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 سخن آسمانی
  مریم کاظمی1

  "قُولُوا مَا التَفعَلونََیا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لَم تَقُولُونَ مَا ال تَفعَلُونَ کَبُرَ مَقتاً عِندَ اللََّهِ أَن تَ "

 2"کنید بگویید،نزد خداوند گناهی بزرگ است.نمی دهید.این که چیزی که عملنجام نمیگویید که آن را اای اهل ایمان چرا چیزی می "

دروغگو دشمن خداست و خداوند دروغگو را دوست ندارد.آری زیرا دروغ از بدترین معایب و زشترین  گویند میبارها و بارها شنیده ایم که 

نظر خداوند واجب است.دروغ اعتماد را در خانواده و جامعه که اساس  گناهان است.و عمل به سخن و قول و وعده با برادر مسلمان از

خیانت بزرگی است " یامبر بزرگوار اسالم می فرمایند:.به این دلیل پباشد میرد و نوعی خیانت به طرف مقابل ازبین می ب ،استواری آن است

  3 "شی.که با برادرت سخنی بگویی که او تورا تصدیق کند و تو به او دروغ گفته با

قابل توجه آن است که از ادیان کهن الهی همواره انسانها از دروغ منع شده اند و در دین مبین اسالم نیز برای سخن دروغ و فرد دروغگو 

  وزی انسان بسیار در زندگی دنیوی و اخروی آورده شده است.از جمله آنکه دروغ باعث ازبین رفتن برکت ورزق و ر و زیان های معایب

 4"کند.میذب ینقض الرزق؛دروغ،روزی را کم الکِ"چنانچه پیامبر اسالم می فرمایند:  دشو می

و در جایی دیگر همین امام بزرگوار دروغ را  ؛از سوی دیگر امام محمد باقر )علیه السالم(دروغ را مایه ویرانی خانه ایمان معرفی می کنند

دروغ گویی  از دروغ گفتن بیمی ندارند و آن را گناهی کوچک می شمارند بدتر آنکه نه تنها افراد متاسفانه اما 5از شراب بدتر می دانند.

امروزه بسیار در جامعه ما رواج یافته است آن هم گاهی برای موارد بسیار بیهوده و بی ارزش که اگر انسان می آن هم از نوع سوگند دروغ 

         . هرگز به آن گرفتار "6گترین کژیها و لغزشها نزد خدا،زبان دروغ پرداز استاللسان الکذوب؛ بزر اهللِ ندَطایا عِعظم الخَاَ" دانست که:

 .کردنمیخود را به آن آلوده انی زبان نمی شد و برای امور دنیوی و مادیات نفس

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 1.کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی

 2.قرآن،صف،آیه2؛3

  3.کنزالعمال،ج3،ص620

 4.همان،ص623

 5.اصول کافی،ج2،ص339

  6.بحارالنوار،ج21،ص211
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 های پاندمیک ی بارویکرد شهر سازگار با بیماریبررسی فضاهای شهر

 منیژه رحمتی1

  چکیده

راه از منزل تا  روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در طول یزندگ یجزء فضا ستین یزیواقع چدر یشهر یفضا

 یها تیلفعا یبرا یکالبد یصورت بستره و واجد نظم که ب افتهیسازمان  یساختار یشهر یفضا نیهمچن .شودیمحل کار ادراک م

 ،بر تمرکز دیکتأ یبه جا یشهر یدر حال حاضر در فضاها. را داراست یو اهداف فرهنگ یحمل روابط اجتماع تیو قابل هدرآمد یانسان

های ناشی از دها و بحرانبا پیامخواهد داشت،  ریاز کالن تا خرد تأث ییدر سازمان فضا راتییتغ نیو ا ردیگیقرار م دیمورد تأک یپراکندگ

گوی جدیدی در جامعه یت ها، سکونت ها و فضاها دچار تحول شده، و نیازمند الکرونا در فضاهای شهری وتاثیر در روابط بین مراکز فعال

اهای شهری های الزم در فضو به خصوص در فضاهای شهری هستیم. در همین راستا و با توجه به عدم وجود زیر ساخت ها و طراحی

ضاهای شهری،کیفیت های ط با بیماری های پاندمیک با فبرای سازگار بودن با بیماری های پاندمیک، ابتدا با بررسی مفاهیم مهم در ارتبا

... مرتبط با این امر ومورد نیاز مانند: گشودگی، ایجاد فضاهای سبز محلی، پیاده راه های مجهز و عریض، نفوذ پذیری، بهداشت و ایمنی 

 -4عابر در محدودهدهی عملکرد مسامان-3فزایش پویایی محدودها- 2رتقاء سطح محیط زیستا-1هدف کلی:  5پیشنهاد گردید و سپس 

 هایی برای هر کدام ارائه شده است.ها و سیاستو در نظر گرفتن راهبرد ارتقاء زیبایی و کیفیت منظر-5ایجاد تاب آوری در محدوده 

کرونا ویروس، فضاهای شهری، بیماری های پاندمیککلیدواژه ها:   

 مقدمه

انسان به  یمروزا  یرا در زندگ یمدت کوتاه مشکالت متعدد و گوناگون نیو در هم گذردیشدن کرونا م داریماه از پد نیاز چند شیب

بار  نیاول نیکرده است. ا ریگ نیمبه شدت ز یجهان اسیرا در مق یفرهنگ - یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیریمد یوجود آورده است و تاب آور

 یماریب نیا یشانه هان نیاول 1398فرو برده است. در بهمن ماه  ینرخ داده و کل جهان را به نگرا یریبحران فراگ نیچن ایکه در دن ستین

 وعیکنترل ش یارا تجربه کردند. در راست یشده و روند صعود ریکشور درگ یهااستان یتمام یمشاهده شد و در مدت کوتاه رانیدر ا

حمل و نقل کشور  مستیو س یشهر یاهابر فض ،یاجتماع -یشد عالوه بر رکود اقتصاد ثصورت گرفت که باع یکرونا اقدامات روسیو

 را داشته باشد. یادیز یاثرات منف

کرونا  روسیرش و. گستشودیمحسوب م رانیاستان پرخطر در ا نیپر خطر مبتال به کروناست که جزو دوم یاز استان ها یکی زین اصفهان

 یشهر یضاهاتا ف یخصوص یها فضاها دانیت، ماز مراکز محال یاریبس تیاستان، باعث منحل شدن فعال نیدر ا هاتیو اعمال محدود

را  BRT یگاههاستیمترو ها و ا یکم کار نینقش جهان شده و همچن دانیچهاباغ( و م ابانیاصفهان)خ یلپر رفت و آمد مانند محور اص

مختلف مانند  یها بهدر جن یراتییمسئله، تغ نین ادو زمان بر بو روسیتوجه به مشخص نبودن حل پروسه درمان و بادر برداشته است.

 یفعل طین شرابا در نظر گرفت یکاربرد یفضاها یطراح نیو همچن یعموم هینقل لیوسا ،یشهر ینحوه استفاده از فضاها ،یسبک زندگ

 ده این پژوهش در نظرشمشکالت بیان با توجه به  نیبنابرا خواهد بود. قیو مطالعات دق یرسبر ازمندین راتییتغ نیکه ا شودیرا شامل م

 یها تیفعال ری،کار وسا حیتفر یبرا یو عموم یخصوص یفضاها یطراحبا  و  ؛تغییرات متناسبی را ایجاد کند یشهر یدر فضاها دارد

 پاندمیک این شرایط را ممکن سازد. یها یماریمناسب با ب

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

فلوآنزای اسپانیایی منجر به بهبود طراحی شهری، پاکسازی هایی مانند سل، شبه حصبه، فلج اطفال و آندر قرن بیستم، گسترش بیماری

های ها، اصالح قانون تصدی، ارتقای مدیریت پسماند و ظهور مدرنیته شد. بدیهی است که تاثیرات ویروس کرونا نیز همچون پاندمیزاغه

                                                           
 1-دانشجوی دکتری شهرسازی،عضوهیات علمی گروه شهرسازی ومعماری دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
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 داد.ای تحت تأثیر قرار خواهد گذشته جهان را متحول خواهد کرد و طراحی شهری را به طور ویژه

از کارکنان بخش  ریبه غو  .سازگار باشند ریگهمه یماریب کی وعیدر دوران ش یکه با زندگشهرها نیز به گونه ای طراحی نشده اند 

پر  یاکز شهرمر .خالصه شده است در خانه ایما دن شتریب یو برا شوندیحاضر م یعموم یروزها مردم به ندرت در فضاها نیا یضرور

بررسی این موضوع در شهر اصفهان مانند  .ندیآیبه حساب م یماریب کی وعیاز مشکل در دوران ش یبخش بزرگ رفت و آمد همچنان

تر باشد، سرعت تر و دسترسی به مناطق مختلف در آن آسانهر چه شهر بزرگ تمامی شهر های بزرگ از این رو حائز اهمیت است که 

های مسری تاثیر شدیدی رسد روی گسترش بیماریاز عواملی است که به نظر میراکم جمعیت یکی دیگر ت .شیوع هم بیشتر خواهد شد

 .دارد

 

 پیشینه پژوهش 

درباره علت ها و  یدسترس قابلپژوهش  چیه باًیتقر ،دارد یتازگ اریبس(19-)کوویدکرونا  روسیکه بحث مربوط به و نیبا توجه به ا

 یستیژورنال یبحث ها در قالب ها شتریانجام نگرفته است و ب یورت تجربآن به ص یو اقتصاد یاسیس ی،فرهنگ -یاجتماع یامدهایپ

به اختصار به آن ها  نجایاست که در ا دهیبه چاپ رس یعلم یها هیدر نشر یالملل نیحال چند مقاله در سطح ب نیبا ا .انجام گرفته است

 .میپردازیم

 اتیمرور ادب قیاز طر "رجهان بهت کی یکرونا برا روسیو یفرصت ها ینگر ندهیآ"با عنوان  یادر مقاله( 2020)و احمد یجیمحمد بوه

 پردازندیکند میم جادیانسان ها ا یسارس در زندگ رینظ یدیمشابه جد یو عفونت ها روسیو نیکه ا یگوناگون یهاپژوهش به فرصت

 قیتلف "باور هستند که  نیآنها بر ا .ه شده اندگرفت دهیتوسعه ناد انیکه در جر ندیاشاره نما یاقتصاد یهابه گذرگاه کنندیو تالش م

 یکه آنها کنش ها یابه گونه ،خواهند کرد جادیما ا یرا برا یمحور تر ندهیآ یهانسل ،ها در جهت حل مسئلهبا تالش ینگر ندهیآ

 یمقاله تالش م نینها در اآ "گذارندیم شیباال به نما یریپذ یو دسترس یبا آمادگ یانسان دهیچیپ یرا نسبت به چالش ها یمشارکت

 .شود یبهره بردار زیها نآن یهااز فرصت یی،هابحران نیخطرات چن نیرا مطرح کنند که در آن زمان تسک یکنند چارچوب
(2020:97Buheji & Ahmed.) 

 یر گوناگون اجتماعکند به امو یم یسع "19-دیکوو یریگعالم یجامعه شناس"با عنوان  یمقاله مرور کیدر ( 2020ی)انجان ماجهرین

 یشهر تیجمع ،کارگران مهاجر ،کار روزمره ،خانواده و انزوا رینظ یبه همراه داشته است هرچند او به امور روسیو نیبپردازد که ا

 یکنندگ نییتب رسدیپردازد که به نظر م یم ...حمل و نقل و ی،اقتصاد ی،طیاثرات مح ی،و پزشک ونیناسیواکس ،و رسانه ها مارستانیب

 ( (Majhi, N. 2020 .باشد یاز امور گوناگون را دارا م یفیتوص

کند به عالم  یم یسع "یخط مش یراه حلها :دیجد یکرونا روسیو یاقتصاد -یاثرات اجتماع "با عنوان  یادر مقاله( 2020)وانزیا یاوالن

 یها نهیبلکه اثرات و هز ،داشته است یمیرات مستقنه تنها اث ویروسکه  داردیم انیبپردازد و ب دیجد یکرونا روسیو یامدهایو پ یریگ

 ییغذا عیصنا ،آن بر تجارت و مسافرت ریبه تاث ی،سالمت عموم یهابر نظام یاقتصاد ریتاث انیهمراه دارد و ضمن ب به زین میمستق ریغ

توان به  یکه از آن جمله م ،ندکیمطرح م یخط مش یهادر رابطه با راه حل ییها شنهادیپ یپردازد و حتیو بازارها م یکشاورزو 

 نهیدر زم یالملل نیو ب یمل راتییتغ ی،سواد بهداشت ،مرتبط با سالمت یداشتبه یخط مش یهاچارچوب ی،تیریمد یکردهایرو

 یدر مطلب( 2020)امایفوکو ((Olaniyi, E. 2020  .کرونا پرداخته است روسیدر مورد و یو خصوص یو مشارکت عموم یگذارهیسرما

  نیچ؛کرونا پرداخته است و معتقد است که  روسیمواجهه با و یدموکرات به چگونگ ینظام ها ینوع واکنش ها یبه بررس کیالنتدر آت

 نیا اب ،آن شد دیو تشد یماریدر واکنش به ب ریموجب تاخ آزاد اطالعات مقابله کرد و  انیجر ابتدا با  کشور اقتدارگرا  کیبه عنوان نماد 

کند و معتقد است که  یحال در دوران پسا کرونا تمرکز م نیاو در ع کندینم یابیمناسب ارز زیدموکرات را ن یاهحال واکنش دولت

معتقد است که در دوران پسا کرونا اعتماد  نیاست همچن یآنها درباره اعتماد عموم تیو ظرف ییدر کارکرد دولت ها توانا یعامل اصل

