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کشــاورزی دانــش و هنــر پــرورش گیاهــان است.کشــاورزی نقــش مهمــی در 
شــکل گیــری و پیشــرفت تمدن هــا داشــته و دارد. همانطــور کــه می دانیــم 
ــع  ــرد و در واق ــذا شــکار می ک ــه دســت آوردن غ ــرای ب در گذشــته بشــر ب
جمــع کننــده غــذا بــود و ناچــارا گاهــی مجبــور می شــد بــرای شــکارکردن 
ــات و  ــردن نبات ــی ک ــارت اهل ــری مه ــس از یادگی ــا پ ــد ام ــرت کن مهاج
حیوانــات، تحــول بزرگــی در زندگــی او ایجــاد شــده و تولیــد کننــده غــذا 
شــد نــه جمــع کننــده! در واقــع انقــاب کشــاورزی پلــه اول بــرای حرکــت 
ــاورزی و  ــعه کش ــا توس ــود. ب ــدن ب ــر ش ــرفت و بهت ــمت پیش ــه س ــر ب بش
ــکل  ــی ش ــع مختلف ــد و صنای ــد آمدن ــهرها پدی ــم ش ــم ک ــذا ک ــش غ افزای
ــات، مــواد  گرفتنــد. پیشــرفت انســان در کشــاورزی در زمینــه اصــاح نبات
شــیمیایی ماننــد ســموم و کودهــا و... ســبب افزایــش بازدهــی مــزارع شــد؛ 
ــرای کشــف بیشــتر باعــث  ــاش ب ــن حــس کنجــکاوی انســان و ت همچنی
شــد طبیعــت، آســیب هایی ببینــد، طــوری کــه مــا االن شــاهد تعــدادی از 
آنهــا هســتیم؛ گــرم شــدن زمیــن، تخلیــه ســفره های زیــر زمینــی، جنــگل 

ــی و.... زدای
از آنجــا کــه بیــش از ۱/۳ کارگــران جهــان در بخــش کشــاورزی مشــغول 
ــد محصــول  ــن بخــش در تولی ــت ای ــه اهمی ــا توجــه ب ــه کار هســتند و ب ب
ــنتی  ــاده و س ــای س ــا روش ه ــوان ب ــته نمی ت ــد گذش ــر مانن ــذا، دیگ و غ
کشــاورزی نمــود بلکــه نیــاز بــه یادگیــری یکســری علــوم و فنــون می باشــد 
کــه بتــوان بــه وســیله آن هــا، پاســخگوی نیازهــای نامحــدود بشــر باشــیم. 
امــروزه کشــاورزی هــم ماننــد هــر علمــی دارای مســائل و مشــکاتی اســت 
ــه  ــده اند بلک ــاد نش ــی ایج ــه تازگ ــکات ب ــائل و مش ــن مس ــه ای ــه البت ک
ــم  ــه می دانی ــور ک ــد. همانط ــکل گرفته ان ــج ش ــه تدری ــان ب ــول زم در ط
اســتفاده زیــاد از مــواد شــیمیایی ماننــد ســموم بــرای دفــع آفــات، اســتفاده 
از کودهــای مصنوعــی و... اثــرات مخــرب زیســت محیطــی فراوانــی از جملــه 
از بیــن رفتــن گونه هــای مفیــدی از حشــرات، بــر هــم زدن تعــادل محیــط 
زیســت و... را بــر مــا تحمیــل کــرده و همیــن امــر ســبب جنبــش کشــورها 
بــه ســمت کشــاورزی پایــدار و کشــاورزی ارگانیــک شــده اســت. متاســفانه 
یکــی از مســائل کشــاورزی، بحــث بحــران کمبــود آب اســت کــه عــاوه بــر 
کشــور ایــران در ســایر کشــورها نیــز رخ داده و پیــش بینــی شــده کــه در 

۲۰ ســال آینــده %۸۰کشــور ایــران بــا تنــش آبــی مواجه شــود. حال ســؤالی 
کــه مطــرح اســت ایــن می باشــد کــه بــرای جلوگیــری از ایــن بحــران چــه 
ــد  ــی بای ــای مدیریت ــه برنامه ه ــود دارد؟ چ ــی وج ــا و راه حل های راهکاره
اصــاح و یــا ایجــاد و اجــرا شــوند؟ چگونــه می تــوان همــکاری بیــن مــردم 

و مدیــران ایجــاد کــرد تــا نتیجــه بهتــری حاصــل شــود؟
ــای  ــت، در چرخه ه ــن اس ــره زمی ــام ک ــرای تم ــی ب ــر حیات ــک عنص آب ی
طبیعــی شــرکت دارد، در ســاختار موجــودات وجــود دارد، در صنایــع 
ــود و....  ــتفاده می ش ــی از آن اس ــای متفاوت ــام فعالیت ه ــرای انج ــف ب مختل
طبیعتــا اگــر آب کافــی نداشــته باشــیم، در کشــاورزی و تولیــد غــذا هــم بــه 
ــای  ــام واکنش ه ــده انج ــش عم ــه بخ ــرا ک ــم؛ چ ــورد می کنی ــکل برخ مش
ــرای انجــام فعــل و افعــاالت  ــا آب انجــام می گیــرد. آب حالــی ب گیاهــی ب
ــرق(،  ــردن گیاه)تع ــک ک ــاه، خن ــظ ســاختمان گی ــه حف گیاهــی، کمــک ب
محیطــی مناســب بــرای انتقــال مــواد آلــی و معدنــی و... اســت. متاســفانه 
%۶۵ آب در کشــاورزی بــه دلیــل روش هــای ســنتی آبیــاری هــدر مــی رود، 
همچنیــن امــروزه بــه دلیــل اســتفاده زیــاد از منابــع آب هــای زیــر زمینــی 
ــاورزی  ــه کش ــتان ها هســتیم ک ــدادی از اس ــاد فرونشــت در تع ــاهد ایج ش
ــای  ــر چاه ه ــش حف ــر افزای ــی دیگ ــد. از طرف ــد می کن آن اســتان ها را تهدی
غیــر مجــاز و برداشــت بــی رویــه و غیــر مجــاز از آب ســبب افزایــش وســعت 
چشــمه های تولیــد گــرد و خــاک شــده اســت. مشــکل آب را اگرچــه وضــع 
ــر  ــه پیش ت ــا همانطــور ک ــرده ام ــا ســخت تر ک ــی و تحریم ه ــرایط اقلیم ش
ــت  ــال ها مدیری ــول س ــده و محص ــاد نش ــی ایج ــه تازگ ــد ب ــاره ش ــم اش ه
نامناســب اســت. ســاده ترین راه بــرای حــل مســئه آب، کاهــش مصــرف آب 
در ســطح ملــی مــی باشــد کــه اگــر بــه عنــوان  یــک وظیفــه و حتــی قانــون 
ــک  ــیار کم ــئله آب بس ــل مس ــردد، در ح ــی گ ــرا و عمل ــا اج در خانواده ه
کننــده اســت. امــا در گام هــای بعــدی، جلوگیــری از حفــر چاه هــای غیــر 
مجــاز بــه منظــور کاهــش اســتفاده از آب هــای زیرزمینــی، تغذیــه آب هــای 
ــزوالت  ــی از ن ــن بخش های ــدر رفت ــری از ه ــیله جلوگی ــه وس ــی ب زیرزمین
ــای  ــتفاده از کوده ــش اس ــی، کاه ــای زیرزمین ــی آب ه ــاب از آلودگ و اجتن
ــرای حفاظــت از  ــی ب ــد مدیریت ــن شــیوه های جدی ــه کارگرفت شــیمیایی، ب

ــد. ــه می باش ــل توج آب و... قاب
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کمباین، دستگاه برداشت برنج
سجاد خواجه صالحانی

کارشناسی مکانیک بیوسیستم
برنج های ایرانی، قاتل کمباین های چینی

ــوالت  ــت محص ــت و برداش ــت، داش ــروزه کاش ــد ام ــه میدانی ــور ک همانط
کشــاورزی، اکثــر اوقــات بــا دســتگاهها و ابــزارات پیشــرفته امــروزی انجــام 
ــت  ــا برداش ــه ت ــن گرفت ــذر در زمی ــه ب ــزه دان ــت مکانی ــود. از کاش میش
محصــول و بســته بنــدی و توزیــع. دســتگاه هــای موجــود در ایــران بعضــی 
ــه  ــد، از جمل ــده ان ــازی ش ــی س ــتند و بوم ــران هس ــود ای ــاخت خ ــا س ه
دســتگاه کمبایــن برنــج. وقتــی مــی گوییــم کمبایــن، شــاید معنــای کلمــه 
انگلیســی آن بــه ذهــن شــما مــی آیــد کــه بــه معنــی ترکیــب کــردن اســت 
ــدم را  ــج و گن ــدم، برن ــن دی ــتگاه کمبای ــن در دس ــه م ــی ک ــا آنجای ــا ت ام
ترکیــب نمــی کنــد و صرفــا دانــه گنــدم یــا برنــج را جــدا مــی کنــد. کمباین 
ــرد  ــد و ســاختار و طــرز کارک ــرق دارن ــا یکدیگــر ف ــج ب ــدم و برن ــای گن ه
آن هــا متفــاوت اســت. در شهرســتان هــا بعضــی اوقــات بــا کمبایــن هــای 
برنــج، گنــدم هــم برداشــت مــی کننــد کــه البتــه بــه دســتگاه فشــار زیــادی 
ــج،  ــاد مــی شــود. کمبایــن برن مــی آیــد و ریــزش و هــدر رفــت گنــدم زی
همانطــور کــه از اســمش پیــدا اســت، بــرای برداشــت برنــج اســت و برنــج در 
اســتان هــای شــمالی و اســتان هــای خوزســتان و شــیراز کشــت مــی شــود. 
فــرق برنــج هــای شــمال بــا برنــج هــای جنــوب در ارتفــاع و کیفیــت آن هــا 
ــاد اســت، کیفیــت برنــج شــمال  اســت. چــون در شــمال رطوبــت و آب زی
ــج هــای  ــر برن ــج هــای شــمال، دو براب بهتــر اســت و در ضمــن ارتفــاع برن
جنــوب اســت و ایــن بــرای دســتگاه هــا مشــکل ایجــاد می کنــد. کمبایــن 
هــای برنــج توســط تیغــه هایــی کــه در جلــوی آن قــرار دارد، ســاقه برنــج را 
مــی بــرد و توســط ســیم هــای چــل نــازک کــه دوار هســتند و مــی چرخنــد 
ــه  ــج را ب ــه مارپیــچ انتقــال پیــدا مــی کننــد. مــار پیــچ، ســاقه هــای برن ب
فیــدر کــه مســئول انتقــال ســاقه بــه خرمــن کــوب هــا اســت، مــی رســاند. 
وقتــی برنــج بــه خرمــن کــوب مــی رســد، خرمــن کــوب، دانــه هــای برنــج 
را از ســاقه برنــج جــدا مــی کنــد و توســط تــوری هایــی کــه زیــر آن اســت 

برنــج بــه روی غربــال مــی افتــد. 
در غربــال یــک بــادی از زیــر بــه دانــه هــای برنــج برخــورد مــی کنــد تــا 
ــه انبــار  ــال ب آشــغال هایــی کــه در برنــج اســت، جــدا شــود. برنــج در غرب
برنــج در کمبایــن انتقــال داده مــی شــود و در آن جــا ذخیــره مــی شــود. 
ــد. ــج را در خــود جــای می ده ــا 7 کیســه برن ــن معمــوال ۶ ی ــار کمبای انب

