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 جاتغله یهید باالی ارزش غذایی و کیفیت داناثر فایتیک اس

 صفر نوری عضو کادر علمی پوهنحٌی زراعت دوکتور محمد پوهنوال نویسنده:

 تقریظ دهنده: پوهنوال عین الدین امانی

 چکیده

بیشتر گردیده غذای با کیفیت  یتهیهتأمین مواد غذایی و ها نیاز بشر به با توجه به افزایش روز افزون جمعیت انسان

ها و ویتامین مواد معدنی، فایبر، چون:مفیدی  تها است که دارای ترکیباانسان غذاهای عمدۀ از جاتغلهاست. 

فایتیک اسید  گردند.ها، حیوانات و طیور مصرف میوسیع توسط انسان طور رو بهباشند، از اینها میامینواسید

تواند با عناصر مهمی دیگری جات وجود دارد. این ماده مییکی از ترکیبات کیمیاوی است که به مقدار زیاد در غله

خصوصاً مها و حیوانات در این صورت بدن انسان چون آهن، جست، کلسیم، مگنیشیم و منگنیز متصل گردد که

که برای  حیوانات دارای معدۀ ساده قادر به جذب عناصر متذکره نخواهد بود. همچنان قسمت اعظم فاسفورس

تواند ی نمیسادگها ضروری است نیز در ترکیب ساختمانی این ماده طوری جابجا شده است که بهتشکیل استخوان

تواند سبب جات میجذب آهن توسط بدن از اثر موجودیت فایتیک اسید در غلهجذب بدن گردد. کاهش 

یجۀ آن مشکالت شود که در نتهای پیپسین و امیالز میخونی گردد. عالوه برآن، این ماده مانع تولید انزایمکم

جلوگیری از  سرطان،آورد. هرچند تعدادی از دانشمندان از تأثیرات مثبت آن باالی درمان هضمی را به بار می

د را با استفاده دهد که فایتیک اسیهای تحقیقات نشان میهای کلیه و درمان مرض شکر گزارش داده اند. یافتهسنگ

توان کاهش م میگرهیدراتاسیون پز  کردن و دهی، تخمیر، پیشاز انزایم فیتاز، مرطوب نمودن، جوانه زنی، حرارت

های مختلف کاهش جات شرح یافته و روشر فایتیک اسید باالی کیفیت غذایی غلهباداد. در این مقاله اثرات زیان

 ردیده است. گهای تحقیقی از منابع معتبر به خواننده معرفی میزان فایتیک اسید با استناد به آخرین یافته

 .پز کردنجوانه زنی، تخمیر، پیش فایتیک اسید، فیتاز، گرسنگی پنهان،های کلیدی: واژه
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 مقدمه

جات بوده و ( شکل عمدۀ ذخیره فاسفورس در دانۀ غله (myoinositol hexa-phosphoric acidفایتیک اسید 

ک اسید فایتی .( 217، ص 1999و همکاران  Rosa) کل فاسفورس را به خود اختصاص دهد ٪70ممکن است بیش از 

 داده امحلولن هایکمپلکس تشکیل ،امینواسیدها و ظرفیتی سه و دو هایکاتیون مانند ترکیبات برخی با بدن در

 وزیا ) است رهمخاط پر غذایی مواد در فایتیک اسید باالی مقادیر وجود ، از این لحاظگرددمی هاآن جذب مانع و

 .(1، ص1393و شریفی، 

ط شش گروه میواینوزیتول تشکیل شده که به طور کامل توس ۀفایتیک اسید از نظر ساختمانی از یک حلق  

شدن دانه در در طی مراحل پخته این ماده. (547، صCosgrove ،1981و  (Irvingفسفات، فسفوریله شده است 

یابد. میزان این ترکیب  با افزا یش مصرف کود فاسفورس در تخم حجرات الیۀ آلیوران تخم نبات تجمع می

ای است د به گونهساختمان کیمیاوی مالیکول فایتیک اسی (.1، ص2011و همکاران،  Coulibaly)یابد افزایش می

های . فایتیک اسید با آیونباشد تی برخوردار میهای چند ظرفیکه از پتانسیل باالیی جهت تشکیل کیالت با کاتیون

 به فراوانی ترکیبی میل ماده ایننماید. فلزی چند ظرفیتی، به ویژه جست، کلسیم و آهن تشکیل کیالت را می

 reinerG) دارد Cu+2و  Fe 2+Zn، 2+Ca،  2+Mg  ،2+Mn+2/+3 مانند  چند ظرفیتی یهاکاتیون با کمپلکس ایجاد

ی گردد که یهاید نمکتول به تواند منجراتصال این ماده با عناصر مذکور می. (125، صKonietzny ،2006و 

ا محدود رن، کلسیم و جست و به این ترتیب دسترسی به مواد معدنی مهمی چون آه استمحلولیت آن خیلی کم 

ای را به یهتغذ فایتیک اسید در غذای انسان، پتانسیل جذب عناصر. (495 ، صErdman  ،1995و  Rhou) سازدمی

یتیک اسید ارو فدهد. از اینها در بدن، به شدت کاهش میآن ۀها و عدم قابلیت تجزیدلیل تشکیل این کمپلکس

 کافی حد به امروز جهان در غذا لیدتو اگرچهای شناخته شده است. در اکثر منابع به عنوان یک ماده ضد تغذیه

 گرسنگی از نرژی،ا مینأت وجود با جمعیت دنیا بخش زیادی از اما باشد، درجهان ایگرسنه نباید قاعدتاً است و

 A ویتامین سید،فولیک ا ،کلسیم آهن، ،جست هایی مانندریزمغذی کمبود در اصطالح این .برندمی پنهان رنج

 . (259، ص1394)وهاب زاده، رود می کارهب شود،نمی احساس هامدت تا آن میعال که Bو 

آید در حال جات به دست میهای مختلف غلهشمار فایبر غذایی، مصرف سبوس که از دانهبه دلیل فواید بی

فیصد فایتیک اسید داشته  5توانند بیش از ها میافزایش است. فایتیک اسید با سبوس همراه است و بعضی از سبوس

باشد. اگر شخصی غذاهای دارای فایبر باال میباشند. در نتیجه مصرف فایتیک اسید ناشی از افزایش مصرف بیشتر 

کند، فایتیک اسید ممکن است کننده( از رژیم غذایی خاصی برای تأمین مواد معدنی ضروری استفاده می)مصرف

 .(2726، صLehrfeld ،1994)منجر به قلت مواد مغذی شود 
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های مورد نیاز برای مانع تولید انزایمکند، بلکه یالت میتنها مواد معدنی مهم را جذب یا کفایتیک اسید نه

ها در معده نیاز است و همچنان، امیالز که برای تجزیه شود، به شمول پپسین که برای تجزیۀ پروتینهضم غذا می

از جمله: پوسیدگی  در بعضی موارد مشاهده شده است که مشکالت دیگری باشد.نمودن نشایسته به قند ضروری می

، Nagelباشد )اشتهایی و مشکالت هضمی نیز به مصرف فایتیک اسید مرتبط میغذی، کمدندان، کمبود مواد م

 کمپلکس جادای همچنین و خوراك در فیتاتو  پروتینبین  کمپلکس ایجاد طریق از فیتاتعالوتاً،  (.1، ص2010

 فیتات .(193ص، 2000همکاران، و Ravindran ) دارد منفی اثر نیز هافراهمی پروتین زیست بر معدنی مواد با

 اعظم بخش براین،دارد. بنا بازدارندگی اثر تریپسین و آمیالز مانند پپسین، هضمی هایانزایم از تعدادی بر

باشند نمی ستفادها قابل معدۀ ساده دارای حیوانات برای نباتی غذایی مواد سایر و جاتغله موجود در فاسفورس

(Simons ،1990525، ص). 

فیتات یا هر دو  صورت طوالنی مدت فاقد مواد معدنی باشد و یا حاوی مقادیر باالییه غذایی  بهرگاه رژیم 

های امروزه استفاده از نان. رودیابد و بدن به حالت گرسنگی معدنی میباشد، در این صورت میتابولیسم کاهش می

ولی در آرد  ،افته استمالح معدنی عمومیت ییبر، ویتامین و ااتهیه شده از آرد کامل، به خاطر داشتن مقادیر زیاد ف

باشد. فایتیک اسید ترکیبی ها فایتیک اسید است، باال میترین آنکامل گندم میزان برخی عوامل نامطلوب، که مهم

 شکلبه  جات وجود دارد، و معموالً ن غلهاریولا ۀو الی حجرهنیزیم، به ویژه در گم -یمشاست که به شکل نمک پتا

ی نظیر آهن، شود. فایتیک اسید توانایی زیادی برای اتصال به فلزات و امالح معدنفیتات دیده می عضوینمک 

ز دسترس او غیره دارد. در نتیجه این عناصر را به صورت کمپلکس های غیر محلول در آورده،  جستکلسیم، 

ژیم غذایی واکنش چربی موجود در رت و ییدراربوهاتواند با پروتین، کسازد. افزون بر این، فیتات میبدن دور می

خ االسالمی و ) شیها جلوگیری کند ها را به کمپلکس غیر محلول تبدیل و در نتیجه از هضم و جذب آنکرده، آن

 . (185، ص 1382جمالیان، 

شکیل سنگ تبخش این ترکیب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جلوگیری از اثرات احتمالی سالمت اخیراً

ثیر احتمالی أ، تمرض شکرکلسیم(، مقابله با  فاسفیت های اگزاالت کلسیم وا جلوگیری از تشکیل کریستالکلیوی )ب

دهی ا مکملبگلیسرید سرم یابر سبب شناسی بیماری قلبی به عنوان جزئی از فایبر رژیمی،کاهش کلسترول و تر

فسفات، کاهش  وت کلسیم، فلوراید حاللیفیتات در مطالعات حیوانی، نقش درکاهش پوسیدگی دندان با کاهش

آپاتیت و نقش در کاهش اندازه و تشکیل پالك دندانی به دلیل تمایل بسیار باالی فیتات به کریستال هیدروکسی

 (. 1، ص1398هاشمی، )بنی باشندهای مفید احتمالی فیتات میترین نقشسرطانی از جمله مهم حجراتتعداد 
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بار آن های کاهش اثرات زیاناثرات مضر و مفید فایتیک اسید و معرفی روشهدف این مقالۀ تحقیقی بررسی 

های این مقاله به تغذیۀ سالم و باشد تا در روشنایی یافتهبا مرور آثار دست اول از منابع معتبر علمی تحقیقیی می

 جلوگیری از گرسنگی پنهان هموطنان نایل گردیم.

 ساختمان کیمیاوی و منابع فایتیک اسید  

مالیکولی  (. فورمول324، صDvorakova ،1998به وسیله پففر کشف شد ) 1872ک اسید اولین بار در سال ییتاف

شوند ی( شناخته مPhytateهای آن به نام فیتات )نمک .باشدمی 86/659وزن مالیکولی آن  و  6P24O18H6C آن

؛  29ص  ،Satyanarayana  ،2003و   Vohraد )باش( مشهور میPhytinو فیتات کلسیم/مگنیزیم به نام فیتین )

Mullaney  وUllah  ،2005 د پیشنهاد برای فایتیک اسی( 1914امروزه ساختمانی که توسط اندرسون )(. 17، ص

 یت فیزیکاست، زیرا بسیاری از خصوصیا شدهی در جهان مورد پذیرش واقع یدر سطح بسیار گسترده شده است

بر اساس ساختمان  .باشدالب این ساختمان قابل توضیح میای به خوبی در قها و اثرات تغذیهو کیمیاوی، واکنش

 فاسفیت است کیس دای هایدروجنهگزا-6، 5، 4، 3، 2، 1-اندرسون، نام سیستماتیک فایتیک اسید میواینوزیتول

ده با بار منفی ش چارجیا دو اتم هایدورجن  در ساختار فایتیک اسید یک فاسفیتهای خنثی گروه   pH در یک.

یا به طور ضعیف  فاسفیتهای مختلف قادر اند تا به طور مستحکم بین دو گروه وجود دارد. عالوه بر این کاتیون

 .دهدساختمان مالیکیولی فایتیک اسید را نشان می 1 -تشکیل کیالت دهند. شکل فاسفیتبا یک گروه 

 

 

 

 

 

 
 

 ساختمان مالیکیولی فایتیک اسید – 1-شکل

های نباتات، به صورت نمکی موسوم به فیتات و به طور عمده در ترکیب جات و تخمفایتیک اسید در دانۀ غله

جات های غلهفیتات در بیشتر دانه ۀبا مگنیزیم، کلسیم، سودیم و پتاشیم وجود دارد، الیه الیوران  محل اصلی ذخیر

سایر  ۀهای روغنی و دانی شامل دانهیهای دو مشیمهت به صورت غیریکنواخت در مغز دانهاست. عالوه بر آن، فیتا

 سحری ) است نشده توزیع دانه در نواختیک صورت اسید به یتیکاف جاتغله در نباتات لیگیومی پراکنده است.

باشد،  اسید یتیکاصدگرم فم در اگرمیلی 370 -120 دارای گندم که در صورتی. (208، ص1381مداری، و شریعت
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فایتیک اسید یک عامل  گرام در صدگرام است.میلی 60 – 50و  120-75 مقدار آن در سبوس و جوانه به ترتیب

شود و باشد، زیرا با فاسفورس و سایر مواد مغذی مانند آهن، مگنیزیم، جست و کلسیم ترکیب میی مییضدتغذیه

. (4، صNagel ،2010دهد )ها را کاهش میقابلیت زیست فراهمی آنها را از دسترس جذب خارج کرده و آن

 دهد.نشان می را اتصال یا کیالت عناصر مغذی را با فایتیک اسید -2-شکل

 

 

 

 
 

 

 

 

 نحوۀ تشکیل کیالت فایتیک اسید با مواد معدنی -2-شکل

 وزن خشک مقدار فایتیک اسید در آرد غله جات  مختلف به اساس ملی گرام/ گرام -1-جدول 

 گرام/ گرام ماده خشک(مقدار فایتیک اسید آرد )ملی نوع محصول شماره

 6.32 جو 1

 10.78 جواری 2

 10.64 ارزن 3

 7.44 یوالف 4

 5.52 برنج 5

 4.52 جودر 6

 10.12 باجره 7

 4.04 گندم 8

                                                                                                      (Rosa  ،219، ص 1999و همکاران) 

 )حدود  روغنیو نباتات  حبوبات ت،جالههای غدانه در موجود فاسفورس کل اعظم بخش فیتات فاسفورس

 که طوری کند،فرق می نظر به اندام نبات نباتات در فیتات فاسفورس میزان دهد.می ( را تشکیلفیصد 80 تا 60

 هایدانه که حالی در هستند، فیتات فاسفورس بیشتری مقادیر شامل جاتغله و روغنی هایدانه فرعی محصوالت
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 تجمع محل آلبومینی ۀالی جاتغله بیشتر در .باشندمی فیتات فاسفورس متوسط مقادیر دارای ومییگیل نباتات

 در هادانه در فیتات ومی،یگیو ل روغنی هایدانه شامل هاییمشیمهدو در که حالی در فیتات است، اصلی

 .(1186، صDe Blond  ،1979 ؛  736، ص Erdman ،1979) یابدمی تجمع حجره زیر هایگنجیدگی

اده در دانه مل ذخیرۀ این ومسؤمیزان فایتیک اسید در محصوالت نباتی خیلی متفاوت است و عواملی مختلفی 

حصوالت مختلف یتیک اسید را در مامقدار ف Healthline mediaچنانچه  ویبسایت  شود،نباتات پنداشته می

 زراعتی چنین نشان داده است:

 فیصدی فایتیک اسید در بعضی محصوالت زراعتی -2-جدول

 مقدار فایتیک اسید به اساس فیصدی وزن خشک نام محصول شماره

 9.4 – 0.4 بادام 1

 2.4 – 0.6 لوبیا 2

 1.5 – 0.3 عدس 3

 2.2 – 0.7 جواری 4

 4.5 – 0.2 بادام زمینی )ممپلی( 5

 1.2 – 0.2 نخود 6

 1.1 – 0.1 برنج 7

 8.7 – 2.6 سبوس برنج 8

 5.4 – 1.4 دانه کنجد 9

 2.2 - 1.2 سایبین 10

 6.7 – 0.2 چهارمغز 11

 1.4 – 0.4 گندم 12

 7.3 – 2.1 سبوس گندم 13

 3.9 – 1.1 نطفه گندم 14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19774556)) 

 ی فایتیک اسیدیضدتغذیه اثرات

جات هایی که غلهشوند و در جمعیتباشند باعث کمبود مواد معدنی میکه حاوی فیتات باال میهای غذاییرژیم

تواند مانع جذب فایتیک اسید می .پوکی استخوان شایع استرود، راشیتیسم و منبع اصلی تأمین کالوری به شمار می

تواند. به عنوان مثال، یک ه میاثرات مسدود کنندۀ کلسیم جدی بود ۀجست و آهن شود که این عمل به انداز
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دهد. کاهش می فیصد 18گرام فایتیک اسید، جذب جست را تا میلی 2که رول گندم حاوی ه است مطالعه نشان داد

میلی  250موجودیت  شود وفیصد جذب جست را مانع می 64 گندم گرام فایتیک اسید در رولمیلی 25موجودیت 

جذب  ،باب به دلیل دارا بودن فایتیک اسیددهد. خستهفیصد کاهش می  82گرام فایتیک اسید جذب جست را تا 

سازد. در درازمدت، وقتی رژیم غذایی فاقد مواد معدنی است یا حاوی مقادیر باالیی فیتات باشد آهن را محدود می

آهن، کمبود  یابد و بدن به حالت گرسنگی معدنی )تابولیسم کاهش مییا هر دو حالت همزمان وجود داشته باشد، م

 رود. جست، کلسیم و مگنیزیم....( می

قب همچنان موجودیت فایتیک اسید در رژیم غذایی سبب کمبود جست و آهن گردیده که کم خونی و ع

داشته باشند، اما  فیتات باالرژیم غذایی سال ها ساالن ممکن است دهبزرگ .ماندگی ذهنی را در پی خواهد داشت

شوند. در رژیم غذایی غنی از فیتات، بدن اطفال از کمبود کودکان در حال رشد با مشکالت جدی روبرو می

،  Nagel) آیندداشته و قدکوتاه به بار می شد ضعیفربرد و در نتیجه استخوان شان کلسیم و فاسفورس رنج می

 .(3، ص 2010

، 1394)وهاب زاده،  است گرفته قرار توجه مورد ییضد تغذیه ۀ یک ماد به عنوان منابع اکثر در فایتیک اسید

 و  2Ca  ،+2Mg ، +2Zn+های فلزی دو ظرفیتی از قبیلالت نمودن کاتیونیتواند از طریق کزیرا می، (259ص

 +2Feد های نامحلول از دسترسی آن برای موجود زنده بکاهالتیبا تشکیل ک(Afinah  ،؛ 13، ص 2001و همکارن

Lei  وStahl ،2001 ،و با نماید صدق مینیز  امینو اسیدهاها و ها و پروتینویژگی آن در مورد ویتامین . این(474ص

سازد. همچنین فیتات خارج می موجود زنده )مصرف کننده(ها را از دسترس های نامحلول آنتشکیل کمپلکس

ها پیش از مدت. (497، ص2007و همکاران،  Cao)د سته اختالل ایجاد نماییها و نشاممکن است در هضم چربی

های چند ظرفیتی به ویژه آهن، کلسیم باری بر جذب بیولوژیکی کاتیونثر زیانااسید یتیکامشخص شده است که ف

مواد  شود. قابلیت دسترسی بدن بهخونی میو آهن و در نتیجه ابتال به کم جستدارد و باعث کمبود  جستو 

یابد. این ترکیب به دلیل داشتن ساختمان خاص قادر به ایجاد پیوند با کاهش می اسیدفایتیکمعدنی به وسیله 

در مواد غذایی گیاهی قابلیت اسید تیک ایگردد. فهای فلزی بوده و پس از اتصال با این امالح از بدن دفع مییونآ

)مشرف، گذارد همچنین بر قابلیت هضم پروتین در بدن اثر منفی می را نیز دارد و امینو اسیدها و اتصال به پروتین

ها ها و سالمت، موجود در دانهفیصد فاسفورس، یک ماده معدنی حیاتی برای استخوان 80بیش از . (13،ص 1391

 شود، بدن کلسیمکه رژیم غذایی حاوی فیتات مصرف میهنگامی .به شکل فیتات غیر قابل استفاده قفل شده است

نهایی این است که کلسیم را ۀ دهد. نتیجهای فیتات نامحلول را تشکیل میاسید متصل کرده و مجتمعرا به فایتیک
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 عدم موجودیت صورت دهد که درعالوه بر این، تحقیقات نشان می .شودبدن نمیو فاسفورس جذب  رفتهاز دست 

، Nagel ،2010) تواندشده می بدن از غذا جذب نیزیمگفیصد م 60و  جستفیصد بیشتر  20تقریباً در غذا فیتات 

ها را از دسترس بدن خارج آهن، جست و کلسیم آن :هایی مانندیتیک اسید با ترکیب شدن با کاتیوناف. (3ص 

 شود. خونی میترین این ترکیبات آهن است که کمبود آن منجر به ایجاد بیماری کمکند. مهممی

، 1390، سعیدفرجی)ها تاثیر منفی دارد رسی بدن به پروتیناسید بر قابلیت هضم و دستواکنش بین پروتین و فایتیک 

 تایی هس و دوتایی هایکمپلکس همچنین و خوراك در فیتات- پروتین کمپلکس تشکیل طریق از فیتات (.1ص

و Ravindran) دارد فیمن اثر نیز هافراهمی پروتین زیست بر معدنی( مواد - فیتات –تین )پرو معدنی مواد همراه به

 اثر تریپسین و زمیالا مانند پپسین، هضمی هایانزایم از تعدادی بر فیتات عالوه، به .(193، ص2000همکاران، 

 برای یغذایی نبات مواد سایر و جاتغله موجود در فاسفورس اعظم بخش دارد. بنابراین، بازدارندگی

با هضم پروتین  همچنین تداخل .(525، صSimons ،1990)باشند نمی استفاده قابل ساده یهمعد دارایحیوانات

  pH در مقادیر وبوده  pH ها وابسته بهباشد تداخل فیتات با پروتینهای مرتبط با مصرف فیتات میازدیگر نگرانی

و همکاران،  هاشمییابد )بنیهای فیتات با پروتین افزایش میزیرنقطه ایزوالکتریک پروتین میزان تشکیل کمپلکس

 یناش نیوتآن در متصل شدن با پر ییتوانا از نیهضم پروت تیقابل یاسید رومضر فایتیک ریتاث (. 1،ص1398

و  یدیاس pH به کینزدی دهد که نوع کمپلکس بستگیم لیشود که دو کمپلکس متفاوت را تشکیم

 لیتشک یخنث pH در ییدوتا پروتین – تاتیف یهادارد. کمپلکس ییتاسه نپروتی – تاتیف یهاکمپلکس

 ۀژیو ردعملک اتیخصوص یاست که رو نپروتی– تاتیف لیاز تشک جهینت کیها نیپروت تیحالل گردند. کاهشیم

 (.83، ص1997 و همکاران، Fred؛ 1، ص1376ی و همکاران، صداقت) گذاردیم ریثأشدن آن ت دراتهیاز جمله ه نیپروت

 محصوالت زراعتیهای کاهش میزان فایتیک اسید در روش

تی تحت های مختلفی را برای کاهش میزان فایتیک اسید در محصوالت زراعدانشمندان و محققین تغذیه روش

 یابند:که بیشتر کاربرد دارد به اختصار شرح میمطالعه قرار داده اند که در این بخش شش روشی

 انزایم فیتاز  استفاده از -1

فایتیک اسید )فیتات  ۀانزایمی است که تجزی )hexaphosphate phosphohydrolaseinositol -myo(فیتاز 

دسترس قرار گرفتن فاسفورس کمک را به اینسیتول و اورتو فاسفیت سرعت بخشیده و به آزاد شدن و به (فاسفورس

و همکاران،  Sung) بخشدش میتولید مجدد این انزایم افزای ۀوسیل هنماید. جوانه زدن تخم فعالیت انزایم فیتاز را  بمی

گاو،  :حیوانات نشخوار کننده مانند .یتیک اسید وجود دارداحاوی ف نباتییم در غذاهای انزااین . (1297، ص 2005

شود. تولید می هاۀ آنهای شکمبیکروارگانیسمازیرا فیتاز توسط م ،یتیک اسید ندارنداگوسفند و بز هیچ مشکلی با ف
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بیشتر  مرتبهسی  دنتوانمی ها. موشولی میزان آن خیلی کم است کنند، نیز فیتاز تولید می ساده ۀمعددارای حیوانات 

کند که بتواند به طور منظم مقادیر زیادی قدر فیتاز تولید نمیبه طور کلی، انسان آن .فیتاز تولید کنند هااز انسان

یتیک اسید توسط توسط ایدرولیز فاه. (4، صNagel ،2010)بیشتر هستند  حاوی فیتات را  مصرف کنندکه ییغذاها

 (IP4) فاسفیت، اینوزیتول تترا  (IP5) فاسفیت اینوزیتول مانند اینوزیتول پنتا فاسفیتی ویمیاکفیتازها و یا کاهش 

سازی، در طول ذخیرهو مونو اینوزیتول فاسفیت  دای اینوزیتول فاسفیت حتماالو ا (IP3) فاسفیتی ا، اینوزیتول تر

. در این (321، ص 1995و همکاران،  Burbano)گیرد صورت می هغذا و هضم در رودپروسس میر، جوانه زنی، تخ

گذارند، سایر محصوالت مواد معدنی تأثیر منفی می ها بهباالی دسترسی انسان  IP5 و IP6 فقط میان

های تشکیل شده مجتمع یتیک تشکیل شده دارای ظرفیت ضعیفی برای اتصال مواد معدنی هستند یایدروالاه

تواند به آسانی در سیستم هضمی انسان که به این ترتیب عناصر معدنی موجود در مادۀ غذایی میتر هستندمحلول

 .(159، ص 1989و همکاران،   Sandberg)جذب گردد 

و مقدار   یم فیتازبین فعالیت  انزا( گزارش کرده اند که هنگام جوانه زدن دانۀ گندم 2018نوری و همکاران )

ها  رس در تخمفاسفو یتاتار فدفعالیت فیتاز مق با افزایش ؛ چنانچهردفاسفورس یک رابطه منفی وجود دا یتاتف

ات مادری فزایش یابد. همچنان، با افزایش کود فاسفورس میزان فایتیک اسید و انزایم فیتاز در تخم نبمیکاهش 

های  ه زدن انزایم فیتاز گروپهای در حال جوان در تخم. (1474، ص 2018و همکاران،  Safar-Noori)یابد می

ی از میو اینزیتول یف نموده تا  فاسفورس عضوی آزاد و یک زنجیرهذح یتاتاورتوفسفات را از حلقه اینسیتول ف

رار قکه ممکن است باعث افزایش در دسترس  (1800، ص2005و همکاران،  Debnath) فسفات را تولید نماید

ز در داخل سیستم از قبیل خوك، طیور و ماهی به دلیل فقدان فیتا ساده  جانوران  معده  س گردد.گرفتن فاسفور

معدنی  اسفیتن فمیأباشند. بنابراین برای تخود قادر به استفاده از فیتات موجود در جیره غذایی خود نمی هضمی

بزرگ  ۀفیتاز در رود ۀیکروفلور تولیدکنندارسد که ممیشود. به نظر ها افزوده میآن ۀفیتاز به جیر مورد نیاز انزایم

شود. باید نمی هم چندان قابلیت جذب در این مکان برای آن فراهم اسفیتها واقع شده که با فرض آزادسازی فآن

های فلزی مختلف و تواند کاتیونکول خود مییلابار منفی در م 12در نظر داشت که فیتات به خاطر قابلیت داشتن 

فیتاز در رو، یناز اها اختالل ایجاد نماید. ها را جذب نموده و بدین صورت در انحالل و جذب آنچنین پروتینهم

مینواسیدها و انرژی اعدنی، فاسفورس و عناصر م هم آمدنشود تا فراتلفیق می حیواناتغذایی این گروه از  ۀجیر

 .( 26، ص1389ی و ملبوبی، خانیسار) را بهبود بخشد
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ساعت( به  2گراد به مدت انتیس ۀدرج 40و  25)در حرارت pH های دارای مقادیر مختلفمحلول افزودن

 دار میزان فیتات باقیمانده دراموجب کاهش معن  Rovabio Max APیا   Bio-phytaseجواری مخلوط شده با

 فراهمیزیست و بهبود قابلیت فیتات فاسفورسافزایش آزادسازی فاسفورس از  ایکه این امر به معن گرددمیآن 

شده با مخلوط سایبین رۀهای جواری و کنجافیصد به نمونه 0.5باشد. افزودن محلول کلوریدریک اسید آن می

 .(69، ص 1397، مدیرصانعی)دهد میفراهمی فاسفورس را افزایش قابلیت زیست Rovabio Max AP انزایم

 زدن دانه جوانه -2

و  یمعدن عناصر ریشکسته شده و فاسفورس و سا تازیف میانزا ۀلیبه وس تخم زدنجوانه نیفایتیک اسید در ح

استفاده  .(30ص، 2007و همکاران،  Lang) رندیگیدر حال رشد قرار م نیجن اریآن آزاد شده و در اخت تولینوزیوایم

 رزش غذاییابدون این که  شود،می حیواناتدر خوراك  اسید یتیکاهای جوانه زده باعث کاهش مقدار فاز دانه

 El ) ز استپبرای چند روز و سپس پخت و  زدن آنها در لوبیا جوانه بهترین راه کاهش فیتات. کاهش یابد آن

hag وYousil ،2002193، ص). 

نهد. چنانچه مشاهده شده است یابد و بعدًا روبه کاهش میمیزان فیتاز در ایام جوانه زدن به تدریج افزایش می

گی شروع به کم رسیده و در روز هفتم به آهستبه حد اکثر  زدندر روز ششم جوانه گندم  در دانۀ فیتاز فعالیت

ح فیتاز در طول های نبات مادری ممکن است به افزایش سط مقدار زیاد فاسفورس و پروتین در دانه نماید.شدن می

مشاهده شده و با  فاسفورس یک رابطه منفی تفیتابین فعالیت انزایم فیتاز و مقدار . جوانه زدن کمک نماید ۀدور

از، فاسفورس عضوی یابد. همزمان با افزایش فعالیت فیتمیها کاهش  در تخم فاسفورس، فیتات فعالیت فیتازافزایش 

 .(1472، ص2018همکاران،  و Safar-Noori)گیرد بیشتری آزاد گردیده و به دسترس نبات در حال رشد قرار می

ها فعال دانه های خشک غیر فعال است. هنگام جذب آب و جوانه زنی، فیتاز موجود دردانهفیتاز موجود در  

کند. عالوه بر آزاد میرا یز کرده و فاسفورس یدروالاشود و برای رفع نیاز گیاهان در حال رشد، فیتات را همی

جات در طول های غلههفیتاز در دان شوند. بنابراین، فعالیتمی تولیداین، بسیاری از فیتازهای جدید در جوانه زنی 

های سازی دانهرهو ذخیکردن تخم خشک  نوع نبات،به  نظریابد. میزان افزایش فعالیت فیتاز جوانه زنی افزایش می

  .(1036، ص Anshan  ،2002و  Xi Ma) جات متفاوت استغله

 باالی فعالیت فیتاز، مقدار فایتیک اسید و فاسفورس عضوی NPKزنی و سطح کود  تأثیر جوانه -3-جدول

مقدار کود  زنیایام جوانه

 *کیمیاوی

 فیتاز

 )مایکروگرام/گرام(

 فایتیک اسید

 )ملی گرام/گرام(

 فاسفورس عضوی

 )ملی گرام/گرام(

 قبل از جوانه زنی
1T 0.99i 3.14bc 0.25m 

2T 1.31i 3.52ab 0.37lm 
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3T 
h1.45 3.86a 0.45lm 

 روز اول

1T 2.18h 2.56cd 0.36lm 

2T 2.47h 2.80cd 0.44lm 

3T 2.83fg 3.12bc 0.48lm 

 روز دوم

1T 2.85fg 2.31defg 0.56kl 

2T 3.09efg 2.54def 0.65jkl 

3T 3.52de 2.79cd 0.73ijk 

 روز سوم

1T 3.39def 2.15efgh 0.86ij 

2T 3.74bcd 2.36defg 0.96hi 

3T 4.02abc 2.58cd 1.03fgh 

 روز چهارم

1T 3.70cde 1.91ghij 1.14e 

2T 4.01abc 2.08defg 1.25ef 

3T 4.31abc 2.32defg 1.35de 

 روز پنجم

1T 4.00abc 1.78hij 1.40cde 

2T 4.41ab 1.92ghij 1.59bcd 

3T 4.61a 2.13efgh 1.67bc 

 روز ششم

1T 4.22abc 1.62ijk 1.65bc 

2T 4.43a 1.77hij 1.83ab 

3T 4.66a 1.98fghi 1.88ab 

 روز هفتم

1T 3.52de 1.29k 1.73b 

2T 3.98abc 1.50jk 2.03a 

3T 3.99abc 1.68ij 2.09a 

*1T  ،)2: کنترول )بدون استعمال کودT :110  +کیلوگرام پتاشیم دای  55کیلوگرام فاسفورس پنتا اوکساید+  60کیلوگرام نایتروجن

 هکتار،اوکساید فی

 3T :200  +هکتار اوکساید فیکلیوگرام پتاشیم دای  100کیلوگرام فاسفورس پنتااوکساید+ 120کیلوگرام نایتروجن(Noori-Safar و 

 .(1472، ص2018همکاران، 

 تخمیر آرد -3
در  ایلوب ۀساعت 18 ریخمتواند میزان فایتیک اسید را کاهش دهد. در یک تحقیق، ت( میFermintationتخمیر )

ساعت در  96عدس به مدت همچنان . ه استشد تاتیف یفیصد 50منجر به کاهش  تیفارنها ۀدرج 95 حرارت

گردیده  بیفیصد تخر 75تا  70 که در نتیجۀ آن فیتات موجود در دانه گردیده  ریتخم تیدرجه فارنها 108حرارت 
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آرد جودر تازه، ممکن  یار کمبا افزودن مقد احت ایجودر،  رترشیبا استفاده از خم والفی ۀشب کی ری. تخماست

 (.4، ص Nagel  ،2010)د شو تاتیاست منجر به کاهش نسبتاً مناسب سطح ف

 یفیصد 60منجر به کاهش  تیفارنها ۀدرج 92ساعت در حرارت  14دار فقط به مدت آرد گندم سبوس ریتخم 

ز هشت ساعت ادر نان گندم کامل پس  دیاس کیتیکه فا ه استنشان داد یگرید ۀ. مطالعگردیده است دیاسکیتیفا

که  ه استان دادنشمطالعۀ اثر مخمرها باالی فایتیک اسید  .شودیحذف م باًیترش تقرریخم با استفاده از ریتخم

ح فیتاز دارای باالترین سط . جودر(6، ص Nagel ،2010) ثر استوها کمتر متاتیدر حذف ف تیتجار هایمخمر

خمیرترش  ۀهای موجود در گندم در حین تهی. فیتاتباشدمی خیلی مناسب ر ترشخمیتهیۀ است، بنابراین برای 

 مقدار در یشتریب کاهش یابد، زیرا گندم نیز دارای فیتاز باال است. با افزایش مدت زمان تخمیر،بسیار کاهش می

 مدت و ترش رخمی استفاده از بایتیک اسید اف مقدار در بیشتر کاهش شده است. مشاهده آرد گندم یتیک اسیداف

، 1386حق پرست، ) ه استفیصد بود 90.96و  91.4  ،95.5ب ترتی به ورایتی گندم تحت مطالعه 3 در دقیقه 75 زمان

 .(27ص 

  هیدراتاسیون گرم سبوس -4

 pHگراد و سانتی ۀدرج 55 حرارتاست که درآن از بفر در  ییپروسهگرم  (Hydratation) هیدراتاسیون روش

ای رزش تغذیهاثر مثبت بر ا فایتیک اسید به دلیل کاهش روشنمایند. این ساعت استفاده می 24و به مدت  4.8

کانیزم یشود. مهای موجود در سبوس میپوپنکها و عالوه بر این باعث از بین بردن باکتری . سبوس دارد

تاز موجود در یم فیانزار بیوشیمیایی روش هیدراتاسیون گرم در واقع ایجاد شرایطی مناسب برای فعالیت حداکث

 یم است.انزاسبوس توسط این  اسید یتیکاگندم و تجزیه ف

 55، در حرارت pH  4.8م ( در دو برابر حجم آن بافر استات با اگر 300مقداری از سبوس ) در این روش 

یک ساعت بعد از شروع هیدراتاسیون گرم، بافر  .شودگراد و به مدت یک ساعت مرطوب ساخته میدرجه سانتی

یابد. بعد از پایان مدت مذکور، ساعت دیگر ادامه می 23 پروسهگردد و گزین میاستات با محلول استات تازه جای

تر برای خشک کردن سریع  گردد.گراد خشک میدرجه سانتی 35از محلول استات خارج شده و در  هاسسبو

 گردند. پس از خشک شدن سبوس، مجدداً صورت الیه نازك پهن میبه )نکلی( استیل سبوس، بر روی ظروف

و همکاران،  Mosharraf)شود عبور داده می 60 )غربال( منظور یکنواختی، ذرات سبوس از مش. بهشودآسیاب می

یابد. کاهش میفیصد در سبوس  50یتیک اسید بیش از اهیدراتاسیون میزان ف پروسۀپس از اعمال  (.398، ص2009

یتیک اسید باشد. در طی امؤثری برای کاهش ف روشتواند هیدراتاسیون گرم در سبوس گندم می روشبنابراین 
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متصل به  عناصر معدنی، گردیده فاسفیتهای یتیک اسید تبدیل به اینوزیتول)نوعی ویتامین( و بنیاناف پروسهاین 

 (.18 ، ص1391)مشرف،  گرددآن جدا و آزاد می

 ( Parboiling) پز کردنپیش -5

 کردن پز. پیشاست برنج  ۀدان غذایی ارزش حفظ مرسوم هایروش از یکی بریان کردن شالی یاکردن  پزپیش

 به الیش تبدیل قبل از نخشکاند و بخاردهی مرطوب نمودن،  مراحل شامل بوده و هایدروترمال پروسۀ شالی

در اثر  آزاد سفورسفا و میواینوزیتول به فایتیک اسید یزیدروالاه باعث شالی کردن پزپیشد. باشمی سفید برنج

 (. 1281 ، ص2009و همکاران،  Hafeez Khanشود )می یمیانزا یزیدروالاه

میزان  کاهش اصلی دالیل حرارت، اثر حلقوی فایتیک اسید در شدن ساختار شکسته و دانه مرطوب نمودن

 به فعال توانمی را کردن پزپیش اثر فایتیک اسید در یزیدروالاه .هستند شالی پزکردنپیش طی فایتیک اسید در

  عملیات طی در فعالیت فیتاز آغاز و مطلوب حرارت در دانه قرارگرفتن به دلیلدانه  درونی فیتاز انزایم شدن

 45 ارتحربرنج در  دانۀ مرطوب نمودن(. 76و همکاران، ص  Albarracínد )نیز نسبت دا مرطوب نمودن دانه

ر در طی شود. از سوی دیگبرنج می ۀفیصد محتوی فایتیک اسید دان 91تا  87سانتی گراد باعث کاهش  ۀدرج

ندوسپرم و ا های خارجی بهیدروترمال عناصر معدنی از سبوس و الیهاه هایپروسهپز کردن از طریق عملیات پیش

 Heinemann)یابد پزشده افزایش مییی برنج پیشهای مرکزی منتقل شده و بدین ترتیب میزان عناصر غذاقسمت

 .(286، ص2005وهمکاران، 

د. در وشمیدر برنج سفید حاصله  جستباعث افزایش محتوای عناصر فاسفورس، آهن و  الیپز کردن شپیش

 پز کردن باعث کاهشپیش آن،یابد. افزون برمیفیتاز افزایش  ، فعالیت انزایمالیپز کردن شطی عملیات پیش

 مرطوب نمودنل یمی درطی مراحانزایز یدروالاتواند ناشی از هشود که این کاهش میمحتوی فایتیک اسید دانه می

در طی  حرارتی هایپروسههمچنین به دلیل شکسته شدن ساختار حلقوی فایتیک اسید در اثر  و دانه و بخاردهی

 (.258، ص 1394وهاب زاده و همکاران،  )پز کردن باشد عملیات پیش

  مرطوب نمودن تخم -6

خمیر ترش، فیتاز را فعال کرده  پروسۀها و آرد در محیط اسیدی در حرارت بسیار گرم، مانند مرطوب نمودن دانه

 پروسسحاوی مقدار کمی فیتاز است، به ویژه پس از  یوالف .کندو فایتیک اسید را کاهش داده یا حتی حذف می

به طور  آنآماده سازی بسیار طوالنی دارد تا سطح فایتیک اسید  ۀنیاز به یک دور از این رو ی، وتحرارتی تجار

ساعت منجر به کاهش  16فارنهایت به مدت  ۀدرج 77 حرارتدر  دانۀ یوالف. مرطوب نمودن یابدکامل کاهش 
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ا این حال، . بزندروز تخم آن جوانه نمی 3و هم چنان در این درجۀ حرارت در طول مدت  شودفایتیک اسید نمی

گذارند تا جوانه بزند )به مانند می درجه فارنهایت 52به مدت پنج روز در حرارت  پس از جذب آب را یوالف

فیصد  98، این عمل دنکنمی مرطوب درجه فارنهایت 120در حرارت  راآنساعت  17و سپس به مدت  سمنک(

معموالً دانه که فیتاز کمی دارند، مرطوب نمودن  هالیگیومو  جاتلهبرای غ .کندحذف می از دانۀ یوالف ها رافیتات

و  ارگم )باجره(، سجواری، ایبینس ،ارزن ، لوبیا مرطوب نمودن دانۀبرد. کافی از بین نمی ۀفایتیک اسید را به انداز

 .دهدمیفیصد کاهش  51تا  4ساعت، محتوای فایتیک اسید را  24درجه فارنهایت به مدت  92 حرارتماش در 

به مدت یک ساعت در حرارت اتاق منجر به کاهش فایتیک اسید به میزان  شده کوبیده دانۀ جواریمرطوب نمودن 

فیصد  10با مخلوط  ۀشدآسیاب دانۀ جواریتحقیقاتی مرطوب نمودن  ۀدر یک پروژچنان، هم .شده استفیصد  51

 .(9، صNagel ،2010)گردیده است  منجر به کاهش کامل فیتات در شش ساعت جودرآرد 

 مزایای فایتیک اسید

تواند از میزان می در موارد خاص مطالعات جدید این حقیقت را آشکار نموده است که مصرف فایتیک اسید

ها مانند سرطان روده های قلبی، دیابت و انواع سرطانمانند سنگ کلیه، بیماری ییهابیماری بعضی از پیشرفت

همی دارد که ی متفایتیک اسید خاصیت انتی اکسیدانست که تحقیقات نشان داده ا سینه جلوگیری نماید. بزرگ و

اما وجود بیش از حد  .(21، ص1389های غالت، )مرکز پژوهش های سلولی جلوگیری نمایدتواند از آسیب بافتمی

در ( Oxidationتحمض )مهم از پروسۀ زیرا این ترکیبات  تواند مضر باشد،می برای انسانها تنتی اکسیدانا

توان برای اصالح همچنین میرا ها فیتات اثر منفی دارد.هضم نیز  عمل نماید و باالیحجرات بدن جلوگیری می

 .(12، صNagel ،2010)رد های معدنی استفاده کورانیوم، نیکل و سایر آالیندهیخاك، بی حرکت کردن 

 دریایی، شدۀ کنسرو غذاهای ماهی، گوشت، سایبین، روغن به اکسیدانت انتی فایتیک اسید به عنوان یک 

ی و همکاران، )صداقتکند می جلوگیری آزاد هایرادیکال و تولید شدن رنگبی از و شده افزوده سبزی و میوه

 اهشک طریق فسفات از هگزا میواینوزیتول سرطانی ضد داده است که فعالیت نشان ها. بررسی(2، ص1376

فنوتایپ  به حجرات بازگشت به منجر و گیردمی صورت بدخیم هایسلول تمایز در افزایش و تکثیرحجروی

مان . بهر حال، استفاده از فایتیک اسید برای در( 241، صHendricks ،1995 و Lee) شودمی شان طبیعی

 تواند در مشوره با پزشکان و متخصصان بخش صحت صورت گیرد.های خاص میبیماری

 گیرینتیجه

های فلزی دو اشکال ذخیرۀ فاسفورس در دانۀ نباتات است. این ماده با بعضی از ترکیبات مانند کاتیون فایتیک اسید نوعی از

آورند. این عمل سبب کاهش دسترسی بدن به عناصر های غیرمحلول را به وجود میجا شده و کمپلکسو سه ظرفیتی یک
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های حیاتی دیگری مانند رآن مانع تولید بعضی انزایمگردد. عالوه بمهمی چون: آهن، کلسیم، جست، منگنیز و فاسفورس می

جات وجود دارد و باشند. فایتیک اسید در دانۀ غلهشود که برای تجزیۀ پروتین و نشایسته مورد نیاز بدن میپپسین و امیالز می

خونی و کمبود کلسیم موجود آمدن کهای تولیدی در کشور برای تهیۀ نان به مصرف میرسد احتمال بهکه تمام گندمجااز آن

در میان مصرف کنندگان نان مخصوصا اطفال که نهایت آسیب پذیر اند وجود دارد. از جانب دیگر، در روستاهای کشور 

گیرد که شانس ابتال به گرسنگی پنهان و فقر دار که سرشار از فایتیک اسید است بیشتر استفاده صورت میاکثراً از نان سبوس

ها خونی و رشد ضعیف استخوانسازد که در نتیجۀ آن کم( را بیشتر میو فاسفورس زیجست، منگن م،یلسآهن، کمواد معدنی )

 یسازمختلف به منظور فعال جات و محصوالتپروسس غله نیبنابر اباشد. در میان استفاده کنندگان به ویژه اطفال شایع می

گیری هایی از کاربرد فایتیک اسید برای درمان سرطان و پیشگزارش باشد.یم یضرور دیاس کیتایو کاهش ف تازیف ماینزا

های مفید آن توان از جنبهسنگ کلیه نیز وجود دارد که با توجه به وضعیت شخص و به توصیۀ دانشمندان صحت و تغذیه می

یک اسید پیشنهاد های مختلفی برای کاهش بخشیدن مقدار فایتآید روشاستفاده کرد. طوریکه از محتویات این مقاله بر می

شده است، چنانچه برای کاهش فایتیک سید آرد )نان( استفاده از خمیر ترش نسبت به خمیر مایۀ تجارتی خیلی مؤثر است. 

پز کردن ها را در آب تر نمود تا فیتاز فعال شده و فایتیک اسید تجزیه گردد. روش پیشبرای نباتات لیگیوم بهتر است دانه

های بر روی ویژگی های بیشترتوان با بررسیلذا میباشد. تیک اسید در دانۀ برنج بیشتر موثر میبرای کاهش بخشیدن فای

تحقیقات قبلی، روش مناسبی را جهت کاهش سطح نتایج به دست آمده از  با توجه بهو  جات مختلفکیمیاوی غلهفیزیکی و 

 . توصیه نمودو  فایتیک اسید در محصوالت مختلف نباتی انتخاب

 مآخذ

. جات و حبوباتدر غله یاهیعامل ضد تغذ کیبه عنوان اسید فیتیک  یبررس (. 1393ی. )فیاکرم شر ومنا  ،وزیا

  .پژوهشکدۀ علوم و فناوری مواد غذایی مشهد :های غذایی. ایراناولین همایش ملی میان وعده

ثرات مضر فایتیک امروری بر فواید و (. 1398. )باقریمریم هادی بابائیان و  ،سمیرا صرامی ،بنی هاشمی، فرخنده

 . سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. اسید

آورنده و  اثر مواد عمل (.1386). حق پرست، هیفا، محمد علی سحری، محمد حسین عزیزی  و بهروز پیرایش فر

 .1ماره ، ش 4دوره  ،لنامه علوم وصنایع غذایی ایرانفصزمان تخمیر بر کاهش اسید فیتیک نان حجیم. 

های مولکولی، شناسی، ویژگی (. فیتازها: از دیدگاه انزایم1389محمدعلی ملبوبی )و محمدرضا   ،ساریخانی

 .2، دوره دوم، شماره مجله بایوتکنولوژی کشاورزی بیوشیمیایی و کاربردها.

 .چاپ اول مغذی درخوراك انسان، دام، طیور وآبزیان. ات ضدترکیب (.1381)سحری، م. ع و شریعتمداری، ف. 

 .اندیشمند  تهران:
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(. بررسی میزان فایتیک اسید در آرد، خمیر و نان سنگک و لواش 1382جالل جمالیان ) و شیخ االسالمی، زهرا

 (.24) 2سال هفتم شماره  ،)علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی( نشریه علوم آب و خاك  .ماشینی

ه تحقیقات فنی مؤسس. ایران: هیدراتاسیون گرم کاهش اسید فیتیک سبوس گندم به روش(. 1391مشرف، الله. )

 .و مهندسی کشاورزی

 (.1397) .زاد، بهزاد منصوری، محمد رضاییان، محسن فرخوی و ژیال هنررحیمی زهراسادات ،مهرداد مدیرصانعی،

ی سویا در شرایط آزمایشگاهی. ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله pHهای تجاری، تأثیر افزودن انزایم

  .3، دوره چهاردهم، شماره مجله دامپزشکی ایران

 . ایران ی غالتمرکز پژوهشهامنتشر شده در علمی دفتر چهاردهم.  ۀ(. غالت. دیباچ1389) مرکز پژوهشهای غالت.

. همایش ملی تهای کاهش آن در غال(. فیتیک اسید، ساختار، فواید و مضرات و روش1390) ،مریم سعیدفرجی

 1390 –صنایع غذایی 

 سطوح اثر (1394) همتی .وس شمسی فالح.ا. س کومله، شهدی ع. ،اعلمی. ع اصفهانی، م. ،.م زاده، وهاب

 سه انهد معدنی عناصر و اسیدفایتیک  محتوای شلتوك بر  )پاربویلینگ(  نکرد پیشپز و فاسفورس کود

 .4 ،ایران زراعی علوم مجله. (.Oryza sativa L)ج برن رقم
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 های شیر و حکم آن در فقه اسالمیایجاد بانک

 ی شرعیاتپوهندوی رحیم اهلل پیمان، عضو کادر علمی دانشکده

 تقریظ دهنده: پوهنوال سعدالدین سعیدی

 خالصه

ود آمد، ایجاد هفتاد قرن بیستم میالدی در امریکا و اروپا به وج یهآوردهای طب جدید که در دهاز جمله دست

 ت آغاز نمود.به فعالی ءهای خون، بانک اسپرم و بانک اعضازمان با ایجاد بانکاست که هم های شیر مادربانک

 باشد.میهای شیر دریافت بدیل مناسب  شیر خشک عامل اساسی ایجاد بانک

 (Premature) قصاطفالی است که قبل از تکمیل میعاد الزم به شکل نا یهتغذیهدف از ایجاد بانک شیر مادر، 

ه مصاب به اطفالی ک ،(Small for date) که ناقص الوزن و دچار سوء تغذی اند یاطفال نوزاد ،شوندتولد می

ها را رند تا آنندااند و یا شیر کافی شان شاغلهستند، اطفالی که مادرهای (Acute Infections)التهابات حاده 

 . (orphan)که مادرشان وفات کرده است و یا این شیر بدهند

صورت رضاکارانه ه بکه شیر شان از اطفال شان زیادتر است و یا اطفال شان از دست رفته،  یهایاین شیرها از زن

های در یخچال های معقمهای شیر در بوتلهای مخصوص جمع آوری شده و در بانکیا در بدل پول، با روش

 شوند. نگهداری می حرارت معین یهخاص در درج

لی آن از بین مانند تا مواد اصشوند، بلکه به صورت مایع باقی میخشک درآورده نمی صورت شیراین شیرها به

 نرود؛ زیرا مواد که در شیر انسان است در شیر سایر حیوانات وجود ندارد. 

 شوند.آوری شده و حسب ضرورت مصروف میمشترك جمع یهبگونها، شیر چندین مادر در این بانک

 شیر، رضاعت، شیر، تغذیه، محرمیت، رضاع.بانک،  ها:کلید واژه

 مقدمه

هی مادران مکلف اند ی زندگی است. بر اساس دستور االاستفاده از شیر مادر برای طفل یک امر حیاتی و نیاز اولیه

تا فرزندان خود را دو سال تمام شیر بدهند. اما بسا اوقات بنا بر موجودیت مشکالت، این امکان برای طفل میسر 
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گونه اطفال از شیر زنان دیگر استفاده شود تا اینشود تا از شیر مادر خود استفاده کند، بناءً نیاز احساس مینمی

ر از مادر در شریعت اسالمی یک امر مجاز و دارای قواعد و اصول مشخص ومنضبط کنند. استفاده از شیر زنان غی

گردد. بحث رضاعت در اسالم از موضوعات مهم و اساسی است. آیات متعددی نام رضاعت یاد میباشد که بهمی

وی طفل احکام آن را به تفصیل بیان داشته است. شیر مادر سبب تغذیه، نشو و نم )ص(قرآنی و احادیث نبوی 

هرگاه استفاده از شیر زنی ها، قوت طفل و رشد جسمی طفل مرهون شیر مادر است. گردیده، استحکام استخوان

روی همین اصل است که شریعت اسالمی او را  گیرد.دیگری صورت گرفت، شیردهنده حکم مادر طفل را می

ادر رضاعی در حرمت و احکام نکاح عین سازد. ماین دو مرتب می یهمادر رضاعی نامیده و احکامی را بر رابط

ی نسبی و سببی حکم مادر اصلی را دارد، چون از نگاه فقه اسالمی عوامل ایجاد محرمیت بین دو فرد به دو دسته

قرابت رضاعی به لحاظ ایجاد محرمیت و حرمت ازدواج،   شود که رضاعت از نوع حرمت سببی است.تقسیم می

زن محسوب شده دختران و  خورده، جزء فامیل آن  که از زن دیگر شیر طفلیدر حکم قرابت نسبی است. بناءً

 )ص(ها نکاح نماید. پیامبر اکرم تواند با آنپسران آن زن، خواهران و برادران رضاعی این طفل بوده و او نمی

 (1)«ْحرُُم ِمَن الرََّضاعِ َما يَْحرُُم ِمَن النََّسِب ی»فرماید: می

 گردد.شود از راه شیر خوردن نیز حرام مینسب باعث حرام بودنش میهر چیزی که ترجمه: 

ایجاد نموده اند.  های شیر مادرهای اطفال محتاج، بانکاما در این اواخر کشورهای غربی بخاطر رفع نیازمندی

مخصوص  شت شرایططور مجانی یا در بدل پول جمع آوری شده و با در نظرداه ها شیر از زنان بدر این گونه بانک

شود. از جمله یع میداری شده و به اطفال محتاج، رایگان و یا در بدل پول توزی مخلوط نگهگونهها، بهدر بانک

 معهای شیر با آن مواجه است، بحث ثبوت و عدم ثبوت رضاعت است؛ چون شیر جهای عمده که بانکچالش

 شود. اینیبرحسب ضرورت بر اطفال نوشانیده مکه بعد از مخلوط شدن  استها از چندین زن شده در این بانک

ها شیر ان که از آنتمام اطفال از تمام زنشود که شیر کدام زن به کدام طفل داده شده است، بلکه جا دانسته نمی

این  زرگ شدن،اند، هرگاه چنین امری در جامعه ظهور یافته و شایع شود و بعد از بجمع آوری شده، شیر خورده

ضاعی، ر یبرادرزاده افتد که برادر با خواهر رضاعی،پسر ودختر( ازدواج کنند، گاهی اتفاق میدیگر )اطفال با یک

توجه  رضاعی خود ازدواج کرده است. همین موضوع است که یرضاعی یا خاله یرضاعی، عمه یخواهرزاده

ه است تا حکم خود جلب نمود خود معطوف داشته و ذهن هزاران مسلمان را به فقهای معاصر جهان اسالم را به

 شرعی جواز و  عدم جواز آن را از دیدگاه اسالم بدانند.

                                                           
ی، محقق: محمد زهیر بن نارص النارص، بیروت، دار طوق صحیح البخار ق(. 1422بن اسامعیل البخاری )  محمد -)1(

 .2645حدیث  النجاة،



    21|آن در فقه اسالمی های شیر و حکمایجاد بانک|            ندوی رحیم الله پیمان                           پوه

 

 
 

 ها از دیدگاه فقه اسالمی انجام شده است. تحقیق حاضر به هدف بیان حکم ایجاد چنین بانک

 تعریف بانک شیر

ها یا یا در مقابل پول و فروش آن به خانواده رضاکارانه مرکز مشخص برای جمع آوری شیر از مادرها به صورت

  (.2)کنندمؤسسات که اطفال را با این گونه شیرها تغذیه می

 ی ایجاد بانک شیرتایخچه

هفتاد  یه. برای نخستین بار این بانک در دهها رایج نبوده و متولد عصر جدید استدر گذشته های شیرایجاد بانک

 .(3)ها مانند بانک خون، بانک اعضا و امثال آن به وجود آمدقرن بیستم بعد از ظهور انواع بانک

ا، در سایر ها به جز در تعدادی محدودی از کشورهای اروپایی، امریکایی و برخی دیگر از کشورهاین بانک

واج و دوام رعدم نیاز به آن، توفیق  داری وآوری، نگهویژه کشورهای اسالمی به نسبت مشکالت جمع ممالک به

به ترویج آن ندارند؛  ییهن عالقها در طبابت اسالمی سابقه نداشته و هنوز نیز اطبای مسلماایجاد چنین بانک نیافت.

را  یهایها در جوامع اسالمی پرسشموجودیت چنین بانک های صحی و دشواری حفاظت شیر،گذشته از چالش

 دنبال خواهد داشت.ه ب

ی مسایل مربوط های شان به نحوجدید است، اما فقهای قدیم در کتاب ها از مسایلکه ایجاد این بانکبا وجودی

ا خوردن نان که یطور غیر مستقیم از پستان مادر  به آن را ضمن بحث از رضاعت، استفاده از شیر توسط وسایل به

 به شیر آمیخته باشد،  بازتاب داده اند.

 شیرهدف  ایجاد بانک 

شیر انسانی نیاز  تعدادی از اطفال که به یهتوان در تغذیایجاد بانک شیر را می یهصورت خالصه هدف عمده ب

 دارند، دانست، این اطفال قرار ذیل اند:

    ( اطفال نا کامل یا زود رسPremature babies.) 

    اطفال ناقص الوزن و سوء تغذی(Small for date). 

  ( اطفال یتیمorphan.) 

   اطفال مصاب به التهابات حاده(Acute Infections). 

  که مادران شان شاغل اند ویا  شیر کافی ندارند. یاطفال 

                                                           
 .487(.  املوسوعة الطبیة الفقهیة، بیروت، دارالنفائس،  2000حمد محمد کنعان )ا –( 2(

 .150ی فقه القضایا املعارصة، ریاض، مرکز التمیز البحثی، املیرسة فق(. املوسوعة 1435ــــــــ ) -( 3(
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  (4)ایجاد بدیل برای شیر مصنوعی. 

 های شیر و فواید آناهمیت ایجاد بانک

ید و بنا بر آیترین حق طفل بوده و برای وی یک ضرورت حیاتی به حساب ماساسیاستفاده از شیر طبیعی مادر 

که در بر عالوه اینهای طبی، کودك در شش ماه اول نیاز شدیدی به شیر مادر دارد؛ زیرا استفاده از شیر ماتوصیه

ا گاهی اوقات به باشد. امسازد، دارای فوایدی متعددی برای طفل میتغذیه برآورده می یهنیاز طفل را از ناحی

ماند؛ حروم میشیر طبیعی م یهطفل از استفاد ،شاغل بودن مادر و امثال آنیا  نسبت مشکالت چون: فوت، بیماری

طفال فوق الذکر اوجود آمد تا ه مدند و در نهایت فکر ایجاد بانک شیر بآلذا کشورها در فکر بدیل شیر مادر بر

 بتوانند از شیر طبیعی استفاده نمایند.

