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اقدامــات  درماه هــای اخیــر برخــی 
و  فرهنــگ  وزارت  کتــاب  کل  اداره 
ارشــاد اســامی حکایــت از بازگشــت 
ضا بطه مندتــر وزارت متبــوع در صــدور 
مجــوز نشــر کتــاب و مســائل پیرامــون آن 
ــدواری و  ــای امی ــت ج ــه در نهای ــت ک اس
ــک،  ــدون ش ــت، و ب ــی اس ــان بخش اطمین
رضایــت اهــل کتــاب و قلــم را در پــی 

خواهــد داشــت. از جملــه مــوارد مــورد نظــر، دقــت در بیــان و معرفــی منابع 
و ماخــذ کتــاب هــای پزشــکی و نــگارش هایــی اســت کــه بــا ســامتی و 
تندرســتی جســم وجــان و اعتقــادات و باورهای آحــاد مردم مرتبط اســت؛ 
نیزارائــۀ مــدارک مســتند عناوین مؤلفین و نویســندگانی اســت که نام شــان 
در صفحــۀ عنــوان کتــاب درج مــی شــود. امیــد اســت ایــن دقــت همــواره 
و در همــه حــال شــامل موسســات و بنــگاه هایــی شــود کــه در تــاش  و 
کوشــش و پویایــی کار نشــر همــت مــی کننــد و جــز گســترش فرهنــگ 

ــت. ــور نیس ــان متص ــر برای ش ــوری دیگ ــوب، منظ مکت

سید حسین عابدینی        
صاحب امتیاز و مدیر مسئول     
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تشـدید عالئـم و عـوارض کرونـا بـا مصرف 
خوراکـی هـای گرم

فصـل  در  گفـت،  سـنتی  طـب  متخصـص  یـک 
گـرم سـال مصـرف نوشـیدنی هـای خنـک، میـوه و 
سـبزیجات تـازه توصیـه مـی شـود. علیرضـا یارقلـی 
در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر در مورد نوشـیدنی هایی 
کـه در فصـل گـرم سـال بایـد مصـرف شـود، اظهـار 
داشـت، در فصل گرم و خشـک سـال هسـتیم و باید 
نوشـیدنی های خنـک و مرطوب اسـتفاده کنیـم. وی 
افزود، نوشـیدنی های سـکنجبین و ماءالشعیر طبی در 
تابسـتان توصیـه می شـود و آب میوه هـا نیـز می توانند 
کمـک کننده باشـند؛ البته تمامی این نوشـیدنی ها باز 
بـه میـزان مشـخص باید مصـرف شـود و نبایـد زیاده 
روی کنیـم، چـون یکـی از عـوارض فصـل گـرم و 

خشـک ایـن اسـت کـه معـده را سـرد می کنیـم.
ایـن متخصـص طب سـنتی بـه افزایش آمـار مبتالیان 
کرونـا اشـاره و توصیه کـرد، در این ایام کـه کرونا به 
شـدت در حـال افزایـش اسـت، گرمی جـات بیش از 
حد و سـیاه دانه اسـتفاده نکنیـم؛ همچنین مصرف بی 
رویـة زنجبیـل و دارچیـن می تواند عـوارض به همراه 
داشـته باشـد و عالئم ما را بدتر کنـد، و به همین دلیل 
بهترین توصیة این فصل، نوشـیدنی های خنک است.

خوراکی های مفید در فصل تابستان
در فصـل تابسـتان مصـرف میـوه و سـبزیجاتی ماننـد 
شـاه تـوت، سـیب گالب، آلبالو، هندوانـه، لیموترش 
تـازه، کاهـو، خیـار، گشـنیز، اسـفناج و لبنیاتـی مانند 
دوغ، ماسـت، پنیـر و عرقیجات خنک مانند کاسـنی، 
خرفه و بیدمشـک توصیه می شـود. وی در خصوص 

غذاهـای مفیـد فصل گـرم نیز افـزود، غذاهای پختنی 
آب پـز حـاوی کـدو سـبز، آلو، اسـفناج، سـبزیجات 
تازه و چاشـنی های ترش مانند آبغوره، آب لیمو، تمر 
هندی، رب به، رب انار، آب دوغ خیار، گوشـت های 
سـفید ماننـد مـرغ و ماهی آب پز یا کلم سـرخ شـده، 
سـاالد، کاهو، شربت زرشـک، انار، آب لیمو، آلبالو، 

ریـواس، سـکنجبین و بـه لیمو نیز توصیه می شـود.

