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 وجایب اهل ذمه و دفع شبهات مستشرقان
 تخار ی شرعیات دانشگاهنگارنده: پوهنوال سعدالدین سعیدی، عضو کادر علمی دانشکده

 دهنده: پوهنوال عبدالودود عابدتقریظ

 چکیده

تاب )یهودیان و مسیحیان( و مجوسیان و صابئین کاعم از اهل  -غیر اسالمی -پیروان سایر ادیان و عقاید  اهل ذمه به

پذیرش »کنند و از میان سه گزینه زندگی می آندر پناه و حمایت و  بسته یشود که با دولت اسالمی عهدگفته می

کند، ها تعیین میآن را که دولت اسالمی برای یرایطسومی را انتخاب نموده، ش «شرایط ذمه اسالم، جنگ و التزام به

خورداری از حقوق و بر شان و در قابل حمایت دولت اسالمی از جان، مال و آبرویپذیرند. اهل ذمه در ممی

مانند و د باقی میو متعه داشتهدوش ه وجایب و تکالیفی در قبال دولت و مسلمانان ب اسالمی، یهامتیازات در جامع

گیرند، احکام و تجارتی سهم میهای و تکسمالیات و  ارف مالی دولت اسالمی با پرداخت جزیه، خراجدر مص

دهد که در صورت یمهای این تحقیق نیز نشان نمایند. یافتهو عواطف مسلمانان را احترام و رعایت میاسالم شعایر 

مانند اسیر برخورد  نانآپیمانی باقی نمانده و بهشرایط عقد ذمه، بین دولت اسالمی و اهل ذمه عهد و عدم التزام به

یا ها، آرح این پرسشطکه با  است ی اسالمیهای اهل ذمه در جامعهمسؤولیتتبیین شود. هدف از این تحقیق، می

چه وقت و به ها چیست؟، مسؤولیت دولت و مردم در قبال آنشوند؟، اهل ذمه از اتباع دولت اسالمی محسوب می

 ت.یی استفاده شده اسدر این تحقیق از روش کتابخانه. و ؟و ... گرددنقض میعقد ذمه ب کدام اسبا

 ی اسالمی، جزیه، خراج و مالیات تجارتی.وجایب، اهل ذمه، جامعه: های کلیدیواژه
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 مقدمه

دهند ادامه میود که از قبول دعوت اسالمی اباء ورزیده و به عناد خیکی از وجایب دولت اسالمی در مقابل کسانی

دین اهلل متعال بر تمام  مسلمانان داخل شوند تا یهها یا مسلمان شوند و یا با قبول جزیه در ذماعالن جهاد است تا آن

 ادیان غلبه یابد.

ها اصطالح اهل ذمه اطالق در پناه دولت اسالمی را با قبول جزیه انتخاب کردند، به آن که زندگیغیر مسلمانانی

تی و مالیات تجار که به دولت اسالمی سپرده اند )از قبیل: قبول جزیه، خراج،اهل ذمه در برابر تعهداتیشود. می

 شود.گفته می گونه اشخاص ذمیگیرد و به ایندر پناه اسالم قرار می شانو آبروی ها(، جان و مالگمرکی و تکس

م اعم از مقرّر در قوانین اسال جازاتدر مقابل حمایت دولت اسالمی، اهل ذمه در صورت ارتکاب جرم، م

معامالت از  یهتطبیق احکام اسالم در زمینها مکلف بهشود و عالوه بر این، آنها اجرا میحدود و قصاص بر آن

 ت ربوی انجام دهند. باشند، لذا نباید مرتکب ربا خوری شوند و معامالقبیل: خرید و فروش، اجاره و وام و غیره می

ده و آتشکده مخالفت آشکاری با احکام اسالمى نشان ندهند و بتکشوند که هیچچنین متعهّد مىاهل ذمّه هم

گونه هند. و نباید هیچکه موجب بازداشتن مسلمانان از دین خود شود انجام نددر میان مسلمانان برپا نکنند و هرکاری

جنگ است حال  که مسلمانان درغیر اسالمىتوانند با دولت خیانتى علیه مسلمانان از سوى آنان سر بزند و نمی

اعالم جنگ علیه مسلمین تلقّى  یهمنزلبستگى کنند و یا همکارى نمایند، چرا که چنین کارى بهبپیوندند یا اعالم هم

 گردد. مى

یه صلی اهلل عل -نسبت به اسالم و رسول اهلل یگاه مرتکب ناسزاگویشوند که هیچچنین اهل ذمه متعهّد مىهم

این شرایط و تکالیف عمل کردند از حق ذمّه برخوردار شوند و اگر بهمقدسات اسالمی نمیو یا تعرض به -وسلم

ى زندگی کنند حکومت اسالم یهشود و حق ندارند که در سایآنان برگردانیده میشان بهخواهند شد، وگرنه پیمان

 ر، مجازات خیانت خود را نیز خواهند چشید.و از طرف دیگ

بل حقوق و تکالیف تقا»شریعت اسالمی تکالیفی نیز بر مسلمانان نسبت به اهل ذمه مقرر نموده تا اصل اسالمى 

که مسلمانان برخودار اند، ی اسالمی بوده و از حقوق و امتیازاتیها ازاتباع جامعهتحقّق یابد؛ چون آن« مشترك

 که شریعت معین کرده است.باشند به استثناء اموریخوردار میها نیز بر آن

اسباب و  در این پژوهش علمی، مطالبی از قبیل: تعریف اهل ذمه، حکمت تشریع عقد ذمه، صفت عقد ذمه،

ی امعهجهای اهل ذمه در شود، اما محور اصلی بحث را وجایب و مکلفیتبررسی گرفته میشرایط عقد ذمه به

 گردد.سی میترتیب ذیل برردهد. البته این موضوعات در سه مطلب بهن تشکیل میاشبهات مستشرق اسالمی و دفع
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 مطلب اول: اهل ذمه 

ر مسلمانانی (. و اهل ذمه به غی9: 9) ذمه به معنای کفالت، عهد و امان دادن است: تعریف اهل ذمه -1

کنند، آنان از قبول جزیه در قلمرو دولت اسالمی و تحت حمایت آن زندگی می یهشود که به وسیلگفته می

شده  اکه از این قاعده مستثناند، بجز در امور محدود و معینیباشند که سایر مسلمین برخوردار میحقوقی برخوردار 

که اموری یبه استثنا قرار دارد، اناناست که بر دوش مسلم یهایاهل ذمه همان وجایب و مسؤولیت است. و بر

شان در ان و مالکه به دولت اسالمی سپرده اند، ج(. اهل ذمه در برابر تعهداتی127: 40) شریعت معین کرده است

 (.821: 45 شود)گونه اشخاص ذمی گفته میگیرد و به اینپناه اسالم قرار می

ی امن و تفاهم و زندگحکمت اصلی از تشریع این پیمان، ایجاد محیط  حکمت تشریع عقد ذمه: -2

اسالمی  های قومی در داخل قلمرو دولتهای مختلف مذهبی و اقلیتآمیز بین گروهستی مسالمتیمشترك و همز

 پذیردها صورت میطرفین و توافق آن یهکه بر اساس اراد« ذمه»(، روی همین اصل انعقاد قرارداد 34: 20) باشدمی

 یریزی نموده که اعضاچنین پیمان مشترك طرح یک جامعه متحدی را پی یه(. بنابراین، اسالم در سای122: 40)

کار انداختن هب آن با وجود اختالف در عقیده و آیین، مسؤولیت زندگی مشترك و توأم با تعاون و همکاری را در

های زادیآ. و این گونه همزیستی انسانی جز با حفظ ندهای یک اجتماع بزرگ و سالم، به عهده گرفته اچرخ

 باشد. نمیمشروع انسانی قابل تحقق 

ن )دولت و قرارداد ذمه مانند هر قرارداد مشروع دیگری بر اساس رضایت و توافق طرفی: صفت عقد ذمه -3

 شود. گیرد، از یک طرف پیشنهاد و از طرف دیگر مورد قبول واقع میاهل ذمه( صورت می

ایب او دارد و از نعقد ذمه را با غیر مسلمانان حاکم و از نظر فقهای شافعی، مالکی و حنبلی صالحیت انعقاد 

گیرد و تشخیص گونه عقود و قراردادها بر اساس مصلحت صورت میطرف آحاد مسلمانان جایز نیست؛ زیرا این

تواند با غیر ی(. اما از نظر احناف هر مسلمان م122: 40) باشدهای امام و یا نایب او میها از صالحیتمصلحت

هر مسلمان  یهظیفودعوت به اسالم است و این  یهقرارداد ذمه بسته نماید؛ چون این نوع قرارداد به منزل مسلمان

حت نیست که گیرد و این نیز خالی از مصلباشد. و از طرف دیگر، عقد ذمه در مقابل پرداخت جزیه صورت میمی

 (. 140: 46) هر مسلمان این وظیفه را انجام دهد

ها جواز رف آنطاتفاق نظر دارند که عقد ذمه از طرف مسلمانان عقد الزم است و نقض آن از چنان فقها و هم

 (. 40: 20) اهل ذمه عقد غیر الزم استندارد، ولی نسبت به
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ور فقها دیدگاه فقها در مورد اسباب نقض عقد ذمه متفاوت است. از نظر جمهاسباب نقض عقد ذمه:  -4

 اسباب نقض عقد ذمه قرار ذیل است:

 خوددارى از پرداخت جزیه؛ -1

 احکام و قوانین اسالمی؛عدم التزام به -2

 کریم؛قرآن و-وسلم علیه اهلل صلی –توهین نسبت به اهلل متعال، رسول اهلل  -3

ریق، سازد، مانند: قتل، قطع طزیانی را متوجه مسلمانان میکه ضرر و هرگونه حرکت و اقدامی -4

یره. چون این زنا با زن مسلمان و یا پیوستن به دار الحرب و غ جاسوسى، پناه دادن جاسوس خارجى یا ارتکاب

: 18) گرددیباشد، بناءً سبب نقض عهد مموارد از مقتضای عقد ذمه بوده و ارتکاب آن مخالف مقتضای عقد می

519-520 .) 

یا مرتکب زنا با زن رزد، وبنابراین، اگر اهل ذمه از دادن جزیه خودداری نماید، یا از پابندی به احکام اسالم ابا 

ایسته یاد نماید، یا به مسلمان گردد و یا با وی نکاح کند، یا قطاع الطریقی کند، یا اهلل و رسولش را با الفاظ ناش

ها د، در این صورتقتل برساند و یا کوشش نماید تا مسلمانی را از دینش منحرف کنمسلمانی تجاوز نموده وی را به

 (.139: 40) شان را ضبط نمایدم حق دارد که با آنان مانند اسیر رفتار نموده و مالعهد خود را شکستانده و اما

 رود:اما از نظر فقهای حنفی عقد ذمه در موارد ذیل از بین می

 ذمی مسلمان شود؛ -1

 ذمی بعد از عقد ذمه به دار حرب بپیوندد؛   -2

در عقد ذمه  وحربی تبدیل شده اهل ذمه با مسلمانان وارد جنگ شوند. در دو مورد اخیر، اهل ذمه به  -3

اهل ذمه به دار  ماند؛ چون هدف از انعقاد آن دفع شر محاربه و جنگ است، این هدف با پیوستنیی باقی نمیفایده

 رود.ها به جنگ با مسلمانان از بین میالحرب یا وارد شدن آن

قتل  -وسلم علیه اهلل صلی –ل اهلل بنابراین از نظر احناف: در صورت امتناع از پرداخت جزیه، توهین به رسو

شود؛ زیرا هدف اساسی از عقد ذمه التزام به پرداخت جزیه مسلمان و زنا با زن مسلمان، موجب نقض قرار ذمه نمی

نماید، اما اگر از قبول جزیه امتناع ورزید، تواند او را به پرداخت جزیه مجبور ست و حاکم میاست و این التزام باقی

ذمه با این عمل  اهل و است کفر -وسلم علیه اهلل صلی –ماند. و توهین به رسول اهلل صورت عهدی باقی نمیدر این 

ماند. و قتل مسلمان، ماند و با زیادت آن نیز باقی میکنند، چنانچه که عهد با اصل کفر باقی میزیادت در کفر می
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گردد، بلکه با شوند نه کفر و سبب نقض عهد نمییها، معاصی و گناه محسوب مزنا با زن مسلمان و امثال این

 (.113: 37) گیرندارتکاب این اعمال مورد مجازات قرار می

ها قرار ندانند که برخی از آسلسله شروط را الزامی میفقها در عقد ذمه رعایت یک عقد ذمه: شروط -5

 ذیل است:

اسالم عقد  عصمت مانند عقد اسالم است، و عقد یهعقد ذمه باید دایمی باشد؛ چون عقد ذمه برای افاد -1

 عقد -اهلل حمهر –دایمی بوده و موقت جواز ندارد و عقد ذمه نیز همین حکم دارد. و در یک قول از امام شافعی 

 (؛ 123: 37) طور موقت نیز جایز استهب ذمه

به آن التزام  ات  قبول ودر عقد ذمه شرط است که اهل ذمه احکام و قوانین اسالم را در معامالت و جنای -2

 داشته باشند؛ 

 شند.اهل ذمه جزیه را قبول نموده و در مصارف دولت اسالمی با پرداخت جزیه التزام داشته با -3

را نیز عالوه  عالمه ماوردی از فقهای مذهب شافعی برای عقد ذمه افزون بر شروط فوق الذکر، شش شرط دیگر

 کرده است:

 طعن و تحریف؛کریم با عدم توهین به قرآن -1

 دشنام؛ و تحقیر تکذیب، با -وسلم علیه اهلل صلی –عدم توهین به رسول اهلل  -2

 و طعن زدن و تمسخر؛ یعدم توهین به دین اسالم با بدگوی -3

 نکاح با زن مسلمان و یا تعرض بر وی؛ اجتناب از -4

 اجتناب از تعرض باالی دین و مال مسلمان؛  -5

اسالم  و جاسوسی ننمایند)به تحریکات و تبلیغات خالفبا اهل حرب بر ضد مسلمانان کمک نکنند  -6

 (. 123: 40) دست نزنند(

گردد. و افزون بر ها موجب نقض عهد میکه بر شمردیم از جمله شروطی است که عدم رعایت آنیهایاین

ب ها سبسلسله شرایط دیگری نیز است که باید از طرف اهل ذمه رعایت گردد، ولی عدم رعایت آنها یکآن

 گردد، از جمله:نقض عقد ذمه نمی

 مسلمانان دفن نشوند؛ یهاهل ذمه در مقبر یهجناز -1

 اهل ذمه نباید زنگ کلیسا را طوری به صدا بیاورند که به سمع مسلمانان برسد؛ -2
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رای باهل ذمه در محضر عام و آشکارا شراب ننوشند و گوشت خنزیر نخورند، بلکه هر آنچه که  -3

ضر عام و آشکارا خاطر اجتناب از آلوده ساختن مسلمانان در محاهل ذمه واجب است که به مسلمانان حرام است، بر

 (.124: 40) انجام ندهند

 مطلب دوم: وجایب اهل ذمه

ت بر خوردار سلسله حقوق و امتیازامترتب بر آن این است که اهل ذمه از یک یهپس از انعقاد عقد ذمه، نتیج

شان تضمین های دینیماند، آزادیشان از تعرض مصون میاست، جان، مال و ناموسها حرام شوند، جنگ با آنمی

« والهم كأموالناإمنا بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأم»: فرمودند -عنه اهلل رضی –گردد. چنانچه علی می

شان چون اموال ما باشد. لما و اموا شان چون خونپردازند که خونجهت جزیه می( یعنی، اهل ذمه بدین387: 22)

( یعنی، 662: 27)« أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا» فقهی در مورد اهل ذمه این است که: یهچنان نخستین قاعدو هم

بنابراین، اهل ذمه . «باشدباشد و هرچه به ضرر ما باشد به ضرر آنان نیز میهرچه به نفع ما باشد به نفع آنان نیز می»

 شوند.آورند، وجایبی را نیز متحمل میدست میه که از طرف دولت اسالمی بو امتیازاتی در مقابل حقوق

 التزام به پرداخت جزیه، خراج و مالیات تجارتی :اول یهوجبی

 جزیه .1

ت که از است و آن عبارت از مقدار معینی مالی اس «جزا یجزی» یهاز مادمشتق جزیه  تعریف جزیه:  -1

در سرزمین  (. و به عبارت دیگر، جزیه مالی است که از افراد غیر مسلمان که119: 7) گرددشخص ذمی اخذ می

است تا  (. و در مقابل، دولت موظف91: 12) گرددکنند، اخذ میاسالمی تحت حمایت دولت اسالمی زندگی می

: 30) فراهم سازدشان شان پاسداری نماید و تسهیالت الزم را برایو آبروی از ایشان حمایت نموده از جان، مال

284.) 

گونه که جهت تأمین مصارف دولت اسالمی بر مسلمانان اسالم همان حکمت مشروعیت جزیه: -2

وضع کرده است « جزیه»مقرر نموده، بر اهل ذمه نیز تکس مالیاتی را تحت عنوان « زکات»نام محصولی مالی را به

پرچم واحد زندگی  یهن هر دو گروه در زیر سایتا هر دو گروه در مصارف دولت اسالمی سهمی داشته باشند؛ چو

شوند. و از طرف دیگر، دولت اسالمی از اهل ذمه حمایت کنند و از حقوق و مزایای یک دولت برخوردار میمی

نماید، پس اهل ذمه در برابر آن باید به دولت اسالمی جزیه بپردازند و در ها را تأمین میکند و آزادی آنمی
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که اهل ذمه این وظیفه سهم بگیرند. اهلل متعال این وظیفه را بر آنان واجب کرده است و تا زمانیمصارف مالی آن 

 (.664: 27) را انجام دهند، حمایت و محافظت آنان بر دولت و مسلمانان واجب است

 وضع جزیه باالی غیر مسلمانان یک حکم شرعی است و مشروعیت آندالیل مشروعیت جزیه:  -3

 اجماع ثابت است.به کتاب، سنت و 

ا ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَلا َقاِتُلوا الَِّذيَن َل﴿فرماید:می 29 یهتوبه آی یهورچنانچه اهلل متعال در س کریم:دلیل از قرآن -الف

. ﴾ى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَنالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّْلَحقِّ ِمَن اَم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَلا َيِديُنوَن ِديَن ِباْلَيْوِم اْلآِخِر َوَلا ُيَحرُِّموَن َما َحرَّ

دانند واز ا حرام نمىبا کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند وحرام خدا و رسول خدا ر»یعنی، 

 «.ردازنده حکومت اسالمى( جزیه بپکنند، بجنگید تا در حالت زبونى و ذلت )بدین حق )اسالم( پیروى نمى

روع شده است مبارکه دلیل بر مشروعیت اخذ جزیه از اهل کتاب است. بناءً جنگ با اهل کتاب مشی هاین آی

 ی مبارکهآیه(. این 52: 26) کنندپذیرند و یا با ذلت و خاری جزیه را قبول میکه آنان یا دین اسالم را میتا وقتی

مانان زندگى ها حاضر شوند به صورت یک اقلیت مذهبى با مسلدهد که آناهل کتاب را مى کنار آمدن با یهاجاز

ت مخالف اسالم آمیز داشته باشند، اسالم را محترم بشمرند و دست به تحرکات بر ضد مسلمانان و تبلیغامسالمت

ا که یک نوع مالیات ر« جزیه»که  آمیز آن استها در برابر این نوع همزیستى مسالمتهاى تسلیمی آننزنند. از نشانه

گردد، به دولت اسالمی که حدود و شرایط آن از طرف حاکم مسلمین تعیین میسرانه است، بپذیرند و ساالنه مبلغى

 (.284: 30) بپردازند

أَنَّ رَُسوَل اللَِّه » ر سنن خود از ابن شهاب زهری روایت نموده که:دامام ترمذی   دلیل از سنت و آثار: -ب

 از -وسلم علیه اهلل صلی –سول اهلل ر(. یعنی، 147: 17)« َصَّلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أََخَذ الِْجْزيََة ِمْن َمُجوِس الْبَْحَريْنِ 

 . گرفت جزیه بحرین مجوسیان

(. و مسلمانان 132: 11) ز فارس و عثمان از بربرها جزیه اخذ نموده استا -رضی اهلل عنه –چنان عمرو هم

تاب به نص کتاب (. پس حکم شرعی گرفتن جزیه از اهل ک61: 8) گرفتن جزیه از غیر مسلمانان نیز اجماع دارندبه

 ثابت است، اما از مجوس به سنت و اجماع ثابت گردیده است.

ن عرب به اتفاق علما جزیه پذیرفته ارستان غیر عرب است و در مورد مشرکپآنچه گفته شد در مورد آتش

میان آنان بزرگ شده و با آنان  در -وسلم علیه اهلل صلی –یا پذیرش اسالم است و یا قتل؛ چون رسول اهلل شود، نمی
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ها واضح و آشکار آن در حق آن یهکریم نیز به زبان عربی فصیح نازل شده و معجزجا زندگی کرده و قرآنیک

 است.ن غیر عرب دیدگاه فقها متفاوت ا(. و در مورد مشرک10: 39) است

 شوده گرفته نمین عرب جزیاها مانند مشرکاز آن -اهلل مهرحم -و ظاهر مذهب احمد بن حنبل هااز نظر شافعی 

 کنند: ی مبارکه استدالل می( و به این آیه327-328: 4)

ُهْم َو ِكنَي َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َو ُخُذواْلُمْشِرُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا َفِإَذا اْنَسَلَخ اْلَأْشُه﴿فرماید:می 5 یهتوبه وآی یهاهلل متعال در سور

که هنگامى»، .یعنی﴾ َغُفوٌر َرِحيٌمالزَّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه ِإْن تاُبوا َو َأقاُموا الصَّالَة َو آَتُوااْحُصُروُهْم َو اْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َف

حاصره کنید و در مها را اسیر سازید و مشرکان را هرکجا بیابید به قتل برسانید و آنهاى حرام پایان یافت، ماه

ها را رها سازید؛ دازند آنها بنشینید، هرگاه توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات را بپرگاه بر سر راه آنهرکمین

پذیرند، عام است و ار که اسالم را نمیل کفی مبارکه امر به قتدر این آیه«. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است

، از ﴾َيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَنْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا ا ﴿توبه که می فرماید:  یهسور 29 یهاهل کتاب به آی

 (.329: 4) است این حکم استثناء شده است. و از طرف دیگر، قبول جزیه مشروط به اهل کتاب شده

یر عرب مانند ن غا( از مشرک-رحمهم اهلل -و روایتی از احمد بن حنبل ، مالکی)حنفی یولی از نظر جمهور فقها

: 38) واز داردجشود؛ چون استرقاق آنان جایز بوده و گرفتن جزیه از آنان نیز اهل کتاب و مجسوس جزیه اخذ می

 (.185: 38) لشود یا توبه و رجوع به اسالم است و یا قتفته نمی(. و  از مرتدین به اتفاق علما جزیه گر10

ز از شرایط وجوب و پرداخت جزیه عقل، بلوغ و مرد بودن است. بناءً اشروط وجوب جزیه:  -4

نی از شروط چنان سالمت اعضاء و صحت جسما. و همشودخوردگان جزیه گرفته نمی، زنان و سالهادیوانهاطفال، 

لف به پرداخت سال و ناتوان مکمزمن، نابینا، بزرگ بیماریبه  دچارباشد. پس اشخاص جزیه میالزم برای لزوم 

  (.146: 47) باشندجزیه نمی

وحنیفه گردد. امام ابجزیه در آخر هر سال الزم گردیده و همان وقت اخذ می وقت پرداخت جزیه: -5

 (.476: 29) گرددخذ میشود و در نهایت سال اگوید که جزیه در ابتدای سال الزم میمی

ین امام و بکه از طریق صلح فتح شده باشد، تعیین مقدار جزیه بر اساس توافق سرزمینی مقدار جزیه: -6

های فقها دیدگاه فتح گردیده باشد، در مقدار جزیه میانکه قهراً و به زور گیرد، اما سرزمینیاهل ذمه صورت می

 شود. متفاوتی دیده می
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درهم، بر شخص  12که توان کار را داشته باشد و شامل کار شده بتواند ساالنه احناف بر فقیریاز نظر فقهای 

ن مقدار از طرف (. ای145: 47) باشددرهم می 48ساالنه  ،درهم و بر شخص متمول و دارا 24متوسط الحال ساالنه 

: 27) دکس مخالفت نکرچصحابه صورت گرفت و هی گروهی ازاست که در حضور  ثابت -عنه اهلل رضی –عمر 

رضی اهلل  -ه عمل عمربو امام احمد بن حنبل در مقدار جزیه مانند نظر احناف است با استناد  (. نظر امام شافعی276

 :2) لی از نظر امام مالک بر اهل دینار چهل دینار و بر اهل درهم چهل درهم ذکر گردیده است(، و41: 20) -عنه

شرایط زمانی و مکانی مقدار را به امام و دولت اسالمی مُفَوض کرده است تا مطابق به هم مقدار جزیه ییه(. عد331

 (.188: 33) آن را تعیین نماید

و یا  (42: 20) گردد که شخص ذمی مسلمان شود یا بمیردجزیه زمانی ساقط می موارد سقوط جزیه: -7

 از بعضی یزیهج  -عنه اهلل رضی –بیده دولت اسالمی از حمایت و دفاع از اهل ذمه عاجز گردد، چنانچه ابوع

اده بود. و در درا از دست  هاآن از حمایت و دفاع توان اسالم لشکر چون کرد؛ مسترد آن اهل به را شام شهرهای

در منطقه حیره نوشته شده بود، آمده  «احب قس الناطفص -صلوبا بن نسطونا »نامة که بین خالد بن ولید و صلح

م باید جزیه را (. یعنی، اگر از شما دفاع کردی319: 31)« منعناكم فلنا الجزية وإال فال حتى متنعكمفإن ... » است:

. "را حاصل نماییم که توان دفاع و حمایت از شماباشید تا زمانیبپردازید و در غیر آن مکلف به پرداخت جزیه نمی

 (.88: 42) شودیچنان در اثر جنون، پیری، عجز و نابینا شدن، جزیه ساقط مو هم

  خراج -2

ه غالم ب یهآن و یا اجر یشود که از ریع زمین یا کراچیزی گفته میخراج در لغت به تعریف خراج: -1

: 7) کندیم(، سپس آن باالی چیزی رواج پیدا کرده که سلطان از محصوالت زمین دریافت 279: 3) آیددست می

ه و دوباره ب ن فتح گردیدهادست مجاهده هایی است که بعبارت دیگر، خراج عبارت از مالیات زمین (. و به112

ستین (. نخ113: 7) شود تا آن را کشت نموده و حاصالت آن را بردارنددست صاحبان اصلی آن گذاشته می

ن اعراق را که توسط مجاهدهای زراعتی ست که زمینا  -رضی اهلل عنه –که این شیوه را عملی نموده، عمر کسی

اج معینی را باالی فتح گردید بود بعد از مشورت با صحابه و توافق ایشان، دوباره به صاحبان اصلی آن سپرد و خر

  (.123: 24) شودهای خراجی یاد میبرآن خراج تعیین گردد، بنام زمین کههاییمقرر نمود. زمین هاآن
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 خراج به دو نوع است:انواع خراج:  -2

ن و نوع خراج وظیفه )خراج معین(: این نوع خراج آن است که مقدار آن نظر به مساحت و کیفیت زمی  -1

 گردد.زراعت در آن تعیین و مقرر می

شود، مانند ثلث، ست که مقدار معینی از حاصالت زمین به عنوان خراج پرداخت میا خراج مقاسمه: آن -2

ول نیامده بیشتر از نصف محصتر باشد؛ چون در شریعت بهکم و از خمسربع، خمس. خراج نباید از نصف بیشتر 

 (.62: 36) است

دن زمین فرق بین این دونوع خراج در این است که در خراج وظیفه، مقدار معین است که در مقابل سپر

قدار گردد و شخص مذکور مکلف است که همان مقدار معینی را بپردازد و این مشخصی باالیش واجب میبه

گیرد. و یمزمین و حاصالت آن تعلق گردد. اما در خراج مقاسمه وجوب خراج بهه فقط یک مرتبه اخذ میساالن

 (. 62: 36) ددهد باید مقدار معینی آن را به دولت اسالمی بپردازکه زمین حاصل میدر خراج مقاسمه هر باری

ده بر صاحب شتا مبادا خراج تعیین  گرددخیزی آن تعیین میمقدار خراج با در نظر داشت نوع زمین و حاصل

هایی توان از خالل آن، معیاراند که میزمین سنگین و بیش از حد باشد. علماء مالحظاتی را در این مورد بیان نموده

گردد: مقدار را بدست آورد و مطابق آن کیفیت و نوع زمین را تعیین نمود. این مالحظات شامل موارد ذیل می

فت زمین که در آن ممکن است، ارزش مالی حاصالت، طریقة آبیاری زمین و مساوع زراعتیخیزی زمین، نحاصل

 (.296: 21) هاها و امثال ایناز شهر و بازار

آن از فقها  اگر صاحب زمین از کشت کردن زمین خویش عاجز ماند، در مورد ابقا و استرداد زمین از مالک

 شرح ذیل نقل گردیده است: های  بهدیدگاه

  دیگری به توان زمین را بهر این نظرند که امام میب -جز ابو یوسف رحمه اهللبه –فقهای مذهب حنفی

یت المال بپردازد بمعینی استخدام کند و اجوره و مصارف زمین را از  یهاجاره بدهد و یا شخصی را در مقابل اجور

احب زمین آن اخذ نموده و بقیه را به صآوری حاصالت زمین، تمام مصارف را همراه با خراج و بعد از جمع

 (.587: 5) پردازدمی

 شت زمین علت تنگدستی و نبود وسایل کشت از کار ککه به: کسی-هللرحمه ا -از نظر امام ابویوسف

مین را کشت کند و زعاجز بماند، باید از بیت المال مسلمین برایش قرض داده شود تا وسایل کار را تهیه نموده و 

 (. 589: 5) های خود را بپردازدآن قرض از حاصالت
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نی باشد و غ آید که صاحب زمین در حالت عجز و تنگدستی قرار بگیرد واگر البته این حاالت وقتی پیش می

ر کسی پیدا (. و اگ589: 5) شودزمین را بدون کشت معطل بگذارد، در این صورت خراج زمین از او مطالبه می

و خراج را از پول  فروش برساندتواند آن را بهبگیرد و یا در زمین کار کند، امام مینشود که زمین را به مزارعه 

 (.84: 13) زمین حاصل و متباقی پول آن را به صاحب زمین بپردازد

 وی دستور داده از نظر فقهای شاقعی و حنبلی این است که: در صورت عاجز بودن مالک از کار، به

یگری بسپارد. اجاره بدهد و یا از آن دستبردار شود تا دولت آن را به شخص د دیگری بهشود که زمین را بهمی

دارك دیگری مشکل بایر نگهدارد، اگرچه خراج آن را از مالک زمین حق ندارد که زمین را بدون کشت و کار به

ناحیه به بیت  شود و از اینخارزار و خرابه تبدیل میبپردازد؛ زیرا در صورت عدم کشت وکار، زمین زراعتی به

 (.177: 25) رسدالمال مسلمین آسیب می

دند، همه عدم کشت وکار در زمین مطرح کر یهکه فقهای اسالم برای معضلهاییحلواقعیت این است که راه

 (.297: 21) ترین آن را انتخاب نمایدتواند که مناسبقابل عمل بوده و دولت اسالمی می

می مالیات سرانه است که اهل ذمه سالیانه به حکومت اسالجزیه  تفاوت بین جزیه و خراج: -3

ده باشد( آن شکه قهراً و به زور فتح هایشود که صاحبان زمین)زمینگفته می پردازند، ولی خراج به محصولیمی

 .(152: 41) شودشود، اما خراج ساقط نمیپردازند. جزیه به سبب اسالم ساقط میرا به حکومت اسالمی می

 های تجارتی . تکس3
خود را  یهتجاربر اموال اهل ذمه، این است که اگر شخص ذمی مال التجارتی  یهامنظور از تعیین مالیات و تکس

اخذ  دهد، محصول آن که نصف عشر استغرض تجارت انتقال می از یک شهر به شهر دیگر در دار اسالم به

که اموال خود گردد( زمانیدریافت امان داخل سرزمین اسالمی میکه با چنان مستأمن )غیر مسلمانیگردد. و هممی

لبته تعیین عشر یک کند، باید عشر آن را به عنوان مالیات گمرکی بپردازد. ارا غرض تجارت به دار اسالم وارد می

بوع شخص ولت متتواند. یعنی اگر دکم و یا زیاد شده می «عمل بالمثل» یهقاعدة عام بوده و در تبعیت از قاعد

شود، مین داخل میمستأمن محصول زیادتر از عشر از تجار مسلمین اخذ نماید، از تجار آن دولت که به سرزمین مسل

 (.297: 21) شودتر اخذ میها نیز کمتر اخذ نماید از تاجران آنگردد و اگر کممالیات بیشتر از عشر اخذ می
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حد نصاب برسد  ذمی باید به یهگذاشته اند که مال التجار فقهای حنفی، زیدیه و بعضی از فقهای حنابله شرط

ا معتبر چنین شرطی ر -رحمه اهلل -که امام مالک(، در حالی38: 36) تا محصول گمرکی باالی آن الزم گردد

 (.108: 40) داندنمی

 نکه شخص مستأمشود. اما در صورتیبار از شخص ذمی و مستأمن گرفته میمحصول گمرکی در سال یک

حصول گمرکی اخذ مال خود را دوباره به وطن خود برده و بار دیگر به مملکت اسالمی برگرداند، مجدداً از وی م

 (.134: 40) گرددمی

 التزام به احکام و قوانین اسالم: دوم یهوجیب

اسالمی انین آورند، وجایبی را متحمل شده و از احکام و قوکه بدست میاهل ذمه در مقابل حقوق و امتیازاتی

که بر اهل ذمه اجرا شوند. بناءً احکامیها بنابر مقتضای عقد ذمه تابع دولت اسالمی میپیروی نمایند؛ چون آن

 شود از دو جهت است:می

ه برای اهل ذمه جایز نیست ک عدم مخالفت با احکام شریعت اسالم در معامالت مالی: -1

که در قوانین اسالمی دیمانند، معامالت ربوی و سایر عقو تصرفاتی انجام دهند که مخالف با تعالیم اسالمی باشد

 حرام است.

گردد، پس هرگاه اهل ذمه اجرا می یهاین نوع مجازات در بار تطبیق مجازات و حدود شرعی: -2

گردد؛ چنانچه امام ترمذی ها اجرا میکاری را مرتکب شوند که در فقه اسالمی حدی داشته باشد، در مورد آن

 اهلل صلی –ه رسول اهلل روایت است ک -رضی اهلل عنهما –از ابن عمر  1436 یهصحیح به شماردر یک حدیث 

ن ابن عمر: أن ع» که مرتکب زنا شده بودند، اجرا کردباالی یک زن و مرد یهودی را رجم حد -وسلم علیه

  (.43: 17)« رسول الله صَّل الله عليه و سلم رجم يهوديا ويهودية

و عقاید و عبادات و احوال شخصیه از آزادی بر خوردار اند، چون نزد فقها به عنوان یک  اما در شعایر دینی

ها را در دین خود آزاد ( یعنی، بر ما امر شده که آن201: 6)« فَِإنَّا أُِمرْنَا ِبََتْكِِهْم وما يَِدينُونَ »قاعده مطرح است

بیاورند، مسلمانان حق دارند که آن را به مقتضای بگذاریم. هرگاه در این مسایل داوری خویش را نزد مسلمانان 

 42 یهکریم در سوره مایده آیها را نپذیرند. چنانچه در قرآنقوانین اسالمی داوری کنند یا داوری در میان آن

رُّوَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه َفِإْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْيَنُهْم َأْو َأْعِرْض َعْنُهْم َوِإْن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفَلْن َيُض﴿خوانیم:می

ها را به حال خود واگذار اگر نزد تو آمدند در میان آنان داورى کن یا )اگر صالح بود( آن». یعنی، ﴾ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي
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ها داورى کردی با عدالت داورى کن ر میان آنتوانند به تو زیانی برسانند و اگها صرف نظر کنى نمیو اگر از آن

 «.که اهلل عادالن را دوست دارد

 و با توجه بر مطالب فوق:

شان ویران گاهشان گردد، عبادتکه اهل ذمّه دست به اقدامی نزده اند که سبب نقض تعهّداتتا زمانى -1

مورد اذیت و  ترك دین نخواهند شد وشود و آنان وادار به شود،کشیشى از انجام شعایر دینى بازداشته نمىنمى

 گیرند.آزار قرار نمى

که اگر ثابت شود یىگونهاهل ذمّه باید به احکام و مقرّرات اسالمى حاکم بر روابط مالى پایبند باشند به -2

ها به نقض آن نشود؛ چون خود آدهند، پیمان ذمّه با آنان نقض مىخورند و معامالت ربوی انجام میآنان ربا مى

 پرداخته اند.

در مورد  که در مورد مسلمانان جارى است،نهند و هر حکمىاهل ذمّه به احکام حدود و قصاص گردن مى -3

 آنان نیز جاری خواهد شد.

شراب نوشی و نگهداری  جزباشند بهبه اتفاق فقها، اهل ذمه به تطبیق احکام مدنی و جنائی اسالم متعهد می  -4

ی هها اجازنآشرط آنکه در محضر عام صورت نگیرد. و برای ذمه مجاز است، بهخنزیر و خوردن آن که برای اهل 

 (.40: 20) شوداعمار معابد و کلیسا در سرزمین اسالمی داده نمی

 احترام به شعایر اسالم و رعایت عواطف مسلمانان :سوم یهوجیب

را در نظر داشته حیثیت دولت اسالمی  ناناحساسات و کرامت مسلمی اسالمی باید عواطف، ان در جامعهاناغیر مسلم

وهین و تحقیر نمایند. را خدشه دار نسازند. و جایز نیست که دین اسالم، پیامبر اسالم و مقدسات اسالم را آشکارا ت

نامه بوده، خالف شرطتبلیغ نمایند؛ زیرا این امور م هکه منافی عقاید و افکار مردم است، در جامعافکار و عقایدی

 زند. عه را برهم میآرامش جام

ها در مصر گذشت و او را نصرانی از مردی بر او که است روایت -عنه اهلل رضی – َغرفَة بن الحارثچنانچه از 

 را او غَرفَه و کرد یاد ییناشایسته سخنان با را -وسلم علیه اهلل صلی –به سوی اسالم دعوت کرد. آن مرد رسول اهلل 

 با ما: گفت -عنه اهلل رضی -عمرو. رسید( بود مصر امیر زمان آن در که) العاص بن عمرو به امر این. کرد مجازات

ُمَعاذَ اللَِّه أَْن نَُكوَن أَْعطَيْنَاُهُم الُْعُهوَد َوالَْمَواثِيَق َعََّل » ایم. غرفه گفت:ها را امان دادهها عهد و پیمان نموده و آنآن

َا أَْعطَيْنَاُهْم َعََّل أَْن نَِحلَّ بَيْنَُهْم َوبَْْيَ كَنَائِِسِهْم، يَُقو  لَهُمْ أَْن يُْؤذُونَا ِِف اللَِّه َورَُسولِِه، إمِنَّ  لُوَن ِفيَها َما بََدا لَُهْم، َوأَْن ال نَُحمِّ

أْتُوا فَنَْحكَُم بَيْنَُهْم ِِبَا أَنْزََل اللَُّه، َما ال طَاقََة لَُهْم ِبِه، َوأَْن نَُقاتَِل ِمْن َوَرائِِهْم، َوأَْن يَُخَّلَّ بَيْنَهُْم َوبَْْيَ أَْحَكاِمِهْم إاِل أَْن يَ 
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ها را چنان امان داده باشیم که که آناز این برمبه اهلل پناه می»(. یعنی، 181: 32)« فََقاَل َعْمُرو بن الَْعاِص: َصَدقَْت 

ها را با ایم که آنها را به این امر امان دادهها با دشنام دادن به اهلل و رسول او ما را اذیت کنند، بلکه ما آنآن

ها را آنها بجنگیم و شان نگماریم و در دفاع از آنها را به کاری باالتر از طاقتشان آزاد بگذاریم و آنکلیساهای

 رضی –شان حکم کنیم. عمرو خاطر حکمی آمدند مطابق کتاب اهلل برایشان بگذاریم و اگر نزدما بهبا احکام دین

 «.گوییمی راست:  گفت -عنه اهلل

د و در ماه و همچنان غیر مسلمین شراب نوشی و گوشت خنزیر و سایر محرمات را در محضر عام مرتکب نشون

ه مسلمانان بکه در دین اسالم حرام است  سلمانان آشکارا روزه را نخوزند و چیزهایمبارك رمضان در حضور م

ر اجتماع دکند و سبب فساد ها خدشه وارد میآن یهنفروشند؛ چون این کارها مسلمانان را متأثر و بر روحی

ضر نباید در مح شده اند،گردد. بلکه هر آنچه که در دین اسالم حرام است و مسلمانان از انجام دادن آن منع می

 شان جواز داشته باشد.عام به صورت آشکارا انجام دهند، اگرچه برای آنان در دین

 مطلب سوم: دفع شبهات و اعتراضات

ن امخصوصاً مستشرق ون در دولت اسالمی، دشمنان اسالم اناعلی الرغم تسامح و عدالت اسالم در معامله با غیر مسلم

کوشند تا یهای اسالمی مکه مسلمانان در یکی از سرزمینایجاد کرده و هر زمانی شبهاتی را حول این موضوع

ست که احکام گویند که چگونه ممکن اجا بلند شود و میجا و آنهای از اینشریعت اسالمی را تطبیق کنند، صدا

تباع حیث ا شریعت اسالم بر غیر مسلمین تطبیق گردد؟ آیا ممکن است که یک بخش شهروندان یک کشور به

 شان به حساب آیند؟درجه دوم در وطن خود

 کنند از این قرار است:که وارد میترین شبهات و اعتراضاتیمهم

اخت آن که مسلمانان از پردپردازند در حالین جزیه میاناگویند: غیر مسلممی در مورد وضع جزیه: -1

 معاف اند. 

انان فرض است پردازند که بر مسلمدر مقابل دو فریضه میال باید گفت: اهل ذمه جزیه را ؤدر جواب به این س

شود که توانایی جنگ را دارند. جهاد و زکات. جزیه فقط از کسانی از اهل ذمه گرفته می یهو آن عبارت از فریض

اسالمی ها در دفاع از سرزمین شوند. و اگر آنها در مقابل پرداخت جزیه از حمایت اردوی اسالمی برخوردار میآن

(. 191و  189:  14) گردندشرکت کردند و یا خدماتی را به لشکر مسلمین تقدیم نمودند از پرداخت آن معاف می

نوع تمایز با مسلمانان داشته باشند و این خواهند با پرداخت جزیه یکها اصرار ورزند که نمیعالوه بر آن اگر آن
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شان تکسی معادل زکات لمانان )بر اساس صلح و دفع ضرر( برایسازد، حاکم مسدار میرا جریحه شاناسم عواطف

 (، 109-107: 34) نمایدمقرر می

میات درین کار مس -رضی اهلل عنه -نام جزیه یاد نماییم؛ چنانچه عمر چنان ضروری نیست که این تکس را بههم

 (.216: 15) اخذ نمود نام صدقههای بنی تغلب بهرا معتبر دانسته نه اسم را و جزیه را از نصرانی

عارض با اصول نیست، بلکه بر اساس سیاست شرعی تدر تناقض و  -رضی اهلل عنه –، این عمل عمر ءاز نظر علما

با توجه به  –مضاعف  یهنام صدقها تحقق یافته است. تعبیر جزیه بهو تحقق مصلحت مسلمانان و دفع ضرر از آن

امر الزمی نیست، بلکه این کار بر  بر اهل ذمه  -تغلب صورت گرفتبنیی هکه با قبیل -عنه اهلل رضی –عمل عمر 

 (. 109: 34) ها  و بر مبنای صلح صورت گرفته استاساس تقاضا و در خواست خود آن

 فرض است که باالی مسلماناناما زکات مفروضه بر غیر مسلمانان)حربی باشد یا ذمی( واجب نیست، طوری

کنند، به منظور اشتراك اهل ذمه در پناه حکومت اسالمی و تحت حمایت آن زندگی میکه (. و از این328: 48)

مسلمانان  پردازند. و از طرف دیگر، وضع جزیه نخستین بار از طرفدر مصارف مالی حکومت اسالمی، جزیه می

میالد در مقابل  در قرن پنجم قبل از یرصورت نگرفته است، بلکه پیش از اسالم یونانیان نیز از سکان آسیای صغ

ها که رومانیچنان هنگامیکردند. و همها جزیه اخذ میها در برابر تهاجم و حمالت فینیقیدفاع و حمایت از آن

که مسلمانان از اهل یجزیه وضع نمودند که مقدار آن بیشتر از هفت برابر از مبلغ آنفرانسه را فتح کردند بر اهالی

که تحت حمایت ر اهالی ممالکیب -السالم علیه –د قدیم نیز آمده است که سلیمان کنند، بود. و در عهذمه اخذ می

 (. 2-1: 35) نموداو قرار داشت، جزیه وضع می

شود این است که، مسلمانان به که وارد میاعتراض دیگریدر مورد مهر زدن گردن اهل ذمه:  -2

 شود. ها میمتوجه آنزدند که در این کار اهانت و ذلت های اهل ذمه مهر میگردن

ودند؛ زیرا در آن زمان ها اخذ نموده بمسأله از این قرار است که، این شیوه را مسلمانان از امپراتوری بیزنطینی

 -اهلل حمهر –پرداختند وجود نداشت. چنانچه امام ابویوسف که جزیه را میبرای شناخت کسانی دیگری یهوسیل

آن مهرها  آوری جزیه مهر گردد و بعد ازشان فقط در وقت جمعهایکه گردن الزم است»گوید: در این باره می

تذلیل و اهانت از بین رفته  یهدیگری استفاده نمود تا این شبه یهتوان از وسیل(. امروز می72: 10) «شکستانده شود

 و مصلحت همگانی تأمین گردد.

 گذاشته شرط ذمه اهل بر ایشان که است شده روایت -عنه اهلل رضی –از عمر در مورد لباس اهل ذمه: 

ها یا کمرهای خود عالیمی نصب کنند که لباس و پاپوش خود مشابهت نکنند و بر شانه در مسلمین با که بودند



 16 | 1401ل، بهار ی او شماره هشتم،سال  |                                | ی علمی پوهنتون تخارمجله |   

 

گوید: جهت تمایز اهل ذمه از مسلمانان می –رحمه اهلل  -(. امام شافعی 202: 15) ها را از مسلمانان جدا سازندآن

 (.326: 44) های خود تغییر بیارند، تا شناخته شوندر رنگ یکی از لباسکافی است که د

ر توضیح این باشد که دوکتور علی حسنی خربطلی دچنان این عملکرد به عمر بن عبدالعزیز نیز منسوب میهم

نوع اوامر هیچگونه ن ثابت گردد، از نظر ما در اینانامسلم یهاگر صحت این مسأله از جانب خلیف»نویسد: مسأله می

ا پیروان هر تنوع تعیین لباس در زندگی اجتماعی است رسد؛ زیرا این اقدامات در حقیقت یکغباری به نظر نمی

آن صورت  که تعیین جنسیت و دین درهای شناساییخصوص در آن برهه از تاریخ که کارتدین شناخته شوند، به

که چنانهموشناسایی دین و مذهب افراد بود.  یهانه وسیلهای مخصوص یگبگیرد، وجود نداشت؛ بنابراین لباس

« پوشیدندهای مسلمان نیز لباس مخصوص خود را میهای مخصوصی داشتند، عربیهود، نصاری و مجوس لباس

(19 :71-72.) 

کند: نین ارایه میچ( این موضوع را تحت مناقشه قرارداده نظر خود را Tritonنام دکتور ترتون )مؤرخ مشهور به

امریست که  هدف از قوانین مربوط به لباس این بود که تمیز بین نصاری و عرب به سهولت صورت گیرد و این»

بخود تلقی  که این امر را اهانتی(. پس اهل ذمه در صورتی45: 16« )یابدنوع شک و شبهة در آن راه نمیهیچ

یی برای شناخت بوده زیرا این موضوع در حقیقت وسیله توانند آن را تغییر دهند؛کنند، بنابر وقایعی تاریخی میمی

که در مسیحیانیکه بین مسلمانان و جراجمه انطاکیه )تواند. چنانچه در قراریوجه سبب اهانت بوده نمیهیچو به

توانند لباس ها میق صورت گرفت تذکر یافته بود که آنهـ 89مناطق کوهستانی شام زندگی داشتند( در سال 

 (. 198: 28) انان را بپوشندمسلم

 گیرینتیجه
 آید:دست میه ب زیراز البالی این بحث نتایج 

تاب )یهودیان و مسیحیان( و مجوسیان کاعم از اهل  -غیر اسالمی -پیروان سایر ادیان و عقاید اهل ذمه به -1

کنند، آنان از می شود که با قبول جزیه در قلمرو دولت اسالمی و تحت حمایت آن زندگیو صابئین گفته می

که از این قاعده مستثنی اند، بجز در امور محدود و معینیباشند که مسلمانان از آن برخوردار میحقوقی برخوردار 

که اموری یتثناهای است که بر دوش مسلمین قرار دارد، به اساهل ذمه همان وجایب و مسؤولیت شده است. و برای

 شریعت معین کرده است.

آمیز بین تشریع این پیمان، ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترك و همزستی مسالمتهدف از  -2

 باشد. های قومی در داخل قلمرو دولت اسالمی میهای مختلف مذهبی و اقلیتگروه
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شان در پناه اسالم قرار کرفته که به دولت اسالمی سپرده اند، جان، مال و آبرویاهل ذمه در برابر تعهداتی -3

 ولت مکلف است که از آنان حمایت نماید.و د

که اگر ثابت یىباشند به گونهاهل ذمّه به احکام و مقرّرات اسالمى که حاکم بر روابط مالى است، پایبند می -4

 شود.مى لغودهند، پیمان ذمّه با آنان خورند و معامالت ربوی انجام میشود آنان ربا مى

ر مورد دکه در مورد مسلمانان جارى است نهند و هر حکمىمىاهل ذمّه به احکام حدود و قصاص گردن  -5

 گردد.شود؛ گریز و تخلف از آن سبب نقض عهد میآنان نیز جاری می

برند، به منظور اشتراك در مصارف ی اسالمی بهره میکه از جامعهاهل ذمه در مقابل حقوق و امتیازاتی -6

 باشند.جزیه، خراج و مالیات تجارتی و گمرکی می مالی دولت اسالمی به عنوان وجبیه مکلف به پرداخت

شان ویران گاهشان باشد عبادتاند که سبب نقض تعهّداتاقدامی نزدهکه دست بهاهل ذمه تا زمانى -7

زار و اذیت نیز آترك دین نخواهند شد و مورد شود و وادار بهشود،کشیشى از انجام شعائر دینى بازداشته نمىنمى

  گیرند.قرار نمى

 گردد.یمهای خود در برابر حکومت اسالمی، عقد ذمه نقض در صورت عدم التزام به وجایب و مسؤولیت -8
 موجبات نقض عقد ذمه عبارتند از: 

 خوددارى از پرداخت جزیه، خراج و مالیات تجارتی؛ 

 عدم التزام به احکام و قوانین اسالمی؛ 

  کریم؛و قرآن -وسلم یهعل اهلل صلی –توهین نسبت به اهلل متعال، رسول اهلل 

 سوس خارجى، آورى براى مسلمانان، مانند: قتل، قطع طریق، جاسوسى، پناه دادن جاو هرگونه حرکت زیان

 نکاح یا ارتکاب زنا با زن مسلمان و پیوستن به دار الحرب.
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 (.Triticum aestivum L)نان گندم  غذایین باالی کیفیت پخت و ارزش اثر گلوتی

 زراعت هنځینده: پوهنوال دوکتور محمدصفر نوری عضو کادر علمی پو گار ن

 دهنده: پوهنوال عین الدین امانیتقریظ

 چکیده

ی وسیع ی غذایی در جهان به شمار رفته و کاربرد متنوع آن سبب شده است که به پیمانهگندم از نباتات عمده

ی پروتینی گلوتین سبب بهبود کیفیت کار رفته و مادههی نان بکشت  و مصرف گردد. آرد گندم اکثرا برای تهیه

های نرم و اسفنجی تولید نموده و حجم آن بیشتر گردد. آردهای که حاوی مقدار کافی گلوتین اند نانپخت آن می

باشد. اما تعدادی از افراد به خصوص مریضان سلیاکی در برابر گلوتین های فاقد و یا دارای گلوتین پایین میاز نان

سر درد، اضطراب، خستگی،  ،اسهال حساس بوده و این حساسیت یا عدم تحمل با عالیمی چون: درد معده،

حسی دست و پا، مشکالت پوستی،  اختالالت درد مفاصل و عضالت، بی خونی،وزن بدن، کمافسردگی، کاهش 

ی تحقیقی حاضر که به استناد مراجع معتبر علمی تحقیقی نگارش باشد. در مقالهفکری و التهاب روده همراه می

برای کاهش اثرات منفی  ییافته است گلوتین، کاربرد و اثرات جانبی آن به معرفی گرفته شده و سپس راهکارهای

تواند سبب بهبود ها و خمیر ترش میدهد که استفاده از انزایمهای این تحقیق نشان میگلوتین ارایه شده است. یافته

های حرارتی خشک و مرطوب نیز منجر به تغییرات فزیکی های فاقد گلوتین گردد. کاربرد روشکیفیت پخت نان

تواند. از جانب آرد گندم گردیده و به بهبود کیفیت پخت نان کمک نموده می هایدر پروتین، نشایسته و انزایم

تواند نظر به توصیه طبیب دیگر استفاده از محصوالت فاقد گلوتین به مریضانی که در برابر گلوتین حساس اند می

گردد، تحقیقات ی کود نایتروجن سبب افزایش میزان گلوتین آرد میرویهسفارش گردد. از آنجا که استعمال بی

بیشتری نیاز است تا میزان مناسب کود نایتروجن برای تولید گندم با میزان پایین گلوتین تعیین و سفارش گردد. 



 22 | 1401ل، بهار ی او شماره هشتم،سال  |                                | ی علمی پوهنتون تخارمجله |   

 

تواند ضرر میهای اصالح شده با گلوتین بیگیری نباتات و تولید گندمزدایی با استفاده از اصالح و نسلی سمگزینه

 حمل گلوتین کمک نماید.بشر را در رستای مهار مشکل عدم ت

 .سم زدایی، گندم، گلوتین، مرض سلیاك، نانهای کلیدی: واژه

 مقدمه

شده است و عمدتاً به عنوان غذا و تا حدودی به عنوان خوراك گندم از دوران باستان در مناطق معتدل کشت می

ییم که زندگی بشر (. بنابرین اغراق آمیز نیست اگر بگو4، صShellenberger  ،1899و Orthشود )استفاده می

 ،)361، صIWGSC)  ،2018در بسیاری از نقاط جهان در گذشته به گندم و محصوالت فرعی آن وابسته بود 

صنعتی شدن همراه  عالوه بر این، اتکا به رژیم غذایی مبتنی بر گندم در بسیاری از کشورهایی که با شهرنشینی و

نیاز  (. گندم در حال حاضر حدود یک چهارم3، ص2009و همکاران،  Gustafsonت در حال افزایش است )اس

، ص Hey ،2015و  Shewryکند )مین میأها و فایبر غذایی را تتهای نباتی، کاربوهایدریجهانی برای پروتین

شود، در یب استفاده میقابل تخرهای عضوی (. همچنین برای تولید مشروب، تولید بایوایتانول  و پالستیک178

و همکاران،  Xuهای سبز و نمویی این نبات ممکن است برای چرش حیوانات استفاده شود )حالی که قسمت

های تولید نان نیز احتماال جزء ترین محصوالت غذایی بوده و روش(. نان یکی از پر مصرف154، ص2010

ها، ها با توجه به کوتاهی ماندگاری آنهای نانی از ویژگیشود.  برخترین انواع فناوری شناخته میقدیمی

 (.59، ص1390شود )غیور اصلی، دستخوش تغییر می

، Herbertویسکو االستیک بوده و نقش کلیدی و منحصر به فردی در تولید نان دارد ) یهگلوتین یک ماد

)چسپناکی( و توانایی جذب آب  (. این نقش کلیدی را در ایجاد یکپارچگی خمیر، ویسکوزیته115، ص 2006

توان مالحظه نمود. عدم موجودیت گلوتین در آرد سبب کاهش حجم قرص نان پخته شده و ایجاد حالت پهن می

شود. برای جلوگیری از این مشکل باید آرد از نظر گلوتینی در سطح قابل قبولی نان می و قارچی شکل در قرص

(. از طرف دیگر باال بودن میزان گلوتین نیز سبب فشرده 342ص ،2005و همکاران،  Primo-Martinباشد )

(. گلوتین در نان و دیگر محصوالت، 663، ص 1999و همکاران،  Luگردد )شدن بافت نهایی محصول می

با وجود  .شود دهد و موجب افزایش حجم نان و بافت اسفنجی آن میخاصیت چسبندگی و ارتجاعی به خمیر می

شود، این غذاها، مانند تمام غذاهای دیگر، ا پروتینی است که در گندم ، جودر و جو یافت میآنکه، گلوتین تنه

 شوند)حساسیت( می هاهای نامطلوب، مانند برخی آلرژیهای دیگری نیز هستند که موجب واکنشحاوی پروتین

ل در آب، قابل حل در نمک های قابل حگروه اصلی پروتین است: پروتین 4برای مثال، پروتین گندم متشکل از .

های اصلی گندم، یعنی آلبومین، گلوبولین، گلیادین و ، قابل حل در الکول و غیر قابل حل در الکول. پروتین

های به عنوان نیها و گلوتنیادیگل است. های گندم متفاوتها نظر به نوع و واریتیگلوتنین است که نسبت آن

که در  منحصر به فردی است تیالیو س تهیسیاالست تین دارای خاصیگلوت .شوندیشناخته م نیگلوت هاینیپروت
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. (7، ص1389، غالتهای )مرکز پژوهش ردیگیمحصوالت مورد استفاده قرار م گرید دیو تول نان پخت یهنیزم

توانند از میتری از غذاهایی که فقط خواص رئولوژیکی گلوتین نه تنها برای تولید نان، بلکه در محدوده وسیع

ها و سایر محصوالت مورد نیاز است ها، کلچهها، شیرینیگندم تهیه شوند، به عنوان مثال، آش، ماکارونی، نان

(MacRitchie ،199264، ص.) 

شود که وقتی خمیر تهیه شده از آرد گندم  عمدتا پروتینی تعریف می یهگلوتین به طور کالسیک به عنوان تود

شود تا نشایسته و مواد محلول بیشتر از بین برود، باقی فی یا محلول نمک رقیق شسته میبه آرامی در آب اضا

ین بر اساس فیصد پروت 80-75ه است، شامل حدود توصیف شد "الستیک"ماند. مواد باقیمانده که به عنوان می

وند توده تعریف می شهای موجود در این روتینپبه عنوان  "های گلوتینپروتین"ی خشک است. از این رو ماده

(Shewry ،20176، ص ).  

دهد. گلوتین جدا شده همچنین حاوی پروتین را بر اساس وزن خشک تشکیل می فیصد 75گلوتین حدود 

های گلوتین مرتبط باشند یا در های دیگر است که ممکن است از نظر فیزیکی با پروتینمقادیر کمی از پروتین

دهند فیصد از مجموع نایتروجن دانه را تشکیل می 80های گلوتین تا پروتین .اشندپروتین به دام افتاده ب یهشبک

(Seilmeier  ،پروتین124،ص 1991و همکاران  .)ها در تعدادی از های گلوتین بر اساس استخراج متوالی آن

بندی ها )طبقهگلوتنینبندی شده به عنوان پروالمین ها( و ها )طبقهشوند: گلیادینها به دو گروه تقسیم میمحلل

خراج هستند قابل است ها در اسید رقیق یا قلیاییها در ایتانول آبی و گلوتلینها(، که پروالمینشده به عنوان گلوتلین

(Osborne  ،1924133، ص.) 

