؿاو ٨كهًگ و جاقیػ و هىیث هلی ها ؾق ویكايی هیکلؾايً

ای که ال يگناه ٬نؿاهث هکاق يه يٍىحه و ایى آذاقآوقؾ بیا به ظیكت ؾق هیبیًًؿه قاه ابكیٍن و جىقیمم ق
١ك و ٌا٠كی بالجاب یا٨حه و ال آيها به های هكؾهی و ؾق ٌهًٝك قیٍه ؾق جاقیػ و قوایثجاقیؽی و په

و هًرىق ؼىؾ یاؾ کكؾه اوث. بایؿ گ٩ث که ا٨حؽاق کٍىق ؾق ٤ًاهًؿی ٨كهًگ ؾق آذاق هًٝىم  ۀظید های
وىاؾ چىو: چًگیم، ها ؾق بكابك باؾ و باقاو قولگاق و آ٨ات ٘بی١ی و کىق کىايی که بیها ٬كوآو جًؿیه

کؿام جّمین يگك٨حًؿ کنه هًنك ؾوونحی و ج٭نىا و ٨ٕنیلث قا لیناو هالکى، جیمىق و ٠بؿالكظمى هیچ
يٝیك جکًالىژی و ها ؾق ٬كو بیىث و یکن هممهاو با قٌؿ بیبكوايًؿ و ؾق ه٭ام جمؿو وحیمی بك آیًؿ، ا

هرنال ٜكا٨نث هًنكی ذ٭ا٨ث شهايی شما٠ث يیمه وظٍی ؾوث و آوحیى بك لؾيؿ جنا یاؾگاقهنای بنی
ايگینم بنمقگ بنىؾ و بنه آو شًایث هىلًاک یک ؾقن ٠بنكت ايؿیٍی يیاکاو ها قا يابىؾ يمایًؿ.باقیک

های جًگ يٝك باًٌؿ و بؿايًؿ که هًاؾیاو ج١ّب ق٨حاق گكوههای ظأك همىاقه هىاٜب ا٠مال و يىل
بیًًؿ و به ؼا٘ك قویؿو به ه٭اِؿ ٌاو و بكگٍث به ٠ّك ظصك يٝك، شهاو قا ال يی٩ه وىلو هیو يًگ

 يمایًؿ.ال ايصام هیچ شًایحی پكهیم يمی
بی١نی و وشنىؾ ؾق اؼیك پیًٍهاؾ يگاقيؿه ایى اوث که جًها وشىؾ آذاق ٨كهًگی و باوحايی، هًاٜك ٘

اهًیث بكای شفب جىقیىث و جؤویه ١ًِث جىقیمم کا٨ی يیىنث، بلکنه ؾق پهلنىی آو بىنیاقی ال 
آونایً بنكای  ۀه ٌنؿه، لهیًنیؾ. ؼؿهات ه١یاقی به جىقیىحاو اقاکاقهای ٔكوقی ؾیگك ِىقت گیك

٠ؿ ٌؿه باهیاو به هًٝىق وهىلث جىقیىن و ویاظاو هىا –او٩الث شاؾه کابل  ،گكؾاو ههیا گكؾؾشهاو
های ؼّىِی ؾق بؽً و جٙبی٫ هاوحكپالو ٌهكی و پالو اؾاقی یىيىکى بكای باهیاو و ج٭ىیث يهاؾ

که بنكای اظینا و ایصناؾ ِن١ًث جىقیىنن ؾق  ايؿیها ا٬ؿاهات ؾیگك٠ىاهلگكؾی و ؾهجىقیىن و شهاو
ونالی هصنؿؾ المللی به ظ٩ٛ آذاق باوحايی و ٨كهًگی و بالباهیاو ال شايب ؾولث و جىشه هصاهٟ بیى

لث ال ایى ٘كین٫ هحكی بىؾا هؤذكؼىاهؿ بىؾ جا که بًیاؾهای ا٬حّاؾی ؾو ٨۽هحكی و  ۿۿهای هصىمه
 گاو ایى والیث ٨٭یك هىا٠ؿ ٌىؾ.کاقهای هًاوب بكای باًٌؿه ۀج٭ىیث ٌؿه و لهیً
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 در رشذ ٍ ًوَی ًباتات للوی های هایکَریسا ًقش فٌجی

 ج١لین و جكبیه  ؾايٍکؿۀ٠ٕى کاؾق ٠لمی يٝكهعمؿ وهاز پىهًیاق يىیىًؿه: 
 الذیىاهايیپىهًؿوی ٠یىج٭كیٛ ؾهًؿه: 

 چکیذه
هنای  بنه قوي ٌنىيؿ کنه یاؾ هی (Fungi)يام ٨ًصی ه ب ،ها شاو ؾق شهاو ليؿه، گكوهی ال ليؿه

یی  گنكوه بنا قیٍنه  ینىا ال يمایًؿ. یک بؽً ؾوث آوقؾه جؿاوم ظیات هیه هؽحل٧ ال ٘بی١ث ٤فا ب
و ٨ًگه ال يبنات  ِىقت هح٭ابل، يبات ال ٨ًگهه هممیىحی ٤یك پاجىژيیک ؾاقيؿ که ب ۀقابٙيباجات، 
 Mycorrhizalالظًا گىيه ليؿگی هٍحكک، هح٭ابل و ج١اويی قا ؾق ٠لن بیىلىژی اِٙبكؾ؛ ایى ي٩ٟ هی

associates یى هممیىحی ٨ًگه ال هعّىالت ٨حىوًحمی که جىوٗ يبات هیمباو جىلینؿ ا گىیًؿ. ؾق
يمایؿ و ؾق ه٭ابل ٨ًگه هممیىنث، شنفب ٠ًاِنك ٤نفایی کنن جعنكک ال ٬بینل  ٌىؾ ج٥فیه هی هی

وابنٗ ؾهنؿ، يباجنات کنه ق گكؾاينؿ. جصناقب يٍناو هی ٨او٩ىقن قا بكای يبات هیمبايً جىنهیل هی
٨او٩ىقن و آب لیاؾجك های هایکىقیما ؾاقيؿ به ؾلیل شفب ٠ًاِك ٤فایی ال ٬بیل  هممیىحی با ٨ًصی

هنای  يمىی بهحك، ٨میىلىژی باالجك، ه٭اوهث بیٍحك يىبث به ٠ىاهل بیمناقیما و جًًو  ال ؼاک، قٌؿ
وبب ا٨نمایً ؼاک ؾاقيؿ. ٠الوه بكآو هممیىحی هایکىقیمایی  آبی، وكها و ٌىقی هعیٙی هايًؿ: کن

گكؾؾ کنه ؾق يحیصنه ونٙط ٨حىونًحم بلًنؿ ق٨حنه،  ٤لٝث ٨او٩ىقن، کلىقو٨یل و شفب بیٍحك آب هی
 یابؿ.  جكکیبات ٨حىوًحمی ا٨مایً یا٨حه قٌؿ و يمىی يبات جىكیٟ هی



066   هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق 

های آذناق و ه٭ناالت  یى اذك يگناقي یا٨حنه اونث ال هنكوق و بكقونی يحنایس یا٨حنها هٙالب که ؾق
یى هىقؾ ذابث ٌؿه؛ چًیى بنه ا ؽكاز و ا٬حبان ٌؿه اوث و بًابكآيچه که ؾقگكاو ؼاقشی اوحپژوهً
های آهناؾه ٌنؿه و ینا هنن بنه ٌنکل   های هایکىقیما به ٌنکل هاینه قوؿ که اوح٩اؾه ال ٨ًصی يٝك هی

ذك وا٬نٟ ؤوبم، هن چًاو ایصاؾ ٨ٕاهایو هن (Rainfed)کٍث و لقا٠ث هًا٫٘ للمی کمپىوث، ؾق
عنیٗ جنك و هيحیصه ویىحن کٍث و کاق والن ؾهؿ و ؾق وی قا کاهً هیٌؿه، هّك٦ کىؾهای کیمیا

 كؾؾ.گ جك هی لیىث پاک و هٙلىب

 هایکىقیما، ٨ًصی، يبات، ٨حىوًحم، للمی، ٠ًاِك٤فایی، ٨او٩ىقن. های کلیذی: واژه

 هقذهه
بًنؿی هىنحًؿ کنه ؾق ویىنحن ٘ب٭نه  حكوجنكو٦هنای ایىکاقیىجینک و ه شاو ها گنكوپ ال لينؿه ٨ًصی
ها  ايؿ. ٨ًصیبًؿی ٌؿههىح٭یل ؾق شمٟ هىشىؾات ٘ب٭ه (Kingdom)ظید یک ٠الن ه شیًی ب٨ایلى

های  ها به ٌیىه ظٕىق ؾاقيؿ. ليؿگی ٨ًصی ،بًا ؾق هكشای ٘بی١ث که ليؿگی ؾق آيصا همکى باٌؿیج٭ك
 ، هممیىننث(Parasitic)، ٩٘یلننی(Saprophytic)ؼىاق گًؿیننؿه :هحًننىٞ ؾق ٘بی١ننث ال ٬بیننل

(Symbiotic) آلاؾلی و(Facultative)  های  هٍاهؿه ٌؿه اوث. هایکىقیماها يیم گكوپ ال ٨ًصی
ٌاو وابىحه به يبات هیمباو اوث. هٙال١ه بنكقوی  باًٌؿ که جؿاوم ظیات هممیىث باقیٍه يباجات هی

. ِنىقت گك٨نث ،م۰۸۶۱ؾق وال (Unger)های هایکىقیما بكای اولیى باق جىوٗ یًگك واؼحاق ٨ًصی
ها په ال هٙال١ات هالیکىلی ٌىولك و همکاقاو ج٥ییك  بًؿی ٨ًصیؾق ولىله ٘ب٭ه هى١٬یث ایى گكوه

م که يناشلی ۰۸۶۲ال وال(. ۶۲ -۰۶: ۰۱) ٬كاق گك٨ث Glomeromycotaيام ه کكؾ و ؾق ؾیىژو شؿیؿ ب
 ۲۱۱های هیکىقیما و اقجباٖ هممیىحی آيها قا با يباجات جٍؽیُ ؾاؾ. جا اکًنىو بنیً ال  اولیى ٨ًصی

ق ٌنًان المنايی ؾ٨كاينک يبناتها ؾق وكاوك ؾيیا ًٌاوایی و جٍؽیُ ٌؿه اونث. و  ٨ًصی يىٞ ایى
ای  های ؼاکمی و ویىحن قیٍنه ه٩یؿ بیى ايىاٞ ؼاَ ال ٨ًصی ۀم بكای يىٞ هممیىحی ؾوشايب۰۸۸۲

بنه  Myco ۀکلمن کاق بكؾ. واژه هنایکىقیما اله قا ب (Mycorrhizal associates)يباجات، اِٙالض 
 (.۶: ۰۸) به ه١ًی قیٍه گك٨حه ٌؿه اوث Rhizaو ه١ًی ٨ًگه 
های هایکىقیما با يبات هیمباو، به وبب شفب بیٍنحك ٠ًاِنك ٤نفایی بنه  هممیىحی ٨ًصی ۀي٭ً ٠مؿ

باٌؿ. يحایس جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه اوث کنه ونك٠ث ايح٭نال  ویژه ٨او٩ىقن و ايح٭ال آو به يبات هیمباو هی
اینى (، ۱۵ -۲۱: ۰۵) ال يباجنات ٤یكهنایکىقیمایی اونث كابك بیٍحكب ۱الی ۶و٩ىقن به يبات هایکىقیمایی ٨ا
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ها،  ا٨مایً وٙط شفب قیٍه به وبب جٍکیل پىًٌ هیىیلیىهی ؾق ياظیه هنىی قیٍنه ٠مل ؾق اذك
چًیى ٠ًاِك ٨او٩ىقن، پحاٌین، کلىنین، ونل٩ك، هنه، يیکنل، و لیًنک قا ال گیكؾ؛ هن ِىقت هی

آيهنا بنكای يباجنات، ا٨نمایً شنفب  ۀجكیى ٨ایؿولی ههن کًؿ؛ ک شفب کكؾه و به يبات هًح٭ل هیاؼ
٠ًاِك ٤فایی ياهحعكک ؾقؼاک، به ویژه ٨او٩ىقن و لیًک اوث. ا٨مایً شفب ٨اون٩ىقن کنه ؾق 

ها بكای يباجات هًصك به ا٨مایً وك٠ث قٌؿ و  قٌؿ و يمى يباجات ج٭ً کلیؿی ؾاقؾ. جىوٗ ایى ٨ًصی
٬ؿقت جکریك بیٍحك ظصنكات و جنكهین ايىناز آونیب  جك يبات ال هكظله ظىان شىايی و ٠بىق وكیٟ

هك یکی ال ٠ًاِك ٤فایی ا٠ن ال کن هّك٦ و پكهّك٦ ؾق ليؿگی يباجات ٌىؾ.  ؾیؿه ال بیماقگكها هی
ٌىؾ، هگك ٠ًّك ٨او٩ىقن  ههن و ٔكوقی اوث. بیٍحك ٠ًاِك ٔكوقی جىوٗ ؼىؾ يبات شفب هی

های هایکىقیمای هممیىث ال ٘كی٫  ًصیگیكؾ، ٨ که شفب آو جىوٗ ؼىؾ يبات به کًؿی ِىقت هی
اجات بيجىهیل و ا٨مایً شفب ٨او٩ىقن ؾق  های ؼىؾ ؾق ؼاک پیكاهىو قیٍه، وبب گىحكي های٧

 (.۱۰: ۹)ٌىؾ  هیمباو هی

 کاس هىاد و سوش
)Free  ve.comwww.pdfdri ;ا٘ال٠اجی ِن٩عه گىگنل بؽنً ۀپایگابكای ايصام ایى جع٭ی٫ ال 

Academic & Education Book – PDF Drive) ه٭االت هكجبٗ به هىٔىٞ شىحصى ٌؿ که ؾق ،
ه٭الۀ  ۶ؾايلىؾه ٌؿه، ِك٦ ه٭اله  ۲۰ ۀیا٨ث و وپه ؾايلىؾ گكؾیؿ، ال شمله٭الۀ ایكايی ؾق ۲۰يحیصه 
ٙال١نه ٬نكاق آو هنىقؾ بكقونی و هه٭النۀ  ۰۸ؼف ظف٦ و آو ـکك يٍكیه بىؾيؿ که ال ٨هكوث هآو بؿو

