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« سرمقاله »
طب سنّتی ایرانی در تدبیر یکپارچه اختالالت عملکردی گوارش

گروه داخلی ،دانشکدهی پزشکی و مرکز تحقیقات جامعنگر عملکرد گوارش ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان

الف) تَ ایي گفتگْ تْجَ کٌیض:
آقای  :Aدغف هي تغاؿاؽ ؿالُا جتغتَ،
قغىُا صاًق ّ کتة هؼترب اؿت.
آقای  :Bدغف هي تغاؿاؽ ؿالُا جتغتَ،
قغىُا صاًق ّ کتة هؼترب اؿت.
آقای  :Aهي تَ صًثال هبثْص تیواع ّ
کاُق آالم اّ ُـتن.
آقای  :Bهي تَ صًثال هبثْص تیواع ّ
کاُق آالم اّ ُـتن.
آقای  :Aآقای  Bاكتثاٍ هیگْیض.
آقای  :Bآقای  Aاكتثاٍ هیگْیض.
صع هقاتلَی عة ؿٌتی ّ عة هضعى صع
دال دا ضغ مهیي گفت گْ صع جغ یاى
تذیخ ّ
تای یت
تاىُت
تغ صّ تٌیت
تتُ .ت
اؿت
گؼاعٍ ُای ات تضایی یذیذی عا تَ
کاع هیگیغ ًض کَ صع ت ـیاعی هْاعص
ه لرتک ُ ـتٌض :ػل وی تْصى ،هٌغ قی
تْصى ،تی واع حمْع تْصى ّ تالف صع
ج ِت اعت قای ؿالهت .اه ا ًتی جَگ یغی
تغف
تت :عص عت
تی اؿت
تغ صّ یست
تایی ُت
هنت
جذٍل ً .1ظشات هَافق ٍ هخبلف دس ثشخَسد ثب هکتت طت سٌّتی ایشاًی
نظرات هوافق
طت سٌّتی ایشاًی ثخطی اص هیشاث فشٌّگی ٍ پطتَاًِی تبسیخی ایي سشصهیي
است ٍ ثب تَجِ ثِ سشآهذی ػلوی دس دٍساى خَد  ،ثبیذ ثِ ػٌَاى ػبهلی ثرشای
تقَیت اػتوبد ثِ ًفس هلّی هَسد تَجِ قشاس گیشد.
طت سٌّتی ایشاًی هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یک تجبست دس ػصش حبضش دیرذُ ضرَد،
ّن هشاقجتّبی پضضکی سٌّتی ٍ ّن صٌؼت داسٍسبصی سرٌّتی هرشتجب ثرب آى
هیتَاًذ هَجت گشدش اقتصبدی دس سطح هلّی ٍ جْبًی گشدد.
طت سٌّتی ایشاًی هیتَاًذ ثِ ػٌَاى سطح اٍّل هشاقجرتّربی پضضرکی ػور
ًوبیذ ٍ ثِ دلی تأکیذ ثش ًگبُ جبهغًگش ثِ سالهت ٍ ثیوبسی ٍ سبختبس تذاثیشی
کِ ثِ کبس هیثشد ،کن ّضیٌِتش اص هشاقجت هؼوَل است.
طت سٌّتی ایشاًی جضیی اص هجوَػِی داًص ثطشی است ٍ دس استوشاس تَلیرذ