 ییرو نظم پسا کرونا نیاز ا .اقتدا گراست یهااز نظام تریدموکرات و قو یهاتماد متقابل در نظاممهم است و اع اریبس ملتمتقابل دولت و 

 یاعتماد م نیفقدان ا ییدر نظام پسا کرونا دیتهد نیدولت و ملت است و بزرگتر نیبر اعتماد متقابل ب دیبا تاک برالینزد ل کیهمچنان 

به آن به  یدار هیو واکنش نظام سرما کایکرونا در آمر وعیدرباره ش یدر نقد زین( 2020)باتلر ویجود(Fukuyama, F. 2020) .باشد
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 دیتاک یاجتماع نیو مبارزه با فقر و تام یبه خدمات بهداشت یدسترس یچگونگ تیبر اهم نیو همچن پردازدیحاکم در جوامع م ینابرابر

 .کشاندیم یرا به فراموش یمل نیسرزم دهیرعت از مرزها عبور کرده و اکه به س میهست ورروبه یروسیمعتقد است که امروز ما با و کندیم

 نیکه در ا ردیگ یکننده در نظر م نییپس ساختارگرا را تع یفکر یپردازد و آموزه ها یم ییباتلر در ادامه بحث خود به نظم پسا کرونا

بهداشت و  نهیبرابر در زم صیو تخص یاجتماع یبرابر رینظ ییها ئلهکنار گذاشته شود و بر مس دیبا یدار هیسرما یها دگاهینظم د

  .شود یشتریب دیتاک ییتمرکز بر فقر زدا نیهمچن
 

 بیماری های پاندمیک

بر روی محیط بیشتر از هر موجود  موجود دیگری هست تا جائیکه رد پای اکولوژیکی بشرراثر مخرب انسان بر روی طبیعت بیشتر از ه

زمین،  توان افزایش جمعیت بشری، افزایش آلودگی، گرمایشها را میغییرات و به بیان بهتر تخریباز عمده این ت.زنده دیگری هست

های اسیدی، کاهش غلظت باران ها،ها، از بین بردن جنگلبآها،آلودگی کردن اقیانوستغییرات آب وهوایی، تغییرات ژنتیکی، اسیدی

نقاط  گیر داشته است که در بسیاریهای همهوامل موثر در بوجودآوردن بیماریجمعیت خود به تنهایی یکی از ع اوزون دانست. افزایش

 مسائل اجتماعی ایجاد سوای نقطه یک در جمعیت افزایش.کیفیت زندگی همراه بوده است جهان با افزایش جمعیت و پایین آمدن سطح

 هایآلودگیها و باغچه های شهری ری کند، از جمله پارکمحل تولید و بروز بیما را شهری های مفیدپهنه تواندمی منطقه در اقتصادی و

 موجود قوانین اجرایی قابلیت نبود و درست قوانین سنگین در شهرها به وجود بیایند و در نبود فلزات طریق از توانندمی شهرها در موجود

 استانداردهای  که بتواند سطحشهرها  . برای برقراری یک سیستم پویای سالمت دردید خواهد فراوانی هایآسیب شهری زیست محیط

 پاسخ که ایپیچیده سازگار هایسیستم عنوان به شهرها. رسدمی نظر به مهم بسیار بدهد. ارائه را سالمت خدمات ارائه کیفیت و سالمت

 معمول بطور باید یشهر گذاران سیاست. گیردمی نشأت است آنها مختلف اجزای بین بازخورد تعامل از ناشی سیاسی های طرح به آنها

 معتبر هایبینی پیش اینصورت درغیر. کنند برخورد احتماالت و اطمینان عدم تنوع، باالی سطوح با همراه پویا، هایپیچیدگی و باجزئیات

 نگرفت نظر در بدون سازی تصمیم و گیریتصمیم نحوه شهری هایسیاست تغییردر گونه هر. است دشوار بهداشتی هایسیاست نتایج از

 آن، درنتیجه و آن از پس و مبتال ابتدا را یکی یا و کند مواجه مخاطره با را شهری جاندار غیر و جاندار حیات سالمت تواندمی آنها عواقب

 .دساز مبتال را دیگری

 امکان مصنوعی هوش جمله از مختلف علوم امروز. هستند مهم بسیار جهانی سطح یا پاندمی ها در گیرهمه هایبیماری ارزیابی اهمیت

                                                                       امکانحوزه سالمت و ریزی برنامه و وسیاست هابیماری شیوع از صحیح وشناخت بینی پیش مبتالیان، مرگ و بیماری تشخیص، ارزیابی

 صورت جهانی عزم با آورد. حل مسئله سالمت ابتدا باید در سطح جهانی و فراگیر را فراهم می  هایبیماری این هایچالش بررسی دقیق  

ها بیماری چرخه تواند می سالمت جهانی سطوح نظرگرفتن در. سازد همراه حوزه این در نیز را گیری تصمیم دیگر سطوح بتواند تا بگیرید

 تواندمی شودمی نظرگرفته در هوایی و آب تغییرات مورد در زمانیکه مساله این.بکشد تصویر به بهتر را آنها تنیدگی درهم و ارتباط و

 شده تعریف سناریوهای براساس که آنجایی تا. کند مشخص زاد ناقل هابیماری از برخی شیوع و دما تغییرات  میزان میان را نسبتی

آنچه  بیشتر دید ار آن مخرب آثار میزان مگر هرجزی پدیده گرفتن نظر در با حتی و تنفسی هایبیماری افزایش شاهد توانمی دما افزایش

تواند بسیار مهم باشد. به دلیل اینکه نخست محل مشخص است سطح آسیب پذیری مقیاس های کوچکتر از مقیاس جهانی هم می

حاظ کنند. آنچه مسلم است به لدر آنها شیوع پیدا می پیدایش و شیوع بیماری و دوم نواحی دیگری که این بیماری های همه گیر

جغرافیایی رفتار این ویروس در بین نواحی مختلف بسیار متغیر هست. بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد بیماری های فراگیر بسیار 

)جعفر پور، قلعه  .گیر با منطقه جغرافیایی بسیار در ارتباط استروشن است که نحوه بخشایش فضایی و مکانی این ویروس های همه

 (65-53. ص1399تیموری.
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 کرونا ویروس ها

اپیدمیک بیماری  ،ر حاضر که با وجود پیشرفت های پزشکی آزمایشگاهی در درمان بسیاری از بیماری ها مشخص گردیده استعصدر 

تواند مشکل بزرگی برای جامعه پزشکی و عموم مردم به وجود بیاورد و هشداری جدی برای همه باشد از اواخر فاقد درمان قطعی می

 هانگرانی است جانوران سایر و سانیانمیالدی تا به این امروز ویروس جدید از خانواده کرونا ویروس ها در حال تهدید جامعه  2019سال 

 اپیدمی یک با جهان اخیر دهه دو از کمتر در بار سومین برای است، که جهت این از 19 کووید همان یا جدید ویروس کرونا بابت از

کند و برای نا ویروس ها مشکل حاد ایجاد نمیروشد کتصور می 2002تا قبل از  .ویروس ها رو به رو شده است ر ناشی از کرونامرگبا

درصد از مبتالیان شد  10هزار نفر و مرگ حدود  8کشور دیگر که باعث مبتال شدن بیش از  29اولین بار با شیوع سارس در چین و 

 2012د عامل ایجاد بیماری های شدید تر از سرماخوردگی هم باشد برای بار دوم در سال تواننمحققان دریافتند که کرونا ویروس ها می

کرونا ویروس جدید جهان را تحت تاثیر قرار داد این کرونا ویروس که مرسی نشانگان تنفسی خاورمیانه نام داشت از عربستان شروع شده 

که به مقدار بیشتری از ویروس برای بیمار کردن فرد نیاز بود با این  شد و دلیل آن این بودویروس مرس کندتر از سارس پخش می .بود

کرونا ویروسی دیگری  2019درصد از این مبتالیان فوت کردند این بار در دسامبر  35نفر را مبتال کرده حدود  2494حال این ویروس 

ن ویروس مشکالت تنفسی شدیدی و کشنده ای ،که مهار آن دغدغه امروز جامعه جهانی شده است در شهر ووهان چین کشف گردید

 هم 19 کووید ویروس شیوع از پیشگیری ضرورت و اهمیت است، علت تنفسی حاد سندروم به شبیه تنفسی مشکالت نای .ایجاد می کند

کنترل قال باالیی دارد و دارای خصوصیت های منحصر به فردی است که باعث شده انت قدرت ویروس این که است دلیل این به اکنون

 .ابتالی افراد و درمان آن به مراتب دشوارتر از کرونا ویروس های قبلی باشد

 

 19کووید 

یک سری موارد غیرقابل توضیح در مورد پنومونی 2019 در اواخر دسامبر سال

دولت و محققان حوزه بهداشت در چین اقدامات  گزارش شد. در ووهان چین

دادند و تحقیقات اتیولوژیک را آغاز  گیری آن انجامسریع را برای کنترل همه

موقت این  به طور سازمان بهداشت جهانی 2020ژانویه سال  21کردند. در 

 30نامگذاری کرد. در  2019 نوین ویروس جدید را به عنوان کروناویروس

  نوین گیری کروناویروسهمهسازمان بهداشت جهانی 2020 ژانویه سال

اعالم کرد.  4المللیبین نگرانی با عمومی بهداشت  را به عنوان فوریت  2019

نامگذاری 19را بیماری کووید2019 توسط کروناویروس نوین سازمان بهداشت جهانی رسماً بیماری ایجاد شده 2020فوریه سال 11در 

 فسی حاد شدیدتن . این تعداد عفونت از شیوع سندرمدر چین تأیید شد19 مورد عفونت کووید  77041د  تعدا 2020ریهفو23کرد. در 

نشان داد که بسیاری از 2019نوین  به پنومونی کروناویروس اپیدمیولوژیک موارد اولیه ابتالبررسی درچین فراتر رفته است2020در سال 

روس کند که کروناویجهانی نیز بیان می گزارش سازمان بهداشت انددر ووهان چین قرارداشته هانان بازار غذاهای دریایی موارد، در معرض

طور کامل مشخص نشده که چه هانان تشخیص داده شده است، اما هنوز به آوری شده از بازار غذاهای دریاییهای محیطی جمعدر نمونه

 .باشندحامل کروناویروس  های خاصی از حیواناتگونه

 

 

 

 

 

 

 

 در جهان 19-دیکوو وعیگسترش ش :1 ریتصو
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در ایران 19کووید   

دهد. نشان می99فروردین 3الی 98اسفند3ای در بازه زمانی هم نقطکرونا را در کشور با استفاده از تراکشکل زیر گسترش شیوع ویروس

های قم، تهران، گیالن و مرکزی کرونا تنها در استانمبتالیان به ویروس اسفند،3شود، در تاریخ طور که در شکل زیر مشاهده میهمان

 درصد مبتالیان مربوط به استان قم86/67این تعداد باشد که از نفر می28تعداد مبتالیان در کشور  شوند. در تاریخ مذکورمشاهده می

نفر مبتال 1000که به باالی بطوری گیردکرونا در کشور سیر صعودی به خود می اسفند به بعد، گسترش شیوع ویروس11است. از تاریخ 

ن، مرکزی، مازندران و اصفهان به های تهران، قم، گیالاز استان ونارکدهد که انتشارفضایی ویروسها نشان میرسد. بررسیدر کشور می

کرونا بیشتر به سمت نواحی شمالی مرکزی و شمال باشد. تراکم انتشارفضایی ویروسگسترش می نواحی پیرامون خود به سرعت در حال

کرونا در نواحی ترین میزان شیوع ویروسباشد و کمکشور می غربی

 شرق و جنوب شرقی کشور بوده است. 
کرونا در کشور به تعداد مبتالیان به ویروس99ن فروردی3تاریخ  در

درصد مربوط به استان 6/23 تعداد نفر رسیده که از این21641

درصد مربوط به استان 9/7استان اصفهان و  مربوط بهدرصد 1/9تهران،

  (48-25.ص1399رهنما،بازرگان.) باشدمازندران می

 

 

  محیط کیفیت

 رضایت میزان دهنده نشان که شهری محیط فضایی و کالبدی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، طباور از است عبارت شهری محیط کیفیت 

 کمی هایجنبه زندگی کیفیت»: کرد تعریف گونه این توانمی را زندگی کیفیت. باشدمی شهری محیط از شهروندان رضایت عدم یا

 مشارکت زندگی، از رضایت اجتماعی، روابط مانند آن کیفی هایهجنب و انسان مادی نیازهای و خدمات و کاال توزیع چگونگی مانند زندگی

 )قلندری. محبی( .گیردمی بر در را انسان معنوی نیازهای کلیه و اجتماعی همبستگی احساس و

 

 های کیفیت محیطمؤلفه

صفات و  نه که خانه باید ازبرای سکونت و زندگی، شهر خانهای است بزرگ و همانگو»گوید: درباره کیفیت محیط شهرها می چلین کوین

برای تامین آسایش  هاییبخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگیمزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایش

ثیر کیفیت رابطه متقابل و تا وی بر« ذیر باشد که زندگی را مرفه و مطلوب سازدپباشد و نیز مانند خانه محیطی گرم و صمیمی و دل

ریزی و طراحی شهری مفید واقع برنامه معتقد است که اگر بناست چکند. لینمحیط شهری بر کیفیت زندگی ساکنان شهرها تاکید می

نظر دیگری  بدیوید کانتر صاح .انسان یاری رساند گردد باید قادر باشد تا از راه اعتالی کیفیت محیط کالبدی به اعتالی کیفیت زندگی

سازنده کیفیت محیط مطرح کرد که به مدل  هایلفهوزمینه کیفیت محیط به ارائه نظریه پرداخته است. وی مدلی را برای م است که در

