
 

 

61 

ل 
سا

ن، 
را

 ای
 و

الم
س

ی ا
لم

 ع
ث

را
می

وم
س

رۀ 
ام

ش
 ،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

6) ،
ان

ست
زم

و 
س 

یی
پا

 
13

93
 

 اننوزاد یمالمنک
 اندرن مراقبت نوزادمشاهای پیو سنت در روش نوآوری

 1هیکل فىرکادا
 2ترجمۀ زینب پیری

 هقدهه
ؼوی پىقت يوىؾدظ بوؽدی هساتظوت دؾ دو ظؼ بؽدبوؽ هالی به يظؽ بؽقع که يمک چًیىظؼ يگاه يطكت نایع 

 دهوادقوت   بوىظه ظوؼۀ دقالهیباقتاو و یىياو ظؼ پؿنکی  دوهؽدلبت يىؾدظظؼ خؿئی  دهؽیػىدهل ضاؼخی، 
هوؽ بوى ؾ   دبوى هوؽودوهوای  دیى ؼول ظؼ پؿنکی یىيايی و دقالهی و همچًیى هٓالؼۀ ظیعگاه هٓالؼۀ تاؼیص  

ظهوع  طتلف به ظقوت هویهای ههای قىظهًعی بؽدی تهن هىَىعقؽيص( ظؼباؼۀ دیى هىَىع، ق :88)
و  يظؽی های ظؼويی تغییؽ تؼلیمات ؛ ظوم، خًبهها و هكلماياويؿظ ػؽب پؿنکی کىظکاويطكت، پیهؽتت 

؛ و ظؼ قوًتی؛ قىم، دؼتباِ هیواو پؿنوکی تطًًوی و پؿنوکی ظوؼۀ دقالهیديتمال آو ظؼ ػلىم پؿنکی 
تؽیى پؿنک ظؼ تواؼیص ديوعلف )نوبه ؾهؽ، که نایع بؽخكتهظؼ آثاؼ دبى ديگیؿيىآوؼی بسثيهایت، هكئلۀ 

هوای دقاقوی ظؼ ظديوم  بكویاؼ و پیهوؽتت يىآوؼديوۀهوای ؼول ظديین کههیخؿیؽۀ هكلماو دیبؽیا( بانع  
ظؼ ظقوت يیكوت توا  خواهؼیدهوا بؽؼقوی ديتمواظی  ؾهؽ هًكىب نعه دقوت به دبى قًتی ْىؼ بهپؿنکی 

دو  هوایيىآوؼیودلؼًا  ها آوههطى کًع چه همعدؼ دؾ و نؽذ ظهع  لیتفً بهؾهؽ ؼد های دبىخؿئیات ؼول
که ظديهومًعدو تواکًىو  هاقت آوتؽیى  قاظهنایع  ها ويىآوؼیهكتًع  هعف دیى هماله تهؽیر یکی دؾ دیى 

آو، يتوایح،  گؿدؼنی خاهغ دؾ پیهیًۀبتىديین قت که دهىخىظ  کاتی ظؼباؼۀ آودها دقًاظ  ،ديعبه آو تىخه يکؽظه
ه کًیظالیل هؼؽتی و هىتمیت يكبی دیى ؼول  کلوی دؾ  ْىؼ بوههوای دیوى همالوه گیؽین  گؽچه يتیدهػَؽ

های قىظهًعی بؽدی تهون آيچوه ظؼ يوىدزی خغؽدتیوایی هًابغ ديعلكی و دقپايیایی گؽتته نعه دقت، قؽيص
  ظهعبه ظقت هیتاؼیطی ظیگؽ ديدام نعه،  یها ظوؼهظیگؽ و 

                                                      
  دی دقت دؾ هماله تؽخمهدیى   

Miquel Forcada, “Salting Babies. Innovation and Tradition in Premodern Procedures for Neonatal Care”, Suhayl, 
no. 11 (2012), pp. 155-178  

یف  میزاخ علمی -هماله زػف نعه دقت  یؽَؽوؼیغهای  بؽضی دؾ پايى
 mforcada@ub.eduدقتاظ هٓالؼات دقالهی ظديهگاه باؼقلىو، دقپايیا،   1
 zeinab.piri@gmail.comکاؼنًاـ دؼنع تاؼیص و تمعو هلل دقالهی،   2
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 ًىزاد هالیًوک
  1گىیع هی ،بهعدنت دل ظؼتؽیى ؼقاله، ههنحفظ الصحة ظؼ خالیًىـ

ؾظه پوىظؼ نيموک   یآؼده بوهع ظؼ دبتعد که ظؼ ضلمت ديلیم يمًی يیكت بای 2پف به يىؾدظی
تؽ دؾ دػُای ظؼويیم نىظ  ؾیوؽد تؽ و هسکنعه نىظ تا پىقتم َطیناينىظ و ظؼ لًعدق پیچ

ْىؼ یکكواو لٓیوف بوىظه دقوت و هویی چیوؿی دؾ ْبیؼوت ظؼ ظوؼدو زاهلگی همه چیؿ به
ظؼوو دو ودؼظ يهعه دقت، کوه  هبیؽوو با دو تماـ يعدنته دقت و هیی هىدی قؽظی ب تؽ   قطت

توؽ  توؽ و هسکوندؾ آيچه پیم دؾ آو بوىظه قوفت و آو پىقت هًمبٍ و هسکن نىظ هىخب به
توؽ دؾ ضوىظ بكیاؼی دخكام قطت نىظ، لؿوهًا با قؽها و گؽها ونىظ  لیکى ولتی يىؾدظ هتىلع 

 پىنم ْبیؼی دو ؼد بؽدی تماـ با بیؽوو آهاظه کًین  خا ظدؼظ کًع  دؾ دیى ؼو هیتماـ پیعد 

بؽگ ضهک هىؼظ قبؿ یا چیؿ بایع يىؾدظديی که ؾیؽد بؽدی يىؾدظدو ْبیؼی، پىظؼ يمک قاظه کاتی دقت؛ 
يىؾدظدو که به کًع يیكتًع  خالیًىـ تىيیه هیْبیؼی ظاهؽًد پانیعه نىظ،  ها آوظیگؽی دؾ دیى گىيه بؽ 

يموک بوؽدی يوىؾدظدو، گؽچوه  دقتفاظه دؾپىقتهاو هسکن نىظ  يمک بمالًع تا  ،هايًع گىنت ضىک
ديولی آو  هوعفظواهؽًد  وػواظی  کواؼیػدیب به يظؽ بؽقوع، ظؼ تؽهًوس قواهی دؾ ظیؽبواؾ نایع 

هوای دضیوؽ هیواو توا ؾهواو ،آهعههن ( 7 49که ظؼ تىؼدت )زؿلیال دیى ؼقن دقت  بىظه  یقاؾ پاک
هالیعيع و بىظه دقت  دػؽدب ناهی و ظیگؽ هؽظم آو هًٓمه يیؿ به کىظکاو ضىظ يمک هیؼدیح  یهىظیاو

ظهًع  دیى ػمل ظؼ قىؼیه، تلكٓیى، دؼظو، لٓؽ، نومال ػؽبكوتاو، بؽضی هًىؾ دیى کاؼ ؼد ديدام هی
ست يفىغ تؽکیه، به بؼُی يوىدزی بالکواو و ت ،دقت  دیى ؼول ههاهعه نعهغؽب دیؽدو و تؽکیه يیؿ 

هايًع خالیًىـ باوؼ ظدؼيع که يمک، پىقت يىؾدظ ؼد تا زع ؾیاظی یىياو يیؿ گكتؽل یاتت  دػؽدب يیؿ 
  کًع هسکن و دو ؼد دؾ هىدی بیؽوو هساتظت هی

يیوؿ  ىياو يكبتًا ؼدیح بىظه دقت، ؾیؽد هًابغ هؼتبوؽ ظؼ هؽدلبوت يوىؾدظپؿنکی یدقتفاظه دؾ يمک ظؼ 
لوؽو دبتوعدی ظؼ  ديوع کؽظهپىقت تىيیه هی یقاؾ پاکهايًع خالیًىـ، يمک ؼد بؽدی هسکن کؽظو و 

های ؾياو به ؼونی ههوابه ؼول خوالیًىـ ظؼ ؼ باب بیماؼیدل ظه، قىؼديىـ ظؼ ؼقالهیالظی ظوم
 تؽ دقت کن ؾیاو تؽ دهاپیچیعهکًع که دناؼه هی هالی يمک

 یوا بوىؼق ،يوؽم ۀلابل لبىل بانع  يمک پىظؼ نوعتىديع هیظؼ يمک پانیعو  ؾیؽپف ؼول 
ودؼظ ها و ظهاو بىظ ؾیؽد دگؽ يمک   بایع هؽدلب چهنبپانیعيىؾدظ  نپىقت  ؼد بؽدتؽويٓؽوو 

                                                      
1. Galen, De Sanitate Tuenda, ed. Konrad Koch, Corpus Medicorum Graecorum, V 4, 2 Berlin-Leipzig: Teubner, 

1923, p .  16; trans. H. E. Sigerist, A Translation of Galen’s Higiene (De Sanitate Tuenda), Springfield: Charles 
C. Thomas Publisher, 1951, pp. 22-23. 

