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 رازی زکریای بن محمد ابوبکر

 زض ٔا٘سٌاضی آثاض وٝ ایطا٘ی زاٖ ضیٕی ٚ فیّسٛف پعضه،.( ق.ٜ ۳۲۳ –. ق.ٜ ۱۵۲) ضاظی ظَوَطیای ٔحّٕس

( سِٛفٛضیه اسیس) ٌٌٛطز خٛٞط ٚ اِىُ واضف ػٙٛاٖ تٝ ٚ است ٘ٛضتٝ فّسفٝ ٚ ضیٕی ٚ پعضىی  ظٔیٙٝ

 .است ٔطٟٛض

 زا٘طٕٙس ایٗ.« تٛز ٚسطی لطٖٚ ٚ اسالْ پعضه تطیٗ تعضي» ضاظی ػّٓ، تاضید پسض ساضتٗ، خطج ٌفتٝ تٝ

 ٔطٟٛض ػطب ٘یع خاِیٙٛس تٝ غطتیاٖ ٘عز ٘ٛضت، ٔی ػطتی ظتاٖ تٝ ضا ذٛز ٞای وتاب وٝ خا آٖ اظ ایطا٘ی

 .است تٛزٜ

 ضاظی ظوطیای تعضٌساضت ضٚظ ،(اٚت ۱۷) ضٟطیٛضٔاٜ پٙدٓ ضٚظ زاضٚساظی زض ضاظی فطاٚاٖ ظحٕات پاس تٝ

 .است ضسٜ ٌصاضی ٘اْ زاضٚساظی ضٚظ ٚ ایطا٘ی تعضي زاٖ ضیٕی

 
 ابوبکر محمد به زکریای رازی
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  ظ٘سٌی

 تٗ ٔحٕس ضا اٚ ٞایطاٖ وتاب زض ضطلی ٔٛضذاٖ. است اتٛتىط اش وٙیٝ ٚ ظوطیا پسضش ٘اْ ٚ ٔحٕس ٚی ٘اْ

 اِطاظی ٚ Rhazes=razes ضاظس ٞای ٘اْ تٝ اٚ اظ غطتی ٔٛضذاٖ ٚ اضٚپائیاٖ أا ا٘س، ذٛا٘سٜ ضاظی ظوطیای

Al-Razi ۸۶۵) ٞدطی ۱۵۲ ساَ ضؼثاٖ زض ٚی تیطٚ٘ی اتٛضیحاٖ ٌفتٝ تٝ. ا٘س وطزٜ یاز ذٛز ٞای وتاب زض 

 زاضز ضٟطت چٙیٗ. ٌصضت ضٟط زضایٗ اش خٛا٘ی ٚ ٘ٛخٛا٘ی ٚ وٛزوی زٚضاٖ ٚ ضس ظازٜ ضی زض( ٔیالزی

 ضٚی ویٕیاٌطی تٝ سپس ٚ ظضٌطی تٝ تؼسٞا. است سطٚزٜ ٔی ضؼط ٌاٞی ٚ ٘ٛاذتٝ ٔی ػٛز خٛا٘ی زض وٝ

 اظ پس ٚ زاضتٝ اضتغاَ ویٕیا تٝ اتتسا زض اٚ است ٔؼتمس تیطٚ٘ی. آٔٛذت ضا طة ػّٓ تاال سٙیٗ زض ٚی. آٚضز

 ضٚی پعضىی تٝ چطٓ زضٔاٖ تطای زیس، آسیة تیعتٛ ٚ تٙس ٔٛاز تا ظیاز واض اثط زض چطٕص ضاٜ ایٗ زض وٝ آٖ

 آٖ زض است، آٔٛذتٝ تغساز تیٕاضستاٖ زض ضا طة ضاظی وٝ است آٔسٜ اسالٔی ٔٛضذاٖ ٞای وتاب زض[ ۳.]آٚضز

 ػّٓ آٔٛذتٗ تطای ضاظی ٚ است تٛزٜ ضاپٛض خٙسی زا٘طٍاٜ خا٘طیٗ ٚ زٚضاٖ ػّٕی تعضي ٔطوع تغساز ظٔاٖ

 ضیاست سپس ٚ پطزاذت ػّٓ تحػیُ تٝ ٚ ٌعیس الأت خا آٖ زض ٘أؼّْٛ ٔستی ٚ وطز سفط تغساز تٝ

