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بـرگــــزاری نمایشــــگاه مجــازی، ارتباطی  نوین را بین ناشــران و دوســتداران کتــاب برقرار کرد، 
و آن اتفاقــی خوشــایند بــود و عمــًا ثابــت نمــود کــه بــدون  رفــت و آمــد و صــرف هزینه هــای ایــاب 
و ذهــاب و اقامــت، مخصوصــاً در دوران بیمــاری همــه گیــر کرونــا، تنهــا بــا چنــد جســتجوی ســاده 
در فضــای مجــازی و  آنایــن می تــوان بــه مجموعه هایــی بــزرگ  از آثــار منتشــرة ناشــران دسترســی 
پیــدا کــرد. طــی ایــن مســیر، بدون خطــا و آزمــون هم نبــوده و با مشــکاتی از جمله ارســال نامناســب 
ــاب در ســایت  ــوای کت و خــراب کتاب هــا از ســوی پســت، عــدم بارگــزاری مقدمــه و شــرح محت
نمایشــگاه، پرداخــت هزینه هــای پســتی بــرای بســته های بــاالی دو کیلوگــرم، عــدم دریافــت برخــی 
ــد اســت دســت اندرکاران نمایشــگاه  ــم، کــه امی ــاب و .. مواجــه بودی از سفارشــات و مفقــودی کت
ــا تمــام  ــع نواقــص بکوشــند. ب ــاز در جهــت رف ــاده ســازی زیرســاخت های مــورد نی ــا آم مجــازی ب
ایــن احــواالت برگــزاری نمایشــگاه مجــازی در کنــار نمایشــگاه حضــوری بیشــتر از دوبــار در ســال 

می تواند در حوزة ارتباطی مخاطبان و ناشران اقدامی مناسب باشد. 
                 سید حسین عابدینی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول         
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اسـتفاده از ظرفیـت 41 مرکز آموزشـی برای 
خدمات طب سـنتی

اتصـال دانشـگاه بـه صنعـت در حـوزه طب سـنتی 
کشـور  در  آموزشـی  مرکـز  و  گـروه   ۴۱ ایجـاد  بـا 
اجتماعـی  گـروه  گـزارش  بـه  اسـت.  شـده  محقـق 
خبرگـزاری تسـنیم؛ بـر اسـاس آمارهـای موجـود در 
حـوزه طـب سـنتی 8 دانشـکده، ۱7 گروه طـب ایرانی، 
8 گروه داروسـازی سـنتی و 8 گروه تاریخ پزشـکی در 
دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشور مشـغول به 
فعالیت های آموزشـی و تحقیقاتی در زمینه های توسعه 
خدمـات طـب سـنتی و داروسـازی هسـتند. مراکـز و 
گروه ها منطبق با اسـتانداردهای ملـی و قابل پذیرش در 
سـطح جهانی، آموزش هایـی به عاقه منـدان، فعاالن و 
دانشـجویان حوزه طب سـنتی ارائـه می کنند، همچنین 
پروژه هـای  کشـور  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه   60 در 
متعـددی برای اختصـاص 5 درصد اعتبارات پژوهشـی 
بـه پژوهش هـای طب سـنتی و کاربـرد آنهـا در صنایع، 

تصویـب و اجرا شـده اسـت.

موفقیـت دانش بنیان هـا در درمـان کبـد چرب 
با کاسـنی ریشـه ای

کاسـنی ریشـه ای به دلیـل ترکیبـات دارویـی خود، 
منبع درمان بسـیاری از بیماری های گوارشـی اسـت که 
یـک شـرکت موفق بـه تولیـد دو محصـول از این گیاه 
شـده اسـت که بـرای درمان بیماری هایـی از جمله کبد 

چرب به کار مـی رود.
بـه گـزارش گـروه اجتماعـی خبرگـزاری تسـنیم؛ 
دانش بنیـان  شـرکت  مدیرعامـل  شـوریده«  »هـادی 
»زیسـت بان نامـی اترک« بـا اعام اینکه ایجاد کاسـنی 
ریشـه  ای بـرای نخسـتین بار در کشـور، زمینه کشـت و 
فـرآوری ایـن محصـول را فراهـم آورده اسـت، گفت: 
ایـن شـرکت بـا اسـتفاده از فرآوری کاسـنی ریشـه  ای، 

موفـق بـه تولیـد دو محصول شـده اسـت.
اینولیـن اسـت، کاسـنی ریشـه ای  محصـول اول، 
منبـع اصلـی ترکیبی به نـام اینولین اسـت که بـا افزایش 
باکتری مفید سیسـتم گـوارش، به باال رفتـن ایمنی بدن 
منجـر می شـود. محصول دوم، قهوه کاسـنی اسـت که 
بـرای گوارش، مشـکات کبد چـرب و تنظیم گلوکز 

خون بسـیار مفید اسـت.
اسـتفاده از ایـن محصـوالت، سال هاسـت کـه در 
اروپـا رونـق دارد و هم چنـان در حـال اسـتفاده اسـت. 
هم اکنـون برای نخسـتین بار اسـت که ایـن محصول در 
سـطح خاورمیانه به مرز تولید رسـیده اسـت. اسـتخراج 

اینولین از ریشه کاسنی در بسیاری از واحدهای تولیدی 
اروپایـی بـا روش سـنتی انتشـار در آب داغ صـورت 
گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه نیـاز بـه انـرژی و زمـان بـاال 
بـرای اسـتخراج بـه روش سـنتی، در این طـرح از روش 
نویـن پالـس الکتریک جهت اسـتخراج ایـن متابولیت 
اسـتفاده می شـود. در زمـان حاضـر شـربت فروکتـوز 
مـورد اسـتفاده در صنایـع غذایـی، از گیـاه ذرت تولیـد 
می شـود، در ایـن تحقیق امکان تولید شـربت فروکتوز 
از ریشـه گیـاه کاسـنی بـا انجـام واکنـش هیدرولیـز 
آنزیمـی بـا اسـتفاده از آنزیـم اینولینـاز استحصال شـده 
از منبـع میکروبـی انجـام خواهـد گرفـت. سـاالنه ۱00 
تـن اینولین بـا کاربرد خوراکـی و دارویی وارد کشـور 
می شـود درحالی که میزان تولید این محصول در سـال 
نخسـت، یک تن بوده اسـت که با حمایت های بیشـتر 
در ایـن حـوزه، زمینه کاهـش واردات ایـن محصول از 

کشـورهای دیگـر فراهـم خواهد شـد.
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در مکتـب طب سـنتی 
ایـران کـه مبتنـی بـر مـزاج 
و اخـاط مـی باشـد، دسـتگاه 
گوارش به خصوص معـده، دارای 
اهمیتـی خـاص اسـت. معـده به علت 
ارتبـاط نزدیـک بـا دیگـر اعضـای بـدن، 
همـواره مـورد توجه این مکتب بوده اسـت، 
بـه طـوری کـه کلماتـی ماننـد »عضو شـریف« 
)چشـتی، محمداعظم خـان، ج2، ص 3۴8( »عضو 
مشـارک« )محمداکبـر ارزانـی، طـب اکبـر، ج۱، ص582( 
بـرای آن بـه کار بـرده شـده اسـت. معده یکـی از انـدام هاي 
مهـم بدن اسـت که سـامت جسـم بـه کارکرد درسـت آن 
ارتبـاط دارد و غیـر از عمل هضم ، وظیفـة تقاضاي خوراک 
و ارسـال آن به سـایر اندام ها را نیز بر عهده دارد. بر اسـاس 
مکتب طـب ایرانی، اختال کارکرد و عدم سـامتی این 
عضو حسـاس، موجب اختال عمل اعضای دیگر بدن 
می گردد ، بنابراین توجه به پیشگیری و درمان اختال 
عملکـرد معـده در درمـان بسـیاری از بیمـاری هـای 
بـدن دارای اهمیتـی ویـژه مـی باشـد. در ایـن مقاله 
به شـرح بیماری معـده و زخم معـده و ورم معده 
از دیـدگاه حکیـم حـاذق، حـاج محمدکریـم 
خـان کرمانـی در دو رسـالة پربـارش بـه نـام 
دقایـق العـاج و حقایـق الطـب می پردازیـم.
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ــد ابراهیــم  ــی فرزن حــاج  محمد کریــم خــان کرمان
ــد. وی  ــد ش ــال ۱225 ق. متول ــه در س ــان ظهیرالدول  خ
زین العابدیــن  ســید  آقــا  نــزد  در دوران کودکــی، 
مجتهــد بــه فراگرفتــن علــوم و پیــش میــرزا محمــد علی 
اصفهانــی، بــه آموختــن هنــر پرداخــت، و بعــد از فــوت 

ــیخ  ــاگردان ش ــلک ش ــت، و در س ــا رف ــه کرب ــدر ب پ
احمــد احســائی درآمــد. وی نــادرة دوران بــود و در 
همــة زمینه هــای دانــش نظــری و عملــی تبحــر داشــته، و 
صاحــب آثــاری فــراوان اســت. ایشــان عاوه بــر رهبری 
یکی از شــاخه های معتبر و شــناخته شــدة مذهب تشــیع؛ 
یعنــی شــیخیه، در علــوم گوناگون فقه، حدیث، تفســیر، 
کام، الهیــات، فلســفه و عرفــان،  موســیقی، ریاضیــات 
و...  صاحــب نظــر بــوده و آثــاری شــگرف پدیــد آورده 
اســت. حــاج  محمــد کریم خــان کرمانــی تحصیــات 
خــود را در ایــران و عــراق گذرانیــد، امــا بــه یقیــن 
بســیاری از دریافــت هــای علمــی اش  حاصــل تــاش و 
کوشــش طاقــت فرســای خویــش در انجــام مطالعــات 
ــال ۱288 ق.  ــت. در س ــوده اس ــردی ب ــای ف و تفحص ه
هنــگام ســفر به عتبــات عالیات در ســه منزلی کرمــان در 
قریــة تــه رود درگذشــت، و درکربــا بــه خــاک ســپرده 
شــد. امــروزه در اقصــی نقــاط جهــان، پیــروان فرقــه ای 
کــه حــاج محمــد کریــم خــان کرمانــی 
ــی  ــه زندگان ــود ب ــر آن ب ــد و رهب مرش
ادامــه  خــود  زندگــی  و  اجتماعــی 
ــي  ــاب دقایق العــاج کتاب ــد. کت می دهن
اســت در مســائل پزشــکي عملــي کــه 
ــة پنجــم  ــاب مقال ــن ب ــر از آخری ــه غی ب
کــه بیــن ســال هاي ۱26۴ و ۱267 نوشــته 
شــده اســت تاریــخ آغــاز کار تألیف آن 
بــه تحقیــق معلــوم نیســت، امــا بــا توجــه 
بــه مقدمــة آن، مســلماً پــس از اتمام کتــاب حقایق الطب 
مي باشــد.  ایــن کتــاب در تاریــخ ۱26۴ هجــري قمــري 

بــه اتمــام رســیده اســت. ویژگــي کتــاب دقایــق العــاج 
نســبت بــه ســایر کتــب طــب قدیــم در ایــن اســت کــه 

ــي اهلل  ــف اعل ــد همــة تألیفــات مؤل مانن
مقامــه و ســایر مشــایخ سلســلة شــیخیه، 
ــار اهــل  ــرآن و اخب ــات ق ــر اســاس آی ب
ــم الســام نوشــته شــده  عصمــت علیه
اســت و در عیــن حــال آلــوده بــه تقلیــد 
ــم  ــابق اع ــن س ــه اي از مؤلفی کورکوران
از یونانــي و ایرانــي نیســت. کتــاب 
ــي  دقایق العــاج وی شــامل مســائل کل
تشــخیص و درمــان  یعنــي  عملــي؛ 

ــا  ــة آن ه ــرز تهی ــف و ط ــاي مختل ــا و داروه بیماري ه
اســت. نکتــة قابــل ذکــر این اســت که مؤلــف در مــوارد 
بســیاري بــه ایــن مســئله اشــاره فرموده کــه یــک درمــان 
یــا یــک دارو بــه وســیلة خود ایشــان شــخصاً و یــا دربارة 
یکــي از نزدیکان شــان بــه آزمایــش رســیده اســت. 

در پاره اي از بیماري هاي معده 
درد معده

جـاي ایـن درد ) Gastralegie( از زیـر اسـتخوان 
سـینه تا ناف است و سـبب هائي دارد، از جمله صفرائي 
که از کبد به  معده مي رسـد و در آنجا مي ماند نشـانیش 
تشـنگي شـدید، التهـاب، آزرده شـدن از خوردني هاي 
گرم مـزاج، شـدت درد در هنـگام خالـي بـودن معـده، 
خـارج شـدن صفـرا بـا مدفـوع و غلیـظ شـدن پیشـاب 
اسـت. اگـر همـراه بـا تهـوع باشـد صفـرا در فـم معـده 
جمع شـده و اال در گودي آن اسـت و در هنگام شدت 
درد و انـدوه فـراوان و دیـر خوردن غـذا مقدار صفرائي 
که به  معده مي ریزد بیشـتر مي شـود و گاه ممکن اسـت 
که به علت حسـاس بـودن معده و نزدیکـي اش به قلب 
بیمـار تلـف شـود. بهتریـن درمـان بـراي آن قـي کردن 
اسـت بخصـوص اگـر مـاده در دهانـة معده )فم( باشـد 
و اگـر مـاده در گـودي آن باشـد خـوردن مسـهل نیـز 
جایز اسـت، اما قي بهتر مي باشـد، قي آورهاي مناسـب 
جوهر انتیمـوان و جوهر الصوري اسـت، و اگر ماده در 
گـودي معـده باشـد ایـن دو دارو مفیـد اسـت، امـا اگر 
بنا بر مسـهل باشـد ایارج هـا و حب ها بخصـوص ایارج 
فیقراء با افسـنتین پخته مفید اسـت و نیز در هنگامي که 
مـاده صفرائي در فضاي معده باشـد این ایارج سـودمند 
مي باشـد مگـر اینکه جرم معده خشـک باشـد. ) دقایق 
العـاج، ج۱، ص272(. اگـر درد از بـرودت همـراه بـا 
مـاده باشـد سـبب آن گردآمـدن بلغـم در معده اسـت.
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 نشـاني اش کمـي تشـنگي و شـدت یافتـن درد در 
هنـگام پُـري معده اسـت، اگر چیز سـردي بنوشـند 

نیـز چنیـن اسـت، و اگـر مـاده در دهانـه معـده 
باشـد قـي و بادگلوي تـرش به بیمار دسـت 

مي دهـد، اگـر در پائین معده باشـد همراه 
با مدفـوع بلغم بیرون مي آید و پیشـاب 

سـفید و غلیـظ مي گردد. اگـر در فم 
معـده باشـد درمانـش قـي اسـت 
و بهتریـن داروي قـي آور جوهـر 
الصـوري اسـت، اگـر در پائیـن 
معده باشـد نوشـیدن ایـن قي آور 
و نیـز مسـهلي از ایارج هـا و یـا 
حـب بلغـم و سـفوف البلغـم و 

گلنگبیـن و روغـن کرچـک و نیـز 
حب السـاطین و اطریفال تربدي که بادها 

را نیز دفع مي کند مفید اسـت و نیز الکسـیر ذوالخاصیة 
در تسکین درد بسیار سودمند است. )همانجا( همچنین 
ایـارج جابـا،  انـواع دردهـا،  الکسـیر گنه گنـه بـراي 
گلشـکر، حـب گنه گنـه، حـب االشـق، )اگـر مـزاج 
یبوسـت داشته باشـد(، دهن البلسـان، قرص الُمّر )براي 
درد پـس از غـذا(، قرص الورد )بـراي دردهاي رطوبتي 
همـراه با تـب( و قرص الـورد چهل و چهارم، بسـپایک 
پختـه )اگـر نفخـي باشـد(، نمک قلیـا )اگـر از رطوبت 
باشـد( و ماننـد آنها مفیدند و غذاي بیمـار در روزي که 
مسـهل خورده آِب گوشت و پلوي زیره و در روزهاي 
دیگر مرباي بالِنگ یا مرباي پوسـت پسـته و پلوي زیره 
اسـت، از داروها: الکسیرها، قرص الزاج، اشوس ساجي 
و جوهـر الصـوري )نـه بـه آن انـدازه کـه قي بیـاورد( و 
قـرص غافث باید نام برده شـوند و اگر از سـردي بدون 
مـاده و چیرگـي سـردي بر مـزاج معده باشـد عامتش 
کمي اشـتها، تنبلي، سـنگیني، کند ذهنـي و الغري در 
بدن اسـت، درمانش نوشیدن شـربت رضوي و دارچین 
پخته و الکسیرها است. اگر رطوبت بر جرم معده چیره 
شـود نشـانیش زیادي آب دهن، کمي تشنگي و نبودن 
خلـط در مدفوع و پیشـاب اسـت، درمانش حب البلغم، 
حب السـاطین، حب الزاج و مانند آن مي باشد و غذاي 
بیمـار همان اسـت کـه درباره بیماران بلغمي گفته شـد. 
اگـر جـرم معـده خشـک شـده باشـد درمانش دشـوار 
اسـت و عامت آن تشنگي همیشـگي و الغري همراه 
بـا کمي تـب و پیـدا شـدن چروکیدگي در بدن اسـت 
و درمانـش ماننـد درمـان تب دق اسـت بخصوص اگر 
همـراه بـا حـرارت باشـد، بـراي ایـن بیمـاران شـیر االغ 