شود ی نبات ذخیره میهای گلیاتین و گلوتلین تشکیل شده است. این پروتین در دانهگلوتین از دو پروتین به نام

شود. ی گندمیان یافت میزنیم فقط در نباتات خانوادهتا به مصرف جوانه برسد. گلوتینی که ما از آن حرف می

در روند پخت  .داردی از مواد را کنار هم نگه مییکند که زنجیرهگلوتین در ترکیب کیمیاوی مثل چسب عمل می

برخی مواد غذایی هم هستند  .ی آن به همدیگر بچسبندشود نان پف کند و در عین حال اجزانان، گلوتین باعث می

ها، ها، چاشنیساس :شوند مثلکه به طور طبیعی گلوتین ندارند اما در مراحل پخت و آماده سازی دارای گلوتین می

 (.lutenfree.comhttps://celinogجات، آبنبات و ساس سویا )غذاهای دریایی، ترشی

ها است. ها و شرینیجات، سوپمنابع رایج گلوتین شامل بسیاری از مواد اصلی خانگی مانند ماکارونی، نان، غله

های باشد. یافتهبه طور متوسط، گندم دوروم حاوی مقادیر قابل توجهی باالتر گلوتین مرطوب نسبت به گندم نان می

 65/29تا  37/17ی گندم نان بین های تحت مطالعهمرطوب در  ورایتییک تحقیق  نشان داده است که گلوتین 

(. بیش 5878، ص 2011و همکاران،  Žilićباشد )فیصد می 20/32تا  00/20های گندم دوروم فیصد و در ورایتی

https://celinoglutenfree.com/
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تولید  ها معموالً برایگونه گندم در سراسر جهان شناخته شده است. با این حال، تنها تعداد کمی از آن 10000از 

های نان های تتراپلوئید دوروم )گندم ماکارونی( و گندمترین آنها گندمشوند، که مهممواد غذایی استفاده می

کنند که برای های گلوتین بیشتری تولید میهای گندم تتراپلوئید و هگزاپلوئید، پروتینهگزاپلوئید هستند. گونه

 (.5ص  ،Koning ،2015تولید خمیر باکیفیت مطلوب است )

)پرز( های  مصرف گلوتین توسط مریضان مبتال به سلیاك موجب التهاب روده کوچک، تخریب برجستگی

های یتامین وروده شده و درنتیجه باعث اختالل در جذب چندین ماده مغذی مانند آهن، فولیک اسید، کلسیم و 

نی،  خستگی، نفخ و پوکی  خواعث کاهش وزن، اسهال، کمشود. این مرض همچنین بمحلول در چربی می

دام ترین اختالالت ماگردد. مطالعات ا پیدمیولوژی نشان داده است که بیمار ی سلیاك یکی از شایعاستخوان می

(. 154، ص1398فیصد تخمین زده شده است ) مهاجر و اعلمی،  1العمر بوده و شیوع آن در سراسر جهان حدود 

یی فاقدگلوتین، ستفاده از یک رژیم غذایی فاقد گلوتین است. رژیم غذادر حال حاضر تنها راه درمان این مرض ا

 .کندجات یا دیگر غذاهای ساخته شده از آردگندم، جو، یوالف، چاودار و تریتیکیل را منع میمصرف نان، غله

ی( جات فاقد گلوتین )برنج، ارزن، سورگوم و جوارتوان از غلهدهد جهت حل این مشکل میتحقیقات نشان می

و   Fasanoجات )کینوا، باکویت و آمارانت ( در تهیه محصوالت بدون گلوتین استفاده نمود )و شبه غله

Catassi ،2008 2419، ص) 

های راهعرفی متحقیقی حاضر معرفی و نقش گلوتین در پخت نان، عوارض ناشی از گلوتین و  یههدف از مقال

نابع دست اول از به این منظور با مراجعه با م است.بدیل برای بهبود کیفیت پخت نان بدون استفاده از گلوتین 

 های جدید تحقیقی گردآوری و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مجالت معتبر یافته

 کشف گلوتین

طالعه قرار گرفت. کار بعدی مورد م 1745 در سال Beccari هایی بود که توسطگلوتین یکی از اولین پروتین

توان آن را به دو بخش تقسیم کرد که در آب محلول یا نامحلول بودند. از آن زمان تا الحال نشان داد که می

 Osborne ی گندم انجام شده است، به ویژه توسطمطالعات سیستماتیک بیشتری باالی ساختار کیمیاوی دانه

های بندی پروتینه عنوان پدر شیمی پروتین گیاهی پنداشته شود. آزبورن یک طبقهتواند ب( که می1859-1929)

ها در آب و ها ایجاد کرد، به عنوان مثال، آلبومینها در یک تعدادی از محللگیاهی را بر اساس قابلیت انحالل آن

ا : خاصیت ارتجاعی که بها در نمک رقیق.  گلوتین گندم ترکیبی غیرعادی از دو ویژگی فیزیکی داردگلوبولین

، Koning ،2015تبط است )های مونومیر مرهای پولیمری مرتبط است و جریان ویسکوز که با گلیادینگلوتنین

 (.10ص 
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 ترکیب کیمیاوی و خصوصیات گلوتین

 و    α  ،γها را می توان بهها. گلیادینها و گلوتنینگلوتین گندم از دو دسته پروتین تشکیل شده است، گلیادین

ωهای با وزن مالیکولی کمو گلوتنین را به گلوتنین (LMW) الیکولی باالو با وزن م (HMW)  .تقسیم کرد

سیار بها، به ویژه گلوتنین با زون مالیکولی کم، برای تشکیل خمیر با کیفیت باال با خواص پخت مطلوب یننگلوت

شوند. می سلیاك اعث ایجاد عالیم در مریضان مبتال بهبها حاوی قطعات سمی بیشتر هستند که مهم هستند، گلیادین

دهد. شبکه ویسکواالستیک به دست آمده به خمیر خواص گلوتین خاصیت ارتجاعی و ویسکوزیته را به خمیر می

عنوان ها بهها و گلیادینسازد. گلوتنینبخشد که آن را به طور گسترده در صنایع غذایی قابل استفاده میمی ییویژه

دهند های دانه را تشکیل میکل پروتین فیصد 90تا  60شوند که حدود ی گندم شناخته میهای اصلی دانهروتینپ

(Abdel-Aal  ،برای ساده2117، ص 1996و همکاران .) است که « چسب دو جزئی»تر شدن موضوع، گلوتین

» عنوان ها بهگلیادین .ها دانستتنینبرای گلو« حالل»یا « کنندهنرم»عنوان توان بهها را میدر آن گلیادین

های رئولوژیکی مهم خمیر شوند که از ویژگی، باعث افزایش جریان چسبناك و قابلیت انبساط می«هاکنندهروان

، Shewry ،2001گلیادین ممکن است با افزایش حجم نان مرتبط باشند )-β است. از سوی دیگر، زیرواحدهای

 (. 433ص 

ین ویژگی شود. احفظ گاز را داشته و پس از پخت تبدیل به محصول متخلخل و سبک میآرد گندم توانایی 

که در کنار هم شبکه پروتینی گلوتین را  ها استها و گالیدینای گندم یعنی گلوتنینهای ذخیرهمربوط به پروتین

باشند. در سبندگی خمیر میشوند بسیار چسبنده بوده و مسئول چدار میها زمانی که آبدهند. گالیدینتشکیل می

ای قابل ارتجاع و الستیک مانند، اما مستعد پاره شدن و ازهم گسیختن است و به خمیر حالی که گلوتنین ماده

توان دهد. گلوتین در آب قابل حل نیست و به سادگی میویژگی االستیسیته )مقاومت در مقابل کشیده شدن(  را می

وتین سبب تو لید خمیر رقیق و (. فقدان گل1-گندم با آب جدا نمود )شکلآن را توسط شستن جزئی خمیر آرد 

 (.25، صHoseney ،2010و  Delcourشود )محصول نهایی با حجم و تخلخل کم و دار ای بافت شکننده می
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 (https://bakerpedia.comگلوتین که بعد از شستن آرد بدست آمده است ) -1-شکل

 

عنوان یک ها بهجات را برای سالاساس مالیکولی برای خواص ویسکواالستیک گلوتین گندم، دانشمندان غله

مورد عالقه اساسی و همچنین در رابطه با بهبود خواص استفاده نهایی آرد گندم مجذوب خود کرده است.  یهپدید

رخوردار هستند و به خوبی ثابت شده است که خمیرهای قوی )یعنی بسیار ای بپولیمرهای گلوتنین از اهمیت ویژه

و همکاران،  Fieldهای باالیی از پولیمرهای گلوتنین با حجم مالیکولی باال هستند )ویسکواالستیک( حاوی نسبت

 (.370ص 

یب پروتین ی ناشی از عکس العمل باهمی بین اجزای پروتینی متعدد است. ترککیفیت دانه یک صفت پیچیده

(. اولین معیار، 19، ص2001و همکاران،   Johanssonهای گندم در تعیین کیفیت تولید نان خیلی مهم است )دانه

بنابراین، میزان  . ی گندم و به شکل گلوتین استفیصد پروتین در دانه 80جات می باشد. حدود میزان پروتین غله

ای مناسب است . گندم با پروتین باال معموال برای برای چه استفاده گوید ، هر نوع گندمپروتین در گندم به شما می

ای در صنعت پخت مناسب است. انواع گندم با پروتین پایین معموال های حلقهتهیه آرد مورد استفاده در نان و نان

لوتین در آرد مسلما میزان پروتین در گندم و میزان گ .ها ، و بیسکویت مناسب استبرای تهیه کیک، انواع کلچه

% پروتین در دانه گندم قابل حل در آب است  20ها دقیقا برابر نیستند، چنانچه آن به یکدیگر مرتبط است، اما آن

(. خصوصیت ویسکواالستیسیته یا چسبناکی خمیر که توسط 71، صŽilić  ،2013شود )و شامل گلوتین نمی

دهد تا کاربن دای اکساید ای دارد، زیرا اجازه میهمیت ویژهی نان اشود، در تهیهگلوتین موجود در آرد ایجاد می

ی آزاد شده در اثنای تخمر به دام بیفتد و خمیر حجم بیشتری پیدا کند. با این حال، گلوتین به شکل وسیع در تهیه

یک  های گلوتین در خمیر به عنوانگیرد. پروتینبیسکویت، ماکارونی و آش مورد استفاده قرار می ،نان، کیک

https://bakerpedia.com/
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های نشایسته را احاطه کرده است. این شبکه برای کیفیت نان مهم است و شبکه پیوسته منسجم وجود دارد که دانه

، 2018و همکاران،  Verbauwhedeگذارد )بر حجم نان، ساختار اسفنجی شکل خرده نان و بافت اولیه تأثیر می

 (.118ص

ه حجم ط خمیر توسط گاز محدود شده و در نتیجهنگامی که خاصیت ارتجاعی خمیر خیلی کم است، انبسا

های جداسازی صنعتی اکثرا برای بهبود کیفیت پخت شود. گلوتین تجارتی تولید شده توسط روشنان کم می

، Van Der Borghtگیرد )دار و نان همبرگر  مورد استفاده قرار میبعضی از محصوالت نانی مانند نان سبوس

کند یی ایفا میهمانطور که در باال گفته شد، گلوتین نقش مهمی در محصوالت نانوا(. با این حال، 221، ص2005

، 2016و همکاران،  Masureز است )های مختلفی نیاو برای بهبود کیفیت محصوالت بدون گلوتین به افزودنی

 (.92ص

 

 

 

 

 

 

 

نان تهیه شده از گندم بدون تصویر طرف راست نان تهیه شده از گندم دارای گلوتین و تصویر طرف چپ  -2-شکل 

 دهد.گلوتین را نشان می

 اثرات جانبی گلوتین

بیماری سلیاك شدیدترین  .عدم تحمل گلوتین مشکل هضمی شایعی بوده و در واقع حساسیت به گلوتین است

 شوشکل عدم تحمل گلوتین است. سلیاك یک بیماری خود ایمنی بوده که منجر به آسیب به سیستم هضمی می

فیصد از افراد به گلوتین حساسیت داشته ولی بیماری سلیاك نداشته باشند. این  13تا  5/0 در جهان ممکن استد. 

های عدم تحمل عالیم و نشانه. باشدزا میتر عدم تحمل گلوتین است ولی همچنان مشکلدر واقع شکل خفیف

سر درد، احساس خستگی  ،درد شکم ،اسهال، یبوست و مدفوع بسیار بد بو نفخ شکم، گلوتین عبارت اند از:
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مشکالت پوستی )سرخ شدن پوست، طاسی سر، کهیر مزمن(، افسردگی، کاهش وزن بی دلیل، فقر آهن )کم 

 (.1، ص1400حسی دست و پا و اختالالت فکری )خسروی،درد مفاصل و عضالت، بی خونی(، اضطراب،

 :زیر شود تواند باعث ایجاد مواردهرگاه مرض سلیاك تداوی نگردد می

افتد که روده کوچک نتواند مواد مغذی کافی را جذب کند. سوء تغذیه : این در صورتی اتفاق میسوء تغذیه

تواند باعث کندی رشد و کوتاهی قد خونی و کاهش وزن شود. در کودکان، سوء تغذیه میتواند منجر به کممی

 .شود

تئوماالسی اند منجر به نرم شدن استخوان )استومی D : سوء جذب کلسیم و ویتامینضعیف شدن استخوان

 .ساالن شودیا راشیتیسم( در کودکان و کاهش تراکم استخوان )استئوپنی یا پوکی استخوان( در بزرگ

 .تواند به مشکالت تولید مثل کمک کندمی D : سوء جذب کلسیم و ویتامینناباروری و سقط جنین

توز است بعد از خوردن یا نوشیدن لبنیات حاوی الک: آسیب به روده کوچک ممکن عدم تحمل الکتوز

ی شخص مریض بهبود یافت، ممکن است فرد بتواند دوباره لبنیات باعث درد شکم و اسهال شود. هنگامی که روده

 .را تحمل کند

کنند، بیشتر در معرض خطر افراد مبتال به بیماری سلیاك که رژیم غذایی بدون گلوتین را رعایت نمی سرطان:

 .کوچک هستند یهبتال به انواع مختلفی از سرطان، از جمله لنفوم روده و سرطان رودا

تشنج یا  : برخی از افراد مبتال به بیماری سلیاك ممکن است دچار مشکالتی مانندمشکالت سیستم عصبی

 (. 2، صMFMER ،2021)  بیماری اعصاب دست و پا )نوروپاتی محیطی( شوند

تواند تغییرات م گلوتین در روز حداقل مقداری است که میاگرمیلی 50پیشنهاد کردند که کاتاسی و همکاران 

، ص Grizzi ،2017و  Stifterمشهود در مخاط روده کوچک در افراد مبتال به بیماری سلیاك را تعیین کند ) 

های روده ضعیف لشود که اتصال سلو(.  التهاب روده ناشی از مرض سلیاك یا عدم تحمل گلوتین باعث می28

ن وارد خو شوند و در این حالت بسیاری از مواد غذایی که نباید وارد خون شوند اشتباهاًشود و در نتیجه بازتر می

شود و این ماده هم در روده کوچک می "زونولین"ای پروتینی به نامترشح ماده شوند. به عالوه، گلوتین باعثمی

دهند شود و در نتیجه این دو عامل دست به دست هم میسلولی روده میبصورت جداگانه باعث تضعیف اتصاالت 

 ی جذب مواد را به خوبی انجام دهد.گذارند روده کوچک وظیفهو نمی

شود  بعضی مواد غذایی که اصال نباید وارد خون شوند، به خون بروند؛ از جمله خود این وضعیت موجب می 

دهد و سیستم ایمنی آماده برای دفاع ن نسبت به آن عکس العمل نشان میگلوتین. وقتی گلوتین وارد خون شود، بد
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ی خارجی شبیه بافت روده است و بدن هم نسبت به آن و شود که این مادهشود. اما مشکل از جایی شروع میمی

های انجام شده نشان کند. آزمایشدهد و خودتخریبی میی خودش واکنش نشان میهم نسبت به بافت روده

دهد که التهاب روده، احتمال ابتال به امراض دیگری که به سلیاك ربطی ندارند )مانند کرون و کولیت روده(  یم

 (.https://celinoglutenfree.comدهند )را افزایش می

ها، مواد معدنی یده شده است که ویتامین( پوشvilliهای مو مانندی به نام پرز  )ی کوچک با برجستگیروده

رساند و در کند. بیماری سلیاك به پرزها آسیب میشوند جذب میو سایر مواد مغذی را از غذای که خورده می

  .(3-اثر آن بدن انسان قادر به جذب مواد مغذی الزم برای سالمتی و رشد نیست )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1ص، MFMER، 2021)ی سالم )ب(   ی مریض سلیاکی )الف( و  حجرات رودهحجرات روده -3-شکل

 های کاهش اثرات جانبی گلوتینروش

گلوتین نیست، هیچ سپیشیز )گونه( جدید یا قدیمی گندم، نژادهای نوتایپ گندم کامالً بدون یکه هیچ ججاییاز آن

و همکاران،  Brounsخطر پنداشته شود )تواند برای سلیاك بیهای دیپلوئید و تتراپلوئید  نمیبومی، یا گونه

(. برای تقلیل اثرات منفی گلوتین و بهبود بخشیدن کیفیت محصوالت فاقد گلوتین راهکارهای از 1541،ص2019

 یابند:سوی دانشمندان تکنالوژی مواد غذایی پیشنهاد شده است که به گونه مختصر شرح می

 

 (Villiپرزها )

 انسان یروده

https://celinoglutenfree.com/
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 هااستفاده از انزایم

ها در مراحل مختلف تولید کثر آردها وجود دارد، اما بیشتر آنی خام اهای زیادی به طور طبیعی در مادهانزایم

شوند. در محصوالت بدون گلوتین انزایمها به منظور افزایش کیفیت محصول نهایی در ترکیب خمیر غیرفعال می

االت عرضی پروتینگردد. انزایمها در محصوالت فاقد گلوتین از طریق هایدروالیز، اوکسیدیشن و یا اتصاضافه می

، Rosell ،2009شود )ها سبب بهبود خواص رئولوژی مرتبط با محصول و افزایش کیفیت پخت نهایی محصول می

نشایسته،  یهکنندهای بدون گلوتین آمیالز اصالحهای مورد استفاده در تولید فرآورده(. از جمله انزایم83ص

و  Houbenباشند )پروتین می یهنندلوتامیناز متصل کگکوزیل ترانسفراز یا ترانس سیکلودکسترین گالی

 (.195، ص2012همکاران، 

توان یم: از خمیر ترش به منظور بهبود کیفیت محصوالت نانوایی بدون گلوتین استفاده از خمیر ترش

ی تخمیر است و شامل خمیر ترش یک استارتر طبیعی برای ورآمدن )ازدیاد حجم( خمیر طی پروسه .استفاده کرد

های لکتیک اسید و مخمرها باشد که بطور طبیعی توسط باکتریمخلوطی از آب، آرد و سایر اجزاء مانند نمک می

یرگلوتینی و ترکیبات های غن گلوتین خمیر ترش از طریق شکستن پروتینشود. در محصوالت بدوتخمیر می

های هوا شده های لکتیک اسید موجب افزایش االستیسیته خمیر و بهبود نگهداری حبابای توسط باکترینشایسته

تفاده از خمیر دهد. نتایج یک تحقیق نشان داده است که اسو نرمی و حجم محصوالت بدون گلوتین را افزایش می

ای محصول از جمله هدر فرموالسیون نان تاثیر بیشتری بر بهبود ویژگی ترش به تنهایی و خمیر ترش به همراه مخمر

 (. 69، ص 2016و همکاران،  Cappaحجم مخصوص، تخلخل، نرمی بافت، رطوبت و ماندگاری دارد )

توان فیصد می 15از روش حرارتی خشک جهت نگهداری آرد با رطوبت باالتر از های حرارتی: روش

ها، ها، غیرفعال شدن انزایمهای نشایسته، غیرطبیعی شدن پروتینباعث اصالح گرانولاستفاده نمود . این روش 

کاهش میکروب و حتی بهبود طعم و آروما گردد و آرد را بر ای استفاده در تولید محصوالت بدون گلوتین مناسب 

لکردی های کاربردی و عم(. این روش بر ای اصالح ویژگی68، ص Martínez ،2016و  Gómezسازد )

گیری های آن، آبهای مورفولوژیکی گرانولنشایسته خام از جمله خصوصیات چسبندگی نشایسته، ویژگی

(. این روش برای بهبود کیفیت کیک 756، ص 2014و همکاران،  Sunباشد )آمیلوز، خصوصیات بافتی و غیره می

ها و گرفتن آرد در معرض حرارت، پروتینو نان به ویژه در آردهای ضعیف و غیر استاندارد مناسب است. با قرار 

گردد. طی این پروسه، غیرطبیعی شدن پروتین و ژالتینه ها غیرطبیعی شده و موجب افزایش انبساط خمیر میانزایم

بر کیفیت  )باجره( ی یک بررسی روی تأثیر  حرارت دادن خشک آرد سارگمافتد. نتیجهشدن نشایسته اتفاق می
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است که روش حرارتی آرد سبب افزایش و یسکوزیته )چسپناکی( خمیر و افزایش حجم کیک حاصله نشان داده 

 (.637، ص 2016و همکاران،  Marstonی کیک گردیده است )مخصوص، تخلخل و شکل پذیری  نمونه

باشد. طوبتی میر-رود روش حرارتیکار میروش دیگری که برای بهبود کیفیت محصوالت بدون گلوتین به

دهی در حضور مقدار کافی آب )هایدریشن قبلی آرد یا نشایسته( انجام شود، تغییرات حرارتهنگامی که 

افتد که میزان این تغییرات به شر ایطی مانند رطوبت و حرارت های نشایسته اتفاق میمورفولوژیکی در داخل گرانول

شوند و نه شدن انجام میت ژالتیکه زیر حرارشود: آنهاییبستگی دارد. این روش عمدتا به دو دسته تقسیم می

شوند هایی هستند که باالی حرارت ژالتینه شدن انجام میی دوم آنشود و دستههای نشایسته حفظ میشکل گرانول

، 2015و همکاران،  Gomesافتد )و بنابراین تخریب غیرقابل برگشت در نظم مالیکولی گرانول نشایسته اتفاق می

 یابد.یفیت پخت محصول بهبود میی آن ک( و در نتیجه307ص 

 استفاده از محصوالت بدون گلوتین

تواند به کاهش اثر منفی گلوتین در افراد حساس کمک نماید استفاده از محصوالت یکی از راهکارهای که می

( و کینوا Buckwheat(، بکویت )Amaranthجات مانند آمارانت )باشد. تعدادی از شبه غلهبدون گلوتین می

(Quinoaنیز می ) توانند بر ای تولید محصوالت نانوایی بدون گلوتین مورد استفاده قرار گیرند. از جمله مزایای

باال، کیفیت باالی پروتین، دارا بودن اسیدهای شحمی و امینواسیدهای  غذاییجات، فقدان گلوتین، ارزش شبه غله

جات و شبه (  در کنار غله196، ص 2012ران، و همکا Houbenباشد )ضروری و میزان باال ی مواد معدنی می

ای به د لیل ظرفیت های نشایستهجات ذکر شده، از آرد حبوباتی مانند نخود، باقال، سایبین، لوبیا به عنوان افزودنیغله

ها مهم ترین کاربوهایدرتنشایسته . شودنگهداشت آب در ترکیب محصوالت نانوایی بدون گلوتین استفاده می

باشند و تأثیر زیادی بر پارامترهای خمیر، بافت، نگهداشت رطوبت و کیفیت نهایی ای نباتات مییرههای ذخ

نشایسته. کندمحصول دارند. نشایسته در طول پخت آب را جذب کرده و یک ساختار نفوذپذیر به گاز ایجاد می

، Emmambuxو  Taylorوند )شهای بدون گلوتین تجاری عمدتا از برنج، کچالو، جواری و کاساوا تهیه می

ها دارای گلوتین نشایسته گندم بدون گلوتین نیز در بازار موجود است. این نشایسته 2008(. از سال 119، ص 2008

باشد. گرام در کیلوگرام( است و برای اکثر مریضان سلیاکی مضر نمیمیلی 20کمتر از حد استاندارد کدکس )

ی ژالتینه شدن، رفتار تشکیل ژل و بافت نهایی بر های ذکر شده در رفتار حرارتی، پروسهاختالف بین نشایسته

های شده توسط تخنیکهای اصالحباشد. نشایستهها میاساس ترکیب و ساختارکیمیاوی منحصر به فرد آن
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ای دستیابی به اهداف توانند برشوند و میهای خام تهیه میکیمیاوی، انزایمی، فیزیکی و یا حرارتی از نشایسته

 (. 198، ص 2012و همکاران،  Houbenخاص در بافت محصوالت نانوایی استفاده شوند )

 زدایی گلوتینسم

های گلیادین نیز پیچیده است. هر ورایتی گندم ژن یههای کد کنندساختار ژنتیکی گندم پیچیده بوده و جایگاه

های گلیادین پلوئیدی بستگی دارد. هزاران چنین ژن به پلیها ژن گلیادین است که تعداد واقعی آن حاوی ده

توان به ژنومی که از آن منشاء گرفته اند ردیابی کرد. تجزیه و تحلیل دقیق یابی شده اند و منشاء آنها را میتوالی

ری ذاهای سمی را رمزگها تعداد زیادی از این توالیگلیادین موجود نشان داد که گلیادین-α ژن 3000بیش از 

رد. این ( بسته به ژنوم وجود داepitopesها )توپهای قابل توجهی در حضور اپیکنند، با این حال تفاوتمی

های گلیادین مشخصات سمی مشابهی ندارند. این امید را تقویت کرده است که دهد که همه ژنتحقیقات نشان می

های خاص هستند توسعه یابد. گلیادین-α فقط حاوی ز گندم کهخطر( ممکن است با انتخاب انواع اگندم ایمن )بی

زا وجود دارد که فاقد خواص تر، شواهدی ارایه شده است که انواع طبیعی قطعات گلوتین ایمنیدر یک نکته مثبت

های ایمونوژنیک توان طوری مهندسی کرد که دیگر توالیهای گلیادین را میتحریک کننده هستند. بنابراین، ژن

اهیت تکراری مرمزگذاری نکنند و در عین حال بیشتر خواص طبیعی خود را حفظ کنند. با این حال، به دلیل را 

های پرولین متعدد باید برای از بین بردن تمام سمیت اصالح شوند. بنابراین، اگرچه ها، باقی ماندهگلیادین-آلفا

( و نیاز به 12، ص Koning ،2015ار گران است )جود دارد، اما بسیهایی برای تولید گلوتین ایمن واستراتیژی

 تحقیقات بیشتری دارد.

 مدیریت کود کیمیاوی در مزارع گندم

داری ی گندم تاثیر معنیتجارب متعدد ثابت ساخته است که میزان کود کیمیاوی باالی مقدار گلوتین دانه

ه ازدیاد سطح کود نایتروجن سبب ( در یک تحقیق دریافتند ک2018و همکاران ) گذارد. چنانچه صفرنوریمی

روجن در هکتار کیلوگرام نایت 200گردد. در این تحقیق مشاهده شد که استعمال افزایش مقدار گلوتین دانه می

-Safarفزایش داد )امقدار گلوتین دانه گندم را در مقایسه با کنترول )بدون استعمال کود نایتروجن( چهار برابر 

Noori  ،اوی  مقدار (. همچنان، گاج و همکاران نیز دریافتند که استعمال کودکیمی1467 ، ص2018و همکاران

یم ی گندم را در مقایسه با شاهد )کنترول( افزایش داده، اما سطوح مختلف کودهای فاسفورس و پتاشگلوتین دانه

 .(55، ص 2013ان، و همکار Gajداری بر گلوتین دانه نداشته است )تأثیر معنی
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 درمان سلیاك

یم غذایی است که استفاده از دارو برای درمان این مرض بیهوده است. تنها راه درمان، حذف کامل گلوتین از رژ 

احتمال  . جات حاوی گلوتین مانند: گندم، جو، جودر و یوالف تا پایان عمر استالزمه آن اجتناب از مصرف غله

 ها ) تیامین، رایبوفالوین، نیاسین، آهن، سلنیوم، کروم، مگنیزیم، فولیک اسید، فاسفورس وکمبود ریزمغذی

رای این مریضان بمولیبدنم ( در افراد دارای این رژیم غذایی وجود دارد. بنابراین مشاوره با متخصصان تغذیه 

 ر دسترس استاقد گلوتین در تمام جهان دهای غذایی فضروری است. اطالعات جامعی در مورد رژیم

باشد. اکثریت کودکان مبتال به آلرژی محصوالت فاقد گلوتین نیز به مقدار فراوان در دسترس همگان می.

شوند، ممکن است یابند. افرادی که در سنین باالتر دچار این آلرژی می)حساسیت( گندم با افزایش سن بهبود می

سال  1دهد افرادی که گندم را از رژیم غذایی خود برای اشته باشند. شواهد نشان میاین مشکل را برای همیشه د

، غالتتوانند آن را تحمل کنند. )مرکز پژوهشهای یا بیشتر حذف کنند، احتماال با شروع مجدد مصرف گندم می

د بخشد، اما بهبو انطباق با یک رژیم غذایی بدون گلوتین ممکن است در ابتدا وضعیت مریضان را (.30، ص1398

شود که آسیب می (BMI) پیروی طوالنی مدت منجر به کمبودهای متعدد و تغییرات در شاخص توده بدنی

 (.1763، ص 2019و همکارن،  Rustgiدهد )پذیری را نسبت به سایر اختالالت افزایش می

های تواند آلرژی یا حساسیت به گلوتین را به طور موقت درمان نماید. در میان انزایمها میاستفاده از انزایم

ار فعال بوده و در برابر تجزیه پایین بسی pH مطلوبی است زیرا در مقادیریک انزایم  AN-PEPمطالعه شده، انزایم 

زمایشگاهی و هم در لوتین در محفظه معده هم در شرایط آی گتوسط پپسین مقاوم است. در نتیجه، قادر به تجزیه

سان سالم ندارد. داخل بدن است.  تجارب نشان داده است که این انزایم هیچ اثر مضری در مریضان و داوطلبان ان

ا اثرات بله بتوانند برای مقای مقادیر نسبتاً کم گلوتین کامالً مؤثر هستند و بنابراین میها در تجزیهبا این حال، انزایم

ت ی گلوتین استفاده شوند، به عنوان مثال: هنگام غذا خوردن در بیرون از خانه یا در تعطیالمقطعی و ناخواسته

(Koning ،201510، ص.)   

 گیرینتیجه

ای در کشورمان رایج است و ی غذایی بوده که استفاده از آن به طور گستردهگندم به ویژه نان یکی از اقالم عمده

توان یافت که در آن نان دیده نشود. از جانب دیگر، جوامع فقیر جز نان که ارزان و اقتصادی ای را نمیسفره هیچ

دهد که تغذیه و استفاده ی این بررسی نشان میاست به غذاهای پر انرژی و با کیفیت دیگری دسترسی ندارند. نتیجه

ی از افراد سبب مشکالت ناشی از حساسیت در برابر گلوتین تواند در عدهشمار میهای بیاز نان عالوه بر مفیدیت

سر درد، احساس  ،اسهال، درد شکم ترین مشکالت ناشی از تحمل گلوتین عبارت اند از: نفخ شکم،نیز شود. شایع
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درد مفاصل و عضالت، بی حسی دست  خونی، اضطراب،خستگی مشکالت پوستی، افسردگی، کاهش وزن، کم

 ی و تخریب و التهاب مخاط روده.و پا، اختالالت فکر

بشر به خصوص جوامع غربی در  عوارض ناشی از عدم تحمل گلوتین )مرض سلیاك( سبب افزایش نگرانی

رو، تالش دانشمندان و محققین برای کاهش ویژه گلوتین گندم گردیده است. از اینمورد مصرف گندم و به

توان از ن مورد میرعت بیشتر کسب نموده است. در ایهای اخیر سبخشیدن اثرات نامطلوب گلوتین در دهه

های حرارتی نام برد که سبب تغییر در ساختار ها، استفاده از خمیر ترش و روشهای چون: استفاده از انزایمروش

بخشند.  شوند و در نتیجه کیفیت پخت نان را بهبود میهای موجود در آرد میفزیکی پروتین، نشایسته و انزایم

تواند کمک شایانی برای افراد حساس در برابر گلوتین ان  تولید و استفاده از محصوالت غیر گلوتینی میهمچن

تواند هم سبب تولید نان باشد که مینماید. استفاده از محصوالت جایگزین گلوتین یکی از راهکارهای می

 شته باشد. متخلخل، نرم، اسفنجی و با کیفیت شود و از طرف دیگر حساسیتی در پی ندا

های محققین اصالح نباتات و بهنژادی برای تولید گندم سالم بدون آلرژی آغاز گردیده از جانب دیگر تالش

های تغییر ژنیتیکی، کشت انساج و بایوتکنالوژی چشم انداز تواند با به کار بستن ویرایش ژنوم، روشاست که می

برابر گلوتین حساس اند ترسیم نماید. از آنجا که میزان  که در ای را برای مریضان سلیاکی و آنهاییامیدوار کننده

ی گندم مخصوصا گلوتین به عوامل چون سطح کودهای کیمیاوی وابسته است مدیریت صحیح کود پروتین دانه

به تحقیقات  و تعیین مقدار مناسب آن که افزایش گلوتین را در پی نداشته باشد یکی از راهکارهایی است که

 یاز دارد.بیشتری ن

ه از مواد غذایی سخن آخر اینکه حساسیت به گلوتین یا مرض سلیاك درمان قطعی ندارد و یگانه راه حل استفاد

توان در صورت دسترس نبودن غذای فاقد گلوتین )معموال در های خاصی هم میباشد. از انزایمفاقد گلوتین می

ی دوامدار با پزشک متخصص تغذیه دارد و بدون ه مشاورهخارج از منزل( استفاده نمود. معالجه این مرض نیاز ب

 ی قطعی رسید.توان به نتیجهپرهیز نمی

 مآخذفهرست 
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 فنی برای زبان فارسی و سازی علمیواژهامکانات 
 ی زبان و ادبیاتدانشکده و کادر علمی دیپارتمنت فارسی دری، عضنگارنده: پوهنوال مطیع اهلل حکیمی

 دهنده: پوهنوال سید عبدالواجد جوهریتقریظ

 چکیده

زبان فارسی نگاشته شده سازی علمی و فنی برای های واژهین مقاله به هدف بررسی و نشان دادن امکانات و شیوها

ها و اصطالحات علمی و آسای واژهآور علوم و فنون و هجوم سیلاست. امروزه در عصر پیشرفت و ترقی سرسام

شود. این زبان زبان، رسالت بزرگ علمی و فنی متوجه زبان فارسی میی فارسیهای غربی به جامعهفنی از زبان

های علمی و فنی سازیعلم و فناوری جدید، نتوانسته است نقشی در واژه بنابر دور بودن از بسترهای رشد و تولید

های اروپایی، دو راه های بومی داشته باشد، از این رو در بروخورد با انبوه واژگان علمی و فنی زبانمایهمعاصر با بُن

های نهفته در زبان فارسی معادل ها از اصول و ریشهها را در خود بپذیرد، یا برای آندر پیش رو دارد؛ یا همان واژه

های باستانی اوستایی های زبانتوان از ریشهو برابرسازی کند. راه دوم هم از دو امکان خالی نیست؛ در این زمینه می

ها آیند، یا هم از ریشههای واژگانی تیره و غیر شفاف بار میو فارسی باستان بهره جست که در این صورت ریشه

های شفاف و روشن به ی دومی کاراتر بوده و واژهرفته در فارسی معاصر کار گرفت که این شیوهو اصول به کار 

های عربی که پرکاربرد و برای ی واژههای بسیط و سادهتوان از ریشهدهد. عالوه بر آن در این کار میدست می

سازی معاصر در زبان فارسی های واژهاند، کار گرفت و به غنای واژگانی فارسی افزود. شیوهزبانان مأنوسفارسی

توانند در می ه سازی، آمیزش، و گسترش معنای واژهمثل ترکیب، اشتقاق، تکرار، کوتاه سازی، ترخیم، سرواژ

ی معاصر به فارسی زبانان یاری رسانند. در میان این همه ترکیب و اشتقاق از های علمی و فنی در دورهساختن واژه

های توصیفی و گذاریتوان به یاری نامها میسازی برخورداراند. افزون بر اینیشتری برای واژهزایایی و امکانات ب
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های فراوان تولید کرد و از این رهگذر به غنای واژهها و فنواژهگزینی به کمک کمپیوتر دانشتشبیهی و نیز واژه

 واژگانی زبان فارسی افزود.

 تشریحی بررسی-یی فراهم آمده و با رویکرد تحلیلیخانهکتاباز روشجویی در این پژوهش اطالعات با بهره

 و روشن ساخته شده است. 

 واژه، ترکیب، اشتقاق.واژه، فنسازی، دانشزبان علمی، واژه: های کلیدیواژه

 مقدمه

اجتماع هماهنگ های آن همزمان با رشد، توسعه و ترقی اجتماع بشری، زبان هم بایستی خود را با تحول و دگرگونی

گویشور  گوی نیازهای جامعه و زندگی معاصر مردمانسازد و مجهز به امکانات جدیدی شود که بتواند پاسخ

های دانش، صنعت، آور بشر در زمینههای سرسامکنیم عصر پیشرفتخویش باشد. عصری که ما در آن زندگی می

ه یگانه کاست. این هم به طور بدیهی پیداست  فناوری، آموزش علوم، تحقیق، و گزارش دستاوردهای پژوهشی

ها کرد موفق در تمام این زمینههای علمی، زبان است. برای عملافزار آموزش، انتقال، ترویج و گسترش علم و یافته

رسا و اصطالحات  یی به امکانات زبانی مؤثر و کارا از جمله واژگان غنی و شفاف، تعبیرهای دقیق ودر هر جامعه

ها، ها یافتهگیری از آنروان نیاز است تا دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و آموزگاران بتوانند با بهره فصیح و

زش و مقاصد و مفاهیم علمی و مسایل آموزشی را به صورت دقیق و بدون کم و کاست گزارش کرده، و آمو

 انتقال دهند. 

های جدید علمی در سازید علمی و صنعتی واژههای جدیترین راه برخورد مؤثر و هماهنگ با فراوردهمهم

ی از کالبد شود، بخش مهمنیز گفته می« واژهدانش»ها و اصطالحات علمی که در فارسی به آن زبان است. واژه

عمارت، در پی  دهند. همان گونه که انسان در ساختن یک بنا وهای زنده، و مدرن جهان امروز را تشکیل میزبان

ها بنای مورد نظر رود که با استفاده از آنلح نخستین مثل سنگ، خشت، سمنت، چوب و سیخ مییافتن مواد مصا

ن روز تدارك خویش را بسازد، و طبیعی است که در عصر و زمان مواد مصالح ساختمانی، مطابق نیاز و مود هما

ر نیز به مواد آموزشی معاص گو به نیازهای علمی، تحقیقی وشود، برای فراهم ساختن زبان علمی و پاسخدیده می

آور های علمی و سرعت سرساماولیه و سازگار با نیازهای همین عصر از زندگی بشر یعنی عصر جهانی شدن فراورده

 شود. آن ضرورت احساس می
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مدرن که بیشترینه  ها و بسترهای پیدایش و رشد و ترقی علوم و فنونزبان فارسی به دلیل دور بودن آن از حوزه

سازی علمی امروزی اند، نتوانسته است خود را مجهز با واژگان و سازوکارهای واژهاروپا و امریکا شکل گرفتهدر 

اصطالحات علمی و  روست. اما این فقر و کمبود واژگان وبسازد، و به همین دلیل به فقر واژگان علمی و فنی روبه

قص را در دو علت رسی داشته باشد. بلکه دالیل این نفنی در فارسی امروز چیزی نیست که ریشه در طبیعت زبان فا

انش دکه زبان فارسی به صورت عملی در عمق تحوالت علمی و دستاوردهای توان یافت: نخست اینعمده می

اند، تا زبان فارسی از این زبانان هم سهمی در اختراعات و تولید صنایع جدید نداشتهمدرن قرار نداشته و فارسی

ها و اصطالحات تازه های علمی دست به آفرینش واژههای علمی قرار گرفته و برای پدیدهپیشرفتطریق در متن 

سازی سی به کار واژهکه در زبان فارهای آن تعبیر کنند. دوم اینبزند که از سازوکارهای علمی و پژوهشی و فراورده

ستین کار نگرفته است. درمان علت نخ های جدید، توجه الزم صورتها و امکانات ساختن واژهو جستجوی شیوه

غرب، رسیدن و  رسد. زیرا سرعت بیش از حد پیشرفت و ترقی در جهاندشوار و امروزه تقریباً ناممکن به نظر می

ی گر ما جامعهنیافتنی ساخته است. ازبان دستی فارسیی صنعت وتولید را برای جامعههمگام شدن با آن در عرصه

خست در نگاه مفاهیم علمی رسیدیم، آنهای علمی و در نتیجه به خود علم میو به کشفداشتیم علمی قوی می

لفاظ و گرفت و بعد اجریان کار، تجربه و تحقیق در ذهن محققان و دانشمندان ما پرورده و شده شکل می

واژگان علمی های گرفتند و درخت زبان پر از شگوفهاصطالحات علمی از اعماق جان، فکر و ذهن ما شگفتن می

های سازیهای برای واژهتوان یافت. زیرا زبان فارسی امکانات و قابلیتیی میو چاره شد. اما برای علت دوم راهمی

 های دانش، صنعت و فناوری معاصر را دارد.تازه واستفاده از آن در عرصه

ان و از ایران، افغانستکش فارسی زبان دیده و زحمتگران جهاندر اواخر قرن بیستم به همت پژوهش

های ن واژهسازی که در طبیعت زبان فارسی نهفته است و قابلیت فروان ساختهای واژهتاجیکستان، برخی شیوه

تواند به آموزگاران، استادان، ها و امکانات میاند. آشنایی با این شیوهجدید را دارد، جستجو شده و معرفی گردیده

های بیگانه ان زبانیاری رساند که خود را از قیدو بندهای دشوار استفاده از واژگمحققان و نویسندگان و مؤلفان 

یقی خود، از گیری از واژگان تعبیرهای شفاف زبان فارسی در کارهای علمی، آموزشی و تحقرهانیده و با بهره

راهم کنند و از سوی زبان فسو زمینه را برای فهم دقیق مسایل و موضوعات علمی معاصر برای مخاطبان فارسی یک

 شود. شان شمرده میدیگر گامی در تقویت و گسترش زبان فارسی بردارند که هویت ملی و فرهنگی

های یی و منابع معتبر پژوهشی در زمینهخانهآید تا با استفاده از روش کتابدر این مقاله کوشش به عمل می

های جدید سازیی واژهعملی صورت گرفته در عرصهگیری از کارهای دستور نظری زبان فارسی و نیز با بهره
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ها و امکانات جدید معرفی شوند که در کاهای علمی، فنی آموزشی و پژوهشی کارایی برای زبان فارسی، شیوه

 داشته باشند.

 سازی علمی و فنیواژه

ر زبان علمی و از آن د های تازه به منظور استفادهیی است برای ساختن و تولید واژهسازی علمی وفنی شیوهواژه

بان علمی و فنی چیست سازی علمی و فنی، نیاز است تا در گام پیشتر از آن بدانیم که زبرای درك بهتر از واژه فنی.

 گیرد.گیری و تجهیز آن چگونه صورت میو روند شکل

و فنی و های علمی یی از زبان است که در آموزش و پرورش، تألیف و تصنیف، پژوهشزبان علمی گونه

ی زبانی برخاسته از دل و درون زبان عادی و ها و دستاوردهای دانش جدید کار برد دارد. این گونهگزارش یافته

طبیعی جامعه است که برای آموزش و گزارش مسایل علمی و انتقال علم و دانش از یک نسل به نسل دیگر در 

گیری از زبان علمی به دلیل وسعت ی کاربرد و بهرهشود. حوزهنگارش کتاب، رساله و مقاله از آن استفاده می

شود که برای نامیدن ی معاصر فراخ و گسترده شده است. زبان فنی هم به زبانی گفته میی کار دانش در دورهدایره

ی رود، یعنی زبانی است که وسیلهابزارها، ادوات، قطعات فنی، مواد فنی، بیان عملیات و کارهای فنی به کار می

سان ی زبانی را با اندکی تسامح و بنابر هم(. این دوگونه259، ص 1372)بهرامی اقدم، کار است های فنیرتباطی آدما

جا کرد. زبان علمی یک« زبان علمی»ی واحد توان زیر عنوان گونهها از زبان طبیعی میی آنبودن جریان استفاده

های یی که بدور از پیشرفتی طبیعی انسانی است، جامعهزبان جامعهگیرد، که گاهی در برابر زبان طبیعی قرار می

ی واژگان این زبان محدود کند. دامنهعلمی و فنی در حدود زندگی و برخورد عادی با طبیعت، از آن استفاده می

عادی  هایی است که در زندگیهای اشیاء، جانوران و پدیدهگذاریبه تجارب سطحی از رویدادها و حوادث و نام

ی مردم که برخی موارد افهام و تفهیم با خصوص کاربرد روزمرهروست. در زبان طبیعی و بهها روبهانسان با آن

های نا تمام صورت ها و الگوهای ناقص، واژگانی بومی و محلی و جملهی مثالاشاره و حرکات بدن و نیز با رایه

ها را قعیت و بافت سخن و حال و هوای گوینده و موضوع، گفتهگیرد و مخاطبان خود به نوعی با استفاده از مومی

. اما زبان علمی به دلیل رسالت بزرگی که در امر (8، ص 1372شناس، )حقسازند پردازش کرده و معنا را تمام می

صیل گویی، شفافیت و تفی آن دارد، باید از دقت، صراحت، تمامانتقال دانش و مسایل علمی با همه ابعاد گسترده

ترین اجسام و اجرام بینی و نیز بزرگهای ذرهی کار زبان علمی ریزترین موجودات و پدیدهتمام بهره جوید. ساحه

گیرد. ها را در بر میها و تحوالت آنسماوی، اجزاء، فعل و انفعاالت هر کدام و رویدادها و خصوصیات همه بخش

دامن خویش، به ابزارها و امکانات بیانی فراوان و وسیع نیاز زبان علمی برای ادای کار سترگ و رسالت گسترده
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ی مهم و دشوار یاری دارد، و بایستی مجهز به واژگان، اصطالحات وتعبیرهایی گردد که آن را در ادای این وظیفه

ند؛ گذاردیگر تأثیر متقابل میآید. زبان و دانش بر یکسازی علمی به میان میجاست که پای واژهرساند. این

گیرد، دانش نیز بر های علمی قرار میی نظام نظریهی آموزش و انتقال دانش و سازندهزبان وسیله که گونههمان

آورد. دانش معاصر امروزه از یک ی زبان علمی را از درون آن پدید میزبان یعنی زبان طبیعی تأثیر گذاشته و گونه

های زبانی را فراهم ساخته و از سوی ن ارتباط و پزوهشسو وسایل فراوان ثبت آثار زبانی، وسایل گوناگو

افزاید های زبانی میهای جدید و فراوانی را همه روزه به فرهنگی علمی و وسایل صنعتی واژهدیگرمفاهیم گسترده

 .(67، ص 1372)روستایار، 

ف فنی و تحقیقی، در ی علمی و اهداهای جدید به منظور برآورده ساختن نیازهای جامعهساخت و تولید واژه

های پردازی زبانسازی و واژههای اخیر، دانشمندان را وادار به استفاده از امکانات واژهتمدن جدید اروپایی در سده

های انگلیسی و فرانسوی پا پشت سر گذاشتن تحوالت تاریخی کهن اروپا به ویژه التین و یونانی کرد. زیرا زبان

جا ی معناهای گوناگون(، ترکیبی )یکها به منظور ارایهساختن صورت واژههای تصریفی )دگرگون خاصیت

بدل  1های تحلیلیی جدید( را تا حد زیادی از دست داده و به زبانساختن دو یا چند واژك به منظور ساختن واژه

هم به فراوانی مرکب آنهای جدید توانند واژههای یادشده نمیاند. با وجود این تحول بنیادین در ساختار، زبانشده

و گستردگی بسازند که نیازهای علمی دانشمندان و محققان را در عصر سرعت صنعت و تکنالوژی برآورده سازد. 

های انگلیسی و های علمی و فنی در زبانی واژگان در حوزهی دامنهرو دانشمندان اروپایی برای توسعهاز این

های تصریفی و ترکیبی های التینی و یونانی شدند که از قابلیتن از زبانهای فراواگیریفرانسوی ناگزیر به وام

ی حیات یا زندگی و موجودات زنده (. به طور مثال وقتی دانش مطالعه41، ص 1394)آشوری، برخوردار بودند 

( scienceرا )ی جدید بود، در زبان انگلیسی علم شکل گرفت و از علوم دیگر جدا شد، برای نامیدن آن نیاز به واژه

کرد، نمود و یا ساختار طوالنی ایجاب میگویند، ترکیب این دو در یک واژه یا دشوار می( میlifeو زندگی را )

های دیگری نظیر صفت و قید از آن ، به همین ترتیب ساختن صورتscience of life یا  life-science مثل: 

                                                           
ی اصلی واژه با وندافزایی یا ترصیف افزوده شود که مفاهیم تازه و جدید را به ریشهزبان تحلیلی به زبانی گفته گفته می  1

به طور کند. اولی در جمله، بیان می ساخنت آن با واژکتواند، بلکه هر مفهوم را با آوردن یک واژک جدید با همنشینیمنی

ساخته « ه»و « تُ »، «عرف»است که از سه واژک یک واژه« َعرَفتُه»است، در آن صورت مثال زبان عربی  که زبان ترصیفی 

او را »، «I knew him»شود، مثل: شده است، اما در زبان تحلیلی مثل انگلیسی همین واژه به صورت یک جمله ترجمه می

 «.  شناختم
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های یونانی و امکانات تصریفی آن، امکان اما استفاده از واژهساخت. تر میشد و کار را سختدشوارتر تمام می

ی یونانی ساخت. همان بود که واژههای کوتاه و فراوان را از یک ریشه با وندافزایی ممکن میساختن صورت

biology که برگرفته از دو ریشه( یbios( و )logiaاست به صورت یک واژه ) ی کوتاه ترکیب شده و عالوه بر

( و قید biological( و )biologic)های ، امکان ساختن صفت(ally( و )al( و )ic)استفاده از پسوندهای التینی آن 

(biologically) تبار)های یونانیها فراهم ساخته است. به همین ترتیب وقتی ترکیبرا از این ریشهmacro/micro-

biologyشود که پیشوندهای ( را در نظر بگیریم، دیده می(mickro  ازmikros ( و )به معنای کوچکmacro  از

makros )توانند به آن بچسپند. مفیدتر از همه ایننیز می یونانی به معنای بزرگ( که با این جزءlogy و پسوندهای )

 (. 60، ص 1394)آشوری، ی جدید علمی و فنی  دیگر را فراهم کرد ساز و قیدساز، امکان تولید هزاران واژهصفت

تین برای مردم اروپا ها و نیز اصول وندافزایی یونانی و السازی با استفاده از ریشهکه چگونه این واژهاین اما

ی آموزش زبان ینهرو نشدند، به سنت دیرها روبهعادی به نظر می رسید و با مشکل عدم شفافیت در فهم معنای واژه

های اروپایی امروز از جمله ردد. افزون بر آن شماری از زبانگالتین به عنوان زبان علمی و مذهبی اروپاییان بر می

شوند. زبان ده میبر فرعلم و فرهنگ روم قدیم شمرزبان فرانسه خود دنباله و دختر زبان التین هستند، که میراث

یونانی از زبانی  دار زبان و فرهنگ و تمدن یونان باستان بود، که واژگان و ساختارهایی خود وامالتین به نوبه

سوی و انگلیسی با ی خویشاوندی و فرهنگی فرانهای معاصر اروپایی راه یافته بود. اگر رابطهطریق التین به زبان

زبانی خویش های بومی درونمایهسازی علمی براساس بُنها ناگزیر از واژهشد و این زبانیونانی و التین بریده می

 های مختلف علم و فن را نداشتند.گسترده در عرصهشدند، امکان تولید و ساخت واژگان می

ی باستان یبی دورهکه بسیاری از ساختارهای ترکوقتی به زبان فارسی بنگریم، خوشبختانه این زبان با وجود آن

هم از امکانات خود در زبان اوستایی را از دست داده و تا حد زیادی شکل تحلیلی به خود گرفته است، با آن

هایی مرتبط به تری نسبت به انگلیسی و فرانسوی برخوردار است.  به طور مثال اگر ساخت واژهنترکیبی فروا

، «شناخت»و « زیست»های های باال در زبان انگلیسی را در نظر بگیریم، در زبان فارسی با استفاده از واژكنمونه

، صفت «شناسانهزیست»، «شناختیزیست»را ساخت، و به همین گونه صفت نسبی « شناسیزیست»توان صورت می

 را ساخت. « شناسیزیستکالن»و « شناسیریززیست»، و نیز «شناسزیست»

های مرکب و مشتق ساخت، اما این کار با های اوستایی و فارسی باستان در فارسی امروز واژهتوان از ریشهمی

باستان به دلیل خاموش بودن، و نیز آموزشی نبودن های اوستایی و فارسی که زبانروست و آن ایندشواری هم روبه

زردشتی قبل از اسالم  ها با آیینهای طوالنی رواج آموزش و پرورش، آن هم به دلیل ارتباط آنها در طول سدهآن
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شد، امروزه برای اکثر مردم  حتا پرستی شمرده میها گرایش شرکی و آتشی اسالمی آموزش آنکه در دوره

ها نزد گویشوران زبان فارسی آشناتر و قابل های عربی بیشتر از آنو اکثر محققان ناآشناست. و ریشهدانشگاهیان 

 فهم است.

 فارسی سازی برای زبان علمی و فنیواژه مکن درهای مشیوه

گان علمی و شود، برای آفرینش واژسازی در زبان فارسی که در زیر به بحث گرفته میهای معمول واژهاز شیوه

 تواند.های فنی نیز استفاده شده میگذارینام

 ترکیب

ی ساده( به هم پیوسته و یک ی آن دست کم دو واژك آزد قاموسی )واژهترکیب فرایندی است که در نتیجه

پزشک. این روش خراش، دنداننشان، آسماننما، آتشبرگ، کارخانه، خوشسازند، مانند: گلی مرکب میواژه

های سامی، ها مثل زبانکند. برخی زبانسازی در زبان است و از زبانی تا زبان دیگر تفاوت میژهترین راه واساده

فارسی و  توانند از این طریق واژه بسازند، یا امکانات اندکی دارند. اما زباناسکیمویی و زبان فرانسه در اصل نمی

(. 9، ص 1394)طباطبایی، انگیزی ترکیبی دارند شگفتهایی مثل یونانی باستان، التین، چینی و انگلیسی قابلیت زبان

ی ی مرکبی که در نتیجهبدین معنا که واژه .مراتبی استیا سلسله 2فرایند ترکیب در زبان فارسی فرایند پایگانی

در « کارخانه»ی غیر بسیط دیگر پایه واقع شود، مانند: تواند در ساخت واژهشود خود میترکیب ساخته می

 «. خودتنظیمی»در « خودتنظیم»، «ییکارخانه»

های بدن مثل، سر، گیری از نام اندامهای مرکب با بهرهسازی ترکیبی ساختن واژههای سودمند واژهیکی از راه

 های زیر:. مثل واژه(131، ص 1392)آشوری، دست، پا، دهن، زبان، چشم، گوش، گردن و . . . است 

o د، پیچی، سرراست، سرکج، سرمایه، سردست، سردستی، سربلنسر )پیشوندگونه(: سرپوش، سرپیچ، سر

 سر، بادسر . . . سرپرست، سرباز، سردار، سرنوشت، سرگذشت، سره، )پسوندگونه(: گاوسر، خیره

o یار، دسته، دوز، دستبرد، دستکش، دستبند، دسترنج، دستمزد، دستدست )پیشوندگونه(: دست

 دست، . . .زبردست، تنگدست، )پسوندگونه(: تردست، چیره

o نه(: تیزپا، چارپا، کش، پایه، )پسوندگودو، پایدان، پایپاك، پایپا )پیشوندگونه(:پاپوش، پابند، پاگیر، پای

 دوپا، هزارپا . . .

                                                           
2 hierarchical 
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o کج، دهنه، راست، دهنپرآب، دهنسوز، دهنبسته، دهنگشاد، دهنبند، دهنچاك، دهنپاره، دهندهن

 دهن، . . .دهن، غنچهدهن، شیریندهن، کجراست )پسوندگونه(: بددهن،

o دارزی، زبانه، آور، زبانور، زبانبند، زبانگیر، زباندار، زباندان، زبان شناس، زبانزبان )پیشوندگونه(: زبان

 زبان، . . .)پسوندگونه(: خوش زبان، بدزبان، بی زبان، شیرین

o چران، دوختن، چشمک، چشمه، چشمچشم داشت،گیر، چشمانداز، چشمچشم )پیشوندگونه(: چشم

 چشم، سیر چشم، بدچشم،سرچشمه، . . .چشم، خوش چشم، گاو)پسوندگونه(: سیاه

o پره، )پسوندگونه(: زد، گوشه، گوشبریده، گوشوار، گوشبُر، گوشنواز، گوشگوش )پیشوندگونه(: گوش

 خرگوش، درازگوش، چارگوش، چارگوشه، . . .