که هىٔىٞ ایى پژوهً ؾق کٍىقها شؿیؿ بىؾه اوث هحؤو٩ايه ه٭ناالت هنكجبٗ کنه یگك٨ث. ال آيصای
یا٨ث يگكؾیؿ. ه٭االت هنكوق ٌنؿيؿ، يحنایس یا٨حنه ؾ٬ین٫  ،جىوٗ هع٭٭یى ا٥٨ايی يگاقي ٌؿه باًٌؿ

اوحؽكاز و ال آيها «بشداسییاؾؾاٌث«يىت  هٙال١ه گكؾیؿ و هٙالب هكجبٗ به هىٔىٞ به ٌکل ٌاقت
په ال جكجیب، جًٝین و اِالض کلمات به هٍاوقه اوحاؾ قهًما، به هىىؾه ه٭اله پكؾاؼحه ٌؿ، ؾق آؼنك 

 های که يیال به اِالض بىؾيؿ ویكایً هصؿؾ گكؾیؿ.  هكوق کلی ِىقت گك٨حه، هى١٬یث

 کىسیضاها بش افضایص جزب فاسفىسطيقص های
، جن٩ًه، ییایب ٔنینکث که وبب ا٨مایً جكٔكوقت ٠ًّك ٨او٩ىقن بكای يباجات ال آو شهث او

ل جؽنن و یکٍه، وا٬ه، جٍیق یو٬ح یل و يمىیک، جٍیىمات ظصكوی، ايح٭ال ايكژی، ج٭یايكژ ۀیكـؼ
ٍا٦ يیا٨حه، يبات کای به ٌکل يىقهال اي ىحن قیٍهیٌىؾ و ؾق اذك کمبىؾ آو و هی یايح٭ال ؼىاَ اقذ

http://www.pdfdrive.com/
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ىاقْ ؾق ویىنحن یكی ال بكول چًیى ٠نؼا٘ك شلىگه ؾهؿ. ب يمىی ؾقوث يکكؾه، ظاِل ؼىب يمی
بنه وینژه  یجىايؿ وبب ا٨مایً شفب ٠ًاِنك ه١نؿي هایکىقیمایی هی یهممیىح ۀلقا٠حی للمی، قابٙ

ن کنهعلىل ؾق ؼاک ه ٨او٩ىقن ک یؼّىَ ؾق اقأ  ٨او٩ىقن ؾق يبات هیمباو گكؾؾ. ایى جؤذیك به
ايح٭ال ٨او٩ىقن به يبات بنه واونٙه هیکايیمم ٨میىلىژی شفب و  (.۰۱-۲: ۹) جك اوثبىؾه باٌؿ هٍهىؾ

 هایکىقیماها ٠باقت اوث ال:
٨ًصی هایکىقیما ؾق ا٘كا٦ و يىىز قیٍه يبات هیمبناو جٍنکیل ٌنبکه هحنكاکن و شنال هايًنؿی قا   هایىلیىم .ۻ

یابنؿ.  هحكی ؼاک ا٘كا٦ قیٍه يبات هیمباو، ايحٍاق هیوايحی ۶۲ها جا ٨اِله  همیى قیٍحهؾهًؿ که ي٩ىـ  هی
 (.۰۱۰ -۹۰: ۰) هن يیم ِىقت گیكؾ ٌىؾ که هیماو شفب ٨او٩ىقن ال واظات ؾوقجك آو هی  وبب ایى و١ٔیث

های هایکىقیمایی اونث، ونك٠ث يمنى و  ِىقت هممیىث پىٌیؿه با های٧ه های ٌاو ب ؾق يباجات که قیٍه .ۼ
بات هیمبناو های ي بكابك وك٠ث يمى و ايحٍاق هىی قیٍه ۸۱۱٘ىق هحىوٗ  ، به های بیكوو قیٍه  ايحٍاق های٧

 (.۶۲ -۰۶: ۰۱) کًؿ ها شفب هی قیٍه اوث؛ بًابكایى ه٭ؿاق بیٍحكی ٨او٩ىقن قا يىبث به هىی
های های٧ به  ها اوث؛ بًابكایى قٌحه های هایکىقیما، ؾهن ظّه ٔؽاهث هىی قیٍه ٔؽاهث های٧ ٨ًصی .۽

ق بیٍنحكی ال ٨اون٩ىقن قا كؾه و ه٭نؿاکجىايایی ي٩ىـ به آيها قا يؿاقؾ، ي٩ىـ  ۀه قیٍکقات ؼاک ـجكیى کىچک
 (.۱۰: ۹) ؾهؿ شفب و به يبات ايح٭ال هی

ؾهنؿ کنه  یقا به يبنات ه یًًؿه ٨او٩یث، ایى جىايایکحكیاهای جصمیه کهایکىقیما و با  ٨ًصی  هممیىحی بیى .۾
ؾاق که ؾق ظالث ه١مىل بكای يبنات  ؼاک ٨او٩یث ،ال يیال ٨او٩ىقن ؼىؾ قا ال هًابٟ هايًؿ یبحىايؿ ٬ىمح

ونث بنه ٌنکل ا ؾاق ؼناک کنه همکنىًؿ. البحه جصمیه هكکبات ٨اون٩یثک ل اوح٩اؾه اوث جؤهیى٤یك ٬اب
گینكؾ کنه جىونٗ ٨ًصنی  آل اونیؿی و ینا ٬لنىی ِنىقت هی های ٨اون٩یث ايماین ۀ٠ٕىی باٌؿ به واوٙ

 (.۱۸ -۲۱: ۰۵) ٌىؾ هایکىقیما جكٌط هی
  Alو  Ca ، Feبنا  یبیٍنحك ییبکهیل جكها که  های ٠ٕىی هرل اگماالت های هایکىقیما با جكٌط جیماب ٨ًصی .ۿ

یب با ایى ٠ًاِك ٌؿه و ٨اون٩ىقن آلاؾ ٌنؿه قا شنفب کؾاقيؿ، با٠د آلاؾ ٌؿو ٨او٩ىقن ال جك Pيىبث به 
ٌىؾ.  یکىایؿ جبؿیل هایاؾ  ها جصمیه ٌؿه و به کاقبى حیًىهیىثکًًؿ. اگماالت جكٌط ٌؿه يهایحًا جىوٗ اک هی

یبنات ک٨او٩ىقن قا ال جك یه٭ؿاق بیٍحك ی٬لیای یها کؾق ؼا pHاهً ک کىایؿ ظاِله ال ٘كی٫ایاکاقبى ؾ
 (. ۰۵۵ -۰۱۹: ۲) قوايؿ یًؿ و به هّك٦ يبات هک ٤یك هعلىل آو شؿا هی

 ص هایکىسیضها بش افضایص جزب آبيق
ث کنه قٌنؿ و يمنىی يباجنات قا های هعیٙی اون جًً جكیىؾق لقا٠ث للمی یکی ال ههن کمبىؾ آب

و وناؼحه   (Stomat)ها اذك کمبىؾ آب ؾق يباجات، وبب بىحه ٌنؿو قولينهؾهؿ.  ذیك ٬كاق هیؤجعث ج
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١٨الینث اينماین  ذیك بنكؤینؿها، جنیکالىجی ؤاؼنحال ؾق وناؼحاق ٤ٍن ۀٌؿو اویؿ آبىیمیک که ؾق يحیصن
يمنى و جىلینؿ هناؾه  -قوبىکى، کاهً ايح٭ال و ـؼیكه هىاؾ ٨حىوًحمی و باالؼكه هىشب کاهً قٌنؿ 

هممیىحی هایکىقیمایی ٠الوه بك ا٨مایً شفب ٠ًاِك ٤فایی، ا٨مایً قٌؿ و ٌىؾ.  ؼٍک يبات هی
هنا يٍناو ؾاؾه  ؾهؿ. پژوهً ی٨میىلىژی يبات، ه٭اوهث يبات هیمباو قا به ٌكایٗ للمی يیم ا٨مایً ه

کًًؿ جا  های ؼىؾ ؾق ؼاک، به يبات هیمباو کمک هی های هایکىقیما با گىحكي های٧ ٨ًصی اوث که
پیكاهىو هىٔىٞ، ؾق ا٥٨ايىحاو جا ظال کاق ِىقت (. ۰۱۰ -۹۰: ۰) ال ؼاک شفب يمایًؿهیماو آب بیٍحك 

ه گنكاو ؼناقشی بنله، يحایس جع٭ی٭ات ج١نؿاؾی پنژوهًؤبكای ؾقک هكچه بهحك هى ءً بًا ،يگك٨حه اوث
 ِىقت جعلیلی و ب١ًٕا هىح٭ین جعكیك گكؾیؿه اوث:

ي ؾاؾه اوث که هممیىنحی ٨ًصنی ای چًیى گماق ( ٘ی پژوهً همق٠ه۰۹۹۶) (Panwar)پايىاق 
 (.Triticum aestivum L)بكگ گًنؿم   ، هعحىای يىبی آب(Glomus mossea)يام ه هایکىقیما ب

 کل ؾوقه قٌؿ ظ٩ٛ يمىؾ.قا ؾق ٌكایٗ للمی ؾق 
هنای  ايؿ که جل٭ط ؾو ژيىجایپ گًؿم با٨ًصیگماقي ؾاؾه( ؾق همیى هىقؾ ۰۹۹۸) ٤الی و همکاقاو

حی بیٍحك ال بهّك٦ آب ؾق ٌكایٗ بهیًه و جًً ق٘ى ی، يٍاو ؾاؾ که بالؾه(G. mossea) هایکىقیما
 .(۲۱ -۶۱: ۰۲)يباجات ٤یك هایکىقیمای اوث 

ٌىيؿ، ظٕىق  که ؾق يباجات که ال ٘كی٫ يهالی جکریك هی( گماقي ؾاؾه اوث ۲۱۱۰)(Auge)اوگ 
ب بنه آيهنا کمنک کًنؿ. جىايؿ به اوح٭كاق بهحك يهال ؾق هعیٗ شؿیؿ و ا٨مایً شنفب آ هایکىقیما هی

ایصاؾ ج٥ییكات ؾق وك٠ث ظكکث آب به ؾاؼنل، وكاونك و ینا   هممیىحی هایکىقیمایی ا٤لب هًصك به
گفاقؾ و  ذیك هیؤهای ٨میىلىژیک بكگ ج از و ١٨الیثآبی ايى ؼایكقوی ـ ؼاقز يبات هیمباو ٌؿه و بك

 ؾهؿ. ؾقِؿ ا٨مایً هی ۶۵ٍه قا جا ظحی وٙط شفب قی
پیكاهىو همیى هىٔىٞ جع٭ی٫ هیؿايی يمىؾه، يحایس جصناقب ٌناو قا کنه اقاو اوما٠یل پىق و همک

کًًؿ: جل٭ط با ؾو يىٞ  ايؿ، چًیى بیاو هیايصام ؾاؾه (.Satureja hortensis L)قوی يبات ٘بی هكله 
ؾاق با٠د ا٨مایً ه١ًنی  (G. verseformise, G. Atunicatum)٨ًصی هایکىقیمای آقبىوکىالق 

 .(۰۵۵ -۰۱۹: ۶) ق يبات هكله يىبث به جیماق بؿوو ٨ًصی ٌؿهعحىای يىبی آب ؾ
های  های هایکىقیما با کًحكول ٠مل بال وبىحه ٌؿو قولينه ٨ًصی( ۰۹۹۸به ي٭ل ال قواليؿ ٨اگاقؾو)

های ؼىؾ، هٍنکالت ق٘نىبحی يبنات هايًنؿ  بكگ و ا٨مایً شفب آب ؾق اذك گىحكؾگی ٌبکه های٧
هّنك٦ آب، ؾق يباجنات ٠ل٩نی  ی٨حىونًحم و بنالؾه ؾهًؿ. ونك٠ث شفب آب و ج١ك٪ قا کاهً هی
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گماقي ؾیگك آهؿه اوث  کًؿ. ؾق هممیىث با هایکىقیما ا٨مایً و هیماو جبؽیك و ج١ك٪ کاهً پیؿا هی
یکىقیمایی بنه های جًً ؼٍکی بك هماقٞ شىاقی، اوح٩اؾه ال قوابنٗ هممیىنحی هنا شهث آویبکه 

های هًاونب  یى شايؿاقاو یکی ال قويا ح٩اؾه الچًیى اوٌىؾ؛ هن ذك هٙكض هیؤ٠ًىاو یک قاهکاق ه
 .(۶۸۱ -۶۵۰: ۰۱) ٌىؾ باق جًً آبی ه١ك٨ی هیبكای کاهً اذكات لیاو

 هایکىسیضها بش افضایص فتىسًتض يقص
ای وك٠ث ٨حىونًحم ؾق يباجنات هایکىقیمیٍنى ٌنؿه قا بنیً ال  ؼايهای و گل يحایس جع٭ی٭ات همق٠ه

ًًؿه )کلىقو٨ینل( ک یكا ؾق بكگ ایى يباجات واظؿهای ٨ىجىوًحمل ؛ؾهؿيباجات ٤یكهیکىقیمی يٍاو هی
ها ؾلیل وك٠ث قٌؿ يبنات قا ا٨نمایً ٤لٝنث ٨اون٩ىقن و جٍنؿیؿ  یى گماقيا یابؿ. ؾق ا٨مایً هی

( و ۰۹۹۱) (Rousseau)ؾق همنیى هنىقؾ قوونى(. ۶۲۶ -۶۶۰: ۰۶) اينؿحىوًحم جٍنؽیُ کنكؾه٠ملیه ٨
جىاينؿ بنا ا٨نمایً ٤لٝنث  اؾه اوث که هنایکىقیما هیی يٍاو ؾها٘ی پژوهً (۰۹۸۶) (Reid)قیؿ

 (Wright)چًناو قاینث ٨او٩ىقن، وك٠ث ٨حىوًحم ؼالُ قا ؾق يبات هیمبناو ا٨نمایً ؾهنؿ. هنن
های هایکىقیمای آقبىوکىالق ال  ٘ی آلهایٍی هٍؽُ گكؾ که جل٭یط يبات ٌبؿق با ٨ًصی(، ۰۹۹۸)