ــی  ــّنتی ایران ــب ُس ــت ط ــتفاده از ظرفی اس
خواســتة به حــق مــردم اســت

بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا، زهـرا شـیخی در صفحه 
شـخصی خـود در توئیتـر نوشـت: امـروز در جلسـة 
کمیتـة تخصصـی طـب ایرانـی کمیسـیون بهداشـت 
مجلـس، بـرای چندمیـن بـار از دسـتگاه های ذیربـط 
گـزارش عملکـرد حـوزة طب ایرانـی و اجرای سـند 
ملـی گیاهـان دارویـی را خواسـتیم و هنـوز در عمـل 
انـدر خـم یـک کوچه ایـم. نـخ گمشـدة تسـبیح کـه 
قطعـاً بایـد همـان متولی اصلـی حوزة سـالمت، یعنی 
وزارت بهداشـت و درمـان باشـد، هنـوز در اجـرای 
عملیاتی، عملکردی شـاخص تاکنون ارائه نداده و در 
این در حالی اسـت که رویکرد علمی و دانش محور 
اسـتفاده از ظرفیـت طب سـنتی ایرانـی و طب مکمل 

خواسـتة به حـق و جـّدی مـردم نجیب اسـت.
مـادة ۷۴ قانـون برنامـة ششـم، سیاسـت های ابالغـی 
در حوزة سـالمت و اسـناد باالدسـتی، تکالیفـی برای 
بـه ویـژه وزارت بهداشـت و  دسـتگاه های مربوطـه 
درمـان تعیین کرده اسـت کـه هنوز بـرای اجرا معطل 

اسـت. مانده 



4

قرآن کریم از هنگام نزول تا کنون، سرچشـمة پیدایش و سـرمایة پرورش و بزرگترین و پاك ترین روح ها، 
بلندتریـن همت ها، اسـتوارترین اراده ها، عمیق ترین افکار، عالی ترین معارف، نغزتریـن ادبیات و دل انگیزترین 
هنرهـا در عرصه هـای گسـترده و حوزه هـای گوناگون حیات فکـری و فرهنگی و علمی و اجتماعـی و ادبی و 

هنری مسـلمانان در همة اکناف عالم و در پهنة تاریخ پرافتخار فرهنگ و تمدن اسـالمی بوده اسـت.
 وجـود آب سـالم وکافـی یکی از ضروري ترین نیازهای انسـان اسـت، به طوری که بـدون آن، حتی تصور 
داشـتن زندگـی تـوام بـا سـالمت، غیـر ممکن اسـت. متاسـفانه یکـی از مشـکالت عمـده در بعضـی از مناطق 
کشـور ما، فقدان آب آشـامیدنی سـالم و کافی اسـت که باعث بروز بیماري ها و خسـارت های جبران ناپذیری 
گردیـده اسـت. قرآن کریـم، برخـالف روش ها و اندیشـه های کالمی و فقهی و فلسـفی که بیش از هزار سـال 
اسـت در جامعـه اسـالمی رایـج و شـایع شـده اند، توجـه و عنایتـی فوق العـاده به طبیعـت و عناصـر آن دارد. در 
ایـن میـان، آب از عمده تریـن عناصـر طبیعت به شـمار می آید، به طـوری که در میـان ادیان الهـی، هیچ کدام به 
انـدازة دیـن مبین اسـالم، به ویژه قـرآن کریم، به موضـوع »آب« نپرداخته اند؛ تنوع موضوعی، تفصیل مباحث و 
تاکیـدات قـرآن بـه ارزش و اهمیـت آب، بیانگر این حقیقت اسـت که توجه قرآن به طبیعـت و باالخص آب 

همه سـویه بوده است. 