ه در صنعت و فناوری های بدن برای زبان علمی و فنی  آن است کسازی با استفاده از انداماهمیت این گونه واژه 

های بدن هایی به اندامآالت را که شباهتها وسایل، ابزارها و اجزای ماشینتوان با استفاده از این گونه واژهمی

دن )در زرا نیز تعیین کرد. مثل: چشمک دوربین، چشمک های آن گذاری کرد و شمار اجزا و بخشدارند، نام

، بال بند بشکه، سرپوش بوتل، سرپیچ، دوسره، نل، گوشی، گوشوار قندیلی کشتی، دهنگرفتن(، دماغهعکس

   رگ، زبانه،رخه، چهاررخه، روی، دورویه.دندانه، هشت دندانه، مویک، مویهواپیما، دندانه، پیش

 اشتقاق

یی که در معنا و ترکیب با هم مناسب ی دیگر بیرون آورده شود، به گونهیی از واژهآن است واژهاشتقاق عبارت از 

(. در فرایند اشتقاق یک یا چند واژك آزاد با یک یا چند  27، ص 200 و در ساختار متفاوت باشند )جرجانی،

، 1388)کلباسی، گویند ی مشتق میواژهشود یی که از این رهگذر ساخته میپیوندند. واژهواژك اشتقاقی به هم می

شوند. هرگاه واژك ساز، تقسیم میساز و واژهی مقولههای اشتقاقی در زبان فارسی به دو دسته(. واژك36ص 

)وفایی، گویند ساز میی دستوری آن را تغییر دهد به آن واژك اشتقاقی مقولهیی بپیوندد و مقولهاشتقاقی به واژه

انند: تخار )اسم( +ی = تخاری )اسم به صفت تبدیل شده است(. در صورتی که واژك اشتقاقی (؛ م246، ص 1392

ی جدید بسازد، به آن واژك اشتقاقی ی دستوری آن را تغییر ندهد و تنها واژهی دیگر مقولهبا پیوستن به واژه

(. در این صورت واژك اشتقاقی ؛ مانند: دانش )اسم( +گاه = دانشگاه )اسم(246)همان، ص شود ساز گفته میواژه

افزایش معناست.  اکثراً از نوع وندها « دانشگاه»ی نخستین را تغییر داده است، این تغییر در مثال ارزش معنایی واژه

آورد، مانند: ناشده به بار میخصوص پسوندها هستند. افزودن ونداشتقاقی به پایه، گاه معنا و مفهوم پیشبینیو به

، معنای «رفتن»ساخته شده است. و به جای حالت فاعلی « رو»ی فعلی ـ ـا به ریشه»افزایش پسوند از « روا»صفت 
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ی ساده و غیر قابل تجزیه( که وند اشتقاقی . واژك آزاد )واژه(54، ص 1391)شقاقی، رساند را می« جایز و سزاوار»

ن یا نبودن و آزاد یا وابسته بودن واژك یا واژه شود. در صورتی که ساده بودنامیده می« ریشه»افزایند، را به آن می

 . (65)همان، ص گویندشود مهم نباشد، آن را پایه میو نوع واژه یا وندی که با آن همراه می

ان است که از راه آن توان رسید که اشتقاق فرایند بس زایا در زبهای باال، به این نتیجه میبا درنظرداشت گفته

یر، فعل و قید توان از اسم، صفت ، ضمجویی از فرایند اشتقاق میشود. با بهرهساخته میهزاران واژه در زبان 

 توان صفت، قید، و فعل ساخت؛ مانند:های متفاوت ساخت. از اسم، میهای جدید با مقولهواژه

 کابل )اسم( +ی = کابلی )صفت(،

 گاه )قید(،صبح )اسم( +گاه = صبح

 بزمید )فعل(، رزم، بزم )اسم( + ید = رزمید،

 توان اسم ساخت، مانند: خوب )صفت( +ی = خوبی )اسم(.از صفت می

 توان اسم ساخت، مانند:از ضمیر می

 خود.بی + خود )ضمیر(  = بی

 ساخت مثل: توان اسمی فعل حال میار ریشه

 ، زایش.زشش = گویش، فرمایش، آسایش، دانش، خورش، نواگوی، فرمای، آسای، دان، خور، نواز، زای +ـ  

ی جدید پیوندد و واژهیی نیز دارد، بدین گونه که ابتدا وندی به پایه میفرایند اشتقاق ساخت چند مرحله

سازد، مانند: ی دیگری میشود و اژهی جدید پایه قرار گرفته و وند دیگری بدان افزوده میسازد، سپس این واژهمی

گیرد، اشتقاق پایگانی ه وندافزایی را که مرحله به مرحله صورت میزایشگاه، دانشگاه، نوازشگر، گویشور. این گون

 نامند.مراتبی مییا سلسله

شوند، امروزه سازی شمرده میخصوص پسوندهای آن در زبان فارسی که از عناصر مهم واژهوندهای اشتقاقی به

رفیت آفرینشی ظردارد، و داشتن گذارد، می ببخش مهمی از بار سنگینی را که علوم و فنون معاصر بر دوش آن می

های بیگانه را گرفته است تر ساخته است و هم جلو نفوذ بیش از حد واژههزاران واژه، هم واژگان فارسی را غنی

سان(، ـ ن، صدفدان(، ـ سان )گربه سادان، ریاضیدان )کیمیادان، تاریخ . به رنگ نمونه: ـ(7، ص 1371)کشانی، 

شناسی(، شناسی، هواشناسی، گیاهشناسی، جامعهانشناسی )زب -نگاری(، نگاری، اطلسنقشهنگاری، نگاری )زلزله

 یاب، عرض یاب(.یاب، طولسنج، گرماسنج، سرماسنج(، ـ یاب )بازاریاب، واژهسنج، سرعتسنج )زلزله -
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ر فارسی امروز ست. دهای فعل اهای مشتق از ریشهسازی در زبان فارسی، ساختن واژهیکی از امکانات مهم واژه

رفتارهای زبانی فارسی  های ساده زایایی و قدرت تولید بیشتر دارند، اما بنابر دالیلی که ریشه در تاریخ زبان وفعل

های ترکیبی رواج بیشتر یافته های ساده کاهش یافته و به جای آن گرایش به کاربرد فعلزبانان دارد، کاربرد فعل

د؛ نمودار، نموده، های مشتق زیر به دست آمده است: نمو، در فارسی واژه«نمودن»ی ادهاست. به طور مثال از فعل س

نامه، نمایشی. گاه، نمایشهای درجه دوم مثل، نمایندگی، نمایشنمونه، نما، نمایان، نمایش، نمایه، نماینده. مشتق

« گفتن»(. یا فعل 225، ص 1372باطنی، )مگر کاربرد این گونه فعل و امثال آن امروزه در فارسی رو به نابودی است 

یی، گویش، گویشور، ها از آن ساخته شده است: گفتار، گفته، گفتمان، گویا، گویارا اگر در نظر بگیریم  این واژه

ها اند. برخی از آنگفتار، نیز ساخته شدهگو، خوشها مثل: بلندگو، سخنهایی از آنگوینده، گویندگی، و ترکیب

های مرکب ربرد فعلی اجتماعی کاربرد دارد. اما کایافتهتشکیلهای تازهسایل فنی جدید و در سازمانبرای نامیدن و

سی و افزایش واژگان ، که عقیم و نازاست، میزان زایایی زبان فار«نمودن»ی به جای فعل ساده« به نظر رسیدن»نظیر 

 آید، کاهش داده است. های جدید میآن را که در مواردی به کار نامگذاری

ها ابزارهایی از این گونه فعلها و نامهای مرکب زیاد هم نازا و عقیم در واژه سازی نیست. در مواردی واژهفعل

 در زبان فارسی ساخته شده است، مانند:

ه ترتیب کش، نورافکن، بلندگو، هواپیما، که بکن، باالبر، پیچکش، دودکش، خشکپاش، دواپاش، حشرهآب

شیدن، کهای مرکب آب پاشیدن، دوا پاشیدن، حشره کشتن، دود کشیدن، خشک کردن، باال بردن، پیچ از فعل

 اند.نور افکندن، بلند گفتن، هوا پیمودن، ساخته شده

 تکرار

فزایش، تداوم، ها در زبان فارسی در اثر تکرار ساخته شده و مفاهیم چون، کاهش، شدت، تأکید، ابرخی از واژه

های صرف زبان فارسی رساند. و ساختارهای گوناگونی دارد که در کتابتنوع، فراوانی، جنس و قسم را میانبوه، 

ه، راه راه، خیل شرح داده شده است. مانند: خال خال، تکه تکه، فوج فوج، دسته دسته، قدم به قدم، آهسته آهست

 خیل، گره گره. 

 سازیکوتاه

سازی وتاهو انتقال معلومات فروان در مدت کوتاه است، نیاز به ک ی سرعت و پرشتابچون عصر امروز زمانه

 مانند: های کوتاه است.ها در ساختسازی آنهای زبانی و فشردهعبارت

 معامالت، ˂رهنمای معامالت 
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 متره،شش ˂اتاق دو شش متره 

 خودکار، ˂قلم خودکار 

 سرمیزی، ˂ی سر میزی تکه

 دستی. ˂بکس دستی 

 ترخیم
)شقاقی، شود یمتر است، زیرا بخش از پایان واژه  یا عبارت حذف سازی منظمترخیم در مقایسه با کوتاهفرایند 

تواند خیلی سودمند تمام سازی علمی می(. این فرایند به دلیل اقتصادی بودن روش کار آن در واژه106، ص 1391

 شود. مانند: 

 انجمن، ˂انجمن شعرا و نویسندگان تخار 

 دیپارتمنت، ˂فارسی دری دیپارتمنت 

 دس، دس، یک ˂دست 

 آلو،آلود، خوابخواب ˂آلوده خواب

 سازیسرواژه

های مدرن امروزی این است های معمول در زبانیعنی حرف آغازین یا سرحرف واژه است. یکی از شیوه 3سرواژه

)آشوری، نامند با آن چیزی را میسازند و می ی تازههای یک عبارت واژهجا ساختن حروف آغازین واژهکه از یک

 اند:های زیر ساخته شدهها از عبارتدر زبان انگلیسی. این واژهAIDS، laser, radar. مثل: (78، ص 1394

AIDS = A(cquired) I(mmune) D(efficiency) S(yyndrome) 

Radar = ra(dio) d(etecting) a(nd) r(anging) 

Laser = l(ight) a(mplification by) s(timulated) e(mission of) r(adiation) 

کشان افغانستان(، متهایی ساخته شده است، مثل: سازا )سازمان زحدر زبان فارسی هم تا کنون با این شیوه واژه 

 ی کارکنان افغانستان(، امکا )اتحادیه

 

 

                                                           
3 acronym 
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 آمیزش

شود. ساخته می« آمیخته»ی پیوندند، که واژهی دیگر مییی را به بخش نخستین واژهدر این فرایند بخش پایانی واژه

شوند. مانند: های علمی، فنی، بازرگانی و صنعتی معاصر خیلی کارساز تمام میسازی در حوزهاین گونه واژه

ر این فرایند ساخته شده است. مگ« نقاشی»ی و بخش پایانی واژه« عکاسی»ی از پیوند بخش آغازی واژه« عکاشی»

آب  ˂گبین، آبفا سرکه + ان ˂شوند. از قبیل: سکنگبین های اندکی از این رهگذر ساخته میواژه زیاد زایا نیست و

 . (110، ص 1391)شقاقی، فاضالب 

 گسترش معنای واژه

کنند، بلکه در نمی سازی استفادهوارد همیشه از واژههای جدید و تازهگویشوران زبان در برخورد با اشیاء و پدیده

های کهن را کوشند تا معنای واژهها، میهای معمولی واژهشباهت عینی یا مفهومی با مصداق مواردی برمبنای

های یخچال، بادبیزن برای هواپیما. واژه« دم»و « بال»برای دوچرخه، « زین»ی گسترش دهند. مانند کاربرد واژه

ها ی آنای گذشتهمتفاوت با معناه )پکه(، اتو، دولت، ملت، حزب، حکومت، سازمان، نهاد نیز امروزه در معناهای

های محلی صورت گیری از زبان دیگر و گویشروند. این شیوه ممکن است با تغییر معنای واژه یا وامبه کار می

یا توزیع  ی کاربرد واژههای موجود ممکن است به صورت گسترش یا محدودسازی حوزهگیرد. تغییر معنای واژه

 .  (111، ص 1391)شقاقی، ش استعاری زبان اعمال شود آن، وارونگی معنایی یا گستر

 گزینی به یاری کمپیوترواژه

ها به کمپیوتر واژهها و فنواژهکند که بر اساس آن ساختن دانش(، طرحی را پیشنهاد می1372کاظم ابهری )

که به ادای مقصود رساتر  هاترین آنترین و کابردیی کمپیوتر مناسبهای ساختهشود و از میان واژهواگذاشته می

سازی زبانان باشد، گزیده شود. در این صورت به جای واژهو در عین حال ساخت آن آشناتر به حس و ذوق فارسی

واژه بانک کمپیوتری( آماده »ی طرح او این است که: نخست یک گزینی سرو کار خواهیم داشت. خالصهبا واژه

های معتبر به خورد کمپیوتر بدهیم. رفته در فارسی را با استفاده از فرهنگکارهای بهی واژهسازیم، طوری که همه

های ی فعلهای مضارع، مادهی فعلواژکی، مصدرها، مادههای تکبانک دارای چند شعبه خواهد بود؛ نام این واژه

روز شعبه را باید همیشه بههای شامل در هر ها و واژههای مرکب. شعبهها، نامگذشته،پیشوندها، پسوندها، پیشینه

های مرکب، به کمک دستور زبان فارسی ها و ساختن واژههای این شعبهکرد. در گام دوم برای ترکیب کردن واژه

ها را به های ترکیب واژهها را با هم بیامیزد. این برنامه شیوهیی بنویسیم و به کمپیوتر بدهیم تا از روی آن واژهبرنامه
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دهد و ما از های مرکب ممکن را ساخته و در اختیار ما قرار مید و با استفاده از آن همه صورتگویکمپیوتر می

های زبان خارجی را از میان های معنادار، خوش ساخت، متناسب با مقصود، برابر شایسته با واژهها ترکیبمیان آن

فارسی: ماشین، کار، ابزار )افزار(، نامه، تعمیر،  ی پرکاربردبریم. به طور مثال پانزده واژهها گزیده و به کار میآن

روند، ساخت، ساز، خور، پژوه، تراش، بست، جوش، گیر، پیچ، و سنج را که در مهندسی مکانیک نیز به کار می

واژه به دست آمده و از این میان  15x  15= 225به کمپیوتر داده و با روش یادشده با هم ترکیب شدند، در نتیجه 

کار، تعمیرکار، کار، جوشکار، تراشخور، ماشینساز، تراشساز، کارساز، ابزارساز، پیچهای: ماشینهتنها واژ

گزینی فنی جوش در زبان فارسی به کار رفته و در واژه گیر و جوشافزار، کارنامه، نامهتراش، ماشینکارتراش، پیچ

 کارآمد بودند.

 های فنی سازیواژه

 کند: های فنی در زبان فارسی پیشنهاد میسازیهای زیر را برای واژه( راه1372)شهریار بهرامی اقدم 

 های زبان فنی فارسی و اصطالحات مربوط به صنایع بومی و قدیمی،استفاده تمام داشته .1

 های توصیفی و تشبیهی.گذاریجویی از نامبهره .2

 خالی، درونگشاد، پخ، دهنپهن، سرکج، لبتوصیفی، مانند: تیرآهن، بال 

 ترگلو.شگاوی، حلزونی، مرغک، خروسک، مارپیچ، انبر کالغی، تشبیهی، مثل: اسبک، دم چلچله، سیبک، کله

 گسک.   مساز، مثل: دستک، دنبک، اسبک، شلوارك، بالک، برفک، تصغیرو ماننده« ك»تشبیه با استفاده از 

 .گرد، آب سردکنچین، چپبر، سیمتوصیف عملکرد، مانند: لوله

گر، درز، مقایسهتراش، چندراهه، بیاستفاده از پیشوندها و پسوندهای فنی، مانند: خودایستا، خوش .3

 گر.ساز، خمتشدیدگر، نوسان

 شود.ذیرفته میپهای نو. اگرچی این کار در آغاز به طنز ماند، اما با گذشت زمان دستی در ساختن واژهپیش .4

ر وزن چرخ داشت، چرخ ستاره بمتداول، مثل: کم داشت، بر وزن چشمهای های نو بر وزن واژهساختن واژه .5

 دنده، رهگشود بر وزن رهنمود.

، 1372ی اقدم، )بهرامهای گرماور، هواپاك،گرماوزان های ابتکاری محصوالت فنی. مثل واژهاستفاده از نام .6

 (.264ص 

توان استفاده غنامندسازی زبان فارسی میهای علمی و فنی و سازیها و امکانات یادشده در واژهاز تمام شیوه

های محلی زبان فارسی که میان مردمان روستاها کاررفته در لهجههای بهها یا واژهواژهها، گویشکرد. افزون براین
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ی افزارها و تعبیرهاسازی است. زیرا بسیاری از نامرووند نیز منبع خوبی برای استفاده در واژهکاران به کار میو کسبه

های محلی زبان فارسی قرار دارد که هنوز به زبان ی واژگان بومی گویشغنی، شفاف و رسا به مقصد، در زخیره

 های صنعت و فن دارند.رسمی راه نیافته، اما اهمیت زیاد کاربردی به خصوص در حوزه

های علمی اصطالح ها وی اساسی و درخور توجه در پروردن زبان علمی و فنی و رواج بخشیدن واژهیک نکته

داری از ی علمی و برخورو فنی این است که دست یافتن به این هدف سترگ نیازمند داشتن آرمان و اندیشه

های همکاری . یعنی تقویت زبان علمی و فنی نیازمند(60، ص 1372)آشتیانی، ی اجتماعی و سیاسی است پشتوانه

 های سیاسی حاکم است. ی مردم و دستگاهجانبههمه

 گیرینتیجه

ر از یک نسل به های مهم زبان انسان آموزش و انتقال علم، تجربه، فن و دستاوردهای علمی و فنی بشیکی از نقش

اساسی زبان  شود. در واقع همین نقشنسل دیگر است. به این خصوصیت زبان انسان انتقال فرهنگی نیز گفته می

ی بشری را یی و حرکت هماهنگ با توسعه و ترقی جامعهباعث آن شده است که زبان در هر عصر و زمان پویا

ن بشری هم آور علم و فناوری است، پویایی زبای پیشرفت سریع و سرسامی زندگی ما دورهحفظ کند. در زمانه

فاهیم و مسایل ها و دستاوردهای علمی و فنی و مها، پژوهشی فعالیتسرعت روزافزون یافته است. گستردگی دامنه

ها ان، اصطالحهای دیگری با ساختمان، واژگهای طبیعی، گونهبه هرکدام سبب شده است، تا از میان زبانمربوط 

رفته و در مواردی های جدید که در اثر تالش دانشمندان و اهل فن شکل گو تعبیرهای ویژه،  رونما شود. این گونه

های زبان شود.  اصطالحنیاز جدی بدان حس می رسد، اماحتا نظر به زبان طبیعی مصنوع و ساختگی هم به نظر می

اند. رد یافتههای علوم و فنون معاصر کاربهای زندگی معاصر و در عصر پیشرفتعلمی  و زبان فنی بنابر ضرورت

زش و  پرورش، تألیف شود که در آمویی از زبان گفته میهستند. زبان علمی به گونه ها دو گونه از زباندر واقع این

ها و ء و پدیدهیافته و به منظور تعبیر از مفاهیم، مسایل و اشیاهای علمی کاربردها و ترجمهنیف، پژوهشو تص

ابزارها، وسایل،  یی از زبان است که برای نامیدنشود. زبان فنی گونهجویی میدستاوردهای علوم جدید از آن بهره

ها، به کار از آن های فنی و توضیح سازوکارهای استفادهها، بیان فرایندها و کارکردآالت فنی، اجزا و بخشسامان

 جا کرد. توان زیر یک عنوان هم همان عنوان زبان علمی است یکرود. هردوی این گونه را میمی

گیری های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی، به دلیل قرار داشتن در بستر شکلهای اروپایی معاصر مانند زبانزبان

ها واژهها و فنواژهیی در تولید و ساختن دانشر و بنابر نیازهای علمی و فنی، سهم گستردهعلوم و فنون معاص

شد، در ها بیشتر حس میسازی علمی در آنهای اروپایی مثل انگلیسی و فرانسوی که نیاز به واژهاند. زبانداشته
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رنگ ها کمهای  علمی و فنی در این زبانسازیتاریخ تحول خود به سوی ساختار تحلیلی پیش رفته و امکانات واژه

های یونانی باستان و التین که ساختار ها و وندهای زبانژهواسازی از ریشهی واژهها در زمینهشده است. این زبان

. از این طریق هزاران بهره جستندها و اصطالحات فنی داشتند، پذیر برای ساختن واژهترکیبی و فوق العاده انعطاف

های معاصر رواج دارند ساخته و اصطالح علمی و فنی که امروزه در علوم و فنون مختلف و تقریباً در تمام زبان واژه

 شدند. 

ها و واژهمبود دانشکها و بسترهای تولید علم و فناوری جدید، یا فقر و زبان فارسی به دلیل دور بودن از حوزه

های اروپایی، ها واصطالحات زبانآسای واژهکه در برابر هجوم سیلروست. این امر سبب شده است ها روبهواژهفن

ها در خود بپذیرد. نها و اصطالحات علمی و فنی را از این زباتا کنون برخورد منفعل داشته و شمار زیادی از واژه

سازی و تولید واژگانی ههای فروان واژزبان به دلیل داشتن ساختار فعال، پویا و تا حد ترکیبی خویش قابلیتاین  اما 

توان کنند، میسازی استفاده میها و امکاناتی که در زبان عادی فارسی زبانان برای واژهرا در خود دارد. از شیوه

سازی، سازی، ترخیم، سرواژهها، یاری جست مانند: ترکیب، اشتقاق، تکرار، کوتاهواژهها و فنواژهدر تولید دانش

های توصیفی، تشبیهی و گذاریگزینی به کمک کمپیوتر و نیز نامه. افزون بر آن واژهآمیزش، گسترش معنای واژ

های باستانی انها و اصول واژگان زبها و مراکز تولید فنی کار گرفت. در این زمینه ریشهابتکاری در کارخانه

ین رهگذر ااساسی که از کند، اما یک مشکل سازی کمک میاوستایی و فارسی باستان نیز تا حد زیادی به واژه

یی آید، تیرگی و عدم شفافیت در معنارسانی خواهد بود که ناشی از خاموش بودن و عدم آشناپیش می

ی عربی که امروزه های سادهها و اصول واژههای مذکور است. استفاده از ریشهاندرکاران علم و فن با زباندست

 شود.های علمی نیز مفید تمام میسازیها در واژهد آناند، و کاربربیشتر برای فارسی زبانان مأنوس

 فهرست مآخذ

. ارسی و زبان علمدر علی کافی )گردآورنده(، زبان ف، «دانش زبان و زبان دانش»(. 1372آشتیانی، حسین داوری، )

 نشر دانشگاهی. مرکز تهران: 

رنده(، در )گردآو نصر اهلل پورجوادری، در «ی آنزبان فارسی و کارکردهای  تازه» (.1392آشوری، داریوش )

 .مرکز نشر دانشگاهی تهران:ی زبان فارسی، چاپ دوم. باره

 . تهران: مرکز، چاپ هفتم.بازاندیشی زبان فارسی(. 1394آشوری، داریوش )

 تهران: مرکز. . زبان باز .(1394آشوری، داریوش )
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، در علی کافی «های علمی و فنی فارسیواژه گیری از کامپیوتر برای ساختنبهره» .(1372ابهری، کاظم، )

 نشر دانشگاهی. مرکز . تهران: )گردآورنده(، زبان فارسی و زبان علم

گردآورنده(، زبان فارسی و ، در علی کافی )«سازی علمیواژهاستفاده از اشتقاق در (. »1372باطنی، محمد رضا،)

 نشر دانشگاهی. مرکز . تهران: زبان علم

نده(، زبان فارسی ، در علی کافی )گردآور«های گسترش آنزبان فنی فارسی و راه(. »1372شهریار. )بهرامی اقدم،  

 نشر دانشگاهی. مرکز . تهران: و زبان علم

 . کراچی: دارالمنار.التعریفاتم(. 2000جرجانی، سید شریف. )

ه(، زبان فارسی افی )گردآورند، در علی ک«چند نکته در باب زبان فارسی علمی(. »1372حداد عادل، غالم علی. )

 نشر دانشگاهی. مرکز . تهران: و زبان علم

. گردآورنده(، زبان فارسی و زبان علم، در علی کافی )«در جستجوی زبان علم(. »1372شناس، علی محمد )حق

 نشر دانشگاهی. مرکز تهران: 

گردآورنده(، زبان )در علی کافی ، «یکدیگرتأثیر متقابل پیشرفت علم و زبان بر »(. 1372)روستایار، سید علیشاه. 

 نشر دانشگاهی. مرکز . تهران: فارسی و زبان علم

 ، چاپ دوم. تهران: سمت.مبانی صرف(. 1391شقاقی، ویدا. )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.زبان فارسی اسم وصفت مرکب در(. 1382) .طباطبایی، عالءالدین

 . تهران: نشر آثار.در زبان فارسی ترکیب (. 1394ــــــــــــــــــ  )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز(. 1371کشانی، خسرو. )

لوم انسانی و ، چاپ چهارم. تهران: پژوهشگاه عساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز(. 1388کلباسی، ایران. )

 مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: سخن. تور توصیفی براساس واحدهای زبان فارسیدس(. 1392علی. )وفایی، عباس

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 درمان آنهای وروش بیماری مانیا
 رنگارنده: پوهنوال خیرالدین خیرخواه استاد دیپارتمنت علوم مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخا

 دهنده: پوهنوال محمد ناصر حبیبیتقریظ

 چکیده

دلیل بخندد و بیممکن است احساس شادی عجیبی در خود داشته باشد و  که فرد مبتال به آن است بیماریی یامان

رسد و بسیاری، وی را گاهی این رفتار از طرف دیگران خیلی هم پسندیده به نظر می اشوخی کند. حتبیش از حد 

 .شوندتبدیل میدی جروانی  انشود، افراد به بیمارند؛ اما وقتی بیماری شدید میکنتحسین می

 که باید هر .است های درمانی آنها و نیز روشمعرفی این بیماری، عالیم و نشانه آناله مقهدف از تحریر این 

ی کاری ن بیماری را بدانند و در ساحهایچگونگی ها بتوانند خصوص نرسهای روانی بهشفاخانهیک از کارکنان 

های درمان این روش و ثالثاً اعالیم بیماری مانی ثانیاً بیماری مانیاتعریف ی نخست که در وهله ،شان به کار برند

 گرفته شده است. سی برر به بحث وبیماری 

ی استفاده شده هایرساله مقاالت وها، یی است که بیشتر از کتابکاررفته در این مقاله کتابخانهروش تحقیق به

 .تحریر وبه نشر رسیده است است که از طرف متخصصان  این بخش

 پزشکی.درمانی، دارودرمانی، روانمانیا، بیماری روانی، شیدایی، روان :های کلیدیواژه

 مقدمه

وزه اکثریت ی افغانستان نسبت به هر کشوری دیگر بیشتر بوده و قابل بحث است، امرمشکالت روانی در جامعه

 باشد.ها میهای روانی شکایت دارند و بیماری روانی مانیا یکی از این بیماریمردم ما از بیماری
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تواند از شدیدترین حد این تغییرات می .شودمیاختالل دوقطبی یا مانیا با تغییرات شدید خلق و خو مشخص 

چند ماه  تافته ههای شیدایی و افسردگی معموالً از چند حمله .ترین حد یعنی افسردگی باشدیعنی مانیا تا خفیف

 .کشدطول می

است.  گید که به ظاهر افراد متضاد افسردنکنند طوری رفتار مینکهای مانیک را تجربه میکه دورهافرادی

 ها پشت سرآن .مملو از اعتماد به نفس هستند وق وش و پرشور، های مانیک خفیف این افراد پرانرژیدرطول دوره

 اشته باشند ودکه زیاد به خواب نیاز روند بدون آنمی گریک فعالیت به فعالیت دی زنند با عجله ازهم حرف می

متوسط  یهدر دور د. ونها توجه کنبه عملی بودن آنکه آنبدون نند راپرومی سر در را گیهای بزرهچنین نقشه

قراری و افسردگی های بیکه با دورههمراه است خلق یوفوریک و نیافته فشار کالم و تکلم سازمان بافعالیت زیاد 

 فعالیت شدید غیر شدت،ی در دوره بینی ممکن است هذیانی شوند. وافکار خودبزرگ یدر نتیجه شود وقطع می

آید. ندرتاً بیمار ( و توهم هم به وجود میbizarreریخته و هذیان عجیب و غریب )ل و افکار درهمروکنتقابل 

 دارد. (پریشی( در موارد شدید بیمار حالت سایکوز )روانManic stupor) یا بدون حرکت و گنگ

 استند، حتدو قطبی هاکثر مردمی که دچار اختالل  کند.در افراد مختلف، تفاوت می های درمان مانیکراه

توانند بیماری خود را بهبود یمهای حاد و شدید این اختالل قرار دارند با درمان مناسب هایی که در حالتآن

مدت والنیصورت طه درمان آن ب پذیر است، غالباًکه اختالل دو قطبی یک بیماری بازگشت ییجاند. از آنبخش

درمانی که بهترین راه برای مهار این بیماری روان وترکیب دارودرمانی  شود. برای درمان این اختالل ازانجام می

 درمانی مؤثر است.رمانی و خانوادهدشود، و همچنان رفتاراست استفاده می

 تعریف بیماری مانیا

دلیل، بیش فعالی و هذیان را تجربه کند. مانیا )یا شود فرد سرخوشی بیمانیا یک وضعیت روانی است که باعث می

 ت.اس اختالل دوقطبی عهای شیدایی( یک عالمت شایدوره

ی مانیک نخوابند یا غذا نخورند و یا رفتارهای پرخطر داشته افراد مبتال به این بیماری ممکن است در دوره 

 (.228 ، ص1394موریسون، ) باشند و به خود آسیب برسانند

ارضه را دارند، عخانوادگی یکی از عوامل شیدایی است. افرادی که والدین یا خواهر و برادرشان این  یسابقه

های شیدایی ی شیدایی را تجربه کنند. با این حال، داشتن یک عضو خانواده با دورهبیشتر احتمال دارد که یک دوره

 .کندنیست که فرد قطعاً آن را تجربه  ابه این معن

https://darookhaneonline.com/mag/bipolar-disorder/
https://darookhaneonline.com/mag/bipolar-disorder/
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پزشکی مانند اختالل دوقطبی، مستعد ابتال به ی پزشکی یا بیماری روانبرخی از افراد به دلیل یک بیماری زمینه

 .تواند باعث شیدایی در این افراد شودها میهای شیدایی هستند. یک محرك یا ترکیبی از محركدوره

زای زندگی، مانند مرگ یکی از عزیزان، عث شیدایی شود. رویدادهای استرستغییرات محیطی می توانند با

های شیدایی شود. تواند باعث بروز دورهتوانند به شیدایی کمک کنند. استرس مالی، روابط و بیماری هم میمی

 .های شیدایی نقش داشته باشدتواند در بروز دورهنیز می وئیدکاری تیرکم شرایطی مانند

رند. پزشکان از رخی از بیماران مبتال به شیدایی ساختار یا فعالیت مغزی کمی داباسکن مغز نشان می دهد  

 .(112، ص 1392)علیمی،  توانداسکن مغز برای تشخیص مانیا یا اختالل دوقطبی استفاده می

 انواع مانیا

 شده است: بندیطبقهذیل مانیا به سه نوع 

 خفیف یمانیا -

 متوسط یمانیا -

 شدید یمانیا -

 خفیفمانیای بیماری الف: 

 افزایش فعالیت بدنی و تکلم، خلق متغیر و ولخرجی وجود دارد.

 متوسط یبیماری مانیاب: 

قراری و های بیبا دوره ( کهdisorganized speechنیافته )نفعالیت زیاد به همراه فشار کالم و تکلم سازما

 بینی ممکن است هذیانی شوند.بزرگشود و افکار خودافسردگی قطع می

 شدید یبیماری مانیاج: 

ه وجود ب( و توهم هم bizarreریخته و هذیان عجیب و غریب )ل و افکار درهموفعالیت شدید غیرقابل کنتر

( در موارد شدید بیمار حالت سایکوز manic stuporشود )آید. ندرتاً بیمار بدون حرکت و گنگ میمی

 پریشی دارد(.)روان

هـای ناگهانی در مانیا یک نوع بیماری روانی است که با ایجاد اختالل در فرد باعث بروز تغییرات و دگرگونی

بسیار هایی از زندگی شود. بیمار دچار این بیماری در دوره، انرژی و توانایی عملکرد فرد مبتال میترفتار، حاال

شود. بیمار مانیک فعال، سرزنده، شاد، دارای اعتماد به نفس زیاد و گاهی زیاده از حد کم خواب و ولخرج می

https://darookhaneonline.com/mag/hypothyroidism/
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دلیل بخندد و بیش از حد شوخی کند. حتا گاهی این ممکن است احساس شادی عجیبی در خود داشته باشد و بی

اما وقتی بیماری شدید  کنند؛ری، وی را تحسین میرسد و بسیارفتار از طرف دیگران خیلی هم پسندیده به نظر می

 یشان برای قضاوت دربارهشوند، یعنی مراحل فکری و یا تواناییشود، افراد به یک بیمار روانی تبدیل میمی

 (.369، ص 1394موریسون، ) داردنحقیقت همخوانی 

 های بیماری مانیاو محدودیت مشکالت

ی از افسردگی، دوره باشد و پس از یک یا چند دورهمی همراه از افسردگیی یشروع بیماری معموالً با دوره

 .شیدایی استی شیدایی یا نیمهشود. در تعداد کمتری از بیماران شروع بیماری با دورهشیدایی بارز می

مند بیمار نیازشود که ها باعث میانجامند و معموالً شدت آنهای شیدایی از چند روز تا چند ماه به طول میدوره

اوایل سیر  درمان جدی به صورت بستری یا همراه با مراقبت زیاد باشد. با فروکش کردن عالیم، به خصوص در

های گردد و به همین دلیل بسیاری از بیماران یا خانوادهمی بیماری، معموالً فرد به وضعیت قبل از بیماری خود بر

. بنابراین درمان درمان وجود ندارد ین شده و دیگر نیازی به ادامهبیماری کامال ریشه ک که ندکنآنان تصور می

شود که دهد و باعث میکنند. اما قطع زودهنگام درمان خطر برگشت بیماری را بسیار افزایش میخود را قطع می

 (.45، ص 1391بندی، )قلعه چند ماه عود کند یبیماری در فاصله

ی هـای ناگهانی در ا ایجاد اختالل در فرد باعث بروز تغییرات و دگرگونمانیا یک نوع بیماری روانی است که ب

هایی از زندگی بسیار رهبیمار دچار این بیماری در دو .شودت، انرژی و توانایی عملکرد فرد مبتال میالرفتار، حا

 شود.از حد کم خواب و ولخرج میبیش  فعال، سرزنده، شاد، دارای اعتماد به نفس زیاد و گاهی

دلیل بخندد و بیش از حد شوخی کند. بیمار مانیک ممکن است احساس شادی عجیبی در خود داشته باشد و بی

ند؛ اما وقتی کنرسد و بسیاری، وی را تحسین میحتا گاهی این رفتار از طرف دیگران خیلی هم پسندیده به نظر می

 یعنی مراحل فکری و یا توانایی شان برای قضاوتشوند، نی تبدیل میشود، افراد به یک بیمار روابیماری شدید می

 .ی حقیقت همخوانی ندارنددرباره

ی که باب میل یلهأترین مخالفت و مسپذیر شود. کوچکتحریک ممکن است شدیداً( )بیماری شیدایی مانیا

دیگران  کند که همه چیز حتا افکارشود. چنین فردی فکر میگری وی میفرد نباشد، باعث عصبانیت و پرخاش

 .وی باشند یباید طبق خواسته

ند؛ اما این فعالیت بیش از حد محدود به شغل فرد نیست و او شاید در امور مذهبی، اجتماعی، اافراد مانیک پرکار

گوید حتا گاهی زند. مهم نیست چه میمانیک زیاد حرف می یتحصیلی و غیره نیز بیش از حد فعال باشد. بیمار
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درصد بیماران،  75. در شودمی زند که سردردقدر حرف میگوید. آنگوید؛ اما میمی داند چهخودش هم نمی

درصد است. شیوع آن در زن و  1شیوع بیماری در حدود  .شوداختالل درك به صورت هذیان و توهم دیده می

باالی اقتصادی سالگی است. در مطلقه ها و مجرد ها بیشتر است. در طبقات  30مرد یکسان است. سن متوسط شروع 

 (.82، ص 1393روزنهال، ) شودمی دیده بیشتر اجتماعی –

 بسیار همه چیز تدابا روی داد. امانی یدبیرستان بودم که اولین حمله سال اخیرگوید: ؛ یک بیمار مانیک میجیمز

 و هابرنامه از سرم پر رفتم،میدایم این رو وآن رو  ،گنجیدمپوست خودم نمی در رسید.می آسان به نظر ساده و

 خوابیدم.نمی اصالً هاشب و پرداختم.می هااقسام ورزش به انواع و نداشت. شوقم انتهاو شور های مختلف بودنقشه

 قطعاتی از و شعر با های مشق رادفترچه ،خواندممی رسیدهرچه دم دستم می رفتم.مین دوستانم بیرو هرشب با

بینی تیواقع از دورب غیرعملی و های کامالًخودم نقشه یبرای آینده و کردممی های متخلف پرنامهنمایش

احساس  تم،احساس خیلی خوبی داش روشن بود، های زندگی بسیارافق و ،تذل شادی و از مملو م، دنیاکشیدمی

هنم ذ رسید،نمی هیچ کاری به نظرم دشوار، توانم انجام بدهمکردم هرکاری راکه بخواهم میاحساس می عالی،

که حالی در، گرفتممی مثل آب خوردن یاد های مثل ریاضی رادرس حواسم عالی بود، تمرکز زالل بود، صاف و

برایم  مان همه چیزآن ز یرم درگب یاد را توانم آننمی اکنون همحتا  اب بود،ذفورمولش برایم ع قبال یادگرفتن هر

 دانستم،می مرکز دنیا کردم، وخودم راخوبی درك می معنای نسبت کیهانی رابه و مفهوم داشت، معنا و کامالً

 یها به اندازهآن دادم،آب وتاب شرح می برای دوستانم با را زیبایی دنیا همه اشیای درون آن بودم و عاشق دنیا و

به پای  پا و باشند من شوق داشته یتوانند به اندازهکه نمی شدندمتوجه می اما شدندهای دنیا نمیمن متوجه زیبایی

که این حتا زمانی ؛مترحرف بزنآرام مقداریک  چی وقت که ، انتظار داشتنداست شان دشواربرای من آمدن

تر هستهآکمی  یک به خدا را تو گفتند،خواندم که میشان میچشمان دربازهم  آوردندزبان نمی بر را هاحرف

 .(429، ص 1391اتکنیسون، )

 های مانیانشانه

قدر تواند آنبینی بیش از اندازه است. این حالت میحالی، افزایش انرژی و خوشاحساس خوش شیدایی یک

ه خود داشته شدید باشد که فکر کردن و قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهد. ممکن است تفکرات عجیبی راجع ب

 .آور، مضر و گاهی خطرناك رفتار کنیدباشید، تصمیمات بدی بگیرید و به صورت شرم
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تواند روابط و کار فرد را تحت تأثیر قرار شود و میمانند حالت افسردگی، در این حالت زندگی فرد مختل می

گویند در صورتی که شما شیدا شوید ی خفیف مییدهد. در حالتی که این حالت خیلی شدید نباشد به آن شیدا

 در شما به وجود آید:حاالت زیر یکی از ممکن است 

 روحی

وسط کسانی که میزان فعالیت. عصبی و برانگیخته شدن تدر افزایش انرژی ی و قراربیهیجان زیاد،  شادی مفرط،

 شان شدید همراه با بزرگ بینی.شوند، خلق خیلی باال و احساسدر خوش بینی شما شریک نمی

 فکری

با سرعت خیلی  دیگر، یههای جدید و مهیج پریدن از یک ایده یه اید، پر از ایدهرافکا یصحبت کردن، مسابقه

 .شنوندپرتی، شنیدن صداهایی که افراد دیگر نمیزیاد و عدم تمرکز، حواس

 جسمی

یش تمایل به افزا، ور؛ پر انرژیآسوء مصرف از داروها، الکل و داروهای خواب، خوابیدن در میل یا ناتوانبی

ن، رفتار بسیار آاز  ل باال و ناشییه، انکارمساگرانو پرخاش جویانه،انه، مداخلهایرفتارهای اغواگر جنسی، یرابطه

 دیگران –ریع حرف زدن س های بلندپروازانه و غیر واقعیریزیبرنامه فعال و پر جنب و جوش؛ رفتارهای نامعمول

میت بار؛ احساس صمیتصمیمات عجوالنه و گاهی با نتایج مصیبتنشوند،  شما هایصحبت متوجه است ممکن

 .ولخرجی  بروز بیش از حد احساسات ؛زیاد

ی شیدایی برای اولین بار باشید، ممکن است متوجه هیچ چیز غیر عادی نشوید. حتا اگر شما در اواسط دوره

ورد نظری شما نیز ممکن است متوجه نشوند. حتا ممکن است اگر کسی سعی کند در این م یدوستان و خانواده

. شویدمی مشکل دچار افراد با امور روزمره و ارتباط انجام در تدریج لت شما بهابراز کند ناراحت شوید. در این حا

کامالً با عملکرد عادی فرد مغایر  هاآنخوابی ناشی از بی. ی مانیک معموالً کم بیش ناگهانی استشروع دوره

، ص 1393ال، روزنه) برخوردار است( رفتاری و )هیجانی، شناختی، انگیزش، جسمانیی نشانه پنجمانی از  .است

202). 

 های هیجانیالف :نشانه

االست ، یک هنرمند مانیک بسیار موفق خلق خود را به این صورت  توصیف و وخلق فرد در حالت مانیک سرحال 

ترسم در مدت این حالت مشعوف، کنم. از هیچ چیز و هیچ کسی نمیکند. هیچ گونه احساس قید و بند نمیمی
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ها رورم در حالی که هرگز فکراین کاآعت برانم هواپیمایی را به پرواز در رم موتررا به ستوانکنم میاحساس می

 د.شنا نیستم دوست ندارم دیگران را قید کنآن آصحبت کنم که هرگز به  یبه زبان ،امردهکرا ن

برخورد کردن  یمادهآهای این افراد عمل شود فرد مانیک به طور غیر عادی که خالف خواسته یدر صورت

 .هستند

گی دافسر توانند بفهمند این سیلی است که مانیک کامالً حالت مخالفکه که ناکام شوند میو در صورتی

 نیست بلکه عنصر افسردگی  نیرومند همراه با آن وجود دارد.

 های شناختینشانه: ب

های توانایی دیتهستند فرد مانیک به محدوهای بلند پروازانه های مانیک با خلق تناسب دارند این شناختشناختی

را تشخیص  هاآناگوار نگذارد پیامدهای خود را به اجرا می یخود اعتقاد ندارد . و از همه بدتر زمانی که دو برنامه

رف ظکند و متوجه نیست که دالر را صرف خرید موتر می 10000فرد مانیک ظرف مدت یک هفته   .دهدنمی

 ها خواهد داشت.شکل زیادی برای پرداختن پول آنمینده آهای سال

 های انگیزشنشانه ج:

خواه در  کندقدام میابه فعالیت پر هیجان دارای بیماری مانیا فرد  .بیش فعال استدارای بیماری مانیا رفتار فرد 

 ی زندگی.و خواه در امور روزمره شغلش باشد

متوجه شدند که در هرشب بیرون او  دوستان :مانیک نوشتی یک خانم دارای بیماری هبار نده درسیک نوی

 .دهدنشان می ییجانخیلی هگذارد و حالت را چند مرد جدید قرار مالقات میبا  رود ومی

 رانی کند چند بادانستند او بیمار است همخوهل که نمیأدو مرد مت یهجذابیت در اراده باعث شد که در بار

قرار شد گر و بیاشن دور بود او پرخأنقل کرد که کامالً از ش ادبیبی هایاد و جوكبدون امر شدیداً به گریه افت

خدا اصرار  ای داشتن تماس بباره در .کرد که نیاز به خواب نداردخوابید و احساس میخورد و نمیغذا نمی

ا تسلیم رکه خود از جمله این انجام دهد. یباید کارهایخواست خود ورده ساختن آورزید که اکنون برای بر می

 کند.باید باوست  که نیازمندکسی

د و نکناراحت میجویانه است گاهی افراد مانیک به همین دلیل ما را نم، پرتوقع و سلطهحعمل فرد مانیک مزا

رایش ها و آباسگذاری مالی ناشیانه، پوشیدن لپروا، سرمایهقماربازی، وسواسی، رانندگی بیآن از جمله رفتار 

 (.98، ص 1389باشد )دی وی، میق پرزرق و بر
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 های جسمانید: نشانه

خوابی تقریباً همیشه این کم .به خواب را به دنبال داردنیاز  اًشدید خواب که این فعالیت پرجوش و خروش، کاهش

اهش ایجاد شود و مانی ک دهد بعداز گذشت چند روز به این صورت ناگزیر فرسودگیدر وقت مانی رخ می

 یابد.می

 رفتاریهای نشانه :ـه

ها مدام در جنب و اند. آنشدهافرادی که دچار مانیا هستند معموالً واجد فعالیت افراطی ویا فزون کنشی دانسته 

ها معموالً فتار آنگ .انجام دهند وقت کافی ندارند نداکه مایل یند که برای انجام کارهایکنجوش هستند و فکر می

طور ه انگیز خود را بچراکه سعی دارند همه افکار متعدد و هیجان ،گاهی نامنسجم  استو زده شتاب بسیار سریع،

ا بخشیدن مقادیر بخودنمایی  .شودگفتار به اصطالح )گریزافکار( توصیف  می یهاین ضابط .همزمان بیان کنند

های این از نشانه مناسبهای ناهای خطرناك و یا پوشیدن  لباسدر فعالیت، درگیر شدن هابیگانهزیادی پول به 

 .(369، ص 1389دادستان، ) با شدمی بیماری

 بیماری این پیدایش علل

ارثی دارد  أمنش انیامند که ااگرچه دلیل قطعی برای این اختالالت هنوز شناخته نشده است، اما محققان بر این باور

ها در این اختالالت مؤثر است. ممکن است مشکل فزیکی در قسمتی از وترکیب ژنتیکی افراد بیشتر از تربیت آن

 .عامل این اختالالت باشد ،ل حاالت روحی را به عهده داردومغز که کنتر

. دارند دخالت آن بروز در بیولوژیک و اجتماعی –در مورد علت بروز آن باید گفت که عوامل ژنتیکی، روانی 

 درصد 75 تا 50 د،باشن مبتال دونفر هر اگر و درصد 25 فرزندان در بروز احتمال باشد، مبتال والدین از یکی اگر

ه مبتال به این کقابل درمان است و افرادی  مانیا. شوند خلقی اختالل دچار فرزندان از یک هر که دارد احتمال

 .داشته باشند ییزندگی خوب و سازندهبعد از درمان توانند باشند میبیماری می

ها عقیده دارند که یک دلیل شوند. اکثر آن مانیادانشمندان در حال بررسی عواملی هستند که امکان دارد باعث 

 شود.وجود ندارد بلکه بسیاری از عوامل با همدیگر باعث بروز این اختالل می مانیاواحد برای 

شود، محققان به دنبال ژن مخصوصی هستند ها دیده میوار در خانوادهبه صورت سلسلهچون اختالل دو قطبی 

ها نمی توانند تنها دلیل باشند. مطالعات که شاید باعث افزایش شانس فرد به مبتال شدن به این اختالل باشد. اما ژن

اگر این  ل دو قطبی نقش دارند.ها دیگر عوامل هم در اختالدهد که به غیر از ژنروی دوقلوهای همسان نشان می

بایست همواره آن د، در نتیجه پدر و مادرانی که این بیماری را دارند، میاشاختالل تنها مربوط به عوامل ژنتیکی ب
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اما اگر یکی از دوقلوها به این اختالل دچار  .را به دوقلوهای همسان خود انتقال دهند در صورتی که چنین نیست

 شود.باشد احتمال دچار شدن آن یکی نیز بیشتر می

لت وجود یک ژن های مغزی تنها به عدهد که اختالل دو قطبی مانند دیگر بیماریها نشان میبه عالوه، یافته

شود. پیدا یباعث این بیماری م ها و عوامل مختلف مانند محیط زندگی فرد،نیست. بلکه ترکیب بسیاری از ژن

ند که به لطف ااما دانشمندان امیدوار ،ستاشوند کار بسیار دشواری هایی که باعث اختالل دو قطبی میکردن ژن

 .و قطبی بیابنددها را کشف کنند و درمان بهتری را برای اختالل های تحقیقاتی پیشرفته بتوانند این ژندستگاه

 وانانمانیا در کودکان  و نوج

کت مشاهد های واقعی روانی حرپس از آن که کودك به ایجاد تمایز کامل بین خود و دیگری دست یابد بحران

 شود.می

وقار ندارند، و  آرام  شود.رکت واقعی مشاهده میح -پذیری روانیتعدادی از کودکان  یک حالت تحریکدر 

توان از وجود یک شادی کاذب سخن . بنابر این میها شدید استهای خلقی در آنشوند، نوسانیک جا بند نمی

 د.به میان آور

 ی که به اضطراب عمیق پوششیهای پیچیدهی کودکی مکانیزمند که در دورهابه این باور بسیاری از دانشمندان

 است.گی وار در برابر  افسردانیزم دفاعی آشفتهها به عنوان یک مکبه عبارت دیگر حالت وجد آن دهند.می

پنداری داشته بزرگگسترده وخوش یهاپردازیخیالو حرکت احساس قدرت مطلق تواند مینا پایداری روانی 

های یزاما دچار ناسا د،نهای خوبی که داراین کودکان، با وجود ظرفیت هر نوع اضطرابی را انکارکند. با شد.

ر گذشته این د غالباً .شودها دیده میهای ابزاری در آنها در سطع کنشتحصیلی هستند و به خصوص بی نظمی

های اضطراب آشکار حرص و واقع ارضا نشده وهمچنین وهله ،تجلیات گسترده ،ها شدگیرهای کودکان مو قعیت

د نناموار میهای آشفتهها را دفاعدفاع اند. را تجربه کرده های خواب و یا وحشتزدگییا پنهان به صورت اختالل

 است. درونی و انکار آن و روی آوردن به سوی واقعیت  بیرونیکه گریز از واقعیت 

 تشخیص بیماری مانیا

م بیماری، بیمار را از نظر شیدایی یو بحث در مورد عال تواند با پرسیدن سؤاالتپزشک مییک پزشک یا روان

 ؟رت یا خیی شیدایی شده استواند نشان دهد که بیمار دچار یک دورهارزیابی کند. مشاهدات مستقیم می
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مریکا، معیارهایی را برای یک اپزشکی ، از انجمن روان(DSM)ی اختالالت روان یراهنمای تشخیصی و آمار

ند. در این شرایط، بیمار باید به مدت یک هفته یا کمتر از یک هفته در بیمارستان کی شیدایی ترسیم میدوره

 :م زیر را تجربه کنندیمورد از عال بستری شود. عالوه بر خلق آشفته، بیماران باید حداقل سه

 پرت شود انشحواسی به راحت. 

 های تجاری یا اعمال جنسی گذاریدرگیر رفتارهای پرخطر شوند، این رفتارها شامل خرج کردن، سرمایه

 .شودپرخطر می

 و رقابتی دارند ییافکار مسابقه. 

 شان کاهش یافته استخواب. 

 افکار وسواسی دارند. 

گذارد. نفی میتأثیر م تحصیلکند و بر روابط و همچنین کار یا شیدایی زندگی فرد را مختل میی یک دوره

د برای تثبیت خلق و خو و جلوگیری از آسیب نتوانمیکنند، میهای شیدایی را تجربه بسیاری از بیمارانی که دوره

 د.دارنرا رساندن به خود نیاز به بستری شدن در بیمارستان 

های شیدایی است. به در برخی موارد، توهم یا هذیان بخشی از دورهالالت شخصیت مرزی: سن شیوع اخت

که حالت فرد به عنوان ی دارد. برای اینیهای فوق العادهکند که مشهور است یا قدرتعنوان مثال، بیمار تصور می

نند سوء مصرف مواد مخدر یا الکل تأثیرات بیرونی مای هم نباید نتیجیی شیدایی در نظر گرفته شود، عالیک دوره

 .باشد

 های درمان مانیاراه

های حاد و شدید این اختالل قرار دارند با هایی که در حالتاکثر مردمی که دچار اختالل دو قطبی هستند، حتا آن

ذیر است، پازگشت. از آنجا که اختالل دو قطبی یک بیماری ببخشندتوانند بیماری خود را بهبود درمان مناسب می

درمانی شود. برای درمان این اختالل از ترکیب دارودرمانی و روانمدت انجام میدرمان آن بصورت طوالنی غالباً

 .ثر استؤدرمانی مدرمانی و خانوادهراشود، و همچنان رفتکه بهترین راه برای مهار این بیماری است استفاده می

 دارودرمانی

 شوند. عموماٌده میبرای درمان اختالل دو قطبی استفاند، معموالٌای حالت معروفنگه دارنده ثابتداروهایی که به 

 .شودها نیز اضافه میکند. در این مدت اگر الزم شد دیگر دارودرمان با این داروها برای چندین سال ادامه پیدا می
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غذا و داروی ایاالت  لی کی حالت بود که توسط اداره( اولین داروی ثابت نگه دارندهLithiumلیتیوم )

و جلوگیری از تکرار  Maniaیید قرار گرفت. لتیوم در اغلب موارد در کنترول أ( مورد تFDAمریکا )امتحده 

 .اپیزودهای جنون و افسردگی بسیار مؤثر است

توانند می Carbamazepineیا  Valproate( مانند Anti Convulsantهمچنین داروهای ضد تشنج )

ستند. ههای سخت اختالل دو قطبی مفید نبرای درما دارندگی را داشته باشند و مخصوصاٌاثر ثابت نگه 

Valproate  یید أمورد ت 1995در سالFDA جدید ضد تشنج مانند أ قرار گرفت. داروهای نسبتLomotrigine 

حداکثر شوند. داروهای ضد تشنج برای بیشتر برای درمان ترجیح داده می Topiramateو  Gabapentinو 

 .گیری ممکن است با لیتیوم و یا با همدیگر ترکیب شوندنتیجه

 Valproateشوند. اما از که به اختالل دوقطبی دچار هستند، عموما با لیتیوم درمان می یکودکان و نوجوانان

روی شود. محققان در حال سنجیدن ایمنی و تأثیرگذاری داروها بر گاه استفاده مینیز گه Carbamazepineو 

تواند در دخترهای جوان ) از می Valproateدهد کودکان و نوجوانان هستند. شواهدی وجود دارد که نشان می

ی حالت برای خانم سالگی ( تغییرات مضر هورمونی ایجاد کند . همچنین استفاده از داروهای نگه دارنده 19تا  13

 .واند خطرناك باشدتهایی که قصد حامله شدن را دارند و یا حامله هستند می

و یا  Maniaگیرند، در خطر تغییر حالت به سوی افرادی که با داروهای ضد افسردگی مورد درمان قرار می

Hypomania شود. و اگر هم هستند. بنابراین معموالً برای درمان اختالل دو قطبی از این داروها استفاده نمی

ترین داروهایی که امروزه گیرند. عمومیرنده مورد استفاده قرار مینگه دا ثابت استفاده شود با ترکیبی از داروهای

های جدیدتر و دست آوردن داروه هستند. البته تحقیقات برای ب Valproate و  Lithiumشوند استفاده می

 .مؤثرتر ادامه دارد

نوان عبه  Ziprasidoneو  Clozapine( مانند  Antipsychoticپریشی ) استفاده از داروهای ضد روان

تواند برای کسانی می Clozapineدهد درمان برای اختالل دو قطبی در حال بررسی هست. و تحقیقات نشان می

 .مؤثر باشد ،دهندکه به لیتیوم و داروهای ضد تشنج جواب نمی

مند گروه ( همراه باشد از داروهای قدرت Insomniaخوابی ) در مواقعی که اختالل دو قطبی با بی

Benzodiazepine  مانندClonazepam  یاLorazepam شود. اما به علت اعتیادآور بودن این استفاده می

نیز  Zolpidemشود. دیگر داروهای مسکن مانند مدت استفاده میهای کوتاههها برای دورداروها، معموالً از آن

 (.232، ص 1392)کاپالن،  گیردگاها مورد استفاده قرار می
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 دتیروئی عملکرد

ها عملکرد غیر عادی دارد. زیاد یا کم بودن ی تیروئید آناکثر مردمی که دچار اختالل دو قطبی هستند، غده

تواند باعث تغییر در انرژی و حالت شود. بنابراین نظارت دقیق پزشک روی ی تیروئید به تنهایی میهورمون غده

های ز به قرصنار درمان برای اختالل دو قطبی نیای تیروئید بسیار مهم است. بعضی از مردم در کعملکرد غده

به  یشود. به همین دلیل گاهتیروئید دارند. لیتیوم نیز در بعضی از موارد باعث کاهش میزان هورمون تیروئید می

 (.96، ص 1381گنجی، ) های تیروئید نیاز استمکمل

وی بیمار و کاهش برای متعادل کردن خلق و خداروها معموالً خط اول برای درمان شیدایی هستند. این داروها 

 :ند ازاشوند. داروها عبارتخطر آسیب به خود تجویز می

 ریسپریدین و  پریشی مانند آریپیپرازول، اوالنزاپین ، کوتیاپین، داروهای ضد روانلیتیوم، 

 ها مانند آلپرازوالم )نیروام،داروهای ضد تشنج مانند والپروئیک اسید، بنزودیازپین 

داروها فقط  ،دیازپام )والیوم(، یا لورازپام )آتیوان()لیبریوم(، کلونازپام )کلونوپین(،  کلردیازپوکساید زاناکس(،

 (.132، ص 1389)دی وی،  باید طبق تجویز پزشک متخصص استفاده شوند

 داروها جانبی عوارض

تواند شامل افزایش وزن، تهوع و اضطراب، رعشه و لرزش، کاهش میل جنسی، ترس بعضی از عوارض جانبی می

ا بو خشک شدن دهان باشد. در صورت وجود هر یک از این عالیم و نگرانی، ریزش مو، مشکالت حرکتی 

 .پزشک خود صحبت کنید چرا که ممکن است او دوز یا نوع دارو را عوض کند

 درمانیروان

 گروه  های شیدایی کمک کنند. این جلسات و همچنینتوانند به بیمار در شناسایی محركدرمانی میجلسات روان

 .تواند برای مدیریت استرس مفید باشدمی درمانی

اش تحت تواند مؤثر باشد به این شرط که بیمار و خانوادهدروانی توام با دارودرمانی میهای مختلف روانروش

تواند در ثبات حالت درمانی میدهد که روانحمایت و آموزش و راهنمایی قرار گیرند. تحقیقات موجود نشان می

مان اختالل دو قطبی درمانی که برای درهای روانرد در شرایط مختلف مؤثر باشد. از روشو بهبود عملکرد ف

های جدیدتر درمانی و تکنیکشناسی درمانی، آموزش دادن به بیمار، خانوادهرتوان به رفتامی ،شوداستفاده می

 (.164، ص 1389دی وی، ) اشاره کرد؛ میان فردی درمانی مانند

 

https://darookhaneonline.com/mag/lithium-tablets/
https://darookhaneonline.com/mag/risperidone/
https://darookhaneonline.com/mag/risperidone/
https://darookhaneonline.com/mag/chlordiazepoxide/
https://darookhaneonline.com/mag/chlordiazepoxide/
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 درمانیرفتار

ل کند. آموزش دادن مورد و منفی مربوط به بیماری خود را کنتروکند تا بتواند افکار و رفتار بیبیمار کمک میبه 

، ص 1394احمدی، ) شود تا بیمار در مورد بیماری خود و روند درمان بیشتر آگاهی پیدا کندبه بیمار باعث می

667.) 

 درمانیخانواده

بیمار کمک می کند که روابط  به خانوادگی شود. درمانخانواده استفاده می برای کاهش میزان اندوه و پریشانی در

و خواب منظم و  های عادی روزانهخود با دیگران را بهبود ببخشد و به روال عادی زندگی برگردد. انجام فعالیت

 (.86، ص 1393روزنهال، ) شودآمیز میبه موقع باعث کاهش اپیزودهای جنون

 (ECT) ریکالکت شعاع با درمان

ن درمانی یا ترکیب هر دو در روند بهبود بیماری بی اثر و یا کم اثر باشد و نتوادر شرایطی که دارودرمانی و روان

پریشی و میل به خودکشی شد، ممکن است از درمان با تشنج برقی استفاده شود. همچنین می مانند روانیمانع عال

ستفاده قرار برای بیمار خطرناك باشد مانند شرایط حاملگی، مورد ای درمان در مواردی که داروها این شیوه

ین نوع درمان ادر درمان اپیزودهای شدید افسردگی و جنون و یا ترکیب این دو بسیار مؤثر است.  ECTگیرد. می

اری دهد. فهمیدن این موضوع که اختالل دوقطبی یک بیمرا بسیار کاهش می امکان بروز مشکالت حافظه

تواند می ،دمدت است و درمان ندارد بسیار مهم است. حفظ درمان حتا در مدتی که اپیزودها وجود ندارندراز

 (.97، ص 1383مایرز، ) بیماری را تا حدی تحت کنترول در آورد و احتمال بازگشت آن را کاهش دهد

 اضطراری مواقع در

 فزیکی ویا  گرفته و یا به صورت لفظیبدگمانی به خود  و یی شدید، شخص ممکن است حالت خصمانهادر شید

 که شدید متوجه که صورتی در. بگیرد خودکشی به تصمیم است ممکن شخص شدید، افسردگی در. شود درگیر

دهند. از خود یا دیگران را در شرایط خطرناك قرار می انداز خود غافل شده ها با نخوردن و نیاشامیدن کامالًآن

یک  یواهید. نام و شمارهبرای آنان از مراکز درمانی کمک بخ زنند. سریعاٌمیآزار دادن یا کشتن خود حرف 

 .مدت در بیمارستان الزم استشخص متخصص قابل اعتماد را داشته باشید. گاهی بستری کوتاه
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 کودکان از مراقبت

کنید. در این مدت همسر تان مراقبت نتوانید از کودکادر صورتی که شما شیدا یا افسرده هستید، به طور موقت نمی

 گیریتصمیم مورد ینا در بهبودی دوران در  یا فرد دیگری از خانواده باید این وظیفه را به عهده بگیرد. بهتر است

 کنید.