ظهووع لووىديیى بهعدنووتی بایووع دؾ هموواو دبتووعدی تىلووع ؼػایووت نووىظ تووا نووطى ظؼ دنوواؼه بووه بطهووی کووه ظؼ آو خووالیًىـ تىَوویر هووی  2
 بمايع ْىل ؾيعگی تًعؼقت 
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پانویعه  هون يبایوع کًع  يمک  ؾیاظدیى دػُا نىظ ؾضن، دلتهاب نعیع یا ضفگی دیداظ هی
، که هًىؾ ظؽیف و ضیلی َؼیف دقت ود ؼتتى خكن لنىظ ؾیؽد بىی تًع ؾیاظ باػث تسلی

نىظ  دها کاتی هسکن يمی لعؼ بهيمک يبایع کن بانع ؾیؽد قٓر پىقت  ظؼ َمى  نىظهی
کىبیوعه بوا ػكول، ؼوغوى  چىو يىؾدظ ظؽیف و نکًًعه دقت، نایع الؾم بانع کوه يموک  

و ؼد   پف دؾ تمیؿ کؽظو بعو يوىؾدظ، دنىظؾیتىو، ػًاؼۀ خى، نًبلیله یا گل ضٓمی تؽکیب 
بایع ظوباؼه ديدوام ؼوی بعو ؼد نكت  دیى کاؼ  يمکآببایع با آب ولؽم زمام کؽظ و تمام 

  یعتؽ بهىیبا آب گؽمآو ؼد دها  یع  يمک ؼد ؼوی بعو يىؾدظ بپاننىظ

و قپف بؽدی خلىگیؽی دؾ آقویب،  نىظ یهبلکه با هىدظ ظیگؽ هطلىِ  ؼوظبه کاؼ يمیتًهایی يمک به
نوایع بوه تبؼیوت دؾ ؼوتوىـ ، (م 733 -663نىظ  دوؼیباقیىـ )زوعوظ دؾ ؼوی پىقت نكته هی

كىقی )ؾيعه ظؼ دودضوؽ  وؼظه دقوت  آؼول خوالیًىـ ؼد  ،بوعوو غکوؽ هًبوغ ،(هویالظی دول قوعۀدت 
ًع يىؾدظ با خىنايعۀ کبا قىؼديىـ، تىيیه هی ظؼ هىدتمتتدىیؿ خالیًىـ و بؽ ضالف  ،دوؼیباقیىـ

وعی )ؾيوعه ظؼ قوعۀ نىظهالی ؼوغى خى یا نًبلیله نكتهى و ( بوه م 9و  8  کمی بؼعتؽ، دْیىـ آه 
يمک بؽ پىقت يىؾدظ ظاهؽًد بطهی دؾ هؽدلبت يوىؾدظ دؾ ظوؼدو پف هالیعو   کًعهمیى ؼول دناؼه هی

 دهپؽدتىؼی ؼوم به بؼع بىظه دقت 
تسوت تویثیؽ پؿنوکی یىيوايی دقوتؼمال  دقالهیی پؿنکی بؽضی دؾ هاهؽتؽیى پؿنکاو ػًؽ ْالی

دثؽ هدىقوی  کامل فی الطبالهای خاهؼی هايًع ديع؛ چه ظؼ کتابکؽظهيمک ؼد ظؼ آثاؼ گىياگىو تىيیه
، یوا ظؼ 1(ق ;75 – 6:3ػلوی قویًا )زوعوظ دؾ دبى الطب القاوون فی و( ق 7;6 -6:5 بیى ه)ظؼگػنت

خوؿدؼ دؾ دبوى سیاسةة الصةایان دجةرهیز  یا ؾياو هايًع کتواب  کىظکاوهای هایی ظؼ باب بیماؼیؼقاله
( و کتواب ق >69دؾ ػؽیب بى قؼیع )ظؼگػنتۀ  جرهیز الحاالی دالمولودیه(، کتاب ق >68)ظؼگػنتۀ 

هًبغ ديلی دیوى يىیكوًعگاو،  دها ( ق 7 قعۀدؾ بلعی )زعوظًد دودضؽ  جرهیز الحاالی داالطفال دالصایان
 ديع ، و دبى خؿدؼ دؾ آو يمل کؽظهَمًی ْىؼ بهیًىـ يیكت که تًها بلعی، خال بهعدنت ؼقالۀ

ظهًع بیهتؽ تىَیر هی (کامل الصىاعة الطایةظؼ ) هدىقیػلی بى ػباـ ؼونی که همه، غیؽ دؾ 
ػًًؽ ديلی هسكىب  همچًاوهای قىؼديىـ و دوؼیباقیىـ دقت  دؾ یک قى يمک که نبیه ؼول

نوىظ یوا بوا نىظ؛ دؾ قىی ظیگؽ تؽکیب زايل یا با آب ؼلیوك هویهینىظ، با هىدظ ظیگؽ هطلىِ هی
 نىظ هیبؽظدنته نكتى دؾ ؼوی پىقت 

تؽیى دثؽ ظؼ هیاو قه ؼقالۀ هػکىؼ دقت و يمول خاهغ کىظکاوقالهت  ۀظؼباؼدل بلعی که ؼقاله
  2ظهع تىَیر هی لیتفً بههای ؼونًی دؾ هًابغ یىيايی ظدؼظ، دیى هىَىع ؼد لىل

                                                      
 فةةزددا الحکمةةة فةةیهثووال ظؼ  ْبووؽی،  ػًىدو بووههووای ؼدهًمووای ههووابه آو ظوؼدو يیوواتتن؛ هوویی دؼخوواػی بووه کوواؼبؽظ يمووک ظؼ کتابچووه  1

    سادالمسافز؛ دبى خؿدؼ، الحعزیفدلماقن دلؿهؽدوی، کتاب دبى ؛الطب
  537-534 ، و3;>4، تًسیر هسمىظ لاقن هسمع، ظدؼدلؽنیع بغعدظ، جرهیز الحاالیدلبلعی،   2
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توؽ دؾ  تؽ و قوفتهسکنم دو، بدؿ ظهاو و بیًی، بایع همعدؼ هًاقبی يمک بمالیع تا پىقتبعو به 
يوؽم  یکكواو هوا ظؼويیم نىظ  ؾیؽد ولتی خًیى ظؼ ؾهعدو بىظه دقت، همه دیوى ديوعدم هایديعدم
تؽ ضاؼج بوا بوعو وی تمواـ يعدنوته، همچًویى يوىؾدظ چیؿی دؾ ْبیؼت قطت، چؽدکه ديع بىظه

کوه ظؼ پىقوت دقوت بًابؽدیى هیی چیؿی وخىظ يعدنته  دقت  دی قؽظ يبىظههدبىؼ به تسمل هى
تؽ دؾ بمیۀ دػُای بعو دو نوىظ  تؽ و قفت آو پىقت هسکن هىخب بهيفىغ و آو ؼد آلىظه کًع تا دو 

کوه دؾ دو  گیوؽظؾیاظی لؽدؼ هوی دخكامنىظ، لؿوهًا ظؼ هؼؽٌ گؽها، قؽها و  ولتی خًیى هتىلع هی
ظؼ  کوهآهواظه کًوین  چًاوپىقت دو ؼد یؼًی یى ظلیل، بایع پىنم ْبیؼی تؽ هكتًع  به هم قطت

بهتؽیى وَؼیت بؽدی تسمل ضهىيت ػىدهل بیؽويی بانوع  بوه دیوى هًظوىؼ، تًهوا يموک بوؽدی 
يموک بموالین و  هوا آوتىلع يوىؾدظدو ؼوی بوعو  هسٍ بهالؾم دقت  پفکىظکاو هًاقب دقت  

ؼد  هوا آوتا آلىظگیهواو دؾ بویى بوؽوظ  قوپف بوا آب ولوؽم  نیتؽوبؽظؼ آب  یآؼده بهؼد  ها آوقپف 
   پاک نىيع  هاآلىظگیهمۀ بهىیین تا دؾ 

؛ ه نوىيعتىلع با آب نوًبلیله و آؼظ خوى نكوت هسٍ بهکؽظيع که کىظکاو بؽضی تىيیه هی
یوا  لكوٓفبؽگ بى، بؽگ ظؼضت پكته،  گل قؽش، بؽضی ظیگؽ يمک ؼد به همؽده هىؼظ قبؿ،

  الؾم دقوت دیوى هفوؽظدت ْبوك کؽظيعخعدگايه یا با یکعیگؽ تىيیه هی ىؼْ به، هاالبثؽوو
هایی که گوؽم هكوتًع آیع که هؿدج و هىْىها دقتفاظه نىيع، ؾیؽد پیم هیها و هىْىهؿدج

هایی که قؽظ هكوتًع يكوبت بوه هوؿدج کوىظک گوؽم يكبت به هؿدج کىظک قؽظ بانًع و آو
 ۀظؼبواؼظقتیابی به هؿدج هتؼاظل کاتی دقت؛  کكی گماو کًع تًها يمک بؽدی نایعبانًع  

، بایع ظلیمًا دؾ ؼونی پیوؽوی کوؽظ نىظنىظ تا کىظک با آو زمام آيچه ظؼ آب خىنايعه هی
بایوع  دللیمیکًًع  به همیى ظلیل هؽ که پؿنکاو ْبك آب و هىدی ضاو هًٓمه تدىیؿ هی

 ؼقمی ظدنته بانع که قاکًايم دؾ آو پیؽوی کًًع  ،ظؼودلغؼول ضىظ و 

تؽیى ؼول، تلطیًی دؾ هتى هػکىؼ دقت که هفؽظدت دتؿوظيی به يمک ؼد با غکؽ دیًکه تؽکیب هتعدول
زايل بایع پف دؾ ؾهاو کىتاهی نكته نىظ يام بؽظه دقت  دولیى پؿنکی که به دیى هىَوىع دنواؼه 

 1لیؽودو دقت دهل زکین  ،خؿدؼکًع دبىهی
چهاؼ ديگهوت  ۀ  بًع ياف دو ؼد بایع به تايلبانع ظؼهاو تستيىؾدظ بایع دؾ هماو دبتعدی تىلع 

توؽ به دو آب يمک پانیع تا پىقتم قوفت یآؼده بهبؽیع و ظؼ ْىل یک قاػت بؼع دؾ ؾدیماو، 
و  هطلىِ 2آویهى وزهی، قماق، نًبلیله و لكٓف، هاالبثؽوونىظ  بؽضی هؽظم يمک ؼد با 

کواتی دقوت؛ و دگوؽ پانویعو کىظکاو ْبیؼی يمک بؽدی  ه دقتکًًع  خالیًىـ گفتپىظؼ هی
يگؽدو بىظ بایع پىظؼ بؽگ هىؼظ قبؿ یا چیوؿی دؾ دیوى ظقوت هموؽده  ها آوْبیؼت  ۀظؼباؼکكی 

                                                      
، 7;>4، تًووسیر هسمووع دلكىیكووی و همکوواؼدو، بیووؽوت  ظدؼدلغووؽب دالقووالهی، کحةةاس سیاسةةة الصةةایان د جةةرهیز  دبووى خووؿدؼ،   1

  ;7-:7و 
 کًع ػؽیب به خای آویهى، خى ؼد تىيیه هی  2
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بپانع  يمک ؼد بایع به تمام بعو يىؾدظ بدؿ بیًی و ظهواو پانویع و چًوعی ؼوی  ها آويمک بؽ 
 تا پاکیؿه نىظ  نكتدو ؼد بایع قپف ، ؾ بیى بؽوظبعو دو گػدنت تا آلىظگی د

کًع، نایع به دیى ظلیل که هًبغ ديلی خؿدؼ ؼد تمؽیبًا کلمه به کلمه تکؽدؼ هیدیى يىنتۀ دبى 1ػؽیب بى قؼیع
ؼد  یکوه دو آب يمکو گىیع با دیى تفاوتکن و بیم همیى ؼد هی قاوون قیًا يیؿ ظؼدبى دقت  همیىديلی دو 

  2بوه آو دتوؿوظه نوىظ آویهوى وزهوی، قماق، نًبلیله و لكٓف، هاالبثؽووتؽکیبی دؾ  کهکًع تدىیؿ هی
  نىظنكته هیبا آب ولؽم کاهاًل  قپفبلکه با آب يمک هؼٓؽ زمام و  نىظهالی يمیيمک بًابؽدیى، يىؾدظ