وقتــی انبــار پــر شــد، توســط لولــه هــای تخلیــه در کمبایــن، تخلیــه مــی 
شــود و افــراد بایــد در زیــر لولــه تخلیــه بایســتند تــا برنــج را در کیســه هــا 
بســته بنــدی کننــد و بــه کارخانــه برنــج انتقــال دهنــد. توجــه کنیــد کــه 
تــا اینجــا منظــور مــا از برنــج، برنجــی اســت کــه یــک پوســته ای روی آن 
وجــود دارد و دانــه ســفید آن در کارخانــه از پوســته جــدا مــی شــود و بــه 
دســت مصــرف کننــد مــی رســد. حــال، ایــن دســتگاه بســیار مفیــد و پــر 
کاربــرد در مازنــدران، نمونــه هــای داخلــی هــم داشــته امــا بــاز هــم بهینــه 
ســازی نشــده اســت. تولیــد کننــدگان داخلــی بــاز همــان نمونــه خارجــی 
را درســت کردنــد و اســم آن را ایرانــی گذاشــته انــد. ایــن خــوب اســت امــا 
ــج هــای شــمال  ــدران، اصــا مناســب نیســت و برن ــج هــای مازن ــرای برن ب
ــتگاه در  ــه دس ــد ک ــرش را بکنی ــما فک ــد. ش ــی گیرن ــتگاه را م ــان دس ج
چیــن و ژاپــن، برنــج هــای زیــر 7۰ ســانتی متــری را مــی چینــد و برداشــت 
مــی کنــد امــا بــه مازنــدران مــی آیــد و یــک برنــج ۱4۰ ســانتی متــری را 
ــه مشــکل  برداشــت مــی کنــد و در خرمــن کــوب و بــرش ســاقه بســیار ب

بــر مــی خــورد.
ــه  ــادی ب ــیار زی ــرر بس ــود، ض ــای موج ــن ه ــاد کمبای ــیار زی ــزش بس ری
ــی  ــن حــال شــرکت های ــا ای ــد اســت؛ ب ــن واقعــا ب ــد و ای کشــاورز مــی زن
ــه ســازی شــده  ــن خــوب و بهین ــک کمبای ــا ی ــه در تاشــند ت هســتند ک
ــم  ــود و ه ــرر نش ــاورز متض ــم کش ــا ه ــازند ت ــمال بس ــای ش ــرای برنج ه ب
ــن شــرکت هــا  ــد از ای ــت جدی ــد. انشــاهلل کــه دول ــن دار ضــرر نبین کمبای
ــد، بیشــتر و بهتــر باشــند. ــا کیفیــت کمبایــن هــای جدی حمایــت کنــد ت
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چنــد بــار در روز خودتــان را بــا توجــه بــه روزهــای گــذران زندگــی و جــو 
ــرای  ــم ب ــور می کن ــد؟ تص ــه می کنی ــران مقایس ــا دیگ ــانه ها، ب ــل رس داخ
اکثــر مــا پیــش آمــده اســت کــه بــا بــاز کــردن فضاهــای مجــازی و دیــدن 
لحظــات خوشــی دیگــران، بــه ایــن فکــر کنیــم کــه مــا چــه چیــزی کمتــر 
از آدم هــای دیگــر داریــم کــه مــا الیــق ایــن لحظــات شــاد نیســتیم و در پی 
ــه نفــس می شــویم.  ــودی عــزت نفــس و اعتمــاد ب آن ناخواســته باعــث ناب
امــا آیــا واقعیــت زندگــی آن هــا را می بینیــم؟ آیــا واقعــاً آن لحظــه احســاس 
شــادی می کننــد؟ امــا ایــن واقعیــت را کریشــنامورتی، زیبــا بیــان می کنــد 
کــه هــر قــدر فقــر درونــی بیشــتر باشــد، نمایشــات بیرونــی بیشــتر اســت. 
ــی اســت و واقعیــت زندگــی اســت.  ــل تأمل ــه بســیار قاب ــه، جمل ــن جمل ای
اگــر نگاهــی بــه اطــراف خــود کنیــد، متوجــه موضــوع می شــوید. افــرادی را 
می شناســم کــه روابــط بســیار نامطلوبــی دارنــد امــا در فضــای مجــازی کــه 
ــم  ــر می کن ــه نمی شــوم و فک ــن قضی ــه ای ــم، متوج ــال می کن ــا را دنب آن ه

آنهــا چقــدر عاشــق و دلــداده همدیگــر هســتند.
 در کتــاب تمــام جهــان در مــن اســت، در ایــن بــاره اینطــور بیــان می کنــد 
ــا هــدف مــا و دیگــری، مســیر  ــه مقایســه می زنیــم آی کــه وقتــی دســت ب
مــا و دیگــری یکــی اســت؟ آیــا واقعــا از حقیقــت زندگــی دیگــران کــه تنهــا 
ــم و  ــه مقایســه مــی زنی ــم کــه دســت ب ــر داری ــم خب ظاهــر آن را می بینی
راهــکار قضیــه را اینگونــه بیــان می کنــد کــه هــر زمــان کــه ذهــن شــروع 
بــه مقایســه می کنــد، جمــات تاکیــدی مثــل: مــن مســیر خــودم را دارم، 
ــد جــای  ــدارم، کســی نمی توان ــه تاییــد دیگــران ن در ایــن مســیر نیــازی ب
ــس  ــن فرکان ــت، م ــم گرف ــی را نخواه ــای کس ــز ج ــن نی ــرد و م ــرا بگی م
قلــب خــودم را دنبــال می کنــم، انســان ها بــا زاویــه دیــد خودشــان بــا هــر 
ــگاه  ــدارد و مــن نیــز زاویــه ن مســئله ای برخــورد می کننــد، ایــن ایــرادی ن
خــود را دارم را تکــرار کنیــد. از نظــر اســامی، یــک حدیــث از پیامبــر)ص( 
ــه آن چــه در دســت  ــز ب ــد: هرگ ــز اســت کــه می فرماین ــای همــه چی گوی
ــران  ــی دیگ ــا زندگ ــود را ب ــی خ ــد و زندگ ــم ندوزی ــت، چش ــران اس دیگ
ــی خواهــد شــد و حســرت وی  ــدوه انســان طوالن ــرا ان ــد؛ زی مقایســه نکنی

ــرار داده،  ــارش ق ــد در اختی ــه خداون ــی ک ــرد و نعمت های ــان نمی پذی پای
ــد.  ــد ش ــدک خواه ــپاس او ان ــکر و س ــه ش ــمارد و در نتیج ــک می ش کوچ
پــس همــواره در زندگــی ات بــه پاییــن تــر از خــود بنگــر. هــدف از مقایســه 
ــدار  ــای انســان پدی ــه نعمت ه ــن اســت ک ــود ای ــر از خ ــا پایین ت ــی ب زندگ
می شــود و انســان، آن هــا را کوچــک نمی شــمارد و انســان شــاکر و 
ــه ایــن درک می رســد کــه زندگــی او آنچنــان  سپاســگزار خواهــد شــد و ب
کــه می اندیشــد ســخت نیســت و کســانی هســتند کــه ســخت تر از آن هــم 
زندگــی می کننــد. از ایــن حدیــث ایــن آگاهــی بــه مــن رســید کــه حتــی از 
چیــز بــدی همچــون مقایســه می تــوان بــا دیــده خــوب و داشــتن آگاهــی، 
چیــز خوبــی همچــون شــکرگزاری را بــه دســت آورد و ایــن را یادمــان نــرود 
ــد: و اوســت کــه )  ــه 4۸ ســوره نجــم فرمودن ــرآن در آی ــد در ق کــه خداون
شــما را( بی نیــاز کــرد و ســرمایه بخشــید. . پــس هــر روز بــا خــود یــادآوری 
کنیــم کــه مــا ثروتمنــد قدرتمنــدی هســتیم؛ چراکــه ســرمایه دهنــده مــا 
ــام  ــه تم ــده، ب ــا داده ش ــه م ــه ب ــرمایه ای ک ــت و س ــاز اس ــی نی ــدای ب خ
ــور از آن  ــه چط ــان دارد ک ــه خودم ــتگی ب ــن بس ــده و ای ــان ها داده ش انس
ــه  ــدر مشــغول ســرمایه گذاری ب ــم، چــه خــوب می شــود آنق اســتفاده کنی
روی خودمــان باشــیم کــه وقتــی بــرای حســرت و مقایســه نداشــته باشــیم.
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سندیّت دهه اول و دوم ایام فاطمیه

ــد،  پیامبــر اســام )ص( در بیســت و هشــتم صفرســال ۱۱ه.ق رحلــت کردن
در فــرض 7۵ روز، زمــان شــهادت حضــرت زهــرا)س( ســیزدهم تــا پانزدهــم 
ــه دهــه اول  ــان مشــهور ب ــن زم جمــادی االّول، محســوب می شــود کــه ای
فاطمیــه می شــود و اگــر فــرض ۹۵ روز، را بپذیریــم، در ایــن صــورت زمــان 
ــی اســت و  ــا پنجــم جمــادی الثان شــهادت حضــرت  زهــرا)س( در ســوم ت
ــت، ۳ روز  ــس در کل ۶ روز اس ــد؛ پ ــة دوم می خوانن ــام را فاطمی ــن ای ای
در مــاه جمــادی االول و ۳ روز در مــاه جمــادی الثانــی اســت. اینکــه چــرا 
ســه روز از هــر مــاه را گرفتــه انــد، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ماه هــای 
قمــری از رحلــت پیامبــر)ص( تــا شــهادت حضــرت زهــرا)س( ، ۲۹روز بــوده 
ــودن ماه هــای قبــل، روز شــهادت  باشــند، حــال آنکــه در صــورت کامــل ب
۱۳ جمــادی االول و یــا ســوم جمــادی الثانــی خواهــد بــود. چراکــه طبــق 
ــری ۳۰  ــاه قم ــر 4 م ــری ۲۹ روزه و حداکث ــاه قم ــه م ــر س ــم، حداکث تقوی
ــه  ــا در اجتمــاع عامــی، ب ــد. ام ــرار گیرن ــد پشــت ســر هــم ق روزه می توانن
ــا ۲۰ جمــادی االول کــه روایــت 7۵روز،  دهــه دوم جمــادی االول، از ۱۰ ت
کــه زمــان شــهادت حضــرت واقــع شــده دهــه فاطمیــه اول و بــه دهــه اول 
جمــادی الثانــی از ۱ تــا ۱۰ جمــادی الثانــی، کــه مطابــق روایــت ۹۵روز کــه 
ــه می شــود.  ــه دوم گفت ــه فاطمی ــع شــده، ده ــان شــهادت حضــرت واق زم

نقــل قول هــای مختلــف از اهــل شــیعه و اهــل تســنن:
حضــرت زهــرا)س( از منظــر علمــای اهــل ســنت؛ بســیاری از منابــع متقــدم 
ــه  ــوان یگان ــه عن ــی حضــرت زهــرا)س( ب ــه زندگان و متاخــر اهــل ســنت ب
ــه  ــا ب ــده توجه ه ــن عم ــته اند. ای ــه داش ــام توج ــرم اس ــی مک ــت نب دخ
ــث  ــز مباح ــر)ص( و نی ــت پیامب ــد از رحل ــرت بع ــات حض ــال های حی س
مرتبــط بــا ســقیفه بنــی ســاعده و موضــوع بیعــت گیــری از حضــرت امیــر و 
نیــز فــدک می باشــد. در منابــع متعــدد دربــاره کیفیــت و چگونگــی شــهادت 
حضــرت زهــرا)س( نقل هــای بســیار نزدیــک بــه مکتــب تشــیع را گــزارش 
ــد. در  ــخص نکرده ان ــرت را مش ــهادت حض ــق ش ــان دقی ــی زم ــد ول کرده ان
ــاره  مقابــل برخــی دیگــر از منابــع اهــل ســنت، گزارش هــای مختلفــی درب
زنــده مانــدن آن حضــرت پــس از پــدر، از ســه مــاه تــا ۸ مــاه نقــل کردنــد و 
ــودن آن حضــرت  ــده ب ــن گزارش شــان زن ــن گــزارش، عمده تری ــر ای در براب
تــا ۶ مــاه اســت و ایــن نقــل هــم عمدتــا بــه دو راوی یعنــی ُزهــری و عــروه 

