


2

یادداشت مدیرمسئول

ــة طــب  ــه مقول پرداختــن ب
اکنــون،  روزگار  در  ســنتی 
در  متفــاوت  چالش هایــی 
حوزه هــای مختلــف علمــی - 
ترویجی ســامت ایجاد کرده، 
که بیــم آن مــی رود چنانچــه از 
ناحیة مراکز مســئول، خصوصاً 
نهادهــای علمــی دخیــل در 
مقولــة مزبــور تصمیمــی جدی 

اتخــاذ نشــود، آینــدة ایــن بخــش از دانــش کهــن ایرانــی بــا 
مشــکاتی جــدی مواجــه گــردد. بدیهــی اســت بخش هایــی 
از ایــن چالــش کــه مربــوط بــه دخالــت و شــرکت افــراد غیــر 
ــب  ــش ط ــور دان ــت در ام ــوان و بی صاحی ــص و نات متخص
ســنتی اســت، قابــل قبــول، و حتمــا می تــوان و الزم اســت کــه 
مــورد توجــه ّجــدی اهــل قلــم واقــع شــود، و بــه جــّد تمــام در 
پــی حــل و فصــل آن برآینــد؛ امــا بخشــی دیگــر از چالــش، 
ابــدا مبنایــی قابــل قبــول و مبتنــی بــر اصــول شــناخته شــده و 
معیارهــای علمــی مــورد تاییــد مراکــز دانشــگاهی نبــوده و بــه 
نظــر می رســد رقابت هــای دســت انــدرکاران مراکــز تهیــه و 
تولیــد کاالهــای پزشــکی و گاه پزشــکان مدعــی طــب مدرن 
و ...، در پــس زمینه هــای آن نقــش پــرداز اصلــی باشــند. چنین 
احتمالــی نزدیــک بــه واقــع، نقــش نظارتــی دقیــق مســئولین 
وزارتخانه هــای مرتبــط بــا مقولــة مذکــور را بیــش از پیــش بــه 

یــاری مــی طلبــد.
سید حسین عابدینی    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول    
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زمان ابالغ پروتکل طـب ایرانی در درمان کرونا
 نفیسـه حسـینی یکتا، مدیـرکل دفتر طـب ایرانی و 
مکمل وزارت بهداشت در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا 
اعـام نمـود که با توجه بـه عزم جزم وزارت بهداشـت 
بـرای اسـتفاده از ظرفیـت طـب سـنتی ایرانـی، نتیجـة 
جلسـات متعـددی کـه تاکنون برگزار شـده، بـه زودی 
به عنوان اباغ پروتکل طب ایرانی منتشـر خواهد شـد.

از ابتدای امسـال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر 
بـا مراجعه به سـالمتکده های زیر پوشـش این 
دانشکده، از خدمات طب سنتی برخوردار شدند.

بـه گـزارش  باشـگاه خبرنـگاران جـوان از مشـهد، 
مهـدی یوسـفی رئیس دانشـکدة طب ایرانـی و مکمل 
دانشـگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به همت دانشکدة 
الگـوی  بـا  اکادمیـک  درمانـی  مراکـز  سـنتی،  طـب 
مشـارکتی در قالـب سـامتکده در مشـهد راه انـدازی 
شـده  کـه در ایـن مراکـز خدماتـی نسـبتا گسـترده ا در 
زمینة طب سـنتی به مراجعان عرضه می شـود. او افزود، 
امسـال بـه طور متوسـط، ماهانـه هـزار و ۵۱۷ مراجعه به 
سـامتکده ها صـورت گرفتـه و بـه طور میانگیـن برای 
۴۲۲ نفـر از مراجعـان، اعمـال یـداوی اعـم از حجامت، 
بادکش، زالو و ماسـاژدرمانی انجام شـده اسـت. رئیس 
دانشـکدة طب ایرانی و مکمل دانشـگاه علوم پزشـکی 
مشـهد ادامـه داد، از اوایـل بهمـن پارسـال نیـز یـک 
سامتکده در مشهد به بیماران مبتا به کرونا اختصاص 
یافتـه که در هفت ماه اول امسـال، حدود ۹ هـزار و ۸۰۰ 
مورد تسـت پی سـی آر و رپید از بیماران مشـکوک به 
کرونـا گرفتـه شـده، از ایـن جمعیت، سـه هـزار و ۳۰۰ 
نفر نیازمند دسـتور دارویی پزشـک تشخیص داده شده 
و بـرای آن هـا تدابیـر درمانـی و تغذیـه ای تجویـز شـد. 
یوسـفی با اشـاره به اینکه دانشـکدة طب سـنتی مشـهد 
بـه دلیل ارایـة خدمات درمانی آکادمیک در جشـنوارة 
ملـی طب ایرانی رتبة نخسـت کشـور را کسـب کرده، 
بیـان کـرد: این جشـنواره هر چند سـال یکبـار گروه ها، 

افـراد و دانشـکده های مطـرح را شناسـایی و معرفـی 
می کنـد کـه تـا کنـون سـه دوره آن برگـزار شـده، و 
دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد در دورة سـوم آن موفق 

به کسـب رتبة نخسـت شـده اسـت.

برگزاری نمایشـگاه گیاهـان دارویی و گل های 
زینتی ایـران، تهران 

نمایشـگاه گیاهـان دارویـی ایران - تهـران در محل 
دائمـی نمایشـگاه هـای بیـن المللی تهـران برگـزار می 
شـود، و هرسـاله عاقـه مندانـی زیـاد از اسـتان هـا و 
شـهرهای مختلـف ایـران را به سـمت خود جـذب می 
کند. این نمایشـگاه می تواند بسـتری مهم برای کسـب 
تجربـه و آگاهـی از فنـاوری هـای جدیـد در این زمینه 
باشـد. همچنین عاقه مندان به این نمایشـگاه می توانند 
کاالی موردنیـاز خـود را تهیـه کـرده و از فضـای ایـن 
نمایشـگاه لذت ببرند. غرفه داران و گروه های محصول 

در نمایشـگاه گیاهـان دارویـی تهران:
غرفه های گل های آپارتمانی و بیرونی؛ 

غرفه های کاج و کاکتوس و گلهای فصلی؛ 
غرفة بخش محصوالت گیاهی و دارویی؛ 

غرفة بخش بوته های پیوندی گل رز؛
غرفه هـای  و  کشـاورزی  هـای  نهـاده  بخـش  غرفـة 

زمینـی؛  و  دیـواری  جاگلدانـی 
غرفة انواع کودهای آمادة کشت و ورمی کمپوست؛ 

 غرفة انواع گل های زینتی؛ 
 غرفه گلدان های تزئینی و سرامیکی؛

غرفـة سـم و کـود ارگانیـک، درختچـه هـای مینیاتور 
بونسـای و تراریـوم؛ 

هدف نمایشگاه گیاهان دارویی تهران 
هدف عمده از برگزاری این نمایشگاه ها زیباسازی 
روزافزون شـهرها، پاسـخ بـه تنوع درخواسـت ها و رفع 
نیـاز شـهروندان بـه فضـای سـبز بـه عنـوان مهمتریـن و 

اساسـی ترین مقوله در زندگی شهرنشـینی اسـت.
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بایــد از ظرفیــت طــب ســنتی در درمــان 
شــود اســتفاده  بیماری هــا 

دکتـر حسـینی یکتـا ،مدیرکل دفتـر طـب ایرانی و 
مکمل وزارت بهداشـت در روز پایانی نشست سه روزه 
دبیـران انجمن هـای علمـی دانشـجویان دانشـگاه های 
علوم پزشـکی کشـور در شـهر مقدس قم گفت: توجه 
به سـبک زندگی و الگوی سـالم، رویکرد طب سـنتی 
ایرانی به پیشـگیری و درمان و توجه به سـامت معنوی 
از جمله مهم ترین مزایای استفاده از ظرفیت طب سنتی 
هسـتند. او بـا بیـان این کـه باید با دالیل متقـن و علمی، 
اطاعـات دقیقـی از طـب سـنتی در اختیار دانشـجویان 
قـرار دهیـم، افـزود: گاهـاً برخـی مخالفت هـا پیرامـون 
طرح ادغام، خدمات طب سـنتی در نظام سـامت ابراز 

می شـود کـه دلیل آن ندانسـتن موضوع اسـت.
وزارت  مکمـل  و  ایرانـی  طـب  دفتـر  مدیـرکل 
بهداشـت افـزود: سـازمان جهانی بهداشـت بـا توجه به 
شـرایط کلی حاکم بـر دنیا، افزایش هزینه هـای درمان، 
ناکارآمـدی درصـدی از درمان هـا و اعتقـاد مـردم بـه 
ایمـن بـودن درمـان بـا روش های سـنتی برنامه خـود را 
بـر اسـتفاده مکمـل از روش های طب سـنتی قـرار داده 
اسـت. حسـینی یکتـا افـزود: همچنیـن سـازمان جهانی 
بهداشـت از کشـور های عضـو می خواهـد به صـورت 
ادغامـی یـا integraton از رویکـرد طـب سـنتی برای 
درمـان بیماری هـا اسـتفاده کند و بهترین تصمیـم را در 

هرلحظـه برای بیمـار خـود بگیرند.
او  بـا بیـان کاربرد هـای طـب سـنتی و مکمـل در 
مـاده  بیماری هـا گفـت: وقتـی در خصـوص  درمـان 
مؤثـر یـک دارو که فرقی نمی کند گیاهی یا شـیمیایی 
باشـد صحبـت می کنیـم؛ بـه موضـوع وجـود قواعـد 
خاص می رسـیم؛ رویکـردی که در اسـتفاده از گیاهان 
دارویـی در طـب سـنتی وجـود دارد ایـن اسـت کـه به 
علـت ماهیت خـود گیاهان دارویی ایـن قواعد متفاوت 
اسـت؛ همچنیـن در خصـوص تمـام گیاهـان دارویـی 
ُدز مجـاز داریـم و بـرای اسـتفاده دقیـق از ایـن داروهـا، 
بایسـتی میزان ُدز آن به صورت دقیق سـنجیده و بررسی 
شـود. حسـینی یکتـا با بیـان این کـه بحـران جمعیت و 
سـالمندی دو بحران اساسـی حال حاضر کشـور است، 
تصریـح کرد: سـند قانون جوانی جمعیت مـا را ملزم به 
اسـتفاده از ظرفیت های طب سـنتی در درمان بیماری ها 
کـرده اسـت کـه در ایـن رابطـه نیـاز بـه کار جـدی و 
پرسـرعت تر هسـتیم تا ان شـاء اهلل بتوانیم از این ظرفیت 

بهتریـن اسـتفاده و بهـره را ببریـم. مدیـرکل دفتـر طب 
ایرانـی و مکمـل وزارت بهداشـت افـزود: بـر اسـاس 
اطاعات پایگاه اینترنتی معتبر علم سـنجی سایمگو، در 
سـال ۲۰۲۰ ایران رتبه چهار تولیـد دانش در حوزه طب 
سـنتی و مکمل پس از چین، هند و آمریکا را به دسـت 

آورده اسـت.

یک ادویه مفید برای کاهش التهاب روماتیسم

محققــان می گوینــد اگــر بــه روماتیســم مفصلــی، 
یــک بیمــاری التهابــی مزمــن مفاصــل، مبتــا هســتید، 
پاشــیدن مقــداری ادویــه در قهــوه صبحگاهــی ممکــن 
اســت بــه شــما کمــک کنــد احســاس بهتــری داشــته 
باشــید. محققــان چینــی در مطالعــه خــود، ۱۲ مطالعــه 
مربــوط بــه مصــرف دوزهــای پــودر دارچیــن از ۱.۵ تــا 
۴ گــرم در روز را بررســی کردنــد. یافــت هــا نشــان داد 

مصــرف مکمــل دارچیــن منجر به مــوارد زیر می شــود:
 C( کاهــش قابــل توجــه پروتئیــن واکنشــی -
CRP)، پروتئیــن خــون کــه در صــورت وجــود التهاب 
 ،)MDA( افزایــش می یابــد، و مالــون دی آلدئیــد

نشــانگر فشــار اکسایشــی.
-  کاهــش معنــی دار آمــاری در اینترلوکین -۶ که 

در محل هــای التهــاب تولیــد می شــود.
- افزایش ظرفیت کل آنتی اکسیدانی.

ــود کــه  ــن ب ــق ای ــم تحقی نتیجــه گیــری نهایــی تی
»مکمــل دارچیــن ممکن اســت کمکــی بــرای کاهش 

التهــاب و میــزان فشــار اکسایشــی در انســان باشــد.«
یافته هــا نشــان داد کــه ســینامالدئید، ترکیــب 
ــش  ــای پی ــار پروتئین ه ــا مه ــن، ب ــود در دارچی موج
ــا  ــی را در موش ه ــم مفصل ــاب روماتیس ــی، الته التهاب

می دهــد. کاهــش 
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سیری در زندگانی علمی- اجتماعی میرزا محمدکاظم رشتی
) ملک االطبا، فیلسوف الّدوله(

میـرزا محمـد کاظـم رشـتی در روزگار خـود از 
چهره هـای برجسـته و پیشـوای مکتـب طـب سـنتی و 
اخـاق و حقـوق پزشـکی و از پزشـکان مخصـوص و 
حکیم باشـیان دربار قاجاریان بود، و در تهران و رشـت 
مأمـن و مـأوی داشـت. اگـر سـال وفـات میـرزا کاظـم 
یعنـی ۱۳۲۳ هجـری قمـری را بپذیریـم او یـک سـال 
پیش از صدور فرمان مشـروطیت )در ۱۴ جمادی الثاني 
۱۳۲۴ ه. ق.( هنـوز در قیـد حیـات بـوده، و در مجمـوع 
در درگاه سـه پادشـاه قاجـار: محمدشـاه )پادشـاهی از 
۱۲۵۰تـا ۱۲۶۴ ه.ق.(، ناصـر الدیـن شـاه پادشـاهی از 
۱۲۶۴ تـا ۱۳۱۳ ه. ق. و مظفرالدیـن شـاه )پادشـاهی از 
۱۳۱۳ تـا ۱۳۲۴ ه. ق.( بـا وجـود آن همه پزشـکان فارغ 
التحصیـل دانشـگاه هـای اروپا، پزشـک مخصـوص و 
حکیم باشـی )معـادل وزیر بهداری( بوده اسـت. شـمار 
بیمـاران سرشـناس او در دربـار قاجـار و گیـان و نقاط 
ایـران حکایـت از مهـارت و اسـتادی وی در  دیگـر 
پزشـکی سـنتی دارد. اهتمام میرزا محمد کاظم رشـتی 
به امر مدرسـه و مسـجد سازی نیز نشـانگر اعتقاد وی به 
حفـظ جسـم بـه مـوازات جان اسـت. نـام میـرزا محمد 
کاظـم رشـتی بـه شـهر رشـت )مرکز گیـان( واقـع در 
شـمال ایران منسـوب اسـت. پدر محمـد کاظم، محمد 
قنـاد رشـتی از خاندان هـای اصیل و متمول رشـت بود. 
از تاریـخ تولـد دقیـق وی آگاهـی چندانـی در دسـت 
نیسـت، لیکـن او را »بـه احتمـال قریـب به یقیـن« متولد 
دورة پادشاهی فتحعلی شـاه قاجار )پادشاهی از ۱۲۱۲-

۱۲۵۰ ه.ق.( دانسته اند )چراغی، ص ۹۲۹(. میرزا کاظم 
نخسـتین آموختـه هـای خـود را در همـان زادگاهـش 
فراگرفـت. آنـگاه بـه تحصیـل علـوم بـه ویژه پزشـکی 
پرداخـت و بـه درمان بیماران دردمند مشـغول شـد و به 
شـهرت رسـید. سـپس جهت آموختن پزشـکی نظری 
و عملی بیشـتر رهسـپار تهران شـد و ده سـال نزد میرزا 
حسـین خان اصفهانی )نظام الحکماء( )پویان ، ص۱۰( 
پزشـک مخصـوص محمـد شـاه پزشـکی آموخـت 
و بـه خدمـت پزشـکی دربـار در آمـد. آنـگاه پزشـک 
مخصـوص مهـد علیـا )والدت: ۱۲۲۰-فـوت: ۶ ربیـع 
الثانـی ۱۲۹۰ ق.( همسـر محمد شـاه و مـادر ناصرالدین 
شـاه شـد. ایـن زن در فاصلـة فوت محمد شـاه تـا ورود 
ناصرالدیـن میرزا به تهران به رتق و فتـق امور پرداخت، 

و در سـلطنت ناصرالدین شـاه نیز در کارهای کشـوری 
مداخلـه مـی کرد؛ عـزل و قتـل امیرکبیر نیز به اشـارت 
وی بـود. )معیـن، ج ۶، ص ۲۰۵۴( .ملکـة یـاد شـده، 
روسـتای خالصة محمـود آباد را به میـرزا محمد کاظم 
رشـتی بخشـید. بعد از درگذشت محمد شـاه )۱۲۶۴ ه. 
ق.( بـه دربـار ناصر الدین شـاه راه یافت. پـس از اندک 

مدتـی بـر اثر حسـن خدمت و ابـراز لیاقت مـورد توجه 
ناصرالدین شـاه واقع و طبیب مخصوص شـاه شـد. وی 
چه در سـفر و چه در حضر مصاحب و همدم شـاه بود، 
و حسـن خدمـت او و نجـات درباریان از بیمـاری های 
گوناگـون باعـث شـد کـه از طرف شـاه ابتـدا ملقب به 
ملک االطباء و سـپس به فیلسـوف الدوله نامبردار شود. 
)روسـتایی، ج ۲، ص۳۹۲(. میـرزا کاظـم ملـک االطباء 
افـزون بـر مهارت و اسـتادی در طبابت فـردی نیکوکار 
نیز بود. او مدرسـه و مسـجدی در سـید اسماعیل تهران 
بنیـان نهاد. مخـارج کلیة طـاب آن مدرسـه از اماک 
او تأمیـن شـده و تولیـت موقوفـات وی بـر عهـدة پـدر 
واعـظ معـروف محمـد تقی فلسـفی بـود ) همـان، ص 
۳۹۴(. فیلسـوف الدوله در سـال ۱۳۲۵ هجری قمری در 
حـدود یکصد و بیسـت و یکسـالگی دار فانـی را وداع 
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گفـت، و از خـود میلیـون هـا موقوفـه و چندیـن کتاب 
و رسـاله باقـی گذاشـت کـه مهمترین اثر پزشـکی وی 
» حفـظ الصحـة ناصری « اسـت ) همـان، ص ۳۹۵ (. از 
فیلسـوف الدوله پنج پسـر و بدین شـرح باقی مانده بود: 
لقمـان الملک، فیلسـوف الدوله )طبیع مظفرالدین شـاه 
قاجار(؛ میرزا ابراهیم مسـتوفی؛ میرزا احمدخان میرپنج 
میـرزا کمـال الدین ملـک االطباء؛ و مجـد الدین مدبر .