بسیار 
مفید است، 

هنـگام  ایـن  در 
خـوردن مسـهل روا نیسـت امـا 

خـوردن ماهـي بـدون نمـک و پاچـه بـز بسـیار 
سـودمند مي باشـد و اگـر همـراه بـا یبوسـت، برودتـي 
باشـد داروي گرم و اگر حرارتي باشد داروي سرد باید 
بخورند، اگر درد از نفخ باشد نشانیش حــــرکـــــت 
بـاد و بادگلـو و بـاد کـردن شـکم و جابجـا شـدن درد 
اسـت درمانـش در آغـاز ماننـد بلغمي هـا اسـت، زیـرا 
نفـخ از رطوبـت لزجي اسـت کـه حـرارت ضعیفي در 
آن اثـر کـرده اسـت. بـراي ایـن بیمـاران جوارشـن ها و 
بادگلوآورهـا مثـل زیـره، کنـدر و داروهـاي بادشـکن 
ماننـد دارچیـن و آویشـن و غیـر آنهـا مفیدنـد. ) دقایق 

العـاج، ج۱، ص273(

ترشي معده و بادگلوي ترش 
ــا  از دیگــر بیماری هــای شــایع معــده، رفاکــس ی
احســاس ترشــی در معــده اســت. در حالــت طبیعــی غذا 
ــه مــری و  و مایعــات پــس از خــورده شــدن از دهــان ب
معــده منتقــل می شــود، امــا در شــرایط مختلــف ممکن 
اســت محتویــات معــده ) و گاهــی دوازدهــه کــه دارای 
ــه دهــان  ــی گاه ب ــه داخــل مــری و حت ــرا اســت( ب صف
برگشــت کنــد کــه بــه آن برگشــت محتویات معــده به 
مــری یــا رفاکس گفته می شــود. حکیــم محمدکریم 

خــان کرمانــی در ایــن بــاره چنیــن می گویــد:
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ایــن بیمــاري )Flatulance( از بلغمــي حاصــل مي شــود 
ــت  ــیریني اس ــم ش ــش بلغ ــده و اصل ــرد آم ــده گ ــه در مع ک
کــه حرارتــي غیــر معتــدل در آن عمــل و آن را حــل کــرده 
ــدي در آن مي شــود و چــاره اي جــز  ــدا شــدن تن و ســبب پی
پاکســازي بــدن از آن نیســت. بــراي درمــان ایــن بیمــاري چــه 
خوبســت کــه حب البلغــم و حب الســاطین بخورنــد ســپس 
ــات  ــا )کربن ــق نمــک قلی ــم دان ــا یــک و نی خــوردن یــک ت
دوســود طبیعــي( بــا نیــم مثقــال ســنگ مرمــر 
و یــا ملــح اللؤلــؤ یــا ملــح المرجــان یــا 
صــدف ســائیده یــا گوش ماهي 
یــا  )صــدف( ســائیده 
بــه  طرطــر  نمــک 
انــدازه نمــک قلیــا 
و یــا دو فنجــان 
ــک  آب آه

یــا 

ــنگ  ــفوف مردارس ــا س ــائیده ی ــاً س ــرغ کام ــت تخم م پوس
بایــد بــکار رود کــه همــه اینهــا بــراي رفــع ترشــي معده بســیار 
ــت و  ــرارت اس ــرش از ح ــوي ت ــي بادگل ــت. گاه ــد اس مفی
واجــب اســت کــه بــه نشــاني هاي ایــن حالــت توجــه کننــد. 
در ایــن هنــگام بایــد بــا ســرد کــردن مــزاج ترشــي معــده را 
کــم کننــد و گاهــي کافــي اســت کــه آمیــزه اي از دو جــزء 
ــرده و  ــت ک ــج درس ــزء آب برن ــک ج ــس و ی ــار مل آب ان
صبحهــا یــک فنجــان بیاشــامند کــه جــّداً بــراي رفــع ترشــي 
معــده، قــي و درد معــده خــوب اســت و نیــز آشــامیدن یــک 
ــت. ــد اس ــفید( مفی ــپند س ــپنددانه دراز )اس ــرق اس ــان ع فنج

ص276( ج۱،  العــاج،  )دقایــق 
حکیم محمدکریم خـان کرمانی در رسـالة دیگرش به نام 
حقایق الطب به شـرح بیماری ورم معد ة پیشـرفته یا زخم معده 
پرداخته اسـت. حقایق الطب در یک مقدمه و ده باب و هرباب 
بـه چندیـن فصل تقسـیم شـده و بـا موضوعات مختلفـی مانند 
حقیقـت جسـم، کیفیت نـکاح، اخـاط، اعضـای نسـان،روح 
و نفـس حیـوان و حـواس پنجگانـه، علـت بیماری و سـامتی، 
بیمـاری هـای قلب و کبـد و معده و مغز، حقیقت بیمـاری ها و 
حفـظ صحت به نگارش درآمده اسـت. اهمیت کتاب مذکور 
از ایـن جهـت اسـت کـه بـا نگاهـی نو به بحـث طـب پرداخته. 
حکیـم حاج محمد کریم خـان کرمانی بـا اسـتفاده از روایات، 
سـعی در تدوین یک سـاختار طبی جدید نموده، و به جهت 
اشـرافی کـه بر منابـع اسـامی و تجربیات مفیـدی که در 
علـوم مختلـف از جملـه طـب و کیمیـا و ... داشـته، بـه 
خوبی توانسـته از عهدة آن برآید. مطالعة این کتاب 
بـرای کسـانی کـه در زمینـة طـب سـنتی فعالیت 
می کننـد، نگاهی جدیـد در زمینـة رویکردهای 
درمانـی و حفـظ سـامتی ایجـاد می نمایـد؛ 
کتاب هـای  از  بسـیاری  برخـاف  کـه  چـرا 
حکمـا و اطبـا، گـردآوری مطالب بـه صورت 
تقلیـدی از قدما نبوده، و با نگاهی نو به نوشـتار 
درآمـده اسـت.  در اینجـا حکیـم کرمانی پس 
از شـرح انـواع بیماری های معـده و راه های عاج 
آن از پیشـرفت ایـن بیمـاری در مراحـل باالتـر حکایت 
می کنـد، و نشـانه هـای زخم معده و نحوة پیشـرفت آن را در 
مدفـوع و دهـان بررسـی کـرده و آن را چنیـن شـرح می دهـد:

 بـدان کـه مدفوع نشـانه احـوال آن چه در معـده از طرطیر 
و آن چـه در روده هـا از آن طرطیرهـا و اعـراض داخلـي در 
معده و روده اسـت مي باشـد، و خروج بلغم همراه با مدفوع 
داللـت مي کنـد بـر این کـه طرطیـر آبـي در معـده و روده 
اسـت بـا صفاتـي کـه در اخـاط گذشـت. و اگـر صفـرا 
همـراه آن خـارج شـد داللـت دارد بـر ایـن که صفـرا در 
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معـده مي باشـد؛ یـا این کـه از معده بـه روده هـا مي ریزد. 
باویژگي هایـي کـه گذشـت، و اگـر همـراه آن سـودا 
خـارج شـود داللـت بـر تولـد آن در معده بـا صفاتي که 
گذشـت را دارد، و اگـر همـراه آن چـرک یـا خونـي 
دفـع شـود داللـت دارد بـر وجـود زخمـي در روده هـاي 
وسـطانیه و اگـر قبـل از آن  خـارج شـود داللـت دارد بر 
وجـود زخمـي در روده مسـتقیم و اگـر بعـد آن  خـارج 
شـود داللـت دارد بـر زخـم روده هـاي دقیقـه، سـپس 
اعتـدال مدفوع؛ یعني معتدل القوام بودنش بین خشـکي 
و نرمـي کـه داراي رنـگ آتشـي غیر سیرباشـد و بـوي 
آن بـوي متعارفـي اسـت و به صـورت اعتـدال در اوقات 
عادي با کمیتي مناسـب با غذا دفع مي شـود. پس هرگاه 
یکـي از ایـن عامت ها و ویژگي هـاي اعتدال تغییر کند 
داللـت دارد بـر تغییـر اعـراض معـده. پس رنگ آتشـي 
سـیرداللت دارد بـر غلبـة صفـرا و زرد نبودنـش داللـت 
دارد بـر کمـي صفـرا یـا ریختـن آن بـه محلـي دیگـر و 
سـبزي آن داللـت دارد برتلخـه زنگاري و سـیاه بودنش 
داللـت دارد بـر زیـادي سـودا و بـوي تـرش بـر سـردي 
معـده و بلغم تـرش، و زیادي بوي بـد آن که بیش ازحد 
متعارف باشـد داللت بر رطوبت غلیظ دارد که حرارت 
غریبـه در آن عمـل نمـوده اسـت، و اگـر بـه دشـواري 

و کنـدي برآیـد داللـت بـر ضعـف قـوة دافعـه 
دارد. و اگـر بـا سـرعت برآید داللـت بر قوت 
آن دارد. و تاخیـر در دفـع بـر خـاف عادت 

نیـز داللـت بـر ضعـف قـوه دافعـه دارد. 

و زود بـه زود دفـع نمـودن نیـز داللـت بـر ضعـف 
دارد.  روده هـا  در  تیـز  خلـط  وجـود  یـا  ماسـکه  قـوة 
الطـب، ص320( بـر حقایـق  )ترجمـه و شـرح کبیـر 

کمیت مدفوع
زیـادي مدفـوع اگـر بـه علـت زیـادي غـذا باشـد 
داللـت بر قوت قوة هاضمـه دارد، و اگر با وجود کمي 
غـذا مدفـوع زیـاد باشـد داللت بر ضعـف غاذیـه دارد، 
و کمـي مدفـوع همراه بـا کمي غـذا داللت بـر اعتدال 
دارد، و کـم بـودن مدفـوع بـا وجود غذاي زیـاد داللت 
بـر قـوت قوه ماسـکه یـا غاذیـه دارد، و اگر دفـع همراه 
بـا دل پیچـه و درد باشـد داللـت بـر وجود خلـط تند و 
تیـز در روده هـا دارد، وبـه همین صورت حـاالت آن را 
بشـناس، همچنیـن از اخاطـي که بـر روي زبان اسـت 
اسـتفاده مي شـود کـه اگـر زبـان حامل سـفیدي و طعم 
تـف بي مـزه یا ترش یا شـیرین باشـد همگـي داللت بر 
وجـود بلغـم در معـده و طرطیـر آبـي دارد، و اگـر زبان 
زرد و طعـم آن تلـخ باشـد داللـت بـر تولـد صفـرا در 
معده دارد، و اگر سـیاه و طعمش ترش باشـد داللت بر 
تولد سـودا در معده دارد، اما سرخي زبان و شیریني آن 
داللـت بر چیرگي خون در بدن دارد، و تنها اختصاص 
بـه معـده نـدارد، و گاهي بر احوال معده با قي اسـتدالل 
مي گـردد. اگـر پیـش آیـد. و از رنـگ قـي و بـو و 
امـا در  اسـتدالل مي گـردد،  اخـاط  بـر  طعمـش 
خصـوص رنگ هـا و اخـاط و بـو همـان طـور کـه 
در مـورد مدفوع گفته شـد مي باشـد، اما طعـم آن در 
صورت ترشـي داللت بر چیرگي رطوبـت دارد، و کم 
بـودن حـرارت و تلخـي آن داللـت بر غلبه صفـرادارد. 

)ترجمـه و شـرح کبیر بـر حقایق الطـب، ص32۱(
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محمدرضـا حاجی حیـدری، محمود بابائیـان، محمد مظاهـری و دیگران، 
مجلة طب سـنتی اسالم و ایران، سال دوم، شـمارة چهارم، زمستان1390.

در طـب سـنتی ایرانـی، تمرکـز دردهـای مرتبـط 
بـا معـده بیشـتر در محـل انتهایی مـری و ابتـدای معده 
اسـت کـه دهانـة معده یـا فم المعـده خوانده می شـود. 
از نظـر حکمـای طـب سـنتی چـون دهانـة معـده بـه 
درد حسـاس تـر اسـت، عایـم در این ناحیـه متمرکز 
اسـت، و نشـانه هایی ایجـاد می نمایـد کـه درد معده با 
وجع المعـده خوانـده می شـود. اگر چـه درد معده می 
توانـد در قسـمت هـای دیگـر آن ماننـد قعر معـده نیز 
وجود داشـته باشد، ولی محل احسـاس وجع می تواند 
در ناحیة سـر دل )اپی گاسـتر( یا در ناحیة چپ طحال 
)سـاب کوندرال چپ( حس شـود. اگـر درد معده در 
قسـمت فـم معده ایجاد گـردد، به علت مجـاورت آن 
بـا قلـب اکثر مـردم آن را بـا درد قلبی اشـتباه می کنند 
و بـه همیـن دلیل به درد شـدید دهانة معـده، درد قلبی 
)وجـع الفـواد( نیـز گفتـه شـده اسـت. در ایـن مطالعه 
بـا توجـه بـه قرابـت عائـم سـوء هاضمه بـا غلبـة درد 
)Pain Predominant Dyspepsia( تاش شـده ا که 
تطبیـق درمان ها و علت شناسـی جهـت این همخوانی 
بررسـی گـردد. علل درد معـده از دیدگاه طب سـنتی 
ایـران را می تـوان بـه دو دسـته طبقـه بنـدی نمـود: اول 
سـوء مـزاج معده و دوم گسسـتگی پیونـدی که تفرق 
االتصـال خوانـده می شـود. در عین حال ممکن اسـت 
پاتوفیزیولـوژی درد معـده بیمار به هر دو علت باشـد، 
چنانچـه در ورم هـای گـرم، ایـن امـر اتفـاق مـی افتد، 
گـر چـه گاهی قـروح أکالـه )زخم های خورنـده( نیز 
می توانـد سـبب ایجـاد درد معـاده گـردد )۴-3( اولین 
عامـل ایجـاد کننـدة درد معـده اختـال معده یا سـوء 
مـزاج معـده اسـت کـه با سـوء مـزاج سـاده و یا سـوء 

مزاج مـادی می باشـد.

سوء مزاج
هر عضو بدن در طب سنتی دارای کیفیت ترکیبی 
طبیعـی خاص خـود اسـت که اصطاحـا مـزاج نامیده 
مـی شـود، خارج شـدن عضو از تعادل کیفـی و اعتدال 
را سـوء مـزاج می نامند. سـوء مـزاج گرم یا سـرد معده 
مـی توانـد موجـب ایجـاد سـوء هاضمـه ی دردنـاک 
گـردد؛ البتـه نقش سـوء مـزاج های گـرم معـده در این 

میان شـدیدتر است.

سوء مزاج مادی
 از نظــر طــب ســنتی ایرانــی، عامــل ایجــاد درد در 
ســوء مــزاج مــی تواند ماننــد اخــاط دارای قوام باشــد، 
همچــون صفــرا کــه کیفیت گــرم و گزنــده دارد. خلط 
ــا ایجــاد  ــزاج اســت، ام ــل ســوء م بلغــم گرچــه از عل
ســوء هاضمــة دردنــاک نمــی نماید، مگــر در مــواردی 
کــه یــا بلغــم شــور بــوده یــا صفــرا همــراه آن باشــد )2( 
و یــا عامــل ایجــاد کننده بــدون قوام باشــد، ماننــد ریح. 
دومیــن عامــل ایجــاد درد معده، گسســتگی پیوندی در 
معــده اســت کــه در اصطــاح تفــرق االتصــال خوانــده 
مــی شــود. از ســوی دیگــر کشــیدگی در بافــت معــده 
بــه علــت تجمــع گاز یــا در اصطــاح طــب ســنتی آن، 
ــه همیــن مکانیســم ایجــاد درد  ــد ب ریــح نیــز مــی توان
نمایــد، از دیگــر علــل ایجــاد تفــرق االتصــال تمــاس 
مخــاط معــده بــا خلــط ســوزانی همچــون صفرا اســت. 
در کشــیدگی معــده به علــت گاز، عایم ســوء هاضمه 
ی دردنــاک و ســوء هاضمــة با نشــانگان ناخوشــی بعد 
از غــذا ) Post-prandial-distress( همزمــان بــه وقــوع 
مــی پیونــدد؛ یعنــی بیمــار عــاوه بــر دایــم آروغ زدن، 
از احســاس کشــیدگی زیــر دنده هــا کــه در اصطــاح 

مـــروری بر علل درد معـــده
ـنَّتی ایــران ـُ در طـــب س

گـزیـده  ای از مقالـة
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تمــدد شراســیف خوانــده می شــود نیز شــاکی اســت و 
ســر و صــدای شــکم نیــز دارد. از نظــر پاتوفیزیولــوژی، 
علــت ایجــاد گاز یــا ریــح در معــده می توانــد حاصــل 
ــادزا )نفــاخ( ماننــد  مصــرف برخــی خوراکــی هــای ب
حبوبــات و یــا غذاهایــی کــه رطوبــت زیــادی دارنــد، 
مثــل ســیب، گابــی و ماســت کــه رطوبــت ذاتــی ســه 
ــا  ــده ه ــی مع ــم برخ ــوان هض ــش از ت ــر بی ــورد اخی م
اســت؛ کمبــود ذاتــی حــرارت در معــده و بالتبــع اثــر 
ــی  ــاد گاز م ــت ایج ــره( در رطوب ــم )قصی ــرارت ک ح
کنــد )۴(.  در طــب ســنتی ایرانــی بــرای توجیــه عایــم 
از دیــدگاه پاتوفیزیولــوژی، پاســخ هایــی منطقــی ارایه 
شــده اســت: علــت تشــدید درد بعــد از غــذا ایــن اســت 
کــه بــا ورود غــذا بــه معــده، خلــط صفــراوی )ریختــه 
شــده از کبــد( و خلــط ســوداوی )ریختــه شــده از 
ــی  ــک م ــد، تحری ــده بوده ان ــر مع ــه در قع ــال( ک طح
شــوند و بــه ســمت بــاال آمــده و بــه ناحیــة دهانــة معــده 
رســیده و موجــب بــروز درد مــی گردنــد.  در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه چــرا برخــی افــراد قبــل از مصــرف 
ــال  ــوان اخت ــد، می ت ــار درد می گردن ــم دچ ــذا ه غ
ــاال را  ــمت ب ــه س ــی ب ــدة خال ــرا در مع ــت صف حرک
مطــرح نمــود . بــر اســاس چنیــن توجیــه منطقــی، درد 
معــده بــا پاتوفیزیولــوژی ســوء مــزاج ســوداوی بــا غــذا 