که شما سالم نیستید احساس نگرانی و سر در گمی کند. این موضوع را از شما هنگامی یهممکن است بچ

ترهای آنان حساس و فهیم بوده و بتوانند ها بسیار مفید خواهد بود اگر بزرگهی بچتوان فهمید. برارفتارشان نیز می

توانند به آنان بفهمانند که چرا پدر یا مادر ترها میها پاسخ دهند. بزرگسردی و سازگاری به مشکالت آنبا خون

نی که متوجه شوند پاسخ داده شود. سردی، به درستی و به زباها باید با خوناالت آنؤها رفتار متفاوتی دارد. سآن

 .(www.bolog,com) شان بازگردندعادی زندگی یهها احساس بهتری خواهند داشت اگر به برنامآن

 گیرینتیجه

عث بروز با ر گردیده ورفتا سبب مختل شدن مانیا یک نوع بیماری روانی است که با ایجاد اختالل در فرد

، انرژی و ی فردموجوده ، حاالتسلوكهای ناگهانی در دگرگونی تغییرات وگردد. گوناگون می هایبیماری

 ،عاطفی ییک رابطه زدنرهم بتواند در پی خودکشی ناموفق شود. این بیمار میمی  رونماتوانایی عملکرد فرد 

 یمهای هیک خبر خوب بر .تهدید شدن موقعیت اجتماعی فرد رخ دهد و جدایی و از دست دادن شغل و تنهایی

پس از طی  قابل درمان است و بیماران یا شخصیت دوقطبی اختالل دوشخصیتی مانند کهت سااین بیماران این 

 توانند از یک زندگی  عادی لذت ببرند.درمانی خود می یکردن پروسه

حد  تواند از شدیدتریناین تغییرات می .شوداختالل دوقطبی یا مانیا با تغییرات شدید خلق و خو مشخص می

، های مانیک خفیف این افراد پرانرژیطول دوره در .باشد در نوسان ترین حد یعنی افسردگییعنی مانیا تا خفیف

کالم و تکلم  فعالیت زیاد به همراه فشارمتوسط  یهدر دور .به نفس هستند مملو از اعتماد شوق و و پرشور

ل و روید غیرقابل کنتی شدید فعالیت شددر دوره. شودمیهای بی قراری و افسردگی قطع نیافته که با دورهسازمان

 آید. ( و توهم هم به وجود میbizarreافکار در هم ریخته و هذیان عجیب و غریب )

 پذیر است، غالباً که اختالل دو قطبی یک بیماری بازگشت ییاز آنجا بیماری مانیا متفاوت است. های درمانراه

درمانی که شود. برای درمان این اختالل از ترکیب دارودرمانی و روانانجام میصورت طوالنی مدت ه درمان آن ب

 درمانی مؤثر است.رمانی و خانوادهدشود، و همچنان رفتاربهترین راه برای مهار این بیماری است استفاده می
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 باالی انساناثرات سمی ارسنیک 

 ی تعلیم و تربیه، دانشکدهمحمد سالم کریمی عضو کادر علمی دیپارتمنت کیمیا هنوالپونده: نگار

 عظم الدین هاشمیدهنده: پوهنوال میرتقریظ

 خالصه

ست و در دراز های طبیعی شناخته شده اترین مواد محلول در آبترین و خطرناكارسنیک به عنوان یکی از سمی

عضوی وجود  سوء به سالمت انسان دارد. ترکیبات ارسنیک در محیط و بدن انسان به صورت معدنی ومدت اثرات 

ز طریق شود. ارسنیک به خصوص ارسنیک معدنی به خوبی ادارد. ارسنیک معدنی شامل ارسنیت و ارسنات می

مومیت حاد باعث مس یی جذب شده و در سرتاسر بدن پراکنده خواهد شد. ارسنیت و ارسناتروده –سیستم معده 

ا ارسنیک، بطوالنی مدت  یشوند. مواجههمی هاآنیی از موجودات زنده ازجمله انسو مزمن در طیف گسترده

همچنین میزان مرگ  وی داخلی ازجمله کبد، ریه، کلیه و مثانه شده هاآنی پوست و ارگهاآنتواند موجب سرطمی

 حمایتی دارد.  یک تهدید کننده زندگی بوده و نیاز به اقداماتو میر را باال می برد. بناً مسمومیت با ارسن

 ارسنیک، مسمومیت، آب آشامیدنی، غذا. : های کلیدیژهوا

 مقدمه

ها به ها و سموم، میزان شیوع مسمومیتسی به داروری جوامع و نیز سهولت دستهای اخیر به علت توسعهدر سال

ی مسمومیت به صورت طبیعی یا صنعتی سبب اعمال عواملی ایجاد کنندهگیری افزایش یافته است. این طور چشم

های اصلی به ها، مسمومیت با فلزات است که یکی از نگرانیشوند. بخش از مسمومیتاثرات تخریبی در بدن می

خصوص فلزات سنگین که به طور طبیعی در قشر زمین موجود هستند. این بدان معناست که به رود؛شمار می
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محیطی عناصر سمی آلوده هستند که شناسایی اثرات زیست یهای طبیعی در مقیاس جهانی تا حدود به وسیلهمحیط

توانندمنشأ طبیعی های عنصری میکیمیاوی است. آلودگی یهای دقیق و تجزیهاین عناصر در محیط نیازمند روش

هایی که منشأ طبیعی دارند، از این ند. مطالعه آلودگیو غیر طبیعی داشته باشند، که هردو باید مورد مطالعه قرار گیر

یکی از شوند. نظر قابل توجه اند که اگر در سطح قرار داشته باشند باعث آلوده کردن خاك، آب و هوا می

کند آلودگی منابع آب و خاك توسط فلزات های طبیعی و انسانی را تهدید میخطراتی که اکو سیستم ترینمهم

ها و با ورود به چرخه زیستی سبب ایجاد تغییرات بسیاری در اکوسیستم هاآنلزات است که وجود سنگین و شبه ف

 . (1395کج، )کالهتواند اثرات مخرب زیست محیطی را به دنبال داشته باشد می

زاد و نازجمله فلزات سنگین یکی هم ارسنیک است که در محیط زیست )آب، خاك، هوا( از دو منشأ زمی

های فلزی، انسنگکهای فسیلی و ذوب زاد ارسنیک از طریق استفاده از سوختآید. منشأ انسانزاد حاصل میانسان

گردد. می کاری و استفاده از سموم کشاورزی است که به طور غیر مستقیم وارد آبهای صنعتی و معدنپساب

گردد یط زیست میمحموجب آلودگی و ... اند که هاانهای چشمه، آبفشمنشأ طبیعی ارسنیک از آب ترینمهم

 .(1392)فیروزی، 

الی طبیعی بترین ی موضوع، آلودگی ناشی از ارسنیک بزرگاز نظر تاریخی با درنظر گرفتن ابعاد و گستره

(. Smith et al, 2000تر است )( جدی1984( و پوپال در هند )1986چرنوبیل در اوکراین) یبوده و از حادثه

ریق حل شدن شود. ارسنیک از طوترنری، طب، صنعت، الکترونیک و میتالورژی استفاده می این عصر در زراعت،

سبت به نوع نگردد. نوع معدنی ارسنیک های صنعتی وارد منابع آب میی پسابها و مواد معدنی، تخلیهمنرال

مروزه ا (. 1388تر است. در این میان، سمیت ارسنیت بسیار بیشتر از ارسنات است )غالمی، عضوی آن سمی

دنی است )ستوهیان، مطالعات متعدد نشان داده است که ورود ارسنیک به بدن از طریق غذا بسیار بیشتر از آب آشامی

جب نگرانی آید؛ تجمع ارسنیک در آن مو(. در این میان برنج که غذای اصلی اکثریت مردم به شمار می1394

 .(1395کج، زیادی در جوامع بشری شده است )کاله

یی تحقیق کتابخانه با توجه به مطالب فوق در این مطالعه برآن شدیم که بنابر نبود وسایل البراتواری، طی یک

بررسی و  گردد،های مختلف وارد آب آشامیدنی، غذا و هوا میاثرات سمی ارسنیک  را که همه روزه از راه

 گان قرار دهیم.  ندهگیری از آن در دسترس مطالعه کنهایی جهانی را جهت پیشرهنمود
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 ارسنیک

 Albertusبه معنای ارپیمنت زرد( برای اولین بار توسط آلبرتوس مگنوس) arsenikonیونانی ی ه)واژ ارسنیک

Magnus ارسنیک منتشر ی جوان شرودر دو روش برای تهیه 1649میالدی شناخته شد و در سال  1250( در سال

و وزن اتومی  33و نمبر اتومی  Asنمود. ارسنیک سومین عنصر گروپ پنجم جدول تناوبی است که با سمبول 

و 5+ی اکسیدیشن) درجهمی باشد. این عنصر معموالٌ داری سه  74.91 + 3 ، 0 ، − باشد. ارسنیک و ( می 3

 (. WHO, 2001ترکیبات آن به صورت کرستالی، پودری و امورف وجود دارد )

عنصر طبیعی  ارسنیک از دید ژئوکیمیاوی همسان با انتیمونی و بیسموت است و در ذخایر سلفایدی به صورت

(. Matera & Le Hecho , 2001شود )ها یافت میها و اکسایدها، سلفیتها، سلفایدو یا به صورت ارسنید

شود یافت می هاآنهای اصلی هستند که این عنصر در آرسنوپایریت، اورپیمان، پیریت و کالکوپایریت از منرال

(Smedley & Kinniburgh, 2002 .) 

در آب دریا  ی زمین، چهاردهمین عنصرتوزیع ارسنیک گسترده است و از دید فراوانی بیستمین عنصر در کره

برای  بزرگطور گسترده دو منبع (. بهMandal & Suzuki, 2002و دوازدهمین عنصر در بدن انسان است ) 

 شود:وارد محیط زیست می هاآنارسنیک  وجود دارد که از 

ها فرسایش فزیکی یا کیمیاوی، به محیط زیست ر یزمین که در نتیجه یارسنیک موجود در کره .1

 ود. شمی زاد نامیدههای انسانی نیست و زمینی فعالیتشود. این آزاد سازی ارسنیک به واسطهمی

زاد ست و انسانهاانهای مستقیم و غیر مستقیم انسطبیعت که شامل فعالیت حاصل دستکاری بشر در .2

 (. Bundschuh, 2004 ; Smedley, 2002شود )نامیده می

مختلف دیگری  هایانسان افزون بر قرار گیری در معرض ارسنیک از راه مصرف مستقیم  آب آشامیدنی، از راه

وامل انسانی مانند تواند ناشی از عها، هوا و تنفس است که میراهگیرد. از جمله این نیز در معرض آن قرار می

اه محصوالت حیوانی رباشد. ارسنیک به طور غیر مستقیم از  هاانزاد مانند آتشفشهای فسیلی و عوامل زمینسوخت

تی و ت زراعها با آب دارای ارسنیک و انواع محصوالکنند، پخت و پز غذاکه از آب و غذای آلوده تغذیه می

یشتر از آب غذایی انسان شود. ورود ارسنیک به بدن انسان از طریق غذا ب یتواند وارد زنجیرهسبزیجات می

 (.Das et al, 2004 ; Chatterjee et al, 2010, Sumal et al, 2011آشامیدنی است ) 
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شکل  تر ازعضوی یا معدنی وجود دارد که شکل معدنی آن بسیار سمیارسنیک به دو شکل عضوی و غیر

ت عضوی تر از ترکیبابرابر سمی 100شناسی شکل معدنی و محلول ارسنیک حدود عضوی آن است. از دید سم

شکل ارسنیک  ترینمهم(. ارسنیک معدنی Kim et al, 2002 ; Croal et al, 2004یا غیر محلول هستند )

 (.1394ست )ستوهیان، های سطحی، خاك و غذاهای زیر زمینی، آبدر آب

موجود در مناطق  As(V)برابر سمی تر از ارسنیک پنج والنسه 60حدود  As(III)ارسنیک سه والنسه

 (. Kim et al, 2002 ; Croal et al, 2004اکسیدان است )

های ر آبدگیری شده است و ها اندازههای آشامیدنی برخی از کشورهای مختلف در آبارسنیک در غلظت

زدیک مناطق آلوده های ننیز در برخی از نمونه mg/L 5و بعضاً تا  mg/L 2 – 1طبیعی مقدار آن در حدود 

دی برای (. بنابراین آب آشامیدنی چنانچه دارای ارسنیک باشد، خطر بسیار جWHO, 2001گزارش شده است )

 (.1394شود )ستوهیان، انسان محسوب می

ار رهنمود نظارتی برای ارسنیک وضع را به عنوان مقد mg/L 0.01( مقدار WHO)4سازمان جهانی بهداشت

یابی به میزان باالی حذف کند جهت دست( توصیه میEPA) 5کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست انریکا

 یاصلی حذف )با استفاده از یک ماده یتصفیه قبل از پروسهپیش یارسنیک از آب آشامیدنی، طی یک مرحله

دهی(، ارسنیک سه والنسه)ارسنیت( را به ارسنیک پنج هوای کیمیاوی اکسیدکننده و یا یک مرحله

 (. 1389والنسه)ارسنات( تبدیل و سپس نسبت به حذف ارسنات اقدام نمود ) سید احمد مختاری و همکاران، 

 جذب و ذخیرة ارسنیک در بدن

کوچک  ذراتشود و از طریق غذا، خاك و های انسانی پخش میارسنیک به طور وسیع توسط طبیعت و فعالیت

 (. 1394شود )ستوهیان، هوا وارد بدن می

یزان شود. مگرام ترای اکساید آن موجب مرگ انسان می 0.1ارسنیک یک عنصر سمی و خطرناك  است و 

معدنی  های عضوی وی اکسیدیشن و شکلسمی بودن این عنصر به شکل کیمیاوی آن و یا به عبارت دیگر درجه

 (.1371پور، آن بستگی دارد )عباس

                                                           
4 - World Health Organization  
5 - Environmental Protection Agency  
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زایش قابلیت ( به دلیل اف% 90 – 80یی)روده –ارسنیک معدنی بدون مزه و بوست و از طریق سیستم معده 

توانداز ک میشود. همچنین ارسنیی کوچک و به دنبال آن در کولن جذب میحل و ذرات کوچکتر غالباً در روده

ریق پوست پوست دارد. هرچند نفوذ از طراه سیستم تنفس و پوست در بدن جذب شود. ارسنیک تمایل ذاتی به 

زمن در معرض آن مسالم، معموالً خطر مسمومیت حاد را به دنبال ندارد و لی به طور بالقوه، وقتی پوست به طور 

 گیرد مشکالتی را در فرد به وجود می آورد.قرار می

د، ناخن و موی کم آن در جلمطالعات نشان داد که ارسنیک در مایعات و انساج، انتشار وسیع داشته، اما ترا

ز شروع عالئیم هفته بعد ا 6شود، که بروز آن (  دیده میMee’s lineهای سفید)بیشتر است. در ناخن با باند

 (. 1394مسمومیت با ارسنیک مشاهده خواهد شد )شریف، 

طر خآلودگی محیط زیست و مواد غذایی به عنصر سمی ارسنیک یکی از مسایل مهمی است که موجب به 

لوده به آهای سطحی و زیر زمینی شود. استفاده از آبانداختن بهداشت عمومی و سالمت موجودات زنده می

های ارسنیک جهت آبیاری مزارع  کشاورزی  باعث افزایش غلظت این آالینده در خاك شده و توسط گیاه

مرده شجنوب شرق آسیاه  شود. تجمع ارسنیک در برنج یک فاجعه برای مردممختلف از جمله برنج جذب می

ند یک منبع جذب توارود. بناً مصرف زیاد برنج میشود، جایی که برنج به عنوان یک غذایی اصلی به شمار میمی

 (.1395کاله، ارسنیک به بدن باشد )کج

 میکانیزم عمل ارسنیک
سیون و ریدکشن، جذب، رسوب، متیال –بخش وسیعی از از تعامالت کیمیاوی و بیوشیمی به صورت اکسیدیشن 

 کند. شدن؛ سمی شدن عناصر را فراهم میبخار

مهار نماید، چنین  ها را از طریق تعامل با گروپ سلفایدارسنیک سه والنسه قادر است که فعالیت اغلب انزایم

بدن انسان  ر درداشوند. ترکیبات معدنی ارسنیکدار محسوب میتعامالت مسئول عملکرد سمی ترکیبات ارسنیک

 (.1394قادراند به ترکیبات مونو میتایل و دای میتایل تبدیل شوند )ستوهیان، 

های ضروری برای سازد و با پروتینانزایم را غیر فعال می 200که ارسنیک وارد بدن شود، کم و بیش  زمانی

(. به طور 1395رساند ) طنین، می دهد و به این گونه در فعالیت حجره مداخله نموده و به آن آسیببدن ترکیب می

های ، ایجاد استرسDNA، صدمه به میتوکاندریا، تغییر متیالسیون DNAکلی، ارسنیک موجب تغییر در ساختمان 

که عنوان شد، شود. همان طوریاکسیداتیو، غیر طبیعی شدن پرولیفراسیون سلولی و احتمالً افزایش تومور می
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احیاء و کاهش  –، پراکسیداسیون چربی، فعالیت انزایمی اکسیداسیون DNAترکیبات ارسنیک موجب صدمه به 

گردد. ارسنیک به دو شکل)معدنی و عضوی( وجود دارد که ارسنیک عضوی بیشتر سطح دفاعی انتی اکسیدان می

به طور  arsenosugars ،arsenobetaine ،arsenocholine ،arsenolipidsبه صورت متایل مانند: 

ها خطر که مصرف ترکیبات ارسنیک عضوی در این ارگانیزمهای آبی وجود دارند. احتمال اینانیزموسیعی در ارگ

 (. Roy & Saha, 2002مسمومیت با ارسنیک را مطرح کند، وجود ندارد )

از  DNAاما به خوبی تشخیص داده شده که ترکیبات ارسنیک معدنی در انسان کارسینوژن هستند. صدمه 

ون و شکسته شدن کوتاه شدن کروموزومی، تبادل کروماتین دختری، القاء هایپروهایپو متیالسی طریق افزایش روند

شود. عالوه براین بعضی از ترکیبات ارسنیک معدنی مانند و اکسیدشین آن می DNAهایی رشته

هادر ایمانز ( توانایی باند شدن با گروپ سلفایدریل را داشته که حاصل آن اختالل عملکردarseniteارسنیت)

 خواهد بود.  DNAمسیر ایجاد انرژی، رپلیکاسیون و ترسیم 

دمه اکسیداتیو ی اکسیداتیو اساس چندین بیماری مزمن کبدی همراه با فیبروز باشد. صشود که صدمهتصور می

ها، دها، لپیدریتها، کاربوهایی پراکسیداتیو در ترکیبات اصلی سلولی شامل امینواسیدتواند منجر به صدمهمی

 Na Kة فعالیت ها شود. افزایش چربی پراکسیداسیون و صدمه غشاء پالسما در توسعاسیدها و نوکلئیکپروتئین

ATpase  .نقش خواهد داشت 

های انیون های مختلف آکسیجن به صورت رادیکالارسنیک معدنی موجب افزایش فعال شدن گونه

 (.Mazumder, 2005شود ) می ( −OHهای هایدروکسیل) (، رادیکالO2سوپراکساید)

 عالیم مسمومیت با ارسنیک

دت موجهه آید که بستگی به میزان و مدو نوع مسمومیت)حاد و مزمن( در صورت موجهه با ارسنیک بوجود می

 با ارسنیک دارد. 

مانند: یابد یمدر مسمومیت حاد عالیم گوارشی کامالً واضح است. ازجمله اسهال و تمام ترشحات بدن فزایش 

یابد. سوزش یمخورد و دفع مایعات افزایش هم میهای کوچک بههای کلورین در رودةاشک، بزاق و تعادل آیون

در مدفوع و  آید. ارسنیک،یی یا زخم معده( به وجود میهای معده رودهگلو، عوارض کاستروآننتریت )عفونیت

رگ شود. تواند باعث مباشد که میتنگی میفسکند و عالیم تنفسی آن کبودی و نتنفس بوی سیر ایجاد می

 دادن آب است. ترین علت مرگ در مسمومیت با ارسنیک از دستعمده
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ماتیت  شود. عالیم دیگری نیز دردر مسمومیت مزمن با ارسنیک هالل خاکستری رنگ روی سم ایجاد می

شود ) ه میکوری و کم خونی مشاهدهای پوستی، اختالل حافظه، ریزش مو، دانهپوستی، افزایش پیگمان، رنگ

 .)1386شکرزاده، 

کا نقصان در افراد در معرض آلودگی با ارسنیک، به علت مصرف سیگار و به علت تماس با ارسنیت و سلی

دت شدر واقع با  عملکرد ریه را به همراه داشته که خود ایجاد کننده تغییرات بدخیمی مثل کارسینوژن ریه است.

 شوند. های عملکرد سیستم تنفسی به طور مشخص بدتر میرسنیک، تمام پارامتردرجه مسمومیت با ا

توان به انسان می های ناشی از تمرکز باالی ارسنیک در رژیم غذایی و متعاقب آن نظام زیستیاز دیگر بیماری

(. 1)شکل  شودهای شدید پوستی در نواحی دست و پا نمایان میفوت اشاره کرد که به صورت زخمبیماری بلک

ی ریوی، هاهای دیگر نظیر بیماریهای پوستی، ناهنجاریغلظت بیش از حد ارسنیک در محیط عالوه بر زخم

 (.1392کند )زراسوندی، های کبد را نیز ایجاد میمشکالت سیستم عصبی و آسیب

 
 (.Smith et al, 2000های پوستی در نواحی پا ناشی از تمرکز با ارسنیک ). زخم1شکل 

وست و ایجاد پتواند سبب بروز سرطان دار( میهای تهیه حشره کش ارسنیکتماس با ارسنیک معدنی)کارخانه

 (.1394های بدخیم شود )ستوهیان، تومور
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ران جنین و مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی حاکی است که رویارویی با ارسنیک به طور مزمن در دو

 شود.ختالل در سیستم عصبی میبعد از تولد باعث بروز نقایص و ا

از زایمان ثابت  تأخیر در رشد نوزادان به دنبال ورود میزان باالی ارسنیک در دوران بارداری و یک ماه پس

ختالل در روند اکه در صورت پایین بودن دوز، شده است. دوز باال قادر به ورود به جنین از مادر است، درحالی

 باشد. رشد جنین محسوس نمی

ر لوله عصبی، عدم ها و ایجاد اختالل دورود ارسنیک به بدن جنین از طریق مادر منجر به تأخیر در رشد جنین

  ی طناب نخاعی، مغز، کاهش تکثیر سلولی و بروز مرگ سلول شده است.های تشکیل دهندهرشد الیه

یم هستند اثر ن در حال تقسهای آگیری ویزیکول بینایی بر سلول رسد که ارسنیک از زمان شکلبه نظر می

حاصل شامل  (. نتایج1393جوانمرد، دهد )زیركی ویزیکول رشد طبیعی خود را از دست میگذاشته و در نتیجه

حمایت و حفاظت  خودی، تولد نوزاد مرده، پایین بودن وزن نوزاد در هنگام تولد بوده است. بنابراینسقط خودبه

سط آب شان در سطح جهان که در معرض آلودگی خفیف تا متوکودکان ها زن واز سالمت تولید مثل میلیون

 باشد.آشامیدنی با ارسنیک معدنی قرار گرفته اند، ضروری می

 دفع ارسنیک

شوند. رار دفع میهای متایل شده آن به طور تقریباً کامل از طریق ادهای معدنی و متابولیتدر انسان، ارسنیک

ز باال باشد دفع شوند. اگر مقدار دوها( دفع میعرق، پوست و ضمائم آن)موو ناخنمقادیر کمی از طریق مدفوع، 

 (.1394ارسنیک طوالتی مدت است )ستوهیان، 

شود. ( استفاده میChelatesها )ها یا کیلیتها از شالتامروزه جهت کاهش مسمومیت فلز یا متابولیت آن

ی قرار دهند. ش از یک جفت الکترون در اختیار اتوم مرکزشود که قادرند بیهای گفته میها به لیگاندشالت

ه نزدیک ها با اتوم مرکزی تشکیل حلقه داده و اجازی یونانی به معنی خرچنگ است. شالتشالت، یک کلمه

یلیت، از طریق کدهند. عوامل های محلل را یا یک لیگاند رقابت کننده را از هر جهتی در فضا نمیشدن مالیکول

ها را شوند، یا سمیت آنها میچ موجود فلزات که ایجاد مسمومیت کرده اند، موجب افزایش دفع آنتخلیه چار

 ( . 1397دهد )سلیمانی، کاهش می

( که نخستین بار 2( است)شکل EDTAترین شالت مورد استفاده، اتلین دای امین تترا استیک اسید)معروف

یق داخل وریدی این دارو به دلیل جذب مناسب، نتایج خوبی به علیه مسمومیت با سرب از آن استفاده گردید. تزر
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%  5آورد، از این رو می توان آنرا با دکستروز همرا خواهد داشت و لی در محل تزریق درد زیادی را بوجود می

 (. Kalia et al, 2005رقیق نمود)

 
 (.1397. ساختار کیمیاوی اتلین دای امین تترا استیک اسید )سلیمانی، 2شکل 

 گیرینتیجه

ها عناصر سمی و خطر های مختلف در محیط وجود دارند که درمیان آنتمام عناصر به صورت طبیعی با غلظت

مطالعه هردو مورد  تواند منشأ طبیعی و غیر طبیعی داشته باشند کههای عنصری میشوند. آلودگیناك نیز دیده می

القوه بخاك توسط فلزات سنگین و شبه فلزات باعث تهدید شود. آلودگی منابع آب و نیاز جدی محسوب می

 شود. های طبیعی و انسانی میاکوسیستم

شود. بیعت تولد میارسنیک یک شبه فلز با اعداد اکسیدیشن مختلف است که از منشأ زمین زاد و انسان زاد در ط

ده به ارسنیک و مواد غذایی آلو کاری در مناطق آلوده و مصرف آب آشامیدنیهای معدنانسان از طریق فعالیت

لف ازجمله تواند از طریق فاضالب صنایع مختگیرند. از طرف دیگر، ارسنیک میدر معرض این عنصر قرار می

.  ارسنیک های کیمیاوی وارد آب شودها و کودصنایع دباغی، سرامیک سازی، سموم ضد آفات نباتی، دترجنت

تر از نوع میسا معدنی( در محیط وجود دارد که نوع معدنی آن بسیار معموالٌ به دو شکل )عضوی و غیر عضوی ی

النسه( است. این وباشد که در این میان سمیت ارسنیت )سه والنسه( آن بسیار بیشتر از ارسنات )پنج عضوی آن می

یم ل انزاهای استخوان، دندان و مو ذخیره گردیده و باعث جلوگیری از عمعنصر برای مدت طوالنی دربافت

وان به ضعف عمومی عضالت، کاهش تترین اثرات سوء ارسنیک میگردد. از مهمآدنوذین ترای فاسفیت می

ها، اختالل انمخاشتها، تهوع، التهاب غشاهای مخاطی چشم، بینی و هم چنان ضایعات پوستی، مشکالت بارداری در 

 های قلبی اشاره نمود. روانی، بیماری
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 های آنعوامل پیدایش سبک هندی در ادبیات فارسی دری و ویژگی
 انشگاه تخاردی زبان و ادبیات کدهدانشدیپارتمنت فارسی دری علمی  کادر نگارنده: پوهندوی نوراهلل عاطف عضو

 دهنده: پوهندوی احسان اهلل مشفقتقریظ

 چکیده

ها در های هر یکی از آنهای ادبی، چگونگی پیدایش، ویژگیشناخت مختصر و کوتاه پیرامون مکاتب و سبک

ه شناخت ست بس مهم و ارزشمند که بها کاریزمانی آنچنان مرزبندی های مختلف، آگاهی از رواج و همدوره

و  یی انجام دادهانجامد. پژوهشگران راجع به موارد فوق مطالعه و تحقیقات شایستهبهتر ادبیات و آثار ادبی می

ها این ویژگی یمقاله کوشیده است به بررسی و مطالعه این یهاند. نویسندهرکدام را بر شمرده یمختصات ویژه

گسترش  ها و خصوصیات زبانی یا بسامد واژگانی ور مورد سبک هندی بپردازد، علل پیدایش و نیز ویژگید

کند که  های فکری اشعار این سبک تمرکزچنان بر جنبههای جدید درسبک این دوره را نشان دهد، و همواژه

ص خصوندی بههست که در شعر سبک توجه به معنا دارد نه به صورت. بنا بر قول مشهور، هیچ معنا و مضمونی نی

های ادبی سبک این دوره دیگری که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ویژگی یصائب انعکاس نیافته باشد، مسأله

این دوره  های اساسی در سبکگویی، حس زره بینی، و تمثیل که یکی از ویژگیاز قبیل: نازك خیالی، پیچیده

ارند و نیز با دهای غرل استقالل معنایی بیتره غزل است که از لحاظ معنایی تکشعر این دو است، قالب مسلط در

شعر در  کنند. سبک هندی روش عام و مسلط سرایشمفهوم ابیات دیگر غزل پیوستگی و تسلسل خود را حفظ می

های دیگر ویژگیگرایی و برخی از شود. واقعشمرده می 12و  11های تمام قلمرو ادبیات فارسی در طول قرن

 سبک هندی به صورت کوتاه و جالب بیان گردیده است.

 ها، عامل پیدایش، شعر، ادبیات، فارسی دری.سبک هندی، ویژگی: ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

ست که بر های ادبیه، مکاتب و سبکتنخستین مبحثی که در تاریخ ادبیات مورد توجه تاریخ نگاران قرار گرف

دبی اوجود آمده است، سبک ها و خصوصیات مشترك آثار گروهی از شاعران و نویسندگان به مبنای ویژگی

گی هر دوره در باشد که  بنا بر دالیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا فرهنهایی میها و ویژگینظریه یمجموعه

ها لتسرایش شاعران و نویسندگان دیگر م یهگردیده و باعث تشخیص نحوادبیات یک یا چند ملت پدیدار 

کنند و یی را پیدا میشود. شاعران، پژوهشگران و منتقدانی که دارای فکر و اندیشه عالی هستند، چنین مجموعهمی

کنند، در یک خود را پیدا می مندان خاصها عالقهدهند و بعد، این طریقههای هر سبک ارایه میدر قالب مشخصه

 ایستند.کنند و باز میزمانی کوتاه یا دراز مدت جریان رشد خویش را طی می یبرهه

ند، دیگران های آثارشان آگاهی ندارها خودشان از ویژگیگذارانی دارد؛ ولی آنطبق تعامل، هر سبک اساس

ها ل در همه سبکند، نا گفته نباید گذاشت که این اصگیرها را تشخیص داده و به معرفی میهای آنهستند که شیوه

شه و فکر خود ها دانسته و آگاهانه اندیگذاران آنهایی هستند که اساسخاطری که سبکهمگانی ندارد؛ به یهجنب

انند: مکتب متازه در سرایش و نگارش آثار ادبی را در پیش گیرند،  یکه شیوهنمایند، پیش از آنرا بیان می

 ها.ها و دادائستیالستسورر

ب ادبی شکل یگر هر مکتگردد، یا به عبارت دهای هر سبک ادبی رفته رفته در آثار ادبی آن روشن میویژگی

دفی و بدون های ادبی تصامکتب قبل از خود است، از همین خاطر است که پیدایش هیچ یک از سبک یتغییریافته

 مقدمه نیست.

یرامون ر سبک ادبی چگونگی نگرش ادیبان آن دوره به زندگی و دنیای پترین عامل در پیدایش هاساسی

و هم شرایط  شودمیگیری، کارگیری زبان و چگونگی کاربرد واژگان هاست که در نتیجه سبب پیدایش، شکلآن

 تأثیر نیست.و اوضاع اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی نیز در ایجاد ویا تغییر آن مکتب ادبی بی

هاست، نآالیی و یا پایانی های ادبی، درك گراف باها و سبکبسیار مهم در شناخت دورهیکی از مسایل 

ست، ادر آن مکتب خاص  های پیداشدهقبل یا بعد از آن، درك ویژگی یهادبی با دور یهیک دور یمقایسه

ت که کتب اسهای اصلی این منویسنده در این مقاله توضیح عوامل پیدایش سبک هندی و ویژگی یهدف عمده

 باعث تشخیص آن از مکاتب ادبی قبلی و بعدی آن گردیده است.

شناسی مانند سیروس سبک یگران عرصهباید عرض شود که پژوهش موضوع نگارش یافته، یپیرامون پیشینه

مندان شعر و ادب قرار دادند؛ رس عالقهدستهای زیادی نوشته و بهشمیسا، تقی بهار و شفیعی کدکنی آثار و مقاله
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صورت خالصه و فراگیر تا هنوز نگارش نیافته، از این رهگذر حایز اهمیت است، ولی موضوعی با چنین ویژگی به

 یی انجام شده است.خانهشکل تحقیق کتاباله بهو روش کار گرفته شده در این مق

 سبک هندی

اسی پنداشته برای شناخت هر پدیده چه فرهنگی باشد یا اجتماعی و سیاسی، دانستن تعریف و ماهیت آن شرط اس

دانم نخست تعریفی های پر بسامد است، بناءً الزم میواژه یی سبک هم در این نوشته از جملهواژهمی شود، پس 

 سبک داشته باشیم و بعد روی دیگر مفاهیم محوری آن بپرازیم.از 

د گون نموده اند، مثالً: داکتر خسرو فرشید وریف گوناشناسی تعارسبک را دانشمندان علم سبک

ریف (. که در این تع74، ص1394ست(، )رهیاب، آثار ادبی ید:)سبک شیوة خاص یک اثر یا مجموعهگویمی

لیات کسازد. داکتر شمیسا در کتاب ها آسان میادبی سبک را در برخی از بخشکار پژوهشگران سبک آثار 

ز اکند که،) سبک شیوة دیدن است، ویا سبک در حکم رنگ است برای نقاش، یا شناسی خویش نقل میشبک

 یهبک شیوسگوید: )سبک قیافه شناسی ذهن صاحب قلم است( یا هم قول فلوبر داستان نویس مشهور فرانسوی می

 پس .(18، ص1380شمیسا، شود )خاص نوشتن می یهکه منجر به شیوخاص دیدن و شنیدن و اندیشیدن است

سندة دیگر بیرونی و یا قریحة شعری یک سرایشگر ادبی را از شاعر یا نوی یست که ذوق و قیافهسبک مفهومی

یش و کم مشابه اند ست که اثر هر شاعر را از آثار شاعر دیگر که بدهد، ویا به عبارت دیگر مهر و نشانیتمییز می

عل است ن از جمرئی و تخلص واقعی بی تزویر و مصوامضای ناسازد، بنا بر قول زرینکوب در حقیقت جدا می

 (.176، ص 1394)رهیاب، 

یدایش پعوامل گردد. بحث اصلی در این جا سبک مشخص می یهاز البالی تعاریف فوق چیستی و ماهیت واژ

 ست که مناسب می بینم به شرح آن پرداخته شود.های عمومی آنسبک و ویژگی

پیوندد که منجر به تغییر در همه شئون زندگی مهم به وقوع می یی دهم هجری دو حادثهدر اوایل سده

تشکیل دولت  ها گردید، یکیسرایش و نگارش آن یی دری و باعث تأثیر گذاری در شیوهگویندگان زبان فارس

ها در مناطق غربی این قلمرو فرهنگی توسط شاه اسماعیل صفوی، و ایجاد حکومت گرگانیان هندی به صفوی

های شرقی و جنوبی. نا گفته نباید گذاشت که برای صفویان تشکیل حکومت بیشتر بابر در قسمت دست ظهیرالدین

قلمرو آنان گردید، این مسأله خالی  ییع در ساحهد سبب رسمی شدن مذهب تشمذهبی داشت، و این رون یهانگیز

ها را در مقابل پیروان سایر مذاهب دیگر به همراه داشت، که سبب از تعصبات شدید مذهبی نبود و حس بد بینی
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تفرقه و یا مهاجرت برخی از شاعران و نویسندگان اهل تسنن گردید و از طرف دیگر باعث دستاوردهای سیاست 

 رواج شعر مذهبی به جای شعر مدحی و درباری شد.مذهبی صفویان و 

ها به ترکی ی از آنها ترك زبان بودند و حتا بعضخاطر که آندر دربار صفویان شعر خریدار زیاد پیدا نکرد، به

های سیاسی و ریشان صرف درگیشعر می سرودند، و ازسوی دیگر اینان مردانی بودند خیلی خشن و اکثر اوقات

پرورش  وزیاد به حمایت  یشد، و چندان عالقهنوادگی سپری میهای خاحساب یالفان و تصفیهمذهبی، قتل مخ

اه و مکان شاعران و نویسندگان نداشتند، پس در چنین شرایط و فضا جای تعجب نیست که شاعران، یک پناه گ

ها، قلمرو حکومت گرگانیان های اصلی زبان فارسی دری پیدا کنند،که این مکان امن برای آنامن در خارج از مرز

گردد، یعنی ر میدیرینه داشت که به قرن پنجم هجری ب یههند بود، و از طرف دیگر زبان فارسی دری در هند سابق

شمال هند  شان را از دست دادند، قلمرو خویش را بهحکومت یغزنویان، زمان که غزنویان ساحه تدوران حکوم

ی زبان باقی از آن سر زمین در دست مسلمانان فارس یهایمحدود ساختند. وپس از میان رفتن غزنویان نیز بخش

ولت گرگانیان دوران ماند و نا گزیر زبان فارسی دری، به حیث زبان رسمی و علمی آن مناطق ادامه یافت و در د

 ظهیرالدین بابر گسترش بیشتر یافت. یوسیله بههند 

درت و ضعف، قدر طول این مدت زبان فارسی دری، زبان رسمی آن مناطق بود و شاهان گرگانی در همه ادوار 

سته به ناچار مروج فرهنگ و ادب فارسی بودند. سردی بازار شعر در قلمرو صفوی، و گرمی آن در هند آهسته آه

ر فارسی دری در ولی شعه سر زمین افسانوی هند گردانید. ن مناطق اصلی، این زبان را متوجزیادی از شاعراشمار 

شد؛ زیرا قبالً یآن مناطق اصلی نبود، در این مقطع زمانی هم خالصه نم یههندوستان منحصر به شاعران کوچ کنند

گرگانیان رو به فزونی  یر دورههم از میان ساکنان هند شاعران بزرگی برخاسته بودند؛ ولی شمار این شاعران د

 (.405، ص 1389)کاظمی، صد شاعر با نام و نشان بر خاستند گرفت، به شکل که تنها از ایالت پنجاب هند چهار 

، طالب، گوید: در سبک هندی چندین شاعر بزرگ از قبیل کلیم، صائبداکتر شمیسا در کتاب سیر غزل می

ند، پاکستان و ه... به ظهور رسیدند که شهرت این شاعران غالباً در  میرزا جالل اسیر، حزین الهیجی، بیدل و

خود  یهز اسلوب تازاها بود. اکثر این شاعران به سبک نوین خود اشاراتی دارند، و افغانستان بیشتر از دیگر حوزه

 (.173، ص 1380گویند )شمیسا، سخن می

 نیرومند دیگری هم یافت که پیش از یتوانهتی، پشحکوم یی در این دوره جدا از این پشتوانهشعر فارسی در

مردم جامعه نیز توجه بیشتری به هند داشتند. پیش از این، هر چند استفاده از  یاین، از آن محروم بود، یعنی عامه
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شد، و ورود یک فرد رس آنان تلقی میشعر تقریباً برای همه مردم مقدور بود؛ ولی فن شاعری چیزی دور از دست

 رسی نداشتند.قلة شاعران رسمی نیازمند مقدماتی بود که همگان بدان دستبه ح

ها و ر سلجوقیو غزنوی منحصر به درباریان بود و در عص سامانی یهطور مثال اگر شعر فارسی دری در دوربه

سپس صفاری  وها کم کم به مدرسه و خانقاه ها و مجالس نخبگان جامعه راه پیداکرد، در روزگار تیموری مغول

سبه دم بازار و کجاست که بسیاری از شاعران این دوره از میان مرراه خود را در میان مردم جامعه بازکرد، این

 کاران برخاستند، اگرچه این خالی از ضایعات نبود؛ ولی برکاتی هم داشت.

تر یال وسیعخبسیار از زندگی مردم روزگار خویش دارد و از لحاظ عناصر  یههر حال شعر سبک هندی بهر به

ا قوتی ر همین تالش جدی شاعران برای مضمون یابی، تخیل شعر مکتب هندی باشد.از مکتب عراقی و وقوع می

ست، و عراقی تر از شعر شعراییی داده است، چنانچه که این شعر از حیث عناصر خیال بسیار غنیبیشتر و ویژه

تصویر  یهشود، شیوتر دیده میکار بردن بعضی اشیاء داشتند، در آن کمه سرا از بپرهیزی که شاعران مکتب عراقی

یل چون شخصیت شود، چنان که در این مکتب به وفور با مسایسازی نیز از مکتب عراقی و خراسانی بیشتر دیده م

)کاظمی، خوریم ها که بعداً در موردشان بحث خواهم نمود، بر مینمایی، و نظایر آنآمیزی، متناقضبخشی، حس

 .(406، ص 1389

 چرا سبک هندی به وجود آمد؟

قات عمیق و دقیق آمدن سبک هندی تحقیوجود  شناسی در مورد پیدایش و عوامل بهادبیات یپژوهشگران عرصه

خویش را چنین ابراز داشتند: یکی از عوامل که سبب پیدایش سبک هندی گردیده است  یکاوانهو دید ژرف

داد، و به ست، چون حکومت صفوی ایدیولوژی مذهبی اهل تشیع را بیشتر ترویج میمذهبی هایمذهب و گرایش

رفتند، عالوه بر این ؛ لذا شاعران بیشتر به دنبال قصیده و شعر مدحی نمیشعر مدحی و درباری توجه خاص نداشتند

هم در تضاد بودند، از این های سنتی و عارفانهکردند و از طرف دیگر با آموزهبه شعر عاشقانه و دینی هم توجه نمی

عات کهن مضامین تازه رو توجه شاعران به امور جزئی و پند و اندرز و توصیف، بیان مسایل طبیعی و تبدیل موضو

و یا در حقیقت بازسازی اندرزها و تمثیل های کهن در زبان جدید معطوف شد. بیرون آمدن شعر از دربار سبب 

خاطری که دیگر شعر و شاعری در انحصار یک طبقة شد که همه اصناف، حق ادعای شعرگویی داشته باشند، به

خوریم، مثالً: قصاب کاشانی، یک قصاب بود، یشه و حرفه بر میخاص نبود، در اسامی شاعران این دوره به انواع پ
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و حتا شاعران شعر خود را در گر بود علی نقی قمی، معمار بود، شاه پور تهرانی، تاجر بود و زکی همدانی یک نعل

 خواندند.ها میخانهقهوه

الً: عدم ه هند بود مثکه در پیدایش این سبک نقش اساسی داشت، سفر و کوچ کردن شاعران بعامل دیگری 

جا ند؛ زیرا آندرامد از شعر مدحی باعث شد که شاعران بخاطر امرار معاش یا کسب ثروت به دربار هند روی آور

د و حاکمان آن از هنوز به آیین قدیم، بازار قصیده و مدح رونق داشت، شاعران به پول نیاز داشتند، سر زمین هن

مین اصلی زآوردند، و دو باره به سر دست میو چیزی از مادیات هم به نمودندشاعران بیشتر حمایت مالی می

وجود ی بهها هم از عامل دیگرجا نیست عالوه نمایم که تفکرات هندیان و معارف آنگشتند، و بیخویش برمی

 آمدن این سبک باشد.

عرا و فضال ل اجتماع ششهر اصفهان بود، چون اصفهان پایتخت و مح یامل دیگر در پیدایش این سبک توسعهع

در آن زمان شهر  توان گفت که اصفهانسابقه پیدا کرد و تبدیل به مادر شهرها شد. حتا میقرار گرفت و توسعه بی

ائب تبریزی سازی و ....بود، قسمی که صگری، کاشیهای متعدد قالی بافی، شیشهصنعتی بود، و در آن کارخانه

 گوید:می

 تر استانانند قدر کار                 از کار هر که دست کشد کار دیی که مردم نددر کارخانه

 (226ص ،1384صائب،  )                                                                                                          

 ،هم شاعرانمشهرکاشان که مرکز  مثلجز اصفهان شهرهای دیگر هم رشد و توسعه و شور و جنبشی یافتند، به

 هنرمندان و دانشمندان قرار گرفت.

ه آبادانی ست، چون مردم در دورة صفویان بعامل دیگری که باعث پیدایش این سبک گردید، رفاه اقتصادی

قدر توان خویش شهرها و رونق تجارت و کسب وکار، این مکان ها را برای همه آماده ساخته بودند که هر کس به

ها زیاد نوشته شده ها و سفرنامهپرداخت، و در تاریخنحوی به امور فرهنگی از جمله ادبیات و شعر و شاعری می به

شدند و به مشاعره و مناظره جا جمع میهای اصفهان سخن گفته اند که شاعران در آنخانهکه در این دوره از قهوه

 و نقد ادبی مصروف بودند.

مندی شاهان صفوی به فرهنگ و ادب پیدایش مکتب هندی شد، توجه و عالقهیکی از عوامل دیگر که سبب 

بوده است، اگرچه شاهان صفوی در رشد و نموی زبان ترکی سهم زیاد داشتند؛ اما کم و بیش به زبان فارسی هم 

یخی و رهبری کتاب نوشته اند ویا شعر سروده اند، هم به هنر و ادبیات توجه نشان داده اند، وهم خودشان در مقام ش

داشتند و عالوه بر این با طبقة بزرگان طریقت قرار گرفتند، از این رو باید خود را در مقام فرهنگی واالیی نگاه می
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مذهبی در تماس بودند، از سوی دیگر رقبایی چون شاهان عثمانی و هندی داشتند که به همه مسایل فرهنگی توجه 

در این دوره به طور کلی شعر و شاعری و هنر و معماری مورد توجه نمودند؛ پس این عوامل فوق با عث شد می

 (.285، ص 1382)شمیسا، وجود بیاید قرار گیرد، و سبک هندی به

 چگونگی ساختار بیت، در سبک هندی

توسط قافیه  شناسان بدین باور اند که قالب شعر در سبک هندی تک بیت است نه غزل؛ ولی این ابیاتاکثر سبک

 کنند.شوند و شکل غزل را به خود اختیار میهم وصل می و ردیف به

طرح گوید، یعنی شعاری مست که شاعر در مصراعی مطلب معقول را میساختار بیت در سبک هندی طوری

کند، و همه هنر شاعر شود، و در مصراع دیگر با تمثیل یا رابطة لف و نشر و یا تشبه مرکب آن را محسوس میمی

اید عرض بگردد. و یا به عبارت دیگر مصراع که باید معقول را محسوس کند، آخر هویدا میدر همان مصراع 

ت این مصراع تر است. مثالً صائب در قسمت اهمینشینتر باشد بیت دلشود که هر چه رابطه بین دو مصراع هنری

 گوید:می

 ستهم دو مصرع ب که چو ابرو بههمیشه بر سر چشم جهان بود جایش               تواند آن

 (399ص  ،1384صائب، )                                                                                            

 ویا

 کنداز پیچ و تاب اهل سخن صائب آگه است                 چون سرو هر که مصرعی ایجاد می

 (56، ص 1374قهرمانی، )                                                                                                           

ع معقول که مصرع است. مصربیت هم نیست؛ بل اترین بحث در سبک هندی در حقیقت حتبه همین ترتیب مهم

ار را شود؛ اما مصرع محسوس همان مصرعی است که شعار داده میدر حقیقت همان مصرعی است که در آن شع

 گوید:طور مثال صائب میکند. بهبه شعر تبدیل می

 هاستبند نالهگرچه سر تا پای او یک مصرع بر جسته است              هر سر بندی از او ترجیع

 (512، ص 1384صائب،  )                                                                                                           

تازه  یبطهدام بین مصرع معقول و محسوس راست که  ذهن او بتواند مشاعر بزرگ در سبک هندی شاعری

 تشبهی باشد. مثالً: یو مصرع رابطهایجاد کند و یا رابطه بین د

 شود پیدااری مید              چو آب افتاد در ره جویبکند در سنگ اگر باشسبک او جای خود را وا می
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 (16، ص 1384)صائب،                                                                                                                   

 ویا

 ا خوش استدن بر لب دریبا کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است                با دهان خشک مر

 (289، ص 1384صائب، )                                                                                                       

ه گاهی هم باشد. نا گفته نباید گذاشت کهای فوق مصراع اول معقول و مصراع دوم محسوس میدر مثال

 (.288، ص 1382باشد )شمیسا، دوم معقول می مصرع اول محسوس و مصرع

 ی مهم در سبک هندیدو شیوه

شوند، سیم میگر این مسأله است، که شاعران این دوره به دو بخش تقها در شعر سبک هندی بیانپژوهش و بررسی

ها شاعرانی این ایو ها افرادی اند که ابیات شان قابل فهم است، یک گروه مانند صائب و کلیم و حزین الهیجی، آن

و سبک  تشبهی بین مصراع معقول و محسوس خیلی معتدل و لطیف است، دوم بین ابیات آنان یاند که رابطه

فاصله  نان که صائبکالسیک یک نوع رابطه است، و شعر کم و بیش وحدت موضوعی یا ارتباط عمودی دارد، چ

 گوید:که می معنایی، طوری یداند، نه فاصلهی صوری میابیات را فاصله

 مــای صلـهی بیت بـود فـانی                 چـون فـاصـلهم به صورت نه، به معیما از تو جدای

 (155، ص 1384صائب، )                                                                                     

ها بر تک بیت است، و یا گویند، که بنای بیت آنخیال میدوم شاعرانی که به آنان خیال بند یا رهروان طرز 

ها خیلی دشواراست؛ ولی دو مصرع آن یکه فهم رابطهیاد است، و دیگر اینها بسیار زبسامد ابیات هندی در آن

 رسد.در زبان سهل و آسان به نظر می

شان بیشتر در هند خواننده وم اشعارمانند: بیدل دهلوی، محمد قلی و میرزا جالل اسیر شهرستانی، و این گروه د

 (.293، ص 1382شمیسا، )داشت، و یا هم خود شاعران هندی بودند 

 های عمومی سبک هندیویژگی
 گریم.های مهم و اساسی سبک هندی را از سه لحاظ به تحقیق و بررسی میویژگی

 از لحاظ زبانی .1

ی نداشتند باعث شعر که اکثراً تحصیالت عالی و ادبطوری که قبالً اشاره شد، رو آوردن طبقات مختلف مردم به 

 د.شدر زبان شعر دمیده ییشد که زبان کوچه و بازار به شعر راه پیدا کند، و از این رو خون تازه
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 یدبی قدیم از صحنههای اواژگانی شعر گسترش یافت، و از سوی دیگر بسیاری از واژه یهاز طرف دیگر دایر

، و توان گفت زبان شعر سبک هندی، زبان جدید فارسی دری شدبه نحوی که می شعر و ادب رخت بر بست،

هایی چون: نزاکت، خصوص سبک خراسانی هیچ خبری نیست، در این سبک واژههای زبان قدیم بهدیگر از ویژگی

. و یکی از اندتهن، سعتری، ایدون و ایدر را گرفقالی، شیشه، پل، داغ، سفال، سپند، سمندر و فالخن جای ضمیرا

تیموریان و  علل محو ویژگی سبکی زبان قدیم در آثار این دوره حمالت پی در پی بیگانگان از قبیل مغالن و

فضال دیگر با  وها و از بین رفتن آثار کهن شده بود و دانشمندان ازبکان به مشرق بود که باعث نا بودی کتاب

 .(297،ص 1382سا، )شمیها مأنوس نبودند های قدیم و با زبان آنکتاب

 .   از لحاظ فکری2

 تا به صورت، گرا و شاعر به معنا بیشتر توجه دارد،از نظر فکری شعر سبک هندی یک شعر معناگراست، نه صورت

ائب و بیدل صشود هیچ معنا و مضمونی نبوده که در شعر شاعران سبک هندی به ویژه در شعر قسمی که معلوم می

یشتر به دنبال بته باشند، شاعران این دوره انعکاس نیافته باشد، حتا از گل قالی تا  خال معشوق مضمون نساخ

یژگی در ودادند، که این شد در شعرشان بازتاب میشان متصور میسازی بودند هر چه در طبیعت یا ذهنمضمون

ا ادبیات سبک یآثار شعرای سبک خراسانی و عراقی چون: سنایی و عطار و مولوی به این سطح دیده نشده است، و 

شود، همین مینا توریک خطاب کردند که طول و عرض معنا در یک بیت به نمایش گرفته میهندی را یک ادبیات 

شد و یا هم در شد که اشعار شاعران این دوره بیشتر در دفترها یادداشت میویژگی در سبک هندی باعث می

 بست. قش میسفید نها و یا در صفحات شد، و گاهی با خط درشت و زیبا در دیوار قهوه خانهها سپرده میحافظه

های سبک یژگیمطالب فلسفی و عرفانی و غنایی گذشتگان به بیان وی اکثر موارد کار این شاعران ترجمهدر 

یابی و ونرسد، همه تالش شاعران سبک هندی مضمهندی بود، باوجود صورت مبهم و پیچیده، ساده  به نظر می

 گوید:میارائه خیال خاص و برجستگی معناست، قسمی که کلیم 

 سته راجآورم  یک معنی بر نهم در زیر پای فکر، کرسی از سپهر                تا به کف میمی

 (299، ص 1384صائب،)                                                                                                                     

 گوید: ویا صائب می

 فتابآدست                 در تالش مطلعی زد غوطه از خون آید بهرنگین به آسانی نمی معنی

 (78، ص 1382صائب، )                                                                                                             
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ب و رسوم افکار و لغات مربوط به مذهب و آدا دیگری که در سبک هندی قابل بحث است، ورود ینکته

گیرد و اصوالً یکی  خورد؛ اما جا دارد به صورت جدی مورد مطالعه قرارهندیان است، هر چند زیاد به چشم نمی

 (.298 ، ص1382باشد )شمیسا،از مختصات شعر این دوره اشاره به هند و شهرهای مشهور هندستان می

 .  از لحاظ ادبی3

دهد، و از مسایل بدیعی پژوهشگران را  عقیده بر این است که پایه و اساس سبک هندی را تشبیه تشکیل می اکثر

ر خیال خود چنان در شعر این دوره شاعران در کنار وسعت بخشیدن، به عناصو بیانی چندان خبری نیست، و هم

رس به خرچ دادند های غریب و دور از دستهایی برای رابطههای تازه نیز باشند و کوششکوشیدند در پی ارتباط

رگس، که با جام که به نازك خیالی مشهور است. مثالً: در گذشته در ادب بارسی دری به چند چیز محدود مانند ن

 زه کشفشوند، و این مضمون تاه میهمسایه تشبیی لی در این سبک دو چشم به دو خانهشد؛ وشراب تشبه می

 کند. مانند بیت زیر:هی را  توجه مییتشب شاعر است که چنین یهشد

 ه ایمیی هم را ندیدایم و خانهکم طالعی نگر که من و یار چون دو چشم              بیگانه

 (1165ص ، 1382صائب،  )                                                                                                                    

ت؛ اما تصویرهای سبک هندی گاهی اوقات از یک مزیت خاص دیگر هم برخوردارند و آن نوع مدرنیزم اس

دوره  قرار  یابی و تصویرگری در مرکز توجه شاعران ایننباید از نظر دور داشت که چون نازك خیالی، مضمون

ده اند. یعنی شکل ه آهسته به افراط کشانده ششناسی، این نوع شعر بوده است، شاعران آهستداشت، و مبنای زیبایی

یرگرایی، یابی، بیمارگونگی و شکل افراطی تصوگرایی بوده و شکل افراطی مضمونافراطی نازك خیالی، غامض

ا نیز در پی داشته ها گستردگی زبان و ترکیبات آن رزیاد بودن خیال، گستردگی عناصر شعر و ارتباط تازه میان آن

 است.

غزل  سبک هندی بر یین است که از لحاظ قالب شعری تکیههای سبکی شعر این دوره، ایژگیدیگر از و

ید های نیز دارند که در تقلها یا حضور ندارند و یا هم کم رنگ هستند، شاعران این دوره مثنویاست، و دیگر قالب

 ها نیست.از ابتکار در آن یاز پیشینیان سروده شده و نشانه

شود، به خصوص در مقایسه با مکتب وقوع که به تر میهای قبل وسیعاز دوره توای غزلمح در سبک هندی

ها  سبک هندی را بعضی شود و هم مسایل اخالقیات.ها هم مفاهیم عاشقانه مطرح میشدت محدود بود، در این غزل

تر و به همین ی آن معتدلبوم ید و به راستی که چنین است، و شاخهبومی و هندی تقسیم کرده ان یبه دو شاخه
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هندی هم نقاط قوت این سبک بر جسته است و هم نقاط ضعف آن شدیدتر ی توان گفت که در شاخهاعتبار می

 باشد.می

ر دنوعی خاص گرچه  یجو کرد که به مثابهتوان در تمثیل جستترین خصوصیات سبک هندی را میعمده

های ز ویژگیشود؛ اما با ظهور سبک هندی، به خاطر بسامد باال، به یکی اهای دیگر نیزبه ندرت دیده میسبک

 .شودسبکی این دوره تبدیل می

گاه شاعرانه برای  وتمثیل بدین معنا که در هر بیت یکی از دو مصراع و معموالً مصراع دوم دلیلی است تجربی  

تمثیل و تصویر  یهکند و در مصراع دوم با اراییعنی این که شاعر در مصراع نخست مفهومی را بیان می مصراع اول.

 (.32، ص 1382بخشد )شمیسا،مناسب، آن مفهوم را عینیت می

های دانسته ویژگی دیگری که در شعر سبک هندی به ویژه در شعر بیدل که شعر مدرن و برخوردار از ویژگی

تواد رهای را میشود. واقعیت این است در شعر بیدل و دیگران، چندان تصویو امروز هم دیده میشده که در شعر ن

های ها و موشگافیها و نازك خیالیهم توأم با ظرافتسابقه است، و آنیافت که در طول تاریخ شعر فارسی دری بی

عر پیدا اواسط سبک خراسانی در شست تصویرهایی که در یی که مختص این شاعران است، قابل یاد آوریهویژ

که به موازات  شد، در مکتب عراقی به تکامل رسید؛ ولی در سبک هندی به اوج خود رسید و البته فراموش نکنیم

صویرهایی  را با های خویش به دور افتاده بودند، و چه بسا تقوت در پرورش تصاویر، شاعران از منبع اصلی خیال

دریافته  که از رهگذر شعر دیگراند که خود نه کشف کرده بودند و نه درك، بلکردنمهارت تام بازسازی می

ود، خیال را از های شدید و غیر معمول همراه بسازی که گاه با اغراقبودند. این افراط در تصویرسازی و مضمون

دی نیرومند هن شفافیت و سادگی طبیعی آن دور کرد، وگاه نوع پیچیدگی بدان بخشید به همین سبب تخییل مکتب

 باشد.و قوی می

کتب ویژگی دیگری که در شعر مکتب هندی وجود دارد، موسیقی آن است که تفاوت آشکاری نسبت به م

زه وزن نیز حو های غیر معمول بیشتر است، ویا درکه کار برد ردیف به ویژه ردیفدهد، جز آنعراقی نشان نمی

شود، تر دیده میهای بلند در شعر بیدل و دیگر شاعران کمد وزنشود، کاربردیده نمی ییعمالً نو آوری ویژه

وسیقی معنوی، مگیر باشد؛ ولی در قدر رد پای نمی توان یافت، که  توجه و پیدراین مکتب از موسیقی داخلی آن

، 1389ظمی، شمار آید )کاتوان یک شاخصه برای این مکتب بهخورد که مینوعی ابهام و تناسب ویژه به چشم می

 (.406ص 
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یابی و توجه به چنان مضمونخیلی بارز در سبک هندی نازك خیالی و باریک اندیشی و هم دیگر از ویژگی

عصر، رواج داشته ممضامین غریب و دور از ذهن است، در زبان متداول آن روزگار، امثال بسیار از اشعار شاعران ه

ان مردم استفاده ین حد از محاورات، اصطالحات و کنایات زبو این امر در هیچ یک از ادوار شعر فارسی دری تا ا

 توان به چشم ضرب المثل دید.ها میها و بیتنشده است؛ تا جای که به بسیاری از این مصراع

یاء و مفاهیم داشتند. های متداول اعم از اشدر این دوره شاعران توجه زیادی به زندگی روزمرة مردم و بیان واژه

دم آمده و آن روزگار، شعر دیگر از دربار و مجالس اعیان و اشراف دل کنده، و در میان مر رو دراز همین

ن و ست که از واژگاها راه پیداکرده بود، در این صورت طبیعیخانهخصوص در اجتماعات مردم و چاپبه

های دیگر به بکسفاهیم در ها اعم از اشیا و مچه امثال این واژهها استفاده کنند. چناناصطالحات و محاورات آن

نما، دان، عینک، انگشتشود. مانند: بخیه، مسواك، یکرنگ، فانوس، ناخن، درد سر، سرمه و سرمهندرت دیده می

 وجود آمد.ه گشا، پشت پا، پسته، بادام و ...بعمامه، پشه، عقده، سیخ، مشکل

اد صریح آالم که با مشکل و انتقویژگی خیلی خاص دیکر در سبک هندی بیان فقر و مصیبت و بدبختی و 

های این سبک به یابد که از خصیصهنه نسبت به جهان اطراف تجلی مینگرافته،  و گاه بدبینانه و نفرتانعکاس یا

کند، که چگونه ممکن خواننده آگاه را دچار حیرت می قدر پر رنگ است که حتان مسأله آنرود، ایشمار می

 زیستندمی نی باشد که در عصر خود در کمال عزت و احترام و مکنت و احتشاماست این گونه ابیات از شاعرا

 (.33، ص 1382)شمیسا، 

وجه شاعران گرایی هم یکی از ویژگی مهم در سبک این دوره است که پس از مکتب وقوع در قرن دهم، تواقع

سطوره و مفاهیم دارندة مسایل ارا به واقعیت پیرامون خویش بیشتر ساخت، در این عصر معشوق اثیری و آسمانی، 

نمود بارز از این  بنیادی اساطری بود، جای خود را به معشوق زمینی و تجربة وقوعی داد. با نام )سراپای معشوق(

د، گرایی و توجه به واقعیت زندگی اوج گیرنوع تجربه است، به هر نسبت که در یک دورة سبکی وقوع

 وشود، و جای خالی اسطوره که یک نظام باز آدمی کم رنگ میگرایی در زندگی جویی و اسطورهحقیقت

ر شعر د تیموری و صفوی کامالً محسوس است، و در عوض، معماگویی  یهست. در ادبیات دورگسترده و تخیلی

 شود.شعرای این دوره بیشتر می

شاعر سبک هندی ست، های زیبایی شناختیویژگی خیلی مهم دیگر که در شعر سبک هندی جهانی شد، آرمان

سراید، ایی میگراست، و حس آرمان شناختی قوی دارد؛ یعنی شعر را صرف برای خود شعر و برای زیبذاتاً آرمان

 گوید:و رسالت و تعهد ویا التزامی برای هنر خود قایل نیست، قسمی که صائب می
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 گر نباشد، گو مباشدار                 قسمت ما شعر آب حیوان مدْ عمر جاویدان ماست شعر آب

 (1028، ص 1384صائب)                                                                                                

ویی و دیگری که در سبک هندی بیشتر ملموس است، و فهم شعر را دشوار ساخته است پیچیده گ یمسأله

ده و هنری شود، در سبک هندی هر قدر شعر پیچیو سادگی دریافت نمی  ست که معنی آن به آسانیدشوار سرای 

اخص این کرد، و حاکمیت ذوق دشوار پسندی، سبک هندی در دیوان شاعران شتر جلوه میبود، بهتر و هنریمی

 سبک، صائب و بیدل دهلوی. به وضوح نمایان است.