ػلن ٍ تجییي داًص سالهت است ٍ ثشای ثْشُثشداسی اص داًربیی هَجرَد دس آى
ثبیذ جذی گشفتِ ضَد .
* فرد هسوول هکاتباتadibi@med.mui.ac.ir :
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هقاتل
ب) چغا تا یض تَ عة ؿٌتی ایغا ًی
پغصاستَ كْص؟ آیا ایي هفِْم اؿاؿا
ً
یک گفت واى هغصٍ ا ؿت یا ساهْف؟
پاؿز تَ ا یي پغؿق ُا عا هی تْاى اػ
ص یضگاٍ ُای خمتل فی اعا یَ منْص .صع
اصا هَ ؿیاَُای اػ ا یي پا ؿز ُا صع
قا لة هْا فق ّ خمالف آّعصٍ كضٍ ا ؿت
تا كفافتغ ّ ّاقؼیتغ تتْاى تَ ایي
هـالَ ًگاٍ کغص (جضّل .)1
ج) آیا عة آلْپاتیک یا عة هضعى
یا عة عّػ هغٍُ ،غاؽاًگ یؼ ،یضهَ
ػً ٌضٍ ّ ًاتْاى کٌ ٌضٍ ا ؿت ّ صع
کل ه ـایل ؿالهت ،صعها ًضٍ ا ؿت؟
چ ٌیي پغ ؿق ُای اًت قاصی ،تا كضت ّ
تی
تْی تغستت
تاّت ،اػ ؿتت
تؼف هتفتت
ضتت
یادةً ظغاى هسا تة صی گغ ع ثی ه غغح
كضٍ ا ؿت .الػم تَ ط کغ ا ؿت کَ ا یي
پغؿق ُا جِاًی اؿت ّ اعتثاط تام ّ
دتام تا عة ؿٌتی ایغا ًی ًضاعص؛
نظرات هخالف
تَجِ ثیص اص اًذاصُ ثِ گزضتِ ،ثذٍى تالش دس جْت سبخت آیٌرذُی ػلوری ٍ
تأکیذ ثش افتخبسات قجلی جبهؼِی ایشاًی ثبػج غشٍس کبرة ٍ هربًغ اص پیطرشفت
جبهؼِی ػلوی ٍ دستیبثی ثِ دستبٍسدّبی جذیذ است.
ًگبُ تبجش هأثبًِ ثِ طت سرٌّتی ثبػرج ترشٍیب طجبثرت غیرشضرشٍسی ٍ تجرَیض
داسٍّبی گیبّی ،هفشدات یب داسٍّبی تشکیجی ثیَْدُ هیضَد ٍ اص سرَی دیگرش
ًظبم اقتصبد سالهت کطَس سا ثِ سوت کسشی ٍ ًبتَاًی ثیطتش هیکطذ.
ًبتَاًی دس تطخیص ٍ تذثیش ثیوبسی ٍ حفظ ٍ استقبء سالهت هوکي است ثبػج
صذهِ ثِ ثیوبس ،پیطشفت ًبخَضی ثِ سطح ثبالتش ،ترأخیش دس ترذثیش ٍ دس ًتیجرِ
افضایص ّضیٌِّبی دسهبًی ثیوبس گشدد.
طت سٌّتی هشثَط ثِ گزضتِ است ٍ ثِ ػٌَاى یک حبدحِی تبسیخی پبیبى یبفتِ
ٍ جبًطیي ضذى ًظشیبت ٍ داًص جذیذ دیگش جبیی ثرشای پرشداختي ثرِ آى ثرِ
ػٌَاى هجحج قذیوی ٍ ًبکبسآهذ ثبقی ًویگزاسد .
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پیمان ادیبی