 زاض ػٟسٜ ٚ تاظٌطت ضی تٝ ػثاسی، ذّیفٝ ٔؼتؿس ٔطي اظ پس. ٌطفت تطػٟسٜ ضا «ٔؼتؿسی» تیٕاضستاٖ

 ػٕطش آذط زض ضاظی. تٛز ٔطغَٛ تیٕاضاٖ زضٔاٖ تٝ ضٟط ایٗ زض ػٕط پایاٖ تا ٚ ضس ضی تیٕاضستاٖ ضیاست

 ٔساْٚ واض ضا ضاظی وٛضی سثة تیطٚ٘ی زاضز، ٚخٛز ٔرتّفی ٞای ضٚایت اٚ ضسٖ ٘اتیٙا ػّت زضتاضٜ ضس، ٘اتیٙا

 .زا٘س ٔی خیٜٛ تراض چٖٛ ضیٕیایی ٔٛاز تا

 ضاظی آضأٍاٜ اغّی ٔىاٖ. است یافتٝ ٚفات ضی زض. ق.ٜ ۳۲۳ اِی.* ق.ٜ ۳۲۳ ضؼثاٖ ۵ تیٗ تاضیری زض ضاظی

 .است ٘أؼّْٛ

 

  ضاظی ٔطي ٚ تِٛس تاضید ٔٛضز زض

. است تیطٚ٘ی اتٛضیحاٖ  ٘ٛضتٝ «ضاظی وتة فٟطست» وتاب ضاظی ٔطي ٚ تِٛس  زضتاضٜ تاضیری سٙس تطیٗ ٟٔٓ

 ثثت. ق.ٜ ۳۲۳ ضؼثاٖ پٙدٓ زض اٚ زضٌصضت ٚ ق.ٜ( لٕطی) ۱۵۲ ضؼثاٖ  غطٜ زض ضاظی تِٛس وتاب ایٗ زض

 ضسٜ، ٔتصوط ضا ضاظی ٚفات ٚ تِٛس تاضید غطیحاً وٝ آٖ تط ػالٜٚ اتٛضیحاٖ ضساِٝ ایٗ زض» ؾٕٙا. است ضسٜ

 ضٚظ یه ٚ ٔاٜ زٚ ٚ ساَ ضػت ضٕسی تٝ ٚ ضٚظ پٙح ٚ ساَ زٚ ٚ ضػت لٕطی ساَ تٝ ضا اٚ ػٕط ٔست

 .است آٔسٜ ضاظی ٔطي ٚ تِٛس ٔٛضز زض ٔتفاٚتی ٞای تاضید ٔرتّف ٔٙاتغ زض أا.« است آٚضزٜ زلیك طٛض تٝ
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  ظ٘سٌی

 تٗ ٔحٕس ضا اٚ ٞایطاٖ وتاب زض ضطلی ٔٛضذاٖ. است اتٛتىط اش وٙیٝ ٚ ظوطیا پسضش ٘اْ ٚ ٔحٕس ٚی ٘اْ
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 زاضز ضٟطت چٙیٗ. ٌصضت ضٟط زضایٗ اش خٛا٘ی ٚ ٘ٛخٛا٘ی ٚ وٛزوی زٚضاٖ ٚ ضس ظازٜ ضی زض( ٔیالزی
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 ضٚی پعضىی تٝ چطٓ زضٔاٖ تطای زیس، آسیة تیعتٛ ٚ تٙس ٔٛاز تا ظیاز واض اثط زض چطٕص ضاٜ ایٗ زض وٝ آٖ

 آٖ زض است، آٔٛذتٝ تغساز تیٕاضستاٖ زض ضا طة ضاظی وٝ است آٔسٜ اسالٔی ٔٛضذاٖ ٞای وتاب زض. آٚضز
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 .زا٘س ٔی خیٜٛ تراض چٖٛ ضیٕیایی ٔٛاز تا

 ضاظی آضأٍاٜ اغّی ٔىاٖ. است یافتٝ ٚفات ضی زض. ق.ٜ ۳۲۳ اِی.* ق.ٜ ۳۲۳ ضؼثاٖ ۵ تیٗ تاضیری زض ضاظی
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 ضٚظ یه ٚ ٔاٜ زٚ ٚ ساَ ضػت ضٕسی تٝ ٚ ضٚظ پٙح ٚ ساَ زٚ ٚ ضػت لٕطی ساَ تٝ ضا اٚ ػٕط ٔست