ــا جــای گرفتــن کامــل غــذا در  خــوردن شــروع و ب
معــده پایــان مــی پذیــرد و اکثــر افــراد مبتــا بــه این 
ــاری  ــا دارای بیم ــتند و ی ــوداوی هس ــت س وضعی
مالیخولیای مراقــی )Hypochondriasis( می باشــند، 
در حالــی کــه درد بــا ســوء مــزاج صفــراوی بعــد 

بــه  ایجــاد می شــود و  از غــذا خــوردن 
تدریــج کاهــش می یابــد بــدون آن 

ــورت  ــی( ص ــتفراغ )ق ــه اس ک
ــال اگــر درد  ــرد، ح پذی

بعــد از خــوردن دیــر 

ــا  ــده و ب ــاد گردی ــد ایج ــاعت ها بع ــوده، س ــگام ب هن
اســتفراغی کــه محتویــات آن حالت جوششــی داشــته، 
بهبــود یابــد، مجــددا ریــزش ســودا از طحــال مطــرح 

مــی گــردد )3(. 
سـومین عامـل ایـن بیمـاری می توانـد علـل متفرقه 
ایجـاد  وقتـی گرسـنگی  پرخـوری خصوصـا  باشـد. 
نشـده باشـد مـی توانـد موجـب اختـال در عملکـرد 
معـده شـده و باعـث درد شـدید بـه صـورت سوزشـی 
گـردد. در ایـن وضعیـت اگـر دهانـة معده بیـش از حد 
حسـاس باشـد، خلـط صفـرا می توانـد با تحریـک آن 
سـبب درد و گـزش گـردد. در ایـن بیمـاران نوشـیدن 
آب سـرد نیـز گاهـی سـبب بـروز درد مـی گـردد. از 
دیگـر علـل درد معـده، ضعـف معـده مـی باشـد کـه 
نشـانة آن آزار دیـدن پـس از خوردن غـذا بوده و علت 
آن ناتوانـی معـده در هضـم و فسـاد غـذای خـورده 
شـده اسـت. در ایـن حالـت، درد بعـد از خـوردن غـذا 
ایجـاد مـی شـود و فقـط با اسـتفراغ بـا اسـهال برطرف 
مـی گـردد. البتـه هـر کـدام از قـوای چهارگانـة معـده 
)جاذبـه، ماسـکه، هاضمـه و دافعـه( کـه دچـار ضعـف 
شـوند، معـده ضعیـف می شـود کـه بـا توجه بـه قوای 
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درگیـر، عایـم بیمـار نیز متفـاوت خواهـد بـود )3-۴( 
شـایع تریـن سـوء مزاجـی کـه ممکـن اسـت موجـب 
ایجـاد درد معـده شـود، سـوء مـزاج مـادی و خصوصـا 
سـوء مزاج صفراوی و سـوداوی اسـت. البته سوء مزاج 
هـای سـاده نیـز موجـب بـروز درد مـی گردنـد )3-۴(

اهمیت درمان درد معده
چون معده عضو مشـارک و محل طبخ غذاسـت و 
آسـیب آن به اعضای دیگر سـرایت می کند و موجب 
مشـکات مهم می گردد، در درمان آن سـهل انگاری 
روا نمی باشـد؛ زیرا ممکن اسـت به سـبب مشارکت با 
قلـب و کبد، باعث آسـیب جدی بـه بدن و حتی مرگ 
شـود )2( و درمـان روش هـای زیـر، روش هـای عـام و 
کلی اسـت، ولـی برای هر تشـخیص روش اختصاصی 

نیـز وجود دارد کـه برخی به قـرار ذیل اند:
۱. پرهیـز از غذاهـای بـادزا اگر علت مصـرف غذاهای 

نفـاخ و ایجاد ریح باشـد؛
2. گذاشـتن بادکش آتشـی )محجمه نـاری( به طوری 
که تمام قسمت فوقانی شکم را از باالی ناف در برگیرد.

3. نوشـیدن سـکنجبین با گاب یا آب گرم در تسکین 
بیشـتر دردها موثر اسـت. بـه نقل از جالینـوس، خوردن 
پوسـت داخلی سنگدان خروس تسـکین درد می دهد. 
۴. اسـهال، درد معـده، بلکـه درد شـکم را برطـرف می 

نمایـد، مگـر درد زخـم و ورم معـده را؛
 5. مالیـدن )طـا( خاکسـتر بذرالبنـج و دارچینـی و 
زنجبیل با عسـل بر معـده در انواع درد اثر مفیـدی دارد.
6. استفراغ بدن با حقنه لین )تنقیه( بر حسب مزاج بیمار؛

7. اسـتفاده از مسـکن ماننـد ضمـاد )شـکلی از داروی 
مالیدنـی( کـه از بـذر کتـان و زوفـای رطـب سـایند و 
همـراه قیـر وطـی که از روغن به دسـت آمده اسـت، بر 

معـده ضمـاد کنند؛
8. تغریـق معـده به روغـن )مالیدن روغـن زیاد( به 
تنهایـی می تواند بر طرف کنندة درد باشـد؛

 9. در مـوارد درد شـدید، گذاشـتن اسـفنج 
نمنـاک بـا سـرکهی گـرم روی معده سـبب 

تسـکین درد مـی شـود.

درمـان درد ناشـی از سـوء 
مـزاج بـا درد خفیف

و  )ارزن(  جـاورس  تکمیـد   .۱
حجامت آتشی که باالی شکم تا 
نـاف از هر دو طرف به مدت یک 

ساعت استفاده شود، بافاصله درد را ساکت می نماید. 
2. مالیـدن روغـن هـای گرم کننده مثل بابونـه و زراوند 
طویل )مفردهای گیاهی( درد شدید را برطرف می نماید.

ضعـف معده آن اسـت که غذا مدت زمانی بیشـتر 
از معمول در معده بماند و حرکت آن به سـوی روده ها 
کند شـود و عایم آن احسـاس سـنگینی و کشـیدگی 
در معـده اسـت، و بعضـا آروغ، بـوی غـذای خـورده 
شـده را مـی دهد؛ زیـرا در ضعف معـده، قوت هاضمه 
معمـوال ضعیف می شـود و معده در غـذا تصرف نمی 
کنـد. به طور کلی در درمان درد معده بر اسـاس سـبب 
اقـدام مـی گـردد. اگـر سـیب آن ضعـف معده اسـت، 
تقویت معده و اگر سـبب ضعف، تجمع اخاط باشـد، 
پاکسـازی معـده و سـپس تقویـت آن بهتریـن گزینـه 
اسـت و مطلـوب ترین دارو جهـت تقویت معده قرص 
کوکب اسـت. اگر علت درد معده تفرق اتصال باشـد، 
چون گسسـتگی پیوندی )تفرق اتصال( با دو مکانیسـم 
یکـی ریـح )بـاد( و دیگـری زخم ایجاد می شـود، پس 
درمـان بـا اصاح تغذیه و اسـتفاده از حب الغـار و زیره 
بریـان شـده انجـام می پذیـرد. در طب سـنتی ایـران دو 
مکانیسـم عمـده برای توضیـح علت ایجـاد زخم معده 

ذکر شـده است:
 ۱. ریـزش ترشـحات عمدتـا از دمـاغ )نزلـه( کـه تیـز و 
گزنـده بـوده و قابلیـت عفونـی شـدن را داشـته و باعث 

خوردگـی معـده می شـوند.
2. خلط های تیزی که جرم معده از آن آغشته شده ا که 
با درمان نزله و پاکسـازی خلطی که سـبب ایجاد زخم 
می شـود و انجام سـایر تدابیـر درمان می گـردد )3-۱(. 

درمان سوء مزاج گرم معده
اسـتفاده از ماسـت گاو، دوغ ترش، آب سـرد، آب 
غـوره، رب ریبـاس، آب ترنـج، جوجـه و کـدو ماهـی 
کوچک که با سـرکهی پخته شـده و ... و از آشـامیدنی 
هـا سـکنجبیبن و رب غـوره و از داروها قرص طباشـیر 
و ضمادهـای سـرد کننـده، گل قنـد، گل سـرخ، لعاب 

اسـفرزه در درد معـده ی گـرم مفید اسـت.

عالج درد معده از خلط صفراوی
ــده  ــودن مع ــی ب ــان خال ــتر در زم ــت بیش ــن حال  ۱. ای

ــود. ــی ش ــارض م ع
 2. شـیرة آلوی بخارا، شـیرة زرشک در عرقیات توأم با 

سـکنجبین و شربت انار استفاده می گردد.
 3. زرشک و تمر هندی در عرق تاجریزی )عنب الثعلب( 
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خیسـانده، گل قنـد و گاب افـزوده و بـه بیمـار بدهند.
۴. شـیرة خرفة سـیاه هـم در درمان به کار مـی رود.  بعد 

از نضج با مسـهل صفرا پاکسـازی نمایند. 

عالج درد معده از سوء مزاج بارد
۱. گذاشـتن بادکش آتشی )محجمه ناری( بر معاده در 
دردهای سـرد بسیار سـودمند اسـت و گرم کردن اندام 

ها نیز مفید اسـت. 
 2. نوشـیدن جوشـاندة یـک مثقـال تـا ده مثقـال از دار 
شیشـعان با نبات در دفع درد معدة سـرد بعد از نا امیدی 

از سـایر درمان هـا مکررا تجربه شـده اسـت.

عالج درد معده از یبوست )خشکی(
 ۱. ترطیـب )مرطـوب نمودن( با خـوردن مرطبات مثل 
ماءالشعیر یا شربت سیب و ماءالشعیر با بذرهای مرطبی 

مثل اسـفناج، کدو مانند آن در مزاج گرم و خشـک.
 2. استفاده از روغن بنفشه به لعاب اسفرزه بعد از برطرف 
نمـودن سـوء مـزاج گـرم و خشـک بسـیار نافع اسـت.

درمان درد معده از ماده ی سودایی
اولیـن اقدام، پاکسـازی ماده و سـپس تقویت معده 
اسـت و بهتریـن پاکسـازی کننـده )منقیـات مطبـوخ 
 basilic( افتیمون می باشـد. فصد ورید اسـیلم و باسـیلیق
vein( از دسـت چـپ نیـز در درمـان فـوق الذکـر حائـز 

اهمیـت اسـت )29(. 

عالج معده از ضعف:
 ۱. تقویت معده به نوش دارو و دیگر جوارشات مقوی.

 2. خوردن عسل و استفاده از گشنیز در داخل غذا
 3. غذا را اندک اندک و با فاصله خوردن. 

 ۴. خودداری از حرکت بعد از غذا.
 5. قـرص کوکـب و انیسـون در ایـن خصـوص توصیه 

شـده است.
 6. اگـر علـت ضعف معـده تجمع اخاط باشـد، اولین 
اقـدام پـاک سـازی و سـپس مصـرف جـوارش مقوی 

معده خواهـد بود. 
اگـر علـت درد معـده ناشـی از سـوء مـزاج باشـد، 
بایـد اقـدام بـه درمـان آن سـوء مـزاج نماییـم. همانطور 
کـه ذکـر گردیـد، سـوء مـزاج هـای مـادی خصوصـأ 
صفراوی و سـودائی شـایع ترین سـوء مزاج های ایجاد 
کنندة درد می باشـند. درمان درد ناشـی از صفرا و سودا 

کـه بـا خـوردن غذا شـروع می شـود:

 ۱. خـارج نمـودن )اسـتفراغ( اخـاط فـوق و کشـاندن 
)امالـه( آنهـا بـه خـارج از معده

 2. تقویت فم معده
 3. افزایـش وعـده های غذایی و کاهـش حجم غذا در 
مقـدار و افزایـش غذائیـت آن و نوشـیدن آب فقـط بـه 

صـورت جرعه جرعـه )۱-2(. 
بـه نظر می رسـد مکتـب طب سـتی ایران در سـوء 
هاضمـة دردنـاک با توجـه به ویژگـی و چگونگی آن، 
فیزیوپاتولـوژی مشـخصی را بیـان نمـوده و بـا توجه به 
فیزیوپاتولـوژی درد، درمـان خاصـی نیـز ذکـر نمـوده 
اسـت. در این مقاله تنها اشـارة مختصری به درمان های 
درد معده از دیدگاه طب سـنتی شـده اسـت. علت درد 
معده ناشـی از انواع سـوء مـزاج ها، پرخـوری، خوردن 
آب سـرد، گسسـتگی پیوندی )تفرق اتصال( ناشـی از 
بـاد و خلط گزنـده )الذع( مـی تواند حاکـی از اختال 

عملکـردی معـده باشـد. بـه نظر می رسـد تفـرق اتصال 
حاکـی از یـک آسـیب میکروسـکوپیک بافتـی نیـز 
باشـد. نکتة مهـم اینکه مکتب طـب ایرانی حتی جهت 
بعضـی از دردهای معده که اختالی عملکردی اسـت، 

راهکارهای مشـخصی ارایـه نموده اسـت )2-۱(. 
تطابـق وجـع المعـده در طـب سـنتی ایـران بـا طب 
سـنتی چینـی: بـه نظـر می رسـد بتـوان وجع المعـده در 
طـب سـنتی ایرانـی را بـا یافتـه هـای طب سـنتی چینی 
تطابـق نسـبی داد )9(. دردهـای ناحیـة سـر دل مطابـق 
بـا اپـی گاسـتر بـه گونه هـای متفاوتـی در طـب سـنتی 
چینی بیان شـده که شـامل درد گنگ اپی گاسـتر، درد 
گنـگ با احسـاس نفخ سـر دل، درد ناگهانی و شـادید 
اسپاسـتیک )گرفتگی(، درد سـر دل که با نوشیدن آب 
گرم بهتر می شـود، درد خنجری سـر دل، درد سـر دل 
بـا احسـاس پـری کـه با اسـتفراغ رفع مـی گـردد و درد 

سوزشـی می باشـد. 
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ــده ــارکتی مع ــردرد مش س
در منابــع طب ســنتی ایران
ــوره  ــاورز، منص ــور کش ــو، منص ــر فضل ج ــید محمدباق ــة س ــه از مقال برگرفت
ــتان 1389 ــارم، زمس ــمارة چه ــران، ش ــالم و ای ــنتی اس ــب س ــة ط ــا، مجل تق

ســردرد، یکــی از شــایع ترین شــکایات پزشــکی اســت، و ســالیانه 260 میلیــون نفــر در سراســر جهــان از 6/۱ 
میلیــارد حملــة ســردرد رنــج مــی برنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ســردرد، شــیوع فــراوان آن و تنــوع بســیار از نظــر 
تظاهــرات بالینــی و علــل ایجــاد کننــده، انجمــن بیــن المللــی ســر درد )IHS(، آن را بــه بیــش از ۱00 نــوع تقســیم 
بنــدی کــرده اســت )3(. تنــوع زیــاد و تقســیم بنــدی غیــر کاربــردی آن در بالیــن بیمــار ســبب شــده کــه جهــت 
کاربــردی نمــودن آن در امــر تشــخیص و درمــان، مؤلفیــن منابــع معتبــر طــب جدیــد از قبیــل نورولــوژی آدامــز، 
امینــف، هاریســون و ...، شــایع تریــن انــواع ســردردها را در زیــر مجموعــة چنــد عنــوان مهــم گــردآوری نماینــد، 
البتــه اســاس تقســیم بنــدی آن هــا نیــز در بعضــی مــوارد بــا هــم متفــاوت اســت. گاهــی، اســاس تقســیم بنــدی 
پاتولــوژی بیمــاری اســت نــه اتیولــوژی آن )۴(، و زمانــی هــم بــر اســاس بیماری هایی اســت کــه ســردرد، یکی از 
تظاهــرات بالینــی آن مــی باشــد. در مــواردی دیگــر بــر اســاس پروســة بیمــاری بــه حــاد، تحــت حــاد و مــز مــن  و 

در بســیاری از مــوارد هــم بــر اســاس تظاهــرات بالینــی تقســیم بنــدی شــده اســت. 
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حتی در مواردی که ظاهرا به اتیولوژی و علت شناسـی سـردرد پرداخته شـده؛ مثا سـردرد را تظاهری از یک 
بیمـاری خـاص یا سیسـتمیک عنـوان می نمایند، بـه پاتولوژی سـردرد پرداختـه می شـود، و حتی اتیولـوژی خود 
بیماری زمینه ای نیز ناشـناخته اسـت )۱5(. به طور کلی می توان گفت، در بحث سـردرد در طب کنونی، در اکثر 

قریـب بـه اتفاق مـوارد، اتیولوژی حقیقـی و پایه ای آن ناشـناخته باقی مانده و فرضیات متعددی پیشـنهاد 
می گردد. از سـوی دیگر به رغم تنوع زیاد تقسـیم بندی سـردردهای پروتکل های درمانی، آن ها 