 باشد:ها دارای فواید زیر میداری شیر در بانکنگه

ها کر و ویتامینطفل بوده و دارای پروتین، چربی، معادن، آب، ش یهشیر مادر دارای عناصر مناسب در تغذی -1

 باشد؛می ،با کمیت مناسب با حاجت طفل

زند، حمایت یشیر مادر طفل را در مقابل انواع التهابات که به جهاز هضمی و جهاز تنفسی و ... آسیب م -2

 کند؛می

ر طبیعی، حساسیت که  بسا اوقات در استفاده از شیر گاو، گوسفند و بز وجود عدم وجود حساسیت در شی -3

 .(5)دارد

 مشکالت استفاده از بانک شیر

اد مختلف شرعی، آورد. این مشکالت در ابعبار میه را ب یهای شیر و استفاده از آن، برخی مشکالتایجاد بانک

 شود:بررسی گرفته می کند که ذیالً بهصحی، اجتماعی و اقتصادی عرض وجود می

 از بُعد شرعی -1

حفظ نسب و جلوگیری از اختالط آن از جمله مقاصد شرعی است،  واضح است که  استفاده از شیر جمع  -الف

شود که کدام گردد، اما دانسته نمیهای شیر بنا بر قول راجح سبب حرمت میان اطفال مستفید میشده در بانک

افتد که مردی با خواهر یا خواهرزاده یا برادرزاده ده است، در نتیجه گاهی اتفاق میوطفل از شیر کدام زن استفاده نم

                                                           
زهیر احمد  -324ق(.  البنوک الطبیة البرشیة وأحکامها الفقهیة، ریاض، دارابن الجوزی، 1429اسامعیل مرحبا ) –( 4) 

 .353(.  الطبیب ادبه و فقهه، بیروت، الدار السامیة، 1993السباعی و علی البار )

 . 6(.  بنوک الحلیب نعامن، 2009د نعامن محمد علی البعدانی )محم –( 5)
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يَْحرُُم ِمَن الرََّضاَعِة َما يَْحرُُم ِمَن »فرماید: می پیامبر )ص(. (6)رضاعی خود ازدواج کرده است ییا خاله یا عمه

  .(7)«النََّسِب 

 گردد.میشود از راه شیر خوردن نیز حرام که نسب باعث حرام بودنش می ههر چترجمه: 

 یهگونه که زنان آماده نباشند که آن را رایگان )ب یخرید و فروش اعضای آدمی جواز ندارد. در صورت -ب

کند. بسیاری از فقهای مسلمان فروش ها ناگزیر به خرید شیر از زنان اقدام میتبرع( در اختیار بانک قرار دهند، بانک

. (8)به نسبت حفظ کرامت و بی ارزش شدن اعضای انسانی در خرید و فروش، حرام حکم کرده اندشیر انسان را 

دمی با تمام اجزای خود مکرم و گوید: فروش شیر زنان جایز نیست؛ زیرا شیر جزء آدمی است و آابن نجیم می

 .(9)ون از ابتذال به بیع استمص

ها مجهول است. گاهی اوقات د بوده که دیانت و اخالق آنها غالباً از زنانی متعدشیر جمع شده در بانک -ج

که زنان مسلمان شیر را رایگان شود، خصوصاً در حالتیشیر زن غیر مسلمان نیز با شیر زنان مسلمان جمع آوری می

ر دراختیار بانک قرار ندهند و نیاز به ورود شیر از کشورهای بیرونی باشد، این موضوع اشکال شرعی دارد؛ زیرا د

. ابن نجیم علت عدم (10)شیر زنان کودن و احمق منع نموده است  یهاز استفاد )ص( حدیثی وارد شده که پیامبر

احتیاط و عدم احتمال دارد که علت عدم جواز، بی»کند: جواز استفاده از شیر زنان نادان و احمق را چنین بیان می

رساند. ثیر پذیری شیر به طفل نیز آسیب میأکه از طریق ت خودداری زنان احمق و کافره از اشیای حرام و مضر باشد

های طبی نیز موافق است، زیرا أطبا زنان شیرده را به خود داری از استفاده از اشیایی که به طفل حکم فوق با توصیه

 .(11)«کنندمی سفارشرساند، آسیب می

 

 

                                                           
 .7هامن، محمد نعامن،  –( 6(

سلم بن الحجاج القشريي النيسابوري )ـــــــ(. صحيح مسلم، محقق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار إحیاء الرتاث م - )7(

 .1445العربی ، حدیث 

ق(. 1310ــــــ ) -125(، بیروت، داراملعرفة، 15ق(. املبسوط، جلد )1414)محمد بن احمد شمس األمئه رسخسی  –( 8(

ق(. رد املحتار علی الدر 1412ن عمر ابن عابدین ) محمد امین ب -116(، بیروت، دارالفکر: 3الفتاوی الهندیة، جلد )

 .68(، بیروت، دارالفکر، 5املختار )حاشیۀ ابن عابدین(، جلد )

 .328(، دارالکتب اإلسالمی، 3لرائق، جلد )یم ابن نجیم مرصی )ــــــ(.  البحر ازین الدین بن ابراه –( 9)

 .15460ق(. سنن الکربی، بیروت، دارالکتب العلمیة، حدیث1424حمد بن الحسین ابوبکر البیهقی )ا –( 10(

 .328هامن، ابن نجیم،  –( 11(
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 از بعد صحی -1

ایدی که تنها به گردد، فوفواید شیردهی توسط مادر میهای شیر سبب فقدان بسیاری از اعتماد بر بانک -الف

 گردد.می و روحی میمکیدن شیر از مادر سبب رشد جس یهیابد، بلکه عملیاستفاده از شیر انسان تحقق نمی یهوسیل

 گردد.یردهی منجر به نقصان در افراز شیر از پستان مادر میامتناع مادر از ش -ب

ها قرار دارد، اولی در ها و میکروبو زاویه در معرض آلوده شدن به ویروسشیر جمع شده در بانک از د -ج

داری آن است، چون این تعقیم غالباً دقیق و کافی نیست و دومی در نگه یهجمع آوری است؛ زیرا پروس یهپروس

ز مدت و داری دراخاطر نگههن معیارهای مطلوب بآ د که گاهی اوقات درنشوهای نگهداری میشیر در بانک

د که نیاز به تعقیم شدید دارند نشوداری میی نگهیهاگردد؛ زیرا شیر در بوتلچگونگی استفاده از شیر مراعات نمی

شوند که ها مجبور میکه گاهی اوقات بانک. عالوه بر این(12)گیردو گاهی اوقات در تعقیم آن اهمال صورت می

شیر را از کشورهای بیرونی در صورت عدم دریافت شیر از داخل، وارد نمایند، که این عمل شیر وارد شده را در 

 دهد.شدن قرار می آلودهمعرض فساد و 

 از بعد اجتماعی -3

وحی شیردهی  تحقق ارتباط معنوی و روحی میان مادر و طفل است، اما  اشباع نیاز عاطفی و ر یهاز اهداف عمد

مادری سبب مشکالت  یشود. بسا اوقات نبود مادر یا محرومیت از عاطفهطفل از طریق استفاده از بانک متحقق نمی

شود که برخی مادران  به غرض کسب ها سبب میگردد، از سوی دیگر موجودیت این بانکروانی در طفل نیز می

با وجودی نیاز شدید از حق طبیعی خود محروم ساخته  پول، شیر خود را به بانک به فروش رسانیده و اطفال خود را

گردد تا بسیاری زنان های شیر سبب میبر آن ترویج بانک عالوهها را با شیر مصنوعی )خشک( تغذیه نمایند.  و آن

 .(13)ها تغذیه نمایندها را با شیر بانککه شاغل اند از شیردهی اطفال شان خود داری نموده و آن

 ادیاز بعد اقتص -4

غربی نیازمند تکلیف و مشقت  و اختصاص سرمایه  یههای شیر حتی در کشورهای پیشرفتایجاد و فعالیت بانک

 .(14)زا و طاقت فرساستزیاد است، در کشورهای فقیر و عقب مانده ایجاد و طرز فعالیت آن بسی چالش

 

 

                                                           
 .360هامن، زهیر احمد السباعی،  –( 12(

 .8نعامن، هامن، محمد  –( 13)

 .7هامن، نعامن،  –( 14(
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 حکم ایجاد بانک شیر

رد، فقهای معاصر بوده و دیدگاه واحدی در مورد آن وجود ندا مادر مورد اختالف فقها های شیراستفاده از بانک

نسته و زنان متبرع و ید داأیوده و آن را یک امر خیر، قابل تها طرفدار جواز مطلق بدارای دو دیدگاه هستند، برخی

نک شیر ده از بادار تحریم بوده و ایجاد و استفاکه برخی دیگر طرفدانند، در حالیشرکت مربوطه را مأجور می

ا ذکر دالیل شان بدانند. در ذیل هر یک از این دیدگاه ها را را به دلیل موجودیت مفاسد بزرگ در آن جایز نمی

 گیریم:به بررسی می

 های شیر و استفاده از آن در کشورهای اسالمی حرام است، این دیدگاه متعلق بهایجاد بانک -دیدگاه اول

، دکتور بکر عبداهلل ابوزید، دکتور احمد عبدالعزیز الحداد، دکتورعبدالرحمن شیخ ابن عثیمین، شیخ مختار السالمی

 (16)اللجنة الدامئة للبحوث العلمیة و اإلفتاءو   (15)النجار، دکتورعبداهلل الطریقی، شیخ عبداهلل بسام، شیخ تقی عثمانی

 باشد.می

 سازند:این گروه ادعای شان را با دالیل زیر ثابت می

. این (17)که باشد یهرسیدن شیر به معده به غرض تغذیه معتبر و کافی است به هر وسیل در تحقق حرمت، .1

 -ْت َسْهلَُة تَْحلُِب يِف ُمْسُعٍط کان»آمده است:  اثرکند. در عبارت این ید میأیسالم مولی ابوحذیفه نیز ت اثرمطلب را 

بُُه َسالٌِم يِف كُلِّ يَ  -إِنَاٍء قَْدَر رَْضَعتِِه   .(18)«ْومٍ فَيَرْشَ

 نوشید.یمدوشید و سالم  از آن هر روز ترجمه: سهله ) خانم ابوحذیفه( شیر خود را در ظرفی می     

 . (19)گرددمخلوط شدن شیر با شیر دیگر  سبب ایجاد حرمت می .2

                                                           
 .290-255( 2جوع شود به:  مجلة مجمع الفقه االسالمی، جلد )ر  –( 15(

 .44(، 21جوع شود به: فتاوی اللجنة الدامئة، جلد )ر  –( 16(

(، بیروت، 2املدونة، جلد ) ق(. 1415دنی ) الك بن انس االصبحي املم -134(، 5هامن رسخسی، جلد ) –( 17(

ق(. مغنی املحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ 1415حمد بن احمد الخطیب الرشبین ) شمس الدین م -295دارالکتب العلمیة، 

 .125( بیروت، دارالکتب العلمیة، 5املنهاج، جلد )

 ق(. رشح الزرقانی علی مؤطا اإلمام مالک، محقق: طه عبدالرؤف1424محمد بن عبدالباقی بن یوسف الزرقانی ) –( 18(

 .371(، قاهره، مکتبة الثقافیة الدینیة، 3سعد، جلد )

 .140(، 5خسی، جلد )رس هامن، شمس األمئه  –( 19(
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آید، مقدم است بر جلب مصالح که در ایجاد این دفع مفاسد و مشکالت که از بانک شیر به وجود می .3

دور کردن مفاسد ». (20)«درء املفاسد مقدم علی جلب املصالح»فقهی وجود دارد:   یهقاعدها نهفته است. بانک

 .«مقدم بر جلب مصالح است

تفاق فقهای مسلمان رضاع )شیرخوردن از زن بیگانه( در اسالم بافت و پیوند مانند پیوند نسب دارد که به ا .4

که یمحافظت از نسب از جمله مقاصد شرعی است، در حالگردد. رضاعت مانند نسب باعث ایجاد حرمت می

 گردد.های شیر منجر به اختالط نسب یا ایجاد شک در آن میبانک

اطفال  یهکه تغذیخاطر دفع مفاسد متوهم است؛ در حالیهدر ایجاد بانک شیر، اقدام بر مفاسد متحقق ب .5

. با (21) ر بدل عضو یا توسط شیر خشک ممکن استصورت رضاکارانه و یا هم ده زنان دیگر ب یوسیلهه محتاج ب

شود، بناءً اقدام بر ایجاد بانک شیر اقدام ها نبوده و ضرورتی به آن احساس نمیاین حساب نیازی به ایجاد این بانک

 به مفاسد متحقق به خاطر دفع مفاسد متوهم است.

هیچ شیری  طبیعی آدمی است که کاری اطفال محتاج با شیرگیری و همدست ،ایجاد بانک شیر یفایده .6

 جواز ایجاد آن تحقق دیگر قایم مقام آن نشده و فواید آن را نداشته و منافع طبی حال و آینده آن را ندارد، بناءً

ساد اجتماع مصلحت است اما عدم جواز آن دفع مفاسد بزرگ است که عبارت از اختالط نسب و ضیاع  اموال و ف

 باشد. می

گردد، که یک ضرر خاص از اطفال بر می یشیر ضرری نهفته است که به یک طبقه در عدم جواز بانک .7

گردد. بناءً دو ضرر عام و خاص در تقابل مردم بر می یهخاص است اما جواز ایجاد آن ضرر عام است که به عام

ر »فقهی:  یدیگر قرار دارند، مطابق قاعدهبا هم َ ر الَْخاص لدفع الَّضَّ َ ل الَّضَّ ضرر خاص )فرد( »، (22) «الَْعاميتََحمَّ

 .«بخاطر دفع ضرر عام )جامعه( قابل تحمل است

های شیر را جواز داده اند، توجه شان به مصلحت طفل بوده و این مصلحتی است کسانی که ایجاد بانک .8

دفع ضرر را از طفل دارند، اما متوجه نشدند که سخن  یهها ارادگردد، اینکه توسط شیر غیر از زن نیز برآورده می

الَّضار ال »: ی فقهیقاعدهشان مبنی بر جواز ضرری دیگری را بر طفل و بر سایر افراد جامعه ببار آورده، مطابق 

                                                           
زین  -87ق(. األشباه والنظائر، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411عبدالرحمن بن ابی بکر، جالل الدرین السیوطی ) –( 20(

 .90لنظائر علی مذهب أبی حنیفة النعامن، ق(. األشباه وا1419الدین بن ابراهیم ابن نجیم مرصی ) 

 .338هامن، محمد اسامعیل مرحبا،  –( 21(

 . 197(، دمشق، دارالقلم، 1ق(. رشح قواعد الفقهیة، جلد )1409حمد بن الشیخ الزرقا )ا –( 22(
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که مصلحت فوق توسط شیر مصنوعی یا با اجاره گرفتن . در حالی"ضرر به ضرر قابل ازاله نیست" (23)«یزال بالَّضر

  .(24)گرددن شیرده دیگر برطرف میزنا

گردد که مردی با خانمی که از شیر آن زن و یا شیر استفاده از بانک شیر گاهی اوقات منجر به این می .9

عظیمی است که منجر به اختالط انساب  یدختر، مادر ویا خواهر آن استفاده نموده است، ازدواج کند، این مفسده

 .(25)عه که اصل دینی است ایجاد آن مجاز نیستگردد. بناءً با رعایت سد ذریمی

 .ابعاد منفی و مشکالت بانک  شیر بیشتر از ابعاد مثبت آن است .10

شیخ احمد هریری، شیخ عبداللطیف حمزه، شیخ عطیه صقر، دکتور یوسف قرضاوی، استاذ دیدگاه دوم:  

، طرفدار (27)و داراالفتاء مصر (26)مصطفی زرقا، دکتور محمود المکادی، دکتور حسان حتحوت، شیخ علی تخسیری

 .ها هستندجواز ایجاد و استفاده از چنین بانک

 مستند اثبات مدعای گروه فوق، دلیل زیر است:

ِِت أَرَْضْعنَُكْم ]  فرماید:اهلل متعال می -1 هاتُُكُم الالَّ  (. 28) ] َو أََخواتُُكْم ِمَن الرَّضاَعةِ َو أُمَّ

 )برشما حرام اند(. شما را شیر داده اند و خواهران رضاعى شما کهو مادران ترجمه:

از جمله عوامل ایجاد حرمت تنها  شیر دادن به طفل نیست، بلکه مکیدن شیر از پستان  ،بنا بر حکم آیت فوق

، بناءً (29)سازدمادری را متجلی می یهمادر و در آغوش مادر رشد کردن عوامل ایجاد حرمت است که عاطف

 شامل دو بعد اساسی زیر است: رضاعت 

 مستقیم از مادر و تغذیه به شیر؛ یهاستفاد -الف

 علم و معرفت به شیر دهنده. -ب

گیرد و شرط دوم نیز به مستقیم صورت نمی یهشرط اولی در استفاده از بانک شیر منتفی است؛ زیرا استفاد

 :کندشود. ابن حزم در المحلی تصریح مینمی نسبت عدم آگاهی به صاحب شیر، موجود نیست. بناءً رضاعت ثابت

گردد که طفل شیر را از پستان زن با دهن خود مستقیما نوشیده باشد. هرگاه اگر شیر رضاع زمانی سبب حرمت می»

                                                           
 .  87امن، ابن نجیم مرصی، ه -82امن، جالل الدین سیوطی، ه –( 23(

 .11هامن، محمد نعامن،  –( 24(

 .257(، 2سالمی، جلد )مجلة مجمع فقه اال  –( 25(

 14هامن، محمد نعامن،  –.290-255( 2جوع شود به:  مجلة مجمع الفقه االسالمی، جلد )ر  -( 26(

 .146(، 2(. بنک لنب األمهات، فتاوی داراالفتاء املرصیة، جلد )1963حمد هریدی )ا –( 27(

 {23(  قرآن کریم، } النساء، آیه 28)

 .  257(، 2( یوسف قرضاوی )ـــــــ(. بنوک الحلیب،  مجلة مجمع الفقه االسالمی، جلد )29(
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در ظرفی گرفته شده باشد و سپس به طفل نوشانیده شود یا در دهن، بینی و گوش طفل ریختانده شود، سبب حرمت 

 .(30)«تمام عمر با این شیوه شیر نوشیده باشد گردد، گرچندنمی

یی چنین های شیر متعلق به عام مردم بوده و به مصلحت اجتماعی مربوط است. هرگاه قضیهموضوع بانک -2

باشد )متعلق به عموم( بهتر این است که اهل فتوی تساهل نموده و آسان گیری داشته باشند نه سخت گیری، اما 

امر به تساهل و آسان گیری نموده و از  پیامبر )ص(حدود نصوص شرعی یا قواعد ثابت باید مراعات شود؛ زیرا 

وا َوالَ »فرمودند:  پیامبر )ص(کند که یت میروا )رض(تشدد و سخت گیری منع نموده اند. انس بن مالک  ُ يرَسِّ

ُوا  . (31) «تَُعرسِّ

َ النَّبِيُّ )ص( بَْْيَ »کند: روایت می لهم چنان عایشه  .گیری نکنیدگیر باشید و سختآسان ترجمه:        َما ُخريِّ

 .( 32)«أَْمَريِْن إاِلَّ اْختَاَر أَيرَْسَُهاَم َما لَْم يَأْثَمْ 

ترین آن دو را آسان در میان )پذیرش( دو کار مختار قرار داده نشد، مگر اینکه گاهی پیامبرهیچه: ترجم      

 ها است. انکبچو های ایجاد سهولت بر مردم، ایجاد همیکی از راه .بودکه گناه میکرد، مگر ایناختیار می

اَل يَُحرُِّم »فرمودند:  )ص( کند که پیامبر اسالم روایت می )رض(عدم ثبوت رضاعت به شک. عایشه  -3

 (33)«ُدوَن َخْمِس رََضَعاٍت َمْعلُوَماٍت 

در استفاده از بانک شیر، شک وجود  . گرددکمتر از پنج بار شیر خوردن معلوم، سبب حرمت نمیترجمه:      

 .(34)شود که طفل از کدام زن و چه مقدار شیر نوشیده استدارد؛ زیرا دانسته نمی

بر جلب مصالح و دفع ضرر است. ایجاد بانک شیر به تحقق مصلحت اجتماعی کمک  اسالم دینی مبتنی -4

ندارند. عالوه برا را ها گردد که یا مادر ندارند و یا مادرشان توان شیر دادن آنکند؛ زیرا سبب نجات اطفال میمی

 .(35)کندینکه بانک شیر بدیل شیر خشک و مصنوعی بوده و از اضرار ناشی از آن جلوگیری می

                                                           
 .185(، بیروت، دارالفکر، 10ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری )ــــــ(. املحلی باآلثار، جلد ) –( 30)

 .69اسامعیل البخاری، حدیث  هامن، محمد بن –( 31)

 .6786اسامعیل البخاری، حدیث  هامن، محمد بن -( 32(

 .13912حدیث  س العلمی، املصنف، هند، املجلق(. 1403د الرزاق بن هامم الصنعانی )ابوبكر عب –( 33(

 .  258(، 2امن، یوسف قرضاوی، جلد )ه  -14امن، محمد نعامن، ه –( 34(

 . 255(، 2وسف قرضاوی )ـــــــ(. بنوک الحلیب، مجلة مجمع الفقه االسالمی، جلد )ی –( 35(
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دانند. ها از اسباب تخفیف میفقها عموم بلوی در موضوع را بنا بر مراعات حال مردم و نرمش به آن -5

موضوع ایجاد بانک شیر در عصر کنونی بنا بر نیازمندی اطفال محتاج شامل عموم بلوی بوده و ایجاب تخفیف را 

 .(36)نمایدمی

 علت اختالف

ود. فقهای شاصلی این اختالف میان فقها، اختالف در صفت رضاعت است که به اساس آن حرمت ثابت می یهریش

 قدیم در رابطه به کیفیت و چگونگی صفت رضاعت دارای دو دیدگاه ذیل هستند:

ها، شعبی و ثوری( وصول ها و در یک روایت از حنبلیها، شافعیجمهور فقها ) احناف، مالکیدیدگاه اول: 

مستقیم از مادر در اثبات رضاعت شرط  یهدانند ) استفادیر به جوف طفل را به صورت مستقیم از مادر شرط نمیش

مثالً با ریختاندن شیر توسط قاشق در حلق یا بینی طفل، نیز سبب حرمت  ،غیر مستقیم از شیر ینیست(، بلکه استفاده

 شیر سبب حرمت می گردد. نظر به دالیل زیر: .  با در نظرداشت حکم فوق استفاده از بانک(37)گرددمی

قاشق یاشیر چوشک در ایجاد حرمت مانند مکیدن شیر از  یوسیله هصورت غیر مستقیم به استفاده از شیر ب .1

پستان مادر است؛ زیرا آنچه در تحریم اثر گذار است، حصول تغذیه به شیر و رشد گوشت و استخوان و 

جلوگیری از گرسنگی است، که توسط سعوط ) ریختاندن شیر در بینی توسط قاشق یا چیزی دیگر( و وجور) 

 سگردد. ابن مسعود گردد. بناءً هردو سبب حرمت میوسایل( نیز حاصل میریختاندن شیر در حلق توسط 

  (38)«ال يَُحرُِّم ِمَن الرََّضاِع، إاِلَّ َما أَنْبََت اللَّْحَم، َوأَنَْشَز الَْعظْمَ »کند: روایت می )ص(از پیامبر 

گردد که سبب رشد گوشت و استحکام استخوان گردیده باشد. هم شیرخوارگی زمانی سبب حرمت می ترجمه: 

َا الرََّضاَعُة ِمَن املََجاَعةِ »: کند، آمده استروایت می )رض( چنین  در حدیث که عایشه    (39) «فَِإَّنَّ

 گردد آنرسد که گرسنگی را برطرف نماید. رضاعت که سبب حرمت میرضاعت، زمانی به ثبوت میترجمه: 

طفل از نظر هضم کردن، ضعیف  یهع طفل باشد تا شیر گرسنگی آن را رفع نماید، چون معدست که رضیا

                                                           
 .15هامن، محمد نعامن،  –( 36)

یس الشافعی ) محمد بن ادر -295(، 2ن انس، جلد )بهامن، مالک  -238(، 3هامن، ابن نجیم مرصی، جلد ) –( 37)

(، 8ؤفق الدین ابن قدامه مقدسی )ــــــ(. املغنی البن قدامة، جلد )م -298(، بیروت، داراملعرفة، 3ق(. األم، جلد )1410

 .171قاهره، مکتبة القاهره، 
ق(. مسند األمام  أحمد بن حنبل، محقق: احمد محمد شاکر، قاهره، 1416ابوعبدالله احمد بن محمد الشیبانی ) –( 38)

 .4114دارالحدیث، حدیث 

 .2647هامن، محمد بن اسامعیل، حدیث  –( 39(
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آن طفل رشد نموده و سرانجام جزء از وجود شیر دهنده  یهاست و شیر برای آن کافی است، و به وسیل

 ااین معنترتیب حدیث مذکور و بدینباشد، گردد، بناءً در تحقق حرمت با اوالدهای نسیب وی مساوی میمی

 . (40)عتبر است که باعث رفع گرسنگی شودرضاعت زمانی مرساند: را می

گردد. بناء ریختن شیر در دهن های رسیدن آب و طعام به معده است و سبب نقض روزه میدهن و بینی راه .2

يِف َوبَالِْغ »گردد: . چنانچه این مطلب از حدیث ذیل نیز اثبات می(41)گرددو بینی سبب حرمت نیز می

  (42)«ااِلْستِنَْشاِق إاِلَّ أَْن تَُكوَن َصامِئًا

عنی در وقت که روزه دار باشی ) یدر استنشاق )شستشوی بینی در وضو و غسل( مبالغه کن، مگر این ترجمه: 

 روزه دار بودن بودن، نباید در استنشاق افراط کرد.

شیر بدهد تا او به وی دستور تا به سالم  ص(پیامبر )در داستان سهله بنت سهیل خانم ابوحذیفه آمده است که  .3

دوشید اش شود؛ ولی دیده شد که سهله سالم را مستقیم شیر نداد بلکه از شیر خوود در ظرفی میپسر رضاعی

بُ  -إِنَاٍء قَْدَر رَْضَعتِِه  -كَانَْت َسْهلَُة تَْحلُِب يِف ُمْسُعٍط »نوشید. در اثر آمده است: و سالم آن را می ُه َسالٌِم فَيَرْشَ

  (43)«يِف كُلِّ يَْومٍ 

شود که شرط ه میاثر دید نوشید. درایندوشید و سالم آن را روزانه میسهله از شیر خود در ظرفی می ترجمه: 

 ی مستقیم نیست، بلکه استفاده ازشیر است به هر روشی که باشد.حرمت رضاعت استفاده

اند. عقبه بن حارث با خانمی ازدواج کرده بود، بعد از  گمان غالب را در رضاعت اعتبار داده پیامبر )ص( .4

ازدواج خانمی ادعا کرد که به عقبه و خانمش شیر داده است. عقبه حرف زن را قبول نکرده و آن را دروغ 

ا كَيَْف ِبَها َوقَْد زََعَمْت أَنَّهَ »: برایش گفت پیامبر )ص(بیان کرد،  پیامبر )ص(پنداشت، اما وقتی داستان را به 

  (44)«قَْد أَرَْضَعتُْكاَم، َدْعَها َعنَْك 

ارد، آن زن که این زن ادعای شیر دادن شما دو نفر را دکنی در حالیچگونه با آن زن معاشرت می ترجمه:

 )منکوحه( را از خودت دور کن.

                                                           
(، بیروت، داراملعرفة، 9ق(. فتح الباری رشح صحیح البخاری، جلد )1379احمد بن علی بن حجر العسقالنی ) –( 40(

148. 

 .135(، 5خسی، جلد )رس هامن، شمس األمئه  –( 41(

، الکتب العربیةحمد بن یزید ابن ماجه قزوینی )ــــــ(. سنن ابن ماجه، محقق: محمد فؤاد عبدالباقی، دار إحیاء م –( 42)

 .407حدیث 

 .371(، 3د )هامن، محمد الزرقانی، جل –( 43(

 5104دیث ری، حهامن، محمد بن اسامعیل البخا –( 44(
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ز طریق مکیدن به این باور هستند که رضاعت محرم جز ا و در یک روایت امام احمد  ابن حزم دیدگاه دوم: 

 شیر از پستان شیردهنده ممکن نیست. بنا بر دالیل ذیل:

ِِت أَرَْضْعنَُكْم ]فرماید: اهلل متعال می .5 هاتُُكُم الالَّ  (. 45)]َو أََخواتُُكْم ِمَن الرَّضاَعةِ َو أُمَّ

 رضاعى شما )برشما حرام اند(.داده اند و خواهران و مادرانى که شما را شیر  ترجمه:

 . (46)«يَْحرُُم ِمَن الرََّضاَعِة َما يَْحرُُم ِمَن النََّسِب »فرموده است:  پیامبر )ص( .6

 گردد.شود از راه شیر خوردن نیز حرام میترجمه: هر چیزی که نسب باعث حرام بودنش می

ن زن عنی مکیدن شیر از پستادر آیت و حدیث فوق نکاح به سبب رضاعت حرام گردیده است. رضاعت به م

 گردد که دو شرط زیر دران موجود باشد: است، رضاعت زمانی متحقق می

 مستقیم از زن شیرده و تغذیه به شیر؛ یهاستفاد -الف

 .(47)علم و معرفت به شیر دهنده -ب

 .(48)معنای لغوی رضاعت در کتب لغت، مکیدن شیر از پستان زن است .7

 دیدگاه راجح

گاه وجود دارد. های شیر مادر، دو دیدمطالب باال ذکر شد، در مورد جواز و عدم جواز ایجاد بانککه در طوری

عدۀ از  داران آنها در کشورهای اسالمی است و دیدگاه دوم که طرفچو بانکدیدگاه اول حرمت ایجاد هم

یل که ذکر شد، مجاز را بنا بردالها دانشمندان و فقهای معاصر و هم چنین داراالفتاء مصر است، ایجاد چنین بانک

 دانند.می

یجاد بانک شیر( ) تحریم ا اولتوان به رجحان دیدگاه با در نظرداشت دالیل ذیل میاز میان دو دیدگاه فوق، 

 حکم کرد:

 (؛قوت دالیل )احادیثی که به ثبوت رضاعت به تغذیه با شیر و وصول آن به معده صراحت دارند .1

هاتُكُمُ ]در آیت  .2 ِِت أَرَْضْعنَُكْم َو أُمَّ استفادۀ مستقیم  ر رضاعت، برحصر تحریم د ]َو أََخواتُكُْم ِمَن الرَّضاَعةِ  الالَّ

 مذهب ظاهریه بوده و دارای دلیل معتبر نیست؛ ،از مادر

                                                           
 {23قرآن کریم } النساء:، آیه –( 45(

 .1445یث هامن، مسلم بن الحجاج، حد  –( 46(

 .10(، 7، جلد )هامن، ابن حزم الظاهری –( 47)

حقق: عبدالسالم محمد هارون، بیروت، (، م2ق(. معجم مقاییس اللغة، جلد)1399زوینی) احمد بن فارس ق  -( 48(

  . 400دارالفکر، 
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 تر از ضرر عایده از آن است؛مصلحت نهفته در تغذیه اطفال نیازمند به مراتب کوچک .3

 شیر خشک نیز مرفوع ساخت؛توان از طریق نیاز اطفال را می .4

ُوا»عمل به حدیث:  .5 ُوا َوالَ تَُعرسِّ  به خاطر دوری از وقوع در حرج است؛ «يرَسِّ

 ؛باشدمیحرام است، از آدمی  ئیجزفروختن شیر  .6

 که در حدیث عقبه بن حارث آمده بود.احتیاط در تحریم به رضاعت، طوری .7

 گیرینتیجه

اسالمی دیده  عالقه نبوده و هیچ نیازی به آن، بویژه در کشورهای موردزیاد های شیر امر موضوع ایجاد بانک

گاه جایگاه یچکه کار مشقت باری است، و هعالوه بر این اند؛شیر دارای اضرار طبی فراوانی هایبانک .شودنمی

لی از مادر  و ها وجود داشته و فاقد فواید شیر اصگیرد، و احتمال آلوده شدن آن به میکروبدر را نمیشیر ما

 باشد.وجود دارد، می مادر پستان شیر از دهبسیاری فواید دیگر که در استفا

ظیفه دار به وتجارت مبدل گردیده و سبب شده تا مادران شاغل و  ینوعها به در عصر کنونی ایجاد این بانک

، زیرا مادران ده استروم کردست را از شیر مادرشان محاطفال خود شیر ندهند، چنانکه اطفال مادران فقیر وتهی

ین سبب این دهند، و به اها در مقابل پول فروخته و به طفل خود شان شیر مصنوعی میشیرهای خودرا به بانک

 گیرند.اطفال در معرض خطرهای زیادی قرار می

اسالمی های صورت عام و کشور ها در کشورهای پیشرفته بهگونه بانکدر عصر حاضر هیچ نیازی به ایجاد این

 شود.خاص دیده نمیطور  به

ند که بدون خشک ، مذاهب اربعه قایل به تحریم رضاعت از شیر جمع شده  از چندین مادر هستنگاه شرعیاما از 

 شود.های شیر واقع میماند. و این چیزی است که در بانکشدن به شکل اصلی خود باقی می

  شود. است، بناءً نیازی جدی به آن احساس نمی محاذیر طبی، اجتماعی و دینی زیادی در آن نهفته

از دنباله  )ص( پیامبرها نداریم. آوردهای غربی و دویدن دنبال هر صدایی آنما هیچ تکلیفی در تقلید از دست

 روی کورکورانه از اهل کتاب هشدار داده است.

 عات گردد: د تدابیر ذیل مراهای شیر باشد در آن صورت بایهرگاه اگر ضرورت و نیاز اشد به ایجاد بانک

 شیر هر مادر جداگانه حفظ شده و بر روی آن نام شیردهنده ثبت شود؛ .1

 نوشد، نام او باید ثبت شود؛هر طفلی که از آن شیر می .2

توان از وقوع خانواده طفل بدانند که طفل شان شیر کدام زن را استفاده نموده است تا به این صورت می .3

 نمود.حوادث ناگوار جلوگیری 
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 فروشان انگور در شهر چاریکار والیت پروانبررسی بازار و مشکالت عمده
 راعت، پوهنتون پروانعضو کادر علمی دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی، پوهنحی ز، نگارنده: پوهنیار آغامحمد محمدی

 پوهنوال عین الدین امانیدهنده: ظتقری

 چکیده

ی مردم ی طوالنی دارد و عالقههای مهم باغی است که کشت و تولید آن در کشور ما سابقهانگور از جمله میوه

ولید انگور خاطری زیاد است که این کشور دارای شرایط اقلیم مساعد برای کشت و تهبرای کشت و تولید آن ب

ی از فروش باز از این محصول به دلیل عدم موجودیت یک سیستم منظم بازاریاب باشد. همه ساله مقدار زیادیمی

عمده و مهم را به  اند که وظایفهای مهم بازاریابیفروشان از جمله واسطهگردد، از طرفی عمدهمانده و ضایع می

یت پروان ر والفروشان انگور در شهر چاریکاعهده دارند. لذا هدف این تحقیق بررسی مسایل و مشکالت عمده

ر سطح دبندی تصادفی پرسشنامه و به روش طبقه 20های مورد ضرورت از راه تکمیل آوری دادهاست. جمع

ی از سوی گیردهد که نداشتن سواد، عدم حمایت دولت، رشوهفروشان صورت گرفته است. نتایج نشان میعمده

فروشان انگور کافی از جمله مشکالت اساسی عمدههای مواصالتی و عدم وجود سرمایۀ زورمندان، خراب بودن راه

 وبی کسب ننمایند.خها از کاروبار خود سود است و سبب شده است که آن

 فروش و بازاریابی.ی، تولید کننده، عمدهدارباغانگور،  کلمات کلیدی:

 مقدمه

ایی، به ویژه دهاقین به بازاریابی محصوالت زراعتی برای تقویت امنیت غذایی، کاهش فقر و بهبود زندگی روست

های بازاریابی کارآمد زراعتی نه تنها برای مقیاس کوچک در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. سیستم

گیری در ی اقتصادی ضروری است. تصمیمدر سرعت آهنگ توسعه تحریک تولید بلکه برای از بین بردن فقر و

های دهاقین به مقیاس کوچک در بسیاری از کشورهای ترین دغدغههای بازاریابی یکی از مهممورد انتخاب کانال

، Berry ،2010)گذارد در حال توسعه است، زیرا این امر به طور قابل توجه بر سایر تصمیمات بازاریابی تأثیر می
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هزار هکتار زمین را تحت پوشش قرار  360ی، یک بخش مهم از زراعت در افغانستان است که دارباغ. (36ص 

ی اشتغال را میلیون نفر زمینه 2گیرد که برای بیشتر از های آبیاری شده را در بر میصد از کل زمیندر 14داده و 

. تولیدات باغبانی مانند باغ انگور منبع درآمد خوبی برای بسیاری (51، ص ص MAIL ،2016)فراهم ساخته است 

صد اراضی باغ میوه در 48ولید باغبانی و تجارت دارد و ی در تهای روستایی است. انگور سهم برجستهاز خانواده

را در افغانستان به خود اختصاص داده است. انگور، در بین سایر محصوالت زراعتی نقش برتر در صادرات کشور 

. این (42، ص OEC ،2015)صد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است در 5/19انگور  2015دارد، در سال 

های ها به علت شیوهبع اصلی معیشت برای هزاران دهقان در کشور است. با این وجود بسیاری از آنمحصول، یک من

گذاری کم، عدم توجه دولت و وجود موانع مختلف برای ناکارآمد زراعتی، کمبود امکانات آبیاری، سرمایه

 کنند.های بازاریابی، از فروش محصوالت خود سود خوبی کسب نمیفعالیت

ت خاص برخوردار های باغی است که تولید آن در جهان و افغانستان از اهمیترین میوهارزشی از باانگور یک

لید انگور در است. امکان پرورش و تولید این محصول در افغانستان از لحاظ آب و هوای مناسب بیشتر است. تو

ی دارد، بنابراین سزاوار نقش حیاتی و اساس زایی برای دو میلیون نفر از جمعیت روستاییی اشتغالافغانستان در زمینه

طق پروان و منا کشت انگور در والیات قندهار، هلمند،صد سطح زیردر 90مستمر است.  ریزی شده وتوجه برنامه

 12ذشته سال گ 10که در  تن بود 58000تولیدات داخلی انگور  2009باشد، در سال شمال و زون مرکزی می

 . (92، ص FAO ،2016)میلیون دالر بوده است  180دهد و درآمد آن درصد افزایش را نشان می

ی کنندهن تولیدنوع انگور در حال حاضر بهتری 48های غربی افغانستان است که با داشتن هرات یکی از والیت

ین هکتار زم 1540ی زراعت این والیت، های مسؤوالن ادارهشود. بر اساس گفتهاین محصول در کشور شناخته می

، 1397ی احصایوی ریاست زراعت والیت هرات، نامهسال)های انگور قرار دارد نادر این والیت تحت پوشش تاکست

داری مخصوصا انگور این والیت از اهمیت های مرکزی افغانستان است که باغ. پروان یکی از والیت(124ص 

ی به انگور محصوالت باغی، سطح زیر کشت بیشترخاصی در منطقه برخوردار است. در این والیت نسبت به دیگر 

ولید آن ترسد و هکتار می  6698اختصاص داده شده است به طوری که سطح زیر کشت انگور در این والیت به 

 .(150، ص 1397ی احصایوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، نامه)سالتن رسیده است  60298به  1397در سال 

های بازاریابی را برای گی زراعت در افغانستان که انگیزه و توان مولد و واسطهدمانبیکی از عوامل اساسی عق

به همین دلیل ها به تسهیالت بازاریابی است. رسی تولیدکنندهسازد عدم دستتولید و بازاریابی محصوالت معین می

د قابل فروش آن محدود است، جاتی که مازاقسمت اعظم منابع زراعتی و حیوانی و نیروی انسانی به تولید غله

اختصاص داده شده و به تولید محصوالت دارای ارزش باالی تجاری مانند محصوالت باغی و حیوانی توجه نمی
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الزم پیدا نکرده  یکنند. در شرایط فعلی، بازارهای محصوالت زراعی و حیوانی و خدمات حمایتی تجاری توسعه

باشند. مدیریت شان ت الزم و خدمات آب و برق و کاناالزیسیون میاست. زیربنای بازارها ضعیف و فاقد ظرفی

هاینامهبندی ندارند. تصدیقبندی و بستهدرجه خانه، ذخیره، سورت وپراکنده و ضعیف بوده، تجهیزات الزم سرد

-گردد. خدمات اطالعات بازاریابی برای مولدین، تبدیلصحت کیفیت برای صادرات محصوالت زراعی اجرا نمی

ها وجود ندارد. پیوند دهاقین با بازار عوامل تولید و محصوالت کنندهها و مصرفکنندهکنندگان، تاجران، صادر

سال گذشته حجم و کیفیت محصوالت زراعی و دامی  43های ی جنگچنین در نتیجهبسیار ضعیف است. هم

ی کاهش تولیدات های سنتی خود را در نتیجهی کاهش یافته است و افغانستان بازاری قابل مالحظهکشور به اندازه

های همسایه، بازار فروش و توان رقابت در داخلی و رشد سریع محصوالت زراعی و حیوانی قابل صدور کشور

که باتوجه به افزایش مقدار تولید انگور در افغانستان خصوصاً والیت پروان در حالیمنطقه را از دست داده است. 

رسانی خوب و متناسب به ازدیاد تولید این محصول مهیا نگردد، هم در سطح تولید کننده بازار یک بستر الزم برای

های ریزی در مدیریت بازاریابی، دستو هم در سطح ملی، مشکالتی را به همراه خواهد داشت. همچنان نبود برنامه

ی فوق، تصادی جامع در زمینهن بخش زراعت و نبود مطالعات اقپنهان و آشکار عوامل سودجو و سکوت مسؤوال

بازار و گشای بسیاری از مشکالت خواهد بود لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعه در زمینۀ بازاریابی راه

تواند با توجه به اهمیت ، که میمشکالت عمده فروشان انگور در شهر چاریکار والیت پروان انجام شد

درآمد، و نیز نظر به اهمیت موضوع بازاریابی محصوالت زراعتی محصول انگور و سهم مهم آن در سبد غذایی و 

ی زراعت تر درآینده در جهت توسعهبخشالن را در انجام اقدامات اثرودر کشور و منطقه مورد مطالعه، مسؤ

 کمک نماید.

 مروری بر مطالعات گذشته

ی طوالنی دارد. کارکردها، سابقهی بازاریابی محصوالت زراعتی در متون اقتصاد زراعتی و بازاریابی مطالعه

ی تولید، بیش ی شهرنشینی و فاصله گرفتن مراکز مصرف از ساحهیندهای بازاریابی محصوالت زراعتی با توسعهراف

های سازمان ملل متحد بازاریابی محصوالت زراعتی از جمله عوامل از قبل اهمیت پیدا کرده است. بر اساس گفته

این موضوع مهم در راستای اقتصاد زراعتی شده  ها بهبوده و خواهان توجه بیشتر دولتی کشورها مؤثر بر توسعه

یافته و در حال توسعه یکی از مسایلی که تر توسعهدر کشورهای کم (.251، ص 1383است )نجفی و کاظم نژاد، 

یدکننده یعنی قیمتی همیشه در بازاررسانی محصوالت زراعتی و از جمله افغانستان مطرح است، تفاوت قیمت تول

چنین این تفاوت قیمت تنها در پردازد. همکننده مینماید با قیمتی است که مصرفکه تولیدکننده دریافت می

جا این یافته نیز این تفاوت وجود دارد. ولی در اینکشورهای در حال توسعه نیست بلکه در کشورهای توسعه
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که در بندی و تبدیل محصول است و با وجودیبندی، درجهبستهخدماتی مثل های قیمت بیشتر مربوط بهتفاوت

گیرد. یکی از عواملی که در این اختالف یافته خدمات اندکی در مورد محصول انجام میتر توسعهکشورهای کم

و دار و دالل نام دارد. این عامل واسط با کنترل نمودن بازار است که میدان ییقیمت شناسایی شده، عامل واسطه

گردند ها داشته و از این رهگذر صاحب سود کالنی میایجاد نوعی انحصار تا حدودی نقش تعیین کننده در قیمت

 (.171، ص1388)مرادی، 

رهای های بازاریابی محصوالت در کشورهای درحال توسعه جدید بوده و بیشتر تحقیقات در کشوپژوهش

یافته صورت گرفته درصد تحقیقات بازاریابی در کشورهای توسعه 80که  ییگونه به یافته انجام شده است،توسعه

، ص 1384گران، )کالنتری و دیهای مختلف انجام شده است بازاریابی محصوالت زراعتی تحقیقدر رابطه به است.

رسی زمینی وگوشت مرغ را برور، سیبهای تولید دام و طیترتیب عوامل موثر بر بازاریابی کوپراتیف . به(107-134

فروش و روش، خردهفکننده، عمدهی بازاریابی در ایران را تولیدهای عمدهکردند و در نتیجه دریافتند که کانال

های فرعی در انالکهای فراوان شدن واسطهدلیل داخلدهند. و در ادامه بیان داشتند که بهکننده تشکیل میمصرف

مت دریافتی عمل آورد اختالف قیتوان از آن تذکر بهه میکبازاریابی ایجاد شده است. چالش دیگری یشبکه

دلیل ت بیشتر بهیافته این اختالف قیمگان است. در کشورهای توسعهکنندگان و قیمت پرداختی مصرفکنندتولید

های در حال رکه در کشوباشد در حالیبندی آن میبندی، تبدیل محصول و درجهخدمات بازاریابی مانند، بسته

بل توجه ی مقدار قادهندهگیرد که نشانسعه، خدمات بازاریابی اندکی روی محصوالت کشاورزی صورت میتو

تر از نیاز ازه کمتی . در بسیاری از کشورها، تولید میوه(11، ص 1396)محمودی و همکاران، ی بازاریابی است حاشیه

ود را بفروشد و خشود که کشاورز کل محصوالت میکننده منتقل بازار تولید بازار است که این امر معموالً به

. این اتفاق اغلب در بازار وجود نخواهد داشت ی محصوالت با کیفیت باال بهی چندانی برای تهیهاحتماالً انگیزه

حتمالی محصوالت افتد، در جوامع دیگر تولید محصوالت زراعی یا تولید ایافته اتفاق میتر توسعهکشورهای کم

والت زراعی را رفت قیمت محصکه انتظار میطورییش از تقاضاست، این امر در بازارهای اروپایی همانزراعی ب

. در شود افزایش داده استکننده عرضه میمصرفکاهش نداده، بلکه کیفیت محصوالت زراعی را  که به

  را تعیین کنند های مجدد خودی در حال مطالعه بازار است تا درخواستیطوری فزایندهکشورهای صنعتی دهقان به

(Thompson ،1989 660-647، ص). 

این نتیجه محقق در تحقیق خود تحت عنوان ضرر و زیان قبل و بعد از برداشت و بازاریابی انگور در افغانستان به

 های بزرگرسید که ضرر و زیان قبل و بعد از برداشت یک مشکل پیچیده در افغانستان است، این یکی از چالش

گان حدود کننددلیل مدیریت نادرست و دانش ضعیف تولید گان میوه است. بهکنندویژه برای تولیدبرای دهاقین به
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فروش صد، عمدهدر 9صد ضرر در تولید محصوالت زراعی دارد، ضرر بعد از برداشت برای پیمانکار در 40الی  30

عاتی که در این اواخر توسط وزارت زراعت، آبیاری صد بوده است. مطالدر 12فروش صد و ضرر خردهدر 10،3

و مالداری، منابع مختلف ملل متحد و موسسات غیر حکومتی پیرامون عوامل اساسی عقب ماندگی بخش زراعت 

تسهیالت بازاریابی است. رسی مولدین به دهد که یکی از این عوامل مهم عدم دستکشور انجام شده نشان می

ی از ابزار و خدمات فیزیکی، مالی، حقوقی و تشویقی است که انگیزه و توان مولد و مجموعهتسهیالت بازاریابی 

های بازاریابی در چوکات سازد. مولدین و واسطههای بازاریابی را برای تولید و بازاریابی محصوالت معین میواسطه

گیرند. یک تعداد مولدین توان یم میشان تصمها پیرامون تولید و بازاریابی محصوالتهمین امکانات و محدودیت

تسهیالت الزم بازاریابی و  اقتصادی برای تولید بیشتر محصوالت زراعی و دامی را دارند ولی بنابر عدم دسترسی به

 کنندعواید ناچیز از فروش محصوالت خویش صرف برای  رفع ضروریات مصرفی خانواده شان تولید می

(Yousufi ،2017 162-156، ص). 

 اد و روش کارمو

ی بررسی بازار و مشکالت ی دانش کاربردی در زمینهاین پژوهش از نظر هدف کاربردی است زیرا در پی توسعه

یرا که متغیرهای زمیدانی است  ،عمده فروشی انگور می باشد. هم چنین از لحاظ نوع درجه و میزان کنترل متغیرها

ها پیمایشی و از لحاظ شیوه داده است و از نظر گردآوری دادهمورد نظر را در وضعیت طبیعی، مورد بررسی قرار 

های های مورد استفاده در این پژوهش از نوع دادهاشد. دادهاکتشافی می ب-ها از نوع تحقیقات توصیفیتحلیل داده

یت پروان اولیه است. هدف اصلی این پژوهش بررسی بازار و مشکالت عمده فروشی انگور در شهر چاریکار وال

پرسشنامه به عمده فروشان  20که به تعداد ها از روش پرسشنامه استفاده شده طوریدهباشد. برای جمع آوری دامی

 انگور در شهر چاریکار توزیع گردیده است.

 بحثو نتایج 

 فروشانسن عمده

فروشان اکثر عمده آمدهدستاند. بر اساس نتایج بهفروشان نمونه بر اساس سن تقسیم شده( عمده1بر پایه جدول )

روش فعمده 20آمده در بین دستسال قرار دارند. و این میزان طبق نتایج به 50تا  30ی سنی بین انگور در فاصله

باشند سال می 5/38گین سنی فروشان دارای میانباشد، در حالت کلی عمدهدرصد می 70پروان برابر با  استاندر 

 باشد.پروان می استانشان انگور در فرو دهندۀ سن متوسط عمده که نشان
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 فروشان انگور بر اساس سن )سال(توزیع عمده -1جدول 

 کل سال 50باالی  سال 50- 30بین  سال 30زیر  ه فروشان انگور )سال(سن عمد

 20 2 14 4 فراوانی

 100 10 70 20 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته                 

 فروشیی عمدهسابقه

اند. بر اساس نتایج فروشی تقسیم شدهی عمدهانگور بر اساس سابقه یهفروشان نمون( عمده2ی جدول )پایهبر 

باشند و این میزان در سال می 20تا  10فروشی بین ی عمدهفروشان منطقه دارای سابقهآمده اکثر عمدهدستبه

ی فروشی نمونهی عمدهگین سابقهالت کلی نیز میانباشد. در حیدرصد م 65تایی پژوهش حاضر برابر با  20ی نمونه

 استانفروشان انگور دراین مدهی خوبی برای عسابقه یهدهندباشد که نشانسال می 75/15مورد بررسی برابر 

 و سایر عوامل بازاریابی فروشانباشد. بر اساس این نتایج با ورود انگور به بازارها و با توجه به اهمیت آن، عمدهمی

مید است با توجه شوند، اما انیز فعالیت خود را در این ساحه شروع کرده اند و هر ساله نیز تعدادشان زیاد می

 فروشی این محصول مورد حمایت کافی قرار گیرد.استعداد منطقه در آینده عمدهبه

 فروشی انگور )سال(ه عمدهفروشان انگور براساس سابقتوزیع عمده -2جدول 

 کل سال 20باالی  سال 20-10بین  سال 10زیر  ل(فروشان انگور )ساهی عمدسابقه

 20 4 13 3 فراوانی

 100 20 65 15 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته                  

 سطح تحصیالت

اکثر آمده دستد. بر اساس نتایج بهانفروشان نمونه بر اساس میزان تحصیالت تقسیم شده( عمده3ی جدول )بر پایه

باشد. نبود صد میدر 60باشند که این رقم در منطقه مورد نظر این پژوهش میزان سواد میفروشان منطقه بیعمده

ها از کاروبار خود سود خوبی فروشان بوده و سبب شده است که آنسواد کافی یکی از مشکالت اساسی عمده

 الن موفق بود.کهای گذاری تقا داد تا در سیاستسطوح باالی تحصیلی ارکسب ننمایند، این فاکتور را باید به
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 ساس سطح تحصیالتفروشان انگور انگور بر اتوزیع عمده -3جدول  

 کل دیپلم ابتدایی بی سواد میزان سواد

 20 4 4 12 فراوانی

 100 20 20 60 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته                   

 میزان خرید ساالنه

-اند. بر اساس نتایج بهانگور تقسیم شده یفروشان نمونه بر اساس میزان خرید ساالنه( عمده4) ی جدولبر پایه

ی مورد نظر نطقهمکنند که این رقم در تن در سال خریداری می 200تر از فروشان منطقه کمآمده اکثر عمدهدست

 باشد.درصد می 45میزان این پژوهش به

 گور بر اساس میزان خرید ساالنه )تن(فروشان ان( توزیع عمده4جدول )

 کل تن 400بیشتر از  تن 400- 200 تن 200تر از کم خرید محصول

 20 5 6 9 فراوانی

 100 25 30 45 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته            

 نقلو ی حمل هزینه

اند. بر اساس نتایج انگور تقسیم شدهر تن نقل هوی حمل فروشان نمونه بر اساس هزینه( عمده5ی جدول )بر پایه

 600تا  400وشیفرنقل هر تن انگور از محل خرید تا بازار عمدهو  فروشان برای حملآمده اکثر عمدهدستبه

کثر عمده فروشان اباشد. و درصد می 50کنند که این رقم در منطقه مورد نظر این پژوهش میزان افغانی پرداخت می

سوخت باعث  های مواصالتی و قیمت بودن موادد وسایل حمل و نقل مدرن، خراب بودن راهبیان داشتند که نبو

 گردد.حصول ضایع میتوانند محصول انگور را به اسرع وقت بفروشند و مقدار از این مها نمیشده است که آن

 ی(نقل هر تن )افغانو ی حمل فروشان انگور بر اساس هزینه( توزیع عمده5جدول )

 کل 600باالتر از  600 – 400 400تر از پایین محصول خرید

 20 4 10 6 فراوانی

 100 20 50 30 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته               
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 منبع خرید محصول 

آمده دستاند. بر اساس نتایج بهفروشان نمونه بر اساس منبع خرید محصول تقسیم شده( عمده6ی جدول )بر پایه

 باشد.وهش میدرصد این پژ 95کنند که این رقم میزان فروشان انگور را از کشاورزان خریداری میاکثر عمده

 فروشان انگور بر اساس منبع خرید محصول( توزیع عمده6جدول )

 کل خریداران محلی کشاورزان منبع محصول

 20 1 19 فراوانی

 100 5 95 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته                   

 ی خریدنحوه

آمده اکثر دستاند. بر اساس نتایج بهی خرید تقسیم شدهفروشان نمونه بر اساس نحوه( عمده7جدول ) یبر پایه

 85میزان ی مورد نظر پژوهش بهکنند که این رقم در منطقهفروشان انگور را در زمان برداشت خریداری میعمده

 باشد.درصد می

 ی خریدن انگور بر اساس نحوهفروشا( توزیع عمده7جدول )

 کل بعد از برداشت خرید در زمان برداشت پیش از برداشت ی خریدنحوه

 20 1 17 2 فراوانی

 100 5 85 10 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته               

 محل خرید

آمده دستاساس نتایج بهند. بر افروشان نمونه بر اساس محل خرید محصول تقسیم شده( عمده8ی جدول )بر پایه

مورد نظر پژوهش  کنند که این رقم در منطقهفروشان، انگور را از محل برداشت در مزرعه خریداری میاکثر عمده

 باشد.درصد می 95میزان به

 خرید فروشان انگور بر اساس محلتوزیع عمده -8جدول 

 کل در روستا در سر مزرعه محل خرید

 20 1 19 فراوانی

 100 5 95 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته                          
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 قرارداد با فروشنده

آمده دستاند. بر اساس نتایج بهدهشفروشان نمونه بر اساس قرارداد با فروشنده تقسیم ( عمده9ی جدول )بر پایه

دهد. نطقه نشان میممطالعه را در درصد نمونه مورد  60فروشان با فروشنده قرارداد دارند که این رقم اکثر عمده

 باشند.فروشان دارای قرارداد موقت با فروشنده میچنین اکثر عمدههم

 رداد با فروشندهفروشان انگور بر اساس قراتوزیع عمده -9جدول 

قرارداد با 

 فروشنده

 بلی
 کل خیر

 قرارداد پیشکی قرارداد موقت قرارداد دایمی

 20 8 3 8 1 فراوانی

 100 40 15 40 5 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته               

 مشکالت خرید

-دستاند. بر اساس نتایج بهشده فروشان نمونه بر اساس مشکالت خرید محصول تقسیم( عمده10ی جدول )بر پایه

مورد نظر  یقهفروشان مشکالت خرید محصول را نداشتن سرمایه بیان کردند که این رقم در منطآمده اکثر عمده

ت، عدم حمایت فروشان نبود امکاناهای اکثر عمدهچنین بر اساس گفتهباشد. همدرصد می 90میزان پژوهش به

 ، برق، خرابگیری از سوی زورمندان، زیاد بودن پول مالیه، آبدولت، نبود سیستم اطالع رسانی درست، رشوه

 یند.ا از کاروبار خود سود خوبی کسب ننماههای مواصالتی و ناامنی سبب شده است که آنبودن راه

 شکالت خریدمفروشان انگور بر اساس توزیع عمده -10جدول 

 مشکالت
عدم وجود 

 امکانات

عدم وجود 

 سرمایه

کم بودن میزان 

 تولید
 کل

 20 1 18 1 فراوانی

 100 5 90 5 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته                  

 های محل کسبهزینه

دست اند. بر اساس نتایج بهشده های محل کسب تقسیمفروشان نمونه بر اساس هزینه( عمده11ی جدول )پایهبر 

 9825ی محل ی اجارهگین هزینهباشند که میانمزد کارگر و مالیات میهای محل کسب اجاره، دستآمده هزینه

 باشد.افغانی می 1447گین مالیه افغانی و میان 260550افغانی، میانگین دستمزد کارگر 

 



 44 | ی اولشماره  ،1400سال هفتم،  |                                             | ی علمی پوهنتون تخارمجله |   

 

 های محل کسب )افغانی(زینههفروشان انگور بر اساس توزیع عمده -11جدول 

 هاهزینه

 مالیات دستمزد کارگر اجاره محل

تر از پایین کل

10000 

باالتر از 

10000 

تر از پایین

100000 

باالتر از 

100000 

تر پایین

 3000از 

باالتر از 

3000 
 ندارد

 20 6 2 12 4 16 10 10 فراوانی

 100 30 10 60 20 80 50 50 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته        

 های کل محل کسبهزینه

-دستاند. بر اساس نتایج بهی کل محل کسب تقسیم شدهفروشان نمونه بر اساس هزینه( عمده12ی جدول )بر پایه

باشند که این رقم در منطقه مورد نی میهزار افغا 100تا  50فروشان بین ی کل محل کسب اکثر عمدهآمده هزینه

 باشد.درصد می 50میزان نظر پژوهش به

 ی کل محل کسب )افغانی(زینههفروشان انگور بر اساس توزیع عمده -12جدول 

 کل هزار 100باالتر از  هزار 50-100 هزار 50تر از کم هزینه

 27 5 10 5 فراوانی

 100 25 50 25 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته                 

 میزان فروش

آمده میزان دست. بر اساس نتایج بهاندفروشان نمونه بر اساس میزان فروش تقسیم شده( عمده13ی جدول )بر پایه

 45پژوهش میزان  باشد که این رقم در منطقه مورد نظر اینتن در سال می 200تر از فروشان کمفروش اکثر عمده

 باشد.تن انگور در سال می 318.3گین میزان فروش چنین میانباشد. همرصد مید

 یزان فروش )تن(مفروشان انگور بر اساس توزیع عمده -13جدول 

 کل 600باالتر از  200-600 200تر از کم میزان فروش

 20 3 8 9 فراوانی

 100 5 40 45 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته               
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 گیرینتیجه

رید و فروش را به فروشان یکی از عوامل بازاریابی در مسیر بازاررسانی محصول انگوراند، که میزان زیاد خعمده

فروشان انگور در شهر آمده در این تحقیق به نتایج مهمی در رابطه به عمدهدستدوش دارند. با توجه به اطالعات به

ی مورد مطالعه دارای سن فروشان انگور در منطقهدرصد عمده 70حدود چاریکار والیت پروان دست یافتیم. در 

سال  20تا  10ورد مطالعه بین مفروشان درصد عمده 65فروشی ی فعالیت عمدهباشند. سابقهسال می 50تا  30بین 

نبع خرید اکثر شد. مباتن می 200تر از سواد بوده و میزان خرید روزانه شان کمفروشان بیباشد. اکثریت عمدهمی

درصد  85هد. دفروشان مورد نظر این مطالعه را نشان میدرصد عمده 95فروشان دهاقین است که این رقم عمده

را از  فروشان محصولدرصد عمده 95چنین کنند. همفروشان محصول را در زمان برداشت خریداری میعمده

د داشته و انگور قراردا یفروشان با فروشندهدهکنند. اکثریت عممزرعه و محل برداشت محصول خریداری می

یه کافی فروشان مشکالت خرید را عدم وجود سرمادرصد شان قرارداد موقت داشتند. اکثریت عمده 40حدود 

ی آموزش، ساختن زمینه شود که، با فراهمفروشان انگور در پایان پیشنهاد میبیان نمودند. با توجه به مشکالت عمده

آالت تفاده از ماشینپروسس انگور و با توجه به ضایعات زیاد انگور، اس هایمالی قرضه، ایجاد کارخان ایجاد منابع

ی بازاریابی کاهش گردد در این صورت هم هزینهمدرن و میکانیزه باعث به حد اقل رساندن این ضایعات می

 توانند از کاروبار خود سود خوبی ببرند.فروشان مییابد و  هم عمدهمی

 منابع و ماخذ
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 المصادر و المراجع في البحث العلمي
 ادبیات نگارنده: پوهنیار نورمحمد شهریار، استاد پوهنحی زبان و

   دهنده: پوهندوی عبدالخالق حیدریتقریظ

 الملّخص

املصدر هو الكتاب الذي وصل إلينا من العرص الذي نريد دراسة أحواله واملرجع يطلق عادة عىل كل أثر جديد 

ألف عن عرص قد مىض و مبا أن الخطوة األوىل يف التحقيق هي معرفة املصادر املعتمدة، فمنذ توليت تدريس 

ادر اللغة العربية يف كلية  األدب كنت أطمح إىل كتابة مقالة موجزة يساعد التالميذ يف مجال معرفة املصاملادة 

 املوثقة.

تكمن أهمية املصادر و املراجع يف كون نجاح البحث العلمي رهْي بقوتها وعليه وجب عىل الباحث أن يكون   

واألمانة  تصنيفها إىل مصادر و مراجع و هذا يتعلق بالتهميش مدركاً للامدة العلمية التي تتناسب مع موضوعه أوالً، ثم

ثة ركائز العلمية يف توثيق املادة، وذلك من خالل إعطاء الحق ألصحابه إضافة إىل أن قيمة املادة العلميلة تتعلق بثال 

 الكمية والكيفية والنوعية. أساسية:

ددة أو التي أعدها و بعد أن أنهى قرائته للمراجع املح فبعد أن يقوم الباحث بجمع مادة بحثه وفق الخطة املوقتة   

أغلبها، وسجل ما يهمه من املعلومات املتعلقة ببحثه، وقام بعملية التصنيف بحسب آراء واملوضوعات، يبارش 

ر الباحث علمه الجديد مبرحلة جديد وهي مرحلة الصياغة و التدوين التي يربز فيها شخصيته، و فيها يقوم باختيا

ح لومات من املادة املجموعة و ترتيب ما اختاره ثم صياغته و ليس بالَّضورة إدخال ما تم جمعه، بل عليه طر املع

 ما ال عالقة له ببحثه حتى يعطي للامدة املنتقاة قيام و يعرض عرضاً جديداً.

