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چکیؿه

با جىشه به قويؿ وكی ٟقٌؿ شم١یث کكۀ لهیى يیال به جؤهیى هىاؾ ٤فایی به ٘ىق بیپیٍیًهی ی ا ٨مایً
یا٨حه اوث .چًايچه ،جهیۀ ٤فای کا٨ی و با کی٩یث بكای ايىاوها ؾق ِؿق و ٜای ٧و کحىق لقا ٠ث و
هالؿاقی ٬كاق گك٨حه اوث .هعّىالت ظیىايی بًابك ؾاٌحى اقلي ٤فایی باال ال اهمی ث ؼاِ ی ؾق
ج٥فیۀ ايىاوها بكؼىقؾاق اوث و ال ایىقو جىشه به بهبىؾ ؼّىِیات کمی و کی٩ی يباجات ٠لى٨هی ی
اهك اللهی اوث .ؾق ای ى ه٭ال ه ب ه ج ١اقی ٧کی٩ی ث ٠لى ٨ه و ٠ىاهلیک ه ب ك کی٩ی ث ٠لى ٨ه ج ؤذیك
هیگفاقيؿ ،پكؾاؼحه ٌؿه اوث و جکًیکهای لقا٠حی بكای جىلی ؿ ٠لى ٨ۀ ؾاقای کی٩ی ث  ٠الی ه ىقؾ
بعد ٬كاق گك٨حه اوث .ؾق جهیۀ ایى ه٭ال ه ال هً اب ٟه١حب ك ؾو ث اول و قوي جع٭ی  ٫کحابؽاي هی ی
اوح٩اؾه ٌؿه اوث .ال بكقوی ه١لىهات گكؾآوقی ٌؿه چًیى بك هیآی ؿ ک ه ٠لى ٨هشات ب ا کی٩ی ث
ؼىب بكای پكوقي ظیىايات ههن بىؾه و اوان بیًجك شیكهها ؾق قژین  ٤فایی هبحً ی ب ك ٠لى ٨ه قا
جٍکیل هیؾهؿ .هىاؾ ه٥فی هىشىؾ ؾق یک ٠لى٨ه باالی جىلیؿ ظیىايات (گىٌثٌ ،یك و هعّىالت
٨ك٠ی ؾیگك) جؤذیك هیگفاقؾ٠ .لى٨هشات ؾاقای جكکیبی ال ؼّىِیات کیمیاوی٨ ،یمیکی و واؼحاقی
هىحًؿ که کی٩یث آوها ؾوحكوی ظیىاو به هىاؾ ه٥فی قا ج١ییى هیکًؿ٠ .ىاهلی چىو :هىو ن و ال،
 .1ایمیل آؾقن يىیىًؿۀsafar_noori@yahoo.com :
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ؾقشۀ ظكاقت ،باقاو ،يى ٞو ظاِلؼیمی ؼاک ،ق٘ىبث ؼ اک ،گیاه او ه كله ،آ ٨ات و اه كاْ،
جكاکن بىجه٨ ،یّؿی بكگ و وٙط بلى( ٢وى) يبات ٠لى٨هیی باالی اقلي ٤فایی و کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك
هیگفاقيؿ .ؾايىحى ایى ٠ىاهل اذكگفاق ،ايحؽاب يى ٞهًاوب ٠لى٨ه و هکملهای که با يی ال ظیىاي ات
٨اقم هٙاب٭ث ؾاقيؿ هًصك به بهبىؾ کمی و کی٩ی هعّىل ؾق ظیىايات ٨اقم ٌ ؿه٠ ،ىای ؿ ه الؾاقاو و
ؾه٭اياو قا بیًجك هیوالؾ و آوها قا شهث يیل به ق٨اه و ه١یٍث بهحك کمک کكؾه هیجىايؿ.
واژههای کلیذی :پكوجیى٠ ،لى٨ه٨ ،ایبك٨ ،یّؿی بكگ ،کی٩یث.

همذهه

جؤهیى ٤فای شم١یث ؾق ظال ا٨مایً قا بؽً لقا٠ث بك ٠هؿه ؾاٌحه و جىشه به بهب ىؾ ؼّىِ یات
کمی و کی٩ی هعّىالت لقا٠حی ال اهمیث ؼاِی بكؼىقؾاق اوث (ه٩یؿیاو،۽ۻۺۼ :܃ۼ܁) .جىلیؿ يباجات
٠لى٨هیی هیجىايؿ يؽىحیى گام ؾق ایى ٠كِه به ٌماق قوؾ (ه ىؾیك ٌ ايیچی ،܀ۺۺۼ :܂۾۾) .ؾق ِ ىقجیک ه
ظیىاو ٜك٨یث ژيحیکی ؾاٌحه باٌؿ ،جىلیؿ ظیىايات به قژینه ای  ٤فایی ٠لى ٨هی ی و اقلي  ٤فایی
٠لى٨ۀ هّك٨ی٤ ،لٝث پكوجیى ؼام ،ايكژی هىشىؾ و هىاؾ ه ١ؿيی هىش ىؾ ؾق ايى از ٠لى ٨ه وابى حه
اوث و ال همه ههنجك٠ ،ملکكؾ ظیىايات به هّك٠ ٦لى٨ه بىحگی ؾاقؾ (یىايا و همکاقاو ،܁ۺۺۼ :ۻ).

هؿیكیث ٠لى٨ه بكای بهبىؾ ظاِلؾهی و کی٩یث ،يیال به ؾقک چگ ىيگی ج ؤذیك ٠ىاه ل هعی ٙی و
٠ملیات لقا٠حی بك قٌؿ و جىو١ه هعّىالت ؾاقؾ .ایى ٠ىاهل ٌاهل ٌكایٗ يمى ،هكظلۀ پؽحگ ی ؾق
و٬ث بكؾاٌثٌ ،كایٗ آب و هىایی هًگام بكؾاٌث ،ق٘ىبث هًگام شمٟآوقی و بىحهبًؿی و ٌكایٗ
يگهؿاقی هیباٌؿ .جىالی قوابٗ ٠لث و ه١لىلی بیى هعیٗ٠ ،ک هال١م ل يباج ات و اقلي  ٤فایی
٠لى٨ه وشىؾ ؾاقؾ .به ٘ىق کلی٠ ،ملکكؾ و کی٩یث ٠لى٨ه با یکؿیگك قابٙه ه١کىن ؾاقيؿ .هك  ٠اهلی
که با٠د شلىگیكی ال قٌؿ يبات هیٌىؾ ،هیجىايؿ با٠د ظ ٛ٩کی٩یث ٠لى٨ه گكؾؾ .اگ ك ی ک يب ات
ً
٠لى٨هیی ؾق ٘ىل يمى ؾچاق اوحكن ٌىؾ ،اکركا ایى يبات ٬ؿکىجاه ،ؾاقای وا٬ۀ يالک و پك بكگ ب ه ب اق
هیآیؿ .ال ٘ك ٦ؾیگك٠ ،ىاهلی که بلى ٢قا جىكی ٟهیکًًؿ ،هايًؿ ؾقشه ظكاقت ب اال هیجىاي ؿ ب االی
کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك هً٩ی بگفاقؾ )ٌايىو و همکاقاو ،ۻ܃܃ۻ :܀ۿ) ٌ .كایٗ ياهًاو ب ـؼی كه و بكؾاٌ ث يی م
هًصك به ٔیاً٬ ٞؿ ٠لى٨ۀ ؼٍک ) (hayهیٌىؾ٠ .لى٨هیی که بكؾاٌث ٌؿه و به ؾقوحی ؼٍک يٍؿه
اوث ،به جً٩ه اؾاهه ؾاؾه و با٠د کاهً ً٬ؿهای هًعل هیٌىؾ.

وال ٌٍن |ٌماقۀ اول| 3 

اگكچه ه٭ؿاق ظاِل هًىل ٠اهل اِلی ا٬حّاؾی بكای ج١ییى اقلي هعّىل ؾق واظؿ وٙط لهیى
اوث ،اها کی٩یث ٠لى٨ه يیم ال اهمیث لیاؾی بكؼىقؾاق اوث .هیماو جىلیؿ ؾق هك گ او ال ؾه ه ۺ܁܃ۻ
ظؿوؾ ۺ܀ ٨یّؿ ا٨مایً یا٨حه اوث .ال ایىقو يیال به ٠لى٨ۀ ٬ابل هٕن و ؼىيؼىقاک قو به ا ٨مایً
هیباٌؿ .جؽمیى لؾه هیٌىؾ که ظؿا٬ل ۺۼ ٨یّ ؿ (ۺۺۼ هیلی ىو ؾال ك) ال اقلي هعّ ىل قٌ ٭ۀ
کالی٩ىقيیا ؾق ظال ظأك جىوٗ ٠ىاهل کی٩یث ج١ییى هیٌىؾ .قٌ٭ۀ که به هًٝىق ج١ی یى کی٩ی ث ؾق
البكاجىاقها هىقؾ آلهایً ٬كاق گك٨حه ال ؾهه ۺ܁܃ۻ هیالؾی ا٨مایً یا٨حه اوث .جىلیؿ ٠لى٨ۀ ب ا کی٩ی ث
ً
٠الی اکركا ٠اهل اِلی ج١ییىکًًؿۀ هً١٩ث و ؾقاهؿ او ث .اظحم ال ه یقوؾ ؾق آیً ؿه  ٍ٨اق ب االی
ؾه٭اياو بكای جىلیؿ ٠لى٨ۀ با کی٩یث ٠الی ا٨مایً یابؿ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۻ).

يباجات ٠لى٨هیی ٠الوه بك ج٥فیۀ ظیىايات ي٭ً اقليؿهیی قا ؾق ظاِلؼیمی و ظ٩اٜث ؼاک ای ٩ا
هیيمایًؿ ،چًايچه يباجات ؼايؿاو لگیىم با جربیث و يّب يایحكوشى ٔمى بهبىؾ ظاِلؼیمی ؼاک
به ِىقت يباجات پىٌٍی شایگمیى هًاوبی بكای کىؾهای هًّى٠ی هعىىب گكؾیؿه و ؾق جًاوب با
بىیاقی ال يباجات همقو٠ی ؾق شل ىگیكی ال ٨كو ایً ؼ اک ه ؤذك هیباٌ ؿ (ظی ؿقی و ؾقی ،ۻۺۺۼ :ۻ).
هنچًیى ایى يباجات ؾق اکرك ویىحنهای ج١لی ٧ظیىايات به ً٠ىاو هکمل پكوجیىهای ظیىايی ٌمكؾه
هیٌىيؿ (ههكؾاؾ و همکاقاو ،۾ۺۺۼ :ۺ܀ۻ).

ظیىايات هیجىايًؿ هعّىالت ٤یك ؼىقاکی هايًؿ ٠لى٨ه قا به ٤فای ايىاو جبؿیل کًًؿ ٠ .الوه ب ك
ایى ،ؾق بىیاقی ال کٍىقهای ؾق ظال جىو١ه پكوقي ظیىايات هايًؿ :گاو و بم ؾق هىا ٟ٬وؽحی بىیاق
ههن اوث .بًابكایى ،ؾق ٠مل ٬كاق اوث جىلیؿ هالؿاقی ؾق وكاوك شهاو اؾاهه یاب ؿ و ٠لى ٨هشات ب ه
هًٝىق جىلیؿ هعّىالت ظیىايی بكای ؾهههای آیًؿه پكوقي یابؿ .جع٭ی٭ات بیًجك قوی ٤لهشات و
ظبىبات هٙ١ىٌ ٦ؿه اوث ،اها پحايىیل بىیاق لیاؾی بكای بهبىؾ يباجات ٠لى ٨هیی وشىؾ ؾاقؾ .بهبىؾ
ظاِلؾهی و کی٩یث ٤فایی هعّىالت ٠لى٨هیی هیجىايؿ به کاهً جؤذیكات هً ٩ی جىلی ؿ ياپای ؿاق
ظیىايات کمک کًؿ (يیکىال و همکاقاو ،܂ۻۺۼ :ۼ).

ایى ه٭اله ؾق هىقؾ کی٩یث ٠لى٨هشات و ٠ىاهل جؤذیكگفاق باالی ؼّىِیات کی٩ی ٠لى٨ه با اوح٩اؾه
ال هًاب ٟه١حبك ٠لمی -جع٭ی٭ی ؾوث اول يگاقي یا٨حه اوث و هؿ ٦آو ه١ك٨ی ٠ىاهل اذكگفاق باالی
کی٩یث ٠لى٨هشات و کمک به ؾه٭اياو ،هالؿاقاو و ؾوثاي ؿقکاقاو لقا ٠ث شه ث جىلی ؿ ٠لى ٨ۀ ب ا
کی٩یث هیباٌؿ.
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کیفیت ػلىفهجات

کی٩یث ٠لى٨ه قا هیجىاو به قويهای هؽحل٩ی ج١كی ٧کكؾ .ایى هاؾه با هىاؾ ه٥فی ،ايكژی ،پ كوجیى،
ً
٬ابلیث هٕن٨ ،ایبك ،هىاؾ ه١ؿيی ،ویحاهیىها و بٕ١ا اها يه به ٘ىق ه١مىل با جىلیؿ ظیىاي ات وابى حه
اوث .ؾق ج١كی ٧کی٩یث ٠لى٨ه ،بیى کی٩یث ٠لى٨ه و اقلي ٤فایی ٠لى٨ه ج ٩اوت وش ىؾ ؾاقؾ .اقلي
ً
٤فایی ٠لى٨ه ه١مىال به ٤لٝث ايكژی هىشىؾ (هصمى ٞهىاؾ ه٥فی ٬ابلهٕن) و ٤لٝث پكوجیى ؼام
وابىحه اوث .ظال آيکه ،کی٩یث ٠لى ٨ه ي هجًها ٌ اهل اقلي  ٤فایی ،بلک ه ٌ اهل ؼىيؼ ىقاکی
(هّك٠ )٦لى٨ه يیم هیٌىؾ .ؾق ٠مل٠ ،ملکكؾ و جىلیؿ هعّىل ظیىايات ٨اقم يٍاوؾهًؿۀ کی٩ی ث
٠لى٨ه اوث (یىايا و همکاقاو ،܁ۺۺۼ :ۻ) .کی٩یث ٠لى٨ه یک ویژگی پیچیؿه ؾق يباج ات ب ىؾه و جع ث ج ؤذیك
٠ىاهل شًیحیکی ،هعیٙی و لقا٠حی ٬كاق هیگیكؾ .همیىگىيه ،کی٩یث ٠لى٨ه ال ؾی ؿگاه ظیىاي ات يی م
پیچیؿه اوث ،لیكا که کی٩یث به ًِ ،٧وپیٍیم ،جكکیب ٤فایی ٠لى٨ه و وٙط جىلیؿ ظیىايات بىحگی
ؾاقؾ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۻ).

٠ىاهل اِلی هؤذك بك کی٩یث ٠لى٨ه ،بلى( ٢پؽحهٌؿو) و ٌكایٗ آب و هىایی اوث .بلى ،٢یا هكظله
قٌؿ٠ ،اهل اِلی کاهً اقلي ٤فایی ٠لى٨ه اوث .با پیًق٨ث قٌ ؿ يب ات ؾق ٘ ی ؾو ه٩ح ه اول
(لهايیکه پكوجیى و ٬ابلیث هٕن ؾق باالجكیى ظؿ ؼىؾ ٬كاق ؾاقيؿ) ،قٌؿ وا٬ه اؾاهه یا٨حه و هنچً یى
جصم ٟاشمای ٨ایبك ؾق وٙط ظصكات يبات بیًجك هیگ كؾؾ .ب ا پ یًق ٨ث بل ى ،٢لیگً یى یک ی ال
اِلیجكیى هىاؾ کیمیاوی که ؾق ؾیىاقههای ظصكۀ يباجی وشىؾ ؾاقؾ ،جصم ٟهیکًؿ .لیگًیى یک ش م

ً
٨ایبك بىؾه که اواوا ٬ابل هٕن يیىث ،ایى هاؾه بیًجك ؾق هًگام بلى ٢ؾق يب ات جصم  ٟيم ىؾه و ب ه
ً٠ىاو هاي١ی بكای جؽكیب ٨ایبك جىوٗ هیکكوبهای ٌکمبه ٠مل هیکًؿ .شم١یث هیکكوبی هىشىؾ
ؾق ٌکمبه با٠د جؽكیب  ٨ایبك ٠لى ٨ه هیٌ ىؾ و ال ای ى ٘كی  ٫آو قا ال ؾو ثقن ظی ىاو ؼ اقز
هیوالؾ .اگك ٠لى٨ه ؼیلی بال ٣باٌؿ٨ ،ایبك ا٨مایً هییابؿ٠ .الوه ب ك ای ى٬ ،ابلی ث هٕ ن ٠لى ٨ه و
ه٭ؿاق پكوجیى ؼام ؾق ايىاز ٠لى٨ه کاهً هییابؿ .ایى کاهً ؾق ٠لى٨هشات چًؿو الۀ هؽّ ىَ
ّ٨ل گكم ،به ؼّىَ ؾق ايىاز يباجات هىىجك ال ۿ۽-ۺ۾ قول هٍهىؾ اوث (یىاي ا و همک اقاو ،܁ۺۺۼ :
ۼ).

کی٩یث ٠لى٨ه یک ؼّىِیث چًؿ ُب١ؿی اوث .به ٘ىق هرال ٠الوه بك ٠ىاهل ٨ى٪الفکك ،پىپًک،

گكؾ و ٤باق ،يىس ٠لى٨ه ،بى (٘١ن) و وایك ٌكایٗ ٠ىاهلی اوث که بك قوی ؼىي٘١ن بىؾو ٠لى ٨ه،
پفیكي آو ال وىی ظیىايات و هنچًیى اقلي ٤فایی ٠لى٨ه ج ؤذیك هیگ فاقؾ .وش ىؾ گیاه او ه كلۀ
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ومی یا هىاؾ ه١ؿيی ومی (به ٘ىق هرال هیماو بىیاق باالی ولًیىم) همک ى او ث کی٩ی ث ٠لى ٨ه قا
جعث جؤذیك ٬كاق ؾهًؿ .بً ابكایى ،کی٩ی ث ٠لى ٨ه ٨٭ ٗ ب ا او ح٩اؾه ال آلهایًه ای البكاج ىاقی ٬اب ل
ايؿاله گیكی اوث .اقلیابی هٍاهؿاجی و ج٥فیۀ ه٭اؾیك کمی ال ٠لى ٨ه ب كای اقلی ابی کی٩ی ث ،يی م ال
اهمیث ویژهیی بكؼىقؾاق اوث (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :۽) .ؾق لیك به چًؿ هىقؾ ال اش مای کی ٩ی ٠لى ٨ه
اٌاقه هیٌىؾ.
ايكژی :هصمى ٞهىاؾ ٤فایی ٬ابل هٕن ( )TDNبه ً٠ىاو یک ی ال ٌ اؼُهای اي كژی٠ ،ب اقت ال
هصمى ٞپكوجیى٨ ،ایبك ؼام ٬ابلهٕنّ٠ ،اقۀ ٬ابلهٕن بؿوو يایحكوشى و ۿۼ/ۼ هكجب ه ٌ عن ٬اب ل
هٕن هىشىؾ ؾق ٠لى٨ه و یا وایك ؼىقاک ۀ ظی ىايی هیباٌ ؿ .اگكچ ه ه٭ ؿاق هصم ى ٞه ىاؾ  ٤فایی
٬ابلهٕن والهاوث که بكای ج١ییى کی٩یث ٠لى٨ه هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگیكؾ ،اه ا ای ى اي ؿالهگیكی
هًىل هن ه١یاقی اوث که به قاظحی ٬ابل ؾقک و ٬ابل ٬بىل بكای ج١ییى اقلي ٤فایی هیباٌ ؿ .ه ىاؾ
ه٥فی که ؾق ٠لى٨ه هىشىؾ اوث با پیًق٨ث وى يبات ج٩اوت هیيمایؿ هكچه ٠لى٨ه ٬ؿیمیجك باٌؿ،
اقلي  TDNپاییىجكی يیم ؼىاهؿ ؾاٌث و بك٠که .ه٭اؾیك  TDNهنچًیى با يى٠ ٞلى ٨ه هح ٩اوت
ً
اوث .هرال ایى هىاؾ ؾق قٌ٭ه ۺ܀ -ۺ܁ ٨یّؿ ،ؾق ٌبؿق ۿۿ -܂܀ ٨یّؿ و ؾق گكانهای ّ٨ل گ كم
ۿ۾ -ۿ܀ ٨یّؿ هیباٌؿ.
پكوجیى ؼام :پكوجیىها به ٠الوۀ ايكژی ،ههنجكیى هاؾۀ ه٥فی بكای ظیىاي ات هى حًؿ ،لی كا آوه ا ال
هیکكوبهای ٌ کمبه ک ه ال اذ ك ١٨الی ث ٌ او ٠لى ٨ه قا جؽكی ب هیکًً ؿ ،پٍ حیبايی هیيمایً ؿ.
پكوجیىهای وا١٬ی ۺ܀-ۺ܂ ٨یّؿ هصمى ٞيایحكوشى هىشىؾ ؾق يب ات قا جٍ کیل هیؾهً ؿ .ه٭ ؿاق
٤لٝث پكوجیى ٠لى٨ه به هیماو ٬ابل جىشهی ؾق ٠لى٨هشات هح٩اوت اوث (بىحه به يى ،ٞظاِلؼیمی
ؼاک و بلى ٢گیاه) .چًاوچ ه٨ ،یّ ؿی ه٭ ؿاق پ كوجیى ؾق قٌ ٭ه ܂ۻ -ۿۼ ،ب كگ ش ىاقی ܀ -۾ۻ و
بكگهای بكهىؾاگكان ۾ -܂ۻ هیباٌؿ .ؤ١یث ٨میىلىژیکی ظیىاو بك يیال پكوجیى ؼام يٍؽىاقکًًؿه
جؤذیك هیگفاقؾ .به ً٠ىاو هرال ،یک گاو ٌیكؾه که یک ظیىاو ؾق ظال قٌؿ اوث يىبث به یک ظیىاو
بال ٣و ٤یك ٌیكؾه يیالهای باالجكی ؼىاهؿ ؾاٌث.
يیحكات (-N۽ :)NOيیحكات يى٠ی ال يایحكوشى اوث که ؾق ٬ىمثهای هؽحل ٧يبات (هايًؿ ب كگ و
وا٬ه) ؾق ٌكایٗ ؼاَ (اوح١مال لیاؾ کىؾ يایحكوشى ،ؼٍکوالی ،یػبً ؿاو) جصم  ٟهییاب ؿ .ؾق
ِىقت هّك ٦بیً ال ظؿ ،آوها هیجىايًؿ با٠د ومیث يیحكات ؾق ظی ىاو ٌ ىيؿ .ال ٤فاهاییک ه
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ً
ؾاقای بیًجك ال ۾/ۺ ٨یّؿ يایحكوشى يیحكات هىحًؿ بایؿ اشحًاب ٌىؾ ،لیكا اظحم اال با ٠د و میث
يیحكات هیٌىيؿ.
٨ایبك٨ :ایبك به ً٠اِك جٍکیل ؾهًؿۀ ؾیىاق ظصكوی هیمیولىلىل ،ولىلىل و لیگً یى اٌ اقه ؾاقؾ .ؾق
ظالیکه اوحؽكاز ٨ایبك گىحكؾهجكیى ویىحن بكای جصمیه و جعلیل ٠لى٨ه او ث ،هحؤو ٩ايه ای ى قوي
٬ابلیث هٕن قا ايؿالهگیكی يمیکًؿ .هیماو ٨ایبك هىشىؾ ؾق ٠لى٨ه به يى ٞو هكظله بلى( ٢و ى) يب ات
وابىحه اوث و با پیًق٨ث وى به ه٭ؿاق بیًجك ؾق ايىاز يبات ـؼیكه هیگكؾؾ .ال ای ىک ه  ٨ایبك ب ه
واؾگی هٕن يمیٌىؾ ،بًا ً هىشىؾیث ه٭ؿاق لیاؾ ٨ایبك ؾق ٠لى٨ه و بب ک اهً کی٩ی ث آو گكؾی ؿه
پكووۀ هٕن ٤فا قا يیم هحؤذك هیوالؾ (یىايا و همکاقاو،܁ۺۺۼ :۽).

تأثیشات ػىاهل هختلف باالی کیفیت يباتات ػلىفهیی
اثشات فصلی باالی کیفیت ػلىفه

کی٩یث ٠لى٨ه به ٘ىق کلی ؾق بهاق باالجكیى هیماو قا ؾاقؾ ،ؾق جابىحاو کاهً هییابؿ و ؾق ٌكایٗ ّ٨ل
ؼماو بهبىؾ هییابؿ .قٌ٭ۀ بكؾاٌثٌؿه ؾق بهاق یا ؼماو به ؾلیل اذ كات ظ كاقت و ٨ىجىپكی ىؾ ،ؾاقای
بكگ و پكوجیى باالجكی يىبث به قٌ٭ۀ جىلی ؿ ٌ ؿه ؾق جابى حاو ؾق هم او هكظل ۀ پؽحگ ی هیباٌ ؿ.
ظكاقت پاییى و ٘ىل قول کىجاه ؾق ّ٨ل ؼماو بلى ٢قا ؾق يبات ؾچ اق ج ؤؼیك هیکً ؿ و با ٠د ب ٙی
ٌؿو کاهً کی٩یث ؾق يبات ٠لى٨هیی هیگكؾؾ .ؾقشۀ ظكاقت باال ؾق جابىحاو با٠د ا٨مایً و ك٠ث
بلى ٢يبات و جكٌط ؾیىاق ظصكوی ٌؿه و به ؾلیل کاهً ٬ابلیثهٕن با٠د پاییى آهؿو کی٩یث ٠لى٨ه
هیٌىؾ .هنچًاو ،ؾقشۀ ظكاقت باال پكووههای بیىلىژیکی قا کاهً هیؾهؿ که با٠د پاییى آه ؿو
کی٩یث ٠لى٨ه هیٌىؾ .ؾقشۀ ظكاقت باال هنچًیى وك٠ث جً٩ه قا جىكی ٟهیبؽٍؿ ،که به يىبه ؼىؾ
با٠د کاهً ه٭ؿاق کاقبىهایؿقیثهای هعلىل ؾق وا٬ه و بكگها هیٌىؾ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :܁).

ا٨مایً ٘ىل قول و ا٨مایً ٌؿت يىق بك وك٠ث ٨حىوًحم جؤذیك هیگفاقؾ و هًصك ب ه ا ٨مایً اهیً ى
اویؿ و وًحم کاقبىهایؿقیث ٤یكواؼحاقی هیٌىؾ .قولهای ٘ىاليی هیجىايؿ ج ١ؿاؾ و ا٬ه ؾق بىج ه،
ٙ٬ك وا٬ه و  /یا ٘ىل هیاوبًؿ ( )internodeقا ا٨مایً ؾهؿ و ؾق يحیصه با٠د ا٨مایً يىبث ب كگ ب ه
وا٬ه و ؾق ٔمى ا٨مایً ٠ملکكؾ هیگكؾؾ (ٌايىو ،ۻ܃܃ۻ :܁ۿ) .يىبث بكگ به وا٬ه ؾق قٌ ٭ۀ ک ه ؼ ىاب
لهىحايی يؿاقؾ ؾق ٘ىل وال هح٩اوت اوث .يىبث بكگ به وا٬ه ؾق اولیى بكؾاٌث (چیى) لیاؾ اوث،
ً
هگك ؾق ٘ىل جابىحاو کاهً هییابؿ و ب١ؿا ؾوباقه ؾق بكؾاٌثهای ؼماو ا٨مایً هییابؿ .قٌؿ ب كگ
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قٌ٭ه همکى اوث ؾق شكیاو قولهای ٘ىاليی وكیٟجك باٌؿ ،اها ٘ىل قول باالی ايؿالۀ بكگ جؤذیك ٬ابل
هالظٝهای يمیگفاقؾ (هاقبل ،ۺ܃܃ۻ :ۼ۽).

اثش يىع خاک باالی کیفیت ػلىفه
ً
اقلیابی اذك ؼاکهای هؽحل ٧ؾٌىاق اوث ،لیكا آوها ه١مىال جىوٗ وایك ٠ىاه ل هعی ٙی اٌ حباه

گك٨حه هیٌىيؿ .ؾق یک بكقوی جع٭ی٭ی ،ال يٝك کی٩یث ٠لى٨ه٤ ،لٝث پكوجیى ؼ ام ب االجك ؾق قٌ ٭ۀ
ؾق ه٭ایىه با ؼاکهای قیگی گماقي ٌؿه اوث (ه ایك و ش ىيم،ۼ܀܃ۻ:


وًگیى
جىلیؿ ٌؿه ؾق ؼاک قوی
ً
۾܂܁) .يى ٞؼاک به ؼىؾی ؼىؾ اظحماال ال اهمیث کنجكی ؾق ج١ییى کی٩یث ٠لى٨ه بكؼ ىقؾاق او ث،
ظالیکه ،به ِىقت ٤یكهىح٭ین ال ٘كی ٫ؼّىِیاجی هايً ؿ ٜك٨ی ث يگهؿاٌ حى آب ،ه ىاؾهی
ؾق 
ؼاک و ؾق ؾوحكن بىؾو هىاؾ ه٥فی جؤذیكی بیًجكی قوی کی٩یث ٠لى٨ه ؾاقؾ .به ٘ىق کلی ٌ ،كایٗ
ياهٙلىب ؼاک با ایصاؾ یک هعیٗ ٔ١ی ٧بكای يمىی قیٍه و هع ؿوؾ ک كؾو ش فب آب و ش فب
ً
هىاؾ ه٥فی ،بك جىلیؿ ٠لى٨ه جؤذیك هیگفاقؾ .ب١ؿا ایى ٌكایٗ ياهىا٠ؿ ؼاک با ج٥ییكؾاؾو قٌؿ و يمىی
يبات قوی کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك ياهٙلىب هیگفاقؾ (ٌايىو ،ۻ܃܃ۻ :܂ۿ).

ال هؿتها ٬بل ًٌاؼحه ٌؿه اوث که قٌ٭ۀ جىلیؿ ٌؿه ؾق بٕ١ی ال ؼاکها ،ؾق ؾقش ۀ اول ؼ اک
قوی وًگیى یا ؼاک ٌىق٠ ،لى٨ۀ با کی٩یث باالجكی يىبث به ؼاکهای قیگی یا لىهی جىلیؿ هیکًؿ.
به يٝك هیقوؿ اوحكن ایصاؾ ٌؿه به وویلۀ ٌىقی با٠د ا٨مایً وا٬ههای کىجاهجك ،ي الک و پكب كگ
گكؾیؿه و ؾق ه٭ایىه با قٌ٭ۀ که ؾق ٠یى ٨اِلۀ لهايی بكؾاٌث ال ؼاک ًٌی و لىهی به ؾوث هیآی ؿ
با کی٩یثجك اوث (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۻۻ).

اثش حاصل خیضی خاک باالی کیفیت ػلىفه

ؾق ؾوثقن بىؾو و شفب ً٠اِك اواوی قوی جكکی ب و اقلي  ٤فایی ٠لى ٨هها ج ؤذیك هیگ فاقؾ.
قابٙۀ ظاِلؼیمی ؼاک و کی٩یث ٠لى٨ه به قوًٌی هٍؽُ يٍؿه و به هاؾۀ ه٥فی اواوی هىش ىؾ
ؾق ؼاک بىحگی ؾاقؾ٨ .او٩ىقن ؾق پكووههای ايح٭ال ايكژی يباجات ،جربیث يایحكوشى ،ايح٭ ال ه ىاؾ
ه٥فی و جىو١ۀ واؼحاقهای جىلیؿ هرل و قیٍهها ال اهمیث ویژهی ی بكؼ ىقؾاق او ث .هًگ اهی ک ه
٨او٩ىقن هعؿوؾ هیٌىؾ ،قٌؿ کاهً هییاب ؿ و ب كگه ای يب ات کىچ کجك ال ظال ث يىقه ال
هیٌىؾ .ؾق بٕ١ی ظاالت کمبىؾ ٨او٩ىقن وبب کاهً قٌؿ يب ات ٌ ؿه و ؾق يحیص ه يى بثهای
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باالجك بكگ به وا٬ه ؾق گیاهاو همکى اوث قغ ؾهؿ .ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه با٠د ا٨مایً بیًجك
پكوجیى ؼام هیٌىؾ ،اها کاهً قٌؿ و کٍیؿگی وا٬ه جؤذیك هً٩ی بك ٠ملکكؾ و ظاِل ٠مىهی ؾاقؾ.
پحاٌین بكای بىیاقی ال ٠ملکكؾهای يبات ال شمله جٍکیل و ايح٭ال ً٬ؿها و يٍایىحه و وًحم پكوجیى
بىیاق ظیاجی اوث .يیال پحاٌین قٌ٭ه يىبث به وایك هىاؾ ه٥فی ب یًج ك او ث .پحاٌ ین ب ه  ً٠ىاو
٠اهلی بكای ؾوحیابی وكی ٟبه قٌؿ هصؿؾ په ال بكي (ؾقو) و بهبىؾ قٌؿ يبات ؾق وكهای لهى حاو
به ٌماق هیقوؾ .جع٭ی٭ات ٠لمی يٍاو هیؾهؿ که اوح١مال پحاٌین با٠د ا٨مایً ج١ؿاؾ گكهها ،جىؾۀ
گكهها و هیماو جربیث يایحكوشى ٌؿه اوث .ه٭اؾیك کن پحاٌین وبب کاهً جربیث يایحكوشى هیٌىؾ،
ً
اها اظحماال ایى یک ٠کهال١مل ذايىیه ال اذك کاهً ٨حىوًحم اوث ،هًگاهی که قٌؿ ٌاؼهها ؾق اذك
٬لث پحاٌین هعؿوؾ هیٌىؾ .يىبثهای باالجك بكگ به وا٬ه همکى اوث هًگ اهی ک ه قٌ ؿ جىو ٗ
کمبىؾ پحاٌین هعؿوؾ هیٌىؾ ؾق گیاهاو قغ ؾهؿ .ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه با٠د ا٨مایً بیًج ك
پكوجیى ؼام هیٌىؾ ،اها کاهً قٌؿ وبب ج٭لیل جىلیؿ هعّىل (٠لى٨ه) هیگكؾؾ.
بىیاقی ال هعّىالت لقا٠حی به کىؾ يایحكوشى اظحیاز ؾاقيؿ ،اه ا ٠لى ٨هشات لیگی ىهی هايً ؿ:
قٌ٭ه و ٌبؿق به يایحكوشى يیال يؿاقؾ .ا٨موؾو کىؾ يایحكوشى ؼیلی به قٌ٭ه و ٌبؿق کم ک يمیکً ؿ،
ً
لیكا ه١مىال هیجىايؿ ؼىؾ يایحكوشى هىقؾ ٔكوقت ؼىؾ قا جهی ه يمای ؿ ،ؾق ِ ىقت أ ا٨ه يم ىؾو
يایحكوشى همکى اوث با٠د ا٨مایً گیاهاو هكله ٌىؾ .و٬حی قٌ٭ه به ؼىبی جىلیؿ گكه يمىؾ ،ا٨موؾو
کىؾ يایحكوشى هًصك به جىلیؿ پایؿاق یا پكوجیى يمیٌىؾ (ٌايىو ،ۻ܃܃ۻ :܂ۿ).

هًگاهی ؼاک همق٠ه به ٬لث ً٠اِكی که ؾق کىؾ هىشىؾ اوث هىاشه گكؾؾ ،ؾق ایى ظالث  ٠الوه
يمىؾو بىیاقی ال کىؾها ظاِل قٌ٭ه قا بهبىؾ هیبؽًٍؿ .بًابكایى ،اگك ٨او٩ىقن ،پحاٌین ،ول٩ك ی ا
ً٠اِك کنهّك ٦ؾق آلهایً ؼاک و ايىاز يباجی کن باًٌؿ ،ظاِل ٠لى٨ه ب ا او ح١مال آو کىؾه ا
بهبىؾ هییابؿ .ؾق بیًجك هىاقؾ ،بهبىؾ ظاِلؾهی که ؾق يحیصه اوح٩اؾه ال کىؾهای کیمی اوی او ث،
ً
هًصك به قٌؿ وكیٟجك هیٌىؾ که اظحماال با ٠د ا ٨مایً کی٩ی ث ٠لى ٨ه يمیٌ ىؾ .همک ى او ث
اوحرًائاجی ؾق ایى هىقؾ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،اها ایى اوحرًائات ٬بل ال ایىکه پفیك٨حه ٌىيؿ بایؿ به ٘ ىق
وأط ؾق آلهایٍات همق٠هیی ،جکكاق ٌؿه ؾق ٘ىل لهاو و هکاو به اذبات بكوًؿ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ:
ۻۻ).

شلىگیكی ال جصم ٟهىاؾ ه١ؿيی ومی هنچًیى هیجىايؿ بكای هعّىالت ٠لى٨هیی ههن باٌ ؿ .ب ه
ؾوث آوقؾو ج١اؾل هًاوب بىیاق ههن اوث ،لیكا وٙط پاییى ولًیىم هیجىايؿ بكای ظیىاي ات ه٩ی ؿ
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باٌؿ ،اها ٤لٝثهای باال ومی اوث (لو و همک اقاو ،܃ۺۺۼ :܀۽۾) .ب ٕ١ی ال ً٠اِ ك ايباٌ حه ٌ ؿه ؾق
يباجات هیجىايًؿ آوها قا بكای ظیىايات ٤یك٬ابل٬بىل شلىه ؾهًؿ ،اها جىايایی ٠لى٨هشات بكای قٌ ؿ و
بالیابی وكی ٟب١ؿ ال ؾقو ،آوها قا يباجات همقو٠ی ایؿهآل هیوالؾ ،به ً٠ىاو هرال :ياپیكگكان (يیک ىال و
همکاقاو ،܂ۻۺۼ :۽).

اثش وضؼیت سطىبت خاک بش کیفیت ػلىفه

ه٭ؿاق بیً ال ظؿ یا ه٭ؿاق بىیاق کمی آب هیجىايؿ باالی ظاِل ٠لى٨ه جؤذیك ياهٙلىب ؾاٌحه باٌ ؿ.
هًگاهیکه ج١ك ٪بیً ال شفب آب باٌؿ ،اوحكن بك گیاه جؤذیك هیگفاقؾ که بك هحابىلیى ن ،جىو ١ه،
قٌؿ و ؾق يهایث ظاِل يبات جؤذیك هً٩ی هیگفاقؾ .اوحكن کنآبی همک ى او ث قٌ ؿ يب ات قا ؾق
بٕ١ی هكاظل يمىیی کاهً ؾهؿ .به ٘ىق کلی ،کمبىؾ آب هًصك به کاهً قٌ ؿ يم ىیی (ظاِ ل
پاییىجك) وجىكی ٟبلى ٢لوؾقن ؾق يبات (کی٩یث پاییى) هیٌىؾ.
اوحكن کنآبی با٠د کاهً قٌؿ يبات ال ٘كی ٫کاهً ٨حىوًحم هیٌىؾ .او حكن ٌ ؿیؿ کنآب ی
با٠د قیمي بكگ ال يبات هیگكؾؾ که وبب کاهً يىبث بكگ به وا٬ه و ؾق يحیصه وبب پاییى آهؿو
کی٩یث ٠لى٨ه هیٌىؾ .اوحكن ؼٍکی ا٤لب هًصك به کاهً جكاکن قیٍه گكؾیؿه و ؾق يحیصه ش فب
هىاؾ ه٥فی و آب قا هعؿوؾ هیوالؾ .جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه اوث که وٙط ق٘ىب ث ج ؤذیك هح٥ی ك ب ك
٤لٝث پكوجیى ؼام قٌ٭ه ؾاقؾ .کمبىؾ آب ؼاک و گیاه با٠د کاهً جربیث يایحكوشى هیٌىؾ .ب٭ ا ،
جکرك و ظكکث قیموبیا با کمبىؾ آب ؼاک کاهً هییابؿ .ؾق ٌكایٗ اوحكن ٌ ؿیؿ کنآب ی ،گ كه ی ا
ياشیىل ال قیٍۀ يباجات لیگیىم شؿاٌؿه و ؾق ؼاک هیقیمؾ.
ً
ؾق ٌكایٗ همق٠ه ،اوحكن کنآبی ه١مىال هنلهاو با ؾقشۀ ظكاقت باال اوث .هك ؾو ٌ كایٗ قٌ ؿ
يبات قا کاهً هیؾهًؿ .با ایى ظال ،او ح٩اؾه ال کاقبىهای ؿقت ؾق يب ات ب ه ٘ ىق کل ی ب ه هی ماو
بیًجكی يىبث به ٨ىجىوًحم کاهً هییابؿ .بًابكایىٌ ،كایٗ اوحكن ؼٍکی ا٤لب هًصك به ا ٨مایً

٤لٝث کاقبىهایؿقت هعلىل ؾق ايىاز يباجی هیٌىؾ .اها ؾق اذك اوحكن ق٘ىبث هحىوٗ ،کاهً ؾق
شاییکه قٌؿ وا٬ه ؾق اذك کنآبی به ٌؿت ک اهً
وٙط بكگ و ظاِل ٠لى٨ه هٍاهؿه هیٌىؾ .ال آو 
هییابؿ ،ؾق ه٭ابل ،ایى ٠مل هًصك به ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه هیٌىؾ .ایى اهك با٠د جىلیؿ يب ات
با هعحىای پكوجیى باالجك و وٙط ٨ایبك کنجكی يىبث به يبات بؿوو او حكن هیٌ ىؾ .قٌ ٭ه ٌ كایٗ
ؼاک هك٘ىب قا جعمل يمیکًؿ .آب بیً ال ظؿ باالی ظاِل يبات جؤذیك هً٩ی هیگ فاقؾ و با ٠د
کاهً کی٩یث ٠لى٨ه هیٌىؾ .آب ایىحاؾه با٠د پىویؿگی قیٍه هیٌىؾ که ؾق يهایث هیجىايؿ گی اه
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قا ال بیى ببكؾ .ؼاکهای اٌباٌ ٞؿه همكاه با ؾقشۀ ظكاقت باال ،با٠د ایصاؾ وىؼحگی و هكگ يب ات
ً
ؾق ٘ی ۽ جا ۾ قول هیٌىيؿ .ؾق هنچى ظالث ه١مىال شای ٠لى ٨ۀ ٔ ١ی ٧قا گیاه او ه مقۀ ٌ ؿیؿ
گك٨حه ،و وبب کاهً کی٩یث و پاییى آهؿو ٬یمث ٠لى٨ه هیٌىؾ )ٌايىو و همکاقاو،ۻ܃܃ۻ :܃ۿ).

ً
هؿیكیث آبیاقی اظحماال ههنجكیى ٠اهل هعؿوؾ کًًؿۀ ظاِل ٠لى٨ه اوث .او ح٩اؾۀ ب یً ال ظ ؿ

آب ،اوحكن ؼٍکی و ٠ؿم وشىؾ لهکٍی ال هٍکالت ٠مؿۀ جىلیؿ قٌ ٭ه او ث .او حكن کنآب ی
ً
اکركا کی٩یث ٠لى٨ه قا بهبىؾ هیبؽٍؿ ،لیكا يىبث بكگ به وا٬ه به ؾلیل ٠ؿم قٌؿ و ا٬ۀ يب ات بهب ىؾ
هییابؿ (هاقبل ،ۺ܃܃ۻ :܂ۼ) .هكچًؿ ،ه٭ؿاق ظاِل اقجباٖ هىح٭یمی با ؾق ؾوحكن ب ىؾو آب ؾاقؾ ،و ب ه
٘ىق چٍنگیكی ؾق اذك اوحكن ؼٍکی کاهً هییابؿ .ؼىاقۀ که ؾق اذك اوحكن ؼٍکی به ظاِ ل
٠لى٨ه واقؾ هیٌىؾ ؼیلی ٌؿیؿ اوث ال ایى قو کاقبكؾ اوحكن کنآبی قا يمیجىاو بكای بهبىؾ کی٩یث
٠لى٨ه ٬ابل جىشیه ؾايىث (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۻۻ).

اثش اهشاض و آفات باالی کیفیت ػلىفه

آ٨ات و اهكاْ هیجىايًؿ بك کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك هربث یا هً٩ی بگفاقيؿ .ال آوشا که بیًج ك ظٍ كات
٠اؾتهای ٤فایی لیاوآوقی ؾاقيؿ هايًؿ :شىیؿو بكگ ک ه هًص ك ب ه ک اهً يى بث ب كگ ب ه و ا٬ه
هیٌىؾ ،باالی کی٩یث ٠لى٨ه جؤذیك هً٩ی هیگفاقيؿ .ظٍكات هکًؿه هايًؿٌ :پٍکهای يباجی همکى
اوث کاقبىهایؿقیثهای هعلىل قا کاهً ؾهًؿ ،بًابكایى کی٩یث ٠لى٨ه کاهً هییابؿ .با ایى ظال،
به گىيۀ اوحرًایی بٕ١ی ال ظٍكات و اهكاْ همکى اوث کی٩یث قا بهبىؾ ببؽًٍؿ ،لیكا آوها ظالث
اوحكن قا ؾق يبات ایصاؾ هیکًًؿ ،که جمایل به ا٨مایً يىبث بكگ به وا٬ه و کىجاه ٌؿو هیاوبًؿ ؾاقؾ.
ظٍكات که به ٘ىق شؿی ٌیكۀ گیاهی قا هیؼىقي ؿ (هايً ؿ ظٍ كۀ و ٩یؿکچالىی ٌ یكیى) ،با ٠د
چىبًؿگی گىحكؾه ؾق وٙط يبات هیٌىؾ ،که به يىبۀ ؼىؾ با٠د قٌؿ ٬اقچ (پىپًک و یاه) گكؾی ؿه
ً
که وبب کاهً ؼىي٘١می ،ؼىيؼىقاکی و پفیكي هّك٦کًًؿه هیٌىؾ .ه١م ىال ب كای ظٛ ٩
کی٩یث قٌ٭ه بایؿ ظٍكات قا کًحكول کكؾ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۼۻ).

اهكاْ ،ظٍكات ،يیماجىؾها و گیاهاو هكله همه هیجىايًؿ جىلیؿ ٠لى٨ه قا هع ؿوؾ و اليؿ .اگكچ ه
جىلیؿکًًؿگاو همکى اوث ؾق ؾقشۀ اول يگكاو کاهً ظاِل و ب٭ای يبات باًٌؿ ،ولی کی٩یث ٠لى٨ه
يیم همکى اوث جعث جؤذیك آ٨ات ٬كاق گیكؾٌ .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  ٤فایی ٠لى ٨ه قا پ اییى
هیآوقؾ.
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اهكاْ) بىیاقی ال اهكاْ با٠د کاهً ظاِل و کی٩یث يبات هیٌىيؿ .اهكاْ ٌاغ و بكگ ا٤لب
ؾق بهاق و ؼماو بكول کكؾه و با٠د کاهً هؤذكیث ايكژی کلی يبات هیٌىيؿ که هًصك به ال بیىق٨حى
ً
ظاِل و کاهً کی٩یث هیٌىؾ٠ .الین هك هكْ هح٩اوت بىؾه ،هگك اذكات آو ج٭كیبا هٍابه او ث:
بكگهای هّابٌؿه ال باالی يبات ا٨حیؿه و ؾق يحیصه کی٩یث ٠لى٨ه کاهً هییاب ؿ .اه كاْ ج از و
قیٍه ،ویىحنهای قیٍه قا جٕ١ی ٧هیکًؿ و با٠د کاهً ٬ابلیث شفب ً٠اِك ،جربیث يایحكوشى،
ـؼیكهوالی و شاب هشایی هىاؾ ؾق يباجات هیٌىؾ .آوها اذكات ؼىؾ قا بك کی٩یث ٠لى ٨ه ؾق ؾقش ۀ اول
ال ٘كی ٫بٙی يمىؾو قٌؿ و ؾق يهایث با جٕ١ی ٧يمىؾو ه٭اوهث يبات يٍاو هیؾهًؿ.
ظٍكات) ظٍكات هیجىايًؿ اذك هىح٭ین یا ٤یكهىح٭ین بك ظاِل و کی٩یث ٠لى٨ه ؾاٌحه باًٌؿ .آوه ا
هیجىايًؿ بكگ ها قا بؽىقيؿٌ ،یكه يباجی قا بچىًٌؿ یا ال قیٍۀ يب ات ج٥فی ه کًً ؿ .ج٥فی ۀ و ًگیى و
بیقویه با٠د کاهً پكوجیى و ا٨مایً ٨ایبك هیگكؾؾ ،لی كا ؾق ای ى ظال ث اکر ك ه ىاؾ ب كگ ظ ف٦
هیٌىيؿ .ال بیىق٨حى بكگها هیجىايؿ اقلي ٤فایی قا جا ۺۿ ٨یّؿ کاهً ؾاؾه و ظاِل قا يیم جا ۿ۽
٨یّؿ کن يمایؿ .ال اذك ج٥فیۀ ظٍكات٨ ،حىوًحم و ظاِلؾهی ک اهً هییاب ؿٌ .پٍ کها  ً٬ؿهای
ً
گیاهی قا هکیؿه و ٤البا يمى و ظاِل قا کاهً ؾاؾه و یک يىٌ ٞیكه قا يیم قوی ايىاز بكگ يبات جىلیؿ
هیکًًؿ که به قٌؿ پىپًکه ا کم ک يم ىؾه و اقلي  ٤فایی ٠لى ٨ه قا ک اهً هیؾه ؿ .ب ٕ١ی ال
ظٍكات که ال قیٍه ج٥فیه هیکًًؿ وبب چپه ٌؿو يبات گكؾی ؿه و ب ه ِ ىقت ٤یكهى ح٭ین با ٠د
کاهً کی٩یث ٠لى٨ه هیٌىيؿ.
يیماجىؾ) به ٘ىق کلی يیماجىؾهای گكهیی قیٍه با٠د جٕ١ی ٧قیٍ هها ،ک اهً ش فب آب و ه ىاؾ
ه٥فی هیٌىيؿ و قیٍهها قا هىح١ؿ ابحال به هكْ هیکًًؿ .ؾق ظالث هصىم ٌؿیؿ يیم اجىؾ ،قٌ ؿ و
يمى به جؤؼیك ا٨حیؿه و لهیًۀ ظمله گیاهاو هكله هىا٠ؿ هیٌىؾ .قٌ ٭ۀ آل ىؾه ب ه يیماجىؾو ا٬ه ،ؾاقای
وا٬ههای ٘ىیل بىؾه و وبب ج٥ییك قيگ ؾق گكهها یا بًؿها هیٌىؾ .هیاوبً ؿها کىج اه ٌ ؿه و ج ١ؿاؾ
وا٬ه ؾق هك جاز کاهً هییابؿ و ؾق يهایث گیاه هیهیكؾ )ٌايىو و همکاقاو،ۻ܃܃ۻ :ۺ܀).

اثش باساو باالی کیفیت ػلىفه

باقاو با بیكوو قايؿو و ٌىحى اشمای هعلىل ال هىاؾ يباجی ،وٙط کاقبىهایؿقیثها یا ايكژی هىش ىؾ
ؾق يبات ٠لى٨هیی قا کاهً هیؾهؿ .هنچًیى با قیؽحايؿو بكگهای يباجات ٠لى٨هی ی با ٠د ک اهً
کی٩یث آوها هیٌىؾ .ال آوشا که اشمای هعلىل ۺۺۻ ٨یّؿ ٬ابل هٕ ن هى حًؿ ،آب ٌىیی ه٭ ؿاق

|  02هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

هصمى٠ی هىاؾ ٬ابل هٕن قا به هیماو ٬ابل جىشهی کاهً هیؾهؿ ،هنچًیى وبب ک اهً پ كوجیى و
هاؾۀ ؼٍک ؾق يبات هیٌىؾ .هیماو ٌىثوٌى جعث جؤذیك هكظل ۀ بل ى ،٢ق٘ىب ث ٠لى ٨ه ؾق له او
باقاو ،ه٭ؿاق و ٌؿت باقاو و ؤ١یث قٌ٭ه ؾق اذك باقاو ٬كاق هیگیكؾ .باقاو يٝك به هیماو و ٌ ؿت آو
هیجىايؿ ٔای١ات هاؾۀ ؼٍک قا ؾق اذك ٌىثوٌى و قیمي بكگ ال ظؿوؾ ۺۻ ٨یّؿ ج ا ب یً ال ۺۿ
٨یّؿ ا٨مایً ؾهؿ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :܃).
ً
باقيؿگی بیًجكیى جؤذیك قا باالی کی٩یث ٠لى٨ه ؾاقؾ ،هؽّىِا ؾق ظالحی که قٌ ٭ه ؾق ظ ال قٌ ؿ

هصؿؾ ویا پؽحهٌ ؿو باٌؿ .قٌ٭ۀ که ال اذك باقاو آویب ؾیؿه اوث ،پ ه ال ؼٍ ک ٌ ؿو هیجىاي ؿ
ٌکًًؿه باٌؿ ،بًابكایى ظیى شمٟآوقی و بىحهبًؿی بیًجك آویبپفیك هیباٌؿ٠ .ملیات أا٨ی يیم
همکى اوث بكای ؼٍک کكؾو ؾوباقۀ ٠لى٨ۀ هك٘ىبٌؿه اللم باٌؿ ،ولی ای ى ٠م ل همک ى او ث
با٠د ا٨مایً ٔای١ات هیؽايیکی و کاهً کی٩یث ٠لى٨ه ٌىؾ .جؤذیك باقاو بك کی٩یث قٌ٭ه به هی ماو،
ٌ ؿت و ه ؿت له او ب اقاو و هنچً یى هی ماو ق٘ىب ث قٌ ٭ه ؾق له او باقي ؿگی بى حگی ؾاقؾ.
ٌىثوٌىی هىاؾ ه٥فی هعلىل ٠اهل اِلی ال بیىق٨حى کی٩یث اوث و با ا ٨مایً ه٭ ؿاق و ه ؿت

لهاو باقيؿگیٔ ،ای١ات به وویلۀ آبٌىیی ا٨مایً هییابؿ .ؾق يحیصه ،آو یب ب اقاو با ٠د ک اهً
هٕن و ا٨مایً ٤لٝث ٨ایبك هیٌىؾ .باقاو ٌؿیؿ بكای هؿت له او کىج اه ج ؤذیك کنج كی ؾق کی٩ی ث
٠لى٨ه يىبث به ه٭ؿاق باقاو هٍابه ؾق هؿت لهاو ٘ىاليیجك ؾاقؾٌ .ى ثوٌ ى ی ا ٔ ای ٌٟؿو ه ىاؾ
ه٥فی و قیمي بكگ ؾق قٌ٭ۀ ؼٍک يىبث به قٌ٭ۀ جاله بكؾاٌثٌؿه و هك٘ىب بیًجك اوث .ب اقاو
ؾق آ٤ال پكووۀ ؼٍک ٌؿو ٔای١ات کنجكی به باق هیآوقؾ .کیىجیکىل یا پىًٌ بیكويی قوی وٙط
يبات بال٨اِله په ال بكؾاٌث به ٌکل والن و ؾوثيؽىقؾه اوث ،ال ایىقو آب باقاو قا ؾق آو ي٭اٖ
شفب يًمىؾه ،بلکه آو قا هیقیمؾ ،ولی ٠لى٨ۀ ؼٍک آب باقاو قا شفب هیيمای ؿ و ب ه ای ى جكجی ب
ق٘ىبث ٠لى٨ه باال هیقوؾ )ٌايىو و همکاقاو،ۻ܃܃ۻ :ۻ܀).

شؿول( ۻ)܆ جؤذیك باقاو باالی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک ؾق هكظلۀ ٌگى٨هآوقی قٌ٭ه و ٌبؿق وكغ به اوان ولو ؼٍک ابحؿایی
بؿوو باقاو

ۻ ايچ باقاو

ۿ/ۼ ايچ باقاو

٨یّؿی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک

٨یّؿی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک

٨یّؿی ٔای١ات هىاؾ ؼٍک

قیمي بكگ

܀/܁

܀/۽ۻ

ۿ/܁ۻ

ٌىحه ٌؿو هىاؾ ٤فایی و جً٩ه

ۼ

܀/܀

܃/܀۽

هصمىٔ ٞای١ات

܀/܃

ۼ/ۺۼ

۾/۾ۿ

ٔای١ات

هًب( :ٟپحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :܃).
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اثش بشداضت و صهاوبًذی آو باالی کیفیت

لهاوبًؿی ؾقو ٬ؿقتهًؿجكیى قوي بكای جىلیؿ ٠لى٨ۀ ب ا کی٩ی ث او ث ک ه جع ث کًح كول ؾه٭ او
هیباٌؿ ،لیكا بلى ٢و ٨یّؿی بكگ قا جعث جؤذیك ٬كاق هیؾهؿ .پكووۀ ؼٍ ک ک كؾو ،شاب هش ایی و
شاییکه بكگها وكیٟجك ال وا٬ه ؼٍک هیٌ ىيؿ،
بىحهبًؿی ٠لى٨ه باالی کی٩یث آو جؤذیك ؾاقؾ .ال آو 
ً
جىلیؿکًًؿگاو بایؿ هًحٝك لهاو هًاوب باًٌؿ ،لیكا بكگها قا لهايی هیجىاو بكؾاٌ ث ک كؾ ک ه ک اهال
وا٬هها ؼٍک ٌىيؿ .بًابكایى٠ ،لى٨ه ا٤لب ؾق ي٭ٙهیی بكؾاٌث هیٌىؾ که ؼٙك قی مي بكگه ا ب ه
ظؿا٬ل بكوًؿ .ؼكؾ (هیؿه) ٌؿو بكگ با کاهً يىبث بكگ به وا٬ه هیجىايؿ جا ظؿ لیاؾی بك کی٩ی ث
٠لى٨ه جؤذیك بگفاقؾ .هك قوٌیکه وك٠ث ؼٍکک كؾو و ا٬هها قا و ك٠ث هیبؽٍ ؿ همک ى او ث
کی٩یث ٠لى٨ه قا بهبىؾ بؽٍؿ (اوقلى ،٦ۼ܃܃ۻ :۽).

هكگىيه ٠ملیات همق٠هیی که ؼٍککكؾو وا٬هها قا جىكی ٟهیکًؿ جا با وك٠ث ؼٍکٌؿو بكگها
بیًجك هٙاب٭ث ؾاٌحه باٌؿ ،همکى اوث به ظ ٛ٩کی٩یث ٠لى٨ه کمک کً ؿ .شم ٟآوقی ٠لى ٨ۀ ب ا
ه٭ؿاق ق٘ىبث هًاوب به ظ ٛ٩هىاؾ ه٥فی بكگ ٠لى٨ه کم ک هیکً ؿ .ب ٕ١ی ال ه ىاؾ يگهؿاقي ؿۀ
٠لى٨ه همکى اوث جىلیؿ کًًؿگاو قا ٬اؾق والؾ که ؾق ٌكایٗ ق٘ىبث ب یًج كی ٠لى ٨ه قا بى حهبًؿی
ییکه ٌكایٗ ؼ ىبی ب كای ؼٍ ک ک كؾو ٠لى ٨ه
يمىؾه و ال ایى ٘كی ٫هىاؾ بكگ قا ظ ٛ٩کًًؿ .ؾق شا 
وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،بٕ١ی ال ؾه٭اياو قويهایی قا بكای ؼٍک ٌؿو وا٬هها ٠ملی يمىؾه ،و ب١ؿ ال
آو ؾوباقه بكگها قا هك٘ىب هیواليؿ جا يكم گكؾیؿه و ؾق اذًای بىحهبًؿی ٔای ٟيگكؾيؿ .با ایى ظال،
ههاقت ؾق قوي بكؾاٌث به هًٝىق ظ ٛ٩کی٩یث ٠لى٨ه یک چالً اواوی بكای جىلیؿ کًًؿگاو اوث
(پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :܂).

ؾق بیى چیىها یا ؾقوهای هؽحل ٧هٍاهؿه ٌ ؿه او ث ک ه ،چ یى اول ال ي ٝك ٠ملک كؾ ٠لى ٨ه،
هصمى ٞهاؾۀ ؼٍک ،پكوجیى و ٨ایبك جىلیؿی ؾق هك هکحاق و ٨یّؿی پكوجیى ٠لى٨ه يى بث ب ه و ایك
چیىها (ؾقو) بكجكی ؾاقؾ .ؾق چیى ؾوم و وىم ٨یّؿی ٨ایبك ؼام بیًج كی يى بث ب ه چ یى اول ب ه
ؾوث هیآیؿ (ه١یًیلاؾه ،ۿ܃۽ۻ :܁ۼۻ).

اثش صهاو (ساػات سوص) بشداضت باالی کیفیت ػلىفه

هٍاهؿات هكبىٖ به ؾهه ۺ۾܃ۻ يٍاوؾهًؿۀ ج٥ییك ؾق هیماو کاقبىهایؿقیث هعلىل ؾق قٌ٭ه به ؾلیل
لهاو قول اوث .بكؾاٌث قٌ٭ه ؾق اواؼ ك ب ١ؿ ال ٜه ك همی ث بیًج كی ؾاقؾ ج ا ال جصم  ٟهؤ ٬ث
کاقبىهایؿقیثهای هعلىل که به کمک ٨حىوًحم جىلیؿ ٌؿه او ث او ح٩اؾه کًً

ؿ (ٌ ىهاکك ،܃܃܃ۻ :ۺ܁).

|  04هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

جصمً٬ ٟؿها (و وایك اشمای هعلىل) ؾق ولىلها همکى اوث ٨ایبك و ٤لٝث پكوجیى ؼام قا به ؾلی ل
ً
ق٬یٌ ٫ؿو با هعلىلهای ظصكوی کاهً ؾهؿ .ال آوشا که يبات ٠لى٨هیی هؽّىِا قٌ٭ه ؾق اواؼك
ِبط ٨حىوًحم قا به وك٠ث ايصام هیؾهؿً٬ ،ؿها و يٍایىحهها همکى او ث ؾق ايى از يب ات ـؼی كه
ٌىيؿ .ؾق ٌب ،ایى جكکیبات جىوٗ يبات جً٩ه و هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگیكيؿ و ايؿکی ه٭ؿاق  ٨ایبك قا
ؾق يبات ا٨مایً هیؾهؿ .اگك ٠لى٨ه ؾق ب١ؿ ال ٜهك ٌ ٟٙ٬ىؾ ،و جً٩ه ؾق کحلۀ ٠لى٨ه ظ ؿا٬ل باٌ ؿ،
بًابكایى ٤لٝث باالجك کاقبىهایؿقیثهای هعلىل همکى اوث جا ۻ-ۿ/ۻ ٨یّؿ به هصمى ٞهىاؾ ٬اب ل
هٕن ٠لى٨ه کمک کًؿ (پحًام ،܂܃܃ۻ :܀)ٌ .ىاهؿی وشىؾ ؾاقؾ که ظیىاي ات قٌ ٭ۀ ک ه ؾق ب ١ؿ ال ٜه ك
بكؾاٌث ٌؿه اوث قا جكشیط هیؾهًؿ (هایلًؿ و همکاقاو ،܂܃܃ۻ :܂).

ً
اظحماال بكؾاٌث ٠لى٨ه ؾق ب١ؿ ال ٜهك ؾق ٌكایٗ آ٨حاب ؼً ک و ؾقؼٍ او ،ب یًج كیى همی ث قا

ؾاٌحه باٌؿ .ؾق چًیى ٌكایٙی ٠لى٨ه به وك٠ث ؼٍک ٌؿه و جً٩ه کحلۀ ٠لى٨ه پ ه ال بكؾاٌ ث ب ه
ظؿا٬ل قوايؿه هیٌىؾ .بكؾاٌث ب١ؿ ال ٜهك ؾق هعیٗهای هك٘ىب که آویب باقاو ههنجكیى يگكايی
باٌؿ هًاوب يیىث (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :܃).

اثش فیصذی بشگ باالی کیفیت ػلىفه

همکى اوث بكگها ۺۿ ٨یّؿ هىاؾ ؼٍک يباجی قا ؾق ٠لى٨ه جٍکیل ؾهًؿ .با پیًق ٨ث ٠م ك يب ات
٬ابل هٕن بىؾو وا٬ۀ ٠لى٨ه کاهً هییابؿ (ه اقجى و همک اقاو  ،܂܂܃ۻ :ۺۼ) ،ؾق ظالیک ه کی٩ی ث بكگه ا
بىیاق ايؿک کاهً هییابؿ .اگكچه بلى ٢يبات جؤذیك چٍ نگیكی ب ك ٨یّ ؿی ب كگ ؾاقؾ ،اه ا ٠ىاه ل
لیاؾی ؾیگكی يیم باالی ٨یّؿی بكگ جؤذیك ؾاقؾ .ایى هىاقؾ ٌاهل :آویب ظٍكات ،يى ٞيبات ،آبیاقی،
بكؾاٌث ،ؾقشۀ پؽحگی يبات ،و هعیٗ لیىث اوث .بًابكایى ،هك ٠ملیات لقا٠حی که بك يىبث بكگ
وا٬ه یا ؾقشۀ پؽحگی يبات ؾق اذًای بكؾاٌث اذك هیگفاقؾ ،کی٩یث ٠لى ٨ه قا يی م جع ث ج ؤذیك  ٬كاق
هیؾهؿ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۿ) .آ٨ات و اهكاْ هیجىايًؿ ٨یّؿی بكگ یا ايؿام ههن ه٥فی ؾق يباج ات
ُ
٠لى٨هیی قا کاهً ؾهًؿ و وبب ا٨ث کی٩یث ٠لى٨ه گكؾيؿ (ٌايىو و همکاقاو،ۻ܃܃ۻ :ۺ܀).
اثش تشاکن بىته باالی کیفیت ػلىفه

ؾق جكاکن باالجك يبات ،ج١ؿاؾ وا٬ه ؾق هك جاز بىیاق کاهً هییابؿ ،به ٘ىقی که ؾق وا ٟ٬ج ١ؿاؾ و ا٬ه
ً
ؾق واظؿ وٙط ج٩اوت چًؿايی بیى جكاکن بىیاق لیاؾ و يىبحا کن يؿاقؾ .با ایى وشىؾ ٔ ،ؽاهث و ا٬ه
همکى اوث ؾق ظالحی که جكاکن بىجه کن اوث جا ايؿالهیی بیًجك باٌؿ .ؾق ایى ِىقت ي٩ىـ ي ىق ب ه
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٬ىمثهای پاییى وایباو قٌ٭ه همکى اوث ؾق ه٭ایىه با جكاکنهای بیًجك بهبىؾ یاب ؿ .هى ؤله هه ن
ً
ایى اوث که و٬حی جكاکن بىجه کنجك ال ج١ؿاؾ ه١یى ٬كاق هیگیكؾ (هرال بیى ۾ جا ۺۻ يب ات ؾق ه ك  ٨ث
هكب ،ٟبىحه به وى يبات)ٕ٨ ،ای بال بكای قٌؿ گیاهاوهكله ٨كاهن هیٌىؾ .گیاهاوهكله به يىبه ؼىؾ،
هیجىايًؿ جؤذیك هً٩ی باالی کی٩یث ٠لى٨ه ؾاٌحه باًٌؿ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۺۻ).

هیماو جكاکن بىجه باالی ظاِلؾهی و قٌؿ هصؿؾ ٠لى٨ه ب١ؿ ال ؾقو جؤذیك به ومایی ؾاقؾ ،چً اوچ ه
وشىؾ ٙ٬ك وا٬ۀ بیًجك ؾق وٙىض پاییى جكاکن که ايؿوؼحه ٤فایی بیًجكی همکى اوث ؾاٌحه باٌؿ
ؾق قٌؿ هصؿؾ و ا٨مایً ولو ؼٍک ٠لى٨ه هؤذك بىؾه اوث و وا٬ه ؾق ٌكایٗ ؾوق ؾوم به ً٠ىاو هًب ٟ
ذايىیه ٠مل هیکًؿ و هك ٬ؿق ٙ٬ك وا٬ه بیًجك باٌؿ ٠ملکكؾ ٠لى٨ۀ جك و ؼٍک ؾوق ؾوم ؾق هكاظ ل
اولیه قٌؿ بیًجك ؼىاهؿ بىؾ (هىؾا ،܂܂܃ۻ :ۻ۾ۿ )

اثشگیاهاو هشصه باالی کیفیت ػلىفه
ً
اگكچه گیاهاوهكله همیٍه با٠د کاهً ظاِل ٠لى٨ه يمیٌىيؿ ،اها ج٭كیبا همیٍه کی٩یث ٠لى ٨ه قا

کاهً هیؾهًؿ .ؾق ٠لى٨ۀ که ؾاقای ۺ܂ ٨یّؿ گیاهاوهكله بىؾه ه٭ؿاق پكوجیى به هیماو ؼیلی ک ن (܃
ً
٨یّؿ) ايؿالهگیكی ٌؿه اوث .گیاهاوهكله کی٩ی ث و اقلي ٠لى ٨ه قا ک اهً هیؾهً ؿ܆ لی كا اکر كا
ً
يىبث به ٠لى ٨ه هؽّىِ ا قٌ ٭ه کنج ك ؼ ىي٘١ن ب ىؾه و اقلي  ٤فایی ٌ او پ اییى هیباٌ ؿ.
ً
گیاهاوهكله ه١مىال ظاوی ٨ایبك بیًجكی يىبث به لیگیىمها هىحًؿ که به ایى ِىقت ظی ىاو ه٭ ؿاق
کنجكی ال آو قا هیؼىقؾ .ایى هىٔى ٞؼیلی ههن اوث܆ لیكا هیماو ؼىقاک جىوٗ ظی ىاو و هّ ك٦
ايكژی یک ٠اهل هعؿوؾ کًًؿه ؾق جىلیؿ گاوهای ٌیكؾه هیباٌؿ.
بٕ١ی ال گیاهاوهكله ال يٝك جكکیبات کیمیاوی و کی٩یث ٠لى٨ه ٬ابل ه٭ایىه ب ا و ایك ٠لى ٨هشات
ً
هىحًؿ ،اها و٬حی ؾق هماق ٞقٌ٭ه وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ ،ه١م ىال ٬ب ل ال هكظل ه هٙل ىب  ٤فایی ٌ او
بكؾاٌث هیٌىيؿ .ؾق ه٭ایىه با قٌ٭ه ،کی٩یث ٠لى٨هیی گیاهاوهكله ب ا پؽح ه ٌؿو ؼیل ی و كیٟجك
کاهً هییابؿ .بىیاقی ال گیاهاوهكله ،ظحا ؾق هكظله هٙل ىب ج٥فی هی ی ؼ ىؾ ،يى بث ب ه ٠لى ٨ۀ
لیگیىهی ال اقلي پاییىجكی ٤فایی بكؼىقؾاقيؿ .بٕ١ی ال گیاهاوهكله و می ب ىؾه و همک ى او ث
با٠د آویب ؾیؿگی هکايیکی ٌىيؿ ،که ؾق ایى ظالث ٠لى٨ه بكای هّك ٦ظی ىاو ياهًاو ب او ث.
گیاهاوهكله که ق٘ىبث قا ظ ٛ٩هیکًًؿ ،هیجىايًؿ با٠د ٘ىیل ٌؿو لهاو بكای قٌؿ هص ؿؾ يب ات
ٌىيؿ و هنچًاو وبب جىلیؿ پىپًک ،پىویؿگی و اظحكا ٪ؼىؾ به ؼىؾی ؾق ٠لى٨ۀ ـؼیكه ٌىيؿ (ٌ ايىو

و همکاقاو،ۻ܃܃ۻ :ۻ܀) .ظحا اگك ؾق ِىقجیکه گیاهاو هكله اقلي ٤فایی ٠لى٨هشات قا هحؤذك يىاليؿ ،آوها

|  06هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

ً
هیجىايًؿ بالاقیابی ٠لى٨هشات قا ٌؿیؿا پاییى بیاوقيؿ .ؾق ٠مل٠ ،ؿم کًحكول گیاه او ه كله یک ی ال
ؾالیل ٠مؿۀ کاهً کی٩یث ٠لى٨ه به ٌماق هیقوؾ (پحًام و اقولى،٦܀ۻۺۼ :܂).

اثش وسایتی (يىع يبات) باالی کیفیت ػلىفه

واقیحیها ؾق ؾقشۀ اول به ؾلیل ج٥ییك ؾق ٨یّؿی بكگ یا اذك کًؿجك ٌؿو و ك٠ث يم ى (ا٤ل ب ال اذ ك
ؼىاب ؼمايی) یا به اوان ج٥ییكات ؾ٬ی٫جك ؾق واؼحاق ؾیىاق ظصكوی هح٩اوت ايؿ .واقیحیهای چً ؿ
بكگه (ايىا ٞهؽحل٩ی که ؾق هك بكگ بیً ال وه بكگچه جىلیؿ هیکًًؿ) ؾق بٕ١ی هىاقؾ هیجىايًؿ هًصك
به کی٩یث باالجكی ٌىيؿ ،اها همیٍه ایى ٘ىق يیىث .هىؤله اِلی ٨یّؿی بكگ او ث ٕ٬ .اوت ؾق
هىقؾ کی٩یث یک وقایحی ؾق قابٙه با ظاِلؾهی آو بىیاق ههن اوث .با ایى وشىؾ هیجىاو گ ٩ث ک ه
ً
بٕ١ی ال وقایحیهای که ٜاهكا کی٩یث باالجك ؾاقيؿ ظاِل ٠لى٨ۀ ٌ او کنج ك او ث .هی ماو قٌ ؿ و
يمىی آوها همکى اوث به ٘ىق ٬ابل جىشهی پاییىجك ال وایك وقایحیهای والگاق ؾق یک هًٙ٭ه باٌؿ.
اگكچه همکى اوث ٌكایٗ ا٬حّاؾی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که جىلیؿکًًؿگاو بكای کی٩یث هٙلىب ٠لى٨ه،
ه٭ؿاقی ال هعّىل قا ٨ؿا کًًؿ ،اها ظاِل بلًؿ هنچًاو ٠اهل اِلی ا٬حّاؾی ب كای جىلیؿکًً ؿگاو
٠لى٨ه اوث و ؾق ایى هىقؾ کی٩یث ٠لى٨ه به ؾقشۀ ؾوم ظایم اهمی ث او ث .هًگ ام ؾق ي ٝك گ ك٨حى
کی٩یث ٠لى٨ۀ وقایحیها ،ههن اوث جىوٗ بٕ١ی ؾیحاهای به ؾوث آهؿه ال جع٭ی٭ات ،هىاقؾی چ ىو
کی٩یث ٠لى٨ه و ظاِلؾهی يباجات ٠لى٨هیی قا هىقؾ هٙال١ه و ه٭ایىه ٬كاق ؾاؾ و ٜك٨ی ث ظاِ ل آو
وقایحی قا با اوح٩اؾه ال آلهایٍات همق٠هیی هىح٭ل بكقوی يمىؾ (پحًام و همکاقاو ،ۺۺۺۼ :ۺۻ).

جىلیؿ ٠لى٨ۀ هؤذك يمیجىايؿ به ٘ىق ٘بی١ی ؾق هعیٗهای هؽحل  ٧یکى او باٌ ؿ .ؾق ای ى قاو حا،
ايحؽاب وپیٍیمها یا وقایحیها به ٘ىق کلی يمایاوگك ابماق واؾه اها بىیاق هؤذك بكای و الگاقی جىلی ؿ
٠لى٨ه با ٌكایٗ هعیٗ اوث .به ً٠ىاو هرال ،ؾق هًا٘ ٫ه١حؿل ،وپیٍیمهای لیگیىمه ای ؾو و اله ی ا
چًؿ والۀ ٠لى٨هشات قایسجكیى هىحًؿ ،ؾق ظالیکه وپیٍیمهای یکو اله هیجىايً ؿ ؾق هً ا٘٭ی ب ا
کنآبی ٌؿیؿ و ؾوقۀ یػبًؿاو جكشیط ؾاؾه ٌىيؿ (هکل و همکاقاو ،܁ۻۺۼ :۽۽).

اثش رخیشه باالی کیفیت ػلىفه

ـؼیكۀ ٠لى٨ه قا يمی جىاو ال گكوه ٠ىاهل بىیاق ههن جؤذیكگفاق بك کی٩یث ؼىقاک ظیىايات ؼاقز ک كؾ.
با ایى وشىؾ جؤذیك آو ال يٝك کی٩یث ٠لى٨ه ٬بل ال ـؼیكه هعؿوؾ اوث .ؾق ای ى ظال ث ،يمیج ىاو ؾق
هىقؾ ا٨مایً کی٩یث به ؾقوحی ِعبث کكؾ ،بلکه ٨٭ٗ ؾق هىقؾ کاهً هىاؾ ه ٥فی ی ا ال ب یىق ٨حى
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کی٩یث ؾق ٘ی پكووۀ ـؼیكه ايؿیٍیؿ .با وشىؾ ایى هعؿوؾیث ،ظ٩ا ٜث ال هعّ ىالت ٠لى ٨هی ی
یکی ال پك هؽا٘كهجكیى پكووۀ ايصام ٌؿه جىوٗ هؿیكاو همق٠ه اوث٠ .لى٨هشات ال لهاو بكؾاٌث جا
لهايی که ال آوها به ً٠ىاو ؼىقاک اوح٩اؾه هیٌىؾ ،هن ال يٝك کمیث و هن ال يٝك کی٩یث ،هحعم ل
ً
ؼىاقات ٬ابل جىشهی هیٌىيؿ .ایى ؼىاقات ؾق ظیى بكؾاٌث و ٠ملیات همق٠هی ی و ب ١ؿا هًگ ام
يگهؿاقی و اوح٩اؾه ال هعّىل اج٩ا ٪هیا٨حؿ .بكای به ظؿا٬ل قوايؿو ؼٙك هكجبٗ با ـؼی كۀ ٠لى ٨ه،
ؾقک ایى پكووهها ،يعىۀ ج١اهل آوها با یکؿیگك و چگىيگی کاهً اذكات آوها ال ٘كی  ٫قويه ای
هؽحل ٧هؿیكیحی بىیاق ههن اوث )هکل ،܁ۻۺۼ :܁۽)ٌ .كایٗ ياهًاوب ـؼیكه و بكؾاٌث يی م هًص ك ب ه
ٔیاً٬ ٞؿ ٌؿه هیجىايؿ ،چًاوچه ٠لى٨ۀ که ب١ؿ ال بكؾاٌث به ؾقوحی ؼٍک يٍؿه باٌؿ ،ب ه ج ً٩ه
اؾاهه ؾاؾه و با٠د کاهً ً٬ؿهای هًعل هیٌىؾ (یىايا،܁ۺۺۼ :ۼ).
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تاُهلی تز چالشّای هَجَد فزا راُ فعالیت راکتَر ّستِیی
يىیىًؿه :پىهًؿوی ؾیپلىم ايصیًیك هیكٝ٠نالؿیى هاٌمی ٕ٠ى کاؾق ٠لمی پىهًعی ج١لین و جكبیه
ج٭كیٛؾهًؿه :پىهًؿوی هعمؿوالن کكیمی


چکیذه

قاکحىق هىحهیی ٠باقت ال ویىحن جىلیؿی ؼیلی ظىانُ ،پك اقلي و چالً بكايگیم اوث که ١٨الی ث آو
يیالهًؿ کًحكول و بكقوی هىحمك بىؾه و ؾق ٠ؿم آو ،چالًها بك ٬ىته ا ٤ال ب آه ؿه و ظاؾذ ات ي اگىاق
يٝیك اي٩صاق چكيىبیل و ٤یكه بهو٬ى ٞهیپیىيؿؾ .ؾق شكیاو جع٭ی ٫ايصام ٌؿه ،چالًهای اواوی هىشىؾ
ؾق هىیك ١٨الیث قاکحىق هىحهیی هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه و هؿیكیث آوها به گىيه هىحؿل و به يعى ٠مل ی
بالجاب یا٨حه اوث.
هیحىؾ اشكای جع٭ی ٫همايا اوح٩اؾه ال کحب هىشىؾ بهٌکل هاقؾ و وا٨ث بىؾه و ؾق هك ظال و١ی اللم
هبفول گكؾیؿه اوث جا ال هًاب ٟشؿیؿ و ه١حبك ؾق لهیًۀ اکمال ایى جع٭ی ،٫اوح٩اؾه به ٠مل آیؿ .هًاب ٟک ه
ؾق ؾوثقن ٬كاق ؾاٌث باق باق هكوق گكؾیؿه و آوچه ک ه ب یًج ك پای ه يیكوهً ؿ ٠لم ی و ٠مل ی ؾاٌ حه
ايحؽاب و ا٬حبان گكؾیؿه اوث.
با ايصام ایى جع٭ی ،٫وه چالً (وك٠ث يیىجكووها ،ش فبيی ىجكووه ا و  ٨كاق يی ىجكووه ا ال هع یٗ
ج١اهل) يهایث ههن و ٠مؿه که ؾق شكیاو ١٨الیث قاکحىق هىحهیی ویىحن هؿیكیحی قا به هب اقله ه ی٘لب ؿ
بكشىحه گكؾیؿه و ٌیىههای هؿیكیث آو يیم بهگىيه ٠لمی و جّ٩یلی بالجاب یا٨حه اوث.
وكايصام ،بكهبًای اکمال ایى قويؿ جع٭ی٭ی بكشىحه گكؾیؿه اوث که اگ ك ویى حن ه ؿیكیحی ب ا اجؽ اـ
قويهای ٠لمی و هىٌکا٨ايه ١٨الیث قاکحىق قا به٘ىق هىحمك جعث کًح كول ؾاٌ حه باٌ ًؿ و لمع هی ی
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ا٩٤ال يىقليؿ ،ؾق آوِىقت ج١اه ل ليصی كی ؼ ىؾ اب٭ ا ( )Self Sustaining Chain Reactionؾق
هكکم قاکحىق به ١٨الیث آ٤ال يمىؾه و قاکحىق بكای والیاو هحماؾی ،جا ظؿوؾ پًص اه و ال ؾق جع ث ٌ كایٗ
هؿهای ا٬حّاؾی هعى ىب ه یگ كؾؾ ک ه ای ى اه ك
بعكايی ٠مل يمىؾه܆ بهً٠ىاو يماؾ ٬ؿقت و هًب ٟؾقا 
هىحلمم پیكولی ویىحن هؿیكیحی بك پاقهیی ال چالًها ؾق شكیاو ایى هباقله اوث.
واژههای کلیذی :ايٍ٭ا ،)Fission( ٪ج١اهل هىحهیی ( ،)Nuclear reactionج١اهل ليصیكی ؼىؾ اب٭ا (Self

،)sustanining chain reactionظال ث بعكاي ی(،)Critical stateچ الًه ا(،)Challengesقاکح ىق
هىحهیی( ،)Nuclear reactorو بٙی کًًؿهها (.)Moderators


همذهه

هبحًی بك هؿایث هیحلك قییه شمهىق آلم او ي الی،
جع٭ی٭ات ؾق لهیًهیی ً٤یوالی یىقايیىم و او ح٩اؾه
ال آو ؾق جىلیعات هعاقبهیی ؾق شكیاو شً گ ؾوم
شه ايی ب ه ٌ ؿت اؾاه ه ؾاٌ ث .و په ،ؾق و ال
(܂۽܃ۻ) ؾو جى ال ؾايًهًؿاو کٍىق شكهًی ،ؼاين
الیه هیایحًك و آجى ٨كیىچ هى ٫٨به آو گكؾیؿيؿ ک ه
پكووهیی ايٍ ٭ا ٪اج ىم یىقايی ىم – ۿ۽ۼ قا بكهبً ای
هؿل ٙ٬كه های٘ ،ٟىقیکه ؾق ٌ کل (ۻ) يٍ او ؾاؾه
ٌؿه به جّىیك بکًٍؿ .ایى هىٔى ٞبیاوگك آو بىؾ که
اجىم یىقايیىم – ۿ۽ۼ ؾق جعث ٌكایٗ ؼاَ بهگىي ۀ
ًِ١حی هحعمل ايٍ ٭ا ٪گكؾی ؿه و اگ ك ای ى قوي ؿ
جعث کًحكول ٬كاق گیكؾ ؾق آوِىقت هیجىاو ايكژی
٬ابل هالظٝه قا جىلیؿ يمىؾ.
بًابكآو ،بكای باق يؽىث ایاالت هحعؿه اهكیکا ب ا
الهام ال ٘كض کٍ ىق شكهً ی ؾق لهیً ۀ ً٤یو الی
یىقايیىم و ا٠ماق قاکحىق هىحهی ی ،ا ٬ؿاهات ٠مل ی
ايصام ؾاؾ و ؾق وال (ۼ۾܃ۻ) اولیى قاکحىق هىحهی ی

ۿ۽ۼ )هیباٌؿ که
ٌکل (ۻ)܆ يٍاوؾهًؿه ايٍ٭ا𝑈 ( ٪ۼ܃
ب١ؿ ال بل ٟالکحكوو هٙاب ٫به هؿل ٙ٬كه هایِ ٟىقت
هیپفیكؾ(۾:ۺ܃ۺۻ).

