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یادداشت مدیرمسئول

ـــه  ـــر ک ـــال اخی ـــد س در چن
برگـــزاری نمایشـــگاه بیـــن 
ــه  ــران بـ ــاب تهـ ــی کتـ المللـ
محـــاق تعطیلـــی در افتـــاده، 
نمایشـــگاه های  برگـــزاری 
مجـــازی، فرصتـــی بســـیار 
تـــا  آورده  فراهـــم  مغتنـــم 
جوینـــدگان  و  عالقمنـــدان 
آثـــار مکتـــوب از سراســـر 

ـــراغ  ـــا ف ـــود را ب ـــاز خ ـــر و نی ـــورد نظ ـــای م ـــاب ه ـــران، کت ای
ـــاری  ـــیوع بیم ـــل ش ـــه دلی ـــاب ب ـــی کت ـــد. اهال ـــه نماین ـــال تهی ب
کرونـــا و تعطیلـــی نمایشـــگاه هـــای واقعـــی و حقیقـــی کتـــاب 
- مخصوصـــاً نمایشـــگاه بیـــن المللـــی کـــه هـــر ســـاله در 
اردیبهشـــت مـــاه برگـــزار می شـــد- از خریـــد کتـــاب  محـــروم 
ـــز کـــه هـــر ســـاله فرصتـــی  ـــه ناشـــرین کتاب هـــا نی شـــدند؛ البت
ـــن  ـــاب و مولفی ـــداران کت ـــم خری ـــه خیـــل عظی ـــا ب ـــد ت می یافتن
و مترجمـــان و پژوهشـــگران عرصـــه هـــای مختلـــف بپیوندند و 
دیـــدار نماینـــد، دچـــار خســـران و زیـــان شـــدند، بنابرایـــن امیـــد 
اســـت کـــه ایـــن گونـــة جدیـــد برگـــزاری نمایشـــگاه، روزنـــه ای 
ـــد،  ـــاز نمای ـــاب و نشـــر ب ـــدرکاران کت ـــه روی همـــه دســـت ان ب
ـــرل  ـــه کنت ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــال ۱۴۰۱ شمس ـــت س و در اردیبهش
ـــگاه  ـــتر، نمایش ـــه بیش ـــروزی هرچ ـــد به ـــا و امی ـــاری کرون بیم
ـــردد. ـــزار گ ـــدان دور برگ ـــه چن ـــال های ن ـــان س ـــی به س حقیق
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طراحـی الگـوی ورزشـی بومی سازی شـده بر 
اسـاس مبانی طـب  ایرانی

مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی و مکمــل وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی از تدوین الگوی 
ورزشــی بومــی بــر اســاس مبانــی طــب ایرانی خبــر داد. 
بــه گــزارش گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنــگاران پویا؛ 
نفیســه حســینی یکتــا، مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی و 
مکمــل وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه این کــه ورزش 
در طــب ایرانــی یکــی از مهم تریــن اصــول شــش گانه 
حفــظ ســالمتی اســت؛ گفــت: حکمــای بــزرگ طب 
ایرانــی همچــون بوعلی ســینا، حکیم جرجانــی، عقیلی 
را مهم تریــن  شــیرازی و عالءالدولــه رازی ورزش 
عامــل حفــظ و ارتقــای ســالمتی برشــمرده اند. وی 
ــی  ــورت اصول ــه ورزش به ص ــی  ک ــزود: در صورت اف
و صحیــح انجــام بگیــرد مقــّوی و اصالح کننــده بــدن 
اســت. در منابــع طــب ایرانــی عــالوه بــر توصیــه کلــی 
بــه ورزش در خصــوص مبانــی و اصــول ورزش، نــوع، 
زمــان و میــزان ورزش و اقدامــات قبــل و بعــد از آن نیــز 

ــود دارد. ــی وج توصیه های
حســینی یکتا اظهار داشــت: کارگــروه ورزش دفتر 
طــب ایرانی و مکمــل وزارت بهداشــت به دلیل اهمیت 
ــون  ــته تاکن ــال گذش ــردم، از س ــالمت م ورزش در س
طراحــی و تدویــن الگــوی ورزشــی بومی سازی شــده 
بــر اســاس مبانــی طــب  ایرانــی را در دســت تهیــه دارد. 
ایــن کارگــروه متشــکل از متخصصیــن طــب ایرانــی 
ــه  ــت ک ــوزه ورزش اس ــا ح ــط ب ــن مرتب و متخصصی
بــا نگاهــی جامــع و بــا در نظــر گرفتــن تمــام زوایــای 
ــا احاطــه بــر هــر دو حــوزه  ایــن موضــوع، همچنیــن ب
ــم را در  ــن مه ــج، ای ــب رای ــی و ط ــب ایران ــش ط دان
دســتور کار دارد. مدیــرکل دفتــر طــب ایرانی و مکمل 
ــی،  ــن  کــه در طــب  ایران ــان ای ــا بی وزارت بهداشــت ب
ســالمت روح و روان به انــدازه ســالمت جســم در 
ــرد:  ــح ک ــش دارد، تصری ــراد نق ــتی اف ــظ تندرس حف

ــی را  ــینا ورزش ــون ابن س ــا همچ ــزرگ م ــای ب حکم
مناســب می داننــد کــه عــالوه بــر جســم، بعــد روحانــی 
را نیــز در نظــر بگیــرد؛ لــذا الگــوی ورزشــی بومــی مــا 
نیــز بــر همیــن اســاس طراحــی و تدویــن شــده اســت و 
جنبه هــای ملــی، مذهبــی و حماســی مرتبــط بــا تمــدن 

کشــور عزیزمــان هــم در آن قــرار داده شــده اســت.
ــن الگــوی ورزشــی، کوتاه مــدت و  ــزود: ای وی اف
بــدون نیــاز بــه امکانــات طراحــی شــده اســت تــا همــه 
افــراد بــا شــرایط جســمی، مزاجــی و شــغلی مختلــف 
بتواننــد بیــن کارهــای روزانــه و در هــر زمــان و مکانــی 

بتواننــد آن را انجــام دهنــد.

ایـران جایـگاه چهـارم تولید مقـاالت در حوزه 
طب های سنتی و مکمل در سال ۲۰۲۰ قرار دارد.

بــه گــزارش گــرده اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران 
ــه اینکــه موضــوع  ــا اشــاره ب ــان زرگــران ب ــا، آرم پوی
پژوهــش یــک فاکتور مهم در توســعه کشــورها اســت 
ــد  ــوزه می توان ــن ح ــح در ای ــت گذاری صحی و سیاس
آن را بــه یــک ابــراز قــدرت در مســیر توســعه کشــور 
ــل  ــا تبدی ــه مرجعیــت علمــی در دنی ــل شــدن ب و تبدی
ــد در  ــدف بای ــن ه ــق ای ــور تحق ــت: به منظ ــد، گف کن
سیاســت گذاری ها بــه حوزه هــای مرتبــط بــا پژوهــش 

هــم توجــه کــرد. 
وی افــزود: گاهــی اوقــات مــا پژوهــش را بــا تعــداد 
ــالک  ــن م ــه ای ــی ک ــنجیم در صورت ــاالت می س مق
دقیقــی نیســت، اگرچــه چــاپ مقــاالت علمــی فاخــر، 
ــای  ــش توانمندی ه ــم در نمای ــیار مه ــه بس ــک مؤلف ی
ــش  ــوزه از دان ــک ح ــا ی ــور و ی ــک کش ــی ی پژوهش
به شــمار می آیــد، امــا ایــْن همــة ماجــرا نیســت و طبیعتــاً 
اگــر پژوهش هــا هدفمنــد نباشــند و در ایــن مســیر 
ــرد؛  ــورت نگی ــی ص ــزی صحیح ــی و برنامه ری طراح
صــرف افزایــش تعــداد مقــاالت پژوهشــی نمی توانــد 
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ابــزار قــدرت یــک کشــور باشــد و مؤلفه هــای بســیار 
مهمــی در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه بایــد بــه آن هــا 
ــب  ــر ط ــل دفت ــور بین المل ــاور ام ــت. مش ــز پرداخ نی
ایرانــی و مکمــل وزارت بهداشــت تصریح کــرد: اولین 
ــت های  ــث سیاس ــئله بح ــن مس ــم در ای ــوع مه موض
کالن یــک کشــور اســت؛ این کــه هــر کشــوری 
ــد  ــوزه ای می توان ــه ح ــود را در چ ــدی خ ــزار توانمن اب
ــور  ــرای آن کش ــر ب ــه منظ ــد و از چ ــت وجو کن جس
اهمیــت دارد، چرا کــه هــر کشــوری محدودیت هــای 
مالــی و منابــع دارد و نمی توانــد در همــه حوزه هــا، در 
باالتریــن ســطح ممکــن ســرمایه گذاری کنــد، بنابراین 
ــا  ــم ت ــدا کنی ــدی را پی ــوت و کلی ــاط ق ــد نق ــدا بای ابت
ــر کدامیــن حوزه هــای  ــد ب ــم کــه تمرکزمــان بای بدانی
دانــش قــرار بگیــرد و پــس از آن در راســتای اهــداف 
ــوت  ــه ق ــه نقط ــی را ب ــوزه پژوهش ــده آن ح تعریف ش
کشــورمان تبدیــل کنیــم. عضو هیئــت علمی دانشــگاه 
ــه این کــه بســیاری  ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی تهــران ب عل
ــاً محصول محــور نیســتند و  ــا الزام ــن پژوهش ه از ای
ــوند و  ــوب می ش ــی محس ــه و زیربنای ــوم پای ــزو عل ج
ــک  ــا کم ــور ب ــای محصول مح ــیاری از پژوهش ه بس
آن هــا به ســمت فنــاوری پیــش می رونــد، گفــت: همــه 
موضوعــات پژوهشــی در جایــگاه خــود حائــز اهمیــت 
هســتند و بایــد بــه آن هــا پرداخــت امــا طبیعتــاً در برخی 
حوزه هــا بــا توجــه بــه توانمنــدی کشــور و محدودیــت 
ــم و  ــام دهی ــتری انج ــرمایه گذاری بیش ــد س ــع بای مناب
ــا  ــه آن حوزه ه ــوف ب ــود را معط ــز خ ــوان و تمرک ت
کنیــم. زرگــران بــا بیــان اینکــه »در کشــور مــا یکــی از 
حوزه هایــی کــه به نظــر می رســد ایــن ظرفیــت را دارد 
تــا به عنــوان یک هــدف راهبــردی در حــوزه تحقیقات 
و فنــاوری قــرار بگیــرد، طــب ایرانــی اســت کــه از چند 
منظــر می تــوان بــه آن پرداخــت«، اظهــار داشــت: یــک 
بخــش آن مرجعیــت علمــی کشــور مــا در ایــن حــوزه 
اســت؛ در حقیقــت منبــع ایــن دانــش، امکانــات و منابع 
بومــی آن همچــون گیاهــان دارویی بســیار گســترده در 
داخــل کشــور موجــود اســت؛ از طــرف دیگــر بحــث 
ــی مطــرح اســت. در حــوزه  ــرای طــب ایران ــی ب هویت
تاریخ پزشــکی هرچقدر کار پژوهشــی صورت بگیرد 
در واقــع در حــوزه تمدنــی ایــران و اســالم اســت و ایــن 
حــوزه هویتــی بســیار اهمیــت دارد و یک تــوان رقابتی 
بســیار بــاال در کل دنیــا بــرای مــا ایجــاد می کنــد چــرا 
کــه مــا یکــی از ســردمداران بحــث توســعه دانــش در 
طــول تاریــخ بوده ایــم و ایــن می توانــد یــک موضــوع 

هویتــی بســیار مهــم بــرای مــا باشــد؛ از طــرف دیگــر 
ــاظ  ــه از لح ــازی چ ــوزه داروس ــاوری ح ــث فن در بح
تولیــد و چــه صــادرات تــوان و ظرفیــت بســیار باالیــی 
داریــم کــه تمامــاً مبتنــی بــر دانــش بومــی ماســت و این 
فنــاوری ارزآور بایــد در جهــت شــکوفایی اقتصــادی و 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی توســعه پیــدا کنــد و در واقــع 
شــکوفایی اقتصــادی و علمــی توأمــان بایــد کنــار هــم 
دیــده شــود. وی افــزود: این هــا مؤلفه هایــی اســت کــه 
ــوان یــک موضــوع و  ــه عن ــد طــب ســنتی را ب می توان
یــک راهبــرد کالن پژوهشــی تعریــف کنــد. از طــرف 
دیگــر وضعیــت مــا در حــوزه پژوهــش وضعیــت 
ــای متعــددی کــه در  ــی اســت، گزارش ه بســیار خوب
ــه  ــد ک ــان می ده ــود دارد نش ــنجی وج ــوزه علم س ح
مــا وضعیــت بســیار خوبــی در حــوزه انتشــار مقــاالت و 

کتــب علمــی حــوزه طــب ایرانــی داریــم.
زرگــران ادامــه داد: مــا بســتر بســیار خوبــی را در حــوزه 
پژوهــش در کشــور ایجــاد کرده ایــم. طبــق گــزارش 
ــاالت در  ــد مق ــارم تولی ــگاه چه ــا در جای scimago م
ــرار  ــال 2۰2۰ ق ــل در س ــنتی و مکم ــای س ــوزه طب ه ح
داریــم؛ ایــن نشــان می دهــد کــه ظرفیــت و تــوان مــا بــرای 
مرجعیــت علمی در منطقــه و حتی در دنیا بســیار باالســت 
و مــا در ایــن زمینــه می توانیــم نقش آفریــن باشــیم، پــس 
زیرســاخت ها و پتانســیل بــاالی پژوهشــی در ایــن حــوزه 
وجــود دارد و همــه این هــا نشــان می دهــد کــه در حــوزه 
پژوهــش و فنــاوری یکــی از موضوعــات بســیار مهمی که 
کشــور می تــوان در آن ســرمایه گذاری کــرد و بــه عنــوان 
یــک ابــزار قــدرت علمــی در کشــور تبدیــل شــود حــوزه 
طــب ایرانی اســت کــه بایــد به خوبی بــه آن پرداخته شــود.  
ــی  ــتاوردها و موفقیت های ــار دس ــه »کن ــان این ک ــا بی وی ب
کــه در ایــن حــوزه کســب کرده ایــم بــا برخــی چالش هــا 
همچــون تأمیــن بودجــه روبــه رو هســتیم و بــرای توســعه 
ــن  ــنتی ای ــب س ــی و ط ــب ایران ــوزه ط ــای ح پژوهش ه
مشــکالت بایســتی برطــرف شــود«، گفــت: حــوزه طــب 
ایرانــی تاکنــون دســتاوردهای بســیار بزرگــی برای کشــور 
ــد  ــا بای ــازه آغــاز راه اســت و م ــن ت ــی ای داشــته اســت ول
بــه قله هــای بلندتــری برســیم و بــه یــک قــدرت علمــی، 
اقتصــادی و فنــاوری در دنیــا تبدیــل شــویم و همــه این هــا 
افق هایــی اســت کــه می توانیــم بــه آن ها دســت پیــدا کنیم 
به شــرط این کــه واقعــاً به عنــوان یــک راهبــرد کالن و یک 
مســیر ریل گذاری شــده و یــک مســیر منتــج بــه اهدافــی 
کــه ذکــر شــد بــه آن نــگاه کنیــم، در این صــورت قطعــاً 
دســتاوردهای بســیار خوبــی را در آینــده خواهیــم داشــت.
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ترجمـه و تـدوین: وحیـد عـرفانـی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه سالمت

بــرای مــردان، مصــرف برخــی از غذاهــا  
الزم اســت و بــه حفــظ سالمتی شــان کمــک 
ــانی  ــوخت رس ــه و س ــرای تغذی ــد. ب می کن
بهترذهــن وبــدن افرادجــوان، انتخــاب یــک 
ــت.  ــر اس ــیار موث ــالم بس ــی س ــة  غذای برنام
ــت  ــث فعالی ــه ای باع ــن برنام ــاب چنی انتخ
ــدن  ــک ب ــتن فیزی ــه داش ــز و نگ ــتر مغ بیش
درشــرایط متعــادل وطبیعــی  می شــود. 
ــامل  ــه ش ــی ک ــم غذای ــک رژی ــت ی رعای
پروتئیــن حیوانــی، ســبزی هــا، غــالت کامل، 
ــد،  ــرب باش ــم چ ــات ک ــوه ولبنی ــواع می ان
ــی را  ــیاری از بیماری های ــه بس ــال ب خطرابت
کــه ممکــن اســت در آینــده بــه آنهــا مبتــال 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــوید ک ش

مـــردانبرای
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توصیه های مهم
- در برنامـة غذایـی خود تا جایی که ممکن اسـت 
از میوه هـای تـازه و سـبزی ها اسـتفاده کنیـد. تـا حـد 
امـکان غـذا را بـا مـواد کـم کالری مانند سـبزی هـا )به 
ویـژه بـه صـورت سـاالد( و میوه هـای خام آغـاز کنید.

- میوه هـا، معجزه گرهای رنگارنگ شـگفت انگیز 
و شـفابخش در طبیعـت. روزانـه به اندازه کافـی از میوه 
هـا اسـتفاده کنیـد. خـوردن روزانـة انـواع میـوه از بروز 
میزان سـکتة مغزی و قلبی، بیماری قند و سـرطان های 
روده مـی کاهـد. هـر روز دسـت کـم سـه وعـده میـوه 
پوسـت دار بخورید. زیـرا فیبر)الیاف غذایـی( به مقدار 
فـراوان در پوسـت آنهـا وجـود دارد. بعضـی از میوه هـا 
مانند سـیب، شـاه توت، گالبی و توت فرنگی سرشـار 
از الیاف غذایی می باشـد. خـود را ملزم کنید که روزی 
یـک سـیب، هلـو یـا یـک عـدد گالبـی را هـر جـا که 
هسـتید، میـل کنیـد. بـه جـای مصـرف خوراکی هـای 
فریبنـده، شـور، بسـیار شـیرین و پرکالـری، میوه هایـی 
ماننـد سـیب، پرتقـال، هلـو، گالبـی، انجیـر و زرد آلـو 
بخوریـد. از میـوه هـا بـه عنـوان بهتریـن دسـرها)پیش 
غذاهـا( اسـتفاده کنیـد. میـوه هـای تـازه، بهتریـن پیش 
غذاها هسـتند. سـاالد میـوه را به عنوان یـک میان وعده 

در رژیـم غذایـی خـود قـرار دهید .
- ماهـی بخورید، سـالم بمانیـد! ماهی هـای چرب 
مثـل سـالمون و سـاردین از دیگـر منابـع خـوب چربی 
ها هسـتند. ایـن ماهی ها حاوی اسـیدهای چـرب امگا3 
هسـتند کـه از بیماری هـای قلبـی محافظـت مـی کنند. 
مصـرف 2 سـروینگ ماهـی در هفتـه می توانـد خطـر 

بیماری هـای قلبـی را کاهـش دهد. 
- مـوز بخورید. این میوة مفید 
حـاوی ویتامیـن 6 درصـد هسـتند 
استرس)فشـار  کاهـش  بـه  کـه 
روحـی( ، بـی خوابـی و خسـتگی 
کمک مـی کنـد. منیزیـم موجود 

در مـوز، بـه تقویـت اسـتخوان هـای شـما کمـک مـی 
کنـد، و همچنیـن پتاسـیم موجـود درآن خطـر ابتـال به 
بیمـاری هـای قلبـی و فشـار خـون بـاال را کاهـش مـی 
دهـد. دریافـت مقادیـر کافـی پتاسـیم بـه انـدازة کافـی  
بـرای محدودیـت دریافـت سـدیم بـه منظـور کاهـش 
فشـار خون اهمیت دارد، همچنین موز به دلیل سرشـار 
بودن از پتاسـیم برای انقباض های عضالنی و سـالمت 
اسـتخوان مفید است. شـما می توانید از موز در صبحانه 

و میـان وعده هـا اسـتفاده کنیـد. 