بـا هم شـباهتی بسـیار دارنـد، به طـوری که محـدودة درمـان از چنـد داروی اصلـی در زیر 
گروه های داروهای ارگوتامینی و مشـتقات آن، ضد افسـردگی ها و آرام بخش های 

عصبـی و داروهـای ضـد اپی لپسـی و داروهـای مهار کنندة کانال های کلسـیمی 
فراتـر نمـی رود، و ایـن پروتـکل هـای درمانـی، در حقیقت، درمـان عامتی 

بـه حسـاب می آینـد، و نه درمان واقعی ریشـه هـای ایجاد کنندة سـردرد. 
گـذری در مباحـث و منابع مربوطـه و تجربیات فـراوان کلینیکی، 

به رغـم پیشـرفت هـای دارویـی بسـیار، بـه خوبـی نشـان دهنـدة این 
نقیصـه و ضعـف عمـده در مبحث درمـان سـردرد در طب جدید 

می باشـد؛ بنابراین ضروری اسـت که به مقولة سردرد و مباحث 
پیرامـون آن از دیـدگاه دیگـری هم نگریسـت. دیدگاهی که 
بـه صـورت ریشـه ای بـه بحـث سـردرد و علـل و عوامل آن 
پرداختـه و در زمینـة درمـان پروتـکل هـای درمانـی بسـیار 
متنوعـی ارایـه نمـوده اسـت. ایـن دیدگاه متعلـق به مکتب 
طـب سـنتی ایـران اسـت. سـردرد با لفظ صـداع یاد شـده 
اسـت. صـداع به معنی درد و رنجی اسـت کـه در اعضای 

متعلـق به سـر ادراک می شـود.
سـردرد، در منابـع معتبـر طب سـنتی ایران بـه 28 نوع 
عمده تقسـیم شده که همگی از نظر معیارهای تشخیصی 
و درمانـی، کامـا کاربردی انـد. در زیـر مجموعـة هر نوع 
از سـر درد بـه صـورت مفّصـل، ابتـدا به علل ایجـاد کننده 
پرداخته شـده، سـپس معیارهای تشـخیصی ذکر  و در انتها 

پروتـکل هـای درمانـی بـه صـورت توالـی منظـم و پـی در 
پـی گفتـه شـده، و مراحـل درمانـی مذکـور در جهـت ریشـه 

کـن نمـودن علـل و عوامـل سـردرد پی ریزی شـده اسـت. این 
مباحث مسـتدل، منطقی و ریشـه ای امتیاز فوق العاده ای است که 

مکتـب طب سـنتی ایران از آن برخـوردار بوده، و تجربیـات هزاران 
سـاله، پشـتوانه ای محکم برای کاربردی بودن آن  محسـوب می شود. 

در بیشـتر مـوارد، مراحـل درمـان در هـر نوع با توجـه به عوامـل آن با نوع 
دیگـر متفـاوت بـوده، به گونه ای کـه نمی توان پروتکل درمانی یـک نوع را 

در درمان نوع دیگر به کار بسـت، چرا که ممکن اسـت عارضه سـاز شـده و چه 
بسـا باعث تشـدید بیمـاری گـردد؛ به عنوان مثـال، درمان سـردردی که منشـاء ایجاد 

آن بر اسـاس معیارهای تشـخیصی در طب سـنتی، تولید یا افزایش مادة بلغمی در سـر می 
باشـد، بـا درمان سـردردی که منشـاء آن تولید یا افزایش مـادة صفراوی اسـت، کاما متفاوت و 

گاه متضاد می باشـد، به گونه ای که اگر پروتکل درمانی سـر درد صفراوی در سـر درد بلغمی اشـتباها 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد موجب تشـدید تولید بـا افزایش مادة بلغمی در سـر و در نهایت تشـدید سـردرد بلغمی 
مـی گـردد، و ایـن امـر نشـان دهندة نگرش ریشـه ای طب سـنتی به مبحث سـردرد و علـل و عوامل آن می باشـد.

یکـی از انـواع سـردردها در ایـن مکتب، سـردرد مشـارکتی می باشـد. مشـارکت در طب سـنتی ایـران به این 
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معنـی اسـت کـه عامـل ایجـاد کننده بیمـاری در خـود عضو نبـوده، بلکـه در عضوی دیگر می باشـد کـه بین این 
دو عضـو ارتباطـات خـاص عصبـی، عروقـی، مجرایـی و ... وجـود دارد. بر همین اسـاس سـردرد مشـارکتی، سـر 
دردی اسـت کـه علـت واقعـی ایجـاد آن در سیسـتم مرکزی مغـز و اعصاب نبـوده، بلکـه در یکـی از ارگان های 
داخلـی دیگـر می باشـد و این اختـال در آن ارگان، از طریـق ارتباطات موجود باعث سـردرد می گردد. 
سـر درد مشـارکتی دارای انواعـی اسـت کـه مهـم ترین آنها سـر درد مشـارکتی معدنی، سـردرد 
مشـارکتی رحمی، سر درد مشارکتی کبدی، سـردرد مشارکتی طحالی، سردرد مشارکتی 
کلیـوی و ... اسـت. در ایـن میـان آنچـه موضـوع تحقیق این مطالعه می باشـد سـردرد 
مشـارکتی معدی اسـت یعنی سـردردی که در اثر اختاالت و بیماری های معده 
ایجـاد می شـود و در حقیقـت درمـان ایـن اختاالت منجـر به بهبود سـردرد 
خواهد شـد. سـردرد مشـارکتی معده، شـایع ترین و مهم ترین نوع سردرد 
مشـارکتی بـوده، بلکه می توان گفـت، جزو یکی از علل شـایع و مهم 
در بین همة انواع سـردردها اسـت. این نوع سـردرد در کتب مرجع 
طـب سـنتی ایران مـورد بحث بـوده و در جایـگاه خود به تفصیل 
بـه انـواع آن، علـل و عوامـل و عایـم و پروتکل هـای درمانـی 
هـر نـوع به صـورت جداگانـه پرداخته شـده، و ایـن در حالی 
اسـت که در تقسـیم بندی انجمن بین المللی سردرد و دیگر 
رفرانس هـای نورولوژی و داخلی طب جدید، به کل از آن 
غفلت شـده، و تنها اشـاره به دو نوع سـردرد شـده اسـت: 
یکـی سـردرد ناشـی از بعضی مـواد غذایی ) کـه ربطی به 
اختاالت گوارشـی ندارد ( و دیگری سردرد روزه داری 

کـه آن را هـم در اثـر تغییرات هموسـتازی می دانند.

سـردرد مشـارکتی معـده در کتـب مرجـع طـب 
ایران سـنتی 

ابـن سـینا در کتـاب قانـون در طـب گفته، که سـردرد 
گاهـی با مشـارکت اعضـای دیگر به وجود مـی آید، مانند 
معـده و گـوش و. ... )۱3(، هـم چنیـن یـادآوری کـرده کـه 
مهم تریـن اعضای مشـارک مغـز، معده مـی باشـد )۱۴(؛ البته 
در جـای دیگـر اشـاره کـرده ا کـه همیشـه همـراه بـودن عایم 
گوارشـی بـا سـر درد، دلیـل بـر سـردرد بـا منشـاء بیماری هـای 
معـده نمـی باشـد، بلکـه ممکن اسـت به خاطر مشـکات سیسـتم 
عصبـی مرکـزی ایجـاد گـردد کـه بیـن ایـن دو بایسـتی افتـراق داده 
شـود)۱5(. در اکسـیر اعظم هم به وجود سـردرد با منشـاء اعضای دیگر 
کـه بـا مغـز ارتبـاط عصبـی دارند، مانند معده اشـاره شـده اسـت )۱9(. سـید 
اسـماعیل جرجانـی در کتاب ذخیرة خوارزمشـاهی )صفحـات 328 تـا 330( به 
انواع سـردرد مشـارکتی معده همراه با عایم و درمان های آن پرداخته اسـت )۱7(، 
محمـد زکریـای رازی نیـز در کتاب الحاوی در اول بحث سـر درد، اشـاره بـه نوعی از آن 
بـا منشـأ معـده می کند که به علت تولیـد اخاط تلخ و گزنـده در دهانة معده، ایجاد می شـود، و 
عامت آن تشـدید سـردرد هنگام خالی بودن معده و صبح ناشـتا اسـت)۱8(. نفیس بن عوض کرمانی 
در شـرح األسـباب و العامات، ضمن اشـاره به سـردرد مشـارکتی معده، علت آن را اتصال معده به پرده های مغز 
بـه واسـطة عصـب مربوطـه و به خاطـر محازات ) هم مسـیر بودن ( آن با مغز و به علت عصب بسـیار حساسـی که 
درد را از معده به سـمت مغز می فرسـتد، می داند )۱9(. سـید محمد حسـین عقیلی خراسـانی در معالجات عقیلی 
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در فصـل دوم بـه سـر درد مشـارکتی معـده و انـواع آن 
پرداخته اسـت )20(.

انواع سـردرد مشـارکتی معـده و عالیـم آن در 
منابـع طبی سـنتی ایران

ایـران، در تقسـیم  در کتـب مرجـع طـب سـنتی 
بنـدی انـواع سـردرد مشـارکتی معـده، انـدک تفاوتی 
مشـاهده شـده، ولی در یک جمع بندی کلی، سـر درد 
مشـارکتی معـده بـه 7 نـوع تقسـیم می شـود که اسـاس 
آنبـر پایـة علـل و ریشـه های بـه وجـود آورندة سـردرد 
مـی باشـد. در ادامـه، ضمـن پرداختـن بـه ایـن 7 نـوع، 
علـل، عایـم و اصـول درمانی هـر نوع نیز بـا ذکر منبع 
ارائـه می گردد. در بحث عایم و تشـخیص، قابل ذکر 
اسـت کـه شـاخصة مشـارکتی بـودن سـردرد، وجـود 
عایـم گوارشـی مذکـور قبـل و همراه سـردرد اسـت.

قبل از شـروع الزم اسـت در مورد کلمة سـوء مزاج 
کـه بعـد از آن به دفعات یاد خواهد شـد، توضیـح داده 
شـود. سـوء مـزاج یـک عضو خـاص در طب سـنتی به 
معنـای حصـول کیفیتی خـارج از اعتـدال در مـزاج آن 
عضـو مـی باشـد کـه بـه دو نـوع سـاده و مادی تقسـیم 
می شـود. سـوء مزاج ساده به این معناسـت که در ایجاد 
سـوء مـزاج، وجـود مـادة بیمـاری زای تغییـر دهنـده، 
دخالتـی نـدارد و ایـن سـوء مـزاج در اثـر عواملـی کـه 
کیفیـات گرمی، سـردی ، خشـکی و رطوبـت را تغییر 
مـی دهـد، ماننـد آب و هوا ایجاد می شـود. سـوء مزاج 
مـادی هـم در اثر دخالت یـک مادة بیمـاری زای تغییر 

دهنـده ایجـاد می گـردد )2۱(
 

سردرد ناشی از سوء مزاج ساده معده 
- علـت: عوامـل موثـر تغییـر دهندة کیفیـات مزاج 
معـده ) گرمـی، سـردی، خشـکی، یـا رطوبـت ( ماننـد 
خـوردن دارو بـا غـذای گرم کننـده مزاج کـه حرارت 

معـده را بـه شـدت افزایـش می دهد.
- عایـم: تشـدید سـردرد به هنگام سـنگین شـدن 
معـده از غـذا و کاهـش سـر درد بـا سـبک شـدن معده 
سـایر عایم ضعف معده : درمـان؛ اصاح حال معده و 
برگردانـدن مزاج معده به حالت طبیعی بر اسـاس علت 

به وجـود آورنـده )22،20(

سردرد ناشی از سوء مزاج مادی صفراوی معده 
- علـت: تولید یا افزایش مادة صفرا در معده. صفرا 
ماده ای اسـت که دارای کیفیت گرمی و خشـکی بوده 

و از ایـن طریق باعث ایجاد آسـیب در بافت و عملکرد 
معـده می گردد. 

- عایـم: احسـاس حالـت دل بهـم خوردگـی که 
مقدمـة تهوع می باشـد، و نه خـود تهـوع )۱7، 22020، 
۱۴(. ، دل آشـوب، کـم اشـتهایی یا بی اشـتهایی، پدی 
هضـم یـا ضعـف هضـم ) 20،۱7،۱6( ، زردی چشـم، 
تلخـی دهان، پیچش معده ، تشـنگی، تسـکین سـردرد 
بعـد از اسـتفراغ صفراوی )۱7،22،20( شـدت سـر درد 
به هنگام گرسـنگی و ناشـتا و تسـکین آن بعد از سیری 

)20، ۱6(، سـوزش سـر دل، آروغ بدبـو )20(. 
- درمـان: پاکسـازی معده از مادة صفراوی، سـپس 
تقویـت مغـز و تقویـت معـده از طریـق تدابیـر درمانـی 

مناسـب )20,۱772322(

سردرد ناشی از سوء مزاج مادی بلغمی در معده 
- علـت: تولیـد یـا افزایـش مـادة بلغم در معـده که 

دارای خاصیـت سـردی و رطوبـت می باشـد. 
- عایـم: نشـانه هـای عـدم هضـم غـذا در معـده 
قبـل از وقـوع سـردرد، آروغ تـرش، نفخ معـده، زیادی 
آب دهان، تهوع، تسـکین سـردرد بعد از اسـتفراغ مادة 
بلغمی )۱7،22،20( احسـاس تشـنگی و گرسنگی کم، 
سـوء هضـم و عـدم هضـم غذا، خـروج رطوبـت ترش 
یـا شـور یـا بی مـزه به هنگام اسـتفراغ، تسـکین سـردرد 
هنـگام خـواب و گرسـنگی و خالـی بـودن معـده و 

تشـدید آن بـه هنگام سـیری و پـری معـده )20(. 
- درمـان: پاکسـازی معده از مـادة بلغمی و تقویت 
معـده از طریق تدابیـر درمانی مناسـب )22،۱7،20-23(

سردرد ناشی از سوء مزاج مادی سوداوی معده
علـت: تولیـد یـا افزایـش مـادة سـودا در معـده کـه 

خاصیـت سـردی و خشـکی دارد. 
- عایـم: سـوزش معـده، زیـادی اشـتها )اشـتهای 
کاذب(، تسـکین سـردرد بعد از اسـتفراغ ماده سوداوی 

)22،20(، آروغ تـرش.
- درمـان: پـاک سـازی معـده از مـادة سـوداوی و 

سـپس تقویـت معـده )۱7،22-23(
سـردرد ناشـی از وجـود ریـاح )جمع ریـح به معنی 

بـاد( و نفـخ در معده
- علـت: تولیـد یـا افزایـش ریـاح کـه می توانـد بـه 
علـت مواد غذایی نفاخ یـا ضعف حرارت طبیعی معده 

صـورت بگیرد.
سـر، تسـکین سـردرد بعـد از برطـرف شـدن نفـخ 
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معده، شـدت سـردرد بعد از غذاهای نفاخ )۱7،22،20(
درمـان: پرهیـز از خـوردن غذاهـای نفـاخ، درمـان 
نفـخ معده و برطرف کردن ریـاح، جلوگیری از صعود 
ریـاح به سـمت سـر و تقویت معـده از طریـق پروتکل 

های درمانـی مربوطـه )23،22،20(

سردرد ناشی از تولید بخارها در معده 
- علت: تولید بخارها در معده ناشی از مواد غذایی 

بخار زا، سـوء مزاج گرم معده.
منظـور از مـواد غذایـی بخـار زا ، غذاهایـی هسـتند 
کـه در اثـر فعـل و انفعاالت هضم معـدی و تحت تأثیر 
حـرارت معده، تولید بخـار می نماینـد، و این بخارها با 
صعود به سـمت مغز موجب سـردرد مـی گردند، مانند 

سـیر، پیاز، فلفل، سـبزیجات تنـد و تیز(. 
- عایم: سـردرد با غذاهای بخار زا، کم اشـتهایی، 
سـوء هاضمـه، ضعف هاضمه، احسـاس حالـت تهوع، 
احسـاس کشـیدگی در ریشة چشـم ها، احسـاس صدا 
در گـوش، سـر درد ضربـان دار، سـرگیجه، سـردرد 

شـدید بدون احسـاس سـنگینی در سـر )20(.
- درمـان: جلوگیـری از تولیـد بخارهـا در معـده از 
طریـق عـدم مصـرف غـذا یـا داروی بخـار زا و درمـان 
سـوء مـزاج زمینـه ای معـده، ممانعت از صعـود بخارها 

از معده به سـمت سـر از طریق تدابیر مربوطه )23، 20(.

سـردرد ناشـی از ضعـف فـم معـده )یک سـوم 
فوقانـی معده و محل اتصال معـده به مری( و 

شـدت ادراکات حسـی در فم معده
 - علـت: ضعـف فـم معـده به علل مختلـف که در 
ایـن حالـت فـم معـده، سسـت و ضعیـف بـوده و فاقـد 
قدرت عضانی مناسـب می باشـد. پایین آمدن آسـتانة 
تحریـک گیرنـده های حسـی فم معـده کـه باعث می 
شود سریعا از هر محرک داخلی یا خارجی اثر پذیرند. 
- عایـم: شـروع یا شـادت سـردرد به هنـگام بیدار 
شـدن از خـواب در صبـح ناشـتا، شـروع یـا تشـدید 
سـردرد به هنگام گرسـنگی و خالی بودن معده و تأخیر 
وقـت وعده غذایـی )۱7، 22،20(، ایجـاد حالت انزجار 
و ناراحتـی بـا کمتریـن محرک هایـی کـه مطابـق میـل 
فرد نباشـد، احسـاس حالت تهوع و سـردرد با استشمام 
بوهای بد )۱7، 20(، شـروع یا تشـدید سـردرد وقتی که 

در حالـت ناشـتا زیر آفتـاب راه بـرود )20(. 
- درمـان: پاکسـازی معـده از عوامل مضعف معده 
و تقویـت فـم معـده از طریـق پروتـکل هـای درمانـی 

مربوطـه )۱7، 20، 22، 23(.
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مـرزه )ضد نفخ معـده(: مقـدار مصـرف: 2 - ۴ گـرم. مقدار فـوق را 

کوبیـده در یـک لیـوان آب جـوش ریختـه و پـس از مـدت نیم سـاعت که دم 

کشـید، آن را صـاف کـرده و روزی 3 فنجـان بعـد از هـر وعـدة غذا میل شـود.