آب، اُکسیــر شفابخش
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شـده  معرفـی  الهـی  رزق  آب،  درقرآن کریـم، 
کـه بایـد از آن بجـا اسـتفاده شـود. پدیدآورنـده و 
نازل کننـدة آب آشـامیدنی، خداسـت. اوسـت کـه 
انسـان ها و حیوانـات را سـیراب می کنـد. خداونـد بـر 
انسـان ها به سـبب نـازل کـردن آب آشـامیدنی، منّت 
گـذارده. قرآن کریـم وجود چشمه سـارها را بـر روی 
زمین از آیات الهی معرفی کرده، چشـمه های بهشـتی 
را یکی از بهره های متقین در بهشـت توصیف کرده، 
و جهنمیـان را از آب آشـامیدنی محـروم توصیـف 
بهشـتیان درخواسـت آب  از  کـه  به طـوری  کـرده، 

آشـامیدنی می کننـد.
 آب برای اسـتفاده در طهارت، وضو، غسل و غیره 
بـرای مسـلمانان از اهمیتـی ویژه برخـوردار اسـت. امام 
صـادق )ع(، آب و طهـارت را کلیـد قـرب و مناجـات 
بـا خدا معرفی نموده اند: »چـون اراده، طهـارت و وضو 

نمـودی، چنـان بـه سـوی آب روان شـو کـه گویـی به 
سـوی رحمت خدای تعالی مـی روی؛ زیرا که خداوند 
تعالـی آب و طهـارت را کلید قرب و مناجات خویش 
و نشـانی بـرای راهنمایی مردم به سـوی خـوان خویش 
مقـرر فرمـوده، و چنان کـه رحمـت خداونـد گناهـان 
بندگان را پاك می کند، نجاسـت های ظاهر را هم جز 
بـا آب نمی تـوان پـاك کـرد. پس چنان کـه هر نعمت 
دنیـوی را بـا آب، حیـات بخشـید بـه رحمـت و فضل 
خویـش حیات قلـب باطنی و عبـادات را نیز به وسـیلة 
آب )که همانا طهارت است( زندگی و کمال بخشید.

 در صفـا، پاکـی، شـفافیت، فراوانـی آن و امتزاج 
لطیـف اش بـا هـر چیـز بیندیـش و آن  را در تطهیـر 
اعضـای بدنت کـه خدا به تطهیرشـان امر فرمـوده، به 
کار گیر و واجبات و ُسـنَن تطهیر را بجای آور که در 
هریک از آنها، فوایدی بسـیار نهفته اسـت؛ پس چون 
آب را گرامـی داشـته و آن را به کارگیـری، به زودی 
چشـمه های فواید بسیار برایت جوشـیده خواهد شد.«

آب نـه تنها نقش حیات دارد، بلکه برای بسـیاری 
از امـراض، دارویی شـفابخش اسـت. دقیقا مشـخص 
نیسـت کـه چـه خاصیتـی در آب هسـت کـه تاثیری 
قطعـی بـر بیماران، حتی اشـخاص سـالم و تندرسـت 
دارد، امـا دانشـمندان بـه طور مکرر تصدیـق کرده اند 
کـه آب دارای قدرتـی شـفابخش و خیلـی نیرومنـد 
اسـت. گذشـته از نتایـج نیکویـی کـه آب به بیمـاران 
می بخشد، دنیای آن، پر از نشاط و شادی است که در 
دسـترس همه اسـت و همه می توانند از آن بهره یابند.

 قـوای طبیعـی کـه در آب وجـود دارد، هنـوز 
بطور کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته اسـت. 
سـیمون بـاروخ در سـال1893، کتـاب اصلی خـود را 
بـه نام »مـوارد اسـتعمال آب در طـب جدیـد«، دربارة 
همیـن موضـوع منتشـر کـرد. وی در سـال 1920 نیـز 
کتـاب کوچـک دیگـری در این بـاره به نـام »ملخص 
معالجـه بـا آب« انتشـار داد. از مطالعـة ایـن کتـاب بـه 
وضـوح نتیجه گرفته می شـود کـه آب، عنصر قوی و 
مهم در حیات و زندگی انسـان اسـت. بـه عقیدة وی، 