قا ؾق پىهًحىو ٌیکاگى جعث قهبكی ٨كهی ایحالىی يمىؾ .ؾق قابٙه به ایى هىٔى ٞآقجك کمپحىو ً٠ىايی
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ّ٬ك وپیؿ چًیى گماقي اقایه ک كؾ :܅ه ؿایثگ ك ایح الىی ؾق ه یمى لع ٝه ب ه شه او شؿی ؿ  ٬ؿم
گفاٌث܄ .ؾق ظ٭ی٭ث ،ایى یکی ال بمقگجكیى اؼحكا٠ات هماو ّ٠ك هعىىب هیگ كؾؾ ک ه با ٠د
ايکٍا٨ات ٤یكهحك٬به ؾق وٙط شهاو گكؾیؿ .وپه ،ایاالت هحعؿه پكوژۀ شؿیؿ قا ؾق لهیًۀ ايکٍ ا٦
ًِ١ث شؿیؿ اظؿاخ و به ج١٭یب آو کٍىقهای ؾیگك شهاو يیم گامهای ه ؤذك قا ؾق لهیً هیی ایص اؾ
کىقههای هىحهیی و اوح٩اؾه ال آو ،بكؾاٌحًؿ.

بههكظال١٨ ،الیث قاکحىق هىهیی جىأم با یک ولىله چالًهاوث که ؾق شكیاو ایى قويؿ جع٭ی٭ی
به آو جىشه ِىقت هیگیكؾ جا چالًهای هحفکكه به ٘ىق همهشايبه هىقؾ جعلیل و اقلیابی ٬كاق گیكيؿ
و قاههای بیكووق٨ث ال آوها بكشىحه گكؾؾ .بًابكایى ،قويؿ جع٭ی ٫ؾق بكگیكيؿهیی هىٔ ى٠ات يهای ث
هبكم و اقليهًؿ بىؾه که با جصمیه و جعلیل آوها به يحایصی که جى ٟ٬هیقوؾ ؾوحكوی ظاِل ؼىاهین
يمىؾ .بًا ً  ،ه٭ؿم بك همه ج١اهالت هىحهیی هىقؾ بكقوی ٬كاق ؼىاهًؿ گك٨ث و به ج١٭یب آو ؾق قاب ٙه
به ج١اهالت هىحهیی بعد ؼىاهؿ ٌؿ و ؾق اؾاهه ٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪و ج١اهل ليصیكی هىٔ ى٠ات ه ىقؾ
بعد ایى ه٭اله ؼىاهًؿ بىؾ که به اهحؿاؾ آو قوی آلاؾ ٌؿو ايكژی ؾق ٠ملی ه ايٍ ٭ا ٪و بؽ ًه ای
اواوی قاکحىق هىحهیی بعد هّ٩ل ِىقت ؼىاهؿ پفیك٨ث .وپه ،چ الًه ای هىش ىؾ  ٨كاه قاه
١٨الیث قاکحىق هىحهیی به بكقوی گك٨حه ؼىاهًؿ ٌؿ܆ وكايصام ،يحایس اقایه ؼىاهًؿ ٌ ؿ و ؾق يهای ث
هبحًی بك يحایس به ؾوث آهؿه ،پیًٍهاؾات اللم ج٭ؿین ؼىاهًؿ گكؾیؿ.
تؼاهالت هستهیی ( )Nuclear Reactions

٘ىقیکه هبكهى اوث ؾق شكیاو پكووۀ قاؾیىاکحیىیحی ٘بی١ی ،هىحههای قاؾیىاکحیى بهگىيه ؼ ىؾ ب ه

ؼىؾی هحعمل پكووه ٨كوپاٌی قاؾیىاکحیىیحی گكؾیؿه و به هىحههای ؾیگك جبؿیل هیٌىيؿ .ایى لهیًه
آوها با اوح٩
يیم هىا٠ؿ هیباٌؿ جا واؼحاق و ؼّىِیات هىحهها قا به وویله بمب اقؾ يمىؾو 

اؾه

ال ـقات ؾاقای اي كژی ج٥یی ك ؾاؾ .چً یى ج٥یی كات قا ب ه ي ام ج ١اه الت هى حهی ی ( Nuclear
 )reactionsیاؾ هیيمایًؿ (܂ :ۿ۽ۺۻ) .به٠ب اقت ؾیگ ك ،همک ى او ث ک ه ج٥یی كات قا ؾق و حكکچك
هىحهها ال ٘كی ٫جعكیک يمىؾو بهوویله بمباقؾهاو آوها ب ا او ح٩اؾه ال ـقات ؾاقای اي كژی ایص اؾ

يمىؾ .چًیى جّاؾهات ،که هاهیث هىحههایی هؿ ٦قا ج٥ییك هیؾهًؿ ،به يام ج١اهالت هىحهی ی ی اؾ
هیٌىيؿ (܃ :ۿ۾ۺۻ) .ؾق وال (܃ۻ܃ۻ) ،قاؾق٨ىقؾ اولیى ٌؽّی بىؾ که ج١اهالت هىحهی ی قا هٍ اهؿه

يمىؾ و هًاب ٟقاؾیىاکحیىی قا بكای بمباقؾهاو ـقات ،ه ىقؾ او ح٩اؾه  ٬كاق ؾاؾ ک ه ب ه ٘ ىق ٘بی ١ی ؾق
٘بی١ث واٌ ٟ٬ؿهايؿ .پیً ال آو جاقیػ هماقاو ج١اهل هىحهیی قا اشكا و هٍاهؿه کكؾه اوث که هبً ی
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ؾهًؿههای ـقۀ چاقزؾاق ؾق ؾهه (ۺ۽܃ۻ) ؾيبال گكؾیؿ .با جکً الىژی ه١اِ ك

بك آو ايکٍا ٦ج١صیل
کًىيی ؾق قابٙه به ج١صیل ؾهًؿههای ـقه و ؾیحکحىقهای ( )Detectorsـقه ،ایى لهیًه هیى ك گكؾی ؿ
جا اي كژیه ایی ـقه قا ب ا ه٭ ؿاق ب یًج ك ال (

ۺۺۺ ۻ

ۻ) ظاِل ک كؾ (܂ :ۿ۽ۺۻ) .اه ا ؾق اقوپ ا ب ا او ح٩اؾه ال

جّ اؾم کًً ؿۀ ب مقگ ه اؾقوو ( Large Hadron
ۺۺۺ ۾ۻ
هیجىايًؿ که ايكژیهای ـقه قا جا (
 ،)Collidr
۾ۻ) بكوايًؿ (܃ :ۿ۾ۺۻ).

ـقات ؾاقای ايكژی – لی اؾ ب كای

ایى هؿ ٦هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق ه یگیكي ؿ ج ا ـقات شؿی ؿی قا
ایصاؾ يمایًؿ که هٍؽّات آوه ا ؾق قاب ٙه ب ه ظ ل او كاق
ٌکل(ۼ)܆ يٍاوؾهًؿۀ ج١اهل هىحهیی

هىحه همؿ واٟ٬گكؾؾ.
ج١اهل ٌکل (ۼ) قا هىقؾ بكقوی ٬كاق هیؾهین که ؾق ٘ی
آو هىحه هؿ )X( ٦جىوٗ ـقه وقوؾی ( )aبمباقؾ گكؾیؿه،

هًحس به ایصاؾ هىحه هح٩اوت ( )Yو ـقه بهؼاقز قويؿه ()b
هیگكؾؾ:


اوث٬ .بل ال ج١اه ل ،ـقه وقوؾی ()a
ب هشاي ب هى حه ه ؿ )X( ٦ظكک ث
هیيمایؿ.ب١ؿ ال ج١اهل ،هى حه ه ؿ٦
به هىحه ( )Yو ـقه بهؼاقز قويؿه ()b
ک ه ال هع ل ج١اه ل ب ه ؾوق ظكک ث

ۻ

بٕ١ی او٬ات ایى ج١اهل بهگىيه يمایً ویمبىلیک ه١اؾل،

هیيمایؿ ،ج٥ییك هیکًؿ(܂:ۿ۽ۺۻ).

چًیى يگاٌحه ٌؿه:
ال بؽً قاؾیىاکحیىیحی هیؾايین که ه٭ؿاق ( )Qیا ايكژی جصمیه ک ه ب ا ٨كوپاٌ ی قاؾیىاکحی ى ج ىأم
گكؾیؿه بىؾ بههرابه ج٥ییك ؾق ايكژی ظالث وکىو ج١كی ٧گكؾی ؿه و ٠ب اقت ال ه٭ ؿاق ه ١یى اي كژی
ظالث وکىو بىؾه که ؾق اذًای ٠ملیه جصمیه (٨كوپاٌی) به ايكژی ظكکی ج٥ییك ٌکل يمىؾه اوث .به

ٌیىه هٍابه ،ها ايكژی ج١اهل ( ،)Qجىأم ٌؿه با ج١اهل هىحهیی قا بههرابه ايكژی هصمى٠ی ؾق ظال ث
وکىو ج١كی ٧هیيمایین که ال ج١اهل ياٌی هیگكؾؾ:
ۼ

ۼ

ج١اهلی که ؾق ٘ی آو ( )Qهربث باٌؿ ،به يام اکموجكهیک ( )Exothermicیاؾ هی ٌىؾ .ب ١ؿ ال
ج١اهل ،ايكژی ج٥ییك ٌکلیا٨حه ظالث وکىو بههرابه ا٨مایً ؾق ايكژی ظكکی ( ) ) ( ،يىبث به ( ) و

( ) ٜاهك هیگكؾؾ.
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ج١اهلی که ؾق ٘ی آو ( )Qهً٩ی باٌ ؿ ،ب ه ي ام اي ؿوجكهیک ( )Endothermicی اؾ ه ی ٌىؾ و
يٍاوؾهًؿۀ ا٨مایً ؾق ايكژی وکىو اوث .ج١اهل ايؿوجكهیک بهو٬ى ٞيمیپیىيؿؾ ،هگك ای ىک ه ـقۀ

بمباقؾکًًؿه ؾاقای ايكژی بیًجك ال | | باٌؿ .ايكژی ظكکی اِ٥كی ـقهیی وقوؾی ک ه ب كای ايص ام
چً یى ج١اه ل ٔ كوقت ه یباٌ ؿ ج ا ج ١اهل ِ ىقت گی كؾ ،ب ه ي

ام اي كژی و

كظؿی

( )Threshold energyیاؾ گكؾیؿه اوث (܂ :ۿ۽ۺۻ – ܀۽ۺۻ).

ػملیۀ ايطماق ( )The Fission Process

٘ىقیکه ؾق ٌکل(۽) يٍاو ؾاؾه ٌؿه ،هىحههای بىیاق بمقگ ؾاقای ايكژی اجّالی کنجك بك يىکلیىو


( )Nucleonيىبث به يىکالیؿه ایی هى حًؿ ک ه ؾاقای کحل ه هحىو ٗ ه یباٌ ًؿ .اي كژی اجّ الی
يىکالیؿهای بمقگ به وویله قيس – ٘ىیل ٬ىه ؾ ٟ ٨کىلم ب پكوج ىوه ا ک اهً ه ییاب ؿ ٬ .ىۀ  ٬ىی

هیيمایؿ ،ؾاقای قيس کىجاه اوث .هك يىکلی ىو
هىحهیی ،که يىکلیىوها قا با هن یکشا ؾق هىحه ظ ٛ٩

تزینهمظایههایً ٠مل هح٭ابل قا ال ٘كی ٫ایى ٬ىه ايصام هیدهذ.ؾق يىکالی ؿهاای

ِك ٦به يمؾیک
يمؾیکجكیى همىایهها به ٘ىق ج٭كیبی ذابث ب ىؾه܆ بً ابكایى ٬ ،ىۀ  ٬ىی هى حهی ی

بشرگتؼذاداوطظ
اي كژی اجّ الی ب ك يىکلی ىو قا
ا٨مایً يمیبخؼذتابزایجبازا 
قىهدفغکىلمبػملنمایذکهآ 
انااز یاتلااالیباازنىکلیااى را
کاهغمیدهذ.

بًا ً  ،هىحۀ بمقگ ـقی١ۀ ايٍ٭ا٪
ظاِ ل يم ىؾو ب ه ؾو هى حۀ
کىچکجك با ظؿوؾ بىیاق هعک ن

اي كژی قا آلاؾ ه یو الؾ ک ه ای ى
٠ملیه به يام ايٍ ٭ا)Fission( ٪
یاؾ گكؾیؿه اوث .واژۀ ايٍ٭ا ٪ال
بیىل ىژی ا٬حب ان گكؾی ؿه ،لی كا
هٍ ابه ب ه ٠ملی ۀ اي٭ى ام ظص كه

ٌکل(۽)܆ بیاوگك آو اوث که ايكژی اجّالی بك يىکلی ىو 𝐴 𝐸𝐵 /ب ههراب ه
جاب ٟج١ؿاؾ يىکلیىوها ( )Aاوثِ .ك ٦پایؿاقجكیى يىکالیؿها بكای ه ك ٬یم ث
( )Aيٍاو ؾاؾه ٌؿه اوث(ۺۻ:ۿۿۺۻ).

آهیب بىؾه܆ اها با ایى ج٩اوت که ؾق پكووۀ ايٍ٭ا ٪یک هىحه به ؾو ٬ىمث هىاوی ج٭ىین يمیگكؾؾ.
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ج١ؿاؾی ال هىحههای بمقگ جىايایی آو قا ؾاقيؿ جا به ٘ىق ؼىؾ به ؼىؾی ايٍ٭ا ٪یابًؿ .ب كای هر ال،
اجىم قاؾیىاکحیى یىقايیىم – ܂۽ۼ ،هیجىايؿ بٍکًؿ و بهظید ؾو بؽً ظاِل ال ٠ملی ۀ ايٍ ٭ا ٪جب اقل
کًؿ .ايٍ٭ا ٪بهوویله يیىجكوو ،پكوجىو ،ؾیىجكاو ( ۼ ) ،ـقۀ ال٩ا یا ٨ىج ىو جّ اؾهی يی م ایص اؾ ٌ ؿه
هیجىايؿ .ايٍ٭ا ٪به وبب بل ٟيیىجكوو بٙی ،اظحمال و٬ى ٞج١اهل ليصیكی قا هیىك هیوالؾ .یىقايیىم –

ۿ۽ۼ یگايه يىکالیؿ به ٘ىق ٘بی١ی واٌ ٟ٬ؿه اوث که هیجىايؿ با او ح٩اؾه ال يی ىجكووه ای ب ٙی ب ه
ايٍ٭ا ٪جعكیک گكؾؾ٘ .ىقی که ٌکل(۾) يٍاو هیؾهؿ ،هؿل ٙ٬كه های ٟبیاو هیيمایؿ ک ه چگىي ه
ايٍ٭ا ٪جعكیک ٌؿه ُقغ هیؾهؿ.
٨كْ هیگكؾؾ که يیىجكوو بٙی جىو ٗ
هى حۀ ییىقايی ىم – ۿ۽ۼ ( ۿ۽ۼ) ش فب
گكؾی ؿه او ث .هى حۀ هكک ب ( ܀۽ۼ) ب ه

ؼا٘كی ؾق ظال ث اکى ایحؿ ( Excited
هیگ كؾؾ ک ه يی ىجكوو ؾق
 )stateجٍکیل 
هًگام ؾؼىل ؾق هىحه و هكجبٗ ٌ ؿو ب ه
آو ،اي كژی قا آلاؾ ه یو الؾ .هى حه

ٌ کل(۾)܆ بالج ابؾهً ؿۀ آو او ث ک ه ايٍ ٭ا ٪اج ىم

اکىایحؿ بیًجك ال ای ى ب ه ٌ کل ک كوی

یىقايیىم –ۿ۽ۼ به وویله بل  ٟالکح كوو جعكی ک گكؾی ؿه

يب ىؾه܆ اکً ىو آو ه ٙاب ٫ب ه ٌ کل(۾)،

اوث.

اهحمال هیيمایؿ .هًگاهی که ٌکل هىحۀ جٙىیل ظاِل هیکًؿ٬ ،ىه کًٍ وٙعی جمایل ؾاقؾ جا آو
قا کً يمىؾه ؾو باقه به ظالث کكه بكگكؾايؿ܆ ظال آوکه ٬ىۀ ؾ ٟ٨کىلمب هی ل ؾاقؾ ج ا ايص امه ا قا ب ه
ِىب شؿا ٌؿو ال هن ٍ٨اق ؾهؿ .اگك ايكژی جعكیک کا٨ی (بىًؿه) باٌؿ ،کًٍ وٙعی به اي ؿاله
کا٨ی ٬ىی يیىث جا هىحۀ هكکب قا باهن یکصا ظ ٛ٩يمایؿ .گكؾيه (باقیکه) جٍکیل هی ٌىؾ و هى حه
به ؾو بؽً شؿا ال هن ايٍ٭ا ٪هییابؿ .وپه٬ ،ىه ؾ ٟ٨کىلمب هك ؾو شم هصما ال هن ؾوق هیرانذ
ً
که هبًی بك ایى ،آوها هصؿؾا به ٌکل یک هىحه واظؿ جكکیب يمیيمایًؿ.
ج١ؿاؾ هح٩اوت ج١اهالت ايٍ٭ا ٪بكای يىکالیؿ هاؾق ه٩كوْ همکى اوث .هعّىل اي٭ىام هم ىاقه
ً
٠یى چیم يبىؾه و ؾق آوشا هیچ ٌیىۀ وشىؾ يؿاقؾ جا بكهبًای آو جؽمیى گكؾؾ که وا١٬ا ال ج١ؿاؾ لیاؾی
اظحمالها کؿام یک بهو٬ى ٞهیپیىيؿؾ .ؾق ایىشا ؾو هرالی ال ايٍ٭ا ٪جعكیک ٌؿه ( ۿ۽ۼ) ـکك ٌ ؿه

که ب١ؿ ال بل ٟيیىجكوو بٙی جىوٗ آو ُقغ هیؾهؿ:
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۽
۾

ۻۺ ۽
ۻۺ ۼ

ۼ܃
܀۽
ۿ܃
܂۽

ۻ۾ۻ
܀ۿ
܃۽ۻ
۾ۿ

܀۽ۼ
ۼ܃
܀۽ۼ
ۼ܃

ۿ۽ۼ
ۼ܃
ۿ۽ۼ
ۼ܃

ۻ
ۺ
ۻ
ۺ

بهؼا٘ك ؾاٌث که کحلههای ؾو هىحه ؾؼحك ؾق ایى ؾو هرال به ٘ىق ٬ابل جىشه ٨ك ٪ؾاقيؿ (ۺۻ :܀܁ۺۻ –

܁܁ۺۻ).

تؼاهل صيجیشی ()Chain Reaction

ؾق وا ،ٟ٬ج١اهل ايٍ٭ا٬ی یىقايیىم به٘ىق اووٗ (ۿ.ۼ) يیىجكوو قا آلاؾ هیوالؾ ،لهیً ه قا ب كای ايص ام
ايٍ٭ا٪های ليصیكی ؼىؾ – اب٭ا هىا٠ؿ واؼث٘ .ىقیکه ٌکل(ۿ) يٍاو هیؾهؿ ،هك يیىجكوو آلاؾ

ٌؿه جىوٗ ايٍ٭ا٠ ،٪ملیۀ ايٍ٭ا ٪ؾیگك قا آ٤ال هیکًؿ که بالهن هًحس به جٍ ٍٟ١يیىجكووهای بیًجك
گكؾیؿه ،جىوٗ ايٍ٭ا٪های لیاؾجك ؾيبال هیگكؾؾ .ج١اهل ليصی كی (٠ ،)Chain reactionب اقت ال
هیباٌؿ که بههىشب آو ج١ؿاؾی ال يیىجكووهای جىلیؿ ٌؿه جىو ٗ ه ك
ولىله ايٍ٭ا٪های هىحهیی 
٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪با٠د ایصاؾ ايٍ٭ا٪های أا٨ی هیٌىيؿ .ؾق اذًای ج١اهل ليصیكی کًحكول ياٌؿه ،ایى
اهك ٤یكه١مىل يؽىاهؿ بىؾ که ج١ؿاؾ ج١اهالت ايٍ٭ا٬ی ؾق ٘ی ک نج ك ال هیلی ىين ذايی ه ،ه ماق بكاب ك
ً
ا٨مایً یابؿ .با ايكژی اووٗ ج٭كیبا ( MeVۺۺۼ) که ؾق هك ٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪آلاؾ هیگكؾؾ اگ ك ج١اه ل
ليصیكی ؾق جعث کًحكول يباٌؿ ،هیجىايؿ ه٭اؾیك وكوامآوق ايكژی قا ؾق لهاو بىیاق ايؿک آلاؾ والؾ܆
٘ىقیکه ؾق شكیاو اي٩صاق بمب هىحهیی بهو٬ى ٞهیپیىيؿؾ.

هعاوبات يٍاو هیؾهؿ ک ه اگ ك ج١اه ل
ليصیكی کًحكول يگكؾؾ – ب ه٠ب اقت ؾیگ ك،
اگك آو به ٘ىق بٙی اؾاهه ظاِل يًمایؿ – آو
هیجىايؿ هًحس ب ه آلاؾ و الی ه٭ ؿاق بى یاق

ل یاؾی اي كژی و اي٩ص اق ٌ ؿیؿ گ كؾؾ .اگ ك
اي

كژی ال ( kgۻ) یىقايی ىم – ۿ۽ۼ آلاؾ

گكؾیؿه باٌؿ ،آو هىاوی به ايكژی آلاؾ ٌ ؿه
ً
بهوو یلۀ اي٩ص اق ج٭كیب ا ( tonsۺۺۺ ۺۼ)
باقوت ( )TNTؼىاهؿ بىؾ .ای ى ٠ب اقت ال

ٌکل(܀)܆ وأط هیوالؾ که ؾق ج١اهل ليصی كی کًح كول ٌ ؿه،

٬ا٠ؿۀ پؿیؿاق ٌ ؿه ب ١ؿ ال او ح١مال اول یى
ً
بمب اجىهی آلهایٍی ه یباٌ ؿ ک ه اواو ا

ِك ٦به ٘ىق اووٗ یک يی ىجكوو ال ه ك ظاؾذ ه ايٍ ٭ا ٪با ٠د

ج١اهل ايٍ٭ا٬ی ٤یكکًحكول ٌؿه بىؾه٘ ،ىقی

ايٍ٭ا ٪هىحۀ ؾیگك هیگكؾؾ .ؾق يحیصه ،ايكژی به ِ ىقت ؾوامؾاق
یا به هیماو کًحكول ٌؿه ،آلاؾ هیگكؾؾ.
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که ؾق ٌکل(܀) يٍاو ؾاؾه ٌؿه اوث (܁ :܂ۺ܂).

ـقی١ه هعؿوؾ يمىؾو ج١ؿاؾ يیىجكووها ؾق هعیٗ هىحههایی ٬ابل ايٍ٭ا ،٪ایى اهك همکى اوث ک ه
ُ
ؤ١یحی قا ایصاؾ يمىؾ که بههىشب آو هك ظاؾذۀ ايٍ٭ا ٪به ٘ىق اووٗ ِك ٦یک يیىجكوو قا ج اهیى
يمایؿ که آو هىحه ؾیگك قا ٌ ٫والؾ٘ ،ىقیکه ؾق ٌکل(܀) هٍاهؿه هیٌىؾ .ؾق ایى ٌ یىه ،ج١اه ل
ليصیكی و هیماو جىلیؿ ايكژی کًحكول هیٌىيؿ .ج١اهل ايٍ٭ا ٪ليصیكی کًحكولٌؿه ٠باقت ال ٬ا ٠ؿۀ
٠لمی اوث که هحکی بك آو قاکحىقهای هىحهیی هىقؾ اوح٩اؾ ؾق ٠كِه جىلیؿ جص اقجی يی كوی ب ك،٪
٠مل هیيمایًؿ (۽ :܀ۻ܃ – ܁ۻ܃).

آصاد ضذو ايشژی دس ػملیۀ ايطماق

٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪هىحهیی ٠باقت ال ج١اهل اکموجكهیک ٠الی هیباٌؿ ،یً١ی ج ١اهلی ک ه ؾق شكی او آو
ه٭اؾیك بمقگ ايكژی ؾق هعیٗ ج١اهل آلاؾ هیگ كؾؾ .جص اقب هؽحل  ٧يٍ او ه یؾهً ؿ ک ه اي كژی
ً
هصمى٠ی ظكکی هك ؾو ٬ىمث ايٍ٭ا٬ی ج٭كیبا ( MeV܁܀ۻ) بىؾه و آو ه٭ؿاق لیاؾ ايكژی آلاؾ ٌؿه قا
ؾق ٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪به ه٭ایىه ايكژی جىلیؿ ٌؿه ؾق ج١اهالت ٠اؾی هىحهیی يٍاو ه یؾه ؿ ٠ .الوه ب ك
٬ىمثهای ايٍ٭ا٬ی ،ه٭ؿاقی ال ايكژی جىوٗ اٌ١ه – گاها و چًؿیى يیىجكوو ک ه ب ه ٘ ىق و كی ٟب ا
٬ىمثهای ايٍ٭ا٬ی ؾق اذًای ٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪جٍ ٍٟ١هیٌىيؿ ،ايح٭ال هیگ كؾؾ .اي كژیه ایی ـقات

ً
( ) و ايحی يیىجكیًىهایی که جىوٗ ٬ىمثهای ايٍ٭ا٬ی ه١مىال قاؾیىاکحیى جٍ ٍٟ١هی ٌىيؿ و يی م
٬ىمثهای ايٍ٭ا٬ی جىأم هیباٌؿ ،بایؿ به آو  ٠الوه گ كؾؾ.

ايكژیهایی اٌ١ه – گاها که با جصمیه ( )

بًابكایى ،ايكژی هصمى٠ی که ؾق هًگام ٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪هىحهیی ب ه بی كوو ؾاؾه ه ی ٌىؾ ،ب یًج ك ال
٬یمث ؾاؾه ٌؿه ؾق ٨ى ٪اوث (ۼ :܂܃ۻ).

ه٭ؿاق چٍنگیكی ايكژی بهؼا٘كی ؾق يحیصۀ ج١اهالت ايٍ٭ا ٪هى حهی ی آلاؾ ه یگ كؾؾ ک ه کحل ه
 ( 235به ٘ىق ٬ابل هالظٝه بمقگجك يىبث ب ه کحل ه هصم ى٠ی اش مای ايٍ ٭ا ٪ب ه ٠الوه کحل ه
) 92 U

يیىجكووها هیباٌؿ .ایى هىٔى ٞؾق هًعًی ايكژی اجّالی بك يىکلیىو ( Binding – energy – per -

٘ ،)nucleonىقی که ؾق ٌکل(۽) يٍاو ؾاؾه ٌؿه ،هالظٝه گكؾؾ .ايكژی اجّالی بك يىکلیىو ب كای

ً
یىقايیىم ج٭كیبا (يىکلیىو ܀ ܁) بىؾه܆ اها اووٗ ايكژی اجّالی بك يىکلیىو ب كای اش مای ايٍ ٭ا ٪ک ه
ً
چىوکه اشمای ايٍ ٭ا ٪ؾاقای
آوها ؾاقای کحلههایی هحىوٗ هیباًٌؿ ،ج٭كیبا (يىکلیىو ۿ ܂) اوث .

قوابٗ بىیاق هىحعک نايؿ ،په آوها ؾاقای کحله کىچک هىحًؿ .ج٩

اوت کحله ی

ا اي

كژی ؾق
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بیى هى حه یی

ىقايی

ىم اِ لی و اش

مای ايٍ ٭ا ٪ج٭ كیب

ً
ا (  ) 8.5  7.6  0.9MeVب ك

يىکلیىو اوث .يٝك به ایىکه ،ؾق آوشا (܀۽ۼ) يىکلیىو ؾق هك ج١اهل ايٍ٭ا ٪هىحهیی وهن هیگیكيؿ܆
بًابكایى ،هصمى ٞايكژی آلاؾ ٌؿه ؾق هك ايٍ٭ا٠ ٪باقت اوث ال:
ۺۺۼ

)يىکلیىو ܀۽ۼ( )يىکلیىو

܃ ۺ(

ایى ٠باقت ال ه٭ؿاقی ٝ٠ین ايكژی او ث ک ه ؾق ِ ىقت و ٬ى ٞظاؾذ ۀ ايٍ ٭ا ٪ی ک هى حه آلاؾ
هیگكؾؾ .اها ج١ؿاؾ لیاؾی ال چًیى ايٍ٭ا٪ها هیجىايًؿ ؾق یک ه٭ ٟٙيهایث کىچک لهايی ب هو ٬ىٞ

بپیىيؿيؿ و ه٭ؿاق هًگ٩ث ايكژی ؾق وٙط هکكووکىپیک ظاِل گكؾؾ (۾ :ۻ܃ۺۻ).

ِلطآهیم ايكژی اجىهی یک ظ٭ی٭ث اوث که هٍحمل بك جىلیؿ يیكوی بك ٪بهه٭یان
کاقبكؾ گىحكؾۀ 
ایموجىپها ب كای او ح٩اؾه ؾق لهیً ه

هکكووکىپیک ؾق ٠كِه ًِ١ث و جىلیؿ ج١ؿاؾ لیاؾی ال قاؾیى –
ايصام جع٭ی٭ات اواوی ؾق واظات چىو٘ :ب ،لقا٠ث ،باوحاوًٌاوی و ًِ١ث هیباٌؿ (ۼ :ۿ܂ۼ).

بخصهای اساسی ساکتىسهای هستهیی ( )Basic Components of the Nuclear Reactors


قاکحىق هىحهیی یک يى٠ی ال کىقه ( )Furnaceاوث که ؾق آو ايكژی ال ٘كی ٫اشكای ج١اهل ليصیكی
ايٍ٭ا ٪هىحهیی ،جىلیؿ هیػىد .اولیى قاکحىق هى حهی ی جىو ٗ ايكیک ى٨كهی ( )Enrico Fermiؾق

و ال (ۼ۾܃ۻ) ؾق پىهًح ىو ٌ یکاگى ا٠م اق
گكؾیؿ .اکًىو ،ج١ؿاؾ لیاؾی ال ايىا ٞقاکحىقها ب ا
ايؿالههای هؽحل ٧وشىؾ ؾاقؾ܆ اه ا آوه ا ؾاقای

وه بؽ ً اواو ی هى حًؿ :اش مای و ىؼث،
ب ٙیکًً ؿه يی ىجكوو و قاؾه ای کًحكول ی.
ٌکل(܁) ایى وه بؽً قا يٍاو هیؾهؿ.

اش مای و ىؼث ( )Fuel elementsؾاقای

هاؾه وىؼث با ٬ابلیث ايٍ٭ا٬ی بىؾه و ب ه ٘ ىق
هرال ،همکى اوث که به ٌکل قاؾهای باقیک با
ً
ٙ٬ك ج٭كیبا ی ک و ايحیهح ك باٌ ًؿ .ؾق قاکح ىق

ٌکل(܁)܆ بیاو هیيمایؿ که قاکحىق هىحهی ی هحٍ کل ال
وه بؽً هه ن ،ی ً١ی اش مای ه ىاؾ و ىؼث ،قاؾه ای
کًحكولی و بٙیکًًؿه (ؾق ایى ظالث ،آب) اوث.

٘ا٬ث بمقگ همکى هماقها شم هاؾه وىؼث بىیاق يمؾیک باهن ٬كاق ؾاؾه ٌ ؿه باٌ ًؿ ،جم ام ياظی ه

اشما یا ً٠اِك هاؾهی وىؼث ،اکًىو به يام هكکم قاکحىق ( )Reactor coreه١كو ٦اوث.
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چىوک ه ايحٍ اق ٘بی ١ی ای ى
٠ ( 235باقت ال هاؾۀ وىؼث ٠اؾی قاکحىق اوث .
یىقايیىم – ۿ۽ۼ ) 92 U
ایموجىپ ِك0( ٦܁.ۺ) هیباٌؿ܆ بًا ً
يیكوگاههای ویژه ً٤یوالی – یىقايیىم وشىؾ ؾاقؾ ج ا ٨یّ ؿی

ایى هاؾه قا ا٨مایً ؾهؿ .اکركیث قاکحىقهای جص اقجی هم او ي ى ٞیىقايی ىهی قا ه ىقؾ او ح٩اؾه  ٬كاق
ً
هیؾهًؿ که ه٭ؿاق یىقايیىم ؾق آو ج٭كیبا جا ( %۽) ً٤یوالی ٌؿه باٌؿ.

ً
 ( 235قا
ؾق ظالیکه يی ىجكووه ا ب ا اي كژیه ایی ج٭كیب ا ( eV۾ۺ.ۺ) ی ا (ک نج ك) ب هآو ايی ) 92 U
هیٌکاً٨ؿ ،يیىجكووهای آلاؾ ٌؿه ؾق اذًای ٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪ؾاقای اي كژیه ایی ٬اب ل جىش ه ب مقگج ك

ً
ج٭كیبا چًؿیى هیگا الکحكوو ولث هىحًؿ .وكايصام ،قاکحىق هىحهیی بایؿ ؾاقای ٬ؿقی ال يى ٞه اؾهیای
باٌؿ که وك٠ث چًیى يیىجكووهای ؾاقای ايكژی قا کاهً ؾهؿ یا بٙی يمایؿ ک ه بً ابكایى ،آوه ا ب ه
 ( 235قا هیٌکاً٨ؿ .هىاؾی که يیىجكووها قا بٙی هیيمایًؿ به يام ب ٙی
آوايی هىحههایی بیًجك ) 92 U
کًًؿهها که به ٘ىق ه١مىل هىقؾ اوح٩اؾه هیباٌؿ
کًًؿهها ( )Moderatorیاؾ هیٌىيؿ .یکی ال بٙی 

هًگاهیکه يیىجكوو ؾاقای ايكژی ًّ٠ك وىؼث قا جكک هیيمایؿ ،يیىجكوو ؾق آب

٠باقت ال آب اوث.
اظا٘ه کًًؿه ؾاؼل هیگكؾؾ و با هالیکىلهای آب جّاؾم هیيمایؿ .با هك جّ اؾم ،يی ىجكوو ٬ى محی
یکهكجبه جىو ٗ ب ٙیکًً ؿه ج ا و ٙط
٬ابل هالظٝه ايكژیاي قا الؾوث هیؾهؿ و بٙی هیگكؾؾ .
ك ال (

) واٟ ٬

ايكژی ظكاقجی ال وك٠ث يیىجكوو کاوحه هیٌىؾ ،پكووهیی ک ه ؾق  ٜك ٦ک نج
ً
هیگكؾؾ܆ بًابكایى ،يیىجكوو به هعٓ هصؿؾا ؾاؼل ٌؿو ؾق ًّ٠ك وىؼث٠ ،ملی ۀ ايٍ ٭ا ٪قا آ ٤ال

يمىؾه هیجىايؿ.
اگك ٘ا٬ث ؼكوشی ال قاکحىق ٘ىقی باٌؿ که ذابث با٬ی بمايؿِ ،ك ٦یک يی ىجكوو ال ه ك وا ١٬ه
ايٍ٭ا ٪بایؿ ظاؾذۀ شؿیؿ ايٍ٭ا ٪قا قاهايؿالی يمایؿ به هماو گىيه که ٌکل(܀) آوقا جؤیی ؿ ه یکً ؿ.
هًگاهیکه هك ايٍ٭ا ٪هًحس به یک ايٍ٭ا ٪أا٨ی هیٌىؾ – يه بیًجك و يه کنج ك – ب ه قاکح ىق چً یى

ا٘ال ٪هیٌىؾ که بعكايی ( )Criticalاوث .قاکحىق به ٘ىق ياقهل ؾق جعث ٌكایٗ بعكايی ١٨الیث

هیيمایؿ܆ بًابكایى ،قاکحىق ايكژی ؼكوشی هًٝن (ذابث) قا جىلیؿ هیيمایؿ .قاکحىق هًگ اهی ب هگىي ه

يیمه بعكايی (١٨ )Subcriticalالیث هیکًؿ که به ٘ىق هحىوٗ يیىجكوو ظاِله ال هك ٠ملیۀ ايٍ٭ا٪

کنجك ال یک ايٍ٭ا ٪هح١ا٬ب قا قاهايؿالی هیيمایؿ .ؾق قاکحىق يیمهبعكايی ،ج١اهل ليصیكی ؼىؾ اب٭ا


بیًجك ال یک ايٍ٭ا٪
يبىؾه و وكايصام ،البیى هیقوؾ .هًگاهیکه يیىجكووهای ظاِله ال هك ايٍ٭ا ٪
أا٨ی قا قاهايؿالی هیيمایًؿ ،ايكژی آلاؾ ٌؿه جىوٗ قاکحىق ا٨مایً هییابؿ .اگك بالقوی يٍؿه با٬ی
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بمايؿ ،ايكژی ا٨مایً یابًؿه هیجىايؿ هًحس به ـوب و اي٩صاق ٬ىمی یا کلی هكکم قاکحىق جىأم ب ا آلاؾی
هعحمل هىاؾ قاؾیىاکحیى ؾق هعیٗ (هاظىل) هیگكؾؾ.
ً
وأعا ،هیکايیمم کًحكولی ٔكوقت هیباٌؿ جا قاکحىق قا ظالث ياقهل یا بعكايی آو ظ ٛ ٩يمای ؿ.
ایى ٠ملیۀ کًحكول جىوٗ ج١ؿاؾی ال قاؾهای کًحكولی هؤ٨٭ايه ايصام هیٌىؾ که ه یجىايً ؿ ب ه ٘ ك٦
ؾاؼل و ؼاقز هىحه یا هكکم قاکحىق ظكک ث يمایً ؿ ٘ ،ىقی ک ه ؾق ٌ کل(܁) يٍ او ؾاؾه ٌ ؿهايؿ.
واؾهگی يیىجكووه ا قا ب ؿوو
قاؾهای کًحكولی ؾاقای ًّ٠كی هايًؿ بىقوو یا کؿهیىم هىحًؿ که آو به 
ايٍ٭ا ٪يمىؾو شفب هیکًًؿ .اگك قاکحىق ؾق ظالث ٨ى ٪بعكايی ٬كاق گیكؾ ،قاؾهای کًحكولی به ٘ ىق
اجىهاجیکی بیًجك به ٘ك ٦ؾاؼل هكکم یا هىحه قاکحىق ظكکث کكؾه جا يیىجكووهای أا٨ی قا که با٠د
به وشىؾ آهؿو ظالث ٨ى ٪بعكايی هیگكؾيؿ ،شفب يمایًؿ .ؾق پاوػ به ایى ٠مل ،قاکحىق ب ه ظال ث
بعكايیاي بك هیگكؾؾ .به ٘ىق ه١کىن ،اگك قاکحىق يیمهبعكايی گ كؾؾ ،قاؾه ای کًحكول ی ب ه ٘ ىق
٬ىمی ال ٬ىمث هكکمی یا هىحه قاکحىق به٠٭ب کٍیؿه ه ی ٌىيؿ܆ بً ابكایى ،ج ١ؿاؾ ال يی ىجكووه ا
شفب هیگكؾيؿ .بؿیى هً١ا که ،ج١ؿاؾ لیاؾی ال يیىجكووها بكای ايصام ٠ملیۀ ايٍ ٭ا ٪ؾق ؾو ثقن
بىؾه و قاکحىق بهظالث بعكايیاي

بك هیگكؾؾ (۽ :܁ۻ܃ – ܂ۻ܃).

هستهیی
صهای هىجىد دس بشابش فؼالیت ساکتىس 
چال 

بك چًؿیى هٍکل بایؿ ٤الب گكؾیؿ جا قاکحىق هىحىی قا ١٨ال واؼث .يؽىث ،اظحمال ایىکه هى حه
اوپ فیك ه یگ كؾؾ ک ه
 ( 235یک يیىجكوو قا شفب ؼىاهؿ ک كؾ ِ ،ك ٦هًگ اهی ب یًج ك اهک 
) 92 U
يیىجكووها ؾاقای وك٠ث لیاؾ يباًٌؿ܆ اها يیىجكووهایی که ؾق هًگام اي٭ىام هىحىی جىلیؿ هیگكؾيؿ و

هاؾهیی که ب ه ي ام ب ٙیکًً ؿه
بكای اب٭ا ج١اهالت ليصیكی هىقؾ يیال ايؿ ،بىیاق وكیٟالىیك هىحًؿ .

(ٌ )Moderatorهكت یا٨حه ،بایؿ ه ىقؾ او ح٩اؾه  ٬كاق گی كؾ ج ا و ك٠ث يیىجكووه ا قا پ اییى آوقؾ.
کج ك ب ه کحل ه
آوها ٘ىقی همکى يمؾی 
هؤذكجكیى بٙیکًًؿه ال اجىمهایی هحٍکل ؼىاهؿ بىؾ که کحلۀ 
يیىجكووها باٌ ؿ .ب ؿیىجكجیب ،بهح كیى ب ٙیو اليؿه ٠ب اقت ال اج ىمه ای (  ) 11 Hؼىاهً ؿ ب ىؾ.

هحؤو٩ايه ) 11 H (،هیل ؾاقؾ جا يیىجكووها قا شفب يمایؿ .اها ایموجىپ هایؿقوشى که به يام ؾیىجكیىم-
ً
 Deuterium  - 12 Hیاؾ هیگكؾؾ ج١ؿاؾی لیاؾی ال يیىجكووها قا شفب يکكؾه و بًابكایى ،ج٭كیب ا
یک بٙی واليؿه ایؿهآل هیباٌؿ .هك یکی ال ؾو ) 11 H ( ،و یا (  ) 12 Hهیجىايًؿ به ٌ کل آب ه ىقؾ
اوح٩اؾه ٬كاق گیكيؿ .ظالث ؾوهی ( ٠ ) 12 Hباقت ال آب و ًگیى(  )Heavy waterب ىؾه ،ک ه ؾق آو
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کًًؿههای ه١مىل ؾیگك ٠باقت
اجىمهای هایؿقوشى جىوٗ ؾیىجكیىم ج١ىیٓ گكؾیؿهايؿ .یکی ال بٙی 
ال گكا٨یث ،یً١ی اجىمهای (  ) 126Cاوث.
چالً ؾوم آو اوث که يیىجكووه ایی ک ه
ؾق ٘ی یک ٠ملیۀ ايٍ٭ا ٪جىلیؿ ه یگكؾي ؿ،
ؾق ٠ىْ ایىکه اي٭ىامهای بیًجك قا و بب
ٌ ىيؿ ،همک ى ش فب گ

كؾيؿ و

ج ١اهالت هىحهیی قا با هىحههای ؾیگك ؾق
قاکح ىق ايصام ؾهًؿ .ؾق قاکح ىق آب وبک
(  ) Light  waterهى حهه ای ( ) 11 H
يی ىجكووه ا قا ش فب ه یيمایً ؿ ،هم او

ٌکل(܂)܆ اي١کانؾهًؿه آو او ث ک ه اگ ك ه٭ ؿاق یىقايی ىم ال
کحله بعكايی ٨مويی يمایؿ ٘،ىقیک ه ؾق بؽ ً()bيٍ او ؾاؾه

 ) 238بك ظى ب ه١اؾل ه ـی ل:

٘ىقیکه ( 92 U

ٌؿه ،ج١اهل ليصیكی ؼىؾاب٭ا هعحمل اوث .اگ ك ه٭ ؿاق کحل ه

ى

يىبث به بعكايی کنجك باٌ ؿ ٘ ىقیک ه ؾق بؽ ً( )aبالج اب

U 

239
92

U 

238
92

 ، n ای

 ( 239جب ؿیل
٠م ل قا ايص ام ؾاؾه ج ا ب ه
) 92 U
گكؾؾ.

یا٨حه،اکركیث يیىجكووها ٬بل ال و٬ى ٞايٍ٭ا٪ه ای أ ا٨ی  ٨كاق
يمىؾه و ج١اهل ليصیكی اب٭ا ظاِل يمیکًؿ.

 ) 238ب ىؾه و ِ ك٦
یىقايیىهی که بٙىق ٘بی١ی وش ىؾ ؾاقؾ ،ظ اوی (۽.܃܃) ٨یّ ؿ یىقايی ىم ( 92 U
 ( 235جٍکیل هیؾهؿ .به هًٝىق ا٨مایً اظحمال اي٭ى ام هى حهه ای
(܁.ۺ) ٨یّؿ آوقا یىقايیىم ) 92 U
 ( 235یىقايیىم ٘بی١ی هیجىايؿ ب ا او ح٩اؾه ال ٌ یىهه ای چ ىو :وًح
) 92 U

كی ٨ی

ىژ و ؾی٩ی ىژو

 ( 235الؾیاؾ ظاِ ل يمای ؿ ً٤ .یو الی

ً٤یو الی (  ) Enrichedگكؾؾ جا ٨یّؿی یىقايیىم ) 92 U
همیٍه بكای قاکحىقهای که آب وًگیى قا به ً٠ىاو بٙیواليؿه هىقؾ ک اقبكؾ  ٬كاق ه یؾهً ؿ ٔ كوق
يبىؾه ،لیكا آب وًگیى يیىجكووها قا شفب يمیيمایؿ.
هٍکل وىهی آو اوث که یک ج١ؿاؾ ال يیىجكووها ٬بل ال ایىکه با٠د ايٍ٭ا ٪هىحۀ گكؾيؿ܆ همکى
ال ٘كی ٫وٙط هىحه قاکحىق ٨كاق يمایًؿ .بًابكایى ،بكای ایىکه کحله هاؾه وىؼث یک ج١اهل ليصی كی
مقگ باٌؿٌ ،کل(܂).

ؼىؾ اب٭ا قا ايصام ؾهؿ ،بایؿ به ٘ىق کا٨ی ب
ً
هماوگىيه که ٬بال ـکك گكؾیؿ ،کىچکجكیى کحله یىقايیىم که بكای ايصام ج١اهالت هىقؾ يیالبىؾه ،به

ي ام کحل ه بعكاي ی ( )Critical massی اؾ ه یگ كؾؾ .هی ماو کحل ه بعكاي ی وابى حه ب ه ب ٙیکًً ؿه
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( )Moderatorهاؾه وىؼث ،و ایىک ه چ ه اي ؿاله ه اؾه و ىؼث ً٤یو الی گكؾی ؿه ،ه یباٌ ؿ.
هیماوهای ه١مىلی کحله هىاؾ وىؼث بكظىب ايؿکی ال کیلى گكامها (به٠باقت ؾیگ ك ،ي ه گكامه ا و
هماقها کیلىگكام ) هیباٌؿ.

بههًٝىق ایىکه یک ج١اهل ليصی كی ؼ ىؾ اب٭ ا ( )Self – sustaining chain reactionؾاٌ حه

باٌین ،ایى وأط اوث که به ٘ىق اووٗ ،ظؿا٬ل یک يیىجكويی که ؾق شكیاو اي٭ىام جىلیؿ گكؾی ؿه،
بایؿ اي٭ىام ؾیگك قا ايصام ؾهؿ (۾ :ۼ܃ۺۻ  -۽܃ۺۻ).

يتیجهگیشی


جع٭ی ٫ايصام ٌؿه هبیى آو هیباٌؿ که ؾق ِىقت ٤لب ه
ظاِل يمىؾو بك چالًهای هحفکكه ،قاکح ىق ؾق ظال ث
بعكايی جعث کًحكول ٠مل هیيمایؿ و هٙابٌ ٫کل ـیل
ج١اهالت ليصیكی ؼىؾ اب٭ ا ايص ام ه یگكؾي ؿ .ظٛ ٩
ظالث بعكايی ١٨الی ث قاکح ىق ،وٜی ٩ه ا ٠ن و اواو ی
ؾوحگاه هؿیكیحی بىؾه که هبحًی بك آو قاکحىق بكای والیاو
هحماؾی هٙاب ٫به اهؿا ٦ال ٬ب ل ج١ی یى ٠م ل يم ىؾه و
اهؿا ٦آجی بكآوقؾه هیگكؾيؿ:
ۻ .جىلیؿ بك ٪و آبیاقی اقأی بکك و بایك.
ایموجىپهای هىقؾ اوح٩اؾه ؾق ٠كِههای ًِ١ث ،لقا٠ث و

ۼ .جىلیؿ ج١ؿاؾ کریكی ال قاؾیى -
٘بابث.
۽ .ايصام جع٭ی٭ات ٠لمی.
۾ .جىلیؿ پلىجىيیىم بهً٠ىاو هاؾه وىؼث بكای ١٨ال واؼحى قاکحىقهای شؿیؿالحؤویه.
پیطًهادات

ؾق شكیاو جع٭ی ٫ايصام ٌؿه بیًجك قوی وه چالًيهایث اواوی (و ك٠ث يی ىجكووه ا ؾق شكی او
کًًؿهها و جصهیمات ؾیگك و ٨كاق يیىجكووها
ج١اهالت ليصیكی ؼىؾ اب٭ا  ،شفب يیىجكووها جىوٗ بٙی 
ال هعیٗ ج١اهل) جمكکم ِ ىقت پفیك٨ح ه و کىٌ ً ب ه ٠م ل آه ؿه او ث ج ا قاهه ای بی كووق ٨ث
٘ا٬ث٨كوا ،هىیك ١٨الی ث

٘ىیلالمؿت ال هك چالً بكشىحه گكؾؾ جا با ٨ای ٫گكؾیؿو ؾق ایى هباقلۀ
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 ال شاي ب ؾیگ ك ؾق شكی او. ث کًح كول و اؾاقه گ كؾؾ٬ ؾاؾه ٌىؾ و ب ا ؾ٪قاکحىق به ٌیىه بعكايی وى
 ایص اب، ً  بً ا.بیى آو بىؾًبل پی٬ يمایًؿ که بایؿ الؿؾ ؾیگك جباقل هی١های هحًالیث قاکحىق چال١٨
:ه به هىایل آجی ِىقت گیكؾٙيمایؿ جا جع٭ی٭ات همیؿ ؾق قابآو قا هی
.های ايح٭الیی ال پایپ٠ك٨  جع٭ی٭ات ؾق لهیًه چگىيگی جكاوي هاؾه وىؼث.ۻ
ی ث قاکح ىق و٠کًًؿه هحًاو ب ب ه يىیٙاؾه ال بهحكیى هاؾه ب٩ جع٭ی٭ات هحماؾی ؾق لهیًۀ اوح.ۼ
.الیث آو١٨ هیکايیمم
هًابغ

. يىیىا: کابل.میک اجىم و هىحه٨ .) (ۿ܃۽ۻ.بؿالكٌیؿ٠ ،میم٠ .ۻ

.یؿ١ و: کابل.ییمیک هىحه٨ .) (܀܃۽ۻ.الله و ؾیگكاو کكین،لنؼیل٠
 .ۼ
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اثزات سوی سزب تاالی هحیط
يىیىًؿه :پىهًؿوی هعمؿ والن کكیمی ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ ج١لین و جكبیه
ج٭كیٛؾهًؿه :پىهًؿوی ؾیپلىم ايصیًك هیكٝ٠نالؿیى هاٌمی


چکیذه

ً
اوح٩اؾه ال وكب به ً٠ىاو یک ًّ٠ك ٘بی١ی ج٭كیبا به آ ٤ال جم ؿو بٍ ك ب ك هیگ كؾؾ .و كب ب ه اٌ کال
هؽحل ٧هايًؿ :وكب ٨لمی ،يمکهای وكب و هًكالهای ه١ؿيی ظاوی وكب ؾق ًِ١ث و هعّ ىالت
ؼايگی ،آقایٍی ،بهؿاٌحی ،اوباب بالیها و ًِ١ث چاپ هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگیكؾ .هًاب ٟاِلی آلىؾه
کًًؿۀ آو قيگها ،گكؾ و ٤باق ،آب آٌاهیؿيی ،هعیٗکاق ،هىا و ٤یكه هیباٌ ؿ .ل فا܆ ٤ل ٝث آو ؾق ب ؿو
وابىحه به ؤ١یث جمان هعیٙی با آو او ث .و كب ال ٘كی  ٫ؼ ىقاکی ،اوحًٍ ا٬ی و پىو حی ش فب
هیٌىؾ .ایى ٨لم اذكات هؽحل٩ی بك ویىحن ّ٠بی ،گكؾه ،جىلیؿ هرل و اوحؽىاو ؾاقؾ .هىمىهیث با وكب
٠الین و يٍايههای هؽحل٩ی ؾاقؾ که ال شمل ه :ج٥یی كات ق٨ح اقی ،او ح٩كا ،٢ؾقؾه ای ٌ کن ،کنؼ ىيی،
٠٭ب هايؿگی ـهًی و قٌؿی ،ؼىحگی ،وكؾقؾ و ا٨مایً ٍ٨اق ؼىو قا ٌ اهل هیٌ ىؾ .هعح ىای ه٭ال ه
بیً جك به آلىؾه ٌؿو هعیٗ با اوح٩اؾه ال وكب و اي ىا ٞهًكاله ای آو اٌ اقه ؾاقؾ .ؾق ای ى ه٭ال ه ج الي

ِىقت گك٨ث جا ٌیىه های کًحكول و هیماو پاییى آوقؾو ٨یّؿی ایى ًّ٠ك قا ؾق بؿو ايىاو با او ح٩اؾه ال
قويهای ٬ابل ؾوحكن بالجاب ؾهؿ.
واژ ههایکلیدی :آلىؾگی با وكب،اذكات وكب ،هًاب ٟوكب.
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همذهه

١٨الیثهای بٍك ج٥ییكات ههمی قا ؾق بىم يٝامهای آبی و ؼاکی ؾق ٘ىل ؾهۀ اؼیك ایصاؾ کكؾه اوث.
اهكول ١٨الیثهای ًِ١حی و ا٨مایً ليؿگی ٌهكی به آلىؾگی هعیٗلیىث هًص ك هیٌ ىؾ و هی ماو
جؽلیۀ آالیًؿههای ٨لمی به هعیٗ و آلىؾگی لهیىهای قلا٠ح ی ب ه وو یله ٨ل مات و ًگیى ؾق ظ ال
ا٨مایً اوث .جصم٨ ٟلمات وًگیى ؾق گیاهاو و ظیىاي ات و ال ٘كی  ٫آوه ا ب ه ايى او ،ؼّ اقات
اظحمالی به ؾيبال ؼىاهؿ ؾاٌث .ال شمله ایى ٨لمات وًگیى ،وكب به ؾلیل جؤذیك لیاوباق به ظصكات
بؿو هىشىؾات ليؿه و جصمیه يٍؿو ظحا ؾق ٤لٝثهای کن ،ؼٙكات شؿی ؾاقؾ.
وكب به ٘ىق ٘بی١ی ؾق هعیٗلیىث وشىؾ ؾاقؾ ،ولی اکرك هىاقؾ ظاِ ل ١٨الیثه ای بٍ كی ال
٬بیل کاقبكؾ ؾق جىلیؿ وىؼثهای ٨ىیلی ،بٙكیها ،ؼٙىٖ لىله و  ...هیباٌؿ .وكب یکی ال ٨لماجی
اوث که بیًجكیى ٠ىاقْ قا بك قوی و الهحی ايى اوها ،آبمی او و گیاه او ؾاقؾ .اؼ حالل بیىو ًحیم
همىگلىبیى و کنؼىيی ،ا٨مایً ٍ٨اق ؼىو ،و٭ٗ شًیى و ياقوایی يىلاؾاو ،کاهً ٬ؿقت یاؾگیكی و
اؼحالالت ق٨حاقی ؾق کىؾکاو ،هٍکالت کلیىی و ّ٠بی و ٤یكه ال  ٠ىاقْ هً ٩ی ا ٨مایً ٤ل ٝث
وكب ؾق بؿو اوث.
شايىقاو يیم ؾاهًۀ ووی١ی ال ظىاویث قا يىبث به وكب يٍاو هیؾهًؿٌ .کن پایاو ب ه ؼّ ىَ
هاهیاو ،یکی ال ليصیكه ٤فایی ايىاوها بىؾه که ؾق بكابك ایى  ًّ٠ك آو یبپفیك او ث .جصم  ٟای ى
ًّ٠ك ؾق هىشىؾات ؾقیایی بىحگی به ٌکل کیمیاوی آوها ،ؾاقؾ و ال بیى جمام ٌ کلهای کیمی اوی
آو ،وكب ؾو واليىه ومیجكیى آو بكای هىشىؾات آبمی اوث .هؿ ٦ال ه٭اله ظأك هكوقی بك جؤذیك
ومیث ٨لم وكب بك هعیٗ اوث که ٌاهل ايىاو ،ظیىاو و گیاه هیٌىؾ.
سشب

وكب ًّ٠ك ٨لمی و يكم ،به قيگ و٩یؿ هایل به آبی اوث که ٨ى٪ال١اؾه ومی هیباٌ ؿ .ای ى  ًّ٠ك
ىلپ فیكی ؾاٌ حه و ؾق بكاب ك
ؾاقای شالی ٨لمی ،هؿایث بك٬ی پاییى و ؼاِیث چکً ؼىاقی و ه٩ح 
ؼىقؾگی ال ه٭اوهث باالی بكؼىقؾاق هیباٌؿ ًّ٠ .ك و كب ٬ب ل ال ه یالؾ جىو ٗ بٍ ك ًٌاو ایی
گكؾیؿه بىؾ܆ چًاوچه ً٨ی٭یها که ال وىاظل لبًاو و ٬ىمث ٌ ك٬ی هؿیحكاي ه ب ه کٍ ىقهای اقوپ ای
٤كبی هايًؿ :اوپايیا٨ ،كايىه و ايگلى حاو هه اشكت ک كؾه بىؾي ؿ ،ا٘ال ٠ات ال ه ١اؾو و كب ؾق آو
کٍىقها قا ؾاٌحًؿ (.)۲۲۲: ۴۱
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ؾايًهًؿاو وكب قا ؾق قؾه ٨لمات ٘ب٭هبًؿی يمىؾيؿ که با ومبىل  Pbو يمبك اجىهی  ۸۲هٍ ؽُ

هیٌىؾ .وكب ؼالُ به ايؿالۀ يكم اوث که آو قا هیجىاو به آوايی با ياؼى جكاٌیؿ ،و لی اگك ه٭ ؿاق
ياؼالُهای ال ٬بیل اقوًیک ،ايحیهىيی ،هه و شىث ؾق آو باٌؿ ،وؽث ٌؿه و ه٭ؿاق وؽحی آو
وابىحه به ه٭ؿاق هىاؾ هىشىؾ ؾق آو هیباٌؿ (.)۲: ۸

وكب ؾق ٘بی١ث ب ه ٌ کل هًكال ی و ب ا جكکیبه ای هؽحل  ٧هايً ؿ :گ

الىۻ (

) ،و كولیث

ۼ

) پیؿا هیٌىؾ و ههنجكیى آو گالى بىؾه که اهكول ٬ىمث اٝ٠ن و كب ؾيی ا ال آو او حؽكاز

(۽

هیگكؾؾ .ال وكب ؾق ًِ١ثهای هؽحل٩ی ال ٬بیل لىلههای آب ،ؼالوهای وكبی ،واچمه ،گلىله و
يیم بؽٍی ال الیاژهای لعین کاق هیگیكيؿ .وكب جٍ١ٍ١ات هىحهیی قا ٠بىق يمیؾهؿ ،بؿیى هًٝىق
ال آو به ً٠ىاو وپك ؾق ٨میىجكاپی اوح٩اؾه هیکًًؿ٠ .الوه بكایى ،وكب به اٌکال هؽحل ٧هايًؿ و كب
٨لمی ،يمکهای وكب و هًكالهای ه١ؿيی ظاوی وكب ؾق ًِ١ث و هعّىالت ؼايگی ،آقایٍ ی،
بهؿاٌحی ،اوباب بالی و ًِ١ث چاپ هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگیكؾ (.)۶۶: ۴۴
ً
وكب با ؾقشۀ اکىیؿیٍى ه١مىلی(ۼ )+هكکبات قا جٍکیل هیؾهؿ که ٤البا هى مىم کًًؿهاي ؿ ک ه
ً
ؾقشه هىمىهیث آو يىبث به ٬ابلیث ظل ٌؿو اهالض آو ؾق بؿو ج٥ییك هیکًؿ .هرال܆ وكب ؼ الُ

و ول٩ایؿ آو چىو که ؾق بؿو ٤یك ٬ابل ظل اوث ،هىمىمکًًؿه يیىحًؿ ،ولی اهالض ٬ابل ظل آو هايًؿ
ً
کلىقایؿ ،يایحكایؿ و اویحات وكب ٌؿیؿا هىمىم کًًؿه هیباًٌؿ (.)۲۲۲: ۴۱
تأثیشات سشب

وكب ال شمله ً٠اِك وًگیى و ال آالیًؿههای هعیٗ به ٌماق هیقوؾ .با آوکه وكب به ه٭ؿاق کن ؾق
هعیٗ وشىؾ ؾاقؾ ،اها ١٨الیث بٍك و جىلیؿ وىؼثهای ٨ىیلی ،وكب قا ؾق هعیٗ ب یًج ك پكاکً ؿه
واؼحه اوث (.)۸۲۸: ۴۱
ً
وكب به قويهای گىياگىو به اجمى٩یك واقؾ یا پؽً هیٌىؾ هرال ،بهكهبكؾاقی ال ه ١اؾو و كب،

ـوب آهى ،به کاقگیكی ًِای ٟوابىحه به وكب ،وىلايؿو ـ ٤ال و ًگ و ٤ی كه هیباٌ ؿ ( .)۱۲۲: ۷ؾو
هًب  ٟؾیگ ك هه ن ؾق هع یٗلیى ث ،قيگیً ههای ي٭اٌ ی و بً میى و كبؾاق هى حًؿ .و كب
و٩یؿ

(ۼ

۽

ۼ) بكای والیايی لیاؾی به ً٠ىاو قيگؾايه ،ؾق قيگآهیمی هّك ٦هیٌؿ و هًىل هن

0

. Galena
. Crosstie

2

|  38هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

واؼحماوهای ٬ؿیمیجك ؾاقای قيگهای ظاوی وكب هیباٌؿ و ا٤لب ؾق الیههای لیكیى ي٭اٌیهای
شؿیؿجك یا٨ث هیٌىيؿ (.)۸۲۸: ۴۱

ووایٗ ي٭لیه جكايىپىقجی ٠اهل اِلی ؾق آلىؾگی هىا اوث ،که ٬ىمث اٝ٠ن ایى وو ایل کهً ه و
٨كوىؾه بىؾه و با جیل بؿوو کی٩یث ؾق ظكکث هیباًٌؿ .جصكبههای ٠لمی آٌکاق يمىؾه اوث که ای ى
ووایل ٔمى ٠مل اظحكا ٪پحكول ،ؼٙكياکجكیى هىاؾ هىمىمکًًؿه و ه٩كه قا به ٕ٨ا پكاکًؿه هیوالؾ
که ٠باقت ال هؽلىٖ کاقبى ؾایاکىایؿ و يایحكوشى هیباٌؿ .شهث الؾیاؾ و ك٠ث و و ایٗ ي٭لی ه،
یک ٨یّؿ وكب قا ؾق بًمو أا٨ه هیکًًؿ ( .)۷۷: ۱وكب هىشىؾ ؾق بًمو هًح٩ی و یک هىؤله جؿاومؾاق
يیىث .جحكا ایحایل وكب

]

[ به ً٠ىاو یک جكکی ب ٔ ؿ ٔ كبه ؾق بً مو ،و الهای لی اؾی

هّكٌ ٦ؿه اوث .هى١٬یکه ایى جكکیب وشىؾ ؾاقؾ ،یک بًمو با کی٩یث پاییى به ؼىبی به یک بً مو
با کی٩یث باال ؾق هاٌیى ووایٗ ي٭لیه هیوىلؾ .هحؤو٩ايه و كب هىش ىؾ ؾق بً مو ؾق هع یٗ لیى ث
ً
کاهال پؽً ٌؿه اوث که ٨ ۱یّؿ ـقات هًحٍكه قا جٍکیل هیؾهؿ .پاقۀ ال هٙال١ات ،ا٨مایً ه٭ؿاق
وكب قا ؾق گیاهاو و ؼاک ا٘كا ٦شاؾهها يٍاو هیؾهؿ که به ِ ىقت اکى ایؿ( )PbOپؽ ً ٌ ؿه و
هكؾم به ٘ىق کل ؾق يحیصه هّك ٦بًمو ؾق ه١كْ ه٭اؾیك باالجكی ال وكب ٬كاق هیگیكيؿ (.)۸۲۸: ۴۱

٬ىمحی ال وكب ال قاه ًِایٌ ٟیٍهوالی واقؾ هعیٗلیىث هیٌّىؾ .هماو ٘ىقیکه گ٩حه ٌ ؿ،
۴۲ؾقِؿ جىلیؿ شهايی وكب به ٌکل ا٨مويیهای جحكا ایحایل وكب ه ىقؾ او ح٩اؾه  ٬كاق گك٨ح ه و ب ه
اجمى٩یك قاه پیؿا هیکًؿ (.)۲۴: ۸

ٌیٍه جكکیب ال ولیکاو ؾایاکىایؿ
شهث

(ۼ

وىؾیناکىایؿ(

)،

ۼ

بلًؿبكؾو ه٭اوهث و ٔكیب ٌکىث ٌیٍه ،اکىایؿ وكب (

) و کلى یناکى

ایؿ(

) او ث.

) قا شایگمیى کلى یناکى ایؿ

هیکًًؿ .هًگاهیکه ٌیٍهها ٌکل ؾاؾه هیٌىيؿ یا وٙط اٌیا ج كاي هیٌ ىيؿ ،پى اب گاقگ اه ک ه
ظاوی اکىایؿ وكب اوث به هعیٗ قاه پیؿا هیکًؿ و با ٠د هلىخ ٌؿو هعیٗ هیگكؾؾ (ايحكيیث).

جزب سشب

به ؾلیل پكاکًؿگی همهشايبه وكب ،ايىاو همىاقه ؾق جمان لهیًه ال ٘كی ٫هىا ٤ ،فا ،آٌ اهیؿيیها،
قيگها ،بًموهای ظاوی وكب و ه١اؾو هیباٌؿ .به ٘ىق ه١مىل وكب ال وه ٘كی ٫ؾق ب ؿو ش فب
هیٌىؾ:
 شفب پىوحی(جمان)܆
 شفب اوحًٍا٬ی(هصاقی بیًی و ًٌها)܆
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چفب گىاقٌی( وقوؾ به ليصیكه ٤فایی ال قاه ج٥فیه) (.)۷۲ : ۶

قاه اِلی وقوؾ وكب به بؿو کىؾکاو ،قاه ؾوحی – ؾهايی اوث و ههنجكیى هًب ٟآو آلىؾگی ،جمان ب ا
ه٭اؾیك کن وكب هىشىؾ ؾق گكؾ و ٤باق هیباٌؿ (.)۲۲۷: ۴۶

ا٨كاؾ به ٘ىق ٤یك هىح٭ین ال ٘كی ٫جكکیبات هؽحل ٩ی هايً ؿ ٤ :فا ،آب و ه ىا ؾق ه ١كْ آل ىؾگی
٨لمات وًگیى به ویژه وكب ٬كاق هیگیزنذ .ؾقؼحاو شًگلی وكب قا به ِىقت ـقات ؾق ؼىؾ شم ٟو
ايباق هیکًًؿ .ایى ـقات جىوٗ يموالت شىی هرل بك ٦و باقاو ب ه ه٭ ؿاق لی اؾی ب ه و ٙط له یى و
اکىویىحنهای آبی قاه پیؿا هیکًًؿ .یکی ال ؾالیل اِلی هىاشهه ايىاو با وكب هىیك ؼاک – ؾاي ه –
٤فا ( )Soil – Crop – Foodاوث .وكب چه ؾق ؼاک باٌؿ و چه ؾق گیاهاو ؾق يهایث واقؾ ؾوقاو ليصی كه
٤فایی هیگكؾؾ .قیٍه گیاهاو وكب قا ال ؼاک و بكگها ،آو قا ال هىای آلىؾه شفب هیکً ؿ .ب ؿیى
جكجیب ،وكب هیجىايؿ ؾق ليصیكههای ٤فایی واقؾ گكؾؾ .ؾق يىاظی ًِ١حی شهاو ،ا٨مایً و كب ؾق
ؾقالهؿت هًصك به ا٨مایً وقوؾ آو به بؿو ايىاو هیٌىؾ (.)۱۲۲: ۷

یک ی ال  ٤الت ک ه و كب ب یًج ك ب ه آو ش فب هیٌ ىؾ ،ب كيس او ث .ب كيس پ ه ال گً ؿم،

پكهّك٦جكیى ايىا٤ ٞالت ؾق وٙط شهاو به ٌماق هیقوؾ و به ٘ىق يىبی  ۷۲ؾقِؿ ال کالكی هىقؾ
يیال قولايۀ آوها قا جؤهیى هیکًؿ .بكيس هیجىايؿ ال ٘كی ٫شفب قیٍه یا شفب هى ح٭ین آالیً ؿههای
شاییکه ؾق و الهای اؼی ك
قوىب یا٨حه ال اجمى٩یك به ٨لمات وًگیى به ویژه وكب آلىؾه ٌىؾ .ال آو 

واقؾات بكيسهای ؼاقشی به ا٥٨ايىحاو ٌؿت گك٨حه اوث ،يگكايیه ای لی اؾی ؾق ؼّ ىَ آل ىؾه

بىؾو آوها با وكب وشىؾ ؾاقؾ .جؽلیه ٨أالبهای کیمیاوی ؾق هعیٗلیىث و اوح٩اؾه بیً ال ظؿ
کىؾهای کیمیاوی به هًٝىق اِالض ویژگیهای ؼاک هیجىايؿ وبب ا٨مایً آالیًؿهها ال شمل ه ٨ل م
وكب گكؾؾ .ه٭ؿاق ایى ٨لم ؾق بكيس بىحگی به ٌكایٗ ا٬لیمی ؾاقؾ.
ؾق ایى اواؼك ،اوح٩اؾه ال لىالم آقایٍی لیاؾ ٌؿه اوث .اکرك ٌكکثها ؾق جكکیب لبو كیى ه٭ ؿاق
وكب ٠الوه هیکًًؿ جا هايؿگاقی ٘ىاليیجك ؾاٌحه باٌؿ .جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه او ث ک ه ،لبو كیى

٠الوه بك وكب ظاوی جكکیبات آهى ،پىلیاجلیى و جیحايین اوث که ب ه ؾيب ال بل  ،ٟاظحم ال اب حال ب ه
وك٘او (ویًه) و بلى ٢لوؾ قأن ؾق شىاياو قا به همكاه ؾاقؾ (ايحكيیث).

وكب يه جًها باالی ايىاوها ،بلکه باالی پكيؿگاو يیم اذكات لیاوب اق ؾاقؾ .هی ماو ٬اب ل ج ىشهی ال
وكب ؾق کبىجكهای که ؾق لًؿو ليؿگی هیکًًؿ ،ايؿالهگیكی ٌؿه او ث ک ه ا٤ل ب پكي ؿگاو آل ىؾه،
٠الین هىمىهیث ظاؾ با وكب قا يٍاو ؾاؾهايؿ (.)۷۷: ۱
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اثشات سشب باالی ايساوها
ً
اوح٩اؾه ال وكب به ً٠ىاو ًّ٠ك ٘بی١ی ج٭كیبا به آ٤ال جمؿو بٍك بك هیگكؾؾ .وكب ؾق له كۀ ٨ل مات

وًگیى ؾوحهبًؿی ٌؿه که بیًجكیى ٠ىاقْ قا بك قوی والهث ايى اوها ؾاقؾ .هً اب ٟاِ لی آل ىؾه
کًًؿهها ٌاهل قيگها ،گكؾ و ٤باق ،آب آٌاهیؿيی ،هعیٗ کاق والؿیى ،هىا و ٤فا هیباٌ

ؿ (.)۲۲۷: ۱

وكب ال قاه ٤فا  ۶۷ؾقِؿ ،آب  ۲۲ؾقِؿ و هىا ۴۷ؾقِؿ واقؾ بؿو ايىاو هیٌىؾ (.)۶۸: ۴۲

یکی ال هىایل اواوی ؾق اقجباٖ با وكب ٠ؿم هیحابىلیمه ٌؿو آو ؾق بؿو هیباٌ ؿ܆ ؾق وا٨ ٟ ٬ل م
وكب په ال وقوؾ به بؿو ،ؾیگ ك ال ب ؿو ؾ ٟ ٨يٍ ؿه ،بلک ه ؾق ظص كات هر ل چكب ی ٕ٠ ،الت،
اوحؽىاوها و ه٩اِل قوىب کكؾه و ـؼیكه هیگكؾؾ که همیى اهك هىشب بكول بیماقیها و  ٠ىاقْ

هح١ؿؾی ؾق بؿو هیٌىؾ .لهايیکه وكب ؾق بؿو شفب ٌ ؿ ،ب ه و ه اقگ او اِ لی ب یًج ك ج ؤذیك
هیگفاقؾ:
ۻ .ویىحنهای ّ٠بی هكکمی و هعیٙی܆
ۼ .هىیك بیىوًحیم ّهن܆
۽ .ویىحن کلیىی.
بكقویها يٍاو هیؾهؿ که  ۹۹ؾقِؿ ال وكب هىشىؾ ؾق ؼىو ،ؾق کكویات وكغ ؼىو وشىؾ ؾاقؾ
و با٠د هیٌىؾ که ایى ظصكات ؼىيی ٠مك کىجاهجك ال ٠مك ٘بی١ی ؾاٌحه باٌؿ .بًا ً ج١ؿاؾ ظصكات
ً
ؾق ؼىو کن ٌؿه که اِٙالظا به آو کنؼىيی هیگىیًؿ .ایى اذك وكب هىشب هیٌىؾ که ویىحن

ؼىووال بؿو ،بىیاقی ال کكویات وكغ ؼىو قا به ٘ىق ياقن با هعحىای همىگلىبیى کنجك واقؾ ؼىو
کًؿ که ؼىؾ هىشب کاهً کاق آیی ؼىو ؾق ظمل آ کىیصى هیٌىؾ (.)۶۸: ۴۲

يیمه ٠مك وكب ؾق ؼىو ظؿوؾ  ۱۷قول اوث به شم ؾق هىا١٬ی که جمان با وكب هؿاوم و ذابث
باٌؿ ؾق وایك او٬ات ه٭اؾیك وكب ؼىو هً١که کًًؿه بكؾاٌث ٬بلی وكب و شفب آو يمیباٌؿ (: ۶
.)۷۲

اذك لیاوباق وكب ،یک ٕ٠ى ١٨ال بؿو یً١ی کلیهها قا يیم ؾق اهاو يمايؿه و جعث جؤذیك هى مىهیث
ياٌی ال آو ٬كاق هیؾهؿ .کلیهها وٜای ٧ههن ال شمله جًٝین ج١اؾل آب و الکحكولیثها ،ظف ٦ه ىاؾ
لائؿ ال ؼىو و ؾ ٟ٨آو ؾق اؾقاق و جًٝین ٍ٨اق ؼىو ٌكیاو ؾق بؿو قا ؾاقؾ ٌ ،کل( )۴ؾق ب یى ظص كات،
وكب ؾق باالجكیى وٙط ؾق کلیه جصم ٟهیکًؿ و با ٠د ایص اؾ ج٥یی كات پ اجىلىژیکی هٍ ؽُ ؾق
واؼحماو و ٠ملکكؾ آو هیگكؾؾ (.)۴۱۶: ۴۲
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ٌکل()۴܆ ٠ملکكؾ کلیهها

اوحؽىاوها ٕ٠ى و اوکلیث بؿو قا جٍکیل هیؾهًؿ .لهايیکه وكب ال قاههای گىي اگىو ب ه ب ؿو
شفب و ـؼیكه ٌؿ ،به ٌکل وكب ؾو واليىه هیجىايؿ شایگمیى ًّ٠ك کلىین ؾق اوحؽىاوها ٌؿه و

هؿت هؿیؿی ؾق آوشا با٬ی بمايؿ ( .)۲۲: ۸پكوجئیىهای گیكيؿه کلىین يٝیك کالمىؾلیى ،کالىی هؿیى،

پكوجئیى کیًال  ،Cجكوپىيیى و ٤یكه هیباٌؿ .هٙال١ات يٍاو ؾاؾه اوث که وكب ؾق شایگاه اجّال ب ه
ایى پكوجئیىها با کلىین ق٬ابث هیکًؿ و شايٍیى آوها ٌؿه و ویىحن قوپحىقی قا هؽح ل هیکً

ؿ (۲

 .)۹۱:جع٭ی٭ات يٍاو هیؾهؿ که  ۹۷ؾقِؿ کل وكب ب ؿو ب مقگو االو و  ۷۲ؾقِ ؿ و كب ب ؿو
ا٘٩ال ؾق اوحؽىاوها هىشىؾ بىؾه که يیمه ٠مك آو  ۴۲جا  ۲۲وال او ث .هكک م اِ لی ـؼی كه آو ؾق
اوحؽىاوهای ؾقال به ؼّىَ اپی٨الها هیباٌؿ٠ .الوه بكایى ،ا٨مایً  ٍ٨اق ؼ ىو ،و ٭ٗ شً یى،
ياقوی يىلاؾ ،ياباقوقی هكؾاو ،اوح٩كا ،٢ؾقؾهای ٌکن ،کاهً ٬ؿقت یاؾگیكی و اؼحالالت ق٨ح اقی
ؾق کىؾکاو ال ٠ىاقْ هً٩ی ا٨مایً ٤لٝث وكب ؾق بؿو اوث (.)۲۲: ۸

اثشات سشب بش آبضیاو و گیاههاو

لهیىهای ؾ ٟ٨لصى و ٨أالب ؾاقای ٤لٝث لیاؾی ال وكب هى حًؿ .ؾق ه٭ایى ه ب ا و ایك ٨ل مات،
هیماو ٤لٝث وكب ؾق آب ؾقیا پاییى اوث٤ .لٝثهای پاییى وكب بكای هىشىؾات کًٍؿه يیى ث،
اها با٠د کاهً قٌؿ و جىلیؿ هرل هیگكؾؾ .آلىؾگی ظاِل ال وكب ؾق هعیٗهای ؾقیایی به و بب
قوىبات اجمىو٩یكی و جؽلیه ًِ١حی ؾق ظال ا٨مایً هیباٌؿ٤ .لٝث و كب ؾق قو ىبات ؾقی ایی
ً
بىیاق پاییى هیباٌؿ و ؾق بكؼی ال ٌكایٗ ،وكب شفب ٌؿه ؾق قوىبات ه یجىاي ؿ هص ؿؾا ؾق آب
ظل و ٤لٝث آو ؾق آب ؾقیا ا٨مایً یابؿ .بًابكایى܆ قوىبات هیجىايًؿ ي٭ً هعىقی و اواو ی قا ؾق
جًٝین ٤لٝث وكب ؾق آب ؾقیا ؾاٌحه باٌؿ.
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شايىقاو یا آبمیاو ؾاهًۀ وو ی١ی ال ظىاو یث قا يى بث ب ه و كب يٍ او هیؾهً ؿ ٌ .کنپای او،
َ
آویبپفیكجكیى هىشىؾات يىبث به ایى ًّ٠ك ايؿ و گیاههاو آبمی ج٭كیبا ظىاویحی به ومیث و كب
يؿاقيؿ .جصم ٟوكب ؾق هىشىؾات ؾقی ایی بى حگی ب ه ٌ کل کیمی اوی آوه ا ،ؾاقؾ و ال ب یى جم ام
ٌکلهای کیمیاوی ایى ٨لم ،وكب ؾو واليىه ومیجكیى ٌکل هًكالی وكب ب كای هىش ىؾات آب می
اوث .جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه اوث که ٤لٝث بیً ال  ppmۼ.ۺوكب ،وبب بكول اذكات لیاوآوقی ؾق
هىشىؾات ليؿهؾقیایی هیگكؾؾ (.)۲۴: ۸

ؾق گیاههاو آذاق هؽحل ٧ومی وكب ال ٬بیل اذك جًً اویؿاجیى و هماي١ث ال شفب هىاؾ ،شلىگیكی
ال قٌؿ و وًحیم کلكو٨یلٌ ،کىحگی کكوهىلوهی و ج٥ییكات ژي ی و ي٭ّ او ویى حن ٨ىجىو ًحیمی و
جً٩ىی گماقي ٌؿه اوث.
٤لٝث باالی وكب وبب آویب ٨كاواؼحاقی ظصكات بكگٌ ،اهل هحىقم ٌؿو کلكوپالو ثها،
ٌکىحى و ياپؿیؿ ٌؿو پىًٌهای کلكوپالوث ٌؿه ،هنچًیى ايماینهای قوبیىکى و ٨او ٩ىقیبىلى
کًال قا ٤یك  ١٨ال ک كؾه ،ال ١٨الی ث یک ی ال ايماینه ای هه ن ؾق بیىو ًحیم کلكو٨ی ل ب ه ي ام ؾلح ا –
ایًىلئىلیًیک اویؿ ؾهیؿقاجال هماي١ث کكؾه و با کاهً هعحىای کلكو٨یل و بب کل كول و يک كول ؾق
بكگ هیگكؾؾ٘ ،ىقیکه ؾق ٌکل لیك ؾیؿه هیػىد (.)۱۷: ۹

ٌکل()۲܆ بكول پؿیؿهی( )Aکلكول )B( ،يکكول ؾق بكگ گیاههاو (.)۱۱: ۹

دفغ سشب
ً
وكب ٠مؿجا ال ٘كی ٫اؾقاق و هؿ٨ى ٞال بؿو ؼاقز هیٌىؾ .ه٭ؿاق اؾقاق قولايه به ٘ ىق هحىو ٗ ۷،۱

هلیگكام هیباٌ ؿ .ؾ ٟ ٨هحىو ٗ و كب ال ٘كی ٫
لیحك و ه٭ؿاق وكب ؾٌ ٟ٨ؿه ال آو ٘كی ۲،۲۶۷ ٫

هلیگكام ؾق قول هیباٌؿ که با وكب ؾقیا٨حی گىاقي هحًاوب اوث .وایك قاههای ؾٟ٨
هؿ٨ى ۲،۲۲ ٞ
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وكب٠ ،ك٩ِ ،٪كا ،جكٌعات گىاقٌی و ٌیك اوث .اوکىقبیک اویؿ و کلىین ؾ ٟ٨اؾقاقی وكب قا
ا٨مایً هیؾهؿ (.)۷۱ :۶

دفغ سشب تىسط سیش

ؾق ٘ب باوحاو ،ال بكؼی گیاهاو بكای ق ٟ٨هىمىهیثهای ٨لمی او ح٩اؾه هیٌ ؿ ک ه ال ای ى هی او،
هیجىاو به ویك اٌاقه کكؾ .گیاه ویك ال ؼايىاؾه لیلیاوه ( )Liliacaeبىؾه و يام ٠لمی آو آلیىمو اجیىوم
( )Allium Sativumاوث .ههنجكیى ؼىاَ کیمیاوی ویك ،بى و بكؼی جكکیب ات ؾیگ ك کیمی اوی آو

هیباٌؿ .آلیىیى که جىوٗ ايماینآلیًال ویك ال آلیى آو جىلیؿ هیٌىؾ ،ههنجكیى هاؾه ٔ ؿ هیکكوب ی
ویك اوث که یک هاؾۀ ؾاقویی ٬ؿقتهًؿ ٠لیه باکحكیاها ،ویكونها و اقگايیممه ای ؾیگ ك هیباٌ ؿ.