مکان متشکل از سه بعد درهم تنیده کالبد، فعالیت و  گوید که محیط شهری به مثابه یکمی« کانتر»مکان شهرت دارد. در این مدل 

توان به ابعاد گوناگون محیط شهری است، می  بدهی مناسخپاس حیط شهری هر مکان، ناگزیر ازتصورات است. از آن جا که کیفیت م

زنده مکان تعریف نمود. به عبارت دیگر با اقتباس از نظریه اهای سلفهوموازات م هایی بهلفهوهای سازنده کیفیت محیط شهری را ملفهوم

لفه که هر یک از آنها مسئول برآورده ساختن یکی از وست از برآیند سه مشهری عبارت ا توان گفت که کیفیت محیطمکان کانتر می

 )قلندری. محبی( .و تصوری محیط شهر هستند های سه گانه کالبدی، فعالیتیکیفیت
 

 

 

 

  یال98اسفند  3  یبازه زمان -در کشور19 -دیکوو ییایجغراف یپراکندگ :2 ریتصو
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 محیط تکیفی ارتقاء در آنها نقش و شهری فضاهای

 افراد که است مکانی و انسانی های رویارویی و اجتماعی مناسبات و ارتباطات برقراری برای هاییمکان اجتماعی حوزه در شهری فضاهای

 چه خود وکالبدی اجتماعی ماهیت علت به شهری فضاهای گفت میتوان اساس این بر. آیندمی هم گرد متفاوت خواستهای و عالیق با

 که است شهروندان وزمرهر زندگی فضای شهری، فضای برخی نظر به.د باشن محیط کیفی ارزشیابی و بررسی برای بمناس محملی بسا

 ایهعرصه شهری فضای یا دیگر برخی نظر به. شودمی درک کار محل تا منزل از راه طول در ناآگاهانه یا آگاهانه صورت به روز هر

 فرهنگی و اجتماعی نیروهای عمل نظام محصول و اجتماعی هایگروه فعالیت الگوی به وابسته که است کالبدی و فرهنگی اجتماعی،

 )قلندری. محبی( .است
 

 تراکم جمعیت شهری بیش از حد

آمریکای جنوبی حاد است. ویروس بیماری کرونا مشخصاتی چون ظرفیت  آسیا، آفریقا و هاین مسئله به ویژه در کشورهای در حال توسع 

این ویروس در شهرهایی منتشر  لند و انتقال انسان به انسان را دارد. احتمال بیشتری وجود دارد که کمونره زای نیرومند ، دوعفونت

های دشوارتر است و سیستم که تراکم جمعیتی باال دارند. در این شهرها کنترل آمدوشدهای جمعیت و قطع کردن راه انتقال ویروس شود

 .اجباری، با فشار بیشتری روبرو خواهند شد نهشهری، پس از اجرای قرنطی
 

 اندمیکهای پدر مقابل بیماری ساختار شهر های گذشته

صورت پراکنده  نبود. جمعیت شهرها و روستاها بر حسب شرایط محیط به در ادوار مختلف تاریخی، تعداد جمعیت ایران به اندازه امروز

های ارتباطی امروزی زیاد نبود. راه جمعیت ساکن در هر یک از آنها در مقام مقایسه با شرایط زندگی می کردند و به طور عمده تعداد

بود. قطعات زمین در شهرها اعم از مسکونی یا غیر  وسایل ارتباط جمعی و سرعت در حمل و نقل بسیار محدود انی نداشتگسترش چند

مطرح  تریهای گستردهپذیرایی به نسبت به شرایط امروز در اندازه دارای مساحت و اندازه های بزرگتری بود. اتاق ها و فضاهای مسکونی

فضای بازبود. ساختمان ها  مسکونی به نسبت قطعه بندی زمین خود دارای حیاط و اشت و تمام واحدهاینشینی وجود ندبود. آپارتمان

بزرگ بودن قطعات زمین و شرایط شکل  شرایط محیطی خود طراحی شده بود. پراکندگی جمعیت و در برابر سرما و گرما و به نسبت

ها و شرایطی که از تعداد اتاق، موقعیت آن .داشتمی حو بهتری محفوظ نگاهرا در برابر بیماری های واگیردار به ن گیری راه ها جمعیت

 های واگیردارگذاشت، نقش خود را در بروز بیماریتاثیر می باد و کاهش رطوبت یا برودت و گرما بر طرح ساختمان ها نظر اقلیمی مانند

با این همه، از .یماران نیز مشکالت جدی مربوط به خود را داشتومداوای ب داد. با تمام این احوال امکانات امداد رسانینیز نشان می

امکانات است که محدودیت ها و  برابر بیماری های واگیردار تلفات زیادی داده است. بدیهی های دور، شهرها و دیگر نواحی ایران درگذشته

 (کتابی ،احمد).داشته است زاییسو بی اطالعی سهمی از مردم در بروز این تلفات نقش به زیستی و عدم پیشرفت طب
 

 های پاندمفیت شهرهای کنونی درمقابل بیماریکی

نقاط متمرکز ای ، به مهاجرت جمعیت بههای منطقهریزیو ضعف در برنامه های تمرکزگرادر طول حداقل یک قرن گذشته، اجرای برنامه

اعتدال در برنامه های  نشینی، اتومبیل گرایی و عدم ن، اجارههوا، افزایش قیمت زمی انجامیده و موجبات بروز بحران مسکن، آلودگی

ویژه شهرهای بزرگ ، فراهم ساخته است. این اتفاقات در کنارافزایش طبیعی جمعیت به گسترش  کاربری زمین را در اغلب شهرها و به

های ساختمانی و جمعیتی، شکل گیری راه تراکم  نا متعادل، ایجاد ساختمان هایی با زیربنای محدود افزایش ساختمان ها و بافت های

گذران امور شهر  انجامیده و نیاز بعضی از شهرداری ها به منابع درآمدی برای نامتناسب و ضعف در مدیریت ساخت و ساز در شهرها های

ش بافت های شهری بر ست. گستراساختمانی واداشته و رواج آپارتمان نشینی را در پی داشته و عمران شهری آنان را به فروش تراکم

 های محلی، ایجاد ساختمانهای مرتفع به دور از تمهیداتپیرامون شهرها، شکل گیری راه های کوچه باغی به عنوان راه روی باغات و مزارع

ارتمانی واحدهای آپ آفتاب را نیز محدود ساخته است، نزدیک به هم ساخته شدن سازی محیط که امکان وزش باد و تبادل هوا و تابشسالم

ها و پاگرد ها و راهروها آسانسورها پله و نزدیک به هم بودن درهای ورودی وپنجره های هر واحد نسبت به یکدیگر، مشترک ساخته شدن
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های تمرکز گرای جمعیتی مانند سینماها، مساجد و تعادل در برنامه های کاربری زمین و نحوه شکل گیری فعالیت و پارکینگ ها، عدم

ها، رقابت گرفتن موقعیت مراکز اداری و تجاری، نبودن فضاهای باز محلجتماعات مدارس،فضای باز و تفریحی و نامتناسب شکلاتاالرهای

بودن سهم قابل توجهی بساز و بفروشی، مطرح شدن مسکن به عنوان یک کاال وابسته در ساخت و ساز در اراضی بایر و فضاهای باز رواج

و ساز،تخریب پی در پی واحدهای مسکونی ساخته شده وایجاد بناهای متراکم در جای آنها، مجتمع های پر  از نیروی کار در امور ساخت

معمولی  بزرگ را عالوه بر بروز مشکالت مرتبط با شرایط زیست تراکم جمعیتی بازیربنای محدود و متراکم اغلب شهرها و به ویژه شهرهای

ارزیابی تاثیر بحران  .است بیعی و ازجمله بیماری های واگیردار بیش از پیش آسیب پذیر کردهدر شهرها آنها را در برابر بروز اتفاقات ط

الف(  های اولیه موضوع است شهرها در جریان بحران کرونا شمشیر دو لبه است:کرونا بر شهر و شهرسازی نیازمند گذشت زمان و نشانه

ب(  .های عفونی از طریق افزایش تماس انسانی را تشدید می کنندبیماری شهرها بخش بزرگی از مشکل را دارند،زیرا گسترش و انتقال

 (Daneshpour, 2020) . سازی، کاهش و سازگاری با همه گیری ها دارند.شهر ها نقش مهمی در آماده

 له:ای از جمویروس کرونا اقدامات مختلفی انجام داد و همچنین اقدامات گسترده زشهرداری تبریز در بحث پیشگیری ا

 آگاه سازی شهروندان به خصوص در اوایل شیوع این ویروس و ضرورت در خانه ماندن-1

راه اندازی خودروهای هشدار دهنده صوتی که به صورت روزانه در محالت مختلف شهر حضور یافته و برای افزایش آگاهی مردم تالش -2

 میکنند

 که مردم حضور بیشتری دارندو محالتی که آلوده تر هستندضدعفونی و گندزدایی به صورت شبانه روزی در مکان هایی -3

 هاشده و همچنین ممنوعیت استقرار چادر در پارکعدم پذیرش مسافر و توقف کلیه خدماتی که برای مسافران انجام می-4

                                                 طراحی و ساخت تونل های هوشمند ضد عفونی کننده و استفاده از آن در ورودی بانک ها و ادارات-5

 تهران-های فرهنگی برج میالد در دوران پاندمی کروناپروژه برنامه

های ها و تعطیل شدن مراکز فرهنگی و هنری، برج میالد تهران در راستای سیاستپس از شیوع ویروس کرونا در کشور و لغو تمامی فعالیت

ها ریزی کرد. این برنامهدر جامعه در دوران پاندمی ، مجموعه اقدامات فرهنگی، هنری را برنامه عمومی کشور برای افزایش روحیه نشاط

های آنالین آغاز و به صورت متناوب اجرا شد؛ که شامل کنسرت 1399های بهداشتی از نوروز ای نو و خالقانه و با رعایت پروتکلبه شیوه

های مختلف و برنامه ور، برگزاری سینما ماشین و اکران چندین فیلم سینمایی در سانسهای خالی با حضور هنرمندان بنام کشبا صندلی

 .مفرح و جذاب سیرک ماشین بود که مورد استقبال عمومی قرار گرفت

 

 پروژه نقشه تعاملی مشاغل محلی/ ایسی له مولینو/ فرانسه

ر خدمت صاحبان مشاغل محلی و شهروندان در زمان بحران پاندمی در این پروژه مدیریت شهری یک پایگاه داده باز ایجاد کرد، و آن را د

کرونا قرار داد و شهرداری با افزایش آگاهی عمومی در مورد ارائه خدمات آنالین، از مشاغل محلی پشتیبانی کرد. اکنون یک نقشه تعاملی 

های فروشیها و خرید و تحویل آنالین را برای خردهسازی مشاغل محلی، فرصت استفاده از آنجدید فراهم است که با امکان فیلتر و بومی

آورد. از این طریق ساعات کار و جزئیات تماس آنها نیز برای مشتریان در دسترس قرار گرفته است. جهت ایجاد این محلی نیز فراهم می

 .طراحی گردید پایگاه داده، با همه صاحبان مشاغل محلی تماس گرفته شد و به لحاظ فناوری بسیار آسان و واقعی

کارهای غیر ضروری، تعطیلی  تالش کرده اند که سرعت انتشار ویروس کرونا را با حذف کسب و نیز شهرداری نیویورک و فرمانداری ایالتی

 . از جمله اقداماتی که برای کنترل این ویروس انجام داده اند شامل:مدارس و اصرار بر در خانه ماندن شهروندان کاهش دهند

میزان خدمت قطار و اتوبوس در شبکه را کاسته است که  ودر حال اجراست که « نقل عمومی انبوه مه ضروری سرویس حمل وبرنا» -1

 :شرح زیر است تغییرات آن به

 مترو: کاهش ظرفیت خطوط مترو و تقسیم خطوط مترو به گروه های مختلف و ارائه سرویس های خاص-الف

 ی به دلیل کمترین ارتباط با رانندهبقسوار و پیاده شدن از در ع اتوبوس:-ب
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شود و شهردار نیویورک شهروندان را تنها سیستمی که تغییر کاهشی نداشته و حتی تشویق به استفاده از آن نیز می دوچرخه شهری:-ج

 .خواندفرامی «Bike or Walk»به 

پارک و زمین های بازی، فضاهای عمومی که تعامل  به دنبال گزارش از ازدحام جمعیت در فضاهای شهری نیویورک از جمله همچنین -2

 هایها با رعایت مسائل بهداشتی و عدم تجمع و حتی انجام بازیاجتماعی باالیی دارند را تعطیل کردند. اما مردم از فضاهای باز پارک

 توانند استفاده کنند.گروهی با حفظ فاصله می

 

 اسپانیا-گاوا -پروژه رونق تجارت محلی در دوران پاندمی کرونا

کند. فقط شغل فراهم نمی پذیرایی و تجارت. شدند تعطیل کرونا پاندمی دوران در شهر این هایرستوران و هابخش بزرگی از فروشگاه

کنند و منبع انسجام اجتماعی هستند. در همین راستا آنها همچنین عناصر اساسی هستند که روابط شهرها و شهروندان را تشویق می

شهری تصمیم گرفت منابع خود را در یک اقدام ابتکاری برای حمایت و همکاری با صاحبان مشاغل در طول قرنطینه مدیریت 

                                                                             های محلی طراحی کرده است؛ که از گذاری کند. به همین جهت یک بستر آنالین رایگان با هدف همبستگی و با حضور فروشگاهسرمایه

مند شوند توانند از دریافت پول نقد در زمان تعطیل شدن بهرهاین طریق امکان ارائه کوپن تخفیف به مشتریان خود را دارند و مشاغل می

، از تخفیف خرید و خدمات بعد مشتریان نیز عالوه بر یک مشارکت اجتماعی در همین حال،   خود را مرتفع نمایند.  های ماهیانهو هزینه