*

تذبیر طب سنتي ايراني در اختالالت گوارش

مهیي ص ؿت ؿْاالت تْ ؿظ صاً لسضٍ ُای

آ ئْعّّصا،

عة چی ٌی ّ

عة

ؿٌ تی

جذٍل  .2اًتقبدات سایب هکبتت جبیگضیي ثِ طت آلَپبتیک ٍ هفبّین ًقیض آىّب
پاسخ به هفاهین گفتواى آلوپاتیک

انتقادات به طب هذرى آلوپاتیک

طت هذسى ثِ فشدً ،گبُ اًسبًی ًذاسد .پضضک هذسى صشفبً داسٍ هیدّذ ،جشاحی هیکٌذ ٍ
دستَسات ثیوبسستبًی هیًَیسذ.

 Patient – doctor relationship
 Palliative care
 Psychosomatic medicine

طت هذسى داسٍّبی ضیویبیی هتؼذدی تجَیض هیکٌذ ٍ ثشای ّش ًطبًِ یک داسٍ هیدّذ.

 Rational drug usage
 Pathophysiology orientation
 Evidence –based medicine

عة عثی ؼی ،حمق قیي عة چی ٌی ّ دت ی
پؼكتتساى آلْپاتیتتک تتتا گتتغایق
ػول سغصی ،تَ تْاتغ ت یاى هی كًْض.
تغع ؿی سال یَای ص ؿتَ ت ٌضی كضٍ اػ
ا یي اًت قاصات ّ ه فاُیوی پا یَای
صع صعّى عة هضعى ً لاى هیص ُض کَ
مهَی ایي اًتقاصات مهیلَ صعؿت ًیـت
ّ صع صعّى عة هضعى ً یؼ ُن ً ،قض
صعّى گفتواًی صع جغیاى اؿت ( جضّل
.)2
ص) آیتتا جِتتاى عتتة ّ جاهؼتتَ ی
تَ
تغ داضتتغ ًـتتثت تت
تسی صع ػ ت
پؼكت
تغ حمتتیظ،
تالهت هثتٌتتی تت
هفتتاُین ؿت
تی واعی هثت ٌی تغ هؼاج ّ تف ـیغ
پاتْفیؼیْلْژ یک تغ پا یَ ی ا سالط،
غافل ّ تی تْجَ تْصٍ اًض؟ صغضغَ ی
کل ً گغ تْصى صع پؼ كک ً ،گاٍ تَ
تی ًظ وی ّ ا ستالل صع ت ؼاصل تیي
اعکاى تضى ّ حمیظ تَ ػٌْاى هٌلاء
تی واع ،ادت وال هب ثْصی تی واع تا
ا یالح كیٍْ ی ػ ًضگی ّ ت ساعگیغی
عّف ُای کن ػاع ضَ تغُ ،غ عّػ صع
ؿغا ؿغ ج ِاى صع جغ یاى ا ؿت ّ صع
کٌتتتاع هساتتتتة ؿتتتٌ تی ّ صاعای
پلتتتتتْاًَ ی تتتتتاعیشی هاًٌتتتتض

ایغا ًی گفت واى ُای ًْ ظ ِْعی صع
جِاى عة پضیض آهضٍ اًض کَ تا مهاى
ا ؿتضالل ُای اّ ل یَ ّ تغ سی كْاُض
جض یض تَ صً ثال اث ثات سْص ُ ـتٌض
(جضّل .)3
تة ّ
تَی هساتت
تي هل وت
تا ایت
ُ( آیت
گفت واى ُای ع ثی عا هی تْاى ت ساع
گغ فت؟ ص یضگاٍ اّل ا یي ا ؿت کَ
ّق تی عّف ُای آلْپات یک هضعى اػ
تضتیغ تیواعی ُا ًاتْاى هی كًْض تَ
صی گغ هسا تة هی تْاى تَ ػ ٌْاى
جایگؼیي صع هاًی ّ تلشی ی ع جْع
تَ
تت کت
تي اؿت
تضگاٍ صّم ایت
تْص .صیت
منت
ػ لیع غن کاعآ هضی عة هضعى صع تغ سی
ً قاط تغای تسو یل آ ثاع صع هاًی ّ
اعت قاء هب ثْصی صع تی واع ،عة هضعى
ًیاػه ٌض ا ؿتفاصٍ اػ ؿایغ كیٍْ ُا
تَ ػ ٌْاى هس ول هیتا كض .ص یضگاٍ
ؿْم کَ اػ عغف یادةً ظغاى عة
آلْپات یک صع ؿال ُای اس یغ هْعص
تْ جَ قغاع گغف تَ ا ؿت ّ تْص جَ ُای
حتقیقتتتاتی ّ اهساًتتتات آهْػكتتتی
صاً لگاٍ ُای هؼ ترب تَ آى مست ج ِت
تجن ّ
تاٍ هٌـت
تضً ،گت
تغصٍاًت
تضا کت
پیت
یسپاعچتتَ تتتَ عتتة اؿتتت .صع ایتتي

جذٍل ً .3گشش هکبتت دسهبًی ثِ ثیوبس ٍ ثیوبسی
نام
طت جبهغ ًگش یب ک ًگش
طت ػولکشدی
طت طجیؼی
طت کبیشٍپشاتیک
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طت استئَپبتیک
طت یکپبسچِ