نگاشته های متناقض اعتماد السلطنه
اعتماد السـلطنه )محمد حسن خان( ملقب به صنیع 
الدولـه کـه بعد هـا ملقـب و معروف بـه اعتمادالسـلطنه 
گردیـد، افسـوت: ۱۳۱۳ ه. ق.( از مقربـان دربـار ناصـر 
الدیـن شـاه و وزیـر انطباعـات ادارة نـگارش بـود. وی 
دارای بالسـیفات متعـدد اسـت کـه از جملـة آنهـا مرآة 
البلـدان، مطلـع الشـمس، خیـرات الحسـان، المآثـر و 
)معیـن،ج ۵، ص  تاریـخ  در  ناصـری  منتظـم  اآلثـار، 
۱۵۷( و چنـد اثـر دیگـر ماننـد روزنامة خاطرات اسـت. 
نوشـته های وی پیرامون میرزا کاظم ملک األطباء مملو 
از تناقض گویی اسـت؛ مثا در جایی او را از نقطه نظر 
علمـی بـه عـرش اعـاء رسـانیده، و در محلـی دیگر به 
حضیض ذلت سـوق داده اسـت. به عنوان مثال در جلد 
سـوم کتـاب منتظم ناصـری می نویسـد، »میـرزا کاظم 
گیانـی کـه از فیحول )نامـداران حکماء و اطباسـت به 
لقب ملک االطبایی سـربلند آمد  )روسـتایی،ج ۲، ص 
۳۹۳( آنـگاه در یادداشـت هـای روزانة خـود مربوط به 
روز سـه شنبه سـوم جمادی االولی ۱۳۰۵ هجری قمری 
مـی نویسـد: »بعـد از ناهـار ملـک االطبـاء حضـور آمد 
شـاه او را فیلسـوف زمـان خطـاب فرمودنـد معلوم شـد 
ایـن لقب را اسـتدعا کـرده بـود )همـان، ج۲، ص۳۹۳( 
.« سـپس در ۲۰ شـوال ۱۳۰۵ق. قمـری ملـک االطباء را 
چنیـن معرفی مـی کند: »میـرزا کاظم رشـتی که ملک 
االطبـاء بـود و بعد به واسـطه نوشـتن ان کتاب بی معنی 
موسـوم بـه حفـظ الصحـة ناصـری ملقـب به فیلسـوف 
الدوله شـد علی الرسـم حضور آمد. این شـخص بسیار 
خودخـواه و از خود راضی اسـت ) همـان، ج ۲، م۳۹۴( 
« آنـگاه در یادداشـت هـای روز شـنبه ۱۵ربیـع االول 
۱۳۰۷ هجـری قمـری مـی نویسـد : » خدمت شـاه رفتم 
و ناهـار سـردر شـمس العماره میـل فرمودنـد. از قراری 
که شـنیدم ملـک االطبای دیوانه برای اینکه شـاه رخیم 
قلب اسـت و دیده شـده که غالبا اشـخاص سفیه و بسی 
علـم را محض مـزاح و خنده پـرورش داده جسـور می 
نماید. من جمله همین میرزا کاظم رشـتی اسـت. چون 

اتکلمـش به وضع گیانی اسـت و شـاه بـه او می خندد 
همیشـه در حضور شـاه دعاوی باطله می کند: اشـعار و 
امثلـة عربـي که حفظ نمـوده به خـرج می دهد، شـاه با 
او میـزاح مـی کنـد: امسـال در کتاب مآثرواآلثـار که به 
دسـتور العمـل مـن شـیخ مهدی نوشـته و اسـامی فضا 
و شـعرای ایـن عصـر را ثبـت نموده، اسـمی هـم از این 
دیوانـه بـرده و علـی الرسـم او را طبیـب حـاذق نوشـته. 
ایـن مـرد که حاال شـأن خـودش را باالتـر از طبابت می 
دانـد بـا وجـودی که هنـوز قاروه مـی بینـد و فضله می 
چشـد از مـن شـکایت به شـاه کرده بـود )همـان، ج ۲، 
ص۳۹۴(. هنگامی که میرزا کاظم رشـتی ملک االطباء 
توسـط ناصر الدین شـاه ملقب به فیلسـوف الدوله شد؛ 
همیـن محمـد حسـن خـان اعتمـاد السـلطنه در کتـاب 
مـرآة البلـدان نوشـت: »میـرزا کاظـم ...، ملـک االطباء 
لقـب داشـت و ایـن اوقـات لقب فیلسـوف الدولـه را از 
خاکپـای همایـون مسـتد عی گردیـد، ضمیمه سـاخته 
اسـت. در فـن طبابـت نهایت مهـارت و حـذق امهارت 
و اسـتادی را دارد و از سـالها اسـت کـه بـه اسـتحقاق 
از حکیـم باشـیان مخصـوص حضـور بـا هـر النـور می 
باشـد.. )همـان، جلد۲، ص۳۹۲ ( . دکتر هومن یوسـف 
الدهـی مقالـه محققانه ای در کتاب» جشـن نامـه م. پ. 
جکتاجـی« دارد که حکایت از وجود تناقضات فاحش 
در نوشـته های اعتماد السـلطنه دارد. دکتر یوسف دهی 
مـی نویسـد: » میرزا کاظم حکیم باشـی در سـال ۱۲۸۹ 
قـي پـس از درگذشـت حاجـی بابـا ملـک االطبـای 
رشـتی به دریافـت منصب و لقب ملـک األطبابی بعنی 
ریاسـت اطبـای دربار نایـل آمد )اعتماد السـلطنه المآثر 
و اآلثـار، ۲۶۴-۳۱۸( و از ایـن تاریـخ بـه طـور دایـم در 
تهـران به سـر می بـرد. اما چیزی نگذشـت کـه توانایی 
او در طبابـت خداقل نزد عده ای از درباریان زیر سـؤال 
رفـت )رحبـم چرانمـی، م ۹۳۱(. اعتمـاد السـلطنه در 
روزنامـه خاطـرات خـود در مورخ ۲ رمضـان ۱۲۹۲ قي 
می نویسـد: » ملک االطباء و شـاطر باشی آمدند. ملک 
)ملـک االطبـاء( بنـای عربی بافتن گذاشـت. بـه قدری 
عربـی گفـت کـه مـا خسـته شـدیم. معلومـات ایشـان 
همیـن اسـت واال در علم طب سـواد چند آئی نـدارد]![ 
السـلطنه، روزنامـه خاطـرات،۲۶ و چراغـی،  )اعتمـاد 
ص۹۳۱(. اعتماد السـلطنه همچنین می نویسـد: »... شـاه 
را امروز بد رنگ و زرد دیدم. هیچ وقت حالت شـاه را 
بـه ایـن بدی ندیده بـودم. خدا حفظ کند کـه قدر جان 
خودشـان را نمـی دانند. این پدر سـوخته بی علم ملک 
االطباء آخرشـاه را خواهید کشـت.) همان، ص۲۱۲( و 
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در ۱۹ ربیـع الثانـي همـان قالـب مـی نویسـد : » . ،، شـاه 
احوالـش بـه هم نـورده، دو ار پیدا شـده. ملـک االطباء 
مزخـرف هـا گفت؛ آخر شـاه معالجـة بلـوز آن را کرد 
)همـان، م۲۱۷( )همـان، ۹۳۱( ،« دکتر یوسـف دهی در 
ادامه درباره خود اعتماد السـلطنه می نویسـد : » البته این 
اظهـار نظرهـای اعتمـاد السـلطنه را می توان به حسـاب 
دوسـتی و معاشرت بسـیار او با دکتر طولوزان فرانسوی 
)م. ۱۳۱۴ ق( و نیز اختاف شـخصی وی با میرزا کاظم 
خـان گذاشـت. اعتماد السـلطنه خود اعتـراف می کند 
کـه »... مـن چـون از هـر کـس کـه پـر مدعاسـت بـدم 
مـی آیـد، با وجـودی که با این شـخص دوسـتم، چون 
زیـاده از آن چـه دارد، ادعا می کنـد، البدم در هر موقع 
نبشـی بـه او بزنم )همـان، ص۵۷۶( )همـان، ص ۹۳۱(«، 
بعـد پیرامـون چیـره دسـتی و اسـتادی و مقـام و منزلت 

ملـک االطباء می نویسـد: 
»بیشـک ملک االطباء پزشـک حاذقی بـوده که به 
ریاسـت اطبـای دربـار رسـیده و شـاه و درباریـان و اهل 
حـرم جـان خـود را به او می سـپرده انـد؛ اگر نـه در آن 
تاریخ پزشـکان ایرانـی و خارجی در تهـران کم نبودند 
و برخـی از آنهـا بـه دربـار آمـد و شـد دائمـی داشـتند. 
هـم چنین وی عـاوه بر حفظ الصحـة ناصری تألیفات 
دیگـر هـم در علـم طـب داشـته کـه حاکـی از مهارت 
و حذاقـت او در امـر طبابـت اسـت ) همـان، ص ۹۳۱( 
.« لقـب فیلسـوف زمـان ملـک االطبـا، پـس از چـاپ 
حفـظ الصحـة ناصـری )۱۳۰۴ ه. ق .( از ناصرالدیـن 
شـاه درخواسـت لقـب »فیلسـوف زمـان« کـرد، شـاه 
بـه درخواسـتش موافقـت ننمـود لیکـن وی ملقـب بـه 
» فیلسـوف الدولـه« شـد. ناصـر الدین شـاه گاهـی او را 
فیلسـوف زمـان خطـاب مـی کـرد ولـی هیـچ اعتقادی 
بـه فیلسـوف بـودن وی نداشـت. شـاه در اواخـر عمـر 
خـود پیـش از آن که در روز ۱۷ ذی القعده سـال ۱۳۱۳ 
هجـری قمری در حضـرت عبد العظیم به دسـت میرزا 
رضـا کرمانـی به ضـرب طپانچه کشـته شـود )معین،ج 
۶، ص۲۰۹۴(، در ۱۸جمـادی اآلخـر ۱۳۱۳ قمری برای 
دلجویـی از اعتمادالسـلطنه مطلبـی نوشـت و این جمله 
را گنجانـد: »... زیـاده چـه بنویسـم؟ تـو خود فیلسـوف 
هسـتی؛ امـا تـه فیلسـوف رشـتی کـه هیـچ نمـی فهمد 
)چراغـی، ص ۹۳۱ و ۹۳۲( ،« فیلسـوف معـرب یونانـی 
philosophos و بـه زبـان فرانسـوی philosophe و بـه 

زبـان انگلیسـی philosopher اسـت.
دکتر محمد معین دربارة فیلسوف می نویسد: »فرق 
فیلسـوف )حکیم( با عالم )دانشـمند( در این اسـت که 

عالـم در یـک یا چند علم تخصص دارد مانند پزشـک 
در دانـش پزشـکی و حقوقدان در حقوقـی و ریاضی - 
دان در ریاضیـات، ولـی فسیلسـوف در همـة علـوم نظر 
مـی افکنـد و از مجمـوع آنها با آنچه که نحن احسـاس 
و ادراک او قـرار مـی گیـرد، اسـتنتاج مـی نمایـد و راه 
و روشـی جهـت کشـف حقایق کلـی اتخاذ مـی کند. 
بـه همیـن دلیل فاسـفه )جمـع فیلسـوف( معروف 
جهان مانند افاطون و ارسـطو آثار متنوع شـامل جمیع 
معـارف و علـوم زمـان خـود را بـرای آینـدگان باقـی 
گذاشـته اند؛ اینان لقب فیلسـوف را از پادشـاهان عصر 
خـود دریافـت نکرده اند چون اگر ایـن طور بود اکنون 
نامی از آنها در پهنه تاریخ وجود نداشـت )معین، ج ۲، 
ص۲۵۹۸( « اعتمـاد السـلطنه تا آخر عمر )نـوت : ۱۳۱۳ 
ه. قـی( از دسـت انداختـن به ملک االطبـاء درنگ نمی 
کـرد و در هـر فرصتـی کـه بـه دسـت مـی آورد، او را 
مـورد ریشـخند قرار مـی داد. مثا می نویسـد: » ... شـاه 
زکام شـده انـد، از رفتـن امـروز را ماندنـد. اطبـا آمدند، 
هـر یک تجویـزی کردند. ملـک االطباء آمـد و رفت. 
شـاه امین السـلطنه صندوقدار را خواسـت. به طور نجوا 
فرمـود بـک نشـان تمثال مـرا که خیلی کوچک باشـد 
بـه جهت ملـک االطباء بده بسـازند که واسـطه های او 
مـرا عاجـز کردنـد. من عـرض کـردم تمثـال کوچک 
و بـزرگ نـدارد، مقصـود تمثـال اسـت خاصـه شـاه 
از وسـاطت امینـه اقـدس عاجـز شـده، بـه میـرزا کاظم 
رشـتی کـه ... از طبابت بـه جز قلنبه گویی هیـچ ندارد، 
نشـان تمثـال می دهـد. هذا عامـة االنقراض سـلطنته و 
انفعاله...« )اعتماد السـلطنه روزنامه خاطـرات، ص۱۳۴( 
)رحیـم چراغـی، ص۹۳۲( اعتمـاد السـلطنه در تاریـخ 
۱۶ ربیـع االول ۱۲۹۹ هجـری قمـری مینویسـد:)... مادر 
ولیعهد، شـکوه السـلطنه مـادر مظفرالدین میـرزا خیلی 
ناخوش اسـت. دیروز ملک االطباء به شـاه عرض کرد 
معالجـة او بسـته بـه التفات شماسـت! )اعتماد السـلطنه . 

روزنامـة خاطـرات، ص۱۵۲(.

حفظ الصحه ناصری
ملک االطباء هنگامی که در رشـت اقامت داشـت 
حفظ الصحة ناصـری را تألیف نمـود )۱۲۷۶ه.ق.(. این 
اثـر بـرای نخسـتین بـار بـه سـال ۱۳۰۴ قمـری در تهران 
چـاپ سـنگی شـد. آنـگاه پـس از چاپ هـای متعـدد، 
چـاپ ششـم آن در سـال ۱۳۹۴ خورشـیدی توسـط 
»انتشـارات طب سـنتی ایران« چاپ و منتشر شده است. 
شناسـنامه کتاب یاد شده چنین می باشد: »حفظ الصحة 
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ناصـری؛ تألیف : محمد کاظم گیانی؛ تصحیح: دکتر 
رسـول چوپانسـی؛ تعداد صفحات : ۳۰۴؛ انـدازه و نوع 
جلد: وزیری، شـومیز نوبت و سـال چاپ: ششم، ۱۳۹۶ 
قیمـت ۱۳۰۰۰ تومـان )ناصـری، ص ۵(.« ناشـر کتـاب، 
آن را ضمن شـرح بسـیار موجز و مختصر چنین معرفی 
کـرده اسـت : » حفـظ الصحة ناصـری در حقیقت یک 
دوره کامـل آشـنایی بـا سـته ضر و ریـه و مبانـی تدابیر 
حفـظ تندرسـتی )بر اسـاس سـن و مـزاج و جنسـیت(، 
چاقـی، الغـری ، مسـافرت هـای خشـکی و دریایـی، 
بهداشـت اعضـاء و انـدام های مختلـف، دانش تغذیه و 
انـواع مـواد غذایـی، و نیز پیش آگهی بیماری هاسـت. 
حکیم میرزا محمد کاظم ، فرزند محمد رشـتی )ملک 
االطبـای گیانی ایـن کتـاب را در دوره ناصری تألیف 

کرده اسـت )همـان، ص ۵(.

ساختار حفظ الصحه ناصری
ایـن کتاب یـک مقدمه، چهار مقالـه و یک خاتمه 
دارد و مقدمـه کتـاب دارای سـه فصـل و بـه شـرح زیر 
علـم طـب، صحـت  تعریـف  در  اول:  فصـل  اسـت: 
و مـرض )تندرسـتی و بیمـاری( . فصـل دوم: دربـاره 
شـرایطی که آدمی باید رعایـت کند تا مبتا به بیماری 
نشـود )رعایـت موازیـن بهداشـت فـردی و عمومـی(. 
فصـل سـوم: تکالیـف طبیـب در امـر حفـظ سـامتی 
بیمارانـم پـس از مقدمـه مفصل، مقـاالت کتـاب آغاز 

مـی گـردد کـه بـه شـرح زیر اسـت:
۱. در تدبیر سـته ضروریه و مبا شـرت نسـوان و حمام با 

هشت فصل
۲. در تدبیـر ابـدان بـه مقتضای هر سـن مشـتمل بر سـه 
بـاب: در تدبیر اطفال، در تدبیـر جوانان، در تدبیر پیران.
۳. در تبدیل ابدان خارج از اعتدال مشتمل بر شش باب.

۴. در تدبیر مسـافر و حفظ صحـت هر عضوی از اعضا 
شامل دو باب. 

۵. در کتـاب حفـظ الصحة ناصری او بـه پیروی از طب 
بقراطی، طریقه اش مبتنی بر فسـاد أمزجه اس . 

افزون بر »حفظ الصحة ناصری«، ملک االطباء آثار 
دیگری بدین شرح دارد: حفظ تدبیر؛ رساله پیوند آبله؛ 
رسـالة چـوب چینی )تهران، چـاپ سـنگی، ۱۳۰۴ ق(؛ 
رسـالة درفصد؛ رسـالة طاعون : رسـالة قهوه؛ رسالة لکه 
گیـری ؛ رسـالة وها؛ مجاری میاه نجـات االطباء )کتاب 
معالجه از سـر تا قدم (؛ وضع عمارت و اببند رختشـوی 
خانـه؛ و ترجفـة نثر الالی در کلمات قصـار علی )ع( و 
... )چراغـی، ص۹۳۳( اثـر طبرسـی ) ابوعلـی فضل ابن 

حسـن طبرسـی( ملقـب به امیـن الدیـن و امین االسـام 
، مفسـر و دانشمند نامدار شـیعه )والدت: بین ۴۸۰-۴۶۸ 
ه. ق .- فـوت: ۵۴۸ ه. ق.( )معیـن ، ج ۵، ص۱۰۷۹(. 
در طـب سـنتی، یکی از مهمترین بخـش آن حفظ 
تندرسـتی )حفـظ الصحه ( ابنای بشـر )آدمـی زادگان( 
بـوده اسـت. براسـاس همیـن سـنت پسـندیده تألیف و 
نـگارش رسـاالت و کتبی با موضـوع روش های حفظ 
سـامت و بهداشـت رواج داشـته اسـت. میـرزا کاظـم 
رشـتی ملک االطباء )فیلسـوف الدوله ( نیز در راسـتای 
چنیـن سـنت ممتـاز و متداولی بنـا به درخواسـت ناصر 
الدیـن شـاه» حفـظ الصحـة ناصـری« را تألیـف و بـه او 
تقدیم نموده اسـت. مقدم داشـتن بهداشـت بر درمان او 
در کتابش بهداشـت را مقدم بر درمان به شـمار آورده، 
شـیوه ای که امروزه سـازمان بهداشت جهانی پرچمدار 
آن اسـت. سـی امین مجمع جهانی بهداشـت در ماه مه 
۱۹۷۷ میـادی )۱۳۵۶ هـو ش.( اعـام کـرد کـه: » در 
دهـه هـای آینـده هدفـي اجتماعـي اصلـی دولـت ها و 
سـازمان بهداشت جهانی باید دسـتیابی همه شهروندان 
جهان در سـال ۲۰۰۰ به سـطحی از سـامتی باشد که به 
آنهـا امـکان دهـد بـه یـک زندگـی از نظر اقتصـادی و 
اجتماعـي مثمر برسـند.« ایـن موضوع بـه هدفی جهانی 
بهداشـت بـرای همـه« تـا سـال ۲۰۰۰- بـه عنـوان یـک 
هدف اجتماعی همه دولتها- مسـنجر شـد )پـارک، ج 
۲، ص ۲۴( . در همیـن راسـتا، فیلسـوف الدولـه نیـز در 
کتـاب حفـظ الصحة ناصری در خیلـی از جاها به جای 
طبیـب واژة خافـظ االصحـه بـه کار بـرده اسـت. او در 
ایـن اثر معتقد اسـت که پزشـک نبایـد کارش محدود 
بـه تشـخیص بیمـاری و تجویز دارو باشـد بلکـه باید به 
عنـوان یـک بیمار یـاب ، پیشـگیری کننـده، مشـاور و 
عامل تغییـرات اجتماعی عمل نماید. در مجموع ملک 
آالطبـاء مـی گویـد آدمـی وقتـی سـالم اسـت بایـد بـه 
پزشـک مراجعه کند و موازین و مقررات سـالم زیستن 
را بیامـوزد نـه اینکـه بیمار شـده برای بازیافت سـامتی 
از دسـت رفتـه بـه او رجـوع نمایـد. او معتقـد اسـت که 
متمولیـن بایـد بـرای خـود و افراد خانواده شـان مشـاور 
بهداشـت داشـته باشـند ، به نظر میرزا کاظم رشتی بدن 
آدمـی در حالـت طبیعـی سـالم اسـت؛ سـالخوردگی 
و از کار افتادگـی بیمـاری بـه شـمار نمـی آیـد. وظیفه 
اصلـی پزشـک ایـن اسـت کـه بـا بـه کارگیـری سـته 
ضروریـه، عمـر را تـا ۱۲۰ سـالگی برسـاند. )سـازمان 
بهداشـت جهانی نیز همین حد ود اعام نموده اسـت.( 
درحقیقـت، ملـک االطبـاء کتابـش را بـه شـاخه ای از 
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پزشـکی یعنـی حفـظ تندرسـتی کـه مطابـق بـا گفتـار 
سـید  تألیـف  ذخیـرة خوارزمشـاهی  سـوم(  )قسـمت 
اسـماعیل جرجانـی مـی باشـد، اختصـاص داده اسـت. 
در قسـمت هـای دیگـر کتـاب حفـظ الصحـة ناصری 
نیزبه پزشـکی عمومی، آسـیب شناسـی )در دشناسی(، 
مزاج ها، اخاط، تشـریح، جراحـی و موضاعات دیگر 

پزشـکی پرداخته اسـت.