سازی تجارت در شهر کمک کند و همبستگی و ارتباط میان برند. هدف این طرح ایجاد ابزاری است که به فعالاز دوران قرنطینه بهره می

 .شهروندان نیز ارتقاء یابد

 

 پروژه های بلند پروازانه در اپیدمی کرونا

 Parlkane شهر بدون خودروی -

دنیا در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به طور کامل در اختیار خودروها قرار داشته و تردد برای بشر، اغلب از شهرهای سراسر 

ریزان شهری در ها و برنامهطریق وسایل حمل و نقل عمومی مفهوم پیدا کرده است. البته انتشار ویروس کرونا باعث شد نگرش انسان

سواری روی آوردند و همین روی و دوچرخهی تغییر پیدا کند. در این راستا، بسیاری از مردم به پیادهمورد نحوه تردد به طور قابل توجه

های شهری را در بسیاری از نقاط دنیا تحت تأثیر قرار داد. اگر بخواهیم شهرها را بدون خودروها تصور کنیم، آنگاه مناطقی امر زیرساخت

کند. در این راستا، ا خواهیم داشت که امکان کاوش در مناطق اطراف را برایمان خوشایند میبدون دود، ترافیک، سر و صدا و آلودگی هو

اند که در آن وسایل حمل و نقل عمومی هیچ جایگاهی به هایی برای طراحی شهری در آینده ارائه دادهگروهی از معماران آلمانی ایده

هایی است که این گروه معماری برای دنیای ترین ایدهاز بلندپروازانه ParkLane خود اختصاص نخواهد داد. پروژه شهر بدون خودروی

 .اندپساکرونا مطرح کرده

 در بمبئی هند The Estate پروژه -

اند. ریزان شهری در نقاط مختلف دنیا، به منظور ایجاد فاصله اجتماعی بین مردم، مراکز تجاری را نیز به دقت مورد توجه قرار دادهبرنامه

در   Ballard Estatte ها برای دنیای پسا کرونا، ایجاد تغییرات کوچک و بزرگ در منطقه تجاری و مهمز اهداف بلندپروازانه آنیکی ا

در نظر دارند عالوه بر طراحی و توسعه هر چه بیشتر منطقه، عالئم خیابانی را که  The Estate ای به نامبمبئی بوده است که طی پروژه

ی و رود، نوسازی کنند. بدون شک این اقدام به رونق بیشتر مراکز تجارهای تاریخی شهر به شمار میی ساختمانبخشی از سبک معمار

 صنعت گردشگری کمک خواهد کرد.

شود به طوری که تا طرح توسعه این منطقه شامل افزایش بیشتر فضای عمومی و استراحتگاه برای محل حضور افراد در فضای باز می

                                              .س بتواند تحت هر شرایطی فضای خصوصی خود را در اختیار داشته باشدجای ممکن هر ک
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 مهارت کنترل خشم
 دکترآزاده آرمان پناه1

 

د دچار طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایطی است که فرخشم احساسی است که به صورت بدنی و هیجانی ابراز می شود خشم واکنش 

ه گفته شد ناکامی می گردد.این احساس می تواند شامل یک احساس خفیف ناخوشایند تا یک احساس شدید عصبانیت باشد.همانطور ک

شم توسط فرد خیلی زیاد باشد و به کرات اتفاق بیفتد و همچنین نحوه ابراز خو الزم است ولی وقتی شدت آن  خشم احساسی طبیعی

 مناسب نباشد می تواند مشکل ساز شود.

  

 عالئم هشدار دهنده در مورد خشم

 عالئم جسمانی همراه خشم عبارتند از: 

 افزایش ضربان قلب-1

 افزایش فشار خون-2

 چشمگشاده شدن مردمک -3

 انقباض عضالت-4

 تغییر رنگ چهره-5

 داغ شدن یا یخ کردن-6

 بی حس شدن برخی از قسمت های بدن-7

 تغییر ریتم تنفس-8

 توجه

 شود؟میا دیده کدامیک از این عالئم در شم ،کند هنگام عصبانیت شمات برخی از این عالئم را تجربه میهرفردی در هنگام عصبانی

در تمام بدن  وجسمانی همراه با خشم به عنوان احساس فشاری که ناگهان از سمت قلب آدم شروع شده  بسیاری از افراد از احساسات

 شود. زمان ظهور کدام عالمت باعث می شود که کنترل خشم سخت ؛پخش می شود یاد می کنند و نکته حائز اهمیت این است که

 

 شیوه های عملی برای کنترل خشم

م سازی که بخواهید از انواع تکنیکهای آرام سازی است.شما می توانید از هریک از تکنیکهای آراالف(آرام سازی:تنفس عمیق یکی 

 و.... استفاده کنید مثال تمرکز ذهن و صلوات

شود.بنابراین هنگام  ب(تغییر خودگویی های منفی: تفسیر ما از موقعیت و آنچه که به خود می گوییم می تواند باعث خشم یا آرامش

 یر توجه کنید:ه می گویید توجه و دقت نمایید که آیا می توان به نوع دیگری به موضوع نگاه کرد؟به مثالهای زخشم به آنچ
افتضاح است،وحشتناک است،همه چیز خراب شده است 

همیشه همینطور است،هیچ وقت مالحظه من را نمی کند،اصال به فکر من نیست 

ب کند از من متنفر استمخصوصا این کار را کرد؛ می خواهد من را خرا 

مباید داد بزنم تا حساب ببرد اگر چیزی نگویم فکر می کند نفهمید 

 

 نگاه مثبت

 حق دارم ناراحت باشم ولی دنیا به آخر نرسیده

                                                           
  1-مشاور دانشگاه شیخ بهایی
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 خیلی بد شد

 رفتار بدی داشت می توانست بیشتر حال مرا رعایت کند

رفتار بدی کرده ولی رفتار او با همه همین طور است معلوم نیست چرا این کار را کرد شاید هم تصادفی باشد هرچند  

 باید به اونشان بدهم ناراحت شده ام و نه با داد زدن

 می توانم با او منطقی صحبت کنم و حرفهایم را بزنم
 

 ج (حل مشکل

خود شویم ممکن گاهی علت خشم ما یک موضوع واقعی است و خشم ما واکنشی طبیعی نسبت به آن می باشد ولی اگر تسلیم خشم 

 مسلما مشکل حادتر خواهد شد.؛ مشکل را پیچیده تر کند.هرکس بخواهد براساس خشم خود عمل کند کهدهیم است رفتارهایی انجام 

 

 ییر در محیطغد(ایجاد ت

تغییر  گاهی عوامل موجود در محیط بر میزان خشم ما تاثیر می گذارد.پس اگر عصبانی هستید سعی کنید برخی از عوامل محیط را

دهید.مثال برای کاهش سرو صدای تلویزیون و رادیو را خاموش کنید.نور را تنظیم و اطراف را مرتب کنید.گاهی نیز ترک موقعیت موثر 

 می باشد؛به خصوص اگر احتمال می دهید ادامه حضور شما در آن محیط ممکن است باعث درگیری شود بهتر است محیط را ترک کنید.

 

 شیوه سازگارانه ابراز کنیده(خشم خود را به 

یکی از شیوه های موثر در کاهش خشم ابراز قاطعانه خشم است.کنترل خشم به این معنی نیست که اصال خشم خود را نشان ندهید؛بلکه 

گرانه به بدون انجام رفتار پرخاش شامل ابراز خشم به شیوه سازگارانه است.رفتار قاطعانه رفتاری است که شما به وسیله آن می توانید

 اید.که از آنان رنجیده یا عصبانی شدهدیگران نشان دهید 

  

 و(ذهنمان را از موضوع اصلی دور کنیم 

 این شیوه عبارت است از:

 و... ری یک خاطره خوشایند،یاد آوری یک لطیفهورشمردن اعداد یا شمردن معکوس اعداد، یاد آوردن شعر،یاد آ
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 نورها، فقط برای دیدن نیستند!

 1اسفندیار کیانی                                                                                                                                         

شاید برای انسان از ه تصورِ دنیای امروز بدون پیشرفت های تکنولوژیکی تقریبا غیرممکن است؛ اما تصورِ پیشرفت های تکنولوژی در آیند

 زده کردن انسان در آستین خود دارد.تر باشد زیرا که دنیای فناوری همیشه جادو و شِگِردی برای شگفتاین هم غیرقابل تصور

دانند که این تفکر باعث چشم پوشی می IoT3و  2ی فناوری را فقط درگرو پیشرفتِ حوزه هایی همچون هوش مصنوعیای آیندهاما عده

شود تا توجه مهندسان جوان و تازه وارد، به این شود و در عین حال باعث مییر و نیاز به پیشرفت تکنولوژی های زیرساختی میاز تاث

ها از های نوین در دیگر حوزهسازیِ ایدهها جلب نشود و نبودِ این زیرساخت های مناسب، در آینده باعثِ ایجاد محدودیت در پیادهحیطه

شود؛ که این موضوع، نشان از اهمیت باالی توجه به تکنولوژی هایی است که به فناوری های دیگر  IoTنوعی و جمله خودِ هوش مص

ها در سطح جهانی )اینترنت( به دنیای انسان ها باز سالی که پای ارتباط فراگیرِ کامپیوتر 51کنند.در ای را ارایه میسرویس های زمینه

این  امنیتو  سرعتو آن هم  ،خود مورد توجه قرار داده اند همواره دو هدف مشترک را در کارِ دهنگانکنندگان و توسعهشده، مصرف

شود در نیم قرن بعدیِ حیات اینترنت، دستگاه بینی میو پیش ،شودشبکه های ارتباطی بوده است که به تعدادِ آنها روز به روز افزوده می

کاربر محوری که به آن متصل هستند به میزان قابل توجهی بیشتر باشد که این  های مستقلی که به آن متصل هستند از دستگاه های

 کند.باند های باالتری را طلب میها و پهنایامر نیاز به سرعت

سیم برای نسل بشر، از بین بردن محدودیت های فیزیکی در رابطه با فواصل تکنولوژی های بی گاز آنجایی که یکی از دستاورد های بزر

ِ نجومی بین سیارات بوده و تصور بازگشت به روز ترِ روی زمین و چه درحد فواصلِو انسان ها با یکدیگر چه درحد فواصل کوتاه اجسام

کمی غیرممکن و دشوار خواهد بود و به نوعی میتوان آینده را متعلق به دنیای 4 سیمهای ارتباطاتِ تماما کابلی و بدون شبکه های بی

ها گیرند، تمام پردازشهایی که امروزه بطور فراگیر مورد استفاده قرار میدر اغلب کامپیوتربته به دوراز هر سیمی دانست.همواره آنالین و ال

های دارند و به عبارتی زبان ماشینصفر یا یکترین الیه های سخت افزار و بصورت بیت های دیجیتالی است که تنها دو حالت در درونی

برای انسان، بخش نه چندان کمی  1و  0 دلیل عدم امکان فهم اطالعات بصورتاست و به  5دودویییا همان دیجیتال، زبان صفر و یکی

از اجزا سیستم های کامپیوتری تنها وظیفه ترجمه اطالعات از زبان انسان به زبان ماشین و برعکس را بر عهده دارند که البته با پیشرفت 

 پوشی شده است.ها بسیار ناچیز و قابل چشمتر، زمانِ این ترجمهلگوریتم های بهینهتکنولوژیِ ساخت قطعات دیجیتال و توسعه ا

را به اینترنتی  طور که احتماال االن برای دستیابی به این مقاله، ابتدا مودم یا روتر اینترنت خود را روشن کردید و سپس دستگاه خودهمان 

سترسی اقدام به دریافت اطالعات از بستر اینترنت کردید، حتما توجه کردید که د اختیارتان قرار داده متصل کردید و روتر در-که مودم

ها یا نویز های رادیویی والبته هزینه ، طول کابل شبکه، مختل کنندهWi-Fiشما به اینترنت ممکن است توسط عواملی مانند بُرد امواج

د سرعت مودم، بطور کامل قطع شود و در عین حال عواملی ماننهای زیادی که تجهیزات شبکه به شما تحمیل خواهند کرد، محدود یا 

بر شدن فعالیت تواند باعث کندی و هزینهمگاهرتز و... می 5سرعت کابل شبکه، پشتیبانی نکردن دستگاه های قدیمی از باند فرکانسی 

 ها شود.در اینترنت و دیگر شبکه

 

محل کار و یا  لی شرکت خود اطمینان دارید؟ نسبت به شبکه اینرنتی که درامنیت چطور؟ آیا درحال حاضر نسبت به امنیت شبکه داخ

 منزل مسکونی خود دارید چطور؟

 

                                                           
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر-.1  

2.Artificial Intelligent  
3.Internet of Things. 

4.Wireless.     