نًاقون ظلیموًا هٓابموت دیى ظو ؼول، چه تلطیى نعه و چه کاهل، با هیی هًبغ یىيايی که هوی
که هًبغ ديلی  بىظيع  دزتمااًل بلعی و ظیگؽدو ودهعدؼ هؤلفاو یىيايی ًعنبیهبكیاؼ  ها آوبه دها  يععدؼي

ۀ بًابؽدیى، دؾ ؼقوال  دقت، گؽچه، هؽخغ ضايی بؽدی دیى دظػا يعدؼینبىظه يیؿ ؼول قىؼديىـ  ها آو
، دها نعه لىل يملتلىیسًا  يؽیسًا یا دقالهیظؼ نیو آو دقت، ظؼ هًابغ  که چًاوخالیًىـ،  بهعدنت

 تىخهی نعه دقت  بی دغلببه ؼول همعهاتی دو 
، ؾیؽد به يمول دؾ ػلوی بوى قوهل ظؼ ظقت يعدؼینيىؾدظدو  هؽدلبت دؾ ۀظؼباؼتمؽیبًا هیی دْالػاتی 

نتىخه به  قالهت کىظکاو کاؼی ؾيايه بىظ   ق 6 قعۀؼبى ْبؽی، دؾ تیثیؽگػدؼتؽیى پؿنکاو بغعدظ ظؼ 
  3گىیع هی، دولیى کتاب ههن پؿنکی ظؼ ْب دقالهی ،الطبفی فزددا الحکمةدو ظؼ کتاب 

چوىو  دمضاليوه کوؽظههى نظؼ تًل بهعدنت و تغػیۀ کىظک  گفتۀ زکوین خوالیًىـ ؼد 
 کًًع کًًع که پؿنکاو به آو ظلت يمیها و پیؽؾياو به هكائلی تىخه هیظدين لابله هی

ؾیواظی بوه ضواْؽ قوًت نوفاهی  دتتاظه، تا زعهیبؽدی يىؾدظدو چه دتفالی که ودلؼًا ظديكتى دیىبًابؽدیى 
پؿنوکی یوا هًوابؼی ظیوعه  یها ؼقالهها و پیؽؾياو دؾ بیى ؼتته دقت و تًها ؼظپای کمؽيگی دؾ آو ظؼ  لابله
ظؼ كت  يیهمالۀ زاَؽ  ۀزیٓ ظؼنىظ که کاهاًل دؾ يظؽ هىَىػی هتفاوت هكتًع و بؽؼقی خاهغ آو  هی

کوه دػوؽدب  ؽظتوؽٌ کو تىدوهیپؿنکاو و کاؼبؽظ کًىيی آو، های  گؿدؼلدقاـ  بؽ ،يمک هىؼظ کاؼبؽظ
بوه نوىظ  و ههابه آيچه دهؽوؾه ديدوام هویتىيیۀ خالیًىـ،  کن و بیم هٓابكبعوی و ظیگؽ هكلماياو، 

دی لابلوهبىظيوع  کًًع  ودلوعیًی کوه لواظؼيع و زتی دهؽوؾه يیؿ دیى کاؼ ؼد هیهالیعيىؾدظدو ضىظ يمک هی
تؽؾيعدو ضوىظ ؼد بوه ؼول بىظ، ظدنته بانًع دزتمااًل  ظاؼت  پؿنکی ضبؽهؼد، که تست تؼلین و ي دیزؽته

ْبوك زال کكايی  تؽ بىظه دقت  با دیىهٓلىبکه ظاهؽًد دؾ ؼول خالیًىـ  هالیعيعقىؼديىـ يمک هی
ىؾدظديهواو ؽگوؿ بوه يههای پؿنکی ظیگؽ، یا ظیعگاهضىدهین پؽظدضت  ها آوبه ظیگؽ که  لعیمیهای قًت

                                                      
تووؽدؼیف،  ۀکتابطايوو ، تًووسیر هًووؽی خوواهیؽ و ػبووعدلماظؼ يىؼدلووعیى، دلدؿدیووؽ جةةرهیز الحاةةالی دالمولةةودیهػؽیووب بووى قووؼیع،   1

  84، و 89>4
  483، و 4ج ، ج( 6، بیؽوت  ظدؼ ياظؼ )القاوون فی الطب، ًایق دبى  2
  6: و ،فزددا الحکمةػلی بى قهل ؼبى دلٓبؽی،   3
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ؼد  توؽیى ؼول هًاقوب، الطةبفةی ةارجةوسهؼؽوتم ظؼ پؿنوکی، قؽوظۀ  قیًا ظؼؾظيع  دبىيمک يمی
تؽ دؾ ؼول تؽ و قاظهدیى ؼول، هماو هسکن کؽظو پىقت يىؾدظ دقت؛ دها دؼؾدو هعفظهع  تىَیر هی

با ؼد پیم دؾ لًعدق کؽظو، يىؾدظ »تؽ دؾ يمک ؾظو دقت  و دلبته کن ؾیاو قاوونپیچیعۀ غکؽ نعه ظؼ کتاب 
، تویلیف ؼدؾی الطةبالمىصوری فةیدؾ قىی ظیگؽ، کتاب  1  «کًیعؼوغى لابٍ تعهیى و قپف زمام 

قیًا دػتباؼ ظدؼظ، ظؼ دبى قاوونهدىقی یا  الکامل لعؼ بهقالهی ظوؼۀ د( که بؽدی پؿنکاو ق 584-646)
  2کًع يؽیسًا دناؼه يمی ،هالیعیا  انیعبایع به بعو يىؾدظ پکه هىدظی باب هؽدلبت يىؾدظ، به 

مکیع  هؽدلب بانیع که ظؼ ظوؼدو نویؽظهی، بپف دؾ تىلع و بؼع آو بایع ؼد های يىؾدظ گىل
قمف ظهاو يىؾدظ ػكل بمالیع  پاک کؽظو بیًی دو با آب گؽم و به ها يهىظ  نیؽ ودؼظ گىل

ع و دػُای بعيم ؼد بوه ًیک هالیو ؼوغى بمالیعؼوغى الؾم دقت  همچًیى بعو دو ؼد بایع 
ع و دػُای هطتلف قوؽ، پیهوايی و بیًوی دو ؼد ًیکهیع، دو ؼد لًعدق کبهًاقب  یها خهت

 ها ظؼ دهاو ضىدهع بىظ   با دیى تعدبیؽ، يىؾدظ ظؼ بؽدبؽ بكیاؼی دؾ بیماؼیآؼدم هالم ظهیع

 زهر، ًوک و روغي بلىطابي

 9ؾهوؽ ظؼ يیموۀ قوعۀ ، دبوىهطالفوت کوؽظدی يىؾدظدو يمک بؽ کاؼبؽظ با ، تًها کكیظدينهیتا خایی که 
ضىدو غوػد  ۀظؼباؼدی یا کمی ؾوظتؽ، ؼقاله ق :88 -875بیى نتۀ يگا، دو ۀکحاس االغذیبىظ   هدؽی

ظؼ بكویاؼی دهوا بىظه دقت   پؿنکی ظوؼۀ دقالهی «تعبیؽ»هىَىػات ظؼ  تؽیىههنکه دؾ دقت و تغػیه 
  ظؼ پؽظدضتوه دقوتتوعبیؽ ظیگؽ دیوى  یها خًبههؤلف دؾ هىَىع ديلی کتاب هًسؽف نعه و به ، هىدؼظ

 3 ضىديین  که ػمعتًا به تغػیۀ نیؽضىدؼدو دضتًاو ظدؼظ هی« دلمىل تی تعبیؽ دألْفال»تًلی با ػًىدو 
لابلوه هايًع پًیؽ تواؾه دقوت   بًعی يؽم نو به ظالیل ههابه دقتطىدوظدنتى بعو کىظک به ظلیل 

بایع آيچه نظؼ بعو يىؾدظ  يیاؾ به ديالذ ظدؼظ ؼد با هًتهای ظلت و يبؽ ديالذ کًع نکوه ؾهواو 
بانع، توا خوایی  4، بایع با آب ولؽم و نیؽیىکًع یهکهع   دگؽ يىؾدظ ؼد زمام ؾیاظی ْىل هی

و، پیهیًیاو و بكویاؼی دؾ یىيايیوا که دو تسمل ظدنته بانع و هىد باػث يعهه به بعيم يهىظ 
پانیعيع و دیى کواؼ  بؽدی قفت کؽظو بعو کىظک و هماوم کؽظو دو ظؼ بؽدبؽ هىد، به دو يمک هی

يمک يىؾدظدو ؼد  به يظؽ هى 5وی يهىظ  ۀظدظيع که باػث بیماؼی یا يعهدی ديدام هیؼد به گىيه
                                                      

، ;6>بیووت  ،Les Belles Lettres ،4<89پوواؼیف  ،يىؼدلووعیى ػبووعدلماظؼو  ؽخوواهی هًووؽی، تًووسیر فةةی الطةةب ةارجةةوس، ًایقوو دبى  1
    ظاهؽًد ْبك گفتۀ دؼیباقیـى دیى ؼول قاظه يیؿ بؽ هبًای هًابغ یىيايی دقت  5:و 

 ،:;>4، تًووسیر زكووى دلبکووؽی دلًووعیمی کىیووت، هًهووىؼدت هؼهووع دلمطٓىْووات دلؼؽبیوو ، المعزفةةة فةةی الطةةبؼدؾی، کتوواب   2
  565 -564 و

  >45 و ،هماو  3
 ظؼ زمام با آب يمک بىظ  ًایق دبىظاهؽًد دیى ؼّظ آنکاؼ ؼول   4
   دولؼقووايعآقوویب يموویيووىؾدظدو یىيووايی  بووه يمووکظهووع هووی يهوواووخووىظ ظدؼظ کووه ؾهووؽ دبووىهىَووىع هووىؼظ بسووث  ظو تىَوویر ظؼبوواؼۀ   5

کوه ظؼ آب و هوىدیی  هوا آوظؼ بواال يمول نوعه دقوت و آيکوه يموک ضوالى بوؽدی کوه دلبلوعی کتواب دی دؾ ؿیوعهبا به کواؼ بوؽظو گ دیًکه
← 
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ه کوه گفوتن، يوىؾدظ هايًوع پًیوؽ تواؾچًاوضىدب کًع  ؾیؽد ؼد بی ها آوقىؾديع و همکى دقت هی
ضىدبی ؼد تسمل کًع  دو هايًع گلی دقوت کوه بوه ضواْؽ کمتوؽیى تىديع ظؼظ و بیدقت و يمی