یاری جستن از فقه
میـرزا محمـد کاظم رشـتی به عنوان یک مسـلمان 
متعهـد طبق سلسـله مراتـب مذهب شـیعه، پزشـکی را 
متکـی بـه دو گـروه دانسـته اسـت: ۱- مجتهـدی که به 
اجتهـاد رسـیده، ۲ مقلدیـن )پیـرو آن(. بنابـر ایـن اگـر 
طبیـب در درمـان بیماری به نتیجة کامل نرسـیده باشـد 
بایـد از مجتهد پیرامـون راه حل قطعی آن فتوی بگیرد. 
در حقیقت او در کتاب خود پزشـکان را مورد خطاب 
قرار داده نه آدم های غیر وارد در امور پزشـکی را الزم 
بـه توضیـح اسـت کـه مجتهـد در شـرع مقدس اسـام 
بـه کسـی گفتـه مـی شـود کـه میتواند احـکام شـرع را 
از روی اذلـة اربعـه )کتـاب اهلل ، سـنت، عقـل و اجماع( 
اسـتخراج کند.)معیـن، ج۳، ص۳۸۷۳( میرسیدشـریف 
جرجانـی )۷۴۰-۸۱۶ ه.ق.( می گوید، دین منسـوب به 
خـدا و ملـت منسـوب بـه پیغمبـر و مذهب منسـوب به 
مجتهـد بـا یک صاحـب نظر اسـت، چنان کـه گویند، 
دیـن خـدا و ملـت اسـام و مذهـب جعفـری و حنفی ، 
غالبـا اختافات و افتراقات یـک دین را مذهب گویند. 
)مشـکور، ص۹.( مقند کسی اسـت که در احکام فروع 
دیـن از مجتهد تقلید کند. )معیـن ، ج ۴، ص۴۳۰۲(. در 
سـال ۱۲۹۵ هجری قمری )۱۸۷۸ م.( به پاداش خدمات 
پزشـکی اش به دربار، ناصرالدین شـاه امر کرد مقرری 
ای معـادل ۱۰۰۰ تومـان در سـال بـرای میـرزا محمـد 
کاظم حکیم باشـی برقرار شـود. بعـد از ایجاد نهاد های 
پزشـکی و آموزشـی ماننـد دارالفنـون و مجلـس حفظ 
الصحـه، مقـام و منزلت ملک األطباء بیشـتر شـد. او در 
سال ۱۲۹۴ هجری قمری )۱۸۷۷م( به عضویت مجلس 
حفـظ الصحـه در آمـد و نیـز توانسـت نظرات خـود را 
در مجـات علمـی منعکـس نمایـد. او بیشـتر»ملک 
االطبـاء« خوانـده مـی شـد تـا »فیلسـوف الدولـه« )امین 
لشـکر، ص ۲۷۴- ۳۶۰( در دوران پادشاهی مظفرالدین 
شـاه )۱۳۱۳- ۱۳۲۴ ه. ق.(، بـه فیلسـوف الدولـه درجـه 
سـرهنگی و امیر تومانی و فرمان شـیر و خورشید اعطاء 
گردیـد ) ایـران سـلطانی،ش ۱۰،جـوالی ۱۹۰۵ و ص 

۳۴۲(. در جمـادی االول ۱۳۰۳ هجـری قمـری مطابق ۸ 
فوریه میادی بر حسـب تقاضای ملک االطبای رشتی، 
لقـب لقمان الملـک« به فرزندش لقمان میرزا داده شـد. 
متصدی شـربتداری عیسـی خـان حاکم گیـان بر پایة 
نوشـته اعتمـاد السـلطنه میـرزا کاظم حکیم باشـی پس 
از بازگشـت بـه رشـت بعـد از حـدود ده سـال تحصیل 
و تجربـه انـدوزی نـزد میـرزا حسـین خـان اصفهانـی، 
طبیـب دربـار( در ابتـدا شـربت دار )خدمتکار متصدی 
انواع شـربت و آب و نوشـیدنیهای مختلف( دابی ناصر 
الدین شـاه و حکمران وقت گیان عیسـی خان اعتماد 
الدولـه بـود. ظاهـرا تا پایـان حکومت دایـی دیگر ناصر 
الدیـن شـاه امیـر اصـان خـان مجدالدوله میـرزا کاظم 
حکیم باشـی در رشـت اقامت داشـته اسـت ، زیرا خود 
وی نویسـد: »همین اوقات که ۱۲ شـهر )مـاه ربیع الثانی 
۱۲۷۶ هجـری ق.( اسـت، در خدمـت عظمـت مـدار 
مجدالدولـه بـه سـر حـد انزلی رفتـه ] ام( )حکیم باشـی 
گیانـی، حفـظ الصحـة ناصـری،ص۷۲ و چراغـی ، 
ص۹۲۹(. عیسـی خـان اعتمـاد الدولـه در نـزد گیانیان 
آدم عـادل و خوشـنامی نبـود و مـردم از او شـاکی و 
نارضایتـی داشـتند. ابراهیـم فخرایـی در همین بـاره می 
نویسـد: »... عیسـی قوانلو )عیسـی خان اعتمـاد الدوله(، 
کـه مـردی اخاذ )رشـوه گبر( و سـتم پیشـه بـود و مردم 
از جـورش بـه سـتوه آمـده شـکایت هـا کـرده بودنـد، 
وقتـی بـرای تنبیه شـاکیان ) عیسـی خان بـه مرکز رفت 
تـا اختیـاران بیشـتری بگیـرد و فرزندش را به جانشـینی 
گماشـت، مردم شـوریده و به سـر ایسـش حمله بردند. 
با اینکه شـورش مزبور را اولیاء دولت نتیجة سـتمکاری 
هـای وی دانسـته و بـه نادرسـتی اش تـا حدی پـی برده 
بودنـد؛ معهـذا شـورش مزبـور را یـک گسـتاخی و بـه 
اصطـاح امـروزی تجاسـر تلقـی کـرده، و نماینـده ای 
از طـرف شـاه مأمور شـد به رشـت بـرود، ولی نـه برای 
تحقیـق و رسـیدگي، بلکـه به منظـور مجازات کسـانی 
کـه بـه سـرای حاکـم حمله ور شـده پسـو دنـد. در این 
وقـت علمـا و اعیـان محـل مداخلـه نمـوده بـا تظلمات 
عدیـده دفـع شـر ظالـم را از مقـام سـلطنت خواسـتار 
شـدند. شـاه کـه از نفـوذ روحانیـون حسـاب مـی بـرد، 
پذیرفـت کـه در ایـن بابـت فکـری خواهد کـرد، ولی 
البتـه نـه بـه ایـن فوریـت... پـس از چنـدی امیـر اصان 
خـان مجدالدولـه را کـه لقـب دیگـرش عمیـد الملک 
بـود، بـه حکومـت گیان فرسـتاد )ناسـخ التواریـخ، ج 
۳، ص ۲۳۷(. بنـا بـه نوشـته اعتمـاد السـلطنه در کتـاب 
مآثـر و اآلثـار احداث جاده رشـت بـه پیربازار همچنین 
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جـاده منگوده بـه پیربازار در عهـد حکومت این حاکم 
انجـام گرفت )فخرائـی، ص ۲۰ و ۲۱( .« نگارش کتاب 
حفـظ الصحـة ناصـری و معالجـات بدیـع میـرزا کاظم 
حکیم باشـی گویا در سـال ۱۲۷۶ هجری قمری کتاب 
حفـظ الصحـة ناصـری را در رشـت نوشـت و آن را بـه 
ناصرالدین شـاه قاجار هدیه کرد. در پایان کتاب نوشته 
: »فراغ از تحریر و تسـوید این رسـاله در دارالمرز رشت 
کـه مصـراع ارض مـس جلدی ثر ابها )نخسـتین زمینی 
کـه بدنـم آن را لمس کرد( در هنگام پریشـانی حواس 
کـه فـي الحقیقه اسـاس بـدن بدان اسـت، واقع شـد. در 
عشـر اول از شـهر رجب سنة سبعة و سبعین و مأتین بعد 
الـف من الهجـرة النبویة هو المبدأ و المختم. سـنة۱۲۷۶ 
)چراغـي، صـص ۹۲۹ و ۹۳۰( « میرزا کاظم احتماال در 
سـال ۱۲۷۶ هجری قمری از رشـت به تهران رفت و در 
زمره پزشـکان خاصة ناصر الدین شـاه قاجار )سـلطنت: 
۱۲۶۴ ه. ق . مقتول ۱۳۱۳ ه.ق.( در آمد. او ظاهرا پس از 
آن نیـز به رشـت رفـت و آمد داشـت و در هنگام فوت 
در رشـت و تهـران دارای عایله و فرزندانی بود، هشـت 
سـال بعـد در روزنامـه دولتـی مـورخ اول ذیحجه سـال 
۱۲۸۴ هجـری قمـری چنین نوشـته شـده اسـت: »میرزا 
کاظـم حکیـم باشـی گیانـی در مـدت التـزام رکاب 
مبـارک ] ناصـر الدیـن شـاه[ مصـدر بدایـع معالجـات 
گردیـده، در اغلـب امراض مزمنه کـه در انظار عاج و 
مد و ای آن متعسـر می نماید، به اندک تصرفی معالجه 
مینمایـد. فرط اعتمـاد و وثوق خاطر خطیر خسـروانه به 
حسـن حذاقت و خوبی معالجـات او ازدیاد یافته ، یک 
ثوب جبه کرمانی حاشـیه دار درباره او به رسـم خلعت 

مهـر آیت مرحمـت و عنایت شـد )همـان، ص۹۳۰(

ایجاد نهادهای مذهبی و آموزشی
میـرزا کاظم رشـتی کـه از تمول بسـیار برخـوردار 
بـود بخشـی از آن را وقـف امـور خیریـه کـرد. از ایـن 
رو مدرسـه - مسـجد فیلسـوف الدوله را در محله سـید 
اسـماعیل تهـران بنیـان نهـاد. مخـارج کلیـة طـاب آن 
از موقوفـات او تأمیـن مـی شـد. تولیـت موقوفـات وی 
نیـز بـر عهـده پـدر واعـظ شـهیر محمـد تقـی فلسـفی 
بـود. فیلسـوف الدولـه ایـن بنـا را همزمـان بـا سـاخت 
امامـزاده »سـید اسـماعیل« بـا ۱۲ حجـره در اطـراف و 
دو ایـوان و ورودی کـه در طراحـی آن جلـو خـان، 
هشـتی، داالن، و ایـوان بـه کار رفتـه اسـت، بنیـان نهاد. 
او در بنـای ایـن مجموعـه آموزشـی - دینـی قاجـاری 
کاشـی کاری هـای ظریـف و کاربنـدی هـای زیبـا بـه 

کار بـرده اسـت . میـرزا کاظـم رشـتی خود در بخشـی 
از همیـن مجموعـه دفـن شـده کـه در حـال حاضـر 
وضعیـت مناسـبی نداشـته و بـه انبار مبدل شـده اسـت. 
آن بانـی خبـر ، او در دوره پادشـاهی مظفرالدیـن شـاه 
قاجـار ایـن مجموعـه را سـاخت و وقـف کـرد. مـی 
گوینـد هنـگام سـاختن بنـای مزبـور فیلسـوف الدولـه 
دسـتور داده بـود کـه به هیـچ وجه چارپایـان بارکش را 
مـورد ضـرب و شـتم قـرار ندهند، بلکـه در مسـیر آمد 
و رفت شـان بـه انـدازه کافی علوفـه بریزند تا خودشـان 
بـا میـل و رغبـت بـه سـمت مدرسـة حرکـت نماینـد .
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نازائـي زن اگـر از جهات آفرینشـي باشـد، درماني 
نـدارد، لیکـن اگـر عارضـي باشـد، بایـد دید کـه کدام 
خلـط بـر بـدن او چیـره شـده یا فاسـد گردیده کـه باید 
تعدیـل گـردد. گاهي پیه اطـراف رحم زیاد اسـت و بر 
دهانه آن فشـار مي آورد ) Metrit du col (، پس باید آن 
را کـم کـرد. اگـر در رحـم زخم یـا قرحه یـا گرفتگي 
یـا سـختي و یـا خشـونتي باشـد و یـا رحم جابجا شـده 
) Hysteropose (، بایـد درمـان گـردد. گاهـي رطوبتهاي 
لیزکننـده اي در رحـم وجـود دارد کـه نطفـه را از آن 
مي رانـد و بایـد آنهـا را از بیـن ببرنـد. اگـر نابهنجـاري 
منحصر به رحم باشد، پاکسازي الزم نیست و برداشتن 
دسـتمال هاي داروئـي و تنقیه هـا و فتیله ها کافي اسـت.

اگـر نابسـاماني ها از چیرگـي خون باشـد، درمانش 
فصـد باسـلیق اسـت، امـا سـایر خلط هـا را بایـد از بـدن 
بیـرون برانند، که اگر سـرد باشـد، بایـد روغن کرچک 
بیاشـامند و اگـر گـرم باشـد، فصـد و  و ماءاالصـول 
نوشـیدن ماءالشـعیر و تخـم اسـفرزه درمان آن اسـت و 
بایـد دسـتمالي با ایـن داروهـا بردارند: عاج یـک جزء، 
صـدف نصف جـزء، گل ارمني ربع جـزء که باید آنها 

را بـا عـرق کاسـني خمیـر کـرده و بـه دسـتمال بزنند و 
آن را بردارنـد، و اگـر بادي نباشـد، باید چند بـار با آب 
کـدو و عـرق کاسـني تنقیه کننـد.  بـراي درمـان مزاج 
خشـک، آب تنـي و حمام رفتن و شستشـو مفید اسـت 
و غـذاي مناسـب بـراي ایـن حـال، آب جوجـة چرب، 
شـیر بـز جوشـیده در هنـگام صبـح، روغـن کنجـد در 
وقـت خـواب و پیـاز کبـاب شـده اسـت؛  نیـز زن بایـد 
مغـز قلـم پـاي گاو یـا کوهـان شـتر را همـراه با سـفیدة 
تخم مـرغ بـردارد. اگـر بـدي مـزاج از رطوبـت باشـد، 
درمانش نوشـیدن روغن کرچک همراه بـا ماءاالصول 
و برداشـتن داروهـاي خشـک کننده و ضماد ایـن دارو 
اسـت: جوزبویـا سـه دانـه، فوفـل سـه دانـه، الدن پنـج 
مثقـال که پـس از کوفتن و بیختن آن را بـا آب مورد و 
گاب مخلـوط کرده و نیمه گـرم بر آخرین مهرة کمر 
ضمـاد مي نماینـد. ایـن دارو رطوبت رحـم را مي زداید 
و ورم )Metrite( آن را برطـرف مي کنـد و نیـز خـوردن 
و برداشـتن ایـن دارو مفیـد اسـت: افسـنتین یـک جزء، 
مـازو، گل انار فارسـي، کهربا از هر کـدام نصف جزء، 
شـاه  زیـره دشـتي، تخـم پیـاز، گل ارمنـي از هـر کـدام 

علل نازایی زن و بند رفتن قاعدگـی و درمان آن به روایت 
حکیم حاج  محمد کریم خان کرمانی
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ربع جزء سـپس آن قسـمت را کـه مي خواهند بخورند 
بـا عسـل خمیـر مي کننـد و خـوراک آن سـه مثقـال 
اسـت و آن را کـه مي خواهنـد بردارنـد بـا یـک مثقـال 
قطـران )مایـع حاصـل از جوشـاندن چوب هـا( آمیخته 
و بـر قطعـة پشـمي مي ریزنـد و برمي دارنـد. بسـیاري از 
بیماري هـاي رحـم و بچـه انداختـن ) Avorter( کـه از 
رطوبـت سرچشـمه مي گیـرد، بـا ایـن روغـن درمـان 
مي گـردد: یـک دانـه کرچـک را پوسـت مي گیرنـد و 
نـرم مي کوبنـد و بـه انـدازة یـک کـف دسـت شـنبلیله 
و یـک کـف دسـت خارخسـک و دو مشـت تخـم 
کرفـس، بادیـان و انیسـون و یک مشـت ریشـة کرفس 
و بادیـان و بـر مجمـوع مقـداري آب بـه انـدازة یـک و 
نیـم برابر مقداري کـه روي داروها بایسـتد، مي ریزند و 
مي پزنـد تـا روغنش خارج گـردد. از این روغـن روزانه 
دو تـا پنـج درهـم در حـد تحمل مریـض در مـدت دو 
هفتـه یا تا حصول بهبـودي مي خورند و نیز، عاج، شـیر 
اسـب و پنیرمایـة آن را اگـر بخورند و یـا بردارند، براي 

آبسـتن شـدن مؤثر مي باشـد. 
دارویـی دیگـر کـه بسـیار مؤثـر اسـت، این اسـت: 
سـنبل، جوزبویـا، حماما، تخـم پیاز، تخـم هویج، تخم 
شـوید، مر، بسباسـه، زبان گنجشـک، زعفران به اندازه 
مسـاوي، مشـک بـه انـدازة یـک دهـم. یکـي از این ها 
همـه را بـا عسـل خمیـر مي کننـد و سـه درهـم آن را بر 
قطعـه پشـمي مي ریزنـد و پـس از پاک شـدن از عادت 
ماهانـه، آن را برمي دارنـد و پـس از سـه سـاعت بیـرون 
آورده و نزدیکـي مي کننـد. دارویـی دیگـر یک مثقال 
ریشـة شـقایق، یـک درهم هـل بـاد )قاقله کبـار(، یک 
درهم بسباسـه، نیم درهم زعفران، سـه قیراط مشـک و 
سـه قطعه پشـم را با شـیر اسـب و این داروها مي آالیند 
و برمي دارنـد، و نیز این دارو اثر عجیبي دارد. اسـتخوان 
باالي سـر سـگ را مي سـوزانند و یک درهم از آن را با 
زعفـران و َمـْرو از هـر کدام نیم درهـم و همچنین یک 
قیـراط مشـک را با شـیر االغ آمیخته و به دسـتوري که 
گفتیـم، برمي دارنـد و نیـز ایـن داروهـا براي بسـیاري از 
بیماري هـاي رحـم مناسـب اند: ایارج صغیر و گلشـکر 
)کـه آن را تقویـت مي کنـد(، جوارشـن اللؤلـؤ )ایـن 
دارو جنیـن را اصـاح کـرده و از افتـادن آن جلوگیري 
خـورده  آبسـتني  مـدت  تمـام  در  بایـد  و  مي کنـد، 
شـود(، جوهـر االنتیمـون، حـب الَجْفـت بـراي جـاري 
شـدن رطوبت هـا، روغـن دانـه عرعـر بـراي درد رحم، 
دهن الکبریـت خالص و دهن المرجان براي ترشـحات، 
ضماد دهم براي ورم ها، مشـمع سـیلقون )اگر بر پشـت 

چسـبانده شـود از سـقط جنیـن جلوگیـري مي نماید(، 
مفرح انطاکي براي جلوگیري از سـقط و اصاح وضع 
رحـم، ملح الخبـث براي ترشـحات، دهن البلسـان خون 
را جـاري کـرده و جفـت را خـارج مي کنـد، روغـن 

دارچیـن زایمان را آسـان مي سـازد. 
عامـات آبسـتني اینهـا هسـتند: بهـم آمـدن دهانـة 
رحـم و دور شـدن آن از جـاي عادي و خشـک شـدن 
آن و بنـد آمـدن قاعدگـي، سـنگیني گوش هـا ، کـم 
شـدن اشـتها، تیرگي رنگ، بادگلوي ترش، خسـتگي، 

کندذهنـي، میـل بخـوردن چیزهاي غیرعـادي.  
در پاره اي از زنان، بند رفتن پیشاب، پیدا شدن بوي غیر 
عادي در نفس زن، سـبز شـدن رنِگ رگ هاي پستان ها، 
و گفته اند که اگر پس از نزدیکي، زن احساس زنشي در 
پسـتان خود کند و دردي در شـکم و کمر و زانوي خود 
بیابد، آبسـتن شـده اسـت و چیزهاي بسـیار دیگـري نیز 
گفته انـد که هر کس خواسـت باید بـه آن مراجعه کند.  