.5 Binary 
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خل شرکت خود برای قصد مهاجمان سایبری و یا ورود مخفیانه هکرها به شبکه اینترنت ویا اینتِرانت داء اگر تابحال خودتان مورد سو

 ایدا از نزدیکان خود زیاد شنیدهنتتان قرار نگرفته باشید، یقینا اینجور اتفاقات را در اخبار و یرتسرقت اطالعات و یا استفاده از ترافیک این

اند روز درحال افزایش است اما در عین حال تعداد افرادی که عزمشان را جزم کردهها و سیستم های اطالعاتی روزبه؛ اگرچه امنیت شبکه

روز درحال افزایش است و اگر بخواهیم واقع بینانه نسبت به شبکه ما نفوذ کنند هم روزبه شخصی و دولتیِ تا به شبکه های محافظ شده

 ای بیش نیست!شوخی در آنها ’امنیت‘ای که در اختیار داریم نگاهی بیاندازیم، های فعلی

ها بطور خاص، و بحث امنیت شبکه امنیت بطور عام های اخیر بحثخوشبختانه )اگر کاربر هستید( و متاسفانه )اگر هکر هستید(، در سال

ها و سیستم های گوناگون بسیار مورد توجه کاربران و در نتیجه غول های فناوری در دنیا قرار گرفته و امروزه شاهد پدیدآمدن تخصص

 دهد.اتمان نوید میتر را برای ما و اطالعها هستیم که این خبر، آینده ای امندر زمینه تامین امنیت سرویس

ی شبکه های موبایل از دامنه شود. برای مثال بدلیل استفادهسیم تنها در مواردی که گفته شد خالصه نمیمحدودیت های شبکات بیاما 

های کن نیست. یا در اتاقفرکانس امواج رادیویی، امکان و اجازه استفاده از خدمات مخابراتی و اینترنتی در هواپیماها در زمان پرواز مم

های حفاظت شده در برابر امواج و پرتو های ساطع شده تمام ارتباطات باید تنها بوسیله کابل و آن هم با کابل CTSو  MRIرادیولوژی، 

 ویا کابل های فیبرنوری صورت بگیرند. 

بشر حقوقسری از باند های فرکانسی امواج الکترومغناطیس وجود دارد، به دولت های ناقض ایی که در یکطور محدودیت های ذاتیهمین

دهد که با ایجاد امواج متداخل و ارسال نویز بر روی شبکه، از دسترسی و همچنین افرادی که مقاصد مجرمانه در سر دارند، این اجازه را می

جلوگیری کنند ویا ترافیک عبوری از شبکه را مشاهده و  3CANو حتی  1PAN ،LAN2کاربران به شبکه در مقیاس هایی همچون

توانند برای جلوگیری از دسترسی درصورت لزوم تحت اختیار خود بگیرند. این مزاحمت های دولتی و یا غیردولتی میکنترل کنند و 

 .های رادیو تلویزیون و... باشند4Broadcastای، اتصال به شبکه اینترنت، آزادانه به سیگنال های ماهواره
 دارا باشد: حال سیستم انتقال داده ای را تصور کنید که خصوصیات زیر را

 سیم است.بی.1

 امروزی است. Wi-Fiترین نسل تر از سریعها برابر سریعده.2

 اپیما، بیمارستان، پایگاه های نطامی و... بدون مشکل استفاده کرد.ها اعم از هوتوان در تمامی مکاناز آن می.3

رود، بُرد این فناوری حتی یک میلیمتر هم از محدوده ز فراتر هم میسیم فعلی که امواجشان از محدوده نیابرخالف شبکه های بی.4

 کند.اش تجاوز نمیبکارگیری

 سازی است.در خارج از محیطِ بکارگیری، غیرقابل شنود و مختل.5

 لیتر از تجهیزات شبکه فعی ارزانتجهیزات و استفاده از آن بسیار ارزان قیمت است؛ حت.6

 .غیرقابل هک شدن و استفاده غیرمجاز است.7

 نیست اش قابل دسترسیاطالعاتِ ردوبدل شده در بستر این شبکه، در خارج از محیط بکارگیری.8

                                                           یار داریم.است که درحال حاضر دراخت. تجهیزات آن قابل ادغام شدن با دیگر تجهیزاتی9

 زیست کامال سازگار است.کندو با محیطهیزات شبکه امروزی مصرف میانرژی بسیار کمتری نسبت به تج.10

 .نیازمند دو یا چند اتصال مجزا جهت تامین برق و برقراری ارتباط نیست.11

 ای خودمان استفاده تر برای ارتباطات شبکهای در حال حاضر و درزمانی که ما هنوز از سیستم های سنتیحتما تصور چنین تکنولوژی

 ها را رفع کرده باشد و درعین حال یابی به سیستمی که تقریبا تمام مشکالت فعلیِ اتصال به شبکهم کمی دشوار ویا حتی دستکنیمی

                                                           
1.personal Area Network-شبکه شخصی 

2 .local Aarea Network-شبکه محلی 

3 .campus Aarea Nnetwork-شبکه منطقه ای 

.4 همه فرستی    
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 هایزیست بودن ویا سرعت های چند ده برابری را نسبت به تکنولوژیدارمحیطاز قابلیت های نوینی همچون انرژی خورشیدی و دوست

 برای االن دور از ذهن باشد.قبل خودش ارایه دهد حداقل 

 ! Li-Fiسیم را به شما معرفی کنم.ایِ بیاما اجازه دهید نسلِ نوینِ ارتباطاتِ شبکه

Light Fidelity  یا بطور خالصهFi-Liدهد، خودش های فراتر از انتظاری که ارایه می)بخوانید: الی، فای( ،برخالف امکانات و قابلیت

سیم و فراگیری که حتی شاید مشکالت شبکات بیبه جهان معرفی شد. زمانی 2011بار در سال ای اولینفناوری خیلی جدیدی نیست و بر

 امروز نبود. سیم در حد و اندازهشبکات بی

 ن دودویی آنها گفتیم؛ که در آن تمام دستوراتِ ورودی ما به کامپیوتر، بصورت صفر و یک ترجمهها و زباتر از نحوه کارکرد کامپیوترپیش

خواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و یک داده را باهم گیرد. حال دو دستگاه را تصور کنید که میشده و سپس مورد پردازش قرار می

اطالعات به زبان  به اشتراک بگذارند )مثال دانلود یک فیلم(. این ارتباط بدلیل اینکه در بین دو دستگاه بوده و در هیچ طرف نیاز به ترجمه

 شود.ها انجام میای از صفر و یکسان نیست، درنتیجه برقراری ارتباط و انتقال اطالعات با همان زبان ماشین و با رشته های طوالنیان

ت به دنیای اطراف ری به دنیای نورها بزنیم. جایی که بخش عظیمی از درک ما نسبسها فاصله بگیریم و بگذارید کمی از دنیای صفرویک

نانومتر است که 725تا  375در محدوده فرکانسی امواج الکترومغناطیسشناسیم، دامنه می نورچیزی که ما تحت عنوان .شودرا شامل می

به طیف نورمریی مشهور است. این دامنه از فرکانس امواج الکترومغناطیس دارای طول موج کمتری  نسبت به امواج رادیویی هستند و به 

و دیوار ها نیستند، اما از روی سطوح منعکس شده و درصد قابل توجهی از آن برای چشمان ما بازتاب  همین دلیل قادر به عبور از موانع

 شود.می

فرض  ]10101101001[خواهیم انتقال دهیم. داده مورد انتقال را حال تصور کنید مقداری اطالعات را که بصورت باینری هستند را می

یعنی  HIGHدهند. انتقال می LOWو  HIGHات مدار های دیجیتال بصورت ولتاژ های ها را در قطعکنید. این رشته از صفر و یک

ی باینری بصورت پالس های خاموش و روشن الکتریسیته یعنی عدم وجود برق در سیم. به عبارتی انتقال این داده LOWوجود برق و 

 پذیر است.در زمان بسیار کوتاه و سرعت بسیار باال امکان

ثانیه روشن است، چراغ برای مدت زمان یک 1سیم را با یک چراغ جایگزین کنیم. برای انتقال هر بیتی که مقدار آن  اکنون بیاید تا

چراغ اما، یک دوربین قرار دارد که  لماند. در مقاباست، چراغ به مدت یک ثانیه خاموش می 0شود و به ازای هر بیتی که مقدار آن می

 1کند. اگر چراغ روشن بود خروجی گیرد و وضعیت روشن یا خاموش بودن چراغ را بررسی میمی ثانیه یکبار از چراغ عکسهر یک

ی باینری ما به همان فرن دهد و دادههارا در کنار یکدیگر قرار می1و0دهد. سپس تمام این می 0دهد و اگر خاموش بود خروجی می

 (1تصویر شود! )در دستگاه دوم ظاهر می10101101001اصلی خودش یعنی 

 را به خوبی درک کردید!  li-fiتبریک می گویم... حاال شما نحوه کار 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                

 

 

 

 1تصویر
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ت فراگیر، اما بصورت محدود استفاده دریافتید که تا کنون از این تکنولوژی نه بصور Li-Fiاکنون با درک نحوه کار حتما شما هم، 

کند، چیزی که با چشم های مادون قرمز کار ها و هر آنکردید... خب درواقع باید بگویم، بله. تمامی کنترل های تلویزیون، رادیو ضبطمی

 شود.ه های پویا استفاده میمریی و برای انتقال دادبار در تاریخ است که از نورآید اما این برای اولینبحساب میLi-Fiفرزندی از 

توانیم از سرعت نور در انتقال بر است، و از آنجایی که ما با نور سروکار داریم میبیت/ثانیه بسیار کند و زمان1ها با سرعت اما انتقال داده

 داده هایمان کمک بگیریم.

به ذات موج بودنش، دارای طول موج و فرکانسی  پرسید چگونه؟ ساده است؛ نور درواقع یک موج از امواج الکترومغناطیس است ومی

توانیم هربار خاموش و روشن شدن کند، میمشخص است. با درنظر گرفتن طول موج و فرکانسی که فرستنده نوری ما در آن کار می

 .موج نور انجام دهیمانتقال  سیکلچراغ )انتقال یک بیت( را در یک 
هرتز است. به 5.7 ×1410کند که این طول موج دارای فرکانستر یا با همان نور بنفش کار مینانوم 400برای مثال المپ ما در طول موج 

یعنی امکان  شود و ایننوری ما خارج میموج مستقل از فرستنده7.5 ×1410ثانیه، تعدادِتر این یعنی اینکه درمدت زمان یکبیان ساده

 بیت در هر ثانیه. 7.5 ×1410انتقال 

داده در هر ثانیه! که با استفاده از امواج فرابنفش  ترابایت 85باند، انتقال دادنبیت پهنایآل و فقط با یکشرایط ایده به عبارتی یعنی در

 .شودمقدار بیشتر هم میباند بسیار باالتر، اینیبجای امواج نور مریی و استفاده از این پهنا

هایی به مراتب بیشتر از آنچه امروز باندنیاز داشته باشد، به پنهای ای ارتباطاتشحدومرز بری آنالین بیش از آنکه به سرعت های بیآینده

 موجود در کابل های فلزی و تنها راه حل برای عبور از موانع ذاتیِ Li-Fiو  .نوری داریم نیازمند است-فلزی یا کابلی-با شبکه های کابلی

یابی به این سرعت در شرایط واقعی ممکن نخواهد بود و البته بطور ا دستباند های بیشتر است.امهای نوری به جهت ارایه پهنایفیبر

توانسته در شرایط   Li-Fi! اما تکنولوژی ترابایت داده در ثانیه نخواهیم داشت  85سال آینده هم نیازی به انتقال  100تخمینی تا 

در  Fi-Wiترین اینترنت کند که حداقل صد برابر سریعثانیه( دست پیدا /بیتگیگا 1952) ثانیه /بایتگیگا244آزمایشگاهی به سرعت 

                                                                        میانگین سرعت اینترنت در کشور خودمان است...!تر از ها برابر سریعاست که خود آن هم حداقل ده جهان

تر شدن استفاده از تر و فراگیرها، دارای ویژگی های خاصی است که به محبوبانتقال داده به لطف استفاده از نور برای Fi-Liتکنولوژی 

کند. برای مثال، این فناوری به هیچگونه مودم، روتر ویا اتصالی به شبکه های مخابراتی ندارد آن در آینده بسیار نزدیک کمک شایانی می

تعویض و جایگزین کنید. )البته کابل های برق عادی  Li-Fiمورد نظر را با المپ های و برای استفاده از آن تنها کافی است المپ ها محل 

در کنار الکتریسیته استفاده کرد.(یا بدلیل انتقال داده با نور و نه  Dataقادر به انتقال داده نیستند و باید از کابل های منتقل کننده 

باند و ت. پس دسترسی به اطالعات درون شبکه و استفاده غیرمجاز از پهنایفرکانس های رادیویی، هرکجا که نور نباشد، داده هم نیس

بدلیل عدم  Fi-Liهمچنین  در آن قرار دارند عمال امکان پذیر نخواهند بود! Fi-Liترافیک شبکه در خارج از محیطی که المپ های 

ع سخت و غیرشفاف گرفته نشود، قابل مسدود شدن استفاده از فرکانس های رادیویی، مادامی که جلوی المپ فرستنده بوسیله یک مان

کند و این به دلیل گستره بسیار پنهاورتر امواج نور هزار برابر رفع می10نیست و مشکل کمبود فرکانس های استفاده نشده را تا حدود 

 مریی نسبت به فرکانس های رادیویی است.