واژه کلیذی

هفهوم کلي

ً Holisticگبُ سیستوی ثِ ثیوبسی ٍ تالش دس جْت فْن آى دس یک کلیّت
ً Functionalگبُ ثی ًظویّب دس دسٍى ثذى ٍ ػَاه هحیطی ٍ ثبصگشداًذى تؼبدل
ً Naturalگبُ ثِ طجیؼت ثِ ػٌَاى ػبه ٍ دسهبى ثیوبسی ٍ تأکیذ ثشداسٍی گیبّی
ً Chiropracticگبُ ثِ اػوبل یذاٍی ثِ ػٌَاى ضیَُ هحَسی دس تذثیش ثیوبسیّب
ً Osteopathicگبُ ثِ سبختبس فیضیکی ثذى ثِ ػٌَاى پبتَفیضیَلَطی هحَسی دس ثیوبسیّب
ً Integrativeگبُ ثِ ّوِی هکبتت طجی ثشای تطخیص ٍ ثْجَدی ثیوبس ثِ ػٌَاى صَست هسألِ ٍاحذ
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طت هذسى ثِ فشد تَجِ ًذاسد .دستَسات ّوگبًی است ٍ ثشای ّوِی ثیوبساى یک ًسخِی
ٍاحذ تجَیض هیضَد.

 Personalized medicine
 Special population guideline
 Subgroup analysis

اديبي
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ص یضگاٍ یک ً فغ تی واع ّ جْص صاعص،
پؾ تا ُغ كیٍْای کَ اهساى صاعص ّ
ػل وی ّ ػو لی ا ؿت ،هیتای ـت اّ عا
صع هاى منْص .تغای تث ییي هبرت ا یي
هـألَ صع منْصاع  1مشای کلی اػ ایي
ص یضگاٍ ُا آّعصٍ كضٍ ا ؿت .مهاًغْع
کَ صع منْصاع ً 1لاى صاصٍ كضٍ اؿت
ص یضگاٍ اّل یا عة جایگؼیي ،هس تة
عة ؿٌتی عا ت ٌِا ػ هاًی ؿْصهٌض
هیصا ًض کَ عة هضعى صع صع هاى
تیواعی کاعآهض ًثاكض .صیضگاٍ صّم
یا عة هسو ل ،عة ؿٌتی عا تَ ػٌْاى
هسو ل عّف ُای صع هاًی ًْیي صع ً ظغ
هیگ یغص ّ ص یضگاٍ ؿْم یا ص یضگاٍ
تاع ّ
تَ تیوت
تا کت
تَ اػ آى جت
یسپاعچت
صع هاى ّی عا حمْع مهَی ا هْع قغاع
هی ص ُض ًَ ،ت ٌِا ا ؿتفاصٍ اػ عة
ؿٌتی ّ هضعى عا تل سَ ؿایغ هسا تة
عتتة عا ًیتتؼ صع عاؿتتتای صعهتتاى
تیواع ،اعػمشٌض تلقی هیمنایض.
ّ) صع فغض پ یاصٍ کغصى عة ؿٌتی
( ًَ
تَ ػ ٌْاى عثا تت تالیٌی
ً حتق یق ّ پژُّق صا ًق گغایا ًَ
یغفا
تایی
تتُت
تضُا ّ فغیت
تَ ذتضیت
عّی آى) چت
تغای طی ًف ؼاى پض یض هیآ یض ( جضّل
تضف
تْاى ُت
تَ ػٌت
تاع تت
تا تیوت
 .)4آیت
هغاق ثت ؿالهت اػ ا یي کَ كیٍْ ُای
هتؼضصی صع استیاع اّ قغاع هیگیغص
ؿْص سْاُض تغص یا تَ ػل ت ؿغصعگوی
صع تتتیي هساتتتة ّ گفتوتتاىُتتا ّ
ًاآ كٌایی تَ کاعآیی ّ ًا کاعآیی
ُغ یک ّ صعهاى تی جا یا صعهاى صیغ
ٌُگام هتضغع هیگغصص؟
ػ) پؼكساى ُغ عّػ تا گغٍّ تؼعگی
تغصی
تتالالت ػولست
تا است
تاعاى تت
اػ تیوت
گْاعف عّ تغّ هی كًْض ،ه ثال ُای
ّاضتتذی اػ ایتتي تیوتتاعیُتتا یتتا
ًاسْ كی ُا ،ؿْء ُا ضوَی ػول سغصی ّ
ًلتتتاًگاى عّصٍی دـتتتاؽ ُـتتتتٌض؛
تیواعی ُا ّ داالتی ػْص کٌٌضٍ ،آػاع
صُ ٌضٍ ،ت ی یغ كسل یات ٌضٍ ،ت ی یغ
كضت یاتٌضٍ ّلی صع هنایت تی سغغ.
تی واعی ُایی کَ هْ جة هغاج ؼات
ه سغع تَ پؼ كک هیگغص ًض ،تی واعاًی
ً ّ ُغ تاع تا ػاله تی جضیض
کَ هسغعا
ّ گاُی تا كضت گغفنت ػال ین ًاسْ كی
تتتَ پؼكتتک هغاجؼتتَ هتتیکٌٌتتض تتتا
ًاسْ كی ُایی کَ چ ٌض ت ؼضی ُ ـتٌض ّ
تا
تغّػ آىُت
تضصی تاػ ت تت
تل هتؼت
ػْاهت
هی گغصص ّ یا دضاقل ػْا هل هت فاّتی