فصل: بند رفتن قاعدگي 
سـبب ایـن بیمـاري ) Amenorhee ( یـا کم خوني و 
کم غذائـي اسـت کـه عامتـش الغـري و دیگرگوني 
رنـگ اسـت، و این کـه پیشـتر غذاهایـي خورده باشـند 
کـه خون سـاز نیسـتند، مثـل عـدس، گوشـت خشـک 
شـده و مانند آنها که درمانش خوردن گوشت، حلواها 
و روغن هـاي مرطـوب اسـت، و یـا گرفتگي هایـي در 
دهانه هـاي رگ هـاي رحـم پدیـد مي آیـد و نشـاني آن 
جریـان خـون رقیـق، پیچش و پیـدا شـدن لکه هایی در 
پوسـت اسـت که درمانش خوردن داروهـاي بازکننده 
مثـل حب المفتـح، ایارج هـا، ادرارآورهـا، حـب انغوزه 
و نیـز این حب اسـت: جندبیدسـتر یک چهـارم مثقال، 
انغـوزه نیم مثقال، زعفران دو نخود پـس از حب کردن 
)به اندازه یک نخود( روزي سـه حب مي خورند، و نیز 
الکسـیرالمدر، روغن کهربا، روغن بلْسـان قاعده آورند 
و جفـت را بیـرون مي راننـد و داروي پختـه هشـتاد و 
نهـم موجـب قاعدگـي اسـت و جنیـن را مي انـدازد  و 
بـراي صاحبان مزاج گرم مناسـب اسـت. ایـارج صغیر، 
حب المدر، حمول ابهل )شـماره یکصد و بیست و پنج 
فصـل ح داروهاي مرکـب(، دواءالمـدر، دهن الکهرباء 
همـراه با عرق بومـادران، شـیاف الطمث، طرطـر زاج با 
آب عسل، فرزجه هاي ششم و هفتم، قرص المر المدر، 
عـرق بـزر کشـوث )زجمـول(، مسـهل هفتـاد و هفتم. 
گاه فربهـي زیـاد، مجـاري رحم را مي بندد و نشـانة 
آن این اسـت که در روزهاي قاعدگي بدن زن سـنگین 
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مي شـود و کمـر و نافـش درد مي گیـرد و دائمـاً خـون 
کمـي بـدون جهش جـاري اسـت، درمانـش چیزهایي 
اسـت کـه خـون را به تحلیل ببـرد و رقیق کند و سـبب 
ریـزش آن گـردد، ماننـد کرفـس، کاسـني، شـنبلیله، 
زنیان، اسـارون. گاهي از خشـکي و حرارت رحم است 
و عامتـش ایـن اسـت کـه اگـر قاعده آورهـاي گـرم 
خورده شـود، بدتر مي شـود و سـایر آثار صفـرا نیز پیدا 
اسـت، درمانش پاکسـازي بـا ایارج ها، حب الصفـراء و 
برداشـتن روغن هاي سـردي است که قباً گفتیم، و نیز 
فصـد کردن مفید اسـت که پـس از این خواهیم گفت. 
گاه ممکـن اسـت قبـًا زن خونریـزي شـدید از بیني یا 
فصـد یا مانند آن داشـته کـه درمانش زیـاد کردن خون 
اسـت، امـا بطور مطلق بـراي درماِن بنـد آمدن قاعدگي 
فصـد صافـن و حجامـت در سـاقها در هنـگام نزدیک 
شـدن وقـت قاعدگـي، و بادکـش گـذاردن بـر عانـه 
)بـاالي آلـت( و نیز زالو انداختن بر سـاق ها مفید اسـت 
و نیز مقداري قرنفل، هل، جوزبویا، زنجبیل، دارچیني، 
کبابه و فلفل را مي سـایند و در کیسـه اي موئین در آب 
گرم شـیره مي کشـند، و بـر ناف مي گذارنـد و مقداري 
از ایـن مخلـوط گـرم را در زیر دسـتگاهي کـه دود آن 
را جمـع کند و بتوان سـر دیگـرش را در رحـم گذارد، 
قـرار مي دهنـد تـا بخـارش بـه رحـم برسـد. گاهـي بند 
رفتـن قاعدگـي در اثر زمیـن خوردن، آمـاس یا ناتواني 
انـدام مربـوط اسـت کـه بایـد سـبب را قطع کننـد و در 

درمانهـاي عمومـي از کارهـاي مفیدي یـاد کرده ایم. 
گاهـي در پـاره اي از زن هـا، قاعدگي بند مي آید، و 
سـپس چیزهایـي ماننـد ُدرد یا پاره هاي گوشـت از آنها 
مي افتـد کـه درمانش نوشـیدن سـي مثقـال آب تـره به 
مدت چند روز اسـت، تا مزاج پاکسـازي شـود و دیگر 
بیمـاري برنگـردد و نیـز سـفوف حجـر النـار را کوفتـه 
و مي سـایند تـا ماننـد کـره نـرم شـود و سـه روز روزي 
نیـم مثقـال از آن را مي خورنـد. ایـن دارو هر چـه را که 
در رحـم اسـت، مي انـدازد و نیـز خـوردن شـش نخود 
جندبیدستر و نیز شش نخود انغوزه و همچنین نارنج را 
در هنگامـي کـه بـه اندازة یـک گردو اسـت مي گیرند 
و خشـک مي کننـد و مي کوبنـد و دو مثقـال از آن را 
مي خورنـد کـه در بهبودي این بیماران سـودمند اسـت.   

فصل: خون ریزي زیاد در هنگام قاعدگي 
ناتوانـي   )Hypermenoragie( بیمـاري  ایـن  سـبب 
نیـروي نگاهدارنـدة بـدن بـه علـت تنـدي یـا رقـت یـا 
زیـادي خون یا باز شـدن رگ یا وجـود دمل و یا خوره 

در رحم اسـت. تندي خون از آنجا شـناخته مي شود که 
در وقـت ریزش، مجري را مـي آزارد، وقتش را با دیدن 
و زیادیـش را بـه بـاد کردن بـدن، قرمزي رنگ و سـایر 
عامـات چیرگـي خـون، مي تـوان شـناخت. باز شـدن 
رگ معمـوالً پـس از حرکات جهشـي، ضربه ها، ترس 
شـدید ناگهانـي و یـا پس از زایمان سـخت بازشـناخته 
مي شـود. وجـود قرحه و زخم را با بیـرون آمدن چرک 
یـا چیزهائـي ماننـد نخالـه و حـس کشـش و پیچـش 
دائمـي و نیـز خوره را با بیرون آمـدن پاره هایي از رحم، 
التهاب، سـوزش و سـایر عامات آن مي توان شناخت.

گاهي ممکن اسـت خونریزي در اثر ضعف کبد باشـد 
کـه در ایـن حالت رنِگ خون، قرمِز تند اسـت و گاه از 
بـدي کار طحـال مي باشـد کـه در این صـورت، خون، 
تیره رنـگ مي گـردد. اگر عیـب از کلیه ها باشـد، خون 
بـه شـکل خونابه اسـت، اما اگر رنگ خون پشـت سـر 
هـم دگرگـون یعني قرمـز روشـن، زرد و تیره شـود، از 
ضعـف عمومـي بـدن اسـت. اگر بـا این حالـت خفقان 
و کمـي قـواي بدن همـراه باشـد، درمانش جدا دشـوار 
دیـده  سـفیدرنگي  رشـته هاي  خـون  در  اگـر  اسـت. 
شـود، از تعفـن یا نیـاز زن بـه نزدیکي اسـت و اگر آب 
سـفیدرنگ خالـي از زردي باشـد، سـببش بنـد رفتگي 
پیشـین قاعدگـي و یـا جمـع شـدن منـي در جاهـاي 
مخصـوص بـه آن اسـت، و گرنـه ممکـن اسـت دلیـل 

وجـود جنین مرده باشـد. 
در درمـان ایـن حـاالت بایـد توجه داشـت که اگر 
عیب اصلي در اندامي دیگر باشـد، باید به آن پرداخت 
و یـا اگـر خلطـي در بـدن چیره شـده باشـد، بایـد براي 
پاکسـازي اقـدام شـود، و اگـر خـون زیاد باشـد، باید به 
فصد باسلیق یا اکحل اقدام کنند و اگر از زخم یا قرحه 
و یا باز شـدن رگ باشـد، باید بـه درمان مخصوص آن 
بپردازنـد.  داروهایـي که بنا به خاصیت براي این حالت 
از: حب الجـدوار، حـب  سـودمند مي باشـند عبارتنـد 
الَجفـت، دهن المرجـان )بـراي همـه انـواع خونریزي و 
ترشـح(، الکسـیرالدماغ کـه بـراي جلوگیـري از نفاِس 
بیـش از انـدازه مفیـد مي باشـد، خـوراک حب الجدوار 
چهـار حبـه صبـح و سـه حبه به هنگام شـب اسـت؛  نیز 
سـفوف اکسـیر المعـده و ملح الخبـث و حب الحلتیـت 
یـک نخـود با یـک فنجـان عـرق بهـار نارنـج از نفاس 
زیـاد و خـون بواسـیِر زیاد جلوگیـري مي کنـد.  از اهل 
عصمـت صلـوات اهلل علیهـم روایـت شـده که سـماق 
و گشـنیز از هـر کـدام یـک کـف دسـت مي گیرنـد و 
در آب مي خیسـانند و یک شـب آن را در زیر آسـمان 
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مي گذارنـد و صبـح مي جوشـانند و یـک پیالـه از آن 
مي آشـامند، ایـن دارو از خونریـزي به جـز در روزهاي 
عـادت جلوگیـري مي کنـد، و اگـر چیزي دیده شـود، 
خـوردن طیـن مختـوم بـا آب خرفـه و گل انار فارسـي 

بسـیار مفید است. 
ایـن دارو نیـز سـودمند اسـت: مـورد سـبز بـا سـایر 
اجزایـش یـک جـزء، گشـنیز خشـک نصـف جـزو، 
سـماق، حریر )ابریشـم خام(، گاوزبان از هر کدام یک 
ربـع جزء همـه را با چهارصـد درهم آب مي جوشـانند 
تـا ربـع آن باقي بماند آن گاه آن را صـاف و دو برابرش 
شـکر اضافه مي کنند تا سفت شـود، خوراکش هیجده 
درهـم همـراه بـا آب سـرد اسـت. همین که بیمـار نیرو 
و اشـتهاي خـود را بازیافـت، بایـد هـر روز دو درهـم از 
داروئـي کـه مي گوئیـم بـا شـربت ریـواس یا لیمـو و یا 

سـیب بخـورد تـا قوایـش برگـردد، و خون بنـد آید. 
ایـن دارو نیـز از خفقان و نیز هر اسـهالي جلوگیري 
مي کند دارو این اسـت: گشـنیز برشـته یـک جزء، گل 
ارمنـي، تباشـیر، مرجـان سـوخته )بُّسـد(، کهربـا از هـر 
کـدام نصـف جـزء، اقاقیا یک چهـارم جـزء، دارچین، 
عـود، طیـن مختـوم )نوعـي گل دریائـي(، زعفـران از 
هـر کـدام یـک هشـتم جـزء همـه را مي کوبنـد و پس 
از بیختـن مي خورنـد؛ نیز خوردن انجبار پخته سـودمند 
اسـت؛ همچنین تریـاک را در پیـه جوجه حل مي کنند 
و برمي دارنـد. بادکش گذاشـتن بر رگ هاي مشـترک 
بین پسـتان ها و رحم، یعني زیر پسـتان سودبخش است 
و نیـز تنقیة عرق بارهنگ به داخل مهبل مفید مي باشـد 

و گاه خـوردن قي آورهـا نیز سـودمند اسـت. 
خونریزي ماهانه بیش از اندازه سـبب زردي رنگ، 
تنگي نفس )ربو( و ورم پاها و تمایل بخوردن چیزهائي 
مانند ذغال و گل مي شود، و گاه به استسقاء مي انجامد. 
بدان کـه زن هـا چون مزاجشـان سـرد، گوارششـان 
ضعیـف و رگهایشـان تنـگ اسـت، مـواد زائـدي در 
بدنشـان جمـع مي گـردد کـه بـه رحـم مي آینـد و ایـن 
اندام آنها را بیرون مي راند و معموالً در سـیزده سـالگي 
یـا کمـي پیـش از آن از آنهـا چنیـن انتظـاري مـي رود، 
زیـرا در ایـن هنگام اسـت که مـواد زائد خونـي در بدن 
آنهـا جمـع مي گـردد و در پنجاه سـالگي به علـت زیاد 
شـدن خشـکي بدنشـان ایـن وضـع قطـع مي گـردد، اما 
در زن هـاي هاشـمي بـه علـت قوتـي کـه در مزاجشـان 

مي باشـد، تا شـصت سـالگي ادامـه دارد. 
بیشـتر قاعدگي هـا در هنگام تمـام بودن قـرص ماه 
اسـت، چـه آب گونه هـا در ایـن اوقـات بیشـتر جریـان 

مي یابنـد و گاه بـه علـِت حـرارت مـزاج، پیـش از آن 
اتفـاق مي افتـد و یـا به سـبب بـرودِت پس از آن اسـت. 
اگـر مـزاج آنهـا معتـدل باشـد، در روزهـاي معیـن کـه 
عـدة آن و نیـز اول و پایانش معین اسـت، اتفاق مي افتد 
کـه کمتریـن آن سـه روز و زیادترینـش ده روز اسـت. 
کمتریـن روزهـاي حالت پاکي ده روز اسـت. و این در 
هنگامـي اسـت که انـدازة مواد زائد بسـیار زیاد باشـد و 
بیش از آن )ده روز( تا اندازه اي اسـت که خدا خواسـته 
اسـت.  اگر مزاج زن، سـرد و سـودائي باشـد، قاعدگي 
بـا خـوِن غلیـِظ بدبـوِي گزنـده اي کـه در وقـت بیرون 
آمـدن طرف چپ را مـي آزارد، آغاز مي گـردد، و اگر 
مزاجـش خونـي و معتـدل باشـد، با خون قرمـزي که به 
تنـدي و گزندگي در طرف راسـت مي انجامد، شـروع 
مي شـود، ولـي اگـر زن صفرائـي و الغرانـدام باشـد، 
رنـگ خونـش زرد و کدر و خون تند و گزنده اسـت و 

دهنـة رحـم را مي سـوزاند و بـا لرز همراه اسـت.
 اگـر زن بلغمـي مـزاج باشـد، خونـش در آغـاز 
غلیـظ و سـرد و بـا درد کمر همراه اسـت، و اگر در زیر 
نافش دردي باشـد، نشان یک گرفتگي و جلوگیري از 
آبسـتني اسـت این خصوصیات تـا روزهـاي آخر باقي 

مي مانـد، مگـر آنکـه درمانهایي انجـام پذیرد.
معتدلتریـن زنان آنان هسـتند کـه قاعدگي آنها بین 
دهم تا بیسـتم ماه و خونشـان قرمز و کمي بدبو است، و 
ِحّدتـش کـم مي باشـد و عارضه اي غیر طبیعـي ندارند، 
و بدتریـن آنها زناني هسـتند کـه در هنگام احتـراق ماه 
)اول و آخر ماه( قاعده مي شـوند و خونشان سیاه، غلیظ 
و بدبو مي باشـد و در پایان قاعدگي، ترشح سفیدرنگي 
کـه ناشـي از بـرودت رگهـا اسـت داشـته باشـند. براي 
این قبیل زن ها، برداشـتن پنبه، کار درسـتي نیست؛ زیرا 

بیماري هایـي را در پي خواهد داشـت. 
اگـر روزهـاي قاعدگـي فـرا برسـد و خونـي دفـع 
نشـود و زن بـه خفقـان و غـش گرفتـار گـردد، بایـد 
چیزهایـي کـه خـون را صاف مي کنـد بـه او بخورانند؛ 
ماننـد آب عنـاب و آلـو و ادرارآورهـا. نزدیکي با زن ها 
در آن روزهـا زیـان آور اسـت و اگـر بچـه اي درسـت 
شـود، شـریر، بد رنگ، لکه دار و ترکیب بدنش فاسـد 
خواهـد بـود، و چـه بسـا کـه مبتا بـه جـذام گـردد. اما 
فایـدة قاعدگـي بـراي زنـان، دفـع مـواد زائـدي اسـت 
کـه سـبب ایجـاد بیماري هـا و بوي بـد دهـان، بدبویي، 
نفهمـي،  ذهـن،  کنـدِي  خـارش،  بواسـیر،  استسـقاء، 
درد  دانه هـا،  دمل هـا،  کورک هـا،  گوشـت،  سسـتي 
مفاصل، عرق النسـا، رعشـه و دردهاي دیگـر مي گردد. 
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نســخة يــك: پرهیــز از مصــرف غذاهــای دارای خاصیــت اســتروژنی 

و غذاهــای حــاوی زنواســتروژن، کافئیــن، شــکات و مصــرف غذاهــای پــر 

فیبــر) غــات ســبوس دار، ســبزیجات و میــوه جــات(.

نسـخة سـه: مصـرف روزانـة دو تـا سـه بار بـه همـراه غـذا هـزار میلی گـرم روغـن گل مغربی. 

ــم. ــار مری ــم خ ــول تخ ــدد کپس ــرف دو ع ــار مص ــر ب ــار در روز و ه ــه ب ــم: س ــخة هفت نس

نســخة چهار: گرم نگه داشــتن رحــم با مصرف یــک لیــوان دم کرده، 

ترکیبــی از نیــم قاشــق مربــا خــوری تنطــور پوســت درخــت بــراغ جنگلــی، 

ــن. ــا دارچی ــل ی ــه همــراه زنجبی ــه ب ســنبل الطیب، گل ســاعتی و علــف گرب

نســخة ششــم: اســتفاده از کمپــرس روغــن کرچــک بــه مــدت چنــد 

ــدان  ــة تخم ــر روی ناحی ــاعت ب ــک س ــدت ی ــه م ــار ب ــه و هرب روز در هفت

و شــکم )از ایــن کمپــرس نبایــد در حیــن قاعدگــی اســتفاده شــود(.