ویك ؾاقای ؼىاَ ٔؿ باکحكیایی و کاهًؾهًؿه کلىحكول ؼىو يیم هیباٌؿ (.)۷۲: ۴

٘ىقیک ه ؾق
ویك ال لهاوهای ٬ؿین به ً٠ىاو چاًٌی بكای ٤فا هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگك٨ث .هم او 

باال به آو اٌ اقه ٌ ؿ ،ک المىؾلیى ،کالى یهؿیى ،پ كوجئیى کیً ال  cال شمل ه پكوجئیىه ای گیكي ؿه

کلىینايؿ .هٙال١ات يٍاو هیؾهؿ ،لهايیکه وكب به وی ژه

ۼ

ؾق ب ؿو ش فب ٌ ؿ ،ؾق شایگ اه

اجّال ایى پكوجئیىها با کلىین ق٬ابث هیکًؿ و شايٍیى آوها هیٌىؾ و ویىحن قو پحىقی قا هؽح ل
هیکًؿ.
ویك یک ايحیاکىیؿاو اوث که ال پكاکىیؿاویىو لپیؿ شلىگیكی هیکًؿ .هٙال١ات يٍاو هیؾهؿ
که جؤذیكات هعاٝ٨حی ویك قوی کلیه ،هكبىٖ به ؼىاَ ايحیاکىیؿايی آو اوث لی كا܆ ؾقیا٨حهاي ؿ ک ه
ايىا ٞج١اهالت اکىیؿیًٍی ؾق هیماو ٨لحكیٍى گلىهكول( )GFRي٭ً هً٩ی ؾاقؾ.
) یک پكاکىیؿاویىو او ث ک ه با ٠د ي ٩ىـ
۽
وكب به ؼّىَ اویحات وكب( ۼ
ً
پفیكی ٍ٤ؤ و جؽكیب ظصكات جىبىلی کلیه هیٌىؾ .هىمىهیث کلیه ه١مىال با ا٨مایً و ٙط و كم
بىقیک اویؿ و یىقیا يمایاو هیٌىؾ .بًا ً با جىشه به جؤذیك ه ىاؾ ول٩یحی(آلیى یى) هىش ىؾ ؾق  ّ٠اقه
ویك اظحمال هیقوؾ که ؼىاَ ايحیاکىیؿايی ایى هىاؾ هاي ٟپكاکىیؿاویىو لپیؿها و جؽكیب ظصكات
کلیه ٌىيؿ (.)۹۷: ۲

آلیىیى هىشىؾ ؾق ویك ،قاؾیکالهای آلاؾ قا به ؾام ايؿاؼح ه و جصم  ٟپالکثه ا قا هه اق و هی ماو
چكبی ؼىو قا کاهً هیؾهؿ ( .)۱۷۲: ۱هىاؾ ايحیاکى یؿايی هىش ىؾ ؾق آلیى یى  ّ٠اقه و یك ؾاقای
ً
) و گكوپهای اهیى( ۼ ) هیباًٌؿ که اظحماال به وویله
قاؾیکالهای آلاؾ يٝیك܆ کاقبىکىیل(
ج١اه ل ب ا قاؾیکاله ای ایص اؾ ٌ ؿه جىو ٗ و كب هر ل܆ هایؿقوکى

یل آلاؾ(

) و ايی ىو
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وىپكاکىایؿ(

) ال پكاکىیؿاویىو لپیؿها شلىگیكی کكؾه و هاي ٟجؽكی ب ظص كات ،ب ه ؼّ ىَ

ظصكات کلیه هیٌىؾ جا ٠ملکكؾ هًاوب ؾاٌحه باٌؿ٠ .الوه بكایى ،گكوپه ای کاقبىکى یل و اه یى
هىشىؾ ؾق ّ٠اقه ویك هیماو وكب قا کاهً ؾاؾه و با٠د ا٨مایً ؾ ٟ٨آو ال ؼىو و ظصكات که وكب
ؾق آوها شمٌ ٟؿه ،هیگكؾؾ (.)۹۷: ۲

يتیجهگیشی


وكب یکی ال ههن جكیى ً٠اِك وًگیى و ومی اوث که ال ٘كی ٫يىٌیؿو آب ،ؼىقؾو ٤فا و ج ً٩ه
واقؾ بؿو هیٌىؾ .به هعٓ بل١یؿو ،ایى ٨لم با بیىهالیکىلهای بؿو هايًؿ پكوجئیىه ا و ايماینه ا ب ه
یک جكکیب پایؿاق جبؿیل هیٌىؾ .ؾق يحیصه ،واؼحماو آوها ج٥ییك کكؾه و  ١٨ل و اي ١٩االت آوه ا ب ه

هٍکل هىاشه هیٌىؾ .هیحابىلیمم وكب ؾق بؿو ايىاو و ظیىاو ال کلى ین جبی ١ث هیکً ؿ ،بً ابكایى
هىیك ٘ی ٌؿه ؾق بؿو چه ؾق ظصكات اوحؽىايی و چه ؾق ظصكات ّ٠بی همايًؿ کلىین هیباٌؿ.
جمان ٘ىاليی با وكب یا يمکهای آو هیجىايؿ با٠د بیماقیهای کلی ه ،ؾقؾه ای ٌ کن ،و ٭ٗ

شًیى و ياقوایی يىلاؾ ٌىؾ١٨ .الیثهای ايىاو هًٍؤ اِلی وقوؾ وكب به هع یٗلیى ث هیباٌ ؿ.
وكب ب١ؿ ال وقوؾ به بؿو به هكوق ـؼیكه ٌؿه و به ٌکل وكب ؾو واليىه هیجىايؿ شایگمیى کلى ین
ؾق اوحؽىاوها ٌىؾ و به وكب ایى اهکاو قا هیؾهؿ که هؿتهای هؿیؿی ؾق بؿو با٬ی بمايؿ.

شفب وكب ؾق ا٨كاؾ هح٥یك بىؾه و ا٘٩ال  ۲جا  ۷بكابك بمقگواالو وكب اوحًٍا٬ی شفب هیکً ؿ.

اهكوله ؾق بكؼی هىاؾهای آقایٍی ،وكب ٠الوه هیکًًؿ جا هايؿگاقی بیًجكی ؾاٌ حه باٌ ؿ ک ه ای ى
ؼىؾ یک ي٭یّه یا ٠ىاقْ بؿيی اوث .ایى ٨لم به ؾلیل پؽً ٌؿو ؾق هعیٗلیىث ،گیاهاو قا يی م

ؾق اهاو يمايؿه و با٠د هىمىهیث آوها هیٌىؾ .بكؼی ٠الین هىمىهیث با وكب ؾق گیاهاو کاهً
هعحىای کلكو٨یل ،ایصاؾ کلكول و يکكول ؾق بكگ ،کاهً اقج٩ا ٞو ي٭ّاو ویىحن ٨ىجىوًحیم هیباٌؿ.
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ۻ .ش٩١ك ،ههكؾاؾ پىق و همکاقاو .)۴۱۸۶( .اوح٩اؾه ال ویك با جصىیم اویحات وكب بك هی ماو و كب
بؿو ؾق وكم و بكؼی ال با٨ثهای بؿو .هصله ؾايٍگاه ٠لىم پمٌ کی ای كاو .ؾوقه چه اقم  ٌ .ماقه
.۷۶

ۼ .شىهكی ،ظبیبالله و همکاقاو .)۴۱۹۱( .بكقوی ّ٠اقه ویك بك ق ٟ٨هىمىهیث ياٌ ی ال و كب
ؾق کلیه يىلاؾاو .هصله ؾايٍگاه ٠لىم پمٌکی ٨ىا .وال چهاقمٌ .ماقه .۴
۽ .قویاو٠ ،بؿال٭ؿیك .)۴۱۹۴( .ظ٩اٜث هعیٗ لیىث و هًاب٘ ٟبی ١ی .کاب ل  :ولاقت جعّ یالت
٠الی.
ولینيژاؾ ،قاهیى .)۴۱۹۱( .اذك ّ٠اقه آبی ویك بك ٌاؼُهای اوحكی اکىیؿاجیى ؾق با٨ث بیٕ ه.

۾.
هصله ؾايٍگاه ٠لىم پمٌکی ق٨ىًصاو .ؾوقهٌ .۴۱ماقه .۱
ۿ .ویًایی ،ویؿاکكم .)۴۱۹۱( .بیایؿ ٘بیب ؼىؾ باٌیؿ .کابل :قوالث.

܀ٌ .کكلاؾه ،هعمؿ .)۴۱۸۶( .ونًٌاوی ؾق ؾاهپمٌکی .جهكاو٠ :لمی.

܁٠ .بان پىق ،ياِك .)۴۱۸۸( .اکىلىژی ٠مىهی .اقوهیه  :ؾايٍگاه اقوهیه.

܂٠ .لی ٠ىکكی ،الهه٨ .)۴۱۹۱( .لمات وًگیى .جهكاو :ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی.

܃ .ک اٜمی ،ي اؾق .)۴۱۸۲( .ج ؤذیك ب كهمکًً و كب و کلى ین ب ك قٌ ؿ و بكؼ ی پاقاهحكه ای
٨یمیىلىژیکی گیاه کىشه ٨كيگی .پایاو ياهه کاقًٌاوی اقٌؿ .جهكاو :ؾايٍگاه جكبیث هؿقن.
ۺۻ .کىهىحايی ،يراق اظمؿ .)۴۱۹۱( .اواوات اکىلىژی .کابل٬ :ك٘به.
ۻۻ .ه٭ّىؾی ،قوحن .)۴۱۱۹( .قوي ٌیمی جصمیه .جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.
ۼۻ .هًّىقی ،يبیالله .)۴۱۹۲( .آلىؾگی هعیٗ لیىث .جهكاو :آلاؾ کحاب.
۽ۻ .هیى لك ،گ كی .ال ٌ .)۴۱۸۸( .یمی ه ١ؿيی .زۼ .جكشم ۀ و یؿشىاؾ و یؿلاؾه ِ ابىيچی و
همکاقاو .همؿاو :ؾايٍگاه بى٠لی ویًا.
۾ۻ .هاؾی هائكی ،یگايه .)۴۱۱۱( .هبايی ٨لم ًٌاوی .جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.

ۿۻ .هیىیی ،شیممٌ .)۴۱۷۲( .یمی ه١ؿيی .ز۽ .جكشمۀ اٝ٠ن قظیمی .جهكاو :يٍك ؾايٍگاهی.

06. Hodgson, E. and Levi. (0881). A textbook of modern toxicology.

خاکّای ًوکی ٍ اصالح آى
يىیىًؿه :پىهًؿوی ٠یىالؿیى اهايی ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لقا٠ث
ج٭كیٛؾهًؿه :پىهًؿوی ؾکحىقهعمؿ ِ٩ك يىقی


چکیذه

ً
هٍکالت يمکی ؼاک ؾق جمام هًا٘ ٫ؼٍک ،ظ٭ی٭حا ؾق يحیصۀ آبیاقی با آب ؾاقای يمک ،ا٬لین ؼٍک و
جبؽیك آبهای ظاوی يمک ال وٙط ؼاکهای که وٙط واجك جیبلٌاو بلًؿ و ٬ؿقت لهکٍی پاییى ؾاقي ؿ،
ِىقت هیگیكؾ .ایى جع٭ی ٫کحابؼايهیی بىؾه و هؿ ٦اواوی آو بكقوی ؼاکه ای يمک ی و ؾقیا ٨ث
قاههای هًاوب شهث اِالض ٬ىمحی ال ؼاکهای ٌىق هیباٌ ؿ .ب كای اِ الض قاهه ای ال ٬بی ل :ؾوق
آبٌىی اوح٩اؾه هیگكؾؾ .اِالض ؼاکهای يمکی به وو یله
کكؾو آب أا٨ی ،ؾوق کكؾو آب وٙعی و 
آبٌىی بهحكیى ٘كی٭ه هعىىب ٌؿه اوث .ج٥ییكات ؼاک (اوح١مال شیپىن ،ول٩ك و ول٩ىقیک اویؿ)

ؾق ِىقت لیاؾ بىؾو وىؾین ؾق ؼاک بكای اِالض به کاق هیقوؾ.
آبٌىی ،ال٭لی ،اِالض ،شیپىنٌ ،ىق.
واژههایکلیذی :


همذهه

هٍکالت ؼاکهای که جعث جؤذیك يمکیات هیباًٌؿ ،یک هىٔ ى ٞشه ايی اه كول هیباٌ ؿ܆ لی كا
لهیى ؾق ظال ٔ١یٌ ٧ؿو و ٠ملیات هؿیكیث آب ٘ىقی اوث که بكای ٠ملیات اِالض ؾق بىیاقی
ي٭اٖ ؾيیاوث ٤یكه٩یؿ هیباٌؿ .ؼاکهای که جعث جؤذیك يمکیات هیباًٌؿ܆ ؾق ا٬لینهای ؼٍک و
يیمهؼٍک بیًجك ال یکِؿ هیباٌؿ (܃ :۾ۺۼ-܁ۺۼ) .هصمى ٞهعیٗهای که جعث جؤذیك يمکی ات ؾق
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شهاو هیباًٌؿ ۿ.ۿ܃ هیلیىو هکحاق هیباٌؿ (܀)ٌ .ىقی و وىؾیمی ٌؿو ؼاکها ؾق هًا٘ ٫ؼٍک
و يیمهؼٍک قول به قول ؾق ظال لیاؾ ٌؿو بىؾه ،به ٘ىق هرال ؾق او حكالیا ،هً ؿ ،پاکى حاو و ٌ ك٪
هیايه ( ۿ :ۻۻ-܀ۻ ) .ایى هن جؽمیى ٌؿه که شهاو ٘ىق هصمى ٞظؿ ا٬ل ۽ هکحاق ؼاک ظاِلؼیم قا ؾق
هك ؾ٬ی٭ه ؾق يحیصه ٌىق ٌؿو و وىؾیمی ٌؿو ؼ اک ال ؾو ث هیؾه ؿ (۾)٘ .ب  ٫جؽم یى و الهاو
ً
٤فایی شهاو  FAOو یىيىکى  UNESCOج٭كیبا ۺۿ ٨یّ ؿ ؼ اک جع ث آبی اقی هً ا٘ ٫ؼٍ ک و
يیمهؼٍک ؾيیا ؾق ظال هٍکل ٌىقی و وىؾیمیٌؿو هیباٌؿ .ایى جّىیك ی ا ای ى ظ٭ی٭ ث يٍ او

هیؾهؿ که ٌؿت پكابلن بایؿ آیًؿه هؿيٝك ٔكوقت ٤فایی شهاو باٌؿ .ب كای ؾقک ی ا جع٭  ٫پ كابلن
٘بی١ی ،هلل هحعؿ یک کً٩كايىی قا بكای ظل ِعكا ٌؿو ؾق يیكوبیا ؾق ܁܁܃ۻ که ایى بهحك اوث که
پیًگیكیهای هبكم بكؾاٌحه ٌىؾ جا هباقله ب ا ِ عكا ٌ ؿو ؾق لهیىه ای جع ث آبی اقی ب ه وو یله
هاي ٌٟؿو و کًح كول له ی ا شم  ٌٟؿو آب ؾق ؼ اک ٌ ،ىق ٌ ؿو و وىؾیمیٌ ؿو ؼ اک جىو ٗ
جؽًیکهای بهبىؾوالی ِىقت گیكؾ جا ظاِلؾهی ال قاه ٬ايىيی و باذبات به وویله ايکٍا ٦آبی اقی
شؿیؿ و لهکٍی هًاوب که ٬ابل اوح٩اؾه همیٍهگی و اهؿا ٦جل٩ی٭ی باٌؿ ،ؾق گفٌحه ،بیًجكیى يیال
يمى ؾق جىلیؿ ٤فا و پىٌاک هكبىٖ به بلًؿبكؾو لهیىها ؾق جعث آبیاقی لقا٠حی ب ىؾ .اه كول هى ا٠ؿ
ٌؿو لهیىهای شؿیؿ هعؿوؾ اوث ؾق ظالیکه ال ٘ك ٦ؾیگك ؾق يحیصۀ آبی اقی ب یً الظ ؿ ،بلً ؿ
بىؾو آبهای وٙعی لهیى و ٠ملیات هؿیكیث ٔ١ی ٧آب ،ؼاکهای ظاِلؾه و ظاِ لؼیم ب ه
٤یكظاِلؼیم و ظاِلؾه جبؿیل ٌؿه ؼاک ٌىق /وىؾیمی و ؼاک لهؾاق جىلیؿ هیگكؾؾ که ؾق يهایث
جىلیؿ يباجات کن ٌؿه و وكايصام وبب جكک ی ا ٤یك٬اب ل او ح٩اؾه ٌ ؿو له یى هیگ كؾؾ (܂  :ۻ) .بً ا ً
اِالض ؼاکهای ؾاقای يمکیات ٔكوقت اولی ه هیباٌ ؿ .ه ؿ ٦اواو ی ال ای ى جع٭ی  ٫بكقو ی
ؼاکهای يمکی و ؾقیا٨ث قاههای هًاوب شهث اِالض ٬ىمحی ال ؼاکهای ٌىق هیباٌؿ.

خاک يمکی و ضًاخت آو

ٌىقی ؼاک ٠باقت ال جصم  ٟيمکی ات هًع ل و ىؾین ،کلى ین و هگًی مین ؾق قایموو ٩یك ؼ اک
هیباٌؿ .ایى يمکیات هیجىايؿ ؼاک قا هحؤذك و اؼحه و جىلی ؿ يب ات قا چً ؿیى بكاب ك پ اییى بی اوقؾ.
هىشىؾیث ه٭ؿاق لیاؾ يمک ؾق ؼاک يمىی يباجات قا ب ا بلً ؿبكؾو  ٍ٨اق آو مىجیک هعل ىل ؼ اک
هعؿوؾ واؼحه٬ ،ؿقت يبات قا ؾق ؾوباقه گك٨حى آب ال ؼاک پاییى هیآوقؾ .ؼاکهای يمکی يٝك ب ه
٤لٝث يمکیات )٨ ،(ECیّؿی وىؾین ٬ابل ج١ىیٓ ) (ESPو پ یاچ هعل ىل ؼ اک ) (pHب ه و ه
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کحگىقی :ؼاک ٌىق ،ال٭لی و ٌىق -ال٭لی ج٭ىین هیگكؾؾ .ؼاکهای ٌىق ٠باقت ال ؼاکهایاي ؿ
که ّ٠اقه آو هٍبى ٞبىؾه و ؾاقای ٤لٝث يمک بیًجك ال  dS/m۾ ؾق ۿۼ ؾقشه وايحیگكاؾ ٨ ،یّؿی
وىؾین ٬ابل ج ١ىیٓ ) (ESPک نج ك ال ۿۻ و پ یاچ ) (pHۿ.܂ هیباٌ ؿ .ؼ اک ال٭ل ی ٠ب اقت ال
ؾیىیهىل ٨یوايحیهحك٨ ،یّؿی و ىؾین ٬اب ل

کنجك ال ۾
هایايؿ که ؾاقای ٤لٝث يمک ) (EC
ؼاک 
بیًجك ال ۿ.܂ بىؾه ؾق ظالیکه ؼاکهای ٌىق٬ -لىی
بیًجك ال ۿۻ و پیاچ ) (pH
ج١ىیٓ ) (ESP
بیًجك ال ۾ ؾیىیهىل ٨یوايحیهحك٨ ،یّؿی وىؾین ٬ابل ج١ىیٓ )(ESP
ؾاقای ٤لٝث يمک ) (EC
بیًجك ال ۿ.܂ هیباٌؿ (܁ :ۼ۽ۼ-۾۾ۼ).
بیًجك ال ۿۻ و پیاچ ) (pH


هطخصات خاکهای ضىس

ؾق ؼاکهای ٌىقٌ ،ىقی هكبىٖ به ؼىاَهای ٨میکی ؼ اک يب ىؾه ،اه ا هٕ كیث ای ى ؼاکه ا
به ؼا٘ك بلًؿ بىؾو يمکیات هًعل ؾق هعلىل ؼاک ک ه ٬ابلی ث او ح٩اؾه آب جىو ٗ يب ات قا پ اییى
هیآوقؾ هیباٌؿ.
ٍ٬ك و٩یؿ وٙط ؼاک :ؾق ؼاکهای ٌىق لهايیکه آب ال ؼاک جبؽیك هیگكؾؾ ،يمکیات و٩یؿ ک ه
ؾق آب وشىؾ ؾاقيؿ ،ؾق وٙط ؼاک شمٌٟؿه با گفٌث چًؿیى ه٩حه با٠د یک ٍ٬ك يالک و ٩یؿ ؾق
وٙط ؼاک هیگكؾؾ.

ً
ظاِل ٔ١ی :٧ظاِل يباجات ه١مىال ؾق ؼاک ٌىق يىبث به ؼاکهای يىقه ال کنج ك هیباٌ ؿ.

يمکیات ظكکث آب قا ؾق ؼاک بًؿ يمىؾه و هاي ٟشفب آب به يبات جىوٗ ٍ٨اق آومىجیک هیگكؾؾ.
کٍث يهالیها بىیاق ظىان به ٍ٨اق آب بىؾه و ٬ؿقت ایىحاؾ ٌؿو يهالی قا کن يمىؾه بآلؼكه و بب
ؼٍکی يهال و ٔ١یٌ ٧ؿو ظاِل هیگكؾؾ.
ظاِلؼیمی بلًؿ ؼاک :ؼاکی که ٌىق ٌؿه باٌؿ ،همکى به ؼا٘ك ؾاٌحى ه٭ؿاق لی اؾ ي ایحكوشى،
٨او٩ىقن و پحاٌین بكای چًؿیى وال ظاِلؼیم باٌؿ .ایى ً٠اِك ؾق هعیٗ يمکی جىلیؿ هیگكؾيؿ،
جىلیؿ ً٠اِك يىبث به شفبٌ او ب ه وو یلۀ يباج ات ب یًج ك ب ىؾه ال هم یىقو ب ا گفٌ ث له او
ظاِلؼیمی ؼاک بلًؿ هیقوؾ (܁ :ۺ۾ۼ-۾۾ۼ).
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ػلل تطکیل خاکهای ضىس

جؽكیب وًگها و هًكالها :ؾق يحیصۀ جؽكیب کیمیاوی يمکیات هًعل هرل کلىین ،هگًمین و وىؾین
ؾق وٙط ؼاک قها گكؾیؿه و به وویله اي ؿک ب اقاو ب ه الی ه پ اییًی ؼ اک ظكک ث ک كؾه و شاب هشا
هیگكؾيؿ .با بلًؿق٨حى ؾقشۀ ظكاقت جىوٗ جبؽیك يمکیات همكاه با ه٭ؿاق آب به وٙط ؼاک ظكکث
کكؾه و یک ٍ٬ك و٩یؿ قا به وشىؾ هیآوقيؿ.
آبٌىی آیىوهای کلىین
هایؿقولیم وىؾین :بٕ١ی او٬ات يمکیات هعلىل ؾق ٠ملیۀ لیچیًگ یا 
ً
به وویله آیىوهای وىؾین ج١ىیٓ هیٌىيؿ .ب١ؿا ـقات ؼاک با وىؾین هٍبىٌٞؿه و وبب جٍکیل
وىؾین کاقبىيیث هیگكؾؾ .وىؾینکاقبىيیث هایؿقولیم گكؾیؿه و وىؾینهایؿقوکىایؿ قا هیوالؾ.
ً
ب١ؿا وىؾینهایؿقوکىایؿ جصمیهٌؿه و با٠د بلًؿق٨حى ٤لٝث آیىو هایؿقوکىیل ؾق هعلىل ؼاک
هیگكؾؾ که بآلؼكه وبب بلًؿق٨حى پیاچ ؼاک هیٌىؾ .ه١اؾلۀ ـیل قويؿ يمکیٌؿو ؼاک قا ال
لعا ٚکیمیاوی يٍاو هیؾهؿ:
ه١اؾله:
+

+

Ca (micelle) + Na + H2CO3 → Na(micelle) + H + Na2CO3
Na2CO3 + 2HOH → 2NaOH + H2CO3
2NaOH → 2Na+ + OH-

آبهای يمکی لیكلهیًی :آبه ای جعثاالقٔ ی هً ا٘ ٫ؼٍ ک ؾاقای ه٭ اؾیك يمکی ات هًع ل
هیباٌؿ .ایى يمکیات جىوٗ آب به باال ظكکث کكؾه و به وویله جبؽیك ؾق وٙط ؼاک با٬ی هیهايؿ.
ا٬لین ؼٍک و يیمهؼٍک :باقاو کن و جبؽیك لیاؾ ؾق هًا٘ ٫ؼٍک و يیمهؼٍک بهحكیى ٌكایٗ بكای
جٍکیل ؼاک ٌىق و ال٭لی هیباٌؿ .باقاو کن ؾق ایى هًا٘ ٫بكای ٌىثوٌىی يمکیات جىلیؿٌؿه
بكای جؽكیب هًكالها ک٩ایث يًمىؾه و يمکیات ؾق ؼاک جصم ٟهیيمایًؿ .ؾق يهایث جىوٗ جبؽیك
يمکیات به ٘ك ٦باال ظكکث هیکًؿ٘ .ىقیکه آب به اجمىو٩یك جبؽیك هیگكؾؾ ،يمکیات ؾق ؼاک
با٬ی هیهايؿ.
کی٩یث آب آبیاقی :هكگاه آب بكای آبی اقی هًاو ب باٌ ؿ ؾاقای ه٭ ؿاق لی اؾی آیىوه ای کلى ین،
هگًمین ،وىؾین ،کلىقیى ،بایکاقبىيی ث ،کاقبىيی ث ،بىقی ث و يایحكی ث هیباٌ ؿ ،ک ه او ح١مال
ؾوامؾاق چًیى آب باکی٩یث ؼاک قا هحؤذك هیوالؾ .آبیاقی هًا٘ ٫ؼٍک با چًیى آب وبب به وش ىؾ

آوقؾو يمکیات ؾقؼاک هیگكؾؾ .ؾق پهلىی ای ى (ال  )٧و ٙط آبه ای لیكلهیً ی بلً ؿ ه یقوؾ.
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(ب) لهکٍی ٔ١ی ٧که هاي ٟلیچیً گ يمکی ات هیٌ ىؾ( .ز) او ح٩اؾه ي اهًٝن آب آبی اقی ،هر ل
٤ك٪آبی کكؾو ؾق یک و٬ث که ب١ؿ ال آو ؼٍک کكؾه ٌىؾ و با٠د هايؿو يمکی ات ؾق و ٙط ؼ اک
گكؾؾ که با٠د جٍکیل ؼاک ٌىق و ٬لىی گكؾؾ (܂ :܁۽ۿ-ۺ۾ۿ).

اوح١مال کىؾهای ٬لىی :اوح١مال کىؾهای ٬لىی هرل وىؾینيایحكیث وبب ايکٍا٬ ٦لىی ث ؼ اک
هیگكؾؾ.
تأثیش ضىسی خاک باالی يمىی يباتات

 هىشىؾیث ٤لٝث لیاؾ يمک ؾق ؼاک٬ ،ىه يگهؿاقی آب قا لیاؾ واؼحه و قیٍه يباج ات ايكش ی
لیاؾی هّك ٦هیيمایًؿ جا آب هىقؾ ٔكوقت قا ال ؼاک شفب يمایًؿ.

 هىشىؾیث ه٭اؾیك لیاؾی يمکیات ٍ٨اق آومىجیک هعلىل ؼاک قا بلً ؿ ب كؾه و ب ك٠که آب ال
قیٍه يبات به هعلىل ؼاک ايح٭ال هیيمایؿ .یً١ی آب و هىاؾ ٤فایی ال ٤ل ٝث ک ن ب ه ٤ل ٝث
لیاؾ ظكکث هیکًؿ.

 قیٍه يباجات آب و هىاؾ ٤فایی بیًجكی قا ؾق هىشىؾیث ٤لٝث لیاؾ يمک ؾق هعلىل ؼ اک ال
ؼىؾ ؼاقز واؼحه ،ق٬ث هعلىل ؼاک همکى يباجات قا ال ج ؤذیكات هً ٩ی يمکی ات هعا ٝ٨ث
يمایؿ .بًا ً چًیى ؼاکها هك٘ىب ؼىاهؿ هايؿ (۽ :ۺۼۻ).
اصالح خاک يمکی

٠ملیات ؾؼیل ؾق جبؿیل ؼاک جعث جؤذیك يمک به ظالث ظاِلؾه اِالض ياهیؿه هیٌىؾ .اِٙالض
اِالض ؼاک يمکی به هیحىؾهای ٬ابل اوح٩اؾه با البیى بكؾو يمکیات ؼ اک ال ؼ اک ا٘ كا ٦قیٍ ه
يباجات يىبث ؾاؾه هیٌىؾ .ايکٍا ٦و قٌؿ يبات ؾق چًیى ؼاک ؾاقای يمکیات لیاؾ بایؿ ال ٬ى مث
قیٍه يبات بیكوو ٌىؾ .هیحىؾهای پفیك٨حه ٌؿه که ؾق اِالض ؼاک يمکی به کاق هیقويؿ ٬ ،كاق ـی ل
ايؿ (ۻ :܂܂):

آبضىی و صهکطی
 .1

ٌىثوٌىی اهالض و يمکهای أا٨ی ال هًٙ٭ۀ قیٍه ؼاک با آب قا آب ٌىی هیگىیً ؿ .ؾق واٟ ٬

آبٌىی با هؿ ٦کًحكول ٌىقی ؼاک ؾق هًٙ٭ه هعیٗ قیٍه ؾق ظؿ جعمل به ٌىقی يب ات لقا٠ح ی

ايصام هیٌىؾ.
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آبٌىی :بكای کًحكول یا هؿیكیث ٌىقی ؼاک و بك٬كاقی جىالو ٌىقی ،بایؿ ه٭ؿاقی آب بیًجك
يیال 
ال يیال آبیاقی هّك ٦گكؾؾ ،جا يمکهای أا٨ی ال هعیٗ قیٍه ؼاقز ٌىيؿ ،ی ا ب ه ٠ب اقت ؾیگ ك،
آبٌىی اذك هیگفاقيؿ٠ ،باقت ال قوي آبی اقی ،يی ال آب ی
آبٌىی ٌىيؿ٠ .ىاهلیکه بك ه٭ؿاق يیال 

آبٌىیٌ ،ىقی ؼاک همق ٠ه و ٌ ىقی آب هىش ىؾ
هعّىل هىقؾ يٝك٠ ،م ٫ؼاک هىقؾ يٝك بكای 
آبٌىی هیباًٌؿ٠ .ىاهل که ؾق کی٩یث آب آبیاقی ههنايؿ ٠باقجًؿ ال:
بكای آبیاقی و 
آبٌىی يیم بیًجك
ٌىقی آب آبیاقی :به ِىقت ٠مىم ،هك چًؿ ٌىقی آب آبیاقی لیاؾجك باٌؿ ،يیال 
هیگكؾؾ.
٤لٝث بایکاقبىيیث ؾق آب :آبهای آبیاقی ظاوی ه٭اؾیك لیاؾ بایکاقبىيیث با٠د ا٨مایً ٤لٝث
آيیىو ؼٙكياک بایکاقبىيیث ؾق ؼاک ؼىاهًؿ ٌؿ .بایکاقبىيیثها وبب قوىب کلىین و هگًیمین،
و هنچًیى وبب ا٨مایً لیاؾ  pHؼاک هیٌىيؿ.
آبٌىی هًٙ٭ۀ قیٍۀ يبات ۻ/۽ جا ۻ/ۼ
آبٌىی٠ :م ٫هًاوب ؼاک بكای 
٠م ٫هًاوب ؼاک بكای 
هًٙ٭ۀ قیٍه اوث.
آبٌىی يمک قا ؾق بكؼی ال هعّىالت ؾق ووٗ يٍاو هیؾهؿ.
شؿول(ۻ)܆ ٠م ٫ايکٍا ٦قیٍه و ٠م ٫
آبٌىی (وايحیهحك)
٠م ٫هًاوب بكای 

يبات

٠م ٫جىو١ه قیٍه (وايحیهحك)

وبمیها

ۺ܀ – ۺ۽

ۺۼ  -ۺۻ

کاهى و کكم

ۺ܀ – ۺ۽

ۿۼ  -ۿۻ

باؾقيگ

ۺ܃ – ۺۼۻ

ۺۿ – ۺ۽

باؾيصاوقوهی

ۺۼۻ  -ۺۺۻ

ۺۿ  -ۺ۽

لىبیا و يؽىؾ

ۺۻۻ – ۺۿ

ۺۿ  -ۿۼ

شى و گًؿم

ۺۺۻ – ۺ܃

ۺۿ  -ۺ۽

آبٌىی
آبٌىی :په ال آوکه ال لهکٍی هًاوب لهیى ا٘میًاو ظاِل ٌؿ ،
هؿیكیث لهاو و يعىۀ 
آبٌىی ٬بل
آبٌىی یا ٬بل ال کٍث ايصام هیٌىؾ و یا ؾق ٘ىل ّ٨ل قٌؿ .
قا هیجىاو ٌكو ٞکكؾ .
ؾوثؾاؾو اظحمالی ج اقیػ کاٌ ث هًاو ب هعّ ىل،

ال کٍث به ؾلیل جل٩ات بیًجك آب و يیم ال
ً
آبٌىی ؾق ٘ىل ّ٨ل قٌؿ به هً١ای هّك ٦ه٭ؿاقی آب هالاؾ بكيیال آبی
ه١مىال جىِیه يمیٌىؾ .
هعّىل ،به هًٝىق ٌىثوٌىی يمکهای هىشىؾ ؾق ؼ اک هًٙ٭ ۀ قیٍ ه و ک اهً اذ كات هً ٩ی
ٌىقی آب آبیاقی بك يبات اوث.
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 .2صهکطی

آبٌىی لهايی هى٨٭یثآهیم ؼىاهؿ بىؾ ک ه ي٩ىـپ فیكی و لهکٍ ی
يکحه ههن و اواوی ایى اوث که 
آبٌىی لهیى ،الماهی
ؼاک هٙلىب و هًاوب باٌؿ .ا٘میًاو ال لهکٍی هًاوب آب ٌىق ظاِل ال 
اوث .بًابكایى ،لاق٠یى بایؿ با هٍىقت هحؽّّاو ؼاک ،ي٩ىـپفیكی و لهکٍی ٘بی١ی ؼاک همق٠ه
آبٌىی قا ايصام ؾهً ؿ.
قا بكقوی کكؾه ،و ؾق ِىقت وشىؾ هٍکل ،يىبث به ق ٟ٨آو ا٬ؿام و وپه 
ؾق ٤یك ایىِىقت ٌىثوٌىی يمکها ب ه ؼ ىبی ِ ىقت يؽىاه ؿ گك ٨ث و همک ى او ث ظح ا
يمکهای قوىبٌؿه ؾق ا٠ما ٪ؼاک يیم ،به ومث وٙط ؼاک ظكکث کكؾه و ؼاک قا بیًجك ٌىق
يمایؿ (ۼ :܁ۻۻ).

 .3هالچ یا خاکپىش

جبؽیك آب ال ؼاک و ؾق پی آو ظكکث و قوىب يمکهای هعلىل ؾق آب ال ا٠ما ٪ؼ اک ؾق هع یٗ
قیٍه ،ال ٠مؿهجكیى ؾالیل ٌىق ٌؿو لهیىهای لقا٠حی اوث .بًابكایى ،پیًگیكی ال ظكک ث قو ب ه
باالی آب ،ال شمله قاهکاقهای ههن و کاقاهؿ هؿیكیحی بكای کًحكول ٌىقی ؼ اک ،ب ه وی ژه پ ه ال
آبٌىی يمکها ال هعیٗ قیٍهاوث .اوح٩اؾه ال ايىا ٞهالچ یا ؼ اکپىي کاقاه ؿجكیى قوي
بكياهۀ 
بكای ؾوحیابی به اهؿا٨ ٦ى ٪هیباٌؿ .هالچ یا ؼاکپىي پىًٌ ٤یكليؿه ی ا ی ک الی ه ظ ٩اٜحی ال
هىاؾ اوث که ؾق وٙط ؼاک ٬كاق هیگیكؾ جا ال ٌؿت جبؽیك ق٘ىبث ؼاک شلىگیكی يمایؿ (ۼ :܁ۻۻ).

يتیجهگیشی

ؼاک ٌىق ؼاکی هیباٌؿ که ٤لٝث يمکها ؾق آوها ب ه  ٬ؿقی باٌ ؿ ک ه قٌ ؿ يب ات و ٠ملک كؾ
هعّىل قا کاهً ؾهؿ به ٌك٘یکه وایك ٠ىاهل هاي١ی بكای قٌؿ هعّ ىل ایص اؾ يکًً ؿ٤ .ل ٝث
يمکها همکى به یک گیاه لیاؾ باٌؿ و قٌؿ آو قا کاهً ؾه ؿ ،ول ی هم او ٤ل ٝث ب ه گی اه ؾیگ ك
هٍکلی ایصاؾ يکًؿ .بًا ً ٌىقی ؼاک هح١ل ٫به هیماو ٌىقی ،کی٩ی ث آب و ظىاو یث يب ات ؾاقؾ.
آبٌىی ،اوح١مال کىؾهای ٕ٠ىی ،ول٩ك ظح ا
بكای اِالض ؼاکهای ٌىق قوىب يمک به وویله 
ول٩ىقیکاویؿ ،لهکٍی هًاوب ،هالچ اوح٩اؾه هیگكؾؾ.
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ًگزشی خزدٍرساًِ خیام
يىیىًؿه :پىهًؿوی ویؿ٠بؿالىاشؿ شىهكی ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لباو و اؾبیات
ج٭كیٛؾهًؿه :پىهًؿوی هٙیٟالله ظکیمی


چکیذه

يگاقيؿه ؾق ایى ه٭اله هیکىٌؿ جا ظکین ٠مك ؼیام قا با يگاه ٠٭اليی بًگكؾ و ؾاوقی قا يی م ب ه ٠ه ؿه
ؾايًهًؿاو ٨كهیؽحه بگفاقؾ .بؿیى وبب ایى ظکین ٨كلايه ال ایى هًٝك هىقؾ بعد ٬كاق گك٨حه او ث،

یکی ال لاویۀ ؾیؿ ِاظبيٝكاو جا وؿه يهن و ؾیگكی ال يگاه هع٭٭او شهاو ه١اِك بكقوی قبا٠یات
هیباٌؿ،
آو ٌا٠ك واقوحه هىقؾ بعد ٬كاق هیگیكؾ .ؼیام ؾق ایكاو چًاو اوث ؾکاقت ؾق ه٥كب لهیى 
یً١ی هن ٨یلىى ٦و هن قیأیؾايی بمقگی هىث و ها او قا ؼىبجك و بهحك بًٍاوین ،یک ی ؾیگ ك ال
ؼیام ًٌاواو ه١اِك ؾق باب ؼىيباٌی ؼیام هیگ٩ث :باؾه و هی ال هٕ اهیى قای س اٌ ١اق ؼی ام
هیباٌؿ که او قا ؾق اؾب ٨اقوی به باؾهوحایی ه١كو ٦کكؾه اوث.

واژههای کلیذی :باؾهٌ ،اؾیٕ٬ ،ا و ٬ؿق  ،هىحی ،هی.

همذهه

ؾق ایى ه٭اله ٘ىق اشمال کىًٌ به ٠مل آهؿه جا به شای گ٩حهها و ًٌیؿهها ؾق باب ا٨کاق ؼیام ،اؾل ۀ
ؼكؾپىًؿايه به کاق گك٨حه ٌىؾ و ٕ٬اوت يهایی به ٠هؿۀ ؼىايًؿۀ هًّ ٧واگفاق گكؾؾ.
ً
اوال بایؿ ا٠حكا ٦کكؾ که لهاو ؼیام ؾقؼٍاوجكیى ؾوقاو ٠لىم اوالهی و اوز ایى ٠لىم ؼىؾ اوث.
چكا که ؾايًهای کالم٨ ،لى٩ه٠ ،ك٨او٨ ،٭ه ،ظؿید و وایك ٠ل ىم او الهی ؾق و ؿهه ای چه اقم و
پًصن به ظؿی کمال ؼىؾ قویؿه و يیم ِعاض ًٌگايۀ اهل وًث و اِىل چهاقگايۀ ٌ ی١ه ؾق ٠ل ن
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ظؿید ؾق ایى وؿهها هؿوو ٌؿه اوث .هنچًاو ٨ك٬ههای بمقگ اٌا٠كه ،اوما٠یلیه و هايًؿ آوه ا ؾق
ایى ّ٠ك ٜهىق کكؾيؿ .هنچًاو ه ؿاقن يٝاهی ه ،ب ه ؼّ ىَ يٝاهی ه ب ٥ؿاؾ ب ه هم ث ؼىاش ه
پایهگفاقی ٌؿ که ؾق آوها بكشىحهجكیى ٠لىم اوالهی به ؼّىَ ٨٭ه،
يٝامالملک ؾق همیى وؿهها 

ظؿید ،ج٩ىیك و ٤یكه جؿقیه هیگكؾیؿ.
به اـ٠او و ا٠حكا ٦هم ه ؾاي ًهً ؿاو شه او ،ؾق هم یى له او ،هل ک ٌ اه و لصى٬ی و ؼىاش ه
يٝامالملک ولیك ؾايًهًؿ وی ،وكًٌاواو اؼحكًٌاواو قا به وال ܁܀۾ هصكی ٬مكی ؾق اِ٩هاو و
به ٬ىل ؾق يیٍابىق شهث اِالض ج٭ىین گكؾ آوقؾيؿ که ؼیام يیٍابىقی و ابىال١بان ٕ٨ل ب ى هعم ؿ
لىکكی ،ؾق قأن ایٍاو ٬كاق ؾاٌحًؿ.
آياو ،ج٭ىین قا بیي٭ُ اِالض کكؾيؿ .چه ؾق ج٭ىین هیالؾی هى یعی ؾق هكچً ؿ و ال ،و ه قول
ج٥ایك پؿیؿ آهؿ که ایى ي٭ُ ال ج٭ىین بك٘كٌ ٦ؿ (قوٌى ،ه٭ؿهۀ جكايههای ؼیام :܂܁).

يگاه تحلیلی کىتاهی به سباػیات خیام
يظش تًی چًذ اص هؼاصشاو يام داس خیام دس باب دايص و دیى و هؼًىیت وی

بكشىحهجكیى ؾايًهًؿاو و ٨كهیؽحهگاو ه١اِ ك ؼی ام ،ا ٠ن ال ٨٭ یه او ،ج٩ى یكؾاياو٨ ،یلى ى٨او،
هحکلماو و ٤یكه ،ؼیام قا با اؾب و اظحكام ویژه و ال٭اب هً١ىی یاؾ کكؾهايؿ و همهگاو ايىا ٞؾايً او قا
وحىؾهايؿ .بكؼی ال ال٭اب که ؾق آذاق ؼىؾ ،ؼیام قا به آوها یاؾ کكؾهايؿ ،چًیى اوث :االهام ابىظُ٩
٠مكالؽیاهی ،الٍیػ االهامالؽیاهی ،ؼىاشه اهام ٠مك ؼیام ،االه ام ظص ثالع  ،٫ظک ین و ذ ايی
ابى٠لی ویًا ،اهامالؽكاواو و ٠اله ةالمهاو و ...بؿیهی اوث که هكی ک ال ال٭ اب  ٨ى ،٪گىی ایی ؾو
چیم اوث ،یکی ٌؽّیث ؾیًی و هً١ىی وی ،ؾو ؾیگكٌ ،ؽّیث کنيٝیك ٠لمی او.
ایًک يٝك بكؼی ال ِاظب يٝكاو ه١اِك ؼیام قا جا وؿه يهن ال يٝكجاو هیگفقايین:
ۻ) کحاب ܅الماشكللّ٥اق܄ لهؽٍكی به باوق اوحاؾ ٨كولاو٨ك ،ؾیكیًهجكیى اذكی اوث که ؾق آو ؾق باب
ؼیام اٜهاق يٝك به ٠مل آهؿه اوث .ایى کحاب به وال ܀ۻۿ هصكی ٬مكی ،یً١ی ی ک و ال پ یً ال
و٨ات ؼیام يگاٌحه ٌؿه اوث (٠باو ی ،܃܁۽ۻ :ۼ۽ۼ) .لهؽٍكی ؾق ایى کحاب به هباظرۀ ٠لمی هیاو ؼىؾ
و ؼیام اٌاقت هیکًؿ و هیگىیؿ :یکی ؾايً و ژق٦يگكی ٬ؿقت بی او ؼی ام ؾق ه٭ ام هباظر ه ،ؾو
ؾیگك ،هً١ىیث و ج١بؿ ؼیام به هىایل ؾیًی که ٌؽّیث هً١ىی چًاو لهؽٍكی ،وی قا ٌیػ و اهام
هیياهؿ.
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ۼ) ؾوهیى وًؿ ٬ؿیمی ؾق باب ؼیام ،کحاب ܅هیماوالعکمه܄ جؤلی٠ ٧بؿالكظمى ؼاليی اوث .به باوق
اوحاؾ شاللالؿیى همایی ،ایى کحاب ،ؾیكیًهجكیى اذكی اوث که ؾق آو ،قاش ٟبه ؼیام ،وؽى به هی او
آهؿه اوث .ایى کحاب ،ؾو وال پیًجك ال و٨ات ؼیام یً١ی به وال ۿۻۿ هصكی ٬م كی ج ؤلی ٌ ٧ؿه
اوث٠ .بؿالكظمى ؼاليی آو قا بكای ولٙاو وًصك ولصى٬ی جؤلی ٧کكؾ و ؾايًهًؿاو و هؽحك٠او قا
ؾق آو يام بكؾ.
ال بیايات هؤل  ٧ایى کح اب ي ی م ٕ٨ی ل ث و ه ً١ىی ث ظکین ؼی ام آٌک اق او ث و يیالی
به جىٔی ط ي ؿاقؾ.
۽) کحاب ܅چهاق ه٭اله يٝاهی ٠كؤی܄ ،وىهیى اذك پكاقلي ه١اِك ظکین ؼیام اوث ک ه ؾق ب اب
ٕ٨ایل وی وؽًاو ٌگ٩ثايگیمی به لباو قايؿه اوث .ایى کح اب ب ه اظحم ال  ٬ىی ب ه و ال ۺۿۿ
هصكی ٬مكی یً١ی ،ظؿوؾ ۽۽ وال ب١ؿ ال و ٨ات ؼی ام ج ؤلی ٌ ٧ؿه او ث .ي ٝاهی ٠كؤ ی ؾق
هیگىیؿ :܅هى به وال ܁ۺۿ هصكی ٬مكی ؾق بلػ ،ؾق وكای اهیك ابىالى ١یؿ
بؽًهای ال ایى کحاب 
و٬ث که اهام ٠مك ؼیام يمول کكؾه بىؾ به ؼؿهث پیىوحه بىؾم .ال ظصثالع٠ ٫مكًٌ ،یؿم که گ٩ث:
گىق هى ؾق هىٔ١ی باٌؿ که هك بهاقی ٌمال بك هى گل اٍ٨او کًؿ .ؾايى حن ک ه چ ىو او ب یگ ما٦
يگىیؿ .چىو وًه ذالذیى(ۺ۽ۿ هصكی ٬مكی) به يیٍ ابىق قو یؿم آو ب مقگ ،قوی ؾق ي٭ اب ؼ اک
کٍیؿه و ٠الن و٩لی ال او یحین هايؿه بىؾ .او قا ظ ٫اوحاؾی بكهى بىؾ .به لیاقت او ق٨حین چىو ؼ اک
او ؾیؿم هكا ال آو وؽى یاؾ آهؿ .گكیه بك هى ا٨حاؾ که ؾق بىیٗ ٠الن و اٙ٬اق قب  ٟهى کىو او قا ه یچ
يٝیكی يمیؾیؿم܄ (يٝاهی ٠كؤی  ،ۼ܁۽ۻ  :ۺۺۻ).

وؽًاو يٝاهی ٠كؤی ؾق بیاو ه٭ام ٠لمی و هً١ىی ؼیام قوٌى اوث و بیيیال ال جىٔیط و ٌكض
هیباٌؿ .ایىکه گ٩ث :او وی وال پیًجك ال هكؾو ؼىؾ ،هعل ٬بك و کی٩یث آو قا پ یًگ ىیی ک كؾه

بىؾ ،گىیی ؼیام اهل ٌهىؾ و هکاٌ٩ات بىؾه اوث.
۾) ؼا٬ايی ٌیكوايی ؾق بكؼی ال ّ٬ایؿ و به ؼّىَ هًٍآت ؼىؾ ؼیام قا و حىؾه و ال او ب ا ال٭ اب
ظصثالع ،٫اهام܄ یاؾ کكؾه اوث (ؼا٬ايی ،ۻۿ۽ۻ :۽۽).

܅

ۿ) ياهۀ ظکین وًایی ،وًؿ ؾیگك ؾق باب ٕ٨یلث و هً١ىیث ظکین ٠مك ؼیام اوثّ٬ .ۀ ای ى ياه ه
آو اوث که ظکین وًایی ٠اق ٦يامؾاق وؿه پًصن که ه١اِك ؼیام ب ىؾ ،ال ه كات ب ه يیٍ اپىق و ٩ك
ؾاٌث که هًگام بالگٍث به هكات ،ؾق کاقواووكا ؾلؾییی اج٩ا ٪ا٨حاؾ و وكيػ آو ب ه ٌ اگكؾ و ًایی
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قویؿ و به ؾيبال آو ؼىؾ وًایی هحهن ٌؿِ .كا ٦که هماق ؾیًاقي ب ه و ك٬ث ق٨ح ه ب ىؾ ،ؾو ث ب ك
يمیؾاقؾ و وكايصام وًایی به ؼیام ياههیی اقوال هیؾاقؾ و ٠الز کاق ال او ؼىاوحاق هیٌىؾ ،بؽٍی
ال ياهه چًیى اوث :܅ای شىهك یگايه و ای هكؾ هكؾايه ،ؾلیكواق ال ِؽكۀ ایماو به هیؿاو اوالم ؼكام و
ههكان ...جى ٟ٬ایى ٠اٌِ ٫اؾ ٪آو اوث که چىو يىٌحه بؿاو پیٍىای ظکیماو قو ؿ ،ؾق ظ ال ،ب ا
ـوال٩٭اق لباو ظیؿقواق وكٌاو بك ؾاقؾ.܄ بیايات ظکین وًایی يیم بك قوًٌی گىیایی  ٕ٨ایل ظک ین
ؼیام اوث که لباو ؼیام قا به ـوال٩٭اق هىال٠لی هايًؿ کكؾه اوث.
܀) کحاب ܅جاقیػ العکما܄ وًؿ اوحىاق ؾیگك ؾق بیاو ٕ٨یلث و هً١ىیث ؼیام اوث .هؤل  ٧کح اب،
ابىالعىى ٠لی بى یىوٙ٩٬ ٧ی اوث که به اظحمال ٬ىی آو قا بیى والهای ۾ۼ܀ ج ا ۼ۾܀ هص كی
٬مكی به قٌحه جعكیك کٍیؿه اوث .وی ؾق بؽ ً ال کح اب ،ؼی ام قا چً یى جىِ ی ٧ک كؾه او ث:
܅٠مكالؽیام اهام ؼكاواو و ٠الهۀ لهاوٕ٨ ،یلث و هً١ىیث ؼیام به ویژه لهؿ و پاقوایی و ؾايٍىقی
وی ال همیى ٠باقات ايؿک الیط و وأط اوث (٠باوی ،ۼ܁۽ۻ :ۼ܀ۼ).

ٌایاو ـکك آوکه ٠الوه بكایى ًٌ اذك ال ؾاي ًهً ؿاو او الهی ک نيٝی ك و ه١اِ ك ؼی ام ،ؾهه ا
ؾايً هًؿ ؾیگك ؾق آذاق ؼىؾ به ٝ٠مث ؼیام ؾق هً١ىیث و ٕ٨یلث لباو ا٠حكا ٦گٍىؾهاي ؿ ک ه ـک ك

آوها ؾق ایى هؽحّك ،هىشب هاللث اوث.
اظهاس يظش پژوهصگشاو سذه های اخیش و هؼاصش دس باب افکاس خیام

پژوهًگكاو ایكاو و شهاو ؾق ایى باب به ٘ىق کلی به ؾو ؾوحه ج٭ىین ٌؿهايؿ:
ۻ) کىايی که ؼیام قا ٨یلىى ٦و ٠المی کنيٝی ك ه١ك ٨ی ک كؾهاي ؿ و  ٜاهك قبا٠ی ات وی قا جؤوی ل
ً
يمىؾهايؿ به بكؼی ال ایٍاو ـیال اٌاقه هیکًین:
شالل الؿیى همایی) ؾق ایى باب گىیؿ :ؼیام ؾق ایكاو چًاو ؾکاقت ؾق ه٥كب لهیى باٌؿ ،یً١ی ه ن
٨یلىى ٦هن قیأیؾاو بمقگی اوث و ها قا وٜی٩ه آو اوث که وی قا بًٍاو ین و بًٍاو

ايین (هم ایی،

ۺ܂۽ۻ :۾۽ۻ).

هعمؿ قوٌى) ؼیام به شمی ٟؾايًهای لهاو ؼىیً جىلٗ ؾاٌث .وی قا ب ه هم یى و بب ،اه ام،
ؼىاشه یا ٨یلىى ٦و ظصثالع ٫هیگ٩حًؿ .ه٭ام ؾايً وی ؾق قیأی و يصىم و جاقیػ بیيٝیك اوث
لقیىکىب ،۽۾۽ۻ :ۻ۽ۼ).
( 
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٤الم ظىیى یىو٩ی) ؾق ایى باب گىیؿ :باؾه ؼیام هی ايگىقی يیىث .اگك کىی ج به ای قوظ ايی
چٍنايؿال بمم او ظ٩كه ه كگ او
ؼیام قا گفقايؿه باٌؿ ،باؾه ؼیاهی قا ايؿوهباق هییابؿ که 

ث (یىو ٩ی،

ۺ܁۽ۻ :ۼۼۻ).

ً
هعمؿ٠لی ٨كو٤ی) ؾق ایى باب گ٩حه :هی و هٍ١ى٬ه ٤الب ا ؾق ٌ ١ك ب ه يع ىی ب ا او ح١اقه او ح٩اؾه
ً
هیٌىؾ٤ ،البا به هً١ای وویله ٨كا ٢ؼا٘ك و جىشه به ؾ٬ای ٫اه ىق و هايً ؿ آو او ث ،هًگ اهی ؼی ام
هیگىیؿ که و٬ث قا ً٤یمث ؾاو و ٌكاب بًىي ،ه٭ّىؾي آو اوث که ٠مكت قا بیهىؾه جل ٧هکى و
٬ؿق و٬ث قا بًٍان و ؼىؾ قا گك٨حاق آلىؾگیهای ؾيیا هىال (٨كو٤ی ،ۻ۽۽ۻ :܃ۿ).

اِ٥ك بكلی) یکی ؾیگك ال ؼیام پژوهاو ه١اِك ،ؾق باب ؼىيباٌی ؼیام گ٩ح ه :ب اؾه ال هٕ اهیى
قایس اٌ١اق ؼیام باٌؿ که او قا ؾق اؾب ٨اقوی به باؾهوحایی ه١كو ٦ک كؾه او ث .ظ ؿوؾ ی ک ؾه ن
اٌ١اقوی هكبىٖ به باؾه اوث .باؾه ؼیام ،قهم جؤهل ؾق ؾقک ه١مای هىحی اوث .ب ؿیهی او ث ک ه
ژق٦ايؿیٍی و ٠لن و ؾايً ؼیام قا ال آلىؾگی به باؾه ايگىقی ؾوق هیؾاقؾ .اگك باؾه قا ؾق ٌ ١ك ؼی ام

به هً١ای ظ٭ی٭ی آو ٨كْ کًین ،ال وی یک الاوبالی ،ؾاینالؽمك واؼحه ؼىاهؿ ٌؿ يه یک ؾايًهًؿ
قیأیؾاو و ٨یلىى ٦هنواو ابى ویًا .اها ایىکه چكا ایى هٕاهیى ؾق ٌ١ك ؼیام و په ال او ؾق ٌ١ك

ظا ٛ٨به ٘ىق جکكاقی آهؿه اوث ،وویله و ابماق هًك هىحًؿ و ؼیام و ظا ٛ٨هًكآ٨كیى هیباًٌؿ (بكلی،
ۿ۾۽ۻ :܁ۼۻ).

بؿیهی اوث ا٨كاؾی بىیاقی شم ا٨كاؾ ٨ى٪الفکك ،ؾايً و ٕ٨یلث ؼیام قا و حىؾه و وی قا یک ی ال
هح٩کكاو يامؾاق اوالهی ؾايىحهايؿ که ؾق ایى ه٭الۀ هؽحّك ال ـکك آوها ه١فوقین ،ا٨كاؾ چ ىو او حاؾ
هٙهكی ،هعمؿج٭ی ش٩١كی ،هعیٗ ٘با٘بایی و ٤یكه ،يام او قا با ٝ٠مث بكؾهايؿ ٨ ،یالصمل ه اکر ك
هع٭٭او ه١اِك ،ؼیام قا ؾق باب ؾايً و بیًً یک ٨یلىى ٦و هًصن و قیأیؾاو اوالهی جمام ٠یاق
به ظىاب آوقؾهايؿ.
بكقوی اٜهاق يٝك کىايی که ؼیام قا پیكو هکحب ٨لى٩ه هاؾی و هلعؿ و بیؾیى ؾايىحهايؿ:
بؿاوواو که ؾق بؽً اول اٌاقت ٌؿ ،ؾايًهًؿاو بمقگ ه١اِك ،ال ؼی ام ب ه  ً٠ىاو هح٩ک ك ی اؾ

کكؾهايؿ ،لیکى بكؼی يىیىًؿگاو که هىلن ال ظید ژق٦يگكی ال پایگاه کنجكی بكؼىقؾاقي ؿ ،ایً او

٬لن ال ؾوث ؾاؾه و ؾق باب ؼیام بىیاق جًؿ ق٨حهايؿ ،لیکى بكؼی ؾیگك ظالث ج ١اؾل قا ؾق ای ى ب اب
ً
ظ ٛ٩کكؾهايؿ ،هرال ِاؾ ٪هؿایث ؼیام قا هلعؿ بیؾیى ه١ك٨ی کكؾه و گ٩حه که :وی ٠م كی ب ا ؾی ى
هباقله کكؾ .لیکى ٠لی ؾٌحی ظالث هیايه پیً گك٨حه اوث .هحؤو ٩ايه ٠م ىهی ؾاي ًهً ؿاو  ٤كب
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جعث جؤذیك ِاؾ ٪هؿایث و ا٨كاؾ چىو ٨یحم شكالؿ  Fits-Graldايگلیىی که ب ه و ال ܁ۿ܂ۻه یالؾی
قبا٠یات ؼیام قا به ايگلیىی بكگكؾايؿ و جا وال ۽܂܂ۻهیالؾی ،یً١ی وال ٨ىت وی چهاق باق جصؿی ؿ
چاپ ٌؿ و پكو٨یىىق کكیىحىوى ؾايماقکی و ژوکى٨ىکی قووی٬ ،كاق گك٨حًؿ.
ٌایاو ـکك اوث که ؾق باب هیچ یک ال ٌؽّیثهای ٠لمی ها به ايؿاله ؼیام ؾق شهاو ،کح اب و
ه٭اله يىٌحه يٍؿه اوث .به ٬ىل بكؼی ال ؼیامپژوهاو ،ؾق باب ؼیام بیً ال ِؿ هلیىو کحاب و ه٭اله
به لباوهای ليؿۀ شهاو به قٌحه جعكیك کٍیؿه ٌؿه اوث (بهكاهی ،܁܂۽ۻ :ه٭ؿهۀ ؾیىاو ؼیام).

ِاؾ ٪هؿایث) با جىشه به ایؿۀ ویژه که ؾيبال هیکكؾه ،ؾق اٜهاق يٝك ؼىؾ يى بث ب ه ؼی ام گك٨ح اق
ا٨كاٖ ٌؿه و ال ؾو شهث ،هكجکب ؼٙا ٨اظً گكؾیؿه اوث .یکی آوکه قبا٠یات بىیاق هعؿوؾی قا
که با ایؿۀ ؼىؾ والگاقی ؾاٌحه به ؼیام يىبث ؾاؾه او ث .و یمؾه قب ا٠ی ال ه ىيهاالظ كاق هعم ؿ
شاشكهی و ؾو قبا٠ی ال هكِاؾال١باؾ يصنالؿیى قالی قا اِل همه قبا٠یات ؼی ام  ٬كاق ؾاؾه و گ٩ح ه
اوث که چىو یک قبا٠ی هكِاؾال١باؾ جکكاقی هیباٌؿ ،پ ه او ان قبا٠ی ات ؼی ام هًعّ ك ب ه
چهاقؾه قبا٠ی هیٌىؾ .ؼىؾ وی چًیى گ٩ث :܅ال ایى ٬كاق ،چهاقؾه قبا٠ی هفکىق ،اوان قبا٠ی ات
آوها ال ظید هعح ىا هىا ٫ ٨ای ؿۀ وی ب ىؾه قا بكگمی ؿه
آوگاه جًها ۽۾ۻ قبا٠ی که همۀ 
ؼیام اوث܄ ،
اوث و يیم گ٩حه اوث که ؾیكیًهجكیى هصمى٠ۀ اِیل قبا٠یات ؼیام يىؽه بىؾلى اکى٩ىقؾ ه یباٌ ؿ
که ؾق وال ۿ܀܂ هصكی ٬مكی ؾق ٌیكال کحابث ٌؿه اوث ،یً١ی وه ٬كو ب١ؿ ال ؼیام که ایى يى ؽه
ؾاقای ܂ۿۻ قبا٠ی اوث (هؿایث ،ۺ۾۽ۻ :۽ۻ-ۺۻ).

بعد ؾق ایى شىحاق ایى يیىث که قبا٠یات ؼیام ،چهاقؾه یا هماق و ؾویى ث و ٌّ ث و ه ٩ث،
بلکه بعد ایى اوث که چكا ٨٭ٗ قبا٠یات که به ٬ىل ِاؾ ٪هؿایث هكبىٖ به العاؾ و ک٩ك اوث بایؿ
وكوؾۀ ؼیام باٌؿ.
اٌحباه آٌکاق ؾیگك هؿایث ایى اوث که باقها ؼیام قا با جىشه به ٜاهك قبا٠یات که ؼ ىؾ بكگمی ؿه،
هحهن به العاؾ و ک٩ك هیکًؿ و او قا هیوحایؿ که ٌصا٠ايه همۀ آوقؾههای پیاهبكاو و ب ه وی ژه  ٬كآو قا
هكؾوؾ ؾايىحه و ا٨ىايه به ظىاب آوقؾه اوث .ایًک بؽًهای ال و ؽًاو وی چً یى او ث :܅ب كای
ؼىايًؿه ٌکی يمیهايؿ که گىیًؿۀ قبا٠یات ،جمام هىایل ؾیًی قا با جمىؽك يگكیىحه و ال قوی جع٭یك
به ٠لما و ٨٭ها ظمله هیکًؿ .وأط اوث که ٨یلىى ٦چىو ؼیام يمیجىايؿ به ا٨ى ايهه ای پىو یؿۀ
ؾامهای ؼك بگیك ایماو بیاوقؾ܆ لیكا ؾیى ٠باقت ال هصمى ٞاظکام شبكی و جکل٩ات که ا٘ا ٠ث ال آو
بیچىو و چكا بك همه واشب اوث و ؾق هباؾی آو ،ـقۀ ٌک و ٌبهه يمیجىاو به ؼ ىؾ قاه ؾاؾ .ؼی ام
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آوچه قا ؾق ٘ی هٍاهؿات و هً ٫ٙؼىؾ به ؾوث هیآوقؾ ،هیگىیؿ:
هايًؿ یک ؾايًهًؿ به جمام هً١ا 
܅اهكول اگك کىی بٙالو ا٨ىايههای هفهبی قا ذابث کًؿ کاقی ههمی يکكؾه اوث ،ولی اگ ك له او و
هعیٗ ؼیام قا ؾق يٝك آوقین کاق او بیايؿاله باال هیقوؾ܄.
هؿایث ؾق بؽً ؾیگك ال کحاب ؼىؾ ،ؼیام قا بیؾیىجكیى ٌا٠ك اؾب ٨اقوی ه١ك٨ی هیکًؿ که ب ه
آوقؾو ٨لى٩ۀ هاؾی اوان ؾیى قا به ل كله ؾق آوقؾه او ث .وی ظى ى ِ باض قا ک ه ب ه اج ٩ا ٪هم ه،
اوما٠یلی هحّ١بی اوث ،يیم بیؾیى ؾايىحه و گ٩حه اوث :ظىى به وویلۀ اؼح كا ٞه فهب شؿی ؿ و
ؼیام به واوٙه آوقؾو هفهب ظىی٠ ،٭لی و هاؾی هماو ک اق قا ؾق جكاي هه ای ؼ ىؾ ايص ام ؾاؾ ک ه
هايؿيیجك ال کاق او بىؾ .هیچ یک ال ٌ١كا و يىیىًؿگاو اوالم ،لعى ِكیعی چىو ؼیام ؾق ي٩ی ؼؿا
و بكهنلؾو اوان ا٨ىايههای هفهبی وهمی يؿاقؾ (هؿایث ،ۺ܁۽ۻ :۽ۼ-ۻ۽).

ٌایاو ـکك آو که هؿایث ،ؾیگك بمقگاو اؾب ٨اقوی قا هنچىو و١ؿی ،هىلىی و ظا ،ٛ٨يیم ه حهن
به العاؾ کكؾه و گ٩حه :هىلک و ٨لى٩ه ؼیام جؤذیكی ههمی ؾق اؾبیات ٨اقوی گفٌحه اوث .ظحا ظاٛ٨
و و١ؿی ؾق ياپای هؾاقی ؾيیا ،ؾم ً٤یمث ٌمكؾو و هی پكوحی اٌ١اقی وكوؾهايؿ .ظ ا ٛ٨و هىل ىی و
بٕ١ی ال ٌ١كای هح٩کك ؾیگك،گكچه ایى قٌاؾت ٨کك ؼیام قا ظه کكؾه و گاهی يیم ٌلحا ٪آوقؾهايؿ،
ولی به ٬ؿق هٙالب ؼىؾ ٌاو قا لیك شمالت و کًایات ا٤كا٪آهیم پىٌايؿهايؿ که اهکاو ِ ؿ ج١بی ك و
ج٩ىیك ؾق آو اوث (هؿایث ،ۼ܂۽ۻ :ۿ۾-۾۾).

آوچه گ٩حه آهؿ بؽٍی ال اجهاهات ِاؾ ٪هؿایث يىبث به ؼیام و وایك بمقگاو ٠لن و اؼ ال ٪ب ىؾ

هیچکه چه ؾق ایكاو و چه وایك ي٭اٖ شهاو ؾق لهیًۀ اجهام العاؾ و ک٩ك به ٌؽّ یثه ای همح ال و
بكشىحهیی ٠ك٨ايی و اؾبی جًؿقوجك ال ه ؿایث يیى ث .ب ؿیهی او ث ک ه و ؽًاو وی ؾق ای ى ب اب
بكؼىاوحه ال اظىاوات ٔؿ ؾیًی اووث و اقلي ٠لمی يؿاقؾ.
ؾق بؽً ب١ؿ ایى ه٭اله گ٩حه ؼىاهؿ ٌؿ که یک اذك اؾبی هنچىو قبا٠یات ؼیام یا ٤ملیات ظ اٛ٨
و ...به ً٠ىاو اذك اؾبی بایؿ بكقوی ٌىؾ يه به ً٠ىاو لباو ٠اؾیٌ ،ایاو ـک ك آو او ث ک ه اجه ام ک ٩ك
العاؾ به ٌؽُ چىو :و١ؿی و هىلىی يه جع٭ی٭ی و يه هن آواو اوث .چه آذاق ایى بمقگاو به اـهاو
همه ؾايایاو شهاو ،وؽى ال ؼؿاًٌاوی و اؼال ٪بٍكی اوث که ایى ه٭اله قا گًصای پكؾاؼحى بؿاو
هىٔى ٞيیىث.
با جىشه به هعؿوؾیث ه٭اله ال ـکك بكؼی ؾیگك ال هن٨کكاو هؿایث ِك٦يٝك هیٌىؾ܆ چىو هیچ
یک ال آياو جًؿجك ال وی ؾق ایى باب وؽى يكايؿهايؿ.
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يمىيه اص سباػیات خیام

آياو که به کاق ٠٭ل ؾق هی کىًٌؿ

بیهىؾه بىؾ که گاو يك هی ؾوًٌؿ

آو به که لب ان ابله ی ؾق پىًٌ ؿ

کاهكول به ٠٭ل جكه هی ي٩كوًٌؿ
(٨كو٤ی ،ۼ܁۽ۻ :܃ۼ)

هى ٜاهك يیىح ی و ه ى ح ی ؾاي ن

ه ى با٘ى هك ٨كال و پىحی ؾاي ن

با ایى همه ال ؾايً ؼىؾ ٌكهن باؾ

گ ك هكج ب ۀ وقای ه ىح ی ؾاي ن
(٨كو٤ی ،ۼ܁۽ۻ :܁ۻ)

اوكاق شهاو چًاو که ؾق ؾ٨حك هاوث

گ٩حى يحىاو که آو ؾو بال وك هاوث

چىو يیىث ؾق ایى ه كؾم ؾيی ا اهل ی يحىاو گ٩ث چًايکه ؾق ؼا٘ك هاوث
(٨كو٤ی ،ۼ܁۽ۻ :܂ۻ)

ه كگ م ؾل ه ى ل  ٠لن هعكوم يٍ ؿ

کن ه ايؿ ل اوكاق که ه٩هىم يٍؿ

ه٩حاؾ و ؾو وال ٨کك کكؾم ٌب و قول

ه١لىهن ٌؿ که هیچ ه١لىم يٍؿ
(هؿایث ،ۼ܂۽ۻ :܁ۼ)

گىیًؿ بهٍث و ظىق٠یى ؼىاه ؿ ب ىؾ

وآيصا هی ياب و ايگبیى ؼىاهؿ بىؾ

گ كها هی و هٍ١ى ٪گ میؿین چی باک

آؼك يه به ٠ا٬بث همیى ؼىاهؿ بىؾ
(٨كو٤ی ،ۼ܁۽ۻ :܁܀)

يتیجهگیشی


چًاوکه بیاو ٌؿ ه١اِكاو ؼیام و آذاق ههن په ال او که به لهاو ؼیام يمؾیک اوث گىیای آو او ث

که با اظحكام وی قا هؽا٘ب هیواليؿ و ال٭اب به وی هیؾهًؿ که ظاکی ال ؾیىؾاقی اووث .ال وىی
ؾیگك بیًجك هع٭٭او ه١اِك او ،وی قا به ؾیىؾاقی هًىىب هیکًًؿ با ایى ج٩اوت که اللهۀ لباو اؾبی
چًیى ا٬حٕا هیکًؿ که ال اؾواجی هرل هی ،هىحی و ...ؾق آذاق ؼىؾ بهكه گیكيؿ و آؼكیى هٙلب ایىکه
هیباػاذک ه قه م آ ٨كیًً
بیًجك هٕاهیى قبا٠ی او ؾق باقۀ آ٨كیًً هماو هٙالب اوث بیاوگك آو 

بكای کىی گٍىؾه يٍؿه و بیاو آوها ؾلیلی بك بیؾیًی يیىث.
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هًابغ
ۻ .ؼیام ،ابىال٩حط ٠مك( .܀۽۽ۻ) .قبا٠یات ؼیام .به کىًٌ هعمؿ٠لی ٨كو٤ی و ٬اون ً٤ی .جهكاو:
اهیكکبیك.
ۼ .قالی ،يصن الؿیى( .܀۾۽ۻ) .هكِاؾ ال١باؾ .به کىًٌ اهیى قیاهی .جهكاو٠ :لمی ٨كهًگی.
۽ .قوٌى ،هعمؿ( .۽܁۽ۻ) .جكايههای ؼیام .جهكاو :ههاقت.

۾ .لقیىکىب٠ ،بؿالعىیى( .܂܀۽ۻ) .با کاقواو ظله .جهكاو :اهیكکبیك.

ۿ٠ .كؤی ،يٝاهی( .۾܀۽ۻ) .چهاقه٭اله .به کىًٌ ؾکحك ه١یى .جهكاو :اهیكکبیك.
܀ .هؿایثِ ،اؾ( .٪ۺ܀۽ۻ) .جكايههای ؼیام .جهكاو :شاویؿاو.

܁ .یىو٩ی٤ ،المظىیى( .ۻ܀۽ۻ) .چٍمه قوٌى .هٍهؿ :ؾايٍگاه ٨كؾووی.

هَقف قزآى ٍ سٌت تا عصثیت قَهی
يىیىًؿه :پىهًمل ؾکحىق هعمؿ ولی ظًیٕ٠ ٧ى کاؾق ٠لمی پىهًحىو ج١لین وجكبیه ٌهیؿ اوحاؾ قبايی
ج٭كیٛؾهًؿه :پىهًىال و١ؿالؿیى و١یؿی


چکیذه
یکی ال پؿیؿههای لٌث ؾوقۀ شاهلیث که شاه١ۀ ٠كب قا پیً ال ٜهىق اوالم وؽث ال پا ؾق آوقؾه ب ىؾ
و پیاهبك اوالم ِلیالله ٠لیه و ولن ؾق بكابك آو هباقلۀ شؿی و همهشايبه يمىؾه اوثّ٠ ،بیث  ٬ىهی ی ا
٬ىمگكایی بىؾ .يّىَ ٌك٠ی ؾق ایى هىقؾ يیم ِكاظث لهصه ؾاٌحه ،چًاوچه همۀ ا٨كاؾ بٍك قا یکو او

ؾايىحه ،ج٭ىا و پكهیمگاقی قا یگايه ه١یاق ٕ٨یلث و بكجكی هی اوآ ه ا ب ك ٌ مكؾه او ث .ب ه هم یىگىي ه
ٌكی١ث اوالم ،جّ١ب ٬ىهی قا هیكاخ ٌىم شاهلیث هیؾايؿ ،چً اوک ه آو قا ه ح٩١ى و ب ؿبىی ه١ك ٨ی
ؾاٌحه و شًگ بكاوان ّ٠بیث ٬ىهی قا وویلۀ ؾؼىل ؾق آجً شهًن بك ٌمكؾه اوث.
اوالم بكای  ٟٙ٬جًً های ّ٠بیث ٬ىهی ؾق شاه١ۀ اوالهی ،قاهکاقهای هًاوبی قا ؤ ٟکكؾه که،
بهحكیى قاهکاق بكای لؾوؾو ایى پؿیؿه ،شمٌٟؿو ؾق هعىق ؾیى و ٠٭یؿۀ جىظیؿ اوث که با يهاؾیًه ٌؿو
آو ؾق شاه١ۀ اوالهی بكای ّ٠بیث ٬ىهی شای يؽىاهؿ هايؿ و هكؾم ؾق ق٨ا و آوایً ليؿگی باهمی
ؼىاهًؿ يمىؾ.
واژههای کلیذی :جّ١ب ،شاهلیث٬ ،ىمگكایی٬ ،كآو و وًث.
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همذهه

شاه١ۀ بٍكی ال ٘ىای ٧و ٬بایل هح١ؿؾ و گىياگىيی ٌکل هیگی كؾ و بای ؿ بكاو ان اِ ىل و ٬ىا ٠ؿ
گیهای  ٙ٨كی
ايىاوها بًابك ویژه 

هًٝن ،ظ٭ى ٪یکؿیگك قا ًٌاؼث و به ظ٭ى ٪همؿیگك اظحكام کكؾ.
ؼىؾ ،گاهی باالی ؾیگكاو بكجكی شىییهای ؾاقيؿ و بكاوان آو ظ٭ى ٪ؾیگكاو قا جل ،٧يٝن و ٠ؿالث
اشحما٠ی قا بكهن هیليًؿ .ایى بكجكی شىییها و جؽل٩ات گاهی به ظؿی هیرطذکهشىاه  ٟبٍ كی
هایبزتزیجىییهاػلبیتقىمییااقاى گزایای

ؾق بىا او٬ات ؾچاق بعكاو هیگزدد .یکی ال يمىيه
اطتکهاهكوله ؾق بىیاقی ال کٍىقها به ویژه ؾق کٍىقها جكویس یا٨حه و بعكاوهای قا بهوجاىدآورده
اوث.
ؾق ظالیکهجامؼۀها ال ا٬ىام و ٬بایل هؽحل ٧جكکیب یا٨حه که پیىيؿ ایمايی ،آياو قا ؾق کًاق یکؿیگك
هنلهاو با ؾاؼ ل
٬كاق ؾاؾه و ال آو یک هلث واظؿ و هىلماو با يام و يٍاو ا٥٨ايی واؼحه اوث ،ولی 
ٌؿو اوح١ماق و جهاشن ٨كهًگی و ٨کكی ؾق ایى کٍىق ،جاليهای بكای ال هنپاٌی ٌ یكالۀ وظ ؿت
یقوؿ .اوح١ماق ب ا ؾو ایه و
ثگكایی ؾق هكشا بهگىي ه 
ایى هلث هىلماو ،ي١كههای ٬ىهیث و هلی 
كيگهای گىياگىو ،ایى هلث هىلماو و هحعؿ قا به ؾوق اجعاؾی هه ا ٌ ،ىقاها ،اظ ماب و ...شم ٟ
يی 
يمىؾه و ایى هلث هىلماو قا پاقچه پاقچه يمىؾه ،هك ٨ك٬ه و گ كوه قا ؾوق اه ؿا ٦و ه٭اِ ؿ کىچ ک
ؼىؾ شم ٟکكؾه اوث.
په هباقله با ایى پؿیؿۀ ٌىم ؾق شاه١ه یک يیال شؿی اوث٠ ،لما و ؾايًهًؿاو ال ٘كی ٫ؼٙابث،
کحابث و ال هك قاه همکى بایؿ شلى ایى پؿی ؿۀ ٌ ىم قا گك٨ح ه و ه كؾم قا ب ه هى یك ؾقو ث ايى ايی و
اوالهی قهًمایی يمایًؿ .با جىشه بك آو ؼىاوحن پژوهٍی قا ؾق هباقله با ّ٠بیث ٬ىهی یا  ٬ىمگكای ی
ِلیالله ٠لیه وولن جعث  ً٠ىاو

ايصام ؾاؾه و قاههای شلىگیكی آو قا ؾق پكجى آیات ٬كآوکكین و وًثيبىی
܅هى٬ ٧٬كآو و وًث با ّ٠بیث ٬ىهی܄ به بعد بگیكین.
هؿ ٦ال ایى جع٭ی ٫و پژوهً ،جبییى و جىٔیط ظکن ٌك٠ی ّ٠بیث ٬ىهی یا  ٬ىمگكای ی ؾق پكج ى
ؾالیل ٌك٠ی اوث با بیاو قاههای شلىگیكی آو ،با ٘كض ایى پكوًهاّ٠ :بیث ٬ىهی ی ا  ٬ىمگكای ی
هیباٌؿ؟ ظکن ج ّ١ب و
چیىث؟ هى٬ ٧٬كآوکكین و وًث يبىی با ّ٠بیث ٬ىهی یا ٬ى مگكایی چه 
بكجكیشىی بك هبًای لباو٬ ،ىم و ٬بیله ال يٝك يّىَ ٌك٠ی چه اوث؟ پاو ػ ای ى پكو ًه ا ؾق

البالی ایى پژوهً وأط ؼىاهؿ ٌؿ .و ؾق ایى ه٭الۀ ٠لمی ال قوي کحابؽايهیی او ح٩اؾه ب ه٠م ل

ؼىاهؿ آهؿ.

وال ٌٍن |ٌماقۀ اول| 67 
تؼشیف لىهیت و ػصبیت

٬ىهیث ٠باقت ال اٌحكاک گكوهی ال هكؾم ؾق جاقیػ و لباو و آؾاب و قوىم که ٠اهل پیىيؿ و اجعاؾ بیى
آياو اوث (ۻۻ :۾۾) .اها  ّ٠بیث ال ج ّ١ب گك٨ح ه ٌ ؿه ب ه ه ً١ای يژاؾپكو حی و ال چی می و ؽث
شايبؾاقی کكؾو اوث (ۻۻ :۽ۼۻ) .ه٭ّؿ ال ّ٠بیث٠ ،باقت ال همکاقی و پٍحیبايی کىی ؾق ظ  ٫و

ً
یباٌؿ .ؾق ایام شاهلیث ا٨كاؾ
با٘ل ِك٨ا بهؼا٘ك اٌحكاک با آوها ؾق ولىلۀ يىب٬ ،بیله و ؼايىاؾه ه 
یپكؾاؼحًؿ ٨٭ٗ به ای ى لع ا ٚک ه آوه ا
یک ٬بیله ؾق ظ ٫و با٘ل به يّكت و پٍحیبايی ال یکؿیگك ه 
آو
ىگىيه جّ١بات شاهلی قا هكؾوؾ ا٠الو کكؾه و اهك يمىؾ جا 
هًىىب به یک ٬بیله و يژاؾ ايؿ .اوالم ای 
قا ؾوق بیايؿاليؿ :܅ َذؾُوىَا فَا هَّنَا ُمنْ ِخ َنة܄ (۾ :۾ۼۼ) یً١ی ،ال جّ١ب ؾوث بكؾاقیؿ که ج٩١ى و گًؿیؿه اوث،
ِ
ىک ه هى لماياو ب ا
لهگكایی قا ال ویًۀ هىلماياو بیكوو کٍیؿ ج ا ای 
بؿیى ٌیىه اوالم يژاؾپكوحی و ٬بی 
هعبث و بكاؾقايه ؾق لیك وایه ؾولث اوالهی ليؿگی کًًؿ (܁ :ۻۻۻ).

هىلف لشآوکشین با لىمگشایی

پیً ال ٜهىق اوالم ؾق شاه١ۀ شاهلی ٠كب٬ ،ىمگكایی و جّ١بات ٬ىهی بىیاق لیاؾ قٌؿ ک كؾه ب ىؾ
به ظؿیکه ال اذك آو هٍکالت لیاؾی ؾاهىگیك هكؾم ٌؿه بىؾ .شًگ و ؼىوقیمی ال يمىيههای ب اقل
آو بىؾ .ا٬ىام به شاو هن هیا٨حاؾيؿ و جل٩ات وًگیًی قا ال ایى ياظیه هحعمل هیٌؿيؿ .اها له ايیک ه
اوالم ٜهىق کكؾ باالی ّ٠بیث٬ىهی یا ٬ىمگكایی ؼ ٗ ب ٙالو کٍ یؿ و  ّ٠بیث  ٬ىهی قا چی می
هح٩١ى و گًؿیؿه بك ٌمكؾ.
٬كآوکكین هؽا٘باو ؼىؾ قا هحىشه هیوالؾ که همه ال هك ٬ىم و يژاؾی که باًٌؿ ؾق ظ٭ی٭ث ال یک

اِلايؿ و يىبٌاو به یک هكؾ و لو هیقوؿ ،ال ایى شهث يبایؿ بك یکؿیگك با جّ١ب ،بكجكیشىیی

و ٨ؽك٨كوٌی اهحیال٘لبی يمایًؿ و ظ٭ى ٪یکؿیگك قا ٔای ٟواليؿ.
یکی ال اهؿا٠ ٦ؿالث اشحما٠ی اوالم يیم ق ٟ٨جب١یٓ اوث٬ ،كآوکكین ؾق آیۀ ۽ۻ وىقۀ ظصكات
ایى هىٔى ٞقا بیاو يم ىؾه و ايى اوه ای کىج اهاي ؿیً ،يژاؾپكو ث ٬ ،ىمگ كا قا ب ه اِ ل ؼل٭ ث و
ی٨كهایؿ{:ای َبهیَا النه ُاش اَّنه َخلَ ْقنَا ْک ِم ْذ َرک ٍر َو ُبنْ َى َو ََ َـلْنَ ا ْک ُص ُـو
ًٌاو هحىشه واؼحه اوث ،چًايچه ه 
پیؿای 
ِ
َوقَ َبائِ َل ِل َخ َـ َازفُوا ا هن َبک َر َم ْک ِؾ ْن َ ه ِ
اَّ ؿَ ِل ٌ َببٌِ .
اَّ َبثْ َقا ْک ا هن ه َ
ِ
ِ
جكشمه :܅ای هكؾم! ها ٌما قا ال یک هكؾ و لو آ٨كی ؿین و شما ٠ثه ا و ٬بیل هه ا  ٬كاق ؾاؾی ن ،ج ا یک ؿیگك قا
ً
بًٍاویؿ ،ولی گكاهیجكیى ٌما يمؾ الله با ج٭ىاجكیى ٌماوث ،ی٭یًا الله ؾايا و ؼبیك اوث܄.
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ایى آیۀ ٬كآوکكین جّ١ب ٬ىهی و بكجكیشىیی يژاؾی قا هكؾوؾ ؾايىحه٬ ،ىهیث و يژاؾ قا هایۀ بكجكی و
اهحیال يمیؾايؿ ،بلکه ج٭ىا قا یگايه قاه بكجكی و اهحیال بك ؾیگكاو هیٌماقؾ .بكای بیاو ایى هٙلب٠ ،مىم
شاه١ۀ ايىايی قا هؽا٘ب ٬كاق ؾاؾه اوث.
اوالم آهؿ و با هعىق ٬كاقؾاؾو ایماو و ج٭ىا ،هكؾم قا به ؾوق ایى هکحب ٨كا ؼىايؿ ،چً اوک ه قول ج ا
گیها و جّ١بات ٬ىهی کنقيگ و اجعاؾ اؼىت اوالهی بیًجك هیگكؾیؿ.
قول لصام گىیؽحه 
ِلیالله ٠لیه و ولن بیاو

٬كآوکكین ال ایى اؼىت و بكاؾقی ؾیًی به ً٠ىاو ي١مث الهی بك یاقاو قوىلالله

هیيمایؿ ،هماوگىيه که ال ؤ ٟيا به هًصاق ياهٙلىب ؾوقاو شاهلی یاؾ آوقی کكؾه اوث܆ لفا ال ایى

ي١مث بمقگ جفکك هیؾهؿ و ایصاؾ ال٩ث و هعبث هیاو هكؾم قا يحیصه قوٌىگكی آی ات ک الم اله ی
آوشا که ٨كهىؾه اوث{َ :وار ُک ُر وا ِنـ َم َت ِ
حُت ِب ِنـ َم ِخ ِو ِاب َواَّن
هللا ؿَلَ ُیک ِار ُک ُنُت هاؿ َ ا هء فَ ّال ه َف ب َ َنی ُقلُوب ُِک فَ ّاظ َ ُ
هیؾايؿ ،

ون (ۻ :آل٠مكاو.)۴۲۱ ،
َوکُ ُنُت ؿَ ََل صَ َفا ُح َفر ٍت ِم َذ النه ِاز فَ هان َق َذ ُک ِمنيَا کَ َذ ِل َک یُ َ ِ ّ ُنی ُ
هللا لَ ُک ب ٓ َای ِث ِو لَ َـل ه ُک ََت َخ ُ َ
جكشمه :܅و ي١مث ؼؿا قا بك ؼىؾ یاؾ کًیؿ ،آيگاه که ؾٌمًاو (یکؿیگك) بىؾیؿ ،په هیاو ؾله ای ٌ ما ال ٩ث
ايؿاؼث جا به ل ٧ٙاو بكاؾقاو هن ٌؿیؿ و بك کًاق پكجگاه آجً بىؾیؿ که ٌما قا ال آو قهايی ؿ ،ای ىگىي ه ،ؼؿاوي ؿ
يٍايههای ؼىؾ قا بكای ٌما قوٌى هیکًؿ ،باٌؿ که ٌما قاه یابیؿ܄.


