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 یی علَفِتزرسی عَاهل اثزگذار تاالی کیفیت ًثاتات 

 ٠ٕى کاؾق ٠لمی پىهًِعی لقا٠ث ۻپىهًؿوی ؾوکحىق هعمؿ٩ِك يىقیيىیىًؿه: 
الؿیى اهايیپىهًؿوی ٠یىؾهًؿه: ج٭كیٛ

 چکیؿه
ی ا٨ مایً ی  پیٍیًه یى هىاؾ ٤فایی به ٘ىق بیبا جىشه به قويؿ وكیٟ قٌؿ شم١یث کكۀ لهیى يیال به جؤه

ها ؾق ِؿق وٜ ای٧ و کحىق لقا٠ ث و  بكای ايىاو چه، جهیۀ ٤فای کا٨ی و با کی٩یثاوث. چًايیا٨حه 
هالؿاقی ٬كاق گك٨حه اوث. هعّىالت ظیىايی بًابك ؾاٌحى اقلي ٤فایی باال ال اهمی ث ؼاِ ی ؾق 

 ی ی يباجات ٠لى٨ه کی٩ی و کمی ؼّىِیات بهبىؾ به قو جىشه ها بكؼىقؾاق اوث و ال ایى ج٥فیۀ ايىاو
ک ه ب ك کی٩ی ث ٠لى٨ ه ج ؤذیك  اللهی اوث. ؾق ای ى ه٭ال ه ب ه ج١ اقی٧ کی٩ی ث ٠لى٨ ه و ٠ىاهلی اهك
های لقا٠حی بكای جىلی ؿ ٠لى٨ ۀ ؾاقای کی٩ی ث ٠ الی ه ىقؾ  گفاقيؿ، پكؾاؼحه ٌؿه اوث و جکًیک هی

 ی ی ك ؾو ث اول و قوي جع٭ی ٫ کحابؽاي هؾق جهیۀ ایى ه٭ال ه ال هً ابٟ ه١حب  .بعد ٬كاق گك٨حه اوث
شات ب ا کی٩ی ث  ٠لى٨ هآی ؿ ک ه  هی ه ٌؿه اوث. ال بكقوی ه١لىهات گكؾآوقی ٌؿه چًیى بكاوح٩اؾ

ها ؾق قژین ٤ فایی هبحً ی ب ك ٠لى٨ ه قا  جك شیكهؼىب بكای پكوقي ظیىايات ههن بىؾه و اوان بیً
ؾهؿ. هىاؾ ه٥فی هىشىؾ ؾق یک ٠لى٨ه باالی جىلیؿ ظیىايات )گىٌث، ٌیك و هعّىالت  جٍکیل هی

شات ؾاقای جكکیبی ال ؼّىِیات کیمیاوی، ٨یمیکی و واؼحاقی  گفاقؾ. ٠لى٨ه ٨ك٠ی ؾیگك( جؤذیك هی
کًؿ. ٠ىاهلی چىو: هىو ن و ال،  ٥فی قا ج١ییى هیها ؾوحكوی ظیىاو به هىاؾ ه هىحًؿ که کی٩یث آو
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ؼیمی ؼاک، ق٘ىبث ؼ اک، گیاه او ه كله، آ٨ ات و اه كاْ،  ؾقشۀ ظكاقت، باقاو، يىٞ  و ظاِل
باالی اقلي ٤فایی و کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك  یی بكگ و وٙط بلى٢ )وى( يبات ٠لى٨هجكاکن بىجه، ٨یّؿی 

های که با يی ال ظیىاي ات  ىٞ هًاوب ٠لى٨ه و هکملؾايىحى ایى ٠ىاهل اذكگفاق، ايحؽاب ي گفاقيؿ. هی
ؾاقاو و  ٨اقم هٙاب٭ث ؾاقيؿ هًصك به بهبىؾ کمی و کی٩ی هعّىل ؾق ظیىايات ٨اقم ٌ ؿه، ٠ىای ؿ ه ال

 جىايؿ.   بهحك کمک کكؾه هی ها قا شهث يیل به ق٨اه و ه١یٍث والؾ و آو جك هی ؾه٭اياو قا بیً
 ٨ایبك، ٨یّؿی بكگ، کی٩یث.پكوجیى، ٠لى٨ه،  های کلیذی: واژه

 همذهه
 ؼّىِ یات بهب ىؾ به ؾاٌحه و جىشه بك ٠هؿه بؽً لقا٠ث ؾق ظال ا٨مایً قا شم١یث ٤فای جؤهیى
 يباجات جىلیؿ (.٩ۼ٧: ۽ۻۺۼ)ه٩یؿیاو،ال اهمیث ؼاِی بكؼىقؾاق اوث  لقا٠حی هعّىالت کی٩ی و کمی

ک ه ؾق ِ ىقجی (.٨۾۾: ٦ۺۺۼ )ه ىؾیك ٌ ايیچی،قوؾ  ٌماق  به ٠كِه ایى ؾق گام يؽىحیى جىايؿ هی یی ٠لى٨ه
و اقلي ٤ فایی  ی ی ه ای ٤ فایی ٠لى٨ ه ىايات به قژینظیىاو ٜك٨یث ژيحیکی ؾاٌحه باٌؿ، جىلیؿ ظی

٠لى٨ۀ هّك٨ی، ٤لٝث پكوجیى ؼام، ايكژی هىشىؾ و هىاؾ ه١ ؿيی هىش ىؾ ؾق ايى از ٠لى٨ ه وابى حه 
 (.ۻ: ٧ۺۺۼیىايا و همکاقاو، )ه بىحگی ؾاقؾ کكؾ ظیىايات به هّك٦ ٠لى٨ جك، ٠ملاوث و ال همه ههن

ذیك ٠ىاه ل هعیٙ ی و ؤی و کی٩یث، يیال به ؾقک چگ ىيگی ج ؾه هؿیكیث ٠لى٨ه بكای بهبىؾ ظاِل
٠ملیات لقا٠حی بك قٌؿ و جىو١ه هعّىالت ؾاقؾ. ایى ٠ىاهل ٌاهل ٌكایٗ يمى، هكظلۀ پؽحگ ی ؾق 

و ٌكایٗ بًؿی  بىحهآوقی و  و٬ث بكؾاٌث، ٌكایٗ آب و هىایی هًگام بكؾاٌث، ق٘ىبث هًگام شمٟ
اقلي ٤ فایی  ال١م ل يباج ات ووابٗ ٠لث و ه١لىلی بیى هعیٗ، ٠ک هباٌؿ. جىالی ق يگهؿاقی هی

کكؾ و کی٩یث ٠لى٨ه با یکؿیگك قابٙه ه١کىن ؾاقيؿ. هك ٠ اهلی  ٠لى٨ه وشىؾ ؾاقؾ. به ٘ىق کلی، ٠مل
٠لى٨ه گكؾؾ. اگ ك ی ک يب ات جىايؿ با٠د ظ٩ٛ کی٩یث  ٌىؾ، هی که با٠د شلىگیكی ال قٌؿ يبات هی

ۀ يالک و پك بكگ  ب ه ب اق ؾق ٘ىل يمى ؾچاق اوحكن ٌىؾ، اکركًا ایى يبات  ٬ؿکىجاه، ؾاقای وا٬ یی ٠لى٨ه
جىاي ؿ ب االی  کًًؿ، هايًؿ ؾقشه ظكاقت ب اال هی آیؿ. ال ٘ك٦ ؾیگك، ٠ىاهلی که بلى٢ قا جىكیٟ هی هی

. ٌ كایٗ ياهًاو ب ـؼی كه و بكؾاٌ ث يی م (٦ۿ: ۻ٩٩ۻ ٌايىو و همکاقاو،( کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك ه٩ًی بگفاقؾ
که بكؾاٌث ٌؿه و به ؾقوحی ؼٍک يٍؿه  یی ٌىؾ. ٠لى٨ه هی  (hay) هًصك به ٔیاٞ ٬ًؿ ٠لى٨ۀ ؼٍک

 ٌىؾ.  اوث، به ج٩ًه اؾاهه ؾاؾه و با٠د کاهً ٬ًؿهای هًعل هی
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اگكچه ه٭ؿاق ظاِل هًىل ٠اهل اِلی ا٬حّاؾی بكای ج١ییى اقلي هعّىل ؾق واظؿ وٙط لهیى 
 ۺ٩٧ۻاوث، اها کی٩یث ٠لى٨ه يیم ال اهمیث لیاؾی بكؼىقؾاق اوث. هیماو جىلیؿ ؾق هك گ او ال ؾه ه 

ؼىقاک قو به ا٨ مایً  قو يیال به ٠لى٨ۀ ٬ابل هٕن و ؼىي ا٨مایً یا٨حه اوث. ال ایى ٨یّؿ ۺ٦ظؿوؾ 
هیلی ىو ؾال ك( ال اقلي هعّ ىل قٌ ٭ۀ  ۺۺۼ) ٨یّ ؿ ۺۼٌىؾ که ظؿا٬ل  باٌؿ. جؽمیى لؾه هی هی

ث ؾق ٌىؾ. قٌ٭ۀ که به هًٝىق  ج١ی یى کی٩ی  کالی٩ىقيیا ؾق ظال ظأك جىوٗ ٠ىاهل کی٩یث ج١ییى هی
جىلیؿ ٠لى٨ۀ ب ا کی٩ی ث  ا٨مایً یا٨حه اوث.هیالؾی  ۺ٩٧ۻال ؾهه  كاجىاقها هىقؾ آلهایً ٬كاق گك٨حهالب

قوؾ ؾق آیً ؿه ٨ٍ اق ب االی  کًًؿۀ ه١٩ًث و ؾقاهؿ او ث. اظحم ال ه ی٠اهل اِلی ج١ییى اً ٠الی اکرك
 (.ۻ: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )یابؿ  ؾه٭اياو بكای جىلیؿ ٠لى٨ۀ با کی٩یث ٠الی ا٨مایً 

ؼیمی و ظ٩اٜث ؼاک ای٩ ا  قا ؾق ظاِل یی ه بك ج٥فیۀ ظیىايات ي٭ً اقليؿه٠الو یی يباجات ٠لى٨ه
 کؼا یؼیم ظاِل بهبىؾ ٔمى جربیث و يّب يایحكوشى با لگیىم يمایًؿ، چًايچه يباجات ؼايؿاو هی

با  جًاوب ؾق و هًّى٠ی هعىىب گكؾیؿه یکىؾها شایگمیى هًاوبی بكای  پىٌٍی يباجات ِىقت به
. (ۻ: ۻۺۺۼ)ظی ؿقی و ؾقی، باٌ ؿ  ه ؤذك هی کؼ ا ٨كو ایً ال یشل ىگیك ؾق يباجات همقو٠ی ال یبىیاق

 ٌمكؾه ظیىايی یها هکمل پكوجیى ٠ًىاو  به ج١لی٧ ظیىايات یها ویىحن اکرك ؾق يباجات ایى چًیى هن
 .(ۺ٦ۻ: ۾ۺۺۼ)ههكؾاؾ و همکاقاو، ٌىيؿ  هی

ؼىقاکی هايًؿ ٠لى٨ه قا به ٤فای ايىاو جبؿیل کًًؿ. ٠ الوه ب ك جىايًؿ هعّىالت ٤یك  ظیىايات هی
ایى، ؾق بىیاقی ال کٍىقهای ؾق ظال جىو١ه پكوقي ظیىايات هايًؿ: گاو و بم ؾق هىا٬ٟ وؽحی بىیاق 

شات ب ه  ههن اوث. بًابكایى، ؾق ٠مل ٬كاق اوث جىلیؿ هالؿاقی ؾق وكاوك شهاو اؾاهه یاب ؿ و ٠لى٨ ه
شات و  جك قوی ٤لههای آیًؿه پكوقي یابؿ. جع٭ی٭ات بیً یىايی بكای ؾهههًٝىق جىلیؿ هعّىالت ظ

وشىؾ ؾاقؾ. بهبىؾ  ییهظبىبات ه١ٙى٦ ٌؿه اوث، اها پحايىیل بىیاق لیاؾی بكای بهبىؾ يباجات ٠لى٨
جىايؿ به کاهً جؤذیكات ه٩ً ی جىلی ؿ ياپای ؿاق  هی یی ی و کی٩یث ٤فایی هعّىالت ٠لى٨هؾه ظاِل

 .(ۼ: ٨ۻۺۼ)يیکىال و همکاقاو،  ظیىايات کمک کًؿ

با اوح٩اؾه   شات و ٠ىاهل جؤذیكگفاق باالی ؼّىِیات کی٩ی ٠لى٨ه ایى ه٭اله ؾق هىقؾ کی٩یث ٠لى٨ه
ه١ك٨ی ٠ىاهل اذكگفاق باالی ث اول يگاقي یا٨حه اوث و هؿ٦ آو جع٭ی٭ی ؾو -ال هًابٟ ه١حبك ٠لمی

ي ؿقکاقاو لقا٠ ث شه ث جىلی ؿ ٠لى٨ ۀ ب ا اکمک به ؾه٭اياو، هالؿاقاو و ؾوث شات و کی٩یث ٠لى٨ه
 باٌؿ. کی٩یث هی



4  |هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق| 

 جات کیفیت ػلىفه
های هؽحل٩ی ج١كی٧ کكؾ. ایى هاؾه با هىاؾ ه٥فی، ايكژی، پ كوجیى، جىاو به قوي کی٩یث ٠لى٨ه قا هی

ها و ب١ًٕا اها يه به ٘ىق ه١مىل با جىلیؿ ظیىاي ات وابى حه  ٬ابلیث هٕن، ٨ایبك، هىاؾ ه١ؿيی، ویحاهیى
ج١كی٧ کی٩یث ٠لى٨ه، بیى کی٩یث ٠لى٨ه و اقلي ٤فایی ٠لى٨ه ج٩ اوت وش ىؾ ؾاقؾ. اقلي  ؾق اوث.

هٕن( و ٤لٝث پكوجیى ؼام  ه١مىاًل به ٤لٝث ايكژی هىشىؾ )هصمىٞ هىاؾ ه٥فی ٬ابل  ٤فایی ٠لى٨ه
ؼ ىقاکی  جًها ٌ اهل اقلي ٤ فایی، بلک ه ٌ اهل ؼىي وابىحه اوث. ظال آيکه، کی٩یث ٠لى٨ ه ي ه

ؾهًؿۀ کی٩ی ث  ظیىايات ٨اقم يٍاو و جىلیؿ هعّىل کكؾ ٌىؾ. ؾق ٠مل، ٠مل يیم هی)هّك٦( ٠لى٨ه 
کی٩یث ٠لى٨ه یک ویژگی پیچیؿه ؾق يباج ات ب ىؾه و جع ث ج ؤذیك  .(ۻ: ٧ۺۺۼ )یىايا و همکاقاو،٠لى٨ه اوث 

م ی ىاي ات يیؿگاه ظی ث ٠لى٨ه ال ؾی٩یکگىيه،  گیكؾ. همیى ٠ىاهل شًیحیکی، هعیٙی و لقا٠حی ٬كاق هی
 ی٠لى٨ه و وٙط جىلیؿ ظیىايات بىحگ ث به ٧ًِ، وپیٍیم، جكکیب ٤فاییی٩یکه کؿه اوث، لیكا یچیپ

 (.ۻ: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )ؾاقؾ 
ٌؿو( و ٌكایٗ آب و هىایی اوث. بلى٢، یا هكظله بك کی٩یث ٠لى٨ه، بلى٢ )پؽحه ٠ىاهل اِلی هؤذك

قٌ ؿ يب ات ؾق ٘ ی ؾو ه٩ح ه اول  ق٨ثقٌؿ، ٠اهل اِلی کاهً اقلي ٤فایی ٠لى٨ه اوث. با پیً
چً یى اؾاهه یا٨حه و هنى ظؿ ؼىؾ ٬كاق ؾاقيؿ(، قٌؿ وا٬ه که پكوجیى و ٬ابلیث هٕن ؾق باالجكی )لهايی

ق٨ ث بل ى٢، لیگً یى یک ی ال گ كؾؾ. ب ا پ یً جك هی جصمٟ اشمای ٨ایبك ؾق وٙط ظصكات يبات بیً
کًؿ. لیگًیى یک ش م   ىؾ ؾاقؾ، جصمٟ هیهای ظصكۀ يباجی وش جكیى هىاؾ کیمیاوی که ؾق ؾیىاقهاِلی

جك ؾق هًگام بلى٢ ؾق يب ات جصم ٟ يم ىؾه و ب ه ٨ایبك بىؾه که اواوًا ٬ابل هٕن يیىث، ایى هاؾه بیً
کًؿ. شم١یث هیکكوبی هىشىؾ  های ٌکمبه ٠مل هی ٠ًىاو هاي١ی بكای جؽكیب ٨ایبك جىوٗ هیکكوب

قن ظی ىاو ؼ اقز  ٘كی ٫ آو قا ال ؾو ث ٌ ىؾ و ال ای ى ؾق ٌکمبه با٠د جؽكیب ٨ ایبك ٠لى٨ ه هی
و یابؿ. ٠الوه ب ك ای ى، ٬ابلی ث هٕ ن ٠لى٨ ه  والؾ. اگك ٠لى٨ه ؼیلی بال٣ باٌؿ، ٨ایبك ا٨مایً هی هی

شات چًؿو الۀ هؽّ ىَ  یابؿ. ایى کاهً ؾق ٠لى٨ه ؾق ايىاز ٠لى٨ه کاهً هی پكوجیى ؼام ه٭ؿاق
:  ٧ۺۺۼ )یىاي ا و همک اقاو،قول هٍهىؾ اوث  ۺ۾-ۿ۽جك ال  ٨ّل گكم، به ؼّىَ ؾق ايىاز يباجات هىى

 (.ۼ

الفکك، پىپًک،  کی٩یث ٠لى٨ه یک ؼّىِیث چًؿ ُب١ؿی اوث. به ٘ىق هرال ٠الوه بك ٠ىاهل ٨ى٪
١٘ن بىؾو ٠لى٨ ه،  لى٨ه، بى )١٘ن( و وایك ٌكایٗ ٠ىاهلی اوث که بك قوی ؼىيگكؾ و ٤باق، يىس ٠

گ فاقؾ. وش ىؾ گیاه او ه كلۀ  چًیى اقلي ٤فایی ٠لى٨ه ج ؤذیك هیپفیكي آو ال وىی ظیىايات و هن
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ومی یا هىاؾ ه١ؿيی ومی )به ٘ىق هرال هیماو بىیاق باالی ولًیىم( همک ى او ث کی٩ی ث ٠لى٨ ه قا 
ه ای البكاج ىاقی ٬اب ل  ؿ. بً ابكایى، کی٩ی ث ٠لى٨ ه ٨٭ ٗ ب ا او ح٩اؾه ال آلهایًجعث جؤذیك ٬كاق ؾهً

گیكی اوث. اقلیابی هٍاهؿاجی و ج٥فیۀ ه٭اؾیك کمی ال ٠لى٨ ه ب كای اقلی ابی کی٩ی ث، يی م ال  ايؿاله
ؾق لیك به چًؿ هىقؾ ال اش مای کی٩ ی ٠لى٨ ه . (۽: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )بكؼىقؾاق اوث  یی اهمیث ویژه

 ٌىؾ. قه هیاٌا

های اي كژی، ٠ب اقت ال  ( به ٠ًىاو یک ی ال ٌ اؼ٬TDNُابل هٕن ) هصمىٞ هىاؾ ٤فایی ايكژی:
هكجب ه ٌ عن ٬اب ل  ۼ/ۿۼهٕن بؿوو يایحكوشى و  ٬ابل هٕن، ٠ّاقۀ ؼام ٬ابل هصمىٞ پكوجیى، ٨ایبك

 باٌ ؿ. اگكچ ه ه٭ ؿاق هصم ىٞ ه ىاؾ ٤ فایی هٕن هىشىؾ ؾق ٠لى٨ه و یا وایك ؼىقاک ۀ ظی ىايی هی
گیكی  گیكؾ، اه ا ای ى اي ؿاله هاوث که بكای ج١ییى کی٩یث ٠لى٨ه هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی هٕن وال ٬ابل

باٌ ؿ. ه ىاؾ  وث که به قاظحی ٬ابل ؾقک و ٬ابل ٬بىل بكای ج١ییى اقلي ٤فایی هیا هًىل هن ه١یاقی
جك باٌؿ،  یچه ٠لى٨ه ٬ؿیممایؿ هكي ق٨ث وى يبات ج٩اوت هیه٥فی که ؾق ٠لى٨ه هىشىؾ اوث با پیً

چًیى با يىٞ ٠لى٨ ه هح٩ اوت  هن TDN جكی يیم ؼىاهؿ ؾاٌث و بك٠که. ه٭اؾیك پاییى TDN اقلي
های ٨ّل گ كم  ٨یّؿ و ؾق گكان ٦٨ -ۿۿ، ؾق ٌبؿق ٨یّؿ ۺ٧ -ۺ٦اوث. هراًل ایى هىاؾ ؾق  قٌ٭ه 

 باٌؿ.  ٨یّؿ هی ۿ٦ -ۿ۾

ه ا ال  جكیى هاؾۀ ه٥فی بكای ظیىاي ات هى حًؿ، لی كا آو ههن ،ايكژی ۀها به ٠الو پكوجیى پكوجیى ؼام:
يمایً ؿ.  کًً ؿ، پٍ حیبايی هی های ٌ کمبه ک ه ال اذ ك ١٨الی ث ٌ او ٠لى٨ ه قا جؽكی ب هی هیکكوب

ؾهً ؿ. ه٭ ؿاق  ٨یّؿ هصمىٞ يایحكوشى هىشىؾ ؾق يب ات قا جٍ کیل هی  ۺ٨-ۺ٦های وا١٬ی  پكوجیى
ؼیمی  شات هح٩اوت اوث )بىحه به يىٞ، ظاِل ؾق ٠لى٨ه٤لٝث پكوجیى ٠لى٨ه به هیماو ٬ابل جىشهی 

و  ۾ۻ -٦، ب كگ ش ىاقی ۿۼ -٨ۻچ ه، ٨یّ ؿی ه٭ ؿاق پ كوجیى ؾق قٌ ٭ه ؼاک و بلى٢ گیاه(. چًاو
يٍؽىاقکًًؿه  پكوجیى ؼام میىلىژیکی ظیىاو بك يیالباٌؿ. و١ٔیث ٨ هی ٨ۻ -۾كهىؾاگكان های ب بكگ

كؾه که یک ظیىاو ؾق ظال قٌؿ اوث يىبث به یک ظیىاو گفاقؾ. به ٠ًىاو هرال، یک گاو ٌی جؤذیك هی
 بال٣ و ٤یك ٌیكؾه يیالهای باالجكی ؼىاهؿ ؾاٌث. 

های هؽحل٧ يبات )هايًؿ ب كگ و  اوث که ؾق ٬ىمث يایحكوشى يیحكات يى٠ی ال(: N-۽NO)يیحكات 
یاب ؿ. ؾق  بً ؿاو( جصم ٟ هیوالی، یػ)اوح١مال لیاؾ کىؾ يایحكوشى، ؼٍک وا٬ه( ؾق ٌكایٗ ؼاَ

ک ه  یال ٤فاهای با٠د ومیث يیحكات ؾق ظی ىاو ٌ ىيؿ.جىايًؿ  ها هی ِىقت هّك٦ بیً ال ظؿ، آو
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٨یّؿ يایحكوشى يیحكات هىحًؿ بایؿ اشحًاب ٌىؾ، لیكا اظحم ااًل با٠ د و میث  ۺ/۾جك ال ؾاقای بیً
 ٌىيؿ.  يیحكات هی

ولىلىل، ولىلىل و لیگً یى اٌ اقه ؾاقؾ. ؾق  ظصكوی هیمی٨ایبك به ٠ًاِك جٍکیل ؾهًؿۀ ؾیىاق   ٨ایبك:
جكیى ویىحن بكای جصمیه و جعلیل ٠لى٨ه او ث، هحؤو ٩ايه ای ى قوي  که اوحؽكاز ٨ایبك گىحكؾه ظالی

کًؿ. هیماو ٨ایبك هىشىؾ ؾق ٠لى٨ه به يىٞ  و هكظله بلى٢ )و ى( يب ات  گیكی يمی ٬ابلیث هٕن قا ايؿاله
ک ه ٨ ایبك ب ه گكؾؾ. ال ای ى جك ؾق ايىاز يبات ـؼیكه هی به ه٭ؿاق بیً ق٨ث وىوابىحه اوث و با پیً

ٌىؾ، بًاً  هىشىؾیث ه٭ؿاق لیاؾ ٨ایبك ؾق ٠لى٨ه و بب ک اهً کی٩ی ث آو گكؾی ؿه  واؾگی هٕن يمی
 (.۽: ٧ۺۺۼ)یىايا و همکاقاو، والؾ پكووۀ هٕن ٤فا قا يیم هحؤذك هی

 یی تأثیشات ػىاهل هختلف باالی کیفیت يباتات ػلىفه

 اثشات فصلی باالی کیفیت ػلىفه
یابؿ و ؾق ٌكایٗ ٨ّل  به ٘ىق کلی ؾق بهاق باالجكیى هیماو قا ؾاقؾ، ؾق جابىحاو کاهً هی ٠لى٨هکی٩یث 

ٌؿه ؾق بهاق یا ؼماو به ؾلیل اذ كات ظ كاقت و ٨ىجىپكی ىؾ، ؾاقای یابؿ. قٌ٭ۀ بكؾاٌث ؼماو بهبىؾ هی
باٌ ؿ.  ٌ ؿه ؾق جابى حاو ؾق هم او هكظل ۀ پؽحگ ی هی بكگ و پكوجیى باالجكی يىبث به قٌ٭ۀ جىلی ؿ

 کً ؿ و  با٠ د بٙ ی ظكاقت پاییى و ٘ىل قول کىجاه ؾق ٨ّل ؼماو بلى٢ قا ؾق يبات ؾچ اق ج ؤؼیك هی
گكؾؾ. ؾقشۀ ظكاقت باال ؾق جابىحاو با٠د ا٨مایً و ك٠ث  هی ییٌؿو کاهً کی٩یث ؾق يبات ٠لى٨ه

هٕن با٠د پاییى آهؿو کی٩یث ٠لى٨ه  یل کاهً ٬ابلیثبلى٢ يبات و جكٌط ؾیىاق ظصكوی ٌؿه و به ؾل
ؾهؿ که با٠د پاییى آه ؿو  های بیىلىژیکی قا کاهً هی چًاو، ؾقشۀ ظكاقت باال پكووه ٌىؾ. هن هی

يىبه ؼىؾ بؽٍؿ، که به  چًیى وك٠ث ج٩ًه قا جىكیٟ هی ٌىؾ. ؾقشۀ ظكاقت باال هن کی٩یث ٠لى٨ه هی
 .(٧: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )ٌىؾ  ها هی لىل ؾق وا٬ه و بكگهای هع ؿقیثایبا٠د کاهً ه٭ؿاق کاقبىه

ً ى گفاقؾ و هًصك ب ه ا٨ مایً اهی ا٨مایً ٘ىل قول و ا٨مایً ٌؿت يىق بك وك٠ث ٨حىوًحم جؤذیك هی
جىايؿ ج١ ؿاؾ و ا٬ه ؾق بىج ه،  ٌىؾ. قولهای ٘ىاليی هی واؼحاقی هیاویؿ و وًحم کاقبىهایؿقیث ٤یك

( قا ا٨مایً ؾهؿ و ؾق يحیصه با٠د ا٨مایً يىبث ب كگ ب ه internodeؿ )بً ٬ٙك وا٬ه و / یا ٘ىل هیاو
قٌ ٭ۀ ک ه ؼ ىاب ؾق  هيىبث بكگ به وا٬ (.٧ۿ: ۻ٩٩ۻ)ٌايىو،  گكؾؾ کكؾ هی وا٬ه و ؾق ٔمى ا٨مایً ٠مل

لهىحايی يؿاقؾ ؾق ٘ىل وال هح٩اوت اوث. يىبث بكگ به وا٬ه ؾق اولیى بكؾاٌث )چیى( لیاؾ اوث، 
یابؿ. قٌؿ ب كگ  های ؼماو ا٨مایً هی ؾوباقه ؾق بكؾاٌث یابؿ و ب١ؿاً  کاهً هی هگك ؾق ٘ىل جابىحاو
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جك باٌؿ، اها ٘ىل قول باالی ايؿالۀ بكگ جؤذیك ٬ابل  وكیٟ  قٌ٭ه همکى اوث ؾق شكیاو قولهای ٘ىاليی
 (.ۼ۽: ۺ٩٩ۻ)هاقبل، گفاقؾ  ای يمی هالظٝه

 اثش يىع خاک باالی کیفیت ػلىفه
ها ه١مىاًل جىوٗ وایك ٠ىاه ل هعیٙ ی اٌ حباه  حل٧ ؾٌىاق اوث، لیكا آوهای هؽ اقلیابی اذك ؼاک 

ؾق قٌ ٭ۀ  ٌىيؿ. ؾق یک بكقوی جع٭ی٭ی، ال يٝك کی٩یث ٠لى٨ه، ٤لٝث پكوجیى ؼ ام ب االجك گك٨حه هی
: ۼ٩٦ۻ)ه ایك و ش ىيم،های قیگی گماقي ٌؿه اوث  ؾق ه٭ایىه با ؼاک  وًگیىقوی جىلیؿ ٌؿه ؾق ؼاک 

جكی ؾق ج١ییى کی٩یث ٠لى٨ه بكؼ ىقؾاق او ث، ال اهمیث کن ؼىؾی ؼىؾ اظحماالً . يىٞ ؼاک به (۾٧٨
ؿاٌ حى آب، ه ىاؾهی ل ٘كی٫ ؼّىِیاجی هايً ؿ ٜك٨ی ث يگه٤یكهىح٭ین ابه ِىقت که، ظالی ؾق

جكی قوی کی٩یث ٠لى٨ه ؾاقؾ. به ٘ىق کلی، ٌ كایٗ  ؼاک و ؾق ؾوحكن بىؾو هىاؾ ه٥فی جؤذیكی بیً
هعیٗ ١ٔی٧ بكای يمىی قیٍه و هع ؿوؾ ک كؾو ش فب آب و ش فب  ياهٙلىب ؼاک با ایصاؾ یک

ؾاؾو  قٌؿ و يمىی ایى ٌكایٗ ياهىا٠ؿ ؼاک با ج٥ییك گفاقؾ. ب١ؿاً  هىاؾ ه٥فی، بك جىلیؿ ٠لى٨ه جؤذیك هی
 (.٨ۿ: ۻ٩٩ۻ)ٌايىو، گفاقؾ  قوی کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك ياهٙلىب هیيبات 

اول ؼ اک  ۀها، ؾق ؾقش  ؾق ب١ٕی ال ؼاک ؿ ٌؿهها ٬بل ًٌاؼحه ٌؿه اوث که قٌ٭ۀ جىلی ال هؿت
کًؿ.  های قیگی یا لىهی جىلیؿ هی ؼاک ٌىق، ٠لى٨ۀ با کی٩یث باالجكی يىبث به ؼاک قوی وًگیى یا

جك، ي الک و پكب كگ  های کىجاه وویلۀ ٌىقی با٠د ا٨مایً وا٬ه  قوؿ اوحكن ایصاؾ ٌؿه به به يٝك هی
آی ؿ  لهايی بكؾاٌث ال ؼاک ًٌی و لىهی به ؾوث هیگكؾیؿه و ؾق ه٭ایىه با قٌ٭ۀ که ؾق ٠یى ٨اِلۀ 

 (.ۻۻ: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )جك اوث  با کی٩یث

 خیضی خاک باالی کیفیت ػلىفه حاصلاثش 
گ فاقؾ.  ها ج ؤذیك هی قن بىؾو و شفب ٠ًاِك اواوی قوی جكکی ب و اقلي ٤ فایی ٠لى٨ ه ؾق ؾوث

هىش ىؾ ؼیمی ؼاک و کی٩یث ٠لى٨ه به قوًٌی هٍؽُ يٍؿه و به هاؾۀ ه٥فی اواوی  قابٙۀ ظاِل
یحكوشى، ايح٭ ال ه ىاؾ های ايح٭ال ايكژی يباجات، جربیث يا بىحگی ؾاقؾ. ٨او٩ىقن ؾق پكووهؾق ؼاک 
بكؼ ىقؾاق او ث. هًگ اهی ک ه  ی ی ها ال اهمیث ویژه ؿ هرل و قیٍهواؼحاقهای جىلی ۀجىو١ ه٥فی و

جك ال  ظال ث يىقه ال  ه ای يب ات کىچ کیاب ؿ و ب كگ ٌىؾ، قٌؿ کاهً هی هی ٨او٩ىقن هعؿوؾ
های  ٌىؾ. ؾق ب١ٕی ظاالت کمبىؾ ٨او٩ىقن وبب کاهً قٌؿ يب ات ٌ ؿه و ؾق يحیص ه يى بث هی
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جك گیاهاو همکى اوث قغ ؾهؿ. ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه با٠د ا٨مایً بیًباالجك بكگ به وا٬ه ؾق 
 کكؾ و ظاِل ٠مىهی ؾاقؾ. ٌىؾ، اها کاهً قٌؿ و کٍیؿگی وا٬ه جؤذیك ه٩ًی بك ٠مل پكوجیى ؼام هی

کكؾهای يبات ال شمله جٍکیل و ايح٭ال ٬ًؿها و يٍایىحه و وًحم پكوجیى اٌین بكای بىیاقی ال ٠ملپح
ج ك او ث. پحاٌ ین ب ه ٠ً ىاو اوث. يیال پحاٌین قٌ٭ه يىبث به وایك هىاؾ ه٥فی ب یًبىیاق ظیاجی 

٠اهلی بكای ؾوحیابی وكیٟ به قٌؿ هصؿؾ په ال بكي )ؾقو( و بهبىؾ قٌؿ يبات ؾق وكهای لهى حاو 
ها، جىؾۀ  ؾهؿ که اوح١مال پحاٌین با٠د ا٨مایً ج١ؿاؾ گكه قوؾ. جع٭ی٭ات ٠لمی يٍاو هی به ٌماق هی

ٌىؾ،  ه٭اؾیك کن پحاٌین وبب کاهً جربیث يایحكوشى هی .ٌؿه اوث هیماو جربیث يایحكوشى ها و گكه
ها ؾق اذك  ال١مل ذايىیه ال اذك کاهً ٨حىوًحم اوث، هًگاهی که قٌؿ ٌاؼه اها اظحمااًل ایى یک ٠که

های باالجك بكگ به وا٬ه همکى اوث هًگ اهی ک ه قٌ ؿ جىو ٗ  ٌىؾ. يىبث ٬لث پحاٌین هعؿوؾ هی
ج ك ٌىؾ ؾق گیاهاو قغ ؾهؿ. ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه با٠د ا٨مایً بیً ؾ پحاٌین هعؿوؾ هیکمبى

 گكؾؾ. ٌىؾ، اها کاهً قٌؿ وبب ج٭لیل جىلیؿ هعّىل )٠لى٨ه( هی پكوجیى ؼام هی
شات لیگی ىهی هايً ؿ:  بىیاقی ال هعّىالت لقا٠حی به کىؾ يایحكوشى اظحیاز ؾاقيؿ، اه ا ٠لى٨ ه

کً ؿ،  حكوشى يیال يؿاقؾ. ا٨موؾو کىؾ يایحكوشى ؼیلی به قٌ٭ه و ٌبؿق کم ک يمیقٌ٭ه و ٌبؿق به يای
جىايؿ ؼىؾ يایحكوشى هىقؾ ٔكوقت ؼىؾ قا جهی ه يمای ؿ، ؾق ِ ىقت أ ا٨ه يم ىؾو  لیكا ه١مىاًل هی

هكله ٌىؾ. و٬حی قٌ٭ه به ؼىبی جىلیؿ گكه يمىؾ، ا٨موؾو   يایحكوشى همکى اوث با٠د ا٨مایً گیاهاو
 (.٨ۿ: ۻ٩٩ۻ)ٌايىو، ٌىؾ  ى هًصك به جىلیؿ پایؿاق یا پكوجیى يمیکىؾ يایحكوش

ؼاک همق٠ه به ٬لث ٠ًاِكی که ؾق کىؾ هىشىؾ اوث هىاشه گكؾؾ، ؾق ایى ظالث ٠ الوه   هًگاهی
بؽًٍؿ. بًابكایى، اگك ٨او٩ىقن، پحاٌین، ول٩ك ی ا  يمىؾو بىیاقی ال کىؾها ظاِل قٌ٭ه قا بهبىؾ هی

ؼاک و ايىاز يباجی کن باًٌؿ، ظاِل ٠لى٨ه ب ا او ح١مال آو کىؾه ا هّك٦ ؾق آلهایً  ٠ًاِك کن
ؾهی که ؾق يحیصه اوح٩اؾه ال کىؾهای کیمی اوی او ث،  جك هىاقؾ، بهبىؾ ظاِلیابؿ. ؾق بیً بهبىؾ هی

ٌ ىؾ. همک ى او ث  ٌىؾ که اظحمااًل با٠ د ا٨ مایً کی٩ی ث ٠لى٨ ه يمی جك هی هًصك به قٌؿ وكیٟ
به ٘ ىق که پفیك٨حه ٌىيؿ بایؿ ؾ ؾاٌحه باٌؿ، اها ایى اوحرًائات ٬بل ال ایىاوحرًائاجی ؾق ایى هىقؾ وشى
 :ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )، جکكاق ٌؿه ؾق ٘ىل لهاو و هکاو به اذبات بكوًؿ یی وأط ؾق آلهایٍات همق٠ه

 .(ۻۻ
  ههن باٌ ؿ. ب ه یی جىايؿ بكای هعّىالت ٠لى٨ه ى هیچًیشلىگیكی ال جصمٟ هىاؾ ه١ؿيی ومی هن

جىايؿ بكای ظیىاي ات ه٩ی ؿ  ؾوث آوقؾو ج١اؾل هًاوب بىیاق ههن اوث، لیكا وٙط پاییى ولًیىم هی
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ب١ٕ ی ال ٠ًاِ ك ايباٌ حه ٌ ؿه ؾق  (.٦۽۾: ٩ۺۺۼ)لو و همک اقاو، های باال ومی اوث  باٌؿ، اها ٤لٝث
شات بكای قٌ ؿ و  ٬بىل شلىه ؾهًؿ، اها جىايایی ٠لى٨ه ها قا بكای ظیىايات ٤یك٬ابل جىايًؿ آو يباجات هی

)يیک ىال و والؾ، به ٠ًىاو هرال: ياپیكگكان  آل هی ها قا يباجات همقو٠ی ایؿه آو ،وبالیابی وكیٟ ب١ؿ ال ؾق
 (.۽: ٨ۻۺۼهمکاقاو، 

 طىبت خاک بش کیفیت ػلىفهاثش وضؼیت س 
جىايؿ باالی ظاِل ٠لى٨ه جؤذیك ياهٙلىب ؾاٌحه باٌ ؿ.  بیً ال ظؿ یا ه٭ؿاق بىیاق کمی آب هیه٭ؿاق 

گفاقؾ که بك هحابىلیى ن، جىو ١ه،  که ج١ك٪ بیً ال شفب آب باٌؿ، اوحكن بك گیاه جؤذیك هی هًگاهی
آبی همک ى او ث قٌ ؿ يب ات قا ؾق  گفاقؾ. اوحكن کن قٌؿ و ؾق يهایث ظاِل يبات جؤذیك ه٩ًی هی

ب١ٕی هكاظل يمىیی کاهً ؾهؿ. به ٘ىق کلی، کمبىؾ آب هًصك به کاهً قٌ ؿ يم ىیی )ظاِ ل 
 ٌىؾ. جك( وجىكیٟ بلى٢ لوؾقن ؾق يبات )کی٩یث پاییى( هی پاییى

آب ی  ٌىؾ. او حكن ٌ ؿیؿ کن آبی با٠د کاهً قٌؿ يبات ال ٘كی٫ کاهً ٨حىوًحم هی اوحكن کن
که وبب کاهً يىبث بكگ به وا٬ه و  ؾق يحیصه وبب پاییى آهؿو  گكؾؾ هیال يبات  با٠د قیمي بكگ
ٌىؾ. اوحكن ؼٍکی ا٤لب هًصك به کاهً جكاکن قیٍه گكؾیؿه و ؾق يحیصه ش فب  کی٩یث ٠لى٨ه هی

والؾ. جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه اوث که وٙط ق٘ىب ث ج ؤذیك هح٥ی ك ب ك  هىاؾ ه٥فی و آب قا هعؿوؾ هی
ٌىؾ. ب٭ ا ،  ٭ه ؾاقؾ. کمبىؾ آب ؼاک و گیاه با٠د کاهً جربیث يایحكوشى هی٤لٝث پكوجیى ؼام قٌ

آب ی، گ كه ی ا  یابؿ. ؾق ٌكایٗ اوحكن ٌ ؿیؿ کن جکرك و ظكکث قیموبیا با کمبىؾ آب ؼاک کاهً هی
 قیمؾ.  ياشیىل ال قیٍۀ يباجات لیگیىم شؿاٌؿه و ؾق ؼاک هی

ؾقشۀ ظكاقت باال اوث. هك ؾو ٌ كایٗ قٌ ؿ لهاو با آبی ه١مىاًل هن ؾق ٌكایٗ همق٠ه، اوحكن کن
ؾهًؿ. با ایى ظال، او ح٩اؾه ال کاقبىهای ؿقت ؾق يب ات ب ه ٘ ىق کل ی ب ه هی ماو  يبات قا کاهً هی

یابؿ. بًابكایى، ٌكایٗ اوحكن ؼٍکی ا٤لب هًصك به ا٨ مایً  جكی يىبث به ٨ىجىوًحم کاهً هیبیً
ا ؾق اذك اوحكن ق٘ىبث هحىوٗ، کاهً ؾق ٌىؾ. اه ٤لٝث کاقبىهایؿقت هعلىل ؾق ايىاز يباجی هی

آبی به ٌؿت ک اهً  که قٌؿ وا٬ه ؾق اذك کنشاییٌىؾ. ال آو وٙط بكگ و ظاِل ٠لى٨ه هٍاهؿه هی
ٌىؾ. ایى اهك با٠د جىلیؿ يب ات  یابؿ، ؾق ه٭ابل، ایى ٠مل هًصك به ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه هی هی

قٌ ٭ه ٌ كایٗ  ٌ ىؾ. ىبث به يبات بؿوو او حكن هیجكی يبا هعحىای پكوجیى باالجك و وٙط ٨ایبك کن
گ فاقؾ و با٠ د  کًؿ. آب بیً ال ظؿ باالی ظاِل يبات جؤذیك ه٩ًی هی ؼاک هك٘ىب قا جعمل يمی

جىايؿ گی اه  ٌىؾ که ؾق يهایث هی ٌىؾ. آب ایىحاؾه با٠د پىویؿگی قیٍه هی کاهً کی٩یث ٠لى٨ه هی
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قشۀ ظكاقت باال، با٠د ایصاؾ وىؼحگی و هكگ يب ات های اٌباٞ ٌؿه همكاه با ؾ قا ال بیى ببكؾ. ؼاک
ٔ ١ی٧ قا گیاه او ه مقۀ ٌ ؿیؿ چى ظالث ه١مىاًل شای ٠لى٨ ۀ  ٌىيؿ. ؾق هن قول هی ۾جا  ۽ؾق ٘ی 

 .(٩ۿ: ۻ٩٩ۻ،ٌايىو و همکاقاو(ٌىؾ  و وبب کاهً کی٩یث و پاییى آهؿو ٬یمث ٠لى٨ه هی گك٨حه،
ًؿۀ ظاِل ٠لى٨ه اوث. او ح٩اؾۀ ب یً ال ظ ؿ جكیى ٠اهل هعؿوؾ کً هؿیكیث آبیاقی اظحمااًل ههن

آب ی  آب، اوحكن ؼٍکی و ٠ؿم وشىؾ لهکٍی ال هٍکالت ٠مؿۀ جىلیؿ قٌ ٭ه او ث. او حكن کن
بؽٍؿ، لیكا يىبث بكگ به وا٬ه به ؾلیل ٠ؿم قٌؿ و ا٬ۀ يب ات بهب ىؾ  اکركًا کی٩یث ٠لى٨ه قا بهبىؾ هی

هىح٭یمی با ؾق ؾوحكن ب ىؾو آب ؾاقؾ، و ب ه  هكچًؿ، ه٭ؿاق ظاِل اقجباٖ (.٨ۼ: ۺ٩٩ۻ)هاقبل، یابؿ  هی
ؼىاقۀ که ؾق اذك اوحكن ؼٍکی به ظاِ ل یابؿ.  ق اذك اوحكن ؼٍکی کاهً هیگیكی ؾ ٘ىق چٍن

ىؾ کی٩یث جىاو بكای بهب آبی قا يمی ٌىؾ ؼیلی ٌؿیؿ اوث ال ایى قو کاقبكؾ اوحكن کن ٠لى٨ه واقؾ هی
 (.ۻۻ: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، ) ٠لى٨ه ٬ابل جىشیه ؾايىث

 اثش اهشاض و آفات  باالی کیفیت ػلىفه
ج ك ظٍ كات شا که بیًجىايًؿ بك کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك هربث یا ه٩ًی بگفاقيؿ. ال آو آ٨ات و اهكاْ هی

آوقی ؾاقيؿ هايًؿ: شىیؿو بكگ ک ه هًص ك ب ه ک اهً يى بث ب كگ ب ه و ا٬ه های ٤فایی لیاو ٠اؾت
های يباجی همکى  گفاقيؿ. ظٍكات هکًؿه هايًؿ: ٌپٍک هیٌىؾ، باالی کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك ه٩ًی  هی

یابؿ. با ایى ظال،  های هعلىل قا کاهً ؾهًؿ، بًابكایى کی٩یث ٠لى٨ه کاهً هیاوث کاقبىهایؿقیث
ها ظالث  به گىيۀ اوحرًایی ب١ٕی ال ظٍكات و اهكاْ همکى اوث کی٩یث قا بهبىؾ ببؽًٍؿ، لیكا آو

 بًؿ ؾاقؾ. که جمایل به ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه و کىجاه ٌؿو هیاو کًًؿ، اوحكن قا ؾق يبات ایصاؾ هی
ؼىقي ؿ )هايً ؿ ظٍ كۀ و ٩یؿکچالىی ٌ یكیى(، با٠ د  قا هی ظٍكات که به ٘ىق شؿی ٌیكۀ گیاهی
ٌىؾ، که به يىبۀ ؼىؾ با٠د قٌؿ ٬اقچ )پىپًک و یاه( گكؾی ؿه  چىبًؿگی گىحكؾه ؾق وٙط يبات هی

ٌىؾ. ه١م ىاًل ب كای ظ٩ ٛ  کًًؿه هیاکی و پفیكي هّك٦ؼىق١٘می، ؼىي که وبب کاهً ؼىي
 .(ۼۻ: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )کی٩یث قٌ٭ه بایؿ ظٍكات قا کًحكول کكؾ 

جىايًؿ جىلیؿ ٠لى٨ه قا هع ؿوؾ و اليؿ. اگكچ ه  اهكاْ، ظٍكات، يیماجىؾها و گیاهاو هكله همه هی
يبات باًٌؿ، ولی کی٩یث ٠لى٨ه جىلیؿکًًؿگاو همکى اوث ؾق ؾقشۀ اول يگكاو کاهً ظاِل و ب٭ای 

يیم همکى اوث جعث جؤذیك آ٨ات ٬كاق گیكؾ. ٌكایٙی که با٠د کاهً يىبث بكگ به و ا٬ه ٌ ىؾ، ی ا 
٤لٝث ٨ایبك قا  ا٨مایً ؾهؿ، و یا وبب کاهً ٤لٝث پ كوجیى گ كؾؾ اقلي ٤ فایی ٠لى٨ ه قا پ اییى 

 .آوقؾ هی
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ٌىيؿ. اهكاْ ٌاغ و بكگ ا٤لب  هی( بىیاقی ال اهكاْ با٠د کاهً ظاِل و کی٩یث يبات اهكاْ
ق٨حى ٌىيؿ که هًصك به ال بیى يبات هی ذكیث ايكژی کلیؤو ؼماو بكول کكؾه و با٠د کاهً ه ؾق بهاق

ج٭كیبًا هٍابه او ث: ٌىؾ. ٠الین هك هكْ هح٩اوت بىؾه، هگك اذكات آو  ظاِل و  کاهً کی٩یث هی
یاب ؿ. اه كاْ ج از و  ٩یث ٠لى٨ه کاهً هیٌؿه ال باالی يبات ا٨حیؿه و ؾق يحیصه کیهای هّاب بكگ

کًؿ و با٠د کاهً ٬ابلیث شفب ٠ًاِك، جربیث يایحكوشى،  های قیٍه قا ج١ٕی٧ هی قیٍه، ویىحن
ها اذكات ؼىؾ قا بك کی٩یث ٠لى٨ ه ؾق ؾقش ۀ اول  ٌىؾ. آو يباجات هیشایی هىاؾ ؾق هوالی و شاب ـؼیكه

 .ؾهًؿ ؾو ه٭اوهث يبات يٍاو هیال ٘كی٫ بٙی يمىؾو قٌؿ و ؾق يهایث با ج١ٕی٧ يمى

ه ا  ظاِل و کی٩یث ٠لى٨ه ؾاٌحه باًٌؿ. آو ايًؿ اذك هىح٭ین یا ٤یكهىح٭ین بكجى ( ظٍكات هیظٍكات
ها قا بؽىقيؿ، ٌیكه يباجی قا بچىًٌؿ یا ال قیٍۀ يب ات ج٥فی ه کًً ؿ. ج٥فی ۀ و ًگیى  و  جىايًؿ بكگ هی
ظال ث اکر ك ه ىاؾ ب كگ ظ ف٦ گكؾؾ، لی كا ؾق ای ى  قویه با٠د کاهً پكوجیى و ا٨مایً ٨ایبك هی بی
 ۿ۽کاهً ؾاؾه و ظاِل قا يیم جا ٨یّؿ  ۺۿ٤فایی قا جا جىايؿ اقلي  ها هی ق٨حى بكگال بیى ٌىيؿ. هی

ها ٬ً ؿهای  یاب ؿ. ٌپٍ ک ؾهی ک اهً هی کن يمایؿ. ال اذك ج٥فیۀ ظٍكات، ٨حىوًحم و ظاِل٨یّؿ 
قا يیم قوی ايىاز بكگ يبات جىلیؿ  ظاِل قا کاهً ؾاؾه و یک يىٞ ٌیكهگیاهی قا هکیؿه و ٤البًا يمى و 

ؾه ؿ. ب١ٕ ی ال  ک يم ىؾه و اقلي ٤ فایی ٠لى٨ ه قا ک اهً هیه ا کم  کًًؿ که به قٌؿ پىپًک هی
کًًؿ وبب چپه ٌؿو يبات گكؾی ؿه و ب ه ِ ىقت ٤یكهى ح٭ین با٠ د  ظٍكات که ال قیٍه ج٥فیه هی

 .ٌىيؿ کاهً کی٩یث ٠لى٨ه هی

، ک اهً ش فب آب و ه ىاؾ ها قیٍه با٠د ج١ٕی٧ قیٍ ه یی ( به ٘ىق کلی يیماجىؾهای گكهيیماجىؾ
کًًؿ. ؾق ظالث هصىم ٌؿیؿ يیم اجىؾ، قٌ ؿ و  ها قا هىح١ؿ ابحال به هكْ هی ٌىيؿ و قیٍه ه٥فی هی

آل ىؾه ب ه يیماجىؾو ا٬ه، ؾاقای  ۀٌىؾ. قٌ ٭ هىا٠ؿ هیيمى به جؤؼیك ا٨حیؿه و لهیًۀ ظمله گیاهاو هكله 
بً ؿها کىج اه ٌ ؿه و ج١ ؿاؾ  ٌىؾ. هیاو ها یا بًؿها هی های ٘ىیل بىؾه و وبب ج٥ییك قيگ ؾق گكه وا٬ه

 .(ۺ٦: ۻ٩٩ۻٌايىو و همکاقاو،(هیكؾ  یابؿ و ؾق يهایث گیاه هی وا٬ه ؾق هك جاز کاهً هی

 اثش باساو باالی کیفیت ػلىفه
یا ايكژی هىش ىؾ  ها باقاو با بیكوو قايؿو و ٌىحى اشمای هعلىل ال هىاؾ يباجی، وٙط کاقبىهایؿقیث

با٠ د ک اهً  ی ی های يباجات ٠لى٨ه قیؽحايؿو بكگچًیى با  ؾهؿ. هن قا کاهً هی ییؾق يبات ٠لى٨ه
 ٌ ىیی ه٭ ؿاق٬ابل هٕ ن هى حًؿ، آب٨یّؿ  ۺۺۻشا که اشمای هعلىل ٌىؾ. ال آو هیها  کی٩یث آو
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چًیى وبب ک اهً پ كوجیى و  ؾهؿ، هن هصمى٠ی هىاؾ ٬ابل هٕن قا به هیماو ٬ابل جىشهی کاهً هی
بل ى٢، ق٘ىب ث ٠لى٨ ه ؾق له او  ۀٌى جعث جؤذیك هكظل وٌىؾ. هیماو ٌىث ؼٍک ؾق يبات هی ۀهاؾ

گیكؾ. باقاو يٝك به هیماو و ٌ ؿت آو  باقاو، ه٭ؿاق و ٌؿت باقاو و و١ٔیث قٌ٭ه ؾق اذك باقاو ٬كاق هی
 ۺۿج ا ب یً ال  ٨یّؿ ۺۻٌى و قیمي بكگ ال ظؿوؾ وجىايؿ ٔای١ات هاؾۀ ؼٍک قا ؾق اذك ٌىث هی

 .(٩: ۺۺۺۼحًام و همکاقاو، پ)ا٨مایً ؾهؿ  ٨یّؿ

ه قٌ ٭ه ؾق ظ ال قٌ ؿ جكیى جؤذیك قا باالی کی٩یث ٠لى٨ه ؾاقؾ، هؽّىًِا ؾق ظالحی کباقيؿگی بیً
جىاي ؿ  ٌؿو باٌؿ. قٌ٭ۀ که ال اذك باقاو آویب ؾیؿه اوث، پ ه ال ؼٍ ک ٌ ؿو هیهصؿؾ ویا پؽحه

باٌؿ. ٠ملیات أا٨ی يیم  پفیك هی آویبجك  بًؿی بیً آوقی و بىحه ٌکًًؿه باٌؿ، بًابكایى ظیى شمٟ
ٌؿه اللم باٌؿ، ولی ای ى ٠م ل همک ى او ث  همکى اوث بكای ؼٍک کكؾو ؾوباقۀ ٠لى٨ۀ هك٘ىب

با٠د ا٨مایً ٔای١ات هیؽايیکی و کاهً کی٩یث ٠لى٨ه ٌىؾ. جؤذیك باقاو بك کی٩یث قٌ٭ه به هی ماو، 
و باقي  ؿگی بى  حگی ؾاقؾ. چً  یى هی  ماو ق٘ىب  ث قٌ  ٭ه ؾق له  ا ٌ  ؿت و ه  ؿت له  او ب  اقاو و هن

ق٨حى کی٩یث اوث و با ا٨ مایً ه٭ ؿاق و ه ؿت ىاؾ ه٥فی هعلىل ٠اهل اِلی ال بیىٌىی هوٌىث
یابؿ. ؾق يحیصه، آو یب ب اقاو با٠ د ک اهً  ٌىیی ا٨مایً هیلهاو باقيؿگی، ٔای١ات به وویلۀ آب

ج كی ؾق کی٩ی ث  کن ٌىؾ. باقاو ٌؿیؿ بكای هؿت له او کىج اه ج ؤذیك هٕن و ا٨مایً ٤لٝث ٨ایبك هی
ٌ ؿو ه ىاؾ ٌ ى ی ا ٔ ایٟوٌى ثجك ؾاقؾ.  به ؾق هؿت لهاو ٘ىاليی٠لى٨ه يىبث به ه٭ؿاق باقاو هٍا

جك اوث. ب اقاو ٌؿه و هك٘ىب بیً ه٥فی و قیمي بكگ ؾق قٌ٭ۀ ؼٍک يىبث به قٌ٭ۀ جاله بكؾاٌث
یكويی قوی وٙط آوقؾ. کیىجیکىل یا پىًٌ ب جكی به باق هی ؾق آ٤ال  پكووۀ ؼٍک ٌؿو ٔای١ات کن

قو آب باقاو قا ؾق آو ي٭اٖ يؽىقؾه اوث، ال ایى ل والن و ؾوثيبات بال٨اِله په ال بكؾاٌث به ٌک
يمای ؿ و ب ه ای ى جكجی ب  قیمؾ، ولی ٠لى٨ۀ ؼٍک آب باقاو قا شفب هی قا هی شفب يًمىؾه، بلکه آو
 .(ۻ٦: ۻ٩٩ۻٌايىو و همکاقاو،(قوؾ  ق٘ىبث ٠لى٨ه باال هی

 و ٌبؿق وكغ به اوان ولو ؼٍک ابحؿاییآوقی قٌ٭ه  (؛ جؤذیك باقاو باالی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک ؾق هكظلۀ ٌگى٨هۻشؿول) 

 ٔای١ات 
 ايچ باقاو ۿ/ۼ ايچ باقاو ۻ بؿوو باقاو

 ٨یّؿی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک ٨یّؿی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک ٨یّؿی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک
 ۿ/٧ۻ ٦/۽ۻ ٧/٦ قیمي بكگ

 ٦/٩۽ ٦/٦ ۼ و ج٩ًه ٤فایی ٌىحه ٌؿو هىاؾ

 ۾/۾ۿ ۼ/ۺۼ ٩/٦ هصمىٞ ٔای١ات

  (.٩: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )هًبٟ: 
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 آو باالی کیفیت بًذی صهاوو  اثش بشداضت
هًؿجكیى قوي بكای جىلیؿ ٠لى٨ۀ ب ا کی٩ی ث او ث ک ه جع ث کًح كول ؾه٭ او بًؿی ؾقو ٬ؿقت لهاو

ش ایی و هؾهؿ. پكووۀ ؼٍ ک ک كؾو، شاب  هی باٌؿ، لیكا بلى٢ و ٨یّؿی بكگ قا جعث جؤذیك ٬كاق هی
ٌ ىيؿ،  جك ال وا٬ه ؼٍک هیها وكیٟ که بكگشاییبًؿی ٠لى٨ه باالی کی٩یث آو جؤذیك ؾاقؾ. ال آو بىحه

جىاو بكؾاٌ ث ک كؾ ک ه ک اهاًل  لهايی هی ها قا باًٌؿ، لیكا بكگ هًاوب کًًؿگاو بایؿ هًحٝك لهاوىلیؿج
ب ه ه ا  ٌىؾ که ؼٙك قی مي بكگ ؾاٌث هیبك ییبًابكایى، ٠لى٨ه ا٤لب ؾق ي٭ٙه ها ؼٍک ٌىيؿ. وا٬ه

جىايؿ جا ظؿ لیاؾی بك کی٩ی ث ؿ. ؼكؾ )هیؿه( ٌؿو بكگ با کاهً يىبث بكگ به وا٬ه هیًظؿا٬ل بكو
بؽٍ ؿ همک ى او ث  ها قا و ك٠ث هی ک كؾو و ا٬هکه وك٠ث ؼٍک ذیك بگفاقؾ. هك قوٌی٠لى٨ه جؤ

 .(۽: ۼ٩٩ۻ)اوقلى٦، ؽٍؿ کی٩یث ٠لى٨ه قا بهبىؾ ب

ها  ٌؿو بكگکًؿ جا با وك٠ث ؼٍک قا جىكیٟ هی ها کكؾو وا٬هکه ؼٍک یی همق٠ههكگىيه ٠ملیات 
آوقی ٠لى٨ ۀ ب ا به ظ٩ٛ کی٩یث ٠لى٨ه کمک کً ؿ. شم ٟجك هٙاب٭ث ؾاٌحه باٌؿ، همکى اوث بیً

کً ؿ. ب١ٕ ی ال ه ىاؾ يگهؿاقي ؿۀ  بكگ ٠لى٨ه کم ک هی هىاؾ ه٥فیق٘ىبث هًاوب به ظ٩ٛ  ه٭ؿاق
بًؿی  ج كی ٠لى٨ ه قا بى حه٠لى٨ه همکى اوث جىلیؿ کًًؿگاو قا ٬اؾق والؾ که ؾق ٌكایٗ ق٘ىبث ب یً

که ٌكایٗ ؼ ىبی ب كای ؼٍ ک ک كؾو ٠لى٨ ه ییایى ٘كی٫ هىاؾ بكگ قا ظ٩ٛ کًًؿ. ؾق شايمىؾه و ال 
ها ٠ملی يمىؾه، و ب١ؿ ال  ایی قا بكای ؼٍک ٌؿو وا٬هه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، ب١ٕی ال ؾه٭اياو  قوي

بًؿی ٔایٟ يگكؾيؿ. با ایى ظال، يكم گكؾیؿه  و ؾق اذًای بىحهواليؿ جا  ها قا هك٘ىب هی قه بكگآو ؾوبا
 ههاقت ؾق قوي بكؾاٌث به هًٝىق ظ٩ٛ کی٩یث ٠لى٨ه یک چالً اواوی بكای جىلیؿ کًًؿگاو اوث

 .(٨: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، )
 ٠لى٨ ه، ٠ملک كؾ يٝ ك ال اول چ یى ک ه،  ٌ ؿه او ث هٍاهؿه هؽحل٧ ها یا ؾقوهای بیى چیى ؾق

 و ایك ب ه يى بث ٠لى٨ه پكوجیى و ٨یّؿی هکحاق هك ؾق یجىلیؿ ٨ایبك و پكوجیى ؼٍک، هاؾۀ هصمىٞ
ب ه  اول چ یى ب ه يى بث یج ك ؼام بیً وىم ٨یّؿی ٨ایبك و ؾوم چیى ؾق ؾاقؾ. یبكجك ها )ؾقو( چیى

 (.  ٧ۼۻ: ۿ٩۽ۻلاؾه،  )ه١یًیآیؿ  ؾوث هی

 اثش صهاو )ساػات سوص( بشداضت باالی کیفیت ػلىفه
ؾهًؿۀ ج٥ییك ؾق هیماو کاقبىهایؿقیث هعلىل ؾق قٌ٭ه به ؾلیل  يٍاو ۺ۾٩ۻهٍاهؿات هكبىٖ به ؾهه  

ج كی ؾاقؾ ج ا ال جصم ٟ هؤ٬ ث  لهاو قول اوث. بكؾاٌث قٌ٭ه ؾق اواؼ ك ب١ ؿ ال ٜه ك همی ث بیً
 (.ۺ٧: ٩٩٩ۻ)ٌ ىهاکك،  های هعلىل که به کمک ٨حىوًحم جىلیؿ ٌؿه او ث او ح٩اؾه کًً ؿ کاقبىهایؿقیث
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ها همکى اوث ٨ایبك و ٤لٝث پكوجیى ؼام قا به ؾلی ل  علىل( ؾق ولىلجصمٟ ٬ًؿها )و وایك اشمای ه
هؽّىًِا قٌ٭ه ؾق اواؼك  یی شا که يبات ٠لى٨ههای ظصكوی کاهً ؾهؿ. ال آو ق٬ی٫ ٌؿو با هعلىل

ها همکى او ث ؾق ايى از يب ات ـؼی كه  ؾهؿ، ٬ًؿها و يٍایىحه ِبط ٨حىوًحم قا به وك٠ث ايصام هی
گیكيؿ و ايؿکی ه٭ؿاق ٨ ایبك قا  جىوٗ يبات ج٩ًه و هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی ٌىيؿ. ؾق ٌب، ایى جكکیبات

ؾهؿ. اگك ٠لى٨ه ؾق ب١ؿ ال ٜهك ٬ٟٙ ٌىؾ، و ج٩ًه ؾق کحلۀ ٠لى٨ه ظ ؿا٬ل باٌ ؿ،  ؾق يبات ا٨مایً هی
هصمىٞ هىاؾ ٬اب ل  به٨یّؿ  ۻ/ۿ-ۻهای هعلىل همکى اوث جا بًابكایى ٤لٝث باالجك کاقبىهایؿقیث

ٌىاهؿی وشىؾ ؾاقؾ که ظیىاي ات قٌ ٭ۀ ک ه ؾق ب١ ؿ ال ٜه ك  (.٦: ٩٩٨ۻ)پحًام، کًؿ  ٠لى٨ه کمک هٕن
 (.٨: ٩٩٨ۻ)هایلًؿ و همکاقاو، ؾهًؿ  بكؾاٌث ٌؿه اوث قا جكشیط هی

ج كیى همی ث قا اظحمااًل بكؾاٌث ٠لى٨ه ؾق ب١ؿ ال ٜهك ؾق ٌكایٗ آ٨حاب ؼً ک و ؾقؼٍ او، ب یً
ؼٍک ٌؿه و ج٩ًه کحلۀ ٠لى٨ه پ ه ال بكؾاٌ ث ب ه  ؾاٌحه باٌؿ. ؾق چًیى ٌكایٙی ٠لى٨ه به وك٠ث

جكیى يگكايی  های هك٘ىب که آویب باقاو ههن ٌىؾ. بكؾاٌث ب١ؿ ال ٜهك ؾق هعیٗ ظؿا٬ل قوايؿه هی
 (.٩: ۺۺۺۼپحًام و همکاقاو، ) باٌؿ هًاوب يیىث

 اثش فیصذی بشگ باالی کیفیت ػلىفه
ق٨ ث ٠م ك يب ات جٍکیل ؾهًؿ. با پیً هىاؾ ؼٍک يباجی قا ؾق ٠لى٨ه ٨یّؿ ۺۿها  همکى اوث بكگ

ه ا  ک ه کی٩ی ث بكگ ؾق ظالی (،ۺۼ: ٩٨٨ۻ)ه اقجى و همک اقاو ،  یابؿ ٬ابل هٕن بىؾو وا٬ۀ ٠لى٨ه کاهً هی
گیكی ب ك ٨یّ ؿی ب كگ ؾاقؾ، اه ا ٠ىاه ل  یابؿ. اگكچه بلى٢ يبات جؤذیك چٍ ن بىیاق ايؿک کاهً هی

ى هىاقؾ ٌاهل: آویب ظٍكات، يىٞ يبات، آبیاقی، لیاؾی ؾیگكی يیم باالی ٨یّؿی بكگ جؤذیك ؾاقؾ. ای
  بكؾاٌث، ؾقشۀ پؽحگی يبات، و هعیٗ لیىث اوث. بًابكایى، هك ٠ملیات لقا٠حی که بك يىبث بكگ

گفاقؾ، کی٩یث ٠لى٨ ه قا يی م جع ث ج ؤذیك ٬ كاق  وا٬ه یا ؾقشۀ پؽحگی يبات ؾق اذًای بكؾاٌث اذك هی
يؿام ههن ه٥فی ؾق يباج ات جىايًؿ ٨یّؿی بكگ یا ا آ٨ات و اهكاْ هی .(ۿ: ۺۺۺۼ)پحًام و همکاقاو،  ؾهؿ هی

 (.ۺ٦: ۻ٩٩ۻ)ٌايىو و همکاقاو،قا کاهً ؾهًؿ و وبب ُا٨ث کی٩یث ٠لى٨ه گكؾيؿ  یی ٠لى٨ه

 اثش تشاکن بىته باالی کیفیت ػلىفه
ج١ ؿاؾ و ا٬ه یابؿ، به ٘ىقی که ؾق وا٬ٟ  ؾق جكاکن باالجك يبات، ج١ؿاؾ وا٬ه ؾق هك جاز بىیاق کاهً هی

ؾق واظؿ وٙط ج٩اوت چًؿايی بیى جكاکن بىیاق لیاؾ و يىبحًا کن يؿاقؾ. با ایى وشىؾ، ٔ ؽاهث و ا٬ه 
جك باٌؿ. ؾق ایى ِىقت ي٩ىـ ي ىق ب ه بیً یی ه جكاکن بىجه کن اوث جا ايؿالههمکى اوث ؾق ظالحی ک
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هبىؾ یاب ؿ. هى ؤله هه ن جك ب های بیً های پاییى وایباو قٌ٭ه همکى اوث ؾق ه٭ایىه با جكاکن ٬ىمث
يب ات ؾق ه ك ٨ ث  ۺۻجا  ۾گیكؾ )هراًل بیى  جك ال ج١ؿاؾ ه١یى ٬كاق هیایى اوث که و٬حی جكاکن بىجه کن

هكله به يىبه ؼىؾ،  ٌىؾ. گیاهاو هكله ٨كاهن هی هكبٟ، بىحه به وى يبات(، ٨ٕای بال بكای قٌؿ گیاهاو
 .(ۺۻ: ۺۺۺۼ)پحًام و همکاقاو،  ؿجىايًؿ جؤذیك ه٩ًی باالی کی٩یث ٠لى٨ه ؾاٌحه باًٌ هی

چ ه ؾهی و قٌؿ هصؿؾ ٠لى٨ه ب١ؿ ال ؾقو جؤذیك به ومایی ؾاقؾ، چً او هیماو جكاکن بىجه باالی ظاِل
 ؾاٌحه باٌؿ اوث همکى یكج بیً ٤فایی ايؿوؼحه که جكاکن پاییى وٙىض ؾق جك بیً ۀوا٬ ٬ٙك وشىؾ

هًب ٟ  ٠ًىاو  به ؾوم ؾوق ٌكایٗ ؾق وا٬ه و اوث بىؾه هؤذك ولو ؼٍک ٠لى٨ه ا٨مایً و هصؿؾ قٌؿ ؾق
 هكاظ ل ؾق ؾوم ؾوق ؼٍک و جك ۀ٠لى٨ ٠ملکكؾ باٌؿ جك بیً وا٬ه ٬ٙك ٬ؿق هك و کًؿ هی ٠مل ذايىیه

 ( ۻ۾ۿ: ٩٨٨ۻ)هىؾا، جك ؼىاهؿ بىؾ  اولیه قٌؿ بیً

 هشصه باالی کیفیت ػلىفه  گیاهاواثش 
ٌىيؿ، اها ج٭كیبًا همیٍه کی٩یث ٠لى٨ ه قا  يمیهكله همیٍه با٠د کاهً ظاِل ٠لى٨ه  اگكچه گیاهاو

 ٩هكله بىؾه ه٭ؿاق پكوجیى به هیماو ؼیلی ک ن ) گیاهاو٨یّؿ  ۺ٨ؾهًؿ. ؾق ٠لى٨ۀ که ؾاقای  کاهً هی
ؾهً ؿ؛ لی كا اکر كًا  هكله کی٩ی ث و اقلي ٠لى٨ ه قا ک اهً هی گیكی ٌؿه اوث. گیاهاو ٨یّؿ( ايؿاله

باٌ ؿ.  ١٘ن ب ىؾه و اقلي ٤ فایی ٌ او پ اییى هی ج ك ؼ ىي يىبث به ٠لى٨ ه هؽّىِ ًا قٌ ٭ه کن
ها هىحًؿ که به ایى ِىقت ظی ىاو ه٭ ؿاق  جكی يىبث به لیگیىمهكله ه١مىاًل ظاوی ٨ایبك بیً گیاهاو

ؼىقؾ. ایى هىٔىٞ ؼیلی ههن اوث؛ لیكا هیماو ؼىقاک جىوٗ ظی ىاو و هّ ك٦  جكی ال آو قا هی کن
 باٌؿ. ی ٌیكؾه هیؾق جىلیؿ گاوها ايكژی یک ٠اهل هعؿوؾ کًًؿه

شات  ال يٝك جكکیبات کیمیاوی و کی٩یث ٠لى٨ه ٬ابل ه٭ایىه ب ا و ایك ٠لى٨ ه هكله ب١ٕی ال گیاهاو
هىحًؿ، اها و٬حی ؾق هماقٞ قٌ٭ه وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ، ه١م ىاًل ٬ب ل ال هكظل ه هٙل ىب ٤ فایی ٌ او 

جك  ٌ ؿو ؼیل ی و كیٟپؽح هب ا هكله  گیاهاو یی ث ٠لى٨هی٩یکٌىيؿ. ؾق ه٭ایىه با قٌ٭ه،  بكؾاٌث هی
ؼ ىؾ، يى بث ب ه ٠لى٨ ۀ  ی ی ؾق هكظله هٙل ىب ج٥فی ه اهكله، ظح ابؿ. بىیاقی ال گیاهاوی یاهً هک

هكله و می ب ىؾه و همک ى او ث  جكی ٤فایی بكؼىقؾاقيؿ. ب١ٕی ال گیاهاو لیگیىهی ال اقلي پاییى
ياهًاو ب او ث.  با٠د آویب ؾیؿگی هکايیکی ٌىيؿ، که ؾق ایى ظالث ٠لى٨ه بكای هّك٦ ظی ىاو

هص ؿؾ يب ات  جىايًؿ با٠د ٘ىیل ٌؿو لهاو بكای قٌؿ کًًؿ، هی هكله که ق٘ىبث قا ظ٩ٛ هی گیاهاو
)ٌ ايىو ٌىيؿ  حكا٪ ؼىؾ به ؼىؾی ؾق ٠لى٨ۀ ـؼیكهچًاو وبب جىلیؿ پىپًک، پىویؿگی و اظ ٌىيؿ و هن

ها  شات قا هحؤذك يىاليؿ، آوکه گیاهاو هكله اقلي ٤فایی ٠لى٨هاگك ؾق ِىقجی اظح (.ۻ٦: ۻ٩٩ۻو همکاقاو،
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شات قا ٌؿیؿًا پاییى بیاوقيؿ. ؾق ٠مل، ٠ؿم کًحكول گیاه او ه كله یک ی ال  جىايًؿ بالاقیابی ٠لى٨ه هی
 (.٨: ٦ۻۺۼ)پحًام و اقولى٦،قوؾ  ؾالیل ٠مؿۀ کاهً کی٩یث ٠لى٨ه به ٌماق هی

 اثش وسایتی )يىع يبات( باالی کیفیت ػلىفه
لیل ج٥ییك ؾق ٨یّؿی بكگ یا اذك کًؿجك ٌؿو و ك٠ث يم ى )ا٤ل ب ال اذ ك ها ؾق ؾقشۀ اول به ؾ واقیحی

های چً ؿ  جك ؾق واؼحاق ؾیىاق ظصكوی هح٩اوت ايؿ. واقیحی ؼىاب ؼمايی( یا به اوان ج٥ییكات ؾ٬ی٫
جىايًؿ هًصك  ًًؿ( ؾق ب١ٕی هىاقؾ هیک چه جىلیؿ هیبكگه )ايىاٞ هؽحل٩ی که ؾق هك بكگ بیً ال وه بكگ

جكی ٌىيؿ، اها همیٍه ایى ٘ىق يیىث. هىؤله اِلی ٨یّؿی بكگ او ث. ٬ٕ اوت ؾق ی٩یث باالکبه 
جىاو گ٩ ث ک ه  ؾهی آو بىیاق ههن اوث. با ایى وشىؾ هی هىقؾ کی٩یث یک وقایحی ؾق قابٙه با ظاِل

ج ك او ث. هی ماو قٌ ؿ و  های که ٜاهكًا  کی٩یث باالجك ؾاقيؿ ظاِل ٠لى٨ۀ ٌ او کن ب١ٕی ال وقایحی
های والگاق ؾق یک هًٙ٭ه باٌؿ.  جك ال وایك وقایحی کى اوث به ٘ىق ٬ابل جىشهی پاییىها هم يمىی آو

اگكچه همکى اوث ٌكایٗ ا٬حّاؾی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که جىلیؿکًًؿگاو بكای کی٩یث هٙلىب ٠لى٨ه، 
چًاو ٠اهل اِلی ا٬حّاؾی ب كای جىلیؿکًً ؿگاو  ه٭ؿاقی ال هعّىل قا ٨ؿا کًًؿ، اها ظاِل بلًؿ هن

اوث و  ؾق ایى هىقؾ کی٩یث ٠لى٨ه به ؾقشۀ ؾوم ظایم اهمی ث او ث. هًگ ام ؾق يٝ ك گ ك٨حى ٠لى٨ه 
ها، ههن اوث جىوٗ ب١ٕی ؾیحاهای به ؾوث آهؿه ال جع٭ی٭ات، هىاقؾی چ ىو  کی٩یث ٠لى٨ۀ وقایحی

ٜك٨ی ث ظاِ ل آو ىقؾ هٙال١ه و ه٭ایىه ٬كاق ؾاؾ و قا ه یی هی يباجات ٠لى٨هؾ کی٩یث ٠لى٨ه و ظاِل
 .(ۺۻ: ۺۺۺۼ)پحًام و همکاقاو،  هىح٭ل بكقوی يمىؾ یی با اوح٩اؾه ال آلهایٍات همق٠ه قا وقایحی

های هؽحل ٧ یکى او باٌ ؿ. ؾق ای ى قاو حا،  جىايؿ به ٘ىق ٘بی١ی ؾق هعیٗ جىلیؿ ٠لى٨ۀ هؤذك يمی
ىلی ؿ گك ابماق واؾه اها بىیاق هؤذك بكای و الگاقی جها به ٘ىق کلی يمایاو ايحؽاب وپیٍیمها یا وقایحی

ه ای ؾو و اله ی ا  ٠لى٨ه با ٌكایٗ هعیٗ اوث. به ٠ًىاو هرال، ؾق هًا٫٘ ه١حؿل، وپیٍیمهای لیگیىم
جىايً ؿ ؾق هً ا٘٭ی ب ا  و اله هیکه وپیٍیمهای یکجكیى هىحًؿ، ؾق ظالی شات قایس ٨هچًؿ والۀ ٠لى

 (. ۽۽: ٧ۻۺۼ)هکل و همکاقاو،  ٌىيؿ بًؿاو جكشیط ؾاؾه آبی ٌؿیؿ و ؾوقۀ یػ کن

 باالی کیفیت ػلىفهاثش رخیشه 
جىاو ال گكوه ٠ىاهل بىیاق ههن جؤذیكگفاق بك کی٩یث ؼىقاک ظیىايات ؼاقز ک كؾ.  ـؼیكۀ ٠لى٨ه قا يمی

ج ىاو ؾق  با ایى وشىؾ جؤذیك آو ال يٝك کی٩یث ٠لى٨ه ٬بل ال ـؼیكه هعؿوؾ اوث. ؾق ای ى ظال ث،  يمی
ق٨ حى ق هىقؾ کاهً هىاؾ ه٥ فی ی ا ال ب یىهىقؾ ا٨مایً کی٩یث به ؾقوحی ِعبث کكؾ، بلکه ٨٭ٗ ؾ
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 ی ی ؿوؾیث، ظ٩اٜ ث ال هعّ ىالت ٠لى٨ هکی٩یث ؾق ٘ی پكووۀ ـؼیكه ايؿیٍیؿ. با وشىؾ ایى هع
شات ال لهاو بكؾاٌث جا  جكیى پكووۀ ايصام ٌؿه جىوٗ هؿیكاو همق٠ه اوث. ٠لى٨هیکی ال پك هؽا٘كه

هن ال يٝك کمیث و هن ال يٝك کی٩یث، هحعم ل ٌىؾ،  ٠ًىاو ؼىقاک اوح٩اؾه هی  ها به لهايی که ال آو
و ب١ ؿًا هًگ ام  ی ی ؾق ظیى بكؾاٌث و ٠ملیات همق٠ه ٌىيؿ. ایى ؼىاقات ؼىاقات ٬ابل جىشهی هی

ا٨حؿ. بكای به ظؿا٬ل قوايؿو ؼٙك هكجبٗ با ـؼی كۀ ٠لى٨ ه،  يگهؿاقی و اوح٩اؾه ال هعّىل اج٩ا٪ هی
ه ای  ها ال ٘كی ٫ قوي ك و چگىيگی کاهً اذكات آوها با یکؿیگ ها، يعىۀ ج١اهل آو ؾقک ایى پكووه

ٌكایٗ ياهًاوب ـؼیكه و بكؾاٌث يی م هًص ك ب ه  .(٧۽: ٧ۻۺۼهکل، ( هؽحل٧ هؿیكیحی بىیاق ههن اوث
بكؾاٌث به ؾقوحی ؼٍک يٍؿه باٌؿ، ب ه ج ٩ًه چه ٠لى٨ۀ که ب١ؿ ال جىايؿ، چًاو ٔیاٞ ٬ًؿ ٌؿه هی

 (.ۼ: ٧ۺۺۼ)یىايا،ؾ ٌى اؾاهه ؾاؾه و با٠د کاهً ٬ًؿهای هًعل هی

 گیشیيتیجه
ک ی آو او ث. و ٜك٨ی ث شًیحی یی ٠لى٨ه اقلي ٤فایی و کی٩یث یک ٠لى٨ه، يحیصۀ ٌكایٗ قٌؿ يبات

آو بیً ال هك ٠اهلی ؾیگ ك ب ه ؾو ث ؾه٭ او او ث. ب ا  ظاِلبه هايًؿ  کی٩یث هعّىل ٠لى٨ه هن
ايحؽاب وقایحی والگاق و بالاقپىًؿ، بفق يمىؾو يبات ؾق لهاو هًاوب، ب ه ک اق بى حى بهح كیى قوي 

والی هىاؾ ه٥فی هىقؾ يیال  يبات ؾق شكیاو ب فق، يم ى و جىلی ؿ هعّ ىل،  کاٌث و پكوقي، ٨كاهن
جكیى له او و قوي  ث بهحك جكاکن بىجه و ايحؽاب هًاوبکًحكول اهكاْ، آ٨ات و گیاهاو هكله، هؿیكی

ه ای چًاو با اوح٩اؾه ال ٌیىه هنآوقؾ.  با کی٩یث قا به ؾوث یی جىاو هعّىل ٠لى٨ه بكؾاٌث ٠لى٨ه هی
هًؿ ٌ ؿو ظ٩اٜ ث  جىاو جكکیبات کیمیاوی و اشمای کی٩ی ٠لى٨ه قا ال ؼٙك ؼى اقه ه١٭ىل ـؼیكه هی

 شكیاو ـؼیكه شلىگیكی کكؾ. يمىؾ و ال ُا٨ث کی٩یث ٠لى٨ه ؾق
ؾقک چگىيگی ج١اهل ٌكایٗ هعیٙی و ٠ىاهل ه ؿیكیحی ب كای جؤذیكگ فاقی ب ك کی٩ی ث ٠لى٨ ه ؾق 

لقا٠ح ی، ظ٩ ٛ قیمی ِعیط ٠ملی ات قو بكياهه گكؾؾ و ال ایى های جىلیؿ ههن جل٭ی هی جّمین گیكی
بكؾاٌ ث )ؾقو( هم ه بً ؿی هًاو ب  ؼاک، آبی اقی، کًح كل اه كاْ و آ٨ ات و لهاو  ؼیمی ظاِل

   .جىايًؿ به الؾیاؾ هعّىل و جىلیؿ ٠لى٨ۀ با کی٩یث کمک کًًؿ هی
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 یی ّستِ  ّای هَجَد فزا راُ فعالیت راکتَر تاُهلی تز چالش

 جكبیه پىهًعی ج١لین و ٠ٕى کاؾق  ٠لمی الؿیى هاٌمیًیك هیك٠ٝنی: پىهًؿوی ؾیپلىم ايصيىیىًؿه
 کكیمی پىهًؿوی هعمؿوالن ه:ؾهًؿج٭كیٛ

 چکیذه
یی ٠باقت ال ویىحن جىلیؿی ؼیلی ظىان، پُك اقلي و چالً بكايگیم اوث که ١٨الی ث آو اکحىق هىحهق

ه ا ٤ال ب آه ؿه و ظاؾذ ات ي اگىاق ها بك ٬ىتيیالهًؿ کًحكول و بكقوی هىحمك بىؾه و ؾق ٠ؿم آو، چالً
های اواوی هىشىؾ ؾق شكیاو جع٭ی٫ ايصام ٌؿه، چالًپیىيؿؾ.  و٬ىٞ هی يٝیك اي٩صاق چكيىبیل و ٤یكه به
به يعى ٠مل ی ها به گىيه هىحؿل و یی هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه و هؿیكیث آوؾق هىیك ١٨الیث قاکحىق هىحه

 بالجاب یا٨حه اوث.  
ٌکل هاقؾ و وا٨ث بىؾه و ؾق هك ظال و١ی اللم  هیحىؾ اشكای جع٭ی٫ همايا اوح٩اؾه ال کحب هىشىؾ به

هًابٟ ک ه  ایى جع٭ی٫، اوح٩اؾه به ٠مل آیؿ. اکمال ۀال هًابٟ شؿیؿ و ه١حبك ؾق لهیًهبفول گكؾیؿه اوث جا 
حه ج ك پای ه يیكوهً ؿ ٠لم ی و ٠مل ی ؾاٌ چه ک ه ب یًباق هكوق گكؾیؿه و آوقن ٬كاق ؾاٌث باقؾق ؾوث

 ايحؽاب و ا٬حبان گكؾیؿه اوث.
ه ا ال هع یٗ ه ا و ٨ كاق يی ىجكوويی ىجكووها، ش فبا ايصام ایى جع٭ی٫، وه چالً )وك٠ث يیىجكووب

٘لب ؿ یی ویىحن هؿیكیحی قا به هب اقله ه یج١اهل( يهایث ههن و ٠مؿه که ؾق شكیاو ١٨الیث قاکحىق هىحه
 .می و ج٩ّیلی بالجاب یا٨حه اوثگىيه ٠لهای هؿیكیث آو يیم بهبكشىحه گكؾیؿه و ٌیىه

وكايصام، بكهبًای اکمال ایى قويؿ جع٭ی٭ی بكشىحه گكؾیؿه اوث که اگ ك ویى حن ه ؿیكیحی ب ا اجؽ اـ 
 ی ی٘ىق هىحمك جعث کًح كول ؾاٌ حه باٌ ًؿ و لمع ه های ٠لمی و هىٌکا٨ايه ١٨الیث قاکحىق قا بهقوي
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ۼ𝑈٩ؾهًؿه ايٍ٭ا٪ )يٍاو ؛(ۻٌکل )
باٌؿ که هی(ۿ۽ۼ

٬ٙكه هایٟ ِىقت  ب١ؿ ال بلٟ الکحكوو هٙاب٫ به هؿل
 (.ۺ٩ۺۻ:۾)پفیكؾهی

( ؾق Self Sustaining Chain Reactionِىقت ج١اه ل ليصی كی ؼ ىؾ اب٭ ا  ) ىقليؿ، ؾق آوا٩٤ال ي
هكکم قاکحىق به ١٨الیث آ٤ال يمىؾه و قاکحىق بكای والیاو هحماؾی، جا ظؿوؾ پًص اه و ال ؾق جع ث ٌ كایٗ 

گ كؾؾ ک ه ای ى اه ك های ا٬حّاؾی هعى ىب ه یهؿابٟ ؾق٠ًىاو يماؾ ٬ؿقت و هً بعكايی ٠مل يمىؾه؛ به
 هباقله اوث.  ها ؾق شكیاو ایىال چالً ییهىحلمم پیكولی ویىحن هؿیكیحی بك پاقه

 Self(، ج١اهل ليصیكی ؼىؾ اب٭ا  )Nuclear reactionیی )(، ج١اهل هىحهFissionايٍ٭ا٪ ) های کلیذی:واژه
sustanining chain reactionظال  ث بعكاي  ی،) (Critical state،) ًچ  اله  ا (Challenges،)  قاکح  ىق

 (.Moderatorsها )(، و بٙی کًًؿهNuclear reactor) ییهىحه

 همذهه
یه شمهىق آلم او ي الی، یهؿایث هیحلك ق هبحًی بك

والی یىقايیىم و او ح٩اؾه  یی ٤ًی جع٭ی٭ات ؾق لهیًه
ؾق شكیاو شً گ ؾوم  ییال آو ؾق جىلیعات هعاقبه

ٌ  ؿت اؾاه ه ؾاٌ  ث. و په، ؾق و  ال  شه ايی ب ه
هًؿاو کٍىق شكهًی، ؼاين ال ؾايً ( ؾو جى٨۽٩ۻ)

ک ه  يؿایحًك و آجى ٨كیىچ هى٫٨ به آو گكؾیؿالیه هی
قا بكهبً ای  ۿ۽ۼ –یی ايٍ ٭ا٪ اج ىم یىقايی ىم  پكووه

يٍ او ؾاؾه  (ۻکه ؾق ٌ کل )هؿل ٬ٙكه هایٟ، ٘ىقی
گك آو بىؾ که ایى هىٔىٞ بیاو. ٌؿه به جّىیك بکًٍؿ

 ۀگىي ؾق جعث ٌكایٗ ؼاَ به ۿ۽ۼ –اجىم یىقايیىم 
١ًِحی هحعمل ايٍ ٭ا٪ گكؾی ؿه و اگ ك ای ى قوي ؿ 

يكژی جىاو اِىقت هیجعث کًحكول ٬كاق گیكؾ ؾق آو
 ٬ابل هالظٝه قا جىلیؿ يمىؾ.