تهدیــدی  زیــاد،  نمــک   -
ــک  ــرف نم ــالمتی! مص ــرای س ب
خوراکــی را کاهش دهیــد. مقدار 
نمــک غذاهــای زیــر بســیار زیــاد 
اســت: بیشــتر پنیرهــای معمولــی، 

گوشــت های داخــل غــذا، چیپس ســیب زمینــی، دوغ، 
ماهــی یــخ زده، کلــم خوابانــده شــده در آب نمــک، 
ذرت بــو داده نمــک دار، انــواع بیســکویت و شــیرینی 
هــا، تــن ماهــی، ســوپ های کنســرو شــده، سوســیس، 
ــی  ــود فرنگ ــتی، نخ ــای گوش ــواع غذاه ــاس، ان کالب
منجمــد شــده، روغن بــادام زمینــی، غذاهــای حاضری 
و آمــاده، بیشــتر غذاهــای کنســرو شــده، انــواع کلوچه، 
کیــک تهیــه شــده از مــواد گوناگــون، آب گوشــت، 

ــا و ذرت کنســروی. آب ســبزی کنســرو شــده، لوبی
- گردو بخورید.گردو حاوی 
آرژنیـن اسـت. این مـاده، حجم و 
تعـداد اسـپرم هـا را بـاال می بـرد، 
همچنیـن حـاوی امگا 3 اسـت که 
جریان خون را در بیضه ها تسـریع 

می کنـد. ایـن آجیـل، قـدرت آنتـی اکسـیدانی باالیـی 
دارد و از اسـپرم هـا محافظـت می کند. خـوردن ۷ عدد 
گـردو در روز سـطح کلسـترول خـون را پاییـن آورده، 
و خطـر بـروز بیمـاری هـای قلبـی و عروقـی را کاهش 

مـی دهد.
- با عدس آشـتی کنید! عدس 
یـک مادة غذایی کـم کالری، کم 
چربی و سرشـار از پروتئین اسـت، 
همچنیـن سرشـار از فیبر و پتاسـیم 
می باشد که در رژیم غذایی بیشتر 

مـردان وجـود نـدارد. عدس سـبب کاهش قنـد خون و 
کاهـش خطرابتـال به دیابت و پیشـرفت این بیماری می 
شـود. در حقیقت، در یکی از تحقیقات، مشخص شده 
اسـت کـه عدس واکنـش بدن بـه افزایش قند خـون را 
بهبـود می بخشـد، و در زمان خوردن وعـدة غذایی و تا 
چهار سـاعت بعد از صـرف وعده های غذایی این تأثیر 
عـدس در بـدن وجود دارد. عدس همچنین به سـالمت 
قلب شـما کمک می کند .تحقیقات نشـان می دهد که 
عدس می تواند به کاهش سـطح کلسـترول بـد در بدن 
و در نتیجه کاهش خطرحملة قلبی و تصلب شـرائین یا 

التهـاب رگ ها کمک کند.
- اگـر مـی خواهید طعم غذاهای شـما بهتر شـوند، 
زردچوبـه را امتحـان کنیـد. ایـن ادویـه دارای سـابقة 
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زیـادی در آشـپزی هنـدی اسـت؛ 
همچنیـن در طـب سـنتی چیـن و 
هنـد بـرای هـزاران سـال اسـتفاده 
شـده اسـت. در تحقیقـات جدیـد 
مشـخص شده اسـت که ترکیبات 

موجـود در زردچوبـه کـه بـه آنهـا کورکومیـن )مـاده 
رنگـی زردچوبه(گفتـه می شـود، سـبب ایجـاد مزایای 
زیـادی بـرای سـالمتی انسـان مـی شـوند. ایـن ادویـه 
یـک مـادة ضـد التهـاب قوی اسـت که سـبب شـده تا 
دانشـمندان اسـتفاده از آن را بـرای درمـان بیماری هـای 
مختلـف از رماتیسـم مفاصل و پسـوریازیس تا بیماری 
هـای عصبـی- مفصلـی نظیـر بیمـاری آلزایمـر مـورد 
بررسـی قـرار دهنـد. می توانیـد زردچوبـه را بـه ادویـة 
کاری مخلـوط کنیـد، و آن هـا بـر روی جوجـه کباب 
یـا ماهی، قبل از کباب کردن اسـتفاده کنیـد و از غذای 

لذیـذ خـود لـذت ببرید.
-  در دام هلـه هوله هـای بـی 
مصـرف  نشـوید!  گرفتـار  ارزش 
هلـه هوله هـا در دوران نوجوانـی 
و جوانـی، آن هـم بـه مقـدار کـم، 
امـا  نشـود،  سـاز  مشـکل  شـاید 

مردانـی کـه وارد دوران بزرگسـالی مـی شـوند و در 
آسـتانة ورود به دوره های سـنی بعدی قـرار می گیرند، 
دیگـر نبایـد از خوراکی ها و هله هوله هایی مانند سـیب 
زمینی سـرخ کرده، چیپس سـیب زمینـی و کیک های 
بـا  صنعتـی اسـتفاده کننـد. ایـن محصـوالت عمدتـاً 
روغـن هـای ناسـالم تهیـه مـی شـوند یـا حـاوی مقدار 
زیـادی از مـواد قنـدی هسـتند. درنتیجه مصـرف آن ها 
توسـط مردان، مسـاوی اسـت با افزایش خطـر مواجهه 
بـا حمله هـای قلبـی، افزایـش وزن سـریع و اختـالل در 

دسـتگاه گـوارش اسـت.
- نوشـابه هـای گازدارشـیرین 
خانواده تـان  غذایـی  سـفرة  از  را 
حـذف کنیـد! مصـرف بـی رویـة 
علت هـای  از  یکـی  نوشـابه ها، 
مبتال شـدن مـردان بـه بیماری های 

مزمـن و همچنین اضافه وزن اسـت. اختالل هـای روان 
شـناختی و بیماری فشـار خون باال دو مورد از مهم ترین 
بیماری هایـی هسـتند کـه از مصـرف بی رویة نوشـابه ها 
نشـات مـی گیرنـد؛ بنابرایـن، اگر بـه سـالمتی خودتان 
اهمیت می دهید، باید آب سـاده را جایگزین نوشـابه ها 

و دیگـر نوشـیدنی های ناسـالم کنیـد .

- گوشـت قرمـز لخم مصرف 
کنیـد. اگـر از آن دسـته مردهـای 
زمینـی  سـیب  و  اسـتیک  عاشـق 
باشـید، پـس خـوش اقبال هسـتید. 
گوشـت قرمـز می توانـد برای تـان 

مفیـد باشـد. برش هـای لخـم )بـدون چربـی( گوشـت 
گاو، سرشـار از پروتئیـن هسـتند و درصـد چربی شـان 
فقـط کمـی از سـینة مـرغ بیشـتر اسـت. گوشـت قرمز 
همچنین منبع خوبی از لوسـین اسـت، آمینو اسیدی که 

بـه سـاخت عضـالت کمـک می کنـد
- پیـاز بخورید. پیاز منبع خوبی بـرای ویتامین های 

C و B6 ، فیبر ، پتاسـیم و منگنز است. 
- مصـرف جـو دوسـر را امتحـان کنید. جو دوسـر 
دارای فیبر)الیـاف غذایـی(،روی، آهـن، ویتامیـن های 
گـروه B و ویتامیـن E اسـت کـه همـة شـما کمـک 
می کننـد تـا رودة شـما را کنتـرل کـرده، و عمر شـما را 

نمایند. طوالنی تـر 
دربـارة  نماییـد.  مصـرف  مفیـد  چربی هـای   -
چربی هایـی که می خورید آگاه باشـید. مصرف فسـت 
فودهـا، غذا های سـرخ کردنی و سـوخاری شـده مانند 
مرغ و قارچ سـوخاری را در برنامة غذایی خود محدود 
کنیـد. چربی های مفید بـرای قلب مانند روغـن زیتون، 
روغـن کانوال، گـردو و بـادام را در برنامـة غذایی خود 
قـرار داده، و هر روز آنها را به میزان الزم مصرف کنید.

بـه فلفـل هـا خـوش آمـد   -
بگوییـد! فلفـل قرمـز ، نارنجـی و 
زرد نـه تنهـا دارای عطـر و طعـم  
حـاوی   بلکـه   ، هسـتند  خـاص 
مقادیـر زیـادی ویتامین  C اسـت، 

و بـه شـما کمـک مـی کنند تـا سیسـتم ایمنـی، قلب و 
پوسـت شـما را سـالم نگـه داریـد.
 2-3 انـدازة  بـه  روز  در    -
واحـد از سـبزی ها اسـتفاده کنید. 
ایـن مهـم نیسـت که سـبزی تـازه، 
یـخ زده، کنسـرو شـده، پختـه و یا 
خشـک اسـت. آنچـه مهـم اسـت 

مخلوطی از سـبزی های تیره )اسـفناج، کلم بروکلی(، 
سـبزی های نارنجـی )هویج، کدو تنبـل(، لوبیا و نخود 
فرنگی اسـتفاده نمائیـد. خـوردن روزانة انـواع مختلف 
سـبزی ها از میـزان سـکتة مغـزی و قلبـی، مـرض قند و 
سـرطان های روده می کاهـد. کاهو و گوجـه فرنگی را 
بـا سـاندویچ خـود میل کنیـد، و یا بـه همراه غـذا حتما 
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سـاالد فصـل مصـرف کنید.
- بـه گنجینه پنهان در طبیت احتـرام بگذرید!قارچ 
هـا بـه طـور غیـر معمـول دارای مقـدار زیـادی آنتـی 
اکسـیدان هسـتند کـه بـه بـدن شـما در مبـارزه بـا پیری 

کمـک مـی کند. 
- مـرغ بدون پوسـت مصرف 
نماییـد. جـدا کـردن پوسـت مـرغ 
پیـش از پختـن آن، مقـدار زیادی 
از چربـی را صـرف خواهـد کرد؛ 
بنابرایـن قبل از پختن مرغ پوسـت 

آن را جـدا کـرده و دور بریزیـد. جـدا کـردن پوسـت 
مـرغ، تقریبـاً سـه چهارم مقـدار چربـی آن و یـک دوم 

مقـدار کل کالـری آن را کاهـش می دهـد.
- هویـج بخوریـد. مقـدار بتـا 
کاروتـن )رنگی که رنگ روشـن 
را بـه هویـج می دهـد( هویج برای 
محافظت از مغز شما کار می کند، 
 A همچنین مقـدار بـاالی ویتامین

آن ها، برای چشـم و پوسـت شـما بسیار مناسـب است.
و  انگیـز  شـگفت  معجزه گـر  بروکلـی،  کلـم   -
شـفابخش را فرامـوش نکنیـد. کلـم بروکلـی ،راهـی 
بـا  بـرای حجیـم کـردن یـک وعـدة غذایـی  آسـان 
سـبزی ها اسـت. کلـم بروکلی را کبـاب کنیـد و آن ها 
را بـا اسـتیک و سـیب زمینـی بخورید. تحقیقات نشـان 
می دهـد افـرادی که بیشـتر بروکلی مصـرف می کنند، 
خطـر ابتال به سـرطان پروسـتات ، ریـه و رودة بزرگ را 

کاهـش مـی دهند.
- گیـاه مارچوبـه را امتحان کنیـد. مارچوبه گیاهی 
بسـیار مفیـد وحاوی مقادیـری زیاد از فـوالت، ویتامین 

K و ویتامین C اسـت.
- سـیر، بـد بـوی پرخاصیـت! 
سـیر مادة غذایی مفیدی اسـت که 
جریان خون را سـرعت می بخشد. 
بهبـود جریان خون قـدرت و توان 
اسـپرم هـا را باال می بـرد، همچنین 

مـوادی ماننـد سـلنیوم و ویتامیـن B6  مانـع آسـیب بـه 
اسـپرم شـده و سـطح هورمونی را متعـادل می کند.

- روزانـه بـه انـدازه کافـی غذاهـای حاوی کلسـیم  
مصـرف نماییـد. مـردان جـوان برای سـالمت دنـدان و 
اسـتخوان های خـود بـه روزانـه هزار میلی گرم کلسـیم 
نیـاز دارند. اسـتحکام اسـتخوانی در مردان تا سـن سـی 
سـالگی بـه تثبیـت می رسـد، و بیشـترین میـزان رشـد 

اسـتخوان ها در مردان تا دهة سـوم 
زندگـی و در دوران جوانی اسـت. 
غذا ها، بهترین منابع تامین کلسـیم 
الزم بـرای بـدن هسـتند؛ بنابرایـن 
وعـده  سـه  روزی  کنیـد  سـعی 

لبنیـات کم چرب مانند شـیر، ماسـت و پنیـر کم چرب 
میـل کنید.

معجزه گـری  زنجبیـل،   -
شـگفت انگیز در طبیعت! زنجبیل 
از ترکیباتـی اسـت کـه مـی توانـد 
بـه کاهـش التهـاب کمـک کنـد. 
مـی  زنجبیـل  خـوردن  درنتیجـه 

توانـد در کاهـش درد عضالنـی ناشـی از فعالیت بدنی 
موثـر باشـد. تحقیقـات نشـان داده ایـن ادویـه بـه دلیـل 
داشـتن خاصیت ضد التهابی ، می توانـد در کاهش درد 
عضـالت و درد ناشـی از ورزش کمک کند؛ همچنین 

ممکـن اسـت سـطح قنـد خـون شـما را تنظیـم کنـد.
- از مصـرف میـان وعده های سـبک غافل نشـوید. 
میـان وعده هـای سـبک قبـل از ظهـر و عصرانـه، از 
پرخـوری به هنگام وعده هـای غذایی اصلی جلوگیری 
کـرده، و مانـع از افت انرژی در طول روز خواهند شـد.

غافـل  آفتـاب  ویتامیـن  از   -
بـرای  جـوان  مـردان  نشـوید! 
 D سالمت اسـتخوان ها به ویتامین
نیـاز دارنـد؛ بنابراین اگـر در برنامة 
غذایـی خـود شـیر غنـی شـده بـا 

ویتامیـن D و یـا ماهـی کمـی مصـرف می کنیـد، الزم 
اسـت با مشـورت پزشـک، حتمـا از قرص های مکمل 

ویتامیـن Dاسـتفاده کنیـد.
آهـن  از  سرشـار  غذا هـای   -
منظـور  بـه  نمایید.آهـن  مصـرف 
تولیـد انـرژی الزم بـرای بـدن، از 
اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.

می توانیـد آهـن مـورد نیـاز بـدن 
خـود را بـا مصـرف غذا هـای سرشـار از آهـن و یا غنی 
شـده بـاآن بـه دسـت آورید.منابـع غذایی حـاوی آهن 
عبارتنداز:غـالت غنـی شـده، سـبزی هـای بـرگ دار 
سـبز رنگ مانند اسـفناج و یا روزانه یک مشـت کامل 
کشـمش. مـردان جـوان روزانـه فقـط بـه هشـت میلـی 
گـرم آهـن نیـاز دارند که تامیـن این میزان آهـن روزانه 
از طریـق مـواد غذایی میسـر اسـت و نیـازی به مصرف 

مکمل هـای آهـن نیسـت.
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غذایی)الیـاف  فیبرهـای   -
غذایی(،معجزه گرهای شفابخش 
غذاهـای  !مصـرف  طبیعـت  در 
فیبـر داررا جـدی بگیرید.بـه جای 
اسـتفاده از مـواد غذایی تهیه شـده 

از آرد سـفید یـا آرد سـبوس گرفتـه مانند انـواع کیک 
و شـیرینی، ماکارونـی توصیه می شـود. از مـواد غذایی 
حـاوی فیبـر ماننـد ماکارونی فیبـردار و کیک های تهیه 

شـده بـا آرد کامـل اسـتفاده کنیـد.
- بـا پلوهـای مخلـوط آشـتی 
کنیـد! به جـای اسـتفاده از پلوهای 
پلوهـای  می شـود  توصیـه  سـاده 
مخلـوط مانند عدس پلو، لوبیا پلو، 
مـاش پلو و... بیشـتر مصرف کنید. 

بـه ایـن ترتیـب فیبرغذایـی بیشـتری دریافـت می کنید.
از  سـیب  بخوریـد:  سـیب   -
بـروز تصلـب شـرایین )گرفتگـی 
و سـخت شـدن دیـواره رگ هـا(

جلوگیـری می کند. پژوهشـگران 
علـوم پزشـکی اعـالم کردنـد بـا 

مصـرف میـوه هایی مانند سـیب و انگـور و یـا آب آن 
ها می توان از تشـکیل پالک ها و بروز تصلب شـرایین 

جلوگیـری کـرد. 
- از خـوردن انار غافل نشـوید. انـار دارای خاصیت 

مانـع  اسـت کـه  اکسـیدان  آنتـی 
بیمـاری  شـرایین،  تصلـب  بـروز 
قلبی ،کاهـش کلسـترول بد خون 
)LDL( ،کاهـش فشـار خون باال 
پژوهشـگران  می شـود.  چربـی  و 

می گوینـد مصـرف انار مانع تصلب شـرایین می شـود. 
- گوشـت را خودتان در خانه چرخ کنید! گوشت 
چـرخ کـرده ای کـه از قصابـی خریـداری می کنیـد، 
معمـوالً دارای چربـی فـراوان، )بـه خصـوص از نـوع 
پنهـان( اسـت. با خریدن گوشـت بدون چربـی و چرخ 

کـردن آن در خانـه از ایـن منبـع چربـی پرهیـز کنید. 
غذاهـای  نشـوید!  رسـتوران  غذاهـای  قربـان   -
رسـتوران، به ویژه فسـت فـود )غذاهای آمـاده( به میزان 
زیـاد چربـی دارنـد. بـا انتخـاب برنامـة غذایـی مناسـب 
می توانیـد مقـدار چربـی را کـه مصـرف مـی کنیـد، 

کنتـرل نماییـد. 
روغـن  بهتریـن  مصـرف   -
گیاهی و محافظ سالمتی را جدی 
ممکـن  زیتـون  بگیرید!روغـن 
اسـت بـا افزایـش سـن از حافظـه 
شـما محافظـت کنـد .ایـن روغـن 

شـامل ویتامیـن هـای E ، K  و A اسـت کـه همگـی 
در سـالمت بهتر پوسـت و چشـم ، رشد اسـتخوان ها و 

حتـی پیشـگیری از بـروز سـرطان نقـش دارنـد. 
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مقدمه
مـردان،  در  خوش خیـم  تومـور  شـایع ترین   
 ،۱() )BPH((هیپرپـالزی خوش خیـم پروسـتات اسـت
2( عوامـل خطر مربـوط به ایجاد BPH بـه میزان اندکی 
شـناخته شـده انـد. بعضـی مطالعـات اسـتعداد ژنتیکـی 
و برخـی دیگـر تفـاوت هـای نـژادی را مـورد توجـه 
قـرار داده انـد)2، 3( درمـان طبی اسـتاندارد در کسـانی 
کـه کاندیـد جراحـی نمـی باشـند اسـتفاده از آلفابلـو 
کرهـا مـی باشـد)۱، 2( پرازوسـین یـک آلفـا بلـو کـر 
انتخابی آلفایک اسـت و عوارض آن شـامل سرگیجه، 
هیپوتانسـیون ارتوسـتاتیک، احسـاس خسـتگی، انـزال 
رتروگریـد، پر یا پیسـم، طپـش قلب، رینیت و سـردرد 
می باشـند. از دیگر درمانهای طبـی در درمان فیتوتراپی 
اسـت.یکی از مشـتقات گیاهی کـه در ایـران در درمان 
به طور گسـترده اسـتفاده می شود پروسـتاتان است. این 
دارو توسـط شـرکت گل دارو تولید شـده و به صورت 
قطـره خوراکـی می باشـد و از عصـاره گیاهـان بـرگ 
گزنـه، تخـم کدو، گل بابونه، میوه خارخاسـک و میوه 
آنیسـون تشکیل شده است. بر اسـاس آنچه در بروشور 
این فرآورده گیاهی آمده اسـت این عصاره با خاصیت 
مهـار کنندگـی آنزیـم آلفاردوکتـاز، باعـث کاهـش 
هورمـون دی هیدروتسترسـترون می شـود؛ در نتیجـه 
رشـد غده پروسـتات را متوقف کرده و موجب تسهیل 
جریـان ادرار و بهبـود عالیـم بیمـار می گـردد. راجع به 
گزنه و اثر آن روی  BPH چندین مطالعه در کشورهای 
مختلف صـورت گرفته و نتایـج برخی تحقیقات مفید 
بـودن اثـر آن را تا حدی تأیید کرده انـد)۷-۴(. چنانچه 
دو محقـق بـه نـام هـای اسـتفن و گلدبـرگ، در یـک 
مطالعه کارآزمایی بالینی دوسـوکور با کنترل پالسـبو، 
اثـر مفیـد گزنـه را در بهبـود عالیـم ادراری و افزایـش 
جریـان ادرار گـزارش کـرده اند)۴(. هم چنیـن در کار 
آزمایی بالینی دوسوکوری که توسط سولکند صورت 
گرفت اثر بخشـی یک ترکیب گیاهـی از گزنه و نخل 
اره ای با داروی فیناسـتراید مقایسـه شد و در نهایت این 
محقـق اعـالم کرد که هـر دو دارو به طور قابل توجهی 

باعـث بهبود عالیم بالینی و افزایش میزان جریـان ادرار 
شـده انـد )5(. در مقابـل، برخی تحقیقات نیـز اثر گزنه 
را بـا پالسـبو برابر دانسـته انـد)۱۰-۱۸. از جمله در یک 
کارآزمایـی بالینـی یک سـو کـور اثر بخشـی گزنه در 
مقابـل یـک آلفابلـو کـر )نفتـو پیدیـل( بررسـی و در 
نهایـت اعالم شـد کـه نفتو پیدیـل اثر قابـل توجهی در 
بهبـود عالیـم بالینی و افزایش میـزان جریـان ادرار دارد 
در حالـی کـه چنین اثری بـرای گزنه گزارش نشـد )۸( 

هـم چنیـن فورشـر در مطالعـه دیگـری بـه بررسـی اثـر 
ریشـه گزنـه در مقابـل آلفابلوکرها پرداخـت که نتیجه 
تحقیـق حاکـی از تأثیر گزنه بـر روی عالیم بالینی بود، 
در حالـی کـه تأثیـری روی افزایش میزان جریـان ادرار 
نداشـت)۹( در مـورد تخم کدو نیز مطالعات محدودی 
صـورت گرفتـه که تقریبا اکثر آنهـا اثر مفیـد آن را در 
بهبـود عالیـم تأیید کـرده انـد )۱۱، ۱2( در مورد سـایر 
مواد تشـکیل دهنـده پروسـتاتان یعنی گل بابونـه، میوه 
خارخاسـک و میوه آنیسـون، طی مطالعات انجام شده، 
اثـر ضـد التهابـی و مهـار کنندگـی سـلولهای توموری 
دیـده شـده )۱۹-۱3( ولـی در مـورد ایـن کـه بتواننـد 
رشـد سـلولهای پروسـتات را نیز مهار کننـد مطالعه ای 
صـورت نگرفته اسـت. هـم چنین اکثر مطالعـات انجام 

بررسـی تأثیـر فـرآورده گیاهی پروسـتاتان بـه عنوان 
داروی کمکـی در درمان هیپرپالزی خوش خیم پروسـتات
دکتر داود گودرزی1، دکتر علی سـیروس1، دکتر محمود رضا باغی نیا 1، دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی2، 

دکتر مصطفی دالور3، فرشته آرین فر4
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شـده بـه بررسـی اثر گیـاه درمانـی در مقابل اسـتفاده از 
داروهـای شـیمیایی پرداخته اند و تنها تعـداد محدودی 
مطالعـه تأثیر اضافه کردن داروهـای گیاهی به داروهای 
شـیمیایی را بررسـی نموده اند. هر چند برخی مطالعات 
کشـورهای دیگـر حاکـی از تأثیـر مفیـد گیـاه درمانی 
اسـت، ولـی بـا توجه بـه دخالت تفـاوت های نـژادی و 
ژنتیکی در پاتوفیزیولوژی و درمان )۱۰3( و نیز با توجه 
بـه این کـه هیچ مطالعه ای راجع به پروسـتاتان به عنوان 
ترکیبـی از چنـد گیـاه در ایـران انجـام نشـده اسـت و با 
توجـه بـه عـوارض جانبی بسـیار مختصـر پروسـتاتان ) 

شـامل عوارض گوارشی خفیف نظیر تهوع و عوارض 
آلرژیک پوسـتی مختصر مانند کهیر در افراد حسـاس( 
در مقابـل عـوارض آزاردهنـده داروهـای شـیمیایی، بر 
آن شـدیم ایـن مطالعـه را طراحـی نماییـم. هـدف ایـن 
مطالعـه بررسـی تأثیـر ایـن فـراورده گیاهـی بـر روی 
عالیـم BPH اسـت که اگر بتـوان کارایی این فـرآورده 
را بـا ارائـه تحقیقاتـی بـه صـورت کارآزمایـی بالینی به 
قطعیت رسـاند، می تـوان این دارو را همـراه با داروهای 
شـیمیایی در درمـان BPH بـه کار بـرد تا بـا کاهش دوز 
مصرفی داروهای شیمیایی از عوارض آنها کاسته شود.