ای غریب و عشق به یگانه تأمل فراوان در معناهیابی به معنی بصائب بارها به مسایلی چون تالش برای دست

 دشواری سخن اشاره کرده است، مانند:

 ردار حرفشود از پیچ و تاب فکر، جوهدست                   میآید بهمعنی پیچیده بی زحمت نمی

 (1049، ص 1382صائب، )                                                                                                    

مثالً: شیرعلی  رسد، در نظر شاعران و تذکره نویسان هندیهندی به اوج می یافراط در دشوار پسندی در شاخه

فهم چنین  خان لودی، شاهنواز خوافی و بندرابن داس خوشگو در شعر پیچیده و غامض دست واال دارند؛ زیرا

یابی سترای دبگویی شاعر را به کوشش و زحمت اشعار نیازمند تأمل و کمال، درك و فهم است، تمایل به پیچیده

 دارد.به معنی و مضمون تازه و بیگانه وا می

های نگیزد از دغدغهیافتن معنی و بستن مضمونی که به سادگی به ذهن شنونده نیاید و اعجاب و تحسین او را برا

 گوید:باشد، قسمی که بیدل دهلوی میمهم شاعران سبک هندی می

 ام موزونی را کردهبه چندین نکته چون نی مصرع     به خود صد عقده بستم تا به آزادی علم کشمیر       

 (1226ص  ،1386بیدل، )                                                                                                             

دیده ها پبینی به  بینی و نازكاندیشی و نگرش زرههای مشهور در سبک این دوره ژرفیکی دیگر از ویژگی

های گستردة جای توصیف چشم اندازنگری و عامیانه در این عهد است، شاعر بهو جهان هستی، و حاصل ذوق ساده

یابد. جزا میاهای خیالی میان طبیعی یا نشان دادن حقایق بزرگ، جهان آرمانی خود را در امور ظریف و رابطه

به شیوة  و شناخته است، نگاه شاعر به شیئ باریک بینانه استمضمون غریب عبارت از همین روابط عادیی نا 

 شود.نازك آن متمرکز می یبینی بر شیئ و درونهزره

چنان از ویژگی دیگر این دوره اندوه از جهان هستی است، که نگاه شاعران سبک هندی و بیش از همه هم

ای مانند: قربانی، مرغ بسمل، زخم، زخم و هکشاند، کاربرد مکرر واژهصائب و بیدل  به وجه غمناك هستی می
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های بدبینانه نمک، داغ، تیغ، آبله، شیون، خراش، ناله، جنون، اضطراب، اشک، گریه، خاکستر، خزان و استعاره

گینانه حتی در برای خاکی مثل) غمکده، نشترکده، حسرت زار( مؤید این معناست. یعنی در این عصر ذهنیت غم

های ع مبین استعاری بینش شاعران است، نمود برجسته دارد؛ از آن جمله مثل تخلصتخلص شعرای که در واق

کس، تنها، حزنی، حیران، عجزی، وحشی، فنایی و فانی که اغلب حاوی آشوب، آفتی، اشکی، اسیری، بیدل، بی

 ست.معنی درماندگی، عجز، نومیدی و ناتوانی

در  ی خود را دارند؛ اما وجوه مشترك بسیاریهای سبک شخصگرچه شاعران سبک هندی هر کدام ویژگی

القیت خود را ما شاعر خشود. مثالً قالب و شکل شعر:  قالب شعر در سبک هندی غزل است؛ اها دیده میاشعار آن

قافیه  یکه با رشتههای مستقل است از تک بیت ییکند، غزل سبک هندی مجموعهاجرا مییک بیت یدر محدوده

یک بیت کامل  یهکاری و مضمون بندی و معنی تراشی شاعر در محدودته شده است. نازكو ردیف به هم پیوس

ز این جهت ابیات شود، و شاعر در خلق) معنی بیگانه( باید تمام هنر خود را در یک مصرع یا بیت اجرا کند. امی

 (.407، ص 1389غزل ارتباط معنایی استوار و محکم با هم ندارند ) کاظمی، 

ی هنتها شیومترین قالب شعر است، چون سبک عراقی، متداولوع یا قالب در شعر سبک هندی نیز همباآلخره ن

و آن استقالل  که به آن اشاره رفت، یک فرق اساسی دیگر هم دارند ییبا غزل عراقی، جز مختصات جداگانه هندی

تر و یا ؛ در سبک عندی قویشودابیات هندی است. ویژگی که اگر چه گاهی در غزل سبک عراقی هم دیده می

ضاد و تناقض با جاست که در یک غزل هر بیت موضوع جدا از دیگر ابیات دارد و چه بسا در تبارزتر و گاه تا آن

 ها ست، حتی شهرت اصطالح تک بیت در این شیوه از همین جهت است.آن

دود چهل بیت حندارد. گاهی به قسمی که قبالً یاد آورشدیم قالب مسلط غزل است؛ اما غزلی که حد و حدود 

گوست؛ یتاست که شاعر سبک هندی در حقیقت تک ب رسد و تکرار قافیه در آن امر طبیعی است، علت آنهم می

ف به هم گره قافیه و ردی یی رشتهشاعر این ابیات مستقل را به وسیلهیعنی قالب حقیقی مفردات است، منتها 

 برده است: قیامت استفاده یمالمت و سه بار از قافیه یبار از قافیه در غزل زیر شاعر  دوزند.مثالً: می

 بـاشـد تـرازوی قیـامت رامـهیـا شــو دال در عـشـق انــواع مــالمـت را                 کـه سـنگ کـم نمی

 رنگ اقـامـت را ـر زمینبتر                 زهی غـافـل که ریزد در آن گلشن که عمر باغبـان از گـل بود کـم

 پیچیـده صـحـرای قـیـامـت رای نـبـاشـد نـامـه                عاشق  یخورشید است پیدا، راز عشق از سینهچو 

 جـرم روی خـورشیـد قیامت رااگــر کــوه گـنـاه مـا بـه محـشر سـایـه اندازد                 نبـینـد هیـچ مـ

 مـاده شـو صـائب مـالمـت راآیـوار مـی بـارد                 اگــر اهـل دلـی به نـخـل بـارور سنـگ از در و د
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 (101، ص 1376)قهرمانی،                                                                                                                   

قی و قایع زندگی زی، بیان پارادوکسی، ایجاز کالم و بیان حقیآمیبندی، حسایجاد مضامین بکر و رنگین، خیال

 از ویژگی های این سبک است.

ین صنعت قبل از همه صنایع بیشتر تمثیل )مدعا و مثل( و ارسال المثل مورد توجه شعرای سبک هندی ست، ا

یگر نحوة داز طرف از سبک هندی هم مورد استعمال داشت؛ ولی شاعران این سبک از آن استفادة زیاد کرده و 

رسید؛ اما در سبک های قبلی در چند مصراع به اتمام میها متفاوت از دیگران است، تمثیل در سبکآن یهاستفاد

صرع اول نیز مشود، تمثیل غالباً در مصراع دوم و گاهی در هندی تمثیل یا اسلوب معادله در یک بیت مطرح می

 شود، ده میده است، تمثیل در نزد همه شاعران سبک هندی زیاد دیشود و به ندرت در دو مصراع گستربیان می

اید ممثل و شگوید: حتمی نیست که مصراع دوم حتماً حاوی مثل معروف باشد، دکتر عبدالغنی برزین مهر می

ش غیر قابل باشد که تا هنوز مثل نشده؛ ولی به حیث یک کن ییحالت واقعی یا رخدادهای آزمون شدهمبین یک 

تر داشته باشد به لفظی و معنوی خوب یر هر قدر مثل به ادعای شاعر رابطهتوان از آن چشم پوشید. اگانکار نمی

مثالً در  .(20، ص 1394مهر،)برزینکند تر و خواننده یا شنونده بیشتر از آن احساس تلذذ میهمان اندازه کالم رنگین

 این شعر بیدل:

 کی رود فکر مضرت از مزاج اهل کین            مار نتواند جدا از زهر دیدن کام را

 (43، ص 1386بیدل،)                                                                                                     

د توجه شاعران ک اسلوب معادله است، تلمیح و مبالغه نیز زیاد  موراساسی این سبهایاساساً یکی از ویژگی

حات رایج استفاده تواند از مصالح کار باشد. اما از تلمیاین دوره است. که در مضمون سازی نقش فعال دارد و می

شعر در  های این دوره مخصوصاًکنند و تلمیحات غریب و نادر ندارند . یک موضوع مهم در شعر و تذکرهمی

عنی غیر، مشناسی و نقد ادبی چون معنی بیگانه، مضمون رنگین، معنی برجسته، صائب به وفور اصطالحات سبک

 ها مقاله نوشت.نهارا جمع کرد و در شرح آتوان آنمضمون بستن، طرز خیال، طرز تازه، معنی پیچیده و ... که می

گردد و نام  می ة ارسال المثل، بیت دهان به دهانترین عنصر ادبی این دوره است، به سبب جنیپس تمثیل مهم

صات توان گفت معروف بودن بیت و مجهول بودن نام شاعر یکی از مختشود، طوری که میشاعر فراموش می

 (.300ص  ،1386باشد ) بیدل،شعر سبک هندی می
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 گیرینتیجه

صفوی، و  ومتسیاسی و روی کار آمدن حکبعد از پژوهش و بررسی به این نتیجه نایل آمدیم که در اثر انقالب 

سرایش و  یقبل تحول بزرگی در عرصه یهای سبکی دورهخوردگی شعرا از ویژگیابتکار و نو آوری، و سر

ر قرن دهم گرگونی روح زمان  ده وجود آمد، یا به عبارت دیگر، دنویسندگی ادب دوستان زبان فارسی دری ب

دند. در این های قبل پدیدار ساخت که آن را به نام سبک هندی مسما نموتری نسبت به دورههجری روند متفاوت

 خصوص سبک هندی برجسته ساخته شده است،های بهوجود آمدن ویژگیه گیری، علت بمقاله چگونگی شکل

وامل سیاسی، ها از یک دوره به دورة دیگر عوامل محتلف دارد. مثالً: عقسمی که مبرهن است ایجاد تحول سبک

شوند، که در وجود آمدن مکتب جدیدی میه ادی، فرهنگی و اجتماعی که همه دست یه دست داده باعث باقتص

ها با برخورد آن یهتأثیر نبوده است. روی کار آمدن دولت صفوی و نحوپیدایش سبک این دوره عوامل فوق بی

 بازی نموده است. شان در قسمت تشکل این مکتب نقش اساسی راشاعران و نظام اقتصادی و فرهنگی

مندی ین و عالقهها با حاکمان آن سر زمدیگر کوچیدن ادبا و نویسندگان به شبه قاره هند، و تماس آن ینکته

یابی، های جدید، مضمونهای خاصی را در سرایش شاعران مانند: واژهنو و ویژگی شاهان به زبان فارسی دری طرح

ر روند شعری این دمثیل و یا مدعا و مثل و ارسال المثل و نازك خیالی بینی، قالب شعر، تدقیق اندیشی و حس زره

ظ نسبت به شعر هر لحاوجود آوردکه از ه ها بدوره توسط شاعران نام آوری چون: صائب، بیدل ، کلیم و امثال آن

 باشد.های قبلی) خراسانی و عراقی( چه از حیث زبانی، فکری و ادبی متفاوت میشاعران دوره

 مآخذفهرست 

 . به تصحیح اکبر بهداروند. تهران: نگاه.بیدل دیوان(. 1386بیدل، عبدالقادر. ) .1
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 تعهد اجتماعی در شعر عبداهلل عارف
 ی زبان و ادبیات دانشگاه تخارضو کادر علمی دیپارتمنت فارسی دری دانشکدهاهلل مشفق، عنگارنده: پوهندوی احسان

 اهلل حکیمیپوهنوال مطیعدهنده: تقریظ

 چکیده

اش را به آموزش در های نوجوانیاو که دوره سرزمین ماست. یجهاللهآبی شاعر دردآشنا و صریحاهعارف چ

 هاآنانی که قاعدتاً و از روی  ارادت و احترام، مردم محل به آب و در حضور استادهای سنتی  چاهخانهمکتب

گفتند سپری نمود، در عهد جوانی به تجارت پرداخت و به هدف کسب روزی حالل به شهرهای می «مال»و  «آخند»

طلب های عمر خود به عنوان یک شاعر توانا و یک منتقد اصالحوآمد بود و در میانهمختلف ماوراءالنهر در رفت

آباد )مرکز حکومت ه در خاناتحاد ک یهدستان جریدبهعرض وجود کرد و با پیوستن به سلک نویسندگان و قلم

 های انسانی مطرح گردید.شد، به یک سیمای ادبی و فرهنگی متعهد و ملتزم به ارزشمحلی قطغن( تحریر و نشر می

ر شعر عبداهلل عارف بازتاب یافته و این که انسانی که د -هیهای برین االگذاشتن به ارزشانگشت

های فردی و اجتماعی ما زدایش رنجتواند در استقامت امحاء و های یادشده میساختن و تعمیم ارزشاجتماعی

 رود. کند، هدف این تحقیق به شمار میکمک می

آبی مفاهیم رنگارنگ و موضوعات متنوع اخالقی و اجتماعی بازتاب یافته و از عادات و در شعر عارف چاه

ادبیات و فرهنگ،  یصهگران عرپژوهشلیل، دست. به همین های مختلف مردم تخارستان سخن رفته اسلیقه

 شناسی گفته اند.مردمدایرةاملعارف آبی را های عارف چاهسروده

آن است که عبداهلل عارف در مقام سرایش شعر، هم از  یهدهندآبی نشانیک نگاه گذرا به دیوان عارف چاه

مفاهیم متنوع انسانی و اجتماعی، از بهینه نموده و هم در استخدام موضوعات و  یهاوزان مختلف عروضی استفاد
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مندی قابل وصفی به نمایش گذاشته است. تشویق به دانش و معرفت، عشق به ایمان و آزادی، اهتمام به خود توان

های گی در برابر ظلم و ستم، تعهد به ارزشضاع سیاسی حاکم بر جامعه، ایستادوضعیت زندگی مردم، توجه به او

 آبی بازتاب یافته اند.... مفاهیمی هستند که به تکرار و تواتر در اشعار عارف چاه انسانی،  و -االهیبرین 

 .انسانی اخالقی، رسالت هایی، ارزشجتماعشعر، ادبیات، تعهد ا :کلیدی هایهواژ

 مقدمه

ر دونیم سده پیش از امروز زمین؛ نزدیک به یکتخارستان ییحهبلندقر آشنا وآبی، شاعر ناممالعبداهلل عارف چاه 

های ابتدایی )فارسی و عربی( را نزد استادان محلی آب والیت تخار چشم به جهان گشود. آموزشچاه شهرستان

خود به ی زمانهلحال ا )آخندها و ملّاها( در زادگاهش فرا گرفت. پدر عارف )سعداهلل بای( از بازرگانان متوسط

 تجارتی مهم اکنام از که –اش به ماوراءالنهر مالی یهستحکام بنیارفت و به آماج کسب منافع تجارتی و ار میشم

رکاب پدر بود راه و هموآمد بود. عبداهلل عارف در بیشتر این سیر و سفرها، همر رفتد -رفتمی شمار به زمان آن

صاحب . (78 ، ص1377آبی، چاه)ت مستقل، راه تجارت و ماوراءالنهر را در پیش گرفت ترها خود به صورو پسان

انش و معرفت و ه هدف کسب داین قلم را باور بر این است که همین دو امر )زانوی تلمذ زدن نزد استادان محل ب

روند و نقش بناهای اساسی شخصیت عارف به شمار میسیر و سفر به شهرهای ماوراءالنهر برای تجارت( سنگ

 اند.رهنگی و اجتماعی عارف ایفا نمودهیی در تکوین منش  فبرازنده

چهاردهم هجری  یهدوم سد یههدهند این است که دار ما قرار میچیزی که مدارك تاریخی در اختی

فرهنگی و ادبی در سطح  یبرجستهرف در آن به عنوان یک سیمای ست که عبداهلل عای، ظرف زمانییخورشید

عارف  ینهسیمای فرهنگی و شاعرا رف  معرفی زمانیی که از آن به عنوان  ظ یهشرق معرفی شده است. محدودشمال

باصالحیت  حکومت  یهان به حیث نمایندحاکمیت شیرخ یهشرق یاد کردیم، مصادف است با دوردر شمال

گفته  «الحکومهنائب» زمان آن داریا –سیاسی  اصطالحشرق )قطغن و بدخشان( که در مرکزی در زون شمال

 شد. می

کوشیدند و با استفاده از نردبان جهل و نادانی یی که حکام مرکزی و محلی در ترویج و تعمیم جهل میدر زمانه

ترین داشتن مردم در جهالت و نادانی، یکی از شاخصشدند و نگاهسوار می هاآنهای ها و گردهبر شانهمردم، 

دهند های تاریخی نشان میرفت؛ قرینهمداران به شمار میمندان و سیاستهای بازی  قدرت و سیاست  قدرتبرگ

 فرهنگیان و اهل دانش آن زمانه را از اقصا نوازی بود که شماری ازدوست و دانشکه شیرخان، مرد نسبتاَ فرهنگ

آباد( فراخوانده بود و از استعداد و شرق )خاننقاط  قطغن و بدخشان در مرکز قدرت و سیاست آن زمان  شمال
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آبی نیز به عنوان جُست. عارف چاهبرد امور سیاسی و فرهنگی استمداد میدر پیش هاآنمندی فکری و قلمی توان

مطبوعات و نشرات حکومت محلی قطغن  آن زمان، نام  و نشانی  یقهی و اجتماعی، در حلک شخصیت فرهنگی

 داشت.

شر شراتی آن زمان در مرکز نائب «اتحاد» ییهن سید الحکومگی )خانکه یگانه ارگان ن آباد( بود و به مدیریت 

تحریر در آن نشریه،  عنوان هیأت های شخیصی بهمحمد دهقان و معاونیت جمشید شعله نشرات داشت، شخصیت

 بود. هاآنآبی یکی از زدند که عارف چاهقلم می

باشد و در مواردی، از چند اثر دیگر می« آبیدیوان اشعار عارف چاه»در این پژوهش مرجع اصلی و محوری 

فارسی عران زبان نیز بهره برده شده است. از آن جایی که توجه به سفارشات اخالقی و اجتماعی مطرح در کالم شا

ها به متن زندگی مردم ما از اهمیت الزم برخوردار است، و ای آن سفارش، و کشانده پ-از جمله عبداهلل عارف –

 یهدانیم ، در بستر شعر عبداهلل عارف، در این زمینه کارهای الزمی صورت نگرفته است؛ نویسندتا جایی که می

گران عالقمند به کارکرد این سطور بر آن شد تا از این زاویه به اشعار عارف نگاه کند تا برای نویسندگان و پژوهش

 ده باشد. ششناسی ادبیات، فتح بابی اخالقی و اجتماعی شعر و جامعه

اعی و سو به تبیین شخصیت عارف به عنوان یک شاعر دارای تعهد اجتمکوتاه و گذرا از یک یشتهاین نو

 ست یازیده است.د در اشعار عارف، های این تعهدانسانی پرداخته و از جانب دیگر به توضیح مصداق

 تعهد اجتماعی در شعر عارف

ست و ی مطرح در سرزمین شعور و شرف آدمیهاترین مفاهیم و مقولهبااهمیت ترین وجدی یلهتعهد از جم

–ن شعر و ادب پارسی دری، بیانگر این مسأله است که شعر کسوتاهای پیشهای تعهد در سرودهحضور داللت

به آماج تلذذ هنری محض سروده و خوانده  تنها و تنها -بیان می کند «هنر برای هنر»ادبی  ینظریه که چنانی

آبی هر واژه  عارف چاهکه در کالم شاعران آگاه و متعهد، از جمله مال عبداهلل؛ بل(123، ص 1386 )دشتی،شود؛ نمی

ها از آن غافل حلو هر عبارتی، تعهد و مأموریت خطیر اجتماعی، سیاسی، اخالقی و تربیتی دارند که سبکباران سا

 اند.

هنری پسندیده و مورد پذیرش است  هاآندانند. از دید را مذموم و ناپسند می «هنر محض»دانشمندان اخالق، 

ر واقع، ن بوی اخالق و تعهدات اخالقی به مشام برسد. دهای مختلف آکه در خدمت مردم و اجتماع باشد و از الیه

است و به غایت و هدف پیوند دارد. به این معنا که  «معطوف بر نتیجه»شعر و شاعری،  یزمینهارزیابی اخالقیون در 
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های کاخ استبداد و ستم را متزلزل ها سهم بگیرد و پایهبخشی تودهمند و متعهد که در بیداری و انگیزهشعر هدف

یی از دانشمندان اذعان داشته اند که هنر باید تابع و پیرو اخالق سازد از ارزش و اهمیت واالیی برخوردار است. پاره

 .(87 ، ص1368، هریمط)باشد و اگر حدود اخالق را رعایت نکند، ناپسند است 

آبی، مشام آدمی را با شمیم تعهدات اخالقی و اجتماعی های عارف چاهبختانه سیر در گلستان سرودهخوش

 نوازد. سازد و نسیم گوارای او، روح سیاحان و زایران این گلستان را با مالیمت و مالطفت تمام میمعطر می

رند مدار جای دام در سلک هنر متعهد و اخالققوت و شدت تماآبی با های عارف چاهی از سرودهیباری پاره

 یههای آن روستازادکوچک و فشرده نیز، بازتاب همین مسأله در سروده ینوشتهو مسؤولیت و مأموریت این 

 آبی( می باشد.شاعر )عبداهلل عارف چاه

گفته اند و شعر او را از آبی سخن یادی در باب شخصیت و شعر عارف چاهزگران و نویسندگان پژوهش

 اند: پهلوهای مختلف قابل اهمیت دانسته و از وی به عنوان شاعر منتقد، سربلند و متعهد یاد نموده

های او هاشعار عارف، گنجی از موضوعات گوناگون اند و پهلوهای مختلف حیات اجتماعی مردم در سرود»

 .(13 ، ص1381قویم،: )« شناسی گفتمردم املعارفدایرة توان اشعار او ران سبب، میبازتاب یافته اند. به همی

 فرو وزر زور ارباب های استبدادی، هیچگاه سر  تسلیم به عارف، به عنوان یک شاعر ملی و نقاد از حکومت»

ی مردم را به گوش ها کرد و فریاد دادخواهانهکه پیوسته از ظلم حکام ظالم و ستمگران محلی شکوهورد و بلنیا

که شیر محمد خان  زمانیفرهنگ مردم بود.  یهدهندرسانید. سخنان عارف، ساده، روان و انعکاس ردانمدولت

ارف را از چاه آب به عن و بدخشان شد، پس از یک آشنایی با عارف در ماوراء النهر، غقط یمهالحکونایب« ناشر»

ید محمد خان دهقان که زیر نظر  س «اتحاد» یهخان آباد که مرکز نایب الحکومگی بود، فرا خواند و به نشر جرید

ه و فطرت شد، توظیف کرد. از فاضالن و نویسندگان دیگر آن عصر، جمشید خان شعلبدخشی نشر و چاپ می

 یهجریدساختند. اتحاد بودند که عارف را به فرهنگ نشر جریده، آشنا می یهگان جریددروازی نیز از گردانند

ن، خدمات ویدادهای آن زمافکران و شاعران عصر و رروشن افکار انعکاس و تبلیغ در زمان، اتحاد، در آن 

 وفات ناشر که  1317ال ساین جریده بود. در  یهکنندی انجام داد و شیر محمد خان ناشر، حامی و تاسیسیشایسته

 به گفته ترك را آبادخان هم عارف و گرایید خاموشی به فرهنگ، و ادب و شعر چراغ آن و انجمن آن کرد،

 .(16 ، ص1392، نایل )« آب برگشتچاه
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 یافته در شعر عارفهای اجتماعی بازتاببرخی از ارزش

آفرین اند. اینک بخش و انگیزهآبی؛ بیدارگر، روشنیچنانی که پیشتر اشاره کردیم، بخشی از شعرهای عارف چاه

 پردازیم:میها در شعر عارف به تبیین و توضیح برخی از ارزش

 او و مبارزه در برابر بیداد و ستم است: یهیاد مستضعفین زمانشعر عارف؛ فر  - 1

های اجتماعی را در شعر خود متجلی سازد. خویشتن است و مسؤولیت دارد تا واقعیت یمعهجا ییینهشاعر، آ

سروده صر حیات های آثار تاریخی نیز بر آن مهر تأیید میگویند و برگههای عارف به ما میچنانی که  گذارند؛ ع

هایی که حکام و ناروایی ها والتذسو، رای فراوان بوده است. از یکهها و نارواییگریآبی عصر ستمعارف چاه

صفت  هاآندهان آن زمان که عارف از فرمان ضعف ما روا میکند، بر مردم بییاد می «یلذر»با  ست شته پناه و م دا

 اند:

 دـــــــاول به خون گرم غریبان وضو کنن  بر هر طرف که حاکم و کوتوال رو کنند

 دــــــــو کننــه تیغ ستم در گلبا صد بهان  دـو کننــــــزده را جستجهر جا من  فلک

 در هم است آب سخت پریشان وروز چاه  م استـیل همان گرز رستذبر دست هر ر

 (401 ، ص1375)عارف،                                                    

فریاد ســر دهد  داشــته تاوا میارف را گری و بیداد حاکم و کوتوال(، عامبارك )ســتمآمد قبیح و نو این پیش

 .(402 )همان، ص  یی غم استاز دست کوتوال به هر خانه که:

به  هاآنپروایی بزرگان محیط زندگی عارف نسبت به سرنوشت مردم و توصل از جانب دیگر، سکوت و بی

یع بارید، او را تشجچاره میآتشی که باالی مردم بی یهانزوا و بدربردن گلیم خویشتن از موج طوفان و شرار

 تشهیر  شاعرانه بنوازد.  ینهرا با تازیا هاآنمند شود و پشت و پهلوی خود گله ینهماکرد تا از بزرگان زمی

آتش حاکم ستمگر به دور و  ینهاز شراره و زباکه  «دشت شور» یشهکند که در گوما یکی را متهم می شاعر 

سازد که چون است؛ و چون خودش آرام است، غم مردم را ندارد. دیگری را مالمت می ون است، جای گرفتهمص

کند و از مصیبت این تنور  داغ، محفوظ است؛ در فکر پای مبارکش حرارت  تنور  سوزان  ستمگران را حس نمی

پندارد. در چنین وضعیتی که دم میچاره نیست. و آن دیگرش را فاقد شعور خیرخواهی و همدردی به مرمردم بی

امیدی دارند، در عالمی از  هاآنهم حاکم و کوتوال آهنگ بیداد و ستم کرده اند و هم آنانی که گویا مردم از 

؛ تنها این «مروت و چوپان ز گوش کرگرگ است بی»برند، و به تعبیر عارف: پروایی به سر میبالتکلیفی و بی
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شان همه ماه محرم عید و برات »خورند و به بیان رسای عارف: کشند و خون میرنج میها هستند که مردم و توده

 ها را بخوانید:این مصرع .«است

 ورـبیرون کشیده پای معین صاحب از تن  ست دشت شورهخود اقسقال و گوشه گرفت

 ورـــــــماندند دیگران همه در تنگنای گ  ورـــــــــــشعبزرگ ابوالخیر بی یهشد کل

 ن و در هم استآب سخت پریشاروز چاه  رم استـــــــــــشان همه ماه محعید و برات 

 (401 )همان، ص                                                

ست و توسعه و رفاه ملتش  - 2 سل نو به آموزش و پرورش ا فت را در گرو دانش و معرها عر عارف مشوق ن

ها و کشورهایی که های جوامع انسانی در گرو دانش است. امروز اگر ملترفتاست که تمام پیش مسلم داند:می

ــادی و فرهنگی خود را به رخ  ــی، اقتص ــیاس ــطح جهان و منطقه حرفی برای گفتن دارند و قدرت س یگران ددر س

سی، محصول دانش  بلند های تولید دانش خکشانند؛ مرهون بنگاهمی سیا ست؛ قدرت  ود هستند. قدرت  سی ا سیا

یت کشورها توجه به فرهنگ و مدن ینتیجهدی است؛ قدرت فرهنگی و مدنی، اقتصادی، برایند  دانش ژرف اقتصا

های دریایی و... همه و همه در و قدرت یی، قدرت تسـلیحاتیسـتهفضـا، قدرت ه -های هواهاسـت. قدرتو ملت

 گرو دانش و توجه الزم به دانش و معرفت اند.

یق و تحریض ن جا و با توجه به همین اهمیت دانش است که عارف فرزندان وطن را به کسب دانش تشواز همی

ها، و تأثیر مثبت سیر و سیاحت به قیانوسیر و سفر در اعماق اسضا و وسایل کند و با اشاره به ابزارهای رفتن به فمی

 کند.زد میان خود گوشها را به مخاطبمشارق و مغارب زمین، رمز پیروزی و آبرومندی ملت

 اندر جگر بحر درا، سیر و صفا کن  از بال و پر  علم و هنر کسب هوا کن

 علم، شب تیره ضیا کن یهاز مشعل  گه جانب مغرب رو و گه عزم ختا کن

 واب و خیال استخعلم شدن کامروا بی  میدان به یقین دولت جاوید، کمال است

 (405)همان، ص                                                

های انسانی، دانش  و هنر را نسبت به هر امتیاز گر و متعهد به ارزشآبی به عنوان یک فرد روشنعارف چاه

چون منظر  دیگری همکند. او وقتی که دانش را در پهلوی  برخی از عناصر  خوشداند و تمجید میدیگر، اصل می

ده و ممدوح و محترم را پاین یهشود و این پدیدایل میقدهد؛ به دانش اصالت بخت، قدرت و ثروت قرار می

 کند:دارد. در حالی که بقیه عناصر متذکره را مقطعی، فناپذیر و ناپایدار معرفی میجاودان اعالم می

 ودهرچند بود در کف تو دولت محم  ودــهرچند بود بخت تو فرخنده و مسع
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 تو زود رود زود علم و هنر از کفبی  ودـــزر داشته باشی نبری س یهصد خان

 امروز هنر از همه باالست یهدر دور  ستای نور بصر از همه علم و هنر اولی

 (404 )همان، ص                                           

کند و آسایش هر دو تلقی می «ب به قد  پیر و جوانمناس یمهجا»و  «زیور مردان جهان»عبداهلل عارف، دانش را 

 زند:جهان را به دانش پیوند می

 وان استجان است           این جامه مناسب به قد  پیر و ـــــخود علم و هنر زیور مردان  جه

 علم و هنر آسایش جان است یقهمعشو خود علم و هنر راهبرت در دو جهان است

 (405)همان: ص                                           

گذرد. رفتن در مسیر دانش ها فقط از شهر معرفت و دانش میبه باور عارف، راه رسیدن به توسعه و رفاه ملت

ــرمایه ــتفاده از آن میگذاری باالی علم و معرفت، تنها ابزار و راهبردیو س ــت که با اس ــمن را مغلوب س توان دش

 حرمتی به مادروطن را گرفت:فروشی و بیخت و جلو میهنسا

 چون شیر به مغلوبی  دشمن بخروشید اوالد وطن در پی  تعلیم بکوشید

 در علم و هنر سخت بکوشید بکوشید زنهار که ناموس  وطن را مفروشید

 (405 )همان، ص                                         

دانشی است. نی، محصول جهل و بیگی در جوامع انساآبی، احتیاج و درماندعارف چاه فکری  یمهدر منظو

گزاری به دانش قطعی توجه و ارج ینتیجه -ادیاقتص قدرت جمله از–تر یادآور شدیم که هر گونه قدرتی پیش

های دانشی و جهل است و پرداختن به دانشبی ینتیجهگی اقتصادی شود که وابستمیجا عارف یادآور باشد. اینمی

از اهم  که نیست تضاد در تنهانه بودن مسلمان با -کردندمی فکر نابخرد فکران کوته از شماری که چنانی–روز 

اسالمی، به تکرار و تواتر مورد تأیید و تشویق قرار گرفته  یلیهرود و در متون اوان به شمار میهای مسلمانمسؤولیت

 است. به این ابیات دقت کنید:

 خود کوششی کن گر تو انسانی یهپس  آیند  علمی بسی گردیده محتاج لب نانیز بی

 ز علم و فن و حکمت نیست نقصی در مسلمانی های یونانیبخوان ای نورس  شایسته حکمت

 (411)همان، ص                                                        
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  مبارزه با فساد  - 3

الطبع در برابر فساد و منکر حساس است و برای تابد. انسان سلیمطبیعت سالم انسانی، فساد و منکر و تباهی را برنمی

وص، در متون دینی  ما زند. در این خصت میالوسع به کار و پیکار دسگی و تباهی، حتیرفع و دفع این آلوده

جایی که باشد. از آننصوص فراوانی موجود است که ناظر بر مسؤولیت انسان مسلمان در برابر فساد و منکر می

)البقره:  ﴾الله نفسا إال وسعهاال یکلف﴿دین اسالم، هیچ مکلفیت فوق طاقت را برای پیروانش وضع نکرده است: 

بینی و سفارش نموده است. مندی افراد پیشر را نیز متاسب به طاقت و توانگی در برابر فساد و منکایستاد  .(286

 ترین موردش، بدبینی قبلی.قهریه، مبارزه با زبان، مبارزه با قلم و در خفیف یهمبارزه با دست و قو

 .(23 ص، 1381)النووی،  «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده؛ فإن مل یستطع فبلسانه؛  فإن مل یستطع فبقلبه»

اش که همانا فکر و زبان و قلم است به بهترین و داشتهمال عبداهلل عارف در برابر فساد و منکر از ابزار دست

حو ترین روش ممکن استفاده نموده و بخشی از نیروی فکری و معنوی خود را در استقامت فسادزدایی و محکیمانه

 منکر به کار برده است.

، رشوه و فساد اداری است که و منکر در جهان مدرن و به ویژه در افغانستان های بارز فسادیکی از مصداق

خواری در مندانه کشور ما در این زمینه، گاه در جایگاه نخست قرار گرفته است و گاه در مقام دوم. رشوهسوگ

دوست و وطنفکر و دلسوز ادارات افغانستان به یک عادت ناروا تبدیل شده که روان و وجدان هر انسان صاحب

مذموم و ناپسند در حدود یک قرن  یهیابیم که این پدیدهای دیوان عارف در میرگهبآزارد. با نگاه به را می

چون عارف ی صالح و با وجدانی همهاننسااات این خاك وجود داشته و ضمیر تر نیز در گوشه و کنار ادارپیش

آشام، خوار، خون، خون  غریبان است و رشوت«رشوت»، فکری عارف یمهآزرده است. در منظوآبی را میچاه

 حیا و مخل وطن:بی

 از هول رستخیز و ز روز جزا بترس  خور ای مخل وطن از خدا بترسرشوت

 حیا بترسخوری ای بیخون غریب می  ا بترســـاز چهار یار شرم کن و از مصطف

 (422، ص1375)عارف،                                               

خواهی است؛ و این خواری و فساد، طمع و بیشکند که علت اصلی توصل به رشوهعارف تلویحا اشاره می

الدین سعدی در گلستان هاست. شیخ اجلّ، مصلحیکی از اسباب رنج و تعب آدمیان و به تبع آن کشورها و ملت

خواهند و خواهند؛ از قسمت بیش میاز وقت پیش می  ای پسر؛ بدان که رنج مردم در سه چیز است: آورده است:

  .(56 ، ص1381)سعدی، خواهند. آن  دیگران را از آن  خویش می
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بافی و در عین حال دور بودن از آبی نیز به این امر آگاه است و به همین سبب، طمع و خیالعارف چاه

های:  خواران صفتند و برای رشوهکخواری عنوان میبخش اسالم را علت اصلی رشوههای زندگیسفارش

 شمارد:دل و ... بر میمردارخور، متکبر، لئیم، سنگ

 چو زاغمردار هم یهمیلت بود به جیف  رشوت خیال باغ یهداری به دل ز پیس

 روشن نکردی هیچ به اسالمیت چراغ  اغـــکسان تکبر و بر عاجزان دمبر بی

 فوالد نرم نیست یهی دلت چو بیضیعن  رم نیستــخور لئیم ترا هیچ شتورش

 (422، ص 1375)عارف،                                           

کوتاه و فشرده، به دوسه  یوشتهست که در این نماعیبستر کالم عارف، مشحون از مفاهیم متنوع و متلون اجت

 پرداخته شد. «خروار ینهمشت نمو»آن به عنوان  ینکته

مهری ارباب زر و زور و هاست مورد بیعبارت، روایت روان مردم ماست. مردمی که سالشعر عارف به یک 

 هامهریل همین بیاند و به دلیسایش عمداً به دور نگه داشته شدهتزویر قرار گرفته و از نعمت دانش، آزادی و آ

ویبارهای ذهن مردم تخارستان نند خون در جاشعار عارف ما» برخی فرزانگان یگفتهشان آزرده است. باری به روان

ش در نشینهای دلانگان پیوست. اما سرودهی به جاودخورشید 1322ست. ...عارف ، در سال وبدخشان جاری

 .(16، ص 1392)نایل، « کشدنفس می های مردم هنوز هم زنده است ودل

 گیرینتیجه
م ملل جهان است. شعر فارسی دری به عنوان یکی شعر در ادبیات تما ینهترین گوترین و ستودهعهد، مقبولشعر مت

ترین باشد و بخشی از این وثیقه، لطیفزبانان میفارسی زبانی و فرهنگی یههای معتبر و مورد اقبال در حوزازوثیقه

ا این دم، یات ماست که از طلوع آفرینشش تفرهنگ و ادب یصهبزرگان عرگاه تعهدات اخالقی و اجتماعی تجلی

 ورزد.های اخالقی خود التزام میکشد و به مسؤولیتمتعهدانه نفس می

تعهدات  یههای دربردارنددهمملو از سرو ،-ان قدیم و جدیداعم از شاعر -دیوان اشعار شاعران زبان فارسی، 

بختانه آبی نیز به عنوان یک شاعر آزاده و زیبابیان، از روندگان این کاروان است و خوشست. عارف چاهاجتماعی

 گیرند کم نیستند.هایی که در سلک اشعار متعهد جای میدر دیوان اشعار او، شمار سروده

های آتی به آمده است، نکته «آبیتعهد اجتماعی در شعر عارف چاه»فشرده که تحت عنوان  ینوشتهدر این  

 گردد: ترین نتایج آن نشانی میعنوان درشت
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بهای گاهی گوهر گرانهای بلند اخالقی و اجتماعی که هیچست متعهد به ارزشآبی شاعریعارف چاه – 1

 سخنش را در پای صاحبان زر و زور و تزویر نریخته است.

زند و قدرت شکلی و ماهوی کالم او حکایت از طبع ی او موج میهاانگیز در سرودهسادگی و شیوایی دل – 2

فهم در قالب ساده و همه هاآنمقتدر و مهارت فراوان عارف در آوردن معانی دقیق و عمیق و بیان  یهنیرومند، اندیش

 دارد.

ست که ییجامعهدهای غلّ و غشِّ آالم و درآبی، بازتاب مستقیم و بیبخش بزرگی از اشعار عارف چاه – 3

 کرده است.ا حس میرزیسته و آن دردها و آالم خود  شاعر در آن می

های نه که در سرودهزندگی خویشتن است و این انتقادهای مصلحا ینهطلب زماعارف از منتقدان اصالح – 4

 ردای ماست. فبرای نسل امروز و  های اصالحی و اخالقی سترگیاو بازتاب یافته اند، حاوی درس

ست که در قییتربیتی و اخال هایر گرفته از آموزهو اجتماعی مطرح در اشعار عارف، ب اخالقی مفاهیم – 5

 بزرگان دین و تاریخ و فرهنگ ما جای دارند. ییشهاند

 آخذت مفهرس

 .قرآن کریم .1

 مرکز.، تهران: آبچاه ینهفتههای گنج(. 1377آبی، محمد ابراهیم. )چاه .2

 . تهران : اساطیر. نقشی از حافظ( . 1386دشتی ، علی. ) .3

 ، تهران: الهام.گلستان سعدی(. 1381سعدی، مصلح الدین. ) .4

 میوند.آبی؛ پشاور: ؛ به کوشش محمد ابراهیم چاهآبیدیوان عارف چاه(. 1375) .عارف، عبداهلل .5

دوم؛ تابستان  یهخراسان، دور سوم، شمار یمجله؛ اشعار عارف یهسیری در گستر(. 1381قویم، عبدالقیوم. ) .6

1382. 

 . تهران: صدرا.اخالق یفلسفه(.  1368مطهری، مرتضی. ) .7

میزان  16، تارنمای خراسان زمین،  ایی از تخارستان زمینآبی شاعر دردآشنعارف چاه(. 1392نایل، دستگیر. ) .8

1392. 

 .السنةاملنوره: مکتبة مدینة. ریاض الصالحین(. 1381. )حییالنووی، ی .9

 



 

 

 

 

 

 

 

 حکم طالق مقترن به عدد در فقه اسالمی
 رپوهنتون تخا -شرعیات هحیو قانون پودیپارتمنت فقه کادر علمی عضو  نگارنده: پوهنمل هدایت اهلل اکبری،

 دهنده: پوهندوی رحیم اهلل پیمانتقریظ

 چکیده

طالق مقترن به عدد این است که سه طالق در یک لفظ )تو را سه طالق دادم و یا تو سه طالق هستی( واقع 

طرف داران و در خصوص حکم طالق مقترن به عدد در فقه اسالمی، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد،  گردد.می

به این باوراند که سه طالق در یک  ( حنابلهاکثریت و  هاشافعی  ها،احناف، مالکی دیدگاه اول جمهور فقهاء: )

، اما طرف داران باشدبدون ازدواج دومی امکان رجوع شوهر به خانم مطلقه نمی و سه طالق واقع گردیده لفظ قطعاً

، المجد از علماء حنابله، ابن سلف یاز علما یگروهاز جمله: ) دیدگاه دوم که بعضی دیگری از فقهای مسلمان

تیمیه، ابن قیم، صنعانی، شوکانی، ابن، باز و ابن عثیمین(، به این باور اند که سه طالق در یک لفظ فقط یک طالق 

روشی باشد. گردد.  هدف اساسی این تحقیق، همانا در یافت راه حل برای حفظ نظام خانواده میرجعی واقع می

یی بوده و در جمع آوری معلومات از مصادر و در نبود خانهکه در تحقیق این مقاله به کار برده شده، روش کتاب

که، از یک طرف حفظ نظام خانواده، زندگی فرزندان همراه مادر، مصادر، از مراجع استفاده شده است. از این

 ها یکی از امور نهایت ضروری و با ارزش در شریعت اسالمی است وآن یهحفظ محبت بین زوجین و خانواد

منفی اعصاب نورمال ندارند، اگرطالق مقترن به عدد، سه اکثریت شوهران، در اثر جنگ، فقر و سایر فکتورهای 

عباس  بیند و از طرف دیگری، نظر به روایت ابنی اجتماع زیاد صدمه میطالق محسوب شود، نظام خانواده و هسته

رضی اهلل عنه سه طالق در یک لفظ در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم، ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه، و دو سال 
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شد. بنابر آن دیدگاه دوم )طالق مقترن به عدد یک طالق اول خالفت عمر رضی اهلل عنه یک طالق محسوب می

 حیت وجود داشته باشد، راجح دانسته ام. که، حکم محکمه با صالگردد( را مشروط به اینمحسوب می

 طالق، مقترن، رجعت، عدت، طهر، باین.های کلیدی:  واژه

 مقدمه

صحابه ومن اهتدی بهدایته وجاهد وعلی آله وأ  -یه وسلمصلی الله عل -والسالم علی رسول الله ةإن الحمد لله والصال 

 . اما بعد. فی سبیله وعمل بسنته الی یوم الدین

ها را به نسانا اسالم دارای نظام کامل، شامل و مطابق به فطرت بشری است، و تمام ابعاد زندگی بدون شک! 

که اسالم باالی آن بسیار تأکید دارد، همانا نظام تداوم ازدواج ی شایسته بیان کرده است، و یکی از نظام هاییگونه

د، اما گاه اوقات مشکالت بین زوجین به حدی المقدور آن را حفظ نمایکوشد حتیباشد، و شریعت اسالمی، میمی

چرخد؛ بناءً اسالم طالق را به عنوان یکی از ه نفع هیچ یکی از زوجین، نمیشود که چرخ تداوم ازدواج بزیاد می

اج مبتنی بر ازدو ،که توسط آنهای حل ختم منازعه بین زوجین انتخاب نموده، آن را مشروعیت بخشیده استراه

 شود.ی از بین برده  میغیر اهداف شرع

آنچه که در این ما ا ،دارد ی .......(یمختلف ) رجعی، باین، بدعی، سنی ، صریح و کناو اقسام  طالق انواع  و

مسایل مهم در جامعه است؛  که  از جمله باشدمیطالق مقترن به عدد همانا ، گیردمقاله علمی مورد بحث قرار می

 دهند. چون اکثریت شوهران، در صورت قهر و غضب خانم شان را در یک لفظ سه طالق می

ها به عنوان دیدگاه  و ترجیح یکی از آن مسلمان همانا تحلیل و تجزیه دیدگاه فقهایاهمیت و ضرورت تحقیق 

رن به عدد در فقه اسالمی، دو دیدگاه قتمباشد؛ بناء در خصوص حکم طالق مناسب و نزدیک به حقیقت می

 ( حنابلهاکثریت و  هاشافعی  ها،احناف، مالکی داران دیدگاه اول همانا جمهور فقهاء: )متفاوت وجود دارد، طرف

ن رجوع شوهر به سه طالق واقع گردیده، بدون ازدواج دومی امکا به این باور اند که سه طالق در یک لفظ قطعاً

از  یگروهله: )از جم مسلمانداران دیدگاه دوم که عبارت اند از بعضی از فقهای ، اما طرفاشدبخانم مطلقه نمی

ثیمین(، به این باوراند که ع، المجد از علماء حنابله، ابن تیمیه، ابن قیم، صنعانی، شوکانی، ابن، باز و ابن علماء سلف

انا در یافت راه حل برای اسی تحقیق، همگردد، و هدف اسسه طالق در یک لفظ، فقط یک طالق رجعی واقع می

 باشد که از مصادر و مراجع معتبری علمی جمع آوری گردیده است. حفظ نظام خانواده می
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 مفهوم طالق

ها کردن از قید ر ی طَلَق یُطَلقُ گرفته شده به معنای رها شدن،ی عربی از ریشه: طالق، واژهمعنای لغوی طالق

 . (256.ق، صه1414)ابن منظور، و گشودن به کار رفته است 
لفظ صریح  طالق عبارت گشودن و انحالل عقد ازدواج و یا برداشتن پیوند زناشوی با معنای اصطالحی طالق:

 .(351)زحیلی، ب.ت، ص یا کنای، در حال و یا آینده را گویند. 

( ِبلَْفٍظ َمْخُصوٍص أَْو الََْمِل )ِبا رَفُْع قَيِْد النِّكَاحِ ِِف الَْحاِل )ِبالْبَائِِن(،و یا  طالق عبارت از:  )ابن تیمیه، ، لرَّْجِعيِّ

 .خصوص را گویندیعنی: طالق عبارت از رفع قید نکاح، درحال)باین( در آینده) رجعی( با لفظ م .(227 ، صه 1397

یداست، : طالق مقترن به عدد همان طورکه از نامش پدیدگاه فقهاء در مورد حکم طالق مقترن به عدد

آید، مثالً: شوهر برای خانم خویش بگوید که )سه باشد که، لفظ طالق پیوسته به عدد میعبارت از طالقی می

اه شود، دو  دیدگیکه طالق مقترن به عدد، چند طالق واقع مدر مورد اینطالق هستی و یا تو را سه طالق دادم( و 

 وجود دارد:متفاوت 

)السرخسی، احناف}مسلمانجمهور فقهای  دیدگاه اول)طالق مقترن به عدد سه طالق است(:

 حنابله و(.  195 .ق، صه1410)الشافعی،  هاشافعی(. 4/39 .ق، صه1412)الطرابلسی،  ها یمالک(. 88 .ق، صه1414

یده، بدون به این باوراند که سه طالق در یک لفظ قطعا سه طالق واقع گرد ({121 .ق، صه1414)ابن قدامه،

 (. 399 ب.ت، صعبد اهلل، ) باشدازدواج دومی امکان رجوع شوهر به خانم مطلقه نمی

 اند: یل ذیل متوصل شدهجهت اثبات مدعای شان به دال مسلمانجمهور فقهای  -دالیل جمهور فقهاء

 . (229 :البقره)  ﴾ْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍنَمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمالطََّلاُق ﴿ قال تعالى:.1

، یکی از دو  که حق مراجعت در آن محفوظ است . بعد از دو مرتبه طالق یطالق دو بار است ) طالقترجمه: 

  . نیکی کار را باید کرد ( نگهداری ) زن ( به گونه شایسته ) و عادالنه ( یا رهاکردن )او ( با

به این معنی که  شود،شود که دو طالق در یک طهر واقع می: از ظاهر آیت چنین دانسته میوجه استدالل

 گردد. سپس یک طالق واقع می ،اول دو طالق

 (. 241)البقره:  ﴾ّقًا َعَلى اْلُمتَِّقنَيَحَوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف ﴿ .2
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ست بر گردد و ( این حقیاست ) که از طرف شوهر پرداخت می یمناسب یمطلّقه ، هدیّهو برای زنان ترجمه: 

 . مردان پرهیزگار

ی طالق به طور مطلق و عمومی مورد بحث قرار گرفته است، و از عموم آیات چنین دانسته در آیات فوق، قضیه

ون شود، دو طالق و اگر سه طالق طالق بیرون شود یک طالق، اگر دو طالق بیر شود که از زبان شخص یکمی

گردد، بدون اینکه مشروط به کدام شرط معین باشد؛ چون در آیات فوق الذکر کدام بیرون شود سه طالق واقع می

 تا حساب شود، وجود ندارد. که سه طالق بگوید و آن یکقید مشخصی مبنی بر این

لله عليه وآله وسلم فسأََل ُعَمُر رَُسوَل َحائٌِض ِف َعْهِد رَُسوِل اللَِّه صَّل ا یَ َعِن ابِْن ُعَمَر أَنُّه طَلَّق اْمَرأَتَُه َوهِ » -3

طُْهَر ثمَّ تحيَض ثمَّ تَطْهَُر ثمَّ إن شاَء ُمرُْه فَلرُْياِجْعهَا ثمَّ لِيََْتُكَْها حتى تَ »اللَِّه صَّل الله عليه وآله وسلم َعْن ذلَك؟ فََقاَل: 

.ق، ـه1422)بخاری،  «وَجلَّ أَْن تُطَلََّق لَها النساء التي أََمَر اللَُّه َعزَّ  ةلََّق قَبَْل أَْن ََيَسَّ فَتِلَْك الِْعدَّ أَْمَسَك بَْعُد َوإْن َشاَء طَ 

 (.41 ص

 علیه وآله و گوید: زنم را در حالت حیض، در زمان رسول خدا صلی اهللابن عمر رضی اهلل عنهما میترجمه: 

رمود: دستور بده به ال کرد. فؤز رسول خدا صلی اهلل علیه وآله و سلم در این باره سسلم طالق دادم، عمر )پدرم( ا

ه و سپس پاك زنش رجوع کند، و سپس او را تا پاك شدن عادت ماهیانه نگه دارد؛ تا دوباره عادت ماهیانه شد

ی است که خداوند یدارد، و اگر نخواست قبل از همبستری طالق دهد، این عده شود، بعد از آن اگر خواست نگه

 . متعال، دستور داده زنان را در آن طالق دهند

وَل اللَِّه صَّل الله عليه وآله وسلم أَْو اثْنَتْْيِ فإنَّ رَسُ  ةأَّما أَنَْت طَلَّقتَها واِحد»وِف رواية ملُْسلٍِم قاَل ابُْن ُعَمَر:  

ثمَّ أُطَلَِّقَها قبَل أَْن أََمّسَها َوأَّما أَنَْت  أُْخَرى ثمَّ أُْمِهلَها َحتى تَطْهُرَ  ةأُْمِسَكَها َحتى تحيَض َحيْضَ أََمَرين أَْن أَُراِجَعَها ثمَّ 

 (. 1094ت، ص )النیساپوری، ب. «طَلْْقتََها ثالثاً فََقْد َعَصيَْت َربَّك ِفيام أََمرََك بِه ِمْن طاَلِق اْمَرأَتِك

و را یک طالق اال کننده  گفت: اگر تو ؤخطاب به سو در روایت دیگر مسلم آمده: ابن عمر رضی اهلل عنهما 

رجوع کنم، و سپس  ی بدان که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله و سلم به من دستور داده به همسرمایا دو طالق داده

از همبستری  او را نگه دارم تا یک حیض دیگر بگذراند، سپس به او مهلت دهم تا پاك شود، و سپس او را پیش

ا طالق دهی اما اگر )به یک بار سه طالق دادی( پروردگارت در آنچه به تو دستور داده همسرت رطالق دهم، 

 نافرمانی کردی.