هكیکا ب ا اآو، بكای باق يؽىث ایاالت هحعؿه بًابك
و الی  ٤ًی ۀشكهً ی ؾق لهیً هام ال ٘كض کٍ ىق ال

ی ی، ا٬ ؿاهات ٠مل ی یىقايیىم و ا٠ماق قاکحىق هىحه
ی ی ( اولیى قاکحىق هىحهۼ۾٩ۻايصام ؾاؾ و ؾق وال )
کمپحىو ٠ًىايی  ى جعث قهبكی ٨كهی ایحالىی يمىؾ. ؾق قابٙه به ایى هىٔىٞ آقجكقا ؾق پىهًحىو ٌیکاگ
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ه او شؿی ؿ ٬ ؿم ؾق ه یمى لعٝ ه ب ه ش گ ك ایح الىیه ؿایث«ه ک كؾ: ی٬ّك وپیؿ چًیى گماقي اقا
گ كؾؾ ک ه با٠ د ب هیجكیى اؼحكا٠ات هماو ٠ّك هعىىؾق ظ٭ی٭ث، ایى یکی ال بمقگ .»گفاٌث

ايکٍ ا٦  ۀؾق لهیًقا شؿیؿ  ۀایاالت هحعؿه پكوژوپه،  ايکٍا٨ات ٤یكهحك٬به ؾق وٙط شهاو گكؾیؿ.
یی ایص اؾ  ذك قا ؾق لهیً هؤه های ١ًِث شؿیؿ اظؿاخ و به ج١٭یب آو کٍىقهای ؾیگك شهاو يیم گام

 یی و اوح٩اؾه ال آو، بكؾاٌحًؿ.های هىحهکىقه
وث که ؾق شكیاو ایى قويؿ جع٭ی٭ی هام با یک ولىله چالًأیی جىهكظال، ١٨الیث قاکحىق هىه به

شايبه هىقؾ جعلیل و اقلیابی ٬كاق گیكيؿ های هحفکكه به ٘ىق همهگیكؾ جا چالً به آو جىشه ِىقت هی
یی هىٔ ى٠ات يهای ث  بكگیكيؿه بًابكایى، قويؿ جع٭ی٫ ؾق ها بكشىحه گكؾؾ.ق٨ث ال آوهای بیكووو قاه

قوؾ ؾوحكوی ظاِل ؼىاهین  یها به يحایصی که جى٬ٟ ه هًؿ بىؾه که با جصمیه و جعلیل آوهبكم و اقلي
آو ؾق قابٙ ه  یی هىقؾ بكقوی ٬كاق ؼىاهًؿ گك٨ث و به ج١٭یببًاً ، ه٭ؿم بك همه ج١اهالت هىحه يمىؾ.

ايٍ٭ا٪ و ج١اهل ليصیكی هىٔ ى٠ات ه ىقؾ  ۀیی بعد ؼىاهؿ ٌؿ و ؾق اؾاهه ٠ملیبه ج١اهالت هىحه
ه ای بعد ایى ه٭اله ؼىاهًؿ بىؾ که به اهحؿاؾ آو قوی آلاؾ ٌؿو ايكژی ؾق ٠ملی ه ايٍ ٭ا٪ و بؽ ً

قاه  ه ای هىش ىؾ ٨ كاهوپه، چ الًیی بعد ه٩ّل ِىقت ؼىاهؿ پفیك٨ث. اواوی قاکحىق هىحه
ه ؼىاهًؿ ٌ ؿ و ؾق يهای ث یه ؼىاهًؿ ٌؿ؛ وكايصام، يحایس اقایی به بكقوی گك٨ح١٨الیث قاکحىق هىحه

 ؾوث آهؿه، پیًٍهاؾات اللم ج٭ؿین ؼىاهًؿ گكؾیؿ. ه هبحًی بك يحایس ب

 (Nuclear Reactionsیی )تؼاهالت هسته
گىيه ؼ ىؾ ب ه  های قاؾیىاکحیى بهقاؾیىاکحیىیحی ٘بی١ی، هىحه ۀکه هبكهى اوث ؾق شكیاو پكوو٘ىقی

ایى لهیًه  ٌىيؿ.های ؾیگك جبؿیل هیؼىؾی هحعمل پكووه ٨كوپاٌی قاؾیىاکحیىیحی گكؾیؿه و به هىحه
 ها با اوح٩    اؾهآوله بمب  اقؾ يمىؾو یها قا به ووباٌؿ جا واؼحاق و ؼّىِیات هىحهيیم هىا٠ؿ هی

 Nuclearی  ی )ي  ام ج١  اه    الت هى  حهه ات قا ب  چً  یى ج٥یی  ك ال ـقات ؾاقای اي  كژی ج٥یی  ك ؾاؾ.
reactions) یاؾ هی به (.ۿ۽ۺۻ: ٨)يمایًؿ  ٠ب اقت ؾیگ ك، همک ى او ث ک ه ج٥یی كات قا ؾق و حكکچك

ل ـقات ؾاقای اي كژی ایص اؾ ها ب ا او ح٩اؾه اوویله بمباقؾهاو آو ها ال ٘كی٫ جعكیک يمىؾو بههىحه
ی ی ی اؾ يام ج١اهالت هىحهه ؾهًؿ، بهؿ٦ قا ج٥ییك هی هاییچًیى جّاؾهات، که هاهیث هىحه يمىؾ.

ی ی قا هٍ اهؿه (، قاؾق٨ىقؾ اولیى ٌؽّی بىؾ که ج١اهالت هىحه٩ۻ٩ۻؾق وال ) (.ۿ۾ۺۻ: ٩)ٌىيؿ هی
ب ه ٘ ىق ٘بی١ ی ؾق  يمىؾ و هًابٟ قاؾیىاکحیىی قا بكای بمباقؾهاو ـقات، ه ىقؾ او ح٩اؾه ٬ كاق ؾاؾ ک ه

که هبً ی  کكؾه اوثاشكا و هٍاهؿه قا یی جاقیػ هماقاو ج١اهل هىحه پیً ال آو ايؿ.٘بی١ث وا٬ٟ ٌؿه
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 ییج١اهل هىحه ۀؾهًؿيٍاو ؛(ۼ)ٌکل
( aاوث.  ٬بل ال ج١اه ل، ـقه وقوؾی )

( ظكک  ث Xشاي  ب هى  حه ه  ؿ٦ )ب  ه
ب١ؿ ال ج١اهل، هى حه ه ؿ٦ يمایؿ.هی

( bؼاقز قويؿه )( و ـقه بهYبه هىحه )
ک  ه ال هع  ل ج١اه  ل ب  ه ؾوق ظكک  ث 

 .(ۿ۽ۺۻ:٨)کًؿيمایؿ، ج٥ییك هیهی

با جکً الىژی ه١اِ ك ( ؾيبال گكؾیؿ. ۺ۽٩ۻؾاق ؾق ؾهه ) چاقز ۀهای ـقؾهًؿه بك آو ايکٍا٦ ج١صیل
( ـقه، ایى لهیًه هیى ك گكؾی ؿ Detectorsهای )های ـقه و ؾیحکحىقبه ج١صیل ؾهًؿهکًىيی ؾق قابٙه 

     ۺۺۺ ۻج ك ال )ه قا ب ا ه٭ ؿاق ب یًه ایی ـقجا اي كژی

اه ا ؾق اقوپ ا ب ا او ح٩اؾه ال  (.ۿ۽ۺۻ: ٨)( ظاِل ک كؾ     ۻ
 Large Hadron) ب    مقگ ه   اؾقوو ۀجّ  اؾم کًً  ؿ

Collidr،) هیجىايًؿ که ايكژی( ۺۺۺ ۾ۻهای ـقه قا جا     

لی اؾ ب كای  –ـقات ؾاقای ايكژی   (.ۿ۾ۺۻ: ٩)( بكوايًؿ     ۾ۻ
گیكي ؿ ج ا ـقات شؿی ؿی قا هؿ٦ هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق ه ی ایى

ه ا ؾق قابٙ ه ب ه ظ ل او كاق  ایصاؾ يمایًؿ که هٍؽّات آو
 گكؾؾ.  هىحه همؿ وا٬ٟ 

ؾهین که ؾق ٘ی ( قا هىقؾ بكقوی ٬كاق هیۼج١اهل ٌکل )
( بمباقؾ گكؾیؿه، a( جىوٗ ـقه وقوؾی )Xآو هىحه هؿ٦ )

( bؼاقز قويؿه )( و ـقه بهY)هًحس به ایصاؾ هىحه هح٩اوت 
 گكؾؾ:  هی

  ۻ                                                  
گىيه يمایً ویمبىلیک ه١اؾل، ب١ٕی او٬ات ایى ج١اهل به

 چًیى يگاٌحه ٌؿه:
                                 

م أک ه ب ا ٨كوپاٌ ی قاؾیىاکحی ى ج ى ايكژی جصمیه ( یاQؾايین که ه٭ؿاق )ال بؽً قاؾیىاکحیىیحی هی
هرابه ج٥ییك ؾق ايكژی ظالث وکىو ج١كی٧ گكؾی ؿه و ٠ب اقت ال ه٭ ؿاق ه١ یى اي كژی  گكؾیؿه بىؾ به

به يكژی ظكکی ج٥ییك ٌکل يمىؾه اوث. ظالث وکىو بىؾه که ؾق اذًای ٠ملیه جصمیه )٨كوپاٌی( به ا
هرابه ايكژی هصمى٠ی ؾق ظال ث یی قا بهبا ج١اهل هىحهه م ٌؿأ(، جىQٌیىه هٍابه، ها ايكژی ج١اهل )

 گكؾؾ: يمایین که ال ج١اهل ياٌی هیوکىو ج١كی٧ هی
                   

  ۼ                                                     ۼ
ب١ ؿ ال  ىؾ.ٌ ( یاؾ هیExothermic( هربث باٌؿ، به يام اکموجكهیک )Qج١اهلی که ؾق ٘ی آو )
( و  )يىبث به (  (، ) ) هرابه ا٨مایً ؾق ايكژی ظكکی یا٨حه ظالث وکىو بهج١اهل، ايكژی ج٥ییك ٌکل

 گكؾؾ.ٜاهك هی(  )
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هراب ه ب ه  𝐸𝐵/𝐴 يىکلی ىو گك آو اوث که ايكژی اجّالی بك بیاو ؛(۽)ٌکل
ها بكای ه ك ٬یم ث جكیى يىکالیؿ( اوث.  ِك٦ پایؿاقAها )جابٟ ج١ؿاؾ يىکلیىو

(Aيٍاو ؾاؾه ٌؿه اوث )(ۺۻ:ۿۿۺۻ.) 

ٌ ىؾ و ( ی اؾ ه یEndothermic( ه٩ًی باٌ ؿ، ب ه ي ام اي ؿوجكهیک )Qج١اهلی که ؾق ٘ی آو )
 ۀک ه ـقپیىيؿؾ، هگك ای ىو٬ىٞ يمی به ج١اهل ايؿوجكهیکاوث.  ا٨مایً ؾق ايكژی وکىو ۀؾهًؿيٍاو

یی وقوؾی ک ه ب كای ايص ام  ايكژی ظكکی ا٥ِكی ـقه .باٌؿ | | الجك کًًؿه ؾاقای ايكژی بیًبمباقؾ
باٌ  ؿ ج  ا ج١    اهل ِ  ىقت گی  كؾ، ب  ه ي     ام اي    كژی و     كظؿی چً  یى ج١اه  ل ٔ  كوقت ه  ی

(Threshold energy یاؾ گكؾیؿه اوث )(٦۽ۺۻ – ۿ۽ۺۻ: ٨.) 

 ( The Fission Processايطماق ) ۀػملی
جك بك يىکلیىو بمقگ ؾاقای ايكژی اجّالی کن های بىیاق( يٍاو ؾاؾه ٌؿه، هىحه۽)که ؾق ٌکل٘ىقی

(Nucleon) يىبث به يىکالیؿه ایی هى حًؿ ک ه ؾاقای کحل ه هحىو ٗ ه ی .اي كژی اجّ الی باٌ ًؿ
٬ ىی  ۀیاب ؿ. ٬ ىه ا ک اهً ه ی٘ىیل ٬ىه ؾ٨ ٟ کىلم ب پكوج ىو –های بمقگ به وویله قيس يىکالیؿ

هك يىکلی ىو يمایؿ، ؾاقای قيس کىجاه اوث. هیشا ؾق هىحه ظ٩ٛ ها قا با هن یکیی، که يىکلیىوهىحه
هاایؾق يىکالی ؿدهذ.هایً ٠مل هح٭ابل قا ال ٘كی٫ ایى ٬ىه ايصام هیتزینهمظایهِك٦ به يمؾیک

اوطظتؼذاديمؾیکبشرگجكیى همىایه٬ ىی هى حه ۀكیبی ذابث ب ىؾه؛ بً ابكایى، ٬ ىها به ٘ىق ج٭ ی ی
اي  كژی اجّ  الی ب  ك يىکلی  ىو قا 

بخؼذتابزایجبازا ا٨مایً يمی
 آکهنمایذػملکىلمبدفغقىه
را نىکلیااىباازاتلااالیانااز ی

  دهذ.کاهغمی
ايٍ٭ا٪  ۀبمقگ ـقی١ ۀبًاً ، هىح

 ۀؾو هى   ح ظاِ   ل يم   ىؾو ب   ه
جك با ظؿوؾ بىیاق هعک ن کىچک

و  الؾ ک  ه ای  ى اي  كژی قا آلاؾ ه  ی
( ٠Fissionملیه به يام ايٍ ٭ا٪ )
٪ ال ايٍ٭ا ۀیاؾ گكؾیؿه اوث.  واژ

ان گكؾی  ؿه، لی  كا بیىل  ىژی ا٬حب  
اي٭ى  ام ظص  كه  ۀهٍ  ابه ب  ه ٠ملی  

 گكؾؾ.ايٍ٭ا٪ یک هىحه به ؾو ٬ىمث هىاوی ج٭ىین يمی ۀ؛ اها با ایى ج٩اوت که ؾق پكووآهیب بىؾه
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آو او  ث ک  ه ايٍ  ٭ا٪ اج  ىم  ۀؾهً  ؿبالج  اب ؛(۾ٌ  کل)
به وویله بل ٟ الکح كوو جعكی ک گكؾی ؿه  ۿ۽ۼ–یىقايیىم 

 اوث. 

ب كای هر ال،  های بمقگ جىايایی آو قا ؾاقيؿ جا به ٘ىق ؼىؾ به ؼىؾی ايٍ٭ا٪ یابًؿ.ال هىحه  ج١ؿاؾی
ايٍ ٭ا٪ جب اقل  ۀظید ؾو بؽً ظاِل ال ٠ملی  جىايؿ بٍکًؿ و به، هی٨۽ۼ –اجىم قاؾیىاکحیى یىقايیىم 

ال٩ا یا ٨ىج ىو جّ اؾهی يی م ایص اؾ ٌ ؿه  ۀـق (،ۼ )ؾیىجكاو وویله يیىجكوو، پكوجىو،  ايٍ٭ا٪ به کًؿ.
 –یىقايیىم والؾ. ليصیكی قا هیىك هی ايٍ٭ا٪ به وبب بلٟ يیىجكوو بٙی، اظحمال و٬ىٞ ج١اهل جىايؿ.هی

ه ای بٙ ی ب ه جىايؿ با او ح٩اؾه ال يی ىجكوویگايه يىکالیؿ به ٘ىق ٘بی١ی وا٬ٟ ٌؿه اوث که هی ۿ۽ۼ
يمایؿ ک ه چگىي ه ؾهؿ، هؿل ٬ٙكه هایٟ بیاو هیو هی( يٍا۾)ايٍ٭ا٪ جعكیک گكؾؾ. ٘ىقی که ٌکل

 ؾهؿ.ايٍ٭ا٪ جعكیک ٌؿه ُقغ هی
گكؾؾ که يیىجكوو بٙی جىو ٗ ٨كْ هی

( ش  فب ۿ۽ۼ ) ۿ۽ۼ –ییىقايی  ىم  ۀهى  ح
 ب  ه (٦۽ۼ )هكک  ب  ۀ هى  ح گكؾی  ؿه او  ث.

اکى ایحؿ )  ؼا٘كی ؾق ظال ثExcited 
stateهی  ( جٍکیليی ىجكوو ؾق  ک ه  گ كؾؾ
ؾؼىل ؾق هىحه و هكجبٗ ٌ ؿو ب ه  هًگام

و   الؾ.  هى   حه آو، اي   كژی قا آلاؾ ه   ی
وی جك ال ای ى ب ه ٌ کل ک كاکىایحؿ بیً

(، ۾)يب  ىؾه؛ اکً  ىو آو هٙ  اب٫ ب  ه ٌ  کل
کًؿ، ٬ىه کًٍ وٙعی جمایل ؾاقؾ جا آوجٙىیل ظاِل هی ۀيمایؿ. هًگاهی که ٌکل هىحاهحمال هی

ه ا قا ب ه ؾ٨ٟ کىلمب هی ل ؾاقؾ ج ا ايص ام ۀکه ٬ىظال آو قا کً يمىؾه ؾو باقه به ظالث کكه بكگكؾايؿ؛
به اي ؿاله  ِىب شؿا ٌؿو ال هن ٨ٍاق ؾهؿ. اگك ايكژی جعكیک کا٨ی )بىًؿه( باٌؿ، کًٍ وٙعی

ٌ ىؾ و هى حه هكکب قا باهن یکصا ظ٩ٛ يمایؿ. گكؾيه )باقیکه( جٍکیل هی ۀکا٨ی ٬ىی يیىث جا هىح
 رانذوپه، ٬ىه ؾ٨ٟ کىلمب هك ؾو شم  هصما ال هن ؾوق هی یابؿ. به ؾو بؽً شؿا ال هن ايٍ٭ا٪ هی

 يمایًؿ.جكکیب يمی به ٌکل یک هىحه واظؿ ها هصؿؾاً که هبًی بك ایى، آو
هعّىل اي٭ىام هم ىاقه ی يىکالیؿ هاؾق ه٩كوْ همکى اوث. ج١ؿاؾ هح٩اوت ج١اهالت ايٍ٭ا٪ بكا

وا١٬ًا ال ج١ؿاؾ لیاؾی ی آو جؽمیى گكؾؾ که هبًاوشىؾ يؿاقؾ جا بك ۀشا هیچ ٌیى٠یى چیم يبىؾه و ؾق آو
ٌ ؿه  ـکك  (ۿ۽ۼ )ٌؿه جعكیک شا ؾو هرالی ال ايٍ٭ا٪ ؾق ایىپیىيؿؾ. و٬ىٞ هیها کؿام یک بهاظحمال

   ؾهؿ:که ب١ؿ ال بلٟ يیىجكوو بٙی جىوٗ آو ُقغ هی
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والؾ که ؾق ج١اهل ليصی كی کًح كول ٌ ؿه، وأط هی ؛(٦)ٌکل
ه ك ظاؾذ ه ايٍ ٭ا٪ با٠ د ٘ىق اووٗ یک يی ىجكوو ال ه ِك٦ ب

ؾاق ؾق يحیصه، ايكژی به ِ ىقت ؾوام گكؾؾ.ؾیگك هی ۀايٍ٭ا٪ هىح
 گكؾؾ.یا به هیماو کًحكول ٌؿه، آلاؾ هی

ۺ 
ۻ ٦۽                 

ۼ٩
٦ۿ

ۻ۾ۻ ۺ  ۽  
ۻ ۼ٩  ۽                                       

٦۽ۼ
ۼ٩

ۿ۽ۼ  
ۺ 

ۻ ٨۽                 
ۿ٩

۾ۿ
٩۽ۻ ۺ  ۼ  

ۻ ۼ٩  ۾                                       
٦۽ۼ

ۼ٩
ۿ۽ۼ  

  – ٧٦ۺۻ:  ۺۻ)های ؾو هىحه ؾؼحك ؾق ایى ؾو هرال به ٘ىق ٬ابل جىشه ٨ك٪ ؾاقيؿ ؾاٌث که کحلهؼا٘ك به
 (.٧٧ۺۻ

 ( Chain Reactionتؼاهل صيجیشی )
والؾ، لهیً ه قا ب كای ايص ام ( يیىجكوو قا آلاؾ هیۿ.ۼ٘ىق اووٗ )ج١اهل ايٍ٭ا٬ی یىقايیىم به ؾق وا٬ٟ،

وو آلاؾ ؾهؿ، هك يیىجك( يٍاو هیۿ)که ٌکلاب٭ا  هىا٠ؿ واؼث. ٘ىقی –های ليصیكی ؼىؾ ايٍ٭ا٪
جك های بیًبه ج١ٍٍٟ يیىجكوو کًؿ که بالهن هًحسايٍ٭ا٪ ؾیگك قا آ٤ال هی ۀٌؿه جىوٗ ايٍ٭ا٪، ٠ملی

(، ٠ب اقت ال Chain reactionگكؾؾ. ج١اهل ليصی كی ) جك ؾيبال هیهای لیاؾگكؾیؿه، جىوٗ ايٍ٭ا٪
های جىلیؿ ٌؿه جىو ٗ ه ك هىشب آو ج١ؿاؾی ال يیىجكوو باٌؿ که بههی ییهای هىحهولىله ايٍ٭ا٪

يصیكی کًحكول ياٌؿه، ایى اذًای ج١اهل لؾق ٌىيؿ. های أا٨ی هیايٍ٭ا٪ با٠د ایصاؾ ايٍ٭ا٪ ۀ٠ملی
ذايی ه، ه ماق بكاب ك ج ك ال هیلی ىين ه١مىل يؽىاهؿ بىؾ که ج١ؿاؾ ج١اهالت ايٍ٭ا٬ی ؾق ٘ی ک ناهك ٤یك

گكؾؾ اگ ك ج١اه ل ايٍ٭ا٪ آلاؾ هی ۀ( که ؾق هك ٠ملیMeV ۺۺۼبا ايكژی اووٗ ج٭كیبًا )ا٨مایً یابؿ. 
آوق ايكژی قا ؾق لهاو بىیاق ايؿک آلاؾ والؾ؛  ه٭اؾیك وكوامجىايؿ ليصیكی ؾق جعث کًحكول يباٌؿ، هی

 ىيؿؾ.پیو٬ىٞ هی یی به که ؾق شكیاو اي٩صاق بمب هىحه٘ىقی
ؾهؿ ک ه اگ ك ج١اه ل هعاوبات يٍاو هی

٠ب اقت ؾیگ ك،  ب ه –ليصیكی کًحكول يگكؾؾ 
آو  –اگك آو به ٘ىق بٙی اؾاهه ظاِل يًمایؿ 

جىايؿ هًحس ب ه آلاؾ و الی ه٭ ؿاق بى یاق هی
گ ك ایاؾی اي كژی و اي٩ص اق ٌ ؿیؿ گ كؾؾ. ل

آلاؾ  ۿ۽ۼ –( یىقايی  ىم kg ۻاي     كژی ال )
گكؾیؿه باٌؿ، آو هىاوی به ايكژی آلاؾ ٌ ؿه 

( tons ۺۺۺ ۺۼاي٩ص اق ج٭كیب ًا ) ۀوو یل به
ؼىاهؿ بىؾ. ای ى ٠ب اقت ال  (TNTباقوت )

پؿیؿاق ٌ ؿه ب١ ؿ ال او ح١مال اول یى  ۀ٬ا٠ؿ
اٌ ؿ ک ه اواو ًا ببمب اجىهی آلهایٍی ه ی

ج١اهل ايٍ٭ا٬ی ٤یكکًحكول ٌؿه بىؾه، ٘ىقی 
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 (.   ٨ۺ٨: ٧)( يٍاو ؾاؾه ٌؿه اوث ٦)که ؾق ٌکل
هایی ٬ابل ايٍ٭ا٪، ایى اهك همکى اوث ک ه ها ؾق هعیٗ هىحهـقی١ه هعؿوؾ يمىؾو ج١ؿاؾ يیىجكوو

قا ج ُاهیى  ىجكوویک يیايٍ٭ا٪ به ٘ىق اووٗ ِك٦  ۀهىشب آو هك ظاؾذ و١ٔیحی قا ایصاؾ يمىؾ که به
ؾق ایى ٌ یىه، ج١اه ل ٌىؾ. ( هٍاهؿه هی٦)که ؾق ٌکليمایؿ که آو هىحه ؾیگك قا ٫ٌ والؾ، ٘ىقی

 ۀٌؿه ٠باقت ال ٬ا٠ ؿ. ج١اهل ايٍ٭ا٪ ليصیكی کًحكولٌىيؿکًحكول هی ليصیكی و هیماو جىلیؿ ايكژی
جىلیؿ جص اقجی يی كوی ب ك٪، یی هىقؾ اوح٩اؾ ؾق ٠كِه های هىحه٠لمی اوث که هحکی بك آو قاکحىق

 .(٧ۻ٩ – ٦ۻ٩:  ۽)يمایًؿ ٠مل هی

 ايطماق ۀآصاد ضذو ايشژی دس ػملی
باٌؿ، ی١ًی ج١ اهلی ک ه ؾق شكی او آو یی ٠باقت ال ج١اهل اکموجكهیک ٠الی هیايٍ٭ا٪ هىحه ۀ٠ملی

ؾهً ؿ ک ه اي كژی گ كؾؾ.  جص اقب هؽحل ٧ يٍ او ه یه٭اؾیك بمقگ ايكژی ؾق هعیٗ ج١اهل آلاؾ هی
ؿه قا ( بىؾه و آو ه٭ؿاق لیاؾ ايكژی آلاؾ MeVٌ ٦٧ۻهصمى٠ی ظكکی هك ؾو ٬ىمث ايٍ٭ا٬ی ج٭كیبًا )

٠ الوه ب ك  ؾه ؿ.یی يٍاو ه یايٍ٭ا٪ به ه٭ایىه ايكژی جىلیؿ ٌؿه ؾق ج١اهالت ٠اؾی هىحه ۀؾق ٠ملی
ٟ ب ا گاها و چًؿیى يیىجكوو ک ه ب ه ٘ ىق و كی –های ايٍ٭ا٬ی، ه٭ؿاقی ال ايكژی جىوٗ ا١ٌه  ٬ىمث
ه ایی ـقات اي كژی گ كؾؾ.ٌىيؿ، ايح٭ال هیايٍ٭ا٪ ج١ٍٍٟ هی ۀهای ايٍ٭ا٬ی ؾق اذًای ٠ملی٬ىمث

ٌ ىيؿ و يی م های ايٍ٭ا٬ی ه١مىاًل قاؾیىاکحیى ج١ٍٍٟ هیهایی که جىوٗ ٬ىمث( و ايحی يیىجكیًى  )
باٌؿ، بایؿ به آو ٠ الوه گ كؾؾ.  م هیأهای ايٍ٭ا٬ی جى٬ىمث(  )گاها که با جصمیه  –هایی ا١ٌه ايكژی

ج ك ال ٌ ىؾ، ب یًیی ب ه بی كوو ؾاؾه ه یايٍ٭ا٪ هىحه ۀايكژی هصمى٠ی که ؾق هًگام ٠ملیبًابكایى، 
 (.٩٨ۻ: ۼ) ٬یمث ؾاؾه ٌؿه ؾق ٨ى٪ اوث

حل هکه ک گ كؾؾ ی ی آلاؾ ه یج١اهالت ايٍ٭ا٪ هى حه ۀؼا٘كی ؾق يحیصگیكی ايكژی بهه٭ؿاق چٍن
)(235

92U ٘ىق ٬ابل هالظٝه بمقگه ب هصم ى٠ی اش مای ايٍ ٭ا٪ ب ه هحل کجك يىبث ب ه  حل ه ک٠ الوه
 - Binding – energy – perایى هىٔىٞ ؾق هًعًی ايكژی اجّالی بك يىکلیىو )باٌؿ. ها هیيیىجكوو

nucleon ،)٘ايكژی اجّالی بك يىکلیىو ب كای  ( يٍاو ؾاؾه ٌؿه، هالظٝه گكؾؾ.۽)ىقی که ؾق ٌکل
٦ ٧)یىقايیىم ج٭كیبًا  ه ک بىؾه؛ اها اووٗ ايكژی اجّالی بك يىکلیىو ب كای اش مای ايٍ ٭ا٪  (يىکلیىو   

ۿ ٨)ج٭كیبًا باًٌؿ، هایی هحىوٗ هیها ؾاقای کحلهآو ه اشمای ايٍ ٭ا٪ ؾاقای کچىو. ( اوثيىکلیىو   
حله ی    ا اي    كژی ؾق کج٩     اوت  هىحًؿ. کىچکحله کها ؾاقای ايؿ، په آونکقوابٗ بىیاق هىحع



  29  |ٌماقۀ اول|وال ٌٍن 

ی هحٍ کل ال ی يمایؿ که قاکحىق هىحهبیاو هی ؛(٧)ٌکل
ه ای قاؾاؾ و ىؼث، وه بؽً هه ن، ی١ً ی اش مای ه ى

 کًًؿه )ؾق ایى ظالث، آب( اوث.کًحكولی و  بٙی

8.5)بیى هى حه یی    ىقايی    ىم اِ لی و اش    مای ايٍ  ٭ا٪ ج٭   كیب    ًا  7.6 0.9MeV  ) ب ك
گیكيؿ؛ یی وهن هی( يىکلیىو ؾق هك ج١اهل ايٍ٭ا٪ هىحه٦۽ۼشا )ه، ؾق آوکيٝك به ایى يىکلیىو اوث.

   ال: آلاؾ ٌؿه ؾق هك ايٍ٭ا٪ ٠باقت اوثبًابكایى، هصمىٞ ايكژی 
٩ ۺ)

   
(يىکلیىو (يىکلیىو ٦۽ۼ)      ۺۺۼ 

هى حه آلاؾ  کايٍ ٭ا٪ ی  ۀه ؾق ِ ىقت و٬ ىٞ ظاؾذ ک ایى ٠باقت ال ه٭ؿاقی ٠ٝین ايكژی او ث 
و٬ ىٞ لهايی ب ه کىچکه٭ٟٙ يهایث  کجىايًؿ ؾق یها هیاها ج١ؿاؾ لیاؾی ال چًیى ايٍ٭ا٪. گكؾؾهی

 (.ۻ٩ۺۻ: ۾)ظاِل گكؾؾ  کىپیکكووکبپیىيؿيؿ و ه٭ؿاق هًگ٩ث ايكژی ؾق وٙط ه
ه٭یان  آهیم ايكژی اجىهی یک ظ٭ی٭ث اوث که هٍحمل بك جىلیؿ يیكوی بك٪ بهِلطۀ کاقبكؾ گىحكؾ

لهیً ه ها ب كای او ح٩اؾه ؾق ایموجىپ –هکكووکىپیک ؾق ٠كِه ١ًِث و جىلیؿ ج١ؿاؾ لیاؾی ال قاؾیى 
 (.ۿ٨ۼ: ۼ)باٌؿ ًٌاوی و ١ًِث هی ايصام جع٭ی٭ات اواوی ؾق واظات چىو: ٘ب، لقا٠ث، باوحاو

 (Basic Components of the Nuclear Reactorsیی ) های هستههای اساسی ساکتىسبخص
( اوث که ؾق آو ايكژی ال ٘كی٫ اشكای ج١اهل ليصیكی Furnaceیک يى٠ی ال کىقه ) ییقاکحىق هىحه

( ؾق Enrico Fermiی ی جىو ٗ ايكیک ى٨كهی )اولیى قاکحىق هى حه ػىد.یی، جىلیؿ هیايٍ٭ا٪ هىحه
ق ؾق پىهًح  ىو ٌ  یکاگى ا٠م  ا( ۼ۾٩ۻو  ال )
ها ب ا اکًىو، ج١ؿاؾ لیاؾی ال ايىاٞ قاکحىق گكؾیؿ.

ه ا ؾاقای های هؽحل٧ وشىؾ ؾاقؾ؛ اه ا آوايؿاله
ؽ ً اواو ی هى حًؿ: اش مای و ىؼث، وه ب

ه   ای کًحكول   ی.  کًً   ؿه يی   ىجكوو و قاؾبٙ   ی
 ؾهؿ.( ایى وه بؽً قا يٍاو هی٧)ٌکل

 ( ؾاقایFuel elementsاش  مای و  ىؼث )
هاؾه وىؼث با ٬ابلیث ايٍ٭ا٬ی بىؾه و ب ه ٘ ىق 

های باقیک با هرال، همکى اوث که به ٌکل قاؾ
ؾق قاکح ىق هح ك باٌ ًؿ. ٬ٙك ج٭كیبًا ی ک و ايحی

٘ا٬ث بمقگ همکى هماقها شم  هاؾه وىؼث بىیاق يمؾیک باهن ٬كاق ؾاؾه ٌ ؿه باٌ ًؿ، جم ام ياظی ه 
 ( ه١كو٦ اوث.Reactor coreکم قاکحىق )ی وىؼث، اکًىو به يام هك  اشما  یا ٠ًاِك هاؾه
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235)( ۿ۽ۼ –یىقايیىم 

92Uچىو وىؼث ٠اؾی قاکحىق اوث. ۀ٠باقت ال هاؾ ک ه ايحٍ اق ٘بی١ ی ای ى
یىقايیىم وشىؾ ؾاقؾ ج ا ٨یّ ؿی  –والی  های ویژه ٤ًیيیكوگاه باٌؿ؛ بًا ً ( هی٧0.ۺایموجىپ ِك٦ )

های جص اقجی هم او ي ىٞ یىقايی ىهی قا ه ىقؾ او ح٩اؾه ٬ كاق  قاکحىقاکركیث  ؾه قا ا٨مایً ؾهؿ.ایى ها
 والی ٌؿه باٌؿ.( ٤ًی% ۽ؾهًؿ که ه٭ؿاق یىقايیىم ؾق آو ج٭كیبًا جا )هی

235)(آو ايی ج ك( ب ه( ی ا )ک نeV ۾ۺ.ۺه ایی ج٭كیب ًا )ه ا ب ا اي كژیکه يی ىجكووؾق ظالی

92U  قا
ج ك ه ایی ٬اب ل جىش ه ب مقگايٍ٭ا٪ ؾاقای اي كژی ۀٌؿه ؾق اذًای ٠ملیهای آلاؾ ٌکا٨ًؿ، يیىجكووهی

 یایبایؿ ؾاقای ٬ؿقی ال يىٞ ه اؾه ییوكايصام، قاکحىق هىحه ج٭كیبًا چًؿیى هیگا الکحكوو ولث هىحًؿ.
 ه ا ب ههای ؾاقای ايكژی قا کاهً ؾهؿ یا بٙی يمایؿ ک ه بً ابكایى، آوباٌؿ که وك٠ث چًیى يیىجكوو

آوايی هىحهی بیًهای 235)(جك

92U قا هی.هىاؾی که يیىجكوو ٌکا٨ًؿها قا بٙی هی يمایًؿ به يام بٙ ی
باٌؿ ها که به ٘ىق ه١مىل هىقؾ اوح٩اؾه هیکًًؿه یکی ال بٙی. ٌىيؿ( یاؾ هیModeratorها )کًًؿه

يمایؿ، يیىجكوو ؾق آب که يیىجكوو ؾاقای ايكژی ٠ًّك وىؼث قا جكک هیهًگاهی ٠باقت ال آب اوث.
با هك جّ اؾم، يی ىجكوو ٬ى محی  يمایؿ.های آب جّاؾم هیگكؾؾ و با هالیکىلاظا٘ه کًًؿه ؾاؼل هی

کًً ؿه ج ا و ٙط هكجبه جىو ٗ بٙ ییکگكؾؾ. ؾهؿ و بٙی هیاي قا الؾوث هی٬ابل هالظٝه ايكژی
( وا٬ ٟ      )ج ك ال نک ه ؾق ٜ ك٦ ک  ییٌىؾ، پكووهايكژی ظكاقجی ال وك٠ث يیىجكوو کاوحه هی

ايٍ ٭ا٪ قا آ٤ ال  ۀؾاؼل ٌؿو ؾق ٠ًّك وىؼث، ٠ملی  گكؾؾ؛ بًابكایى، يیىجكوو به هعٓ هصؿؾاً هی
 ؿ.جىاييمىؾه هی

قاکحىق ٘ىقی باٌؿ که ذابث با٬ی بمايؿ، ِك٦ یک يی ىجكوو ال ه ك وا١٬ ه  اگك ٘ا٬ث ؼكوشی ال
کً ؿ.  یی ؿ ه یؤقا ج ( آو٦)يمایؿ به هماو گىيه که ٌکليؿالی اشؿیؿ ايٍ٭ا٪ قا قاه ۀ٭ا٪ بایؿ ظاؾذايٍ

ب ه قاکح ىق چً یى  –ج ك جك و يه کنيه بیً –ٌىؾ که هك ايٍ٭ا٪ هًحس به یک ايٍ٭ا٪ أا٨ی هیهًگاهی
٘ىق ياقهل ؾق جعث ٌكایٗ بعكايی ١٨الیث   ( اوث.  قاکحىق بهCritical) بعكايیٌىؾ که ا٘ال٪ هی

گىي ه قاکحىق هًگ اهی ب ه .يمایؿايكژی ؼكوشی هًٝن )ذابث( قا جىلیؿ هی قاکحىق، يمایؿ؛ بًابكایىهی
ايٍ٭ا٪  ۀحىوٗ يیىجكوو ظاِله ال هك ٠ملی٘ىق هه کًؿ که ب( ١٨الیث هیSubcritical) يیمه بعكايی

بعكايی، ج١اهل ليصیكی ؼىؾ اب٭ا  قاکحىق يیمه ؾق. يمایؿايؿالی هیايٍ٭ا٪ هح١ا٬ب قا قاه جك ال یککن
ايٍ٭ا٪  جك ال یکبیًهای ظاِله ال هك ايٍ٭ا٪ که يیىجكووقوؾ.  هًگاهیه و وكايصام، البیى هیيبىؾ

اگك بالقوی يٍؿه با٬ی . یابؿيمایًؿ، ايكژی آلاؾ ٌؿه جىوٗ قاکحىق ا٨مایً هیايؿالی هیأا٨ی قا قاه
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بمايؿ، ايكژی ا٨مایً یابًؿه هیم ب ا آلاؾی أهكکم قاکحىق جى٩صاق ٬ىمی یا کلی جىايؿ هًحس به ـوب و اي
 گكؾؾ.هعحمل هىاؾ قاؾیىاکحیى ؾق هعیٗ )هاظىل( هی

عكايی آو ظ٩ ٛ يمای ؿ.  باٌؿ جا قاکحىق قا ظالث ياقهل یا بکًحكولی ٔكوقت هی وأعًا، هیکايیمم
جىايً ؿ ب ه ٘ ك٦ ٌىؾ که ه یهای کًحكولی هؤ٨٭ايه ايصام هیال قاؾکًحكول جىوٗ ج١ؿاؾی  یۀایى ٠مل
ايؿ.   ( يٍ او ؾاؾه ٌ ؿه٧)حىق ظكک ث يمایً ؿ، ٘ ىقی ک ه ؾق ٌ کلیا هكکم قاک  ؼاقز هىحه ؾاؼل و

ه ا قا ب ؿوو گی يیىجكووواؾههای کًحكولی ؾاقای ٠ًّكی هايًؿ بىقوو یا کؿهیىم هىحًؿ که آو بهقاؾ
٘ ىق  های کًحكولی بهاگك قاکحىق ؾق ظالث ٨ى٪ بعكايی ٬كاق گیكؾ، قاؾ کًًؿ.ايٍ٭ا٪ يمىؾو شفب هی

های أا٨ی قا که با٠د ٘ك٦ ؾاؼل هكکم یا هىحه قاکحىق ظكکث کكؾه جا يیىجكووه جك باجىهاجیکی بیً
ؾق پاوػ به ایى ٠مل، قاکحىق ب ه ظال ث گكؾيؿ، شفب يمایًؿ. وشىؾ آهؿو ظالث ٨ى٪ بعكايی هیه ب

٘ ىق ه کًحكول ی ب ه ای بعكايی گ كؾؾ، قاؾ٘ىق ه١کىن، اگك قاکحىق يیمهه بگكؾؾ. اي بك هیبعكايی
ه ا ٌ ىيؿ؛ بً ابكایى، ج١ ؿاؾ ال يی ىجكوو٠٭ب کٍیؿه ه ی ٬ىمی ال ٬ىمث هكکمی یا هىحه قاکحىق به

قن ايٍ ٭ا٪ ؾق ؾو ث ۀها بكای ايصام ٠ملیکه، ج١ؿاؾ لیاؾی ال يیىجكوو اگكؾيؿ.  بؿیى هً١شفب هی
 (.٨ۻ٩ – ٧ۻ٩: ۽)گكؾؾ اي  بك هیظالث بعكايی بىؾه و قاکحىق به

 

 ییهسته های هىجىد دس بشابش فؼالیت ساکتىسصچال
ه هى حه کيؽىث، اظحمال ایىجا قاکحىق هىحىی قا ١٨ال واؼث.  ل بایؿ ٤الب گكؾیؿکبك چًؿیى هٍ

)(235

92U كؾ، ِ ك٦ هًگ اهی ب یًک يیىجكوو قا شفب ؼىاهؿ  کیاوک ج ك اهپ فیك ه ی ه ک گ كؾؾ
گكؾيؿ و ه ؾق هًگام اي٭ىام هىحىی جىلیؿ هیکهایی اها يیىجكووها ؾاقای وك٠ث لیاؾ يباًٌؿ؛ يیىجكوو

ًً ؿه کي ام بٙ ی  ه ب هکیی هاؾهالىیك هىحًؿ.  ل ايؿ، بىیاق وكیٟبكای اب٭ا  ج١اهالت ليصیكی هىقؾ يیا
(Moderatorٌهكت یا٨حه، بایؿ ه ىقؾ او ح٩اؾه ٬ كاق گی كؾ ج ا و ك٠ )ه ا قا پ اییى آوقؾ.   ث يیىجكوو
حل ه کج ك ب ه کى يمؾی کها ٘ىقی همآو ۀحلکه کل ؼىاهؿ بىؾ کهایی هحٍؿه ال اجىمًًکذكجكیى بٙیؤه

H1ه ای )و اليؿه ٠ب اقت ال اج ىمجكجیب، بهح كیى بٙ ی ها باٌ ؿ. ب ؿیىيیىجكوو

1
( ؼىاهً ؿ ب ىؾ.  

H1و٩ايه،)ؤهح

1
 -ه به يام ؾیىجكیىمکاها ایموجىپ هایؿقوشى ها قا شفب يمایؿ. ( هیل ؾاقؾ جا يیىجكوو

H2

1
 -  Deuterium یاؾ هیگكؾؾ ج١ؿاؾی لیاؾی ال يیىجكووكؾه و بًابكایى، ج٭كیب ًا کها قا شفب ي

H1ی ال ؾو، )کهك یباٌؿ. آل هی بٙی واليؿه ایؿه کی

1
H2( و یا )

1
ل آب ه ىقؾ کجىايًؿ به ٌ ( هی

H2ظالث ؾوهی )اوح٩اؾه ٬كاق گیكيؿ. 

1
ه ؾق آو ک ( ب ىؾه، Heavy water( ٠باقت ال آب و ًگیى) 
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اگ ك ه٭ ؿاق یىقايی ىم ال ؾهًؿه آو او ث ک ه اي١کان؛ (٨ٌکل)
يٍ او ؾاؾه (bک ه ؾق بؽ ً)٘ ىقیکحله بعكايی ٨مويی يمایؿ،

ٌؿه، ج١اهل ليصیكی ؼىؾاب٭ا  هعحمل اوث. اگ ك ه٭ ؿاق کحل ه 
( بالج اب aک ه ؾق بؽ ً)جك باٌ ؿ ٘ ىقیيىبث به بعكايی کن

ه ای أ ا٨ی ٨ كاق ها ٬بل ال و٬ىٞ ايٍ٭ا٪یا٨حه،اکركیث يیىجكوو
 کًؿ.ی اب٭ا  ظاِل يمیيمىؾه و ج١اهل ليصیك

ؾیگك ٠باقت های ه١مىل کًًؿهی ال بٙیکیايؿ.  ىوٗ ؾیىجكیىم ج١ىیٓ گكؾیؿههای هایؿقوشى ج اجىم
C12های )ال گكا٨یث، ی١ًی اجىم

 ( اوث.6
ه ک ه ایی ه يیىجكووکچالً ؾوم آو اوث 

گكؾي ؿ، ايٍ٭ا٪ جىلیؿ ه ی ۀؾق ٘ی یک ٠ملی
جك قا و بب های بیًه اي٭ىامک٠ىْ ایى ؾق

ى ش   فب گ       كؾيؿ و ک   ٌ   ىيؿ، هم
ؾیگك ؾق  هایقا با هىحه ییج١   اهالت هىحه

 کؾق قاکح  ىق آب وبقاکح   ىق ايصام ؾهًؿ. 
(waterLight هى  حه )( ه  ایH1

1
 )

يمایً  ؿ، هم  او ه  ا قا ش  فب ه  یيی  ىجكوو
U238ه )ک٘ىقی

( بك ظى ب ه١اؾل ه ـی ل:  92
 UUn 239

92

238

، ای     ى 92
239)(٠م  ل قا ايص  ام ؾاؾه ج  ا ب  ه

92U  جب  ؿیل
 گكؾؾ.

U238( ٨یّ ؿ یىقايی ىم )۽.٩٩ه بٙىق ٘بی١ی وش ىؾ ؾاقؾ، ظ اوی )کیىقايیىهی 

( ب ىؾه و ِ ك٦ 92
235)(قا یىقايیىم ( ٨یّؿ آو٧.ۺ)

92U ٍیل هیکج .هًٝىق ا٨مایً اظحمال اي٭ى ام هى حهبه ؾهؿ ه ای
)(235

92U یىقايیىم ٘بی١ی هیجىايؿ ب ا او ح٩اؾه ال ٌ یىهؾی٩ی ىژو  ه ای چ ىو: وًح    كی ٨ی    ىژ و
235)(( گكؾؾ جا ٨یّؿی یىقايیىم Enrichedو  الی )٤ًی

92U الؾیاؾ ظاِ ل يمای ؿ. ٤ً ی و الی
ؾهً ؿ ٔ كوق بكؾ ٬ كاق ه یاقک واليؿه هىقؾ ه آب وًگیى قا به ٠ًىاو بٙیکهای همیٍه بكای قاکحىق

 يمایؿ.ها قا شفب يمی يبىؾه، لیكا آب وًگیى يیىجكوو
ى کگكؾيؿ؛ هم ۀه با٠د ايٍ٭ا٪ هىحکها ٬بل ال ایىج١ؿاؾ ال يیىجكوو که یکل وىهی آو اوث کهٍ

ج١اهل ليصی كی  کحله هاؾه وىؼث یکه کبًابكایى، بكای ایى٫ وٙط هىحه قاکحىق ٨كاق يمایًؿ. ال ٘كی
 (.٨ل)کٌا٨ی ب  مقگ باٌؿ، ک٘ىق ه ؼىؾ اب٭ا  قا ايصام ؾهؿ، بایؿ ب

ه بكای ايصام ج١اهالت هىقؾ يیالبىؾه، به کحله یىقايیىم کجكیى گىيه که ٬باًل ـکك گكؾیؿ، کىچکهماو
کًً ؿه حل ه بعكاي ی وابى حه ب ه بٙ یکهی ماو گ كؾؾ. ( ی اؾ ه یCritical massحل ه بعكاي ی )کي ام 
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(Moderatorهاؾه وىؼث، و ایى ) و الی گكؾی ؿه، ه ی ه چ ه اي ؿاله ه اؾه و ىؼث ٤ًیک  .باٌ ؿ
ه ا و  ٠باقت ؾیگ ك، ي ه گكامها )به یلى گكامکی ال کحله هىاؾ وىؼث بكظىب ايؿکهای ه١مىلی هیماو

 باٌؿ.یلىگكام ( هیکهماقها 
( ؾاٌ حه Self – sustaining chain reactionج١اهل ليصی كی ؼ ىؾ اب٭ ا  ) که یکهًٝىق ایى به

ه ؾق شكیاو اي٭ىام جىلیؿ گكؾی ؿه، کيیىجكويی  کا٬ل ی٘ىق اووٗ، ظؿ  ه بهکباٌین، ایى وأط اوث 
 (.  ۽٩ۺۻ - ۼ٩ۺۻ: ۾) بایؿ اي٭ىام ؾیگك قا ايصام ؾهؿ

 گیشیيتیجه
باٌؿ که ؾق ِىقت ٤لب ه  جع٭ی٫ ايصام ٌؿه هبیى آو هی

قاکح ىق ؾق ظال ث های هحفکكه، ظاِل يمىؾو بك چالً
يمایؿ و هٙاب٫ ٌکل ـیل بعكايی جعث کًحكول ٠مل هی

ظ٩ ٛ گكؾي ؿ. ج١اهالت ليصیكی ؼىؾ اب٭ ا  ايص ام ه ی
ظالث بعكايی ١٨الی ث قاکح ىق، وٜی٩ ه ا٠ ن و اواو ی 
ؾوحگاه هؿیكیحی بىؾه که هبحًی بك آو قاکحىق بكای والیاو 
هحماؾی هٙاب٫ به اهؿا٦ ال ٬ب ل ج١ی یى ٠م ل يم ىؾه و 

 گكؾيؿ: ا٦ آجی بكآوقؾه هیاهؿ
 جىلیؿ بك٪ و آبیاقی اقأی بکك و بایك. .ۻ
های ١ًِث، لقا٠ث و های هىقؾ اوح٩اؾه ؾق ٠كِهایموجىپ -جىلیؿ ج١ؿاؾ کریكی ال قاؾیى  .ۼ

 ٘بابث.
 ايصام جع٭ی٭ات ٠لمی. .۽
 ویه.ؤهای شؿیؿالح٠ًىاو هاؾه وىؼث بكای ١٨ال واؼحى قاکحىق جىلیؿ پلىجىيیىم به .۾

 پیطًهادات
كی او ه ا ؾق شيهایث اواوی )و ك٠ث يی ىجكووجك قوی وه چالً ؾق شكیاو جع٭ی٫ ايصام ٌؿه بیً

ها ها و جصهیمات ؾیگك و ٨كاق يیىجكووکًًؿهها جىوٗ بٙیشفب يیىجكووج١اهالت ليصیكی ؼىؾ اب٭ا ، 
ق٨ ث ه ای بی كووال هعیٗ ج١اهل( جمكکم ِ ىقت پفیك٨ح ه و کىٌ ً ب ه ٠م ل آه ؿه او ث ج ا قاه

٨كوا، هىیك ١٨الی ث ٘ا٬ث ۀؾق ایى هباقل المؿت ال هك چالً بكشىحه گكؾؾ جا با ٨ای٫ گكؾیؿو٘ىیل
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ال شاي ب ؾیگ ك ؾق شكی او  و ب ا ؾ٬ ث کًح كول و اؾاقه گ كؾؾ. قاکحىق به ٌیىه بعكايی وى٪ ؾاؾه ٌىؾ
ً ، ایص اب بً ابیى آو بىؾ. يمایًؿ که بایؿ ال ٬بل پیًهای هح١ؿؾ ؾیگك جباقل هی١٨الیث قاکحىق چالً

 يمایؿ جا جع٭ی٭ات همیؿ ؾق قابٙه به هىایل آجی ِىقت گیكؾ: آو قا هی
 های ايح٭الی.جع٭ی٭ات ؾق لهیًه چگىيگی جكاوي هاؾه وىؼث ٨ك٠ی ال پایپ .ۻ
کًًؿه هحًاو ب ب ه يى٠ی ث قاکح ىق و اوح٩اؾه ال بهحكیى هاؾه بٙی ۀجع٭ی٭ات هحماؾی ؾق لهیً .ۼ

 هیکايیمم ١٨الیث آو.
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 اثزات سوی سزب تاالی هحیط

 ۀ ج١لین و جكبیهؾايٍکؿهعمؿ والن کكیمی ٠ٕى کاؾق ٠لمی  هًؿویيىیىًؿه: پى 
 الؿیى هاٌمیك هیك٠ٝنیًؾیپلىم ايصؾهًؿه: پىهًؿوی ج٭كیٛ

 چکیذه
گ كؾؾ. و كب ب ه اٌ کال  اوح٩اؾه ال وكب به ٠ًىاو یک ٠ًّك ٘بی١ی ج٭كیبًا به آ٤ ال جم ؿو بٍ ك ب ك هی

های ه١ؿيی ظاوی وكب ؾق ١ًِث و هعّ ىالت  های وكب و هًكال هؽحل٧ هايًؿ: وكب ٨لمی، يمک
گیكؾ. هًابٟ اِلی آلىؾه  ها و ١ًِث چاپ هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی آقایٍی، بهؿاٌحی، اوباب بالیؼايگی، 

باٌ ؿ. ل فا؛ ٤لٝ ث آو ؾق ب ؿو  کاق، هىا و ٤یكه هی ها، گكؾ و ٤باق، آب آٌاهیؿيی، هعیٗ کًًؿۀ آو قيگ
 وابىحه به و١ٔیث جمان هعیٙی با آو او ث. و كب ال ٘كی ٫ ؼ ىقاکی، اوحًٍ ا٬ی و پىو حی ش فب

هرل و اوحؽىاو ؾاقؾ. هىمىهیث با وكب   ٌىؾ. ایى ٨لم اذكات هؽحل٩ی بك ویىحن ٠ّبی، گكؾه، جىلیؿ هی
ؼ ىيی،  ه ای ٌ کن، کن های هؽحل٩ی ؾاقؾ که ال شمل ه: ج٥یی كات ق٨ح اقی، او ح٩كا٢، ؾقؾ ٠الین و يٍايه

ىای ه٭ال ه ٌ ىؾ. هعح  هايؿگی ـهًی و قٌؿی، ؼىحگی، وكؾقؾ و ا٨مایً ٨ٍاق ؼىو قا ٌ اهل هی ٠٭ب
ه ای آو اٌ اقه ؾاقؾ. ؾق ای ى ه٭ال ه ج الي  جك به آلىؾه ٌؿو هعیٗ با اوح٩اؾه ال وكب و اي ىاٞ هًكالبیً

ح٩اؾه ال های کًحكول و هیماو پاییى آوقؾو ٨یّؿی ایى ٠ًّك قا ؾق بؿو ايىاو با او  ِىقت گك٨ث جا ٌیىه
 جاب ؾهؿ. های ٬ابل ؾوحكن بال قوي

 وكب،اذكات وكب، هًابٟ وكب.آلىؾگی با : هایکلیدیهواژ 
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 همذهه
اؼیك ایصاؾ کكؾه اوث. ۀ های آبی و ؼاکی ؾق ٘ىل ؾه ٝامهای بٍك ج٥ییكات ههمی قا ؾق بىم ي ١٨الیث

ٌ ىؾ و هی ماو  لیىث هًص ك هی٨مایً ليؿگی ٌهكی به آلىؾگی هعیٗهای ١ًِحی و ا اهكول ١٨الیث
ظ ال  ٨ل مات و ًگیى ؾق  قلا٠ح ی ب ه وو یلههای  های ٨لمی به هعیٗ و آلىؾگی لهیى آالیًؿهۀ جؽلی

ه ا ب ه ايى او، ؼّ اقات ا٨مایً اوث. جصمٟ ٨لمات وًگیى ؾق گیاهاو و ظیىاي ات و ال ٘كی ٫ آو
باق به ظصكات  اظحمالی به ؾيبال ؼىاهؿ ؾاٌث. ال شمله ایى ٨لمات وًگیى، وكب به ؾلیل جؤذیك لیاو

 .، ؼٙكات شؿی ؾاقؾهای کن ؾق ٤لٝث اؿو هىشىؾات ليؿه و جصمیه يٍؿو ظحب
ه ای بٍ كی ال  لیىث وشىؾ ؾاقؾ، ولی اکرك هىاقؾ ظاِ ل ١٨الیثوكب به ٘ىق ٘بی١ی ؾق هعیٗ

باٌؿ. وكب یکی ال ٨لماجی  ها، ؼٙىٖ لىله و ... هی های ٨ىیلی، بٙكی ٬بیل کاقبكؾ ؾق جىلیؿ وىؼث
اؼ حالل بیىو ًحیم  .ها، آبمی او و گیاه او ؾاقؾ قوی و الهحی ايى او جكیى ٠ىاقْ قا بكاوث که بیً

يىلاؾاو، کاهً ٬ؿقت یاؾگیكی و  ؼىيی، ا٨مایً ٨ٍاق ؼىو، و٭ٗ شًیى و ياقواییهمىگلىبیى و کن
٩ً ی ا٨ مایً ٤لٝ ث حالالت ق٨حاقی ؾق کىؾکاو، هٍکالت کلیىی و ٠ّبی و ٤یكه ال ٠ ىاقْ هؼا

 وكب ؾق بؿو اوث.
ؾهًؿ. ٌکن پایاو ب ه ؼّ ىَ  ووی١ی ال ظىاویث قا يىبث به وكب يٍاو هی ۀايىقاو يیم ؾاهًش

پفیك او ث. جصم ٟ ای ى   ها بىؾه که ؾق بكابك ایى ٠ًّ ك آو یب هاهیاو، یکی ال ليصیكه ٤فایی ايىاو
های کیمی اوی  ها، ؾاقؾ و ال بیى جمام ٌ کل ٠ًّك ؾق هىشىؾات ؾقیایی بىحگی به ٌکل کیمیاوی آو

ال ه٭اله ظأك هكوقی بك جؤذیك جكیى آو بكای هىشىؾات آبمی اوث. هؿ٦  آو، وكب ؾو واليىه ومی
 ٌىؾ.  ، ظیىاو و گیاه هی ومیث ٨لم وكب بك هعیٗ اوث که ٌاهل ايىاو

 سشب
باٌ ؿ. ای ى ٠ًّ ك  ال١اؾه ومی هی وكب ٠ًّك ٨لمی و يكم، به قيگ و٩یؿ هایل به آبی اوث که ٨ى٪

ؾق بكاب ك پ فیكی ؾاٌ حه و ىلؾاقای شالی ٨لمی، هؿایث بك٬ی پاییى و ؼاِیث چکً ؼىاقی و ه٩ح
باٌؿ. ٠ًّ ك و كب ٬ب ل ال ه یالؾ جىو ٗ بٍ ك ًٌاو ایی  ؼىقؾگی ال ه٭اوهث باالی بكؼىقؾاق هی

های اقوپ ای  ها که ال وىاظل لبًاو و ٬ىمث ٌ ك٬ی هؿیحكاي ه ب ه کٍ ىقچه ٨ًی٭یگكؾیؿه بىؾ؛ چًاو
ق آو ٤كبی هايًؿ: اوپايیا، ٨كايىه و ايگلى حاو هه اشكت ک كؾه بىؾي ؿ، ا٘ال٠ ات ال ه١ اؾو و كب ؾ

 (.۲۲۲: ۴۱)ها قا ؾاٌحًؿ  کٍىق



  37  |ٌماقۀ اول|وال ٌٍن 

هٍ ؽُ  ۸۲و يمبك اجىهی  Pbبًؿی يمىؾيؿ که با ومبىل هًؿاو وكب قا ؾق قؾه ٨لمات ٘ب٭هؾايً
جىاو به آوايی با ياؼى جكاٌیؿ، و لی اگك ه٭ ؿاق  قا هی  يكم اوث که آو ايؿالۀٌىؾ. وكب ؼالُ به  هی

ث ؾق آو باٌؿ، وؽث ٌؿه و ه٭ؿاق وؽحی آو هىيی، هه و شىهای ال ٬بیل اقوًیک، ايحی ياؼالُ
 (.۲: ۸)باٌؿ  وابىحه به ه٭ؿاق هىاؾ هىشىؾ ؾق آو هی

 ۼو كولیث(،    ) ۻه ای هؽحل ٧ هايً ؿ: گ الى وكب ؾق ٘بی١ث ب ه ٌ کل هًكال ی و ب ا جكکیب
جكیى آو گالى بىؾه که اهكول ٬ىمث ا٠ٝن و كب ؾيی ا ال آو او حؽكاز  ٌىؾ و ههن هی پیؿا( ۽     )

های وكبی، واچمه، گلىله و  های آب، ؼالو های هؽحل٩ی ال ٬بیل لىله گكؾؾ. ال وكب ؾق ١ًِث هی
ؾهؿ، بؿیى هًٝىق  قا ٠بىق يمی یی گیكيؿ.  وكب ج١ٍ١ٍات هىحه های لعین کاق هی يیم بؽٍی ال الیاژ

کًًؿ. ٠الوه بكایى، وكب به اٌکال هؽحل٧ هايًؿ و كب  به ٠ًىاو وپك ؾق ٨میىجكاپی اوح٩اؾه هیال آو 
های ه١ؿيی ظاوی وكب ؾق ١ًِث و هعّىالت ؼايگی، آقایٍ ی،  های وكب و هًكال ٨لمی، يمک

 (.۶۶: ۴۴)گیكؾ  بهؿاٌحی، اوباب بالی و ١ًِث چاپ هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی
اي ؿ ک ه  ؾهؿ که ٤البًا هى مىم کًًؿه ( هكکبات قا جٍکیل هیۼ+ی)وكب با ؾقشۀ اکىیؿیٍى ه١مىل

کًؿ. هراًل؛ وكب ؼ الُ  ؾقشه هىمىهیث آو يىبث به ٬ابلیث ظل ٌؿو اهالض آو ؾق بؿو ج٥ییك هی
کًًؿه يیىحًؿ، ولی اهالض ٬ابل ظل آو هايًؿ ؾق بؿو ٤یك ٬ابل ظل اوث، هىمىمو ول٩ایؿ آو چىو که 

 (.۲۲۲: ۴۱) باًٌؿ اویحات وكب ٌؿیؿًا هىمىم کًًؿه هیکلىقایؿ، يایحكایؿ و 

 تأثیشات سشب
که وكب به ه٭ؿاق کن ؾق قوؾ. با آو های هعیٗ به ٌماق هی وكب ال شمله ٠ًاِك وًگیى و ال آالیًؿه

ج ك پكاکً ؿه های ٨ىیلی، وكب قا ؾق هعیٗ ب یً هعیٗ وشىؾ ؾاقؾ، اها ١٨الیث بٍك و جىلیؿ وىؼث
 (.  ۸۲۸: ۴۱) واؼحه اوث

بكؾاقی ال ه١ اؾو و كب،  ٌىؾ هراًل، بهكه های گىياگىو به اجمى٩یك واقؾ یا پؽً هی وكب به قوي
ؾو  (.۱۲۲: ۷) باٌ ؿ کاقگیكی ًِایٟ وابىحه به وكب، وىلايؿو ـ٤ ال و ًگ و ٤ی كه هی  ـوب آهى، به

 ؾاق هى  حًؿ. و  كب های ي٭اٌ  ی و بً  میى و  كب لیى  ث، قيگیً  ههًب  ٟ ؾیگ  ك هه  ن ؾق هع  یٗ
ىل هن ًٌؿ و ه آهیمی هّك٦ هیؾايه، ؾق قيگ لیاؾی به ٠ًىاو قيگوالیايی  بكای( ۼ       ۽    ۼ)و٩یؿ

                                                                    
0
. Galena  

2
. Crosstie  



38  |هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق| 

های  های لیكیى ي٭اٌی باٌؿ و ا٤لب ؾق الیه های ظاوی وكب هی جك ؾاقای قيگ های ٬ؿیمی واؼحماو
 (. ۸۲۸: ۴۱) ٌىيؿ شؿیؿجك یا٨ث هی

ؾق آلىؾگی هىا اوث، که ٬ىمث ا٠ٝن ایى وو ایل کهً ه و  ووایٗ ي٭لیه جكايىپىقجی ٠اهل اِلی
های ٠لمی آٌکاق يمىؾه اوث که ای ى  باًٌؿ. جصكبه ٨كوىؾه بىؾه و با جیل بؿوو کی٩یث ؾق ظكکث هی

الؾ و کًًؿه و ه٩كه قا به ٨ٕا پكاکًؿه هیجكیى هىاؾ هىمىم ووایل ٔمى ٠مل اظحكا٪ پحكول، ؼٙكياک
باٌؿ. شهث الؾیاؾ و ك٠ث و و ایٗ ي٭لی ه،  اکىایؿ و يایحكوشى هیکه ٠باقت ال هؽلىٖ کاقبى ؾای

ؾاق  وكب هىشىؾ ؾق بًمو هًح٩ی و یک هىؤله جؿاوم (.۷۷: ۱) کًًؿ یک ٨یّؿ وكب قا ؾق بًمو أا٨ه هی
های لی اؾی  به ٠ًىاو یک جكکی ب ٔ ؿ ٔ كبه ؾق بً مو، و ال [         ] يیىث. جحكا ایحایل وكب

که ایى جكکیب وشىؾ ؾاقؾ، یک بًمو با کی٩یث پاییى به ؼىبی به یک بً مو  هّك٦ ٌؿه اوث. هى١٬ی
وىلؾ. هحؤو٩ايه و كب هىش ىؾ ؾق بً مو ؾق هع یٗ لیى ث  با کی٩یث باال ؾق هاٌیى ووایٗ ي٭لیه هی

ال هٙال١ات، ا٨مایً ه٭ؿاق  ۀؾهؿ. پاق ت هًحٍكه قا جٍکیل هیـقا ٨یّؿ ۱کاهاًل پؽً ٌؿه اوث که 
پؽ ً ٌ ؿه و ( PbO)ؾهؿ که به ِ ىقت اکى ایؿ ها يٍاو هی ؼاک ا٘كا٦ شاؾه وكب قا ؾق گیاهاو و

 (.۸۲۸: ۴۱) گیكيؿ ال وكب ٬كاق هی کل ؾق يحیصه هّك٦ بًمو ؾق ه١كْ ه٭اؾیك باالجكی ٘ىق هكؾم به 
که گ٩حه ٌ ؿ، ٌىؾ. هماو ٘ىقی ّلیىث هیوالی واقؾ هعیٗ ل قاه ًِایٟ ٌیٍه٬ىمحی ال وكب ا

های جحكا ایحایل وكب ه ىقؾ او ح٩اؾه ٬ كاق گك٨ح ه و ب ه  وكب به ٌکل ا٨مويیؾقِؿ جىلیؿ شهايی ۴۲
 (. ۲۴: ۸) کًؿ اجمى٩یك قاه پیؿا هی

او ث. (    )اکى ایؿو کلى ین(  ۼ  )اکىایؿوىؾین(، ۼ   ) اکىایؿٌیٍه جكکیب ال ولیکاو ؾای
اکى ایؿ شایگمیى کلى ین قا(    ) بكؾو ه٭اوهث و ٔكیب ٌکىث ٌیٍه، اکىایؿ وكبشهث بلًؿ

ٌ ىيؿ، پى اب گاقگ اه ک ه  ٌىيؿ یا وٙط اٌیا ج كاي هی ها ٌکل ؾاؾه هی که ٌیٍهکًًؿ. هًگاهی هی
 )ايحكيیث(.گكؾؾ  کًؿ و با ٠د هلىخ ٌؿو هعیٗ هی ظاوی اکىایؿ وكب اوث به هعیٗ قاه پیؿا هی

 جزب سشب
ها،  ال ٘كی٫ هىا، ٤ فا، آٌ اهیؿيی  لهیًهايىاو همىاقه ؾق جمان  شايبه وكب، به ؾلیل پكاکًؿگی همه

باٌؿ. به ٘ىق ه١مىل وكب ال وه ٘كی٫ ؾق ب ؿو ش فب  های ظاوی وكب و ه١اؾو هی ها، بًمو قيگ
 ٌىؾ: هی

 شفب پىوحی)جمان(؛ 
 ًٌ ها(؛ شفب اوحًٍا٬ی)هصاقی بیًی و 
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 )(.۷۲:  ۶) چفب گىاقٌی) وقوؾ به ليصیكه ٤فایی ال قاه ج٥فیه 
جكیى هًبٟ آو آلىؾگی، جمان ب ا  ؾهايی اوث و ههن –بؿو کىؾکاو، قاه ؾوحی  قاه اِلی وقوؾ وكب به

 (.۲۲۷: ۴۶) باٌؿ ه٭اؾیك کن وكب هىشىؾ ؾق گكؾ و ٤باق هی

ا٨كاؾ به ٘ىق ٤یك هىح٭ین ال ٘كی٫ جكکیبات هؽحل٩ ی هايً ؿ: ٤ فا، آب و ه ىا ؾق ه١ كْ آل ىؾگی 
وكب قا به ِىقت ـقات ؾق ؼىؾ شمٟ و  . ؾقؼحاو شًگلیگیزنذ٬كاق هی٨لمات وًگیى به ویژه وكب 

کًًؿ. ایى ـقات جىوٗ يموالت شىی هرل بك٦ و باقاو ب ه ه٭ ؿاق لی اؾی ب ه و ٙط له یى و  ايباق هی
 –ؾاي ه  –کًًؿ. یکی ال ؾالیل اِلی هىاشهه ايىاو با وكب هىیك ؼاک  های آبی قاه پیؿا هی اکىویىحن

اوث. وكب چه ؾق ؼاک باٌؿ و چه ؾق گیاهاو ؾق يهایث واقؾ ؾوقاو ليصی كه  (Food – Crop – Soil) ٤فا
کً ؿ. ب ؿیى  آو قا ال هىای آلىؾه شفب هی ،ها گكؾؾ. قیٍه گیاهاو وكب قا ال ؼاک و بكگ ٤فایی هی

های ٤فایی واقؾ گكؾؾ. ؾق يىاظی ١ًِحی شهاو، ا٨مایً و كب ؾق  جىايؿ ؾق ليصیكه جكجیب، وكب هی
 (.۱۲۲: ۷) ٌىؾ ه ا٨مایً وقوؾ آو به بؿو ايىاو هیهؿت هًصك ب ؾقال

ٌ  ىؾ، ب  كيس او  ث. ب  كيس پ  ه ال گً  ؿم،  ج  ك ب  ه آو ش  فب هییک  ی ال ٤  الت ک  ه و  كب ب  یً
ؾقِؿ ال کالكی هىقؾ  ۷۲قوؾ و به ٘ىق يىبی  جكیى ايىاٞ ٤الت ؾق وٙط شهاو به ٌماق هی پكهّك٦

های  ٘كی٫ شفب قیٍه یا شفب هى ح٭ین آالیً ؿهجىايؿ ال  کًؿ. بكيس هی ها قا جؤهیى هی يیال قولايۀ آو
های اؼی ك  که ؾق و الشاییقوىب یا٨حه ال اجمى٩یك به ٨لمات وًگیى به ویژه وكب آلىؾه ٌىؾ. ال آو

ه ای لی اؾی ؾق ؼّ ىَ آل ىؾه  های ؼاقشی به ا٥٨ايىحاو ٌؿت گك٨حه اوث، يگكايی واقؾات بكيس
لیىث و اوح٩اؾه بیً ال ظؿ کیمیاوی ؾق هعیٗ های ؽلیه ٨أالبها با وكب وشىؾ ؾاقؾ. جبىؾو آو

ها ال شمل ه ٨ل م  جىايؿ وبب ا٨مایً آالیًؿه های ؼاک هی های کیمیاوی به هًٝىق اِالض ویژگی کىؾ
 وكب گكؾؾ. ه٭ؿاق ایى ٨لم ؾق بكيس بىحگی به ٌكایٗ ا٬لیمی ؾاقؾ.

و كیى ه٭ ؿاق  ؾق جكکیب لبها  ؾق ایى اواؼك، اوح٩اؾه ال لىالم آقایٍی لیاؾ ٌؿه اوث. اکرك ٌكکث
و كیى  جك ؾاٌحه باٌؿ. جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه او ث ک ه، لب کًًؿ جا هايؿگاقی ٘ىاليی وكب ٠الوه هی

اجلیى و جیحايین اوث که ب ه ؾيب ال بل ٟ، اظحم ال اب حال ب ه ه بك وكب ظاوی جكکیبات آهى، پىلی٠الو
 حكيیث(.)اي)ویًه( و بلى٢ لوؾ قأن ؾق شىاياو قا به همكاه ؾاقؾ  وك٘او

ب اق ؾاقؾ. هی ماو ٬اب ل ج ىشهی ال  بلکه باالی پكيؿگاو يیم اذكات لیاو ،ها وكب يه جًها باالی ايىاو
گیكی ٌؿه او ث ک ه ا٤ل ب پكي ؿگاو آل ىؾه،  کًًؿ، ايؿاله های که ؾق لًؿو ليؿگی هی وكب ؾق کبىجك

 (.۷۷: ۱) ايؿ ٠الین هىمىهیث ظاؾ با وكب قا يٍاو ؾاؾه
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 ها ايساواثشات سشب باالی 
گكؾؾ. وكب ؾق له كۀ ٨ل مات  اوح٩اؾه ال وكب به ٠ًىاو ٠ًّك ٘بی١ی ج٭كیبًا به آ٤ال جمؿو بٍك بك هی

ها ؾاقؾ. هً ابٟ اِ لی آل ىؾه  قوی والهث ايى او جكیى ٠ىاقْ قا بكبًؿی ٌؿه که بیً وًگیى ؾوحه
 (.۲۲۷: ۱)باٌ ؿ  ٤باق، آب آٌاهیؿيی، هعیٗ کاق والؿیى، هىا و ٤فا هی و ها، گكؾ ها ٌاهل قيگ کًًؿه

 (.۶۸: ۴۲) ٌىؾ ؾقِؿ واقؾ بؿو ايىاو هی۴۷ؾقِؿ و هىا  ۲۲ؾقِؿ، آب  ۶۷وكب ال قاه ٤فا 
باٌ ؿ؛ ؾق وا٬ ٟ ٨ل م  یکی ال هىایل اواوی ؾق اقجباٖ با وكب ٠ؿم هیحابىلیمه ٌؿو آو ؾق بؿو هی

ك ال ب ؿو ؾ٨ ٟ يٍ ؿه، بلک ه ؾق ظص كات هر ل چكب ی، ٠ٕ الت، وكب په ال وقوؾ به بؿو، ؾیگ 
ها و ٠ ىاقْ  گكؾؾ که همیى اهك هىشب بكول بیماقی ها و ه٩اِل قوىب کكؾه و ـؼیكه هی اوحؽىاو

ج ك ج ؤذیك که وكب ؾق بؿو شفب ٌ ؿ، ب ه و ه اقگ او اِ لی ب یًٌىؾ. لهايی هح١ؿؾی ؾق بؿو هی
 گفاقؾ:  هی

 های ٠ّبی هكکمی و هعیٙی؛ ویىحن .ۻ
 هىیك بیىوًحیم ّهن؛ .ۼ
 ویىحن کلیىی. .۽

ؾقِؿ ال وكب هىشىؾ ؾق ؼىو، ؾق کكویات وكغ ؼىو وشىؾ ؾاقؾ  ۹۹ؾهؿ که  ها يٍاو هی بكقوی
ج١ؿاؾ ظصكات   ً جك ال ٠مك ٘بی١ی ؾاٌحه باٌؿ. بًا ایى ظصكات ؼىيی ٠مك کىجاه که ٌىؾ با٠د هیو 

ٌىؾ که ویىحن  گىیًؿ. ایى اذك وكب هىشب هی ؼىيی هی ؾق ؼىو کن ٌؿه که اِٙالظًا به آو کن
جك واقؾ ؼىو وال بؿو، بىیاقی ال کكویات وكغ ؼىو قا به ٘ىق ياقن با هعحىای همىگلىبیى کن ؼىو

کىیصى هی  (.۶۸: ۴۲) ٌىؾ کًؿ که ؼىؾ هىشب کاهً کاق آیی ؼىو ؾق ظمل آ
قول اوث به شم ؾق هىا١٬ی که جمان با وكب هؿاوم و ذابث  ۱۷وكب ؾق ؼىو ظؿوؾ  يیمه ٠مك

:  ۶) باٌؿ و شفب آو يمی ؼىو ه١ًکه کًًؿه بكؾاٌث ٬بلی وكبباٌؿ ؾق وایك او٬ات ه٭اؾیك وكب 
۷۲.) 