روش کار
در ایـن مطالعـه یـک کارآزمایـی بالینی یک سـو کور می باشـد که افـراد تحت مطالعـه آن را 
بیمـاران مراجعـه کننـده به کلینیـک اورولوژی بیمارسـتان ولیعصـر )عـج( اراک تشـکیل داده اند. 
 B ، ۹5/۰ = d =۸/۰ ،حجـم نمونه با اسـتفاده از فرمول حجم نمونه جهت مطالعـات آزمون - کنتـرل

Expected Frequency of =2/۰و Exposure ، در هـر گـروه 33 نفـر بـرآورد شـده اسـت.
از بیمـاران بـا عالیـم تحریکـی و انسـدادی BPH مراجعه کننده، یک شـرح حال کامل توسـط 
اورولوژیسـت در مـورد دسـتگاه ادراری گرفتـه می شـد تا سـایر علل احتمالی ایجـاد کننده عالیم 
مشـابه پروستاتیسـم )مانند عفونت دسـتگاه ادراری، مثانه نوروژنیک، تنگی پیشـابراه( رد شـوند)۱، 
2(. سـپس بیمـاران معاینـه رکتـال )DRE‹( مـی شـدند، و انـدازه و قوام پروسـتات بررسـی می شـد. 
در BPH بزرگـی صـاف و سـفت واالسـتیک غـده پروسـتات را داریـم پس بیمارانی کـه در معاینه 
اندوراسـیون آشـکار، نـدول یـا غیر قرینگی داشـتند به خاطر احتمال وجود کانسـر پروسـتات وارد 
مطالعه نمی شدند. هم چنین اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات )PSA(، کراتینین، BUN و 
آزمایش و کشـت ادرار و سـونوگرافی )جهت تعیین میزان حجم باقی مانده ادرار و بررسـی حجم 
پروسـتات( بـرای هـر بیمار در خواسـت می شـد. سـپس بیماران با در دسـت داشـتن نتایج بررسـی 
هـای پاراکلینیکـی و برگـه ای که نتیجه DRE توسـط اورولوژیسـت در آن نوشـته شـده بـود، برای 

انجـام تسـت پورو فلومتری به بیمارسـتان قـدس اراک مراجعه مـی نمودند.
الزم به ذکر اسـت که کلیه آزمایشـات  U/A Cr , BUN, PSAو U/C در آزمایشـگاه بیمارسـتان 
ولیعصـر )عـج( انجام شـد. انـدازه گیـری PSA بـه روش الیزا با کیـت ایمنو آنزیماتیـک پادتن علم 
و BUN و کراتینیـن هـر دو بـا روش اتوآنالیـزر و بیوشـیمیایی دسـتگاهی بـا کیـت پـارس آزمـون 
دسـتگاهی انجام گرفت. کلیه سـونوگرافی ها در بیمارسـتان ولیعصر و توسـط یک رادیولوژیست 
و با اسـتفاده از دسـتگاه سـونوگرافی Aloka-SSID 62۰ صورت گرفت. تمامی یورو فلومتری ها در 
بیمارسـتان قدس توسـط یک نفر تکنسـین آموزش دیده و با دسـتگاه یورودینامیک دلفیس انجام 
شـده در مرکـز یوروفلومتـری برای هر بیمار متن پرسـش نامه هـای از قبل تهیه شـده، )امتیاز عالئم 
انجمـن اورولـوژی آمریکا؟( توسـط محقـق )یک نفر( خوانـده و توضیح داده می شـد. به هر بیمار 
بـر اسـاس شـدت عالیـم بالینی، نمـره صفر تـا 5 تعلق مـی گرفت. این پرسـش نامه توسـط انجمن 
اورولوژی آمریکا تهیه شـده و در تعیین نیاز بیماران به درمان و کنترل مرتب پاسـخ آنها به درمان، 
در کشـورهای مختلـف معتبـر و قابـل اطمینـان اسـت )۱، 2(. پـس از مشـخص شـدن امتیـاز عالئم 
براسـاس پرسشـنامه و نیـز بـا توجه به نتیجـه DRE و هم چنین نتیجه آزمایـش ادرار و میـزان BUN و 
کراتیـن سـرم، افراد تحت مطالعه بر اسـاس معیارهای ورود و خروج انتخـاب و به صورت تصادفی 
سـاده ) یکی در میان در دو گروه تقسـیم می شـدند. معیارهای ورود: ۱- بیمارانی که سـن بیشـتر یا 
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مسـاوی 5۰ سـال داشـتند 2- بیمارانی که در پرسـش 
نامـه حداقـل نمـره و حداکثر نمـره 2۰ را کسـب 
کردنـد 3- بیمارانـی کـه در DRE هیپرتروفـی 
پروسـتات بدون اندوراسـیون ، نـدول یا غیر 
قرینگـی داشـتند. معیارهـای خـروج: ۱- 
بیمارانـی که اندیکاسـیون عمل جراحی 
پروسـتات داشـتند: الف - عالیم شدید 
بـه نحوی کـه زندگـی بیمـار را مختل 
ادراری  احتبـاس  ب-  باشـد  کـرده 
در  حداقـل  موفقیـت  )عـدم  مقـاوم 
یـک بار تـالش بـرای تخلیه بـا کاتتر( 
ج- عفونـت ادراری ) آزمایـش ادرار 
فعـال( د- هماچـوری گـروس مکـرر ه 
- سـنگ مثانـه بـه علـت BPH و نارسـایی 
کلیه )BUN و کراتینین باال( ز- دیورتیکول 
مثانـه 2- افـرادی که حاضر به پاسـخگویی به 
سـئواالت پرسـش نامه نبودند 3- بیماران زیر 5۰ 
 ، DRE غیـر طبیعـی - بیمارانـی کـه در PSA -۴ سـال
ندول، اندوراسـیون یا غیر قرینگی داشـتند - بیمارانی که 

عـدم تحمل بـه داروهـای تجویزی نشـان مـی داند.
نتیجـه سـونوگرافی و میـزان PSA سـرم و جـواب یـورو فلومتری و 
نیز برگه پرسشـنامه و نتیجه DRE توسـط محقق در پوشـه ای قرار داده می شـد و نام بیمار بر روی پوشـه درج می 
گردیـد. بدیـن ترتیب پرونده ای برای هر بیمار توسـط محقق تشـکیل می شـد. سـپس بیمـار به اورولوژیسـت در 
درمانـگاه اورولـوژی بیمارسـتان ولیعصر مراجعه می نمود و این بیماران به صـورت تصادفی و یکی در میان تحت 
درمـان بـا پرازوسـین )۱ میلـی گـرم ، 2 بـار در روز( + پروسـتاتان )۴۰ قطره ، 3 بـار در روز( با پرازوسـین به تنهایی 
)۱میلـی گـرم ، 2 بـار در روز( قـرار مـی گرفتند. الزم به ذکر اسـت قطره پروسـتاتان محصول شـرکت گل دارو و 
پرازوسـین مورد اسـتفاده قرص های ۱ میلی گرمی و محصول شـرکت داروسـازی رازک بود. افرادی که تحت 
درمان با پرازوسـین بودند، تحت عنوان گروه A و گروه پرازوسـین + پروسـتاتان گروه B نامگذاری شـدند. به این 
ترتیب توسـط اورولوژیسـت اسـامی بیماران گروه A و B که به صورت تصادفی انتخاب شـده بودند در دو برگه 

جداگانـه یادداشـت می شـد. طـول دوره درمان بـرای هر گـروه ۱2 هفته بود. 
در پایـان ۱2 هفتـه، بیمـاران دوبـاره بـه درمانـگاه اورولـوژی مراجعه نمـوده و برای آنها توسـط اورولوژیسـت 
مجددا سـونوگرافی و اندازه گیری PSA سـرم درخواسـت می شـد، سـپس بیمار با در دسـت داشـتن نتایج بررسی 
هـای پاراکلینیـک مجـدد، بـه مرکز یوروفلومتـری مراجعه نمـوده، و برای وی تسـت یورو فلومتری مجـدد انجام 
می گرفـت و نیـز به عالیم بالینی وی بر اسـاس پرسـش نامـه انجمن اورولـوژی آمریکا نمره داده می شـد. با توجه 
بـه در دسـت بـودن نتایـج بررسـی های قبلی موجـود در پرونده هر بیمـار، نتیجه درمـان 3 ماهه در هر فرد بررسـی 
گردید. بدین صورت محقق در تفسـیر و مقایسـه نتایج بالینی و بررسـی های پاراکلینیکی هر بیمار اطالع نداشـت 
کـه بیمـار مـورد مطالعـه تحت درمان با کدام رژیم درمانی بوده اسـت. پس از انجام مقایسـه و بررسـی نتایج قبل و 
بعـد از 3 مـاه درمـان برای هر ۱۱ بیمار، محقق اسـامی بیمـاران تحت درمان با دو رژیم متفـاوت را در برگه های که 
از قبل توسـط اورولوژیسـت نوشـته شـده بود دریافت می کرد . بدین ترتیب بیماران در دو گروه A پر از وسـین( و 
B )پرازوسـین + پروسـتاتان( تفکیک شدند و نتایج حاصله میان دو گروه مقایسه شـد. داده ها با استفاده آزمونهای 
آمـاری تـی دانـش آمـوزی و من و یئنی یو تجزیه و تحلیـل گردید. p> ۰5/۱ معنی دار در نظر گرفته شـد. در کلیة 

مراحل تحقیق مفاد بیانیه هلسـینکی رعایت گردید.
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نتایج
میانگیــن ســنی در گــروه پرازوســین 3۰/2۷۰/۱۸ ســال و در گــروه پرازوســین + پروســتاتان 2۹/۰ ۰۹/۱۸ بــود 
کــه اختــالف معنــی دار آمــاری میــان آنهــا وجــود نداشــت. هــم چنیــن در مــورد ســایر مــوارد نیــز اختــالف معنی 
داری میــان دو گــروه قبــل از شــروع دوره درمــان وجــود نداشــت. در هــر دو گــروه شــیوع عالیــم هیپوتانســیون 

ارتوســتاتیک، خســتگی، ســرگیجه و طپــش قلــب ۱۰ درصــد بود. 
تهــوع در گــروه پرازوســین + پروســتاتان در ۱۰درصــد بیمــاران مشــاهده شــد ولــی در هیــچ یــک از بیمــاران 
گــروه پرازوســین مشــاهده نشــد. عارضــه جانبــی دیگــری نیــز دیــده نشــد. کلیــه ایــن عــوارض جانبــی در هــر دو 
گــروه خفیــف بــود و مانــع از ادامــه درمــان نشــد. میــزان پذیــرش درمــان در هــر دو گــروه مســاوی و ۱۰۰ درصــد 
بــود و هیــچ یــک از ۱6 بیمــار بــه ســبب ایجــاد عــوارض جانبــی مصــرف داروهــا را قطــع نکــرد. میانگیــن میــزان 
ــان ۰٫۰۰۰  ــل از شــروع درم ــا مقــدار آن قب ــود کــه در مقایســه ب ــان /۰3 ب PSA در گــروه پرازوســین بعــد از درم
کاهــش و در گــروه پرازوســین + پروســتاتان /۰۱ بــود کــه در مقایســه بــا مقــدار آن قبــل از شــروع درمــان ۰۸5/۰ 

کاهــش یافتــه بــود. 
باقیمانــده ادرار در گــروه پرازوســین میانگیــن آن بعــد از درمــان 3/۹2 بــود کــه نســبت بــه میــزان آن قبــل از 
شــروع درمــان حــدود 3 ســی ســی افزایــش یافتــه بــود، در حالــی کــه در گــروه پرازوســین + پروســتاتان۸/5 بــود 
کــه حــدود 2 ســی ســی کاهــش نســبت بــه میــزان قبــل از درمــان نشــان داده بــود، البتــه هیــچ یــک از ایــن مــوارد 
در تجزیــه و تحلیــل آمــاری اختــالف معنــی داری نداشــت. میانگیــن نمــره عالیــم بالینــی بعــد از درمــان در گروه 
پرازوســین/۸ بــود کــه حــدود 2/۱ نمــره نســبت بــه میــزان آن قبــل از درمــان افزایــش و در گــروه پرازوســین + 
پروســتاتان به۴۸/۱۴رســیده بــود کــه ۱۸ نمــره نســبت بــه میــزان آن قبــل از درمــان کاهــش نشــان داده. میانگیــن 
میــزان حجــم پروســتات بعــد از درمــان در گــروه پرازوســین ۰۷5/2۸ بــود کــه نســبت بــه میــزان آن قبــل از درمــان 

۰۹۸/. ۰۱5/، افزایــش و در گــروه پرازوســین + پروســتاتان ۰۹۸/2۸ بــود کــه نســبت به میــزان آن قبل  درمــان  از 
افزایــش یافتــه بــود کــه هیچ یــک اختــالف معنــی داری نداشــت. میزان 

ــین  ــروه پرازوس ــری در گ ــورو فلومت ــت ی ــان ادرار در تس جری
بعــد از درمــان ۴/۰ بــود کــه نســبت بــه میــزان آن قبــل از 

درمــان ./3  میلــی لیتــر بــر ثانیــه کاهــش و در گــروه 
پرازوســین + پروســتانتان بــه۱/۸ رســیده بــود کــه 

ــه میــزان آن قبــل از درمــان3/2 میلــی  نســبت ب
لیتــر بــر ثانیــه افزایــش نشــان داده بود )هــر دو 

مــورد بــا p۰/۰۰۰۱ معنــی دار بــود. در مورد 
مقایســه تأثیــر درمانــی دو گــروه نتایج زیر 
حاصــل شــد: ازمیانگیــن میــزان PSA در 
دو گــروه بیمــاران پــس از تکمیــل دوره 
درمــان تفــاوت معنــی داری نداشــت. 
ــزان  ــن می ــه میانگی ــور مقایس ــن ط همی
ــم  ــز حج ــده ادرار و نی ــی مان ــم باق حج
پروســتات در دو گــروه بیمــاران پــس از 

تکمیــل دوره درمــان تفــاوت معنــی داری 
نداشــت. همــان طــور کــه بیــان شــد نتیجــه 

ــود  ــی و بهب ــم بالین ــود عالی ــا در بهب مطالعــه م
میــزان جریــان ادرار بــه وســیله گیــاه درمانــی بــا 

بســیاری از مطالعــات قبلــی هــم خوانــی دارد امــا در 
ــا آنهــا هــم ســو  ــا تغییــر در حجــم پروســتات ب رابطــه ب

ــه طــوری کــه بســیاری از مطالعــات قبلــی کاهــش  ــوده، ب نب
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حجــم پروســتات را نیــز در کنــار بهبــود عالیــم بالینــی و میــزان جریــان ادرار ناشــی از فــرآورده هــای گیاهــی 
آورده انــد، ولــی در مطالعــه مــا تفــاوت بــارزی در حجــم پروســتات میــان دو گــروه مشــاهده نشــد. جالــب ایــن 
کــه در بروشــور پروســتاتان آمــده اســت کــه مکانیســم بهبــود عالیــم BPHکاهش حجم پروســتات اســت. شــاید 
بتــوان ایــن نتیجــه متناقــص را بــه کــم بــودن زمــان تحقیــق ما بــرای وقــوع کاهش حجــم پروســتات نســبت داد. بر 
 BPH خــالف مطالعــه مــا و ســایر مطالعــات هــم ســو بــا آن، برخــی مطالعات نیــز کارایــی گیــاه درمانــی در درمــان
را زیــر ســئوال بــرده انــد و حتــی تأثیــر آن را برابــر بــا پالســبو گــزارش نمــوده انــد) 2۰، 2۱(. از جملــه در مطالعــه 
ای کــه توســط ملــو و همــکاران بــه صــورت کارآزمایــی بالینــی دوســوکور بــا کنتــرل پالســبو بــر روی ۸۰ بیمــار 
انجــام شــد، کارایــی گزنــه در درمــان BPH برابــر بــا پالســبو گــزارش شــد)2۰(. همیــن طــور در مطالعــه دیگــری 
کــه توســط دبرایــن و بویــل انجــام شــد تأثیــر یــک فــرآورده گیاهــی در مقایســه بــا یــک آلفابلو کر بررســی شــد 
کــه تأثیــر قابــل توجهــی از آلفابلــو کــر در درمــان عالیــم BPH گــزارش گردیــد ولــی چنیــن نتیجــه ای در درمان 
بــا فــرآورده گیاهــی حاصــل نشــد)2۱(. شــاید بتــوان پاســخ هــای متفــاوت بــه گیــاه درمانــی را بــه تفــاوت هــای 
جغرافیایــی و نــژادی و یــا روش هــای مختلــف آمــاده ســازی ایــن فــرآورده هــا نســبت داد. هــر چنــد کــه روشــن 
شــدن ایــن مطلــب نیازمنــد انجــام مطالعــات گســترده تــری اســت. از جملــه محدودیــت هــای مطالعــه مــا عــدم 
امــکان تهیــه دارو نمــا بــه جــای پروســتاتان بــود کــه در نتیجــه مطالعــه مــا بــه صــورت یک ســو کــور انجام شــد و 
همیــن باعــث ضعــف ایــن مطالعــه در مقایســه بــا مطالعاتــی شــد کــه بــه صــورت دوســوکور انجام شــده بودنــد. با 
توجــه بــه ایــن کــه اخیــرا قــرص پروســتاتان وارد بــازار شــده اســت و مصــرف آن راحــت تــر و ســاختن دارونمــا 
بــرای آن راحــت تــر اســت شــاید بهتــر باشــد، بررســی هــای بعدی بــر روی قــرص پروســتاتان بــه صورت دو ســو 

کــور و در دوره درمانــی طوالنــی تــری نســبت بــه مطالعــه مــا انجــام شــود.

]بـه علـت محدودیـت صفحـات، رفرنسـها و منابع مقالـه درج نگردیـده، چنانچه نیاز به مشـاهدة آنها باشـد به 
اصـل مقالـه با مشـخصات ذیل مراجعـه نمایید:

بررسـی تأثیر فرآورده گیاهی پروسـتاتان به عنوان داروی کمکی در درمان هیپرپالزی خوش خیم پروسـتات 
)برگرفتـه از مجلـة علمـی- پژوهشـی دانشـگاه لـوم پزشـکی اراک، سـال نهـم، شـمارة چهـارم، زمسـتان ۱3۸5([
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مقدمه
اختـالل عملکـرد جنسـی مـردان پدیـده ای شـایع     
مـی باشـد. ایـن مسـئله در آمریـکا و در مـردان ۷۰-6۰ 
سـال 52٪ گـزارش شـده اسـت)۱-2(، اختـالل مـورد 
نظر شـامل بی میلی جنسـی، اختالل نعوظ، عـدم وجود 
لذت جنسـی، فقدان ارگاسـم)اوج لذت جنسی( و انزال 
زودرس میباشـد. )3( در طب کالسـیک دالیل اختالل 
عملکـرد جنسـی و درمانهای هر یک بیان شـده اسـت. 
در منابـع طب سـنتی ایـران نیز به این بیماری مانند سـایر 
بیماریهـا توجه شـده و به طـور مفصل اسـباب، عالئم و 
درمانهـای اختصاصـی هر یک از علل بیان شـده اسـت.

)۴-۱3( نکته قابل توجه در منابع طب سـنتی ایران توجه 
طبیبـان ایرانی به امـر تغذیه در درمان بیماریهاسـت.