فرکانس های رادیویی و طول موج بسیار باالی این گستره از امواج و نزدیکی ها بدلیل استفاده از  Wi-Fiسیم و سیستم های مخابراتی بی

ازحد از آنها، میتوانند بیش تری مانند امواج ماکروویو، بسیار برای سالمتی انسان مضر بوده و درصورت استفادهآنها به گستره امواج خطرناک

بدلیل استفاده از نور مریی این مشکل را  Li-Fiمغز شوند؛ اما تکنولوژی باعث بروز تومور های سرطانی در نقاط مختلفی از بدن ازجمله 

 خطرتر است.هم برطرف کرده و به میزان قابل توجهی برای سالمتی انسان بی

وجود ندارد. از آن میتوان برای پخش کردن  Li-Fiآنچه که مسلم است این است که محدودیتی در رابطه با نحوه و محل بکارگیری 

کردن محتوا در سطح یک کالن شهر اقدام کرد. از  Broadcastدر سطح یک شرکت یا کارخانه استفاده کرد ویا نسبت به  اطالعات

 Li-Fiشویی به اینترنت استفاده کرد یا تمام چراغ های شهر با المپ هایآن میتوان در خانه برای اتصال کولر، یخچال و ماشین لباس

 (2نقلیه خودران و هوشمندبه خیابان ها آورد..)تصویر  جایگزین و اینترنت را برای وسایل



20 
 

ی بسیار گسترده از شبکه های نوری در جهان، تجهیزات و تعرفه های استفاده از آنها اگرچه درحال حاضر همچنان و با وجود استفاده ها

ات انبوه آنها، این وضعیت بهتر و بهتر شود تا روز فراگیرتر شدن و تولیداز گران ترین نوع تجهیزات شبکه هستند، اما امید است با روزبه

-Liکهولی تا زمانی ؛روزترین تکنولوژی های حال حاضر دنیا در منازل خود استفاده کنیمای بسیار نزدیک همه ما بتوانیم از بهدر آینده

Fi  تمام شهرها را فرابگیرد، میتوان سازگاری بسیار خوبی بینLi-Fi، Wi-Fi   وLTE بطوریکه هم در مدیریت هزینه ها  ایجاد کنیم

 (3مند شویم.)تصویر سیم در جای خودش بهرهعملکرد قابل قبولی داشته باشیم و هم از مزایا هرنوع ارتباط بی
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روز زیادتر شده و میتوان آن را از درجه نمایی درنظر گرفت که گیری روزبهاز انقالب صنعتی بطور چشمسرعتِ رشد و پیشرفت بشر پس

جهانی سوم و توسط بمب های رو، درصورتی که نسل بشر در جنگپیش لسا 100ویا  50شود. هم میبا گذر زمان به سرعت آن افزوده 

ترین روزهای زیست ما بر روی این کره خاکی خواهد بود. از شهرها و خانه های کامال ترین و طالییاتمی خودش منقرض نشود، از جذاب

سال پیش تصور وجود آنها هم  10یا  5ی زمین. فناوری هایی که تا همسایه گاه هایی در سیاراتهوشمند برروی زمین گرفته، تا زیست

ولی امروزه اگرچه ممکن است در کشور خودمان به آنها دسترسی نداشته باشیم اما به لطف شبکات مجازی، از  و دور از ذهن بوددارخنده

 شویم... .تحقق رویا های بچگیمان حداقل در آن سوی دنیا باخبر می
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عصر »انسان و دنیای اطرافش در  ناما در تمامی پیشرفت های بشر در آینده، یک حقیقت واضح و مسلم وجود دارد و آن هم غرق شد

، بطور آنی به یکدیگر متصل و نداست که ما، اجسام و عزیزانمان را در هر کجای این جهان هستی که باش« جهان آنالین»و « ارتباطات

 سازد. یگر مطلع میاز حال یکد

هم حداقل یک قرن زودتر شاید بطور دقیق ممکن نباشد اما این تمایل به درک و شناخت ناشناخته دنیایی که سخن گفتن از آن، آن

تر سوق میدهد و عبور از محدودیت های ذهنی و فراذهنی، بدون ایجاد آمیزتر و زیباتر، صلحای مدرنهاست که انسان را به سوی آینده

 فکری و تکنولوژیکی هرگز امکان پذیر نخواهد بود. ببستر و زیرساخت های مناس

                                                                                                    

                                                                                                            :                                                                               منابع

     
 

 En.wikipedia.org/wiki/Li-Fi 

 LiFi.co 

 Iberdrola.com/innovation/lifi-technology 

 Signify.com/global/innovation/trulifi 

 Sciencedirect.com/science/article/pii/S2405428317300151 

 Lifitn.com/im-new 

 Researchgate.net/publication/323552097_The_Future_Technology_LiFi 
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https://www.researchgate.net/publication/323552097_The_Future_Technology_LiFi
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                      دستگاه الیت تراپی)نور درمانی(     

 سارا طاهری1

 چکیده 

ها اهمیت بسیاری دارد. مراقبت از پوست ها، مخصوصا خانمو شادابی پوست صورت همواره یکی از مواردی است که برای انسان زیبایی

کنید، یک قدم برای افزایش سالمت ندارد، درواقع اگر هزینه و اقدامی برای حفظ زیبایی خود می ای زیبایی صرفتنها یک جنبهصورت 

تواند یک هایی است که با وجود تمام شاید و اگرهای آن، میی همین روشاید. الیت تراپی از جملهجسمانی و حتی روحی خود برداشته

و بیماری  اختالالت امروزه یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از نور درمانی، برطرف کردن شایع ترین. شدپیشنهاد خوب و مناسب با

جمی و بدون درداست روش درمانی بی خطر و غیر تها. نور درمانی یک استاز جمله اگزما، پسوریازیس ،یرقان نوزادان و ...  پوستی های

بنفش و اشعه  شعه ماورایااز نور با طیف های رنگی متفاوت )نور قرمز ،آبی ، زرد ، سبز ، سفید، که با استفاده از نور یا طول موج خاصی 

و همچنین  دهیمیکند و بر همین اساس کاربرد های مختلفی دارد که در این مقاله آن هارا مورد بررسی قرار مماورای قرمز(عمل می

 دارد و چه کسانی نمی توانند از این روش استفاده کنند. می کنیم که این روش درمانی چه مزایا و معایبی بررسی

 

 مقدمه 

ورشید را کشف کرده و گردد. یونانیان باستان برای اولین بار خواص درمانی نور خنی به دوران قبل از میالد باز میدرک قدرت نور درما

د بر می گردد. سال پیش از میال 1500ریخ آن به تابش نور را برای حفظ سالمتی ضروری دانستند. همچنین ادبیات پزشکی هند که تا

مگاالیت ساخت استند ا.درمانی مرکب از گیاهان و نور طبیعی خورشید را برای درمان مناطق بدون رنگدانه پوست پیشنهاد داده است

ان از این دستگاه که میتو کره جنوبی یکی از محبوبترین و پرکاربرد ترین دستگاه در زمینه نوردرمانی است. به طوری O’melon کمپانی

زیبایی  هایر سالنطیف نوری طراحی گردیده است. این استند بیشتر د 4عالوه بر صورت در نقاط دیگر بدن نیز استفاده کرد و در مدل 

ایع ترین رف کردن شامروزه یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از نور درمانی، برط.و کلینیک های پوست مورد استفاده قرار میگیرد

ع نوری غالبا از دو نوع برای اختالالت پوستی غالبا از طیف نور مرئی استفاده شده و مناب، در این روش درمانی که  اختالالت پوستی است

ه های مختلف نور به الی رنگ هنگامی که نور به سطح پوست تابیده می شود، با توجه به قدرت و طول موج.می باشند LED لیزر و یا

بکار رفته در  طیف ها و طول موج های .فوذ کرده و باعث فعل و انفعاالت شیمیایی در سلول های پوست و باکتری ها می شودپوست ن

 از:این دستگاه عبارتند 

 
  نانومتر 630±10نور قرمز طول موج 

  نانومتر 430تا  415نور آبی طول موج 

  نانومتر  550تا  525نور سبز طول موج 

  نانومتر 620تا 570طول موج زرد نور 

 نانومتر 700تا  400نور سفید با طول موج 

  نانومتر  1050و  700اشعه ماورای قرمز با طول موج 

 شعه ماورای بنفش با سه طول موج ا                                                                       

 UVA   نانومتر 400تا  315با طول موج 

 UVB  نانومتر 315تا  280ا طول موج ب 

 PUVA تفاده همزمان از اشعه اسUVA   و دارو 

                                                           
  1.دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه شیخ بهایی.
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 نور درمانی چیست.2

خاص خود بر  سمیساطع کردن نور را داشته و که با مکان تیمخصوص بوده که قابل یاستفاده از ماسک ها ی،درمان ندیفرآ نیروش کار ا 

شاداب و سرزنده  یپوست جهیدهد در نت یرا انجام م یل بازسازپوست شده و عم یسلول ها کیکار باعث تحر نیتاباند. ا یپوست م یرو

 یطول موج مختلف بر رو 7استفاده کرده و نور را با  LEDیاز تکنولوژ ینور درمان یداشت. ماسک ها دیخواه ینور درمان دمت قیاز طر

 یاختالالت خواب و حت یاختالالت پوست یبرا یکه نور درمان دیسازد. جالب است بدان یشاداب را فراهم م یتاباند و پوست یپوست م

و به مرور زمان باعث رفع  رندیگ یچشم هدف م هیقرن قینور را از طر ید یال ا یگردد. ماسک ها یماستفاده  زین یروان یها یماریب

بل نور به درمان نور درمانی )الیت تراپی( یک روش درمانی است که در آن با قرار دادن فرد در مقاهمچنین  گردد یاختالالت م نیا

بیماری او اقدام می شود. نوری که به فرد تابیده می شود می تواند نور طبیعی و یا طول موج خاصی از نور باشد. در طول تاریخ، نور 

ه خورشید به عنوان اولین منبع نور و پس از آن لیزرها، المپ های فلورسنت، المپهای دیکروئیک )نوعی المپ هالوژن( در نور درمانی ب

در اوایل دهه دانشمندان  ..عنوان منبع نور استفاده می شودها به  LED امروزه از دیودهای ساطع کننده نور یاکه  کار گرفته شدند

از آن پس تحقیقات متعدد .بر رشد گیاه و بهبود عمل فوتوسنتز در آن شدند LED متوجه تاثیر مثبت نور ساطع شده از دیودهای 1990

بتوان به درمان بیماری ها پرداخت. نتایج رضایت بخش بود و  LED کی صورت گرفت بدان امید که با استفاده ازآزمایشگاهی و کلینی

به عنوان یک روش بی خطر، غیر تهاجمی و بدون درد بطور مستقل یا به عنوان جزئی از یک پروتکل درمانی  LED امروزه نور درمانی

  نور درمانی به سه روش زیر قابل انجام است :.کار می رود در بهبود پاره ای از مشکالت جسمی و روحی به
 

 تاباندن نور بدون نیاز به تکنسین 

 

 

 

 

 تاباندن نور با تکنسین 

 

 

 

  تاباندن نور با ماسک های مخصوص 
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 .انواع نور درمانی 3

 :رتند ازکه متداولترین آنها عبا نور درمانی برحسب نوع نوری که به کار برده می شود به روشهای گوناگونی صورت می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 (نور درمانی با نور قرمز 1.3

 باشدیک تکنیک بحث برانگیز درمانی می است ،میلی متری 1.6نانومتریو عمق نفوذ  640دارای طول موج  که RLTیت تراپی نور قرمز یا ال

ی که این نور به پوست تابیده میشود، توسط اپیدرم جذب و برای درمان اپیدرم که الیه ی خارجی پوست است، استفاده میشود. وقتکه 

کالژن یکی از مهم ترین عوامل جوانسازی پوست است. وجود کالژن در پوست باعث .سپس تولید کالژن در سلول ها تحریک میشود

 میشود تا پوست نرم تر و پر تر بنظر برسد و به همین دلیل چروک ها و خطوط ریز پوست کاهش میابد.

 د هم با نام های دیگری الیت تراپی نور قرمز را شنیده باشید :شای

  1فوتوبیومادیولیشن 

  نوردرمانی سطح پایین یاLLLT 

 و سرد  لیزر درمانی نرم 

 تحریک فوتونیک 

  لیزرتراپی با انرژی کم یاLPLT 

 

 نور قرمز ( چگونگی عملکرد الیت تراپی 1.1.3

، RLTمیتوکندری با استفاده از روش د ها می شود.با افزایش عملکرباعث تقویت آنول ها، نور قرمز با تولید یک اثر بیوشیمایی در سل

های بیشتری تولید کند.با انرژی بیشتر، سلول ها تاثیرگذاتر عمل می کنند و جوانسازی را انجام می دهند و  ATPیک سلول می تواند 

های الیت پالس و درمان  ینکه منجر به آسیب به سطح پوست نمی شود.با لیزر فرق دارد، به خاطر ا RLTآسیب ها را ترمیم می کنند.

 لیزر با کنترل آسیب الیه خارجی پوست، ترمیم این الیه از بافت را انجام می دهند.