هْجة ایجاص ػالیوی كثیَ ُن هیگغصص.
تیوتتاعیُتتایی چتتْى ًفتتز صع عّصٍی
دـاؽً ،فز صع کوثْص الکتاػً ،فز صع
ؿْء جظب فغّک تْػ ً ،فز صع ع كض تیق
اػ دض تاکرتی ُا ً ،فز صع ا ثغ ختو یغ
هْاص ُضن ًلضًی دثْتات ،ادـاؽ ًفز
صع لْعصّػ تیق اػ دض فقغات کوغی ّ
صع هنا یت ً فز تا هٌ لاء عّاى ت ٌی
هثالُایی اػ ایي صؿت ُـتٌض.
هغالؼتتات تتتالیٌی جضیتتض ًلتتاى
هیصُ ٌض کَ دضاقل ًی وی اػ ا یي
تیواعاى تَ ُغ صعهاًی پاؿز هیصٌُض
(ا ثغ صاعّ منا)؛ هغال ؼات ػ لْم پا یَ
صع ا یي تاعٍ جموْ ػَای ًاپیْ ؿتَا ًض
اػ دـاؿیت تَ غتظا تتا هٌلتاء ،IgE
ّاکٌق ًاسْكایٌض تَ هْاص غظایی تا
هٌلاء  ،IgGعكض تیق اػ دض تاکرتیُای
عّصٍی تاع یک ،ادت وال ال تِاب سف یف
صع ؿغخ صؿتگاٍ گْاعف ،ادتوال ّجْص
عیتتؼ ًلتتت صع جتتضاع عّصٍ ّ دتتتاؽ
ؿتتلْلُتتای ایوٌتتی کٌتتاع عّصٍ تتتا
آً تیژى ُای ً لت یات ٌضٍ ،د ـاؽ تْصى
جضاع ص ؿتگاٍ گْاعف تَ ک لق هؼ وْل
تای
تضٍُت
تْصى گیغًت
تاص تت
تَ ػلتت ػیت
تت
ؿغّتًْیي صع خماط یا اًتقال تیق اػ
دض صع كار سل فی خناع یا اصعاک تیق
اػ دض حتغی سات صع ؿغخ ه ؼ ،اػ ؿْی
صیگتتغ ػْاهتتل عّاًلتتٌاستی قتتغاع
صاعًض :تٌقُا ّ صغضغَُا ،دجن تٌق،
تٌق اصعاک كضٍ ،هقات لَ تا تٌق ّ
جـتتواًی ؿتتاػی ّ تتتَ تثتتغ آىُتتا
كیٍُْای هتؼضص اًضاػٍگیغی آىُا.