دة فالتزود باملا خالصة القول عىل الباحث االستفادة من املصادر واملراجع عىل مختلف مستوياتها وعىل العموم  

ينتهي من كتابة  العلمية األصلية و الثانوية يعترب أمراً أساسياً ينبغي أن يوليه الباحث بالغ اهتاممه و يبقى عليه بعد أن

 بحثه أن يحرص عىل إخراجه يف حلّته الكاملة ليصبح جاهزاً للمناقشة.

 ، و طريقة توثيقه.: معرفة املصدر، املرجع، رشوط معرفة املصادرالكلامت املفتاحية
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 املقدمة

الحمد لله رب العاملْي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أحمده حمد الشاكرين، وأصيل و أسلم عىل أرشف  

يد األولْي واآلخرين، الذي كان أفصح العرب لسانا، وأبينهم نطقاً، وأعظمهم بي انا، نبي املرسلْي، النبي األمْي، سِّ

البحوث  املصادر واملراجع لها دور حيوي عند كتابة الكريم، تنْزيل رب العاملْي. أما بعد:املعجزة الخالدة، القرآن 

العلمية، فعن طريقها ميكن أن يسوق الباحث دالالت وقرائن مهمة تساعده يف توضيح املوضوع محل الدراسة و 

نها البحث بصورة سليمة، كذا ميكن تعريف مصطلحات البحث و مبا يساعد يف فهم القرّاء للتوّجهات التي يتضم

هدف بته بصورة موّسعة؛ ئو كلام زاد عدد املصادر و املراجع التي يستعْي بها الباحث؛ دّل ذلك عىل اجتهاده و قرا

ن اجالء الحقيقة وعىل نقيض من ذلك يف حالة افتقار البحث أو الرسالة العلمية للمصادر واملراجع، فإن ذلك يكو 

د ناية الباحث و اهتاممه مبا يسوقه من رشوح، و اعتامده عىل الرشح العام دون وجو مبثابة دليل دامغ عىل عدم ع

ما يدلل به عىل ما يسوقه، و من ثم يشوب االستنتاجات النهائية سلبيات كثرية، وسنخصص مقايل للحديث عن 

دمة أما املقالنتائج، أهم املصادر واملراجع يف البحث العلمي، وقد بنيت هذا املقال عىل مقدمة، عناوين متعددة و 

 فتشتمل عىل أهداف البحث، و أهمية املوضوع، و سبب اختيار املوضوع. 

 هداف البحثأ

 للبحث عدد من األهداف التي كانت يف نفس الباحث وأهمها:

مساعدة الطالب العلم عىل فهم املصدر واملرجع و طريقة استخدام املصادر و املراجع يف كتابة البحث  السيام 

 ومعرفة الفرق بْي املصدر واملرجع.  رجون من الجامعات،خيتالذين 

                                                                                                                أهمية املوضوع

                                                                                        :هذا البحث بالغ األهمية لألوجه التالية

بيعة كيفية كتابة املراجع يف البحث العلمي و ط الباحث أن يفرق بْي املصدر واملرجع يف بحثه و معرفة علی إنّ    

 املراجع وطريقة استخدامها و كيف أن يكتب بحثاً رائعاً وشقياً.

 املوضوع اختيار سبب

 له البحث العلمي  بعلم لتعلقه نظرية دراسة( املصادر و املراجع يف البحث العلمي  (بعنوان هذاملوضوع اخرتت

  .ةطالبو  طالب  لکل  فائدة یکون أن  تقدیمه من وقصدت العرب کالم فی دورها کرث قد كبرية وأهمية قيمة

  البحث محتويات

البحث العلمي، تعريف املصادر املقدمة،  كيفية كتابة املراجع يف  عىل ملخص البحث، يشتمل البحث وهذا

واملراجع، طبيعة املراجع وطريقة استخدامها، الفرق بْي املصدر واملرجع، أنواع املرجع، أهمية املصادر 

  واملراجع، التوثيق وأهميته، أنواع التوثيق و أهم نتائج البحث.
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 كيفية كتابة املراجع يف البحث العلمي

البحث العلمي املُتميِّز دليل ارتقاء الجامعات العريقة، وإضافة حقيقية لنهضة البرشية، وتختلف الدراسات  

 علميًّا، كتبه بحثًاعلميًّا، أو مراجعة علمية، أو مقاالً یواألبحاث يف نوع كتاباتها، وملن تكون موّجهة فقد يكون ما 

كتبه موّجها لجامعة بغرض الحصول عىل یقة، وقد يكون ما أو ملّخصات، أو أوراق عمل، أو عرًضا لدراسات ساب

ختلفة درجة جامعية، أو مؤمتر علمّي، أو مجلّة علمية، أو إللقائه يف ُمحارضة أو لهيئة علمية، ولكّل نوع طريقة م

 .(221م، ص 1984)جامل طاهر،  يف نظام كتابته رغم أن الطريقة العامَّة قد تكون واحدة

بة لقي قاء الضوء عن كثب عن جزئية مهمة من أجزاء كتابة البحث العلمي، وهي ما يتعلق بكتاويف هذا املقال سنُ  

واملصادر يف البحث العلمي، حيث نُفصل القول يف الطرق السليمة الخاصة بإيجاد املصادر واملراجع  املراجع

ا طلح املصادر واملراجع لغويًّ وكيفية إثباتها وتوثيقها يف البحث، ولتكن البداية من خالل تعريفنا ملفهوم مص

 واصطالحيًّا.

 تعريف املصادر واملراجع

 أ ـــــ لغًة:

لكتاب الذي عرّف علامء اللغة املرجع بأنه املكان الذي يتم الرجوع إليه، أو الذي يرّد إليه أمر من األمور، ومثاله ا 

ا تعريف املصدر يف الل غة فهو املوضع أو املكان الذي ميّد يُعدُّ مرجًعا ملن يريد البحث عن املعرفة، أمَّ

 باملعلومات األصلية، وياُلحظ أن الداللة اللغوية لكلمتي املصادر واملراجع متقاربة؛ ألن كليهام موضع ميكن

 .(56ص  ،1ج ه.ق، 1400الجويني،)الرجوع إليه 

 ب ــــ اصطالحاً:

شأن باألوعية التي تم وضعها ليتم الرجوع إليها رف الخرباء واملتخصصون يف كتابة البحث العلمي املراجع بأنها ع 

د الحصول عىل معلومة معينة ملُعالجة موقف أو قضية ما، ورضبوا أمثلًة عىل ذلك بـ: القاموس، نرجع إليه لنُحدِّ 

معنى كلمة ما، وكيفية استخدامها يف موضعها الصحيح. أو بعبارة آخر تعد قامئة مصادر ومراجع البحث العلمي 

كتب واملقاالت والدراسات األكادميية و الوثائق التي يعتمد عليها الباحث خالل بحثه و يستقي منها مجموع ال

حثه، مختلف املعلومات التي تخدم بحثه إنها مجموع الوثائق التي توفر للباحث املادة العلمية التي يتأسس عليها ب

، )عمر زيان واملراجع التي تقوم عليها دراسته فال يستقيم أي بحث إال إذا توفرت لديه مجموعة هامة من املصادر

 .(536م، ص1983

 طبيعة املراجع وطريقة استخدامها

د املتخصصون طبيعة مراجع البحث العلمي بأنها ذات معلومات منظمة، وبالتايل فإن استخدامها يقترص عىل    حدَّ

 كله.ة املرجع ئالرجوع إليها للحصول عىل معلومة تفيد الباحث فقط دون قرا



 50 | ی اولشماره  ،1400سال هفتم،  |                                             | ی علمی پوهنتون تخارمجله |   

 

ا الكتاب   املرجعي  فالفرق بْي الكتاب العادي واملرجع يتمثَّل يف أن الكتاب العادي يقرأ من أوَّله إىل آخره، أمَّ

ص  1ج .ق،ـه1400الجويني، )فهو الكتاب الذي يُستشار من قبل الباحث وقت حاجته إىل الحصول عىل معلومة ما 

57). 

 العلمي تتَّسم بخصائص معيَّنة تتمثَّل يف:ومن هنا يتبْيَّ لنا أن مراجع البحث 

 ؛ــــ أنه ُوضع ليكون املكان الذي نرجع إليه بخصوص معلومات ُمعيَّنة1

 ؛ــــ أنه ال تتم قراءته بصفة كاملة، بل تُنتقى منه املعلومات التي تُفيد الباحث يف بحثه2

 ؛األخرى من الكتاب ذاته ـــــ ليس ذا سلسلة متتابعة، فكل جزء منه ال يعتمد عىل األجزاء3

 ؛نظَّم بطريقة تيرسِّ للباحث سبل الوصول إىل املعلوماتمُ   ـــــ4

 ــــ ذو معلومات ُمكثَّفة.5

ة، ميكننا أن نذكر أن مراجع البحث العلمي هي كل ما يستعْي بها الباحث يف بحثه ويسجلها   نهاية يف  بصفة عامَّ

 .(86 فرانتز، د.ت، ص) البحث

 املصادر واملراجعالفرق بْي 

ليست املصادر كاملراجع؛ فهناك فرق بينهام يتمثَّل يف أن املصادر هي الكتب التي تحتوي عىل املعلومات   

 والعلوم الجديدة التي مل يسبق إليها أحد، فاملصادر هي األصول.

ا املراجع فهي كتب تعتمد يف محتواها عىل املصادر، وقد تكون رشوحا لها، والباحث   ال يستعْي باملرجع  أمَّ

 كله، بل يبحث داخله عن الجزئية التي تفيده يف مجال بحثه. ومبعنى آخر، يقول الباحثون يف هذا املجال، إن

املراجع هي الدراسات الحديثة التي تعالج املوضوع من خالل استيعاب املادة األصلية وتخرجها يف ثوب جديد، 

أساس درجة الصلة بْي ما يف الكتاب من علم وبْي موضوع البحث، وميكننا التفريق بْي املصدر واملرجع عىل 

 (.356م، ص 2002)الصرييف، فإذا كانت الصلة مبارشة فيعّد مصدًرا، وإن كانت غري مبارشة فيعّد مرجًعا

 : تعد املصادر األصلية األولية من أهم املصادر التي ترتبط وتتعلق بالبحث العلمي،املصادر األصلية األولية

صادر األصلية هي األعامل التي متت كتابتها بخط يد أصحابها كدواوين الشعر، واألبحاث، باإلضافة إىل وامل

األعامل امليدانية واملقابالت، والبحوث العلمية التي تم نرشها يف املجالت العلمية املحكمة والفيديوهات 

 .لحكومية واإلحصائية العلمية واالقتصاديةوالربامج التلفزيونية واألفالم الوثائقية، واملخطوطات والوثائق ا

ثال كام تعد املصادر التي كتبها الباحثون الذين عارصوا الباحث ونقلوا املعلومات عنه باملصادر األصلية وخري م

 عىل ذلك تفسري الطربي، وصحيح البخاري.

يف أساسها عىل املصادر  : وهي األبحاث التي متت كتابتها يف العرص الحديث، والتي اعتمدتاملصادر الفرعية

األصلية األولية، حيث تقوم املصادر الفرعية بعملية نقل للمعلومة، ومن ثم تقوم برشحها وتفصيلها ونقدها 

وتلخيصها، ومن أهم األمثلة عىل املقاالت الفرعية املقاالت التي يتم كتابتها يف الصحف واألفالم، باإلضافة إىل 
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جالت العلمية التي تناقش بحثا آخر، واملجالت والصحف اليومية، والكتب التي املقاالت التي يتم نرشها يف امل

 .(432م، ص 2001)البهاديل، يعود مؤلفوها إىل املصادراألصلية

ادر : وهي مجموعة املعلومات التي يتم جمعها من خالل املصادر األولية واملصمعلومات املصادر األولية والثانوية

ر القواميس، املوسوعات، الكتب املدرسية، الفهارس، وامللخصات، كام تعد شبكة الثانوية، ومن هذه املصاد

ن اث من ضماملعلومات اإللكرتونية والرسائل العلمية كرسائل املاجستري والدكتوراه والندوات العلمية وكتب الرت 

 .(61ص ه.ق،1416أبو سليامن،) هذه املصادر واملراجع

 أنواع املراجع

 قسمْي رئيسيْي:تنقسم املراجع إىل 

مثل املوسوعات، والدوريات الصادرة عن  هي التي تُعطي للباحث املعلومات بصورة مبارشة،و  مراجع مبارشة:

 الجهات الرسمية، وكتب الرتاجم، وغريها.

أبو ) ي منه معلوماته التي يحتاج إليهاوهي التي تدلُّ الباحث عىل املصدر الذي ميكن أن يستقمراجع غري مبارشة:

 .(63ص .ق،ـه1416امن،سلي

 أهمية املصادر واملراجع يف البحث العلمي

لعلمي اتتمثَّل أهمية مصادر ومراجع البحث العلمي يف أنها املواضع التي يحتاج إليها الباحث إلثراء وإنجاز بحثه  

ع املصادر واملراجع ، بشكل دقيق ومنهجي، والبحث العلمي الذي يتمتَّع مبصداقية أكرث هو الذي يعتمد عىل تنوُّ

 راجع يف البحث العلمي فيام ييل:  ويستفيد أقىص استفادة منها، وميكننا حرص أهمية امل

 ؛ــــ أنها تجيب عن جميع االستفسارات التي يطرحها الباحثون يف أبحاثهم1

 ؛ــــ تُعطي قيمة للبحث وتُشري إىل مدى اطِّالع الباحث خربته يف مجال البحث العلمي2

 ؛ــــ يتم االستناد عليها يف حل القضايا واملشكالت موضع البحث بصورة دقيقة3

 ؛ــــ تُعترب املصادر واملراجع حلقة وصل بْي املايض والحارض4

ـ من خالل املصادر واملراجع نستطيع التعرُّف عىل مدى التطّور الذي وصلت إليه البرشية يف جميع املجاال 5  ؛تـــ

 ؛ــــ تُوّضح املصادر واملراجع مدى حداثة املعلومات التي يستند إليها الباحث6

 ؛ة من خالل تراكم املعلومات واإلحاطة بهاــــ تنمية املعرف7

 ص، 1ج ه.ق،1400)الجويني،  لتبادل الثقافات بْي شعوب العاملــــ تُعدُّ املصادر واملراجع وسيلة غري مبارشة 8

69). 

 ما هي أسس كتابة املصادر واملراجع يف البحث العلمي؟

أهم األمور التي يجب أن يسعى الباحث للقيام بها : يعد توحيد َّنط املراجع من توحيد َّنط املراجع وانسجامها

أثناء ترتيبه للمصادر واملراجع يف بحثه العلمي، حيث يجب أن يختار املصادر واملراجع املنسجمة مع بعضها 

 البعض، ويسهل هذا األمر من مهمته يف البحث العلمي.
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يجب عىل الباحث أن يطلع عىل النموذج  :التزام الباحث بنمط املصادر واملراجع الذي يشري إليه دليل الجامعة

الذي تضعه الجامعة لرتتيب املصادر واملراجع يف البحث العلمي، حيث أن لكل جامعة َّنوذجا خاصا بها لرتتيب 

 املصادر واملراجع وعىل الطالب االلتزام به.

بشكل  صادر العربية واألجنبية: ال يجوز أن يقوم الباحث برتتيب املالفصل بْي املصادر العربية واملصادر األجنبية

مختلط يف بحثه العلمي، لذلك يجب أن يقوم بالفصل بْي هذه املصادر، حيث يجب عىل الباحث أن يقوم بإنشاء 

 قامئة للمصادر واملراجع العربية، وقامئة للمصادر واملراجع األجنبية.

لها يستطيع الباحثون الجدد معرفة وهكذا نرى أن للمصادر واملراجع أهمية كبرية يف البحث العلمي، فمن خال

 (.189م، ص 2002) الصرييف، مصار تساعدهم عىل إنجاز أبحاثهم، ومن خاللها يقوم الباحث بإغناء بحثه العلمي

 التوثيق وأهميته

 التوثيق

ّجله بطرق سعرّف اللغويون التوثيق لغة فقالوا: وثق فالنًا أي قال فيه إنه ثقة، ووثق األمر أي أحكمه، ووثق العقد أي 

 رسمية.

ة، وفًقا وعرّف التوثيق اصطالًحا بأنه تسجيل املعلومات التي استفاد منها الباحث العلمي بصورة مبارشة أو غري مبارش 

لطرق علمية متّئشبعة بحيث يتم إثبات مصدر املعلومات وإرجاعها إىل أصحابها اعرتافًا بجهدهم 

 .(70هـ.ق، ص1416أبوسليامن،)

 توثيق مصادر ومراجع البحث العلميوتتمثَّل أهمية 

 ؛قية البحث وصحة ما به من معلوماتــــ التعزيز من مصدا1

 ؛ودراساتهمــــ حفظ الحقوق الخاصة مبن اقتبس منهم أو استند إىل كتاباتهم 2

ــــ إمكانية أن يستزيد القارئ يف موضوع البحث من خالل رجوعه إىل تلك املصادر واملراجع التي وثقها 3

 (.72هـ.ق، ص1416أبوسليامن،)الباحث يف بحثه 

 أنواع التوثيق

 توثيق املصادر واملراجع يف البحث العلمي عىل نوعْي هام:

 ؛مؤلف وسنة النرش بْي قوسْيأ ــــ توثيق املنت، وفيه تتم كتابة االسم األخري لل

 ؛ب ــــ التوثيق يف نهاية البحث

 وينبغي أن تكون املصادر املراجع املوثقة يف منت البحث مطابقة للمصادر واملراجع املوثقة يف نهاية البحث.

 .(135ص ،1جخفاجي، د.ت، )طرق توثيق مصادر ومراجع البحث العلمي 

ا يف البحث  يف  العلمي كتابة وتوثيق املصادر واملراجع بطرق سليمة، وتتمثَّل هذه الطرقمن الخطوات املهمة جدًّ

 الكتابة عىل هذا النسق:

 الصفحة. -جزء ال –سنة النرش  -نرش دار ال -كان النرش م -سم املرجع ا -اسم املؤلف 
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 يف حالة إذا كان الكتاب مرتجاًم تتم كتابة املرجع عىل هذا النسق:

 الصفحة. -لجزء ا –سنة النرش  -ار النرش د -كان النرش م - اسم املرتجم -املرجع اسم  -اسم املؤلف 

 إذا كان املرجع دوريًة فتتم كتابتها عىل هذا النسق:

 الصفحة. -تاريخ الصدور  -قم العدد الخاص باملجلد ر  -نوان الدورية ع -نوان املقالة ع -اسم املؤلف 

 وفًقا لهذا النسق: إذا كان املرجع عبارة عن صحيفة فتُكتب

 لصفحة.ا -تاريخ صدورها  -سم الصحيفة ا -نوان املقال ع -اسم الكاتب 

 إذا كان املرجع عبارة عن بحث مقدم ملؤمترات علمية:

 تاريخ انعقاده. -نعقاد املؤمتر امكان  -وضوع املؤمتر م -نوان البحث ع -اسم املؤلف 

 إذا كان املرجع عبارة عن موقع إلكرتوين:

 (.299م، ص1984جامل طاهر، ) السنة –لشهر ا –اليوم  –املوقع اسم 

 آلية االقتباس من املصادر واملراجع

 يتم االقتباس وفق طرق مختلفة، ولكل طريقة مناسبتها، وتتمثَّل هذه الطرق يف:

ال احث بانتحــــــ نقل النص كاماًل دون إحداث تغيري فيه، وال بُدَّ من وضع النص بْي قوسْي حتى ال يتهم الب1

 النص، ونسبته إىل نفسه.

ا ـــــ اختصار النص، وتلخيصه يف حالة إذا ما احتاج الباحث إىل اقتباس موضوع كامل أو فكرة كاملة تشغل عددً 2

 كبريًا من الصفحات.

 .(122 ه.ق، ص1385ابن األثري،)ـــــ  إعادة صياغة النص بأسلوب الباحث 3

 األساسية لبحثه العلمي؟من أين يستقي الباحث مصادره 

ع مصادر البحث العلمي، وتختلف نسبته إىل نوع البحث ومجاله والهدف الذي يصبو إليه، ومن بْي هذه  تتنوَّ

 املصادر ما ييل:

 لنبوية.القرآن الكريم، والسنة ا  أ ــــ

 ب ــــ كتب السري الذاتية.

 ج ــــ التجارب العلمية التي حصلت عىل براءة اخرتاع.

 ـــ  الوثائق التاريخية.د ــ

 هـ ــــ املعاجم والقواميس.

 وـــــ  املوسوعات. 

 لتقارير الدورية الصادرة عن الهيئات العلمية.ا ز ــــ

 .(540م، ص1983)عمر زيان، ح ــــ الصفحات املوثقة يف شبكة اإلنرتنت
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 الحصول عىل مراجع البحث العلمي من الشبكة العنكبوتية

 العنكبوتية أمر الحصول عىل مصادر ومراجع علمية للبحث العلمي، ولكن مع كرثتها واختالط الغثِّ سهَّلت الشبكة 

بالسمْي فيها صار لزاًما عىل الباحث أن تكون عملية بحثه واستخالص مصادره ومراجعه بشكل احرتايف تؤدِّي 

ملية يام ييل بعض اإلرشادات املهمة لعالغرض بكفاءة وتوفِّر عليه جهده ووقته وتساهم يف إنجاز البحث العلمي، وف

 البحث عن مصادر ومراجع خالل شبكة اإلنرتنت:

 ــــ ال تقترص يف عملية بحثك عىل استخدام محرك واحد؛ فمحركات البحث كثرية أهمها جوجل، وياهو.1

البحث فيها ــــ هناك مكتبات عاملية تضع محتوياتها وما تضمه من كتب ووثائق عىل شبكة اإلنرتنت، ميكنك 2

 عن مصادر ومراجع تفيد بحثك العلمي.

اليْي ــــ ميكنك االعتامد عىل كثري من املواقع العلمية املوثقة، والتي تنرش الهيئات العلمية والبحثية فيها م3

 (.240م، ص 1984جامل طاهر، ) البحوث والكتب واملقاالت

 علميقامئة املصادر واملراجع الخاصة بالبحث ال

ميع جاملهمة التي ال يتم إنجاز البحث العلمي إال بها إعداد قامئة املصادر واملراجع، وهي التي تشمل  من األمور

عترب االقتباسات التي استند إليها الباحث يف بحثه، وال ينكر الباحث أهمية إعداد هذا النوع من الفهارس؛ فهو يُ 

ينة من إىل التوّسع واملزيد من االطِّالع عىل جزئية معمدخاًل مهامًّ من مداخل البحث، فقد يحتاج كثري من القراء 

ث عنها بصورة أكرث ُعمًقا، وهناك طرق مختلفة  البحث، وال يتأَّتَّ لهم ذلك إال من خالل االطِّالع عىل مصادر تتحدَّ

 لكيفية ترتيب قامئة املصادر واملراجع يف نهاية البحث، ومنها:

 ــــــ الرتتيب حسب النوع:1

 خ.حالة يتم ذكر الكتب أواًل، تليها الدوريات، ثم الوثائق الرسمية، ثم الدراسات، واألطروحات.. إلويف هذا ال

 ؛الرتتيب حسب الحروف األبجديةــــ 2

 ؛الرتتيب حسب تاريخ الصدور ــــ3

 ؛الرتتيب حسب الورود يف البحث ــــ4

 .(125 ه.ق، ص1385ابن األثري، ) تيب املراجع العربية ثم األجنبيةـــــ تر 5

 ضوابط أخرى لكتابة قامئة مصادر ومراجع البحث العلمي

مي، هناك عدد من الضوابط التي ينبغي عىل الباحث العلمي ُمراعاتها أثناء إعداد قامئة مصادر ومراجع البحث العل

ها:  ومن أهمِّ

 ؛ـــــ  التنظيم والتنسيق1

 ؛غويةـــــ ُخلو الكتابة من األخطاء الل2

ه ــــ يتم وضع القرآن الكريم ثم كتب السنة النبوية إذا كانا مرجعْي للباحث يف صدر املراجع، وال يجوز وضع3

 ؛حسب ترتيب الحروف األبجدية
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 ؛ــــ ذكر جميع املراجع التي متَّت االستعانة بها بصورة مبارشة وغري مبارشة4

 ؛ـــــ الدقَّة يف كتابة الهوامش5

 (.134ص ، 1ج  خفاجي، د.ت،مرجع أو مصدر يف القامئة مل تتم االستعانة به يف البحث ) ـــــ عدم ذكر6

عله يف النهاية، ال يسعنا إال أن نقول إنه ينبغي عىل الباحث أن يبحث عن املراجع العلمية التي تخدم بحثه وتج 

كتبات ركات شبكة اإلنرتنت أو يف املبحثًا قياًم ذا مصداقية، وأن تكون لديه الخربة الجيدة، سواء يف البحث يف مح

    العامة، وتوثيق تلك املراجع يف قامئة ُمنّسقة يُذيّل بها بحثه.

 نتائج البحث

 النتائج التي وصلت إليها خالل كتابة البحث هي األمور التالية:

 ؛ــــ  كتابة املصادر واملراجع مهم جدا يف كتابة البحث العلمي1

 ؛موفورا لدي الباحث يكون البحث ناجحاـــــ  اذاكانت املصادر 2

 تنقسم املراجع إىل قسمْي رئيسيْي:ـــــ 3

مثل املوسوعات، والدوريات الصادرة عن  وهي التي تُعطي للباحث املعلومات بصورة مبارشة، مراجع مبارشة:

 الجهات الرسمية، وكتب الرتاجم، وغريها.

 صدر الذي ميكن أن يستقي منه معلوماته التي يحتاج إليها.دلُّ الباحث عىل املتوهي التي  مراجع غري مبارشة:

  ؛التوثيق من أهم االركان البحث العلميـــــ 4

علمي التوثيق مبعني التحكيم والتسجيل واصطالًحا بأنه تسجيل املعلومات التي استفاد منها الباحث الـــــ 5

 أصحابها يث يتم إثبات مصدر املعلومات وإرجاعها إىلبصورة مبارشة أو غري مبارشة، وفًقا لطرق علمية ُمتَّبعة بح

 ؛اعرتافًا بجهدهم

ا يف البحث العلمي كتابة وتوثيق املصادر واملراجع بطرق سليمة، وتتمثّل هذهـــــ 6  من الخطوات املهمة جدًّ

 –الجزء  –نرش سنة ال -دار النرش  -كان النرش م -سم املرجع ا -الطرق يف الكتابة عىل هذا النسق: اسم املؤلف 

 ؛الصفحة

قامئة املصادر و املراجع الرتتيب حسب النوع اوحسب الحروف األبجدية او حسب تاريخ الصدوراو ـــــ 7

 .رتيب املراجع العربية ثم األجنبيةت  الرتتيب حسب الورود يف البحث او

 املصادر و املراجع

 ،عراملثل السائر يف أدب الكاتب والشا ،ه (1385) ،نرصالله ابن محمد بن محمد بن عبدالكريم ـــــ ابن االثري،1

 دار النرش / دار الكتب مرص ، رشكة ومطبعة مصطفي البايي الحلبي.  ،محيي الدين عبد الحميد تحقيق:

زيع ، دارالرشوق للنرش والتو  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ه(،1416عبدالوهاب إبراهيم، )  ،ــــ أبوسليامن2

 ثة.الطبعة الثال

ـ البهاديل عيل أحمد، )3  .، مؤسسة الفكر اإلسالمي، مكتبة النيل والفرات، سوريةأصول البحث العلميم(، 2001ــ
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، دار الفكر للنرش و التوزيع عامن، اململكة األردنية البحث العلمي الحديثم(، 1984ـــ جامل طاهر أحمد،) 4

 الهاشمية.

اسة ، تحقيق ودر  الغيايث غياث االمم يف التياث الظلم ،هــــ (1400)  ،أبواملعايل ،عبدامللك  ،ـــــ الجويني5

 .وفهارس عبد العظيم اديب، قطر الشئون الدينية ، الطبعة األوىل

دارالكتب  ،، دراالنرش: بريوتالبحوث العلمية مناهجها ومصادرها ،) د.ت ( ،ـــــ خفاجي محمد بن عبد املنعم6

 اللبناين.

ـ روزنتال فرانت7 رفات ،ترجمه انيس فريحة، مراجعة وليدع مناهج العلامء املسلمْي يف البحث العلمي ،) د.ت(، زـــ

 دار الثقافة. ،بريوت ،  دارالنرش:

 ، دار وائل للطباعة والنرش والتوزيع.أساليب البحث العلميم(، 2002ــــ الصرييف محمد، )8

 ، دار العلم للطباعة و النرش، جدة، اململكةتقنياتهالبحث العلمي مناهجه و م(، 1983ــــ عمر زيان محمد، )9

 العربية السعودية. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن با سنتی رابطه

 ی شرعیات، عضو کادر علمی دانشکدهنگارنده: پوهنیار نیاز الحق حازم

 دهنده: پوهندوی رحیم اهلل پیمانتقریظ

 خالصه

ن نباشد؟ چون پیوند عمیق و مستحکمی در میان دو مصدر نخست اسالم یعنی قرآن و سنت برقرار است و چرا چنی

 اگر قرآن متن باشد، سنت مثال شرح و بیان آن را دارد. 

عنی سنت یا تأیید یاتصال سنت با قرآن از مجاری سه گانه: تأیید، تبیین و تشریع احکام مستقل قابل بحث است. 

 خ وجود ندارد.  قرآنی باشد، یا بیان و یا تشریعات مازاد بر احکام قرآنی و چیزی سوای آن از قبیل نساحکام 

 باشد. یمی مفاهیم آیات و احکام قرآنی هایی که تأیید و تقویههای تأییدی، یعنی همان سنتسنت

د. و به بیان مجمالت، آن را دارهایی است که حکم شرح و بیان قرمان سنتهای تبیینی، ههدف از سنت

 گردد. تخصیص عام قرآنی، و تقیید مطلقات آن منقسم می

باشند و نه از قسم دوم، بلکه حاوی هایی است که نه از نوع نخست میهای مستقل، همان سنتهدف از سنت

 باشند. تشریعات مازاد بر احکام قرآنی می

ها به موجودیت ی فوق میسر است. آناز طرق سه گانهاز نظر جمهور علماء، رابطه سنت با قرآن تنها از یکی 

 های ناسخ باور ندارند، برخالف علمای احناف که به وجود چنین نوع سنتی معترف اند. سنت

  قل.: قرآن، سنت، رابطه، بیان، تخصیص، تقیید، اجمال، سنت های مستهای کلیدیواژه 
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 مقدمه

 نحمد اهلل ونصلی علی رسوله الکریم. 

دار چیزی مند و امانتمسؤول و رسالت یاند. هیچگاهی یک سفیر و نمایندهقرآن و سنت دو سطح از یک حقیقت 

گوید در طول خالف روح و اصل فکر موضوع رسالت نخواهد داشت. لذا آنچه که یک رسول و فرستاده می

 ی موازی آن. مشیت فرستنده قرار خواهد داشت، نه در عرض و نقطه

ی شرح با متن است. شرحی که به بیان و تفسیر یک متن صامت، کلی و ی سنت با قرآن از نوع رابطهرابطه  

 پرداخت.آن روزی، می یهای جامعهها و اولویتاجمالی طبق نیازمندی

ی ی خویش را اعم از اصول عقاید، اخالق، عبادات و احکام به گونهقرآن کریم در اغلب جاها مسایل مطروحه  

های این متن مقدس و از رازهای جاویدانگی آن است. چون در هر کند و این از امتیازات و ویژگیال بیان میاجم

سازد. بدون شک سنت یک عصر و زمانی به آن قابلیت تحول و تفسیرهای منطبق با شرایط حاکم را میسر می

 است. -با قید زمان  –تن های این مترین تفسیرها وشرحترین و کاملی برجسته و یکی از بهنمونه

سازد، تر میخواهم بحث کنم که بیان آن از یک طرف جایگاه سنت را برجستهاین موضوع را بدان سبب می  

نماید. ضرورت می از طرف دیگر ضرورت اتباع سنت و لزوم اطاعت از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را به عنوان یک

رآنی که ن و یا رد تشریعات زاید بر احکام قتعارض آن با قرآ یی رد اخبار آحاد به بهانهاز طرف دیگر داعیه

 پاسخ روشن خواهد یافت.   -زیر نام نسخ -باشندبرآمده از دل اخبار آحاد می

ی احادیث و اقوال توسط ی آیات از تفسیر نور دکتور مصطفای خردم دل رحمه اهلل و ترجمهدر ترجمه  

 معتبر علمی، گرفته شده است.نگارنده، صورت گرفته است. مطالب این بحث، از کتاب های 

ن فهرست منابع استفاده نتایج و یافته های مقاله در قسمت اواخر این بحث، قرارداده شده است. و سرانجام در پایا 

 شده، ضمیمه شده است.

 اهمیت موضوع

قوانین اساسی، ادی با پیوستگی و اتصال سنت با قرآن همانند پیوستگی قوانین با منابع آن و همچون ارتباط قوانین ع

اسی متجلی یک امر بدیهی است. همان گونه که اهمیت قوانین عادی در یک نظام حقوقی با محوریت قوانین اس

ی سنت با قرآن در سه محور باشد. رابطهشود، به همین شیوه ارزش سنت در تطابق با قرآن حایز اهمیت میمی

 قابل بحث است. های تشریعی(های تبیینی و سنتهای تأییدی، سنت)سنت
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اکاوی اتصال معنادار این دو مصدر باهم، مانع کالن و سد بزرگی فراراه وی سنت با قرآن و بحث روی رابطه  

کوشند از طریق اثبات عدم چنین اتصالی، حجیت سنت را به چالش ی کسانی است که میهای مذبوحانهتالش

 نمایند. بکشند و صرفاً قرآن را مصدر تشریعی قابل قبول تلقی 

 اسباب انتخاب موضوع

ترین ی سنت با قرآن بحث شده است، در نفس خود از بهترین وعمدهموضوع فوق که در آن از اهمیت رابطه 

 اسباب انتخاب موضوع است. عالوتاً نقش نقاط ذیل را نیز نباید نادیده انگاشت:

 ی تحصیلی.ارتباط موضوع با رشته 

 و چگونگی آن.روشن ساختن تعلق سنت با قرآن  

 دانند.اساس ثابت نمودن ادعای کسانی که به سنت اهمیت نمی دهند و آن را مصدر تشریعی معتبر نمیواهی و بی 

  های تحقیقسؤال

 باشد:این تحقیق در حقیقت پاسخ به پرسش های زیر می

 ی سنت با قرآن از کدام نوع رابطه است؟رابطه -1

 جمالت آن به سنت نیاز داریم؟آیا برای درك کلیات قرآنی و م -2

 ی سنت با قرآن از طریق چند حوزه، وجود دارد؟ رابطه -3

 اهداف تحقیق

 شناسان و برخی از نویسندگان، مبنی بر عدم ضرورت سنت در نظام تشریعی؛پاسخ به اعتراض شرق

 روشن ساختن نقش سنت در جهت فهم بهتر و بیشتر از قرآن؛

 سنت به عنوان یک مصدر مهم؛ برجسته ساختن جایگاه تشریعی

 د است؛های دانشگاهی اساتیی تحقیق، پژوهش و نگارش که جزو مکلیفتسهم گرفتن در عرصه

 .باال بردن سطع فهم و درك تحقیقی و مطالعه

 روش تحقیق

 ی این اثر به کار رفته است:هایی که در تهیهترین روشمهم

 استفاده شده است.یی در تحقیق این مقاله از روش کتابخانه -1

 سی بر روش تحلیلی غلبه دارد. ی این اثر روش اقتبادر تهیه -2

 تفاده گردیده است.دهی این بحث از کتاب سبز اسدر مرجع  -3
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 سنت با قرآن یرابطه

قطعاً که به همین جهت در آیات متعدد  .پیوستگی و اتصال در میان قرآن و سنت یک امر مسلم و انکارناپذیر است

ی تفسیر قرآن تأکید احادیث گوناگون و اقوال صحابه و تابعین به آموزش سنت و رجوع به احادیث حین ارادهو 

یی است که احتیاج قرآن به سنت را بیشتر از نیازمندی سنت سنت و قرآن به گونه یشده است. اتصال و عمق رابطه

الكتاب أحوج إىل السنة من »گفت: روایت شده که می رحمه اهلل که از امام اوزاعینمایند. چنانبه قرآن تلقی می

  49«.السنة إىل الكتاب

  ترجمه:  نیازمندی قرآن به سنت از نیازمندی سنت به قرآن بیشتر است.

 «. الُْقرْآن أْحوج إِىَل الّسنة من الّسنة إِىَل الُْقرْآن: »50مکحول رحمه اهلل می گوید 

 ترجمه: یعنی نیازمندی قرآن به سنت، بیشتر از نیازمندی سنت به قرآن است.  

باشند؛ یعنی باید تذکر داد که در قرآن کریم احکامی داریم که در نفس خود قابل فهم و صریح المعانی می

ی ل مسأله؛ مثخود قرآن مراد آن ها را روشن ساخته است و فهم و درك حقیقت آن را موکول به سنت ننموده است

ارد و تنها با دقذف و لعان. اما چگونگی انجام و اجرای بسیاری از احکام در قرآن کریم به بیان سنت ضرورت  

ها قابل تشخیص و ادراك نیست؛ چون قرآن کلیات، اصول و رؤوس مراجعه به ذات قرآن حقیقت و کیفیت آن

ماند که به تفسیر پردازد. از این بابت قرآن به متنی میها نمیکند و به شرح و بسط و تفصیل آنمسایل را عرضه می

ت، بلکه به صراحت و یا طبق تعبیر خود قرآن کریم به تبیین ضرورت دارد. اما این تبیین و تفسیر کار هر کس نیس

رآن را باشد، این پیامبر صلی اهلل علیه و سلم است که قخود قرآن، کار پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و رسالت او می

های تبلور رسالت محمدی و مظاهر تجلی عظمت مقام نبوت، ترین عرصهدهد. یکی از بزرگشرح و بسط می

 تشریح کلیات و تبین مجمالت قرآنی است. 

تجدد در گذر زمان باقی رسالت دانشمندان و فقیهان متبحر اجتهاد به منظور دریافت احکام قضایا و رخدادهای م

باشد. کار و رسالت امت اطاعت از دستورات قرآن در چوکات متن و شرح آن نت میاز بطن نصوص قرآن و س

 است.

قبالً اشاره شد که برخی از احکام قرآنی ضرورت به بیان ندارند؛ چون در نفس خود واضح و در ذات خویش 

، صرفًا نقش قرآنی را بیان کرده یاند و اگر احادیثی در آن حوزه مطرح شده است و عین موضوعی آیهروشن

تأییدی و تقریری خواهند داشت و به اصطالح معروف از باب تظافر ادله محسوب خواهند شد. اما برخی از احکام 
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باشند، لذا ضرورت مبرم به شرح قرآنی مجمل، ذو بطون و دارای ابعاد گوناگون و به عبارت دیگر چند پهلو می

هایی داریم که به یک معنا نه از نوع اول اند و نان، سنتشود. همچچنین احکامی از طرف مقام نبوت احساس می

شوند. ذیالً به بررسی کوتاه هرکدام های تشریعی مازاد بر احکام قرآنی نامیده مینه از نوع دوم که به اصطالح سنت

 خواهیم پرداخت.

 نوع اول: سنت های مؤید احکام قرآنی

مثل احادیثی که بر وجوب  مل با موضوعات قرآنی قرار دارند،باشند که در تبانی و توافق کامی منظور احادیثی

زکات و حج و سایر امور داللت دارد؛ مثالً در حدیثی به روایت ابن عمر رضی اهلل عنهما آمده است  روزه، نماز،

سول الله، شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا ر  بني اإلسالم عىل خمس:»که پیامبر صلى اهلل علیه وسلم می فرمایند: 

 51«.وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

که محمد صلی اهلل که جز اهلل دیگر معبودی نیست و اینترجمه: اسالم بر پنج اصل  بناشده است: شهادت بر این

 ، حج و روزه داشتن ماه رمضان.ی نماز، پرداخت زکاتباشد، اقامهعلیه و سلم فرستاده اهلل می

 در تبانی، همسویی و توافق کامل با آیات زیر قرار دارد: حدیث فوق

كَاَة{} -1 اَلَة وَآتُوا الزَّ  .52َوأَقِيُموا الصَّ

 ترجمه: یعنی نماز را برپا بدارید و زکات )مال تان( را بپردازید. 

يَاُم...{ -2 5}يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُتَِب َعلَيُْكُم الصِّ 3 .  

 رار دارند.ق -مؤمنان! روزه بر شما فرض گردیده است ترجمه: یعنی ای 

5{}َولِلَِّه َعىَل النَّاِس ِحجُّ الْبَيِْت َمِن اْستَطَاَع إِلَيِْه َسِبياًل  -3 4 .  

 .دانجا را دارندبترجمه: و حجّ این خانه واجب االهی است بر کسانی که توانایی ) مالی و بدنی ( برای رفتن 

ح احادیث با روح قرآن و محتوای آن در تبانی و همسویی کامل قرار دارد، باعث نوع نخست سنت که در آن رو

کند؛ شود و از اهمیت واال و بیشتر چنین احکامی حکایت میی مورد نظر میی بیشتر محتوای آیهتاکید و تقویه

مطرح می شوند، از ابن القیم رحمه اهلل موضوعات و مسایلی را که در آن آیات و احادیث در کنار هم که چنان

  55داند.نوع توارد ادله و تظافر براهین می

                                                           
5  -۱۱ص  ۱ تحقیق: محمد زهري بن نارص النارص جصحیح البخاری - 1
5   .۴۳البقره: - 2
5  .۱۸۳البقرة:  - 3
5  .۹۳آل عمران:  - 4
5  -۲۲۰ص  ۲اعالم املوقعین ج - 5
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 . 56«ال يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفسه»آمده است:  همچنان در حدیث

 اید.ترجمه: برای هیچ شخصی درست نیست که عصای برادرش را بدون رعایت مرضای خاطراو استفاده نم

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيْنَكُْم ِبالْبَاِطِل إاِلَّ أَْن جل جالله: }این حدیث در توافق با این قول خداوند 

 قرار دارد. ،57{تَُكوَن تَِجارًَة َعْن تَرَاٍض ِمنُْكمْ 

رضایت که داد و ستدی باشد که از ترجمه: ای مؤمنان! اموال همدیگر را در میان خود به نا حق نخورید، مگر این

 سرچشمه بگیرد.

نسان ها بدون اچون روح سیال در هر دو متن یک چیز است که همان حرمت استفاده از اموال، اشیا و ممتلکات 

 هاست. رضایت آن

فرماید: کند؛ چنانکه میدر مورد رعایت حقوق زنان و معاشرت نیک با آنان قرآن کریم طرحی خوبی ارایه می

 .58{ُروِف َوَعارِشُوُهنَّ ِبالَْمعْ }

 ترجمه: با زنان معاشرت پسندیده داشته باشید.

که امام بخاری رحمه اهلل با سندش از پیامبر گذارد؛ چنانحدیث هم عین معنا را تأکید و در عین مسیر قدم می 

 .  59«اْستَْوُصوا ِبالنَِّساِء َخرْيًا»کند که: صلی اهلل علیه و سلم روایت می

 داشته باشید.ترجمه: با زنان رفتار خوب 

ی نماز، ادای زکات، روزه، حج، نهی از شرك، شهادت دروغ، و همچنان سایر احادیثی که در خصوص اقامه

  60عقوق والدین، قتل نفس و سایر منهیات و اوامری که در قرآن مطرح شده اند، آمده است.

ن کریم آمده ست که در قرآ این بخش از سنت ها بدون شک از لحاظ حکم مساوی و برابر با مفاهیم و مطالبی

داشته باشند و تبانی است؛ یعنی در قرآن این نوع مسایل هر حکمی که داشت، در بخش سنت نیز همان حکم را می

 احکام و توارد ادله در چنان موضوعاتی بر لزوم، اهمیت و قطعیت آن خواهد افزود. 

 های تبیینی نوع دوم: سنت

شان تبیین مجمالت و تفصیل کلیات و اصول قرآنی است؛ چون همان گونه که یعنی آن احادیث و سننی که وظیفه

یی که بدون مراجعه به باشند، به گونهاشاره شد، بسیاری از دستورات و احکام قرآنی مجمل، عام، مطلق و مبهم می

                                                           
5 الد بن عبيد الله، عتيك خأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن  مؤلف:م(، ۲۰۰۹ -۱۹۸۸مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار)- 6

دينة منورة، م -ة العلوم والحكم مكتب نارش:محفوظ الرحمن زين الله، عادل بن سعد، وصربي عبد الخالق شافعي،  محقق: -معروف به بزار
 -۱۶۷ص  ۹ج ، طبع: اول

5  .۲۹النساء: - 7
5  .۱۹النساء:  - 8
5   .۳۳۳۱صحیح البخاری، شامره حدیث  - 9
6    -۳۹هشتم، ص طبع: ، شباب األزهر -مكتبة الدعوة قاهره: عبد الوهاب خالف، مؤلف: ت(، -لم أصول الفقه )بع- 0
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ام بسیاری از بودند، ما کیفیت و چگونگی انجسنت  برای ما قابل درك نیستند و اگر فرضاً سنت و احادیث نمی

ی دیگری و کرد و کسی دیگر، به شیوهیی برداشت میدانسیتم. لذا کسی به گونهدستورات و احکام قرآنی را نمی

 بود.در نتیجه، یک رنگی بر نظام تشریع مسلمانان حاکم نمی

تبیینی( اکثریت های های مؤید احکام قرآنی و سنتاین دو نوع از سنت )سنت رحمه اهللی دکتور سباعی به گفته

های تشریعی مازاد بر احکام ها که منظور سنتدهند، و بر سایر بخشسنت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را تشکیل می

  61باشد، غلبه دارند.قرآنی می

 شود:تبیین، انواع مختلفی دارد که ذیالً به ذکر آن پرداخته می

 بیان مجمالت قرآنی - 1

ی اجمال مطرح شده اند، لذا احادیث آمده این بخش از کلی، سربسته و به گونه بسیاری از احکام قرآنی طور

فصیل، روش تاحکام و نصوص قرآنی را برای ما واضح کرده است؛ مثل نماز که در قرآن طور اجمال مطرح شده، 

 ادا و چگونگی انجام آن را سنت برای مردم مسلمان به تشریح و بیان گرفته است.

می گوید: خداوند جل جالله نماز را بر بندگان فرض گردانیده ولی بدون  رحمه اهلل الخطیبدکتور عجاج 

که اوقات، ارکان و عدد رکعات آن را بیان کند. اما پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آمده به این تفاصیل پرداخت و این

 62«.َصلُّوا كاََم َرأَيْتُُموِِن أَُصىلِّ »ه گفت: روش نمازخوانی، اوقات نمازها، تعداد رکعات، ارکان و فرایض را بیان کرد

 خوانم، شما هم نماز بخوانید.یعنی همان گونه من نماز می

یعنی روش ادای  63«.ُخُذوا َعنِّى َمنَاِسَككُمْ »همچنان حج را فرض گردانید ولی طور اجمال، اما حدیث گفت: 

باشد؛ مثل اموال ها الزم میلی اشیایی که در آنمناسک را از من بگیرید. همچنان زکات را قرآن فرض ساخت و

تجارتی، عروض، حاصالت کشاورزی و غیره را بیان نکرد، اما سنت آمده این امر مهم را که وظیفه اش بود، بیان 

  64کرد.

 تخصیص عام قرآنی - 2

ر قرآن فاظ عام دشود. خاصیت الباشند. عام شامل تمام افراد خود میبرخی از آیات و تعبیرات قرآنی عام می

ها. برای درك این باشد و گاهی برخی از آنها و افراد بخصوص آناین است که گاهی همه افراد آن مراد می

 حقیقت جز مراجعه به سنت که رسالتش تبیین قرآن است دیگر راهی وجود ندارد.

                                                           
6  -۳۸۰ص  ۱السنة و مکانتها يف الترشيع االسالمي ج - 1
6   .۶۳۱صحیح البخاری، تحقیق: محمد زهري بن نارص النارص، شامره حدیث - 2
6 -سايئنشعيب بن عيل، خراساين، أبو عبد الرحمن أحمد بن ، مؤلف: م(۱۹۸۶ –ه ۱۴۰۶املجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسايئ )- 3

  .۳۰۶۲طبع:  دوم، شامره حدیث -لبح –مكتب مطبوعات اسالمي  ، نارش: عبد الفتاح أبو غدةتحقيق: 
6  -۱۰۱ص  ۱و الفکر السامی ج  ۲۵نگاه: کتاب السنه قبل التدوین ص - 4
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یان رسول صلی اهلل علیه : تخصیص عام قرآنی یکی از وجوه ب65گویدمی رحمه اهلل چنانکه دکتور عجاج الخطیب

یعنی خداوند در  – (11{، )النساء:يُوِصيُكُم اللَُّه يِف أَْواَلِدكُْم لِلذَّكَِر ِمثُْل َحظِّ اأْلُنْثَيَْْيِ وسلم است. سپس این آیه }

ی دو زن ی یک مرد به اندازه بهرهگرداند که بهرهکند، و بر شما واجب میباره فرزندان تان به شما سفارش می

گوید: حکم این آیه عام است، اما سنت مفاد آن را به غیر پیامبران علیهم السالم تخصیص را ذکر کرده می -است 

  66«.َعارِشَ األَنْبِيَاِء ال نُورَُث، َما تَرَكْنَاُه َصَدقَةٌ نَْحُن مَ »گوید: که میداده است؛ چنان

 شود، بلکه چیزی را که گذاشتیم، صدقه خواهد بود.ترجمه: از ما گروه پیامبران چیزی به میراث برده نمی

ی سنت نیز مورد داند که بدین ترتیب، عام قرآنی ذریعههمچنان سنت شخص قاتل را محروم میراث می 

   .67«الَ يَرُِث الَْقاتُِل »که  پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می گوید: گیرد؛ چنانقرار میتخصیص 

ی اخبار متواتر و آحاد تخصیص عام کتاب اهلل از نظر جمهور علمای مالکی، شافعی و حنبلی رحمهم اهلل ذریعه

ی دانند وچون بیان وظیفه پیامبر صلاز علما تخصیص عام را از نوع بیان قرآن کریم می باشد. این تعداددرست می

ی تمام احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم چه متواتر و چه آحاد این کار مجاز ذریعه اهلل علیه و سلم است، لذا 

 باشد.می

 تقیید مطلق قرآنی  - 3

رخی از کلمات دانیم که بگیرد؛ چون میی سنت صورت میتقیید مطلق قرآنی نوع دیگری از بیان است که ذریعه

ارِقَُة فَاقْطَُعوا أَيِْديَُهاَم ی ید در آیه }در قرآن کریم طور مطلق ذکر شده اند مثل کلمه اِرُق َوالسَّ  .68{َوالسَّ

 ترجمه: دست مرد و زن دزد را قطع کنید. 

که از کدام موضع باشد؛ چون ید ی مطلق و بدون قید آن به ایندر این آیه قطع دست ذکر شده ولی به گونه

شود. همچنان معلوم نبود که منظور دست راست باشد و یا دست شامل، پنجه ها، کف دست، بازو و ذراع نیز می

موضع قطع را مشخص کرد و توضیح  لذا سنت که یکی از وظایف آن بیان مراد الهی از کالمش است آمدهچپ. 

گیرد. این کار توسط سنت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم موقعی صورت گرفت که داد که قطع از مچ صورت می

  69دزدی را آوردند و سپس دستش از مفصل قطع کرده شد.

 . شوداینجا است که ضروت وجود حدیث و سنت در تفسیر و تبیین اهداف و مقاصد قرآنی واضح می 

                                                           
6  -۲۶نگاه: السنه قبل التدوین ص - 5
6  -۲۰ص  ۵صحیح البخاری، ج - 6
6  . ۴۵۶۴ شامره حدیث تحقیق: محمد محی الدین، سنن ابو داود،- 7
6  .۳۸املائدة:- 8
6  ست.ااین حدیث را عمرو بن شعیب روایت کرده و دارقطنی آن را تخریج َّنوده . ۴ج  ۲۸و  ۲۷نگا: سبل السالم ص  - 9



    65|سنت بای قرآن رابطه|                                                                     نیاز الحق حازم       پوهنیار

 

 
 

زند کلمه ، که راجع به وصیت حرف می70{ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِِص بَِها أَْو َديْنٍ ی قرآن کریم:}همچنان در این آیه

ی تذکر داده نشده است. و این سنت است طور اطالق ذکر شده است و مقدار و کمیت آن در هیچ آیه« وصیت»

کند؛ چنانکه حدیث به روایت ابن عباس رضی اهلل عنهما میی آن را بیان و به ثلث مقیدش که مقدار و اندازه

 71«.الثلث والثلث كثري»گوید: می

 مستقالت نبوی -نوع سوم 

هایی است که نه در جهت تأیید قرآن قرار دارند و نه برای تبیین مجمالت و منظور از مستقالت نبوی یعنی سنت 

د بر احکام قرآنی امال ً مستقل و به اصطالح تشریعات مازاتفصیل کلیات آن مطرح شده اند. بلکه تشریعاتی اند ک

 گویند. ها سنن ابتدایی هم میپرداخت. به این قسم سنتکه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم مستقالنه به تشریع آن می

د ها می گوید: نوع سوم عبارت از سنتی است که حکمی را ایجاابن القیم رحمه اهلل در مورد این بخش از سنت

  72کند که قرآن در آن زمینه سکوت اختیار کرده است.نماید و یا حرامی را مطرح میو ایجاب می

احکام زاید بر احکام قرآنی، تشریعات جدید و مستقلی نبوی است که اطاعت آن واجب »همچنان می گوید:

که امتثال و پیروی از امر باشد. این کار تقدیم چیزی بر کتاب اهلل نیست، بلاست و معصیت وی در آن جایز نمی

باشد و اگر از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در این بخش اطاعت نشود، ی اطاعت از رسولش میالهی در زمینه

خصوص اطاعت اختصاصی او معنایی نخواهد داشت. و اگر اطاعت وی  -دیگر اطاعت او که در قرآن تذکر رفته 

باشد و در احکام زاید بر تشریعات قرآنی قبول نگردد، پیامبر صلی  صرف در مسایل موافق احکام قرآنی مقصود

 74{.73من یطع الرسول فقد أطاع اللهفرماید: }هد بود. در حالی خداوند متعال میاهلل علیه و سلم را اطاعت ویژه نخوا

مسکوتی قرآن نویسد: یعنی سنتی که بر احکام و مسایل مصطفا سباعی رحمه اهلل در خصوص سنت استقاللی می

گوید: مثل جمع بین زن و عمه و یا خاله سپس می 75داللت کند. -نه تأییدی از طرف قرآن داشته باشد و نه ردی -

 76او، احکام شفعه، ارث جده و غیره.

اند. این در سنت احکامی تشریع شده است که در قرآن تصریح نشدهگوید: دکتور محمد عجاج الخطیب می

بخش سنت نه بیان قرآن است و نه تأکید آن؛ مثل تحریم گوشت خرهای خانگی، درنده های دارای دندان شکاری، 

                                                           
7  .۱۱النساء: - 0
7   .۲۷۴۲ شامره حدیث صحیح البخاری،- 1
7  -۲۲۰ص  ۲اعالم املوقعین ج - 2

 .۸۰النساء:  - 73
7  .۲ج  ۲۸۹اعالم املوقعین ص  - 4
7  -۳۸۰ص  ۱السنة و مکانتها ج - 5
7   -۳۸۰ص  ۱نگاه: السنة و مکانتها ج - 6
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حرمت جمع بین زن و عمه و یا خاله آن، کشته نشدن مسلمان در عوض کافر، جواز خیار شرط، ثبوت شفعه، جواز 

 باشند. در سفر، سوگواری زن شوهر مرده  و غیر این مسایل که مازاد بر احکام تشریعی قرآن کریم می رهن

باشند و باید مورد عمل قرار گیرد. لذا همه دانشمندان های معتبر میگوید: تمام این انواع مذکور سنتسپس می

   77اند.ها بر این امر اجماع کردهمعتبر در تمام مکان

های موافق پیام نتی چهارگانه به شمول احناف به موجودیت این سه نوع سنت باور دارند و آن را به ستمام فقها

دانند. با این تفاوت که های مستقل قابل تقسیم  میآیات قرآنی، سنت های مُبیِّن و مُفسِر مقاصد آیات الهی و سنت

کنند، ولی تعداد دیگری به این باوراند که یهای مستقل را در البالی نصوص قرآنی جستجو می سنتبرخی ریشه

ان ی تلمیحی نیز بدباشند و حتا کلیات قرآنی اصالً کدام اشارههای مستقل، کامالً مازاد بر احکام قرآنی میسنت

 ندارد.

داند. از نظر عالوتاً احناف به موجودیت نوع دیگری از سنت که عبارت از سنت ناسخ قرآن کریم باشد، معتق

باشد. که بالتبع برآیند یک چنین اعتقادی ی سنت متواتر و سنت مشهور قابل نسخ مییک حکم قرآنی ذریعه این ها

 اهد بود.های ناسخ آیات و احکام قرآنی خوالزامیت وجود سنت

نسخ بر چهار قسم می باشد: نسخ کتاب به کتاب »در کتاب کشف االسرار می گوید:  رحمه اهلل بخاری حنفی  

   78«.باشدها نزد ما درست میونسخ کتاب به سنت که همه این نوع نسخ»ی گوید: و...سپس م

ی سنت با سایر علمای احناف اختالف دارد های قرآن منسوخ ذریعهبخاری حنفی رحمه اهلل اگرچند در مصداق

 کند.ولی در کلیت این امر مشکل ندارد، چنانکه روایت قول او حکایت از این حقیقت می

شود نه نظم و لفظ آن، سنت در قسمت حکم وحی ی سنت، حکم کتاب منسوخ میوید: ذریعهسپس می گ

کند. لذا اگر نظم کتاب بر حال خودش باقی بماند و حکم آن توسط مطلق است و عین موجب کتاب را اثبات می

  79سنت منسوخ شود، بدون کدام شک منسوخ مثل ناسخ خواهد بود.

كُتَِب َعلَيُْكْم إِذَا َحََّضَ أََحَدكُُم الَْمْوُت }ی سنت این آیه وص نسخ قرآن ذریعهیی از فقهای احناف در خصعده

، منسوخ شده 81«اَل َوِصيََّة لَِوارٍِث »ی حدیث را مثال می زنند که ذریعه 80{إِْن تَرََك َخرْيًا الَْوِصيَُّة لِلَْوالَِديِْن َواألَقَْربِْيَ 

 است.

                                                           
7    .۳۳اصول الحدیث علومه و مصطلحه ص  - 7
7  -۶۷ص  ۲و اصول الرسخسی ج  ۱۷۵ص  ۳کشف االرسار ج - 8
7  -۱۸۳ص  ۳کشف االرسار ج - 9
8  .۱۸البقرة: - 0
8   .۲۷۱۳محمد فؤاد عبد الباقي، شامره حدیث سنن ابن ماجه، تحقیق: - 1
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کی از این سه طریق ابن حنبل رحمهم اهلل( پیوند سنت با قرآن تنها از مجرای یاز نظر جمهور )مالک، شافعی و  

تواند که ها سنت نمیها نوع چهارم را که عبارت از سنت ناسخ قرآن باشد، قبول ندارند و از نظر ایناست. این

 ناسخ قرآن کریم باشد.

ت کم تساوی دو طرف، نزد ما شرط می گوید: قوت ناسخ نسبت به منسوخ و یا دس رحمه اهلل قرافی مالکی

 باشد.ی سنت به دلیل عدم تساوی قرآن و سنت میمفاد این حرف و مآلش عدم جواز نسخ قرآن ذریعه 82است.

   83باشند.نویسد: جمهور اصحاب مالک نیز به همین اعتقاد میابن عبدالبر مالکی رحمه اهلل می

تواند؛ چون سنت تابع است و کارش تمثیل و بیان بوده نمی فرماید: سنت ناسخ کتابامام شافعی رحمه اهلل می

  84ی الهی است.نصوص منزله و تفسیر احکام مجمله

ی نسخ بدست هقرآن کریم است و این کار ذریع« تبیین»چون از نظر امام شافعی رحمه اهلل وظیفه سنت تنها 

ی آن است و نیک سخ ابطال حکم و ازالهن است، تبیین شرح و بسط است. اما نآید؛ چون نسخ غیر از تبیینمی

 ی سنت شرح و بیان است نه ابطال و ازاله.دانیم که وظیفهمی

تواند تواند. بله میاز نظر اما شافعی رحمه اهلل از آنجای که کار سنت تبیین است، لذا سنت ناسخ قرآن شده نمی

ی دیگری را منسوخ کرده یک آیه حکم و مفاد آیهین معنا که اگر ی قرآن را بیان نماید. به اکه نسخ قرآن ذریعه

های درك و شناخت آن، سنت است. پس از نظر این امام رحمه اهلل یکی از وجوه بیان باشد، یکی از بهترین راه

 باشد.منسوخ قرآنی می وی سنت، تبیین و توضیح ناسخ قرآن ذریعه

نَُّة قَاِضيٌَة َعىَل الِْكتَاب»ورد این قول: گوید از احمد رحمه اهلل در ممیرحمه اهلل امام ابوداود  سوال شد که  85،«السُّ

ُ الُْقرْآَن، َواَل يَنَْسُخ الُْقرْآَن إاِلَّ الُْقرْآنُ »تفسیرش چه است؟ در جواب گفت:  نَُّة تَُفرسِّ  86«.أْجنُبُ أَْن أَقُوَل ِفيِه، َولَِكِن السُّ

نسخ باید  یم، منتها سنت مفسر قرآن است، باقی در مسالهکنم که در این مورد حرف بزنیعنی زیاد جرأت نمی

 گفت که  نسخ قرآن صرفا از طریق قرآن میسر است.

فسیر است نه تمعنای حرف ابن حنبل رحمه اهلل این است که رسالت سنت در قبال قرآن از نوع بیان و شرح و 

 چیزی بیش از این مثل نسخ.