تىديوع نىظ  بًابؽدیى، يىؾدظ يه هی دل پژهؽظه و ضهک هیگؽها یا تسمل کمتؽیى تهًگی ؼیهه
   کًع ضىدبی دو ؼد َؼیف هیتىديع ظؼظ ؼد تسمل کًع و بیتالنی کًع و يه هی

کًن يمک بؽدی بعو دو هًاقب يیكت و به يظؽم بؽدی دیى هًظىؼ چیؿهای ظیگؽی گماو هی
ؼد ظدؼظ دهوا يوه  یقوفت کًًوعگهماو دثؽ  وقت د بهتؽ دؾ يمکهكت که هايًع ؼوغى بلىِ 

 نىظ ضىدبی هیقىؾديع و يه باػث بی هی

)که  ظهعهی ؼول خالیًىـ نؽذبؽدی تٓبیك با هؼؽوف ضىظ ؼد  های«يىآوؼی»ؾهؽ یکی ظیگؽ دؾ دبى
که غکؽ نع، گؽچوه چًاو(  به آو دناؼه کؽظه دقت ظوم پاؼدگؽدفدها ظؼ  ،بیاو يهعه يؽدزت بهگؽ چه 

کًوع يمک همکى دقت ظاهؽًد تغییؽی خؿئی بانع، دها به ها کمک هی یخا بهدقتفاظه دؾ ؼوغى بلىِ 
ىدهغ هكلماو و هكویسی ویژه ظؼ خ)و به های هیايهقعهتا قیؽ تسىل ؼول هؽدلبت يىؾدظ ظؼ پؿنکی 

ؼوغوى بلوىِ یوا يموک بایوع ظؼ  ۀظؼباؼنبه خؿیؽۀ دیبؽیا( و ؼول يىآوؼديۀ دبى ؾهؽ ؼد ظؼیابین  بسث 
و  ػًوؽ هنؾهوؽ  قٓىذ هطتلفی تسلیل نىظ، که يطكوتیى آو تواؼیطی و يظوؽی دقوت، ؾیوؽد دبوى

 7>8ع )ظؼگػنوتۀ ؼنو( و دبوىق 866باخه )ظؼگػنتۀ بكیاؼی دؾ ْبیباو تیلكىف هايًع دبى وْى هن
توىديین آو ؼد کؽظيوع کوه هویدؾ ؼويع تکؽی تبؼیت هیاو ( بىظ که ديىاًل هًتمع خالیًىـ بىظيع  دیًق

بوىظ  ػلوىم  (ق 674 – >66دؼقٓىیی خعیع بًاهین که هؽخغ ديلی آو تاؼدبی تیلكوىف )ظؼگػنوتۀ 
ظديهمًعدو پؿنک هن بىظيع( همۀ دیى های پیىقتۀ آو، ؾیؽد ویژه پؿنکی و ؼنتههتیؿیکی و ْبیؼی )ب

 ظدظ  بایع به قمت دلگىی دؼقٓىیی آو تغییؽ هكیؽ هی
ضىدقوتًع دؾ هؽگىيوه تًوالٍ کؽظيع، هیدؾ یک قى، دیى ظديهمًعدو که ظػىی ػلىم الیتًاهی هی

های يظؽی پؿنکی و يظؽدت دؼقٓى خلىگیؽی کًًع؛ دؾ قىی ظیگوؽ ظؼ خكوتدىی ؼدهوی هیاو بًیاو
بؽ قهن تدؽبه ظؼ پؿنکی او بًعی دؼقٓىیی بىظيع  آيپؿنکی بؽ هبًای يظام ْبمهبؽدی بیاو و تؼلین 

کیع هی به هؼًی خاهغ و کاهول آو، بلکوه بوه هؼًوایی کوه دؼقوٓى ظؼ  تًها يهکؽظيع و به تدؽبه، يیؿ تی
تلكوفۀ دؼقوٓىیی   کؽظيوع ظؼباؼۀ ظديم همگايی نع، تىخوه هوی یکه هًبغ خاهؼ آوالوطیقای ثاوی،

تلمی هیها و ؼول پؿنکی تالع يالزیت لكىف ديعلكی با تلكفۀ خالیًىقی و آيچه آهىؾهْبیباو  تی
ؾهؽ دزتؽدم ؾیاظی هوی ؼنع، به دبىویژه دبىهبىظ  دیى ْبیباو  تیلكىف، ب تمابلظؼ تا زع ؾیاظی ، نع

                                                      
→ 

 ضوىظ ػًوؽدو هنتوؽ دؾ و همواوم توؽؼد بوؿؼگ خثوههوؽظم لوعین  ،ؾهوؽدبوىدیًکوه بوه يظوؽ هوى کًًع هًاقوب دقوت  ظوم ضاو ؾيعگی هی
 الطةب القسةطلی الملةوکیهؤلوف گمًوام  کتواب  بوه آو بواوؼ ظدنوتًع  بوؽدی هثوال دقوالهی يیوؿکوه ظیگوؽ ْبیبواو ظوؼۀ  چیؿی ؛ظديع هی

 ،یاتوت نوعه یها دقوتطىدوکوه بوؽ دقواـ هٓالؼوۀ  عیوگى یهوقوت، دظؼ کاقوتیل يگانوته نوعه  ن هویالظیچهواؼظهکه ظؼ دودیول لوؽو 
 گواه ییهبىظيوع  دهوا هؤلوف  توؽبكویاؼ همواومظؼ بؽدبوؽ ضوىو گوؽتتى یوا ضوىؼظو ظدؼو و  ظدنوتًع یتوؽ بؿؼگخثوۀ پیهیًیاو دؾ هؽظم کًوىيی 

 آوؼظ ظؼباؼۀ همعدؼ ظدؼوی تدىیؿ نعه ظؼ هًابغ یىيايی يسبتی به هیاو يمی
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به ػمل کوه  يظؽیهظؼ تبعیل ؼد پؿنکی و هن تىديایی دو  آثاؼظؼ ؼد ، هن ظديم وقیغ دو ها آوگػدنتًع  
ظدنوت  ظؼ يظؽؼنع قتىظيع  به همیى ظلیل، دبىنع، هیهًدؽ به نؽذ و زل ههکالت پؿنکی هی

ؼد نؽذ « کلیات پؿنکی»که ظؼ آو ديىل کلی یا ؼد ل د ییدثؽ بكیاؼ هههىؼ و دؼقٓى کحاس الکلّیات
خؿئیات بىظ، ظديهوی  دؾ یهًبغ بكیاؼ دؼؾنمًع الحیسیزؾهؽ تکمیل کًع  دبى الحیسیز   ظدظه بىظ با کتاب

 آهع  وخىظ هیهکؽظيع بی با ههکالتی که بیماؼدو ضاو آو ؼد هٓؽذ هیيظؽظؼ هىدخهۀ  که
هوای ؼدهًموای قواظه کتواب ظديكتًع که دؾ آيچه ظؼؾهؽ ؼد نطًی هاهؽ هیبًابؽدیى تالقفه، دبى

 خوا ظدؼظکؽظيع، بكیاؼ تؽدتؽ ؼتته بىظ  کىؼکىؼديه پیؽوی هی ها آودؾ  ػًؽناو هنگفته نعه، و ْبیباو 
ؾهؽ يیكت ؾیؽد دو، با تؽٌ دیًکه يىؾدظدو یىيايی دؾ يىؾدظدو ػؽب خالیًىـ هعف ديتماظ دبى که بگىیین

گىیع که دیى ؼول بؽدی يىؾدظدو یىيايی هًاقب بوىظه دقوت  هًظوىؼ دو ْبیبوايی ، هیديع بىظهتؽ لىی
ویژه بؽدی بیماؼ تسوت ظؼهواو، دؾ تؼوالین خوالیًىـ دقوتفاظه هكتًع که بعوو ظؼ يظؽ گؽتتى نؽدیّ 

يمک پانیعو به يىؾدظ ظلیمًا هماو بىظ که ْبیباو تیلكىف ظؼ دثؽ بهتوؽیى و كئلۀ يع  بًابؽدیى هؽظک هی
 هیوؿدودؾ هون توؽ، دیوى يمىيوۀ ضوىبی ظیعيوع  دؾ ظیوعگاهی ػوام، هینعهنًاضته  تؽیى پؿنکضبؽه

ی تىخوه قونًاگاه هؼؽتوتعؾهؽ دقت  دگوؽ بوه دیوى هىَوىع دؾ ظیوتیثیؽگػدؼی نطًیت يىآوؼ دبى
هًع یا باؾضىديی هًابغ یىيايی با يگؽل دیى يىآوؼی ظؼ پژوههی تدؽبی و يظام هًهی بیًین کهکًین،هی

و دقتًتاج، یا تلفیمی دؾ ػمل هتؼاؼف یا  باتدؽبهت که دیكقاظه ۀ  دیى ؼول ديالزیيیكتدؼقٓىیی 
های ظیگؽ که هکؽؼًد ظؼ هًوابغ دقت، ظؼقت هايًع بكیاؼی ديتماظدت و يىآوؼی هؽتبّهمۀ دیى ػىدهل 

نىظ  دگؽ ودؼظ خؿئیات نىین، نایع زتی ػاهول تدؽبوه ؼد ظؼ يظوؽ يگیوؽین و قالهی ظیعه هیظوؼۀ د
ؾهؽ ظؼ هویی خوای تلطویى و دقتًتاج يكبت ظهین  دبى ػمل هتؼاؼفبًابؽدیى دیى يىآوؼی ؼد تًها به 

هوالی خوىل که ظؼ آو يىؾدظ ضايی به ضواْؽ يموک ه دقتکه هىؼظی ودلؼی ؼد ظیعگىیع ضىظ يمی
هىؼظی ؼد هن يعیعه دقت که يىؾدظ بؼع دؾ هالیعو ؼوغى بلىِ  ؛ضىدب نعه بانعظؼآوؼظه، گؽیاو یا بی

گمواو »ؾهؽ يظؽ ضىظ ؼد ظؼباؼۀ يمک و ؼوغى بلوىِ بوا ػبواؼت ، دبىظؼودلغآؼدهم ضىدبیعه بانع  با 
ؾدیماو دقالهی به  ظوؼۀظهع، و دؾ آيدا که ػمىهًا تؽٌ بؽ دیى دقت که پؿنکاو  دظدهه هی« کًن    هی

يعدنته دقت  دهىؼی کوه  هىَىعؾهؽ تدؽبۀ نطًی ظؼباؼۀ دیى دزتمااًل دبى ،کؽظيع ؾياو کمک يمی
ظضتؽ  ظهع، ؾیؽدهىؼظ ضاو دبى ؾهؽ به ظقت هی ۀظؼباؼديع، تؼبیؽ ظیگؽی ظؼ دیى ؼول تىيیف نعه