ابوزید محمـد بلخی اسـتاد رازی در کتاب مصالح 
االبـدان و االنفـس در بحـث حفـظ الصحـه می نویسـد 
: اولیـن چیـزی کـه بایـد نهایـت توجـه و اهتمام بـه آن 
صـورت بگیـرد و بهتریـن تدبیـر بـرای آن انجـام شـود 
غـذا اسـت و نیـز در بحـث عـالج مـی نویسـد: مادامی 
که شـدت احتیـاج بـه دارو اتفاق نیفتاده اسـت، نباید از 
آن اسـتفاده شـود زیرا تمام داروها مضاد طبیعت انسـان 

هسـتند امـا غذا مشـاکل طبیعـت انسـان می باشـد)۱6( 
رازی و سـید اسـماعیل جرجانـی نیـز اعتقـاد داشـتند تا 
جایـی که ممکن اسـت بایـد با غـذا بیمـاران را معالجه 
کـرد، و تـا هنگامـی کـه بـا داروی سـاده و مفـرد امیـد 
معالجـه باشـد نباید بـه بیمـار داروی مرکـب داد. )۱5-

۱۹( بـا توجـه بـه این قضیـه و با توجـه به رویکـرد های 
متفـاوت طبیبـان طب سـنتی ایـران به اختـالل عملکرد 
جنسـی مـردان و به طور کلی تمام بیماریها کـه در واقع 
نگـرش مزاجـی و اخالطی اسـت و درمان هـای غذایی 
متنـوع آن، هـدف از ایـن مطالعـه بیان علل این مشـکل 
و نیـز بیـان انـواع غذاهـای توصیـه شـده در برطـرف 
کـردن ایـن مشـکل اسـت. با ایـن نگـرش، نـوع درمان 
و حتـی غذاهایـی کـه بـه افـراد مختلـف توصیـه مـی 
شـود کامـال مخالف و متضـاد بوده و عقیده بر اینسـت 
کـه اگـر مـزاج و یا سـوء مزاج درسـت تشـخیص داده 
نشـوند و دارو و غـذای متناسـب با آن تجویز نشـود، نه 
تنهـا نتیجـه ای حاصـل نمـی شـود، بلکـه نتیجه عکس 
نیـز دیـده مـی شـود. بـرای دسـتیابی بـه این هـدف این 
مطالعـه بـه روش مـروری سیسـتماتیک و بـا بررسـی 
کتابهای معتبر و اصلی طب سـنتی ایـران انجام گرفت. 

دالیــل ضعــف نیــروی جنســی مــردان و 
درمــان  غذایــی آن در طــب ســنتی ایران
اسـماعیل ناظم)الـف( سـید اشـرف الدیـن گوشـه گیـر )ب( ، فاطمـه نجـات بخش)الـف( محمد 

مهـدی اصفهانی)الف(علیرضـا نیکبخـت نصـر آبـادی )ج(
الف: گروه طب سـنتی، دانشـکده طب سنتی، دانشـگاه علوم پزشکی تهران، تهران 
ب: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی تهران
ج: گروه داخلی جراحی، دانشـکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
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روش بررسی
 ایـن مطالعـه مـروری سیسـتماتیک بـوده و در آن 
کتابهای معتبر و اصلی طب سـنتی ایران در بخشـهای 
اختـالل عملکـرد جنسـی مـردان مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه اسـت. روش نمونـه گیـری بـر اسـاس نمونـه 
  Criterion(- (گیـری هـدف دار یـا مبتنـی بـر معیـار
based  م  باشـد. کـه معیارهـای انتخـاب عبارتنـد: ۱. 
پزشـکی  تاریـخ  معتبـر  حکیمـان  کتابهـای  مؤلفـان 
باشـند. 2.  مؤلفـان آنهـا در کار عملـی و طبابـت هـم 
دسـتی داشـته و تجربـه عملـی نیـز داشـته باشـند. 3.  
مؤلفـان آنهـا عـالوه بـر کار طبابـت، در کار تألیـف و 
نویسـندگی توانسـته باشـند با شـیوایی مطالـب را بیان 
کننـد .ایـن کتابهـا عبارتنـد از: الحـاوي فـي الطـب، 
اغـراض  ذخیـره خوارزمشـاهی،  الطـب،  فـي  قانـون 
الطبیـة والمباحـث العالئیه، فـردوس الحکمه، خالصه 
التجـارب، تحفـه خانی، کامـل الصناعة، تذکـره اولي 
األلبـاب، نزهـه األذهـان فـي اصـالح االبـدان، کفایـه 
منصـوری، خفـی عالیی، هدایه المتعلمیـن في الطب، 
خالصـه الحکمـه، منافـع االغذیـه و مضارهـا، تقویـم 
الصحـه، مصالـح األبـدان و االنفـس، اکسـیر اعظـم، 
شـرح اسـباب و عالئـم، معالجـات عقیلـی، تذکـره 
العالج، تحفه سـلیمانیه، بغیة المحتاج، تسـهیل العالج، 
رمـوز اعظـم، طب اکبـری، رسـاله باهیه، خرقـه بخیه، 
تحفـه العاشـقین، رجـوع الشـیخ الـی الصبـاه، لـذت 
الوصـال، االیضـاح فـي اسـرار النـکاح، گنج االسـرار 
و تریـاق اسـتمنا، مخـزن االدویه، الشـامل فـي الصناعة 
الطبیـه، مختصـر تذکـره سـویدی، الصیدنـه و تحفـه 
ابـن بیطـار. در برخـی از منابـع مانند فـردوس الحکمه 
بحـث بـه طـور کلی بیان شـده بـود و در برخـی دیگر 
ماننـد اکسـیر اعظـم بـا ذکـر جزئیات بیشـتر بـه بحث 
دربـاره ایـن موضوع پرداختـه بودند. بعد از اسـتخراج 
همـه مطالـب در مجمـوع صـدو چهل صفحـه مطلب 
اسـتحصال شـد کـه متـن آنهـا مـورد تجزیـه و تحلیل 
محتوایـی قـرار گرفـت. در ایـن مطالعـه همزمـان بـا 
فیـش بـرداری از کتابهـا، اطالعـات مـورد تجزیـه و 
تحلیـل محتوایـی قرار گرفـت)۱۷-۱۹( هـر فیش قبل 
از فیـش بعـدی کدگذاری و تجزیـه و تحلیل گردید. 
پـس از مطالعـه، بـاز خوانـی خـط بـه خط متن فیشـها 
و داده هـا جمـالت کلیـدی و مفاهیم اصلی مشـخص 
گردیـد و بـه آنهـا کـد داده شـد. در مرحلـه بعـدی بـا 
مقایسـه دائمـی داده ها و کدهـا، واحدهـای معنی دار 
و تـم هـای اولیـه شناسـایی گردیـد. فراینـد تجزیـه و 

تحلیـل داده هـا تکـرار شـونده بـود و تـم هـای اصلی 
بـا کامل شـدن بازخوانی متن فیشـها )با اضافـه کردن، 
پیشـرفت تجزیـه  اولیـه( و  ادغـام مفاهیـم  حـذف و 
دقـت  افزایـش  جهـت  گردیـد.  پدیـدار  تحلیـل  و 
)Rigour( و مقبولیـت )Credibility( یافتـه هـا از تلفیـق 
چنـد روش نظیر بازنگری فیشـها توسـط تیم پژوهش 
بـرای  همچنیـن  گردیـد.  اسـتفاده   )Peer checking(
افزایـش تاییـد پذیـری)Confirmability( یافتـه هـا در 
مـورد صحت تفسـیرها و فراینـد کد گـذاری با گروه 
تحقیق مشـورت گردیـد. متن فیش ها، کدهـا و تم ها 
توسـط تیـم پژوهش بـاز خوانی و مرور شـد که اتفاق 
نظـر وجود داشـت. مـواردی کـه در مورد آنهـا اتفاق 
نظـر وجود نداشـت مـورد بحث قرار گرفـت تا توافق 

نهایـی حاصـل گردید.

 یافته ها
ضعف نیروی جنسـی مردان از دیدگاه طب سـنتی 
ایران دارای دو علت عمده جسـمی و روحی می باشـد. 
دالیـل جسـمی خـود شـامل ده مـورد می باشـند که در 
ادامـه بـه بررسـی این علـل، عالئـم آنهـا و غذاهایی که 
بـرای برطـرف کـردن ایـن علتهـا توصیـه شـده اسـت 

پرداخته می شـود:
۱.کم بودن حجم مایع منی:  در دیدگاه طب سنتی 
ایـران کـم بـودن حجـم مایع منی بـه عنوان یـک عامل 
ضعف نیروی جنسـی شناخته شده اسـت که دالیل آن 
خـود در دو دسـته کلـی قـرار گرفتـه و هر کـدام عالئم 
و توصیـه هـای غذایـی مربـوط بـه خـود را دارنـد)۷( 

الـف - ضعـف بـدن : از عالئـم آن می تـوان به 
ضعیفـی و الغـری بـدن، زردی رنـگ چهره، 

شـرح حـال از دسـت دادن مایعـات بدن 
را نـام بـرد)۷( غذاهایـی کـه برای 

جبـران ضعـف بدن نـام برده 
از:  عبارتنـد  انـد  شـده 

گوشـت بره و مرغ و 
کبـک، قلیـه کدو 

و شـلغم و پیـاز، 
سیب،  شربت 

ه  ر عصـا
گوشت، 

قلیه 
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بـا ادویـه هـای گـرم و زردک و نخـود و پیـاز و سـیر، 
مربای زنجبیل، نارگیل، حلوای نشاسـته و بادام و پسـته، 
زرده تخم مرغ عسـلی، نارگیل با شـکر، شـیر برنج.)۷، 
2۰- 22( غذاهایـی نیـز به طور اختصاصی برای مواقعی 
که ضعف بدن ناشـی از، از دسـت دادن مایعات اسـت 
توصیه شـده اند شـامل: نخود آب، گوشت بره، کبک 
و تیهـو، حلیـم از گوشـت بـره و مرغابـی، حلـوا از قند 
و نشاسـته، حلیم از گوشـت مـرغ، حلوا از روغـن بادام 
یـا روغـن کنجـد. مـادی به سـبب خلطی اسـت که آن 
خلـط کیفیتـی مخالـف کیفیـت بـدن دارد و در سـوء 
مـزاج سـاده مـاده ای نیسـت کـه کیفیـت بـدن را تغییر 
دهـد بلکـه صرفـا به سـبب غلبـه کیفیت مـی باشـد. اما 

چهـار دسـته بندی شـامل:
۱(خشـکی دسـتگاه تناسـلی: عالئـم آن عبارتنـد از 
غلظـت منـی، خـروج منی بـا دشـواری، کم خونـی، کم 
بـودن گوشـت بـدن و بهتـر شـدن وضعیـت بـا چیزهایی 
کـه رطوبـت را در بـدن افزایـش می دهند ماننـد غذاهای 
رطوبت افزا)۷(غذاهای توصیه شـده در این مورد عبارتند 
از: حریره هایی که ایجاد لینت می کنند، شوربای چرب، 
شـیر، لبنیـات، اسـفیدباجات، ماهـی تـازه کباب کـرده به 
آتـش و بـا پیاز خـام و ماکیـان، کبوتر بچه، خرما با شـیر، 

انـواع حلیـم )۷، ۱۱& ۱3 و 26-23(
2( سردی دستگاه تناسلی: عالئم آن عبارتند از منی 
بسـیار غلیـظ و منجمد و سـرد، خـروج منی با دشـواری 
و بهتـر شـدن وضعیـت بـا چیزهایی 
کـه حـرارت را در بـدن افزایـش 
مـی دهنـد ماننـد گرسـنگی، 
حـرکات و یـا ورزش معتـدل 
اسـتحکام  گـرم،  غذاهـای  و 
دخـول)۷(  از  بعـد  نعـوظ 
غذاهـای توصیـه شـده در ایـن 
مـورد عبارتنـد از: مربـای جـزر، 
مربای ترنجبین، نخـود آب، 
مربای زنجبیـل، حلوای 
آب  نخـود  زردک، 
مـرغ  گوشـت  بـا 
یـا تیهـو یـا دراج و 
دارچیـن و زعفران، 
و  دارچیـن  بـا  قلیـه 
کبابـه،  و  خولنجـان 
ادویـه  بـا  آب  نخـود 
و  گنجشـک  و  گـرم 

کبوتـر بچـه، نارگیل با شـکر ، گـردو، حلوای نشاسـته، 
فنـدق، بـادام، پسـته، چلغـوزه، پسـته کوهـی، حلیـم از 
گوشـت بزغالـه، قلیـه گوشـت بزغاله بـا پیـاز و زردک 
)22  -2۱ و   ۸  ،۷ پرنـدگان.)5،  جوجـه  و  شـلغم  و 

 3( حرارت دسـتگاه تناسـلی:  عالئم آن عبارتند از 
زرد بـودن رنـگ منی، سـرعت انـزال، بزرگی بیضه ها، 
برآمدگـی عـروق آلـت تناسـلی و بهتر شـدن وضعیت 
بـا چیزهایـی کـه ایجـاد سـردی در بدن می کننـد مانند 
غذاهـای سـرد، منی ممکن اسـت غلیـظ یا رقیق باشـد.

)۷( غذاهـای توصیـه شـده در ایـن مـورد عبارتنـد از 
: سـکنجبین، شـربت لیمـو، دوغ گاو شـیرین، غـذا از 
زرشـک و لیمـو و انـار دانـه و غـوره، آش زرشـک بـا 
گوشـت بزغالـه و مـرغ و جوجـه، آش مـاش مقشـر و 
نخـود، شـیر، قلیـه خیـار بـا گوشـت بزغالـه و اسـفناج، 

مـزوره )آش بـدون گوشـت( بـا زرشـک، گوشـت( 
۴( ضعـف مغـز:  عالئـم آن عبارتنـد از: کـدورت 
حـواس، فکـر مشـوش، دشـواری در حـرکات، کندی 
در حرکات، کم بودن میل جنسـی، کم بودن احسـاس 
حرکـت منی، عـدم لـذت از نزدیکی، وجـود تخیالت 
در زمـان انـزال و بعد از آن، سـابقه آسـیب مغزی ناشـی 
از ضربـه و یـا بیـداری مفرط، عـدم توانایـی نزدیکی در 
هـوای سـرد و بدتـر شـدن وضعیـت بـا نوشـیدن آب و 
چیزهای رطوبت افزاء اگر ضعف مغز ناشـی از سـردی 
یا رطوبت باشـد، افزایش توانایی بر نزدیکی در سـرما و 
بدتـر شـدن وضعیت با چیزهـای گرم، اگـر ضعف مغز 
ناشـی از حـرارت یـا خشـکی باشـد)۷(غذاهای توصیه 
شـده در ایـن مـورد عبارتنـد از: گوشـت تیهـو، دراج، 
جوجـه مرغ و مانند اینها با نخـود و زعفران و دارچینی و 
قرنفـل )میخک( و مانند اینها یعنی نخـودآب معمول از 

اینهـا و نیـز کبـاب با نان گنـدم و یا چلـو)3۸(
5( رطوبـت دسـتگاه تناسـلی:  عالئـم آن عبارتنـد 
از رقـت منـی، سـفیدی و غلظـت ادرار، بدتـر شـدن بـا 
هـر چیـزی کـه رطوبـت را در بـدن افزایش دهـد مانند 
مصـرف زیاد آب، بهتر شـدن بـا چیزهایی که رطوبات 
بـدن را خشـک کـرده و کاهش می دهنـد)۷( غذاهای 
توصیـه شـده در ایـن مـورد عبارتنـد از:  قلیـه هـای 
ادویـه دار، کبـاب بـا ادویـه گرم ماننـد دارچیـن و زیره 
و آویشـن، گوشـت مـرغ، گنجشـک و دراج، سـرخ 
کردنـی هـای ادویـه دار بـا دارچیـن و زیـره و آویشـن، 
گوشـت کبک، قلیه های خشـک و ماهی خشـک)۷، 
۸ ۱3 و 22-33(گاهـی سـوء مـزاج به صـورت ترکیب 
حالتهای فوق اسـت، در این صورت عالئم نیز ترکیبی 
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از عالئـم فـوق می باشـد. توصیه هـای غذایی بعضی از 
سـوء مزاجهـا بـه شـرح زیـر اسـت: غذاهـای توصیـه 
شـده در بـرودت و یبوسـت دسـتگاه تناسـلی گوشـت 
گوسـفند، کلـه گوسـفند بـا پیـاز و شـبت و نعنـاع و 
هلیـون، مـوز، گـردو، زردک، زرده تخـم مـرغ، مربای 
شـقاقل، مربـای زنجبیـل، پیـاز، شـلغم، مـرغ بـا برنـج، 
گنـدم پخته شـده با شـیر تازه، چلغـوزه، غذاهـای گرم 
و نفـاخ ماننـد قلیه پیاز و نخود و گوشـت با پیاز ، حلیم، 
مغز گنجشـک بـا زنجبیل، باقال بـا نمک وانجـره.)۱۰، 
26( غـذای توصیه شـده در سـردی و رطوبت دسـتگاه 
تناسـلی: گنجشـک. برای ضعف نیروی جنسی با منشا 
کـم بودن حجـم مایع منی بـدون در نظـر گرفتن علت 
آن غذاهایـی نیـز به طـور کلی توصیه شـده اند: بعضی 
از ایـن غذاهـا مفـرد بـوده و عبارتنـد از: نخـود، لوبیـا، 
زردک، شـلغم، پیاز سرخ شـده در روغن(، پسته، بادام، 
چلغـوزه )تخـم صنوبـر(، کنجـد، میگـو، ماهـی، مرغ، 
کبوتـر بچه، کبـک، مرغابی، دراج، مغز سـر حیوانات، 
برنـج، شـیر، تـرب، تره، شـاهی، کنگـر، قنبیط سـفید، 
انگـور، مـوز، نارگیـل، قرطـم )شـیره آن بـا آب انجیـر 
خیسـانده(، سـیر )در مزاج مرطوب و قلقاس و فندق)۷، 
2۰، 22-23 و 3۷( بعضی نیز غذاهای ترکیبی هسـتند و 
عبارتند از: حلیم از گوشـت های فربه، نارگیل و شکر، 
قالیا، حلوا از نشاسـته)22( عالئم آن عبارتند از: ضعف 
حـرارت در کل بـدن، ضعـف و لینـت نبـض، حالـی 
شـبیه غشـی و خفقـان و رعشـه بعـد از نزدیکـی، کـم 
شـدن میـل جنسـی، عـدم لـذت از نزدیکی، کـم بودن 
نعـوظ، گاهـی انزال بـدون نعوظ، تـرس با کوچکترین 
عامل، سـابقه موردی که سـبب تحلیل روح و حرارت 
غریزی و ضعف قوت شـود مانند بیماریهای مزمن و یا 
گرسـنگی مفرط و یا رنج و مشقت فراوان )۷( غذاهای 
توصیـه شـده در این مـورد عبارتند از:  شـربت حماض 
و لیمـو و سـیب، گالب، زیـر بـاج و کباب از گوشـت 
مـرغ جـوان و تیهو و دراج و گنجشـک بـا ادویه مقویه 

مفرحه)22-۸(
6( ضعـف کبـد:  و عالئم آن عبارتند از: کم شـدن 
اشـتها، کم خونی، ضعف هضم، ورم پلـک و صورت، 
زردی یـا سـفیدی چهـره، احسـاس درد و سـنگینی در 
ناحیـه کبـد بعـد از خـوردن غـذا، درد پهلوی راسـت و 
فسـاد خـون، ارخـا و سسـتي آلـت بعـد از دخـول.)۷(

غذاهـای توصیـه شـده در ایـن مـورد عبارتنـد از: ماش، 
نخـود، نخود آب با گوشـت مرغ)2۱(تخـم مرغ، ماهی 
تـازه، قالیـا، گـردو، پیـاز، شـیر گاو جوشـانده بـا قند یا 

عسـل، پسـته، حلـوا در روغـن، پسـته، فنـدق، گوشـت 
بزغالـه و جوجـه و کبـک و سـایر پرندگان، کلـه پاچه، 
حلیم، تخم گنجشـک، ماسـت با خرما و یا با پیـاز تازه. 

)۱3۷۸ و 2۱- 22(
۷( ضعـف معـده:  عالئـم آن عبارتند از: کم شـدن 
اشـتها، کـم خونـی، ضعـف هضـم، احسـاس تهـوع، 
بیقراری، سکسـکه، آروغ، اشتها به چیزهای ناخوشایند 
مانند گل و شـوری و تندی، احسـاس اذیت و سـنگینی 
در معـده بـا هر نـوع خوردنی و آشـامیدنی )۷(. غذاهای 
توصیـه شـده در ایـن مـورد عبارتنـد از: گوشـت مرغ و 
تیهـو و دراج معطر شـده با دارچین، هـل، میخک، زیره 

و زعفـران و نیـز آب لیمـو، آب انار و سـماق)۷(
۸( ضعـف کلیـه:  عالئـم آن عبارتنـد از : کوچک 
ادرار، ضعـف  تواتـر  ادرار،  شـدن کلیـه، کـم شـدن 
منـی  نـزول  نزدیکـی،  در  ناتوانـی  سـردرد،  بینایـی، 
بـدون شـهوت )۷( غذاهـای توصیه شـده در ایـن مورد 
عبارتنـد از: شـیر گوسـفند و شـتر کـه چیـزی بـه حـد 
ایـن دو نمی رسـد، شـیر برنـج، کله پاچـه، بـه، زعرور، 
ماننـد حلـوای زردک،  خرمـای نسـب، شـیرینی هـا 
غذاهـای قابض مانند رمانیه محلی با مویز، شـربت آب 
سـیب و آب بـه و گالبـی و ریبـاس و لیمـو، عدسـی با 
آب سـماق و آب غـوره و آب انـار، گوشـت کبـک 
و تـذرو و دراج و تیهـو افشـرده بـه آب سـماق و آب 
غـوره و آب انـار و زرده تخـم مـرغ عسـلی بـا سـماق.