حاصل سخن این که معنای احتیاج قرآن به سنت همان تبیین قرآن »وید: گسیوطی رحمه اهلل هم در همین معنا می

در «. معنای قاضیه بودن سنت بر قرآن همین است»گوید: سپس می«. ی سنت و تفصیل مجمالت آن استذریعه

                                                           
8    -۳۱۱رشح تنقیح الفصول ص - 2
8  -۱۱۴۹ص  ۲ج -جامع بیان العلم و فضله- 3
8  -۱۰۶الرساله ص - 4
8  -۲۵۳ص  ۱و ابن بطه در االبانه ج  ۴۷۴ص  ۱دارمی ج - 5
8  -۳۶۸مسائل اإلمام أحمد ص - 6
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ت، اما قرآن مبین سنت نیست؛ چون سنت به مستوای اعجاز و ایجاز قرآنی نایل نشده است؛ زیرا سن»گوید: ادامه می

  87«.باشدتر نسبت به مشروح میتر و روشنتر، مبسوطهای شرح این است که واضحشرح قرآن است و از ویژگی

که سنت ناسخ نیست و شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهلل این موضوع را تعقیب کرده، سپس در خصوص این

هایی ی قرار گرفته مجموعه سنتعدهی سنت مصداق ندارد، بلکه آنچه است و مورد استدالل ادعای نسخ ذریعه

خالصه، ثابت نیست که حکمی از قرآن توسط »گوید: کند، میی قرآن حکایت میاست که از نسخ قرآن ذریعه

  88«.سنتی بدون قرآن منسوخ شده باشد

ی سنت با حکم قرآن ی سنت ادعا شده، از نوع موافقههدفش این است که اگر در جاهایی نسخ قرآن ذریعه 

 ی خود کتاب صورت گرفته است.ها حکایت از نسخی دارند که ذریعهست و به حرف دیگر آن بخش از سنتا

داند و از موجودیت نوع دیگری که ظاهراً ابن القیم رحمه اهلل تعلق سنت با قرآن را در همین سه مورد منحصر می

کند که این اقسام سه گانه کمترین نماید و همچنان عالوه میی سنت است، انکار میهمان نسخ قرآن ذریعه

هدف ابن القیم رحمه  89«.سنت از یکی از این سه حوزه بیرون نیست»گوید: که میتعارضی با قرآن ندارند. چنان

کند. لذا به تعقیب آن قولش اهلل از این گفتارش رد قسم چهارم است که به اساس آن گویا سنت قرآن را نسخ می

   90«.ن به هیچ وجهی و تحت هیچ شرایطی معارضه نداردپس سنت با قرآ»گوید: می

که: احکام وارده در گوید: حاصل کالم اینعبدالوهاب خالف رحمه اهلل بعد از ذکر اقسام سه گانه سنت می

احکامی است که قرآن در قسمت آن  یها و یا مجموعهسنت یا مقرر و مثبِت احکام قرآنی است، یا مبین آن

شود که ممکن گوید: از همین جا دانسته میت طور مستقل به بیان آن پرداخته است. سپس میسکوت نموده و سن

   91نیست که در میان احکام قرآن و سنت تعارض و یا تناقض صورت بگیرد.

 گیرینیتجه

 آید:از آنچه که گفته آمد، نتایج ذیل به دست می

توان گفت این دو جدی است بگونه که به قاطعیت میی معنا دار، ملموس و ی سنت با قرآن یک رابطهرابطه -1

 مصدر مثال متن و شرح را دارند.

 باشد.ان مراد آن میرسالت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم شرح و تفسیر مجمالت قرآنی، تبیین کلیات و بی -2

                                                           
8   -۴۴مفتاح الجنة ص - 7
8  -۲۹۸ص  ۲۰مجموع الفتاوی ج - 8
8  -۲۲۰ص  ۲اعالم املوقعین ج - 9
9  -۲۲۰ص  ۲اعالم املوقعین ج - 0
9  -۴۰لم أصول الفقه ص ع - 1
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وی ندارند. تبانی باشند که ضرورت به بیان نببرخی از احکام قرآنی در نفس خود روشن و واضح المعانی می -3

 گویند.سنت با چنان احکامی از نوع تظافر ادله بوده و چنین سنتی را سنت های موافق احکام قرآنی، می

ین بیان از نوع شرح اهمان گونه که اشاره شد، رسالت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بیان قرآن است. گاهی  -4

د مطلقات ع بیان تخصیص عام و گاهی هم از باب تقییمجمالت است، گاهی از قبیل شرح مبهمات، گاهی از نو

 قرآنی.

: )موافقه و تأیید، شرح و بیان و تشریعات احکام مازاد ی سنت با قرآن از یکی از سه مجرااز نظر جمهور، رابطه -5

 که سنت باشد. از نگاه جمهور سنت ناسخ قرآن، وجود ندارد. اما از نظر احناف نوع چهارمبر تشریعات قرآنی(، می

 ناسخ احکام قرآنی باشد، وجود دارد. 

 فهرست مآخذ

 قرآن کریم. -۱

لید محقق: رضامعطی، عثامن اثیوبی، یوسب وابل، و  ،اإلبانة الكربىابن بطه، عبیدالله بن محمد.)ب.ت(.  -۲

 بن سیف النرص و حمد تویجری، ریاض: دارالرایه.

من بن عبد الرحمحقق: ، مجموع الفتاوىه(. ۱۴۱۶الحليم. ) ابن تیمیه، تقي الدين أبو الَعباس أحمد بن عبد -۳

 مجمع امللك فهد. ریاض: محمد بن قاسم، 

، إعالم املوقعْي عن رب العاملْيه(. ۱۴۱۱محمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. ) ابن القیم، -۴

 دار الكتب العلمية.  بیروت:محمد عبد السالم إبراهيم،  تحقيق:

 محفوظ الرحمن زين محقق:، مسند البزار املنشور باسم البحر الزخارم(. ۲۰۰۹مد بن عمرو. )بزار، أح -۵

 مكتبة العلوم والحكم. مدینه: الله،عادل بن سعد،وصربي عبد الخالق شافعي،

 اة.   ، محقق: محمد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجصحیح البخاری. ه(۱۴۲۲بخاری، محمد بن اسامعیل ) -۶

    .دار الكتاب اإلسالمي ،كشف األرسار رشح أصول البزدويبخاری، عبد العزيز بن أحمد. )ب.ت(.  -۷

 دار الفكر. بیروت: ، طبع: سوم، السنة قبل التدوينم(. ۱۹۸۰ –ه ۱۴۰۰خطیب، محمدعجاج. ) -۸

 ، بیروت: دارالفکر.اصول الحدیث علومه و مصطلحهه(. ۱۴۲۹خطیب، محمدعجاج. ) -۹

 مكتبة الدعوة.األزهر:  هشتم،طبع:  ،علم اصول الفقه ت(.-)بعبدالوهاب.خالف،  -۱۰

ار د ، سعودی:حسْي سليم أسد داراين تحقيق: ،سنن الدارمي ه(.۱۴۱۲دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن. ) -۱۱

 املغني.

 مي.اإلسال ، طبع: سوم، بیروت: املكتب السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالميه(. ۱۴۰۲سباعی، مصطفی. ) -۱۲

، محمد محيي الدين عبد الحميد ، محقق:سنن أيب داودسجستانی، أبو داود سلیامن بن اشعث. )ب.ت(.  -۱۳

 املكتبة العرصية، صيدا. بیروت:
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معاذ  أيب ، تحقيق:مسائل اإلمام أحمد رواية أيب داود السجستاينه(. ۱۴۲۰سجستانی، سلیامن بن اشعث. ) -۱۴

 مكتبة ابن تيمية. مرص: ،طارق بن عوض الله بن محمد

 دار املعرفة. :بريوت، اصول الرسخيس محمد بن أحمد شمس األمئة. )ب.ت(. رسخسی، -۱۵

 الجامعةمدینه منوره: سوم، طبع:  ،مفتاح الجنة يف االحتجاج بالسنةه(. ۱۴۰۹سیوطی، عبدالرحمن جالل الدین. )

 اإلسالمية. 

 مكتبه الحلبي. :أحمد شاكر، مرص محقق: الرسالهه(. ۱۳۵۸شافعی، محمد بن ادریس. )  -۱۶

 دار الحديث.  ،سبل السالممحمد بن إسامعيل. )ب.ت(. ، صنعاين -۱۷

یروت: ، بالفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالميه(. ۱۴۱۶فاسی، محمد بن الحسن بن العريّب بن محمد. ) -۱۸

 دار الكتب العلمية. 

ية طه عبد الرؤوف سعد، رشكة الطباعة الفن محقق:، تنقيح الفصولرشح ه(. ۱۳۹۳قرافی، أحمد بن إدريس. )  -۱۹

 املتحدة.

 ىي:، سعو أبو األشبال زهريي تحقيق:جامع بيان العلم وفضله، ه(. ۱۴۱۴قرطبی، أبو عمر يوسف بن عبد الله. ) -۲۰

 دار ابن الجوزي.

د  -عادل مرشد  -محقق: شعيب أرنؤوط  سنن ابن ماجه،ه(. ۱۴۳۰قزوینی، أبو عبد الله محمد بن يزيد. ) -۲۱ محمَّ

 بد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العاملية.عَ  -كامل قره بليل 

قيق: تحاملجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسايئ،  ،ه(۱۴۰۶نسايئ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. ) -۲۲

 مكتب مطبوعات اسالمي.  حلب:طبع:  دوم، ، عبد الفتاح أبو غدة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های مبارزه با آن در پرتو قرآن و سنتوسوسه و راه

 رشعیات ییار عضو کادر علمی دانشکدهعبداللطیف رحیمنده: پوهنیار نگار 

 پوهندوی دکتور سید عتیق الله حامدیتقریظ دهنده: 

 چکیده

 برخی از لحظات زندگی خودها در انساندهد و برای هر انسانی دست میاست كه ی خاطراتی جملهاز  وسوسه

ت و ظاهر باطن انسان استا وقتى كه در  سوسهشوند. و میآگاهانه دچار وسوسه نا خواسته و ناخواسته، آگاهانه یا 

ا یدر نفس انسانی آن  یشود و القاو گناه شمرده َّنىباشد نگردیده و زبان آن را تلفظ نکرده باشد قابل عفو می

 .گیردشیطان صفت صورت میهای از جانب شیطان یا نفس اماره بالسوء و یا انسان

 ملسو هيلع هللا ىلصی آیات قرآنی و احادیث پیامربیتبیین ماهیت وسوسه و درمان آن در روشنامقاله حارض این  هدف از تحریر 

 باشد.می

است. این  خطرناکبسیار  ی شوم وپدیدهوسوسه یک  دهد که:نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می

شود. وسوسه میدنیا و آخرت که اگر کارگر بیفتد باعث خرسان انسان در  جھل است بیامریاز  تربیامری خطرناک

ز ا یبسیار طوری که امروزه . سازدیمکشانیده و به تکلیف روانی مبتال ھا انسان را به بدبختیاگر کنرتول نشود 

و  کرده نزویم اجتامعافراد را از  بسیاری ازھا شده است. و عقده ھا را  از ھم پاشانده، منجر به طالقخانواده

-حکیامنههای نادرمو  ما را بر حذر داشته هاوسوسهاز اين گونه  ملسو هيلع هللا ىلصالله است. رسول  ها شدهآنگوشه گیری باعث 

.. را های منظم و .ی چون توبه و استغفار، ذکر خدا، استعاذه )پناه بردن به الله(، پرکردن اوقات فراغت با برنامه

 کش و سفارش کرده است.جهت مبارزه با وسوسه پیش

یی با کار برده شده روش کتابخانهالعات و مطالب مورد نظر بهآوری اطروشی که در این مقاله برای جمع

شده تا مصادر اصلی و دست اول مطالعه گردیده  ی مقاله کوششباشد. و در تهیهتحلیلی می -رویکرد توصیفی

 و موارد رضوری و مهم یاد داشت و نهایتاً مقاله تحریر و تکمیل گردد. 

 .شیطانوسوسه، معصیت، نفس،  :واژه های کلیدی
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 مقدمه

يئات أَعمالنَا، من يهده هللا سنحمده ونستعينه َونَْستَْغِفرهُ ونستهديه ونعوذ بِاَّلله من شرور أَْنفُسنَا وهلل اْلَحمد إِن 

دًا َعْبدُهُ ريك لَهُ، َوأَْشَهدُ أَنه فَََل مضل لَهُ، َومن يضلل فَََل هادي لَهُ، َوأْشهد أاَل إِلَه إاِله هللا َوحده اَل ش ُمَحمه

 و بعد:  َوَرُسولُهُ 

 الله متعالانسان ارزانی داشته عقل است؛ زیرا عقل ابزار شناخت  ایبر الله متعال كه بزرگی ی هانعمتیکی از 

های متامی خواست تواندبه تنهایی، َّنی كه عقل ییجامربان است. اما از آنارسیدن به تصدیق پی یو وسیله

و پیش از  نازل کرد، ییهاو كتاب ربانی فرستادپيامالله متعال  ،رساندببه منزل مقصود آوره سازد و او را انسان را بر 

 هاانسان ی پیامربان راه راست را برایبه وسیلهگشود و   دِر نبوت راعلیه الصالت و السالم ابوالبرش  آدمِ همه توسط 

ابیل دچار وسوسه شد و در نتیجه برادرش )هابیل( را به دهی َّنود، و در نسل آدم قبل از همه قمشخص و نشان

 ،مردم را به این سو و آن سو كشانید و در بیابان گمراهی رسگردان ساخت ،پس از آن امیال گوناگونقتل رساند. 

بسیاری و گامِن ابلیس در حق اختالف َّنودند در اعامل و عقاید ها روی آوردند و به پرستش بتجا كه تا آن

 مردم پريو ابليس شدند. یهبقي ان،كمی از مؤمن یهبه طوری كه جز عدحقق گشت مآنان 

کند و برای تالش می آنبا متام قوت برای گمراه ساخنت  گیرد،میانسان کمْي  نفسدر  رفته شیطانروی هم

یکی از این ان انس تغییر فطرِت وسوسه و  کند کهطرح و اجرا میمنظم  هایها و برنامهناغوا و فریب دادن آن پال 

 ریرشک، بت پرستی و ناهنجاسوق دادن به یکتاپرستی و تدین باز دارد و با  خداشناسی،تا او را از هاست؛ برنامه

 .بکشاندهای اخالقی به سوی هالکت و گمراهی 

ن سل شدفهم نیستند. برای متو  و هایی وارد قلب و روح انسان شود كه برای ما قابل دركتواند از راهشیطان می

در این مقاله مورد گیرد. این هامن چیزی است كه ها از فطرتش كه روی آن آفریده شده، مساعدت میبه این راه

 گیرد.بحث قرار می

از درخت  باعث شد تا راهه برد وو او را به بی لغزاندرا علیه السالم آدم  ،همین وسوسه یوسیلهه شیطان ب

 يَاآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيَطاُن قَالَ } :فرمایدمورد الله متعال میاستفاده َّناید. در این ممنوعه 

آيا تو را به درخت م ای آدگفت:  وسپس شيطان آدم را وسوسه كرد (. »120 :)طه َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ََل يَْبلَى{

 .«شويد(یم یمرييد و رسمدیين درخت بخوريد، ديگر َّنو ملك فناناپذير رهنمود كنم؟ )اگر از ا یجاودانگ

دهد، وسوسه در ی ما در آن دخیل نیست( از اموری است که ما را در متام موارد رنج میکه )اراده وسوسه

 مورد دین، در مورد قرآن پاک، در مورد الله، در مورد پیامرب و ... از وهم آغاز شده و به رسحد تکلیف روانی

 توانیممی چگونه و است؟ امور کدام آن لعوام چیست؟ وسهوس ماهیت که ستجااین پرسش حاالکند. ارتقا می

 تشخیص را آن عوامل بیین،ت را وسوسه تا ستا آن یپ در طورس ینا ینویسنده ؟یمیاب رهایی شیطانی یوسوسه از

 بدارد. ارایه ملسو هيلع هللا ىلص نبوی ارشادات و کریم رآنق پرتو در ار  عملی هایکار اهر  آن، از رهایی برای و
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 شناسی وسوسهمفهوم

انی ی خطورات انسکه پیرامون تعریف وسوسه لغتاً و اصطالحاً پرداخته شود، الزم است تا در مورد نحوهقبل از این

ةً، ِللشَّْيَطاِن إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصاندکی روشنی بیندازیم. انسان به قول پیامرب نازنین اسالم  ةً َوِلْلَملَِك ِلمَّ  هـ.ق،1421نسایی، ) «ِلمَّ

که به آن الھامات دو نوع خطورات دارد: یک نوع مربوط به خداست و آن بُعد رحامنی انسان است؛  .(37ص 

 رتبیشاز این نوع خطورات  ،افرادی که رابطه شان با خدا نزدیک باشدمعموالً گویند. رحامنی و وحی نیز می

ام طوری که او نفهمد حقیقت را در دل او الهه بیند؛ اما مالئکه ببرخورداراند. یعنی در حالی که مالئکه را َّنی

ا إِنَّا َهَدينَاهُ »فرماید: چه الله متعال میشود چنانو به این الهام در قرآن کریم هدایت گفته می کندمی  السَّبِيَل إِمَّ

ا َكفُوًرا خدا راه را  «.ه ناسپاسهامنا ما بدو راه را َّنوديم خواه سپاس گزار باشد، خوا» (.3 :)االنسان «َشاِكًرا َوإِمَّ

ش باز كرده است، خرد را بخشیده است، و كتاب هستی را در مقابل دیدگان ، برای اوها نشان داده استبه انسان

ه این انسان است كه ب ،شان داده استخره راه خوب و راه بد را بدو ناست، و باآل  فرستادهو پیغمربانی برای او 

)خرمدل، ب ت، ص  دو بهشت یا دوزخ را می جوی را انتخاباختیار و انتخاب خود راه سعادت یا راه شقاوت 

2). 

تواند تواند حق را از باطل و باطل را از حق متیز کند به قول قرآن میی آن میمؤمن خطوراتی دارد که به واسطه

اشد، تر بماند، هرقدر رابطه شان با خدا محکمها َّنیبستپیدا کند. معموالً چنین افراد در بنهای سالمتی را راه

 دهد.ها بیشرت دست میاین الهامات برای آن

انی نیز شیط یرا وسوسهآن باشد و نوع دوم خطورات مربوط به شیطان است که بُعد شیطانی انسان می

یطان شکار باشد، خطوراتش از سوی محکم نباشد یا العیاذ بالله فاسق یا گناهاگر انسان رابطه اش با خدا  گویند.می

نَّ َوإِ فرماید: }چه الله تعالی میشود چناننشین بد بیشرت میو یا نفس اماره بالسوء و یا هم از سوی رفیق و هم

به  یصفتان، مطالب وسوسه انگیز  نطابیگامن شی. »(121 :)االنعام{ الشَّياِطيَن لَيوُحوَن إِلَى أَْوِليآئِِهْم ِليَجاِدلُوُكمْ 

 .«كنند تا این كه با شام منازعه و مجادله كنندیطور مخفیانه به دوستان خود القاء م

پردازیم به اصل مطلب که عبارت از معنای لغوی و اصطالحی وسوسه پس از بررسی خطورات انسانی، حاال می

 است.

و صدای پوشیده و  ،بد در دل یمعنای  پیدا شدن اندیشهه است، ب ُس سوِ وِ ، یُ َس سوَ وسوسه در لغت: مصدر وَ  

  (.234ص هـ.ش،  1351)معین،  پنهان است

لَْقنَا َولَقَْد خَ }بکار رفته است چنانچه خداوند متعال می فرماید:  اوسوسه به همین معن یدر قرآن کریم هم کلمه

گذرد دانیم كه به خاطرش چه میایم و میما انسان را آفریده( »16)ق:  نَْفسُهُ{.َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه اَْلنسان 

 «.ی در رس داردو چه اندیشه

خاطراتی است که منجر ». (252هـ.ق،  1403جرجانی، ) «هی الخواطر التی تدعو الى الرذائل» در اصطالح:

 .«ها شودل و بد بختییبه رذا
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 انواع وسوسه

 گردد: ها اشاره میمتعددی است که در ذیل به برخی از آنوسوسه دارای انواع 

 وسوسه در عبادات -1

وسوسه در عبادات به معنای مشهور و متعارف آن که هامنا )کرثت شک در عبادات( است به اقسام و زیر 

  های کوچِک ذیل تقسیم گردیده است:مجموعه

 در نيت وسهوس -الف

 د رکعات َّنازاعدتدر  هوسوس -ب

 در قرائت هوسوس -ج

 در طهارت هوسوس -د 

 وسوسه در روزه -هـ 

 وسوسه در حج  -و 

و او را تحت  شودداخل میبه آسانی جاهل فرد شیطان بر  ت،اسو نادانی شیطان جهل  نفوذی ترین راهبزرگ

هنگام در شیطان بر بعضی عبادت پیشگان . شودوارد می پنهانیكه بر عامل به طور حال آن گیرد،تأثیر خود می

، چگونگی نیت که او را مشوش ...(کنی پاک است یا نه؟ و که تو وضو مییآب)به این صورت که وضو گرفنت 

 نانو همچ (كه نیت به قلب است و تلفظ آن الزم نیستیحالدر ورند، بیاچند بار نیت َّناز را بر زبان ) سازد کهمی

ق، . هـ 1421جوزی، ) کنددر حج به انواع مختلف وسوسه می، در روزه گرفنت و در قرائت ،در تعداد رکعات َّناز

 (.122ص 

 با ایدب صورت این رد که ستا ینید هایآگاهی و اطالعات ضعف هاوسوسه چنین بسرت و رسآغاز معموالً 

)العباسی،  َّنود طرف بر ار  اشتباهات و هاضعف این آنان با فتگوگ و بحث و آگاه افراد از رسشپ بیشرت، مطالعات

 (.177هـ. ق، ص  1431

رمود: ف ملسو هيلع هللا ىلص، چنانچه پیامرب توان آن را دفع َّنود ها و انجام ضد آن میاعتنايی به چنین وسوسهبی با همچنان

يَْسَمَع َحتَّى ْيٌء أَْم ََل، فَََل يَْخُرَجنَّ ِمَن اْلَمْسِجِد إِذَا َوَجَد أََحُدُكْم فِي بَْطنِِه َشْيئًا، فَأَْشَكَل َعلَْيِه أََخَرَج ِمْنهُ شَ »

هرگاه یکی از شام در شکمش چیزی احساس کند و » .(276، ص هـ. ق 1431وری، نیشاپ)« ِريًحايَِجَد أَْو َصْوتًا، 

 یبشنود يا بوي یاز َّنازش خارج نشود مگر اين که صداي»و چیزی بیرون شده یا خیر؟ ا دچار شک شود که از

 «.احساس کند

 وسوسه در اعتقادات -2

 یوسيلهه ايجاد تزلزل در عقيده ب د،كشانیم یكه شيطان توسط آن فرزندان آدم را به گمراه یجمله ابزارهاياز 

ه چ «َمْن َخلََق َربََّك؟» ه عبارتب ملسو هيلع هللا ىلصکه در احادیث پیامرب یوسوسه در اعتقادات شكوك و شبهات است. یالقا

)العباسی، باشد ، میمطرح شده است« آفریدگار جهانی وسوسه تفکر درباره»کسی پروردگار تو را آفریده یعنی 

 .(177هـ. ق، ص  1431
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که اند دهنشان دادر این موارد  ییحکیامنههایی نادرمو  از اين گونه شبهات ما را بر حذر داشته ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

 أََحَدُكْم فَيَقُوُل: ْيَطانُ يَأْتِي الشَّ »اند: فرموده چنانچه ،گرفته استها مورد استفاده مشاوران تربیتی قرار این روش

ِ فَْليَْستَِعذْ لَغَهُ َمْن َخلََق َكذَا، َمْن َخلََق َكذَا، َحتَّى يَقُوَل: َمْن َخلََق َربََّك؟ فَِإذَا بَ  هـ. ق،  1422)بخاری،  «َوْليَْنتَهِ بِاَّللَّ

 ).123ص 

 گوید: چه کسی فالن چیز و فالن چیز را آفرید؟و می (او را وسوسه می کند)می آید و  انسانشیطان به رساغ »

ده( پس هرگاه )بن. گوید: چه کسی پروردگارت را آفريده است؟یتا این که به او م (دهدقدر ادامه می و این را آن)

 «.آن فکر نکند( یرسيد، به خدا پناه بربد و از آن دست بردارد )در باره یبه چنْي حد

   هگنا یوسوسه -3

ها را با ذکر شده، نام یکی از شیاطین است. کارش این است که انسان «الناس»که در سوره  «خناسالوسواس ال»

تا مرتكب خطا و گناه شوند، وقتى در گناه واقع شدند، استغفار را از  دهدفریب میآمال و آرزوها  یوسوسه

 برد.يادشان مى

آيد، مورد بازخواست و اختيار به وجود مىهای که بدون ی است: حدیث نفس یا وسوسهر الزم به یادآو 

چنانچه ب آن گناه است. لکه ارتکاود؛ بشها گناهى نوشته َّنىآن یو به واسطه گیرداالهی قرار َّنی یمؤاخذه

تِي »فرماید: می ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب  َ تََجاَوَز َعْن أُمَّ ثَْت َما إِنَّ َّللاَّ  (.46ص  هامن،) « تَتََكلَّمْ أَْنفَُسَها، َما لَْم تَْعَمْل أَوْ بِِه َحدَّ

كه  یود گذشت و رصف نظر فرموده است، مادامشیهايى كه بر قلب اّمت من جارى مخداوند متعال از وسوسه»

 «.را به صورت عمل يا سخن درنياورند هاوسوسهاين 

 های مبارزه با وسوسه از دیدگاه قرآن و سنترراه کا

 های زندگی فردی واالهی است که از بدو ظهور تا روز واپسین در متام عرصهی اسالم دین کامل و آیین برگزیده

های اجتامعی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و قضایی و دیگر ابعاد، طرح و برنامه داشته و همواره به متامی خواست

ی که همهَّناید، عادت دنیا و آخرت برش را تضمین میها پاسخ مثبت داده و سمادی، معنوی و معقول انسان

ت از این توان از منابع اصلی آن )کتاب و سنت( و آنچه که در طول تاریخ توسط فقها و مجتهدین امها را میآن

 منابع اصلی به کمک عقل دینی استخراج و استنباط شده است، در یافت َّنود.

 ممکن هاانسان از رخیباما  ؛شودمی انسان هر گیردامن است حالتی وسوسه که شد اشاره مقدمه در چنانچه

 داخ وجود در حتا شوند هایینشیب و فراز و نوسانات دچار خود عقاید و افکار رد زمان، از ییبرهه در است

 اختالالتی آنان ملیع هایرفتار در یا شوند، هاییتردید چارد هیاال  احکام از حکمی درستی رد یا کنند، شک

پاسخ پرسش فوق از  ؟افتی رهایی شیطانی یوسوسه از توانمی چگونه که ستجااین پرسش حاال شود. ایجاد

 گیرد:دو ناحیه مورد بررسی قرار می
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 درمان وسوسه از دیدگاه قرآن کریم -الف

جا نگارنده تاهی صورت گرفت؛ اما در اینها اشاراتی کو هرچند در بحث انواع وسوسه، به درمان مواردی از آن

 مفصالً به بررسی بگیرد.  و سنتی وسوسه را مشخصاً از نقطه نظر قرآن معالجههای عملی خواهد، راه کارمی

ای مداوم شیطان، راهکارهای مؤثّر و هدبرای مقابله با این تهدیی مجرب االهی قرآن کریم به عنوان نسخه

 شود:ها پرداخته میترین آندر ذیل به مهم که روشنی دارد

 چنانچه هاسوسهو  از بعضی منشأ هاست.آن نشأم شناخت و هاآن یابیریشه هاسوسهو  با مبارزه در گام اولین -1

 است ینید هایآگاهی و هاآن تحلیل و جزیهت و دریافت در اشتباه و خطاء ای اطالعات عفض در شد، اشاره قبالً

 اشتباهات و هاضعف این نانآ  با گفتگو و بحث و آگاه افراد زا پرسش بیشرت، طالعاتم با ایدب صورت ینا در که

 .(5هـ. ق، ص  1431عبدالعزیز، ) دَّنو  طرف بر را

تر وسوسه است، درمان آن آسان یمرحله توان گفت: گناه تا زمانی که درگناه می یدر مورد درمان وسوسهاما 

خواند و است؛ زیرا در این مرحله هامن گونه که شیطان با ابزار شهوت، خیال و وهم، انسان را به سمت گناه می

وحیدی و عقل، انسان را به سمت هی نیز با استفاده از ابزاری مانند فطرت تکند، در مقابل، فرشتگان اال وسوسه می

ةً، ِللشَّْيَطاِن  نَّ إِ» .کنندپاکی و طهارت دعوت می ةً َوِلْلَملَِك ِلمَّ هر يکی از » (.37ص  هـ. ق، 1421نسایی، ) «ِلمَّ

 «.دارد یها پيوندانسانشيطان و فرشته با 

 توبه -2

ص شد و مصداق خارجی پیدا کرد، اّولین گام عملی برای خعوامل آن مش ،یابی گردیدکه وسوسه ریشهبعد از این

هایی است که شیطان در انسان ایجاد کرده است. بهرتین چیزی که گناهان سازی خود از آلودگیمقابله با آن، پاک

هی بتواند در آن جای گیرد. نخستین ز زنگارها زدود تا نور اال اتوبه است. دل را باید  قرآن، شوید، از نظررا می

بِّ ﴿آن آدم را به لغزش کشاند، با توبه جربان شد:  یهاقدامی که شیطان به واسط ِه َکِلَماٍت فَتَاَب فَتَلَقَّى آَدُم ِمن رَّ

ِحيمُ  اُب الرَّ ا دريافت داشت )و با گفنت ر  یسپس آدم از پروردگار خود كلامت». (37: )البقره﴾ َعلَْيِه إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

 .«پذير و مهربان است. خداوند بسيار توبهها توبه كرد( و خداوند توبه او را پذيرفتآن

 ذکر و یاد خداوند -3

انسان ترين ابزار نجات است. ذکر و ياد خداوند از بزرگ هلالج لجهای درمان وسوسه، ذکر خداوند کاریکی از راه

الله  حّد معیّنی نداردکریم  رآنق ذکر مداوم و فراوان خداوند یکی از چیزهایی است که از نظر از شيطان است.

َ ِذْکًرا َکثِيًرا﴿: فرمایدمتعال می که عوامل غفلت در به دلیل این (.41األحزاب:)﴾ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُکُروا َّللاَّ

گردد، برای مبارزه شیاطین از هر سو به طرف انسان پرتاب می یهوان است و تیرهای وسوسزندگی ماّدی بسیار فرا

تّصال و اذکر خدا، ؛ بلکه واقعی کلمه، تنها با زبان نیست ایبه معن« ذکر کثیر»ست. ا کثیر ذکر ترین راهمهمبا آن 

هـ. ق، ص  1412)سید قطب،  است انسنتپيوند دل است با خدا، و پيوسته خدا را در نظر داشنت و حارض و ناظر د

195.) 
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آگاه » ).28،الّرعد: 1(﴾ أََلَ بِِذْکِر َّللّاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ ﴿یاد خدا غذای روح انسان و موجب آرامش آن است: 

 یتذكّر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و كسب رضا)بلی دلها با  .«گیرندیها با یاد خدا آرام م! دلباشید

 (.85هـ. ق، ص  1412سید قطب، ) (كنندیيزدان اطمينان پيدا م

ن( ی شیطای نجات از وسوسه)وسیلهاگر ذكر و یاد خداوند، تنها همین فایده »فرماید: میرحمه الله ابن قیم 

سان ان ؛ زیراباشدبرای یك لحظه هم از آن غافل َّناند و همواره به یاد او  اداشت، شایسته بود كه انسان حترا می

ارد. دشمن تنها دون نگاه و های شوم شیطان مصنتواند خود را از دسایس و پال جز از راه ذكر و یاد خداوند َّنی

از طریق غفلت و عدم توجه به یاد خداوند انسان را مورد حمله قرار می دهد. شیطان در كمین نشسته است، به 

ل كند. هرگاه انسان به یاد خدا مشغو َّنوده و او را شكار میسوی او حمله ه كه انسان را غافل ببیند، بمحض این

وسواس الخناس( الكند. روی همین اساس به )شود، شیطان احساس حقارت و ذلت َّنوده و عقب نشینی می

 زیاندارششود از  لكند و به محض اینكه انسان به یاد خدا مشغو مینامیده شده است؛ زیرا در دل ها وسوسه ایجاد 

 .( 132، هـ. ق، ص 1404)اشقر،  «وسوسه باز می ایستد و ایجاد

نیز نوعی ذکر درون نفس در دعا و تَّّضع آهسته و  قابل یاد آوری است که ذکر تنها ذکر زبانی نیست؛ بلکه

ً ﴿: فرمایدچنانچه الله متعال می است عا بََّک فِی نَْفِسَک تََضرُّ گارت را پرورد ». (205 :)األعراف﴾ ِخيفَةً وَ  َواْذُکر رَّ

دعا  وبنابراین، با ذکر، تَّّضع  .«)در برابر خدا( و هراس )از او( و آهسته و آرام، یاد كن یدر دل خود، با فروتن

 های شیطانی رهایی یافت. وسوسهتوان از خداوند استمداد جست و از رشّ می

 تقوا و خلوص -4

گیری و مقاومت یشهای شیطان در امان نگه دارد. برای پز وسوسهاتواند انسان را است که می یتقوا سپر محکم

اش در امان شیطان باید در مسیر زندگی دژ استواری بنا نهاد تا از نفوذ تیرهای زهرآگین وسوسه حمالتدر برابر 

ای ». (102: عمران)آل تُقَاتِِه﴾ واْ اتَّقُواْ َّللّاَ َحقَّ ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ بود. این قلعه حصین چیزی جز تقوا نیست: 

 .«از خدا برتسید ،اید آن چنان كه باید از خدا ترسیدكه ایامن آورده یكسان

 )پناه خواسنت( استعاذه -5

ن قرآن كریم از انسا یآخرین سوره.پناه خواسنت است استعاذه یشيطان یهامبارزه عليه دسيسه یهااز جمله راه

ها، اوهام، افكار و افگنند و یا از آن وسوسهها و اوهامی كه مردم در درونش میطلبد تا از وسوسهمؤمن می

خیزند، بپرهیزد و جن یا انفعاالت باطنی خود وی در درونش به غوغا برمی یتخیالت داخلی كه در اثر وسوسه

ِس، َمِلِك النَّاِس، ﴿قُْل أَعُوذُ بَِرّبِ النَّاسبحان پناه بربد.  داخلی، به خدایخارجی و ها و اوهام از رّش این وسوسه

. (6-1 :الناس) لنَّاِس، ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس﴾.إِلَِه النَّاِس، ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس، الَِّذی يَوْسِوُس فِی ُصُدوِر ا

ای هكه در سینهین كسآ شاه مردم، معبود مردم، از رّش وسوسه گر نهانی، بگو پناه می برم به پروردگار مردم، پاد»

 .«و )چه از( انس باشد كند، چه از جنمردم وسوسه می
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قرآن  بدون شک» بیان فرموده است: را بدین رشحخواندن قرآن  هنگاماستعاذه  یفلسفهرحمه الله ابن قیم 

 را که توسط یهای فاسددهاو ار ها، تخیالت  وسوسه متامهای قلبی و روحی است، قرآن شفاء برای بیامریکریم 

، نهای شیطاوسوسهامر كرده است با پناه جسنت به خدا از متعال لذا خداوند کند؛ شود مداوا میشیطان القاء می

برسد كه از هر  ییقرآن به نقطههای شیطانی پاالیش شود، تا داروی بیامری كنده شود و قلب از بیامری یریشه

 .(132هـ. ق، ص  1404)اشقر، « جا جا پيدا كند و تأثري بگذاردها پاك و صاف باشد و در آنچیز دیگر و آلودگی

، به خدا پناه برد و از رّش شیطان رهایی (23: )یوسف ﴾َمعَاذَ َّللّاِ ﴿از طریق استعاذه و با ذکر  علیه السالم یوسف

 یافت. 

َ يُدَ ﴿: فرمایدجا که او خود میترین پناگاه و مدافع است، آنلله متعال بزرگبدون شک ا افُِع َعِن الَِّذيَن إِنَّ َّللاَّ

صود، البتّه مق .«گرداند(یشان پیروزشان مكند از مؤمنان )و به سبب ایامنیخداوند دفاع م». (38: )الحج ﴾آَمنُوا

 بلکه باید با متام وجود به او پناه برد. ؛پناه بردن لفظی نیست

 مبارزه با وسوسه از دیدگاه سنت هایکارراه -ب

كه  ذکر شده استمتعددی کارهایی عملی راه ،و حدیث نفسشیطانی  یبرای دفع وسوسه ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب در احادیث 

 کنم.می ، اینک به ذکر چند مورد آن اکتفاچرخدهمه اش ىر محور پناه جسنت به الله متعال می

روایت  ضی الله عنهر گونه رد کنیم، چنانچه از حَّضت ابو هریره شیطان را چ هما را تعلیم داد كه وسوس ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب  -1

ِ َصلَّى هللاُ َعلَيِه َوَسلََّم يقُوُل: يأتي الشيط» است که گفت: ان أحدكم فيقول من خلق كذا َسِمْعُت َرسُوَل َّللاَّ

ُ  " فَِإذَا قَالَ وكذا؟ حتى يقول له من خلق ربك؟ ُ أََحٌد َّللاَّ َمُد لَْم يِلْد َولَْم يولَْد َولَْم يُكْن لَ  ذَِلَك فَقُولُوا: َّللاَّ هُ الصَّ

 (.104ص  هـ. ق، 1430سجستانی، ). «انِ يَساِرِه ثَََلثًا َوْليْستَِعْذ ِمَن الشَّيطَ َعْن ِليتْفُْل ثُمَّ ُكفًُوا أََحٌد 

گوید: این خداست که می، تا جاییآیدگفت: شیطان بر یکی از شام میشنیدم می ملسو هيلع هللا ىلصترجمه: از رسول الله 

ید: خداوند یهرگاه چنین گفتند در پاسخ بگو»؟ «که همه چیز را آفریده است؛ پس چه کسی خدا را آفریده است

انند او نیست. یگانه یکتا، خداوندی بی نیاز خدایی که نه فرزندی زاده و نه زاده شده است و هیچکس شبیه و م

این وسوسه را از دلش  به همین ترتیب«. سپس سه مرتبه جانب چپ خود تُف كند و از شیطان به خدا پناه بجوید

 بیرون كند، به درستی كه این وسوسه از او دور خواهد شد.

َحاَل قَْد الشَّْيَطاَن إِنَّ َسلََّم، فَقَ وَ َعن ُعثَْماَن ْبَن أَبِي اْلعَاِص، أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  -2

، فَقَاَل َرسُوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبَْيَن بَْينِي  َك َشْيَطاٌن يُقَاُل لَهُ ذَا»َصََلتِي َوقَِراَءتِي يَْلبِسَُها َعلَيَّ

ذْ بِاللِ  نیشاپوری، )ي قَاَل: فَفَعَْلُت ذَِلَك فَأَذَْهبَهُ هللاُ َعنِّ « ََلثًاثَ ِمْنهُ، َواتِْفْل َعلَى يََساِرَك  َخْنَزٌب، فَِإذَا أَْحَسْستَهُ فَتَعَوَّ

 (.1728 هـ. ق 1431

آمد و گفت: ای رسول خدا شیطان بین من و بین َّناز و  ملسو هيلع هللا ىلصاز عثامن پرس ابی العاص روایت است که نزد 

ست خنزب نام این شیطانی»فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصن متشکک ساخته، رسول الله قرائت من مانع واقع شده و من را پیرامون آ 

عثامن پرس ابی . «دارد، هرگاه چنین احساس کردی، از او به خدا پناه بجوی و به جانب چپت سه بار تُف کن

 گوید: چنین انجام دادم به درستی که الله این وسوسه را از من دور ساخت.العاص می
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ِللشَّْيَطاِن إِنَّ }اَل: قَاَل َرسُوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: قَ  -ه رضي هللا عن -ِد َعن َعبدهللاِ بن َمسعو -3

ةً،  ةُ َوِلْلَملَِك ِلمَّ ا ِلمَّ ، َوتَْكِذيٌب بِاْلَحّقِ، َوأَمَّ ةُ الشَّْيَطاِن فَِإيعَاٌد بِالشَّّرِ ا ِلمَّ ةً، فَأَمَّ َخْيِر، َوتَْصِديٌق  اْلَملَِك فَِإيعَاٌد بِالْ ِلمَّ

ْذ ِمَن الشَّ بِاْلَحّقِ، فََمْن َوَجَد ِمْن ذَِلَك فَْليَْعلَْم أَنَّهُ ِمَن هللاِ، فَْليَْحَمِد هللاَ  ْيَطاِن، ثُمَّ قََرأَ ، َوَمْن َوَجَد ِمَن اآْْلَخِر فَْليَتَعَوَّ

 (.37ص  هـ. ق، 1421نسایی، )ْغِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضًَل{  يَِعُدُكْم مَ }الشَّْيَطاُن يَِعُدُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء َوهللاُ 

 ییشیطان را در دل آدمی وسوسه: كند كه فرمودروایت می ملسو هيلع هللا ىلصمرب اعبدالله بن مسعود رضی الله عنه  از پی

 الهام فرشته َّناید ودهد و حق را تكذیب میشیطان آن است كه وعده رّش می یاست وفرشته را الهام؛ اما وسوسه

هر كس چنین حالتی در دل خود یافت بداند كه از . َّنایددهد و حق را تصدیق میخیر می یآن است كه وعده

خداست، و باید خدا را بستاید و هر كس حالت اول را در دل یافت بداند كه از شیطان است و باید از شیطان به 

دهد و امر به انجام گناه ی تهیدستی میطان به شام وعدهشی» سپس این آیه را تالوت َّنودند: .خدا پناه جوید

 «.دهدی آمرزش خویش و فزونی )نعمت( میكند، ولی خداوند به شام وعدهمی

های شیطانی، بیکاری است. ر کردن اوقات فراغت: یکی از عوامل پیدایش افکار شهوانی و وسوسهپ -5

 نشود، ممکن است ما را به بیراهه بکشاند؛ بنابراین تالش شودبیکاری یکی از معضالتی است که اگر از آن دوری 

های های مفید و اسالمی، گوش دادن به سخرنانیی کتابتا اوقات فراغت خویش را به کارهای مفید چون مطالعه

های علمی و اکادمیک، اشرتاک در محافل و مجالس علمی، ورزش منظم، ذکر و یاد خدا و علام و شخصیت

هـ.  1431)عبدالعزیز، های شیطانی باقی َّناند معنا و وسوسهم؛ تا مجالی برای پیدایش افکار هرزه و بی... پر کنی

 .(5ق، ص 

 گیری نتیجه

 شود:زیر ارایه می یهدر پایان نکاتی که از البالی تحقیق به دست آمده، به گون

این مودن او در پیهایی وارد قلب و روح انسان شود كه برای ما قابل درك فهم نیستند. تواند از راهشیطان می -1

« وسوسه»گیرد. این هامن چیزی است كه ما آن را ها از فطرتش كه روی آن آفریده شده، مساعدت میراه

  یم.یگومی

ةً،ِللشَّْيَطاِن إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب نازنین اسالم  برای انسان به قول -2 ةً َوِلْلَملَِك  ِلمَّ وع خطورات ندو  (.37ص : 10) «ِلمَّ

که به آن الھامات رحامنی و وحی نیز شود: یک نوع مربوط به خداست و آن بُعد رحامنی انسان است؛ پیش می

انی شیط یوسوسهکه به آن نوع دوم خطورات مربوط به شیطان است و آن بعد شیطانی انسان است؛  گویند.می

 . گویندنیز می

ا شدن اندیشه معنای  پیده و ِوسواساً  گرفته شده است، ب ةً سَ سوَ ، وَ ُس سوِ وِ ، یُ َس سوَ وسوسه در لغت: مصدر از وَ  -3

پنج بار در قرآن ، مختلف یهابه صیغهوسوسه و مشتقات آن  یواژهو صدای پوشیده و پنهان است.   ،بد در دل

 کریم ذکر گردیده است.

آخرت دنیا و  که اگر با آن مبارزه نشود استو از بیامری جهل بدتر  خطرناک بیامری شوم ووسوسه یک  -4

 و ھا را  از ھم پاشاندهاز خانواده یبسیار کنیم که امروزه چنانچه به چشم رس مشاهده میکند. انسان را تباه می
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 سوقگوشه گیری  بهو  کرده نزویم اجتامعافراد را از  بسیاری از ھا شده است.ھا و عقدهمنجر به طالق، بدبختی

 داده است.

َ تََجاَوزَ » ملسو هيلع هللا ىلصبر اساس گواهی پیامرب  -5 ثَْت َما إِنَّ َّللاَّ : ص 2) «أَْنفَُسَها، َما لَْم تَْعَمْل أَْو تَتََكلَّمْ بِِه َحدَّ

الهی ، مورد بازخواست و مؤاخذه اختیار ما در آن دخیل نیستهای که حدیث نفس یا وسوسه (.5269، شامره 46

 ن گناه است.آ ارتکاب به زبان آوردن و لکه ود؛ بشها گناهى نوشته َّنىآن یو به واسطه گیردقرار َّنی

از اين گونه به عنوان مفرس و مبین آن،  ملسو هيلع هللا ىلصقرآن کریم به عنوان نسخهی مجرب االهی و سنت پیامرب  -6

هایی نادرمو ای مداوم شیطان، راهکارهای مؤثّر هداین تهدی برای مقابله با ،ما را بر حذر داشته هاوسوسه

ای هیی چون توبه و استغفار، ذکر خدا، استعاذه )پناه بردن به الله(، پرکردن اوقات فراغت با برنامههنحکیام

 اند.ها توصیه َّنودهتجویز و رهنامیی َّنوده و ما را به عملی ساخنت آن منظم و ... را

 مآخذ فهرست

 .کریم قرآن .1

 هـ(. عامل جن و شیاطین.  چاپ: چهارم، الکویت: مكتبة الفالح. 1404عمر بن سليامن بن عبد الله. ) اشقر، .2

محقق: محمد زهري بن نارص النارص، (.  صحیح البخاری. هـ1422بخاری، ابو عبدالله محمد بن اسامعیل. ) .3

 ، بیروت: دار طوق النجاة.7ج

 ق(. التعریفات. بیروت: دارالکتب علمیة.  1403جرجانی، علی بن محمد الرشیف. ) .4

، ی: علريضا ذكاوتترجمهتلبيس إبليس.  .هـ(1421) .جوزی، جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل .5

 .1بیروت: دار الفكر، ج 

 .1جتهران: احسان،  .تفسیر نورخرمدل، مصطفی. )ب ت(.  .6

ِجْستاين، أبو دا .7  .7دار الرسالة العاملية ج بیروت: سنن أيب داود.  .هـ( 1430) .ود سليامن بن األشعثسِّ

، 17هـ ق(. فی ظالل القرآن. ترجمه: مصطفی خرمدل. چاپ:  1412سيد قطب، إبراهيم حسْي الشاريب، ) .8

 .5بیروت: دار الرشوق، ج 

 .15األزهر، شامره:  –مجلة البیان «. إىل أخي املبتىل بالوسوسة(. »ق ١٤٣١. )محمد عيد ،العبايس .9

 .212ألزهر، شامره: ا –مجلة البیان  «.سبيل العالج من الوساوس والشكوك»(. ق 1431) .عبد العزيزآل عبد اللطيف .10

 .تهران: امیر کبیر، 5ج فرهنگ فارسی معین. هـ ش(.  1351محمد معین، ) .11

 .10ج السنن الكربى. بريوت: مؤسسة الرسالة،  .هـ( 1421) .نسايئ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب .12

)ب ت(. صحیح مسلم. محقق: محمد فؤاد عبد الباقي.  .نیشاپوری، مسلم بن حجاج أبو الحسن القشريي .13
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 موقف قرآن پیرامون خشونت علیه زنان
 شرعیاتپوهنحی دیپارتمنت تعلیمات اسالمی عضو کادر علمی نگارنده: پوهنیار سید محمد حسن خلیلی 

 پوهندوی رحیم اهلل پیمان تقریظ دهنده:

 هچکید

ر مورد بحث دیدگاه قرآن کریم در دو محو است که از ییپیرامون خشونت علیه زنان عنوان مقاله موقف قرآن

آیات معاشره به  با تمرکز بر رین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت علیه زنانت، مهمقرار گرفته است. محور اول

این اند. خالصه رث النساء تحلیل شدها والبنات معروف، نفی ضرار، عَضَل، قذف، ایالء، اخراج من البیت، وأد 

د متعددی، با نکرده، بلکه در موار هیچ موردی خشونت علیه زنان را تأیید دهد که قرآن کریم دربخش نشان می

 تأییدی بر محکوم نموده است. تنها موردی که در نگاه اول ممکن است شاهد سرزنش و آن راشدید  لحن تند و

تر در شرایط یقار گرفته است. با تأمل دقشوز است که در محور دوم مورد بحث قرن یهلمداد گردد، آیخشونت ق

علیه زن  مذکور، مشخص گردید که این تجویز از باب خشونت جنسی یهزن ناشزه در آی جوانب تجویز ضرب و

ن در صورت وجود نیست، بلکه از باب مجازات قانونی است که شوهر نه به عنوان شوهر، بلکه به عنوان مجری قانو

ر یک از کند، ولی در صورت نبودن هزن را با کمترین هزینه بر طرف مینشوز  شرایط خاص، آن را اعمال و

 ر پی داشته باشد.دممکن است پیگرد قانونی  اگردد ویا حتجرم تلقی می در این زمینه، حرام وط، اقدام شوهر شرای

 .شتم خشونت، زن، نشوز، ضرب و های کلیدی:واژه

 مقدمه

های کهن، از جمله یونان بسیار طوالنی دارد. این پدیده نه به تمدن یپدید خشونت علیه زنان، از نظر تاریخی پیشینه

حق  از نگاه قانونمرد  شد وبر خورد می «اشخاص »نه  «اشیاء» با زنان به عنوان هاآنوروم باستان منحصر بود که در 

مانند فرهنگ  یمنحط های پست ونه به فرهنگ شتم کند، و ساس ضرب وابی داشت همسرش را به دالیل واهی و

قبایل  برخی تمایالت مردان بودند و وکه در آن، زنان کامال مقهور اراده العرب اختصاص داشت ة جاهلی جزیر
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های فراوان در دفاع است، با وجود تالش هکردند، بلکه تا جوامع معاصر نیز امتداد یافتدختران را زنده به گور می

های کمی خشونت در جنبههنوز هم دوام دارد، گذشته از  از حقوق زنان، هنوز از شر این پدیده رها نشده اند، و

 های کیفی آن نیز شایان توجه است. جوامع غربی، توجه به جنبه

مشاهدات  ی وهای اخیر انجام شده، مطالعات موردکه در سال هافعالیتدر کشورهای اسالمی، گذشته از برخی 

 دهد.افراد، شیوع نسبی اقدامات خشونت آمیز علیه زنان را نشان می یهروز مر

لیل محتوای آیاتی تح با تفسیر و پردازد وخشونت علیه زنان می یألهاله به بررسی موقف قرآن کریم به مساین مق

 یدأیشواهدی بر ت توان شاهد یاکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا می، میاز قرآن که ناظر به این مسأله هستند

ه خواهد شد یرامفهوم خشونت ا یهتوضیحی دربارخشونت علیه زنان در قرآن یافت؟ بدین لحاظ، در آغاز  مفهوم

 د شد.نبررسی خواه ،است ألهگر موضع قرآن در این مسکه بیان یدر ادامه، آیات و

مورد تحقیق  «نشوز زن یبررسی آیه»و  «شواهد مخالفت قرآن با خشونت علیه زنان»در دو بخش  مذکورمباحث  

 .اندگرفتهوارزیابی قرار 

لیه مختلفی مانند خشونت خانوادگی، خشونت زناشوِیی، خشونت جنسی، خشونت ع هایترکیبخشونت  در 

ورد نظر است، مدیگر تفاوت دارند. آنچه در این مقاله ککه از نظر وسعت مفهومی با ی رودمیکار زنان و... به

یان نماییم. بر این ی بآن باید تعریفی از خشونت را به طور کل یهموضوع خشونت علیه زنان است که برای فهم دامن

های ی واژهنیز برخ بیان مصادیق مهم آن و اساس، بحث مفهوم خشونت با اشاره به تعریف مفهوم کلی خشونت و

 .شودبررسی می ،قرآنی  که ناظر به مفهوم خشونت است

 ی لغوی خشونتامعن

ی هستن واژمتضاد دان گاه باهای مختلف، معانی متعددی برای خشونت مطرح شده است. در زبان عربی در فرهنگ

انسان  یهدر بار هگارود، ولی هر شود که خشونت در اصل برای اشیاء به کار میادعا می «نرم »ی هبا واژ «خشن»

رسی درشتی، . در زبان فا(140،ص13، ج1414ابن منظور، ) تند فرد مقصود است رفتار خشن و اطالق شود، گفتار و

، 6، ج1373دهخدا، ) تندی از معانی خشونت شمرده شده است غضب و خشم ورویی، نرمی، سخت زبری، ضد

 . (137ص

 ی اصطالحی خشونتامعن

بر اساس فرهنگ اصطالحات علوم اجتماعی، مفهوم خشونت  است؛ مختلفی صورت گرفته هایفاز خشونت تعری

قانونی، توسط یک فرد یا گروهی از  غیر یهبیش از حد از زور به شیو یهشود که با استفاداطالق می ییبه پدیده

های ها و دیدگاهشود. ایدههای خود نشان داده میها یا خواستافراد به قصد وادار کردن دیگران به انجام خواست
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کنند که منجر به پیامدهای اجتماعی، خطرناك، ایجاد هرج و ل مختلف زندگی اتخاذ مییمورد مساخود را در 

قانون منع خشونت (. 34ص ،2007فوزی، ) شودفرت و خصومت در بین اعضای آن مینمرج در جامعه و احساس 

که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا  یعلیه زنان هم چنین تعریف نموده است: عبارت از ارتکاب اعمال

 (.16، ص13، ج1414ابن منظور، ) گرددروان زن می

 انواع خشونت علیه زنان

توان آن را در سه نماید که در یک نگاه کلی، میاجتماع بروز می در خانواده وهای مختلفی خشونت در شکل

قهرکردن،  )عاطفی  گویی و...( وتهدید، ناسزا بخش فزیکی)ضرب، جرح، قتل، تجاوز، جنسی و..( زبانی) تهمت،

وان خشونت را به دو تپیامدها می آثار و لحاظی، نگاه خشم آلود و...( دسته بندی نمود، همچنان که از یاعتنابی

 روانی تقسیم کرد. بدنی و یهدست

ذی، قرح، أن، )غضب، سخط، فظ، شدت، غلظت، قتل، عدوان، بهتا ن کریم نیز به مفاهیم فراوانی مانندآدر قر

تری با یوند نزدیکاز این مفاهیم، پ یابند. اما برخیبیش با مفهوم خشونت ارتباط می خوریم که کم وو... بر می

ین مسأله به کار ها را در اشاره به مصادیق عینی ان دارند، چون قرآن به طور خاص آنخشونت علیه زنا یهمسأل

منع کردن ودر فشار »به معنای  ،(19: النساء ،232: آیه )البقره «عضل»توان به از میان این مفاهیم میبرده است، 

به  «اعتداء» ،(6 :قالطال و،  233و 231: آیات)البقرهدن ضرر رسان به معنای «ضرار». «گذاشتن ودر تنگنای قرار دادن

دوری  عنای ترك ومبه  «هجر» ،(34: آیه)النساءبه معنای چوپ زدن  «ضرب»  ،(231: آیهة)البقر «تعدی وتجاوز»معنای 

به معنای ( 227و 226: آیهة)البقر «إیالء»( 6: آیه)الطالقبه معنای در تنگنا گذاشتن  «تضییق»  ،(34: آیه)النساء کردن

به  «ظهار»به او،  سوگند شوهر بر ترك آمیزش با همسر خود برای همیشه یا بیشتر از چهار ماه به قصد ضرر رساندن

به معنای قذف  «رمی»( 3-2: آیات لة)المجاد «نت علی کظهر امیأ »معنای حرام کردن زن بر خود با گفتن جمله 

به معنای  «وأد»( 1 آیه: ق)الطالبه معنای از خانه بیرون کردن  «اخراج من البیت»( 6: آیه) النوریا تهمت ناموسی به زن 

 .(571، ص1412اصفهانی، ) اشاره کرد (8: آیه )التکویرزنده به گور کردن 

 شواهد مخالفت قرآن با خشونت علیه زنان

 .(21: آیه)الروم( َجَعَل بَینَُكْم َمَودًَّة َورَْحَمةً وَ ا لِتَْسُكنُوا إِلَیَها َوِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواجً براساس آیه )

های او این است که برای شما همسرانی از جنس خودتان آفرید تا درکنار آنان آرامش یابید نشانه ترجمه: واز

دهد. از این میان همسران تشکیل میمودت  اصلی خانواده را مهر و هقرار داد. شالود دوستی و مهربانیتان میانودر

توان با اطمینان ادعا کرد که خشونت بدنی یا روانی علیه زنان، با روح این آیه سازگاری ندارد، چرا که رو، می

 شود.موجب تزلزل بنیان خانواده می برد ومودت میان همسران را از بین می گمان مهر وبی
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امین وگزارهاحادیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم حاوی مض و صرف نظر از این نکته، مجموعه آیات قرآن

اند: رویکرد  خشونت علیه زنان هستند که با سه رویکرد متفاوت به این موضوع پرداخته یهای فروانی در باره

حقوقی در  احادیث که بر منع یا سرزنش چوپ زدن زن از سوی شوهر داللت دارند، رویکرد تکلیفی در آیات و

ی علیه همسر نهی از منکر در موارد خشونت فزیکی یا کالم احکامی مانند ثبوت قصاص، دیه، حدقذف، تعزیر، و

مرکز بر ا تپرهیز از خشونت در این قسمت ب باب خوش رفتاری وهای درودر پایان، رویکرد اخالقی در توصیه

 پردازیم.زنان مینی مخالفت با خشونت علیه ترین شواهد قرآآیات قرآن، به بررسی مهم

 آیات معاشرت به معروف -1

ًها َواَل تَْعُضلُوُهنَّ لِتَْذَهبُوا ِببَْعِض َما یاأَیَها الَِّذیَن آَمنُوا اَل یِحلُّ لَُكْم أَْن تَرِثُوا النَِّساَء كَْر فرماید: }قرآن کریم می

یِه ْهتُُموُهنَّ فََعََس أَْن تَْكرَُهوا َشیئًا َویْجَعَل اللَُّه فِ  ِبالَْمْعُروِف فَِإْن كَِر آتَیتُُموُهنَّ إاِلَّ أَْن یأْتِیَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَینٍَة َوَعارِشُوُهنَّ 

 (.19:{ )النساءَخیرًا كَِثیرًا

) و ه ارث بریدی ( بیترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما درست نیست که زنان را ) همچون کاال

پسندند و وادار مینه ازدواج خود در آورید، و ( حال آن که آنان چنین کاری را ایشان را بدون مهریه و رضایت، ب

شی از قسمتی از مهریه گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین وسیله ) ایشان را وادار به چشم پوبدان می

خلق و فسق و فجور( نشوز و سوءبرخی از آنچه را که بدیشان داده اید فراچنگ آرید. مگر این که آنان ) با وکنید( 

ق قسمتی از مهریه توانید بر آنان سختگیری کنید، یا به هنگام طالدچار گناه آشکاری شوند ) که در این صورت می

ر هم از آنان ) به را بازپس گیرید(. و با زنان خود به طور شایسته ) در گفتار و در کردار( معاشرت کنید، و اگ

بدتان بیاید و  ی نگیرید ( زیرا که چه بسا از چیزییم به جداشتاب نکنید و زود تصمیجهاتی( کراهت داشتید ) 

 خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد.

ی عرف، گسترهنظر عقل، شرع و روا از به معنای برخورد شایسته و «معاشرت به معروف»در این آیه، مفهوم  

ت وهرگونه گیرد، همچنان که مفهوم مخالف آن بسیار گسترده اسوسیعی دارد که مصادیق فروانی را در بر می

 . شودمیرفتار ناشایست را که منجر به آسیب بدنی یا روانی گردد، یعنی همه انواع خشونت را شامل 

 محترمانه باشد و معاشرت با زنان باید رفتارهای منصفانه وگفتارهای زیبا "نویسدبیضاوی درتفسیر این آیت می

 .(66، ص2، ج1418، بیضاوی)

دهند، این آیه در گذر رخ میهیجانات منفی زود ها به سبب غلبه احساسات وکه بسیاری از خشونت ییجااز آن

شان به اگر همسران اکه حت مردان را متوجه ساخته کاری تربیتی اشاره نموده ومقابله با خشونت علیه زنان به راه

آمیز در نتیجه، رفتار خشونت غیر عقالنی و های شتاب زده وامر موجب تصمیم دالیلی از نظر شان بیفتند، نباید این
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با آنان گردد، زیرا ممکن است به رغم احساس منفی مردان، خداوند خیر وبرکت فراوانی در زنان قرار داده باشد. 