 

 

                                                           
1.photo bio modulation 

ی نور رنگینوردرمانی با طول موج ها.4شکل   
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 قرمزبا نور ( کاربرد الیت تراپی 2.1.3

 آسیب های بافتی و بهبود زخم را افزایش می دهد 

 ود می بخشدرشد مو در افراد آلوپسی آندروژنی بهب 

 سندرم تونل کارپال را در کوتاه مدت درمان می کند 

 ضایعه های پزوریازیس را کاهش می دهد 

 دردهای آرتریت روماتوئید را کم می کند 

 برخی عارضه های ناشی از درمان سرطان را بهبود می بخشد، مثل موکوسیتیس دهانی 

  کندناشی از نور خورشید بسیار کمک میبه آسیب های 

  کند و آتروفی ماهیچه را درمان می بهبود دردهای مفاصلی می شودباعث 

 اسکار را از بین می برد 

 درد و التهاب در کسانی که دردهای تاندون آشیل دارند را کاهش می دهد 

 با نور آبی( نور درمانی 2.3

شود، این غدد که با دد سباسه تمرکز میروی غ میلی متری می باشد که 1عمق نفوذ ی و نانومتر 430تا  415طول موج  یدارانور آبی 

رسانی به پوست و مو ضروری هستند غدد سباسه برای چربی.های مو قرار دارندشوند در زیر فولیکولعنوان غدد چربی پوست شناخته می

د بیش فعال شده و تواننالبته این غدد می و این غدد سبابه باعث کاهش تولید سبوم می شود و کنندها جلوگیری میو از خشکی آن

ها بکاهد، در تواند روی این غدد تأثیر گذاشته و از میزان فعالیت آناز لحاظ علمی نور آبی می.موجب پوستی چرب و ایجاد آکنه شوند

در زیر  آکنه کنندههای ایجادتواند باکتریای خود خواهید بود. نور آبی همچنین میهای آکنهاین صورت شما شاهد کم شدن جوش

منافذ را به حداقل برساند و از د و می تواند ها کمک کنها و گرهای شدید از جمله کیستهای آکنهوست را نابود کرده و به درمان جوشپ

 2018براساس تحقیقی در سال  ، افسردگی فصلی و اختالالت خواب می پردازد.این نور به درمان اختالالت خلقی  .عفونت پیشگیری کند

 .های درجه سه پوست نیز شودتواند باعث بهبود سوختگیمشخص شد که، نور آبی می بر روی حیوانات

 ( نور درمانی با نور سبز  3.3

ریلکس کردن پوست ذهن و بدن و نیز درمان پوست های میلی متری، 2تا  0.5و عمق نفوذ نانومتر 550تا  525سبز با طول موج  نور

ر سبز هایپر پیگمنتیشن و یا سیاه شدگی نواحی از پوست به دلیل کاهش مالنین را حساس در این طیف قرار می گیرد .همچنین نو

و دنیز رنگرفتگی کک ومک و آفتای سوختگی و لک های پیری را درمان می کن عملکرد غدد پوست را تنظیم می کند و  درمان میکند و

 برای پوست های حساس است . موجب کاهش اختالل رنگدانه ای ، قرمزی و تحریک غدد چربی می شود و مناسب

 (نور در مانی با نور زرد 4.3

ن طیف ای. باشدیپوست م یدرمان جهت رفع قرمز نینور زرد بهتر یمتر یلیم 2تا  1نانومتروعمق نفوذ   620تا  570با طول موجنور زرد 

دهدو قادر به سم زدایی غدد می شود. می های پوستایش میدهد وانرژی دوباره به سلولهای پوست را افزرنگی جریان اکسیژن به سلول

شود و گردش میو همچنین باعث تحریک لنفوسیت ها  شودمی و رفع زبری پوست های پوستباعث بهبود بافت و چین و چروک این نور

 خون و جریان اکسیژن را افزایش می دهد.
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 ( نور درمانی با اشعه ماورای بنفش 5.3

های ویتیلیگو  بدن را سرکوب می کند ، باعث کاهش پاسخ های التهابی می شود و به درمان بیماریاشعه ماورای بنفش سیستم ایمنی 

 تقسیم می شوند: ، اگزما ، پسوریازیس و یرقان نوزادان می پردازد .این اشعه برحسب طول موج به سه دسته

 UVA  نانومتر 400تا  315با طول موج 

 UVB  نانومتر 315تا  280ا طول موج ب 

 PUVA تفاده همزمان از اشعه اسUVA   و دارو 

 (نور درمانی با اشعه ماورای قرمز 6.3

آن افزایش سرعت  شود و از طول موجهای مختلف آن استفاده می شود. اثرات بیولوژیکیقرمز در المپهای حرارتی تولید میاشعه مادون 

به کار  هاها و استخوانهای ایجاد شده در ماهیچهان زخمرممتابولیسم و افزایش گردش خون است. به این دلیل در نور درمانی جهت د

 . کنندهای ویژه استفاده میادان در بخشنانومتر آن هم برای گرم نگه داشتن نوز 1050و  700میرود. از طول موج 

 4. مزایای  نور درمانی 

 کمترین عوارض بعد از درمان 

 د حساس مانند زنان باردار یا شیردهاستفاده از این روش بجای داروهای شیمیایی برای افرا 

 بهبود زخمهای دیر التیام 

 رفع درد و سفتی صبحگاهی در آرتریت روماتویید 

 بهبود مفصل زانو در استئوآرتریت 

 پیشگیری از تاول تبخالی 

 بهبود زخم و ترمیم بافت 

 کاهش التهاب و درد در ناحیه تاندون آشیل 

 د و باعث نل)این سندروم در اثر فشردگی عصب دست در ناحیه مچ ایجاد میشوکمک به درمان کوتاه مدت سندروم کارپال تو

 حسی و ضعف انگشت میشود(بی

 کاهش عوارض ناشی از درمانهای دارویی در سرطان مثل موکوسیت دهانی 

 مانند :بهبود بعضی از بیماریهای خلقی و روانی 

 افسردگی فصلی یاSAD1 

 افسردگی پس از زایمان 

 اختالالت خواب 

 ازگاری با کار کردن در شیفت شبس 

 2عقل  زوال 

  

                                                           
1.Seasonal affective disorder 

2.Dementia 
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 عوارض نور درمانی.5

اتی که از عوارض این دانند. تنها گزارشته و آن را روشی امن و بی خطر میالیت تراپی یا نور درمانی هیچ عارضه خطرناک و رایجی نداش

ممکن است. ها: سردرد، تهوع، خستگی چشمآن  درعوارض ناو  روش درمانی به دست ما رسیده سوختگی جزئی و ایجاد تاول بوده است

دچار  یو قطبدبه اختالل  یفرد اگر.است که این روش درمانی باعث آسیب به چشم ها شود. بنابراین بهتر است چشمانتان را ببندید

 هراشته باشد . دی فرد ی چون شیدایی ، پیش فعالی  و تحریک پذیری ممکن است برادرمان استفاده کند، عوارض نیباشد و بخواهد از ا

 .تسین ینگران چیه یجا نیشود. بنابرا یشود، پس از چند روز خود به خود درمان م جادیا یتراپ تیکه از ال یعارضه ا

 .موارد منع استفاده از نور درمانی 6

  1ماه گذشته داروی 6اگر در isotretinoin  یدجهت درمان آکنه مصرف کرده اید از نوردرمانی استفاده نکن. 

  ماه گذشته تحت دوره ی استروئیدی بوده اید از نوردرمانی استفاده نکنید 3اگر در. 

 2اگر اخیرا تحت درمان باAHAs ،3BHAs ،Retin-A   یا رتینوئیدهای متداول یا اسید ازالیک بوده اید از نوردرمانی استفاده

 .نکنید

د. در غیر عینک مخصوص دستگاه و یا پدهای چشمی استفاده کنی در هنگام روشن بودن دستگاه به نور آن خیره نشوید و حتما از

بکیه چشم شنانومتر میتواند در طول زمان به  400اینصورت به شبکیه چشم آسیب جدی وارد خواهد آمد. خصوصا نورهای آبی طیف 

 .آسیب برساند

برای آن  PDT 4ا نور کاربردی ندارد و باید از روشاین روش درمانی در مورد آکنه های وخیم که در مرحله حاد از بیماری هستند تنها ب

استفاده کرد که تحت نظر پزشک خواهد بود. ولی برای درمان آکنه های متوسط و معمول میتوان از دستگاه استفاده کرد و جواب خوبی 

 .گرفت

 .مانی پرهیز کنیدیوتیک ها از نوردردر صورتی که از داروهایی استفاده میکنید که پوست را به نور حساس میکند مانند برخی آنتی ب

 آمادگی  قبل از الیت تراپی.7

کشد که در طول این زمان به یک عینک محافظ نیاز خواهید داشت تا نور به دقیقه طول می 20هر جلسه درمان در کلینیک حدود 

د یا خودتان در خانه، توجه کنید که نباید دها انجام میکند که این کار را یک فرد متخصص برای شمقی نمیهایتان آسیب نزند. فرچشم

 آرایشی روی پوست خود داشته باشیدگونه هیچ

 . مراقبت های بعد از الیت تراپی8

یان هر جلسه نطور که گفتیم، الیت تراپی یک روش غیرتهاجمی است. بنابراین نیازی به گذراندن دوره نقاهت نیست. پس از پاهما

جلسه یا بیشتر احتیاج دارد که هر جلسه با  10سالن زیبایی به  ه خود ادامه دهید. نور درمانی در مطب یاهای روزمرتوانید به فعالیتمی

شود. ممکن است پس از جلسه اول مقداری بهبودی جزئی در مشکالت پوستی خود مشاهده کنید؛ اما وقتی فاصله یک هفته انجام می

 .تر خواهد بودیی بسیار چشمگیرتر و قابل توجهتمام جلسات درمان را به پایان برسانید نتیجه نها

                                                           
.1 Accutane 

.2 ALPH Hydroxy Acids 

.3 Beta Hydroxy Acids 

4.percutaneous Dilatational Tratheostomy 
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 . بررسی دستگاه الیت تراپی9

این دستگاه از سه قسمت تشکیل شده است که دوقسمت بدنه دستگاه و یک قسمت صفحه جلویی را شامل می شود که در مجموع 

میلی متر می باشد. در پنل  305تفاع آن میلی متر و ار 222میلی متر ،عرض آن 480دارای یک طول ، عرض و ارتفاع است که طول آن 

جلویی دستگاه یک دکمه برای فن دارد که در طول روند درمان باید روشن باشد تا به پوست انسان از طریق منافذی که درون دستگاه 

ه برای انتخاب نور دکم 7دکمه برای انتخاب رنگ نور مورد نظر وجود دارد ولی در بعضی دستگاه ها  4وجود دارد ، هوا برسد .همچنین 

 وجود دارد و دو دکمه هم مربوط به باال و پایین آوردن زمان برای طول درمان است .

 نمای بیرونی دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نمای درونی دستگاه

 

 

 

 

  

 

ردی چون کهیر ، صرع ، نور درمانی روشی مناسب برای درمان بیماری های پوستی اگزما، پسوریازیس ،یرقان نوزادان و ... به استثناء موا

حاملگی و .... است. در این روش از هر طول موج  برای یک درمان خاص استفاده می شود و یک روشی ساده و کاربردی برای استفاده 

 خانگی است و بیشترین کاربرد را نور درمانی با نور قرمز دارد.

 

 

 



29 
 

 منابع

 

1. https://ttbehdad.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-

%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 

2. http://orchidrasht.com/%D9%86%D9%88%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C/ 

3. https://cuteskin.ir/blog/light-therapy-or-led-therapy-led/ 

4. https://www.hidoctor.ir/tag/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-

%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/ 

5. https://partotebabat.com/fa/blog/88/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA- 

6. https://zibabeman.com/light-therapy-or-led-therapy/ 

7. http://delphiniumclinic.com/red-light-therapy/ 

8. http://madamod.com/blog/led-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-

%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-

%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-

%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/ 

 

 

  

https://ttbehdad.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://ttbehdad.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://orchidrasht.com/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C/
http://orchidrasht.com/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C/
http://orchidrasht.com/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C/
http://orchidrasht.com/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C/
https://cuteskin.ir/blog/light-therapy-or-led-therapy-led/
https://www.hidoctor.ir/tag/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/
https://www.hidoctor.ir/tag/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/
https://partotebabat.com/fa/blog/88/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://partotebabat.com/fa/blog/88/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://zibabeman.com/light-therapy-or-led-therapy/
http://delphiniumclinic.com/red-light-therapy/
http://madamod.com/blog/led-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
http://madamod.com/blog/led-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
http://madamod.com/blog/led-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
http://madamod.com/blog/led-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
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 …1شیخ ماگفت

، مردی، عارفی راگفت : مرا پندی ده 

 عارف گفت : ازخداچنان شرم کن که ازیکی ازخویشانت!

 

 

چراتهیدستی؟ :سقراط تهیدست بود، پادشاهی اورا گفت 

 بر خویشتن  به دلسوزی من نمی پرداختی!از دلسوزی دانستی اگرآسایش فقیر میسقراط گفت:پادشاها! 
 

 

 
 

 

 

 

 حکیمی گفت : بابی نیازترازخویش دوستی مکن !چه اگر درخرج کردن با اوهمسری کنی،تورا زیان دارد . واگر برتو پیشی گیرد

 خوارت سازد!واین یکی، ازگفته های امام صادق )ع(برگرفته شده است.

 

  

                                                           
  1.تهیه و تنظیم: امور فرهنگی دانشگاه شیخ بهایی
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گ ایجادگر فیض ازنظر حکما،وجودعالم براین نظام،خیرمحض است. وایجاد آن، کمال تمام. وواجب آید که پروردگاربزر

ست وذات بخش باشد وبخشنده مطلق. وذات اوازاین کمال مطلق وخیرمحض،جدایی ناپذیراست زیرا جدایی ازآن، نقص ا

   تعبیر می کنند« قِدَم عالم»به نقص  مبرّاست واین همان چیزی است که ازآناز   خداوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راگفت : دررستاخیز چه کسی به حساب مردم رسد؟ 1ابن عباس ؛بادیه نشینی 

 گفت: خدا!

 اعرابی گفت : به خدای کعبه که رستم. او راگفتند: چگونه؟

 2گفت: کریم، درحساب دقت نمی ورزد. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 https://fa.wikishia.netپسر عموی پیامبر )ص( وامام علی)ع( است-1

  2 - شیخ بهایی ، کشکول، ص357 - 362
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 مناسبت ها در فصل پاییز

صفر (اربعین امام حسین علیه السالم02مهرماه ماه ) 5  

  " .شیعه ما کسی است که دلش از هر گونه خیانت و نیرنگ و مکری پاک است"امام حسین)علیه السالم( می فرمایند: 

(10،ح125،ص65)بحاراالنوار،ج   

مهرماه بزرگداشت شاعر بزرگ پارسی زبان،جالل الدین محمد مولوی بلخی8  

 

 

 

 

 

 

مجتبیبیت،امام حسنعلیه وآله(وشهادت کریم اهلاهللاسالم)صلیلت نبی مکرمصفر(رح28مهرماه) 13  

)اعیان  ."هالکت و نابودی دین و ایمان هر شخص در سه چیز است:تکبر،حرص،حسد"امام حسن مجتبی)علیه السالم(فرمودند: 

 (557،ص1الشیعه،ج

 

صفر (شهادت امام علی بن موسی الرضا)علیه السالم(30مهرماه)15  
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  حافظ شیرازیمحمدالدینمهرماه بزرگداشت لسان الغیب ،شمس20

 

 برسر تربت ما چون گذری همت خواه

 که زیارتگه رندان جهان خواهد شد)حافظ(                         

 

 

 

زمان مهدی ربیع االول (شهادت امام حسن عسکری)علیه السالم( و آغاز امامت و والیت امام 8مهرماه) 23

 الشریف(فرجهتعالیاهللموعود)عج

 ظهور انجام نمی شود مگر به اجازه خداوند متعال،وآن هم پس از زمان طوالنی و"امام حسن عسکری)علیه السالم(فرمودند: 

 (360،ص51)بحاراالنوار،ج " قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.