 1يام بؽظه نعه دقت ها آودقالهی دؾ  ظوؼۀو يىۀ دو دؾ هؼعوظ ؾياو پؿنکی بىظيع که ظؼ تاؼیص پؿنکی 
یوک تًهوا نىظ  گؽچوه ظواهؽًد دیوى قلكلۀ هىزعوو یاظ هی ؾياو و کىظکاو   هؼالح ػًىدو به ها آوو دؾ 

                                                      
، تًووسیر هًووؽی خوواهیؽ و ػبووعدلماظؼ يىؼدلووعیى، دلدؿدیووؽ  کتابطايووۀ تووؽدؼیف، عیةةون االواةةا  فةةی طاقةةات االطاةةا ديوویبؼه،  یبووددبووى   1

  438-437، و ;8>4
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لؼوی )دلبتوه غیؽهكوتمین( دی ودؾهؽ تدؽبوهزعـ دقت، دها يبایع دیى دهکاو ؼد ياظیعه بگیؽین که دبى
ظدنته و تدىیؿ ؼوغى بلىِ ظلیمًا به دیى ظلیل بىظه دقت که ؾياو ضايعديم  دوهای يىؾدظظؼباؼۀ هؽدلبت

   کؽظيع هیضىبی بؽدی تعهیى يىؾدظدو  بؿؼگاو  قلكلۀ هىزعوو دقتفاظه دؾ آو به
غیؽ هكتمین،  یاهكتمین دظ ؼد، يىؾ هالی  هػکىؼ، تدؽبۀ يمک هتى، ودلؼیت دیى دقت که زال هؽظؼ 

ؾهوؽ دیوى بوىظه دقوت کوه يموک چوىو ؾضون ؼد ظؼک و دقتعالل نطًی دبىنایع ظهع  يهاو يمی
ضىب بانع   دقت تىديع بؽدی پىقتی که پیؽو گفتۀ خالیًىـ هًىؾ کاهاًل نکل يگؽتتهقىؾديع يمی هی
 و کًًعه دقتفاظه کؽظ،پاکؼوی پىقت يىؾدظ بایع دؾ ظدؼوی لابٍ و هىدظ گىیع  هیػلن خالیًىقی دها 
دیوى يوىآوؼی غؽیوب و  پوف 1کًع تؽخیر ظدظه دقت ؾهؽ ؼوغى بلىِ ؼد چىو قىؾل دیداظ يمیدبى

 ػًىدو به مهؼًىیهىتمیت لابل تىخهم يانی دؾ ظو ػاهل دقت  یکی ظؼک نطًی و ظیگؽی دلتعدؼ 
او ظوؼۀ ضىظ و پوف دؾ آو تؽیى هؤلفهؼتبؽیکی دؾ هؼتبؽتؽیى پؿنکاو ديعلف که ظیعگاهم ؼد ظؼ هیاو 

ديیل يیكت، ؾیؽد ظاهؽًد دؾ آغاؾ هن  ؾهؽ  کاهالً کؽظ  دؾ قىی ظیگؽ، ؼده زل نپیهًهاظ نعۀ دبىدػالم 
گىیع  دظهًهوا بالموابٍ )دو ؼد بوا قیًا دلهام گؽتته نعه بانع که هیدبى فی الطب ةارجوس ;6>بیت 

  لابٍ تعهیى کى(   ؼوغىن

 اًدلس ششن هجریر در هیاى پسشکاى سدۀ زهروغي بلىط، پیشٌهاد ابي
ؾهؽ ظؼ هیاو پؿنکاو ديعلكی لابول خؿئی دقت، دها تیثیؽ ظیعگاه دبى دیهكئله يىؾدظهالی گؽچه يمک

ها، ظؼ هیاو زلمۀ پؿنکاو لىلدظدهه ظدنت  يطكتیى يمل يىؾدییدیى ؼول تا دودضؽ ظوؼۀ  دقت تىخه 
کوؽظ و ؾهؽ ؼد تسكیى هیؼنع، که ياظلايه دبىآهع  دبىؾهؽ به آو تؼلك ظدنت، پیم هىزعوو که دبى

، الکلیاتی بىظ که دؾ دو یاظ کؽظ  دو ظؼ کتاب کك، دولیى يؽدزت ظدنتظؼ ديتماظ دؾ خالیًىـ بكیاؼ 
  کىظکاو يىنت  ۀظؼ آغاؾ تًل ظؼ باب تغػی

ؽدی بوا يموک بو ها آوکؽظ که يطكتیى ظؼهاو بؽدی يىؾدظدو، هالیعو بعو  هیخالیًىـ گماو 
تؽیى يگؽديی دیى دقت قفت کؽظو بعيهاو ظؼ بؽدبؽ ػىدهل ضاؼخی دقت  به يظؽ هى، ههن

ؾهؽ گىیع ؼوغى بلوىِ همواو تویثیؽ ؼد بوعوو  كىؾديع  دبى هؽودو بىبؼد  ها آويمک هباظد که 
 قىؾل ظدؼظ 

ؼ پؿنوکی ؼنع به آثواکًع که هسىؼ ديلی آو تىخه دبىهای بكیاؼ خالبی دناؼه هیدیى گؿیعه به يکته
پىقت يىؾدظ بایع چًواو هسکون نوىظ کوه ظؼ »دقت  لايىو کلی  یهًبغ ظديم ضاي ػًىدو بهؾهؽ دبى

نىظ که، بًا بوؽ تدؽبوۀ دی کاهل هیبا ظیعگاه پؿنک تدؽبه ظیعه« بؽدبؽ ػىدهل ضاؼخی زفاظت نىظ

                                                      
    کًًع یهودتع به لابٍ بىظو  بلىِ دناؼه دثؽ دبى االددیة المفزدة های ظدؼونًاقی ػؽبی دؾ خملهؼقاله  1
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دیى هًظىؼ ؼوغى بلوىِ دقوت  خًبوۀ ظوم، ديتمواظ تؼموعی  ؽدیگىیع که بهتؽیى هاظه بنطًی، هی
کوؽظ ظؼهواو ؾهوؽ ودلؼوًا تکوؽ هویؼنع دؾ خالیًىـ دقت، ؾیؽد دو بعوو تىخه به دیى يکته که دبوى دبى

ؾهؽ بوه پؿنوکاو یىيوايی خالیًىـ بؽدی يىؾدظدو یىيايی هًاقب بىظه دقت، بؽ دؼخاػات ػمىهی دبى
قیًاقوت کوه بوه يظوؽ ؼنع به دبوىخه، زػف هؽگىيه دقتًاظ دبىکًع  قىهیى خًبۀ لابل تىتمؽکؿ هی

ؾیؽد پؿنک  تیلكىف ديعلكی کواهاًل دؾ  ،تؽ دؾ آو دقت که بتىدو آو ؼد تًاظتی ظديكتؼقع ػمعی هی
گاه بىظ که دگؽ کتاب  يیوؿ همواو  ةارجوسؼول يمک ؾظو هؼمىل ؼد تدىیؿ کؽظه،  قاووندیى زمیمت آ

 ;6>ؼنع ظؼ زىدنی بؽ بیوت که دبى بایع گفتکًع  ؾهؽ غکؽ هیبىؼونی ؼد تىيیه کؽظه دقت که د
دتؿدیوع کًع و بعوو نؽذ بیهتؽی هیقیًا ؼد تکؽدؼ هیهای دبىقیًا، يؽتًا زؽفدبى فی الطب ةارجوس

دگوؽ «  تىلوع دقوت هسٍ بهيمک و پانیعو آو به يىؾدظدو  کىبیعو و يؽم کؽظوظقتىؼ خالیًىـ »که 
بیهوتؽ هؤیوع  ؼنع ػمعی بانع، دیىدبى الکلیاتقیًا ظؼ کتاب ن، زػف دبىکًکه هى تکؽ هیچًاو

 کحةاس الحیسةیزدو بوا کحةاس الکلیةات ؼنع هؼتمع بىظ خموغ  دبىگىیًع هسممايی دقت که هیيظؽیۀ 
 یک کتاب ؼدهًمای تمام ػیاؼ پؿنکی بانع   ػًىدو بهقیًا دبى قاوونخایگؿیًی بؽدی  عتىديؾهؽ هی دبى

ؼنوع ، پؿنک  تیلكىف ظیگؽ دؾ ظؼباؼ هىزعوو که ناگؽظ دبى)ق 954-953)زعوظْملىـ دبى
 چًویىدیى هتى ؼد نایع بتوىدو  1 کًع ؾهؽ یاظ هیقیًا دؾ ؼوغى بلىِ دبىدبى ۀارجوسبىظ ظؼ نؽزم بؽ 

 2 تؽخمه کؽظ 
، بؽدی دقتسکام پىقت بیؽويی و تمىیت غهای هیايی، بعو دو نبؽیعو بًع ياف  پف دؾ دیى

، نوًبلیله و خوى بوه آب هاالبثؽوو، لكٓفبایع قؽیؼًا با يمک يؽم پىنايع  بایع قماق، ؼد 
ؾهؽ غکؽ کوؽظ کوه ؼوغوى بلوىِ ( گفت که دبىی دلّله ػًهؼنع )ؼَدتؿوظه نىظ  لاَی دبى

 کًع  تؽ دقت چىو پىقت بیؽويی ؼد، بعوو قىؾل آو، هسکن هیبؽدی يىؾدظ هًاقب
ؼوغى بلىِ هٓلغ نع و بعوو ديتماظ، ظو ؼول  ۀظؼباؼؼنع، دبى الکلیاتودقٓۀ کتاب ْملىـ بهدبى

بوا ؼد آو ؾهوؽ کوه قیًا، و ؼول دبىا هن همابله کؽظ  ؼول دبىد بهًاقب بؽدی دقتسکام پىقت يىؾدظ ؼ
ديتمواظ دؾ  و هؤلوف ۀتدؽبو، قت که ظیعگاهد آهىؾنیدیى هتًی  پف  ظديكتؼنع هؼتبؽ هیدبى دخاؾۀ

تىدو ديتظاؼ ظدنت که دزتمااًل به تؼالین دی هیظؼ کل، دیى ؼد دؾ ؼقاله كت يیهههىظ  آو ظؼ خالیًىـ
پؿنکی ظؼ زلمات هىزعیى دضتًاو ظدنته دقت  با دیًکه ؼقوالۀ دبوى ْملوىـ ظؼبواؼۀ دتفالوات 

ؾهؽ خایگاه ضوىظ ؼد ظؼ هیواو کًع که پیهًهاظ دبىگىیع، به دیى دناؼه هیهؽبىِ به يىؾدظدو چیؿی يمی
 ؼدهًماهای پؿنکی هؽدلبت يىؾدظ ظؼ ديعلف یاتته دقت 