حنًا ونك٠ث ٨مایً هینماو کلىقو٨ینل و يهایها و ؾق يحیصه ا هىشب ا٨مایً ج١ؿاؾ بكگ Glomusشًه 
ؾیگنك يٍناو ؾاؾه ٌنؿه اونث کنه ٨حىونًحم  قٌؿ يبات ٌؿ. ؾق پنژوهً ۀ٨حىوًحم ؼالُ ؾق کل ؾوق

 (Helianthemum almeriense – Terfezia claveryi)ؼنننالُ ؾق يبنننات هلینننايحمىم 
ٌنكایٗ جنًً  ؾهنؿ؛ اهنا ؾق هایکىقیمیٍى ٌؿه، ؾق ٌكایٗ هٙلىب ال يٝك ق٘ىبث ا٨مایً يٍاو هی
بث به اينىاٞ ٌناهؿ ٨نمایً ق٘ىبحی وك٠ث ٨حىوًحم ؼالُ ؾق يباجات جل٭یط ٌؿه ظؿوؾ ؾو بكابك يى

 یابؿ. هی
ؾاق ٬ٙك ٤ؿه پیال، ولو جاله و ؼٍک اينؿام مایً ه١ًیهای هایکىقیما هىشب ا٨ جل٭یط پیال با ٨ًصی

ٌىؾ. گائىق و  جل٭یس يٍؿه هی ها يىبث به يباجات هىایی، ه٭ؿاق ٨او٩ىقن ايؿام هىایی و ٠ملکكؾ ٤ؿه
های هایکىقیما  های گًٍیم، ًٌبلیله و لقؾک، جل٭یط ٌؿه با ٨ًصی ايؿ که وبمیهمکاقاو گماقي کكؾه

ای ؾاقای ولو  لیکىالق آقبىوکىالق ؾقیک ؼاک لىم ًٌی با کمبىؾ هىا ٤نفایی، ؾق ٌنكایٗ همق٠نه و
 .(۰۲۸ -۰۶۱: ۶) ؾيؿؼٍک قیٍه و ا٠ٕای هىایی بیحٍكی يىبث به يباجات ٌاهؿ بى

( گماقي ؾاؾه اوث که يٝك به اهمیث ي٭ً ٠ًاِك يیحنكوشى و ۰۶۹۵وهٍی) لیًب چگًی ٘ی پژ
جنىاو چًنیى اونحالل کنكؾ کنه  کًًؿه و جىكیٟ ٨حىوًحم، هی های ٨حىوًحم ٨او٩ىقن ؾق جكکیب پگمًث
٪، هینماو ٨نى هیى کنا٨ی ٠ًاِنكؤکٍث يبات ٌبث، جىايىحه اوث بنا جن کاقبكؾ کىؾهایی اقگايیک ؾق
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ایى ٘كی٫ وبب ا٨مایً هاؾه ؼٍنک و جنك، اقج٩ناٞ  جىاو ٨حىوًحمی يبات قا باال بكؾه و ال کلىقو٨یل و
هننای هننایکىقیمایی  ٨ًصی ۀ٠مننؿ  ي٭ننً .های شننايبی و ج١ننؿؾ بننكگ گننكؾؾ ْوننا٬ه، ج١ننؿاؾ وننا٬ه

وث که ٠الوه بكشفب ٨او٩ىقن، ونبب جعكینک ا بك پكووه ٨حىوًحم يبات ایى (AM)آقبىوکىالق
کلىقو٨یل به  يیحكوشى با ٌكکث ؾق واؼحاق ءً ٌىيؿ؛ بًا ؼاک هی حكیاهای يّب کًًؿه يایحكوشى ؾقبک

ینب کو ٠ًّنك ٨اون٩ىقن بنا ظٕنىق ١٨نال و گىنحكؾه، ؾق جك یجنكیى پگمًنث ٨حىونًحم٠ًىاو ههن
باًٌؿ. با جىشه به يحایس ٨ى  یؾق پكووه ٨حىوًحم ه یي٭ً ههن و اواو ی، ؾاقایظاهل ايكژ یها هالکىل

كاهن واؼحى ٠ًّنك ها با جربیث بیىلىژیک يیحكوژو و هایکىقیما با ٨ ایحكکٌىؾ که با چًیى اوحؿالل هی
و يكغ ٨حىوًحم ؼالُ يبنات قا بناال بنكؾه و ونبب  ی٨حىوًحم یها يگیمهاايؿ هیماو ٨او٩ىقن جىايىحه

 .(۰۲۹ -۰۲۰: ۱) ؿ شىمی و ا٨مایً اقج٩اٞ آو گكؾيؿبهبىؾ قٌ

 بذج و هًاقطه
گىينه کًؿ بنه اینى ا آب باقاو آبیاقی هیهای لقا٠حی ا٥٨ايىحاو قا جًه ؾقِؿ لهیى ۵۱بیٍحك ال  جؽمیًاً 

بٟ بناقاو هک٩نی ینک ها به اِٙالض هعلی لهیى للمی گىیًؿ و جؤهیى آب ایى اقأی جًها ال هً لهیى
آیًنؿه  گىی جؤهیى ٤فا و هعیٗ ِعی بكای ي٩ىن ١٨لی ولقا٠ث ؼىب و پكظاِل يیىث که شىاب

ی شهناو هناهای پنژوهً هىؤولیث هاوث که با هٙال١ه و پیگینكی یا٨حنه ءً ٥ايىحاو بىؾه باٌؿ؛ بًاا٨
 ذك قا شهث ايکٍا٦ و جىو١ه لقا٠حی و شًگالت، شىحصى و ٠ملی يماین.ؤکاقهای ههحمؿو، قاه

آب   جنًً(. ۲۶ -۰۵: ۸) ٠اهل اواوی کاهً قٌؿ و يمىی يباجات ؾق هًا٫٘ للمی کمبىؾ آب اونث
ای ِنؿهه واقؾ  یٍنهها قا کاهً ؾهؿ و بكهىق٨ىلىژی قیٍه و ايٍن١ابات ق ج١ؿاؾ هىی قیٍه جىايؿ هی

ها و بكؼی ٨ٕای وبم که  پاقک(. ۲۶ -۶۵: ۰۲) یابؿ کاهً هی آو شفب ٠ًاِك ٤فایی  ۀکًؿ که ؾق يحیص
 قهنا کنه ؾ يحایس پژوهً يؿ به جًً آب هىاشه هىحًؿ. بًابكابكؼی ٌهكهای ا٥٨ايىحاو ایصاؾ ٌؿهؾق 

بكابنك جنًً یى هًا٫٘ بهبىؾ شفب آب و ٠ًاِك ٤فایی، ه٭اوهث يبات قا ؾق ا یى ه٭اله بیاو ٌؿ، ؾقا
هنای  های بیىلنىژیکی و هاینه جل٭نط ٨ًصی ؼا٘ك ق٨ٟ ایى ه١ٕله ال کىؾه ب ءً ؾهؿ. بًا آب ا٨مایً هی

یی قیماهای ٨ًصی هنایکى هایکىقیما کاق گك٨ث، جصاقب يٍاو ؾاؾه اوث که ؾق ٌكایٗ جًً آب های٧
یا٨حنه ها جىون١ه و گىنحكي به شنای هىقیٍنه ايؿقات ؼاک ٨كوق٨حهـکه هن ؾق ايىاز قیٍه و هن ؾق 

چًناو قوابنٗ هممیىنحی هنایکىقیمایی ؾهؿ. هن ای قا ؾق يبات هیمباو ا٨مایً هی ٬ؿقت شفب قیٍه
گكؾؾ که ؾق بكگ هی یهابىحه ٌؿو قوليه ا بهبىؾ بؽٍیؿه با٠د کًحكول بال وق توٙط هىقهىيی يباجا

 .(۰۱۰ -۹۰: ۰) ٌىؾ جًٝین آب ؾق ايىاز هی يحیصه وبب کاهً جبؽیك و
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 گیشیيتیجه
یى ه٭اله بالجاب یا٨حه اونث، چًنیى يحیصنه گك٨حنه ا گكاو که ؾقال بكقوی و جعلیل گماقٌات پژوهً

های  ؼّىَ ؾق وناله های للمی، ب همقو٠ی و اٌصاق ؾق لهیى تٌىؾ که کٍث و پكوقي يباجا هی
کنه هعلنىل ٤نفایی ٠ًاِنك ٔنكوقی  ؾهؿ؛ لینكا جك باٌؿ، ظاِل ؼىب يمی٭ؿاق باقيؿگی کنکه ه

ای يبنات  جك ٬ابل شنفب ویىنحن قیٍنههای ؼٍک به ٌکل ٤یك ٬ابل شفب و یا کن ؼاک يباجات ؾق
های هایکىقیمایی ال ٘كی٫ هیکايیمم ايحٍاق و گىنحكي  باًٌؿ. ؾق چًیى ٌكایٙی هىشىؾیث ٨ًصی هی

هنای جصمینه  ق ظصن بیٍحكی ؼاک وبب ا٨نمایً شنفب آب و بنا جكٌنعی ايماینهای ؼىؾ ؾ های٧
چًناو وناليؿ. هنن کًًؿه، هىاؾ ٠ٕىی ؼاک قا جبؿیل به هىاؾ هًكالی ٬ابنل شنفب بنكای يباجنات هی

 ٌىؾ. ههن ؾايىحه هیو  ظ٩ٛ و يگهؿاقی هعیٗ لیىث ظیاجی اوح٩اؾه ال ویىحن بایىجیک کىؾ ؾق
حن لقا٠حی ا٥٨ايىحاو و هعیٗ لیىث قا قو به ؼكابنی بنكؾه اونث، ها ویى والی ال آيصایکه ؼٍک

 يه چًؿاو ؾوق ٌاهؿ ظىاؾخ ياگىاق ٤فایی و لیىنث هعیٙنی بنىؾه باٌنین. ال ۀوث ؾق آیًؿا همکى
هنای هنایکىقیمایی ؾق ویىنحن  قوؿ که اوح٩اؾه ال کىؾهای بیىلىژیک و ٨ًصیقو چًیى به يٝك هییىا

هصؿؾ هعیٗ لیىنث و جىون١ه ویىنحن لقا٠حنی  ءوبمی وبب اظیالقا٠حی و ایصاؾ ٨ٕای وبم و وك
 ٌىؾ.

 و هآخز هًابغ
اذنك هممیىنحی هنایکىقیمایی بنك هینماو کلىقو٨ینل، «(. ٨۰۶۹۱نائم. ) ،قوحمی .٨ا٘مه ،آ٬ابابایی .ۻ

 ۀهصلن .»ب ؾق چهاق ژيىجیپ باؾام ؾق اوحاو چهاق هعنال و بؽحیناقی٨حىوًحم و قايؿهاو هّك٦ آ
 .۲۱ ٌماقه ،۰۲ؾوقۀ  ٠لىم و ٨ًىو کٍاوقلی.

های هممیىنحی هیکنىقیما و  ها و هعؿویث ٬ابلیث«(. ۰۶۹۰. )و ؾیگكاو اوما٠یل ،اواليی کحىلی .ۼ
بكؾاقی بهكه ظ٩اٜث و ۀ. هصل»یا٨حههای جؽكیب ایکىویىحن یی شهث اظیاگیاهاو به ٠ًىاو ابماق

 .۰ٌماقه  ،۰ؾوقۀ  .ال هًابٟ ٘بی١ی
ذیك جًً ؼٍکی و ٨ًصنی هنایکىقیما بنك بكؼنی ال ؤج«(. ۰۶۹۲. )و ؾیگكاو .كولبه ،اوما٠یل پىق .۽

ًٌاوننی بنىم ۀ. هصلنن»(.Satureja hortensis L)ِن٩ات هىق٨ى٨میىلىژینک و ٠ملکننكؾ هنكله 
 .۲ٌماقه ؾوقۀ پًصن،  کٍاوقلی.
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ق بكشفب های هایکىقیما آقبىوکىال اذك ٨ًصی«(. ۰۶۸۸ياِك٠لی. ) ،ا٥ِكلاؾ .قٔا ٠لی ،جىولی .۾
 ؾاينً آب وؼناک. ۀهصلن .»ای ٤فایی و ٠ملکكؾ پیال ؾق یک ؼاک ٌىق ؾق ٌكایٗ همق٠ه٠ًاِك 

 .۰ٌماقه ، ۰۹ؾوقۀ 
های  ذیك ٬اق  هایکىقیما و کىؾ ٨ى٩ك بك ٤لٝث قيگیمهؤج«(. ۰۶۹۱) پاقوا هٙل٫ بهاقه و همکاقاو.  .ۿ

 هصلنۀ .»ؾق ٌنكایٗ جنًً ٌنىقی (Phaseolus vulgaris.L)٤فایی لىبینا ٠ًاِك  ٨حىوًحمی و
 .۲ٌماقه ، ۶ؾوقۀ  ًٌاوی کٍاوقلی. بىم

هنای هعنكک قٌنؿ و کنىؾ  هنای هیکنىقیما، باکحكی اذك٬اق «(. ۰۶۹۵) و ؾیگكاو. لیًب ،چگًی  .٦
 هصلننۀ.»(Anethum graveolens. L) ٌننیمیایی بننك ٠ملکننكؾ و هیننماو آوننايه بننفق ٌننىیؿ

 .۲ٌماقه ، ۶ؾوقۀ  ًٌاوی کٍاوقلی. بىم
ذیك هممیىنحی ٬ناق  هنایکىقیما ؤجن«(. ۰۶۹۱هعمنىؾ. ) ،اذًی ٠ٍكی .٨ا٘مه ،لاؾه ٘الییظىیى .٧

های ٨حىوًحمی و شفب بكؼی ٠ًاِنك ٤نفایی ؾق ونه پاینه بنفقی شنًه  آقبىوکىالق بك قيگؿايه
Prunus.« ۶ٌماقه ، ۰۸ؾوقۀ  ٠لىم و ٨ًىو با٤بايی ایكاو. ۀهصل. 