ـ3 گرم. مقـدار فـوق را کوبیده  دانـه فلفل سـیاه )ضد نفخ معـده( : مقـدار مصـرف: ۱

و بـرای مـدت نیـم سـاعت در یـک لیـوان آب جـوش دم کـرده، و بعـد آن را صـاف کـرده و هـر 

روز قبـل از نهـار و شـام، هـر بـار یـک فنجـان آن را بـا عسـل یـا شـکر مخلـوط کـرده  و میل شـود.

دارو تخــم انیســون )بادیــان رومــی( ضــد نفــخ معــده: مقــدار مصرف: 

2ـ ۴ گــرم. طــرز تهیــه: آن را بکوبیــد و در یــک لیــوان آب جــوش بــه مــدت نیــم ســاعت 

دم کــرده، ســپس آن را صــاف کــرده و روزی 3 فنجــان، هــر بــار یــک فنجــان قبــل از 

هــر وعــدة غــذا بنوشــید.

ریشـة شـیرین بیان )برای زخم معده و اثنی عشـر(: مقدار مصرف: 3ـ ۴ گرم. 

مقـدار موردنظـر را کوبیـده در یک لیوان آب جوش و به مدت نیم سـاعت دم بکشـد، و بعد 

آن را صـاف کـرده روزی 3 بـار هر بار یک فنجان میل شـود.

دارو تخــم رازیانــه )بادیــان( ضد نفــخ معــده: مقــدار مصــرف: بــرای افراد 

ــم ســاعت در یــک  ــه مــدت نی ــد و ب ــه: آن را بکوبی بزرگســال 2 ـ ۴ گــرم. طــرز تهی

لیــوان آب جــوش دم کنیــد، و پــس از صــاف کــردن قبــل از هــر وعــده غــذا یــک 

فنجــان آن را بنوشــید.

گیــاه بومــادران )بــرای زخــم معــده و اثنــی عشــر(: مصــرف )نوع گل ســفید 

ـ۴ گــرم. مقــدار الزم را کوبیــده در یــک  بهتــر اســت( از گل و تمــام اجــزاء آن. مقــدار مصــرف: 3

لیــوان آب جــوش بــه مــدت نیــم ســاعت دم بکشــد، و پــس از صــاف کــردن روزی 3 فنجــان بعد 

از هــر وعــدة غذایــی میل شــود.

ـ 3 گــرم. مقــدار  دانــه هــل )ضــد نفــخ معــده( : مقــدار مصــرف: ۱ 

فوق را کوبیده در یک لیوان آب جوش  به مدمت نیم ســاعت دم  کنید، و بعد 

آن را صــاف کــرده، نیــم ســاعت قبــل از هــر وعدة غــذا یک فنجان میل شــود.

داروهای تک نسخه ای برای 

درمان عوارض معده  
ــدی ــلطان محمـ ــاس سـ ــته عبـ ــلطانی، نوشـ ــن سـ ــاب قرابادیـ ــه از کتـ برگرفتـ
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رساله ای کهن در آشپزی 
علم طبخ، نگاشتة مؤلّفی گمنام

“علـم طبـخ« یا آنچنـان کـه در ابتدای خود نسـخه 
والمـزورات  واألشـربه  األطعمـة  الطبـخ  »علـم  آمـده 
والمعاجین«، رسـاله ای اسـت از نویسـنده ای گمنام در 

علـم طبـخ و اطعمـه و آشـپزی که بـه نظر می رسـد در 
اواخـر دوره قاجـار توسـط کاتبی که در ابتـدای کتاب 
نـام خـود را »فلـوج« امضـا کـرده، کتابت شـده اسـت. 
کتـاب مزبـور یکـی از چندکتـاب انگشـت شـمار بـا 
موضـوع آشـپزی اسـت که امـروزه بـه صـورت کامل 
بـه دسـت ما رسـیده و در مقایسـه بـا دیگر کتـاب های 
مشـابه، نسـبتا از جزییـات بیشـتری در ارائه دسـتورهای 
غذا برخوردار اسـت. دسـتورهای غذایـی و برخی مواد 
بـه کار رفتـه در ایـن کتـاب، همانند سـایر کتـاب های 
مشـابه، قطعـا از دسـترس طبقه عـام جامعـه در آن دوره 
خـارج بـوده، و از ایـن رو احتمال مـی رود که صاحب 
اصلـی اثر، آشـپزی درباری بـوده و دسـتورهای غذایی 
مذکـور را در اختیـار کاتب قـرار داده تا بـه خط زیبا به 
رشـته تحریـر در آورد. در ادامه بخـش کوتاهی از متن 

منـدرج  در بـاب خـورش و پلـو آورده شـده اسـت. 

اقسام خورش
خورش قیمه کباب

شـاخه هـای تاریـک درخـت تبریـزی را پوسـت 
کنـده، مثـل سـیخ درسـت نمایند. گوشـت نـرم خوب 
]را[ مثـل کبـاب خـرد کـرده، یکدانه گوشـت، یکدانه 
دنبـه و یکدانـه پیـاز کوچک پوسـت کنـده، کوچک 
درسـت بکنند. بهمین طور تا سـیخ پر شـود. بعـد ادویه 
و نمـک ریختـه، در میـان دیـگ چیـده، آب و روغـن 
ریخته، آتش نمایند تا بجوشـد و پخته شـود. همین که 

نیـم پخـت شـد قـدری آب لیمو یـا آب غـوره ریخته، 
بگذارنـد خـوب پخته شـود و آبـش را بکشـند و وقت 
کشـیدن میـان نان بگذارند و سـماق مشـکی بـروی آن 

پاشـیده، میل بفرمایند.

خورش قلیه
و مسـمای سـیب زمینـی، بعینـه مثل قلیه و مسـمای 
متعارفی اسـت. لیکن وقت پختن، سـیب زمینی را پخته 

و پوسـت کنده و سـرخ کـرده، داخل نمایند.

خورش رشتی
شـد را خرد کرده، سرخ نموده، باقای تازه ریخته، 
میجوشـانند تا خوب پخته شـود. آب او کشـیده ]تا[ به 
روغن برسد. بعد چند دانه تخم مرغ شکسته، بکار برند.

بورانی بادنجان
پوسـت آنـرا گرفتـه، ورقـه نمـوده، نمـک پاشـیده، 
سـاعتی دم آفتاب گذارند تـا آب تلخ آن برود. بعد میان 
روغن سـرخ کرده، آبگوشـت بریزند تا پخته شـود. بعد 
ماست زده بخورند. و اگر بخواهند، کشک ساییده، بعد 
از پختـه شـدن بریزنـد، بگذارند دو سـه جـوش بخورد، 
بردارند، بکار برند. بورانی کدو و خیار مثل بادنجان است

پلو ماش
بعینـه بهمیـن طور اسـت کـه در پلو رشـته ذکر می 
شـود. ولـی بایـد مـاش را پوسـت کنند: بایـن طریق که 
مـاش را بـو داده، میان مجموعه ریخته، با سـنگی یواش 
یـواش بکوبنـد و مجموعه را قدری سـرازیر کنند تا هر 

چـه از پوسـت برون آیـد پایین بیاید.

پلو رشته
ده سـیر برنـج، پنـج سـیر عـدس، پنـج سـیر رشـته 
خشـک بـو داده. عـدس را ریختـه، وقتـی کـه برنـج 
بجـوش آمـد، عـدس را نیـز بریزند. همین کـه نزدیک 
برداشـتن و صاف کردن برنج شـد، رشـته را نیز ریخته، 
یـک دو جـوش خـورده، درسـت داخل هم شـود. بعد 

صـاف نمـوده، دم نمایند.

به اهتمام سمن حصیبی و امیر صیاد عبدی
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نگاهـی بـه جایـگاه پزشــکان در 
ایــران باسـتان و قانـون حمورابی
برگرفتــه از مقالــة فاطمــه کراچیــان ثانــی، عباســعلی ســلطانی،مجلة اخــالق و تــارخ پزشــکی، 

دورة چهــارم، شــمارة2، فروردیــن1390

پزشک و پزشکی نزد ایرانیان باستان
دوران  طـب  دربـارة  کـه  منبعـی  تریـن  بـزرگ 
هخامنشـیان و قبـل از آن می توان اسـتفاده نمود، اوسـتا 
کتـاب مقدس مذهبی زرتشـتیان و سـایر کتب مذهبی 
آنـان اسـت. غیـر از آن کتب تواریخ مورخان مشـرق و 
مغـرب )مخصوصا یونانیان( نیـز در این باره بسـیاری از 
موضوعات طب ایران باسـتان را روشن می سـازد« )۱(. 

همیـن طـور اصـول طـب در ایـران و درمان بیمـاری ها 
در دوران ساسـانیان گرچـه مبتنـی بـر روایات اوسـتایی 
اسـت، نفـوذ طبابت یونانی نیـز در آن ظاهر اسـت؛ چرا 
کـه به موجـب طب بقراطـی، درمـان بیماری ها از سـه 
طریـق ممکـن بـود: آن چـه به وسـیلة دارو عـاج نمی 
یافـت، باید توسـط آهـن چاقو عـاج کـرد، و آنچه به 
واسـطة آهـن درمان نمی یافـت، باید با آتش شـفا داده 
شـود، اما بیمـاری که از آتش برطـرف نگردد غیر قابل 
عـاج اسـت. در طـب ایران باسـتان این نفـوذ به خوبی 
هویداسـت )۱(. »امـا در مـورد مقـررات اخاقی و طبی 
بـه نظـر می رسـد تحت تأثیر آشـوریان قوانینی سـاخته 

انـد و از آنهـا تاتثیـر گرفته اند«

پزشک
در اوسـتا، کلمة پزشـک )بتشـز( آمده که به معنای 
چـاره بخش و درمان کننده اسـت. مشـتقات حاصله از 
آن نیز در اوسـتا دیده می شـود. در هرمزپشـت در میان 
صفاتـی کـه برای اهـورا مزدا ذکـر گردیده، غیـر از آن 
کـه وی را دانـا و توانـا و بینـا و آمرزیدگار و نگـه دار و 
پاسـبان و پشتیبان دانسته، در فقره ی هشتم درمان بخش 
و در فقـره ی دوازدهـم چـاره بخش ترین خوانده شـده 
اسـت«)۴(. بسـیاری از ایـزدان مزدیسـنا، چـاره بخش و 
درمـان دهنـده خوانـده شـده انـد. کلمـة پزشـکی در 
پهلـوی بجشـکی )Bajachki( و کلمـة طبابـت )چـاره 
بخشـیدن بئشزی آمده اسـت، اما کلمة بیمار از )ویمار( 
مـی باشـد«)۱(. در اوسـتا آمده اسـت کـه »اولین طبیب 
ثریتـه )Thrita(، پـدر گرشاسـب، پهلـوان بـوده اسـت.« 
)6 ، 5(. ایـن مـرد کسـی اسـت کـه بـر حسـب عقیـدة 
زرتشـتیان، مـرض و مـرگ و زخـم نیـزه و تب سـوزان 

را از تنهـا بـر طـرف می نموده اسـت.
طبیـب بـزرگ در طـب زرتشـت بـه نـام تراتـا اونا، 
کسـی اسـت که در حقیقت مخترع علم طب و کشندة 
روح خبیـث اسـت، امـا کلمـة ترتیـا کـه هندیـان از آن 
یـاد مـی نماینـد و در اوسـتا بـه نـام ثریتـه آمـده، به نظر 
می رسـد همـان فریـدون اسـت. مقصـود آن کـه ایـران 
باسـتان هماننـد جمیـع ملـل و کشـورها، یـک پـدر یـا 
رب النـوع طـب یـا بهتر بگوییـم نمایندة درمـان بخش 
و بهبـود داشـتند، و همـان طور که اسـقلبیوس در یونان 
و ایمهوتـپ در مصر بوده، در ایران فریدون اسـت« )7(

تقسیم بندی اطباء
در ایـران باسـتان، مـردم بـه چهـار دسـته یـا صنـف 
سـربازان،  روحانیـون،  شـدند:  مـی  تقسـیم  مسـتقل 
کشـاورزان و صنعتگـران. طبقـة باالتـر از همـه، همـان 
میـان آنـان  از  بیش تـر  اطبـاء  بودنـد کـه  روحانیونـی 
انتخـاب می شـدند، اما بعضـی اوقات از طبقة کشـاورز 
و  داروهـا  و  گیاهـان  خـواص  بـه  کـه  صورتـی  در 
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معلومات پزشـکی اطاع داشـتند، و هنر خود را نمایان 
می سـاختند، می توانسـتند به کار پزشـکی بپردازند. در 
ایـن دوران، عمومـاً طب با الهیات همـراه بوده، و تقریبا 
ایـن امـر در تمـام اقوامی که همزمـان با ایرانیان باسـتان 
می زیسـته اند، ماننـد قـوم کلـده، آشـور و بابـل و امثـال 
آنهـا دیـده مـی شـود؛ از ایـن رو مـی تـوان حـدس زد 
کـه مبانی طب و طبابت و انتخاب طبیـب در آن دوران 

ماننـد یکدیگـر بوده اسـت. 
در ایـران باسـتان نیـز مانند اقـوام هم عصـر، طبابت 
عمومـا بـا روحانیـون و افـراد مذهبـی بـوده اسـت« )۱( 
طبیب، بیشـتر از میان طبقة روحانـی انتخاب می گردید 
)8(، )منتهـی پـس از اتمام دورة الهیات و پزشـکی، اگر 
فردی می خواسـت فقط به اجرای احـکام دین بپردازد، 

در سـلک دسـتة روحانیون )مغان( قرار می گرفت، واال 
بـه درمـان بیمـاران و معالجـة آنـان مـی پرداخـت. ایـن 
موضـوع تـا ظهـور اسـام و پـس از آن در تاریـخ طب 
دیده می شـود که علمای حکومـت عمومأ اطبای عالی 
قـدر بـوده اند.« )۱(. یکی از مطالبی که در اوسـتا آمده، 

تقسـیم بندی پزشـکان به چند گروه اسـت؛
درجـة اول - درسـتبد )یـا در وایسـتو پـت( کـه 
اطبـای درجـة اول بودنـد کـه در مقایسـه بـا مسـئوالن 
طبـی کنونی، مسـؤول جلوگیـری از بیماری ها و حافظ 
صحـت  حفـظ  مسـؤولیت  بودنـد  عمومـی  صحـت 
عمومـی جهت شـاغلین آن لقب حافظ الصحـه( را که 
تـا پنجاه سـال قبـل در ایران وجود داشـته، بـه خاطر می 
آورد یـا بـه اصطاح کنونـی رئیس بهداری اسـتان ها و 

شهرسـتان ها کـه مسـؤولیت خطیـری داشـتند، )9(. 
دسـتة دوم، اطبای عـادي و معمولی که در حقیقت 
پزشـکان معالـج و از نظـر مقـام و درجـه، پایین تـر از 

اولی ها بودند. این گروه از پزشـکان، زیر نظر شـخصی 
کار می کردند که آن را ایران در سـتبذ یا رئیس االطباء 
و در اصطـاح امـروزی وزیر بهداشـت می تـوان نامید.

دسـتة سـوم، پزشـکانی بودند که با ادعیه و کلمات 
خدایـی پـاک، بیمـاران خـود را درمان می کردنـد. این 
گـروه را زرتشـتروتوم مـی خواندنـد کـه ایـن عنـوان 
مخصـوص موبد موبدان بوده اسـت. در وندیـداد آمده 
که زرتشـت از اهورامزدا سـؤال کرد که اگر پزشـکانی 
چنـد باشـند که یکـی بـا کارد چاقـو و لـوازم جراحی، 
دیگـری بـا گیـاه و سـومی بـا ادعیـه و کلمـات خدایی 
پـاک درمان نماید، برتری با کدام اسـت؟ جـواب داده 
شـده، ای سـپنتمان زرتشـت، برتری با طبیب سومی که 
او پزشـک پزشـکان اسـت« )۱0(. از ایـن رو معلـوم می 
شـود کـه عقایـد دینـی و اصـول دیانـت در طـب ایران 
باسـتان، مقامـی ارزنـده داشـته اسـت. غیـر از ایـن سـه 
دسـته، پزشـکان متخصصـی نیـز در ایـران باسـتان بوده 
اند مانند چشـم پزشـک )کحـال(، دام پزشـک، طبیب 

قانونـی )طبیب رسـمی و اداری(.