های وی، ر کاستیهای مثبت همسر به جای مروشناسان خانواده به یاد آوری مستمر امتیازات ویژگیسفارش روان

 ی قرآنی در ارتباط است.به عنوان عاملی مؤثر در استحکام روابط زناشویی، با همین نکته

شابهی تکرار در آیات دیگری نیز با تعابیر م مذکور نیست و یاما موضوع معاشرت به معروف، منحصر به آیه

افزایش  ارتکاب خشونت در آن بسیارشوهر که احتمال  های پرتنش در روابط زن وشده است. یکی از موقعیت

ایمال کردن حقوق توهین، غیبت، تهمت، پ یاست، چرا که انگیزه یجدای یابد، زمان ورود آن  به فرایند طالق ومی

گردد. به همین دلیل، قرآن تر میهر زمان دیگری قوی رفتارهای ناشایست مشابه در این زمان از دیگر ومالی یک

نگهداری شایسته یا  »که تکرار دوگانه ر رفتار شایسته با زنان در این موقعیت دارد، به طوریزیادی ب کریم تأکید 

 کنیم.را در چند آیه مختلف مشاهده می «جدایی شایسته

رَسُِّحوُهنَّ مِبَْعُروٍف كُوُهنَّ مِبَْعُروٍف أَْو َوإِذَا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمسِ فرماید: )در یکی از این آیات می

 .(231:)البقره( َواَل مُتِْسُكوُهنَّ رِضَاًرا لِتَْعتَُدوا َوَمْن یْفَعْل ذَلَِك فََقْد ظَلََم نَْفَسهُ 

گه دارید ویا به طور که زنان را طالق دادید وبه پایان عده رسیدند، یا به طور شایسته آنان را نترجمه: هنگامی

 ی که چنین کند، بهها را نگه ندارید وکستعدی کردن، آن زیان رساندن و یبا انگیزه سازید وشایسته آنان را رها 

آمیز با آنان در قالب هرگونه رفتار خشونت خود ستم کرده است. این آیه افزون بر سفارش به رفتار شایسته با زنان،

 (.209، ص1، ج1402صابونی،) زیان رساندن وتعدی کردن را حرام دانسته است

تعدی به حدود  را بر رفتار شایسته با زنان در زمان طالق، رعایت نکردن آن تأکید دیگری نیز ضمن  یدر آیه

تَاِن فَِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف أَْو الطَّاَلُق َمرَّ ) "خوانیماست. در این آیه می کردههی قلمداد نموده وبه شدت از آن نهی اال

یٌح ِبإِْحَساٍن َواَل یحِ  ِقیاَم َخافَا أاَلَّ یِقیاَم ُحُدوَد اللَِّه فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ یلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِمامَّ آتَیتُُموُهنَّ َشیئًا إاِلَّ أَْن یترَْسِ

(. ونَ دَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَئَِك ُهُم الظَّالِمُ وَها َوَمْن یتَعَ ُحُدوَد اللَِّه فاََل ُجنَاَح َعلَیِهاَم ِفیاَم افْتََدْت بِِه تِلَْك ُحُدوُد اللَِّه فاََل تَْعتَدُ 

 (.229 :)البقره

ترجمه: طالق دو بار است )آن طالقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طالق، یکی از دو  

گی و به دور از شایسته )و عادالنه( یا رهاکردن )او( با نیکی )و بایست ی)زن( به گونه داریگهکار را باید کرد( ن

و وقوع  شود مگر بعد از ازدواج راستین با شوهر دیگری ظلم و جور. بعد از طالق سوم، حق مراجعت سلب می

طالق میان او و شوهر اخیر(. و برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه )مهر ایشان کرده اید یا( بدیشان داده اید 

رسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر)ای گروه بازپس بگیرید، مگر این که )شوهر و همسر( بت

د، گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی یهی را رعایت نکنحدود االها آندر مورد مؤمنان( بیم داشتید که 
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نکنید، ها تجاوز هی است و از آنها حدود و مرزهای )احکام شرعی( اال)و در برابر آن طالق بگیرد(. این بپردازد

هی تجاوز کند )ستمگر بوده و( بی گمان این چنین کسانی و هرکس از حدود و مرزهای )اوامر و نواهی( اال

 نمایند.کنند ستم میکه در آن زندگی می ییند )و به خود و به جامعهاستمگر

 (.2 :)الطالق( ْو فَارِقُوُهنَّ مِبَْعُروٍف ُروٍف أَ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ مِبَعْ ): دیگری آمده است یهمچنین در آیه

نگه دارید ویا به  ییخود رسیدند، یا آن ها را به طرز شایسته یهنگامی که زنان مطلقه به پایان عده ترجمه: و 

 ها جدا شوید.از آن ییطرز شایسته

 آیات نفی ضرار -2

ال تَُضارَّ ) ید، آیهکه در سطور قبلی به آن اشاره ش(، 231 :ة)البقر گذشته ازآیه دال بر منع اضرار به زن مطلقه

  (.233)البقرة:  َوالَِدٌة ِبَولَِدَها َوال َمْولُوٌد لَُه ِبَولَِدِه(

فرزندش ضرر  ترجمه: به هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان وارد شود وبه هیچ پدری نیز نباید به سبب

، 2، ج1418یلی،زح) دیگر داللت داردت آسیب رساندن پدران ومادران به یکرسانده شود. این آیت مبارکه بر حرم

 (.358ص

 (.6: آیهالطالق({ أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحیُث َسَكنْتُْم ِمْن ُوْجِدكُمْ } یهمچنان، آیه

عرصه نرسانید تا  به آنان زیان ترجمه: همان جا که خود سکونت دارید، به قدر توان خویش آنان را جای دهید و

که در عده  ییقهرا بر ایشان تنگ کنید. حاکی از این مطلب است که هر گونه رفتار خشونت آمیز شوهر با زن مطل

 ممنوع است. ،سختی قرار دهد برد، با این هدف که او را در تنگنا وبه سر می

 آیات عضل -3

ار دادن، بر ممنوعیت مانع شدن، تحت فشار گذاشتن ودر تنگنا قر «عضل»مفهوم  قرآن کریم در دو مورد با استفاده از

 کرده است: تأکید خشونت مردان بر ضد زنان 

 :فرمایندرتباط میادر تنگنا قرار دادن زن به منظور خود داری او از ازدواج مجدد است که در این  مورد اول: 

 (.232: آیهة)البقر(  إِذَا تَرَاَضْواْ بَینَُهم ِبالَْمْعُروِف الَ تَْعُضلُوُهنَّ أَن ینِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ َوإِذَا طَلَّْقتُُم النَِّساء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَ )

شار مانع از آن شوید آنان به پایان رسید، سعی نکنید با ایجاد ف یعده ترجمه: هنگامی که زنان را طالق دادید و

 ی حاصل شده باشد. که با همسران )سابق( خویش ازدواج کنند، اگر رضایت طرفین به طور شایسته

کنند که در دوران جاهلیت علیه زنان اشاره می یهایمفسران در توضیح شأن نزول این آیه به یکی از خشونت

اگر زنی  ادادند ویا حتدر انتخاب همسر نمی ااهمیتی به اراده وخواست آنان، حتشد وآن این بود که هیچ اعمال می

 یاو به همسر سابق، به اراده یشد، پیوستن دوبارهاز همسرش جدا می کرد وولی خویش ازدواج می یبا اجازه
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دیگر، بر اساس کشوهر به رجوع به ی تمایل زن و بسیار اتفاق می افتاد که آنان به رغم مردان قبیله بستگی داشت و

 .(320، ص3، ج1426حضرمی، ) شدندمیآنان موهوماتی مانع از ازدواج مجدد  پندارها و

یا أَیَها ):فرمایداوست. قرآن در بیان حرمت این عمل می یتحت فشار گذاشتن زن برای اخذ مهریه مورد دوم:

 (.19: آیه)النساء )واْ ِببَْعِض َما آتَیتُُموُهنَّ لَُكْم أَن تَرِثُواْ النَِّساء كَرْهاً َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ لِتَْذَهبُ الَِّذیَن آَمنُواْ الَ یِحلُّ 

به عنوان که ه را ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! آنان زنان را تحت فشار قرار ندهید تا بخشی از آنچ

 د.ها پرداخته اید، تملک کنیبه آن مهریه

ران جاهلیت، مردان در دو یهای ظالمانهشأن نزول این آِیه نیز گفته شده است که یکی از رفتار یدر باره 

ریق وادار های مختلف از جمله زندانی کردن زن به منظور تصاحب اموال وی، از طخشونت علیه زنان به شیوه

قعی صورت شوهر بود. این کار بیشتر در موااش به در نتیجه، بخشش مهریه کردن او به قبول طالق )خلع( و

 (.320 ، ص3، ج1426حضرمی، ) سنگینی دریافت کرده بود یگرفت که زن مهریهمی

تنگنا قرار دادن  وسیعی دارد که هر نوع تحت فشار گذاشتن ودر ه ودنیز مفاهیم گستر «عضل» به هر حال، مفهوم

دن از ازدواج شآیات قرآن به آن ها اشاره شده، یعنی مانع شود ودو موردی که در زن از سوی شوهر را شامل می

 باب ذکر مصداق است.برای  وادار کردن زن به بخشیدن مهریه، صرفا از مجدد با همسر سابق و

 آیات قذف -4

ال خشونت نامشروع جنسی به اشخاص دیگر که یکی از اشک یقذف یا نسبت دادن رابطه یقرآن کریم در باره

ْم َء فَاْجلُِدوُهْم ََثَانِیَن َجلَْدًة َواَل تَْقبَلُوا لَهُ َوالَِّذیَن یرُْموَن الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم یأْتُوا ِبأَْربََعِة ُشَهَدااید: )فرمروانی است می

وَن ( َوالَِّذیَن یرْمُ 5نَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحیٌم )ْصلَُحوا فَإِ ( إاِلَّ الَِّذیَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَلَِك َوأَ 4َشَهاَدًة أَبًَدا َوأُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن )

اِدقِیَن )أَْزَواَجُهْم َولَْم یُكْن لَُهْم ُشَهَداُء إاِلَّ أَنُْفُسُهْم فََشَهاَدُة أََحِدِهْم أَْربَُع َشهَ  أَنَّ  ( َوالَْخاِمَسةُ 6اَداٍت ِباللَِّه إِنَُّه لَِمَن الصَّ

( 8 أَْربََع َشَهاَداٍت ِباللَِّه إِنَُّه لَِمَن الَْكاِذِبیَن )( َویْدَرأُ َعنَْها الَْعَذاَب أَْن تَْشَهدَ 7اَن ِمَن الَْكاِذِبیَن )لَْعنََت اللَِّه َعلَیِه إِْن كَ

اِدقِینَ   .(9-4: آیه)النور (َوالَْخاِمَسَة أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَیَها إِْن كَاَن ِمَن الصَّ

زیانه به آنان آورند، هشتاد تادهند، سپس چهار شاهد نمیدار میزنان شوهر وکسانی که نسبت زنا بهترجمه:  

دهند وجز نا میها نپذیرید وآنان فاسقان اند. وکسانی که به همسران خود نسبت زگاه شهادتی از آنبزنید وهیچ

گند یاد کند سوخودشان شاهدانی ندارند، شهادت هر یک از آنان به این صورت خواهد بود که چهار بار به خدا 

غگویان باشم که او قطعا از راستگویان است وشهادت پنجم این است که )بگوید( لعنت خدا بر من، اگر از درو

ر( قطعا از شود، در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او)شوهودر)مقابل( کیفر از زن ساقط می

 بر من باد، اگر او از راستگویان باشد. که )بگوید( خشم خدادروغگویان است وشهادت پنجم این
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نه خواهد نسبت زنا دهد، مشمول حد تازیا ییکه بدون داشتن شاهد به زن مؤمنهبرحسب آیات یادشده، کسی

ردی همسرش همسران نیز جاری است، به این صورت که اگر م یباره شد واین حکم البته با جزئیات بیشتری در

 تأییددعای او را که چهار شاهد عادل از سه فرض ذیل روبه رو خواهد شد: نخست آنرا به زنا متهم کند، با یکی ا

خوردن بر  )پنج بارقسم «لعان»که تشریفات خاصشود. دوم ایناین صورت، حد زنا بر زن جاری می کنند که در

تی ادعای شوهر( نادرسادعای زنا( را انجام دهد که در این صورت اگر زن نیز لعان )پنج بار قسم خوردن بر  صدق

اگر زن به  د وشدیگر جدا خواهند کشوهر برای همیشه از ی شود، ولی این زن ورا انجام دهد، جرم زنا ثابت نمی

ی زنا داشته گردد. سومین فرض نیز آن است که شوهر نه شاهدی بر ادعالعان تن ندهد، حد زنا بر او جاری می

 .شودمیجرا در این صورت، حد قذف )هشتاد ضربه تازیانه( بر او ا نه مراسم لعان را انجام دهد که باشد و

این گونه  اسالمی به اجرا در آیند، احتمال ارتکاب یروشن است که اگر چنین کیفرهای سنگینی در جامعه

 یابد.روانی به کمترین حد کاهش می هایخشونت

 إیالء یآیه -5

یان اعراب م در که سلب حق جنسی زنان را در برداشت و در قرآن کریم به شکل دیگری از اشکال خشونت روانی

لِلَِّذیَن یْؤلُوَن فرماید: }اشاره شده است. قرآن در این باب می (سوگندیعنی) «إیالء»صدر اسالم مرسوم بود، با عنوان 

: )البقره{  َعزَُموا الطَّالَق فَِإنَّ اللََّه َسِمیٌع َعلِیمٌ * َوإِنْ  ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحیمٌ 

 .(227-226آیات

گر)به آشتی( خورند، مهلت چهارماهه دارند، پس اترجمه: کسانی که بر ترك همبستری با زنان خود سوگند می

 .نوای داناستاگر تصمیم طالق گرفتند، همانا خداوند ش بازگشتند، خداوند آمرزنده مهربان است و

 ه هدف شان ازکبیشتر از آن بود  گوید: إیالء جاهلیت یک سال، دوسال ومی رضی اهلل عنه عبداهلل ابن عباس

 (.103، ص2فقره 3، ماده1388وزارت عدلیه،) اذیت زنان بود ین کار آزار وا

 ظهار یآیه -6

تو برای  «أنت علی کظهر امی»مانند  ییگفتن جمله اق در دوران جاهلیت بود که شوهر بظهار یکی از اشکال طال

که یکی از مسلمانان کرد. پس از آنداد یا او را بر خود حرام میمن مانند پشت مادرم هستی، همسرش را طالق می

 یهمسرش به نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم شکایت برد، آیات آغازین سوره این سخن را بر زبان جاری کرد و

(. 477، ص29، ج1420رازی، ) ظهار را نا مشروع اعالم کرد عَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی ......{ بر پیامبر نازل شد ومجادله} قَدْ سَمِ

سنگین )آزاد کردن  ی نسبتاًگرفت، کفارهکه برای کسی که بعد از ظهار، تصمیم به رجوع به همسرش میضمن این

توان ظهار را یکی از مصادیق مقرر داشتند. بدین ترتیب می یک بنده، دوماه روزه داری پیوسته یا اطعام شصت فقیر(
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قرار دادن کفاره، در صدد  خشونت علیه زنان تلقی کرد که قرآن کریم با نامشروع قلمداد کردن، توبیخ مرتکبان و

 .نیز موفق به ریشه کنی آن از زندگی خانوادگی مسلمانان شده است عمالً باز داشتن افراد از آن برآمده است و

 آیات اخراج من البیت -7

ِبی إِذَا طَلَّْقتُُم النَِّساء یا أَیهَا النَّ ) فرماید:طالق می یقرآن کریم در بیان ممنوعیت اخراج زن از منزل در زمان عده

َة َواتَُّقوا اللََّه َربَُّكْم اَل تُْخرُِجوُهنَّ  تِِهنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّ  .(1 :الطالق،) (بُیوتِِهنَّ َواَل یْخرُْجنَ ِمن  فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

یعنی آغاز پاك شدن که خواستید زنان را طالق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه )ترجمه: ای پیغمبر! وقتی

ه دارید )و ا نگد، و حساب عدّه رکه شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد( طالق دهی ییزن از عادت ماهیانه

دیگر نشود(، و یک یزهحظه کنید که زن سه بار ایام پاکی خود از حیض را به پایان رساند، تا نژادها آمیدقیقاً مال

د، به ویژه در طالق و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پرهیزگاری کنید )و اوامر و نواهی او را به کار بندی

نان هم )تا پایان عدّه، زشان بیرون نکنید، و هایه( از خانهاز طالق، در مدّت عدّ داری زمان عدّه(. زنان را )بعدنگه

صاصی آن شود این حکم از احکام اختشان( بیرون نروند. روشن است که این آیه موجب نمیاز منازل شوهران

)  افزاید:یمحکم نیز  تأکید های جمع استفاده شده است وبه سبب حضرت بوده باشد، چرا که در ادامه از صیغه

هی تجاوز هرکس از حدود اال است و هیها حدود االاین ( وَوتِلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن یتََعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فََقْد ظَلََم نَْفَسهُ 

 کند قطعا به خود ستم کرده است.

زَْواًجا َوِصیًة أِلَزَْواِجِهْم َمتَاًعا أَ َوالَِّذیَن یتََوفَّْوَن ِمنُْكْم َویَذُروَن } فرماید:وفات شوهر نیز می یعده یقرآن در باره

 .(240: آیه)البقره (إِىَل الَْحْوِل َغیَر إِْخرَاجٍ 

ن خویش گذارند، )باید( برای همسراهمسرانی بر جای می شان فرا رسد وترجمه: وکسانی از شما که مرگ

نظر بسیاری از  )از خانه شوهر( بیرون نکنند. اگر چه به وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره مند سازند و

از اصل مال  مفسران، بخشی از محتوای این آیه، یعنی وجوب پرداخت نفقه به زن تا یک سال پس از فوت شوهر،

آیه نخست  یهولی نه تنها به قرین (.148، ص1، ج1418بیضاوی، ) متوفی، با آیات ارث زن از شوهر نسخ شده است

 دیده است.از طالق ممنوع گر باال از نظر گذشت، اخراج زن از منزل شوهر بعد هایهطالق که در سور یسوره

توان ست داده، میبه هرحال، روشن است که اخراج زن از منزل در شرایطی که پشتوانه مالی وعاطفی خود را از د

حریم آن تی است که این آیه بر های جدی به وی وارد کند وبه این لحاظ، مصداق بارزی از خشونت جنسآسیب

 داللت دارند.
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 آیات وأد -8

ه به زند»یا  «وأد» شدکه در دوران جاهلیت علیه جنس زن اعمال مییی های بدنی وحشیانهیکی از خشونت

یر انسانی آن غ ادگرفت. این مسأله به دلیل ابعبود که اغلب در همان زمان نوزادی صورت می «گورکردن دختران

َ فرماید: )جمله می چنان اهمیتی داشته که قرآن کریم در چند موضع به سرزنش آن پرداخته است، از َوإِذَا برُشِّ

َ ِبِه أَیْمِسُكُه َعىَل ُهونٍ أََحُدُهْم ِباألنْثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو كَِظیٌم*یتََواَرى ِمَن الَْقْوِم ِمن ُسوِء مَ  ُه ِفی ا برُشِّ  أَْم یُدسُّ

َاِب أاَلَ َساء َما یْحُكُمونَ   .(59 – 58 :)النحل (الرتُّ

ه خشم خود را حالی ک گردد، دراش سیاه میدختر مژده دهند، چهره ترجمه: وهرگاه یکی از آنان را به )تولد(

اندیشد که( آیا او را با )وبا خود می پوشاندبشارت داده شده، از مردم روی می بدی آنچه بدو خورد و ازفرو می

 کنند.وه! که چه بد داوری می خواری نگه دارد یا زیر خاك پنهانش کند؟

ؤال قیس بن عاصم ذیل این آیه، حدیثی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم نقل شده است که ایشان در پاسخ س

رمودند: فشان جاری شده بود، كحالی که اشک مبار کشتن دختران خود در دوران جاهلیت، در یدر باب کفاره

 .(6013شماره ،8، ج1422بخاری، ) «َمْن الَ یرَْحُم الَ یرَْحمُ »

ا که رخشن  شود، حضرت با این واکنش تند، آن عمل زشت وکند، به او رحم نمیترجمه: کسی که رحم نمی

 فرماید.گرفت، به شدت محکوم میعلیه دختران معصوم انجام می

 (.9-8: آیاتویرالتک{) َوإِذَا الَْمْوُءوَدُة ُسِئلَْت* ِبأَی ذَنٍْب قُتِلَْت }فرماید: دیگری می یهمچنین در آیه

دیثی از نبی اکرم گاه که از دختر زنده به گور شده پرسند که به کدامین گناه کشته شد؟ براساس حآن ترجمه: و

ن بسیار بزرگ جمله گناها شرك به خدا، از صلی اهلل علیه وسلم که ذیل این آیه نقل شده، کشتن دختران مانند

 (.23، ص5، ج1405جصاص، ) قلمداد شده است

یا بعضی  «کنده»ه تنها در قبیل کارانه در همه قبایل عرب عمومیت نداشت وند این سنت جنایتاالبته بعضی معتقد

به طور  و أکید تریم با این گرنه قرآن ک شد، ونادری محسوب نمی یقبایل دیگر رایج بوده است، ولی مسلما مسأله

 گفت.آن سخن نمی یباره مکرر در

 ارث النساء یآیه -9

 .(19ه: آی)النساء( یا أَیَها الَِّذیَن آََمنُوا اَل یِحلُّ لَكُْم أَْن تَرِثُوا النَِّساَء كَرًْها)ی آیه

 ث ببرید. اربه ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حالل نیست که زنان را از روی اکراه 

در تحریم یکی دیگر از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان که از دوران جاهلیت بازمانده بود، نازل شده است. 

نداشته، ازدواج  ییمندی که از زیبایی بهرهوتبنا بر یک تفسیر، رفتار مورد نظر عبارت از این بود که مرد با زن ثر
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گذاشت، تا زمانی که مرگش می فتار کند، وی را به حال خود واکه همچون همسر با او رکرد، سپس بدون آنمی

 گاه اموالش را تملک کند.فرا رسد وآن

 بررسی آیه نشوز زن

نشوز  یود، آیهخشونت بدنی علیه زنان تلقی ش تأییدتنها آیه قرآن کریم که در نگاه اول ممکن است شاهدی بر 

تِی تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفی الَْمَضاجِ } فرماید:است که می بُوُهنَّ فَِإْن أَطَْعنَكُْم فَاَل تَبُْغواَوالالَّ  عِ َوارْضِ

 (.34: آیه)النساء{ َعلَیِهنَّ َسِبیاًل 

مؤثر واقع نشد در  اندرز دهید واگر شان بیم دارید، پند ومخالفت را که از طغیان و ترجمه: وآن دسته از زنان

ها تعدی ند، به آنها را تنبیه کنید. پس اگر از شما پیروی کردها دوری کنید واگرآن هم مؤثر نشد آنبستر از آن

 نکنید.

موده است، با نن یمراحل مناسبی را تعیمخالفت زن از شوهر  صورت نشوز و کریمه در یین آیها اهلل تعالی در

های نرم خنساول: توصیه وگفتن  یداشت، مرحلهشیرازه خانواده را محفوظ نگه توان نظام وعملی ساختن آن می

قوق حبیم دادن از عواقب ناگوار ترك  دعوت برای رعایت حقوق و آرام بخش، ذکر حقوق زنا شوهری و و

دوم که  ینشد، مرحله نصیحت کارا واقع {، اگر وعظ وفَِعظُوُهنَّ جمله تعبیر نموده}وغیره که اهلل جل جالله با این 

وزت که زن احساس کند که اگر از نشعدم تماس تا یک مدتی، طوری همانا دوری جستن از بستر خواب، و

 ابممکن شوهرش به دنبال زن دیگری برود که اهلل جل جالله از آن  ،دست برنداردمخالفت خود 

 ی جل جالله اجازه{ تعبیر نموده است. اگر ترك فراش هم مؤثر واقع نشد اهللَواْهُجُروُهنَّ ِفی الَْمَضاِجعِ }یجمله

 تنبیه را برای شوهر داده است.

صرفا باید به عنوان نماد   فقهاء به این نظر هستند که زدن در این آیه از باب تنبیه بدنی نیست، بلکه ن وااکثر مفسر

ف زن صورت ثیر گذاردن بر عواطأبت روانی تلقی شود که به منظور تعقو نوعی کیفر و دانی وانزجار، رویگر

زدن با چوپ  اند که زدن را بهتأیید این معنا روایتی را شاهد آورده. ودر (172، ص5، ج1384قرطبی، ) گیردمی

وجب آزار مکه زدن نباید شود، آن است مسواك تفسیر کرده است. زیرا معیاری که از این روایت استفاده می

 (.150، ص3، ج1405جصاص، ) شودمیجس

 تأکید از سوی دیگر، در  به هر حال، اسالم از یک سو زدن زن ناشزه را مشروط به چندین شرط دانسته است و

ن ببندد، بلکه امکان بر خورد نورود که راه را بر دخالت قاجا پیش نمیخصوصی حیات خانوادگی تا آن یبر جنبه

قانونی با هر گونه خشونت غیر مجاز شوهر با همسرش را فراهم کرده است. بدین ترتیب، اقدام شوهر به زدن همسر 
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کند ودر صورت نبودن هر یک از می  ناشزه در صورت وجود همه شرایط، نشوز او را با کمترین هزینه بر طرف

 سازد.ر را با مشکل قانونی رو به رو میشرایط، کار حرامی است که شوه

 گیرینتیجه

ی مانند عضل، ضرار، مفاهیم گوناگون با استفاده از دهد که قرآن کریم در موارد متعدد ونتایج این تحقیق نشان می

خشونت علیه زنان توجه کرده  یبه مسأله «وأد »اعتداء، ضرب، هجر، تضییق، ایالء، ظهار، رمی، اخراج من البیت و

زنش شدید آن، سر ید نکرده، بلکه افزون بر تحریم وأیت علیه زنان را تشوناست، ولی نه تنها در هیچ موردی خ

شک ت. بیرویکردی تربیتی، اصالحی ودر مواردی، حقوقی را برای جلوگیری از این پدیده در پیش گرفته اس

که قرآن کریم به  یهایگیرند، از نظر محتوایی با خشونتکه امروزه علیه زنان صورت می یهایبسیاری از خشونت

ری شکل وصورت ظاه یدر ناحیه تنهاشود، ند واگر تفاوتی مشاهده میاسانها مبارزه کرده است، یکآن

 ست.هاآن

ع خشونت علیه تنها موردی که ممکن است شاهدی بر نقض ادعای این مقاله مبنی بر مخالفت قرآن با همه انوا

مشخص  تر در شرایط وجوانب آنوهر است که با تأمل دقیقزنان تلقی شود، اعطای حق زدن زن ناشزه به ش

شوهر نه به  باب خشونت جنسی به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه از باب مجازات قانونی است که گردد که ازمی

 کند.عنوان شوهر، بلکه به عنوان مجری قانون آن را اعمال می

از  هگردد، به مجموعه مییه از مفهوم خشونت ارالوژیک که گاها یا تفسیرهای ایدئوبر اساس برخی تعریف

ی زده جهاد، بر چسپ خشونت جنس مرد در ارث، شهادت، قصاص و احکام جنسیتی قرآن از جمله تفاوت زن و

ها رش آناستداللی محکمی هستند، دلیلی بر پذی یفاقد پشتوانه یهایجا که چنین تعریفشود، ولی از آنمی

نشدن خشونت علیه زنان  دتأییتوان بر نادرستی آن استدالل کرد. بنابر این، ادعای این مقاله مبنی بر نداریم، بلکه می

 گردد.ها نقض نمیاز سوی قرآن، براساس این تعریف

 فهرست مآخذ

 کریم.قرآن  -1

، 2هـ(. تفسیر القرآن العظیم، محقق: محمد حسین شمس الدین، ج1419) .ابن کثیر، إسامعیل بن عمر -2

 دارالکتب العلمیة. :بیروت

 دارصادر. :سوم،  بیروت ، چاپ13هـ(. لسان العرب، ج1414) .ابن منظور، محمد بن مکرم -3

محقق: صفوان عدنان الداودی،  هـ(. ااملفردات فی غریب القرآن،1412) .اصفهانی، الحسین بن محمد -4

 دارالقلم والدارالشامیة. :اول، دمشق بیروت چاپ

 ، بیروت،  دارطوق النجاة.8هـ(. صحیح البخاری، ج1422) .محمد بن إسامعیلبخاری،  -5
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هـ(. أنوار التنزیل وأرسار التأویل، محقق: محمد عبدالرحمن املرعشلی، 1418) .بیضاوی، عبدالله بن عمر -6

 دارإحیاء الرتاث العربی.: ، بیروت2ج

بدالرحمن املرعشلی، هـ(. أنوار التنزیل وأرسار التأویل، محقق: محمد ع1418) .بیضاوی، عبدالله بن عمر -7

 .دارإحیاء الرتاث العربی: ت، بیرو 1ج

دارإحیاء  :، بیروت5هـ(. أحکام القرآن، محقق: محمد صادق القمحاوی، ج1405) .جصاص، أحمد بن علی -8

 الرتاث العربی.

دارإحیاء : ، بیروت3هـ(. أحکام القرآن، محقق: محمد صادق القمحاوی، ج1405) .جصاص، أحمد بن علی -9

 العربی.الرتاث 

ه منتهى السؤل عىل وسائل الوصول إىل شامئل الرسول صىل الله علیهـ(. 1426) .حَّضمی، عبدالله بن سعید -10

 .داراملنهاچ :سوم، جدة ، چاپ3وآله وسلم، ج

 دانشگاه تهران. :، تهران6(. لغت نامه دهخدا، ج1373). دهخدا، علی اکرب -11

 دارإحیاء الرتاث العربی. :سوم، بیروت اپ، چ10هـ(. مفاتیح الغیب، ج1420) .دینرازی، فخرال -12
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 :دوم، دمشق ، چاپ2لعقیدة والرشیعة املنهج، جهـ(. التفسیر املنیر فی ا1418) .زحیلی، وهبة بن مصطفی -14

 دارالفکر املعارص.

 دارالقرآن. :، چاپ: هفتم، بیروت1هـ(. مخترصتفسیر ابن کثیر، ج1402) .صابونی، محمد علی -15
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 دارالکتب املرصیة. :دوم، قاهرة چاپ

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

تحصیالت عالی خصوصی  مؤسساتات آن بر میزان درآمد تأثیرتحوالت اخیر و 

 در والیت تخار

 (1400سمستر بهاری  – 1399) سمستر خزانی 

 اقتصاد یهکادر علمی دانشکداعضای  ،نامزد پوهنیار روح اهلل ساجدو ندگان:  پوهینار نبی اهلل رفعت نگار

 دهنده:  پوهاند دوکتور عبدالجلیل نیکجوتقریظ

 چکیده

باشد از این رو موضوع می ییؤسسهفعالیت های شخصی و م یهدامدر جهت ا یانگیزشترین عامل درآمد از مهم 

الی عتحصیالت  مؤسساتات آن بر میزان درآمد تأثیرو  در کشور آمدهپیش تحقیق حاضر را بررسی تحوالت

 دهد.میخصوصی در والیت تخار تشکیل 

رآمد آمده در کشور تا چه اندازه سطح دست تا نشان دهد تحوالت پیش ا هدف اساسی تحقیق حاضر این

در این  ست آمدهبه داطالعات و ارقام  ثر ساخته است.أسسات تحصیالت عالی خصوصی در این والیت را متؤم

فته است. نتایج اکسیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گر یهسسات بوده و توسط برنامؤتحقیق از بخش محصالن این م

به  1400 تحصیالت عالی راه سعادت در سمستر بهاری یهسسؤدهد که مان میست آمده در این تحقیق نشه دب

تحصیالت  یهسسمؤ ،(٪54.842تحصیالت عالی پیمان ) یهسسمؤ ،(٪45.57.ش )ـه 1399تناسب سمستر خزانی 

 .اند داشته درآمد کاهش( ٪56.412تحصیالت عالی خانه دانش ) یهسسمؤ شکل همین به و ،(٪55.715عالی فجرستان )

 انش.راه سعادت، پیمان، فجرستان و خانه د خصوصی تحصیالت عالی یهسسؤ: درآمد، مواژه های کلیدی

 مقدمه

ها . دانشگاهرندها و مؤسسات تحصیالت عالی نقش ویژه در تحوالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دادانشگاه

توانند تحوالت اساسی را در راستای توسعه و پیشرفت جامعه ایفا نمایند و در صورت درست عمل نمودن می
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های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توانند در روند فعالیتدانشجویان به عنوان افراد تحصیل کرده و فهیم می

 نقش مثبت ایفا نمایند.

، رندگذاه میملی بر جامعأات جدی و قابل تتأثیرو  ندشومظهر تحول و نوآوری محسوب می هاهامروزه دانشگا

معه نیست، در حقیقت ها منزوی از جا. در واقع دانشگاهندپذیرمی تأثیربسیار  از تحوالت جامعه خود نیز متقابالً

اصلی گسترش  هاییانها به عنوان شرباشد. دانشگاهمی ما یبسیاری از مسایل آن انعکاسی از دنیای در حال دگرگون

 .(1، ص1393)صالحی،  ندارزش و احترام خاصی برخوردارا علم و فرهنگ در جامعه، همواره از

صوصی در های دولتی زمینه برای سرمایه گذاری سکتور خهجری به بعد در پهلوی دانشگاه 1380از سال  

 لی خصوصی درسسات تحصیالت عاؤسال تعداد زیادی م 20 در مدتمؤسسات تحصیالت عالی رونق گرفت و 

فراهم ، دور مانده بودندکه بنابر هر دلیلی از آموزش برا ند و فرصت جذب هزاران تن از افراد شتافغانستان فعالیت دا

 نمود. مهیاساخت و در عین حال منبع خوبی درآمد برای سرمایه گذاران در این بخش را 

الت تحصی ثر ساخت و بخشأمت یگذاری ها را به نحو، همه سرمایهوجود آمده که ب یدر این اواخر تحوالت

 نبوده و نخواهد بود. اعالی خصوصی از این امر مستثن

ت عالی خصوصی را ات آن بر میزان درآمد مؤسسات تحصیالتأثیراین تحول و  پیامد اقتصادی ی حاضرهمقال

حساب  از کلیدی ترین موضوعات برای مؤسسات خصوصی به در والیت تخار به بررسی گرفته چون بحث درآمد

 می آید. از این رو تحقیق نسبتا مختصری روی این موضوع انجام یافته است.

مؤسسات تحصیالت  دانم که به دلیل عدم دسترسی دقیق به جزئیات منابع مالی و عایداتیالبته قابل یادآوری می

راساس بحسابی صورت گرفته و  اوسطمحاسبات با استفاده از عالی خصوصی در والیت تخار، در این تحقیق 

 داشته باشد. تفاوتمالی خود مؤسسات اندکی  هایزارشتخمین استوار است و ممکن است با اصل گ

 مبانی نظری تحقیق -1

های مختلف با سسات و سازمانؤعبارت از مبلغ پولی است که افراد حقیقی و حقوقی، مدرآمد : تعریف درآمد

آورند و به انواع ست میه دهای تولیدی، تجارتی و خدماتی بتفعالی، های مختلف از قبیلدادن فعالیت امانج

 دهیم.را در این جا به صورت مختصر مورد بحث قرار می گردد که ما چند نوع آنمختلف تقسیم می

 -6ی   درآمد مالیات-5   درآمد سرانه -4      صرفتدرآمد قابل  -3    درآمد شخصی -2    درآمد ملی  -1

   درآمد غیرمالیاتی
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نامند. درآمدی که اعضای مختلف لی میدرآمد تمام اتباع یک کشور را درآمد م یمجموعه درآمد ملی: -1

دست ه لید ملی بنماید از سهم گیری عوامل تولید ) زمین، نیروی کار، سرمایه و مدیریت( در توجامعه حصول می

 .(124ص ،1393)تنیگار،  آیدمی

ه لفه تولید بکلیه عواید پولی است که توسط عوامل مخت یهدرآمد ملی عبارت از مجموعدیگر  تیا به عبار

اجاره، مفاد  و، کرایه نفرادیآن عبارت اند از مزدها و ضمایم آن، عاید خالص ا یهدست آمده و اقالم متشکل

 .(135، ص1395)اکبر،  سساتؤتوزیع شده اسهام و مفاد اسهام توزیع نشده و مالیات بر م

های غیر ها و تصدیست، که خانوادها  ی( عبارت از درآمدPI – personal income) درآمد شخصی : -2

 ند.دار)کوچک( حصول می شرکتی

، درآمدی است که افراد و ابل تصرفیا درآمد شخصی ق تصرفدرآمد قابل  :رفدرآمد قابل تص -3

لف در طول مدت تولید از منابع مخت یهشان در عملیشان یا عدم سهم گیریگیریها در یک کشور با سهم خانواده

اند راد مجبورد، افنکنند. درآمد شخصی درآمدی نیست که افراد باالی آن تصرف داشته باشزمان معین دریافت می

ه کنند. این مالیات را بنام مالیات مستقیم یاد میه که از درآمد شخصی خود مالیات بپردازند. این نوع مالیات را ب

مستقیم از  از تفریق مالیاتبعد  باشد.آن عین شخص می یهنامند که پرداخت کنندمالیات مستقیم می یخاطر

 (.مستقیم مالیات –درآمد قابل تصرف = درآمد شخصی  )ید.آدست میه درآمد شخصی درآمد قابل تصرف ب

سازند، بلکه مصارف نمی یهآمد قابل تصرف خویش را هزینها و افراد در یک جامعه تمام درخانوادهبرآن بنا

مخارج و  ینهبراین درآمد قابل تصرف میان هزی نمایند. بنابخشی از درآمد قابل تصرف خویش را پس انداز می

 .(103، ص1398)نورعباد،  گردد پس انداز تقسیم می

نام درآمد ه ب« یک سال» ک مدت زمان معین سطح درآمد تمام افراد در یک کشور را در ی :درآمد سرانه -4

ت جاری و هم از حت قیمگیری درآمد افراد تتواند هم از نظر اندازهمفهوم درآمد سرانه می نمایند.سرانه یاد می

تعداد  تقسیمر مد ملی یک کشودست آید. یعنی: درآمد سرانه = درآه گیری تحت قیمت پایه یا ثابت بنظر اندازه

 .نفوس همان کشور

خوبی درك  سازد تا اوسط درآمد و سطح زندگی افراد را در یک کشور بهمفهوم درآمد سرانه مارا قادر می

 .(124، ص1393)تینگار،  نماییم

 هاآوری مالیات است. که دولتهای تمویل مخارج دولت جمعیکی از مهمترین راه درآمد های مالیاتی: -5

 .(90، ص1398)عارف،  آورنددست میه سسات و غیره درآمد مداوم بؤآوری مالیات از افراد، مبا جمع
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کند این جمع آوری می های اقتصادی خوداز فعالیت وجوهی است که دولتهای غیر مالیاتی: درآمد -6

دولت از  مزدکاری است کههای مختلف است، یا دریافت گذاریبه شکل درآمدهای ناشی از سرمایه درآمدها یا

 کند. و این نوع درآمدها قرار ذیل است.خدمات گوناگون خود دریافت می

 ؛مانند، نفت، راه آهن، برق و تیلفون دولتی انحصارات از ناشی سود –الف 

 ؛عمومی، فروش یا اجاره امالك از ناشی درآمدهای –ب 

 (.84-85،ص1398)عارف،  ؛سسات خارجیؤمام و استقراض از مردم، مقامات پولی ویا کشورها و و -ج

 مواد و روش کار -2

ست آمده در به دقام اطالعات و ارو میدانی( استفاده به عمل آمده،  ییهدر این مقاله از روش مختلط)کتاب خان

 ر گرفته است.اکسیل مورد تجزیه و تحلیل قرا یهسسات بوده و توسط برنامؤاین تحقیق از بخش محصالن این م

 های تحقیقیافته -3

 تحصیالت عالی راه سعادت یهسسؤم -1

باشد که تحصیالت عالی خصوصی در سطح تخار می یهسسؤتحصیالت عالی راه سعادت که اولین م یهسسؤم

جوانان مصروف  ن، کارمندان واتحصیلی برای اقشار مختلف از معلم یشود که در پنج رشتهچندین سال می باّتقری

 باشد. خدمات تحصیلی می یهعرض

ری سال تحصیالت عالی راه سعادت در سمستر بها یهسسؤمیزان درآمد م یهمقایس  -1جدول 
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1477000 
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7000 
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2.167٪ 0.813٪ 2.980٪ 
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 4 شرعیات تن 77 تن 21
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9842000        

 افغانی

18083000 

 افغانی
 

1728 

 تن

3122 

 تن
  مجموع

 خار(ت-تحصیالت عالی خصوصی راه سعادت یهسسؤ)معاونیت امور محصالن ممنبع: 

مستر بهاری و س1399تحصیالت عالی راه سعادت در سمستر خزانی سال  یهسسؤالف: میزان درآمد م  1 گراف

 ه.ش 1400

 

 
شان عیمجموها با درآمد ه.ش. دانشکدـه 1399و سمستر خزانی  1400تعداد محصالن سمستر بهاری فوق گراف 

 باشد.میدو سمستر متفاوت  سسه درؤدر سطح م ،بیان گردیده است که نشان دهنده سطح درآمد هر دانشکده

 
تحصیالت عالی راه سعادت در سمستر بهاری  یهسسؤگانه م های پنجدهد که دانشکدهنشان می گراف فوق

ی در تعداد محصالن داشته که این گیر .ش کاهش چشمـه 1399ه.ش نسبت به سمستر خزانی سال  1400سال 
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اقتصاد حقوق انجینیری شرعیات هتعلیم و تربی

اه میزان کاهش درآمد دانشکده های مؤسسۀ تحصیالت عالی ر: ب1گراف

ش.هـ1399نسبت به سمستر خزانی 1400سعادت در سمستر بهاری 

فیصدی
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ها را در گراف فوق فیصدی درآمد دانشکدهات منفی زیادی را گذاشته است که تأثیرسسه ؤروند باالی درآمد م

 دهد.نسبت به سمستر قبلی نشان می

ت مجموعی به صور 1399خزانی نسبت به سمستر  1400بهاری تحصیالت عالی راه سعادت در سمستر  یهسسؤم 

افغانی بوده  18083000که در آمد سمستر قبلی یا خزانی آن به مبلغ  افغانی درآمد داشته در حالی 9842000مبلغ 

عی محصالن تعداد مجمو ،شودمی ٪45.57 دهد که تقریباّافغانیگی را نشان می  8241000و یک کاهش به مبلغ 

ین محصالن ا تن  1394کاهش یافته است که در حدود تن دانشجو  1728به  تن دانشجو  3122از هم سسه ؤاین م

 ند. اهترك تحصیل کرد ه دالیل نا معلومیب

 تحصیالت عالی پیمان  یهسسؤم -2

خار توالیت تحصیالت عالی خصوصی در سطح  یهسسؤتحصیالت عالی پیمان که یکی از چهار م یهسسؤم

جوانان  ون، کارمندان اتحصیلی برای اقشار مختلف از معلم یهرشت هس شود درباشد که  چندین سال میمی

 باشد.خدمات تحصیلی می یهمصروف عرض

ال تحصیالت عالی پیمان در سمستر بهاری س یهسسؤمیزان درآمد م یهمقایس  -2 جدول
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 تحصیالت عالی خصوصی پیمان(. یهسسؤمنبع: )معاونیت امور محصالن م

و 1399تحصیالت عالی پیمان در سمستر خزانی سال  یهسسؤمیزان درآمد م الف:   2گراف

  1400سمستر بهاری 

 
ها با درآمد .ش. دانشکدهـه 1399و سمستر خزانی  1400تعداد محصالن سمستر بهاری  فوق گرافدر

مستر سدو  سسه درؤسطح درآمد هر دانشکده را در سطح م یهشان بیان گردیده است که نشان دهندمجموعی

 .دباشمیمتفاوت 

 
هاری سال تحصیالت عالی پیمان در سمستر ب یهسسؤم یههای سه گاندهد که دانشکدهنشان میگراف فوق 

وند باالی این ر وگیری در تعداد محصالن داشته  .ش کاهش چشمـه 1399ه.ش نسبت به سمستر خزانی سال  1400

 .است داشتهات منفی تأثیرسسه ؤدرآمد م

.ش به صورت ـه 1399ه.ش نسبت به سمستر خزانی  1400تحصیالت عالی پیمان در سمستر بهاری  یهسسؤم

که در آمد سمستر قبلی یا خزانی آن  افغانی درآمد داشته در حالی  5810000به مبلغ  بهاری مجموعی در سمستر 

تعداد  دهد. را نشان می  ٪ 54.842 معادلافغانیگی  7056000افغانی بوده و یک کاهش به مبلغ  12866000به مبلغ 
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حقوق هتعلیم و تربی قابلگی عالی

ن در میزان کاهش درآمد دانشکده های مؤسسۀ تحصیالت عالی پیما: ب2گراف 

ش.هـ1399نسبت به سمستر خزانی 1400سمستر بهاری 

فیصدی
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  1249کاهش یافته است که در حدود  تن دانشجو  943به  تن دانشجو   2192سسه از ؤمجموعی محصالن این م

 .انده این محصالن بنا بر هر دلیلی ترك تحصیل کرد تن

 دانش یهتحصیالت عالی خان یهسسؤم -3

والیت ح تحصیالت عالی خصوصی در سط یهسسؤدانش که یکی از چهار م یهتحصیالت عالی خان یهسسؤم

رمندان و جوانان تحصیلی برای اقشار مختلف از کا یهدو رشت شود که درچندین سال می اّباشد که تقریبتخار می

 باشد.خدمات تحصیلی می یهمصروف عرض

تر بهاری دانش در سمس یهتحصیالت عالی خان یهسسؤمیزان درآمد م یهمقایس  -3جدول 
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  مجموع

 دانش(. یهتحصیالت عالی خصوصی خان یهسسؤمنبع: )معاونیت امور محصالن م

دانش در سمستر خزانی سال  یهتحصیالت عالی خان یهسسؤالف: میزان درآمد م  3گراف

 .شـه 1400و سمستر بهاری 1399
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ها با درآمد مجموعی .ش. دانشکدهـه 1399و سمستر خزانی  1400تعداد محصالن سمستر بهاری  در گراف فوق

اوت نشان دو سمستر متف سسه درؤشان بیان گردیده است که نشان دهنده سطح درآمد هر دانشکده را در سطح م

 دهد.می

 

 
ر بهاری دانش در سمست یهتحصیالت عالی خان یهسسؤهای دوگانه مدهد که دانشکدهنشان می گراف فوق

ه این گیری در تعداد محصالن داشته ک .ش کاهش چشمـه 1399.ش نسبت به سمستر خزانی سال ـه 1400سال 

 .گذاشته است برجا ات منفی راتأثیر هسسؤدرآمد م ی سطحروند باال

.ش به ـه 1399.ش نسبت به سمستر خزانی ـه 1400دانش در سمستر بهاری  یهت عالی خانتحصیال یهسسؤم

آن به مبلغ  که در آمد سمستر قبلی یا خزانی افغانی درآمد داشته در حالی 3018000صورت مجموعی  به مبلغ 

 تشکیل را  ٪ 56.412 داده که معادلافغانیگی را نشان   3906000افغانی بوده و یک کاهش به مبلغ   6924000

ست که در کاهش یافته ا دانشجو تن 503به دانشجوتن  1154سسه از ؤتعداد مجموعی محصالن این م . دهدمی

 هر دلیلی ترك تحصیل کردند. این محصالن بنا بر تن 651حدود 
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اقتصاد حقوق و علوم 
سیاسی

درآمد تعداد محصالن بهاری 2درآمد تعداد محصالن خزانی

۱3.۰۸۴
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۰.

۵۰.

اقتصاد حقوق

ش میزان کاهش درآمد دانشکده های موسسه تحصیالت عالی خانه دان: ب13گراف 

ش.هـ1399نسبت به سمستر خزانی 1400در سمستر بهاری 

فیصدی
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 تحصیالت عالی فجرستان یهسسؤم -4

تخار ت والیتحصیالت عالی خصوصی در سطح  یهسسؤتحصیالت عالی فجرستان که یکی از چهار م یهسسؤم

صروف متحصیلی برای اقشار مختلف از کارمندان و جوانان  یهشود که درسه رشتچندین سال می ،باشدمی

 باشد.خدمات تحصیلی می یهعرض

 

 

 

هاری سال بتحصیالت عالی فجرستان در سمستر  یهسسؤمیزان درآمد م یهمقایس  - 4جدول 
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  مجموع

 تحصیالت عالی خصوصی فجرستان(. یهسسؤمنبع: )معاونیت امور محصالن م
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ها با درآمد مجموعی .ش. دانشکدهـه 1399و سمستر خزانی  1400تعداد محصالن سمستر بهاری  در گراف فوق

تفاوت مدو سمستر  سسه درؤسطح درآمد هر دانشکده را در سطح م یهشان بیان گردیده است که نشان دهند

 باشد.می

 
اری سال ان در سمستر بهتحصیالت عالی فجرست یهسسؤهای سه گانه مدهد که دانشکدهنشان می گراف فوق

ن روند گیری در تعداد محصالن داشته که ای .ش کاهش چشمـه 1399.ش نسبت به سمستر خزانی سال ـه 1400

 .گذاشته استبرجا ات منفی تأثیرسسه ؤدرآمد مسطح باالی 

ش به .ـه 1399.ش نسبت به سمستر خزانی ـه 1400تحصیالت عالی فجرستان در سمستر بهاری  یهسسؤم 

ن به مبلغ آکه در آمد سمستر قبلی یا خزانی  افغانی درآمد داشته در حالی 2570000صورت مجموعی به مبلغ 

را تشکیل  ٪ 55.715 دهد که معادل میافغانیگی را نشان    3233000افغانی بوده و یک کاهش به مبلغ   5803000

ه است که در کاهش یافت تن دانشجو  418به  تن دانشجو  952سسه از ؤتعداد مجموعی محصالن این م . داده است

 اند.هبنا بر هر دلیلی ترك تحصیل کرد  تن دانشجویان  534حدود 
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اقتصاد حقوق انجینیری

ميزان کاهش درآمد دانشکده های مؤسسۀ تحصيَلت : ب4گراف 

نسبت به سمستر خزانی 1۴00عالی فجرستان در سمستر بهاری 

ش.ه1399

فیصدی
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تحصیالت عالی خصوصی در سمستر بهاری  یهسسؤ: میزان کاهش درآمد چهار م  5جدول 
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54.842٪ 7056000  

 افغانی

5810000 
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 افغانی

تحصیلی  یهسسؤم

 پیمان
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56.412٪ 3906000  

 افغانی

3018000 

 افغانی

تحصیلی  یهسسؤم افغانی  6924000

 خانه دانش
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55.715٪ 3233000  

 افغانی

2570000 

 افغانی

تحصیلی  یهسسؤم افغانی  5803000

 فجرستان
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 نتیجه گیری

ای اقتصادی، آن است که تحوالت پیش آمده در کشور همه ساختاره یهنتایج حاصله از این تحقیق نشان دهند

خشی از فعالیت اجتماعی و خدماتی را به نحوی متأثر ساخته است و سرمایه گذاری در تحصیالت عالی به عنوان ب

 این تحول قرار گرفته است. تأثیرهای سکتور خصوصی تحت 

۴۵.۵7 ۵۴.۸۴۲ ۵۶.۴۱۲ ۵۵.7۱۵

۰.

۵۰.

۱۰۰.

راه سعادت پیمان خانه دانش فجرستان

تر میزان کاهش درآمد چهار مؤسسۀ تحصیالت عالی خصوصی در سمس: 5گراف 

ش در والیت تخار.ه1399نسبت به سمستر خزانی 1400بهاری 

فیصدی
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ی نتیجهده است که شتحصیالت عالی در والیت تخار پرداخته  یهچهار مؤسس یهه به بررسی و مطالعدر این مقال

 گردد. در ذیل بیان میآن 

داشت که  شجودان تن 3122.ش به تعداد ـه 1399تحصیالت عالی راه سعادت که در سمستر خزانی  یهسسؤم

سسه به ؤاین م ن.ش تعداد محصالـه1400سمستر بهاری آورد ولی در دست میه افغانی درآمد ب 18083000مبلغ 

  ٪ 45.57ل معاد وافغانی  9842000سسه را به مبلغ ؤاست که سطح درآمد م یافتهکاهش  دانشجو تن 1728

 کاهش را نشان داده است.

که مبلغ  داشت دانشجو تن 2192.ش به تعداد ـه 1399تحصیالت عالی پیمان که در سمستر خزانی  یهسسؤم

 943به  سسهؤاین م ن.ش تعداد محصالـه1400ولی در سمستر بهاری  ،آورددست میه افغانی درآمد ب 1286600

کاهش داده  ٪ 54.842معادل  و افغانی  5810000سسه را به مبلغ ؤاست که سطح درآمد م یافتهکاهش  دانشجو تن

 است.

داشت که  جوتن دانش 1154.ش به تعداد ـه 1399دانش که در سمستر خزانی  یهتحصیالت عالی خان یهسسؤم

سسه به ؤماین  ن.ش تعداد محصالـه1400آورد ولی در سمستر بهاری دست میه افغانی درآمد ب  6924000مبلغ 

کاهش   ٪ 56.412معادل  و افغانی  3018000سسه را به مبلغ ؤاست که سطح درآمد م یافتهکاهش  دانشجو تن 503

 داده است.

ت که مبلغ داش دانشجو تن 952.ش به تعداد ـه 1399الی فجرستان که در سمستر خزانی تحصیالت ع یهسسؤم

 418به  سسهؤاین م ن.ش تعداد محصالـه1400آورد ولی در سمستر بهاری دست میه افغانی درآمد ب  5803000

کاهش داده   ٪ 55.715معادل و افغانی   2570000سسه را به مبلغ ؤاست که سطح درآمد م یافهکاهش  دانشجو تن

 است.

 مآخذ فهرست

 ، کابل: رسالت.مبادی اقتصاد ملی .چاپ نهم(. 1395) .اکبر، تاج محمد .1

 کابل: یوسف زاد. اساسات اقتصاد کالن. چاپ دوم،(. 1393) .تنیگار، سید محمد .2

 .1، صم خمینیتنظیم و نشر آثار اما مؤسسه(. نقش دانشگاه در جامعه. تهران: 1393) .صالحی، ذاکر .3

 کابل: یوسف زاد. اساسات امورمالی عامه. چاپ چهارم،(. 1398) ..عارف، عبدالقیوم4

 چاپ پنجم، کابل: یوسف زاد. اقتصاد عامه.(. 1398) .عارف، عبدالقیوم .5

 کابل: تمدن شرق. اساسات اقتصاد کل. چاپ پنجم(. 1398) .نورعباد، حمیداهلل .6

 تحصیالت عالی خانه دانش. یهریت های تدریسی مؤسسمدی .7
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 تحصیالت عالی راه سعادت. یهمعاونیت امور محصالن مؤسس. 8

 تحصیالت عالی فجرستان. یهمعاونیت امور محصالن مؤسس .9

 تحصیالت عالی پیمان. یهمعاونیت امور محصالن مؤسس .10

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاآنمعرفی مواد ترکیبی سمنت و خصوصیات 
  دانشگاه تخاری انجنیری ، عضو کادر علمی دانشکدهنگارنده: پوهنیار سید شفیع اهلل عبیدی

  دهنده: پوهنوال محمد عزیز امینیتقریظ
 خالصه

از  دست آمدهخواص جیولوجیکی مواد خام سمنت است تا به کمک نتایج به یههدف از تحقیق حاضر، مطالع

 سمنتحیث ریفرنس در تحقیقات بعدی استفاده صورت گیرد، تر سمنت، و  بهآن برای تولید بهتر و با کیفیت

دارد، مواد خام  وجود  فقط مواد خام آن نداشتهخود در طبیعت وجود  ،در اصلاست که  ییمواد چسبنده

 در گردیده و مخلوط باهم خاص سپری نمودن یک سلسله مراحل از سمنت شامل چند نوع است که پس

این مقاله از اهمیت خاص و فراوانی برخوردار  .شودگراد ساخته می سانتی یهدرج 1500تا  1400 حرارت

 شود که تنها کشور ماترین مواد ساختمانی امروزی محسوب میاساسی یهباشد، چون سمنت از جملمی

نماید و از این میرا در امور ساختمانی خویش مصرف ملیون تن این مواد  10تر از ساالنه بیش (افغانستان)

گردد. مواد خام میدر صد آن از منابع داخلی تمویل  ۲0در صد آن وارداتی و تنها در حدود  80تا  75 مجموعه

ترین بخش های چونه اساسیبرای تولید سمنت عبارت از سنگ چونه، گِل و گچ است که از  این میان سنگ

فیصد  40های چونه با مقدار کمتر از شود، سنگمعلوم می (،3) از جدولچه دهد و چنانرا تشکیل میآن

های ( در تولید سمنت مناسب نیست و با ازدیاد مقدار اکسایدکلسیم در ترکیب سنگCaOاکسایدکلسیم )

های رکیب سنگاول مربوط ت یهبناءً کیفیت سمنت به درجرود. چونه، کیفیت سمنت نیز به همان اندازه باال می

های چونه وابسته به مقدار باشد. کیفیت سنگهای گِلی( میچونه و قدم دوم مربوط کیفیت کلی )منرال

باشد، یعنی هرقدر کمیت اوکسایدکلسیم وکیفیت کلی وابسته به مقدار اکساید سلیکان در ترکیب خود می

چونه، کلی و د به همان اندازه سنگچونه و کمیت اکسایدسلیکان در کلی بلند باشاکسایدکلسیم در سنگ

 باشد.بلندکیفیت می هاآنسمنت حاصله از 
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ها و مقاالت معتبر داخلی و ها، مجلهآن از منابع دست اول از قبیل: کتاب یهعلمی که در تهی یهاین مقال 

ی، جامع علمتواند معلومات باشد و مییی میخارجی استفاده صورت گرفته است به صورت تحقیق کتاب خانه

 گان قرار دهد.و مفید را در اختیار مطالعه کننده

 سنگ چونه، سمنت، کلی، اکسایدکلسیم، اکسایدسلیکان، مارل.های کلیدی: واژه

 مقدمه

ی پودری، بسمممیار خورد دانه و دارای رنگ خاکسمممتری تیره بوده و عمدتاً متشمممکل از سممممنت یک ماده

تواند در اثر حضممور آب واکنش المونیم  و کلسممیم اسممت که می هایاز نوع سمملیکات های معدنی،کرسممتال

به یدی را  جد یب  یاوی نشمممان داده و ترک عهکیم با مجمو یی از تغییرات و تحوالت فزیکی و خود گیرد و 

سخت گردیده، قادر به تحمل وزن سیار  شت کیمیاوی، پس از گیرش ب شود، ذرات و قطعات در سنگین  های 

سپانیده و تودهدیگمواد معدنی را به یک سخت ر چ شارهایکه دارای مقاومت عالی در مقابل را ی حجیم و   ف

ست  مختلف سمنت: آوردوجود میبه ا شهور  شت نکات متذکره دو نوع م سمنت1، با در نظر دا  های آهکی. 

نه ترین با بیش )Bituminous Cement)های قیری . سممممنتCalcareous Cement (۲) یی()چو

باشد. سمنت آهکی دارد و توجه و هدف تحقیق حاضر باالی اجزای ترکیبی سمنت نوع اول میاستفاده وجود 

صلیمهم ساختمانترین و ا صرف در  سمنت مورد م ستند که به ترین نوع  صلی سازی ه طور کلی مواد خام ا

ی ی چونههاتر گفته شود سنگ( ویا اگر واضحCaCO3آهک یا همان کاربنات کلسیم ) هاآنی تشکیل دهنده

 (.۲95-۲94 ، ص1385)رحیمی، باشد طبیعی می

سطسنگ سایدهای های چونه با حدود او سیمذیل:  اک ساید کل سلیکان CaO 5۲.00 اک ساید  صد، اک  فی

𝑆𝑖𝑂۲ 5.7  فیصد، اکساید المونیم(𝐴𝑙۲𝑂3) 0.8  فیصد، اکساید آهن(𝐹𝑒۲𝑂3) 0.3  فیصد و اکساید مگنیزیم

(𝑀𝑔𝑂 )0.4  ،فیصممد دارای کیفیت مناسممب بوده و با بلند رفتن مقدار اکسمماید کلسممیم از حد متوسممط آن

، Heidelberg ،۲018)کیفیت سنگ چونه نیز بلند رفته و سمنت تولیدشده از آن نیز بلند کیفیت خواهد بود 

 .(14ص 

ی دوم را باالی کیفیت سمممنت داشممته و در های گِلی اهمیت درجهمنرال کلی یا های چونه،بعد از سممنگ

 (.3، ص Van and Hendrik ،۲005)کند فیصد مواد خام سمنت را تأمین می 15 – 10حدود 

شد، کلی به دلیل تأمین اکسایدهای المونیم و آهنچنان سلیکان به ، چه ذکر  در تولید طور عمده اکساید 

سلیکان به مستقیماً شته و کیفیت آن ی دوم را داسمنت مقام درجه با  کلیارتباط دارد یعنی کمیت اکساید 

مورد نظر، کمیت  کیفیت محسمموب شممده و باید در کلیبی فیصممد اکسممایدسمملیکان 53.8تر از کمکمیت 

فیصممد باشممد(. مقدار مجموعی  70تا  60مقدار این خواهد بود  بهتر) باشممد،  53.8اکسممایدسمملیکان حداقل 

سایدهای شد، )ترجیح المونیم و آهن نیز در ترکیب کلی نباید بیش اک سلیکان با ساید  صدی اک صف فی تر از ن
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، Eckel)ی اکساید سلیکان در ترکیب کلی باشد( بر سوم حصهشود مجموع کمیت هردو برابر به یکی داده می

 .(38، ص 1905

سینظر به این سا سنگکه ا سمنت را  شکیل میهای چونه ترین بخش مواد ترکیبی  بختانه دهد و خوشت

ی تحقیقات باشممد، الزم اسممت تا دولت زمینههای چونه میکشممور عزیز ما افغانسممتان دارای منابع وافر سممنگ

سمممنت اقدام  برای تأسممیس فابریکات تولید هاآنمندان مسمماعد سمماخته و در مشمموره با تر را برای دانشبیش

ه یک ب طمئن اسممت که افغانسممتان از یک کشممور وارد کنندهنمایند، در صممورت تطبیق این طر ، نویسممنده م

ی تهیه ی سمممنت مبدل شممده و عاوه از عواید بیرونی آن، ملیون دالر که بابت پرداختکشممور صممادر کننده

شتن چنین کنیم، به خود ما برخواهد گشت. اما متأسفانه با وجود داسمنت به کشورهای همسایه پرداخت می

سمنت مورد نیاز کشور ا 90تر از های وقت، هنوزهم بیشتوجه حکومتمنابع، در اثر عدم  شورهای کز فیصد 

 کند.ها دالر ازین بابت از افغانستان فرار میگردیده و ساالنه ملیونوارد  همسایه

 هایافته

شامل می سایدهای مختلف  سمنت اک سیم میدر ترکیب  سی و جزئی تق سا سایدهای ا شند که به اک . شوندبا

در جدول  114ASTM C اکسایدهای تیپیک اساسی و جزئی سمنت توسط انالیز کیمیاوی مطابق ستندرد

 نشان داده شده است. (1)
 اکسایدهای اساسی و جزئی سمنت(: 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Al Kourd and Adel ،2010 33، ص.) 