هنای هنایکىقیمای گىيه بكقوی اذك جًً ؼٍکی و«(. ۰۶۹۲وظیؿ. ) ،یکكیم .٩ٙیّه ،ظیؿقی .٨
 ۀلنصه .»بك ٠ملکكؾ و اشمای ٠ملکكؾ ؾايه، هینماو کلىقو٨ینل وجكکیبنات ٌنیمیایی آ٨حناب گنكؾاو

 .۰ٌماقه ، ۱ؾوقۀ . ٠لىم لقا٠ی های هعیٙی ؾقجًً
هننای آيهنا ؾق ایکىونیحن قیمای و کناقبكؾهنای هنایکى آٌنًایی با٨ًصی(. ٨۰۶۹۱كهناؾ.) ،قشنالی  .٩

 آهىلي کٍاوقلی.. جهكاو: هؽحل٧
هیکىقیما  -های اقبىوکىالقهای شؿیؿی ال ٬اق  ه١ك٨ی گىيه«(. ۰۶۸۶. )و ؾیگكاو .ویما ،ليگًه  .ۺۻ

 .۰۶ٌماقه ، ۶ؾوقۀ . ها قوحًی ۀهصل .»ال قیموو٩ك هكکبات ایكاو
جهنكاو:  ٠ًاِنك ٤نفایی ؾق يباجنات.٨میىلنىژی شنفب (. ۰۶۹۱هنژؾه. ) ،ظیؿقی .ياؾیا ،وهكابی .ۻۻ

   جع٭ی٭ات ٠لىم با٤بايی پژوهٍکؿه پىحه. ۀهىوى
کاقبكؾ اویؿ هیىهیک بنك  ذیك هممیىحی هایکىقیمایی وؤج«(. ۰۶۹۰. )و ؾیگكاو لهكه ،ٌاه ظىیًی  .ۼۻ

 ۀهصلن .»ت ؾق ٌنكایٗ کنن آبیناقیاهای ٨یمیىلنىژیکی قٌنؿ ـق کناقآیی هّنك٦ آب و ٌناؼُ
 .۰ٌماقه ، ۲ؾوقۀ . پژوهٍی ؼٍک بىم

های هیکىقیما بك قٌنؿ و شنفب ٠ًاِنك  بكقوی اذك ٬اق «(. ۰۶۹۶) و ؾیگكاو. ظاهؿ ،٠الی پىق  .۽ۻ
 .۰۲ٌماقه ، ۸ؾوقۀ . جىلیؿ و ٨كاوقی هعّىالت لقا٠ی و با٤ی ۀهصل .»٤فایی ؾقؼحاو چًاق
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یما آقبىونکىالق بنك اذكات اویؿشاومىيیک و هنایکىق«(. ۰۶۹۶) و ؾیگكاو. اوما ،کاٌايی ٠باوی .۾ۻ
٠لنىم با٤بنايی  ۀهصلن .»های پىحه جعث جًً ؼٍکی ل ؼّىِیات اکى٨میىلىژیکی ؾايها قٌؿ و

 .۶ٌماقه ، ۶۱ؾوقۀ . ایكاو
هننای هیکننىقیما  اذننك جننًً ؼٍننکی و ٬اق «(. ۰۶۹۱ظىننى ٠لننی و همکنناقاو. ) ،ؼننايی ٠لی .ۿۻ

Rhizophagus intraradices & Funneliformis mosseae. ّىِننیات قٌننؿی و بكؼ
 .۶ٌماقه ، ۵ؾوقۀ . هؿیكیث ؼاک و جىلیؿ پایؿاقهصلۀ  .»شفب بكؼی ٠ًاِك ؾق ٠ؿن

یکىقیما و ٌبه هایکىقیما های ٨ًصی ها هممیىحی گىيه ذیكؤج«(. ۰۶۹۱) و ؾیگكاو. ٌهكیاق ،کاٜمی .٦ۻ
اونحاو  ت جعث وٙىض هؽحل٧ آبیاقی و ٨ى٩ك ؾق ٌكایٗ هؽحل٧ ا٬لیمنی ؾقاوقی آب ـقبك بهكه

 .۲ٌماقه ، ۰۹ؾوقۀ  هصله به لقا٠ی کٍاوقلی. .»هاليؿقاو
ذیك کاقبكؾ ٨ًصی هایکىقیما آقبىکىالق وکىؾهای آلنی ؤج«(. ۰۶۹۲) .و ؾیگكاو بّیكه ،لاؾه کكهايی .٧ۻ

، ۵ ؾوقۀ کٍناوقلی.٨ًنىو  ٠لنىم و ۀهصلن .»بك٠ملکكؾ و هیماو شفب ٠ًاِك ٤فایی ؾو ق٬ن گًؿم
 .۲۱ٌماقه 

 ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی.جهكاو:  .هٙال١ه هایکىقیمای ل٩٠كاو ؼىقاکی(. ۰۶۸۹هعمؿ. ) ،هعبی .٨ۻ
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ًقش آى در عصر اهرٍزی سیستن بیَهتریک ٍ

 ج١لین و جكبیه  ؾايٍکؿۀ٠ٕى کاؾق ٠لمی  یهعمؿه٩ّٙی ابكاهیمپىهًیاق يىیىًؿه: 
 ٌهیؿلی اهیكکكوړ ؿویپىهًؾهًؿه: ج٭كیٛ

 چکیذه
های  هباظد ههن ؾق شاه١ۀ اهكولی، اهًیث و ًٌاوایی هىینث ا٨نكاؾ اونث کنه ؾق ویىنحنیکی ال 

کكؾيؿ، اها ایى قوي جٍؽیُ هىینث  هًؿ اوح٩اؾه هیوًحی بكای جؤییؿ کاقبكاو ال قهم و کاقت هىي
بیىهحكینک قاه ظنل  .کاقت و ٨كاهىي کكؾو قهنم قا ؾاقؾ ٌؿووك٬ث، گن :هٍکالت اواوی ال ٬بیل

های جٍنؽیُ  و ِعث باالیی قا بكای ق٨ٟ ایى هٍکالت ٨كاهن کكؾه اونث. ویىنحن آواو، با ؾ٬ث
های هًعّنك بنه ٨نكؾ  ای هىحًؿ کنه بنا اونح٩اؾه ال هٍؽّنه های پیٍك٨حه هىیث بیىهحكیک ٨ًاوقی

کًًؿ که ؾاقای ٬ابلیث ا٠حماؾ، اهًینث و پیچینؿگی بیٍنحكی  بیىلىژیکی ا٨كاؾ، هىیث آيها قا ج١ییى هی
های یکحنایی ؾق  بیىهحكینک قاظحنی آو و هٍؽّنه  هایگیكی ؾالیل هعبىبیث ايؿالهکی ال هىحًؿ. ی

ها ا٠ٙا يمىؾه اوث. ؾق ایى اوث که ؼؿاويؿ هح١ال بكای ايىاو ها، ٠ًبیه، ٌبکیه و ٤یكه ي٭ً ايگٍث
 .ٌىؾ ه٭اله به ویىحن بیىهحكیک و ي٭ً آو ؾق ٠ّك اهكولی پكؾاؼحه هی

 .، ايىاٞ بیىهحكیک، ي٭ً بیىهحكیک، همایا و ه١ایبهىیث یُ هىیث، جؤییؿبیىهحكیک، جٍؽ کلیذی:های  واژه  
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 هقذهه
به هك ویژگی یا ٩ِث ٨یمیىلىژیکی که قیٍه ؾق واؼحاق شىمی یا ق٨حناقی ايىناو ؾاٌنحه جنا ونبب 

 .گىیًؿ هی ۻهًؿايه هىیث ا٨كاؾ ٌىؾ، ٨ًاوقی بیىهحكیکهحمایم ٌؿو آو ال ؾیگكاو و جؤییؿ هىي
 چهنكه، ٠کنه ايگٍنث، يٍاو :ٌاهل که ؾیصیحال گىيۀ به ا٨كاؾ هٍؽّات ذبث ی١ًی بیىهحكیک،

 .ٌىؾ هی هٍؽّات وایك و چٍن
ا٨ماق جبنؿیل کًًنؿۀ ا٘ال٠نات بنه ٌنکل ، يكم۽گك ٬كات یا ۼگكیک ویىحن بیىهحكیک ال یک پىیً

آيها قا  ۀىؼىؾ ـؼیكه يمىؾه و ٬ابلیث ه٭ای های بیىهحكیک قا ؾق که ؾیحا ۾ؾیصیحال و یک بايک ا٘ال٠ات
 گنك یا ٬كات گك وقوؾی ال ٘كی٫ یک پىیً یکه یک ؾیحابا یکؿیگك ؾاقؾ، جٍکیل ٌؿه اوث. هًگاهی

های  ا٨ماق با اوح٩اؾه ال الگىقیحنا٘ال٠ات ؾیصیحالی جبؿیل کًؿ. يكمٌىؾ جا آو قا به  ا٨ماق ؾاؾه هیبه يكم
ایصناؾ  ۀهنای هىشنىؾ ج٩ناوت ٠منؿجىايؿ با ؾیگك ؾیحاهای اِلی و اواوی آو قا که هی گیؼاَ ویژ

 .يمایؿ هیها ا٬ؿام  کًؿ، ًٌاوایی يمىؾه و وپه يىبث به ٔبٗ ایى ویژگی
های یکحایی اوث که ؼؿاوينؿ هح١نال بنه  گیكی ال هٍؽّه های ٠مؿۀ جٍؽیُ هىیث بهكه قوي

یه، های قيگی ٠ًب ها، ؾایكه ها، الگىی ج٭ىین ویاه قگ بٍك ا٠ٙا يمىؾه اوث. یکحایی ؾق ي٭ً ايگٍث
 ها هىحًؿ. جًها ج١ؿاؾی ال ایى ویژگی DNA های هىشىؾ ؾق ٌبکیه و الگىی قگ

 تاسیخچه
کًنؿ. ًٌاوایی اٌنؽاَ اونح٩اؾه کنكؾه و هنیبٍك ال ٠هؿ ٬ؿین جاکًىو ال ؼٙىٖ وك ايگٍث بكای 

وال پیً اوث و پناییى آو  ۰۲۱۱که یک ٬كاق ؾاؾ جصاقجی ؾق چیى پیؿا ٌؿه اوث که هح١ل٫ به چًاي
ؾی هیال ۰۸۵۱وال  ايؿ. بكای اولیى باق ؾق قا ٘ك٨یى ه١اهله هن ايگٍث لؾه و هن اهٕاء يمىؾه ٬كاقؾاؾ

بؿو ليؿايیاو جىوٗ ٨نكؾ ٨كايىنىی بنه ينام   بًؿی هؽحل٧ اوحؽىاو  هایگیكی ٬ىمث اوح٩اؾه ال ايؿاله
ؾه ٬نكاق هیالؾی ؾق ایاالت هحعؿه آهكیکا هنىقؾ اونح٩ا ۰۹۲۱بكلیحىو ه١ك٨ی ٌؿ. ایى ویىحن جا وال 

 گك٨ث. هی

                                                                    
0 - Biometric

 
3 - Scanner

 
3 - Reader

 
4 - Database 



  077   وال پًصن ، ٌماقۀ ؾوم

هیالؾی اوح٩اؾه ال اذك ايگٍث و ِىقت پیًٍهاؾ ٌؿ. کنن کنن بنا پیٍنك٨ث ٠لنن  ۰۸۸۱ؾق وال 
هیالؾی ٠الوه بنك هنىاقؾ ٬بلنی ال ِنؿا و اهٕناء يینم اونح٩اؾه ٌنؿ. ۰۹۱۱پكؾالي ویگًال ؾق ؾهۀ 

 (.۹: ۶)هیالؾی ٠ملی ٌؿ ۰۹۸۱های ٌبکیه هىقؾ ب١ؿی بىؾ که ؾق ؾهۀ  هىیكگ

 بیىهتشیک
بننه ه١ًننی  »metrikos«بننه ه١ًننای )ليننؿگی( و »bios«ال ؾو کلمننه یىيننايی Biometricلمننه ک

هنایی  ؾايین که بنكای ًٌاونایی همنؿیگك ال ینک ولىنله ویژگی گیكی( گك٨حه ٌؿه اوث. هی )ايؿاله
کًین که بكای هك ٌؽُ به ٘ىق ايعّاقی اوث و ال ٌؽّنی بنه ٌنؽُ ؾیگنك ٨نك٪  اوح٩اؾه هی

 .جىاو به ِىقت، گ٩حاق و ٘كل قاه ق٨حى اٌاقه کكؾ کًؿ. ال آو شمله هی هی
قا ًٌاوایی کكؾه و بكاوان  گىياگىو به ووایلی يیال ؾاقین که هىیث اٌؽاَ هایاهكوله ؾق لهیًه

بیٍنحك و بیٍنحك قٌنؿ کنكؾه و  ًٌاوی کًنؿ. اینى لهیًنه هنك قولها قا بالهای بؿو اٌؽاَ آيویژگی
 .هًؿاو ٨كاوايی پیؿا يمىؾه اوث٠ال٬ه

کًًؿ،  ٌىيؿ ؾوحكوی قا هعؿوؾ هی بكؾه هیهایی که به کاق کاقت passwordو  IDق ظال ظأك ؾ
جىاو  جىايًؿ ٌکىحه ٌىيؿ، لفا ٤یك ٬ابل ا٘مًاو هىحًؿ. بیىهحكیک قا يمی ها به قاظحی هی اها ایى قوي

 (.۹: ۶) ٤یك همکى اوث یا ٨كاهىي کكؾ و ش١ل آو هن ٠مالً  جىاو ؼكیؿ يمی  اهايث ؾاؾ یا گك٨ث،
به اوکى، جربیث و جٍؽیُ هىیث ال ٘كی٫ ا٠ٕا و شىاقض ايىناو ا٘نال٪  ۻاِٙالض بیىهحكیک

ك یٌىؾ. اگك به ٬ىنمث کن٧ ايگٍنث ٌّنث و ونا يگاقی ؼالِه هی گكؾیؿه که ٠مؿجًا ؾق ايگٍث
ً ینل ٌؿه اوث. ٘كل آقایؿ که ال ج١ؿاؾی ؼٙىٖ ٌیاقهايًؿ جٍکین ؾین، ؼىاهیايگٍحاو ؼىؾ بًگك

َّ هؽحل٧، هح٩اوت اوث و جاکًىو هٍاهؿه يٍؿه که ؼٙىٖ ک٧ ؾونث ى ؼٙىٖ یا ک ینؾق اٌؽا
ى شهث اوث کنه یکىاو باٌؿ. ال ای(، Twinواو ) های هن گك ظحی ؾوگايییي٩ك با ک٧ ؾوث ي٩ك ؾ

ى ؼٙنىٖ ال یکًًؿ و ٌکل ا ها قا ٔبٗ و اوکى هیاٌؽاَ، ٌکل ؼٙىٖ ايگٍث آي ییًٌاوا یبكا
 کًؿ. به ؼنا٘ك همنیى ویژگنی اذنك یك يمییكؾ، ج٥یه یکه ه یجا لهاي که ٌؽُ ؾق گهىاقه اوث یلهاي