هٙال١ۀ جاقیػ اوالم هیقوايؿ که يهجًها ؾق هکۀ هکكهه܆ بلکه ؾق هؿیًۀ هًىقه يی م هم یى  ّ٠بیث
٬ىهی هیاو ا٬ىام گىياگىو وشىؾ ؾاٌحه اوث ،چً اوچ ه هی او ؾو ٬بیل ۀ اون و ؼ مقز ال ؾی ك و ٬ث
هًگاهیکه اوالم آه ؿ و هم ه ا ٬ىام و ٬بای ل آو

٠ؿاوت و ؾٌمًی هٍکالت لیاؾی پؿیؿ آوقؾه بىؾ.
قولگاق به بكکث اوالم بكاؾق یکؿیگك ٌؿيؿ ،هعبث و ِمیمیث هیاو آياو ایصاؾ ٌؿ ،چًاوکه همکاق
و ه١اوو یکؿیگك ٌؿيؿ و ایى ال٩ث و هعبث شم با اوالم بهگىيه ؾیگكی همکى يبىؾ که پؿیؿ آیؿ (:۶
.)۴۸۴۱

ؾق همیى هىقؾ ٬كآوکكین بیاو ؾاٌحه اوث که ایى ال٩ث و ِمیمیث قا ٨٭ٗ الله هح١ال ایصاؾ ک كؾه
رص ِه َو ِ ملُو ِم ِن َنی َو ّال ه َف ب َ َنی ُقلُ ِ ِ
وِبم لَ و ان َفق َت َم ا ِ ا ّال ِ
زط َ َِجیـ ا َم ا
اوث ،آوشا که ٨كهىؾه اوث{ :ى َُو ها ِذلی ای ه َ َک ِب َن ِ
ّال ه َف َت ب َ َنی ُقلُ ِ ِ
هللا ّال ه َف بَینَيُم ِان ه ُو َؾ ِز ُیز َح ِک ٌ ۻ :االي٩ال.)۶۱-۶۲ ،
وِبم َولَ ِک هذ َ
جكشمه :܅او کىی اوث که جى قا با يّكت ؼىؾ و با هؤهًاو يیكوهًؿ واؼث و بیى ؾلهای ایٍ او ال ٩ث آوقؾ،
اگك جمام آوچه قا که ؾق لهیى اوث ؼكز هیکكؾی بیى ؾلهای ایٍاو ال٩ث ایصاؾ کكؾه يمیجىايىحی ،اها ؼؿا بیى
ٌاو ال٩ث ایصاؾ کكؾ܆ لیكا وی ٤الب و با ظکمث اوث܄.

بكؼىقؾهای ّ٠بیثآهیم ٬ىهی ؾق ٬كآوکكین ک٩ك پًؿاٌ حه ٌ ؿه او ث ج ا ج ىبیؽی ب كای آي ١ؿه

هؽا٘بايی باٌؿ که ب٭ایای ایى ج٩کك ؾق ٔمیكٌاو قوىب کكؾه اوث.
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قظمهالله( -ۼۻ  )۴۴۸ :آه ؿه ک ه ٠بؿالل ه اب ى

ؾق ٌؤو يمول ایى آیۀ هباقکه ؾق اوباب يمول واظؿی –
قٔیالله ً٠هم ا ٨كهىؾه٬ :بیله اون و ؼمقز با گ٩ثوگىی هٍاشكه با یکؿیگك به ؼٍن آهؿي ؿ ،ب ه

٠بان
ظؿیکه يمؾیک بىؾ شًگ هیاوٌاو پؿیؿ آیؿ و ؾوث به والض ببكيؿ و به هنؾیگك ؾقگیك ٌىيؿ ،همیى

بىؾ که ایى آیۀ هباقکه يالل ٌؿ{َ :وکَ َیف حَک ُف ُرو َن َو ها ُنُت ثُ ُخ ََل ؿَلَ ُیک ب ٓ َای ُث ِ
هللا َو ِف ُیک َز ُس ُ ُ
وُل (ۻ :آل ٠مكاو.)۴۲۴ ،
جكشمه :܅یً١ی ،چگىيه کا٨ك هیٌىیؿ ،ؾق ظالیکه آی ات ؼ ؿا ب ك ٌ ما ؼىاي ؿه ه ی ٌىؾ و پی اهبك ؾق هی او
ٌماوث܄.

هالظٝه هیٌىؾ که هًال٠ات بكؼىاوحه ال ّ٠بیث ٬ىهی ک٩ك ؼىايؿه ٌؿه او ث و ای ى بی اوگ ك
هیباٌؿ .ؾق ظالیکه ٬كآوکكین ؾق وىقۀ ظص كات آی ۀ
بمقگی ایى ٠مل ياپىًؿ ؾق يمؾ ؼؿاويؿ هح١ال 
ون ا ْب َوت  .جكشم ه :܅ه ك آیً ه
ۺۻ هىلماياو قا به اؼىت و بكاؾقی ؾ٠ىت يمىؾه ،ه ی٨كهای ؿ{:ان ه َم ا الْ ُم ْْ ِمنُ َ
ِ
ِ
هؤهًاو بكاؾقاو یکؿیگكيؿ܄.

یکه ؾق هٍك ٪یا ه ٥كب باٌ ؿ و
ایى پیمايی اوث که الله هح١ال هیاو هؤهًاو بىحه اوث و هك ٨كؾ 
کحابهای آومايی و پیاهبكاو و قول ٬یاهث ایماو ؾاٌحه باٌؿ او بكاؾق ی ا ؼ ىاهك
به الله و ٨كٌحگاو و 
یپىًؿيؿ بكای ؾیگكاو هن بپىًؿيؿ و آوچه قا که بكای
هؤهًاو اوث .هؤهًاو بایؿ آوچه قا بكای ؼىؾ ه 
یپىًؿيؿ بكای ؾیگكاو يیم يپىًؿيؿ.
ؼىؾ يم 
ایىها گىٌۀ ال پیام آیات ٬كآوکكین اوث که ،هىلماياو قا بكاؾق همؿیگك ؼىايؿهّ٠ ،بیث ٬ىهی یا

٬ىمگكایی و بكجكیشىی قا بك هبًای ٬ىهیث ،لباو و ٬ىم هً٬ ٟكاق ؾاؾه اوث.

هىلف سًت يبىی با ػصبیت لىهی

ِلیالله ٠لیه وو لن ؾق هىاقؾ هؽحل ٧هىلماياو قا به وظؿت و بكاؾقی ؾ٠ىت يم ىؾه و ه١ی اق

قوىل اکكم
بكجكی قا جًها ج٭ىا ه١ك٨ی کكؾه اوث .چًاوچه اهام اظمؿ بى ظًب ل ظ ؿید ِ عیط قا ال ش ابك ب ى
٨كهىؾهايؿ :܅ای َبهیَا النه ُاش َب َال ا هن َزبه ْک َوا ِد َوا هن َب َ ْک َوا ِد

ِلیالله ٠لیه وولن
٠بؿالله قوایث هیکًؿ که قوىلالله 
ِ
ِ
َب َال َال فَضْ َل ِل َـ َر ِِب ؿَ ََل َب ْ َْع ِمی َو َال ِل َـ َج ِمی ؿَ ََل ؾ ََر ِِب َو َال ِ َِل ْْح ََر ؿَ ََل َب ْس َو َذ َو َال َب ْس َو َذ ؿَ ََل َب ْْح ََر ا هال ِ لخه ْق َوى܄ (۽ :۾܁۾).
ِ
جكشمه :܅ای هكؾم! باؼبك ،به قاوحی بؿايیؿ که پكوقؾگاق ٌما یکی اوث و پؿقجاو يیم یکی اوث ،و هم ه ب اهن
بكاؾقیؿ ،بؿايیؿ که هیچ ٠كبی بك ٤یك٠كبی و هیچ ٠صمی بك ٠كب ی ،ه یچ و كغپىو ث ب ك و ی اهپىو ث و ه یچ
وی اهپىوث بك وكغپىوث بكجكی يؿاقؾ ،هگك بك هبًای ج٭ىی܄.

اَّ َ
الینؼ ُر ٕا

قٔیالله ً٠ه يیم قوایث ٌؿه که قوىلالله

و ال ابی هكیكه
ِلیالله ٠لی ه وو لن ٨كهىؾي ؿ :܅ا ّٕن ه َ
ینؼر ٕا قلوبک و َبؾاملک܄(܃ :ۻۻ).
ُظ َو ِزک و َبموا ِلک و لکذ ُ
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یکًؿ܄.
یجاو يگاه ه 
جكشمه :܅الله به چهكهها و ذكوتهایٌما يگاه يمیکًؿ ،بلکه به ؾلها و کكؾاقها 

یٌىؾ که ٌكی١ث اوالهی ؾق ؾیؿي به وىی ا٨كاؾ به بلً ؿج كیى
ال ایى اظاؾید به ؼىبی ه١لىم ه 
هىحىای ٠ؿالث و ايّا ٦يگاه هیکًؿ ،اگكچه ؾق قيگ ،يژاؾ و لباو باهن ٨ك ٪و ج٩اوجی ؾاٌحه باًٌؿ܆
لیكا ه١یاق بكجكی ؾق اوالم همايا ج٭ىا و پكهیمگاقی اوث.
ِلیالله ٠لیه وولن ؾاهى لؾو به ٌ١اقهای شاهلیث قا بك هبًای ٬ىهیث و يژاؾ ،چیمی هح٩١ى
قوىل اکكم 
و بؿبىی ه١ك٨ی کكؾه اوث :܅ذؾوىا فإَّنا منخن ة܄ (۾ :ۺۼۼ) .یً١ی ،܅ٌ١اقهای شاهلیث قا کً اق بگفاقی ؿ ک ه
چیمی هح٩١ى و گًؿیؿه اوث܄.

ً
بًابكایى ،وكؾاؾو ٌ١اقهای شاهلی ،جّ١بات ٬ىهی و يژاؾی ،اِال ؾق اوالم شای ي ؿاقؾ و هص ال

يیىث ،کىیکه ال ایى آؾقن به ؼا٘ك قویؿو به اه ؿا ٌ ٦ىم ؼ ىؾ هی او هى لماياو ج٩ك ٬ه ایص اؾ
هیکًؿ و هىلماياو قا ؾق هیاو ؼىؾ هیايؿالؾ٠ ،ؿاوت و ؾٌمًی ایصاؾ هیکً ؿ ،آوه ا قا قو ىلالل ه

ِلیالله ٠لیه وولن يکىهً کكؾه اوث٘ .ىقیکه ابى ؾاوؾ ال شبیك بى ه١ٙن قوایث هیکًؿ که قوىلالل ه

اث ؿَ ََل
٨كهىؾهايؿ :܅لَ َیس ِمنها َم ْذ َذؿَا ا َ ؾ ََع ِی ٍة َولَ َیس ِمنها َم ْذ قَاثَ َل ؿَ ََل ؾ ََع ِی ٍة َولَ َیس ِمن ه ا َم ْذ َم َ

ِلیالله ٠لیه وولن

ِ
یک ه ب ه
یکًؿ و ال ه ا يیى ث کى 
ىیکه به وىی جّ١بات ؾ٠ىت ه 
ؾ ََع ِی ٍة܄ ۾ (܂ :۾܁۾) .یً١ی ،܅ال ها يیىث ک 
یهیكؾ܄.
یکه ؾق جّ١بات ه 
یشًگؿ و ال ها يیىث کى 
ؼا٘ك جّ١بات ه 

ٌ١اق شاهلیث ایى بىؾ که ܅بكاؾقت قا اگك ٜالن باٌؿ یا هٝلىم پٍحیبايی و يّكت ک ى܄ ی ً١ی ،ؾق
هك ؾو ظالث ؾق کًاق او ٬كاق گك٨حه و ال او به ؾ٨ا ٞبپكؾال .اوالم ه٩هىم ای ى ٌ ١اق قا جب ؿیل يم ىؾ ،و
٨كهىؾ :܅اگك بكاؾقت ٜالن اوث او قا ال ٜلن کكؾو بالؾاق و اگك هٝلىم اوث ال او ظمای ث ک ى و ؾق
کًاق او ٬كاق گك٨حه و ؾق بكابك ٜالن ٬یام کى܄ (۾ :ۺ۽ۼ).

هكؾوؾ ٌمكؾو جّ١بات ال وىی اوالم ،جًها به جّ١بهای ياٌی ال اٌحكاک ؾق ٬ىم و ٬بیله ؼالِه
یکه شىهك ّ٠بیث
یگیكؾ ،هاؾاه 
یٌىؾ ،بلکه جمام ايىا ٞجّ١بات قا به هك وببی که باٌؿ ،ؾق بك ه 
يم 
که ٠باقت ال يّكت و پٍحیبايی ؾق اهك با٘ل اوث ؾق آو هىشىؾ باٌؿ .چىو جّ١ب با٠د جب ١یٓ
ؾق شاه١ه هیگكؾؾ .و ٬ايىو اواوی ا٥٨ايىحاو يیم ؾق هاؾۀ (ۼۼ) هك ي ى ٞجب ١یٓ و اهحی ال ب یى اجب اٞ
یکطا و ؼال٠ ٦ؿل و ايّا ٦با
کٍىق قا همًى٬ ٞكاق ؾاؾه اوث .ه٩هىم کلمۀ جب١یٓ ٌاهل ق٨حاق يا 
گكوهی ال هكؾم به ؾالیل هرل :يژاؾ ،لباو ،هلیث و ٠٭یؿه هیباٌؿ.
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قٔیالله ً٠ه قا ال ؼىؾ هیؾايؿ و او قا ؾق شم  ٟاه ل

ِلیالله ٠لیه و ولن ولماو

ظحا قوىل گكاهی اوالم
بیثٌاو هیؼىايؿ :܅ َسل َم ُان ِمنها هاى َل ال َ ِ
یت܄ (ۿ :ۻ܃܀) ،ؾق ظالیکه و لماو ال اه ل  ٨اقن ب ىؾ ،او ه ىقؾ

ا٠مال و اکكام ٬كاق گك٨ث.
ِلیالله ٠لیه وو لن همىاقه ؾق جٙبی ٫اظکام الهی یکواو ٠مل هیکكؾ ،کىی قا بك ؾیگكی

قوىل اکكم
قٔیالله ً٠ها قوایث کكؾه که ،چىو ٬بیله

بكجكی يمیؾاؾ .چًاوچه اهام بؽاقی ؾق ِعیط ؼىؾ ال ٠ایٍه
ليیکه ؾسؾی کكؾه بىؾ ،ال اشكای ظؿ يگكاو ٌؿيؿ ،با ؼىؾ گ٩حًؿ که چ ه کى ی
بًی هؽموم ؾق هىقؾ 
ِلیالله ٠لیه و ولن ِعبث کًؿ؟ ٨کك کكؾيؿ که ش م او اهه ب ى لی ؿ هعب ىب

ؾق ایى لهیًه با قوىلالله
قٔیالله  ً٠ه با ایٍ او و ؽى لؾ .پی اهبك

ِلیالله ٠لیه و ولن کىی شكأت ایى کاق قا يؿاقؾ .اواهه

قوىلالله

ِلیالله ٠لیه و ولن بكای اواهه ٨كهىؾ :܅ هاجَض َف ُؽ ِ َد ِّ ِمذ ُد ُ و ِذ ِ
هللا܄ .آیا ؾق ظؿی ال ظ ؿوؾ ؼ ؿا وو ا٘ث


دش َ
هیکًی؟) آيگاه بكؼاوحًؿ و بكای هكؾم ؼٙبۀ اقایه ٨كهىؾيؿ :܅ان ه َما اهىلَ َک ه ِاذلی َذ قَ بلَ ُکَّ اه ه َُّن م َون ُ وا ا َرا َ َ
دش َ ِفیيِ ُم الضه ِـ ُیف اهقَا ُموا ؿَلَی ِو احلَ هَّ َوا ُمی ِ
دشقَت لَ َق َع ُ
هللا لَو اه هن فَا ِظ َم َةب َ
ـت ی َ َ ىَا܄
ِفیيِ ُم ه ِ
ِنت ُم َح هم ٍ َ َ
الَّش ُف حَ َرکُو ُهَّ و َ ِا َرا َ َ
( .)۱۱۷۷ :۱یً١ی ،܅هك آییًه کىايیکه پیً ال ٌما بىؾيؿ به هالکث قو یؿيؿ.آي او چً یى بىؾي ؿ ک ه هكگ اه ؾق
هیاوٌاو ٌؽُ ال ٬بیلۀ ٌكی ٧ؾلؾی هیکكؾ ،او قا قها هیکكؾيؿ ،اها اگك ٌؽُ ٔ١ی٩ی ؾلؾی هیکكؾ ،ظ ؿ قا

بك او شاقی هیکكؾيؿ .وىگًؿ به ؼؿا که اگك ٨ا٘مه بًث هعمؿ ؾلؾی يمایؿ ،ؾوحً قا  ٟٙ٬ؼىاهن يمىؾ܄.

بًابكایى ،يّىَ ٌك٠ی بیاوگك ایى اوث که جّ١ب ٬ىهی ال هیكاخهای ٌىم شاهلیث اوث .ایى
قٔیالله ً٠ه قوایث ٌ ؿه ک ه گ ٩ث:

اهك ؾق ظؿید به قوایث اهام بؽاقی ال ه١كوق بى وىیؿ ال ابی ـق
٩ثوگىیی بهمیا آهؿ .هى بك او ٠یب گك٨حن و وپه او
هیاو هى و ٌؽّی که هاؾقي ا٠صمی بىؾ گ 
ِلیالله ٠لیه و ولن ٌکایث کكؾ .آو ظٕكت به هى ٨كهىؾ :܅ ٔب َساب َ َ
بت فُ ََلَّن܄؟ آیا ٨الو ٌؽُ
يمؾ قوىلالله 
قا ؾًٌام ؾاؾی؟ ،هى گ٩حن  :بلی٨ .كهىؾيؿ :܅ هافَ ِن َ
لت ِمذ ُّا ِ ّم ِو܄؟ آیا هاؾقي قا بك او ٠یب گك٨حی؟ ،گ ٩حن:
امرو ُء ِف َ
یک َجا ِى ِل هی ة܄ (  .)۶۲۷۲ : ۱یً١ی ،܅جى ٌؽّی هى حیک ه ؾق ج ى شاهلی ث وش ىؾ
بلی ٨كهىؾيؿ  :܅ ِانه َک ُ
ؾاقؾ܄.

په ؾق ؾیؿ اوالم هیاو ا٬ىام ٨ك٬ی وشىؾ يؿاقؾ ،ه١یاق ٕ٨یلث و بكجكی ش م ج٭ ىا چی می ؾیگ كی
يیىث ،جب١یٓ و ج٩ك٬ه قا ايىاوهای هاشكاشى و ٨كِث ٘لب به ؼا٘ك ا٤كاْ ٨اوؿ و بكای بهؾوث
یليًؿ ،ؾق ظالیکه يىل ايىاو جًها ال یک اِل یً١ی آؾم و ظ ىا
آوقؾو اهؿا ٦ياهٍكو ٞؼىؾ ؾاهى ه 
آ٨كیؿه ٌؿه اوث و ه١یاق بكجكی جًها ج٭ىی و پكهیمگاقی اوث.
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وػیذ اخشوی بشای هتؼصباو لىهی

چًاوکه جّ١ب ٬ىهی هیكاخ ٌىم شاهلیث بك ٌمكؾه ٌؿه ،ؾق ٬كآوکكین ک٩ك يی م جل٭ ی گكؾی ؿه
هن 

چًاوچه
اوث ،ایى ٠مل ؾق اظاؾید يبىی يیم گًاه و هىشب ؾؼىل ؾق آجً شهًن ه١ك٨ی ٌؿه اوث .

ِلیالله ٠لیه و ولن ٨كه ىؾهاي ؿ :܅ َم ذ

قٔیالله ً٠ه قوایث اوث که قوىلالله

ؾق ِعیط هىلن ال أبی هكیكه
ب ََر َح ِم َذ ه
اث ِمی َخة َجا ِى ِل هیةَّ َو َمذ قَاثَ َل ََت َت َزای َ ِة ِ ِّع هی ِة یَلضَ ُب ِل َـ َع َ ٍةَّ اهو ی َ ؾُو ِا َ ؾ ََع َ ٍةَّ اهو
العاؿَ ِةَّ َوفَ َاز َ اجلَ َماؿَ ِةَّ َم َ
نرص ؾ ََع َةَّ فَ ُق ِذلََّ فَ ِق َ
ذَل َجا ِى ِل هیة ܄ (܃.)۴۸۱۸ :
یَ ُ ُ
جكشمه :܅هكکه که ال ا٘ا٠ث [اهام ظ ]٫بك آیؿ و ال شما٠ث شؿایی گمیًؿ ،بمیكؾ ،به شاهلیث هكؾه او ث و
هكکه که لیك بیك٬ی کىق کىقايه شًگ کًؿ ،به ؼا٘ك ّ٠بیث به ؼٍن آیؿ یا به وىی ّ٠بیث ٨كاؼىايؿ یا ال قوی
ّ٠بیث یاقی کًؿ ،په کٍحه ٌىؾ ،ایى کٍحه ٌؿيً هكؾو شاهلی اوث.)...

هاییکه ال قوی جّ١ب ٬ىهی ِىقت هیگیكيؿ ،هىش ب ؾؼ ىل ؾق آج ً
ؾق يّىَ ؾیًی ،شًگ 
قٔیالله ً٠ه قوایث کكؾه که هیگىیؿ :هى ال پیاهبك
یٌىؾ .اهام هىلن ظؿید قا به قوایث ابىبکك 
ؾولغ ه 
ِلیالله ٠لیه و ولن ًٌیؿم که ٨كهىؾيؿ :܅ ِا َرا ال َخ َقی املُس ِل َم ِان ِ َِس یی َفیيِ َما فَال َقا ِث لُ َواملَق ُذ ُ
وی ِ النه ِاز܄ (܃ :ۺ܂ۻ) .ی ً١ی،

آجًايؿ.
هكگاه ؾو هىلماو با ٌمٍیكهای ٌاو قو ب هقو ٌىيؿ٬ ،اجل و ه٭حىل هكؾو ؾق 

او هیگىیؿ هى گ٩حن :یا قوىلالله! ایىکه ٬اجل اوث ؾق آجً شهًن ،اها ه٭حىل قا چ ه ٌ ؿه ک ه ؾق
آجً ؾولغ باٌؿ؟ ٨كهىؾيؿ:܅ ٕان ه ُو َو َن َح ِریعا ؿَ ََل قَذلِ َظا ِح ِب ِو܄(  )۱۴ :۱یً١ی ،چىو او هن بكکٍحى ق٨ی٭ً ظكیُ
بىؾه اوث.

یٌىؾ ،هماو شًگ اوث که بك اوان جّ١ب  ٬ىهی ی ا
یکه هىشب ؾؼىل ؾق آجً شهًن ه 
شًگ 
اهىقی ٌبیه آو ِىقت گك٨حه باٌؿ و ٌؽُ شًگ کًًؿه ؾلیل ٌك٠ی بك ظ٭ايیث ؼىؾ يؿاٌحه باٌؿ،
اها هكگاه ٌؽُ شًگکًًؿه بكهاو ٬ا٘١ی بكظ٭ايیث ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،شًگ کكؾو ب ا اه ل با٘ ل
شىال ؾاقؾ .هنچًاو که شًگ با اهل ب٥ی ،هعاقب و ٙ٬اٞالٙكی ٫ال اهىقی اوث ک ه ؾلی ل ٌ ك٠ی
ؾاقؾ و هٍكو ٞاوث (.)۱۱ :۲

ػىاهل دچاسضذو به تؼصب

ال شمله ايگیمه و ٠ىاهل ٠مؿۀ جّ١ب قا هیجىاو ٔ ٧١ایماو ،شهالث و ياؾايی ،ج٭لیؿ کىقکىقايه ال
ابا و اشؿاؾ ،جکبك و ٤كوق ،هً١٩ث هى٬ث ؾيیایی ،پیكوی ال هىای ي٩ه ،ج ؤذیكات هع یٗ و ه اظىل
ؼايىاؾه ،جؤذیكات هً٩ی هکاجب ٨کكی ايعكا٨ی ،ايعكا ٦ال ٠ؿالث ،ظىاؾت ،بؽل و ٤یكه بك ٌ مكؾ.
هك کؿام ال ایى ٠ىاهل جّ٩یلی ؾاقؾ و جع٭ی٭ی شؿاگايه هی ٘لبؿ.
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ساه های جلىگیشی اص تؼصب


ؾق ق٠ایث يکات ـیل هیجىاو ال ّ٠بیث ٬ىهی یا ٬ىمگكایی شلىگیكی کكؾ:
ۻ .اظکام ؾیى هبیى اوالم قا باالی ؼىؾ ،ؼايىاؾه و شاه١ۀ ؼىؾ جٙبی ٫يم ایین܆ لی كا ج ّ١ب ؾق
اوالم شىال يؿاقؾ و ال قوىم ؾوقۀ شاهلیث هیباٌؿ.
ۼ .اظحكام به هفاهب ،هلیثها و ا٬ىام واکى ؾق کٍىق و ق٠ایث ظ٭ى ٪آوها.
۽ .ؼىؾ و ٬ىم ؼىؾ قا ال ؾیگكاو بهحك يؿايین܆ لیكا ها يمیؾايین که يمؾ الله هح ١ال چ ه کى ی بهح ك
اوث.
۾ .قوابٗ ظىًه قا ؾق اشحما ٞبا هلیثها و ا٬ىام هًا٘ ٫هؽحل ٧جؤهیى يمایین.
ۿ .ؾق پی کىب ٠لن و ؾايً بىؾه و اؼال ٪اشحما٠ی قا ؾق ؼىؾ پكوقي ؾهین.
܀ .ظ٭ى ٪و وشایب ؼىؾ و ؾیگكاو قا بًٍاوین و ال ٠ؿالث کاق بگیكین.
܁ .بایؿ ی٭یى ؾاٌحه باٌین که هیچ ٬ىم و هلیحی به٘ىق  ٟٙ٬ؼ كاب يیى ث ،بلک ه ؾق هی او ا ٬ىام
ايىاوهای ؼیكايؿیً ،با ايّا ٦و با ج٭ىی وشىؾ ؾاقيؿ ،بًا ً با جمام ا٬ىام قوابٗ ظىًه ؾاٌ حه

باٌین ،جا ؾق شاه١ه ه٩یؿ واٌ ٟ٬ىین ،ها ال جصاقب ؾیگكاو اوح٩اؾه يمایین و ؾیگكاو ال جصاقب
و ؾاٌحههای ها اوح٩اؾه کًًؿ ،ال ایى ٘كی ٫بحىايین شاه١ۀ ؼ ىؾ قا ال ای ى پؿی ؿۀ ٌ ىم يص ات
ؾهین.
܂ .ه١یاق ج١ییى ٌؽّیث ؾق اوالم ج٭ىا٠ ،لمیث ،جصكبه ،لیا٬ث و ِؿا٬ث هیباٌؿ ي ه هلی ث،
٬ىم٬ ،بیله ،لباو ،هًٙ٭ه و ذكوت (ۺۻ.)۱۴ :
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يتیجهگیشی


ال پژوهً ایى هىٔى ٞبه ایى يحیصه ؾوث یا٨حهام:
ۻّ٠ .بیث ٬ىهی ال هیكاخٌ ىم ؾوقۀ شاهلیث ٬بل ال اوالم بىؾه و ؾق ٘ىل جاقیػ يیم ؾق شىاه ٟ
هنچًاو ایى پؿیؿه یکی ال هٍکالت و اهىق ياپى ًؿی ب ىؾه ک ه ؾق
بٍكی وشىؾ ؾاٌحه اوث .
ِلیالله ٠لیه و و لن با آو هىاشه ٌؿه و ؾق بكابك آو هباقله ش ؿی و

هًگام ٜهىق اوالم ،پیاهبك اکكم
همهشايبه يمىؾهايؿ.

٬كآوکكین همه هكؾم قا یکواو ؾايىحه و جًه ا ه١ی اق  ٕ٨یلث و بكج كی قا ج٭ ىا و پكهیمگ اقی
ۼ .
ً
ه١ك٨ی کكؾه اوث .بك٠الوه با پؿیؿۀ جّ١ب و ٬ىمگكایی ٌؿیؿا هباقله يمىؾه و آو قا ب ه ٌ کل
جهؿیؿی ک٩ك ه١ك٨ی کكؾه اوث.
۽ .اظاؾید يبىی ّ٠بیث ٬ىهی قا يیم ال قوىم ش اهلی ب ك ٌ مكؾه و ه ح٩١ى و گًؿی ؿه پًؿاٌ حه
اوث .با ٜهىق ٌكی١ث ه٭ؿن اوالم ،جّ١ب ٬ىهی و ٬ىمگكایی ک نقي گ٠ ،٭ی ؿۀ جىظی ؿ و
ؾیايث هعىق جصم١ات ٬كاق هیگیكؾ.
۾ .و بكای ال هیاو بكؾاٌحى پؿیؿۀ ٌىم ٬ىمگكایی و ّ٠بیثهای  ٬ىهی ،يی ال او ث ک ه ه كؾم ؾق
هعىق ؾیى شمٌ ٟىيؿ و ؾیى قا ؾق همه اهىق اوان ٬كاق ؾهًؿ .و ب ا هع ىق  ٬كاقؾاؾو ؾی ى ،ال
بؿبؽحیهای ياٌی ال جّ١بات ٬ىهی و  ٬ىمگكای ی ه یج ىاو قه ایی یا ٨ث .و ای ى یگاي ه قاه

ؾوثیابی به و١اؾت ؾيیا و آؼكت ؼىاهؿ بىؾ.
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هًابغ

٬كآوکكین.

ۻ.

ۼ .ابى ظصك ٠ى٭اليی ،ابىالٕ٩ل اظمؿ بى ٠ل ی ٨ .)۴۱۷۹( .حطالب اقی ٌ كض ِ عیطالبؽ اقی.
ز .۴۱بیكوت :ؾاق الم١ك٨ه.
۽ .ابى ظًبل ،ابى٠بؿالله اظمؿ بى هعمؿ .)۴۱۲۴( .المىًؿ .زۿ .بیكوت :هىوىة الكوالة.

۾ .بؽاقی ،ابى٠بؿالله هعمؿ ب ى او ما٠یل .)۴۱۲۲( .الص اه ٟالّ عیط .ز܀ .بی كوت :ؾاق ٘ ى٪
الًصاة.
ۿ .ظاکن يیٍاپىقی ،ابى٠بؿالله هعمؿ ب ى ٠بؿالل ه .)۴۱۴۴( .المى حؿقک ٠ل ی الّ عیعیى .ز۽.
بیكوت :ؾاق الکحب ال١لمیه.
܀ .لظیلی ،وهبة بى هّ٩ٙی .)۴۱۴۸( .الح٩ىیك المًیك ٨ی ال١٭یؿة والٍكی١ة والمًهس .ز .۱ؾهٍ :٫
ؾاقال٩کك.
܁ .لیؿاو٠ ،بؿالکكین( .܀܃۽ۻ) .أِىل الؿ٠ىة .اوکًؿقیه :ؾاق ٠مك بى الؽٙاب.

܂ .وصىحايی ،أبى ؾاوؾ ولیماو ب ى اشٌ ١د( .ب .ت) .و ًى اب ی ؾاوؾ .ز۾ .بی كوت :ؾاق الکح اب
ال١كبی.
܃ٍ٬ .یكی ،هىلن بى ظصاز( .ب .ت) .الصاه ٟالّعیط .ز܂  .بیكوت :ؾاق اظیا الحكاخ ال١كبی.

ۺۻ .هاهىيؿ ،وكوق .)۴۱۸۸( .ا٠ماق ِلط جصاقب ا٥٨ايىحاو و کٍىقهای ؾیگك .کابل :بًیاؾ ايکٍ ا٨ی
وًایی.
ۻۻ .ه١یى ،هعمؿ( .۽܀۽ۻ)٨ .كهًگ ه١یى .زۼ .جهكاو :اهیكکبیك.

ۼۻ .واظؿی ،ابىالعىى ٠لی بى اظمؿ .)۴۱۴۲( .اوباب يمولال٭كآو .الؿهام :ؾاقاالِالض.

ًقش ٍ اّویت تیَلَصیکی لیپَ پزٍتیيّا
يىیىًؿه :پىهًمل ویؿ ه٭ّىؾ الله هصحهؿ ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ ج١لین و جكبیه
ج٭كیٛؾهًؿه  :پىهًؿوی هعمؿوالن کكیمی


چکیذه

لیپىپكوجیىها هکكوهالیکىلهای ه٥ل ٫جكکیبی و هحًى ٞهحٍکل ال لیپیؿها و پ كوجیىه ا اي ؿ٬ .ى مث
پكوجیًی (هًعل ؾق آب) آوها قا اپى پكوجیى یا اپىلیپىپكوجیى هیياهًؿ .ؾق ٬ىمث لیپی ؿی(٤یكهًعل)
جكای گلىكایؿها ،کىلىحكول٨ ،او٩ىلیپیؿها و اویؿهای ٌعمی ٌاهلايؿ.
ؾق ايىا ٞلیپىپكوجیىها ،واؼحماو و يىبث لیپیؿ بك پكوجیى هح٩اوت اوث .پ كوجیىه ای هىش ىؾ ؾق
لیپىپكوجیىها بكاوان ال٩با ٌاهل  ApoF ،ApoD ،ApoC ،ApoB ،ApoAو لیپىپكوجیى  Gهیٌىيؿ
که هك کؿام ي٭ً بیىلىژیکی هٍؽُ (کى٨کحىقی ،پكوجیى يا٬ل و پیىيؿ ؾهًؿه) ؾاٌحه و ج١ییىکًً ؿه
١٨الیث ظیاجی لیپىپكوجیىها هیباًٌؿ .لیپىپكوجیىه ای هىش ىؾ ؾقشكی او ؼ ىو ب ه ِ ىقت ـقات
کكوی بىؾه ،ؾق وٙط آو ٠ىاهل هایؿقو٨یل و ؾق هكکم آو لیپیؿهای ؼًری و هایؿقو٨ىب وشىؾ ؾاقيؿ.
ج ١ؿاؾ لیپ ىپكوجیىه ا ه ٩ث  ٠ؿؾ ب ىؾه܆ اه ا ٠م ؿهج كیى لیپ ىپكوجیىه ای پالله ا ٠ب اقت ال
کایلىهایکكووها LDL ،VLDL ،و  HDLايؿ .هك کؿام ال ایى لیپىپكوجیىها ؾق جًٝین ،ايح٭ال و ج١ییى

وكيىٌث چكبیها و کىلىحكول ؼىو و وایك ايىاز بؿو ي٭ ًظی اجی ؾاٌ حه و ب ه ه٭ اؾیك ه ١یى و
ً
هٍؽُ ؾق جكکیب پاللها ظٕىق ؾاقيؿ .کاهً و ا٨مایً آوها هؽّىِ ا  HDLو  LDLؾق پالله ا
٨ىایؿ و ي٭ایُ ؼىؾ قا ؾاقؾ.
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ا٨مایً  VLDLو  LDLو کاهً  HDLوبب جّلب ٌكاییى ،کبؿ چكب ،وکحههای ٬لبی ،ه ٥می
و ظحا هكگ هیگكؾؾ .لیپىپكوجیىها ؾق ٍ٤ای ظصكوی جمام ظصكات ؼ ىو ،پالله ا ،يى س  ّ٠بی،
لقؾی جؽن و ٌیك هىشىؾ ايؿ .ايح یش ىه ای باکحكی ایی و وی كونه ا ظ اوی لیپ ىپكوجیىه ا اي ؿ.
هىشىؾیث آوها ؾق ٍ٤ای ظصكوی ي٭ً هه ن بیىل ىژیکی قا ؾق ٬ابلی ث ي ٩ىـ ايحؽ ابی ب ه  ٍ٤ای
ظصكوی هیؾهؿ .ؾق ٌؽُ والن و ظالث ياٌحا ؾق پاللها بیًجك  LDLو  HDLؾیؿه هیٌىؾ.
واژههای کلیذی :الىپكوجیى ،لیپىپكوجیى ،کایلىهایکكوو.HDL ،LDL ،VLDL ،

همذهه

ظصكات بؿو ايىاو ال هىاؾ و جكکیبات هؽحل ٧يٝیك پكوجیىهاٌ ،عمیاتً٬ ،ؿها ،اویؿهای هى حىی
و هًكالها جكکیب ٌؿه اوث .ؾق شم ٟایى هكکبات پكوجیىها هکكوهالیکىلهای ه٥ل  ٫ي ایحكوشىؾاق
ٕ٠ىی که ٨كاواوجكیى هالیکىل بیىلىژیکیايؿ ،ؾق ظصكات و جمام ٬ىمثهای ظصكه ِؿها يى ٞآوها
یا٨ث هیٌىيؿ (.)۸۴:۴

پكوجیىها به وه ؾوحه ههن (واؾه ،ه٥ل ٫یا جكکیبی و هٍح٭ه) جًّیٌ ٧ؿهايؿ .هك کؿام ال پكوجیىها
وٜای ٧هٍؽُ بیىلىژیکی و ٨یمیىلىژیکی قا به ٠هؿه ؾاقيؿ .لیپىپكوجیىها ،پكوجیىهای ه٥ل ٫و ی ا
جكکیبیايؿ که ؾق جكکیب ؼ ىؾ ه ىاؾ ٌ عمی هايً ؿ :ج كای گلى كایؿها ،کىلى حكول٨ ،او ٩ىلیپیؿها،

اویؿهای ٌعمی و پكوجیىها قا ؾاقيؿ .لیپىپكوجیىها ؾقؼىو ،پاللها ،يىس ّ٠بی ،لقؾی جؽنٌ ،یك
و ٍ٤ای ظصكوی هىشىؾ ايؿ (.)۷۷:۱

ه٩ث يى ٞلیپىپكوجیى هىشىؾ اوث که هك کؿام یک ٠مل اؼحّاِ ی ؾاٌ حه و ب ه وو یله و ًحیم،
هعحىای لیپیؿی و هعحىای لیپىپكوجیًی آو هٍؽُ هیٌ ىيؿ٠ .م ؿهجكیى لیپ ىپكوجیىه ای پالله ا
کایلىهایکكووها VLDL ،LDL ،و  HDLبىؾه و ه ك ک ؿام ب ه ی ک اي ؿالۀ ه١ی یى ؾق جكکی ب ؼ ىو
ٌاهلايؿ .لیپىپكوجیىها ؾق ي٩ىـپفیكی ٍ٤ای ظصكوی ،ايح٭ال جمام لیپیؿهای هىشىؾ ؾق هىاؾ ٤فایی

به شكیاو ؼىو ،ايح٭ال لیپیؿها ال کبؿ به واییك إ٠ایی بؿو ،ايح٭ال او حكهای کىلى حكول ال کب ؿ ب ه
ايىاز هعیٙی و ال ايىاز هعیٙی به کبؿ شهث ؾ ٟ٨و ٤یكه ي٭ً ؾاقيؿ .کاهً و ا٨مایً هك ی ک ال
آوها ؾق ؼىو لیاوآوق بىؾه وبب چكبی کبؿ ،جّلب ٌكاییى ،وکحههای ٬لبی ،وکحهه ای ه ٥می و
ً
ظحا هكگ هیٌىؾ .ظ ٛ٩ج١اؾل آوها ؾق بؿو هؽّىِا ؼىو ؾق شه ث شل ىگیكی ال ٌ یى ٞاه كاْ
هحفکكه و ظِ ٛ٩عث و والهث ي٭ً اواوی قا ؾاقؾ.
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با ؾق يٝكؾاٌث ي٭ً بیىلىژیکی٨ ،یمیىلىژیکی و بیىٌیمیکی که لیپىپكوجیىها ؾق اؾاه ه ظی ات و
ظ ٛ٩والهحی ايىاوها ؾاقؾ ،اللم ؾايىحن جا ؾق هىقؾ آوها جع٭ی ٫و پژوهٍی قا ايص ام ؾه ن .ؾق ای ى
جع٭ی٫܆ لیپىپكوجیىها ،واؼحماو کیمیاوی (لیپیؿها و لیپىپكوجیىها) ،ايىا ٞاپىلیپ ىپكوجیىه ا ،اي ىاٞ
لیپىپكوجیىها (کایلىهایکكووها)HDL ،LDL ،VLDL ،܆ ه٭ؿاق لیپىپكوجیىهای ؼىو ،ج١ییى  LDLو
 HDLؾق ویكوم ؼىو ،هیحابىلیمم لیپىپكوجیىها و اهمیث ظیاجی لیپىپكوجیىها به ٘ىق ٍ٨كؾه و وأط
با اوح٩اؾه ال هًاب ٟه١حبك ٠لمی و به ٌکل کحابؽايهیی به بكقوی گك٨حه ٌؿه اوثکه به ؼىايًؿهگاو و
ً
هؽّىِا ٠ال ٬ههًؿاو بؽً ظیاجی شالب و ه٩یؿ جمام ؼىاهؿ ٌؿ.
پشوتیىها
ً
هایايؿ که ؾق ظصكات ليؿه ووی١ا هىشىؾ هیباٌؿ .اِٙالض پكوجیى باق اول
پكوجیىها هکكوهالیکىل 

جىوٗ بكلیلىن ؾق وال ܂܂۽ۻم به کاق بكؾه ٌؿه او ث .ای ى اِ ٙالض ال ل ٥ث یىي ايی  protosب ه
هً١ای اولی یا شایگاه اولی هیباٌؿ ،گك٨حه ٌؿه اوث .پكوجیىها هكکبات بىیاق ههن جكکیب ظصكوی
ً
بىؾه که ؾق وایحىپاللم و ٍ٤ای ظصكوی هىشىؾ و ج٭كیبا جمام و ٜای ٧قا ؾق ب ؿو ايص ام ه یؾهً ؿ.
(.)۱۹:۱

به ٠باقه ؾیگك پكوجیىه ا ه الیکىله ای ه٥ل  ٫ي ایحكوشىؾاق  ٕ٠ىیاي ؿ ک ه ال ج ١ؿاؾ هؽحل ٧
اهیًىاویؿها جىوٗ یک يى ٞقابٙه هؽّ ىَ اٌ حكاکی ب ه ي ام قاب ٙه پیپحی ؿی ،جٍ کیل گكؾی ؿه و
٨كاواوجكیى هالیکىلهای بیىلىژیکیايؿ که ؾق ظصكات و جمام ٬ىمثهای ظص كه یا ٨ث ه یٌ ىيؿ.
ً
هماقاو يى ٞپكوجیى هؽحل ٧و هحًى ٞبه ايؿالههای هح٩اوت ال پیپحیؿهای يىبحا کىچک ج ا پىلیمیكه ای
بمقگ همکى اوث ؾق یک ظصكه یا٨ث ٌىيؿ و وٜای ٧هح١ؿؾ و بىیاق هه ن بیىل ىژیکی قا ب ك ٠ه ؿه
ؾاقيؿ (.)۸۴:۴

پكوجیىها يٝك به ؼّىِیات وٜی٩ىی و واؼحمايی ٬كاق ـیل جًّی ٧هیٌىيؿ:
ال )٧پكوجیىهای واؾه يٝیك البىهیىها ،گلىبىلیىها ،کىالشىها و  ...܆
ب) پكوجیىهای ه٥ل ٫یا جكکیبی يٝیك لیپى پكوجیىها ،يىکلیى پكوجیىها٨ ،او٩ى پكوجیىها و  ...܆
ز) پكوجیىهای هٍحٌ ٫ؿه يٝیك پیپحىوها ،پىلی پیپحیؿها ،اولیگى پیپحیؿها.
هنچًاو پكوجیىها يٝك به وٜایٌ ٧او ،به پكوجیىها کحلیى حی ،هىقه ىيی ،و اؼحمايی ،ايح٭ الی،
ه١ا٨یحی ،ج٭لّی ،اقذی و ـؼیكهوی بؽًپفیكی هیٌىيؿ (.)۷۱:۱
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لیپى پشوتیىها ()lipoproteins

پكوجیىهای ه٥ل ٫یا جكکیبیايؿ که ؾق جكکیب ؼ ىؾ ه ىاؾ ٌ عمی܆ هايً ؿ :ج كایگلى یكایؿها (،)TG
کىلىحكول ،لیىیحیى و اویؿهای ٌعمی ؾاقيؿ .لیپى پكوجیى ؾق ؼ ىو ،پالله ا ،يى س  ّ٠بی ،لقؾی
جؽنٌ ،یك و ٍ٤ای ظصكوی هىشىؾ ايؿ .ايحیشىهای باکحكیایی و ویكونها ظاوی لیپى پ كوجیىه ا
ايؿ (.)۷۷:۱
ؾق ظ٭ی٭ث لیپى پكوجیىها ال یکشا ٌؿو لیپیؿها با پكوجیىهای واؾه ظاِل هیٌىيؿ (.)۴۲۴:۴

٬ىمث پكوجیًی آوها هًعل ؾق آب و ٬ىمث ٤یك پكوجیً یٌ او ٤یكهًع ل ؾق آب او ث ک ه ای ى
ؼاِیث به لیپى پكوجیىها ي٭ً ههن بیىلىژیکی قا ؾق ٬ابلیث ي٩ىـ ايحؽابی ٍ٤ای ظصكوی هیؾه ؿ
(.)۹۲:۷

لیپىپكوجیىها هالیکىلهای ؾقٌث با ولو هالیکىلی هحصاول ال ی کهیلی ىو اي ؿ .ولو هؽّ ىَ
ً
لیپىپكوجیىها يىبحا کن بىؾه و بكای شؿا کكؾو آوها ال قويه ای الکح كو  ٨ىقیمل و اولح كا و ًحك٨یىژ
اوح٩اؾه هیکًًؿ .ؾق ايىا ٞلیپى پكوجیىها ،واؼحماو و يىبث لیپیؿ بك پكوجیى هح٩اوت اوث (.)۴۷۲:۱

٬ىمث پكوجیًی لیپىپكوجیىها قا اپىلیپ ىپكوجیى( )Apo lipoproteinی ا اپ ىپكوجیى( )Apo protein

هیياهًؿ که پكوجیىها قا ؾق ٌکل٨ ،ا٬ؿ لیپیؿها يٍاو هیؾهؿ .چًؿیى يى ٞلیپى پكوجیى هىشىؾ اوث-
که هك کؿام یک ٠مل اؼحّاِی ؾاٌحه و به وویله هعل وًحیم ،هعحىای لیپیؿ و هعحىای لیپىپكوجیًی
هایايؿ که لیپیؿهای آبگكی م (٤یكهًع ل ؾق آب) آو
آو هٍؽُ هیگكؾؾ .لیپىپكوجیىها کمپلکه 
ؾق هكکم و ليصیكهای شايبی آبؾووث (هًعل ؾق آب) اهیًى اویؿها ؾق و ٙط آو  ٬كاق ؾاقي ؿ .ولو
هؽّىَ لیپى پكوجیىها هؽحل ٧بىؾه و ال کایلىهایکكووها جا لیپىپكوجیىهای با ولو هؽّىَ باال
هح٩اوتايؿ (.)۸۱۱ : ۸

()HDL

اجّال ٬ىمث هكکمی٨ ،او٩ىلیپیؿ و پكوجیى ٤یك اٌحكاکی بىؾه و به وویله قوابٗ آیىيی و ٬ىههای و
ايؿقوال ایصاؾ هیگكؾؾ .ایى اجّال وبب هیٌىؾ که چكبیها بیى لیپىپكوجیىه ای پالله ا و  ٍ٤ای
ظصكوی جباؾله گكؾيؿ (.)۴۷۷:۲

ساختماو کیمیاوی لیپى پشوتیىها

ۻ .واؼحماو لیپیؿها :لیپیؿهای گىياگىو ؾق واؼحماو لیپىپكوجیىها ٌكکث ؾاقيؿ که ه یج ىاو ب ه
جكجیب ـیل يام بكؾ:
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ال )٧کىلىحكول ( :)Cholesterolبه ٌکل آلاؾ ( )FCو او حكی ( )ECوش ىؾ ؾاقؾ .ه٭ ؿاق ج ام آو ؾق
ظالث ياٌحا ؾق پاللها ؾق یک ٌؽُ والن  gr/L܂,ۼ  -ۼ,ۻ با یک يىبث ۿ܁ ٨یّ ؿ او حكی ٌ ؿه
هیباٌؿ.
ب) اوایل گلىیكولها یا گلىكایؿها :اوحك اویؿهای ٌعمی با گلىكیى بىؾه که ٠مؿهجكیى آوها
ها هیباًٌؿ .ه٭ؿاق آوها ؾق ٌؽُ بال ٣و والن

TG

gr/Lۿ܁,ۻ – ۿ,ۺ هیباٌؿ (.)۴۷۷:۲

ه٭ؿاق ٘بی١ی  TGؾق ا٘٩ال gr/Lۻ.ۻ – ۽.ۺ ،ؾق شىاياو  gr/L۾.ۻ – ܀۽.ۺ ،و ؾق بمقگاو gr/Lۿ܁.ۻ
– ܀۽.ۺ ،ؼ ىو او ث .ؾق اه كاْ اقذ ی بلً ؿی چكب ی ؼ ىو ،قژی نه ای  ٤فایی همل ى ال
کاقبىهایؿقیثها ،وًؿقوم ي٩كجیک ،ياقوایی همهى کلیهها و هكیٕی ٌکك که به ؼىبی کًحكول يٍؿه

باٌؿ ،ه٭ؿاق  TGؾق ؼىو باال هیقوؾ و ؾق ظاالت وى ج٥فی و و ى ش فب ال ظ ؿ ياقه ل پ اییى
هیآیؿ (܀ :ۼ۾).

ؾ) ٨او٩ىلپپیؿها (٨ :)phospholipidsاو٩ىلپیؿها ال ٨او٩اجیؿیل کىلیى ،اوً٩گىهیالیى ،لیمولیى حیى،
٨او٩ا جیؿیل ایحايىل اهیى٨ ،او٩اجیؿیل ویكیى و ٨او٩اجیؿیل ایًىلیحىل ايؿ .ه٭ؿاق آو ؾق ی ک ٌ ؽُ
والن ؾق ظالث ياٌحا  gr/Lۿ,ۼ – ۿ,ۻ هیباٌؿ (.)۴۷۷:۲

پهگ٩حه هیجىايینکه لیپیؿهای هىشىؾ ؾق جكکیب و واؼحماو لیپى پكوجیىها ٠باقت ال ٨او٩ىلیپیؿها
) EC ،TG ،(PLو کىلىحكول آلاؾ ( )FCايؿ که ؾق جكکیب لیپىپكوجیى به ٨یّؿیهای هؽحل ٧ظٕىق
ؾاقيؿ .شؿول ـیل وهن هك یک ال لیپیؿها ؾق جكکیب لیپى پكوجیى قا جىٔیط هی ؾهؿ.
شؿول()۴܆ وهن لپیؿها ؾق جكکیب لیپىپكوجئیى
ٌماقه

ايىا ٞلیپىپكوجیى

٨یّؿی

٨یّؿی

لیپیؿها

پكوجیىها

٨یّؿی جكکیبات لپیپؿی
TC
PL

EC/FC

TG
EC

FC

ۻ

کایلى هایکكوو

܂܃

ۼ

܁

܂܁

܂

܁

ۻ.ۻ

ۼ

VLDL

ۺ܃

ۺۻ

܃ۻ

܃۾

܂ۻ

۾ۻ

۽.ۻ

۽

LDL

܀܁

۾ۼ

ۻۼ

܃۾

܁۾

ۼۼ

ۻ.ۼ

۾

HDL

܁۾

۽ۿ

۾۾

܁۽

܂۽

ۻۻ

ۿ.۽

ۿ

VHDL

܂۽

ۼ܀

۽܂

܂

܂

ۻ

܂

܀

)LP (a

ۿ܁-۾܀

܀۽-ۿۼ
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لیپیؿهای اِلی کایلىهایکكووها و ٌ VLDLاهل یک هىحه هكکمی هیباٌؿ که به ٘ ىق ٠م ؿه ال
لیپیؿهای ٤یكٙ٬بی هايًؿ  TGو  ECجٍکیل یا٨حهايؿ .هىحۀ هكکمی جىوٗ یک الیه ال لیپیؿهای ٙ٬بی
یً١ی  PLو ٘ FCىقی اظا٘ه ٌؿه اوثکه ٠ىاهل ٙ٬بی ؾق ه٭ابل هالیکىلهای آب  ٬كاق ه یگیكي ؿ
(.)۴۸۲:۲

ۼ .واؼحماو اپى پكوجیىها یا اپىلیپى پكوجیىها :ؾق هك لیپىپكوجیى یک یا چًؿ يى ٞاپ ىپكوجیى ب ا ه٭ اؾیك
هؽحل ٧وشىؾ ؾاقيؿ .ظؿ ا٬ل يه يى ٞاپىپكوجیى هح٩اوت ؾق واؼحماو لیپى پكوجیى پاللهایی ايىاوه ا
وشىؾ ؾاقؾ که بك اوان اي ؿاله و ج ١اهالت ب ا ايح ی ب اؾیه ای اؼحّاِ ی و جىلی  ٟهٍ ؽُ ؾق
ؾوحههای لیپىپكوجیًی جمایم ؾاقيؿ (.)۸۱۱:۸


بكاوان يامگفاقی ال٩بایی ،اپى پكوجیى  HDLب ه ظ كو ،A ٦ال  LDLقا ک ه ؾق ک ایلى ه ایکكوو و
 VLDLيیم وشىؾ ؾاقؾ به ظك B ٦هٍؽُ هیٌىؾ .اپىپكوجیىه ای ي ى D ،C ٞو  Eيی م وش ىؾ ؾاقؾ
(.)۱۴۲:۷

ال :Apo A )٧ایى پكوجیى ؾاقای ايىا A2 ،A0 ٞو A4هیباًٌؿ که ۺ܃ ٨یّؿ  HDLقا جٍکیل هیؾهؿ.
يى ، A0 ٞکى٨کحىق ايماین لیىحیى کىلىحكول اوایل جكايى٩یكال ( )LCATاوثکه با٠د جٍ کیل او حك
کىلىحكول ؾق پاللها هیٌىؾ .يى A2 ٞآو ههاق کًًؿه  LCATبىؾه و لیپىلیپال قا ١٨ال هیکًؿ٠ .ملکكؾ
 A4جا هًىل به ؼىبی هٍؽُ يٍؿه اوث܆ اها به يٝك هیقوؿ که  LCATقا ؾق هعیٗ ؼاقز ال ب ؿو
١٨ال و ؾق ايح٭ال کىلىحكول ال ايىاز هعیٙی به کبؿ ي٭ً ای٩ا هیکًؿ (.)۴۷۷:۲

ه٭ؿاق  Apo Aؾق کایلى هایکكوو ايؿک اوث .ه٭ ؿاق پالله ایی ي ى gr/L ، A0 ٞۺۼ,ۻ و يیم ه٠مك
پاللهایی آو ۿ قول اوث .ه٭ؿاق پاللهایی يى A2 ٞبكابك به  gr/L۾,ۺ بىؾه ؾق کب ؿ و کلی ه کیح ابىلیمم
هیٌىؾ (.)۴۸۷:۲

ب)  :Apo Bایى پكوجیى به ؾو ٌکل ۺۺۻ –  Apo Bو ܂۾  Apo B -وشىؾ ؾاقؾٌ .کل اول ليصیك
پىلی پیپحیؿی بیًجك ال ۺۺۿ۾ اهیًى اویؿ ؾاقؾ .ایى پكوجیى ؾق کبؿ واؼحه ٌؿه و ؾق پاللها به ً٠ىاو
بؽٍی ال  VLDLجكٌط و بمقگجكیى اپى پكوجیى  LDLهیباٌؿ .هك ـقۀ ال  VLDLظاوی یک هىل
ۺۺۻ –  Apo Bهیباٌؿ .ؾق ظالث قولهؾاقی بیًجكیى  Apo Bها ؾق پاللها ال همیى يى ٞاوث.
ٌکل ܂۾ –  Apo Bؾاقای ۽ۿۻۼ اهیًى اویؿ اوث .يایحكوشى ايحهایی آوها ي٭ً ههن قا ؾق جكٌط
 VLDLو کایلى هایکكوو ای٩ا هیکًؿ .ایى اپىپكوجیى ؾق  LDLو  VLDLبه ه٭ؿاق ٨كاواو وشىؾ ؾاٌحه
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و ؾق ايح٭ال  TGي٭ً ؾاقؾ .ه٭ؿاق پاللهایی آو  gr/L܃,ۺ و يیمه ٠مك پاللهایی آو وه قول بىؾه و ؾق
ايىاز هعیٙی وکبؿ هیحابىلیمم هیٌىؾ (.)۴۸۷:۲

ز)  :Apo Cایى يى ٞاپىپكوجیى با اٌکال  C2،C0و  C3ؾق جمام لیپى پكوجیى ها به شم  LDLوشىؾ ؾاقؾ
( .)۴۷۷:۲ه٭ؿاق آو ؾق پاللها هؽحل ٧بىؾه٘ ،ىقیکه يى ٞۻ Cآو  gr/L܁ۺ,ۺ  C2 ،بكابك به ۽ۺ.ۺ
 gr/Lو

 C3بكابك به  gr/L۽ۻ.ۺ اوث (.)۴۸۶:۲

 C0با٠د ١٨ال ٌؿو  LCATؼاقز ال بؿو ٌؿه و  C2ؾق هیحابىلیمم لیپىپكوجیىهای ک ه  TGبیٍ حك
ؾاقيؿ (کایلىهایکكوو و  )VLDLي٭ً ؾاقؾ .ایى کاق قا به وویله ١٨ال کكؾو  LPLايصام هیؾه ؿ،C3 .
لیپى پكوجیى لیپال ( )LPLقا ههاق کكؾه و  LCATقا ١٨ال هیکًؿ (.)۴۷۷:۲

ؾ)  :Apo Eؾق جمام لیپىپكوجیىها ؾیؿه هیٌىؾ و یک گالیکى پكوجیى اوث .وه يى ٞههن آو  E3 ،E2و
 E4وشىؾ ؾاقؾ .اؼحال ٦ؾق بیى آوها ؾق اهیًىاویؿ هىشىؾ ؾق هعلهای ۼۻۻ و ܂ۿۻ هیباٌ ؿ E2 .ؾق
ایى هعل ؾاقای اهیًىاویؿ ویىحیى E3 ،ؾاق ویىحیى و اقشًیى و  E4ؾاقای اقشًیى اوث (.)۴۷۷:۲

بیًجك ؾقکبؿ وًحیم هیٌىؾ .ؾق  LDLو ه٭ؿاق کمی ؾق  HDLيیم وش ىؾ ؾاقؾ .جمای ل
اپىپكوجیى  E
لیاؾ به گیكيؿههای ظصكات ٤یك کبؿی بكای  HDLو LDLؾاٌحه و بب ش فب کىلى حكول ظص كات
٤یكکبؿی ٌؿه و آو قا به کبؿ ايح٭ال هیؾهؿ .ه٭ؿاق پاللهایی آو  gr/Lۻ,ۺ اوث .هنچًاو ي٭ً هه ن
با٬یهايؿه ( )IDLای٩ا هیکًؿ (.)۴۸۶:۲
ؾق هیحابىلیمم کایلىهایکكوو و  VLDL

ه

)  :Apo Dایى اپىپكوجیى جا هًىل هن ًٌاؼحه يٍؿه اوث (.)۴۷۷:۲

و)  Apo Fو  :Apo Gؾق  HDL2و  HDL3وشىؾ ؾاقؾ .ه٭ؿاق پاللهایی و ي٭ً آوها هٍؽُ يٍؿه
اوث (.)۴۸۶:۲

اپىپكوجیىها وه ي٭ً ٠مؿه ؾاقؾ که ٠باقجًؿ ال:
ال )٧ي٭ً کى٨کحىقی بكای ايماینها :هايًؿ  C0که کى٨کحىق  LDLو يى A0 ٞکى٨کحىق  LCATاوث܆
ب) ي٭ً پكوجیى يا٬ل لیپیؿها :هايًؿ  Apo Dبكای HDL܆
ز) ي٭ً پیىيؿ ؾهًؿه :ؾق بك٬كاقی اجّال لیپىپكوجیىها با هالیکىلهای گیكي ؿه ( )Receptorsک ه ؾق
وٙط ظصكوی ايىاز هؽحل٬ ٧كاق ؾاقيؿٌ ،كکث هیکًًؿ .با يى ٞۺۺۻ B-و يى E ٞبكای گیكي ؿههای
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ظصكوی  LDLو يى ٞۻ Aبكای گیكيؿه ظصكوی  HDLو يى E ٞبكای گیكيؿه ظص كوی کایلىه ایکكوو
با٬یهايؿه (.)۱۴۲:۷

ضکل و ساختماو لیپىپشوتیىهای خىو

لیپىپكوجیىهای هىشىؾ ؾقشكیاو ؼىو به ِىقت ـقات کكوی بىؾه که ؾق وٙط آو ٠ىاهل هایؿقو٨یل
و ؾق هكکم آو لیپیؿهای ؼًری و های ؿقو٨ىب وش ىؾ ؾاقي ؿ .ای ى ٠ىاه ل ب ه وو یله قواب ٗ ٔ ١ی٧
واي ؿقواله و آی ىيی ب ه ه ن هحّ لٌ ؿه و ه الیکىل لیپ ىپكوجیى قا جٍ کیل ه یؾهً ؿ .ؾق و ٙط
لیپىپكوجیىها ٠ىاهل هایؿقو٨یل اهیًىاویؿهای جٍ کیلؾهً ؿه اپ ىپكوجیىه ا ب ا ٠ىاه لهای ؿقو٨یل
٨او٩ىلیپیؿها قابٙۀ آی ىيی٠ ،ىاه ل های ؿقو٨ىب اهیًىاو یؿه ای اپ ىپكوجیى ب ا ٠ىاه ل های ؿق٨ىب
کىلىحكول آلاؾ و ٨او٩ىلیپیؿها به وویله قابٙه ٔ١ی ٧و ايؿقواله هحّل ٌؿهايؿ و ؾق يحیص ه و ٙط
ؼاقشی لیپى پكوجیىها قا ایصاؾ هیکًًؿ .ؾق ای ى و اؼحماو ٠ىاه ل های ؿقو٨یل آلاؾ ؾق و ٙط  ٬كاق
ؾاٌحه و وبب ايعاللیث لیپىپكوجیىها هیٌىيؿ٬ .ىمث هكکمی آوها قا لیپیؿهای ؼًری هايً ؿ  ECو
 TGهعّىق کكؾه اوث و شكیاو ؼىو ايح٭ال هییابًؿٌ .کل و ايؿالۀ آوها وابىحه به ٨یّؿی جكکیب
لیپیؿی و پكوجیًی اوث .به هك ايؿالهییکه ٨یّؿی لیپیؿهای هایؿقو٨ىب بیًجك باٌؿ ،لیپىپكوجیىها
٤یكهعلىلجك و ال يٝك ولو هؽّىَ وبکجك ايؿ .بك٠که هكچه ٨یّؿی پ كوجیىه ا و

هعصنجك و

لیپیؿهای هایؿق٨یل بیًجك باٌؿ ،هالیکىلها کىچکجك ،هعلىلجك و ؾاقای ولو هؽّىَ بیًجك ايؿ
(.)۴۷۸:۲

طبمه بًذی لیپىپشوتیىها

لیپىپكوجیىها بكظىب ؼىاَ ٌاو به وهقوي ؾوحه بًؿی هیٌىيؿ:
ۻ٘ .ب٭ه بًؿی بكاوان ظكکث ؾق هیؿاو :چىو پكوجیىهای هؽّىَ به لیپىپكوجیىها ؾاقای چاقچ ايؿ و
پكوجیىهای ویكوم ؼىو يیم چاقچؾاق هىحًؿ ،لفا به وویله قوي الکحكو٨ىقیمل هیجىاو لیپىپكوجیىها

قا جصكیؿ کكؾ .لیپىپكوجیىهایی شؿا ٌؿه ٠باقجًؿ ال :کایلىهایکكووها ،لیپىپكوجیىهای ( PreB – Lp,

 )B -Lpال٩ا – لیپىپكوجیىها VLDL ،و .(LPa
ۼ٘ .ب٭هبًؿی بكاوان لیپى پكوجیىها :به  ،Apo D ،Apo C ،Apo B ،Apo Aو  Apo Eج٭ىین هیٌىيؿ
(.)۴۸۲:۲
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۽٘ .ب٭هبًؿی بكاوان ولو هؽّىَ یا کرا٨ث ( :)Densityيٝك به ایىکه لیپىپكوجیىها ال پكوجیىه ا و
لیپیؿها جٍکیل ٌؿهايؿ ،ولو هؽّىِی ؼاِی ؾاقيؿ .به هك ايؿالهییکه ٨یّؿی لیپی ؿها ب یًج ك
باٌؿ .آو لیپىپكوجیى ؾق جكکیبات آبی و هعللهای ٙ٬بی ٤یكهًعلجك ،وبکجك بىؾه و کرا ٨ث ک نج ك
ؾاقيؿ܆ اها اگك ٨یّؿی پكوجیىها بیًجك باٌؿ ،ايعاللیث بیًجك و وًگیىجك اوث .لیپىپكوجیىه ا قا

ؾق یک هعلىل وىؾینکلىقایؿ با ولو هؽّىَ  gr/ml܀۽ۺ,ۻ ؾق Cۺ܀ۼ و وك٠ث ًٌاوق ٌؿو -ۺۻ
cm/dyne/g

۽ به وویله اولحك وًحك٨یىل هیجىاو شؿا کكؾ .به ایى جكجیب ه ٩ثي ى ٞلیپ ىپكوجیى ی ً١ی

كؾهايؿ (.)۴۷۹:۲
کایلىهایکكووها LPa, VHDL, HDL, LDL, VLDL ،و IDLقا ًٌاوایی ک 

٠مؿهجكیى لیپىپكوجیىهای پاللها چهاق گ كوپ اِ لی لیپ ىپكوجیىه ا ی ً١ی کایلىه ایکكووه ا،

 LDL ،VLDLو HDLايؿ (.)۲۲۷:۹

 )aکایلىهایکكووها ()chylomicrons( )CM, Chy

ؾق جكکیب کایلىهایکكووها ٨ ۸۹ – ۸۸یّؿ لیپیؿها ٌاهلايؿ که ال شمله ܁ ٨یّ ؿ ٨او ٩ىلیپیؿ ،܂܁
٨یّ ؿ  TGو ۿۻ ٨یّ ؿ کىلى حكول ج ام قا ٌ اهل هیٌ ىؾ .ال ای ىقو ک ایلى هایکكووه ا ؼاِ یث
هایؿقو٨ى بی لیاؾ ؾاٌحه و ؾق ؼىو ٤یك هًعلايؿ .به همیى ؾلیل وبب هکؿقیث و ٌیكی ٌؿو ویكوم
گكؾیؿه و ؾقویكوم ؼىو ظالث يا ٌحا ظٕىق يؿاقيؿ (.)۴۸۱:۲

کایلىهایکكووها وبکجكیى لیپىپكوجیىها بىؾه و هًٍؤ آوها ،چكبیها و  TGه ایاي ؿ ک ه ؾق قوؾه
شفب ٌؿهايؿ و ظاوی ه٭اؾیك بىیاق ايؿکی پكوجیى ( ۴الی ٨ ۲یّؿ) هیباًٌؿ (.)۱۲۹:۷

بیًجك ؾاقيؿ ،هالیکىل ؾقٌ ث ،ظص ین و  ٙ٬ك آو ب یًج ك الۺ܁
ال ایىکه کایلى هایکكووها  TG
يايىهحك اوث .ؾق ایى هكکب ب١ؿ ال ِك٤ ٦فا ؾق ویكوم ؾیؿه هیٌىيؿ (.)۴۸۲:۲

ً
٠الوجا کایلىهایکكووها ي٭ً اِلی قا ؾق ايح٭ال جمام لیپیؿهای هىشىؾ ؾق هىاؾ  ٤فایی ب ه شكی او

ؼىو بك ٠هؿه ؾاقيؿ .وك٠ث جٍکیل آوها وابىحه به ه٭ؿاق  TGش فب ٌ ؿه ؾق قوؾه او ث .ب ه ه ك
بیًجك شفب گكؾؾ به هماو جًاوب کایلىهایکكوو بیًجك جىلیؿ هیگكؾؾ (.)۱۴۱:۷
ايؿالۀ که  TG

کایلىهایکكووها ؾق ٌبکۀ ايؿوپاللهی ظصكات اپیجلیل اه١ایکىچک واؼحه هیٌ ىيؿ و و په
واقؾ ویىحن لم٩اوی ٌؿه ال ٘كی ٫وقیؿ کالویى چپ واقؾ شكیاو ؼىو هیگكؾؾ .کایلىه ایکكووه ا
او یؿهای ٌ عمی  ٤فایی قا ب ه ايى از هّ ك ٦کًً ؿه و ی ا ـؼی كهکًً ؿه ظم ل ه یکًً ؿ.
یلىهایکكووهای با٬یهايؿه ال ٘كی ٫ؼىو به کبؿ هیقويؿ و ؾق ؾاؼل الیمولومهای کبؿی جؽكی ب

کا
ٌؿه و کىلىحكول آوها آلاؾ هیگكؾؾ (.)۸۱۱:۸
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 )bلیپىپكوجیىهای ؼیلی وبک یا )Very Low Density Lipoproteins( VLDL
ایى لیپى پكوجیى ؾق ظؿوؾۺ܃ ٨یّؿ لیپیؿ ؾاقؾ که ٌاهل ܃ۻ ٨یّؿ ٨او ٩ىلیپیؿ ،܃۾ ٨یّ ؿ  TGو ۼ۽
٨یّؿ کىلىحكول جام هیباٌؿ .ؼاِیث هایؿقو٨ىبی کنجك ؾاٌ حه و ب یًج ك های ؿقو٨یل او ث .ؾق
ویكوم هًعل و ه٭ؿاق پكوجیىآو ؾه ٨یّؿ اوث (.)۱۲۹:۷

 VLDLؾق کبؿ وًحیم هیٌىؾ ،وٜی٩ۀ آو ايح٭ال  TGهای جىلیؿ ٌؿه ؾق کبؿ به وایك ا ٕ٠ای ب ؿو
هیباٌؿ (.)۱۲۹:۷

٨یّؿی پكوجیى ؾق  VLDLها يىبث به کایلىهایکكووها لیاؾجك بىؾه و کمی و ًگیىج ك اي ؿ .ولو
ً
هؽّىَ آوها  gr/ml܀ۺۺ.ۻ – ۿ܃.ۺ  ،ولو هالیکىلی  Da܀ۺۻ.ۺۻ-ۿ اوث ،يىبحا هعصنٙ٬ ،ك آو
 nmۺ܁-ۿۼ اوث .اگك ه٭ؿاق آو ؾق ؼىو لیاؾ گكؾؾ وبب هکؿقیث ؼىو هیٌىؾ .به ه٭ؿاق کنجك ال
ظصكات هؽاٖ قوؾه وًحیم هیٌىيؿ ،ه٭ؿاق لی اؾ ج كایگلى كایؿ ؾاؼل ی ؾاقي ؿ وظ ؿوؾۼۻ ٨یّ ؿ
لیپىپكوجیى جام قا جٍکیل هیؾهًؿ (.)۴۸۲:۲

اویؿهای ٌعمی هىشىؾ ؾق قژین ٤فایی که ال ٔكوقت بیًجك باًٌؿ و ً٬ؿهای أا٨ی ؾق کبؿ به
 TGجبؿیل و ؾق  VLDLبىحهبًؿی و ايح٭ال هییابًؿ VLDL .ظاوی اپىپكوجیىه

ایۺۺۻC2 ،C0 ،B-

هايؿههای  VLDLجبؿیل ٌؿه و با بكؾاٌ
 ،C3 ،و  Eهیباٌؿ .با بكؾاٌث  VLDL ،TGبه با٬ی 

ث TG

بیًجك LDL ،جىلیؿ هیٌىؾ (.)۸۱۷:۸


 )cلیپىپكوجیىهای وبک یا )Low Density Lipoproteins( LDL

ایى لیپىپكوجیى ܀܁ ٨یّؿ لیپیؿ ؾاقؾ که ٌاهلۻۼ ٨یّؿ ٨او ٩ىلیپیؿ ،܃ ٨یّ ؿ ج كایگلى كایؿ و ܃܀
٨یّؿکىلىحكول جام هیٌىؾ .ههنجكیى جكکیب  LDLکىلىحكول او حكی ی ا  ECه یباٌ ؿ .ؼاِ یث
هایؿقو٨یلی ؾاٌحه و بیًجكیى ه٭ؿاق لیپىپكوجیى قا جٍکیل هیؾهؿ .وٜی٩ۀ آو ايح٭ال  ECال کب ؿ ب ه
ايىاز هعیٙی اوث (.)۴۸۱:۲
ایى لیپىپكوجیى هعّىل آؼكیى هكاظل هیحابىلیمم لیپىپكوجیىهای  VLDLهیباٌؿ (.)۱۴۲:۷

ه٭ؿاق پكوجیى اؼحّاِیآو بیًجك(ۻۼ-ۻۻ٨یّؿ) بىؾه و وًگیىجك او ث .ؾاقای ولو هؽّ ىَ

gr/ml۽܀ۺ,ۻ-܃ۻۺ,ۻ  ،ولو هالیکىلی Da܀ۺۻ.ۿ܁,ۼ و ٙ٬ك nm۽ۼ-܃ۻ اوث LDL .ال ؾو واظ ؿ
٨ك٠ی  LDL0و  LDL2و اؼحه ٌ ؿه او ث LDL0 .ولو هؽّ

ىَ gr/ml܀ۺۺ,ۻ-܃ۻۺ,ۻ و LDL2

ولو هؽّىَ gr/ml۽܀ۺ,ۻ-܃ۻۺ,ۻ ؾاقؾ .ظؿوؾۺۿ ٨یّؿ ٤لٝث لیپىپكوجیىهای جام قا ب ه ؼ ىؾ
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اؼحّاَؾاؾه و ظاوی ه٭ؿاق لیاؾ کىلىحكول اوث .هیحابىلیمم آو ؾق ؾاؼل ظصكه ِىقت هیگی كؾ
(.)۴۸۲:۲

ً
یک ه٭ؿاق  LDLجىوٗ کبؿ يیم وًحیم هیٌىؾ .يّ٘ ٧ىل ٠مك آو ؾق شكیاو ؼىو ج٭كیب ا ؾو ي ین

قول بىؾه ،ۺۿ ٨یّؿ ؾق ايىاز کبؿی وۺۿ ٨یّؿ ؾق ايىاز ؼاقز کبؿی جصمیه هیٌىؾ LDL .ظاوی
ً
ج٭كیبا ۺۺۿۻ هالیکىل کىلىحكول اوحكی بىؾه و ههنجكیى اویؿ ٌعمی ؾق آو لیًىلیک او یؿ او ث.
٠ LDLالوه بك ايح٭ال کىلىحكول ال کبؿ به ايىاز هعیٙی ،جًٝین وك٠ث يىوالی کىلىحكول ؾق ای ى
ايىاز قا به ٠هؿه ؾاقؾ (.)۱۲۲:۷

اپىپكوجیى آو ۺۺۻ B-اوثکه به ً٠ىاو لیپىپكوجیى اِلی ،کىلىحكول قا به ايىاز ٤یكکبؿی ظم ل
هیکًؿ که ؾاقای آؼفههای اؼحّاِی بكای ًٌاوایی ۺۺۻ B-ؾق وٙط ٍ٤ای پالله ایی ظص كات
ؼىؾ هىحًؿ (.)۸۱۷:۸

اگك آؼفه یا گیكيؿه  LDLال شكیاو ؼىو ؾچاق ي٭ُ باٌؿ کىلىحكول پاک يٍؿه و جصم ٟه یکً ؿ
که به جٍکیل پالکثها و جّلب ٌكاییى کمک هیيمایؿ .هنچًاو  ٠الوه ب ك بلً ؿق٨حى کىلى حكول
ؼىو ،جىلیؿ ؾاؼلی کىلىحكول اؾاهه هی یابؿ (.)۸۷۲:۸

)d

لیپىپكوجیىهای وًگیى ( )High Density LipoproteinsیاHDL

ظاوی܁۾ ٨یّؿ لیپیؿها اوث که ؾق آو ۾۾ ٨یّؿ ٨او٩ىلیپیؿ ،܁ ٨یّؿ ج كایگلى كایؿ و ܃۾ ٨یّ ؿ
کىلىحكول ٌاهل بىؾه܆ اها ه٭ ؿاق ٨او ٩ىلیپیؿ و  ECب یًج ك ؾاقؾ .ای ى ي ى ٞلیپ ىپكوجیى ؼاِ یث
های ؿقو٨یلی ؾاٌ حه ه٭ ؿاق آو ال  LDLک نج ك و ۽ۿ ٨یّ ؿ پ كوجیى ؾاقؾ٨ HDL .او ٩ى لیپی ؿها و
کىلىحكول قا ال ايىاز هعیٙی به کبؿ شهث ؾ ٟ٨ايح٭ال هیؾهؿ (.)۴۸۱:۲

 HDLؾق ج١اهالت هیحابىلیمهی کایلىهایکكووهاVLDL ،ها و هیحابىلیمم کىلىحكول ٌكکث هیکًؿ
(.)۱۴۲:۷

ه٭اؾیك پاییى پاللهایی HDLبا هیماو بكول بلًؿ هكْ ٌكیاوهای ٬لبی اقجباٖ ؾاقؾ .ه٭ؿاق  HDLؾق
ا٨كاؾ هبحال به کمبىؾ اقذی  HDLبىیاق پاییى اوث (.)۸۷۲:۸

 HDLؾاقای ولو هؽّىَ  gr/ml۽܀ۺ,ۻ-ۺۻۼ,ۻ و ٙ٬ك nmۺۻ-۾ اوث HDL .ال و ه واظ ؿ
٨ك٠ی  HDL2 ،HDL0و  HDL3جٍکیلٌؿه اوث HDL .ؾق کبؿ جىلیؿ و ؾق شكیاو ؼىو ب ه  HDL2و
 HDL3جبؿیل ٌؿه و بؿیى جكجیب کىلىحكول قا ال ايىاز هعیٙی به کبؿ ايح٭ال هیؾهؿ .ظ ؿوؾ -܁۽
܂۽ ٨یّؿ لیپىپكوجیىهای ویكوم قا جٍکیل هیؾهؿ (.)۴۸۴:۲
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هالیکىلهای کىلى حكول قا ک ه ؾق اذ ك جؽكی ب ظص كات و ی ا ؾق اذ ك ج٥یی كات و

هنچًاو HDL

ً
يىوالی ٍ٤ای ظصكوی آلاؾ و واقؾ شكیاو ؼىو ٌؿهايؿ ،شمٟآوقی و وكی١ا به کمک ی ک پ كوجیى
ظاهل به  VLDLو  LDLايح٭ال هی ؾهؿ (.)۱۲۲:۷

 HDLظاوی اپىپكوجیىهای  C2 ،C0 ،A0و اپىپكوجیىهای ؾیگ ك و اي ماین  LCATه یباٌ ؿ .ای ى
ايماین ؾق وٙط ـقات جاله جٍ کیل ٌ ؿه  ،HDLکىلى حكول و لیى حیى ب ا٬یهاي ؿه کایلىه ایکكوو و
 VLDLقا به  ECجبؿیل يمىؾه با جىلیؿ یک هىحه HDL ،شؿیؿ قا به ـقه بال ٣و کكوی جبؿیل و ب ه کب ؿ
ايح٭ال ؾاؾه و کىلىحكول ؼىؾ قا ال ؾوث هیؾهؿ .یک ه٭ؿاق ایى کىلىحكول به ؼا٘ك جىلیؿ يمکهای
ِ٩كاوی به هّك ٦هیقوؿ HDL .جؽلیه ٌؿه ال آؼفه ٍ٤ا شؿا و ؾوباقه به ؾوقاو ؼىو هیآی ؿ ج ا
ه٭اؾیك بیًجكی ال  CMو  VLDLقا بكؾاٌث کًؿ .هنچًاو  ٬اؾق او ث کىلى حكول ـؼی كه ٌ ؿه ؾق
ايىاز ٤یكکبؿی قا بك ؾاٌث يمىؾه به کبؿ ايح٭ال ؾهؿ (.)۸۱۷:۸

 )eلیپىپكوجیىهای ؼیلیوًگیى یا )Very High Density Lipoproteins( VHDL

کنجكیى ه٭ؿاق لیپیؿ (܂۽٨یّؿ) قا ؾاقؾ که ؾق آو ۽܂ ٨یّؿ ٨او٩ى لیپیؿ ،܂ ٨یّؿ جكایگلىكایؿ و ܃

ً
٨یّؿ کىلىحكول جام هىشىؾ اوث .ه٭ؿاق پكوجیى آو ۼ܀ ٨یّؿ ب ىؾه و ه١م ىال ب ا و یكوم الب ىهیى
همكاه اوث .ي٭ً آو جا اکًىو ه١لىم يیىث .کرا٨ث آو  gr/mlۿۼ,ۻ-ۻۼ,ۻ اوث (.)۴۸۷:۲

 )fلیپىپكوجیى )LPa( a

ای ى لیپ ىپكوجیى ۿ܁-۾܀ ٨یّ ؿ لیپی ؿ ؾاقؾ .لیپی ؿهای آوقا  ECو ٨او ٩ىلیپیؿ جٍ کیل ه یؾه ؿ.
پكوجیىهای اؼحّاِی آو ܀۽-ۿۼ اوث (.)۴۸۷:۲

ولو هؽّىَ آو  gr/mlۺ۽ۻ,ۻ-ۺ۾ۺ,ۻ ب ىؾه ی ک لیپ ىپكوجیى اج كوشى او ث .ب یى ٤ل ٝث
پاللهایی و ٤لٝث يىصی آو ؾق جّلب ٌكاییى قابٙه هىح٭ین بك ٬كاق اوث .هايً ؿ  ،LDLهی

ماو LP

ؾق ٔای١ات جّلب ٌكاییى ا٨ماییً هییابؿ .ؾاقای یک اپىپكوجیى  aبىؾه و جىوٗقابٙه ؾای و ل٩كی
به ۺۺۻ ApoB-هحّل ه یگ كؾؾ .و اؼحماو پكوجیً ی آو ٌ بیه پاللهیً ىشى ب ىؾه ،ل فا ؾقشایگ اه
١٨الکًًؿه يىصی پاللهیًىشى یا  )Tissue Plasminogen Activator( TPAهیجىايؿ با ايماین هكبى٘ه

ایىقو ي٭ً ههاق ٨یبكیًىالیم قا به ٠هؿه ؾاقؾ (.)۴۸۴:۲
ق٬ابث و آو قا ههاق کًؿ .ال 

همذاس لیپىپشوتیىهای خىو
٠مؿهجكیى لیپىپكوجیىهای پاللها ٠باقت ال کایلىهایکكووها LDL ،VLDL ،و  HDLايؿ (.)۲۲۷:۹
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ؾق ٌؽُ والن وظالث ياٌحا ؾق پالله ا ب یًج ك  LDLو  HDLؾی ؿه ه یٌ ىؾ VLDL .ؾوالؾه
٨یّؿ LDL0 ،یک ٨یّؿ LDL2،پًصاه ٨یّؿ و  ،HDL0܂۽-܁ۼ ٨یّؿ لپىپكوجیىهای ؼ ىو قا ب ه
ؼىؾ اؼحّاَ هیؾهؿ .ه٭ؿاق  VLDLو  LDLيٝك به شًه ،وى ،قژین ٤فایی و يى١٨ ٞالیث ج٥ییك
هیکًؿ .ه٭ؿاق ایى ؾو لیپىپكوجیى ؾق هكؾاو يىبث به لياو بیًجك بىؾه و ه٭ؿاق  HDLؾق لياو بیًج ك
ال هكؾاو اوث (.)۴۸۶:۲
ۺۿۻUPtoo-

اي ؿاله ياقه ل  HDLو یكومؼ ىو  mg/dlۺ܀-ۺ۽ و اي ؿاله ياقه ل mg/dl ،LDL
ً
هیباٌؿ .ه٭ؿاق  VLDLه١مىال به اوان ٨یّؿی هصمى٠ی کىلىحكول بیاو هیٌىؾ .اگك ه٭ؿاق آو ال

ۺۿ-ۿۼ ٨یّؿ بیًجك باٌؿ ،چايه هبحال ٌؿو به هكیٕی کكويك ا٨مایً ه ییاب ؿ VLDL .يی م ج ا
ايؿاله کنجك با ا٨مایً ؼٙك هكیٕی جّلب ٌكاییى همكاه هیباٌؿ (.)۱۱:۶

تؼییى  HDLو  LDLدس سیشوم خىو

با ج١ییى لیپىپكوجیىها ؾق ؼىو هیجىاو به ؾ٬ث ٠لث بكول هكیٕیهای ٬لبی قا ال ٬ب ل پ یًبیً ی و
بكای ًٌاوایی هكیٕاو ؾق ه١كْ ؼ ٙك اه كاْ٬لب ی و يی م ؾق ِ ىقت هىشىؾی ث ه كْ ب كای
پاییىآوقؾو ؼٙكات آو ا٬ؿام به جؿاوی يمىؾ .يؽىث ؾق یک جیىب ٠ملیه قا ٬كاق ـیل ايصام هیؾهین.