                                                      
دلغووؽب ، بیووؽوت  ظدؼالطةةب د االطاةةا  فةةی االوةةرلة االسةة میةدیووى نووؽذ هًووىؾ تًووسیر و پووژوهم يهووعه دقووت  يووک م  دلطٓبووی،   1

    نؽذ ظؼ آو تًسیر نعه دقت  یها بطمکه بؼُی دؾ  ;;>4دالقالهی، 
؛ همچًوویى يووک م  دلطٓبووی، 469، و 4347، کتابطايووۀ قوولًٓتی ؼبوواِ، يكووطۀ الطایةةة ىایسةة اهه، شةةزا ارجةةوسة دبووى ْملووىـ  2

    768هماو، و 
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  زهرًىزاد و ًظر ابي هالیروش ًوک تداوم

غوؽب خهواو هطتلوف هايًوع  یهوا گاهیخابه بؼع، ظؼ هدؽی  9ؾهؽ، دؾ قعۀ ظديین که کتاب دبىهی
ؼباؼۀ يمک دػتباؼ ؾیاظی یاتت  يظؽدت دو ظ يىؾدییو ظوؼۀ  های هیايهقعهو دؼوپای دودضؽ  دقالم و نام

تؽیى یاظکؽظ آو ظدنت  لعیمی ؼودج ها لؽو ىیيه یسیهكيهیى و پانیعو به يىؾدظ ظؼ يىدزی هكلماو
تىدو هیضلًىو، پؿنک غؽياْی تیلیف دبى به دو، با هماو ػًىدو ۀکحاس االغذیدی ههابه ظؼ ؼقالهؼد 

بىظه کوه بویى  ههمی ظديهمًع  با وخىظ دیًکه دْالػات ؾیاظی ظؼباؼۀ دو ظؼ ظقت يیكت، ظاهؽًد ظیع
ظؼ غؽياْوه  -يًوؽیه قلكولۀ -و  ديعلفياظؼ آضؽیى ظوؼۀ قلًٓت نهكلما هدؽی ;و  :های قعه

 گىیع کؽظ  دو هیؾيعگی هی
کىظکاو بایع يمک پانیع تا ظؼ بؽدبؽ دثؽدت گؽها و قؽها هماوم نوىيع  دیوى ؼد خوالیًىـ  بؽ

هماو دثؽ ؼد بعوو قوىؾل پىقوت ظدؼظ   گىیع ؼوغى بلىِهیؾهؽ ظهع  دها دبىتىَیر هی
دقت، دهوا زًوا ؼد  بكیاؼ ضىب ؼودج ظدؼظ ػًؽ که ظؼ دیى ها ىیدپانیعو زًا به خای همۀ 

 یک نهن يمک هطلىِ کؽظ   پىظؼ هىؼظ قبؿ وهمعدؼ یک قىم با بایع 

ظديوع  ظیگوؽی يموی بؽتوؽ دؾؼد  کیو ییهوو  نوماؼظهوی ؾهوؽدبوى ۀپایوضلًىو خالیًىـ ؼد هوندبى
دقووت کووه بوواؾ ػملووی هتووعدول یؼًووی زًووا هالیووعو ؼد نوواهل « ػمووىم»ؼول تؽخیسووی دو، ؼول 

 کوه ییخواهوای قواهی دقوت  توا نىظ که نایع به لوعهت دقوتفاظه دؾ يموک ظؼ هیواو تؽهًوسهی
دی پؿنوکی هٓلبوی آوؼظه زًوا هالیوعو بوؽدی دولویى بواؼ ظؼ ؼقواله ۀظؼبواؼضلًوىو ظديوین دبوىهی

، گكووتؽل ؼول زًووا هالیووعو بووؽ بووعو هوویالظی 53دودیوول لووؽو  نًاقوویلووىم يىنووتاؼهایدقووت  
تؽکیوب آو بوا ؼوغوى یوا هوىدظ ظیگوؽ، يهواو ظؼ تًهوایی و چوه يىؾدظ ؼد ظؼ آتؽیمای نومالی، چوه بوه

دقووتفاظۀ دؾ قووسؽ و خوواظو گؽتتووه تووا  ،ظهووع  ظالیوول بكوویاؼی بووؽدی دیووى ػموول وخووىظ ظدؼظهووی
 کووه پؿنووکاو گىيووه هماوؼقووت هسکوون کووؽظو پىقووت دقووت، ظ هووا آوآؼدیهووی، دهووا یکووی دؾ 

 کؽظيع  و هؽظم قاهی دؾ يمک دقتفاظه هی های هیايه قعه
های ظديع ؼقالهآهیؿظ، دزتمااًل چىو هیهای ػاهیايه و آییًی ؼد ظؼ هن هیضلًىو ػمعًد قًتدبى

بًابؽدیى تؽکیب زًا با هوىؼظ قوبؿ و  1 قىؾديع گىیًع زًا لابٍ دقت و پىقت ؼد يمیظدؼونًاقی هی
ها يام بؽظه دؾ آو دل ظؼ باب بهعدنتؼقاله کًع که هىدظی هكتًع که خالیًىـ ظؼتىيیه هیؼد يمک 

کًوع، ضلًىو تلىیسًا ؼول خالیًىـ ؼد ظؼ يمک پانویعو بوه يوىؾدظ ؼظ هویدقت  ػالوه بؽ آو، دبى
نع ؼد هی هالیهؽ ؼوی ؼول ظیگؽ يمکه ىظ  بؾهاو ظؼ غؽياْه هًكىش نعه ب آوؼونی که ظاهؽًد ظؼ 

                                                      
گىیووع خووالیًىـ ، آيدووا کووه هووی4:4-4:3، و 5/ ج  >55-;55، و 4، ج کحةةاس اوددیةةة المفةةزدةهووثاًل بكووًدیع بووا دبووى ودتووع،   1

 نىظ  تىَیر ظدظه دقت که زًا بعوو دیًکه آقیبی بؽقايع ضهک هی
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یؼًوی ظديهومًع ههوهىؼ بوىظ ضلًىو دها کمی بؼوعتؽ دؾ دو وْى دبى آثاؼ پؿنک ظیگؽی که هن ْبك
دو ظؼ ظو دثوؽ ضوىظ ظؼبواؼۀ بهعدنوت و   به کاؼ بوؽظ (،ق 9:: ۀضٓیب )ظؼگػنتدبى ،دالْؽدفخاهغ

عمةل مةه طةب و کتواب  ة فی الفصولالوصول لحفظ الصحکًع  کتاب تغػیۀ کىظکاو يسبت هی
کًع  ظؼ ؼقالۀ دول دتؿدیع دناؼه هیقیًا که به يمک هىدظ خؿئی هیها به ؼول دبىکه ظؼ آو لمه حب

کًًع و يىؾدظ ؼد با آو کكايی هكتًع که به يمک آب دَاته هی»گىیع  هی دیهؼتؽَه ۀدو تًها ظؼ خمل
توؽ ظؼ کتاب ظوم، وی بكیاؼ يؽیر«  دو ؼد بگیؽيعنىیًع تا نپىقت  دو ؼد هسکن کًًع و ؼْىبت هی

ظؼیاتتوه، آغواؾ « هوا دؾ يوىؾدظهؽدلبوت لابلوه» دؾ های يىؾدظ ؼد با غکؽ هىدؼظی کهدقت و تًل هؽدلبت
نَمیؽ هؤيث ، بؼُوی بوعو  ها آوظؼ هیاو »گىیع  ، هیبؽیعو بًع ياف ۀظؼباؼبسث کًع  پف دؾ  هی

کًوع  دؾ آيدوا کوه قویًا ؼد تکوؽدؼ هویهؤلف کتاب ؼول دبى ؛ پف«نىیًعنيىؾدظ  ؼد با آب يمک هی
ضٓیب ناهعی بؽدی دیى ودلؼیوت دْالق نىظ، دبى« لابلگاو»تىديع به تًها هی« ها آو»َمیؽ هؤيث 

تىديین ديع  آيچه يمیهالیعهقیًا، زعدلل بؼُی لابلگاو به يىؾدظدو يمک هیآوؼظ که ْبك گفتۀ دبىهی
دی لابلوه توىدو دقوتطعدمنوىظ کوه دقت که ظاهؽًد به ودلعیًی هسعوظ هویفاظه دقتظؼیابین هیؿدو دیى 

ؼقع ؾهايی که آب يمک  هؼٓؽ بؽدی يىؾدظدو ْبموۀ بواالتؽ دقوتفاظه   به يظؽ هیؼد ظدنتًعظیعه آهىؾل
ضٓیوب ضلًوىو و دبوىهای دبىؾظيع  نایع بتىدو دؾ ؼقالهنع، بؽدی يىؾدظدو هؽظم ػاظی زًا هی هی

ؾهؽ بؽدی تعهیى با ؼوغوى و همچًیى تىيیۀ دبى هالیکؽظ که ؼول خالیًىـ ظؼ يمک دقتًباِچًیى 
های يىآوؼیدتفاق دتتاظه دقت  دها دیى  هدؽی ;دی بىظه که ظؼ غؽياْۀ قعۀ بلىِ دبتکاؼهای ػالمايه

گؽچوه   های بىهی تؽخمه نع دزیا نعيعو ظیگؽ ؾباو یلمايه ولتی که هتىو پؿنکی ػؽبی به التیًػا
 های هیايوهقعهو تعهیى با ؼوغى بلىِ ظؼ هتىو  هالیهیاو ؼول يمک تمابل ببا های کمی ظؼدناؼه

های قیًا نؽذ ظدظه دقت  دلبته ؼولهالی دقت که دبىبیًین ؼول يمکهكت آيچه ظؼ دیى ظوؼدو هی
کًوع  بؽيواؼظ هی هتىيی زمام گؽم قاظه ؼد 1گیؽيع  کتاب هؼؽوف تؽوتىالظیگؽ يیؿ هىؼظ تىخه لؽدؼ هی

گىیوع کوه بوا کاؼهوای گىيواگىو ظیگوؽی دظدهوه ( دؾ زمام آب گؽهی هیم ;464 -4593گىؼظوو ) 
دلمؼواؼف ههوهىؼ ديگلیكوی هالی یا تعهیى با ؼوغوى بلوىِ يیكوت  ظؼ ظدئوؽ یابع که دلبته يمک هی
ول، ػكول و ( گفته نعه دقت که بعو يىؾدظ ؼد بایع با تؽکیبوی دؾ پوم45:5لىهه )ظؼگػنتۀ ىباؼت ىظؼ گ 