ــد. ــل کرده ان ــه از عایشــه نق ــردد ک ــر برمی گ ــن زبی ب
علمــای شــیعه و نقــل ۹۰ روز؛ مجلســی، روایتــی را از امــام باقــر)ع( نقــل 
ــت  ــد از رحل ــرت ۹۰ روز بع ــهادت حض ــاس آن ش ــر اس ــه ب ــد ک می کن
ــه«  ــل االمام ــاب »دالی ــب کت ــت. صاح ــاده اس ــاق افت ــول اتف ــرت رس حض
ــه  ــد ک ــل می کن ــادق)ع( نق ــام ص ــی از ام ــود روایات ــناد خ ــله اس ــه سلس ب
ــاه جمــادی االخــر روز ســه  ــرا)س( در م ــد: حضــرت زه حضــرت می فرمای
شــنبه، ۳ روز از مــاه گذشــته در ســال ۱۱ هجــری از دنیــا رفتنــد. ایــن دو 
ــب علمــای شــیعه مــی باشــد. همچنیــن  روایــت مبنــای مــورد اتخــاذ غال
ــی  ــیخ طوس ــه، ش ــار الباقی ــی در آث ــیعه، بیرون ــار الش ــد در مس ــیخ مفی ش
ــن طــاووس در  ــوری، اب ــام ال ــاح المتهجــد، شــیخ طبرســی در اع در مصب
ــح المقاصــد،  ــی در توضی ــاح، شــیخ بهائ ــال، کفعمــی در مصب ــال االعم اقب
ــزون  ــد. اف ــح دارن ــی تصری ــوم جمادی الثان ــرت در س ــهادت آن حض ــر ش ب
ــر، مطلبــی  ــه االث ــرن ســوم( در کتــاب کفای ــن خــزاز )متوفــی ق ــر آن، اب ب
ــرت  ــودن حض ــده ب ــر، زن ــه جاب ــد ک ــر می کن ــاری ذک ــدا… انص از جابرعب
زهــرا)س( را حــدود ســه مــاه پــس از پــدر نقــل کرده انــد و جابــر هــم در 

ــرد. ــی می ک ــرا)س( زندگ ــرت زه ــر و حض ــان پیامب زم
علمــای شــیعه و نقــل 7۵ روز؛ کلینــی از امــام صــادق)ع( روایــت کــرده کــه 
ــه درســتی کــه توقــف فاطمــه)ع( در ایــن دنیــا پــس  حضــرت فرمودند:»ب
ــای نظــر  ــات هــم مبن ــن دســته از روای ــود.« ای ــدر گرامیــش 7۵ روز ب از پ

برخــی از علمــای شــیعه از جملــه مرحــوم کلینــی گردیــده اســت.
دیــدگاه رهبــری؛ در فاطمیــه ســال گذشــته حجــت االســام ادیــب یــزدی 
ــاره  ــاب درب ــر انق در یکــی از ســخنرانی های خــود در خصــوص نظــر رهب
ــی  ــظ تهران ــن واع ــرد. ای ــی ک ــرا)س( اظهارات ــهادت حضــرت زه ــخ ش تاری
ــان  ــه بی ــرا)س( ب ــرت زه ــرای حض ــزاداری ب ــان ع ــه و زم ــاره فاطمی درب
ــود:  ــه ب ــه و گفت ــاب پرداخت ــم انق ــر معظ ــی از رهب ــل قول ــره و نق خاط
ــودم یکــی  ــدر انقــاب ب ــی ق ــر عال ــد یــک روز در محضــر رهب ــادم می آی ی

ــرد: ــان ســوال ک از آقای

5



نرشیه پالک26

30 آذر 1400

ــت  ــد از رحل ــره 7۵ روز بع ــه)س( باالخ ــرت فاطم ــهادت حض ــاره ش درب
صحیــح اســت یــا ۹۵؟ رهبــر عالــی قــدر پاســخ واقعــا حکیمانــه ای دادنــد 
ــد،  ــح باش ــک صحی ــد کدامی ــی می کن ــه فرق ــما چ ــرای ش ــد: ب و فرمودن
ــا باشــند و بیشــتر  ــادر م ــاد م ــه ی ــردم بیشــتر ب ــه م ــد خواســت ک خداون
ــزوده  ــد. وی اف ــان را بکنن ــل ایش ــان فضائ ــزاداری و بی ــا ع ــادر م ــرای م ب
ــت.  ــر اس ــد مدنظ ــا فرمودن ــرت آق ــه حض ــه ای ک ــن نکت ــا همی ــود: دقیق ب
ایــام فاطمیــه نســبتا طوالنــی اســت بــه جهــت ایــن کــه فضائــل حضــرت 
ــرا)س(  ــدازه اســت. فاطمــه زه ــی ان ــی حــد و حصــر و ب ــم ب ــرا)س( ه زه
ــر  ــت. ه ــت اس ــت امام ــت و حقیق ــت و عصم ــاس والی ــل و اس ــه، اص ریش
قــدر فضائــل ایشــان گفتــه شــود اوال تمــام شــدنی نیســت و ثانیــا بــرکات 

ــده اســت. ــل فاطمــی آم ــان فضائ ــر بی بســیاری ب

سکوالریزم؛ نظریه جدایی ها)قسمت سوم(
امیرمحمد شریفی 

کارشناسی علوم باغبانی

نگاهی به تاریخچه جدایی دین از سیاست

ــرای  ــز  جدایــی دیــن از سیاســت مطالــب و شــواهدی را نیــز ب مدعیــان ت
اثبــات صحــت مدعــای خــود به همــراه می آورنــد، مثــًا می گوینــد: 
امــروزه بــر همــه کــس روشــن اســت کــه سیاســت بــه معنــای عــام خــود 
ــون  ــی پیرام ــی متفاوت ــاخه های علم ــه ش ــی دارد ک ــای فراوان زیربخش ه
آن هــا بــه وجــود آمــده اســت و هــر فعــل و انفعــال اجتماعــی بــه عوامــل 
زیــادی بســتگی پیــدا می کنــد کــه می بایســت قبــًا تــا حــد امــکان مــورد 
ــد  ــه می کنن ــن اضاف ــه باشــد و چنی ــرار گرفت ــت و محاســبه ق ــه، دق مطالع
ــا، تغییــرات وســیعی در سیاســت  کــه اصــوالً بعــد از رنســانس علمــی اروپ
ــا انقــاب صنعتــی شــدت  ــه وجــود آمــد و ایــن مطلــب ب و اداره جامعــه ب
بیشــتری گرفــت و متفکریــن و دانشــمندان زیــادی در ایــن محــدوده 
مشــغول بــه تحقیــق و تفکــر شــدند و حاصــل آن زحمــات طاقــت  فرســا را 
در قالــب قوانیــن علمــی بــه جهــت اداره جامعــه عرضــه داشــتند کــه امــروزه 
ــط  ــد شــده و رواب ــی از آن بهره من ــی و آمریکای ــا کشــورهای اروپای ــه تنه ن
ــن  ــه ای ــد بلک ــامان داده ان ــا س ــاس آن فرمول ه ــر اس ــود را ب ــی خ اجتماع
مطلــب بــه ســایر کشــورها و حتــی کشــورهای اســامی نیــز ســرایت کــرده 

اســت و عمدتــاً تشــکیات سیاســی و اجتماعــی همــه کشــورها مبتنــی بــر 
ایــن قوانیــن و فرمول هــا بــوده و نــه تنهــا ســازمان سیاســی بلکــه ســازمان 
اقتصــادی و حتــی فرهنگــی آن هــا نیــز بــر ایــن اســاس می باشــد. بــا رشــد 
و ســهولتی کــه در امــر ارتباطــات بــه وجــود آمــده، آثــار هــر گونــه تغییــر 
ــده  ــر ش ــا منتش ــه ج ــره، در هم ــد و غی ــن جدی ــف قوانی ــول و کش و تح
اســت و چنانچــه مطلبــی واقعــی و علمــی و منطقــی باشــد مــورد اســتفاده 
همــگان قــرار می گیــرد تــا اینکــه فرمول هــای کامل تــر و شــامل تری 
ــس  ــر همه ک ــرد. ب ــر ک ــاس آن بهت ــر اس ــوان ب ــی را بت ــود و زندگ ــدا ش پی
ــد  ــا رش ــراه ب ــن هم ــا و قوانی ــن فرمول ه ــرات ای ــه تغیی ــت ک ــح اس واض
اطاعــات انســان دائمــی اســت و بشــر معتقــد نیســت کــه در هیــچ یــک از 
ــاده  ــده و ج ــه ش ــخن ها گفت ــن س ــن و کامل تری ــی، آخری ــته های علم رش
رشــد و ترقــی بــه آخــر رســیده اســت؛ ســپس چنیــن می آورنــد: تغییــرات 
ــات  ــر تحقیق ــدی را در ام ــای جدی ــی زمینه ه ــرایط اجتماع ــع و ش جوام
انقــاب  از  و دانســتنی ها می گشــاید. همان گونــه کــه در دوران قبــل 
ــاورزی  ــق کش ــتا و مناط ــه در روس ــک جامع ــردم ی ــت م ــی اکثری صنعت
می زیســتند و ایــن امــر مناســبت های مخصــوص به خــود داشــت. بــا 
ــدا  ــش چشــم گیری پی ــی نســبت جمعیــت شهرنشــین افزای انقــاب صنعت
ــه  ــد ک ــدار گردی ــی پدی ــهرهای بزرگ ــت و ش ــع جمعی ــز تجم ــرد و مراک ک
ــدی  ــه همــراه داشــته و تحقیقــات جدی ــا خــود ب مســائل و مشــکاتی را ب
ــرا  ــود آورد زی ــه وج ــی ب ــط سیاس ــکیات و رواب ــت، تش ــر مدیری را در ام
ــی و  ــمت اجتماع ــه س ــا ب ــه کاره ــی هم ــات بزرگ ــن اجتماع ــن چنی در ای
تشکیاتی شــدن پیــش می رفــت و نقــش عناصــر و عوامــل متعــدد و 
بی شــماری در پدیــد آمــدن یــک واقعــه و یــا حتــی یــک تولیــد اجتماعــی 
بــارز شــد، بنابرایــن بــرای جلوگیــری از نوســانات نامناســب اجتماعــی کــه 
گاه از یــک یــا چنــد عامــل کوچــک شــروع می گشــت و بــه علــت وســعت 
ــه معضلــی تبدیــل می شــد، تحقیقاتــی خــاص آغــاز  جامعــه و ارتباطــات ب
گردیــد و بــر آن اســاس علومــی شــکل گرفــت کــه تشــکیات فعلــی جوامــع 
مبتنــی بــر آن می باشــد و بدیهــی اســت کــه بــه مــرور بــا تغییــرات شــرایط 
ــه تنهــا ایــن  ــد، ن و پیدایــش حــوادث تاریخــی و تحــوالت اجتماعــی جدی
علــوم تکمیــل شــده و بالتبــع در روابــط اجتماعــی منشــأ اثــر خواهــد شــد 
ــخگوی  ــا پاس ــود ت ــدار می ش ــز پدی ــدی نی ــی جدی ــته های علم ــه رش بلک
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــه: ح ــد ک ــه می گیرن ــرد و نتیج ــان قرارگی ــای زم نیازه
ایــن توضیحــات چگونــه می تــوان مذهــب را مرتبــط بــا ایــن امــور دانســت؟ 
آیــا بیــن یــک امــر ثابــت و امــور متغیــر می توانــد ارتبــاط بــر قــرار باشــد؟ 
بــرای ارتبــاط ایــن امــور یــا بایــد آن امــور هــم ثابــت و ســاکن شــوند کــه 
ــن امــر هــم هماهنــگ  ــد ای ــا بای ــاز ایســتد و ی ــی ب جامعــه از رشــد و تعال
ــر دو  ــه بطــان ه ــود ک ــوض ش ــن ع ــی دی ــد، یعن ــر کن ــور تغیی ــا آن ام ب
ــا را از  ــت آنه ــذا می بایس ــت. ل ــح اس ــه( واض ــات جامع ــن و ثب ــر دی )تغیی
هــم جــدا کنیــم و بــرای هــر کــدام حــوزه خاصــی در نظــر بگیریــم تــا در 
عیــن اینکــه امــور اجتماعــی در حــال بالندگــی و تغییــر مــداوم اســت دیــن 
ــی  ــز جدای ــان ت ــد. به طــور خاصــه مدعی ــات خــود را حفــظ کن ــد ثب بتوان
ــرایط و  ــت و ش ــد ثاب ــن خداون ــون دی ــه: چ ــد ک ــت معتقدن ــن از سیاس دی
ــد  ــن دو نمی توانن ــه ای ــچ وج ــه هی ــس ب ــر اســت، پ ــی متغی ــور اجتماع ام
بــا حفــظ خصوصیــت خــود بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند و بــه ناچــار 
بایــد گفــت کــه دیــن تنهــا در امورفــردی، آن هــم عمدتــاً اخاقــی و قلبــی 
ــه   ــتی ب ــردی را بایس ــور ف ــایر ام ــی و س ــات اجتماع ــه دارد و موضوع برنام
ــی و  ــرایط زمان ــا ش ــب ب ــا متناس ــپرد ت ــری س ــه بش ــم و اندیش ــت عل دس
مکانــی بــرای آن چــاره ای بیابــد . در پاســخ بایــد گفــت کــه اوالً، ســخن فوق 
و محصــور نمــودن دســتورات دیــن در امــور اخاقــی و قلبــی فــرد، ، تنهــا 
ــه رابطــه و “تأثیــر و تأثــر” مابیــن در صورتــی ممکــن اســت کــه هــر گون