هؿت وًحك ٨یىل

ویكوم یا پاللها

ه١یاق HDL

 ۷ؾ٬ی٭ه

 ۴۲۲هایکكوو

 ۲۷۲هایکكوو

ب١ؿ ال پًس ؾ٬ی٭ه وًحك٨یىل ال ٬ىمث باالیی به ظید ویكوم اوح٩اؾه هیٌىؾ٠ .ملیه قا ؾق قیصًث
کىلىحكول ٬كاق ـیل به پیً هیبكین:
جیىب پاليک

جیىب اوحًؿقؾ

جیىب جیىث

 ۴۲۲۲هایکكوو

 ۴۲۲۲هایکكوو

 ۴۲۲۲هایکكوو

قیصًث کىلىحكول

 ۴۲۲هایکكوو

٬ىمث باالیی ویكوم جمؿیؿ
ٌؿه

 ۴۲هایکكوو
 ۴۲هایکكوو

کىلىحكول اوحًؿقؾ
آب ه٭ٙك یا باليک
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ً
جیىبها ؾق ظمامآبی به هؿت ؾه ؾ٬ی٭ه به ظ كاقت  ۱۷.۶ؾقش ه و ايحیگ كاؾ گفاٌ حه ٌ ؿه ب ١ؿا ب ا
ايحؽاب ٨یلحكۺۺۿ یا ܀۾ۿ يايى هحك ؾقشه کلكوهحك ـقی١ه بالي ک ِ ٩ك يم ىؾه ،جیى ث او حًؿقؾ ی ا
ؼىايؿه ٌؿه و یاؾؾاٌث هیگكؾؾ .هعاوبه ٬كاق ـیل ِىقت هیگیكؾ:
/

ۺۺۼ

ايؿاله ياقهل  HDLؾق ویكوم ؼىو  mg/dlۺ܀-ۺ۽ اوث .ج١ییى  LDLیک ايؿاله هٍکلجك بىؾه ال
ایىقو آو قا ٤یك هىح٭ین جىوٗ ٨ىقهىل  Fried Waldج١ییى هیکًًؿ .ؾق ایى ٨ىقهىل  LDLقا با کن

کكؾو هصمى HDL ٞو ۿ/ۻ جكای گلىكایؿ ال کىلىحكول به ؾوث هیآوقيؿ.
5

ايؿاله ياقهل  LDLؾق ویكوم ؼ ىو  mg/dlۺۿۻ UPtoo-او ث .اي ىا VLDL ٞک نج كیى ه٭ ؿاق
ً
کىلىحكول و بیٍحكیى ه٭ ؿاق  TGقا ؾق ؼ ىو ظم ل ه یکً ؿ VLDL .ه١م ىال ب ه او ان ٨یّ ؿی
هصمى٠ی کىلىحكول بیاو هیٌىؾ .چًاوچه وٙط آو بیًجك ال ۺۿ-ۿۼ ٨یّؿ باٌؿ ،چ ايه هب حال
ٌؿو به هكیٕی کكويك ا٨مایً هییاب ؿ .ج١ی یى  VLDLکلكوهح ك يحیص ه ؾقو ث قا يم یؾه ؿ و ؾق
هاٌیىهای اجىهاجیک يٝك به قاهًماییهای کیثهای کمپًیهای هؽحل ٧ج١ییى هیٌىؾ که ؾق ؼ ىؾ
کیث ؾقز اوث (.) ۱۱:۱

لیپىپشوتیىهای بالیهايذه
ً
به اذك ١٨الیث ايماین لیپىپكوجیى لیپال ،اپ ىپكوجیى Cو ج٭كیب ا ي ىؾ ٨یّ ؿ  TGال کایلىه ایکكوو ش ؿا

هیگكؾيؿ .اپىپكوجیى Cبه شایگاه ؼىؾ ؾق HDLبال هیگكؾؾ ؾقظ الیک ه اپ ىپكوجیى Eؾق و اؼحماو

ً
کایلىهایکكوو با٬یهیهايؿ .لیپىپكوجیى با٬یهايؿه ج٭كیبا يّ ٧کایلىهایکكوو اولیاو ث و ظ اوی-
ه٭اؾیك بیًجك کىلىحكول و  ECاوث VLDL .ؾاقای وكيىٌث هٍابه بىؾه لیپىپكوجیى با٬یهايؿۀ آو با
کرا٨ث هحىوٗ یا  IDLياهیؿه هیٌىؾ (.)۱۴۹:۷

سًتیض لیپىپشوتیىهای کبذی ( ) VLDLدس سابطه با سژین غزایی

 TGهای کبؿی هًٍؤ  TGهىشىؾ ؾق  VLDLهای پاللهایی هیباًٌؿ .وًحیم  TGها ؾق کب ؿ هع كک
آيی و ٨ىقی بكای جىلیؿ و جكٌط  VLDLهاوث .اویؿهای ٌعمیک ه ؾق جىلی ؿ ج كایگلى كایؿهای
کبؿی به کاق هیقويؿ یا به کمک اویحایل کى ايماین  Aال ک اقبى های ؿقیثه ا و ًحیم ه یٌ ىيؿ .ؾق
ً
ظالث ج٥فیه هًاوب ،اویؿهای ٌعمی ٠مؿجا هًٍؤ کاقبىهایؿقیحی ؾاقيؿ .يٝك به ایىکه ؾق ٌ كایٗ
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٠اؾی اویؿهای ٌعمی ؾق شگك ـؼیكه يمیٌىيؿ بایؿ به هم او و ك٠ث ک ه جىلی ؿ ه یٌ ىيؿ و ب ه
ِىقت  VLDLال کبؿ ؼاقز ٌىيؿ܆ اها ؾق ظالث گكوًگی یا ؾق ِىقت هّك٤ ٦فای بىیاق چكب
و ؾق هكْ ٌکك ٤لٝث اویؿهای ٌعمی ؾق پاللها ا٨مایً هییابؿ ،شگك ه٭اؾیك بیًجك او یؿهای
ٌعمی آلاؾ قا به ؼىؾ شفب هیکًؿ .ؾق ایى ِىقت اویؿهای ٌعمی آلاؾ هًٍؤ اِلی جىلی ؿ  TGو
 VLDLها ؾق شگك هیباٌؿ٠ .ىاهل ـیل ؾق جىلیؿ و جكٌط ؾو هاؾه هفکىق ؾؼیلايؿ:
ال )٧ج٥فیه کاهل و ظالث ویكی܆
ب) ٤فاهای ً٤ی ال ً٬ؿها به ؼّىَ وکكول و ٨كکحىل܆
ز) بلًؿ بىؾو اویؿهای ٌعمی آلاؾ ؾق ؼىو܆
ؾ) هّك ٦الکىل.
ه ) ٤لٝث بلًؿ ايىىلیى ؾق ؼىو یکشا با ٤لٝث کن گىلىکاگىو که جىلی ؿ او یؿهای ٌ عمی و
ایىحكی ٌؿو آوها قا ج٭ى یه کكؾه و ج١اهالت اوکىؿیٍى قا ههاق هیکًؿ (.)۱۲۷:۷
بیماسی های ياضی اص فمذاو گیشيذههای LDL

٤لٝث پاللهایی کىلىحكول و  LDLؾق اذك بكؼی ال ياهًصاقیهای اقذی به ه٭ؿاق ٬ابل جىشه ا ٨مایً
ه ییاب ؿ .ؾق ا ٨كاؾ و الن ٤ل ٝث ياقه ل ب كای کىلى حكول  mg/dlۿ܁ۻ او ث .ؾق اه كاْ اقذ ی
هایپكکلىحكولیمی ٨اهیلی ،اگك ياهًصاقی به ِىقت هىهىلایگىت بكول کً ؿ٤ ،ل ٝث کىلى حكول ؾق
ظؿوؾ ۺ܂܀ هلیگكام و ؾق ِىقت هیحكو لایگىت ؾق ظؿوؾ ۺ܂۽ هلیگكام ؾق ۺۺۻ هل یلیح ك ؼ ىو
هیقوؿ .ؾق ایى اٌؽاَ بهؾلیل بلًؿ بىؾو ٤لٝث کىلىحكول و  LDLؾق ؼىو ،ه٭ؿاق کىلىحكول ؾق
ايىاز هؽحل ٧قوىب هیکًؿ .ایى ظاؾذه اگك ؾق بالکهای ؾی ىاق ؾاؼل ی قگه ای ؼ ىو قغ ؾه ؿ
وبب جّلب ٌكاییى ٌؿه و ؾق يهایث لهیًه ظمالت ٬لبی و یا بیماقیهای ٠كو ٪ؼىيی هعی ٙی قا
٨كاهن هیکًؿ.
ی LDL

ؾق اکرك چًیى هكیٕاو هبحال به کىلىحكول بلًؿ اقذی ،کمبىؾ و یا ٨٭ؿاو گیكيؿهه ای پكوجیً
ً
هٍ اهؿه ه یگ كؾؾ .ؾق ظال ث هىهىلایگ ىت ج٭كیب ا گیكي ؿهه ا وش ىؾ ي ؿاقؾ܆ اه ا ؾق ِ ىقت
هیحكولایگىت ،گیكيؿههای  LDLبه يّ ٧ا٨كاؾ والن هیقوؿ .کمبىؾ گیكيؿهها هىشب بكول بیيٝمی
ؾق شفب  LDLجىوٗ کبؿ و ؾیگك ايىاز ٌؿه و وبب ا٨ماییً ٤لٝث  LDLؾق پاللها ه یگ كؾؾ .ال
٘ك ٦ؾیگك  IDLبًابك ٠ؿم شفب جىوٗ کبؿ ،ؾق ؾوقاو ؼىو به هؿت بیًجكی با٬ی هاي ؿه و ه٭ ؿاق
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لیاؾ آو به  LDLجبؿیل و وبب ا٨مایً بیًجك  LDLؾق ؼىو هیگ كؾؾ .ا ٨مایً ای ى لیپ ىپكوجیى ؾق
ؼىو وبب جّلب ٌكاییى ،وکحههای ٬لبی ،وکحهه ای ه ٥می و ظح ا ه كگ ه یگ كؾؾ .ه نچً او
گیكيؿههای ظصكوی  LDLؾق جًٝین هیحابىلیمم کىلىحكول ي٭ً ؾاٌحه و ال باال ق٨حى کىلىحكول ؼ ىو

شلىگیكی هیکًؿ (.)۱۲۱:۷

هیتابىلیضم لیپىپشوتیى

کایلىهایکكووها و  VLDLها به وك٠ث جصمیه هیٌىيؿ و پاکوالی ؼ ىو ال کایلىه ایکكووه ا ب ه
وك٠ث ايصام هیٌىؾ .يیمه ٠مك آو ؾق ؼىو ايىاو کنجك ال یک وا٠ث اوث .اویؿهای ٌعمیک ه
ال جكایگلىكایؿ کایلىهایکكووها هًٍؤ گك٨حهايؿ ،به ٘ىق ٠مؿه به ايىاز ٌ عمی٬ ،ل ب و  ٕ٠الت
(ۺ܂ ٨یّؿ) جعىیل ؾاؾه هیٌىيؿ و جًها ۺۼ ٨یّؿ آو به کبؿ هیقوؾ .به ؾلیل ایىکه کایلىهایکكووها
و  VLDLؼىؾی قا به هیماو کمی هیحابىلیمم هیکًؿ ،اویؿهای ٌعمی کبؿ بایؿ ال هیحابىلیمم آوها ؾق
ؼاقز کبؿ ایصاؾ ٌؿه باًٌؿ (.)۲۱۲:۹

ايماین لیپىپكوجیى لیپال ،جكایگلىكایؿ هىشىؾ ؾق کایلىهایکكووه ا و  VLDLقا های ؿقولیم و و بب
ً
با٬یهايؿه  VLDLی ا  IDLک ه ؾاقای کرا ٨ث
جىلیؿ لیپىپكوجیىهای با٬یهايؿه هیٌىؾ܆ هرال VLDL :
هحىوٗ اوث ،جصمیه هیٌىؾ .با٬یهايؿه کایلىهایکكووها جىوٗ کب ؿ ش فب و ؾق آوش ا هیح ابىلیمم
هیٌىيؿ و هایؿقولیم TGو ِ ECىقت هیگیكؾ .ب١ؿ ال هیحابىلیمم  VLDL ،IDLهمکى اوث جىوٗ
کبؿ بكؾاٌث ٌىؾ و یا به  LDLجبؿیل گكؾؾ .ؾق ايىاو ه٭ؿاق لیاؾ  IDLبه  LDLجبؿیل ه ی ٌىؾ ،ل فا
٤لٝث  LDLؾق ايىاوها يىبث به بىیاقی ال پىحاوؾاقاو ؾیگك بیًجك اوث (.)۲۱۲:۸
هیحابىلیمم  LDLؾق ؾاؼل ظصكه ِىقت هیگیكؾ (.)۴۸۲:۲

هیحابىلیمم آو جىوٗ آؼفههای هكبى٘ه ِ ىقت ه یگی كؾ ،کب ؿ و بى یاقی ال ايى از ؾیگ ك ؾاقای
آؼفههای  LDLايؿ ک ه هؽّ ىَ ۺۺۻ ApoB-ه یباٌ ؿ .ظ ؿوؾ ۺ۽ ٨یّ ؿ ال  LDLؾق ايى از
٤یكکبؿی و ۺ܁ ٨یّؿ ؾق کبؿ جصمیه هیٌىؾ .قابٙه هىح٭ین بیى جّلب ٌكاییى و ٤ل ٝث پالله ایی
 LDLوشىؾ ؾاقؾ (.)۲۱۲:۹

هنچًاو گ٩حه هیٌىؾ که يین آو ؾق ايىاز کبؿ و يین ؾیگك ؾق ايىاز ؼاقز کبؿی جصمیه هیٌىيؿ.

کبؿ به کمک گیكيؿههای که ؾاقای ویژهگی بكای اپىپكوجیى  Eاوث ،کایلىهایکكووهای با٬یهاي ؿه قا
شفب و په ال هایؿقولیم ،کىلىحكول و جكایگلىكایؿ آو قا به هّك ٦هیقوايؿ٬ .ىمیکه گ٩حه ٌ ؿ
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با٬یهايؿه  VLDLیا  IDLهاؾه پیً٬ؿم  LDLاوث .هك ـقه ٬ VLDLاؾق اوث ِك ٦ی ک ه الیکىل
 LDLقا جهیه کًؿ܆ اها  IDLهیجىايؿ به  LDLجصمیه ٌىؾ و یا به کمک گیكيؿههای  LDLجىو ٗ کب ؿ
شفب گكؾؾ (.)۱۴۹:۷

اهمیت حیاتی لیپىپشوتیىها

ؾق ايىاو ه٭ؿاق ايكژی أا٨ی به ِىقت کاقبىهایؿقیث و چكبی ـؼیكه ٌؿه و و په ؾق له او يی ال
شهث جىلیؿ ايكژی به هّك ٦هیقوؿ .لیپىپكوجیىها ؾق ايح٭ال چكبیه ای ش فب ٌ ؿه ال قوؾهه ا
(کایلىهایکكوو) و چكبیهای واؼحه ٌؿه ؾق کبؿ ( )VLDLبه ايىاز هؽحل ٧بكای اکىؿیٍ ى و ب ه
ايىاز ٌعمی شهث ـؼیكه ٌؿو قا به ٠هؿه ؾاقيؿ.
ياقواییها ؾق هیحابىلیمم لیپیؿها همکى اوث ؾق هكاظل جىلیؿ و یا هّك ٦لیپىپكوجیى قغ ؾهًؿ که
ً
هًصك به کاهً یا ا٨مایً لیپىپكوجیىها ؾق ؼىو ؼىاهؿ ٌؿ܆ هرال :ؾق هكْ ٌ کك ه٭ اؾیك ب یًج ك
او یؿهای ٌ عمی ال ايى از ٌ عمی آلاؾ و ب ه هّ ك ٦ه یقو ؿ .ای ى اه ك ک اهً هّ ك٦
کایلىهایکكووها و  VLDLقا ؾق پیؾاٌحه و به ا٨مایً هیماو  TGها ؾق ؼىو هًصك هیگكؾؾ.

ياقوایی ؾیگكیکه ال اؼالل ؾق ویىحن ايح٭ال لیپىپكوجیىها بكول هیيمایؿ .بیًجك ياهًصاقیهای
اقذی اوث که ؾق هكاظل وًحیم ٬ىمث پكوجیًی لیپىپكوجیىها ،ؾق بكؼ ی اي ماینه ای کلی ؿی ی ا ؾق
بكگیكيؿههای لیپىپكوجیىها ؾق وٙط ظصكات قغ هیؾهًؿ.
ؿهجكیى اؼحالالت ،ا٨مایً کىلىحكول ؼىو و بكول لوؾقن جّلب ٌكاییى هیباٌؿ .ا ٨مایً و
٠م 
جكاکن ٤یك٠اؾی چكبیها ؾق ايىاز بؿو هىشب بكول بیماقی چا٬ی هیگكؾؾ (.)۱۲۷:۷

چكبیهایکه ؾق کبؿ و قوؾهها جىلیؿ هیٌىيؿ بایؿ به ايىاز ؾیگك ايح٭ال ؾاؾه ٌىيؿ ،چىو چكبیها
لايؿ .بكای ايح٭ال به هالیکىلهای بمقگ به يام لیپىپكوجیىها جبؿیل هیٌىيؿ.
٤یكهًع 
لیپىپكوجیىها ؾق ٍ٤ای ظصكوی جمام ظصكات وشىؾ ؾاقيؿ ،ؾق ايح٭ ال لیپی ؿهای ه ىاؾ  ٤فایی و
لیپیؿهای ؾاؼلی به ايىاز هعیٙی هايًؿ ايىاز ٕ٠لی بكای هّك ٦ايكژی و ايى از ٌ عمی ب كای
ـؼیكه ي٭ً ؾاقيؿ (.)۴۷۷:۲

٠ؿم ج١اؾل بیى هیماو جىلیؿ  TGؾق کبؿ و ؼكوز آو ال کبؿ ،وبب ایصاؾ کبؿ چكب هیٌىؾ .جصمٟ
بیً ال ظؿ لیپیؿ ظالث هكٔی هعىىب هیٌىؾ ،اگك جصم ٟلیپی ؿ ؾق کب ؿ ه مهى ٌ ىؾ ،ج٥یی كات
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٨یبكوجیک ؾق ظصكات به وشىؾ هیآیؿ که ؾق ِىقت پیًق٨ث به ویكول کبؿی و اؼ حالل ٠م لک كؾ
کبؿ هیايصاهؿ .هّك ٦الکىل و کمبىؾ کىلیى يیم وبب بكول ویكول کبؿی هیٌىؾ (.)۲۱۱:۹

 HDLيا٬ل کىلىحكول اوث که کىلىحكول قا ال ظصكات به ٘ك ٦کبؿ به هًٝىق ؾ ٟ٨ظمل هیکًؿ و
ؾق شلىگیكی بك ؾاٌحى کىلىحكول و چكبی جىوٗ ظصكات ي٭ً هعاٝ٨ی قا ای٩ا ه یکً ؿ .ؾق يحیص ه
گیكیکًًؿه ال هكیٕیهای ٬لبی به ً٠ىاو کىلىحكول ؼىب هٙكض هیٌىؾ .و یک
 HDLبه ً٠ىاو پیً 
٠مل شلىگیكی کًًؿه ال هبحال ٌؿو به هكْ کكويك قا ؾاقؾ .کاهً آو ؾق ؼىو ،هكیٕی کكوي ك قا ؾق
ا٨كاؾ ا٨مایً هیؾهؿ.
 LDLوكٌاق ال کىلىحكول اوث که کىلىحكول قا شهث ايح٭ال به ظصكات هعیٙی و ايىاز ظم ل
هی کًؿ .ا٨مایً آو چايه هبحال ٌؿو به جّلب ٌكاییى ،کكويك و هكیٕی ٠كو٬ی هعیٙی قا ا ٨مایً
هیؾهؿ .لفا وٙط پاییى آو ؾق ٕ٠ىیث ه٩یؿ اوث (.)۱۱:۶

لیپىپكوجیىها ي٭ً ههن ؾق ٬ابلیث ي٩ىـ ايحؽابی ٍ٤ای ظصكوی ؾاقيؿ .ؾق ايىاز ه٥م و ا ّ٠اب
يیم وشىؾ ؾاقيؿ (.)۹۴:۷

يتیجهگیشی


لیپىپكوجیىها ،پكوجیىهای ه٥ل ٫یا جكکیبیايؿ که ال هىاؾ ٌعمی يٝیك جكایگلى كایؿها ،کىلى حكول،
٨او٩ىلیپیؿها ،اوحكهای کىلىحكول و اویؿهای ٌعمی و پكوجیىهای و اؾه (اپ ىپكوجیىه ا) جكکی ب
یا٨حهايؿ٬ .ىمث پكوجیًی آو هًع ل ؾق آب و ؾق و ٙط ه الیکىل  ٬كاق ؾاٌ حه و ٬ى مث ٌ عمی آو

٤یكهًعل ؾق آب و ؾق هكکم هالیکىل ٬كاق ؾاقؾ .چًؿیى يى ٞلیپىپكوجیى هىشىؾ اوث که هك کؿام ی ک
٠م ل اؼحّاِ ی ؾاقي ؿ٨ .یّ ؿی لیپی ؿها و پ كوجیىه ا ؾق جكکی ب ه ك ک ؿام هح ٩اوت او ث.
اپىپكوجیىهای هىشىؾ ؾق جكکیب لیپىپكوجیىها به ظك E ، D ،C ،B ،A ٦و  Fيٍاو ؾاؾه هیٌىيؿ ک ه

هك کؿام ي٭ً بیىلىژیکی هٍؽُ و ه١ییى يٝیك ايح٭ ال ج كایگلى كایؿها و کىلى حكول قا ب ه ٠ه ؿه
ؾاقيؿ.
لیپىپكوجیىها ؾقؼىو ،پاللها ،يىس ّ٠بیٌ ،یك ،جؽن هك ٢و ٍ٤ای ظصكوی هىشىؾ ايؿ .ظٕىق
لیپىپكوجیىها ؾق جكکیب ٍ٤ؤ ي٭ً ههن بیىلىژیکی قا ؾق ٬ابلیث ي٩ىـ ايحؽابی ٍ٤ای ظصكوی ب الی
هیکًؿ .لیپىپكوجیىهای هىشىؾ ؾق شكیاو ؼىو به ِىقت ـقات ک كوی ب ىؾه ٌ کل و اي ؿالۀ آوه ا
وابى حه ب ه جكکی ب لیپی ؿی و پكوجیً ی او ث .لیپ ىپكوجیىه ا ب ك او ان کرا ٨ث ب ه ه ٩ث ؾو حه
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ؿهايؿ܆ اها لیپىپكوجیىه ای
کایلىهایکكووها VHDL ،IDL ،HDL ،LDL ،VLDL ،و  LPaج٭ىین ٌ 
اِلی هىشىؾ ؾق پاللها ٠باقت ال کایلىهایکكووها LDL ،VLDL ،و  HDLايؿ .ؾق ٌؽُ و الن و
بیًجك  LDLو  HDLؾیؿه هیٌىؾ .ه٭ اؾیك  VLDLو  LDLي ٝك ب ه ش ًه،
ظالث ياٌحا ؾق پاللها 
وى ،قژین ٤فای و يى١٨ ٞالیث ج٥ییك هیکًؿ .ه٭ؿاق  VLDLو  LDLؾق هكؾاو بیًجك يىبث به لي او
و ه٭ؿاق  HDLؾق لياو بیًجك ال هكؾاو اوث .الؾیاؾ  VLDLو  LDLو کاهً

HDL

ؾق ؼىو چايه

هبحال ٌؿو به جّلب ٌكاییى ،وکحههای ه٥می ،وکحههای ٬لب ی و ٌ عمی ٌ ؿو کب ؿ قا ب یًج ك
هیوالؾ܆ اها الؾیاؾ ه٭ؿاق  HDLؾق پاللهای ؼىو ال هبحال ٌؿو به چًیى اهكاْ شلىگیكی هیيمایؿ.

 VLDLوٜی٩ۀ ايح٭ال جكایگلىكایؿهای جىلیؿ ٌؿه ؾق کبؿ به واییك إ٠ای بؿو LDL ،ايح٭ ال  ECقا
ال کبؿ به ايىاز هعیٙی HDL ،ايح٭ال ٨او٩ىلیپیؿها و کىلىحكول ال ايىاز هعیٙی به کبؿ شهث ؾٟ٨
و کایلىهایکكوو ها ؾق ايح٭ال چكبیهای شفب ٌؿه ال قوؾهها به ايىاز هؽحل ٧ب كای اکىؿیٍ ى و
ايىاز ٌعمی شهث ـؼیكه ٌؿو قا به ٠هؿه ؾاقيؿ.
ياقواییها ؾق هیحابىلیمم لیپیؿها همکى اوث که ؾق هكاظل جىلیؿ یا هّك ٦لیپىپكوجیىها قغ ؾهًؿ
که هًصك به کاهً یا ا٨مایً آوها ؼىاهؿ ٌؿ .ایى اهك و بب ک اهً ؾق هّ ك ٦کایلىه ایکكوو و
ٌ VLDLؿه و به ا٨مایً هیماو جكایگلىكایؿ و کىلىحكول کمک هیکًؿ .يى ٞقژین ٤فایی باالی جىلیؿ
ً
لیپىپكوجیىها و هؽّىِا لیپىپكوجیىهای کبؿی جؤذیك هىح٭ین ؾاقؾ.
ً
ؾق ظالث ج٥فیه هًاوب ٠مؿجا هًٍؤ کاقبىهایؿقیحی ؾاقيؿ܆ اها ؾق ظالث گكوًگی ی ا ؾق ِ ىقت
هّك٤ ٦فای بىیاق چكب ٤لٝث اویؿهای ٌعمی ؾق پاللها ا٨مایً یا٨حه شگ ك ه٭ اؾیك ب یًج ك
اویؿهای ٌعمی قا به ؼىؾ شفب و ؾق جىلیؿ  TGو  VLDLبه هّك ٦ه یقو ايؿ٠ .ىاه ل ؾیگ كی
يٝیك هّك ٦الکىل ،بلًؿ بىؾو اویؿهای ٌعمی آلاؾ ؼ ىو٤ ،ل ٝث بلً ؿ ايى ىلیى و ٤ل ٝث ک ن
ً
گلىکاگىو ،ج٥فیه کاهل و ٤فاهای ً٤ی ال وکكول و ٨كکحىل وبب ا٨مایً جىلیؿ  TGو هح١ا٬ب ا جكٌ ط
بیًجكی  VLDLها هیگكؾيؿ.
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هًابغ
ۻ .قظینٌ ،مهالكظین( .܃܂۽ۻ) .بیىٌیمی ٘بی .کابل٠ :الم.

ۼ .لهكایی ،هیهى و ؾیگكاو( .ۺ܃۽ۻ) .بیىٌیمی پمٌکی .شلؿ اول .جهكاو :آییژ.
۽ .وهین ،هعمؿ ٠مك( .ۿ܃۽ۻ) .اواوات بیىٌیمی ٘بی .کابل :شهاو اوالم.
۾.
ۿ.
܀.
܁.

ٌهبالی ،پكویم و هلکيیا ،ياِك( .ۿ܂۽ۻ) .بیىٌیمی٠مىهی بكای ؾايٍصىیاو ؾايٍکؿههای ؾوقه
پمٌکی .شلؿ اول .جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.
( .ۿ܂۽ۻ) .بیىٌیمی٠مىهی بكای ؾايٍصىیاو ؾايٍ کؿهه ای ؾوقه
پمٌکی .شلؿ ؾوم .جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.
ِالعی ؼیٍکیِ ،اظبلاؾه( .܀܃۽ۻ) .بیىٌیمی ؼىو .کابل٠ :الم.
ِ٩اههك٠ ،لیقٔا( .۾܂۽ۻ) .بیىٌیمی ٠مىهی بكای قٌحههای کٍ اوقلی و ؾامپمٌ کی .جه كاو:

ظًٌ٫ان.

܂ .کاکه ،هایلام و يیلىىو ،ؾیىیؿال( .܃܂۽ۻ) .اِ ىلبیىٌ یمیلًًص ك .شل ؿ ؾوم ،جكشم ۀ قٔ ا،
هعمؿی .جهكاو :آییژ.
܃ .هىقی ،قابكتکی و ؾیگكاو( .܀܂۽ۻ) .بیىٌیمی هّىق هاقپك .جكشمۀ آقیى ههك ،و اقا و ؾیگ كاو،
جهكاو٘ :یب.

چگًَگی ساخت ٍاحذّای ًحَی در ستاى دری
يىیىًؿه :پىهًمل ٠بؿالٍکىق ٠ابؿ ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لباو و اؾبیات
ج٭كیٛؾهًؿه :پىهًؿوی هٙیٟالله ظکیمی


چکیذه
لباو يٝاهی ال ال٩ا ٚاوث که بكای ایصاؾ اقجباٖ و ايح٭ال ا٨کاق و ٠ىا٘ ٧و ه١ايی ال ـهًی به ـهى ؾیگك
به کاق هیقوؾ .ؾايٍی که لباو قا هٙال١ه هیکًؿ ،لباوًٌاوی ياهیؿه هیٌىؾ .ؾوحىق لباو بؽٍی ال لباو
ًٌاویوث که ؾق باقۀ واؼث آواییِ ،ك٨ی ،يعىی و هً١ایی لباو بعد هی کً ؿ و ٌ اهل و ه بؽ ً
٠مؿه اوث (آواًٌاویِ ،ك ٦و يعى) .يعى ال قوابٗ باهمی کلمات بعد هیکًؿ و ٌاهل و ه هبع د
شملهواقه یا ٨٭كه وشمله) .يبٍحۀ ظأك به بكقوی ویژگیهای يع ىی و پیىي ؿهای
هیباػذ(گكوه ،
٠مؿه 
واؼحی و ايىا ٞوه ؾوحه ال واظؿهای یاؾ ٌؿه هیپكؾالؾ .هؿ ٦ال ایى جع٭ی ٫آگاهی ٠لم ی ب ه و اؼحاق
واظؿ های يعىی و ٠ملکكؾ ؾقوث لبايیوث که ٌاهل اوح٩اؾۀ هًاوب و هًٙ٭ی ال لب او و جىاي ایی ؾق
بك٬كاقی اقجباٖ لباو گ٩حاقی و يىٌحاقی ٤كْ اوح٩اؾه بهحك هیباٌؿ.
شمٟآوقی ا٘ال٠ات ؾق ایى جع٭ی ٫به قوي کحابؼايهیی ِىقت گك٨حه و ال هًاب ٟه١حبك اوح٩اؾه ٌ ؿه

اوث .چگىيگی واؼث واظؿهای ؾو حىقی ب ا قویک كؾ جعلیل ی – جىِ ی٩ی ک ه قویک كؾ ه١م ىل ؾق
پژوهًهای ؾوحىقی ه١اِك اوثٌ ،كض و جىٔیط ؾاؾه ٌؿه اوث .بكای آوايی هٙال١ه لب او ؾق بؽ ً
يعى ،بایؿ ٌکلهای ؾوحىقی قا به واظؿهای کىچک (گكوه و ٨٭كه ) و بمقگ (شمله) ج٭ىین کكؾ.
واژههای کلیذی :ؾوحىق لباو ،لباو ،واؼث لباو ،واظؿ و يعى.
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همذهه

لباو ،یکی ال اوح١ؿاؾهای ٌگ٩ثايگیم و ؾقؼٍاو بٍك اوث و ايىاو یگايه هىشىؾیوث که لب او
هل٩ى ٚؾاقؾ و هیجىايؿ با آو ا٨کاق و ٠ىا٘ ٧ؼىؾ قا به ؾیگكاو ايح٭ال ؾهؿ .بً ابكایى ،لب او ههنج كیى
وویلۀ اقجباٖ یً١ی ا٨هام و ج٩هین هیاو ايىاوهاوث و وویلۀ آوایی قا گىیًؿ که جصمیۀ ؾوگاي ه قا ؾاقؾ.
په لباو ههنجكیى يهاؾ اشحما٠ی اوث و بمقگجكیى ٠اهل جٍکیل اشحما٠ات٨ ،كهًگ ،جمؿو٠ ،ل ن
و هًك اوث .ال وىی ؾیگك لباو که وویلۀ بیاو ا٨کاق ،ايؿیٍه و اظىاوات هاوث ،ؼىؾ ٠اهل ایصاؾ
ق٨ثهای ايىاو ؾق گكو لباو اوث.
آو يیم هىث ،په بیگماو جمام پیً 
لباو که یک پؿیؿۀ ٬ا٠ؿههًؿ اوث و ؾايً ياؼىؾآگاۀ آؾهی بكآو ٬ا٠ؿهها ،به او ایى ج ىاوهً ؿی قا
کلیجكیى ه٩هىم ه١ك ٨ی و بی او
هیؾهؿ جا ٌکلهای بىیاق گكاهكی قا ؼل ٫کًؿ ،په ؾوحىق لباو ؾق 

ؿههاوث که ٌاهل ؾو بؽً (ِك ٦و يعى) هیباٌؿ ،و ههنجكیى آوها ؾق بؽً يع ى ب ه
همیى ٬ا ٠
اقجباٖ ایى يبٍحه گكوه٨ ،٭كه یا شملهواقه و شمله هیباٌؿ که چگىيگی واؼث آوها ه ىقؾ بكقو ی و
جٍكیط ٬كاق گك٨حه اوث.
هٙال١ه ،پژوهً و ٌكض واؼحاق واظؿهای يعىی لباو به ًٌاؼث بهحك ال چگىيگی واؼث ای ى
واظؿها هیايصاهؿ .واظؿ يعىی به آو واؼث لبايی گ٩حه هیٌىؾ که بیًجك ال ی ک واژه ؾق جكکی ب
آو به کاق ق٨حه باٌؿ .یً١ی یک واظؿ يعىی ال یکشا ٌؿو ؾو و یا بیًجك ال ؾو واظؿ ِك٨ی لباو به
هیاو هیآیؿ که هیاو آوها قابٙه و پیىيؿ به وشىؾ آهؿه باٌؿ.
کىچکجكیى واظؿ يعىی که بیًجك ال یک واژه ؾق جكکیب آو به کاق ه یقوؾ ،܅گ كوه܄ او ث .ک ه
هحٍکل ال یک هىحه و یک یا چًؿ وابىحه هیباٌؿ .واژۀ اِلی یا قکى اواوی گكوه قا که ظفٌ ٦ؿه
يمیجىايؿ به يام هىحه یاؾ هیکًًؿ .وابىحه شمئیوث که هیجىايؿ ظفٌ ٦ىؾ.
٨٭كه بمقگجك ال گكوه بىؾه و واؼحیوث که بیًجك ال یک واژه ؾاٌحه و يهاؾ و گماقه هن ؾق آو یا٨ح ه
ٌ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.
ؾق ایى ه٭اله واؼحاق هك کؿام ال واظؿهای یاؾ ٌؿه و ٌكض قوابٗ اشمای آوها ٌكض ؾاؾه هیٌىؾ.
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تؼشیف گشوه

گكوه قٌحۀ یک پاقچه و به هن با٨حۀ ال واژهها و واژکها هیباٌؿ که ؾاقای یکی ال واژههای اِلی ی ا
هىحۀ ١٨ل ،اون٩ِ ،ث ،ظك ٦أا٨ه یا ٬یؿ اوث و با ي٭ً یا قابٙۀ ؾوحىقی ؼاِ ی ؾق شمل ه ب ه
ً
کاق هیقوؾ .هرال :گكوه های پًسگايه لیك به گىيۀ که ؾق هك گكوه واژۀ هىحه به همكاه واژه یا واژکها و
يیم گكوههای وابىحه به کاق هیقوؾ هٍؽُ هیٌىؾ:
ایى چًؿ کحاب ؾوحىق لباو ٨اقوی ؾقی܆ ܅کحاب܄ ،اون ،هىحۀ گكوه اومی.
ایى چًؿ کحاب قا ؼكیؿم܆ ܅ؼكیؿم܄١٨ ،ل ،هىحۀ گكوه ١٨لی.
بىیاق ؼًٍىؾ ال کاق ؼىب ؼىؾ܆ ܅ؼًٍىؾ܄٩ِ ،ث ،هىحۀ گكوه ِ٩حی.
ؼیلی ٌصا٠ايهجك ال ؾیگكاو܆ ܅ٌصا٠ايه܄٬ ،یؿ ،هىحۀ گكوه ٬یؿی.
ؾق کٍىق ا٥٨ايىحاو܆ ܅ؾق܄ ظك ٦أا٨ه ،هىحۀ گكوه ظك ٦أا٨هیی (هٍکىةالؿیًی ،۾܃۽ۻ:ۼۼ).

السام گشوه اص يگاه ساختماو

بی٨اِله ال یکؿیگك بیایًؿ گكوه قا پیىوحه
گكوه گىىحه و گكوه پیىوحه :اگك کلمات گكوه به ؾيبال هن و 
هیياهین .هايًؿ :܅به ٠لث ایىکه܄ (گكوه قبٙی) ،܅کىه بلًؿ܄ (گكوه اومی) ،ولی اگ ك ب یى کلم ات
گكوه ٨اِله بی٩حؿ گكوه قا گىىحه هیؼىايین هايًؿ :܅یا...یا܄ ،܅گاهی...گاهی܄ ؾق ٠باقاجی يٝیك :܅ی ا
بیا یا بكو܄ و ܅گاهی هیآیؿ گاهی هیقوؾ܄ .بٕ١ی ال گكوهها همیٍه گىىحهايؿ ،هايً ؿ ܅یا....ی ا܄ و
بكؼی همىاقه پیىوحهايؿ هرل :܅به وویلۀ܄ وپاقۀ گاهی پیىوحهايؿ و گ اهی گىى حه يٝی ك گ كوهه ای
اومی أا٨ی ؾق يمىيههای هرل :܅کحاب هى܄ که هیجىاو گ٩ث ܅کحاب وبم هى܄ ،لیكا بیى هٕا ٦و
هٕا٦الیه کلمۀ ܅وبم܄ ٨اِله ٌؿه اوث (٨كٌیؿ وقؾ ،܂܂۽ۻ :܂ۿ).


گكوههای ؾقووهكکم و بیكووهكکم :گكوه ؾقووهكکم آو قا گىیًؿ که هكکم اِ لی و هى حۀ آو ؾق ؼ ىؾي

ً
٬كاق ؾاٌحه باٌؿ܆ هرال :کحاب ؾقوی اظمؿ ،یا ایى کحاب ؾقوی اظمؿ .ؾق ای ى گ كوه چ ىو ب ه ٘ ىق
آٌکاقا هىحۀ آو یً١ی ܅کحاب܄ ؾق ؼىؾي و شىؾ ؾاقؾ ،گكوه ؾقووهكکم گ٩حه هیٌىؾ.
اها ؾق یک ج١ؿاؾ گكوههای لباو ؾقی هىحۀ آو به ِىقت آٌکاقا ؾق ؼىؾ گ كوه يم یباٌ ؿ ،بلک ه
هىحۀ اِلی آوها به ِىقت ٤یكهىح٭ین ؾق شم ؾیگك شمله وشىؾ ؾاقؾ ،ال آو قو به ي ام گ كوهه ای
بیكووهكکم یاؾ هیگكؾيؿ ،هرل گكوههای پیٍیًهیی ،پیىیًهیی و ٬یؿی که هكکم آوها ١٨ل هیباٌؿ ،ؾق

ؼىؾ گكوههای ـکك ٌؿه و شىؾ يؿاقؾ ،بلکه هكکم اِلی آوها ؾق اشمای ؾیگك ٨٭ كه يه٩ح ه او ث ،ب ه
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آوها ؾق ؼ اقز ال
٘ىق يمىيه :بك چىکی ،کحاب قا و ؼیلی ؼىب گكوههای بیكووهكکم ايؿ܆ لیكا هىحۀ 
آوها هیباٌؿ .و گكوههای بك چىکی يٍىث ،کحاب قا ؼىايؿ و ؼیلی ؼىب ؾوی ؿ ،ؾقووهكک م اي ؿ،

لیكا که هكکم آوها (يٍىث ،ؼىايؿ و ؾویؿ) ؾق ؼىؾ گكوه ٬كاق ؾاقيؿ.
گشوه های استىاس و يا استىاس
ً
گكوههای که اشمای واليؿۀ آو ه١یى و جربیثٌؿه باٌؿ و ٤البا ب ه ظی د او ن ؼ اَ ب ه ک اق قوؾ

܅اوحىاق܄ ياهیؿه هیٌىيؿ ،په يمیجىاو به شای یکی ال اشمای آو شم ؾیگكی قا به کاق بكؾ܆ لیكا که
آيگاه ٠باقت ٬ىت و لیبایی و یا ظیریث اون ؼاَ بىؾو ؼ ىؾ قا ال ؾو ث ه یؾه ؿ ،هايً ؿ :ش اؾۀ
هیىيؿٌ ،هك يى ،ؾوث بهاق .و يااوحىاق گكوههای قا گىیًؿ که اشمای واليؿۀ آو ذابث و ه١یى يباٌ ؿ،
یجىاو به شای یکی ال اشمای هحٍکل آو ؾق هىاقؾ شؿاگايه اشمای ؾیگكی قا به کاق بكؾ ،هايًؿ:
بلکه ه 
٬لن اظمؿ .هیجىاو گ٩ث :ؼىؾ کاق اظمؿ ،ؼىؾ قيگ اظمؿ ویا پًىل اظمؿ (یمیى ،ۺ܃۽ۻ  :ۿ܁ۻ).

گشوههای بضسگ و کىچک

گكوه بمقگ گكوهیوث که گكوه ؾیگكی قا ؾق بكؾاٌحه باٌؿ܆ هايًؿ :܅آو ؾو هكؾ بیؼبك ال ؼ ؿا܄ ک ه
بیؼبك ال ؼؿا܄ ؾق ؾاؼل آو ٬كاق ؾاقؾ و گكوه اؼی ك يی م گ كوه
گكوهی بمقگ اومیوث܆ لیكا گكوه ܅ 
بمقگیوث که ؾق ؾاؼل آو گكوه پیًٍهیی ܅ال ؼؿا ܄ ٬كاق ؾاقؾ.

بًابكایى ،گكوه بمقگ ؾق هىاقؾی به وشىؾ هیآیؿ که اشمای آو (او ن٬ ،ی ؿ٩ ِ ،ث ی ا ٨٭ كه) ؼ ىؾ
وابىحههای ؾاٌحه باٌؿ.

گكوه کىچک به گكوه گ٩حه هیٌىؾ که ؾق ؾاؼل آو ،گكوه ؾیگكی  ٬كاق يؿاٌ حه باٌ ؿ ،هايً ؿ :ب ا٢
ايگىق ٧ًِ ،ها (ظکیمی ،܂܃۽ۻ :܁܀).

هسته و وابستۀ گشوه

وابىحه ،کلمه یا شملهواقه یا گكوهیوث که هً١ای کلمه یا شملهواقه یا گكوهی ؾیگكی قا ک ه هى حه
آوکه با آو همپایه و همىاو باٌؿ.
ياهیؿه هیٌىؾ کاهل کًؿ ،یا چیمی به هً١ای هىحه بی٩مایؿ بی 
هرال بكای هىحه و وابىحه ؾق ایى شمله گىحكؾه :܅بكاؾق بمقگ هى ؾیكول به ایىشا آهؿ܄ که ܅ب كاؾق܄
وابىحههای آو و ܅آهؿ܄  ١٨ل و هى حه و ܅ؾی كول܄ (٬ی ؿ) و ܅ب ه

هىًؿالیه و هىحه و ܅بمقگ܄ و ܅هى܄
ایىشا܄ (هحمن ٬یؿی) وابىحههای آو اوث.
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وابىحۀ پیٍیى و وابىحۀ پىیى :وابىحه اگك پیً ال هىحه بیایؿ آو قا وابىحۀ پیٍیى هیگىین ،هايً ؿ  ٠ؿؾ
اِلی و ِ٩ات اٌاقی ،هرل :܅آو هكؾ ܄ و ܅وه کحاب܄ و اگك په ال هىحه بیایؿ آو قا وابى حۀ پى یى
هیياهین ،هايًؿ ِ٩ث بیايی و هٕا٦الیه ،هرال :܅کحاب جاقیػ܄ و ܅لبان ویاه܄ (٨كٌیؿ وقؾ ،܂܂۽ۻ:ۿۿ).


گشوههای همپایه


گكوههای هىحًؿ که ال ؾو یا چًؿیى گكوه که با يٍايهه ای قب ٗ همپای هو ال ܅و܄ و
گكوههای همپایه 

܅ولی܄ به هن هحّل هیٌىيؿ ،به وشىؾ آهؿهايؿ .هايًؿ :ؼىكو ب ا وكاو یمگی و پكیٍ ايی شلى ه قا
جكک گ٩ث .او بىیاق هىٌیاق ولی ؼیلی بی ظىِله اوث (ظکیمی ،܂܃۽ۻ :܂܀).

ال آوشا که هك گكوهی ي٭ً یکی ال ا٬ىام کلمه قا ؾق شمله بالی هیکًؿ ،و لباو ؾقی هن ٜك٨یث
بمقگی بكای واؼحى آو قا ؾاقؾ ،و ا٬ىام آو ال ٬بیل :گكوه اومی ،گكوه وِ٩ی ،گكوه ٬یؿی ،گكوه ١٨لی
و گكوه ظك ٦أا٨هؾاق هیباٌؿ که ٘ىق هؽحّك به واؼث آوها ؾق لیك اٌاقه هیٌىؾ.
ۻ .گكوه اومی

به آو واظؿ يعىی که ال یک یا چًؿ واژۀ به هن هكجبٗ پؿیؿ هیآیؿ و واژۀ اِلی یا هى حۀ آو او ن ی ا
ٔمیك اوث گكوه اومی گ٩حه هیٌىؾ .بك ایى پایه ،قوٌى اوث که ؾق هك گكوهی اومی همىاقه یک
ً
اون ی ا ٔ میك ب ه  ً٠ىاو واژۀ اِ لی ی ا هى حه و ً٠اِ ك ؾیگ ك وابى حهه ای آو ه یباٌ ؿ ه رال:
وابىحه/

چهاق شلؿ

کحاب
هىحه

(هٍکىة الؿیًی ،۾܃۽ۻ  :۾۾ۻ ).

ۼ .گكوه وِ٩ی

گكوهیوث که ؾق آو ظالث و چگىيگی یک اون یا ٔمیك جىوٗ ِ٩ث بیاو گكؾؾ و کىچ کج كیى
ً
هك
واؼث آو چًیى اوث :܅اومیه  +يٍايۀ ا٨مایً (ِـ  )/ e/یا واژگىيۀ آو (ی ٩ ِ / y/ث ܄ ه رالّ ٌ :
ًٍ٬گ ،آلىی جكي (یمیى ،ۺ܃۽ۻ  :ۻۿۻ).
۽ .گكوه ٬یؿی

به گكوهی که واژۀ اِلی یا هىحۀ آو ٬یؿ باٌؿ ،گكوه ٬یؿی گ٩حه هیٌىؾ .گكوه ٬یؿی همکى اوث به
ِىقت واژۀ ٬یؿ جًها و یا همكاه ٬یؿ و ٌؿت ؾهًؿۀ ؾیگك به  ٠الوۀ پى ىيؿ ܅ج ك܄ و گ كوه پیٍ یً هی ی
܅الی܄ ٜاهك ٌىؾ هايًؿٌ :صا٠ايه ،بىیاق ٌصا٠ايه ،بىیاق ٌصا٠ايهجك ال ؾیگكاو (ظکیمی ،܂܃۽ۻ ،܃ۻۻ).
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۾ .گكوه ١٨لی

ههنجكیى ٕ٠ىی گماقه٠ ،باقت ١٨لی او ث٠ .ب اقت ١٨ل ی ال ه نيٍ یًی  ١٨ل ب ا ٠ب اقت ظ ك٦

أا٨هؾاق و ٠باقت ٬یؿی واؼحه هیٌىؾ .کىچکجكیى ٠باقت ١٨ل ی ال ی ک قیٍ ۀ  ١٨ل ب ا ًٌاو ه

ً
ً
جٍکیل هیٌىؾ :هرال :܅گ٩ث +ئًؿ܄ ،هرالٌ :اگكؾاو گ٩حًؿ .ؾاقیىي ال هىا٨كت بك گٍث .هكین لوؾ
بكگٍث (اٌكا٬ی ،۾܃۽ۻ :ۼ܀ۼ).

ۿ .گكوه ظك ٦أا٨هؾاق
ال هنيٍیًی ظك ٦أا٨ه  +اون واؼحه هیٌىؾ ،هايًؿ :به ًِ ،٧ال بالاق ،جا ٌهك (٨كهًگ هكوی ،ۼ܂۽ۻ:
܂ۼ).

فمشه (جملهواسه)

شملهواقه܄ و ؾکحكؼايلكی به شای ٨٭كه اِٙالض ܅٨كاک كؾ܄ قا
٨٭كه که بكؼی ال ؾوحىق يىیىاو آو قا ܅ 
ؤ ٟکكؾه اوث٨ ،٭كه یکی ال واظؿهای يعىی لباو هیباٌؿ که ؾاقای اقکاو اواوی شمله (يه اؾ و
گماقه܄ بىؾه ،اها ال يگاه هً١ا بیًجك با واظؿهای ؾیگك اقجباٖ هیؾاٌحه باٌؿ ،هايًؿ :هم یىک ه به اق
آهؿ ؾيیا لیبا هیٌىؾ.
همیىکه بهاق آهؿ܄ و ؾیگك ܅ؾيیا لیبا هیٌىؾ܄ .ایى
شملۀ باال هحٍکل ال ؾو واظؿ هیباٌؿ .یکی ܅ 
ً
هك ؾو ال يٝك هً١ا یکی به ؾیگك هكجبٗ ايؿ ٨٭كه گ٩حه هیٌىؾ .په هك کؿام ال ایى واظؿها که بٕ١ا ال
ظید هً١ا به واظؿهای ؾیگك اقجباٖ هیگیكيؿ ٨٭كه گ٩حه هیٌىيؿ (یمیى.)163: 1331 ،

ايىاع فمشه اص يگاه ساختماو
٨٭كههای بمقگ
ال )٧

٨٭كههای بمقگ یاؾ هیٌىيؿ܆ لیكا بؽً ١٨لی
٨٭كههایی که گكوه ١٨لی آوها جٝاهك آوایی ؾاقيؿ به يام ܅ 

ٌاهل هعحىای گماقهیی ٨٭كه هیٌىؾ ،و ال همیى شهث شایگاه او ًاؾ ی ا قاب ٙۀ لب او ب ا وا١٬ی ث قا
اٌ٥ال هیکًؿ .گكوههای اومی يهاؾ ،ه١٩ىل و هحمن همه ال وابىحههای ١٨ل ٌمكؾه هیٌىيؿ .هرال:
܅٨كهاؾ ا٠ؿام ٌؿ܄ ،܅و ؼىكو آلاؾ گكؾیؿ܄.
شملۀ ٨ى ٪ال ؾو ٨٭كه ܅٨كهاؾ ا٠ؿام ٌؿ܄ ،܅ؼىكو آلاؾ گكؾیؿ܄ جٍکیل ٌ ؿه او
٨٭كههای بمقگ به ؾو يى ٞآلاؾ و بىحه ج٭ىین هیٌىيؿ:
۾۾ۻ) .

ث (ظکیم ی ،܂܃۽ۻ:

وال ٌٍن |ٌماقۀ اول| 013 

ً
٨٭كههای آلاؾ :که ٜاهكا ال يگاه ٌکل کاهل باٌؿ و آو قا هیجىاو بؿوو ج٥ییك به ِىقت هىح٭ل به
ۻ .
کاق بكؾ و ه٩هىهی کاهل قا به واوٙۀ آو ايح٭ال ؾاؾ .ایىگىيه ٨٭كهها هن ؾق شملههایی هىحهی ی و
هن ؾق شملههای همپایه ؾق شمله هیآیؿ .ؾق شملههایی هىحهیی ٨٭كهه ای هى حۀ آو ال هم یى
ً
گىيه ٨٭كههاوث ،هرال :همیىکه پكویى آهؿ يىكیى ق٨ث .ایىشا ܅يىكیى ق٨ث܄ ٨٭كه هىحه اوث
و به جًهایی هیجىايؿ به کاق قوؾ .و ؾق شملۀ همپایه بؿوو يٍايۀ قبٗ هیآیؿ .هرال :يه هیق٨ث ،يه
هیيٍىث .یً١ی :او يه هیق٨ث او يه هیيٍىث.

ً
فمشههای بسته٨ :٭كههای قا گىیًؿ که يحىاو آو قا به ِىقت هىح٭ل به کاق بكؾ و هىح٭ال ه٩ه ىم آو
ۼ .
کاهل يباٌؿ٨ .٭كۀ بىحه شم شملههای همپایه و هىحهیی بىؾه و ؾاقای يٍايههای  ٧ ٙ٠و قب ٗ
ً
وابىحهايؿ :اظمؿ آه ؿ و هعم ىؾ

هیباٌؿ ،هرال ؾق ایى شملهها ٨٭كههای ؾوهی آوها ياهىح٭ل و

ق٨ث .او ٤یكظأك ٌؿ ،لیكا که يا و٬ث آهؿه بىؾ (یمیى ،ۺ܃۽ۻ :ۿ܀ۻ).

سوابط باهمی فمشههای بضسگ

٨٭كههای بمقگ ال يگاه قابٙههای هً١ایی باهن به ٨٭كههای هحمنپفیك و هحمن ج٭ىین هیٌىيؿ.

٨٭كههای هحمنپفیك (يا :)ُ٬که هً١ای آوها به جًهایی کاهل يب ىؾه و شه ث جکمی ل ه ً١ای آو

ۻ.
آوقؾو ٨٭كۀ ؾیگك ٔكوقت باٌؿ.
ۼ٨ .٭كه های هحمن :که بكای جکمیل کكؾو ه٩هىم ٨٭كههای يا ُ٬آوقؾه هیٌىيؿ و ؾق شمل ه ب ١ؿ ال
٨٭كههای يا٬ ُ٬كاق هیگیكيؿ ،هرال :ؾق شملۀ لیك ٨٭كۀ يؽىث ه حمنپ فیك(يا )ُ٬و ٨٭ كه ؾوم

همهکه قا ؾيؿاو به جكٌی کًؿ گكؾؾ  ، ...اها ٬أیاو قا به ٌكیًی.
هحمن اوث .
فمشههای کىچک


يى ٞؾیگكی ال ٨٭كهها که شم ١٨لی آوها هعفو ٦یا پًهاو اوث ،به ي ام ܅٨٭ كهه ای کىچ ک܄ ی اؾ
ٍنجاو قوٌىِ ،بط بؽیك (ظکیمی ،܂܃۽ۻ :ۿ۾ۻ).
هیٌىيؿ .هايًؿ :چٍن بؿ ؾوق ،چ 


جمله

شمله بمقگجكیى واظؿ ؾوحىقیوث و ال لعا ٚواؼث ال یک یا چًؿ گ كوه ب ا پیىي ؿهای هًاو ب
جٍکیل هیٌىؾ به گىيۀ که هك گكوه بك پایه قابٙۀ ؾوحىقی ؼاَ به هىحۀ ١٨ل هكبىٖ هیگكؾؾ .یک ی
ً
ال گكوههای ظأك ؾق شمله الماها گكوه اومی با قابٙۀ ؾوحىقی يهاؾ اوث .ایى گكوه همک ى او ث
آٌکاق یا پًهاو باٌؿ܆ به جكجیب یاؾ ٌؿه ،شملهيمای ِىجی و يم ای هًٙ٭ ی ؼاِ ی قا ب ه یک ؿیگك
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پیىيؿ هیؾهؿ که ؾاقای یک پیام ،آهًگ ؼاَ و ظؿا٬ل هحٍکل ال ؾو بؽً يهاؾ و  ١٨ل ه یباٌ ؿ
(ٌکىة الؿیًی ،۾܃۽ۻ  :۾ۼ).

ٌکلهای ؾوحىقی بكای جىهیل هٙال١ه و ؼىايا بىؾو آو بایؿ يٍايهگفاقی ؾق ي ٝك گك٨ح ه
ؾق هیاو 
یکه کلمه هیبایؿ ؼىايا باٌؿٌ ،کلهای که ال جكکیب کلمهها واؼحه ه ی ٌىؾ يی م
ٌىؾ ،هماو٘ىق 
بایؿ ؼىايا باٌؿ ،یً١ی اقکاو و اشمای شمله چًاو ج٩کیک ٌىؾ و به ٌیىۀ يگاٌحه گكؾؾ که چًؿ گىي ه
ؼىايؿه يٍىؾ.
ً
ؾیگكی ایىکه ؾق وؽى گ٩حى ،ه١مىال شملههای واؾه و کىجاه و هصما به کاق هیقوؾ܆ ظ ال آوک ه
ً
ً
ؾق يىٌحى ،اظیايا شملهها ال واؾه گی به ؾق هیآیؿ .هیاو هبح ؿأ و ؼب ك ،ؼّىِ ا ؾق ٌ ١ك٨ ،اِ له
هیا٨حؿ و گاهی شملههای ه١حكٔه به هیاو هیآیؿ .ؾق چًیى هىاقؾ يٍايهگفاقی بهحكیى و و اؾهج كیى

ییوث که هیجىايؿ ؾق ق ٟ٨هٍکل ،هؤذك باٌؿ و ؼىايًؿه قا به ؼىاي ؿو ٠ب اقته ا٨ ،٭ كهه ا و
وویل ه 
شملهها با هماو لعًی که يىیىًؿه اقاؾه کكؾه ،قاهًمایی کكؾه و هىشب ٌىؾ که ٬كائث هحى و هٙالب
آو ،بكای ؼىايًؿه و ًٌىيؿه آواوجك و ؾلًٍیىجك گكؾؾ و به ؼىايً ؿه اهک او ه یؾه ؿ ک ه شمل ههای
وؽث و گىحكؾه قا به آوايی و بؿوو اٌحباه بؽىايؿ (ؾاقایی ،۽܁۽ۻ :۾܀۽).

اسکاو جمله (يهاد و گضاسه)

جمام اشمای شمله ال ظید ي٭ً و اقلي ،یکىاو يیىحًؿ .ؾق هیاو آوها ؾو یا و ه ش م هى حًؿ ک ه
واؼحماو شمله بك آوها اوحىاق اوث و اگك آوها يباًٌؿ واؼحماو شمله ال ه ن ه یپاٌ ؿ و شمل ه،
شمله بىؾو ؼىؾ قا ال ؾوث هیؾهؿ و ؾیگك يمیجىايؿ پیام و ه٩هىهی قا ابال ٢کً ؿ܆ ای ى ش م ه ا قا
اقکاو شمله هیياهًؿ.
شملههای که با ١٨ل ؼاَ (٤یك قبٙی) واؼحه هیٌىيؿ ،ؾو قکى ؾاقيؿ:
ۻ) يهاؾ (هىًؿالیه = ٨ا٠ل)،
اتراهیم

تاهوش

است.

نهاد

مسند

فعل رتطی

ۼ) ١٨ل.

ابكاهین آهؿ
يهاؾ ١٨ل

شملههایی که با ١٨ل ٠ام (قبٙی) واؼحه هیٌىيؿ ،وه قکى ؾاقيؿ :ۻ) يه اؾ ،ۼ) هى ًؿ ،۽)  ١٨ل
قبٙی (اظمؿ گیىیی و ايىقی ظىى ،ۺ܁۽ۻ :܃۽ۼ).
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يهاؾ٬ :ىمحی ال شمله اوثٌ ،اهل یک کلمه یا یک گكوه اومی که بك کىی یا چی می ی ا ه٩ه ىهی
ؾاللث هیکًؿ و ؾق باقۀ آو ؼبكی یا ظکمی بیاو هیٌىؾ.
گماقه ٬ :ىمث ؾیگك شمله اوث ،هحٕمى یک یا چًؿ کلمه ،که ؼبكی یا ظکم ی قا ؾقب اقۀ ٬ى مث
اول بیاو هیکًؿ ،یً١ی کاقی یا ظالحی قا به آو يىبث هیؾهؿ.
هك گاه ١٨ل قبٙی ؾق شمله به کاق بكوؾ گماقه ياچاق یک شك ؾیگك اللم ؾاقؾ که هىًؿ اوث و ١٨ل
هح١ؿی يیم گماقه قا به یک شم ؾیگك هعحاز هیکًؿ که ه١٩ىل ؼىايؿه هیٌىؾ ،و آو او ن ی ا ٔ میك
هی باٌؿ:
ابكاهین کحاب ؼكیؿ :
اتراهیم

کتاب

خرید.

نهاد

مفعول

فعل

(ياجل ؼايلكی ،پكویم :ۺ܂۽ۻ ܀۽ۼ).

ايىاع جمله اص يگاه ساخت

شمله ،ال ظید واؼحماو ؾو گىيه اوث :واؾه ،هكکب (آهیؽحه)
ۻ .شمله واؾه :شملۀ قا گىیًؿ که ؾق آو جًها یک ١٨ل به کاق ق٨ح ه باٌ ؿ و ال يگ اه ٌ کل  ٍ٨كؾه و
گىحكؾه هیباٌؿ܆ هايًؿ :اوؿ ؼىابیؿ ،اظمؿ ِبط لوؾ پیً ال ٘لى ٞآ٨حاب ال ؼىاب بیؿاق ٌ ؿ
(اظمؿگیىی و ايىقی ،ۺ܁۽ۻ :܁۾ۼ).

شمله واؾه قا هیجىاو به ؾو ٬ىمث هصما ج٭ىین کكؾ ال ایى ٬كاق:
فاتح ٬ىًًٙٙیه قا ٨حط کكؾ
هعمؿ٨اجط
قسطنطیه را فتح کرد.
محمد
نهاد

گزاره

ً
ه١مىال يهاؾ پیً ال گماقه هیآیؿ١٨ .ل ،هكکم شمله و ههنجكیى بؽً گماقه و شمله اوث١٨ .ل ب ا
ًٌاوه همكاه اوث .يٍايۀ ١٨ل ًٌاوه اوث :هكؾاو غ
مردان خدا
نهاد

جانة حق را

میگیرند.
شناسه

ً
ه١مىال با يهاؾ ه٩كؾ ١٨ل ه٩كؾ و با يهاؾ شم١٨ ٟل شم ٟهیآیؿ:
و١ؿی ٌیكالی گلىحاو قا ؾق وال ܀ۿ܀ يىٌث.
يهاؾ ه٩كؾ

١٨ل ه٩كؾ
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هیٌىيؿ.
ٌاگكؾاو لیكک و کىٌا ؾق اهحعاو هى ٫٨
١٨ل شمٟ
يهاؾ شمٟ
ً
يهاؾ همکى اوث ؾق آ٤ال شمله يیایؿ .ؾق ایى ِىقت ه١مىال جٍ ؽیُ آو ب ا شم ٟبى حى آو او
ً
اوث .هرال ؾق شملۀ لیك ،جًها با شمٟبىحى يهاؾ١٨ ،ل يیم شم ٟبىحه ٌىؾ:
هیکًؿ:
ؾق باقۀ ٌیىۀ جؿقیه ،اهكول اوحاؾ ؾق ًِ ٧اول وؽًكايی 
ؾق باقۀ ٌیىه جؿقن اهكول اوحاؾاو ؾق ًِ ٧اول وؽًكايی هیکًًؿ:
شم ٟبىحى ب٭یه اشمای شمله ؾق ١٨ل بیجؤذیك اوث܆ لی كا جًه ا يه اؾ ب ا ًٌاو ه هٙاب٭ ث ؾاقؾ ي ه
گكوههای ؾیگك .اها ؾق هىاقؾی يیم اوحرًا وشىؾ ؾاقؾ:

ۻ .ؾق هىقؾ اظحكام بكای يهاؾ ه٩كؾ١٨ ،ل شم ٟهیآیؿ :پؿقم ٨كهىؾيؿ .܅يهاؾ ه٩كؾ  +گماقه شمٟ܄
شاوؾاق بكای يهاؾ شم١٨ ،ٟل ه٩كؾ یا شم ٟهیآیؿ :گله ا ٌ گ٩حه ه یٌ ىؾ/
ۼ .ؾق هىقؾ يهاؾ ٤یك 
هیٌىيؿ.
۽ .بكای بكؼی اونهای هبهن هرل هیچیک ،هیچکؿام ،هكیک ،هك کؿام يیم ١٨ل ه یجىاي ؿ  ١٨ل
هیؼاو
ه٩كؾ یا شم ٟبیایؿ :هكیک ال ظأكاو به يىبث بك هیؼىاوحًؿ  /بك 

ث ( وظی ؿیاو کاهگ اق،

۾܃۽ۻ  :ۻۻ).

جملۀ ػادی ،جملۀ فطشده ،جملۀ گستشده

شملۀ ٠اؾی :آو قا گىیًؿ که گىحكؾه یا ٍ٨كؾه يباٌؿ و ؾق آو جمام ً٠اِك اِلی شمله یً١ی هىًؿالیه،
١٨ل ،ه١٩ىل ،هىًؿ و شم آوها آهؿه باٌؿ :هايًؿ :܅٨كیؿوو ق٨ث܄ ،܅٠لی ٨كیؿوو قا ؾیؿ܄ و ٨كیؿوو
با اؾب اوث.
شملۀ ٍ٨كؾه :آو اوث که یا یکی ال ً٠اِك اِلی ژق٦واؼث آو ظفٌ ٦ؿه باٌؿ ،هايًؿ( :܅پایًؿه
ِلط܄) و یا یکی ال ً٠اِك آو ؾق ًّ٠ك ؾیگك اؾ٤ام گكؾیؿه باٌؿ ،هايًؿ :܅بكو܄ به هً١ای ܅ جى بكو܄
ییوث که ٠الوه بك ً٠اِك اِ لی ،ؾاقای ً٠اِ ك گى حكؾه ه ن باٌ ؿ .هايً ؿ:
شملۀ گىحكؾه :شمل ه 
܅٨كیؿوو وكی ٟق٨ث ܄ ،܅وه شلؿ کحاب ؼكیؿم܄ ( ٨كٌیؿ وقؾ ،܂܂۽ۻ :ۿ܀ ).

ايىاع جملۀ ساده

ج١ؿاؾ اشمای شمله به يى١٨ ٞل بىحگی ؾاقؾ ،لیكا ١٨ل هكکم شمله و ههنجكیى بؽ ً گ ماقه و شمل ه
اوث و٬حی هیگىیین :܅٠لی هیآیؿ ܄ ،شمله ؾو شمئی اوث ،لیكا جًها ال يهاؾ و  ١٨ل جٍ کیل ٌ ؿه
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اوث܆ اها و٬حی هیگىیین :܅٠لی هیؾايؿ܄ ،با وشىؾ ؾاٌحى ١٨ل و يه اؾ ،شمل ه کاه ل يیى ث و ب ه
ً
شمئی ؾیگك یً١ی ه١٩ىل :هرال :܅ایى ؼبك قا܄ يیال ؾاقؾ جا کاهل ٌىؾ:
٠لی ایى ؼبك قا هی ؾايؿ.
يهاؾ ه١٩ىل

١٨ل

په بٕ١ی ال ١٨لها جًها به يهاؾ يیال ؾاقيؿ و بٕ١ی ٠الوه بك يهاؾ ،اشمای ؾیگكی يیم ه ی٘لبً ؿ،
شمله واؾه ظؿ ا٬ل ؾو واظؿ و ظؿاکرك چهاق شم ؾاقؾ.
ال )٧شملههای واؾۀ ؾو شمئی١٨ :ل ایى شملهها ياگمقاوث ،یً١ی جًها يهاؾ هیؼىاهؿ:
ظىى هی آیؿ.
يهاؾ گماقه
ب) شملههای واؾۀ وه شمئی١٨ :ل ایى شملهها گمقاوث و ب ه هم یى ؾلی ل ؾق بؽ ً گ ماقۀ ای ى
شملهها یک شمئی ؾیگك هن هیآیؿ .ایى شملهها چًؿ يى ٞايؿ :
ً
ۻ) وه شمئی با ه١٩ىل ،هرال :ا٬بال ٨كهًگ ٤كب قا هی ًٌاؼث.
يهاؾ

گكوه ١٨لی

ه١٩ىل

ً
ۼ) وه شمئی با هىًؿ ،هرال :جّىق آلاؾی وابىحه ٤یك همکى اوث.
يهاؾ

هىًؿ

١٨ل

ً
۽) وه شمئی با هحمن ،هرال :اهث اوالهی به هصاهؿاو ؼىؾ هی يالؾ.
يهاؾ

هحمن

گكوه ١٨لی

ز) شملههای واؾة چهاق شمئی١٨ :ل ایى يى ٞشملهها يیم گمقاوث شملههای چه اق شمئ ی گ مقا
چهاق يى ٞايؿ:

ً
ۻ) چهاق شمئی با ه١٩ىل و هحمن :يهاؾ  +ه١٩ىل +هحمن ١٨ +ل ،هرال :هاؾق ٌیك قا به ٘٩ل ؾاؾ.
ً
ۼ) چهاق شمئی با ه١٩ىل و هىًؿ :يهاؾ  +ه١٩ىل  +هىًؿ ١٨ +ل ،هرال :باقاو هىا قا وكؾ گكؾايیؿ.
ً
۽) چهاق شمئی ؾو ه١٩ىلی :يهاؾ  +ه١٩ىل اول  +ه١٩ىل ؾوم ١٨ +ل ،هرال :هاؾق کىؾک قا ٤فا ؾاؾ.
ً
۾) چهاق شمئی با هحمن و هىًؿ :يهاؾ  +هحمن  +هىًؿ ١٨ +ل ،هرال :اهل هعل به او پهلىاو هیگ٩حًؿ

(وظیؿیاو،۾܃۽ۻ :۾ۻ).
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جمله هشکب

به آو شملۀ بمقگ گ٩حه هیٌىؾ که ال یک شا ٌؿو بیً ال یک شملۀ اِلی (واؾه) به وشىؾ هیآیؿ و
ؾق آو يٍايههای قبٗ و ا٨موؾههای ؾوحىقی ؾیگك يیم به کاق هیقوؾ ،هايًؿ :به ؾقهايؿهگاو یاقی کى جا
ؼؿا یاق و هؿؾگاقت باٌؿ (ظکیمی ،܂܃۽ۻ  :܀ۿ).

ايىاع جمله هشکب

ال )٧شملۀ هكکب همپایه :شملهییوث که ال بیً ال یک شملۀ اِلی پؿیؿ آهؿه باٌؿ به ایى هً١ا
که همکى اوث به ِىقت قٌحۀ ال ؾو یا چًؿ شملۀ اِلی پیىيؿ یا٨حه به ؾيبال هن با یک ی ال ظ كو٦
قبٗ همپایۀ یا ظك ٧ٙ٠ ٦܅و܄،یا(...و)...یا...܄،܅اها܄ ،܅ولی܄ که اهمیث هً١ىی ی کو او ؾاقي ؿ
ً
جىلیؿ ٌىؾ܆ هرال :ؾق آ٤ال بهاق بكگها هیقویًؿ و ؾق ؼحاو وك وبم هیٌىيؿ .یا کحاب بؽىايیؿ و یا ب ا
ؾووثجاو ِعبث کًیؿ (هٍک ىة الؿیًی ،۾܃۽ۻ :܀ۿۼ).


ییوث که ؼىؾ ال یک شملۀ اِلی (پای ه ) و ی ک شمل ه ٨ك ٠ی
ب) شمله هكکب يا همپایه :شمله 
(پیكو) واؼحه ٌؿه باٌؿ .شملۀ پایه که ؾق چًیى شمله هكکب هیآیؿ ٤كْ اِلی گىیًؿه و يىیىًؿه
قا ؾق بك ؾاقؾ و شملۀ پیكو شًبۀ جىٔیعی ؾاقؾ܆ یً١ی بك پیام اِلی ک ه ؾق شمل ۀ پای ه يه٩ح ه او ث،
ً
یا٨مایؿ ،هرال :چىو قاه ؾقالی قا پیمىؾه بىؾ ،ؼیلی ؼىحه به يٝك هیقویؿ.
جىٔیعی ه 
ؼیلی ؼىحه به يٝك هیقویؿ( .شملۀ پایه)
چىو قاه ؾقالی قا پیمىؾه بىؾ (شملة پیكو٠ ،لث ؼىحه ٌؿو) (اٌكا٬ی  ،۾܃۽ۻ  :ۼ܂ۼ).

ز) شملههای بؿوو ١٨ل :شملههای قا گىیًؿ که ٔمى کاهل بىؾو ؾق ٜاهك ١٨ل يؿاٌحه باٌؿ و ١٨ل
آو ؾق ژق٦واؼث شمله باٌؿ :هايًؿ ،اوحاؾو همًى ٞو به چهاق بؽً شملههای يؿائی ،شمل ههای
اومیٌ ،به شملهها و اِىات ج٭ىین هیٌىيؿ.
ۻ) شملههای اومی :به شملههای گ٩حه هیٌىؾ که بك اذك کركت اوح١مال با وشىؾ ٬كیًههای ؼاقشی
و هى٬ی١ث گ٩حاقِ ،ىقتٌاو کىجاه ٌؿه و ١٨لٌاو که ا٤لب ال ١٨لهای قبٙیوث ظف ٦هیٌىؾ.
شملههای اومی به ِىقت ج٭كیبی همىاقه ال ؾو بؽً ٨ا٠ل و هىًؿ جٍکیل یا٨حهايؿ ،و ؾق هك ظ ال
وشىؾ ١٨ل ؾق آوها هعىىن و ٬ابل پیًبیًی اوث هايًؿ :وگكت کٍیؿو همًىٞ܆ وگكیث کٍیؿو
همًى ٞاوث (ظکیمی ،܂܃۽ۻ :܂܀).

وال ٌٍن |ٌماقۀ اول| 019 

ً
ۼ) ٌبه شملهها :واژه یا گكوهی ال واژههاوث که ٤البا بكای بیاو ظ االت  ٠ا٘٩ی گىیً ؿه ب ه ک اق
هیقوؾ .هايًؿ بیاو ظاالت ؾقؾ ،جعىیى ،ج١صبٌ ،اؾی ،ا٨ىىن و هايًؿ آوها :آه ،آ٨كیى ،وه و...

ال آوشا که ٌبه شملهها ه٩هىهی هنچىو ه٩هىم شمله ؾاقيؿ ،آوها قا بؿیى يام ياهیؿهايؿ ،چًاوکه
܅آه܄ یً١ی :܅ؾقؾ هیکٍن܄ ،܅آ٨كیى܄ یً١ی ܅ جى قا جعىیى هیکًن܄.
۽) اِىات :ایى يامگفاقی ال آو وبب اوث که بكؼی ال ٌبه شملهها ٌ بیه او ن ِ ىت هى حًؿ܆
هايًؿ :آه ،هاو ،ؼه ؼه ،به به ،های و شم آوها ،لیكا ؾق بیًجكیى آوها هرل ایى اوث ک ه ال ٌ ؿت
ؾقؾ یا ج١صب یا ا٨ىىن ِىت (یً١ی ِؿایی) ال ظل ٫و ؾهاو ؼىؾ ؾق هیآوقین هايًؿ :آه ،هاو ،آغ،
وای ،ؾاؾ ،واویال( ...ايىقی وگیىی ۼ ،ۺ܁۽ۻ :۾۾ۼ).

يٍايهیی يؿا کلمه یا ٠باقجی قا گىیًؿه که آو قا بكای هحىشه واؼحى ًٌىيؿه ؼىؾ به
شملههای يؿائی :
کاق ببكؾ ،شملۀ يؿائی هیياهًؿ .اٌؽاَ و ؾق اذكهای اؾبی اٌیا به ظید هًاؾا واٌ ٟ٬ؿه هیجىايً ؿ.
بایؿ ؾايىث که هًاؾا ال شملۀ اشمای شمله يمیباٌؿ .هًاؾا ال اشمای ؾیگكی شمل ه ب ا ب ه ک اقبكؾو
ً
کاهه یا يؿائیه شؿا واؼحه هیٌىؾ و ؾق اول ،ووٗ و آؼك شمله آهؿه هیجىايؿ.هرال:
ای  !٫ٍ٠الیى بیً هیالاق هكا.
ها ؾق پكجىت ،ای بهاق لیبا ،همیٍه ٌگى٨او و ؼًؿاو ؼىاهین بىؾ.
جا به کی شاوکًؿو ايؿق آ٨حاب ،ای قيصیك! قیؽحى ال بهك ياو ال چهكه آب ،ای قيصیك!(ل ،٧ٙۺ܀۽ۻ :ۼ܁).

يتیجهگیشی


لباو که به ً٠ىاو یک کل و گىحكؾگی بیً ال ظؿي يمیجىايؿ به واؾگی هىقؾ هٙال١ه ٬كاق گیكؾ بایؿ
به واظؿهای کىچک ج٭ىین ٌىؾ جا ًٌاؼث آو آواو گكؾؾ و ایى واظؿهای واؼحاقی ؾق ؾوحىق لباو
ٌاهل واز ،واژک ،واژه ،گكوه٨ ،٭كه و شمله هیباٌؿ که ال شمله ،گكوه٨ ،٭كه و شمله ؾق بؽً يع ى
هٙال١ه و بكقوی هیٌىؾ .و هىایل ههن که ؾق هٙال١ۀ يعىی لباو قوی آو بعد هی ٌىؾ کٍ  ٧و
جىٔیط ٬ىا٠ؿی هیباٌؿ که ؾق واؼث گكوهها٨ ،٭كه و واؼث شمله جىوٗ ایى واظؿها ي٭ً ههن و
اواوی ؾاقؾ.
گكوه که هصمى٠ۀ ال واژهها و واژکها هیباٌؿ که با یک ؾیگك قابٙۀ يعىی ؾاٌ حه و ؾاقای ه ً١ای
کاهل يمیباٌؿ ال يگاه واؼحماو به گكوههای گىىحه و پیىوحه ،اوحىاق و يا اوحىاق ،بمقگ و کىچ ک
ؾقووهكکم و بیكووهكکم ،همپایه و گكو ههای اومی ،وِ٩ی٬ ،یؿی١٨ ،لی و ِىجی ج٭ىین هیٌىيؿ .و
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هیباٌؿ که هرل شمله واؾه یک ١٨ل ؾاقؾ ،اها هً١ای کاهل يؿاقؾ و ال يٝك
واظؿ بمقگجك ال گكوه ٨٭كه 
واؼحماو به ٨٭كههای بمقگ و کىچک ج٭ىین هیٌىيؿ.
بمقگجكیى واظؿ لباو ب١ؿ ال ٨٭كه شمله هىح٭ل هیباٌؿ که ؾاقای آهًگ ؼاَ و ؾقيگی پای ايی و

یٟجك ب ه ک اق يم یقوؾ و ال يگ اه و اؼث ب ه
هً١ای کاهل هیباٌؿ و ؾق واؼحماو ِىقت لبايی وو 
شملههای واؾه و هكکب ج٭ىین هیٌىؾ.
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تعادل ٍ تقاتل عشق ٍ عقل در اًذیشۀ اقثال
يىیىًؿه :پىهًمل ٠بؿالمعیٗ جبیاو ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لباو و اؾبیات
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چکیذه
لهیًههای  ٫ٍ٠و ٠٭ ل ،هاهی ث و ه٩ه ىم ،شایگ اه ،ج ١اؾل و
هؿ ٦ایى يىٌحه ؾقیا٨ث ؾیؿگاه ا٬بال ؾق 
سنذگیانظانیوث܆ لیكا ٫ ٍ٠

هایبالنذهگی ایى ؾو گىهك اقليؿه ؾق

هاو 
سمینه
ج٭ابل ،شؿاییها و قابٙه 
ادبیاتبهػمارمیرود.البذاساجشایجذاییناپذیزوطى ههای

و ٠٭ل ال هباظد بىیاق شؿی ؾق ظىلۀ
حظابمیػىد.هزػاػزونىیظنذهییادبیدرحذتىا خىدبك ایى ههمات پكؾاؼحه و ج١كی ٧

مهمآ 
و ًٌاؼحی ال آو اقایه ؾاٌحه اوث .ا٬بال ٠الوه بك ؾايًهایدیگزیکهدارد،یکٌا٠ك يیم او ث ٌ .ا٠ك
جىايا و وؽًىق ِاظب وبک که ه٭لؿاو لیاؾ ؾاقؾ .ال ایىقو بكایى هىاقؾ يیم بیًجك جىشه ؾاٌحه اوث܆ لفا
لیك ً٠ىاو ج١اؾل و ج٭ابل  ٫ٍ٠و ٠٭ل ؾق ايؿیٍۀاقبالجع٭یِ ٫ىقت گك٨ث جا يٝكیاجً ؾق ایى باقه بكای
طتػاػقپیٍه که يهاؾ ٨لى٩هاي قا ٌ ٫ٍ٠کل هیدهاذ نناا کاه

ؼىايًؿگاو ؾايايؿه ٌىؾ .او ٨یلىى٨ی
ػؼقمیورس پضهظتم» .ال شهث ؾیگك ؼكؾ و ٠٭ل ال گىهكهای ههن ليؿگی ايىاو ؾق يمؾ

میگىیذ«:

اووث و ال ایى ههن يیم بیؼبك يگفٌحه اوث .ؾق ايؿیٍۀ او ٠٭ل و  ٫ ٍ٠ؾو  ًّ٠ك و اليؿۀػخلایت
انظا اطت و هكیک ؾق شایگاه ؼىؾ اهمیث و اقلي ٨كاوايی ؾاٌحه ،ؾق قٌؿ و ج١الی هى بٍكی ب ا ه ن
کاق هی کًًؿ .هًاب ٟایى ه٭اله کلیات اٌ١اق و اظیای ٨کك ؾیًی ا٬بال اوث .قویکكؾه ای ؾیگ ك ب ه ظی د
هىاؾ همؿ اوح٩اؾه ٌؿهايؿ .ؾق ایى يىٌ حه ال قوي کحابؽاي هیایاطاتدادهػاذهودرحاىلایانمرىرهاا
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مینزخذ:هاهیث و ه٩هىم  ٫ٍ٠و ٠٭ل ،اوح٭اللیث ؾق ٠ملکكؾ آوهاا ،جىأهی ث ؾق ٠ملک كؾ ،بكجكی ث

 ٫ٍ٠بك ٠٭ل.
واژههای کلیذی :اقبال،ػؼق،ػقل،خزد،مربت.