 .است آٔسٜ ضاظی ٔطي ٚ تِٛس ٔٛضز زض ٔتفاٚتی ٞای تاضید ٔرتّف ٔٙاتغ زض أا.« است آٚضزٜ زلیك طٛض تٝ

 
 (بیماررازی درحال دیدن قاروري )ومووً ادرار 

 پعضىا٘ی  ظٔطٜ اظ ضاظی. زاضت سعایی تٝ ضٟطت ذٛز ظٔاٖ زض ٚ تٛز لسض ػاِی پعضىی ٚ حاشق طثیثی ضاظی

 ٔایؼات تا تیٕاضاٖ زضٔاٖ زض ٔرػٛغا ضٚز، ٔی واض تٝ ٘یع أطٚظی طة زضٔاٖ زض ٚی ػمایس اظ تؼؿی وٝ است

 زض ضا ضاظی سیٙا اتٗ. ا٘س تطزٜ تٟطٜ ٔتٕازی ٞای سسٜ زض ضاظی ضساالت ٚ ٞا وتاب اظ ٔحممیٗ ٚ پعضىاٖ. غصا ٚ

 .است وطزٜ فطاٚاٖ استفازٜ ضاظی حاٚی اظ لاٖ٘ٛ تاِیف تطای ٌفت تٛاٖ ٔی ٚ زا٘س ٔی ٔماْ ػاِی تسیاض طة
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  سطذه ٚ آتّٝ

 ٚ آتّٝ وتاب زض ٚی. است زاضتٝ تیاٖ ضا سطذه ٚ آتّٝ تیٗ تفىیىی تطریع وٝ است وسی اِٚیٗ ضاظی

 ؾٕٗ ٚ است زا٘ستٝ ذٖٛ ضاٜ اظ ٔرٕط ػأُ ضا آٖ ا٘تماَ سثة ٚ پطزاذتٝ آتّٝ تطٚظ ػّت تٝ ذٛز سطذه

 ٚ زاضز ٔی تیاٖ ضا ٞا آٖ تٛزٖ وطٙسٜ یا ذطط تی اظ ٞایی ٘طا٘ٝ حاز، ٞای تیٕاضی ػٙٛاٖ تٝ سطذه ٚ آتّٝ ٔؼطفی

 طثیة اِٚیٗ ػٙٛاٖ تٝ خّٕٝ اظ وٙس ٔی تٛغیٝ ضا ٞایی ضٚش ٞا تیٕاضی ایٗ تٝ ٔثتال تیٕاض اظ ٔطالثت تطای

 ٔطالثت زض ٚ تطزٜ ٔی تٟطٜ آٖ اظ ای آتّٝ تیٕاضاٖ تسٖ ٘طسٖ ظذٓ ٔٙظٛض تٝ ٚ آٚضزٜ طة زض ضا پٙثٝ اظ استفازٜ

 زض ضاظی سطذه ٚ آتّٝ وتاب زض. است وطزٜ فطاٚاٖ تٛغیٝ تیٕاضاٖ ایٗ تیٙی ٚ ٌّٛ ٚ پّه ٚ ٞا چطٓ اظ

 ٞای ا٘ساْ تٝ تیٕاضی ػٛاضؼ اظ خٌّٛیطی ٚ آٖ اظ تؼس چٝ ٚ تیٕاضی ظٟٛض اظ لثُ چٝ سطذه ٚ آتّٝ ٔٛضز

 .است ضسٜ آٚضزٜ تساتیطی تسٖ

 

  تططیح

 ٚ زا٘ستٙس ٔی زیٙی ٞای آٔٛظٜ ذالف ٚ ٘اپسٙس ضا واض ایٗ ٚ ٘ساضت ضٚاج ا٘ساٖ خسس تططیح ضاظی زٚضاٖ زض

 تططیح اظ إِٙػٛضی اِىٙاش وتاب خّٕٝ اظ ذٛز ٞای وتاب زض ضاظی. پطزاذتٙس ٔی ٔیٕٖٛ تططیح تٝ ػٕٛٔاً

 ططظ ٚ است ٌفتٝ سرٗ …ٚ غفطا ویسٝ ٚ ٔؼسٜ لّة، ضیٝ، ٌٛش، چطٓ، ٔغع، ػؿالت، ٚ ٞای استرٛاٖ