ها قا يیم ؾق اهاو يمايؿه و جعث جؤذیك هى مىهیث  ١٨ال بؿو ی١ًی کلیه باق وكب، یک ٠ٕى اذك لیاو
ها، ظف٦ ه ىاؾ  ها وٜای٧ ههن ال شمله جًٝین ج١اؾل آب و الکحكولیث ؾهؿ. کلیه ياٌی ال آو ٬كاق هی

ؾق ب یى ظص كات،  (۴)ٌ کل ،ؼىو ٌكیاو ؾق بؿو قا ؾاقؾلائؿ ال ؼىو و ؾ٨ٟ آو ؾق اؾقاق و جًٝین ٨ٍاق 
کًؿ و با٠ د ایص اؾ ج٥یی كات پ اجىلىژیکی هٍ ؽُ ؾق  جكیى وٙط ؾق کلیه جصمٟ هیوكب ؾق باال

 (.۴۱۶: ۴۲) گكؾؾ واؼحماو و ٠ملکكؾ آو هی
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 ها (؛ ٠ملکكؾ کلیه۴ٌکل)

های گىي اگىو ب ه ب ؿو  که وكب ال قاه ؾهًؿ. لهايی ها ٠ٕى و اوکلیث بؿو قا جٍکیل هی اوحؽىاو
ها ٌؿه و  جىايؿ شایگمیى ٠ًّك کلىین ؾق اوحؽىاو هیشفب و ـؼیكه ٌؿ، به ٌکل وكب ؾو واليىه 

های گیكيؿه کلىین يٝیك کالمىؾلیى، کالىی هؿیى،  پكوجئیى (.۲۲: ۸) شا با٬ی بمايؿهؿت هؿیؿی ؾق آو
باٌؿ. هٙال١ات يٍاو ؾاؾه اوث که وكب ؾق شایگاه اجّال ب ه  ، جكوپىيیى و ٤یكه هیCپكوجئیى کیًال 

 ۲)کً ؿ  ها ٌؿه و ویىحن قوپحىقی قا هؽح ل هی کًؿ و شايٍیى آو ابث هیها با کلىین ق٬ ایى پكوجئیى

ؾقِ ؿ و كب ب ؿو  ۷۲و االو و ؾقِؿ کل وكب ب ؿو ب مقگ ۹۷ؾهؿ که  جع٭ی٭ات يٍاو هی (.۹۱:
وال او ث. هكک م اِ لی ـؼی كه آو ؾق  ۲۲جا  ۴۲ها هىشىؾ بىؾه که يیمه ٠مك آو  ا٩٘ال ؾق اوحؽىاو

باٌؿ. ٠الوه بكایى، ا٨مایً ٨ٍ اق ؼ ىو، و ٭ٗ شً یى،  ها هی ٨ال های ؾقال به ؼّىَ اپی اوحؽىاو
های ٌکن، کاهً ٬ؿقت یاؾگیكی و اؼحالالت ق٨ح اقی  ياقوی يىلاؾ، ياباقوقی هكؾاو، اوح٩كا٢، ؾقؾ

 (. ۲۲: ۸) ؾق کىؾکاو ال ٠ىاقْ ه٩ًی ا٨مایً ٤لٝث وكب ؾق بؿو اوث

 هاو اثشات سشب بش آبضیاو و گیاه
های ؾ٨ٟ لصى و ٨أالب ؾاقای ٤لٝث لیاؾی ال وكب هى حًؿ. ؾق ه٭ایى ه ب ا و ایك ٨ل مات،  لهیى

های پاییى وكب بكای هىشىؾات کًٍؿه يیى ث،  هیماو ٤لٝث وكب ؾق آب ؾقیا پاییى اوث. ٤لٝث
های ؾقیایی به و بب  گكؾؾ. آلىؾگی ظاِل ال وكب ؾق هعیٗ اها با٠د کاهً قٌؿ و جىلیؿ هرل هی

باٌؿ. ٤لٝث و كب ؾق قو ىبات ؾقی ایی  مىو٩یكی و جؽلیه ١ًِحی ؾق ظال ا٨مایً هیقوىبات اج
جىاي ؿ هص ؿؾًا ؾق آب ال ٌكایٗ، وكب شفب ٌؿه ؾق قوىبات ه یباٌؿ و ؾق بكؼی  بىیاق پاییى هی

جىايًؿ ي٭ً هعىقی و اواو ی قا ؾق  ظل و ٤لٝث آو ؾق آب ؾقیا ا٨مایً یابؿ. بًابكایى؛ قوىبات هی
 ب ؾق آب ؾقیا ؾاٌحه باٌؿ.٤لٝث وكجًٝین 



42  |هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق| 

پای او، ؾهً ؿ. ٌ کن و هیو ی١ی ال ظىاو یث قا يى بث ب ه و كب يٍ او ۀشايىقاو یا آبمیاو ؾاهً
هاو آبمی ج٭كیبَا ظىاویحی به ومیث و كب  ايؿ و گیاه پفیكجكیى هىشىؾات يىبث به ایى ٠ًّك آویب

اقؾ و ال ب یى جم ام ه ا، ؾ يؿاقيؿ. جصمٟ وكب ؾق هىشىؾات ؾقی ایی بى حگی ب ه ٌ کل کیمی اوی آو
جكیى ٌکل هًكالی وكب ب كای هىش ىؾات آب می  های کیمیاوی ایى ٨لم، وكب ؾو واليىه ومی ٌکل

آوقی ؾق  وكب، وبب بكول اذكات لیاوۼ.ۺ ppm اوث. جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه اوث که ٤لٝث بیً ال
 .(۲۴: ۸) گكؾؾ ؾقیایی هی  هىشىؾات ليؿه

هاو آذاق هؽحل٧ ومی وكب ال ٬بیل اذك جًً اویؿاجیى و هماي١ث ال شفب هىاؾ، شلىگیكی  ؾق گیاه
ال قٌؿ و وًحیم کلكو٨یل، ٌکىحگی کكوهىلوهی و ج٥ییكات ژي ی و ي٭ّ او ویى حن ٨ىجىو ًحیمی و 

 ج٩ًىی گماقي ٌؿه اوث. 
ها،  وپالو ثواؼحاقی ظصكات بكگ، ٌاهل هحىقم ٌؿو کلك ٤لٝث باالی وكب وبب آویب ٨كا

های قوبیىکى و ٨او ٩ىقیبىلى  چًیى ايماین های کلكوپالوث ٌؿه، هن ٌکىحى و ياپؿیؿ ٌؿو پىًٌ
 –ه ای هه ن ؾق بیىو ًحیم کلكو٨ی ل ب ه ي ام ؾلح ا  کًال قا ٤یك ١٨ ال ک كؾه، ال ١٨الی ث یک ی ال ايماین

ول و يک كول ؾق ایًىلئىلیًیک اویؿ ؾهیؿقاجال هماي١ث کكؾه و با کاهً هعحىای کلكو٨یل و بب کل ك
 (.۱۷: ۹) ػىدکه ؾق ٌکل لیك ؾیؿه هی، ٘ىقیگكؾؾ بكگ هی

 (.۱۱: ۹) هاو ( يکكول ؾق بكگ گیاهB( کلكول، )Aی) (؛ بكول پؿیؿه۲ٌکل)

 دفغ سشب 
 ۷،۱ٌىؾ. ه٭ؿاق اؾقاق قولايه به ٘ ىق هحىو ٗ  وكب ٠مؿجًا ال ٘كی٫ اؾقاق و هؿ٨ىٞ ال بؿو ؼاقز هی

٨ ٟ هحىو ٗ و كب ال ٘كی ٫ باٌ ؿ. ؾ گكام هیهلی ۲،۲۶۷ال آو ٘كی٫ كب ؾ٨ٟ ٌؿه لیحك و ه٭ؿاق و
های ؾ٨ٟ  باٌؿ که با وكب ؾقیا٨حی گىاقي هحًاوب اوث. وایك قاه قول هی گكام ؾق هلی۲،۲۲هؿ٨ىٞ 
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وكب، ٠ك٪، ٩ِكا، جكٌعات گىاقٌی و ٌیك اوث. اوکىقبیک اویؿ و کلىین ؾ٨ٟ اؾقاقی وكب قا 
 .(۷۱: ۶)ؾهؿ  ا٨مایً هی

 تىسط سیش دفغ سشب
ٌ ؿ ک ه ال ای ى هی او،   های ٨لمی او ح٩اؾه هی ؾق ٘ب باوحاو، ال بكؼی گیاهاو بكای ق٨ٟ هىمىهیث

 و اجیىوم ( بىؾه و يام ٠لمی آو آلیىمLiliacae) جىاو به ویك اٌاقه کكؾ. گیاه ویك ال ؼايىاؾه لیلیاوه هی
(Allium Sativumاوث. ههن ) یب ات ؾیگ ك کیمی اوی آوجكیى ؼىاَ کیمیاوی ویك، بى و بكؼی جكک 

ٔ ؿ هیکكوب ی  جكیى هاؾه ٌىؾ، ههن آلیًال ویك ال آلیى آو جىلیؿ هیباٌؿ. آلیىیى که جىوٗ ايماین هی
باٌ ؿ.  ه ای ؾیگ ك هی ها و اقگايیمم ها، ویكون هًؿ ٠لیه باکحكیاؾاقویی ٬ؿقت ۀویك اوث که یک هاؾ

 (.۷۲: ۴) باٌؿ يیم هیؾهًؿه کلىحكول ؼىو ؾاقای ؼىاَ ٔؿ باکحكیایی و کاهً ویك
ک ه ؾق ٘ىقی گك٨ث. هم او های ٬ؿین به ٠ًىاو چاًٌی بكای ٤فا هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی ویك ال لهاو

ه ای گیكي ؿه  ال شمل ه پكوجئیى cهؿیى، پ كوجئیى کیً ال  باال به آو اٌ اقه ٌ ؿ، ک المىؾلیى، کالى ی
ش فب ٌ ؿ، ؾق شایگ اه  ؾق ب ؿو  ۼ  وی ژه که وكب به ؾهؿ، لهايی ايؿ. هٙال١ات يٍاو هی کلىین

ٌىؾ و ویىحن قو پحىقی قا هؽح ل  ها هی کًؿ و شايٍیى آو ها با کلىین ق٬ابث هی اجّال ایى پكوجئیى
 کًؿ. هی

ؾهؿ  کًؿ. هٙال١ات يٍاو هی اکىیؿاو اوث که ال پكاکىیؿاویىو لپیؿ شلىگیكی هی ویك یک ايحی
اي ؿ ک ه  اکىیؿايی آو اوث لی كا؛ ؾقیا٨حه ايحیکه جؤذیكات هعا٨ٝحی ویك قوی کلیه، هكبىٖ به ؼىاَ 

 ( ي٭ً ه٩ًی ؾاقؾ. GFRايىاٞ ج١اهالت اکىیؿیًٍی ؾق هیماو ٨لحكیٍى گلىهكول)
ویىو او ث ک ه با٠ د ي٩ ىـ پكاکىیؿا یک( ۼ    ۽     وكب)وكب به ؼّىَ اویحات 

ٌىؾ. هىمىهیث کلیه ه١مىاًل با ا٨مایً و ٙط و كم  و جؽكیب ظصكات جىبىلی کلیه هی ؤپفیكی ٤ٍ
 با جىشه به جؤذیك ه ىاؾ ول٩یحی)آلیى یى( هىش ىؾ ؾق ٠ّ اقه ٌىؾ. بًا ً  بىقیک اویؿ و یىقیا يمایاو هی

ها و جؽكیب ظصكات  اکىیؿايی ایى هىاؾ هايٟ پكاکىیؿاویىو لپیؿقوؾ که ؼىاَ ايحی ویك اظحمال هی
 (.۹۷: ۲)لیه ٌىيؿ ک

ه اق و هی ماو ه ا قا ه های آلاؾ قا به ؾام ايؿاؼح ه و جصم ٟ پالکث آلیىیى هىشىؾ ؾق ویك، قاؾیکال
اکى یؿايی هىش ىؾ ؾق آلیى یى ٠ّ اقه و یك ؾاقای هىاؾ ايحی (.۱۷۲: ۱)ؾهؿ چكبی ؼىو قا کاهً هی

ۼ  )های اهیى و گكوپ (   )های آلاؾ يٝیك؛ کاقبىکىیل قاؾیکال
وویله   باًٌؿ که اظحمااًل به هی(  

و ايی  ىو (   )ه  ای ایص  اؾ ٌ  ؿه جىو  ٗ و  كب هر  ل؛ هایؿقوکى  یل آلاؾ ج١اه  ل ب  ا قاؾیکال
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  )وىپكاکىایؿ
ها شلىگیكی کكؾه و هايٟ جؽكی ب ظص كات، ب ه ؼّ ىَ  ال پكاکىیؿاویىو لپیؿ(  

کاقبىکى یل و اه یى  ه ای ٌىؾ جا ٠ملکكؾ هًاوب ؾاٌحه باٌؿ. ٠الوه بكایى، گكوپ ظصكات کلیه هی
هىشىؾ ؾق ٠ّاقه ویك هیماو وكب قا کاهً ؾاؾه و با٠د ا٨مایً ؾ٨ٟ آو ال ؼىو و ظصكات که وكب 

 (.۹۷: ۲)گكؾؾ  ها شمٟ ٌؿه، هی ؾق آو

 گیشیيتیجه
جكیى ٠ًاِك وًگیى و ومی اوث که ال ٘كی٫ يىٌیؿو آب، ؼىقؾو ٤فا و ج ٩ًه  وكب یکی ال ههن

ه ا ب ه  ه ا و ايماین های بؿو هايًؿ پكوجئیى بل١یؿو، ایى ٨لم با بیىهالیکىلٌىؾ. به هعٓ  واقؾ بؿو هی
ه ا ب ه ها ج٥ییك کكؾه و ١٨ ل و اي١٩ االت آوٌىؾ. ؾق يحیصه، واؼحماو آو یک جكکیب پایؿاق جبؿیل هی

کً ؿ، بً ابكایى  ٌىؾ. هیحابىلیمم وكب ؾق بؿو ايىاو و ظیىاو ال کلى ین جبی١ ث هی هٍکل هىاشه هی
 باٌؿ. ٌؿه ؾق بؿو چه ؾق ظصكات اوحؽىايی و چه ؾق ظصكات ٠ّبی همايًؿ کلىین هیهىیك ٘ی 

ه ای ٌ کن، و ٭ٗ  های کلی ه، ؾقؾ جىايؿ با٠د بیماقی های آو هی جمان ٘ىاليی با وكب یا يمک
باٌ ؿ.  لیى ث هیيىاو هًٍؤ اِلی وقوؾ وكب به هع یٗهای ا شًیى و ياقوایی يىلاؾ ٌىؾ. ١٨الیث

جىايؿ شایگمیى کلى ین  واليىه هی  بؿو به هكوق ـؼیكه ٌؿه و به ٌکل وكب ؾو وكب ب١ؿ ال وقوؾ به
 های هؿیؿی ؾق بؿو با٬ی بمايؿ.  ؾهؿ که هؿت ها ٌىؾ و به وكب ایى اهکاو قا هی ؾق اوحؽىاو

کً ؿ.  واالو وكب اوحًٍا٬ی شفب هیبكابك بمقگ ۷جا  ۲یك بىؾه و ا٩٘ال شفب وكب ؾق ا٨كاؾ هح٥
جكی ؾاٌ حه باٌ ؿ ک ه ای ى کًًؿ جا هايؿگاقی بیً های آقایٍی، وكب ٠الوه هی اؾاهكوله ؾق بكؼی هى

لیىث، گیاهاو قا يی م ایى ٨لم به ؾلیل پؽً ٌؿو ؾق هعیٗؼىؾ یک ي٭یّه یا ٠ىاقْ بؿيی اوث. 
ٌىؾ. بكؼی ٠الین هىمىهیث با وكب ؾق گیاهاو کاهً  ها هیؾق اهاو يمايؿه و با٠د هىمىهیث آو

 باٌؿ.  ایصاؾ کلكول و يکكول ؾق بكگ، کاهً اقج٩اٞ و ي٭ّاو ویىحن ٨ىجىوًحیم هیهعحىای کلكو٨یل، 
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 ًابغه
اوح٩اؾه ال ویك با جصىیم اویحات وكب بك هی ماو و كب (. ۴۱۸۶پىق و همکاقاو. ) ش٩١ك، ههكؾاؾ .ۻ
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۷۶. 
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 .۱. ٌماقه ۴۱. ؾوقههصله ؾايٍگاه ٠لىم پمٌکی ق٨ىًصاو
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 . جهكاو: ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی.٨لمات وًگیى(. ۴۱۹۱كی، الهه. )ک٠لی ٠ى .٨
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 هؿقن.. جهكاو: ؾايٍگاه جكبیث پایاو ياهه کاقًٌاوی اقٌؿ. ٨یمیىلىژیکی گیاه کىشه ٨كيگی
 . کابل: ٬ك٘به.اواوات اکىلىژی(. ۴۱۹۱کىهىحايی، يراق اظمؿ. )  .ۺۻ
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 ّای ًوکی ٍ اصالح آىخاک

 ٠ٕى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لقا٠ث  الؿیى اهايیيىیىًؿه: پىهًؿوی ٠یى
 ٩ِك يىقی ؾهًؿه: پىهًؿوی ؾکحىقهعمؿج٭كیٛ

 چکیذه 
آب ؾاقای يمک، ا٬لین ؼٍک و   آبیاقی با ۀيحیصجمام هًا٫٘ ؼٍک، ظ٭ی٭حًا ؾق   هٍکالت يمکی ؼاک ؾق

کٍی پاییى ؾاقي ؿ،  ٌاو بلًؿ و ٬ؿقت له های که وٙط واجك جیبل های ظاوی يمک ال وٙط ؼاک جبؽیك آب
ه ای يمک ی و ؾقیا٨ ث   قوی ؼاک بكآو یی بىؾه و هؿ٦ اواوی  ؼايه گیكؾ. ایى جع٭ی٫ کحاب ِىقت هی

ه ای ال ٬بی ل: ؾوق  باٌ ؿ. ب كای اِ الض قاه های ٌىق هی ؼاکهای هًاوب شهث اِالض ٬ىمحی ال  قاه
های يمکی به وو یله  گكؾؾ. اِالض ؼاک اوح٩اؾه هی ٌىیآبکكؾو آب أا٨ی، ؾوق کكؾو آب وٙعی و 

اوح١مال شیپىن، ول٩ك و ول٩ىقیک اویؿ( ج٥ییكات ؼاک ) .اوث بهحكیى ٘كی٭ه هعىىب ٌؿه  ٌىیآب
 .قوؾ کاق هی  كای اِالض بهؾق ِىقت لیاؾ بىؾو وىؾین ؾق ؼاک ب

 ، ال٭لی، اِالض، شیپىن، ٌىق.ٌىیآبکلیذی: هایواژه

 ههمذه
باٌ ؿ؛ لی كا  باًٌؿ، یک هىٔ ىٞ شه ايی اه كول هی های که جعث جؤذیك يمکیات هی هٍکالت ؼاک

که بكای ٠ملیات اِالض ؾق بىیاقی اوث   ٌؿو و ٠ملیات هؿیكیث آب ٘ىقی  لهیى ؾق ظال ١ٔی٧
های ؼٍک و  باًٌؿ؛ ؾق ا٬لین جؤذیك يمکیات هیهای که جعث  باٌؿ. ؼاک هی ه٩یؿ٤یك وثي٭اٖ ؾيیا

های که جعث جؤذیك يمکی ات ؾق  هصمىٞ هعیٗ (.٧ۺۼ-۾ۺۼ: ٩)باٌؿ  ِؿ هیجك ال یک ؼٍک بیً يیمه
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ها ؾق هًا٫٘ ؼٍک  . ٌىقی و وىؾیمی ٌؿو ؼاک(٦)باٌؿ  لیىو هکحاق هییه ۿ.ۿ٩باًٌؿ  شهاو هی
٘ىق هرال ؾق او حكالیا، هً ؿ، پاکى حاو و ٌ ك٪   به قول ؾق ظال لیاؾ ٌؿو بىؾه، به ؼٍک قول و يیمه
ؼیم قا ؾق  هکحاق ؼاک ظاِل ۽ایى هن جؽمیى ٌؿه که شهاو ٘ىق هصمىٞ ظؿ ا٬ل (.  ٦ۻ-ۻۻ :ۿ) هیايه 

٘ب ٫ جؽم یى و الهاو  (.۾)ؾه ؿ  هك ؾ٬ی٭ه ؾق يحیصه ٌىق ٌؿو و وىؾیمی ٌؿو ؼ اک ال ؾو ث هی
ث آبی اقی هً ا٫٘ ؼٍ ک و ٨یّ ؿ ؼ اک جع  ۺۿج٭كیبًا  UNESCOو یىيىکى   ٤FAOفایی شهاو

ظ٭ی٭ ث يٍ او باٌؿ. ایى جّىیك ی ا ای ى  ٌؿو هی ؼٍک ؾيیا ؾق ظال هٍکل ٌىقی و وىؾیمیيیمه
باٌؿ. ب كای ؾقک ی ا جع٭ ٫ پ كابلن  ؾهؿ که ٌؿت پكابلن بایؿ آیًؿه هؿيٝك ٔكوقت ٤فایی شهاو هی

ایى بهحك اوث که که  ٩٧٧ۻا بكای ظل ِعكا ٌؿو ؾق يیكوبیا ؾق ٘بی١ی، هلل هحعؿ یک ک٩ًكايىی ق
یله وو   ه ای جع ث آبی اقی ب ه ٌ ؿو ؾق لهیى  های هبكم بكؾاٌحه ٌىؾ جا هباقله ب ا ِ عكا گیكی پیً
ٌ  ؿو ؼ  اک جىو  ٗ  ٌ  ؿو آب ؾق ؼ  اک، ٌ  ىق ٌ  ؿو و وىؾیمیٌ  ؿو و کًح  كول له ی  ا شم  ٟ هايٟ

وویله ايکٍا٦ آبی اقی   ذبات به هی ال قاه ٬ايىيی و باؾ جا ظاِل ِىقت گیكؾ والی های بهبىؾ جؽًیک
جكیى يیال  ؾق گفٌحه، بیً گی و اهؿا٦ جل٩ی٭ی باٌؿ، کٍی هًاوب که ٬ابل اوح٩اؾه همیٍه شؿیؿ و له

ها ؾق جعث آبیاقی لقا٠حی ب ىؾ. اه كول هى ا٠ؿ  بكؾو لهیى يمى ؾق جىلیؿ ٤فا و پىٌاک هكبىٖ به بلًؿ
ظ ؿ، بلً ؿ  آبی اقی ب یً ال ۀکه ال ٘ك٦ ؾیگك ؾق يحیصوث ؾق ظالیهای شؿیؿ هعؿوؾ ا ٌؿو لهیى

ؼیم ب ه  ؾه و ظاِ ل های ظاِل کآب، ؼاوٙعی لهیى و ٠ملیات هؿیكیث ١ٔی٧ های  بىؾو آب
يهایث    گكؾؾ که ؾق ؾاق جىلیؿ هی ؾه جبؿیل ٌؿه ؼاک ٌىق/ وىؾیمی و ؼاک له ؼیم و ظاِل ظاِل٤یك

بً اً   .(ۻ:  ٨) گ كؾؾ ٬اب ل او ح٩اؾه ٌ ؿو له یى هیبب جكک ی ا ٤یكايصام و ن ٌؿه و وكجىلیؿ يباجات ک
قو ی  ی ٫ بك٭ه ؿ٦ اواو ی ال ای ى جع باٌ ؿ. های ؾاقای يمکیات ٔكوقت اولی ه هی اِالض ؼاک

 باٌؿ.های ٌىق هیای هًاوب شهث اِالض ٬ىمحی ال ؼاکه قاههای يمکی و ؾقیا٨ث ؼاک

 خاک يمکی و ضًاخت آو
مین ؾق قایموو ٩یك ؼ اک ی يمکی ات هًع ل و ىؾین، کلى ین و هگًٌىقی ؼاک ٠باقت ال جصم ٟ 

قا چً ؿیى بكاب ك پ اییى بی اوقؾ.  قا هحؤذك و اؼحه و جىلی ؿ يب ات    جىايؿ ؼاک باٌؿ. ایى يمکیات هی هی
بكؾو ٨ٍ اق آو مىجیک هعل ىل ؼ اک  قا ب ا بلً ؿ هىشىؾیث ه٭ؿاق لیاؾ يمک ؾق ؼاک يمىی يباجات 

های يمکی يٝك ب ه  آوقؾ. ؼاک ؼاک پاییى هی  باقه گك٨حى آب ال ؾو قا ؾق  هعؿوؾ واؼحه، ٬ؿقت يبات
ب ه و ه  (pH) اچ هعل ىل ؼ اکو پ ی (ESP)، ٨یّؿی وىؾین ٬ابل ج١ىیٓ (EC)٤لٝث يمکیات 
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اي ؿ   های های ٌىق ٠باقت ال ؼاک گكؾؾ. ؼاکال٭لی ج٭ىین هی -کحگىقی: ؼاک ٌىق، ال٭لی و ٌىق
گكاؾ ، ٨یّؿی  ؾقشه وايحی ۿۼؾق   dS/m ۾جك ال٤لٝث يمک بیًؾاقای و که ٠ّاقه آو هٍبىٞ بىؾه 

اٌ ؿ. ؼ اک ال٭ل ی ٠ب اقت ال ب هی ۿ.٨  (pH)اچو پ ی ۿۻج ك ال ک ن (ESP)وىؾین ٬ابل ج١ ىیٓ 
هحك، ٨یّؿی و ىؾین ٬اب ل  وايحی هىل ٨یؾیىی ۾جك ال کن (EC)ايؿ که ؾاقای ٤لٝث يمک های ؼاک

٬لىی  -های ٌىق که ؼاک بىؾه ؾق ظالی ۿ.٨جك ال بیً  (pH)اچ و پی ۿۻجك ال بیً  (ESP)ج١ىیٓ 
 (ESP) هحك، ٨یّؿی وىؾین ٬ابل ج١ىیٓ يحیوا هىل ٨ی ؾیىی ۾جك ال بیً (EC)ؾاقای ٤لٝث يمک 

 (.۾۾ۼ-ۼ۽ۼ: ٧)باٌؿ  هی ۿ.٨جك ال بیً  (pH)اچو پی ۿۻجك ال بیً

 های ضىس هطخصات خاک
ه ا  كیث ای ى ؼاکهٕ ی ٨میکی ؼ اک يب ىؾه، اه ا ها اَهای ٌىق، ٌىقی هكبىٖ به ؼى ؼاک ؾق
قا پ اییى   بىؾو يمکیات هًعل ؾق هعلىل ؼاک ک ه ٬ابلی ث او ح٩اؾه آب جىو ٗ يب ات  ؼا٘ك بلًؿ  به

 باٌؿ. آوقؾ هی هی

گكؾؾ، يمکیات و٩یؿ ک ه  که آب ال ؼاک جبؽیك هی های ٌىق لهايی : ؾق ؼاک٬ٍك و٩یؿ وٙط ؼاک
گفٌث چًؿیى ه٩حه با٠د یک ٬ٍك يالک و ٩یؿ ؾق   ٌؿه با شمٟآب وشىؾ ؾاقيؿ، ؾق وٙط ؼاک   ؾق

 گكؾؾ. وٙط ؼاک هی

باٌ ؿ.  ج ك هی های يىقه ال کن : ظاِل يباجات ه١مىاًل ؾق ؼاک ٌىق يىبث به ؼاکظاِل ١ٔی٧
گكؾؾ.  يبات جىوٗ ٨ٍاق آومىجیک هی  قا ؾق ؼاک بًؿ يمىؾه و هايٟ شفب آب به يمکیات ظكکث آب 

ب ؼكه و بکن يمىؾه بآلقا   ٌؿو يهالی  ٨ٍاق آب بىؾه و ٬ؿقت ایىحاؾ  ظىان بهها بىیاق  کٍث يهالی
 گكؾؾ. ؼٍکی يهال و ١ٔی٧ ٌؿو ظاِل هی

ؾاٌحى ه٭ؿاق لی اؾ ي ایحكوشى،  ؼا٘ك  باٌؿ، همکى به  ؼاکی که ٌىق ٌؿه :ؼیمی بلًؿ ؼاک ظاِل
گكؾيؿ،  يمکی جىلیؿ هی هعیٗ  ؼیم باٌؿ. ایى ٠ًاِك ؾق وال ظاِل  بكای چًؿیى ٨او٩ىقن و پحاٌین

گفٌ ث له او   قو ب ا ج ك ب ىؾه ال هم یىوو یلۀ يباج ات ب یً  ٌ او ب ه جىلیؿ ٠ًاِك يىبث به شفب
 (.۾۾ۼ-ۺ۾ۼ: ٧)قوؾ  ؼیمی ؼاک بلًؿ هی ظاِل
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 های ضىس ػلل تطکیل خاک
: ؾق يحیصۀ جؽكیب کیمیاوی يمکیات هًعل هرل کلىین، هگًمین و وىؾین ها ها و هًكال جؽكیب وًگ

شا  وویله اي ؿک ب اقاو ب ه الی ه پ اییًی ؼ اک ظكک ث ک كؾه و شاب ه  وٙط ؼاک قها گكؾیؿه و بهؾق 
همكاه با ه٭ؿاق آب به وٙط ؼاک ظكکث  يمکیات ق٨حى ؾقشۀ ظكاقت جىوٗ جبؽیك گكؾيؿ. با بلًؿ هی

 آوقيؿ.  وشىؾ هی  قا به  کكؾه و یک ٬ٍك و٩یؿ

های کلىین  آیىو ٌىیآبلیچیًگ یا  ۀلیب١ٕی او٬ات يمکیات هعلىل ؾق ٠م :هایؿقولیم وىؾین
ٌؿه و وبب جٍکیل  ٌىيؿ. ب١ؿًا ـقات ؼاک با وىؾین هٍبىٞ های وىؾین ج١ىیٓ هی وویله آیىو  به

والؾ.   قا هی  هایؿقوکىایؿ وىؾینو کاقبىيیث هایؿقولیم گكؾیؿه  گكؾؾ. وىؾین وىؾین کاقبىيیث هی
ق٨حى ٤لٝث آیىو هایؿقوکىیل ؾق هعلىل ؼاک  بلًؿٌؿه و با٠د  هایؿقوکىایؿ جصمیه ب١ؿًا وىؾین

ٌؿو ؼاک قا ال ه١اؾلۀ ـیل قويؿ يمکی ٌىؾ. اچ ؼاک هی ق٨حى پی گكؾؾ که بآلؼكه وبب بلًؿ هی
 ؾهؿ: لعاٚ کیمیاوی يٍاو هی

 :ه١اؾله
Ca (micelle) + Na

+
 + H2CO3 → Na(micelle) + H

+
 + Na2CO3 

Na2CO3 + 2HOH → 2NaOH + H2CO3 

2NaOH → 2Na
+
 + OH

- 

االقٔ ی هً ا٫٘ ؼٍ ک ؾاقای ه٭ اؾیك يمکی ات هًع ل  ه ای جعث آب :لهیًی لیك  های يمکی آب
 هايؿ. وویله جبؽیك ؾق وٙط ؼاک با٬ی هی  باٌؿ. ایى يمکیات جىوٗ آب به باال ظكکث کكؾه و به هی

ٗ بكای ؼٍک بهحكیى ٌكای ؼٍک: باقاو کن و جبؽیك لیاؾ ؾق هًا٫٘ ؼٍک و يیمه ا٬لین ؼٍک و يیمه
ٌؿه  ٌىی يمکیات جىلیؿوباٌؿ. باقاو کن ؾق ایى هًا٫٘ بكای ٌىث جٍکیل ؼاک ٌىق و ال٭لی هی

يهایث جىوٗ جبؽیك   يمایًؿ. ؾق ها ک٩ایث يًمىؾه و يمکیات ؾق ؼاک جصمٟ هی بكای جؽكیب هًكال
ؾق ؼاک ؾؾ، يمکیات گك اجمىو٩یك جبؽیك هی  که آب به کًؿ. ٘ىقی ٘ك٦ باال ظكکث هی  يمکیات به

 هايؿ. با٬ی هی

ه ای کلى ین،  باٌ ؿ ؾاقای ه٭ ؿاق لی اؾی آیىو  هكگاه آب بكای آبی اقی هًاو ب :کی٩یث آب آبیاقی
باٌ ؿ، ک ه او ح١مال  کاقبىيی ث، کاقبىيی ث، بىقی ث و يایحكی ث هی هگًمین، وىؾین، کلىقیى، بای

وش ىؾ ه چًیى آب وبب ب  باوالؾ. آبیاقی هًا٫٘ ؼٍک  قا هحؤذك هی  کی٩یث ؼاک ؾاق چًیى آب باؾوام
    قوؾ.  لهیً ی بلً ؿ ه ی ه ای لیك گكؾؾ. ؾق پهلىی ای ى )ال ٧( و ٙط آب ؼاک هی آوقؾو يمکیات ؾق
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 آبی اقی، هر ل  هًٝن آب ٌ ىؾ. )ز( او ح٩اؾه ي ا کٍی ١ٔی٧ که هايٟ لیچیً گ يمکی ات هی )ب( له
مکی ات ؾق و ٙط ؼ اک آو ؼٍک کكؾه ٌىؾ و با٠د هايؿو ي  آبی کكؾو ؾق یک و٬ث که ب١ؿ ال ٤ك٪

 (.ۺ۾ۿ-٧۽ۿ: ٨)با٠د جٍکیل ؼاک ٌىق و ٬لىی گكؾؾ   گكؾؾ که
يایحكیث وبب ايکٍا٦ ٬لىی ث ؼ اک  های ٬لىی هرل وىؾین : اوح١مال کىؾهای ٬لىی اوح١مال کىؾ

 گكؾؾ. هی

 تأثیش ضىسی خاک باالی يمىی يباتات
  قیٍه يباج ات ايكش ی  قا لیاؾ واؼحه و هىشىؾیث ٤لٝث لیاؾ يمک ؾق ؼاک، ٬ىه يگهؿاقی آب

 قا ال ؼاک شفب يمایًؿ. يمایًؿ جا آب هىقؾ ٔكوقت  لیاؾی هّك٦ هی
 ٠که آب ال قا بلً ؿ ب كؾه و ب ك  ىجیک هعلىل ؼاکمهىشىؾیث ه٭اؾیك لیاؾی يمکیات ٨ٍاق آو   

ٝ ث ک ن ب ه ٤لٝ ث يمایؿ. ی١ًی آب و هىاؾ ٤فایی ال ٤ل قیٍه يبات به هعلىل ؼاک ايح٭ال هی
 کًؿ. لیاؾ ظكکث هی

 ًقیٍه يباجات آب و هىاؾ ٤فایی بیقا ؾق هىشىؾیث ٤لٝث لیاؾ يمک ؾق هعلىل ؼ اک ال   جكی
ات هعا٨ٝ ث ذیكات ه٩ً ی يمکی ؤث هعلىل ؼاک همکى يباجات قا ال ج ؼىؾ ؼاقز واؼحه، ق٬
 (.ۺۼۻ: ۽) ها هك٘ىب ؼىاهؿ هايؿيمایؿ. بًاً  چًیى ؼاک

 اصالح خاک يمکی
ٌىؾ. اِٙالض  ؾه اِالض ياهیؿه هی ث جؤذیك يمک به ظالث ظاِل٠ملیات ؾؼیل ؾق جبؿیل ؼاک جع

ؼ اک ا٘ كا٦ قیٍ ه   بیى بكؾو يمکیات ؼ اک ال های ٬ابل اوح٩اؾه با ال اِالض ؼاک يمکی به هیحىؾ
٬ى مث ؾق چًیى ؼاک ؾاقای يمکیات لیاؾ بایؿ ال  ٌىؾ. ايکٍا٦ و قٌؿ يبات يباجات يىبث ؾاؾه هی

٬ كاق ـی ل  ،قويؿکاق هی  های پفیك٨حه ٌؿه که ؾق اِالض ؼاک يمکی بهقیٍه يبات بیكوو ٌىؾ. هیحىؾ
 :(٨٨: ۻ) ايؿ

  کطی و صه ضىیآب. 1
گىیً ؿ. ؾق وا٬ ٟ  هی ٌ ىیقا آب ال هًٙ٭ۀ قیٍه ؼاک با آب  های أا٨ی ٌىی اهالض و يمکوٌىث

٠ح ی ٌىقی يب ات لقا با هؿ٦ کًحكول ٌىقی ؼاک ؾق هًٙ٭ه هعیٗ قیٍه ؾق ظؿ جعمل به ٌىیآب
 ٌىؾ. ايصام هی
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جك ٬كاقی جىالو ٌىقی، بایؿ ه٭ؿاقی آب بیً : بكای کًحكول یا هؿیكیث ٌىقی ؼاک و بكٌىیآبيیال 
٠ب اقت ؾیگ ك،   ی ا ب ه أا٨ی ال هعیٗ قیٍه ؼاقز ٌىيؿ، های ال يیال آبیاقی هّك٦ گكؾؾ، جا يمک

بی اقی، يی ال آب ی ال قوي آ ٠باقت  يؿ، گفاق هی اذك ٌىیآبکه بك ه٭ؿاق يیال  ٌىيؿ. ٠ىاهلی ٌىیآب
، ٌىقی ؼاک همق٠ ه و ٌ ىقی آب هىش ىؾ ٌىیآب٠م٫ ؼاک هىقؾ يٝك بكای  هعّىل هىقؾ يٝك،

 :٠باقجًؿ ال ايؿ ٠ىاهل که ؾق کی٩یث آب آبیاقی ههن باًٌؿ. هی ٌىیآببكای آبیاقی و 

جك يیم بیً ٌىیآبجك باٌؿ، يیال  چًؿ ٌىقی آب آبیاقی لیاؾ  ِىقت ٠مىم، هك  به :ٌىقی آب آبیاقی
 گكؾؾ. هی

کاقبىيیث با٠د ا٨مایً ٤لٝث  های آبیاقی ظاوی ه٭اؾیك لیاؾ بای آب :کاقبىيیث ؾق آب ٤لٝث بای
 یمین،لىین و هگًکها وبب قوىب  کاقبىيیث بای ؼىاهًؿ ٌؿ. ککاقبىيیث ؾق ؼا آيیىو ؼٙكياک بای

 ٌىيؿ. ؼاک هی pH چًیى وبب ا٨مایً لیاؾ و هن

 ۼ/ۻ جا  ۽/ۻ هًٙ٭ۀ قیٍۀ يبات ٌىیآب٠م٫ هًاوب ؼاک بكای  :ٌىیآب٠م٫ هًاوب ؼاک بكای 
 هًٙ٭ۀ قیٍه اوث. 

 .ؾهؿ يٍاو هی  ؾق ووٗ يمک قا ؾق بكؼی ال هعّىالت ٌىیآب٠م٫ ايکٍا٦ قیٍه و ٠م٫  (؛ۻ)شؿول
 هحك( )وايحی ٌىیآب٠م٫ هًاوب بكای  هحك( )وايحی٠م٫ جىو١ه قیٍه  يبات
 ۺۻ - ۺۼ ۺ۽ – ۺ٦ ها وبمی

 ۿۻ - ۿۼ ۺ۽ – ۺ٦ کاهى و کكم
 ۺ۽ – ۺۿ ۺۼۻ – ۺ٩ باؾقيگ

 ۺ۽ - ۺۿ ۺۺۻ  - ۺۼۻ قوهی باؾيصاو
 ۿۼ - ۺۿ ۺۿ – ۺۻۻ لىبیا و يؽىؾ
 ۺ۽ - ۺۿ ۺ٩ – ۺۺۻ شى و گًؿم

  ٌىیآبکٍی هًاوب لهیى ا٘میًاو ظاِل ٌؿ،  که ال له: په ال آوٌىیآبۀ هؿیكیث لهاو و يعى
٬بل  ٌىیآبٌىؾ و یا ؾق ٘ىل ٨ّل قٌؿ.  کٍث ايصام هی  یا ٬بل ال ٌىیآبجىاو ٌكوٞ کكؾ.  قا هی

کاٌ ث هًاو ب هعّ ىل،   ؾاؾو اظحمالی ج اقیػ ؾوث جك آب و يیم ال ؾلیل جل٩ات بیً  کٍث به  ال
يیال آبی  ؾق ٘ىل ٨ّل قٌؿ به ه١ًای هّك٦ ه٭ؿاقی آب هالاؾ بك ٌىیآبٌىؾ.  جىِیه يمی الً ه١مى

ؼ اک هًٙ٭ ۀ قیٍ ه و ک اهً اذ كات ه٩ً ی   های هىشىؾ ؾق ٌىی يمکو هًٝىق ٌىث  هعّىل، به
 ٌىقی آب آبیاقی بك يبات اوث. 
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 کطی صه. 2
کٍ ی  پ فیكی و له آهیم ؼىاهؿ بىؾ ک ه ي٩ىـ لهايی هى٨٭یث ٌىیآباوث که  يکحه ههن و اواوی ایى 

لهیى، الماهی  ٌىیآبکٍی هًاوب آب ٌىق ظاِل ال  له ؼاک هٙلىب و هًاوب باٌؿ. ا٘میًاو ال 
کٍی ٘بی١ی ؼاک همق٠ه  پفیكی و له  ایى، لاق٠یى بایؿ با هٍىقت هحؽّّاو ؼاک، ي٩ىـ بك اوث. بًا

م ؾهً ؿ. قا ايصا  ٌىیآبقوی کكؾه، و ؾق ِىقت وشىؾ هٍکل، يىبث به ق٨ٟ آو ا٬ؿام و وپه  قا بك
 ااو ث ظح   ؼ ىبی ِ ىقت يؽىاه ؿ گك٨ ث و همک ى  ها ب ه ٌىی يمک وِىقت ٌىث ؾق ٤یك ایى

 ٌىق جك بیًقا  ٌؿه ؾق ا٠ما٪ ؼاک يیم، به ومث وٙط ؼاک ظكکث کكؾه و ؼاک  های قوىب يمک
 (.٧ۻۻ: ۼ)يمایؿ 

  پىش یا خاکهالچ . 3
آب ال ا٠ما٪ ؼ اک ؾق هع یٗ های هعلىل ؾق  جبؽیك آب ال ؼاک و ؾق پی آو ظكکث و قوىب يمک

گیكی ال ظكک ث قو ب ه  ایى، پیً اوث. بًابك های لقا٠حی  جكیى ؾالیل ٌىق ٌؿو لهیى قیٍه، ال ٠مؿه
ًحكول ٌىقی ؼ اک، ب ه وی ژه پ ه ال کهؿ هؿیكیحی بكای ا اقکهای ههن و  اقک باالی آب، ال شمله قاه

ه ؿجكیى قوي ااقکپىي  کهالچ یا ؼ ا اوح٩اؾه ال ايىاٞ اوث. ها ال هعیٗ قیٍه کيم ٌىیآببكياهۀ 
الی ه ظ٩ اٜحی ال  کپىي پىًٌ ٤یكليؿه ی ا ی  کباٌؿ. هالچ یا ؼا بكای ؾوحیابی به اهؿا٦ ٨ى٪ هی

 (.٧ۻۻ: ۼ)يمایؿ ؼاک شلىگیكی  گیكؾ جا ال ٌؿت جبؽیك ق٘ىبث ه ؾق وٙط ؼاک ٬كاق هیکاوث  هىاؾ 

 گیشی يتیجه
ک ه قٌ ؿ يب ات و ٠ملک كؾ  ٬ ؿقی باٌ ؿ   ها ب ه آو  ها ؾق باٌؿ که ٤لٝث يمک ٌىق ؼاکی هی ؼاک 

که وایك ٠ىاهل هاي١ی بكای قٌؿ هعّ ىل ایص اؾ يکًً ؿ. ٤لٝ ث  ٌك٘ی کاهً ؾهؿ به  قا هعّىل 
قا کاهً ؾه ؿ، ول ی هم او ٤لٝ ث ب ه گی اه ؾیگ ك   ها همکى به یک گیاه لیاؾ باٌؿ و قٌؿ آو يمک

قی، کی٩ی ث آب و ظىاو یث يب ات ؾاقؾ. هٍکلی ایصاؾ يکًؿ. بًاً  ٌىقی ؼاک هح١ل٫ به هیماو ٌى
 اهای ٠ٕىی، ول٩ك ظح  ، اوح١مال کىؾٌىیآبوویله   های ٌىق قوىب يمک به بكای اِالض ؼاک

 گكؾؾ. کٍی هًاوب، هالچ اوح٩اؾه هی اویؿ، له ول٩ىقیک
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 ًگزشی خزدٍرساًِ خیام

 اؾبیات ؾايٍکؿۀ لباو و ٠ٕى کاؾق ٠لمی  شىهكیيىیىًؿه: پىهًؿوی ویؿ٠بؿالىاشؿ 
 الله ظکیمی ؾهًؿه: پىهًؿوی هٙیٟج٭كیٛ

 

 چکیذه
ب ه ٠ه ؿه  کىٌؿ جا ظکین ٠مك ؼیام قا با يگاه ٠٭اليی بًگكؾ و ؾاوقی قا يی م يگاقيؿه ؾق ایى ه٭اله هی

، او ث بعد ٬كاق گك٨حه هًٝك هىقؾایى هًؿاو ٨كهیؽحه بگفاقؾ. بؿیى وبب ایى ظکین ٨كلايه ال ؾايً
ؾیگكی ال يگاه هع٭٭او شهاو ه١اِك بكقوی قبا٠یات  يٝكاو جا وؿه يهن و ؾیؿ ِاظب ۀیکی ال لاوی

 ،باٌؿهی٥كب لهیى ؾکاقت ؾق هاوث ؼیام ؾق ایكاو چًاو  گیكؾ. آو ٌا٠ك واقوحه هىقؾ بعد ٬كاق هی
ال جك و بهحك بًٍاوین، یک ی ؾیگ ك قا ؼىب ؾايی بمقگی هىث و ها اوی١ًی هن ٨یلىى٦ و هن قیأی

هی ال هٕ اهیى قای س اٌ ١اق ؼی ام گ٩ث: باؾه و  باٌی ؼیام هیؼیام ًٌاواو ه١اِك ؾق باب ؼىي
 وحایی ه١كو٦ کكؾه اوث.ؿ که او قا ؾق اؾب ٨اقوی به باؾهباٌهی

 ٬ؿق ، هىحی، هی.و ٬ٕا  ،باؾه، ٌاؾی: یکلیذ یها واژه

 همذهه
 ۀها ؾق باب ا٨کاق ؼیام، اؾل  ها و ًٌیؿه ؾق ایى ه٭اله ٘ىق اشمال کىًٌ به ٠مل آهؿه جا به شای گ٩حه

 ه٧ًّ واگفاق گكؾؾ. ۀؼىايًؿ ۀؼكؾپىًؿايه به کاق گك٨حه ٌىؾ و ٬ٕاوت يهایی به ٠هؿ
اوث.  ؼىؾ جكیى ؾوقاو ٠لىم اوالهی و اوز ایى ٠لىم ؾقؼٍاواواًل بایؿ ا٠حكا٦ کكؾ که لهاو ؼیام 

ه ای چه اقم و  های کالم، ٨لى٩ه، ٠ك٨او، ٨٭ه، ظؿید و وایك ٠ل ىم او الهی ؾق و ؿه چكا که ؾايً
ٌ ی١ه ؾق ٠ل ن  ۀاهل وًث و اِىل چهاقگاي ۀگايؿی کمال ؼىؾ قویؿه و يیم ِعاض ًٌپًصن به ظ
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ه ا ؾق  های بمقگ اٌا٠كه، اوما٠یلیه و هايًؿ آو چًاو ٨ك٬هها هؿوو ٌؿه اوث. هن ظؿید ؾق ایى وؿه
يٝاهی ه ب٥ ؿاؾ ب ه هم ث ؼىاش ه  چًاو ه ؿاقن يٝاهی ه، ب ه ؼّ ىَ ایى ٠ّك ٜهىق کكؾيؿ. هن

جكیى ٠لىم اوالهی به ؼّىَ ٨٭ه،  ها بكشىحه که ؾق آو گفاقی ٌؿپایهها  الملک ؾق همیى وؿهيٝام
 .گكؾیؿ هیظؿید، ج٩ىیك و ٤یكه جؿقیه 

هً ؿاو شه او، ؾق هم یى له او، هل ک ٌ اه و لصى٬ی و ؼىاش ه اـ٠او و ا٠حكا٦ هم ه ؾاي ً به
هصكی ٬مكی ؾق ا٩ِهاو و  ٦٧۾هًؿ وی، وكًٌاواو اؼحكًٌاواو قا به وال الملک ولیك ؾايً يٝام

آوقؾيؿ که ؼیام يیٍابىقی و ابىال١بان ٨ٕل ب ى هعم ؿ  به ٬ىل ؾق يیٍابىق شهث اِالض ج٭ىین گكؾ
 أن ایٍاو ٬كاق ؾاٌحًؿ.لىکكی، ؾق ق

هكچً ؿ و ال، و ه قول  ؾق ج٭ىین هیالؾی هى یعی ؾق ه. چؿي٭ُ اِالض کكؾيآياو، ج٭ىین قا بی
 (.٧٨ : های ؼیام جكايه ۀ)قوٌى، ه٭ؿه ج٥ایك پؿیؿ آهؿ که ایى ي٭ُ ال ج٭ىین بك٘ك٦ ٌؿ

 يگاه تحلیلی کىتاهی به سباػیات خیام

 داس خیام دس باب دايص و دیى و هؼًىیت وی يظش تًی چًذ اص هؼاصشاو يام
ه او، ج٩ى یكؾاياو، ٨یلى ى٨او،  گاو ه١اِ ك ؼی ام، ا٠ ن ال ٨٭ ی هًؿاو و ٨كهیؽحه جكیى ؾايً بكشىحه

گاو ايىاٞ ؾايً او قا  ايؿ و همه ؼیام قا با اؾب و اظحكام ویژه و ال٭اب ه١ًىی یاؾ کكؾه ،هحکلماو و ٤یكه
٩ُ چًیى اوث: االهام ابىظ ،ايؿها یاؾ کكؾه آذاق ؼىؾ، ؼیام قا به آو ايؿ. بكؼی ال ال٭اب که ؾق وحىؾه

، ظک ین و ذ ايی الع ٫ الؽیاهی، ؼىاشه اهام ٠مك ؼیام، االه ام ظص ث٠مكالؽیاهی، الٍیػ االهام
المهاو و... بؿیهی اوث که هكی ک ال ال٭ اب ٨ ى٪، گىی ایی ؾو ةالؽكاواو و ٠الهابى٠لی ویًا، اهام
 يٝیك ٠لمی او.ی و ه١ًىی وی، ؾو ؾیگك، ٌؽّیث کنٌؽّیث ؾیًچیم اوث، یکی 

 گفقايین:  جاو هیؼیام قا جا وؿه يهن ال يٝك ه١اِكایًک يٝك بكؼی ال ِاظب يٝكاو 
اوث که ؾق آو ؾق باب  یجكیى اذك٨ك، ؾیكیًهلهؽٍكی به باوق اوحاؾ ٨كولاو» الماشكلل٥ّاق« کحاب( ۻ

هصكی ٬مكی، ی١ًی ی ک و ال پ یً ال  ٦ۻۿیى کحاب به وال ؼیام اٜهاق يٝك به ٠مل آهؿه اوث. ا
٠لمی هیاو ؼىؾ  ۀلهؽٍكی ؾق ایى کحاب به هباظر (.ۼ۽ۼ: ٧٩۽ۻ ٠باو ی،) اوث ٌؿهو٨ات ؼیام يگاٌحه 
يگكی ٬ؿقت بی او ؼی ام ؾق ه٭ ام هباظر ه، ؾو  گىیؿ: یکی ؾايً و ژق٦ کًؿ و هی و ؼیام اٌاقت هی

ؾیًی که ٌؽّیث ه١ًىی چًاو لهؽٍكی، وی قا ٌیػ و اهام ؾیگك، ه١ًىیث و ج١بؿ ؼیام به هىایل 
 ياهؿ. هی
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ى ؼاليی اوث. به باوق جؤلی٧ ٠بؿالكظم» العکمههیماو« ؾوهیى وًؿ ٬ؿیمی ؾق باب ؼیام، کحاب( ۼ
اوث که ؾق آو، قاشٟ به ؼیام، وؽى به هی او  یجكیى اذك الؿیى همایی، ایى کحاب، ؾیكیًهاوحاؾ شالل

هصكی ٬م كی ج ؤلی٧ ٌ ؿه  ۿۻۿجك ال و٨ات ؼیام ی١ًی به وال  ؾو وال پیً آهؿه اوث. ایى کحاب،
ؿاو و هؽحك٠او قا هًاوث. ٠بؿالكظمى ؼاليی آو قا بكای ولٙاو وًصك ولصى٬ی جؤلی٧ کكؾ و ؾايً

 ؾق آو يام بكؾ.
ل  ٧ ایى کح اب ي ی  م ٨ٕی ل ث و ه١ً ىی ث ظکین ؼی  ام آٌک اق او ث و يیالی ؤال بیايات ه

 ی ط ي ؿاقؾ.به جىٔ
ث ک ه ؾق ب اب وىهیى اذك پكاقلي ه١اِك ظکین ؼیام او ،»چهاق ه٭اله يٝاهی ٠كؤی«کحاب ( ۽

 ۺۿۿايگیمی به لباو قايؿه اوث. ایى کح اب ب ه اظحم ال ٬ ىی ب ه و ال ٨ٕایل وی وؽًاو ٌگ٩ث
او ث. يٝ اهی ٠كؤ ی ؾق  لی٧ ٌ ؿهج ؤوال ب١ؿ ال و٨ ات ؼی ام  ۽۽هصكی ٬مكی ی١ًی، ظؿوؾ 

هصكی ٬مكی ؾق بلػ، ؾق وكای اهیك ابىالى ١یؿ  ٧ۺۿهى به وال « گىیؿ:هیهای ال ایى کحاب  بؽً
الع٫ ٠مك، ًٌیؿم که گ٩ث: بىؾ به ؼؿهث پیىوحه بىؾم. ال ظصثو٬ث که اهام ٠مك ؼیام يمول کكؾه 

گ ما٦ هى گل ا٨ٍاو کًؿ. ؾايى حن ک ه چ ىو او ب ی گىق هى ؾق هى١ٔی باٌؿ که هك بهاقی ٌمال بك
هصكی ٬مكی( به يیٍ ابىق قو یؿم آو ب مقگ، قوی ؾق ي٭ اب ؼ اک  ۺ۽ۿ. چىو وًه ذالذیى)يگىیؿ

کٍیؿه و ٠الن و٩لی ال او یحین هايؿه بىؾ. او قا ظ٫ اوحاؾی بكهى بىؾ. به لیاقت او ق٨حین چىو ؼ اک 
چ قا ه ی هى ا٨حاؾ که ؾق بىیٗ ٠الن و ا٬ٙاق قب ٟ هى کىو او او ؾیؿم هكا ال آو وؽى یاؾ آهؿ. گكیه بك

 (.ۺۺۻ:  ۼ٧۽ۻ،  يٝاهی ٠كؤی) »ؾیؿم يٝیكی يمی
يیال ال جىٔیط و ٌكض ٠لمی و ه١ًىی ؼیام قوٌى اوث و بیوؽًاو يٝاهی ٠كؤی ؾق بیاو ه٭ام 

گ ىیی ک كؾه جك ال هكؾو ؼىؾ، هعل ٬بك و کی٩یث آو قا پ یًکه گ٩ث: او وی وال پیًباٌؿ. ایىهی
 اوث.بىؾ، گىیی ؼیام اهل ٌهىؾ و هکا٩ٌات بىؾه 

 كوايی ؾق بكؼی ال ٬ّایؿ و به ؼّىَ هًٍآت ؼىؾ ؼیام قا و حىؾه و ال او ب ا ال٭ ابیؼا٬ايی ٌ( ۾
 (.۽۽: ۻۿ۽ۻؼا٬ايی، ) یاؾ کكؾه اوث» الع٫، اهامظصث«
 های ى ياه  ۀؼیام اوث. ٠ّ٬مك ظکین وًایی، وًؿ ؾیگك ؾق باب ٨ٕیلث و ه١ًىیث ظکین  ۀياه( ۿ

ىق و ٩ك په١اِك ؼیام ب ىؾ، ال ه كات ب ه يیٍ اق وؿه پًصن که ؾاآو اوث که ظکین وًایی ٠اق٦ يام
اج٩ا٪ ا٨حاؾ و وكيػ آو ب ه ٌ اگكؾ و ًایی  یی وكا ؾلؾیهكات، ؾق کاقواو ؾاٌث که هًگام بالگٍث به
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قویؿ و به ؾيبال آو ؼىؾ وًایی هحهن ٌؿ. ِكا٦ که هماق ؾیًاقي ب ه و ك٬ث ق٨ح ه ب ىؾ، ؾو ث ب ك 
ٌىؾ، بؽٍی   ؾاقؾ و ٠الز کاق ال او ؼىاوحاق هی اقوال هی یی ؼیام ياههؾاقؾ و وكايصام وًایی به  يمی

ایماو به هیؿاو اوالم ؼكام و  ۀال ِؽك ای شىهك یگايه و ای هكؾ هكؾايه، ؾلیكواق« ال ياهه چًیى اوث:
ظ ال، ب ا  ههكان... جى٬ٟ ایى ٠ا٫ٌ ِاؾ٪ آو اوث که چىو يىٌحه بؿاو پیٍىای ظکیماو قو ؿ، ؾق

بیايات ظکین وًایی يیم بك قوًٌی گىیایی ٨ٕ ایل ظک ین » ؾاقؾ. ظیؿقواق وكٌاو بك ـوال٩٭اق لباو
 ؼیام اوث که لباو ؼیام قا به ـوال٩٭اق هىال٠لی هايًؿ کكؾه اوث.

ل ٧ کح اب، ؤبیاو ٨ٕیلث و ه١ًىیث ؼیام اوث. هوًؿ اوحىاق ؾیگك ؾق » جاقیػ العکما«کحاب ( ٦
هص كی  ۼ۾٦ج ا  ۾ۼ٦های  اظحمال ٬ىی آو قا بیى والابىالعىى ٠لی بى یىو٧ ٩٬ٙی اوث که به 

 ٬مكی به قٌحه جعكیك کٍیؿه اوث. وی ؾق بؽ ً ال کح اب، ؼی ام قا چً یى جىِ ی٧ ک كؾه او ث:
٨ٕیلث و ه١ًىیث ؼیام به ویژه لهؿ و پاقوایی و ؾايٍىقی  ،لهاو ۀ٠مكالؽیام اهام ؼكاواو و ٠اله«

 (.ۼ٦ۼ: ۼ٧۽ۻی، ٠باو) وی ال همیى ٠باقات ايؿک الیط و وأط اوث
ه ا  ه١اِ ك ؼی ام، ؾهو يٝی ك  هً ؿاو او الهی ک نایى ًٌ اذك ال ؾاي ًکه ٠الوه بكٌایاو ـکك آو

اي ؿ ک ه ـک ك  هًؿ ؾیگك ؾق آذاق ؼىؾ به ٠ٝمث ؼیام ؾق ه١ًىیث و ٨ٕیلث لباو ا٠حكا٦ گٍىؾهؾايً
 ها ؾق ایى هؽحّك، هىشب هاللث اوث. آو

 های اخیش و هؼاصش دس باب افکاس خیام  گشاو سذهاظهاس يظش پژوهص
 ايؿ: گكاو ایكاو و شهاو ؾق ایى باب به ٘ىق کلی به ؾو ؾوحه ج٭ىین ٌؿه پژوهً

اي ؿ و ٜ اهك قبا٠ی ات وی قا جؤوی ل  يٝی ك ه١ك٨ ی ک كؾه کىايی که ؼیام قا ٨یلىى٦ و ٠المی کن( ۻ
 کًین: ايؿ به بكؼی ال ایٍاو ـیاًل اٌاقه هی يمىؾه

ؾق ایكاو چًاو ؾکاقت ؾق ه٥كب لهیى باٌؿ، ی١ًی ه ن  ؼیام: ؾق ایى باب گىیؿ (الؿیى هماییشالل 
، هم ایی) بًٍاو ايینآو اوث که وی قا بًٍاو ین و  هو ها قا وٜی٩ ؾاو بمقگی اوث ٨یلىى٦ هن قیأی

 (.۾۽ۻ: ۺ٨۽ۻ
اه ام، های لهاو ؼىیً جىلٗ ؾاٌث. وی قا ب ه هم یى و بب،  ؼیام به شمیٟ ؾايً (هعمؿ قوٌى

 يٝیك اوثوی ؾق قیأی و يصىم و جاقیػ بی  گ٩حًؿ. ه٭ام ؾايً الع٫ هی ؼىاشه یا ٨یلىى٦ و ظصث
 (.ۻ۽ۼ: ۽۾۽ۻ، کىبلقیى)
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ه ای قوظ ايی  هی ايگىقی يیىث. اگك کىی ج ب ىیؿ: باؾه ؼیامؾق ایى باب گ (٤الم ظىیى یىو٩ی
یىو ٩ی، ) ايؿال بمم او ظ٩كه ه كگ او ثچٍنیابؿ که  باق هیقايؿه باٌؿ، باؾه ؼیاهی قا ايؿوهؼیام قا گف

 (.ۼۼۻ: ۺ٧۽ۻ
و ه١ٍى٬ه ٤الب ًا ؾق ٌ ١ك ب ه يع ىی ب ا او ح١اقه او ح٩اؾه  ؾق ایى باب گ٩حه: هی (٠لی ٨كو٤یهعمؿ

ؼی ام  هًگ اهیی وویله ٨كا٢ ؼا٘ك و جىشه به ؾ٬ای٫ اه ىق و هايً ؿ آو او ث، اٌىؾ، ٤البًا به ه١ً هی
ٌكاب بًىي، ه٭ّىؾي آو اوث که ٠مكت قا بیهىؾه جل٧ هکى و گىیؿ که و٬ث قا ٤ًیمث ؾاو و  هی

 (.٩ۿ: ۻ۽۽ۻ٨كو٤ی، ) های ؾيیا هىال ٬ؿق و٬ث قا بًٍان و ؼىؾ قا گك٨حاق آلىؾگی
باٌی ؼیام گ٩ح ه: ب اؾه ال هٕ اهیى ل ؼیام پژوهاو ه١اِك، ؾق باب ؼىيیکی ؾیگك ا (ا٥ِك بكلی

وحایی ه١كو٦ ک كؾه او ث. ظ ؿوؾ ی ک ؾه ن  باؾهقایس ا١ٌاق ؼیام باٌؿ که او قا ؾق اؾب ٨اقوی به 
ث ک ه ا١ٌاقوی هكبىٖ به باؾه اوث. باؾه ؼیام، قهم جؤهل ؾق ؾقک ه١مای هىحی اوث. ب ؿیهی او 

ؾاقؾ. اگك باؾه قا ؾق ٌ ١ك ؼی ام  ايؿیٍی و ٠لن و ؾايً ؼیام قا ال آلىؾگی به باؾه ايگىقی ؾوق هیژق٦
هًؿ الؽمك واؼحه ؼىاهؿ ٌؿ يه یک ؾايًوبالی، ؾاینْ کًین، ال وی یک الای ظ٭ی٭ی آو ٨كابه ه١ً

و ؾق ١ٌك اکه چكا ایى هٕاهیى ؾق ١ٌك ؼیام و په ال واو ابى ویًا. اها ایىؾاو و ٨یلىى٦ هنقیأی
بكلی، ) باًٌؿ ظا٨ٛ به ٘ىق جکكاقی آهؿه اوث، وویله و ابماق هًك هىحًؿ و ؼیام و ظا٨ٛ هًكآ٨كیى هی

 (.٧ۼۻ: ۿ۾۽ۻ
الفکك، ؾايً و ٨ٕیلث ؼیام قا و حىؾه و وی قا یک ی ال  ا٨كاؾی بىیاقی شم ا٨كاؾ ٨ى٪بؿیهی اوث 

ین، ا٨كاؾ چ ىو او حاؾ ها ه١فوق هؽحّك ال ـکك آو ۀايؿ که ؾق ایى ه٭ال ؾاق اوالهی ؾايىحههح٩کكاو يام
 الصمل ه اکر ك ايؿ، ٨ ی مث بكؾهٝيام او قا با ٠ ،ج٭ی ش٩١كی، هعیٗ ٘با٘بایی و ٤یكههٙهكی، هعمؿ

ؾاو اوالهی جمام ٠یاق  هع٭٭او ه١اِك، ؼیام قا ؾق باب ؾايً و بیًً یک ٨یلىى٦ و هًصن و قیأی
 ايؿ. به ظىاب آوقؾه

 :ايؿؾیى ؾايىحههاؾی و هلعؿ و بیبكقوی اٜهاق يٝك کىايی که ؼیام قا پیكو هکحب ٨لى٩ه 
٠ً ىاو هح٩ک ك ی اؾ ال ؼی ام ب ه هًؿاو بمقگ ه١اِك، واو که ؾق بؽً اول اٌاقت ٌؿ، ؾايًبؿاو

ي ؿ، ایً او جكی بكؼىقؾاقيگكی ال پایگاه کنؼی يىیىًؿگاو که هىلن ال ظید ژق٦لیکى بك ،ايؿکكؾه
لث ج١ اؾل قا ؾق ای ى ب اب لیکى بكؼی ؾیگك ظا ،ايؿ ؾه و ؾق باب ؼیام بىیاق جًؿ ق٨حه٬لن ال ؾوث ؾا

وی ٠م كی ب ا ؾی ى  :و گ٩حه که ؾیى ه١ك٨ی کكؾهراًل ِاؾ٪ هؿایث ؼیام قا هلعؿ بیايؿ، هظ٩ٛ کكؾه
هً ؿاو ٤ كب لیکى ٠لی ؾٌحی ظالث هیايه پیً گك٨حه اوث. هحؤو ٩ايه ٠م ىهی ؾاي ً .هباقله کكؾ
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 یالؾیه ٧ۿ٨ۻايگلیىی که ب ه و ال  Fits-Graldجعث جؤذیك ِاؾ٪ هؿایث و ا٨كاؾ چىو ٨یحم شكالؿ 
ال ٨ىت وی چهاق باق جصؿی ؿ ی١ًی و یالؾی،ه۽٨٨ۻقبا٠یات ؼیام قا به ايگلیىی بكگكؾايؿ و جا وال 

 ی و ژوکى٨ىکی قووی، ٬كاق گك٨حًؿ.وى ؾايماقک ٌؿ و پكو٨یىىق کكیىحىچاپ 
های ٠لمی ها به ايؿاله ؼیام ؾق شهاو، کح اب و  ك اوث که ؾق باب هیچ یک ال ٌؽّیثٌایاو ـک
کحاب و ه٭اله ل ِؿ هلیىو پژوهاو، ؾق باب ؼیام بیً اه يٍؿه اوث. به ٬ىل بكؼی ال ؼیامه٭اله يىٌح

 (.ه٭ؿهۀ ؾیىاو ؼیام: ٨٧۽ۻبهكاهی، ) شهاو به قٌحه جعكیك کٍیؿه ٌؿه اوث ۀهای ليؿ به لباو

کكؾه، ؾق اٜهاق يٝك ؼىؾ يى بث ب ه ؼی ام گك٨ح اق  ا جىشه به ایؿۀ ویژه که ؾيبال هیب( ِاؾ٪ هؿایث
بىیاق هعؿوؾی قا که قبا٠یات جکب ؼٙا ٨اظً گكؾیؿه اوث. یکی آوا٨كاٖ ٌؿه و ال ؾو شهث، هك

هعم ؿ االظ كاق  ث ؾاؾه او ث. و یمؾه قب ا٠ی ال ه ىيهکه با ایؿۀ ؼىؾ والگاقی ؾاٌحه به ؼیام يىب
الؿیى قالی قا اِل همه قبا٠یات ؼی ام ٬ كاق ؾاؾه و گ٩ح ه  شاشكهی و ؾو قبا٠ی ال هكِاؾال١باؾ يصن

ام هًعّ ك ب ه ت ؼی پ ه او ان قبا٠ی ا ،باٌؿ ال١باؾ جکكاقی هییک قبا٠ی هكِاؾاوث که چىو 
ال ایى ٬كاق، چهاقؾه قبا٠ی هفکىق، اوان قبا٠ی ات «ٌىؾ. ؼىؾ وی چًیى گ٩ث:  چهاقؾه قبا٠ی هی

ؿه وی ب ىؾه قا بكگمی  ۀای ؿها ال ظید هعح ىا هىا٨ ٫ آو ۀی که همقبا٠ ۽۾ۻگاه جًها آو ،»ؼیام اوث
باٌ ؿ  اکى٩ىقؾ ه ی٠یات ؼیام يىؽه بىؾلى اِیل قبا ۀجكیى هصمى٠ اوث و يیم گ٩حه اوث که ؾیكیًه

هصكی ٬مكی ؾق ٌیكال کحابث ٌؿه اوث، ی١ًی وه ٬كو ب١ؿ ال ؼیام که ایى يى ؽه  ۿ٨٦که ؾق وال 
 (.ۺۻ-۽ۻ: ۺ۾۽ۻهؿایث، ) قبا٠ی اوث ٨ۿۻؾاقای 

ایى شىحاق ایى يیىث که قبا٠یات ؼیام، چهاقؾه یا هماق و ؾویى ث و ٌّ ث و ه٩ ث،  بعد ؾق
ٖ به العاؾ و ک٩ك اوث بایؿ که به ٬ىل ِاؾ٪ هؿایث هكبى بلکه بعد ایى اوث که چكا ٨٭ٗ قبا٠یات

 ؼیام باٌؿ. ۀوكوؾ
ها ؼیام قا با جىشه به ٜاهك قبا٠یات که ؼ ىؾ بكگمی ؿه، آٌکاق ؾیگك هؿایث ایى اوث که باقاٌحباه 

های پیاهبكاو و ب ه وی ژه ٬ كآو قا  آوقؾهۀ وحایؿ که ٌصا٠ايه هم قا هی کًؿ و او هحهن به العاؾ و ک٩ك هی
ب كای « های ال و ؽًاو وی چً یى او ث: ؾوؾ ؾايىحه و ا٨ىايه به ظىاب آوقؾه اوث. ایًک بؽًهك

قبا٠یات، جمام هىایل ؾیًی قا با جمىؽك يگكیىحه و ال قوی جع٭یك  ۀهايؿ که گىیًؿ ٌکی يمیؼىايًؿه 
ۀ ه ای پىو یؿ جىايؿ به ا٨ى ايه کًؿ. وأط اوث که ٨یلىى٦ چىو ؼیام يمی به ٠لما و ٨٭ها ظمله هی

٠باقت ال هصمىٞ اظکام شبكی و جکل٩ات که ا٘ا٠ ث ال آو لیكا ؾیى  ؛بگیك ایماو بیاوقؾ های ؼك ؾام
به ؼ ىؾ قاه ؾاؾ. ؼی ام  جىاو ٌک و ٌبهه يمی ۀمه واشب اوث و ؾق هباؾی آو، ـقچىو و چكا بك ه بی
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: ىیؿگ هی ،وقؾآ چه قا ؾق ٘ی هٍاهؿات و ه٫ًٙ ؼىؾ به ؾوث هیآو اهًؿ به جمام هً١هايًؿ یک ؾايً
ولی اگ ك له او و  ،های هفهبی قا ذابث کًؿ کاقی ههمی يکكؾه اوث اهكول اگك کىی بٙالو ا٨ىايه«

 ».قوؾ ايؿاله باال هیؾق يٝك آوقین کاق او بی هعیٗ ؼیام قا
کًؿ که ب ه  جكیى ٌا٠ك اؾب ٨اقوی ه١ك٨ی هی ؾیى کحاب ؼىؾ، ؼیام قا بی هؿایث ؾق بؽً ؾیگك ال

م ه، ؾی اوان ؾیى قا به ل كله ؾق آوقؾه او ث. وی ظى ى ِ باض قا ک ه ب ه اج٩ ا٪ هها ۀآوقؾو ٨لى٩
اؼح كاٞ ه فهب شؿی ؿ و  ۀو گ٩حه اوث: ظىى به وویلؾیى ؾايىحه اوما٠یلی هح١ّبی اوث، يیم بی

ه ای ؼ ىؾ ايص ام ؾاؾ ک ه   ؼیام به واوٙه آوقؾو هفهب ظىی، ٠٭لی و هاؾی هماو ک اق قا ؾق جكاي ه
كیعی چىو ؼیام ؾق ي٩ی ؼؿا بىؾ. هیچ یک ال ١ٌكا و يىیىًؿگاو اوالم، لعى ِ جك ال کاق او هايؿيی
 (.ۻ۽-۽ۼ: ۺ٧۽ۻهؿایث، ) می يؿاقؾهی وهای هفهب لؾو اوان ا٨ىايهو بكهن

چىو و١ؿی، هىلىی و ظا٨ٛ، يیم ه حهن ٌایاو ـکك آو که هؿایث، ؾیگك بمقگاو اؾب ٨اقوی قا هن
ظا٨ٛ  ااوث. ظح گفٌحهبه العاؾ کكؾه و گ٩حه: هىلک و ٨لى٩ه ؼیام جؤذیكی ههمی ؾق اؾبیات ٨اقوی 

و  ايؿ. ظ ا٨ٛ و هىل ىیقی وكوؾهؾاقی ؾيیا، ؾم ٤ًیمث ٌمكؾو و هی پكوحی ا١ٌاهو و١ؿی ؾق ياپای
 ،ايؿظه کكؾه و گاهی يیم ٌلحا٪ آوقؾه قا ایى قٌاؾت ٨کك ؼیام هب١ٕی ال ١ٌكای هح٩کك ؾیگك،گكچ

ايؿ که اهکاو ِ ؿ ج١بی ك و  آهیم پىٌايؿهالت و کًایات ا٤كا٪ولی به ٬ؿق هٙالب ؼىؾ ٌاو قا لیك شم
 (.۾۾-ۿ۾ :ۼ٨۽ۻهؿایث، ) ج٩ىیك ؾق آو اوث

چه گ٩حه آهؿ بؽٍی ال اجهاهات ِاؾ٪ هؿایث يىبث به ؼیام و وایك بمقگاو ٠لن و اؼ ال٪ ب ىؾ آو
ه ای همح ال و  وایك ي٭اٖ شهاو ؾق لهیًۀ اجهام العاؾ و ک٩ك به ٌؽّ یث هؾق ایكاو و چ هکه چ هیچ

جك ال ه ؿایث يیى ث. ب ؿیهی او ث ک ه و ؽًاو وی ؾق ای ى ب اب ی ٠ك٨ايی و اؾبی جًؿقوی بكشىحه
 ٔؿ ؾیًی اووث و اقلي ٠لمی يؿاقؾ.بكؼىاوحه ال اظىاوات 

چىو قبا٠یات ؼیام یا ٤ملیات ظ ا٨ٛ  اذك اؾبی هن ه٭اله گ٩حه ؼىاهؿ ٌؿ که یکایى ؾق بؽً ب١ؿ 
ٌایاو ـک ك آو او ث ک ه اجه ام ک٩ ك  ،و... به ٠ًىاو اذك اؾبی بایؿ بكقوی ٌىؾ يه به ٠ًىاو لباو ٠اؾی

آذاق ایى بمقگاو به اـهاو  هآواو اوث. چهن و يه و١ؿی و هىلىی يه جع٭ی٭ی  :العاؾ به ٌؽُ چىو
و اؼال٪ بٍكی اوث که ایى ه٭اله قا گًصای پكؾاؼحى بؿاو  ًٌاویوؽى ال ؼؿا ،همه ؾايایاو شهاو

 يیىث.هىٔىٞ 
چىو هیچ  ؛ٌىؾ يٝك هی ٨کكاو هؿایث ِك٦با جىشه به هعؿوؾیث ه٭اله ال ـکك بكؼی ؾیگك ال هن

 ايؿ. ؿجك ال وی ؾق ایى باب وؽى يكايؿهیک ال آياو جً
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 يمىيه اص سباػیات خیام 
 بیهىؾه بىؾ که گاو يك هی ؾوًٌؿ      آياو که به کاق ٠٭ل ؾق هی کىًٌؿ    

 آو به که لب ان ابله ی ؾق پىًٌ ؿ           کاهكول به ٠٭ل جكه هی ي٩كوًٌؿ
 (٩ۼ: ۼ٧۽ۻ، ٨كو٤ی)                                                                                

 ن و پىحی ؾايى با٘ى هك ٨كال  ه    ی ؾاي ن ح ى هى ٜاهك يیىح ی و ه
 ىح ی ؾاي ن ك هكج ب ۀ وقای هگ     با ایى همه ال ؾايً ؼىؾ ٌكهن باؾ

 (٧ۻ: ۼ٧۽ۻ، ٨كو٤ی)                                                                               
 گ٩حى يحىاو که آو ؾو بال وك هاوث        اوكاق شهاو چًاو که ؾق ؾ٨حك هاوث 

 ؾق ایى ه كؾم ؾيی ا اهل ی     يحىاو گ٩ث چًايکه ؾق ؼا٘ك هاوثچىو يیىث 
 (٨ۻ: ۼ٧۽ۻ، ٨كو٤ی)                                                                                       

 ايؿ ل اوكاق که ه٩هىم يٍؿ کن ه    لن هعكوم يٍ ؿ ى ل ٠ م ؾل ه  كگ ه
 ؿه١لىهن ٌؿ که هیچ ه١لىم يٍ    و قول ؾم ٌبه٩حاؾ و ؾو وال ٨کك کك

 (٧ۼ :ۼ٨۽ۻ، ؿایث)ه                                                                                 
 وآيصا هی ياب و ايگبیى ؼىاهؿ بىؾ     گىیًؿ بهٍث و ظىق٠یى ؼىاه ؿ ب ىؾ 

 آؼك يه به ٠ا٬بث همیى ؼىاهؿ بىؾ      میؿین چی باک كها هی و ه١ٍى٪ گ گ
 (٦٧: ۼ٧۽ۻ، ٨كو٤ی)                                                                                                                                               

 گیشیيتیجه
و که به لهاو ؼیام يمؾیک اوث گىیای آو او ث ا ه١اِكاو ؼیام و آذاق ههن په ال ٌؿ  بیاوکه چًاو

وث. ال وىی اوؾاقی ؾهًؿ که ظاکی ال ؾیى واليؿ و ال٭اب به وی هی که با اظحكام وی قا هؽا٘ب هی
لباو اؾبی  ۀکًًؿ با ایى ج٩اوت که الله ؾاقی هًىىب هیوی قا به ؾیى ،او جك هع٭٭او ه١اِكؾیگك بیً

که  ل هی، هىحی و... ؾق آذاق ؼىؾ بهكه گیكيؿ و آؼكیى هٙلب ایىکًؿ که ال اؾواجی هر چًیى ا٬حٕا هی
ک ه قه م آ٨ كیًً باػاذهیگك آو  آ٨كیًً هماو هٙالب اوث بیاو ۀجك هٕاهیى قبا٠ی او ؾق باقبیً

 ؾیًی يیىث. ها ؾلیلی بك بیبكای کىی گٍىؾه يٍؿه و بیاو آو
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 هًابغ
 جهكاو: .ون ٤ًی٠لی ٨كو٤ی و ٬اهعمؿبه کىًٌ  .ؼیام قبا٠یات (.٦۽۽ۻ) ابىال٩حط ٠مك.  ؼیام، .ۻ

 اهیكکبیك.
 .٠لمی ٨كهًگی :جهكاو .به کىًٌ اهیى قیاهی .هكِاؾ ال١باؾ(. ٦۾۽ۻ) قالی، يصن الؿیى. .ۼ
 ههاقت. جهكاو: .های ؼیام جكايه(. ۽٧۽ۻ) قوٌى، هعمؿ. .۽
 کبیك.اهیك :جهكاو .با کاقواو ظله(. ٦٨۽ۻ) کىب، ٠بؿالعىیى. لقیى .۾
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 قزآى ٍ سٌت تا عصثیت قَهی هَقف

 ج١لین وجكبیه ٌهیؿ اوحاؾ قبايی پىهًحىو٠ٕى کاؾق ٠لمی  ولی ظًی٧ پىهًمل ؾکحىق هعمؿيىیىًؿه: 
 ىال و١ؿالؿیى و١یؿیؾهًؿه: پىهًج٭كیٛ

 چکیذه
ق آوقؾه ب ىؾ شاهلیث که شاه١ۀ ٠كب قا پیً ال ٜهىق اوالم وؽث ال پا ؾهای لٌث ؾوقۀ یکی ال پؿیؿه

شايبه يمىؾه اوث، ٠ّبیث ٬ ىهی ی ا ؾق بكابك آو هباقلۀ شؿی و همه الله ٠لیه و ولنو پیاهبك اوالم ِلی
و او چه همۀ ا٨كاؾ بٍك قا یکيّىَ ٌك٠ی ؾق ایى هىقؾ يیم ِكاظث لهصه ؾاٌحه، چًاو. گكایی بىؾ٬ىم

گىي ه ٌ مكؾه او ث. ب ه هم یى ب كه ا آ هی اوؾايىحه، ج٭ىا و پكهیمگاقی قا یگايه ه١یاق ٨ٕیلث و بكجكی 
٩ى و ب ؿبىی ه١ك٨ ی ه آو قا ه ح١ک ؾايؿ، چً اوٌكی١ث اوالم، ج١ّب ٬ىهی قا هیكاخ ٌىم شاهلیث هی

 . ؾؼىل ؾق آجً شهًن بك ٌمكؾه اوث ۀؾاٌحه و شًگ بكاوان ٠ّبیث ٬ىهی قا وویل
 ه،کهای ٠ّبیث ٬ىهی ؾق شاه١ۀ اوالهی، قاهکاقهای هًاوبی قا ؤٟ کكؾه الم بكای ٬ٟٙ جًًاو

ٌؿو ؾق هعىق ؾیى و ٠٭یؿۀ جىظیؿ اوث که با يهاؾیًه ٌؿو لؾوؾو ایى پؿیؿه، شمٟبهحكیى قاهکاق بكای 
باهمی آو ؾق شاه١ۀ اوالهی بكای ٠ّبیث ٬ىهی شای يؽىاهؿ هايؿ و هكؾم ؾق ق٨ا و آوایً ليؿگی 

 .ؼىاهًؿ يمىؾ

  .گكایی، ٬كآو و وًثج١ّب، شاهلیث، ٬ىم: کلیذیهای  واژه
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 همذهه
گی كؾ و بای ؿ بكاو ان اِ ىل و ٬ىا٠ ؿ شاه١ۀ بٍكی ال ٘ىای٧ و ٬بایل هح١ؿؾ و گىياگىيی ٌکل هی

های ٨ٙ كی گیها بًابك ویژهايىاو. ؿیگك قا ًٌاؼث و به ظ٭ى٪ همؿیگك اظحكام کكؾهًٝن، ظ٭ى٪ یک
اوان آو ظ٭ى٪ ؾیگكاو قا جل٧، يٝن و ٠ؿالث های ؾاقيؿ و بكگاهی باالی ؾیگكاو بكجكی شىییؼىؾ، 

شىاه ٟ بٍ كی رطذکهها و جؽل٩ات گاهی به ظؿی هیایى بكجكی شىیی .ليًؿاشحما٠ی قا بكهن هی
یگزایاهاػلبیتقىمییااقاى هایبزتزیجىیییکی ال يمىيه .گزددؾق بىا او٬ات ؾچاق بعكاو هی

کهاهكوله ؾق بىیاقی ال کٍىقها به ویژه ؾق کٍىقها جكویس یا٨حه و بعكاواطتهای قا به آوردهوجاىد
 .اوث

مايی، آياو قا ؾق کًاق یکؿیگك یىيؿ ایا٨حه که پیب یها ال ا٬ىام و ٬بایل هؽحل٧ جكکۀکهجامؼؾق ظالی
لهاو با ؾاؼ ل هن یواؼحه اوث، ولک هلث واظؿ و هىلماو با يام و يٍاو ا٥٨ايی ی٬كاق ؾاؾه و ال آو 

ٌ یكالۀ وظ ؿت  یپاٌال هن یهای بكاى کٍىق، جاليیٌؿو اوح١ماق و جهاشن ٨كهًگی و ٨کكی ؾق ا
ه و یقوؿ. اوح١ماق ب ا ؾو ایگىي هگكایی ؾق هكشا بهثیث و هلی٬ىه یهاى هلث هىلماو، ي١كهیا
ه ا، ٌ ىقاها، اظ ماب و... شم ٟ هی اؾگىياگىو، ایى هلث هىلماو و هحعؿ قا به ؾوق اجع یهاكيگیي

ى هلث هىلماو قا پاقچه پاقچه يمىؾه، هك ٨ك٬ه و گ كوه قا ؾوق اه ؿا٦ و ه٭اِ ؿ کىچ ک یيمىؾه و ا
 ؼىؾ شمٟ کكؾه اوث.

هًؿاو ال ٘كی٫ ؼٙابث، اوث، ٠لما و ؾايًشؿی یک يیال  په هباقله با ایى پؿیؿۀ ٌىم ؾق شاه١ه
هى یك ؾقو ث ايى ايی و  ایى پؿی ؿۀ ٌ ىم قا گك٨ح ه و ه كؾم قا ب هکحابث و ال هك قاه همکى بایؿ شلى 

 یگكای هباقله با ٠ّبیث ٬ىهی یا ٬ ىم جىشه بك آو ؼىاوحن پژوهٍی قا ؾق اوالهی قهًمایی يمایًؿ. با
جعث ٠ً ىاو  الله ٠لیه وولنِلیيبىی کكین و وًثهای شلىگیكی آو قا ؾق پكجى آیات ٬كآوايصام ؾاؾه و قاه

 ن.یبه بعد بگیك »و وًث با ٠ّبیث ٬ىهیهى٧٬ ٬كآو «
گكای ی ؾق پكج ى هؿ٦ ال ایى جع٭ی٫ و پژوهً، جبییى و جىٔیط ظکن ٌك٠ی ٠ّبیث ٬ىهی یا ٬ ىم

گكای ی ها: ٠ّبیث ٬ىهی ی ا ٬ ىمهای شلىگیكی آو، با ٘كض ایى پكوًؾالیل ٌك٠ی اوث با بیاو قاه
باٌؿ؟ ظکن ج١ّ ب و هی هگكایی چميبىی با ٠ّبیث ٬ىهی یا ٬ى کكین و وًثچیىث؟ هى٧٬ ٬كآو

ه ا ؾق پكو ً شىی بك هبًای لباو، ٬ىم و ٬بیله ال يٝك  يّىَ ٌك٠ی چه اوث؟ پاو ػ ای ىبكجكی
٠م ل  یی او ح٩اؾه ب هؾق ایى ه٭الۀ ٠لمی ال قوي کحابؽايهپژوهً وأط ؼىاهؿ ٌؿ. و ایى البالی 

 ؼىاهؿ آهؿ.
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 تؼشیف لىهیت و ػصبیت
ى یىيؿ و اجعاؾ بیه ٠اهل پکػ و لباو و آؾاب و قوىم یال هكؾم ؾق جاق یگكوه ک٬ىهیث ٠باقت ال اٌحكا

و ؽث  یمی اها ٠ّ بیث ال ج١ّ ب گك٨ح ه ٌ ؿه ب ه ه١ً ای يژاؾپكو حی و ال چ (.۾۾: ۻۻ)آياو اوث 
ؾق ظ ٫ و  یىک یبايیو پٍح یاقکث، ٠باقت ال همیه٭ّؿ ال ٠ّب (.۽ۼۻ: ۻۻ)كؾو اوث ک یؾاقشايب

ث ا٨كاؾ یام شاهلیباٌؿ. ؾق ایله و ؼايىاؾه هیيىب، ٬ب ۀها ؾق ولىلبا آو کاٌحكاؼا٘ك با٘ل ِك٨ًا به
ه ا ه آوک ى لع اٚ ی پكؾاؼحًؿ ٨٭ٗ به ایگك هیؿکیال  یبايیله ؾق ظ٫ و با٘ل به يّكت و پٍحی٬ب کی

آوكؾه و اهك يمىؾ جا کقا هكؾوؾ ا٠الو  یگىيه ج١ّبات شاهلىیله و يژاؾ ايؿ. اوالم ای٬ب کیهًىىب به 
َا ُمنِْخنَة  : «ايؿاليؿیقا ؾوق ب َّنه

ِ
ؿ که ج٩١ى و گًؿیؿه اوث، یی١ًی،  ال ج١ّب ؾوث بكؾاق (۾ۼۼ: ۾) »َذُؾوَىا فَا

ک ه هى لماياو ب ا ىی ؿ ج ا ایكوو کٍیهىلماياو ب ۀًیقا ال و ییگكالهیو ٬ب یىه اوالم يژاؾپكوحیى ٌیبؿ
 (. ۻۻۻ: ٧) کًًؿ یليؿگ یه ؾولث اوالهیك وایهعبث و بكاؾقايه ؾق ل

 گشایی کشین با لىمهىلف لشآو
گكایی و ج١ّبات ٬ىهی بىیاق لیاؾ قٌؿ ک كؾه ب ىؾ پیً ال ٜهىق اوالم ؾق شاه١ۀ شاهلی ٠كب، ٬ىم

های ب اقل قیمی ال يمىيهشًگ و ؼىو. گیك هكؾم ٌؿه بىؾکه ال اذك آو هٍکالت لیاؾی ؾاهىبه ظؿی
ک ه اها له ايی. يؿؿٌال ایى ياظیه هحعمل هیقا ا٨حاؾيؿ و جل٩ات وًگیًی آو بىؾ. ا٬ىام به شاو هن هی

و ٠ّ بیث ٬ ىهی قا چی می  گكایی ؼ ٗ بٙ الو کٍ یؿ٬ىهی یا ٬ىماوالم ٜهىق کكؾ باالی ٠ّبیث
 گًؿیؿه بك ٌمكؾ. هح٩١ى و

یک  والؾ که همه ال هك ٬ىم و يژاؾی که باًٌؿ ؾق ظ٭ی٭ث الکكین هؽا٘باو ؼىؾ قا هحىشه هی٬كآو
شىیی يبایؿ بك یکؿیگك با ج١ّب، بكجكی قوؿ، ال ایى شهثلو هی ٌاو به یک هكؾ وايؿ و يىباِل

 .٘لبی يمایًؿ و ظ٭ى٪ یکؿیگك قا ٔایٟ واليؿو ٨ؽك٨كوٌی اهحیال
وىقۀ ظصكات  ۽ۻکكین ؾق آیۀ ٓ اوث، ٬كآوییکی ال اهؿا٦ ٠ؿالث اشحما٠ی اوالم يیم ق٨ٟ جب١

گ كا قا ب ه اِ ل ؼل٭ ث و ً، يژاؾپكو ث، ٬ ىمیاي ؿکىج اه یه او ايى او ایى هىٔىٞ قا بیاو يم ىؾه
َّنه َخلَْقنَا:ؿی٨كهایٌاو هحىشه واؼحه اوث، چًايچه هًیؿایپ

ِ
لْنَ اک  ِم ْذ رَ کْ }ای َبهَیا النهاُش ا ـَ ََ و   کْ ٍر َوُبنْ َى َو ـُ  ُص 

نه بَ 
ِ
اَزفُوا ا ـَ ِ َبثَْقاکْ َرمَ کَوقََبائَِل ِلَخ ٌ  .کْ  ِؾْنَ  اَّه َ ؿَِل ٌ  َبِب نه اَّه

ِ
  ا

ؿیگك قا ک ه ا ٬ كاق ؾاؾی ن، ج ا یه ا و ٬بیل ههكؾ و لو آ٨كی ؿین و شما٠ ث کای هكؾم! ها ٌما قا ال ی«: جكشمه
 ».جكیى ٌما يمؾ الله با ج٭ىاجكیى ٌماوث، ی٭یًًا الله ؾايا و ؼبیك اوثبًٍاویؿ، ولی گكاهی
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بكجكی و  ۀؾوؾ ؾايىحه، ٬ىهیث و يژاؾ قا هایشىیی يژاؾی قا هكکكین ج١ّب ٬ىهی و بكجكیایى آیۀ ٬كآو
بكای بیاو ایى هٙلب، ٠مىم . ٌماقؾؾايؿ، بلکه ج٭ىا قا یگايه قاه بكجكی و اهحیال بك ؾیگكاو هیاهحیال يمی

 .شاه١ۀ ايىايی قا هؽا٘ب ٬كاق ؾاؾه اوث
ک ه قول ج ا ، چً او٨كا ؼىايؿهکحب اوالم آهؿ و با هعىق ٬كاقؾاؾو ایماو و ج٭ىا، هكؾم قا به ؾوق ایى 

 .گكؾیؿجك هیقيگ و اجعاؾ اؼىت اوالهی بیًها و ج١ّبات ٬ىهی کنگیقول لصام گىیؽحه
بیاو  الله ٠لیه و ولنِلیالله ه ٠ًىاو ي١مث الهی بك یاقاو قوىلکكین ال ایى اؼىت و بكاؾقی ؾیًی ب٬كآو

لفا ال ایى  ياهٙلىب ؾوقاو شاهلی یاؾ آوقی کكؾه اوث؛گىيه که ال ؤٟ يا به هًصاق يمایؿ، هماوهی
گكی آی ات ک الم اله ی ؾهؿ و ایصاؾ ال٩ث و هعبث هیاو هكؾم قا يحیصه قوٌىي١مث بمقگ جفکك هی

هَف بنََی قُلُوِبُک فَّاظ  َ :که ٨كهىؾه اوث شاآو ؾايؿ،هی حُُت ِبِنـَمِخ ِو ِاب َواَّن  }َوارکُُر وا ِنـَمَت هللِا ؿَلَیُک ِار کُنُُت اهؿَ اءه فَّال

لهُک ََتَخُ ونَ  ـَ َ ُ هللُا لَُک بآَیِثِو ل  (.٠۴۲۱مكاو،  : آلۻ)  َوکُنُُت ؿَََل َصَفا ُحفَرٍت ِمَذ النهاِز فَاهنَقَذُک ِمنيَا کََذِلَک یَُ نّیِ

ه ای ٌ ما ال٩ ث بىؾیؿ، په هیاو ؾل( یکؿیگك) و ي١مث ؼؿا قا بك ؼىؾ یاؾ کًیؿ، آيگاه که ؾٌمًاو« :جكشمه
ؼؿاوي ؿ  ،گىي هؾیؿ که ٌما قا ال آو قهايی ؿ، ای ىايؿاؼث جا به ل٧ٙ او بكاؾقاو هن ٌؿیؿ و بك کًاق پكجگاه آجً بى

 .»کًؿ، باٌؿ که ٌما قاه یابیؿهای ؼىؾ قا بكای ٌما قوٌى هیيٍايه
هًىقه يی م هم یى ٠ّ بیث  ۀهکكهه؛ بلکه ؾق هؿیً ۀجًها ؾق هککه يه قوايؿهٙال١ۀ جاقیػ اوالم هی

چ ه هی او ؾو ٬بیل ۀ اون و ؼ مقز ال ؾی ك و٬ ث ٬ىهی هیاو ا٬ىام گىياگىو وشىؾ ؾاٌحه اوث، چً او
که اوالم آه ؿ و هم ه ا٬ ىام و ٬بای ل آو هًگاهی .٠ؿاوت و ؾٌمًی هٍکالت لیاؾی پؿیؿ آوقؾه بىؾ

که همکاق ایصاؾ ٌؿ، چًاوقولگاق به بكکث اوالم بكاؾق یکؿیگك ٌؿيؿ، هعبث و ِمیمیث هیاو آياو 
  :۶) ىيه ؾیگكی همکى يبىؾ که پؿیؿ آیؿگو ه١اوو یکؿیگك ٌؿيؿ و ایى ال٩ث و هعبث شم با اوالم به

۴۸۴۱.) 