ن یْ آَ ﴿ ايگٍث اوث که ؾق آیۀ وىم و چهاقم وىقه ٬یاهث به اهمیث آو اٌاقه ٌؿه اوث.
َ
َساُن َآل ه  َسُب إاْل

َمَ  ِعَظاَمهُ   (.۶اهة، ی: ال٭۰) ﴾ََنْ
  ن آوقؾ!یاو قا گكؾ يؽىاه ه(گًؿؿه و پكایپىو) یها ه ها اوحؽىاوکپًؿاقؾ  یا ايىاو هیجكشمه: آ 
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َُّسوِّ یبیََل كَاِدِر ﴿      (.۶اهة، ی: ال٭۰) ﴾بَنَا َهُ  هبَ  عیََل َآن ن
ايؿام بنؿو اونث(  ال ؾ٬ای٫ یکیه کن وك ايگٍحاو او قا ) یجىاي یه ین( ها ظحْ یآوق ی! ) آيها قا گكؾ هیآقجكشمه: 

 ن(.یيگكؾا و به ظال اْول بالن )یًیا٨كیاهاًل همىاو ؼىؾي بک

 بیىهتشیکتؼشیف 
هكؼّىِیث ٨یمیىلىژیکی یا ویژگی ق٨حاقی هًعّك به ٨كؾ و هحمایم کًًؿه، ه٭اوم و ٬ابنل ونًصً 

 که بحىايؿ شهث ج١ییى یا جؤییؿ ؼىؾکاق هىیث ا٨كاؾ به کاق قوؾ، بیىهحكیک يام ؾاقؾ.
 هایی ـکك ٌؿه اوث: ؾق ایى ج١كی٧ ویژگی

 ای ال ا٨كاؾ با اوح٩اؾه ال ینک هٍؽّنه اونث.  یاو هصمى٠ه٬ؿقت ج٩کیک یک ٌؽُ ؾق ه کًًؿه: هحمایم
ٌىيؿ. ؾقشنه جمنایم  هكچه ؾقشۀ جمایم یک هٍؽّه باال باٌؿ، ا٨كاؾ بیٍحكی با آو هٍؽّه ًٌاوایی هی

جك به ه١ًی جکكاق آو ؼّیّه ؾق ج١ؿاؾ بیٍحكی ال ا٨كاؾ اوث. ٠ًبیه و ٌبکیه ؾاقای ؾقشۀ جمایم باالجكی کن
 یا ايگٍث هىحًؿ.يىبث به هًؿوه ؾوث 

 :هكبىٖ به پایؿاقی ویژگی یا ؼّىِیث هىقؾ يٝك ؾق ٘ىل لهاو اوث. ج٥ییك ؾق ایى ویژگنی  ه٭اوم بىؾو
جىايؿ به ٠لث کهىلث، شكاظنث، بیمناقی، اونح٩اؾه هنؿاوم ظنیى کناق ینا ج٥یینكات ٌنیمیایی باٌنؿ.  هی

جنك های کننالی که بیىهحكیکؾقظ  کًؿ، یك يمیهایی کاهاًل ٔؽین، ؾق گفق لهاو ج٥ی هٍؽّات بیىهحكیک
کًنؿ  ٌىيؿ. بكای هرال الگىی ٠ًبیه که ؾق ٘ىل ليؿگی ٌؽُ به ينؿقت ج٥یینك هی ٔؽین ؾچاق ج٥ییك هی

 جك ال ِؿای ٌؽُ اوث. ٔؽین
 :گك باٌؿ جا بحنىاو آو قا  ها به قاظحی ٬ابل اقایه به یک ظه ی١ًی ؼّىِیات یا ویژگی ٬ابل وًصً بىؾو

اهکاو ه٭ایىه ؾیحنا ؾق آیًنؿه و ؾق ینک ٨كایًنؿ ؼىؾکناق   گیكی يمىؾ. ایى ٬ابلیث، ؾق ٬الب ؾیصیحالی ايؿاله
 والؾ. هیىك هی

 :وو يیال به ؾؼالث جٍؽیُ ايىايی )بنكای هرنال هًٝىق ال آو ٬ابلیث جٍؽیُ وكیٟ و بؿ ؼىؾکاق بىؾو
 ها یا اذك ايگٍث( اوث. لفا ؾق ظال ظأك که جکًیک جٍؽیُ هىینث بنا٬ؿقت جٍؽیُ بّكی چهكه

ینک  DNAو به کمک ؾايً هحؽّّاو هیىنك اونث،  گاها٨كاؾ جًها ؾق هعیٗ آلهایٍ DNAاوح٩اؾه ال 
 (.۰۰:  ۶)قوؾ  بیىهحكیک به ٌماق يمی

 سیستن بیىهتشیک
کًؿ و ایى  ویىحن بیىهحكیک یک ویىحن جٍؽیُ الگى اوث که هىیث اٌؽاَ قا ج١ییى یا جؤییؿ هی

ؾهؿ. يؽىحیى گام ؾق اونح٩اؾه ال اینى  یک کاقبكاو ايصام هی٠ملیات قا با اوح٩اؾه ال ا٘ال٠ات بیىهحك



  079   وال پًصن ، ٌماقۀ ؾوم

ویىحن اوث که په ال ذبث ا٘ال٠ات  ۻویىحن ذبث ا٘ال٠ات بیىهحكیکی کاقبكاو ؾق بايک ا٘ال٠ات
ٌىؾ: ج١ییى هىیث و جؤیینؿ  ا٨كاؾ ؾق ایى ویىحن، ؾو يىٞ ؼؿهث ال ویىحن بیىهحكیکی ؾقؼىاوث هی

 هىیث.

 تؼییى هىیت. 1
كیک په ال ؾقیا٨ث ؾیحای بیىهحكیک جىوٗ ٌؽُ هح٭أی بنه ايصنام ٠منل ه٭ایىنه ؾوحگاه بیىهح

پكؾالؾ که ایى ه٭ایىه هیاو ا٘ال٠ات بیىهحكیک ٌؽُ با ا٘ال٠ات هىشنىؾ ؾق باينک ا٘ال٠نات  هی
 گیكؾ. ؾق ایى ظالث، ٨كْ بك ایى اوث که ا٘ال٠ات ٨كؾ ؾق بايک ا٘ال٠ات هىشىؾ اوث. ايصام هی

قا  یث ؼاِنینهى یاي اؾ٠ا یکیىهحكیىث که کاقبك ٬بل ال ه٭ایىه ؾیحای بیي یالیب يیى جكجیبه ا
ث هربنث و ینى هىینیٌنىؾ؛ ج١ یث به ؾو ِىقت اشكا هیى هىییه ج١کك اوث کاللم به ـ. ؾاٌحه باٌؿ

 . یث ه٩ًیى هىییج١
  ىنه وی، ٠مل ه٭ایا٘ال٠اج کؾق باي یکیىهحكیؾیحا ب کیث هربث ویىحن شهث اذبات وشىؾ یى هىییؾق ج١ 

ویىنحن بنا  کینوقوؾ ؾق ویىنحن اونث.  یا٨حى بكایى ظالث، هؿ٦ اشاله یؾهؿ. ؾق ا یشىحصى قا ايصام ه
 بكؾ. یى هیقا ال ب کهٍحكث یهى کیى ي٩ك ال یاو اوح٩اؾۀ چًؿکاهث هربث یى هىییج١
  ٌىؾ  یه یاقبك بكقوکاقایه ٌؿه جىوٗ  یؾق ویىحن هٍابه الگى یکیىهحكی، يبىؾ ؾیحا بیث ه٩ًیى هىییؾق ج١

او کناه یث ه٩ًنینى هىییویىحن با ج١ کیك هصال به ویىحن اوث. یال وقوؾ ٨كؾ ٤ یكیو هًٝىق ال آو شلىگ
يٝنك اونث، ال شملنه  ه هنىقؾکن یحیى هنىینیبكؾ. يىٞ ج١ یى هیي٩ك قا ال ب کیث جىوٗ یاوح٩اؾه ال چًؿ هى
 باٌؿ. یه یکیىهحكیویىحن ب کی یّیجٍؽ ین پاقاهحكهای٠ىاهل هؤذك ؾق جًٝ

هنن  ۻ:Nىنه یث به ٠لث ه٭ایىه ؾیحای ٨كؾ با کل باينک ا٘ال٠ناجی، ه٭ایى هىییبه ج١ یلک٘ىق  به
 ٌىؾ. گ٩حه هی

 تأییذ هىیت . 2
کًؿ که هىینث  هح٭أی با اوح٩اؾه ال يام یا واقؾ کكؾو قهم ٠بىق و یا یک هؿقک ًٌاوایی اؾ٠ا هی أابحؿ

هنای ذبنث ٌنؿه ؾق باينک  ؿ٠ی با ؾاؾههای بیىهحكیکی هؾاقؾ. وپه ویىحن به ه٭ایىه ؾاؾه ؼاِی قا
 (.۶: ۲) کًؿ ؾهؿ و يحیصه قا ا٠الم هی پكؾالؾ و اؾ٠ای وی قا هىقؾ بكقوی ٬كاق هی هٍؽّات هی
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 (؛ ویىحن ج١ییى هىیث.ۻٌکل)

ظالیکه ًٌاوای ٌاهل  جؤییؿ و ًٌاوایی کاق کًًؿ. ؾق ۻجىايًؿ ؾق ؾو ٌیىههای بیىهحكیک هیویىحن
اونث، جؤیینؿ ٨٭نٗ  ٌؿه ؾق ٬الب ؼاِی با جمام کاقبكاو ؾق بايک ا٘ال٠اتکىب ا٘ال٠ات ۀه٭ایى

ٌىؾ. بًابكایى اللم اوث که به ایى ؾو هىؤله  ٌاهل ه٭ایىه با یک ٬الب ؼاِی که اؾ٠ا ٌؿه اوث هی
 (.۹: ۶) به ِىقت شؿا پكؾاؼحه ٌىؾ

 یک ویىحن بیىهحكیک واؾه ؾاقای چهاق بؽً اواوی اوث:
 ٠هؿه ؾاقؾ. قیا٨ث ا٘ال٠ات بیىهحكیک قا بكبالک وًىىق: کاق ؾ .ۻ
 کًؿ. های آو قا اوحؽكاز هی ویژگی ۼها: ا٘ال٠ات قا گك٨حه و بكؾاق بالک اوحؽكاز ویژگی .ۼ
 ٠هؿه ؾاقؾ. ها قا بك ٌؿه با ٬الببكؾاق ظاِلبالک ه٭ایىه: کاق ه٭ایىه .۽
 کًؿ. بالک جّمین: ایى ٬ىمث هىیث قا ًٌاوایی کكؾه، آو قا ٬بىل یا قؾ هی .۾

جىايؿ به ٠ًىاو یک ویژگی ؾق بیىهحكیک به کاق بكؾه ٌىؾ به ٌك٘ی کنه   ای ال ايىاو هی هكؼّیّه
 ؾاقای ٌكایٗ ـیل باٌؿ:

 ٠مىهی بىؾو: هك ٌؽّی آو ؼّیّه قا ؾاٌحه باٌؿ. .ۻ
 هح٩اوت باٌؿ و ؾو جا ٌبیه هن يباٌؿ. هح٩اوت بىؾو: ؾق اٌؽاَ .ۼ
 ٨اِله لهايی ذابث باٌؿ.ؾوام ؾاٌحى: ؾق یک  .۽
 (.۰۱: ۶) آوقؾو قا ؾاٌحه باٌؿث به ؾوث٬ابلی .۾

های ویىحن بیىهحكیک که ج٭كیبًا ؼٙای آو ؼیلی ياچیم و ايؿک اوث، اوح٩اؾه ال  با جىشه به همیث
آو ؾق کٍىقی هرل ا٥٨ايىحاو که قوي ٬ؿیمی ًٌاوایی ا٨كاؾ، با ج٭لب و ؼٙای ٨كاواو همنكاه بنىؾه، 

ايؿالی ویىحن بیىهحكینک،  ؾاٌث که به کاقگیكی و قاهیک يیال ظیاجی و ٨ىقی اوث. هًحها بایؿ جىشه 
ؼىؾ يیال به یک هکايیمم ؾاقؾ که همیى اهك، کاق قا ؾٌىاق کكؾه اوث. بنا جىشنه بنه پیٍنك٨ث ٨ًناوقی 
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چًؿاو ؾوق، شای همنه   ای يه بیىهحكیک، هكلعٝه ایى جکًالىژی ؾق ظال جىو١ه بىؾه و ٌایؿ ؾق آیًؿه
 (.٨) ا بگیكؾهای ٬ؿیمی ًٌاوایی ا٨كاؾ ق قوي

 (Biometric Techniquesهای بیىهتشیک ) تخًیک
بیىهحكیک ٠باقت ال جکًالىژی اوث که جىوٗ آو ب١ٕی  ،ؾق اِٙالض کمپیىجك و جکًالىژی ه١لىهاجی

جىايین. ؾق بیىهحكیک يٍاو ايگٍث، ٌنبکیه و ٬مظینه  ؼّىِیات ايىايی قا ايؿاله و جعلیل کكؾه هی
جك اوح٩اؾه ٌاهل اوث. گكچه ال ایى جکًالىژی  ١٨اًل کن ۽ُ چهكه، و جٍؽیۼهای ِؿا يمىيه ،ۻچٍن

 (.۶۶۸: ۶) ٌىؾ، ولی ؾق آیًؿه یک جکًالىژی ههن بكای ًٌاوایی ؼىاهؿ بىؾ هی

 ايىاع بیىهتشیک
 به ٘ىق کلی ؾو يىٞ بیىهحكیک وشىؾ ؾاقؾ:

 (Behavioral Biometricsبیىهحكیک ق٨حاقی ) .ۻ
 (Physical Biometricsبیىهحكیک ٨میکی ) .ۼ

٘ىق ٘بی١نی ؾق ٘نی ینک   بیىهحكیک ق٨حاقی اواوًا هٍؽّات یا ویژگی که به بیىهحكیک ق٨حاقی:. ۻ
های ال  ٌنىؾ. يمىينه کًنؿ. ه١منىاًل بنكای جؤیینؿ اونح٩اؾه هی گینكی هیاينؿاله ،آینؿؾوث هی  لهاو به