ها بسیار ناچیز اکسایدهای فوق، اکسایدهای دیگر نیز در ترکیب سمنت شامل اند، ولی مقدار آنعاوه بر 

دیگر تفاوت دارند و یک باشند. فیصدی اکسایدهای اساسی و جزئی سمنت در ستندردهای مختلف از هممی

صدی  انتروال واحد برای اجزای فوق وجود ندارد. سی در ترکیب انتروال فی سا سایدهای ا سمنت عبارت اند اک

 فورمول اکساید ها

 CaO کلسیم اکساید

 2SiO سلیکان دای اکساید

 3O2Al المونیم اکساید

 3O2Fe اکساید آهن

 MgO اکسایدمگنیزیم 

 3SO سلفر ترای اکساید

 O2K پوتاشیم اکساید

 O2Na سودیم اکساید

 2TiO تیتانیم دای اکساید

 3O2Mn اکساید منگان

 ZnO زینک اکساید

 5O2P فاسفورس پنتا اکساید

 اکساید های عمده

 اکسایدهای  جزئی
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فیصد،  ۲5 – 17در حدود  (𝑆𝑖𝑂۲) فیصد، اکساید سلیکان 67 – 60در حدود  (CaO) اکساید کلسیم :از

فیصد )رهایی،  6 – 0.5در حدود  (𝐹𝑒۲𝑂3)فیصد و اکساید آهن  8 – 3در حدود  (𝐴𝑙۲𝑂3)اکساید المونیم 

 (.33 ، ص1390

ساید المونیم فیصد، اک ۲0فیصد، اکساید سلیکان  63قرار ذیل است: اکساید کلسیم  هاآنمقدار متوسط و 

 .(740 ، ص1394فیصد می باشند )مستوفی نژاد،  3فیصد و اکساید آهن  6

 (.۲مقدار متوسط اکسایدها در ترکیب سمنت و مواد خام آن از همدیگر تفاوت دارند. جدول ) 

 مواد خام سمنت ترکیب تیپیک و اوسط اجزای :(۲جدول )

 

CaO SiO۲ 𝐴𝑙۲𝑂3 مواد خام سمنت  𝐹𝑒۲𝑂3  𝑀𝑔𝑂 

 0.4 0.3 0.8 5.7 5۲.00 سنگ چونه

 ۲.00 1.5 5.00 18.00 40.00 حجر سمنت

 ۲.۲ 7.7 18.9 53.8 3.۲ شیل

 0.4 1۲.4 16.9 61.00 0.5 کلی

(Holt and Berge ،2018 14، ص.) 

توان طور های چونه و کلی( را میترکیبی مواد خام سمنت )سنگمطابق جدول فوق حدود تیپیک اجزای 

 ذیل خاصه نمود.

 های چونه و کلیحدود تیپیک اجزای ترکیبی سنگ :(3جدول )

CaO SiO۲ 𝐴𝑙۲𝑂3 اجزا  𝐹𝑒۲𝑂3  𝑀𝑔𝑂 

5۲ – 40 سنگ چونه  1.5 – 18.0 5 -8 0.3 – 1.5 0.4 - ۲ 

 ۲.۲ – 0.4 1۲.4 – 7.7 18.9 – 16.9 61 - 53.8 3.۲ – 0.5 کلی

ی معمولی و سنگ چونه (Argillaceous limestone)دار ی گِلچونهحجر سمنت یا سنگ

(Limestone) های کلی به ی منرالها نیز از جملههای چونه بوده و همچنان شیلی سنگهردو از جمله

 روند. شمار می

نشان داده شده حدود مناسب اجزای  (،3)های کلی که در جدول های چونه و منرالترکیب تیپیک سنگ

شود که چنین نتیجه گرفته می  (،3) دهند. از جدولترکیبی احجار مذکور را جهت تولید سمنت نشان می

( در تولید سمنت مناسب نبوده حد وسطی CaOفیصد اکسایدکلسیم ) 40های چونه با مقدار کمتر از سنگ

فیصد اکسایدکلسیم  5۲های چونه با مقدار بیشتر از باشد و این در حالی است که سنگمی ٪50تا  40آن بین 

تر باشد به های چونه بیشنیز وجود دارند. در همین ارتباط اگر هرقدر مقدار اکسایدکلسیم در ترکیب سنگ

از آن  ت حاصلهی مذکور در تولید سمنت از اهمیت زیادتر برخوردار بوده و سمنهای چونههمان اندازه سنگ
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شوند، حیث منبع اکساید کلسیم استفاده میهای چونه در تولید سمنت صرف بهباشد، زیرا سنگتر میباکیفیت

های کلی های چونه کمتر وجود داشته و در ترکیب تیپک در نظر گرفته نمی شوند. در منرالاما این گونه سنگ

روند، اما نقش اکساید سلیکان در اکسایدهای عمده به شمار میی اکسایدهای سلیکان، المونیم و آهن از جمله

های معمول در ترین ناخالصیعمدهباشد. تر و مهم میترکیب کلی نسبت به اکسایدهای المونیم و آهن برجسته

 3 – 1 (SO3)اکساید فیصد، سلفر ترای 5.5 – 1 (𝑀𝑔𝑂)اند از: مقدار اکساید مگنیزیم ترکیب سمنت عبارت

ی اکسایدهای جزئی به متذکره از جمله هایفیصد، اکساید 0.5 – 1.3های سودیم و پوتاشیم فیصد، اکساید

 .(5 ، ص1390رهایی، )(، نشان داده شده است 4های چونه در جدول )روند. ترکیب اجزای جزئی سنگشمار می
  های چونههای سنگترکیب تیپیک اکساید های جزئی و ناخالصی :(4) جدول

 

 

 

 

(Clive ،2014 7، ص.) 

باشد. های چونه اکساید مگنیزیم میترین ناخالصی در سنگ(، نشان داده شده، مهم4چه در جدول )چنان

های اکساید مگنیزیم در سنگ گذارد، اما نقشهایی دیگر نیز باالی کیفیت سمنت تأثیر میگرچه ناخالصی

فیصد مواد خام سمنت را تشکیل  90 – 80های چونه تا باشد. سنگچونه به حیث مواد خام سمنت مهم می

-باشد. همچنان کیفیت سنگهای چونه میی اول مربوط ترکیب سنگدهند، بناءً کیفیت سمنت به درجهمی

 .)3، ص Van and Hendrik ،2005(د باشهای چونه مربوط به مقدار اکساید کلسیم نیز می

حیث مواد خام سمنت خالص بودن آن حایز اهمیت است، زیرا درترکیب های چونه بهبه منظور ارزیابی سنگ

ها کمتر تر باشد، به همان اندازه مقدار ناخالصییی که مقدار اکساید کلسیم بیشهای چونه به هر اندازهسنگ

های چونه به اساس خالصیت، سنگ خام سمنت دارای اهمیت زیادتر است.بوده و احجار مذکور منحیث مواد 

 گردند. بندی میصنف (،5)مطابق جدول 

 های چونه به اساس خالص بودنصنف بندی سنگ :(5جدول)

-بندی سنگ صنف

 های چونه

 فیصدی وزنی

𝐶𝑎𝐶𝑂3  CaO 𝑀𝑔𝑂 SiO۲ 𝐹𝑒۲𝑂3  

 >0.05 >0.۲ >0.8 <55.۲ <98.5 بسیار خالص

 >0.1 >0.6 >1.0 54.3 – 55.۲ 97.0 – 98.5 با خالصیت بلند

 >1.0 >1.0 >3.0 5۲.4 – 53.۲ 93.5 – 97 با خالصیت متوسط

 <1.0 >۲.0 <3.0 47.6 – 5۲.4 85.0 – 93.5 با خالصیت پائین

Na۲𝑂 𝐾۲𝑂 SO3 𝑇𝑖𝑂۲ اجزا  𝑀𝑔𝑂 

 >3.0 >0.1 >0.5 >0.1 0.1> سنگ چونه
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 <۲.0 >47.6 >85.0 ناخالص

)Clive ،۲011 13، ص.( 

وجود داشته باشد، به عنوان ناخالص عمده محسوب کاربونیت که ممکن است در سنگ چونه مگنیزیم

  اکساید مگنیزیم ( است که در ترکیب کلینکر مقدار𝑀𝑔𝑂کاربونیت منبع اکساید مگنیزیم )شود. مگنیزیممی

فیصد باشد( همچنان مقدار اکساید  3مقدار آن کمتر از  تاشود داده می ترجیح) فیصد باشد 5تر از نباید بیش

فیصد باشد. دولومیت منبع  3های چونه منحیث مواد خام سمنت نیز باید کمتر از مگنیزیم در ترکیب سنگ

باشد. باشد، به این اساس نقش دولومیت منحیث مواد خام سمنت تعیین کننده میاصلی اکساید مگنیزیم می

در سمنت  (Magnesia Expansions)اعث انبساط حجمی تر اکساید مگنیزیم بموجودیت مقدار بیش

را در ترکیب سمنت  (P۲O5) پنتااکسایدو فاسفورس (SO3)اکساید شود. معیارهای دیگر؛ حدود سلفر ترایمی

تر اند، مقدار بیشفیصد تعیین کرده 0.6را کمتر از  (Na۲𝑂 + 𝐾۲𝑂)ها فیصد و مجموع القلی 1کمتر از 

  .)3، ص Van and Hendrik ،2005(شود کاهش مقاومت کانکریت میها باعث القلی

با کلسیت باقی  یافتههای چونه بعد از میتامورفیزم به شکل ذرات خورد و نسبتاً تداخلها در سنگناخالصی

میتامورفیک  های چونهیافته نسبت به سنگی تحولهای چونهها در سنگمانند، که جدا کردن این ناخالصیمی

امورفیزم باشند. به طور کلی نتایج نشان داده است که میتتر میناشده به علت کرستالیزیشن مجدد سخت

 ).1، ص Kjølle ،2000(دهد های چونه را به عنوان مواد خام سمنت رشد نمیکیفیت صنعتی سنگ

ب کلی ترکیدهند، به این لحاظ فیصد مواد خام سمنت را تشکیل می 15 – 10های کلی در حدود منرال

 .)4، ص Van and Hendrik ،2005( باشدی دوم باالی کیفیت سمنت مؤثر مینیز به درجه

چه در فوق ذکر شد، کلی به منظور تأمین اکسایدهای اساسی مانند اکسایدالمونیم، اکسایدسلیکان و چنان

فیصد باشد،  53.8تر از مشود. در ترکیب کلی اکساید سلیکان نباید کاکسایدآهن در تولید سمنت استفاده می

فیصد باشد(. مقدار مجموعی اکساید المونیم و اکساید آهن در  70تا  60از  )بهتر خواهد بود که مقدار آن

شود که مقدار اکسایدهای )ترجبح داده می تر از نصف فیصدی اکساید سلیکان باشد،ترکیب کلی نباید بیش

 = 𝐴𝑙۲𝑂3 + 𝐹𝑒۲𝑂3مذکور در ترکیب کلی نزدیک به تناسب 
SiO۲

3⁄ که موجودیت ( باشد. ضمن این  

کاربونیت، گچ و پایرایت به هر های کلسیمها )کلی( مضر نیست اما پارچهکاربونیت کاماً در ترکیب گِلکلسیم

سازد دار و نامطلوب میها را خدشهدر ترکیب کلی وجود داشته باشند به همان اندازه کیفیت گِل کهمقداری

(Eckel ،1905 38، ص) . موجودیت اکسایدهایNa۲𝑂 ،𝐾۲𝑂 ،𝐶𝑙و SO3 های چونه و نیز در ترکیب سنگ

 (Na۲𝑂 + 𝐾۲𝑂)ها اکساید و القلیمگنیزیم گذارند. ها باالی کیفیت سمنت تأثیر میکلی به عنوان ناخالص

، Clive and Antony ،2008( فیصد( باشد 3ها کمتر از شود که مقدار آنتر باشد )ترجیح داده مینیز باید کم

 .)43ص 
های کلی مانند مارل، شیل، سلیت و سایر انواع آن مورد به حیث مواد خام سمنت انواع مختلف منرال

های مختلف وجود دارند. از های کلی در ساحات مختلف به اشکال، انواع و تیپگیرد. منرالاستفاده قرار می
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وجود های میتامورفیزم از تحول شیل به ی پروسهنوع کلی است و در نتیجه طرف دیگر حجر سلیت که خود

-های اولی آن )شیل( اند، بناءً تعیین ترکیب تیپیک برای منرالآیند نیز دارای ترکیب مختلف نظر به منرالمی

قدار های کلی منحیث مواد خام سمنت تناسب بین مهای کلی زیاد مهم نیست. جهت ارزیابی کیفیت منرال

SiO۲ ،𝐹𝑒۲𝑂3  و𝐴𝑙۲𝑂3 ی  را قرار رابطه  𝐴𝑙۲𝑂3 + 𝐹𝑒۲𝑂3 = 
SiO۲

3⁄ های سنگ باید در نظر گرفت.  

اکسایدهای اساسی سمنت را  [،(Marl)و مارل  limestone)  (Argillaceousحجر سمنت]ی گِلی چونه

 ،های چونهاکسایدکلسیم را مانند سنگکنند یا به عبارت دیگر احجار مذکور هم به صورت کمپلکسی تأمین می

های کنند. جهت ارزیابی سنگهای کلی تأمین میو هم اکسایدهای سلیکان، المونیم و آهن را مانند منرال

( مقدار اکسایدهای سیلیکان، المونیم و آهن باید در حدود ذیل باشند و مارل چونه گِلی )حجر سمنت

3.5<
SiO2

𝐴𝑙2𝑂3+𝐹𝑒2𝑂3
> 2  (Eckel ،1905 40، ص). 

موجودیت اکسایدهای سلیکان، المونیم و آهن برای تشکیل  (Marl)و مارل  (Clay)در ترکیب کلی 

و  (𝐶3A)، الومینات (𝐶۲S)، بیلیت (𝐶3S): الیت از قبیل ییهامنرال فازهای اصلی منرالوجیکی کلینکر سمنت،

 (.44، ص Lanidi, Boughnmi and Othere ،2019)شود پنداشته میی ضرور (𝐶4AF)فیلیت 

 نتیجه گیری

سلیکان  63با حد اوسط   اکسایدکلسیم  3فیصد و اکساید آهن  6فیصد، اکساید المونیم  ۲0فیصد، اکساید 

ی اکسایدهای ی عمدهباشند که تأمین کنندهی سمنت میی اکسایدهای اساسی تشکیل دهندهفیصد از جمله

ی اکسایدکلسیم ی عمدههای کلی، تأمین کنندهکه منرالاست، در حالیسلیکان، المونیم و آهن برای سمنت 

تر شود به همان یی که مقدار اکسایدکلسیم در ترکیب سنگ چونه بیشباشد، به هر اندازهدر سنگ چونه می

د تر شده و احجار مذکور منحیث مواد خام سمنت دارای اهمیت زیادتر خواهها در آن کماندازه مقدار ناخالصی

نباید تر بوده و کمیت آن های کلی نیز سهم اکساید سلیکان نسبت به دو نوع دیگر برجستهبود. در بین منرال

مقدار (، به همین ترتیب فیصممد باشممد 70تا  60از  فیصممد باشممد )بهتر خواهد بود که مقدار آن 53.8تر از کم

شد،تر امجموعی اکساید المونیم و آهن نیز در ترکیب کلی نباید بیش سلیکان با نظر  ز نصف فیصدی اکساید 

مواد خام سمنت را تشکیل  فیصد 90تا  80های چونه به تنهایی خود که در بین مواد خام سمنت سنگبه این

ایگاه دوم قرار دارد، در ج درصمممدی 15تا  10دهد دارای اهمیت درجه اول و بعد از آن کلی با سمممهم می

سطسنگ سیم٪ 5۲.0 های چونه با حدود او سایدکل سلیکان ٪ 5.7،  (CaO) اک ساید   ٪ 0.8، (𝑆𝑖𝑂۲) اک

دارای  (𝑀𝑔𝑂)اکسممماید مگنیزیم  ٪0.4و  (𝐹𝑒۲𝑂3)اکسممماید آهن  0.3٪،  (𝐴𝑙۲𝑂3)اکسممماید المونیم 

سب شدمیترین کیفیت منا سیم از حد که  با ساید کل سایدهای متذکره تنها با بلند رفتن مقدار اک از میان اک

 کیفیت شممود، یعنیکیفیت سممنگ چونه نیز بلند رفته و سمممنت تولیدشممده از آن بلندکیفیت میمتوسممط ، 

مستقیماْ به های گِلی یا کلی نیز باشد، همچنان کیفیت منرالچونه وابسته به کمیت اکساید کلسیم میسنگ
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از آن با کیفیت و بلندتر کیفیت بی فیصممد 53.8تر از کمکمیت  و با داشممتهارتباط کمیت اکسمماید سمملیکان 

خالی از (، 1ی اکسایدهای جزئی جدول )فیصد باشد(. مطالعه 70تا  60مقدار این شود )بهتر است خوانده می

تر داشته و کمیت ها تأثیرات منفیترین ناخالصیها اکساید مگنیزیم به عنوان مهماهمیت نیست و از میان آن

شه باید کمتر از  شد.  ٪3آن همی سلفر ترایمعیارهای با ساید دیگر؛ حدود  سفورس (SO3)اک سایدو فا  پنتااک

(P۲O5)  ها فیصممد و مجموع القلی 1را در ترکیب سمممنت کمتر از(Na۲𝑂 + 𝐾۲𝑂)  فیصممد  0.6را کمتر از

 دانند.ها را باعث کاهش مقاومت کانکریت میتر القلیو مقدار بیش تعیین کرده

 منابع
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 دانشگاه امیرکبیر.: . تهرانی سازه های بتن مسلحطرح و محاسبه (.1390رهایی، علی رضا. ) .2

 .ارکان دانش. تهران: های بتن آرمه، ج اولسازه (.1394مستوفی نژاد، داود. ) .3

4. AlKourd, A., and Hammad Adel. (2010). Cement and Concrete Technology. 

Gaza: Islamic University. 
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UK: British Geological Survey. 
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quest. UK: British Geological Survey.  
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 انتافغانس شرقشمالآن در و شدت  هوامل وقوع زلزلع

 بدخشان دانشگاهنگارنده: پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد یتیم زریاب استاد 

  دهنده: پوهنوال محمد عزیز امینیتقریظ

 چکیده

که ایجاب  ستاخیز در منطقه هبسیار فعال تکتونیکی و زلزل هایافغانستان از جمله ساحه شرقشمالمناطق 

 یولوجیهای مختلف علم جرا در بخش یند، گرچه علمای زمین شناس کارهایکبیشتر را می تحقیقی کارهای

شاخه از سایزمولوجی و تکتونیک انجام دادهجمله  شت زمان و تکنالوژی امروزه اندک و اما اند،  ی  نظر به گذ

ی زمین به ویژه لیتوسفیر زمین های تکتونیکی باعث تغییر و دیگرگون شدن کرهباشد. حرکت باکناچیز می

ادن وغیره ( و هم ، تشممکیل معیزایها، کوهخوب )تشممکیل قاره هایگردیده که در ادوار جیولوجیکی هم پیامد

شانجانی )وقوع زلزله های مالی وهمراه با زیان یپیامدهای شف سونامها، آت ست غیره ( ا وهیها،  شته ا که  دا

 حرکت همینزیرا  ،گرددها که بسمممیار مهم تلقی میها و باکخصممموص حرکت پلیتهدانسمممتن این بخش ب

 باشند.می های تکتونیکی عامل اصلی زمین لرزهباک

مل وقوع زلزله و تحقیق عبارت از این پژوهش و کلی هدف یافت عوا ری متجهت حرکت ملی تعیین در 

 2STSهای تگاهکه با استفاده از آمار و مدارک دس استافغانستان  شرقشمالمناطق های تکتونیکی در باک

سیار GPS Timbaleو ز ازیربناها و امور شهرسازی و مسکن  متخصصانهمچنان  گیرد.میصورت  ثابت و 

هتر و درسممت ها و سمماحات فعال تکتونیکی برای بهای تکتونیکی و شممدت زلزلهفهمیدن جهت حرکت باک

خواهند را هتر های عملی بگام و ی مؤثر نمودهها اسممتفادهطول عمر آن المنفعه وتطبیق نمودن زیربناهای عام

حقیقات ، تحقیقات ساحوی، تییهای کتاب خانهروش تحقیق مختلط یا تلفیقی بوده که شامل روش. برداشت

 .شودمی GIS رو نرم افزا (Remote sensing)البراتواری و روش سنجش از راه دور یا 

 هایپوسنتر.، سایزمیک،  مگنیتود و هامتری پلیتحرکت ملی ،اپی سنتر های کلیدی: واژه
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 مقدمه

عمول در مشمممود. این انرژی طبق زلزله حرکت اهتزازی قشمممر زمین را گویند که به دنبال آن انرژی آزاد می

که فشار مانیاند خمش پیدا کرده و بعد زیک شکست واقعهای احجار که به امتداد نتیجه حرکت ناگهانی کتله

ضافه ستگی ا شک صطکاک( میدر زون  د حرکت گردد، احجار دفعتاً به یک موقعیت جدیتر از قوای مقاومت )ا

نماید، جهات گسترش می شود امواج سیسمیکی از کانون زلزله به تمامواقع می که زمین لرزهنماید. زمانیمی

را علمای زمین  گیرد. عوامل زلزلهگردد که انرژی زلزله از آن جا سرچشمه میه محلی اطاق میکانون زلزله ب

سیم بندی نموده اند و ت صنوعی( تق شنی و م شانی، دینودی شف ا هنوز شناس به چهار کتگوری )تکتونیکی، آت

عد از وقوع رود؛ لیکن شمممدتیک چالش جدی به حسممماب می زمان معین وقوع زمین لرزه توسمممط  آن ب

 (.18، ص 1399)نجف،  گرددهای زلزله سنج مشخص میدستگاه

ق در افغانسممتان جهت تحقی شممرقشمممالانتخاب موضمموع زیر عنوان عوامل وقوع زلزله و شممدت آن در 

های امور پنیالعاده برخوردار اسممت؛ دولت و کمبسممیار از اهمیت فوق شممرقشمممالافغانسممتان به ویژه مناطق 

 مایند.ندست آمده زلزله استفاده بهینه المنفعه از آمار بههای عامره ساختمانشهرسازی، مسکن و غی

سال  شکل وقفهمیادی کار 1970از  شروع و به  سی  شنا شهای علمی در امور زمین  مندان یی توسط دان

صادی به  شکات اجتماعی و اقت شور با وجود تهدیدات امنیتی و م شناس خارجی و داخلی در ک کل شزمین 

شاخهعلم سایزمولوجی یک بخشی پیش بردند،  ساب می ی  رود، در این اواخر معینیت از این تحقیقات به ح

یه دستگاه ایاالت متحده امریکا سه پا USGSسروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم در هماهنگی با اداره 

سنج  صب نمودند. همچنان اداره  در والیت STS2زلزله  ان در کشور آلم GFZهای بدخشان، کابل و هرات ن

 GPSهماهنگی ریاسمممت معادن والیت بدخشمممان و مقام محترم وزارت معادن و پترولیم یک پایه دسمممتگاه 

Trimble  ثابت و دو دستگاهGPS Trimble خش های تخنیکی وزارت معادن در بسیار را در خدمت گروه

شور به ویژه سایزمیک جهت ج ساحات فعال تکتونیکی ک ستان ق شرقشمالمع آوری آمار از  راردادند افغان

 . (15، ص 1397، )پنجشیری و دیگران

 مقالهو ضروت تحریر  اهمیت

ساح شرقشمالمناطق  ستان از جمله  سیار فعال تکتونیکی و زلزله خیز در منطقه  اتافغان ستب که ایجاب  ا

های مختلف علم را در بخش تحقیقاتینماید، گرچه علمای زمین شمممناس بیشمممتر را می پژوهشمممی کارهای

مدرن نظر به گذشت زمان و تکنالوژی اما سایزمولوجی و تکتونیک انجام داده اند،  یهجمله شاخ ازجیولوجی 

شد. حرکت باک شدن کرهامروزه اندک و ناچیز می با ی زمین به ویژه های تکتونیکی باعث تغییر و دیگرگون 

، تشکیل معادن یزایها، کوهخوب )تشکیل قاره هایتوسفیر زمین گردیده که در ادوار جیولوجیک هم پیامدلی

داشته غیره (  ها وها، سونامیها، آتشفشانجانی )وقوع زلزله های مالی ووغیره ( و هم پیامد های همراه با زیان
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بسممیار مهم تلقی می گردد که حرکت ها که ها و باککه دانسممتن این بخش بخصمموص حرکت پلیت اسممت

 باشند.می همین باک های تکتونیکی عامل اصلی زمین لرزه

ممکن  است ی زمین در یک شبانه روز شاهد چندین بار وقوع آنکه کره استزلزله یکی از عوامل طبیعی 

های تکتونیکی کی اول بستگی به حرکت بابه درجهها وقوع زمین لرزه، از لحاظ شدت و خفت متفاوت باشد

مخرب  یسههای تکتونیکی و پروآگاهی و بلند بردن دانش مردم و شهروندان از حرکت پلیت قشر زمین دارد.

گردد، سمماخت و سمماز یو رعایت کارهای معیاری اسممکان شممان در روی زمین م ها، باعث آمادگیزمین لرزه

سته به دانش جیول یالمنفعههای کان عامپروژه مقیاس زلزله  عوامل، شدت ووجی و به ویژه فهم از دولتی واب

 در جغرافیای زندگی شان دارد.

 اهداف تحقیق
مناطق ر های تکتونیکی دباک و تثبیت حرکتها شمممدت زلزله تحقیق عبارت از تعیین هدف این پژوهش و

ستفاده از آمار و مدارک دستگاه استشمال شرق افغانستان  بت و ثا  TimbaleGPS و  2STSهای که با ا

همچنان متخصممصممان زیربناها و امور شممهرسممازی و مسممکن از  فهمیدن جهت حرکت  .شممودانجام می سممیار

شدت زلزلهباک ست تطبیق نمودن های تکتونیکی و  ساحات فعال تکتونیکی برای بهتر و در های پروژهها و 

تحقیق این  انجام این بهضرورت  ؛رداشتهای عملی بهتر خواهند بگام ها استفاده وطول عمر آن وساختمانی 

شممدت زمین   غیردولتی(، گروه و فردی در رابطه به افغانسممتان هیچ نهاد )دولتی و سممطحدر  اکنون بود که تا

ی کار شایان شرقشمالیژه مناطق های تکتونیکی در کشور عزیز ما افغانستان به وها و سمت حرکت باکلرزه

های بسممیار کان سمماز پروژهو اند، از جانب دیگر امروزه بشممر در حال سمماخت و در خور سممتایش انجام نداده

ساختمانعام ستند که دانش المنفعه از قبیل بند و انهار،  شی و غیره ه سپورتی، رهای یولوژیکی به جهای تران

سی فهم حرکات ویژه دانش و ضروری و الزامی میستکتونیکی و  شان  شموتکتونیکی  برای  م فه ود، درک نبا

شده و مؤثر خواهد بود، برعاوه از اهمیت شر  سبب کاهش خسارات مالی و جانی برای ب در  اتیحی این بخش 

ها در که ثبت گراف داردالعاده اقتصممادی ارزش فوق شممناسممایی معادن در بخشو سمماخت زیربنا نیز جامعه 

ها جستحجار را برای جیولوا فزیکی چگونگی و خواص GPS Trimbleهای نگار و دستگاههای زلزلهدستگاه

گیرند یمرا روی دست  معادن های تفصیلی اکتشافپانها از عمق زمین یافته یتؤره سازد که بمنعکس می

 باشد.که در نتیجه به بهره برداری رسیده، در بخش کاریابی و رشد اقتصادی نهایت مؤثر می

تحقیق یهپیشین  

. مثاً ترتیب دادن شممده اسممتشممروع به بعد  1970از سممال مهم ترین مطالعات جیولوجیکی در افغانسممتان 

تکتونیکی آن به مقیاس  یو نقشمممه 1:500000جیولوجیکی سمممرتاسمممر افغانسمممتان در مقیاس  ینقشمممه

شان دهند 1:1000000 سال آن یهن ستان در  بیش مورد  های اخیر از لحاظ جیولوجیکی کم وست که افغان

ها و صممورت کتابه ها و مطالعات قبلی بگزارش 80تا اوایل دهه  1976گرفته اسممت. از سممال تحقیق قرار 
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و.ا. سمماوین تحت عنوان  1976توان از اثر چار شممده سممال مقاالت متعدد منتشممر و به چار رسممید که می

ت نام جیولوجی افغانستان تح Withikendو  Wallfard 1980تکتونیک افغانستان، اثر منتشر شده سال 

ستان  1980سال ی شدهو اثر منتشر تیم مشترک روسی و افغانی تحت عنوان جیولوجی و مواد معدنی افغان

 .    (65 - 64، ص 139۲)سهاک،  نام برد

( 60در طی ) نمعلومات بسیار جدید و حقیقی در رابطه به ساختمان تکتونیکی و پالیوجغرافیایی افغانستا 

-ساختمان یدست آمده است، برعاوه مطالعهه ی، آلمانی و فرانسوی باهای ایتالیستتوسط جیولوجسال اخیر 

ترتیب  بندی تکتونیکی مناطق مرکزی و جنوب افغانستانهای ساحات مختلف، برای اولین بار شیمای منطقه

اد زیاد حقیقی گرفته، مو گردیده و روابط ساختمان تکتونیکی افغانستان با ساحات همجوار آن مورد تحقیق قرار

میادی  1958وری سابق از سال ش -مورد ساختمان تکتونیکی افغانستان به اساس تحقیقات مشترک افغان  در

  .دست آمده استه به بعد ب

 است. ساحات جداگانه آن توضیح شده مجموع و این تحقیقات خصوصیات ساختمان تکتونیکی کشور در در

 1:۲00000های به مقیاس نقشه مواد جمع آوری شده و یمنطقوی به صورت اساس در رابطه با مسایل تکتونیک

انستان عمومی تکتونیک منطقوی افغ یبندی گردید، مطالعهکارهای اولی جمع ترتیب گردیده و 1:500000و 

کی میادی نقشه جیولوجی 1975سال  در به مقیاس کوچک در کل توسط  و.و.ر ساوی صورت گرفته است.

 .(14-13، ص 2009)رحمانی،  برای چار آمده شد 1:500000یاس به مق

سمو تکتونیک  جهت جمع آوری آمارها و  سی صیات  صو شور   شرقشمالمدارک جدید در رابطه به خ ک

ساس ابه  و تیم سایزمیک وزارت معادن و پترولیم عمومی جیوساینس ریاست معادن والیت بدخشان مدیریت

در نظر  با و کشور شدند شرقشمالمختلف  مکلف به جمع آوری دیتاها از ساحاتی ناروی نامه با کمیتهتفهم

شه شت نق ستگی یدا ساختند.مطالعه  ساختن جهت بهترها؛ شک شان را متمرکز  ستفا تحقیقات  ده از تا با ا

در یافت  را و عوامل وقوع زلزله کشور شرقشمالمشخصات تکتونیکی  میتودهای معاصر و مؤثر خصوصیات و

 .(251، ص 1400)زریاب و دیگران، ند اینم

 روش تحقیق

وی و ، سمماحییبرای تکمیل این اثر تحقیقی از روش مختلط یا تلفیقی که شممامل روش تحقیقات کتاب خانه

ش سنجش صورت اعظمی استفاده صورت گرفته و عاوه بر آن در صورت ضرورت از روه ب ،شودالبراتواری می

 شده است.نیز استفاده  GIS رو نرم افزا Remote Sensing از راه دور یا

های تحقیقیافته  

 افغانستان شرقشمالمل آن؛ به ویژه عوامل وقوع و شدت زلزله در ، وقوع، شدت و عوازمین لرزه

آید و اهتزازات شدید سطح زمین که در قشر زمین و مانتل باالی در نتیجه دیفورمیشن تکتونیکی به میان می

باشد. هرسال گردد و دارای مشخصات مختلف است که عبارت از زلزله میمختلف باعث تخریب میبه مقیاس 
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آن تخریب کننده و یکی آن فاجعه آمیز  100شود که از جمله ی زمین  حدود صد هزار زلزله ثبت میدر کره

صله ست. بر اثر مطالعات و تجربیات حا ست که تقریباً کل ا شده ا شخص  شمندان م های یه زمین لرزهبرای دان

سه منطقه از کره ست،  یگویند. منطقهها کمربندهای زلزله میدهد که به آنی زمین روی میشدید در  نخ

ی دوم که کمربند اسممت. منطقه یی در برگرفتههای اقیانوس آرام را به صممورت حلقهکمربندی اسممت که کرانه

شمدیترانه شروع  سیای جنوب خاوری  شبه جزیرهیی نام دارد، از آ شمال ده و با در بر گرفتن  ی هند و چین، 

شود. کمربند سوم، الطارق ختم میی جبلهندوستان، افغانستان، ایران، ترکیه، یونان، ایتالیا و اسپانیا به تنگه

ی آتشممین اقیانوس آرام ی نخسممت را حلقهباریکی طویلی اسممت که در میان اقیانوس اطلس قرار دارد. منطقه

ها در همین زمین لرزه %80های زمین در این کمربند واقع شده اند و حدود فشانزیرا بیشتر آتش نامند،می

متعلق به سمممایر نواحی  %5 ی دوم و باالخرهها در منطقهزلزله %15که گردد. در حالیمنطقه حادث می

پیوندند. پوسته زمین به وقوع میهای مواد زیر ها بر اثر شکستن الیهی زمین است. تقریباً تمام زمین لرزهکره

 شوند که فشار حاصلهنام دارند، هنگامی ایجاد می(fault)شناسی  گسلهها که در اصطا  زمیناین شکستگی

، )جعفریاز طبقات پوسممته زمین به حد برسممد که مواد زیر پوسممته در برابر آن تاب مقاومت نداشممته باشممند 

 .)32، ص 1381

 زلزلههای عوامل و تیپ

ی، ولکانیکی، دینودیشنی ها را به تکتونیکگردد زمین لرزهها میبه اساس عواملی که باعث به وجود آمدن زلزله

 یابند.ها در ساحات وسیع گسترش میو تخنوجینی تقسیم نموده اند؛ این نوع زمین لرزه

مین یا منتل به ویژه منتل باشد که در قشر زنیکی میهای تکتوهای تکتونیکی: عبارت از نتایج پروسهزلزله

 پذیرد.فوقانی صورت می

 گیرد.ها صورت میها و یا همزمان با آنهای ولکانیکی: قبل از فوران آتشفشانزمین لرزه

ها به سقوط ها و تشکیل کارستسنگ ها در مناطق تخریب کتلههای دینودیشنی: این نوع زمین لرزهزلزله

 ارتباط داردند.

 .قات لیتوسفیر زمین ارتباط دردها در طبها به فعالیت انسانتخنوجینی: این تیپ زلزلهها زمین لرزه

گویی زمین های ناگهانی ارتباط دارند؛ به این اسمماس پیشی زیاد به فکتورها به اندازهوقوع و تأثیرات زلزله

ارت از ایفکت لزله عبشممود. شممدت زگویی نتایج ممکنه از جمله مسممایل نهایت مهم شمممرده میبا پیش لرزه

شدکه از طریق بیمی داخلی زمین لرزه ساختمانبا شدن خاک، تخریب  زها، افتادن، ها، به میان آمدن درجا 

د. بزرگی زلزله شوزلزله با دو مقیاس؛ ریشتر ) مکنیتود ( و مرکالی سنجیده مییابد. سقوط و غیره انعکاس می

شان دهنده شتر ن شدت ویرانی زلزلی میزان امواج با واحد ری ست؛ اما  شده از مرکز زلزله ا ه با مقیاس ساطع 

 شود. مرکالی مشخص می
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گیری زلزله بر اساس بزرگی آن است که توسط چارلز ریشتر و بنو گوتنبرگ در سال  ریشتر مقیاس اندازه

لرزه نگار به ی امواج ثبت شممده در یک ارایه شممد، مقدار ریشممتر یک زلزله از محاسممبه لوگاریتم اندازه 1935

ست می شتر،  شود و مگنیتود به معنای اندازهآید و به نام مگنیتود یاد مید ست. در واقع مقیاس ری و مقدار ا

شان دهنده ستگی ندان ساز ب ساخت و ست و به  شده در کانون زلزله و بزرگی آن ا شدت انرژی آزاد  رد و ی 

 (.411-410ص ، 1397)سهاک، زلزله نیست  های ناشی ازمبنای مناسبی برای متوجه شدن میزان ویرانی

طبیعی  بینی زمان وقوع حوادثاز گذشمممته تا اکنون، بشمممر همواره به دنبال پیش: لرزهپیش بینی زمین 

کوچک و بزرگ که تا کنون رخ داده اسممت، فقط تعداد  یها زمین لرزهبوده اسممت. از ملیون مانند زمین لرزه

 شده اند. وقوع پیش بینیها، قبل از انگشت شماری از آن

شناسی، رزههای مختلف و علم لهای اخیر، در بخش فناوریهای وسیع ایجاد شده در دههرغم پیشرفتعلی

نتیجه  بینی زمان دقیق وقوع زلزله بههای علمی قابل اعتماد برای پیشهنوز دانشممممندان در زمینه روش

سیده اند. البته زمین سان محلنر سایی کرده اند کره های لرزه خیزشنا شنا ، ص 1397 )بازوبندی،ی زمین را 

96.) 

 (196۲(: تناسب شدت، مگنیتود و انرژی زلزله)از نظر گ.ر.گاشکوف1جدول)

 عایم و آثار تشخیص زمین لرزه

ت
 شد

شماره
 

 M1 1 های زلزله سنج قابل سنجش است.مقدار شدت زلزله است که لرزش زمین صرف توسط دستگاه

باشد.یهای معمولی زلزله سنج و  قابل تشخیص مزلزله است که توسط دستگاهمقدار شدت   M2 2 

 M3 3 ی زلزله است که تکان زمین در نزدیکی محل مرکز زلزله به مشکل قابل تشخیص است.به آن اندازه

 M4 4 باشد.کیلومتری قابل تشخیص می 30مقدار شدت زلزله است که جنبش زمین الی شعاع 

 M5 5 دارد. کیلومتری قابل تشخیص بوده و تخریبات زیاد 30زلزله است که جنبش زمین الی شعاع  

 M6 6 باشد.زلزله است که با تخریبات قابل ماحظه سنگین و تلفات جانی همراه می

 M7 7 شود.های خطرناک و فاجعه بار میالعاده قوی بوده و باعث ایجاد حادثهزلزله فوق

 M8 8 باشد و تخریبات فاجعه آمیز دارد.که بیان کننده خطرناکترین شدت میزلزله است 

 نمایند.ی گیری میی ریشتر را به مشکل اندازه( درجه 8 های بسیار شدید باال تر از )مقیاس مگنیتود زلزله
 

شی از زلزله و تعیین قوه :زلزلهو انرژی  هقو سارات وارده نا ست. برای مبارزه علیه خ ضروری ا ی آن خیلی 

صنیف زمین لرزه صورت گرفته بود. زمین جنبشاز روی قوه ت شانزده  سط محققین ، اولین بار در قرن  ها تو

شممد. می ی زلزله در هر گرور آن توسممط بال سممنجشگردد. قوهمختلف به ده و یا دوازده گرور تقسممیم می

صنیف زلزله ) سی10ت سط ر سال  -( بال تو سط میرکالی12و ) 1882فوریل در  سال  -( بال تو کنکانی در 
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شد، خیلی 1912 سیمات زلزله نظر به بال به نام مقیاس زلزله یاد میترتیب  شهوراند. تق شود؛ بال تنها ها م

گردد. ها سنجش میله سنج یا سیسمو متری حقیقی زلزله توسط آالت زلزی نسبی زلزله را نشان داده، قوهقوه

سان حس نمیمقیاس درجه ستگاه اندازهی اول آن را ان سط د ساس ثبت میکند و تو ی شود، درجهی گیر ح

 (.218، ص 2009 )و.ا. ساوین، سازدها را منهدم میدوازدهم آن تمام ساختمان
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 (MSK-64 (: مشخصات نتایج زلزله )مقیاس زمین لرزه۲جدول)

 زلزلهمشخصات  هازلزله بال شماره

 3-2 ضعیف 1
 ها توان تشخیصنسانگردد و اثبت می تنها توسط وسایل

 را ندارند. آن

 6-5 شدید 2
ها زیان ها حس می شود، به ساختمانتوسط همه انسان

 گردد.وارد می

 7 بسیار شدید 3
ا و درزهریزش در آنها ها خساره مند می گردند؛ ساختمان

 آید.میان میبه 

4 
تخریب 

 کننده
8 

گردند و ا خسارات بسیار زیاد را متحمل میهساختمان

 فروریختن و سقوط. همراه با

 10-9 نابود کننده 5
و  هاهای آهن و پایپ لینها، انحراف راهتخریب ساختمان

 ایجاد درزها.

 12-11 فاجعه آمیز 6
تغییرات ها و همچنان تخریب عمومی و سقوط ساختمان

 در سطح زمین.

 G.P.Sمار و مدارک های تحقیق از نقاط چهارگانه )بدخشان، بغان و پنجشیر( با استفاده از آبرایند و یافته

های تکتونیکی در حرکت باک ی، تعیین و سمتجهت اندازه GAMIT/GLOBKبا استفاده از نرم افزار 

 افغانستان از این قرار است. شرقشمالسال از زون 

GPS ی عرض البلد شمالی، درجه 37.151188126  پاینت قریه قچی ولسوالی ارگو با کوردبنات

یت بدخشان  در غرب وال متر از سطح بحر  928.9897شرقی و ارتفاع  ی طوللبلددرجه 70.199077766

متر در یمل 15ی به اندازه G/Gبه اساس نتایج تحلیل نرم افزار  2016الی  2015نشان داده که از سال 

رک باک حمتر در سال این تغییر و ملی 17ی به اندازه 2017سال به طرف شمال حرکت نموده و تا سال 

 17کره باشد. در عین زمان ساحه متذمتر در سال میملی 16.38ی آن ادامه یافته که طور اوسط ساالنه

 19.89گین ساالنه به حرکت به طور میانمتر در سال به طرف خاور در حرکت بوده که این ملی 23متر و ملی

ی حرکت ی حرکت باک به جهت شمال و نیز اندازهمحصله )وکتور( که از اندازه رسد؛متر در سال میملی

 شرقشمالتغییر محل باک به طرف  یسازد عبارت از نتیجهکه می یمعین یطرف شرق با زاویهه ب باک

متر ملی  28.6و  2016الی  2015سال  متر ازملی 22.67عبارت از  ی این وکتورباشد که قیمت حاصلهمی

 .دارد متر در هر سال حرکتملی 25.635ی باشد که طور اوسط به اندازهمی  2017الی  2016سال از 
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GPS ی عرض البلد شمالی، درجه 36.949872753 پاینت قریه خندود ولسوالی واخان با کوردبنات

در شرق استان حمممر بمتر از سطح  2870.4524ی طوللبلدشرقی و ارتفاع درجه 72.321318475

الی   2015 از سالی مذکور نشان داده که باک نقطه G/Gقرار دارد که  با استفاده از نرم افزار بدخشان 

متذکره نشان ی نقطهمدارک ؛ در سال به طرف شمال تغییر موقعیت نموده متر یمل 25ی به اندازه  2016

ی حرکت باک ( که از اندازه وکتور محصله )، نمودهحرکت عین زمان به طرف شرق در  mm/yr 26که داد 

سازد عبارت از نتیجه که می یمعین یطرف شرق با زاویهه ب ی حرکت باک متذکرهبه جهت شمال و نیز اندازه

متر بین ملی  31.96ی این وکتور عبارت از  باشد، قیمت حاصلهمی شرقشمالتغییر محل باک به طرف 

 .می باشد  2017الی   2016سال های 

GPS ی عرض البلد شمالی، درجه 35.25126  پاینت ولسوالی خنج والیت پنجشیر با کوردبنات

ار دارد قرر شرق والیت پنجشیر دمتر از سطح بحمممر  2061.9ی طوللبلدشرقی و ارتفاع درجه 69.78000

ی به اندازه  2017الی   2016 از سالاک ی مذکور نشان داده که بنقطه G/Gکه  با استفاده از نرم افزار 

 28.28هکداد متذکره نشان ی نقطهمدارک ؛ در سال به طرف شمال تغییر موقعیت نموده متر یمل 11.41

ی حرکت باک به جهت شمال از اندازه محصله )وکتور( که، نمودهحرکت عین زمان به طرف شرق در  مترملی

ازد عبارت از نتیجه تغییر محل سکه می یمعین یطرف شرق با زاویهه ی حرکت باک متذکره بو نیز اندازه

  2016های متر بین سالملی 29ز  ی این وکتور عبارت اباشد، قیمت حاصلهمی شرقشمالباک به طرف 

 . باشدمی  2017الی 

GPS  69.63162ی عرض البلد شمالی، درجه 35.40182  ناتولسوالی بنو والیت بغان با کوردبپاینت 

ی نقطه G/Gه  با استفاده از نرم افزار کقرار دارد  متر از سطح بحمممر 2288.7ی طوللبلدشرقی و ارتفاع درجه

ف شمال تغییر در سال به طر متر یمل 11ی به اندازه  2017الی   2016 از سالمذکور نشان داده که باک 

، نمودهت حرکعین زمان به طرف شرق در  متر ملی 28که داد متذکره نشان ی نقطهمدارک ؛ موقعیت نموده

 طرف شرق بهی حرکت باک متذکره دازهنیز ان ی حرکت باک به جهت شمال و( که از اندازه وکتور محصله )

ی باشد، قیمت حاصلهمی شرقشمالتغییر محل باک به طرف  یسازد عبارت از نتیجهمعین که می یبا زاویه

 .باشدمی  2017الی   2016متر بین سال های ملی  27این وکتور عبارت از  
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 شرقشمالهای تکتونیکی در متری باکهای سرعت حرکت ملیگراف(: 1شکل ) 

 افغانستان
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 افغانستان شرقشمالهای تکتونیکی در زون (: حرکت میانگین حرکت باک3جدول )

 

به  G.P.S.Trimbleهای محصممول پروسممس مدارک و دیتاهای  گراف از نهایت نظر به نتایج حاصممله رد

سیدیم که زون  ساالنه به اندازه شرقشمالاین نتیجه ر سط   شمال مترملی 15.4ی طور او سمت   24.6به 

 عربسممتان درپلیت  به سمموی شمممال شممرق از اثر فشممار پلیت هند و مترملی 28.4به جهت خاور و  مترملی

شدحرکت می شدت زلزلهبرایند و یافته. با ستان از  شرقشمالها در ها از موقعیت و  به  2020تا  2019افغان

 باشدهای زیر میشر  آمار

افغانستان به اساس یاداشت سیسموگرافرهای معینیت سروی  شرقشمالها در زلزلهثبت وقوع  (:4) جدول

 ۲019جیولوجی وزارت معادن و پترولیم مربوط به ماه سپتمبر سال 

 موقعیت اداری موقعیت جغرافیایی عمق تاریخ شدت زلزه

ماره
 ش

 والیت ولسوالی عرض البلد طول البلد Km سال ماه روز بال ریشتر

4.8 7.2 3 Sep 2019 206.6 70.654°  36.498°  1 بدخشان جرم 
4.3 6.31 13 Sep 2019 89.8 68.728°  36.142°  2 بغالن  
4.2 6.3 17 Sep 2019 199.4 70.697°  36.510°  3 بدخشان جرم 
4.9 7.35 22 Sep 2019 14.9 68.442°  36.166°  4 بغالن  
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شماره
سمت  
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 ق

سمت 
 شرق

سمت 
 شمال

25.766 19.89 16.38 2 ARG2 1 
31.96 29.36 22.84 1 WAK 2 
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ای معینیت سروی افغانستان به اساس یاداشت سیسموگرافره شرقشمالها در ثبت وقوع زلزله (:5) جدول

 ۲019 سال اکتبرجیولوجی وزارت معادن و پترولیم مربوط به ماه 

 موقعیت اداری موقعیت جغرافیایی عمق تاریخ شدت زلزله

ماره
 ش

 والیت ولسوالی عرض البلد طول البلد Km سال ماه روز بال ریشتر

4.6 6.9 9 Oct 2019 92.4 71.222°  36.616°  1 بدخشان اشکاشم 
5.0 7.5 9 Oct 2019 202.2 70.641°  36.502° // جرم   2 
4.1 6.15 25 Oct 2019 222.2 70.365°  36.522°  3 تخار فرخار 

ای معینیت سروی افغانستان به اساس یاداشت سیسموگرافره شرقشمالها در ثبت وقوع زلزله (:6) جدول

 ۲019سال  نومبرجیولوجی وزارت معادن و پترولیم مربوط به ماه 

 موقعیت اداری موقعیت جغرافیایی عمق تاریخ شدت زلزله

ماره
 ش

 والیت ولسوالی عرض البلد طول البلد Km سال ماه روز بال ریشتر

5.1 7.65 6 Nov 2019 211.4 70.091°  36.538°  2 تخار فرخار 
4.3 6.31 6 Nov 2019 51.3 69.059°  36.447°  3 کندز خان آباد 
4.3 6.31 26 Nov 2019 109.0 70.846°  36.106°  5 نورستان پارون 

 

وگرافرهای معینیت سروی افغانستان به اساس یاداشت سیسم شرقشمالها در زلزلهثبت وقوع  (:7) جدول

۲0۲0 سال جنوریجیولوجی وزارت معادن و پترولیم مربوط به ماه   

 

  

 موقعیت اداری موقعیت جغرافیایی عمق تاریخ  شدت زلزله

ماره
ش

 والیت ولسوالی عرض البلد طول البلد Km سال ماه روز بال ریشتر 

4.3 6.31 5 Jan 2020 206.2 70.849°  36.521°  1 بدخشان جرم 
4.0 6 7 Jan 2020 103.5 70.105°  35.619°  2 پنجشیر بازارک 
4.3 6.31 25 Jan 2020 145.9 69.798°  36.324°  3 تخار فرخار 
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افغانستان شرقشمالها در قدرت زمین لرزه (:8) جدول  

 

سال
ریشتر 

 

بال
مقدار 

والیت 
شماره 
 

2019
 

 تا
2020

 

5.4
 8.4
بلندترین 

 

بدخشان
 

1 4.0
 6.0
کمترین 

 

4.8
 7.2
میانگین 

 

2019
 

 تا
2020

 

5.1
 7.67

بلندترین 
 

تخار
 

2 4.1
 6.5
کمترین 

 

4.6
 7.0
میانگین 

 

2019
 

 تا
2020

 

4.9
 7.35

بلندترین 
 

بغالن
 

3 

4.3
 6.31

کمترین 
 

5.4 5.1 4.9
4 4.3 4.3

4 4.1 4.3 0 0 0

4.8 4.6 4.6

4 4.3 4.31

نمودار قدرت زلزلۀ در شمالشرق افغانستان

بلندترین به ریشتر پاینترین به ریشتر میانگین ریشتر
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4.6
 6.8
میانگین 

 

2020
 4.0
 6.0
ک آمار 

ی
پنجشیر 
 

4 

2019
 4.3
 6.3
ک آمار 

ی
نورستان 
 

5 

2019
 4.3
 6.3
ک آمار 

ی
 

کندز
 

6 

ی ( درجه5.4تا ) وی آن از نگاه زلزله خیزی بسیار فعال بوده شرقشمال یکه در مقیاس افغانستان ساحهم به این نتیجه رسیدی
ی مقیاس ریشتر از نظر ( درجه6بلندتر از )ا باید به مقاومت هها در این منطقه به وقوع پیوسته و ساختمانمقیاس ریشتر زلزله

 .  های ساختمانی ساخته شوندمواد ساختمانی، نوعیت احجار و طرح تهداب
وزشی رسانیده های آمها را باید به سمع شهروندان و جوامع بشری از طریق وسایل جمعی و نهادلرزهزمین یهای اولیهآموزش

 ناشی از زمین لرزه کم از کم کمتر باشد.شود که در زمان وقوع زلزله از تلفات 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 (5.4)تا  خیزی بسیار فعال بوده و زلزلهی آن از نگاه شرقشمال یافغانستان ساحه سطحدر  .1

اومت بلندتر از ها باید به مقو ساختمان در این منطقه به و قوع پیوسته زلزلهمقیاس ریشتر  یهدرج

 .مقیاس ریشتر ساخته شوند یهدرج )6(

پلیت  نی دوی کشور سرحد کانویرجشرقشمالدر افغانستان به ویژه زون  زلزلهعلت فعال بودن  .2

 باشد.( میآشیاهند و یور یهشبه قاربزرگ )

احتمال  متر در سال رسیده؛ملی 39هند به طور اوسط ساالنه تا به  یهحرکت پلیت شبه قار .3

 رود.مقیاس ریشتر می یهدرج 6ی باالتر از هازلزلهوقوع 

 باشد.های تکتونیکی با عمق زیاد می لرزههای افغانستان از نوع زمین زمین جنبش .4

های نونسازد که کاآن را میسر میامکان  ی عمیقهامتداوم در امتداد شکستگیپی در پی و مطالعات  .5

 ن را در جغرافیای کشور معین کرد.شکسبد ی شدید و زونهازلزله
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تانی بسیار کوهسبه ویژه ساحات  شرقشمالها در ساحه بخش عظم سقوط، ریزش و سنگ چرخ .6

 است. زلزله لی آنعامل اص این زون

اروی ن یکمیتههماهنگی و راوبط علمی خوب معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم،  .7

این  یهای چندین سالهکردکارو ها سبب توحید گزارش انجنیری دانشگاه بدخشان یهشکدو دان

 نهادها گردید.

 گردد که:پیشنهاد می

زاری گهای سایزمیکی اساس های دولتی بدون گزارشدیگر هیچ ساختمان به ویژه ساخت و ساز .1

 و شرق افغانستان. شرقشمالنشود به خصوص در زون 

 شهر و اهشهرداری مانند رسان خدمت های نهاد و تحقیقی -دولت در هماهنگی نهاد های علمی .۲

های نماساخت ساز و ساخت را جهت زلزله کودهای مدارک و آمار این از استفاده با هاسازی

 المنفعه، رهایشی و غیره بسازند.عام

مان وقوع زهای اولیه در غیر ممکن بوده/ است؛ بناء آگاهی دهی و آموزش زلزلهپیشگوئی وقوع  .3

 .داد شوند هاها و دانشگاهبه ویژه دبستان های گوناگوندر سطو  مختلف جامعه از مجرا زلزله

 منابع 

 اکادمی علوم. :در افغانستان،.کابل (. وقوعات زلزله1387امینی، حیات اهلل.)  .1

 سهامی خاص.(. زمین شناسی. تهران: 1397بازوبندی، محمد حسن. ) .2

ان. کابل: ت آسیب پزیر والیت بدخش(. راپور جیولوجیکی و ساحا1397پنجشیری، عبدالحبیب و دیگران. ) .3

 وزارت معادن و پترولیم.

 جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. یسسه(. زمین. تهران: مؤ1381جعفری، عباس. ) .4

 نوی مستقبل. :(. جیولوجی ساختمانی. کابل1398رحمانی، عبدالباقی. ) .5

تیوری پلیت تکتونیک.  از نظرفغانستان های ا(. عوامل زلزله1393رحمانی، عبدالباقی. افضلی، احمد امید. ) .6

 طبیعت اکادمی علوم. یمجله :کابل

های تکتونیکی ی و جهت حرکت باک(. تعیین اندازه1400زریاب، محمد یتیم و رحمانی، عبدالباقی. ) .7

 حقیقی دانشگاه بدخشان.ت -زون بدخشان. فصل نامه علمی

ان والیت بدخش تکتونیکی ت حرکت باک های( تحقیق در مورد تعیین جه1397زریاب، محمد یتیم. ) .8

 رشد.ا، پایان نامه تحصیلی کارشناسی G/Gو تکنالوژی  G.P.S.Timbleبا استفاده از آمارها و مدارک 

 میر. ا اساسات جیولوجی افغانستان. کابل:(. جیولوجی عمومی ب۲009ساوین، و.ا. ) .9
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 نوی مستقبل. (. جیولوجی عمومی. کابل:139۲اهلل. )سهاک، نقیب .10

ا در های عمیق افغانستان و نقش آنه( شکستگی1389موسی زی. امیر محمد، رحمانی. عبدالباقی. ) .11

 .36 و 34تشکیل معادن مواد مفید، مجله علم و تکنالوجی، انتشارات پوهنتون پولی تخنیک کابل، نمره 

 نوی مستقبل. :انجنیری و هایدرو جیولوجی. کابل (. جیولوجی1399نجف، محمد ابراهیم. ) .12

13. Herring A.T, King K.W, Floyd M.A, (2015). GPS Analysis at   MIT. 

14. Cox, A., Hart, R.B. (1986): Plate Tectonics: How It Works. Wiley-

Blackwell. 418 p. 

15. Https://doi.org/10.2312/gfz.catena.2020.  

16. Http://kb.unavco.org/kb/articale/TIMBLE-convert-to-rinex-utility-v2-1-1-

0-164.hhhh.  

17. Http //geoweb.mit.edu/~Floyd/courses/gg/2018 02_GNS. 

https://doi.org/10.2312/gfz.catena.2020
http://kb.unavco.org/kb/articale/TIMBLE-convert-to-rinex-utility-v2-1-1-0-164.html
http://kb.unavco.org/kb/articale/TIMBLE-convert-to-rinex-utility-v2-1-1-0-164.html


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 آن بر شهر کابل ریثأو ت یشهر نیزمسریع  یتوسعه، نیزم یکاربر تیریمد

 کادر علمی دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری، پوهنتون تخار: پوهنیار ضیاء الدین صفری، عضو نگارنده

 دهنده: پوهندوی عبدالرحمن پژواكتقریظ

 چکیده

 یانسان یهاگاهها و تراکم سکونترساختیز ،ی، امکانات رفاهتسهیالت یاست که تمام یشهری منطقه کیکابل 

قابل اعتماد  اتیتا و معلومو فقدان د ینیشهرنش عیبه چالش رشد سر حلیو راه به عنوان پاسخ .وجود دارددر آن 

 یاراض یکاربر رییتغ یابیمقاله به ارز نیدر حال توسعه، ا یدر کشورها ژهیبه و ،یشهر تیریو مد ریزیبرنامه یبرا

 ،ییماهواره ریوافغانستان با استفاده از تصا تختیدر شهر کابل، پا 2018تا  1970از سال  یشهر یو گسترش فضا

ی مدیریت کاربری زمین ارایه و پیشنهادهایی را در باره پردازدیمی اقتصاد-یاجتماع یهاو داده یدانیمشاهدات م

به سرعت  هاکه شهر ییجاافغانستان است. از آن ینیشهرنش عیروند سر انگرینماها، شهر ی روزافزونتوسعه. داردمی

 نیزم لیتبد شیاو منابع وجود دارد. بحث افز نیاز زم داریاستفاده پا یبرا یمیعظ یها، چالشانددر حال گسترش

پوشش تحت ا ر یرقانونیغ یساخت و سازها یو بررس ،یشهر یارتقا ،یرشد شهر یمرزها نییبه شهر، تع وستااز ر

گیرد. می در افغانستان را در نظر نیزم تیریمد یهاستمیو س ینیشهرنش یهامطالعه جنبه نیدهد. ایمقرار 

 و یسیالاصالح پ و یاعمال شده دولت تیشده است: محدود میترس ریعناصر ز یدر کابل برا مؤثر یهاچارچوب

 یهاراه ریسمدر گسترش افقی محدود کردن  یبرا ژهیها و مقررات مناسب به واستیاز لزوم اتخاذ س یحاک جینتا

کابل است که  داریپای توسعه یبرا ییدر برنامه نیزم یمداخالت کاربر بیبه دنبال ترک جهینت نیاست. ا یاصل

  باشد. زین نافغانستا یشهرها ریسا یبرا الگویی تواندمی

 .شهری ی پایدارتوسعه: گسترش زمین شهری، مدیریت کاربری زمین، شهرنشینی، ه های کلیدیژوا
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 مقدمه

 یهاها و سازماندولت یاصل یهااز چالش یکیدر حال توسعه،  یدر کشورها ژهیجهان، به و ینیشهرنش عیرشد سر

 یهاتیر از محدودفرات یشهرها و شهرها یی، گسترش فضاندیفرا نیا ریناپذاجتناب یامدهایپ .است ریزیبرنامه

دهد.  یارا در خود ج یرو به رشد شهر تیست تا جمعهاآن ییهیو مناطق حاش یها به مناطق داخلآن یقانون

 یگذاران شهر استیو س زانیربرنامه یبرا دارتریبه شهر پا یابیدست یثر براؤم ریزیبرنامهو  تیریمد نیبنابرا

 .(6 ص ،2017،  .و همکاران مسمی)مهم است  اریبس

بلکه  نفر شد، ونیلیم کیاز  شیب زیدهه در افغانستان نه تنها منجر به تلفات غم انگ نیجنگ چند

در سال  دیددولت ج سیبود. از زمان تأس ها شدهآن خانه و کاشانهکامل رفتن  نیاز ب از آن، باعثتروحشتناك

 امثال سایر .ته اسبا سرعت باال شد ینیاز شهرنش ییمرحله، افغانستان وارد بین المللی یروهایبا ورود نو  2002

داشته باشد.  یادیزمهم توجه  یهایژگیبا و یمناظر شهر جادیو ا یزسازبه با دیبا زیمنطقه، افغانستان ن یکشورها

مشاغل را  ریو سا ی، مسکونیتجار یهاتیمحافظت کند، فعال ییستز طیاز مح تواندمی مؤثرو  داریپا یمنظر شهر

مرتبط است  ی پایدارتوسعهو  نیاستفاده از زم استیس تیفیشهر با ک کی یاقتصاد دعملکر نیکند، بنابرا لیتسه

 .(24، ص 2011)سازمان ملل متحد، 

 یشهر نیاز زم استفاده ییکه سود نها یبازار است. تا زمان یهافشار جهینت ی، توسعه شهریاز منظر اقتصاد

ار واحد در باز سمیمکان کیحال،  نی. با ادهدمیرخ  یشهری باشد، توسعه یکشاورز نیزم یاز کاربرشتریب

و از دست  ایمزا یناعادالنه عیممکن است به شکست بازار منجر شود، از جمله توز یشهر نیمنابع زم صیتخص

 .نیزم یدادن منابع عموم

 ریغ ای میکنترل مستق یبرا یخاص یاستیس ی، دولت ممکن است از ابزارهایمنافع عموماز  یندگینما سبح

استفاده کند. از منظر  نهیو هز تیفی، کی، سرعت، زمان بندتیموقع برحسب یشهر یگسترش فضاها میمستق

 یهینظر )، رشد هوشمند دیجد یشهرساز ند، مانیکیدئولوژیا یها و روندهاهینظر یدر پ ی، با ظهور پیجهان

تا از  کندمیمتمرکز  روپیاده فشرده ودارای یو حمل و نقل است که رشد را در مراکز شهر یشهر ریزیبرنامه

 نیو کنترل وسعت زم داریپا یشهر یها شروع به توسعه، دولتفشردهو شهر ( شود یریجلوگ گسترش بی رویه

 یایبه اح دنیبه منظور تحقق بخش .(12ص  ،2017و همکاران. ،  وی)لکرده اند  یگذار استیس یبا ابزارها یشهر

 افتهیتوسعه یشهرها در کشورها تیفیبهبود ک یبه عنوان ابزار اصل یشهر ینیبازآفر استیشهرها، س یمناطق مرکز

در بهبود  یریگچشم یهر کشور منجر به دستاوردها یهااستیدهند که سیانتخاب شد. اکثر مطالعات نشان م

 تیفیها و بهبود کرساختیگسترش شهرها، کاهش فشار بر حمل و نقل و ز کنترل، یشهر نیاستفاده از زم ییکارا
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 بحث .(4: ص 2009؛ الکساندر و همکاران، 17: ص 2012افغانستان،  یعموم استیس قاتی)تحق شده است ستیز طیمح

در  یشهری محرك توسعه یروهایو ن نیزم تیمالک ستمیس ادی، بنینیاست که چون روند شهرنش نیا مورد مناقشه

 نیا یشهر هاینیزم تیریمد ینحوهاز  اپی کردنکرو ازینمتفاوت است  افتهیتوسعه یافغانستان با کشورها

 باشد.نمیدرست  یکشورها بدون نوآور

عبارتند از:  یصلمقاله، اهداف ا نیافغانستان است. در ا ینیشهرنش عیروند سر انگریاست که نما یکابل شهر

دامات مشکالت اق حی( تشر2سال گذشته.  17در  یشهر نیزمی توسعه یهایژگیو و ریمس لیو تحل هی( تجز1

یی ر مثبت بازدارندهتدابی ی( معرف3 و؛  نیاز زم داریپای استفاده یکابل برا پالیسیو خالصه چارچوب  یمتقابل سنت

 انجام داد. نیمقابله با بحران منابع زم یتوان برایکه م

ی نهیشیپ فیشده است: مقدمه با توص میتنظبه ترتیب ذیل مطالعه  نیا ی مورد بحث، محتوایبه طور کل

 میتنظ یبعد یهابخش یرا برا نهیمطالعه، زم نیدنبال شده در ا یاهداف اصل میو ترس کردیرو حی، توضقیتحق

ه یرا ارا قیحق. بخش سوم روش تکندمیمحل انتخاب شده را مشخص  ینیشهرنش یوهای. بخش دوم سنارکندمی

 جادیا یمان براروندها را در طول ز ای راتییکند تا تغیم بیرا ترک ینظرسنج یهایتا. بخش چهارم ددهدمی

 یاراض ید کاربرکارآم تیریمد و ریزیبرنامهبه عملکرد  یابیدست یتر براتر و مناسبنانهیبواقع یهاتیاولو

 .میدهیبحث قرار م موردمطالعه را  یهاافتهیما  ییمنعکس کند، و در بخش نها

 هایتامطالعه و دی مورد منطقه. 2
ستان است که در قسمت شرق نیتربزرگ نیهمچن و تختیکابل پا ه عنوان کشور واقع شده است و ب یشهر افغان

ر است. کشو نیدر ا عیسر ینیشهر تحول و شهرنش نیترکابل شاخص رایبه دقت انتخاب شده است ز قیمحل تحق

از  شیه بشــهر ب تی، جمعهیهمســا یاز پناهندگان از کشــورها یادی، با بازگشــت تعداد ز2017طبق برآورد ســال 

ــش م ــامل همه گروه افتهی شینفر افزا ونیلیش ــت که ش ــل یهااس ــودمی یقوم یاص  نیزم لیحلو ت هیتجز ی. براش

ضا یو الگوها یشهر صاو یدر منطقه ییف س سنجش از دور و ریمورد مطالعه، از ت ستفاده ا نیزم یکاربر یبرر

-UNکابل و  یراز شــهردا یرقانونیســاخت و ســاز غ یهاو داده نیزم لیتبد یها، ما دادهنی. عالوه بر اشــودمی

Habitat (1)شکل  ایماستفاده کرده. 