۹( کـم بـودن نفـخ عروقـی: نفـخ در عـروق عامل 
ایجاد نعوظ اسـت و تا نفخ عروقی وجود نداشـته باشـد 
نعـوظ صـورت نمی گیـرد)۱۰( عالئـم آن عبارتنـد از: 
بهتـر شـدن بـا اسـتفاده از غذاهـای نفـاخ، بهتر شـدن با 
ایجـاد سـوء هضم در دسـتگاه گـوارش به دلیـل ایجاد 

نفخ)۷(غذاهـای توصیـه شـده در ایـن مـورد بایـد 
دارای خاصیـت تولید نفـخ و به قول حکما 

ریـاح غلیظ )3۸(باشـند که عبارتنـد از : 
نخـود، شـلغم، جـزر، انگـور، انجیـر، 
شـاهی، پسته کوهی، پسـته، چلغوزه، 
خرمـا با شـیر، ترب، نعناع، شـنبلیله، 
کنگـر، چغنـدر، ترنج، خشـخاش، 
سـیر پخته، چای، خلر، گنجشـک 
در مزاج مرطوب، ماهی، گوشـت 

کبـک،  مرغابـی،  بـره، 
کبوتـر، شـیر تـازه 

کمـی  بـا 
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دارچیـن، غذاهـای غلیـظ و نفـاخ مثـل نخـود بـا پیـاز 
صورتـی  در   )۱3-۱۱( شـیر.  باقـال،  نخـود،  آب  و 
کـه علـت کـم بـودن نفـخ عروقـی شـدت حـرارت 
عبـارت  آن  عالمـت   : باشـد  رطوبـت  نقصـان  و 
اسـت از: بعـد از خـوردن و آشـامیدن بـه خصـوص 
خـوردن چیزهایـی کـه رطوبـت داشـته امـا حـرارت 
زیـادی نداشـته باشـد، نعـوظ تقویـت مـی شـود )۷( 
۱۰( کـم بـودن حـدت منـی و فقـدان لـذع آن و 
سـکون منـی:  عالئـم آن عبارتنـد از: منی بسـیار غلیظ 
و منجمـد، دشـواری در انزال، مصـرف مخدرات مانند 
تریـاک و بنـگ و کوکنـار.)۷( غذاهـای توصیـه شـده 
در ایـن مـورد عبارتنـد از: حلوای کنجـد و ارده، مربای 
زنجبیـل، مربـای شـقاقل، مربـای زردک، زرده تخـم 
مـرغ عسـلی بـا دارچیـن و کمـی مصطکی، نخـوداب 
بـا مغـز قرطـم، گـو شـت دراج و کبـک و گنجشـک 
بـه شـکل کباب با سـرخ شـده، غذاهـای گـرم)۸، 23( 
توصیـه شـده در ایـن مـورد عبارتنـد از: گالبـی، توت، 
ماسـت، شـیر و باقـال. )۴( در صورتـی کـه علـت کـم 
بـودن نفـخ عروقـی عـدم حـرارت باشـد عالمـت آن 
بـودن  از: هنـگام گرسـنگی و خالـی  عبـارت اسـت 
معـده و در صـورت انجـام حـرکات گـرم کننـده بدن 
و مصـرف غذاهـای گـرم، نعـوظ تقویـت مـی شـود.

۱۱( ترک نزدیکی به مدت طوالنی: عالئم آن عبارتند 
از: ضعف در نعوظ، کم شـدن میل جنسـی )۷( غذاهای 
توصیـه شـده در این مورد عبارتند از: شـیر، شـکر، زرده 
۱2( ضعـف و یـا فلج اعصاب آلت تناسـلی: عالئم 
آن عبارتند از: منی بسـیار و رقیق و سـهل الخروج بدون 
نعـوظ، سـرعت انـزال، آلـت دارای حـس و حرکـت 
بـه  روز  و  بـوده  ضعیـف 
روز الغـر و ضعیـف و 
گـردد،  مـی  باریـک 
الـت بـا تمـاس بـا 
سـرد  آب 

کشـیده نشـده و یـا کم کشـیده می شـود.  مـی تواند به 
دلیـل ایسـتادن طوالنـی مدت در آب سـرد و یا نشسـتن 
بـر بـرف و یـخ و یـا اسـتمناء بـه وجـود آمـده باشـد)۷( 
غذای توصیه شـده در این مورد عبارت اسـت از: نخود 

)22 آب)2۱- 
در منابــع طــب ســنتی ایــران انــواع غذاهــای مرکــب 
نیــز بــرای افزایــش تــوان جنســی بــدون در نظــر گرفتــن 
علــت آن بیــان شــده انــد کــه نمونــه ای از آنهــا بــه ایــن 
ــاز  ــال، پی ــود، باق ــت)۹-۷، 32-36، 3۸، ( نخ ــرح اس ش
ســفید را بــا شــیر کامال بپزنــد ســپس آن را صــاف کرده 
و بکوبنــد ســپس بــا زرده تخــم مــرغ و ادویــه بــه شــکل 
کــو کــو و بــا روغــن زیتــون ســرخ کننــد • شــیر گاو و 
ترنجبیــن را آرام بجوشــانند تــا بــه قــوام عســل آیــد هــر 
صبــح ناشــتا بنوشــند • خــوردن زرده تخــم مــرغ عســلی 
بــا بــزر شــاهی • خــوردن شــیر بــا بــزر گزنــه • خــوردن 
شــیر بــا عســل و دارچیــن • اضافــه کــردن نمــک و فلفل 
ــلی  ــرغ عس ــم م ــدد تخ ــه ع ــه س ــل دراز ب ــیاه و فلف س
ــوص  ــج بخص ــیر برن ــام ش ــه آن • اقس ــوردن روزان و خ
ــا آرد نخــود درســت شــود • خــوردن گوشــت  اگــر ب
گنجشــک بــه جــای غــذا و شــیر گاو تــازه به جــای آب 
• مربــای زردک، مربــای بالنــگ، مربــای شــقاقل، مربای 
هلیلــه، مربــای ســیب، مربــای گــردو، مربــای زنجبیــل • 
کوکــوی تــره ، حلیم گوشــت گنجشــک • نخــود آب 
بــه گوشــت بــره، حلیم از گوشــت بــره و مرغابــی، حلوا 
از قنــد و نشاســته • خــوردن غذاهــای غلیــظ تفــاخ مثــل 
ــا  ــه ب ــاز یــا گوشــت • شــربت زردک • قلی ــا پی نخــود ب
گوشــت و زردک و نخــود و باقــال و نمــک و زنجبیل و 
زرده تخــم مــرغ • پیــاز ســرخ شــده بــا روغــن گاو همراه 
زرده تخــم مــرغ • پختــن شــلغم و نخــود و شــاهی بطور 
جداگانــه و اضافــه کــردن آنهــا بــه پیــاز ســرخ شــده و 

خــوردن همــراه خرمــا )3(، 

 بحث و نتیجه گیری
نیـروی  ضعـف  بـرای  کالسـیک  طـب  دیـدگاه 
جنسـی مـردان و یـا ایمپـو تنس دالیلـی ماننـد بی میلی 
جنسـی، اختـالل نعـوظ، عـدم وجـود لـذت جنسـی، 
عـدم وجـود ارگاسـمو انـزال زودرس بیان شـده اسـت. 
اوج لـذت نیـروی جنسـی در دیـدگاه طب سـنتی ایران 
نیـز علـل مختلفی بـرای این مشـکل بیان شـده کـه اگر 
دالیـل روحـی کنـار گذاشـته شـود، علـل جسـمی در 
ده دسـته کلـی تقسـیم بنـدی مـی شـوند کـه هـر کدام 
 )۱3۴( دارن.  را  خـود  خـاص  هـای  مجموعـه  زیـر 
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ــی  ــت م ــر عل ــه ه ــوط ب ــم مرب ــیری در عالئ ــا س ب
تــوان دریافــت طبیبــان طــب ســنتی ایران بــه انــواع علل 
ضعــف نیــروی جنســی کامــال آشــنا بــوده و حتــی بــه 
ــد.  ــراوان کــرده ان ــد ف ــز تاکی ســالمت ســایر اعضــا نی
بنابــر ایــن نــه تنهــا توجــه بــه عملکــرد دســتگاه تناســلی 
ــع  ــت رف ــی آن جه ــتم هدایت ــوان سیس ــه عن ــز ب و مغ
اختــالل عملکــرد جنســی الزم اســت، بلکــه توجــه بــه 
ســایر اعضــای رییســه یعنــی قلــب و کبــد و نیــز توجــه 
بــه دســتگاه گــوارش بــه عنــوان محلــی بــرای هضــم و 
جــذب غــذا کــه در واقــع مــاده اصلــی تشــکیل دهنــده 
منــی اســت و حتــی توجــه بــه کلیــه هــا بــه عنــوان یکی 
از علــل ایجــاد شــهوت، امــری ضــروری اســت. در ایــن 
دیــدگاه عــالوه بــر اینکــه در هــر علتــی درمــان خــاص 
آن ذکــر شــده اســت مثــال در قلــت منــی درمــان خاص 
خــود و در ضعــف قلــب یــا کبــد هــم درمــان خــودش 
بیــان شــده اســت. بــه طــور کلــی در درمــان تمــام انــواع 
ــد  ــد شــده کــه بای ــروی جنســی تاکی ــل ضعــف نی عل
جمیــع بــدن، قلــب، کبــد، مغــز و دســتگاه تناســلی نیــز 
ــر  ــوف ب ــل را موق ــن فع ــل ای ــوند. و تکمی ــت ش تقوی
ــد و  ــز و کب ــب، مغ ــی قل صحــت اعضــای رییســه یعن
ــد. )۷ و ۴5(،  ــور منــی دانســته ان اعضــای تناســلی و وف
چــرا کــه کاســتی یافتــن منــی را از مغــز، سســتی گرفتن 
در جهــش را ناشــی از عــروق قلــب، و کاهــش شــهوت 
ــد. )5(  ــان کــرده ان ــت بی ــه و خــود آل ــد و کلی را از کب
اســتفاده از غــذا یکــی از ارکان درمــان کاهــش تولیــد 
منــی بــوده)2۹( و قدمــا بــه اســتفاده از غــذا بــرای رفــع 
اختــالالت جنســی تاکیــد بیشــتری نســبت بــه اســتفاده 
از دارو دارنــد.)۰6-۱۴(، ناظــم جهــان در اکســیر اعظــم 
مــی نویســد: »در تقویــت نیــروی جنســی فایــده غــذا از 
دارو بیشــتر اســت و بایــد کــه غــذا بســیار دهنــد«. )۷(، 

ابــن ســینا نیــز در کتــاب قانــون(
بــرای داشــتن عملکــرد جنســی مناســب بایــد نعوظ 
نیــز صــورت بگیــرد و چیــزی کــه ایجــاد نعــوظ مــی 
ــت  ــد نفــخ و ریحــی اســت کــه داخــل عــروق آل کن
ــی  ــان م ــم جه ــینا و ناظ ــن س ــود دارد)3و6-۸( اب وج
نویســند: »ســبب نعــوظ ریــح اســت کــه از منــی یــا غیــر 
منــی پیــدا شــود و ســردی و گرمــی هــر دو مضــاد ریــح 
انــد، بهــر آن کــه ســردی تولــد او منــع کنــد و گرمــی 
مــاده او تحلیــل نمایــد و چیــزی مثــل رطوبــت معتــدل 
ــه قــدر او باشــد تولیــد آن نکنــد«)۴(  و حــرارت کــه ب
جرجانــی نیــز می گوید: »ســبب کثــرت ریاح حــرارت 
بــود کــه رطوبــت را بجنبانــد و از آن بخار انگیــزد و اگر 

حــرارت قــوی بــود، بخــار را تحلیــل کنــد و پراکنــده 
ــزد و  ــر انگی ــار کمت ــود بخ ــف ب ــر ضعی ــد و اگ نمای
ــد کــرد)6( ذا  مقصــود حاصــل نشــود، پــس تامــل بای
ــت  ــد حــرارت و رطوب ــی بای ــح عروق ــرای ایجــاد ری ب
معتــدل وجــود داشــته باشــد. غذاهایــی کــه ایــن نفــخ را 
ایجــاد مــی کننــد غذاهایــی هســتند کــه دارای رطوبــت 
فضلیــه هســتند کــه ایــن رطوبــت در هضــم ســوم یعنی 
هضــم عروقــی قابــل تبدیــل بــه نفــخ یــا ریــح اســت، 
امــا هضــم اول یعنــی هضــم معــدی قــادر نیســت کــه 
روی ایــن رطوبــت اثــر کنــد و از آن نفــخ تولیــد کنــد 
لــذا نفــخ روده ای ایجــاد نکــرده و فقــط نفــخ عروقــی 
کــه عامــل ایجــاد نعــوظ اســت ایجــاد مــی کننــد و یــا 
ــت  ــد عل ــان نفــخ روده ای هــم ایجــاد کنن اگــر همزم
ــه نیســت. )۴(، کــه البتــه ذکــر ایــن  آن رطوبــت فضلی
مطلــب الزم اســت کــه کلمــه نفاخ بــودن نباید همیشــه 
آزار رســاندن را بــه ذهــن متواتــر کنــد، زیــرا نفــخ بذاته 
نــه تنهــا چیــز مضــری نیســت بلکــه بــه طــور طبیعــی در 
بــدن الزم اســت. حرکــت طبیعــی مدفــوع داخــل روده 
هــا نیــاز بــه ریــح دارد)3۷( امــا بایــد ایــن ریــح در حــد 
طبیعــی باشــد و اگــر بیشــتر از حد نیاز شــود، مشــکل زا 
و آزار رســان مــی شــود. توجــه بــه مزاجهــا و انواع ســوء 
مــزاج در طــب ســنتی ایــران و نیــز توجه به نفــخ عروقی 
بــه عنــوان عامل نعــوظ و تاثیــر ســردی و حــرارت روی 
ایــن نفــخ، چیــزی اســت کــه آن را از طــب کالســیک 
متمایــز مــی کنــد. بــا ایــن نگــرش، نــوع درمــان و حتــی 
غذاهایــی کــه به افــراد مختلــف توصیه می شــود کامال 
مخالــف و متضــاد بــوده و عقیــده بر این اســت کــه اگر 
مــزاج و یــا ســوء مــزاج درســت تشــخیص داده نشــوند 
و دارو و غــذای متناســب بــا آن تجویــز نشــود، نــه تنهــا 
نتیجــه ای حاصــل نمــی شــود بلکــه نتیجــه عکــس نیــز 
ــر دو  ــای ه ــدگاه ه ــی شــود. بازنگــری در دی ــده م دی
ــاز  ــده ب ــرای تحقیقــات آین ــد راه را ب مکتــب مــی توان

کــرده و بــه پیشــرفت در زمینــه درمــان کمــک کنــد.

]بـه علـت محدودیـت صفحـات، رفرنسـها و منابع 
مقالـه درج نگردیده، چنانچه نیاز به مشـاهدة آنها باشـد 

بـه اصـل مقاله با مشـخصات ذیـل مراجعـه نمایید:
دالیـل ضعـف نیروی جنسـی مـردان و توصیه های 
غذایـی آن در طـب سـنتی ایران، اسـماعیل ناظم، سـید 
اشـرف الدین گوشـه گیـر و دیگران، مجلة طب سـنتی 
اسـالم و ایران، سال سوم، شمارة چهارم، زمستان۱3۹۱.[
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نســـخة یـــک: پنـــج گـــرم پـــودر ریونـــد چینـــی را خـــورده، و 

مقـــداری آب پرسیاوشـــان از بـــاالی آن بنوشـــند، در دفـــع ســـنگ مثانـــه مؤثـــر 
می  باشـــند.

نســخة ســه: گیــاه ســنبله، درمانــی محلــی بــرای ســنگ های مثانــه بــه کار مــي رود. 

نســخة هفتــم: گیــاه همــاور در ادرار خونی و اختــالالت صفــراوی و ســنگ های صفــراوی و 

زخم هــای کلیــوی مــورد اســتفاده اســت.

نســخة چهار: قُرنفــل گیاهــی با خــواص دارویــی اســت. برای افــرادي 

ــه  ــول می کننــد، و ایــن حالــت ب ــا بریــده بریــده ادرار و ب کــه قطــره قطــره ی

ضعــف اعصــاب و عضــالت دفع کننــدة ادرار از مجــرا و مثانــه مربــوط اســت. 

نســخة ششــم: موســیر گیاهــی اســت کــه غده هــای آن جنبــة غذایــی 

و تــا حــدودی جنبــة درمانــی و دارویــی دارد. مــدر بــول اســت، و طبیعــت آن 

گــرم وخشــک مي باشــد. 

نســخة هشــتم: فردوســی گیاهــی از خانــوادة باقــال و دارای خــواص 

ــرد دارد. دارویــی بســیار اســت. چــوب رنــده شــدة آن در ادرار خونــی کارب

ـــاری ادراری و  ـــز مج ـــن های ری ـــع ش ـــت دف ـــیاه جه ـــل س ـــرف فلف ـــج: مص ـــخة پن نس

صفـــراوی توصیـــه مي شـــود. 

نسـخة دو: مصـرف دانه هـای گیـاه علـف طالیـی  بـرای شـن های ریـز 

مجاری ادراری و صفراوی، سنگ کلیه . گیاهی ضد اسپاسم، مدر و بند آورندة 

خونریزی و سـنگ شـکن اسـت، و در هومئوپاتی برای درمان سنگ های کلیه 

و وجـود آلبومـن در ادرار، نفریت و بزرگ شـدن پروسـتات اسـتفاده مي شـود.

نسخه های بیماری

سنگ مثانه و ادرارآوری  

برگرفته از کتاب گیاه درمانی به زبان ساده، مهندس ابوالفضل مرادی
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نوشــتاری کـهـن در 
بـاب لذایـذ خـوردنـی
پلو، آش، خوروشـت، بستنی، 
پالـوده، ترشـی، حلـوا، حلیم، 

شـربت و ...
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ز مطبخي سـخن خوش رسید درگوشم
کـه لذتـش بـه همـه کاینـات نفروشـم
رباب را چه به چنگ آورم که هست کنون

صـداي نغمـه سـیخ کبـاب در گوشـم 

کشــت و کار و فراهــم آوري خورد و خــوراک در 
فرهنــگ عامــه ایرانــي بســي دیرینــه، ســتوده و پــر رمــز 
ــاب مقــدس زرتشــتیان،  ــداد، کت و راز اســت. در وندی
آمــده اســت کــه: »زرتشــت گفــت: هنگامــي کــه جو، 
ــي  ــد؛ زمان ــه صــدا درمي آی ســبز مي شــود، اهریمــن ب
کــه محصــول بــه خرمــن درمي آیــد و خوشــه ها 
ــد؛  کوبیــده و دانه هــا پــاک مي شــوند، اهریمــن مي نال
و چــون جــو بــراي آرد کــردن روانــه آســیاب مي شــود 

ــرد.« ــه مي می ــد و ازغص ــن زاري مي کن اهریم
دیـن مبین اسـالم نیز رویش ها و خورش ها را بسـي 
ارج نهاد و فرهنگ کشتن و پروردن و پختن و خوردن 
را متعالي تـر کـرد و آموزه هاي بسـیار بـر آن افـزود: »اِنَّ 
ـَي مِـَن الَمیِّـِت و  وي یُْخـِرُج الحَّ اهللَ فالِـقُ الَحـبِّ َو النَـّ

ـِي ذلُکْم اهلل فَانـّي تؤفَکوَن.«  مُخـِرُج الَمیِّـِت مَِن الحَّ
در طـول قرن هـاي متمـادي اطعمه و اِطعـام، بخش 
زیـادي از فرهنـگ عامـه ایرانـي را بـه خـود اختصاص 
داده تا آنجا که بسـیاري از خوردني ها و خوراک ها در 
زبـان فارسـي نماد شـده اند. جشـن ها، مراسـم، آیین ها، 

ِگـرد آمدن ها و شب نشسـتن ها هر یـک نوعي و رنگي 
از خوردني هـا را ترتیـب داده اند.