 بیىهحكیک ق٨حاقی ٠باقجًؿ ال:
 .ًٌاوایی هحکلن: جصمیه و جعلیل ق٨حاق ِىجی 
 ءمیه و جعلیل ظكکث اهٕااهٕاء: جص. 
 گیكی ٨اِله لهايی کلمات جایپ ٌؿه. ٔكبه کلیؿ: ايؿاله 

کًؿ. ایى  گیكی هی ٨كؾ ايؿاله های ٨میکی ـاجی قا ؾق یک بیىهحكیک ٨میکی ویژگی بیىهحكیک ٨میکی:. ۼ
 :هایی ال بیىهحكیک ٨میکی ٠باقجًؿ ال يمىيه .جىايؿ بكای ًٌاوایی یا جؤییؿ اوح٩اؾه ٌىؾهی

  ٌىؾ(. گیكی ٘ىل بؿو )ؾیگك اوح٩اؾه يمی بكلیحىو: ايؿاله٠ّك 
 .اذك ايگٍث: جصمیه و جعلیل الگىهای يىک ايگٍث 
 های چهكه. گیكی ویژگی جٍؽیُ چهكه: ايؿاله 
 گیكی ٌکل ؾوث.  ؾوث: ايؿاله ۀهًؿو 
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 های ظل٭ه چٍن اوکى ٠ًبیه: جصمیه و جعلیل ویژگی. 
 ؾق چٍن های ؼىيی ای: جصمیه و جعلیل قگ هیاوکى ٌبک. 
 ؿیالگىی قگ: جصمیه و جعلیل الگىهای وق. 
  DNA: (.۰۰: ۱) جصمیه و جعلیل واؼحاق ژيحیکی 

 

 های بیىهحكیک ( ه٭ایىۀ جکًالىژی۰شؿول )

 ه١ایب همایا کاقبكؾ بیىهحكیک يىٞ ٌماقه

۰ 
 اذك ايگٍث

 

 ؼّىِنیات هنكجبٗ بنا
قٌنحه ؾق  اِٙکاک ؼٗ

يننىک ايگٍننحاو قا ايننؿاله 
 کًؿ. گیكی هی

جكیى و گىنحكؾه  کی ال ٬نؿیمیی• 
 جكیى بیىهحكیک اوح٩اؾه ٌؿه

بننه ٘ننىق کلننی وننكیٟ و آونناو • 
 اوث.

 يیال ؾوحگاه اؼحّاِی • 
٨یّؿ کمی ال هكؾم اذنك ايگٍنث • 

 ٤یك ٬ابل اوح٩اؾه ؾاقيؿ.

هننای ِننىقت قا  ویژگی ِىقت ۲
 کًؿ. گیكی هی ايؿاله

٠که یا ویؿیىی اونحًؿقؾ بنی • 
 کكؾ.جىاو اوح٩اؾه  ظكکث قا هی

هننای هىشننىؾ  وننالگاق بننا ٠که• 
بنكای   ها هايًؿ آيهایی کنه ؾیحابیه

يٍاو و ٠الهث جصناقجی اونح٩اؾه 
 گكؾیؿه اوث.

 ا٠مننال ظننكین ؼّىِننی بننكای• 
اوح٩اؾه پًهنايی هايًنؿ بكياهنه هنای 

 .کاقبكؾی يٝاقت
 

۶ 
 ٠ًبیه

 

های هًعّنك بنه  ویژگی
٨ننكؾ الگىهننای با٨ننث 
جّنناؾ٨ی یننک ٠ًبیننه قا 

 .کًؿ گیكی هی ايؿاله

بىیاق ؾ٬ین٫؛ هینماو ٤لٙنی • 
 جٙبی٫.  پاییى

جىايًنؿ ٠یًنک ینا  کاقبكاو هی•
 ٠یًک آ٨حابی قا بپىًٌؿ

 اهى بكای چٍن.• 

 يیال ؾوحگاه اؼحّاِی.• 
ظىاوننیث کنناقبكاو پیكاهننىو ؾق •

ه١كْ ٬كاق ؾاؾو چٍماو آيها بنكای 
 پكووه اوکى.

ا٤لننب بننا اوننکى ٌننبکیه اٌننحباه •
 ٌىؾ. گك٨حه هی

۶ 
 ِؿا

 

اق لينؿه قا بنا يمىينه گ٩ح
گ٩حاق ٬نباًل ایصناؾ ٌنؿه 

 يمایؿ. ه٭ایىه هی

هننای  اشننمای اوننحًؿقؾ و کايال• 
 جىايؿ اوح٩اؾه گكؾؾ. ِىجی هی

 لباو هىح٭ل.• 

ونننك و ِنننؿای پٍنننث ِنننعًه • 
 جىايؿ با ٔبٗ اؼحالل کًؿ. هی
جىايؿ هنايٟ  بیماقی و اوحكن هی• 
 گكؾؾ.  اقاییک

۲ 
 هًؿوه ؾوث

 

ؿاله اب١اؾ یک ؾوث قا اي
کًؿ، به ٌمىل  گیكی هی

 ٌکل و ٘ىل ايگٍحاو.

بننه ٘ننىق ووننیٟ بننكای کًحننكول • 
ؾوحكونننی ٨میکنننی و لهننناو و 

 ظأكی گىحكي یا٨حه اوث.
 وكیٟ و آواو.• 
 هًاوب بكای يّب بیكويی.• 

بنه ٘نىق -ها بمقگ هىحًؿ ؾوحگاه• 
کلی بكای اوح٩اؾه ؾوکحاپ هًاوب 

 يیىث.
ا٨نننكاؾ هبنننحال بنننه آقجكینننث )وقم • 

( همکنى اونث بنه هٍنکل ه٩اِل
 اوح٩اؾه کًًؿ.

جنننك ال جنننا ظنننؿی کمحنننك ؾ٬یننن٫• 
هًاونب بنكای  بیىهحكیک ؾیگك، اهنا

 .)۹(جؤییؿ یک به یک
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 يقص بیىهتشیک دس ػػش اهشوصی
ای وونی١ی ال  پیٍك٨ث هحعكک ٠لمی و جؽًیک که وبب هح١صب واؼحى همه گكؾینؿه، ینک ؾاهًنه

ک بنال يمنىؾه اونث. جکًنالىژی ي٭نً ههنن ؾق هنای بیىهحكین ها قا بكای پیٍك٨ث جکًالىژی ٨كِث
های ؼٙكياک ؾاقؾ. جکًالىژی ج١ییى هىیث بیىهحكیک یکی ال ابماقهای هؤذك بنكای  شلىگیكی قویؿاؾ

 پكؾالین: ها هی قوی آو باٌؿ که ؾق اؾاهه به بك یا٨حى به شكاین شًایی و هىاقؾ ؾیگك هی ک٧ٍ و ٤لبه

 هباسصه ػلیه تشوسیضم وجشاین جًایی. 1
های اهًیحی هًصك بنه ا٨نمایً جصهینمات بیىهحكینک ؾق  ایً جهؿیؿات جكوقیىحی و يیال به ویىحنا٨م

جنكیى هٍنحكی اؾاقات ؾولحنی بنمقگ، بلکنه های جصناقی ٌؿه اوث. يه جًهنا ٌنكکثهای اؼیك  وال
ىؾ. یکی ٌ ها و وایك اهکايات هی ، اوحؿیىم هاای به ٨كوؾگاه هىحًؿ. جىشه ویژه های بیىهحكیک ویىحن
والی قویکكؾهنا و اِنىل شؿینؿ بنكای  بىیاقی ال کٍىقها، اهکاو ك٨ثجكیى هىٔى٠ات پیٍ ال ههن

هًیث هلی های هؽحل٧ شلىگیكی ال ٬اچا٪ و ظمالت جكوقیىحی و واهايؿهی هكاکم ا جىو١ه ویىحن
 (.۶: ۲) کًؿ شؿیؿ ؾق ٌكایٗ ١٨لی ي٭ً ههمی ای٩ا هی هایاوث. اوح٩اؾه ال ٨ًاوقی

 و و جلىگیشی اص تکشاس جشاینضًاسایی هجشها. 2
ظناال جمنام  .بیىهحكیک ا٨كاؾ ؾق ًٌاوایی، بالؾاٌنث هصنكهیى و جکنكاق شنكاین ي٭نً اواونی ؾاقؾ

ٌىيؿ و ه١لىهات آيها ؾق بايک هكکمی ا٘ال٠نات کنه بنه  هحهماو، هًٝىياو و هصكهاو بیىهحكیک هی
 .گكؾؾ یكه هیقوی ؾاقيؿ، ـؼ گ٩حۀ ه٭اهات جمام يهاؾهای ک٩ٍی و اهًیحی به آو ؾوث

ونالؾ کنه او ؾق گفٌنحه هنن  ٌىؾ، بیىهحكیک بنه وناؾگی ذابنث هی و٬حی یک هصكم بالؾاٌث هی
جىاو گ٩ث که ذبث هٍؽّات ا٨كاؾ هًٝىو و هحهن ؾق ویىنحن  . په هییا يه هكجکب شكم ٌؿه اوث

ی لیك يام پىقت ا٥٨ايىحاو هن بؽٍپاو ۀؾق اؾاق .آوقؾ پاییى هی هابیىهحكیک، هیماو شكاین قا ؾق کٍىق
 .)۵( کًؿ وشىؾ ؾاقؾ که ا٨كاؾ هٍکىک و هًٝىو قا ًٌاوایی هی »ًٌاوایی ٨كؾ«

 تأهیى اهًیت. 3
های  های بیىهحكیک ٬ابل شلىگیكی اونث. ٌنبکه های ؼٙكياک با اوح٩اؾه ال ٌبکه ج١ؿاؾی ال پؿیؿه

او اؼیكًا جىشه هكؾم جىايًؿ ؾق هك ي٭ٙه اوح٩اؾه ٌىيؿ. با جىشه به ا٨مایً جكوقیىن ؾق شه بیىهحكیک هی
هنا، ؼٙنىٖ هنىایی و هنؿیكیث  هنا بیٍنحك و بیٍنحك ٌنؿه اونث. ؾولث به هىایل اهًیحی ؾق ٨كوؾگاه
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پفیك و ظمایث ال ظمل و ي٭ل هىنا٨ك ٠منىهی هىنحًؿ. جمكکنم ؾق  ها يگكاو هٍکالت آویب ٨كوؾگاه
 (.۲: ۲)هىایل اهًیحی هًصك به ج٥ییك اواوی ؾق ٠ملیات ٨كوؾگاه و قٌؿ آيها ٌؿه اوث 

 جلىگیشی اص تقلب دس آصهىو کايکىس. 4
اؼنف اهحعناو کنايکىق قا ال ياظینۀ اهًینث جؽًیکنی هّنؤوو و ال ج٭لنب  ۀویىحن بیىهحكیک، پكوو

جىايؿ ال ظٕىق ا٨كاؾ ؾیگك، به شنای ؾاو٘لنب اِنلی ؾق  کًؿ. ا٘ال٠ات بیىهحكیک هی شلىگیكی هی
آوقی و ظ٩ٛ هٍؽّنات ؾاو٘لبناو  ه شمٟکًؿ ک ایى قويؿ کمک هی  اهحعاو کايکىق شلىگیكی کًؿ.

 .)۵( کايکىق و ؾايٍصىیاو آیًؿه آواو ٌىؾ

 جلىگیشی اص تقلب دس ايتخابات. 5
جىاينؿ  جؤییؿ لیىث اواهی قأی ؾهًنؿگاو ؾق قول ايحؽابنات جىونٗ ویىنحن بیىهحكینک ال ج٭لنب هی

 ايحؽابنات جؤیینؿ ؾهًنؿگاو ؾق قول  شلىگیكی يمایؿ ؾق ِىقجیکه ویىحن بایؿ ا٘میًناو یابنؿ کنه قأی
 ايؿ. ٌؿه

باقگفاقی اونث، و و های کىچک ٬ابل ظمل  ق ؾوحگاهگیكی ؾ  ؾهًؿگاو هك هعل قأی  لیىث قأی
ايگٍنث ؼنىؾ بنه جؤیینؿ  ؾهًؿگاو بایؿ پیً ال ؾقیا٨ث بكگۀ قأی، هىیث ؼىؾ قا بنا اونکى اذنك  قأی

گینكی   هىنؤالو قأی هنای هؽنكب بكوايًؿ. ایى قویکكؾ جا ظؿ بىیاق لیاؾی ال ش١ل هىیث و جالي
ؾهًؿگاو جؤییؿ ٌؿه ؾق   اؼف ٌؿه ج١ؿاؾ قأی یکه ج١ؿاؾ آقا آوقؾ، چكا بكای ج٭لب شلىگیكی به ٠مل هی

 .ؾوحگاه یاؾٌؿه هٙاب٭ث ؾاٌحه باٌؿ
  با اوح٩اؾه ال چهكه ۲۱۱۱ظال ؾق چًؿ کٍىق ؾيیا ال شمله هکمیک )ژوالی ه گیكی جا ب  یأؾق اهك ق

ايگٍث( ایحالیا، بكلیل، ؾوهًنیکى، کاونحاقیکا،   با اوح٩اؾه ال اذك ۰۹۹۵ليگاقی( پكو )ايحؽابات وا
 ايؿ. پاياها )اوح٩اؾه ال اذك ايگٍث( ايحؽابات بیىهحكیکی ؾاٌحه

هصلنه وينمویال، و اؼینكًا هصلنه جكکینه ال ٨ًناوقی  ۰۹۹۵کًگكه هکمیک،  ۰۹۹۹چًیى ال هن
 (.۸۲: ۶) ًؿکً گیكی ؾاؼلی اوح٩اؾه هی  ايگٍث بكای کًحكل قأی اذك

 داسیکًتشل دستشسی بیىهتشیک به هًظىس بهبىد دکىهت. 6
های ؾولحی هىقؾ اونح٩اؾه  جىايؿ بكای بهبىؾ ظٕىق ؾق والهاوچًیى هی ًحكل ؾوحكوی بیىهحكیک هنک

 .٬كاق گیكؾ. ذبث هٍؽّات ا٨كاؾ ؾق ویىحن بیىهحكیک، هیماو شكاین قا ؾق کٍنىق پناییى آوقؾه اونث
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والؾ که او ؾق گفٌحه هن هكجکنب  ٌىؾ، بیىهحكیک به واؾگی ذابث هی ٌث هیو٬حی یک هصكم بالؾا
 .یا ؼیك شكم ٌؿه اوث