 ضاظی. است زازٜ ضطح ذٛتی تٝ ضا ضٛوی ٘راع ٚ آٖ ٞای ظائسٜ ٚ ٞا سٛضاخ ٚ فمطات ستٖٛ ٌطفتٗ لطاض

 تٛؾیحاتی ٞا آٖ پیطأٖٛ ٚ ضٙاذتٝ ٌطزٖ ٚ سط زض ضا اػػاب ٞای ضؼثٝ اظ تطذی وٝ است پعضىی ٘رستیٗ

 .است زازٜ

 

  زاذّی ٞای تیٕاضی زضٔاٖ

 غیط زض ٚ غصا تا ٔساٚا است ٕٔىٗ تا است تٛزٜ ٔؼتمس ٚی زا٘س، ٔی ٔؿط تسیاض ضا زاضٚ زض اسطاف ضاظی

 ٔٛفك طثیة ٞطٌاٜ: »ٌٛیس ٔی ضاظی. آیس ػُٕ تٝ ٔطوة زاضٚی تا ٌٚط٘ٝ سازٜ ٚ ٔٙفطز زاضٚی تا غٛضت ایٗ

 .«است ضسیسٜ سؼازت تٝ وٙس، زضٔاٖ غصا تا ضا ٞا تیٕاضی ضٛز
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 تطای سپس ٚ است وطزٜ تططیح ٚ ثثت ضا ٞا آٖ اثطات ٚ وطزٜ أتحاٖ حیٛا٘ات ضٚی ضا زاضٚٞا اظ تسیاضی ٚی

 .است وطزٜ ٔی تدٛیع تیٕاضاٖ

 

  خطاحی

  ٔطاِؼٝ اظ. ضٙاسٙس ٔی «خطاح» ٘اْ تٝ ضا اٚ ٔٛضذاٖ اظ تؼؿی أا است ٔطٟٛض پعضه ػٙٛاٖ تٝ ضاظی اٌطچٝ

 ٘ٛضتٝ وتاتی «ٔثا٘ٝ ٚ ٞا وّیٝ سًٙ» زضتاضٜ ٚی. است تٛزٜ ٘ظط غاحة خطاحی زض وٝ آیس تطٔی چٙیٗ ٚی آثاض

 خطاحی ػُٕ تٝ تایس ٘ثاضس، ٔمسٚض طثی ٞای ضاٜ تا ٔثا٘ٝ سًٙ زضٔاٖ وٝ غٛضتی زض است وطزٜ تاویس زضآٖ ٚ

 طثیثی اِٚیٗ ضاظی. تطز ٔی ٘اْ زازٜ، ٔی ا٘داْ ضا ٔثا٘ٝ سًٙ ػُٕ آٖ تا وٝ اسثاتی اظ وتاب ایٗ زض ٚ پطزاذت

 ٞا زضضفتٍی ٚ تٙسی ضىستٝ زض. است وطزٜ غحثت اٍ٘طتاٖ ٔفػّی سُ اظ طة ػآِ زض وٝ است( پعضىی) یا

 .است ٌصاضتٝ خا تٝ ذٛز اظ آثاضی ٚ تطزاضتٝ ٞایی لسْ

 

  تغصیٝ

 وتاتی ضاظی. زاضز تسیاض پافطاضی زضٔاٖ ٚ تٙسضستی زض ذٛضان ٘مص تط وٝ است افطازی اِٚیٗ اظ ضاظی

 اظ آٖ زض ٚ است ذٛضان تٟساضت وأُ زٚضٜ یه وٝ «ٔؿاضٞا ٚ االغصیٝ ٔٙافغ» ٘اْ تٝ زاضز ذٛضان زضتاضٜ

 ٚ غیطاِىّی ٔططٚتات ٚ ٞا ضطاب ٚ ٞا آب ا٘ٛاع ؾطضٞای ٚ ذٛاظ ٚ حثٛتات سایط ٚ ٌٙسْ ذٛاظ

 ٞؿٓ ٚ اضتٟا خٟات ٚ ػُّ تاب زض فػّی ٚ است ٌفتٝ سرٗ …ٚ ٞا ٔاٞی ٚ ذطه ٚ تاظٜ ٞای ٌٛضت

 .زاضز ٞا ٔسٕٛٔیت ٚ غصایی پطٞیعٞای ٚ ٌٛاضا غصاٞای ٚ ٚضظش ٚ غصا

 