ســرهارد فــورد جونــز، رئیــس هیــأت اعزامــي 
انگلســتان بــه ایران در ســال ۱۸۰۸ میــالدي هنگامي که 
ــه منــزل نصــراهلل خــان صــدر اعظــم فــرود مي آیــد،  ب
نحــوه پذیرایــي ایرانیان را در کتــاب خاطراتش اینگونه 
ثبــت مي کند: »ســپس قهوه اي شــیرین برایمــان آوردند 
کــه معمــوالً پیــش از آوردن غــذاي اصلــي و در مدتــي 
ــوه  ــن قه ــد، ای ــد مي آورن ــن مي کنن ــفره را په ــه س ک
بیشــتر شــبیه بــه شــربتي غلیــظ و مملــو از ادویه جــات 
اســت، و آن را خیلــي داغ مي نوشــند. ســفره ایراني هــا 
پارچــه اي و خیلــي باریــک و دراز اســت. جلــوي هــر 
ــه  ــاً ب ــاف تقریب ــرد و ص ــیریني گ ــان ش ــا ن ــک از م ی
انــدازه یــک بشــقاب متوســط معمولــي گذاشــته شــد. 
آنــگاه غــذاي اصلــي را آوردند کــه انــواع خوراکیها را 
شــامل مي شــد: مــرغ، ماهــي، گوشــت قرمــز همــراه بــا 
دیســهاي پــر از برنــج پختــه که مثــل کلّه قنــد روي هم 
انباشــته شــده بــود. بعضــي از ایــن پلوهــا رنــگ طبیعــي 
ــاي زرد،  ــه رنگه ــر ب ــي دیگ ــت و بعض ــود را داش خ
بنفــش و قرمــز بــود. ایرانیهــا بــراي خوردني هــاي خــود 
ــات  ــایر میوه ج ــمش و س ــکر، کش ــادي ش ــدار زی مق
و مــواد شــیرین را مــورد اســتفاده قــرار مي دهنــد. 
خیلــي کــم از نمــک در هنــگام غــذا خــوردن اســتفاده 
مي کننــد ولــي همیشــه آن را ســر ســفره مي گذارنــد...« 
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در باب غذا خوردن ناصرالدین شاه قاجار
غذاي ناصرالدین شاه و آداب صرف آن،موضوعي 
اسـت که از چشـم ناظـران و اطرافیان شـاه پنهـان نبوده 
اسـت. دکتر چارلـز جیمز ویلس - طبیب دربـار که در 
سـال ۱۸۸6 میـالدي بـه ایـران آمـد، کتابـي دارد تحت 
عنـوان »تاریـخ اجتماعي ایـران در عهـد قاجاریـه«. این 
کتـاب درباره اوضاع اجتماعي و اداري ایـران در دوران 
نویسـنده کوشـیده  و  اسـت  ناصرالدین شـاه  سـلطنت 
نکاتـي مهـم و خواندنـي از آن عصـر را در کتاب خود 
بگنجانـد.  او در شـرح مشـاهداتش از غـذا خـوردن 
ناصرالدین شـاه مي نویسـد: »ناهـار سـلطنتي همیشـه در 
وقـت ظهـر داده مي شـود. اعلي حضـرت شـاه در وقت 
صـرف ناهـار ماننـد عثمانیان روي تشـک مي نشـیند و 
در سـر سـفره قریب پنجاه قاب غذاهـاي لذیذ و لطیف 

چیـده شـده اسـت. در ایـن وقـت اعلي حضـرت شـاه 
چنـد لقمـه از سـاده ترین آن غذاهـا را میـل مي کننـد و 
محـض رفـع عطـش چنـد پیالـه شـیر و شـربت خنک 
کـه در فنجان هـاي بسـیار مرغوب چیني داده مي شـود، 
میـل مي کننـد. در وقـت صـرف ناهـار مقربین و سـایر 
پیش خدمتـان  و  مي کننـد  اختیـار  سـکوت  حضـار 
خاصـه با کمال مالیمت و سـکوت، قاب هـا را تجدید 
و تبدیـل مي کننـد. به نـدرت در وقـت صـرف ناهـار، 
اعلي حضـرت شـاه یکـي از حضـار را مـورد عنایـت و 
التفـات ملوکانـه نمـوده، بـا او تکلـم مي کنند. شـخص 
مزبـور در جواب فرمایشـات شـاه، اول تعظیـم نموده و 
پـس از آن ایـن کلمـات را معـروض مـي دارد: »تصدق 
قبلـه عالـم گـردم، قربانـت شـوم، آنچـه قبلـه عالـم امر 
فرمـوده بودند به انجام رسـید....« خالصه پس از صرف 
ناهار اعلي حضرت شـاه، دهان و دسـت هاي مبارک را 
بـا آفتابـه لگـن طال مي شـویند. پس از آن از سـر سـفره 

برخاسـته و شـاهزادگان باقـي غـذا را صـرف مي کنند. 
شـام سـلطنتي هم مانند ناهار مزبور در سـه ساعتي شب 
داده مي شـود و در وقـت صـرف آن دسـتة موزیـک 
ترنمـات جدیـد را مي نـوازد. اعیـان و رجـال حاضر در 
وقت شـام عبارتند  از: وزیر امور خارجه، فرمانده گارد، 
حکیم باشـي همایوني، خاصه تراش ، تلگرافچي باشي، 

امیـر آخور، شـاعر دربـاري، نقاش باشـي «. 

ظروف غذا در عهد ناصری
دکتـر فووزیـه؛ - طبیب دیگر ناصرالدین شـاه - نیز 
در کتـاب »3 سـال در دربار ایـران« )ترجمه عباس اقبال 
آشـتیاني( مي نویسـد: »غذاهـاي مختلـف را -آن چنـان 
کـه پیـش مـا معمـول اسـت- یکـي بعـد از دیگـري 
نمي آورنـد، بلکـه همـه را توسـط تعـداد فراشـاني کـه 
بـراي آوردن آنهـا الزم باشـد، یکجـا حاضـر مي کنند. 
بـه ایـن شـکل کـه فراش هـا -کـه بـر سـر هـر کـدام 
سـینی ِگـرد بزرگـي اسـت و قلمـکاري خوشـرنگ بـا 
منگوله هـاي رنگارنـگ بـر آن انداخته انـد، غذاهـا را 
پیـش مي آورنـد و مجدالدوله، ناظرباشـي شـاه همیشـه 

پیشـاپیش ایشـان است. 
رسـیدند،  شـاه  حضـور  بـه  فراش هـا  کـه  همیـن 
همـه مجموعه هـا را بـر زمیـن مي گذارنـد و قلمکارهـا 
بـا  و  برمي دارنـد  ظـروف  روي  از  را  سـرپوش ها  و 
مي رونـد.  بیـرون  قلمکارهـا  و  خالـي  مجموعه هـاي 
آقا دایـي -کـه گاهـي میـرزا ابوالقاسـم نیـز بـا او همراه 
اسـت- ظـروف غذایـي را که شـاه مي خواهـد نزدیک 
او مي بـرد و شـاه که مثل همـه ایرانیـان چهار زانو مقابل 

سـفره اي چرمي -که سـفره پارچـه اي ملّونـي روي آن 
بـا دسـت -یعنـي بي قاشـق و  مي اندازنـد- مي نشـیند 
چنـگال- از آن ظروف غذاي خـود را برمي دارد و میل 
مي کنـد. امـا کبـاب از این قاعده مسـتثني اسـت، به این 
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معنـي کـه آن را بـه محـض اینکـه حاضـر شـد صرف 
مي کنـد. بعـد از آن کـه شـاه غـذاي خـود را خـورد، 
همـان فراش هـا مجموعه هـا را مي آورنـد و سـفره را 
برمي چیننـد تـا دیگـران بـه ترتیـب سلسـله مراتـب از 
باقیمانـده، غـذاي خـود را بخورنـد. اما معلوم اسـت که 
بـا این ترتیب به نوکرهاي زیردسـت جـز مقداري برنج 
خشـک و اسـتخوان بي گوشـت چیـزي نمي رسـد. هر 

قدر تعداد غذاخورها بیشـتر شـود، باز نـوع غذا معموال 
همـان اسـت؛ فقـط مقـدار آن مخصوصـاً پلو را بیشـتر 
مي کننـد و با ترتیبي که وضع در خانه )دربار( شاهنشـاه 
دارد، مي تـوان دریافـت کـه تـا چـه انـدازه مي تـوان بـر 
مقـدار غذاهـا افـزود و فـوج فّراشـان را زیادتـر کـرد.« 

میـرزا  کـه  اسـت  آمـده  کتـاب  همیـن  در  امـا 
حسـین خان سپهسـاالر )صدراعظـم( قبل از اینکه شـاه 
بـه مسـافرت اروپا بـرود، فکر بکـري به ذهنش رسـید؛ 
بـه ایـن قـرار: »در ایـران شـاه، وزیـران، اعیان و اشـراف 
ماننـد افـراد و رعایاي معمولي عادت دارند طبق سـنت 
متـداول با چنگال بابا آدم )منظور انگشـتان یک دسـت 
اسـت!( غـذا بخورنـد. صدراعظـم چـون با سـبک غذا 
خـوردن فرنگي هـا آشـنایي داشـت، خواسـت قبـل از 
عزیمـت شـاه، غذا خوردن بـا کارد و چنگال را به شـاه 
یـاد بدهـد. به ایـن منظـور، ضیافت هایـي ترتیـب داد و 
طـي آن شـخصاً نقـش تعلیـم غذا خـوردن بـه ملتزمین 

را برعهـده گرفـت. 
بـه مـدت یـک هفتـه کـه درباري هـا غذا خـوردن 
بـه سـبک فرنگي هـا را تمریـن مي کردنـد، شاهنشـاه 
پشـت دیـوار نازکي مي نشسـت و بـه منظـور یادگیري 
درس هـاي صدراعظـم، از چنـد سـوراخ کوچک غذا 
خـوردن آنهـا را نظـاره مي کـرد. وقتـي شـاه و درباریان 

توانسـتند بـراي صـرف غـذا خـوب از قاشـق و چنگال 
اسـتفاده کننـد، مسـاعي صدراعظم بسـیار مـورد تقدیر 
قـرار گرفـت. البتـه از ذکـر این نکتـه غافل نشـویم  که 
اسـتفاده از کارد و چنگال و نشسـتن بر سـر میـز را ابتدا 
ایرانیـان در دوره پادشـاهی کـوروش کبیـر بـه کار می 
بردنـد و برخـی از اسـرای رومـی این سـنت ایرانیـان را 
بـه فرهنـگ غربی انتقـال دادنـد. در جاي جـاي منابع و 
آثـار علمـي و ادبي فارسـي مي تـوان فرهنـگ عمومي 
تهیـه خوراک، آشـامیدني ها، ادویه و تنقـالت در ایران 
را مشـاهده کـرد؛ لیکـن برخـي آثـار بـه نحـوة تهیـه و 
پخت اغذیه یا نحوة سـاخت و اسـتعمال ادویه مختص 
شـده اند. ایـن آثـار از چنـد وجـه حائز اهمیت هسـتند: 
یکـي آنکـه منابعي در خـور و غني بـراي پژوهش هاي 
تاریخـي، اجتماعـي و مردم شناسـي هسـتند. دو دیگـر 
آنکـه از نگاه زبانـي و ادبي خزانه اي پرگوهـر از لغات، 
اصطالحات و ترکیبات ازمنه گذشـته را در اختیار قرار 
مي دهنـد؛ و سـوم آنکـه راهنمایي سـودمند بـراي تهیه 
اطعمـه و خورش هـاي سـالم، مقـّوي و خـوش طعـم 
ایرانـي اسـت کـه مي توانـد مـورد اسـتفاده آنانـي قـرار 
گیـرد کـه سـالمت روح و جسـم خـود و اهـل و عیـال 
برایشـان اهمیت دارد. دسـت آخر آنکه ما وظیفه داریم 
میـراث کهـن و مکتوب خود را در حد ُوسـع احیاء و از 

طریـق چـاپ و نشـر، نمایـان و ماندگار سـازیم.

خــروش نیــاکان  نــاي  ز  برآمــد 
رســید از میــان قرونــم بــه گــوش
کــه تنهــا تــو را خــاک ننهاده ایــم
داده ایــم گــران  گنج هــاي  را  تــو 
نــه تنهــا وطــن آب و خاکســت و بــس
ــچ کــس ــه را هی ــن گفت ــد چنی نگوی
گریــن خطــه ایــران ز آغــاز بــود
بــه فرهنــگ و میــراث ممتــاز بــود
وگــر خــاک آن برتــر از گوهــر اســت
بــود زان کــه خاکــش گهر پرور اســت
از این مرده ریگ آنچه مطلوب ماست
یقیــن دان که میــراث مکتوب ماســت
یــادگار چــون  تــو  بهــر  نهادنــد 

ــپار  ــدي س ــه بع ــش ب ــا پژوه ــم ب توه

و امـا سـخني چنـد در بـاب »سـفره اطعمـه« کـه از 
زمـرة همین آثار ماندگار و میراث مکتوب و ارزشـمند 

کشـورمان است:
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سفرة اطعمه
آشـپز  کاشـاني،  خـان  علي اکبـر  میـرزا  تألیـف  اطعمـه  سـفرة 
مخصوص ناصرالدین شـاه قاجار اسـت؛ و از فحـواي مطالب و تبویب 
اثـرش برمي آیـد که نه تنها در فن آشـپزي صاحـب مهارت و هنر بلکه 
انسـاني فرهیختـه و فاضل بوده اسـت. اطالعاتي درباره پیشـینة اثر ذکر 
شـده و از آن برمي آیـد کـه: دکتر تولوزان فرانسـوي   کـه در آن زمان 
حکیـم باشـي دربـار ایـران بـوده جهت »تطبیق شـیوه مـداواي خـود با 
سـنن ایراني و توفیق در معالجات، خود را نیازمند اطالع از شـیوه تغذیه 
ایرانیـان و ترکیبـات غذاهـاي معمـول آن زمان یافت؛ لـذا از میرزا علي 
اکبرخـان خواسـت که رسـاله اي جامع در شـرح غذاها و اجزا و شـیوه 
ترکیب مواد، نیز در باب تهیه آشـامیدنیها و خوراکیهاي معمول ایراني 
تدویـن نماید.« میـرزا علي اکبر خان آشپزباشـي هم الحق که سـفارش 
آن پزشـک را بـه گونـه اي دقیـق و حتي فراتـر از خواسـت وي تدوین 
نمود. اصل کتاب سـفره اطعمه که مشـخص نیسـت دست خط مؤلف 
اسـت یـا از آِن کاتـب دیگر، به خط نسـخ زیبـا و خوانا ولـي نه چندان 

هنري در هشـتاد و پنج صفحه رقعي کوچک نگاشـته شـده اسـت.
دکتر تولوزان در بازگشـت به پاریس این رسـالة گران سـنگ را با 

خـود از ایـران برد. سـالهاي بعـد آقاي رضـا قوام نـژاد آن را در مجموعه 
شـخصي فـردي به نام آقاي ایکوسـکي  یافت و از آن عکسـي تهیه کـرد و در اختیار 

بنیاد فرهنگ قرار داد. بنیاد فرهنگ در سـال ۱353 به چاپ عکس آن در شـمارگان ۱2۰۰ نسـخه در 
»چاپخانـه علمـي« اهتمـام و اکتفا نمود. عالوه بر عکس صفحات، در ابتدا اطالعاتي مختصـر در باب اثر و در انتها 
ـ دبیر  فهرسـتي از اعـالم و اصطالحـات را منظور داشـت. در مقدمه کوتاهي که با امضاء دکتـر پرویز ناتل خانلري 
ـ در ابتـداي اثـر درج گردیـده بیان شـده اسـت کـه »بنیاد فرهنگ ایران امیدوار اسـت با انتشـار  کل وقـت آن بنیـاد 
این سلسـله که فرهنگ عامه خوانده مي شـود زمینه اي براي تحقیقات جامعه شناسـي ایران فراهم آورد.« نسـخي از 

کتب چاپ شـده در برخي مراکز اسـنادي و کتابخانه ها موجود اسـت. 
 اثر پیش روي نخسـتین بار اسـت که به شـکل امروزین منتشـر گردیده. نسـخه اي که مبناي تصحیح و چاپ این 
کتـاب قـرار گرفتـه بر سـیاقي که ذکر شـد تفاوتي با نسـخه مخطوط نداشـته و متعلق بـه کتابخانه مرکزي دانشـگاه 
مرکـزي تهـران بـه شـماره 32332۰ و از مجموعـه کتـب اهدایـي دکتـر منوچهر اقبـال مي باشـد. در پي نمونـه اي از 
صفحات آن را مشـاهده خواهید کرد. خوان دویّم پاِلو اسـت؛ ودر آن بیسـت و هشـت قاب  اسـت: اول پاِلو سـاده 
اسـت؛ و طبـخ آن چنـان باشـد که چـون برنج را مانند چالو طبـخ داده آبکش نمودند قـدری روغن داغ کـرده، آب 
در آن ریخته بجوشـانند؛ نصف آن را قبل از برنج در دیگ ریخته برنج را بریزند و بگذارند بجوشـد؛ و دم باال بدهد 
یعنـی بخـارش متصاعد شـود؛ و نصـف دیگ را بعد از برنـج به فاصله کمی روی آن ریخته بگذارند بجوشـد و کار 
بـرود؛ و عالمـت کار رفتـن آب روغـن آن اسـت کـه برنـج در تـه دیـگ صدا کنـد و به نهج مذکـور در چـالو، دم 
کننـد؛ و وقتـی که دم کشـید و خواهند بکشـند روغن به انـدازه داغ کرده بر آن ریزنـد، یا روغـن را روی آن گذارند 
به فاصله ربع سـاعت داغ شـود. اگر بخواهند در آبکش که هسـت ادویه زنند و قیصی  الی آن در دیگ گذارند؛ و 
اگـر خواهنـد گوشـت بریان با کشـمش و خرمای در روغن سـرخ کـرده الی آن گذارند؛ و اگـر خواهند مرغ بریان 
بـا زرشـک بی دانة شسـته و سـرخ کـرده الی آن گذارند. زرشـک را سـرخ نکرده هـم می گذارند. اگـر خواهند تْه 
دیـگ خـوب شـود آب روغـن زیادتـر کننـد؛ و در نصـف اول آب روغـن که در دیـگ ریزند یـک دانه تخم مرغ 
شکسـته و لت زده در آن بریزند؛ و ادویه بدین تفصیل اسـت: هل، دارچینی، ریشـه جوز، میخک، زیره، گل سـرخ و 
ادویه یخنی.  خورش، زیره و گل سـرخ ندارد. قاب دویّم باقال پاِلو اسـت، و طبخ آن چنان باشـد که دیگ را اندازه 
آب کرده باقالی مقّشـر، اگر تازة سـفت یا خشـک باشـد با برنج یا بعد از برنج، در آن ریخته تا نرم شـود و برنج را 
ریختـه طبـخ کننـد؛ و اگر نرم باشـد و ِشـبِت  زنند، هرگاه شـبت تازه اسـت آن را پـاک کرده و شسـته و خرد نموده 
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در دیـگ ریختـه چـون جوش آید برنج را ریخته بپزند؛ و هرگاه شـبت خشـک اسـت آن را در آب جوش ریخته و 
بیـرون آورده قیمـه کشـیده  در دیـگ ریختـه دو سـه جوش که زد آبکش کننـد و ادویه و زعفـران زنند. همین طور 
اسـت شـبت پاِلو، بدون باقال، گوشـت بره الی آن گذارند و اگر شـبت نباشـد بابونه جای آن مصرف کنند. شـبت 
را بایـد بـه نهجـی خشـک کنند که ُخرد نشـود. قاب سـیّم پسـته پاِلو اسـت؛ و طبخ آن چنان باشـد که بـه جای باقال 
مغز پسـته پوسـت کرده ریزند، با شـبت و ادویه زیاد. پوسـت کردن مغز پسـته چنان باشد که در آب ریخته خیسانیده 
پوسـتش را کنَنـد. قـاب چهـارم عـدس پاِلو اسـت، و آن چنان باشـد که عـدس را جدا پخته وقتی کـه خواهند پاِلو 
را آبکـش کننـد بـه فاصلـه دو سـه دقیقه عـدس را در دیـگ ریخته آبکش کننـد و ادویـه زده و آب روغـن کرده و 
دم نموده به نهج مذکور روغن داده بکشـند. اگر خواهند، گوشـت بریان و کشـمش و خرمای سـرخ کرده الی آن 
گذارند و شـیرینی زنند، چنانکه در شـیرین پاِلو ذکر خواهد شـد؛ یا در قاب که کشـیدند قند کوبیده بر آن پاشـند. 
قـاب پنجـم لوبیـا سـفید  پاِلو اسـت. آن را نیـز مانند عدس جدا پختـه و به فاصله دو سـه دقیقه قبـل از آبکش کردن 
در دیـگ ریختـه بـه نهج مذکـور عمل نمایند؛ و ادویه زنند. اگر خواهند گوشـت بریان وکشـمش و خرمای سـرخ 
کرده الی آن گذارند و شـیرینی زنند؛ یا در قاب، قند کوبیده پاشـند. قاب ششـم ماش پاِلو اسـت؛ و آن چنان باشـد 
که ماش را بو داده و کرکره  کرده، یعنی سـنگ یا غیرآن بر آن غلطانده  پوسـت آن را گرفته در آب جوش ریخته 
پوسـتهای ریزه آن را هم از روی آب گرفته چون نرم شـد برنج ریخته بپزند و ادویه زنند. اگر خواهند گوشـت بریان 
و کشـمش وخرمـای سـرخ کـرده الی آن گذارنـد و شـیرینی زنند یـا در قاب، قنـِد کوبیده بر آن پاشـند. قاب هفتم 
مزعفر پاِلو اسـت؛ و آن چنان باشـد که چون آب روغن دادند و جوشـید و کار رفت، زعفران در آب سـاییده روی 
آن ریزنـد. اگـر آبـش کار نرفتـه باشـد، دود زند. اگر خواهند گوشـت یا مرغ بریان و زرشـک بیدانـه  چون  خواهند 
در دیگ ریزند، الی آن گذارند. قاب هشـتم شـیرین پاِلو اسـت؛ و آن چنان باشـد که شـکر آب نکرده را پاِلو که 
در آبکش هسـت البه الی آن پاشـند. اگر شـیره شـکر  باشـد در دیگ روی پاِلو ریزند با آتش مالیم آبش را کار 
برند. اگر آتش آن تند شـود دود می زند . ادویه چون در آبکش اسـت میزنند؛ بعد از ریختن شـیره شـکر و کار رفتن 
آب آن زعفـران بـرآن زنند و شـیره شـکر و زعفـران را مخلوط روی پاِلو ریختـه بی فاصله روغـن داغ داده، بردارند. 
پسـته و بادام را هم خیسـانده و پوسـتش را گرفته و خالل نموده و پوسـت نارنج را با چاقو، سفیدِی مغز آن را گرفته و 
خالل نموده و جوشـانیده  شـیرین کرده و سـرخ نموده؛ چون سـرخ کنند شـیره شـکر در آن ریخته که جوش بزند؛ 
آنهـا را بـا گوشـت یـا مـرغ بریان الی پاِلو گذارند. چون بکشـند در قـاب روی پاِلو نثـار کنند  و این را نثـار پاِلو نیز 
گوینـد. بسـا هسـت که مغز پسـته را با قنـد کوبیده روی قاب پاشـند. قاب نهـم آلوبالو  پاِلو اسـت؛ و طبـخ آن چنان 
باشـد کـه آب آلوبالو را گرفته شـربت جوشـانیده در دیـگ روی پاِلو ریزند و خود آلوبالوی هسـته بیـرون آورده با 
خـالل هـا سـرخ کرده و شـیرینی زده، گوشـت یا مـرغ بریـان الی آن گذارند. چون در قاب کشـیدند قند کوبیده بر 
آن پاشـند. قـاب دهـم حویـج  پاِلو اسـت؛ و طبخ آن دو قسـم باشـد: یک قسـم آنکه حویـج را رنده کـرده و در پیاز 
داغ سـرخ نمـوده بـا گوشـت بریـان الی پاِلو گذارند. کشـمش وخرمای سـرخ کرده هم می گذراند. چون بکشـند 
روی آن نثـار کننـد. ادویـه و زعفران زنند. قسـم دیگر آن که حویج را ُخرد کرده مانند کلـم پاِلو پزند، بدون نمک؛ 
و کلم پاِلو مذکور خواهد شـد. قاب یازدهم کلم پاِلو اسـت؛ و طبخ آن چند قسـم اسـت: قسم اول آنکه کلم قُنبیط  
را  کـه بـه قمـری معـروف اسـت ُخرد کرده و نمک برآن پاشـیده و سـرخ نموده، برنج که در آبکش اسـت مخلوط 
کننـد و گوشـت سرگنجشـکی  را هم سـرخ کـرده در دیگ الی آن گذارند. چون بکشـند نثار کننـد و چون برنج 
را خواهنـد برداشـته آبکـش کنند، قـدری ریحان ُخرد کـرده در دیگ ریزند. قسـم دویّم آن که کلـم را ریزه نموده 
روغن زیاد را یک دانه پیاز در آن انداخته کلم را به حّدی در روغن سـرخ کنند که پخته شـود، بعد سرگنجشـکی 
که آرد روغن داشـته باشـد و سـرخ شـده باشـد داخل آن نموده وقدری ریحان و مرزه و برگهای نازک کلم را ُخرد 
کـرده و سـرخ نمـوده و داخـل آن کرده و در اندکی آب گوشـت پخته، چون پِـالو را آبکش نمودند، مخلوط پاِلو 
در دیـگ ریزنـد؛ گوشـت یـا مرغ بریـان الی آن گذارنـد و ادویه و زعفران زنند. قسـم دیگر آن که به نهج مسـطور  
عـدس بـا کلـم مخلوط کرده قیمه پایش گذراند  و شـامی کباب  بـا آن خورند. قاب دوازدهم کلم پاِلو شـیرازی ها 
اسـت؛ و آن چنـان باشـد کـه کلـم پیـچ را ُخـرد کرده با سـیر تـازه و تره و شـبت و جعفری در روغن سـرخ نمـوده و 
سـاق هـای کلـم را نیز با حویج ُخرد و سـرخ نموده و در آب جوشـانیده و پخته؛ چون پِـالو را آبکش نمودند این ها 
را داخل آن کرده دم نمایند. مرغ با گوشـت بریان الیش گذارند. اگر خواهند سرگنجشـکی هم داخل کلم نمایند 
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و ایـن را لقمـه پِـالو نیـز گویند، قیمـه  پایش می گذارنـد؛ و اگر خواهند قورمه  با سـبزی داخل کنند. قاب سـیزدهم 
قیمـه پاِلواسـت؛ و طبـخ آن چنان باشـد که قیمـه را جدا پخته الی پِـالو گذارند. قاب چهاردهم ته چین پاِلو اسـت؛ 
و طبخ آن چنان باشـد که گوشـت را ورقه کرده و در ماسـت و زعفران سـاییده خوابانده نمک و فلفل و ادویه برآن 
زده یـک کفگیـر پِـالو تـه دیگ ریخته آن را ته دیگ گذارده  پاِلو را ریخته دم کنند. قاب پانزدهم ته چین اسـفناج 
اسـت؛ و طبخ آن چنان باشـد که اسـفناج را شسـته و خرد کرده و زیر آب چالو گذارده و فشارده. اگر خواهند آلوی 
بخارایـی یـا گوجـه برقانی یا گردغـوره در الی آن ته دیگ بعد از ریختن یک کفگیر پاِلو گذارنـد. آلو و گوجه را 
هم جداجدا ته چین کنند . قاب شـانزدهم رشـته پاِلو اسـت؛ و آن چنان باشـد که رشـته بوداده را در وقتی که برنج 
نیم پخته اسـت در دیگ ریخته و در آب کش ادویه زده بپزند. آن را شـیرینی می زنند و گوشـت بریان و کشـمش 
وخرمـای سـرخ کـرده هـم الی آن می گذارنـد. قاب هفدهم کنگر  پاِلو اسـت؛ و آن چنان باشـد که کنگـر را خرد 
کـرده همیـن کـه برنـج دو جوش زد با اسـفناج یـا پونه تـازه در دیگ ریخته بپزنـد و قدری کنگر هم سـرخ کرده با 
گوشـت یا مرغ بریان الی آن گذارند. قاب هجدهم کیپا پاِلو اسـت  چنانچه شـیخ ابواسحق معروف به هاّلج  گفته: 

