هطبلعه تطبیقی و نقش تئوری نظبم هدفوند در فعبلیت هبی پژوهشی و نتبیج پژوهش هب

پیبهبزاعظن صلی اهلل علیه و آله
هَثَلُ الْوُؤهٌِیيَ فی تََادِِّّنِ ٍَ تَشاحُوِِْنِ ٍَ تَؼاعُفِِْنِ هَثَلُ الْدَؼَذِ :ارَا اؿْتَکی هٌُِِْ ػُضٌَْ تَذاػی لَُِ ػائِشُ الْدَؼَذِ
تِالؼََّْش ٍَ الْحُوّی.

هَثَل هؤهٌاى دس دٍػتی ٍ اتشاص سحوت ٍ ػاعفِ تِ یکذیگش ،هثل پیکش اػتّ .ش گاُ ػضَی اص آى دسدهٌذ
ؿَد ،دیگش اػضای پیکش ،تا تی خَاتی ٍ تة ،تا آى ػضَ ّن دسدی هی کٌٌذ.

ػفیٌة الثحاس ،ج  ،1ف 11.

ویژگیهبی السم و پسندیده پششک خبنواده؛ عثیثی حارق ،فیلؼَفی خاهغ االعشاف ،داًـوٌذی تضسگ،
پظٍّـگشی خؼتگی ًاپزیشً ،ظشیِ پشداصی طسف اًذیؾ ،هدتْذی پَیا ،فمیْی ػاختاسؿکي.

ػیذحؼام ػیذحؼیٌی لِْ

*سالهت دنداى؛ هحور سیبستگذاری هب و بزنبهه ریشی هبی کالى حوسه سالهت

تیي دسد دًذاىّا ٍ ػالهتی اػضای تذى استثاعی هؼٌاداس ٍخَد داسد ٍ اص عشفی ظاّش دًذاى هالکی تشای پی
تشدى تِ ؿخلیت افشاد اػت.
هحمماى دس سًٍذ تحمیمات خَد دسیافتٌذ حتی کَچکتشیي آػیةدیذگی دًذاى هی تَاًذ ًـاىدٌّذُ هـکل
یا ًاسػایی خاكی دس یکی اص اًذام ّای تذى تاؿذ؛ تِ عَس هثال دًذاىّای ثٌایای تاال ٍ پاییي (اٍل ٍ دٍم) تا

کلیِ ٍ هثاًِ ،دًذاى ًیؾ تا کثذ ٍ كفشا ،دًذاىّای آػیای کَچک ( )5 ٍ 4تا سیِ ٍ سٍدُ تضسگ ،دًذاىّای
آػیای تضسگ ( )7ٍ 6تا کیؼِ كفشا ،عحال ٍ لَصالوؼذُ ٍ دًذاى ػمل تا للة ٍ سٍدُ کَچک دس استثاط اػت.

الثتِ تایذ تَخِ داؿت ّش دسد دًذاًی تِ تیواسی اػضای تذى تش ًوی گشدد .گاّی تیواساى اص دسد دًذاى خَد
ؿکایت هی کٌٌذ .ایي دسحالی اػت کِ ایي افشاد داسای دًذاىّای ػالوی تَدُ یا حتی دًذاى خَد سا کـیذُ
اًذ ٍ كشفاً خای آى دسد هیکٌذ؛ دس ایي هَاسد هوکي اػت دسد دًذاى تِ تیواسی ػضَی داخلی هشتَط ؿَد.

تیي اًذام ّای داخلی ٍ دًذاى ساتغِ لَی ٍخَد داسد تِ ػٌَاى هثال تشخی هـکالت یا تیواسی ّای دًذاى
تاػث ػشدسد هیؿًَذ .اص ایي گزؿتِ التْاب سیـِ تِ هٌغمِ خذاسی ٍ هـکالت دًذاى ّای ثٌایای تاال
(پیـیي) دسد سا تِ ًاحیِ پیـاًی ٍ دًذاى ّای ًیؾ هٌتمل هی کٌذ.

دسد دًذاى اٍل ٍ دٍم (تاال ٍ پاییي) تِ پیلًَفشیت هضهي ،التْاب هثاًِ ٍ ػفًَت گَؽ هیاًی ،دسد دًذاى یک
هوکي اػت تِ التْاب لَصُ ّا ،پشٍػتاتیت ٍ ًاتَاًی تِ هفلل ساى ٍ ّوچٌیي دسد دًذاى ًیؾ تِ عَس هذاٍم
ٍ هثْن تِ التْاب کیؼِ كفشا یا ّپاتیت تاص هی گشدد.

دسد دس سیـِ دًذاى چْاسم ٍ پٌدن هی تَاًذ تِ ػلت پٌَهًَی هضهي ،کَلیتٍ،اکٌؾ ّای آلشطیک (آػن،
التْاب ػیٌَع ٍ تیٌی ،آلشطی تٌفؼی) تشٍص پیذا کٌذ.

دس كَستی کِ دچاس دسد دس دًذاى چْاسم تاال ٍ پاییي ؿذُایذ ،احتواال اص ػاسضِ ای دس هفاكل صاًَ ،ؿاًِ ٍ
آسًح سًح هی تشیذ .اص عشفی هوکي اػت ػلت آى اتتال تِ تیواسی ّای التْاتی هاًٌذ ٍسم هفاكل ،تیواسی ّای
سٍدُ تضسگ هاًٌذ پَلیپ ٍ دیَستیکَلَص( تیشٍىصدگی کَچک کیؼِ هاًٌذ خذاس سٍدُ) تاؿذ.

دسد دًذاى ؿـن ٍ ّفتن تِ گاػتشیت هضهي ،صخن هؼذُ ،صخن دٍاصدِّ ،کن خًَی ،پاًکشاتیت هضهي هشتَط
اػت.

دسد دس دًذاى ؿؾ تاالیی هؼوَال تا ػیٌَصیت ،التْاب لَصُ ّا ،تیواسی ّای حلك ،تَهَسّا دس غذُ تیشٍئیذ،
التْاب عحال ٍ تخوذاىّا ٍ دسد دًذاى ؿؾ ًـاىدٌّذُ یک هـکل ؿشیاًی هاًٌذ آتشٍاػکلشٍص اػت.

دسد دًذاى ّفت پاییي تا هـکالت سگ ّای تذى (ٍاسیغ ٍ تَاػیش) ،سیِ (رات الشیِ هضهي ،تشًٍـیت ،آػن)،
پَلیپ سٍدُ تضسگ ّوشاُ اػت.

اگش دًذاى ّای ػمل ؿوا تِ عَس هذاٍم دسد هی کٌذ تایذ هشالة تاؿیذ؛ صیشا ایي دًذاى تا ػشٍق کشًٍش،
تیواسی ّای للثیً ،مق هادسصادی ٍ ػایش تیواسی ّای للثی دس استثاط اػت.

هنببع:
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خْت کؼة اعالػات تیـتش سٍی هتي کلیک کٌیذ.

www.nezamehadafmand.ir

https://t.me/bazendehroud_com