اِعِدىَّ -4 ، فََقاَل لَُه: يَا َعاِصُم! أَنَّ ُعَوَْيِرًا الَْعْجالَِِنَّ َجاَء إََِل َعاِصِم عن َسْهِل بَْن َسْعٍد السَّ بِْن َعِدىٍّ األَنَْصاِرىِّ

صَّل الله عليه وسلم  -سول الله أََرأَيَْت رَُجالً َوَجَد َمَع اْمَرأَتِِه رَُجالً أَيَْقتُلُُه فَتَْقتُلُونَُه أَْم كَيَْف يَْفَعُل؟ َسْل يِل يَا َعاِصُم ]ر 
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 -صَّل الله عليه وسلم  -َعْن ذَلَِك، فَكَرَِه رَُسوُل اللَِّه  -صَّل الله عليه وسلم  -ِه [ َعْن ذَلَِك، فََسأََل َعاِصٌم رَُسوَل اللَّ -

، فَلاَمَّ رََجَع َعاِصٌم إََِل أَْهلِِه؛ -صَّل الله عليه وسلم  -الَْمَسائَِل َوَعابََها، َحتَّى كرَُبَ َعََّل َعاِصٍم َما َسِمَع ِمْن رَُسوِل اللَِّه 

؟ فََقاَل َعاِصٌم لُِعَوَْيٍِر: لَْم تَأْتِنِى ِبَخرْيٍ، -صَّل الله عليه وسلم  -فََقاَل: يَا َعاِصُم! َماذَا قَاَل لََك رَُسوُل اللَِّه  َجاَءُه ُعَوَْيٌِر،

؛ الَ أَنْتَِهى َحتَّى أَْسأَلَُه َعنَْها، الَْمْسأَلَة الَّتِى َسأَلْتُُه َعنَْها، فََقاَل ُعَوَْيٌِر: َواللَّهِ  -صَّل الله عليه وسلم  -قَْد كَرَِه رَُسوُل اللَِّه 

َوَسَط النَّاِس، فََقاَل: يَا رَُسوَل اللَِّه! أََرأَيَْت رَُجالً َوَجَد َمَع  -صَّل الله عليه وسلم  -فَأَقْبََل ُعَوَْيِر َحتَّى َجاَء رَُسوَل اللَِّه 

: قَْد أَنْزَِل اللُه ِفيَك  َوِِف -صَّل الله عليه وسلم  -يَْفَعُل؟ فََقاَل رَُسوُل اللَِّه  اْمَرأَتِِه رَُجالً أَيَْقتُلُُه فَتَْقتُلُونَُه، أَْم كَيَْف 

ى الله كتاِبِه. قَاَل َسْهٌل:  ةباملالَعنَ  -صَّل الله عليه وسلم  -َصاِحبَتَِك، فَاذَْهْب فَأِْت بَِها، فأَمرَهام رسوُل اللِه  ِبا سمَّ

، فلامَّ فَرَغا، قال ُعَوَيٌِر: كََذبُْت عليها يا رَسوَل -صَّل الله عليه وسلم  - النَّاِس ِعنَْد رَُسوِل اللَِّه فَتَالََعنَا  َوأَنَا شاِهٌد َمعَ 

 ةاللِه إْن أمَسكْتُها! فطَلََّقها ثالثًا قبل أن يأُمرَه رَسوُل اللِه صَّلَّ اللُه عليه وسلَّم، قال ابُن ِشهاٍب: فكانت تلك ُسنَّ 

))فطَلََّقها ثالَث تَطليقاٍت عنَد رَسوِل الله صَّلَّ اللُه عليه وسلَّم، فأنَفَذه رَسوُل الله صَّلَّ اللُه  :ةوِف رواياملتالِعنَِْي،  

 (.42 ه.ق، ص1422بخاری، )عليه وسلَّم 

و گفت: اگر گوید: عویمر عجالنى به نزد عاصم بن عدى انصارى آمد و به امیسهل بن سعد ساعدى ترجمه: 

و را بکشند؟ )چون با زنش در حالت همخوابى ببیند، آیا باید او را بکشد؟ سپس در مقابل این قتل اکسى مردى را 

وضوع را براى من از بدون شهود کسى را به قتل رسانیده است( و یا اگر او را نکشد چه کار باید بکند؟ باید این م

رسید، ولى پیغمبر پ -یه وسلم صلى اهلل عل -بر ؤال کنید، عاصم موضوع را از پیغمس -لى اهلل علیه وسلم ص -پیغمبر 

ها مخصوصاً این سؤال که مربوط به هتک ناموس بود خوشش نیامد، از آن ز این سؤالا -صلى اهلل علیه وسلم  -

 د ناراحت شد.شنی -یه وسلم صلى اهلل عل -ایراد گرفت، تا جایى که عاصم از جوابى که از پیغمبر 

یه صلى اهلل عل -اش برگشت، عویمر به نزد او آمد، گفت: اى عاصم! پیغمبر ادهوقتى که عاصم به سوى خانو

لى که از او کردى چه جوابى به شما داد؟ عاصم گفت: شما هیچ وقت با خیر و برکت پیش در پاسخ سؤا -وسلم 

قسم به خدا تا  ز سؤالى که از او کردم ناراحت شد، عویمر گفت:ا -یه وسلم صلى اهلل عل -ى، پیغمبر امن نیامده

صلى اهلل  -دست نخواهم کشید، عویمر به سوى پیغمبر  نپرسم از آن -یه وسلم صلى اهلل عل -موضوع را از پیغمبر 

م بود به حضورش رسید، گفت: اى در میان مرد -یه وسلم صلى اهلل عل -الى که پیغمبر رفت، و در ح -علیه وسلم 

ر مقابل او را دت جماع و همخوابى ببیند آیا او را بکشد و بعداً رسول خدا! اگر کسى مردى را با زنش در حال

یه وسلم صلى اهلل عل -بکشند؟ )چون بدون شهود کسى را کشته است( و یا اگر او را نکشد چه باید بکند؟ پیغمبر 

 . اوند در مورد شما و همسرت وحى نازل کرده است، برو زنت را با خود بیاورخد»گفت:  -
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بودیم  -یه وسلم صلى اهلل عل -ویمر و زنش همدیگر را لعن کردند، من با مردم پیش پیغمبر گوید: عمیسهل 

گو و م دروغدار وقتى که از لعن همدیگر فارغ شدند، عویمر گفت: اى رسول خدا! اگر او را در نکاح خود نگه

 . دهد زنش را به طالق ثالثه طالق داد دستور به او -لى اهلل علیه وسلم ص -نامرد باشم، بنابراین قبل از اینکه پیغمبر 

یه صلی اهلل عل -ه شد، اما  رسول اهللسه طالق داد -یه وسلمصلی اهلل عل -: در پیشگاه رسول اهللوجه استدالل

 د ننمود، این خود بیان گر  وقوع سه طالق در یک لفظ است. ر -وسلم

َد رِفَاَعة كُنُْت ِعنْ  ، فََقالَْت:-يه وسلم صَّل الله عل -ِظيِّ النَّبِيَّ عن عائَِشة، قَالَْت: َجاَءِت اْمَرأَة رِفَاَعة الُْقَر -5

َا َمَعُه مِ  ََل ثُْل ُهْدبَة الثَّْوِب، فََقاَل: أَتُِريِديَن أَْن تَرِْجِعي إِ فَطَلََّقِني، فَأَبَتَّ طاَلَقِي، فَتَزَوَّْجُت َعبَْد الرَّْحمِن بَْن الزَّبِريِ، إمِنَّ

ْن َخالُِد بُْن َسِعيِد بِْن الَْعاِص ِبالْبَاِب يَنْتَِظُر أَ َحتَّى تَُذوقِي ُعَسيْلَتَُه َويَُذوَق ُعَسيْلَتَِك َوأَبُو بَْكِر َجالٌِس ِعنَْدُه، وَ  رِفَاَعة الَ،

.ق، ـه1422بخاری، )« -َّل الله عليه وسلم ص - يُؤذََن لَُه فََقاَل: يَا أَبَا بََكٍر أاَلَ تَْسَمُع إََِل هِذِه، َما تَْجَهُر ِبِه ِعنَْد النَِّبيِّ 

 (.45 ص

من  آمد، و گفت: -یه وسلم صلى اهلل عل -گوید: زن رفاعه قرظى پیش پیغمبر رضی اهلل عنها می عایشه»یعنی: 

، سپس با در نکاح رفاعه بودم و مرا به صورت قطعى که حق رجعت نداشته باشد )به طالق ثالثه( طالق داد

صلى  -باشد، پیغمبر ازدواج کردم، ولى او هم چیزى دارد که مانند تار نخ، باریک و نازك مى عبدالرحمن بن زبیر

که خواهى به نزد رفاعه )شوهر اوّلى( برگردى؟! خیر، نباید به نزد او برگردى تا اینآیا مى»گفت:  -اهلل علیه وسلم 

ر در خدمت پیغمبر در این هنگام ابوبک«. ید(با شوهر دومت لذّت همدیگر را بچشید. )یعنى باید با هم نزدیکى کن

الد بن سعید بن عاص هم دم در ایستاده بود، منتظر بود که پیغمبر به او اجازه خنشسته بود،  -لى اهلل علیه وسلم ص -

 .گویدهایى مىشنوى این زن در حضور پیغمبر چه حرفورود بدهد، خالد گفت: اى ابو بکر! نمى

طالق داد، و طالق بات به سه طالق « بات»گوید: من را به طالقیث خانم رفاعه میدر این حدوجه استدالل: 

 گردد. اطالق می

د که همسرش را امام ابوداود از مجاهد روایت نموده است که نزد عبد اهلل بن عباس نشسته بودیم، شخصی آم

 شوید و باز راه و چارهاش پشیمان بود. ابن عباس گفت: شما بر مرکب حماقت سوار میطالق کرده بود، و از کرده

 (. 2)طالق:  جعل له مخرجاو من یتق الله ی، خداوند متعال فرموده است: جوییداز ما می

سازد. این که شما از خدا پروا ترجمه: کسی که از خداوند بترسد، خدا راه و نجات را برای او فراهم می

یی و همسرت از تو جدا شده راغ ندارم و از امر اهلل نا فرمانی نمودهیی برای شما سکنید، من هیچ راه و چارهنمی

 (.260.ق، صه1422است )ابوداود، 
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بن ابن تیمیه )امسلمان } بعضی از فقهای دیدگاه دوم )طالق مقترن به عدد یک طالق است(:

 یعلمااز  گروهی ،(391ابن باز، ب.ت، ص (. )34 .ق، صه1411(. ابن قیم )ابن قیم، 250، ص .قه1408تیمیه، 

ه طالق در یک لفظ س، المجد از علماء حنابله، صنعانی، شوکانی، ابن باز و ابن عثیمین( به این باور اند که سلف

گردد، به این معنی  که شوهر، در صورت پشیمانی و مصحلت، حق برگشت به زندگی فقط یک طالق واقع می

اثبات مدعای  (. و برای403ب.ت، ص  عادی زنا شوهری را با همسر خویش بدون کدام عقد جدید، دارد )عبداهلل،

 شان چنین استداالل نموده اند: 

 . (229 :)البقره ﴾ِبِإْحَساٍن َتْسِريٌح َأْو ِبَمْعُروٍف َفِإْمَساٌك َمرََّتاِن الطََّلاُق﴿ -1

، یکی از دو  طالق دو بار است ) طالقی که حق مراجعت در آن محفوظ است . بعد از دو مرتبه طالقترجمه: 

  . کیشایسته ) و عادالنه ( یا رهاکردن ) او ( با نی یرا باید کرد( نگهداری ) زن ( به گونهکار 

، در دو طهر : خداوند متعال در این آیه کریمه به طالق مسنون تصریح کرده است که دو طالقوجه استدالل

گوید، اعتبار ندارد. چنان که یکی پس از دیگری واقع گردد؛ بناء اگر شخصی در یک طهر سه طالق می

 به جدای  زمان هر طالق دارد. « مرتان»لفظ

 .  (1: )الطالق ﴾َ النَِّساَء َفَطل ُقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهن ا َطلَّْقُتُمَيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذ﴿ قال تعالى: -2

تان را طالق دهید، در وقتی طالق بدهید  هایترجمه: ای نبی اکرم صلی اهلل علیه وسلم! هر گاه خواستید خانم

 که پس از آن عدت شان شروع شود. 

اما سه  که طالق باید در عدت واقع شود، : در این آیت خداوند متعال تصریح نموده استوجه استدالل

شود، این عمل مطابق طالق در یک لفظ، فقط طالق اول در عدت و دومی و سومی خارج از عدت واقع می

 باشد. قابل قبول نمی(، 69 .ق، صه 1414)ابن قدامه، َمن َعِمَل َعَماًل ليس عليه أمرُنا، فهو رَد  : حدیث

لَّم، وأيب بكٍر، وَسنَتِْي كان الطَّالُق عَّل َعهِد رَسوِل الله صَّلَّ اللُه عليه وس: ُه عنه قالعن ابِن عبَّاٍس رَِِضَ الل-3

 أمٍر قد كانت لهم فيه ِف، فقال ُعَمُر بُن الَخطَّاِب: إنَّ النَّاَس قد استعَجلوا ةُعَمَر؛ طاَلُق الثَّالِث: واِحد ةِمن ِخالف

  (. 1099)النیساپوری، ب.ت، ص  ! فلو أمَضيناه عليهمةأنا

ترجمه: از ابن عباس رضی اهلل عنهما روایت است که در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم، ابوبکر صدیق و 

گردید، اما عمر رضی دو سال اول خالفت عمر رضی اهلل عنهم، سه طالق در یک لفظ، فقط یک طالق واقع می
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ها ید صبر حوصله کار گرفته شود، برعکس عجله کردند، پس ما اگر برآناهلل عنه گفت: مردم در موضوعی که با

 سه طالق را جاری کنیم )بهتر است(؛ بناء  از باب سیاست، سه طالق در یک لفظ را سه طالق محسوب نمود. 

-شود که طالق مقترن به عدد در عصر رسول اهللی واضح دانسته میاز این حدیث به گونه وجه استدالل:

گردید، اما عمر رضی دیق رضی اهلل عنه(، یک طالق محسوب میی اول )ابوبکرصو خلیفه -هلل علیه وسلمصلی ا

 ارداد.  اهلل عنه نظر به مصحلت اجتماعی و اجتهاد فقهی خویش، سه طالق را در یک زمان مورد تأیید قر

 مجلس واحد، فحزن عليها عن ابن عباس قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثالثا ِف-4

لس حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صَّل الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثالثا، قال: فقال: ِف مج

  (.259 ه.ق، ص1411)ابوداود،  واحد؟ قال: نعم، قال: فإمنا تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فرجعها

گوید: رکانه ابن یزید، برادر بنی مطلب خانم خویش را در یک می عنهماترجمه: عبد اهلل بن عباس رضی اهلل 

ونه پرسید که چگ -ه وسلمصلی هلل علی -گوید: رسول اهللمجلس سه طالق داد، و نهایت غمگین شد، ابن عباس می

ل اهلل رمود: در یک مجلس؟ گفت بلی، رسوف -یه وسلمصلی اهلل عل -طالق دادی؟ گفت: سه طالق دادم. رسول اهلل

نمت مراجعه کن، سپس رکانه ابن یزید مراجعه گردد، اگر خواسته باشی، به خاگفت: این یک طالق محسوب می

 نمود. 

 نماید که طالق مقترن به عدد، یک طالق است. این حدیث تصریح می وجه استدالل:

ابن ابی طالب، زبیربن الق در یک مجلس از علی طگوید: عدم وقوع سه لوسی در کتاب جالء العینین میآ-5

ز  تبع تابعین محمد اعوام، عبد الرحمن بن عوف، عبد اهلل بن مسعود رضی اهلل عنهم و از تابعین، عکرمه و طاؤس و 

الکی و تعداد مبن اسحاق نقل گردیده است، و داود ظاهری نیز چنین فتوا داده است، و همچنان بعضی از اصحاب 

 (. 268 .ق، صه1401مین منوال فتوا داده اند)آلوسی، از علماء احناف و امام احمد به ه

 هایافته

سه طالق واقع  در مورد طالق مقترن به عدد دو دیدگاه متفاوت وجودارد، جمهور فقهاء به این باوراند که  .1

 شود. گویند: یک طالق واقع میاز جمله ابن قیم و ابن تیمیه می فقهای مسلمانگردد و بعضی می

داران دیدگاه دوم شود، نسبت به طرفگویند طالق مقترن به عدد، سه طالق واقع میهایی که میآنگرچند،  .2

بیشتر است، اما نظر به اینکه اکثریت شوهران مشکل روانی داشته و از طرف دیگر وقوع سه طالق در یک لفظ بنیاد 

ق در یک لفظ یک طالق است( با حقیقت سه طالبرد؛ بناء تطبیق دیدگاه دوم )می خانواده و نظام فامیلی از بین
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حفظ نظام خانواده نزدیک تر بوده و با اصل ترحم شرعی مطابقت دارد؛ چون هدف اساسی تحقیق همانا در یافت 

 راه حل منطقی برای حفظ نظام فامیلی بوده است. 

ی گردد، اما روحیهیبه این باوراند که سه طالق در یک لفظ، سه طالق واقع م مسلمان اگرچه جمهور فقهای .3

ر زمان دشریعت اسالمی بیشتر به این سازگاری دارد که سه طالق در یک لفظ، یک طالق محسوب گردد؛ چون 

یک طالق  -رضی اهلل عنه و دو سال اول خالفت عمر رضی اهلل عنه ابوبکر صدیق -صلی اهلل علیه وسلم –رسول اهلل 

 شد. محسوب می

یک  ،اگر سه طالق در یک لفظ م است؛ بناء اسالمی همانا تحقق مصلحت مردکه هدف شریعت جایی. از آن4

ع طالق در ؛ زیرا  از بی سرنوشتی فرزندان جلوگیری شده و از وقوطالق محسوب گردد، مصحلت آن بیشتر است

 کنیم. حالت خشم و غضب نجات پیدا می

 مناقشه

نمش را در دیدگاه مخالفان در مورد حدیث رفاعه قرضی این است که در آن تصریح نگردیده است که رفاعه خا

ه طالق در سیک مجلس سه طالق داده است و یا در مجالس مختلف در خالل سه ماه؛ بنابرآن، احتمال دارد که 

 (. 361 ، صه1397سه ماه مختلف داده باشد )ابن حجر، 

ن اعتباری آعویمر عجالنی باید گفت که سه طالق بعد از مالعنه تحقق یافته است که  اما در مورد حدیث

گردد. در رابطه به فتوای عبد اهلل بن عباس رضی اهلل عنهما این ندارد؛ چون در اثر مالعنه رابطه بین زوجین قطع می

های مختلف؛ بناء قطعا ماهاست که در آن تصریح نگردیده آیا سه طالق در یک مجلس بوده و یا در مجالس و 

ی اهلل علیه این احتمال وجود دارد که شخص عارض خانمش را سه طالق در سه ماه جداگانه مطابق سنت نبوی صل

 (. 20-19 .ق، صه1411وسلم داده باشد )ابن قیم، 

 شود: دران قول دوم را راجح دانسته مینظر به دالیل ذیل دید گاه طرفقول راجح: 

علیه وسلم، ابوبکر  نظر به روایت ابن عباس رضی اهلل عنه سه طالق در یک لفظ در زمان رسول اهلل صلی اهلل .1

 گردید. صدیق رضی اهلل عنه، و دو سال اول خالفت عمر رضی اهلل عنه یک طالق واقع می

 شود. ثیل میگردد، مصلحت زوجین بیشتر تمکه سه طالق در یک لفظ یک طالق واقع میدر مورد این .2
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ر مبنای گیری که عمر رضی اهلل عنه در مورد  سه طالق در یک لفظ، نموده است، از یک طرف بموقف .3

نبه و تأدیب تا به نوع ت مصحلت همان وقت سه طالق بود.)رض( سیاست بوده و از جانب دیگر به نظر حضرت عمر 

  ی زناشویی دارند.برای کسانی باشد که عجله در قطع رابطه

ق مقرن به عدد، اکثریت شوهران، در اثر جنگ، فقر و سایر فکتورهای منفی اعصاب نورمال ندارند، اگر طال .4

 رود.سه طالق محسوب شود، بدون شک کیان خانواده از بین می

م است، همانا اصل هردو دیدگاه برای اثبات مدعای شان دلیل از احادیث دارند، اما آنچه که در اینجا مسل .5

 . باشدمی وم ازدواجتدا

فرزندان  وتطبیق دیدگاه دوم  به این اصل: )اساس شریعت اسالمی ترحم، عطوفت و حفظ مصالح زوجین  .6

 باشد. است( نزدیکتر می

ابوداود،  ) دهعن حماد ابن زید، عن عکرمه عن ابن عباس : إذا قال انت طالق ثالثا بفم واحد فهی واح .7

 . (260 .ق، صه1430

ل می کند، آنچه که  عمر رضی اهلل عنه در خصوص سه طالق در یک لفظ نظر داده، چنانچه ابن قیم نق .8

.ق، ه1411)ابن قیم،  خاطر عقوبت بود، یعنی عمر رضی اهلل خواست که مرتکبین حرام را با الزام سه طالق جزا دهدهب

 . (34 ص

وقوع  نوشتی فرزندان جلوگیری شده و ازاگر سه طالق در یک لفظ، یک طالق حساب شود، از بی سر .9

 کنیم. طالق در حالت خشم و غضب نجات پیدا می

 گردد. سته میدر صورتی که طالق مقترن به عدد، یک طالق محسوب گردد، دروازه نکاح تحلیل )حالله( ب .10

وگیری های احتمالی جلها و خشونتها، دشمنیاگر یک طالق محسوب شود، از یک طرف از کدورت. 11

گردد، های طالق بدعی و خالف سنت نبوی صلی اهلل علیه وسلم که حرام تلقی میشده و از طرف دیگری مجرای

 مسدود خواهد شد. 

ها، بهتر است که طالق مقترن نظر به خیر خواهی در خصوص زنان در احادیث و دوری از ظلم در حق آن .12

 به عدد، یک طالق محسوب گردد.
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 هاچگونگی رسیدگی به آن های اداری وتخطی
 خار.  ت دانشگاهی ی حقوق و علوم سیاسدانشکدهنگارنده: پوهنمل نجیب اهلل فائز، عضو دیپارتمنت حقوق عمومی 

 دهنده: پوهندوی دکتور سید عتیق اهلل حامدیتقریظ

 چکیده

گاه حقوق های وظیفوی خود را انجام ندهد، از نها و مکلفیتعامه، مسؤولیت هرگاه کارمند یا موظف خدمات

ی وظایف و مقررات اداری تخطی یا گیرد. عدول از الیحهمربوط استخدام مورد تأدیب قرار می اداری و قوانین

؟ و یستاین است: تخلف اداری چ شودترین سواالت که مطرح میمهمجا شود. در اینتخلف اداری محسوب می

قاله به هدف مشود، تا عدالت اداری خدشه دار نشود؟  این میمطابق قوانین اداری با کدام میکانیزم رسیدگی 

ی افغانستان تهیه و ترتیب شده گی به آن در مطابقت با قوانین نافذههای اداری معرفی و شیوه رسیدمعرفی تخطی

های نگارشی ثانویه بارعایت معیاری واستفاده از منابع معتبر اولیه یی بوده با است. روش تحقیق این مقاله کتابخانه

 علم حقوق تحریر یافته است. یحهدر سا

 تخطی، تخلف اداری، عدالت اداری، شاکی، مشتکی عنه، میکانیزم رسیدگی.  :کلیدی هایواژه

 مقدمه

عمومی  عمومی، و نظم انجام خدماتترین دست آورد بشر است و در آن افرادی به منظور ی عمومی عالیاداره

کند، توقع دارد تا به شخصی واجد شرایط را در یک بست خود تعیین می که یک ادارهزمانینمایند. فعالیت می

 ی وظایف محولهوجه احسن وظایف خود را انجام دهد، هرگاه کارمند اداری  برخالف مقررات، اصول و الیحه

قانون امری را که دستور داده است و کارمند در انجام آن اهمال نماید مرتکب تخلف  عمل نماید یا از سوی اداره
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یک  سالم  برای جلوگیری از برهم خوردن نظم و انظباط اداری در انجام امورات اداره یاداری شده است. اداره

این قوانین حائز اهمیت است. تخلف  ی خدمات بهتر و نظم در اداره. برای ارایهکندمیسلسله قوانین را از قبل ایجاد 

در مواردی منجر به منازعات افتد، ممکن است عوامل مختلف داشته باشد. اتفاق می اداری گاه و ناگاه در اداره

که تخلف اداری چیست؟ مطابق قواعد حقوقی افغانستان کدام میکانیزم رسیدگی به آن وجود شود. ایناداری می

ترین شود، از مهم تأمیننماید تا عدالت اداری به وجه بهتر ی کدام موارد را ایجاب میدارد و اصول رسیدگی ادار

ن مراجعی کرد ادارهشود. مطابق قانون اساسی هرگاه از عملاست که در این مقاله به آن پاسخ داده میهایی پرسش

ند به محکمه مراجعه هر موضوع کارمالزم نیست بر سر ی دعوا نماید. تواند اقامهد، متضرر مینمتضرر گرد اداره

که مکلف به مقامات اداری به دلیل این ،گردد. قبل از رسیدگی قضایی زیادشعبات قضایی  نماید و فشار کاری بر

ی یک میکانیزم درست اند؛ قضیه را باید رسیدگی نمایند. هدف این تحقیق ارایهدستان خودنظارت از عمال زیر

گی قضایی و روشن ساختن مسیر عدالت اداری است تا حقوق کارمندان اداره تلف رسیدگی اداری قبل از رسید

 نشود و عدالت اداری به وجه بهتر تأمین گردد.

های میکانیزم این مقاله ابتدا تخلف اداری را تعریف نموده، انواع و عوامل آن را تذکر داده و سپس روی

 د. پردازبه بحث میاسناد تقنینی افغانستان  رسیدگی به آن را در پرتو

 مفاهیم کلیدیشرح 

ی دهخدا تخلف نامهفرهنگ عمید تخطی یا تخلف را از حد تجاوز کردن معنا نموده است. در لغت:  6تخطی

 شده است. در اصطالح تخطی یا تخلف عدول کردن از اسناد تقنینی معناکردن، خالف وعده عمل کرد خالف

 (. Golden Dictionaryاست ) مربوط به اداره

ظم  و انضباط نشده و عدم رعایت قوانین، : ارتکاب رفتار و اعمال نادرست توسط افراد استخدامتخطی اداری

 باشد.اداری است که مختص به قوانین تخلفات اداری می

به بررسی « نحقوق اداری افغانستا»دانان کشور در کتاب خود تحت عنوان آقای سرور دانش یکی از قانون  

رك فعلی که جرم تأدیبی پرداخته  و آن را چنین تعریف کرده است: تخلف عبارت هر فعل یا تتخلف اداری یا 

 گردد. به طور ارادی از کارمند خدمات ملکی صادر شده و باعث اخالل به تکلیفی از تکالیف قانونی او

                                                           
6   Violation. 
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تخلفات اداری تابع اصل »گوید می داند وی معروف حقوق جزا نمیایشان خطا یا تخلف اداری را تابع قاعده   

نابرآن از دید او  کارمند باید نمی باشد. ب -شود مگر توسط قانونیچ عملی جرم شمرده نمیه -قانونیت جرم و جزا 

که در این  پس سؤالی« گردد، اجتناب نماید.کند باعث اخالل وظیفه وی میاز هر فعل و ترك فعلی که فکر می

خلف اداری ت که ما تخلف اداری را چگونه تشخیص دهیم؟ و معیار ارزیابی خطا یا تشود این اسبخش مطرح می

 ها دو معیار را توضیح داده است:کارمند چیست؟ آقای سروردانش در پاسخ به این سؤال

ر آن شرایط با دمعیار شخصی: به این معنا که رفتار خود کارمند معیار قرار گیرد. در صورتی که عمل وی  -1

 شود.شرایط عادی تفاوت داشته باشد، عمل وی تخلف شمرده می عمل وی در

کار در قبال یک  شود که یک کارمند بسیار فعال و پرمگر این معیار مورد انتقاد قرار گرفته زیرا باعث می 

اهمال کار در  واهمال و کوتاهی اندکی که از وی غیر عادی باشد، باید تأدیب گردد، مگر یک کارمند غیر فعال 

و این در  که عمل وی عادی است، نباید مورد سؤال و تأدیب قرار گیرد،خالل وظایف خود صرف به دلیل اینا

 باشد.  حالی است که چنین برخوردی نامعقول و غیر منطقی می

ر عین گروه او مقایسه د: معیار عینی: به این معنا که عمل ارتکابی کارمند با رفتار معمولی کارمند عادی دیگر 2

اکار محسوب ردد. بعد از مقایسه اگر عمل او بر خالف رفتار عادی و معمولی کارمندانی دیگر باشد، او خطگ

گاه سن، حالت نباشد، باید شرایط کارمند از دانان و محاکم میشود. به اساس این معیار که مورد قبول حقوقمی

رایط مقایسه کارمند عادی دیگر در عین ش صحی، جنسیت، زمان و مکان و محیط در نظر گرفته شود و عمل او با

ناخته نخواهد شگردد که در نتیجه اگر عمل کارمند عادی هم مشابه کارمند متخلف باشد، کارمند متخلف، مسؤول 

-322 ، ص1393شد اگر مشابهت وجود نداشته باشد، او متخلف بوده و مورد تأدیب قرار خواهد گرفت )دانش،

323.) 

 ارکان تخلف اداری

قای سرورد دانش آها متعلق به ترین آنهای متفاوت وجود دارد؛ نظر جامعرابطه به ار کان تخلف اداری دیدگاهدر 

ونی، مادی، و است. ایشان در کتاب خویش تذکر داده اند: که جرم تأدیبی مانند جرم جنایی دارای سه رکن قان

ظر نرکن صفت یا عنصر شخصی است در معنوی است ولی به لحاظ ماهیت خاصی که دارد رکن چهارم را که 

 بگیریم.

ی خارجی آن است که بدون آن نه جرم جنایی رکن مادی : عبارت از عنصر مادی جرم و مظهر و جلوه -اول

کند، مانند افشای اسرار یابد. عناصر مادی گاهی اوقات با انجام فعل تحقق پیدا میو نه تخلف اداری تحقق نمی
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فساد اداری؛ نظیر رشوه، اختالس و غیره و همچنان گاهی اوقات با ترك فعل صورت اداری یا ارتکاب جرایم 

 پذیرد، مانند: امتناع از اجرای اوامر مافوق یا امتناع از تطبیق قانون یا مقرره و الیحه و سایر اسناد تقنینی.می

نی با استناد باشد، یعاما در هردو صورت انجام فعل و یا ترك باید ارتکاب فعل تخلف، مشخص و تثبیت شده 

خلف و نیت ت. همچنان صرف فکر یابدزنی و اتهامات عامه و مشابه آن رکن مادی تحقق نمیبه شایعات و گمانه

نظور آماده شود. اعمال مقدماتی که به می عملی و عینی گرفته باشد، تخلف محسوب نمیآن بدون این که جنبه

وقات شود. البته ممکن است گاهی اد، نیز تخلف محسوب نمیگیرساختن وسایل و ابزارهای تخلف صورت می

 .( 326 ، ص1393 اعمال مقدماتی فی نفسه و در ذات خود از جمله تخلفات اداری محسوب گردد )دانش،

ادتاً انجام شده شود که عمالً و مهمین موضوع در جرم جنایی نیز وجود دارد، یک عمل زمانی جرم پنداشته می

 ه اجرای آن شروع شده باشد.باشد یا حداقل ب

باشد، ا معنوی: منظور از رکن روانی یا معنوی، همانا اراده و قصد تخلف از سوی کارمند میرکن روانی ی -دوم

یی که منتج به ارتکاب  به این معنا که تنها ارتکاب فعل یا ترك فعل مورد نظر، کافی نیست بلکه باید عنصر معنوی

ا تخلف اداری . البته باید گفت که عنصر روانی یا معنوی در تخلف اداری عمدی یتخلف شده  وجود داشته باشد

گاهی از عمل غیر عمدی متفاوت است، زیرا در تخلف اداری عمدی )مانند جرم جنایی عمدی( کارمند عالوه بر آ

ا عدم احتیاط یر داشته باشد. اما در تخلف اداری غیر عمدی تقصیی آن عمل را نیز میارتکابی، قصد تحقق نتیجه

 (. 327-326 ، صص1393ی آن عمل در نزد او وجود ندارد )دانش،او باعث آن عمل شده و تمایلی به نتیجه

شود و یمتوجهی یا تقصیر شخص اجرا همان گونه که در جرم جنایی غیر عمدی نیز عمل جرمی به اساس بی

باشد. تا زمانی ی شخص دخیل نمییعنی اراده ی آن نیست یا قصداً آن جرم را مرتکب نشدهشخص منتظر نتیجه

 تواند.ی  شخص دخیل نباشد به شخص مذکور مسؤولیت جزایی راجع شده نمیکه در یک عمل جرمی اراده

 : منظور از رکن قانونی اصل قانونی بودن تخلف است یعنی؛ باید عمل متخلفانه مانند جرمرکن قانونی  -سوم

رت از )اخالل به تخلف اداری در قانون شمرده و بیان نشده است و ماهیت آن عبا جنایی در قانون ذکر باشد. اما

تطبیق نیست و  اند که در جرم تأدیبی اصل قانونی بودن قابلدانان گفتهوظیفه و مقتضیات آن( است. برخی حقوق

و تخلف اداری  ناییبه وجود عنصر قانونی ضرورت ندارد،  ولی باید یاد آوری کرد که عنصر قانونی در هر جرم ج

 (. 327 ، ص1393دیگر  تفاوت دارند )دانش،وجود دارد منتها از یک

که در شریعت اسالمی شود مگر ایندر جرم جنایی عنصر قانونی به این معناست که هیج عملی جرم شمرده نمی

که قبل از ارتکاب توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی و قانون جزا بیان شده باشد. و هیچ شخصی را نمی
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شود. اما در های قانونیت جرایم و جزاها در حقوق جزا میجرم نافذ شده است. که این دو موضوع مربوط پرنسیپ

شود که قواعد و تخلف اداری عنصر قانونی به این معناست که کارمند در صورتی مجازات یا تأدیب می

ها بیان گردیده است، نقض نماید. این تفاوت و دستورالعملها های وظیفوی خود را که در قوانین و مقررهمکلفیت

گر نیاز نداشتن تخلف اداری به عنصر قانونی نیست بلکه غیر از قانون عادی سایر اسناد تقنینی مانند فرامین، بیان

ه در رها و حتا احکام و آرای قضایی و کنترول و نظارت قضا بر تصمیمات تنبیهی اداها، لوایح، طرزالعملمقرره

 ی کارمند، نیز منبع قانونی تخلف اداری هستند.باره

کن شخصی: این شرط یا رکن در جرم جزایی یا مدتی وجود ندارد اما در تخلف ررکن صفت یا  -چهارم

اشد که اداری این شرط ضروری است. منظور از این رکن این است که عمل تخلف باید از شخصی صادر شده ب

 باشد.مشغول اجرای وظیفه می است و در همان اداره مرتبط است. یعنی کارمند اداره اداره با یک پیوند وظیفوی با

 انواع تخلفات اداری

مراجعین  در نارضایتی ایجادـ  3. مربوط مقررات و قوانین نقضـ  2. اداری یا شغلی نشؤو خالف رفتار و اعمالـ  1

 6. اخاذی ـ 5. حیثیت هتک افترا، و تهمت ایراد ـ 4. دلیل نبدو هاآن قانونی امور انجام در خیرتأ یا ندادن انجام یا

 ترك ـ 8. اشخاص به نسبت مقررات و قوانین اجرای در اداری غیر ابطرو یا غرض اعمال یا تبعیض ـ 7. اختالس ـ

 کسب نبدو آن از جخرو تکرار یا خدمت محل به دروو خیرتأ در تکرار ـ 9. رسمی اداره ساعات خالل در خدمت

 به خسارات ایراد لتـی،دو جوهو و اسناد و اموال حفظ در تسامح ـ 10. ) ناوقت آمدن و خودسر وقت رفتن( مجوز

همچنان  .بیگانه اتباع با غیرمجاز تماس و ارتباط ـ 12. اداری یمحرمانه اسناد و اسرار افشای ـ 11. لتیدو اموال

 اجرای از سرپیچی ـ 13 بدون اخذ امضای رئیس عمومی یا رئیس ارتباط خارجه صدور مکاتب به خارج از اداره

. شده محول ظایفو انجام در انگاریسهل یا کاری کم ـ 14. اداری ظایفو دحدو در باالتر هایمقام دستورهای

 گزارش یا گواهی یارایه ـ 16. امر تحت کارمندان تخلفات گزارش ندادن در مدیران و رؤسا انگاریسهل ـ 15

 مالی هرگونه اخذ یا شده تعیین مقررات و قوانین در آنچه از غیر جوهیو گرفتن ـ 17. اداری امور در اقعو خالف

 یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارك اسناد و تسلیم ـ 18. شودمی تلقی خواریرشوه عرف در که

. رسمی قاتاو در خدمت تعطیل ـ 19. دارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مداركاسناد و  تسلیم از خودداری

 حمل، داری،نگه اختفا، ـ 22. اسالمی شعایر و نشؤو نکردن رعایت ـ 21. اسالمی حجاب نکردن رعایت ـ 20

 یاستفاده نوع هر ـ 25. دو شغله بودنـ  24. مخدر مواد به اعتیاد یا استعمال ـ 23. مخدر مواد شفرو و خرید و توزیع

 اسناد در بردن دست و نمودن شمخدو یا جعل ـ 26. لتیدو اموال و امکانات و شغلی موقعیت یا نشؤو از مجاز غیر
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 یا امتحانی سؤاالت افشای امتحانی، دفاتر و مدارك راق،او سؤاالت، در بردن دست ـ 27. لتیدو یا رسمی راقاو و

 ـ 30. متوالی یا بمتناو صورت به غیرموجه غیبت ـ 29. ضوابط برخالف امتیاز، یا نمره دادن ـ 28 .هاآن تعویض

 یا پستی محموالت و هاپاکت کردن باز یا بازرسی اختفاء، توقیف، ـ 31. اداری موقعیت و مقام از استفاده سوء

 تحریک یا ساختن ادارو پراکنی،شایعه و کارشکنی ـ 32. قانونی مجوز نبدو سمع استراق و هاآن کردن ممعدو

 غیر مقاصد تحصیل برای فردی فشارهای اعمال و لتیدو اموال به خسارت ایراد و کاریکم یا کارشکنی به دیگران

 تظاهرات و اعتصاب تحصن، برپایی به تحریک یا قانونی، غیر تظاهرات و اعتصاب تحصن، در شرکتـ  33. قانونی

عضویت کارمندان اداری در احزاب.  ـ 34. قانونی غیر مقاصد تحصیل برای هیگرو فشارهای اعمال و قانونی غیر

 هاآن ینامهاساس یا نامهمرام که هاییسازمان در عضویت ـ 36. مردمی ضد گزارش دادن یا فعالیت داشتن ـ 35

 یا محارب هایهگرو در عضویت ـ 37. هاآن نفع به فعالیت و داریطرف یا است هیاال ادیان نفی برمبتنی

 (. 251 ، ص1393زاده، جاسوسی ) موسی ـ 38. هاآن نفع به فعالیت و داریطرف

در اسناد تقنینی  افغانستان قانون مشخصی برای رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، موارد فوق به صورت نا مدون

ین کشور طور جا به بعضی از مواد قوانرسد که در اینها به مالحظه میخانهدر محتوای مکاتیب وزارتمتعدد و 

 شود:نمونه اشاره می

ی در تأدیب ردموا یاجرا مستلزم که یادار تخلفات هاینمونه ،یملک خدمات کارکنان قانون امیس یماده طبق

 باشد:یم زیر موارد شامل ،شودمی مورد متخلف

 .فهیوظ به یبندیپا عدم .1

 .نیمراجع با نامناسب برخورد .2

 .محوله فیوظا و یقانون اوامر یاجرا در دقت عدم .3

 .فیوظا یحهیال از یتخط .4

 .یقانون اوامر و فیوظا یاجرا در ریتاخ و لیتقل .5

 .کار لوازم و دفتر نظافت و داشتنگه در دقت عدم .6

 .یکار انضباط تیرعا عدم .7

 .فهیوظ از زیگر مقصد به ییجوبهانه .8

 یملک خدمات نیمامور سلوك طرز یمقرره مندرج مشابه مواد ریسا .9
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ترین مدر زمان حامد کرزی نافذ شده و مه 20/6/1385طرز سلوك مامورین خدمات ملکی که در  یمقرره

ت بهتر امور شامل اجراا باشد،هدف این سند تقنینی تنظیم قواعد مربوط به طرز سلوك مامورین خدمات ملکی می

دهی، بطرفی، عدم تبعیض، شفافیت، حساقانونیت، ثبات، صداقت فردی و بیمسلکی، خدمت به مردم، تحکیم 

خلف اداری باشد. هرگاه کارمند از مواد مندرج آن عدول کند مرتکب تمؤثریت و مثمریت در وظایف محوله می

  شده است.

 توجه دیبا انمک و زمان طیشرا و احوال و اوضاع به اداری تیلؤومس یاندازه و نوع ،یادار یخطا صیتشخ در

 به اداره و دهندیم قرار نقد مورد را آن ،خطا نیترکوچکبا  باشد آسان فیوظا دارعهده اداره اگر مثالً ،داشت

 نظم ندمان بزرگی یها مسؤولیت و فیوظا یدارا اداره اگر عکس بر و شودمی محکوم خساره جبران پرداخت

 راتیتقص جمع کندیم بجایا آن کار تیفیک و اداره نوع که یمشکالت به نظر باشد، و غیره هییاطفا و ،یطب ،یعموم

 (.138 ، ص1388قاضی،)  ستین بیتعق قابل آن

رسد، اری کار سخت به نظر میشناسی تخلف ادحاکم است، نوع چون در افغانستان قوانین زیاد باالی اداره

های تخلف اداری در نمونه را تخلف قلمداد کنید. ادارهمخصوصاً وقتی شما عدول یا اهمال از اسناد تقنینی 

 اند:استراتیژی مبارزه با فساد اداری، قرار ذیل

 ،رشوت •

  ،اختالس •

 ،اسناد سرقت •

 ی،رسم اسناد و اوراق مجاز ریغ اتالف •

 ی،قانون تیصالح حدود از تجاوز •

 ی،فویوظ موقف از استفاده سوء •

  ،عدالت قیتطب اخالل ای روند در ممانعت •

  ی،شخص امور در یرسم اوقات و یدولت امکانات از استفاده •

  ی،قانون عذر بدون فهیوظ از استنکاف و امتناع •

  ،قتیحق کتمان •

 یی،دارا یقانون ریغ شیافزا •

 ،اسناد ریتزو •



 130 | 1401ل، بهار ی او شماره هشتم،سال  |                                | ی علمی پوهنتون تخارمجله |   

 

 ،فهیوظ انتحال •

  ،مربوطه امور در کار از امتاع ای اجرا منظور به تحفه نوع هر اخذ •

  ،محوله یفهیوظ یاجرا در تعلل •

  ،مربوط یاداره یسلوک قواعد تیرعا عدم •

  ،محوله امور یاجرا در یشخص و یحزب ،یمذهب ،یمنطقو ،یقوم مالحظات ساختن لیدخ •

 .یادار فساد هیعل مبارزه یژیاسترات مندرج اعمال ریسا از امتناع ای اجرا •

کند یا قانون کند و کارمند از آن عدول میمشخص می اداریهایی را برای کارمندن که قانون مسؤولیتزمانی

 وظیفه جرایا در قراردادی کارکن و مامورکند. دستور داده است کارمند اهمال می نماید تخلف تحقق پیدا می

 :باشدیم ذیل هایمکلفیت دارای قانون خدمات ملکی هم سیزده یماده مطابق خود

 ،محوله امور اجرای در طرفیبی اصل رعایت -1

 ،مر آ از اطاعت و اداری مراتب سلسله رعایت -2

 ،قانون احکام مطابق وظیفوی، اسرار حفظ -3

 ،یاداره حیثیت و وقار حفظ -4

 ،مراجعین و همکاران با نیک خورد بر -5

 ،مربوط یاداره در عامه ییدارا نگهداری و حفظ -6

 ،اداری به مربوط امور در کار تجهیزات و وسایل از معقول یاستفاده -7

 خود نفع به. است موَظف آن اجرای به که لیالمی یا و مزایدات مناقصات، در دخالت و اشتراك عدم -8

 ، دیگر شخصی یا

 ،گردد اداری امور در وقفه ایجاد موجب که عملی نوع هر از اجتناب -9

 ،دیگران یا خود نفع به اداره معلومات و امکانات از استفاده سوء عدم -10

 ،محوله وظیفه اجرای در انگاری سهل و غفلت از اجتناب -11

 تنظیم هادار طرف از که مسلکی هایمهارت انکشاف و رشد منظوره ب تربیوی هایپروگرام تعقیب -12

 ،گرددمی

 ،شخصی امور اجرای غرض وظیفوی هایصالحیت از استفاده عدم -13

 ،شخصی امور در رسمی ساعات از استفاده عدم -14
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 ،نماید متضرر را هادار کهاعمالی سایر از اجتناب -15

 ،اداری فساد انواع وسایر اختالس رشوت، جرایم ارتکاب از اجتناب -16

 .ددارمی انیب را یملک خدمات مامور یهامسؤولیت چهاردهم یماده

 گردد،می فویضت یا محول وی به قانون به مطابق که صالحیتی یا وظیفه از قراردادی کارکن و مامور (1)

 . دارد  مسؤولیت

 لیذ تحاال دری ملک خدمات کنکار قانون کارکنان خدمات ملکی صراحت دارد: 4 یفقره( 28) یماده

 :شودیم تأدیب یملک خدمات قانون مندرح احکام طبق

 .شده دیق ستون نمودن آمضاء ای مهر صورت در .1

 .ندهیآ یروزها ستون نمود امضاء ای مهر صورت در .2

 .گرید یقرارداد کارکن ای مامور یحاضر ستون نمود امضاء ای مهر صورت در .3

 .پنسل ای سرخ قلم به یحاضر ستون نمودن امضاء ای مهر صورت در .4

 تخلف اداری است.شود موارد ذکر شده نیز شامل از محتوای موارد فوق برداشت می

ن موارد عدول آهرگاه از  ،هایی را برای کارکن در نظرگرفته استقانون کار یک سلسله مکلفیت 92ی ماده

 شود.صورت گیرد، کارکن متخلف پنداشته می

 یادار تخلفات در برابر مجازات

ور ذیل بیان خدمات ملکی طی دوم قانون کارکنان فقره 30ی جزاهای تأدیبی یا مجازات تخلف اداری مطابق ماده

 شده:

 توصیه، -1

 اخطار، -2

 کسر معاش الی پنج روز، -3

 دوام وظیفه بدون ارتقای قدم، -4

 تبدیلی اجباری یا تبدیل یک بست )قانون کارکنان خدمات ملکی(، -5

 .است ذکر شده کار داد قرار فسخ ،تأدیب موارد از یکی شده ذکر مواد بر عالوه کار قانون 95 یماده در

 وضع و تخلف احوال ، اوضاع وتخلف خفت و تشد یتأدیب داتیمو قیتطب نیح است مکلف اداره لؤومس

 .ردیبگ نظر در را کارکن سلوك کار، یسابقه تخلف، ارتکاب نیح کارکن
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 موارد در صرف قانون نیا 95 یماده پنج ءجز مندرج قرارداد فسخ صراحت دارد: کار قانون 101 یماده در

 :ردیگیم صورت لیذ

  ،موجه لیدال بدون روز 20 مسلسل ابتیغ صورت در •

 قانون نیا 95 یماده( یلیتبد معاش، کسر اخطار،( )4 ،3 ،2) یاجزا مندرج یتأدیب داتیمو صورت در •

 .بار دو از شیب سال طول در

 یادار کنندگان تخلف بر یتأدیب یجزاها یهکنند قیتطب مقامات

 ی اداریجزاها یهکنند قیتطب دارتیصالح مقامات( قانون کارکنان خدمات ملکی 4ی )ی سی فقرهمطابق ماده

 : از اند عبارت

 ،اخطار و هیتوص یجزا مورد در مامور، یابیارز یرمهوف یهکنند یابیارز دوم درجه و اول درجه آمر -1

 ،مزد کسر یجزا مورد در اول، درجه یعطاا آمر ای ریوز -2

 ی،لیتبد یجزا مورد در دوم، و اول یهابست نیمامور به نسبت جمهور سیرئ -3

 ی،لیتبد یاجز مورد در پنجم و چهارم و سوم یهابست نیمامور به نسبت مستقل یاداره سیرئ و ریوز -4

 ی،لیتبد یجزا مورد در ششم بست مامور به نسبت یوال -5

 یقرارداد نانکارک به نسبت هایولسوال و اتیوال در یوال ای مرکز در مستقل یاداره سیرئ ای ریوز -6

 ی.لیتبد یجزا مورد در هشتم و هفتم یهابست

 یادار تخلف در برابر تأدیب از اتیشکا حق
مکلف است تخلف کارمند را به مقامات باالیی گزارش دهد، هر گاه تخلف مورد رسیدگی  آمر یا رئیس اداره

 ام قانون کارکنان خدماتی ملکی دارد.سیی متخلف حقوق ذیل را مطابق ماده گیردقرار می

 آگهی از تخطی نسبت داده شده، .1

 رسی به مدارك،دست .2

 حق شکایت مطابق احکام قانون. .3

 یقانون ریغ و وجهم ریغ را تأدیب نیا ههرگا گیرد،می قرار تأدیب مورد که یمامور افغانستان نیقوان به مطابق 

 .است بیتعق قابل مرحله دو در یدادخواه نیا کند یخواه داد تواندیم بداند

 .گرددیم لیتشک اختالفات نوع نیا به یدگیرس یبرا که اداره هر در اختالفات حل ونیسیکم به تیشکا-1
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 ،دینما همراجع محکمه به تواندیم مامور نشود، حاصل قناعت اختالفات حل ونیسیکم میتصم به هرگاه -2

 (.331 ، ص1393دانش،) گردد یم صادر مربوطه نیقوان به مطابق محکمه حکم

بنی بر تخلف قانون اجراات اداری طرز رسیدگی به شکایات معترضین بر علیه تصمیم م 47ی دوم ماده یفقره

 ی اولیه و ثانویه به شرح ذیل پیش بینی نموده است.اداری را در دو مرحله

کی فراهم سپس اگر شخص قناعت شاتجدید نظر باید شود،  دارهابتدا توسط خود ا اعتراض به تصمیم اداره

جدید نظر اداری هم تعامه مافوق یا نهاد باصالحیت  یادارهشود، و به ی اولیه ختم و ثانویه آغاز مینشد، مرحله

نظارت درون  ادارهشود که برای رسیدگی به تخلف اداری ابتدا شود. نتیجه این بحث این میسطح، مراجعه می

رسیدگی  ه، ابتدا ادارگیردشود. هرگاه اعتراض صورت میمتخلف برخورد قانونی میدهد با سازمانی انجام می

. رسیدگی کند تواند نهاد مافوق نظیر کمسیون رسیدگی به شکایات خدمات ملکی یا نهاد شبه قضاییمینماید. می

ضایه حق مداخله را ی قکه متعرض به نظارت قضایی عریضه تقدیم نکند، بر اساس اصل تفکیک قوا، قوهتاز مانی

تواند شکایت هر شخص بر تصمیم نهاد شبه قضایی مافوق اعتراض داشته باشد، به دیوان حقوق عمومی می ندارد.

 گردد.آغاز می ادارهنماید و این جاست که نظارت قضایی بر 

توانند دادخواهی یی مربوط غیر موجه و غیر قانونی بداند، مهمچنان هرگاه کارمند این تأدیب را از سوی اداره

 یسیون حل اختالفات که در هر ادارهشکایت به کم -1کند که این داد خواهی در دو مرحله قابل تعقیب می باشد.

میم کمیسیون حل اختالفات قناعت نکند هرگاه به تص -2برای رسیدگی به چنین اختالفات تشکیل گردیده است 

، 1396گیرد )دانش، محکمه مطابق به قوانین مربوطه صادر میتواند به محکمه مراجعه نماید، حکم کارمند می

ن باید ذکر کرد که چون محاکم اداری وجود ندارد، سیستم رسیدگی به شکایت (. در ضم 331-330 صص

ی اداری در محاکم گیرد، اما در کشورهای دیگر قضیهکارمندان اداری در افغانستان در محاکم مدنی صورت می

 (.95-92 ، صص1385 شود مثالَ در ایران و فرانسه که محاکم اداری وجود دارد )موتمنی،اداری رسیدگی می

 یادار تخلفات ها و اضرارامدیپ

 ماتیتصم و اعمال صحت شروط تیرعا عدم یبرا متصور حالت تنها عامه منافع یمالحظها ب یعموم حقوق در

 یحتم و یقطع امدیپ ردیپذ صورت قانون با رتیمغا در یادار میتصم با عمل کی اگر یعنی است بطالن ،یادار

 میتصم با عمل اگر و ،نگرفته صورت اصالً  میتصم ای عمل آن ایگو که ینحو به است بودن اثر یب و بطالن آن

 از برگردد هیاول حالت به تیوضع محو آن آثار دیبا ،است شده خارج در یکار انجام موجب یاداره قانون خالف

 بطالن ای یادار یها سازمان قانون خالف ماتیتصم و اعمال از اثر رفع و حیتصح اقدامات تحقق یبرا رو نیا
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 به شهرواند حقوق تا شود گذارده اجرا به و فیتعر بخش نانیاطم و قیدق ینظارت یها زمیکانیم است الزم ها،آن

 .گردد محافظت نیمطم یهگون

 موارد که است نیا باشد،یم توجه خور در آن بودن یعموم به نظر یادار تخلفات به رابطه در که یگرید نکته

 ریابدت بر وهعال صورت نیا در باشد داشته هم یجرم یصبغه است ممکن تیصالح از استفاده سوء ای تجاوز همانند

 ییجزا نینقوا در آن احکام که شد خواهد مرتب یادار تخلف بر زین ییجزا عواقب ،یادار یانضباط و یهیتنب

 ردیگ یم قرار مباحثه و مطالعه مورد یاختصاص ای یعموم یجزا حقوق در آن مطالب و لیمسا و ینیبیشپ

 (.313 ، ص1390محمدی،)

 رسیدگی به تخلفات اداری  یشیوه

نابرآن گزاری شده است. برسیدگی به تخلف اداری به دلیل عدم انکشاف حقوق اداری در کشور کمتر قاعده

های سنتی و اداری در ادارات مختلف متفاوت است. موارد بسیار از طریق شیوهعرف اداری در رسیدگی تخلف 

کند دو یا سه نفر را به که شکایت را دریافت میزمانی در آن قسمی است رئیس ادارهشود. عرفی رسیدگی می

بر مبنای  کند وکند، هئیت در اکثر موارد موضوع را بررسی نموده گزارش تهیه میحیث هئیت بررسی تعیین می

قانون در  سازی نموده مطابق بهتخطی را مستند ادارهشود. در مواردی هم رئیس آن گزارش تصمیم گرفته می

داده  مراجع باالتر رجعتی صالحیت خود تصمیم خواهد گرفت. در موارد خاص این چنین قضایا به محدوده

گیرد و سازمانی صورت مییا نظارت درون ی تفتیش اداریاداری در نتیجه هایرسیدگی تخطیشود یا هم می

نیز  تأدیبیتذکره جزاهای مشود. توام با گزارش خبر داده می ی آن طی گزارشی به مقامات مافوق ادارهنتیجه

مند شده باشد د عقدهباالی کارمند خو که ادارهگردد. ولی در اکثر موارد رئیس مینهاد و منظوری مقام اخذ پیش

خطی واقعیت به دنبال دریافت تخطی است تا کارمند زیردست خود را بیشتر مدیون و مطیع خود گرداند، اگر ت

گانه و متفاوت داشته باشد نظارت کاری خوب است، اما تخطی واقعیت نداشته باشد برخورد رئیس با زیردستان دو

دار ی خدشهجاست که عدالت اداردهد، اینجازه نمیهم این عمل را اخالق اداری باشد، کاری خوبی نیست و  ا

دالت اداری عهای اداری باشد تا های اداری تابع یک سلسله اصول و پرنسیبتخطی شود. نیاز است تا رسیدگیمی

 خدشه دار نشود.
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 اصول رسیدگی به تخلف اداری 
دالت و انصاف، اند اصولی از قبیل اصل عمرحله ابتدای یا ثانوی مکلف کننده به تخلف اداری درمقامات رسیدگی

رسی به اطالعات را طرفی، اصل صداقت و شفافیت، اصل حفظ اسرار، اصل به ماسبق نشدن و اصل دستاصل بی

 در رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نمایند تا عدالت اداری خدشه دار نگردد.

 نتیجه گیری 
وضوعات مهم ماز  های اداریشود که رسیدگی به تخطیبا توجه به مطالب در فوق مطالعه گردید نتیجه گرفته می 

ی ممکن اتفاق بیفتد. تشخیص درست آن و رسیدگی عادالنه از موضوعاتی است که در اداره است که در اداره

ی حقوقی یا مقررات رین شباهت آن نقض قاعدهتدارد. مهم شود. تخطی با جرم شباهت عمدهسالم، مهم پنداشته می

تخطی اداری را  که دکترین حقوق اداری اصل قانونیت در تخلف یااداری یا امر آمر مافوق است. با توجه به این

تر از قانون اساسی و  نیست که منابعی وجود ندارد تا تخلف اداری را تشخیص کند. پایین معناداند، به این مهم نمی

ی وجود دارد  که تخطی اداری را مشخص هاهای اداری و متحد المالاسناد تقنینی و آئین ادی در ادارهقانون ع

ف اداری به دلیل . رسیدگی تخلشودکند و آن اسناد تقنینی به عنوان منابع دار امر تشخیص تخطی اداری قلمداد می

ی به تخلف بنابرآن عرف اداری در رسیدگ گزاری شده است.عدم انکشاف حقوق اداری در کشور ما، کمتر قاعده

در موارد  شود.های سنتی و عرفی رسیدگی میاداری در ادارات مختلف متفاوت است. موارد زیادی از طریق شیوه

ی تفتیش یجهاداری در نت هایرسیدگی به تخطیشود یا هم خاص این چنین قضایا به مراجع باالتر رجعت داده می

شود. خبر داده می گیرد و نتیجه آن طی گزارشی به مقامات مافوق ادارهسازمانی صورت میاداری یا نظارت درون

 گردد.مینهاد و منظوری مقام اخذ نیز پیش تأدیبیتوام گزارش متذکره جزاهای 

مامی اعمال تداشته باشند تا به هر صورت مقامات اداری عندالموقع باید از ادارات زیر دست خود نظارت 

 ود.شان سطوح پایین مطابق قوانین و هدایات آمران مافوق باشد تا جلو تخلفات اداری گرفته کارمند

 گردد:های اداری موارد ذیل پیشنهاد میبرای جلوگیری از تخطی

 های کارمندان متخلف،تنبیه تخطی .1

 ،و مقررات اداری برای کارمندان اداره از قوانین دهیآگهی .2

 عندالموقع،سازمانی نظارت درون .3

 ها،ها و چیک لستارسال رهنمود .4
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ساتیر آمران ی خویش را مطابق قوانین و دکنند و امور محولهتشویق و تقدیر کارمندانی که تخلف نمی .5

 دهند،مافوق انجام می

متفاوت است که مطلب های اداری با منازعات اداریشود این است: تخطیآن چه از محتوای مقاله برداشت می

 گانه دارد.یاز به تحقیق جداآخیر ن

 مآخذ فهرست

 (. حقوق اداری افغانستان، چاپ دوم، کابل: ابن سینا.  1396دانش، سرور. ) -1

 رشاد اسالمی.(. حقوق اداری، چاپ دوازدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ا1385طباطبایی موتمنی، منوچهر. ) -2

 (.1373)  قانون رسیدگی به تخلفات اداری ایران. -3

 (. حقوق اداری، چاپ دوم، کابل: سعید. 1388گلرحمن، قاضی. ) -4

 (. حقوق اداری افغانستان، چاپ دوم، کابل: نشر واژه.1397محمدی، عبدالعلی. ) -5

 .  1382،  جدی 818ی مسلسل  ی رسمی، شمارهوزارت عدلیه، قانون اساسی، جریده -1

 هـ. ش.1398دلو  15، مورخ 1398مسلسل ی وزارت عدلیه، قانون اجراآت اداری، جریده رسمی، شماره -2

 هـ..ش.1387قوس  16رخ ، مؤ966ی مسلسل رسمی، شماره یوزارت عدلیه، قانون کار، جریده -3

رخ ، مؤ861ی مسلسل ی رسمی، شماره، جریده قانون کارکنان خدمات ملکیوزارت عدلیه،  -4

20/06/1384. 

  رخمؤ ،992ی مسلسل شماره ی رسمی،جریده ی امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی،مقرره وزارت عدلیه، -5

26/5/1388. 

 رخؤ، م900ی مسلسل شماره ی رسمی،مقرره طرز سلکو کارکنان خدمات ملکی، جریده وزارت عدلیه، -6

16/6/1387. 