کیپـا پـزان چـه صبـح سـِرکلّه وا کننـد
آیـا بود که گوشـه چشـمی به  مـا کنند 

و طبـخ آن چنـان باشـد کـه یـا قیمه را با چنـد دانه لپه داخل برنج خیسـانده کرده و نعنـاع داغ نمـوده و ادویه و 
زعفـران زده شـکنبه و شـیردان گوسـفند را چنانچـه طریقه پـاک کردن آن در سـیراب، مذکور خواهد شـد پاک 
کـرده و بـه قـدر دو دسـت پـاره نموده قدری از برنـج و قیمه را با قیصی  یا گوجه برقانی یا آلـوی بخارایی در توی 
سـیراب گذارده و مانند کیسـه آن را با ریسـمان یا چوب نازک دوخته و چند دانه سـوراخ نموده، در دیگ چیده 
بپزند، و در سـیراب کم بگذارند، چرا که چون پخته شـد برنج باد می کند ، باید جا داشـته باشـد. یا آن که گوشت 
قیمه کشـیده و لپه و برنج خیسـانده و نعناع داغ و غیره را داخل نموده در سـیراب گذارده به نهج مذکور بپزند؛ و 
آن را شـب بار باید کرد از برای صبح. قاب نوزدهم مصالح پاِلو اسـت و آن چنان باشـد که چون پاِلو رادر قاب 
کشـیدند انواع کوکوها و کبابها روی آن بچینند. قاب بیسـتم پاچه پاِلو و کلّه پاِلو اسـت. آن چنان باشـد که چالو 
را قـدری دان برداشـته پاچـه یـا کلـه را الی آن گذارده بعد از ریختن در دیگ آب کلّه یا پاچـه را روی آن بدهند. 
قاب بیسـت و یکم قبولی پاِلو اسـت؛ و آن چنان باشـد که چون برنج را آبکش کردند ادویه زده گوشـت بریان با 
لپه پخته و کشـمش و خرمای با پیاز داغ سـرخ کرده الی آن گذارند؛ زعفران هم زنند. قاب بیسـت و دویّم ماهی 
پِـالو اسـت؛ و آن چنـان اسـت کـه پولکهای ماهی را کنـده و آن را تکه تکه نمـوده در آب گذارند که شـوریش 
برود.  شـیرین که شـد از آب بیرون آورده الی پارچه تنگ گذارده که خوب آبش برود. بعد روغن را داغ کرده 
ماهی را در زرده تخم مرغ و زعفران سـاییده آلوده و آرد زده سـرخ کنند. پاِلو را که دم کردند ماهی را روی آن 
گـذارده ادویـه و زعفـران زننـد. اگر خواهند ادویه و زعفـران زده الی پاِلو گذارند؛ و آب کردن  اسـتخوان ماهی 
چنـان باشـد که سـرکه گالب یا سـرکه تنهـا در دیگ بـزرگ ریخته چوب های کوچـک از انجیر وغیـره در آن 
روی هـم ماننـد چوب بسـت اسـتوار نموده و ماهـی را به نهجی که چوب سـرکه جوش آید بخارش به آن برسـد 
روی چوب ها گذارده تقریبا دو سـه سـاعت بجوشـانند؛ اسـتخوان هایش مانند خاکستر شود. به همین قسم هرگاه 
بخـار آب بـه ماهـی بدهند اسـتخوانهای ریزه اش نرم شـود مانند گوشـت ماهی؛ اما تقریبا شـش سـاعت باید بخار 
به آن برسـد. قاب بیسـت و سـیّم شـیر پاِلو اسـت؛ و آن چنان باشـد که برنج را در آب جوشـانیده نیم پز که شـد 
شـیر در آن ریختـه آبـش کـه کار رفت دم کنند، و زعفران و ادویه زنند. اگر خواهند شـیرین کنند و اگر نخواهند 
گوشـت بره الیش گذارند. به قول دیگر در شـیر، برنج را طبخ داده و آبکش کرده دم کنند و شـیرینی زنند. قاب 
بیسـت و چهارم پاِلو ِچِخرتِمه  اسـت؛ و آن را ترکها پزند و آن چنان باشـد که پاِلو را آبکش کرده چون خواهند 
دم کننـد اوالً چنـد دانـه تخـم مرغ را لـت زده قدری ته دیگ ریخته چند کفگیـر پاِلو روی آن ریخته بّره درسـته 
خـام را الی آن گـذارده قـدری از آن تخـم مـرغ روی بـّره ریختـه باقی پِـالو را روی بّره ریخته تَتَّمـه  تخم مرغ را 
هـم روی آن ریختـه دم کننـد. قـاب بیسـت و پنجم دم پخت اسـت و آن دو رنگ باشـد: رنگ اول برنجی اسـت؛ 
و آن چنـان باشـد کـه پیـاز داغ کـرده و آب در آن ریختـه باقال را در آن ریزند. چون جوشـید و آبش کار رفت دم 
کنند. اگر بخواهند روغن داغ کرده بر آن ریزند. قیصی و کشـمش و خرمای سـرخ کرده الی دم پخت بگذارند 
وادویـه و زعفـران زننـد. اگـر زعفـران نزننـد در پیـاز داغ زردچوبـه ریزنـد. رنـگ دویّم بلغـوری و برنجی اسـت.
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 ایــن کتــاب از اهــم کتــب مفیــده رازی اســت و 
از نظــر آنکــه محمــد زکریای رازی اول کســی اســت 
کــه دو مــرض ســرخک و آبلــه را بــه خوبــی شــناخته 
ــن  ــده از ای ــدة وصــف آن بســیار نیکــو برآم و از عه
ــب  ــم ط ــزرگ در عال ــی ب ــاب مقام ــن کت ــت ای جه

پیــدا کــرده اســت.
اول دفعــه ایــن کتــاب توســط لــوران واال در ســال 
۱۹۹۸ میــالدی در شــهر ونیــز ایتالیــا بــه التیــن ترجمه و 
طبــع گردیــده اســت و پــس از وی کلــن، همین ترجمه 
ــة  ــالدی در شــهر پوتی ــه فرانســه در ســال ۱۹۰۹ می را ب
فرانســه و پــس از او پولــة فرانســوی نیــز آن را ترجمــه 
کــرده اســت. در ســال ۱۷۹۹ میــالدی توســط مدوجــان 
ــان انگلیســی در انگلســتان  ــه زب ــگ انگلیســی ب چانین
ترجمــه و بــه عــالوه مجــدداً در ۱۸6۸ میــالدی از 
طــرف انجمــن ســیدنهام توســط گریــن هیــل ترجمــه 
گردیــده، همچنیــن بــه ســال ۱۸۹۹ ترجمــة التینــی آن 
در لنــدن تجدیــد چــاپ و نیــز بــه ســال ۱۸۷2 میــالدی 
در بیــروت توســط وان دیــک چــاپ شــده و ترجمــة 
ــال در  ــه در شــهرهای ب التینــي آن قریــب چهــل مرتب
ــه  ــره ب ســویس و گوتینگــن در آلمــان و پاریــس وغی

طبــع رســیده اســت .
ــوان در  ــاب را می ت ــن کت ــب ای ــخ ط ــر تاری از نظ
ردیــف بزرگتریــن مؤلفــات رازی دانســت، و در میــان 
ــت. ــی اس ــب طب ــم کت ــالمی از اعظ ــی اس ــب طب کت

چــه اولیــن شــرحی کــه بــا کمــال دقــت و ســادگی و 
تحقیــق از دو بیمــاری خطرنــاک آبلــه و ســرخک در 
عالــم بیــان شــده توســط ایــن طبیــب عالــی شــأن ایرانی 

ــوده اســت. ب
چنانکــه گفته شــد ایــن کتــاب ســال ۱۸۷2 میالدی 
در بیــروت بــه چاپ رســیده اســت بدین شــکل اســت.

پشــت جلــد: کتــاب فــي الجــدري والحصبــة ألبي 
بکــر محمــد بــن زکریــا الــرازی طبــع بنفقــة المدرســة 

الکلیــة الســوریة االنجیلیــة فــي مدینــة بیــروت .
و شامل مطالب ذیل است: 

ــخ  ــاب تاری ــي کت ــرازي ف ــیخ ال ــرة الش ــه : تذک مقدم
ــدول؛ ال

فصــل اول : در ســبب آبلــه و اینکــه چرا اغلب مــردم از 
آن نجــات پیــدا نمی کنند؛

فصــل دوم : در بدنهایــی کــه مســتعد ابتــالء باین مرض 
بــوده و بیــان اوقاتــی کــه معمــوال آبلــه در آن اوقــات 

ــود؛ ــدا می ش پی
ــرون زدن  ــر بی ــه دال ب ــانه هایی ک ــوم : در نش ــل س فص

ــده و ســرخک اســت؛ آب
 فصل چهارم : در ذکر أعراض آبله به طور کلی؛

فصــل پنجــم: در احتــرار از آبلــه قبــل از بــروز و 
جلوگیــری از انتشــار آن پــس از بــروز عالمــات؛

فصــل ششــم : در امــوری کــه پیدایــش آبلــه را تســریع 
ــه  ــروز آن ب ــد و در ب ــارج می ران ــرا بخ ــد و آن می کن

طبیعــت کمــک مــی کنــد؛
فصــل هفتــم : در مواظبت از چشــم و گــوش و مفاصل 
ــه  ــا توج ــه آنه ــد ب ــه بای ــی ک ــان محل های ــار و بی بیم

داشــت؛
 فصــل هشــتم : در توضیــح چیزهائیکــه دانــه هــای آبله 

را خشــک می نمایــد؛
فصل نهم : در خشک کردن دانه های آبله؛

ــه را مــی  ــی کــه پوســت آبل فصــل دهــم : در چیزهای
ــد؛ ــاف می نمای ــا را ص ــای آنه ــدازد و ج ان

فصــل یازدهــم : در چیزهائیکــه آثــار آبله را از چشــم و 
ســایر جاهــای بدن؛

فصــل دوازدهــم : در تدبیــر و تهیــة غــذای بیمــار مبتلی 
ــه آبله؛  ب

فصــل ســیزدهم : در تنظیــم مــزاج بیمار از لحــاظ لینت 
انقباض؛  و 

ــوع آبله هــای کشــنده و  ــان ن فصــل چهاردهــم : در بی
ــر. ــا بی خط ی

ــد و دوازده  ــاب یکص ــن کت ــات ای ــداد صفح تع
صفحــة پانــزده ســطری بــا قطــع کوچــک اســت، و بی 
مناســبت نیســت کــه مختصــری در بــاب موضــوع ایــن 

کتــاب از نظــرات رازی بیــان کنیــم.
از نظــر فــن طبابــت، کتابــی اســت بســیار نفیس که 
در آن رازی مجموعــة تجــارب و مالحظــات یــک نفر 
طبیــب مجــرب کــه بیمــاران را بــا تعمــق فــوق العــاده 
دیــده، ســپس نتایــج گــزارش آنــان را در آن نگاشــته و 
به عــالوه در ابتــدای آن از امــراض عفونــی بــا مطالعــات 

دقیقــی کــه نمــوده اســت، صحبــت مــی دارد .
مقــاالت و ابــواب جــدری و حصبــه تمــام از دورة 
ــران  ــدت و بح ــاری ش ــرایت و دورة بیم ــون و س کم
خطــرات و عواقــب و تقدمــة المعرفــة ومعالجــه 
ــن  ــه ای ــوط ب ــائل مرب ــع مس ــار و جمی ــراز از بیم واحت
دو مــرض را ماننــد کتــب طبــی امــروزی کــه مباحــث 
بیمــاری را جداگانــه بــا شــرح کامــل بیــان می کننــد، 

ذکــر نمــوده اســت .
ـــر  ـــی وغی ـــن اروپائ ـــن و مطلعی ـــیاری از مورخی بس
ـــه  ـــاب آبل ـــه کت ـــت ک ـــر آن اس ـــده ب ـــی را عقی اروپائ



32

ـــات وی می باشـــد  ـــن مؤلف وســـرخک رازی، بزرگتری
و نســـبت بـــه ایـــن کتـــاب، اهمیـــت فـــوق العـــاده قائـــل 

می باشـــند .
رازی اول طبیبــی اســت کــه توضیحــات و شــرح 
الزم و دقیقــی در روی عالئــم و آثــار و عــوارض و 
معالجــات دو بیمــاری نامبــرده بیــان داشــته، و در آن بــه 
خوبــی از عهــدة توصیــف آبلــه وســرخک برآمــده و 
تذکــره نویســان و مورخیــن اروپائــی )رجــوع شــود بــه 
کتــاب تاریــخ طــب تألیــف دکتــر مونیــه( کــه تاریــخ 
طــب را بــه رشــتة تحریــر در آورده اند، وي را نخســتین 
طبیبــی می داننــد کــه بــا طــرزی مطلــوب و پســندیده از 
دو ناخوشــی فــوق الذکــر بیــان مطلــب نمــوده اســت. 
رازی در کتــاب خــود پــس از بقــراط ازامــراض عفونی 
ــاری  ــم بیم ــه دو قس ــاب آبل ــی دارد و در ب ــت م صحب

ــود:  ــل می ش قائ
نخســت آبلــة حقیقــی، دوم آبلــه مرغــان، و هــر دو 
ــار و تشــخیص کلینیکــی  ــم و آث ــا عالئ ناخوشــی را ب
ــه نمــوده کــه در  ــز توصی نگاشــته، و بیشــتر از هــر چی
ــزاج  ــت م ــس واجاب ــض و تنف ــب و نب ــب قل ــدت ت م
ــرد  ــرار گی ــت ق ــورد دق ــت م ــار، می بایس و ادرار بیم
ــرای  ــم ب ــرارت مالی ــه ح ــه درج ــت ک ــد اس .او معتق
مریــض بثــورات آبلــه را بهتــر بیــرون می ریــزد و ماننــد 
معالجــات امــروزی کــه چشــم و صــورت و دهــان و 

گــوش و ســوراخ های بینــی را از خطــرات آن 
ــد،  ــون می دارن ــوظ و مص ــه محف ــای آبل و ج

توصیــه می نمایــد کــه انهــا را حفــظ کننــد، 
و بدیــن مناســبت دســتور شســت و شــو 

ــرای  ــی را ب ــة خاص ــدن ادوی و چکان
ــد. ــا می ده ــت آنه محافظ

کتــاب الجــدری و الحصبــة، 
و  عالئــم  بیــان  نظــر  از  چــه 
تشــخیص کلینیکــی و چــه از نظــر 
معالجــه در مقــام خــود، بزرگترین 
کتابــی اســت کــه تــا قــرن هفدهم 
در بــاب این دو ناخوشــی نگاشــته، 

ــده  ــات جدی ــات و اطالع و معلوم
و معاصــر تغییــر بزرگــی در آن نــداده 

اســت، و ایــن امــر پایــه و مقــام ایــن طبیــب عالــم 
ــاند . را میرس

بعقیــدة م . نویبورگــر آلمانــی کتــاب فــوق یکــی 
از بزرگتریــن کتبــی اســت کــه راجــع بــه آبلــه نوشــته 

شــده، و نشــان می دهــد کــه رازی از اطبائــی اســت 

کــه از روی عمــل و تجربــه کار می کــرده، و در تاریــخ 
اپیدمیولــوژی مقــام مهمــی را دارا اســت.

الــف( در مــورد آبلــه اســت ، رازی در کتــاب خود 
شــیوع آبلــه را بیشــتر در اوایــل پائیــز و اوایــل بهــار و 
ــد، و  آن را در اطفــال بیشــتر از اشــخاص مســن می دان
می گویــد: »هــر گاه آبلــه وفــور یابــد پیرمــردان، کمتــر 

مبتلــی می شــوند« .
عالئــم آن را بدیــن شــکل بیــان می نمایــد: قبــل از 
ظهــور بثــورات تــب شــدید ، درد فــوق العــاده پشــت، 
ــدا  ــواب پی ــع خ ــان در موق ــی و هذی ــوزش در بین س
ــد  ــارش می کن ــس خ ــار ح ــس از آن بیم ــود، پ می ش
، گونه هــا بســیار قرمــز و منتفــخ ، چشــم ها ســرخ 
ــنگینی  ــاس س ــدن احس ــام ب ــار در تم ــد. بیم می گردن
می  نماید، ســپس خمیــازه، ریــزش آب از بینی، ســرفه، 
ــان،  ــکی ده ــس، خش ــکال تنف ــینه، اش ــو، س درد گل
ــراب  ــی و اضط ــی تاب ــوع، ب ــر، ته ــنگینی و درد س س

احســاس می نمایــد.
و  تشــویش  کــه  می کنــد  یادداشــت  رازی 
اضطــراب و تهــوع در آبلــه مرغــان بیــش از آبلــه 
می باشــد. در صورتیکه درد پشــت از صفات مشــخصة 
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ــان  ــا نمای ــه دانه ه ــس از آنک ــت و پ ــه اس ــاری آبل بیم
ــپس  ــم ها و س ــة اول چش ــت در درج ــدند، می بایس ش
بینــی و گوش هــا را خیلــی مواظبــت نمــود . ایــن دانه ها 
کــه ابتــدا ســفید رنــگ و کوچــک می باشــد. ممکــن 
اســت مجتمــع و ســخت شــوند، و اگــر مریــض پــس 
از بــروز آن هــا احســاس راحتــی ننمایــد و حالتــش بــه 
طــرف ســختی ســوق نمایــد عالمــت مرنگ می باشــد.