نســخة هشــتم: مصــرف آب لیمــو، چغنــدر قرمــز، کنگــر فرنگــی و 

ــی. ــم غذای ــرگ در رژی ــن ب ســبزی های په

نســخة پنــج: روزانــه دو تــا ســه بــار مصــرف جوشــاندة ریشــة گل قاصــد، ریشــة بابــا آدم، 

تخــم رازیانــه، تخــم خارمریــم و کنگر فرنگــی در جهت حذف ســموم، هورمون هــا و مــواد زائد.

ــد یونجــه، شــبدر  ــان فیتواســتروژنی مانن ــخة دو: مصــرف گیاه نس

قرمــز، شــیرین بیــان، دم شــیر و علــف ســاس و گیاهــان تقویت کننــده نظیر 

کوهــش آبــی، ریشــة تــک شــاخ کاذب، بــرگ تمشــک، بــرگ پای شــیر 

و شاه پســند آبــی بــه مــدت ۳ تــا ۶ روز در روزهــای قاعدگــی.

نسخه های بيماری  دستگاه 

تناسلی زنان)کيست تخمدان( 

برگرفتـه ازکتاب گیاهان دارویی برای سـامت زنان، ماری بوو، لیندا کاسـتارال
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معاینــه و مــداوای زنــان در عصــر قاجــار
بــه روایــت پزشــکان و ســیاحان غربــی

بیمـاری هـا در طـول تاريخ بشـر زن و مـرد نمی شـناخته و هر دو جنـس را به طور يکسـان مبتال 
کردنـد. هـر چنـد برخـی بیماری هـا مختص زنان هسـتند، بـا توجه بـه نوع زندگـی زنـان در دورة 
قاجـار، طبعـاً میزان اهمیت بـه بیماری های زنان در آن دوره بسـیار کم بوده. در منابع مورد بررسـی، 
بیماری هـای شـايع زنـان در عصر قاجار بنا به تشـخیص ادبای آن دوره و با توجه به پیشـرفت سـطح 
علـم پزشـکی روز آمـده، و بديهـی اسـت که امکان تشـخیص يـا روش درمانی اشـتباه وجـود دارد، 
ايـن بیماری ها شـامل اختالل در عـادت ماهانه، بیماری های تناسـلی، بیماری هـای دوران بارداری، 
زايمان، نازايی، سـقط جنین، بیماری های پسـتان، رفـع الغری، جراحی زنان، بیماری های چشـمی و 
کـم خونـی اسـت. برخی از بیماری های زنـان و نحوة درمان آنها در عصر قاجار به اين شـرح اسـت:

1. اختالل در عادت ماهانه
از جملـه مهم تریـن بیمـاری هـای مربـوط بـه زنان، 
اختـال در عـادت ماهانـه اسـت کـه بنـا بـر گـزارش 
پـوالک، میـزان این بیمـاری در آن دوره »کم« بود. وی 
از موفقیـت خـود در درمان این بیماری خبـر داده و می 
نویسـد: »در مـورد دختـران و زنان جـوان، عادت ماهانه 

مرتـب اسـت؛ آثار بیمـاری کم خونـی در ایـن دوره به 
نـدرت مشـاهده مـی شـود، امـا در عـوض زنانـی که با 
شـوهران خـود رابطـه ای کافـی ندارنـد و همچنیـن در 
بیـوه هـا و مطلقـه هـا اغلب اختاالتـی ظاهر می شـود، 
و عـادت ماهانـه آنها جلو یـا عقب می افتد و یـا این که 
خون به اندازة بایسته خارج نمی شود. در چنین احوالی 
عائم کم خونی و رنگ پریدگی آشـکار می شـود، و 
آبسـتنی به نـدرت اتفـاق می افتد. با تجویز شـربت های 

آهـن دار و توصیـة ورزشـی بـه کـرات توانسـتم وضـع 
عـادت ماهانـة زنان را منظم کنم، و در نتیجه آنها حامله 
می شـدند، و بدیـن طریـق مـن شـهرتی فـراوان در ایـن 
رشـتة تخصصی کسـب کردم.« )پوالک، ۱۳۶۱ ش.(، 
همچنیـن بـرای معالجـة بـی نظمی هـای عـادت ماهانـة 
زنان در عصر قاجار از »بارزد« به طور گسـترده اسـتفاده 

می شـد. )پـوالک، ۱۳۶۱ش(.

۲.  بیماری های تناسلی  
در زمـان قاجـار از فقـدان عـادت ماهانـه )حبـس 
الطمـث(، دردهای توأم با قاعدگی، سـوزنک )ترشـح 
رحمـی( و استشـهاء در زنـان جـوان هیـچ خبـری نبود. 

علـت بـروز برخی ناراحتی های تناسـلی در میـان زنان، 
ناشـی از خوابیـدن آنـان پـای کرسـی یـا تنـور در طول 
زمسـتان بـود. در زنـان بیـن ۳۵ تـا ۳۸ سـاله نیـز اغلـب 

مهدی علیخانی )برگرفته از نشریة تاریخ پزشکی، پاییز 1394 شمارة 24، / علمی- پژوهشی(
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بواسـیر مشـاهده می شـد و تعـداد مبتایـان زن بـه ایـن 
بیمـاری، در ایـران بیشـتر از اروپـا بـود. فیبـروم زهـدان 
حتـی بـا بزرگـی قابـل ماحظـه نیـز چنـدان نـادر نبود. 

)پـوالک، ۱۳۶۱ ش(.
پوالک می نویسـد: »طبیـب اروپایی به امراضی که 
خـاص آلت تناسـل زنان باشـد، کمتر بر می خـورد، اما 
قابلـه ها در جواب سـؤال من گفتند کـه بیرون آمدگی 
مهبـل زیاد دیده می شـود. یـک مورد از ورم سـرطانی 
دهانـة زهـدان در مـورد زنـی پنجـاه سـالة ارمنـی دیـده 
شـد که سـال های پیش سـخت پایبند عیش و عشـرت 
بـوده، وی بـه همیـن بیمـاری هـم جـان سـپرد. از آنجـا 
کـه دخترها اغلب پیش از رسـیدن به سـن بلوغ شـوهر 
می کننـد، غیـر از مـواردی که در اثـر وضع حمل پیش 
مـی آیـد، من به دریدگی میـان دو مجرا برنخـورده ام.« 

)پـوالک، ۱۳۶۱ ش(

 ۳. بیماری های دورة بارداری و زایمان 
بیمـاری هـای ناشـی از دوران  بـارداری و زایمان و 
نیـز مرگ و میـر مادران هنـگام زایمـان در عصر قاجار 
بسـیار کـم بـود و بـه نوشـتة پـوالک، در مـدت اقامت 
بیش از ده سـاله اش در ایران کسـی به این خاطر به وی 

مراجعـه نکرده اسـت: »اوضاع و حـاالت بیمارگونه در 
دوره بـارداری از نـوادر بـه شـمار می آیـد، و واریـس و 
ورم کردگـی نیـز از ایـن قبیـل اسـت. به هر حـال برای 
هیـچ یـک از ایـن موارد، کسـی به مـن رجـوع نکرد و 
مـردم عـادی هـم بـرای ایـن بیماری هـا هیـچ نامی نمی 
داننـد. چنـد مـورد معـدود از تـب ناشـی از وضع حمل 
دیـده ام کـه اغلـب بـه خوبـی و خوشـی پایـان یافتـه 
اسـت؛ بـا وجود ایـن که هیچ آمـار و ارقامی در دسـت 
نـدارم، در اثـر پـرس و جوی بسـیار و دقیق به این نتیجه 
رسـیده ام که تعداد زنانی کـه در حین وضع حمل یا در 
دوران نقاهـت ناشـی از آن زندگی را بـدرود گفته اند، 

فـوق العاده انـدک اسـت.« )پـوالک، ۱۳۶۱ ش(.

تـب تفاسـی یا تـب زایمـان هم چنـدان زیـاد نبود، 
ولـی در برخـی مناطـق ایـران به اشـکال مختلـف دیده 
میشـد و گاه بـا ناراحتی هـای ریـوی همـراه بـود و بـه 
نـدرت بـه مـرگ و میـر مـی انجامیـد، امـا بیشـتر جنبة 
متنـاوب و نوبتی پیدا می کرد و تقریبا همیشـه با تجویز 
ورم  )پـوالک، ۱۳۶۱ ش(.  می شـد.  قطـع  گنـه  گنـه 
سـفیدران زنـان نیـز بنا بـه گفتة دکتـر هنچه در سـاحل 
دریـای خـزر بسـیاری از زانوهـا را رنـج مـی داد و در 
تهـران نیـز مکرر دیـده می شـد. )پـوالک، ۱۳۶۱ ش(.  
قابلـه ها معاینـات داخلی زنان بـاردار را انجـام می دادند 
و موادی شـامل بعضی جوشـانده های بی ضرر از تخم 
هویج، چای قابله، یا شـراب آفسـنطین ۱۸ مطبوع )تلخ 
و شـیرین را بـرای بهبـود شـرایط زایمـان بـه کار مـی 

بردنـد. )فلـور، ۱۳۸۶ ش(.

4. نازایی 
نازایـی در تمـام دوران تاریخـی به ویـژه در عصـر 
قاجـار از جملـه بیماری هـای رایـج و مهـم زنـان بـوده 
اسـت. در آن زمـان بـه علـت جهـل از موضـوع، در 
ایـن گونه موارد، همیشـه انگشـت اتهـام به سـوی زنان 
بوده. حامله نشـدن اگر گناه نبود یک نقیصه محسـوب 
مـی شـد. از ایـن رو زنـان، بـدون توجـه به قوة بـاروری 
شوهرشـان، بـا توسـل بـه قـدرت هـای ماورایـی - کـه 
هـر کـس به شـیوه خـود آنهـا را می جسـت ۔ بچـه دار 
شـدن را طلـب مـی کردند، زیـرا نازایی بدترین دشـنام 
محسـوب می شـد.« برخی از این قدرت هـای ماورایی 
عبارت بودند از: ببر کنده کاری شـده ای در مشـهد که 
همیشـه گروهی از زنـان در اطراف آن دیده می شـدند 

یا چشـمه های جوشـان در کوهی نزدیک کرمان و نیز 
دعـا در امامـزاده ها با تـوپ مروارید در میـدان توپخانه 
تهـران کـه زنـان نابارور فکـر می کردند بـا لمس دهانة 
برنجـی آن بـاردار می شـوند و... . )فلـور، ۱۳۸۶ ش(.  
اطبـای ایرانـی هم بـرای درمان ناباروری، مایع پنیر شـتر 
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را تجویـز می کردند، ولی شـرط الزم برای مؤثر بودن، 
آن بـود کـه زن بایـد بـدون آنکـه متوجـه شـود، آن را 
بخـورد. )فلـور، ۱۳۸۶ ش( خـوردن گل هـم در میـان 
زنـان ایرانـی، حتـی در زمانـی که حامله نبودنـد، کاما 
شـایع بـود. بـر اسـاس گفتـار اطبـای ایرانـی، زنـان ایـن 
رفتـار را برای رهایی یافتن از کرم هـای روده ای به کار 
می بردند، ولی شـلیمر هیچ گونه شـاهدی بـر آن نیافته 

بـود. )فلـور، ۱۳۸۶ ش(.

۵. سقط جنین 
در دورة قاجـار به علت آنکه تقاضای فراوانی برای 
بچـه وجود داشـت، سـقط جنین نسـبت نـادر بـود. این 
امـر بـه نـدرت به صـورت طبیعی اتفـاق می افتـاد و کم 
کم به شـکلی مصنوعی هم رایج شـد. در واقع تعدادی 

طبیـب و قابلـه بودند که سـقط را انجـام می دادند، ولی 
آنـان از داروهـا و روش هـای متـداول اروپایـی بـرای 
سـقط مصنوعـی، اطاع نداشـتند. ایـن افـراد از چندین 
گیـاه ماننـد بـرگ تـازة کوچـک نخـل خرما اسـتفاده 
می کردنـد و در صـورت نیـاز آنهـا را می بریدنـد و بـه 
صورت شـیاف در می آوردند. زنان بدنامی که آبسـتن 
می شـدند نیز مقدار مؤثری از اَنغـوزه را می خوردند که 
گفته می شـد بسیار تأثیرگذار اسـت و با مصرف همین 
مقـدار در هـر دورة قاعدگـی، مـی تـوان نازایـی ایجاد 
کرد. گزارش دیگری حاکی اسـت که در عصر قاجار 
تمـام آبسـتنی های غیـر قانونـی به سـقط منجر می شـد 
و پوسـت نطفـه را به کمـک قابی میترکاندنـد. ظاهرة 
قابله هـا بـا مهارت چنین عملـی را انجام می دادنـد و در 
آن وقـت بـازار بسـیاری از افراد به این سـبب گـرم بود. 
عمل سـقط جنین تقریبأ علنی و عمومی انجام می شـد 
و مانعـی در راه آن وجـود نداشـت. زالوانداختـن، رگ 
زدن پـا، خـوردن داروهـای تهـوع آور یـا مسـهل هـای 
قوی یا هسـته خرما، مشـت و مال دادن شـکم زن حامله 
و حتـی لگدکـوب کـردن آن از جملـه کارهایـی بـود 

کـه برخی زنها خودسـرانه برای سـقط جنیـن انجام می 
دادنـد و بسـیاری از آنـان به این علت جان می سـپردند. 

)پـوالک، ۱۳۶۱ ش( .

6. بیماری های پستان 
بیماری های پستان مانند التهاب و چرک سینه، قاچ 
قاج شـدن نوک پسـتان و در زنان ایرانی عصر قاجار به 
میـزان بسـیار محـدودی دیـده می شـد، و علـت آن هم 
ایـن بـود که سـینه آزاد بـود، و فقـط پیراهنـی از پارچة 
لطیـف و نـازک بـر روی سـینة برهنـه می پوشـیدند، و 
بـه همیـن علـت از آسـیب پذیـری این عضـو در مقابل 
سـرما و سـایر تغییـرات هوا کاسـته می شـد. )پـوالک، 
۱۳۶۱ ش.( سـرطان پسـتان نیـز البته بسـیار به نـدرت در 
آن عصـر شـایع بـود، بـه نحـوی کـه پـوالک در مدت 
طبابـت ۹ سـالة خـود در ایـران، فقط با پنج مـورد از آن 
در زنان مسـن مواجه شـد. )پوالک، ۱۳۶۱ش( مصرف 
شـیر مادر کاربرد درمانی داشـت. شـیر مـادری که بچة 
پسـر داشـت، دارای طبع گرم، و شـیر مادری که دختر 
داشـت، دارای طبـع سـرد بـود. از شـیر مـادر دختـردار 
اسـتفاده  دهنـده  تسـکین  ضمادهـای  سـاخت  بـرای 
می شـد، و بـرای درمان گوش درد نیز بـه کار می رفت. 
همچنیـن هنگامـی که بـا دانه های پودر شـدة زرشـک 
مخلوط می شـد، التهاب را کاهش میداد. )فلـور، ۱۳۸۶ 
ش( التهاب ملتحمه چشـم کودکان هم از بیماری هایی 
بـود که با شـیر مادر - ترجیحأ مـادر دختـردار - درمان 
می شـد. در ایـن مـورد شـیر مسـتقیما بـه درون چشـم 

پاشـیده می شـد. این شـیوة طب سـنتی ایران مورد تأیید 
اطبـای فرنگی نیز بود، چون شـیر اسـتریل، ضد عفونی 
کننـده اسـت. )فلـور، ۱۳۸۶ش.( اگـر هم نوک پسـتان 
زنـی کـه برای نخسـتین بـار زایمان کـرده بود بـه اندازة  
کافـی بیرون نیامده و برجسـته نبـود، در ایـران نیز مانند 
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ترکیـه، تولـه سـگی را وا می داشـتند کـه آن را بمکد و 
در مـورد بنـد آمدن شـیر هم همیـن کار را مـی کردند. 

)پـوالک، ۱۳۶۱ ش(.

۷. رفع الغری 
در دورة قاجـار، برعکـس اروپـای آن روز، الغری 
)هـزل( مـورد پسـند نبـود، بلکـه فقـط زن هـای گـرد و 
چـاق بـه ویـژه زنانـی کـه انـدام شـان بـه شـکل خربزه 
نوعـی  الغـری  و  بودنـد،  مـردان  توجـه  مـورد  بـود، 

بیمـاری محسـوب می شـد کـه بایـد درمـان شـود. این 
امـر آن چنـان فاجعـه آمیـز بود کـه حتی به طـاق زنان 
می انجامیـد. پزشـکان ایرانـی نیز بـه این موضوع بسـیار 
عاقمنـد بودنـد، و داروهای بسـیاری تجویز می کردند 
کـه رایج ترین آن »چربی کوهان شـتر« بود که هر روز 
در زمان و مقداری مشـخص )دو تا سـه گنـدم در روز( 
تجویـز می شـد. »آنـزروت« و مصرف طوالنـی »روغن 
جگـر ماهـی« یـا اسـتئارین پـودر شـده« نیـز توصیه می 
شـد کـه دارای تأثیرات اثبات شـده بـود. )فلـور، ۱۳۸۶ 
ش.( برخـی اطبـای ایرانـی نیـز بـرای درمـان الغـری، 
)پـوالک، ۱۳۶۱ش(. می کردنـد.  تجویـز  شـتر  شـیر 

 ۸. بیماری های عصبی 
برخـی بیماری هـای عصبـی مانند ضعـف اعصاب 
در دورة قاجـار در بسـیاری از زنـان وجـود داشـت کـه 
ناشـی از نـوع زندگـی آنـان در مناطـق شـهری بـود، و 
پزشـکان ایرانـی بـرای درمـان آنهـا، مایة پنیـر »ترجیحأ 
از خرگـوش« را تجویـز مـی کردنـد. )فلـور، ۱۳۸۶ ش 

و شـیل، ۱۳۶۸ ش(.

۹. جراحی زنان  
جراحی هـای کوچک زنـان در عصر قاجار بیشـتر 
بـه دسـت جراحـان زن انجـام می شـد.  از این عـده، دو 

تن در تهران به داشـتن مهارت، شـهرتی خاص داشـتند 
کـه متأسـفانه نامـی از آنهـا در منابـع ذکر نشـده اسـت. 
بـا وجـود ایـن اغلـب و بیشـتر در مـوارد خطرنـاک، از 
جراحان مرد کمک می خواسـتند. از این رو در اقدامی 
بسـیار نـادر، دکتـر پوالک نیز اجـازة میـل زدن مجرای 
بـول، عمـل سـنگ مثانـة دختـران و زنان حتـی از طبقة 
ممتـاز را دریافـت کـرد. وی در مـدت هشـت سـال از 
نـه سـال طبابتـش در ایـران ۱۵۸ عمـل جراحی سـنگ 
کلیـه انجـام داد کـه ۹ مـورد از آنها مربوط بـه زنان بود. 

)پـوالک، ۱۳۶۱ ش(.

 1۰. بیماری های چشمی 
کارک، پزشـک اروپایـی مقیـم ایـران بـه ارتباط 
میـان کاربـرد »حنـا« کـه بـه عنـوان یک مـادة آرایشـی 
بـرای آرایش پلک چشـم زنان قاجار بـه کار می رفت، 
و دردهـای چشـمی پـی بـرد. بـه گفتـة وی ماهیـت 
تحریـک کنندگـی حنا چنـان بود کـه بعـد از ۲۵ تا ۳۰ 
سـالگی بـه ندرت می تـوان یـک زن ایرانی را مشـاهده 
کـرد که به درد چشـم مبتا نشـده باشـد. به عقیـدة وی 

بـا وجـود این مشـکات، زنـان ایرانـی همچنان بـه این 
کار ادامـه می دادند، چون می خواسـتند جذاب باشـند. 
)فلـور، ۱۳۸۶ ش(. بیماری آب مروارید خاکسـتری در 
ایـن زمان به ویـژه در میان زنان روی می داد. اسـتفاده از 
حجـاب و پوشـیه نیـز از عوامـل ایجاد و انتقـال عفونت 
)فلـور، ۱۳۸۶ ش(. قلمـداد مـی شـد.  هـای چشـمی 

 11. کم خونی  
الگـوی زندگـی خانه نشـینی در عصر قاجـار، زنان 
جوان را مسـتعد پرخونی می کـرد و برای ایجاد تعادل، 
خودشـان بـا انداختن زالـو بر روی ران هایشـان، یک یا 
دو بـار در مـاه حجامت کنند. این شـیوه، بقیة خونشـان 
را بسـیار رقیـق می کـرد. ایـن دوره هـای درمانـی کامًا 
متراکـم می شـد و بعدهـا آن هـا را ضعیـف می کـرد. 