وشىؾ ؾاقؾ که ا٨كاؾ هٍکىک و هًٝنىو  »ًٌاوایی ٨كؾ«هن بؽٍی لیك يام  ا٥٨ايىحاو ۀگفقياه ۀؾق اؾاق
اوث. بنا  یکی ال هكاظل ابحؿایی گك٨حى گفقياهه هكاش١ه هح٭أیاو به ایى بؽً .کًؿ قا ًٌاوایی هی

گفاٌحى ايگٍث قوی ایى ؾوحگاه جمام هٍؽّات ٨كؾ ؾق ِنىقجی کنه ؾق گفٌنحه بیىهحكینک ٌنؿه 
 .)۵( ٌىؾ باٌؿ، قوی ٩ِعه کاهپیىجك ٜاهك هی

 بايکذاسی. 7
جكیى ٌیىۀ جٍؽیُ هىیث هٍحكیاو بايکی اقایه کاقت ًٌاوایی اوث، جا ایًکه   ؾق ظال ظأك هكوز

 ايکی اوح٩اؾه يمایًؿ.بحىايًؿ ال ایى ٘كی٫ ال ؼؿهات ب
های بینىهحكیکی ؾق اینى   ها و هؤوىات هالی بمقگی ؾق وكاوك شهاو به اونح٩اؾه ال ویىنحن بايک

گیكينؿ.  قؾ اونح٩اؾه ٬نكاق هیهنا ؾق اینى ظنىله هنى ايؿ. ٘ین٧ وونی١ی ال بیىهحكیک ظىله قوی آوقؾه
هنا  لنۀ اینى ٨ًاوقیای ؾونث ال شمه يگاقی و اوکى الگىی قگ يگاقی، چهكهيگاقی، ٠ًبیهايگٍث

اوث. اینى  گیكی ؾاٌحه وؼؿهات هالی قٌؿ چٍن باًٌؿ. ٨ًاوقی بیىهحكیکی ؾق بؽً بايکؿاقیهی
هًؿ شؿینؿی ال شملنه بلکه اهکايات اقلي ،ؾهؿهًیث و اقایه ؼؿهات قا ا٨مایً هی٨ًاوقی يه جًها ا

 (. ۵۸: ۶)ؼؿهات ال قاه ؾوق قا به اقه٥او آوقؾه اوث 

 ضىییهباسصه با پىل. 8
ظال ظأك شا گفاٌحى هنؿاقک ًٌاونایی  ؾق .ی يیىث که هٍحكی آو قا شا بگفاقؾاذك ايگٍث چیم

به ایى جكجیب هباقله  يمایؿ. ها و قولها کاقهای بكؼی هٍحكیاو قا با جؤؼیك هىاشه هی ٌایؿ بكای وا٠ث
بنا هٍنکالت ٌناو  کاقاو بكای پیٍبكؾ اهؿا٦ ونىؾشىیايه ٌىؾ و شًایث ٌىیی هن جىهیل هیبا پىل

 بیٍحكی هىاشه ؼىاهًؿ ٌؿ.
چًیى با ایصاؾ بايک ا٘ال٠نات بیىهحكینک هٍنحكیاو، ٘نی هنؿت کىجناهی باينک ٠ٝیمنی ال  هن

های اشكایی کٍنىق  جىايؿ هىقؾ اوح٩اؾه وایك ؾوحگاه ٌىؾ که هی  ا٘ال٠ات اٌؽاَ شاه١ه ایصاؾ هی
یُ هىینث هح٭أنیاو ؼنؿهات هایی که اقایه ؼؿهات آيناو هًنىٖ بنه جٍنؽ  گیكؾ )ؾوحگاه يیم ٬كاق
 اوث(.
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 هضایای بیىهتشیک
 ًکن.  ۀوالی اهًیث با همیً حكول و ٨كاهنا٨مایً ک 
 ٘ىق هرال بنه ظنؿ   های که ش١ل و ج٭لب ؾق آو وؽث اوث. به گیكی جکًالىژیکاق  کاهً ج٭لب  با به

 ياهه.ا٬ل قوايؿو ٨كِث ش١ل و ج٭لب بكای ًٌان
 ؿو ٌنًانٌنال ه٩٭ىؾ   بك٘ك٦ کكؾو هٍکالت ياٌنی َياهنه ینا ٨كاهىٌنی قهمهنا بنا اونح٩اؾه ؼنىا

 ٌؿه، ؾلؾی یا ٬كْ ٌؿه.ل اوح٩اؾه ٤یك هصال کاقت هىیث گن٨یمیىلىژی. هرال، شلىگیكی کكؾو ا
 اهکناو ؾاقؾ کنه ٌنكیک وناؼحه  ؼا٘ك ؾاٌحى آيها وؽث اوث،  های که به ج١ىیٓ یا شایگمیًی قهم

 ٌؿه باٌؿ یا هٍاهؿه ٌؿه باٌؿ.
  ،(.۰۶: ۱) ٘ىق ؼىؾکاق بؿايیؿ کی چه قا ايصام ؾاؾ، ؾق کصا و چه و٬ث  بههمکى بىالیؿ 

 هؼایب بیىهتشیک
 گفاقؾ. بًنابكایى ب١ٕنی او٬نات  ا٤لبًا اذك هی ،اذك ايگٍث اٌؽاَ که ه١لن هىحًؿ پك ال جباٌیك اوث

 اوح٩اؾه ال اذك ايگٍث بكای ًٌاوایی و جؤییؿ هىیث ؾٌىاق اوث.
  چًاو لهايیکنه ٌؽّنی  کًؿ. هن كاه با وى، ِؿای یک ٌؽُ ٨ك٪ هیؾهؿ که هم ها يٍاو هی یا٨حه

کًؿ. یا اگك ؾق یک هعیٗ بىیاق وكو ِؿا باٌؿ، اینى قوي  ِؿا ج٥ییك هی ،ٌىؾ قیمي یا گلى ؾقؾ هی
 همکى اوث به ؾقوحی جؤییؿ کكؾه يحىايؿ. بًابكایى ایى قوي جؤییؿ همه و٬ث کاقا يیىث.

 ؾهؿ. هح٩اوت هی ۀذیك وا٬ٟ ٌؿه و يحیصؤهایً جعث ج ًؿ، چٍنبه ؾیابث هىح بكای ا٨كاؾی که هبحال 
  (.۰۶: ۱)بیىهحكیک قاه ظل اهًیحی گكاو ٬یمث اوث 

 گیشیيتیجه
آیًؿه قا ج٥ییك ؼىاهؿ ؾاؾ که  های شؿیؿ شهاو اوث که جكیى ٨ًاوقی ٨ًاوقی بیىهحكیک یکی ال اِلی

ى ٨ًاوقی با٠ند ا٨نمایً ٔنكیب جىايؿ شهاو قا به وىی یک شهاو هٙلىب و اهى وى٪ ؾهؿ. ایهی
ها، ا٘مًاو ؼنا٘ك ؾق بايکنؿاقی، شلنىگیكی ال ج٭لنب ؾق  اهًیث، وك٠ث و وهىلث، کاهً همیًه

ٌىؾ و  ٌىیی، ا٨مایً ا٠حماؾ ٠مىهی و هماقاو اج٩ا٪ ؼىب ؾیگك هیاهحعاو کايکىق، ؾق هباقله با پىل
اق پایؿاق و هىحعکن بنكای بیىهحكینک ای ؾوق، ؾق وكاوك ؾيیا بال ٌىؾ جا آیًؿه بیًی هی ؾق يهایث پیً

باٌنؿ کنه ظحنی  های ٨میکی ٨ًناوقی بیىهحكینک اذنك ايگٍنث هی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. یکی ال ٌاؼه
های ًٌاوایی  يگاقی هن به ایى جکًیک بیاو ؾاقيؿ که ال ؾیگك قوي جكیى هؽال٩او ايگٍث وكوؽث

٨نكؾ بنه هكاجنب  DNAك ال ج١ییى هبحًی بك آلهایً هىها، ج١ییى گكوه ؼىو یا هك قوي ؾیگكی به ٤ی
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ؼٙنىٖ ونك ايگٍنحاو ؾقوو قظنن ٌنکل ها، ٨كو ق٨حگی و ٌنکل يهنایی  جك اوث. بكشىحگی ؾ٬ی٫
ؾهنؿ، آي٭نؿق کنه ظحنی ؾو  وقاذنث و هعنیٗ قا جٍنکیل هیای بىیاق پیچیؿه ال  گیكيؿ و هصمى٠ههی

 های یکىاو هن اذك ايگٍث یکىايی ال ؼىؾ به شا يؽىاهًؿ گفاٌث. گايی
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Evaluation of Salinity Stress Resistance in 8 Varieties of Wheat 

under Greenhouse Condition 

Assistant professor Dr. Mohammad Safar Noori 

Abstract 

Salinity stress limits natural growth and development of wheat plant 

and consequently reduces the productivity. In the current research, 8 

different domestic and exotic varieties of wheat were evaluated for 

determination of their tolerance to salinity stress. These varieties 

were grown in pots in a greenhouse and irrigated with normal (non-

saline) water for 01 days. Salinity treatments consisting 3 levels: 

irrigation with non-saline water (control) and salinity stress with 

051 mM sodium chloride (NaCl) were applied on wheat plants 01 

days after sowing and continued until the appearance of the salinity 

stress effects on affected plants. The results indicate that salinity 

stress reduced the growth of all under investigation varieties of 

wheat. Among the varieties, Nishinokaori (Japanese) maintained 

best growth and development even under salinity stress condition, 

and performed better in all parameters such as: shoot and root 

length, stem and root dry weight, and biological yield compared to 

other varieties. It is concluded that, Nishinokaori variety exhibits 

more tolerance to salinity stress and can be used for the successful 

wheat production under salinity stress condition. This genetic 

potential also can be utilized for wheat breeding and improvement 

programs.  

Keywords: salinity stress, biological yield, root length, wheat, tolerance.      
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finding of Shthorm's poliniums Sequence by Derivation 

Assistant Professor Abdul Jamil Nazary 

Abstract 
The word of Algebra has token from the book of Algebra Wall 

Muqabelah that was written by very famous mathematics scientist by 

the name of Khwarizmi in the  850 7808 AD.That polonium consists 

main part of this book. Also this book is known as the oldest book that 

has utilized symbols of   and   for the first term is a book that has 

written by You Han Wed man and has published in 1489  ad. Symbol 

of  f x multiplication for the first time had been introduced by 

William Watered English scientist in 1631ad year. Symbol of division

  for the first time had been introduced by Switzer scientist you Han 

Ran in1659Ad year that he wrote in algebra book. This symbol had 

been utilized as the symbol of subtraction in Europe. 

Derivative means separate which has taken from another word in 

the mathematics. Derivative is finding the second subdominant that 

comes by specific rules from a primary subdominant - by using the 

derivative we can bring the sequence of shthorm for  f x polonium. 

Background of this subject surviewed to new article and also new 

source we will search it. 

For preparing this article used from academic source of library 

methods. Material gathering methods are motley (quantity and 

quality), in the progress of requirement gathering I faced some 

problem like lost internet connection, not enough academic library and 

etc. This article is written respond to ministry of higher education rules 

and first object of (finding of Shthorm's poliniums Sequence by 

Derivation) for improving academic level of authors and second object 

is survey of polonium. For this research shthorms poliniums is not 

important but its symbols, values, is serious. However we get this 

conclusion from sequence of shthorm for  f x  polonium, no one from 

tow polonium in sequence of shthorm is not equal. 

Kywords: polinium, Derivative and  Shthorm's poliniums Sequence. 
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Effect of Livestock on climate change 

Senior Teaching Assistant Sayed  Rahimullah Mushfiq 

Abstract 
Greenhouse gas emission produced by animal husbandry sector resource 

such as methane, nitrous oxide, carbon dioxide and ammonium affects 

climate change and reduces strategies’ taken. It is discussed in this

research article. Population of the world is increasing and exchange 

material for animal product increases and volume manure also increases. 

Therefore, management and strategy, which increase animal product and 

reduce greenhouse gas emission is needed. The aim of conducting this 

research is illustrating amount of greenhouse emission and offering 

procedure to reduce mentioned emission. This is library research and its 

data and information is first hand, which taken from valid printed 

international journals. As a result, management fermentation of food in 

animal digestive system, optimum of their manure storage, proper food 

production, applying mitigating effect strategy on climate change and 

proper animal management, can reduce animal sector proportion on 

environment pollution and climate change. Such as resulted that 

improvement quality of forage, balanced Ration nutrition (essential amino 

acid), adds more concentrate at animal ration, stable frequent cleaning, 

animal manure composting, liquid manure isolation from solid, gas 

production from manure has effects on increase of animal production and 

decrease of livestock effects on climate change. Likewise lack of land use 

during sludge gives opportunity to land for nitrogen absorbing, sickness 

animal treatment, animal rotate grazing in pasture, breeding for getting 

productive animal, and correlation between genetic frames and 

environmental are other factors that have effects on increase of animal 

production and decrease of livestock effects on climate change.  

Key words: Climate change, greenhouse gas emission, livestock, mitigating 

strategy. 
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Effect of plant hormones on rooting and sprouting of cuttings 

Senior Teaching Assistant Abdul Rasool Atayee 

Abstract 
Plant hormones are produced in one part of the plant and 

translocated to the other parts, and can regulate plant physiological 

activities even with a little concentration, and these phenomenon is 

called growth and development. It is one of the major challenges in 

horticultural crops that some cuttings of horticultural plants does not 

produce sprout and root. Application of plant hormones could be a 

solution to overcome the problem. Commonly, plant hormones are 

available in synthetic form, and can also be produced in the 

laboratories. In such cases, for sprouting and rooting of cuttings 

application of auxins are very effective. Auxins and gibberellins are 

plant hormones which are used to enhance growth and development 

of sprouting and rooting. It plays a significant role for cell division 

and cell elongation of plants. For sprouting and rooting of 

horticultural plants Indole Butyric Acid (IBA) and Naphthalene 

Ascetic Acid (NAA) are very useful. These two auxins are vastly 

used on plants cuttings which rooting and sprouting are a serious 

problem. Gibberellic acid is also used to enhance cell division, cell 

elongation, and to reduce the number of fruits in and increase the 

fruit size of grapes. Hormones are used by three methods: 

concentrated solutions, diluted solutions, dust (powder) and spry 

method, in which the hormones are applied on the surface of the 

leaves. Some hormones are insoluble in water, and therefore, it is 

thoroughly solved in alcohol and then plant cutting is soaked in the 

solution. The objective of this review paper is to combine significate 

and valid information regarding the effect of plant hormones on 

sprouting and rooting of horticultural crops, in order to solve the 

problem through application of current research findings. 