6



نرشیه پالک26

30 آذر 1400

امــور فــردی بــا شــرایط اجتماعــی و محیــط زندگــی افــراد را منکــر شــویم؛ 
در غیــر ایــن صــورت اگــر معتقــد باشــیم کــه نفــی ارتبــاط امــور فــردی و 
اجتماعــی غیــر ممکــن و محــال اســت، بایــد قبــول کنیــم کــه اخاقیــات 
ــی  ــی و اجتماع ــرایط محیط ــا و ش ــر از برنامه ه ــز متأث ــی نی ــط قلب و رواب
ــی  ــر مبنای ــی ب ــی و سیاس ــام اجتماع ــه نظ ــی ک ــود و در صورت ــد ب خواهن
ــای  ــات و رفتاره ــد، اخاقی ــه باش ــکل گرفت ــی ش ــن وح ــا قوانی ــارض ب مع
فــردی نیــز بالطبــع کــم یــا بیــش بــه ســمت مــادی گرایــی جهــت خواهنــد 
ــه ارتبــاط روابــط اجتماعــی و امــور  ــا توجــه ب ــه عبــارت دیگــر ب گرفــت. ب
ــی   ــر مبنای ــراد، ب ــوان پذیرفــت چنانکــه مســائل اجتماعــی اف ــردی نمی ت ف
بــه غیــر از وحــی تنظیــم شــده باشــد، بتــوان امــور فــردی واخاقــی را کامًا 
ــه دلیــل وجــود  ــر وحــی شــکل داد و بایــد گفــت کــه اگــر چه ب منطبــق ب
ــاً  ــی، مطلق ــرایط اجتماع ــرات ش ــان ها تأثی ــار در انس ــدرت اختی ــتن ق داش
موجــب ســلب اختیــار نخواهــد شــد امــا بدیهــی اســت در مقیــاس وســیعی 
می تواننــد زمینــه رشــد ایمــان را از بیــن بــرده و حیطــه بندگــی خداونــد را 
در عبــاد ضیــق نماینــد. بنابرایــن ماحظــه می شــود کــه ادعــای طرفــداران 
ــردن  ــا محدودک ــوان ب ــد می ت ــه می گوین ــت ک ــن از سیاس ــی دی ــز جدای ت
حیطــه دســتورات الهــی تــا محــدوده امــور فــردی، “دیــن” را حفــظ نمــود 
ــش  ــا بی ــم ی ــد ک ــی می توان ــرایط اجتماع ــوده وش ــی نب ــادگی عمل ــه س ب
بــر رفتارهــای فــردی تأثیــر گذاشــته و جهــت آن هــا را تغییردهنــد. ثانیــاً، 
ــت  ــن اس ــت” ای ــن از سیاس ــی دی ــان “جدای ــتدالل مدعی ــه اس ــر ریش اگ
ــط وشــرایط  ــا ویژگــی متغیــر رواب کــه خصلــت ثبــوت در قوانیــن وحــی ب
ــن  ــرای قوانی ــا اج ــن مبن ــر ای ــت، ب ــازگار اس ــگ و ناس ــی، ناهماهن اجتماع
ــه  ــر ممکــن اســت چــرا ک ــز محــال و غی ــردی نی ــور ف ــی در ام وحــی حت
ــر و  ــز دارای تغیی ــرد نی ــار ف ــی در رفت ــی و روح ــاالت قلب ــات، ح اخاقی
ــور  ــد و این ط ــل می یاب ــد وتکام ــی رش ــل مختلف ــوده و در مراح ــول ب تح
نیســت کــه از ثبــات مطلــق و حالــت ســکون برخــوردار باشــد. بــرای مثــال 
ــه  ــان و ب ــی زم ــنه در ط ــاق حس ــو و اخ ــق نیک ــک ُخل ــه ی ــتیابی ب دس
ــه  ــردد ن ــی می گ ــل و متعال ــام، متکام ــی ای ــده و در ط ــل ش ــج حاص تدری
ــا  ــد. اّم ــت  بمان ــه یــک حال ــد و همیشــه نیــز ب ــه وجــود آی ــاً ب اینکــه دفعت
ــت  ــر وحرک ــا تغیی ــات ب ــی ثب ــور کل ــه به ط ــت ک ــن اس ــتدالل ای ــر اس اگ
ــور  ــت و ام ــور ثاب ــن ام ــه رابطــه ای مابی ــوان هیچ گون جمــع نشــده و نمی ت
متغیــر قائــل شــد، گذشــته از اینکــه ایــن ســخن، اصــل لــزوم قوانیــن وحــی 
را نفــی می کنــد، بــر ایــن مبنــا هــر گونــه قانــون علمــی وتجربــی بشــری 
ــده  ــر کارآ و بی فای ــی غی ــی و طبیع ــر اجتماع ــرایط متغی ــطه ش ــز بواس نی
ــن  ــی ای ــی و تجرب ــن علم ــای قوانی ــل ادع ــه حداق ــرا ک ــاد، چ ــد افت خواه
ــی  ــرایط متفاوت ــف و در ش ــی مختل ــع زمان ــد در مقاط ــه می توانن ــت ک اس
ــون  ــه قان ــد ک ــا می کن ــک شــیمیدان ادع ــًا ی ــند. مث ــته باش ــی داش کارآی

ترکیــب کلــر و ســدیم بــرای ایجــاد نمــک طعــام، در شــرایط متعــارف و در 
مکان هــا و زمان هــای مختلفــی صــادق اســت ویــا یــک اقتصــاددان معتقــد 
اســت کــه تئوری هــای اقتصــادی وی در مقاطــع زمانــی خاصــی علی رغــم 
تغییــر شــرایط و عوامــل مختلــف کارآیــی دارد. بــه عبــارت دیگــر، متفکریــن 
ــامل  ــی و ش ــان کل ــن آن ــا وقوانی ــه تئوری ه ــد ک ــا دارن ــز ادع ــری نی بش
ــت  ــی قابلی ــع زمان ــک مقط ــل در ی ــت و حداق ــی اس ــق مختلف ــر مصادی ب
ــات  ــیاء و موضوع ــن اش ــا قوانی ــه م ــد ک ــچ گاه نمی گوین ــق دارد و هی تحق
ــر  ــط حاکــم ب ــم بلکــه کشــف رواب ــان می داری ــت را بی عینــی ســاکن و ثاب
ــان، از  ــم تغییراتش ــه علی رغ ــد ک ــا می نماین ــری را ادع ــای متغی پدیده ه
شــمول قوانیــن علمــی خــارج نمی گــردد، لــذا اگــر هرگونــه رابطــه ای میــان 
ــودن شــرایط  ــر ب ــه متغی ــه بهان ــر نفــی شــود و ب ــت و امــور متغی امــور ثاب
ــط جمعــی از تکفــل وحــی و دســتورات  اجتماعــی، حــوزه سیاســت و رواب
ــی  ــد گفــت قوانیــن علمــی و تجرب ــت الهــی بیــرون انگاشــته شــود، بای ثاب
بشــری نیــز نمی توانــد عهــده دار چنیــن نقشــی باشــد زیــرا غــرض انســانها 
از کســب علــم و تجربــه آن اســت کــه بــه نحــوی روابــط حاکــم بــر مقاطع و 
دورانهــای مختلــف زمانــی وتاریخــی را بررســی کننــد و علــل حاکــم و ثابــت 
پدیده هــای متغیــر را بیــان دارنــد. بدین ترتیــب مدعیــان تــز جدایــی دیــن 
از سیاســت مجبورنــد وجــود هرگونــه قانونــی را اعــم از طبیعــی، اجتماعــی، 
ــیاء،  ــی را در اش ــت و معلول ــه عل ــه رابط ــد و هرگون ــی کنن ــی و... نف تاریخ
ــه  ــی ک ــوند. در حال ــر ش ــول منک ــر و متح ــای متغی ــات و پدیده ه موضوع
ــت  ــت و خصوصی ــی جه ــع، نف ــرات، در واق ــر تغیی ــم ب ــن حاک ــی قوانی نف
ــاً نشــان دهنــده  خــاص تغییــرات اســت و نفــی جهــت در تغییــرات، ابتدائ
تشــتت و عــدم انســجام در پدیده هــا و نهایتــاً نافــی نفــس حرکــت و تغییــر 
ــر  ــی در تغیی ــه قانون ــه هیچ گون ــرار باشــد ک ــر ق ــال اگ ــرای مث می باشــد. ب
ــه ایــن معنــا اســت کــه می تــوان در  ــه بخــار وجــود نداشــته باشــد ب آب ب
ــا  ــوه و ی ــه ســنگ، می ــل ب ــا جوشــاندن آب، آن  را تبدی ــارف ب شــرایط متع
ــرای  ــه جمیــع جهــات ب هــر چیــز دیگــری نمــود؛ یعنــی نســبت تغییــر ب
ــر و حرکــت اســت.  یــک کیفیــت مســاوی شــده کــه معنایــش نفــی تغیی
همچنیــن اگــر بپذیریــم کــه از امــور ثابــت راهــی بــه امــور متغایــر و متغیــر 
نیســت و ایــن دو ارتباطــی حقیقــی بــا یکدیگــر ندارنــد، هرگونــه شــناخت، 
ــه  ــرا هم ــردد زی ــال می گ ــز مح ــه نی ــص و مفاهم ــارت، تخص ــه، مه تجرب
ــا  ــات و پدیده ه ــاً موضوع ــه حقیقت ــد ک ــق می گردن ــی محق ــا در صورت آنه
ــی در  ــترک حقیق ــوه مش ــان از وج ــف و متغیرش ــوه مختل ــم وج علی رغ
ــه  ــر، مقایس ــال دیگ ــند. مث ــوردار باش ــف برخ ــای مختل ــا و مکان ه زمان ه
ــروز  ــودک دی ــن ک ــا بی ــا ت ــی انســان اســت؛ مث ــف زندگ ــای مختل دوره ه
و جــوان امــروز وجــه مشــترکی نباشــد نمی تــوان آن دو را دو مرحلــه 
ــان و آب  ــا ن ــف” ب ــان و آب در مــکان “ال ازعمــر یــک نفــر دانســت. اگــر ن
ــوان  ــند نمی ت ــوردار نباش ــترکی برخ ــوه مش ــاً از وج ــکان “ب” حقیقت در م
ــای  ــان ها در مکان ه ــه انس ــی هم ــای اصل ــان و آب از غذاه ــه ن ــت ک گف
ــوردار  ــم مشــترکی برخ ــر انســان ها از مفاهی ــی رود. اگ ــمار م ــف به ش مختل
نبودنــد، صــرف تکیــه بــر اختــاف ارتــکازات و ادراکات انســان ها هیچ گونــه 
مفاهمــه ای را محقــق نمی ســاخت و اصــوالً اســتفاده از تجــارب دیگــران در 
ــا اشــیاء و  ــن مبن ــر ای ــه ب ــا می شــد. از آنجــا ک ــای گذشــته بی معن زمان ه
موضوعــات در زمان هــای مختلــف هیــچ وجــه ثابــت و یــا مشــترکی ندارنــد 
هیــچ تجربــه ای بــه درد زمان هــای دیگــر نخواهــد خــورد. همچنیــن کســب 
ــن  ــه ای ــرا ک ــد چ ــد ش ــال خواه ــن و مح ــز ناممک ــارت نی ــتی و مه زبردس
کار طــی گذشــت زمــان و در اثــر تکرارهــای همســان صــورت می پذیــرد و 
بنــا بــه ایــن فــرض، نبایــد هیــچ وجــه مشــترک و ارتباطــی مابیــن مراحــل 
مختلــف یــک موضــوع متغیــر یافــت شــود و مقاطــع بریــده از یکدیگــر نیــز 
ــد داد. ــر خاصــی نشــان نخواه ــی را در ام ــت رشــد و تکامل ــه جه هیچ گون
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ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــوع تجهیزات ــکی، مجم ــی دامپزش ــزات جراح تجهی
جراحــی حیوانــات بــکار مــی رود. برخــی از ایــن تجهیــزات مختــص 
دامپزشــکی، طراحــی و ســاخته شــدهاند و برخــی دیگــر نیــز بــا تجهیــزات 
جراحــی انســان مشــترک اســت. سیســتمهای مــورد اســتفاده در جراحیهای 
ــات  ــا و حیوان ــرای دامه ــاوت اســت. ب ــوع دام متف ــه ن دامپزشــکی بســته ب
ــرای  ــتفاده میشــود. ب ــر اس ــر و ظریفت ــزات دقیقت ــاً از تجهی کوچــک عموم
ــورد  ــر م ــدرت باالت ــا ق ــزات ب ــاً تجهی ــزرگ، عموم ــات ب ــا و حیوان دامه
ــکی  ــی دامپزش ــه جراح ــوط ب ــتمهای مرب ــد. سیس ــرار میگیرن ــتفاده ق اس
بســته بــه دو نــوع تخصصــی و عمومــی تقســیم میشــوند. بعضــی از 
تجهیــزات، در تمامــی جراحیهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ولــی برخــی 
ــورد اســتفاده  از سیســتمها، تخصصــی میباشــند. برخــی از سیســتمهای م
ــی،  ــین بیهوش ــر، ماش ــت، الکتروکوت ــامل: تخ ــکی ش ــی دامپزش در جراح
چــراغ جراحــی ) چــراغ ســیالتیک (، ابــزار جراحــی، ساکشــن و... میباشــند. 
ــوع  ــکی از ن ــای دامپزش ــرای جراحیه ــتفاده ب ــورد اس ــی م ــای جراح تخته
خاصــی میباشــند. ایــن تختهــا قابلیــت پوزیشــن دادن بــه حیــوان را، طبــق 
نظــر دامپزشــک بــرای راحتــی و دقــت بیشــتر در عمــل دارنــد. کوترهــای 
جراحــی مــورد اســتفاده در جراحــی دامپزشــکی، همــان کوترهــای مــورد 