تربیت پزشکان
از دیگـر مباحـث مهمـی کـه در ایران باسـتان دیده 
می شـود، انضباط آنها در تعلیم پزشـکان اسـت. تربیت 
پزشـکان جزو وظایف فرماندارانی بوده که طب نظری 
و علمی را در بیمارستان تعلیم می دادند، از این مراکز، 

سـه نـوع طبیب خارج می شـد:
دسـتة اول: آنـان کـه شـفادهندگان الهـی پزشـک 

باشـند، ایـن دسـته برتـر از سـایر طبقـات بـود؛
دسـتة دوم: آنـان کـه با گیاه بـه درمان مـی پرداخته 
و مسـتحفظان آتـش یـا آذربـان بودنـد، اینان بـه درمان 

امـراض طبیعـی مـی پرداخته اند؛
دسـتة سـوم: پزشـکانی بودند کـه پزشـکان قانونی 
باشـند یـا پزشـکان رسـمی کشـور کـه مـورد اعتمـاد 

دسـتگاه کشـوری بودنـد. 
چنیـن بـه نظـر می رسـد، جراحـان تحت نظـر یک 
دربـارة  می نموده انـد.  وظیفـه  انجـام  قانونـی  پزشـک 
جراحان یا کارد پزشکان امتحانات نسبتا مشکل تری در 
میـان بـوده و چنیـن آمده اسـت که اگـر یکـی از پیروان 
اهورامـزدا را بخواهـد بـه درمان بپـردازد و مهـارت خود 
را بیازمایـد، روی چـه فـردی بایـد اول به ثبوت رسـاند؟ 
بـرای ایـن کار، جراح باید یکی از پیروان غیـر اهورامزدا 
را )غیـر مؤمـن( عمـل نمایـد، اما اگـر مجبور گـردد که 
از پرسـتندگان اهورامـزدا را بـا کارد درمـان نماید، اگر با 
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همـان آلـت وی را مجـروح کرد، باید همـان جریمه ای 
را کـه دربـارة قتل عمدی آمده اسـت، بپـردازد. قوانین و 
نظامـات جراحـی دربـارة جراحـان آمده که بایـد جراح 
سـه مرتبـه بـر روی غیـر زرتشـتی مؤمـن بـه اهـورا مـزدا 
عمـل نمایـد، و اگـر این سـه عمـل توفیق نیافـت، دیگر 
حـق جراحـی و درمان نـدارد، امـا اگر کامیـاب گردید، 
می توانـد بـدون تـرس بـر روی پیـروان اهورامـزدا عمـل 
نمایـد.« )۱0(. »ایـن از مواردی اسـت که به نظر می رسـد 
ایرانیان مقررات طبی و اخاقی خود را بر اسـاس قوانین 
آشـوریان طـرح ریـزی کرده انـد.« )3، 2(. »این قانون هم 
چنیـن نشـان می دهـد کـه زرتشـتیان مجاز بـوده انـد در 
میـان غیـر زرتشـتیان نیـز طبابت کننـد، ولی عکـس آن 
صـادق نبـوده و زرتشـتیان ناچـار بوده انـد حتـی االمکان 
پزشـکی از میـان هم کیشـان خود پیـدا و بـه وی مراجعه 
کننـد، و اگـر در ایـن کار موفـق نمـی شـدند، آنـگاه بـا 
یـک طبیـب غیـر ایرانـی مشـورت مـی کردنـد.« )۱۱(.

در دوران ساسـانی، همیـن تقسـیمی کـه در مـورد 
اطبـای دوران هخامنشـی وجـود دارد، البتـه بـا انـدک 

تفاوتـی باقی اسـت؛
- پزشـکان و شـفادهندگان الهی بودند کـه برتر از 

تمام پزشـکان به شـمار مـی رفتند.
2.- آنان که با گیاه درمان می نمودند و مستحفظان 
آتـش یـا آذربـان که عموما بـه درمان امـراض طبی می 

پرداختند، به دو طبقه تقسیم می گردیدند:
طبقـة اول: همـان درسـتبا یـا خداونـد بهداشـت یـا 
رئیـس االطبـاء کـه کار آنها برطرف نمـودن علل کلی 

بود. امـراض 
طبقـة دوم: آنهـا که پـس از ظهور بیماری به طبابت 
مـی پرداختنـد، و به نام تن پزشـک بودند. غیر از دسـته 
هـای باال، دسـته های دیگـر طبیب بودند کـه در درجة 
دوم اهمیـت قـرار داشـتند که برای طبقـة صنعت گران 

کشـور اختصاص داشتنده )۱(

صفات طبی
الصفـات طبیبـا در ایـران باسـتان، بسـیار بـا اهمیت 
بوده اسـت؛ چون طبیب عموما از طبقة اشـراف زادگان 
و مردمـان شـریف بـوده، توجه بـه این امـر از آن جهت 
بـوده کـه حیثیت و اعتبار کشـور لکـه دار نگـردد )۱۱( 
طبیـب مـی بایسـت تحصیاتش عمیـق باشـد و فردی 
انتخـاب گردد که موضوعات طبـی را به خوبی مطالعه 
نمـوده و در حرفـة خـود مجـرب و بـا بیمـار بـا آرامـی 
و حوصلـه رفتـار نمایـد؛ دربارهةاش سـعی و کوشـش 

مبـذول داشـته و وی را از روی وجـدان درمان کند )۱(. 
بـه عـاوه، طبیـب بایـد شـیرین زبـان، مایـم و مهربان 
باشـد و بـه حرفهای خود افتخـار کنـد؛ از ادامة بیماری 
بـه طمـع مـال اندوختـن آن متنفـر باشـد. طبیـب بایـد 
خداتـرس بـوده و کمـال مطلوبش درمان بیمار باشـد و 
بس، لذا اهمیت پزشـک با هدف و نیتش رابطه داشـته 
اسـت. در درجة دوم اهمیت، کسـی اسـت که فن خود 
را بـه عشـق پاداش و شـهرت در این دنیا بـه کار می برد 
و در مرتبـة سـوم از افتخـار کسـی اسـت که بـرای نیت 
خیـر و پـول هـر دو کار مـی کنـد، ولـی همیشـه اولـی 
را مقـدم مـی شـمارد. در مرتبة چهارم، پزشـکی اسـت 
کـه در کار خـود بـه پـول بیـش از نیـت خیـر اهمیـت 
می دهـد، و باالخـره از همـه پسـت تر پزشـک طمـاع 
و بی عاطفـه ای اسـت کـه باعـث هتـک حرمـت حرفة 

پزشـکی می شـود.« )۱2- 9(. 
گذشـته از آن عـاوه بـر اطاع کامـل از بیماری ها 
و اعضـاء و مفاصل به مطالعة فراوان بپـردازد، به مریض 
خوبـی نمایـد، و در برابـر آنـان صبـور و خـوش رفتـار 
باشـد. دربـارة طبیـب آمـده اسـت کـه بایـد با اسـتعداد 
بـوده تـا بتواند امراض را تشـخیص بدهـد )۱(. به همین 
نحـو دربـارة طبیـب درمـان کننـدة روح و جسـم الزم 
اسـت کـه امتحانـات الزمـه را بـا کمـال مهـارت انجام 
دهـد. از دیگر صفات طبیـب آن بود که باید به پاکی و 
احتیاط و تدبیر در معالجه کوشا باشد، اگر طبیبی مایل 
به اسـتراحت بـوده یا آن که در دیـدن بیماران تعلل می 

ورزیـد، او را جنایـت کار می شـمردند )۱(

وظایف طبیب معالج
دربارة وظایف پزشـک آمده است، که وی ناگریز 
بـود از حـال بیمـار کامـا بازجویی نماید، و تشـخیص 
دقیـق بیمـاری را بدهـد و تشـخیص را بـر درمـان مقدم 
بـدارد« )۱3(. »طبیب می بایسـت بـر بالین بیمار حضور 
یافته و سـاعاتی چند که بربالین اوسـت وی را معاینه ی 
کامـل کنـد. اگـر مـرض بعـداز ظهر بـه فـردی عارض 
شـده بود طبیب می بایسـت قبـل از شـامگاهان نزد وی 
بـرود، و اگـر عصـر بر بالین بیمار طلبیده می شـد، همان 
شـب بـه درمان او اقـدام نماید، اما اگر بیمار شـامگاهان 
احتیـاج بـه طبیب داشـت، چنین به نظر می رسـد طبیب 
می توانسـت عیـادت مریـض را بـه صبـح موکـول کند 
و در حقیقـت از رسـم عیادت شـبانه که امـروز متداول 
اسـت، آزاد بـود« )۱۱(. وظیفة یک پزشـک بـا وجدان 
آن اسـت کـه اثـر داروهایی را که تجویـز می کند، روز 
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بـه روز در بیمـار بـه دقـت ماحظـه نماید و سـعی کند 
داروی بهتری بیابد، و آن را جانشین داروی قبلی سازد. 
بـر طبیـب بـوده کـه از ناتوانـان روزانه در سـاعت معین 
بازدیـد نمایـد و در درمـان آنـان نهایت سـعی را مبذول 
دارد و بـا مـرض چنـان در مبـارزه افتـد، کـه گویـی بـا 
دشـمن خود پنجـه نـرم می کنـد« )۱۱- 9( ... و اینان در 
برابـر زحماتـی کـه روی زمیـن متحمل می گردنـد، در 

آسـمان بـه آنان پـاداش داده می شـود. 
در کتـاب وندیـداد آمده اسـت که جمیـع کائنات 
از پیشـگیری از اشـاعة مرض که توسـط پزشـک انجام 
می گیـرد، شـادی می کننـد؛ بدیـن لحـاظ قبـول چنیـن 
مسـؤولیت های سـنگینی موجب زیادی حقوق واجب 
آنهـا بوده اسـت؛ لذا وقتی بـزرگان و افـراد عادی مبتا 
بـه بیمـاری می گردیدنـد و بهبـود حاصـل می نمودنـد، 

موظـف بودنـد حق الزحمة طبیـب را بپردازنـد« )۱(

آیین و سنت پزشکی و اجازة طبابت
 در ایـران باسـتان، بسـیار صریـح و روشـن تکلیف 
طالـب علـم طب و طبیـب و وظایف او را معین سـاخته 
انـد قسـم نامـة بقـراط و آیین و سـنت پزشـکی که وی 
در عالـم طـب وارد سـاخته از اصول مهمه ای اسـت که 
از 2500 سـال قبـل تـا به حـال در آن تغییری داده نشـده 
اسـت. بـا آن که این همـه تغییرات و تبدیـات در علم 
طـب پیش آمـده هنوز تقریبا مطلب یا نکتـه ای از آیین 
و سـنت پزشـکی بقراطی تغییر و تبدیل نیافته اسـت. با 
ایـن وجـود، در آییـن زرتشـت، آیین پزشـکی قبـل از 

بقـراط بـه بهترین نحو اجـرا گردیده اسـت. 
آن گونه که گذشـت، در آیین زرتشـت، هریک از 
پیـروان اهورا مزدا وقتی حق طبابت داشـت که سـه نفر 
از غیر پیروان اهورا مزدا را درمان کرده باشـد؛ » این امر 
سـه نتیجه در برداشته اسـت: اول، مردمان به خدا پرستی 
و پاکـی و دین گرایش فوق العـاده پیدا می نمودند چرا 
کـه پزشـک این دسـته باید مجـرب باشـد؛ دوم، از نظر 
آییـن و سـنت پزشـکی وقتی فردی توانسـت، خـود را 
برای درمان فرد دیگری که در حقیقت دشـمن اوسـت 
حاضـر نمایـد، بدیهی اسـت در آتیه طبیـب کم نظیری 
خواهد بود؛ سـوم، طبابت سـه نفر غیر پیروان اهورامزدا 
و درمـان آنهـا مرحلـة آزمایـش و تجربـه بـرای طالبین 
پزشـکی بوده، و اجازة طبابت مزدا پرسـتان، در حقیقت 
اجازه نامـة طبابت پا لیسـانس طبابت بوده کـه بعدها در 
تمـدن اسـامی عملـی گردیـده اسـت« )۱( در دوران 
ساسـانیان اجـازه نامـه ای به اطبـاء می دادند کـه به مانند 

شـهادت نامه یا گواهی های امروزی اسـت تا اشخاصی 
که اسـتحقاق طبابت دارند، به درمان اشـتغال ورزند )9(

حق العالج
بنا به آنچه از منابع تاریخی به دسـت می آید، طبیب 
خـوب مـی بایسـت درآمد کافی داشـته باشـد تـا بتواند 
در یـک محـل ممتـاز که مجهز به لـوازم باشـد، زندگی 
نمایـد. با وجـود ایـن، اجحاف به بیمـاران در مـورد حق 
درمان ممنوع بود. طبیب می بایسـت غذای سالم و کافی 
و اسـبان تیـزرو داشـته باشـد. داشـتن حداقل یک اسـب 
تنـدرو بـرای طبیب از واجبات بوده؛ زیرا بدون اسـتعانت 
از آن نمـی توانسـته به عیـادت بیماران بـرود، مخصوصا 
آن کـه محـل بیمـار دور از خانـة طبیـب باشـد« )۱۱(

طبیب می بایست پیوسته مجهز به مقدار کافی دارو 
و لوازم جراحی باشـد. در اوسـتا آمده اسـت طبیب باید 
در مواقـع ضـروری هر روز بیمار را عیـادت نماید، و به 
جـای خدمت، به طبیب غذای خـوب و خانهی عالی و 
اسـب تنـدرو داده شـود. طبیب عمومـا در پایان بیماری 
اجـرت خـود را دریافـت مـی نمـود و می توانسـت قبل 
از شـروع معالجـه آن را مطالبه نمایـد )۱۱(. در وندیداد 
آمـده اسـت که حـق العاج بـرای طبیب و دامپزشـک 
در ازاء خدمـت و معالجاتـی کـه بـرای افـراد و طبقات 
مختلفـه می نمـوده بـه چـه نحو باشـد، اگـر طبیب یک 
رئیـس روحانـی )موبـد( را درمـان مـی کرد، پاداشـش 
دعـای خیر موبد بود. بـرای درمان فرماندار یک اسـتان 
بـزرگ تاحیه یا زندپت( چهـار گاو نر، برای معالجه ی 
حاکم شـهر )دهوپت( یک حیوان اهلـی درجة اول )به 
ماننـد شـتر(، بـرای بهبـود رئیـس خانواده مـان پت یک 
گاو ارزان قیمـت و بـرای رئیـس ده )ویـس پـت( یـک 
گاو متوسـط، بـرای پادشـاه یـک گردونة چهـار چرخ 
بـوده اسـت« )۱0(. حـق العاج برای بانـوی رئیس یک 
خانـه، یـک االغ شـیرده و بـرای بانـوی اربـاب ده یک 
مادیـان و بـرای بانـوی حاکـم یک اسـتان شـتری ماده، 
بـه همیـن منوال بـرای افـرادی از خانـواده هـای بزرگ 
حـق العاج گاو بوده اسـت. از آن گذشـته حق العاج 
بـرای دامپزشـکان )بیطـاران( نیز منظور گردیده اسـت« 
)۱0(. در کتـاب تاریـخ پزشـکی، سـیریل الگـود آمده 
اسـت: »میـزان حق معالجـه ای که پرداخت میشـد نه به 
دشـواری بیماری بسـتگی داشـت و نه بـه وضع طبیب، 
بلکه تنها به وضعیت مالی بیمار مربوط بود« )۱۱( چنین 
بـه نظر می رسـد که ویزیـت اطباء در ایران باسـتان جزو 
دیـون اولیـه ی افـراد بوده که می بایسـت بـی درنگ به 
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طبیب بپردازند و این مسـأله در هیچ یک از اقوام سـابق 
به مانند ایران باسـتان معمول و متداول نبوده اسـت« )۱(

پاره ای از قوانین
در مورد کسانی که موجبات سقط جنایی را فراهم 
می کردند، شـدید تریـن مجازات ها اجـرا می گردید. 
داروهایـی که موجب سـقط می گردند. در اوسـتا ذکر 
شـده اند. آنها عبارتند از : بنگ )شـاهدانه(، شـانته )طا 
بـا احتمـاال یـک نـوع گیـاه یـا مایـع زرد رنـگ(، غنـه 
)چیـزی کـه می کشـد(، هراسـپاته )چیـزی که میـوه را 
خـراب مـی کنـد ولی هیچ یـک از این هـا را نمی توان 
بـه طور قطعـی باز شـناخت، )۱0(. در سـقط جنین مرد 
و زن بـه یـک انـدازه خطـا کار شـناخته می شـدند. هم 
چنیـن زنی کـه عمل سـقط را انجام میداد یا کسـی که 
داروهـای سـقط کننـده را در اختیـار او مـی گذاشـت 
همگـی مقصـر قلمـداد مـی گشـتند )۱۱(. در قوانیـن، 
سـقط جنیـن منع میشـد و جنبـه هـای دینـی و علمی با 
هـم شـمرده مـی گشـت؛ بنابرایـن، مجـازات اقـدام بـه 
سـقط همـان مجـازات قتل عمـد بـود )9، 8( و علیه آن 
از طـرف موبـدان و پزشـکان توأمـا مبارزه مـی گردید.

آیـا سـقط جنیـن در مراحـل اولیـه ی بـارداری هم 
ممنـوع بـوده؟ کاما معلوم نیسـت زیرا در اوسـتا چنین 
آمـده کـه روح پـس از چهـار مـاه و ده روز از آغـاز 
بـارداری در جنیـن حلـول مـی کنـد. کسـانی کـه بـه 
طـور حرفـه ای اقدام به سـقط جنین مـی کردند عموما 
از میـان زنـان بودنـد« )۱۱(. دربـارة مراقبـت از بانـوان 
بارداری که بی سرپرسـت مانـده اند نیز قوانینی موجود 
اسـت کـه مقـررات مربـوط به منـع و نهی سـقط جنین 
را تکمیـل مـی کنند. حتی سـگ ها نیـز از این مراقبت 

محروم نیسـتند.