همذهه

ٌا٠كاو و ٠اق٨او ؾوث اول و ياهی لباو پاقو ی ٫ ٍ٠ ،قا ال ؾی ؿ هص ال و ظ٭ی٭ ث ب ه ٌ یىهه ا و
ج١بیكهای گىياگىو اقایه يمىؾ هايؿ .چىو جىشه بیًجك به  ٫ٍ٠ؾاٌحًؿ يه به ٠٭ل܆ لیكا قشع او ٫ ٍ٠
بك ٠٭ل ؾق ج٩کك ٌك ٪به ویژه ٠ك٨او اوالهی ،یک اِل اوث.
و١ؿی اوحاؾ ٤مل لباو پاقوی با وشىؾ ؾاٌحى ٨کك هح١الی و جكبیحی و شهاوبیًی ٠می ٫اوالهی که
او قا به ٌیػ ٌیكال ٌهكۀ آ٨ا ٪واؼحه اوث ،با ٤ملیات ياب ؼىؾ به وكلهیى  ٫ٍ٠هصالی ه یقوؾ و
هیؼىاي ؿ .ظ ا ٛ٨ه كلیو ث هی او ظ٭ی٭ ث و هص ال܆ گ اهی چً او
ؼىؾ قا ܅بًؿۀ ل١بحاو ومیى܄ 
هصفوب ٨كٌحۀ  ٫ٍ٠ظ٭ی٭ی هیٌىؾ که ياگاه ٨كیاؾ هیکٍؿ ܅ ٫ٍ٠پیؿا ٌؿ و آج ً ب ه هم ه  ٠الن
لؾ܄ .چًؿی ب١ؿ بىن و کًاق ٌاهىٌاو هاهقغ ؾق و ك ه یپكوقاي ؿ و  ٥٨او ال ܅لىلی او ٌ ىغ چٍ ن
يالکايؿام به لباو هیقايؿ .و ًایی پ یقی م ک اغ ب ا ٌ کىه
ٌهكآٌىب܄ وك هیؾهؿ ،و وؽى ؾقؾايۀ 
٠ك٨او و جّى ٦اوالهی ؾق اؾبیات ٨اقوی ،و ٠كا٬ی ال بمقگاو جّى ٦وظؿت وش ىؾی ک ه ܅ؾقؾ ؾل
گیحی قا܄ ال آو  ٫ٍ٠هیؾايؿ ،ال ؼاقلاق هصال به گلىحاو ظ٭ی٭ث پیىوحًؿ.
اها هىلىی آو ابك ٨كلايه و وؽىپهلىاو ٌ١ك و اؾبیات ٨اقوی که ٠ك٨او و جّى ٦ؾق اؾبیات ٨اقو ی
بلًؿجكیى ٬لۀ ؼىؾ قا هیپیمایؿ و به او هیقوؿ و با يام او ٠صیى هیٌىؾ܆ ؾیگ ك ي ه جىِ ی ٧ل١بح او
ویمیىوا ٪اوث و لىلیاو ٌىغ چٍن و يه ؾقؾ ؾل ٠الن܆ بلکه قهم لي ؿگیو ث .ب ه ب اوق او ٫ ٍ٠

ظصاب چهكه هىحی قا هیؾقؾ .چكؼً ـقات ٠الن ،گكؾي وحاقگاو و اشكام وماوی و هك گیاهی که
هیگىیًؿ .و وك ايصام ٌىق و ٌ ٧١ظیات ،ج ١الی
ال ظٕیٓ ؼاک وك هیکٍؿ ܅ َود َ ُه الرشی َک ُل܄ 
بٍك ،جىؽیك کایًات و ؾقیا٨ث شایگاه ق٨ی ٟايىايی ال آو ٫ٍ٠ايؿ .ایى  ٫ٍ٠اوث ک ه ،قـال ثه ا،
پىحیها ،ظ٭اقتها و  ...قا ؾق ؼىؾ هیوىلايؿ و آج ًلو  ٠الن ه ی ٌىؾ و ايى او ال لی ك آج ً آو

٬٭ًىنواق وك بلًؿ هیکًؿ و شاویؿاو هیٌىؾ܆ هٍكوٖ بك ایىکه بك ٬لب ظاکن ٌ ىؾ .و كايصام ب ه

شای هیقوؿ که به يمؾ هىاليا هن ،الهكل و الج١كی ٧هیٌىؾ آوگىيه که:
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هكچ ه گىین  ٫ٍ٠قا ٌكض و بی او
چىو به  ٫ٍ٠آین ؼصل گكؾم ال آو
ا٬بال کماکاو ؾق همیى شاؾۀ همىاق واؼحۀ هىلىی ٬ؿم هیلي ؿ و او قا هكٌ ؿ قوٌ ى ٔمیك ؼ ىؾ
هیؾايؿ܆ اها به پایۀ او يمیقوؿ و وكايصام الي شؿا هیٌىؾ .ي٭ٙۀ اجّال ج٩کك ا٬بال و هىل ىی ای ى

اوث که هك ؾو  ٫ٍ٠قا قهم ليؿگی هیؾايًؿ:
بی

ا ای  ٫ ٍ٠ای قه

بی ا ای هٍ

کل ها ظ

م ؾل ها
اِل ها

و اها ؾق آو وىی ؾگك٨ ،لى٩ه و اؼال ٪و ؾايًهای ٠٭لی همىاقه ؾق ٘ىل ظیات بٍك کىٌیؿهايؿ جا
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
جاقیػ ٠لن بٍك ،جاليهای ٨كاوايی ِىقت گك٨حه جا ١٨الیثهای اؼال٬ی ،اظىاوی و ق٨ح اقی آؾم قا
ؾق ٬الب اِىل هًٝن با قويها و اوحؿال لهای گىيگىو کًحكول يمایؿ که هًصك به ٜهىق ايؿیٍ هها و
هکاجب ٨کكی هؽحل ٧و هح٩اوت گكؾیؿه اوث.
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
ً
ػناطیومؼنىیتگزاییدربابهعبث٠ ،بىؾیث ،آو شهاوايؿیٍی و ؼؿاگكایی ج٭كیبا قو به


ه١ك٨ث
ً
و٨ىل گفاٌحه بىؾ .ظحا ؾق شىاه ٟاوالهی که اکركا ٨كی٩حۀقذرتوتجملمادیغزبػذهبىدناذ .ؾق
چًیى قولگاقی با شؿیث ؾق بكابك ایى همه ایىحاؾ و ؼىاوث هیاو ٠٭ل و  ٫ٍ٠که ال پؿیؿههایمهام
بیروحمادی
سنذگیبؼزیطتتىاس وػذالتبزقزارکنذ و بك ٠٭لیگكی هعٓ ؼٍک و 

وطاسنذۀ
غزبیبتاسد .ایى ه٭اله شىحاقی کىجاهیطتدرحىلوحاىعهماینمظاایل ج ا باٌ ؿ ٌ مهیایاس
انذیؼههای ایى ابكايؿیًهًؿ شهاو اوالم قا به ٠ال ٬ههًؿايً ج٭ؿین يمایؿ .يىیى ًؿۀ ای ى و ٙىق ب ا

بٕا٠ث ايؿکی که ؾاقؾ به ظ ٫که يحىايىحه اوث ظ ٫هىٔى ٞقا اؾا کًؿ܆ لفا ايؿیًهًؿاو هعح كم ک ه
اگك باقی ایى يىٌحه قا ؼىايؿيؿ ال ي٭ایُ آو ؾق گفقؾيؿ.
هاهیت و هفهىم ػطك و ػمل دس اصطالحشناسیاقبال

ؾق شهاو ها اهكوله ٠لىم ٘ب١ی و لیىثػناطیکهبهعىروعكايگیم قواو آؾه ی قا ب ه پكجگ اه ه اؾه
کٍايؿه ،ؾايًهًؿاو ایى ٠كِه چىو :چایلؿل ٨یلىى ٦جصكب هگازایامزیکاایی ،ش او ؾی ىی  ٠الن
ه١كو ٦ج١لین و جكبیث ،کیل پاجكیک ،بكجكايؿ قاول و ...یا٨حهايؿ که ٠٭ل ٠اهل هًاوبی بكای ه ؿایث
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بٍك ؾق لهیًههایمختلفحیاتاطت .و همه ِ
هح٠٫٩لیه باوقهًؿ ايؿ که جمام هىایل پیچی ؿۀ اه كول
شهاو ال ویاوث جا اشحما ،ٞقوايی ات و اؼال٬ی ات آؾه ی قا ب ا قه ایی بی ًً ايى او ال ؼكا ٨ات و
جاقیکايؿیٍی و شممگزاییوحاکمیتػقل بك ليؿگی بٍك ،هیجىاو ظل کكؾ (ۻ:۽ۿۻ).


هگك ا٬بال به ظید ؾايًآمىؼحۀ هکحب ٨لى٩ه ال ایى گكوه يیىث܆ بلکه با ياؾی ؿه گ ك٨حى  ٫ ٍ٠و
ً
اٌكا ٪ؾق ليؿگی هً١ىی ايىاو ١ٙ٬ا هؽال ٧اوث .هیگىیذ«:کظانیکهطاؼی ب ك اقش ط ؾايى حى
٠٭ل بك  ٫ٍ٠ؾاقيؿ بیًجك ٔ ٧١ؼىؾ قا آٌکاق هیواليؿ܄(۾:۽܃ۼ).

ؾق اِٙالضًٌاوی او ܅٫ٍ٠܄ ه٩هىم ویژهیی ؾاقؾ .هكگاه بؽىاهؿ ال هعبثٌ ،ىقیؿگی ،ؼال٬یث،
اٌكا٩ِ ،٪ای با٘ى٬ ،ؿقت ،آ٨كیًًؿهگی ،آلاؾگی و بىؾو ،وؽى گىیؿ همه قا ؾق هن هیآهیمؾ و ي ام
ه٭ؿن بكایً ايحؽاب هیکًؿ܅٫ٍ٠܄! (܂:ۿۻ) .و چًاو به آو اقاؾت ؾاقؾ که یک آه شگكوىل قا به هیچ
چیمی بكابك يمیکًؿ.
گكچه هحا ٫ٍ٠ ٞقا ٠٭ل بهای کن يهؿ
هى يؿهن به جؽث شن آه شگكگؿال قا
(ۼ:ۿ܀ۼ)

لیكا ال ايگیمههای ههن آ٨كیًً ؾق شهاوبینیاوػؼقاطتو به يمؾي آو٬ؿق ٝ٠ینالٍاو اوث که
بىؾ و يبىؾ ؼىؾ و ٠الن و هىشبۀ پیؿایً کایًات قا ظىبالىشىؾ آو هیايگاقؾ .بك هّؿا ٪ایى ابیات:
ؾق بىؾ و يبىؾ هى ايؿیٍه گم اوه اؾاٌ ث
ال  ٫ٍ٠هىیؿا ٌؿ ایى يکحه که هى هىحن
(ۼ:܂܀ۼ)

اللۀ ای ى گلىح او ؾا ٢جمً ایی ي ؿاٌ ث

ي كگه جًال او چٍن ج ماٌایی ي ؿاٌ

ؼ اک قا هىز ي٩ه ب ىؾ و ؾل پ ی ؿا يب ىؾ

لي ؿگايی کاقوايی ب ىؾ و ک االیی ي ؿاٌ ث

لبايیه ای ٌ ى٪
بك ٪ویًا ٌکىه وًس ال بی 

هیچ که ؾق واؾی ایمى ج٭ أای ي ؿاٌ ث

كؾ

وقيه ایى بمم ؼمىٌاو هیچ ٤ى٤ای ي ؿاٌث

 ٫ٍ٠ال ٨كیاؾ ها هًگاه هها ج١می ك ک

ث

(ۼ:܂܀ۻ )

ا٬بال بًؿۀ آلاؾیوث که ال ٬یؿ ج١ل٭ات قوحه اوث .شم  ،٫ٍ٠ؾق آقهاوػاهزاو ٨كه اوقوا و ش م
٠٭ل٨ ،كهاوبكی وشىؾ يؿاقؾ.
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ه ى بًؿۀ آلاؾم  ٫ٍ٠او ث اه ام ه ى
 ٫ٍ٠اوث اهام هى ٠٭ل اوث ٤الم هى
(ۼ:܃܀ۻ)

ایى ؾو گىهك گكاوبهای ايىايی قا ؾق ايؿیٍۀ ا٬بال هیتىا درمرىرهایاطاطیسیزجظتجىکزد:
 . 1استماللیت دس ػملکشد

ؾق شهاوبینیاقبالجذاییایندوگىهزمهمحیاتیانظا باهمؼنااینداییکاذیگزنیظات بلکاه
میؼىاهؿ بیاو کًؿ که ایى ؾو اهك اقليؿه اگك هىح٭اليه به کاق گك٨حه ٌىيؿ ،ال هصمى ٞؾق یا٨ث آوهاا

بهکنهحقیقتمیتىا


پیبزد(ۻ:۾ۿۻ).

ییکاارنمیػىدتماا 

ال ؼلً ک كٌم ه
ػقلودلوناگاهراجالىهجذاجذاعلب 
(ۼ:ۺ܁ۻ)

ایى شؿایی ؾق يمؾ ا٬بال شم ؾق ايصام وٜای ٫ٍ٠ ٧و ٠٭ل اوث يه ؾق ج٭ابل و جٕاؾ .چً اوک ه ؾق
بالوالی ايؿیٍۀ ؾیًی ِكیط بیاو هیکًؿ که :܅هیچ ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ جا جّىق کًین ٠٭ ل و اٌ كا٪
ؾق ؾو ي٭ٙۀ ج٭ابل هن ٬كاق ؾاقيؿ܄(۾:ۺۻ).

او هح٩کكیوث که ܅ؾق يهاؾي  ٫ٍ٠با ٨کك بلًؿ آهیؽحًؿ܄ .وىل ؾل و وال ٨ک كي قا ؾق ؼ ؿهث
بٍكیث ٬كاق ؾاؾه ،يه  ٫ٍ٠قهبايی ؾاقؾ و يه ٠٭ل هعٓ ٨لى٩ی .ؾق ايؿیٍۀ ا٬بال ؾو قاه بكای ًٌاؼث
ظ٭ی٭ث وشىؾ ؾاقؾ܆ یکی هٍاهؿۀ ٠٭لی و بكقوی يٍاوهای آو به گىيۀ ظىی ک ه ال ای ى ٘كی  ٫ب ه
چهكۀ ایى شهاو چٍن هیؾولؾ .ؾوم  ،٫ٍ٠و ایى هكؾو به يٝكي هىح٭اليه ؾق شای ؼىؾٌاو به ک اق
گك٨حه ٌىيؿ که ال هصمى ٞيحایسٌاو به ژق٨ای ظ٭ی٭ث و قال آ٨كیًً و ٘بی ١ث قه ب كؾه ٌ ىؾ܆ چ ىو
بؿوو هىشىؾیث هعبث و ٠ال٬ه٨ ،کك و ؾايً ،هكؾه اوث که قاهی ال پیً يمیبكؾ.
بی هعبث ٠٭ل و ظکمث ه كؾهی ی
٠٭ل جیكی بك هؿ ٦ي اؼ ىقؾه ی ی
(ۼ:܃܀ۻ)

 .2تىأهیت ػملکشد

به ٠٭یؿۀ ا٬بال ٠٭ل ،هعّىل ؼىؾآگاهی با شهاو وا١٬ی و هحکرك اوث .و اٌكا ٪ظاِل جؤهل ؼ ىؾ
آگاهی ؾق هعحىای ؼىیً (܁:܃܀ۼ) .په ٠٭ل و٬حی ظ٭ی٭ثیاب هیٌىؾ که با شًىو یا  ٫ٍ٠بیاهیمؾ.
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هاییکریؼهانذ و بفاج ه ؾق

ایى ج١بیك ايىاو آقهايی ا٬بال اوث (ۿ :ۻ۽ۻ) .ؾق باوق ا٬بال ایى ؾوٌ ،اؼه
بكابك یکؿیگك ٬كاق يمیگیكيؿ܆ چىو هك ؾو با هن هکم ل یکؿیگكاي ؿ .ؾق بالو الی ايؿیٍ ۀدینایباه
اینگىيه پكؾاؼحه اوث :܅هیچ ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ جا جّىق کًین ٠٭ل و اٌكا٪
صزاحتبهاینمىضىع 
ؾق ؾو ي٭ٙۀ ج٭ابل هن ٬كاق ؾاقيؿ܆ بلکه هك ؾو ال یک قیٍه وك بك هیکننذ و هکمل یکؿیگكيؿ .آو یک
یابذواینیکباره .یکی چٍن بك شاوؾايگی ظ٭ی٭ث هیدوسد...ودیگزی

ظ٭ی٭ث قا به جؿقیس ؾق هی
لذتحضىرهمۀحقیقترادرمییابذوبهمنظىر ایى ؾقیا٨ث همۀ قاهها قا بكای قوئیث ايعّ اقی
بنذد .ایى که بكکىىو هیگىیؿ اٌكا ٪ال ٠٭ل بكجك اوث ،وؽى ؾقوحی او ث܆ لی كا جًه ا ال
ؼىؾ هی 
ایى ٘كی ٫اوث که بك وكلهیى ظ٭ی٭ث پا هیيهین و ه٩هىم آو به ِىقت یک کل ٤یك ٬ابل ج٩کیک به
܄(۾:܂܂).
ـهىهاو هیيٍیًؿ 


 . 3بشتشیت ػطك بش ػمل

چًاوکه ال آذاقي بك هیآیذاو هايًؿ وایك ٠اق٨او و هحّى٨او اوالهی  ٫ٍ٠قا بك ٠٭ل بكجكی هیؾه ؿ

و آو قا قا قوض ٠الن و هاؾی ٠٭ل هؿایثگك هیپًؿاقؾ و باوقهًؿ اوث که ٌیكه و ٌیكالۀ کاق  ٠الن ال
اووث (ۿ:ۺ܂)܆ لفا بایؿ الي ؾقن ٠مل گك٨ث.
ل  ٫ٍ٠ؾقن ٠مل گیك و هكچه ؼىاهی کى

که  ٫ٍ٠شىهك هىي و شاو ٨كه ًگ اوث

كا ٢او گ ی كی

شهاو به چٍن ؼكؾ ویم یا و يیكيگ او ث

به چٍن  ٫ٍ٠يگك ج ا و

(ۼ:܂܀ۼ)

هکم ل یک ؿیگك باٌ ًؿ و ه ك ؾو
اها کاق او اذبات ي٩ی ٠٭ل يیىث .چىو هیؼىاهؿ  ٫ٍ٠و ٠٭ل ّ

باهن ؾق شهث قهًمایی ايىاو به وىی و١اؾت ،وٜای ٧ؼىیً قا ايصام ؾهًؿ .په ایى چًیى ٠٭ ل
قا ا٬بال هیپفیكؾ:
ای ؼىي آو ٠٭ل که پهًای ؾو ٠الن با اووث
يىق ا ٨كٌ حه و و ىل ؾل آؾم ب

ا اووث
(ۼ:ۺ۽ۻ)

و جا به شای هیقوؿ:܅کىايی که ؾق اقشط ؾايىحى ٠٭ل بك  ٫ٍ٠و١ی ؾاقيؿ بیًجك ٔ ٧١ؼىؾ قا
آٌکاق هیکًًؿ܄(۾:۽܃ۼ) .به همیى ؾلیل او قا بك بًای ا٬ىال و وكوؾههای لیك ،هح٩کك جاقی کاي ؿي و
٠٭بگكا گ٩حهايؿ:
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يٍاو قاه ل٠٭ل هماق ظی له ه پ كن
بیا که  ٫ٍ٠کمالی لیک  ً٨ی ؾاقؾ
(ۼ:ۼ܁ۼ)

به ؼ كؾ قاه  ٫ٍ ٠ه ی پ ىیی؟
به چكا ٢آ ٨ح اب ه ی ش ىیی؟
(ۼ:܂܀ۼ)

ؾق بكؼی هىاقؾ ٠٭ل قا ظیلهگزورهش ه١ك٨ی هیکًؿ .ؾق هًٝىهۀ پیام هٍك ٪گ٩حه اوث:
٨كیب کٍمکً ٠٭ل ،ؾیؿيی ؾاقؾ
که هی ك ٬ا٨له و ـو ٪قه ميی ؾاقؾ
(۽:۽ۼۻ)

ظحا ؾق ؾیىاو ا٬بال به هىاقؾی قو بهقو هىحین که گاهی بك شبیى ٠لىم ویلی قؾ هیسنذ ننا کهدر
جاویذنامهآمذه:
٠لن اگك کسٙ٨كت و بؿگ ىه ك اوث
پیً چٍن ه ا ظصاب اکب ك اوث
(ۼ:܂ۿۼ)

ایى ظصاب اکبك قا ؾق اوكاق ؼىؾی چًیى جىٔیط هیدهذ:
ؾايً ظأك ظصاب اکب ك اوث

فزوعبتگزاطت


پزطتوبت

بث
ال ظ ؿوؾ ظه ب كوو ي اشىحهای 

پ ا ب ه لي ؿاو ه ٝاه ك بىح های
(ۼ:܂۾ۼ)

جاقیکايؿیٍی او يیى ث.

ال ایى يمىيهها ؾق ٌ١ك و يرك ا٬بال لیاؾ اوث܆ هگك بیاوگك ايح٩ای ٠٭ل و
ً
ایىکه ٜاهكا با ٠٭ل هؽال٩ث ؾاقؾ و آو قا ؼاق هیٌماقؾ ٠لث چیىث؟ چكا با شؿیث ؾق بكابك ٠٭ ل

هیایىحؿ؟ ؾق ظالیکه باوق ؾاقؾ :܅جالي ٠٭لی وبب هیٌىؾ جا بك هىاي٠ ٟالن ٤لبه کًین و به  ٠الوه

ليؿگی قا وو١ث ً٤ا هیبؽٍؿ .بّیكت ؾ٬ی ٫به ها هیدهذ و به ایى جكجیب آهاؾههاو هیطااسدتااباه
تزتجزبههایبؼزیواردػذهبزآ


هایدقیق

جنبه

تدىقبیابیم܄ (۾:ۼۼ).

پاوػ ایى پكوً که چكا ا٬بال ؾق بكابك ٠٭لگكایی ایى ّ٠ك ه١حكْ بىؾه ای ى او ث ک ه پی كولی
هاؾیگكی لهاو و هى٨٭یثهای ؾايً يىیى ٫ٍ٠ ،و ایماو قا ٘كؾ کكؾه و یا هن ياؾیؿه گك٨حه اوث .او

به هًٝىق جىالو ؾق بیى ایى ؾو ًّ٠ك ايىاووال و ؾو شًب ۀ هه ن جصكب ۀ بٍ كی ک ه ؾق وا ٟ ٬هکم ل
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یکؿیگكيؿ و ج١اؾلٌ او قا جمؿو ٤كب ال هیاو بكؾاٌحه و ٠٭ل قا ب ك  ٫ ٍ٠و اٌ كا ٪ج كشیط ؾاؾه ،ب ه
ٌؿت به ي٭ٍی که  ٫ٍ٠ؾق هؿایث ليؿگی بٍك ؾاقؾ پا ٍ٨اقی هیکًؿ .په ا٬بال هؽال٠ ٧٭لگكایی
بیايؿالۀ ؾيیای اهكول اوث يه ؾق ي٩ه ٠٭ل .پهًای اؼحال ٦ايؿیٍۀ ٠الهۀ الهىق با ٠٭لگزاییمدزط

وجهپذیزفتنینمایؾاي ؿ ک ه ای ى و کۀ ی کرویاه ب الاق و


اروپابظیارگظتزدهاطتوبههیچ
امزوس
ؼكیؿاقی ؾاٌحه باٌؿ .بًابكایى هكالگاهی که ٨كِث ؾوث ؾاؾه ؾق يٝن و يرك و ٠ا٘٩ه و جصكبه جی كی
بك ٨ك ٪آو قها کكؾه و آو قا ليصیك ؾوث و پاگیك بٍك ؾايىحه اوث.
 ّ ٠ك ظ أ ك قا ؼ كؾ ليصی ك پاو ث
ش او بیجابی ک ه ه ى ؾاقم کص او ث
(ۼ:ۿ۾ۻ)

ب ه چٍن  ٫ٍ٠يگ ك جا و كا ٢او گی كی
شهاو به چٍن ؼكؾ ویمیا و يیكيگ اوث
(ۼ:܂܀ۼ)

ظالیکه ٠٭ ل
ايىاو هیجىايؿ با يیكوی  ٫ٍ٠ا٠صال آ٨كیًؿ و باق بمقگ ليؿگی قا به ؾوي کٍؿ ،ؾق 
٨ا٬ؿ ایى ٬ؿقت اوث.
جیٍه اگك به وًگ لؾ ایى چه ه٭ام گ٩حگىوث
 ٫ٍ٠به ؾوي هیکٍؿ ایى همه کىه ىاق قا
(ۼ:ۺ۾ۼ)

ایى شؿیث بكای آو بىؾ که ٤كب قا با جمام ٠٭لیگكی و ه اؾهپكو حی و قويه ای ٔ ؿ ايى ايی و
آقهاوگزاییاروپاهزگشتبذیلبهػاملسنذهدرحیات
اؼال٬ی و اوحرماقیً هیًٌاؼث و هیگ٩ث:܅ 
آ طزسمیننؼذ بلکهنتیجهآ ػذکهاکنى یاکمانطازگزدا باهجظاتجىیخاىیغدرمیاا 
پزداسدکهوظیداهػاا جاشاطاترمارمظاتمنذا درجهاتمناافغ

دمىکزاطیهایمغایزیکذیگز 
می
هیاوٌاو قؼث بىحه اوث ...ال هى بپفیكیؿ ک ه اه كوله
تهًؿاو يیىث٠ . ...ؿالث اشحما٠ی ال 
ثزو 
اقوپا بمقگجكیى هاي ٟؾوث و پاگیك ؾق قاه پیًق٨ث اؼال٬ی بٍك اوث .و پاه  ٫ ٍ٠يی كوی بمقگ ی
اوث که بایؿ ؾق بكابك وكکٍی ٠٭ل و ؾايً ههاشن ٤كب ٬یام کًؿ و به ليؿگی هً١ا بؽٍؿ و وكايصام
٠٭ل قا هًب ٟقظمث والؾ܄(۾:܂܂ۻ).

لیكا:
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وىل و ؽ ى ل ي ال ۀ ه ىحايۀ ؾل او ث

ایى ٌم  ٟقا  ٨كو ٢ل پ كواي ۀ ؾل او ث

هٍث گلی ن و ـو ٥ ٨ ٪ايی يؿاٌحی ن

٤ى٤ای ها لؾاي ً پی ماي ه ؾل او ث

ایى جیكه ؼاکؿاو که ش هاو ي ام کكؾهايؿ

٨كوىؾه پیکكی ل ًِنؼ اي ۀ ؾل او ث
(۽:ۺۼ)

ؾق پیام هٍك ٪با جىشه به ٠٭ل هعٓ و ب یؼاِ یث اقوپ ا و ؾوق ا٨ح اؾو ٌاو ال  ٫ ٍ٠و ایم او
هیگىیؿ:

٠٭ل چىو پای ؾق ایى قاه ؼن ايؿق ؼن لؾ

ٌ١له ؾق آب ؾواي ی ؿ و شهاو ب كهن لؾ

هً كي ؼ اک بكاوقؾ ل جهفیب  ٨كيگ

بال آو ؼاک به چٍ ن پى ك ه كی ن لؾ
(۽:ۺۼ)

هیايؿیٍن په هى حن܄ یكکگ اقؾ
او به  ٫ٍ٠ؾلبًؿی ه٩كٖ ؾاٌث و ؾق بكابك ایى ٬ىل ؾکاقت که ܅ 
܅قيس هیبكم په هىحن܄ ؾق اذبات وشىؾ ؼىؾ هیگ٩ث ܅ ٫ٍ٠هیوقلم په هىحن܄ (܀ :۽܃).

لیكا با لیباجكیى و لٙی٧جكیى و وشؿايگیمجكیى ِىقت هیگىیؿ :܅ال  ٫ٍ٠هىیؿا ٌؿ ایى يکحه که
هى هىحن܄.
ا٬بال وٜای٠ ٧٭ل و  ٫ٍ٠قا ؾق ٠الن اوباب و ٠الن هً١ی ؾق هىأی ٟهؽحل  ٧ؾق ابی ات هح ىالی
بیاو کكؾه که بگىيۀ يمىيه ایى چًؿ بیث قا ٌاهؿ هیآوقین:
هىهى ال  ٫ٍ٠اوث و  ٫ٍ٠ال هىه ى او ث
٠٭ل و

٩اک او

 ٠٭ل ؾق پ
ِ ٫ٍ٠ی

ث او و٩اک ج

اکج ك چ االک ج
پ 

یچاک او

ب اب و ٠لل

ؿ ال لوق و ب

الو ا٨گ ًؿ

٠٭ل ه کاق اوث و ؾاه

آو کًؿ ج١می

ی هیلي
یى الیً ٩ک او

ث

اؾاو کً

ؿ

ن و ٌ ک او
كاو کً

ؿ

ایى ک ًؿ وی

كاو که آب

 ٫ٍ٠ک م

یاب و ب

٠٭ل هعکن ال او ان چ

ه او

ىو و چ ً ؿ

ؿاو ٠م ل
ؿ

ث

ث اقلاو ؾق ش

٠٭ل هیگىیؿ که ؼ

ىگاوبال هی

 ٫ٍ٠قا ٠مم و ی٭

ك ج ا وی

٠٭ل چىو باؾ او

٠٭ل گىی

ك بی باک ج

ك

 ٫ٍ٠چ

٠٭ل قا وكهایه ال بی

٠٭ ل ب ا ٤ی

ك

 ٫ٍ٠قا ي

ا همکى ه ا همکى او

ث

های او گ

٠ ٫ٍ٠كیاو ال لب ان چ ىو و چً

كاو
ؿ

ىؾ قا پی

ً کى

 ٫ ٍ٠گ ىیؿ اهح ع او ؼ ىی ً ک ى

ك آٌ ًا ال اکح

ىاب

 ٫ٍ٠ال ٕ٨ل اوث و با ؼ ىؾ ؾق ظ ىاب

ى

ى

ؿ ٌاؾ ٌ

ى و آب اؾ ٌ

 ٫ٍ٠گىی ؿ بً

ؿه ٌ

ى آلاؾ ٌ
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 ٫ ٍ٠قا آقام ش
 ٫ ٍ٠آییى ظی
ٍ٠

او ظ كی ث اوث

يا٬هاي قا و


اقباو ظكی ث اوث

الن او ث

ماز و

المات  ٠ال ن او ث

ات ٠

 ٫ال و ىل ؾل ها لي

ؿه او ث

اهح
ال ٌ

كاق ال ال

ًؿه او ث

ه ج اب

(ۼ:܃ۼ )

ایى اوث هًٝكۀ لیبا و ؾلانگیش  ٫ٍ٠و ٠٭ل ؾق گلىحاو ٨کك و ايؿیٍه ا٬بال که ه٭ام  ٫ٍ٠قا يىبث
به ٠٭ل باالجك هیبكؾ وآو قا آییى ظیات ٠الن هیؾايؿ به ٌكٖ ایىکه :܅ال ٌكاق الاله جابًؿه باٌؿ.܄ په
ه١لىم هیٌىؾ که ؾق آقهاوٌهك او هك  ٫ٍ٠پىث و پلیؿ شای يؿاقؾ و شلىهيمایی يمیکً ؿ ،ب ه ش م
هعبث ظ٫܆ آوهن به قاه و قون پیاهبكَ و اِعاب هباقکً.
هكکه  ٫ٍ٠هّ٩ٙی واه او اوو ث

بعك و بك ؾق گىٌهی ؾاه او اوو ث

ب

٘ ٫لب

وىل ِؿی ٫و ٠لی ال ظ٘ ٫ل

ـقهی  ٫ٍ٠يب ی ال ظ


لايکه هلث قا ظیات ال  ٫ٍ٠اوو ث

بكگ و و ال کایًات ال  ٫ٍ٠اووث

ىث

 ٫ٍ٠او قولیوث کاو قا ٌام يیىث

ؼیم و ايؿق گكؾي آوق ش ام ٫ ٍ٠

٫

قوض قا ش م  ٫ ٍ٠او آقام يی

ؾق ٬هىحاو جاله کى پی ٥ام ٍ٠
(ۼ:܀ۺۼ)

او آؾهیث٠ ،لمیثًٌ ،اؼث ال کن و کی ٧ؼىؾ و ٠الن هىحی قا به وویلۀ  ٫ٍ٠هیؾايؿ:
 ٫ٍ٠وىهاو لؾ هكا آؾم ٌ

ؿم

٠الن کی ٧و ک ن ٠ال

ن ٌؿم

ظ كکث اّ٠اب گ كؾوو ؾیؿه ام

ؾق قگ ه ه گ كؾي ؼىو ؾی ؿه ام

٠اٌ٭ی آهىل و هعبىبی ٘ل

ب

ب

کیمیا پیؿا کى ال هٍ ث گل

ی

چٍن يىظی ٬ل ب ایىب ی ٘ل
ب ىو ه لو بك آو

حاو کاه لی
(ۼ:۾۾)

يتیجهگیری


یشػایذنخظتیندرصخىانذۀحکماتوفلظادهباػاذکاه

٠الهه ا٬بال ٨یلىى٠ ٦اٌ ٫اها ٨لى٩هطت
ػؼقمیورس پضهظتم».ایى وىهاوسدۀ  ٫ٍ٠چًاو ٌی٩حه و ٌیؿای  ٫ٍ٠اوث که ب ىؾ و

گىیذ«:
يبىؾ ٠الن آ٨كیًً و ٬ىام هىحی ال ؼىقؾجكیى ـقات شهاو جا ب مقگج كیى آو قا ٘٩ی ل هى حی ٫ ٍ٠
هیدانذ .و٬حی آذاق و اٌ١اق او قا هیؼىايین ايگاق چًاو هیيمایايؿ که اگك پؿی ؿۀمقاذصػؼاقنباىد

آفزینغنمیآمذ܆ اها پكوً اِلی ایى اوث که چه يى ٫ٍ٠ ٞؾق گلىحاو ايؿیٍۀاین

نیشیبهجها 
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کنذ.آیاػؼقهای قيگاقيگ و پكلق ٪و بك ٪لهیً ی ی ا  ٫ ٍ٠هلک ىجی و


مزدػؼزوطخنگلمی
ابز
الهىجی .بؿوو ٌک ایى ٠باقت ؾوم یً١ی  ٫ٍ٠آومايی و الهی که قوض و قوايً قا هًىق واؼحه و ؾق
هاوٌهك ا٬بال ان و اوان ليؿگی  ٫ٍ٠بك الل ه و پی اهبكي
يهاؾي  ٫ٍ٠با ٨کك بلًؿ آهیؽحًؿ .ؾق آق 
هىز هیسنذوػزارالالهکلیذؾقوالۀحیاتابذیوطزمذیاوطت.ػؼقدرانذیؼۀاوجزقۀآنایو
سودگذرنی،بلکهراسورمشحیاتبؼزیطتوفزاسوفزودسنذگیدرآیینۀآ دیذهمیػىد.
يىٌحههایً ه١لىم اوث ک ه
ؾق ج٩کك ا٬بال ٠٭ل يیم ال شایگاه ٌاهؽی بكؼىقؾاق اوث .ال هٙال١ۀ 
هیچگاه ؾق پی ايح٩ای ایى گىهك يایاب ليؿگی يبىؾه܆ بلکه ؾق بكابك آيايی که ٠٭ل هعٓ قا ؾق لي ؿگی

ایظتذوهؼذارمیدهذکهاینمظیز


داننذ،می

نمایحیاتػالممی
ظاکن هیطاسنذوآ راآیینۀ 
جمام
رهب هشایی يمیبزدوطزانجام قهكواو آو ؾق پكجگاه هالکث و ٜلمث ؼىاهًؿ ا٨حیؿ .ليؿگی وا١٬ی ؾق
ایى اوث که ایى ؾو اکىیك هً١ىی 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.
ا٬بال هكشا که وؽى ال  ٫ٍ٠قايؿه ،هعبثٌ ،ىق ،اٌكا ،٪بًؿگی ،آلاؾگی ،پىی ایی و ؼال٬ی ث قا
ؾق ه٩هىم ٫ٍ٠قیؽحه ،و هكگاه ک ه ال ٠٭ ل بع د ؾاقؾ ،او حؿالل ٌ ،ک و جكؾی ؿ ،ؼ كؾ ،ؾاي ً،
ظکمث ،و ٠لن اهكولی قا ؾق آییًۀػقلدیذهاطت.
هًابغ
ۻ .٢ .ویؿیى( .ۺ܂۽ۻ) .هبايی هؿیكیث ٨كؾ و شاه١ه ال ؾیؿگاه ا٬بال .جكشمۀ ب٭ایی هاکاو .جهكاو:
٨كؾون.
ۼ .الهىقی ،هعمؿ ا٬بال( .۾܂۽ۻ ) .کلیات ا٬بال الهىقی .با ه٭ؿهه ٌكی١حی .جهكاو :الهام.
۽.
۾.

( .۾܂۽ۻ ) .پیام هٍك .٪جهكاو :الهام.

( .ۺ܃۽ۻ) .اظیای ٨کك ؾیًی ؾق اوالم .جكشمۀ اظمؿ آقام .جهكاو :ايحٍاق.

ۿ .هاکاو ،هعمؿ ب٭ایی( .܃܁۽ۻ ) .ا٬بال با چهاقؾه قوایث .جهكاو٨ :كؾون.
܀.
܁.
܂.

( .ۺ܂۽ۻ ) .جّى ٦ؾق جّىق ا٬بالٌ ،بىحكی و کىكوی .جهكاو٨ :كؾون.
( .ۺ܂۽ۻ ) .وىيً ؾیًاق .جهكاو٨ :كؾون.

پیالهیی ال هیکؿۀ الهىق .جهكاو٨ :كؾون.
( .ۺ܂۽ۻ ) .

الق ٌ ادلالیة املخضمنة ذیوان االٕمام الضافـی
(ذزاسة َتلیلیة موضوؾیة بٔصـازه)
يىیىًؿه :پىهًمل ٌكی٧الله ٩٤ىقی ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لباو و اؾبیات
ج٭كیٛدهنذه :پىهًؿوی ؾکحىق ٠بؿال٭اهك٠ابؿ


امللخط
إن الضافـی ون صاؾرا یجی الضـر وون صـره ؿَل مني الق ماءَّ وق یؼير صـره مجموؿة مذ الق ٌ ادلالیة الیت مذ بٔبرسىا:
الزى والنؼافة والنؼام واخلٌ والقوت واحلاجاث الیت ث فؽ االٕنسان ٕا حفغ النفس ّ
وىوؿّب ؾذ ىذه الق  ٌ م ذ خ َلی قع ائ ه
الیت بٔذزسيا ظیاث ال حر الضافـی ؿَمل مذ بٔؿَلم االٕسَلم وٕامام ممتزی مذ بٔمئة ری الفقو املکذوة واملذىب اذلائؽ ومْسس
ؿمل بٔظوی الفقوَّ وىو بٔیضا إمام ؿمل الخفسٌ وؿمل احل یرَّ وٕاض افة ٕا الـل وم ادلینی ة لق ون الض افـی ص اؾرا فع ی اَّ
وزامیا ماىراَّ وز ّداال مسافرا .یمتزی صـره حلمکة وال ُـم ومل یکذ یقع مذ وزائو الخکسب بٔو الخقرة مذ اخللف اء والس لعان
ومل یکذ یقوُل بقع م حی اِلٓبریذَّ وٕامنا ینض مناجات هللا سی انو وثـا اػياز احلمکة .لکذ الکثٌیذ ال یـرفون ٔبنو ون
صاؾرا .لق ون الضافـی فعی اللسان بلیف احلةة للة الـرةَّ إضافة ٕا ذزاسیخو املخواظ َل واظَلؿ و الواس ؽ ح یت بٔظ
ُ
یرَؽ إلیو الللة والنحو .وُل ادلیوان اذلی یخضمذ کثٌا مذ قعائ ه وبٔصـازه القعٌت وما ثضمنو م ذ الق  ٌ ا ِٔلخَلقی ة واملثُ ل
هالرفیـةَّ وبیان املـىن الـ ام ل ٔأبی اثَّ بخحقی ؾ املنـم بف ا اذلی بٔب رح النع وض الض ـریة م ذ بع ون کخ ب الع ق اث
والرتامج واملناقب وا ِٔلذة والضـر الؾامتذ ؿَل ؿ ذ مذ اخملعوظاث ویـخّب مـؼم صـره صـر الخأٔملَّ والسامث اللال ة ؿ َل
ىذا الضـر ىی (الوضوخ والخـم ٌ) وىی سامث الضـراء اخملرضمیةَّ وجتلیاَتا الفنی ة ى ی املق ابَلث واملفازق اث ال یت جتـ ل م ذ
الالکم ما بضی و ا ِٔلمثای الساةرت او احلک الیت یخ اوليا الناش.
اللکامث الرئیسییة :الق ٌ ادلالیةَّ ذیوان الضافـیَّ صاؾر فعی َّ صـر الخ ٔأمل و مذىب الضافـی.

|  024هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

املق مة
االٕمام ٔببو ؾ هللا محم بذ إذزبس الضافـی القریشون مذواضـا لرمغ مذ کرثت ؿلمو وثنوؿو وون حیر ؿَل ظلب الـملَّ
وون وزؿ ا کث ٌ الـ اذت .ى و ٔبد ٔبب رس ٔبمئ ّ ة ٔبى ل الس ینة وادلاؿ ة ؿ ّب الخ از َّ وظ احب امل ذىب الض افـی الفق و
االٕسَلمیَّ ؾرف حلمکة وال َلكة وا ِٔلصـاز الیت َت ف ٕا ثوضی الـّب ا ِٔلموز ادلنیویةَّ وىو مذ قبیَل قربشَّ ویـ ّ
ٔبد ا ِٔلمئة ا ِٔلزبـة ؾن ٔبىل السینة وادلاؿةَّ حیر ٔبنو االٕم ام الثال ر بی نيمَّ وق ودل االٕم ام الض افـی ؿ ام  501م ذ
اليجرتَّ قیل إن والذت الضافـی ونت ؾسقَلن وقیل نمىن لکذ ا ِٔلحص ٔبن والذثو ون ت ق زت ؿ ام  510جهری ة وى و
نفس الـام اذلی ثو فیو الامام ٔببوحنیفة .وملا بلف سیندنی قرزث ٔبمو الـ وذت وابني ا ٕا مک ة ِٔلس ی اة ؿ ی ت مني ا ح یت
الیضیؽ نسی وَّ ولکی ینضأٔ ؿَل ما ینضأٔ ؿلیو اقرانوَّ فأٔمت حفغ القربٓن وعره سی ؽ سیننی .ؾرف الضافـی ِض جو ظ وثو
القراءت .ویـخّب مْسس ؿ مل ٔبظ وی الفق وَّ وٕالی و ینس ب امل ذىب الض افـی املـ روف الفق و االٕس َلمیَّ ویـخ ّب االٕم ام
الضافـی إماما ؿمل احل یر وؿمل الخفسٌَّ وون مـروفا بذوئو ودشؿة حفؼ و وؿ ُلَّ وق ع ل قاض یا ومـل ام للـل وم
ادلینیةَّ کام ون یقوی الضـر واحلمکةَّ وىو مـروف بفعاحذوَّ کام ون زامیا زؿاَّ وکث ٌ الس فرَّ ٔبک َرث الـل ام ُء م ذ الثن اء
ؿلیوَّ حیت قای فیو االٕمام ٔبْح « :ون الضافـی ولضمس لندنیاَّ وولـافیة للن اش» وقی ل ٔبن و ى و إم ا ُم ق ربش اذلی رک ره
النیب محم ظَل هللا ؿلیو وسمل بقوُل« :ؿامل قربش می ٔأ ا ِٔلزط ؿلام» .وق ٔبز ىن ؿلی و الـل امء کث ٌا ح یت وظ فوه بأٔن و ؿ امل
قربشَّ ق م مرص سینة (  51ه) جسی قو صيرثوَّ مث ب ٔب لقاء ذزوسو جامؽ عرو بذ الـاض مفای إلیو الناش وج ذبت
فعاحذو وؿلمو کثٌا مذ اث اغ االٕمامنی ٔبِب حنیفة ومالک .وبقی مرص مخس سینواث قضاىا کيا الخأٔلیف والخ زبس
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
وقضاایمهَّ قوی الر ٔبی والقیاش .نضأٔث امل زسة ا ِٔلو الـرا وىی امذ اذ لفقو ؾ هللا بذ مسـوذ اذلی اق ام ىن اکَّ
وْحل ٔبحصابو ؿلمو وقاموا بنَّشه.
ل
ومتخاس ثلک امل زسة لوقوف ؾن نعوض الکذاة والسینةَّ فان مل جت ا متست بٓاثز الع ابةَّ ومل ثلج هيم مس یخة اث
احلواذج الیت ونت قلیَل احلةاس ا الخوسؽ الاسیخنباظ خب َلف م ا ون ؿلی و احل ای الـ را  .وق ث و االٕم ام
الضافـی ؿام  402مذ اليجرت القاىرت وذُفذ فیياَّ ومل یزی قّبه ٕا اِلٓن موَوذا فیيا یح الضافـی (.)50: 7
بـ ىذا الـرط املوَز ؾذ ن ذت حیات الضافـی و ثأٔسیس مذى و و نَّشؾقی ثوَّ نخع ر ٕا ص ـره فق ؾ رف االٕم ام
الضافـی ٕوم ام م ذ ٔبمئ ة الفق و الازبـ ةَّ لک ذ الکث ٌیذ ال یـرف ون ٔبن و ون ص اؾرا .إن ى ذا املق ای اس یخخراح ق  ٌ ادلالی ة
وذزاسیخيا ٔبصـاز الضافـی مبىن ومـىن ليو مذ الواَباث الیت یخـنی ؿَل ال احثنی املقذ زیذ الوف اء ِب اَّ وٕال ِٔلک ون
كایة الرسوز ؾن ما َتل ؿَل ذزاساث قمیة ذیوان الضا َّ ِٔلل اکون بذلک اؾعی ال یل اِلٔکف ؾ ام ح و فیي ا الق  ٌ
ادلالیة ؿَل حساة الق ٌ ا ِٔلخَلقیة اجملمتؽ .والخـ ٌ ؾذ الق  ٌ ادلالی ة الض ـر الض افـی م ذ ا ِٔلؾ امی ال یت نفذخ ر ِب ا
املقذ زیذ الوفاء ِبا.
ون صاؾرا فعی ا وبٔذی ا جبانب مـرفذو للـلوم الَّشؾیة االٕسَلمیةَّ وون ٔبكلب صـره یدناوی مؼاىر ادلؾوت االٕس َلمیة
وذیوانو یخضمذ قعائ و ٔبصـاز قعٌتَّ وفیو مذ صـر احلمک ة وال وؾغ وخَلظ اث الخة ازة والفوائ الس لوکیة وومناج ات
اخلال وادلؿاء والاسیخلفازَّ ومل یکذ یقع مذ وزائو الخکسب ٔبو الخقرة مذ ٔبحصاة النف ور .وون مذواض ـا ل رمغ م ذ
کرثت ؿلمو وثنوؿ وَّ وون حی ر ؿ َل ظل ب الـ ملَّ وون وزؿ ا کث ٌ الـ اذت .فق ازَت ل الض افـی ٕا ال اذی ة ظ لرهَّ
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ثـمل الک،اهماَّ وق بلف ؿلمو الللة الـربیة ٔبن ا ِٔلمصـی اذلی ُل ماکنة ؿالیة
والسم قبیَل ىذیل الیت ونت ٔبفع الـرة و ه َ
الللة قای« :حصحت ٔبصـاز ىذیل ؿَل فیت مذ قربش یقای ُل محم بذ إذزبس» ( .)51-51 :4
الخقرة ٕا ٔبحصاة امل ای واجل اه والس لعانَّ ب ل ون ص ُـره
صـر الضافـی ٔبنو مل یکذ یقع منو الخک ُّس َب ٔبو َ
ویمتزی ُ
بٔكل و یدناوی احلمکة ومناجات اخلال َّ وادلؿاء والاسیخلفاز والخن م ؿَل املـا.ی .وذللک اندَّش صـره بنی الناشَّ وال ی زای
صـره مذ اوال حیت اِلٓنَّ وظازث بـغ ٔببیاثو ٔبمثاال یخ اوليا الناش حیاَتم الیومیة (.)55 :7
ىو ون تخُت القربٓن صير زمضان سیخنی بمتةَّ فـذ الربیؽ بذ سلنامن امل راذی املرص ی ٔبن و ق ای :ون الض افـی تخ ُت
القربٓن صير زمضان سیخنی مرتَّ لک رلک ظَلت َّ وفقا ملا جاء (.)54 :1
وسأٔق م خَلی ىذا املقای مجموؿة مذ لعائف وق ٌ صـر الضافـی وٕاضافة ٕا ىذا ابذاز ٔبَجل الق ٌ ٔبصـازه.
ٔب ّمهیة املوضوغ :ثأٔیت ٔبمهیة ىذه ادلزاسة للخحقی ىذه النعوض املخناسؿة النسی ةَّ للکضف ؾذ قائلیيا مما ثناقلخو املع اذز
الق میة املـخّبتَّ والي ف مذ رلک ذزاسة ٔبصـاز الضافـی والخـریف ب یوانو اذلی قام بخحقیقو ا ِٔلسیخار الفاضل ؾ امل نـم
بفا والي ف َّنایة ا ِٔلمر اس دبـاذ نس ی ة ى ذه النع وض ٕا الض افـیَّ وامليم ة الثانی ة ثناول ت موض وؿا ج ی ا –
حسب ؿلمی -إر حسب اظَلغ ال احر ثـ ا ِٔلو مذ نوؾي ا حی ر ثناول ت موض وغ الق  ٌ ادلالی ة املخض منة ذی وان
االٕمام 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
ٔبصـازهَّ وثأٔظیل ىذا ا ِٔلذة اذلی حرک کثٌا مذ احلک و الـّب ق حکون مفی ت للمجمتؽ االٕسَلمی.
د وذ ادلزاسة :ثخ ّ ذ ىذه ادلزاسة لکوَّن ا ثناول ت الق  ٌ ادلالی ة املخض منة ذی وان االٕم ام الض افـی م ذ خ َلی ٔبص ـازه
وقعائ ه مؽ الاسیخئناش نما کخب ىذا اجملای مذ احلک واملواؾغَّ مثل :کخاة ذیوان الضافـیَّ ق م و الاکث ب املرص ی
مذ ا ِٔلساثذت جامـة ا ِٔلسىر (ادلکخوز محم ؾ امل نـم بف ا ) واظ زثو ظ ـخ و ا ِٔلو ؿ ام 5111م مکذ ة االٕزص اذ
ظنـاء و کخاة اجلوىر النفیس صـر االٕمام محم بذ إذزبس ون ق مو الاکثب ا ِٔلزذل (محم إبراى ٌ سل ٌ) واظ زثو ؿام
4052م وسازت الثقافة ٔبزذن.
مني ادلزاسة :اسیخخ م ال احر املني الوظفی الخ لیَل اذلی داوی م ذ خ َلُل وظ ف الؼ اىرت موض وغ ادلزاس ة (الق  ٌ
ادلالیة املخضمنة ذیوان االٕمام الضافـی ذزاسة َتلیلیة ِٔلصـازه) وَتلیل بیاَّنَتا وبیان الـَلقة ب نی مکوَّنَت ا واِلٓزاء ال یت
ثعرخ حوليا والـملیاث الیت ثخضمنيا واِلٓاثز الیت َت هثاَّ وىو ٔبد ٔبصاکی الخ لیل والخفسٌ الـلمی املنؼم لوظف ػ اىرت
ٔبو مضلکة دح ذت وثع ویرىا کی ا ؾ ذ ظری َج ؽ بی اَّنث ومـلوم اث مقنن ة ؾ ذ الؼ اىرت ٔبو املض لکة وثع نیفيا وَتلیلي ا
وٕابضاؾيا لندزاساث ادلقیقة .وکذلک املني الاسیخنباظیَّ ورلک ِٔلزاء والنؼرایث الیت وزذث صـر االٕمام الض افـی
یجای الوؾغ واالٕزصاذ النفیس وسأٔق م مذ خَلی ىذا املقای مجموؿة مذ ٔببیاث صـر االٕم ام الض افـی املض يوزتَّ إض افة
ٕا ٔبمه املـلوماث ؾذ ٔبصـازه.

الق ٌ ادلالیة املخضمنة ذیوان االٕمام الضافـی
الق ٌ ادلالیة الللة

خاظ ة
الخه ُّذو ادلا  :الضـوز لنوایح ادلالیة الـم ل الف ِ ّىنَّ إذزاک ٔبو وؾ ی ُمرى ف ه

.)141

لع فاث ٔبو الق  ٌ ادلالی ة (:50
ه

و الاظعَلخ :یدناوی الق ٌ بوظفو مفيوما َاملیا ُح ِّوی ٕا قمیة الـم ل االٕب اؾی .یق ؽ ؿ َل الع وز واملـ الَّ ومن و
احل یر :إن هللا َجیل حیب ادلایَّ ٔبی حسذ ا ِٔلفـای ومل ا ِٔلوظاف (.)541 :5
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قیلٔ :ب هن الفلسفة ادلالیة ىی زؤیة َاملیة للفذ ثنبث مذ ثعوز فلسفی خاض ل َٕلنسان والکون واحلی اتَّ وِب ذا ثخة اوس
االٕذزاک والخفکٌ ادلا ٕا إقامة منؼومة خاظة.
الضافـی ون ثفکٌه ادلا ٔبصی و ما یکون ببن وی الساؿة ال وَوذ ُل إال مؽ احلرکةَّ ونت الق ٌ ادلالیة ؾن ه جت ّ ذ
ذامئَّ کام فک ملالی ادلای.
« ٔبن اخلیای املخ ف ال یعنؽ ود ه وؾیا َاملیاَّ فاالٕنسان ؾقل ووج انَّ واخلعاة ادلا جیب ٔبن یخأٔسس ؿَل ىذیذ
ال ـ یذ مـا» (.)12 :1
ذیوان االٕمام الضافـی یخضمذ قعائ و ٔبص ـاز قع ٌتَّ وفی و م ذ ص ـر احلمک ة وال وؾغ وخَلظ اث الخة ازة والفوائ
السلوکیةَّ وبضیمتل ادلیوان ؿَل ٔبصـاز بـناویذ کامتن ا ِٔلدشازَّ وْحل النفس ؿَل ما یزینياَّ وثـریف الفقیو والرئیس واللىنَّ
والقناؿةَّ وماکزم ا ِٔلخَل َّ وثأٔیت الـزت لقناؿةَّ واالٕؾراط ؾذ اجلاىل.
ظ ز کخاة( :ذیوان الضافـی) َجؽ وَتقی وذزاسةَّ وىو نَّشت ؿلمیة خترح النعوض الضـریة مذ کخب الع قاث وال رتامج
واملناقب وا ِٔلذة والضـر الؾ امتذ ؿ َل ؿ ذ م ذ اخملعوظ اث مني ا( :ندیة ة ا ِٔلف اکز ف نام یـ زى ٕا االٕم ام الض افـی م ذ
ا ِٔلصـاز) ِٔلْح الـجمیَّ و (اللیر اليامؽ فضائل محم بذ إذزبس بذ صافؽ) ملْلف یجيویَّ وحرَجة الض افـی (رز
ذمض ) البذ ؾساکرَّ وکخاة (اجلوىر النفیس ٔبصـاز االٕمام محم بذ إذزبس) حملم مععف  .وق ػيرث ظ ـاث کثٌت
دلیوان الضافـی منيا ما وقفت ؿلیو ل ٔأساثذت ا ِٔلفاضل :سى ی یکذ سینة 5115مَّ وؾ الـزیز س یی ا ِٔلى ل 5111مَّ
ومحم ؾفیف الزؾیب 5175مَّ ومحم ؾ الرْحذ ؾوط  َّ5112وادلکخوز محم ؾ امل نـم بف ا 5111مَّ وس لنامن
سل ٌ ال واة (ذ .ث)َّ ومحم إبراى ٌ نرص  َّ5112و ٔبمیل ب یؽ یـقوة 5115م.
و ِٔلمهیة النَّشاث الثَلج ا ِٔلو فق بینت بٔمهیخيا ومزاایىا مق ِّ مة نَّشیت لندیوانَّ وح اکذ حک ون النَّش اث ا ِٔلب رى
حکرازا للنَّشاث الثَلج ا ِٔلو  ..وىی ؿَل فضل ٔبحصاِبا وهجومه الکرمیة إب راح ص ـر االٕم ام الض افـی حقق ت بـ غ
القراء ؿامة ِضـر االٕمام الضافـی وما ثضمنو مذ الق ٌ ا ِٔلخَلقیة واملُثُ ل هالرفیـ ةَّ وبی ان املـ ىن
ا ِٔلى اف نَّشىا بخـریف ه
الـام ل ٔأبیاث.
لکنيا َجیـا مل ثلزتم الزتاما ذقیقا الخحقی والخخرجی للنعوض الضـریةَّ ومل ثخوز مذ حصة نسی ة النعوض ٕا االٕمام
الضافـیَّ وال صک ٔبن الکثٌ مما ینسب إلیو ینسب للٌهَّ مؽ احامتی ٔبن یرت هَ بـغ رل ک ُلَّ ٔبو ی رت بـض و اِلٓب ر
للٌهَّ واحامتی ؿ م حصة نسی ة بـغ النعوض إلیو ِٔلَّنا مما متث هل بو مذ صـر ا ِٔلوائ ل اجل اىلینی واالٕس َلمینیَّ ٔبو ل ـ ىا
لخفرذ املعاذز اخلاظة ِبذه النسی ة.
ؾذ للة صـره ومـانیو مما ثومهو بـغ النساد ُلَّ ٔبو ُّ
وثأٔیت ىذه ادلزاسة للخحقی ىذه النعوض املخناسؿة النسی ةَّ للکضف ؾذ قائلیيا مما ثناقلخو املعاذز الق می ة املـخ ّبتَّ
والي ف مذ رلک َتریر نسی ة ىذه ا ِٔلصـاز مذ اخللط اذلی وقؽ فیو کثٌ مذ َّنرشی ٔبصـازه فض َل ؾ ذ الق راء املثقف نی
كٌ امل ِقّقنیَّ والي ف َّنایة ا ِٔلمر اسدبـاذ نسی ة ىذه النعوض ٕا الضافـی.
بضمل ىذا ادلیوان ؾن اویذ ث وقٌ الرج ایَّ والس امدة وحس ذ اخلل َّ والزى ومع ٌ الؼ املنیَّ والس کوث س َلمةَّ
والعمت خٌ مذ حضو ال الکمَّ والاؿ زتاس ل نفسَّ االٕنس ان وحؼ وَّ واالٕیث از واجل وذَّ وؾ زت ال نفسَّ واهلم ة الـالی ةَّ
واجلوذَّ وحقو الناشَّ ومنخيى اجلوذَّ وفساذ ظ ائؽ الن اشَّ وحع ی ال غَّ وا ِٔلم راط م ذ ز َلجَّ وم ازت احلس اذَّ
ومرازت َتمی ل ادلی لَّ واملن ةةَّ وحش ا ِٔلنف سَّ والکف ر ملنجم نیَّ واحل غ ؿ َل الس فر م ذ ٔبزط اذلیَّ ود ای اللری بَّ
واحلغ ؿَل الرتدایَّ وادلىر یوم لک ویوم ؿلیکَّ والیقؼة واحل ذزَّ والرض ا لق زَّ وزذ ادلی ل لیس ءَّ واحلؼ وعَّ
ومتلک ا ِٔلوكاذَّ ومثلام ث یذ ث ان.
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وق زث هبت النعوض حسب القوا ؿَل ح روف املـج م مراؾی ا حرک ة ح رف ال روی (الس کونَّ والفذ ةَّ والض مةَّ
والکرست) وَـلت للک نط زاما مسلسَلَّ واکخفیت إحیاسا وابذعازا .بذکر ظ ز ال یت مث القافیةَّ مث یذکر ٔبوسان ا ِٔلبیاث
و ٔبسامء ال حوزَّ مث یذکر ؿ ذ ٔببیاث لک نط.
وثض همذ اليامش َتقی نسی ة النعوض بذکر املعاذز الیت نسبت النط للضافـی ٔب هوالَّ مث املعاذز ا ِٔلبرى الیت نس بت
النط للٌ الضافـیَّ ومث خا زمق اجلزء والعف ة للک مع زَّ وزاؾیت رلک رکر ٔبزقام ا ِٔلبیاث للک مع ز م ذ ثل ک
املعاذزَّ وتخُت ذیوان رلک کو لخـلی ؿَل النسی ة برتَی کوَّنا للضافـی ٔبو للٌه مؽ رکر املر ٔبحیاَّن ذللک الوجو.
مني ادلزاسة :املني الفىن :ىو اذلی نسیخعیؽ مذ خ َلُل ٔبن نع ل ٕا م ني مذاکم لَّ یـ ىن :میک ذ حنق م ا ی ؾو إلی و
ٔبحصاة املني النفیس مذ خَلی املني الفىن .نـمَّ ومذ املمکذ ٔبن نعل ٕا م ا ی ؾو إلی و ٔبحص اة امل ني الخ ازتخی م ذ
خَلی املني الفىن .وىی َت ف ٕا ذزاسة الق ٌ ادلالیة الـمل ا ِٔلذِب مذ ٔبجل ثقومیوَّ ووضـو ماکن و الع حی ب نی
ا ِٔلؾامی ا ِٔلذبیة ا ِٔلبرى الیت متثل الخعوز الفىن لخاز ا ِٔلذة .ومذ املمکذ ٔبن نخـرف ؿَل الق  ٌ ادلالی ة ال یت ی ح ر ؾني ا
ٔبحصاة نؼریة الفلسفة ادلالیةَّ ٔبو املني ادلا مذ خَلی املني الفىن.

ٔبنواغ الق ٌ ادلالیة

نری الـ ی مذ ٔبنواغ الق ٌ املوَوذت اجملمتؽ والیت جیب ٔبن میخلکيا لک فرذ َّ وىذه الق  ٌ جض مل الق  ٌ الاَامتؾی ة والق  ٌ
ادلینیة والق ٌ ا ِٔلخَلقیة وكٌىا فنام یَل -5 :الق ٌ الاَامتؾیة و-4الق ٌ ا ِٔلخَلقیة و-3الق ٌ ادلالیة و  -2والق ٌ ادلینیة.
الق ٌ ادلالیة :ىی ق ٌ یُت اکدساِبا مذ خَلی ٔبسلوة الرتبیةَّ ومیکذ للفرذ مذ خَللي ا ٔبن حیق االٕص ی اغ حلاجاث و وزق اث و
والیت حمتثل الفذ وادلای واذلو َّ وىذه الق ٌ ادلالیة جساؿ الفرذ لیع قاذزا ؿَل إز اث نفس و وبن اء خشع یة مذواسن ة
مذ َجیؽ النوایح السلوکیة واالٕنسانیة والاَامتؾیة .وىی مذ الق ٌ ادلالیة الرئیسییة و ٔبصيرىا:
 )5الرظی

ىذه القمیة ث وز حوی داةل یـوط فیيا لک َزء مکونو الخأٔزٌ اذلی َت زو ا ِٔلَزاء ا ِٔلبرى .یُت ثـویضيم وٕاللاءمه نف س
الوقتَّ مؽ بـضيم ال ـغ .إنو بضٌ ٕا الاسیخقراز.
 )4اجل یة

جضٌ اجل یة ٕا ذزجة ؿالیة مذ اجل یة والضلکیة ٕا ذزجة إنخاح ؾواظف جاذت وزقیَل ذون فق ان مسة ثولی الانع اغ.
 )3حساسییة

قمیة مرث عة خبعائط اجلوذت ٔبو النـومة ٔبو الروؿة .مقابل احلساسییة والفؼاػة َّ حرث ط احلساسییة بـغ ا ِٔلحیان
ليضاصة ٔبو لرؿایة والخفاظیل الیت میکذ ٔبن یودل ِبا عل فىن (.)13 :55
 )2املأٔسات

مععل یـرف
الثقیَل.

اللالب لنوغ ا ِٔلذِب؛ جسیخخ م ىذه القمیة لدسلیط الضوء ؿَل اللحؼاث الرىی ة خمخلعة مؽ ادلزاما
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 )1ادلای

یرث ط ازث اظا وزیقا ملخـة وادلای .عوما یُت إؾعاء ىذه القمیة ٕا مامتزل َّ مذنامغ وذقی  .ومؽ رلک َّ فيىی لیست قمیة
میکذ وضـيا ثـریف ملموش ٔبو ثنذ نفس زذوذ الفـل الناش .إَّنا قمیة حقیقیة َّ لکذ ال ینؼر إلیيا ادلیؽ ؿَل ق م
املساوات.
 )1السـاذت

صـوز لعیف مرث ط نمزاح َی وزضا.
 )7الّباؿة

وىذا یـىن اذلو السل ٌ ٔبو العقل.
 )1خٌی

إنو یأٔیت مذ الومهَّ كٌ الواقـی والرائؽ.
 )1خسیف

یُت من ىذه القمیة ٕا كٌ ؾقَللَّ ٕا ما ىو خازح املنع والـقل ؛ خازح ؾذ املأٔلوف.
 )50اللموط

ثثٌ ىذه القمیة الرسَّ احملجوسَّ ما مل یُت الکضف ؾنو بـ  .ثـمل ىذه القمیة كال ا ما ثضفی إحساسا لفض وی والخأٔم ل ف نام
یرونو (.)12 :55
املوضوؿاث الیت ثنعوی ٕا الق ٌ ادلالیة
ٔ
کحب ادلای والنؼافة والنؼام واخل ٌ والق وت و اللراة ز واحلاج اث ال یت ث فؽ االٕنس ان ٕا حف غ ال نفس والن وغ ِللک
والَّشة والسکذ والل اش والزتاوح.
لخـل
سییعرث الـقی ت ؿَل الضاؾر یخذو لفکر وا ِٔلذة وبقی الاجتاه ا می ی الض ـر ى و الس ائ  .وم ؽ ری وج م ذ
یخذو الضـر مذ ٔبجل الق ٌ ادلالیةَّ کحب ادلای والنؼافة والنؼام واخلٌ والقوت حیر یْک ؿَل املخـة الفنیة الیت ثذوقيا
ىو ا ِٔلسلوة ا ِٔلذِب اذلی ٔبنض بو صـراء اخملرضم.
وؿاص الق ٌ ادلالیة جی القربٓن ما ی ی داسیخو ادلالیةَّ ویلذی صـوزه الفىنَّ ورلک نما لفت إلیو القربٓن ا ِٔلنؼاز مذ
یذ (احلجرَّ بٓیة.)51 :
الاسیمتخاغ جبامی الع یـة السامءَّ َو َسینهاىَا ِللنه ِاػ ِر َ
احلرض ؿَل احلفاع ؿَل الق ٌ ادلالیة للضلک الفىن؛ ِٔلنو ب ون رلک المیکذ ٔبن یخحق الي ف وینج اخملعط املوضوغ.
ویـخّب مـؼم صـر الامام الضافـی صـر الخأٔملَّ والسامث اللال ة ؿَل ىذا الضـر ىی (الووض وخ والخـم  ٌ وض لط
الخـ ٌ) وى ی س امث ص ـراء اخملرض مَّ إر ٔبن ماذَت ا فکری ة املق ام ا ِٔلوی ون الـقی تَّ وجتلیاَت ا الفنی ة ى ی املق ابَلث
واملفازقاث الیت جتـل مذ الالکم ما بضی و ا ِٔلمثای الساةرت او احلک الیت یخ اوليا الناش .ومتزی االٕمام الضافـی بأٔنو ون بٔذی ا
فعی ا ج ا وصاؾراَّ وق ؿاص ال اذیة منذ ٔبن ون ظلٌاَّ وبقی مَلسما لقبیَل ىُذیل الـربیةَّ الیت ُؾرف ت بأَّٔن ا ٔبفع
الـرةَّ ّ
فذـمل الک،اهما .راغ ظیخو کثٌا ج ا ا ِٔلذة وفعادة اللسانَّ ومذ رلک:
فةذ ّو َی ٔبنـت َجـیؽ ٔبمرک
ما دک جندک مثل ػفرک
ٍ
ملـرتف بفضلک
ف اقع
اَة ٍة
وٕارا ق عـ ث حل
()77 :7
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وقای ٔبیضا:
نةـةیةب سمةانةنـــا والةـیـب فـینا
ضاقت فلام اسیخحمکت دلقاَتا

و مـــا ل زماننا ؾیـب س وانـا
فرَت وکنت اػنيا ال ثفرح
()557 :7

وقای ٔبیضا:
إرا زمت ٔبن َتیا سلنام م ذ ال رذى
فــــَل یـن ع منک اللـــســـان بةسْت
وؾـــیةنةاک إن ابـــ ث الـیک مـائ ا
وؿارش نمـروف وسام مذ اؾخ ى

وذیـــنــــک م وف وز وؾرضک ظذ
فةکةلـــک س ْاث ولةلنـاش ٔبلـسذ
فـــ ؾ يـــا وقـــل یـاؾی ذ للناش اؿنی
وذافــــؽ ولـــکذ بــــالــــیت ى ی ٔبحسذ
()551 :7

وقای ٔبیضا:
ادلىر یومان را ٔبمذ ورا ب ع ر
ٔبما ث رى ال حر ثـلو فوقو َیف
و الس امء جن وم ال ؾـ اذ ليا

والـیش ؿیضان را ظـفو ورا ک ز
وجسیخقر بأٔق ع ق اؾـو ادلزز
ولیس یکسف الا الضمس والقمر
()15 :7

وٕارا ون ص ـر الخأٔم ل ی لغ ا الووض وخ والخـم  ٌ َّ فل یس مـ ىن رل ک ٔبن و خ ای متام ا م ذ الع وز والدض بیياث
الالکسییکیةَّ ولکنيا جضبیياث ؿامة الثمن ؾذ جتربة صـریة خاظة َّ فض ـر الخأٔم ل ینف ر م ذ الع وز الض ـریة راث ادلالةل
الفرذیةَّ ویفضل العوز الیت بسیخجیب ليا ادلیؽ .فالضافـی یق م لنا اقوالا نعفيا الیوم بأَّٔنا ثقریریة.
بٔصـازه الزى :

ؿلیک بخقوى هللا إن کنت كافَل
فکـیف ختـاف الفـق ر وهللا زاسقـا
و م ذ ػ ذ ان ال رس یـأٔیت بقوت
نزوی ؾ ذ ادلنـیا فأٔنک ال ث زی
فک مذ حصی ماث مذ كٌ ؿَل

یأٔثیک ِٔلزسا م ذ حیر الث زی
فق زس العةی ر واحل وث ال حر
مـا ٔبکـل الــ ع ف وز م ذ الةن ر
إرا َ ذ لیل ىل ثــــــش ا الف جر
وک مذ سق ٌ ؿاص حـیـنةا م ذ ادلىر
()500 :7

ٔبما االٕنسان صـره ؾذ ماکزم ا ِٔلخَل اذلی یرث ط الٕنسان عوماَّ وال بـامل احلیوانَّ واحلیوان زمز للحیوی ة اجمل هرذت
مذ ٔبی ثـاظف حنو الضاؾرَّ ٔبما ا ِٔلخَل فیسیخخ م لخجسیی ٔبصاکی ادل ای وللخـ ٌ ؾ ذ الق  ٌ ادلالی ة اجلذاب ةَّ ٔبو ٔبَّن ا
جسیخخ م کضیء ی زک حلواشَّ وبضلک ؾنا ر جساؿ ؿَل احل ت احلسییةَّ ليذا السبب ال یع ليا وػیفة زمزیة.
کام قوُل ؾذ ماکزم اِلٔخَل
ٔبزحت نفیس مذ مه الــ اواث
ملا ؾفوث ومل احق ؿَل ٔبد
الذفؽ الض ر ؾىن بـالذ حـیـاث
إل ٔبحیی ؿ وی ؾن زؤیذـو
کـا ٔبن قـــ حةض قلیب دح اث
وبٔػ ير البَّش ل َٕلنسان ٔببلضو
و اؾذ زال يـــم ق عـــؽ امل وذاث
الناش ذاء وذاء الناش قرِبم
()11 :7

|  031هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

ومذ مناجاثو زْحة هللا قوُل:
نموقف ر ذون ؾزحک الةـ ؼةم
ظرا ز ٔبس ی بةاؾةذ راف ی بـــذلیت
بأٔسامةک احلسیىن الیت بـغ وظفيا
ٔبرقنا رشاة االٕنس ای مذ إرا سق

نمخفی س ر ال بٔحةی ط بـــو ؾـلـام
نم ی ی اسیمتعر اجلوذ وال رْح
لةـ زث يـا بسیخلر النرث والنؼام
م حةبةا ص رابـا ال یضام وال یؼام
()552 :7

و ؾرط ىذه الوقفاث مذ الق ٌ ادلالیة ٔبصـاز الضافـی ٔبثعر ٕا ثواضـو ووزؿو وؾ اذثو فإن الضافـی مض يوزا
بخواضـو وبضوؿو للح وجضي ُل بذلک ذزوسو ومـارشثو.
وصـره بٔكل و یدناوی احلمک ة ومناج ات
صـر الضافـی ٔبنو بریء مذ الزتلّف والمتل وال َخلَ َنی ومل یعنب ٔبماذدو ُ
ویمتزی ُ
اخلال َّ وادلؿاء والاسیخلفاز والخن م ؿَل املـا.ی .وذللک اندَّش صـره بنی الناشَّ وال ی زای ص ـره مذ اوال ح یت اِلٓنَّ
وظازث بـغ ٔببیاثو ٔبمثاال یخ اوليا الناش حیاَتم الیومیة
ومذ قعائ ه املضيوزت:
إرا َ
وذیـنـک م وف وز وؾ رضک ظی ُذ
صئت ٔبن َتیا سلنام م ذ ا ِٔلرى
فـکـل ُّـک ؾ وزاث وللـناش بٔلـــس ُذ
لـسةا ُنک ال ثـذک ْر بو ؾوز َت ام رئٍ
ُفع ْنيا ْ
ؿنی للـنـاش بٔؾــــی ُذ
وؾی ُنک إن ٔببـ ث إلیک م َـــــایةبةا
وقل ای ُ
ٍ
حسذ
نمـروف وسام مذ اؾخ ى
وؿارش
وذافـــ ْؽ ولـــک ْذ بةالةذ ی ىی ٔب ُ
()551 :7

وُل ٔبیضا:
ذغِ ا ِٔلای َم ثةفـــــــ ُل مــــا جضــــا ُء
وال ث ج زغ ل حـــاذزـة اللـیـا
وکذ زجَل ؿَل ا ِٔلىوای َـندا
وٕان کرثث ؾیوبُک الب رایـا
ه
جسـرت لس خـاء ف ُّ
لک ؾیــــ ٍب

و ِظــــ ْب نـفسا إرا حک الق ضا ُء
فةمـــا ل ح واذج الة نیـا بـقا ُء
وصیـمــــ ُذـــک السامد ُة والوفـا ُء
َوس هرک ٔبن یکون ليا قعـا ُء
یـــل عیـــو کـمـا قیل السخـا ُء
()21 :51

ون الضافـی بٔذی ا وصاؾرا فعی ا الٕضافة ٕا مـرفذو للـلوم الَّشؾیة االٕسَلمیةَّ فق ازَت ل الض افـی ٕا ال اذی ة
ثـمل الک،اهماَّ ثخلمذ االٕمام الضافـی ؿَل ی ؿ ٍذ م ذ ا ِٔلس اثذت الکب از
ظلرهَّ والسم قبیَل ىذیل الیت ونت ٔبفع الـرة و ه َ
مثل محم بذ احلسذ ووکیؽ بذ اجلراخَّ کام ون یقر ٔب ا ِٔلداذیر الن ویة الَّشیفة م ذ کخ اة ٔبن س ب ذ مال ک ویـی ُ حفؼي ا
وثفسٌىا .وىو ینض القناؿة:
ف ع رث بأٔرایل يـا ممتـسـک
ز ٔبیـت القـناؾـة ز ٔبش الـلـن ِ
وال را ی ران ی بـو منيـمـک
بـو
ف َل را ی رال ؾـل
ٔبم ر ؿل الـناش صبـو امللک
ف ع رث ق نیـا بـَل ذزىـ ٍم
()504 :7
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ثأٔیت الـزت لقناؿة
ٔبمـت معامـی فأٔزحت نفس ی
و ٔبحـییــــت الـقنوغ وکـان میذـا
إرا ظمـؽ ی حـل بقلـب ؾبـ ٍ

فـإن النفـس ما ظمــت َت ون
فــــف ی إحیائـو ؾ رط مع ون
ؾـلـــذـو م يةانـة وؾةَله ى ون
()545 :7

ثوقٌ الرجای
وم ذ ىـاة الرَـای َتیـّ وه
وم ذ قضـت الرجای ُل حقوقا

وم ذ حـقر الرَـای فلذ هیابـا
ومل یق غ الرَـای مفـا ٔبظابـا
()11 :7

ون الضافـی میخلک بعٌت عیقة وفعرت سویة ولُلة بع ة مما ٔبثر ق وُل للض ـر واحلمک ةَّ وى ذا م ذ ا ِٔلس ی اة ال یت
َـلت ٔبصـازه حیة ٕا ٔبایمنا ىذأ .بلف الٕضافة ٕا الضـر الـ ی م ذ الکذ ب مث ل الرس اةل الق می ةَّ والرس اةل اجل ی ت
وفرط القانونَّ وکخاة السننَّ وفضائل قربشَّ وابذَلف احل یرَّ وابذَلف مالک والضافـی .ثـ ذث مواضیؽ قعائ ه
و ٔبصـازه وثنوؾت ما بنی احلمکة وادلیذ وصْون احلیات والع اقة وا ِٔلملَّ وكٌه.
السامدة وحسذ اخلل
ٔ
وما الــیب إال ٔبن بک ون مســــابـــبـو
إرا سی ن ی نــــذی حزای ث زفــة
ملکنخيـا م ذ کـــل ن ذی ث حـازبـو
ول و مل حکذ نةفیس ؾـَل ؾزیزت
ک ثــــی ر الخوان ی لـلـذی ٔبنـا ظالبـو
ول و ٔبنىن ٔبسـ لنفـی وج ثىن
وؿاز ؿَل الضی ؽ«ان إن جاغ ظاحبـو
ولکنىن ٔبســ ِٔلنةفــــؽ ظاحـیب
()14 :7

االٕؿزتاس لنفس
مـاحـک جلـ ک مثـل ػف رک
وٕارا ق عـــ ث ل ح اَة ٍة

فذ وی ٔبنـت َـمیـؽ ٔبم رک
فـاق عـ ملــذ ٍ
رف بقـ زک
()77 :7

ؾزت النفس
لقـلؽ ض رش وض رة حبـس
وق ر ب ر ٍذ وق وذ ف رذ
و ٔبکـل ضـب وظـی ذة
ونـف خ نـاز ٍ وحـمـل ؾ ا ٍز
وبــــیـؽ بـف وؾـ م إل ٍف
ٔبى ون م ذ وقـف ة ال ح ر

ون زغ ن ف س وزذ ٔبمـس
وذبـف َ لـ ٍ بلـــی ر مشـس
وظ رف حـب بـأٔزط ب رش
ذاز ب ربـؽ فـلةس
وب ی ؽ ٍ
ورضة ٔب ٍلـف ب حةبـل قلـس
ی رَ و ن واال ب بـاة ن حس
()11 :7

|  032هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

االٕنسان وحؼو
امل رء حیؼ زـم یـل و رک ره حـیت ی زی ذ لـذی لـم یفــل
وث رى اللـىن إرا ثـکـامـل ماُل تخىش وینحـل کـل مـا مل یـمل
()501 :7

اِلٔمراط مذ زَلج
زَلج ى ذ ،اهملکة ا ِٔلَّنم
ذوام م ام ٍة وذوام وظ ٍء

ٔبوذاؾیة العحی ٕا السقام
وٕاذخای العةـام ؿَل العـام
()550 :7

احلغ ؿَل السفر مذ ٔبزط اذلی
ازدل بنفسک مذ ٍ
ازط ثضام ِبا
فالـنـّب اخلـام زوج م واظنو
والک ل نوغ مذ ا ِٔلجحاز ثـــن ؼره
ملا ثــــل رة حــــاس الف ضـــل ٔبَجــو

وال حکذ مذ فرا ا ِٔلىل حر
و الذـلرة دح مو ُی ؾـَل الـن
ٔبزضـو وىو مرمی ؾةَل العر
ف عاز حیمل بنی اجلـف ذ واحل
()17 :7

سن نما وسنت بو
سن مذ وسنت نما وسنک
مذ جاء إلیک ف رخ إلیو
م ذ ػ ذ إلـــیــــک ذونـو
وازَــــؽ ٕا زة الــــبـاذ

ومــــا وسنةک بـــو ف زنو
ومذ َةفةاک فع ؾنو
فاحرک ى واه إرن وىنو
فةلک م ا یأٔثیک منو
()545 :7

ٕاکرام النفس
قنـت لقوث م ذ سمال
بوفا مذ الناش ان یقولوا

وظنـت نفیس ؾذ اليوان
فضلُ ف َلن ؿَل فَلن
()551 :7

الرس ؿَ ُة ِ الْ َمضْ یَّ ی متکذ سییاس ة
ثّب ٔب صـر االٕمام الضافـی مذ الـجرفة واجلَ ْفوت مذ ْال َالک ِمَّ واخل ُْر ِ الـ َملَّ َو ُّ ْ
ثَمل ُّ ادلاىٌ السیخلَلی مضاؾر الناش وکسب و ِ ّذه وٕااثزثو بأٔنو ون بٔذی ا فعی ا ج ا وصاؾراَّ وق ؿ اص ال اذی ة من ذ
ٔبن ون ظلٌاَّ وبقی مَلسما لقبیَل ىُذیل الـربیةَّ ال یت ُؾرف ت بأَّٔن ا ٔبفع الـ رةَّ ف ّ
ذـمل الک،اهم ا .راغ ظ یخو کث ٌا ج ا
ا ِٔلذة وفعادة اللسانَّ ح یت ٔبن ا ِٔلمصـ ی ق ای ؾن و« :حصح ت ٔبص ـاز ى ذیل ؿ َل ف یت م ذ ق ربش یق ای ُل محم ب ذ
إذزبس» .منزی صـره حلمکة وال ُـم وبأٔنو مل یکذ یقوُل بقع م حی اِلٓبریذ ٔبو الخک ّسب مذ قوُلَّ ٔبو الخق ّرة م ذ اخللف اء
والسلعان وقوی قعائ امل خ للناشَّ وٕامنا ون صـره مناجات هللا سی انو وثـا وقوی احلمکة .متزی صـره ٔبیضا بأٔنو یذکر
فیو الن م ؿَل املـا.ی والاسیخلفاز وادلؿاءَّ مما سامه اندضاز صـره بنی الناش اندضازا ک ٌاَّ وىو اِلٓن مذ ٔبکرث ا ِٔلصـاز
املخ اوةل الـرص احل یر .یوج ُل بـضا مذ ا ِٔلبیاث الضـریة اللزیٔ .ببیاث صـر االٕمام الضافـی املضيوزت:
بٓذاة النع
وَـــنبىن النعی ة ادلاؿة
ثـم ل بنع ک انفراذی
مذ الخوبیخ ال ٔبزىض اسیامتؿو
فإن النع بــــی ذ الناش نوغ
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وٕان خالةفذىن وؾعیت قو

فَل ث جزغ إرا مل ثُـط ظاؿو
()10 :7

واؾغ الناش
ای واؾ غ الناش ؾام ٔبنت فاؿهل
ٔبحفغ لضیبک مذ ؾیب ی نسو
ک امل لـــثـــیــــاة النةاش یلسليا
ث ل النةاه ومل متلک ظ ریـقذيا

ای م ذ یـــ ؿلیو الـم ر لنفس
إن الـبـیـاط قلیل احلـمل لندنس
وز وبو كاز الرَس والنجس
إن السفینة ال جتری ؾـَل الیبس
()11 :7

الوقاز وبضییة هللا
ولوال الـــضـــــ ر لـلامء یززی
واجشؽ الوق م ذ لک ٍ
لیر
ولوال بضییة ال رحةم ذ زِب

لکنت الیوم اصـر م ذ ل ی
وبٓی م يـــلــــ ٍب وب ن ی یزی
حسبت الناش کيةم ؾ ی ی
()73 :7

لق ون الضافـی فعی اللسان بلیلا جحة للة الـرة ؿاص فرتت مذ ظ اه بىن ىذیل فاکن ذللک اثر واحضا ؿ َل
فعاحذو وثضلـو الللة وا ِٔلذة والنحوَّ اضافة ٕا ذزاسیخو املخواظَل واظَلؿو الواس ؽ ح یت بٔظ یرَ ؽ إلی و اللل ة
والنحو .فکام ّمر بنا سابقا فق قای ا ِٔلمصـی حصحت ٔبصـاز ىذیل ؿَل فیت مذ قربش یقای ُل محم بذ اذزبس .وقای ٔبْح
بذ حن ل :ون الضافـی مذ ٔبفع الناشَّ وون مالک ثـج و قراءثو ِٔلنو ون فعی ا .وقای ٔبْح بذ حن ل  :ما مس ٔبد
دحّبت وال قلام الا وللضافـی ؾنقو منة .وقای ٔبیوة بذ سوی  :خذوا ؾذ الضافؽ الللة.
ومذ رلکْ :حل النفس ؿَل ما یزینيا
ثـش ساملا والـــق وی فیـک َجیـل
ُظ ِذ النفس واْحليا ؾةل ما یزینيـا
ن ا بک ذى ر ٔبو َـفاک خلیـل
وال ث ری ذ ال نـاش إال جتـمـَل
وٕان ضا زس الیوم فاظب ر ٕا ك ٍ
ؾیس نکـــ اث ادلىر ؾنـک حزوی
إرا الرحی مالـتَّ مای حـیر متیل
ون
وال بـٌ وذ ام ری ٍء مـــذةل ٍ
ولــــکــــن ي م الـنائبـاث قلیـل
وما بٔکـرث االٕبوان حـــی ذ ثـــــ ىـم
()502 :7

ثـریف الفقیو والرئیس واللىن
إن الفقیـو ى و الفةقیـو بـــفـــــــلـو
وکذا الرئیس ىو الرئیس خبلقـو
وکذا اللىن ى و الــــلـــن ی حبالـو

لیس الفقیـو بنعـــقـــو ومــــقالـو
لیس ال رئیس بقومـو وزجالـو
لی س الــــلـن ی نملکـو ونمالـو
()502 :7

دحط الرجاء
إرا ُزم ت املاکزم مذ کرمی
فذاک اللیر مذ حیمی حامه

فـــیةمم مذ بىن هلل بیـخا
ویـک رم ضیفو حیا ومیخا
()10 :7
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الخأٔىب لأٓبرت
یـا م ذ یـان ذنــــیــــا ال بـــقاء ليا
ى َل ث رکت ذلی ادلنیا مـانقة
إن کنت ث ل َنان اخلند جسکنيا
وذاغ ادلنیا والخأٔىب لأٓبره
وملا قسا قلیبَّ وضاقت مذاىیب
ث ـ اػـــمـىن رنیب فلـام قرنذـو
مفا سلت را ؾف ٍوؾذ اذلنبمل حزی
فل والک مل یعـــم البلیس ؿاب