جذٍل  .4فشصتّب ٍ تْذیذّبی حبص اص پیبدُ سبصی طت سٌّتی ثِ ػٌَاى طجبثت ثبلیٌی
ری نفع

تهذيذ

فرصت

ثْجَدی ػالین دس احش تبحیش داسًٍوبیی ٍ ًِ حزف ثیوبسی
ایجبد سشدسگوی ثِ ػلت تٌَع اسایِ کٌٌذگبى خذهت
استفبدُ اص سٍش دس هَاسد ًبکبسآهذ ثِ ػٌَاى جبیگضیي

ثْجَدی کلی دس احش تبحیش ٍاقؼی ثِ ثیوبسی
تذبیر طب سنتي ايراني در اختالالت گوارش
ثْجَدی ػالین دس احش تبحیش داسًٍوبیی
ثیوبس
اهکبى ثْشُ ثشداسی اص سٍش ثِ ػٌَاى هکو

ًظبم سالهت

اهکبى کبّص ّضیٌِ دس احش ثْجَدی ثیوبساى
اهکبى کبّص ّضیٌِ دس احش دسهبىّبی اسصاىتش

اهکبى افضایص ّضیٌِ دس احش تذثیش ًبهٌبست ٍ دیش
اهکبى افضایص ّضیٌِ ثِ دلی تٌَع اسایِ کٌٌذگبى

صٌؼت ٍ ثبصسگبًی

ایجبد فشصتّبی ضغلی ٍ اػتجبسی جذیذ

گشایص ثِ ثبصاسّبی فشػی ٍ ایجبد هطبغ کبرة

منْصاع  .1عّیسغص تَ هساتة عثی
خمتلف صع صعهاى تیواع
تی واعی ُا یا ا ستالالت ػول سغصی
اک ٌْى صع هغد لَی تؼغ یف ً لاًگاى
قغاع صاعًض ،یؼٌی تؼغیف ًاسْكی تغ
هث ٌای جموْ ػَای اػ ػال ین هغتثظ تا
تتالالت
تَای اػ است
تَ جموْػت
تا تت
تن .هت
ُت
اجا تت هؼاج ّ ًاسْ كی هغتثظ تا
اجاتت هؼاج  IBSهیگْیین .مهیي جموْػتَ
ً اجؼای صیگغی صاكت ّ تْافقات ّ
قثال
قغاعصاص ُا ا ؿت کَ ًام تیواعی ُا عا
ت ییغ هیصُض ّ ًَ تیواعی كٌاؿی یا
عاتغَی ػلت – هؼلْل.
تا
تض تت
تغ كت
تْاعص طکت
تي هت
تَی ایت
مهت
تَی
تَ صع ػغیتت
تْین کتت
تاصآّع كتت
یتت
ًاسْ كی ُایی کَ صع دال دا ضغ دضّص
یک پٌجن جاه ؼَی تالغ ػال ین آى عا
صاع ًض؛ ها ُن صع ػغ یَی تؼغ یف ّ
دتییتتؼ ؿتتالهت اػ تیوتتاعیُ ،تتن صع
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ػغیتتَی پتتاتْفیؼیْلْژی ّ ُتتن صع
ػغ یَی تضتیغ ُ ٌْػ تَ مجغ ت ٌضی
هٌ ـجوی ًغ ؿیضٍا ین ّ ا یي « ها»
ایغا ًی ًی ـت ،ج ِاًی ا ؿت .دْػٍی
تا
تْل ػلوت
تَ قت
تغصی تت
تتالالت ػولست
است
«هؼغکتتَی عثیثتتاى ّ صعهتتاًگغاى»
اؿت .کافی اؿت کلوَ ی  IBSصع هقاالت
هغّع كْص تا ه لشص گغصص کَ چَ
ت ٌْػی اػ عاُساع ُا تَ مشا اعا یَ
هی كْص :اػ صاصى عژ ین غظایی دظفی
تغ هث ٌای ت ـت ُای ایوًْْلْژ یک
تا ّ
تاعٍی ًؼٌت
تا صاصى ػ ت
تَ تت
گغفتت
ػ یغٍی گغف تَ كضٍ اػ عثی ؼت ،اػ
ها ؿاژ کف پایی عفلس ـْلْژی گغف تَ
تا عّف ُای کای گْ ًگ چی ٌی ّ عة
ؿْػًی ،اػ صاصى آ هی تغیپتیلیي ّ
تایی
تا عّفُت
تَ تت
تیتالْپغام گغفتت
ؿت
تتتاّع ًسغصًتتی هاًٌتتض ؿتتنػصایتتی
عّصٍای تا تٌقیَ آتی دتام کْلْى!
دال صع ا یي تیي ً قق عة ؿٌتی
ایغا ًی کجا ؿت؟ آ یا هی كْص عّف ُای
ایتتتي عتتتة عا صع صعهتتتاى چٌتتتیي
تی واعی ُایی تَ کاع گغ فت؟ تی كک
اّ لیي گام صع ا یي عا ؿتا تاػسْاًی
صاًق هْجْص صع عة ؿٌتی ّ تلغیخ آى
تَ ػتاى قاتل فِن صع پؼكسی اهغّػی
ا ؿت .هٌ ظْع اػ ا یي ا قضام ف ِن هبرت
تغای مهَی جاهؼَی ػلوی ،یافنت ػتاًی
هلتترتک ّ صع هغدلتتَی تؼتتض اجنتتام
هغال ؼات تغثی قی ا ؿت .ا گغ تی واعی
تغ صل،
تٌگیٌی ؿت
تْع ،ؿت
تاؽ ذتت
تا ادـت
تت
اد ـاؽ پغی ّ ؿیغی ػّصعؽ هغاج ؼَ
منا یض ،صع عة ؿٌتی تی واعی آى فغص
عا چتتَ هتتیًتتاهین ّ تتتغای اّ چتتَ
اقضاهی اجنام هیصُین؟ جضا اػ اثثات
تَی
تٌتی ،هغدلت
تة ؿت
تَ عت
تا عص اّلیت
یت
اتتتتضایی ،فِتتن یتتذیخ ّ صقیتتق اػ
گفتواى عة ؿٌتی اؿت.
صع هغدلَی تؼض تغعؿی ُای تالیٌی
تغای تساعگیغی ایي عّف ُا صع قالة
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پضضک