ِمیمیث قا ٨٭ٗ الله هح١ال ایصاؾ ک كؾه  کكین بیاو ؾاٌحه اوث که ایى ال٩ث وؾق همیى هىقؾ ٬كآو
هَف بنََی قُلُوِِبِم لَ و انَفق َت َم ا ِ  }ُىَواهذِلی : شا که ٨كهىؾه اوثاوث، آو هَ َک ِبنرَِصِه َوِ ملُوِمِننَی َواّل ـ  ا َم ا  ای ی االّزِط ََجِ

هُو َؾزِیُز َحِک ٌ  هَف بَینَيُم ِان هَفَت بنََی قُلُوِِبِم َولَِکذه هللَا اّل  .(۶۱-۶۲  : االي٩ال،ۻاّل
های ایٍ او ال٩ ث آوقؾ، هؤهًاو يیكوهًؿ واؼث و بیى ؾلاو کىی اوث که جى قا با يّكت ؼىؾ و با «: جكشمه

جىايىحی، اها ؼؿا بیى های ایٍاو ال٩ث ایصاؾ کكؾه يمیکكؾی بیى ؾلچه قا که ؾق لهیى اوث ؼكز هیاگك جمام آو
 .»ظکمث اوث کكؾ؛ لیكا وی ٤الب و با ؾٌاو ال٩ث ایصا

کكین ک٩ك پًؿاٌ حه ٌ ؿه او ث ج ا ج ىبیؽی ب كای آي١ ؿه آهیم ٬ىهی ؾق ٬كآوهای ٠ّبیثبكؼىقؾ
 .ٌاو قوىب کكؾه اوثباٌؿ که ب٭ایای ایى ج٩کك ؾق ٔمیكهؽا٘بايی 
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آه ؿه ک ه ٠بؿالل ه اب ى ( ۴۴۸:  ۼۻ) -اللهقظمه –اقکه ؾق اوباب يمول واظؿی ؾق ٌؤو يمول ایى آیۀ هب
اشكه با یکؿیگك به ؼٍن آهؿي ؿ، ب ه وگىی ه٬ٍبیله اون و ؼمقز با گ٩ث: ٨كهىؾه الله ٠ًهم اقٔی٠بان 
ؾیگك ؾقگیك ٌىيؿ، همیى ٌاو پؿیؿ آیؿ و ؾوث به والض ببكيؿ و به هنکه يمؾیک بىؾ شًگ هیاوظؿی

 (.۴۲۴ : آل ٠مكاو،ۻ) کَیَف حَکُفرُوَن َو اهنُُت ثُُخََل ؿَلَیُک بآَیُث هللِا َوِفیُک َزُسوُُلُ }وَ :بىؾ که ایى آیۀ هباقکه يالل ٌؿ

ٌ ىؾ و پی اهبك ؾق هی او که آی ات ؼ ؿا ب ك ٌ ما ؼىاي ؿه ه یٌىیؿ، ؾق ظالیی١ًی، چگىيه کا٨ك هی: «جكشمه
 .»ٌماوث

گ ك ؼىاوحه ال ٠ّبیث ٬ىهی ک٩ك ؼىايؿه ٌؿه او ث و ای ى بی اوٌىؾ که هًال٠ات بكهالظٝه هی
وىقۀ ظص كات آی ۀ کكین ؾق که ٬كآوؾق ظالی .باٌؿهی بمقگی ایى ٠مل ياپىًؿ ؾق يمؾ ؼؿاويؿ هح١ال

ْب َوت  .٨كهای ؿ:هىلماياو قا به اؼىت و بكاؾقی ؾ٠ىت يمىؾه، ه ی ۺۻ
ِ
ِمنُ وَن ا ْْ هَم ا الُْم ن

ِ
ه ك آیً ه « جكشم ه: }ا

 ».هؤهًاو بكاؾقاو یکؿیگكيؿ

ا ه٥ كب باٌ ؿ و یکه ؾق هٍك٪ یهًاو بىحه اوث و هك ٨كؾؤاو هیاوث که الله هح١ال ه یایى پیماي
ا ؼ ىاهك ی ماو ؾاٌحه باٌؿ او بكاؾق یاهث ایاهبكاو و قول ٬یو پ یآوماي یهاکحاببه الله و ٨كٌحگاو و 

 یچه قا که بكاگكاو هن بپىًؿيؿ و آویؾ یپىًؿيؿ بكایؼىؾ ه یچه قا بكاؿ آویهؤهًاو با هؤهًاو اوث.
 م يپىًؿيؿ.یگكاو يیؾ یپىًؿيؿ بكایؼىؾ يم

هىلماياو قا بكاؾق همؿیگك ؼىايؿه، ٠ّبیث ٬ىهی یا کكین اوث که، ها گىٌۀ ال پیام آیات ٬كآوایى
 شىی قا بك هبًای ٬ىهیث، لباو و ٬ىم هًٟ ٬كاق ؾاؾه اوث. گكایی و بكجكی٬ىم

 هىلف سًت يبىی با ػصبیت لىهی
ؾق هىاقؾ هؽحل٧ هىلماياو قا به وظؿت و بكاؾقی ؾ٠ىت يم ىؾه و ه١ی اق  الله ٠لیه وو لنِلیقوىل اکكم 

ًب ل ظ ؿید ِ عیط قا ال ش ابك ب ى چه اهام اظمؿ بى ظا ه١ك٨ی کكؾه اوث. چًاوبكجكی قا جًها ج٭ى
نه َزبه « ايؿ:٨كهىؾه الله ٠لیه وولنِلیالله کًؿ که قوىلالله قوایث هی٠بؿ ِ

نه َب َ کْ ای َبهَیا النهاُش َباَل ا
ِ
 َواِد   کْ  َواِد   َوا

ِمی َواَل  َرِِب ؿَََل َبْْعَ ـَ اله ِ لخهْقوَ َباَل اَل فَْضَل ِل
ِ
َر ا َر ؿَََل َبْسَوَذ َواَل َبْسَوَذ ؿَََل َبْْحَ َجِمی ؿَََل َؾَرِِب َواَل ِِلَْْحَ ـَ  (.۾٧۾: ۽» )ىِل

و هم ه ب اهن  ،قاوحی بؿايیؿ که پكوقؾگاق ٌما یکی اوث و پؿقجاو يیم یکی اوثه ؼبك، بهكؾم! با یا« :جكشمه
 چپىو ث و ه یاهپىو ث ب ك و یچ و كغ، ه ییبك ٠كب  یو هیچ ٠صم ی٠كبكبك ٤ی یبكاؾقیؿ، بؿايیؿ که هیچ ٠كب

اهویپىوث بك وكغیيؿاقؾ، هگك بك هبًای ج٭ى یپىوث بكجك.« 
َ الینَؼ ُر ٕا  « ٨كهىؾي ؿ: الله ٠لی ه وو لنِلیالله ث ٌؿه که قوىلیيیم قوا الله ٠ًهقٔی كهیو ال ابی هك ٕاّن اَّه

  (.ۻۻ: ٩)»قلوبک و َبؾاملکُظَوِزک و َبمواِلک و لکذ ینؼُر ٕا  
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 ».کًؿیجاو يگاه هیها و کكؾاقهاکًؿ، بلکه به ؾلٌما يگاه يمی یهاها و ذكوتالله به چهكه« :جكشمه
ى یج كا٨كاؾ به بلً ؿ یوىه ؿي بیؾق ؾ ی١ث اوالهیه ٌكکٌىؾ یى اظاؾید به ؼىبی ه١لىم هیال ا
قيگ، يژاؾ و لباو باهن ٨ك٪ و ج٩اوجی ؾاٌحه باًٌؿ؛ چه ؾق کًؿ، اگك٠ؿالث و ايّا٦ يگاه هی یهىحىا

 الم همايا ج٭ىا و پكهیمگاقی اوث.لیكا ه١یاق بكجكی ؾق او
هح٩١ى  ؾاهى لؾو به ١ٌاقهای شاهلیث قا بك هبًای ٬ىهیث و يژاؾ، چیمی الله ٠لیه وولنِلیقوىل اکكم 

١ٌاقهای شاهلیث قا کً اق بگفاقی ؿ ک ه « ،ی١ًی (.ۺۼۼ: ۾)» ذؾوىا فٕاَّنا منخن ة«و بؿبىی ه١ك٨ی کكؾه اوث: 
 ».چیمی هح٩١ى و گًؿیؿه اوث

بًابكایى، وكؾاؾو ١ٌاقهای شاهلی، ج١ّبات ٬ىهی و يژاؾی، اِاًل ؾق اوالم شای ي ؿاقؾ و هص ال 
که ال ایى آؾقن به ؼا٘ك قویؿو به اه ؿا٦ ٌ ىم ؼ ىؾ هی او هى لماياو ج٩ك٬ ه ایص اؾ يیىث، کىی

الل ه ه ا قا قو ىلکً ؿ، آوايؿالؾ، ٠ؿاوت و ؾٌمًی ایصاؾ هیؼىؾ هی کًؿ و هىلماياو قا ؾق هیاوهی
الل ه  کًؿ که قوىلکه ابى ؾاوؾ ال شبیك بى ه١ٙن قوایث هیيکىهً کكؾه اوث. ٘ىقی الله ٠لیه وولنِلی
َ  َؾَعِ یٍة َولَیَس ِمنها َمْذ : «ايؿ٨كهىؾه الله ٠لیه وولنِلی

ِ
قَاثََل ؿَََل َؾَعِ یٍة َولَیَس ِمنه ا َم ْذ َم اَث ؿَ ََل لَیَس ِمنها َمْذ َذؿَا ا

ه ب هک یى کًؿ و ال ه ا يیى ث کیه به وىی ج١ّبات ؾ٠ىت هکىیکال ها يیىث « ،ی١ًی(.  ۾٧۾: ٨) ۾» َؾَع ِ یةٍ 
 ».كؾهییه ؾق ج١ّبات هکیىکشًگؿ و ال ها يیىث یؼا٘ك ج١ّبات ه

ؾق  ،ی١ً ی »ىک و يّكت  یبايیا هٝلىم پٍحیبكاؾقت قا اگك ٜالن باٌؿ «ه کى بىؾ یث ای١ٌاق شاهل
ل يم ىؾ، و یى ٌ ١اق قا جب ؿی ًاق او ٬كاق گك٨حه و ال او به ؾ٨اٞ بپكؾال. اوالم ه٩هىم اکهك ؾو ظالث ؾق 

ى و ؾق ک ث ی كؾو بالؾاق و اگك هٝلىم اوث ال او ظماکاگك بكاؾقت ٜالن اوث او قا ال ٜلن «٨كهىؾ: 
 (.ۺ۽ۼ: ۾)» ىکام یاق گك٨حه و ؾق بكابك ٜالن ٬ًاق او ٬كک

له ؼالِه یؾق ٬ىم و ٬ب کال اٌحكا یياٌ یهااوالم، جًها به ج١ّب یهكؾوؾ ٌمكؾو ج١ّبات ال وى
ث یه شىهك ٠ّبکیكؾ، هاؾاهیگیه باٌؿ، ؾق بك هکی ه جمام ايىاٞ ج١ّبات قا به هك وببکٌىؾ، بلیيم
ؾق اهك با٘ل اوث ؾق آو هىشىؾ باٌؿ. چىو ج١ّب با٠د جب١ یٓ  یبايیه ٠باقت ال يّكت و پٍحک

هك ي ىٞ جب١ یٓ و اهحی ال ب یى اجب اٞ  (ۼۼ)گكؾؾ. و ٬ايىو اواوی ا٥٨ايىحاو يیم ؾق هاؾۀ ؾق شاه١ه هی
و ؼال٦ ٠ؿل و ايّا٦ با طا یک کٍىق قا همًىٞ ٬كاق ؾاؾه اوث. ه٩هىم کلمۀ جب١یٓ ٌاهل ق٨حاق يا

 باٌؿ.ل هرل: يژاؾ، لباو، هلیث و ٠٭یؿه هیگكوهی ال هكؾم به ؾالی
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ؾايؿ و او قا ؾق شم ٟ اه ل قا ال ؼىؾ هی الله ٠ًهقٔیولماو  الله ٠لیه و ولنِلیقوىل گكاهی اوالم  ا ظح
که و لماو ال اه ل ٨ اقن ب ىؾ، او ه ىقؾ ؾق ظالی (،ۻ٦٩ :ۿ» )َسلَماُن ِمنها اهىَل الَ یتِ « :ؼىايؿٌاو هیبیث

 ٬كاق گك٨ث.ا٠مال و اکكام 
کكؾ، کىی قا بك ؾیگكی واو ٠مل هیهمىاقه ؾق جٙبی٫ اظکام الهی یک الله ٠لیه وو لنِلیقوىل اکكم 

قوایث کكؾه که، چىو ٬بیله  الله ٠ًهاقٔی ام بؽاقی ؾق ِعیط ؼىؾ ال ٠ایٍهچه اهؾاؾ. چًاوبكجكی يمی
که چ ه کى ی  ٌؿيؿ، با ؼىؾ گ٩حًؿؾی کكؾه بىؾ، ال اشكای ظؿ يگكاو سکه ؾليی بًی هؽموم ؾق هىقؾ 
او اهه ب ى لی ؿ هعب ىب  ِعبث کًؿ؟ ٨کك کكؾيؿ که ش م الله ٠لیه و ولنِلیالله ؾق ایى لهیًه با قوىل

پی اهبك  .با ایٍ او و ؽى لؾ الله ٠ً هقٔی اواهه. کىی شكأت ایى کاق قا يؿاقؾ الله ٠لیه و ولنِلیالله قوىل
آیا ؾق ظؿی ال ظ ؿوؾ ؼ ؿا وو ا٘ث ». اهجَضَفُؽ ِ  َدّ ِ ِمذ ُدُ وِذ هللاِ « :كای اواهه ٨كهىؾب الله ٠لیه و ولنِلی
َ  « :اقایه ٨كهىؾيؿ ۀبكای هكؾم ؼٙب آيگاه بكؼاوحًؿ و  (کًی؟هی ُ م َونُ وا اَرا دَشَ ی َذ قَ بلَُکَّ اهَّنه ِ هَما اهىلَ َک اذله ان

َ  ِفیيُِم  ُِف حََرکُوُهَّ و َِاَرا دَشَ قَت لََقَعـُت یَ َ َىاِفیيُِم الَّشه ٍ  دَشَ َّ َوامُی هللِا لَو اهنه فَاِظَمَةِبنَت ُمَحمه یُف اهقَاُموا ؿَلَیِو احلَ ه ـِ » الضه
آي او چً یى بىؾي ؿ ک ه هكگ اه ؾق .که پیً ال ٌما بىؾيؿ به هالکث قو یؿيؿهك آییًه کىايی«ی١ًی،  (.۱۱۷۷ :۱)

کكؾ، ظ ؿ قا کكؾيؿ، اها اگك ٌؽُ ١ٔی٩ی ؾلؾی هیقا قها هیکكؾ، او ٌاو ٌؽُ ال ٬بیلۀ ٌكی٧ ؾلؾی هیهیاو
 ».يمایؿ، ؾوحً قا ٬ٟٙ ؼىاهن يمىؾوىگًؿ به ؼؿا که اگك ٨ا٘مه بًث هعمؿ ؾلؾی . کكؾيؿبك او شاقی هی

ایى . های ٌىم شاهلیث اوثیى اوث که ج١ّب ٬ىهی ال هیكاخاگك ى، يّىَ ٌك٠ی بیاویبًابكا
: قوایث ٌ ؿه ک ه گ٩ ث الله ٠ًهقٔیقی ال ه١كوق بى وىیؿ ال ابی ـق بؽااهك ؾق ظؿید به قوایث اهام 

او ٠یب گك٨حن و وپه او  هى بك .آهؿ میا  وگىیی به٩ثهیاو هى و ٌؽّی که هاؾقي ا٠صمی بىؾ گ
؟ آیا ٨الو ٌؽُ »ٔبَسابَبَت فََُلَّن  « :آو ظٕكت به هى ٨كهىؾ. ٌکایث کكؾ الله ٠لیه و ولنِلی اللهيمؾ قوىل

وِ «:٨كهىؾيؿ  .بلی: قا ؾًٌام ؾاؾی؟، هى گ٩حن  : ؟ آیا هاؾقي قا بك او ٠یب گك٨حی؟، گ٩ حن»اهفَِنلَت ِمذ اُّّمِ
ک ه ؾق ج ى شاهلی ث وش ىؾ جى ٌؽّی هى حی«، ی١ًی (.۶۲۷۲ : ۱ » )ِانهَک امُروُء ِفیَک َجاِىِلیه ة  « :٨كهىؾيؿ بلی 
 .»ؾاقؾ

ا٬ىام ٨ك٬ی وشىؾ يؿاقؾ، ه١یاق ٨ٕیلث و بكجكی ش م ج٭ ىا چی می ؾیگ كی په ؾق ؾیؿ اوالم هیاو 
ؾوث  ؼا٘ك ا٤كاْ ٨اوؿ و بكای بهه های هاشكاشى و ٨كِث ٘لب بٓ و ج٩ك٬ه قا ايىاویيیىث، جب١

که يىل ايىاو جًها ال یک اِل ی١ًی آؾم و ظ ىا ليًؿ، ؾق ظالییآوقؾو اهؿا٦ ياهٍكوٞ ؼىؾ ؾاهى ه
 و پكهیمگاقی اوث. یجًها ج٭ى یاق بكجكیؿه ٌؿه اوث و ه١یآ٨ك
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 وػیذ اخشوی بشای هتؼصباو لىهی 
گكؾی ؿه  یکكین ک٩ك يی م جل٭ ٬ىهی هیكاخ ٌىم شاهلیث بك ٌمكؾه ٌؿه، ؾق ٬كآو که ج١ّبچًاوهن

چه چًاوؼىل ؾق آجً شهًن ه١ك٨ی ٌؿه اوث. اوث، ایى ٠مل ؾق اظاؾید يبىی يیم گًاه و هىشب ؾ
َم ذ « :اي ؿ٨كه ىؾه الله ٠لیه و ولنِلیالله که قوىل ث اوثیقوا الله ٠ًهقٔیهكیكه  یؾق ِعیط هىلن ال أب

یهِة یَلَضُب لِ  َّ َو َمذ قَاثََل ََتَت َزایَِة ِعِّ اؿَِةَّ َوفَاَزَ  اجلََماؿَِةَّ َماَث ِمیَخة  َجاِىِلیهة  َعَ ٍةَّ اهو یَ ُؾو ِاَ  َؾَعَ ٍةَّ اهو َبَرَح ِمَذ العه ـَ

َّ فَُقِذَلَّ فَِقذََل  َجاِىِلیهة  یَنرُصُ   (.۴۸۱۸ :٩)» َؾَعَ ة 

بك آیؿ و ال شما٠ث شؿایی گمیًؿ، بمیكؾ، به شاهلیث هكؾه او ث و  [ ه که ال ا٘ا٠ث ]اهام ظ٫کهك«: جكشمه
شًگ کًؿ، به ؼا٘ك ٠ّبیث به ؼٍن آیؿ یا به وىی ٠ّبیث ٨كاؼىايؿ یا ال قوی  هکىق کىقاي ه که لیك بیك٬یکهك

 ...(.٠ّبیث یاقی کًؿ، په کٍحه ٌىؾ، ایى کٍحه ٌؿيً هكؾو شاهلی اوث
گیكيؿ، هىش ب ؾؼ ىل ؾق آج ً که ال قوی ج١ّب ٬ىهی ِىقت هیهاییؾق يّىَ ؾیًی، شًگ

هى ال پیاهبك : گىیؿقوایث کكؾه که هی الله ٠ًهقٔیم هىلن ظؿید قا به قوایث ابىبکكاها .ٌىؾیؾولغ ه
یَفیيَِما فَالَقاِث ُل َواملَقُذ وُی ِ  النه ازِ « :ًٌیؿم که ٨كهىؾيؿ الله ٠لیه و ولنِلی ِِس یَ  ی١ً ی، (.ۺ٨ۻ: ٩)» ِاَرا الَخَقی املُس ِلَماِن 

 .ايؿآجًو ٌىيؿ، ٬اجل و ه٭حىل هكؾو ؾق قهقو ب های ٌاو هكگاه ؾو هىلماو با ٌمٍیك
که ٬اجل اوث ؾق آجً شهًن، اها ه٭حىل قا چ ه ٌ ؿه ک ه ؾق الله! ایىیا قوىل: گىیؿ هى گ٩حناو هی

ا ؿَََل قَذِل َظاِحِبوِ «:آجً ؾولغ باٌؿ؟ ٨كهىؾيؿ هُو َوَن َحرِیع  ی١ًی، چىو او هن بكکٍحى ق٨ی٭ً ظكیُ ( ۱۴ :۱) »ٕان
 .بىؾه اوث

هماو شًگ اوث که  بك اوان ج١ّب ٬ ىهی ی ا  ٌىؾ،یکه هىشب ؾؼىل ؾق آجً شهًن هیشًگ
يؿاٌحه باٌؿ،  بك ظ٭ايیث ؼىؾ یاهىقی ٌبیه آو ِىقت گك٨حه باٌؿ و ٌؽُ شًگ کًًؿه ؾلیل ٌك٠

ظ٭ايیث ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ، شًگ کكؾو ب ا اه ل با٘ ل کًًؿه بكهاو ٬ا١٘ی بكاها هكگاه ٌؽُ شًگ
لٙكی٫ ال اهىقی اوث ک ه ؾلی ل ٌ ك٠ی او ٬ٙاٞ هعاقب چًاو که شًگ با اهل ب٥ی،شىال ؾاقؾ. هن

 (.۱۱ :۲)ؾاقؾ و هٍكوٞ اوث 

 ػىاهل دچاسضذو به تؼصب
ج٭لیؿ کىقکىقايه ال  جىاو ٧١ٔ ایماو، شهالث و ياؾايی،ال شمله ايگیمه و ٠ىاهل ٠مؿۀ ج١ّب قا هی

ج ؤذیكات هع یٗ و ه اظىل  پیكوی ال هىای ي٩ه، ه١٩ًث هى٬ث ؾيیایی، ،قابا  و اشؿاؾ، جکبك و ٤كو
 .بؽل و ٤یكه بك ٌ مكؾ ظىاؾت، جؤذیكات ه٩ًی هکاجب ٨کكی ايعكا٨ی، ايعكا٦ ال ٠ؿالث، ؼايىاؾه،

 هك کؿام ال ایى ٠ىاهل ج٩ّیلی ؾاقؾ و جع٭ی٭ی شؿاگايه هی ٘لبؿ.
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 های جلىگیشی اص تؼصب ساه
 گكایی شلىگیكی کكؾ:جىاو ال ٠ّبیث ٬ىهی یا ٬ىمؾق ق٠ایث يکات ـیل هی

قا باالی ؼىؾ، ؼايىاؾه و شاه١ۀ ؼىؾ جٙبی٫ يم ایین؛ لی كا ج١ّ ب ؾق  اظکام ؾیى هبیى اوالم .ۻ
 باٌؿ.اوالم شىال يؿاقؾ و ال قوىم ؾوقۀ شاهلیث هی

 ها.ها و ا٬ىام واکى ؾق کٍىق و ق٠ایث ظ٭ى٪ آواظحكام به هفاهب،  هلیث .ۼ
کى ی بهح ك ؾايین که يمؾ الله هح١ ال چ ه ین؛ لیكا ها يمیيؼىؾ و ٬ىم ؼىؾ قا ال ؾیگكاو بهحك يؿا .۽

 اوث.
 ها و ا٬ىام هًا٫٘ هؽحل٧ جؤهیى يمایین.قوابٗ ظىًه قا ؾق اشحماٞ  با هلیث .۾
 ؾق پی کىب ٠لن و ؾايً بىؾه و اؼال٪ اشحما٠ی قا ؾق ؼىؾ پكوقي ؾهین. .ۿ
 ظ٭ى٪ و وشایب ؼىؾ و ؾیگكاو قا بًٍاوین و ال ٠ؿالث کاق بگیكین. .٦
٬ٟٙ ؼ كاب يیى ث، بلک ه ؾق هی او ا٬ ىام  ٘ىق بایؿ ی٭یى ؾاٌحه باٌین که هیچ ٬ىم و هلیحی به .٧

ايّا٦ و با ج٭ىی وشىؾ ؾاقيؿ، بًاً  با جمام ا٬ىام قوابٗ ظىًه ؾاٌ حه  های ؼیكايؿیً، باايىاو
باٌین، جا ؾق شاه١ه ه٩یؿ وا٬ٟ ٌىین، ها ال جصاقب ؾیگكاو اوح٩اؾه يمایین و ؾیگكاو ال جصاقب 

ین شاه١ۀ ؼ ىؾ قا ال ای ى پؿی ؿۀ ٌ ىم يص ات های ها اوح٩اؾه کًًؿ، ال ایى ٘كی٫ بحىايو ؾاٌحه
 ؾهین.

باٌؿ ي ه هلی ث، ه١یاق ج١ییى ٌؽّیث ؾق اوالم ج٭ىا، ٠لمیث، جصكبه، لیا٬ث و ِؿا٬ث هی .٨
 .(۱۴: ۺۻ)٬ىم، ٬بیله، لباو، هًٙ٭ه و ذكوت 
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 گیشیيتیجه
 ام: ال پژوهً ایى هىٔىٞ به ایى يحیصه ؾوث یا٨حه

ٌىم ؾوقۀ شاهلیث ٬بل ال اوالم بىؾه و ؾق ٘ىل جاقیػ يیم ؾق شىاه ٟ  ٠ّبیث ٬ىهی ال هیكاخ .ۻ
ک ه ؾق  چًاو ایى پؿیؿه یکی ال هٍکالت و اهىق ياپى ًؿی ب ىؾههن. بٍكی وشىؾ ؾاٌحه اوث

و ؾق بكابك آو هباقله ش ؿی و  با آو هىاشه ٌؿه الله ٠لیه و و لنِلیاکكم  هًگام ٜهىق اوالم، پیاهبك
 .ايؿشايبه يمىؾههمه

و پكهیمگ اقی  واو ؾايىحه و جًه ا ه١ی اق ٨ٕ یلث و بكج كی قا ج٭ ىاکكین همه هكؾم قا یک٬كآو .ۼ
گكایی ٌؿیؿًا هباقله يمىؾه و آو قا ب ه ٌ کل ٠الوه با پؿیؿۀ ج١ّب و ٬ىمه١ك٨ی کكؾه اوث. بك

 .جهؿیؿی ک٩ك ه١ك٨ی کكؾه اوث
و گًؿی ؿه پًؿاٌ حه اظاؾید يبىی ٠ّبیث ٬ىهی قا يیم ال قوىم ش اهلی ب ك ٌ مكؾه و ه ح٩١ى  .۽

قي گ، ٠٭ی ؿۀ جىظی ؿ و گكایی ک نبا ٜهىق ٌكی١ث ه٭ؿن اوالم، ج١ّب ٬ىهی و ٬ىم. اوث
 .گیكؾؾیايث هعىق جصم١ات ٬كاق هی

های ٬ ىهی، يی ال او ث ک ه ه كؾم ؾق گكایی و ٠ّبیثو بكای ال هیاو بكؾاٌحى پؿیؿۀ ٌىم ٬ىم .۾
ؾهًؿ. و ب ا هع ىق ٬ كاقؾاؾو ؾی ى، ال هعىق ؾیى شمٟ ٌىيؿ و ؾیى قا ؾق همه اهىق اوان ٬كاق 

ج ىاو قه ایی یا٨ ث. و ای ى یگاي ه قاه گكای ی ه یهای ياٌی ال ج١ّبات ٬ىهی و ٬ ىمبؿبؽحی
 یابی به و١اؾت ؾيیا و آؼكت ؼىاهؿ بىؾ.ؾوث
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 ًابغه
 .کكین٬كآو .ۻ
 .البؽ اقیالب اقی ٌ كض ِ عیط٨ حط(. ۴۱۷۹ال٩ٕل اظمؿ بى ٠ل ی. )ابى ظصك ٠ى٭اليی، ابى .ۼ

 .ؾاق الم١ك٨ه: بیكوت. ۴۱ز
 .هىوىة الكوالة: .  بیكوتۿز .المىًؿ (.۴۱۲۴) .٠بؿالله اظمؿ بى هعمؿابى ظًبل، ابى .۽
ؾاق ٘ ى٪  :بی كوت. ٦ز. الص اهٟ الّ عیط (.٠۴۱۲۲بؿالله هعمؿ ب ى او ما٠یل. )بؽاقی، ابى .۾

 الًصاة.
 .۽ز .٠ل ی الّ عیعیى  المى حؿقک (.۴۱۴۴) .ظاکن يیٍاپىقی، ابى٠بؿالله هعمؿ ب ى ٠بؿالل ه .ۿ

 .ؾاق الکحب ال١لمیه: بیكوت
 :ؾهٍ ٫ .۱ز .الح٩ىیك المًیك ٨ی ال١٭یؿة والٍكی١ة والمًهس (.۴۱۴۸) .لظیلی، وهبة بى ه٩ّٙی .٦

 ؾاقال٩کك.
 اوکًؿقیه: ؾاق ٠مك بى الؽٙاب.. أِىل الؿ٠ىة(. ٩٦۽ۻلیؿاو، ٠بؿالکكین. ) .٧
بی كوت: ؾاق الکح اب . ۾ز. و ًى اب ی ؾاوؾ ت(. .ماو ب ى اشٌ ١د. )بوصىحايی، أبى ؾاوؾ ولی .٨

 ال١كبی.
 . بیكوت: ؾاق اظیا  الحكاخ ال١كبی. ٨ز. الصاهٟ الّعیط (.ت. ب. )٬ٍیكی، هىلن بى ظصاز .٩

کابل: بًیاؾ ايکٍ ا٨ی  .کٍىقهای ؾیگك ا٠ماق ِلط جصاقب ا٥٨ايىحاو و(. ۴۱۸۸هاهىيؿ، وكوق. )  .ۺۻ
 وًایی.

 ك.بیک. جهكاو: اهیكۼز. ٨كهًگ ه١یى(. ۽٦۽ۻه١یى، هعمؿ. ) .ۻۻ
 .ؾاقاالِالض: الؿهام .ال٭كآواوباب يمول (.۴۱۴۲) .واظؿی، ابىالعىى ٠لی بى اظمؿ  .ۼۻ

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ّاپزٍتیي ًقش ٍ اّویت تیَلَصیکی لیپَ

 ؾايٍکؿۀ ج١لین و جكبیه٠ٕى کاؾق ٠لمی  ؿه٭ّىؾ الله هصحهًؿه: پىهًمل ویؿ يىیى
 والن کكیمیؾهًؿه : پىهًؿوی هعمؿج٭كیٛ

 چکیذه
ه ا اي ؿ. ٬ى مث های ه٥ل٫ جكکیبی و هحًىٞ هحٍکل ال لیپیؿها و پ كوجیىها هکكوهالیکىللیپىپكوجیى

لیپی ؿی)٤یكهًعل(  ٬ىمث ياهًؿ. ؾقپكوجیى یا اپىلیپىپكوجیى هیپىها قا اآب( آو پكوجیًی )هًعل ؾق
 ايؿ.ٌعمی ٌاهل جكای گلىكایؿها، کىلىحكول، ٨او٩ىلیپیؿها و اویؿهای

ه ای هىش ىؾ ؾق ىها، واؼحماو و يىبث لیپیؿ بك پكوجیى هح٩اوت اوث. پ كوجیايىاٞ لیپىپكوجیى ؾق
يؿ ٌىهی Gو لیپىپكوجیى  ApoA ،ApoB ،ApoC ،ApoD ،ApoFاوان ال٩با ٌاهل  ها بكلیپىپكوجیى

کًً ؿه کؿام ي٭ً بیىلىژیکی هٍؽُ )کى٨کحىقی، پكوجیى يا٬ل و پیىيؿ ؾهًؿه( ؾاٌحه و ج١ییى که هك
ِ ىقت ـقات  ه ای هىش ىؾ ؾقشكی او ؼ ىو ب هباًٌؿ. لیپىپكوجیىها هی١٨الیث ظیاجی لیپىپكوجیى

ؾاقيؿ. هكکم آو لیپیؿهای ؼًری و هایؿقو٨ىب وشىؾ  کكوی بىؾه، ؾق وٙط آو ٠ىاهل هایؿقو٨یل و ؾق
ای پالله  ا ٠ب  اقت ال ه  ج  كیى لیپ  ىپكوجیىه  ا ه٩  ث ٠  ؿؾ ب  ىؾه؛ اه  ا ٠م  ؿهج١  ؿاؾ لیپ  ىپكوجیى

ها ؾق جًٝین، ايح٭ال و ج١ییى ايؿ. هك کؿام ال ایى لیپىپكوجیى HDLو   VLDL ،LDLها، کایلىهایکكوو
 ١ یى وه٭ اؾیك ه ظی اجی ؾاٌ حه و ب هوایك ايىاز بؿو ي٭ ً ها و کىلىحكول ؼىو ووكيىٌث چكبی

ؾق پالله ا  LDL وHDL ها هؽّىِ ًا هٍؽُ ؾق جكکیب پاللها ظٕىق ؾاقيؿ. کاهً و ا٨مایً آو
 ٨ىایؿ و ي٭ایُ ؼىؾ قا ؾاقؾ.
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های ٬لبی، ه٥ می ؿ چكب، وکحهوبب جّلب ٌكاییى، کب HDLو کاهً  LDLو  VLDLا٨مایً 
ه ا، يى س ٠ّ بی، ها ؾق ٤ٍای ظصكوی جمام ظصكات ؼ ىو، پاللگكؾؾ. لیپىپكوجیىهكگ هی او ظح

ي ؿ. ا ه اه ا ظ اوی لیپ ىپكوجیىو وی كون ه ای باکحكی اییش ىلقؾی جؽن و ٌیك هىشىؾ ايؿ. ايح ی
٤ٍ ای  ها ؾق ٤ٍای ظصكوی ي٭ً هه ن بیىل ىژیکی قا ؾق ٬ابلی ث ي٩ ىـ ايحؽ ابی ب ههىشىؾیث آو
  ٌىؾ.ؾیؿه هی HDLو  LDLجك ؾهؿ. ؾق ٌؽُ والن و ظالث ياٌحا ؾق پاللها بیًظصكوی هی

 .VLDL ،LDL ،HDLالىپكوجیى، لیپىپكوجیى، کایلىهایکكوو، های کلیذی: واژه

 همذهه
ها، ٌعمیات، ٬ًؿها، اویؿهای هى حىی ظصكات بؿو ايىاو ال هىاؾ و جكکیبات هؽحل٧ يٝیك پكوجیى

ؾاق های ه٥ل ٫ ي ایحكوشىها هکكوهالیکىلها جكکیب ٌؿه اوث. ؾق شمٟ ایى هكکبات پكوجیىو هًكال
ها  های ظصكه ِؿها يىٞ آوايؿ، ؾق ظصكات و جمام ٬ىمثجكیى هالیکىل بیىلىژیکی ه ٨كاواو٠ٕىی ک
 (.۸۴:۴)ٌىيؿ یا٨ث هی
ها ايؿ. هك کؿام ال پكوجیى)واؾه، ه٥ل٫ یا جكکیبی و هٍح٭ه( جًّی٧ ٌؿه ها به وه ؾوحه ههنپكوجیى

های ه٥ل٫ و ی ا ها، پكوجیىیىوٜای٧ هٍؽُ بیىلىژیکی و ٨یمیىلىژیکی قا به ٠هؿه ؾاقيؿ. لیپىپكوج
ايؿ که ؾق جكکیب ؼ ىؾ ه ىاؾ ٌ عمی هايً ؿ: ج كای گلى كایؿها، کىلى حكول، ٨او ٩ىلیپیؿها، جكکیبی

ها ؾقؼىو، پاللها، يىس ٠ّبی، لقؾی جؽن، ٌیك ها قا ؾاقيؿ. لیپىپكوجیىاویؿهای ٌعمی و پكوجیى
 (.۷۷:۱)و ٤ٍای ظصكوی هىشىؾ ايؿ 

وو یله و ًحیم،  که هك کؿام یک ٠مل اؼحّاِ ی ؾاٌ حه و ب ه اوثه٩ث يىٞ لیپىپكوجیى هىشىؾ 
ه ای پالله ا جكیى لیپ ىپكوجیى ٌ ىيؿ. ٠م ؿههعحىای لیپیؿی و هعحىای لیپىپكوجیًی آو هٍؽُ هی

ه١ی یى ؾق جكکی ب ؼ ىو  ۀک ؿام ب ه ی ک اي ؿال بىؾه و ه ك HDLو  LDL ،VLDLها، کایلىهایکكوو
 ی٤ٍای ظصكوی، ايح٭ال جمام لیپیؿهای هىشىؾ ؾق هىاؾ ٤فایپفیكی ها ؾق ي٩ىـايؿ. لیپىپكوجیىٌاهل

به شكیاو ؼىو، ايح٭ال لیپیؿها ال کبؿ به واییك ا٠ٕایی بؿو، ايح٭ال او حكهای کىلى حكول ال کب ؿ ب ه 
ايىاز هعیٙی و ال ايىاز هعیٙی به کبؿ شهث ؾ٨ٟ و ٤یكه ي٭ً ؾاقيؿ. کاهً و ا٨مایً هك ی ک ال 

ه ای ه٥ می و کحههای ٬لبی، ووبب چكبی کبؿ، جّلب ٌكاییى، وکحهآوق بىؾه  ها ؾق ؼىو لیاوآو
ها ؾق بؿو هؽّىًِا ؼىو ؾق شه ث شل ىگیكی ال ٌ یىٞ اه كاْ ٌىؾ. ظ٩ٛ ج١اؾل آوهكگ هی اظح

 هحفکكه و ظ٩ٛ ِعث و والهث ي٭ً اواوی قا ؾاقؾ.
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ؾاه ه ظی ات و ها ؾق اؾاٌث ي٭ً بیىلىژیکی، ٨یمیىلىژیکی و بیىٌیمیکی که لیپىپكوجیىيٝك با ؾق
ها جع٭ی٫ و پژوهٍی قا ايص ام ؾه ن. ؾق ای ى ها ؾاقؾ، اللم ؾايىحن جا ؾق هىقؾ آوظ٩ٛ والهحی ايىاو
ه ا، اي ىاٞ ها(، ايىاٞ اپىلیپ ىپكوجیىها، واؼحماو کیمیاوی )لیپیؿها و لیپىپكوجیىجع٭ی٫؛ لیپىپكوجیى

و  LDLهای ؼىو، ج١ییى لیپىپكوجیىه٭ؿاق  (؛VLDL ،LDL ،HDLها،  ها )کایلىهایکكوولیپىپكوجیى
HDL ٘ىق ٨ٍكؾه و وأط  ها بهها و اهمیث ظیاجی لیپىپكوجیىؾق ویكوم ؼىو، هیحابىلیمم لیپىپكوجیى

گاو و که به ؼىايًؿهبكقوی گك٨حه ٌؿه اوث یی بهٌکل کحابؽايه با اوح٩اؾه ال هًابٟ ه١حبك ٠لمی و به
 و ه٩یؿ جمام ؼىاهؿ ٌؿ.هًؿاو بؽً ظیاجی شالب ههؽّىًِا ٠ال٬

 هاپشوتیى
باق اول  باٌؿ. اِٙالض پكوجیىکه ؾق ظصكات ليؿه ووی١ًا هىشىؾ هی ايؿهایهالیکىلها هکكوپكوجیى

ب ه  protosکاق بكؾه ٌؿه او ث. ای ى اِ ٙالض ال ل٥ ث یىي ايی  م به٨٨۽ۻجىوٗ بكلیلىن ؾق وال 
ها هكکبات بىیاق ههن جكکیب ظصكوی پكوجیى باٌؿ، گك٨حه ٌؿه اوث.ه١ًای اولی یا شایگاه اولی هی

 .ؾهً ؿبىؾه که ؾق وایحىپاللم و ٤ٍای ظصكوی هىشىؾ و ج٭كیبًا جمام وٜ ای٧ قا ؾق ب ؿو ايص ام ه ی
(۱۹:۱.) 

ک ه ال ج١ ؿاؾ هؽحل ٧  اي ؿؾاق ٠ٕ ىیه ای ه٥ل ٫ ي ایحكوشىیکىله ا ه ال٠باقه ؾیگك پكوجیى به
ي ام قابٙ ه پیپحی ؿی، جٍ کیل گكؾی ؿه و   كاکی ب هاهیًىاویؿها جىوٗ یک يىٞ قابٙه هؽّ ىَ اٌ ح

ٌ ىيؿ. های ظص كه یا٨ ث ه یايؿ که ؾق ظصكات و جمام ٬ىمثهای بیىلىژیکیكیى هالیکىلج ٨كاواو
های هح٩اوت ال پیپحیؿهای يىبحًا کىچک ج ا پىلیمیكه ای هماقاو يىٞ پكوجیى هؽحل٧ و هحًىٞ به ايؿاله

وٜای٧ هح١ؿؾ و بىیاق هه ن بیىل ىژیکی قا ب ك ٠ه ؿه  بمقگ همکى اوث ؾق یک ظصكه یا٨ث ٌىيؿ و
 (.۸۴:۴)ؾاقيؿ 

 ٌىيؿ:اؼحمايی ٬كاق ـیل جًّی٧ هیها يٝك به ؼّىِیات وٜی٩ىی و وپكوجیى
 ها و ... ؛ها، کىالشىها، گلىبىلیىهای واؾه يٝیك البىهیىپكوجیى ال٧(

 ها و ... ؛ها، ٨او٩ى پكوجیىپكوجیىها، يىکلیى های ه٥ل٫ یا جكکیبی يٝیك لیپى پكوجیىپكوجیى ب(
 ها، پىلی پیپحیؿها، اولیگى پیپحیؿها.های هٍح٫ ٌؿه يٝیك پیپحىوپكوجیى ز(
ها کحلیى حی، هىقه ىيی، و اؼحمايی، ايح٭ الی، پكوجیى وٜای٧ ٌاو، به ها يٝك بهچًاو پكوجیىهن

 (. ۷۱:۱)  ٌىيؿپفیكی هیوی بؽًیحی، ج٭لّی، اقذی و ـؼیكهه١ا٨
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 (lipoproteins)ها لیپى پشوتیى
(، TGگلى یكایؿها )که ؾق جكکیب ؼ ىؾ ه ىاؾ ٌ عمی؛ هايً ؿ: ج كای ايؿ های ه٥ل٫ یا جكکیبیپكوجیى

ؼ ىو، پالله ا، يى س ٠ّ بی، لقؾی  و اویؿهای ٌعمی ؾاقيؿ. لیپى پكوجیى ؾق کىلىحكول، لیىیحیى
ه ا ها ظاوی لیپى پ كوجیىویكونهای باکحكیایی و شىجؽن، ٌیك و ٤ٍای ظصكوی هىشىؾ ايؿ. ايحی

 (.۷۷:۱)ايؿ 
 .(۴۲۴:۴)ٌىيؿ های واؾه ظاِل هیٌؿو لیپیؿها با پكوجیى شاها ال یکیىؾق ظ٭ی٭ث لیپى پكوج

هًع ل ؾق آب او ث ک ه ای ى ٌ او ٤یكق آب و ٬ىمث ٤یك پكوجیً یها هًعل ؾ٬ىمث پكوجیًی آو
ؾه ؿ ٬ابلیث ي٩ىـ ايحؽابی ٤ٍای ظصكوی هیها ي٭ً ههن بیىلىژیکی قا ؾق ؼاِیث به لیپى پكوجیى

(۹۲:۷.) 
هیلی ىو اي ؿ. ولو هؽّ ىَ های ؾقٌث با ولو هالیکىلی هحصاول ال ی کها هالیکىللیپىپكوجیى

ه ای الکح كو ٨ ىقیمل و اولح كا و ًحك٨یىژ ها ال قويها يىبحًا کن بىؾه و بكای شؿا کكؾو آولیپىپكوجیى
 (.۴۷۲:۱)ها، واؼحماو و يىبث لیپیؿ بك پكوجیى هح٩اوت اوث جیىکًًؿ. ؾق ايىاٞ لیپى پكواوح٩اؾه هی

( Apo protein(ی ا اپ ىپكوجیى) Apo lipoproteinها قا اپىلیپ ىپكوجیى) ٬ىمث پكوجیًی لیپىپكوجیى
-ؾهؿ. چًؿیى يىٞ لیپى پكوجیى هىشىؾ اوثها قا ؾق ٌکل، ٨ا٬ؿ لیپیؿها يٍاو هیياهًؿ که پكوجیىهی

وویله هعل وًحیم، هعحىای لیپیؿ و هعحىای لیپىپكوجیًی که هك کؿام یک ٠مل اؼحّاِی ؾاٌحه و به 
هًع ل ؾق آب( آو گكی م )٤یكکه لیپیؿهای آب ايؿهایها کمپلکهگكؾؾ. لیپىپكوجیىآو هٍؽُ هی

لو ؾووث )هًعل ؾق آب( اهیًى اویؿها ؾق و ٙط آو ٬ كاق ؾاقي ؿ. وؾق هكکم و ليصیكهای شايبی آب
های با ولو هؽّىَ باال ها جا لیپىپكوجیىها هؽحل٧ بىؾه و ال کایلىهایکكووهؽّىَ لیپى پكوجیى

(HDL) هح٩اوت(.۸۱۱:  ۸) ايؿ 
های و وویله قوابٗ آیىيی و ٬ىهاجّال ٬ىمث هكکمی، ٨او٩ىلیپیؿ و پكوجیى ٤یك اٌحكاکی بىؾه و به 

ه ای پالله ا و ٤ٍ ای ها بیى لیپىپكوجیىه چكبیٌىؾ کگكؾؾ. ایى اجّال وبب هیايؿقوال ایصاؾ هی
 (.۴۷۷:۲)ظصكوی جباؾله گكؾيؿ 

 هاساختماو کیمیاوی لیپى پشوتیى
ج ىاو ب ه ها ٌكکث ؾاقيؿ که ه ی: لیپیؿهای گىياگىو ؾق واؼحماو لیپىپكوجیىواؼحماو لیپیؿها .ۻ

 جكجیب ـیل يام بكؾ:
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 ( وش ىؾ ؾاقؾ. ه٭ ؿاق ج ام آو ؾقECاو حكی )و  (FCٌکل آلاؾ ) (: بهCholesterolکىلىحكول ) ال٧(
٨یّ ؿ او حكی ٌ ؿه  ۿ٧يىبث با یک   gr/L ٨,ۼ - ۼ,ۻظالث ياٌحا ؾق پاللها ؾق یک ٌؽُ والن

 باٌؿ.هی
 TGها  جكیى آو ها یا گلىكایؿها: اوحك اویؿهای ٌعمی با گلىكیى بىؾه که ٠مؿهاوایل گلىیكول ب(

 (.۴۷۷:۲)باٌؿ  هی  gr/Lۿ٧,ۻ – ۿ,ۺها ؾق ٌؽُ بال٣ و والن  باًٌؿ. ه٭ؿاق آو ها هی
 ۿ٧.ۻgr/L، و ؾق بمقگاو ٦۽.ۺ – ۾.ۻ gr/L، ؾق شىاياو ۽.ۺ – ۻ.ۻ gr/Lؾق ا٩٘ال TGه٭ؿاق ٘بی١ی 

ه  ای ٤  فایی همل  ى ال ؼ  ىو، قژی  ن ، ؼ  ىو او  ث. ؾق اه  كاْ اقذ  ی بلً  ؿی چكب  ی٦۽.ۺ –
ؼىبی کًحكول يٍؿه  ها و هكیٕی ٌکك که بهوًؿقوم ي٩كجیک، ياقوایی همهى کلیهها، کاقبىهایؿقیث

قوؾ و ؾق ظاالت وى  ج٥فی و و ى  ش فب ال ظ ؿ ياقه ل پ اییى ؼىو باال هی ؾق TGباٌؿ، ه٭ؿاق 
 (.ۼ۾: ٦) آیؿ هی
لیمولیى حیى، (: ٨او٩ىلپیؿها ال ٨او٩اجیؿیل کىلیى، او٩ًگىهیالیى، ٨phospholipidsاو٩ىلپپیؿها ) ؾ(

٨او٩ا جیؿیل ایحايىل اهیى، ٨او٩اجیؿیل ویكیى و ٨او٩اجیؿیل ایًىلیحىل ايؿ. ه٭ؿاق آو ؾق ی ک ٌ ؽُ 
 (.۴۷۷:۲)باٌؿ هی gr/L  ۿ,ۼ – ۿ,ۻظالث ياٌحا  والن ؾق

ها  ها ٠باقت ال ٨او٩ىلیپیؿکه لیپیؿهای هىشىؾ ؾق جكکیب و واؼحماو لیپى پكوجیىجىايینگ٩حه هیپه
(PL) ،TG، EC ( و کىلىحكول آلاؾFCايؿ که ؾق جكکیب لیپىپكوجیى به ٨یّؿی ) های هؽحل٧ ظٕىق

 هی ؾهؿ.   ها ؾق جكکیب لیپى پكوجیى قا جىٔیطؾاقيؿ. شؿول ـیل وهن هك یک ال لیپیؿ
 ها ؾق جكکیب لیپىپكوجئیى (؛ وهن لپیؿ۴شؿول)

 

 ايىاٞ لیپىپكوجیى ٌماقه
٨یّؿی 
 لیپیؿها

٨یّؿی 
 هاپكوجیى

 ٨یّؿی جكکیبات لپیپؿی

EC/FC 
PL TG 

TC 

EC FC 

 ۻ.ۻ ٧ ٨ ٧٨ ٧ ۼ ٩٨ کایلى هایکكوو ۻ
 ۽.ۻ ۾ۻ ٨ۻ ٩۾ ٩ۻ ۺۻ ۺ٩ VLDL ۼ
 ۻ.ۼ ۼۼ ٧۾ ٩۾ ۻۼ ۾ۼ ٧٦ LDL ۽
 ۿ.۽ ۻۻ ٨۽ ٧۽ ۾۾ ۽ۿ ٧۾ HDL ۾
 ٨ ۻ ٨ ٨ ۽٨ ۼ٦ ٨۽ VHDL ۿ
٦ LP (a) ٦۽-ۿۼ ۿ٧-۾٦      
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٘ ىق ٠م ؿه ال ه به باٌؿ کٌاهل یک هىحه هكکمی هی VLDLها و لیپیؿهای اِلی کایلىهایکكوو
ايؿ. هىحۀ هكکمی جىوٗ یک الیه ال لیپیؿهای ٬ٙبی  جٍکیل یا٨حه ECو  ٬TGٙبی هايًؿ های ٤یكلیپیؿ

گیكي ؿ های آب ٬ كاق ه یه٭ابل هالیکىل که ٠ىاهل ٬ٙبی ؾق٘ىقی اظا٘ه ٌؿه اوث FCو  PLی١ًی 
(۴۸۲:۲  .) 

ؾق هك لیپىپكوجیى یک یا چًؿ يىٞ اپ ىپكوجیى ب ا ه٭ اؾیك  :هاها یا اپىلیپى پكوجیىپكوجیىواؼحماو اپى. ۼ
ه ا هؽحل٧ وشىؾ ؾاقيؿ. ظؿ ا٬ل يه يىٞ اپىپكوجیى هح٩اوت ؾق واؼحماو لیپى پكوجیى پاللهایی ايىاو

ای اؼحّاِ ی و جىلی ٟ هٍ ؽُ ؾق ه وشىؾ ؾاقؾ که بك اوان اي ؿاله و ج١ اهالت ب ا ايح ی ب اؾی
 (.۸۱۱:۸)های لیپىپكوجیًی جمایم ؾاقيؿ ؾوحه
قا ک ه ؾق ک ایلى ه ایکكوو و  LDLال  ،Aب ه ظ كو٦  HDLگفاقی ال٩بایی، اپى پكوجیى اوان يامبك

VLDL  يیم وشىؾ ؾاقؾ به ظك٦B ه ای ي ىٞ ٌىؾ. اپىپكوجیىهٍؽُ هیC ،D و E  يی م وش ىؾ ؾاقؾ
(۱۴۲:۷ .) 

ؾهؿ.  قا جٍکیل هی ٨HDLیّؿ  ۺ٩که  باًٌؿ هیA4 و A0، A2ایى پكوجیى ؾاقای ايىاٞ  :Apo A ال٧(
که با٠د جٍ کیل او حك ( اوثLCAT، کى٨کحىق ايماین لیىحیى کىلىحكول اوایل جكايى٩یكال ) A0يىٞ 

کًؿ. ٠ملکكؾ لیپال قا ١٨ال هی بىؾه و لیپى LCATآو ههاق کًًؿه    A2ٌىؾ. يىٞ  کىلىحكول ؾق پاللها هی
A4 قوؿ که اوث؛ اها به يٝك هی جا هًىل به ؼىبی هٍؽُ يٍؿهLCAT  قا ؾق هعیٗ ؼاقز ال ب ؿو

 (.۴۷۷:۲)کًؿ ١٨ال و ؾق ايح٭ال کىلىحكول ال ايىاز هعیٙی به کبؿ ي٭ً ای٩ا هی

٠مك  و يیم ه gr/L ۺۼ,ۻ،  A0 کایلى هایکكوو ايؿک اوث. ه٭ ؿاق پالله ایی ي ىٞ ؾق Apo Aه٭ؿاق 
بىؾه ؾق کب ؿ و کلی ه کیح ابىلیمم  gr/L ۾,ۺ بكابك به A2قول اوث. ه٭ؿاق پاللهایی يىٞ  ۿپاللهایی آو 

 (.۴۸۷:۲)ٌىؾ هی

وشىؾ ؾاقؾ. ٌکل اول ليصیك  Apo B  ٨۾ -و ۺۺۻ – Apo Bایى پكوجیى به ؾو ٌکل  :Apo B ب(
اهیًى اویؿ ؾاقؾ. ایى پكوجیى ؾق کبؿ واؼحه ٌؿه و ؾق پاللها به ٠ًىاو  ۺۺۿ۾جك ال پىلی پیپحیؿی بیً

ظاوی یک هىل  VLDLباٌؿ. هك ـقۀ ال هی LDLجكیى اپى پكوجیى جكٌط و بمقگ VLDLبؽٍی ال 
Apo B – جكیى  ؾاقی بیً ظالث قوله باٌؿ. ؾقهی  ۺۺۻApo B  .ها ؾق پاللها ال همیى يىٞ اوث

ها ي٭ً ههن قا ؾق جكٌط اهیًى اویؿ اوث. يایحكوشى ايحهایی آو ۽ۿۻۼؾاقای  ٨۾ – Apo Bٌکل 
VLDL ؾق کًؿ. ایى اپىپكوجیى وو ای٩ا هیو کایلى هایکكLDL  وVLDL ه٭ؿاق ٨كاواو وشىؾ ؾاٌحه  به
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قول بىؾه و ؾق  و يیمه ٠مك پاللهایی آو وه  gr/L ٩,ۺي٭ً ؾاقؾ. ه٭ؿاق پاللهایی آو TGو ؾق ايح٭ال 
 (.۴۸۷:۲)ٌىؾ ايىاز هعیٙی وکبؿ هیحابىلیمم هی

وشىؾ ؾاقؾ  LDLجمام لیپى پكوجیى ها به شم  ؾقC3  وC0، C2ایى يىٞ اپىپكوجیى با اٌکال  :Apo C ز(
 ۽ۺ.ۺ   به   بكابك gr/L  ،C2 ٧ۺ,ۺآو  ۻC  که يىٞ ه٭ؿاق آو ؾق پاللها هؽحل٧ بىؾه، ٘ىقی (.۴۷۷:۲)

gr/L  وC3   ۽ۻ.ۺبكابك به gr/L  (.۴۸۶:۲)اوث 
C0  با٠د ١٨ال ٌؿوLCAT  ؼاقز ال بؿو ٌؿه وC2 های ک ه  ؾق هیحابىلیمم لیپىپكوجیىTG  بیٍ حك

، C3ؾه ؿ.  ايصام هی LPL( ي٭ً ؾاقؾ. ایى کاق قا به وویله ١٨ال کكؾو VLDLؾاقيؿ )کایلىهایکكوو و 
 (.۴۷۷:۲)کًؿ قا ١٨ال هی LCAT( قا ههاق کكؾه و LPLلیپى پكوجیى لیپال )

 وE2،  E3ٌىؾ و یک گالیکى پكوجیى اوث. وه يىٞ ههن آو ها ؾیؿه هیؾق جمام لیپىپكوجیى :Apo E ؾ(
E4 باٌ ؿ. هی ٨ۿۻو  ۼۻۻهای ها ؾق اهیًىاویؿ هىشىؾ ؾق هعل. اؼحال٦ ؾق بیى آووشىؾ ؾاقؾE2  ؾق

 (.۴۷۷:۲)ؾاقای اقشًیى اوث  E4ؾاق ویىحیى و اقشًیى و  E3ایى هعل ؾاقای اهیًىاویؿ ویىحیى، 
يیم وش ىؾ ؾاقؾ. جمای ل   HDLؾقکمی  و ه٭ؿاق LDL ٌىؾ. ؾقجك ؾقکبؿ وًحیم هیبیً Eاپىپكوجیى 

ؾاٌحه و بب ش فب کىلى حكول ظص كات  LDLو HDLکبؿی بكای  های ظصكات ٤یكلیاؾ به گیكيؿه
چًاو ي٭ً هه ن اوث. هن gr/L ۻ,ۺؾهؿ. ه٭ؿاق پاللهایی آو قا به کبؿ ايح٭ال هی ٤یكکبؿی ٌؿه و آو

 (. ۴۸۶:۲)کًؿ ( ای٩ا هیIDLهايؿه )با٬ی VLDLؾق هیحابىلیمم کایلىهایکكوو و 
 (.۴۷۷:۲): ایى اپىپكوجیى جا هًىل هن ًٌاؼحه يٍؿه اوث Apo D ه (

ها هٍؽُ يٍؿه وشىؾ ؾاقؾ. ه٭ؿاق پاللهایی و ي٭ً آو HDL3و  HDL2 : ؾقApo Gو  Apo F و(
 (.۴۸۶:۲)اوث 

 ها وه ي٭ً ٠مؿه ؾاقؾ که ٠باقجًؿ ال: اپىپكوجیى
 اوث؛ LCATکى٨کحىق  A0و يىٞ  LDLکه کى٨کحىق  C0هايًؿ  :هاي٭ً کى٨کحىقی بكای ايماینال٧( 

 ؛ HDLبكایApo D هايًؿ  :ي٭ً پكوجیى يا٬ل لیپیؿهاب( 
( ک ه ؾق Receptorsهای گیكي ؿه )ها با هالیکىلؾق بك٬كاقی اجّال لیپىپكوجیى :ي٭ً پیىيؿ ؾهًؿهز( 

های  بكای گیكي ؿه Eو يىٞ  ۺۺۻ-Bکًًؿ. با يىٞ وٙط ظصكوی ايىاز هؽحل٧ ٬كاق ؾاقيؿ، ٌكکث هی
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بكای گیكيؿه ظص كوی کایلىه ایکكوو  E  و يىٞ HDLبكای گیكيؿه ظصكوی   ۻAو يىٞ LDLظصكوی 
 (.  ۱۴۲:۷)هايؿه با٬ی

 های خىو لیپىپشوتیىضکل و ساختماو 
که ؾق وٙط آو ٠ىاهل هایؿقو٨یل  ِىقت ـقات کكوی بىؾه های هىشىؾ ؾقشكیاو ؼىو بهلیپىپكوجیى

وو یله قواب ٗ ٔ ١ی٧  لیپیؿهای ؼًری و های ؿقو٨ىب وش ىؾ ؾاقي ؿ. ای ى ٠ىاه ل ب هو ؾق هكکم آو 
و  ٙط  ؾهً ؿ. ؾقٌ  ؿه و ه الیکىل لیپ ىپكوجیى قا جٍ  کیل ه یه ن هحّ ل واي ؿقواله و آی ىيی ب  ه

های ؿقو٨یل ه له ا ب ا ٠ىاؾهً ؿه اپ ىپكوجیىهای جٍ کیلها ٠ىاهل هایؿقو٨یل اهیًىاویؿلیپىپكوجیى
های ؿق٨ىب   ه ای اپ ىپكوجیى ب ا ٠ىاه لآی ىيی، ٠ىاه ل های ؿقو٨ىب اهیًىاو یؿۀ ٨او٩ىلیپیؿها قابٙ

ايؿ و ؾق يحیص ه و ٙط ايؿقواله هحّل ٌؿه وویله قابٙه ١ٔی٧ و کىلىحكول آلاؾ و ٨او٩ىلیپیؿها به
و ٙط ٬ كاق  کًًؿ. ؾق ای ى و اؼحماو ٠ىاه ل های ؿقو٨یل آلاؾ ؾقها قا ایصاؾ هیاقشی لیپى پكوجیىؼ

و  ECها قا لیپیؿهای ؼًری هايً ؿ ٌىيؿ. ٬ىمث هكکمی آوها هیعاللیث لیپىپكوجیىؾاٌحه و وبب اي
TG ٨یّؿی جكکیب  ها وابىحه بهآو ۀیابًؿ. ٌکل و ايؿالىو ايح٭ال هیهعّىق کكؾه اوث و شكیاو ؼ

ا هجك باٌؿ، لیپىپكوجیىکه ٨یّؿی لیپیؿهای هایؿقو٨ىب بیًییهك ايؿاله لیپیؿی و پكوجیًی اوث. به
ه ا و ٠که هكچه ٨یّؿی پ كوجیىجك ايؿ. بكال يٝك ولو هؽّىَ وبکجك و ٤یكهعلىلجك و هعصن

جك ايؿ جك و ؾاقای ولو هؽّىَ بیًجك، هعلىلها کىچکجك باٌؿ، هالیکىللیپیؿهای هایؿق٨یل بیً
(۴۷۸:۲  .) 

 های لیپىپشوتیىطبمه بًذ
 ٌىيؿ:هی قوي ؾوحه بًؿیها بكظىب ؼىاَ ٌاو به وهلیپىپكوجیى

ها ؾاقای چاقچ ايؿ و وجیىهای هؽّىَ به لیپىپكچىو پكوجیى: اوان ظكکث ؾق هیؿاو٘ب٭ه بًؿی بك. ۻ
ها جىاو لیپىپكوجیى وویله قوي الکحكو٨ىقیمل هیؾاق هىحًؿ، لفا به های ویكوم ؼىو يیم چاقچپكوجیى

 ,PreB – Lpهای )ها، لیپىپكوجیىًؿ ال: کایلىهایکكووهایی شؿا ٌؿه ٠باقجکكؾ. لیپىپكوجیى قا جصكیؿ
B -Lp ها، لیپىپكوجیى –( ال٩ا VLDLو (LPa. 

ٌىيؿ ج٭ىین هی Apo E، و Apo A ،Apo B،Apo C  ،Apo Dبه : هااوان لیپى پكوجیىبًؿی بك. ٘ب٭هۼ
(۴۸۲:۲.) 
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و ه ا پكوجیىها ال که لیپىپكوجیىيٝك به ایى: (Densityاوان ولو هؽّىَ یا کرا٨ث )بًؿی بك. ٘ب٭ه۽
ج ك که ٨یّؿی لیپی ؿها ب یًییايؿ، ولو هؽّىِی ؼاِی ؾاقيؿ. به هك ايؿالهلیپیؿها جٍکیل ٌؿه

ج ك جك بىؾه و کرا٨ ث ک ن، وبکجكهای ٬ٙبی ٤یكهًعلبات آبی و هعلللیپىپكوجیى ؾق جكکیباٌؿ. آو 
ه ا قا جك اوث. لیپىپكوجیىجك و وًگیىجك باٌؿ، ايعاللیث بیًها بیًؾاقيؿ؛ اها اگك ٨یّؿی پكوجیى

-ۺۻو وك٠ث ًٌاوق ٌؿو  Cۺ٦ۼؾق  gr/ml ٦۽ۺ,ۻکلىقایؿ با ولو هؽّىَ ؾق یک هعلىل وىؾین

ي ىٞ لیپ ىپكوجیى ی١ً ی جىاو شؿا کكؾ. به ایى جكجیب ه٩ ثوویله اولحك وًحك٨یىل هی به cm/dyne/g ۽
 (.۴۷۹:۲)ايؿ كؾهًٌاوایی کقا IDL  و LPa, VHDL, HDL, LDL, VLDLها، کایلىهایکكوو

ه ا، ه ا ی١ً ی کایلىه ایکكوولیپ ىپكوجیىگ كوپ اِ لی  های پاللها چهاقجكیى لیپىپكوجیى٠مؿه
VLDL، LDL و HDL (.۲۲۷:۹)ايؿ 

a) هاکایلىهایکكوو (CM, Chy( )chylomicrons) 
 ٨٧٨یّ ؿ ٨او ٩ىلیپیؿ،  ٧که ال شمله  ايؿها ٌاهل٨یّؿ لیپیؿ  ۸۹ – ۸۸ها ؾق جكکیب کایلىهایکكوو

ه ا ؼاِ یث  ک ایلى هایکكوو قوٌ ىؾ. ال ای ى حكول ج ام قا ٌ اهل هی٨یّ ؿ کىلى  ۿۻو  ٨TGیّ ؿ 
همیى ؾلیل وبب هکؿقیث و ٌیكی ٌؿو ویكوم  ايؿ. بهبی لیاؾ ؾاٌحه و ؾق ؼىو ٤یك هًعلهایؿقو٨ى

 (.۴۸۱:۲)گكؾیؿه و ؾقویكوم ؼىو ظالث يا ٌحا ظٕىق يؿاقيؿ 
اي ؿ ک ه ؾق قوؾه ه ای TGها و ها، چكبیآوؤ ٍها بىؾه و هًجكیى لیپىپكوجیىها وبککایلىهایکكوو

 (.۱۲۹:۷)باًٌؿ ٨یّؿ( هی ۲الی  ۴ايؿ و ظاوی ه٭اؾیك بىیاق ايؿکی پكوجیى )شفب ٌؿه
 ۺ٧ج ك الجك ؾاقيؿ، هالیکىل ؾقٌ ث، ظص ین و ٬ٙ ك آو ب یًبیً TGها  که کایلى هایکكووال ایى

 (.۴۸۲:۲)ٌىيؿ يايىهحك اوث. ؾق ایى هكکب ب١ؿ ال ِك٦ ٤فا ؾق ویكوم ؾیؿه هی
شكی او  هىاؾ ٤ فایی ب ه ها ي٭ً اِلی قا ؾق ايح٭ال جمام لیپیؿهای هىشىؾ ؾق٠الوجًا کایلىهایکكوو

ه ك  ش فب ٌ ؿه ؾق قوؾه او ث. ب ه TGها وابىحه به ه٭ؿاق ٠هؿه ؾاقيؿ. وك٠ث جٍکیل آو ؼىو بك
 (.۱۴۱:۷)گكؾؾ جك جىلیؿ هیجك شفب گكؾؾ به هماو جًاوب کایلىهایکكوو بیًبیً TGکه  ۀايؿال

و په  ٌ ىيؿ وکىچک واؼحه هیجلیل اه١ایايؿوپاللهی ظصكات اپی ۀها ؾق ٌبککایلىهایکكوو
ه ا گكؾؾ. کایلىه ایکكوو٘كی٫ وقیؿ کالویى چپ واقؾ شكیاو ؼىو هی واقؾ ویىحن لم٩اوی ٌؿه ال

کًً  ؿ. کًً  ؿه ظم  ل ه  یب  ه ايى  از هّ  ك٦ کًً  ؿه و ی  ا ـؼی  كه قا اییٌ  عمی ٤  ف او  یؿهای
های کبؿی جؽكی ب قويؿ و ؾق ؾاؼل الیمولومکبؿ هی هايؿه ال ٘كی٫ ؼىو بههای با٬ییلىهایکكووکا

 (.۸۱۱:۸)گكؾؾ ها آلاؾ هیٌؿه و کىلىحكول آو
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b) های ؼیلی وبک یالیپىپكوجیى VLDL (Very Low Density Lipoproteins) 
 ۼ۽ وTG ٨یّ ؿ  ٩۾٨یّؿ ٨او ٩ىلیپیؿ،  ٩ۻکه ٌاهل  ٨یّؿ لیپیؿ ؾاقؾ ۺ٩ظؿوؾ ایى لیپى پكوجیى ؾق

ج ك های ؿقو٨یل او ث. ؾق جك ؾاٌ حه و ب یًباٌؿ. ؼاِیث هایؿقو٨ىبی کن٨یّؿ کىلىحكول جام هی
 (.۱۲۹:۷)آو ؾه ٨یّؿ اوث ویكوم هًعل و ه٭ؿاق پكوجیى

VLDL آو ايح٭ال ۀ ٌىؾ، وٜی٩کبؿ وًحیم هی ؾقTG وایك ا٠ٕ ای ب ؿو  کبؿ به های جىلیؿ ٌؿه ؾق
 (.۱۲۹:۷)باٌؿ هی

ج ك اي ؿ. ولو و ًگیى کمی ها لیاؾجك بىؾه ويىبث به کایلىهایکكوو هاVLDL  ٨یّؿی پكوجیى ؾق
اوث، يىبحًا هعصن، ٬ٙك آو  Da ٦ۺۻ.ۺۻ-ۿ، ولو هالیکىلی  gr/ml ٦ۺۺ.ۻ – ۿ٩.ۺها هؽّىَ آو
جك ال ٌىؾ. به ه٭ؿاق کناوث. اگك ه٭ؿاق آو ؾق ؼىو لیاؾ گكؾؾ وبب هکؿقیث ؼىو هی nm ۺ٧-ۿۼ

٨یّ ؿ  ۼۻگلى كایؿ ؾاؼل ی ؾاقي ؿ وظ ؿوؾٌىيؿ، ه٭ؿاق لی اؾ ج كایظصكات هؽاٖ قوؾه وًحیم هی
 (.۴۸۲:۲) ؾهًؿلیپىپكوجیى جام قا جٍکیل هی

کبؿ به  و ٬ًؿهای أا٨ی ؾق جك باًٌؿکه ال ٔكوقت بیً اویؿهای ٌعمی هىشىؾ ؾق قژین ٤فایی
TG  جبؿیل و ؾقVLDL یابًؿ. بًؿی و ايح٭ال هیبىحهVLDL ه ایظاوی اپىپكوجیىB-ۺۺۻ ،C0،C2 

،C3  و ،E باٌؿ. با بكؾاٌث هیTG ،VLDL به با٬یهايؿه هایVLDL  جبؿیل ٌؿه و با بكؾاٌ ثTG 

 (.۸۱۷:۸)ٌىؾ جىلیؿ هی LDLجك، بیً

c) های وبک یالیپىپكوجیى LDL (Low Density Lipoproteins) 
 ٦٩گلى كایؿ و ؿ ج كای٨یّ  ٨٩یّؿ ٨او ٩ىلیپیؿ،  ۻۼکه ٌاهل ٨یّؿ لیپیؿ ؾاقؾ ٧٦ایى لیپىپكوجیى 

باٌ ؿ. ؼاِ یث ه ی ECی ا کىلىحكول او حكی  LDL جكیى جكکیبٌىؾ. ههن٨یّؿکىلىحكول جام هی
ال کب ؿ ب ه  ECآو ايح٭ال  ۀوٜی٩ؾهؿ. یپىپكوجیى قا جٍکیل هیجكیى ه٭ؿاق لهایؿقو٨یلی ؾاٌحه و بیً

 (.۴۸۱:۲)ايىاز هعیٙی اوث 
 (.۱۴۲:۷)باٌؿ هی VLDLهای لیپىپكوجیى هعّىل آؼكیى هكاظل هیحابىلیمم لیپىپكوجیى ایى

او ث. ؾاقای ولو هؽّ ىَ  جكوًگیى ٨یّؿ( بىؾه وۻۼ-ۻۻجك)آو بیًه٭ؿاق پكوجیى اؼحّاِی
ال ؾو واظ ؿ  LDLاوث.  nm۽ۼ-٩ۻو ٬ٙك  ٦Daۺۻ.ۿ٧,ۼ، ولو هالیکىلی  gr/ml۽٦ۺ,ۻ-٩ۻۺ,ۻ

 LDL2و  ٦gr/mlۺۺ,ۻ-٩ۻۺ,ۻولو هؽّ ىَ  LDL0و اؼحه ٌ ؿه او ث.  LDL2و  ٨LDL0ك٠ی 
های جام قا ب ه ؼ ىؾ ٨یّؿ ٤لٝث لیپىپكوجیى ۺۿؾاقؾ. ظؿوؾ gr/ml۽٦ۺ,ۻ-٩ۻۺ,ۻولو هؽّىَ 
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گی كؾ ِىقت هی  ؾاؾه و ظاوی ه٭ؿاق لیاؾ کىلىحكول اوث. هیحابىلیمم آو ؾق ؾاؼل ظصكهاؼحّاَ
(۴۸۲:۲.) 

ٌىؾ. ي٧ّ ٘ىل ٠مك آو ؾق شكیاو ؼىو ج٭كیب ًا ؾو ي ین جىوٗ کبؿ يیم وًحیم هی LDLیک ه٭ؿاق 
ظاوی  LDLٌىؾ. ٨یّؿ ؾق ايىاز ؼاقز کبؿی جصمیه هی ۺۿ٨یّؿ ؾق ايىاز کبؿی و ۺۿقول بىؾه، 

لیًىلیک او یؿ او ث.  جكیى اویؿ ٌعمی ؾق آوهالیکىل کىلىحكول اوحكی بىؾه و ههن ۺۺۿۻج٭كیبًا 
LDL  ٠الوه بك ايح٭ال کىلىحكول ال کبؿ به ايىاز هعیٙی، جًٝین وك٠ث يىوالی کىلىحكول ؾق ای ى

 (.۱۲۲:۷)ايىاز قا به ٠هؿه ؾاقؾ 
٠ًىاو لیپىپكوجیى اِلی، کىلىحكول قا به ايىاز ٤یكکبؿی ظم ل  که بهاوث ۺۺۻ-Bاپىپكوجیى آو 

ؾق وٙط ٤ٍای پالله ایی ظص كات  ۺۺۻ-Bكای ًٌاوایی های اؼحّاِی بکًؿ که ؾاقای آؼفههی
 (.۸۱۷:۸)ؼىؾ هىحًؿ 

کً ؿ ال شكیاو ؼىو ؾچاق ي٭ُ باٌؿ کىلىحكول پاک يٍؿه و جصمٟ ه ی LDLگیكيؿه آؼفه یا  گكا
ق٨حى کىلى حكول چًاو ٠ الوه ب ك بلً ؿيمایؿ. هنها و جّلب ٌكاییى کمک هیکه به جٍکیل پالکث

 (.۸۷۲:۸)ؼىو، جىلیؿ ؾاؼلی کىلىحكول اؾاهه هی یابؿ 
d) های وًگیىلیپىپكوجیى (High Density Lipoproteinsیا )  HDL 

٨یّ ؿ  ٩۾گلى كایؿ و ٨یّؿ ج كای ٨٧یّؿ ٨او٩ىلیپیؿ،  ۾۾که ؾق آو  لیپیؿها اوث ٨یّؿ٧۾ ظاوی
ج ك ؾاقؾ. ای ى ي ىٞ لیپ ىپكوجیى ؼاِ یث ب یً EC کىلىحكول ٌاهل بىؾه؛ اها ه٭ ؿاق ٨او ٩ىلیپیؿ و

٨او  ٩ى لیپی  ؿها و  ٨HDLیّ  ؿ پ  كوجیى ؾاقؾ.  ۽ۿج  ك و ک  ن LDLهای  ؿقو٨یلی ؾاٌ  حه ه٭  ؿاق آو ال 
 (.۴۸۱:۲) ؾهؿکىلىحكول قا ال ايىاز هعیٙی به کبؿ شهث ؾ٨ٟ ايح٭ال هی

HDL ها،ؾق ج١اهالت هیحابىلیمهی کایلىهایکكووVLDL ٌكکث هیا و هیحابىلیمم کىلىحكول ه کًؿ
(۱۴۲:۷.) 

ؾق  HDLهای ٬لبی اقجباٖ ؾاقؾ. ه٭ؿاق با هیماو بكول بلًؿ هكْ ٌكیاو HDLپاییى پاللهاییه٭اؾیك 
 (.۸۷۲:۸) بىیاق پاییى اوث HDLا٨كاؾ هبحال به کمبىؾ اقذی 

HDL  َ۽٦ۺ,ۻ-ۺۻۼ,ۻؾاقای ولو هؽّى gr/ml  ۺۻ-۾و ٬ٙكnm  .اوثHDL  ال و ه واظ ؿ
و  HDL2شكیاو ؼىو ب ه  کبؿ جىلیؿ و ؾق ؾق HDLٌؿه اوث. جٍکیل HDL3و  ٨HDL0  ،HDL2ك٠ی

HDL3 ٧۽ؾهؿ. ظ ؿوؾ جبؿیل ٌؿه و بؿیى جكجیب کىلىحكول قا ال ايىاز هعیٙی به کبؿ ايح٭ال هی-
 (.۴۸۴:۲)ؾهؿ های ویكوم قا جٍکیل هی٨یّؿ لیپىپكوجیى ٨۽



88  |هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق| 

ات و ی ا ؾق اذ ك ج٥یی كات و های کىلى حكول قا ک ه ؾق اذ ك جؽكی ب ظص كهالیکىل HDLچًاو هن
آوقی و وكی١ًا به کمک ی ک پ كوجیى ايؿ، شمٟظصكوی آلاؾ و واقؾ شكیاو ؼىو ٌؿهيىوالی ٤ٍای 

 (.۱۲۲:۷)ايح٭ال هی ؾهؿ  LDLو  VLDLظاهل به 
HDL های ظاوی اپىپكوجیىA0،C0  ،C2 های ؾیگ ك و اي ماین و اپىپكوجیىLCAT باٌ ؿ. ای ى ه ی

هاي ؿه کایلىه ایکكوو و ، کىلى حكول و لیى حیى ب ا٬یHDLايماین ؾق وٙط ـقات جاله جٍ کیل ٌ ؿه 
VLDL  قا بهEC  ،جبؿیل يمىؾه با جىلیؿ یک هىحهHDL کب ؿ  کكوی جبؿیل و ب ه شؿیؿ قا به ـقه بال٣ و

های  ؼا٘ك جىلیؿ يمکه ؾهؿ. یک ه٭ؿاق ایى کىلىحكول بايح٭ال ؾاؾه و کىلىحكول ؼىؾ قا ال ؾوث هی
آی ؿ ج ا ؾوقاو ؼىو هی جؽلیه ٌؿه ال آؼفه ٤ٍا  شؿا و ؾوباقه به HDLقوؿ. ٩ِكاوی به هّك٦ هی

چًاو ٬ اؾق او ث کىلى حكول ـؼی كه ٌ ؿه ؾق قا بكؾاٌث کًؿ. هن VLDLو  CMجكی ال ه٭اؾیك بیً
 (.۸۱۷:۸)ايىاز ٤یكکبؿی قا بك ؾاٌث يمىؾه به کبؿ ايح٭ال ؾهؿ 

e) وًگیى یاهای ؼیلیلیپىپكوجیى VHDL (Very High Density Lipoproteins) 
 ٩گلىكایؿ و ٨یّؿ جكای ٨٨یّؿ ٨او٩ى لیپیؿ،  ۽٨( قا ؾاقؾ که ؾق آو ٨یّؿ٨۽جكیى ه٭ؿاق لیپیؿ )کن

٨یّؿ ب ىؾه و ه١م ىاًل ب ا و یكوم الب ىهیى  ۼ٨٦یّؿ کىلىحكول جام هىشىؾ اوث. ه٭ؿاق پكوجیى آو 
 (.۴۸۷:۲)اوث  gr/ml ۿۼ,ۻ-ۻۼ,ۻآو  کرا٨ثهمكاه اوث. ي٭ً آو جا اکًىو ه١لىم يیىث. 

f) لیپىپكوجیى a (LPa) 
ؾه  ؿ. و ٨او  ٩ىلیپیؿ جٍ  کیل ه  ی ECقا ٨یّ  ؿ لیپی  ؿ ؾاقؾ. لیپی  ؿهای آو ۿ٧-۾٦ای  ى لیپ  ىپكوجیى 

 (.۴۸۷:۲)اوث  ٦۽-ۿۼهای اؼحّاِی آو  پكوجیى
ب ىؾه ی ک لیپ ىپكوجیى اج كوشى او ث. ب یى ٤لٝ ث  gr/ml ۺ۽ۻ,ۻ-ۺ۾ۺ,ۻولو هؽّىَ آو 

 LP، هی ماو LDLپاللهایی و ٤لٝث يىصی آو ؾق جّلب ٌكاییى قابٙه هىح٭ین بك ٬كاق اوث. هايً ؿ 
قابٙه ؾای و ل٩كی جىوٗ بىؾه و aیابؿ. ؾاقای یک اپىپكوجیى یؾق ٔای١ات جّلب ٌكاییى ا٨ماییً ه

ل فا ؾقشایگ اه  ،گ كؾؾ. و اؼحماو پكوجیً ی آو ٌ بیه پاللهیً ىشى ب ىؾههحّل ه ی ۺۺۻ-ApoBبه 
جىايؿ با ايماین هكبى٘ه ( هیTissue Plasminogen Activator) TPAکًًؿه يىصی پاللهیًىشى یا ١٨ال

 (.۴۸۴:۲)قو ي٭ً ههاق ٨یبكیًىالیم قا به ٠هؿه ؾاقؾ ایىکًؿ. ال  قا ههاق ق٬ابث و آو
 

 های خىوهمذاس لیپىپشوتیى
 (.۲۲۷:۹)ايؿ   HDLو  VLDL،  LDLها، های پاللها ٠باقت ال کایلىهایکكووجكیى لیپىپكوجیى٠مؿه
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ؾوالؾه  VLDLٌ ىؾ. ؾی ؿه ه ی HDLو  LDL ج كؾق ٌؽُ والن وظالث ياٌحا ؾق پالله ا ب یً
قا ب ه  های ؼ ىو٨یّؿ لپىپكوجیى  ٨۽-٧ۼ،HDL0پًصاه ٨یّؿ و  LDL2یک ٨یّؿ، ٨LDL0یّؿ، 

يٝك به شًه، وى، قژین ٤فایی و يىٞ ١٨الیث ج٥ییك  LDLو  VLDLؾهؿ. ه٭ؿاق ؼىؾ اؼحّاَ هی
ج ك ؾق لياو بیً HDLجك بىؾه و ه٭ؿاق هكؾاو يىبث به لياو بیً کًؿ. ه٭ؿاق ایى ؾو لیپىپكوجیى ؾقهی

 (.۴۸۶:۲) ال هكؾاو اوث

 mg/dl ۺۿۻ-LDL ،UPtooو اي ؿاله ياقه ل  mg/dl ۺ٦-ۺ۽ؼ ىو و یكوم HDLاله ياقه ل ي ؿا
ٌىؾ. اگك ه٭ؿاق آو ال ه١مىاًل به اوان ٨یّؿی هصمى٠ی کىلىحكول بیاو هی VLDLباٌؿ. ه٭ؿاق هی

يی م ج ا  VLDLیاب ؿ. جك باٌؿ، چايه هبحال ٌؿو به هكیٕی کكويك ا٨مایً ه ی٨یّؿ بیً ۺۿ-ۿۼ
 (.۱۱:۶)باٌؿ ؼٙك هكیٕی جّلب ٌكاییى همكاه هی جك با ا٨مایًايؿاله کن

 دس سیشوم خىو LDLو HDL تؼییى 
بیً ی و های ٬لبی قا ال ٬ب ل پ یًؾ٬ث ٠لث بكول هكیٕی جىاو بهها ؾق ؼىو هیبا ج١ییى لیپىپكوجیى

هىشىؾی ث ه كْ ب كای ِ ىقت  ٬لب ی و يی م ؾقه١كْ ؼٙ ك اه كاْ بكای ًٌاوایی هكیٕاو ؾق
 ؾهین. يؽىث ؾق یک جیىب ٠ملیه قا ٬كاق ـیل ايصام هیآوقؾو ؼٙكات آو ا٬ؿام به جؿاوی يمىؾ. پاییى

 HDLه١یاق  ویكوم یا پاللها هؿت وًحك ٨یىل
 هایکكوو ۲۷۲ هایکكوو ۴۲۲ ؾ٬ی٭ه ۷

٠ملیه قا ؾق قیصًث ٌىؾ. ب١ؿ ال پًس ؾ٬ی٭ه وًحك٨یىل ال ٬ىمث باالیی به ظید ویكوم اوح٩اؾه هی
 بكین:پیً هی کىلىحكول ٬كاق ـیل به

  جیىب جیىث جیىب اوحًؿقؾ جیىب پاليک

 قیصًث کىلىحكول هایکكوو ۴۲۲۲ هایکكوو ۴۲۲۲ هایکكوو ۴۲۲۲

٬ىمث باالیی ویكوم جمؿیؿ  هایکكوو ۴۲۲  
 ٌؿه

 کىلىحكول اوحًؿقؾ  هایکكوو ۴۲ 

 آب ه٭ٙك یا باليک   هایکكوو ۴۲
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گ كاؾ گفاٌ حه ٌ ؿه ب١ ؿًا ب ا ؾقش ه و ايحی ۱۷.۶ظ كاقت  هؿت ؾه ؾ٬ی٭ه به آبی بهؾق ظمام هاجیىب
یى ث او حًؿقؾ ی ا يايى هحك ؾقشه کلكوهحك ـقی١ه بالي ک ِ ٩ك يم ىؾه، ج ٦۾ۿیا  ۺۺۿايحؽاب ٨یلحك

 گیكؾ:گكؾؾ. هعاوبه ٬كاق ـیل ِىقت هیؾاٌث هیؼىايؿه ٌؿه و یاؾ
                  /      ۺۺۼ              

جك بىؾه ال یک ايؿاله هٍکل LDLاوث. ج١ییى  mg/dl ۺ٦-ۺ۽ؾق ویكوم ؼىو  HDLايؿاله ياقهل 
قا با کن  LDLکًًؿ. ؾق ایى ٨ىقهىل ج١ییى هی Fried Waldقا ٤یك هىح٭ین جىوٗ ٨ىقهىل  قو آوایى

 آوقيؿ.ؾوث هیه جكای گلىكایؿ ال کىلىحكول ب ۿ/ۻو   HDLکكؾو هصمىٞ
                5          

ج كیى ه٭ ؿاق ک ن VLDLاو ث. اي ىاٞ  mg/dl ۺۿۻ-UPtooؾق ویكوم ؼ ىو  LDLايؿاله ياقهل 
ه١م ىاًل ب ه او ان ٨یّ ؿی  VLDLکً ؿ. قا ؾق ؼ ىو ظم ل ه ی TGکىلىحكول و بیٍحكیى ه٭ ؿاق 
٨یّؿ باٌؿ، چ ايه هب حال  ۺۿ-ۿۼجك ال چه وٙط آو بیًٌىؾ. چًاوهصمى٠ی کىلىحكول بیاو هی

ؾه ؿ و ؾق کلكوهح ك يحیص ه ؾقو ث قا يم ی VLDL یاب ؿ. ج١ی یىٌؿو به هكیٕی کكويك ا٨مایً هی
که ؾق ؼ ىؾ  ٌىؾیهای هؽحل٧ ج١ییى ههای کمپًیهای کیثهای اجىهاجیک يٝك به قاهًماییهاٌیى

 (.  ۱۱:۱)کیث ؾقز اوث 

 هايذه  های بالیلیپىپشوتیى
ال کایلىه ایکكوو ش ؿا  TGج٭كیب ًا ي ىؾ ٨یّ ؿ  و Cبه اذك ١٨الیث ايماین لیپىپكوجیى لیپال، اپ ىپكوجیى

ؼحماو و ا ؾق Eک ه اپ ىپكوجیىگكؾؾ ؾقظ الیبال هی HDLؾقشایگاه ؼىؾ  به Cگكؾيؿ. اپىپكوجیىهی
-او ث و ظ اویکایلىهایکكوو اولی هايؿه ج٭كیبًا ي٧ّلیپىپكوجیى با٬ی. هايؿهیکایلىهایکكوو با٬ی

آو با  ۀهايؿيىٌث هٍابه بىؾه لیپىپكوجیى با٬یؾاقای وك  VLDLاوث. EC جك کىلىحكول وه٭اؾیك بیً
 (.۱۴۹:۷)ٌىؾ ياهیؿه هی IDLکرا٨ث هحىوٗ یا 

 ( دس سابطه با سژین غزایی VLDLهای کبذی )سًتیض لیپىپشوتیى
 TGًٍؤهای کبؿی ه TG  هىشىؾ ؾقVLDL وًحیم باًٌؿ. های پاللهایی هیTG  ها ؾق کب ؿ هع كک

گلى كایؿهای ک ه ؾق جىلی ؿ ج كای. اویؿهای ٌعمیوثها VLDLآيی و ٨ىقی بكای جىلیؿ و جكٌط 
 ٌ ىيؿ. ؾقه ا و ًحیم ه یال ک اقبى های ؿقیث Aقويؿ یا به کمک اویحایل کى ايماین کاق هی کبؿی به

که ؾق ٌ كایٗ ظالث ج٥فیه هًاوب، اویؿهای ٌعمی ٠مؿجًا هًٍؤ کاقبىهایؿقیحی ؾاقيؿ. يٝك به ایى
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 ٌ ىيؿ و ب هک ه جىلی ؿ ه ی ٌىيؿ بایؿ به هم او و ك٠ثشگك ـؼیكه يمی ٠اؾی اویؿهای ٌعمی ؾق
ی بىیاق چكب ِىقت هّك٦ ٤فا ظالث گكوًگی یا ؾق ال کبؿ ؼاقز ٌىيؿ؛ اها ؾق VLDLِىقت 

جك او یؿهای یابؿ، شگك ه٭اؾیك بیًو ؾق هكْ ٌکك ٤لٝث اویؿهای ٌعمی ؾق پاللها ا٨مایً هی
و  TGجىلی ؿ  ىقت اویؿهای ٌعمی آلاؾ هًٍؤ اِلیکًؿ. ؾق ایى ِؼىؾ شفب هی ٌعمی آلاؾ قا به

VLDL جىلیؿ و جكٌط ؾو هاؾه هفکىق ؾؼیلباٌؿ. ٠ىاهل ـیل ؾق شگك هی ها ؾق:ايؿ 
 ج٥فیه کاهل و ظالث ویكی؛ ال٧(

 ها به ؼّىَ وکكول و ٨كکحىل؛ ٤فاهای ٤ًی ال ٬ًؿ ب(
 های ٌعمی آلاؾ ؾق ؼىو؛ بلًؿ بىؾو اویؿ ز(
 هّك٦ الکىل. ؾ(

شا با ٤لٝث کن گىلىکاگىو که جىلی ؿ او یؿهای ٌ عمی و ه ( ٤لٝث بلًؿ ايىىلیى ؾق ؼىو یک
 (.۱۲۷:۷)کًؿ اق هیهىؿیٍى قا هیه کكؾه و ج١اهالت اوکها قا ج٭ىایىحكی ٌؿو آو

 LDLهای های ياضی اص فمذاو گیشيذهبیماسی
های اقذی به ه٭ؿاق ٬ابل جىشه ا٨ مایً ؾق اذك بكؼی ال ياهًصاقی ٤LDLلٝث پاللهایی کىلىحكول و 

او ث. ؾق اه  كاْ اقذ  ی  mg/dl ۿ٧ۻیاب  ؿ. ؾق ا٨ كاؾ و  الن ٤لٝ ث ياقه  ل ب كای کىلى  حكول ه ی
کً ؿ، ٤لٝ ث کىلى حكول ؾق  ِىقت هىهىلایگىت بكول هایپكکلىحكولیمی ٨اهیلی، اگك ياهًصاقی به

لیح ك ؼ ىو هل ی ۺۺۻگكام ؾق هلی ۺ٨۽ِىقت هیحكو لایگىت ؾق ظؿوؾ  گكام و ؾقهلی ۺ٦٨ظؿوؾ 
کىلىحكول ؾق اق ؾق ؼىو، ه٭ؿ LDLؾلیل بلًؿ بىؾو ٤لٝث کىلىحكول و قوؿ. ؾق ایى اٌؽاَ بههی

ه ای ؼ ىو قغ ؾه ؿ های ؾی ىاق ؾاؼل ی قگکًؿ. ایى ظاؾذه اگك ؾق بالکايىاز هؽحل٧ قوىب هی
های ٠كو٪ ؼىيی هعیٙ ی قا وبب جّلب ٌكاییى ٌؿه و ؾق يهایث لهیًه ظمالت ٬لبی و یا بیماقی

 کًؿ.٨كاهن هی
 LDL ه ای پكوجیً یاو گیكيؿهؾق اکرك چًیى هكیٕاو هبحال به کىلىحكول بلًؿ اقذی، کمبىؾ و یا ٨٭ؿ

ِ  ىقت  ه  ا وش  ىؾ ي  ؿاقؾ؛ اه  ا ؾقظال  ث هىهىلایگ  ىت ج٭كیب  ًا گیكي  ؿه گ  كؾؾ. ؾقهٍ  اهؿه ه  ی
يٝمی ب بكول بیها هىشقوؿ. کمبىؾ گیكيؿهبه ي٧ّ ا٨كاؾ والن هی LDLهای گیكيؿه هیحكولایگىت،