ــبزی  ــل س ــا مای ــیاه و ی ــگ آن س ــه رن ــی ک تاول های
می باشــند، بســیار خطرنــاک و هــر قــدر از ســیاهی دور 
باشــند، خــوش عاقبت تــر خواهــد بــود .پــس از آنکــه 
تاول هــا پیداشــدند، تــب بــاال مــی رود ، هــر گاه طپــش 
ــت  ــردد، عالم ــدا گ ــض هوی ــرای مری ــدید ب ــب ش قل
بــدی اســت .رازی بســیار اصــرار دارد کــه در هریــک 
ــوص آن  ــه مخص ــت معالج ــاری می بایس از ادرار بیم
دوره را مجــری داشــت . قبــل از ظهــور بثــورات و 
ــد  ــرون زدن آنهــا بعمــل آی ــد تســریع در بی دانه هــا بای
پــس از ظهــور آنهــا مواظبــت کامــل از چشــم ها ، 
ــو بشــود. اطــاق مریــض را  ــن ، مفصل هــا و گل منخری
توصیــه می نمایــد کــه خنــک و معتــدل باشــد و بــا مواد 
و اغذیــه ای کــه حــرارت را کــم نمایــد، بیمــار را غــذا 
دهنــد، بنابرایــن مطبوخ عــدس شــیر ، مرغ آبغــوره زده 
و میــوه هــای تــرش یــا مطبــوخ ایــن میــوه هــا را بــرای 
مریــض تجویــز می نمــوده کــه از شــدت بثــورات کــم 
کنــد؛ زیــرا عقیده داشــته ترشــیجات از شــدت بیماری 
می کاهــد ، مریــض را از ذات الجنــب و ورم گلــو 
مصــون مــی دارد .بــرای مریــض حمــام و شستشــوی بــا 

ــت . ــوده اس ــز می نم ــرد تجوی آب س
غیــر از احتیاط هــای فــوق، جمیــع احتیاطــات 
ــد اذعــان  ــان مــی دارد کــه بای ــز بی ــه دیگــر را نی الزم
داشــت معالجــات رازی بــا طــرز فعلــی تفــاوت کلــی 
نداشــته، و اصــول تــداوی امــروزی بــا هــزار ســال قبل 
کــه ایــن نابغــه مجــری می داشــته اســت چنــدان تباینی 
ــة  ــة المعرف ــه و تقدم ــکال مختلف ــم و اش ــدارد. عالئ ن
کــه بــرای آبلــه بیــان مــی دارد، می تــوان گفــت همــان 
اســت کــه حالیــه در کتــب علــم األمــراض مضبــوط 
می باشــد. انتقــال بیمــاری آبلــه را رازی از راه ســرایت 
توارثــی از راه خــون توســط مخمــر مخصــوص کــه 
ــد،  ــن می رس ــه جنی ــا ب ــت و از آنج ــه جف ــادر ب از م
ــان خــون وارد شــده و  ــن مخمــر در جری ــد. ای می دان
مــواد مضــره از خــود خــارج می ســازد، و از آن پــس 
شــخص بــه آبلــه مبتــال می شــود و ممکــن اســت نیــز 
بــه دیگــران ســرایت نمایــد. حــال اگــر ایــن عقیــده را 

بــا علــت امــروزی مطابقــه نمائیــم و بــه جــای مخمــر 
ــه  ــم ک ــم، می بینی ــروس گذاری ــا وی ــری ی ــال باکت مث
ــل  ــز قاب ــروز نی ــا ام ــل رازی ب ــال قب ــزار س ــرض ه ف
ــخ  ــاب تاری ــه کت ــود ب ــوع ش ــد ) رج ــول می باش قب
ــة  ــتون .م.د ترجم ــن کمس ــز گری ــف چارل ــب تألی ط

مــادام دیســیان دو فلــوران(
ب درمــورد ســرخک:  در ســرخک عالئــم را 
بایــن طریــق بیــان میــدارد کــه چشــمه پــر آب و گونــه 
هــا منتفــخ و در تمــام بــدن حــرارت خشــگی بــا چهــرة 
افروختــه دیــده می شــود ، پوســت بــدن و لثــه هــا نیــز 
ســرخ می شــود بثــورات ســرخک عمومــا در روزهــای 
ســوم ظاهــر میگردنــد و ممکــن اســت روز اول و دوم 

هویــدا گردنــد.
رازی عواقــب ایــن بیمــاری بــا جمیــع خصوصیات 
ــرار  ــق ق ــورات یکــي کــرده و تحــت مطالعــة دقی و بث

داده، میگویــد :
ــم  ــف و ک ــن وخفی ــفید و په ــورات س ــر بث »اگ
باشــند، مــرض خــوش عاقبــت اســت، ولــی هرقــدر 
بنفــش وســیاه باشــد عاقبــت وخیــم دارد؛ مخصوصــا 
می بایســت فرجــام و تقدمــة المعرفــة کســالت را در 
بثــورات بطــرف ســیاهی می رونــد و  موقعی کــه 

ــته« ــر داش ــند در نظ ــع می باش مجتم
به طــور کلــی اروپائیــان و پزشــکان آن ســرزمین 
قائــل  ایرانــی  دانشــمند  بــرای  کــه  مزایایــی  از 
می باشــند، طــرز نــگارش و شــرح و بســط و ترتیــب 
صحیحــی اســت کــه ایــن پزشــک نامــی در مــورد 
ــر  ــوق الذک ــاری ف ــوص در بیم ــای مخص بیماری ه
بیــان داشــته اســت. در اینجــا متذکــر می گردیــم 
کــه معنــی کلمــة حصبــة معمــول بــه امروز ســرخک 
ــط در  ــه  غل ــک ب ــه این ــه ک ــة حصب ــت، و کلم اس
ــح نیســت، بلکــه  ــردم مشــهور اســت، صحی ــان م می
کلمــة صحیــح آن مطبقــه اســت و همــان اســت 
ــة  ــد، و کلم ــه می گوین ــانی ها آن را دامن ــه خراس ک

محرقــة تیفــوس اگزانتماتیــک می باشــد .
ــی از  ــکاران حقایق ــت هم ــه هم ــت ب ــد اس امی
طــب اســالمی مخصوصــاً خدمــات ایرانیــان بــه ایــن 
شــعبه از علــوم اســالمی در آتیــه روشــن تر گــردد، و 
اطبــاء ایــران بتواننــد بــر بنــای طــب پیشــینیان خشــتی 

چنــد بگذارنــد.



34

یکی از شـعرای متوسـط دورة افشـار و اوایل زندیه، 
میـرزا عبدالباقـی طبیـب اصفهانـی اسـت . وی از اوالد 
میـرزا رحیـم، طبیـب مخصـوص شـاه سـلیمان صفوی 
می باشـد. پـدر و اجدادش همه کالنتـر اصفهان و طبیب 
مخصـوص در بـار بـوده اند. مرحـوم میرزا رحیـم دارای 
دو فرزنـد بـوده، یکـی میـرزا عبدالباقـی صاحـب ایـن 
ترجمـه ، و دیگـری میـرزا عبدالوهـاب اول بعـد میـرزا 
عبدالوهـاب نشـاط اصفهانـی و آقایان رحیم و سـلیمان 
و وهـاب کالنتـری از احفـاد مرحـوم میرزاعبدالباقی هر 

سـه از مـردم نجیـب و معاحـب اعتبـار اصفهاننـد. میرزا 
عبدالباقـی طبیـب، طبق نامه که در مقدمة دیـوان خود به 
مرحـوم میـرزا مهدی خان اسـتر آبادی، منشـی نادر شـاه 
نوشـته، در اواخـر عمـر از کار کالنتـری اصفهـان کناره 
گیـری نمـوده، و به عزلـت می گذرانیده اسـت . با اینکه 
دیـوان مرحـوم میـرزا عبدالباقـی متضمن اشـعاری نغز و 
دلکـش اسـت، تاکنـون بـه طبـع نرسـیده و نسـخ خطی 
آن نیـز نـادر و کمیـاب اسـت . یکـی از نسـخ دیـوان او 
مشـتمل بریک مقدمه و غزلیات و قصایـد و رباعیات به 
خط خوش در کتابخانة دوسـت فاضـل و ارجمند آقای 
وهـاب کالنتری ، از احفاد آن مرحوم موجود اسـت که 
مدت هـا نزد نگارنده به رسـم امانت بـود. مرحوم طبیب 
چون در یک دورة انقالبی می زیسـته، شـرح احوالش به 
تفصیل در جایی نوشـته نشـده، و اغلب تذکره نویسـان 
سـال فـوت او را هـم بـه غلط ضبط کـرده انـد، از جمله 

آقـای جابـری انصـاری در کتاب تاریـخ »ری و اصفهان 
و همـة جهـان »  و فـوت ایـن شـاعر را در وقایـع سـال 
۱۱6۷ ضبط نموده و تعجب در این اسـت با اینکه آقای 
جابـری خـود را از احفـاد مرحوم میرزا رحیـم کاالنتر و 
میـرزا عبدالباقـی طیب می دانـد، و با اینکه قبر طبیب هم 
در اصفهان موجود اسـت، به اشـتباه وفات آن مرحوم را 
چهـار سـال جلوتر نوشـته. بـرای اینکه این اشـتباه تکرار 
نشود متن کتیبة روی سنگ قبر را در ذیل نقل مینمائیم، 
الزم اسـت یاد آور شـویم که قبر طبیب در تخت پوالد 
اصفهـان رو بـه سـمت به سـان االرض واقع شـده و روی 
آن سـنگ مرمـری به مسـاحت ۱۰۰X3۰ سـانتیمتر قرار 
گرفته اسـت . روی سـنگ به خط نسـتعلیق اشـعاری از 
»صبـا » و مصراع تاریخ فوت این اسـت )۱۱۷۱ق.( - بزم 
جنت منزل آن زبدة سـادات باد ، و در وسـط سنگ، این 

عبـارات بـه  خـط ثلث حک شـده:
هـو الحـي الـذي الیموت هـذا مرقـد السـید العالم 
الفاضل الکامل وحید العصر و فریدالد مرزبدة الفضالء 
العظام واسـوة الحکماء الکرام وقدوة العلماء االعالم ذو 
المناقـب الزاهرة والمفاخر الباهـرة من جمع فنون العلوم 
اتقاها و اسـناها واکسـب من صنوف االخالق احسنها و 
از کاهافخـر االز کیاء و االفاضل زیـن االماجدواالمائل 
من فاز بافضل السـجایا من حـاز الفواضل الفضائل وهو 
السـید النجیب عبدالباقی الموسوی المتخلص بالطبیب 
افاض اهلل علیه شـآبیب الغفران راسـکنه فرادیس الجنان 

. توفـي في احدی وسـبعین ومائة بعدااللـف . ۱۱۷۱
اسـت کـه  از غزل هـای معـروف طبیـب، غزلـی 
مرحـوم تربیـت در کتـاب »دانشـمندان آذربایجـان« بـه 
نقـل از کتـاب ) مجموعـه األشـعار میرزا احمـد جفار ( 
آن را از طببیـب گنجه دانسـته، در صورتی که عالوه بر 
اینکـه تمام غـزل در دیوان مرحوم طبیب اصفهانی ثبت 
اسـت، همـة اهـل فضـل، طبیـب اصفهانـی را بـه همین 

غـزل می شناسـند، و آن غـزل ایـن اسـت :
نشــیند دل  نهانخانــة  در  غمــت 
 بنــازی کــه لیلــی بــه محمــل نشــیند
 بــه دنبــال محمــل چنــان زار گریــم
 کــه از گریــه ام ناقــه در گل نشــیند

 خلدگــر بــه پا خاری آســان بــر آرم 
چه ســازم به خاری که در دل نشــیند
 مرنجان دلم را که این مرغ وحشــی
 زبامی که برخاســت مشــکل نشیند
طبیب از طلب در دو گیتی میاســای
 کســی چــون میــان در منــزل نشــیند

ــی  ــرزا عبدالباق می
ــاعر و  ــب و ش طبی
ــی ــر اصفهان کالنت

ــر1328،  ــا، مه ــریة یغم ــمی، نش ــدر هاش ــم ص ــه قل ب
شــمارة17،ص315و316
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عشـاق چه غواص اند در بحر وصال تو 
کشتی من از هجران در ورطة طوفان به

)محتشم کاشانی(

در میـان آثار و کتب بـه جای مانده از راهیان طریق 
تصـوف کـه هر کـدام مبـدأ تحولی عظیـم در رشـد و 
تعالـی سـلوک عارفان بـوده، و در راه شـناخت و حفظ 
نظام فکری عارفان سـهم به سـزایی داشـته اند، می توان 
بـه اُمهات آنان اشـاره نمود. از جملـه این کتب عبارتند 
از التعـرف لمذهـب التصـوف کالبادی، اللمـع ابونصر 
سـراج، قـوت القلـوب مکی، طبقـات الصوفیه سـلمی، 
رسالة قشـیریه از ابوالقاسم قشـیری، کشف المحجوب 
هجویری، منازل السـائرین و صد میـدان خواجه عبداهلل 
انصاری، اسـرار التوحید محمد منـور، احیاءالعلوم الدین 
و کیمیـای سـعادت امـام محمـد غزالی، تلبیـس ابلیس 

ابـن الجـوزی  و عوارف المعارف سـهروردی. 
شـیخ شـهاب الدیـن ابـو حفـص عمر بـن محمـد 
سـهروردی ملقب به شیخ االسالم، در اوایل شعبان 53۹ 
)ه.ق( و به قولی در اواخر رجب آن سـال، در ُسـهرورد 
)سـهراوگرد یـا سـرخاب کـرت( قیـدار زنجـان دیـده 
بـه جهـان گشـود. علـوم ظاهـر و باطـن را در بغـداد نزد 
عموی خویش شـیخ ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردی 
تلمـذ کـرد و در جای جـای کتابش به گفتار او اسـتناد 
کـرده و بـه این ترتیـب ارادت خود را به وی نشـان داده 
اسـت. سعدی نیز افتخار شاگردی سـهروردی را داشته 

و از او چنیـن یـاد می کند:

مــرا شــیخ دانــای مرشــد شــهاب 
آب روی  بــر  فرمــود  انــدرز  دو 
یکــی آن کــه در جمــع بدبیــن مبــاش
 دگــر آنکــه در نفــس خودبین مباش

تأثیر شـیخ شهاب الدین در نشـر و توسعة تصوف، 
نـه فقـط از طریـق مجالـس وعـظ و ارشـاد و تربیـت 
مریـدان در خانقـاه و مدرسـه بوده؛ بلکه تا حـدی نیز از 
طریـق کتـاب هایی کـه در شـرح عقاید صوفیـه یا نقد 
آراء اهـل بدعـت اسـت، صـورت گرفته اسـت. طریقة 
سـهروردیه توسـط شیخ شهاب الدین سـهروردی بنیان 
نهـاده شـد. ایـن طریقـه در بیشـتر قلمرو اسـالمی رشـد 
فزاینـده ای داشـته و پیـروان زیـادی را بـه سـوی خـود 

جلـب نموده اسـت. 
ــی را  ــهرت جهان ــارف ش ــوارف المع ــاب ع  کت
بــرای ســهروردی بــه ارمغــان آورده اســت. ســهرودی 
در ایــن کتــاب بــه جنبــة عملــی تصــوف بیشــتر توجــه 
داشــته و بــا التفــات خــاص بــه ذوق صوفیــان، مشــرب 
متشــرعه را نیــز در نظــر داشــته اســت. ایــن اثــر بســیار 
منظــم و دقیــق طــرح شــده و ایــن در حالــی اســت کــه 
در دیگــر کتــب عرفانی، معمــوال ً نظــم خاصی وجود 

نــدارد.
 عــوارف المعــارف همچــون رســاله قشــیریه، 
خالصــه جامعــی از تمــام تعالیــم صوفیه اســت. در این 
کتــاب شــهاب الدیــن خصوصــاً بــه آداب و اخــالق 
ــن امــر ســبب شــده  ــژه داشــته و ای ــه توجــه وی صوفی
اســت کــه عــوارف المعــارف بــا کتــاب احیــاء علــوم 
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الدیــن امــام غزالــی پیونــد معنایــی داشــته باشــند. 
ــس  ــن ب ــارف همی ــاب عوارف المع ــار کت در اعتب
کــه ایــن کتــاب جــزو کتاب هــای درســی خانقاه هــا 
ــن،  ــوم الدی ــالة قشــیریه، احیاءعل ــار رس شــد و در کن
فتوحــات مکیـّـه و فصــوص الحکــم بــه تعلیــم و تعلـّـم 
آن پرداختنــد. ایــن کتــاب در زمــان خــود ســهروردی 
بــه فارســی ترجمــه شــده و قدیمی تریــن ترجمــة 
فارســی آن ظاهــراً همــان اســت کــه اســماعیل بن عبــد 
المؤمــن در ســال 655 )ه.ق( ترجمــه کــرده، و آقــای 
دکتــر قاســم انصــاری هــم تصحیــح انتقالــی ترجمــة 
ــم را  ــرن هفت ــه ق ــق ب ــی متعل ــن اصفهان ــو منصــور ب اب

انجــام داده انــد. 
الزم بــه ذکر اســت کــه در ترجمة کتــاب عوارف 
المعــارف، مترجــم در ابــواب کتــاب تغییراتــی داده، 
بــه طــوری کــه از ترجمــة بــاب هــای 22 و 23 اجتناب 
ورزیــده و بــه قــول خویــش، ضروریــات آن دو بــاب 
را در بــاب 22 بیــان داشــته اســت و یــا بــاب ۴6 را تمام 
ترجمــه نمــوده و در عــوض بــاب ۴۰ را مختصر نموده 
اســت، امــا بــا وجــود ایــن تفنــن و تغییــرات در ابــواب 

کتــاب، از ترتیــب باب هــا و مطالــب کتــاب عــوارف 
المعــارف تخطــی ننمــوده، و جان کالم ســهروردی را 
بــه زبانــی شــیرین و روان بیــان داشــته اســت. کتــاب 
عــوارف المعــارف، مشــتمل بــر یــک مقدمــة کوتــاه 
و شــصت  و ســه بــاب بــا عناویــن زیــر اســت: مقدمــه، 
در منشــأ علــوم صوفیــان، در اختصــاص صوفیــان بــه 
حســن اســتماع، بیــان فضیلــت علــوم صوفیــان، شــرح 
حــال صوفیــان و اختــالف در طریقــت آنــان، ماهیــت 
تصــوف، وجــه تســمیه ایــن فرقــه، فرقــه متصــوف و 
متشــبه، شــرح حــال مالمتیــان، منتســبان بــه تصــوف، 
ــه خــادم،  ــام شــیخ در تصــوف، خــادم و متشــبه ب مق
خرقــه صوفیــان، فضیلــت خانقاهیــان و شــباهت آنــان 
بــه اهــل »صفــه«، خصوصیــات اهــل ربــاط و شــباهت 
آنــان بــه اهــل صفــه، خصایــص اهــل ربــط، اختــالف 
احــوال مشــایخ در ســفر و حضــر، فرایــض و فضایلــی 
کــه صوفــی در ســفر بــه آن هــا نیازمنــد اســت، 
بازگشــت صوفــی از ســفر و ورودش بــه ربــاط و ادب 

آنــان و دیگــر مســائل اســت. 
کتــاب  اســاس  بــر  وصــال  بحــر  آشــنای   
عوارف المعــارف بــه تصحیــح اســتاد اندیشــمند دکتر 
قاســم انصــاری صــورت گرفتــه اســت. آنچــه در 
نــگارش ایــن شــرح مــد نظــر گرفتــه شــده، ماننــد اثــر 
قبلــی نگارنــدگان )پــرده پــرده تــا وصــال( بــه شــرح 
واژگانــی و رفــع مشــکالت و گــره هــای درون متنــی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی پرداخت در پاورق
آیــات و احادیــث و اقــوال عربــی به فارســی روان 
برگردانــده شــده اســت. بــاب ۴۹ )در بیان عمــل روزه 
و آداب آن( ترجمــه نشــده نیز به فارســی روان ترجمه 
شــده اســت.  آنچــه فهــم متــون عرفانــی را دشــوار می 
ــه  ــت ک ــی اس ــات و واژگان عرفان ــازد، اصطالح س
ــده، و  ــرح داده ش ــع، ش ــد وس ــاب در ح ــن کت در ای
واژگان ثقیــل نیــز بــا ارجــاع بــه منابــع فرهنــگ نامــه 
هــای معتبــر معنــا شــده اســت.  شــرح ایــن اثــر عرفانی 
ــون انســان ســاز ادب فارســی و  ــای مت ــا هــدف احی ب
قــرار دادن در دســترس دانشــجویان عالقمنــد بــه ایــن 
متــون صــورت گرفتــه اســت. امیدواریــم ایــن تــالش 
مقبــول حــق واقــع گردیــده باشــد و بــا همــة کاســتی 
هــای پیــدا و پنهــان مــورد عنایت همــگان قــرار گیرد.
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