 



 

 

 

 

 

 

عوامل غیر قیمتی مؤثر بر تغییر میزان تقاضای گوشت گاو در شهر تالقان  

 والیت تخار

نحی زراعت زراعتی، پوه یهکادر علمی دیپارتمنت اقتصاد و توسع ، عضونگارنده: پوهنیار حسیب اهلل مشعر  

 دهنده: پوهنوال عین الدین امانی ظتقری

 چکیده

ها ͏دست آوردن محصول یا خدمتی است که توسط قدرت خرید یا درآمد آن͏هها برای ب͏مندی انسان͏هعالق، تقاضا

شود. گوشت گاو یک محصول حیوانی و منبع مهم پروتین ها می͏حمایت شده و باعث رفع نیاز و یا خواست آن

شود. قیمت یا نرخ محصول عامل مورد نیاز بشر از این آدرس تأمین می انرژیکه بخش اعظم  ستهابرای انسان

معکوس وجود دارد. این تحقیق  یهمیزان تقاضای آن رابط مهم تعیین کننده میزان تقاضا بوده و میان نرخ محصول و

ها در ͏گان گوشت گاو توزیع و از آننامه به فروشندپرسش 40در شهر تالقان والیت تخار انجام یافته که به تعداد 

اکسیل  یهاز قبل تعیین و ترتیب شده پاسخ درخواست گردید. دیتای جمع آوری شده در برنام هاپرسشرابطه به 

ها، دهد که قدرت خرید یا درآمد مصرف کنندهدست آمده نشان می͏همورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ب

ترین عوامل تغییر های آینده مهم، موجودیت محصوالت جانشین و پیشبینی قیمتها، رشد نفوس͏ذوق و سلیقه آن

درصد عوامل  80دهندگان در حدود باشند. پاسخگوشت گاو در شهر تالقان می یی غیر قیمتی میزان تقاضادهنده

وش مربوط به فوق را عوامل غیر قیمتی مؤثر بر تغییر میزان تقاضای گوشت گاو دانستند. هم چنان بیشترین فر

ترین محصول جانشین برای شود. مهمگوشت گوساله بوده و در فصل زمستان میزان خرید گوشت گاو بیشتر می

 78باشد. اوسط میزان فروش روزانه فروشندگان گوشت گاو بالغ به گوشت گاو، گوشت مرغ و گوشت بز می
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، ها͏مصرف کنندهبنابراین قدرت خرید و ذوق باشد. افغانی می 535کیلوگرام و اوسط درآمد خالص شان در حدود 

ثیرگذار باالی أهای آینده عوامل اساسی غیر قیمتی ترشد نفوس، موجودیت محصوالت جانشین و انتظار از قیمت

گردد. هم چنان اوسط ها باعث تغییر در میزان تقاضای گوشت گاو می͏و موجودیت این استتقاضای گوشت گاو 

ها نقش ͏هم متأثر از عوامل فوق بوده و در تعیین و تشخیص میزان درآمد خالص آن فروش و درآمد فروشند گان

 کند.عمده و اساسی را بازی می

 .گوشت گاوو  تقاضا، عوامل غیر قیمتی، قدرت خرید کلیدی: هایواژه

 مقدمه

عات و ضروریات خود را توق خواهند با عاید محدود خود حد اکثر͏هاست که مینیاز منطقی مصرف کننده ،تقاضا

ردن یک دست آو͏هثر است که برای بؤبه عبارت دیگر تقاضا یک آرزوی م. (148، ص 1394)فضل، برآورده سازند 

صورت ͏هشود. اما بگردد وتوسط توان عملی مالی برای پرداخت قیمت آن پشتیبانی میمتاع یا خدمت اظهار می

های ها میل دارند تا به نرخهای تولیدی و تجارتی و حکومتها، تصدیرسمی مقدار کاال و خدماتی را که خانواده

 (.141، ص 1395)فضل و اکبرزاد، شود نام تقاضا یاد می͏همختلف در یک سال مالی بخرند ب

باشد که تحت شرایط های مختلف میمعکوس مقادیر مختلف یک محصول در قیمت یهتقاضا عبارت از رابط

طور کلی، ͏ه. ب(141، ص 1394)فضل و اکبرزاد، یک سال( خریداری خواهد شد  ین )معموالًمع یهو در طول یک دور

گیرد. زیرا ار میرابطه بین قیمت و مقدارهای مختلف از کاال و یا خدمت تحت عنوان قانون تقاضا مورد بررسی قر

دانند، ترین عامل مؤثر میرا مهم ها قیمتبه غیر از قیمت، عوامل دیگری نیز بر تقاضا تاثیر دارند، اما اقتصاددان

تقاضا ثابت فرض  نام عوامل غیر قیمتی مؤثر یاد شده و در تحلیل روابط، قیمت و مقدار در بحث͏ه سایر عوامل ب

معکوس  یهک رابط.  در تقاضا روابط بین نرخ کاالها و خدمات ی(218، ص David L. Debertin ،2012)شوند می

ها مقدارهای کمتر و کمتر یک نماید، مصرف کنندهها و خدمات در مارکیت صعود میاست. یعنی وقتی نرخ کاال

ها ͏کند، مصرف کنندهمحصول را خریداری نموده و برعکس وقتی نرخ کاالها و خدمات در مارکیت نزول می

معکوس وجود  یه و تقاضای کل یک رابطن نرخ کاالنمایند. بنابرآن بیها را تقاضا می͏مقدارهای بیشتر و بیشتر آن

 .(191، ص 1395)نور عباد، دارد 

تقاضا( رابطه بین حد اکثر مقدار های مختلف یک محصول و نرخ آن است که مصرف  یهجدول تقاضا )برنام

 Gardner) های معیین خریداری نمایندها میل دارند و قادراند که در یک زمان و مکان مشخص و به قیمتکننده
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منحنی و  سایر شرایط ثابت فرض شده وثانیاً . به یاد باید داشت که در این رابطه، اوالً(216، ص 2001و همکاران، 

مشخص زمانی و مکانی مطرح و ترسیم  یجدول تقاضا نیز به ارتباط هر یکی از کاالهای مشخص و در یک دوره

 .(83، ص 1391)دادگر و رحمانی، شوند می

باشد. ثیرگذار در میزان تقاضای محصوالت زراعتی و حیوانی میأی تهای بسیار عمدهقیمت یکی از عامل

قیمت  دانند. یعنی تغییرها قیمت را مؤثرترین عامل در تقاضای محصوالت زراعتی و حیوانی می͏که اقتصاددانقسمی

محکم نرخ با تقاضای محصوالت زراعتی و  یگر رابطهشود. واین خود بیانمحصوالت می یباعث تغیر تقاضا

ها مقدار تقاضا که با بلند رفتن نرخاین رابطه شان همیش غیر مستقیم یا معکوس است. طوری باشد وحیوانی می

و همکاران،  Gardner)کند حیوانی افزایش پیدا می ها میزان تقاضای محصوالت زراعتی وین آمدن نرخیکم و با پا

ترین عامل در تابع تقاضای مورد نظر است. اما، عوامل دیگری نیز وجود دارند که تقاضا . قیمت مهم(53، ، ص 2001

فضل و اکبرزاد، شوند )را تحت تأثیر قرار داده و در حقیقت باعث تغییر میزان تقاضا به سمت راست یا چپ می

 .(142ص ، 1394

  

 

 (143-142، ص 1394ل و اکبرزاد، )فضمنبع:                                                                         

 میزان تقاضای فرضی برای کچالو

نرخ کچالو فی 
 سیر )افغانی(

ی کل برای تقاضا
 )تن( کچالو

0 100000 

10 90000 

20 80000 

30 70000 

40 60000 

50 50000 

60 40000 

70 30000 

80 20000 

90 10000 

100 0 

(: گراف فرضی تقاضای کچالو1گراف ) (: میزان تقاضای فرضی کچالو1)جدول    
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که عاید قابل مصرف یک باشد طوریقدرت خرید یک عامل مهم غیر قیمتی مؤثر در تقاضای گوشت گاو می

رود، پول ها بلند میموم، وقتی سطح قیمتصورت ع͏هد. بروها نیز بلند میمصرف کننده بلند برود، تقاضا برای کاال

ترین تر خریداری شود. اگر پول بیشتر در دست نباشد، مناسبکار است که عین مقدار محصول به قیمت بلند͏هبیشتر ب

ول تصمیم آن است که مصرف کننده کاال وخدمات مقدار تقاضا را کاهش دهد. برعکس وقتی نرخ یک محص

رود و مصرف کننده توان خرید مقدار بیشتر همان محصول را به عین قیمت قدرت خرید پول بلند می آید،ین مییپا

باشد. بعضی تفاوت میخواهد داشت. ولی از نظر اقتصادی، تأثیر درآمد بر مقدار تقاضا نظر به نوع کاال یا محصول م

کند. در ییر میستقیم با تغییر درآمد تغها به طور ماز این محصوالت این خصوصیت را دارند که تقاضا برای آن

کنند. بسیاری از این کاالها، محصوالت ( یاد میNormalنام کاالهای نارمل )ه اقتصاد این نوع محصوالت را ب

جات وغیره که با افزایش درآمد، تقاضا برای گوشت، ماهی، لبنیات، میوه شود، مثالًزراعتی و حیوانی را شامل می

 .(171، ص 1398فضل و اکبرزاد، شود )می ها زیاد͏مصرف آن

ثیرگذار أها قرار دارد عامل مهم تها که تحت تأثیر فرهنگ، کلتور واقتصاد فرد و خانوادهذوق مصرف کننده

ربط شخصی یا فرهنگی یک شخصی که محصول مشخص را بنابر عوامل ذی باشد. مثالًدیگری بر میزان تقاضا می

خرد. شخص دوم وقتی همان محصول را در صورتیکه را می ͏در بازار عرضه شود آنخوش دارد، به هر نرخی که 

)فضل و اکبرزاد، خرد ارزان باشد، ممکن بخرد. شخص سوم محصول را حتی اگر قیمت آن ارزان هم باشد، نمی

ری را یگد. محصوالت جانشین هم تاثیر مستقیم باالی هم داشته و موجودیت یکی میزان تقاضای (174، ص 1398

دهد تقیم تقاضا را برای دیگری تغییر میطور مس͏هر در قیمت یکی از محصوالت بیدهد. در این حالت، تغیتغییر می

نرخ محصول مورد نظر  یهشوند(. یعنی وقتی نرخ محصوالت جانشین به مقایس)البته سایر شرایط ثابت فرض می

 یگونه͏هب .شود و بر عکسبرای محصوالت مورد نظر کم میین بیاید و مقدار شان در مارکیت زیاد شود، تقاضا یپا

رای گوشت بمثال: وقتی قیمت گوشت گاو و مرغ را مقایسه کنیم، در صورت بلند رفتن نرخ گوشت گاو، تقاضا 

 .(145، ص 1394)فضل و اکبرزاد، مرغ زیاد خواهد شد 

دار و مستمر رو به افزایش بوده است طور دوام͏هها بهم چنان تجارب نشان داده است که سطح عمومی قیمت

ها و هم ها به این باوراند که علت اصلی این روند تورم )انفالسیون( بیشتر، مسایل روانی مصرف کنندهواقتصاددان

ها بر اساس تجارب باشد. به همین سبب، مصرف کنندهاجتماعی می -های اقتصادیچنان شرایط اقلیمی و بحران

ها از افزایش ͏د تا محصوالت مورد نیاز خود را در زمان حال خریداری نمایند. یعنی توقع آنکوشنمی گذشته اکثراً

های بلندتر آینده باعث بلند رفتن تقاضا بیشتر در حال شده و منحنی مربوطه تقاضا را به سمت راست حرکت قیمت
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شود، ینده در آمد شان بیشتر میانتظار داشته و یا مطمئن باشند که در آ ها͏مصرف کنندهدهد. هم چنان اگر می

ممکن است که با گرفتن قرض در زمان حال، میزان مصرف خود را در مورد بعضی از کاالها و خدمات افزایش 

ها و نیز بلند رفتن عایدات، مصرف بینی افزایش قیمتتوان گفت که با پیشطور خالصه میه ب برآندهند. بنا

فضل و اکبرزاد، شوند )ز محصوالت نشان داده و باعث تغییر در میزان تقاضا میها تقاضای بیشتری برای بعضی اکننده

 .(146، ص 1394

و این  ستاگوشت گاو  یمهم تحقیق هم موجودیت عوامل غیر قیمتی مؤثر در تغییر میزان تقاضا یهلأمس

شود. ͏نادیده گرفته می کند که امروز اکثراً موضوع نقش اساسی را در بازار گوشت گاو و میزان فروش آن بازی می

ی تغییر میزان ی عوامل غیر قیمتی مؤثر باالیهدف اساسی این تحقیق هم بررسی وضعیت بازار گوشت گاو و شناسا

 باشد.آن می یتقاضا

 مواد و روش تحقیق

مورد آماری  یهلذا جامع صی برای کار ندارند.محلی خاهای گوشت گاو در شهر تالقان که فروشندهبا توجه به این

حضوری و تکمیل  یهصاحبمباشد. دیتا از طریق انجام های گوشت گاو در تمام شهر میمطالعه، فروشنده

ه شده است. در این گیری تصادفی ساده استفاددست آمده است. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه͏هنامه بپرسش

چون:  های͏بازارچههای گوشت گاو در روشندهنامه به فپرسش 40تحقیق که در شهر تالقان انجام یافته به تعداد 

دیده است. و دیتا از آنها جمع آوری گر شده توت باغ، چمن شهرداری، شهرروان و گوالیی باغ ذخیره توزیع

 یههای گوشت گاو، ذوق و سلیقصفات مهم مورد بررسی در این تحقیق قدرت خرید یا درآمد مصرف کننده

های آینده بینی و انتظار قیمتگوشت گاو، رشد نفوس یا جمعیت و پیش، محصوالت جانشین برای خریداران

ها وزانه فروشندهرمنحیث عوامل غیر قیمتی مؤثر بر تغییر میزان تقاضا گوشت گاو و میزان فروش روزانه و درآمد 

انه د روزبوده است. هم چنان خریداران گوشت گاو، فصل خرید، نسل و نوع گاو گوشتی، میزان فروش و درآم

دست آمده در نرم افزار اکسیل  وارد و تحقیق شده است. ارقام ب قرار گرفتههای مورد بررسی در این بخش، پارامتر

 و مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفته شده است.

 نتایج و مناقشه

مصرف باشد. گوشت گاو محصول مهم حیوانی است که میزان تقاضای آن متأثر از عوامل قیمتی و غیر قیمتی می

قیمت مسایل دیگری چون: قدرت خرید شان، ذوق وسلیقه، موجودیت  یها برای خرید گوشت گاو بر عالوهکننده
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عوامل فوق در شرایط کنونی موجودیت  یگیرند. هم چنان برعالوهمحصوالت جانشین و غیره را در نظر می

در میزان تقاضای گوشت گاو در مارکیت ها اهمیت و نقش خود را ویروس همه گیر کرونا و رقابت تولید کننده

 کنند.بازی می

 درصد( برای اینکه غیر از 95نفر آن ) 38نفر،  40دهد که در تحقیق انجام شده از میان ( نشان می2گراف )

ه نمودند یدرصد( چنین ارا 5دهد، جواب مثبت داده و تنها دو نفر )قیمت، عوامل دیگری میزان تقاضا را تغییر می

با نتایج تحقیقات  های این تحقیقیافتهغیر از قیمت باالی تغییر میزان تقاضا تاثیر ندارد. ه ل دیگری بکه عوام

Naeem Akram ،Muawuz Ijaz  وAlmadani محل زندگی خانواده، دهد که ͏سان بوده و نشان مییک

اده سرپرست خانوسن و سطح تحصیالت ویروس همه گیر کرونا، شخصی،  یهنسبت وابستگی، زندگی در خان

وش خدمات غذایی در آمریکای شمالی فر. هم چنان تأثیر بسزایی بر میزان تقاضای انواع مختلف مواد غذایی دارد

 قت بحرانی شده است. وهای گوشت به طور متحت تاثیر قرار گرفته و فرآورد کرونا بیماری همه گیر جریاندر 

 
امل غیر قیمتی مؤثر بر تقاضای از نظر پاسخ شان برای موجودیت عو های گوشت گاو( توزیع تعداد فروشنده2گراف )

 گوشت گاو

ها، ذوق و ید مصرف کنندهکه قدرت خر استباشند زیاد که باالی تغییر میزان تقاضا تاثیرگذار می یعوامل

های آینده از جمله بینی قیمت، موجودیت محصوالت جانشین، رشد نفوس و پیشها͏مصرف کننده یهسلیق

 .گیرندررسی قرار میبترین آنها بوده و قرار ذیل مورد مهم
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 ها. قدرت خرید یا درآمد مصرف کننده1

، اســتدرصــد  82.5نفر که این رقم میزان  33که بیشــترین دفعات یعنی  دهدمی( نتایج تحقیق نشــان 3در گراف )

ـــا ت چون ـــت، جواب مثبت ارأقدرت خرید باالی تغییر میزان تقاض دند که درآمد ایه نموده و بیان نموثیرگذار اس

صرف کننده ضاأها عامل مهم تم ابطه میان قدرت خرید )درآمد گوشت گاو بوده و ر یثیرگذار بر تغییر میزان تقا

صرف کننده ستقیم میم شت گاو م ضا به گو شد. یعنی بها( و مقدار تقا صرف کنندهه هر اندازه که درآمد با  ها͏م

 گردد.کم می ها مقدار تقاضـا͏گوشـت گاو بیشـتر و در مقابل با کم شـدن درآمد آنها به ͏آن یزیاد شـود، تقاضـا

و میزان خرید  استها عامل مهم غیر قیمتی مؤثر باالی تقاضای گوشت گاو قدرت خرید یا درآمد مصرف کننده

ـــته به این عامل می ـــهر تالقان وابس ـــت گاو در ش ـــد. یا فروش گوش تحقیقات ا نتایج های این تحقیق بیافتهباش

Haifeng Zhang ،Gbolahan Solomon Osho  وMatthew Uwakonye نی دارد. از ͏هم خوا

های کم درآمد های پردرآمد نســـبت به خانوادهخانوادهدســـت آمده که، ͏هچنین نتیجه بتحقیقات اشـــخاص فوق 

که  هد بودخوا یخرید کردند. مصرف گوشت الگوی و گاو گوسفند، بیشتر گوشت، به ویژه گوشت خوك، مرغ

 گیرد.͏تحت تأثیر تغییرات درآمد قرار می

 
 درت خریدهای گوشت گاو بر اساس ق( توزیع فریکوینسی فروشنده3گراف )

 هاکنندهمصرف یه. ذوق و سلیق2

که ذوق دهد، برای ایندرصد را نشان می 80نفر که این رقم میزان  32( بیشترین فریکوینسی یعنی 4گراف )در 

دهد که ه نمودند. و نتایج تحقیق نشان مییاراجواب مثبت باالی میزان تقاضا مؤثر است  ها͏مصرف کننده یهوسلیق

 خریدارانو میزان تقاضای گوشت گاو رابطه مستقیم وجود دارد که با افزایش ذوق  خریداران یهمیان ذوق و سلیق

ها گردد. ذوق و سلیقه مصرف کنندهم میها میزان تقاضا کمقدار تقاضا گوشت گاو زیاد و با کم شدن ذوق آن
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هاست نیز عامل مهم غیر قیمتی مؤثر در تغییر میزان تقاضای گوشت ثیر فرهنگ، کلتور و اقتصاد خانوادهأکه تحت ت

هم چنان رسانند. مندیشان گوشت گاو را خریداری و به مصرف مین به اساس ذوق و عالقهاباشد. مستهلکگاو می

اکثر دهد که سان بوده و نشان مییک Bahri Karli and Abdulbaki Bilgicیق با تحقیق های این تحقیافته

ها به حیث عوامل اقتصادی نقش مهمی در تعیین الگوی مصرف گوشت خانوادهی هشناسی و سلیق͏متغیرهای جمعیت

خانواده در  تقاضا برای گوشت قرمز با توجه به کل مصارف غذایی و در نظرداشت سن اعضای کرده وبازی 

، در حالیکه تقاضا برای گوشت سفید با هیچ یک از متغییرهای استانتخاب نوع و رنگ گوشت، بیشتر ارتجاعی 

 مورد استفاده در مدل کشش نداشته است.

 
 هاهای گوشت گاو بر اساس ذوق و سلیقه مصرف کننده( توزیع فریکوینسی فروشنده4گراف )

 . محصوالت جانشین3

دهد که موجودیت محصوالت جانشین عامل عمده بر تغییر میزان تقاضای نتایج تحقیق نشان می( 5در گراف )

دهد به این موضوع درصد را نشان می 77.5نفر که این رقم میزان  40نفر از میان  31گوشت گاو بوده و در حدود 

ت بز، گوشت گوسفند و ه نموده و بیان داشتند که محصوالت جانشین مانند گوشت مرغ، گوشیجواب مثبت ارا

ثیر خود را باالی میزان تقاضای گوشت گاو أگردد. و هرکدام تگوشت گاو می یبودنه باعث تغییر مقدار تقاضا

شان نظر به نوعیت جانشینی شان که جانشین ثیراتأثیر مستقیم باالی هم داشته و میزان تأدارد. محصوالت جانشین ت

دهد. که موجودیت یکی، میزان تقاضای دیگری را تغییر میباشد، طوریکامل هستند متفاوت می کامل یا قسماً

که کاالهای ضروری مانند تخم مرغ، شکر و مطابقت دارد، طوری Naeem Akramنتایج این تحقیق با تحقیق 

های تازه و شیرینی، حبوبات، چای و قهوه، سبزیجات، برنج، گندم و روغن خوراکی و کاالهای لوکس مانند میوه
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خشک، نوشابه و آب، محصوالت نانوایی، گوشت گاو و گوسفند، مرغ و غذاهای دریایی محصوالت جانشین 

 گردد.تواند جایگزین دیگری یکی میباهم بوده و 

 
 های گوشت گاو بر اساس موجودیت محصوالت جانشین( توزیع فریکوینسی فروشنده5گراف )

ی قرار گرفته رغ، گوسفند، بز و بودنه مورد تحقیق و بررساز میان محصوالت جانشین به گوشت گاو، گوشت م

ترین محصول جانشین برای گوشت گاو، گوشت بز و گوشت دهد که مهم( نشان می6و نتایج تحقیق در گراف )

ه عنوان محصول بنفر گوشت مرغ را  28نفر  40نفر آن گوشت بز و از میان  30نفر  40که از میان ، طوریاستمرغ 

ز ببه عوض گوشت گاو از گوشت مرغ و گوشت  گان͏کنندمصرف جانشین برای گوشت گاو انتخاب نمودند. 

 نمایند. توانند استفاده می

 
 ین محصول جانشیناس انتخاب مهم ترهای گوشت گاو بر اس( توزیع فریکوینسی فروشنده6گراف )
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 . رشد نفوس یا جمعیت4

 92.5نفر که این رقم میزان  40نفر از میان  37دهد که بیشترین فریکوینسی یعنی ( نشان می7) گراف

ان میزان رشد نفوس و میزان تقاضا به ه نموده و بیان داشتند که رابطه مییباشد جواب مثبت ارادرصد می

یاد و در مقابل گوشت گاو با هم مستقیم بوده و به هراندازه که نفوس زیاد باشد تقاضا به گوشت گاو ز

ضای گوشت گاو مربوط میزان تقاباشد. به هراندازه که نفوس کم باشد مقدار تقاضا به گوشت گاو کم می

اندازه که جمعیت زیاد باشد منحنی تقاضا به طرف باشد، به هرمیزان نفوس یا جمعیت شهر تالقان میبه 

در تحقیق انجام شود. راست و در صورت که نفوس کم باشد منحنی تقاضا به طرف چپ در حرکت می

ی گوشت اقاضدست آمده است که رشد جمعیت یا نفوس عامل مهم برای تغییر میزان ته شده این نتیجه ب

دهد که تعداد سان بوده و نشان مییک Naeem Akramهای این تحقیق با تحقیق باشد. یافتهگاو می

 گردد.اعضای خانواده و رشد نفوس باعث تغییر میزان تقاضا به گوشت گاو می

 
 د نفوسهای گوشت گاو بر اساس رش( توزیع فریکوینسی فروشنده7گراف )

 های آیندهقیمتبینی و انتظار از . پیش5

به این  شودمیدرصد  65نفر که میزان  40نفر از میان  26دهد که بیشترین فریکوینسی یعنی ( نشان می8گراف )

های آینده و میزان تقاضای گوشت گاو مستقیم بینی قیمتموضوع جواب مثبت داده و بیان نمودند رابطه میان پیش

ت زراعتی و حیوانی عامل مهم دیگری است که باالی میزان تقاضا محصوال یههای آیندپیشبینی قیمت .باشدمی

های آینده گوشت گاو زیاد باشد میزان تقاضا امروزی بینی قیمتطوریکه به هر اندازه مقدار پیش گذارد،͏میاثر 
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های این یافتهباشد. بینی شده کم باشد تقاضا به گوشت گاو کم میهای پیشزیاد و به هر اندازه که مقدار قیمت

ها و قیمت خانواده، پیشبینی درآمد دهد کهیکسان بوده و نشان می Haifeng Zhangتحقیق با نتایج تحقیق 

 دارد. ثیر مستقیم باالی میزان تقاضا به گوشتأگوشت ت

 
 های آیندههای گوشت گاو بر اساس پیشبینی قیمت( توزیع فریکوینسی فروشنده8گراف )

 فصل خرید آن در شهر تالقانخریداران  گوشت گاو و 

ها صورت ها و هوتلدهد که بیشترین فروش گوشت گاو در شهر تالقان به فامیل( نشان می9در گراف )نتایج تحقیق 

دهد دهد. هم چنان نتایج تحقیق در گراف نشان میدرصد را به ترتیب نشان می 40و  48که این رقم میزان  گیرد͏می

درصد را نشان می  44گیرد که این رقم میزان که بیشترین تقاضا و خرید گوشت گاو در فصل زمستان صورت می

 ها͏نهادها و ها، هوتلتخار بوده و فامیلگوشت گاو منبع مهم پروتین و جز اصلی غذای مردم والیت هم چنان  دهد.

 نمایند. ها خریداری میاز نزد فروشنده
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 های گوشت گاو بر اساس منبع خرید و فصل خرید( توزیع فریکوینسی فروشنده9گراف )

 نسل و نوع گاو گوشتی در شهر تالقان

های وطنی بوده و قصابان گوشت در این تحقیق مشخص گردید که تماما گوشت قابل فروش در شهر تالقان از نسل

که این  استرسانند. هم چنان بیشترین میزان فروش مربوط به گوشت گوساله های وطنی را به فروش میگاو نسل

شت گوساله بوده و مردم بیشتر مردم هم به گو ی اکثردهد. خواست و تقاضادرصد را نشان می 76رقم میزان 

 نمایند.گوشت گوساله را خریداری می

 میزان فروش و درآمد روزانه

ترین بخش این تحقیق گان گوشت گاو در شهر تالقان مهممشخص کردن میزان فروش و درآمد روزانه فروشنده

گان ی روبرو شده است، طوریکه فروشندهیابی به این مسئله به مشکالت زیادباشد. اگر چند محقق در دستمی

تایج را که در این گوشت گاو از یاد آوری میزان فروش و درآمد روزانه واقعی شان انکار کردند. با آن هم محقق ن

افغانی  535کیلوگرام و درآمد خالص شان طوری اوسط  78هر فرد  یهدست آورده، اوسط فروش روزان͏هبخش ب

م  بوده، و کمترین درآمد خالص روزانه کیلوگرا 200کیلو گرام و بیشترین آن  20فرد  باشد. کمترین فروش هرمی

 دست آمده است. ه افغانی برای هر فروشنده گوشت گاو ب 1200افغانی و بیشترین آن  300
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 گان گوشت گاو بر اساس میزان فروش و درآمد خالص روزانه( توزیع فریکوینسی فروشنده10گراف )

 گیرینتیجه

باشد که تحت شرایط و در طول یک های مختلف و مقادیر مختلف یک محصول میمعکوس قیمت یهتقاضا رابط

، ذوق ها͏نندهمصرف کقیمت، عوامل مهم دیگری مانند قدرت خرید  یهمعین خریداری خواهد شد. برعالو یهدور

آینده باالی تقاضا مؤثر بوده و در تغییر  هایبینی قیمتو سلیقه، رشد نفوس، محصوالت جانشین و انتظار و پیش

رآمد مصرف کننده عامل قدرت خرید یا دشود که از نتایج این تحقیق دانسته میمیزان تقاضا نقش عمده دارند. 

ها به گوشت ها زیاد باشد، میزان تقاضای آنو به هر اندازه که درآمد مصرف کننده ستثیرگذار باالی تقاضاأت

و تحقیق انجام  استگوشت گاو  یهم عامل مهم مؤثر باالی تقاضا خریداران. ذوق و سلیقه گرددگاو بیشتر می

نمایند. هم چنان رشد درصد مردم بر اساس ذوق و سلیقه شان از گوشت گاو استفاده می 80دهد که شده نشان می

یابد. می او افزایشنفوس باعث ازدیاد تقاضا به گوشت گاو شده و با افزایش نفوس میزان تقاضا به گوشت گ

شان باعث که موجودیتاست ثیرگذار دیگری أهای آینده هم دو عامل تبینی قیمتمحصوالت جانشین و پیش

که عوامل فیصد مردم برای این 50آید که بیشتر از می گردد. از نتایج تحقیق برتغییر میزان تقاضای گوشت گاو می

بینی ها، موجودیت محصوالت جانشین، رشد نفوس و پیشمانند قدرت خرید، ذوق و سلیقه مصرف کننده

 اند.ه نمودهیثیر گذار است، جواب مثبت اراأنده بر تغییر میزان تقاضا گوشت تهای آیقیمت
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ها به مصرف رسانیده ها و هوتلدهد که گوشت گاو را در شهر تالقان بیشتر فامیلهای این تحقیق نشان مییافته

های وطنی گاو استفاده نموده و یابد. هم چنان قصابان بیشتر از نسلو در فصل زمستان میزان خرید شان افزایش می

کیلوگرام بوده  78رد ند. اوسط میزان فروش روزانه هر فنمایگوشت گوساله را بیشتر خریداری می ها͏مصرف کننده

باشد. میزان تقاضای افغانی می 535آورند بالغ به دست میه و اوسط درآمد خالص که از فروش گوشت گاو ب

و باعث تغییر  ثیر داشتهأبلکه عوامل غیر قیمتی دیگری هم باالی آن تاست گوشت گاو نه تنها وابسته به قیمت 

یاد داشته باشند ͏ههای گوشت گاو در شهر تالقان بفروشنده گردد. بناءًای گوشت گاو در شهر تالقان میمیزان تقاض

ها، ذوق و سلیقه، موجودیت محصوالت که در فروش گوشت گاو و بازار آن عواملی چون: درآمد مصرف کننده

ه را در نظر داشته باشند که هر یک های آیندبینی قیمتجانشین مانند گوشت بز و مرغ، تعداد جمعیت شهر و پیش

 باشد.ت خود را باالی مقدار تقاضای گوشت گاو در شهر تالقان دارا میأاز این عوامل تاثیر
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 نگاهی به اصالحات رضاشاه پهلوی
 تخار ونی پوهنتتربیه و تعلیم پوهنحی تاریخ دیپارتمنت علمی کادر عضو نویسنده: پوهنیار مسعوده روئین

 دهنده: پوهندوی عبدالطیف فرزامتقریظ

 چکیده

اجبار، نوسازی را  های بشری بهمجرای استعمار به سایر تمدن ی آن ازظهور تمدن جدید در اروپا و انتشار و غلبه

وگانگی و التقاط از جمله ایران تحمیل کرد،  اما نوسازی اجباری به جای تأسیس تمدن جدید به د به جوامع شرقی

 تمدن منجر شد. رفع این نقیصه جز با نوسازی اختیاری و انتقال کامل تمدن جدید ممکن نبود. 

گذر  از مدرن،  وی ملی دولت مطلقه به کمک بورژوازی و ی مدرنیته وی اروپاییان، بر پایهنوسازی در تجربه

هایی که در ود تالشوج ایران با کشور یافته انجامید. اما درتغییرات اجتماعی وسیع به ظهور جوامع مدرن و توسعه

ل شتابان ی  پهلوی اوی مدرن نینجامید. نوسازی در دورهعصر رضاشاه صورت گرفت، نوسازی به ایجاد جامعه

 ساخت و ی مدنی کمتر عملی گردید که باقدرت، ناتوانی  جامعهبه دلیل تسلط دولت بر منابع  صورت گرفت و

ر اجتماعی و د سرشت دولت مطلقه در انطباق بود. لذا، ممانعت دولت مطلقه از گسترش آن در ساختار  اقتصادی،

ش است که چرا ی حاضر به دنبال پاسخ این پرسنهایت به تولید استبداد و خودکامگی منجر شد. بنابراین مقاله

 یافته تبدیل شود؟ی مدرن و توسعهی نوسازی در دوران پهلوی اول، نتوا نست به جامعهشور ایران به رغم تجربهک

 ته، سیاست، مذهب و مشروطیت.یننوسازی، مدراصالحات،   :های کلیدیواژه
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 مقدمه

و تمدنی و  فرهنگیهای غنی ها و مقاطعی جلوهم در دوره 19ایران پیش از آغاز سیر اصالحات در اوایل قرن

ل و مدارا را  نشان دهی عالی و تساهمندی، سازمانهایی از عقالنیت، مدنیت، نظم و ثبات، علم نوآوری، قانونمایه

ن زند، حتا داده است؛ مثالً در زمان حکومت کوروش، داریوش، انوشیروان ساسانی، شاه عباس صفوی وکریم خا

ی ها به واسطهجلوه هایی از تجدد و مدرنیته و جود داشته است؛ اما اینی ایرانیان جلوهاز نظر فکری در اندیشه

کارانه نتواست به نحو پایدار های خرافی و محافظهگرایی با مایهی سنتهای موجود و غلبهماهیت دولت، ساختار

 تداوم یابد.

به رقابت برخاستند،   تسلط بر ایرانخاطر غربی انگلیس، روسیه و فرانسه به هایکه قدرتم، زمانی19با شروع قرن

دان و مرهای سیاسی، اقتصادی وصنعتی غرب قرارگرفت، بعضی از دولتی ایران تحت تأثیر پیشرفتجامعه

سنتی عقب مانده  یگرو تبدیل  از یک جامعه ی حیات ایران درفکران ایرانی به این نتیجه رسیدند که ادامهروشن

گذاری گردد. ایهپیران بخواهد به زندگی خود ادامه دهد، الزم است نوسازی در آن ی مدرن  است. اگر ابه جامعه

صالح امور ابنابراین اصالحات و نوسازی بدان معنا بود که اصالحات در امور اداری، تأسیس حکومت مرکزی، 

ی  ایران به جامعه ی  مناسبات اجتماعیها و تحول کیفی در حوزهها، راهمالیاتی،  نظام  آموزشی، نوسازی جاده

 معرفی گردد.

دار شد و گیری یک حکومت جدید در ایران پدیهای غرب در شکلآن زمان به بعد تأثیر شگرف پیشرفت از

ی  مدرن با توجه معهیافته در ایجاد جامرد  ایرانی دانست که به طور جدی و سازمانتوان رضاشاه را اولین دولتمی

ها و رفته از ارزشهای رضاشاه الهام گاروپایی اصالحاتی انجام داده است. سیاست های فرهنگبه معیارها و ارزش

 گرفت.های مذهبی قرار میها و ارزشفرهنگ جوامع غربی بود و در عمل، در تعارض با سنت

نفوذ  اصالحات و نوسازی در عصر رضاشاه پهلوی و تأثیر آن بر قدرت و بررسیهدف اصلی این مقاله 

ظام قضایی، نظام نهای اصالحی او در ارتش، نظام اداری، ی ایران است. در این راستا سیاستجامعه روحانیون در

یران مطالعه آموزشی و تأثیر این اصالحات برکاهش یا افزایش قدرت و نفوذ روحانیون،  در سیاست و حکومت ا

 . خواهدشد
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 اصالحات نظامی

ات مالی، ولت مرکزی قوی، از همان ابتدا ضرورت به اصالحرضاخان و سید ضیاء پس ازکودتا، برای ایجاد د

درن بود که مکردند و اولین  اصالحات رضاشاه، ایجاد ارتش ملی واحد و اداری، اقتصادی و نظامی را حس می

اری و تجزیه برای برقراری نظم  داخلی، امنیت، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد وحدت ملی،  جلوگیری از خود مخت

 .(157، ص1374)مکی، های  قومی  روی دست گرفت طلبی گروه

 یشتر سرزمینب مند مرکزی وجود نداشت و به رغم بی طرفی ایران، طی جنگ جهانی اول، در ایران دولت قدرت

 ب  تحت کنترول انگلیسی روسیه و ترکیه و جنوهای بیگانه اشغال کرده بودند. شمال ایران به وسیلهایران را  نیرو

ثبات مرکزی بی شوراندند،  دولتها را  برضد تسلط انگلیس  میعین حال جاسوسان آلمانی برخی ایرانی بود در

های مردمی  مند مرکزی در ایران و اشغال آن  توسط بیگانگان باعث ظهور قیامبود بنابرآن نبود دولت قدرت

 (. 32، ص 1372)قاضی، د چون قیام میرزا کوچک خان جنگلی درگیالن و محمد خیابانی در تبریز شهم

هجری  1299حوت  کشور ایران عمالً هرج و مرج،  بی قانونی حاکم بود. در چنین شرایطی بود،  که در ماه در

ه تهران آمد و با شمسی رضاشاه که فرمانده تیپ قزاق در قزوین  مستقر بود، با اطالع قبلی و حمایت انگلستان ب

توان ا  مید ضیاءالدین را به نخست وزیری منصوب کرد. این کودتا ریک کودتا قدرت را  به دست گرفت و سی

به انارشیسم  رفت و تمدن غرب در ایران به حساب آورد. با توجههای اصالحی بر اساس الگوی پیششروع سیاست

ه بود که تا طلبانقاللهای استهای محلی، قومی و حرکتحاکم بر ایران و فقدان نخستین راهبرد،  پایان دادن به قیام

سرزمین   یبتواند یک حکومت متمرکز با هدف،  ایجاد امنیت، گسترش و تعمیم حاکمیت دولت  مرکزی بر همه

ست،  این اولین اایران به وجود آورد. و برای رسیدن به این هدف، اقداماتی را روی دست گرفت. قابل یاد آوری 

میرزا و سپس در زمان  لین بار اصالحات ارتش مدرن در زمان عباساقدام رهبران ایر انی در این زمینه نبود، بلکه او

 . ( 143، ص 1366)کاتوزیان، امیرکبیر به اجرا درآمده بود 

ها در ایران دادند که به درخواست ناصرالدین شاه و حمایت روسها تشکیل میسربازان ارتش نخستین را  قزاق

قزاق را اشغال کردند و  ها پست تیپبود. به تدریج ایرانیها حفاظت از سلطنت ی اصلی آنشکل گرفت وظیفه

نفر بود، که فرماندهی آن را رضاشاه به عهده داشت.  درآن زمان نیروهای  300هنگام کودتا تعداد این نیروها

ترین آن ژاندارمی بودکه به منظور حفظ امنیت داخلی بعد از انقالب دیده دیگرهم وجود داشتند که مهمآموزش

هان و مشاوران سویدنی تشکیل شده بود. یک نیروی نظامی دیگر در جنوب به فرماندهی وطه توسط فرماندمشر
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داران جنوب فارس تشکیل ها  برای حفظ منافع شان تحت عنوان تفنگافسران انگلیسی وجود داشت، که انگلیس

 داده اند.

رکزی مند زیر نظر دولت مشمسی در زمان کودتای رضاشاه یک ارتش مدرن  و قدرت هجری1299سال در

رخاسته و عمالً های قومی و غیر قومی به مخالفت با حکومت مرکزی  بوجود نداشت. در نتیجه تعداد زیادی گروه

 متی عمل بخشیدن به حاکمیت حکوکردند. در راستای  بسط قدرت و جامهدر حاکمیت دولت اخالل می

ا منحل رداران جنوب فارس ی اصالحات، ساختن یک ارتش مدرن و متحد بود. او تفنگمرکزی، اولین برنامه

رسید. در ن میت 40000ها، ارتش جدیدی سازمان داد که تعداد آن به کرد و با ادغام افسران ژاندارمی و قزاق

غیر قومی  وهای  قومی ها و شورشقیام  دیدههجری شمسی رضاشاه با شمار نیروهای آموزش 1304تا  1299سال

را سر ایران سرا  شکست داد و برای  اولین بار پس از چندین دهه، دولت مرکزی  توانست حاکمیت خویش را در 

 .(113،  ص 1366)کاتوزیان، اعمال کند 

شود.  یم های جامعه منجرکرد که مدرن سازی ارتش،  اصالحات و نوسازی در سایر بخشرضاشاه تصور می

افسری به   یدیده، ایجاد ارتش متحدالشکل و تأسیس دانشکدهاو با جذب امکانات مالی، افزایش کادر آموزش

ی زی، در عرصهی  افسران، به عنوان بخشی از حامالن فرایند نوسای متوسط جدید یاری رساند. طبقهرشد طبقه

 .(8، ص 1383)دیلمی معزی، اجتماعی مؤثر بودند  دگرگونی

زی و اقتدار رضاشاه با فرستادن نظامیان به فرانسه،  جهت فراگیری هنر رزمی و اجباری کردن خدمت سربا

ها، با آموزش های جنگی، و سایر جنگ افزارارتش تالش ورزید و در عین حال با خرید هواپیماهای جنگی، کشتی

های قومی ورشبا این ارتش نیرومند  ش افسران و نیروهای  متخصص نظامی یک ارتش قدرتمند را  تأسیس کرد،  

 .(22،  ص1359)الگار،  را  خاموش ساخت،  امنیت،  وحدت و یکپارچگی ملی را  بر قرار کرد 

 اصالحات  اداری

داشت از و بزرگ گرایی و تجلیلی باستانپس از انقالب مشروطیت، یکی از اقدامات مهم  رضاشاه توجه به مسأله

حات آغاز گردید ی  اصالکه پروژهایران قبل از اسالم بود. با قدرت گرفتن رضاشاه، زمانیهای شاهنشاهی حکومت

ا پایان عمر تهای سنتی، عرفی و دینی را در پی داشت و و این و ضعیت، منازعه میان فرایند نوسازی و ارزش

ر کنار دهای غرب دهی جدید تحصیل کری  پهلوی ادامه یافت. تأثیرات فکری مشروطیت و حضور طبقهسلسله

 ی حاکم، پیش از هر عامل دیگری سبب رویکرد پهلوی اول به مدرن سازی  ایران گردید.طبقه
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ی  ور افتادهدها پرداخت که مناطق ها  در اطراف کشور به  ساختن سركمطیع کردن خان زمان بارضاشاه هم

 حقوق و حکومت مرکزی  و محدود ساختن یایران را به هم متصل کرد، تقسیمات کشوری را به منظور تقویه

و هر ولسوالی به چند   ولسوالی 49ایران  به ده والیت و 1938ها را  تغییر داد. در سال اختیارات  حاکمان شهرستان

که مورد اطمینان رضاشاه  داری تقسیم گردید والیان و ولسوالیان معموالً  ازبین اقشار فیودال  بوژوازی  ایرانعالقه

 شدند.انتخاب می بودند

وزش عالی و اصالحات اداری با افزایش تعداد کارمندان و استخدام فارغ التحصیالن مدارس و مؤسسات آم 

ثری در اعمال . که نقش مؤ(20، ص 1387)اتابکی، های اروپایی آغاز شد نیز پرداخت حقوق  و مزایا مطابق الگو

اری  وجود گونه نهاد و سازمان مدرن ادرضاشاه، هیچحاکمیت دولت مرکزی داشت.  قبل از به قدرت رسیدن 

شد. رضاشاه  مندی انجام میگونه قانونی نزدیکان و خویشاوندان وزیران  بدون هیچنداشت کارهای دولتی به وسیله

کزی در مرج اداری و به خاطر  بسط و توسعه وگسترش حاکمیت دولت مر به منظور پایان بخشیدن به هرج و

تأسیس پهلوی، شروع  ی  تازههای سلسلههای اصالحی خود و مستحکم ساختن پایهن  و اجرای سیاستسراسر ایرا

ی منظم و ینههجری شمسی اولین قانون را در زم 1301به اصالحات و نظم بخشیدن به سیستم اداری کرد. درسال 

ت، تحصیالت این قانون سن، ملیهای غربی محدود کردن استخدام شوندگان  اداری  تصویب کرد. ) براساس مدل

 کرد(.های شخصیتی برای استخدام شوندگان  معین میصالحیت و

 به طور سنتی ی دیگری از اصالحات اداری رضاشاه معطوف به تقسیمات جغرافیایی و اداری ایران بود.جنبه

هجری  1316ال سانین  در ایران به چند والیت و تعداد بی شماری ناحیه تقسیم شده بود.  رضاشاه  با تصویب قو

قسیم کرد. دولت شمسی ایران را  به یازده استان، چهل شهرستان و تعداد زیادی دهستان زیر نظر وزارت داخله ت

بود،  برای  هجری شمسی  مشاوران خارجی استخدام کرده 1301های های اصالحی خود ازسالبرای اجرای برنامه

ها تانی، شهرستانل دولت به خارج از پایتخت گسترش یافت و بر مراکز اسی کنترواولین بار در عصر مدرن محدوده

 هم ساخت.ی  این اقدامات زمینه را برای  ایجاد یک دولت مدرن فراو حتا روستاهای بزرگ رساند که همه

 ایجاد  دولت مطلقه و مدرن

روزگار مدرن قرار داشت. ی دوران سنت و ی ایرانی، دولت عصر گذار بود؛ عصری که در میانهدولت مطلقه

اصالحات در ایران بر اثر فعل و انفعاالت عصر مشروطیت تا حدودی شکل گرفته بود؛ ولی توانایی خروج از 

هجری شمسی   1304ی سنتی خود را  نداشت. روی کار آمدن رضاشاه  و تأسیس سلسله پهلوی را  درسال پوسته
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ی  نوسازی توسط قالل نسبی دولت مطلقه باعث شد که پروژهسرآغاز  و شروع دولت مطلقه و مدرن دانست. است

هایی را در نوسازی  ایران دولت مطلقه فراهم آید. جریانات سیاسی مطابق دستگاه ایدیولوژیک خود ابعاد و اولویت

ی اصالحات، مدرن سازی دولت قرار دیگر متفاوت وگاه متعارض بود. در پایان پروژهمدنظر داشتند که با یک

ی آن بود. مدرن سازی جامعه، شت که به معنای ایجاد تغییرات بنیادی در ساخت وکارکرد دولت و نهادهای تابعهدا

سنتی را در ابعاد آموزشی، فرهنگی و اقتصادی  -های اصالحی بود که ساخت اجتماعیآن  بخشی از برنامه

توان گفت که ساخت. بنابرآن  میمستقر میهای  نظم نوین به جای آن گیرا  با ویژ کرد  و جامعهدیگرگون می

 ی اصالحات  در عصر رضاشاه پهلوی بود.سازی سه رکن اساسی پروژهسازی و جامعهسازی،  ملتدولت

ری انجام داد. های سه گانه دولت، جامعه و ملت را تا حدود بسیارضاشاه پس از به قدرت رسیدن، دیگرگونی

ی  نوسازی روژهسازی دیگرگون شد و تابع دولت مطلقه و مدرن گردید. پملتسازی، ی دولتمتعاقب تبدیل پروژه

رآغاز الگوی تمام عیار  دی  تجددگرا بود. البته باید توجه کرد  اوالً،  این پروژه  ایران در دوران رضاشاه، پروژه

ر خود متمایز شد. ی هم عصتری یافت و از سایر الگوهاتر و روشنمنظم و مدونی نداشت، ولی به تدریج ابعاد دقیق

وسازی ایران بعضی های نمانند دیگر بحثی  تجدد در درون خود انسجام و تناسب تمام  نداشت و همهثانیاً پروژ

ی ایرانی از یز جامعهترین اصل آن گرتوان گفت مهمحال میسازی وگاه با تناقضات درونی دچار بود. با اینهم نا

 بود. فیودالیسم به کاپیتالیسم

 گیری دولت مدرنفرایند شکل
تجددگرایان اعتقاد داشتند که فقط از طریق ایجاد دولت مقتدر، متمرکز به اصالحات در ایران  اقدام کرد. دولت 

ها دولتی بودکه موانع را با قدرت پشت سر بگذارد. تشکیل یک حکومت قوی، توانا و در عین حال آل آنایده

ی حصول این مقصود آن بود که نیزه تجدد را ایجاد نماید، از نظر آنان بهترین طریقهمنورالفکر، که به زور سر 

مردم  باید توسط نخبگان و با زور و اجبار به سوی سعادت وکمال بروند. این شیوه،  دولت متجدد را  به ضدیت با 

این ضدیت به حدی بود که  ی  رضاشاههکشاند و در دروی مدنی و اجزای  آن، مثل مطبوعات و احزاب میجامعه

ریزی شد، مدت کوتاهی همگی این نمادها به زودی از بین رفتند. حتا احزاب مصنوعی که توسط تیمورتاش پی

یی را مد نظر داشت، تصویب دوام نیاورد؛  زیرا  با سیاست رضاشاه درتقابل قرارگرفت. هرگاه شاه طرح یا الیحیه

ی پهلوی  در دوره»گوید: مخبرالسلطنه می(. 230، ص 1372)عاقلی، شد د میورزید رکه مخالفت میشد.  زمانیمی

ها  شد رفتار کند. مقاالت، نوشتهبایست به عرض برسد و آنچه فرمایش  میکس اختیار نداشت. تمام امور  میهیچ
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ه به ضد سلطنت ها، این بودکمقاالت و نوشته« روایی»شد وشرط بود تاچاپ ونشر میمی« روا»باید دارای مهر

 (.18، ص 1364)حایری، « مشروطه نباشد.

ی وجود رصهعاز لحاظ سیاسی ناسیونالیسم ایرانی، به صورت یک ایدیولوژی دولتی  در عصر رضاشاه پا به 

های ناسیونالیستی شهی آن ایجاد شود. دولت پهلوی اول، دولتی بود که بر اساس اندینهاد تا یک دولت مدرن بر پایه

شد،  ی میشرط ایجاد یک دولت مدرن تلقبر آمد تا هویت ملی ایجاد نماید. حکومت پهلوی اول پیش صدد در

فهوم مرضاشاه در ایجاد دولت مدرن به سرکوب ایالت و قبایل متوسل شد، خود گواهی بود برجدید بودن 

مردم به انقالب  ها  به حدی رسید که اغلبهای بسیاری را درپی داشت. این نارضایتیناسیونالیسم که نارضایتی

 .، ص( 1364)حایری، خونین و حتا گسترش جنگ به سوی ایران راضی بودند 

واقعی یک  آل ناسیونالیستی بود؛ مگر از لحاظ راهبرد و خط و مشی عینی ودولت رضاشاه یک دولت ایده

ملی است. در واقع   یملی و فزونی قدرت و ارادهدولت ناسیو نالیستی نبود. چراکه ناسیونالیسم  مبتنی بر حاکمیت 

ک از یکه  هیچ شودکه دولت ملی قدرت خود را از ملت کسب کند. در حالیناسیونالیسم، زمانی محقق می

 (.37،  ص 1372)قاضی، های پهلوی چنین وضعی نداشتند دولت

 اصالحات اقتصادی

ی ش شبکهی ارتباطات، گسترآورد،  شامل،  توسعه ی اقتصادی به و جوداصالحاتی را که رضاشاه در عرصه

های ، از دیگر برنامهراه آهن دولتی و سرتاسری رادیو و نقل  بود. اموری چون پست، تلگراف، تلفن، حمل و ها، راه

 یازار ملی و مبادلهی  نفوذ و اقتدار دولت، یکپارچگی بی رضاشاه بود که تأثیر مهمی در بسط حوزهاصالحی دوره

شایانی  آزادکاال و خدمات بین مناطق  مختلف شهری و روستایی داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کمک

تثبیت ارزش پول  ترین اقدام در این دوره تأسیس بانک ملی با اختیار چاپ اسکناس و تالش برایکرد. از مهممی

ح نظام مالیاتی و ه دست دولت بود که با اصالریال )به جای قران( با استقالل واحد طال و نیز استقالل گمرکی  ب

خصیص بودجه  تافزایش منابع در آمدی دولت، به ویژه درآمدهای نفتی، قدرت و توان مالی و اعتباری دولت در 

د گمرکات، گیری یافت. منابع در آمدی دولت عبارت بودند از عواید نفت، در آمبرای نوسازی  افزایش چشم

 .(84، ص 1386)یکتا، مالیات بر در آمد که سهم کمتری داشت غیر مستقیم و  مالیات

گیری ی رضاشاه، تجهیز و تخصیص منابع، کمک به انباشت سرمایه و جهتیکی از اقدامات مهم دولت مطلقه

ها به سمت صنعتی شدن بود؛ به حدی، که نقش دولت در این دوره  از حالت مداخله  نداشتن و آزاد گزاری فعالیت
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که در آمدهای هجری شمسی( گسترش یافت، به ویژه آن 1320 – 1310) 1940 – 1930ی اد، در دههدر اقتص

شد. هرچند رضاشاه استرا تیژی توسعه مبتنی بر جایگزینی های ادارات دولتی مینفتی عمدتاً صرف تأمین مالی هزینه

کنترول شدید واردات و یک نظام  واردات را دنبال نکرد، قانون کنترول ارز،  قانون انحصار تجارت خارجی،

ی  نفوذ و قدرت های باال و نظام اعتبار  چند نرخی  در چهار چوب همین استرا تیژی بود. در ادامهگمرکی با تعرفه

-داران، به عنوان متحدان رضاشاه به الغای تیول داران در مجلس اول مشروطه که مقامات ارشد نظامی و دیوانزمین

های رادیکالی خواهان اصالحات ارضی را سرکوب کنند، ار داشتند و توانستند نیروها و جنبشساالری را در اختی

ی های بزرگ ایجاد کردند و انحصار کلی بعضی از اقالم عمدهتجار بزرگ نیز در شهرها،  با تشویق دولت، شرکت

 . (112، ص 1366اتوزیان، )کها را در دست داشتند تجارت خارجی و حتا گاهی اختیار کل تجارت خارجی استان

ای بورژوازی ملی  جهای خارجی پدید آمد و به واقع نوع  بورژوازی کمپرا دور در پیوند با رژیم  وکمپنی در 

یه گذاری ی  سرماو صنعتی مستقل هدایت تغییرات  و اصالحات اقتصادی را  در دست گرفته بود. قسمت عمده

هه عمدتاً ی دولت طی این ددرصد از کل هزینه 40گرفت.  بیش ازهای دولتی انجام طی این دوره توسط بخش

 هن به کارها  و راه آدرصد سرمایه گذاری دولت درجاده 60در حمل و نقل و صنعت سرمایه گذاری شد. حدود 

تی و بخش دول 1930ی گرفته شد که تاحدی زیادی به یک پارچه شدن  بازار ملی کمک کرد  تا آخر دهه

ر گر تأسیس هزار کا 48اسب بخار قدرت و با ظرافت کار حدود  63000کارخانه با حد اقل   260خصوصی بیش از

گرد و مواد های مصرفی بودند؛ نظیر منسوجات، شکر، گوکردند که عمدتاً در صنایع سبک و تولیدکننده کاال

ت و فرایند صنعتی و مالی دولحال، این اصالحات اقتصادی کیمیایی که در بازار جهانی نیز خریدار داشت. با  این

بود و منافع حاصل  دارانی اقتصادی  در پیوند با منافع تجار بزرگ و زمینشدن در قالب رشد اقتصادی و نه توسعه

تیب چندان نفعی یافت. به این ترها اختصاص میشده از آن با سطح  مصرف  و استانداردهای باالی زندگی به آن

رکنار زور و دی ضعیف دولت با جامعه ایین در شهر و روستا نداشت و همین رابطهی متوسط و پبه زندگی طبقه

-ل فشار و سیاستی نظامیان  از قدرت چانه زنی دولت، در رابطه با اعماسرکوب، پدرساالری، حامی پیرو و سلطه

 .(128،  ص 1366)کاتوزیان، های دول اروپایی کاست و در نهایت به سقوط رضاشاه منجرشد 

 حات  قضایی  و عدلیاصال

گرایی و سکوالریزم، حکومت عاری از نفوذ مند بر اساس اصول ملیرضاشاه درجهت ساختن یک کشور قدرت

های اصالحی و حکومت مورد       و رهبران قبایل مواجه شد. ویژگی اصلی سیاست علماءمتولیان مذهب، با مخالفت 
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هجری شمسی آشکار شد. بعد  1305گزاری درسال دیدگاه بعد از تاجنظر شاه، سکوالریزم بود. تمایل او به این 

ی قدرتش استفاده کند و با اصالحات اداری،  از انجام اصالحات امور نظامی او قادر شد که از ارتش به عنوان پایه

در ها ییش در سراسر ایران گسترش دهد. وضعیت و جایگاه قدرتش را  تحکیم و توانایی اش در اجرای سیاست

کافی احساس قدرت کرد تا نیت اصلی اش را که همانا ساختن یک حکومت  یاین مرحله بودکه او به اندازه

سکوالر آزاد از نفوذ روحانیون و مذهب بود آشکار کند. برای تحقق این اهداف، رضاشاه قوانین و اصالحاتی  

ترین  حاکم بود محو کند  یکی از مهم  هایی از حکومت کهارایه کرد تا نفوذ مذهب و روحانیون را در حوزه

 (.19،  ص1359الگار،  )ی  نظام قضایی ایران بود های آن ادارهبخش

مسی  و شهجری  1284خانه در سال نظام حقوقی ایران بعد از مشروطیت که پیامد خدمات تأسیس عدالت 

سال   20دتمتمم آن بود که به م به همراه 1285هجری شمسی و نیز قانون اساسی 1285فرمان مشروطیت درسال 

م حقوقی و دادرسی کار آمدن رضاخان نظابا روند بسیارکند و به سوی شگوفایی و پویایی قدم برداشت؛ اما با روی

نسجم  و تضعیف  م با روند پرشتاب و با تدوین قوانین جدید و اصالحات عمیق  در تشکیالت عدلیه به سوی ساختار 

ضاشاه  ری حقوقی با قوانین عرفی و مدرن در عصر د که حاصل آن یک نظام تازهنقش محاکم شرعی حرکت کر

 بود.

عالوه این نظام  به .گیری یافتی چشمنظام قضایی ایران در عصر پهلوی اول، نسبت به ادوار قبل از آن توسعه

اشاه را در دعاوی شخص رضهای دادگستری حتا یی مقتدر بودکه در یکی دو مورد دادگاهنوبنیاد در آغاز به اندازه

یی ادامه نیافت و حقوقی محکوم کردند. اما سر انجام به خاطر نظام دیکتاتوری و فقدان آزادی، این استقالل قضا

شد، نشانده یمها که محض خوش آمد شاه و درباریان صادر صدور آرای  سیاسی و احکام ظالمانه از سوی دادگاه

ابر آن  استقالل ان رضاشاه نتوانست گام مؤثری در تحقق عدالت بردارد و بنآن بودکه تحوالت داد گستری در دور

 .(25، ص 1359)الگار، قضایی داد گستری رو به  افول نهاد 

های نفوذ مذهب و روحانیون بود که رضاشاه اقدام به مقابله باقدرت نظام قضایی ایران یکی از اولین حوزه

ناپذیر فرایند حقوقی ی ایران،  قوانین اسالمی و روحانیون بخش جدایییعهروحانیون کرد که  در سر تاسر تاریخ  ش

بود و به دو بخش  علماءو قضایی جوامع شیعه بوده است. قبل از به قدرت رسیدن رضاشاه، نظام قضایی در تسلط 

شرعی که قوانین شد و تقسیم شده بود: ) قانون عادی و عرفی که به وسیله صاحب منصبان اداری دولتی اداره می

شد(. حامد الگار تقسیم بندی نظام قضایی ایران در قرن نوزدهم را چنین اداره می  علماءی مذهبی است به وسیله
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که نخستین قانون مدنی  1911دوگانگی دستگاه قضایی از دوران صفویه به ارث مانده بود تا سال»کند: خالصه می

ها را به عهده داشتند به محاکم شرعی معروف سرپرستی آن علماءه معمول شد دست نخورده باقی ماند. محاکم ک

شد. دولت ی قضایی نامیده میها از فقه شیعه گرفته شده بود. دستگاه قانونی دولت عرف یا سابقهبود که قوانین آن

 حکام که اصول مدونی داشته باشد به یش در یک مدت معین، اختیارات قضاوت عرف را بدون آنبرحسب نیازها

ها را به صورت مشخص تقسیم کرد: توان آنهایی عرف و شرع مشخص نبود میکه قضاوتداد، با اینشهرها می

گرفت، مانند  شورش، اختالس، جعل محاکم عرفی اصالً با تجاوزاتی که علیه دولت یا  امنیت عمومی صورت می

ی شخصی یا های که جنبهها و مرافعههمسکوکات، دزدی،  سروکار داشت. اما محاکم شرعی اغلب با مشاجر

شرع و عرف غالبأ صفات مشترك داشت و به طورکلی دستگاه  هایپرداخت. بنابر این قضاوتبازرگانی داشت  می

ی  توانست مانند محکمهی  شرعی میشد، محکمهقضایی طوری بود که موجب تأثیر متقابل بین این دوبخش می

ی دعوایی که به او ارجاع شده بود از مجتهدی توانست در بارهنقض کند. حکام می ی عرفی رااستیناف رأی محکمه

کردند. در تمام قرن نوزدهم چنان هریک از طرفین دعوا پس از صدور فتوا  معموالً به آن عمل میاستفتاء کند. هم

ستقرار قدرت قضایی های دولت در راه  او دولت را پدید آورد. کوشش علماءاین دو نوع محکمه کشمکش بین 

 «.بود علماءی ی ویژهخود به معنای کاستن از امتیازها

رکبیر و میرزا چون امیی قاجاریه بود، وزیرانی هماولین اصالحات در سیستم قضایی ایران مربوط به سلسله

اصالح ر دها سعی حسین خان سپهساالر برای مدرن کردن سیستم قضایی و تسلط بیشتر دولت مرکزی بر دادگاه

ا در نظام سیستم قضایی کردند. رضاشاه، پس از استحکام قدرت خود، به تدریج و با احتیاط اصالحات خود ر

توان  ا میرها قضایی کشور به سمتی که نفوذ مذهب و روحانیون را به حد اقل برساند سوق داد. اولین حرکت

ه حساب آورد ی داور، وزیر وقت دادگستری، بهجری شمسی به وسیله 1305ی مجموعه قوانین مدنی درسال ارایه

قدیمی شغل  زیادی از مسؤوالن یهجری شمسی عده 1306و بعد از آن وزارت دادگستری را منحل کرد و درسال 

 (. 21،  ص1359)الگار، که تحصیالت غربی داشتند از دست دادند خود را به نفع کسانی، 

 های مجلس رسید که هدف آن سکوالر کردن دادگاه یب به تصو هجری شمسی  قانون مدنی 1327در سال 

تر محدود نمود. به عنوان مثال را  بیش علماءهای بعد قوانین  بیشتری را تصویب کرد.  قدرت درسال شرعی بود.