گ كؾؾ. ال پاللها ه یؾق  LDLجىوٗ کبؿ و ؾیگك ايىاز ٌؿه و وبب ا٨ماییً ٤لٝث  LDL شفب ؾق
جكی با٬ی هاي ؿه و ه٭ ؿاق هؿت بیً بًابك ٠ؿم شفب جىوٗ کبؿ، ؾق ؾوقاو ؼىو به IDL٘ك٦ ؾیگك 
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گ كؾؾ. ا٨ مایً ای ى لیپ ىپكوجیى ؾق ؾق ؼىو هی LDL جكجبؿیل و وبب ا٨مایً بیً LDL لیاؾ آو به
چً او ؾ. ه نگ كؾه كگ ه ی اظح  ه ای ه٥ می وهای ٬لبی، وکحهؼىو وبب جّلب ٌكاییى، وکحه

ؾق جًٝین هیحابىلیمم کىلىحكول ي٭ً ؾاٌحه و ال باال ق٨حى کىلىحكول ؼ ىو  LDLهای ظصكوی گیكيؿه
 (.۱۲۱:۷) کًؿشلىگیكی هی

 هیتابىلیضم لیپىپشوتیى 
 ه ا ب هوالی ؼ ىو ال کایلىه ایکكووٌىيؿ و پاکوك٠ث جصمیه هی ها به VLDLها و کایلىهایکكوو

ک ه ٠ث اوث. اویؿهای ٌعمیجك ال یک واؼىو ايىاو کن ٠مك آو ؾقٌىؾ. يیمه وك٠ث ايصام هی
٘ىق ٠مؿه به ايىاز ٌ عمی، ٬ل ب و ٠ٕ الت  به ،ايؿها هًٍؤ گك٨حهكایؿ کایلىهایکكووگلىال جكای

ها که کایلىهایکكووؾلیل ایى قوؾ. بهآو به کبؿ هی ٨یّؿ ۺۼٌىيؿ و جًها ( جعىیل ؾاؾه هی٨یّؿ ۺ٨)
ها ؾق کًؿ، اویؿهای ٌعمی کبؿ بایؿ ال هیحابىلیمم آوهیماو کمی هیحابىلیمم هی ؼىؾی قا به VLDL و

 (.۲۱۲:۹)ؼاقز کبؿ ایصاؾ ٌؿه باًٌؿ 
قا های ؿقولیم و و بب  VLDL ه ا وکایلىهایکكوو گلىكایؿ هىشىؾ ؾقايماین لیپىپكوجیى لیپال، جكای

ث ک ه ؾاقای کرا٨  IDLی ا  VLDLهايؿه با٬ی VLDLٌىؾ؛ هراًل: هايؿه هیهای با٬یجىلیؿ لیپىپكوجیى
ش ا هیح ابىلیمم ها جىوٗ کب ؿ ش فب و ؾق آوهايؿه کایلىهایکكووٌىؾ. با٬یهحىوٗ اوث، جصمیه هی

همکى اوث جىوٗ   IDL،VLDLگیكؾ. ب١ؿ ال هیحابىلیمم ِىقت هی ECو TG ٌىيؿ و هایؿقولیمهی
ل فا  ،ٌ ىؾجبؿیل ه ی LDLبه  IDLل گكؾؾ. ؾق ايىاو ه٭ؿاق لیاؾ جبؿی LDLکبؿ بكؾاٌث ٌىؾ و یا به 

 (.۲۱۲:۸)جك اوث ؾاقاو ؾیگك بیًها يىبث به بىیاقی ال پىحاوؾق ايىاو ٤LDLلٝث 
 (. ۴۸۲:۲)گیكؾ ؾق ؾاؼل ظصكه ِىقت هی LDLهیحابىلیمم 

گی كؾ، کب ؿ و بى یاقی ال ايى از ؾیگ ك ؾاقای های هكبى٘ه ِ ىقت ه یهیحابىلیمم آو جىوٗ آؼفه
ؾق ايى از  LDLال  ٨یّ ؿ ۺ۽باٌ ؿ. ظ ؿوؾ ه ی ۺۺۻ-ApoBايؿ ک ه هؽّ ىَ  LDLهای  آؼفه

ٌىؾ. قابٙه هىح٭ین بیى جّلب ٌكاییى و ٤لٝ ث پالله ایی ؾق کبؿ جصمیه هی ٨یّؿ ۺ٤٧یكکبؿی و 
LDL (.۲۱۲:۹) وشىؾ ؾاقؾ 
ٌىيؿ. ايىاز کبؿ و يین ؾیگك ؾق ايىاز ؼاقز کبؿی جصمیه هیکه يین آو ؾق  ٌىؾچًاو گ٩حه هیهن

هاي ؿه قا های با٬یاوث، کایلىهایکكوو E گی بكای اپىپكوجیىکه ؾاقای ویژه هایکبؿ به کمک گیكيؿه
که گ٩حه ٌ ؿ قوايؿ. ٬ىمیگلىكایؿ آو قا به هّك٦ هیه ال هایؿقولیم، کىلىحكول و جكایشفب و پ
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٬اؾق اوث ِك٦ ی ک ه الیکىل  VLDLاوث. هك ـقه  ٬LDLؿم هاؾه پیً IDLیا  VLDLهايؿه با٬ی
LDL  قا جهیه کًؿ؛ اهاIDL جىايؿ به هیLDL جصمیه ٌىؾ و یا به کمک گیكيؿه هایLDL  جىو ٗ کب ؿ

 (.۱۴۹:۷)شفب گكؾؾ 

 هااهمیت حیاتی لیپىپشوتیى
و و په ؾق له او يی ال ؾق ايىاو ه٭ؿاق ايكژی أا٨ی به ِىقت کاقبىهایؿقیث و چكبی ـؼیكه ٌؿه 

ه ا  ه ای ش فب ٌ ؿه ال قوؾهها ؾق ايح٭ال چكبیقوؿ. لیپىپكوجیىشهث جىلیؿ ايكژی به هّك٦ هی
( به ايىاز هؽحل٧ بكای اکىؿیٍ ى و ب ه VLDLهای واؼحه ٌؿه ؾق کبؿ ))کایلىهایکكوو( و چكبی

 ايىاز ٌعمی شهث ـؼیكه ٌؿو قا به ٠هؿه ؾاقيؿ.
که  پیؿها همکى اوث ؾق هكاظل جىلیؿ و یا هّك٦ لیپىپكوجیى قغ ؾهًؿها ؾق هیحابىلیمم لیياقوایی

ج ك ؼىو ؼىاهؿ ٌؿ؛ هراًل: ؾق هكْ ٌ کك ه٭ اؾیك ب یً ها ؾقکاهً یا ا٨مایً لیپىپكوجیى هًصك به
ک  اهً هّ  ك٦  قو  ؿ. ای  ى اه  كآلاؾ و ب  ه هّ  ك٦ ه  ی او  یؿهای ٌ  عمی ال ايى  از ٌ  عمی

 گكؾؾ.ها ؾق ؼىو هًصك هی TGو به ا٨مایً هیماو ؾاٌحه قا ؾق پی VLDLها و کایلىهایکكوو
های جك ياهًصاقیيمایؿ. بیًها بكول هیکه ال اؼالل ؾق ویىحن ايح٭ال لیپىپكوجیىياقوایی ؾیگكی

ه ای کلی ؿی ی ا ؾق ها، ؾق بكؼ ی اي ماینکه ؾق هكاظل وًحیم ٬ىمث پكوجیًی لیپىپكوجیى اقذی اوث
 ؾهًؿ.ظصكات قغ هی ها ؾق وٙطهای لیپىپكوجیىبكگیكيؿه

باٌؿ. ا٨ مایً و ییى هیقن جّلب ٌكاا٨مایً کىلىحكول ؼىو و بكول لوؾ جكیى اؼحالالت،ؿه٠م
 (.۱۲۷:۷)گكؾؾ ها ؾق ايىاز بؿو هىشب بكول بیماقی چا٬ی هی٠اؾی چكبیجكاکن ٤یك
ها چىو چكبیح٭ال ؾاؾه ٌىيؿ، ٌىيؿ بایؿ به ايىاز ؾیگك اي ها جىلیؿ هیو قوؾه کبؿکه ؾق هایچكبی

 ٌىيؿ.ها جبؿیل هیيام لیپىپكوجیىه های بمقگ بايؿ. بكای ايح٭ال به هالیکىللهًع٤یك
٤ٍای ظصكوی جمام ظصكات وشىؾ ؾاقيؿ، ؾق ايح٭ ال لیپی ؿهای ه ىاؾ ٤ فایی و  ها ؾقلیپىپكوجیى

 لیپیؿهای ؾاؼلی به ايىاز هعیٙی هايًؿ ايىاز ٠ٕلی بكای هّك٦ ايكژی و ايى از ٌ عمی ب كای
 (.۴۷۷:۲)ـؼیكه ي٭ً ؾاقيؿ 

ٌىؾ. جصمٟ ؾق کبؿ و ؼكوز آو ال کبؿ، وبب ایصاؾ کبؿ چكب هی ٠TGؿم ج١اؾل بیى هیماو جىلیؿ 
کب ؿ ه مهى ٌ ىؾ، ج٥یی كات  ٌىؾ، اگك جصمٟ لیپی ؿ ؾقبیً ال ظؿ لیپیؿ ظالث هكٔی هعىىب هی



94  |هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق| 

ک كؾ ی و اؼ حالل ٠م لكول کبؿویق٨ث به ِىقت پیً آیؿ که ؾقوشىؾ هی ٨یبكوجیک ؾق ظصكات به
 (.۲۱۱:۹)ٌىؾ وبب بكول ویكول کبؿی هی ايصاهؿ. هّك٦ الکىل و کمبىؾ کىلیى يیمکبؿ هی
HDL کًؿ و هًٝىق ؾ٨ٟ ظمل هی ظصكات به ٘ك٦ کبؿ به يا٬ل کىلىحكول اوث که کىلىحكول قا ال

کً ؿ. ؾق يحیص ه ؾق شلىگیكی بك ؾاٌحى کىلىحكول و چكبی جىوٗ ظصكات ي٭ً هعا٨ٝی قا ای٩ا ه ی
HDL گیكی٠ًىاو پیً بهٌىؾ. و یک ٠ًىاو کىلىحكول ؼىب هٙكض هی های ٬لبی بهکًًؿه ال هكیٕی

٠مل شلىگیكی کًًؿه ال هبحال ٌؿو به هكْ کكويك قا ؾاقؾ. کاهً آو ؾق ؼىو، هكیٕی کكوي ك قا ؾق 
 ؾهؿ.ا٨كاؾ ا٨مایً هی

LDL ايح٭ال به ظصكات هعیٙی و ايىاز ظم ل که کىلىحكول قا شهث  وكٌاق ال کىلىحكول اوث
کًؿ. ا٨مایً آو چايه هبحال ٌؿو به جّلب ٌكاییى، کكويك و هكیٕی ٠كو٬ی هعیٙی قا ا٨ مایً هی
 (.۱۱:۶)ؾهؿ. لفا وٙط پاییى آو ؾق ٠ٕىیث ه٩یؿ اوث هی

ها ي٭ً ههن ؾق ٬ابلیث ي٩ىـ ايحؽابی ٤ٍای ظصكوی ؾاقيؿ. ؾق ايىاز ه٥م و ا٠ّ اب لیپىپكوجیى
 (.۹۴:۷)م وشىؾ ؾاقيؿ يی

 گیشیيتیجه
گلى كایؿها، کىلى حكول، ايؿ که ال هىاؾ ٌعمی يٝیك جكایهای ه٥ل٫ یا جكکیبی، پكوجیىها لیپىپكوجیى

ه ا( جكکی ب و اؾه )اپ ىپكوجیىهای ٨او٩ىلیپیؿها، اوحكهای کىلىحكول و اویؿهای ٌعمی و پكوجیى
آو  ؾاٌ حه و ٬ى مث ٌ عمی ه الیکىل ٬ كاق و ٙط آو هًع ل ؾق آب و ؾق ايؿ. ٬ىمث پكوجیًییا٨حه

کؿام ی ک  که هك ٤یكهًعل ؾق آب و ؾق هكکم هالیکىل ٬كاق ؾاقؾ. چًؿیى يىٞ لیپىپكوجیى هىشىؾ اوث
ک  ؿام هح٩  اوت او  ث.  ه  ا ؾق جكکی  ب ه  ك٠م  ل اؼحّاِ  ی ؾاقي  ؿ. ٨یّ  ؿی لیپی  ؿها و پ  كوجیى

ک ه  ٌىيؿيٍاو ؾاؾه هی Fو  A،B  ،C، D  ،Eها به ظك٦ های هىشىؾ ؾق جكکیب لیپىپكوجیىاپىپكوجیى
گلى كایؿها و کىلى حكول قا ب ه ٠ه ؿه ی هٍؽُ و ه١ییى يٝیك ايح٭ ال ج كایکؿام ي٭ً بیىلىژیک هك

 ؾاقيؿ.
 ها ؾقؼىو، پاللها، يىس ٠ّبی، ٌیك، جؽن هك٢ و ٤ٍای ظصكوی هىشىؾ ايؿ. ظٕىقلیپىپكوجیى

٬ابلیث ي٩ىـ ايحؽابی ٤ٍای ظصكوی ب الی ي٭ً ههن بیىلىژیکی قا ؾق  ؤها ؾق جكکیب ٤ٍلیپىپكوجیى
ه ا آو ۀک كوی ب ىؾه ٌ کل و اي ؿال های هىشىؾ ؾق شكیاو ؼىو به ِىقت ـقاتکًؿ. لیپىپكوجیىهی

ه  ا ب  ك او  ان کرا٨  ث ب  ه ه٩  ث ؾو  حه وابى  حه ب  ه جكکی  ب لیپی  ؿی و پكوجیً  ی او  ث. لیپ  ىپكوجیى



  95  |ٌماقۀ اول|وال ٌٍن 

ه ای ايؿ؛ اها لیپىپكوجیىؿهج٭ىین ٌ  LPaوVLDL ،LDL ،HDL ،IDL  ، VHDLها، کایلىهایکكوو
ايؿ. ؾق ٌؽُ و الن و  HDLو  VLDL  ،LDLها،اِلی هىشىؾ ؾق پاللها ٠باقت ال کایلىهایکكوو

يٝ ك ب ه ش ًه،  LDL و VLDL ه٭ اؾیكٌىؾ. ؾیؿه هی HDLو  LDL جكبیًظالث ياٌحا ؾق پاللها 
جك يىبث به لي او ؾق هكؾاو بیً LDLو  VLDLکًؿ. ه٭ؿاق وى، قژین ٤فای و يىٞ ١٨الیث ج٥ییك هی

ؾق ؼىو چايه   HDL و کاهً LDLو  VLDLجك ال هكؾاو اوث. الؾیاؾ ؾق لياو بیً HDLو ه٭ؿاق 
ج ك های ٬لب ی و ٌ عمی ٌ ؿو کب ؿ قا ب یًهای ه٥می، وکحههبحال ٌؿو به جّلب ٌكاییى، وکحه

يمایؿ. یى اهكاْ شلىگیكی هیؾق پاللهای ؼىو ال هبحال ٌؿو به چً HDLوالؾ؛ اها الؾیاؾ ه٭ؿاق هی
VLDL ايح٭ال جكای ۀوٜی٩های جىلیؿ ٌؿه ؾق کبؿ به واییك ا٠ٕای بؿو، گلىكایؿLDL  ايح٭ الEC  قا

ايح٭ال ٨او٩ىلیپیؿها و کىلىحكول ال ايىاز هعیٙی به کبؿ شهث ؾ٨ٟ  HDLال کبؿ به ايىاز هعیٙی، 
ها به ايىاز هؽحل٧ ب كای اکىؿیٍ ى و های شفب ٌؿه ال قوؾهو کایلىهایکكوو ها ؾق ايح٭ال چكبی

 ايىاز ٌعمی شهث ـؼیكه ٌؿو قا به ٠هؿه ؾاقيؿ.
 ها قغ ؾهًؿکه ؾق هكاظل جىلیؿ یا هّك٦ لیپىپكوجیى ها همکى اوثها ؾق هیحابىلیمم لیپیؿياقوایی

ها ؼىاهؿ ٌؿ. ایى اهك و بب ک اهً ؾق هّ ك٦ کایلىه ایکكوو و که هًصك به کاهً یا ا٨مایً آو
VLDL کًؿ. يىٞ قژین ٤فایی باالی جىلیؿ گلىكایؿ و کىلىحكول کمک هیٌؿه و به ا٨مایً هیماو جكای

 های کبؿی جؤذیك هىح٭ین ؾاقؾ.ها و هؽّىًِا لیپىپكوجیىلیپىپكوجیى
ِ ىقت  ظالث گكوًگی ی ا ؾق هًٍؤ کاقبىهایؿقیحی ؾاقيؿ؛ اها ؾقؾق ظالث ج٥فیه هًاوب ٠مؿجًا 

ج ك اویؿهای ٌعمی ؾق پاللها ا٨مایً یا٨حه شگ ك ه٭ اؾیك ب یًهّك٦ ٤فای بىیاق چكب ٤لٝث 
قو ايؿ. ٠ىاه ل ؾیگ كی به هّك٦ ه ی VLDLو  TGاویؿهای ٌعمی قا به ؼىؾ شفب و ؾق جىلیؿ 

آلاؾ ؼ ىو، ٤لٝ ث بلً ؿ ايى ىلیى و ٤لٝ ث ک ن  يٝیك هّك٦ الکىل، بلًؿ بىؾو اویؿهای ٌعمی
و هح١ا٬ب ًا جكٌ ط  ٨TGكکحىل وبب ا٨مایً جىلیؿ گلىکاگىو، ج٥فیه کاهل و ٤فاهای ٤ًی ال وکكول و 

 گكؾيؿ.ها هی VLDLجكی بیً
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  چکیذه
لباو يٝاهی ال ال٩اٚ اوث که بكای ایصاؾ اقجباٖ و ايح٭ال ا٨کاق و ٠ىا٧٘ و ه١ايی ال ـهًی به ـهى ؾیگك 

بؽٍی ال لباو ٌىؾ. ؾوحىق لباو  ًٌاوی ياهیؿه هی کًؿ، لباو قوؾ. ؾايٍی که لباو قا هٙال١ه هی به کاق هی
کً ؿ و ٌ اهل و ه بؽ ً  واؼث آوایی، ِك٨ی، يعىی و ه١ًایی لباو بعد هی ۀوث که ؾق باق ًٌاوی

کًؿ و ٌاهل و ه هبع د کلمات بعد  هی يعى ال قوابٗ باهمی(. يعىو ِك٦ ، آواًٌاوی) ٠مؿه اوث
های يع ىی و پیىي ؿهای  گیيبٍحۀ ظأك به بكقوی ویژ(. شملهو ه یا ٨٭كهقواشمله، گكوهباػذ)هی٠مؿه 

گاهی ٠لم هؿ٦ ال  پكؾالؾ.ٞ وه ؾوحه ال واظؿهای یاؾ ٌؿه هیواؼحی و ايىا ی ب ه و اؼحاق ایى جع٭ی٫ آ
هًاوب و هًٙ٭ی ال لب او و جىاي ایی ؾق  ۀث که ٌاهل اوح٩اؾوواظؿ های يعىی و ٠ملکكؾ ؾقوث لبايی

 باٌؿ.ی و يىٌحاقی ٤كْ اوح٩اؾه بهحك هیبك٬كاقی اقجباٖ لباو گ٩حاق
حبك اوح٩اؾه ٌ ؿه یی ِىقت گك٨حه و ال هًابٟ ه١ ؼايه آوقی ا٘ال٠ات ؾق ایى جع٭ی٫ به قوي کحابشمٟ

جىِ ی٩ی ک ه قویک كؾ ه١م ىل ؾق   –قویک كؾ جعلیل ی  اوث. چگىيگی واؼث واظؿهای ؾو حىقی ب ا
های ؾوحىقی ه١اِك اوث، ٌكض و جىٔیط ؾاؾه ٌؿه اوث. بكای آوايی هٙال١ه لب او ؾق بؽ ً پژوهً

 کكؾ. ( ج٭ىینىچک )گكوه و ٨٭كه ( و بمقگ )شملههای ؾوحىقی قا به واظؿهای ک يعى، بایؿ ٌکل

 .و يعى واظؿ ،واؼث لباولباو، ، ؾوحىق لباوهای کلیذی:  واژه
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 همذهه 
وث که لب او  ايىاو یگايه هىشىؾی ؾقؼٍاو بٍك اوث و ايگیم ولباو، یکی ال اوح١ؿاؾهای ٌگ٩ث

ج كیى  ؿ. بً ابكایى، لب او ههنجىايؿ با آو ا٨کاق و ٠ىا٧٘ ؼىؾ قا به ؾیگكاو ايح٭ال ؾههی هل٩ىٚ ؾاقؾ و
ؾوگاي ه قا ؾاقؾ.  ۀهاوث و وویلۀ آوایی قا گىیًؿ که جصمیٖ ی١ًی ا٨هام و ج٩هین هیاو ايىاواقجبا ۀوویل

جكیى ٠اهل جٍکیل اشحما٠ات، ٨كهًگ، جمؿو، ٠ل ن  جكیى يهاؾ اشحما٠ی اوث و بمقگ په لباو ههن
ایصاؾ ىؾ ٠اهل وث، ؼايؿیٍه و اظىاوات ها ،قا٨کابیاو  ۀیلو هًك اوث. ال وىی ؾیگك لباو که وو

 های ايىاو ؾق گكو لباو اوث.ق٨ثگماو جمام پیًآو يیم هىث، په بی
گاهلباو که یک پؿیؿۀ ٬ا٠ؿه هً ؿی قا ها، به او ایى ج ىاوآؾهی بكآو ٬ا٠ؿه ۀًؿ اوث و ؾايً ياؼىؾآ

ى ه٩هىم ه١ك٨ ی و بی او جكیکلی گكاهكی قا ؼل٫ کًؿ، په ؾوحىق لباو ؾق بىیاقهای ؾهؿ جا ٌکلهی
ها ؾق بؽً يع ى ب ه جكیى آوباٌؿ، و ههنهاوث که ٌاهل ؾو بؽً )ِك٦ و يعى( هیؿههمیى ٬ا٠

و ی و قها ه ىقؾ بك باٌؿ که چگىيگی واؼث آوه و شمله هیقواوه، ٨٭كه یا شملهاقجباٖ ایى يبٍحه گك
 .ك٨حه اوثجٍكیط ٬كاق گ

واؼث ای ى  حك ال چگىيگیهٙال١ه، پژوهً و ٌكض  واؼحاق واظؿهای يعىی لباو به ًٌاؼث به
جك ال ی ک واژه ؾق جكکی ب  ٌىؾ که بیً ايصاهؿ. واظؿ يعىی به آو واؼث لبايی گ٩حه هیواظؿها هی

جك ال ؾو واظؿ ِك٨ی لباو به شا ٌؿو ؾو و یا بیًآو به کاق ق٨حه باٌؿ. ی١ًی یک واظؿ يعىی ال یک
 ابٙه و پیىيؿ به وشىؾ آهؿه باٌؿ.ها ق آیؿ که هیاو آو هیاو هی

او ث. ک ه » گ كوه«قوؾ،  جك ال یک واژه ؾق جكکیب آو به کاق ه یى واظؿ يعىی که بیًجكی کىچک
اِلی یا قکى اواوی گكوه قا که ظف٦ ٌؿه  ۀباٌؿ. واژ و یک یا چًؿ وابىحه هیهحٍکل ال یک هىحه 

 جىايؿ ظف٦ ٌىؾ. وث که هی کًًؿ. وابىحه شمئی جىايؿ به يام هىحه یاؾ هی يمی
جك ال یک واژه ؾاٌحه و يهاؾ و گماقه هن ؾق آو یا٨ح ه وث که بیً ؾه و واؼحیجك ال گكوه بى ٨٭كه بمقگ

ٌىؾ، اها ه٩هىم کاهل اقایه يکًؿ. ج٩اوت ٨٭كه با شمله ؾق آو اوث که شمله ه٩هىم کاهل ؾاقؾ، اها ٨٭كه 
 ه٩هىم کاهل يؿاقؾ.

 ٌىؾ. كض ؾاؾه هیها ٌ کؿام ال واظؿهای یاؾ ٌؿه و ٌكض قوابٗ اشمای آو ؾق ایى ه٭اله واؼحاق هك



  99  |ٌماقۀ اول|وال ٌٍن 

 تؼشیف گشوه 
های اِلی ی ا باٌؿ که ؾاقای یکی ال واژهها هیها و واژکال واژه ۀگكوه قٌحۀ یک پاقچه و به هن با٨ح

 ؾوحىقی ؼاِ ی ؾق شمل ه ب ه ۀا٨ه یا ٬یؿ اوث و با ي٭ً یا قاب١٨ٙل، اون، ٩ِث، ظك٦ أ ۀهىح
ها و هىحه به همكاه واژه یا واژک ۀکه ؾق هك گكوه واژ ۀگايه لیك به گىيهای پًس قوؾ. هراًل: گكوهکاق هی

 :ٌىؾقوؾ هٍؽُ هیکاق هی های وابىحه بهيیم گكوه
 گكوه اومی. ۀ، اون، هىح»کحاب«باو ٨اقوی ؾقی؛ ایى چًؿ کحاب ؾوحىق ل
 گكوه ١٨لی. ۀ ، ١٨ل، هىح»ؼكیؿم«م؛ ایى چًؿ کحاب قا ؼكیؿ

 گكوه  ٩ِحی. ۀ٩ِث، هىح، »ؼًٍىؾ«کاق ؼىب ؼىؾ؛ بىیاق ؼًٍىؾ ال 
  .گكوه ٬یؿی ۀ، ٬یؿ، هىح»ٌصا٠ايه«ال ؾیگكاو؛  جكؼیلی ٌصا٠ايه

    (.ۼۼ:۾٩۽ۻ)هٍکىةالؿیًی،  یی  گكوه ظك٦ أا٨ه ۀظك٦ أا٨ه، هىح» ؾق«ا٥٨ايىحاو؛  ؾق کٍىق

 السام گشوه اص يگاه ساختماو 
بیایًؿ گكوه قا پیىوحه  یکؿیگك ٨اِله البی کلمات گكوه به ؾيبال هن و : اگكگكوه پیىوحه گكوه گىىحه و

)گكوه اومی(، ولی اگ ك ب یى کلم ات » کىه بلًؿ«)گكوه قبٙی(، » که٠لث ایىه ب«ياهین. هايًؿ: هی
ی ا «ٝیك: ؾق ٠باقاجی ي» گاهی...گاهی«، »یا...یا«ؼىايین هايًؿ: وه ٨اِله بی٩حؿ گكوه قا گىىحه هیگك

و » یا....ی ا«ايؿ، هايً ؿ ا همیٍه گىىحههب١ٕی ال گكوه». وؾقآیؿ گاهی هیگاهی هی«و » بیا یا بكو
ه ای گ كوه ايؿ و گ اهی گىى حه يٝی كگاهی پیىوحه ۀوپاق» ۀوویله ب« :ايؿ هرلبكؼی همىاقه پیىوحه

، لیكا بیى هٕا٦ و »ب وبم هىکحا«جىاو گ٩ث که هی» کحاب هى«های هرل:  اومی أا٨ی ؾق يمىيه
 (.٨ۿ: ٨٨۽ۻ )٨كٌیؿ وقؾ،٨اِله ٌؿه اوث » وبم« ۀالیه کلمهٕا٦

آو ؾق ؼ ىؾي  ۀآو قا گىیًؿ که هكکم اِ لی و هى ح هكکم: گكوه ؾقووهكکمهكکم و بیكووهای ؾقووگكوه
ای ى گ كوه چ ىو ب ه ٘ ىق ٬كاق ؾاٌحه باٌؿ؛ هراًل: کحاب ؾقوی اظمؿ، یا ایى کحاب ؾقوی اظمؿ. ؾق 

 ٌىؾ.هكکم گ٩حه هیو شىؾ ؾاقؾ، گكوه ؾقووؾق ؼىؾي » کحاب«آو ی١ًی ۀ آٌکاقا هىح
باٌ ؿ، بلک ه ِىقت آٌکاقا ؾق ؼىؾ گ كوه يم یه آو ب ۀهای لباو ؾقی هىحاها ؾق یک ج١ؿاؾ گكوه

ه ای قو به ي ام گ كوه هىح٭ین ؾق شم  ؾیگك شمله وشىؾ ؾاقؾ، ال آوا به ِىقت ٤یكهاِلی آو ۀهىح
باٌؿ، ؾق ها ١٨ل هییی و ٬یؿی که هكکم آویی، پیىیًههای پیٍیًهگكؾيؿ، هرل گكوههكکم یاؾ هیبیكوو

ها ؾق اشمای ؾیگك ٨٭ كه يه٩ح ه او ث، ب ه بلکه هكکم اِلی آو ،های ـکك ٌؿه و شىؾ يؿاقؾؼىؾ گكوه
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ها ؾق ؼ اقز ال آوۀ لیكا هىح ؛هكکم ايؿهای بیكووقا و ؼیلی ؼىب گكوه٘ىق يمىيه: بك چىکی، کحاب 
هكک م اي ؿ، قا ؼىايؿ و ؼیلی ؼىب ؾوی ؿ، ؾقوو بك چىکی يٍىث، کحابهای باٌؿ. و گكوهها هیآو

 ها )يٍىث، ؼىايؿ و ؾویؿ( ؾق ؼىؾ گكوه ٬كاق ؾاقيؿ.لیكا که هكکم آو

 های استىاس و يا استىاس  گشوه
ٌؿه باٌؿ و ٤البًا ب ه ظی د او ن ؼ اَ ب ه ک اق قوؾ واليؿۀ آو ه١یى و جربیث های که اشمای گكوه

لیكا که  ؛جىاو به شای یکی ال اشمای آو شم  ؾیگكی قا به کاق بكؾٌىيؿ، په يمیياهیؿه هی» اوحىاق«
 ۀهايً ؿ: ش اؾ ،ؾه ؿآيگاه ٠باقت ٬ىت و لیبایی و یا ظیریث اون ؼاَ بىؾو ؼ ىؾ قا ال ؾو ث ه ی

 ،آو ذابث و ه١یى يباٌ ؿ ۀهای قا گىیًؿ که اشمای واليؿو يااوحىاق گكوه .ك يى، ؾوث بهاقهیىيؿ، ٌه
شمای ؾیگكی قا به کاق بكؾ، هايًؿ: شمای هحٍکل آو ؾق هىاقؾ شؿاگايه اال اجىاو به شای یکی یبلکه ه

 (.ۿ٧ۻ:  ۺ٩۽ۻ)یمیى،  پًىل اظمؿ قيگ اظمؿ ویا اظمؿ، ؼىؾ ؼىؾ کاق :جىاو گ٩ث٬لن اظمؿ. هی

 های بضسگ و کىچک گشوه
ک ه » ؼبك ال ؼ ؿاؾو هكؾ بیآو «اٌحه باٌؿ؛ هايًؿ: ؾیگكی قا ؾق بكؾ هوث که گكوگكوه بمقگ گكوهی

ؾاقؾ و گكوه اؼی ك يی م گ كوه ؾق ؾاؼل آو ٬كاق » ؼبك ال ؼؿابی«وث؛ لیكا گكوه گكوهی بمقگ اومی
 قؾ.٬كاق ؾا» ال ؼؿا «یی وث که ؾق ؾاؼل آو گكوه پیًٍهبمقگی
ن، ٬ی ؿ، ِ ٩ث ی ا ٨٭ كه( ؼ ىؾ آیؿ که اشمای آو )او گكوه بمقگ ؾق هىاقؾی به وشىؾ هی ،ایىبًابك
 های ؾاٌحه باٌؿ.وابىحه

گكوه ؾیگكی ٬ كاق يؿاٌ حه باٌ ؿ، هايً ؿ: ب ا٢  ،ٌىؾ که ؾق ؾاؼل آوگكوه کىچک به گكوه گ٩حه هی
 (.٦٧: ٩٨۽ۻ)ظکیمی، ايگىق، ٧ًِ ها 

 هسته و وابستۀ گشوه 
كوهی ؾیگكی قا ک ه هى حه ه یا گقوای کلمه یا شملهاوث که ه١ًه یا گكوهیقواىحه، کلمه یا شملهواب

 که با آو همپایه و همىاو باٌؿ.آوی هىحه بی٩مایؿ بیاٌىؾ کاهل کًؿ، یا چیمی به هً١ؿه هیياهی
» ب كاؾق«که » شا آهؿبكاؾق بمقگ هى ؾیكول به ایى« :ىحه و وابىحه ؾق ایى شمله گىحكؾههرال بكای ه

ب ه «)٬ی ؿ( و » ؾی كول«هى حه و  ١٨ ل و» آهؿ«های آو و وابىحه» هى«و » بمقگ«ه و هىحه و الیهىًؿ
 های آو اوث.)هحمن ٬یؿی( وابىحه» شاایى
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هايً ؿ ٠ ؿؾ  ،گىینپیٍیى هی ۀك پیً ال هىحه بیایؿ آو قا وابىح: وابىحه اگپىیى ۀپیٍیى و وابىح ۀوابىح
پى یى  ۀگك په ال هىحه بیایؿ آو قا وابى حو ا» وه کحاب«و » آو هكؾ «اِلی و ٩ِات اٌاقی، هرل: 

 .(٨٨۽ۻ:ۿۿ)٨كٌیؿ وقؾ، » لبان ویاه«و » کحاب جاقیػ«الیه، هرال: هايًؿ ٩ِث بیايی و هٕا٦ ،ياهینهی

 های همپایه گشوه
و » و«و ال ه ای قب ٗ همپای هال ؾو یا چًؿیى گكوه که با يٍايههای هىحًؿ که گكوههای همپایه گكوه

شلى ه قا  ا وكاو یمگی و پكیٍ ايیب ايؿ. هايًؿ: ؼىكو ٌىيؿ، به وشىؾ آهؿهبه هن هحّل هی» ولی«
 (.٦٨: ٩٨۽ۻ)ظکیمی،  اوث ظىِله بىیاق هىٌیاق ولی ؼیلی بیجكک گ٩ث. او 

کًؿ، و لباو ؾقی هن ٜك٨یث شا که هك گكوهی ي٭ً یکی ال ا٬ىام کلمه قا ؾق شمله بالی هیال آو
یؿی، گكوه ١٨لی گكوه اومی، گكوه و٩ِی، گكوه ٬ :بمقگی بكای واؼحى آو قا ؾاقؾ، و ا٬ىام آو ال ٬بیل

 ٌىؾ.ها ؾق لیك اٌاقه هیباٌؿ که ٘ىق هؽحّك به واؼث آوؾاق هیو گكوه ظك٦ أا٨ه
 گكوه اومی . ۻ

ن ی ا آو او  ۀاِلی یا هى ح ۀآیؿ و واژبه هن هكجبٗ پؿیؿ هی ۀال یک یا چًؿ واژبه آو واظؿ يعىی که 
  گكوهی اومی همىاقه یک هكٌىؾ. بك ایى پایه، قوٌى اوث که ؾق ٔمیك اوث گكوه اومی گ٩حه هی

باٌ ؿ ه راًل: ه ای آو ه یِ لی ی ا هى حه و ٠ًاِ ك ؾیگ ك وابى حها ۀ٠ً ىاو واژ ب ه اون ی ا ٔ میك
کحاب وابىحه/    چهاق شلؿ 

 (. ۾۾ۻ:  ۾٩۽ۻالؿیًی،  )هٍکىة هىحه

 گكوه و٩ِی . ۼ
ج كیى ٔمیك جىوٗ ٩ِث بیاو گكؾؾ و کىچ کوث که ؾق آو ظالث و چگىيگی یک اون یا گكوهی

ه راًل: ٌ هّك » / ِ ٩ث  y/( یا واژگىيۀ آو )ی / eا٨مایً )ِـ / ۀاومیه + يٍاي«واؼث آو چًیى اوث: 
 (.ۻۿۻ:  ۺ٩۽ۻ)یمیى، ٬ًٍگ، آلىی جكي 

 گكوه ٬یؿی . ۽
اوث به گكوه ٬یؿی همکى  ٌىؾ.آو ٬یؿ باٌؿ، گكوه ٬یؿی گ٩حه هی ۀاِلی یا هىح ۀبه گكوهی که واژ

ی ی هو گ كوه پیٍ یً» ج ك«پى ىيؿ  ۀؾیگك به ٠ الو ۀجًها و یا همكاه ٬یؿ و ٌؿت ؾهًؿ ٬یؿ ۀِىقت واژ
 (.٩ۻۻ، ٩٨۽ۻ)ظکیمی،  جك ال ؾیگكاوه، بىیاق ٌصا٠ايه، بىیاق ٌصا٠ايهٜاهك ٌىؾ هايًؿ: ٌصا٠اي» الی«
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 گكوه ١٨لی. ۾
يٍ یًی ١٨ ل ب ا ٠ب اقت ظ ك٦ باقت ١٨لی او ث. ٠ب اقت ١٨ل ی ال ه نجكیى ٠ٕىی گماقه، ٠ههن

١٨ ل ب ا ًٌاو ه  ۀجكیى ٠باقت ١٨ل ی ال ی ک قیٍ کىچک ٌىؾ.ؾاق و ٠باقت ٬یؿی واؼحه هیأا٨ه
لوؾ هكین  گٍث. ال هىا٨كت بك ؾاقیىي گ٩حًؿ.، هراًل: ٌاگكؾاو »گ٩ث+ ئًؿ«ٌىؾ: هراًل: جٍکیل هی

 (.ۼ٦ۼ: ۾٩۽ۻ)اٌكا٬ی،  بكگٍث

 ؾاقگكوه ظك٦ أا٨ه. ۿ
: ۼ٨۽ۻ)٨كهًگ هكوی،  ٌىؾ، هايًؿ: به ٧ًِ، ال بالاق، جا ٌهكظك٦ أا٨ه + اون واؼحه هیيٍیًی ال هن

 (.٨ۼ

 واسه(فمشه )جمله
قا » ٨كاک كؾ«٭كه اِٙالض لكی به شای ٨و ؾکحكؼاي» واقهشمله«كؼی ال ؾوحىق يىیىاو آو قا ٨٭كه که ب

اقکاو اواوی شمله )يه اؾ و باٌؿ که ؾاقای ٭كه یکی ال واظؿهای يعىی لباو هی٨ ،اوث ؤٟ کكؾه
ک ه به اق هم یى هايًؿ: ،ؾاٌحه باٌؿجك با واظؿهای ؾیگك اقجباٖ هیاها ال يگاه ه١ًا بیً ،بىؾه» گماقه

 ٌىؾ.آهؿ ؾيیا لیبا هی
ایى  .»ٌىؾؾيیا لیبا هی«و ؾیگك » که بهاق آهؿهمیى«یکی  .باٌؿباال هحٍکل ال ؾو واظؿ هی ۀشمل

ایى واظؿها که ب١ًٕا ال  کؿام ال ٌىؾ. په هك٩حه هیؾیگك هكجبٗ ايؿ ٨٭كه گ ؾو ال يٝك ه١ًا یکی به هك
  (.  163: 1331)یمیى، ٌىيؿ  گیكيؿ ٨٭كه گ٩حه هیبه واظؿهای ؾیگك اقجباٖ هی اظید ه١ً

 ايىاع فمشه اص يگاه ساختماو
 های بمقگ ٨٭كهال٧( 

لیكا بؽً ١٨لی  ؛يؿٌىهای بمقگ یاؾ هی٨٭كه«يام جٝاهك آوایی ؾاقيؿ به ها هایی که گكوه ١٨لی آو٨٭كه
ب ا وا١٬ی ث قا لب او  ۀل همیى شهث شایگاه او ًاؾ ی ا قابٙ ٌىؾ، و ایی ٨٭كه هیٌاهل هعحىای گماقه

هرال: . ٌىيؿهای ١٨ل ٌمكؾه هیهاؾ، ه١٩ىل و هحمن همه ال وابىحههای اومی يکًؿ. گكوها٥ٌال هی
 .»و ؼىكو آلاؾ گكؾیؿ«، »٨كهاؾ ا٠ؿام ٌؿ«

: ٩٨۽ۻ)ظکیم ی،  جٍکیل ٌ ؿه او ث» ؼىكو آلاؾ گكؾیؿ«، »٨كهاؾ ا٠ؿام ٌؿ«٨ى٪ ال ؾو ٨٭كه  ۀشمل

 :ٌىيؿبه ؾو يىٞ آلاؾ و بىحه ج٭ىین هی های بمقگ٨٭كه (.۾۾ۻ
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جىاو بؿوو ج٥ییك به ِىقت هىح٭ل به : که ٜاهكًا ال يگاه ٌکل کاهل باٌؿ و آو قا هیهای آلاؾ٨٭كه .ۻ
ی ی و هایی هىحه ها هن ؾق شملهگىيه ٨٭كهؾ. ایىآو ايح٭ال ؾا ۀقا به واوٙ اق بكؾ و ه٩هىهی کاهلک

آو ال هم یى  ۀه ای هى حیی ٨٭كههایی هىحه ؾق شمله .آیؿهای همپایه ؾق شمله هی هن ؾق شمله
٨٭كه هىحه اوث » ثيىكیى ق٨«شا که پكویى آهؿ يىكیى ق٨ث. ایىاًل: همیىهاوث، هرگىيه ٨٭كه

ق٨ث، يه يه هی هرال:  .آیؿقبٗ هی ۀهمپایه بؿوو يٍاي ۀلىايؿ به کاق قوؾ. و ؾق شمجو به جًهایی هی
 يٍىث.ق٨ث او يه هیيه هی ی١ًی: او. يٍىثهی

ىح٭اًل ه٩ه ىم آو آو قا به ِىقت هىح٭ل به کاق بكؾ و هيحىاو قا گىیًؿ که  هایه٨٭ك :بستههای فمشه .ۼ
ای ٠ٙ ٧ و قب ٗ هیی بىؾه و ؾاقای يٍايههای همپایه و هىحه بىحه شم  شمله ۀکاهل يباٌؿ. ٨٭ك

اظمؿ آه ؿ و هعم ىؾ  ايؿ:وابىحهو  ها ياهىح٭لهای ؾوهی آوها ٨٭كه شملهایى اٌؿ، هراًل ؾق بهی
 (.ۿ٦ۻ: ۺ٩۽ۻ)یمیى، لیكا که يا و٬ث آهؿه بىؾ  ،ق٨ث. او ٤یكظأك ٌؿ

 های بضسگ سوابط باهمی فمشه
 ٌىيؿ. و هحمن ج٭ىین هیپفیك های هحمن ای ه١ًایی باهن به ٨٭كهه يگاه قابٙهال بمقگ های ٨٭كه

آو  ایها به جًهایی کاهل يب ىؾه و شه ث جکمی ل ه١ً ی آوا: که ه١ًپفیك )يا٬ُ(های هحمن٨٭كه .ۻ
 ؾیگك ٔكوقت باٌؿ. ۀآوقؾو ٨٭ك

ب١ ؿ ال  ٌىيؿ و ؾق شمل ههای يا٬ُ آوقؾه هی: که بكای جکمیل کكؾو ه٩هىم ٨٭كه٨٭كه های هحمن .ۼ
پ فیك)يا٬ُ( و ٨٭ كه ؾوم يؽىث ه حمن ۀلیك ٨٭ك ۀال: ؾق شملگیكيؿ، هرهای يا٬ُ ٬كاق هی٨٭كه

 اها ٬أیاو قا به ٌكیًی. ، ... که قا ؾيؿاو به جكٌی کًؿ گكؾؾهمه هحمن اوث.

 های کىچک فمشه
ی اؾ »  ه ای کىچ ک٨٭ كه«ي ام  و٦ یا پًهاو اوث، بهفها هعها که شم  ١٨لی آويىٞ ؾیگكی ال ٨٭كه

 (.ۿ۾ۻ: ٩٨۽ۻ)ظکیمی، ؽیك جاو قوٌى، ِبط بٍنٌىيؿ. هايًؿ: چٍن بؿ ؾوق، چهی

 جمله 
وث و ال لعاٚ واؼث ال یک یا چًؿ گ كوه ب ا پیىي ؿهای هًاو ب جكیى واظؿ ؾوحىقیشمله بمقگ
گكؾؾ. یک ی ١٨ل هكبىٖ هی قابٙۀ ؾوحىقی ؼاَ به هىحۀ هکه هك گكوه بك پای ۀٌىؾ به گىيجٍکیل هی

های ظأك ؾق شمله الماهًا گكوه اومی با قابٙۀ ؾوحىقی يهاؾ اوث. ایى گكوه همک ى او ث ال گكوه
يمای ِىجی و يم ای هًٙ٭ ی ؼاِ ی قا ب ه یک ؿیگك او باٌؿ؛ به جكجیب یاؾ ٌؿه، شملهآٌکاق یا پًه
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باٌ ؿ  بؽً يهاؾ و ١٨ ل ه ی ل هحٍکل ال ؾوؾهؿ که ؾاقای  یک پیام، آهًگ ؼاَ و ظؿا٬پیىيؿ هی
 .(۾ۼ:  ۾٩۽ۻ)ٌکىة الؿیًی، 

گفاقی ؾق يٝ ك گك٨ح ه ال١ه و ؼىايا بىؾو آو بایؿ يٍايههای ؾوحىقی بكای جىهیل هٌٙکل ؾق هیاو
ٌ ىؾ يی م ها واؼحه ه یهای که ال جكکیب کلمهبایؿ ؼىايا باٌؿ، ٌکلکه کلمه هیی٘ىقٌىؾ، هماو

يگاٌحه گكؾؾ که چًؿ گىي ه  ۀای شمله چًاو ج٩کیک ٌىؾ و به ٌیىشمبایؿ ؼىايا باٌؿ، ی١ًی اقکاو و ا
 ؼىايؿه يٍىؾ.
ک ه قوؾ؛ ظ ال آوهای واؾه  و کىجاه و هصما به کاق هی که ؾق وؽى گ٩حى، ه١مىاًل شملهؾیگكی ایى

ؾق ٌ ١ك، ٨اِ له  اً و ؼب ك، ؼّىِ  أآیؿ. هیاو هبح ؿها ال واؾه گی به ؾق هی يًا شملهؾق يىٌحى، اظیا
ج كیى گفاقی بهحكیى و و اؾهآیؿ. ؾق چًیى هىاقؾ يٍايههای ه١حكٔه به هیاو هی گاهی شملها٨حؿ و هی

ه ا و ه ا، ٨٭ كهٌؿ و ؼىايًؿه قا به ؼىاي ؿو ٠ب اقتجىايؿ ؾق ق٨ٟ هٍکل، هؤذك باوث که هیییهوویل
 هحى و هٙالب ها با هماو لعًی که يىیىًؿه اقاؾه کكؾه، قاهًمایی کكؾه و هىشب ٌىؾ که ٬كائث شمله

های  ؾه ؿ ک ه شمل هبه ؼىايً ؿه اهک او ه ی جك گكؾؾ وجك و ؾلًٍیىآو، بكای ؼىايًؿه و ًٌىيؿه آواو
 (.۾٦۽: ۽٧۽ۻ)ؾاقایی، وؽث و گىحكؾه قا به آوايی و بؿوو اٌحباه بؽىايؿ 

 اسکاو جمله )يهاد و گضاسه( 
ها ؾو یا و ه ش م  هى حًؿ ک ه جمام اشمای شمله ال ظید ي٭ً و اقلي، یکىاو يیىحًؿ. ؾق هیاو آو

مل ه، پاٌ ؿ و شها يباًٌؿ واؼحماو شمله ال ه ن ه یها اوحىاق اوث و اگك آوواؼحماو شمله بك آو
ا قا  ه و ه٩هىهی قا ابال٢ کً ؿ؛ ای ى ش م جىايؿ پیام ؾهؿ و ؾیگك يمیشمله بىؾو ؼىؾ قا ال ؾوث هی

 ياهًؿ.اقکاو شمله هی
 ٌىيؿ، ؾو قکى ؾاقيؿ: قبٙی( واؼحه هیهای که با ١٨ل ؼاَ )٤یك  شمله

 .١٨ل( ۼ،                   يهاؾ )هىًؿالیه = ٨ا٠ل( (ۻ
                                                                                               

 

       
آهؿ 

١٨ل

ابكاهین

يهاؾ
  

١٨ ل ( ۽ ،هى ًؿ( ۼ ،يه اؾ (ۻ :ٌىيؿ، وه قکى ؾاقيؿی که با ١٨ل ٠ام )قبٙی( واؼحه هیهای شمله
 (.٩۽ۼ: ۺ٧۽ۻايىقی ظىى،  )اظمؿ گیىیی و قبٙی

 اتراهیم
 نهاد

 تاهوش

 مسند

 است.
 فعل رتطی
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کىی یا چی می ی ا ه٩ه ىهی  ٬ىمحی ال شمله اوث، ٌاهل یک کلمه یا یک گكوه اومی که بك يهاؾ:
 ٌىؾ. آو ؼبكی یا ظکمی بیاو هی ۀکًؿ و ؾق باقؾاللث هی

٬ى مث  ۀ٬ىمث ؾیگك شمله اوث، هحٕمى یک یا چًؿ کلمه، که ؼبكی یا ظکم ی قا ؾقب اق : گماقه
 ؾهؿ.حی قا به آو يىبث هیکًؿ، ی١ًی کاقی یا ظالاول بیاو هی

گاه ١٨ل قبٙی ؾق شمله به کاق بكوؾ گماقه ياچاق یک شك  ؾیگك اللم ؾاقؾ که هىًؿ اوث و ١٨ل  هك
ٌىؾ، و آو او ن ی ا ٔ میك کًؿ که ه١٩ىل ؼىايؿه هیک شم  ؾیگك هعحاز هیماقه قا به یهح١ؿی يیم گ

 : هی باٌؿ
                       ؼكیؿ :      کحاب    بكاهین ا

 
 (.٦۽ۼ ۺ٨۽ۻياجل ؼايلكی، پكویم: ) 
 

 ايىاع جمله اص يگاه ساخت 
 شمله، ال ظید واؼحماو ؾو گىيه اوث: واؾه، هكکب )آهیؽحه( 

که ؾق آو جًها یک ١٨ل به کاق ق٨ح ه باٌ ؿ و ال يگ اه ٌ کل ٨ٍ كؾه و  قا گىیًؿۀ شمل :شمله واؾه .ۻ
ؼىاب بیؿاق ٌ ؿ  باٌؿ؛ هايًؿ: اوؿ ؼىابیؿ، اظمؿ ِبط لوؾ پیً ال ٘لىٞ آ٨حاب الهی گىحكؾه 

 (.٧۾ۼ: ۺ٧۽ۻايىقی،  اظمؿگیىی و)
 جىاو به ؾو ٬ىمث هصما ج٭ىین کكؾ ال ایى ٬كاق:شمله واؾه قا هی 

  ٬ىًًٙٙیه قا ٨حط کكؾ  هعمؿ٨اجط 
 

جكیى بؽً گماقه و شمله اوث. ١٨ل ب ا آیؿ. ١٨ل، هكکم شمله و ههنه١مىاًل يهاؾ پیً ال گماقه هی
 هكؾاو غ:    ١٨ل ًٌاوه اوث ۀًٌاوه همكاه اوث. يٍاي

 
 

 : آیؿل ه٩كؾ و با يهاؾ شمٟ ١٨ل شمٟ هیه١مىاًل با يهاؾ ه٩كؾ ١٨
  .ىٌثي ٦ۿ٦گلىحاو قا ؾق وال   و١ؿی ٌیكالی

 ١٨ل ه٩كؾ         يهاؾ ه٩كؾ                                        

 اتراهیم
 نهاد

 کتاب

 مفعول

 خرید.

 فعل 

 محمد فاتح

 نهاد

 قسطنطیه را فتح کرد.

 گزاره

 مردان خدا

 نهاد

 گیرند. می جانة حق را

 شناسه



016  |هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق| 

 .ٌىيؿهیؾق اهحعاو هى٫٨  ٌاگكؾاو لیكک و کىٌا
 ١٨ل شمٟ                                   يهاؾ شمٟ           

بى حى آو او یى ِىقت ه١مىاًل جٍ ؽیُ آو ب ا شم ٟيهاؾ همکى اوث ؾق آ٤ال شمله يیایؿ. ؾق ا
 حى يهاؾ، ١٨ل يیم شمٟ بىحه ٌىؾ: بىلیك، جًها با شمٟ ۀهراًل ؾق شمل اوث.

 : کًؿهیؾق ٧ًِ اول وؽًكايی  اوحاؾٌیىۀ جؿقیه، اهكول  ۀؾق باق
 :کًًؿهیؾق ٧ًِ اول وؽًكايی  اوحاؾاوٌیىه جؿقن اهكول  ۀؾق باق

اؾ ب ا ًٌاو ه هٙاب٭ ث ؾاقؾ ي ه جؤذیك اوث؛ لی كا جًه ا يه اشمای شمله ؾق ١٨ل بی هشمٟ بىحى ب٭ی
 های ؾیگك. اها ؾق هىاقؾی يیم اوحرًا وشىؾ ؾاقؾ:گكوه
 »يهاؾ ه٩كؾ + گماقه شمٟ«: پؿقم ٨كهىؾيؿ. آیؿشمٟ هیؾق هىقؾ اظحكام بكای يهاؾ ه٩كؾ، ١٨ل  .ۻ
ٌ ىؾ/ ه ا ٌ گ٩حه ه یآیؿ: گلای يهاؾ شمٟ، ١٨ل ه٩كؾ یا شمٟ هیؾاق بكشاوؾق هىقؾ يهاؾ ٤یك .ۼ

 .ؿيٌىهی
 جىاي ؿ ١٨ لکؿام يیم ١٨ل ه ی کؿام، هكیک، هكیک، هیچهای هبهن هرل هیچبكای بكؼی اون .۽

) وظی ؿیاو کاهگ اق، ؼاو ث هی ؼىاوحًؿ / بكؿ: هكیک ال ظأكاو به يىبث بك هیه٩كؾ یا شمٟ بیای
 (.ۻۻ:  ۾٩۽ۻ

 گستشده ۀفطشده، جمل ۀػادی، جمل ۀجمل
الیه، جمام ٠ًاِك اِلی شمله ی١ًی هىًؿ آو : آو قا گىیًؿ که گىحكؾه یا ٨ٍكؾه يباٌؿ و ؾق٠اؾی ۀشمل

و ٨كیؿوو » ٠لی ٨كیؿوو قا ؾیؿ«، »٨كیؿوو ق٨ث«آهؿه باٌؿ: هايًؿ: ها ١٨ل، ه١٩ىل، هىًؿ و شم  آو
 با اؾب اوث.

پایًؿه )«واؼث آو ظف٦ ٌؿه باٌؿ، هايًؿ: وث که یا یکی ال ٠ًاِك اِلی ژق٦ا : آو٨ٍكؾه ۀشمل
 »جى بكو« ی ابه ه١ً» بكو«یؿه باٌؿ، هايًؿ: ؾو یا یکی ال ٠ًاِك آو ؾق ٠ًّك ؾیگك اؾ٤ام گك»( ِلط
٠ًاِ ك گى حكؾه ه ن باٌ ؿ. هايً ؿ:  وث که ٠الوه بك ٠ًاِك اِ لی، ؾاقایییهشمل: حكؾهگى ۀشمل

 (. ۿ٦: ٨٨۽ۻ) ٨كٌیؿ وقؾ، » وه شلؿ کحاب ؼكیؿم«، »٨كیؿوو وكیٟ ق٨ث «

 ساده  ۀايىاع جمل
یى بؽ ً گ ماقه و شمل ه جكلیكا ١٨ل هكکم شمله و ههن ،شمله به يىٞ ١٨ل بىحگی ؾاقؾ ج١ؿاؾ اشمای

١٨ ل جٍ کیل ٌ ؿه  لیكا جًها ال يهاؾ و ،، شمله ؾو شمئی اوث»آیؿ ٠لی هی«گىیین: اوث و٬حی هی
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، با وشىؾ ؾاٌحى ١٨ل و يه اؾ، شمل ه کاه ل يیى ث و ب ه »ؾايؿهی ٠لی«گىیین: اوث؛ اها و٬حی هی
  يیال ؾاقؾ جا کاهل ٌىؾ:» ایى ؼبك قا«شمئی ؾیگك ی١ًی ه١٩ىل: هراًل: 

 .ؾايؿ هی  ایى ؼبك قا   ٠لی  
 ١٨ل        ه١٩ىل     يهاؾ     

، ٘لبً ؿوه بك يهاؾ، اشمای ؾیگكی يیم ه یها جًها به يهاؾ يیال ؾاقيؿ و ب١ٕی ٠الپه ب١ٕی ال ١٨ل
 اکرك چهاق شم  ؾاقؾ.ظؿ و ظؿاشمله واؾه ظؿ ا٬ل ؾو و

 :ؼىاهؿی١ًی جًها يهاؾ هی ،اوثقها ياگم ١٨ل ایى شمله ؾو شمئی: ۀهای واؾ شمله (ال٧
 .آیؿ هی ظىى 

 يهاؾ    گماقه   
ای ى  ۀاوث و ب ه هم یى ؾلی ل ؾق بؽ ً گ ماقها گمق وه شمئی: ١٨ل ایى شملهۀ های واؾ شمله (ب

 ها چًؿ يىٞ ايؿ :  آیؿ. ایى شملهها یک شمئی ؾیگك هن هی شمله
 .ًٌاؼث هی ٨كهًگ ٤كب قا ا٬بال  وه شمئی با ه١٩ىل، هراًل: (  ۻ
   گكوه ١٨لی    ه١٩ىل         يهاؾ                                                  
 اوث. ٤یك همکى جّىق آلاؾی وابىحه  وه شمئی با هىًؿ، هراًل:  (ۼ

 ١٨ل       هىًؿ               يهاؾ                                                        
  .يالؾ هی به هصاهؿاو ؼىؾ  اهث اوالهی  وه شمئی با هحمن، هراًل: (۽

 هحمن           گكوه ١٨لی           يهاؾ                                                      
های چه اق شمئ ی گ مقا  ها يیم گمقاوث شمله ١٨ل ایى يىٞ شمله های واؾة چهاق شمئی: شمله  (ز

 چهاق يىٞ ايؿ:
 هراًل: هاؾق ٌیك قا به ٩٘ل ؾاؾ. ،هحمن: يهاؾ + ه١٩ىل+ هحمن + ١٨ل چهاق شمئی با ه١٩ىل و( ۻ 

 قا وكؾ گكؾايیؿ. چهاق شمئی با ه١٩ىل و هىًؿ: يهاؾ + ه١٩ىل + هىًؿ + ١٨ل،  هراًل: باقاو هىا( ۼ
 يهاؾ + ه١٩ىل اول + ه١٩ىل ؾوم + ١٨ل، هراًل: هاؾق کىؾک قا ٤فا ؾاؾ. :چهاق شمئی ؾو ه١٩ىلی( ۽
گ٩حًؿ هراًل: اهل هعل به او پهلىاو هی يهاؾ + هحمن + هىًؿ + ١٨ل، :با هحمن و هىًؿ چهاق شمئی( ۾

 (.۾ۻ: ۾٩۽ۻ)وظیؿیاو،
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 هشکب جمله
آیؿ و اِلی )واؾه( به وشىؾ هیۀ که ال یک شا ٌؿو بیً ال یک شمل ٌىؾبمقگ گ٩حه هی ۀبه آو شمل

گاو یاقی کى جا قوؾ، هايًؿ: به ؾقهايؿهه کاق هیهای ؾوحىقی ؾیگك يیم بهای قبٗ و ا٨موؾهؾق آو يٍايه
 (.٦ۿ:  ٩٨۽ۻ)ظکیمی، ؼؿا یاق و هؿؾگاقت باٌؿ 

 ايىاع جمله هشکب 
 ااِلی پؿیؿ آهؿه باٌؿ به ایى ه١ً ۀه ال  بیً ال یک شملوث کییهكکب همپایه: شمله ۀشمل (ال٧

هن با یک ی ال ظ كو٦ بال اِلی پیىيؿ یا٨حه به ؾي ۀال ؾو یا چًؿ شمل ۀکه همکى اوث به ِىقت قٌح
و او ؾاقي ؿ که اهمیث ه١ًىی ی ک» ولی«، »اها«،»،یا...)و(...یا...»و« یا ظك٦ ٧ٙ٠ ۀقبٗ همپای

ؿ. یا کحاب بؽىايیؿ و یا ب ا ٌىيقویًؿ و ؾق ؼحاو وك وبم هیها هیق بكگجىلیؿ ٌىؾ؛ هراًل: ؾق آ٤ال بها
 (.٦ۿۼ: ۾٩۽ۻ)هٍک ىة الؿیًی، جاو ِعبث کًیؿ ؾووث

٨ك٠ ی اِلی )پای ه ( و ی ک شمل ه  ۀوث که ؼىؾ ال یک شملییكکب يا همپایه: شملهشمله ه (ب
ه و يىیىًؿه آیؿ ٤كْ اِلی گىیًؿپایه که ؾق چًیى شمله هكکب هی ۀ)پیكو( واؼحه ٌؿه باٌؿ. شمل

پای ه يه٩ح ه او ث،  ۀقؾ؛ ی١ًی بك پیام اِلی ک ه ؾق شمل جىٔیعی ؾا ۀپیكو شًب ۀقا ؾق بك ؾاقؾ و شمل
 .قویؿپیمىؾه بىؾ، ؼیلی ؼىحه به يٝك هیا٨مایؿ، هراًل: چىو قاه ؾقالی قا یجىٔیعی ه

 (پایه ۀ)شمل. قویؿؼیلی ؼىحه به يٝك هی
 (.ۼ٨ۼ:  ۾٩۽ۻ)اٌكا٬ی ، چىو قاه ؾقالی قا پیمىؾه بىؾ )شملة پیكو، ٠لث ؼىحه ٌؿو( 

های قا گىیًؿ که ٔمى کاهل بىؾو ؾق ٜاهك ١٨ل يؿاٌحه باٌؿ و ١٨ل  های بؿوو ١٨ل: شمله شمله ز(
های  های يؿائی، شمل ه و همًىٞ و به چهاق بؽً شملهاوحاؾهايًؿ، واؼث شمله باٌؿ: آو ؾق ژق٦

 ٌىيؿ.ها و اِىات ج٭ىین هی اومی، ٌبه شمله
های ؼاقشی اذك کركت اوح١مال با وشىؾ ٬كیًه كٌىؾ که بهای گ٩حه هی به شمله های اومی: شمله( ۻ

ٌىؾ. وث ظف٦ هیهای قبٙیٌاو که ا٤لب ال ١٨لٌاو کىجاه ٌؿه و ١٨لو هى٬ی١ث گ٩حاق، ِىقت
ايؿ، و ؾق هك ظ ال ؾو بؽً ٨ا٠ل و هىًؿ جٍکیل یا٨حه های اومی به ِىقت ج٭كیبی همىاقه ال شمله

ؿو همًىٞ؛ وگكیث کٍیؿو اوث هايًؿ: وگكت کٍیبیًی ها هعىىن و ٬ابل پیًوشىؾ ١٨ل ؾق آو
 (.٦٨: ٩٨۽ۻ)ظکیمی،  همًىٞ اوث
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٠ ا٩٘ی گىیً ؿه ب ه ک اق هاوث که ٤البًا بكای بیاو ظ االت واژه یا گكوهی ال واژه ها: ٌبه شمله (ۼ
 ها: آه، آ٨كیى، وه و...ى، ج١صب، ٌاؾی، ا٨ىىن و هايًؿ آوقوؾ. هايًؿ بیاو ظاالت ؾقؾ، جعىیهی

که ايؿ، چًاوها قا بؿیى يام ياهیؿهچىو ه٩هىم شمله ؾاقيؿ، آوها ه٩هىهی هن که ٌبه شمله شاال آو
 ».کًنقا جعىیى هی جى« ی١ًی » آ٨كیى«، »کٍنؾقؾ هی« ی١ًی:» آه«

ها ٌ بیه او ن ِ ىت هى حًؿ؛  گفاقی ال آو وبب اوث که بكؼی ال ٌبه شملهایى  يام اِىات:( ۽
ها هرل ایى اوث ک ه ال ٌ ؿت جكیى آوها، لیكا ؾق بیًبه، های و شم  آوهاو، ؼه ؼه، به هايًؿ: آه، 

آوقین هايًؿ: آه، هاو، آغ، ِؿایی( ال ظل٫ و ؾهاو ؼىؾ ؾق هی ؾقؾ یا ج١صب یا ا٨ىىن ِىت )ی١ًی
 (.۾۾ۼ: ۺ٧۽ۻ، ۼ)ايىقی وگیىی وای، ؾاؾ، واویال... 

ؼحى ًٌىيؿه ؼىؾ به که آو قا بكای هحىشه وایی يؿا کلمه یا ٠باقجی قا گىیًؿه يٍايه های يؿائی: شمله
جىايً ؿ. به ظید هًاؾا وا٬ٟ ٌؿه هی  ياهًؿ. اٌؽاَ و ؾق اذكهای اؾبی اٌیايؿائی هی ۀکاق ببكؾ، شمل

ا ال اشمای ؾیگكی شمل ه ب ا ب ه ک اقبكؾو باٌؿ. هًاؾاشمای شمله يمی ۀث که هًاؾا ال شملبایؿ ؾايى
 جىايؿ.هراًل: ؾق اول، ووٗ و آؼك شمله آهؿه هی ٌىؾ وواؼحه هی کاهه یا يؿائیه شؿا

 ! الیى بیً هیالاق هكا.ای ٫ٍ٠
 ، همیٍه ٌگى٨او و ؼًؿاو ؼىاهین بىؾ.ای بهاق لیباها ؾق پكجىت، 

 (.ۼ٧: ۺ٦۽ۻ)ل٧ٙ، !قيصیكياو ال چهكه آب، ای  قیؽحى ال بهك !ای قيصیكؿو ايؿق آ٨حاب، ًکبه کی شاو جا

 گیشیيتیجه
جىايؿ به واؾگی هىقؾ هٙال١ه ٬كاق گیكؾ بایؿ یک کل و گىحكؾگی بیً ال ظؿي يمی لباو که به ٠ًىاو

های واؼحاقی ؾق ؾوحىق لباو  به واظؿهای کىچک ج٭ىین ٌىؾ جا ًٌاؼث آو آواو گكؾؾ و ایى واظؿ
باٌؿ که ال شمله، گكوه، ٨٭كه و شمله ؾق بؽً يع ى اژک، واژه، گكوه، ٨٭كه و شمله هیٌاهل واز، و

ٌ ىؾ کٍ ٧ و يعىی لباو قوی آو بعد هی ۀٌىؾ. و هىایل ههن که ؾق هٙال١هیهٙال١ه و بكقوی 
ها ي٭ً ههن و ٨٭كه و واؼث شمله جىوٗ ایى واظؿ ها،باٌؿ که ؾق واؼث گكوهجىٔیط ٬ىا٠ؿی هی

 اواوی ؾاقؾ.
ؾاقای ه١ً ای  يعىی ؾاٌ حه و ۀباٌؿ که با یک ؾیگك قابٙها هیها و واژکال واژه ۀگكوه که هصمى٠

اوحىاق، بمقگ و کىچ ک  پیىوحه، اوحىاق و يا های گىىحه ويگاه واؼحماو  به گكوه باٌؿ الکاهل يمی
ٌىيؿ. و ِىجی ج٭ىین هی های اومی، و٩ِی، ٬یؿی، ١٨لی وههكکم، همپایه و گكوهكکم و بیكووؾقوو
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يؿاقؾ و ال يٝك  ی کاهلااها ه١ً ،باٌؿ که هرل شمله واؾه یک ١٨ل ؾاقؾهی گكوه ٨٭كه جك الواظؿ بمقگ
 ٌىيؿ.های بمقگ و کىچک ج٭ىین هیواؼحماو به ٨٭كه

پای ايی و باٌؿ که ؾاقای آهًگ ؼاَ و ؾقيگی لباو ب١ؿ ال ٨٭كه شمله هىح٭ل هی جكیى واظؿبمقگ
قوؾ و ال يگ اه و اؼث ب ه جك ب ه ک اق يم ییٌٟؿ و ؾق واؼحماو ِىقت لبايی ووباه١ًای کاهل هی

 .ٌىؾ های واؾه و هكکب ج٭ىین هی شمله

 هًابغ
 . جهكاو: ٨ا٘می. ۻؾوحىق لباو ٨اقوی(. ۺ٧۽ۻ) يىقی، ظىى. گیىی، اظمؿی.ا .ۻ
 او: ٨ا٘می.. جهكۼؾوحىق لباو ٨اقوی .(ۺ٧۽ۻ. )                                .ۼ
 کابل: و١یؿ. .لباو ٨اقوی ؾقی ؾوحىق (.۾٩۽ۻاٌكا٬ی، ویؿ ٠لی هعمؿ. ) .۽
 جؽاق: گًس. .(ۻ)يعى لباو ٨اقوی ؾقی(. ٩٨۽ۻالله. )ظکیمی، هٙیٟ .۾
 جؽاق: گًس.. (ۼ)يعى لباو ٨اقوی ؾقی(.  ٩٨۽ۻ. )                    .ۿ
 .. جهكاو: جىنؾوحىق لباو ٨اقوی(. ۾٨۽ۻلكی، پكویم ياجل. )ؼاي .٦
 . جهكاو: ؾايٍگاه المهكا.اٌح٭ا٪ و اهال  ؾق ٨اقوی(. ۽۽٧ۻؾاقایی، بهیى. ) .٧
 .. جهكاو: ومثيعى(. ۼ٨۽ۻ) ٨كهًگ هكوی، ٤الم یعیی. .٨
 . جهكاو: وؽى.ؾوحىق هؽحّك اهكول بكپایۀ لباو ًٌاوی شؿیؿ(. ٨٨۽ۻ٨كٌیؿ وقؾ، ؼىكو. )  .٩

 .. کابل: قیاوث جؤلی٧ و جكشمهيعىؾوحىق لباو ؾقی (. ۺ٦۽ۻل٧ٙ، هعمؿالله. )  .ۺۻ
 جهكاو: ومث.  .لباو ٨اقوی واژه و پیىيؿهای واؼحی ؾوحىق(. ۾٩۽ۻهٍکىةالؿیًی، ههؿی. ) .ۻۻ
 جهكاو : ومث.. (ۻؾوحىقلباو ٨اقوی)(. ۾٩۽ۻوظیؿیاو کاهییاق، ج٭ی. )  .ۼۻ
 . کابل: هیىيؿ.ؾوحىق ه١اِك لباو ٨اقوی ؾقی(. ۺ٩۽ۻظىیى. )یمیى، هعمؿ  .۽ۻ

  



 

 

 

 

 

 در اًذیشۀ اقثال ٍ عقل عشق تعادل ٍ تقاتل

 باو و اؾبیاتل ؾايٍکؿۀ٠ٕى کاؾق ٠لمی مل ٠بؿالمعیٗ جبیاو پىهًيىیىًؿه: 
 اللهحکیمیهٙیٟؾهًؿه: پىهًؿوی ج٭كیٛ

 چکیذه
های ٫ٍ٠ و ٠٭ ل، هاهی ث و ه٩ه ىم، شایگ اه، ج١ اؾل و لهیًهى يىٌحه ؾقیا٨ث ؾیؿگاه ا٬بال ؾق هؿ٦ ای

وث؛ لیكا  ٠ٍ ٫ سنذگیانظانیؾق  ایى ؾو گىهك اقليؿه گیهایبالنذهسمینهوهاها و قابٙه ج٭ابل، شؿایی
هایرود.البذاساجشایجذاییناپذیزوطى هادبیاتبهػمارمیۀو ٠٭ل ال هباظد بىیاق شؿی ؾق ظىل

 آمیمهمحظابنىیظنذوػاػزهز.هػىدییخىد تىاحذدربك ایى ههمات پكؾاؼحه و ج١كی ٧ ادبی
ٌا٠ك يیم او ث. ٌ ا٠ك هایدیگزیکهدارد،یکؾاٌحه اوث. ا٬بال ٠الوه بك ؾايًال آو اقایه ًٌاؼحی و 

جك جىشه ؾاٌحه اوث؛ لفا ایى هىاقؾ يیم بیًقو بكوبک که ه٭لؿاو لیاؾ ؾاقؾ. ال ایىجىايا و وؽًىق ِاظب 
يٝكیاجً ؾق ایى باقه بكای  جع٭ی٫ ِىقت گك٨ث جااقبالۀ١اؾل و ج٭ابل ٫ٍ٠ و ٠٭ل ؾق ايؿیٍلیك ٠ًىاو ج

کاهدهاذ نناا اي قا ٫ٍ٠ ٌکل هی پیٍه که يهاؾ ٨لى٩هطتػاػقؼىايًؿگاو ؾايايؿه ٌىؾ. او ٨یلىى٨ی
ال شهث ؾیگك ؼكؾ و ٠٭ل ال گىهكهای ههن ليؿگی ايىاو ؾق يمؾ  «.ورس پضهظتمػؼقمی»گىیذ:می

ػخلایتۀ٠ًّ ك و اليؿاو ٠٭ل و ٠ٍ ٫ ؾو  ۀؼبك يگفٌحه اوث. ؾق ايؿیٍاووث و ال ایى ههن يیم بی
و هكیک ؾق شایگاه ؼىؾ اهمیث و اقلي ٨كاوايی ؾاٌحه، ؾق قٌؿ و ج١الی هى بٍكی ب ا ه ن  انظا اطت 

یگ ك ب ه ظی د کًًؿ. هًابٟ ایى ه٭اله کلیات ا١ٌاق و اظیای ٨کك ؾیًی ا٬بال اوث. قویکكؾه ای ؾ کاق هی
درحاىلایانمرىرهااویایاطاتدادهػاذهقوي کحابؽاي ه ايؿ. ؾق ایى يىٌ حه الهىاؾ همؿ اوح٩اؾه ٌؿه
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جىأهی ث ؾق ٠ملک كؾ، بكجكی ث  هاا،هاهیث و ه٩هىم ٫ٍ٠ و ٠٭ل، اوح٭اللیث ؾق ٠ملکكؾ آونزخذ:می
 ٫ٍ٠ بك ٠٭ل.

 .اقبال،ػؼق،ػقل،خزد،مربت های کلیذی: واژه

 همذهه
ه ا و ٌ یىهب ه ٌا٠كاو و ٠اق٨او ؾوث اول و ياهی لباو پاقو ی، ٠ٍ ٫ قا ال ؾی ؿ هص ال و ظ٭ی٭ ث 

جك به ٫ٍ٠ ؾاٌحًؿ يه به ٠٭ل؛ لیكا قشع او ٠ٍ ٫ يؿ. چىو جىشه بیًاهيمىؾاقایه ج١بیكهای گىياگىو 
 .ه ویژه ٠ك٨او اوالهی، یک اِل اوثبك ٠٭ل ؾق ج٩کك ٌك٪ ب

والهی که بیًی ٠می٫ اشىؾ ؾاٌحى ٨کك هح١الی و جكبیحی و شهاوو١ؿی اوحاؾ ٤مل لباو پاقوی با و
قوؾ و آ٨ا٪ واؼحه اوث، با ٤ملیات ياب ؼىؾ به وكلهیى ٫ٍ٠ هصالی ه ی ۀاو قا به ٌیػ ٌیكال ٌهك

٭ ث و هص ال؛ گ اهی چً او و ث هی او ظ٭یؼىاي ؿ. ظ ا٨ٛ ه كلیهی» ل١بحاو ومیى ۀبًؿ«ؼىؾ قا 
ٌؿ و آج ً ب ه هم ه ٠ الن  ٫ٍ٠ پیؿا« کٍؿياگاه ٨كیاؾ هیٌىؾ که ٫ٍ٠ ظ٭ی٭ی هی ۀهصفوب ٨كٌح

لىلی او ٌ ىغ چٍ ن «پكوقاي ؿ و ٥٨ او ال قغ ؾق و ك ه یچًؿی ب١ؿ بىن و کًاق ٌاهىٌاو هاه». لؾ
قی م ک اغ ب ا ٌ کىه قايؿ. و ًایی پ یايؿام به لباو هیيالک ۀؾهؿ، و وؽى ؾقؾايوك هی» ٌهكآٌىب

ؾقؾ ؾل «و ٠كا٬ی ال بمقگاو جّى٦ وظؿت وش ىؾی ک ه ٠ك٨او و جّى٦ اوالهی ؾق اؾبیات ٨اقوی، 
 .هصال به گلىحاو ظ٭ی٭ث پیىوحًؿؾايؿ، ال ؼاقلاق ال آو ٫ٍ٠ هی» گیحی قا

ّى٦ ؾق اؾبیات ٨اقو ی پهلىاو ١ٌك و اؾبیات ٨اقوی که ٠ك٨او و جاها هىلىی آو ابك ٨كلايه و وؽى
ٌىؾ؛ ؾیگ ك ي ه جىِ ی٧ ل١بح او و ٠صیى هیقوؿ و با يام اپیمایؿ و به او هیؼىؾ قا هی ۀبلًؿجكیى ٬ل

و ث. ب ه ب اوق او ٠ٍ ٫ وا٪ اوث و لىلیاو ٌىغ چٍن و يه ؾقؾ ؾل ٠الن؛ بلکه قهم لي ؿگیویمیى
ؾقؾ. چكؼً ـقات ٠الن، گكؾي وحاقگاو و اشكام وماوی و هك گیاهی که ظصاب چهكه هىحی قا هی
گىیًؿ. و وك ايصام ٌىق و ٧١ٌ ظیات، ج١ الی هی» ُل َودَ ُه الرشی َک «کٍؿ ال ظٕیٓ ؼاک وك هی

ال ثال آو ٫ٍ٠بٍك، جىؽیك کایًات و ؾقیا٨ث شایگاه ق٨یٟ ايىايی  ه ا، ايؿ. ایى ٫ٍ٠ اوث ک ه، ـق
ٌ ىؾ و ايى او ال لی ك آج ً آو لو ٠ الن ه یوىلايؿ و آج ًها و ... قا ؾق ؼىؾ هیها، ظ٭اقتپىحی

ايصام ب ه که بك ٬لب ظاکن ٌ ىؾ. و كهٍكوٖ بك ایى ٌىؾ؛کًؿ و شاویؿاو هیواق وك بلًؿ هی٬٭ًىن
 گىيه که:ٌىؾ آوقوؿ که به يمؾ هىاليا هن، الهكل و الج١كی٧ هیشای هی
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 ه گىین ٫ٍ٠ قا ٌكض و بی   او هكچ
 چىو به ٫ٍ٠ آین ؼصل گكؾم ال آو

 ٔ میك ؼ ىؾلي ؿ و او قا هكٌ ؿ قوٌ ىهىلىی ٬ؿم هی ۀهمىاق واؼح ۀا٬بال کماکاو ؾق همیى شاؾ
اجّال ج٩کك ا٬بال و هىل ىی ای ى  ۀٌىؾ. ي٭ٙقوؿ و وكايصام الي شؿا هیاو يمی ۀؾايؿ؛ اها به پایهی

 ؾايًؿ:اوث که هك ؾو ٫ٍ٠ قا قهم ليؿگی هی
 ٫ ای قه         م ؾل ها بی     ا ای ٠ٍ

 بی  ا ای هٍ      کل ها ظ      اِل ها
ايؿ جا ی همىاقه ؾق ٘ىل ظیات بٍك کىٌیؿه٭لهای ٠و اها ؾق آو وىی ؾگك، ٨لى٩ه و اؼال٪ و ؾايً

قٌؿ و ١٨الیث ايىاو قا لیك يٝك ؾاٌحه باًٌؿ؛ جا بك آو ٤لبه ؾاٌ حه و ه ؿایث يمایً ؿ؛ ل فا ؾق ج ىالی 
های اؼال٬ی، اظىاوی و ق٨ح اقی آؾم قا های ٨كاوايی ِىقت گك٨حه جا ١٨الیثجاقیػ ٠لن بٍك، جالي

ها و  گىيگىو کًحكول يمایؿ که هًصك به ٜهىق ايؿیٍ ه هایلها و اوحؿالؾق ٬الب اِىل هًٝن با قوي
 كؾیؿه اوث.هکاجب ٨کكی هؽحل٧ و هح٩اوت گ

ا٬بال ؾق اوز پلىقالیمم ؾیً ی و ٨ک كی ٜه ىق ک كؾ و ب ه ٌ ؿت ؾاؼ ل ای ى ک اقلاق ٌ ؿ و بع د 
قو به  ايؿیٍی و ؼؿاگكایی ج٭كیباً هعبث، ٠بىؾیث، آو شهاوگزاییدربابػناطیومؼنىیته١ك٨ث

ؾق  قذرتوتجملمادیغزبػذهبىدناذ.ۀؾق شىاهٟ اوالهی که اکركًا ٨كی٩حو٨ىل گفاٌحه بىؾ. ظحا 
هایمهامچًیى قولگاقی با شؿیث ؾق بكابك ایى همه ایىحاؾ و ؼىاوث هیاو ٠٭ل و ٫ٍ٠ که ال پؿیؿه

روحمادیبی گكی هعٓ ؼٍک وو بك ٠٭لی طتتىاس وػذالتبزقزارکنذسنذگیبؼزیۀوطاسنذ
یایاسج ا باٌ ؿ ٌ مه طتدرحىلوحاىعهماینمظاایل. ایى ه٭اله شىحاقی کىجاهیغزبیبتاسد

ای ى و ٙىق ب ا  ۀهًؿايً ج٭ؿین يمایؿ. يىیى ًؿههًؿ شهاو اوالم قا به ٠ال٬های ایى ابكايؿیًانذیؼه
هًؿاو هعح كم ک ه بٕا٠ث ايؿکی که ؾاقؾ به ظ٫ که يحىايىحه اوث ظ٫ هىٔىٞ قا اؾا کًؿ؛ لفا ايؿیً

 ُ آو ؾق گفقؾيؿ.یاقی ایى يىٌحه قا ؼىايؿيؿ ال ي٭ااگك ب

 شناسیاقبالهاهیت و هفهىم ػطك و ػمل دس اصطالح
وعكايگیم قواو آؾه ی قا ب ه پكجگ اه ه اؾه عىرهػناطیکهبؾق شهاو ها اهكوله ٠لىم ٘ب١ی و لیىث

، ش او ؾی ىی ٠ الن گازایامزیکااییهًؿاو ایى ٠كِه چىو: چایلؿل ٨یلىى٦ جصكب هکٍايؿه، ؾايً
ايؿ که ٠٭ل ٠اهل هًاوبی بكای ه ؿایث ه١كو٦ ج١لین و جكبیث، کیل پاجكیک، بكجكايؿ قاول و... یا٨حه
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 اه كول ۀباوقهًؿ ايؿ که جمام هىایل پیچی ؿلیه ٠و همه هح٫ِ٩  هایمختلفحیاتاطت.بٍك ؾق لهیًه
ال ویاوث جا اشحماٞ، قوايی ات و اؼال٬ی ات آؾه ی قا ب ا قه ایی بی ًً ايى او ال ؼكا٨ ات و  شهاو

 (.ۻ:۽ۿۻ) جىاو ظل کكؾبك ليؿگی بٍك، هی گزاییوحاکمیتػقلايؿیٍی و شممجاقیک
هکحب ٨لى٩ه ال ایى گكوه يیىث؛ بلکه با ياؾی ؿه گ ك٨حى ٠ٍ ٫ و  ۀؼحآمىظید ؾايًه هگك ا٬بال ب

ب ك اقش ط ؾايى حى  کظانیکهطاؼی»گىیذ:اٌكا٪ ؾق ليؿگی ه١ًىی ايىاو ١ٙ٬ًا هؽال٧ اوث. هی
 (.۾:۽٩ۼ)»واليؿجك ٧١ٔ ؼىؾ قا آٌکاق هی٠٭ل بك ٫ٍ٠ ؾاقيؿ بیً

ال هعبث، ٌىقیؿگی، ؼال٬یث، یی ؾاقؾ. هكگاه بؽىاهؿ ه٩هىم ویژه» ٫ٍ٠«ًٌاوی او ؾق اِٙالض
آهیمؾ و ي ام گی، آلاؾگی و بىؾو، وؽى گىیؿ همه قا ؾق هن هیاٌكا٪، ٩ِای با٘ى، ٬ؿقت، آ٨كیًًؿه

و چًاو به آو اقاؾت ؾاقؾ که یک آه شگكوىل قا به هیچ  (.٨:ۿۻ) »!٫ٍ٠«کًؿه٭ؿن بكایً ايحؽاب هی
 کًؿ.چیمی بكابك يمی

 گكچه هحاٞ ٫ٍ٠ قا ٠٭ل بهای کن يهؿ
 هى يؿهن به جؽث شن آه شگكگؿال قا

 (ۼ:ۿ٦ۼ)             

ه  الٍاو اوث ک٬ؿق ٠ٝینو به يمؾي آوبینیاوػؼقاطتی ههن آ٨كیًً ؾق شهاوها لیكا ال ايگیمه
 ايگاقؾ. بك هّؿا٪ ایى ابیات:الىشىؾ آو هیپیؿایً کایًات قا ظىب ۀبىؾ و يبىؾ ؼىؾ و ٠الن و هىشب

 ه اؾاٌ ثايؿیٍه گم  اوؾق بىؾ و يبىؾ هى 
 ن٫ٍ هىیؿا ٌؿ ایى يکحه که هى هىحال ٠

 (ۼ:٦٨ۼ)                                                

    ث ؿاٌ ایی ي ماٌ كگه جًال او چٍن ج ي       ثؿاٌ  ى گلىح  او ؾا٢ جمً  ایی ي ای ۀالل
 ثاالیی ي ؿاٌ   ىؾ و ک کاقوايی بيی ؿگا لي     ی   ؿا يب ىؾ ىؾ و ؾل پ  ىز ي٩ه باک قا ه ؼ

 هیچ که ؾق واؾی ایمى ج٭ أای ي ؿاٌ ث     ه ای ٌ ى٪لبايیبك٪ ویًا ٌکىه وًس ال بی
 وقيه ایى بمم ؼمىٌاو هیچ ٤ى٤ای ي ؿاٌث   ها ج١می  ك ک    كؾ ؾ ها هًگاه ه٫ٍ٠ ال ٨كیا

 (                                                                                         ۼ:٦٨ۻ)                                                                                                                        

قوا و ش م ٨كه او اوػاهزوث که ال ٬یؿ ج١ل٭ات قوحه اوث. شم ٫ٍ٠، ؾق آقهاوآلاؾی ۀا٬بال بًؿ
 بكی وشىؾ يؿاقؾ.٠٭ل، ٨كهاو

 
 



  005  |ٌماقۀ اول|وال ٌٍن 

 ى بًؿۀ آلاؾم ٫ٍ٠ او ث اه  ام ه   ى ه
 ٫ٍ٠ اوث اهام هى ٠٭ل اوث ٤الم هى

 (ۼ:٦٩ۻ)                                                              

 اطاطیسیزجظتجىکزد:تىا درمرىرهایا٬بال هی ۀبهای ايىايی قا ؾق ايؿیٍایى ؾو گىهك گكاو

 . استماللیت دس ػملکشد1
بینیاقبالجذاییایندوگىهزمهمحیاتیانظا باهمؼنااینداییکاذیگزنیظات بلکاهؾق شهاو

هااؼىاهؿ بیاو کًؿ که ایى ؾو اهك اقليؿه اگك هىح٭اليه به کاق گك٨حه ٌىيؿ، ال هصمىٞ ؾق یا٨ث آومی
 (.ۻ:۾ۿۻ)تىا پیبزدبهکنهحقیقتمی

ػىدتماا ییکاارنمیه ال ؼلً ک  كٌم
لىهجذاجذاعلباگاهراجاػقلودلون

 (ۼ:ۺ٧ۻ)                                                                   

ک ه ؾق ایى شؿایی ؾق يمؾ ا٬بال شم ؾق ايصام وٜای٧ ٫ٍ٠ و ٠٭ل اوث يه ؾق ج٭ابل و جٕاؾ. چً او
جّىق کًین ٠٭ ل و اٌ كا٪ هیچ ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ جا « کًؿ که:ؾیًی ِكیط بیاو هی ۀبالوالی ايؿیٍ

 (.۾:ۺۻ)»ج٭ابل هن ٬كاق ؾاقيؿ ۀؾق ؾو ي٭ٙ
وىل ؾل و وال ٨ک كي قا ؾق ؼ ؿهث ». ؾق يهاؾي ٫ٍ٠ با ٨کك بلًؿ آهیؽحًؿ«وث که او هح٩کكی

ًاؼث ا٬بال ؾو قاه بكای ٌ ۀیٍقؾ و يه ٠٭ل هعٓ ٨لى٩ی. ؾق ايؿبٍكیث ٬كاق ؾاؾه، يه ٫ٍ٠ قهبايی ؾا
ظىی ک ه ال ای ى ٘كی ٫ ب ه  ۀهای آو به گىي٠٭لی و بكقوی يٍاو ۀظ٭ی٭ث وشىؾ ؾاقؾ؛ یکی هٍاهؿ

ک اق ه ؾولؾ. ؾوم ٫ٍ٠، و ایى هكؾو به يٝكي هىح٭اليه ؾق شای ؼىؾٌاو بایى شهاو چٍن هی ۀچهك
و ٘بی١ ث قه ب كؾه ٌ ىؾ؛ چ ىو  ٌاو به ژق٨ای ظ٭ی٭ث و قال آ٨كیًًگك٨حه ٌىيؿ که ال هصمىٞ يحایس

 بكؾ.بؿوو هىشىؾیث هعبث و ٠ال٬ه، ٨کك و ؾايً، هكؾه اوث که قاهی ال پیً يمی
 ی یبی هعبث ٠٭ل و ظکمث ه كؾه

 اؼ   ىقؾه ی ی ٠٭ل جیكی بك هؿ٦ ي
 (ۼ:٦٩ۻ)                                                                                           

 . تىأهیت ػملکشد2
گاهی با شهاو وا١٬ی و هحکرك اوث. و اٌكا٪ ظاِل جؤهل ؼ ىؾ  ۀبه ٠٭یؿ ا٬بال ٠٭ل، هعّىل ؼىؾآ

گاهی ؾق هعحىای ؼىیً ٌىؾ که با شًىو یا ٫ٍ٠ بیاهیمؾ. یاب هیپه ٠٭ل و٬حی ظ٭ی٭ث (.٦٩:٧ۼ) آ
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و بفاج ه ؾق  انذهاییکریؼهؾو، ٌاؼه. ؾق باوق ا٬بال ایى (ۻ۽ۻ: ۿ) ایى ج١بیك ايىاو آقهايی ا٬بال اوث
دینایباهۀکم ل یکؿیگكاي ؿ. ؾق بالو الی ايؿیٍ گیكيؿ؛ چىو هك ؾو با هن هبكابك یکؿیگك ٬كاق يمی

مىضىعاینبهاینصزاحت:كا٪ هیچ ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ جا جّىق کًین ٠٭ل و اٌ« گىيه پكؾاؼحه اوث
يؿ. آو یک و هکمل یکؿیگك کننذیک قیٍه وك بك هی ؾو ال ج٭ابل هن ٬كاق ؾاقيؿ؛ بلکه هك ۀؾق ؾو ي٭ٙ

دوسد...ودیگزی. یکی چٍن بك شاوؾايگی ظ٭ی٭ث هیبارهیابذواینیکظ٭ی٭ث قا به جؿقیس ؾق هی
قا بكای قوئیث ايعّ اقی  هاقاه ۀایى ؾقیا٨ث هم یابذوبهمنظىرحقیقترادرمیۀلذتحضىرهم

لی كا جًه ا ال  ؛ىیؿ اٌكا٪ ال ٠٭ل بكجك اوث، وؽى ؾقوحی او ثگ. ایى که بكکىىو هیبنذدؼىؾ هی
يهین و ه٩هىم آو به ِىقت یک کل ٤یك ٬ابل ج٩کیک به ایى ٘كی٫ اوث که بك وكلهیى ظ٭ی٭ث پا هی

 (.۾:٨٨)»يٍیًؿهاو هیـهى

 . بشتشیت ػطك بش ػمل3
ؾه ؿ قا بك ٠٭ل بكجكی هی و هايًؿ وایك ٠اق٨او و هحّى٨او اوالهی ٫ٍ٠آیذاکه ال آذاقي بك هیچًاو
کاق ٠ الن ال  ۀؾ و باوقهًؿ اوث که ٌیكه و ٌیكالپًؿاقگك هیقا قا قوض ٠الن و هاؾی ٠٭ل هؿایث و آو

 لفا بایؿ الي ؾقن ٠مل گك٨ث.  (؛ۿ:ۺ٨) اووث
 ًگ اوث که ٫ٍ٠ شىهك هىي و شاو ٨كه     ل ٫ٍ٠ ؾقن ٠مل گیك و هكچه ؼىاهی کى

 یا و يیكيگ او  ث شهاو به چٍن ؼكؾ ویم    ی   كی او گ ا و    كا٢ به چٍن ٫ٍ٠ يگك ج
 (ۼ:٦٨ۼ)                                                                                                                         

ه ك ؾو  ؼىاهؿ ٫ٍ٠ و ٠٭ل هکّم ل یک ؿیگك باٌ ًؿ واها کاق او اذبات ي٩ی ٠٭ل يیىث. چىو هی
باهن ؾق شهث قهًمایی ايىاو به وىی و١اؾت، وٜای٧ ؼىیً قا ايصام ؾهًؿ. په ایى چًیى ٠٭ ل 

 پفیكؾ:قا ا٬بال هی
 ای ؼىي آو ٠٭ل که پهًای ؾو ٠الن با اووث

 حه و و  ىل ؾل آؾم ب     ا اووث  يىق ا٨   كٌ
 (ۼ:ۺ۽ۻ)                                                                         

جك ٧١ٔ ؼىؾ قا کىايی که ؾق اقشط ؾايىحى ٠٭ل بك ٫ٍ٠ و١ی ؾاقيؿ بیً«قوؿ:و جا به شای هی
اي ؿي و های لیك، هح٩کك جاقی کبه همیى ؾلیل او قا بك بًای ا٬ىال و وكوؾه (.۾:۽٩ۼ)»کًًؿآٌکاق هی

 :ايؿگكا گ٩حه٠٭ب
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 پ كن يٍاو قاه ل٠٭ل هماق ظی له ه
 بیا که ٫ٍ٠ کمالی لیک ٨ً ی ؾاقؾ

 (ۼ:ۼ٧ۼ)                                                   

 ٫ٍ ه  ی پ   ىیی؟ به ؼ  كؾ قاه ٠
 ح  اب ه   ی ش  ىیی؟ به چكا٢ آ٨

 (ۼ:٦٨ۼ)                                                

 پیام هٍك٪ گ٩حه اوث: ۀکًؿ. ؾق هًٝىهه١ك٨ی هیگزورهش ؾق بكؼی هىاقؾ ٠٭ل قا ظیله
 ٨كیب کٍمکً ٠٭ل، ؾیؿيی ؾاقؾ

 ميی ؾاقؾ که هی  ك ٬ا٨له و ـو٪ قه
 (۽:۽ۼۻ)                                                  

کهدرسنذ ننا گاهی بك شبیى ٠لىم ویلی قؾ هیقو هىحین که ؾق ؾیىاو ا٬بال به هىاقؾی قو به اظح
 جاویذنامهآمذه:

 ك اوث ىه ٨ٙكت و بؿگ٠لن اگك کس
 پیً چٍن ه ا ظصاب اکب   ك اوث

 (ۼ:٨ۿۼ)                                                      

 دهذ:ایى ظصاب اکبك قا ؾق اوكاق ؼىؾی چًیى جىٔیط هی
 گزاطتفزوعبتپزطتوبتبث     اوث ؾايً ظأك  ظصاب اکب   ك

ایال ظ  ؿوؾ ظه ب كوو ي اشىحه     ای ب ه لي  ؿاو هٝ اه   ك بىح ه پ ا
                                                          (ۼ:٨۾ۼ)    

ايؿیٍی او يیى ث. جاقیکگك ايح٩ای ٠٭ل و ها ؾق ١ٌك و يرك ا٬بال لیاؾ اوث؛ هگك بیاوال ایى يمىيه
ٌماقؾ ٠لث چیىث؟ چكا با شؿیث ؾق بكابك ٠٭ ل که ٜاهكًا با ٠٭ل هؽال٩ث ؾاقؾ و آو قا ؼاق هیایى
ٌىؾ جا بك هىايٟ ٠الن ٤لبه کًین و به ٠ الوه جالي ٠٭لی وبب هی« ؾاقؾ: که باوقایىحؿ؟ ؾق ظالیهی

طااسدتااباههاو هیبه ایى جكجیب آهاؾهو  دهذبؽٍؿ. بّیكت ؾ٬ی٫ به ها هیليؿگی قا وو١ث ٤ًا هی
 (.۾:ۼۼ) »هایبؼزیواردػذهبزآ تدىقبیابیمتزتجزبههایدقیقجنبه

گكایی ایى ٠ّك ه١حكْ بىؾه ای ى او ث ک ه پی كولی پاوػ ایى پكوً که چكا ا٬بال ؾق بكابك ٠٭ل
ياؾیؿه گك٨حه اوث. او  های ؾايً يىیى، ٫ٍ٠ و ایماو قا ٘كؾ کكؾه و یا هنگكی لهاو و هى٨٭یثهاؾی

وال و ؾو شًب ۀ هه ن جصكب ۀ بٍ كی ک ه ؾق وا٬ ٟ هکم ل به هًٝىق جىالو ؾق بیى ایى ؾو ٠ًّك ايىاو
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ٌاو قا جمؿو ٤كب ال هیاو بكؾاٌحه و ٠٭ل قا ب ك ٠ٍ ٫ و اٌ كا٪ ج كشیط ؾاؾه، ب ه يؿ و ج١اؾلیکؿیگك
گكایی ه ا٬بال هؽال٧ ٠٭لکًؿ. پٌؿت به ي٭ٍی که ٫ٍ٠ ؾق هؿایث ليؿگی بٍك ؾاقؾ پا ٨ٍاقی هی

مدزطیگزایالهىق با ٠٭ل ۀ٠اله ۀی اؼحال٦ ايؿیٍؾيیای اهكول اوث يه ؾق ي٩ه ٠٭ل. پهًا ۀايؿالبی
هیچامزوسبهواطتگظتزدهبظیاراروپانمایپذیزفتنیوجهی ک ۀؾاي ؿ ک ه ای ى و کب الاق و  رویاه

ؾق يٝن و يرك و ٠ا٩٘ه و جصكبه جی كی  ایى هكالگاهی که ٨كِث ؾوث ؾاؾهؼكیؿاقی ؾاٌحه باٌؿ. بًابك
 بك ٨ك٪ آو قها کكؾه و آو قا ليصیك ؾوث و پاگیك بٍك ؾايىحه اوث.