ــد. ــانی میباش ــای انس ــتفاده در جراحیه اس
ماشــینهای بیهوشــی مــورد اســتفاده در جراحیهــای دامپزشــکی، بســته بــه 
ــه جراحــی دام  ــی ک ــاوت اســت. از آن جای ــه دام متف ــوع دام و حجــم ری ن
بســیار حســاس اســت، تجهیــزات مــورد اســتفاده بایــد بســیار دقیــق باشــند 
ــزات  ــام تجهی ــت تم ــن الزم اس ــند، همچنی ــته باش ــی داش ــت باالی و کیفی
اتــاق عمــل دام پــس از هــر جراحــی بــا اســتفاده از روشــها و مــواد مناســب، 
ــن  ــرل شــوند. در ای ــی شــده و از لحــاظ عملکــرد و ایمنــی کنت ضــد عفون
مقالــه مهمتریــن تجهیــزات اتــاق عمــل دامپزشــکی را معرفــی می-کنیــم.

تخت اتاق عمل دامپزشکی:
ــاق عمــل  ــاق عمــل دامپزشــکی، یکــی از مهمتریــن تجهیــزات ات تخــت ات
دامپزشــکی اســت کــه بــه آن میــز جراحــی نیــز گفتــه میشــود، از جنــس 
فــوالد یــا اســتیل ضــد زنــگ بــوده و کیفیــت و ســادگی کار بــا آن بــر روی 
ــواد  ــا م ــر تمــاس ب ــن تخــت در اث ــذارد. ای ــر می گ ــد جراحــی دام تاثی رون
مختلــف و ضــد عفونــی کــردن مکــرر دچــار آســیب و خوردگــی نمی-شــود 
ــت  ــای اس ــه گونه ــطح آن ب ــس س ــن جن ــت. همچنی ــاوم اس ــیار مق و بس
کــه گــرد، خــاک و آلودگــی بســیار کمــی را بــه خــود جــذب میکنــد. ایــن 

تخــت بایــد بــه صــورت دســتی یــا بــا اســتفاده از یــک ریمــوت کنتــرل در 
موقعیتهــای مختلــف قــرار بگیــرد و ایــن امــکان را بــرای جــراح فراهــم کنــد 
کــه بــا قــرار دادن بــدن حیــوان در بهتریــن شــیب و پوزیشــن ممکــن عمــل 
جراحــی را بــه خوبــی انجــام دهــد و دیــد خوبــی بــه بــدن بیمــار داشــته 
باشــد. در حیــن عملهــای جراحــی، حیــوان تحــت بیهوشــی قــرار دارد امــا 
بــه دلیــل ایــن کــه احتمــال خــارج شــدن حیــوان از بیهوشــی و در نتیجــه 
تــکان خــوردن وی وجــود دارد، در چهــار طــرف تخــت جراحــی بندهایــی 
قــرار داده شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آنهــا، حیــوان بــر روی تخــت ثابــت 
نگــه داشــته میشــود. در کنــار تخــت، تجهیــزات مختلفــی بــرای راحتــی کار 
جــراح قــرار داده شــدهاند. بــه طــور مثــال ایــن تخــت، دارای ریلهایی اســت 
ــر روی آن قــرار داده میشــوند و  ــزار جراحــی مختلــف ب کــه تجهیــزات و اب
در دســترس جــراح قــرار میگیرنــد. همچنیــن محفظههایــی بــرای ریختــن 
زبالــه و آلودگیهــای حاصــل از عمــل جراحــی در کنــار ایــن تخــت وجــود 
دارنــد کــه بایــد مرتــب تخلیــه شــده و ضدعفونــی شــوند. تخــت اتــاق عمــل 
ــی  ــه راحت ــا، ب ــتفاده از آنه ــا اس ــه ب ــت ک ــرخ اس ــکی، دارای 4 چ دامپزش
جابهجــا میشــود و پــس از قــرار گرفتــن در موقعیــت مناســب، بــا اســتفاده 

از قفــل چرخهــا ثابــت باقــی میمانــد.
چراغ اتاق عمل دامپزشکی:

ــپ  ــا الم ــیالیتیک ی ــراغ س ــه آن چ ــه ب ــکی ک ــل دامپزش ــاق عم ــراغ ات چ
جراحــی نیــز گفتــه میشــود، بــرای تابانــدن نــور بــه محــل عمــل جراحــی 
ــرارت و  ــه ح ــچ گون ــد هی ــراغ نبای ــن چ ــرد. ای ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس م
ســایهای در محــل مــورد نظــر ایجــاد کنــد. بــه همیــن دلیــل از المپهایــی 
ــتفاده  ــا اس ــراغ ه ــن چ ــا LED در ای ــون ی ــوژن- تنگســتن، زن ــد هال مانن
ــد و  ــی کن ــاد م ــبی ایج ــور مناس ــم ن ــه ه ــپ ک ــن الم ــود. محبوبتری میش
ــپ دارای  ــن الم ــت. ای ــپ LED اس ــری دارد، الم ــر باالت ــول عم ــم ط ه
نــور ســرد اســت کــه رنــگ واقعــی بــدن بیمــار را نشــان میدهــد و همــراه 
ــپ  ــن الم ــط ای ــایه، توس ــد س ــور، از تولی ــده ن ــس کنن ــات منعک ــا صفح ب
جلوگیــری میشــود. چــراغ اتــاق عمــل بــا بــرق شــهر کار میکنــد امــا بایــد 
ــا  ــکان کار ب ــدارد، ام ــرق شــهر وجــود ن ــه ب ــه دسترســی ب در شــرایطی ک
باتــری را نیــز داشــته باشــد. ایــن چــراغ دارای یــک بــازوی متحــرک اســت 
ــازو  ــن ب ــرار دادن ای ــا ق ــاق جراحــی وصــل میشــود و ب ــقف ات ــه س ــه ب ک
ــاد  ــب ایج ــه مناس ــراح در زاوی ــاز ج ــورد نی ــور م ــف ن ــای مختل در حالته
ــه صــورت پایهــدار ســاخته  ــن چــراغ ب ــوع دیگــری از ای ــه ن میگــردد. البت
ــرای  ــد ب ــزوم میتوان می-شــود کــه قابلیــت جابهجایــی دارد و در صــورت ل
ــز  ــف کلینیکهــای دامپزشــکی نی جراحیهــای کوچــک در قســمتهای مختل

ــرد. ــرار گی مــورد اســتفاده ق
مانیتورینگ اتاق عمل دامپزشکی:

ــم  ــدن و عائ در طــول عمــل جراحــی دام کوچــک، الزم اســت وضعیــت ب
حیاتــی وی بــه طــور مســتمر چــک شــوند. بــه همیــن منظــور از مانیتــور 
اتــاق عمــل دامپزشــکی کــه یکــی از پــر اهمیتتریــن تجهیــزات اتــاق عمــل 
دامپزشــکی اســت اســتفاده میشــود. ایــن دســتگاه پارامترهــا یــا ماژولهــای 
ــیژن و دی  ــون، اکس ــار خ ــب، فش ــوار قل ــب، ن ــان قل ــد ضرب ــف مانن مختل
اکســید کربــن، بــرون ده قلبــی و دمــای بــدن دام را انــدازه گیــری میکنــد 
و بــه طــور مــداوم بــر روی صفحــه نمایــش دســتگاه نشــان میدهــد. ایــن 
پارامترهــا کــه بــه صــورت عــدد یــا شــکل مــوج نشــان داده میشــوند دارای 
بازههــای اســتاندارد تعریــف شــده هســتند و در صورتــی کــه مقــدار انــدازه 
ــدار  ــتفاده از هش ــا اس ــراح ب ــد، ج ــازه باش ــن ب ــارج از ای ــده خ ــری ش گی
صوتــی دســتگاه مطلــع میشــود. . ایــن دســتگاه بایــد بتوانــد عائــم حیاتــی 

بیمــار را در کمتریــن زمــان ممکــن و بــا دقــت بــاال انــدازه گیــری کنــد.