توانستند می« کلهای دولتی و دفتر دادستانفقط دادگاه»هجری شمسی  قانونی به تصویب رسیدکه  1310در سال 

ها باید ارجاع دهند. در نتیجه غیر از چند استثناء  همه پرونده ی  مذهبی ی را به دادگاه شرعی  و محکمهپرونده

 هایها  به دادگاهاز تأیید، پرونده شد و پسبررسی می  کلهای دولتی و دفتر دادستانیدادگاه ی به وسیله اول 
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کل درآمد درسال شرعی، زیر نظارت و سرپرستی دادستانی هایگردید. بنابر این، در عمل دادگاهارجاع می مذهبی

ی  نهایی به ی  ثبت اسناد  و امالك به تصویب رسانید که ضربههجری شمسی قانونی دیگری را در زمینه 1311

های شرعی ی   دادگاهجایگاه مذهب و روحانیون  وارد کرد. این قانون شامل بعضی از اختیاراتی بود که به و سیله

  1359)الگار، ، قسم نامه، گواهی نامه و وکالت شد؛ چون ثبت اسناد حقوقی و قانونی؛ مانند اقرار نامهمال میاع

 (.20ص

سری از  توانست  با تالش و پشتکار یک عدلیه بود  هجری شمسی  علی اکبر داورکه  وزیر 1312در سال 

نون استخدام قضات، قا ان به موارد زیر اشاره نمود:توکه از جمله می قوانین و مقرارت الزم را به تصویب برساند

مجازات  لتی، قانون مجازات مختلسان اموال دو قانون حکمیت، قانون مرور زمان، قانون ثبت امالك و اسناد، قانون 

نیز قانون تجارت  های قضایی وعمومی، مقرارت اجرایی لوایح، قانون اختیارات  وزیر عدلیه، مقررات حقوق و رتبه

 (.12، ص 1383)زارع شکوئیه، ه در بین مصوبات مختلف مجلس، اولویت خاص داشت به تصویب رسید ک

تعدادی  ادند وقدرت حقوقی خود را از دست د ی ازقسمت عمده علماءهای شرع و متعاقب آن در نتیجه دادگاه

ضایی ایران را  قگرایی  نظام سکوالریزاسیون و غرب درآمد محروم شدند. دومین قانونی از یک منبع  علماءاز 

مت قضایی سرا از  علماءهجری شمسی به تصویب رسید. این قانون تعداد زیادی از  1315داد درسال تشکیل می

 خود حذف و شرایط ذیل را برای قضات وضع کرد:

 های خارجی؛ی  حقوق دانشگاه تهران یا دانشگاهرك لیسانس قضایی از دانشکدهداشتن مد -1

ی تا بتوانند در سمت خود باقی شدن قضات شاغل باید، در امتحان حقوق مخصوصاً،  وزارت دادگسترقبول  -2

 بمانند؛

ردن نظام قضایی ی سکوالرکهجری شمسی با تصویب قوانین متعددی در زمینه 1320ی  نتیجه، تا  اواخر دههدر 

ها را  از یکی اصلیکاهش داد و آن یقضای -حقوقی مسایل   یدر حوزه را علماءکشور رضاشاه به شدت نفوذ 

هجری  1299از کودتای   قاجار و چندین سال بعد  ترین منابع قدرت شان که در سر تاسر حکومت ترین و مهم

ز حکومت در سیستم قضایی، جدایی مذهب ا محروم کرد. هدف رضاشاه از اصالحات  شمسی در اختیار داشتند 

 (.22، ص 1359)الگار،  بود  علماءوکاهش نفوذ 

تجدید تشکیالت عدلی در دوران پهلوی اول، مدیون علی اکبر داور وزیر عدلیه  پرتالش رضاشاه بود. داور،  

هجری شمسی  تشکیالت عدلیه را به کلی منحل  1305یی درسال بعد از انتصاب به وزارت عدلیه  بر اساس اعالمیه
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هجری شمسی  به مجلس شورای  1305بهمن  27ادگستری دری را در زمینه اصالح نهاد دکرد و بال فاصله الیحه

داد  که پس از انحالل عدلیه  ملی تقدیم داشت. آن الیحه به وزیر عدلیه منظور اصالحات قضایی اختیار مطلق می

 خانه بزند.موجود، ظرف چهار ماه دست به تغییر  ساختار اداری این  وزارت

ن و اروپا کفایت، استخدام قضات تحصیل کرده در ایراقضات بیتجدید سازمان محاکم، اخراج کارمندان و 

-ولتی درقالب دادگاهدهای گاهی  اصالحات قضایی سلسله مراتبی از دادهی این اقدامات بود. وی در ادامهدر زمره

ه قوقی را بهای  بخش دادستان و یک دیوان عالی قضایی ایجاد نمود و مسؤولیت شرعی یا عرفی بودن موارد ح

 قضات داد گستری واگذار کرد.

کرد. ز استفاده  میهای جدید از وجود برخی روحانیون نیعلی اکبر داور در دیوان عالی عالوه  برتحصیل یافته

اسم رسمی در ماه، کار تشکیالت  نوین قضایی و اصالح  قانون اصول محاکمات، طی مر پس از انقضای این چهار

ا آن را در هی روحانیت که قرنه  افتتاح شد. بدین ترتیب قضاوت از سلطههجری شمسی با حضور شا 1306سال 

رمانی به مستوفی فاختیار داشت خارج و به عمر دادگاه شرعی پایان داده شد. در همان مراسم افتتاح، رضاشاه طی 

برای اتباع   االممالک )نخست وزیر وقت( مأموریت دادکه درکنار اصالحات عدلیه  موجبات الغای کپتاالسیون ر

ی وزیران  کمههجری شمسی قانون تشکیالت قضایی و قانون مح 1307اروپایی و امریکایی نیز فراهم کند. درسال 

 و قانون امور حبسی را  نیز به تصویب رساند.

دادرسی  شتابی  با تدوین این قوانین و نیز تجدید تشکیالت عدلی و ایجاد دادگستری نوین، انسجام در نهاد

بود  و از  یافت و در راستای این تحوالت، داور از یک سو فارغ التحصیل مدارس حقوق و علوم سیاسی مضاعف

تراضاتی از سوی دیگر عالمان و طالب سابق را به عنوان قضات دادگستری استخدام کرد که  این کار موجب اع

م قضایی جدید و از این رو نظا دانستندطرفی روحانیون و فقهایی  شد که منصب قضات را  مخصوص روحانیون می

 (.5،  ص 3و 2، حقوق نیوز،  شماره  1383)زارع شکوئیه، کردند را  فاقد  مشروعیت قلمداد  می

 اصالحات آموزشی

ء بود. قبل  از انقالب مشروطه مدارس علماءتا قبل از به قدرت رسیدن رضاشاه  نظام آموزشی ایران در کنترول 

ء بود. نظام آموزشی به سبک جدید وجود نداشت؛ مدارس علماءمدرن وجود نداشت و مسایل آموزشی در اختیار 

مراتب  ابتدایی همان مکتب بود که شامل یک کالس و یک فرد روحانی به عنوان معلم و فاقد هرگونه سلسله

کردند کودکان هفت تا دوازده سال را وستا یا شهرها  روحانیون مکتب باز میآموزشی حکومتی بود. معموالً در ر
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شد. تحصیالت دادند. موضوعات درسی شامل قرآن کریم، زبان فارسی، عربی وگاهی ریاضیات میآموزش می

عداد و که استهاییقرار داشته باشد، آن علماءهای علمی ممکن بود که کامالً در کنترول و تسلط عالی در حوزه

های علمی شوند. بنابراین، ایران در آن زمان فاقد یک ی تحصیل وارد حوزهتوانستند برای ادامهامکانات داشتند می

ی نظام آموزشی جدید وابسته به دولت بود و در عمل یک نظام سنتی آموزشی وجود داشت که کامالً  در حوزه

 .(19،  ص 1359)الگار، قدرت روحانیون قرار داشت 

هجری  1268ر سال ولین تالش برای  ایجاد مدارس به سبک جدید  از سوی  امیر کبیر و با احداث دارالفنون دا

انسوی، هلندی، یی از دانشمندان فرشمسی  آغاز شد، که پس از عزل امیر کبیر با هفت نفر معلم اتریشی و عده

ی جدید در تی به شیوهرا باید، نخستین اقدام دوللهستانی که از قبل در ایران بودند افتتاح شد. تأسیس این مدرسه 

ارس بیشتر ی حکومت دانست که به تدریج  بعد از انقالب مشروطه تعداد این مدایجاد آموزشگاهی تحت سلطه

غییر جدی گونه تهجری شمسی  در سیستم آموزشی کشور ایران هیچ 1299شد. تا زمان کودتای رضاشاه در سال 

 به وجود نیامد.

مندی ملی  ه با آگاهی از تسلط روحانیون بر ساختار آموزشی ایران و در جهت ساختن حکومت قدرترضاشا

ر داد و در سال سکوالر  و عاری از نفوذ مذهب و روحانیون، اصالح نظام آموزشی را  جزء  اهداف اصلی خود قرا

ن توجه به آی اصلی د، و ظیفههجری شمسی  شورای عالی آموزشی را  با الگوبرداری از اروپا تأسیس کر 1300

-آموزش و مکتب ن و نظارت برعلماءی تحصیلی برای  می تحصیلی  در مدارس اروپا و آماده کردن برنامهبرنامه

 ها بود.خانه

زی قرار هدف رضاشاه  از ابتدا ایجاد یک نظام متحد آموزش و پرورش ملی بود که درکنترول دولت مرک

ء را از نظام ماءعلبودکه در عمل  نیعلماءاد کیفی درسی، مشخص کردن شرایط برای مداشته باشد، و نیز تنظیم مف

ی ساختار و نظام آموزشی رایها -1های اصالحی دولت شامل موارد ذیل بود: کردند. برنامهآموزشی حذف می

خارجی، اقتصاد، چون تاریخ، ادبیات، زبان ی موضوعات جدید همارایه -2ابتدایی، دبیرستان و آموزش عالی؛ 

انتشار کتب  آمده کردن و -5ویان به خارج؛  اعزام دانشج -4سان خارجی؛ استخدام مدر -3علوم طبیعی؛ و... 

 درسی؛ تأسیس مراکز فنی و اولین دانشگاه مدرن در ایران.
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ود، وحانیون بی اصالحات آموزشی رضاشاه سیستم آموزشی ایران که زمانی تحت کنترول ربنابراین در نتیجه

از منابع  ء از یکی دیگرعلماءبه صورت یک نظام آموزشی متحد در کنترول دولت مرکزی درآمد  و بار دیگر 

 .(25،  ص 1359)الگار، ی  ایران محروم شدند اصلی قدرت و نفوذشان در زندگی سیاسی جامعه

 گیریتیجهن

ولت ی ایران و عدم یک دجامعهحاکم  بر  جو هرج و مرج  هجری شمسی  وقتی رضاخان در 1299در سال 

ز ناامنی و بی ای روشنفکری و حتا بعضی علماء و مردمی که متمرکز، به کودتا دست زد،که مورد استقبال جامعه

ا الهام از بباگذشت زمان رضا شاه  احترامی و تجاوز و اشغال نیروهای خارجی خسته شده بودند،  قرارگرفت 

های مذهبی های اسالم ستیزی اتاتورك در ترکیه، به مخالفت با نیروسترفت و تمدن غرب، به خصوص سیاپیش

 های اسالم ستیزی پرداخت.و علماء،  تعقیب سیاست

سر ایران  سرتا های حکومت و بسط قدرت خود و حکومت مرکزی دردر این راستا  اول به منظور تقویت پایه

رکزی مبادرت ورزید، پس از ایجاد یک دولت تقسیم بندی ایران م به اصالحات در ارتش و نظام اداری و

دولت مرکزی  ها، حاکمیتمند دارای ارتش و یک سیستم  اداری نسبتًا جدید  برای اولین بار بعد از مدتقدرت

و سازمان اداری تحت  های کوچک روستاها گسترش داد. بعداً با اتکاء به ارتش قویرا تقریباً  به ایران و حتا بخش

م قضایی ستیزی خود را شروع کرد و با اصالحات خود نظاگرایی و اسالممرکزی، سیاست غربکنترول حکومت 

به جایگاه مذهب  ی شدیدیرا که عمالً  زیرحاکیمت علماء بود، به کنترول دولت در آورد و این اقدام شاه  ضربه

 ی  ایران  واردکرد.و قدرت نفوذ روحانیون در جامعه

ابان صورت گرفت و به دلیل تسلط دولت بر منابع قدرت، ناتوانی و پراگندگی اما این اصالحات بسیار شت

هایی انجام شدکه با ساخت و سرشت دولت مطلقه در انطباق بود. ی مدنی نوسازی و اصالحات در عرصهجامعه

ه ی توسعی سیاست ایران را  به عرصهگیری رقابت، حوزهلذا ممانعت دولت مطلقه ازگسترش مشارکت و شکل

ی سیاست و نظام سیاسی مانع نیافته در ساخت اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرد. به بیان دیگر دولت مطلقه در حوزه

توسعه بود و به بازی تولید استبداد و خودکامگی منجر شدکه باآلخره مانع از تحقق اهداف جنبش اصالح طلبانه 

ها و طبقات اجتماعی شد.  سی مردم و استقالل گروهمشروطیت پیرامون حکومت،  قانون،  پارلمان،  مشارکت سیا

های اساسی و ساختاری، این اصالحات دولت مطلقه رضاشاه را به مدل بناپارتی نزدیک کرده بود و به دلیل نارسایی

ی داخلی و خارجی و برقراری ثبات  و پایداری ی هویت مشروعیت و تضادهای عمدههای عمدهموفق به حل بحران
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ی ضعیف دولت در برابر اعمال فشار جامعه مدرن،  دموکراتیک و بورژوازی مستقل و ملی نگردید. رابطهبه سمت  

 گیری رضاشاه شد.های اروپایی در نهایت منجر به کنارههای  امپریالیستی دولتو سیاست
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 تازه به اجزای جمله در زبان فارسی دری ینگاه

  دانشگاه تخار ی تعلیم و تربیهعضو کادر علمی دیپارتمنت فارسی دری دانشکده، نگارنده: پوهنیار فریدون فطرت

 پوهندوی احسان اهلل مشفقدهنده: تقریظ

 چکیده

وی از ترین واحد نحست. جمله به عنوان بزرگدری هدف پژوهش حاضر بررسی اجزای جمله در زبان فارسی

های از اصطالح ترشده است. در دستورهای زبان فارسی در تحلیل ارکان و اجزای جمله بیشارکان و اجزاء تشکیل

م اجزاء پدیدار شود و در گزاره کداها ظاهر میکه نهاد به کدام صورتننهاد و گزاره نام برده شده است. ای

ی معتبر دستور زبان هاگیری از کتابها متفاوت و پراگنده است. نگارنده در این پژوهش با بهرهگردند، دیدگاهمی

کند. ر معرفی میتتر و آسانهای روشن از زبان فارسی امروز، اجزای جمله را به شکل جامعفارسی و آوردن مثال

های زبان فارسی از اجزای دهد که جملهی پژوهش نشان میست. نتیجهاتوصیفی  -روش این پژوهش تحلیلی

نمایاند یق میچنین این تحقشوند و ظرفیت و نوعیت فعل در تعیین این اجزاء نقش دارد؛ همگوناگون ترکیب می

 اجباری و برخ دیگر اختیاری است.های زبان فارسی حضور برخی از اجزاء که در جمله

 زبان فارسی، جمله، نهاد، گزاره، اجزاءکلیدی:  هایواژه

 مقدمه

در زبان فارسی دارای این پژوهش به هدف بررسی اجزای جمله در زبان فارسی دری صورت گرفته است. جمله 

-عنوان ارکان اساسی جمله پژوهشارکان اساسی و اجزای گوناگون است. دستورنویسان پیرامون نهاد و گزاره به 

ها ها که نهاد به کدام صورتهای فراوانی انجام داده اند و در این زمینه به اتفاق نظر رسیده اند. اما به این پرسش

ه کرده اند. در بسیاری از دستورها اجزای جمله های متفاوت ارایها اند، پاسخشود و یا اجزای گزاره کدامظاهر می
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ت روشن است و در موردهایی نیز با ابهام همراه بوده است. گرچه در این اواخر برخ دستورنگاران فاقد اصطالحا

اجزای جمله را با آوردن شماری از اصطالحات تمایزدهنده بررسی کرده اند، مگر  تا هنوز کار مستقلی که بتواند 

 ی بگیرد، به چشم نخورده است. تر به معرفتر و تازهبندی سادهتمام اجزای جمله را با جزئیات و دسته

ک اجزای چنان تفکیآوری اصطالحات تمایزدهنده و هماساس، پژوهش پیرامون اجزای جمله و جمعبه این

ه این نکته خواهیم اجباری و اختیاری جمله با توجه به ظرفیت و نوعیت فعل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش ب

عیین اجزای تچنان روشن خواهد شد که چه عنصری در ند و همهایی کدامپرداخت که اجزای جمله در زبان فارس

 جمله در زبان فارسی نقش مؤثر دارد. 

ی روشن از های بهتر شناسایی و با آوردن مثالپژوهش حاضر در پی آن است، تا اجزای جمله را به گونه

سپس انواع  جمله پرداخته شده است.های زبان فارسی توضیح دهد. در این پژوهش نخست به ارکان اساسی جمله

اره از قبیل مسند، های فاعل، نایب فاعل و مسندالیه معرفی گردیده است. در قدم بعدی، اجزای گزنهاد زیر عنوان

پایانی متن به اجزای  یی و تمییز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، بخشیی، متمم اضافهمفعول، متمم پیشینه

 تصاص یافته است.اختیاری جمله اخ

 اجزای جمله

تر از خود ن بزرگهاست، که جزء ساختماای از واژهپیوستههمی بهترین و احد نحوی زبان و مجموعهجمله بزرگ

دارای درنگ  ی اسناد،ست که در بردارندهنبوده و ظرفیت گنجایش واحدهای دیگر را در خود دارد. جمله سخنی

وناگون نشان های گهای جمله را از جنبهباشد. این تعریف شماری از ویژگی پایانی، آهنگ ویژه و معنی کامل

ای نحوی جمله، هتر از خود از ویژگیدهد؛ برخورداری از ساختمان آزاد و قرار نگرفتن  در واحدهای بزرگمی

 . ستهای معنایی آن اهای عروضی و داشتن معنی کامل از ویژگیدرنگ پایانی و آهنگ ویژه از ویژگی

ه پدید یک گروهر جمله از دو رکن اساسی تشکیل شده است؛ یکی نهاد و دیگری گزاره، که هر کدام از 

ی جمله و ه. اصطالحات نهاد و گزاره یا به تعبیری موضوع و محمول، ریشه در منطق دارد و در تجزیآیدمی

 .(7 -6 صص، ، ج1398حکیمی، برند )ها سود میهای دستوری نیز از این اصطالحتحلیل

امیم. گروه اسمی، نهای جمله مییی، قیدی و فعلی را اجزاء یا سازههای اسمی، صفتی، رایی، حرف اضافهگروه»

یی در دستور های متفاوتی در جمله دارند. گروه رایی با توجه به گروه فعلی جمله نقشصفتی، و حرف اضافه

 .(89 ص، 1394)رنجبر، « یز همیشه نقش قیدی داردوه قیدی نهمزمانی فارسی همیشه نقش مفعولی دارد. گر
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ره است، در ترین بخش گزاجایی که فعل مرکز جمله و مهماجزای جمله به نوعیت فعل بستگی دارد. از آن

یگر افزون بر نهاد اجزای ها تنها به نهاد نیاز دارند و برخ دتعیین تعداد اجزای جمله نقش اساسی دارد؛ برخی از فعل

 .(14 ، ص1394وحیدیان کامیار، )دیگر نیز 

 نهاد .1

ی داللت کند نهاد جزئی از جمله است که از یک واژه یا یک گروه اسمی ساخته شده و بر چیزی، کسی یا مفهوم

ستورهای سنتی نهاد ی نهاد، اسم یا ضمیر است. در دی آن خبری یا حکمی بیان شود. جزء اساسی یا هستهو در باره

. (7و  6 ، ص2، ج1398حکیمی، دانستند که کاری از وی سر زند و یا عملی را انجام دهد )می را همان فاعل جمله

 ز باشد.ی صفت نیی کار، گیرنده و دارندهتواند پذیرندهدر حالی که نهاد تنها فاعل جمله نیست و می

 شناخت نهاد

بان فارسی تا زتیب اجزای جمله در که تری معمول آغاز جمله است. مگر به دلیل اینهرچند جای نهاد به گونه

ای دشوار تا اندازه ای آزاد است، ممکن نهاد در جایگاه معمولی خود قرار نگیرد. در این صورت شناخت نهاداندازه

 هایی را سنجیده اند؛ از جمله:رو دستوردانان برای شناخت نهاد راهشود. از اینمی

ست، ضروری های زبان فارسیی فعل در جملهنهاد و شناسهمطابقت میان  ی مطابقت:استفاده از رابطه

رو یکی . از این(8 ، ص2، ج1398ها با فعل الزم نیست )حکیمی، که  مطابقت میان مفعول و دیگر وابستهدر حالی

 ها نگاه کنید:های نهاد مطابقت آن با شناسه است. به این جملهاز نشانه

 .چیدفصل خزان از درختان   ها را در روزهای آفتابیسیب باناغب

 .کردیمآزمون نهایی سمستر خزانی را سپری  ما دانشجویان

م باید تغییر کند. به هی فعل جمع بسته شود، شناسه نهاد است. هرگاه این واژه« بانباغ»ی ی اول واژهدر جمله

شخص اول جمع  مله اگر ضمیری دوم نهاد واقع شده است. در این جدر جمله« ما دانشجویان»ترتیب عبارت همین

صورت ر ایندکند. ی فعل هم به شخص دوم جمع تغییر می)ما( به ضمیر شخص دوم جمع )شما( تبدیل شود، شناسه

ه تغییر در دیگر کرود. در حالیی دوم از نگاه شخص از بین میی اول مطابقت از نگاه شمار و در جملهدر جمله

 گذارد. نمیها اثر در شناسه های جملهبخش

های ه گروهکند، تغییر جمله براه دیگری که ما را در تشخیص نهاد کمک میاستفاده از گروه مصدری: 

 (.9 ، ص)همانآید الیه درمیصورت نهاد به شکل مضافست. در اینمصدری
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 آید = آمدن او.او می

 فرهاد دوید = دویدن فرهاد.

الیه مضاف نهاد است و هر کدام به صورت« فرهاد»ی واژه ی دومو در جمله« او»ی نخست ضمیر در جمله

 درآمده است.

ان نهاد تونیز می« چی»و « کی»های با استفاده از واژك«: چی»و « کی»های پرسشی استفاده از واژك

 ها و فعلن واژكآید که با یکی از ایای میصورت نهاد هر جمله در پاسخ جملهرا در جمله تشخیص داد. در این

 :(296، ص1394)اشراقی، ی قبلی ساخته شده است جمله

 ی او را دریدرستم سینه

 ی او را درید؟کی سینه

 رستم.

 کتاب پاره شد.

 چی پاره شد؟

 کتاب.

  انواع نهاد

شود. گاهی نهاد یی اثبات یا نفی به آن نسبت داده می کار است؛ یعنی انجام یک کار به گونهگاهی نهاد کننده

و زمانی هم نهاد  دهندکار است، که پذیرفتن یک کار یا عمل را به صورت اثبات یا نفی به آن نسبت میی پذیرنده

شود ناد داده میی اثبات یا نفی به آن اسی صفت و حالت است؛ یعنی صفت یا حالتی به گونهدارنده یا پذیرنده

شود. اگر نهاد عل معلوم همراه میفجمله با کار باشد، . در صورتی که نهاد کننده(294 -293 ، صص1394)اشراقی، 

ا حالت باشد، یی صفت و گیرد و هرگاه نهاد پذیرندهی کار  باشد، فعل جمله، صورت مجهول به خود میپذیرنده

های زبان فارسی جمله توان سه نوع نهاد را دراساس میشود. به اینجویی میهبرای اسناد دادن، از فعل ربطی بهر

 برشمرد:

 اعلف
به  زند.آید و کار یا عملی از آن سر میهاست که با فعل معلوم )گذرا و ناگذرا( میفاعل واژه یا گروهی از واژه

شود میدادن کاری، به صورت اثبات یا نفی به آن نسبت داده  ای از نهاد است که انجامسخن دیگر، فاعل گونه



    173 |جمله در زبان فارسی دریای نگاهی تازه به اجز|                   فریدون فطرت                          یارپوهن

 

 
 

جزئی های دو جزئی، سه جزئی، چهار جزئی و پنجر جمله. فاعل د(118 ، ص2، ج 1395)احمدی گیوی و انوری، 

آید. اگر فعل جمله ناگذرا باشد، جزء دیگر آن تنها فاعل است ولی اگر فعل جمله از نوع گذرا باشد افزون بر می

  کند:فاعل به مفعول و متمم فعل نیز نیاز پیدا می

 های دو جزئی:فاعل در جمله

 فعل                      فاعل

 آمد.                     احمد 

 جزئی با مفعول:های سهفاعل در جمله

 فاعل                  مفعول                   فعل

 شناسمالهام را                      می                          من

 جزئی با متمم:های سهفاعل در جمله

 فعل         فاعل                   متمم           

 از محمود                 رنجید                       احمد

 های چهارجزئی با مفعول و متمم:فاعل در جمله

 فاعل                  مفعول                   متمم                 فعل

  گرفت  هایش را            از موسی              کتاب                       علی

 جزئی:های پنججمله رفاعل د

 علف          فاعل                  مفعول                    متمم                 متمم          

 ا ده                         همراهی کردمت   او را                            از شهر                                         من

 نایب فاعل

گردد. ساخت مجهول را ای با ساخت مجهول به کار رود، جزء فاعل از آن جمله حذف میهرگاه فعل در جمله

ست و یا نخواهند نام او را به زبان آورند. بنابراین ساخت مجهول در نند فاعل جمله کیبرندکه  نداکار میزمانی به

و  صورت اسم یا گروه اسمی که پذیرنده. در این(143 ، ص1390)ماهوتیان،  زبان فارسی به طور معمول فاعل ندارد

ساخت مجهول به آن نسبت داده گردد و فعل معلوم با ی اثر از فعل گذراست، جانشین فاعل میکنندهدریافت

در . »(65 ، ص1381)خطیب رهبر،  کننده گرددشود، تا قابل اسناد، به آن اسم یا گروه اسمی پذیرنده و دریافتمی
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هایی که فعل آن مجهول است، فاعل ذکر نشده بلکه مفعول در جای فاعل قرار گرفته، اسم نایب فاعل، به جمله

 .(220 ، ص1395)شریفی یما، « گیردخود می

شود. به ون میها باور دارند که مفعول پس از قرار گرفتن در جایگاه فاعل به مسندالیه دگرگهرچند برخی

لقی کرده اند. مثالً در نامیده اند و فعل مجهول شده را به عنوان خود صفت ت« مسندالیه»را « نایب فاعل»دلیل، همین

، 1372)شریعت، شته اند را مسند و رابطه پندا« دیده شد»و « مسندالیه» حسن را« حسن دیده شد.»ی مانند: تحلیل جمله

 (.165 ص

ی تمایز دهنده است. های زبان فارسپندارند، که به کار بردن اصطالح نایب فاعل در تحلیل جملهای میولی عده

جهول، پس اگر مت یا های زبان فارسی یا ربطی اند یا غیر ربطی )خاص(، و فعل غیر ربطی هم، یا معلوم اسفعل»

عل است و اگر جمله، جمله، فعل ربطی داشته باشد، نهاد آن، مسندالیه است و اگر فعل غیر ربطی باشد، نهاد آن، فا

گر مجهول ، تا بیانبه کار رود« نایب فاعل »فعل غیر ربطی مجهول داشته باشد، بهتر است برای نهاد همان اصطالح 

ستور نگاران رو، برخی از داز همین( 127 ، ص1392غفاری، )« دن جمله باشد.بودن فعل جمله و غیر اسنادی بو

، 1391)نگهت سعیدی،  گیرد؛ نایب فاعل یا جانشین فاعل نامیده اندگونه مفعول را که در جایگاه نهاد قرار میاین

 (.89 ص

های دوجزئی ر جملهددانست که ای از نهاد توان نایب فاعل را  گونهپس اگر دیدگاه اخیر را در نظر بگیریم می

 شود.جزئی با متمم و فعل مجهول همراه میهای سهبا فعل مجهول و در جمله

 های دو جزئی:نایب فاعل در جمله

 نایب فاعل           فعل مجهول

 خوانده شد                       کتاب

 جزئی با متمم:های سهنایب فاعل در جمله

 متمم              فعل مجهولنایب فاعل           

 به او                  سپرده شد                        امانت

 مسندالیه

گونه های ایندهند. فعلی نفی و اثبات به آن نسبت میمسندالیه نوعی نهاد است که صفت و یا حالتی را به گونه

(. 83 ، ص1، ج 1398)حکیمی، برند از آن بهره می ست، که در نسبت دادن صفت و حالت به مسندالیهها ربطیجمله

ها با گروه صفتی یا گروهی روند و معنی آنهای ربطی معنی کامل ندارند و تنها برای نسبت دادن  به کار میفعل
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ای که با گردد. فعل ربطی گذرا به مسند است. از این رو حضور مسند در گزارهکه جانشین آن باشد تکمیل می

 (.28 ، ص1394)رنجبر، همراه باشد، اجباری است فعل ربطی 

 جزئی:های سهمسندالیه در جمله

 مسندالیه             مسند                    فعل ربطی

 آموزگار                   است                      احمد

 گزاره .2

ی نهاد بیان ارهو خبری یا حکمی را در ب ی یک یا چند واژه بودهای از جمله است که در برگیرندهگزاره سازه

، 1398)حکیمی، ست ای آن همیشه فعل دهد و جزء اساسی یا هستهکند؛ یعنی کاری یا حالتی را به نهاد نسبت میمی

 .(89 ، ص1394)رنجبر، « ساخت متفاوتی داردگزاره با توجه به فعل ربطی، گذرا و ناگذرا ژرف»(. 7 ، ص2ج

   اجزای گزاره

با توجه به ظرفیت  گیرند. اجزای گزارهزبان فارسی همه اجزای جمله، به استثنای نهاد در بخش گزاره قرار میدر 

زای دیگری نیز ی جمله تنها یک فعل است و گاهی هم افزون بر فعل اجگردد. گاه گزارهو نوعیت فعل تعیین می

 اند:های زبان فارسی از این قرار پذیرد. اجزای گزاره در جملهمی

 فعل

جمله، نظر به  شود. ارزش و نقش فعل درترین جزء جمله است؛ جزئی که بدون آن مفهوم جمله تمام نمیفعل مهم

قیم در ارتباط با ی مستقیم یا نامستتر است. تا جایی که نقش اجزای دیگر جمله به گونهسایر اجزای آن برجسته

 ، ص1394اقی، اشرشود )ی فعل مشخص میمتمم و ... به وسیلهگردد. چنانچه نقش فاعل، مفعول، فعل تعیین می

-د. در اینآیقدر پراهمیت است، که گاهی به تنهایی خودش یک جمله به شمار می(. نقش فعل در جمله آن152

 (. 210 ، ص1395)شریفی یما، توان از روی شناسه و خود فعل زمان و شخص را مشخص نمود صورت می

آید این راه پدید می ی نهاد نیز ازکند و مطابقت آن با سازهگزاره نقش محوری را بازی میفعل در میان اجزای 

ای است که ادثهحی اساسی جمله، همان های جمله هم به نحوی به فعل وابسته اند. در حقیقت جوهرهو دیگر سازه

و شریک حادثه  ای وابستهبه گونههای دیگر در جمله پدیدار گشته است و این محتوا در فعل نهفته است و گروه

موع نهاد و گزاره تلقی ی تمام جمله؛ یعنی مجتر از آن هستهی گزاره و مهمتوان فعل را به عنوان هستهاند. پس می

 (.10 ، ص2، ج1398)حکیمی، کرد 
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-و پنجرجزئی جزئی، چهاهای دوجزئی، سههایی که دارد، به ترتیب جملهفعل در زبان فارسی نظر به ظرفیت

 سازد.جزئی می

 های دوجزئی:فعل در جمله

 فاعل                  فعل

 آمدجواد                      

 جزئی:های سهفعل در جمله

 فاعل                 مفعول                   فعل

 مهمان کردحسن                    نواب را                      

 چهارجزئی:های فعل در جمله

 فاعل               مفعول                    متمم                       فعل

 آگاه کرد                     ضوعامید                    نوید را                        از مو

 جزئی:های پنجفعل در جمله

 علف            متمم                           فاعل              مفعول                    متمم    

 .برگرداندارسی                   نسرین               یک متن را                  از عربی                        به ف

 مسند

هایی )گروه وابستهبا  مسند، واژه یا گروهی از واژگان است که فعل ربطی به آن نیاز دارد. مسند یا به تنهایی و یا

مسندالیه( نسبت داده های ربطی یا اسنادی از قبیل بودن، استن، شدن و ...  به نهاد )مسندی( به یاری یکی از فعل

، 1395ی و انوری، )احمدی گیوی صفت است کند که از مقولهای نقش مسندی پیدا میشود. به طور معمول، واژهمی

ی آن ا تکواژگونه( یeبست )ـ ـ/اعمال گشتار حذف فعل ربطی و گشتار افزایش واژهاز این رو، با . »(124 ، ص2ج 

 .(90 ، ص1394)رنجبر، « آیدبه نهاد، یک گرو اسمی وصفی به دست می

 هوای بارانی      مانند: هوا بارانی است.        

 سازند:جزئی میهای سهمسند همراه با مسندالیه و فعل ربطی جمله

 مسند                   فعل ربطی             مسندالیه

 بود                         گرمهوا                         

 



    177 |جمله در زبان فارسی دریای نگاهی تازه به اجز|                   فریدون فطرت                          یارپوهن

 

 
 

 مفعول

عول مستقیم هم واسطه یا مفآید و به آن مفعول بیمفعول، گروه اسمی است که در گزاره به همراه فعل گذرا می

نمای ستفاده از نقشاها در جمله نمایش داد: استفاده از این روشتوان با گویند. در زبان فارسی مفعول را میمی

 بست به فعل.، ترتیب واژگان، و پیوست واژه«را»

)ماهوتیان، گیرند ینم« را»نمای شود؛ ولی مفعول نکره و اسم جنس نقشظاهر می« را»ی مفعول معرفه با نشانه

در ترتیب  ها در جمله تشخیص داد.روی ترتیب واژه توان آن را از(. در این صورت می139و  137 ، صص1390

 گیرد.عادی مفعول پس از فاعل قرار می

 خریدم. کتابمثال: من 

 در این جمله، کتاب مفعول نکره و اسم جنس است که پس از فاعل قرار گرفته است.

یوسته به صی پگردد و ضمیر شخحذف می« را»ی اگر ضمیر شخصی پیوسته در نقش مفعولی ظاهر شود، پسینه

جزء اول  تواند بهشود. اگر گروه فعلی مرکب باشد، ضمیر شخصی میبست به گروه فعلی افزوده میصورت پی

 .(91 ، ص1394)رنجبر، ی فعل قرار گیرد فعل مرکب بپیوندد یا پس از شناسه

 و ... شکردم، یاری کردم اش، یاریشمثال: گفتم

 جزئی:های سهمفعول در جمله

 مفعول                   فعل گذرا              فاعل    

 شناسدمی                     خسرو راجمشید                   

 جزئی با متمم:های چهارول در جملهعمف

 فاعل                  مفعول                   متمم                     فعل گذرا

 نیدمش   از پدرم                                     را داستانمن                       این 

 های چهارجزئی دو مفعولی:مفعول در جمله

 فاعل                  مفعول نخست        مفعول دوم           فعل گذرا

 هددیم                          شیر                    کودك رامادر                       

 های چهارجزئی با تمییز:مفعول در جمله

 فاعل                 مفعول                    تمیز                      فعل
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 ردپندادوست خود              می                      پروین رانسرین                   

 ییپیشینه  متمم

با توجه به  وگردد ها اضافه در جمله پدیدار میی یکی از حرفوسیلهیی گروه اسمی است که به متمم پیشینه

را به جزئی . گاهی در ساخت گزاره، فعل گذ(83 ، ص، ج 1398)حکیمی، کند ظرفیت فعل مفهوم جمله را تمام می

ار، دیان کامی)وحیگردد کند، در این صورت حضور متمم در جمله اجباری میدیگر در نقش متممی نیاز پیدا می

 . (98، ص 1394

گویند. اگر می یی، فعل اشاره کند، آن را متمم مفعولیکننده در گروه پیشنههرگاه به گروه اسمی اشتراك

گویند و اگر گروه یی، کننده یا منشاء فعل باشد، به آن متمم عامل میکننده در گروه پیشینهگروه اسمی اشتراك

نامند. به یا ابزاری می یییله یا ابزار انجام فعل باشد، آن را متمم وسیلهیی وسکننده در گروه پیشینهاسمی اشتراك

را  وعییت پیشینههای گذرا به متمم، نیی نقش متممی دارد. فعلکننده در گروه پیشینهصورت عموم گروه اشتراك

یی در گروه پیشینه« به»ی ی پیشینهکنندهتعیین« رسیدیم»ی نمونه فعل کند. به گونهیی تعیین  میدر گروه پیشینه

 .(92 -91 ، صص1394)رنجبر، است 

 جزئی:های سهمتمم در جمله

 فاعل                   متمم                    فعل

 ترسدمی                       از دیواو                            

 های چهار جزئی با مفعول:متمم در جمله

 مفعول                  متمم                     فعل    فاعل               

 ادد                         به منعلی                       کتابش را                    

 ازد:سجزئی را میهای پنجهای زبان فارسی دو متمم همراه با مفعول مستقیم جملهگاهی در جمله

 علف          مفعول                   متمم                     متمم       فاعل                  

 داددرس می                شنبها پنجت                      از شنبهاو                          ما را                           

 ییمتمم اضافه

های مرکب یار یا عنصر غیر فعلی در برخی از فعلافزایش با فعل یی نشانهها، به وسیلهگاهی شماری از واژه

دادن، تسلیم کردن، درخواست کردن،  هایی چون اجازهگیرد. فعلالیهی را به خود میپیوندد و نقش مضافمی
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 ،1398)حکیمی، شوند یی همراه میجرأت کردن، دستور دادن، سفارش کردن و ... در برخ موردها با متمم اضافه

 . (18 ، صج

 نصر فعلیع    یی    یار                 متمم اضافهیی      فعلفاعل                  متمم پیشینه

 ردک                      پیروزیفرهاد                     برای فرزندش             آرزوی                     

 تمییز

رود ه کار میبگذرا افزون بر مفعول مستقیم، صفت یا گروه اسمی دیگری نیز های گاهی به همراه برخی از فعل

. این گروه (111 ، ص1381که جایگاه اصلی آن پیش از فعل است و حرف اضافه هم به همراه ندارد )ابومحبوب، 

آن مفهوم دون کند و باسمی نه فاعل است، نه مفعول است و نه هم متمم؛ بلکه نسبت مهمی را در جمله روشن می

 (.254 ، ص1394)اشراقی، ماند. این گروه را در زبان فارسی تمییز نامیده اند جمله نا تمام و ناروشن می

رساند. تمییز می تمییز، گروه اسمی است که مفهوم گمان و پندار و نامیدن و تبدیل کردن و دگرگون ساختن را

سان تقیم، ارزش یکای با مفعول مسآید و به گونهیی میدر جمله به شکل گروه اسمی، گروه صفتی، و گروه پیشینه

 ، ص2، ج1398می، )حکیرو برخی از دستورنگاران آن را متمم مفعولی یا مسند مفعول یادکرده اند دارد. از همین

17). 

 های چهارجزئی:تمیز در جمله

  فعل  فاعل                   مفعول                  تمییز                    

 .گفتندیم نیاکان ما                  رستاق را                   ولوالج                      

 اجزای اختیاری جمله

ها جمله ذف آنهای زبان فارسی افزون بر اجزای اجباری، اجزای دیگری نیز وجود دارد که ذکر و یا حدر جمله

قید فعل  قید جمله و» کنیم.اجزاء را زیر عنوان اجزای اختیاری جمله بررسی میگونه سازد. ما اینرا نادستوری نمی

یش از یک بار ب توانندشود، میها جمله نادستوری نمییی( جمله هستند و با حذف آناز اجزای اختیاری )حاشیه

 (96 ، ص1394)رنجبر، « در جمله آورده شوند

 

 

 

. 
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 قید فعل

سازد. زه وابسته میدهد و آن را با مفهومی تای فعل توضیح میهاست که در بارهقید فعل واژه یا گروهی از واژه

ب، تکرار، تأسف، کند و یا آن را به مفاهیمی از قبیل زمان، مکان، ترتیقید فعل چگونگی وقوع فعل را بیان می

 (.228، ص 2، ج 1395)احمدی گیوی و انوری، سازد تصدیق، تشبیه و ... مقید می

تند، مانند: ناگهان، بندی کرده اند. قیدهای ذاتی در اساس قید هسی ذاتی و غیر ذاتی بخشبه دو سته قیدها را

غیر  شوند. قیدهایمودار میی گروه قیدی نها همواره به عنوان قید یا هستهکنان و ... . اینزیرکانه، متأسفانه، ناله

گردند؛ د پدیدار مییی یا گروه صفتی در نقش قیه پیشینهاسمی، گرو ذاتی در اصل قید نیستند؛ ولی به صورت گروه

کنند. عل را وصف میآیند و فرفتیم. قیدهای فعل هم به صورت ذاتی و هم غیر ذاتی می به دانشگاهمانند: با فرهاد 

شوند می بندییب، دستهرود و از نگاه معنی به قید مقدار، قید حالت و قید ترتهای ویژه به کار میقید فعل با فعل

 . (20 -19، صص2، ج1398)حکیمی، 

ا تغییر داد؛ مگر رتوان جای آن گیرد و گاهی هم میبه طور معمول، گروه قید فعلی پیش از گروه فعلی قرار می

 (.96 ، ص1394، تر خواهد بود )رنجبرتر شود، جمله دستوریای که قید فعل به گروه فعلی نزدیکبه هر اندازه

  مفعول                  قید فعل                      فعل       فاعل            

 .رانَدیم                              آهستهاستاد ما                   موترش را                   

 قید جمله

م به صورت هجمله کند. قیدهای شود که جمله را توصیف میقید جمله به واژه یا گروهی از واژگان اطالق می

ی کل جمله ر بارهگر دیدگاه گوینده دشوند. این قیدها بیش از همه بیانذاتی و هم به صورت غیر ذاتی ظاهر می

توان تقریبی می یروند، بلکه به گونهای به کار نمیهای ویژهاست. قیدهای جمله بر خالف قیدهای فعل با فعل

آرزو، قید تردید، قید  قیدهای جمله از نگاه معنی به قید نگرش، قید مطابقت، قیدها را به هر فعلی به کار برد. آن

، پیش از جمله . به طور معمول گروه قیدی جمله(21 ، ص ، ج1398)حکیمی، گردد بندی مینتیجه و قید تاکید بخش

 .(95 ، ص1394 )رنجبر،توان جایگاه آن را تغییر داد گشت میآید؛ ولی گاهی به اثر گشتار جایمی

 ، آزمون نهایی سپری شد.بختانهخوشمثال: 
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 گیرینتیجه

ارد؛ یکی از شده از ارکان و اجزاست. هر جمله دو رکن اساسی دترین واحد نحوی تشکیلجمله به عنوان بزرگ

گزاره یگر جمله گردند. رکن دباشد، که به شکل فاعل، نایب فاعل و مسند الیه پدیدار میها نهاد میاین رکن

یی، قیدی و ههای اسمی، صفتی، رایی، پیشینشود. اجزای جمله از گروهاست، که از اجزای گوناگون ترکیب می

ظرفیتی له تکگردد. اگر فعل جمشوند. اجزای جمله با توجه به ظرفیت و نوعیت فعل تعیین میفعلی ساخته می

گری نیز به خود تر از یک باشد، جمله اجزای دییشباشد، جزء دیگر آن تنها نهاد است و اگر ظرفیت فعل جمله ب

اد، مفعول، متمم گردد. نههای زبان فارسی با توجه به ظرفیت فعل اجباری میگیرد. حضور برخ اجزاء در جملهمی

ند. ماها ناتمام میرخ فعلها معنی بحضور آنیی، مسند و تمییز از اجزای اجباری جمله اند و بییی، متمم اضافهپیشینه

ی اختیاری جمله ست. اجزاها اختیاریهای زبان فارسی اجزای دیگر نیز وجود دارد که ذکر و یا حذف آندر جمله

 گردند.های فارسی نمیها سبب بدساختی جملهگردد، که حذف آنشامل قید فعل و قید جمله می

 فهرست مآخذ

 : میترا.(. ساخت زبان فارسی. چاپ دوم. تهران1381ابو محبوب، احمد. )

هران: . ت2(. دستور زبان فارسی. ویرایش چهارم، چاپ ششم.  ج1395احمدی گیوی، حسن و انوری، حسن. )

 فاطمی.

 (. دستور زبان فارسی دری. کابل: سعید.1394محمد. )اشراقی، سیدعلی

 . تالقان: گنج.1(. نحو زبان فارسی دری. ج1398اهلل. )حکیمی، مطیع

 . تالقان: گنج.2( نحو زبان فارسی دری. ج1398) ـــــــــــــــــــــ .

 (. دستور زبان فارسی. تهران: مهتاب.1381خطیب رهبر، خلیل. )

 وس.ی گشتار زایایی. تهران: ققنی نظریه(. ساخت زبان فارسی امروز بر پایه1394رنجبر، وحید. )

 .(. دستور زبان فارسی. چاپ ششم. تهران: اساطیر1372شریعت، محمدجواد. )

 (. دستور زبان دری: آواشناسی و صرف. کابل: نویسا.1395شریفی یما، لیلما. )

«. هانادی بودن آنهای مجهول و اسنادی یا غیر اسپژوهشی در ساختار جمله(. »1392غفاری، سیدمحمدخالد. )پاییز 

اه آزاد های خارجی دانشگی ادبیات و زبانانشکدهد -ی علمی پژوهشی زبان و ادب فارسینامهفصل

 .131 -109. صص 2، ش5اسالمی واحد سنندج. سال 
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اپ ششم. تهران: ی مهدی سمایی. چشناسی. ترجمه(. دستور زبان فارسی از دیدگاه رده1390ماهوتیان، شهرزاد. )

 نشر مرکز.

 : سمت.دهم. تهرانرضا عمرانی. چاپ شانز(. با همکاری غالم1(. دستور زبان فارسی)1394وحیدیان کامیار، تقی. )

 (. دستور معاصر زبان پارسی دری. کابل: میوند.1393یمین، محمدحسین. )
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A new look at sentence components in Farsi-Dari 

language 
Teaching assistant Fraidoon Fitrat  

The aim of the present research is to investigate the sentence components 

in Persian language.  The sentence as the largest syntactic unit consists of 

elements and components.  In the grammar of Persian language, in the 

analysis of elements and components of the sentence, more than the terms 

entity and proposition are mentioned.  In which ways the institution appears 

and which components appear in the statement, the views are different and 

scattered.  In this research, the author introduces the sentence components 

in a more comprehensive and easy way by using authentic Persian grammar 

books, giving clear examples from today's Persian language.  The method 

of this research is analytical-descriptive.  The result of the research shows 

that Persian language sentences are composed of various components and 

the capacity and nature of the verb plays a role in determining these 

components.  Also this research shows that in Persian sentences, the 

presence of some components is mandatory and others are optional. 

Key words: Persian language, sentence, entity, predicate, components. 
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A glance at Reforms of Reza Shah Pahlavi 
Teaching assistant Massouda royin 

The emergence of new civilization in Europe and its diffusion from the 

Colonialism to other human civilizations forced the renovation to the 

eastern communities, including Iran, but forced modernization instead of 

establishing new civilization led to the dichotomy and Eclecticism of 

civilization. It was not possible to fix this shortcoming except by the 

voluntary modernization and the complete transference of the new 

civilization. 

the modernization of European experiment was based on modernity, 

with the help of the bourgeoisie and the state absolute and modern absolute, 

the emergence of social and cultural changes, and the emergence of modern 

and developed societies. but in the state of Iran, in spite of the efforts made 

during Reza shah age, the renovation of modern society was not modern. 

modernization was done in the first Pahlavi period due to government 

dominance on power sources, civil society inability, modernization in the 

arenas made by the construction and nature of absolute government. 

therefore, the refusal of the absolute government to develop it in the 

economic, social and finally economic structure led to the production of 

despotism and its self - monopoly. 

the main question of this paper is to look at reform and renewal during 

Reza shah age and its influence on the influence and power of religious 

scholars in Iranian politics and society. in the end, we are looking for the 

answer, which is why Iran has become so modern and developed in spite 

of the modernization of the first Pahlavi era. 

Keywords:͏ reform, politics, religion, spirituality, constitution, 

constitution. 
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Nonprice Factors for Changing the Quantity of Demand 

of Beef in Toluqan City of Takhar Province 
Teaching assistant Hasibullah Mushair  

Demand is the interest of human to get any goods or services, which 

support by the power of buying or income that can complete the needs and 

wants. Beef is an animal goods, which is the main source of protein for 

human. Price is the main factor for determining the place of quantity of 

demand, and the relationship between price and demand of goods is 

indirect. This research is conducted in Toluqan city of Takhar province, 

that 40 questionnaires distributed to the sellers of beef and they answered 

based on the prepared questions. The data analyzed in Microsoft Excel 

which showed, the power of buying, interest of consumers, growth of 

population, substitute goods and forecasting of future price are the main 

nonprice factors for changing of beef demand in Toluqan city. The 

respondent selected above factors as affected factors on demand of beef 

about 80 percent. The research showed that people of Toluqan buy more 

beef and they buy more in winter season. Chicken and goat are the main 

substitute goods for beef. The average sale of beef in Toluqan city is 78 Kg 

and the net income of each one is 535 Afghani per day. So, the power of 

buying, interest of consumers, growth of population, substitute goods and 

forecasting of future price are the main Nonprice factors for changing of 

demand quantity. Income of sellers of beef is related to above factors and 

they play major role and can bring changes in rate of beef sellers’ income. 

Key words: Demand, Nonprice factors, Power of buying and Beef. 
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Administrative violatiom and estate of attention to it 
Senior teaching assistant Najibullah Fayez 

When an employee or a public service official does not fulfill her duties 

and responsibilities, she will be disciplined from the point of view of 

administrative law and employment related laws. Deviation from the bill 

of duties and administrative regulations is considered an administrative 

violation. Here the most important questions are: What is an administrative 

violation? And according to the administrative laws, which mechanism is 

used to deal with it, so that administrative justice is not violated? This 

article has been prepared and arranged for the purpose of introducing 

administrative violations and the way to achieve them in accordance with 

the effective laws of Afghanistan. The research method of this article is a 

library, it was written using reliable primary and secondary sources in 

accordance with the writing standards in the field of legal science. 

Key terms: violation, administrative violation, administrative justice, 

plaintiff, complainant, handling mechanism. 
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Ruling of   Divorce associated by number in Islamic 

jurisprudence 
Senior teaching assistant Hedayatullah Akbari 

Divorce associated by number means is the three Divorces will happen in 

a word (I Divorce you three Divorces or you are divorced three times). 

About the ruling of Divorce by number in Islamic jurisprudence, are two 

different ideas, first idea is the majority of Islamic experts (ahnafi, maliki, 

shafiai, hanabilah), said that, the Three Divorces In a word, will happen 

definitely, three divorces, and the husband cannot return for his wife, 

without second marriage. And second idea is, idea of some of the Islamic 

experts (A group of Salaf scholars, Al-Majd from Hanbali scholars, Ibn 

Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sanaani, Shokani, Ibn, Baz and Ibn Uthaymeen), 

belief that the Three Divorces in a word, will happen one Divorce. The 

main purpose of the research is to find a solution for the saving of the family 

system the method used in the research of this article, is the library method. 

And the information has been collected from sources and references.   

Because that, On the one hand, maintaining the family system, living of 

Children with their mothers, Maintaining loves between couples(wife and 

husband) and their family is, One of the most Necessary things and 

Valuable in Islamic,  and  On the other hand  The majority of husbands 

because of war, Poverty and Other negative factors, They do not have 

normal nerves, if the Three Divorces In a word, will happen  definitely, 

three divorces,on that time, Family system and The core of the community 

is damaged, and also, According on the narrative of (ibn abas raziallah 

anhoma) Three Divorces In a word, was happen one Divorce in the life of  

Rasoolullah(Sali allah o aliah w salam), Abu Bakr Siddiq(raziallah anho).  

And the first two years of the khilafat of omar, Three Divorces In a word, 

was happen one Divorce.  

Provided that the competent court ruling, I prefer The second idea(Three 

Divorces In a word, will happen  one Divorce).    

Keywords: Divorce, by number, return, iddah(period of waiting), tohr, 

separate.   
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Social commitment in Arif Chahabi’s Poetry 
Assistant professor Ehsanollah Moshfeq 

Arif Chahabi is a frank and painful poet of our homeland.  He spends his 

adolescence time in the presence of traditional teachers in the traditional 

schools to learn the basics of Persian and Arabic sciences. and engaged in 

commerce and business works in his youth days and traffic to different 

cities of Transoxiana to earn lawful daily bread. And he was a good and 

powerful poet and reformist criticizer in the middle time of his age. And he 

has raised as a committed human values literary and cultural figure after to 

be joined into writers board of "Ettehad newspaper" which was in the center 

of Qataghan,s local government (Khanabad city). 

In Arif poetry have reflected a various moral and social concepts, and 

talk about various tact of Takharestan,s people. So the researchers of 

literature and culture field call that the Areif poems are like anthropological 

encyclopedia. 

A passing look to the Arif poems shoes that this powerful poem could be 

used various poetical rhythms and engaged human senses and meanings 

accurately and in beautiful and artistic form. Encouraging to insight and 

knowledge, love to faith and freedom, effort to the status of people's life, 

attention to the political situation governing the community, standing 

against oppression, commitment to the divine and humanitarian values are 

the concepts that manifest in the Arif – e Chahabi's poems.        
Keywords: poem, literature, social mission, moral values, humanierian 

mission. 
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Factors of Indic Style’s Emersion in Persian- Dari 

Literature and Its Features  
Assistant professor Noorullah Atef  

Short and concise familiarity about literary schools and genres, status of 

emersion, characteristics of each of those in different periods, awareness of 

tradition and also the time border making of those is such a difficult task, 

but the researchers have done a lot of excellent remnants and  researches 

about above mentioned cases. The writer of this research paper has made 

efforts to study and probe each of the mentioned contents about the Indic 

genre, reasons of emersion and also the volume of work and the more 

attention of this paper work is on the lingual characteristics and traits or 

expressions of lexical circle or promotion of new words in the genre of this 

period. Besides, from the intellectual viewpoint that gets the poetry of this 

period has more attention on meaning not on feature which brings a famous 

quote as an instance that points there is not any single meaning or content 

which is exclusively reflected in the Indic genre in the right way. Another 

issue that has gotten more attention is the literary traits of this period such 

as: mystics, complicated sayings, and the sense of corpuscle seeing, drama 

which is one of the basic traits in the genre of this period. The predominant 

frame in the poetry of this period, globalization of the Indic genre, realism 

and some of significant characteristics of Indic period are explained in a 

short and interesting way. 

 Key words: Indic genre, characteristics, factor, emersion, poetry, 

literature. 
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Toxic effects of Arsenic on the Human  
Associated professor Mohammad Salem Karimi  

Arsenic is one of the most toxic and dangerous soluble in natural water, It 

has long term ill effects on human health. Arsenic compound exist in 

environmental and human body as from of inorganic and organic arsenic. 

Inorganic arsenic includes arsenite (AS III) and arsenate (As V). Arsenic, 

especially inorganic arsenic is well absorbed from the gastro intestinal 

tract, distributed in the body. Arsenite and arsenate cause acute and chronic 

toxicity in a wide range of organisms including humans. Long-term 

exposure to arsenic can lead to cancer of skin and internal organs eg, the 

liver, lung, kidney and bladder, also high mortality rate. Arsenic toxicity 

can be life threating and necessitates supportive therapy.   
Keywords: Arsenic, Toxicity, Drinking water. 
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Manic and the ways of its treatment 

Associated Professor Khairuddin Khairkhah  

Maniac is a patient may joy feel strange in himself, laughing without 

reason and joking too much. Even sometimes this behavior seems very 

pleasing to others, and some people admire him, but when the disease 

becomes severe, then they change mentally illnesses. 

The purpose of this article is that each of the staff of mental hospitals, 

especially the narces, should be able to know how the disease is presented 

and used in their work area. 

In the first stage definition of mania disease, secondly, the symptoms of 

mania and thirdly methods of treatment of this disease have been 

discussed. 

The research method used in this paper is a library that has been used 

some books, articles and dissertations that have been written and published 

by experts in the field of this section. 

Keywords: Mania, psychological disease, captivation, psychotherapy, 

sedation, psychiatrism. 
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 Possibilities of Scientific and technical neology for Persian 

language 
Associate professor Matiullah Hakimi 

The aim of writing this paper is to show possibilities and ways of scientific 

and technical neology for Persian language. Today in the age of staggering 

development of sciences and techniques and torrential storm of scientific 

and technical words and expressions from Western languages to Persian 

speaking society, a big mission is directed to Persian language. Because of 

being away from seminaries of generation and growth of new science and 

technology, couldn’t have any role in contemporary scientific and technical 

neology with local roots, so in confront to avalanche of scientific and 

technical words from European languages, two ways are in front of Persian 

language; it accepts and receives these words, or forms synonyms for them 

from roots and origins in Persian. Second way has two possibilities; first, 

in this action we can use roots from ancient languages, Avestan and old 

Persian, as in this case lexical roots won’t be transparent, or will use roots 

of words from contemporary Persian. The second way will be more 

effective and will generate transparent and clear words. In addition, we can 

use simple roots of all-purpose Arabic words which are known to Persian 

speakers and increase the richness of Persian lexeme. Contemporary ways 

of word formation in Persian language such as; compounding, deriving, 

repetition, abbreviation, clipping, coinage, acronym, blending and 

extension of word meaning, could be used for scientific and technical 

neology and help for Persian speakers in contemporary period. Among 

these techniques, compounding and deriving have pore productivity and 

possibilities for word formation. Additionally, we can use descriptive and 

comparative denominations and use also computers to produce and select 

scientific and technical words and enrich Persian lexeme.  

In this paper data is collected from library sources and analyzed through 

analytical-descriptive approach.  

Keywords: scientific language, neology, scientific word, technical word, 

compounding, deriving.   
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Effect of Gluten on Baking Quality and Nutritive Quality 

of Wheat Bread 
Associate Professor Dr. Mohammad Safar Noori 

Wheat is one of the major food crops in the world and its diverse use has 

led to its widespread cultivation and consumption. Wheat flour is mostly 

used to make bread, and the gluten improves the quality of baking. Flours 

containing enough gluten can produce soft and spongy breads and its 

volume is more than breads without or with low gluten. However, some 

people, especially celiac patients are sensitive to gluten and this sensitivity 

or intolerance is accompanied by symptoms such as: stomach pain, 

diarrhea, headache, anxiety, fatigue, depression, weight loss, anemia, joint 

and muscle pain, hand and feet numbness, skin problems, mental disorders 

and inflammation of the intestin. In the present research article, which has 

been written based on first-hand and valid scientific research references, 

the use and side effects of gluten are introduced, and then solutions to 

reduce the negative effects of gluten are presented. The findings of this 

review show that the use of enzymes and sourdough can improve the 

baking quality of gluten-free breads. The application of dry and wet heat 

methods also leads to physical changes in protein, starch and wheat flour 

enzymes and can improve the bread making quality. On the other hand, the 

use of gluten-free products for patients who are sensitive to gluten can be 

recommended according to the doctor's advice. Since the improper use of 

chemical fertilizers increase the amount of gluten in flour, more research is 

needed to determine the appropriate amount of nitrogen fertilizer to 

produce wheat with low gluten content. The detoxification option by using 

plant breeding techniques and production of improved wheat varaieties 

with safe gluten can help humans to control the problem of gluten 

intolerance.  

Keywords: Bread, Celiac disease, Detoxification, Gluten, Wheat 
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The Obligations of Ahle Zemma in the Islamic Society and Repulse 

of Orientalists’ Doubts 
Associate Professor Saduddin Saidi  

Ahle Zemma are Non- Muslims with heavenly book and magus that had 

pact and treaty with Muslims so that can live in the Islamic countries with 

the support of Islamic state, and choose the third option among three 

choices of accepting Islam, fighting, or commitment to the conditions of  

the subject. The conditions that Islamic state determines for them that they 

accept. Ale Zemma are committed to their obligations to Islamic state and 

Muslims because of the support and protection of their lives, properties, 

graces, rights and privileges in the Islamic society. They also take part in 

the fiscal expenses of Islamic state paying ransom and commercial and 

custom’s taxes. They obey the Islamic rules, and respect Muslims’ rites and 

sentiments. If they do not respect and observe the conditions related to their 

pact, the treaty is broken and they are considered like captives. The purpose 

of this study is specifying the obligations of Ale Zemma in the Islamic 

society and repulse of orientalists’ doubts. The researcher’s developed 

questions are such as: Are Ale Zemma considered citizens of Islamic state? 

How should the behavior of Muslims be with them?  And when and with 

what causes the treaty of Ale Zemma is violated? The research method was 

library based mode.                                                                                                                             

Key Words: Obligations, Ale Zemma, Islamic society, ransom, and 

commercial taxes. 
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