نظام پزشکی در قانون حمورابی
بایـد گفـت مؤثرترین سـندی کـه از علم پزشـکی 
بابلی سـخن میراند همان قانون حمورابی اسـت. در آن 
زمـان خرافـه پرسـتی مـردم، بیـش از روش اسـرار آمیز 
کاهنـان، از پیشـرفت علم جلوگیـری می کـرد )8(. »در 
حقیقـت بایـد گفت پزشـکی بابلی پر اسـت از افسـون 
و طلسـم و لعنـت و نفریـن، امـا از زمـان حمورابـی، فن 
درمـان کـردن بیماران تا حدی از اختیـار کاهنان خارج 
شده، و حرفه ی خاصی را برای پزشکان ساخته است.« 
)۱5(. این قانون با سـتایش شـاه درسـت کار و سـوگند 
دادن مـردم بـه پیـروی کامـل از قانون با لعنـت و نفرین 

فراوان مردم شـریری که بـه نافرمانی آن برخیزند، پایان 
مـی پذیرد. جنبة قابـل توجه دیگر فرمـان حمورابی در 
ایـن اسـت که بـا وضع یک رشـته قوانیـن اخاقی مقام 
و منزلـت پزشـکان را خیلـی باال می بـرد. از جمله یکی 
مقـرر داشـتن حـق العـاج اسـت که بـه مقدار مناسـبی 
دریافـت مـی داشـتند و دیگـر تعییـن مجـازات بـرای 
پزشـکانی اسـت کـه در اثر بـی اطاعـی مرتکب خطا 

و تخلف می شـوند.
بابـل شـرح مبسـوطی در بـاب  الـواح  در کتـاب 
اهمیـت علـم طـب نـزد بابلـی هـا و کیفـر پزشـکان و 
جراحـان لغـزش کار بـا سـهل انـگار و درمـان دردهـا 
بـه وسـیله ی گیاهـان از قانـون حمورابی و الـواح گلی 
اسـتخراج شـده که بررسـی آن برای دانشـجویان رشته 
هـای تاریـخ حقـوق و تاریـخ طب هـر دو الزم اسـت« 
)۱6(. ایـن قوانیـن از ایـن مرحلـه باالتر رفتـه و جرائمی 
بـرای خسـارت بدنـی و معالجه هـای غلط بـر عهدهی 
اطبـاء مقـرر داشـته اسـت(. از حـد جریمـه ی مختصـر 
دربـاره ی اشـخاص غیـر مهـم شـروع مـی شـود و بـه 
مجازات های شـدیدتر نسـبت به مردمان محترم منتهی 
مـی گـردد. درجهـی مجـازات هـا و جریمـه هـا در آن 
قانـون به تناسـب درجـه ی اهمیت و مسـؤولیت طبیب 
اسـت. حتی بـه آنجا رسـیده که اگر جراحی خسـارت 
جسـمانی فاحشـی بـه مریـض وارد آورد مقـرر اسـت 
کـه دسـت او را قطـع کننـد« )6(. یا اگر فرزند شـخص 
بزرگـی را هاک سـازد پسـر همان جـراح را به عوض 
بایـد به قتل رسـانند )۱6( البته مجـازات جرایم جراحان 
بسـیار خشـن و ظالمانـه بـوده اسـت، خصوصـا وقتـی 
در نظـر بگیریـم کـه در آن عصـر و زمـان باسـتانی نوع 
بشـر هنوز بـه وجـود ذرات صغار ذره بینـی )میکروب( 
پـی نبـرده و بـا انتشـار عفونت امـراض بسـیار اتفاق می 
افتـاد و از ایـن رو اعمـال جراحـی بیشـتر بـی نتیجـه و 
خطرنـاک بـوده اسـت. پـس اگر واقعـا این مقـررات و 
قوانیـن درسـت و به موقـع به اجرا نهاده می شـد اطباء و 
جراحـان بیچـاره نه تنها تمام مال خـود را به جریمه می 
پرداختنـد بلکـه اعضـاء و جـوارح و حتی جان خـود را 

نیز بایسـتی بـه غرامـت می دادنـد« )۱7(.
چگونـه در چنـان وضعـی مـردم بـه کار جراحی و 
طب رغبت می کردند؟ جواب این سـؤال آن است که 
قوانیـن مزبور فقط موارد فـوق العاده را پیش بینی کرده 
کـه عمل جراحی بدون شـک ناشـی از بـی احتیاطی یا 
غفلت او بوده اسـت. گذشـته از آن همـه ی این جرایم 
و مجـازات هـا فقط بعـد از رسـیدگی و محاکمة منظم 
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در برابر قضات قابل اجرا بوده اسـت، )۱6(. باید در نظر 
داشت که در آن روزگار هیچ گونه مجمع طبی وجود 
نداشـته که سـطح معین اعمال طبی را ثابت نگه دارد و 
از این رو یک نوع کنترل سـخت و شـدید برای حفظ 

جـان مـردم ضرورت داشـته اسـت« )۱7( هـم چنین در 
کتابـی دیگـر آمـده: »بـه نظـر مـی رسـد کـه در این جا 
نیـز مانند سـایر تمـدن هـا و جوامـع قوانین بیشـتر روی 
کاغـذ ثبـت می شـد. ولـی در هر حـال بایـد گفت که 
حتـی به صـورت قانونی صـرف منـدرج در کاغذ هم، 
وجـود آن در تاریـخ اجتماعـی ملـل پیشـین پدیـده ای 
نـو ظهـور و جالـب بـه شـمار مـی رود«)۱3(. نکتة مهم 
دیگـر ایـن قانـون در مـورد بردگان اسـت. قانـون اصل 
عـدم تسـاوی مجازات ها نسـبت بـه آنها اجرا می شـده 
اسـت. »ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسـبت به برده 
از سـوی یـک فـرد آزاد مسـتوجب مجـازات خفیـف 
تـر اسـت و بـر عکـس در مـواردی کـه بـرده نسـبت به 
دیگـران مرتکـب جرمـی شـود مجـازات شـدیدتری 
دربارهـی او اعمـال می گـردد، )۱8(. فرضـا در موردی 
کـه بر اثر تسـامح طبیـب در معالجـه، بیمار فوت شـود 
قضـات امـر به قطع انگشـتان طبیب می دهنـد. حال آن 
که در همین جرم هرگاه بیمار برده باشـد پزشـک باید 
تنهـا بردهـای هماننـد او را بـه صاحبـش داده و از کیفر 

قطع انگشـتان معاف می شـود.
مواد زیر به این موضوع اشاره دارد:

 مـادة 2۱8- اگـر یـک جـراح، عمل جراحـی مهمی را 

به وسـیله ی یک نبشـتر مفرغی بر روی شـخصی انجام 
داد و باعث مرگ آن شـد، یا گودی چشـم آن شخص 
را باز کرد و چشـم آن شـخص را نابود کـرد، آنان باید 

دسـت او را قطع کنند. 
مـادة 2۱9 - اگـر یـک جـراح، عمل جراحـی مهمی را 
به وسـیله ی یک نیشـتر مفرغـی بر روی بـرده یک فرد 
عامـی انجـام داد و باعث مـرگ او شـد، او باید به جای 

آن بـرده ای بدهد.
مـادة 220- اگـر او)جـراح( بـه وسـیله ی یـک نیشـتر 
مفرغـی گـودی چشـم بـرده ای را بـاز کـرد و چشـم او 
را نابـود کـرد، او باید نیمی از ارزش پـرده را به صورت 
نقـره بپـردازد« )۱9(. همان طـور کـه گفتـه شـد در ایـن 
قانـون حـق الزحمـه با دسـتمزد جـراح قید شـده، یعنی 
میزان آن را به تناسـب عملی که انجام داده معین کرده 
انـد. مـزد معالجه برای شـخص متمول صاحب شـأن با 
اجـرت همان عمـل برای کارگر فقیر یـا غامی بیچاره 
مختلـف اسـت )۱6- 8(. نویسـنده ای دیگر بـا توجه به 
مـوادی کـه در قانـون آمده اسـت بیان می کنـد: »میزان 
دسـتمزد بسـتگی بـه نتیجـه ی عمـل یـا درمـان و نـوع 
جراحی بیمار داشـته اسـت. اگر پزشـکی غده )تومور( 
یـا دمـل کسـی را با چاقـوی فلزی عمـل کـرد و درمان 
نمود با چشـم او را مورد معالجه قرار داد باید ده شـکل 
نقـره دریافـت کند؛ اگر همیـن عمل ها و درمـان ها در 
مـورد پسـر یـک کارگـر یـا یـک رنجبـر انجـام گیرد 
باید، پنج شـکل دریافـت دارد، و هـرگاه در مورد یک 

بـرده انجـام شـود فقط دو شـکل باید بگیـرد«)20(. 
مـادة 2۱5 - اگـر یـک جـراح، عمل جراحـی مهمی را 
به وسـیله ی یک نیشـتر مفرغی بر روی شـخصی انجام 
داد و جان آن شـخص را نجات داد یا او گودی چشـم 
شـخصی را بـا یک نیشـتر مفرغـی باز کرد و چشـم آن 
شخص را نجات داد او باید ده شکل نقره دریافت کند.

مـادة 2۱6 - اگـر او )بیمـار( فـردی از طبقـة عـوام بـود، 
بایـد پنج شـکل نقـره دریافـت کند.

مـادة 2۱7 - اگـر او )بیمـار( بـرده شـخصی بـود، جراح 
بایـد دو شـکل نقـره به جـراح بپـردازد« )۱9(.

}بـه دلیـل محدودیـت در صفحـات از ذکـر منابع 
در این شـماره از نشـریه معذوریم، برای آگاهی بیشـتر 
رجـوع کنیـد بـه اصـل مقاله به نشـانی فاطمـه کراچیان 
ثانی، عباسـعلی سـلطانی،مجلة اخاق و تارخ پزشکی، 

دورة چهـارم، شـمارة2، فروردیـن۱390{
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ابوالحســن )ابوالعــاء( عــاء الدیــن علــی بــن ابــی 
الحــزم، ابــن نفیــس قرشــی، پزشــک مشــهور دمشــقی 
و کاشــف گــردش ریــوی خــون اســت کــه در ادب ، 
منطــق ، فلســفه و علــوم دینــی نیــز دســتی قــوی داشــت. 
ــده  ــاره نش ــس اش ــن نفی ــد اب ــخ تول ــه تاری ــع، ب در مناب
اســت، امــا بــا توجــه بــه تاریــخ درگذشــت او در ســال 
ــوان گفــت در حــدود ســال 607 ق، زاده  687 ق، می ت
شــده باشــد. بــه هرحــال، ابــن نفیــس در روســتای قــرش 
دمشــق رشــد یافــت و نــزد کســانی چــون ابــن نحــاس 
بــه تحصیــل نحــو و در بیمارســتان نــوری نــزد عمــران 
اســرائیلی بــه تحصیل طــب پرداخــت، اما برجســته ترین 

ــی  ــن اب ــه اب ــت ک ــوار اس ــن دخ ــذب الدی ــب مه ــتاد او در ط اس
اصیبعــه نیــز خــود نــزد وی شــاگردی کــرده اســت. ابــن نفیــس پــس از تحصیل طب 

در دمشــق، بــه قاهــره رفــت و در بیمارســتان منصــوری بــه تدریــس پرداخــت. پــس از آن در حوالــي 
ســال 630 قمــري عــاء الدیــن قرشــي »ابــن النفیــس« نیــز بــه مصــر رفــت. مصــر در آن روزگار تنها مرکــز تمدني 
ــر عهــده  ــود کــه نقــش خــود را در نجــات دادن تمــدن اســامي ب ــذا الزم ب ــود و ل شــکوفا در جهــان اســام ب
گیــرد و از جهــت نظامــي اقــدام بــه مقابلــه بــا لشــکریان مغــول از یــک ســو و لشــکریان صلیبــي از ســوي دیگــر 
نمایــد، و همچنیــن نیازمنــد احیــاي مجــدد خافــت اســامي هرچنــد بــه صورت ســمبلیک بــود و از ســوي دیگر 
مي بایســت کــه نقــش اجتماعــي و اقتصــادي خــود را در پذیــرش مهاجــران از ســرزمین هاي غــرب اســامي و 
عــراق و شــام ایفــا نمایــد، و مصــر بــا موفقیــت ایــن نقــش خــود را اجــرا نمــود تــا ایــن کــه عاقبــت قــرن هشــتم 
هجــري قاهــره بــه عنــوان مهم تریــن مرکــز تمدن اســامي و أمن تریــن پایتخــت عربــي در آن روزگار مطرح شــد. 

حکیم ابن النَّفیس ُقَرشـی

مؤلّف الّشامل
راضیه صادقی
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در آن روزگار، ســلطان بیبــرس بنــد قــداری بــر مصــر 
فرمــان می رانــد . در قــرن هشــتم علمــا و دانشــمنداني 
نظیــر ابــن النفیــس اقــدام به تألیــف کتاب هایــی مفصل 
ــدي  ــس شــرحي ده جل ــن النفی ــه اب ــد و از جمل نمودن
ــن کار  ــا ای ــینا نوشــت، و ب ــن س ــون اب ــاب القان ــر کت ب
ــن  ــاب را در بی ــاره ایــن کت ــا دوب خــود تــاش کــرد ت

پزشــکان مســلمان متــداول گردانــد. ابن النفیــس بعد از 
زنــده کــردن مجــدد القانــون، تمامــي تاش هــاي خود 
ــة  ــي الصناع ــامل ف ــگارش دانشنامة»الش ــوي ن ــه س را ب
ــه  ــروع ب ــج ش ــه تدری ــاخت، و ب ــوف س ــة« معط الطبی
نــگارش دســتنویس هاي کتــاب کرد و تصمیم داشــت 
کــه تعــداد جلدهــاي آن را بــه ســیصد جلــد برســاند، و 
هنــوز از پاکنویــس کردن هشــتاد جلــد آن فارغ نشــده 
ــال  ــالگي در س ــتاد س ــن هش ــرگ در س ــه م ــوده ک ب
ــره  ــهر قاه ــت، و در ش ــان او را گرف ــري گریب 687 قم
ــت آن  ــه ریاس ــروزي – ک ــاوون ام ــتان ق در بیمارس
ــن  ــت. ای ــان فروبس ــده از جه ــود- دی ــده وي ب ــر عه ب
بیمارســتان ،بزرگ تریــن مرکــز پزشــکی قاهــره در آن 
ــود، و محــل کار رئیــس پزشــکان در مصــر  روزگار ب
بــه شــمار مي رفــت، پســتي کــه ابــن النفیــس تــا پایــان 
ــار  ــر، آن را در اختی ــخ فوق الذک ــود در تاری ــر خ عم

خــود داشــت.

ابــن نفیــس در فنون مختلــف، خاصه در پزشــکی، 
ــا  ــتر آن ه ــخ بیش ــه نس ــد آورد ک ــدد پدی ــاری متع آث
ــاً  ــکی غالب ــار او در پزش ــت. آث ــت اس ــون در دس اکن
ــوس و  ــراط و جالین ــب بق ــی از کت ــرح برخ ــامل ش ش
ــن ســینا اســت؛ برخــی از  ــار اب ــر از همــه آث مفصــل ت
ــاله در اوجــاع  ــد: رس ــل ان ــرار ذی ــه ق نگاشــته های او ب
االطفــال/ بغیــه الطالبیــن و حجه المتطببیــن / بغیه الفطن 
مــن علــم البــدن/ تشــریح االعضــاء المفــرد /  التعلیــق 
علــی کتــاب االوبئــة بقــراط / تقاســیم العلــل و اســباب 
االمــراض/ ثمــار المســائل/ جامــع الحقائــق مــن الطــب 
/ الرســالة الکاملیــه فــی الســیر النبویــة / رقائــق الحلــل 
فــی دقائــق الحیــل /  الشــافی  / الشــامل / شــرح ابیدیمیا 
ــریح  ــرح تش ــینا /ش ــن س ــارات اب ــرح اش ــراط/ ش لبق
جالینــوس / شــرح تشــریح قانــون / شــرح تقدمــة 
ــه ابواســحاق شــیرازی /  ــة بقــراط / شــرح التنبی المعرف

شــرح طبیعــة االنســان بقــراط و...
مجموعــة  در  قرشــی  ابن النفیــس  حکیــم 
ارزشــمندش )الشــامل( کلیــة مباحــث مرتبــط بــا 
از آن را  پیــش  داروهــای گیاهــی زمــان خــود و 
گــردآوری نمــوده و مطالبــی نویــن بــه آن هــا افــزوده 
اســت. کتــاب مزبــور در ســه مجموعــه تحــت عنــوان 
»ســه فــن« تألیــف شــده کــه بخشــی از آن در دســترس 
نیســت. فــن اول بــه طــب نظــری اختصــاص دارد، و فن 
دوم در چهــار بخــش بــوده کــه بیشــترین قســمت آن 
نیــز فعــاً پیــدا نشــده اســت. فــن ســوم دو جــزء دارد 
ــزء دوم در 30  ــام دارد و ج ــات ن ــزء اول، کلی ــه ج ک
جلــد چــاپ شــده، و شــامل ادویــة مفــرده اســت کــه 
بــه ترتیــب حــروف الفبــا معرفــی شــده اند. هــر کتــاب، 
اختصــاص بــه یکــی از حــروف الفبــا دارد و هــر دارو 
در یــک مقالــه و هــر مقالــه شــامل چنــد فصــل اســت 
ــا در  ــرد داروه ــت و کارک ــت و طبیع ــه در آن ماهی ک
ــتگاه  ــوارش، دس ــتگاه گ ــد دس ــدن مانن ــش ب ــر بخ ه
دفعــی، اندام هــای ســر و اندام هــای ســینه و اندام هــای 
ــه  ــا توجــه ب ــده، و ب ــل آم ــه تفصی ــلی و ادراری ب تناس
طبیعــت دارو، افعــال آن براســاس قیــاس، تشــریح 
شــده اســت. ابــن النفیــس – بــه عنــوان رئیس پزشــکان 
مصــر- تصمیــم گرفــت تــا اطاعــات طبي موجــود در 
روزگار خویــش را بــه صــورت کامــل و پــس از پنــج 
قــرن پیشــرفت متمــادي پزشــکي در جوامع اســامي به 
رشــته تحریــر درآورد، و بــه گونــه اي بنــگارد کــه بعــد 