)فلور،۱۳۸۶(
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نـگارش بسـیاري از کتاب هاي طبـي در روزگاران 
گذشـته بـه منظـور آمـوزش نواطبـاي تـازه کار بـوده 
اسـت.  چه بسـا به درسـتي می توان گفت که پزشکاني 
نظیـر بقـراط و جالینـوس و محمدبـن زکریـاي رازي و 
ابـن سـینا با همیـن هدف دسـت به نـگارش کتاب های 
متعـدد طبـي زده اند. این رویـه مخصوصاً در میـان آثار 
جالینـوس بـه وضـوح دیـده می شـود،  خصوصـاً اینکه 
برخـي عناویـن کتـب جالینـوس، پسـوند »للمتعلمیـن« 
را یـدک می کشـد، و نشـان می دهـد جالینـوس ایـن 
کتاب هـا را بـراي شـاگردان رشـتة طب، تهیـه و تدوین 
کـرده ، و از همیـن رو در کتـاب الفهرسـت کـه در 
آن توضیحاتـي دربـارة تألیفـات طبـي خـود می دهـد، 
صراحتـاً می گویـد کـه برخـي از کتاب های طبـي را به 
زبانـي سـاده و بـه طور مختصـر و بدون حاشـیه پردازي 
براي آموزش دانشـجویان پزشـکي به رشـتة تحریر در 
آورده اسـت.  کتـاب »منهـاج المبتدئیـن« یـا »راهنماي 
مبتدیـان« نیـز کتابـي در همین راسـتا اسـت کـه مؤلف 
آن حکیم محمد ابراهیم حسـیني اسـت که در مقدمه، 

سـبب نـگارش کتـاب را چنیـن توضیـح  می دهد:
»در حیـن معالجـه مرضـی مرکبـات مناسـب هـر 
مرض به واسـطة قلّت بضاعت در ذکر نبود واسـتخراج 
او از قرابادینـات متّعسـر می نمـود، در خاطر داشـت که 
مرکباتـی بـه ترتیـب امـراض از کتـب مشـهوره جمـع 
نماید تا در ماحظة هر مرضی مناسـب آن به نظر آید، 
لهـذا به تألیف این کتاب مشـغول گشـت، چـون وقت 
وکیفیت اسـتعمال وعامات امراض واشـعار بر مجمل 
معالجات را منضم گردانید، به منهاج المبتدئین مسـّمی 
سـاخت، االسـتعانه مـن اهلل وسـد الخلـل علـی مـن نظر 
فیـه، واین کتـاب را بر چهل و دو باب وخاتمه مشـتمل 
سـاخت«. همان طور که مؤلف می گویـد، وي این کار 
را بـه منظور سـهولت دسترسـي به منابع مـورد نیاز خود 
و سـایر همـکاران تهیـه کـرده، و برخـي تجـارب طبي 
خـود را نیز بدان افزوده اسـت. از زندگي حکیم محمد 
ابراهیـم حسـیني، اطاعاتـی زیاد در دسـت نیسـت، اما 
بـا توجـه بـه قدمـت نسـخه های خطـي کتـاب منهـاج 

المبتدئیـن، احتمـاال ایشـان در اواسـط دوران صفویـه 
می زیسـته و فرزنـدی بـه نـام سـید جعفـر داشـته، کـه 
همیـن فرزند اقدام بـه کتابت نسـخه ای از کتاب منهاج 
المبتدئین نموده که تاریخ نسخة کتابت شدة فرزندش، 
پنجشنبه ۲۰ شوال ۱۰۱۴ ق بوده است، بر همین اساس، 
تاریخ زندگی سـید محمد ابراهیم حسـینی پیش از این 
تاریـخ بوده اسـت. تاریخ درگذشـت وی نیز مشـخص 
نیسـت، امـا لقـب حسـیني و ایـن که  شـیخ آقـا بزرگ 
تهرانـی اورا بـه نـام سـید محمـد ابراهیم ذکـر می کند، 
و ایـن کـه فرزنـدش نیـز سـید جعفر نـام داشـته، همه و 
همـه داللـت می کنـد کـه وی از سـادات بـوده اسـت. 
از سـایر تألیفـات وي اطاعي در دسـت نیسـت، و 
ظاهـراً کتاب منهـاج المبتدئین تنها کتابي اسـت که  از 
ایشـان در زمینة طب  برجای مانده اسـت. کتاب منهاج 
المبتدئین از بحث دربارة اسـباب و علل بروز بیماري ها 
خـودداري می کنـد، و تنهـا بـه ذکـر نسـخه های طبـي 
متعـدد می پـردازد.  می توان گفـت، در حقیقت  کتاب 

مزبـور در چارچـوب قرابادین می گنجد. 
در بیـان کتاب هـای ادویه، ما دو نـوع تألیف وجود 
دارد؛، نـوع اول،  کتاب هـای ادویـة مفـرده اسـت، کـه 
بهتریـن مثـال آن هـا کتـاب الجامـع في المفـردات ابـن 
بیطـار و یـا جلـد اول اختیـارات بدیعـي اسـت، و نـوع 
در  بحـث  بـه  کـه  اسـت  قرابادیـن  کتاب هـای  دوم، 
بـارة داروهـاي ترکیبـي می پـردازد، و بهترین مثـال آن 
قرابادیـن کبیـر رازي، و جلـد دوم کتـاب اختیـارات 
بدیعـي اسـت، بنابرایـن کتـاب منهـاج المبتدئیـن در 

حقیقـت نوعـي کتـاب قرابادیـن اسـت.   
بـر خـاف عنـوان کتاب کـه خطـاب به نـو اطباي 
تـازه کار اسـت، بـه نظـر می رسـد کـه محمـد ابراهیـم 
حسـیني بیشـتر ایـن کتـاب را بـراي اسـتفادة شـخصي 
خـود نوشـته، و تاش کـرده با ترجمة نسـخة داروهاي 
مرکـب از عربي بـه فارسـي، مجموعه اي قابل اسـتفاده 
بـراي خـود و دیگران تهیه کند، تـا در هنگام مراجعه به 
فصـل و باب، بـا تمامي داروهاي ترکیبي مناسـب براي 

آن بیمـاري و عارضه آشـنا شـود.

ِمنهاُج َالُمبَتدئین
کتابی ارزشـمند در دانش طب سنتی

حکیم محمد ابراهیم حسینی
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طـب سـنتی ایـران از جملـه مکاتب طبی بـا قدمت 
بیـش از هـزار سـال اسـت. ]۵[ کـه در اوایـل قـرون 
وسـطی و عصـر طایـی شـکوفایی دیـن اسـام، رونق 
چشـمگیری پیدا نمود، و به عنوان الگوی مکاتب طبی 
از اوایـل قرون وسـطی تا عصر رنسـانس )قـرد ۹ الی ۱۷ 
پـس از میـاد( مطـرح بـوده، ]۶[ و امروزه نیـز در حوزه 
هـای مختلـف پیشـگیری و درمـان بیمـاری هـا مـورد 
توجه می باشـد. ]۷[ در منابع مکتوب طب سـنتی ایران 
مانند قانون ابن سـینا و الحاوی رازی، بیماری های زنان 
در فصـول مسـتقل مـورد بحـث قـرار گرفتـه، و سـبب 
شناسـی، عائـم و درمـان بیمـاری هـای زنـان توصیف 
شـده اسـت ]۹، ۸[. یکی از گیاهان پرکاربرد در بسیاری 
از بیمـاری های شـرح داده شـده در فصـل بیماری های 

زنـان در ایـن کتـاب ها، گیـاه بومادران اسـت.
بومـادران با نام علمـی .Achillea millefolium L در 
فرهنگ های مختلف و کشـورهای اروپایی و آسـیایی 
جهـت درمـان امراضـی متعـدد مورد اسـتفاده قـرار می 
گرفتـه ]۱۰[ و تاریخچـة کشـت و مصرف ایـن گیاه به 
۳۰۰۰ سـال قبـل بـر مـی گـردی]۱[ ماالریـا، هپاتیـت و 
امـراض کبـدی، آرتریـت، نقـرس، امـراض خونریزی 
قاعدگـی،  اختـاالت  پسـوریازیس،  اگزمـا،  دهنـده، 
امـراض عفونـی، پنومونـی، آنفلوآنـزا و سـرفه از جمله 
مصـارف درمانـی بومـادران میباشـند کـه در مطالعـات 

امـروزی بـه آن پرداخته شـده اسـت ]۱۲[.

 1. باروری )معین حمل(
 در متـون طـب سـنتی ایـران، نابـاروری و علـل آن 
تحـت عنـوان عقـره، سـرفصل هـای جداگانـه ای را بـه 
خـود اختصـاص داده انـد. حکمـای طـب سـنتی ایـران 
علـل مختلفـی را بـرای نابـاروری ذکـر نمـوده انـد و در 
ایـن میـان شـایع تریـن علـت، از بین رفتـن اعتـدال مزاج 
رحم اسـت که باعث اختال در عملکرد رحم و مختل 

شـدن اسـتقرار نطفـه در رحـم مـی شـود ]۲۰[. بـر ایـن 
اسـاس برخی حکمای طب سـنتی ایران استعمال شیاف 
واژینـال بـه صـورت ترکیبـی از پـودر بومادران و عسـل 
را در افزایـش بـاروری مفیـد مـی داننـد. ]۲۱[. بومـادران 
بـه علـت رایحـه و قـدرت اثـر، در صـورت مصـرف بـه 
صورت بخور یا جوشـانده در ناحیه پرینه و یا شستشوی 
پرینه با آب حاصل از جوشـاندن آن بعد از مقاربت، می 
توانـد به اسـتقرار نطفـه در رحم کمک کنـد ]۲۲[. یکی 
دیگـر از علـل نازایـی در طـب سـنتی ایران، بـروز تنگی 
و چسـبندگی در ناحیـه سـرویکس )انضمـام فـم رحم( 
اسـت که مانع نفوذ منی به سـمت رحم می شـود، همان 
طـور کـه ذکر شـد مصرف بومـادارن به روش شـیاف یا 
شستشـوی واژینـال مـی تواند موجب بهبـود این علت و 

ناباروری ناشـی از آن شـود. 

۲. تسهیل زایمان و خروج باقیماندة آن )مخرج 
مشیمیه و جنین و رفع عسر والدت (

حکمـای طـب سـنتی ایـران از گیـاه بومـادران بـه 
صـورت موضعی جوشـانده یا ضماد( و بخـور به دهانه 
رحـم بـه عنـوان دارویی برای تسـهیل زایمـان و خروج 
راحت تر جنین و جفت اسـتفاده مـی نمودند. بومادران 
بـه عنـوان داروی گشـاینده و برطـرف کننده انسـداد و 
تنگـی دهانـه رحـم )سـرویکس( معرفـی شـده اسـت. 
از طرفـی همانطـور کـه ذکـر شـد قاعـده آور و خارج 
کننـده مـواد و رطوبـات گـرد آمـده در رحـم و دهانـه 
اسـت و بـه همیـن دلیـل مصـرف آن در دوره بـارداری 
ممنوع اسـت. به نظر می رسـد که بومادران با مکانیسـم 
هـای ذکـر شـده موجب تسـهیل زایمـان و دفـع بقایای 

حاملگـی و جفت از رحـم میباشـد. ]۲۴، ۲۳[

  ۳. احتباس قاعدگی
حکمـای طـب ایرانـی توجـه ویـژه ای به برقـراری 

ــای  ــادران در بیماری ه ــاه بوم ــای گی کاربرده
زنــان از نظر طب ســنتی ایران و پزشــکی مدرن

سمیه ذاکری، نرجس گرجی، ریحانه معینی و زهرا معماریانی
)برگرفته از فصلنامه گیاهان دارویی، سال هجدهم، دورة چهاردهم، شمارة مسلسل هفتاد و دوم، پاییز98.(
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منظـم عـادت ماهیانـه و دفـع بـه موقـع خـون قاعدگـی 
داشـتند. از نظـر آنان کاهش یا قطـع قاعدگی می تواند 
عـوارض متعددی از جمله سـرگیجه، سـردرد، ضعف 
هاضمـه و مشـکات قلبـی - عروقـی را در پـی داشـته 
باشـد ]۱۸[. از جملـه مـواردی کـه در متون طب سـنتی 
ایـران در زمینه برقراری خـون قاعدگی مورد توجه می 
باشـد اسـتفاده از گیـاه بومـادران به صـورت خوراکی، 
موضعـی بـه صـورت جوشـانده با ضمـاد بر ناحیـه زیر 
شـکم و عانه و شستشـوی واژینـال با عصاره آن اسـت. 

]۱۷ ،۱۸ ،۲۵[

4. زخم )قرحه( رحم
 در طب سـنتی ایران علل مختلفی برای زخم رحم 
ذکـر شـده اسـت از جملـه عوامل خارجـی مانند ضربه 
هـای ناشـی از زایمـان سـخت و عوامـل داخلـی ماننـد 
سـرباز کـردن ورم هـای داخـل رحمـی با حضـور مواد 
عفونـی یـا تحریک کننـده در رحـم. درد دهانـه رحم، 
خـروج خـون، چـرک و مایعات بدبـو از رحم از جمله 
عامات و شـکایات ذکر شـده برای این بیماری اسـت 
]۸[ طی بررسـی های انجام شـده عائم قرحـه رحم در 
طب سـنتی ایـران می توانـد معادل سرویسـیت مزمن و 
هرپس ژنیتالیا در مرحله اولسـراتیو باشـد ]۲۶[. در طب 
سـنتی ایـران بومـادران یکـی از گیاهـان پرفایـده بـرای 
درمـان زخـم هـای رحمـی بخصـوص انـواع چرکی و 
عفونی آن معرفی شـده و نحوه مصرف گیـاه بومادران 
در ایـن بیمـاری بـه صـورت نشسـتن داخـل جوشـانده 
حاصـل از ایـن گیـاه )آبزن( یـا قرار دادن شـیاف حامل 
عصـاره ایـن گیـاه در داخـل واژن )حمـول( می باشـد. 
برخـی از حکمـا بـرای زخم هـای ناحیـه واژن و پرینه، 
قرار دادن پودر خشـک حاصل از خاکسـتر بومادران را 

روی زخـم توصیه کـرده انـد. ]۲۳، ۱۷[

۵. تنگی سرویکس و دهانة رحم
 انضمـام دهانـه رحـم بـه معنـای اسـتنوز یـا تنگـی 
دهانـه رحـم )سـرویکس( مـی باشـد ]۲۷[ و از علل آن 
تغییـر قـوام و مـزاج دهانه رحـم و رویش گوشـت زائد 
ناشـی از التیام زخم این ناحیه و در نتیجه ایجاد تنگی یا 
انسـداد در سرویکس اسـت ]۱۷(. از نظر حکمای طب 
سـنتی ایـران نوشـیدن جوشـانده بومـادران و همچنیـن 
شـیاف واژینـال یا شستشـوی ناحیه پرینه با عصـاره این 
گیاه برای رفع صابت و سـفتی، انقباض و چسـبندگی 

هـای دهانه رحـم مفید اسـت ]۱۷، ۸[

6. عفونت و ترشحات رحم
 یکـی از مباحثـی کـه ذیـل امـراض زنـان بـه آن 
پرداخته شـده مبحث سـیان رحم« می باشد که معادل 
خـروج هرگونـه ترشـح از رحـم غیـر از ایـام قاعدگی 
اسـت و بـه دو دسـته طبیعـی و غیـر طبیعـی تقسـیم می 
شـود. یکـی از علـل سـیان رحـم غیـر طبیعـی، تجمع 
غیـر طبیعـی هریـک از اخـاط چهارگانـه )دم، صفرا، 
سـودا یـا بلغـم( در رحـم اسـت که هـر کدام مـی تواند 
زمینه سـاز نوعی از عفونت های دسـتگاه تناسـلی باشد 
]۲۸[. اطبـای طب سـنتی ایران جهت درمـان هر یک از 
انـواع عفونت رحمی، درمان های خاص و مناسـب آن 
نـوع را تجویـز مـی نمودند. یکـی از انتخاب هـای آنان 
بـا هدف کاهـش رطوبـات و ترشـحات رحمـی، گیاه 
بومادران بوده اسـت. شستشـوی واژینـال با عصاره گیاه 
بومادران موجب تسـهیل در تخلیه عفونت و ترشحات 
رحمـی اسـت ]۱۹[ همچنیـن از خاصیـت درمانـی این 
گیـاه جهـت دفـع مـواد داخـل رحـم در دوره نفـاس 
بهـره مـی بردنـد. آنان اعتقاد داشـتند کـه دوش واژینال 
)حقنـه( با جوشـانده بومادران باعث کمـک در خروج 

مـواد محتبـس در رحـم می شـود. ]۱۷[

۷.  ورم رحم
هـر گونـه افزایش حجـم و تجمع مـاده در بافت در 
طـب ایرانـی ورم محسـوب می شـود که بر اسـاس نوع 
مـاده ایجـاد کننده انـواع مختلفی دارد. به نظر می رسـد 
ورم رحـم در طب سـنتی ایران معـادل أمراض متعددی 
در طـب رایـج باشـد، از جمله فیبروم، پولیپ، کیسـت 
هـای تخمـدان، تومور و سـرطان رحم و تخمـدان ]۲۶[ 
اسـتفاده موضعـی از گیـاه بومـادارن جهت بهبـود اورام 
دهانـه رحم ]۱۹[ و همچنین ضماد آن در ناحیه خاصره 

و کمر توصیه شـده اسـت. ]۱۷، ۹[

۸. درد )رجع( رحم 
منظور از درد رحم، درد لگن با منشا ژنیکولوژیک 
اسـت کـه در ناحیـه لگـن، کمـر، عـان، و کشـاله ران 
احسـاس می شـود، وجع رحم در طب سنتی ایران علل 
مختلفـی دارد از جمله نفاق، زخم، انواع اورام، سـرطان 
و سـوء مـزاج هـای رحـم )۲۶(. از آنجایی کـه در طب 
سـنتی ایـران درمان بر حسـب علـت بیماری اسـت و از 
گیاهانـی کـه طبیعت گـرم دارند جهت درمـان بیماری 
ها با سـوء مزاج سـرد استفاده می شـود، در صورتی که 
منشـا درد رحمی سردی باشد نشستن در آب جوشانده 
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بومـادارن بـا شستشـوی ناحیه عانـه و پرینه با جوشـانده 
آن باعـث کاسـتن از درد رحم خواهد شـد. ]۱۷[

۹. ضعف رحم
 گیـاه بومـادران بـه دلیـل کاهـش رطوبـات، بهبود 
قـوام، گـردش خـون و تغذیـه رحـم موجـب تقویـت 
رحـم و ممانعـت از ایجاد و پذیرش مـواد مضر بیماری 
زا در عضـو گشـته و بـه همیـن سـبب به عنـوان یکی از 
گیاهـان تقویت کننـده عملکرد و بافت عضـوه پس از 
اتمـام درمـان و پاکسـازی نیـز مـورد توجـه قرار داشـته 
اسـت. بـرای حصـول ایـن هـدف ضمـاد موضعـی این 

گیـاه بـر روی عضـو توصیه شـده اسـت. ]۲۹[

بومادران از دیدگاه مطالعات نوین
Achillea millefolium از خانـواده Asteraceae گیاهی 