بسث ظؼباؼۀ يموک و  هب 2کتاب بهعدنت ضىظ ( ظؼم;469 ۀيمک هالم ظدظ  هایًى هايیؽی )ظؼگػنت
و  هابیًیؼنع( ظؼ کًاؼ هن، پیمؾهؽ ) یا دبىهای خالیًىـ، دبىو با آوؼظو گفته پؽظدضتؼوغى بلىِ 

   3يکات نطًی ضىظ ؼد يیؿ دتؿوظ
                                                      

1. De Mulierum Passionibus 
2. Regimen Sanitatis 

کًوع؛ و نواهل هٓالوب هوای ظیگوؽدو ؼد تکوؽدؼ يمویديویل دقوت، ؾیوؽد يىنوته يوىؾدظ کواهالً هوای ظؼ زمیمت، بطم هؽبىِ به هؽدلبوت  3
 بؽظيع  هایی دقت که ؾياو تؽديكىی به کاؼ هیخالبی ظؼباؼۀ ؼول
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گىیًع که بایع پف دؾ تىلع، به بعو يىؾدظدو پىظؼ يمک يؽم پانویع و قوپف  هیبؼُی لعها  دها
  يمک پانویعو بوؽدی دقوتسکام بانع قفتیا ؼد ضىب لًعدق کؽظ  بًع لًعدق يبایع نل  ها آو

بعو و خلىگیؽی دؾ دثؽدت ػىدهل بیؽويی هايًوع گؽهوا، قوؽها و يظوایؽ آو  یبطهیعو به دػُا
های کًع و ؼْىبت و ياپاکیتؽ هیتؽ و هسکنَطینهًاقب دقت  يمک همچًیى پىقت ؼد 

يمک باػث  بؽظ  دؾ آيدا که ْبیؼت  دؾ هیاو هی دقتدختًاب پىقت ؼد که ظؼ کىظکاو غیؽلابل
قىؾل دػُای بعو کىظک دقت بؽضی هؤلفاو بؽدی هماو هًظوىؼ ؼوغوى بلوىِ ؼد پیهوًهاظ 

ؾل دؾ بویى ؼد بوعوو قوىکًع و هون ؼْىبوت بوعو کًًع که هن دػُای بعو ؼد هسکن هی هی
 هًاقوب (قوىظدیی و ظهوىیْبیؼت بكیاؼ گؽم و قوبک ) با کىظکايی  دیى ؼول بؽدی بؽظ هی

 هوا آوبكیاؼ هتؼاظل کاهاًل بؽ ضالف دیى بانع  بوؽدی  ْبیؼتکىظکاو  با بؽدی  ، دها نایعدقت
توؽ بایع ظدؽ  فاظهدقتهىؼظ بانًع، يمک ن هؿدج یبلغم؛ و دگؽ دْفال دقتيمک هؤثؽتؽ دزتمااًل 
 تؽ بانع  ضهک وتؽ ظدؽ عتؽ بانع؛ دگؽ قىظدوی بانًع بایو غلیظ

، هایًى يیؿ هًابغ ضىظ ؼد که ؼول تعهیى های هیايهقعههای بهعدنت تغػیه ظؼ ْبك ؼول کلی کتاب
ظهع که هایًى آثاؼ بویم دؾ یوک ديع، غکؽ يکؽظ  گؿیعۀ هػکىؼ يهاو هیيىؾدظدو با ؼوغى بلىِ ؼد آوؼظه

گواه گفتۀ دبى دؾکه آیا هكتمیمًا  ظديینيمیهؤلف ؼد ظؼباؼۀ هىَىع ؼوغى بلىِ ضىديعه دقت، دها  ؾهؽ آ
ؼوغوى بلوىِ يوسبت  ۀظؼبواؼ)ناهل هایًى( کوه  هكلماو  دؾ هیاو نم هؤلف غیؽ یا يه بىظه دقت

و آو  نىظهًبؼی يمل هی ها آویکی دؾ ؼ کتاب ظغکؽ نعه دقت، تًها  ها آوديع و ظؼ دیى هماله يام  کؽظه
، یهوای التیًوبه بؼع به ؾبواو ق ;>9ؼنع دؾ قال دبى ۀاالغذیکتاب  گؽچهؼنع دقت  دبى کلیاتال

هوا ظؼبؽگیؽيوعۀ دیوى تؽخموههمکى دقوت  ،کاتااليی و ػبؽی تؽخمه نع و ضىديًعگاو بكیاؼی یاتت
 با ؼوغى بلىِ پؽظدضته بىظيع هالی يىؾدظدو و تعهیى قٓىؼی يبانع که به يمک

کوه  گىیوعدو هی  دقت هتؼًبايه يكبت به خالیًىـ و هتؼاظل، ؾهؽؼویکؽظ هایًى به يىآوؼی دبى
تىدو ظؼ نؽدیّ ضاو تىيیه کوؽظ، ظؼ دی دقت دها ؼوغى بلىِ ؼد تًها هیکًًعهدیى ؼول، ؼول لايغ

هایًى ههراشث  ، ظاهؽًد کتابهاديتماظ تؽ دقت  ػلیؽغن دیىيىؾدظدو هًاقب بیهتؽيمک بؽدی  که یزال
 يىؾدییؾهؽ کمک کؽظه دقت، ؼونی که دغلب ظؼ ؼقائل هؽبىِ به ؾدیماو ظؼ ظوؼۀ ؼول دبى به ؼودج

 ديع يمل نعه
ؾهؽ ظؼ يطكتیى ؼقاله ظؼباؼۀ ؾياو که به ؾباو هسلی ظیگؽی ظؼ دؼوپا يگانته نعه دقوت، ؼول دبى

يىنوتۀ  1گلسحانکتاب   و زتی پف دؾ آو بكیاؼ پؽتؽول بىظه دقت م :4نىظ که تا دودضؽ قعۀ ظیعه هی
هالی ؼد به دقوتفاظه دؾ  لیى بؽضالف هایًى و ظیگؽدو ؼوغىقؼو م 4846ظؼ  به آلمايی 2دوکاؼیىـ ؼوقلیى

ولتی خؽدزوی )يواف تؽدنوی( ؼد ظؼ قوٓىؼ بؼوعی  با دیى زال  تؽخیر ظدظ، زػف کؽظؼد که آو  ،يمک

                                                      
1. Der Swangern Frauwen und hebammen Rosegarten 

2. Eucharius Rösslin 
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ديگلیكی کتاب تىقوّ تىهواـ ؼیًوى  ۀکًع  ظؼ تؽخمقیًا تبؼیت هیدبى اوونقدؾ کتاب  ظهع یهتىَیر 
  دیى دقت  کًع یهؾهؽ دناؼه که يىیكًعه به ؼول دبى بًعی، م4873ظؼ 

نىظ، بعو ْفل هینىظ و بمیۀ آو خمغ هیگؽظین  ولتی ياف بؽیعه زال به هعف ضىظ باؾ هی
بؽدی تمىیت، دقتىدؼی و ظتواع دؾ بوعو  ییتًها بهؾیؽد دیى  ى بمالیعبا ؼوغى بلىِ ؼوغکاهاًل ؼد 

ظیگؽ کفایت  یظؼ بؽدبؽ ػىدهل آؾدؼظهًعۀ بیؽويی که دیداظ ضٓؽ کًع هايًع ظوظ، قؽها و چیؿها
کًع  دگؽ يىؾدظ بالتايله پف دؾ تىلع به دیى ػىدهل ظچاؼ نىظ، چىو هًوىؾ ضیلوی لٓیوف هی

 ییع يىؾدظ ؼد با آب گؽم بهىهالی، ؾيع  پف دؾ ؼوغىدقت، به دو بكیاؼ يعهه هی

بایع هىؼظ تىخه آو  ظیگؽ ۀيیاهعه دقت، ظو خًب غکؽیهیی  یهالدؾ يمکنظؼ دیى هتى   ػالوه بؽ دیًکه
قویًا  يمک دبوى و ؼول زمام آبػمل هتؼاؼف لؽدؼ گیؽظ  دول دیًکه دزتمال ظدؼظ که هؤلف کتاب دؾ 
کًوع  ظوم دیًکوه ظؼ بیى بؽظو ؼوغى تىيیه هویپیؽوی کؽظه دقت، ؾیؽد نكتهى با آب گؽم ؼد بؽدی دؾ 

 1هن هیی هًبؼی غکؽ يهعه دقت  هتىدیى 

 يوىؾدییظوؼۀ دقوپايیای  ؾيواو ظؼ هؽبوىِ بوه هایتعهیى با ؼوغى بلىِ، ؼونی هؼمىل ظؼ ؼقاله
 2 کحةاس  ىةز دای ةی دقت  ظوهیى ؼقاله دؾ دیى يىع که به ؾباو هسلی ظؼ دؼوپا يىنته نوعه دقوت،

چاپ نعه دقت، ظؼ تًل  4874ظؼ  ایىؼکاکه ظؼ نهؽ ه دقت (م 4887 ؼبى )ظؼگػنتۀاک اظدهی ۀيىنت
، خوالیًىـ دؼقٓى، قىؼديىـهای هؤلفاو ظیگؽ هايًع گفتههؤلف يىؾدظ،  یها هؽدلبتظؼباؼۀ  یهفًل
 گىیع کًع و هیقیًا ؼد تکؽدؼ هیو دبى

هًفی دقت، و بایع دؾ چیؿهای يؽم  هاظؼباؼۀ دیى ؼولؽْبی ل ؼنعدبىظؼقت دقت که يظؽ 
آوؼ يیكت  بؽضی دیى ظیعگاه ؼد لبىل يعدؼيع ؾیؽد هايًع ؼوغى بلىِ دقتفاظه کًین که قىؾل

 ع ظديًآو ؼد َؽوؼی يمی

گاه دقت که قىظهًعی ؼول ظؼهاو دبى ؾهؽ هىؼظ  دقت و دو ظؼباؼۀ دیى ههکل هىَوغ  تؽظیعکاؼبى آ
بواال  ػبواؼت ،ديع هوعهؾهوؽ هتماػوع يدقت که با ؼول دبوى ايیکكظاهؽًد کاؼبى دؾ   گیؽظلٓؼی يمی

ها تعهیى با ؼوغى بلىِ ظؼ هیاو ؼدهًماهای پؿنکی بیًیدیى دقت که ػلیؽغن همه پیم ظهًعۀ يهاو
 لؽدئوتظؼهاو هكتمیمًا بوه دیى ؼول کاؼبى تىتیك  ۀیاتته دقت  ْبك گفت ضىظ ؼد هؽدلبت يىؾدظ خایگاه

دهیوا کواؼبى ظدثوؽ  که ىید  کمی پف دؾ های هیايه دؼتباِ ظدؼظقعهظؼ دودضؽ ؼنع دبى کلیاتال گكتؽظه
جرهیز ههراشث د ضةر عفةووی کةزدن مةزدان د سوةان د م به يام کتاب لىبؽد ظؼ کتاب يگانته نع لى ظ