میس ی ویع ذنـیاه سفازا
حـیت ثـان الفرذوش ٔبباکزا
فــــیـن لی لک ٔبن ال ثأٔمذ النازا
()71 :7

َـلت الرجا مـىن لـــــفوک سلام
بـفوک زِبون ؾـف وک ٔبؾؼمـا
ث ج وذ وثـــــفو منـة وحک رما
فیکف وقـ اقوى ظفیک بٓذما
()552 :7

وٕارا ون صـر الخأٔمل یلغ ٕا الخجری والخـم ٌَّ فلیس مـىن رلک ٔبنو خای متاما مذ العوز والدض بیياث الالکس ییکیةَّ
ولکنيا جضبیياث ؿامة الثمن ؾذ جتربة صـریة خاظةَّ فضـر الخأٔمل ینفر مذ العوز الض ـریة راث ادلالةل الفرذی ةَّ ویفض ل
العوز الیت بسیخجیب ليا ادلیؽ .فالضافـی یق م لنا ٔبقوالا نعفيا الیوم بأَّٔنا ثقریریة .
ٔبذَّنه ظوزا مذ ٔبصـاز االٕمام الضافـی موضوغ ٔبسس الع اقة:
ف ؿو وال ثــــکـث ر ؾ لةو الخأٔسفا
إرا ال رء ال ی رؾ اک إال حلکفا
و القلب ظـــب ر للح یب ولوَفا
ففی الناش ٔبب ای و الرتک زادة
وال لک م ذ ظـــافیخو لـک ق ظفا
مفا کـل مذ َتواه ی ي واک قل و
فَل بـٌ وذ ی ج یء ث لکــــفا
إرا مل یکذ ظـف و الوذاذ ظـ یــــــــة
ویـلقاه م ذ ب ـــــ الــــم وذت جلفا
وال بـی ر ف ی بـل تخ ون خلیهل
وی ؼي ردشا ون ِٔلمس بفا
وینـکر ؿیضا ق ثـقــــاذم ؾي ه
ظ ی ظ و ظاذ الوؿ منعفا
سَلم ؿَل الـ نیا إرا مل یـکذ ب يا
()12 :7

حب العاحلنی
ٔبحب العاحلنی ولست منيم
و ٔبک ره مذ جتازثو املـا.ی

لةـةَل ٔبن ٔبَّنی ِبم صفاؿة
ول و کنـا سواء ال ضاؿة
()10 :7

اخلالط مذ اِلٔحصاة
ک ذ ساکنا ری الزمان ِسٌه
واقسل ی یک مذ الزمان و ٔبىـهل
إل اظةلـت فمل ٔبج ظاحـ ا
فرتکت بٔسفــــل يــــم لکـث رت ص ره

وؾذ الوزى کذ زاى ا ذیره
وٕادذز موذث يـم ثنل مذ خٌه
بٔحص و الـــ ىر وال كٌه
وحرکت ٔبؿَلىــــم لـــقةلــــة خٌه
()71 :7
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الود ت خٌ مذ جلیس السوء
إرا مل ٔبج خَل ثقیا فود یت
و ٔبجلس ود ی للـ اذت بٓمنا

ٔبذل ٔبصيى مذ قوىٍ ٔبؿارشه
ٔبقر لـیىن مذ ٍ
جلیس ٔبدارزه
()71 :7

خٌت اِلٔحصاة
ٔبحب مذ ا ِٔلب وان لک موایت
ی وافــــقـــىن ف ی کـل ٔبمر ٔبزی ه
مفذ ِبذا ؟ لیت ٔبل بٔظ خو
ثعفحت إب وان ی فاکن ٔبقليم

ولک قضیغ العرف ؾذ ؿرثایت
وی حـــف ؼةىن حـیا وبــ ممـایت
لـقـــامسخو م ا مذ احلسیناث
ؿَل کـــث رت االٕبوان ٔبىل زقـایت
()11 :7

مکر الناش
لیت الالکة لـــنـــا ون ت یجاوزت
ٔبن الالکة لخيخ ی م واظنيا
فاىرة بنفسک واسیخأٔنس بود َتا

ولیذـنا ال ن رى ممـا نرى ٔبد ا
واخلــــل لیس ِبـاذ رشمه ٔبب ا
ث ق سـی ا إرا ماکنت منفرذا
()17 :7

و ا ِٔلخٌ نخعر ٕا ثواضـو ووزؿو وؾ اذثو فإن الضافـی مضيوزا بخواضـو وبضوؿو للح وجضي ُل بذلک ذزوسو
ومـارشثو ِٔلقرانو وثَلمیذه وللناش .کام إن الـلامء مذ ٔبىل الفقو وا ِٔلظوی واحل یر والللة اثفقوا ؿَل ٔبمانة الضافـی وؿ الخو
وسى ه ووزؿو وثقواه وؿلو ق زهَّ وون مؽ جَللخو الـمل من اػرا حس ذ املن اػرتَّ امین ا لي ا ظال ا للح ال ی ل ی ظ یخا
وصيرت حیت اثرث ؾنو ىذه اللکمة :ما َّنػرث ٔبد ا إال ومل ٔب ی ی نی هللا احل ؿ َل لس انو ٔبو لس ال  .وون الض افـی
زْحو هللا فقیو النفسَّ موفوز الـقلَّ حصی النؼر والخفکرَّ ؿاب ا راکرا .وون زْحو هللا دح ا للـمل ح یت ٔبن و ق ای :ظل ب
الـمل افضل مذ ظَلت الخعوغ ومؽ رلک زوى ؾنو الربیؽ بذ سلنامن ثلمیذه ٔبنو ون حیی اللیل ظَلت ٕا ٔبن و م اث زْح و
هللاَّ وون تخُت لک لیَل بمتة.
وزوى اذلىیب السٌ ؾذ الربیؽ بذ سلنامن قای :ون الض افـی ق َ ز ٔب اللی لَّ فثلث و ا ِٔلوی یکذ بَّ والث ال یع َلَّ
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
وضؽ ظاحبو ؿَل ظری النةاتَّ وما ٔبحوح امذنا الیوم ا الـلامء الـ املنی الع اذقنی الـاب یذ اذلی ذ ثف زغ ال یيم الام ة
الاسماث وما اکرثىا وال حوی وال قوت الا هلل.
وػل االٕمام الضافـی مرص ومل یلاذزىا یلقی ذزوسو وحییط بو ثَلمذث و ح یت لق ی زب و ( 30زَ ب  402ى ) وم ذ
ازوغ ما زیث بو مذ الضـر قعی ت حملم بذ ذزی یقوی معلـيا:
ٔبمل حر بٓاثز ابذ إذزبس بـ ه
ذالئليا املضـالکث لوامؽ
و ٔببر ذؾواَّن ٔبن اذل هلل زة الـاملنیَّ وظَل هللا ؿَل ٔبرشف اخلل سیی َّن وموالَّن محم وؿَل بُٓل وحص و وسمل جس لنام
کثٌا ٕا یوم ادلیذَّ وحسبنا هللا ونـم الوکیلَّ نـم املو ونـم النعٌ.
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ٔبمه نخاجئ ادلزاسة
ثوظل ال احر ٕا النخاجئ الخالیة:
بناء ؿَل ما ثق ّ م رکره مذ مناقضة ِٔلسیهَل ادلزاسة واالٕجابة ؿلیيا فق ّ
 .5میکذ الاسیخفاذت مذ فکر االٕمام الضافـی مذ خَلی م ا ٔبنخة و للبَّش یة م ذ ؿل وم مذنوؿ ة ا ِٔلذة والض ـر ...ف إن
االٕفاذت منيا ق حیقّ لعَلبنا فکرا َّنظـا وؾقوال واؿ ت ل ٔأَیای الَلحقة.
 .4ق ّ م االٕمام الضافـی قعائ ،اهم ّم ة میک ذ للمرص یذ وؿل امء ا ِٔلذة الاس یخفاذت مني ا علي م خ َلی علی ة الخ زبس
والوؾغ والنعی ة للعَلة اجلامـاث واملـاى وامل ازش و الـیاذاث النفسییة.
 .3و ّجو االٕمام الضافـی املسرتص یذ ٕا قراءت القربٓن الکرمی والـمل بو ،اهمنخيم مل ا فی و م ذ ؿل وم َّنفـ ة بس یخفی مني ا
االٕنسان ؿَل مر الـعوز خاظ ّة یجای الخوَیو واالٕزصاذ.
 .2اث ؽ الضافـی بع سلمیة علیاث الخوزی والخ ویب واملنيجیة مواؾؼو وٕازصاذاثو وثـالمیو الیت ثو ّج و املس لمنی
حنو الـمل العاحل حف ّذا لو متث ّل رلک املرص یذ وا ِٔلبعائینی النفسیینی ِضلک ؿام.
 .1یـ مني الرتوحی مذ املناجه النفسییة امليمة ثوَیو املسرتص یذ حی ر َـ ل من و جت ی ا للحی ات وثوَیي ا للـم ل
اخلٌ والنافؽ.
َ .1ـل االٕمام الضافـی مذ الفکر والـقل قضاای ؿلیيا م از ا ِٔلموز إرا ما ابذلفت مؽ الَّشغ.
 .7اى ُّت االٕمام الضافـی لخوَیو واالٕزصاذ ا ِٔلدشی کثٌا مذ الخفکٌ لزوجة العاحلة وحیت إجناة ا ِٔلبناء وزؿایخيم.
الخوظیاث:
بناء ؿَل ما ثق ّ م مذ نخاجئ وٕاجابة لدساؤالث ادلزاسة فإن ال احر یو.ی ِلٓیت:
 .5الاظَلغ ؿَل الرتاج الفک ری دلى ؿل امء س لفنا الع احل م ذ ٔبج ل اس یخنباظ القض اای النفس ییة ال یت خت ط الخوَی و
واالٕزصاذ والرتاج الرتبوی ِضلک ؿام.
 .4ظیاكة املناجه ظیاكة ثـمت ؿَل ا ِٔلظوی االٕسَلمیة الرتبیة وؿمل النفس.
 .3رضوزت نَّش فکر الضافـی ِضلک خاض وفکر ؿلامء املسلمنی ِضلک ؿام ؿَل صی اکث الخواظل املـر والاَامتؾی
لَلسیخفاذت منيا کام ذؾت احلاجةَّ وثفـیليا حیاثنا لخکون مني حیات.
 .2عل کخیباث َتمل الفکر النفیس والرتبوی ل َٕلمام الضافـی وثوسیـيا لیسیخفی منيا العلاز والکباز مذ ظل ة الـمل.
 .1الخأٔیس بأٔخَلقیاث الـمل الیت ق ّ ،اهما لنا االٕمام الض افـی – وخاظ ة – ى ذا الـرص اذلی ک ُرث فی و اخل ر واللل ط
وضاؾت فیو الق ٌ وا ِٔلخَل .
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فيرش املعاذز و املراَؽ
 .5ابذ منؼوزَّ محم بذ مکرم5251( .ه) .لسان الـرة .ح .55بٌوث :ظ ـة ذاز إحیاء الرتاج الـرِب.
 .4ابو سىرتَّ محم ( .ة .ث) .الضافـی .بٌوث :ذاز الـمل للمَلینی.
 .3بٔبو صوصةَّ محم َّن 4001( .م) .الرتاج الرتبوی املذىب الضافـی .القاىرت :الـمل واالٕمیان.
 .2ال یيقیَّ بْٔح بذ احلسنی5170( .م) .مناقب الضافـیَ .تقی السیی بْٔح ظقر .القاىرت :ذاز الرتاج.
 .1الراسیَّ االٕمام اجللیل بِٔب محم ؾ الرْحذ بذ بِٔب دامت5113( .م) .بٓذاة الضافـی ومناقبوَ .تقی ؾ اللىن ؾ اخلال َّ
ظ .4القاىرت :مکذ ة اخلاجنی.
 .1حشاثةَّ ْحزت5115( .م) .الرَوةل ؾامذ اخلل الفاضل .ج ت :ذاز الخيامة.
 .7الضافـیَّ االٕمام ا ِٔلؾؼم بِٔب ؾ هللا محم إذزبس4001( .م) .ذی وان الض افـیَ .تقی ادلکخ وز محم ؾ املنـم بف ا .
القاىرت :مکذ ة االٕزصاذ.
4052( .م) .اجلوىر النفیس صـر االٕمام محم بذ إذزبسَ .تقی محم
.1
إبراى ٌ سل ٌ .بٔزذن :وسازت الثقافة.
 .1ؿلوانَّ نـامن صـ ان4055( .م) .قراءت بَلقیة ذیوان االٕمام الض افـی510 .ى – 402ى  .یج َل اجلامـ ة االٕس َلمیةَّ
سلسَل ادلزاساث االٕسَلمیةَّ اجملند الخاسؽ ؾَّشَّ الـ ذ الثالَّ یونیوَّ قزتَّ فلسعنی.
 .50عرَّ بْٔح خمخاز ؾ اذلی 4001( .م) .مـجم الللة الـربیة املـا رت .ح .5بٌوث :ؿامل الکذب.
 .55ؾامزتَّ ذزاویة ؾ اش5117( .م) .الق ٌ ادلالیة .الاسکن زیة :ذاز املـرفة اجلامـیة.
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هؤل٩ههای جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی اه كوله یک ی ال بع ده ای ظ اؾ هی او  ٬ؿقته ا و
ً
کٍىقهاوث .ایى هؤل٩هها جل٩ی٭ی ال ً٠اِك ذابث و هح٥یك اوث و بٕ١ا جمایل به ج٥ییك و جعىل ؾاقيؿ
و هحؤذك ال ؾوقههای جاقیؽی ،ق٬ابثهای هًٙ٭هیی ،شهايی و واؼحاقهای يٝن شه ايیاي ؿ ک ه آوه ا
جعىل پیؿا هیکًًؿ و ؾق وكيىٌث کٍىقها ي٭ً ج١ییىکًًؿۀ قا ؾاقا ه یباٌ ًؿ ،و كلهیًیک ه اکً ىو
ا٥٨ايىحاو ياهیؿه هیٌىؾ ،به ؾالیل و ٠ىاه ل گىي اگىيی ژئىپ ىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ،ج اقیػ گفٌ حۀ
پكجعكکی ؾاٌحه اوث .اهمیث ویاوی -يٝاهی ا٥٨ايىحاو اهكول ،ال گفٌحههای ؾوق ؾق جاقیػ هًٙ٭ه،
ً
کاهال هٍهىؾ بىؾه و بؽٍی ههن ال ایى اهمی ث قا ؾق ش٥كا٨ی ایی ٘بی ١ی ،ايى ايی ،ژئىپ ىلیحیکی و
اوحكاجژیک آو هیجىاو شىث .ایى کٍىق ؾق گكهگاه واؼحاقهای ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی آویایی(ؾق
هیاو چیى ،آویای هكکمی٩٬ ،٭ال ،جكکیهٌ ،به ٬اقۀ هًؿ ،ؼلیس ٨اقن و ؼ اوقهیاي ه ؾق شً ىب آو یا)
وا ٟ٬گكؾیؿه اوث که ایى همه هؤل٩هها ال ٠ىاهل جؤذیكگفاق بىؾه که ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو ي٭ ً ج١ی یى
کًًؿۀ ؾاٌحه اوث٠ .لیق ٤ن آو٨ ،كهً گ اشحم ا٠ی ا٥٨ايى حاو ،ؾیپلىهاو ی آب ،هاهی ث ه كلی،
واؼحاق ٬ىهی و ٠ىاهل ایؿئىلىژیکی ال هىاقؾ ایصاؾ کًًؿه و جٍؿیؿ کًًؿۀ بعكاو ؾق ایى کٍىق ٬لمؿاؾ
هیگكؾؾ .هؿ ٦ال ایى جع٭یًٌ ،٫اوایی هؤل٩ههای جؤذیكگ فاق ژئىپ ىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ؾق بع كاو
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ا٥٨ايىحاو بىؾه و به ؾيبال قاهکاقهای کاهًؾهًؿۀ بعكاو ؾق ایى کٍىق اوث .هاهیث ایى پژوهً ال
يى ٞيٝكی بىؾه و قوي جع٭ی ٫هىقؾ او ح٩اؾه ب ه ِ ىقت (جعلیل ی -جىِ ی٩ی) او ث و گ كؾآوقی
ا٘ال٠ات يیم کحابؽايهیی و اوًاؾی اوث و با قوي کی٩ی هىقؾ جعلیل ٬كاق گك٨حه اوث.
واژههایکلیذی :بعكاو و ا٥٨ايىحاو ،ش٥كا٨یا ،ژئىپىلیحیک ،هؤل٩ه.


همذهه

قابٙه بیى ش٥كا٨یا و ویاوث ٬ؿهث ؾیكیًهیی ؾاقؾ که ٠ؿۀ واب٭ۀ ای ى هىٔ ى ٞقا ب ه یىي او باو حاو و
ايؿیًهًؿاو آو لهاو هیٌماقيؿ٠ .لیق٤ن باوقهای هكوىم ،ش٥كا٨یا ؾايً و هٙال١ه هعؿوؾ ؾق باب

٘بی١ی يبىؾه ،بلکه جصمیه و جعلیل پؿیؿههای ايىايی قا ؾق بك هیگیكؾ܆ ال ایى هًٝك ش٥كا٨یای ٘بی١ی
و ايىايی ؾو ظىلۀ اِلی هٙال١اجی ایى قٌحه هعىىب هیگكؾؾ ،که ژئىپىلیحیک ال ؾیؿگاه ظیٙهبًؿی
هىٔى٠ی ؾق گكایً ش٥كا٨یای ايىايی ٘ب٭هبًؿی هیٌىؾ .واب٭ۀ اؾبیات هٙال ١ات ژئىپ ىلیحیکی ؾق
ا٥٨ايىحاو ؾق ظىلۀ اکاؾهیک کنج ك ال ؾو ؾه ه ه یٌ ىؾ ،ول ی و اب٭ۀ اؾبی ات هٙال ١ات و ٠ىاه ل
ش٥كا٨یایی ؾق ا٥٨ايىحاو ؾق ظىلۀ اکاؾهی ک قیٍ ۀ ج اقیؽی ؾاقؾ ،ک ه ؾق ای ى ه٭ال ه ب ه هه نج كیى
هؤل٩ههای جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو پكؾاؼحه هیٌىؾ.

ا٥٨ايىحاو کٍىقی اوث که ؾاقای هى١٬یث ؼاَ ژئىپ ىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ه یباٌ ؿ .بً ابكآو
ویاوثگفاقی ؾق آو هىحلمم اولىیثهای ویاوی کٍىق به لعا ٚؾاٌ حى هً ا ٟ٨همى ایگاو ،ي ٝام
ژئىپىلیحیکی هًٙ٭هیی و شهايی هىلٗ ؾق وٙط هًٙ٭ه و بیىالملل هیباٌؿ .يگكي ژئىپ ىلیحیکی و
ش٥كا٨یایی به جعىالت ویاوی کٍ ىق ؾق و ٙىض ؼ كؾ و ک الو ؾاقای همای ایی ٨كاواي ی ب ىؾه و ای ى
هؤل٩هها و ً٠اِك با اهمیث بكای جبییى و جّ٩یل ي٭اٖ هبهن جاقیػ جعىالت ویاو ی پك ٨كالو يٍ یب

ا٥٨ايىحاو چًؿ بكابك اوث .بًابكاو با ًٌاؼث هىایل و ٠ىاهل جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی ایى
کٍىق٠ ،ىاهل بیذباجی هىقؾ ًٌاوایی ٬كاق هیگیكؾ و با ًٌاوایی آو قاهکاقهای ه١٭ ىل ب كای لؾوؾو
بیذباجی ا٥٨ايىحاو پیًيهاؾ هیگكؾؾ.
هذف تحمیك

هؿ ٦اِلی یک جع٭ی٠ ٫لمی همايا ه١لىم کكؾو هصهىالت و به ٠باقجی ظل هىؤله و پاوػیا٨حى به
آوهاوث ،ال ایى هًٝك܆ اهؿ ٦ایى جع٭ی ٫آًٌایی با ههنج كیى هؤل ٩هه ای جؤذیكگ فاق ژئىپ ىلیحیکی

ش٥كا٨یایی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو بىؾه ک هًٌ ،او ایی آو هؤل ٩هه ای هه ن ا٥٨ايى حاو ؾق ب ١ؿ ٠ىاه ل
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بعكاولای ؾاؼلی و ؼاقشی که ٠اهل بیذبايی بىؾه هىقؾ واکاوی ٬كاق ؾاؾه و ؾالیل بعكاو ایى کٍىق قا
ؾق ٨كایًؿ ق٬ابثهای هًٙ٭هیی ،شهايی و هلی به جّىیك هیکٍؿ ،که ؾق واًٌ ٟ٬اوایی و بكقوی ایى
ً٠اِك هیجىايؿ ا٥٨ايىحاو قا ال بىبىثها و ٨كوایًهای ؾقويی و بیكويی کاهً ؾهؿ و ایى جع٭ی٫
قوليهیی باٌؿ بكای ال بیى بكؾو ي٭اٖ ٔ ٧١و همؿ کًًؿه بكای کاهً بع كاو و ایص اؾ کًً ؿۀ ذب ات
ؾایمی ؾق کٍىق .ال ایىقو ٔكوقت هبكم به واکاوی و ًٌاوایی ؾاقؾ.
سؤالهای تحمیك

ۻ .بعكاو چیىث؟
ۼ .ههنجكیى هؤل٩ههای جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو کؿامها ايؿ؟
۽ .ههنجكیى هؤل٩ههای جؤذیكگفاق ش٥كا٨یایی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو هىاقؾ اوث؟
پیطیًۀ تحمیك

پیٍیًۀ جع٭ی٫܆ ههنجكیى کاق ٌیىه جع٭ی ٫قا جٍکیل هیؾهؿ .ال آوشا که جع٭ی ٫ظأ ك ب ك پای هی ی
جع٭ی ٫کحابؽايهیی اوحىاق هیباٌؿ܆ بًابكایى ؾق ایى جع٭ی ٫جالي هیٌىؾ جا با اوح٩اؾه ال آذاق ؾیگكاو
و آگاهی ال کاق آوها به هؿ ٦ج١ییى ٌؿه يای ل آی ؿ .ب ا جؤکی ؿ ب ك ای ىک ه هؤل ٩هه ای ج ؤذیك گ فاق
ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ال اهمی ث اقلي ؿهی ی ؾق ا٥٨ايى حاو بكؼ ىقؾاق ب ىؾه و ؾق پ ژوهًه ا و
ً
هٙال١ات به آو کنجك پكؾاؼحه ٌؿه و ا٤لبا ایى هؤل٩هها هًىصن و یکؾوث يب ىؾه ،ال ای ى شه ث ؾق
جع٭ی ٫ظأك و١ی هیگكؾؾ جا به لوایایی گىياگىو ایى هىٔى ،ٞپژوهً اؼحّاِی ِ ىقت گی كؾ.
ؾق ـیل به ج١ؿاؾی ال پژوهًهای ايصام ٌؿه اٌاقه هیگكؾؾ:
هلثو الی ؾق ا٥٨ايى حاو يحیص ه ه یگی كؾ ک ه :ؾق
ؾابیًم (܀܃۽ۻ) ؾق پژوهٍی ،په ال ٘الباو و 
ا٥٨ايىحاو بكای به وشىؾ آوقؾو بىحك هًاوب ؾق قاوحای اوحیالی ٨كهًگ گ٩حماو هلی ک ه ؼ ىؾ ی ک
قویکكؾ ژئىکالچك اوث و بیًجك ؾق ٬الب ژئىپىلیحیک ايىاوگكایی هٙكض و ٬ابل بعد اوث ک ه ب ك
اوان اقليهای هؿيی يٝیك :ظ٭ىٌ ٪هكويؿی ،آلاؾی بیاو ،ظ٭ى ٪بٍك ،ظ٭ى ٪لو و آلاؾی ویاوی
بًیاوگفاقی ٌؿه باٌؿ ،جاليهای ؾق لهیًه ِىقت گك٨حه و شكیاو قوٌى٨کكی به قاه ايؿاؼحه ٌ ؿه،
ً
ولی هحؤو٩ايه ج٭كیبا همهیی ایى شكیاوها جىوٗ ظکىهثهای هىحبؿ و ویاوثهای وكکىبگك آي او
ً
هعکىم به ٌکىث بىؾه ايؿ .با جؤو ٧جاقیػ ه١اِك ا٥٨ايىحاو ا٤لبا آٍ٤حه به ظىاؾخ ویاو ی قول و
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با اقلي ؾاوقیهای قایس اوث .ؾیؿگاههای جاقیؽی او حىاق و هًى صمی هً ىل ؾق ٠كِ ۀ ج٩ک ك ؾق
شاه١ۀ ا٥٨ايىحاو بىحك هايؿگاق يیا٨حهايؿ.
قوٌىگك(܀܃۽ۻ) ؾق جع٭ی٭ی اوحكاجژی يٝاهی اهكیکا ؾق ا٥٨ايىحاو پى ا ٘الب او ،بی او ه یؾاقؾ:

ا٥٨ايىحاو کٍىقیاوث که ٬ابلیثها و ٜك٨یثهای لیاؾی شهث همگكای ی هًٙ٭ هی ی و ه نچً او
گىحكي قوابٗ با کٍىقهای شهاو قا ؾاقؾ܆ اها ایى کٍىق به ؾلیل ٨٭ؿاو اوحكاجیژی ویاوث ؼاقشی و
ؾکحكیى ویاوث ؼاقشی هیباٌؿ که ال ایى شهث يحىايىحه اوث ال ه٩اهین (اوحكاجیژی ي ٝاهی) ب ه
هً١ای يٝكی و ٠ملی بهكه گیكؾ .ا٥٨ايىحاو په ال شًگهای ؾاؼلی و بیؿاؾگكیهای ٘الباو -ظٕىق
ویاوی -يٝاهی اهكیکا ؾق ا٥٨ايىحاو پىا ٘الباو اهی ؿها و ايح ٝاقات شؿی ؿی ؾق هی او ٌ هكويؿاو
ا٥٨ايىحاو ایصاؾ کكؾ و ِلط و اهًیث به ً٠ىاو هىٔى ٞههن و ؾ٤ؿ٤هیی اِلی همه ٌ هكويؿاو ای ى
کٍىق ٬كاق گك٨ث܆ اها با گفٌث یکويین ؾهه ،به ق ٤ن ای ىک ه ای ى هىٔ ى ٞجع٭  ٫يیا ٨ث܆ بلک ه
ؤ١یث پیچیؿهجك و ب٥كيس جك ال گفٌحه ٌؿ و همه اهیؿها و ايحٝاقات ه كؾم ا٥٨ايى حاو ياجم ام ب ا٬ی
هايؿه و اهیؿها به یؤن جبؿیل ٌؿ.
وصاؾی (ۿ܃۽ۻ) ؾق جع٭ی ٫شاه١هًٌاوی ویاوی ا٥٨ايىحاو ،هیيگاقؾ ک ه :ا٥٨ايى حاو ال شمل ه
کٍىقهای کریكاال٬ىام بىؾه که ٌکا٦های ٬ىهی -هفهبی با جىشه ب ه و اؼحاقهای  ٬ىهی  ٬ؿقت ؾق
ا٥٨ايىحاو همىاقه ١٨ال بىؾهايؿ .ایى اوح١ؿاؾ ؼ٩حه ،ؾق وال ۻ܁۽ۻ با ٨كوقیؽحى ظاکمیث هكکمی و ال
بیىق٨حى اشباق اشحما٠ی ،بكول یا٨حه و ؾق ٬الب وهن ٘لبی ویاوی ا٬ىام که هماي ا يؽبگ او ویاو ی
ا٥٨ايىحاو هىحًؿ ،ؾق شًگ ؾاؼلی اظماب يمىؾ هییاب ؿ .هٙال ١ۀ ٬ىهی ث و ه فهب و قاب ٙۀ آو ب ا
ً
٬ؿقت ویاوی ؼىؾ ال ؼّلث  ٬ىهی ؾق ا٥٨ايى حاو بكؼ ىقؾاق او ث ک ه ٠م ؿجا ؾق ٬ال ب يٝكی ه
هعكوهیث اشحما٠ی ،به ً٠ىاو پیاهؿ هىح٭ین ویاوث همايًؿوالی ٬ىهی و جعمیل ٨كهًگی ،ؾق ایى
کٍىق شای گك٨حه اوث .بًابكایى هیجىاو گ٩ث که ق٬ابث يؽبگاو ویاو ی ،اِ لیج كیى  ٠اهلی ؾق
بكايگیؽحى ج١اقٔات ٬ىهی ؾق ا٥٨ايىحاو بىؾه و ي٭ً شؿی قا ؾق قاهايؿالی و اوحمكاق شًگ ؾاؼلی و
بعكاو ؾاٌحه اوث .جصكبیات گفٌحه و ؾاؾههای جاقیؽی ب ك ياک اهی او حكاجیژی و ویاو ث جعمی ل
هفهبی٬ ،ىهی ،و يژاؾی ؾق ا٥٨ايىحاو گىاهی هیؾهؿ .قوی ؾیگك هىؤله ،پفیكي جًى٬ ٞىهی ،لب ايی،
هفهبی و يژاؾی ؾق ایى کٍىق اوث که بایؿ هكيى ٞقاهکاق واهاوبؽً و هًاو بی ،ب ا جىش ه ب ه ای ى
وا١٬یث جاقیؽی ،هٙكض و بكقوی ٌىؾ.
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قظیمی (ۻ܃۽ۻ) ؾق ژئىپىلیحیک ا٥٨ايىحاو ؾق ٬كو بیىحن چًیى هیيگاقؾ :بكقوی جعىالت ویاوی
ا٥٨ايىحاو ؾق ٘ىل ٬كو بیىحن يٍاو هیؾهؿ که ؾق هك ؾوقهیی ال ؾوقههای يٝن و گ فاق ژئىپ ىلیحیکی
هىیك ،شهث و هاهیث جعىالت هحًاوب با ؼّىِیات هك ؾوقۀ ژئىپىلیحیکی ج٥یی ك يم ىؾه او ث،
یً١ی قابٙۀ هً١اؾاق بیى ؾوقههای يٝن و گفاق ژئىپىلیحیک هاهیث ؼاَ جعىالت ویاوی ا٥٨ايى حاو
بك٬كاق اوث .هنچًاو يعىه ؾقک ،آگاهی و جّمیمات ؾقوث یا ياؾقوث جّمینگیكاو ا٥٨ايىحاو ب ك
ٌؿت ،٧١ٔ ،هربث و هً٩ی بىؾو ایى جؤذیكات ياٌی ال ؾوقههای گفاق ؾق يٝام بیىالملل هؤذك ب ىؾه
ً
و ا٤لبا ٠اهل بعكاو هیگكؾيؿ.
ٝ٠یمی (ۻ܃۽ۻ) ؾق کحابی هؿؼلی بك ش٥كا٨یایی ویاوی ا٥٨ايىحاو ،يحیصه هیگیكؾ که :ا٥٨ايى حاو
به ؾلیل هى١٬یث ظىان و اوحكاجژیک هکايیاي (٬كاق گك٨حى بیى اقوپا و شًىب آویا) ،همىاقه هىقؾ
جهاشن کٍىق گٍایاو ٬كاق گك٨حه و ؼیال جّك ٦ایى وكلهیى کىهىحايی ،باقها هؿيیث پكباقي قا ب ه
ویكايی کٍیؿه و ٘ی بیً ال ؾو هماق وال جاقیػ هؿوو ا٬ىام هه اشن ،یک ی پ ی ؾیگ كی ال ٨كاو ىی
کىهها و گفقگاههای کىهىحايی هنچىو ویلی ال ٘كی ٫جًگههای ٌمالی و یا جپههای پى ث و کىج اه

٤كبی به ؾقوو ایى وكلهیى قؼًه کكؾه و بكای ٤اقت ذكوتهای هًؿ ،ؾق ؾٌ ثه ای ب یکكاي ه هً ؿ
ه٩٭ىؾ گٍحهايؿ .یکی ال هؤل٩ههای ش٥كا٨یایی ؾیگكی جؤذیكگ فاق ب ك قوی ؿاؾهای ویاو ی ا٥٨ايى حاو
(ه١ابك ٘بی١ی) هىحًؿ که با هٙال١ه جاقیػ جعىالت ویاوی ا٥٨ايىحاو ؾق هیب ابین ک ه هكش ای ک ه
ظالث گفقگاهی قا ؾاٌحه و بمقگحكیى ظىاؾخ ویاوی قا پٍث وك گفاٌحه اوث .ا٥٨ايىحاو يیم ؾاقای
گفقگاههای ٘بی١ی ،جاقیؽی و ٨كهًگی ؾق ٘ىل جاقیػ بىؾه که ایى گ فقگاهه ای ٘بی ١ی و ج اقیؽی،
هىشب شلب جىشه ٬ؿقتهای هًٙ٭ه گكؾیؿه که ایى اهك ؾق ایص اؾ بع كاو ا٥٨ايى حاو ي٭ ً ههم ی
ؾاٌحه اوث.
ظ٭صى (۾܂۽ۻ) ؾق پژوهٍی ا٥٨ايىحاو و هؿاؼالت ؼاقشی يحیصه هیگیكؾ که :ایى ؼٙۀ باو حايی
ً
اکركا هكاکم ولىله ؾولثهای ه٭حؿق و اهپكاجىقاو بمقگ هًٙ٭ه بىؾه اوث .يٝك ب ه هى١٬ی ث و هى٧ ٬
ؼاَ ژئىپىلیحیکی آو ،گاهی هعؿوؾهیی ظاکمیث ویاوی آو وو١ث یا٨حه و گاهی هن ؾق ه ١كْ
هصىم و جصاول اشايب ٬كاق هیگك٨ث .ایى کٍىق بعكاوهای هؽحل٩ی قا پٍثوك گفاٌحه که با جصاول
اقجً وكغ ٌىقوی واب ٫بعكاو آو به اوز هیقوؿ .ؾق ج ؿاوم بع كاو ا٥٨ايى حاو ٠ىاه ل ؾاؼل ی ال
٬بیل :بعكاو هىیث هلی ،هٍكو٠یث ،هٍاقکثٜ ،هىق اظماب و گكوههای ویاوی -يٝاهی ،وش ىؾ
هفاهب هؽحل ،٧جٍؿیؿ جّ١بات هفهبی و يژاؾی ،وشىؾ ا٬ىام گىياگىو و بكول ٬ىمگكای ی ،و اؼحاق

|  044هصلۀ ٠لمی پىهًحىو جؽاق|

يٝام ٬بیلهیی ،هًٙ٭هیی ،لبايی ،ایصاؾ ٨كهًگ ؼٍىيث٨ ،٭ؿاو قهبكی واظؿ و ه٭حؿق و آگ اه ،شً گ
٬ؿقت ،بی ذباجی ویاوی ،ج٭ىین يا٠اؾاليه ٬ؿقت٨ ٧١ٔ ،كهًگ ی و ٨٭ ك ه اؾی و  ...ي٭ ً ج١ی یى
کًًؿهیی ؾاٌحه اوث.
اهمیت و اسصش تحمیك

هؤل٩ههای جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨ی ایی ال اهمی ث اقلي ؿه ،و اليؿه و ظی اجی ؾق ا٥٨ايى حاو
ً
ً
بكؼىقؾاق بىؾه که ا٤لبا بعكاوهای هىشىؾه ا٥٨ايىحاو ١ٙ٬ا ياٌی ال ایى هؤل٩هها بىؾه اوث ،ال ایىقو
جع٭ی ٫و پژوهً پیكاهىو آو ال اهمیث ٌایايی بكؼىقؾاق اوث .ؾق قابٙه به ایى هىٔى ٞپژوهًها و
هٙال١اجی ايصام یا٨حه܆ ولی جع٭ی٭ات که ِىقت گك٨حه به ِىقت یکؾوث ،شاه ٟو همهشايبه يبىؾه
و به آو کنجك پكؾاؼحه ٌؿه ،ال ایى شهث ؾق جع٭ی ٫ظأك و١ی هیگكؾؾ جا به لوایایی گىي اگىو ای ى
هىٔى ،ٞپژوهً اؼحّاِی ِىقت گیكؾ.
سوش تحمیك

هاهیث ایى پژوهً ال يى ٞيٝكی بىؾه و قوي جع٭ی ٫هىقؾ اوح٩اؾه به ِىقت (جعلیل ی -جىِ ی٩ی)
اوث و گكؾآوقی ؾاؾهها ،ا٘ال٠ات و یا٨حههای جع٭ی ٫يیم به ٌیىه کحابؽايهیی و اوًاؾی اوث ک ه ال
هًاب ٟشؿیؿ چاپی يٝیك کحاب ،ه٭االت و ايحكيیث بهكه گك٨حه ٌؿه و با قوي کی٩ی هىقؾ جعلی ل  ٬كاق
گك٨حه اوث.
هؤلفه های تأثیشگزاس ژئىپىلیتیکی و جغشافیایی دس بحشاو افغايستاو

هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو :ياظیه یا هًٙ٭ ۀ ژئىپ ىلیحیکی بؽٍ ی ال و ٙط و یاقۀ له یى و ی ا
هصمى٠هیی ال کٍىقها و واظؿهای ویاوی ٕ٨ایی هنشىاق ،ا٠ن ال ٕ٨ای ؼٍکی یا آبی یا جل٩ی٭ی،
که ب كاوان جكکیب ٠ىاهل ویاوی و ش٥كا٨یایی ؼاَ ؾاقای جصايه و هىیث هٍؽُ و ب ا ک اقکكؾ
هٍحكک بىؾه و ال وایك هًا٘ ٫و يىاظی هصاوق هحمایم گكؾؾ .يٝیك :هًٙ٭ۀ ؼلیس ٨اقن ،ؾقیای ؼ مق،
٬اقۀ اقوپا ،اهكیکای ٌمالی ،شًىب ٌك ٪آویا ،هًٙ٭ۀ ٠كبی و ٤یكه بىؾه اوث .هًٙ٭ ۀ ژئىپ ىلیحیکی
بك پایۀ یک هًٙ٭ه یا ٕ٨ای ش٥كا٨یایی هحصايه ال ظید واؼحاقی و ی ا ک اقکكؾی ٌ کل ه یگی كؾ.
هىیثیابی هًٙ٭ۀ ژئىپىلیحیکی هىحلمم باقؾاق ٌؿو ویاوی ،هًٙ٭ ۀ ش٥كا٨ی ایی هحص ايه و ً٠اِ ك
هكبىٖ به آو اوث (ۼ :ۻۻۻ).
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ا٥٨ايىحاو و اهمیث ژئىپىلیحیک آو ال يٝك هیچ کىی پىٌیؿه يیىث ،چًاوچ ه ا٬ب ال اله ىقی ؾق
هىقؾ ایى کٍىق چًیى وكوؾه اوث:
آویا یک پیکك آب و گل اوث

هلث ا٥٨او ؾق آو پیکك ؾل اوث

ال  ٨ىاؾ او ٨ى اؾ آو یا

ال گ ٍ اؾ او گ ٍاؾ آو ی ا
(۾ۻ :۾۾-ۿ۾)

وكلهیًی که اکً ىو ا٥٨ايى حاو ياهی ؿه ه یٌ ىؾ ،ب ه ؾالی ل و ٠ىاه ل گىي اگىيی ،ژئىپ ىلیحیکی،
ش٥كا٨یایی ،ا٬لیمی٨ ،كهًگی و ویاوی جاقیػ گفٌحۀ پكجعكکی ؾاٌحه و به ٬ىل ܅قيه گكووه܄ :܅ِ٩عۀ
همیٍه هحعكک ه٭ؿقات کٍىقهای آویایی܄ ،هعىىب ه یٌ ؿه و ؼاو حگاه ؾول ثه ای باو حايی
هنچىو باؼحك و کىٌاو بىؾه اوث .اهمیث ویاوی -يٝاهی ا٥٨ايىحاو اهكول ال گفٌحهه ای ؾوق ؾق

ً
جاقیػ هًٙ٭ه ،کاهال هٍهىؾ بىؾه و بؽٍی هه ن ال ای ى اهمی ث قا بایى حی ؾق ش٥كا٨ی ایی ٘بی ١ی و
هى١٬یث اوحكاجیژیک آو هیجىاو شىث .ایى کٍىق ؾق گكهگاه واؼحاقهای ژئىپ ىلیحیکی آو یایی (ؾق
هیاو چیى ،آویای هكکمی٩٬ ،٭ال ،جكکیهٌ ،به ٬اقۀ هًؿ ،ؼلیس ٨اقن و ؼاوق هیاي ه) ؾق شً ىب آو یا
وا ٟ٬گكؾیؿه اوث .ؾق ظ٭ی٭ث ا٥٨ايىحاو و ایكاو ال ؾیؿگاه ژئىپىلیحیکی همايًؿ پلههای یک ؾقوالهايؿ
که به وىی آویای هكکمی٩٬ ،٭ال و ٌبه شمیكۀ ٠كبىحاو بال هیٌىيؿ و يٝیك پلی هیاو ٌمال و شًىب
آویا هیباًٌؿ.
ا٥٨ايىحاو به لعا ٚژئىپىلیحیک یگايه کٍىق شهاو اوث که جا اکًىو او حاجىن ژئىپىلیحی ک آو ب ه
گىيۀ يهایی ج١ییى يگكؾیؿه اوث .ژئىپىلیحیىیىهای اهكیکایی آو قا یکشا با ایكاو ،پاکىحاو و هً ؿ،
اؾاهۀ قیملًؿ هیٌماقيؿ .و بكاوان  ٬كاقؾاؾ هعكهاي ه ه ١كو( ٦ۿۻ܃ۻم) آو قا گى حكۀ او حكاجیژیک
هًا ٟ٨ایاالت هحعؿه ،ايگلیه و کل ياجى هیؾايًؿ و ایى ؾق ظالی اوث که ژئىپىلیحیىیىهای ٌىقوی
واب ٫ا٥٨ايىحاو قا اؾاهۀ واؼحاق هاقجلًؿی آویای هكکمی و گى حكۀ او حكاجژیک و ًحی قوو یه جل٭ ی
هیيمایًؿ (۾ۻ :۾۾-ۿ۾).


با ؾق يٝك ؾاٌث هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ال لعا ٚش٥كا٨یایی ،ا٥٨ايىحاو ؾق ؾقگیكیهای شًىب آویا
و آویای هكکمی ٬كاق گك٨ح ه ،بكوکكاو ی ؼ اقشی ؾق ؾيب ال ج٭ى یمات ش٥كا٨ی ایی قوٌ ى ،همک ى
ا٥٨ايىحاو قا ؾق یکی ال وه هًٙ٭هیی ژئىپىلیحیکی ٬كاق ؾهؿ .واٌ ٟ٬ؿو ایى کٍىق ؾق هك یکی ال و ه
هًٙ٭ۀ ژئىپىلیحیکی هىشب ا٨مایً بعكاو ؾق ا٥٨ايىحاو هیگكؾؾ٠ .ىاه ل ژئىپ ىلیحیکی ؾق آو و بب
ٌؿه جا گكوهها و ٌبکههای جكوقیىحی ؾق ایى کٍىق ؾق ؾوقۀ پىا ٘الباو جاکًىو به ِىقت گىحكؾهیی
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١٨الیث يمایًؿ که ا٥٨ايىحاو اهكول به بمقگجكیى چالً ،يااهًی ،بیذباجی هبؿل گكؾیؿه و بعكاو جؿاوم
پیؿا کكؾه اوث.
اهمیث ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو :ا٥٨ايىحاو با ؾق يٝك ؾاٌث واؼحاق جىپ ىگكا٨ی و هى١٬ی ث ش٥كا٨ی ایی
٘بی١ی آو ال ٬كوو ٬ؿین به ایى ٘ك ٦به ً٠ىاو کلیؿ ٨حط هًؿ اهمیث ؾاٌحه و به ٘ىقیکه ال وه ٘ك٦
ٌك٤ ،٪كب و شًىب به آب هعاٖ بىؾه ،ؾق ظالیکه ال ٘كٌ ٦مال جىوٗ کىههای  ٝ٠ین همالی ا و
٬كه ٬كوم اظا٘ه ٌؿه اوث .بًابكایى یگايه قاه هىا٠ؿ کٍىق ا٥٨ايىحاو ایى بىؾه که با اوح٩اؾه ال ٌ ً
ه١بك جاقیؽی آو (بكو٤یل ،چحكال ،ؼیبك ،کكم ،گىهل و بىالو) هه اشمیى ب ك شلگ ۀ ا٨ى ايىی هً ؿ
هیجاؼحًؿ .آؼكیى شهاوگٍایاو که هیؼىاوحًؿ ال ایى هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو اوح٩اؾه کًًؿ

و ايگلیه ها قا ال هًؿووحاو بكايًؿ ،ياپلئىو بًاپاقت ٨كايىىی اوث که پالو وی ؾق و ال ܃܃܁ۻم ب ه
اذك اباوقلیؿو ٌاه لهاو ٨كليؿ جیمىقٌاه ابؿالی ؼًری ٌؿ .اهمی ث ژئىپ ىلیحیکی ا٥٨ايى حاو ب ١ؿ ال
ۻۺ܂ۻم ،ایى کٍىق به ظید قاه قویؿو اهپكاجىقی قوویه به آبهای گكم ه یباٌ ؿ ک ه ای ى اهمی ث
ژئىپىلیحیکی جا ٬بل ال ؼكوز ٌىقوی ال ا٥٨ايىحاو بكاليؿه بىؾه و ب١ؿ ال ٨كوپاٌ ی ٌ ىقوی اهمی ث
ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ .بًابكایى اهمیث ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو ؾق ٘ىل جاقیػ بًابك جعىالت هًٙ٭هیی و
شهايی ؾوثؼىي ج٥ییكات بىؾه و همىاقه اهمیث ژئىپىلیحیکی آو يیم ج٥ییك کكؾه اوث (۽ :۽ۺۻ).

ؼّىِیات ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاوًٌ :اوایی ٠ىاهل ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايى حاو ؾق ظ ال ظأ ك ب ه ه ا
کمک هیيمایؿ جا ؾق ؾقک هاهیث جعىالت ویاوی ا٥٨ايىحاو ؾق پیىيؿ با ژئىپىلیحیک يٝام بیىالملل
بهحك ٠مل يمایین٠ .ىاهل ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو ابماقهای هىحًؿ که لهیًۀ جؤذیكگفاقی و جؤذیكپ فیكی
بك ؾیگكگىيیهای ویاوی قا ٨كاهن هیواليؿ .بكقوی ؼّىِیات ژئىپىلیحیکی ا٥٨ايىحاو ،آًٌایی ب ا
٨كِثها ،جًگًاها ،چالًها و بعكاوهای هىشىؾ ؾق لهیًهوالی ویاوث ؼاقشی و ؾاؼلی يؽبگاو
ویاوی ،قهبكاو ،اظماب ؾق ا٥٨ايىحاو ،قا بكای ها ٨كاهن هیيمایؿ (܁ :܃܃).

جعىالت ژئىپىلیحیکی و ویاوث ؼاقشی ا٥٨ايىحاو :با گفٌث بیًجك ال یک ٬كو ال اوح٭الل ا٥٨ايىحاو
ؾق وال ܃ۻ܃ۻم ،هًىل هن هىٔى ٞاوح٭الل و ابحکاق ٠مل ؾق ویاوث ؼ اقشی ای ى کٍ ىق ؾق  ٬كو
بیىحن ال هىاقؾ بعدبكايگیم ؾق ایى کٍىق اوث .ا٥٨ايىحاو په ال اوح٭الل ؾق جؤذیك ق٬ابثهای بمقگ
شهايی ؾق ؤ١یحی ؼاَ به وك بكؾه اوث .جعىالت ژئىپىلیحیک ؾق وؿۀ گفٌحه بك ؤ١یث ؾاؼلی
و ؼاقشی ایى کٍىق جؤذیك هىح٭ین ؾاٌحه اوث .هى١٬یث ژئىپىلیحیک ا٥٨ايىحاو ؾق يٝكیۀ ژئىپىلیحیک
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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
ا٥٨ايىحاو ؾق جعىالت ژئىپىلیحیک هًٙ٭هیی و شهايی او ث .ویاو ث ؼ اقشی ا٥٨ايى حاو پ ه ال
اوح٭الل ؾق ؾوقههای يٝن و گفاق ژئىپىلیحیکی و جعىل ؾق واؼحاق اهًیحی ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه ،بیًجك
گكایً به قاهبكؾ بی٘ك٨ی و هىاليه ؾق بك٬كاقی و قوابٗ با ٬ؿقتهای بمقگ ه ك ؾوقه ؾاٌ حه او ث و
هكگاه ال چًیى قاهبكؾی ٨اِله گك٨حه اوث و هى١٬یث هىح٭ل و ٌبه هىح٭ل ؾق ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه قا با
قاهبكؾ همكاهی با ٬ؿقت بمقگ یکی ال هًا٘ ٫ؾوثؼىي جعىل کكؾه اوث( ،اي٭الب ،کىؾجا و ظحی
اٌ٥ال يٝاهی) يیم ؾق ایى کٍىق اج٩ا ٪ا٨حاؾه اوث(۽ۻ :܁ۿۻ).

ا٥٨ايىحاو و واؼحاق ٘بی١ی ژئىپىلیحی ک ؾق هًٙ٭ ه :هى١٬ی ث ش٥كا٨ی ایی وی ژۀ ا٥٨ايى حاو ؾق ج١كی ٧
ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه ي٭ً ههمی ؾاقؾ و با ج١ابیكهایی هايًؿ ،܅چهاق قاه آویا܄ و یا ܅هاقجلًؿ آویا܄ ال آو
يام بكؾه ٌؿه اوث .هکیًؿق ا٠ح٭اؾ ؾاٌث ،ؾق هك ٬اقه ي٭ٙهه ایی وش ىؾ ؾاقؾ ک ه کٍ ىقها و ١ی ؾق
کًحكل آو ؾاقيؿ و جىلٗ بك آو قا به هرابۀ جىلٗ بك ٬لب هكکم هماو ٬اقه هیپًؿاقي ؿ .ا٥٨ايى حاو يی م ال
هًٙ٭ههایی اوث اهپكاجىقیهای گىياگىو جالي جىلٗ آو قا ؾاٌحهايؿ .ا٥٨ايىحاو کٍىقی هعّىق ؾق
ؼٍکی بىؾه که هًاٌ٘ ٫مال ،شًىبٌ ،ك ٪و ٤كب آو با قٌحه کىههای هًؿوکً شؿا ٌؿهايؿ .هكل
ِ١بال١بىق و کىهىحايی هیاو ا٥٨ايىحاو و چیى ایى کٍىق قا ي٭ٙۀ پیىيؿ ٬ؿقتهای هىحهیی چیى با
پاکىحاو و هًؿ ٬كاق ؾاؾه اوث .بؿیى جكجی ب هً ٝىق ال ژئىپىلیحی ک هًٙ٭ ه ب كای ا٥٨ايى حاو هم او
پیىوحگی ژئىپىلیحیک وه هًٙ٭ۀ ؼاوق هیايه ،آو یای هكک می و شً ىب آو یا ؾق چه اق قاۀ اقجب ا٘ی
ا٥٨ايىحاو اوث .بكای جعلیل ژئىپىلیحیک ا٥٨ايىحاو ٔكوقی اوث ج ا ج ؤذیك و اؼحاقهای اهًیح ی آو
هًا٘ ٫ؾق ؾوقههای گفاق و يٝن ژئىپىلیحیک بك ا٥٨ايىحاو هىقؾ بكقوی و واک اوی  ٬كاق گی كؾ .ب ؿوو
ؾقک قوابٗ ٬ؿقت ؾق ایى هًا٘ ٫يمیجىاو ویاوث ؾاؼلی و ؼ اقشی ا٥٨ايى حاو قا ب ه ؾقو حی ؾقک
کكؾ .په ال اوح٭الل ا٥٨ايىحاو ژئىپىلیحیک هًٙ٭ه ابحؿا ؾق جؤذیك وه ٬ؿقت ب مقگ بكیحايی ا ،قوو یه و
آلماو ؾق ظال گفاق بىؾ .ؾق ؾوقاو شًگ وكؾ ژئىپىلیحیک ؾو ٙ٬بی بك هًٙ٭ه هىلٗ بىؾ و پ ه ال آو
ً
جؤذیكگفاقی ٬ؿقتهای هًٙ٭هیی آ٤ال ٌؿ که ا٥٨ايىحاو ا٤لبا ال ایى ياظیه ِؿهه ؾیؿه اوث ( ۽ۻ :ۻ܀ۻ).
ژئىپىلیحیک هىاؾ هؽؿق :هكگىيه پژوهٍی ؾق باقۀ ا٥٨ايىحاو ،بؿوو جىشه به ا٬حّاؾ جكیاک ی ا ܅ا٬حّ اؾ
ویاه܄ يا ُ٬اوث و هك جالٌی بكای جبؿیل܅ا٬حّاؾ شًگ܄ به ܅ا٬حّاؾ ِلط܄ بایؿ ب ا ؾی ؿو ي٭ٍ ی
همكاه باٌؿ که جكیاک ؾق ا٬حّاؾ ویاوی ا٥٨ايىحاو ای٩ا هیکًؿ .شًگ ؤ١یحی قا ایصاب هیکًؿ ک ه
ؾق آو جىلیؿ جكیاک ا٨مایً یابؿ܆ اها ال ٘ك ٦ؾیگك ،جكیاک ؼىؾ با٠د هیٌ ىؾ ک ه شً گ ا٬حّ اؾی
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ؾاهًه پیؿا کًؿ و ایى اهك ايگیمۀ بكگٍث ظکىه ث ب ه ؤ  ٠ ٟاؾی قا کمكي گ ه یو الؾ٠ .ىاه ل و
لهیًههای جىلیؿ هىاؾ هؽؿق ؾق ا٥٨ايىحاو ٠باقجًؿ ال:

ال )٧بیذباجی ویاوی و ٨٭ؿاو ظاکمیث ٨كاگیك و ه٭حؿق :با بكقوی هصؿؾ ٨كایًؿ ٜهىق ؾول ثه ا ؾق
٬كو گفٌحه ،ؾیؿه هیٌىؾ که هكگاه ٬ؿقت هكکمی جاظؿی ال هن پاٌیؿه هیٌؿ ،گكوه ای ویاو ی-
يٝاهی هعلی به وشىؾ هیآهؿيؿ که ال ٘ك٬ ٦ؿقتهای همىایه ظمایث و پٍ حیبايی ه یگكؾی ؿ .ال
لعاٖ ا٬حّاؾی يیم ؾیؿه هیٌىؾ که ا٬حّاؾ شًگ بیًجك بك پایۀ ٬اچا ٪هكلی و ٌ یى ٞو كی ٟه ىاؾ
هؽؿق ٌکل گك٨حه اوث .بیى والهای ۼ܃܃ۻجا ۿ܃܃ۻم ،ا٥٨ايى حاو و االيهۺۺۼۼ ج ا ۺۺ۾ۼ ،ج ى
جكیاک جىلیؿ هیکكؾ.
ب) شهايی ٌؿو جصاقت هىاؾ هؽؿق و وىؾهای کالو جىلیؿ و ٬اچا ٪هىاؾ هؽؿق.
ز) ١٨الیث ها٨یای شهايی هىاؾ هؽؿق ؾق ا٥٨ايىحاو.
ؾ) کاهً جىلیؿ هىاؾ هؽؿق ؾق ؾیگك هًا٘ ٫شه او و ا ٨مایً ٌ ؿیؿ ٬یم ث ه ىاؾ هؽ ؿق ؾق اواؼ ك
والهای ؾهۀ ۺ܁܃ۻم ؾق بیً ال يیمی ܂ۼ والیث ایى کٍىق جكیاک کاٌحه ٌؿه اوث ک ه ای ى هم ه

ؼىؾ بیاوگك ٠اهل بعكاو و بیذباجی ؾق ا٥٨ايىحاو هعىىب گكؾیؿه اوث که هؤل٩ۀ همبىق قا به  ً٠ىاو
یکی ال هح٥یك بالؾاقيؿۀ ؾاؼلی و ؼاقشی ؾق ذبات ایى کٍىق هیجىاو یاؾهايی يمىؾ (ۿ :܃۾).

٨كهًگ اشحما٠ی و ژئىپىلیحیک ٬ؿقت٨ :كهًگ اشحما٠ی و ژئىپىلیحیک ٬ؿقت ؾق ا٥٨ايى حاو ال شمل ه
هؤل٩ههای ؾیگكی جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی ؾق ا٥٨ايىحاو جل٭ی هیگكؾؾ .ایى هؤل٩هها که ؾق
ؾوقاو شًگ وكؾ هبحًی بك ي٭ًآ٨كیًی ٬ؿقتهای بمقگ و چگىيگی ق٬ابث اهكیکا و اجع اؾ شم اهیك
ٌىقوی ٬كاق ؾاٌحه܆ یکی ال ٠ىاهل بعكاو بیذباجی ؾق ا٥٨ايىحاو هیباٌؿ .ایى اهك ؾق ؾوقاو شؿیؿ ب ا
ج٥ییكات هٍهىؾ و ٠یًی ؾق ه٭ایىه با ؾوقاو گفٌحه قوبهقو ٌؿه اوث .ؾق ٌكایٗ کً ىيی هؤل ٩هه ای
٨كهًگی٬ ،ىهی و يژاؾی که جٍکیلؾهًؿۀ هىیث هیباٌ ؿ ،ال اهمی ث ب یًج ك و ج١ی یىکًً ؿهج كی
بكؼىقؾاق ٌؿهايؿ .بًابكایى هیجىاو به ایى شمٟبًؿی قویؿ ک ه ؾق کً اق و اؼحاقهای ه اؾی  ٬ؿقت
هًا ،ٟ٨ژئىپىلیحیک ،هىٔى٠ات و هنچًیى ٬ال به ای ق٨ح اقی ؾیگ كی همايً ؿ ای ؿهه ا ،باوقه ا و
هًصاقها ال ي٭ً ج١ییىکًًؿه و جؤذیكگفاقی بكؼىقؾاق گكؾیؿهايؿ .ایى قويؿ ال والهای ۻ܃܃ۻم به ب١ؿ
یً١ی ؾق ؾوقاو ب١ؿ ال شًگ وكؾ ،اهمیث بیًجكی پیؿا کكؾه اوث .با جىشه به ي٭ً ٠ىاهل ٨كوهل ی
ؾق جعىالت ویاوی و ژئىپىلیحیک ٬ؿقت ؾق ا٥٨ايىحاو هیج ىاو گ ٩ث ک ه و اؼحاقهای ه١ك٨ح ی ب ا
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ج١اهل ؾولثها ه١ايی هٍحكکی قا ایصاؾ هیکًًؿ .بك اوان ایى هؤل٩هها هىیثه ای شؿی ؿی ٌ کل
گك٨حه و بالوالی هیٌىيؿ .هك گكوه ویاوی ؾق ا٥٨ايىحاو بك اوان ؾقک و جّىقی که ال هىیث ؼىؾ
ؾاقيؿ ،به ج١كی ٧هًا ٟ٨هلی هباؾقت هیوقليؿ .ایى اهك يٍاو هیؾهؿ که اهؿا ٦هك بالیگك جاب١ی ال
هًصاقهایی اوث که ؾق ـهى ،هىیث و قویکكؾ وی ٌکل گك٨حه اوث .ؾق چًیى يگكٌی ،وه ٠اه ل
هىیث ،اهًیث و هًا ٟ٨بالیگكاو به یکؿیگك وابىحهايؿ .هك بالیگك بكاوان يى ٞهىیث ویاوی ؼىؾ
به ج١كی ٧هًا ٟ٨و الگىهای ق٨حاقی هیپكؾاليؿ .اهًیث آوها يیم به يى ٞشهث گیكی ه ك ب الیگ ك ؾق
اقجباٖ با هىیث ویاوی و ابىحه اوث .آياو بكاوان ٬البهای اؾقاکی و ایؿئىلىژیکی ؼىؾ ،و اؼحاق
ً
وه گايۀ هىیث ،اهًیث و هً١٩ث قا ٌکل ؾاؾه و هح٭ابال ال آو جؤذیك هیپفیكيؿ که ؾق وا ٟ٬ایى اهك یکی
چالًهای اواوی ؾاؼلی ؾق بعكاو ا٥٨ايىحاو بىؾه اوث (ۻۻ :܃܀ۻ).

هیؿقوپىلیحیک هیكهًؿ (هلمًؿ) و ؾیپلىهاوی آب :ایى هؤل٩ه یکی ال ٠ىاهل ههن جؤذیكگ فاق ؾق جٍ ؿیؿ
بعكاو ا٥٨ايىحاو بىؾه که ؾق وا٠ ٟ٬اهل بیذباجی ویاوی ؾق ا٥٨ايى حاو هعى ىب ه یگ كؾؾ .ال و ال
܁ۿ܂ۻم که به هىشب ٬كاق ؾاؾ پاقیه ،ایكاو ا٥٨ايى حاو قا ب ه قو میث ٌ ًاؼث ،بكو ك آب هیكهً ؿ
(هلمًؿ) بیى ؾو کٍىق اؼحال ٦يٝك وشىؾ ؾاٌحه اوث .اها ؾوثکن ال وال ۼ܁܂ۻم ،ال هًاب ٟپایؿاق
هٍاشكه بیى ایكاو و ا٥٨ايىحاو هىؤله ظ٫آبه هیكهًؿ بىؾه اوث .ایى هٍکل ۼۻ باق جاکًىو با٠د بكول
بعكاوهای ؾیپلماجیک بیى ؾو کٍىق ٌؿه و ܁ۼ باق هفاکكۀ ؾوشايبه و هىح٭ین یا با ٬بىل ظکمیث بكای
ظلوّ٨ل آو ِىقت گك٨حه اوث .ي٭ً هیكهًؿ بكای ویىحاو ،همايًؿ ي٭ً يیل بكای هّك او ث و
ویىحاو بؿوو هیكهًؿ ٬اؾق به اؾاهۀ ظیات يیىث .با وشىؾ يیال ظیاجی ویى حاو ب ه هیكهً ؿ ؾق ٘ ىل
ۺ۽ۻ  ،وال اؼیك ،يىوايات واقؾات آب ایى قوؾ ال ا٥٨ايىحاو به ویژه ؾق  ّ٨ل کٍ ث ،هًب  ٟاِ لی
بكول بعكاوهای اشحما٠ی ؾق ایى هًٙ٭ه بىؾه و اهكوله هیكهًؿ به ابماق ؾیپلىهاجیک ؾول ث ا٥٨ايى حاو
هبؿل ٌؿه اوث .ؾق وا ٟ٬هیكهًؿ گكوگاو ؾایمی ا٥٨ايىحايیه ا ب كای و ىؾشىیی ال آو ؾق هًاو بات
ویاوی ،ا٬حّاؾی و يٝاهی با ایكاو اوث .پاپلی یمؾی ه١ح٭ؿ اوث ،جًه ا جىو ١ۀ پای ؿاق ،هٍ اقکث
هًٙ٭هیی و بهكهبكؾاقی هحًاوب و هًٙ٭ی ال ظىٔۀ هیكهً ؿ ؾق ؼ اک ا٥٨ايى حاو و ای كاو او ث ک ه
هىشب بیكووق٨ث ال بىبىث ١٨لی اوث .هفاکكه بكای به ؾوث آوقؾو ظ٫آبه ،به جًه ایی ب ه هم او
يحیصهیی هیقوؿ که ب١ؿ ال ۺۺۻ ،وال به آو قویؿهاین .بً ابكایى یک ی ال ٠ىاه ل هه ن بالؾاقي ؿه ؾق
ذبات ؾایمی ا٥٨ايىحاو و ٠اهل اواوی ؾق بعكاو ا٥٨ايى حاو قوؾ هیكهً ؿ او ث ک ه ،ای ى ٨کح ىق ال
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ً٠اِك پكجًً و چالًلای ؼاقشی ؾق بك ايؿالی ذبات ا٥٨ايىحاو و ج٭ىیث بعكاو ای ى کٍ ىق ي٭ ً
اواوی ای٩ا کكؾه اوث (ۿ :܂۾).

هى١٬یث ش٥كا٨یایی :هى١٬یث ش٥كا٨یایی اذك ٬ابل هالظٝهیی بك جىايایی و ٬ؿقت ی ک ؾول ث ؾق ا ً٬اٞ
کكؾو ،پاؾاي ؾاؾو ،جًبه کكؾو ،چايهليی و شًگ با وایك کٍىقها ؾاقؾ٠ .لث ایىکه کًحكل و ؾق اؼحیاق
ؾاٌحى هًا٘ ٫اوحكاجیژیک اهحیال ٠مؿهیی بكای يٝام ویاوی به ٌماق هیقوؾ .اوح٭كاق ؾق همى ایگی
٬ؿقتهای کىچک و یا هنشىاق با ٬ؿقتهای ب مقگ شملگ ی ال پیاه ؿهای ای ى ٠ىاه ل ب ه ٌ ماق
یقوؾ که ؾق ـیل به هى١٬یثهای ههن جؤذیك گفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی پكؾاؼحه هیٌىؾ:
ه
هى١٬یث هعّىق بىؾو ؾق ؼٍکی :ا٥٨ايى حاو ب ه و بب ؾاقا ب ىؾو هى١٬ی ث هعّ ىق ؾق ؼٍ کی و
ؾوحكوی يؿاٌحى به آبهای آلاؾ ،ؾاقای هى١٬یث بكی بىؾه ،که ایى يى ٞهى١٬یث جؤذیك هىح٭ین بكذبات
ا٥٨ايىحاو ؾاٌحه اوث܆ لیكا کٍىقهای ؾاقای ایى يى ٞهى١٬یث همىاقه ؾق قيس و کٍکمً هىحًؿ ،ب ه
ؼّىَ لهايیکه الماهات ا٬حّاؾی و اهًیحی آياو قا به همىایگايی که قوابٗ يیکی يیم با آياو يؿاقيؿ
وابىحه هیيمایؿ .بًابكایى ایى ؤ١یث همىاقه ؤ١یث بالقگايی ،ا٬حّاؾی و ویاوی کٍىقها قا هحؤذك
هیوالؾ که ا٥٨ايىحاو ؾق چًیى ؤ١یث به وك هیبكؾ .هى١٬یث ا٥٨ايى حاو ک ه ؾق هص اوقت هًٙ٭ ۀ
ظىان و اوحكاجیژیک آویای هكکمی ٬كاق گك٨حه ال ی کو ى ب ه ٌ به  ٬اقه هً ؿ و ال و ىی ؾیگ ك ب ه
کٍىقهای ه١كو ٦به آویای هیايه و يیم شمهىقی ؼل ٫چیى و ال ومث ؾیگك به آویای ٤كبی و ؼاوق
هیايه هكجبٗ اوث .بًابكاو ٬كاق گك٨حى ا٥٨ايىحاو ؾق هكکم آویا وبب ٌؿه اوث که ایى کٍ ىق ال ه یچ
ومث به ؾقیای آلاؾ ؾوحكوی يؿاٌحه باٌؿ .يمؾیکجكیى قاه ؾوحكوی ا٥٨ايىحاو به آبهای آلاؾ ب كای
ا٥٨ايىحاو ال ٘كی ٫کٍىقهای ایكاو و پاکىحاو هیباٌؿ و ال ٘كی ٫ایى ؾو کٍىق ا٥٨ايىحاو هیجىايؿ به
ؾقیای ٠ماو و ا٬یايىن هًؿ قاه یابؿ و ال اقجبا٘ات ؾقیایی بهكههً ؿ گ كؾؾ .هى١٬ی ث هعّ ىق ب ىؾو
ا٥٨ايىحاو ؾق ؼٍکی یکی ال هى١٬یثهای ذابث بىؾه و ؾق ٘ىل جاقیػ ا٥٨ايى حاو ال چً یى ه ى١٬یحی
ِؿهه ؾیؿه و قهب كاو ای ى کٍ ىق هم ىاقه يى بث ب ه ای ى هىٔ ى ٞجىش ه کمح كی هب فول ؾاٌ حه و
چاقهايؿیٍی ؾق لهیًه يکكؾهايؿ (܁ :ۺۺۻ-ۻۺۻ).

هى١٬یث ظایلی :ا٥٨ايىحاو په ال یک ق٬ابث ٘ىاليی ِؿواله هیاو ؾولثهای بمقگ اوح١ماقی ٬كو
܃ۻ  ،یً١ی قوویه و ايگلیه ،به ً٠ىاو یک کٍ ىق ظای ل ؾق هی او هحّ ك٨ات ايگل یه ؾق شً ىب و
هىح١مكه قون ؾق ٌمال ؾق اواؼك ٬كو ܃ۻ و اویل ٬كو بیىحن جعؿیؿ ٌ ؿ ،هگ ك ب الی ب مقگ پای او
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يیا٨ث .بالیگكاو بمقگ قوویه و ايگلیه با ٠٭ؿ پیمايی ؾق وال ܁ۺ܃ۻم هبًی بك ج٭ىین ٨اقن به ظىلۀ
ي٩ىـ ؼىؾ به بكیحايیا واگفاق کكؾيؿ ،ولی ٌكٖ گفاٌحًؿ .که يبایؿ بكیحايیا ایى کٍ ىق قا اٌ ٥ال و ظح ا
هیچ بؽٍی ال ؼاک آو قا به ؼىؾ هلع ٫و ی ا ؾق اه ىق آو هؿاؼل ه کً ؿ .پ ه ه یج ىاو گ ٩ث ک ه
ش٥كا٨یای ویاوی هىشىؾۀ ا٥٨ايىحاو يحیصۀ چايهليیها و کٍمکًه ای ِؿو الۀ ؾو  ٬ؿقت ق٬ی ب
یً١ی ايگلیه و قوویه اوث .هماوگىيه که گ٩حه ٌؿ ،ا٥٨ايىحاو لهايی هًٙ٭ه ظایل ب یى ؾو اهپكاج ىق
بمقگ (بكیحايیا و قوویه) بىؾ ،هك ؾولث هیکىٌیؿيؿ با ي٩ىـ ؼىؾ بك ؾول ث کاب ل ،ي٭ ً هًٙ٭ هی ی
٬ؿقتهًؿايهجكی ال ؼىؾ بكول ؾهًؿ .شًگ شهايی ؾوم ٬ؿقتهای اقو پ ایی قا ب ه ظاٌ یه کٍ ايیؿ و
ي٭ً اهكیکا و ٌىقوی به ً٠ىاو ابك ٬ؿقت بكاليؿهجك کكؾ .با ظمله ٌىقوی ؾق ܃܁܃ۻم ب ه ا٥٨ايى حاو
شایگاه ایى کٍىق ؾق ویاوث ؼاقشی اهكیکا اقج٭ا یا٨ث و ایى کٍىق به هًٙ٭ هی ی شه ث هًال ٠ه و
ق٬ابث بیى ابك ٬ؿقت هبؿل ٌؿ .بالیگكاو اِلی ؾق ظایل بىؾو ا٥٨ايىحاو ق٬ابث اهپكاجىقی بكیحايی ا و
قوویه جماقی بىؾيؿ ،بالی بمقگ پیٍیى ،ب١ؿ ال ٨كوپاٌی اجعاؾ شماهیك ٌىقوی به يعىی ؾیگك ج ىأم
یا٨حه اوث که ال آو به ً٠ىاو بالی بمقگ شؿیؿ یاؾ هیٌىؾ .بالی بمقگ اب١اؾ هح٩اوجی به ؼىؾ گك٨ح ه
اوث و بالیگكاو بیًجكی چىو :ایكاو ،پاکىحاو ،ایاالت هحع ؿه آهكیک ا ،قوو یه ،چ یى٠ ،كبى حاو
و١ىؾی و ٤یكه قا به ٠كِۀ ق٬ابث کٍايیؿه اوث (ۼۻ :܃۾-ۺۿ).

ا٥٨ايىحاو ؾق ظال ظأك به ً٠ىاو یک کٍىق ظایل هیاو کٍىقهای هًٙ٭ه ٬كاق گك٨ح ه او ث ،ای ى
اهك ؾق جٍؿیؿ بعكاو ا٥٨ايىحاو ي٭ً چًؿ الیهیی ؾاٌحه اوث که بعكاو کًىيی ا٥٨ايىحاو ال ای ى اه ك
هىحرًی يیىث.
هاهیث جعمیلی هكلهای (چالًهای هكلی) :ؼٙىٖ هكلی که بؿوو جىشه به ویمای ٨كهًگی ياظیه و
جًها بك اذك ویاوث بیىالملل به وشىؾ آهؿهايؿ ،هكل جعمیلی یاؾ هیٌىيؿ .هاهیث جعمیلی هكله ای
ا٥٨ايىحاو ؾق شًىب کٍىق با٠د هًال٠ات پیچی ؿهی ی ه كلی و ج ًًه ای ویاو ی هح ١ؿؾی ب یى
پاکىحاو و ا٥٨ايىحاو ٌؿه اوث .ایى اهك ٨كِث اللم بكای ظٕىق  ٬ؿقته ای ؼ اقشی ،ال شمل ه
ٌىقوی قا ٨كاهن کكؾ و ؾق يهایث به اٌ ٥ال ا٥٨ايى حاو ب ه وو یلۀ ٌ ىقوی هًص ك ٌ ؿ .هً ا٘٭ی ال
بلىچىحاو ،پاکىحاو ،ایالث وكظؿ و هًٙ٭ه ٬بایل آلاؾ پاکىحاو ؾق ܃܁܂ۻم ،به ؾيبال جعمی ل  ٬كاقؾاؾ
گًؿهک به وویلۀ ايگلیه به ا٥٨ايىحاو ال ؼاک ایى کٍىق شؿا ٌؿه و به هًؿ بكیحايیا هلع  ٫گكؾی ؿ.
ایى هًا٘ ٫ؾق يىاهبك۽܃܂ۻم ؾق ه١اهؿۀ که بیى ٠بؿالكظمىؼاو ظاکن و٬ث ا٥٨ايىحاو و يمایًؿۀ ویژۀ
ايگلیه ،وكهًی هىقجیمك ؾیىقيؿ اهٕؤ ٌؿ ،به ٘ىق کاهل ال ا٥٨ايىحاو هًحمٌ ٞؿ و به و كلهیىه ای
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آووىی ؼٗ ؾیىقيؿ هٍهىق ٌؿ .ال ایى جاقیػ به ب١ؿ هكل شًىبی ا٥٨ايىحاو یکی ال پ ك چ الًج كیى
هًا٘ ٫هىقؾ هًال٠ه قا جٍکیل ؾاؾه و همىاقه ا٥٨ايىحاو ال ای ى ياظی ه ِ ؿهه ؾی ؿه و ب یذب اجی قا ؾق
ا٥٨ايىحاو جٍؿیؿ بؽٍیؿه اوث (ۿ :ۼ۾).

هماو٘ىق که گ٩حه ٌؿ ،یکی ال بمقگجكیى چالً هكلی ا٥٨ايىحاو ؼٗ هكلی ؾیىقيؿ اوث ک ه ؾق
لهاو هًؿ بكیحايیا هیاو ؾولث ا٥٨ايىحاو و هًؿ بكیحايیا ب ه اهٕ ؤ قو یؿه او ث ک ه ای ى ؼ ٗ ه كلی
پكآٌىبجكیى هكل شًىب و شًىب ٌك ٪ا٥٨ايىحاو قا جٍکیل هیؾهؿ و ٠اهل بعكاو ؾق ا٥٨ايىحاو ؾق
ه٭ا٘ ٟگىياگىيی بىؾه اوث (ۼۻ :܂ۻۻ).

ا٥٨ايىحاو و ویىحن های ش٥كا٨یایی هًٙ٭هیی :بكقوی شایگاه ژئىاو حكاجیژی ا٥٨ايى حاو ؾق ي ٝام ي ىیى
شهايی هىحلمم ًٌاؼث قوابٗ و شایگاه ا٥٨ايىحاو ؾق قابٙه با هً ا٘ ٫ژئىپ ىلیحیکی او ث .ؾق واٟ ٬
ا٥٨ايىحاو که ؼىؾ ال لعا ٚهًا٘ ٫ش٥كا٨یایی شمو ویىحن هًٙ٭هیی شًىب و شًىب ٤كب آویا  ٬كاق
گك٨حه ،بیًجكیى جؤذیكات قا ال ایى ویىحن هیگیكؾ .ؾق هكظله ب١ؿی ویىحن ژئىپىلیحیکی ؼاوق هیاي ه
و هناکًىو ؼاوق هیايه بمقگ جك ؾاهًۀ جؤذیكات ؼىؾ قا ؾق ا٥٨ايىحاو گىحكي ؾاؾه اوث .اگك ج ا ٬ب ل ال
ۻۻ  ،وپحاهبك شایگاه ا٥٨ايىحاو هحؤذك ال ي٭ً قابٙه بیى ویىحن شًىب آویا و ؼاوق هیايه ب ىؾ ،اکً ىو
ا٥٨ايىحاو ؾق هكکم ویىحن هًٙ٭هیی ج١كی ٧هیٌىؾ که با يام ؼاوق هیايه بمقگ ا٥٨ايى حاو قا ؾق هكک م
ش٥كا٨یایی ؼىؾ ٬كاق هیؾهؿ ،هكچًؿ ویژگیها و هًا٘ ٫ش٥كا٨یایی هًٙ٭هیی بكای ؼاوق هیايه بمقگجك
کنجك به چٍن هیؼىقؾ .هنچًیى ا٥٨ايىحاو ؾق پیىيؿ با ویىحن هًٙ٭ هی ی آو یای هكک می ج ؤذیكات

٨كاوايی قا چه ال لعا ٚي٭ً قابٙهیی و چه ال لعا ٚي٭ ً ه نش ىاقی ب ا ای ى ویى حن ش٥كا٨ی ایی
هیپفیكؾ.

همیى٘ىق ویىحن ژئىپىلیحیکی چیى يیم به لعا ٚهنشىاقی و هن به لعا ٚي٭ٙۀ قابٙه و پیىيؿ ایى
کٍىق با ویىحن هًٙ٭هیی ؼلیس ٨اقن و آویای هكکمی هىقؾ جىشه چیى بىؾه اوث .بًابكایى هیج ىاو
گ٩ث اهمیث ژئىاوحكاجیژیک ا٥٨ايىحاو ؾق پیىيؿ با جعىالت ویىحنهای ش٥كا٨یایی هًٙ٭ه و اهمی ث
آياو ؾق ژئىپىلیحیک يٝام يىیى شهايی بایؿ هىقؾ اقلی ابی  ٬كاق گی كؾ .پیىو حگی اهمی ث و شایگ اه
ژئىاوحكاجیژیک ا٥٨ايىحاو ؾق ویىحن هًٙ٭هیی شًىب آویا و ؼاوق هیايه ههنجك و اواویجك اوث .ایى
هًا٘ ٫يیالهًؿ بكقوی و ٨كایًؿ جعىالت اوث که ؾق چٍنايؿال ویىحنهای شهايی و هًٙ٭هیی ي ٝام
يىیى ٬ابل پیًبیًی هیباٌؿ .ال ایى شهث ا٥٨ايىحاو هح ؤذك ال ویى حنه ای هًٙ٭ هی ی ش٥كا٨ی ایی

وال ٌٍن |ٌماقۀ اول| 053 

ً
هیباٌؿ که هیجىاو ا٤لبا به ً٠ىاو ٠اهل ههن ؼاقشی ،جٍؿیؿ کًًؿۀ بع كاو ا٥٨ايى حاو ی اؾ ک


كؾ (ۻ:

ۺۻۻ).

ي٭ً ٠ىاهل ش٥كا٨یایی ؾق واؼحاق ٬ؿقت هلی :یکی ال ً٠اِك ٬ؿقت هلی کٍىقها قا ش٥كا٨ی ا جٍ کیل
هیؾهؿٌ .کلبًؿیهای ش٥كا٨یایی ،چگىيگی اوح٭كاق گكوهه ای اشحم ا٠ی و ه نچً یى هکايیى ن
بهكهگیكی ال ش٥كا٨یا ؾق ه٭ابله با جهؿیؿات هیجىاي ؿ ؾق له كۀ ٠ىاه ل  ٬ؿقت هل ی هعى ىبگ كؾؾ.
اي١کان ٠ىاهل ش٥كا٨یایی قا ه یج ىاو ؾق لي ؿگی اشحم ا٠ی ،قواب ٗ ویاو ی و الگىه ای ق٨ح اقی
بیىالمللی هٍاهؿه کكؾ .ا٥٨ايىحاو کٍىق کىهىحايی اوث ویژگ ی اِ لی هى١٬ی ث ش٥كا٨ی ایی آو،

وشىؾ کىههای بلًؿ و ؾقههای ٠می ٫ؾق آو اوث .ایى کٍىق واؼحاق بیٕىی ٌکل ياهًٝمی ؾاقؾ .ب ه
ً
لعا ٚآب و هىا ج٭كیبا ٌبه ایكاو و وایك کٍىهای ؼاوق هیايه اوث و ال قیمي باقاوهای هىومی ٌبه
٬اقۀ هًؿ هعكوم اوث ،ال ایى شهث کٍىق يیمه ؼٍک به ظىاب ه یآی ؿ .ؾق و اؼحاق ش٥كا٨ی ایی
ا٥٨ايىحاو ياوالههای قیؽثًٌاوايۀ لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ܆ اها وا١٬یثهای هعیٗ اشحما٠ی ؾق پیىيؿ با
ٌاؼُهای ش٥كا٨یایی هًٙ٭هیی و بیىالمللی آو کٍىق ،شلىههای ال ژئىپىلیحیک پیچیؿه و پكجًٍی
قا هً١که هیوالؾ .هكیک ال ٌاؼُهای ش٥كا٨یایی ا٥٨ايىحاو هیجىايؿ بك واؼحاقهای اشحما٠ی و
کًً ویاوی ٌهكويؿاو ایى کٍىق جؤذیكی به شا گفاقؾ .ؾق ٌكایٗ هىش ىؾه ،ا٥٨ايى حاو ؾاقای ٌ ً
ویژگی باقل ؾاقؾ که بك اوان آو هیجىاو يٍايههای اشحم ا٠ی و ژئىپىلیحی ک  ٬ؿقت ؾق آو کٍ ىق قا
ج١كی ٧کكؾ:
ۻ .ا٥٨ايىحاو کٍىق هعّىق ؾق ؼٍکی܆
ۼ .ا٥٨ايىحاو کٍىقی چًؿ ٬ىهی ،چًؿ هفهبی و چًؿ لبايی܆
۽ .ا٥٨ايىحاو کٍىق ٨٭یك و جىو١ه يیا٨حه܆
۾ .ا٥٨ايىحاو کٍىق شًگلؾه و ؾچاق هؿاؼالت ؼاقشی܆
ۿ .ا٥٨ايىحاو کٍىق جكوقیىن لؾه و ًٌاؼحه ٌؿه به ً٠ىاو هكکم آه ىلي و گى حكي جكوقیى ن ؾق
وٙىض هًٙ٭هیی و بیىالمللی܆
܀ .ا٥٨ايىحاو به ً٠ىاو کٍىق و ؾولث هىاؾ هؽؿق.
هكیک ال يٍايههای ًٌگايۀ ی اؾ ٌ ؿه بؽٍ ی ال وا١٬ی ثه ای ق٨ح اق ژئىپىلیحی ک ٥٨ايى حاو قا
هً١که هیوالؾ .ایى يٍايهها هیجىاي ؿ لهیً هه ای ايح٭ ال بع كاو و هًال ٠ه ب ه و ایك ظ ىلهه ای
ش٥كا٨یایی قا ٨كاهن والؾ (ۻۻ :ۺ܁ۻ-ۻ܁ۻ).
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واؼحاق ش٥كا٨یای ٬ىهی :يى ٞيٝام ویاوی آیًهیی وا١٬یثهای اشحم ا٠ی او ث .و اؼحاق ویاو ی ؾق
کٍىقهای جىو١هیا٨حه ،ب ه ِ ىقت هٍ ؽُ ؾاقای ج١كی  ٧وأ ط ب ىؾه و ال ی ک ذب ات ویاو ی
بكؼىقؾاق اوث .ؾق ا٥٨ايىحاو ظاکمیثها و يٝام ویاوی ؾق ؾوقههای جاقیؽی ؾق هعىق ی ک  ٬ىم و
٬بیله و ؾق بىا هىاقؾ یک ؼايىاؾه هٍؽُ بىؾه اوث ،ؾق ایى يى ٞيٝامها قابٙه هكؾم و ؾول ث قاب ٙه
یکوىیه بىؾه ،که ؼىؾ وبب ایصاؾ ٨اِله هیاو هكؾم و ؾولث هیگكؾؾ .شاه١ۀ ا٥٨ايى حاو ،ال هً ٝك
واؼحاق ویاوی ؾاقای واؼحاق ٬ىهی و ٬بیلهیی اوث ،اها ایى اهك به جًهایی به ٌکلگیكی ج١اقٔ ات
٬ىهی و ٌکا٦های ویاوی يمیايصاهؿ ،بلکه ایى واؼحاق ؾق وا ٟ٬لهیًههایی قا بكای بكول ج١اقٔات
٬ىهی ایصاؾ هیيمایؿٌ .کا٦های ویاوی -اشحما٠ی ياٌ ی ال و اؼحاق  ٬ىهی و ٬بیل هی ی شاه ١ۀ
ا٥٨ايىحاو بىؾه که ظکىهثهای ایى کٍىق چه ؾق گفٌحه و چه ؾق ظال ظأك با ایى قویکكؾ هباؾقت
ؾاٌحه و هیوقليؿ ،که ایى هؤل٩ه ؾق گفٌحه و ظال ال ٠ىاهل ایصاؾ کًً ؿه و جٍ ؿیؿ کًً ؿۀ بع كاو ؾق
ا٥٨ايىحاو یاؾ هیٌىؾ .واؼحاق يٝام ویاوی ؾق ا٥٨ايىحاو به وی ژه ؾق ؾوقاو پى ا ٘الب او ج اکًىو ؾق
ٜاهك ظکىهث هكؾمواالق هبحًی بك ؾهىکكاوی ،آلاؾی بیاو و ظ٭ى ٪بٍك ب ىؾه ،ول ی هً ىل ه ن ای ى
ً
واؼحاق ؾق گكو ٬ىم و ٬بیله بىؾه و ا٤لبا ال هىیثها و ؼكؾه ٨كهًگها ؾق ؾقگیكی هباقله بكای به ؾوث
آوقؾو هىیث و ظ٭ى ٪ؼىیً هىحًؿ که ال آو هیجىاو به ً٠ىاو هؤل٩ههای بعكاولا یاؾ ک

كؾ (۾ :܀܃ۻ-

܁܃ۻ).