اسـت چنـد سـاله که تـا ۵۰ سـانتی متر رشـد مـی کند. 
جنـس Achillea بیـش از ۱۰۰ گونـه دارد و بیشـتر در 
نیمکـره شـمالی یافـت مـی شـود ]۳۰[ و بومـی مناطـق 
اروپایـی و غـرب آسیاسـت. بومـادران در فصـل بهار و 
اکثـرا در مناطق چمنزار و کم درخت کـه آب و هوای 

معتدلی دارند می روید و بخش مورد استفاده گل های 
این گیاه می باشـد. در اکثر کشورها از جمله انگلستان، 
آلمـان، جنـوب آمریـکا و ترکیـه بـه عنـوان ادویـه بـا 
داروی گیاهـی مصرف می شـود. ]۳۴-۳۱، ۱۵[. مواد و 
ترکیبات متعددی از جملـه ترپن ها، آلکالوئیدها، تانن 
ها، کومارین، ساپونین، استرول، ویتامین ها، آمینواسید 
و اسـیدهای چـرب در گیـاه بومـادران شناسـایی شـده 

اسـت ]۳۵[ ترکیبـات فنولی موجـود در گیـاه بومادران 
جـزو  اسـیدها  فنولوکربنیـک  و  فاونوئیدهـا  شـامل 
ترکیبـات فعـال و اصلی تشـکیل دهنـده بومـادران می 
باشـند که مسـئول خاصیت ضد التهابی، ضد میکروبی 
و سیتوتوکسیسیتی آن هسـتند ]۳۸-۳۶[ )جدول شماره 
۱(. فاونوئیدهای بومادران شـامل فاونها و فاونولها و 
 O- Apigenin-۷-Apigenin گلیکوزیدهای آنـان ماننـد
 O-glucoside-۷-/ Glucoside / Luteolin/ Luteolin

Rutin می باشـند ]۳۹[. بیشـترین فاونوئیـد در بـرگ و 

گل ایـن گیـاه Naringin اسـت ]۴۰[. مطالعـه ای نشـان 
داده اسـت کـه عصـاره آبـی و الکلـی گیـاه بومـادران 
بـه علـت خاصیـت hydrogen peroxide scavenging و 
مهارکنندگی قوی لیپید پراکسـیداز مـی تواند به عنوان 
یـک گیـاه آنتـی اکسـیدان مـورد مصارفدارویـی قرار 
گیـرد ]۴۱، ۴۰[. همچنیـن در مطالعـه ای مشـابه عصاره 
آبـی بومـادران اثـرات محافظتی بر سـاختارهای ژنومی 
در مقابـل آسـیب هـای رادیـکال هـای آزاد حاصـل 
از دریافـت اشـعه بـر لنفوسـیت هـای انسـانی را نشـان 
داده اسـت ]۴۲[. از سـوی دیگـر پروتئازهـای متعـددی 
 Human)HNE( Elastase، neutrophil، matrix، ماننـد 
فرآیندهـای  بـروز  در   ) metalloproteinases )MMPs

التهابـی مؤثـر هسـتند کـه بواسـطه تأثیـر بـر عملکـرد 
االسـتین و سـایر پروتئین های خارج سـلولی می تواننا۔ 
فراینـد ترمیـم زخم و بهبـود التهاب را تحـت تأثیر قرار 
دهنـا۔ )۴۴، ۴۳[. در مطالعـه ای کـه در محیط برون تنی 
جهـت بررسـی اثـرات ضـد التهابـی عصـاره نـام گیـاه 
بومـادران انجام گرفت، اثرات مهـاری عصاره بومادران 
و فاونوئیدهـای مسـتخرج از آن بـر دو آنزیـم فـوق 
گـزارش شـده اسـت ]۱۴[ در مطالعـات متعـادی اثرات 
گیـاه بومـادران در قالب عشـاره آبی، الکلی، اسـانس و 
فـرآورده تـام در حوزه بیماری های زنان مورد بررسـی 
قـرار گرفته اسـت. همچنیـن مطالعات اخیـر نقش گیاه 
بومـادران را در درمـان »Overactive pelvic Floor« نشـان 
داده اسـت. بومادران با خاصیت گشـادکنندگی عروق 
و شـل کـردن عضـات کـف لگـن موجـب کاهـش 
عائـم ایـن بیمـاری مـی شـود ]۶۵[. مکانیسـم ضـد 
اسپاسـمی بومـادران به خاصیت آنتـی کولینرژیکی آن 
بـر می گـردد. در واقـع فاونوئیدهای بومـادران با مهار 
کانـال کلسـیمی باعـث کاهـش سـطح کلسـیم داخل 
سـلولی مـی شـوند ]۶۶[ تـا حـدی که برخـی مطالعات 
نشـان داده انـد خاصیـت مهارکنندگـی کانـال کلسـیم 
در بومـادران بـا وراپامیـل قابـل مقایسـه اسـت ]۶۷[. در 
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مطالعهـای که بـر روی ترکیبات فاونوئیـدی بومادران 
 Apigenin و   Luteolin Quercetin اسـت،  شـده  انجـام 
بیشـترین اثرات ضد اسپاسـمی را نشـان داده است ]۱۳[.

بررسـی منابـع مکتـوب طـب سـنتی ایـران نشـان 
داده اسـت گیـاه داروئـی بومـادران بـه عنـوان یکـی از 
پرکاربردترین گیاهـان دارویی در اکثر بیماریهای زنان 
مصـرف داشـته و در بهبـود عملکـرد رحـم بـا رویکرد 
ایجـاد آمادگـی پیـش از بـارداری، تسـریع و تسـهیل 
زایمـان و کاهـش عوارض پس از بـارداری مورد توجه 
بـوده اسـت. همچنین در برقـراری دوره هـای قاعدگی 
بـا کیفیـت و میـزان مناسـب تجویـز می شـد. از سـوی 
دیگـر اسـتفاده از این گیاه در کنتـرل عفونت، التهابات 
و زخـم رحـم نیز شـاخص و چشـمگیر بوده بـه طوری 
کـه حکیـم زکریـای رازی در توصیف گیـاه بومادران 
در کتـاب »الحـاوي« آورده اسـت کـه: »البلنجاسـف 
جیـد القـروح الرحـم« بـه ایـن معنـی کـه »برنجاسـف 
بـرای زخم های رحم بسـیار نیـک اسـت« ]۹[ در زمینة 
تطبیـق بیمـاری های مطـرح در کتب طب سـنتی ایران 
و نامگـذاری نویـن مطالعاتی انجام شـده و طبق آن می 
تـوان ولوواژینیـت، سـالپنژیت و اندومتریـت را معـادل 
عفونـت )فضات رحمی(، سرویسـیت مزمن و هرپس 
تناسـلی را معادل زخم )قرحه(، الیگومنوره و آمنوره را 
معادل احتباس قاعدگی )طمث( و دیستوشـی را معادل 
زایمـان سـخت )عسـر الـوالدت( در نظـر گرفـت ]۶۸، 
۲۶[ کـه مصـرف بومادران به شـیوه هـای گوناگون در 

ایـن بیمـاری ها توصیه شـده اسـت.
بهبـود  در  بومـادران  عصـاره  اثـرات  حـوزه  در 
زخـم مطالعـات متعـددی انجـام شـده بـه عنـوان مثـال 
در مطالعـه ای حیوانـی اثـرات بومـادران خوراکـی در 
کاهـش عـوارض و بهبـود زخم هـای گوارشـی ثانویه 
بـه اتانـول گزارش شـده اسـت و موجـب کاهش زخم 
هـای گوارشـی مزمـن شـده اسـت کـه ایـن فرآینـد به 
اثـرات آنتـی اکسـیدانی و ضـد التهابی این گیاه نسـبت 
داده شـده اسـت )۷۱، ۷۰[. امـا در حـوزه بیمـاری هـای 
زنـان مطالعـات محدودتـر بـوده که پیشـنهاد می شـود 
بـا توجه به شـواهد آزمایشـگاهی و مطالعـات موجود، 
کارآزمایـی های بالینی وسـیع تری در ایـن حوزه انجام 
گیـرد. نفـخ رحـم در طـب رایـج بـا بیمـاری خاصـی 
مطابقـت نـدارد و مـی توانـد توجیـه کننـده بخشـی از 
علـل ایدیوپاتیـک بیمـاری هایـی از جملـه درد رحم و 
درد لگـن در زنـان باشـد ]۲[ امـروزه نیز گیـاه بومادران 
هـم در جوامـع بومی و محلی و هم در تحقیقات علمی 

جایـگاه ویـژه ای در حوزه بیماری های زنان دار اسـت. 
بـه طوری کـه در تحقیقات انجام شـده در منطقه تبریز 
مـردم بومـی منطقه گیـاه بومـادران را به عنـوان درمانی 
برای کیسـت تخمدان و سـرطان رحم می شناسند ]۷۲[ 
همچنیـن آنچه حکمای طب سـنتی ایـران در توصیف 
عملکـرد رحمی بومادران شـرح داده انـد مانند افزایش 
خونرسـانی و گشـایش در مجـاری رحـم بـا خاصیـت 
آنتی اسپاسـمودیک و شـل کننده عضات ناحیه لگن 
 Luteolin ( و اثـرات گشـادکننده عروقی مواد مؤثـره آن
و Apigenin( بـر روی عـروق قابل تطبیق می باشـد ]۷۳[ 
و در نهایـت بـا بهبـود گـردش خـون رحمی مـی تواند 
در کاهـش درد هـای لگنـی زنـان نیـز مؤثر باشـد ]۶۵[. 
ایـن نکتـه حائز اهمیت اسـت کـه بومـادران مـی تواند 

در زنـان پـس از زایمـان رفتـار انقباضـی نشـان داده و با 
بروز خواص مشـابه اکسیتوسـین و کنترل انقباض رحم 
موجـب کنترل خونریزی رحمی شـود )۶۹(، به طوری 
کـه در مطالعات اثبات شـد که مصرف چـای بومادران 
پـس از زایمـان باعـث برگشـت رحـم بـه سـایز قبلی و 
 E کنتـرل خونریـزی اسـت ]۷۴(. همچنیـن کمسـیون
آلمان نیز معتقد اسـت که استفاده موضعی از جوشانده 
بومـادران جهـت دردهـای لگنی ناشـی از احتقان رحم 
مفید می باشـد ]۳۷[ از سـوی دیگر شناسـایی ترکیبات 
دارای خاصیـت فیتواسـتروژن ماننـد Apigenin در گیـاه 
بومـادران مـی توانند آثـار محافظتی این گیـاه را جهت 
مقابلـه بـا بدخیمـی های پسـتان و سـایر بدخیمـی های 
وابسـته بـه هورمـون حائـز اهمیـت گردانـد ]۷۶، ۷۵( 
بـه طـوری کـه در سـال ۱۹۸۶ میـادی بـرای اولیـن بار 
خاصیـت آنتـی میتوژنیـک و مهـار رشـد Apigenin در 
سـلول های بدخیم توسـط برت و همکارانـش در مدل 
های حیوانی نشـان داده شـد ]۷[ یکی دیگـر از خواص 
و افعـال مهـم بومـادران در بیمـاری هـای زنـان اثـرات 
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ضـد التهابـی و ترمیـم کنندگـی زخم ایـن گیاه می 
باشـد ]۵۵[ کـه در کنـار اثـرات ضدعفونـی کنندگـی 
]۶۱[ و کاهـش زمینـه عفونـت رحمـی ]۷۸[ بـه یکی از 
پرکاربردتریـن گیاهـان در حـوزه بیمـاری های عفونی 
زنان در منابع طب سـنتی ایران تبدیل شـده اسـت. ]۷۹[

از دیـدگاه طب سـنتی و طب مـدرن برخی بیماری 
هـای رحمـی ماننـد عفونـت مـی توانـد زمینـه سـاز و 
مسـتعد کننـده رحـم بـرای ابتـا بـه بیمـاری دیگـری 
ماننـد ناباروری یـا عدم قاعدگی طبیعی شـود ]۲۷، ۱۷، 
۸[ چنانچـه سـبب اولیـه عـدم بـاروری وجـود بـرودت 
قـوام و  تغییـر  نامناسـب، عفونـت رحـم،  و رطوبـت 
چسـبندگی دهانه رحم تشـخیص داده شـود، بومادران 
بـه عنوان یکـی از گیاهـان پرکاربرد، مـورد تأکید قرار 
مـی گیـرد. نکته مهم اینکـه در کنـار اثـرات مثبت این 
گیـاه در عملکرد ارگانهای تناسـلی بانـوان محدودیت 
هایـی نیـز در مصـرف آن از دیدگاه طب سـنتی عنوان 
شـده اسـت که مهم ترین ممنوعیت، پرهیز از مصرف 
ایـن گیـاه در زمـان بـارداری مـی باشـد. چراکـه از نظر 
حکمای طب سـنتی مصـرف این گیاه به هر شـکل در 
بـارداری مـی توانـد موجب بـروز و ظهور سـقط جنین 
شـود ]۱۷[ این نکته در سـایر مکاتب درمانی و بومی نیز 
مـورد توجـه بـوده و در اکثر منابع به ممنوعیت مصرف 
بومادران در بارداری اشـاره شـده اسـت )۸۰(. همچنین 
در برخـی فرهنگها از بومادران به عنوان داروی مسـقط 
جنین اسـتفاده می نمودنـد ]۸۱[ در این حوزه مطالعات 
نویـن نیـز نشـان داده اسـت مصرف ایـن گیـاه در زمان 
بارداری می تواند اثرات سـوء در وزن و سـایز تخمدان 
هـای مـوش های مـاده متولـد شـده از مـادران مصرف 
 FSH, LH کننده این گیاه داشـته باشـد. همچنین سـطح
و اسـترادیول در نـوزادان مـاده کاهـش واضحی داشـته 
اسـت ]۸۲(. برخـی مطالعـات آثـار سـوء ایـن گیـاه در 
ارگان هـای جنسـی مـوش تـر را نیـز گـزارش کـرده 
بدیـن ترتیـب که تجویز عصـاره آبي بومـادران در دوز 
g/kg/d/۲ بـه صـورت خوراکـی باعـث افزایـش تعداد 
اسـپرم های غیرنرمال در موش شـده بود )۸۳( همچنین 
بـاردار  مـوش  در  بومـادران  اتانولـی  عصـاره  تجویـز 
موجـب کاهـش وزن جنیـن و افزایـش وزن جفـت در 

مقایسـه با گـروه کنترل شـده بـود. ]۵۷[
البتـه یک مطالعه در موش های تر اثرات محافظتی 
عصـاره آبی گیـاه بومادران در مقابل اثرات توکسـیک 
داروی سیکلوسـپورین بر ارگانهای تناسلی موش مورد 
ارزیابـی قـرار گرفته کـه در نتایج حاصـل از آن، گروه 

کنتـرل نسـبت بـه گـروه دریافـت کننده عصـاره به 
صـورت معنـاداری دچار کاهش وزن در بـدن و ارگان 
تناسـلی، کاهـش تعـداد و حـرکات اسـپرم و افزایـش 
تعداد اسـپرم مرده یا غیر طبیعی بوده اند ]۸۴[ به اسـتثناء 
محدودیـت مصـرف بومـادران در ایام بـارداری که در 
هـر دو دیـدگاه طـب سـنتی ایـران و مطالعـات رایـج 

ممنـوع شـده اسـت، ایمنـی و بی خطـر بـودن مصرف 
گیـاه بومـادران در میـزان مختلـف و مطالعـات متعـدد 
حیوانـی و بـرون تنـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه کـه 
عمومـا بـدون عارضـه بـودن این گیـاه را نشـان داده اند 
]۱۵[. در مطالعـات انجـام شـده بومـادران در میزان ذکر 
شـده عوارض سیتوتوکسـیک، ژنوتوکسیک و مرگ 
و میـر از خـود بـروز نـداده اسـت. مـوارد معـدودی بـه 
دنبال تماس پوسـتی با گیاه خشـک بومادران درماتیت 
آلرژیـک را گـزارش دادند اما تجویز عصارة آبی/۰۴و 
۱ درصـد در محصـوالت پوسـتی، آثـار آلرژیـک و 

حساسـیت زایـی از خود بـروز نـداد. ]۸۵[
] بـه علت محدودیت صفحـات، رفرنس ها و منابع 
مقاله درج نگردیده، چناچه نیاز به مشـاهدة آن ها باشـد 

به اصل مقاله با مشـخصات ذیـل مراجعه نمایید: 
کاربردهـای بومـادران در بیمـاری هـای زنـان از 
نظـر طـب سـنتی ایـران و پزشـکی مـدرن، ذاکـری و 
همـکاران، فصلنامـة گیاهـان دارویـی، سـال هجدهـم، 
دورة چهاردهم، شـمارة مسلسل هفتاد و دوم، پاییز۹۸.[

] بـه علـت محدودیـت صفحـات، رفرنس هـا و منابـع مقاله 
درج نگردیـده، چناچـه نیاز به مشـاهدة آن ها باشـد بـه اصل مقاله 

با مشـخصات ذیل مراجعـه نمایید: 
کاربردهـای بومـادران در بیمـاری هـای زنـان از نظـر طـب 
سـنتی ایـران و پزشـکی مـدرن، ذاکـری و همـکاران، فصلنامـة 
گیاهان دارویی، سـال هجدهم، دورة چهاردهم، شـمارة مسلسـل 

هفتـاد و دوم، پاییـز۹۸.[
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بـه تعبیـر شـما، دالیل همه گیر شـدن و رشـد 
سـریع کرونا در کشـورما چیسـت، با توجه به 
اینکـه در دنیـای مـدرن امـروز یک ویـروس به 
راحتـی می توانـد تهدیـد جهانـی به حسـاب 

بیایـد و مـردم در برابر آن ناتوان هسـتند؟ 
مقابـل  در  ایرانیـان  و  دنیـا  مـردم  آسـیب پذیری 
کروناویـروس که از خانوادة آنفلوآنزاهاسـت، از تغییر 
سـبک زندگی و معماری سرچشـمه می گیـرد. امروزه 
مـردم در زندگی شـان از طبیعـت فاصلـه گرفتـه ا و در 
فصول سال از سرما و گرمای صنعتی استفاده می کنند، 
و همیـن امـر موجب ضعف شـدید ریه ها شـده اسـت. 
بـدن انسـان نیازمند اسـت کـه در این مدت هوای سـرد 
تنفـس کند، ولی بر اسـاس زندگی امـروزی، یک فرد 
در زمسـتان همیشـه هوای گرم تنفس می کنـد و منازل 
و محـل کارشـان را بیش از انـدازه گرم نگـه می دارند، 
وقتـی هـوای گـرم در زمسـتان تنفـس می کنیـد، ریه ها 

آن  تبـع  بـه  و  ریه هـا  در  ضعـف  می شـود.  ضعیـف 
ورود  باعـث  و...  گـوارش  سیسـتم  قلـب،  تضعیـف 
آسـان و مانـدگاری ضعیف تریـن ویروس هـا بـه ریه ها 
می شـود و اختـاالت ریـوی حاصل این اتفاق اسـت و 
بعـد در گردش خون در عـروق و کاهش کارایی قلب 
تاثیرگـذار خواهـد بـود. بـدون تردیـد امـروزه ریه های 
اکثـر مـردم ایـران ضعیـف شـده و کرونـا نیـز مسـتقیم 
روی ریـه و دسـتگاه تنفسـی اثـر می گـذارد. از سـوی 
دیگـر، تغییر نوع سـبک زندگی باعث شـده کـه مردم 
کمتـر در زمسـتان هـوس خـوردن غذاهای گـرم مزاج 
داشـته باشـند، آنها چـون هـوای گرم تنفـس می کنند، 
در زمسـتان کاهـو، خیـار و سـاالدهای سـرد مصـرف 
می کنند تا اشـتهای خـوردن غذا پیدا کننـد. عدم تمایل 
بـدن بـه خـوردن غـذای گـرم در فصل زمسـتان، باعث 
ضعـف بـدن و پذیـرش بیماری هـا از طریـق عفونـت، 

میکروب هـا و ویروس هـا می شـود.