 ّ ك ظ أ ك قا ؼ  كؾ ليصی ك پاو ث ٠
 جابی ک  ه ه ى ؾاقم کص او  ثش او بی

 (ۼ:ۿ۾ۻ)                                                                                           

 ه چٍن ٫ٍ٠ يگ ك جا و  كا٢ او گی  كی ب
 شهاو به چٍن ؼكؾ ویمیا و يیكيگ اوث

 (ۼ:٦٨ۼ)                                                               

که ٠٭ ل ظالی ٫ ا٠صال آ٨كیًؿ و باق بمقگ ليؿگی قا به ؾوي کٍؿ، ؾقجىايؿ با يیكوی ٍ٠ايىاو هی
 ٨ا٬ؿ ایى ٬ؿقت اوث.

 جیٍه اگك به وًگ لؾ ایى چه ه٭ام گ٩حگىوث
 کٍؿ ایى همه کىه  ىاق قا٫ٍ٠ به ؾوي هی

 (ۼ:ۺ۾ۼ)                                                                      

ه ای ٔ ؿ ايى ايی و پكو حی و قويگكی و ه اؾهکه ٤كب قا با جمام ٠٭لی ایى شؿیث بكای آو بىؾ
گزاییاروپاهزگشتبذیلبهػاملسنذهدرحیاتآقهاو«گ٩ث:ًٌاؼث و هیاؼال٬ی و اوحرماقیً هی

 میاادرخاىیغجظاتجىیباه طازگزدامانیاک اکنىکهػذ آنتیجهبلکه نؼذطزسمین آ
ػاا جاشاطاترمارمظاتمنذا درجهاتمناافغپزداسدکهوظیداهمیهایمغایزیکذیگزدمىکزاطی

ٌاو قؼث بىحه اوث... ال هى بپفیكیؿ ک ه اه كوله هیاو . ٠ؿالث اشحما٠ی ال ..هًؿاو يیىث.تثزو
ق٨ث اؼال٬ی بٍك اوث. و پاه ٠ٍ ٫ يی كوی بمقگ ی جكیى هايٟ ؾوث و پاگیك ؾق قاه پیًاقوپا بمقگ

ايصام بؽٍؿ و وك ا٠٭ل و ؾايً ههاشن ٤كب ٬یام کًؿ و به ليؿگی ه١ًاوث که بایؿ ؾق بكابك وكکٍی 
   (.۾:٨٨ۻ)»٠٭ل قا هًبٟ قظمث والؾ

 لیكا:
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 ؾل او ث  ۀكواي پ  ٟ قا ٨ كو٢ ل ایى ٌم      ؾل او  ث ۀىحاي ه  ۀال ى ل ي ؽ وىل و
 ه ؾل او   ث ماي٤ى٤ای ها لؾاي   ً پی       ٥ ايی يؿاٌحی   ن   ن و ـو٪ ٨هٍث گلی

 ؾل او ث  ۀاي  ؼ٨كوىؾه پیکكی ل ًِن      ايؿام کكؾه اکؿاو که ش  هاو يایى جیكه ؼ
 (۽:ۺۼ)                                                                                                                         

ٌ او ال ٠ٍ ٫ و ایم او  و ؾوق ا٨ح اؾو ؼاِ یث اقوپ اام هٍك٪ با جىشه به ٠٭ل هعٓ و ب یؾق پی
 گىیؿ:هی

 ١ٌله ؾق آب ؾواي ی  ؿ و شهاو ب  كهن لؾ    ٠٭ل چىو پای ؾق ایى قاه ؼن ايؿق ؼن لؾ
 بال آو ؼاک به چٍ  ن پى ك ه   كی ن لؾ    هً  كي ؼ اک بكاوقؾ ل جهفیب ٨   كيگ

 (۽:ۺۼ)                                                                                                                                                 

یكکگ اقؾ » ايؿیٍن په هى حنهی«بًؿی ه٩كٖ ؾاٌث و ؾق بكابك ایى ٬ىل ؾکاقت که او به ٫ٍ٠ ؾل
 (.۽٩: ٦)» وقلم په هىحن٫ٍ٠ هی«گ٩ث ؾق اذبات وشىؾ ؼىؾ هی» بكم په هىحنقيس هی«

ال ٫ٍ٠ هىیؿا ٌؿ ایى يکحه که «: گىیؿجكیى و وشؿايگیمجكیى ِىقت هیلیكا با لیباجكیى و لٙی٧
 ».هى هىحن

ا٬بال وٜای٧ ٠٭ل و ٫ٍ٠ قا ؾق ٠الن اوباب و ٠الن ه١ًی ؾق هىأیٟ هؽحل ٧ ؾق ابی ات هح ىالی 
 آوقین:بیاو کكؾه که بگىيۀ يمىيه ایى چًؿ بیث قا ٌاهؿ هی

 ٫ٍ٠ قا ي     ا همکى ه   ا همکى او    ث      ال هىه ى او ث هىهى ال ٫ٍ٠ اوث و ٫ٍ٠
  ك بی باک ج     كاالک ج         ك چ جاک پ       ٠٭ل و     ٩اک او      ث او و٩اک ج    ك

 بال هی        ؿاو ٠م   ل٫ٍ٠ چ      ىگاو       اب و ٠لل  ب٠   ٭ل ؾق پ      یچاک او    
 لي     ؿ٠٭ل ه کاق اوث و ؾاه        ی هی و ب       الو ا٨گ ًؿ  ؿ ال لوق ٫ٍ٠ ِی    

 ٩ک او    ث ٫ٍ٠ قا ٠مم و ی٭       یى الیً      ک او    ث كهایه ال بی      ن و ٠ٌ٭ل قا و
 ًؿ وی     كاو که آب       اؾاو کً    ؿ ایى ک        ا وی      كاو کً     ؿ       ك جآو کًؿ ج١می 

 م      یاب و ب    های او گ     كاو ٫ٍ٠ ک       او   هؾ او    ث اقلاو ؾق ش   ل چىو با٠٭
 ٫ٍ٠ ٠كیاو ال لب   ان چ   ىو و چً     ؿ      ً   ؿ کن ال او  ان چ     ىو و چ٠٭ل هع
  ى٫ گ  ىیؿ اهح ع   او ؼ  ىی ً ک  ٠ٍ        گىیؿ که ؼ    ىؾ قا پی       ً کى٠٭ل هی
  ىؾ ؾق ظ ىاب٫ٍ٠ ال ٨ٕل اوث و با ؼ             ك آٌ  ًا ال اکح      ىاب  ا ٤ی ٠٭  ل ب

 ؿ بً     ؿه ٌ       ى آلاؾ ٌ    ى ٫ٍ٠ گىی    اؾ ٌ    ى ٠٭ل گىی      ؿ ٌاؾ ٌ     ى و آب
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 اي قا و          اقباو ظكی   ث اوثيا٬ه      كی  ث اوث قا  آقام ش       او ظ٠ٍ   ٫ 
  ن او  ثهح    ماز  و      المات ٠   ال ا             ظی     ات ٠     الن او   ث٠ٍ   ٫ آییى 

 ال ٌ       كاق ال ال    ه ج  اب    ًؿه او  ث      ٫ ال و  ىل ؾل ها لي     ؿه او ث٠ٍ      
 (                                                   ۼ:٩ۼ)                                                                                                                                            

٫ٍ٠ و ٠٭ل ؾق گلىحاو ٨کك و ايؿیٍه ا٬بال که ه٭ام ٫ٍ٠ قا يىبث  انگیشلیبا و ؾل ۀایى اوث هًٝك
په » اله جابًؿه باٌؿ.ال ٌكاق ال« :کهٌكٖ ایىؾايؿ به بكؾ وآو قا آییى ظیات ٠الن هیبه ٠٭ل باالجك هی

کً ؿ، ب ه ش م يمایی يمیٌهك او هك ٫ٍ٠ پىث و پلیؿ شای يؿاقؾ و شلىهٌىؾ که ؾق آقهاوه١لىم هی
 و اِعاب هباقکً. َهن به قاه و قون پیاهبكهعبث ظ٫؛ آو

 ی ؾاه او اوو  ثبعك و بك ؾق گىٌه     هكکه ٫ٍ٠ ه٩ّٙی واه او اوو  ث
 ی ٫ٍ٠ يب   ی ال ظ     ٫ ٘لبـقه      ِؿی٫ و ٠لی ال ظ٫ ٘ل     بوىل 

 بكگ و و  ال کایًات ال ٫ٍ٠ اووث      لايکه هلث قا ظیات ال ٫ٍ٠ اوو ث
 وث کاو قا ٌام يیىث٫ٍ٠ او قولی      ٫ او آقام يی     ىث م ٠ٍ قوض قا ش

 پی ٥ام ٠ٍ      ٫ؾق ٬هىحاو جاله کى      ام ٠ٍ  ٫ ؼیم و ايؿق گكؾي آوق ش 
 (ۼ:٦ۺۼ)                                                                                                                    

 ؾايؿ:٫ٍ٠ هی ۀکی٧ ؼىؾ و ٠الن هىحی قا به وویل او آؾهیث، ٠لمیث، ًٌاؼث ال کن و
 کی٧ و ک  ن ٠ال      ن ٌؿم ٠الن      ٫ٍ٠ وىهاو لؾ هكا آؾم ٌ     ؿم

 ه گ  كؾي ؼىو ؾی ؿه ام  ؾق قگ ه      كکث ا٠ّاب گ كؾوو ؾیؿه امظ  
 ی ٘ل    ب چٍن يىظی ٬ل ب ایىب       ٠اٌ٭ی آهىل و هعبىبی ٘ل    ب

 لی ب ىو ه لو بك آو        حاو کاه    یمیا پیؿا کى ال هٍ ث گل     یک
 (ۼ:۾۾)                                                                                                                   

 گیریيتیجه
حکماتوفلظادهباػاذکاهۀخىانذیشػایذنخظتیندرصطت٠الهه ا٬بال ٨یلىى٦ ٠ا٫ٌ اها ٨لى٩ه

٫ٍ٠ چًاو ٌی٩حه و ٌیؿای ٫ٍ٠ اوث که ب ىؾ و  ۀسدایى وىهاو«.ورس پضهظتمػؼقمی»:گىیذ
ج كیى آو قا ٩٘ی ل هى حی ٠ٍ ٫ يبىؾ ٠الن آ٨كیًً و ٬ىام هىحی ال ؼىقؾجكیى ـقات شهاو جا ب مقگ

مقاذصػؼاقنباىدۀيمایايؿ که اگك پؿی ؿؼىايین ايگاق چًاو هی . و٬حی آذاق و ا١ٌاق او قا هیدانذهی
اینۀث که چه يىٞ ٫ٍ٠ ؾق گلىحاو ايؿیٍاِلی ایى او ؛ اها پكوًآمذآفزینغنمینیشیبهجها 
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ی قيگاقيگ و پكلق٪ و بك٪ لهیً ی ی ا ٠ٍ ٫ هلک ىجی و هاکنذ.آیاػؼقمزدػؼزوطخنگلمیابز
الهىجی. بؿوو ٌک ایى ٠باقت ؾوم ی١ًی ٫ٍ٠ آومايی و الهی که قوض و قوايً قا هًىق واؼحه و ؾق 

ٌهك ا٬بال ان و اوان ليؿگی ٫ٍ٠ بك الل ه و پی اهبكي هاويهاؾي ٫ٍ٠ با ٨کك بلًؿ آهیؽحًؿ. ؾق آق
آنایوۀاوجزقۀبذیوطزمذیاوطت.ػؼقدرانذیؼحیاتاۀؾقوالسنذوػزارالالهکلیذهىز هی

 ػىد.آ دیذهمیۀتوفزاسوفزودسنذگیدرآیینطبلکهراسورمشحیاتبؼزی،سودگذرنی
هایً ه١لىم اوث ک ه يىٌحه ۀٌاهؽی بكؼىقؾاق اوث. ال هٙال١ ؾق ج٩کك ا٬بال ٠٭ل يیم ال شایگاه

گاه ؾق پی ايح٩ای ایى گىهك يایاب ليؿگی يبىؾه؛ بلکه ؾق بكابك آيايی که ٠٭ل هعٓ قا ؾق لي ؿگی هیچ
دهذکهاینمظیزایظتذوهؼذارمیداننذ،مینمایحیاتػالممیجمام ۀطاسنذوآ راآیینظاکن هی

هبرهشایی يمیطزانجاوم قهكواو آو ؾق پكجگاه هالکث و ٜلمث ؼىاهًؿ ا٨حیؿ. ليؿگی وا١٬ی ؾق بزد
ایى اوث که ایى ؾو اکىیك ه١ًىی و ه١ك٨حی بٍك ؾق شای ؼىؾ بایؿ ج ىأم ب ه ک اق ايؿاؼح ه ٌ ىيؿ ج ا 

 ليؿگی وا١٬ی هك ؾو شهاو ٨كاچًگ آیؿ و ق٨اه و و١اؾت يّیب بٍكیث گكؾؾ.
شا که وؽى ال ٫ٍ٠ قايؿه،  هعبث، ٌىق، اٌكا٪، بًؿگی، آلاؾگی، پىی ایی و ؼال٬ی ث قا ا٬بال هك

قیؽحه، و هكگاه ک ه ال ٠٭ ل بع د ؾاقؾ، او حؿالل، ٌ ک و جكؾی ؿ، ؼ كؾ، ؾاي ً، ؾق ه٩هىم ٫ٍ٠ 
 . ػقلدیذهاطتۀكولی قا ؾق آییًظکمث، و ٠لن اه

 هًابغ
جهكاو:  .ب٭ایی هاکاو ۀ. جكشمؾیؿگاه ا٬بالهبايی هؿیكیث ٨كؾ و شاه١ه ال (. ۺ٨۽ۻ٢. ویؿیى. ) .ۻ

 ٨كؾون.
 . جهكاو: الهام.. با ه٭ؿهه ٌكی١حیکلیات ا٬بال الهىقی(.  ۾٨۽ۻالهىقی، هعمؿ ا٬بال. ) .ۼ
 . جهكاو: الهام.پیام هٍك٪(.  ۾٨۽ۻ. )                        .۽
 اظمؿ آقام. جهكاو: ايحٍاق. ۀ. جكشماظیای ٨کك ؾیًی ؾق اوالم(. ۺ٩۽ۻ. )                        .۾
 . جهكاو: ٨كؾون.ا٬بال با چهاقؾه قوایث(.  ٧٩۽ۻهاکاو، هعمؿ ب٭ایی. ) .ۿ
 . جهكاو: ٨كؾون.جّى٦ ؾق جّىق ا٬بال، ٌبىحكی و کىكوی(.  ۺ٨۽ۻ. )                      .٦
 . جهكاو: ٨كؾون.وىيً ؾیًاق(.  ۺ٨۽ۻ. )                      .٧
 . جهكاو: ٨كؾون.یی ال هیکؿۀ الهىقپیاله(.  ۺ٨۽ۻ. )                      .٨

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 الق ٌ ادلالیة املخضمنة   ذیوان اإلمام الضافـی
 )ذزاسة َتلیلیة موضوؾیة   بٔصـازه(

  ٠ٕى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لباو و اؾبیات الله ٩٤ىقیيىیىًؿه: پىهًمل ٌكی٧
 ٠بؿال٭اهك٠ابؿپىهًؿوی ؾکحىق : دهنذهج٭كیٛ

  امللخط
وق  یؼير   صـره مجموؿة مذ الق ٌ ادلالیة الیت مذ ٔببرسىا: ن صـره ؿَل مني  الق ماءَّ ون صاؾرا  یجی  الضـر و وٕان الضافـی 

وىوؿّّب ؾذ ىذه الق  ٌ م ذ خ َلی قع ائ ه   ث فؽ اإلنسان ٕا  حفغ النفس واحلاجاث الیت والقوت الزى  والنؼافة والنؼام واخلٌ

ومْسس ذوة واملذىب اذلائؽ ک ری الفقو امل  ةالیت ٔبذزسيا   ظیاث ال حر الضافـی ؿمَل مذ ٔبؿَلم اإلسَلم وٕامام ممتزی مذ ٔبمئ

ا فع ی ا َّ وادلینی ة لق    ؿمل ٔبظوی الفقوَّ وىو ٔبیضا  ٕامام   ؿمل الخفسٌ وؿمل احل  یرَّ وٕاض افة  ٕا  الـل وم ن الض افـی ص اؾر 

م  مکمتزی صـره  حلوزامیا  ماىرا َّ وزّداال  مسافرا . ی  ـُ مذ اخللف اء والس لعان سب ٔبو الخقرة ک ذ یقع  مذ وزائو الخ کومل یة وال

ٌیذ ال یـرفون ٔبنو ک ذ ال کة. لمکذ یقوُل بقع  م حی اِلٓبریذَّ وٕامنا ینض    مناجات هللا سی  انو وثـا    اػياز احلکومل ی ن وث

ا. لق   ن الضافـی فعی  اللسان بلیف احلةة   للة الـرةَّ ٕاضافة ٕا  ذزاسیخو املخواظ َل واظَلؿ و الواس ؽ ح یت ٔبظ    وصاؾر 

ؽ ٕالیو   الللة والنحو. ٌت  یَر ٌا  مذ قعائ ه ؤبصـازه القع ل وما ثضمنو م ذ الق  ٌ أِلخَلقی ة واملُثُ وُل ادلیوان اذلی یخضمذ کث

فیـةَّ وبیان املـىن الـ ام لٔأبی اثَّ بخحقی   ؾ   املنـم بف ا  اذلی ٔبب رح النع وض الض ـریة م ذ بع ون  خ ب الع ق اث ک الره

ویـخّب مـؼم صـره   صـر الخأٔملَّ والسامث اللال ة ؿ َل  والرتامج واملناقب وأِلذة والضـر  الؾامتذ ؿَل ؿ ذ مذ اخملعوظاث

ىی سامث الضـراء اخملرضمیةَّ وجتلیاَتا الفنی ة ى ی املق ابَلث واملفازق اث ال یت جتـ ل م ذ ىذا الضـر ىی )الوضوخ والخـم ٌ( و 

  الیت یخ اوليا الناش. کم ما بضی و أِلمثای الساةرت او احلالکال

 مذىب الضافـی. الق ٌ ادلالیةَّ ذیوان الضافـیَّ صاؾر فعی َّ صـر الخٔأمل و: اللکامث الرئیسییة
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 املق مة

ا  لرمغ مذ کرثت ؿلمو وثنوؿو وون حیر ؿَل ظلب الـملَّ  هللا محم  بذ ٕاذزبس الضافـی القریشاإلمام ٔببو ؾ    ـ  ون مذواض

وون وزؿ   ا کث  ٌ الـ   اذت. ى  و ٔبد    ٔبب  رس ٔبمئّ  ة ٔبى  ل الس  ینة وادلاؿ  ة ؿ  ّب الخ  از َّ وظ  احب امل  ذىب الض  افـی   الفق  و 

وىو مذ قبیَل قربشَّ ویـ ّ  ة وال َلكة وأِلصـاز الیت َت ف ٕا  ثوضی  الـّب   أِلموز ادلنیویةَّ مکاإلسَلمیَّ ؾرف  حل

م ذ  501ٔبد  أِلمئة أِلزبـة ؾن  ٔبىل السینة وادلاؿةَّ حیر ٔبنو اإلم ام الثال ر بی نيمَّ وق   ودل اإلم ام الض افـی   ؿ ام 

جهری ة وى و  510ن ت   ق زت ؿ ام وذ أِلحص ٔبن والذثو کنت   ؾسقَلن وقیل نمىن لوقیل ٕان والذت الضافـی اليجرتَّ 

ة ِٔلس ی اة ؿ ی  ت مني ا ح یت ک ٔببوحنیفة. وملا بلف سیندنی قرزث ٔبمو الـ وذت وابني ا ٕا  م  نفس الـام اذلی ثو  فیو الامام

ظ وثو   ی ینضأٔ ؿَل ما ینضأٔ ؿلیو اقرانوَّ فأمٔت حفغ القربٓن وعره سی ؽ سیننی. ؾرف الضافـی ِض جو کالیضیؽ نسی وَّ ول

ویـخّب مْسس ؿ مل ٔبظ وی الفق وَّ وٕالی و ینس ب امل ذىب الض افـی املـ روف   الفق و اإلس َلمیَّ ویـخ ّب اإلم ام القراءت. 

ئو ودشؿة حفؼ و وؿ  ُلَّ وق   ع ل قاض یا  ومـل ام  للـل وم ون مـروفا  بذوالضافـی ٕاماما    ؿمل احل یر وؿمل الخفسٌَّ و 

رَث الـل امُء م ذ الثن اء ک بٔ ث ٌ الس فرَّ ک ن زامیا   زؿا َّ و وام کةَّ وىو مـروف  بفعاحذوَّ مکن یقوی الضـر واحلوام کادلینیةَّ 

ره ک وقی ل ٔبن و ى و ٕام اُم ق ربش اذلی ر« لـافیة للن اشولضمس لندنیاَّ و ون الضافـی و»ؿلیوَّ حیت قای فیو اإلمام ٔبْح : 

ٌا  ح یت وظ فوه بأٔن و ؿ امل ک وق  ٔبز ىن ؿلی و الـل امء «. ؿامل قربش میٔأ أِلزط ؿلام  »النیب محم  ظَل هللا ؿلیو وسمل بقوُل:  ث 

ه( جسی قو صيرثوَّ مث ب ٔب  لقاء ذزوسو   جامؽ عرو بذ الـاض مفای ٕالیو الناش وج ذبت  51ق م مرص سینة ) قربشَّ 

ا مذ اث اغ اإلمامنی ٔبِب حنیفة ومالک فعاحذو وؿلمو   ٌ والخ زبس يا   الخأٔلیف ک . وبقی   مرص مخس سینواث قضاىا کث

واملناػرت والرذ ؿَل اخلعوم  و  مرص وضؽ الضافـی مذى و اجل ی  ومنيةو   الفقو. ىذا املني  اذلی ىو مزجی م ذ فق و 

احلةاس وفقو الـرا َّ ىذا املني  اذلی انضةو ؾقل مذوجهَّ ؿامل  لقربٓن والسینةَّ بعٌ  لـربیة وبٓذاِبا ببٌ ب أٔحوای الن اش 

َّ کیاش. نضأٔث امل زسة أِلو    الـرا  وىی امذ اذ لفقو ؾ  هللا بذ مسـوذ اذلی اق ام ىن اوقضاایمهَّ قوی الرٔبی والق 

 وْحل ٔبحصابو ؿلمو وقاموا بنَّشه.

ذاة والسینةَّ فان مل جت  المتست بآثز الع ابةَّ ومل ثلج هيم مس یخة اث ک امل زسة  لوقوف ؾن  نعوض ال  کومتخاس ثل

وق   ث و  اإلم ام ن ؿلی و احل ای   الـ را . ولخوسؽ   الاسیخنباظ خب َلف م ا نت قلیَل   احلةاس ا  اواحلواذج الیت 

وذا  فیيا   یح الضافـیمذ اليجرت   القاىرت وُذفذ فیياَّ ومل یزی قّبه ٕا   402الضافـی   ؿام   (.50: 7) اِلٓن مَو

ز ؾذ ن ذت حیات الضافـی و   ص ـره فق   ؾ رف اإلم ام نَّشؾقی ثوَّ نخع ر  إ  ثأٔسیس مذى و و بـ  ىذا الـرط املَو

ٌیذ ال یـرف ون ٔبن و ک ذ ال ک م ام م ذ ٔبمئ ة الفق و الازبـ ةَّ لوٕ الضافـی  ا. وث  ٕان ى ذا املق ای اس یخخراح ق  ٌ ادلالی ة ن ص اؾر 

ون   ک وذزاسیخيا   ٔبصـاز الضافـی مبىن ومـىن ليو مذ الواَباث الیت یخـنی ؿَل ال احثنی املقذ زیذ الوف اء ِب اَّ وٕال ِلٔ 

ف   ؾ ام ح  و فیي ا الق  ٌ کاؾعی ال   یل اِلٔ  کون بذلکالرسوز ؾن ما َتل ؿَل ذزاساث قمیة   ذیوان الضا َّ ِٔلل اكایة 

ادلالیة ؿَل حساة الق ٌ أِلخَلقیة   اجملمتؽ. والخـ ٌ ؾذ الق  ٌ ادلالی ة   الض ـر الض افـی م ذ أِلؾ امی ال یت نفذخ ر ِب ا 

 املقذ زیذ الوفاء ِبا.

ن ٔبكلب صـره یدناوی مؼاىر ادلؾوت اإلس َلمیة وا ؤبذی ا جبانب مـرفذو للـلوم الَّشؾیة اإلسَلمیةَّ و ن صاؾرا فعی و

ٌتَّ وفیو مذ صـر احل یة وومناج ات ک ة وال وؾغ وخَلظ اث الخة ازة والفوائ   الس لومک وذیوانو یخضمذ قعائ  ؤبصـاز قع

ن مذواض ـا  ل رمغ م ذ وو  .لخقرة مذ ٔبحصاة النف ورسب ٔبو اک ذ یقع  مذ وزائو الخ کاخلال  وادلؿاء والاسیخلفازَّ ومل ی

فق   ازَت ل الض افـی ٕا  ال اذی ة   ظ لرهَّ ث ٌ الـ  اذت. ک ن وزؿ ا ون حی ر ؿ َل ظل ب الـ ملَّ و ورثت ؿلمو وثنوؿ وَّ و ک
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َ والیت  قبیَل ىذیل والسم نة ؿالیة   اکاذلی ُل م أِلمصـی ،اهماَّ وق  بلف ؿلمو   الللة الـربیة ٔبنالکنت ٔبفع  الـرة وثـمله

 (.51-51: 4 )« ذ ٕاذزبسحصحت ٔبصـاز ىذیل ؿَل فیت مذ قربش یقای ُل محم  ب»الللة قای: 

َب ٔبو الخقرَة ٕا  ٔبحصاة امل ای واجل اه والس لعانَّ ب ل ک ذ یقع  منو الخ کویمتزی صـُر الضافـی ٔبنو مل ی ن ص ـُره   وسُّ

اندَّش صـره بنی الناشَّ وال ی زای  کة ومناجات اخلال َّ وادلؿاء والاسیخلفاز والخن م ؿَل املـا.ی. وذللمکٔبكل و یدناوی احل

 (.55: 7) حیت اِلٓنَّ وظازث بـغ ٔببیاثو ٔبمثاال  یخ اوليا الناش   حیاَتم الیومیة صـره مذ اوال  

ن الض افـی تخ ُت ون تخُت القربٓن   صير زمضان سیخنی بمتةَّ فـذ الربیؽ بذ سلنامن امل راذی املرص ی ٔبن و ق ای:  وىو 

 (.54: 1)  ظَلت َّ وفقا ملا جاء    ک رللکالقربٓن   صير زمضان سیخنی مرتَّ 

 صـر الضافـی وٕاضافة ٕا  ىذا ابذاز ٔبَجل الق ٌ   ٔبصـازه. وسأٔق م خَلی ىذا املقای مجموؿة مذ لعائف وق ٌ

ضف ؾذ قائلیيا مما ثناقلخو املع اذز ک ثأیٔت ٔبمهیة ىذه ادلزاسة للخحقی    ىذه النعوض املخناسؿة النسی ةَّ لل : ٔبمهّیة املوضوغ

ذزاسة ٔبصـاز الضافـی والخـریف ب یوانو اذلی قام بخحقیقو أِلسیخار الفاضل ؾ   امل نـم  کالق میة املـخّبتَّ والي ف مذ رل

 –ثناول ت موض وؿا  ج ی  ا   بفا  والي ف   َّنایة أِلمر اس دبـاذ نس ی ة ى ذه النع وض ٕا  الض افـیَّ وامليم ة الثانی ة

 ٌ ادلالی ة املخض منة   ذی وان ٕار حسب اظَلغ ال احر ثـ  أِلو  مذ نوؾي ا حی ر ثناول ت موض وغ الق  -حسب ؿلمی

اإلمام الضافـیَّ وامليمة الثالث ة ثق ّ مت   ى ذه ادلزاس ة مجموؿ ة م ذ الخوظ یاث واملقرتد اث امليم ة ؾ ذ الق  ٌ ادلالی ة   

ا مذ احلک و الـّب ق  حک  کٔبصـازهَّ وثأٔظیل ىذا أِلذة اذلی حر  ٌ  ون مفی ت للمجمتؽ اإلسَلمی.کث

ٔبص ـازه م ذ خ َلی الق  ٌ ادلالی ة املخض منة   ذی وان اإلم ام الض افـی وَّن ا ثناول ت کادلزاسة ل : ثخ ّ ذ ىذهد وذ ادلزاسة

کخاة ذیوان الضافـیَّ ق م و الاکث ب املرص ی َّ مثل: احلک واملواؾغ مذخب   ىذا اجملای ک مؽ الاسیخئناش نما  وقعائ ه

م مکذ  ة اإلزص اذ   5111ظ ـخ و أِلو  ؿ ام  مذ أِلساثذت جامـة أِلسىر )ادلکخوز محم  ؾ   امل نـم بف ا ( واظ  زثو

اجلوىر النفیس   صـر اإلمام محم  بذ ٕاذزبس ون ق مو الاکثب أِلزذل )محم  ٕابراى ٌ سل ٌ( واظ زثو ؿام خاة ک  ظنـاء و

 م وسازت الثقافة   ٔبزذن.4052

الؼ اىرت موض وغ ادلزاس ة )الق  ٌ اسیخخ م ال احر املني  الوظفی الخ لیَل اذلی داوی م ذ خ َلُل وظ ف  :مني  ادلزاسة

وَّنَت ا واِلٓزاء ال یت کادلالیة املخضمنة   ذیوان اإلمام الضافـی ذزاسة َتلیلیة ِٔلصـازه( وَتلیل بیاَّنَتا وبیان الـَلقة ب نی م

اىرت ی الخ لیل والخفسٌ الـلمی املنؼم لوظف ػ اکثعرخ حوليا والـملیاث الیت ثخضمنيا واِلآثز الیت َت هثاَّ وىو ٔبد  ٔبص

ة وثع نیفيا وَتلیلي ا لکی ا  ؾ ذ ظری   َج ؽ بی اَّنث ومـلوم اث مقنن ة ؾ ذ الؼ اىرت ٔبو املض ک ة دح ذت وثع ویرىا لکٔبو مض

ِٔلزاء والنؼرایث الیت وزذث   صـر اإلمام الض افـی  کاملني  الاسیخنباظیَّ ورل کذلکوٕابضاؾيا لندزاساث ادلقیقة. و 

صـر اإلم ام الض افـی املض يوزتَّ ٕاض افة  ی ىذا املقای مجموؿة مذ ٔببیاثوسأٔق م مذ خَل  یجای الوؾغ واإلزصاذ النفیس 

 ٕا  ٔبمه املـلوماث ؾذ ٔبصـازه.
 

  الضافـی اإلمام ذیوان   املخضمنة ادلالیة الق ٌ

 الللة   ادلالیة الق ٌ

َّ ٕاذزاالخهذوُّ  ادلا  : 50)  لعه فاث ٔبو الق  ٌ ادلالی ة ةٔبو وؾ ی ُمرى ف خاظه  ک: الضـوز  لنوایح ادلالیة   الـم ل الف ىّنِ

141.)   
 یق ؽ ؿ َل الع وز واملـ الَّ ومن وو  الاظعَلخ: یدناوی الق ٌ بوظفو مفيوما  َاملیا  ُحّوِی ٕا  قمیة   الـم ل اإلب  اؾی. 

 (.541: 5) مل أِلوظافواحل یر: ٕان هللا َجیل حیب ادلایَّ ٔبی حسذ أِلفـای 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
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ون واحلی اتَّ وِب ذا ثخة اوس کزؤیة َاملیة للفذ ثنبث  مذ ثعوز فلسفی خاض لَٕلنسان والقیل: ٔبنه الفلسفة ادلالیة ىی 

 ٌ ادلا  ٕا  ٕاقامة منؼومة خاظة.کوالخف کاإلذزا

وذ ُل ٕاال مؽ احلر کٌه ادلا  ٔبصی و ما یکن ثفوالضافـی  نت الق ٌ ادلالیة ؾن  ه   جت ّ ذ وةَّ کون ببن وی الساؿة ال َو

 ملالی  ادلای. کام فکذامئَّ 

ٔبن اخلیای املخ ف  ال یعنؽ ود ه وؾیا  َاملیا َّ فاإلنسان ؾقل ووج انَّ واخلعاة ادلا  جیب ٔبن یخأٔسس ؿَل ىذیذ »

 (.12: 1)« ال ـ یذ مـا  

ٌتَّ ؤبص ـاز قعائ  یخضمذ الضافـی اإلمام ذیوان  والفوائ   الخة ازة وخَلظ اث وال وؾغ ةمک احل ص ـر م ذ وفی و قع 

 واللىنَّ والرئیس الفقیو وثـریف یزینياَّ ما ؿَل النفس وْحل أِلدشازَّ امتنک بـناویذ ٔبصـاز ؿَل ادلیوان متلوبضی  یةَّک السلو

 اجلاىل. ؾذ واإلؾراط  لقناؿةَّ الـزت وثأیٔت أِلخَل َّ زماکوم والقناؿةَّ

الع قاث وال رتامج خب ک )ذیوان الضافـی( َجؽ وَتقی  وذزاسةَّ وىو نَّشت ؿلمیة خترح النعوض الضـریة مذ  :خاةک ظ ز 

ز ف نام یـ زى ٕا  اإلم ام الض افـی م ذ اکواملناقب وأِلذة والضـر  الؾ امتذ ؿ َل ؿ  ذ م ذ اخملعوظ اث مني ا: )ندیة ة أِلف 

ْلف یجيویَّ وحرَجة الض افـی   )رز   أِلصـاز( ِٔلْح  الـجمیَّ و )اللیر اليامؽ   فضائل محم  بذ ٕاذزبس بذ صافؽ( مل

ٌت ک )اجلوىر النفیس   ٔبصـاز اإلمام محم  بذ ٕاذزبس( حملم  مععف . وق  ػيرث ظ ـاث  خاةک رَّ و کذمض ( البذ ؾسا ث

مَّ 5111مَّ وؾ   الـزیز س یی  أِلى ل 5115ذ سینة کدلیوان الضافـی منيا ما وقفت ؿلیو لٔأساثذت أِلفاضل: سى ی ی

مَّ وس لنامن 5111م بف ا  خوز محم  ؾ    امل نـک َّ وادل5112مَّ ومحم  ؾ   الرْحذ ؾوط 5175ومحم  ؾفیف الزؾیب 

 م.5115َّ ؤبمیل ب یؽ یـقوة 5112سل ٌ ال واة )ذ. ث(َّ ومحم  ٕابراى ٌ نرص 

مة نَّشیت لندیوانَّ وح  ون النَّش اث أِلب رى ک ذ حاکؤِلمهیة النَّشاث الثَلج أِلو  فق  بینت ٔبمهیخيا ومزاایىا   مقّ ِ

رمیة   ٕاب راح ص ـر اإلم ام الض افـی حقق ت بـ غ ک الرازا  للنَّشاث الثَلج أِلو .. وىی ؿَل فضل ٔبحصاِبا وهجومهکح

فیـ ةَّ وبی ان املـ ىن  اء ؿامة ِضـر اإلمام الضافـی وما ثضمنو مذ الق ٌ أِلخَلقیة واملُثُ ل الره أِلى اف   نَّشىا بخـریف القره

 الـام لٔأبیاث.

ا مل ثلزتم الزتاما  ذقیق ا   الخحقی  والخخرجی للنعوض الضـریةَّ ک ل  ـ  ومل ثخوز  مذ حصة نسی ة النعوض ٕا  اإلمام نيا َجی

َه  بـغ رل ک ٔبن ال  کالضافـیَّ وال ص ٌهَّ مؽ احامتی ٔبن یرت ُلَّ ٔبو ی رت  بـض و اِلٓب ر  کثٌ مما ینسب ٕالیو ینسب لل

ٌهَّ واحامتی ؿ م حصة نسی ة بـغ النعوض ٕالیو ِٔلَّنا مما متثهل بو مذ صـر أِلوائ ل اجل اىلینی واإلس َلمینیَّ ٔبو ل ـ  ىا  لل

ذ املعاذز اخلاظة ِبذه النسی ة.  ؾذ للة صـره ومـانیو مما ثومهو بـغ النساد ُلَّ ٔبو لخفرُّ

ضف ؾذ قائلیيا مما ثناقلخو املعاذز الق می ة املـخ ّبتَّ ک وثأیٔت ىذه ادلزاسة للخحقی    ىذه النعوض املخناسؿة النسی ةَّ لل 

ثٌ مذ َّنرشی ٔبصـازه فض َل ؾ ذ الق راء املثقف نی ک  َتریر نسی ة ىذه أِلصـاز مذ اخللط اذلی وقؽ فیو کوالي ف مذ رل

قنیَّ والي ف   َّنایة أِلمر اسدبـاذ نسی ة ىذه النعوض ٕا  الضافـی.  كٌ امل قِّ

 س َلمةَّ وثکوالس  الؼ املنیَّ ومع ٌ والزى   اخلل  َّ وحس ذ والس امدة الرج ایَّ ث وقٌ ؾن اویذ ادلیوان ىذا بضمل

 الـالی ةَّ واهلم ة ال نفسَّ وؾ زت واجل وذَّ واإلیث از وحؼ وَّ اإلنس ان  ل نفسَّ والاؿ زتاس مَّالکال  حضو مذ خٌ والعمت

 احلس اذَّ وم  ازت ز َلجَّ م ذ وأِلم راط ال   غَّ وحع ی  الن اشَّ ظ ائؽ وفساذ اجلوذَّ ومنخيى  الناشَّ وحقو  واجلوذَّ

 اللری بَّ ود ای اذلیَّ ٔبزط م ذ الس فر ؿ َل واحل غ  ملنجم نیَّ ف رکوال أِلنف سَّ وحش واملن ةةَّ ادلی لَّ َتمی ل ومرازت

 واحلؼ وعَّ  لیس ءَّ ادلی ل وزذ  لق  زَّ والرض ا واحل ذزَّ والیقؼة َّکؿلی ویوم کل یوم وادلىر الرتدایَّ ؿَل واحلغ

 ث ان. ث یذ ومثلام أِلوكاذَّ کومتل
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ونَّ والفذ  ةَّ والض مةَّ کة ح رف ال روی )الس ک وق  زثهبت النعوض حسب القوا  ؿَل ح روف املـج م مراؾی ا حر 

ـک وال  ر ظ ز ال یت مث القافیةَّ مث یذکر ٔبوسان أِلبیاث کخفیت ٕاحیاسا  وابذعازا . بذک  نط زاما  مسلسَل َّ والکلت لرست( َو

  نط.لکؤبسامء ال حوزَّ مث یذکر ؿ ذ ٔببیاث 

ذ اليامش َتقی  نسی ة النعوض بذ ال َّ مث املعاذز أِلبرى الیت نس بت کوثضمه ر املعاذز الیت نسبت النط للضافـی ٔبوه

 ک مع  ز م ذ ثل لکر ٔبزقام أِلبیاث لکر ک مع زَّ وزاؾیت   رللکالضافـیَّ ومث خا  زمق اجلزء والعف ة ل النط للٌ

ی  ک کاملعاذزَّ وتخُت ذیوان رل ٌه مؽ رکو  لخـلی  ؿَل النسی ة برَت  الوجو. کر املر  ٔبحیاَّن  ذللکوَّنا للضافـی ٔبو لل

ذ حنق   م ا ی  ؾو ٕالی و ک م لَّ یـ ىن: میاکخ َلُل ٔبن نع ل ٕا  م ني  مذاملني  الفىن: ىو اذلی نسیخعیؽ مذ : مني  ادلزاسة

ذ ٔبن نعل ٕا  م ا ی  ؾو ٕالی و ٔبحص اة امل ني  الخ ازتخی م ذ کٔبحصاة املني  النفیس مذ خَلی املني  الفىن. نـمَّ ومذ املم

ن و الع حی  ب نی اک  موىی َت ف ٕا  ذزاسة الق ٌ ادلالیة   الـمل أِلذِب مذ ٔبجل ثقومیوَّ ووضـو  خَلی املني  الفىن.

ذ ٔبن نخـرف ؿَل الق  ٌ ادلالی ة ال یت ی ح ر ؾني ا کأِلؾامی أِلذبیة أِلبرى الیت متثل الخعوز الفىن لخاز  أِلذة. ومذ املم

 ٔبحصاة نؼریة الفلسفة ادلالیةَّ ٔبو املني  ادلا  مذ خَلی املني  الفىن.
 

 ٔبنواغ الق ٌ ادلالیة

 فرذ َّ وىذه الق  ٌ جض مل الق  ٌ الاَامتؾی ة والق  ٌ لکيا ک َوذت   اجملمتؽ والیت جیب ٔبن میخل نری الـ ی  مذ ٔبنواغ الق ٌ املو 

ٌىا فنام یَل  والق ٌ ادلینیة. -2الق ٌ ادلالیة و -3الق ٌ أِلخَلقیة و-4الق ٌ الاَامتؾیة و -5: ادلینیة والق ٌ أِلخَلقیة وك

ذ للفرذ مذ خَللي ا ٔبن حیق   اإلص ی اغ حلاجاث و وزق اث و کالرتبیةَّ ومیدساِبا مذ خَلی ٔبسلوة ک : ىی ق ٌ یُت االق ٌ ادلالیة

والیت حمتثل   الفذ وادلای واذلو َّ وىذه الق ٌ ادلالیة جساؿ  الفرذ لیع   قاذزا ؿَل ٕاز اث نفس و وبن اء خشع یة مذواسن ة 

 ة ؤبصيرىا:وىی مذ الق ٌ ادلالیة الرئیسیی. یة واإلنسانیة والاَامتؾیةک مذ َجیؽ النوایح السلو

 الرظی ( 5

ونو الخأٔزٌ اذلی َت زو أِلَزاء أِلبرى. یُت ثـویضيم وٕاللاءمه   نف س ک َزء ملکىذه القمیة ث وز حوی داةل یـوط فیيا 

 .الوقتَّ مؽ بـضيم ال ـغ. ٕانو بضٌ ٕا  الاسیخقراز

 اجل یة( 4

 .جاذت وزقیَل ذون فق ان مسة ثولی  الانع اغیة ٕا  ذزجة ٕانخاح ؾواظف لک جضٌ اجل یة ٕا  ذزجة ؿالیة مذ اجل یة والض 

 حساسییة( 3

قمیة مرث عة خبعائط اجلوذت ٔبو النـومة ٔبو الروؿة.   مقابل احلساسییة والفؼاػة َّ حرث ط احلساسییة   بـغ أِلحیان 

 (.13: 55)ذ ٔبن یودل ِبا عل فىن ک ليضاصة ٔبو  لرؿایة والخفاظیل الیت می

 املأٔسات (2

؛ جسیخخ م ىذه القمیة لدسلیط الضوء ؿَل اللحؼاث الرىی ة خمخلعة مؽ ادلزاما اللالب  لنوغ أِلذِبل  یـرف   معع

 .الثقیَل
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 ادلای( 1

ا وزیق ا  ملخـة وادلای. عوما یُت ٕاؾعاء ىذه القمیة ٕا  مامتزل َّ مذنامغ وذقی . ومؽ رل َّ فيىی لیست قمیة  کیرث ط ازث اظ 

ذ ال ینؼر ٕالیيا ادلیؽ ؿَل ق م کٔبو ثنذ  نفس زذوذ الفـل   الناش. ٕاَّنا قمیة حقیقیة َّ لذ وضـيا   ثـریف ملموش کمی

 .املساوات

 السـاذت (1

 .صـوز لعیف مرث ط نمزاح َی  وزضا

 الّباؿة (7

 .وىذا یـىن اذلو  السل ٌ ٔبو العقل

 خٌی (1

 .ٕانو یأیٔت مذ الومهَّ كٌ الواقـی والرائؽ

 خسیف (1

 .ٕا  كٌ ؾقَللَّ ٕا  ما ىو خازح املنع  والـقل ؛ خازح ؾذ املأٔلوف یُت من  ىذه القمیة

 اللموط (50

ا  لفض وی والخأٔم ل ف نام ضف ؾنو بـ . ثـمل ىذه القمیة كال  ا ما ثضفی ٕاحسک ثثٌ ىذه القمیة الرسَّ احملجوسَّ ما مل یُت ال  اس 

 (.12: 55) یرونو

 املوضوؿاث الیت ثنعوی ٕا  الق ٌ ادلالیة

 لکو اللراة ز واحلاج اث ال یت ث  فؽ اإلنس ان ٕا  حف غ ال نفس والن وغ  ِلٔ  والق وت ادلای والنؼافة والنؼام واخل ٌحب ک 

 ذ والل اش والزتاوح.کوالَّشة والس

سییعرث الـقی ت ؿَل الضاؾر یخذو   لفکر وأِلذة وبقی الاجتاه الخـلمی ی   الض ـر ى و الس ائ . وم ؽ ری وج   م ذ 

  ؿَل املخـة الفنیة الیت ثذوقيا کحیر یْ والقوت حب ادلای والنؼافة والنؼام واخلٌکلق ٌ ادلالیةَّ یخذو  الضـر مذ ٔبجل ا

 ىو   أِلسلوة أِلذِب اذلی ٔبنض  بو صـراء اخملرضم.

مذ نما لفت ٕالیو القربٓن أِلنؼاز  کوؿاص  الق ٌ ادلالیة جی    القربٓن ما ی ی داسیخو ادلالیةَّ ویلذی صـوزه الفىنَّ ورل

 (.51)احلجرَّ بٓیة: الاسیمتخاغ جبامی الع یـة   السامءَّ   َوَسینهاَىا ِللنهاِػرِیَذ  

 ذ ٔبن یخحق  الي ف وینج  اخملعط املوضوغ.کالمی ک الفىن؛ ِٔلنو ب ون رللکاحلرض ؿَل احلفاع ؿَل الق ٌ ادلالیة للض

ؿَل ىذا الضـر ىی )الووض وخ والخـم  ٌ وض لط ویـخّب مـؼم صـر الامام الضافـی   صـر الخأٔملَّ والسامث اللال ة 

ری  ة   املق ام أِلوی ون الـقی   تَّ وجتلیاَت  ا الفنی ة ى  ی املق  ابَلث کالخـ  ٌ( وى  ی س امث ص  ـراء اخملرض  مَّ ٕار ٔبن ماذَت ا ف

ن ٔبذی  ا  وبأٔنو  متزی اإلمام الضافـی الیت یخ اوليا الناش. و کم ما بضی و أِلمثای الساةرت او احلالکواملفازقاث الیت جتـل مذ ال

ٌا َّ وبقی مَلسما  لقبیَل ُىذیل الـربیةَّ الیت ُؾرف ت بأَّٔن ا ٔبفع   وفعی ا  ج ا  وصاؾرا َّ وق  ؿاص   ال اذیة منذ ٔبن  ن ظل

ٌا  ج ا  أِلذة وفعادة اللسانَّ ک ،اهما. راغ ظیخو الکالـرةَّ فذـمّل    :کومذ رل ث

 کیؽ ٔبمرـ َج ت ـّوَی ٔبن     ذة ف           کمثل ػفر کجند کما د

 کاقع  ملـرتٍف بفضل       ٍة          فةاَ             ث حلـع وٕارا ق
                                                            (7 :77) 
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ا   :وقای ٔبیض 

 زماننا ؾیـب س وانـا    ا لـــم و     ـیـب فـیناة ا وال ـــنة ان ةب سمةیة ـ ة ن 

ت و       دلقاَتا تمکضاقت فلام اسیخح  نت اػنيا ال ثفرحک فَر
                                                               (7 :557) 

ا   :وقای ٔبیض 

 ظذ کوز وؾرض   وف    م کــــنـــ وذی      رذى    ذ ال ٕارا زمت ٔبن َتیا سلنام م

ْتة ان ب ـــســـ الل  کن ع  منـ َل ی ــــف ْاث ول    س کـــلةکةف     س  اش ٔبلـسذـلنة  

 ل یـاؾی ذ للناش اؿنیـــا وقـــي     ؾ ـــف     مـائ ا کیـ  ث ال ـــٕان اب کاةنة ی وؾـــ 

  ی ٔبحسذ   یت ىــــالــــذ بکـــؽ ولــــوذاف     وؿارش نمـروف وسام  مذ اؾخ ى
                                                                          (7 :551) 

  :وقای ٔبیضا

  زکع ر      والـیش ؿیضان را ظـفو ورا    ادلىر یومان را ٔبمذ ورا ب

  اؾـو ادلزز       ق    وجسیخقر بأٔق ع      رى ال حر ثـلو فوقو َیف   ٔبما ث

 سف الا الضمس والقمرک امء جن وم ال ؾـ اذ ليا      ولیس ی       و  الس
                                                                  (7 :15) 

ٔبن  و خ  ای متام   ا م  ذ الع  وز والدض  بیياث  کن ص  ـر الخأٔم  ل ی  لغ ا  الووض  وخ والخـم   ٌ َّ فل  یس مـ  ىن رل  ووٕارا 

الض ـریة راث ادلالةل  نيا جضبیياث ؿامة الثمن ؾذ جتربة صـریة خاظة َّ فض ـر الخأٔم ل ینف ر م ذ الع وزک یةَّ ول ک سیی الکال

  .الفرذیةَّ ویفضل العوز الیت بسیخجیب ليا ادلیؽ .فالضافـی یق م لنا اقوالا نعفيا الیوم بأَّٔنا ثقریریة

 :بٔصـازه   الزى 

  ذ حیر الث زی  ِٔلزسا  م کیأٔثی       نت كافَلک ٕان  بخقوى هللا کؿلی

 وث   ال حر  ر واحل یر وهللا زاسقـا        فق  زس  العة  قـاف الفـیف ختـ ک ف 

  ر نة  ذ ال   وز م    ف     ع ــل الـکا بٔ ـرس  یـأیٔت بقوت        م ذ ان ال م ذ ػ و

 ش ا  الف جرــــــٕارا َ ذ لیل ىل ث  ال ث زی       کنزوی ؾ ذ ادلنـیا فأٔن

 ذ ادلىر  ا مةیـنـ  مذ سق ٌ ؿاص ح کو    مذ حصی  ماث مذ كٌ ؿَل      کف
                                                                       (7 :500) 

ذت  زم أِلخَل اکمٔبما اإلنسان   صـره ؾذ  اَّ وال بـامل احلیوانَّ واحلیوان زمز للحیوی ة اجمل ره اذلی یرث ط  إلنسان عوم 

ی ادل ای وللخـ  ٌ ؾ ذ الق  ٌ ادلالی ة اجلذاب ةَّ ٔبو ٔبَّن ا اکمذ ٔبی ثـاظف حنو الضاؾرَّ ٔبما أِلخَل  فیسیخخ م لخجسیی  ٔبص

  ؾنا ر جساؿ  ؿَل احل ت احلسییةَّ ليذا السبب ال یع   ليا وػیفة زمزیة.لک حلواشَّ وبض کضیء ی زک جسیخخ م 

 زم اِلٔخَل اککام   قوُل ؾذ م

 ٔبزحت نفیس مذ مه الــ اواث  ملا ؾفوث ومل احق  ؿَل ٔبد       

 یـاثـ ح     ر ؾىن بـالذ   الذفؽ الض  ٕال ٔبحیی ؿ وی ؾن  زؤیذـو      

   قلیب دح اث ضة   ح ــــا ٔبن قک  ؤبػ ير البَّش لَٕلنسان ٔببلضو    

 ؽ امل وذاثـــع   م قـــو  اؾذ زال ي  الناش ذاء وذاء الناش قرِبم      
                                                               (7 :11) 
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  :ومذ مناجاثو زْحة هللا قوُل

 امـلـو ؾـــط ب  یة نمخفی س ر ال ٔبح          مةؼ  ـةال کنموقف ر  ذون ؾزح

 رْح  نم  ی ی اسیمتعر اجلوذ وال ذلیت     ـــی ب    راف  ذة اؾ ة ظرا  زٔبس ی ب

 والنؼام ا بسیخلر  النرثـي   زث    ـةل  احلسیىن الیت بـغ وظفيا      کبأٔسامة

 ا ال یضام وال یؼامـراب  ا صةبة ح   م          ٔبرقنا رشاة اإلنس ای مذ ٕارا سق
                                                                    (7 :552) 

ا و  ؾرط ىذه الوقفاث مذ الق ٌ ادلالیة   ٔبصـاز الضافـی ٔبثعر  ٕا  ثواضـو ووزؿو وؾ اذثو فٕان  الضافـی مض يوز 

 ذزوسو ومـارشثو. کبخواضـو وبضوؿو للح  وجضي  ُل بذل

ة ومناج ات مک وصـُره   ٔبكل و یدناوی احلوالَخلنََی ومل یعنب   ٔبماذدو ویمتزی صـُر الضافـی ٔبنو بریء مذ الزتلّف والمتل  

اندَّش صـره بنی الناشَّ وال ی زای ص ـره مذ  اوال  ح یت اِلٓنَّ  کاخلال َّ وادلؿاء والاسیخلفاز والخن م ؿَل املـا.ی. وذلل

  وظازث بـغ ٔببیاثو ٔبمثاال  یخ اوليا الناش   حیاَتم الیومیة

  :ومذ قعائ ه املضيوزت

 ذُ   ظی کرض وز  وؾ وف م کـنـ وذی     ذ أِلرى  صئَت ٔبن َتیا سلنام  مٕارا 

 ذُ   ســـ ناش ٔبل ـ وزاث  ولل  ؾ کـلُّ ـکـف    رئٍ    ْر بو ؾوزَت ام کذـال ث کانُ ةسـ ل 

 ذُ    یــــ اش ٔبؾ ـنـ فُعْنيا وقْل ای ؿنُی لل      ا  ةبة ای ـــمـَـ کٕان ٔببـ ث ٕالی کوؾینُ 

 ی ىی ٔبحسذُ  ذة ال ةْذ ب  کـــْؽ ولـــوذاف    وؿارش نمـروٍف وسام  مذ اؾخ ى
                                                                       (7 :551)  

 :وُل ٔبیضا  

  الق ضاءُ کفسا  ٕارا حـ ْب ن ــــوظِ     اءُ ــــا جضــــُل مـــــــفةذغِ أِلایَم ث

  نیـا بـقاءُ ةح واذج ال    ا لـــمفة    یـا ـ ة الل ـاذزـــح  زغ ل  ج  وال ث

 السامدُة والوفـاءُ  کـــذُ ــــ وصیـم     ندا  ـذ زجَل  ؿَل أِلىوای َکو 

 ون ليا قعـاءُ کٔبن ی ک ره   وسَ     رایـا   الب کؾیوبُ رثث کوٕان 

 ا قیل السخـاءُ ــمکو ـــ عی   ل ـــ ی      ٍب ــــ ؾیلکُّ جسـرته  لس خـاء ف
                                                           (51 :21) 

الَّشؾیة اإلسَلمیةَّ فق   ازَت ل الض افـی ٕا  ال اذی ة   ن الضافـی ٔبذی ا  وصاؾرا  فعی ا   إلضافة ٕا  مـرفذو للـلوم و

َ والیت  قبیَل ىذیل ظلرهَّ والسم ب از ک ثخلمذ اإلمام الضافـی ؿَل ی  ؿ  ٍذ م ذ أِلس اثذت ال  ،اهماَّالکنت ٔبفع  الـرة وثـمله

ویـی ُ  حفؼي ا  کخ اة ٔبن س ب ذ مال ک ن یقرٔب أِلداذیر الن ویة الَّشیفة م ذ وام کیؽ بذ اجلراخَّ ک بذ احلسذ وومثل محم  

ٌىا.   وىو ینض    القناؿة:وثفس

 کيـا ممتـسـ    رث بأٔرایل    ف ع      ِ     لـنـ زٔبیـت القـناؾـة زٔبش ال 

 کبـو منيـمـ ی   ران   وال را ی          بـو    لـَل را ی رال ؾ     ف 

 کٔبم ر ؿل   الـناش صبـو املل     نیـا  بـَل ذزىـمٍ        رث ق  ع   ف
                                                                                     (7 :504) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84
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  لقناؿة الـزت ثأیٔت

 ٔبمـت معامـی فأٔزحت نفس ی     فـٕان النفـس ما ظمــت َت ون

  ی ٕاحیائـو ؾ رط مع ون فـــــان میذـا       فکقنوغ و ـ ت ال ــــؤبحـیی

 انـة وؾةَله ى ونةي    ذـو م ـــ ؾـل   حـل بقلـب ؾبـٍ        ٕارا ظمـؽ ی
                                                         (7 :545) 

 الرجای ثوقٌ

ـای َتیـّ وه     وم ذ حـقر       وم ـای فلذ هیابـاذ ىـاة الَر  الَر

ـای مفـا ٔبظابـا   ومل یق وم ذ قضـت الرجای ُل حقوقا        غ الَر
                                                                                   (7 :11) 

ٌت  عیقة  وفعرت  سویة  ولُلة  بع ة  مما ٔبثر   ق وُل للض ـر واحل کن الضافـی میخلو ةَّ وى ذا م ذ أِلس ی اة ال یت مک بع

ذ ب مث ل الرس اةل الق می ةَّ والرس اةل اجل ی  ت ک َـلت ٔبصـازه حیة  ٕا  ٔبایمنا ىذا. ٔبلف  إلضافة ٕا  الضـر الـ ی  م ذ ال 

والضافـی. ثـ ذث مواضیؽ قعائ ه  کرَّ وابذَلف مالخاة السننَّ وفضائل قربشَّ وابذَلف احل یک وفرط القانونَّ و 

ٌه.مکؤبصـازه وثنوؾت ما بنی احل  ة وادلیذ وصْون احلیات والع اقة وأِلملَّ وك

 اخلل  وحسذ السامدة

 بـوـــ اب ــــ ون مس   کوما الــیب ٕاال ٔبن بٔ   ذی حزای ث زفــة      ٕارا سی ن ی نــــ

 حـازبـو    ذی ث    ل نـــکذ      نخيـا مک مل   فیس ؾـَل ؾزیزت     ةذ نکول و مل ح

 لـذی ٔبنـا ظالبـوـر الخوان ی ل    یــــ ث        ک   ول و ٔبنىن ٔبسـ   لنفـی وج ثىن     

 ان ٕان جاغ ظاحبـو»وؿاز ؿَل الضی ؽ  ؽ ظاحـیب      ــــفةنىن ٔبســ  ِٔلنک ول 
                                                                        (7 :14) 

  لنفس اإلؿزتاس

 کفذ وی ٔبنـت َـمیـؽ ٔبم ر      کمثـل ػف ر کجلـ  کمـاحـ

 کفـاق عـ  ملــذ رٍف بقـ ز      اَةةٍ          ح   ث لـــ ع  وٕارا ق
                                                           (7 :77) 

 النفس ؾزت

  س وزذ ٔبمـس     ف    ون  زغ ن    لقـلؽ ض رش وض رة حبـس  

 ر مشـس    یبلـــ  لـ ٍ     وذبـف َ      وذ ف  رذ         رٍذ وق     وق ر ب 

 وظ رف حـب بـأٔزط ب رش     ذة       ـل ضـب وظـی کوبٔ 

  ربـؽ فـلةس  ؽ ذاٍز ب    ی       وب      اٍز        ونـف خ نـاز ٍ وحـمـل ؾ

 بـل قلـسة ورضة ٔبلـٍف ب ح    ٍف         یـؽ بـف وؾـ م ٕالوبــــ 

 بـاة ن حس     ی َر و ن واال  ب    ة ال ح ر          ٔبى ون م ذ وقـف 
                                                                                 (7 :11) 
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 وحؼو اإلنسان

 زی ذ  لـذی لـم یفــل     ره    حـیت یک رء حیؼ   زـم یـل و ر   امل

 ـل مـا مل یـملکـامـل ماُل   تخىش وینحـل کوث رى اللـىن ٕارا ثـ
                                                        (7 :501) 

 زَلج مذ اِلٔمراط

 ٔبوذاؾیة العحی  ٕا  السقام  ة اِلَّٔنم   کذ ،اهمل   زَلج ى

 ـام ؿَل العـامةوٕاذخای الع   ذوام م امٍة وذوام وظٍء   
                                                            (7 :550) 

 اذلی ٔبزط مذ السفر ؿَل احلغ

 ذ مذ فرا  أِلىل   حر کوال ح  مذ ازٍط ثضام ِبا      کازدل بنفس

 موُی ؾـَل الـن      و  الذـلرة دح   واظنو          زوج   مفالـنـّب اخلـام 

 َل العر ة  ٔبزضـو وىو مرمی ؾ  ؼره         نـــ  ل نوغ مذ أِلجحاز ث کوال

 ذ واحل      ف عاز حیمل بنی اجلـف   ل ٔبَجــو      ـــاس الف ضــــل رة حــــملا ث
                                                                                                   (7 :17) 

 بو وسنت نما سن

 زنو   و فـــب کةا وسنــــوم      کسن مذ وسنت نما وسن

 فع  ؾنو کاةفةومذ َ   رخ ٕالیو    ف کمذ جاء ٕالی

 واه ٕارن وىنو ى کفاحر    ذونـو    کــــیـــ ذ ػ ذ ٕال  م

 منو ک ا یأٔثی      ملکةف    اذ   ــبـــ ؽ ٕا  زة ال ــــواَز
                                                 (7 :545) 

 النفس رامکإ 

 ت نفیس ؾذ اليوانـوظن    ذ سمال      قنـت  لقوث م

  َلن ؿَل فَلن    فضُل ف    بوفا  مذ الناش ان یقولوا   
                                                    (7 :551) 

ْ ؿَُة ِ  الَْمْض یَّالَک اجلَْفوت مذ الْ ثّبٔب صـر اإلمام الضافـی مذ الـجرفة و   ی متکذ   سییاس ة  ِمَّ واخلُْر  ِ  الـَملَّ َوالرسُّ

ه وٕااثزثو بأٔنو ک ثَملُّ  ادلاىٌ السیخلَلی مضاؾر الناش و  ن ٔبذی ا  فعی ا  ج ا  وصاؾرا َّ وق  ؿ اص   ال اذی ة من ذ وسب وّذِ

ٌا َّ وبقی مَلسما  لقبیَل ُىذیل الـربیةَّ ال یت ُؾرف ت بأَّٔن ا ٔبفع   الـ رةَّ ف ذـمّل ؤبن  ٌا  ج  ا  ک ،اهم ا. راغ ظ یخو الکن ظل ث 

  ب ذ حصح ت ٔبص ـاز ى ذیل ؿ َل ف یت م ذ ق ربش یق ای ُل محم »أِلذة وفعادة اللسانَّ ح یت ٔبن أِلمصـ ی ق ای ؾن و: 

م  وبأٔنو مل یمکمنزی صـره  حل«. ٕاذزبس ـُ ّسب مذ قوُلَّ ٔبو الخق ّرة م ذ اخللف اء ک ذ یقوُل بقع  م حی اِلٓبریذ ٔبو الخ کة وال

ر کة. متزی صـره ٔبیضا  بأٔنو یذمکن صـره   مناجات هللا سی  انو وثـا  وقوی احلووالسلعان وقوی قعائ  امل خ للناشَّ وٕامنا 

ٌا َّ وىو اِلٓن مذ بٔ ک  والاسیخلفاز وادلؿاءَّ مما سامه   اندضاز صـره بنی الناش اندضازا  فیو الن م ؿَل املـا.ی رث أِلصـاز ک 

 صـر اإلمام الضافـی املضيوزت: املخ اوةل   الـرص احل یر. یوج  ُل بـضا  مذ أِلبیاث الضـریة   اللزی. ٔببیاث

 النع  بٓذاة

َ      انفراذی    کثـم ل بنع   النعی ة   ادلاؿةنبىن ـــ و

 مذ الخوبیخ ال ٔبزىض اسیامتؿو    ذ الناش نوغ    یــــ فٕان النع  ب 
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 جزغ ٕارا مل ثُـط ظاؿو   فَل ث    فذىن وؾعیت قو    ة وٕان خال 
                                                             (7 :10) 

 الناش واؾغ

   ؿلیو الـم ر  لنفســـذ ی   ای م    غ الناش ؾام ٔبنت فاؿهل        ای واؾ

 اط قلیل احلـمل لندنسـیـ ب ـ ٕان ال     مذ ؾیب ی نسو    کٔبحفغ لضیب

س والنجس وز      اش یلسليا  ةاة النــــیـــ ث ـــ  امل ل ک  وبو كاز    الَر

 ٕان السفینة ال جتری ؾـَل الیبس      قذيا   ـ ری    ظ کث ل  النةاه ومل متل
                                                                      (7 :11) 

 هللا وبضییة الوقاز

 ذ ل ی    نت الیوم اصـر مک ل     ر  لـلامء یززی  ـــــضـــ ولوال ال 

 ن ی یزی       ٍب وب ــــلـــي    وبٓی م      لیٍر لکذ  واجشؽ   الوق  م

 م ؾ ی یةيک حسبت الناش     ذ زِب   مة رح  ولوال بضییة ال
                                                            (7 :73) 

ا ؿ َل  کن ذللاکن الضافـی فعی  اللسان بلیلا جحة   للة الـرة ؿاص فرتت مذ ظ اه   بىن ىذیل فولق   اثر واحض 

فعاحذو وثضلـو   الللة وأِلذة والنحوَّ اضافة ٕا  ذزاسیخو املخواظَل واظَلؿو الواس ؽ ح یت ٔبظ    یَر ؽ ٕالی و   اللل ة 

ام مّر بنا سابقا فق  قای أِلمصـی حصحت ٔبصـاز ىذیل ؿَل فیت مذ قربش یقای ُل محم  بذ اذزبس. وقای ٔبْح  کوالنحو. ف

ا. وقای ٔبْح  بذ حن ل : ما مس ٔبد  وثـج و قراءثو ِٔلنو  کن مالؤبفع  الناشَّ و ن الضافـی مذ وبذ حن ل:  ن فعی  

 دحّبت وال قلام الا وللضافـی   ؾنقو منة. وقای ٔبیوة بذ سوی : خذوا ؾذ الضافؽ الللة.

 یزینيا ما ؿَل النفس ْحل: کومذ رل

 َجیـل کوی فیـ   قـــثـش ساملا  وال      ما یزینيـا    لةُظِذ النفس واْحليا ؾ

 خلیـل ک ر ٔبو َـفا     ذى کن ا ب     نـاش ٕاال جتـمـَل         ذ ال          وال ث ری

 حزوی ک اث ادلىر ؾنــــ ک ؾیس ن      ر ٕا  ك ٍ  وٕان ضا  زس  الیوم فاظب

 تَّ مای حـیر متیلـٕارا الرحی مال     ونٍ    لةذ ریٍء مـــ    وال بـٌ   وذ ام

  م   الـنائبـاث قلیـل    ي     ن ــــ ک ــــ ول       ىـمـــــذ ث    یـــ اإلبوان ح ـرث کوما بٔ 
                                                                                    (7 :502) 

 واللىن والرئیس الفقیو ثـریف

 قالـوــــو ومـــقـــبنع لیس الفقیـو   لـو   ـــــــفـــقیـو بة ٕان الفقیـو ى و الف 

 رئیس بقومـو وزجالـو  لیس ال    ذا الرئیس ىو الرئیس خبلقـو  کو 

 ـو ونمالـوکن ی نملـ ل ــــ س ال     لی     ی حبالـو    نـــ ل ــــ ذا اللىن ى و ال کو 
                                                              (7 :502) 

 الرجاء دحط

 مم مذ بىن هلل بیـخا  ةیـــ رمی      ف کزم مذ اکت امل     ٕارا ُزم

 رم ضیفو حیا  ومیخا کـاللیر مذ حیمی حامه     وی کفذا
                                                  (7 :10) 
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 لأٓبرت الخأٔىب

 سفازا  ی ویع     ذنـیاه    میس    قاء لياـــا ال بــــیــــ   ذن     یـا م ذ یـان

 زااکحـیت ثـان    الفرذوش ٔبب    ت ذلی ادلنیا مـانقةکر      َل ث     ى

 ٔبن ال ثأٔمذ النازا کن لی لـ ی ــــ ف     نياک نت ث ل  َنان اخلند جس ک ٕان 
                                                                              (7 :71) 

 لأٓبره والخأٔىب ادلنیا وذاغ

 سلام کفوــــَـلت الرجا مـىن لـ     وملا قسا قلیبَّ وضاقت مذاىیب

 ٔبؾؼمـا کو ن ؾـفو زِب کبـفو     ىن رنیب فلـام قرنذـوـمـــ اػ    ـ     ث

  رماکــفو منـة وحـــ وذ وث    ج    ث     مل حزی ٍوؾذ اذلنب مفا سلت را ؾف

 بٓذما کاقوى ظفیف وقـ  کفی     م  البلیس ؿاب ـــمل یع کفل وال 
                                                                                            (7 :552) 

ا مذ العوز والدض بیياث ال کن صـر الخأٔمل یلغ ٕا  الخجری  والخـم ٌَّ فلیس مـىن رلووٕارا  یةَّ ک س یی الکٔبنو خای متام 

جتربة صـریة خاظةَّ فضـر الخأٔمل ینفر مذ العوز الض ـریة راث ادلالةل الفرذی ةَّ ویفض ل نيا جضبیياث ؿامة الثمن ؾذ ک ول 

 العوز الیت بسیخجیب ليا ادلیؽ. فالضافـی یق م لنا ٔبقوالا نعفيا الیوم بأَّٔنا ثقریریة .

 :الع اقة ٔبسس  ٔبذَّنه ظوزا مذ ٔبصـاز اإلمام الضافـی    موضوغ 
 و الخأٔسفاةل     ر ؾ     ـثک ــــ ف ؿو وال ث      فا  لکٕاال ح ک ا     رؾ     ٕارا ال رء ال ی 

فا  بـــ و  القلب ظ      زادة کففی الناش ٔبب ای و  الرت   ر للح یب ولَو

 ق  ظفا کافیخو لــــذ ظ    ملکوال      قل و ک وا   ي     ـل مذ َتواه ی کمفا 

 فاــــلک      یء ث ج   وذ یفَل بـٌ        ةــــــــو الوذاذ ظـ ی ذ ظـفکٕارا مل ی

 وذت  جلفا   مــــ  الـــــ     ویـلقاه م ذ ب     ی بـل تخ ون خلیهل ر ف   وال بـی

 ن  ِٔلمس   بفاوردشا     ؼي     وی       اذم ؾي هــــ  ثـق     ر ؿیضا  قکوینـ

 ظ ی  ظ و  ظاذ  الوؿ  منعفا     يا   ذ ب کـسَلم ؿَل الـ نیا ٕارا مل ی
                                                                        (7 :12) 

 العاحلنی حب

 َل ٔبن ٔبَّنی ِبم صفاؿةةـةل   ٔبحب العاحلنی ولست منيم     

 نـا سواء   ال ضاؿةک و  ول  ره مذ جتازثو املـا.ی            کوبٔ 
                                                        (7 :10) 

 اِلٔحصاة مذ اخلالط

ٌهک ذ سا   ک  ذ زاى ا    ذیرهکوؾذ الوزى       نا    ری الزمان ِس

ٌهـي  وٕادذز موذث      هلـمذ الزمان ؤبى کواقسل ی ی  م ثنل مذ خ

ٌهـــٔبحص و   ال       ا  ـ لـت فمل ٔبج    ظاح ةٕال اظ   ىر وال   ك

ٌهــــلةقـــم لــــت ٔبؿَلىکوحر       ره رت ص  ـثک م ل ــــي    ل ــــ ت ٔبسف کفرت   ة خ
                                                                  (7 :71) 
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 السوء جلیس مذ خٌ الود ت

 ٔبذل ٔبصيى  مذ قوٍى ٔبؿارشه     ٕارا مل ٔبج  خَل  ثقیا  فود یت   

 ٔبقر لـیىن مذ جلیٍس ٔبدارزه     ؤبجلس ود ی للـ اذت بٓمنا    
                                                                        (7 :71) 

ٌت  اِلٔحصاة خ

  قضیغ العرف ؾذ ؿرثایتلکو        موایتلکوان     ٔبحب مذ أِلب

 ىن حـیا  وبــ  ممـایتةؼ    فـــح   وی       ـل ٔبمر ٔبزی هکی    ىن فـــقــــی واف

   مذ احلسیناثا     امسخو م ــــقل       مفذ   ِبذا ؟ لیت ٔبل ٔبظ خو

 رت اإلبوان ٔبىل زقـایت   ثـــ ک ؿَل        ن ٔبقليماکی ف   وان ثعفحت ٕاب
                                                                     (7 :11) 

 الناش رکم

  رى ممـا نرى ٔبد ا    نا ال نـ ولیذ       ت یجاوزت      نوا ـــنـــ ة ل الکلیت ال

 ل  لیس ِبـاذ رشمه ٔبب اــــواخل      واظنيا       ة لخيخ ی   مالکٔبن ال

 نت منفرذا  ک ث ق  سـی ا  ٕارا ما      واسیخأٔنس بود َتا کفاىرة بنفس
                                                                        (7 :17) 

ا بخواضـو وبضوؿو للح  وجضي  ُل بذل ذزوسو  کو  أِلخٌ نخعر  ٕا  ثواضـو ووزؿو وؾ اذثو فٕان الضافـی مضيوز 

واحل یر والللة اثفقوا ؿَل ٔبمانة الضافـی وؿ الخو ام ٕان الـلامء مذ ٔبىل الفقو وأِلظوی کومـارشثو ِٔلقرانو وثَلمیذه وللناش. 

ن مؽ جَللخو   الـمل من اػرا حس ذ املن اػرتَّ امین ا لي ا ظال  ا للح   ال ی ل ی ظ یخا ووسى ه ووزؿو وثقواه وؿلو ق زهَّ و 

ا ٕاال ومل ٔب ی ی  نی هللا احل   ؿ َل لس انو ٔبو لس ال . و لکوصيرت حیت اثرث ؾنو ىذه ال ن الض افـی ومة:  ما َّنػرث ٔبد  

ا. و کرَّ ؿاب ا راکزْحو هللا فقیو النفسَّ موفوز الـقلَّ حصی  النؼر والخف ن زْحو هللا دح ا للـمل ح یت ٔبن و ق ای:  ظل ب ور 

ن حیی اللیل ظَلت ٕا  ٔبن و م اث زْح و وزوى ؾنو الربیؽ بذ سلنامن ثلمیذه ٔبنو  کالـمل افضل مذ ظَلت الخعوغ   ومؽ رل

 . بمتة لیَللکن تخُت   وهللاَّ و 

ذ بَّ والث ال یع َلَّ ک ن الض افـی ق   َ زٔب اللی لَّ فثلث و أِلوی ی ووزوى اذلىیب   السٌ ؾذ الربیؽ بذ سلنامن قای: 

والثالر ینام. وقای اذلىیب افـاُل الثَلزة  لنیةَّ واحل  ما قاُل اذلىیبَّ ف ان النی اث ظ نـة الـل امء َّ والـ مل ارا ٔبع ر الـم ل 

َّ وما ٔبحوح امذنا الیوم ا  الـلامء الـ املنی الع اذقنی الـاب  یذ اذلی ذ ثف زغ ال یيم الام ة   وضؽ ظاحبو ؿَل ظری  النةات

 .رثىا وال حوی وال قوت الا  هللکالاسماث وما ا

وم ذ  ى  ( 402َز ب  30)وػل اإلمام الضافـی   مرص ومل یلاذزىا یلقی ذزوسو وحییط بو ثَلمذث و ح یت لق ی زب و   

 ـر قعی ت حملم  بذ ذزی  یقوی   معلـيا:ازوغ ما زیث بو مذ الض

 ٔبمل حر بآثز ابذ ٕاذزبس بـ ه

 ث لوامؽالکذالئليا   املضـ

ؤببر ذؾواَّن ٔبن اذل  هلل زة الـاملنیَّ وظَل هللا ؿَل ٔبرشف اخلل  سیی َّن وموالَّن محم  وؿَل بُٓل وحص و وسمل جس لنام 

ا ٕا  یوم ادلیذَّ وحسبنا هللا ونـم الوک   ٌ  املو  ونـم النعٌ.یلَّ نـم ک ث
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 ٔبمه نخاجئ ادلزاسة

 ره مذ مناقضة ِٔلسیهَل ادلزاسة واإلجابة ؿلیيا فق  ثوّظل ال احر ٕا  النخاجئ الخالیة:کبناء ؿَل ما ثقّ م ر

ر اإلمام الضافـی مذ خَلی م ا ٔبنخة و للبَّش یة م ذ ؿل وم مذنوؿ ة   أِلذة والض ـر... ف ٕان کذ الاسیخفاذت مذ فکمی .5

 را  َّنظـا  وؾقوال  واؿ ت لٔأَیای الَلحقة.کحیقّ  لعَلبنا فاإلفاذت منيا ق  

ذ للمرص  یذ وؿل امء أِلذة الاس یخفاذت مني ا   علي م خ َلی علی ة الخ  زبس ک قّ م اإلمام الضافـی قعائ  ،اهمّم ة می .4

 والوؾغ والنعی ة للعَلة   اجلامـاث واملـاى  وامل ازش و  الـیاذاث النفسییة.

رمی والـمل بو   ،اهمنخيم مل ا فی و م ذ ؿل وم َّنفـ ة بس یخفی  مني ا کملسرتص یذ ٕا  قراءت القربٓن الوّجو اإلمام الضافـی ا .3

یو واإلزصاذ.  اإلنسان ؿَل مر الـعوز خاظّة   یجای الخَو

اث ؽ الضافـی بع  سلمیة   علیاث الخوزی  والخ ویب واملنيجیة   مواؾؼو وٕازصاذاثو وثـالمیو الیت ثوّج و املس لمنی  .2

  ؿام.لکاملرص یذ وأِلبعائینی النفسیینی ِض کلـمل العاحل حف ّذا لو متثّل رلحنو ا

یي ا  للـم ل  .1 یو املسرتص  یذ حی ر َـ ل من و جت ی  ا  للحی ات وثَو یـ  مني  الرتوحی مذ املناجه النفسییة امليمة   ثَو

 اخلٌ والنافؽ.