  زاضٚساظی ٚ ضیٕی

. است ٌصاضتٝ تطخا ذٛز اظ ٌیط چطٓ آثاضی آٖ زض ٚ است وطزٜ ضطٚع پعضىی اظ پیص ضا ضیٕی تحػیُ ضاظی

 ٌطٜٚ سٝ تٝ ضا اخساْ وٝ تٛز وسی ٘رستیٗ اٚ. است ٔٛاز اظ اٚ تٙسی طثمٝ ضیٕی زض ضاظی تأثیط  ػٕسٜ

. زاضز تاٚض ضا ویٕیاٌطی وٝ آٖ ٚخٛز تا است؛ ٘ٛیٗ ضیٕی ٌصاض پایٝ ٚی. وطز تمسیٓ حیٛا٘ی ٚ ٘ثاتی خٕازی،
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 «ضاظی تثسَ» طال تٝ ضا فّعات ٘الع تثسَ اظ ٘ٛػی ایطاٖ زض ٔؼاغط ویٕیاٌطاٖ اظ تؼؿی وٝ چٙس ٞط»

 ػّٓ ٌصاضاٖ تٙیاٖ اظ یىی ضا اٚ تایس ضٛز، ٌطفتٝ ٘ظط زض ػّٓ تؼسی ٔطاحُ زیسٌاٜ اظ ضاظی چٖٛ ِٚی. ٘أٙس ٔی

 ٚ خسس اٚ ٌفتٝ تٝ) فّع ضثٝ ٚ فّع زستٝ زٚ تٝ ضا ٔٛاز وٝ ذٛا٘یٓ ٔی اٚ «االسطاض سطّ» وتاب زض.« تسا٘یٓ ضیٕی

 ضا خیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ تطای. ٘ساضز آٖ اظ ٌطیعی چٙساٖ وٙس، ٔی اضتثاٞاتی ظٔیٙٝ ایٗ زض اٌط ٚ وٙس ٔی تمسیٓ( ضٚح

 .است آضىاض اوٖٙٛ خیٜٛ تٛزٖ فّع وٝ غٛضتی زض ذٛا٘س ٔی فّع ضثٝ

 
 رازی مىتسب بًتصویری 

 :خّٕٝ اظ ضٛز ٔی زازٜ ٘سثت ضاظی تٝ تسیاض ٞای وطف

 .است اِىُ واضف ضاظی

 آٚضزٖ تسست سِٛفٛضیه اسیس زاضتٗ تا ٚ وطز فطاٞٓ سِٛفٛضیه اسیس پیّیت، وا٘ٝ تط لّیایی ٔحیط تأثیط اظ

 تٛز آساٖ اسیسٞا زیٍط

 .آٚضز تسست وّطیسضیه اسیس ،(آٔٛ٘یْٛ وّطیس) ٘ٛضازٚض تط آٞه آب تأثیط اظ

 زاز٘س ٔی ضستطٛ ضا ظذٓ ضا ٞا آٖ تا وٝ وطز تٟیٝ ظٍ٘اض یا ٔس استات ٔس، تا سطوٝ زازٖ اثط تا

 وطز فطاٞٓ ٔٛش ٔطي یا آضسٙیه اوسیس ظض٘ید، سٛظا٘سٖ اظ

 .وطز تٟیٝ سیتطیه اسیس ٘اض٘ح اظ تاض ٘رستیٗ تطای
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 .ٌطفت تٟطٜ تیٕاضا٘ص زضٔاٖ تطای ٞا آٖ اظ ٚ ساذت آِىاِٛئیسی سٕی زاضٚٞای وٝ است پعضىی ٘رستیٗ اٚ

 

  زیٗ

 :است ٍ٘اضتٝ زیٗ ٔٛضز زض ضا ظیط وتة ضاظی

 .است زاضتٝ حىیٕی ذاِك لطؼا ا٘ساٖ ٌٛیس ٔی آٖ زض وٝ حىیٕا ٔتمٙا ذاِما ِال٘ساٖ اٖ فی

 اتی اتٗ" ٚ پیساست وتاب ٘اْ اظ وٝ ٕٞچٙاٖ. " إِؼاز تثثیت فی اِثّری ضٟیس تٗ ػّی اِی " ی ضساِٝ