تجهیزات جراحی دامپزشکی
زینب عیوضی 

کارشناسی مهندسی پزشکی

بررسی انواع تجهیزات جراحی دام سبک و سنگین
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مانیتــور عائــم حیاتــی دامپزشــکی کــه در اتــاق عمــل مــورد اســتفاده قــرار 
میگیــرد، بایــد عــاوه بــر بــرق بــا باتــری نیــز کار کنــد تــا در صــورت قطــع 
ــن  ــم شــود. همچنی ــار فراه ــی بیم ــل اســتفاده باشــد و ایمن ــز قاب ــرق نی ب
ــوند و  ــرار داده میش ــار ق ــت بیم ــر روی پوس ــه ب ــتگاه ک ــای دس الکتروده
ــی  ــاظ ایمن ــده و از لح ــک ش ــب چ ــد مرت ــتگاه بای ــف دس ــاالت مختل اتص

ــا در حیــن عمــل مشــکلی ایجــاد نکننــد. کنتــرل شــوند ت
ماشین بیهوشی دامپزشکی:

هنگامــی کــه دام کوچــک بــا اســتفاده از داروهــای تزریقــی مختلــف بیهوش 
میشــود، الزم اســت در حیــن عمــل جراحــی، گازهــای بیهوشــی نیــز بــرای 
وی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد تــا از بــه هــوش آمــدن جلوگیــری شــود. 
همچنیــن چــون در اثــر بیهوشــی تنفــس کند می شــود الزم اســت اکســیژن 
کافــی هــم بــه بیمــار برســد و دی اکســید کربــن از سیســتم تنفســی خــارج 
شــود. بــه همیــن منظــور از ماشــین بیهوشــی اســتفاده میشــود کــه یکــی از 
مهمتریــن تجهیــزات اتــاق عمــل دامپزشــکی اســت. ایــن دســتگاه، گازهــای 
مــورد نیــاز ماننــد نیتــروس اکســید و اکســیژن را از یــک منبــع موجــود در 
ــه بیمــار میرســاند.  بیمارســتان یــا کلینیــک دامپزشــکی تامیــن کــرده و ب
ــا اســتفاده  ایــن گازهــا دارای یــک فشــار نســبی هســتند و جریــان آنهــا ب
از فلومتــر دســتگاه انــدازه گیــری میشــود. در کنــار دســتگاه، یــک اســتوانه 
شیشــهای مــدرج وجــود دارد کــه در داخــل آن یــک تــوپ کوچــک قــرار 
داده میشــود و بــا عبــور گاز از ایــن اســتوانه، تــوپ تــا درجــه مشــخصی بــاال 
cc/ ــری ــدازه گی ــای ان ــر حســب واحده ــان گاز را ب ــزان جری ــرود و می می

min یــا L/min نشــان میدهــد. گازهــای بیهوشــی در دمــای اتــاق مایــع 
هســتند و مقــدار مــورد نیــاز از آنهــا بــر حســب نــوع عمــل، مــدت زمــان 
عمــل، وضعیــت حیــوان و جثــه وی بــا هــم ترکیــب شــده و ســپس از یــک 
ــل استنشــاق  ــه بخــار قاب ــل ب ــا تبدی ــور داده میشــود ت ــده عب ــر کنن تبخی
شــود. ماشــین بیهوشــی فاکتورهــای دیگــر از جملــه دمــا، غلظــت اکســیژن 
خــون و دی اکســید کربــن را نیــز انــدازه گیــری میکنــد. همچنیــن میتــوان 
الکترودهایــی روی بــدن بیمــار قــرار داد تــا نــوار قلــب و ضربــان قلــب نیــز 
ــدازه گیــری شــوند. ماشــین بیهوشــی دارای سیســتمهای هشــدار اســت  ان
کــه در مــواردی ماننــد افــت اکســیژن خــون، قطــع جریــان گازهــا و بــاال یــا 
پاییــن بــودن فشــار راه هوایــی حیــوان، ایــن سیســتم فعــال شــده و آالرم 

ــد. ــه صــدا در می آی دســتگاه ب
ونتیاتور اتاق عمل دامپزشکی:

در حیــن عملهــای جراحــی مختلــف کــه دام کوچــک در حالــت بیهوشــی 
قــرار دارد، الزم اســت عمــل تنفــس بــه صــورت مصنوعــی بــرای وی انجــام 
ــاق عمــل دامپزشــکی  ــور ات ــن شــرایطی از دســتگاه ونتیات شــود. در چنی
ــس از عملهــای جراحــی  ــن دســتگاه ممکــن اســت پ اســتفاده میشــود. ای
ــتفاده  ــورد اس ــس م ــل نی ــس کام ــه تنف ــادر ب ــار ق ــه بیم ــز ک ــی نی طوالن
قــرار گیــرد. بــا اســتفاده از ونتیاتــور، میتــوان در صــورت لــزوم، اکســیژن 
ــور  ــامل کمپرس ــتگاه ش ــن دس ــاند. ای ــار رس ــدن بیم ــه ب ــم ب ــتری ه بیش
هــوا، مرطــوب کننــده، میکســر و در صــورت لــزوم نبوالیــزر اســت. هــوا و 
اکســیژن در کمپرســور دســتگاه بــا هــم مخلــوط شــده و بــه حالــت فشــرده 
در میآینــد. ســپس از یــک مرطــوب کننــده عبــور داده میشــوند و بــه ریــه 
ــه  ــای الزم را ب ــد برخــی داروه ــتگاه، میتوان ــزر دس ــند. نبوالی ــار میرس بیم

ــه بیمــار برســاند. صــورت استنشــاقی در طــول عمــل ب
ــدن وی توســط  ــت ب ــه وضعی ــا توجــه ب ــار ب ســرعت و حجــم تنفــس بیم
جــراح در دســتگاه تنظیــم میشــود. ایــن دســتگاه کــه یکــی از پرکاربردترین 
تجهیــزات اتــاق عمــل دامپزشــکی اســت، بایــد صــدای بســیار کمــی داشــته 
ــاق عمــل بایــد  ــور ات ــرای جــراح مزاحمــت ایجــاد نکنــد. ونتیات باشــد و ب
دارای سیســتمهای هشــدار مختلــف باشــد تــا در صــورت ایجــاد هــر گونــه 

مشــکل ماننــد قطــع شــدن دســتگاه، آالرم آن بــه صــدا در آیــد. دســتگاه 
ــه  ــور LED اســت ک ــک مانیت ــاق عمــل دامپزشــکی دارای ی ــور ات ونتیات
ــید  ــیژن و دی اکس ــزان اکس ــس، می ــد rate تنف ــا مانن ــی پارامتره تمام
ــر روی آن  ــار ب ــی بیم ــت راه هوای ــی و وضعی ــم تنفس ــون، حج ــن خ کرب

ــش داده میشــوند. نمای
 ساکشن جراحی دامپزشکی:

در طــول عملهــای جراحــی دام کوچــک الزم اســت مایعــات مختلــف ماننــد 
خــون از محــل تحــت جراحــی خــارج شــوند تــا جــراح دیــد بهتــری داشــته 
باشــد. عــاوه بــر ایــن، خــروج ایــن مــواد باعــث آلودگــی کمتــر میگــردد. به 
همیــن منظــور از دســتگاه ساکشــن جراحــی اســتفاده میشــود. ایــن وســیله 
دارای یــک موتــور الکتریکــی و پمــپ مولــد فشــار منفــی اســت کــه خــاء 
تولیــد میکنــد و مــواد و مایعــات زائــد را از طریــق لولهــی دســتگاه از محــل 
خــارج میکنــد تــا در مخــزن دســتگاه جمــع شــوند. مخــزن دســتگاه بایــد 
ظرفیــت کافــی داشــته باشــد و در حیــن عمــل، مرتــب تخلیــه شــود. البتــه 
ــا حجــم بیشــتری  ممکــن اســت دو مخــزن در دســتگاه قــرار داده شــود ت
از مــواد آلــوده و اضافــی را در خــود جمــع کننــد. میــزان مکــش دســتگاه 
توســط یــک مانومتــر مشــخص میشــود کــه مطابــق بــا نظــر جــراح میــزان 
آن تغییــر میکنــد. قســمتهای مختلــف دســتگاه بــه خصــوص لولهــای کــه 
ــود  ــات را در خ ــه مایع ــی ک ــوند و مخزن ــارج میش ــق آن خ ــواد از طری م
ــوند،  ــتریل ش ــا اس ــتفاده کام ــار اس ــر ب ــس از ه ــد پ ــد، بای ــع میکن جم
ــد  ــورت ض ــتند و در ص ــت هس ــی و عفون ــواع آلودگ ــا ان ــاس ب ــرا در تم زی
ــد.  ــال دهن ــر انتق ــات دیگ ــه حیوان ــاری را ب ــد بیم ــی نشــدن، میتوانن عفون
دســتگاه ساکشــن جراحــی بــا بــرق شــهر کار می کنــد امــا بایــد قابلیــت کار 
ــا باتــری را نیــز داشــته باشــد تــا در صــورت قطــع بــرق در حیــن عمــل  ب
جراحــی قابــل اســتفاده باشــد. ایــن دســتگاه عــاوه بــر خــارج کــردن خــون 
و مایعــات اضافــی، بــرای مــواردی همچــون گرفتــن تومــور در حیــن جراحی 
و خــارج کــردن آن، پیــدا کــردن محــل خونریــزی بــا خشــک نگــه داشــتن 
محــل بــه کمــک ساکشــن، تخلیــه ی حفرههــای آبســه و مکیــدن بافتهــای 

نکروتیــک یــا آســیب دیــده، اســتفاده میشــود.
وارمر خون دامپزشکی:

در عملهــای جراحــی حیوانــات بــه خصــوص دام کوچک که بدن حساســتری 
دارنــد، ممکــن اســت نیــاز بــه تزریــق خــون یــا مایعــات دیگــر وجود داشــته 
باشــد. ایــن مایعــات معمــوال در دمــای پاییــن نگهــداری میشــوند تــا دچــار 
ــت  ــن اس ــوان ممک ــدن حی ــه ب ــا ب ــق آنه ــن تزری ــوند؛ بنابرای ــکل نش مش
ــاز  ــت نی ــن اس ــن ممک ــد. همچنی ــاد کن ــی ایج ــوک و ناراحت ــاس ش احس
ــرای گــرم کــردن کیســههای  ــی ب ــه تزریــق فــوری مایعــات باشــد و زمان ب
خــون و مایعــات وجــود نداشــته باشــد، در ایــن شــرایط از دســتگاه وارمــر 
خــون دامپزشــکی اســتفاده شــود. از آن جایــی کــه دســتگاه وارمــر خــون 
دامپزشــکی یــک دســتگاه الکتریکــی اســت، بایــد تمــام اتصــاالت آن مرتــب 
چــک شــوند و عملکــرد دســتگاه نیــز بررســی گــردد، زیــرا هــر گونــه نشــتی 
الکتریکــی، خطــرات جــدی را بــرای بیمــار بــه همــراه خواهــد داشــت. یکــی 
دیگــر از نــکات مــورد توجــه در ایــن دســتگاه تمیــز و ضــد عفونــی کــردن 
ــوند  ــتریل ش ــی اس ــه خوب ــد ب ــتگاه بای ــمتهای دس ــام قس ــت و تم آن اس
ــد.  ــته باش ــود نداش ــت وج ــی و عفون ــه آلودگ ــال هیچگون ــال انتق ــا احتم ت
ــان  ــراف و جری ــط اط ــوای محی ــان ه ــا و جری ــد دم ــی مانن ــل مختلف عوام
مایــع تزریــق شــونده کــه از دســتگاه میگــذرد بــر عملکــرد دســتگاه تاثیــر 
ــن دســتگاه دارای سیســتمهای هشــدار بســیار دقیــق اســت  ــد. ای میگذارن
کــه در صــورت بــاال یــا پاییــن بــودن دمــا و یــا ایجــاد مشــکل در اتصــاالت 

دســتگاه، بــه ســرعت عمــل کــرده و آالرم دســتگاه بــه صــدا در میآیــد.