 ا ابذلفت مؽ الَّشغ.ر والـقل قضاای ؿلیيا م از أِلموز ٕارا مکَـل اإلمام الضافـی مذ الف .1

یو واإلزصاذ أِلدشی  .7 ٌا  مذ الخفک اىُّت اإلمام الضافـی  لخَو  ٌ  لزوجة العاحلة وحیت ٕاجناة أِلبناء وزؿایخيم.کث
 

 الخوظیاث:

 بناء ؿَل ما ثقّ م مذ نخاجئ وٕاجابة لدساؤالث ادلزاسة فٕان ال احر یو.ی  ِلیٓت:

ی و ری دلى ؿل امء س لفنا ک الاظَلغ ؿَل الرتاج الف .5 الع احل م ذ ٔبج ل اس یخنباظ القض اای النفس ییة ال یت خت ط الخَو

  ؿام.لکواإلزصاذ والرتاج الرتبوی ِض

 ظیاكة املناجه ظیاكة ثـمت  ؿَل أِلظوی اإلسَلمیة   الرتبیة وؿمل النفس. .4

 ث الخواظل املـر  والاَامتؾیاک ؿام ؿَل صی لکر ؿلامء املسلمنی ِضک خاض وفلکر الضافـی ِضکرضوزت نَّش ف .3
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 ّای تأثیزگذار صئَپَلیتیکی ٍ جغزافیایی در تحزاى افغاًستاىهؤلفِ

 ؾايٍکؿۀ ج١لین و جكبیه٠ٕى کاؾق ٠لمی  ىیىًؿه: پىهًیاق ٠بؿالعکین ٠ك٨اوي
 ؾهًؿه: پىهًؿوی ٌیكلهاو باؼحكیج٭كیٛ

 چکیذه
ه ا و ه ای ظ اؾ هی او ٬ ؿقتهای جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی اه كوله یک ی ال بع دهؤل٩ه

ها جل٩ی٭ی ال ٠ًاِك ذابث و هح٥یك اوث و ب١ًٕا جمایل به ج٥ییك و جعىل ؾاقيؿ کٍىقهاوث. ایى هؤل٩ه
ه ا اي ؿ ک ه آویی، شهايی و واؼحاقهای يٝن شه ايیهای هًٙ٭ههای جاقیؽی، ق٬ابثو هحؤذك ال ؾوقه
ک ه اکً ىو باٌ ًؿ، و كلهیًیکًًؿۀ قا ؾاقا ه یًؿ و ؾق وكيىٌث کٍىقها ي٭ً ج١ییىکًجعىل پیؿا هی

ٌىؾ، به ؾالیل و ٠ىاه ل گىي اگىيی ژئىپ ىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی، ج اقیػ گفٌ حۀ ا٥٨ايىحاو ياهیؿه هی
های ؾوق ؾق جاقیػ هًٙ٭ه، يٝاهی ا٥٨ايىحاو اهكول، ال گفٌحه -ی ؾاٌحه اوث. اهمیث ویاویپكجعكک

کاهاًل هٍهىؾ بىؾه و بؽٍی ههن ال ایى اهمی ث قا ؾق ش٥كا٨ی ایی ٘بی١ ی، ايى ايی، ژئىپ ىلیحیکی و 
ؾق گاه واؼحاقهای ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی آویایی)جىاو شىث. ایى کٍىق ؾق گكهاوحكاجژیک آو هی

هیاي ه ؾق شً ىب آو یا( هًؿ، ؼلیس ٨اقن و ؼ اوق ٬اقۀهیاو چیى، آویای هكکمی، ٩٬٭ال، جكکیه، ٌبه 
او ا٥٨ايىحاو ي٭ ً ج١ی یى گفاق بىؾه که ؾق بعكها ال ٠ىاهل جؤذیكایى همه هؤل٩هوا٬ٟ گكؾیؿه اوث که 

هاهی ث ه كلی، ق٤ ن آو، ٨كهً گ اشحم ا٠ی ا٥٨ايى حاو، ؾیپلىهاو ی آب، ؾاٌحه اوث. ٠لی ۀکًًؿ
بعكاو ؾق ایى کٍىق ٬لمؿاؾ  ۀىاقؾ ایصاؾ کًًؿه و جٍؿیؿ کًًؿ٬ىهی و ٠ىاهل ایؿئىلىژیکی ال ه واؼحاق

های جؤذیكگ فاق ژئىپ ىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ؾق بع كاو گكؾؾ. هؿ٦ ال ایى جع٭ی٫، ًٌاوایی هؤل٩ههی
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اوث. هاهیث ایى پژوهً ال  ؾهًؿۀ بعكاو ؾق ایى کٍىقا٥٨ايىحاو بىؾه و به ؾيبال قاهکاقهای کاهً
آوقی ی( او ث و گ كؾجىِ ی٩ -)جعلیل ی يىٞ يٝكی بىؾه و قوي جع٭ی٫ هىقؾ او ح٩اؾه ب ه ِ ىقت

 یی و اوًاؾی اوث و با قوي کی٩ی هىقؾ جعلیل ٬كاق گك٨حه اوث.ا٘ال٠ات يیم کحابؽايه

 بعكاو و ا٥٨ايىحاو، ش٥كا٨یا، ژئىپىلیحیک، هؤل٩ه. : یکلیذهایواژه

 همذهه
یی ؾاقؾ که ٠ؿۀ واب٭ۀ ای ى هىٔ ىٞ قا ب ه یىي او باو حاو و بیى ش٥كا٨یا و ویاوث ٬ؿهث ؾیكیًه قابٙه

ق٤ن باوقهای هكوىم، ش٥كا٨یا ؾايً و هٙال١ه هعؿوؾ ؾق باب ٌماقيؿ. ٠لیهًؿاو آو لهاو هیايؿیً
ا٨یای ٘بی١ی گیكؾ؛ ال ایى هًٝك ش٥كهای ايىايی قا ؾق بك هی٘بی١ی يبىؾه، بلکه جصمیه و جعلیل پؿیؿه

 بًؿی گكؾؾ، که ژئىپىلیحیک ال ؾیؿگاه ظیٙهو ايىايی ؾو ظىلۀ اِلی هٙال١اجی ایى قٌحه هعىىب هی
ٌىؾ. واب٭ۀ اؾبیات هٙال١ ات ژئىپ ىلیحیکی ؾق بًؿی هیهىٔى٠ی ؾق گكایً ش٥كا٨یای ايىايی ٘ب٭ه

هٙال١ ات و ٠ىاه ل ٌ ىؾ، ول ی و اب٭ۀ اؾبی ات ج ك ال ؾو ؾه ه ه یا٥٨ايىحاو ؾق ظىلۀ اکاؾهیک کن
ج كیى ب ه هه نۀ اکاؾهی ک قیٍ ۀ ج اقیؽی ؾاقؾ، ک ه ؾق ای ى ه٭ال ه ش٥كا٨یایی ؾق ا٥٨ايىحاو ؾق ظىل

 ٌىؾ.های جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو پكؾاؼحه هیهؤل٩ه
ابكآو باٌ ؿ. بً ا٥٨ايىحاو کٍىقی اوث که ؾاقای هى١٬یث ؼاَ ژئىپ ىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ه ی

های ویاوی کٍىق به لعاٚ ؾاٌ حى هً ا٨ٟ همى ایگاو، يٝ ام گفاقی ؾق آو هىحلمم اولىیثویاوث
باٌؿ. يگكي ژئىپ ىلیحیکی و الملل هییی و شهايی هىلٗ ؾق وٙط هًٙ٭ه و بیىژئىپىلیحیکی هًٙ٭ه

ى مای ایی ٨كاواي ی ب ىؾه و ای ش٥كا٨یایی به جعىالت ویاوی کٍ ىق ؾق و ٙىض ؼ كؾ و ک الو ؾاقای ه
ها و ٠ًاِك با اهمیث بكای جبییى و ج٩ّیل ي٭اٖ هبهن جاقیػ جعىالت ویاو ی پك٨ كالو يٍ یب هؤل٩ه

و با ًٌاؼث هىایل و ٠ىاهل جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی ایى ا٥٨ايىحاو چًؿ بكابك اوث. بًابكا
ه١٭ ىل ب كای لؾوؾو گیكؾ و با ًٌاوایی آو قاهکاقهای ذباجی هىقؾ ًٌاوایی ٬كاق هیکٍىق، ٠ىاهل بی

 گكؾؾ. يهاؾ هیذباجی ا٥٨ايىحاو پیًبی

 هذف تحمیك
یا٨حى به له و پاوػؤکكؾو هصهىالت و به ٠باقجی ظل هى هؿ٦ اِلی یک جع٭ی٫ ٠لمی همايا ه١لىم

 ه ای جؤذیكگ فاق ژئىپ ىلیحیکیؤل٩ هج كیى ههاوث، ال ایى هًٝك؛ اهؿ٦ ایى جع٭ی٫ آًٌایی با ههنآو
ه ای هه ن ا٥٨ايى حاو ؾق ب١ ؿ ٠ىاه ل ا٥٨ايىحاو بىؾه ک ه، ًٌاو ایی آو هؤل٩ ه ش٥كا٨یایی ؾق بعكاو
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ذبايی بىؾه هىقؾ واکاوی ٬كاق ؾاؾه و ؾالیل بعكاو ایى کٍىق قا لای ؾاؼلی و ؼاقشی که ٠اهل بیبعكاو
کٍؿ، که ؾق وا٬ٟ ًٌاوایی و بكقوی ایى یی، شهايی و هلی به جّىیك هیهای هًٙ٭هؾق ٨كایًؿ ق٬ابث

های ؾقويی و بیكويی کاهً ؾهؿ و ایى جع٭ی٫ ها و ٨كوایًبىثجىايؿ ا٥٨ايىحاو قا ال بىك هی٠ًاِ
بكای کاهً بع كاو و ایص اؾ کًً ؿۀ ذب ات  یی باٌؿ بكای ال بیى بكؾو ي٭اٖ ٧١ٔ و همؿ کًًؿهقوليه

 .ت هبكم به واکاوی و ًٌاوایی ؾاقؾقو ٔكوقؾایمی ؾق کٍىق. ال ایى

 های تحمیكالؤ س
 چیىث؟ بعكاو .ۻ
 ها ايؿ؟های جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو کؿامجكیى هؤل٩هههن .ۼ
 های جؤذیكگفاق ش٥كا٨یایی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو هىاقؾ اوث؟جكیى هؤل٩هههن .۽

 پیطیًۀ تحمیك
ی ی شا که جع٭ی٫ ظأ ك ب ك پای هؾهؿ. ال آوجكیى کاق ٌیىه جع٭ی٫ قا جٍکیل هیجع٭ی٫؛ ههن ۀپیٍیً

ٌىؾ جا با اوح٩اؾه ال آذاق ؾیگكاو باٌؿ؛ بًابكایى ؾق ایى جع٭ی٫ جالي هییی اوحىاق هیکحابؽايه جع٭ی٫
گاهی ال کاق آو کی ؿ ب ك ای ىو آ ه ای ج ؤذیك گ فاق ک ه هؤل٩ هها به هؿ٦ ج١ییى ٌؿه يای ل آی ؿ. ب ا جؤ

ه ا و ژوهًی ی ؾق ا٥٨ايى حاو بكؼ ىقؾاق ب ىؾه و ؾق پ ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ال اهمی ث اقلي ؿه
ؾوث يب ىؾه، ال ای ى شه ث ؾق ها هًىصن و یکجك پكؾاؼحه ٌؿه و ا٤لبًا ایى هؤل٩ههٙال١ات به آو کن

گكؾؾ جا به لوایایی گىياگىو ایى هىٔىٞ، پژوهً اؼحّاِی ِ ىقت گی كؾ. جع٭ی٫ ظأك و١ی هی
 گكؾؾ:های ايصام ٌؿه اٌاقه هیؾق ـیل به ج١ؿاؾی ال پژوهً

گی كؾ ک ه: ؾق و الی ؾق ا٥٨ايى حاو يحیص ه ه یهلثو هٍی، په ال ٘الباو ( ؾق پژو٩٦۽ۻؾابیًم )
ا٥٨ايىحاو بكای به وشىؾ آوقؾو بىحك هًاوب ؾق قاوحای اوحیالی ٨كهًگ گ٩حماو هلی ک ه ؼ ىؾ ی ک 

گكایی هٙكض و ٬ابل بعد اوث ک ه ب ك جك ؾق ٬الب ژئىپىلیحیک ايىاوقویکكؾ ژئىکالچك اوث و بیً
ك: ظ٭ى٪ ٌهكويؿی، آلاؾی بیاو، ظ٭ى٪ بٍك، ظ٭ى٪ لو و آلاؾی ویاوی های هؿيی يٝیاوان اقلي

٨کكی به قاه ايؿاؼحه ٌ ؿه، های ؾق لهیًه ِىقت گك٨حه و شكیاو قوٌىگفاقی ٌؿه باٌؿ، جاليبًیاو
گك آي او های وكکىبهای هىحبؿ و ویاوثها جىوٗ ظکىهثیی ایى شكیاوولی هحؤو٩ايه ج٭كیبًا همه
ايؿ. با جؤو٧ جاقیػ ه١اِك ا٥٨ايىحاو ا٤لبًا آ٤ٍحه به ظىاؾخ ویاو ی قول و  هعکىم به ٌکىث بىؾه
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های جاقیؽی او حىاق و هًى صمی هً ىل ؾق ٠كِ ۀ ج٩ک ك ؾق های قایس اوث. ؾیؿگاهؾاوقی با اقلي
 .ايؿ٥ايىحاو بىحك هايؿگاق يیا٨حهشاه١ۀ ا٨
ؾاقؾ: پى ا ٘الب او، بی او ه یهكیکا ؾق ا٥٨ايىحاو ا( ؾق جع٭ی٭ی اوحكاجژی يٝاهی ٩٦۽ۻگك)قوٌى

چً او ی ی و ه نهای لیاؾی شهث همگكای ی هًٙ٭ هها و ٜك٨یثاوث که ٬ابلیثا٥٨ايىحاو کٍىقی
گىحكي قوابٗ با کٍىقهای شهاو قا ؾاقؾ؛ اها ایى کٍىق به ؾلیل ٨٭ؿاو اوحكاجیژی ویاوث ؼاقشی و 

هین )اوحكاجیژی يٝ اهی( ب ه باٌؿ که ال ایى شهث يحىايىحه اوث ال ه٩اؾکحكیى ویاوث ؼاقشی هی
ظٕىق  -های ٘الباوهای ؾاؼلی و بیؿاؾگكیه١ًای يٝكی و ٠ملی بهكه گیكؾ. ا٥٨ايىحاو په ال شًگ

هكیکا ؾق ا٥٨ايىحاو پىا ٘الباو اهی ؿها و ايحٝ اقات شؿی ؿی ؾق هی او ٌ هكويؿاو ايٝاهی  -ویاوی
ی اِلی همه ٌ هكويؿاو ای ى یهًیث به ٠ًىاو هىٔىٞ ههن و ؾ٤ؿ٤ا٥٨ايىحاو ایصاؾ کكؾ و ِلط و اه

ک ه ای ى هىٔ ىٞ جع٭ ٫ يیا٨ ث؛ بلک ه ويین ؾهه، به ق٤ ن ای ىکٍىق ٬كاق گك٨ث؛ اها با گفٌث یک
 جك ال گفٌحه ٌؿ و همه اهیؿها و ايحٝاقات ه كؾم ا٥٨ايى حاو ياجم ام ب ا٬یجك و ب٥كيسو١ٔیث پیچیؿه

 .هايؿه و اهیؿها به یؤن جبؿیل ٌؿ
يگاقؾ ک ه: ا٥٨ايى حاو ال شمل ه ًٌاوی ویاوی ا٥٨ايىحاو، هیشاه١ه( ؾق جع٭ی٫ ۿ٩۽ۻوصاؾی )

هفهبی با جىشه ب ه و اؼحاقهای ٬ ىهی ٬ ؿقت ؾق  -های ٬ىهیکٍىقهای کریكاال٬ىام بىؾه که ٌکا٦
با ٨كوقیؽحى ظاکمیث هكکمی و ال  ۻ٧۽ۻايؿ. ایى اوح١ؿاؾ ؼ٩حه، ؾق وال ا٥٨ايىحاو همىاقه ١٨ال بىؾه

ی، بكول یا٨حه و ؾق ٬الب وهن ٘لبی ویاوی ا٬ىام که هماي ا يؽبگ او ویاو ی ق٨حى اشباق اشحما٠بیى
یاب ؿ. هٙال١ ۀ ٬ىهی ث و ه فهب و قابٙ ۀ آو ب ا ا٥٨ايىحاو هىحًؿ، ؾق شًگ ؾاؼلی اظماب يمىؾ هی

٬ؿقت ویاوی ؼىؾ ال ؼّلث ٬ ىهی ؾق ا٥٨ايى حاو بكؼ ىقؾاق او ث ک ه ٠م ؿجًا ؾق ٬ال ب يٝكی ه 
والی ٬ىهی و جعمیل ٨كهًگی، ؾق ایى یاهؿ هىح٭ین ویاوث همايًؿهعكوهیث اشحما٠ی، به ٠ًىاو پ

ج كیى ٠ اهلی ؾق جىاو گ٩ث که ق٬ابث يؽبگاو ویاو ی، اِ لیکٍىق شای گك٨حه اوث. بًابكایى هی
ايؿالی و اوحمكاق شًگ ؾاؼلی و بكايگیؽحى ج١اقٔات ٬ىهی ؾق ا٥٨ايىحاو بىؾه و ي٭ً شؿی قا ؾق قاه

های جاقیؽی ب ك ياک اهی او حكاجیژی و ویاو ث جعمی ل گفٌحه و ؾاؾهبعكاو ؾاٌحه اوث. جصكبیات 
ؾهؿ. قوی ؾیگك هىؤله، پفیكي جًىٞ ٬ىهی، لب ايی، هفهبی، ٬ىهی، و يژاؾی ؾق ا٥٨ايىحاو گىاهی هی

بؽً و هًاو بی، ب ا جىش ه ب ه ای ى هفهبی و يژاؾی ؾق ایى کٍىق اوث که بایؿ هكيىٞ قاهکاق واهاو
  قوی ٌىؾ.وا١٬یث جاقیؽی، هٙكض و بك
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يگاقؾ: بكقوی جعىالت ویاوی ( ؾق ژئىپىلیحیک ا٥٨ايىحاو ؾق ٬كو بیىحن چًیى هیۻ٩۽ۻقظیمی )
های يٝن و گ فاق ژئىپ ىلیحیکی یی ال ؾوقهؾهؿ که ؾق هك ؾوقها٥٨ايىحاو ؾق ٘ىل ٬كو بیىحن يٍاو هی

يم ىؾه او ث، ج٥یی ك هىیك، شهث و هاهیث جعىالت هحًاوب با ؼّىِیات هك ؾوقۀ ژئىپىلیحیکی 
های يٝن و گفاق ژئىپىلیحیک هاهیث ؼاَ جعىالت ویاوی ا٥٨ايى حاو ؾاق بیى ؾوقهای١ًی قابٙۀ ه١ً

گاهی و جّمیمات ؾقوث یا ياؾقوث جّمینبك٬كاق اوث. هن گیكاو ا٥٨ايىحاو ب ك چًاو يعىه ؾقک، آ
الملل هؤذك ب ىؾه ىهای گفاق ؾق يٝام بیٌؿت، ٧١ٔ، هربث و ه٩ًی بىؾو ایى جؤذیكات ياٌی ال ؾوقه

 گكؾيؿ.و ا٤لبًا ٠اهل بعكاو هی
گیكؾ که: ا٥٨ايى حاو ( ؾق کحابی هؿؼلی بك ش٥كا٨یایی ویاوی ا٥٨ايىحاو، يحیصه هیۻ٩۽ۻ٠ٝیمی )

اي )٬كاق گك٨حى بیى اقوپا و شًىب آویا(، همىاقه هىقؾ به ؾلیل هى١٬یث ظىان و اوحكاجژیک هکايی
یال جّك٦ ایى وكلهیى کىهىحايی، باقها هؿيیث پكباقي قا ب ه جهاشن کٍىق گٍایاو ٬كاق گك٨حه و ؼ

اشن، یک ی پ ی ؾیگ كی ال ٨كاو ىی ویكايی کٍیؿه و ٘ی بیً ال ؾو هماق وال جاقیػ هؿوو ا٬ىام هه 
های پى ث و کىج اه های ٌمالی و یا جپهچىو ویلی ال ٘كی٫ جًگههای کىهىحايی هنها و گفقگاهکىه

کكاي ه هً ؿ ه ای ب یؾٌ ثهای هًؿ، ؾق کكؾه و بكای ٤اقت ذكوت ٤كبی به ؾقوو ایى وكلهیى قؼًه
های ش٥كا٨یایی ؾیگكی جؤذیكگ فاق ب ك قوی ؿاؾهای ویاو ی ا٥٨ايى حاو ايؿ. یکی ال هؤل٩هه٩٭ىؾ گٍحه

ب ابین ک ه هكش ای ک ه )ه١ابك ٘بی١ی( هىحًؿ که با هٙال١ه جاقیػ جعىالت ویاوی ا٥٨ايىحاو ؾق هی
قگحكیى ظىاؾخ ویاوی قا پٍث وك گفاٌحه اوث. ا٥٨ايىحاو يیم ؾاقای ظالث گفقگاهی قا ؾاٌحه و بم

ه ای ٘بی١ ی و ج اقیؽی، های ٘بی١ی، جاقیؽی و ٨كهًگی ؾق ٘ىل جاقیػ بىؾه که ایى گ فقگاهگفقگاه
او ا٥٨ايى حاو ي٭ ً ههم ی های هًٙ٭ه گكؾیؿه که ایى اهك ؾق ایص اؾ بع كهىشب شلب جىشه ٬ؿقت

 .ؾاٌحه اوث
گیكؾ که: ایى ؼٙۀ باو حايی وهٍی ا٥٨ايىحاو و هؿاؼالت ؼاقشی يحیصه هی( ؾق پژ۾٨۽ۻظ٭صى )

های ه٭حؿق و اهپكاجىقاو بمقگ هًٙ٭ه بىؾه اوث. يٝك ب ه هى١٬ی ث و هى٬ ٧ اکركًا هكاکم ولىله ؾولث
یی ظاکمیث ویاوی آو وو١ث یا٨حه و گاهی هن ؾق ه١ كْ ؼاَ ژئىپىلیحیکی آو، گاهی هعؿوؾه

وك گفاٌحه که با جصاول های هؽحل٩ی قا پٍثگك٨ث. ایى کٍىق بعكاوق هیهصىم و جصاول اشايب ٬كا
قوؿ. ؾق ج ؿاوم بع كاو ا٥٨ايى حاو ٠ىاه ل ؾاؼل ی ال اقجً وكغ ٌىقوی واب٫ بعكاو آو به اوز هی

يٝاهی،  وش ىؾ  -های ویاوی٬بیل: بعكاو هىیث هلی، هٍكو٠یث، هٍاقکث،  ٜهىق اظماب و گكوه
گكای ی، و اؼحاق ت هفهبی و يژاؾی، وشىؾ ا٬ىام گىياگىو و بكول ٬ىمهفاهب هؽحل٧، جٍؿیؿ ج١ّبا
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گ اه، شً گ یی، هًٙ٭هيٝام ٬بیله یی، لبايی، ایصاؾ ٨كهًگ ؼٍىيث، ٨٭ؿاو قهبكی واظؿ و ه٭حؿق و آ
ذباجی ویاوی، ج٭ىین يا٠اؾاليه ٬ؿقت،  ٧١ٔ ٨كهًگ ی و ٨٭ ك ه اؾی و ... ي٭ ً ج١ی یى ٬ؿقت، بی

  یی ؾاٌحه اوث.کًًؿه

 یت و اسصش تحمیكاهم
های جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ال اهمی ث اقلي ؿه، و اليؿه و ظی اجی ؾق ا٥٨ايى حاو هؤل٩ه

قو ها بىؾه اوث، ال ایىهای هىشىؾه ا٥٨ايىحاو ١ٙ٬ًا ياٌی ال ایى هؤل٩هبكؼىقؾاق بىؾه که ا٤لبًا بعكاو
ها و . ؾق قابٙه به ایى هىٔىٞ پژوهًجع٭ی٫ و پژوهً پیكاهىو آو ال اهمیث ٌایايی بكؼىقؾاق اوث

شايبه يبىؾه ؾوث، شاهٟ و همههٙال١اجی ايصام یا٨حه؛ ولی جع٭ی٭ات که ِىقت گك٨حه به ِىقت یک
گكؾؾ جا به لوایایی گىي اگىو ای ى جك پكؾاؼحه ٌؿه، ال ایى شهث ؾق جع٭ی٫ ظأك و١ی هیو به آو کن

 هىٔىٞ، پژوهً اؼحّاِی ِىقت گیكؾ.

 سوش تحمیك
جىِ ی٩ی(  -علیل یهیث ایى پژوهً ال يىٞ يٝكی بىؾه و قوي جع٭ی٫ هىقؾ اوح٩اؾه به ِىقت )جها

یی و اوًاؾی اوث ک ه ال های جع٭ی٫ يیم به ٌیىه کحابؽايهها، ا٘ال٠ات و یا٨حهآوقی ؾاؾهاوث و گكؾ
٬ كاق  هًابٟ شؿیؿ چاپی يٝیك کحاب، ه٭االت و ايحكيیث بهكه گك٨حه ٌؿه و با قوي کی٩ی هىقؾ جعلی ل

 گك٨حه اوث.

 های تأثیشگزاس ژئىپىلیتیکی و جغشافیایی دس بحشاو افغايستاوهؤلفه
هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو: ياظیه یا هًٙ٭ ۀ ژئىپ ىلیحیکی بؽٍ ی ال و ٙط و یاقۀ له یى و ی ا 

شىاق، ا٠ن ال ٨ٕای ؼٍکی یا آبی یا جل٩ی٭ی، یی ال کٍىقها و واظؿهای ویاوی ٨ٕایی هنهصمى٠ه
كاوان جكکیب ٠ىاهل ویاوی و ش٥كا٨یایی ؼاَ ؾاقای جصايه و هىیث هٍؽُ و ب ا ک اقکكؾ که ب

س ٨اقن، ؾقیای ؼ مق، هٍحكک بىؾه و ال وایك هًا٫٘ و يىاظی هصاوق هحمایم گكؾؾ. يٝیك: هًٙ٭ۀ ؼلی
هكیکای ٌمالی، شًىب ٌك٪ آویا، هًٙ٭ۀ ٠كبی و ٤یكه بىؾه اوث. هًٙ٭ ۀ ژئىپ ىلیحیکی ا٬اقۀ اقوپا، 

گی كؾ. پایۀ یک هًٙ٭ه یا ٨ٕای ش٥كا٨یایی هحصايه ال ظید واؼحاقی و ی ا ک اقکكؾی ٌ کل ه یبك 
یابی هًٙ٭ۀ ژئىپىلیحیکی هىحلمم باقؾاق ٌؿو ویاوی، هًٙ٭ ۀ ش٥كا٨ی ایی هحص ايه و ٠ًاِ ك هىیث

 (.ۻۻۻ: ۼ) هكبىٖ به آو اوث
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ه ا٬ب ال اله ىقی ؾق چ ا٥٨ايىحاو و اهمیث ژئىپىلیحیک آو ال يٝك هیچ کىی پىٌیؿه يیىث، چًاو
 هىقؾ ایى کٍىق چًیى وكوؾه اوث:

 آویا یک پیکك آب و گل اوث                    هلث ا٥٨او ؾق آو پیکك ؾل اوث
 ا ی  ٍاؾ آو   اؾ او گ  ٍ   ال گ      یا                  اؾ آو   ىاؾ او ٨ى   ال ٨

 (ۿ۾-۾۾: ۾ۻ)                                                                                                      
ٌ ىؾ، ب ه ؾالی ل و ٠ىاه ل گىي اگىيی، ژئىپ ىلیحیکی، وكلهیًی که اکً ىو ا٥٨ايى حاو ياهی ؿه ه ی

٩ِعۀ »: «قيه گكووه«ػ گفٌحۀ پكجعكکی ؾاٌحه و به ٬ىل ش٥كا٨یایی، ا٬لیمی، ٨كهًگی و ویاوی جاقی
ه ای باو حايی ه و ؼاو حگاه ؾول ثٌ ؿهعىىب ه ی ،»آویایی یٍه هحعكک ه٭ؿقات کٍىقهایهم
ه ای ؾوق ؾق يٝاهی ا٥٨ايىحاو اهكول ال گفٌحه -چىو باؼحك و کىٌاو بىؾه اوث. اهمیث ویاویهن

جاقیػ هًٙ٭ه، کاهاًل هٍهىؾ بىؾه و بؽٍی هه ن ال ای ى اهمی ث قا بایى حی ؾق ش٥كا٨ی ایی ٘بی١ ی و 
گاه واؼحاقهای ژئىپ ىلیحیکی آو یایی )ؾق ایى کٍىق ؾق گكهجىاو شىث. هى١٬یث اوحكاجیژیک آو هی

هًؿ، ؼلیس ٨اقن و ؼاوق هیاي ه( ؾق شً ىب آو یا  ۀای هكکمی، ٩٬٭ال، جكکیه، ٌبه ٬اقهیاو چیى، آوی
ايؿ های یک ؾقوالهوا٬ٟ گكؾیؿه اوث. ؾق ظ٭ی٭ث ا٥٨ايىحاو و ایكاو ال ؾیؿگاه ژئىپىلیحیکی همايًؿ پله

ٌىيؿ و يٝیك پلی هیاو ٌمال و شًىب هكکمی، ٩٬٭ال و ٌبه شمیكۀ ٠كبىحاو بال هیکه به وىی آویای 
 باًٌؿ.آویا هی

اکًىو او حاجىن ژئىپىلیحی ک آو ب ه  ا٥٨ايىحاو به لعاٚ ژئىپىلیحیک یگايه کٍىق شهاو اوث که جا
حاو و هً ؿ، و، پاکىشا با ایكاهكیکایی آو قا یکاهای يگكؾیؿه اوث. ژئىپىلیحیىیى گىيۀ يهایی ج١ییى

م( آو قا گى حكۀ او حكاجیژیک ۿۻ٩ۻؾاؾ هعكهاي ه ه١ كو٦ )ٌماقيؿ. و بكاوان ٬ كاقهی اؾاهۀ قیملًؿ
های ٌىقوی ؾايًؿ و ایى ؾق ظالی اوث که ژئىپىلیحیىیىهًا٨ٟ ایاالت هحعؿه، ايگلیه و کل ياجى هی

و ًحی قوو یه جل٭ ی  كۀ او حكاجژیکواب٫ ا٥٨ايىحاو قا اؾاهۀ واؼحاق هاقجلًؿی آویای هكکمی و گى ح
 (.ۿ۾-۾۾: ۾ۻ)يمایًؿ هی

های شًىب آویا با ؾق يٝك ؾاٌث هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ال لعاٚ ش٥كا٨یایی، ا٥٨ايىحاو ؾق ؾقگیكی
و آویای هكکمی ٬كاق گك٨ح ه، بكوکكاو ی ؼ اقشی ؾق ؾيب ال ج٭ى یمات ش٥كا٨ی ایی قوٌ ى، همک ى 

٬كاق ؾهؿ. وا٬ٟ ٌؿو ایى کٍىق ؾق هك یکی ال و ه یی ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو قا ؾق یکی ال وه هًٙ٭ه
گكؾؾ. ٠ىاه ل ژئىپ ىلیحیکی ؾق آو و بب هًٙ٭ۀ ژئىپىلیحیکی هىشب ا٨مایً بعكاو ؾق ا٥٨ايىحاو هی

یی هِىقت گىحكؾ های جكوقیىحی ؾق ایى کٍىق ؾق ؾوقۀ پىا ٘الباو جاکًىو بهها و ٌبکهٌؿه جا گكوه
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ذباجی هبؿل گكؾیؿه و بعكاو جؿاوم جكیى چالً، يااهًی، بیبه بمقگ١٨الیث يمایًؿ که ا٥٨ايىحاو اهكول 
 پیؿا کكؾه اوث.

پىلیحیکی ا٥٨ايىحاو: ا٥٨ايىحاو با ؾق يٝك ؾاٌث واؼحاق جىپ ىگكا٨ی و هى١٬ی ث ش٥كا٨ی ایی  اهمیث ژئى
 که ال وه ٘ك٦٘بی١ی آو ال ٬كوو ٬ؿین به ایى ٘ك٦ به ٠ًىاو کلیؿ ٨حط هًؿ اهمیث ؾاٌحه و به ٘ىقی

های ٠ٝ ین همالی ا و که ال ٘ك٦ ٌمال جىوٗ کىهٌك٪، ٤كب و شًىب به آب هعاٖ بىؾه، ؾق ظالی
٬كه ٬كوم اظا٘ه ٌؿه اوث. بًابكایى یگايه قاه هىا٠ؿ کٍىق ا٥٨ايىحاو ایى بىؾه که با اوح٩اؾه ال ٌ ً 

هً ؿ  هه اشمیى ب ك شلگ ۀ ا٨ى ايىی ه١بك جاقیؽی آو )بكو٤یل، چحكال، ؼیبك، کكم، گىهل و بىالو(
ؼىاوحًؿ ال ایى هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو اوح٩اؾه کًًؿ گٍایاو که هیجاؼحًؿ. آؼكیى شهاوهی

م ب ه ٧٩٩ۻها قا ال هًؿووحاو بكايًؿ، ياپلئىو بًاپاقت ٨كايىىی اوث که پالو وی ؾق و ال و ايگلیه
کی ا٥٨ايى حاو ب١ ؿ ال اذك اباوقلیؿو ٌاه لهاو ٨كليؿ جیمىقٌاه ابؿالی ؼًری ٌؿ. اهمی ث ژئىپ ىلیحی

باٌ ؿ ک ه ای ى اهمی ث های گكم ه یم، ایى کٍىق به ظید قاه قویؿو اهپكاجىقی قوویه به آبۻۺ٨ۻ
ژئىپىلیحیکی جا ٬بل ال ؼكوز ٌىقوی ال ا٥٨ايىحاو بكاليؿه بىؾه و ب١ؿ ال ٨كوپاٌ ی ٌ ىقوی اهمی ث 

یی و اقیػ بًابك جعىالت هًٙ٭هؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ. بًابكایى اهمیث ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو ؾق ٘ىل ج
 (.۽ۺۻ: ۽)ؼىي ج٥ییكات بىؾه و همىاقه اهمیث ژئىپىلیحیکی آو يیم ج٥ییك کكؾه اوث شهايی ؾوث

پىلیحیکی ا٥٨ايىحاو ًٌاوایی ٠ىاهل ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايى حاو ؾق ظ ال ظأ ك ب ه ه ا  :ؼّىِیات ژئى
الملل یىيؿ با ژئىپىلیحیک يٝام بیىيمایؿ جا ؾق ؾقک هاهیث جعىالت ویاوی ا٥٨ايىحاو ؾق پکمک هی

بهحك ٠مل يمایین. ٠ىاهل ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو ابماقهای هىحًؿ که لهیًۀ جؤذیكگفاقی و جؤذیكپ فیكی 
واليؿ. بكقوی ؼّىِیات ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو، آًٌایی ب ا های ویاوی قا ٨كاهن هیبك ؾیگكگىيی

والی ویاوث ؼاقشی و ؾاؼلی يؽبگاو ىؾ ؾق لهیًههای هىشها و بعكاوها، جًگًاها، چال٨ًكِث
 (.٩٩: ٧) يمایؿویاوی، قهبكاو، اظماب ؾق ا٥٨ايىحاو، قا بكای ها ٨كاهن هی

پىلیحیکی و ویاوث ؼاقشی ا٥٨ايىحاو: جك ال یک ٬كو ال اوح٭الل ا٥٨ايىحاو با گفٌث بیً جعىالت ژئى
ویاوث ؼ اقشی ای ى کٍ ىق ؾق ٬ كو م، هًىل هن هىٔىٞ اوح٭الل و ابحکاق ٠مل ؾق ٩ۻ٩ۻؾق وال 

های بمقگ بكايگیم ؾق ایى کٍىق اوث. ا٥٨ايىحاو په ال اوح٭الل ؾق جؤذیك ق٬ابثبیىحن ال هىاقؾ بعد
شهايی ؾق و١ٔیحی ؼاَ به وك بكؾه اوث. جعىالت ژئىپىلیحیک ؾق وؿۀ گفٌحه بك و١ٔیث ؾاؼلی 

یحیک ا٥٨ايىحاو ؾق يٝكیۀ ژئىپىلیحیک و ؼاقشی ایى کٍىق جؤذیك هىح٭ین ؾاٌحه اوث. هى١٬یث ژئىپىل
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يٝام شهايی وائىل کىهى بعد يٝكی قا ٌ کل ؾاؾه ک ه ای ى ؼ ىؾ هبی یى ج ؤذیك ویاو ث ؼ اقشی 
یی و شهايی او ث. ویاو ث ؼ اقشی ا٥٨ايى حاو پ ه ال ا٥٨ايىحاو ؾق جعىالت ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه

جك ًیحی ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه، بیًهای يٝن و گفاق ژئىپىلیحیکی و جعىل ؾق واؼحاق اهاوح٭الل ؾق ؾوقه
های بمقگ ه ك ؾوقه ؾاٌ حه او ث و ٘ك٨ی و هىاليه ؾق بك٬كاقی  و قوابٗ با ٬ؿقتگكایً به قاهبكؾ بی

هكگاه ال چًیى قاهبكؾی ٨اِله گك٨حه اوث و هى١٬یث هىح٭ل و ٌبه هىح٭ل ؾق ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه قا با 
ىي جعىل کكؾه اوث، )اي٭الب، کىؾجا و ظحی ؼقاهبكؾ همكاهی با ٬ؿقت بمقگ یکی ال هًا٫٘ ؾوث

 .(٧ۿۻ: ۽ۻ)ا٥ٌال يٝاهی( يیم ؾق ایى کٍىق اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث

پىلیحی ک ؾق هًٙ٭ ه هى١٬ی ث ش٥كا٨ی ایی وی ژۀ ا٥٨ايى حاو ؾق ج١كی ٧ : ا٥٨ايىحاو و واؼحاق ٘بی١ی ژئى
ال آو » هاقجلًؿ آویا«ا و ی» چهاق قاه آویا«، هایی هايًؿژئىپىلیحیک هًٙ٭ه ي٭ً ههمی ؾاقؾ و با ج١ابیك

ه ایی وش ىؾ ؾاقؾ ک ه کٍ ىقها و ١ی ؾق يام بكؾه ٌؿه اوث. هکیًؿق ا٠ح٭اؾ ؾاٌث، ؾق هك ٬اقه ي٭ٙه
پًؿاقي ؿ. ا٥٨ايى حاو يی م ال کًحكل آو ؾاقيؿ و جىلٗ بك آو قا به هرابۀ جىلٗ بك ٬لب هكکم هماو ٬اقه هی

ايؿ. ا٥٨ايىحاو کٍىقی هعّىق ؾق ا ؾاٌحههای گىياگىو جالي جىلٗ آو قهایی اوث اهپكاجىقیهًٙ٭ه
ايؿ. هكل های هًؿوکً شؿا ٌؿهؼٍکی بىؾه که هًا٫٘ ٌمال، شًىب، ٌك٪ و ٤كب آو با قٌحه کىه

یی چیى با های هىحهال١بىق و کىهىحايی هیاو ا٥٨ايىحاو و چیى ایى کٍىق قا ي٭ٙۀ پیىيؿ ٬ؿقت١ِب
ق ال ژئىپىلیحی ک هًٙ٭ ه ب كای ا٥٨ايى حاو هم او پاکىحاو و هًؿ ٬كاق ؾاؾه اوث. بؿیى جكجی ب هًٝ ى

پیىوحگی ژئىپىلیحیک وه هًٙ٭ۀ ؼاوق هیايه، آو یای هكک می و شً ىب آو یا ؾق چه اق قاۀ اقجب ا٘ی 
هًیح ی آو ا٥٨ايىحاو اوث. بكای جعلیل ژئىپىلیحیک ا٥٨ايىحاو ٔكوقی اوث ج ا ج ؤذیك و اؼحاقهای ا

٥٨ايىحاو هىقؾ بكقوی و واک اوی ٬ كاق گی كؾ. ب ؿوو و يٝن ژئىپىلیحیک بك ا های گفاقهًا٫٘ ؾق ؾوقه
جىاو ویاوث ؾاؼلی و ؼ اقشی ا٥٨ايى حاو قا ب ه ؾقو حی ؾقک ؾقک قوابٗ ٬ؿقت ؾق ایى هًا٫٘ يمی

کكؾ. په ال اوح٭الل ا٥٨ايىحاو ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه ابحؿا ؾق جؤذیك وه ٬ؿقت ب مقگ بكیحايی ا، قوو یه و 
وكؾ ژئىپىلیحیک ؾو ٬ٙبی بك هًٙ٭ه هىلٗ بىؾ و پ ه ال آو آلماو ؾق ظال گفاق بىؾ. ؾق ؾوقاو شًگ 

 (.ۻ٦ۻ: ۽ۻ) یی آ٤ال ٌؿ که ا٥٨ايىحاو ا٤لبًا ال ایى ياظیه ِؿهه ؾیؿه اوث های هًٙ٭هجؤذیكگفاقی ٬ؿقت
پىلیحیک هىاؾ هؽؿق ا٬حّ اؾ «هكگىيه پژوهٍی ؾق باقۀ ا٥٨ايىحاو، بؿوو جىشه به ا٬حّاؾ جكیاک ی ا  :ژئى

بایؿ ب ا ؾی ؿو ي٭ٍ ی » ا٬حّاؾ ِلط«به » ا٬حّاؾ شًگ«هك جالٌی بكای جبؿیل يا٬ُ اوث و» ویاه
کًؿ ک ه کًؿ. شًگ و١ٔیحی قا ایصاب هیهمكاه باٌؿ که جكیاک ؾق ا٬حّاؾ ویاوی ا٥٨ايىحاو ای٩ا هی

ٌ ىؾ ک ه شً گ ا٬حّ اؾی ؾق آو جىلیؿ جكیاک ا٨مایً یابؿ؛ اها ال ٘ك٦ ؾیگك، جكیاک ؼىؾ با٠د هی
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و الؾ. ٠ىاه ل و قا کمكي گ ه یو ایى اهك ايگیمۀ بكگٍث ظکىه ث ب ه ؤ ٟ ٠ اؾی ؾاهًه پیؿا کًؿ 
 های جىلیؿ هىاؾ هؽؿق ؾق ا٥٨ايىحاو ٠باقجًؿ ال:لهیًه
ه ا ؾق با بكقوی هصؿؾ ٨كایًؿ ٜهىق ؾول ث ذباجی ویاوی و ٨٭ؿاو ظاکمیث ٨كاگیك و ه٭حؿق:بی ال٧(

 -ٌؿ، گكوه ای ویاو یال هن پاٌیؿه هیٌىؾ که هكگاه ٬ؿقت هكکمی جاظؿی ٬كو گفٌحه، ؾیؿه هی
گكؾی ؿ. ال های همىایه ظمایث و پٍ حیبايی ه یآهؿيؿ که ال ٘ك٦ ٬ؿقتيٝاهی هعلی به وشىؾ هی

جك بك پایۀ ٬اچا٪ هكلی و ٌ یىٞ و كیٟ ه ىاؾ ٌىؾ که ا٬حّاؾ شًگ بیًلعاٖ ا٬حّاؾی يیم ؾیؿه هی
، ج ى ۺۺ۾ۼج ا  ۺۺۼۼحاو و االيهم، ا٥٨ايى ۿ٩٩ۻجا ۼ٩٩ۻهای هؽؿق ٌکل گك٨حه اوث. بیى وال

 .کكؾجكیاک جىلیؿ هی
 .ی کالو جىلیؿ و ٬اچا٪ هىاؾ هؽؿقشهايی ٌؿو جصاقت هىاؾ هؽؿق و وىؾها ب(
 .ىاؾ هؽؿق ؾق ا٥٨ايىحاو١٨الیث ها٨یای شهايی ه ز(
ؿیؿ ٬یم ث ه ىاؾ هؽ ؿق ؾق اواؼ ك کاهً جىلیؿ هىاؾ هؽؿق ؾق ؾیگك هًا٫٘ شه او و ا٨ مایً ٌ  ؾ(

والیث ایى کٍىق جكیاک کاٌحه ٌؿه اوث ک ه ای ى هم ه  ٨ۼم ؾق بیً ال يیمی ۺ٩٧ۻهای ؾهۀ وال
همبىق قا به ٠ً ىاو  ذباجی ؾق ا٥٨ايىحاو هعىىب گكؾیؿه اوث که هؤل٩ۀگك ٠اهل بعكاو و بیؼىؾ بیاو

 (.٩۾: ۿ)جىاو یاؾهايی يمىؾ یکی ال هح٥یك بالؾاقيؿۀ ؾاؼلی و ؼاقشی ؾق ذبات ایى کٍىق هی

پىلیحیک ٬ؿقت:٨كهًگ اشحما ٨كهًگ اشحما٠ی و ژئىپىلیحیک ٬ؿقت ؾق ا٥٨ايى حاو ال شمل ه  ٠ی و ژئى
ه ؾق ها کگكؾؾ. ایى هؤل٩ههای ؾیگكی جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی ؾق ا٥٨ايىحاو جل٭ی هیهؤل٩ه

هكیکا و اجع اؾ شم اهیك اهای بمقگ و چگىيگی ق٬ابث ی ٬ؿقتآ٨كیًؾوقاو شًگ وكؾ هبحًی بك ي٭ً
باٌؿ. ایى اهك ؾق ؾوقاو شؿیؿ ب ا ذباجی ؾق ا٥٨ايىحاو هیٌىقوی ٬كاق ؾاٌحه؛ یکی ال ٠ىاهل بعكاو بی

ی ه اقو ٌؿه اوث. ؾق ٌكایٗ کً ىيی هؤل٩ هج٥ییكات هٍهىؾ و ٠یًی ؾق ه٭ایىه با ؾوقاو گفٌحه قوبه
ج كی ًً ؿهکج ك و ج١ی یىباٌ ؿ، ال اهمی ث ب یًؾهًؿۀ هىیث هی٨كهًگی، ٬ىهی و يژاؾی که جٍکیل

بًؿی قویؿ ک ه ؾق کً اق و اؼحاقهای ه اؾی ٬ ؿقت جىاو به ایى شمٟايؿ. بًابكایى هیبكؼىقؾاق ٌؿه
، باوقه ا و ه اه ای ق٨ح اقی ؾیگ كی همايً ؿ ای ؿهچًیى ٬ال بهًا٨ٟ، ژئىپىلیحیک، هىٔى٠ات و هن

م به ب١ؿ ۻ٩٩ۻهای ايؿ. ایى قويؿ ال والکًًؿه و جؤذیكگفاقی بكؼىقؾاق گكؾیؿههًصاقها ال ي٭ً ج١ییى
جكی پیؿا کكؾه اوث. با جىشه به ي٭ً ٠ىاهل ٨كوهل ی ی١ًی ؾق ؾوقاو ب١ؿ ال شًگ وكؾ، اهمیث بیً

ج ىاو گ٩ ث ک ه و اؼحاقهای ه١ك٨ح ی ب ا ؾق جعىالت ویاوی و ژئىپىلیحیک ٬ؿقت ؾق ا٥٨ايىحاو هی
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ه ای شؿی ؿی ٌ کل ثها هىیکًًؿ. بك اوان ایى هؤل٩هها ه١ايی هٍحكکی قا ایصاؾ هیج١اهل ؾولث
گكوه ویاوی ؾق ا٥٨ايىحاو بك اوان ؾقک و جّىقی که ال هىیث ؼىؾ  ٌىيؿ. هكگك٨حه و بالوالی هی

گك جاب١ی ال ؾهؿ که اهؿا٦ هك بالیوقليؿ. ایى اهك يٍاو هیؾاقيؿ، به ج١كی٧ هًا٨ٟ هلی هباؾقت هی
ًیى يگكٌی، وه ٠اه ل هًصاقهایی اوث که ؾق ـهى، هىیث و قویکكؾ وی ٌکل گك٨حه اوث. ؾق چ

گك بكاوان يىٞ هىیث ویاوی ؼىؾ ايؿ. هك بالیگكاو به یکؿیگك وابىحههىیث، اهًیث و هًا٨ٟ بالی
گ ك ؾق ها يیم به يىٞ شهث گیكی ه ك ب الیپكؾاليؿ. اهًیث آوبه ج١كی٧ هًا٨ٟ و الگىهای ق٨حاقی هی

اکی و ایؿئىلىژیکی ؼىؾ، و اؼحاق های اؾقاقجباٖ با هىیث ویاوی و ابىحه اوث. آياو بكاوان ٬الب
پفیكيؿ که ؾق وا٬ٟ ایى اهك یکی وه گايۀ هىیث، اهًیث و ه١٩ًث قا ٌکل ؾاؾه و هح٭اباًل ال آو جؤذیك هی

 (. ٦٩ۻ: ۻۻ) های اواوی ؾاؼلی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو بىؾه اوثچالً
هن جؤذیكگ فاق ؾق جٍ ؿیؿ ایى هؤل٩ه یکی ال ٠ىاهل  ه هیؿقوپىلیحیک هیكهًؿ )هلمًؿ( و ؾیپلىهاوی آب:

گ كؾؾ. ال و ال ذباجی ویاوی ؾق ا٥٨ايى حاو هعى ىب ه یبعكاو ا٥٨ايىحاو بىؾه که ؾق وا٬ٟ ٠اهل بی
ه قو میث ٌ ًاؼث، بكو ك آب هیكهً ؿ م که به هىشب ٬كاق ؾاؾ پاقیه، ایكاو ا٥٨ايى حاو قا ب ٧ۿ٨ۻ

م، ال هًابٟ پایؿاق ۼ٨٧ۻ کن ال والهلمًؿ( بیى ؾو کٍىق اؼحال٦ يٝك وشىؾ ؾاٌحه اوث. اها ؾوث)
باق جاکًىو با٠د بكول  ۼۻآبه هیكهًؿ بىؾه اوث. ایى هٍکل هٍاشكه بیى ایكاو و ا٥٨ايىحاو هىؤله ظ٫

باق هفاکكۀ ؾوشايبه و هىح٭ین یا با ٬بىل ظکمیث بكای  ٧ۼهای ؾیپلماجیک بیى ؾو کٍىق ٌؿه و وبعكا
و، همايًؿ ي٭ً يیل بكای هّك او ث و و٨ّل آو ِىقت گك٨حه اوث. ي٭ً هیكهًؿ بكای ویىحاظل

ویىحاو بؿوو هیكهًؿ ٬اؾق به اؾاهۀ ظیات يیىث. با وشىؾ يیال ظیاجی ویى حاو ب ه هیكهً ؿ ؾق ٘ ىل 
، وال اؼیك، يىوايات واقؾات آب ایى قوؾ ال ا٥٨ايىحاو به ویژه ؾق ٨ّ ل کٍ ث، هًب ٟ اِ لی ۺ۽ۻ

كهًؿ به ابماق ؾیپلىهاجیک ؾول ث ا٥٨ايى حاو های اشحما٠ی ؾق ایى هًٙ٭ه بىؾه و اهكوله هیبكول بعكاو
ه ا ب كای و ىؾشىیی ال آو ؾق هًاو بات هبؿل ٌؿه اوث. ؾق وا٬ٟ هیكهًؿ گكوگاو ؾایمی ا٥٨ايىحايی

ویاوی، ا٬حّاؾی و يٝاهی با ایكاو اوث. پاپلی یمؾی ه١ح٭ؿ اوث، جًه ا جىو ١ۀ پای ؿاق، هٍ اقکث 
هیكهً ؿ ؾق ؼ اک ا٥٨ايى حاو و ای كاو او ث ک ه  بكؾاقی هحًاوب و هًٙ٭ی ال ظىٔۀیی و بهكههًٙ٭ه

آبه، به جًه ایی ب ه هم او بىث ١٨لی اوث. هفاکكه بكای به ؾوث آوقؾو ظ٫ق٨ث ال بىهىشب بیكوو
این. بً ابكایى یک ی ال ٠ىاه ل هه ن بالؾاقي ؿه ؾق ، وال به آو قویؿهۺۺۻکه ب١ؿ ال  قوؿیی هیيحیصه

كاو ا٥٨ايى حاو قوؾ هیكهً ؿ او ث ک ه، ای ى ٨کح ىق ال ذبات ؾایمی ا٥٨ايىحاو و ٠اهل اواوی ؾق بع
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لای ؼاقشی ؾق بك ايؿالی ذبات ا٥٨ايىحاو و ج٭ىیث بعكاو ای ى کٍ ىق ي٭ ً ٠ًاِك پكجًً و چالً
 (.٨۾: ۿ)اواوی ای٩ا کكؾه اوث 

یی بك جىايایی و ٬ؿقت ی ک ؾول ث ؾق ا٬ً اٞ هى١٬یث ش٥كا٨یایی اذك ٬ابل هالظٝه هى١٬یث ش٥كا٨یایی:
که کًحكل و ؾق اؼحیاق ليی و شًگ با وایك کٍىقها ؾاقؾ. ٠لث ایىؾاي ؾاؾو، جًبه کكؾو، چايهکكؾو، پا

قوؾ. اوح٭كاق ؾق همى ایگی یی بكای يٝام ویاوی به ٌماق هیؾاٌحى هًا٫٘ اوحكاجیژیک اهحیال ٠مؿه
ل پیاه ؿهای ای ى ٠ىاه ل ب ه ٌ ماق های ب مقگ شملگ ی اشىاق با ٬ؿقتهای کىچک و یا هن٬ؿقت

 ٌىؾ:های ههن جؤذیك گفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی پكؾاؼحه هیقوؾ که ؾق ـیل به هى١٬یثیه
ا٥٨ايى حاو ب ه و بب ؾاقا ب ىؾو هى١٬ی ث هعّ ىق ؾق ؼٍ کی و  هى١٬یث هعّىق بىؾو ؾق ؼٍکی:

ذبات ایى يىٞ هى١٬یث جؤذیك هىح٭ین بك های آلاؾ، ؾاقای هى١٬یث بكی بىؾه، کهؾوحكوی يؿاٌحى به آب
ايىحاو ؾاٌحه اوث؛ لیكا کٍىقهای ؾاقای ایى يىٞ هى١٬یث همىاقه ؾق قيس و کٍکمً هىحًؿ، ب ه ا٥٨

که الماهات ا٬حّاؾی و اهًیحی آياو قا به همىایگايی که قوابٗ يیکی يیم با آياو يؿاقيؿ ؼّىَ لهايی
قها قا هحؤذك يمایؿ. بًابكایى ایى و١ٔیث همىاقه و١ٔیث بالقگايی، ا٬حّاؾی و ویاوی کٍىهی وابىحه

بكؾ. هى١٬یث ا٥٨ايى حاو ک ه ؾق هص اوقت هًٙ٭ ۀ والؾ که ا٥٨ايىحاو ؾق چًیى و١ٔیث به وك هیهی
و ى ب ه ٌ به ٬ اقه هً ؿ و ال و ىی ؾیگ ك ب ه ظىان و اوحكاجیژیک آویای هكکمی ٬كاق گك٨حه ال ی ک

ی و ؼاوق بکٍىقهای ه١كو٦ به آویای هیايه و يیم شمهىقی ؼل٫ چیى و ال ومث ؾیگك به آویای ٤ك
و ٬كاق گك٨حى ا٥٨ايىحاو ؾق هكکم آویا وبب ٌؿه اوث که ایى کٍ ىق ال ه یچ اهیايه هكجبٗ اوث. بًابك

های آلاؾ ب كای جكیى قاه ؾوحكوی ا٥٨ايىحاو به آبومث به ؾقیای آلاؾ ؾوحكوی يؿاٌحه باٌؿ. يمؾیک
جىايؿ به کٍىق ا٥٨ايىحاو هی باٌؿ و ال ٘كی٫ ایى ؾوا٥٨ايىحاو ال ٘كی٫ کٍىقهای ایكاو و پاکىحاو هی

هً ؿ گ كؾؾ. هى١٬ی ث هعّ ىق ب ىؾو ؾقیای ٠ماو و ا٬یايىن هًؿ قاه یابؿ و ال اقجبا٘ات ؾقیایی بهكه
های ذابث بىؾه و ؾق ٘ىل جاقیػ ا٥٨ايى حاو ال چً یى ه ى١٬یحی ا٥٨ايىحاو ؾق ؼٍکی یکی ال هى١٬یث

جىش ه کمح كی هب فول ؾاٌ حه و ٞ ِؿهه ؾیؿه و قهب كاو ای ى کٍ ىق هم ىاقه يى بث ب ه ای ى هىٔ ى
 .(ۻۺۻ-ۺۺۻ: ٧)ايؿ ايؿیٍی ؾق لهیًه يکكؾهچاقه

های بمقگ اوح١ماقی ٬كو ا٥٨ايىحاو په ال یک ق٬ابث ٘ىاليی ِؿواله هیاو ؾولث هى١٬یث ظایلی:
، ی١ًی قوویه و ايگلیه، به ٠ًىاو یک کٍ ىق ظای ل ؾق هی او هحّ ك٨ات ايگل یه ؾق شً ىب و ٩ۻ

و اویل ٬كو بیىحن جعؿیؿ ٌ ؿ، هگ ك ب الی ب مقگ پای او  ٩ۻهىح١مكه قون ؾق ٌمال ؾق اواؼك ٬كو 
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ج٭ىین ٨اقن به ظىلۀ م هبًی بك ٧ۺ٩ۻيیا٨ث. بالیگكاو بمقگ قوویه و ايگلیه با ٠٭ؿ پیمايی ؾق وال 
 ابكیحايیا ایى کٍ ىق قا اٌ ٥ال و ظح ي٩ىـ ؼىؾ به بكیحايیا واگفاق کكؾيؿ، ولی ٌكٖ گفاٌحًؿ. که يبایؿ 

ج ىاو گ٩ ث ک ه هیچ بؽٍی ال ؼاک آو قا به ؼىؾ هلع٫ و ی ا ؾق اه ىق آو هؿاؼل ه کً ؿ. پ ه ه ی
ؿو الۀ ؾو ٬ ؿقت ق٬ی ب ه ای ِها و کٍمکًليیش٥كا٨یای ویاوی هىشىؾۀ ا٥٨ايىحاو يحیصۀ چايه

گىيه که گ٩حه ٌؿ، ا٥٨ايىحاو لهايی هًٙ٭ه ظایل ب یى ؾو اهپكاج ىق ی١ًی ايگلیه و قوویه اوث. هماو
ی ی ىـ ؼىؾ بك ؾول ث کاب ل، ي٭ ً هًٙ٭ هکىٌیؿيؿ با ي٩بمقگ )بكیحايیا و قوویه( بىؾ، هك ؾولث هی

پ ایی قا ب ه ظاٌ یه کٍ ايیؿ و وهای اقجكی ال ؼىؾ بكول ؾهًؿ. شًگ شهايی ؾوم ٬ؿقتهًؿايه٬ؿقت
م ب ه ا٥٨ايى حاو ٩٧٩ۻجك کكؾ. با ظمله ٌىقوی ؾق هكیکا و ٌىقوی به ٠ًىاو ابك ٬ؿقت بكاليؿهاي٭ً 

ی ی شه ث هًال٠ ه و هكیکا اقج٭ا یا٨ث و ایى کٍىق به هًٙ٭ هاشایگاه ایى کٍىق ؾق ویاوث ؼاقشی 
٥٨ايىحاو ق٬ابث اهپكاجىقی بكیحايی ا و ق٬ابث بیى ابك ٬ؿقت هبؿل ٌؿ. بالیگكاو اِلی ؾق ظایل بىؾو ا

قوویه جماقی بىؾيؿ، بالی بمقگ پیٍیى، ب١ؿ ال ٨كوپاٌی اجعاؾ شماهیك ٌىقوی به يعىی ؾیگك ج ىأم 
ٌىؾ. بالی بمقگ اب١اؾ هح٩اوجی به ؼىؾ گك٨ح ه یا٨حه اوث که  ال آو به ٠ًىاو بالی بمقگ شؿیؿ یاؾ هی

حاو، ایاالت هحع ؿه آهكیک ا، قوو یه، چ یى، ٠كبى حاو جكی چىو: ایكاو، پاکىاوث و بالیگكاو بیً
 (.ۺۿ-٩۾: ۼۻ)و١ىؾی و ٤یكه قا به ٠كِۀ ق٬ابث کٍايیؿه اوث 

ا٥٨ايىحاو ؾق ظال ظأك به ٠ًىاو یک کٍىق ظایل هیاو کٍىقهای هًٙ٭ه ٬كاق گك٨ح ه او ث، ای ى 
٥ايىحاو ال ای ى اه ك یی ؾاٌحه اوث که بعكاو کًىيی ا٨اهك ؾق جٍؿیؿ بعكاو ا٥٨ايىحاو ي٭ً چًؿ الیه

 هىحرًی يیىث.
ؼٙىٖ هكلی که بؿوو جىشه به ویمای ٨كهًگی ياظیه و  های هكلی(:هاهیث جعمیلی هكلهای )چالً

ٌىيؿ. هاهیث جعمیلی هكله ای ايؿ، هكل جعمیلی یاؾ هیالملل به وشىؾ آهؿهجًها بك اذك ویاوث بیى
ه ای ویاو ی هح١ ؿؾی ب یى و ج ًً ی ی ه كلیا٥٨ايىحاو ؾق شًىب کٍىق با٠د هًال٠ات پیچی ؿه

ه ای ؼ اقشی، ال شمل ه پاکىحاو و ا٥٨ايىحاو ٌؿه اوث. ایى اهك ٨كِث اللم بكای ظٕىق ٬ ؿقت
ٌىقوی قا ٨كاهن کكؾ و ؾق يهایث به اٌ ٥ال ا٥٨ايى حاو ب ه وو یلۀ ٌ ىقوی هًص ك ٌ ؿ. هً ا٘٭ی ال 

م، به ؾيبال جعمی ل ٬ كاقؾاؾ ٨٧٩ۻبلىچىحاو، پاکىحاو، ایالث وكظؿ و هًٙ٭ه ٬بایل آلاؾ پاکىحاو ؾق 
ؿ. گًؿهک به وویلۀ ايگلیه به ا٥٨ايىحاو ال ؼاک ایى کٍىق شؿا ٌؿه و به هًؿ بكیحايیا هلع ٫ گكؾی 

ؼاو ظاکن و٬ث ا٥٨ايىحاو و يمایًؿۀ ویژۀ ه١اهؿۀ که بیى ٠بؿالكظمىم ؾق ۽٨٩ۻایى هًا٫٘ ؾق يىاهبك
ه ای ل ا٥٨ايىحاو هًحمٞ ٌؿ و به و كلهیىايگلیه، وكهًی هىقجیمك ؾیىقيؿ اهٕؤ ٌؿ، به ٘ىق کاهل ا
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ج كیى وىی ؼٗ ؾیىقيؿ هٍهىق ٌؿ. ال ایى جاقیػ به ب١ؿ هكل شًىبی ا٥٨ايىحاو یکی ال پ ك چ الًآو
ذب اجی قا ؾق  هًا٫٘ هىقؾ هًال٠ه قا جٍکیل ؾاؾه و همىاقه ا٥٨ايىحاو ال ای ى ياظی ه ِ ؿهه ؾی ؿه و ب ی

 (.ۼ۾: ۿ)ا٥٨ايىحاو جٍؿیؿ بؽٍیؿه اوث 
جكیى چالً هكلی ا٥٨ايىحاو ؼٗ هكلی ؾیىقيؿ اوث ک ه ؾق ٘ىق که گ٩حه ٌؿ، یکی ال بمقگهماو

لهاو هًؿ بكیحايیا هیاو ؾولث ا٥٨ايىحاو و هًؿ بكیحايیا ب ه اهٕ ؤ قو یؿه او ث ک ه ای ى ؼ ٗ ه كلی 
ؾهؿ و ٠اهل بعكاو ؾق ا٥٨ايىحاو ؾق هی جكیى هكل شًىب و شًىب ٌك٪ ا٥٨ايىحاو قا جٍکیلپكآٌىب

 (.٨ۻۻ: ۼۻ)ه٭اٟ٘ گىياگىيی بىؾه اوث 
بكقوی شایگاه ژئىاو حكاجیژی ا٥٨ايى حاو ؾق يٝ ام ي ىیى : ییهای ش٥كا٨یایی هًٙ٭ها٥٨ايىحاو و ویىحن

شهايی هىحلمم ًٌاؼث قوابٗ و شایگاه ا٥٨ايىحاو ؾق قابٙه با هً ا٫٘ ژئىپ ىلیحیکی او ث. ؾق وا٬ ٟ 
یی شًىب و شًىب ٤كب آویا ٬ كاق که ؼىؾ ال لعاٚ هًا٫٘ ش٥كا٨یایی شمو ویىحن هًٙ٭ها٥٨ايىحاو 

گیكؾ. ؾق هكظله ب١ؿی ویىحن ژئىپىلیحیکی ؼاوق هیاي ه جكیى جؤذیكات قا ال ایى ویىحن هیگك٨حه، بیً
ب ل ال جك ؾاهًۀ جؤذیكات ؼىؾ قا ؾق ا٥٨ايىحاو گىحكي ؾاؾه اوث. اگك ج ا ٬اکًىو ؼاوق هیايه بمقگو هن

، وپحاهبك شایگاه ا٥٨ايىحاو هحؤذك ال ي٭ً قابٙه بیى ویىحن شًىب آویا و ؼاوق هیايه ب ىؾ، اکً ىو ۻۻ
ٌىؾ که با يام ؼاوق هیايه بمقگ ا٥٨ايى حاو قا ؾق هكک م یی ج١كی٧ هیا٥٨ايىحاو ؾق هكکم ویىحن هًٙ٭ه

جك یی بكای ؼاوق هیايه بمقگها و هًا٫٘ ش٥كا٨یایی هًٙ٭هؾهؿ، هكچًؿ ویژگیش٥كا٨یایی ؼىؾ ٬كاق هی
ی ی آو یای هكک می ج ؤذیكات چًیى ا٥٨ايىحاو ؾق پیىيؿ با ویىحن هًٙ٭ هؼىقؾ. هنجك به چٍن هیکن

ب ا ای ى ویى حن ش٥كا٨ی ایی ش ىاقی یی و چه ال لعاٚ ي٭ ً ه ن٨كاوايی قا چه ال لعاٚ ي٭ً قابٙه
 .پفیكؾهی

ىاقی و هن به لعاٚ ي٭ٙۀ قابٙه و پیىيؿ ایى ش٘ىق ویىحن ژئىپىلیحیکی چیى يیم به لعاٚ هنهمیى
ج ىاو  یی ؼلیس ٨اقن و آویای هكکمی هىقؾ جىشه چیى بىؾه اوث. بًابكایى هیکٍىق با ویىحن هًٙ٭ه

های ش٥كا٨یایی هًٙ٭ه و اهمی ث گ٩ث اهمیث ژئىاوحكاجیژیک ا٥٨ايىحاو ؾق پیىيؿ با جعىالت ویىحن
هىقؾ اقلی ابی ٬ كاق گی كؾ. پیىو حگی اهمی ث و شایگ اه آياو ؾق ژئىپىلیحیک يٝام يىیى شهايی بایؿ 

جك اوث. ایى جك و اواوییی شًىب آویا و ؼاوق هیايه ههنهًٙ٭ه ژئىاوحكاجیژیک ا٥٨ايىحاو ؾق ویىحن
یی يٝ ام های شهايی و هًٙ٭هايؿال ویىحنی و ٨كایًؿ جعىالت اوث که ؾق چٍنهًا٫٘ يیالهًؿ بكقو

ی ی ش٥كا٨ی ایی ه ای هًٙ٭ هویى حنال ایى شهث ا٥٨ايىحاو هح ؤذك ال باٌؿ. بیًی هیيىیى ٬ابل پیً
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: ۻ)جىاو ا٤لبًا به ٠ًىاو ٠اهل ههن ؼاقشی، جٍؿیؿ کًًؿۀ بع كاو ا٥٨ايى حاو ی اؾ ک كؾ باٌؿ که هیهی
 (.  ۺۻۻ

یکی ال ٠ًاِك ٬ؿقت هلی کٍىقها قا ش٥كا٨ی ا جٍ کیل  ي٭ً ٠ىاهل ش٥كا٨یایی ؾق واؼحاق ٬ؿقت هلی:
چً یى هکايیى ن ه ای اشحم ا٠ی و ه نهای ش٥كا٨یایی، چگىيگی اوح٭كاق گكوهًؿیبؾهؿ. ٌکلهی

گ كؾؾ. جىاي ؿ ؾق له كۀ ٠ىاه ل ٬ ؿقت هل ی هعى ىبگیكی ال ش٥كا٨یا ؾق ه٭ابله با جهؿیؿات هیبهكه
واب ٗ ویاو ی و الگىه ای ق٨ح اقی ج ىاو ؾق لي ؿگی اشحم ا٠ی، قاي١کان ٠ىاهل ش٥كا٨یایی قا ه ی

ؾ. ا٥٨ايىحاو کٍىق کىهىحايی اوث ویژگ ی اِ لی هى١٬ی ث ش٥كا٨ی ایی آو، المللی هٍاهؿه کكبیى
های ٠می٫ ؾق آو اوث. ایى کٍىق واؼحاق بیٕىی ٌکل ياهًٝمی ؾاقؾ. ب ه های بلًؿ و ؾقهوشىؾ کىه

های هىومی ٌبه لعاٚ آب و هىا ج٭كیبًا ٌبه ایكاو و وایك کٍىهای ؼاوق هیايه اوث و ال قیمي باقاو
آی ؿ. ؾق و اؼحاق ش٥كا٨ی ایی اوث، ال ایى شهث کٍىق يیمه ؼٍک به ظىاب ه ی هًؿ هعكوم ٬اقۀ

يؿ با های هعیٗ اشحما٠ی ؾق پیىًٌاوايۀ لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ؛ اها وا١٬یثهای قیؽثا٥٨ايىحاو ياواله
جًٍی های ال ژئىپىلیحیک پیچیؿه و پكالمللی آو کٍىق، شلىهو بیى ییهای ش٥كا٨یایی هًٙ٭هٌاؼُ
جىايؿ بك واؼحاقهای اشحما٠ی و های ش٥كا٨یایی ا٥٨ايىحاو هیوالؾ. هكیک ال ٌاؼُه هیقا ه١ًک

کًً ویاوی ٌهكويؿاو ایى کٍىق جؤذیكی به شا گفاقؾ. ؾق ٌكایٗ هىش ىؾه، ا٥٨ايى حاو ؾاقای ٌ ً 
های اشحم ا٠ی و ژئىپىلیحی ک ٬ ؿقت ؾق آو کٍ ىق قا جىاو يٍايهویژگی باقل ؾاقؾ که بك اوان آو هی

 ٧ کكؾ:ج١كی
 ا٥٨ايىحاو کٍىق هعّىق ؾق ؼٍکی؛ .ۻ
 ا٥٨ايىحاو کٍىقی چًؿ ٬ىهی، چًؿ هفهبی و چًؿ لبايی؛ .ۼ
 ا٥٨ايىحاو کٍىق ٨٭یك و جىو١ه يیا٨حه؛ .۽
 لؾه و ؾچاق هؿاؼالت ؼاقشی؛ا٥٨ايىحاو کٍىق شًگ .۾
ا٥٨ايىحاو کٍىق جكوقیىن لؾه و ًٌاؼحه ٌؿه به ٠ًىاو هكکم آه ىلي و گى حكي جكوقیى ن ؾق  .ۿ

 المللی؛یی و بیىوٙىض هًٙ٭ه
 ا٥٨ايىحاو به ٠ًىاو کٍىق و ؾولث هىاؾ هؽؿق. .٦

ه ای ق٨ح اق ژئىپىلیحی ک ٥٨ايى حاو قا گايۀ ی اؾ ٌ ؿه بؽٍ ی ال وا١٬ی ثهای ًٌهكیک ال يٍايه
ه ای ه ای ايح٭ ال بع كاو و هًال٠ ه ب ه و ایك ظ ىلهجىاي ؿ لهیً هها هیوالؾ. ایى يٍايهه١ًکه هی

 (.ۻ٧ۻ-ۺ٧ۻ :ۻۻ) ش٥كا٨یایی قا ٨كاهن والؾ
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های اشحم ا٠ی او ث. و اؼحاق ویاو ی ؾق یی وا١٬یثيىٞ يٝام ویاوی آیًه واؼحاق ش٥كا٨یای ٬ىهی:
یا٨حه، ب ه ِ ىقت هٍ ؽُ ؾاقای ج١كی ٧ وأ ط ب ىؾه و ال ی ک ذب ات ویاو ی کٍىقهای جىو١ه

 های جاقیؽی ؾق هعىق ی ک ٬ ىم وها و يٝام ویاوی ؾق ؾوقهبكؼىقؾاق اوث. ؾق ا٥٨ايىحاو ظاکمیث
ها قابٙه هكؾم و ؾول ث قابٙ ه ٬بیله و ؾق بىا هىاقؾ یک ؼايىاؾه هٍؽُ بىؾه اوث، ؾق ایى يىٞ يٝام

گكؾؾ. شاه١ۀ ا٥٨ايى حاو، ال هًٝ ك وىیه بىؾه، که ؼىؾ وبب ایصاؾ ٨اِله هیاو هكؾم و ؾولث هییک
یكی ج١اقٔ ات گیی اوث، اها ایى اهك به جًهایی به ٌکلواؼحاق ویاوی ؾاقای واؼحاق ٬ىهی و ٬بیله

هایی قا بكای بكول ج١اقٔات ايصاهؿ، بلکه ایى واؼحاق ؾق وا٬ٟ لهیًههای ویاوی يمی٬ىهی و ٌکا٦
ی ی شاه١ ۀ اشحما٠ی ياٌ ی ال و اؼحاق ٬ ىهی و ٬بیل ه -های ویاویيمایؿ. ٌکا٬٦ىهی ایصاؾ هی

قویکكؾ هباؾقت  های ایى کٍىق چه ؾق گفٌحه و چه ؾق ظال ظأك با ایىا٥٨ايىحاو بىؾه که ظکىهث
وقليؿ، که ایى هؤل٩ه ؾق گفٌحه و ظال ال ٠ىاهل ایصاؾ کًً ؿه و جٍ ؿیؿ کًً ؿۀ بع كاو ؾق ؾاٌحه و هی

ٌىؾ. واؼحاق يٝام ویاوی ؾق ا٥٨ايىحاو به وی ژه ؾق ؾوقاو پى ا ٘الب او ج اکًىو ؾق ا٥٨ايىحاو یاؾ هی
ٍك ب ىؾه، ول ی هً ىل ه ن ای ى واالق هبحًی بك ؾهىکكاوی، آلاؾی بیاو و ظ٭ى٪ بٜاهك ظکىهث هكؾم

ها ؾق ؾقگیكی هباقله بكای به ؾوث ها و ؼكؾه ٨كهًگواؼحاق ؾق گكو ٬ىم و ٬بیله بىؾه و ا٤لبًا ال هىیث
-٩٦ۻ: ۾)لا یاؾ ک كؾ های بعكاوجىاو به ٠ًىاو هؤل٩هآوقؾو هىیث و ظ٭ى٪ ؼىیً هىحًؿ که ال آو هی

 (.٩٧ۻ
ايىحاو آ٨ث بمقگی وظؿت و هًٍؤ اؼحال٦ و ٌ٭ای٫ بك پیک كۀ گكایی ؾق ا٥٨هىؤله ٬ىم و ٬ىم ٬ىم گكایی:

ىاه ل ؾاؼل ی ؾق بع كاو ای ى کٍ ىق شاه١ه ا٥٨ايىحاو ال ؾیك بال جاکًىو بىؾه و یک ی ال بمقگح كیى ٠
باٌؿ، که ؾق وا٬ٟ ال هىايٟ شؿی ؾق بك٬كاقی و٨ا٪ و ايىصام هلی، همگكایی و جىو١ۀ ویاو ی ؾق هی

یی ایى کٍىق يٍاو ؾاؾه که، پؿیؿۀ ٬ىم با٠د کٍ کمً و و حیم گفٌحهایى کٍىق ٌؿه اوث. جاقیػ 
آهیم قا يؿاٌحه، بلکه ؾق ا٤ل ب ه ىاقؾ ؼّ مايه ٠م ل جًها شًبۀ هىالمثهیاو ا٬ىام و ٬بایل بىؾه و يه

يمىؾه اوث. ا٥٨ايىحاو ال شمله کٍىقهای اوث که ؾاقای واؼحاق ياهمگىو  و چًؿ ٬ىهی او ث ک ه 
لای ی هعى ىب ٠اه ل اواو ی بع كاو گكایی ؾق ا٥٨ايىحاو٘لبؿ. بًابكایى ٬ىمییک يٝام جکركگكا قا ه

 (.٩ۺۻ: ۼۻ)گكؾؾ هی
های ههن شم١یث ٬ىهی ؾق ا٥٨ايىحاو که ؾق بعكاو و شًگ یکی ال ویژگی پكاکًؿگی اشحما٠ی و ٬ىهی:

ق جؤذیكگ  فاق او  ث، هىٔ  ىٞ ش  ىاؾق ای  ى کٍ  ىق ه  ؤذك ب  ىؾه و پیىي  ؿ آو ب  ا اهًی  ث کٍ  ىقهای ه  ن
ها اؾاهۀ ٬ ىهی های همىایه به ؾاؼل ا٥٨ايىحاو اوث. جاشیکهای ٬ىهی و گىحكي ٬ىهیثاکًؿگیپك
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ه ا ها با ا٬ىام البکىحاو پیىيؿ ٬ىهی و ؼىيی ؾاقيؿ؛ ج كکمىهای کٍىق جاشیکىحاو ايؿ؛ البکجاشیک
ه ا ب ا چاالِ ل اي ؿ؛ بل ىايیشىاق آو ایكهای هنهای هكات و والیثاؾاهۀ ٬ىم جكکمى و ٨اقوی لباو

یابً ؿ. ای ى ها جا ؾو ایالث وكظؿ و بلىچىحاو پاکىحاو اهح ؿاؾ ه یهای ایكاو و پٍحىویی ال بلىچجیكه
کً ؿ. و١ٔیث ٬ىهی ج٭كیبًا کٍىقهای همىایه قا ؾق ه٭ابل اهًیث یا ي ااهًی ا٥٨ايى حاو ظى ان ه ی

ق٤ن آو پاکى حاو و اقيؿ، ٠لیها ؾق اهًیث هلی ایكاو اذكگفها و پٍحىوها، بلىچها، ٨اقوی لباوا٥٨ايی
ب ه ش ا بگ فاقؾ. بً ابكایى   ۀو ویاو ی ا٥٨ايى حاو جؤذیكگى حكؾ های اشحم ا٠یجىايؿ بك ٨كایًؿایكاو هی

پكاکًؿگی اشحما٠ی و ٬ىهی شم١یحی ؾق ا٥٨ايىحاو و اقجباٖ يژاؾی ا٬ىام ایى کٍىق ب ا و ایك کٍ ىقها 
 (.۾٧ۻ: ۻۻ)ا٨مایؿ ايىحاو هیهمىایه به ؼّىَ پاکىحاو و ایكاو بك اؾاهۀ بعكاو ا٥٨

بكؾ و های لیاؾی قيس هیؾولث کًىيی ا٥٨ايىحاو ال کاوحی: چگىيگی جىلیٟ ٬ؿقت ؾق يهاؾهای ویاوی
هً ؿی های ؼ ىؾ او ث. ج ىاولیثو٨ا٬ؿ اوح٭الل ال يیكوی اشحما٠ی و جىايایی ايصام وٜای٧ و هىؤ

وث گی كؾ. ال ٨ى اؾ ايعّاقی ؼٍىيث قا ؾق ؾجىايؿ کًحكل کًحكول بك هًا٫٘ پیكاهىيی قا يؿاقؾ و يمی
و الی ظکای ث ؾاقؾ  هؿی و ٤یكه ٌاکی اوث و ؾق هصمىٞ ال پكوژۀ ياجمام ؾولثااؾاقی، ٧١ٔ کاق

 جىاو ٬كاق ـیل بك ٌمكؾ:لث قا هیهای ایى ؾوجكیى ویژگیکه ٠مؿه
اوث بكی ؾق ا٥٨ايىحاو بك اوان اقجبا٘ات ٌؽّی ٌؽّی بىؾو ٬ؿقت: ٨كهايؿهی و ٨كهاو .ۻ

 های والهايی ي٭ٍی ؾق آو يؿاقيؿ؛و ویژگی
ی ها و اهحیالات ؾولحی ؾق ا٥٨ايىحاو واب٭هي٭ً ؼىیٍاويؿی ؾق جىلیٟ ٬ؿقت: واگفاقی پىث .ۼ

های پیٍیى و يیم ؾق ظال ظأك بىیاقی ال اهحی الات ؾولح ی ؾیكیًه ؾاقؾ و ؾق بىیاقی ال قژین
 و ؾاقؾ و همگاو ؾق آو وهین يیىحًؿ؛های ؼاَ اؼحّاَ ؾاٌث به ا٬ىام، ؼايىاؾه و ٨اهیل

های ویاوی، ها ؾق ؾولث ٠مؿجًا بك اوان هّلعثگكایی ؾق جىلیٟ ٬ؿقت: ايحؽابهّلعث .۽
 ها ؾق آو ي٭ً يؿاقيؿ؛گیكؾ و ٌایىحگی٬ىهی و هفهبی ِىقت هی
پاوػ  ٨یّؿ ٨٧والیث ا٥٨ايىحاو ِىقت گك٨حه اوث، بیً ال  ۽ۻبكاوان یک يٝك وًصی که ؾق 

های ؾولحی اقجبا٘ات ٬ىهی و ٨اهیلی اوث و لیا٬ث ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ که ٠اهل اِلی اوحؽؿامؾهًؿگاو 
 ؾهًؿۀ همیى اهك اوث:يٍاو (؛ۻ)حگی ؾق آو ي٭ً يؿاقؾ. شؿول ٌماقهو ٌایى
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 ؛(ۻشؿول ٌماقه)
 ؾقِؿ ٨كاوايی ٠ىاهل هؤذك

 ٨/۽ ۺ۾ۻ ٌایىحگی
 ٨۽/٦ ۽٨۾ قوابٗ ٬ىهی

 ۼۼ/٨ ٨٦ۼ قوابٗ ظمبی یا ویاوی
 ٦ۼ ۿۼ۽ آًٌایی ٌؽّی

 ۾/۽ ۾ۿ ٤یكهو
 ۺۺۻ ۼۿۼۻ شمٟ

 (.۽٨ۻ-ۼ٨ۻ: ۻۻ)          

گكایی و بًی اؾگكایی جىاو ؾق ٨ك٬هیکی ال ٠ىاهل بعكاو ا٥٨ايىحاو قا هی ٠ىاهل ایؿئىلىژیکی و اشحما٠ی:
ا٨كا٘ ی و های يٝیك: ٘الباو، ؾا٠ً، ال٭ا٠ؿه و وایك ایؿئىلىژی ،و شى يمىؾ. وشىؾ بًیاؾ گكاهاشىث

ی ی ال گ كؾؾ. هصمى٠ هعى ىب ه یهای بع كاو ؾق ای ى کٍ ىق هگكایی ؾق ا٥٨ايىحاو ال هؤل٩ها٨كاٖ
ؾیًی هىلماياو که هٍی هباقله هىلعايۀ جكوقیىحی قا بكای يایل ٌؿو به اه ؿا٦  -های ویاویگكوه

و الهی ی اؾ ايؿ، به ي ام بًیاؾگكاه ایی اال٨حی بكگمیؿهؼىؾ و بك٬كاقی ظکىهث اوالهی به ِىقت ؼ
یی بًیاؾگكایی اوالهی ال هكاکً جا آویای هكکمی ٬كاق ؾاقؾ ک ه، ٌىيؿ. ا٥٨ايىحاو ؾق هعىق ليصیكههی

ا٨گى و بًیاؾگكا هايًؿ: ٘الب، ؾا٠ ً، ال٭ا٠ ؿه و و ایك های هكانایى هى١٬یث هىشب ٌؿه جا گكوه
ه ای هً ؿ. ظٕ ىق گ كویی بال کًهای جكوقیىحی ؾیگك قوی ایى کٍىق)ا٥٨ايىحاو( ظىاب ویژهگكوه

جكیى هىايٟ ِلط، اهًیث و ذبات ؾق ایى کٍ ىق جكوقیىحی ؾق ظال ظأك ؾق ا٥٨ايىحاو یکی ال بمقگ
 (.۾۾ۻ-۽۾ۻ: ۼۻ) گكؾؾؾاؾ هیلایی ٬لناوث و ال هىاقؾ ههن بعكاو

 هًالطه
و  ها ٬بل ال ابؿاٞ ١ًِث ؾق شبك هعیٙ ی و ش٥كا٨ی ایی ٬ كاق ؾاٌ حًؿ و ٠ىاه ل ژئىپ ىلیحیکیايىاو

که ايىاو ١ًِث قا ایص اؾ يمایً ؿ شب ك ش٥كا٨یایی جؤذیكات ياگىاقی بك ليؿگی آياو ؾاٌث. ٬بل ال ایى
هعیٙی ليؿگی و ١٨الیث ايىاو قا ؾق جًگًا ٬كاق ؾاؾه بىؾ، ولی ايى او ب ا ٠٭ ل، ٨ک ك و ه ىي ؼ ىؾ 

٭ث ايىاو بك ٘بی١ث جىايىث ابماق ؼل٫ يمایؿ و با اوح٩اؾه ال ابماق بك ٘بی١ث ٤لبه کًؿ. اهكول ؾق ظ٭ی
های گىي اگىيی ال هع یٗ ش٥كا٨ی ایی و ظاکن اوث و با جؿبیك و جؿویى اوحكاجیژی ليؿگی ؼىؾ، ي٭اٖ

ژئىپىلیحیکی قا هىقؾ بكقوی و ًٌاوایی ٬كاق ؾاؾه اوث. هؿ٦ ال جؿویى ایى اوحیكاجژی، جى هیالت و 
های ؼىؾ کىٌا ق٨ٟ يیالهًؿیوالی هىیك ليؿگی اوث. جا هعیٗ و هاوقای ؼىؾ قا بٍاوًؿ و ؾق بىحك
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گاهی جى٧٬ يکكؾه و يؽىاهؿ کكؾ. يحیصۀ کاق ايىاو هیچباًٌؿ، ال ایى شهث ؼال٬یث، ابحکاق و پٍث
١٨ل و اي١٩االت ايىاو اوث که هكاظل گىياگىيی ال ظیات ابحؿائی و بؿوی قا ؾق يىقؾیؿه و به هكظلۀ 

ه ای هى١٬ی ث و ٠ىاه ل و هؤل٩ ه ج١الی و جك٬ ی يای ل آهؿي ؿ. ب ا گفٌ ث له او، ي٭ ً، اهمی ث،
های همبىق ؾق ا ٥٨ايىحاو ؾق ٘ ىل ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی قول ا٨موو گكؾیؿ که، ال ایى هًٝك هؤل٩ه

 یی ؾاٌحه اوث.جاقیػ ٬ابل جؤهل بىؾه و ؾق وكيىٌث ایى کٍىق ي٭ً ج١ییى کًًؿه

 گیشیيتیجه
گی كاو ویاو ی کٍ ىق ج اب١ی نهای ویاوث ؼاقشی و ؾاؼلی ا٥٨ايى حاو ب كای جّ میگیكیشهث

الملل ی گفٌ حه های ب یىهای ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی کٍىق ؾق ؾقوو يٝامًٌاؼث هًاوب هؤل٩ه
اوث، جا به کمک ایى جصاقب و ًٌاؼث ؾقوث آو بحىاو به ؾوقيمای هًاوب بكای جؿویى اوحكاجیژی 

یکكؾ ؾق ه ىقؾ بكقو ی هى ایل کٍىق ؾق ٌكایٗ بعكايی کًىيی و آیًؿه ؾوث یا٨ث. با ایى ظال ؾو قو
الملل هٙكض ب ىؾه های هىشىؾه و بعكاو ا٥٨ايىحاو ال هًٝك قوابٗ بیىویاوی، ذبات ویاوی، چالً

اوث که یکی ٠ىاهل ژئىپىلیحیکی ؾوم ٠ىاهل ش٥كا٨یایی که هكیک ال ای ى ؾو ٠ًاِ ك ؾاقای جب١ ات 
 قویکكؾ ؼالِه يمىؾ. جىاو ؾق  وهپیچیؿۀ ٘بی١ی و ايىايی بىؾه که به ِىقت اشمالی هی

المل ل و یی جؤذیكات هىح٭ن يٝام قوابٗ بیىؾهًؿهعىالت ویاوی ا٥٨ايىحاو که بالجابج قویکكؾ اول(
 باٌؿ؛ای و شهايی هیهى١٬یث ژئىپىلیحیک ایى کٍىق ؾق وٙط هًٙ٭ه

ی ی هى ایل ژئىپىلیحی ک ؾاؼل ی ؿهؾهً ت ویاوی ا٥٨ايىحاو او ث ک ه بالج ابجعىال قویکكؾ ؾوم(
ؾه ی ب ه جع ىالت يژاؾی که وبب ٌ کل -که قوابٗ بیى ا٬ىام و هًال٠ات ٬ىهی اباٌؿ به ایى هً١هی