 تیب، جمعآ، منابع نیزم ژهی، به وداریناپا تی، کابل با چهار وضــعیگزارش دولت کی، در 2008در ســال  

 .(2و شکل  1)جدول روبرو بود  ستیز طیو مح
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(2017 ،یمنطقه مورد مطالعه در افغانستان. برگرفته از )بانک جهان تی. موقع1شکل   

 .1جدول 

 
 

 
(2019 ،هدایتبرگرفته از )ل. در شهر کاب یشهر نیگسترش زم یزمان راتیی. تغ2شکل   
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ستو افول را  ییشکوفای دوره نیشهر چنداین   ضا تجربه کرده ا ساختار ف صو ییکه  آن را  یشهر ریو ت

، لدی)بارف شــده اســت لیتبد تیبه مرکز انفجار جمع راًیو اخ  یو غن قدیم ی ســوابقدارا یشــکل داده اســت، شــهر

شتن (8ص  ،2010 شمهمه  یدر ذهن، برا یخیتار دگاهید کی. دا ضرور ریزیبرنامه اندازهایچ  یدر مورد کابل 

ــت. از  ــترش زم2018تا  1970اس ــهر نی، گس ــهر کابل را م یش ــیش ــه مرحله تقس  یرابکرد: تالش  میتوان به س

 .یعودت کنندگان و آوارگان داخل ادیتعداد ز لیبه دل عیسر ینیو شهرنش ینی، کاهش شهرنشیشهرساز

 روش و مواد.  3

 مجالت قیاز طر یثانو یهایتااستفاده شده است. د قیموضوع تحق لیتحل یبرا یثانو یهایتااز د شتریمقاله ب نیدر ا

  .است به دست آمده نترنتیا و از منابع مختلف شدهیآور، آمار جمعو مقاالت علمی

 تراییتغ لیو تحل هیو تجز یشهر گسترش یالگوها ییمستلزم شناسا یرشد شهر یایپوی دهیدرك پد

 یهاست. عکسا یشهر تیریو مد ریزیبرنامه لیو تحل هیدر تجز یاساسی پدیده کیمنطقه ساخته شده است که 

دست آمده  هب( 2018و  2008،  2002،  1995) ییهوا یهامورد استفاده از عکس ییماهواره ریخاص و تصاو ییهوا

 یراتحت نظارت ب یبندو طبقه ه( استفاده شدOLIو  TM  ،ETM) Landsat ریمطالعه از تصاو نیاست. در ا

 محمودزاده ،) ه است( در کابل انجام شد2018و  2008،  1995مختلف ) یهادوره یبرا یزمان راتییتغ یبندطبقه

 کی الندات ریتصو کیپوشش در  تحت منطقه ن،یعالوه بر ا .(9ص  ،2013دادرس و همکاران،   ؛13ص ، 2019

 لی. در اواته اسمنطقه شهر کابل به دست آمد ق،یدقی جهیبه دست آوردن نت یبرا لومتر،ی( ک185×  185صحنه )

جا ز آنااست.  افتهیکاهش  یشهر یدر توسعه یگذارهیدر شهر، سرما یداخل یهایریدرگ لی، به دل1990سال 

در  عمرب ومترلیک 81.7ساخته شده از  یتوسعه دارد، منطقه بر ییعمده ریدر کشور تأث دیدولت جد سیکه تأسیی 

 یدگان از کشورهاپناهن بازگشت در اثر .٪13.7است، با نرخ رشد  افتهی شیمربع افزا لومتریک 307.9به  1999سال 

 است. افتهی شیافزا 2018مربع در سال  لومتریک 579.5و منطقه ساخته شده به  افتیادامه  یگسترش شهر ه،یهمسا

 میالدی 1980الی  1970از    ی اول:مرحله

 یهاساختمان جادیادامه داشت، از جمله ا 1960در دو دهه پس از  یشهر یو توسعه ینوساز یهاتالش

 یتعداد نیچن، و همیشورو یکابل و مرکز فرهنگ ینمایکابل، س کیتکن یمانند پل یعموم ساتی، تأسهاوزارتخانه

 هخان ریاده در خخانو 500 ه، از جمل(18ص ، 1999)بروکرهوف، مسکن مقرون به صرفه  نیبا هدف تأم هاساختماناز 

 شیپ یهااز جاده یاری، بسنیها. عالوه بر ایولسوال گرینو و د یهکارکنان دولت در کارت یبرا گرید یهاو پروژه

 اجرا شد. 1978شده توسط طرح جامع  ینیب
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 میالدی 2001الی  1980از    ی دوم:مرحله 

 یوسعهتبر  زین درگیر یهاو جناح یشورو تیدولت تحت حما نیب قیعم اختالفات، 1980 یپس از اواسط دهه

 شد. ترکند درین عرصه هایگذار هیسرماو  هگذاشت ریتأث یشهر

بود.  رمؤثاما کمتر  همچنان پابرجا بود، یشهر تیریمد یو ساختارها یکیزیف ریزیبرنامهکه روند  یدر حال

ی منطقه کیوان ، کابل همچنان به عنیی و والیات اطرافاز جوامع روستا یاریبس بدتر شدن وضعیت امنیتی دربا 

با سقوط  1992در سال  تیوضع نی. ا(11: ص AKTC  ،2011)داد ید ادامه مبه رشد خواز لحاظ امنیتی حفاظت شده 

 ریدرگهمدیگر بابر سر کنترل کابل  یجناح یها، و پس از آن گروهافتی انیپا یاهلل به طور ناگهان بینج میرژ

 یهاتمسی، سیکابل، خدمات اجتماع یکیزیف یهارساختیز داشت. یدر پ ییگسترده یرانیو جهیشدند و در نت

 دین جدکردند با صدور قانو یها سعشده بودند. اگرچه آن رانیهمه و یدولت یهاو نهاد یو پزشک یآموزش

تنها در  (2006-2001)طالبان  نیها را روشن کنند، اما دولت جانشینقش شهردار 2000ها در سال یشهردار

 د.را انجام دا یمحدود اریبس ی، مداخالت شهرییتوسعه تیهر نوع فعال یبرا یکاف یبودجه یمحدوده

 میالدی 2018الی  2002ی سوم:  از مرحله  

 مرحله نیدهد. ایشهر را نشان م یشهر نیرشد زم یمرحله نیترعیسر که( 2018-2002دوره ) نیسرانجام، آخر

( KNC) کابل دیطرح جامع شهر جد یتوسعه ی. مطالعه براهیهمسا یبا ورود مهاجران از کشورها مصادف است

 یمطالعه با همکار نیا .شودمی( اجرا JICAن )جاپا یالملل نیب یهمکار یاداره یفن یتحت همکار 2008 چاز مار

( و DCDAسبز )مستقل اداره توسعه شهر ده تأیاز ه یندگیدولت افغانستان به نما یهمتا یهااداره کینزد

 میت و JICAمطالعه  میبا ت گرید یدولت یهااز سازمان یاری( انجام شده است. بسMOUD) یوزارت شهرساز

 (.3اند )شکل کرده یافغان آن همکار یهمتا

، 2010 است. در سال یشهر ی زمینتوسعه یهامحرك نیتراز مهم یکی یمحل مناطقدر کابل، نقش 

ی توسعه داریپا یهاستفادو  یعادالنه، منظم، اقتصاد یاستفاده یکابل برا یشهردار یشهر ریزیبرنامه یاداره

ستفاده از ا استیروشن، س و سبز یفضاها جادیو ا یکیاکولوژ یندهای، حفظ فرایعیو حفاظت از منابع طب زمین

 (.13ص  ،2016و همکاران . ،  ری)نظکرد  هیرا ته نیزم
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برگرفته  2017 ؛ )ب( 2003شهر کابل: )الف(  8 یحوزه غیر رسمیبه محل سکونت  یکشاورز یهانیزم لیتبد سهی. مقا3شکل 

 (2019 ،هدایتاز )

 یددهند و ممکن است در موار یم صیرا تشخ نیزم یخاص کاربر یهاارزش حیاهداف به طور صر نیا

 قیالت از طرمباد نیا جادیا یبرا یچارچوب جادی، انیاستفاده از زم استیبا هم تعارض داشته باشند. چالش س

ه ساکنان کابل است. مدت همبلندو  یدر کابل در جهت منافع کنون نیاستفاده، توسعه و حفاظت از زم ریزیبرنامه

 تیعدم حما لیحال، به دل نیدر کابل هستند. با ا یشهر نیکنترل گسترش زم یابزارها نیتریاساس هانیهمه ا

دولت از باال به  یگذاراستیس یابزارها نیچن جی، نتاییمنطقه یتوسعه یازهایدر برآوردن ن ییو عدم توانا ینظر

 .(4)شکل  ودمطابق انتظار مثبت نب نییپا

 ها(ایج )یافتهو نت مناقشه . 4

مقابله با  یاتوان بر یرا که م یاقدامات متعدد نجای، در ایدر بخش قبل یشهر نیزمی توسعه قاتیبر اساس تحق

ه یارا یشنهاداتیساکنان پ تیو رضا یبهبود درآمد محل یو برا ه شدهانجام داد، در نظر گرفت نیبحران منابع زم

 .میداد

 یتا شهر ییروستا یهانیحفاظت از زم  الف.

 لیتبد یشهر نیبه زم ییروستا یکشاورزی هانیاز زم یادی، حجم زیسکتور خصوصی هر سال بر اساس توسعه

، عکس 3به شکل  نی( )همچنریزیبرنامهو  یل بازسازیکابل؛ مسا یی توسعه – سی)بابر ممتاز و کاج نوشچ شودمی

 فایا یشهر ی زمینتوسعهدر  ینقش مهم یطور که قبالً ذکر شد، مناطق محل( هماندیمراجعه کن نیزم رییتغیی هوا

را صادر  یبه شهر ییروستای کشاورز یهانیزم لیتبدی هیهر سال سهم دیکابل با ی، شهردارنیبنابرا کنند.یم

 لیتبد ندیفرآ نی. در ا(9ص  ،Kchen ،2012)است  شیدر حال افزا جیبه تدر نیزم رییتغ نیکه ا یکند، در حال
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که منبع مهم درآمد  را نیزم یاعطا یهانهیهز ی، شهرداریساختمان نیبه زم ییروستای کشاورز یهانیزم

 .کندمی یریجلوگ نیزمی هیرویبی کند و از توسعهمی افتیدر شودمیمحسوب  یشهردار

 (Urban Growth Boundary) یمرز رشد شهر  ب.

خود  یهاتیشهر و از دست دادن قابل یکیمناطق اکولوژ تناسبمنجر به کاهش مداوم  یشهر نیزم عیگسترش سر

  ٪ 35.67، 2012ها و مراتع در سال ، جنگلتیتحت پوشش محصوالت زراع یهانیشده است. نسبت زم یدارنگه

، مناطق یافتهتوسعهشامل مناطق  که UGB فی، توصنیبوده است. بنابرا  ٪ 53.29، 2001نسبت در سال  نیو ا

 هیتوص سبز است، یها و فضاهاحفاظت شده و مناطق حفاظت شده از مزرعه، عالوه بر پارکها، کوهها، خندق

 & Knaap)اجرا کند  UGBساختمان را خارج از محدوده  رانهیسختگ یمجوزها دی. دولت باشودمی

Hopkins ،2001،  ؛ 15صDing et al. ،1999کانات ، امییحمل و نقل جاده یاساس یهارساختیز. به جز (10: ص

 ممنوع شود. دیساخت و سازها با ری، سایگرو گردش یعموم

 مجدد یتوسعه /یشهر یسازبه  ج.

بهبود ده است، هدف آن انجام ش UN-Habitatو  یکابل که توسط بانک جهان یشهر یبازساز یهاپروژه

منتخب در بافت  یهااز ادغام محله تیامر با حما نیا در کابل است. یخدمات شهری هیو ارا یشهر تیریمد

 افانکشوزارت  یتیریمد تیظرف شیو افزا یشهر یهارساختیز یسازنوو  یبازساز قیاز طر تختیپا یشهر

ی مجدد ارتقاء و توسعه استیس، 11: ص 2019، هدایت)( KMکابل ) ی( و شهردارMOUDL) اراضیو  یشهر

 یهااز پروژه یارینشان داده است که بس یاجتماع یهاها و مصاحبهی. نظرسنجبدون برنامه در افغانستان( یهاشهرك

 ،2018کابل ،  یشهر یازساز)پروژه بر نبوده است مجوامع مث یبرا ی پایدارتوسعهبه اهداف  دنیرس یبرا یبازساز

 .(36ص 
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 (2019زاده ،  داز )محمو بر گرفته. 2018و )ج(  2008؛ )ب( 1995شده شهر کابل: )الف( یی . تکامل منطقه ساخته 4شکل 

در جوامع  یاجتماع یو برابر یرسم ریغ یهابهبود شهرك یبرا دیمف یاستراتژ کیمجدد به عنوان ی توسعه

 ونیلیم کیاز  شیرود بی(، انتظار مKMDPکابل ) یشهرداری توسعه یشود. بر اساس برنامهمیدر نظر گرفته 

 یبهتر به خدمات شهر یرستو دس دیجد فاضالبشده،  یو بازساز دیجد یهانفر در سراسر شهر کابل از جاده

، مفید یشهر یتوسعه قیتشو ی، برانیرا دارد. بنابرا ی مجددتوسعه تیشهر قابل نیمند شوند. ا( بهرهی)بانک جهان

خانه /نیمنافع دولت، توسعه دهندگان و صاحبان زم یهماهنگ یبرا یزمیمکان جادیا جهت پالیسیالزم در  راتییتغ

مذاکرات مربوط  ری، غرامت اسکان مجدد و ساساحات موانع انکشافی بیتخر باحثتوسعه دهندگان م است. ازین

موضوعات  یبا اجرا یانیعنوان سرپرست م هکرده و ب نیرا تدو نیدولت فقط قوان کنند؛می یبه منافع را رهبر
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ص  ،2005، بیل و ایسر؛  8: ص 2015و همکاران،  انی)ک دیبه توافق رس نیمرتبط طبق قرارداد پس از توافق همه طرف

دهند. یمسکن م ایآورند و به مالکان پول یدست مه را ب ی زمینتوسعهتوسعه دهندگان حقوق  ندیفرا نی. در ا(11

و  ییها، مدارس ابتدامانند جاده یتیحما ناتاز امکا ینینسبت مع دیحال، توسعه دهندگان با نیو در هم

 .(5)شکل ها را به دولت بازگردانند کودکستان

 رمجازیساخت و ساز غ بیو تعق تحقیق . د

و به  رسمیغیر  یهااز روش یدر کابل، کشاورزان محل عیسر ینیطور که در باال ذکر شد، در روند شهرنشهمان

 یهاساخت خانه قیها از طراستفاده کردند. آن یساختمان یهانیزم یتوسعه جیترو یبرا یرقانونیتر، غقیدق انیب

وردند. دوم، امالك و مستغالت به دست آی از اجاره یها بازده اقتصاد. اول، آنافتندیبه دو هدف دست  دیجد

 نیع اشغال زمنو نیا قیبا دولت از طر بیرا در مذاکرات تخر یباالتر یها انتظار داشتند که غرامت اقتصادآن

 .(3، ص 2011 ب،ی)حبکنند  افتیدر یواقع

خشند و به کارگران را بهبود ب یمحل انییروستا شتیمع توانندیم یرقانونیغ یهاساختمان نیکه ا ییجاآن از

ی جر به توسعهلفات اتخاذ کرد که منتخ نیه کنند، دولت نگرش مبهم نسبت به ایمهاجر مسکن نسبتاً ارزان ارا

 .(13، ص 2005)برتا، بزرگ شد  اسیدر مق یرقانونیغ یوسازها ساخت

گرفته شود  یرقانونیغ یوسازهاجلو گسترش ساخت دیاست که با افتهیکابل در یشهردار ر،یاخ یهادر سال

رفته شده است. در به کار گ نیزم یرقانونیغ یهااستفاده هیاقدامات عل ریو سا ینقد یهمیمصادره، جر ب،یو تخر

 یبرا شرفتهیپ ینف یابزارها ریو سا نینشبدون سر ییهوا هینقل لیسنجش از راه دور، وسا یهاکیحال، تکن نیهم

که  دهندیم لیتشک نیاز زم ینونرقایرا بر استفاده غ یمؤثر اریاند و کنترل بسنظارت بر تخلفات استفاده نشده

 سمیمکان کیحت ترا مهار کند.  یمحل انییشانس محور روستا تیو ذهن آمیزاحتکاررفتار  یمؤثربه طور  تواندیم

 ،2012ان، سیتو و همکار)کنترل کرد  مؤثرتوان به طور  یرا م یشهر غیر رسمیو گسترش  توسعهمجازات سخت، 

 .(17ص 

 



    143 | بر شهر کابل ی شهری و تأثیر آنمدیریت کاربری زمین، توسعه|     ضیاء الدین صفری           یارپوهن

 

 
 

 
 (CRIDA ، 2018از ) بر گرفتهدر کابل را دارند.  ی مجددتوسعه تیقابل غیر رسمی یهاگاه. سکونت5شکل 

 یریگ جهینت

سوم ی حلهرا تجربه کرده است. در مریی توسعه یکابل سه مرحله یشهر نی، گسترش زم2018تا  1970 یاز دهه

رورت اتخاذ از ض یحاک جیکرده است. نتا فایا یمهم اریکابل نقش بس نیاستفاده از زم یسیتحول، پالی پروسه

 کابل است. رشه یگانه 22 یهادر حوزه یمحدود کردن پراکندگ یها و مقررات مناسب برااستیس

ی توسعه استیس خاص خود را دارد. در مورد یهایژگیافغانستان و یهاپالیسیکشورها،  ریبا سا سهیدر مقا

 فاییشگو خود ندیفرآ نیاست و ا یدرون شهر یایاح جیترو یهدف اصل(، 16، ص 2008و بل،  ی)م یمجدد شهر

 شنهادیباال پ عتبا سر ینیشهرنش ینهیدر کابل در پس زم یی مجدد شهرتوسعه استیحال، س نیاست. با ا یشهر

ارت انکشاف است. وز نیزم یکاربر ییکارا شیو افزا نیدر منابع زم ییجوصرفه یهدف اصل ن،یشده است. بنابرا

اهد شد دو برابر خو 2030افغانستان تا سال  ینیشهرنشکند که نرخ یم ینیب شی( پMOUDL) اراضیو  یشهر

 .ریزی نشده در افغانستان(برنامه یهاگاهی مجدد سکونتارتقاء و توسعه استی)س

 ،یخارج یهاکمک یو ادامه یاسیثبات س ،یتیامن وضعیت در صورت تحقق بهبود در ،یاز منظر اقتصاد

همچنان  یشهر نیاز گسترش زم یمقدار قابل توجه و ابدی شیافزا شتریب ندهیتواند در چند سال آمی یرشد شهر

بازار  یهاسمیاست. اجازه دادن به مکان یانسان برگشت رقابلیغ تیفعال کی ینیحال، شهرنش نیرخ خواهد داد. با ا

کند. اگر بتوان  فیرا تضع ریدلپذ  ستیز طیو مح ریناپذ دیممکن است منابع تجد یشهر یتسلط بر رشد فضا یبرا

، ممکن است شوداستفاده  یشهر نیگسترش زم جلوگیری از یمناسب برا یهاو روش ریدر حال حاضر از تداب

خواهد شد،  دیکه تول یهنگفت یهانهیمواجه است و هز یی پایدار شهررا که با توسعه یمیعظ یهاچالشبتوان 
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 یشهرها برا ریسا یبرا یارزشمند یهامرجع و درس تواندیم کیستماتیس یوهیبه ش هاهیتوص نیدور زد. اتخاذ ا

 باشد. نیاز زم داریپا یکشف استفاده

 ،یگرفتن منافع اجتماع با در نظرالبته  را کاهش دهد یبه شهر ییروستا نیزم لیتبد اسیتواند مقاول، می

 نیواهند داشت، اما اتحول وجود خ ندیفرآ نیها در ااز محرك یعیوس فیط کهطوری. یطیمح ستیو ز یاقتصاد

 یعت و استراتژسر نترلک ،ی شهریتوسعه یو منطق یاهداف علم یدر راستا یالن شهروؤبه مس تواندیامر م

 کمک کند. محور و کاهش سود  یبه شهر ییروستا یاراض لیتبد

 گردیو پ یمجدد شهری توسعه ،تیزراع یهانیو حفاظت از زم یکشاورز یهانهیدوم، انجام اقدامات در زم

 یشهرها نیشود. بدر جوامع می یو حفظ عدالت اجتماع ستیز طیباعث حفظ مح یرقانونیغ یساخت و سازها

 یکالت متفاوتو با مش اردقرار د یمتفاوتی توسعهی وجود دارد، هر شهر در مرحله ییهامختلف افغانستان تفاوت

 نیتدو یمحل یهاتیرا با توجه به واقع نیزم داریپا یکاربر استیس دیبا یمحل یهادولت ن،یمواجه است. بنابرا

 کنند.

ود دارد. مداخالت وج نیا یاثربخش تیتقو یبرا یمحل یدولت ینهادها تیظرف جادیبه ا ازین ت،یدر نها

 مهم است. اریفاه مردم بسو احساس ر شتیمع تیهدا یدارد که برا یریزی مشارکتبرنامه قیبه تشو ازین نیهمچن

 یسترش شهرگ یاسیو س ییفضا-یدرك جامع ساختار اجتماع یبرا یشتریب قاتیتحق نده،یبه آ ینگاه با

تواند یکه ماد دتوسعه  یمداخالت جیترو یمحور را براجامعه یهایتوان استراتژیچگونه م کهنیدر شهر کابل و ا

 کند.  جادیا یداررا در ارتقا و بهبود حکومت ینقش فعال
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    خج      خج   

1 2 3 ۴ 1  1 2 3 ۴ 1   
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2 

3 
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277، ص 139۵ 

 

    خج      خج   

1 2 3 ۴ 1  1 2 3 ۴ 1   

 1 
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 بشپړ رکن 
نيمګړی 

 رکن
  نيمګړی رکن بشپړ رکن دمه

    خج      خج   

1 2 3 ۴ 1  1 2 3 ۴ 1 2  
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2 

3 

۴ 
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 چغتای ادبياتی دوری خانليکلر

 یازووچی: فریدون تېکین

  اۉزبېک تیلی وادبیاتی بۉلیمی ،مرتجم: پوهنیار عبدالفتاح رسولی

 خالصه

. بو ری دیردو اوز اېچیگه  آلگن خانلیکلر آره سینی ینچی عرصلر  ۱۹-۱۷  دوره ی همنینگ بیر  یچغتای ادبیات

تشکیل تاپگن ادبی محیطلریده مهم کیشی  خانلیگی دنده تۈرکستان گه  قوریلگن  بخارا، خورازم و قوقند  ره دو 

عی اصل موضو  میزنینگتحقیاورته گه قۉیلگندیر. بو  لربو شخصیت لر متانیدن اورچینل اثر و یشگن،یتلر 

تیشگن ادبی شخصیتلرو اونلرنینگ اثرلری حقیده بیلگیلر بیریله دی.   بوندن تشقری، هم شو اثر یخانلیکلرده 

گه عاید  دورَّنری بیریلیب چغتای ادبیات نینگ بو  فهرستلینگن کتاب خانه لرو ۉ لرنینگ قول یازمه نسخه لری ب

 . بیرَّنونه بودیرکیشیلرگه   قیله دیگنعلمی تحقیق لر 

 : چغتای ادبیاتی، خانلیکلر دوری، بخارا، خورازم و قوقند ادبیاتی.کلیدي سۉزلر

 ریشیک

عرص ( و چغتای ادبیاتی)  ینچی۱۶عرص(. خوارزم )  ینچی۱۳-۱۱اسالمی اورته آسیاده تۉرک ادبیاتی، خانلیکلر ) 

تیموریلرسلطنت آستیده  ه سیندهان جغرافیرکستۈ عرص( بۉلیب اوچته اساسی باشقیچگه ایریله دی. ت ینچی۱۵-۲۰

ینچی عرصنینگ ۲۰ینچی عرص  ۱۵شکیللنیب، نوایی نینگ اثرلریده کالسیک شکلینی آلگن چغتای ادبیاتی،

مختلف تصنیف لرگه تابع بۇلگندیر. بو  گه دورعرصلیک بو  ۵گندیر. .بیلیم آداملری تقریباُ ېتباشیگه قدر دوام ا

عرصنینگ باشلریدن نوایی نینگ غرایب الصغر دیوانینی  ۱۵ی کالسیکه چه بۉلگن دور) بۉلیم ده، ، چغتای ادبیاتین

(اوچ آنه ۱۹۲۱-۱۶۰۰( و کالسیک دوره سیدن کیینکی دور )۱۶۰۰-۱۴۶۵ترتیب قیلگنیگه قدر( کالسیک دوری )

نینگ تصنیفی . بو تحقیق میزنینگ اصلی آتی خانلیکلر دوری چغتای ادبیاتی، اگمن 1باشلیک آستینده صنفلندیرر

ینچی عرصلر اره سینی ایچیگه آله دی. چغتای ادبیات ۱۹-۱۷ ده گی کالسیک دن کیینکی دورینی آتینی بیرگن

 رک. یینچی عرص ییلگه قدر بۉلگن دوردی قسقچه ایتیب اوتیشیمیز ک۱۷نینگ اوستیکه تورمه دن 

نوایی نینگ بیرینچی دیوانی ینچی عرص نینگ باشلریدن  ۱۵نگیچ مرحله سی لچغتای ادبیات نینگ باش

)غرایب الصغر( ترتیب قیلگن گه قدر بولگن دور دیر. اورته آسیاده سیاسی کشمکش لر و قیزق مجادله لرنینگ 

                                                           
1 Janos Eckmann, Çağatayça El Kitabı, Akçağ Yayınları/ 456, Ankara, 2003, s. 17 
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دیر. امیر متیور اولگندن کیین  دهایجاد قیلامق   یشه مه سی، دوره نینگ سیاسی کوزگه کورینمه لرینی

قیزغین بیرشکیلده دوام ایتمکته ایدی. دوره نینگ سیاسی  اوغللرینینگ آراسیده تخت اوستیگه اوروشلری

اوروشلر و جامعه اورته سیده گی حیات نینگ قینچیلیگ لرگه قره می ادبیات نی جانلی بیر شکیلده داوم ایتیرماقده 

ایدیلر. بو دوره نینگ متثلگرلری لطفی، عطای، خجندی، سکاکی، حیدرخوارزمی، مهری، سید احمد میرزا، 

ک، احمدی، سغدی، بالل، میرسزا، سلطان اسکندر، ېبر یوسف امیری، یقینی، مقیمی، لطیفی، کاملی، دگدایی، 

2لمیزکریمی قلندر، محمد علی، میزا اولوغ بېک و خلیل سلطان نینگ ذکر قیل   . 

ییللر اره سینی اوز ایچگه آلگن دۉَّنی دیر. حسین  ۱۶۰۰-۱۴۶۵چغتای ادبیات نینگ ایککنچی مرحله سی، 

را، امیر علیشیرنوایی، بابر، محمد صالح، شیبانی خان، حمیدی، شاهی، بیرم خان، تۈرکی گوی تخلصی بیلن بایق

مشهور بولگن باقی، واقعه نویس موالنا، هروی، ثانی، افرسی، پادشاه خوجه ب. عبدالواهاب، سعید حسن 

3خوجه، میرم بای، میرزا دولغات دوره نینگ باشلنگیچ آداملری دیر . 

ینچی عرص باشلریگه  ۱۷ملسیزلیکلر ۉ سیا نینگ سیاسی و فرهنگی حیاتینده اورته گه چیقگن بیر نیچه ااورته آ 

 ۱۵۹۸بوندن هم کوپیب کیتامقده. سۉنگی شیبانی خان حکومداری عبدالله خان بیلن اوغلی عبداملومین نینگ 

ینچی عرص قوقند ۱۷، بخارا، خورازم و ییل ادامه تاپگن بیرلیگی ۲۵۰کیین تۈرکستان جغرافیه تقریباً   ده اۉلیمیدن

ده اوچ ایریم خانلیک قوریلگنیدن کیین آخر بۉلگن. خانلیکلرکیچیک بایلیکلره گه بۉلینمسی و اره لرینده کی 

ینچی عرص ۱۷قیینچیلیک لرحل بۉملسلیگی کوپ قانلی مجادله لرگه یۉل اچدی. ایران پادشاه سی نادر نینگ 

نگ یی باسقین بولیشی ذاتا یامن رشیط لرگه تاحدی آغیرلشگن دیر. . دورناورته لرینده بو جغرافیه ده گ

باشقروچیلری، اولکه نینگ ایچینده بۉلگن سیاسی و اقتصادی رشط لرنی یخشی مناسبت لرگه متان اورنشگنلر. 

اوچون  شیبانی لردن کیین اقتدارگه بۉلگن اسرتاخانلیکلرهم اقتصادی و سیاسی ایشلرنی یخشی مناسبت گه قره ماق

. خانلیکلر آراسیده گی نضاع لرو اوروشلر اورته آسیا 4بیر نیچه یوللرنی یولگه تشلب اما هیچ بیر نتیجه اللمه گنلر

 تورک بیرلیگینی اساسیدن یاقتیرو روسلر نینگ تۈرکستان جغرافیه سی اوستینده باسقینچیلیگینی عملگه آشیرماق

ده قوقند ده روس  ۱۸۷۶ده خوارم،  ۱۸۷۳ده بخارا،  ۱۸۶۸ی اۈچۈن یخشی یول بولر. بۈتۈن بولرنینگ برچه س

5حکومتی آستینده باغلنیب قاله دی . 

نگ اوچ خانلیککه بۉلینمه سی بیلن خورازم، بخارا و قوقند ده ادبی محیط لر یتۈرکستان جغرافیه سی ن

گن دور ادبیاتی،رسای شکیللنگن. عادتا خانلیک رسای لریگه و دین عامل لرطرفدن حاکم بۉلگن ییرلرده رواجلن

6وتصوف ادبیاتی بولیب ایککی آنه قولگه ایریله دی ینچی عرصنی ایچیگه الگن بو دونم   ۱۹-۱۷، پرولو. فواد کو

بوگنلیگینی، چغتای ادبیات نینگ بو دونم ده هیچ بیر « توشیش و چوکیش دوری»نینگ، ادبیات کورینیشیدن بیر

نینگ ده فقط اوتگن شاعرلردن تقلید دن باشقه ایلگری کیتمه اولوغ شاعر یتیشمگنلیگینی و موجود شاعرلر 

                                                           
2 Özbek Ebebiyatı Tarihi, İ.Tom, Özbekistan SSR “Fen” Neşriyatı Taşkent, 1977,s. 239.  
3 Ali-şir Nevayı, Leyli vü Mecnün( Hzl. Ülkü Çelik), Türk Dil Kurumu Yayımları: 659, 

Ankara, 1996,s. 161. 
4 U. Tursunov, B. Orınbayev ve A. Aliyev, Özbek Edebî Tili Tarihi, “Okıtuvçı” Neşriyatı, 

Taşkent, 1995, s. 150. 
5 János Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar (Hzl. Osman 

Fikri Sertkaya), Türk Dil Kurumu Yayınları: 635, Ankara, 1996, s. 208-209. 
6 Aziz Merhan, “Yazılı Özbek Edebiyatı”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 31, No: 2, Aralık 

2007, s. 161. 
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. بو بۉلیم ده خانلیکلرده تشکیل تاپکن ادبی محیط لرده شاعر لرنینگ فرقلی بیرمکتب 7گنلیکلری اېتیلمکته

تۇزتکن لیکلریدن ایتامق زور. چونکه بو دونم ده کالسیک شعرنینگ مهیم متثیلچیلری، کوچلو بیرشکیلده، دوره 

شاعرلری طرفدن تقلید قیلینامقده و کالسیک شعرنی تورلریدن چیقلمیدیلر. بو ادبی محیط لر آراسیده کی نینگ 

کوپ راق متثیلچیلرنینگ صنعت نی کوچو لیگنده دیر.هر اوچ خانلیکلرده کی شاعرلر، تۈرکچه شعر  لر فرق

ی فرق لیکلر، فقط شاعرلر نینگ از لرینینگ یانینده فارسچه شعرلرهم یازگنلردیر. مکتب لرییره تیش بۉلیم ده ک

قسمی پارسچه، اما کوپ قسمی تۈرکچه شعر یازیش نینگ ترجع قیلیشی کیرک. خصوصاً خوارزم و قوقند 

خانلیگینده اثریازگن شاعر لرنینگ بخارا خانلیگنده کی صعنت کارلریگه قره گنده تۈرکچه شعرلری کوپ راق 

ده دورکه ادبی تیلده شو محله یا محیط نینگ انعکاس بیرممه لریدیر. دیر. بو دوره نینگ باشقه بیر یخشیلیگی شون

  ینگی ادبی تیل، محلی شیوه لر اساسیده رواجلنگن.
 خوارزم ادبیاتی

اۉزبېک خانلیک لردن اینگ قزغین ادبی فعالیت خوارزم دیر. نوایی نینگ اېزینی تعقیب قیلگن کوچلی شاعرلر 

بوندن تشقری، مهیم ترجامن و واقعه نویس ده خوارزم ده اوستی. خوارزم خانلیک ادبی محیط نینگ مهیم 

 متثیلچیلری، مونس، آگاهی و کامل خوارزمی دیر. 

ده بیرنچی دیوانیده گی شعرلرینی  ۱۸۱۴ینچی ترتیب قیلگندیر.  ۱۸۰۵چی دیوانینی (، بیرن۱۸۸۲-۱۷۷۸مونس )

و اوندن سۉنگی یازگنلرینی بیر مجموعه توزه تیب اونگه )مونس ال اوشاک( آتینی بیرگندیر.دیوانده کالسیک 

8بیتنی اوز ایچیگه اله دی ۸۵۰۰شعرنینگ تورونظم شکللری بیلن یازیلگن  نگ بیش قول . اصل موضوع دیوان نی

یازمه نسخه سی، اۉزبېکستان جمهوریتی فنلر اکادیمیسی بیرونی نامده گی رشق شناسلیک انیستیتوت ده قول 

قسقه سی قوللنه دی.(  ÖCFABNSEKYFیازمه لری فونتی ده ) بو انستیتوت اۈچۈن بوندن کیینکی بۉلیملرده 

9فهرست َّنره لری بیلن ثبت قیلینگن ۱۷۹۳،۹۳۵۶،۹۴۰،۷۸۶۵،۱۳۳۰ نیچی ییلینده  ۱۸۸۰. مونس دیوان نینگ 

َّنره لری بیلن عینی  ۱۰۹۳۷، و ۱۰۹۳۶، ۹۱۷۷، ۶۴، ۶۳، ۶۲خوارزم ده چاث بۉلیب تاش باسمه نسخه لری ده 

1انستیتوت ده فهرست بیلن ثبت قیلینگن 0  . 

 یر. افسانوید«فردوس االقبال» مونس نینگ دیوانیدن باشقه تاریخی موضوعی اثرلری باردیر. بو اثرلردن بیری، 

گه قدر خوارزم ده اوتگن واقعه لرنی اوز ایچیگه آله دی بو اثر، مقدمه، بیش باب  ۱۸۲۵روایت لردن باشلب 

زم گه قدر خوار  ۱۸۱۳گندیر. او، باشله نیشدن  بیتیریلمه وتوشورو بۉلیم لردن توزیلمکه ته دیر. مونس، بواثرنی 

. مونس، رشق تاریخ چیسی میرهاند بېتیرگندیری و یینی بولگن ده بولگن واقعه لردی یازگندیر. اثردی، اوقوچیس

. بۉلیم نی فارسچه ۱. جلدی نینگ ۲.جلدنی و ۱ناملی اثرینی « روضه الصفا» نگ عمومی تاریگه عاید مشهورین

 دن چغتای تۈرکچه سیگه ترجمه قیلگندیر. 

( دیر. چغتای ۱۸۷۴ – ۱۸۰۹) خوارزم خانلیگی ادبی محیط نینگ اینگ مهیم متثیلچیلردن بیری ده آگاهی

« ) تعویض العاشقین» بولگن آگاهی، « کوپراق یخشی و کوپ یخشی یازاری» نگ نوایی دن کیین یادبیات ن

                                                           
7 Fuad Köprülü, “Çağatay Edebiyatı”, Ġslam Ansiklopedisi, 3. Cilt, İstanbul, 1993, s. 316-319. 
8 Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, Özbekistan SSR “Fen” Neşriyatı, Taşkent, 1978, s. 384. 
9 K. Münirov, Munis, Âgehî ve Beyânîning Tarihî Eserleri, Özbekistan SSR Fenler Akademiyası 

Neşriyatı, Taşkent, 1960, s. 17. 
10 K. Münirov, age, s. 18. 
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چی  ۱۳۰۰مرصع دن مرکب بو دیوان ده گی  ۱۸۰۰۰عاشق لر موسیقه سی( ناملی بیر دیوان ترتیب بیرگندیر. 

 شکلی قوللنیلگندیر.  فارسچه دیر. دیوانده ییگرمه گه یقین نظم توری و

چغتای ادبیاتی و تاریخیده آگاهی سیاستچی و تاریخچی خصوصیات لری بیلن چقور بیر ایز قالدیرگندیر. او، 

« گلشن دولت» (، ۱۸۵۶« )لواقعاتی سلطانیا(، جامع ۱۸۴۶-۱۸۴۵«)التواریخبًه زۈ »(، ۱۸۸۴« )روضه الدوله»

 یخی گه تیگیشلی اثرلر یازگندیر. بو اثر لرگه خوارزم خانلری( کبی خوارزم تار۱۸۷۳«)شهادت االقبال»(، ۱۸۶۵)

(، سعید ۱۸۵۵-۱۸۴۶نچی محمد امین خان )(،  ایکک۱۸۴۶-۱۸۴۳ل خان) ق(، رحیم ۱۸۴۲-۱۸۲۵الله قل خان)

( دوره سینده گی حادثه لرنی قولگه ۱۸۷۲-۱۸۶۵چی محمد رحیم خان ) (، ایککن۱۸۶۵-۱۸۵۶محمد خان )

 نگ تاریخ گه اوخشه گن اثرلرینی ترجمه قیلگندیر. ینده میرهاند و هانده میر نآلگندیر. او، عینی زما

نگ بیر کوپ اثرلرینی چغتای تۈرکچه سیگه ترجمه قیلگندیر. بونلر.، نظامی یاگاهی، نخبه رشق ادبیاتچیلری ن

، کیاوس «ستانگل»نگ ی)منظوم اولگن بواثر، نرث شکلینده ترجمه قیلنگندیر(، سعدی ن« هفت پیکر نظامی»نگ ین

، زین «تاریخ جهان کشای نادر» نگی، محمد مهر اسرتآبادی ن«روضه الصفا» ، مهرهاند نینگ«قابوس نامه» نینگ 

» نگی، محمد مقیم هراتی ن«مفتحات الطالبانی» نگ ی، محمد غجدوانی ن«بدیع اله واقعه»کنیالدین وصفی ن

روضه الصفئ » نگی، رضا قلی خان هدایت ن«خانیتذکرُه مقیم »نگ ی، محمد یوسف منشی ن«طبقه اکرب شاهی

» نگی، جامع ن«رشح دلیل هرات» نگی، محمد وارث ن«اخالقی محسینی» ، حسین واعظ کشفی نینگ«نادری

1کبی ادبی اخالقی فلسفی اثرلری دیر« شاه و گدا» نگی، بدردین خلیلی ن«یوسف زلیخا 1 . 

بۇلگن کامل  ی( دیر. لیرک بیر ۱۸۹۹-۱۸۲۵خوارزم ادبی محیط نینگ باشقه بیر شاعری ده کامل خوارزمی ) 

1بیت دن عبارت دیر ۳۶۸۰خوارزمی، شعرلرینی بیر دیوانده توپله گندیر. دیوان  . کامل خوارزمی، فخرالدین علی 2

1رتگندیرآتلی اثرینی ده چغتای تۈرکچه سیگه اخ« وایفطلطافت ال»نگ یایششاف ن 3  

شجره »بیلن « تراکمه شجره( » ۱۶۶۳-۱۶۰۳خوارزم خانلیگنده تاریخی موضوعی اثرلردن ابوالغازی بهادرخان )

 آتلی اثرلرینی ده بو ییرده ایتیش کېرک دیر. « تۈرک

 بخارا ادبیاتی

ینچی  ۱۷گه )واوغیل لری زمانی  بوملسدن اسرتاخانلیکلر نسلندن نادیر محمد« امیرلیک» بخارا خانلیگنده هنوز

نگ اون ایککیسی عزل، بیش مخمس و یشعردن عبارت دیر. بونلرن۱۸نگ گلیاتی، یعرص( اثرلر یازگن توردی ن

                                                           
محمد رضا آگاهی و تعویض العشق » آگاهی نېنگ اثرلری حقیده ایریم بیلگی اۈچۈن باقاقینیز. فریدون تیکین،   ۱۱

محمد رضا آگاهی »  ٬. 37۵-37۰، ص. ۲۰۰۰، هازیران XXXVIII، ییل: ۴۴۶دیوانی، تۈرک کلتوری، نمره: 

-۸7، ص. ۲۰۰۶، بهار ۲۱، ت.تۈرک دنیاسی تیل و ادبیات درگیسی، نمره:«چای ردیف لی بیر غزلی» و 
، تۈرک لر دایراه معارفی )نشر قیلوچی جالل گوزل، کمال چیچک، سلیم کوجا(، «خیوه خانلیگی» (، ۲۰۰9)9۲

بیلیمی ییملری،  ، تورکلوک«محمد رضا آگاهی» .، ۶۴۰-۶3۴، ص. ۲۰۰۲، ینی تۈرکیه ییملری، نقره، ۸جلد 
، «ینچی یوز ییل خوارزم تاریخ یازرلری ) مونس، آگاهی بیانی( ۱9» .، ۲۸7-۲۶7، ص. ۲۰۰۸، سیواس، 9

.، آگاهی دیوانی ) توزیع العاشقین( نېنگ تیل ۲۱۰-۱99، ص. ۲۰۰۸، قیش 3، ۲غازی اکادمیک باقیش، جلد 
) ۲۰۰۱ی سوسیال بیلم لر انستیتوتی، ارزوروم، خصوصیات لری ) آواز و شکل آچیقلمه سی(، اتاتورک بیلیم یورت

 ییملنمه میش دوکتورا تیزسی(.
12  F. K. Kerimov, Özbek Edebiyatı Tarihi, “Okıtuvçı” Neşriyatı, Taşkent, 1987, s. 175. 
13 János Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar, s. 215. 
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مرصع سی سبحان قلی خان بیلن مشهور  ۱۶۵مرصع دن تشکیل تاپگن بو شعر لرنینگ  ۴۳۴بیری قطعه دیر. 

1بۇلگن هجویلریدیر 4  . 

لرگه گرچی ادبیات ساحه سیده کشمه شه گن مختلف سیاسی چلی -بوندن کیینکی دۉنم لرده، بخارا خانلیگنده

 ا صادق، میرزا حرست، پیری حرستی کبی شاعرلر، فارسچه شعرلررز گی قیزغین ایشلر دام ایتگندیر. بو دۉنم گه می

یازگندیر. بونلرنینگ یانیده ولی، شوقی، مجریم، جانی، حومالی، شکوری و حرامی کبی شاعرلر ده هم فارسچه 

ته قوغانی و کعابد، شوقی  -ینچی عرص نینگ بیر یاریمیده مجریم۱۹رکچه شعرلر یازگندیر. خصوصاً هم تۈ 

 شاعرلریدن دیر.  زبردستحرامی، بخارا خانلیگی ادبی میحطی نینگ 

ینچی ۱۹ینچی عرص نینگ ایککنچی یارمی و ۱۷، -شعرلریده هر ایککی ییر ده قولله نیلگندیر -عابد -مجریم

ییریمده یشه گن بیر شاعر دیر. شعرلرینی بیر دیوان ده توپلگندیر. فارسچه شعرلری اۈچۈن  عرص نینگ اییلک

 فهرست ۹۹۱، بارسچه دیوانی ایسه ۹۷۶ده ÖCFABNSEKYF ایری بیر دیوان ترتیب اېتگن دیر. تۈرکچه دیوانی،

1َّنره لری بیلن قید اېتیلگن دیر ن ترتیب لشکیللری بی . دیوانی کالسیک شعر غزل، روباعی، مخمس و قطعه نظم5

 بۉلگن. 

اصلی آتی محمد رشیف، مدرسه تعلیمی الگن بیر شاعردیر. اوز دۉَّنی  -(۱۸۷۱-۱۷۸۵شوقی کته قورغانی)

گه ییتکلی بیر سخن چین استادی بۉلگن. عربچه، فارسچه و تۈرکچه شعرلر یازگن بۉلیب بیر دیوان شکلیده توپله 

و ۴۶۴۳ده  ÖCFABNSEKYFآت لری بیلن « دیوان شوقی» و « لیاتدیباچه دیوان و غزا» گن دیر. بو دیوان، 

1َّنره لری بیلن قیدقیلینگن فهرست ۲\۱۷۴ 6  . 

(، ترجمه اثرلری بیلن تانیله دی. فارس و هند ادبیاتینده مشهور ۱۸۶۰-۱۷۹۶اصلی آتی مال قربان بۉلگن هریمی)

1«چار درویش»ترجمه قیلینگن  ده صدق طرفندن۱۸۳۴بۉلگن بیر نیچه اثردی ترجمه قیلگن دیر. هریمی  7 آتلی  

ده اصلی هندچه ۱۸۵۴ی نرث شکلینده «محفل آرا»ده  ۱۸۴۴اثرنی قسقلتیریب و بیر آز تغیرات بیلن شعر شکلینده، 

1ی« توتینامه»بۉلیب هنوزاول فارسچه گه ترجمه قیلینیب،  8 چغتای تۈرکچه سیگه ترجمه قیلگندیر. بولرنینگ  

1وم بیر ترجمه سینی قیلگن دیرنینگ منظ«یوسف زلیجا»یانیده   . فقط بو ترجمه کونیمیزده موجود ایمس دیر. 9

 قوقند ادبیاتی

بو ادبی میحط نینگ مرکزی، خانلیک نینگ پایتختی قوقند دیر. فود کوپرلو، قوقند خانی عمرخان و اوغلو محمد 

2یعلی خان زمانی گه بو ییرده قوتلی بیر ادبیات نی موجود بولگنینی افاده قیله د 0 ییلینده شاعر فضلی  ۱۸۲۱. 

                                                           
14 Maʽneviyat Yulduzları, Abdulla Kadirî Nâmidegi Halk Merâsı Neşriyatı, Taşkent, 1999, s. 

281. 
15  Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, s. 290.   
16 Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, s. 303. 
17 Bu eser, 1960 yılında ÖzSSR Devlet Bediî Edebiyat Neşriyatı tarafından 

yayınlanmıştır.   
18 Tûtînâme’nin orijinal nüshası, ÖCFABNŞEKYF’nda 1795 envanter numarası ile kayıtlıdır 
19Özbek Edebiyatı Tarihi Hrestomatiyası II. Tom (Tüzüçi: F. Şerafiddinov), “ÖzDEVNEŞR”, 

Taşkent, 1945, s. 272. 
20 Fuad Köprülü, agm, s. 323.      
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2طرفدن توزه تیلگن انرتالوژی لردن اعر . فقط بو شامقده دیرییرآلگ شاعر. بو دور نینگ شاعر لریدن التمش اوچ 1

2بیر کوپی نینگ دیوانی کوَّنیزگه قدر موجود دیر . بو انتولوژیده ذکرقیلینگن شاعرلردن غازی، مخمور، امیری، 2

چه شعرلری ده مکنونه محله سینی قولنگندیر.( و نازل خوجه نینگ دیوانلری حجلت، ایدا، ویسی، نادره) فارس

 کونیمیزده موجودیر. 

قوقند خانلیگینده، داستان چیلیک عنعنه سی بو دوَّنده موجود دیر. ایریم موضوع لرده بیر کوپ داستان قلمگه 

« اقعه محمد علی خانو » و « شهزاده حسن و حسین»، ویسی نینگ «یوسف زلیخا»الینگندیر.حاذق نینگ 

داستانلری کوَّنیزده قدرتشکیل تاپگندر. « رضب املثال»، گلخن نینگ «هفت گلشن» داستانلری، نادر نینگ 

» ته گه کیلگن واقعه تصویر قیلینگنلیگینی، ر دن کیین او  ۱۸۴۲بونلرنینگ یانینده مطرب و اندلیب نینگ قوقند ده 

2دیوانلری کوَّنیزده موجوددیر« یبشهنامه دیوان اندل» و « شهنامه دیوان مطرب 3 . 

بیلن  خلصیینچی عرص نینگ بیرنچی یاریمیده، قوقند خانلیگیده اثرلر یازگن شاعرلرنینگ باشیده امیری م ۱۹

، غازی، مخمور، گلخنی، ویسی، نادره، (، فضولیHÜK .۱۸۱۰-۱۸۲۲شعرلریازگن قوقند خانی عمر خانی )

 یتگندیر.محزونه، نادیر، حاذق و ما دن کیله 

(، رساینده شاعرلری دی حامیه قیلگن و بو ۱۸۲۲-۱۷۸۷امیری محله سی بیلن شعرلر یازگن عمر خان)

شاعرلربیلن ادبی صحبت لر توزتگندیر. بو صحبت لرعموماً اونینگ یازگن شعرلری بیلن عالقه لی دیر. عمر خان، 

عهد اطالع قیلیب و شکل و کورینیشیدن گوچلی بیرشکیلده نوایی دن تقلید قیلگندیر. نوایی نینگ حضوریگه 

مکمل غزل و مخمس لر یازگندیر. عمرخان، فارسچه و تۈرکچه شعرلری جای الگن بیر دیوان ترتیب قیلگن 

2دیر 4 . 

فضلی، َّننگانلی بۉلیب اصلی آتی عبدالکریم دیر. اسستعدادلی و زماننده مشهور بیر شاعر بولگن فضلی 

« مجموعه شعران»َّنیزگه قدر ییتمه گندیر. بیر کوپ غزل و قصیده سی، نینگ شعرلرینی توپله گن دیوانی کو 

 آتلی اثرینده و دۉَّنینده ترتیب قیلینگن بۉلیب انرتلوژی لرده موجود دیر. 

ینچی ۱۹ینچی عرص نینگ ایککنچی یاریمی و  ۱۷غازی نینگ حیاتی حقیده کوپ بیلگی موجود ایمس دیر. 

شاعردیر. اۉزبېکچه و فارسچه یازگن بۉلیب شعرلرینی بیر دیوانده توپله  عرص نینگ باشلرینده اثرلر یازگن بیر

مرصع گه یقین کالسیک شعرین نظم شکیللریندن مثال لر باردیر. غازی نینگ دیونینی  ۳۰۰۰گندیر. دیوانده 

2تورت قول یازمه سی نینگ نسخه سی موجود دیر 5  

ده خرب دار بولینگندیر.  ۱۹۰۵یوان بار بولگنیدن (، دیوان ترتیب قیلگن بیر شاعر دیر. بو د۱۸۸۴ -مخمور)؟

2مرصع موجود دیر ۳۴۱۷دیوانده  وعیسوز موض نم نینگ ایریم ۉ . مخمور بو شعر لرده، یشه گن د6

                                                           
21 Bu antoloji “Mecmua-i Şâirân” adı altında, ÖCFABNŞEKYF’nda 9139 envanter numarası ile 

kayıtlıdır. 
22  Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, s. 39-40. 
23 Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, s. 40. 
24 Bu divan hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. János Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay 

Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar, s. 218.    
25 Söz konusu el yazma nüshalardan üçü, ÖCFABNŞEKYF’nda 121, 6117 ve 2296/II; diğer nüsha 

ise Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün Leningrad Bölümü’nde 109 envanter 

numaraları ile kayıtlıdır 
26   Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, s. 94. 
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لومسیزلیکلرینی رشح قیلگندیر. شعرلری نینگ بیر قسمی نی فارسچه یازگندیر. مخمور دیوان نینگ قول یازمه ۉ ا

 َّنره سی بیلن قیلد قیلینگندر.  فهرست ۵۸۷ده  ÖCFABNSEKYFنسخه سی، 

ینچی ییلده توغیلگندیر. بیر دیوانی بولگنلیگی و دونم ده یازیلگن تذکره لرگه جای السه ده  ۱۷۸۰گلخنی، 

فارسچه قصیده سی موجود  ۱غزل،  ۱۲حاال قولگه کیلگن یاقدیر. ایریم محجموعه لرده و تذکره لرگه اونینگ 

اثری بیلن قازنگندیر. بو اثر، سطر خصوصیاتی و « رضب املثال)افسانه لر(» ردیر. گلخنی، اصل آبروی اعتبا

لرینی اوز ایچیگه آلگن حالده جوده قیزیق. اثر بیرینچی مرتبه ن.پ.   اۉزبېک خلق ادبیاتی اونینگ محصوالتی

2ییلده نرشقیلینگندیر ۱۸۹۰اوسرتاموف طرفندن  7 . 

ینچی ۲۰لریده ویسی تخلصینی استفاده قیلگن دیر. ر ( شع۱۸۴۵-۱۷۷۹اصلی آتی جهان آتین بۉلیب ویسی)

عرص قوقند خانلیگی ادبی محیطی ده یشه گن مهیم عیال شعرلردن بیریدیر. یازگن شعرلرینی بیر دیوانده توپله 

« واقعات محمد علی خان»و متام بومله گن « شاهزاده حسین»، «شاهزاده حسن»گندیر. یازگن شعرلریدن باشقه 

 موجودیر.  آتلی داستانی هم

( ینچی ییل ۱۸۴۲-۱۷۹۲قوقند امیری عمر خان نینگ خاتونی و ویسی نینگ کوپ یقین دوستی بولگن نادره )

ده قوقند خانلیک ادبی میحطی ده اوز ایزینی قالدیرگن استعدادلی شاعرلریدن بیریدیر. تۈرکچه شعرلریده کامله، 

اوچ دیوان  –مرصع  ۱۵۰۰۰تقریباً  -گن شعرلرینیفارسچه شعرلریده مکنونه تخلصی نی ایشلتگن صنعتچی، یاز 

2گه ییغگندیر. یوقاریده ایتیلیب اوتکن دیوانلر، بوگونلرده اۉزبېکستانده ایریم کتابخانه لرده موجود دیر 8  . 

ینچی عرص نینگ بیرنچی یارمیده اثرلر ییرتگن شاعردیر. حیاتی حقیده کوپ بیر بیلگیگه صاحب  ۱۹محزونه، 

شعرلری کونیمیزده بیزگچه یتیشمه گندیر. اما اونینگ شعرلریدن استعدادلی بیر شاعر  ایمس میز. کوپ آز

 بولگنلیگینی توشینیلدی. 

هفت »(ینچی یوز ییل نادری، اوزلت، محجوری و رشیفی تخلص لرینی ده قوللنگندیر.۱۸۵۰-۱۷۵۲نادر)

2آتلی ییتی بابه دن عبارت بۉلگن بیر داستانی« گلشن 9 دیر. نادر نینگ دیوانی، فارسچه و  و بیر دیوانی موجود 

معرع دن عبارت دیر. دیوان نینگ ایککی قول یازمه نسخه سی موجود بۉلیب  ۱۳۰۰چغتای تۈرکچه بیلن یازیلب 

بو نسخه لر دن بیری اۉزبېکستان جمهوریتی غفور غالم نامی ده گی قوقند ادبیات موزه سینده، باشقه ایسه تاشکند 

3دیر موزیمی دهگی ادبیات ده علیشیر نوایی نامی ده  0 . 

                                                           
27 Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, s. 127. 
28  Üveysî ve Nâdire’nin hayatı, eserleri, eserleri üzerine yapılan çalışmalar ve edebî kişilikleri 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Feridun Tekin, XIX. Yüzyıl Çağatay Edebiyatının Ġki Kadın 

ġairi Üveysî ve Nâdire, Vizyon Yayınevi, Ankara, 2010, s. 29-50. 
29  Bu destan, Özbekistan Cumhuriyeti Gafur Gulam Namidegi Hokand Edebiyat 

Müzesi’nde 1467 envanter numarası ile kayıtlıdır. 
30   Özbek Edebiyatı Tarihi, IV. Tom, s. 187. 
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ینچی عرص نینگ ایلک یارمیده فارسچه و چغتای تۈرکچه سی بیلن اثرلر  ۱۹ینچی عرص نینگ آخری و ۱۸

3( تذکره و مجموعه لرده ییر الگن بیر گوپ شعری، بیر دیوانی۱۸۰۵-۱۷۲۱یرتگن حاذق نینگ) 1 « یوسف زلیخا» 

3داستانی  ، رساله و ترجمه لری موجود دیر. 2

(، تۈرکچه و فارسچه شعرلر یازگندیر. شعریازوونی گینچ یاشیده  باشله گندیر. شعر لری ۱۸۳۸-۱۷۶۱)ما ده 

سی ایسه فارسچه  ۲۴۶۶سی تۈرکچه، ۱۱۶۸مرصع دن عبارت دیر. بو مرصع لردن  ۳۶۳۴بیرلشتیریلگن دیوانیده 

3دیر 3 . 

 توشوروم

ن چغتای ادبیاتی نینگ ایریم مرتبه لردن ینچی عرص ده نوایی نینگ اثرلری بیلن یوکسک بیر سویه ده چقق۱۵

ینچی ۱۹حقیقی قابلیتلی و کوچلی شاعرلر یتیشتیریب بولشویک انقالبگه قدر دوام قیلگنینی ایتیشمیز ممکندیر. 

عرص نینگ ایلک یاریمیده، تۈرکستان خانلیک لریده کی شاعرلرنینگ اوستیگه طبعی شکلده نوایی نینگ کوپ 

بار  نگ یانیده بو تاثیردن قورترگن و اوزینی اورجینلیک لرینی ساقلب قالگن شاعرلرنینگکته تاثیری باردیر. بو نی

بولگنلیگی موجود دیر.خصوصاً خوارزم خانلیگی ده اثرلر یازگن مونس و أگاهی کبی شاعرلر،نوایی تقلیدچیلیگی 

شاعرلر کالسیک ادبیات  دیر. عینی شکیده قوقند خانلیگیده ادبی فعالیت ده بولگن بعضیسقله گندن اوزلرینی 

 تورلریده ممتاز اثرلر یرتگنلردیر. 