ــد. ــدان برس ــا ب ــا قرن ه ــد ت ــي نتوان از وي کس
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از ِخــال کتــاب هــا و نوشــته هایی کــه از قــرون گذشــته در اورامــان برجــای مانــده، چنیــن پیــدا اســت کــه 
در اوائــل اســام، ایــن منطقــه بیــش از مناطــق دیگــر کشــورمان مــردم متفکــر داشــته اســت. کتــاب حاضــر کــه 
ــه ای برجســته از افــکار مردم مــان متفکــر آن زمــان اســت. ســرانجام  ــام دارد، نمون ــا ســرانجام ن ــه ی کام خزان
بــه معنــی عاقبــت و آخــر کار اســت، و شــامل کلیــة متونــی اســت کــه ســلطان اســحاق )975 – 798 قمــری( 
و یارانــش هجــری پدیــد آورده انــد. ایــن متــون شــامل ســروده هــای بســیار و نیایــش هــا و ادعیــه و آداب و 
رســوم مذهبــی و مســلکی اســت، و همچنیــن شــامل قربانــی هــا و نــذر و نیازهــا اســت، و بیشــتر مطالــب آن را 
ســینه بــه ســینه حفــظ کرده انــد، و کام خوانــان آن را بــرای مــردم بازگــو می کننــد. ســرودهای ایــن کتــاب، 
ده و هشــت و شــش هجائــی اســت، و بــه گویــش گورانــی ســروده شــده کــه یکــی از گویــش هــای کهــن 
کــردی اســت کــه در گذشــته آن را فهلویــات می نامیدنــد، و بــا زبان هــای باســتانی، اوســتائی، پارســی باســتان، 
سانســکریت، پهلــوی و فارســی کنونــی به خوبــی هماهنگــی و هماننــدی دارد، و اکنــون نیــز مــردم اورامــان و 
برخــی از طوایــف کــرد بــا آن گفتگــو می کننــد. ایــن کتــاب کــه مهمتریــن و مقدس تریــن کتــاب یارســان 
)اهــل حــق( اســت، بــر مبنــای دونــادون یــا تجلــی ارواح بــر انــدام ها ســروده شــده کــه ایــن جهــان را حقیقتی از 
جهــان دیگــر می دانــد، و مردمــان ایــن جهــان را بــه منزلــة ســایه های جهــان دیگــر بــه شــمار مــی آورد، و روح 
را مربــوط بــه جهــان دیگــر میپنــدارد، و چنیــن وانمــود می کنــد کــه آنچــه را مــا در این جهــان می آموزیــم، در 
حقیقــت یــادآوری چیزهایــی اســت کــه در گذشــته می دانســته ایم، زیــرا روح در جهــان برتــر موجــود بــوده، و 
بــدن بــه منزلــة پــرده ای اســت کــه بــر روی آئین هــای آویختــه شــده باشــد، و مانــع از تابــش نــور اســت، و ایــن 
پــرده بــر اثــر ریاضــت نفــس و ســیر و ســلوک معنــوی برطــرف می شــود؛ بنابرایــن انســان بایــد همیشــه در ســیر 

و ســلوک و ریاضــت باشــد تــا کمــال مقصــودش حاصــل شــود.

سلطان اسحاق
بنــا بــه نامــة ســرانجام، ســلطان اســحاق در ســال 675 ق. در روســتای برزنجــه از بخش حلجبة اســتان ســلیمانیة 
عــراق به دنیــا آمــده. نــام پدرش شــیخ عیســی ابــن بابا علــی همدانــی، و مــادرش خاتــون دایــراک رمزبار اســت. او 
پــس از درگذشــت پــدرش، بــه علــت مخالفــت برادرانــش، از برزنجه به ســرزمین اورامــان، دیه شــیخان مهاجرت 
کــرد و مســلک یارســان را تجدیــد نمــود، و ســرانجام بــه ســال 798 ق. فــوت کــرد و آرامگاهــش همانجــا اســت. 
وی تمــام دوران زندگانــی اش را در حــال انــزوا و دور از قــال و غوغــا ســپری نمــوده، و فقــط اشــخاص حــق جــو 
و قابــل فیــض را در هــر مــکان بوده انــد، بــا کشــش و الهــام باطنــی بــه حضــور طلبیــده، مســتفیض فرمــوده اســت؛ 

نامة سرانجام
کالم خزانه )یکی از متون کهن یارسان اهل حق(

صــدیــق صفـی زاده 
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کمــا اینکــه خیلــی از یارانــش کــه اهــل چیــن و هنــد و بخــارا و ســایر بــاد دور دســت از ایــران بــوده انــد، بــه 
خدمــت رســیده اند. مســلک اهــل حــق در زمــان ایشــان رواج یافــت و رســمیت پیــدا کــرد و چنانکه گوینــد، امیر 
تیمــور گورکانــی )77۱ - 807 هجــری( هــم از فیــض او بهــره ور شــده اســت.  از ســرودهای علمــای شــهرزور که 
در قــرن هفتــم و هشــتم هجــری به یــادگار مانــده، چنیــن اســتنباط می شــود کــه ســلطان اســحاق مقدمــات ادب و 
عربیــت را نــزد مالیــاس شــهرزوری کــه بــا آن خانــدان پیوســتگی و ارتبــاط داشــت، فــرا گرفــت. شــهرزور در این 
ایــام از مهمتریــن شــهرهای ممالــک اســامی به شــمار می رفــت، و از حیــث وســعت و جمعیــت و وفــور علمــا و 
مراکــز علمــی و دینــی، و از لحــاظ کســب تجــارت جــزء شــهرهای درجة اول محســوب می شــد، و کــردان آنجا 
حکومــت می کردنــد. اکثریــت شــهرزوریان شــافعی مذهــب بودنــد، ولــی عــده ای از ُغــاّت نیــز به نــام نصیــری 
در آنجــا فعالیــت می کردنــد. از لحــاظ فرهنگــی و نشــر علــوم و معــارف و ادبیــات عربــی، شــهرزور حائــز رتبــة 

اول و ماننــد بغــداد، برتــر بــود، و عــده ای زیــاد از فقهــا، 
ــا  ــعرا، حکم ــاب، ش ــن، کتّ ــرین، لغّویی ــن، مفس محدثی
و علمــا در ایــن شــهر بــه نشــر علــوم و ادب و تهذیــب 
نفــوس مشــغول بودند. ســلطان اســحاق پــس از تحصیل 
علــوم دینــی، قــدم در طریــق ارادت و تصــوف نهــاد، و 
اســتادانش پــی بــه اســتعداد و فراســت و شایســتگی وی 
بردنــد، و در نهایــت او بــه مــدارج کمــال رســید و پــس 
ــر  ــاوه ب ــت. وی ع ــیاحت پرداخ ــیر و س ــه س از آن ب
مســافرت در شــهرهای عــراق، بــه مصــر و شــام و مکــه 
هــم ســفرکرده اســت.  بنابــر آنچــه گفتــه شــد، ســلطان 
اســحاق، از علمــا و محدثیــن نامــور زمــان خــود بــود، و 
بــا نصیری هــا هــم رابطــه داشــت. خــود نیــز شــاگردانی 
تربیــت کــرد کــه همگــی ســرآمد زمــان خــود شــدند. 
ــلطان  ــد، س ــت می آی ــات به دس ــن مقدم ــه از ای چنانک
اســحاق، اکثــر عمــر خــود را بــه افــاده و اســتفاده 
مصــروف داشــت، و شــعر هــم می ســرود و اشــعارش 
ــم داشــته  ــه مســطور اســت.  تفســیری ه در کام خزان
کــه به تفســیر القــرآن معــروف بوده کــه متأســفانه از آن 
خبــری نداریــم. اســرار یارســان کــه در قــرن دوم هجری 
در ســینة بهلــول ماهــی و یارانــش محفــوظ بــود و تا قرن 
هفتــم ق. بــه یکدیگــر ســپرده شــده بــود، در ســدة هفتم 

و هشــتم ق. بــه صــورت قانــون و ارکان اهــل حــق و بــه 
نــام حــق و حقیقــت و یارســان بــه یــاران ابــاغ شــد، و در واقــع، ســلطان 

اســحاق، روی همیــن اصــل مؤســس و مقنــن مســلک اهــل حــق محســوب می گــردد. در 
یکــی از ســرانجام هــای دســت نویــس دربــارة پیدایــش و ظهــور ســلطان اســحاق چنیــن آمــده اســت:  یــاران 

ــه کار کشــاورزی می پردازنــد. در ایــن  ــه ســرزمین اورامــان می رونــد و ب ــااوس پــس از ناپدیــد شــدن وی ب بابان
هنــگام، میــان درویشــان و فرمانــروای آن ســامان کــه )صبــوره( نــام داشــته، جنــگ در می گیــرد و درویشــان پیروز 
می شــوند و از آنجــا بــه روســتای برزنجــه کــه در شــهر زور کردســتان عــراق واقــع شــده، رهســپار می شــوند، و 
بــه خانــة شــیخ عیســی برزنجــه ای کــه از بــزرگان آن دیــار بــوده، می رونــد. ســه تــن از آنــان بــه نام هــای  )داوود، 
بنیامیــن، پیرموســی( در خانــة شــیخ می ماننــد و زیــر فرمــان او در می آینــد. شــیخ بــا اینکــه دارای زن و فرزندانــی 
زیــاد بــوده، برابــر پیشــنهاد درویش هــا، دختــر حســین بیگ جلــد را کــه از بزرگان کردســتان بــوده  خواســتگاری 
ــه شــیخ عیســی می دهــم کــه آنچــه از قبیــل گاو و  ــه شــرطی ب ــرم را ب ــد: دخت ــد، و او در پاســخ می گوی می کن
گوســفند و اســتر و شــتر و غیــره پیشــنهاد می کنــم، بپذیریــد. حســین بیگ هر چــه درخواســت می کند درویشــان 
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می پذیرنــد. بامــداد روز دیگــر، حســین بیــگ هنگامی کــه از خــواب بیــدار می شــود، مشــاهده می کنــد پیرامــون 
ــه  ــراک( را ب ــرش )دای ــپس دخت ــد؛ س ــب می کن ــی تعج ــن کار بس ــت، و از ای ــه اس ــه و رم ــر از گل ــه اش پ خان

همســری شــیخ در مــی آورد.
دایــراک، همســر شــیخ عیســی می شــود، و پــس از چنــدی آبســتن می گــردد. روزی درویشــان در بوســتان 
ســرگرم آبیــاری می شــوند، دایــراک هــم در بوســتان مزبــور می نشــیند. ناگهــان صدائی از آســمان برمی خیــزد، و 
پــاره نــوری بــه پیرامــون دایــراک ســقوط می کنــد. پــس از ایــن رویــداد، درویشــان، دایــراک را بــه خانــه می برند. 
چنــدی بعــد، دایــراک پســری می زایــد کــه نامــش را »ســان ســهاک« یا »ســلطان اســحاق« گذاشــتند. درویشــان با 
بینایــی درونــی، نشــانة فــر و شــکوه خداونــدی را در پیشــانی کــودک نــوزاد دریافتنــد.  روزی داوود بــه کارهــای 
خــارق العــادة ســلطان اســحاق نگریســت و دریافــت کــه او آینــدة درخشــانی در پیــش دارد. ســلطان اســحاق 
کــم کــم بــزرگ شــد و نشــانه هایی برجســته  از خــود نمایــان می ســازد کــه مایــة شــگفت شــیخ عیســی گردیــد. 
وی از فرزنــدش می خواهــد کــه بــه بــا هــم بــه مکــة معظمــه برونــد. آن دو بــا هــم راهــی می شــوند و بــه خانــة 
خــدا می رســند. شــیخ نشــانه هایی از فــروغ ایــزدی در فرزنــدش می بینــد و می خواهــد بــه پایــة بلنــدش گواهــی 
دهــد، امــا زبانــش بســته می شــود و در بیــن راه  جهــان را بــدرود می گویــد.  ســلطان اســحاق بــه زادگاهــش بــاز 
می گــردد، و برنامــه ریــزی خــود را آغــاز می کنــد و بنــای مســلک اهــل حــق را می نهــد و رســتاخیز بزرگــی در 
ســرزمین کردســتان برپــا می کنــد، و گــروه زیــادی پــای بنــد مســلک او مــی شــوند. در یکــی از ســرانجام هــای 
خطــی چنیــن نوشــته شــده اســت : »عیســی برزنجه ای کــه از علمــا و دانشــمندان بزرگ برزنجه محســوب می شــد 
روزی قصــد زیــارت خانــة خــدا کــرد و بــه ایــن منظــور بــار و بنــه ســفر را بســت و از دیــار خــود بــا کاروانــی 
ســوی مکــه رهســپار شــد. وی چــون پیــر و ســالخورده بــود، کارهایــش را نمــی توانســت بــه خوبــی انجــام دهــد. 
ــوان کــه در  ــاد و او را در دشــت بیمناکــی، او را در نزدیکی هــای ســرزمین حل ــه راه می افت کاروان هــم شــبانه ب
شــهرزور واقــع شــده، رهــا کردنــد. شــیخ عیســی از کار آنــان آزرده گشــت و بــه نیایــش خداونــدگار پرداخــت و 
از چشــمانش قطــرات اشــک روان شــد. در ایــن هنــگام، ناگهــان پــارة نــوری از آســمان فــرود آمــد و بــه او ندایــی 
رســید کــه ای شــیخ، شــما دیگــر حاجــی شــده ای و بــه خانــه ات بازگــرد. شــیخ چون نــدا را شــنید، بــه زادبومش 
بازگشــت.  هنگامی کــه بــه برزنجــه رســید، ســه درویــش را بــر آســتانة خانــه اش دیــد. شــیخ بــه محــض دیــدن 
ســه درویــش آنــان را بــه انــدرون خانــه اش فــرا خوانــد و گرامی شــان داشــت. درویشــان پــس از اینکــه مدتــی 
را در خانــة شــیخ عیســی به ســر بردنــد، بــه او پیشــنهاد کردنــد ازدواج کنــد. شــیخ عیســی، نخســت از تقاضــای 
درویشــان ســرپیچی کــرد، ولــی ســپس پذیرفــت. درویش هــا بنــا به پیشــنهاد شــیخ به خواســتگاری دختر حســین 
بیگ جــاف کــه فرمانــروای شــهرزور بــود، رفتنــد، ولــی وی، پیشــنهاد آنــان را نپذیرفت و دســتور داد ســه درویش 
مزبــور را زندانــی کننــد. درویش هــا کارهایــی خــارق العــاده از خــود نشــان دادنــد کــه مایــة تعجــب و شــگفت 
حســین بیــگ شــد، و ســرانجام بــه ازوداج دختــرش بــا شــیخ عیســی تــن در داد، و او بــا دایــراک، دختــر حســین 
بیــگ ازدواج کــرد. دایــراک آبســتن شــد و زمــان زادنــش فــرا رســید و پســری که چهــره اش آغشــته به نــور بود، 
زائیــد. شــیخ عیســی بــه دیــدن نــوزادش رفــت و چــون او را دیــد، دریافــت کــه نــور چهــرة ایــن نــوزاد همــان پــاره 
نــوری اســت کــه در بیابــان بــا او روبــرو شــده بــود. هنگامی که خواســت ایــن راز را بگشــاید، ناگهان زبانش بســته 
شــد و در دم جــان ســپرد. ســلطان اســحاق بــا اســتفاده از عقایــد و آرای خــاص مذهبــی و بــا بهره گیــری از ذخایــر 
معنــوی ایــران پیــش از اســام، از جملــه کیــش زرتشــتی و مزدکــی و افــکار و عقایــد مســیحی و کلیمــی و فـِـَرق 
غالــی پــس از اســام، کــه بــه خصــوص در مناطــق غربــی ایــران پراکنــده بودنــد، مســلک کنونــی یارســان را پایــه 
ریــزی کــرده و یــاران و پیروانــش را بــه ۱5 دســته بخــش بنــدی و تقســیم کــرد و بــرای هــر یــک وظیفــه ای معیــن 
و ســمتی مشــخص تعییــن داشــت. ایــن دســته هــا بــه ترتیب هفــت تــن، چهل تــن، هفتوانه، یــاران قــول طــاس، 72 
پیــر، هفــت خلیفــه، هفــت خــادم، هفــت هفتــوان، چهل چهــل تنــان، 99 پیــر شــاهو، 66 غــام کمرزرین، هــزار و 

یــک بنــده خواجــه ماننــد نــام دارنــد.

}نامــة ســرانجام، کتــاب مقدســان یارســان، توســط صدیــق صفــی زاده )بوره کوئــی(، ترجمــه و تفســیر شــده 
کــه بازچــاپ آن در ســال ۱397 ش. توســط انتشــارات ســفیر اردهــال صــورت گرفتــه اســت.{