دکتـر حسـین خیراندیـش، متخصـص طـب سـنتی ایـران، رعایـت بهداشـت عمومی و 
تقویـت سیسـتم ایمنی بدن بـا داروهای گیاهـی را از مهم تریـن راه های پیشـگیری از ابتال 
بـه ویـروس کرونا عنـوان می کند و معتقد اسـت که ایـن بیمـاری در افرادی که مزاج سـرد 

دارند، بیشـتر خـود را نشـان می دهد.

وبـا از کـرونا قوی تر 
بـود، درمـان کـردیم

گزیده ای از گفت و گوی روزنامـه آرمان ملی 
با حکیم »حسین خیراندیش«
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ــابقه و  ــا س ــا قرن ه ــان ب ــنتی ایرانی ــب س ط
تجربــه توانســته بســیاری از بیماری هــا 
ــرطان ها  ــی س ــا و حت ــه، وب ــون حصب همچ
را درمــان کنــد، آیــا در حــال حاضــر ایــن طــب 
قــادر اســت کــه کرونــا را نیــز مهــار کنــد یــا 

ــازد؟  ــرای آن بس ــنی ب واکس
بــا بیــش از ۳۰ ســال ســابقه در زمینــة ایــن طــب بــه 
ــابقه و  ــان در س ــه. ایرانی ــم،  بل ــم بگوی ــرات می توان ج
تجربــه طب ســنتی ثروتمندترین کشــور جهان هســتند 
و اگــر توانایی هــای فرهنگــی، ســابقه تاریخــی، علمــی 
ــت  ــاال حاکمی ــه ح ــازمان هایی ک ــا س ــی را ب و تجرب
بهداشــتی دنیــا را برعهــده دارنــد، مقایســه کنیــم، 
اصــا توانایــی مــا صدهــا برابــر آنهاســت؛  زیــرا آنهــا 
تجربــة ایــن طــب را ندارنــد. بــه عنوان مثــال، در شــیوع 
کرونــا، شــاهد بودیــم کــه ســازمان جهانــی بهداشــت 
و صدهــا پزشــک متخصــص از سراســر دنیــا دور هــم 
جمــع شــدند و فقــط بــه ایــن جمع بنــدی رســیدند کــه 
بایــد مــردم مرتــب دست هایشــان را بــا آب و صابــون 
بشــویند، در حالــی کــه طــب ســنتی ایران تاکیــد جدی 
بــر شست وشــوی دســت ها بــه وســیله صابــون و حتــی 
نمــک دارد کــه توان گندزدایــی آن باالتــر از صابون و 
الــکل اســت، بدون تردیــد بعدهــا همیــن شست وشــوی 
ــی  ــای صنعت ــکل و ضدعفونی کننده ه ــا ال ــت ها ب دس
باعــث بــروز بیمــاری جدیــد پوســتی می شــود. امــروزه 
دســت  جهانیــان نه تنهــا بــرای تهیــه داروی درمــان 
ــا خالــی اســت، بلکــه بــرای ابــزار شســت و شــو  کرون
نیــز گزینــه ای  مناســب نــدارد. مصــرف روزانــة نعنــا و 
پونــه بــه شــکل ســبزی در وعده هــای غذایی و اســانس 

ــا را درمــان کنــد.  نعنــا می توانــد کرون
اگــر نعنا در دســترس مردم نبود، از پیــاز و پیازچه و 
دیگــر خانواده هــای نعنا اســتفاده کنند، چــون خاصیت 
ــا مصــرف  ــی شــدید دارد. پیشــنهاد دیگــر م گندزدای
ــوره و  ــو، آبغ ــداری لیم ــه مق ــت ک ــل اس ــربت عس ش
نمــک را در آن بریزنــد و هــر چهــار ســاعت میل کنند. 
چــون ایــن امــر موجــب افزایــش مقاومــت بیشــتر بــدن 

در برابــر هــر نــوع ویــروس عفونــی می شــود. 
از ســوی دیگــر یکــی از پزشــکان کــه چنــد روز 
پیــش بیمــاری کرونــای خــود را درمــان کــرده بــود، به 
مــن گفــت کــه هــر دوســاعت یــک قــرص زنجبیــل 
ــزاران  ــابقه ه ــن س ــار شــد. ای ــاری ام مه خــوردم و بیم
ســال مــا در روش درمــان بیماری هــای عفونــی و 

خطرناک تــر از کروناســت.

اگــر بــا مــواردی که شــما بــه آن اشــاره کردید 
و فرضیه هــای دیگــر ماننــد گــرم شــدن 
زمیــن، کرونــا ریشــه کن نشــود، آیــا می تــوان 
ایــن بیمــاری را بــا طاعــون، وبــا، آنفلوآنــزای 
اســپانیایی و مــوارد خطرنــاک دیگــر کــه جان 
میلیون هــا نفر را گرفته اســت، مقایســه کرد؟ 

بلـه بـا تداوم این بیماری، به طور طبیعـی آمار مرگ 
و میـر نیـز افزایـش پیـدا می کنـد، و ایـن امـر تهدیـدی 
بـزرگ بـرای جهـان اسـت. کرونـا چـون در معـرض 
بـاد بهـاره قـرار دارد، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه بـا 
گـرم شـدن زمیـن، ویـروس از بیـن بـرود. بـاد بهـاری 
یـک جابه جایـی هواسـت، مـردم از گرمـای صنعتـی 
فاصلـه می گیرنـد و از هـوای طبیعـی بیشـتر اسـتفاده 
می کننـد، و در ایـن شـرایط، تغییـر مزاج در بدن انسـان 
رخ می دهـد و بـدن قوی تـر می شـود، امـا چـون بیـش 
از ۷۰ درصـد مـردم کشـور مـا زندگـی طبیعـی ندارند، 
بنابراین ممکن اسـت که زمان بیشـتری این بیمـاری در 
ایـران بـه طول بینجامد. این روزها اسـتان های شـمالی با 
شـیوع بیشـتر کرونـا درگیر هسـتند، چـون رطوبت هوا 
در آن نقاط بیشـتر اسـت و اسـتان های جنوبی و گرم تر 
از ایـن بیمـاری خالی ترنـد، پـس افـرادی کـه بدن شـان 
زمینة سـردی طبیعی دارد، یا افراد کهنسـال، میانسـال و 
جوانان با مزاج سـرد، باید خودشـان را گرم نگاه دارند. 

ضدعفونـی هـوا با اسـپند مـورد تاکید اسـت. 
کســانی کــه خانه شــان آفتابگیــر نیســت، می توانند 
ــال  ــه اخت ــی ک ــد. آنهای ــتفاده کنن ــا اس ــور نعن از بخ
تنفســی شــدید پیــدا کردند، اســانس نعنــا را بــا مقداری 
ــد.  ــته کنن ــان آغش ــه بینی ش ــه ب ــون و بنفش ــن زیت روغ
ــد، بادکــش از کتــف بــدون  ــا دارن آنهایــی کــه کرون
ــان  ــه در زم ــک مرتب ــر روز ی ــد ه ــزی می توان خونری
۱۵ دقیقــه بــه آنهــا کمــک کنــد. افــرادی نیــز کــه وارد 
مرحلــة تــب شــدند، عســل و ســیاه دانه مصــرف کننــد 
ــد  ــه می خواهن ــرادی ک ــود. اف ــرل ش ــان کنت ــا تب ش ت
پیشــگیری کننــد، صبح ها قبــل از صبحانة ســیب یا آب 
ســیب بخورنــد. اســتفاده یــک پرنمــک قبــل و بعــد از 
غــذا کــه بزاق را آغشــته کنــد و فضای دهــان را بگیرد، 
ــه  ــم هم ــه می کن ــد. توصی ــروس را بکش ــد وی می توان
یــک نمکــدان کوچــک بــه همــراه داشــته باشــند. ایــن 
امــر موجــب افزایــش فشــار خــون نمی شــود. جویــدن 
۷ تــا ۲۱ دانــه ســیاه دانه در طــول روز یــا مصــرف یــک 

قــرص زنجبیــل بــرای درمــان موثــر اســت.
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بسـیاری از تهدیـدات اصلـی بـرای سـامت زنـان، 
قابـل پیشـگیری اسـت. اگـر بدانیـد چگونـه بـر اسـاس 
آمـار مرکـز کنتـرل و پیشـگیری از بیمـاری، مهمترین 
علـل مـرگ در میان زنـان بالغ در ایاالت متحده شـامل 
بیمـاری قلبـی، سـرطان، بیماری مزمن تنفسـی تحتانی، 
سـکتة مغزی، بیمـاری آلزایمـر و صدمـات غیرعمدی 
اسـت. اگـر مشـکات سـامتی  ماننـد کلسـترول بـاال 
یـا فشـار خـون بـاال یـا دیابـت داریـد کـه خطر ابتـا به 
بیمـاری قلبـی و سـکته را افزایش می دهـد، توصیه های 
درمانی پزشـک را دنبال کنید؛ همچنیـن در مورد زمان 
انجـام ماموگرافـی و سـایر غربالگری هـای سـرطان بـا 

پزشـک خـود مشـورت کنید. 

سبک زندگی سالمتری را در پیش بگیرید
در حالـی کـه نمی توانیـد عوامل خطر مانند سـابقة 
خانوادگی را از بین ببرید، می توانید سـایر عوامل خطر 

بیماری قلبی، سـکته و سـرطان را کنترل کنید؛ مثاً اگر 
سـیگار می کشید یا از سـایر محصوالت تنباکو استفاده 
می کنیـد، از پزشـک خـود بخواهیـد به شـما در ترک 
سـیگار کمـک کنـد. از قـرار گرفتـن در معـرض دود 

سـیگار خودداری کنید. 

رژیم غذایی سالم داشته باشید
سـبزیجات، میوه هـا، غات کامـل، غذاهای پرفیبر 
یـا منابـع پروتئیـن کـم چربـی ماننـد ماهـی را انتخـاب 
کنید. غذاهای حاوی چربی های اشـباع شـده، ترانس و 
غذاهای حاوی قند و ُسـدیم اضافه، محدود کنید. وزن 
سـالم را حفـظ کنیـد. از دسـت دادن پوندهـای اضافی 
و حفـظ آنهـا می توانـد خطر بیمـاری قلبـی و همچنین 

انـواع مختلف سـرطان را کاهـش دهد. 

ورزش کنید
ورزش در کنترل وزن و کاهش خطر بیماری قلبی 
و سـکته می تواند به شـما کمک کند. همچنین ممکن 
اسـت خطـر ابتا بـه انواع خاصـی از سـرطان را کاهش 
دهـد. فعالیت هایـی را انتخـاب کنیـد کـه از پیـاده روی 
سـریع گرفتـه تـا رقـص سـالن لـذت می بریـد. همـة 

اشـکال ورزش خطـر شـما را کاهـش می دهد. 

الکل را محدود کنید
اگـر الـکل را انتخاب می کنید، ایـن کار را فقط در 
حـد اعتـدال انجـام دهیـد. این بـدان معناسـت که بیش 
از یـک نـوع نوشـیدنی در روز مصـرف نکنیـد. یـک 
نوشـیدنی شـامل ۵. ۱ اونس مایع )۴۴ میلیلیتر( مشروب 
اسـتاندارد ۸۰، ۱۲ اونـس مایـع)۳۵۵ میلیلیتـر( آبجـو 
یـا ۵ اونـس مایـع)۱۴۸ میلیلیتـر( شـراب اسـت. بـه نظر 
می رسـد، خطرا بتا به انواع مختلف سـرطان- از جمله 
سـرطان سـینه و کبـد بـا مقـدار الکلـی که می نوشـید و 
مـدت زمانی کـه بـه طـور منظـم مصـرف می کنیـد، 
افزایـش می یابـد. مصرف بیـش از حـد الکل همچنین 
می تواند فشـار خون شـما را افزایش دهد و خطر حملة 

قلبـی و سـکته را افزایـش دهد. 

استرس را مدیریت کنید 
اگـر مدام احسـاس کنید در حـال پرخاش یا هجوم 
هسـتید، سـبک زندگی تان ممکن است آسیب ببیند، و 
همینطور سیسـتم ایمنی شـما؛ بنابراین اقداماتی را برای 
کاهـش اسـترس انجـام دهیـد. بایـد یـاد بگیریـد کـه با 

اسـترس بـه روش هـای سـالم کنـار بیایید. یک سـبک 
زندگی سـالم نیز ممکن اسـت در پیشـگیری از بیماری 

آلزایمر نقش داشـته باشـد. 

اهمیت سالمتی زانن
لیا )مینو( کهندل
کارشناس طب سنتی
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بیماری های شایع زنان و نحوة درمان آنها
بیماری هـای زنـان دارای انـواع مختلفی هسـتند که 
هـر کـدام بـا نشـانه هایی همـراه اسـت، کـه در ادامـه به 

معرفـی آنهـا می پردازیم. 

عفونت واژن
از شـایع ترین بیماری های زنان، عفونت واژن بوده، 
و یکـی از دالیـل مراجعـه به متخصص زنـان و زایمان، 
همیـن عارضـه اسـت. شـیوع این بیمـاری در سـنین۱۴ 
تا ۴۹ سـالگی بیشـتر مشـاهده می شـود، و احتمـال ابتا 
بـه ایـن بیمـاری در طـول زندگی ممکن اسـت چندین 

مرتبه اتفـاق افتد. 

عفونت واژن؛ عالئم، علل، پیشگیری و درمان 
ــه  ــی دارد و چگون ــانه های ــه نش ــت واژن )چ عفون

درمــان می شــود(
واژینیـت، توصیـف شـرایطی اسـت کـه موجـب 
واژینیـت،  ولـوو  می شـود.  واژن  التهـاب  یـا  عفونـت 
التهاب واژن و فرج )قسـمت خارجی دسـتگاه تناسلی( 

را توصیـف می کنـد. درمـان عفونـت واژن بـه کمـک 
پزشـک متخصـص زنـان انجام می شـود. برای کسـب 
اطاعـات بیشـتر در مـورد عوامـل مؤثـر بـر واژینیت و 

اقدامـات مناسـب بـه ادامـة مطلـب توجـه نمایید. 

چه چیزی نشان دهندة عفونت واژن است؟
در برخی موارد ممکن اسـت هیچ عامتی مشاهده 
نشـود. در صـورت بروزعائم، شـایع ترین آنها: خارش 
واژن، تغییـر در میـزان ترشـحات واژن، تغییـر رنـگ 
ترشـحات واژن، درد یـا زوش هنـگام ادرار کردن، درد 
هنـگام مقاربت)دالیـل درد رحم( و خونریـزی واژن یا 

لکه بینی اسـت.

عالئم عفونت واژن نیز بر اسـاس علت عفونت 
متفاوت خواهد بود

- عفونت های باکتریایی معموالً باعث ترشحات سفید 

مایـل بـه خاکسـتری یـا زرد می شـود. ایـن ترشـحات 
ممکن اسـت بویی شـبیه ماهی داشـته باشـند که پس از 

رابطـة جنسـی به راحتی مشـاهده می شـود.
- عفونت هـای مخمـری به طـور معمول خـارش ایجاد 
می کنـد. در صـورت وجـود ترشـحات، ممکن اسـت 

غلیظ، سـفید و شـبیه پنیر کوتاژ باشـند. 
- تریکـو مونیازیـس، نوعی بیماری اسـت که می تواند 

خـارش واژن و بـوی بد ایجاد کند. ترشـحات ناشـی از 
ایـن عفونـت به طور معمول بـه رنگ زرد مایل به سـبز 

اسـت و ممکن اسـت کف آلود باشـد. 
صـورت  در  نیسـتند،  کشـنده  واژن  عفونت هـای 

مشـاهدة مـوارد زیـر بـه پزشـک مراجعـه کنیـد:
- قباً هرگز عفونت واژن نداشته اید؛ 

- سابقة عفونت واژن و تجربة عائم جدید؛
- داشتن شرکای جنسی متفاوت یا جدید؛

- وجود تب؛
- بارداری)کمک به پزشک زنان در بارداری(؛

- بازگشت عائم پس از درمان؛
- در صـورت ایجـاد سـوزش واژن و سـابقة عفونـت 
مخمری، ممکن است نیازی به مراجعه به پزشک نباشد. 

چه عواملی باعث عفونت واژن میشود
عفونـت واژن می توانـد دالیلـی مختلـف داشـته 
باشـد. اگـر بـه واژینیت مبتا شـدید، پزشـک، عفونت 
را بر اسـاس علت آن تشـخیص داده و درمان می کند. 

علل شایع واژینیت 
- عفونت هـای باکتریایی: معمـوالً باکتری های خاصی 
در واژن یافـت می شـوند کـه رشـد بیـش از حـد آنهـا 

می توانـد موجب واژینـوز باکتریایی شـود. 
- عفونت هـای مخمری: عفونت هـای مخمری معموالً 
در اثـر قارچـی به نـام کاندیدا آلبیکنز ایجاد می شـوند. 
- تریکومونیازیـس: عامل این عفونت واژن، انگل تک 
یاختـه ای اسـت کـه می توانـد از طریـق رابطـة جنسـی 

منتقل شـود. 
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- آتروفی واژن: این حالت معموالً پس از یائسـگی رخ 
می دهد، همچنین در سـایر مراحل زندگی، در صورت 
کاهش میزان اسـتروژن، مانند شـیردهی ایجاد می شود. 
کاهـش سـطح هورمـون می توانـد موجـب نازکـی و 

خشـکی واژن و در نتیجه التهاب آن شـود. 
- مواد تحریک کننده، صابون، شستشوی بدن، عطر و مواد 
ضدبـارداری واژینال همگی از محرک های واژن هسـتند 
که می تواند باعث التهاب شود. لباس های تنگ نیز ممکن 
اسـت موجب ایجاد بثورات گرمایی محرک واژن شـود. 

عفونت واژن چگونه تشخیص داده می شود
بــرای تشــخیص عفونــت واژن، پزشــک در مــورد 
ــورد  ــن در م ــد؛ همچنی ــابقة پزشــکی ســؤال می کن س
ســامت جنســی ماننــد تعــداد فعلــی شــرکای جنســی 
ــای  ــا عفونت ه ــای واژن ی ــه عفونت ه ــا ب و ســابقة ابت
ــان  ــک زن ــود. پزش ــؤال می ش ــز س ــی )STI( نی مقاربت
ممکــن اســت معاینــة لگــن را نیــز انجــام دهــد. در طــی 
ایــن معاینــه، نمونــه ای از ترشــحات واژن را جمع آوری 
کــرده، و نمونــه را بــرای تجزیه و تحلیل به آزمایشــگاه 

ــت  ــل عفون ــم عام ــک در فه ــه پزش ــن ب ــتد. ای بفرس
ــد.  ــک می کن کم

عفونت های واژن چگونه درمان می شود
درمـان عفونت های واژن به علت ایجاد عفونت بسـتگی 

دارد؛ برخـی از راهکارها به قـرار ذیل اند:
- تجویـز قرص مترونیدازول به صـورت قرص، کرم یا 
ژل یا کرم و ژل کلیندامایسین برای عفونت باکتریایی؛

- تجویز کرمها یا شـیاف های ضدقارچی برای عفونت 
مخمری؛

ــرای  ــدازول ب ــا تینی ــدازول ی ــرص مترونی ــز ق - تجوی
تریکومونیازیــس؛

- تجویــز کرم یا قــرص اســتروژن برای آتروفــی واژن؛

چگونه می توان از عفونت واژن پیشگیری کرد
همة عفونت های واژن قابل پیشـگیری نیسـتند. استفاده 
از کانـدوم هنـگام رابطة جنسـی به جلوگیری از شـیوع 
بیماری هـای مقاربتـی و کاهـش خطـر ابتـا بـه آنهـا 

کمـک می کنـد. 