Keywords:  Plants hormones (Auxins and Gibberellins), rooting and sprouting.  
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Effects of mysticism and mystical works on Persian 

literature 

Senior Teaching Assistant Karima Mofradzada 

Abstract 

Literature is effected by many social and religious phenomena. 

Among many other facts, the element of mysticism has enriched 

this lingual and artificial phenomenon. There is no doubt that 

mysticism is like soul in the body of literature and plays a vital 

role in its enrichment. So studying effects of mysticism on 

literature seems to be important. This research aims to study 

effects of mysticism on literature and how it has effected 

evolution of Persian literature, considering works of Sufi poets. 

In this article the most efficient poets and authors of Persian 

literature are introduced and role of their works in evolution of 

literature is discussed.  It seems that mysticism has religious 

source and it has improved Persian literature among literatures of 

many nations. 

Key words: mysticism, literature, morality, effect, being effected. 
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Aglance On Earth Poles 

Teaching Assistant Mahboobullah Musadiq 

Abstract 

Each of the two points resulting from the collision of the axis of 

rotation of the earth with the surface of the earth is called a pole, 

which is constructed, depending on the case, the Arctic and the 

South Pole. There is a point on the North Pole that spans six months 

of pure darkness and the sun does not rise. In the frozen lands of the 

frozen ocean, the climate is quite opposite. The extreme cold is the 

biggest obstacle to the development of polar regions. Antarctica 

receives a small amount of sunlight, like the Arctic. The sun does 

not rise from late April to September. In the summer, 85: of the 

heat of the sun is freezing. Every year, a small amount of snow falls 

and the mainland is affected by cold desert, little animals can 

survive in these conditions. But the waters are full of food, and the 

ocean and the remote islands are wildlife. Although the penguin is 

the most famous Antarctic chicken, however, there are other birds, 

including a small sea swallow. This small, well-behaved and 

beautiful chicken, while migrating, is far more farther than all other 

birds. It flies from Arctic to Arctic every 345511 kilometers each 

year. Other Antarctic birds include Petrel, Skua Chicken, Storm 

Chicken, Albatross and Chicken Wings.  

Keywords: North pole, Tundra, South pole.   
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The Ruling of Compulsory Will in Jurisprudence and Civil Laws of 

Afghanistan  

Teaching Assistant Hedayatulla Akbari 

Abstract 

Islamic laws are complete, comprehensive and inclusive, which has 

rulings for all aspects of human lives. Islam has prescribed solutions 

for all challenges and problems of humans. One of the challenges 

that humans face is compulsory will and it is one of the new and 

contemporary issues in the Muslim world. Is it legal to pay the share 

of the grandchildren whose parents died before their grandparents? 

There is a wide range of variation in Islamic literature. Some 

Islamic scholars including Hanafi, Shafi, and Maleki scholars 

believe that it is illegal to pay the share while Hanbali and Zaheri 

scholars argue that it is legal to pay their share. In addition, the civil 

laws of Afghanistan discusses conditions and instances of 

compulsory will and rules that the share must be paid to 

grandchildren. After considering arguments of both groups of 

scholars, it is concluded that the acceptable ruling in Afghan courts 

is the legality of the issue since kindness and compassion is one of 

the main principles in Islam. Therefore, dedicating property to 

grandchildren based on compulsory will is an example of kindness 

and compassion.  

Keywords: Will, Compulsory, Jurisprudence and Civil Law. 
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Role of Agriculture on Rural Development of Takhar 

Province 

Teaching Assistant Sayed Alim Samim  

Abstract 

In agriculture development process, first of all providing primary 

requirements of society is important, because stability in society is 

depending on insuring such requirements. Agriculture totally 

provides primary requirements (food, clothes and habitation) of 

rural society. This article is reviewing role of agriculture sector in 

Takhar rural area that has key role and basic importance in different 

aspects, such as insuring primary requirements, human resources 

employment, rural industry development, asset formation, welfare 

and comfort and keeping economic and social equality of villagers. 

In this study for considering and analyzing issues, content analysis 

method has been used. Data were collected by library and regional 

study figures, after comprehensive considering role of agriculture 

was expressed in rural of Takhar province. The result of this study 

shows that agriculture has a leading role in economic development, 

increasing gross national product (GDP), human resources 

employment of rural, asset formation and welfare and comfort of 

villagers in this province. Agriculture and livestock is valuable as 

stimulus motor of economic growth and development in structure of 

Takhar rural area. From all about 86: of Takhar population live in 

villages that agriculture form the main source of insuring their 

livelihood. While, 18: human resources of villagers are working in 

agriculture and livestock. Therefore, as importance of agriculture 

and livestock in rural of Takhar province, it is suggested to the 

ministry of agriculture, irrigation and livestock and NGOs to have 

serious attention in introducing developed technology, improved 

seeds, long and middle term credits, new methods of marketing and 

process of agricultural products so as to pave the ground for 

decreasing poverty and insuring food security in the rural area of 

this province. 

Keywords: agriculture, primary requirements, rural industry, asset formation.  
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The scientific Miracle of in the Holy Quran in the stages of 

embryo devlopment 

Teaching Assistant Enayatu Rahman Heemat 

Abstract 

One of the scientific miracles of the Holy Quran is the scientific 

references in the Quran, That is perhaps the case today with 

empirical science. 

Embryology is one of them. Allah Almighty in the Holy Quran on 

different occasions pointed to the origin of human creation and the 

material from which it is found. He referred to soil, flowers, water 

and earth as the elements from which man came. It can be said in 

the passages that human creation began from the soil. And this 

creation was only for the first human being, the Prophet Adam. But 

the creation of humans after Adam continues from the germ. From 

the point of view of the Holy Qur'an, the stages of human 

development at an embryonic stage can be divided into five stages 

before birth. Of the spleen, the lump, the jigsaw, the emergence of 

the lemma and the final stage of birth. Verses 00 to 04 of the Surah 

Al-Mubarak Al-Mum noon describes all stages of fetal development 

The sixth verse of Surah al-zamr  refers to the gradual growth and 

development of man in the womb within the three darkness’s,

namely the abdomen, the womb, and the womb. That is an example 

of the miracle of the Holy Quran in embryology today. 

Keywords: Scientific miracle, Holy Quran, Embryo developmental stages, 

Spermatozoa, Cockroaches, Mockery. 
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Usage of exponential function, logarithms and derived to 

economics 

Teaching Assistant Saifudden Saif 

Abstract 

Function is the most important part of mathematics, technical and 

natural defined in cycle of function form. 

Founding situation studied by limit. Exponential function and 

logarithm is parties of naturally. Logarithm is given from logos (

( ) ) which defined relation and Airtimes ( ( ) ) which 

given numerical means. 

Wiper Gust logon Dearica German mathematics is in (0815-0859) 

described punctual function. 

Scatlandies mathematics Janniper invented logarithm in (0551-

0601), France mathematics Ogustin Loy Koshi defined derived 

function(y=f(x)) as X to ( ( ) ( )
lim lim

0 0

y f x x f x

x xx x

   


    

) in (0181-0815). 

This article is written in accordance with the accepted criteria of the 

Ministry of Higher Education and aims to investigate this issue) the 

use of representations and logarithmic functions and its first order 

derivative in economics (  

The first step is to raise the scientific level of the author. In the 

second stage,overview is in economic, the study of the subject is 

veryvaluableforstudentsofmath’sandmath’sprofessors. 

In this paper, the concept of compound cake is defined and 

explained and explained with clear examples. Then, the present 

value and the growth rate of the function are defined and presented 

by expressing explicit examples that these concepts are used for 

rapid growth of the function of representing and receiving growth 

rates in the first derivative we use the natural logarithmic function. 

Many of the rules of the economy are considered in terms of 

functions and derivatives of simple functions, such as: the 

compound interest of in terms of the total cost of the function of the 

facet and the derivative of the function of the function. In order to 

create an incentive for the reader, several examples of functions of 
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the representations and logarithmic functions and the ordinary 

derivative of functions in economy Combined, the growth rate of the 

function, cost, total cost and final cost, is briefly described. 

Keywords: functions. Exponential function and logarithmic compound 

interest Cost and Derived Normal Functions. 
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Histooricul baukground of Bamyan Idols 

Teaching Assistant Saqi Mohammad Sroosh 

Abstract  

Bamyan Province is an old town located in central Afghanistan. The 

province is bounded on the north by Samangan province, on the 

south by Ghazni and Uruzgan provinces, on the east by the 

provinces of Baghlan, Parwan and Wardak (Wardak), and on the 

west by the provinces of Sar-e Pol and Ghor. The province has a 

population of 015404 km and a population of 3815859 according to 

the 0358 solar census. Bamyan consists of four districts and two 

interests and 336 villages. The Baba Mountains, at a height of 5011 

meters, divide the province into two northern and southern parts. 

Bamyan is one of the most ancient provinces of Afghanistan, with 

two statues of the Buddha and Band Amir (the first Afghan National 

Park) showing its history. Winters are extremely cold and snowy 

and spring and summer are mild and pleasant. . 

Buddha Sculptures in Bamyan Valley Large statues built in the 

heart of the mountain on the outskirts of Bamyan, Afghanistan. The 

statues are about 331 kilometers northwest of Kabul, both 53 meters 

high. 

   The smaller statue was built in 511 and the large statue in 554. 

These idols, called Red Idol and Cool Idol, were carved in Bamyan 

by many statues in the rocks and inside the caves, but two large 

figures of fame and importance were carved in. Between the people 

of Afghanistan and the world, Chinese tourist Huan Tsang, who 

visited Bamyan during the Kushan era, says all the artworks were 

created at Kashkashi's command. 

   Historians agree that the statue was first built 38 meters and the 

statue 55 meters and later. Bamyan's 38-meter body is located on 

the east side of the Great Wall. This figure is more violent if it is 

found to be fine if the sculpture's members are not well-

proportioned. 

Keywords: Statue, Tsunami, Red Idol, Cool Idol, Wall, Rough. 
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Impress of mycorrhizal fungi on the growth of rainfed plants 

Teaching Assistant Nazar Mohammad Wahaj  

 

Abstract 

there are alive group in the nature, which is called fungi. They are 

living different types in the nature, such as saprophytic, parasitic, 

symbiotic and faculties. The number of them have non-pathogenic 

associates symbiosis with root’s plants. The fungi benefits In this

relation associates symbiotic from the plant photosynthetic products 

and the fungi instead provides nutrient elements for the host plant. 

This association symbiotic between plant and fungus is such a way 

that mycelium of fungus penetrates into the root tissue and the soil 

around the root (Rhizosphere) and forms an additional suction 

network. After all from a lot of soil the plant does not accessed to 

that a lot of nutrient absorbed. In addition, elements that are 

absorbed by root system cannot be better absorbed in the existence 

of mycorrhiza, such as soluble phosphorus in soil that non-

absorbable for plants, but the precence of mycorrhizal fungi in the 

rhizosphere causes the element to be absorbed. Plants that have a 

mycorrhizal symbiosis have better growth, higher performance, and 

more resistance to pathogenic, environmental tension; such as 

drought,cold and salinity, Repeated studies and experiments have 

shown that association symbiosis between plant and mycorrhizal 

fungi increase the concentration of phosphorus, chlorophyll and 

more water absorption, increasing the efficiency of photosynthesis 

in the plant. So, it seems that the use of this type of association on 

rainfed agriculture and the creation of green spaces, use of chemical 

fertilizers it has excessive consumption, reduced. And as a result, 

planting and harvesting healthier and environmentally vecome clean 

and desirable. 

Key words: mycorrhiza, fungus, plant, symbiosis, rainfed, photosynthesis, and 

nutrient. 
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Biometric Systems and Its role in Modern Era 

Teaching Assistant Mohammad Mustafa Ibrahimy 

Abstract 

One of the important discussions in today's society is security and 

identification of people. In old systems the password and smart card 

were used  for verification of users, but this identification method 

has basic problems such as robbery, loss of card, and forgetting 

password. Biometric provides easy solution, with accuracy and high 

authenticity for these problems.  

Biometric identification systems are advanced technologies that 

determines identificaton, with the use of biological attributes of 

individuals which has trust capability, security and more complex. 

One of the popularity reasons of  biometric measurements are its 

convenience and unique  attributes in fingerprint, iris, retina and  

etc... which almighty Allah has given for human beings. In this 

article Biometric Systems and its role in modern era are discussed. 

Keywords:Biometric, Identification, Verification, Biometric Systems, Types 

of Biometric, Biometric Role, Advantages and Disadvantages. 
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Social Image in Mohammad Sediq Pasarlys Poetey 

Teaching Assistant Safiulllah Silab 

Abstract 

Mohammad Seddiq Pesarlai is one of the best poets which has 

served more than enough for Pashto language and literature in 

contemporary period. When Russia attacked Afghanistan, he 

migrated to Pakistan. He established Afghan literary movement in 

Peshawar during which he trained many youths. Not only Mr. 

Pesawerlai taught many youths, but also he left a very big literate 

family. like, Asadullah Ghazanfer, Emal Pesarlia, Ajmal Pesarlia 

and Qazi Faizullah. These sons of Mr. Pesarlai have a big hand in 

contemporary prose and poems of Pashto. So, it was just because of 

theirfather’sbless.Mr.Pesawerlaiservedtoomuchincreativepart

of Pashto literature. Beside this, he worked in epopee translation 

and research. However, he is famous in sonnet writing. Therefore, 

he is known as star of sonnet in contemporary literature.  A lot of 

social issues are pictured in Mr. Pesarlai’s sonnet. For example,

patriotism, richness, self-confidence, refusal of power, holler from 

misfortune, newness of idea and issue are the important works of 

him. As well as, he was always in contact with Pashto literature. He 

says to his son in the last days of his life,” have you written

somethingnew?”.Briefly,IcantellyouthatMr.Pesarliahassimple

fluent prose beside his sonnets. And, the best examples of them are 

a breath of fresh air and Kuchi Mullah novels. 

Keywords: Spring, Homeloving, Social image, Ort, Creativity. 



 

 