 

وسلم(و فرزند بزرگوارشان امام جعفر وآلهعلیهاهللراسالم حضرت محمد )صلیربیع االول(والدت پیامب 17آبان ماه)2

 صادق)علیه السالم(

 

 

 

 

 

 

  ، روز دانش آموزآبان ماه تسخیر النه جاسوسی آمریکا13

راض خود دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند به سمت دانشگاه تهران حرکت نمودند؛تا صدای اعت 1357 آبان 13در

صبح ماموران،ابتدا چند گاز اشک آور در میان جمعیت پرتاب و سپس تیراندازی نمودند.در این روز 11ساعت .درا به گوش همگان برسانن

نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند.که به منظور گرامیداشت این واقعه در تقویم جمهوری اسالمی ایران این روز به نام روز دانش  56

  اری شده است.آموز نامگذ
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ربیع الثانی ( والدت امام حسن عسکری)علیه السالم(8آبان ماه) 23  

هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشودند.مادر ایشان حدیث یا حدیثه  232امام حسن بن علی بن محمد)علیه السالم( در سال 

م در سنین کودکی به اجبار خالفت عباسیان و به همراه پدر بزرگوارشان نام داشت و البته بعضی منابع او را سوسن یا سلیل نام برده اند.اما

راهی شهر سامراء،که آن زمان پایتخت عباسیان بود شدند و به همین علت لقب عسکری گرفتند.در مدت کوتاه امامت نیز با سه خلیفه 

حت نظارت دستگاه خالفت قرار داشته و هم این ظالم عباسی یعنی معتز،مهتدی و معتمد همزمان بودند که در تمام مدت هم به شدت ت

هجری قمری با خوراندن زهر به شهادت 260ل سال ربیع االو8سال امامت در6م راپس از که قصد شهادت ایشان را داشتند وسرانجام اما

 رساندند و در همان شهر سامرا در کنار پدر دفن شدند

 

(اعلیه م اهللرحلت حضرت معصومه)سالربیع الثانی (10آبان ماه)  25  

 ، اَلَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلىاَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ، حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیِّکَ، وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ

الْهُدى،  ظَلَمَها، وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها، وَکُنِ الثّائِرَ اللّـهُمَّ بِدَمِ اَوْالدِها، اَللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ نِسآءِ الْعالَمینَ، اَللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ

ا وَجْهَ اَبیها مُحَمَّد صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَتُقِرُّ وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ، وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَالَ االْعْلى، فَصَلِّ عَلَیْها وَعَلى اُمِّها صَالةً تُکْرِمُ بِه

  عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَالساَّلمِ بِها اَعْیُنَ ذُرِّیَّتِها، وَاَبْلِغْهُمْ

 

آذر روز بسیج مستضعفان5  

 
 
 
 
 
 
 

 

آذر روز دانشجو16  
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(و روز پرستار(والدت حضرت زینب)سالم اهلل علیها ولیجمادی اال5آذرماه) 19  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

آذر روز پژوهش 25  
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( و ایام فاطمیه علیهارت زهرا )سالم اهلل شهادت حض جمادی االول( 13ماه )  آذر 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذرماه شب یلدا30  
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 1400اخبار دانشگاه در پاییز

 آبان 13هلل بزرگداشت مراسم یوم ا

 

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی و جمعی از اساتید و  است محترم دانشگاه، و همچنین حضور جناب آقای دکتر زعفرانی،ری

های بهداشتی و لزوم رعایت پروتکل 19دانشجویان در بزرگداشت این روزکه با توجه به شرایط خاص ناشی از بیماری کووید

 آبان ماه در مزار شهدای گمنام بهارستان برگزار شد 13شنبه 5صبح روز  10راس ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری همایش فعاالن فضای مجازی
در تاالر شیخ بهایی دانشگاه با مدیریت بسیج ناحیه مقاومت  17تا  14راس ساعت  23/9/1400شنبه  3این همایش در تاریخ 

زار گردید.( و همکاری دانشگاه شیخ بهایی برگلیه السالمامام حسین )ع  
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(حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها زیارت  

مخن نقنااا مْنَحاااْنمَنلُميکُ َقنااا َم نِةَةاااْةَم نَةاااُمَْحَنَةُنااا مَ  ااا  مياااُمْتَحَنَةُناااتَمَْحَنَةُنااا مَ   ااا ت

َِلنَمزةصااُرَةَزلنم نبااْ مْااُمَن ُلااُمرَاا نمَنممممم اادِّتمزةْت ةااْْب ااَُنمل ااُم ناا مَنزح ُن رتااََِمصةاا   ممصااُرَةن، َمزةعةمةَُح

اا نمزةمَ ناا نمزةَن اا ممَ   اا ت ااُمرََن حااْيقنُُممممممرَاا نمزةصنااُ تَمممة ُن  نُنل ااُملنئحااکن َ مَنلُم ُ ااُمصةااَُُُِْْمَنح مَنم َُةقَُُن

ََةش ةنمَنلُفَئةُُمرَُنمل ُمْنْحمطنهتةُلُمرَِةحيَن  م. نهتَُم ُن

 بگویی:کهاستومستحب

مرةستِلَ ممة ُن ميُمرَُُتة ممة ُن ميُمرَُُتةَن ئِالمت مَ   ممَ    نَمَن ئِالمت ملنََ ب مَ    َن محةَُبَ ممة ُن ميُمرَُُتة مَن ئِالمت  َن

مخن َُْ ممة ُن ميُمرَُُتة مَ    نَممَن ئِالمت مَنُْنَ ممة ُن ميُمرَُُتة مَ    نَمَن ئِالمت مصةف  َ ممة نُ ميُمرَُُتة َ    نَمَن ئِالمت

َرَُُتةمخنُةَمخن ُقَمَ    نَمَن ئِالمتممة ُن ميُمرََُُن ئِالمتممة ُن ميُم َنلََُُدِّنمَ    نمزةرتست ن نمزةْةالئنبَن نَمَن ئِالمتممتةمَن ُضْن

ُ ممتممة نمة ُن ميُمرَُُتةمخنُةَمَ َُةة يتََمَن ئِالمتممة ُن ميُمسنُْة،نملنئدِّنمَ ُعُ نَُننَمْنننمَ ُأنزِ ُننمزةَ ُأمخنةيننَمَن ئِال

نََمسةُْة حمشنَُبَممْةمرةستِلَمَ    نَمَن ئِالمتيُمعةزحَةتنمزة ن بمَ    نَمزةخنُةَمَ ُکن ُقَمرةعح مة ُن ميُمََمِمَ َُةئةنَمزةَ َُتئُة

َمَ ُجةُ تََمَن ئِالمت مَ ة ضنُتَمَ َُةمَنهْح تََمَن ئِالمتممة ُن ممة ُن مَنيََهةُمَ  بّْيقنتَمَ ش هُْة،ََمَن ئِالمتممة ُن مَنيََهُة ةُضُن

مة ُن مَنيََهةُمَ َُةِحرآِّتمَ ُأنلُئنُتََمَن ئِالمتممة ُن مَنيََهةُمَ َ قنُتَمَ ُ قنُتََمَن ئاِلمتممة نُ مم ُتََمَن ئِالمتَنيََهةُمَ ُفُضن نتَمَ ز 

ُمَ َُةظُ َِ َمَن ئِالمتممة ُن مَنيََهة ةِْثنتَمَ ُعة َُةتَ ُمَ ََُت ُمَ َُتَنيََهة َمَن ئِالمتممة ُن مَنيََهة ضُطنهةْة،َمَ َُةقُهتِرة،ََمْةتَمَ َُةغُ تِرةتَ

  رتزحن مزةرةْةلن َمزةمة  ميُم ُطنَةتَمرَُُتةمرةستِلَمَ    نمزةرةححَةتَمَ    نمزةرةةن ُ َ تَمصة   مَ    تممة ُن مَن ئِالمتممة ُن 

ُنمَنشُهةْتمَنل  مْةضنُتنممة  مم ةنُم نَمصة   مَ    تممة نُ نمزةمْةنُمسةة َم نقنْحمسةة مرةستِلنمَ   ممممنُمرةرب َمزةَنلنتٍمْنرُة َ ن نَمزْة

ةنُمآذََم نقنْحمآذ َ    نمصة   َةفَُم نقنْحمَةفُمرةستِلن َ    تممة نُ نمزةمَ ن نَمصة  یممرةستِلنمَ    نمَ    تممة نُ نمزةمَ ن نَمزْة

ةنُمزة نمرةستِلنمَ    نمصة   مَ    تمصة ن زْة ةنُمْنطنعة م نقنْحمْنطنعةمرةستِلنمَ    نمصة   مَ    تمم نقنْحمزةصْة مة نُ نمزةمَ ن نَمزْة

َُُة نَمََشااُهَْتمَ    ةمزةرتساات ن تمة نُ نمزةمَ ن نَم نأنل  مرَضااُعةتممْنُُ تمزةرتزحت تمَ     ننمَُة ضٍممةَِنُمرَم زةْةالئنبَن تَمَنملّمرُة

ُ تَمسااُخنَمممة   ُ تَمْتَِلٍم نَةنُمزَ نُتنَمْتعُدٍم نَةنُممْةنُمسااةکنطُتنمرةضااُتنممُة مة ُن نَمْتَنَةة ٌِّمْنَِنُم نَةة ئُتنمُْن

ةَحتنَمزة ف ممُدةيتنَمْتَحغنضٌ  َُ زةْتثُرَُ    نمشنهَُْ مزةحةئَُُ مزةَُعَيُ مم نَةنُمَنرحغنضُتنَمْتَنبٌّم نَةنُمَنحَح
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شکیبا و ما پیش     شش  ای آزموده آزمود تو را خدائی که تو را آفرید پیش از آنکه تو را بیافریند پس دریافت تو را در برابر آزمای

که دوســتان توئیم و باور داریم و شــکیبائیم به تمام آنچه پدرت صــلی اللّه علیه و آله برای ما آورده و  خود چنین عقیده داریم

ــت می      هم چنین آنچه را  ــتی در این عقیده به تو راسـ ــت اکنون از تو خواهیم اگر براسـ ــیش آورده اسـ با همین   گوئیموصـ

ــده    ــتی تو حتماً پاک ش ــیله دوس ــانی تا مژده دهیم خود را به اینکه ما بوس ــتگوئیمان ما را به آن دو بزرگوار برس  ...ایم راس

سالم بر تو ای دختر پیغمبر خ     سول خدا  سالم برتو ای دختر خلیل   سالم بر تو ای دختر ر سالم بر تو ای دختر حبیب خدا   دا 

سالم بر تو ای         سالم بر تو ای دختر بهترین خلق خدا  سالم بر تو ای دختر امین خدا  سالم بر تو ای دختر برگزیده خدا  خدا 

و ای بانوی زنان جهانیان سالم بر ت  پیمبران خدا و رسوالنش و فرشتگانش سالم بر تو ای دختر بهترین مخلوقات    دختر بهترین

بر تو ای مادر حسن و حسین دو آقای  سالم بر تو ای همسر ولی خدا و بهترین خلق پس از رسول خدا سالم    از اولین و آخرین

سالم    شت  ضل و             جوانان اهل به سالم بر تو ای با ف سندیده حق  شنود از خدا و پ سالم بر تو ای خو شهیده  صدیقه  بر تو ای 

سالم  سالم بر تو ای پرهیزکار پاکیزه  پاکیزه  شتگان و ای دانا      بر تو ای حُوروَش از جنس آدمی  سخن با فر سالم بر تو ای هم 

ای که مقهور دشمنان گشتی سالم بر تو ای     که حقت را بناحق بردند سالم بر تو ای ستم کشیده    ای سالم بر تو ای ستمدیده  

گواهی دهم که براســتی تو از این جهان ود خدا بر تو و بر روح تو و بدنت فاطمه دختر رســول خدا و رحمت خدا و برکاتش در

شادان کرده         شادان کرد رسول خدا را  سلّم هر که تو را  که درود خدا بر  -رفتی با برهانی روشن از جانب پروردگارت و بطور م

هر که تو را آزرد قطعاً رسـول خدا صـلی اهلل   و هر که بر تو جفا کرد به رسـول خدا صـلی اللّه علیه و آله جفا کرد و    -او وآلش 

صلی اللّه      سول خدا  ست با ر سول خدا     علیه و آله را آزرده و هر که با تو پیوند ب سته و هر که از تو ببرد از ر علیه و آله پیوند ب

و  اه گیرم خدا و پیمبرانصلی اللّه علیه و آله پیوندش را بریده زیرا تو پاره تن او هستی و روح اوئی که در میان تن او است گو   

بیزاری جویم از هر که تو  فرشتگانش را که من راضیم از هر که تو از او راضی هستی و خشمگینم بر هر که تو بر او خشمگینی 

تو تنفر داری از هرکه  دشمن دارم هر که را تو دشمن داری تنفر دارم   از او بیزاری جوئی دوست دارم هر که را تو دوست داری  

 .با هر که تو دوست داری و بس است خدا برای گواهی و حساب داشتن و کیفر دادن و پاداش نیک دادن ستمدو
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