 .است ٔؼاز ٔٙىطاٖ ٘ظطیٝ ٘مس زض وتاب ٌٛیس، ٔی ٘یع "اغیثؼٝ

 .خسٓ اظ ضٚح تٛزٖ خسا ٔٛضز زض " تدسٓ ِیس اِٙفس اٖ فی "

  "االٔأة فی اِىیاَ ػّی اِٙمؽ"

  "إِحمیٗ ٚإِأْٔٛ االٔاْ وتاب"

 :است ٍ٘اضتٝ أأت ی ظٔیٙٝ زض ضا ظیط وتة ٕٞچٙیٗ اٚ

 

  إِؼػْٛ اِفاؾُ االٔاْ آثاض فی

 .تٛز ضٚح تماء ٚ اغاِت ٚ ٔؼاز ٚ تٛحیس تٝ پاتٙس سرت ٚ زاضت، اػتماز ٔاٚضاءاِطثیؼٝ ٚ ذسا تٝ ضاظی

 

 ٚی اػتماز ایٗ تٝ ظیط وتة. پصیطفت ٕ٘ی ضا آٖ ؾطٚضت ٚ وطز ٔی ٘فی ضا ٚحی ٚ ٘ثٛت ٚی ٚخٛز، ایٗ تا

 .زاض٘س اضاضٜ

 

 .ا٘س ٟ٘ازٜ «االزیاٖ ٘مؽ» ضا اٚ ٘اْ استٟعاء ٚ طؼٗ تٝ زیٍطاٖ وٝ  » اِٙثٛات فی»
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 .ا٘س ٌصاضتٝ «اال٘ثیاء ٔراضق» ضا اٚ ٘اْ طؼٗ تٝ زیٍطاٖ  «إِتٙثیٗ حیُ فی»

 آٚضز. ٔی تاال وتة اظ ٞایی لَٛ ٘مُ وتاتص زض ٔایىُ خٙیفط أا. ٘یست زست زض اوٖٙٛ تاال وتاب زٚ

 تتٛا٘ٙس وٝ زاض٘س ذطز اظ سٟٕی آزٔیاٖ ٕٞٝ وٝ تٛز ایٗ اٚ تؼّیٕات اظ: »٘ٛیسس ٔی تیطضه احٕس ٕٞچٙیٗ

 ٘یاظ زیٙی ضٞثطاٖ تٝ ضسٖ ٞسایت تطای آزٔیاٖ آٚض٘س، زست تٝ ٘ظطی ٚ ػّٕی ٔطاِة زضتاضٜ غحیح ٘ظطٞای

 ضه ٞا سطظٔیٗ ٕٞٝ ٔمأات ٕٞٝ تٝ ٘سثت. خًٙ ٚ ویٙٝ ٔسثة ٚ است آٚضز ظیاٖ زیٗ حمیمت زض ٘ساض٘س،

 .«زاضت

 

 آثاض ٚ ذٛا٘س٘س ّٔحس ضا اٚ ٚ ضس اٚ ػّیٝ اسالٔی ػّٕای ذطٓ ٔٛخة ضاظی تفىطات ایٗ ٔؼتمس٘س ٌطٚٞی

 ٔثسأ اغَٛ ٕٞٝ وسی است ٕٔىٗ چٍٛ٘ٝ» ٔؼتمس٘س ٘یع ظز٘س.ٌطٚٞی آٟ٘ا ٘اتٛزی تٝ زست ٚ وطز٘س ضز ضا اٚ

 زاض٘س اضاضٜ ٘ىتٝ ایٗ تٝ ذػٛغا آٟ٘ا. «تاضس؟ ضطایغ ٚ ٘ثٛات ٔٙىط ٚ تاضس پصیطفتٝ ضا ٘فس ٚ ضٚح ٚ ٔؼاز ٚ

 أأت زضتاضٜ تاضس ٘ثٛات ٚ ضطایغ ٔٙىط وٝ وسی» وٝ حاِی زض. ٍ٘اضتٝ أأت ٔٛضز زض وتاب سٝ ضاظی وٝ

 .«٘ساضز حساسیتی

 ٌطیٝ زض ذسا ذٛف اظ پیٛستٝ وٝ ضٕاض٘س  ٔی غٛفیٝ اواتط اظ ضا اٚ "اِػفیا ذعیٙٝ" ٘ٛیسٙسٜ ٕٞچٖٛ  تطذی

 .تٛز