اهکبى ثْشُ ثشداسی اص سٍش ثِ ػٌَاى هکو
اهکبى ثْشُ ثشداسی اص سٍش ثِ ػٌَاى جبیگضیي

اهکبى دسگیش ضذى دس ایجبد ًیبص کبرة
اهکبى تبکیذ ٍ ثکبسگیشی ثِ ػٌَاى هکتت ٍاحذ

اديبي
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کاعآػ هایی ُای تالیٌی تا تؼغ یف
یتتذیخ تیوتتاعی ،جاهؼتتَی هتتْعص
هغالؼتتتتَ ،هت یغُتتتتای قاتتتتتل
ا ًضاػٍگ یغی ّ تؼغ یف یذیخ هب ثْصی
ا ؿت ّ كایض آ سغیي ( ًَ تَ هؼ ٌای
ػ هاًی ،تل سَ تَ هؼ ٌای هٌغ قی)
ج ـتجْی تْجی ِات پاتْفیؼیْلْژ یک
تغای یاف تَ ُای هث ثت ّ هبغٍ تغصاعی
اػ ػ لْم پا یَ تغ هث ٌای صا ًق عة
ؿٌ تی اعػ یاتی كضٍ تغای ج ِت ص ُی
تَ کاعآػ هایی ُای تالیٌی آی ٌضٍ
اؿت.
كایض تا ایي ًگاٍ ػاملاًَ تَ دـي

ّ قثخ ُغ جؼء اػ صاًق تلغی یذیختغ
ً گاٍ ک ٌین ّ تَ صّع اػ جضل ّ ت ٌگ
ً ظغی ت تْاًین قْل ً ،ظغً ،ظغ یَ،
كثَ ػ لن ّ ػ لن عا اػ ی سضیگغ جمؼا
منایین.
تٌایی
تغای آكت
تتا ّ تت
تي عاؿت
صع ایت
تی لرت تا ه فاُین تی واعی ُای گْاع كی
اػ ص یضگاٍ عة ؿٌتی تغ آى كضین تا
تا اعا یَ جموْ ػَی ه قاالت دا ضغ ُغ
چ ٌض خمت غ تَ ت لغیخ ص یضگاٍ ُا ّ
عّی سغص ُای تلشی ی ّ صع هاًی عة
ؿتتٌتی تتتَ تیوتتاعیُتتای گْاعكتتی
تپتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغصاػین.