 ، تۈرکستان خانلیکلرینده وجودگه کیلگن ادبی محیط لرده اینیقسه استیک شکلینده شعرلرین یازیلمهدوره دهبو 

سی، عنعنوی شعرده کی موضوعلردن فرق قیلوچی توشونچه هم بیربیرنده کیلتیریلگندیر. خانلیک لرینده کی 

دت دن اوزاق تورماق اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رشط لر، شاعرلری موضوع کورینیشیدن عرف عا

ن له گندیر. بو نقطه ده شاعر، کالسیک ادبیاتده بولگنیدن ینه کوپ حیاتده یقین و سوسیال موضوع بیلر و ز اونلری 

کی ادبی  چایرگیدهینچی عرصنینگ  ۲۰چمرب چسب بیر شکیلده مناسبت لی بیر حالگه کیلگندیر. بیواسطه 

فرقلی بیر دونم بولگنلیگینی قبول قلیش ممکن. بو توشینچه  توشینیش، بو بۉلیمده چغتای ادبیات نینگ ینگی و

سونگی دونم چغتای ادبیاتی نی ینگی توزیلیش نینگ وجودگه کیلشی گه باشلوچی بوگنلیگی و ینگی ادبیات 

 .سۉیله ملیزنینگ تیز بیر شکیلده اوسیشیگه حصه بولگنلیگینی 
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 جات و سبزیجات تازهز ضایعات میوهاهای نوین در جلوگیری بندینقش بسته

 شگاه تخارکادر علمی دیپارتمنت هارتیکلچر دانشکده زراعت داننامزد پوهنیار فدامحمد نظری عضو نگارنده: 

 الدین امانیتقریظ دهنده: پوهنوال عین

 چکیده

و  یاز غذاییترین محصوالت باغداری هستند که نقش مهمی در تأمین نمهم یهها و سبزیجات تازه از جملمیوه

 د. نها دارسالمت انسان

آور رسامسها و سبزیجات تازه آماده مصرف و جلوگیری از افزایش میوهخاطر موجودیت همیشگی ه امروزه ب

بندی گردند تا زمان های مناسب بستهکند که این محصوالت در بستهها در خارج از فصل تولید ایجاب میقیمت

 نماید.ها افزایش یابد و باعث رشد اقتصادی کشور شده و به تأمین منافع ملی کمک آن دارینگه

جات و بندی نوین در جلوگیری از ضایعات میوههای بستهتشریح اهمیت روش ز نگارش این مقالههدف ا

 داری نگه زمان و کرده فاسدکننده حفظ عوامل محصوالت را از توانمی وسیله بدین که باشدسبزیجات تازه می

  افزایش داد. را محصول

یدانی و پژوهش مبر تحقیق  ،بهره گرفته شده ییاز منابع کتابخانه در آن کهین مقاله ضمن اینا روش تحقیق در

 تواند بهیم نقش محافظتی بر عالوه بندیدهد که بستهنتایج به دست آمده نشان می کیفی نیز تمرکز شده است.

 یفتخف یل،تحو زمان کیفیت، قیمت، در باره اطالعاتی حاوی که را که پیامی طوری کند عمل رسانه یک عنوان

  نماید. منتقل خریدار یا گیرنده به است خاص یک محصول و مزایای هاویژگی یا و

  خریدار، سبزی، محصول، مصرف کننده و میوه. های کلیدی:واژه

 مقدمه
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های مصرف کننده از اهمیت باالیی اولویت شمارسالم دارند و در  یهمهمی در تغذی جات و سبزیجات نقشمیوه

کوتاه  دارینگهمصرف، مدت  یهها و سبزیجات تازه آمادخرید میوه یهاین حال مشکل عمد برخوردار هستند. با

محصول شده و در نهایت سبب پذیرش نامطلوب و بازار پسندی  یهست که منجر به فاسد شدن سریع و تجزیا هاآن

رف تازه، سالم، راحت مص یهکنندگان برای محصول آمادهای اخیر، تقاضای مصرفگردد. در طول سالمنفی می

مصرف، بسیار فسادپذیر  یهو عاری از هر نوع آلودگی در حال افزایش است. با این حال محصوالت تازه آماد

میکروب  آلودگی بهرنگ شدن انزایمی، از دست دادن رطوبت و های عمده از جمله: بیبوده و قادر به مکانیسم

های میتابولیکی خود هستند و به طور پیوسته فعالیت هوجودات زندها و سبزیجات پس از برداشت مباشند. میوهمی

و حمل و  دارینگه یهدهند. که در نتیجه ارزش غذایی و شکل ظاهری این محصوالت در طول پروسرا انجام می

نیز ها آنی شدن، پوسیدگی و غیره دچار تغیر گردیده و ارزش تجارتی ینقل به علت از دست دادن رطوبت، قهوه

ها و سبزیجات پیش نماید. ضایعات بعد از برداشت میوهخسارات بسیاری را به تولید کننده وارد می وکاهش یافته 

توان به دالیل این گونه ضایعات را می .در نوسان است  %50تا  20که به دست مصرف کنندگان برسد، از از این

نسبت  صدمات فزیکی و ،های میتابولیکیفعالیت ،هامواد توسط آن یهآلودگی میکروبی و تجزی :چون یعوامل

دهد. ها ممکن است از مزرعه و باغ باشد که محصول در حال رشد را مورد تهاجم قرار می. منشاء این آلودگیداد

یت ضایعات در جریان حمل و نقل، ذخیره کردن و یا مصرف محصول ظاهر شود. تغییرات ؤسپس عالیم قابل ر

ممکن است  ،دهدکه به دلیل گرمازدگی، سرمازدگی، کمبود آکسیجن  و غیره رخ می معمول میتابولیکی غیر

باعث ایجاد لکه، فرورفتگی، نرم شدن بیش از حد و تغییر رنگ انساج شود. همچنان صدمات فیزیکی که طی 

فیزیکی  دگی و تغییراتیشود  سبب ضربه دیدگی، سایبرداشت میخانیکی، حمل و نقل و جابجایی و .... وارد می

 متغیر بوده و رطوبت متعادل %95تا  70ها و سبزیجات . به طور طبیعی، رطوبت میوهدگرددیگر در محصول می

)(Equilibrium Relative Humidity یا ERH  سبزیجات  دارینگهحال باشد. با اینمی %98حدوداً باالی

ها شده و در نهایت پیری و پژمردگی را به در قبال خواهد عادی محیطی، موجب خشک شدن سریع آن یدر شرایط

ها و سبزیجات، از یک طرف حفاظت محتویات درون بسته در طول بندی میوهداشت، بنابراین هدف اصلی از بسته

که موجب کمبود  یمیزان ضایعات تا از استو خارجی  سازی، حمل و نقل و توزیع در برابر فساد داخلیزمان ذخیره

بندی عالوه بر محافظت از جلوگیری شود، و از جانب دیگر، بسته ،شودها میمحصول و در نتیجه افزایش قیمت

کند طوری که در یک مدار ارتباطی ساده، پیامی را که حاوی اطالعاتی غذایی به عنوان یک رسانه عمل می یهماد

ها و مزایای کاالی خاصی است به گیرنده یا همان تحویل، تخفیف و یا ویژگیقیمت، کیفیت، زمان  یهدر بار

دهد. در حال حاضر، العمل نشان میکند و خریدار پس از دریافت پیام و درك مفهوم عکسخریدار منتقل می
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وامل ترین عآید و از مهمشود، بلکه جزئی از محصول به حساب میبندی دیگر یک عنصر خارجی تلقی نمیبسته

 .ثیرگذار بر ذهن مصرف کنندگان به هنگام خرید محصوالت استأت

ها و ها بر بهبود ماندگاری میوهثیر آنأمکانیسم عملکرد و ت، بندی نوینی بستههاروشنقش  در این مقاله

 .شوندبررسی میسبزیجات تازه 

 بندی محصولبسته

های کند که محصول در بستهنقل آن ایجاب میرعایت اصول بهداشت، محافظت بهتر محصول و راحتی حمل و 

بندی ابزاری است که به . بسته(359، ص1389خوشخوی و همکاران،)بندی شود آن بسته یهویژ یمتناسب با شرایط

 دارینگهآوری شده حفظ و مدت زمان دهد که کیفیت محصول تازه جمعسرد اجازه می یههمراه حفظ زنجیر

ی است که محصول یبندی محصول، هرگونه ظرف یا بستهبسته(. 7، ص1392نژاد و همکاران،کاشانی )آن افزایش یابد 

آن اطالعات الزم در مورد محصول به مصرف کننده  یهگردد یا به وسیلدر آن، برای فروش به بازار عرضه می

در مورد محتوای خود به بندی اطالعات بسیار زیادی را بسته (.62، ص1395بحرینی زاده و همکاران، ) شودداده می

مصرف، اجزای  یدهد از جمله محصول داخلی، نام تجارتی و شرکت تولیدی، وزن، طریقهخریدار می

فیض و همکاران، ) نام نهادند« خاموش یفروشنده»بندی است که آن را دهنده و ... به دلیل همین خاصیت بستهتشکیل

بندی بندی حجیم، چه بستهاست که با توسل به آن چه در حد بستهبندی یکی از ترفندهای مؤثری بسته(. 2، ص1394

بندی اولیه و چه جزئی و در سطح مصرف کننده، چه در محل تولید و چه در محل پروسس، چه به صورت بسته

، 1994)توان میزان ضایعات و هدررفت محصول را به حد اقل رساند. طبق گذارش الرینو ثانویه و ثالثیه می

Larionov)باعث از دست دادن  1980 یسازی در روسیه در دههبندی، توزیع و امکانات ذخیره، فقدان نظام بسته

تخم بذری، یک ملیون تن گوشت و یک و نیم  %50کچالو،  %70های تازه، میوه %55سبزیجات تازه،  %45ساالنه 

  (.335، ص1383بهجت، ) شدمیلیون تن ماهی می

 بندیهای بستهروش

، در جایی که ),and Bickerstaffe & Barret, 1998Alter 1993)طبق تحقیق آلتر، بیکراستاف و بارت 

بندی ضعیف باشد و یا وجود نداشته باشد، مقادیر زیادی از غذا و کاالهای دیگر از بین خواهد های بستهروش

کمتر خواهد بود. در حال حاضر در  غذا ضایعاتبندی از لحاظ )کمی و کیفی( افزایش یابد، رفت. اگر سطح بسته

بندی قابل تغییر، وسیعی از خصوصیات فیزیکی و وسایل بسته یهبندی با دامنهای بستهبودن انواع پوشش رسدست

بندی شیک و جذاب های کوچک، پرچون فروشی یا عمده فروشی را به سوی بستهتوانسته است توجه فروشگاه

 بندی را به شرح زیر در نظر گرفت:بسته یهبندی ابتدا باید خصوصیات مواد اولیبستهبرای انجام هر عمل  جلب کند.
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 ؛برای مواد غذایی زهری نباشد -۱

 ؛از نظر شکل ظاهری قابل توجه مصرف کننده باشد که بتواند در فروش محصول مؤثر واقع شود -۲

 ؛در مقابل نور، رطوبت، چربی و گاز مقاوم باشد -3

بندی صرفه باشد به طوری که کار خانجات تولید کننده بتوانند محصول بسته اقتصادی مقرون به از نظر -4

 ؛دارندشده را در بازار رقابت نگه

 ؛در مقابل عوامل خارجی مانند ضربات میخانیکی مقاوم باشد -5

 ؛بندی به سهولت باز شود و دوخت و چاپ آن به راحتی انجام گیرددرب بسته -6

 (.336، ص1383بهجت، ) را به محیط زیست برساند رین خسارتبازیافت زباله آن آسان باشد و کمت -7

در بندی بهره گرفت که های بستهتوان از انواع روشهای محصول میبندی مواد غذایی نظر به ویژگیبرای بسته

 شود.اشاره میها ترین آنمهمزیر به 

 بندی در اتمسفیر اصالح شدهبسته
دینامیکی  یهپروس MAPیا  (Modified Atmosphere Packaging)بندی در اتمسفیر اصالح شده بسته

بر تعامل بین سرعت تنفس محصول و  این روشفعال و یا غیر فعال تغییر ترکیب گازی در داخل یک بسته است. 

بندی تحت شرایط اتمسفیر اصالح شده شامل ترین منافع بستهبندی متکی است. مهمانتقال گازها از طریق مواد بسته

اهش تنفس، کاهش تولید و حساسیت به اتلین، کند ساختن روند نرم شدن میوه و تغییر ترکیبات داخل میوه ک

های سودمند و مفید در بندی در اتمسفیر اصالح شده یکی از روش. بسته(4، ص2014قربانی و همکاران، )باشد می

فسادپذیر در هوایی است که تغییر یافته و  بندی یک محصولبندی مواد غذایی است. این روش به معنای بستهبسته

بندی با تغییر اتمسفیر روش بسته یکند. یکی از اهداف اصلی توسعهترکیب آن با ترکیب هوای معمولی فرق می

که اثرات محصوالت از طریق انجماد و کاهش مصرف انرژی است بدون آن دارینگهبه عنوان جایگزینی برای 

 دارینگهمحصولی با قدرت  یهسازی و فروش داشته باشد. تهیحین مراحل ذخیرهمنفی بر کیفیت محصول در 

سازد. بر عالوه پذیر میهای کوچک و دورافتاده فاقد امکانات کافی سردسازی، امکانبیشتر، فروش آن را در مغازه

، 1383بهجت، ) کندتر تسهیل میهای بزرگجایی و نمایش محصول را در پرچون فروشیهحذف نیاز به سرما، جاب

حرارت پایین  ها و سبزیجات دربندی در اتمسفیر اصالح شده به عنوان یک مکمل برای حفظ میوه. بسته(337ص

(، هدف رسیدن به تعادل در داخل MAPاستفاده شده است. هنگام طراحی یک سیستم اتمسفیر اصالح شده )

رطوبت نسبتی مخصوص خود احاطه خواهد شد. بندی است که در آن کاالی خاص با اتمسفیر مطلوب و بسته

سازی و نوع فیلم با توجه به ضخامت و حرارت ذخیره یهچنین تعادل توسط سرعت تنفس محصول، درج
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شود. هر دو سرعت تنفس محصول و بخار آب تعیین می 2CO اوکسایددایکاربن  ،2O اوکسیجن نفوذپذیری آن به

حفظ  MAPو خواص نفوذپذیری فیلم وابسته به عوامل بیرونی مانند حرارت هستند. بنابراین، اهداف استفاده از 

باشد. اگر حرارت بیش از چند درجه تغییر کند، اتمسفیر حرارتی خاص می یهاتمسفیر مطلوب در یک محدود

.  (4، ص2014قربانی و همکاران، )برای محصول مضر باشد  اواهد کرد و ممکن است نامناسب و یا حتبسته نیز تغییر خ

و حد اکثر  2Oایجاد اتمسفیری است که تنفس محصول کاهش یابد بنابراین از حد اقل غلظت  MAPهدف از 

یر اختالالت و بی بندی شده نباید تجاوز کرد تا از تخمیر و ساقابل تحمل توسط محصول بسته  2COغلظت 

بندی تحت فقیت روش بستهورمز م(. 7، ص1392کاشانی نژاد و همکاران، )های میتابولیکی جلوگیری شود نظمی

بندی و استفاده از مواد پوششی مناسب است. شرایط اتمسفیر اصالح شده، داشتن ترکیب گازی صحیح درون بسته

و شرایط نامناسب مانند غلظت  شدهداشت محصول انتخاب صحیح شرایط گازی سبب افزایش عمر پس از بر

کاهش مدت زمان  اوکساید خیلی زیاد سبب بروز تنفس غیر هوازی در محصول ودایاوکسیجن پایین و کاربن

ر ها و سبزیجات این است که اثدر میوه MAP آن خواهد گردید یک مشکل مهم در کاربرد تجارتی دارینگه

MAP باشد. بنابراین، کند، متفاوت میهای مختلف و یا در فصول مختلف رشد میمکان که در برای انواع یکسانی

باید مطالعات آزمون و خطا برای تعیین اتمسفیر مناسب برای هر نوع در یک مکان و فصل داده شده انجام گردد 

 .   (4، ص2014قربانی و همکاران، )

بندی که اتمسفیر اطراف محصوالت در داخل یک بستهبندی با اتمسفیر کنترول شده شامل اصالح تخنیک بسته

باشد. اتمسفیر ، به دو صورت فعال و غیر فعال میودها ساخته شهای مختلف یا ترکیبی از آنتواند از انواع فیلممی

اوکساید دایکاربن %0.03اوکسیجن،  %21نایتروجن،  %78تواند به عنوان تغییر ترکیب طبیعی هوا )شده می اصالح

و کیفیت غذایی محصوالت  دارینگهاثر( تأمین اتمسفیر مناسب برای افزایش زمان مقدار ناچیزی از گازهای بی و

 Controled)خانه با اتمسفیر کنترول شده استفاده از ذخیره یهتواند به وسیلتعریف شود و این تعریف می

Atmosphere Storage )CAS بندی با اتمسفیر اصالح شدهو یا بسته (MAP چه به صورت فعال و یا غیر )

بندی که در نهایت با گازهای مورد فعال امکان پذیر باشد. اصالح فعال به وسیله جایگزین کردن گازها در بسته

که اصالح غیر فعال زمانی است که محصول با یک نوع فیلم یا رد، در حالییگشوند، صورت میجا مینظر جابه

تنفس محصول و پخش گازها از دورن فیلم، صورت  یهمسفیر مطلوب در نتیجشود، اتبندی میپوشش بسته

کاربرد دارند.  MAPی هستند که در یترین گازهااوکساید و نایتروجن عمدهدایگیرد. اوکسیجن، کاربنمی

 شوند.در اتمسفیر کنترول شده استفاده می روش ذیلگازهای ذکر شده به سه 

 ؛ثر به تنهاییااستفاده از گاز نایتروجن بی -1
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اوکساید و نایتروجن دایاوکساید و نایتروجن به تنهایی و یا ترکیب کاربندایاستفاده از ترکیب کاربن -2

 ؛گویند(واکنش پذیر می)که به این روش نیمه

اوکساید و دایاوکساید به تنهایی و یا ترکیب کاربندایپذیر با استفاده از کاربنروش کامالً واکنش -3

 .  (6، ص2019خواجه علی چالشتری، )اوکسیجن 

غیر فعال، اتمسفیر نهایی از طریق تنفس محصول داخل بسته به دست آمده است. تعادل  MAPهای در سیستم

بسیار مهم است.   MAPبندی بستگی دارد. کنترول حرارت در های محصول و فیلم بستهاتمسفیر نهایی به ویژگی

دهد. یکی از فیلم و همچنین سرعت تنفس محصول را تحت تاثیر قرار میکه خصوصیات نفوذپذیری گاز طوریه ب

نماید، باعث تولید بوهای است هنگامی که بیش از حد کاهش می  2Oپتانسیل سطح   MAPاز مشکالت اصلی در 

بندی در اتمسفیر اصالح شده غیر فعال برای یک محصول خاص گردد. بستهنامطلوب ناشی از تخمیر انساج می

باشد. می 2COو   2Oل انتخاب دقیق فیلم با نفوذپذیری مناسب گاز و انتخاب اتمسفیر نهایی با سطح مطلوبی از شام

یک سیستم غیر فعال بر اساس تعادل سرعت تنفس محصول و سرعت انتقال  یهبندی در اتمسفیر اصالح شدبسته

پایدار در بسته را باید ایجاد و حفظ نمود.  مورد نیاز تحت شرایط حالت 2COو  2Oباشد، در نتیجه گاز بسته می

به ظرفیت تبادل گاز و سرعت تنفس محصول بستگی دارد. سرعت تنفس  2COو  2Oمقادیر دقیق و حالت پایدار 

یابد و به یک سطح سازی کاهش میمحصول بعد از برداشت در ابتدا بسیار زیاد است و با گذشت زمان ذخیره

باشد. اوکسیجن داخل بسته همچنان و ترکیب اتمسفیر می دارینگهحرارت  یهدرجرسد که تابع نواخت مییک

و افزایش غلظت  2Oشود. کاهش غلطت تولید می 2COکند، مصرف و مقدار تقریباً برابر که محصول تنفس می

2CO کند تا بسته را ترك نماید.یک شیب بین اتمسفیر بسته و شرایط بیرون ایجاد می 

سازی گیالس های فیزیکی، کیفیت و ذخیرهرا برای پروسه 2COو  2Oهای مختلف ن تأثیر غلظتتیان و همکارا

بیشترین تأثیر را در جلوگیری از فعالیت انزایم  2CO 10%و  2O 5%بررسی نمودند و مشاهده کردند که غلظت 

است، همچنین از ( داشته Pre Oxidase( و پر اکسیداز )Poly Phinail Oxidaseپولی فینول اکسداز )

 دارینگهرا افزایش داد و مدت زمان  سختیی شدن گوشت میوه نیز جلوگیری کرد. پوسیدگی را کاهش و یقهوه

(، اثر شرایط اتمسفیر اصالح شده در 1383. راعی و مرتضوی )(5، ص2014قربانی و همکاران، )گسترش یافت 

های مختلف از جمله سلوفان، بندیدر این بررسی از بسته زده را مورد مطالعه قرار دادند ونمک یهپست دارینگه

ی یالیهی و قوطی استفاده کردند که تحت شرایط اتمسفیر اصالح شده پوشش سهیالیهی، پوشش سهیپوشش دوالیه

 بندی ارجحیت داشت.انواع بسته یهطور کلی بر بقیه ب
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اتمسفیر اصالح شده بر روی خصوصیات فیزیکی  (، ارزیابی اثرات جنس بسته و شرایط1386راعی و همکاران )

اوکساید، خال و دایوکیمیاوی پسته را بررسی کردند، در این بررسی شرایط اتمسفیری شامل نایتروجن، کاربن

بندی پسته با گازهای نایتروجن/ گراد بود. نتایج نشان داد که بستهدرجه سانتی 40و  20حرارت  در هوای محیط

خواجه علی )کند را طوالنی می دارینگهکند و زمان د و شرایط خال کیفیت پسته را بهتر حفظ میاوکسایدایکاربن

 (.    6، ص2019چالشتری، 

شود. توصیه می %95 – 90بسیاری از سبزیجات تحت اتمسفیر اصالح شده، رطوبت نسبتی  دارینگهبرای 

  2Oمارچوبه، کرم، براکولی و کاهو در اتمسفیر اصالح شده امیدوار کننده است. برای مارچوبه، سطح  دارینگه

درجه  0 – 3در  درصد 2CO 01 – 14جلوگیری نماید. غلظت   2Oحفظ گردد تا از آسیب  %10باید باالتر از 

 2Oباید در اتمسفیر اصالح شده با  شود و تا حد زیادی با درجه حرارت متغیر است. براکولیگراد توصیه میسانتی

کرم در صفر  دارینگهبرای  2COو  2Oگراد حفظ شود. غلظت در صفر درجه سانتی 2CO 5 - %10و  %3 - 1

یک اختالل های سبز رنگ( )لکه Russet spottingباشد. می %6 – 3و  3 – 2گراد به ترتیب درجه سانتی

 دارینگهمناسب برای  2Oگردد. غلظت با اوکسیجن پایین مهار می دارینگهفیزیولوژیکی در کاهوست که در 

درجه  10 – 20در  2CO 2 – %3و  2O  5%سازی بادنجان رومی است. شرایط مناسب برای ذخیره %3 – 1کاهو 

ز برای سبزیحات برش زده تازه )کاهو و کرم( به عنوان استفاده ا 2Nبندی با گاز نایتروجن گراد است. بستهسانتی

MAP  سبزیجات برش زده مورد بررسی قرار گرفته است. ضایعات سبزیجات برش  دارینگهبرای افزایش مدت

بندی با گاز نایتروجن به تعویق افتاد و به دلیل این تأثیر، ظاهر سبزیجات برش تازه از نظر ظاهر توسط بسته یهزد

روز به طور قابل قبولی باقی ماند  5گراد پس از نتیدرجه سا 5بندی شده با گاز نایتروجن در حرارت زیر زده بسته

   (. 4، ص2014قربانی و همکاران، )

 پوشش خوراکی
ها برای افزایش ترین روشهای دیگر یکی از جدیدهای خوراکی در میان میکانیسمرسد استفاده از پوششبه نظر می

کند و اثرات مشابه در برابر انتقال گاز فعالیت میها و سبزیجات باشد که به عنوان یک مانع طول عمر تجارتی میوه

ها و های خوراکی برای حفاظت از میوهدهد. اثر پوششسازی تحت اتمسفیر کنترول شده را  نشان میذخیره

دهد. ثیر قرار میأهای پوشش دارد که ضخامت پوشش را تحت تسبزیجات بستگی به کنترول ترشوندگی محلول

نواختی بر سطح سبزی و پس از های خوراکی باید مرطوب باشد و گسترش یکپوشش بنابراین، فرموالسیون

خشک شدن داشته باشد، یک پوشش که دارای چسپندگی، انسجام و دوام مناسب برای عملکرد دارد باید به 

یدها و ها، لیپهای خوراکی به طور کلی بر اساس مواد بیولوژیکی مانند پروتیندرستی تشکیل شود. فیلم و پوشش
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توانند در فرمالسیون پوشش خوراکی به کار روند . پولی سکرایدهای عمده که میشوندایجاد میپولی سکرایدها 

باشند. کاربوکسی ها میشامل: نشایسته و مشتقات آن، سلولوز و مشتقات آن، کیتوزان، پکتین، آلژینات و سایر صمغ

ها و ی  با چندین نمونه کاربرد در بسیاری از میوهیحظهمیتایل سلولوز، مشتق سلولوز است که توجه قابل مال

 دارینگهپروتین آب پنیر به طور گسترده جهت افزایش مدت  یهای بر پایهسبزیجات دریافت کرده است. پوشش

 و سبزیجات مورد استفاده قرار گرفته است.  هامیوه

برخی اقدامات مؤثر از جمله حرارت پایین، سبزیجات پس از برداشت  ها ومیوه دارینگهبرای افزایش مدت 

بندی در اتمسفیر اصالح شده، تابش و پوشش دهی استفاده شده است. در این اقدامات، پوشش خوراکی به بسته

خوشبویی  و های امیدوارکننده است که توانسته از کاهش رطوبتها یکی از روشآن یدلیل خصوصیات ویژه

های خوراکی، . در بین انواع پوششجلوگیری کندانساج گیاهی یا رشد میکروبی  جلوگیری و از نفوذ اوکسیجن به

میوه و سبزی تازه مورد استفاده قرار گرفته است. کیتوازان  دارینگهی جهت افزایش مدت یکیتوزان به طور گسترده

ضد قارچی فوق  میکروبی و ذیر و سازگار با محیط زیست است. کیتوزان دارای فعالیت ضدپغیر زهری، تجزیه

ها و العاده است که توانسته به طور مؤثر پوسیدگی میوه را کنترول نماید. همچنان به راحتی توانسته است در میوه

اوکساید و دایها و سبزیحات را با تنظیم نفوذپذیری کاربنسبزیجات پوشش تشکیل دهد و سرعت تنفس میوه

 شود.زان بر کیفیت میوه و سبزی تازه بیان میاوکسیجن کاهش دهد. در ادامه تأثیر پوشش کیتو

باشد. ها و سبزیجات پس از برداشت، تعرق و مصرف سوبسترای تنفس میدلیل کاهش وزن میوه کاهش وزن:

ها و سبزیجات در مقابل که از دست دادن آب، باعث نرم ساختن انساج، کاهش طعم و پایین آوردن مقاومت میوه

ها و سبزیجات، آب بیشتری دهی با کیتوزان بر روی سطح میوهشود. پس از پوششیامراض فیزیکی و میکروبی م

ها و سبزیجات بعد از برداشت به طور در انساج میوه سبزی حفظ شده و خصوصیات خوب و ارزش تجارتی میوه

 .   (10 - 9، ص2014قربانی و همکاران، ) گرددمؤثری حفظ می

ها بعد که میوهباشد. هنگامیها و سبزیجات تازه میحسی مهم میوه از ویژگی Crispiness سختی یاسختی: 

یابد و پس از آن ها به تدریج کاهش میآن سختی یهشوند، مشخصسازی نرم میاز برداشت در طول زمان ذخیره

ها به علت تبخیر آب، تخریب آن سختیها و سبزیجات تازه، سازی میوهذخیره یرود. در طول دورهاز بین می

تواند تعرق را مهار نماید و سپس آب پکتین، مصرف مواد مغذی و غیره کاهش خواهد یافت. پوشش کیتوزان می

باالتری را  سختیکند و تر را حفظ میها و سبزیجات فشار تورم بزرگبیشتری حفظ گردد. بنابراین، حجرات میوه

انساج میوه و سبزی بعد از برداشت را تا  سختیتواند از دست دادن توزان میدهد. بنابراین پوشش کینشان می

  حدودی کاهش دهد.
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ها ضروری است. ها و سبزیجات پس از برداشت برای حفظ خصوصیات آنتنفس هوازی برای میوهتنفس: 

تی کاهش شود. با کاهش مواد مغذی، ارزش غذایی و تجارمواد مغذی به عنوان سوبسترای تنفس مصرف می

باشد. میوه و سبزی بعد از برداشت مفید می دارینگهتر کردن مدت یابد. مهار سرعت تنفس برای طوالنیمی

اوکساید کاهش یابد. دایتواند در سهم نسبتاً کم اوکسیجن و کاربندهد که سرعت تنفس میتحقیقات نشان می

ی که اوکسیجن را از هوا وارد نسج میوه و سبزی ها و سبزیجات، نفوذپذیردهی بر روی سطح میوهپس از پوشش

تواند تنظیم شود، میاوکساید تولید شده که از طریق تنفس کردن به سمت هوا بیرون داده میدایکند و کاربنمی

یابد. با این حال، نیاز است تا ضخامت پوشش کیتوزان مناسب باشد. اگر گردد. بنابراین، سرعت تنفس کاهش می

تواند به طور مؤثری تنظیم گردد و اگر پوشش بسیار ضخیم است، ، نفوذپذیری نمیباشدز حد نازك پوشش بیش ا

اوکساید ممکن است باعت تنفس غیر هوازی گردد دایشود و غلظت باالی کاربناوکساید ذخیره میدایکاربن

قربانی و همکاران، ) نمایدموم میها و سبزیجات پس از برداشت را مسکه باعث تولید ایتانول شده و در نتیجه میوه

 .     (10 - 9، ص2014

 بندی فعال   بسته

آید که تغییرات نامطلوب در محیط درونی سیستم را شناسایی بندی به حساب میبندی فعال سیستمی از بستهبسته

های مرسوم که بر اساس آن کیفیت بندیکند. بر خالف بستهرا تا رسیدن به شرایط مناسب اصالح می کرده و آن

در  ،شد که حداقل تعامل بین محصول و بسته ایجاد شودی حفظ مییباید به گونه دارینگهمحصول در زمان 

سال اخیر به ویژه در امریکا و  25ل طی فعا یهبندی تغییریافتباشد. بستهبندی فعال این نوع تعامل سودمند میبسته

بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته است و کاربرد انواع گوناگون این نوع بسته دارینگهجاپان به منظور 

در انواع مختلفی تولید شده است مانند انواعی که دارای  بندیروز به روز در حال گسترش است. این نوع بسته

بندی توانند کاربردهای متعددی داشته و در مقایسه با بستهمنظور حفظ تازگی محصول است میهایی به افزودنی

باشند. طور مستقیم در تماس با مواد غذایی میه . مواد یا عوامل فعال بباشندماده غذایی مؤثر  دارینگهقدیمی در 

ایتانول،  یهاتلین، عوامل آزاد کنند اوکساید، رطوبت،دایهای اوکسیجن، کاربنکنندهترکیبات فعال شامل جذب

بندی فعال در مورد انواع مختلفی مواد غذایی مانند نان، باشد. بستهمواد طعم دهنده و عوامل ضد میکروبی می

قربانی و همکاران، ) جات و سبزیجات مورد استفاده قرار گرفته استکیک، شیرینی، خمیر تازه، پنیر، گوشت و میوه

بندی به طور فعال ضمن حفظ کیفیت توان گفت این نوع بستهبندی فعال میریف سیستم بستهدر تع .(9، ص2014

دهد های محافظتی و حسی تغیر میو یا بهبود ویژگی دارینگهغذایی، شرایط بسته را به منظور افزایش زمان  یهماد

های گازهای ها و انتشار دهندهبندی که شامل جاذبفعال؛ بسته بندیبسته.  (3، ص1395امین االسالمی و همکاران، )
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رسد که ممکن ها و سبزیجات است. به نظر میبندی میوههای جالب برای بستهباشد. یکی دیگر از روشمختلف می

های صحیح فعال تحت بندیهای هورمون گیاهی توسط بستههای تنفسی، فعالیت میکروبی و فعالیتاست فعالیت

 .(12، ص2014قربانی و همکاران، ) ثیر قرار گیردأت

 بندی فعال و مواد مورد استفادههای بسته: انواع سیستم1 جدول

 مواد مورد استفاده بندی فعالنوع سیستم بسته
 های انزایمی و کیمیاویسیستم جاذب اوکسیجن

 یهجاذب و منتشر کنند
 اوکسایددایکاربن

فلز، کلسیم هایدروکساید، کاربونیت آهن،  درپو
فلزهالید مانند سودیم کلوراید و پتاشیم کلوراید و 

 غیره
سیلیکاتی، پروپلین، گلیکول، خاك سیلیکانی،  یهماد جاذب رطوبتی

 الکل چند ظرفیتی
ذغال چوب فعال، پتاسیم پرمنگنات، بنتونیت، خاك  جاذب اتلین

 رس
 کپسول ایتانول ه ایتانولیهمنتشر کنن

سوربیک اسید، بنزوییک اسید، پروپیونات، ایتانول،  انتشار ضد میکروبی
 اوزون، نمک امونیم

 کربنات سودیم، زغال چوب فعال جاذب طعم
 های مختلف غذاهاطعم طعم یهآزاد کنند

وینیلون محوری جهت دار، لوله متراکم   HDPE ضد تیرگی و ضد چسپندگی
 جهت دار

 ساخت سوراخ ریز پالستیکی حرارت یهکنندکنترول 
 (. 3، ص1395امین االسالمی و همکاران، )

 بندی هوشمندبسته

 دارینگهکه در آن  را های محتوای خود یا محیطیماده غذایی برخی ویژگی در آناست که به  ییبندیبسته

و انتقال ماده غذایی برای تولید کننده، پرچون  دارینگهشود کنترول نموده و اطالعاتی را در این زمینه طی می

باشد، در واقع بندی هوشمند و فعال آشکارا متفاوت میکند، اگر چه مفهوم بستهفروش و مصرف کننده فراهم می

بندی فعال مورد استفاده قرار های بستهبندی هوشمند به منظور کنترول بی عیبی و کارایی سیستمتوان گفت بستهمی

و برای  باشدغذایی  یهبندی مادهای الزم بستهتواند جزء ضروری یا از ویژگید. تجهیزات هوشمند میگیرمی

است که شرایط  بندیبستهنوعی هوشمند،  بندیهای کیفی مورد استفاده قرار گیرد. بستهکنترول بسیاری از شاخص

 مدت بندی شده طییت ماده غذایی بستهغذایی محصور را کنترول نموده و اطالعاتی در رابطه با کیف یهماد

داری یا انتقال فراهم سازد. گرچه اطالعات زیادی از راه اینترنت، مجالت صنعتی و منابع دیگر در این رابطه هگن

های زیادی مطرح  شده و کاربردهای متعددی نیز توسط امریکا و باشد. در این مورد دیدگاهنمی رسدستدر 
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بندی هوشمند در سطح ی انجام شده ولی با این وجود بستهیهای گستردهرسیده است همچنین بررسی ثبتجاپان به 

گردد ه مییبندی اراباشد. در ادامه توضیحاتی در مورد انواع این بستهتجارتی از کاربردهای چندانی برخوردار نمی

بندی است که حاوی یک ن گفت: نوعی بستهتوابندی هوشمند می. در تعریف بسته(61، ص1392پایان و همکاران، )

بسته در گذشته و همچنین  دارینگهاگر خارجی یا داخلی باشد که توسط آن مصرف کننده را از شرایط سناش

بندی در قابلیت آن برای غذایی درون بسته آگاه سازد. خصوصیت منحصر به فرد این نوع بسته یهکیفیت ماد

تولید تا مصرف به صورت مرتب باهم در  یهبسته و ماده غذایی در سرتا سر چرخ کهباشد. از آن جایی ارتباط می

بندی اگر آید. به عبارتی دیگر یک بستهغذایی به شمار می یهبندی بهترین همراه برای مادلذا بسته ،حرکت هستند

ان به آن بسته عبارت تودارای توانایی ردیابی محصول، حس کردن محیط داخلی و خارجی بسته را داشته باشد می

بندی فعال پیشرفته نیز فرض نمود که ضمن کترول شرایط توان بستهبندی هوشمند را میهوشمند را نسبت داد. بسته

دهد ه مییرااسازی و توزیع به مصرف کننده ذخیره یبندی، اطالعاتی در مورد کیفیت محصول در طول دورهبسته

  (.2، ص1395امین االسالمی و همکاران، )

 بندی هوشمندتکنالوژی بسته

کند که با توجه به نوع محصول متفاوت خواهد بود. ی از خصوصیات اشاره مییبندی به گسترههوشمندی بسته

 :از اند بندی هوشمند عبارتدر سیستم بسته ءترین اجزامتداول

یا  (،Time – Temperature Indicatorsحرارت ) –ها: اندیکاتور های زمان اندیکاتور یا معرف -1

TTI ، ؛های بی عیب بودن بستهاندیکاتور تازگی محصول، اندیکاتور گاز و مواد فرار و معرف 

گو، بندی سخناستفاده از سانسورها: سانسورهای گازی، سانسورهای اوکسیجن بر مبنای فلورسنت، بسته -2

 . (3، ص1395امین االسالمی و همکاران، )سانسورهای طبیعی 

 ها و سبزیجات میوه دارینگهحرارت در  –های زمان معرف

حرارت طبق تعریف عبارت است از ابزار مورد استفاده به منظور نشان دادن هر تغییر قابل اندازه  –یک معرف زمان 

سابقه حرارتی جزئی یا کامل محصول غذایی است که به آن  یهحرارت که نشان دهند –گیری وابسته به زمان 

حرارت ابزاری است که تغییرات حرارت و زمان را به صورت تغییرات  –معرف یا اندیکاتور زمان . باشدمتصل می

شوند که شرایط کند. این اندیکاتورها از پرکاربردترین اندیکاتورهای هوشمند محسوب میرنگی منعکس می

ها کوچک و قابل اطمینان ضمن آنکه این معرف ،دهندکمک تغییرات رنگی و به وضوح نمایش می محصول را به

گیرند. به کارگیری اندیکاتورهای زمان بندی حاوی محصوالت جای میبوده و به آسانی در سطح و یا درون بسته

صوالت منجمد به دلیل ها و محها، سبزیجات، گوشت، ماهیبندی محصوالتی همچون میوهحرارت در بسته –
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ی برخوردار است. این محصوالت مستعد یها از اهمیت ویژهسرمایی در حفظ کیفیت آن یهنقش و اهمیت زنجیر

 یهدر سرتاسر زنجیر ییهفساد هستند و به منظور حفظ کیفیت، ایمنی و افزایش طول عمر به شرایط کنترول شد

ترین عواملی است که توزیع )از زمان تولید تا مصرف( نیاز دارند. بدون تردید، کنترول حرارت یکی از مهم

ها و سبزیجات مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، کنترول و نظارت دقیق تواند برای بطی کردن فرایند فساد میوهمی

ها ضروری خواهد بود. ت، به منظور حفظ کیفیت آنسازی این محصوالبر حرارت در تمام مراحل توزیع و ذخیره

افزایش  یهها و سبزیجات برش خورده همچون سالد کرم، بروز تغییرات در اندیکاتور نشان دهنددر برخی از میوه

 باشد.رشد میکروبی و بروز طعمی نا خوشایند در محصول می

خصوصیات فیزیکی، معموالً رنگ یا شکل  ( تغییرات غیر قابل برگشت در یکی ازTTIحرارت ) –معرف زمان 

ی بر اساس اصول یهادر حال حاضر در بازار با میکانیزم TTIدهد. حرارت نشان می یهدرج یهرا در پاسخ به پیشین

کنند. برای نوع اول، تغییر در فعالیت بیولوژیکی از قبیل فیزیکی کار می مختلف بیولوژیکی، کیمیاوی و

پورها و یا انزایم اساس کار است. برخی دیگر بر اساس یک پاسخ کامالً کیمیاوی یا فیزیکی ها، اسمایکروارگانیزم

قربانی و ) باشندحرارت مانند یک واکنش اسید و باز، ذوب، پولی میرازسیون و غیره می یهنسبت به زمان و درج

 . (65، ص2014همکاران، 

 بندی سخنگوبسته

ها قادر اند تاریخ انقضای محصول و یا هر گونه تغییرات مایکروالکترونیکی، بستههای با به کار گیری سیستم

اند( به مصرف کننده اعالم کنند. در این سیستم از نامطلوب رخ داده در آن را )که برای سیستم تعریف شده

کساید منگانیز ها اغلب از جنس اوشود، این باتریهای کوچک انعطاف پذیر با ضخامت اندك استفاده میباتری

از  یهباشد، نمونهها در جوهر پرنت و یا قطعات المینیت شده بر روی کاغذ میو زنک هستند. جایگاه اصلی آن

، 2014قربانی و همکاران، ) های حساس مانند انگور به کار گرفته شده استبندی میوهاین عوامل هوشمند در بسته

 (.14 - 16ص

 گیرینتیجه

این دسته از محصوالت، تازه از لحاظ ارزش غذایی جایگاه بلندی در سبد غذایی مردم دارند.  ها و سبزیجاتمیوه

های میتابولیکی خویش مانند تنفس، تعرق تولید اتلین و هستند که پس از برداشت نیز به فعالیت ییهموجودات زند

های میتابولیکی و داشتن رطوبت زیاد به شدت فسادپذیر بوده و عمر دهند، به دلیل اجرای فعالیتغیره ادامه می

بندی در حفظ های صحیح بستهاده از شیوهباشد. بنابراین استفمعمولی بسیار کوتاه می یها در شرایطآن دارینگه

بندی در به دلیل نقش مهمی که بسته ی برخوردار است.یها از اهمیت باالآن دارینگهکیفیت مطلوب و بهبود 
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در جلوگیری از که حفاظت محصول، رساندن محصول نهایی صحیح و سالم به دست مصرف کننده و غیره دارد 

محصول است و  دارینگهبندی افزایش مدت ترین اثر بستهعیین کننده است. مهمضایعات مواد غدایی دارای اثر ت

گیری از فرصت بیشتر برای رساندن محصول یعنی افزایش چانس رقابت در بازار و بهره دارینگهافزایش زمان 

ا اتموسفیر بندی ببسته شودهای مؤثری استفاده میبندی امروزه از روشدر بستهمحصول به دست مصرف کننده. 

بندی سخنگو از جمله بندی هوشمند و بستهبندی فعال، بستهکاربرد پوشش کیتوزان، بسته (،MAPاصالح شده )

ها و سبزیجات است که  عالوه بر تأثیر مثبتی که بر کیفیت، محافظت و بندی میوههای نوین بستهترین روشرایج

کار ه ای بازاریابی و برتری تجارتی محصوالت واقع شوند. بهتوانند از جنبهسالمتی محصول دارند، همچنین می

 بلکه ،نمایندها نه تنها از ایجاد تغییرات نامطلوب و عوامل فساد در محصول جلوگیری میبندیگیری این نوع بسته

فاده از که با است پیشنهاد نگارنده آن استاین تغییرات را به مصرف کننده نیز نمایش دهد.  تواندمی افزون بر آن

ها و سبیزیجات میوه دارینگه، گام بزرگی در جهت حفظ کیفیت و افزایش مدت نوین بندیهای درست بستهروش

افزایش کمر شکن قیمت این محصوالت در خارج از فصل تولید از و  عزیز ما برداشته شود. تازه در کشور

 . به عمل آیدجلوگیری 

 منابع 

 بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا.نگاهی بر کاربرد بسته(. 1395افشاری، کسری. ) .امین االسالمی، لیال -۱

  .روسیه –چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنالوژی، سن پترزبورگ 

بندی سنجش تأثیر ادارك مصرف کننده از قابل استفاده بودن بسته(. 1395بحرینی زاده، منیژه. رجبی، آزاده. ) -۲

 محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیگر سطح پایین در گیری ذهنی مصرف کننده.

 .پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره پیاپی بیستم،  شماره اول –فصلنامه علمی 

ها و مراکز سازمان  :انتهر .جلوگیری از اسراف مواد غذایی با بسته بندی مناسب(. 1383بهجت، تاج الدین. ) -3

   .دولتی و عمومی، دوه اول

. فصلنامه علوم و بندی فعال در صنایع غذاییمروری بر کاربرد بسته(. 1392پایان، میترا و حامدی، منوچهر. ) -4

 .صنایع غذایی، دوره دهم، شماره سی و هشتم

 .انشگاه شیراز: دشیرازچاپ نوزدهم،  اصول باغبانی.(. 1389خوشخوی، مرتضی و همکاران. ) -5

روش های نوین (. January. 2019ناصر. ) &خواجه علی چالشتری. شقایق. شهیدی. فخری. صداقت.  -6

 .اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی بسته بندی پسته. 
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شناسایی اجزای تصمیم (. 2018ساجده سادات. ) &سلطانی، مرتضی، جعفری، سید محمدباقر، مجیدی،  -7

)مورد مطالعه  بندی محصول و بررسی تاثیر سطح درگیری ذهنی بر این اجزاکننده از منظر بسته خرید مصرف

 .دوره چهاردهم،  شماره هفتادو دوهمعلوم و صنایع غذایی ایران،  صنعت سوهان قم(.

ف بندی بر انتخاب مصرتأثیر طراحی بسته(. 1394اشرفی، فاطمه. )بهار،  &فیض، داود، زراعی، عظیم اهلل،  -۸

 .چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره بیست و یکم کنندگان.

تکنیک های بسته بندی جهت (. July. 2014کوچکی. ) &قربانی، مریم، صداقت، ناصر، الناز میالنی،   -9

 .نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی  افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه.

. دومین ها و سبزیجات برش خوردهبندی میوهتکنولوژی بسته(. 1392) نژاد، مرتضی. و صداقت، ناصر. کاشانی -10

 .همایش ملی علوم و صنایع غذایی
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Role of modern packaging in avoiding loss of fresh fruits 

and vegetables 
Junior teaching assistant Feda mohammad Nzari   
Fresh fruits and vegetables are among the most important gardening 

products that play an important role in providing food and human health.  

Today, due to the constant availability of fresh fruits and vegetables ready 

for consumption and preventing a dramatic increase in prices outside the 

production season, it requires that these products must be packaged in 

appropriate packages to increase their storage time, causing the country’s 

economic growth and assist the national interest. This research aimed to 

investigate the important role of modern packaging in preventing fresh fruit 

and fresh vegetables which helps to prevent the products from wasting and 

increase their maintenance time. 

In addition to the library research, this study employed a qualitative 

research design in conducting the study found that packaging, in addition 

to protective action, can act as a media so that the message contains 

information about the price, quality, delivery time, discount, or the benefits 

of a particular product to the receiver or the buyer. 

Key words: Buyer, vegetable, product, consumer and fruit. 
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Chagatay Literature Of The Per’ood Khanates 
Writer: Feridun Tekin  
Translator:  Teaching Assistant Abdul Fatah Rasooly  

Function of possessive state in the Uzbek Language 
Chagatay Literature in the 17th centuray and the 19th centuries, a phase 

covering the period of khanates. During this period, the literary atmosphere 

in Turkistan, are important writers and they created the original works. İn 

this study, in Bukhara, Khwarezm and Hokand grown writers and their 

works will be given information about. İn addition, handwritten copies of 

the works of these literary works are stored in libraries and inventory 

numbers are giving the Chagatai Literature will make this period of 

scientific study is aimed to provide convenience.  

Keywords: Chagatai Literature, Khanates period, Bukhara, Khwarezm and 

Hokand literature 
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The prosodic system in the poetry of Kazim Khan Shaida 
Teacher Assistant Mohammad Nazir Rohani 

Prosody means the way to the top of the mountain or to offer something. 

The literal meaning of Prosody is the scales of poetry, but the scales on 

which the weight of Pashto poetry is weighed is the syllabic and tonic 

scales which considers both the intonation and the syllabic of poetry. It 

means that, the stressed syllables are regular in all pillars and are positioned 

at equal distances following the first pillar. The purpose of this research is 

to make the prosodic system in Kazem Khan's poetry clear to the readers. 

The library research method was used in this study. The study found that 

the prosodic system in the poetry of Kazem Khan Sheida has a diverse 

characteristic; in all the lyric poems, there is pressure in every third syllable 

element and on its quatrains, the stress is on its fourth syllable. 

Keywords: poetry, syllable, tone, prosody, prosodic system.  
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Land Use Management, Urban Land Expansion and its 

effect on Kabul City 
Teaching assistant Zeyauddin Sfari 

Kabul is an urban area with all the facilities, amenities, infrastructure and 

density of human settlements. As a response to the challenge of rapid 

growth of urbanization and lack of reliable data for urban planning and 

management, especially in the developing countries, this paper evaluates 

land use change and urban spatial expansion, from 1970’s to 2018, in Kabul 

city, the capital of Afghanistan, using satellite images, field observation 

and socioeconomic data. The city is highly representative of Afghanistan’s 

rapid urbanization process. As the city rapidly expands, there are enormous 

challenges to the sustainable use of land and resources. The discussion 

covers the increase in rural-to-urban land conversion, the delineation of 

urban growth boundaries, urban upgrading, and the investigation of illegal 

construction. This study considers the aspects of urbanization and land 

management systems in Afghanistan. Efficient frames are outlined in 

Kabul for the following elements: governmental self-restraint and policy 

modification. The results indicated the necessity of appropriate policies and 

regulations particularly for limiting linear sprawl along the main roads. The 

conclusion seeks to synthesize land-use interventions into an agenda for 

Kabul’s sustainable development which can also provide a reference for 

other cities in Afghanistan. 

Keywords :Urban Land Expansion, Land Use Management, 

Urbanization, Sustainable Urban Development. 
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The causes of earthquake and its severity in northeast 

Afghanistan 
Teaching assistant: Mohammad Yatim Zaryab  

The north-eastern regions of Afghanistan are among the highly active 

tectonic and earthquake areas in the regions, where geological scholars 

have carried out work in different parts of geoscience, including of 

seismology and tectonic branches. Comments the movement of tectonic 

blocks has changed and overwhelmed the earth, especially lithosphere that 

which geological periods good consequences (the formation of continents, 

the mountains, mines and etc.), and consequences with financial losses 

(earthquake, volcanoes, tsunamis and etc.)  

The overall goal of this research and purpose of the earthquake and 

determination of mm motion of tectonic of blocks in the northeastern 

regions of Afghanistan is to use STS2 and GPS Trimble device. Also 

expert’s urban understanding the direction of construction affairs, the 

search method is complex or compiled include library, laboratory and field 

research. Use remote sensing method and GIS soft.  

Keywords: Epi center, melemetric motion of blocks, seisemic, magnitod 

and hypocenter. 
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Introduction of cement composite materials and their 

properties 
Teaching assistant: Sayed Shafiullah Obaidi 

The purpose of this Paper is study of the geological properties of cement 

raw materials and the help of the results obtained from it, produce better 

and higher quality cement and use it as a reference in future research. 

Cement is a sticky substance that did not originally exist in nature, only its 

raw materials exist in the nature tow materials of cement raw with include 

several types that are mixed together after passing a series of special steps 

and are assembled at a temperature of 1400 to 1500 degrees Celsius. 

This Paper is of special importance and abundance, because cement is 

one of the most basic building materials of today, that our country 

(Afghanistan) alone consumes more than 10 million tons of these materials 

annually in its construction and from this collection, 75-80% of it is 

imported and only about 20% of it is provided from domestic sources. Raw 

materials for cement production are limestone, clay and gypsum, that 

Limestone is the most basic part, and as shown in Table (3), Limestone 

with less than 40% of calcium oxide (CaO) is not suitable for cement 

production, but if the higher the amount of calcium oxide in the 

composition of limestone, it will increase the quality of the cement 

produced accordingly, the quality of cement is primarily related to the 

composition of limestone and secondly to the quality of clay (clay 

minerals). 

The quality of limestone depends on the amount of calcium oxide and 

the quality of clay depends on the amount of silicon oxide in its 

composition. 

This scientific Paper, which has been prepared using first-hand sources 

such as: books, journals and authoritative domestic and foreign articles, is 

a library research and can provide scientific, comprehensive and useful 

information to readers. 

Keywords: limestone, cement, clay, calcium oxide, silicon oxide. 
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Recent Changes and Their Effects on the Income of 

Private Higher Education Institutions in Takhar Province 
  (Fall semester 1399 – Spring semester 1400) 

Teaching Assistant Nabiullah Rafat and Junior teaching assistant Rohullah Sjed 

Income is one of the most important motivational factors for continuing 

personal and institutional activities. Therefore, the subject of the present 

study is to examine the developments that have taken place and its effects 

on the income of private higher education institutions in Takhar province. 

The main purpose of this study is to show to what extent the developments 

in the country have affected the level of income of private higher education 

institutions in the province. 

 The information and figures obtained in this research are from the 

student’s section of these institutions and have been analyzed by Excel 

program. The results obtained in this study show that Rah-e- Saadat 

Institute of Higher Education in the spring semester of 1400 in proportion 

to the fall semester of 1399 A.H. (45,57%), Peyman Institute of Higher 

Education (54,842%), Fajristan Institute of Higher Education (55,715%), 

and similarly the Khana-e- Danish Higher Education Institute (56.412%) 

has reduced revenue. 

Keywords: income, Rah-e- Saadat of Higher Education Institute, Peyman, 

Fajristan and Khana-e- Danish. 
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The position of the Qur'an on violence against women 
Teaching assistant Sayed Mohammad Hassan Khalili. 

The position of the Qur'an on violence against women is the title of an 

article that has been discussed from the perspective of the Holy Qur'an in 

two areas. The first axis, the most important Qur'anic evidences of 

opposition to violence against women have been analyzed focusing on the 

verses of socializing the famous, denying harm, harm, qazf, ila, expulsion 

from the house, and the heir of women. The summary of this section shows 

that the Holy Quran has never endorsed violence against women, on several 

occasions, she has rebuked and condemned it in a sharp tone. The only 

thing that at first glance may be considered evidence of the affirmation of 

violence is the indistinguishable verse discussed in the second axis. A 

closer look at the conditions and aspects of prescribing indecent assault on 

a woman in the above verse revealed that this prescription is not about 

sexual violence against women. Rather, it is about the legal punishment 

that the husband, not as the husband, but as the executor of the law, if there 

are special circumstances, applies it and removes the wife at the lowest 

cost. But in the absence of any of the conditions, the husband's action in 

this regard is considered haram and a crime or may even lead to legal 

prosecution. 

Keywords: Violence, Woman, Incompetence, Beating. 
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Temptation and its ways of struggling according to Quran 

and Sunnah 
Teaching Assistant Abdullatif  Rahimyar 

Temptation is of those memories that come to everybody. Human beings at 

sometimes in their life undergo temptation, either willingly or unwillingly, 

knowingly or unknowingly. Temptation is not considered a sin as long as 

it is inside the human and has not appeared and its disadvantage has not 

been pronounced. Temptations are prompted to us by Satan ,or humans 

who are attributed as Satan (Satan Humans). 

The purpose of this article is to state the nature of temptation or obsession 

in the light of the holy Quran verses and prophet Muhammad's (p.b.u.h) 

Sunnah. 

The results obtained from this research show that temptation is a 

)terrible (شومand dangerous phenomenon. This disease is worse than the 

ignorant disease which if practiced can cause damages to human in this 

world and in the hereafter. Temptation if not controlled, leads to padlock 

and psychological problems. 

As observed, nowadays many families have been torn out, it has caused 

divorces and  ) envy .(Many people have been isolated from the society and 

chosen to live in loneliness. The prophet of Allah (p.b.u.h.) has forbidden 

us from such kind of temptation and obsession and has prescribed for us 

remedies such as) ;Tawba ,(توبهseeking forgiveness, remembering Allah, 

seeking refuge to Allah, filling up the free time with planned activities etc. 

The data collection method for this article has been descriptive-analytical 

style. In the process of writing, the author has tried his best to use the main 

and premium sources of information. The significant points have been 

notified and ultimately the article has been written completely. 

Keywords: temptation, rebellion, breath, satan. 
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Relation of Sunna with Quran 
Teaching assistant Neyazulhaq Hazem 

There is a deep and strong connection between the first two sources of 

Islam, namely the Qur'an and Sunnah, and why not? Because if the Qur'an 

is a text, the Sunnah has an example to explain and express it. The 

connection of Sunnah with the Qur'an through three channels: 

confirmation, explanation and legislation of independent rulings is 

debatable. That is, it is a tradition or a confirmation of the Qur'anic rules, 

or there is no expression or legislation in excess of the Qur'anic rules and 

nothing other than abrogation. Confirming Sunnah, that is, the same 

Sunnah that confirm and strengthen the meanings of Quranic verses and 

rules. The purpose of explanatory Sunnah is the same Sunnah that have the 

ruling of explaining and expressing the Qur'an. It is divided into general 

expressions, the general allocation of the Qur'an, and its absolute 

adherence. The purpose of independent Sunnah is the same Sunnah that are 

neither of the first type nor of the second type, but contain legislation in 

excess of the Qur'anic rules. According to the majority of Ulema, the 

relationship between Sunnah and the Qur'an is possible only in one of the 

above three ways. This is where they do not believe in the existence of 

duplicate sunnah, unlike the Hanafi scholars who acknowledge the 

existence of such a tradition.  

Keywords: Quran, sunna, relation, exlaination, allocation, abstract, 

independent traditions. 
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Sources and References in Scientific Research 
Teaching assistant Noor Mohammad Shahreyar 

The source is the same book from the past years that we want to examine 

the situation has reached us and the reference usually refers to any new 

work that has been written about previous years, and since the first step in 

scientific research to identify reliable sources.  

Since teaching Arabic at the Faculty of Language and Literature, I would 

like to write a short article on this subject in order to classify students in 

terms of identifying sources and references. 

This process is related to annotation and scientific honesty in documenting 

the content, which can be done by giving the intellectual right of the first 

owners. In addition, the value of scientific materials is related to three basic 

elements: quantity, quality, and type. 

After the researcher has prepared his research materials according to his 

plan and after reading all the identified references or most of them and 

recording the information related to his research, he performs the 

classification process according to the theories and topics, and the 

researcher acquires his new knowledge. It does not necessarily include all 

the materials collected in its research, but it must set aside what has nothing 

to do with its research in order to value the content and present it in a new 

way. In short, the researcher should use sources and references at different 

levels. In general, the preparation of original and secondary scientific 

materials is considered a basic matter that the researcher should pay serious 

attention to, and after writing his research, the only thing that remains is 

that the researcher should arrange his research in its full form to prepare for 

the debate. 

Key Words: Source identification, reference, conditions for identifying 

the source and documentation method 

 

 

 

 

 



                  |Abstracts of articles|   195  

 

 
 

Study of marketing and challenges of grape wholesaler in 

Charikar city of Parwan province 
Teaching assistant Agha Mohammad 

Grapes are one of the most important garden fruits that have a long history 

of cultivation and production in our country, and our people are very 

interested in cultivating and producing them because this country has a 

favorable climate for growing and producing grapes. Every year, a large 

amount of this product is lost and lost due to the lack of a regular marketing 

system. On the other hand, wholesalers are among the important marketing 

intermediaries who have important and important tasks. Therefore, the 

purpose of this study is to investigate the problems of wholesale grape 

sellers in Charikar city of Parwan province. The required data were 

collected by completing 20 questionnaires and randomly categorizing the 

wholesalers. The results show that illiteracy, lack of government support, 

bribery by the powerful persons, poor transportation and lack of sufficient 

capital are among the main problems of grape wholesalers and have caused 

them to do not earn well profit from their business. 

Keywords: Grapes, Horticulture, Producer, Wholesaler and Marketing. 
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Establishment of Milk Bank and its ruling in Islamic 

jurisprudence 

  Assistant Professor Rahimaullah Payman 

Among the new achievements that founded in the United States and Europe 

in the 
 1970s, it was the creation of breast milk banks that co-existed with the 

creation of blood banks, sperm banks, and organ banks. The main factor in 

creating milk banks was recovering a suitable to dry milk. 

The purpose of creating breast milk bank is to feed babies who are 

prematurely before the due date, small babies who are underweight and 

malnourished (small for date), babies who have Acute Infections are 

children whose mothers are working or who do not have enough milk to 

breastfeed or whose mother has died (orphan). 

These milks collected from women whose milk is more than their 

children or whose children are lost, voluntarily or in exchange for money, 

by special method and in milk banks in sterile bottles.  They are stored in 

special refrigerators at a certain temperature.  

These milks are not made into dry milk, but remain liquid so that the main 

ingredients are not lost; because the substances in human milk are not 

present in the milk of other animals. In these banks, the milk of several 

mothers is collected jointly and consumed as needed. 

Keywords: milk bank, breastfeeding, milk, nutrition, breastfeeding 

privacy. 
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Effect of phytic acid on nutritional value and grain quality 

of cereal crops 
Associate professor Dr. Mohammad Safar Noori 

Due to the rapid increase of human pupolation, the need for food suplly 

particularly quality food has been increased. Cereals are one of the major 

foods in human dite that contain beneficial compounds such as minerals, 

fiber, vitamins and amino acids, so they are widely consumed by humans, 

animals and poultry. Phytic acid is one of the chemical compounds that is 

present in a large quantity in cereals. It can bind to other important elements 

such as iron, zinc, calcium, magnesium and manganese, in which prevents 

the human body and animals, especially simple stomach animals to absorb 

these elements. Also, most of the phosphorus, which is necessary for the 

formation of bones, has been locked in the structural composition of this 

material in such a way that it cannot be easily absorbed by the body. 

Decreased absorption of iron by the body due to the presence of phytic acid 

in cereals can cause anemia. In addition, it inhibits the production of pepsin 

and amylase enzymes, which in turn causes digestive problems. However, 

a number of scientists have reported its positive effects on cancer treatment, 

prevention of kidney stones and treatment of diabetes. Research findings 

show that phytic acid can be reduced by phytase enzymes, hydration, 

germination, heating, fermentation, parboiling and hot hydratation. In this 

article, the harmful effects of phytic acid on the nutritional quality of 

cereals are described and various methods of reducing phytic acid content 

are introduced to the reader based on the latest research findings from 

reliable sources. 

Keywords: Fermentation, Germination, Hiden hanger, Parboiling Phytic 

acid, Phytase 





 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Academic Jouranl of Takhar 

University 

7th year, 2022, First Volume 

Serial No: (23) 