9



نرشیه پالک26

30 آذر 1400

میکروسکوپ جراحی دامپزشکی:
در بســیاری از جراحیهــای حســاس دامپزشــکی الزم اســت از نوعــی 
ــا  میکروســکوپ جراحــی دقیــق اســتفاده شــود کــه بافــت مــورد نظــر را ب
ــانتر  ــراح آس ــرای ج ــد جراحــی را ب ــد و رون ــاال نشــان میده ــی ب بزرگنمای
میســازد. بــه خصــوص در جراحــی اعصــاب، چشــم، عــروق خونــی و لنفهــا 
ــن دســتگاه معمــوال در ابتــدای  ــن میکروســکوپ اســتفاده میشــود. ای از ای
ــی  ــت باق ــان حال ــده و در هم ــم ش ــخص تنظی ــت مش ــک حال ــل در ی عم
میمانــد و نیــازی بــه تنظیــم مجــدد آن در حیــن جراحــی دام وجــود نــدارد. 
ایــن میکروســکوپ ماننــد یــک میکروســکوپ آزمایشــگاهی عمــل میکنــد 
ــم  ــار ه ــه در کن ــده ک ــکیل ش ــمی تش ــک چش ــکوپ ت ــا از دو میکروس ام
قــرار گرفتهانــد. همچنیــن دارای یــک پایــه، بدنــه و منبــع نــوری اســت. در 
قســمت بدنهــی ایــن میکروســکوپ، عدســیهایی بــا بزرگنمایــی بــاال، یــک 
دوربیــن دو چشــمی و قســمتهایی بــرای تغییــر بزرگنمایــی و کنتــرل کانون 
ــاهدات  ــتگاه، مش ــل دس ــن داخ ــدهاند. دوربی ــه ش ــم تعبی ــری جس قرارگی
جــراح را بــر روی یــک مانیتــور بــزرگ بــه صــورت واضــح نشــان میدهــد. 
المپــی کــه در ایــن دســتگاه بــه منظــور تولیــد نــور اســتفاده میشــود، بایــد 
ویژگیهایــی ماننــد چــراغ ســیالیتیک یــا چــراغ اتــاق عمــل ایجــاد کنــد. بــه 
همیــن دلیــل از المــپ دارای نــور ســرد اســتفاده میشــود کــه هیــچ حــرارت 
ــکات مهــم در  و ســایهای در محــل مــورد نظــر ایجــاد نمیکنــد. یکــی از ن
ــکوپ در  ــه میکروس ــت ک ــن اس ــکی ای ــی دامپزش ــکوپهای جراح میکروس
ــی در آن  ــرد و لرزش ــرار بگی ــت ق ــورت ثاب ــه ص ــخص ب ــت مش ــک حال ی
ــه دســتگاه ایجــاد شــود کــه  ــد توســط پای ــن ویژگــی بای ایجــاد نشــود. ای
ــکوپ  ــد. میکروس ــه میدارن ــت نگ ــت ثاب ــک موقعی ــکوپ را در ی میکروس
جراحــی بایــد بــه طــور منظــم، قبــل و بعــد از هــر جراحــی ضــد عفونــی 
ــه همیــن دلیــل تمــام قســمتهای آن از مــوادی ســاخته شــدهاند  شــود. ب

کــه قابــل ضــد عفونــی کــردن هســتد.
انــواع مختلــف تجهیــزات اتــاق عمــل در بــازار تجهیــزات دامپزشــکی ایــران 
ــه از  ــود ک ــت ش ــد دق ــزات بای ــن تجهی ــد ای ــگام خری ــد. هن ــود دارن وج
بهتریــن برنــد و بــا کیفیتتریــن و دقیقتریــن مــدل باشــند تــا رونــد جراحــی 

را راحتتــر و ســریع-تر کننــد. 
انــواع سیســتمها و دســتگاههای مناســب جراحــی دامپزشــکی بــا برندهــای 
روز دنیــا موجــود میباشــد و بســته بــه احتیــاج خــود میتــوان تهیــه کــرد. 
توجــه نماییــد، دســتگاه دارای گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش و کلیهــی 
ــه  ــان مجموع ــط کارشناس ــل، توس ــل از تحوی ــده، قب ــه ش ــزات ارائ تجهی
ــی  ــکاران گرام ــوند و هم ــره ش ــزوم کالیب ــورت ل ــت و در ص ــی، تس بازبین
میبایســت بهتریــن تجهیــزات دامپزشــکی را بــا بهتریــن قیمــت بــه 

ــد. ــه دهن ــی ارائ مشــتریان گرام

ــت از بخــش  ــرای سیاســت حمای ــک چارچــوب اساســی ب ــن ی کشــور چی
ــه  ــار یاران ــن چارچــوب چه ــه هســته ای ــرده اســت ک ــاد ک کشــاورزی ایج
اســت. اولیــن آن، یارانــه مســتقیم بــرای تولیدکننــدگان غــات اســت کــه 
ــا  ــه بازاریابــی غــات شــد. از ســال ۲۰۰۵ ت از ســال ۲۰۰4 جایگزیــن یاران
۲۰۱۵ مجموعــاً  ۱۶۲.۲۵ میلیــارد یــوان یارانــه مســتقیم غــات پرداخــت 
شــده اســت. دومیــن یارانــه بــرای واریته هــای )ارقــام( برتــر محصــول اســت 
و تاکنــون ۱7۶.۱۲ میلیــارد یــوان بــرای ایــن یارانــه اختصــاص داده شــده 
اســت و در حــال حاضــر ده محصــول عمــده هماننــد برنــج، گنــدم و ذرت 
ــال  ــور از س ــای دام و طی ــاح نژاده ــرای اص ــه ب ــد. یاران ــش می ده را پوش
۲۰۰۵ شــروع شــد کــه گاوهــای شــیری، خــوک زنــده ،گاوهــای گوشــتی، 
گوســفند و بــز را شــامل می شــود. ســومین نــوع یارانــه بــرای خریــد ابــزار و 
ماشــین آالت پیشــرفته کشــاورزی اســت و از ســال ۲۰۰4 تــا ۲۰۱۵  ۱4۳.۵ 
میلیــارد یــوان از بودجــه مرکــزی بابــت ایــن یارانــه پرداخــت شــده اســت 
ــرای نهاده هــای ورودی  ــه عمومــی ب ــه، یاران و مــدل چهــارم پرداخــت یاران
کشــاورزی اســت کــه تاکنــون 77۸.۱ میلیــارد یــوان پرداخــت شــده اســت. 
ــج در  ــن به تدری ــتایی چی ــی روس ــت مال ــوب حمای ــاب چارچ ــن حس ــا ای ب
حــال بهبــود یافتــن اســت و یــک الگــوی جدیــدی از همزیســتی و توســعه 
هماهنــگ ســرمایه گذاری تجــاری، ســرمایه گذاری تعاونــی و ســرمایه گذاری 
سیاســتی در حــال شــکل گیری اســت. بیمــه کشــاورزی یــک راه حــل مهــم 
ــن در  ــزی چی ــت مرک ــاورزی اســت. دول ــت از کش ــرای حفاظــت و حمای ب
ســال ۲۰۰7 برنامــه آزمایشــی یارانــه حــق بیمــه کشــاورزی را آغــاز کــرد و 
در حــال حاضــر، یارانــه حــق بیمــه کــه از طریــق بودجــه مرکــزی پرداخــت 
ــامل ذرت و  ــه، ش ــا گون ــه ی ــرای ۱۵ واریت ــتان ها را ب ــه اس ــود هم می ش
برنــج و گاوهــای شــیری پوشــش می دهــد؛ همچنیــن بــرای امــر حفاظــت 
ــازار  ــاح ب ــت های اص ــرای سیاس ــا اج ــاورزی ب ــوالت کش ــت محص از قیم
یکســری سیاســت ها و اقداماتــی جهــت ارتقــا و اصــاح بــازار گرایــی بــرای 
ــازار  ــا آزادســازی ب محصــوالت عمــده کشــاورزی ماننــد غــات، هم زمــان ب
ــد  ــت خری ــل قیم ــتم حداق ــاد سیس ــاورزی، ایج ــوالت کش ــت محص و قیم
بــرای غــات و جمــع آوری و ذخیــره محصــوالت کشــاورزی عمــده، انجــام 
شــده اســت. سیاســت حداقــل قیمــت خریــد بــرای گنــدم و برنــج و دیگــر 
محصــوالت عمــده در مناطــق اصلــی تولیدکننــده ایــن محصــوالت از ســال 

۲۰۰4 اتخــاذ شــده اســت.

در انتظار تسهیالت
ساجده امین فر  

کارشناسی علوم دامی
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ــد  ــی مانن ــوالت غذای ــرای محص ــت ب ــره موق ــع آوری و ذخی ــت جم سیاس
ــزا و  ــه، کل ــد پنب ــده کشــاورزی مانن ــر محصــوالت عم ــویا و دیگ ذرت و س
چغندرقنــد کــه به وســیله ی سیاســت حداقــل قیمــت خریــد تحــت پوشــش 

ــت. ــده اس ــرا ش ــد، اج ــرار نمی گیرن ق
بنابرایــن ایــن حمایت هــا نشــان می دهــد ســاختار حمایــت از بخــش 
کشــاورزی در کشــورهای توســعه یافته بــه شــیوه ای نویــن و منظــم 
ــاورزان  ــه کش ــورها ب ــن کش ــی ای ــاختار حمایت ــت. س ــه اس ــازمان یافت س
کمــک می کنــد تــا هزینه هــای کمتــری متحمــل شــوند، در برابــر 
ــد و  ــت آورن ــه دس ــداری را ب ــد پای ــوند، درآم ــاوم ش ــی مق ــانات قیمت نوس
بــرای تســخیر بازارهــای جهانــی برنامه ریــزی کننــد. همچنیــن کشــورهای 
پیشــرفته بــا حمایــت از بخــش کشــاورزی توســعه همه جانبــه روســتایی و 

ــد. ــن می کنن ــتائیان را تضمی ــتغال روس ــظ اش ــاد و حف ایج

فوبیاهای کمتر شناخته شده
مریم رضایی 

کارشناسی مکانیک بیوسیستم

گریزی بر شناخت انواع فوبیای خاص

احتمــاال برایتــان پیــش آمــده کــه در فضــای مجــازی چشــمتان بــه واژه های 
ــواع فوبیاهــای کمتــر  ــا عنــوان ان روانشناســی اغلــب عجیــب و ناخوانایــی ب
شــناخته شــده، خــورده باشــد. همچــون آگیروفوبیــا، دیپنوفوبیــا و.... در ایــن 
مقالــه قصــد داریــم کــه توضیحــات مختصــری راجــع بــه تعــدادی از ایــن 
فوبیاهــای عجیــب خدمتتــان عــرض کنیــم. پیــش از آنکــه بــه اصــل مطلــب 
بپردازیــم خــوب اســت معنــای دقیــق فوبیــا را بدانیــم. از ایــن جهــت فوبیــا 
در معنــای کوتــاه شــده، ترســی اســت غیرواقعــی، شــدید و طوالنــی مــدت 
از یــک جســم، شــخص، حیــوان یــا موقعیــت. در واقــع فوبیــا نوعــی اختــال 
اضطــراب اســت. بــه طــور کلــی فوبیــا شــامل ســه گــروه اصلــی اســت: -۱ 
فوبیــای خــاص، -۲ فوبیــای اجتماعــی، -۳ آگورافوبیــا )یــا همــان فوبیــای 
ــر  ــری، زی ــای دیگ ــر فوبی ــیر، ه ــن تفاس ــه ای ــه ب ــا توج ــاز(. ب ــای ب مکان ه

شــاخه یکــی از ایــن ســه گــروه قــرار خواهــد گرفــت.