  چاپ نع گفت  م4884ظؼ  ودیاظولیع که ظؼ پزسحاری اس ووسادان

                                                      
هووایًى  ههراشةةثالتیًووی هايًووع کتوواب  یؾهووؽ، یووا هًبؼوودبووى اوغذیةةۀؼنووع، تؽخمووۀ کتوواب دبووى کلیةةاتالدیووى يموول لووىل   هًبووغدزتمووااًل   1

    دقت
2. Libro del arte de las comadres 
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تست  ، وتا پىقت دو هسکن نىظ نكتبا آب يمک ؼد ىؾدظ يع یگىیع که بادبىػلی قیًا هی
همکوى  دگؽ پىقت هسکن يهوعه بانوع  چىو لًعدق لؽدؼ يگیؽظ ۀپاؼچ و تیثیؽ گؽها و قؽها

دقوت  بكیاؼ لٓیف و زكاـدو ظؼ بعو تىلع پىقت  کهبه دیى ظلیل  دقت آؾدؼظهًعه بانع،
 هدقت که دهؽوؾکًع  ظؼقت يىؾدظ هؽ چیؿی که ضهى، قفت و قؽظ بانع ؼد دزكاـ هی و

نىیًع، دها هًىؾ تعهیى با ؼوغى بلوىِ یوا هوىؼظ قوبؿ، و ظیگؽ يىؾدظدو ؼد با آب يمک يمی
 هفیع دقت  نكتى آو با آب ولؽم ودلؼاً 

توىدو ؾهؽ ؼد با دتؿوظو ؼوغى هىؼظ قبؿ که هویبعوو غکؽ يام هیی هؤلفی، ؼول دبى ، دیى باؼ هنلىبؽد
گىیع ظیگؽ هىؼظ هی ) که دو ًایق دبىهىؼظ يظؽ  يىؼت به ،کاؼبؽظ يمکآو ؼد ظؼ هًابغ یىيايی یاتت به 

 ،نوىظ یيمؾهؽ ظدظه ؼول دبىظلیل بهتؽ بىظو یسی ظؼباؼۀ َظهع  هیی تىتؽخیر هی (دقتفاظه يیكت
، و «کًع هسکن هیپىقت ؼد بعوو قىؾل »ؼقع به دیى ظلیل بانع که دؾ هستىدی آو به يظؽ هیگؽچه 

دوکاؼیىـ  که گىيه هماو   تمؽیباً ظهع یيميیؿ ىِ بلدی ودلؼی ظؼباؼۀ ؼوغى تدؽبه ههیی دؼخاػی بدلبته 
 ۀدقوپايیایی ظیگوؽی ظؼبواؼ ۀ  همچًویى ؼقوالکًعتىيیه هیپف دؾ تعهیى ؼد لیى زمام آب گؽم قؼو

1ؾياو
ؾهؽ ؼد تکؽدؼ ، ؼول دبىم3;48ظ هًاؼـ ظؼ  الظؼ دلکا نعه چاپ ،ایتؽديچكکى يىيؿ ظی کىؼ دؾ 

ودم گؽتته دقت، هؤلف هؽ دؼخواػی بوه ؼول بكیاؼ قیًا که دؾ دبى ،های يىؾدظظؼ بطم هؽدلبتو  ،کًعهی
 ،کًع و به خای آو دؾ تعهیى با ؼوغى بلوىِ و پوف دؾ آو زموام آب ولوؽمدو ظؼ يمک پانیعو ؼد زػف هی

ؼد  گلسةحان کواؼیىـ ظؼيظوؽ دو ا ظاهؽدً یؿ ظی کىؼي  يىکًعیاظ هیپىقت يىؾدظ  دقتسکامتًها ؼول  ػًىدو به
بوه هتیقوفايه  نوایع بوه دیوى ظلیول ودقت   کتابم ظؼباؼۀ ؾياو هًابغ ىیتؽ ههنکه یکی دؾ کًع هًؼکف هی

 ؼد غکؽ يکؽظه دقت  کی ییهؼنع بىظه دقت که يىيؿ ظی کىؼیا يام ؾهؽ یا دبىهؼؽوتیت دبى ضاْؽ

 یریگ جهیًت
 ۀلیوقو به -بوىظه دقوت هوای قواهیدؾ قًت بكیاؼیکه ویژگی  -پىقت يىؾدظ ؼویيمک  دقتفاظه دؾ

ظؼ ؼدهًماهای پؿنکی هؽدلبت يىؾدظ بىظه دقت  ظو  یها ػًًؽ ههمه و لؽوتىيیه نعپؿنکی یىيايی 
قوىؼديىـ  ویکی ؼد خوالیًىـ تىيویف کوؽظه و ظیگوؽی بوه ؾهواکه يمک،  دقتفاظه دؾؼول ديلی 

ظؼگیوؽ  هكوئلهکه بوا دیوى  هؤلفايیدؾ  کی ییهديع  تکؽدؼ نعه ظتؼات بهگؽظظ با ديعکی تغییؽدت،  بؽهی
يگوؽدو  ظدنت،پىقت بعو يىؾدظ  ؼویيمک  دقتفاظه دؾدثؽدتی که بؽدی  بىظيع، به ظالیل هطتلف ودلؼاً 

بوه  دزتمواالً  هوا آو ثايیوًا، ؛هوايغ دیوى دهوؽ بوىظ های هیايیقعه اتؼلیمت ۀآيکه وؾيظلیل دول يبىظيع  
بعوو ههىؼت با  ،هاو هاظؼبؿؼگ ها، هاظؼلابلگاو مىهاً ػ ثالثًا، ظدنتًع؛ تىخهکمتؽ يىؾدظ  یها هؽدلبت

ظدظيوع کوه تکوؽ کواؼی ؼد ديدوام هوی ،هايًوع دقوتفاظه دؾ زًوالعیمی های دؾ قًتتبؼیت پؿنکاو و 
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ظديكوتًع  هی یؼول ظؼهايی هًاقبؼد  ها، پؿنکاو آو  گاهیکؽظيع بؽدی يىؾدظديهاو بهتؽیى دقت هی
ؼد تدوىیؿ کوؽظ، دقوتفاظه دؾ های خایگؿیًی هايًوع توعهیى ؼول زکیمايه، هؽچًع پؿنکی   ،ىیبًابؽد

که تىديكوت ظؼ همابول ديبوىهی دؾ تؼوالین هوػهبی  ،بالی هايع تا غهى تیؿبیى دبى ؾهؽ بالهًاؾعيمک 
گواه بوىظ، يموک که دؾ ههکالت يانی دؾ کواؼبؽظ ؾهؽ هتىخه آو نع  دبى ،بایكتع های هیايه قعه دؾ آ

و نوباهت  ،تًهواظواهؽًد دقتفاظه کؽظ   ،تعهیى با ؼوغى بلىِ، یؼًی ًایق دبىّ تىيیه نعه تىقؼول 
دی که هىَىع ؼقاله زانیۀکه ضیلی غیؽهًتظؽه تًها ظؼ  بىظ، دبعدػی يىآوؼیدیى ػمل هتؼاؼف هؤیع  

 بوه ظالیول هطتلوف،  غکؽ نعه بوىظ ،ديلی آو دؼتباِ ضیلی کمی با قالهت کىظکاو یا ؾياو ظدنت
هسًوىل يوىآوؼی،   های هیايوه بوىظقعهظؼ  يىآوؼی گیچگىي دؾتعهیى با ؼوغى بلىِ هثال ضىبی 

گؽی دؾ دیوى يوىع يىآوؼی  ظی  هكاػع یک دقتًتاج بىظ ۀتسمیك ػمیك و هبًی بؽ تدؽبه يبىظ بلکه يتید
يوه آو ؼد يفیف بىظ کوه دؾ ؼوغى بلىِ دقت، کهف گؽظل ؼیىی ضىو تىقّ دبى که بكیاؼ هههىؼتؽ

هًدوؽ که  به ظقت آوؼظ پؿنکی به ؼدهًماهای ظوباؼه تىخه دؾتدؽبی بلکه ی خاهغ و تسمیم ۀودقٓ به
 تىَیر ظدظ هن  یبهتؽبه ؼول تىدو هیؼد  به دیى ظؼیاتت  وی نع که هكائل

، ویضىب پیهًهاظ ظؼويی زف همچًیى  ،ؾهؽ دبىپؿنک بىظو  به ضاْؽ  ،تعهیى با ؼوغى بلىِ
پػیؽتتوه نوع،  ظوؼۀ دقوالهیهوای ؼدهًموای پؿنوکی ؼنع یاتت، ظؼ کتوابدبى و باؾتابی که ظؼ آثاؼ

زموام آب هايًوع  ،کؽظيوعهویزمایت  تؽ دؾ آوهؤلفاو هؼتبؽ ی هن بىظيع کههای ظیگؽؼول هؽچًع
 هكلماوپؿنک  ىیتؽ هؼؽوفپؿنکی دقالهی و ظؼ  ؽخغهؼتبؽتؽیى ه ػًىدو به،قیًاهؼٓؽ که دبى يمک  

ظؼ دؼوپای هكیسی با ديتمواظ های هیايه قعهؾهؽ ؼد ظديهمًعدو دبى يىآوؼیکؽظ   ىيیهآو ؼد ت، ظؼ دؼوپا
دظبیوات پؿنوکی دؾ ظؼ کوه  بوىظهای هؽدلبت دؾ يىؾدظ ديبىهی دؾ ؼولدیى ؼول خؿو پػیؽتتًع گؽچه 
 م 49/ ه 43 قوعۀبؽضوی دؾ پؿنوکاو  تىخه هؽ ؼوی، ؼول دبى ؾهؽه   بوخىظ ظدنتؾهاو قىؼديىـ 

و آو ؼد بوه  به ضوىظ خلوب کوؽظآنًایی ظدنتًع،  قی دیى گىيه آثاؼکه با کتابهًاؼد ویژه ظؼ دقپايیا(  ه)ب
تدعیوع زیوات دقتفاظه دؾ يمک تؽخیر ظدظيع  نایع بؽضوی گمواو کًًوع کوه دیوى دزیوا بوه ضواْؽ 

او )ظؼ دیى هىؼظ ض هؽخغ هؤلفاوتىخه هدعظ به آيچه یاتت و ظهىؼ  يىؾدییدی بىظ که با هىنمًعديه
ػلوت ظواهؽًد دهوا  ،یکی دؾ ظالیول بانوع نایع دیى  ؼد ظؼ پی ظدنت قیًا( گفته بىظيعخالیًىـ و دبى
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