 ه ویژه ؾق ٬كو بیىحن گكؾیؿه اوث؛ویاوی ا٥٨ايىحاو ب
های ویاوی و ـهًیث يؽبگاو ا٥٨ايىحاو او ث ک ه ب ك جع ىالت ویاو ی يىٞ جّمین قویکكؾ وىم(

ی جل٩ی٭ی ال ؾو قویکكؾ اولی و ؾوهی اوث. ایى و ه ا٥٨ايىحاو اذك گفاٌحه ايؿ. ؾق وا٬ٟ قویکكؾ وىه
ی ی بع كاو ؾق و ال بع كاو و ؾق يهای ث ایص اؾ کًً ؿهوال و بىحكقویکك، ٠اهل بعكاو و یا هن لهیًه

های جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی و ًٌاؼث هىایل و هؤل٩هابًابكٌىؾ. ا٥٨ايىحاو هعىىب هی
ىحاو قا ؾق ِلط و ذبات يى بی و ؾایم ی کم ک يمای ؿ و ٠ًاِ ك جىايؿ ا٥٨ايؾق بعكاو ایى کٍىق هی

 گكؾؾ.شب ج٭ىیث ذبات و وظؿت هلی ٨كوایٍی قا ؾق قابٙه به بعكاو کاهً ؾهؿ و هى
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 پیطًهادات
 ؼاقشی ا٥٨ايىحاو؛ جصؿیؿ يٝك و باليگكی ؾق ویاوث .ۻ
٩اؾه ا٥٨ايىحاو ال هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ؼىیً ؾق هًٙ٭ه به ي٩ ٟ ِ لط و ذب ات ؼ ىیً او ح .ۼ

 يمایؿ؛
 یی ي٭ً هعىقی و جؤذیكگفاق ؾاٌحه باٌؿ؛های هًٙ٭ها٥٨ايىحاو ؾق همگكایی .۽
ا٥٨ايىحاو بكای لؾوؾو ال بعكاو هىشىؾه، ال قویکكؾهای هكؾم هعىق هبحًی بك اجعاؾ، ايى صام  .۾

 های ویاوی کاق بگیكؾ؛هیاو ا٬ىام و گكوه
های ه كلی یی بك چالًجىشه ویژههای ویاوی ا٥٨ايىحاو بكای بیكوو ق٨ث ال بعكاو و چالً .ۿ

 يمایؿ؛
یی اوحكاجیژی آب و ؾیپلىهاوی آب قا جؿویى يمای ؿ و ای ى ي٭ٍه ا٥٨ايىحاو بكای کاهً بعكاو .٦

های آبی یی با ذبات ویاوی کٍىق بىؾه باٌؿ و بحىايؿ ؾق ظل جًًگى بكای آیًؿهاوحكاجژی پاوػ
 هؤذك وا٬ٟ گكؾؾ؛

های ٬ىهی، هفهبی، لى ايی و و محی قا اواوی بایؿ جًًا٥٨ايىحاو بكای ِلط ؾایمی و ذبات  .٧
 گكایی هلی اوح٩اؾه يمایؿ.کًاق بگفاقؾ و ؾق ٠ىْ آو ال ویاوث هن
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  هًابغ
ؾق ژئىاو حكاجژی يٝ ام شایگاه ا٥٨ايىحاو «(. ٨٧۽ۻمؿ قظیمی. )پیٍگاهی ٨كؾ، لهكا و وكؾاق هع .ۻ

 .٨٧۽ۻ، وال٨، زۻۻقه کاقبكؾی ٠لىم ش٥كا٨یایی، ٌما يٍكیه جع٭ی٭ات ».يىیى شهايی
 . هٍهؿ: پاپلی یمؾی.اِىل و ه٩اهین ژئىپىلیحیک(. ۿ٨۽ۻيیا، هعمؿ قٔا. )ظا٨ٛ .ۼ
 . کابل: هیىيؿ.ا٥٨ايىحاو و هؿاؼالت ؼاقشی(. ۾٨۽ۻظ٭صى، هیكآ٬ا. ) .۽
. کاب ل: جكوقیى ن و قوي ؿ ؾول ث هل ث و الی ؾق ا٥٨ايى حاو(. ۼ٩۽ۻظىیًی ِؿی٭ه، و یؿه. ) .۾

 ؼكاواو.
پیىيؿ کؿ و ژيىم ژئىپىلیحی ک ؾق «(. ۼ٩۽ۻیك ظیؿقی و هاؾی ِیاؾی. )گؼلیلی، هعىى، شهاو .ۿ
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 چزاگاُ ٍ اّویت آى 

 لقا٠ثؾايٍکؿۀ ٠ٕى کاؾق ٠لمی  ىیىًؿه: پىهًیاق هعمؿ ٨ىاؾ ٨كلامي
 الؿیى اهايی هًؿه: پىهًؿوی ٠یىؾج٭كیٛ

 چکیذه
جىو ١ه پای ؿاق ؾق بؽ ً   ها ال شمله هًابٟ ٘بی١ی بىؾه ویکی ال ٠ىاهل اِلی شه ث يای ل ٌ ؿو ب ه چكاگاه

ل ٧ ب ك شىاه ٟ بٍ كی، ظی ىايی و ه ای هؽح آی ؿ. ٨ كي يب اجی ال يگاهؾاقی و کٍاوقلی به ظىاب ه یؾام
آب، ؼ اک، و كالیك ٌ ؿو ظ٩اٜث باٌؿ که با٠د ها جؤذیك گفاٌه و ي٭ً اواوی قا ؾاقا هیلیىث آوهعیٗ

های لیكلهیً ی، جىلی ؿ ٠لى٨ ه شه ث ج٥فی ه ظی ىايی، لیى ث ها، ي٩ىـپفیكی آب، ا٨مایً هًابٟ آبویالب
ه ىاؾ  :ها هعّىالت أا٨ی ال ٬بی ل چكاگاهچًاو  ٌىؾ. هنظیات وظً و جىلیؿ گیاهاو ؾاقویی و ١ًِحی هی

٩ ٛ ظیىاي ات ؾق ظ ال اي٭ كاْ و ىؼث، ظه١ؿيی، هىاؾ واؼحمايی، يباجات ٘بی، هىاؾ کیمی اوی، ه ىاؾ و 
٠لمی اوث  ؛ٌىؾ ؾاقی يیم یاؾ هیيام ٠لن هكجٟ  ٠لن چكاگاه که بهوالؾ.  ها ٨كاهن هی لیىث بكای ايىاوهعیٗ

کًؿ و ؾاقای ؾو ه ؿ٦ ٠م ؿه ب ىؾه ک ه  های چكاگاهی بعد هی بكؾاقی و هًصمًث لهیى که ال ظ٩اٜث، بهكه
ؾو ث آوقؾو   ؾوم ب ه .ؼاک، يباجات و ظیىايات :ها هايًؿ اِلی چكاگاهیکی ظ٩اٜث، اِالض و اظیایی هًابٟ 

اه ا ه ؿ٦  ، باٌؿ. ٠لن چكاگاه ؾاقایی اه ؿا٦ هح١ ؿؾ او ث هعّىالت بلًؿ بكای ق٨اه و آقاهی اوالؾ بٍك هی
گىٌ ث،  :اِلی آو جهیه ٠لى٨ه بكای ظیىايات اهلی و وظٍی بىؾه جا ال ایى ٘كی٫ هعّىالت ظیىايی ال ٬بیل

  ٌىؾ.  پٍن و پىوث قا بلًؿ بكؾه ؾق يهایث وبب بلًؿ بكؾو وٙط ليؿگی ايىاوٌیك، 

 ، يبات.ثلیىآب، چكاگاه، ظیىاو، ؼاک، هعیٗهای کلیذی:  واژه
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 همذهه
هً ابٟ   مبىؾ ٤فا ؾق بكابك الؾی اؾ ي٩ ىن ب هکهماو اوایل ليؿگی بكای يصات ؼىؾ ال ؼٙك  ها ال ايىاو

ب كؾ لي ؿگی ؼ ىؾ ال ب كای پ یً ه ا ؾق ابحؿأ ايى او .شىیی بكآهؿيؿ چاقه ِؿؾ و ؾق ٘بی١ی قو آوقؾه
ه ا و  کكؾيؿ، ب١ؿًا آقام آقام به اهلی واؼحى ٠لى٨ه ظید ٤فا اوح٩اؾه هی ها و ظیىايات وظٍی به ٠لى٨ه

ه ک ایى ٠ الوه ب كه ا اظى ان ٌ ؿ.  ظیىايات قو آوقؾيؿ. ؾق ایى هًگام بىؾ که ٔ كوقت ب ه چكاگ اه
و هً ابٟ آب ب ىؾه  کلیىث، يگهؿاقی ؼ ا یى ٤فای ظیىايات، ظ٩اٜث ال هعیٗجؤه ها بكای چكاگاه

هعّىالت أا٨ی ال ٬بیل هىاؾ ه١ؿيی، هىاؾ واؼحمايی، يباجات ٘بی، هىاؾ کیمیاوی، هىاؾ وىؼث، 
ها ٨ كاهن  واظات ظ٩اٜث ٌؿه بكای ظیىاي ات ؾق ظ ال اي٭ كاْ و و اظات ب كای هى کى ايى او

ه اهكول هىقؾ اوح٩اؾه کٍىق ها کهای  چكاگاهجك بكای ظ٩ٛ و هكا٬بث ؾاقؾ. ًوالؾ، يیال به جىشه بی هی
گیكؾ ؾق اذك چكای ه٩كؾ، ٠ؿم ق٠ایث ٜك٨یث چكاه، ٠ؿم جًاوب ج١ؿاؾ ظیىايات با هیماو جىلیؿ  ٬كاق هی

اش اله  گیاهاو چكاگ اه گك٨ح ه و يمى قا ال ه ٨كِث قٌؿ وکگكؾؾ  ٠لى٨ه، ٠ؿم جًاوب و٤یكه هىشب هی
ه ای  که ؾق ا٥٨ايىحاو ؼىقاک هجصؿیؿ يىل يمایًؿ. ال ایى رك يمىؾه وک٘ىق ٘بی١ی ج ها به ه آوکيؿهؿ 

ؼّىَ يگه ؿاقی   ؾاقی بهها جىلیؿ يگكؾیؿه و وکحىق هال جك ال هّك٦ ايىاوهحكاکن به پیمايه بیً
هؽّىِ ًا ؾق چه ؾق اذك کمبىؾ ٠لى٨ ه چًاو،  چكاگاه بىؾه اوث  های بم و گىو٩ًؿ هحکی به ٠لى٨ه قهه

ی ی قا ها ؾق ا٥٨ايىحاو ي٭ً بكاليؿه گاهچكا  ً بًا گكؾؾ. هكگ هی  ها ظیىاو هعکىم به ٨ّل لهىحاو هماق
 های بم و گىو٩ًؿ ؾاقؾ. ؼّىَ قهه  ؾق پكوقي هىاٌی به

 چشاگاه
جىو١ه پایؿاق ؾق بؽً لقا٠ ث   ٠ًىاو بىحك ظیات و ٠اهل اِلی ؾق شهث قویؿو به  هًابٟ ٘بی١ی به

ه ا ج ؤذیك  لیىث آوبك شىاهٟ ايىايی، ظیىايی و هعیٗ های هؽحل٧ ؿ. پىًٌ گیاهی ال شًبهباٌ هی
یكی ها، ي٩ىـ پف گفاٌه ي٭ً اقليؿه و اواوی ؾاقؾ و با٠د ظ٩اٜث ؼاک، شلىگیكی ال بكول ویالب

وظ ً، جىلی ؿ گیاه او ؾاقوی ی و   لهیًی، جىلیؿ ٠لى٨ه، لیىث ظیاتهای لیك آب، ا٨مایً هًابٟ آب
یؿه و ئشات ؾق آو به ظالث ٘بی١ی قو لى٨هٌىؾ که ٠ لهیًی گ٩حه هی  چكاگاه به (.٨٧:٨) ٌىؾ هی١ًِحی 

وظٍی هىقؾ چكا وا٬ٟ گكؾؾ و هیچ ٠اهلی   جىوٗ ظیىايات اهلی و باٌؿ و  هیماو باقيؿگی آو يىبحًا کن
 ه ؾق ٨ّل چ كاچًاو چكاگاه لهیًی اوث ا٠ن ال کىه و لهیى همىاق ک هن (.۽:ۼ۽ۻ) آو قا هعؿوؾ يًمایؿ

ؼىؾقو بىؾه باٌؿ و یا ٌاهل اقأی اوث با پىًٌ ٘بی١ی و یا بفق  ییؾاقای پىًٌ ال يباجات ٠لى٨ه
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ؾاقی ايکٍا٦ هال  ٘ىق ؾقوث جًٝین ٌىؾ به  کاقی ٌؿه با ايىاٞ بىهی و ٤یك بىهی که اگك ایى هًابٟ به
 (.٩:٩ۻۼ) يمایؿ یى هیيمایؿ ٠لى٨ه ٬ابل هّك٦ ظیىاو قا جؤه و جؤهیى ه١ٍیث هكؾم کمک هی

ب كؾاقی و  ٠لمی اوث ک ه ال ظ٩اٜ ث، بهكه،  ٌىؾ ؾاقی يیم یاؾ هیيام ٠لن هكجٟ  ٠لن چكاگاه که به
کًؿ. ٠لن چكاگاه ؾو ه ؿ٦ ٠م ؿه ؾاقؾ ک ه یک ی ظ٩اٜ ث،  های چكاگاهی بعد هی هًصمًث لهیى

ؾو ث آوقؾو   ؼ اک، يباج ات و ظیىاي ات، ؾوم ب ه :هايً ؿ ،ه ا اِالض و اظیایی هًابٟ اِلی چكاگاه
هعّىالت بلًؿ بكای ق٨اه و آقاهی اوالؾ بٍك. ٠لن چكاگاه ؾاقایی اه ؿا٦ هح١ ؿؾ او ث، اه ا ه ؿ٦ 
اِلی آو جهیه ٠لى٨ه بكای ظیىايات اهلی و وظٍی بىؾه جا ال ایى ٘كی٫ هعّىالت ظی ىايی ال ٬بی ل 

 ها ٌ ىؾ ایث وبب بلًؿ ب كؾو و ٙط لي ؿگی ايى اوگىٌث، ٌیك، پٍن و پىوث قا بلًؿ بكؾه و ؾق يه
ها  چكاگاه  کكؾيؿ به ها ليؿگی هی ها و ؾٌث های ٬ؿین ؾق ه٥اقه کىه چكاگاه ال ؾیك لهاو که ايىاو (.۽:ۿ)

آو آٌ ًایی پی ؿا يمىؾي ؿ.   بكؾيؿ و ب ه ٠لن چكاگاه پی  شا بىؾ که هكؾم بهال آو ،آًٌایی پیؿا کكؾه بىؾيؿ
ه ا ه ن ال  لهیى ،کىی پىٌیؿه يیى ث جكیى هًابٟ ٘بی١ی کٍىق بك و یکی ال ههن٠ًىا  ي٭ً چكاگاه به

اي ؿ، ل کٍىق ها قا به ؼ ىؾ اؼحّ اَ ؾاؾهها، ؾاهًه اقأی هىٙط که بیً ال يین ال هىاظث ک کىه
چكاگاه ٠الوه بك جؤهیى ٠لى٨ه هىقؾ يیال ظیىايات ؾاقای ي٭ً بىمایی ؾق ظ٩ ٛ ؼ اک و شل ىگیكی ال 

های لیكلهیًی، جىلیؿ گیاهاو ؾاقویی،  ن گكؾي آب ؾق ٘بی١ث، کًحكول و جًٝین آبجؽكیب آو، جًٝی
ياؾقوث ال ایى هً ابٟ ٘بی١ ی و ٠ ؿم ه ؿیكیث  ۀ٤یكه ؾاقيؿ. اها هحؤو٩ايه اوح٩اؾ١ًِحی، ؼىقاکی و 

چً او چكاگ اه ٠لم ی  هن (.ۼ:ۻۺ۽)ؾقوث آو ایى هًابٟ ؾق ٌكایٗ جؽكیب و يابىؾی ٬كاق گك٨حه او ث 
اوح٩اؾه ال يباجات ٘بی١ی شهث ج١لی٧ و چكايیؿو ظیىاو همكاه با شلىگیكی ال اذكات وى   اوث که با

ال  هكایى ظ٩ٛ و ظكاوث کل چكاگ اه قا چ گكؾؾ. بًاب يىبث با وایك هًابٟ ال شمله لهیى و شاه١ه هی
 (.٧:٧ۼۻ) ياهًؿال يٝك يگهؿاقی، چكاگاه هی هيٝك لقا٠حی و چ

گ كؾؾ. پایؿاق ال يٝك جاقیؽی، ش٥كا٨یایی و ٘بی١ ی هعى ىب ه یهای  چكاگاه شم  ال ایکىویىحن
ؾق ِ ىقت  آیؿ، ول ی جصؿی ؿ ظی ات ٘بی١ ی آو ظىاب هی  چكاگاه بؽً ال هًابٟ جصؿیؿ ٌىيؿه به

 بكؾاقی و يگهؿاقی ؾقوث ال ایى هًابٟ ِ ىقت گی كؾ قو اللم اوث جا بهكهجؽكیب وهل يبىؾه ال ایى
چى ١ًِحی بىؾه، اها هًابٟ ؼیلی وكٌاق ٘بی١ی هنؼٍکه و ٤یك  ا٥٨ايىحاو یک کٍىق هعاٖ به (.ۻ:٧)

چكها، ظیىايات اهلی و وظٍی و وایك هًابٟ لیكلهیً ی ؾاقؾ ک ه لهیى، آ٨حاب، آب، شًگالت، ٠ل٧
بؽ ً  (.۾:٧٦) گی اهمی ث بى مای ؾاقؾ ه ا ؾق ا٬حّ اؾ هل ی و ؼ ايىاؾهبا ظ٩ٛ و اوح٩اؾه ؾقوث آو
٠كِ ه  ٠ًىاو هًابٟ جعىالت ا٬حّاؾی ؾق  ؾهؿ، چكاگاه به ٍکلیل هیها ج ا٠ٝمی ا٥٨ايىحاو قا چكاگاه
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های  لیكا هًابٟ ج٥فیه ظیىايی و جىلیؿ ٨كآوقؾه ؛اوقلی ال اهمیث ؼاِی بكؼىؾاق اوثؾاقی و کٍهال
آی ؿ. اه ا ب ا  ؾو ث هی  باٌؿ. ٠الوجًا بؽٍی ال يباجات ١ًِحی و ؾاقویی ال ایى هً ابٟ ب ه ظیىايی هی

ه ٌؿه ک ه های کٍىق به ٠لث جؽكیب بیً ال ظؿ با بعكاو ٠می٫ هىاش یث چكاگاهجؤو٧ ٨كاواو اکرك
لیى ث،  هعیٗ  آب ی، ٘ى٨ او، آل ىؾگی چى و١ٔیث کٍىق قا با هٍکالت بىیاقی هايً ؿ کنهن ۀاؾاه

 .(٦:ۺۻۼ) قو ؼىاهؿ يمىؾهوالی و ٬عٙی قوب ؼٍک

 اهمیت چشاگاه
  ايىايی ظایم اهمیث او ث ک ه ال آو شمل ه ب ههای ٘بی١ی ال شًاهای هؽحل٧ بكای شاه١ه  چكاگاه

 (.٦:۾) ٌىؾهیب١ٕی هىاقؾ آو پكؾاؼحه 

 ( تأهیى هىاد غزایی بشای حیىايات1
٘ىق ؾقوث اوح٩اؾه ٌ ىؾ و   ٤فایی بكای ظیىايات بىؾه که ال ایى هًابٟ به  ها هًابٟ ٘بی١ی هىاؾ چكاگاه   

ه ای  شم ال یک ولىله لهیى  اقأی ا٥٨ايىحاو بهيمایؿ. جمام  ؾاقی کمک ٨كاواو هیؾق ايکٍا٦ هال
گی كؾ، هحب ا٬ی ه ىقؾ  ٠للی با٠د چكي ظیىايات ٬كاق يمی  هكج٩ٟ و ؼٍک که ٨ا٬ؿ گیاه اوث و یا به

بم، گىو٩ًؿ، گاو، ٌحك، هكکب، ٬ا٘ك، اوپ و ٤ی كه  :چكي و اوح٩اؾه ايىاٞ هؽحل٧ ظیىايات ال ٬بیل
 (.٦:۾)آوقيؿ  ؾوث هی  چكيؿ و ٤فایی ؼىؾ قا به هی ؾق ٘ىل وال و یا ٬ىمث ال وال ؾق چكاگاه

 ( هىاد صًؼتی و طبی2
ها  قویًؿ ٘بی بىؾه ال یک ج١ؿاؾ بحه های چكاگاهی هی ها و لهیى ها، ؾاهًه بىیاقی ال يباجات که ؾق کىه

هايًؿ اقچه که قو٤ى آو ؾق ج ؿاوی بیم اقی گ كگ ب كای  ،گی و ال ب١ٕی ؾقؼحاو ؾق ١ًِث ٌىیًؿه
 (.٦:ۿ) گكؾؾ وح٩اؾه هیظیىايات ا

 ( حفاظت آب و خاک3
ها قا بٙ ی ی ا هحى٬ ٧  پىًٌ يباجی ؼاک قا ال ٨كوایً آب و باؾ ظ٩اٜث يم ىؾه و شكی او و یالب

ه ای لیكلهیً ی  لهیى ي٩ىـ يمىؾه که ؾق يحیص ه با٠ د ا٨ موؾی آب  ٘ىق جؿقیصی به والؾ. آب به هی
وٙعی آب کاوحه و لهیًه ي٩ىـ آب ؾق ؼ اک ٌىؾ. پىًٌ يباجی  ها هی گكؾؾ و وبب جىلیؿ چٍمه هی

ؼ اک   چًاو وشىؾ پىًٌ گیاهی ؾق چكاگاه ال بكؼىقؾ هىح٭ین ٬ٙكات باقاو با والؾ و هن قا هعیا هی
 ٌىؾ. ٌؿو ـقات ؼاک هی جكشلىگیكی يمىؾه و هايٟ ال کىچک
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ه ای ي٩ ىـ آب ب ه ؼ اک و ش اقی ٌ ؿو  چًاو وشىؾ پىًٌ گی اهی ه ايٟ هى ؿوؾ ٌ ؿو قاه هن
 .(٦:ۿ)ها و يهایحًا هايٟ جؽكیب چكاگاه ؼىاهؿ ٌؿ  بویال

 ( تأهیى هىاد سىخت4
ه ىاؾ  که ؾوحكو ی ب ه ها ال ایى ؼّىَ کىچیه هايؿه و قووحايٍیى بها هكؾم ٠٭ب ب١ٕی کٍىق  ؾق

ها و يباجات ؾیگك به ظید هىاؾ وىؼث  ي٩ث، گال و ٤یكه ؾوحكوی يؿاٌحه ال بحه :ؾیگك وىؼث ال ٬بیل
ه ای  ه ا، ؾاي ها ٤كْ پؽث و پ م، گ كم ک كؾو ظمام چًاو ؾق بىیاقی شاهيمایًؿ و هن اوح٩اؾه هی

 (.٦:ۿ)گیكؾ  پمی و ٤یكه هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی ؼٍث

 ( حفاظت و پایذاسی حیات وحص5
جًىٞ بیىلىژیکی   ها به ٌىؾ، ايکٍا٦ چكاگاه ١ی ظیات وظً پًؿاٌحه هیچكاگاه یک ایکىویىحن ٘بی

کًؿ، ب١ٕی ظیىايات وظٍی هايً ؿ آه ى و ظیىاي ات ؾیگ ك  و پایؿاقی ایکىویىحن ٘بی١ی کمک هی
قوؾ  ها ظیات وظً ال بیى ه ی ق٨حى چكاگاهیابًؿ، با ال بیى ٘بی١ی پكوقي هیهای  وظٍی ؾق چكاگاه

(٦:٦.) 

 آب دس طبیؼت( تًظین گشدش 6
ها و گیاهاو ؾق چكاگ اه با٠ د  های لیك لهیًی بىیاقههن بىؾه، وشىؾ ٠لى٨ه جؤذیك چكاگاه ؾق جؤهیى آب

ٌىؾ. ایى ظالث ب ه ؾو ٌ کل ه٩ی ؿ  کاهً وك٠ث آب قواو که  ظاِل باقيؿگی ؾق وٙط لهیى هی
 گكؾؾ. وا٬ٟ هی

٩ ىـ ؾق ؼ اک قا پی ؿا ؾوم آب ٨كِث کا٨ی ب كای ي .کًؿ وٌىی ؼاک شلىگیكی هییکی ال ٌىث
 (.٧:٦) ٌىؾ ها هی کكؾه و ؾق يحیصه با٠د پكآب ٌؿو چٍمه

 ( تأهیى ػلىفه هىسد يیاص حیىايات7
ها  جمام هىاؾهای ه٥ فی ه ىقؾ ٔ كوقت  چكاگاه یکی ال هًابٟ ج٥فیه ظیىايات بىؾه که ؾق جكکیب آو

  (. ٨:٦) بؿو ظیىايات وشىؾ ؾاقؾ

 ها  ايىاع چشاگاه
٘ىق ٘بی١ی قوئیؿه یا اوح٭كاق یا٨حه اوث یا ايىاو ؾق کٍث ه ها ب که گیاه ؾق آواوان ایى ها به  چكاگاه

 ٌىؾ. بًؿی هی ؾو ؾوحه چكاگاه ٘بی١ی و چكاگاه هًّى٠ی ٘ب٭ه آو ؾؼالث ؾاٌحه باٌؿ به 
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یی ؼىؾقو بىؾه  ٠لى٨هیی و ٤یك پىٌیؿه ال يباجات ٠لى٨هِىقت ٘بی١ی  وث که به  لهیًی چكاگاه ٘بی١ی:
وث که گیاهاو ؼىؾقو ؾاقؾ و به ٠باقت ؾیگك گیاهاو آو که هىقؾ های ٘بی١ی لهیًی ؿ. و یا چكاگاهباٌ

ها کؿام وهمی يؿاقيؿ.  ها ايىاو ٘ىق ٘بی١ی قوئیؿه باٌؿ و ؾق جىلیؿ آو ٌىؾ به  چكای ظیىاو وا٬ٟ هی
 (.ۿ:ۿ٩)هايًؿ چكاگاه ییال٬ی 

ب كؾاقی  ب اق ب ا جصؿی ؿ کٍ ث آو بهكهوال ب١ؿ یکواله یا چًؿ وث که همهلهیًی چكاگاه هًّى٠ی:
بكؾاقی ٬كاق  ِىقت کٍث کاقی هىقؾ بهكه  ٌىؾ. چكاگاه هًّى٠ی همکى اوث به ٌکل چكاگاه به هی

ٌ کل هى ح٭ین ه ىقؾ   یکی به :گیكؾ وه ٌکل اوح٩اؾه ِىقت هی  گیكؾ. ال ایى يىٞ چكاگاه ه١مىاًل به
ه گیاه او ؾقو ٌ ؿه ب١ ؿًا ؾق ؾو حكن ظیىاي ات ٬ كاق ٌکل ک   گیكؾ. ؾوم به چكي ظیىايات ٬كاق هی

 گكؾؾ. ها اوح٩اؾه هی ها ؾق ویلى آو ۀکه ال ٠لى٨گیكؾ و وىم ایى هی

ٌىؾ که ٌاهل چكاگ اه لهى حايی و  بًؿی هی ها يیم ؾوحه اوان ٨ّل اوح٩اؾه آو  چًاو چكاگاه به هن
ؾاقؾ، چ ىو ه ىا ؾق لهى حاو ؾق ای ى ٌىيؿ. چكاگاه لهىحايی ؾق هًا٫٘ يى بحًا گ كم وش ىؾ  بهاقی هی

ؾاقاو هىاٌی ؼىؾ قا والؾ. ه١مىاًل هال باٌؿ و اهکاو يگهؿاق ظیىاو قا ٨كاهن هی هًا٫٘ لیاؾ وكؾ يمی
ؾهً ؿ. چكاگ اه به اقی ب ا ؼ حن ٨ّ ل  ها ايح٭ال هی ویك ؾق لهىحاو به ایى چكاگاههای وكؾال چكاگاه

٘ىق کلی هعل يگهؿاق ظیىايات به ؼّىَ   ی و یا بهٌؿو هىا ؾق چكاگاه لهىحايبه گكم لهىحاو و قو
 (.ۿ:ۻۺۻ)٨كو حًؿ  گىو٩ًؿاو ؼىؾ قا ه١مىاًل ؾق بهاق ال چكاگاه لهىحايی ؾق چكاگ اه ییال٬ ی به اقی هی

ٌىيؿ، هايًؿ بًؿی هی کًًؿ يیم ؾوحه ها اوح٩اؾه هی اوان يىٞ ظیىاو که ال آو  ها چكاگاه به٠الوه بك ایى
 ٩ًؿی، ٌحكی، گاوی، اوپی و ٤یكه.های بمی، گىو چكاگاه

 های طبیؼی افغايستاو چشاگاه
ه ن  های همىاق ب ىؾه، ول ی ب ا آو ا٥٨ايىحاو کٍىقی اوث که ؾاقای هًا٫٘ کىهىحايی و ؾاقای ؾٌث

 هًا٫٘ جٍؽیُ ٌؿه چكاگاهی آو ٠باقت ال.
هح ك  هلی ۺۿ-ۺۺۻبیابايی: يىاظی شًىب هلمًؿ و کًؿهاق که ؾاقای ه٭ؿاق باقيؿگی هًٙ٭ه يیمه ال٧(

 گیكؾ. اوث و چكاگاه های لهىحايی قا ؾق بك هی
هًٙ٭ه وحیپی: که واظات هكکمی ا٥٨ايىحاو، ي٭اٖ هكج٩ٟ ٌ مالی والی ات ه كات، ٨ كاه، لاب ل،  ب(

ٌ ىؾ و يباج ات چًاو کًؿل، ب٥الو، بلػ، ومًگاو يی م ٌ اهل آو ه ی گیكؾ و هن کًؿهاق، قا ؾق بك هی
 (.۽:٨ۻۻ) قویًؿ هىحًؿ ؾق ایى هًا٫٘ هی های ٬ىیگكان که ؾاقای قیٍه
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ى قا ؾاٌ حه باٌ ؿ. یگیكؾ که باقاو ک ن و ؾقش ه ظ كاقت پ ای هًا٫٘ قا ؾق بك هی آلپی:  هًٙ٭ه جًؿقاز( 
گ كؾؾ. شاه١ ه و ىليی  باٌؿ و ؾاقای ؾو ي ىٞ شاه١ ه هی جك هیها شىاو همه بایىم  جًؿقا يىبث به بایىم

گیكؾ. ایى شاه١ه لهىحايی ٘ ىاليی  شاه١ه ؾقؼحاو وىليی بكگاو قا ؾق بك هی بكگاو که ؾق ظؿوؾ چهاق
باٌ ؿ.  هح ك هی هلی ۺۺۼ-ۺۺ٦پىًؿؾ و هیماو باقيؿگی ؾق ایى شاه١ ه ٠مىه ًا  و جابىحاو کىجاه قا هی

ویك يىاظی هكکمی ال پاهیك الی هكات قا ؾقبك ؾاقؾ که اووٗ   ؾیگك آو شاه١ه پهى بكگاو اوث که ؼٗ
 (.۽:ۻۼۻ)باٌؿ  هحك هی هلی ۺ٧٦-ۺۺۿۻق ایى يىاظی باقيؿگی ؾ

 های هطهىس افغايستاو چشاگاه
 های هٍهىق ا٥٨ايىحاو ٬كاق ـیل اوث: چكاگاه

 ،های ٌیىه و قٌک والیث بؿؼٍاو چكاگاه .ۻ
 ،هیؿاو و آبؿاو والیث کًؿل های اقچی، ٌیكهاهی، کًؿهاقی، الله چكاگاه .ۼ
 ،های ياوه والیث ٤ميی چكاگاه .۽
 ،پكچمى و گلىحاو والیث ٨كاههای  چكاگاه .۾
 ،های کىهىحايات والیث شىلشاو چكاگاه .ۿ
 ،يى والیث باؾ٤یه های شىيؿ آبٍاق ٬ل١ه چكاگاه .٦
 ،های چٍث ٌكی٧، اوبه و کىٌک والیث هكات چكاگاه .٧
 ،های یکاولًگ، پًصاب و وقن والیث باهیاو چكاگاه .٨
 ،های واويؿ، ٌهكک، ل١ل و وكشًگل والیث ٤ىق چكاگاه .٩

 ،چىپاو والیث لابل ؾایهای  چكاگاه .ۺۻ
 ،های بهىىؾ والیث هیؿاو وقؾک چكاگاه .ۻۻ
 ،های ٌهكوحاو والیث اقلگاو چكاگاه .ۼۻ
 ٥ الوب  گبك و والی او والی ث ذ٭ ال، ؾٌ ث های والًگ، وكؾقه ؼىو ث و ٨كي گ، بای چكاگاه .۽ۻ

 (.۽:٧ۻۼ)
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 گیشیيتیجه
ه ا ج ك آوو ٥ٌل ب یً ٌکل وًحی بىؾه يٍیًاو به ليؿگی اکركیث هكؾم ؼّىًِا قووحا ؾق ا٥٨ايىحاو

کًًؿ. ال و ىی ؾیگ ك بً ابك يب ىؾ ه ىاؾ  ؾاقی و کٍاوقلی اوث که ال ایى ٘كی٫ اهكاق ه١ٍیث هیؾام
ه ا  ؼّىَ ظیىايات ه١ؿه کىچک کاهاًل هحکی بك ٠لى٨ ه چكاگاهه ٤فایی کا٨ی، پكوقي ظیىايات ب

چ ى  ؾاقای اهمیث ؾیگ كی هنجًها ؾق ج٥فیه هىاٌی ؾاقای اقلي ٨كواو بىؾه، بلکه هها ي اوث. چكاگاه
٩اٜث ظی ات وظ ً، گ ىاقا جهیه هىاؾ ١ًِحی و ٘بی، ظ٩اٜث آب و ؼاک، جؤهیى هىاؾ وىؼث، ظ

ها  ها و ؾٌ ث های ٬ؿین که ؾق ه٥اقه کىه باٌؿ و ال ؾیك لهاو ايىاو لیىث و٤یكه يیم هیواؼحى هعیٗ
بكؾي ؿ و  ٠لن چكاگاه پی  ىؾ که هكؾم بهشا بها آًٌایی پیؿا کكؾه بىؾيؿ، ال آو چكاگاه  کكؾيؿ به ليؿگی هی

جكیى هًابٟ ٘بی١ی ا٥٨ايىحاو ال اهمی ث  ٠ًىاو یکی ال ههن  آو آًٌایی پیؿا يمىؾيؿ. ي٭ً چكاگاه به  به
ها و ؾاهًه اقأی هىٙط بیً ال يین هىاظث ک ل  لیاؾ بكؼىقؾاق اوث. واظات چكاگاه، ا٠ن ال کىه

گاه ٠الوه بك جؤهیى ٠لى٨ه هىقؾ يیال ظیىايات ؾاقای ي٭ً کٍىق ها قا به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه اوث. چكا
بىمایی ؾق ظ٩ٛ ؼاک و شلىگیكی ال جؽكیب آو، جًٝین گ كؾي آب ؾق ٘بی١ ث، کًح كول و جًٝ ین 

باٌؿ. ٠لن چكاگاه ک ه ب ه ي ام  های لیكلهیًی، جىلیؿ گیاهاو ؾاقویی، ١ًِحی، ؼىقاکی و ٤یكه هی آب
ه ای  ب كؾاقی و هًصمً ث لهیى او ث ک ه ال ظ٩اٜ ث، بهكه ٌىؾ، ٠لم ی ؾاقی يیم یاؾ هی٠لن هكجٟ

کًؿ. هؿ٦ اِلی چكاگاه جهیه ٠لى٨ه بكای ظیىايات اهلی و وظٍی بىؾه جا ال ایى  چكاگاهی بعد هی
٘كی٫ هعّىالت ظیىايی ال ٬بیل: گىٌث، ٌیك، پٍن و پىوث قا بلًؿ بكؾه و ؾق يهایث و بب بلً ؿ 

 ها ٌىؾ.     بكؾو وٙط ليؿگی ايىاو
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 هًابغ 
جه كاو: اؾاقه ج ؿویى هح ىو  ؾاقی. هكج ٟ و هكج ٟ(. ۼ٨۽ۻاوما٠یلی و قؾيص ايی، يّ كت الل ه. ) .ۻ

 آهىلٌی و جكویصی هكکم يٍكات و جّىیك ولاقت شهاؾ کٍاوقلی.
هه ؿوی يّ یكی هعالج ی، ٠ ىْ  ۀ. جكشم هؿیكیث چكا ؾق هكاجٟ(. ٧٦۽ۻشاو ا٦، والًحایى. ) .ۼ

 ٨كؾووی. :کىچکی، هعمؿ بًایاو، ٠لی کالهی اهكی. هٍهؿ
 کابل.ؾايٍگاه . کابل: ٠لن چكاگاه(. ٦٩۽ۻالؿیى. ) یاق، ویؿ اهیكٌاه و ٠ّمحی، ٨یٓ ظىى .۽
 ؾايٍگاه هٍهؿ. :. هٍهؿهای هكله و کًحكول آو٠ل٧(. ۾٧۽ۻ) قاٌؿ، قظیمیاو، و بًایاو. .۾
. کاب ل: آو  ٠ل ن چكاگ اه و ه ؿیكیث(. ۿ٩۽ۻکىهىحايی، يراق اظمؿ و ظکیمی، هعمؿ ٌ هاب. ) .ۿ

 ٬ك٘به. 
 . چاپ وىم. جهكاو: ؾايٍگاه جهكاو.ل و قاه ظل آو ؾق ایكاویهكاجٟ، هىا(. ۻ٨۽ۻکكؾوايی، پكویم. ) .٦
 ل.کابؾايٍگاه کابل:  جًٝین چكاگاه.(. ۿ٨۽ۻکىهىحايی، يراق اظمؿ و ظکیمی، هعمؿ ٌهاب. ) .٧
کاب ل: ولاقت لقا٠ ث،  .ه ا ال هكک م ا٥٨ايى حاوايحؽاب کب ل(. ٦ۺۺۼهما، ا٥٨او قوبیًث ؾو. ) .٨

  چكها.قیاوث هًابٟ ٘بی١ی، شًگالت و ٠ل٧

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 قافیِ حزفلزی ًیٌگ چشن غشالِ دیَاًیذُاًذخَیی هتیياستاد هحوذ اهیي 
 پوهنیار عبدالطیف خالدبېک اۉزبېک تیلی و ادبیاتی بۉلیمی علمی کادر اعضاسییازووچی: 

 الله اکبریبېرووچی: پوهنمل دوکتور نجیبتقریظ

 چکیده
غلیی محمیدامینه هجیری ومتیین انیدخویی تخل یی بییلن کېنیت تیپرن تیاپلن عبیدالحی ااستاد محمد امین 

دسیتلبکی  هگذریده دنیاگیه کېلییب« تیخ محله» نینت اندخوی تپری یییلمیلادی(  3193ی  3191) 3131
 نی اندخویده بیتیردی.یتعلیمات

لی ده اۉز اثرلری ا رقهیاۉزبېک ادبیاتچاغداش متین اندخویی قابلیتلی ذواللسانین تاعر بۇلیبه افغانستان 
استادلیک حدیله بۇلیبه ینلی و هم  نینت تعرلری ایکّی تیلده متین اندخویی .میزیله گواهکته ح ه قۈتلن

 .دیر گه اېله لری بیلن خاص بیر مضمون و غنایی جلوه یلر بکر اندیشه
تۈرلی  هم کتته اهمیت گه سزاوار دیر. اونینت برچه تعرلریده نقطه نظریدن  ی بدیع علمیلرتاعر تعر
مستزاده فرد...  ه رباعیه مخمسهبدیعی غزللر  هموجود بۇلیبصنعت(لفظی و معنوی )لر بدیعی نمونه

 .دی کۉزگه کۉرینهییترلیچه ده  وانیید اونینت چشم غزالهلر  اینیقسه بو صنعت
للنیشی عنوانی ا ستیده ۇقاوتبومقاله محمد امین متین اندخویی نینت چشم غزاله دیوانیده قافیه حرفلری 

یده قیسقچه معلومان اثری حق بومقاله ده بیرینچیدن امین متین اندخویی نینت چشم غزاله دیر.یازیللن
دی. خ وصاً قافیه حرفلری تعری بېریلیبه اېکینچیدن قافیه تعریفی و حرفلری حقیده معلومان بېریله

 دی.مثاللربیلن انیق لنه

 .قافیهه قافیه حرفلری هدېلن حرفلردېلن حرفلره رویدن کیین کېلهرویدن ا لدین کېلهکلیذی سۉصلش: 
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 کیریش
 اسییتاد (.13: 8)تیللریییده تیعر اییتلنچیه اۉزبېکو  چهفارسیذواللسیانین تییاعر صیفتیده انیدخویی متیین 
معرفت پرور اۉزبیک  و امین متین اندخویی یوکسک بدیعی استعداد صاحبیه دلکشه صمیمی محمد

رگندیه تعرلر مشق قیلیبه ۉا یخشیاو ترق ممتاز ادبیاتینی  دیر. تاعری ممتاز نینتمعاصرادبیاتی
یازیییب قالییدیرگنه اینیقسییه  فارسییچه اثرلییر او اۉزبېکچییه و .وانییا تییاعر صییفتیده تنیلییدییاتییلیلیده ت
 .قاللنۇلیب لر بی ایزگو اثرلراونینت دیوان

بیر ده نامستقل  و گاهیقافیه علمیه بورون زمانلردن بېری اکثراً عروض علمی بیلنه گاهی مستقل 
نی  لره قافییه ده بعضیی قیلینلن. مثال صیورنمانیدن قبول الری ت عالم و ضیالیادبی فن ه صفتیده علم
 ینی جاهیلییت ع یر و قافییه علمیی تایسیسیی .دی دی دېیب سیۉز یوریتیهیدن اېللری تانی لر اسلام عرب

  دی. گه نسبت بېره تاعرلریه ُمَپلِپل
نی  حجییته قافیییه لیلیلییهتییعریتی بییدیعیدن اېللییریه عییرب  عییرب اولوسییی وزن نهمانییداباتییقه ت

دن اېللریله  سی اسلام سابقه نینتمسجع نثرده تاهد میز عرب تیلیده مسجع نثر که ی تانیلنلر)تونده
بیییر علییم صییفتیده تییکل ا للیین و   ۇنلی دورده مییدّون و میینظمسییدن  دی(. هییر حالییده قافیییه اسییلام قَیتییه

 .دیر تانیللن
چکیی ه اونینت قیرق ییللیک ادبیی فعالییت و ایچشم غزاله اثریمحمد امین متین اند خویی نینت 

گی بو دیوانیدهنینت  متین اندخویی .پشاورده چاپ اېتیللن یییلنچی  3113 لیبهۇتویغو مح ولی ب
لری بییلن  لری و غنیایی جلیوه تعرلری ایکّی تیلده هم استادلیک حدیلیه بۇلییبه ینلیی و بکیر اندیشیه

( بیتیدن تشیکیل تیاپلن. اۉزبېیک 1911چشیم غزالیه اثیر مجموعیا) .گه اېلیه دییر خاص بیر مضیمون
 دی.رین ا لهۇنینت قطاریدن امعاصر ادبیاتی گللری

چشم غزاله دیوانیده قافیه امین متین اندخویی نینت  ییرده مینی تحقیقی موضوعیم استاد محمد بو
کیهه ی تېکشییریش یوسیونیدنییکتابخانیه ی.ددن فاییده لنیلیهیی تییوهقۇللنیشی دیره کتابخانه حرفلری

قۇللنیشیه تعریفیه بیان قیلیشیی تېکشییریش حرفلری قافیه چشم غزاله دیوانیده نینت متین اندخویی
 میز.لنهدیه فایدهرهېاهدافیمیزنی تشکیل ب

 دی. که بعضا استادرستهۉاستادانه مپارتینی ک تیش تاعرنینت توانالیلی وللیک یرهواقعیتده گۈزه
ردییف نینیت قوللنیشیی حقییده قیانیقرلی اییش  لرییده قافییه و متین انیدخویی نینیت تیعرامین  محمد

 گن.بۇلیب اۉتمه
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قافیییه تییعرنینت اساسییی عن ییری صییفتیده تیکشیییریله دېلیین اېنییت مپییم موضییو  حسییابلنیبه 
 کبییی ...للیییکه فکییری اسییتحکامه بییدیعیلیکه خیییال انلیزلیییکه صییورن سییازلیکتییعرنینت گییۈزه

ردیف نینت مپم لیلیلیه  قافیه و  بوتحقیقی رساله نی یازیشدن هدفه دی.یتیرههموضو  لرینی کینل
کیۉز ا سیتیدن  قوللنیشیی حاضیرگچهحرفلیری قافییه چشیم غزالیه دیوانییده ب متین انیدخویی نینیت قره

 لرنی بیان قیلیشدیر.له تېلیشلی نکتهحرفلری قافیه لیلی اوچونهتوتیب قاللناوزاقده 
علمیی -قافییه حرفلیری بوییچیه تحقیقییلیری اوسیتیده اندخویی نینت تعری دیوانمتین  محمد امین

کیچییک  هیمه جیوده ا ز و تحقیقیی ایشیلر بیۇللن صیورتده -علمیی . اگیرگینزلنیشلر عملله ا تیریلمهیا
 لیب اوتلن. ۇبسطحده 

 دی.گی سوراقلرگه جواب قه یترهبوعلمی تحقیقی ایشیمیز قوییده
 دی؟ امین متین اندخویی نینت اۇرنی قه ییرده توره محمد استادادبیاتیده  اۉزبٻک تیلی و .3
 ؟للنیللنۇحرفلری قیسی حدگچه ق استاد محمد امین متین اندخویی دیوانیدهه قافیه .1
 ؟للنۇنیمه اساسده بللیلی اندخویی تعرلری نینت گۈزه .1

 قافیه حرفلری
بوغین توتونچه  هنینت تېکشیریشدهه قافیه علمی نینت استادلریریه بلاغت علمیېقدیم الایامدن ب
سیی دېیب ا ن نیی قافییه نینیت کلمیهیاونیداش حرفلر گنلر. اونینیت اۇرنیلیه اونلیی وسیدن فایده لنمه

 .(311: 6) قۇیلنلر
ه تایسیسه دخیله ردفدیر.  عبارندن قافیه حرفلری عموماً تۉّقیز حرف ه قیده وصیله خیرو ه َرِویَّ

 مزید و نایره.
 . دی کېله کییندیر. تۉرن حرفه َرِویَّ دن ا لدین و تۉرن حرف َرِویَّ دن ی حرف ِویَّ رَ قافیه ده اصلی 

 گی جدولده کۉرینیشیچه:قوییده
 9 1 1 3  تایسیس الفی 3 
 نایر مزید خرو  وصل روی دخیل 1 
   ردف 1 
   قید 9 

 

 دی.تایسیس الفیه دخیله ردفه قید حرفلری َرِویَّ دن ا لدین کېله
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 حرفیَرِویَّ 
یاتلن ایپییدن عبییارن. یعنییی  تېییوه یییۈکینی باغلییه« ِرَوا»سییۉزیدن ا للنلییر و« ِرَوا»نینت سییۉزی« َرِویً »

نینت اېنیت سیۇنلی  سی نینت برچه هماهنت لیلی تو حرفله بیاغلیق دییر. تیوکبی قافییهتعرکلمه
ه اتییعار نینت تییوب بناسیییه َرِوًی  بۇلیییب و برچیی دېیییدیلر. تییونله اسییاه قافیییه «َرِویً »نییی  حرفی
 (.383: 1)دیر ده نینت بناسی اوتبو حرف لری بیت

 وزگاریا ملن اولییییییوغ یییده یاتیوتیر ا غېییبو یاوت
 اقتداررنلیییییییی اۈزره اېردی صاحب ۉمعییرفت ا

 ضینیییانی فییییدیم معییب تاپیییوف اېتیی طیتربتین
 نثاردېک اېرمیش حقیقت کیویچیسی تکر  خیامه

         (111:1) 
 حرفی َرِویَّ دیر.«  ر»سۉزلری مقفا سۉزلر بۇلیب «  ا موزگاره اقتداره نثار»لرده  گی بیت یۇقاریده

 َرِویَّ تورلری: 
 اصلی َرِویَّ  الف(
 غیر اصلی َرِویَّ  ب(
)  )  معموله قافیه)جعلی َرِویَّ

 اصلی َرِویَّ  (الف
 میبنییتنسیییییییه ۇن زلفیله تون یرمیده قۇا

 رمیخُ گلشن ایچره یشییینرکۉک تاده سیییی 
 ینیله تاقینچاق تاقینلیزگل قیزی نینتۇب

 میکۉرکه یچییبلبل کۉزیییییله کۉرینییییییین ان
                                                                                             (1 :183) 

 حرفی اصلی رِویَّ دیر.« م»  لیبهۇقافیه بسۉزلری « تبنمه ُخرمه کۉرکم»گی بیتلرده  یوقاریده

 غیراصلی َرِویَّ ( ب
 دېیله دی؛ مثلاً: َرِویَّ نینت اۇرنیده کېللن حرفه غیراصلی  حرفی َرِویَّ  

 !یییییایییییتنیسیم  یییاهیییه رخیییییییییدا لالییسیییییروق مپیییییوتاه
 ینامییییادی صبیریم غم هجرینت ده ییقال ییمهیییچییییییاره ک
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 ک که تیییوغییوبتور گویی کیمېتییر سعییید سینینلدییاخ
 ایانردی یردی اتییییا و تییییولییییون ا ی اېیییاش اېیییییییییوییقی

                                                                                                           (31 :98) 

گین؛ ملیر میهحرفی اصلی بۇل« الف»سۉزلری نینت «  تَنا و ینا»ایتیللن بیتلرده یوقاریده گی ذکر 
 یحرفیه نفس کلییییییمه دن بۇلمیه« الف»ه میز کهاوچون ایته ا له تو .لنلرتهَرِویَّ توز تاعر اولرنینت

 دی.لهکلمه  حرفلریدن َسنه اماه

(ج(   هؼمىله لافیه)جؼلی َسِویَّ
سیده وضع بۇلییبه  مح ولی واسطه ذهنی لندهه َرِویَّ حرفیه تاعرنینتمعموله و یا جعلی قافیه دې

نینت لطافیت  دهه کېلتییریللن قافییه دی. نتیجیه تیه گن حرفنیی تیعر اوچیون َرِویَّ تۈزه اصلی َرِویَّ بۇلمیه
 .(69:9)ید گه کېله سیده یۈزه دی. و تۈرلی یۇللر واسطه عیلیلی ا چیق سېزیلهییابد

 اۉرنک:
 لاکیییییییقییییُت الا فیییلیولاک لمییییا خل      لده اهییییل ادراکییینییییاېه دېب صفت

 دی ادراکییییاول یییۇلده کهه عاجز اۇل      تییییینییراه افییلاک نېچوک که خاکِ 
 «ولاکیییل»دیث ییم حیییهییبس دور گیوَ      رور طفیلینتییییسیییم افیییلاک اېییییییییدې

 اکییییی خککیېت چمنیییده ایییییییقیدین      له تیییاخ سدره کېلدییییییییییییطیییوبا بیی
 کبا ېیه نیییییییییباکلیلیییییدین انل یب      ینت امیییدیییییییییکیییم توتسه تفییاعت

 دین چاکه یصبیح اېتتی یقییانی غ       ینت بانییییییییم عیرو  قیتتاچییون تیی
 اکییَرفنیعر ما ذجییز عجییییییز ایله ع      ی نییواییییییقییییییاَیت ېوصفینییییلده نیی

                                                       (111:31) 
نینت ایکیاویه جعلیی )معمولیه( قافییه دېییللن؛  سیۉزلری «عرفنیاکه لولیاک»گی بیتلردهقاریدهۇی

نینت  حرفییه حقیقتیاً تینللیاوچی ا لماتیی بۇلییبه کلمیه« ک»گی  سیۉزلرده «عرفناک هلولاک»چون 
 .ۈزیللنتیدیه بلکه مپارن بیلن قافیه  اصلی حرفی دېییلمه
    دېلن حرفلر:    َرِویَّ دن ا لدین کېله
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 تایسیس الفی حرفی
قافیییه اصییطلاحیده اېسییهه قافیییه حرفلریییدن  دیییر. و لیییشیاسییتوار ق تایسیییس لغتییده اسییاه قۇیمییاق و

بییلن تایسییس « َرِوًی »دی.  حرفیلیه تایسییس دېییلیه« الیف»حرف ا لدین کېللن دن بیر «َرِوًی »بۇلیب؛
 (.61 :9)دی سیدهه بیرحرف کېلتیریله ا ره

 اۉرنک:

 من  هنمردایده یییییت اۇتییبیییییدیم محیییییچه اۇرتنیییییان 
 نیم  پروانهن یگ ب اۇن چېکمه دهییعشییق دردیله چی 
 لیب عیب اېتمنلیز بازاریله بارسم سیودرهسېوگی   
 نیم  هیییزولانر تاریییدن یم کجیییکلیمییه تیاقدییوۇینیب 

                                                                  (1 :116) 
تاووتییدن « ن»که حرکتلی تاووتی« الف»سۉزلریده « مردانهه پروانهه زولانه»لرده گی بیت یۇقاریده

 دیر.ایللری تۇرگنه تایسیس حرفی

 دخیل حرفی 
سییده  بییلن تایسییس اۇرته« َرِویَّ »چی و دخالت معناسیده کېللنه قافیه اصطلاحیده له لغتده کیروُ یدخ

 (.66: 9)دی گه دخیل دېییله نداش حرفونلی و یا اوتکرار َلنُوچی ا
 اۉرنک:

 من  شنده مشتاقیییانهیییکیۉی بساطینی قیییوریب گل
 من یلدن نغمۀ مستانهیییییالتمیییاه اېتدیم کییییییۉنل

 منت دی بیزدن اېندی تپناز ایستهزار ییغلب دېی
 من ل فرغانه للن گۈزهیییییتاووتی بیۇغزییییده اۈیری

                                      (1 :119) 
تاووتیییی دن ا لیییدین « ن»سیییۉزلریده حرکتلیییی«  مشیییتاقانهه مسیییتانهه فرغانیییه»گی بیتیییده  یۇقارییییده

« ن»سییده کیېللن حرکتلیی  ا ره«  ه »دیر. تایسیس بییلن َرِویَّ حرفیی حرفی تایسیس حرفی« الف»کېللن
 دی. حرفیه دخیل دېییله
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 ردف حرفی
. قافیه اصطلاحیده ا لدینلی حرفی مضموم بۇللن دیرسیدن کیریش نینت ا رقه ِردف لغتده بیرار نرسه

و ا لدینلی حرفیی مکسیور بیۇللن « الف»سیز  ا لدینلی حرفی مفتوح بۇللن حرکت ه«واو»سیز  حرکت
 .(38: 9)دی دېییله« ِردف» لن حرفلهدن ایللری کېل َرِویَّ « ی»سیز حرکت

 نینت اوچ توری بار ِردف
 ِردف اصلی الف(
 زایدِردف ب(
 ِردف مرکب  (
مییده « ای»و « او»ه «ا  »تیییب کییېللن  یانده سیییز فاصییلهسیییز و  َرِویَّ بیییلن اۈزلوک اصییلی ردف: الییف(
 .(38: 9) دی لهیلری اصلی ِردف دېی حرف

 غیوراېرکین اولادلرینت هیییییییییییر بیری دور مرد 
 مغرورباک و جسور و یفاتح و غیییییییییییییییالب و ب

                                                                                       (1 :163) 

دن « ر»سیۉزلری مقفیا سیۉزلردیره اولرنینیت سیۇنلی حرفیی « غیوره مغرور»گی بیتلردهه  یۇقاریده
 .حرفی اصلی ردف دیر« و»ا لدین کېللن 

 یاروغتپرن و تانینت اېیییییییرور اوتبو جپان ایچره 
 اوچوغهیبتینت اویقوده کیییییییۉرگچ لیب اۈزه چیقلی 

 وروغییتتیب اۉتدی چپندازینت هیییییییدف ساری  کرهس
 وغیزه تیۈاان چېکیب بییییییییییاش یدی اثب هینی ایلیرکییا

 له قییییییییییییربان اۇلیمیناغینلیچیه تویلوُ یۇل ا لیه ییا لغ
                                                                  (1 :163) 

اولرنینییت لیییبه ۇی مقفییا سییۉزلر بسییۉزلر« یییاروغه اوچییوغه تییوروغ و تییوغ»بیتلییردهه گی  یۇقاریییده
 .حرفی اصلی ردف دیر« و»دن ا لدین کېللن « غ»سۇنلی حرفی 

 محزونس یییینت اۇلمییییغم یېمه اېندی متین خییییییاطری
 ونیبوقلمدوزیه چون یییچپره کۉر کوزدی طرب یییییییول
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 کونیلیک تۈن و  تورگیله ای همنفسیمه خیییدمت اېته
 نوییتویاداب بیلوسیه تین بیۇلین توره زمیییییایش بیل

 یمله قربان اۇلیلیاغینل بییییییییییییېیۇز بالهه بیل اۈزه بیبې
                                                                                          (1 :161) 

اولرنینیت داش سیۉزبولیبه قافییه سیۉزلری« تیونۈب محزونه بوقلمیونه کیون و» گی بیتلرده یۇقاریده
 .   دیر حرفی اصلی ردف« و»دن ا لدین کېللن « ن»سۇنلی حرفی 
سیییده کییېللن حرکتسیییز رتییهۇا« ی»ه و«و»ه «ا  »لییرروی حرفییی بیییلن یوقییاری اونلییی ب( زاییید ردف:
 (.36: 9) دیرسۉزلریده« ا میخت»و « دوست»ه «تافت»حرفلری « خ»و« ف»حرفلردیر؛ مثلا: 

 دغاست ن ویییینفس اماره که سرمنشاء تفتی
 پاست لقه بهیمرغ جان راهوه دانه همان ح

 تناست مو  ع یان بردم سوی بلا این چه
 جاستیییییکتی توفیق یلشکر حلم تو ای کش

 ایماه ا مدهیییییزگن ر کرم پریییییییین بحیییکه دری
                                     (1  :89) 

« ن» لییبهۇمقفیی سیۉزلر ب سیۉزلری« کجاسیته تناسیته پاسیته دغاسیت»گی بیتلیرده قاریدهۇی
ه   دیر. حرفی زاید ردف« ه»حرفی اصلی ردف و « الف»حرفی َرِویَّ

 .دی نینت ییغیندیسی مرکب ردف دېییله زاید ردف اصلی و مرکب ردف:  (
 تېنتگلچپیییییییییییره  ینت اېرمس ا غنچهی کییکېا

 کېنتا غزینت اسروه تیییییییییار و کۉنللینت اسرو 
                                                                                       (1 :139) 

ه حرفیی « گ» مقفی سۉزلر بولیبه سۉزلری« ېنتکی  ېنت ت» گی بیتده یوقاریده حرفیی « ې»َرِویَّ
ییغیندیسییی مرکییب ردف حرفلییری نینییت  «ن»و « ې» دیییر.حرفییی زاییید ردف « ن»اصییلی ردف و 

 دی. دېییله

  يیًگ آلتی حشفی باس صایذ سدف
 خیییییییییاءه راءه سیییییییینه تییییییییینه فیییییییاء  و  نییییییییییییون.

 « سیرنیورنه تۉرنه ا رنه تارنه ییرن و »حرفی اوچون: « ر»
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 «ا نته تانته نینته مینته اۇنت و سۇنت»حرفی اوچون: « ن»
 .«ا ست و اوست»حرفی اوچون: « ه»

 قید حرفی
سییزکېللن  دېلن ایپه قافیه اصطلاحیده َرِویَّ حرفیدن ا لیدین فاصله لر ایاغیله باغلنه قید لغتده حیوان

 .(31: 9) دېیدیلر« قید» گه ی )وای( تاووتیسیز غیر مد   بیر حرکت هر
ده اۇنته دېییللن. امیاه عربچیه سیۉزلرده صه که مه له ...هیم کیېللن لریلری عجم سۉز قید حرف

 دی. دن ا لدین کېله اوتبو ذکر اېتیللن تۉرن حرف دایما َرِویَّ 
لرعربچییه و  تییاپیللنه باتییقه حرف« ن»و« ی»کچییه سییۉز لییرده فقیی  گینییه ېقییید حرفییی اوچییون اۉزب
 لاً: تیللن؛ مث فارسچه سۉزلرده اېشله

 : اۉرنک حرفی اوچون« ن»
 نتییجیییییییوزان یدرحیییییرییم سنییییییلری سییییییییی

 سنت م از خییییییییییییییاتاک وییردییفیییییرش گستی
                                                                     (1 :168) 

 :اۉرنکحرفی اوچون « غ»
 نَغزیېتتییییی عجیییییییائب نی بیرین تییییییییوزدی 

 َمغزیییالورلاله محلین کیییییییییۉرسه قیییییییتا  
                                                                      (9 :91) 

 لر    دېلن حرف َرِویَّ دن سۇنت کېله
 بولردن عبارن: . نایره9. مزیده 1. خرو ه 1وصله . 3ه یاتلن تۉرن حرف َرِویَّ دن سۇنت کېله

 وصل حرفی( 3
 سییز َرِویً  فاصلهاېسه  . قافیه اصطلاحیدهدیمعنی سینی افاده قیله یېتیشیشو  وصل لغتده اېریشیش

 (.119: 33) دی نتیره  گه اَیله نینت حرکتلی َرِوًی  سیز َرِوًی  حرکت و حرفدیر. دېلن حرفیله تاقیله
 مثلاً:

 نامتای پیشتییییاز دوران بالنییییییییییییییده است 
 اهتمامتیوش ن کنیییییید مباهان بر جیییییییمیپ
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 یییییانیشیییییییییییر فییدر او  سیییییر بلندی ا زاد پ
 رامییتله یادی کی تواند از روی حیییییییصییییی

                                                                     (1 :19) 

حرفیی وصیل « ن»حرفیی روّی و « م»سیۉزلریدهه « نامته اهتمامیت و رامیت»گی بیتلرده  یۇقاریده
 .دیر

 استادم دفیییردا سفیری دارد بیییییییییییییر تاتکن
 فریادمش حجییییییرانش درنییییییییییییاله و ییاز ا ت

       (1 :11) 

 کنید ممنونمیی بخشیییییییییییید و  عید ا مد جیرعه
 کنید میلونمیل و سیراب از زلال لعییییییی مست

                                                                      (1 :11) 
 مخ یوص جانانیمغه اېرور جییییان قۇینیی

 مخ وص غهیییییاحییییزانیمال بیت اېسه گییر
 انیییه قییییدم قیییۇییییکۉنلیییل اۈییغه مست

 مخ وص انیمغهیییمپمبیو حجله بییۇلدی 
                                                                 (1 :111) 

ه « ن»سیییۉزلریده « جانانیمغیییهه احزانیمغیییهه مپمانیمغیییه»گی بیتلیییرده  یۇقارییییده « میییی»حرفیییی َرِویَّ
 دیر. صلسی و قۇتیمچه

 خرو  حرفی( 1
وصیل دن اېسیهه قافیه اصیلطلاحیده دی. سینی افاده قیله معنی لغتده چیقیشه تشقری کېتماق :خرو 

 .(91: 9دی) دېییله« خرو »لهحرفلن سیز کېل سۇنت فاصله
 اۉرنک: 

 یاریمیزت ییوگیون بخییحق لطفی دور کیه بۇلدی بی
 دیاریمیزنیییه دتت و یییییییدی ی ییاداب گللیهییییییییییتی

 سی ب امید مغجه ایچیره کۈلدی میلغیره یکۉکس
 یزیییزاریمب طبیع ییییییدی بېلنی لهییییییمستیییانه کیۉی
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 ب اېسرییییییت یېلیییدن تاولانیییییاېزگییو ایپییار تییان
 یزییاریمیییپیییبدی خرم  یر قیته چقنییییهیییییییییییۈز تک

 ک مییییییدامییییییدن اسره دېیییییلیېا زادلیکنیییی یاو ا
 یزیییییاریمییییییاعتبیییۈکسلدی حیییرلیک اوجی اۈزه 

                                                                     (1 :113) 
سیۉزلری مقفیی سیۉزلر « اعتبیاریمیزه بپیاریمیزه زاریمییزه دییاریمیزه یاریمیز »قاریده گی بیتلرده ۇی
 دیر. خرو سی  قوتیمچه« یزم+»ه حرفی وصل بولیب« ی»حرفی رِویَّ دیر. « ر»لیبه ۇب

 افرازیمسنای کییییۉرکه بایییییییییمه سرِو سر 
 طنییییییازیمسنه یکۉنللیمنی یاریتیییییییلن م

 یی باسیب سکرتلیلناز اوچقیییورینی قمچی
 پندازیمسنییچل  عشق ا چونیده گیییییییییییییۈزه

(1 :183) 
ه « ز»گی بیتده  یۇقاریده  سی خرو  دیر. قۇتیمچه« سن»حرفی وصل و « یم»حرفی َرِویَّ

 مزید حرفی( 1
دن کېییین  . قافیییه اصییطلاحیده خییرو دی  قیلیه  سییینی افییادهمعنییی تییریشیهکۉپیی َمِزیید لغتییده کۉپلمییاق و

عرب تعریتیده  هلرکه دېلننینت تو اوچون  مزید  دی. مزید حرفیلهیمزید دېی لهتاقیلیب کېللن حرف
دیر. عجم مقفیا سیۉزلریده بیرتیاووش ا رتییریللن و نیایره دېیب  نینت اېنت سۇنلی حرفی حرفلری هقافی

 اَتللن.
 اۉرنک:

 قیشلاغیمیزنیقرغه بییاسلن بییۈتیییون 
 باغیمیزنیییییب ا لیییییییلن تیکانلر ییباس

                                                                                              (1 :189) 
« مییز»حرفی وصیل موقیوف و « ی»حرفی روّی و « غ»گی سۉزلریده« قیشلاغیمیزنیه باغیمیزنی»

 . سی مزید دیر قۇتیمچه« نی»سی خرو  و  قۇتیمچه
 ده رعایت قیلیش لازم دیر.  نینت قافیه دېمک َمِزید حرفی
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 نایره حرفی ( 9
گییه  قافیییه اصییطلاحیده مزییید حرفی. راق َلُشییووچی معناسیییده کییېللنییییو  لغتییده هۈرکییه دېلیین نییایره:

 .دیر ن بیر یا که نېچه تاووتدن عبارنلتاقیلیب کېل
 مثلاً:

 تییوریشلرینلنیساغینلنمن کیییۈلیییب 
 ریشلرینلنیۈیدیم   بوتون ییل کیییییۉرمه

                                                                (1 :118) 
سیی وصیل و  قۇتمیچه« شییی»حرفیی روّی و « ر»گی سیۉزلریده« ریشیلرینلنیۈتوریشلرینلنی و ی»
 .سی نایره دیر قۇتیمچه« نی+»سی مزید و قۇتیمچه« ینت+»حرفی خرو  و« رل+»

 نتیجه
گی نینت ارتتیرگن پیتیمیزدهه قوییدهچشم غزاله دیوانیده قافیه حرفلرینتیجه ده متین اندخویی نینت 

 لیب کۉریندی.ۇمواردلر ینلی ب
للن تیعرلردیرکهه) ۇزل لفظی و معنوی صنعتلردن توله بۈاندخویی نینت چشم غزاله دیوانیه گ .3

 ( بیتنی اۉز ایچیله ا للن بیرکتته ادبی اثردیر. 1911
اونینیت  .تیللرییده تیعر اییتلن چیهاۉزبېکو ذواللسانین تاعر صیفتیده دری اندخویی متین امین  .1

 لن.لردن بویییان نشییر اېتیییل لریییده کییۉپ ییییل میزنینت جریییدهه روزنامییه و مجله تییعرلری اۉلکییه
ییییل پشییاورده چییاپ  3113نییاملی اثییر  چشییم غزالییه سییی  تییعری مجموعهاثرلریییدن بیراونینییت 
ایکّیی تیلیده هیم اسیتادلیک حدیلیه بۇلییبه ینلیی بکیر نینت تعرلری  متین اندخویی .اېتیللن
 .دیر گه اېله لری بیلن خاص بیر مضمون لر و غنایی جلوه اندیشه

نی کلی خییالهمیشیه نکتیه سین  و نیازک. واو کیشی تعر یۇلیده محکم و استوار قدم قۇیلن  
 .میز هاۉتب  لردن سنه سیز مپارتلی غواص اونی تک .اۉزیله کسب اېتیب کېللن

للن قافییه حرفلیری) تاسییسه دخییله ردفه قییده رویه ۇنینیت تیعرلریده بیچشم غزاله دییوانی .1
 دی.وصله خرو ه مزید و نایره( هربیر بیتده ا چیق کۉرینه

ه معموله قافیهه مرکب ردفه ایریم قید  .9 دیوانده اېسه قافیه نینت بعضی حرفلری)غیراصلی َرِویَّ
 ی.یدچرهۇحرفلری( اوچون تعری مثاللر ا ز ا
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 قیناقلر
 .کابل: میوند.گی اۉزبېک تاعرلری افغانستانده .(3181امینیه محمد کاظم.) .3
مپتمم و  باغ لاله پوش)فارسچه و اۉزبېکچه تعری دیوان(.(. 3199اندخوییه محمدامین متین.) .1

 : الازهر.پشاور .ی سید محمدعالم لبیبنشرگه تیارلاوچ
مپتمم و  .غزاله)فارسچه اۉزبیکچه تعری دیوان(چشم  .(3113اندخوییه محمد امین متین.) .1

 .نشرگه تیارلاوچی سیدمحمدعالم لبیبه کابل: امیری
 .تپران: پایا .فنون ادبی .(3181احمد نژاده کامل.) .9
 .ندا . بدخشان: هاتفعروض و قافیه(. 3111حسامه اقبال.) .1
 تپران: فردوه. .اۇن سک یزینچی چاپ .ا تنایی با عروض و قافیه .(3183تمیساه سیروه.) .6
 .سی ا زادنشریه :میمنه .قافیه و عروض درسلیک قوللنمه .(3111قانته قمرالدین.) .9
 بیرینچی جلده فاریاب: اطلاعان و .رنلین کمان تعر .(3161لر.) گدازه محمد اسلم و باتقه .8

 .کلتور
عبدالله مپتمم و نشرگه تیارلاووچی. . خمسه )حیرن الابرارداستانی( .(3111تیر.) نواییه علی .1

 .کابل: امیری.رویین
. نشرگه تیارلاوچی نورالله ا لتای. مالیزیا: جپانی خزاین المعانی (.3181تیر.) نواییه علی .31

 همکارلیکلراداره سی.
 . کابل: فرهنت.فارسی دری تعر عروض و قافیه در(. 3111واصفیه میر احمد خسرو.) .33
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Study of Factors Affecting the Quality of Forage Crops 
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Abstract 
 

With the rapid trend of global population growth, the need for food 

supply is increased unprecedentedly. Therefore, production of sufficient 

and quality food is the priority for agriculture and animal husbandry 

sectors. Because of high nutritive value of dairy products, they are of 

special significant in the human diets, and therefore, improving the 

quantity and quality of forage crop is very necessary. In this review article 

the definition of quality, factors influencing the quality of forage crops 

and agricultural techniques for the production of high quality forage are 

discussed. The library research method was used for this paper, and 

firsthand information and data were collected from valid and reputed 

sources. It is done from the study of compiled data that: Forages with 

good quality are the main asset of any livestock operation, and they are 

also the foundation of most rations in a forage-based diet. The available 

nutrients that a forage carries affect individual animal production (e.g., 

meat, milk and other byproducts). Forages possess a mixture of chemical, 

physical and structural characteristics that determine the quality of that 

forage or the accessibility of nutrients to that animal. Factors such as: 

season of the year, temperature, rain, soil type and fertility status, soil 

moisture, weed, pest and diseases, plant density, leaf percentage, growth 

and maturity stages can influence the nutritive value and quality of forage. 

Knowing these influencing factors, selection of suitable forages and 

supplements which meet the needs of livestock, results in improving the 

quantity and quality of dairy products, and increases the revenue of 

farmers and shepherds which can help them in attaining welfare and a 

better livelihood.  

Keywords: protien, forage, fibre, leaf percentage, quality.    
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Study of Existing  Challenges during the Activity of 

Nuclear Reactor 

Assistant professor  Mir. Azmuddin  Hashimi 

Abstract 
 

Nuclear reactor is a very sensitive producing system which it is valuable 

and creates challenges during its activity.  therefore, its operation needs 

continual supervision and consideration.   However, if couldn’t do so, the 

challenges will overcome the strengths and will happen some bad events 

such as the exploding of Chernobyl reactor and so on.  During the 

performed research, considered those challenges which occur at the 

current of the reactor activity and its management systems are reflected 

on the base of practical and argued reasons. 

     The method which used for completing of fulfilled research was using 

of library books as hard and as softs.  In each situation, it has been tried to 

use modern references for accomplishing this job.  Available references 

are studied again and again and chose those material which had powerful 

academic base. 

     According to this research, revealed three main challenges (velocity of 

neutrons, absorbing of neutrons and escaping of neutrons) against the 

activity of nuclear reactor which invites the management system for 

competition.  By the way, the approaches of managements are reflected 

with details on academic bases.   

    Finally, completing of this research process illustrates if the 

management system following sciecetific ways to control the activity of 

reactor continually and doesnt do any deceptions during the activity of 

reactor, the self sustaining chain reaction will begin in the core of reactor 

and it will continue for many years. Then, the reactor will operate under 

the critical state and it will change as the symbole of power and 

economical incomes which this issue requires the vectory of management 

systems against the mentioned challenges during this completion.  

Keywords:  Nuclear reaction  ، Fission،  Nuclear reactor  ، Critical state،  

Challenges  ، Self sustanining chain reaction and  Moderators. 
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Toxic Effects of Lead on the Environment 

Assistant professor Mohammad Salem karimi 

Abstract 

The use of lead as a natural element dates back almost to the beginning of 

human civilization. Lead is used in various forms such as: lead metal, lead 

salts and minerals containing lead in industry and home products, 

cosmetics, health, toys and the printing industry. Its main sources of 

contamination are paints, dust, drinking water, work environment, and air. 

Therefore, its concentration in the body depends on the state of 

environmental contact with it. Lead is absorbed through food, inhalation 

and skin. This metal has various effects on the nervous system, kidneys, 

reproduction and pone. Lead poisoning has a variety of symptoms, 

including behavioral changes, vomiting, abdominal pain, anemia, mental 

retardation and high blood pressure. 

Keywords: Lead, Lead contamination, Lead effect, Lead resources. 
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Salt Affected Soils and Their Reformation  

Assistant professor Ainuddin Amani 

Abstract 
Salt affected soils are found throughout the world especially in arid 

regions. soil Saltation is mainly due to the use of Saline water for 

irrigation, an arid climate and evaporation of salty waters from the soil 

surface over shallow water tables and poor drainage. The aim of this 

research is study of salty soil and its saline reclamations. Three different 

ways viz. scrapping, surface flushing and leaching are normally used for 

reclamation of these soils. Reclamation of Salt affected soils by leaching 

is the best way for reclamation. Continuous and intermittent leaching are 

two techniques of water application during the leaching process. Soil 

amendments (gypsum, sulphur or sulphuric acid) usually needed for the 

reclamation of soil with high sodium content. 

Keywords: Alkali. Gypsum, Leaching, Saline, Reclamation. 
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Khayyam’s rational attitude 

Assistant professor  Sayed Abdulwajed  Johari  

Abstract 
As it is stated kheyam contemporary and important literature which  near 

to kheyam period expose that, with respect people entitle him which 

shows his religious believe on the other hand most of the contemporary 

researchers allied him to religious issues with a difference literary 

language requires words like wine and drunk and …to use their literature. 

And the last point is this most of the topics of quatrain is about innovation 

of that topic which explains secret of creation is not open for any one 

which is not reason for irreligion. Khayyam in Iran is such a Descartes in 

the west, that is, both a great philosopher and a mathematician, and we 

know him better. Another contemporary Khayyam scholar said about 

Khayyam’s happiness: in Persian literature, he has been known as Badeh  

Satayi. 

Keywords:  wind, drunkenness, happiness and irony. 
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The Position of the Qur'an and Sunnah with Ethnic 

Nervousness 

Senior Teaching Assistant Dr. Mohammad wali hanif 

Abstract 
One of the ugly phenomena of the pre-Islamic era, which had severely 

crushed the Arab society before the advent of Islam and against which the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) waged a serious and 

comprehensive struggle, was ethnic nervousness or ethnicism. The 

religious texts also have an explicit accent in this regard, as it considers 

all human beings as one, and considers piety and piety as the only criteria 

of virtue and superiority. In the same way, Islamic law considers ethnic 

prejudice as the ominous legacy of ignorance, as it has introduced it as 

stinking and stinking, and has written war on the basis of ethnic 

nervousness as a means of entering the fire of hell. 

Islam has laid down appropriate strategies to alleviate the tensions of 

ethnic nervousness in the Islamic society. The best way to eliminate this 

phenomenon is to gather in the axis of religion and the belief of 

monotheism, which will not leave room for ethnic nervousness once it is  

institutionalized in Islamic society. People will live together in prosperity 

and comfort. 

Keywords: Discrimination¸Convergence  lgnorance Quraan and Sunnah. 
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The Role and Biological Importance of Lipoproteins 

Senior Teaching Assistant Sayed Maqsoodullah Mujtahed 

Abstract 
Lipoproteins are complex compound and diverse macromolecules 

composed of lipids and proteins. The protein part is called apolipoprotein 

or apolipoprotein. Lipid part includes triglycerides, cholesterol, 

phospholipids and fatty acids. 

In lipoproteins, the structure and lipid-protein ratio is different. The 

existing proteins in lipoproteins alphabetically includes ApoA, ApoB, 

ApoC, ApoD and lipoprotein G, each of which has a specific biological 

role (cofactor role, transporter protein, and binder role) and thus 

determine the vital activity of lipoproteins. Lipoproteins in the 

bloodstream are spherical particles with hydrophilic agents on the surface 

and neutral and hydrophobic lipids in the center. The number of 

lipoproteins is seven but the major plasma lipoproteins are chylomicrons. 

VLDL, LDL and HDL Each of these lipoproteins plays a vital role in 

regulating, transporting and determining the fate of fats, cholesterol, 

blood and other tissues in the body and is present in certain amounts in 

the plasma composition. Increasing and decreasing them, especially HDL 

and LDL in plasma has its advantages and disadvantages. 

High VLDL and LDL and low HDL cause atherosclerosis, fatty liver, 

heart attacks, strokes and even death. Lipoproteins are present in the cell 

membrane of all blood cells, plasma, nerve tissue, egg yolk and milk. 

Bacterial antigens and viruses contain lipoproteins. Their presence in the 

cell membrane gives an important biological role in the selective 

permeability to the cell membrane. HDL and LDL cholesterol 

concentrations are usually measured using plasma sampled from healthy 

person and in the fasting state. 

Keywords: Lipoprotein, apoprotein, chylomicron, VLDL, LDL, HDL. 
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How to build syntactic units in Dari 

Senior Teaching Assistant Abdulshokor Abed 

Abstract 
Language is a system of words that is used to transmit thoughts, feelings 

and senses from one’s mind to others. The science which study language 

is called linguistics. Grammar is a brunch of linguistics in which the 

structure of language including morphological structure, syntactic 

structure and semantic structure are discussed. It is divided into phonetics, 

morphology and syntax. 

 In Syntax, relationships of words are studied that encompasses analysis 

of three units: Phrase, Clause, Sentence 

The present paper explores syntactic characteristics, constructional 

relations and kinds of each mentioned unit.    

The purpose of the study is scientific investigation of syntactic units’ 

structure and their linguistic functions which provides logical use of 

language in social communication in forms of speaking and writing. 

The data was collected from syntax books through literature review. 

Structure of syntactic units is analyzed in an analytical-descriptive 

approach which is usual in contemporary grammatical studies.  

Key words: Language, unit, grammar, language structure and syntax. 
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Mutuality and equation of love and intellect in Iqbal`s 

notion 

Senior Teaching Assistant Abdul Muhit Tebyan 

Abstract 

The purpose of this study is to find out Iqbal`s perception in fields (love 

and intellect) essence and concept, place, mutuality and equation, 

separations and relationships, and areas of eloquence from these two 

fundaments in aspects of human`s life; because mutuality and intellect are 

considered vital discussions in literary areas. Probably it is considered the 

most inseparable of literature. Every poet and writer has some efforts and 

has some understanding of this importance issue based on their ability. 

Iqbal in addition to this further knowledge, he is also a poet. A 

spectacular poet and a rare speaker and owner of a special style who has 

many followers. That is why he had paid attention to it also. So that, he 

researched duo to Mutuality and equation of love and intellect in Iqbal`s 

notion. So that, his ideas figuring out for readers. He is an amorous 

person whose love`s essence is philosophy: as he says I love thus I exist.  

On the other hand, he considers that wisdom and intellect are two 

important essence of human`s life, and he also didn`t ignore this vital 

issue. In this notion, love and intellect are two elements that forms a 

human`s character. And every one of above elements are very precious 

and important, and they are cooperating to m me (a human being) better 

than before. 

The sources of this article are poems` canon and Iqbal’s reviving 

religious notion. Other approaches have been used precious as adjuvant 

materials. In this study we used classical library method which is 

discussing on these following issues.  

Essence and concept of love and intellect, Independency in their function, 

Coincidence in function, Preference of love over intellect.  

Keywords: Iqbal, Love, Intellect,Ideas, amorous. 
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The Values of Aesthetics Included in the Divan of Imam 

Shafi’i 

(An Analytical objective Study of his Poetry) 

Senior Teaching Assistant Sherifullah Ghafoori 

Abstract 
A group of aesthetic values appeared in the Shafi’i poetry, the most prominent of 

which are: asceticism, cleanliness, order, goodness, strength, and the needs that 

motivate the person to preserve the soul. Written jurisprudence and popular 

doctrine and the founder of the science of the principles of jurisprudence, and he 

is also an imam in the science of interpretation and modern science, in addition 

to religious sciences, Al-Shafi’i was an eloquent poet, skillful and traveling 

traveler. His poetry was distinguished by wisdom and depth and that he was not 

intended to gain or draw close to the caliphs and sultans and did not say it with 

the intent of praising others, but rather sought to plead with God Almighty and 

say wisdom. But many do not know that he was a poet. Al-Shafi’i was eloquent, 

eloquent tongue, argument in the language of the Arabs, in addition to his 

continuous study and extensive knowledge until he came back to him in the 

language and grammar. It has the Diwan, which contains many of its poems, 

short poems, and moral values and high ideals, and clarification of the general 

meaning of the verses, with the investigation of Abdel-Moneim Khafagy, who 

directed the poetic texts from the stomachs of books, classes, translations, 

literature, and poetry depending on a number of manuscripts and most of his 

poetry is considered in the poetry of meditation, The predominance of this 

poetry is (clarity and generalization) and it is the characteristics of the veteran 

poets, and its artistic manifestations are the interviews and paradoxes that make 

the speech similar to the proverbs or wisdom that people deliberate. 

The study presents biographical information about Imam Shafei (life, tutors, 

students, his poetry and fiqh). In addition, the paper examines a number of 

rhetorical features in his poetry such as: semantics, style, and figurative language 

through rhetorical analysis of a number of his poems. The end purpose of this 

research is to make clear that, in addition to being a specialist in jurisprudence 

(Fiqh), poet, and a scholar in prophetic hadeeth and linguist, he is wise and 

eloquent. 

Keywords: Diwan al-Shafei, beauty values, poet eloquent, poetry of meditation and 

doctrine of Shafi’i. 
  

 

 



00  |جؽاق هصلۀ ٠لمی پىهًحىو| 
 

Fluential Geopolitical and Geographical Components in the 

Afghan Crisis 

Teaching Assistant Abdul Hakim Erfan 

Abstract 
Influential geopolitical and geographical components are one of the most 

acute debates between powers and countries today. These components are 

a combination of fixed and variable elements and sometimes tend to 

change and are influenced by historical periods, regional and global 

competitions and the structures of the world order that they evolve and 

they play a decisive role in the destiny of countries. The land now called 

Afghanistan has a vibrant history due to various geopolitical and 

geographical factors. The political-military importance of Afghanistan 

today, from the distant past in the history of the region, is quite evident 

and an important part of this importance can be found in its natural, 

human, geopolitical and strategic geography. It is located at the junction 

of Asian geopolitical and geographical structures (including China, 

Central Asia, the Caucasus, Turkey, the Indian subcontinent, the Persian 

Gulf, and the Middle East in South Asia), all of which are contributing 

factors. It has been influential and has played a decisive role in the 

Afghan crisis. Nevertheless, Afghanistan's social culture, water 

diplomacy, border nature, ethnic structure, and ideological factors are 

considered to exacerbate the crisis in the country. The purpose of this 

study is to identify the influential geopolitical and geographical 

components of the crisis in Afghanistan and to seek solutions to reduce 

the crisis in this country. The nature of this research is theoretical and the 

research method used is (analytical-descriptive) and data collection is 

library and documentary and has been analyzed qualitatively. 

Keywords: Component, Geopolitics, Geography, Crisis and Afghanistan. 
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Pasturage and Its Importance  

Teaching Assistant Mohammad Fawad Farzam 

Abstract 
Pasture is one of the natural sources and is one of the main factors for 

arriving stabledevelopment in livestock and agreiculture. Herbal coverage 

haves basic role for humanized society, zoological and they’re 

environmentalism and motive water conservation, soil, freshet steepen, 

water perme ability. Upraise hydrogeolgist sources, product forage for 

animal nutrition, life wilds, product herbs and industries. Farther more 

pastureland has more products excess kind of minerals, plant medical, 

chemical materials, fueled, protection of inbeing extinction animals and 

human environment. Range science is knowledge which debates from 

protection, exploit and posture land also it haves two major aims that one 

is protection, correction and vivified of pasture main sources like soil, 

plant, and animals. The second is get high products for human welfare 

and gracefully. Range science haves multiple goals but the main aim is 

purveyance for animals.         

Key words: pasture, animal, plant, water, soil, environment. 
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The use of rhyming in the Chash-mi Ghzala poet book of 

Muhmmad Amin Matin Andkhoyee 

Teaching Assistant Abdullatif Khalidbek 

                                                                                     Abstract 
Muhammad Amin Matin Andkhoyee was born in 0308 in Andkhoy 

district. He trained his elementary education in Andkhoy. Matin 

Andkhoyee is a poet who has been able to write a poet in language Uzbek 

and persian. To give his role in the history of contemporary Uzbek 

literature in Afghanistan.  

Considering his enormous contribution in the language and literature of 

Uzbeks, as the best poet and writer, Uzbek language and literature is 

popular among people. 

In this article, the great work of art form Muhammad Amin Matin 

Andkhoyee’s Chash-mi Ghzala poet book has been explored for rhyme 

sound patterns. Since rhymes are more significant in poems rather than 

prose and in terms of meaning and content more beautiful, these poems 

superiority is expected in several aspects over his other poems. These 

aspects include; clarity of words, fantasies, meter, rhyme and equality. In 

this research paper; first brief introduction about Matin Andkhoyee’s 

Chash-mi Ghzala is presented, description and features of rhyme has been 

elicited and then the rhyme sound patterns have been identified with 

extensive poetic examples. 
 

Key words: Rawi letters, Tasis letters, Ridf letters, Qayd letters, Wasl letters, 

KHuruj letters, Mazid letters, and Nayra letters. 
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Introduction to the Literary Efforts and Charge of  Sayed  

Rahat  Zakhili 

Teaching Assistant Karimulla Rashidi 

Abstract 
Pashto literature faced many fluctuations in the past centuries. In every 

stage, speakers of Pashto language have tried to work for their native 

language according to their capacity. If you start from the classical era 

and look at the modern age of Pashto language literature, you will see lots 

of activities and enrich literature. Every author and poet of Pashto 

language worked hard and tried his best to fulfill his/ her duty, and Sayed 

Rahat  Zakhaili is also one of those authors and poets. He left prosperous 

literature about the modern are as hereditament. Although he faced lots of 

challenges, he tried his best to bring out Pashto prose in parallel with 

other languages. This article is about Zakhilils life and his literary efforts. 

Besides,some angles of Zakhilis life and writing are also including this in 

article.  

Keywords: Sayed  Rahat  Zakhili short story, Novel Satire and literary, 

piece.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