در فوبیــای خــاص کــه رایج تریــن شــکل فوبیــا اســت؛ افــراد ممکــن اســت از 
حیوانــات خــاص، افــراد خــاص و محیط  هــای خــاص بترســند. ایــن شــرایط 
تــا حــدودی ژنتیکــی هســتند و بــه نظــر می رســد در میــان اعضــای یــک 
خانــواده گاهــاً فوبیــای مشــترکی وجــود دارد. فوبیاهایــی کــه قصــد داریــم 
ــرار  ــن دســته ق ــم، جــزو همی ــا بپردازی ــدادی از آنه ــه تع ــه ب ــن مقال در ای

می گیرنــد.
آگیروفوبیا:

ــای خــاص اســت  ــان، نوعــی از فوبی ــور از خیاب ــرس از عب ــا ت ــا ی آگیروفوبی
ــان، بزرگــراه و ســایر مســیرهای  ــه هنــگام عبــور از خیاب ــرد ب کــه در آن ف
اتومبیــل رو دچــار تــرس و اضطــراب می گــردد. ایــن فوبیــا نیــز شــامل دو 
ــای  ــژه جاده ه ــض بوی ــای عری ــه از جاده ه ــانی ک ــود: -۱ کس ــته می ش دس
یــک طرفــه بــرون شــهری می ترســند. -۲ کســانی کــه بــا عبــور از 
ــراس  ــار ه ــاده دچ ــوط عابرپی ــع و خط ــی از تقاط ــان حت ــه خیاب ــر نقط ه
می شــوند. ایــن فوبیــا، مســتقل از تــرس از اتومبیــل اســت و نبایــد ایــن دو 

ــم.  را یکســان بدانی
دیپنوفوبیا:

گفتگــوی ســر میــز نهــار و شــام بــرای خیلــی از افــراد ممکــن اســت زشــت 
ــت  ــبب وحش ــوع س ــن موض ــه ای ــب آنک ــا عجی ــد ام ــر برس و ناپســند بنظ
ــه  ــند ک ــدر از آن می ترس ــه آنق ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــراد می ش ــی اف برخ
ترجیــح می دهنــد ســر میــز شــام حاضــر نشــوند. در گذشــته کــه قوانیــن 
ــه  ــود؛ ب ــم ب ــذا خــوردن حاک ــگام غ ــه هن ــز و ب ــر ســر می ســختگیرانه ای ب
ــود  ــی خ ــای غذای ــوده تر وعده ه ــا آس ــرد ت ــک می ک ــخاصی کم ــن اش چنی
را در میــان جمــع میــل کننــد و نگرانــی از بابــت بحث هــای ســر میــز شــام 
نداشــته باشــند. امــا ایــن روزهــا و بــا از بیــن رفتــن ایــن آداب و قوانیــن بــه 

ــرادی ســخت تر شــده اســت.  ــن اف ــرای چنی ــع شــرایط ب تب
ماِگروکوفوبیا:

ــپزی  ــب از آش ــرس عجی ــه ت ــردن ب ــپزی ک ــای آش ــا فوبی ــا ی ماگروکوفوبی
ــده  ــوان کنن ــد نات ــال می توان ــن اخت ــود. ای ــاق می ش ــز اط ــت و پ و پخ
باشــد و اگــر فــرد مبتــا، تنهــا زندگــی کنــد ســبب رو آوردن بــه اســتفاده 
ــد؛  ــج می برن ــا رن ــن فوبی ــه از ای ــانی ک ــردد. کس ــالم گ ــای ناس از غذاه

ــند. ــز بترس ــپزی نی ــر در آش ــراد ماه ــد از اف می توانن
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منبــر جایگاهــی اســت کــه خطبــه یــا خطابــه از آن ایــراد می شــود. بســیاری 
ــی  ــای عال ــه معن ــَر ب ــی نََب ــر را از ریشــه عرب ــرب، واژه منب ــان ع از لغت دان
ــط  ــه توس ــراد خطب ــل ای ــد: مح ــور می گوی ــن منظ ــته اند. اب ــد دانس و بلن
خطیــب را بــه دلیــل بلنــدی آن، منبــر می گوینــد. ســوال اینجــا اســت کــه 
منبــر از کجــا آمــده اســت؟ روایاتــی نقــل شــده کــه محمــد بــن عبــداهلل، 
پــس از هجــرت از مکــه بــه مدینــه بــا تکیــه بــر درخــت خرمایــی بــه ایــراد 
خطبــه می پرداخــت تــا اینکــه یکــی از اصحــاب پیشــنهاد ســاختن منبــری 
را داد تــا وی بــر روی آن بنشــیند و بدینوســیله هــم مــردم او را ببیننــد و 
ــت  ــا آمده اس ــر از نقل ه ــی دیگ ــود. در برخ ــته نش ــتادن خس ــم او از ایس ه
ــر روی آن  ــد ب ــه محم ــد ک ــاخته بودن ــّکویی از ِگل س ــش از آن، س ــه پی ک
می نشســت و تنهــا در ســال هفتــم هجــری قمــری بــود کــه پیامبــر اســام 
ــان  ــا زم ــه ای ت ــه پل ــِر س ــن منب ــت. ای ــن می نشس ــری چوبی ــر روی منب ب
حکومــت معاویــه بــن ابوســفیان مــورد اســتفاده بــود. معاویــه بــرای کســب 
وجهــه و حــق جلــوه دادن خــود، خواســت تــا منبــر پیامبــر را از مدینــه بــه 
ــن کار  ــد و از ای ــراض زدن ــه اعت ــه دســت ب ــا مــردم مدین ــرد، ام دمشــق بب
ممانعــت کردنــد. بعدهــا نّجــاری، شــش پلّــه بــر همــان منبــر ســاخت کــه 
ــر گذشــت زمــان از میــان رفــت  ــر اث ــه شــد. ایــن منبــر ب ــه پلّ مجموعــاً نُ
و قســمتی از آن در قــرن ششــم قمــری بــه عنــوان تبــّرک مــورد اســتفاده 

ــت. ــرار می گرف ق
در ســال ۶۵4هجــری قمــری مســجدالنبی آتــش گرفــت و منبــر ســوخت. 
ــرار دارد،  ــی ق ــر فعل ــه منب ــی ک ــر را در محل ــوخته منب ــه س ــته اند ک نوش
دفــن کردنــد. در ســال ۶۶4 هجــری قمــری منبــر جدیــدی توســط حاکــم 
مملوکــی مصــر، بیبــرس، بــرای مســجد نبــوی فرســتاده شــد. پــس از آن در 
ســال 7۹7 هجــری قمــری منبــری دیگــر و ســپس در ســال ۸۲۰ هجــری 
قمــری بــاز هــم منبــر دیگــری نصــب شــد کــه در آتش ســوزی ســال ۸۸۶ 
ــال ۸۸۹،  ــری در س ــم مص ــای، حاک ــت. قایتب ــان رف ــری از می ــری قم هج
منبــری فرســتاد کــه آن نیــز در ســال ۹۹۸ بــا منبــری کــه ســلطان مــراد 
یکــم عثمانــی فرســتاد و تــا بــه امــروز باقــی مانــده، عــوض شــد. ایــن منبــر 
یکــی از آثــار ارزشــمند هنــری به شــمار می آیــد. از دیربــاز منبرهــا محلــی 
ــی  ــبک زندگ ــوزش س ــی و آم ــای دین ــان آموزه…ه ــخنرانی و بی ــرای س ب
اســامی بــوده اســت. همچنیــن از منبرهــا بــرای شــفاف ســازی و بررســی 

برخــی مســایل سیاســی و نظامــی اســتفاده میشــد. ایــن امــر ســبب شــده 
ــد و آن  ــا اســتقبال کنن ــا و ادب ــات خطب ــردم از ســخنان و بیان ــه م ــود ک ب
هــا را بپذیرنــد؛ هــم اکنــون نیــز در مســاجد و حســینیه هــا بــه اصطــاح 
ــا  منبرهایــی برگــزار مــی شــود کــه در آن هــا بیشــتر ســعی مــی شــود ت
آمــوزه هــای دینــی و اســامی بیــان شــود، همچنیــن ســعی مــی شــود بــه 
بررســی ارزش هــای انقــاب اســامی نیــز پرداختــه شــود. ســخنرانان مــی 
ــگان علمــی و مذهبــی باشــند کــه هــر  ــا نخب ــد از قشــر روحانیــت ی توانن
ــند.  ــته باش ــا داش ــوزه ه ــال آم ــی در انتق ــارت باالی ــت مه ــی بایس ــک م ی
مخاطبیــن منبرهــا معمــوال مــردم عــادی یــا دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
و یــا طلبــه هــا هســتند. از طرفــی گاهــا همــان خطبــا در محضــر اســاتید 
خــود جمــع شــده و پــای منبــر ایشــان بــه آمــوزش مــی پردازنــد. آن هــا 
ایــن آمــوزه هــا را دســته بنــدی کــرده و در موقعیت هــای مختلــف بســته 

بــه مخاطبــی کــه دارنــد آن هــا را بیــان مــی کننــد.
خیلــی اوقــات خطیبــان و ســخنرانان، خــود روی موضوعــی تحقیــق کــرده 
ــرای  ــی ب ــا محل ــد. در کل، منبره ــی گذارن ــتراک م ــه اش ــج آن را ب و نتای
ســخنرانی هســتند کــه یــک طرفــه بــوده و یــک گوینــده و یــک شــنونده 
دارد. امــروزه شــاهد ایــن هســتیم کــه هنــوز مطالــب و آمــوزش هایــی گفته 
مــی شــود کــه گاهــا بــرای عمــوم مــردم کســل کننــده و تکــراری اســت. بــه 
بیــان داســتان هــا و روایاتــی پرداختــه مــی شــود کــه بــرای عمــوم مــردم 
قابــل هضــم نبــوده و یــا تکــراری مــی باشــند. در ســخنرانی هــا گاهــا بــه 
ــد  ــه مفی ــرای آن قشــر از جامع ــب ب مخاطــب توجهــی نمــی شــود و مطال
نیســتند. در صورتــی کــه یکــی از واجبــات زندگــی امــروز، آمــوزش ســبک 
زندگــی اســامی و آشــنایی مــردم بــا راه و روش بهتــر زیســتن اســت کــه 
ــن  ــم کــه دی ــه مــی شــود. مــی دانی ــه آن هــا در منبرهــا پرداخت ــر ب کمت
یعنــی راه و رســم چگونــه زیســتن و قــرآن کریــم نیــز کمتــر از پنــج درصــد 
ــی  ــم زندگ ــان دادن رس ــنهاد و نش ــه پیش ــب آن ب ــوده و غال ــتوری ب دس
پرداختــه شــده اســت. امــروزه آمارهــا از افزایــش میــزان طــاق در کشــور 
خبــر مــی دهنــد، مخصوصــا در رده ســنی بیســت و پنــج تــا ســی ســال کــه 
ایــن ســال هــا بیشــتر و بیشــتر شــده اســت. خــب یکــی از راه هــای مقابلــه 

بــا ایــن افزایــش تصاعــدی آمــوزش اســت و چــه جایــی بهتــر از منبرهــا.
ــا  ــر ه ــای منب ــا پ ــزان مشــارکت جــوان ه ــروزه می شــاید ســوال شــود، ام
بــه نســبت گذشــته کمتــر شــده و کمتــر جوانــی عاقه منــد اســت کــه بــه 
صحبــت هــای ســخنرانان گــوش دهــد و مهــم تــر از آن توجــه کنــد. یکــی 
ــان  ــودن برخــی ســخنرانان و هم ــش نب ــی و خــوش من ــل، اجتماع از دالی
ــل در  ــک تام ــا ی ــه تنه ــا اســت ک ــت ه ــات صحب ــب و موضوع بحــث مطال
ایــن امــر و تحــول در آن، مــی توانــد راهــی بــرای ایجــاد انگیــزه و بازگشــت 
جوانــان بــه محافــل و منبرهــا باشــد. مخاطــب مــا در اینجــا صرفا ســخنرانان 
نیســتند، بلکــه خــود جامعــه و یــا بانیــان برپایــی منبرهــا بایــد تقاضــا کننــد 
تــا ایــن مباحــث در منبرهــا بیــان شــوند. مــدارس و دانشــگاه هــا بســته بــه 
آســیب هــا و معضــات موجــود مــی بایســت از ادیبــان و ســخنرانان ماهــر 
در آن زمینــه هــا دعــوت بــه عمــل بیاورنــد، همچنیــن اماکــن عمومــی اعــم 
ــه  ــی ب ــوزه هــای دین ــار آم ــد در کن ــی توانن ــا، م از مســاجد و حســینیه ه
ایــن ســری مباحــث نیــز بپردازنــد و بــه رفــع معضــات فرهنگــی اجتماعــی 
برآینــد. در نهایــت بهتــر اســت، منبــر هــا بــا گذشــت زمــان و بــروز چالــش 
هــا و معضــات جدیــد بروزتــر شــوند و بــا توجــه بــه جامعــه هــدف دســته 

بنــدی گردنــد.

نقش منبر در فرهنگ اجتماعی
علی شهرابی 

کارشناسی مکانیک بیوسیستم

منبر گذشتگان در دنیای مدرن امروزی
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