٬ىم گكایی :هىؤله ٬ىم و ٬ىمگكایی ؾق ا٥٨ايىحاو آ٨ث بمقگی وظؿت و هًٍؤ اؼحال ٦و ٌ٭ای ٫بك پیک كۀ
شاه١ه ا٥٨ايىحاو ال ؾیك بال جاکًىو بىؾه و یک ی ال بمقگح كیى ٠ىاه ل ؾاؼل ی ؾق بع كاو ای ى کٍ ىق
هیباٌؿ ،که ؾق وا ٟ٬ال هىاي ٟشؿی ؾق بك٬كاقی و٨ا ٪و ايىصام هلی ،همگكایی و جىو١ۀ ویاو ی ؾق

ایى کٍىق ٌؿه اوث .جاقیػ گفٌحهیی ایى کٍىق يٍاو ؾاؾه که ،پؿیؿۀ ٬ىم با٠د کٍ کمً و و حیم
هیاو ا٬ىام و ٬بایل بىؾه و يهجًها شًبۀ هىالمثآهیم قا يؿاٌحه ،بلکه ؾق ا٤ل ب ه ىاقؾ ؼّ مايه ٠م ل
يمىؾه اوث .ا٥٨ايىحاو ال شمله کٍىقهای اوث که ؾاقای واؼحاق ياهمگىو و چًؿ ٬ىهی او ث ک ه
یک يٝام جکركگكا قا هی٘لبؿ .بًابكایى ٬ىمگكایی ؾق ا٥٨ايىحاو ٠اه ل اواو ی بع كاولای ی هعى ىب
هیگكؾؾ (ۼۻ :܃ۺۻ).


پكاکًؿگی اشحما٠ی و ٬ىهی :یکی ال ویژگیهای ههن شم١یث ٬ىهی ؾق ا٥٨ايىحاو که ؾق بعكاو و شًگ
ؾق ای ى کٍ ىق ه ؤذك ب ىؾه و پیىي ؿ آو ب ا اهًی ث کٍ ىقهای ه نش ىاق جؤذیكگ فاق او ث ،هىٔ ىٞ
اکًؿگیهای ٬ىهی و گىحكي ٬ىهیثهای همىایه به ؾاؼل ا٥٨ايىحاو اوث .جاشیکها اؾاهۀ  ٬ىهی

پك
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جاشیکهای کٍىق جاشیکىحاو ايؿ܆ البکها با ا٬ىام البکىحاو پیىيؿ ٬ىهی و ؼىيی ؾاقيؿ܆ ج كکمىه ا
اؾاهۀ ٬ىم جكکمى و ٨اقوی لباوهای هكات و والیثهای هنشىاق آو ایكايیاالِ ل اي ؿ܆ بل ىچه ا ب ا
جیكهیی ال بلىچهای ایكاو و پٍحىوها جا ؾو ایالث وكظؿ و بلىچىحاو پاکىحاو اهح ؿاؾ ه ییابً ؿ .ای ى

ً
ؤ١یث ٬ىهی ج٭كیبا کٍىقهای همىایه قا ؾق ه٭ابل اهًیث یا ي ااهًی ا٥٨ايى حاو ظى ان ه یکً ؿ.
ا٥٨ايیها٨ ،اقوی لباوها ،بلىچها و پٍحىوها ؾق اهًیث هلی ایكاو اذكگفاقيؿ٠ ،لیق٤ن آو پاکى حاو و
ایكاو هیجىايؿ بك ٨كایًؿهای اشحم ا٠ی و ویاو ی ا٥٨ايى حاو جؤذیكگى حكؾۀ ب ه ش ا بگ فاقؾ .بً ابكایى
پكاکًؿگی اشحما٠ی و ٬ىهی شم١یحی ؾق ا٥٨ايىحاو و اقجباٖ يژاؾی ا٬ىام ایى کٍىق ب ا و ایك کٍ ىقها
همىایه به ؼّىَ پاکىحاو و ایكاو بك اؾاهۀ بعكاو ا٥٨ايىحاو هیا٨مایؿ (ۻۻ :۾܁ۻ).

چگىيگی جىلی٬ ٟؿقت ؾق يهاؾهای ویاوی :ؾولث کًىيی ا٥٨ايىحاو ال کاوحیهای لیاؾی قيس هیبكؾ و
٨ا٬ؿ اوح٭الل ال يیكوی اشحما٠ی و جىايایی ايصام وٜای ٧و هىؤولیثهای ؼ ىؾ او ث .ج ىاوهً ؿی
کًحكول بك هًا٘ ٫پیكاهىيی قا يؿاقؾ و يمیجىايؿ کًحكل ايعّاقی ؼٍىيث قا ؾق ؾوث گی كؾ .ال ٨ى اؾ
اؾاقی ٧١ٔ ،کاقاهؿی و ٤یكه ٌاکی اوث و ؾق هصمى ٞال پكوژۀ ياجمام ؾولثو الی ظکای ث ؾاقؾ
که ٠مؿهجكیى ویژگیهای ایى ؾولث قا هیجىاو ٬كاق ـیل بك ٌمكؾ:
ۻٌ .ؽّی بىؾو ٬ؿقت٨ :كهايؿهی و ٨كهاوبكی ؾق ا٥٨ايىحاو بك اوان اقجبا٘ات ٌؽّی اوث
و ویژگیهای والهايی ي٭ٍی ؾق آو يؿاقيؿ܆
ۼ .ي٭ً ؼىیٍاويؿی ؾق جىلی٬ ٟؿقت :واگفاقی پىثها و اهحیالات ؾولحی ؾق ا٥٨ايىحاو واب٭هی
ؾیكیًه ؾاقؾ و ؾق بىیاقی ال قژینهای پیٍیى و يیم ؾق ظال ظأك بىیاقی ال اهحی الات ؾولح ی
به ا٬ىام ،ؼايىاؾه و ٨اهیلهای ؼاَ اؼحّاَ ؾاٌث و ؾاقؾ و همگاو ؾق آو وهین يیىحًؿ܆
ً
۽ .هّلعثگكایی ؾق جىلی٬ ٟؿقت :ايحؽابها ؾق ؾولث ٠مؿجا بك اوان هّلعثهای ویاوی،
٬ىهی و هفهبی ِىقت هیگیكؾ و ٌایىحگیها ؾق آو ي٭ً يؿاقيؿ܆
بكاوان یک يٝك وًصی که ؾق ۽ۻ والیث ا٥٨ايىحاو ِىقت گك٨حه اوث ،بیً ال ܁܂ ٨یّؿ پاوػ
ؾهًؿگاو ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ که ٠اهل اِلی اوحؽؿامهای ؾولحی اقجبا٘ات ٬ىهی و ٨اهیلی اوث و لیا٬ث
و ٌایىحگی ؾق آو ي٭ً يؿاقؾ .شؿول ٌماقه(ۻ)܆ يٍاوؾهًؿۀ همیى اهك اوث:
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شؿول ٌماقه(ۻ)܆
٨كاوايی

ؾقِؿ

٠ىاهل هؤذك
ٌایىحگی

ۺ۾ۻ

۽/܂

قوابٗ ٬ىهی

۽܂۾

܀/܂۽

قوابٗ ظمبی یا ویاوی

܀܂ۼ

܂/ۼۼ

آًٌایی ٌؽّی

ۿۼ۽

܀ۼ

و٤یكه

۾ۿ

۽/۾

شمٟ

ۼۿۼۻ

ۺۺۻ

(ۻۻ :ۼ܂ۻ-۽܂ۻ).

٠ىاهل ایؿئىلىژیکی و اشحما٠ی :یکی ال ٠ىاهل بعكاو ا٥٨ايىحاو قا هیجىاو ؾق ٨ك٬هگكایی و بًی اؾگكایی
شىثو شى يمىؾ .وشىؾ بًیاؾ گكاها ،يٝیك٘ :الباو ،ؾا ،ً٠ال٭ا٠ؿه و وایك ایؿئىلىژیهای ا٨كا٘ ی و
ا٨كاٖگكایی ؾق ا٥٨ايىحاو ال هؤل٩ههای بع كاو ؾق ای ى کٍ ىق هعى ىب ه یگ كؾؾ .هصمى ٠هی ی ال
گكوههای ویاوی -ؾیًی هىلماياو که هٍی هباقله هىلعايۀ جكوقیىحی قا بكای يایل ٌؿو به اه ؿا٦

ؼىؾ و بك٬كاقی ظکىهث اوالهی به ِىقت ؼال٨حی بكگمیؿهايؿ ،به ي ام بًیاؾگكاه ایی او الهی ی اؾ
هیٌىيؿ .ا٥٨ايىحاو ؾق هعىق ليصیكهیی بًیاؾگكایی اوالهی ال هكاکً جا آویای هكکمی ٬كاق ؾاقؾ ک ه،

ایى هى١٬یث هىشب ٌؿه جا گكوههای هكانا٨گى و بًیاؾگكا هايًؿ٘ :الب ،ؾا ،ً ٠ال٭ا ٠ؿه و و ایك
گكوههای جكوقیىحی ؾیگك قوی ایى کٍىق(ا٥٨ايىحاو) ظىاب ویژهیی بال کًً ؿ .ظٕ ىق گ كو هه ای
جكوقیىحی ؾق ظال ظأك ؾق ا٥٨ايىحاو یکی ال بمقگجكیى هىايِ ٟلط ،اهًیث و ذبات ؾق ایى کٍ ىق
اوث و ال هىاقؾ ههن بعكاولایی ٬لنؾاؾ هیگكؾؾ (ۼۻ :۽۾ۻ-۾۾ۻ).

هًالطه

ايىاوها ٬بل ال ابؿا١ًِ ٞث ؾق شبك هعی ٙی و ش٥كا٨ی ایی  ٬كاق ؾاٌ حًؿ و ٠ىاه ل ژئىپ ىلیحیکی و
ش٥كا٨یایی جؤذیكات ياگىاقی بك ليؿگی آياو ؾاٌث٬ .بل ال ایىکه ايىاو ًِ١ث قا ایص اؾ يمایً ؿ شب ك
هعیٙی ليؿگی و ١٨الیث ايىاو قا ؾق جًگًا ٬كاق ؾاؾه بىؾ ،ولی ايى او ب ا ٠٭ ل٨ ،ک ك و ه ىي ؼ ىؾ
جىايىث ابماق ؼل ٫يمایؿ و با اوح٩اؾه ال ابماق بك ٘بی١ث ٤لبه کًؿ .اهكول ؾق ظ٭ی٭ث ايىاو بك ٘بی١ث
ظاکن اوث و با جؿبیك و جؿویى اوحكاجیژی ليؿگی ؼىؾ ،ي٭اٖهای گىي اگىيی ال هع یٗ ش٥كا٨ی ایی و
ژئىپىلیحیکی قا هىقؾ بكقوی و ًٌاوایی ٬كاق ؾاؾه اوث .هؿ ٦ال جؿویى ایى اوحیكاجژی ،جى هیالت و
بىحكوالی هىیك ليؿگی اوث .جا هعیٗ و هاوقای ؼىؾ قا بٍاوًؿ و ؾق ق ٟ٨يیالهًؿیهای ؼىؾ کىٌا
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باًٌؿ ،ال ایى شهث ؼال٬یث ،ابحکاق و پٍثکاق ايىاو هیچگاهی جى ٧٬يکكؾه و يؽىاهؿ کكؾ .يحیصۀ
١٨ل و اي١٩االت ايىاو اوث که هكاظل گىياگىيی ال ظیات ابحؿائی و بؿوی قا ؾق يىقؾیؿه و به هكظلۀ
ج١الی و جك ٬ی يای ل آهؿي ؿ .ب ا گفٌ ث له او ،ي٭ ً ،اهمی ث ،هى١٬ی ث و ٠ىاه ل و هؤل ٩هه ای
ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی قول ا٨موو گكؾیؿ که ،ال ایى هًٝك هؤل٩ههای همبىق ؾق ا ٥٨ايىحاو ؾق ٘ ىل
جاقیػ ٬ابل جؤهل بىؾه و ؾق وكيىٌث ایى کٍىق ي٭ً ج١ییى کًًؿهیی ؾاٌحه اوث.
يتیجهگیشی

شهثگیكیهای ویاوث ؼاقشی و ؾاؼلی ا٥٨ايى حاو ب كای جّ مینگی كاو ویاو ی کٍ ىق ج اب١ی
ًٌاؼث هًاوب هؤل٩ههای ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی کٍىق ؾق ؾقوو يٝامهای ب یىالملل ی گفٌ حه
اوث ،جا به کمک ایى جصاقب و ًٌاؼث ؾقوث آو بحىاو به ؾوقيمای هًاوب بكای جؿویى اوحكاجیژی
کٍىق ؾق ٌكایٗ بعكايی کًىيی و آیًؿه ؾوث یا٨ث .با ایى ظال ؾو قو یکكؾ ؾق ه ىقؾ بكقو ی هى ایل
ویاوی ،ذبات ویاوی ،چالًهای هىشىؾه و بعكاو ا٥٨ايىحاو ال هًٝك قوابٗ بیىالملل هٙكض ب ىؾه
اوث که یکی ٠ىاهل ژئىپىلیحیکی ؾوم ٠ىاهل ش٥كا٨یایی که هكیک ال ای ى ؾو ً٠اِ ك ؾاقای جب ١ات
پیچیؿۀ ٘بی١ی و ايىايی بىؾه که به ِىقت اشمالی هیجىاو ؾق وه قویکكؾ ؼالِه يمىؾ.
قویکكؾ اول) جعىالت ویاوی ا٥٨ايىحاو که بالجابؾهًؿهیی جؤذیكات هىح٭ن يٝام قوابٗ بیىالمل ل و
هى١٬یث ژئىپىلیحیک ایى کٍىق ؾق وٙط هًٙ٭های و شهايی هیباٌؿ܆
قویکكؾ ؾوم) جعىالت ویاوی ا٥٨ايىحاو او ث ک ه بالج ابؾهً ؿهی ی هى ایل ژئىپىلیحی ک ؾاؼل ی
هیباٌؿ به ایى هً١ا که قوابٗ بیى ا٬ىام و هًال٠ات ٬ىهی -يژاؾی که وبب ٌ کلؾه ی ب ه جع ىالت

ویاوی ا٥٨ايىحاو به ویژه ؾق ٬كو بیىحن گكؾیؿه اوث܆
قویکكؾ وىم) يى ٞجّمینهای ویاوی و ـهًیث يؽبگاو ا٥٨ايىحاو او ث ک ه ب ك جع ىالت ویاو ی
ا٥٨ايىحاو اذك گفاٌحه ايؿ .ؾق وا ٟ٬قویکكؾ وىهی جل٩ی٭ی ال ؾو قویکكؾ اولی و ؾوهی اوث .ایى و ه
قویکك٠ ،اهل بعكاو و یا هن لهیًهوال و بىحكو ال بع كاو و ؾق يهای ث ایص اؾ کًً ؿهی ی بع كاو ؾق
ا٥٨ايىحاو هعىىب هیٌىؾ .بًابكاو ًٌاؼث هىایل و هؤل٩ههای جؤذیكگفاق ژئىپىلیحیکی و ش٥كا٨یایی
ؾق بعكاو ایى کٍىق هیجىايؿ ا٥٨ايىحاو قا ؾق ِلط و ذبات يى بی و ؾایم ی کم ک يمای ؿ و ً٠اِ ك
٨كوایٍی قا ؾق قابٙه به بعكاو کاهً ؾهؿ و هىشب ج٭ىیث ذبات و وظؿت هلی گكؾؾ.
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پیطًهادات

ۻ .جصؿیؿ يٝك و باليگكی ؾق ویاوث ؼاقشی ا٥٨ايىحاو܆
ۼ .ا٥٨ايىحاو ال هى١٬یث ژئىپىلیحیکی ؼىیً ؾق هًٙ٭ه به ي ِ ٟ ٩لط و ذب ات ؼ ىیً او ح٩اؾه
يمایؿ܆
۽ .ا٥٨ايىحاو ؾق همگكاییهای هًٙ٭هیی ي٭ً هعىقی و جؤذیكگفاق ؾاٌحه باٌؿ܆
۾ .ا٥٨ايىحاو بكای لؾوؾو ال بعكاو هىشىؾه ،ال قویکكؾهای هكؾم هعىق هبحًی بك اجعاؾ ،ايى صام
هیاو ا٬ىام و گكوههای ویاوی کاق بگیكؾ܆
ۿ .ا٥٨ايىحاو بكای بیكوو ق٨ث ال بعكاو و چالًهای ویاوی جىشه ویژهیی بك چالًهای ه كلی
يمایؿ܆
܀ .ا٥٨ايىحاو بكای کاهً بعكاو ي٭ٍهیی اوحكاجیژی آب و ؾیپلىهاوی آب قا جؿویى يمای ؿ و ای ى
اوحكاجژی پاوػگى بكای آیًؿهیی با ذبات ویاوی کٍىق بىؾه باٌؿ و بحىايؿ ؾق ظل جًًهای آبی
هؤذك وا ٟ٬گكؾؾ܆
܁ .ا٥٨ايىحاو بكای ِلط ؾایمی و ذبات اواوی بایؿ جًًهای ٬ىهی ،هفهبی ،لى ايی و و محی قا
کًاق بگفاقؾ و ؾق ٠ىْ آو ال ویاوث هنگكایی هلی اوح٩اؾه يمایؿ.
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هًابغ
ۻ.
ۼ.
۽.
۾.

پیٍگاهی ٨كؾ ،لهكا و وكؾاق هعمؿ قظیمی( .܁܂۽ۻ) .܅شایگاه ا٥٨ايىحاو ؾق ژئىاو حكاجژی ي ٝام
يىیى شهايی܄ .يٍكیه جع٭ی٭ات کاقبكؾی ٠لىم ش٥كا٨یاییٌ ،ماقه ۻۻ ،ز܂ ،وال܁܂۽ۻ.
ظاٛ٨يیا ،هعمؿ قٔا( .ۿ܂۽ۻ) .اِىل و ه٩اهین ژئىپىلیحیک .هٍهؿ :پاپلی یمؾی.
ظ٭صى ،هیكآ٬ا( .۾܂۽ۻ) .ا٥٨ايىحاو و هؿاؼالت ؼاقشی .کابل :هیىيؿ.
ظىیًی ِؿی٭ه ،و یؿه( .ۼ܃۽ۻ) .جكوقیى ن و قوي ؿ ؾول ث هل ث و الی ؾق ا٥٨ايى حاو .کاب ل:
ؼكاواو.

ۿ .ؼلیلی ،هعىى ،شهاوگیك ظیؿقی و هاؾی ِیاؾی( .ۼ܃۽ۻ) .܅پیىيؿ کؿ و ژيىم ژئىپىلیحی ک ؾق
ویاوث ؼاقشی (هٙال١ه هىقؾی :ا٥٨ايىحاو و ایكاو)܄ّ٨ .لًاهۀ پژوهًهای قوابٗ ب یىالمل ل،
ٌماقه ܃ .والۼ܃۽ۻ.
܀ .ؾابیًم ،شیمم( .܀܃۽ۻ) .په ال ٘الباو هلث والی ؾق ا٥٨ايى حاو .جكشم ۀ  ٠اق ٦و عك .کاب ل:
ه٭ّىؾی.
܁ .قظیمی ،وكؾاق هعمؿ( .܀܃۽ۻ) .ژئىپىلیحیک ا٥٨ايىحاو ؾق ٬كو بیىحن .کابل :و١یؿ.

قوٌىگك ،اوما٠یل( .܀܃۽ۻ) .اوحكاجژّی يٝاهی آهكیکا ؾق ا٥٨ايىحاو پىا ٘الباو .کابل٠ :الم.

܂.
܃ .وصاؾی٠ ،بؿال٭یىم( .ۿ܃۽ۻ) .شاه١ه ًٌاوی ویاوی ا٥٨ايىحاو .کابل :ؾايٍگاه ؼاجنالًبییى.

ۺۻ .ویمبك ،قٔا ،ؾايیال قٔاپىق و ٠لی اوکًؿقی يىب( .܂܃۽ۻ) .܅قويؿهای هًٙ٭هیی ایكاو ؾق ٬بال
بعكاو اهًیحی ؾق ا٥٨ايىحاو܄.وپهك ویاوث ،ؾوقۀ ٌٍنٌ ،ماقه ۻۼ ،وال܂܃۽ۻ.
ۻۻ٠ .بان ،هّلیيژاؾ( .܂܂۽ۻ) .܅٨كهًگ اشحما٠ی و ژئىپىلیحیک  ٬ؿقت ؾق ا٥٨ايى حاو܄ ّ٨ .لًاهۀ
ژئىپىلیحیکٌ ،ماقهۻ ،وال ܂܂۽ۻ.

ۼۻ٠ .ك٨او٠ ،بؿالعکین( .܂܃۽ۻ) .بكقوی ٠ىاهل هؤذك بك وظ ؿت هل ی ا٥٨ايى حاو ؾق ؾوقاو پ ه ال
٘الباو .اِ٩هاو :ؾايٍگاه اِ٩هاو.
۽ۻٝ٠ .یمی ،هعمؿ ٝ٠ین( .ۻ܃۽ۻ) .هؿؼلی بك ش٥كا٨یای ویاوی ا٥٨ايىحاو .کابل :ؼكاواو.
۾ۻٙ٠ .ایی٨ ،كهاؾ و هعمؿ هىوی ش ٩١كی( .܂܃۽ۻ) .܅جع ىالت ژئىپىلیحی ک و ویاو ث ؼ اقشی
ا٥٨ايىحاو وال ܃ۻ܃ۻ جا ۻۺۺۼم܄ .هٙال١ات اوقاویای هكکمیٌ .ماقهۼ ،وال ܂܃۽ۻ.

چزاگاُ ٍ اّویت آى
يىیىًؿه :پىهًیاق هعمؿ ٨ىاؾ ٨كلام ٕ٠ى کاؾق ٠لمی ؾايٍکؿۀ لقا٠ث
ج٭كیٛؾهًؿه :پىهًؿوی ٠یىالؿیى اهايی


چکیذه
چكاگاهها ال شمله هًاب٘ ٟبی١ی بىؾه ویکی ال ٠ىاهل اِلی شه ث يای ل ٌ ؿو ب ه جىو ١ه پای ؿاق ؾق بؽ ً
ؾامؾاقی و کٍاوقلی به ظىاب ه یآی ؿ ٨ .كي يب اجی ال يگاهه ای هؽحل  ٧ب ك شىاه  ٟبٍ كی ،ظی ىايی و

هعیٗلیىث آوها جؤذیك گفاٌه و ي٭ً اواوی قا ؾاقا هیباٌؿ که با٠د ظ٩اٜث آب ،ؼ اک ،و كالیك ٌ ؿو

ویالبها ،ي٩ىـپفیكی آب ،ا٨مایً هًاب ٟآبهای لیكلهیً ی ،جىلی ؿ ٠لى ٨ه شه ث ج٥فی ه ظی ىايی ،لیى ث

ظیات وظً و جىلیؿ گیاهاو ؾاقویی و ًِ١حی هیٌىؾ .هنچًاو چكاگاهها هعّىالت أا٨ی ال ٬بی ل :ه ىاؾ
ه١ؿيی ،هىاؾ واؼحمايی ،يباجات ٘بی ،هىاؾ کیمی اوی ،ه ىاؾ و ىؼث ،ظ ٛ ٩ظیىاي ات ؾق ظ ال اي٭ كاْ و
هعیٗلیىث بكای ايىاوها ٨كاهن هیوالؾ٠ .لن چكاگاه که به يام ٠لن هكجٟؾاقی يیم یاؾ هیٌىؾ܆ ٠لمی اوث

که ال ظ٩اٜث ،بهكهبكؾاقی و هًصمًث لهیىهای چكاگاهی بعد هیکًؿ و ؾاقای ؾو ه ؿ٠ ٦م ؿه ب ىؾه ک ه
یکی ظ٩اٜث ،اِالض و اظیایی هًاب ٟاِلی چكاگاهها هايًؿ :ؼاک ،يباجات و ظیىايات .ؾوم ب ه ؾو ث آوقؾو
هعّىالت بلًؿ بكای ق٨اه و آقاهی اوالؾ بٍك هیباٌؿ٠ .لن چكاگاه ؾاقایی اه ؿا ٦هح ١ؿؾ او ث ،اه ا ه ؿ٦
اِلی آو جهیه ٠لى٨ه بكای ظیىايات اهلی و وظٍی بىؾه جا ال ایى ٘كی ٫هعّىالت ظیىايی ال ٬بیل :گىٌ ث،
ٌیك ،پٍن و پىوث قا بلًؿ بكؾه ؾق يهایث وبب بلًؿ بكؾو وٙط ليؿگی ايىاوٌىؾ.
واژههای کلیذی :آب ،چكاگاه ،ظیىاو ،ؼاک ،هعیٗلیىث ،يبات.
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همذهه

ايىاوها ال هماو اوایل ليؿگی بكای يصات ؼىؾ ال ؼٙك کمبىؾ ٤فا ؾق بكابك الؾی اؾ ي ٩ىن ب ه هً ابٟ
٘بی١ی قو آوقؾه و ؾق ِؿؾ چاقهشىیی بكآهؿيؿ .ؾق ابحؿأ ايى اوه ا ب كای پ یًب كؾ لي ؿگی ؼ ىؾ ال
ً
٠لى٨هها و ظیىايات وظٍی به ظید ٤فا اوح٩اؾه هیکكؾيؿ ،ب١ؿا آقام آقام به اهلی واؼحى ٠لى٨هه ا و
ایىک ه
ظیىايات قو آوقؾيؿ .ؾق ایى هًگام بىؾ که ٔ كوقت ب ه چكاگ اهه ا اظى ان ٌ ؿ ٠ .الوه ب ك 
چكاگاهها بكای جؤهیى ٤فای ظیىايات ،ظ٩اٜث ال هعیٗلیىث ،يگهؿاقی ؼ اک و هً اب ٟآب ب ىؾه
هعّىالت أا٨ی ال ٬بیل هىاؾ ه١ؿيی ،هىاؾ واؼحمايی ،يباجات ٘بی ،هىاؾ کیمیاوی ،هىاؾ وىؼث،
واظات ظ٩اٜث ٌؿه بكای ظیىاي ات ؾق ظ ال اي٭ كاْ و و اظات ب كای هى کى ايى اوها  ٨كاهن
ًجك بكای ظ ٛ٩و هكا٬بث ؾاقؾ .چكاگاههای کٍىق ها که اهكول هىقؾ اوح٩اؾه
هیوالؾ ،يیال به جىشه بی 
٬كاق هیگیكؾ ؾق اذك چكای ه٩كؾ٠ ،ؿم ق٠ایث ٜك٨یث چكاه٠ ،ؿم جًاوب ج١ؿاؾ ظیىايات با هیماو جىلیؿ
٠لى٨ه٠ ،ؿم جًاوب و٤یكه هىشب هیگكؾؾ که ٨كِث قٌؿ و يمى قا ال گیاهاو چكاگ اه گك٨ح ه و اش اله
يؿهؿ که آوها به ٘ىق ٘بی١ی جکرك يمىؾه و جصؿیؿ يىل يمایًؿ .ال ایىکه ؾق ا٥٨ايىحاو ؼىقاک هه ای
هحكاکن به پیمايه بیًجك ال هّك ٦ايىاوها جىلیؿ يگكؾیؿه و وکحىق هالؾاقی به ؼّىَ يگه ؿاقی
ً
چًاوچه ؾق اذك کمبىؾ ٠لى ٨ه هؽّىِ ا ؾق
قهههای بم و گىوً٩ؿ هحکی به ٠لى٨ه چكاگاه بىؾه اوث ،
ّ٨ل لهىحاو هماقها ظیىاو هعکىم به هكگ هیگكؾؾ .بًا ً چكاگاهها ؾق ا٥٨ايىحاو ي٭ً بكاليؿهی ی قا
ؾق پكوقي هىاٌی به ؼّىَ قهههای بم و گىوً٩ؿ ؾاقؾ.
چشاگاه

هًاب٘ ٟبی١ی به ً٠ىاو بىحك ظیات و ٠اهل اِلی ؾق شهث قویؿو به جىو١ه پایؿاق ؾق بؽً لقا ٠ث
هیباٌؿ .پىًٌ گیاهی ال شًبههای هؽحل ٧بك شىاه ٟايىايی ،ظیىايی و هعیٗلیىث آوه ا ج ؤذیك
گفاٌه ي٭ً اقليؿه و اواوی ؾاقؾ و با٠د ظ٩اٜث ؼاک ،شلىگیكی ال بكول ویالبها ،ي٩ىـ پفیكی
آب ،ا٨مایً هًاب ٟآبهای لیكلهیًی ،جىلیؿ ٠لى٨ه ،لیىث ظیات وظ ً ،جىلی ؿ گیاه او ؾاقوی ی و
ًِ١حی هیٌىؾ (܂:܁܂) .چكاگاه به لهیًی گ٩حه هیٌىؾ که ٠لى٨هشات ؾق آو به ظالث ٘بی١ی قوئیؿه و
ً
هیماو باقيؿگی آو يىبحا کن باٌؿ و جىوٗ ظیىايات اهلی و وظٍی هىقؾ چكا وا ٟ٬گكؾؾ و هیچ ٠اهلی
آو قا هعؿوؾ يًمایؿ (۽:ۼ۽ۻ) .هنچًاو چكاگاه لهیًی اوث ا٠ن ال کىه و لهیى همىاق که ؾق ّ٨ل چ كا
ؾاقای پىًٌ ال يباجات ٠لى٨هیی ؼىؾقو بىؾه باٌؿ و یا ٌاهل اقأی اوث با پىًٌ ٘بی١ی و یا بفق
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کاقی ٌؿه با ايىا ٞبىهی و ٤یك بىهی که اگك ایى هًاب ٟبه ٘ىق ؾقوث جًٝین ٌىؾ به ايکٍا ٦هالؾاقی
و جؤهیى هٍ١یث هكؾم کمک هیيمایؿ ٠لى٨ه ٬ابل هّك ٦ظیىاو قا جؤهیى هیيمایؿ (܃:܃ۻۼ).

٠لن چكاگاه که به يام ٠لن هكجٟؾاقی يیم یاؾ هیٌىؾ٠ ،لمی اوث ک ه ال ظ٩ا ٜث ،بهكهب كؾاقی و
هًصمًث لهیىهای چكاگاهی بعد هیکًؿ٠ .لن چكاگاه ؾو ه ؿ٠ ٦م ؿه ؾاقؾ ک ه یک ی ظ٩ا ٜث،
اِالض و اظیایی هًاب ٟاِلی چكاگاهه ا ،هايً ؿ :ؼ اک ،يباج ات و ظیىاي ات ،ؾوم ب ه ؾو ث آوقؾو
هعّىالت بلًؿ بكای ق٨اه و آقاهی اوالؾ بٍك٠ .لن چكاگاه ؾاقایی اه ؿا ٦هح ١ؿؾ 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
گىٌثٌ ،یك ،پٍن و پىوث قا بلًؿ بكؾه و ؾق يهایث وبب بلًؿ ب كؾو و ٙط لي ؿگی ايى اوها ٌ ىؾ
(۽:ۿ) .چكاگاه ال ؾیك لهاو که ايىاوهای ٬ؿین ؾق ه٥اقه کىهها و ؾٌثها ليؿگی هیکكؾيؿ به چكاگاهها
آًٌایی پیؿا کكؾه بىؾيؿ ،ال آوشا بىؾ که هكؾم به ٠لن چكاگاه پیبكؾيؿ و ب ه آو آٌ ًایی پی ؿا يمىؾي ؿ.
ي٭ً چكاگاه به ً٠ىاو یکی ال ههنجكیى هًاب٘ ٟبی١ی کٍىق بك کىی پىٌیؿه يیى ث ،لهیىه ا ه ن ال
کىهها ،ؾاهًه اقأی هىٙط که بیً ال يین ال هىاظث کل کٍىق ها قا به ؼ ىؾ اؼحّ اَ ؾاؾهاي ؿ،
چكاگاه ٠الوه بك جؤهیى ٠لى٨ه هىقؾ يیال ظیىايات ؾاقای ي٭ً بىمایی ؾق ظ ٛ ٩ؼ اک و شل ىگیكی ال
جؽكیب آو ،جًٝین گكؾي آب ؾق ٘بی١ث ،کًحكول و جًٝین آبهای لیكلهیًی ،جىلیؿ گیاهاو ؾاقویی،
ًِ١حی ،ؼىقاکی و ٤یكه ؾاقيؿ .اها هحؤو٩ايه اوح٩اؾۀ ياؾقوث ال ایى هً اب٘ ٟبی ١ی و  ٠ؿم ه ؿیكیث
ؾقوث آو ایى هًاب ٟؾق ٌكایٗ جؽكیب و يابىؾی ٬كاق گك٨حه او ث (ۼ:ۻۺ۽) .هنچً او چكاگ اه ٠لم ی
اوث که با اوح٩اؾه ال يباجات ٘بی١ی شهث ج١لی ٧و چكايیؿو ظیىاو همكاه با شلىگیكی ال اذكات وى
يىبث با وایك هًاب ٟال شمله لهیى و شاه١ه هیگكؾؾ .بًابكایى ظ ٛ٩و ظكاوث کل چكاگ اه قا چ ه ال
يٝك لقا٠حی و چه ال يٝك يگهؿاقی ،چكاگاه هیياهًؿ (܁:܁ۼۻ).

چكاگاه شم ال ایکىویىحنهای پایؿاق ال يٝك جاقیؽی ،ش٥كا٨یایی و ٘بی ١ی هعى ىب ه یگ كؾؾ.
چكاگاه بؽً ال هًاب ٟجصؿیؿ ٌىيؿه به ظىاب هیآیؿ ،ول ی جصؿی ؿ ظی ات ٘بی ١ی آو ؾق ِ ىقت
جؽكیب وهل يبىؾه ال ایىقو اللم اوث جا بهكهبكؾاقی و يگهؿاقی ؾقوث ال ایى هًاب ِ ٟىقت گی كؾ
(ۻ:܁) .ا٥٨ايىحاو یک کٍىق هعاٖ به ؼٍکه و ٤یكًِ١حی بىؾه ،اها هًاب ٟؼیلی وكٌاق ٘بی١ی هنچى
لهیى ،آ٨حاب ،آب ،شًگالت٠ ،ل٧چكها ،ظیىايات اهلی و وظٍی و وایك هًاب ٟلیكلهیً ی ؾاقؾ ک ه
با ظ ٛ٩و اوح٩اؾه ؾقوث آوه ا ؾق ا٬حّ اؾ هل ی و ؼ ايىاؾهگی اهمی ث بى مای ؾاقؾ (۾:܀܁) .بؽ ً
اٝ٠می ا٥٨ايىحاو قا چكاگاهها جٍکلیل هیؾهؿ ،چكاگاه به ً٠ىاو هًاب ٟجعىالت ا٬حّاؾی ؾق ٠كِ ه
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هالؾاقی و کٍاوقلی ال اهمیث ؼاِی بكؼىؾاق اوث܆ لیكا هًاب ٟج٥فیه ظیىايی و جىلیؿ ٨كآوقؾههای

ً
ظیىايی هیباٌؿ٠ .الوجا بؽٍی ال يباجات ًِ١حی و ؾاقویی ال ایى هً اب ٟب ه ؾو ث هیآی ؿ .اه ا ب ا
جؤو٨ ٧كاواو اکركیث چكاگاههای کٍىق به ٠لث جؽكیب بیً ال ظؿ با بعكاو ٠می ٫هىاشه ٌؿه ک ه
هنچى ؤ١یث کٍىق قا با هٍکالت بىیاقی هايً ؿ کنآب ی٘ ،ى ٨او ،آل ىؾگی هعیٗلیى ث،
اؾاهۀ 
ؼٍکوالی و ٬عٙی قوب هقو ؼىاهؿ يمىؾ (܀:ۺۻۼ).

اهمیت چشاگاه

چكاگاههای ٘بی١ی ال شًاهای هؽحل ٧بكای شاه١ه ايىايی ظایم اهمیث او ث ک ه ال آو شمل ه ب ه
هیٌىؾ (܀:۾).
بٕ١ی هىاقؾ آو پكؾاؼحه 

 ) 1تأهیى هىاد غزایی بشای حیىايات

چكاگاهها هًاب٘ ٟبی١ی هىاؾ ٤فایی بكای ظیىايات بىؾه که ال ایى هًاب ٟبه ٘ىق ؾقوث اوح٩اؾه ٌ ىؾ و
ؾق ايکٍا ٦هالؾاقی کمک ٨كاواو هیيمایؿ .جمام اقأی ا٥٨ايىحاو به شم ال یک ولىله لهیىه ای
هكج ٟ٩و ؼٍک که ٨ا٬ؿ گیاه اوث و یا به ٠للی با٠د چكي ظیىايات ٬كاق يمیگی كؾ ،هحب ا٬ی ه ىقؾ
چكي و اوح٩اؾه ايىا ٞهؽحل ٧ظیىايات ال ٬بیل :بم ،گىوً٩ؿ ،گاوٌ ،حك ،هكکب٬ ،ا٘ك ،اوپ و ٤ی كه
ؾق ٘ىل وال و یا ٬ىمث ال وال ؾق چكاگاه هیچكيؿ و ٤فایی ؼىؾ قا به ؾوث هیآوقيؿ (܀:۾).

 ) 2هىاد صًؼتی و طبی

بىیاقی ال يباجات که ؾق کىهها ،ؾاهًهها و لهیىهای چكاگاهی هیقویًؿ ٘بی بىؾه ال یک ج١ؿاؾ بحهها
ؾق ًِ١ث ٌىیًؿهگی و ال بٕ١ی ؾقؼحاو ،هايًؿ اقچه که قو٤ى آو ؾق ج ؿاوی بیم اقی گ كگ ب كای
ظیىايات اوح٩اؾه هیگكؾؾ (܀:ۿ).

 ) 3حفاظت آب و خاک

پىًٌ يباجی ؼاک قا ال ٨كوایً آب و باؾ ظ٩اٜث يم ىؾه و شكی او و یالبها قا ب ٙی ی ا هحى٧ ٬
هیوالؾ .آب به ٘ىق جؿقیصی به لهیى ي٩ىـ يمىؾه که ؾق يحیص ه با ٠د ا ٨موؾی آبه ای لیكلهیً ی

هیگكؾؾ و وبب جىلیؿ چٍمهها هیٌىؾ .پىًٌ يباجی وٙعی آب کاوحه و لهیًه ي٩ىـ آب ؾق ؼ اک
قا هعیا هیوالؾ و هنچًاو وشىؾ پىًٌ گیاهی ؾق چكاگاه ال بكؼىقؾ هىح٭ین ٙ٬كات باقاو با ؼ اک
شلىگیكی يمىؾه و هاي ٟال کىچکجك ٌؿو ـقات ؼاک هیٌىؾ.
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هنچًاو وشىؾ پىًٌ گی اهی ه اي ٟهى ؿوؾ ٌ ؿو قاهه ای ي ٩ىـ آب ب ه ؼ اک و ش اقی ٌ ؿو
ً
ویالبها و يهایحا هاي ٟجؽكیب چكاگاه ؼىاهؿ ٌؿ (܀:ۿ).
 ) 4تأهیى هىاد سىخت

ؾق بٕ١ی کٍىقها هكؾم ٠٭بهايؿه و قووحايٍیى به ؼّىَ کىچیها ال ایىکه ؾوحكو ی ب ه ه ىاؾ
ؾیگك وىؼث ال ٬بیل :ي٩ث ،گال و ٤یكه ؾوحكوی يؿاٌحه ال بحهها و يباجات ؾیگك به ظید هىاؾ وىؼث
اوح٩اؾه هیيمایًؿ و هنچًاو ؾق بىیاقی شاهها ٤كْ پؽث و پ م ،گ كم ک كؾو ظمامه ا ،ؾايه ای
ؼٍثپمی و ٤یكه هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگیكؾ (܀:ۿ).

 ) 5حفاظت و پایذاسی حیات وحص

چكاگاه یک ایکىویىحن ٘بی١ی ظیات وظً پًؿاٌحه هیٌىؾ ،ايکٍا ٦چكاگاهها به جًى ٞبیىلىژیکی
و پایؿاقی ایکىویىحن ٘بی١ی کمک هیکًؿ ،بٕ١ی ظیىايات وظٍی هايً ؿ آه ى و ظیىاي ات ؾیگ ك
وظٍی ؾق چكاگاههای ٘بی١ی پكوقي هییابًؿ ،با ال بیىق٨حى چكاگاهها ظیات وظً ال بیى ه یقوؾ
(܀:܀).

 )6تًظین گشدش آب دس طبیؼت

جؤذیك چكاگاه ؾق جؤهیى آبهای لیك لهیًی بىیاقههن بىؾه ،وشىؾ ٠لى٨هها و گیاهاو ؾق چكاگ اه با ٠د
کاهً وك٠ث آب قواو که ظاِل باقيؿگی ؾق وٙط لهیى هیٌىؾ .ایى ظالث ب ه ؾو ٌ کل ه٩ی ؿ
وا ٟ٬هیگكؾؾ.
یکی ال ٌىثوٌىی ؼاک شلىگیكی هیکًؿ .ؾوم آب ٨كِث کا٨ی ب كای ي ٩ىـ ؾق ؼ اک قا پی ؿا
کكؾه و ؾق يحیصه با٠د پكآب ٌؿو چٍمهها هیٌىؾ (܀:܁).

 ) 7تأهیى ػلىفه هىسد يیاص حیىايات

چكاگاه یکی ال هًاب ٟج٥فیه ظیىايات بىؾه که ؾق جكکیب آوها جمام هىاؾهای ه ٥فی ه ىقؾ ٔ كوقت
بؿو ظیىايات وشىؾ ؾاقؾ (܀:܂).

ايىاع چشاگاهها

چكاگاهها به اوان ایىکه گیاه ؾق آوها به ٘ىق ٘بی١ی قوئیؿه یا اوح٭كاق یا٨حه اوث یا ايىاو ؾق کٍث
آو ؾؼالث ؾاٌحه باٌؿ به ؾو ؾوحه چكاگاه ٘بی١ی و چكاگاه هًّى٠ی ٘ب٭هبًؿی هیٌىؾ.
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لهیًیوث که به ِىقت ٘بی١ی پىٌیؿه ال يباجات ٠لى٨هیی و ٤یك٠لى٨هیی ؼىؾقو بىؾه

چكاگاه ٘بی١ی:
باٌؿ .و یا چكاگاههای ٘بی١ی لهیًیوث که گیاهاو ؼىؾقو ؾاقؾ و به ٠باقت ؾیگك گیاهاو آو که هىقؾ
چكای ظیىاو وا ٟ٬هیٌىؾ به ٘ىق ٘بی١ی قوئیؿه باٌؿ و ؾق جىلیؿ آوها ايىاوها کؿام وهمی يؿاقيؿ.
هايًؿ چكاگاه ییال٬ی (ۿ:ۿ܃).

لهیًیوث که همهواله یا چًؿ وال ب١ؿ یکب اق ب ا جصؿی ؿ کٍ ث آو بهكهب كؾاقی

چكاگاه هًّى٠ی:
هیٌىؾ .چكاگاه هًّى٠ی همکى اوث به ٌکل چكاگاه به ِىقت کٍث کاقی هىقؾ بهكهبكؾاقی ٬كاق
ً
گیكؾ .ال ایى يى ٞچكاگاه ه١مىال به وه ٌکل اوح٩اؾه ِىقت هیگیكؾ :یکی به ٌ کل هى ح٭ین ه ىقؾ
ً
چكي ظیىايات ٬كاق هیگیكؾ .ؾوم به ٌکل ک ه گیاه او ؾقو ٌ ؿه ب ١ؿا ؾق ؾو حكن ظیىاي ات  ٬كاق
هیگیكؾ و وىم ایىکه ال ٠لى٨ۀ آوها ؾق ویلىها اوح٩اؾه هیگكؾؾ.
هنچًاو چكاگاه به اوان ّ٨ل اوح٩اؾه آوها يیم ؾوحهبًؿی هیٌىؾ که ٌاهل چكاگ اه لهى حايی و
ً
بهاقی هیٌىيؿ .چكاگاه لهىحايی ؾق هًا٘ ٫يى بحا گ كم وش ىؾ ؾاقؾ ،چ ىو ه ىا ؾق لهى حاو ؾق ای ى
ً
هًا٘ ٫لیاؾ وكؾ يمیباٌؿ و اهکاو يگهؿاق ظیىاو قا ٨كاهن هیوالؾ .ه١مىال هالؾاقاو هىاٌی ؼىؾ قا
ال چكاگاههای وكؾویك ؾق لهىحاو به ایى چكاگاهها ايح٭ال هیؾهً ؿ .چكاگ اه به اقی ب ا ؼ حن  ّ٨ل
لهىحاو و قو به گكمٌؿو هىا ؾق چكاگاه لهىحايی و یا به ٘ىق کلی هعل يگهؿاق ظیىايات به ؼّىَ
ً
گىوً٩ؿاو ؼىؾ قا ه١مىال ؾق بهاق ال چكاگاه لهىحايی ؾق چكاگ اه ییال ٬ی به اقی هی٨كو حًؿ (ۿ:ۻۺۻ).
٠الوه بك ایىها چكاگاه به اوان يى ٞظیىاو که ال آوها اوح٩اؾه هیکًًؿ يیم ؾوحهبًؿی هیٌىيؿ ،هايًؿ
چكاگاههای بمی ،گىوً٩ؿیٌ ،حكی ،گاوی ،اوپی و ٤یكه.
چشاگاههای طبیؼی افغايستاو

ا٥٨ايىحاو کٍىقی اوث که ؾاقای هًا٘ ٫کىهىحايی و ؾاقای ؾٌثهای همىاق ب ىؾه ،ول ی ب ا آوه ن
هًا٘ ٫جٍؽیُ ٌؿه چكاگاهی آو ٠باقت ال.
ال )٧هًٙ٭ه يیمهبیابايی :يىاظی شًىب هلمًؿ و کًؿهاق که ؾاقای ه٭ؿاق باقيؿگی ۺۺۻ-ۺۿ هلیهح ك
اوث و چكاگاه های لهىحايی قا ؾق بك هیگیكؾ.
ب) هًٙ٭ه وحیپی :که واظات هكکمی ا٥٨ايىحاو ،ي٭اٖ هكج ٌ ٟ٩مالی والی ات ه كات ٨ ،كاه ،لاب ل،
کًؿهاق ،قا ؾق بك هیگیكؾ و هنچًاو کًؿل ،ب٥الو ،بلػ ،ومًگاو يی م ٌ اهل آو ه ی ٌىؾ و يباج ات
گكان که ؾاقای قیٍههای ٬ىی هىحًؿ ؾق ایى هًا٘ ٫هیقویًؿ (۽:܂ۻۻ).
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ز) هًٙ٭ه جًؿقا آلپی :هًا٘ ٫قا ؾق بك هیگیكؾ که باقاو ک ن و ؾقش ه ظ كاقت پ اییى قا ؾاٌ حه باٌ ؿ.
بایىمجًؿقا يىبث به همه بایىمها شىاوجك هیباٌؿ و ؾاقای ؾو ي ى ٞشاه ١ه هیگ كؾؾ .شاه ١ه و ىليی
بكگاو که ؾق ظؿوؾ چهاق شاه١ه ؾقؼحاو وىليی بكگاو قا ؾق بك هیگیكؾ .ایى شاه١ه لهىحايی ٘ ىاليی
ً
و جابىحاو کىجاه قا هیپىًؿؾ و هیماو باقيؿگی ؾق ایى شاه ١ه ٠مىه ا ۺۺ܀-ۺۺۼ هلیهح ك هیباٌ ؿ.
ؾیگك آو شاه١ه پهى بكگاو اوث که ؼٗ ویك يىاظی هكکمی ال پاهیك الی هكات قا ؾقبك ؾاقؾ که اووٗ
باقيؿگی ؾق ایى يىاظی ۺۺۿۻ-ۺ܀܁ هلیهحك هیباٌؿ (۽:ۻۼۻ).

چشاگاههای هطهىس افغايستاو

چكاگاههای هٍهىق ا٥٨ايىحاو ٬كاق ـیل اوث:
ۻ .چكاگاههای ٌیىه و قٌک والیث بؿؼٍاو،
ۼ .چكاگاههای اقچیٌ ،یكهاهی ،کًؿهاقی ،اللههیؿاو و آبؿاو والیث کًؿل،
۽ .چكاگاههای ياوه والیث ٤ميی،
۾ .چكاگاههای پكچمى و گلىحاو والیث ٨كاه،
ۿ .چكاگاههای کىهىحايات والیث شىلشاو،
܀ .چكاگاههای شىيؿ آبٍاق ٬ل١هيى والیث باؾ٤یه،
܁ .چكاگاههای چٍث ٌكی ،٧اوبه و کىٌک والیث هكات،
܂ .چكاگاههای یکاولًگ ،پًصاب و وقن والیث باهیاو،
܃ .چكاگاههای واويؿٌ ،هكک ،ل١ل و وكشًگل والیث ٤ىق،
ۺۻ.چكاگاههای ؾایچىپاو والیث لابل،
ۻۻ .چكاگاههای بهىىؾ والیث هیؿاو وقؾک،
ۼۻ.چكاگاههای ٌهكوحاو والیث اقلگاو،
۽ۻ.چكاگاههای والًگ ،وكؾقه ؼىو ث و ٨كي گ ،بایذ٭ ال ،ؾٌ ثگبك و والی او والی ث ب ٥الو
(۽:܁ۻۼ).
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يتیجهگیشی

ً
ؾق ا٥٨ايىحاو ليؿگی اکركیث هكؾم ؼّىِا قووحايٍیًاو به ٌکل وًحی بىؾه و ٌ٥ل ب یًج ك آوه ا

ؾامؾاقی و کٍاوقلی اوث که ال ایى ٘كی ٫اهكاق هٍ١یث هیکًًؿ .ال و ىی ؾیگ ك بً ابك يب ىؾ ه ىاؾ

ً
٤فایی کا٨ی ،پكوقي ظیىايات به ؼّىَ ظیىايات ه١ؿه کىچک کاهال هحکی بك ٠لى ٨ه چكاگاهه ا
اوث .چكاگاهها ي هجًها ؾق ج٥فیه هىاٌی ؾاقای اقلي ٨كواو بىؾه ،بلکه ؾاقای اهمیث ؾیگ كی هنچ ى
جهیه هىاؾ ًِ١حی و ٘بی ،ظ٩اٜث آب و ؼاک ،جؤهیى هىاؾ وىؼث ،ظ٩اٜث ظی ات وظ ً ،گ ىاقا
واؼحى هعیٗلیىث و٤یكه يیم هیباٌؿ و ال ؾیك لهاو ايىاوهای ٬ؿین که ؾق ه٥اقه کىهها و ؾٌ ثها
ليؿگی هیکكؾيؿ به چكاگاهها آًٌایی پیؿا کكؾه بىؾيؿ ،ال آوشا بىؾ که هكؾم به ٠لن چكاگاه پیبكؾي ؿ و
به آو آًٌایی پیؿا يمىؾيؿ .ي٭ً چكاگاه به ً٠ىاو یکی ال ههنجكیى هًاب٘ ٟبی١ی ا٥٨ايىحاو ال اهمی ث
لیاؾ بكؼىقؾاق اوث .واظات چكاگاه ،ا٠ن ال کىهها و ؾاهًه اقأی هىٙط بیً ال يین هىاظث ک ل
کٍىق ها قا به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه اوث .چكاگاه ٠الوه بك جؤهیى ٠لى٨ه هىقؾ يیال ظیىايات ؾاقای ي٭ً
بىمایی ؾق ظ ٛ٩ؼاک و شلىگیكی ال جؽكیب آو ،جًٝین گ كؾي آب ؾق ٘بی ١ث ،کًح كول و جً ٝین
آبهای لیكلهیًی ،جىلیؿ گیاهاو ؾاقویی١ًِ ،حی ،ؼىقاکی و ٤یكه هیباٌؿ٠ .لن چكاگاه ک ه ب ه ي ام
٠لن هكجٟؾاقی يیم یاؾ هیٌىؾ٠ ،لم ی او ث ک ه ال ظ٩ا ٜث ،بهكهب كؾاقی و هًصمً ث لهیىه ای
چكاگاهی بعد هیکًؿ .هؿ ٦اِلی چكاگاه جهیه ٠لى٨ه بكای ظیىايات اهلی و وظٍی بىؾه جا ال ایى
٘كی ٫هعّىالت ظیىايی ال ٬بیل :گىٌثٌ ،یك ،پٍن و پىوث قا بلًؿ بكؾه و ؾق يهایث و بب بلً ؿ
بكؾو وٙط ليؿگی ايىاوها ٌىؾ.
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هًابغ
ۻ .اوما٠یلی و قؾيص ايی ،يّ كت الل ه( .ۼ܂۽ۻ) .هكج  ٟو هكج ٟؾاقی .جه كاو :اؾاقه ج ؿویى هح ىو
آهىلٌی و جكویصی هكکم يٍكات و جّىیك ولاقت شهاؾ کٍاوقلی.
ۼ .شاو ا ،٦والًحایى( .܀܁۽ۻ) .هؿیكیث چكا ؾق هكاج .ٟجكشم ۀ هه ؿوی يّ یكی هعالج ی ٠ ،ىْ
کىچکی ،هعمؿ بًایاو٠ ،لی کالهی اهكی .هٍهؿ٨ :كؾووی.
۽ .ظىىیاق ،ویؿ اهیكٌاه و ّ٠محی٨ ،یٓالؿیى( .܃܀۽ۻ)٠ .لن چكاگاه .کابل :ؾايٍگاه کابل.
٠ل٧های هكله و کًحكول آو .هٍهؿ :ؾايٍگاه هٍهؿ.
۾ .قاٌؿ ،قظیمیاو ،و بًایاو( .۾܁۽ۻ) .

ۿ .کىهىحايی ،يراق اظمؿ و ظکیمی ،هعمؿ ٌ هاب( .ۿ܃۽ۻ)٠ .ل ن چكاگ اه و ه ؿیكیث آو .کاب ل:
٬ك٘به.
܀ .کكؾوايی ،پكویم( .ۻ܂۽ۻ) .هكاج ،ٟهىایل و قاه ظل آو ؾق ایكاو .چاپ وىم .جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.
܁ .کىهىحايی ،يراق اظمؿ و ظکیمی ،هعمؿ ٌهاب( .ۿ܂۽ۻ) .جًٝین چكاگاه .کابل :ؾايٍگاه کابل.

܂ .هما ،ا٥٨او قوبیًث ؾو( .܀ۺۺۼ) .ايحؽاب کب له ا ال هكک م ا٥٨ايى حاو .کاب ل :ولاقت لقا ٠ث،
قیاوث هًاب٘ ٟبی١ی ،شًگالت و ٠ل٧چكها.

استاد هحوذ اهیي هتیي اًذخَییًیٌگ چشن غشالِ دیَاًیذُ قافیِ حزفلزی
یازووچی :پوهنیار عبدالطیف خالدبېک اۉزبېک تیلی و ادبیاتی بۉلیمی علمی کادر اعضاسی
تقریظبېرووچی :پوهنمل دوکتور نجیبالله اکبری


چکیده
استاد محمد امین متیین انیدخویی تخل یی بییلن کېنیت تیپرن تیاپلن عبیدالحی اوغلیی محمیدامینه هجیری
 3191( 3131ی  3193میلادی) ییلی اندخوی تپرینینت «تیخ محله» گذریده دنیاگیه کېلییبه دسیتلبکی
تعلیماتینی اندخویده بیتیردی.
متین اندخویی قابلیتلی ذواللسانین تاعر بۇلیبه افغانستان چاغداش اۉزبېک ادبیاتیده اۉز اثرلری ارقهلی
کته ح ه قۈتلنیله گواهمیز .متین اندخویینینت تعرلری ایکّی تیلدههم استادلیک حدیله بۇلیبه ینلی و
بکر اندیشهلری و غنایی جلوهلری بیلن خاص بیر مضمونگه اېلهدیر.
تاعر تعرلری بدیع علمی نقطه نظریدنهم کتته اهمیت گه سزاوار دیر .اونینت برچه تعرلریده تۈرلی
بدیعی نمونهلر(لفظی و معنوی صنعت)موجود بۇلیبه بدیعی غزللره رباعیه مخمسه مستزاده فرد...
اینیقسه بو صنعتلر اونینت چشم غزاله دیوانیده ییترلیچه کۉزگه کۉرینهدی.
اوتبومقاله محمد امین متین اندخویی نینت چشم غزاله دیوانیده قافیه حرفلری قۇللنیشی عنوانی استیده
یازیللندیر .بومقاله ده بیرینچیدن امین متین اندخویی نینت چشم غزاله اثری حقیده قیسقچه معلومان
بېریلیبه اېکینچیدن قافیه تعریفی و حرفلری حقیده معلومان بېریلهدی .خ وصاً قافیه حرفلری تعری
مثاللربیلن انیق لنهدی.
کلیذی سۉصلش :رویدن الدین کېلهدېلن حرفلره رویدن کیین کېلهدېلن حرفلره قافیهه قافیه حرفلری.
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کیریش
متیین انیدخویی ذواللسیانین تییاعر صیفتیده فارسیچه و اۉزبېکچیه تیللریییده تیعر اییتلن( .)13 :8اسییتاد
محمد امین متین اندخویی یوکسک بدیعی استعداد صاحبیه دلکشه صمیمی و معرفت پرور اۉزبیک
معاصرادبیاتینینت ممتاز تاعریدیر .او ترق ممتاز ادبیاتینی یخشی اۉرگندیه تعرلر مشق قیلیبه
یاتییلیلیده توانییا تییاعر صییفتیده تنیلییدی .او اۉزبېکچییه و فارسییچه اثرلییر یازیییب قالییدیرگنه اینیقسییه
اونینت دیوانلری ایزگو اثرلر بۇلیب قاللن.
قافیه علمیه بورون زمانلردن بېری اکثراً عروض علمی بیلنه گاهی مستقل و گاهیده نامستقل بیر
علم صفتیدهه ادبی فن عالم و ضیالیلری تامانیدن قبول قیلینلن .مثال صیورنده بعضییلره قافییهنی
عربلر اسلامدن اېللری تانییدی دېیب سیۉز یوریتیهدی .و قافییه علمیی یتاسیسیینی جاهیلییت ع یری
تاعرلریه ُم َپلپِلگه نسبت بېرهدی.
باتییقه تامانییدنه عییرب اولوسییی وزندن اېللییریه عییرب تییعریتی بییدیعیلیلیلییه حجییته قافیییهنی
تانیلنلر(توندهیکه مسجع نثرده تاهد میز عرب تیلیده مسجع نثرنینت سابقهسی اسلامدن اېللریله
قَیتییهدی) .هییر حالییده قافیییه اسییلامدن سیۇنلی دورده میید ّون و میینظم بیییر علییم صییفتیده تییکل اللیین و
تانیللندیر.
محمد امین متین اند خویی نینت چشم غزاله اثریه اونینت قیرق ییللیک ادبیی فعالییت و ایچکیی
تویغو مح ولی بۇلیبه  3113نچی ییلی پشاورده چاپ اېتیللن .متین اندخویینینت بو دیوانیدهگی
تعرلری ایکّی تیلده هم استادلیک حدیلیه بۇلییبه ینلیی و بکیر اندیشیهلری و غنیایی جلیوهلری بییلن
خاص بیر مضیمونگه اېلیه دییر .چشیم غزالیه اثیر مجموعیا( )1911بیتیدن تشیکیل تیاپلن .اۉزبېیک
معاصر ادبیاتی گللرینینت قطاریدن اۇرین الهدی.
بو ییرده مینی تحقیقی موضوعیم استاد محمد امین متین اندخویی نینت چشم غزاله دیوانیده قافیه
حرفلری قۇللنیشی دیره کتابخانهیی تییوهدن فاییده لنیلیهدی .کتابخانیهییی تېکشییریش یوسیونیدنکیهه
متین اندخویینینت چشم غزاله دیوانیده قافیه حرفلری قۇللنیشیه تعریفیه بیان قیلیشیی تېکشییریش
اهدافیمیزنی تشکیل بېرهدیه فایدهلنهمیز.
واقعیتده گۈزهللیک یرهتیش تاعرنینت توانالیلی و استادانه مپارتینی کۉرستهدی .که بعضا استاد
محمد امین متین انیدخویی نینیت تیعر لرییده قافییه و ردییف نینیت قوللنیشیی حقییده قیانیقرلی اییش
بۇلیب اۉتمهگن.
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قافیییه تییعرنینت اساسییی عن ییری صییفتیده تیکشیییریله دېلیین اېنییت مپییم موضییو حسییابلنیبه
تییعرنینت گییۈزهللیییکه فکییری اسییتحکامه بییدیعیلیکه خیییال انلیزلیییکه صییورن سییازلیک ...کبییی
موضو لرینی کینلهیتیرهدی .بوتحقیقی رساله نی یازیشدن هدفه قافیه و ردیف نینت مپم لیلیلیه
قرهب متین انیدخویی نینیت چشیم غزالیه دیوانییده قافییه حرفلیری قوللنیشیی حاضیرگچه کیۉز اسیتیدن
اوزاقده توتیب قاللنلیلی اوچونه قافیه حرفلریله تېلیشلی نکتهلرنی بیان قیلیشدیر.
محمد امین متین اندخویی نینت تعری دیوانلیری اوسیتیده قافییه حرفلیری بوییچیه تحقیقیی-علمیی
ایزلنیشلر عملله اتیریلمهگین .اگیر علمیی -تحقیقیی ایشیلر بیۇللن صیورتدههیمه جیوده از و کیچییک
سطحده بۇلیب اوتلن.
بوعلمی تحقیقی ایشیمیز قوییدهگی سوراقلرگه جواب قه یترهدی.
 .3اۉزبٻک تیلی و ادبیاتیده استاد محمد امین متین اندخویی نینت اۇرنی قه ییرده تورهدی؟
 .1استاد محمد امین متین اندخویی دیوانیدهه قافیه حرفلری قیسی حدگچه قۇللنیللن؟
 .1اندخویی تعرلری نینت گۈزهللیلی نیمه اساسده بۇللن؟
قافیه حرفلری
قدیم الایامدن بېریه بلاغت علمینینت استادلریه قافیه علمی نینت تېکشیریشدهه بوغین توتونچه
سیدن فایده لنمهگنلر .اونینیت اۇرنیلیه اونلیی و اونیداش حرفلرینیی قافییه نینیت کلمیهسیی دېیب ان
قۇیلنلر (.)311 :6
قافیه حرفلری عموماً تۉقّیز حرفدن عبارن دیرَ .رو َِّیه یتاسیسه دخیله ردفه قیده وصیله خیرو ه
مزید و نایره.
قافیه ده اصلی َرو َِّی حرفی دیر .تۉرن حرفه َرو َِّی دن الدین و تۉرن حرف َرو َِّی دن کیین کېلهدی.
قوییده گی جدولده کۉرینیشیچه:

 3یتاسیس الفی

 1دخیل
 1ردف
 9قید

روی

3
وصل

1
خرو

1
مزید

یتاسیس الفیه دخیله ردفه قید حرفلری َرو َِّی دن الدین کېلهدی.

9
نایر
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َرو َِّی حرفی

« َرو ًِی» سییۉزینینت« ِر َوا» سییۉزیدن اللنلییر و« ِر َوا» تېییوه یییۈکینی باغلییهیاتلن ایپییدن عبییارن .یعنییی
تعرکلمهسی نینت برچه هماهنت لیلی تو حرفله بیاغلیق دییر .تیوکبی قافییهنینت اېنیت سیۇنلی
حرفینییی « َرو ًِی» دېیییدیلر .تییونله اسییاه قافیییهنینت تییوب بناسیییه َرو ًِی بۇلیییب و برچییه اتییعار
بیتلرینینت بناسی اوتبو حرفدهدیر(.)383 :1
اوتیبو ېییر اغیوتییده یاتییلن اولییییییوغ امیوزگار
معییرفت اۉرنلیییییییی اۈزره اېردی صاحب اقتدار
تربتینیی طیوف اېتییب تاپییییدیم معیییانی فییضینی
خیامهدېک اېرمیش حقیقت کیویچیسی تکر نثار
()111:1

یۇقاریدهگی بیتلرده «اموزگاره اقتداره نثار» سۉزلری مقفا سۉزلر بۇلیب «ر» حرفی َرو َِّی دیر.
َرو َِّی تورلری:
الف) اصلی َرو َِّی
ب) غیر اصلی َرو َِّی
) معموله قافیه(جعلی َرو َِّی)
الف) اصلی َرو َِّی

اۇن زلفیله تون یرمیده قۇنسیییییییه تییبنیم
کۉک تاده سیییی گلشن ایچره یشییینر ُخیرم
بۇینیله تاقینچاق تاقینلیزگل قیزی نینت
بلبل کۉزیییییله کۉرینییییییین انییچیه کۉرکیم
()183 :1

یوقاریدهگی بیتلرده «تبنمه خُرمه کۉرکم» سۉزلری قافیه بۇلیبه «م» حرفی اصلی رو َِّی دیر.
ب) غیراصلی َرو َِّی
َرو َِّی حرفینینت اۇرنیده کېللن حرفه غیراصلی َرو َِّی دېیله دی؛ مثلا ً:

مپیییییوتاه سیییییروقییییییییدا لالیییه رخییییییاه سیم تنیییییییییییا!
چییییییاره کیییییمه قالییمییییادی صبیریم غم هجرینت ده ینا
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اخییتییر سعییید سینینلدېک که تیییوغییوبتور گویی کیم
قیییییوییاش اېییییییییردی اتییییا و تییییولییییون ای اېیردی انیا
()98 :31

یوقاریده گی ذکر ایتیللن بیتلرده «تَنا و ینا» سۉزلری نینت «الف» حرفی اصلی بۇلمیهگین؛ ملیر
اولرنینت تاعر َرو َِّی توزهتلنلر .تو اوچون ایته الهمیز کهه «الف» حرفیه نفس کلییییییمه دن بۇلمیهی
اماه کلمه حرفلریدن َسنهلهدی.
ج) هؼمىله لافیه(جؼلی َس ِو َّی)

معموله و یا جعلی قافیه دېلندهه َرو َِّی حرفیه تاعرنینت ذهنی مح ولی واسطهسیده وضع بۇلییبه
اصلی َرو َِّی بۇلمیهگن حرفنیی تیعر اوچیون َرو َِّی تۈزهتیهدی .نتیجیهدهه کېلتییریللن قافییهنینت لطافیت
یابدیعیلیلی اچیق سېزیلهدی .و تۈرلی یۇللر واسطهسیده یۈزهگه کېلهدی(.)69:9
اۉرنک:
قییییت الا فیییییییلاک
اېه دېب صفتییییینییلده اهییییل ادراک
لیولاک لمییییا خلییی ُ
افییلاک نېچوک که ِ
اول یییۇلده کهه عاجز اۇلییییدی ادراک
خاک راهییینییییت
گیوهییییییم حیدیث «لیییولاک»
دېییییییییسیییم افیییلاک اېییییرور طفیلینت
بس دور َ
قیدینیییییییت چمنیییده اېکیکی خییییاک
طیییوبا بیییییییییییییله تیییاخ سدره کېلدی
بی باکلیلیییییدین انلییییییییییه نې باک
کیییم توتسه تفییاعتییییییییینت امیییدی
صبیح اېتتی یقییانی غ یه دین چاک
چییون تییام عیرو قیتتییییییییینت بان
جییز عجییییییز ایله عذر ما عی َرفنییاک
وصفینییییلده نییې اَیتییییییقییییی نییوایی
()111:31

یۇقاریدهگی بیتلرده«لولیاکه عرفنیاک» سیۉزلرینینت ایکیاویه جعلیی (معمولیه) قافییه دېییللن؛
چون «لولاکه عرفناک» سیۉزلردهگی «ک» حرفییه حقیقتیاً تینللیاوچی الماتیی بۇلییبه کلمیهنینت
اصلی حرفی دېییلمهیدیه بلکه مپارن بیلن قافیه تۈزیللن.
َرو َِّی دن الدین کېلهدېلن حرفلر:
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یتاسیس الفی حرفی

یتاسیییس لغتییده اسییاه قۇیمییاق و اسییتوار قیلیییشدیییر .و قافیییه اصییطلاحیده اېسییهه قافیییه حرفلریییدن
بۇلیب؛« َرو ًِی » دن بیر حرف الدین کېللن«الیف» حرفیلیه یتاسییس دېییلیهدیَ « .رو ًِی » بییلن یتاسییس
ارهسیدهه بیرحرف کېلتیریلهدی(.)61 :9
اۉرنک:
انییییچه اۇرتنیییییییدیم محییییبییت اۇتییییییده مردانه من
عشییق دردیله چیییدهب اۇن چېکمهگین پروانه مین
سېوگی بازاریله بارسم سیودرهلیب عیب اېتمنلیز
بیۇینیومییه تیاقدییم کجیییکلیر تاریییدن زولانیییه مین
()116 :1

یۇقاریدهگی بیتلرده«مردانهه پروانهه زولانه» سۉزلریده «الف» تاووتی که حرکتلی«ن» تاووتییدن
ایللری تۇرگنه یتاسیس حرفیدیر.
دخیل حرفی

دخیله لغتده کیر ُوچی و دخالت معناسیده کېللنه قافیه اصطلاحیده « َرو َِّی» بییلن یتاسییس اۇرتهسییده
تکرار َلنُوچی اونلی و یا اونداش حرفگه دخیل دېییلهدی(.)66 :9
اۉرنک:
کیۉی بساطینی قیییوریب گلیییشنده مشتاقیییانهمن
التمیییاه اېتدیم کییییییۉنلییییییلدن نغمۀ مستانهمن
زار ییغلب دېیدی بیزدن اېندی تپناز ایستهمنت
تاووتی بیۇغزییییده اۈیرییییییللن گۈزهل فرغانهمن
()119 :1

یۇقارییییدهگی بیتیییده «مشیییتاقانهه مسیییتانهه فرغانیییه » سیییۉزلریده حرکتلیییی«ن» تاووتیییی دن الیییدین
کېللن«الف» حرفی یتاسیس حرفیدیر .یتاسیس بییلن َرو َِّی حرفیی« ه » ارهسییده کیېللن حرکتلیی «ن»
حرفیه دخیل دېییلهدی.
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ردف حرفی

رِدف لغتده بیرار نرسهنینت ارقهسیدن کیریشدیر .قافیه اصطلاحیده الدینلی حرفی مضموم بۇللن
حرکتسیز «واو»ه الدینلی حرفی مفتوح بۇللن حرکتسیز «الف» و الدینلی حرفیی مکسیور بیۇللن
ِیدن ایللری کېللن حرفله «رِدف» دېییلهدی(.)38 :9
حرکتسیز«ی» َرو َّ
رِدفنینت اوچ توری بار
الف) اصلیرِدف
ب) زایدرِدف
) مرکبرِدف

الییف) اصییلی ردفَ :رو َِّی بیییلن اۈزلوکسیییز و فاصییلهسیییز یاندهتیییب کییېللن «ا»ه «او» و «ای» مییده
حرفلری اصلی رِدف دېییلهدی (.)38: 9
اېرکین اولادلرینت هیییییییییییر بیری دور مرد غیور
فاتح و غیییییییییییییییالب و بیباک و جسور و مغرور
()163 :1

یۇقاریدهگی بیتلردهه «غیوره مغرور» سیۉزلری مقفیا سیۉزلردیره اولرنینیت سیۇنلی حرفیی «ر» دن
الدین کېللن «و» حرفی اصلی ردف دیر.
تپرن و تانینت اېیییییییرور اوتبو جپان ایچره یاروغ
هیبتینت اویقوده کیییییییۉرگچ لیب اۈزه چیقلی اوچوغ
سکرهتیب اۉتدی چپندازینت هیییییییدف ساری تییوروغ
ایرکیینی ایلیهدی اثبیان چېکیب بییییییییییاش اۈزه تییوغ
الغیه ییۇل الیل ُوچیه توییناغینلیله قییییییییییییربان اۇلیم
()163 :1

یۇقاریییدهگی بیتلییردهه «یییاروغه اوچییوغه تییوروغ و تییوغ» سییۉزلری مقفییا سییۉزلر بۇلیییبه اولرنینییت
سۇنلی حرفی «غ» دن الدین کېللن «و» حرفی اصلی ردف دیر.
غم یېمه اېندی متین خییییییاطرییییینت اۇلمییییس محزون
چپره کۉر کوزدی طرب یییییییولیییدوزیه چون بوقلمیون
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تورگیله ای همنفسیمه خیییدمت اېتهیلیک تۈن و کون
ایش بیلیییین توره زمیین بیۇلیلوسیه تیاداب بیوتییون
بېیل اۈزه بیۇز بالهه بیېیل بیییییییییییاغینیلیله قربان اۇلیم
()161 :1

یۇقاریدهگی بیتلرده«محزونه بوقلمیونه کیون و بۈتیون» سیۉزلری قافییهداش سیۉزبولیبه اولرنینیت
سۇنلی حرفی «ن» دن الدین کېللن «و» حرفی اصلی ردفدیر.
ب) زاییید ردف :روی حرفییی بیییلن یوقییاری اونلیییلییر«ا»ه «و»ه و«ی» اۇرتییهسیییده کییېللن حرکتسیییز
حرفلردیر؛ مثلا« :ف» و«خ» حرفلری «تافت»ه «دوست» و «امیخت» سۉزلریدهدیر (.)36 :9
نفس اماره که سرمنشاء تفتییییین و دغاست
مرغ جان راهوه دانه همان حیلقه به پاست
مو ع یان بردم سوی بلا این چه تناست
لشکر حلم تو ای کشیتی توفیق کیییییجاست
که دریییین بحییییییییر کرم پر زگنیییییاه امدهایم
()89 : 1

یۇقاریدهگی بیتلیرده «دغاسیته پاسیته تناسیته کجاسیت» سیۉزلری مقفیی سیۉزلر بۇلییبه «ن»
حرفی َرو َِّیه «الف» حرفی اصلی ردف و «ه» حرفی زاید ردفدیر.
) مرکب ردف :اصلی و زاید ردفنینت ییغیندیسی مرکب ردف دېییلهدی.
اېکییکی غنچهنت اېرمس ای گلچپیییییییییییره تېنت
اغزینت اسروه تیییییییییار و کۉنللینت اسرو کېنت
()139 :1

یوقاریدهگی بیتده « تېنت ی کېنت» سۉزلری مقفی سۉزلر بولیبه «گ» حرفیی َرو َِّیه «ې» حرفیی
اصییلی ردف و «ن» حرفییی زاییید ردف دیییر« .ې» و «ن» حرفلییری نینییت ییغیندیسییی مرکییب ردف
دېییلهدی.
صایذ سدفيیًگ آلتی حشفی باس

خیییییییییاءه راءه سیییییییینه تییییییییینه فیییییییاء و نییییییییییییون.
«ر» حرفی اوچون« :یورنه تۉرنه ارنه تارنه ییرن و سیرن»
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«ن» حرفی اوچون« :انته تانته نینته مینته اۇنت و سۇنت»
«ه» حرفی اوچون« :است و اوست».
قید حرفی

قید لغتده حیوانلر ایاغیله باغلنهدېلن ایپه قافیه اصطلاحیده َرو َِّی حرفیدن الیدین فاصلهسییزکېللن
هر بیر حرکتسیز غیر مدی (وای) تاووتیگه «قید» دېیدیلر (.)31 :9
قید حرفلری عجم سۉزلری ده اۇنته دېییللن .امیاه عربچیه سیۉزلرده صه که مه له ...هیم کیېللن
اوتبو ذکر اېتیللن تۉرن حرف دایما َرو َِّیدن الدین کېلهدی.
قییید حرفییی اوچییون اۉزبېکچییه سییۉز لییرده فقی گینییه «ی» و«ن» تییاپیللنه باتییقه حرفلرعربچییه و
فارسچه سۉزلرده اېشلهتیللن؛ مثلا ً:
«ن» حرفی اوچون اۉرنک:
درحیییییرییم سنییییییلری سیییییییییییییییییوزان جیینت
فیییییرش گستیییردییم از خییییییییییییییاتاک و سنت
«غ» حرفی اوچون اۉرنک:

()168 :1

یېتتییییی عجیییییییائب نی بیرین تییییییییوزدی نَغز
تا محلین کیییییییییۉرسه قییییییییییالورلاله َمغز
()91: 9

َرو َِّی دن سۇنت کېلهدېلن حرفلر

َرو َِّی دن سۇنت کېلهیاتلن تۉرن حرفه  .3وصله  .1خرو ه  .1مزیده  .9نایره بولردن عبارن:
 )3وصل حرفی

وصل لغتده اېریشیش و یېتیشیش معنی سینی افاده قیلهدی .قافیه اصطلاحیده اېسه فاصلهسییز َرو ًِی
ِی گه اَیله نتیرهدی (.)119 :33
حرفیله تاقیلهدېلن حرفدیر .و حرکتسیز َرو ًِی نینت حرکتلی َرو ً
مثلا ً:
ای پیشتییییاز دوران بالنییییییییییییییده است نامت
میپن کنیییییید مباهان بر جییییییییوش اهتمامت
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در او سیییییر بلندی ازاد پییر فیشیییییییییییییییانی
صییییییادی کی تواند از روی حیییییییله رامییت
()19 :1

روی و «ن» حرفیی وصیل
یۇقاریدهگی بیتلرده «نامته اهتمامیت و رامیت» سیۉزلریدهه «م» حرفیی ّ
دیر.
فیییردا سفیری دارد بیییییییییییییر تاتکند استادم
از اتییش حجییییییرانش درنییییییییییییاله و فریادم
()11 :1

عید امد جیرعهیی بخشیییییییییییید و ممنونم کنید
مست و سیراب از زلال لعییییییییل میلونم کنید
()11 :1

اېرور جییییان قۇینیی جانانیمغه مخ یوص
گییر اېسه بیتالاحییییزانیمیییییغه مخ وص
کۉنلیییل اۈییغه مستیییانیییه قییییدم قیییۇی
بیو حجله بییۇلدی مپمیییانیمغه مخ وص
()111 :1

یۇقارییییدهگی بیتلیییرده «جانانیمغیییهه احزانیمغیییهه مپمانیمغیییه» سیییۉزلریده «ن» حرفیییی َرو َِّیه «ییییم»
قۇتیمچهسی وصلدیر.
 )1خرو حرفی

خرو  :لغتده چیقیشه تشقری کېتماق معنیسینی افاده قیلهدی .قافیه اصیلطلاحیده اېسیهه وصیل دن
سۇنت فاصلهسیز کېللن حرفله«خرو » دېییلهدی(.)91 :9
اۉرنک:
حق لطفی دور کیه بۇلدی بیییوگیون بخییت یاریمیز
تیییییییییییییاداب گللیهدی یییییییینیییه دتت و دیاریمیز
کۉکسی ایچیره کۈلدی میلغیرهب امید مغجهسی
مستیییانه کیۉیییییییلهدی بېلنیییییییب طبیع زاریمییییز
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اېزگییو ایپییار تییانییییت یېلیییدن تاولانیییییییب اېسر
یییۈز تکیییییییییر قیته چقنییییهدی خرم بیییپیییاریمیییز
ازادلیکنیییی یاو اېلییییییدن اسره دېییییییک مییییییدام
یییۈکسلدی حیییرلیک اوجی اۈزه اعتبییییییاریمییییییز
()113 :1

یۇقاریده گی بیتلرده « یاریمیزه دییاریمیزه زاریمییزه بپیاریمیزه اعتبیاریمیز» سیۉزلری مقفیی سیۉزلر
بۇلیبه «ر» حرفی رو َِّی دیر« .ی» حرفی وصل بولیبه «+میز» قوتیمچهسی خرو دیر.
ای کییییۉرکه بایییییییییمه سر ِو سر افرازیمسن
کۉنللیمنی یاریتیییییییلن میه طنییییییازیمسن
ناز اوچقیییورینی قمچییی باسیب سکرتلیل
عشق اچونیده گیییییییییییییۈزهل چییپندازیمسن
()183 :1

یۇقاریدهگی بیتده «ز» حرفی َرو َِّیه «یم» حرفی وصل و «سن» قۇتیمچهسی خرو دیر.
 )1مزید حرفی

َم ِزیید لغتییده کۉپلمییاق و کۉپیهیتییریش معنیییسییینی افییاده قیلیه دی .قافیییه اصییطلاحیده خییرو دن کېییین
تاقیلیب کېللن حرفله مزید دېییلهدی .مزید حرفینینت تو اوچون مزید دېلنلرکهه عرب تعریتیده
قافیه حرفلرینینت اېنت سۇنلی حرفیدیر .عجم مقفیا سیۉزلریده بیرتیاووش ارتییریللن و نیایره دېیب
اَتللن.
اۉرنک:
قرغه بییاسلن بییۈتیییون قیشلاغیمیزنی
باسییییییب الیییییییلن تیکانلر باغیمیزنی
()189 :1

روی و «ی» حرفی وصیل موقیوف و «مییز»
«قیشلاغیمیزنیه باغیمیزنی» سۉزلریدهگی«غ» حرفی ّ
قۇتیمچهسی خرو و «نی» قۇتیمچهسی مزید دیر.
دېمک َم ِزید حرفینینت قافیهده رعایت قیلیش لازم دیر.
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 )9نایره حرفی

نییایره :لغتییده هۈرکییه دېلیین و یییراق َل ُشییووچی معناسیییده کییېللن .قافیییه اصییطلاحیده مزییید حرفیگییه
تاقیلیب کېللن بیر یا که نېچه تاووتدن عبارندیر.
مثلا ً:
ساغینلنمن کیییۈلیییب تییوریشلرینلنی
بوتون ییل کیییییۉرمهدیم یۈریشلرینلنی
()118 :1

روی و «یییش» قۇتمیچهسیی وصیل و
«توریشلرینلنی و یۈریشیلرینلنی» سیۉزلریدهگی«ر» حرفیی ّ
«+لر» حرفی خرو و«+ینت» قۇتیمچهسی مزید و«+نی» قۇتیمچهسی نایره دیر.
نتیجه
نتیجه ده متین اندخویی نینت چشم غزاله دیوانیده قافیه حرفلرینینت ارتتیرگن پیتیمیزدهه قوییدهگی
مواردلر ینلی بۇلیب کۉریندی.
 .3اندخویی نینت چشم غزاله دیوانیه گۈزل لفظی و معنوی صنعتلردن توله بۇللن تیعرلردیرکهه(
 ) 1911بیتنی اۉز ایچیله اللن بیرکتته ادبی اثردیر.
 .1امین متین اندخویی ذواللسانین تاعر صیفتیده دری و اۉزبېکچیه تیللرییده تیعر اییتلن .اونینیت
تییعرلری اۉلکییهمیزنینت جریییدهه روزنامییه و مجلهلریییده کییۉپ ییییللردن بویییان نشییر اېتیییللن.
اونینییت اثرلریییدن بیرتییعری مجموعهسییی چشییم غزالییه نییاملی اثییر  3113ییییل پشییاورده چییاپ
اېتیللن .متین اندخویینینت تعرلری ایکّیی تیلیده هیم اسیتادلیک حدیلیه بۇلییبه ینلیی بکیر
اندیشهلر و غنایی جلوهلری بیلن خاص بیر مضمونگه اېلهدیر.
او کیشی تعر یۇلیده محکم و استوار قدم قۇیلن .وهمیشیه نکتیه سین و نیازکخییاللیکنی
اۉزیله کسب اېتیب کېللن .اونی تکسیز مپارتلی غواصلردن سنهب اۉتهمیز.
 .1چشم غزاله دییوانینینیت تیعرلریده بیۇللن قافییه حرفلیری( تاسییسه دخییله ردفه قییده رویه
وصله خرو ه مزید و نایره) هربیر بیتده اچیق کۉرینهدی.
 .9دیوانده اېسه قافیه نینت بعضی حرفلری(غیراصلی َرو َِّیه معموله قافیهه مرکب ردفه ایریم قید
حرفلری) اوچون تعری مثاللر از اۇچرهیدی.
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Study of Factors Affecting the Quality of Forage Crops
Assistant professor Dr. Mohammad Safar Noori
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.
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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.