خـواص  آب  عبارتنـد از:
مقـوی، مسـکن درد، نیروبخـش، مـدر، معـرق، 
مهـوع، مسـهل، مفیـد بـرای نگهـداری متابولیسـم، 
ضدعفونی کننـده، قاطـع تـب، خـواب آور و دارای 
و  میلیون هـا  موضعـی.  بی حس کنندگـی  خاصیـت 
میلیاردهـا سـلول های بـدن مـا در یک دنیـای مایعاتی 
دسـتگاه های  توسـط  کـه  می کننـد  زندگـی  متغیـر 
خـودکار و بطـور معجزه آسـا، خـون و آب بـدن مـا 

کنتـرل و مرتـب می شـوند. 
آب نه تنهـا نقش حیات را دارد، بلکه برای بسـیار 
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از امـراض، دارویی شـفابخش اسـت. دقیقا مشـخص 
نیسـت کـه چـه خاصیتـی در آب هسـت کـه تاثیری 
قطعـی بـر بیماران، حتی اشـخاص سـالم و تندرسـت 
دارد. روایاتـی از پیامبـر اکرم )ص( و ائمة معصوم )ع( 
دربـارة خاصیـت شفابخشـی آب هـای گرم و سـرد و 
نیـز آب هـای گـرم معدنی که بـا حـرارت و گرمی از 
چشـمه ها بیـرون می آید، وجـود دارد که در بعضی به 
طـور کلی عنوان شـفابخش بـودن آب را تذکـر داده 
و در بعضـی خاصیـت دارویی آن را تعییـن نموده اند. 
پزشـکان امـروز، پاهـای تـب دار را بـا آب سـرد 
می شویند و بدین وسیله از شـدت حرارت می کاهند، 
و نیز در مواردی که اسـهال شـیوع یافته باشد، بهترین 

راه دچار نشـدن به این بیماری مخصوصا در کودکان 
خردسـال، جوشاندن آب و سـپس خوردن آن است. 
بـرای  )همچنیـن  بیمـاران  بـرای  هیچ چیـز  دنیـا،  در 
اشـخاص سـالم و تندرسـت( بهتـر از عـادت دادن و 
لـذت بردن بدن از آب نیسـت؛ مخصوصا وقتی بدن، 
عمـل مهیج و محـرك نـوازش آب و آفتابی را بخود 
بپذیـرد. بـه تجربـه ثابت شـده کـه آب، اعصـاب زیر 
پوسـت را تحریـک می کنـد و از این طریـق، اعضای 

داخلـی بـدن تقویـت می یابد. 

در تدبیـرات متعلقـه به شـرب آب  بر اسـاس 
رسالة حفظ الصحه )شش رساله در پزشکی(

رسـالة مختصر حفـظ الٌصحه تالیف نویسـنده ای 

اسـت گمنـام کـه به نـام ظّل السـلطان نوشـته و القاب 
زیـادی بـرای وی مرقـوم داشـته و از خـود اسـمی جز 

»اضعـف بنـدگان« نبرده اسـت.
این نسـخه در کتابخانة صارم الدوله اکبر مسـعود، 
شـمارة 1091  بـه  اصفهـان  در  السـلطان  ظـل  پسـر 
نگهداری می شـود. خـط آن نسـتعلیق، تاریخ کتابت 
قـرن چهاردهـم ق. و در 29 صفحـه بـا کاغـذ فرنگی 
آبـی و جلـد تیمـاج ضربـی نارنجـی اسـت.  در ایـن 
نسـخه در بـاب حفـظ الصحـه و آداب نوشـیدن آب 

چنیـن آمده اسـت:
کـه  وضعیتـی  بـه  بایـد آب خـوب  مـردم  اّوال 
عرض می شـود، تحصیـل نمایند؛ چه اگـر آب از این 
چاه هـای معمولـه در این بلده که اغلب آنها لجن زیاد 
در آن هـا هسـت و ایـن آب ها به واسـطة مجـاورت با 
آن لجن، سـنگین و بد طعم می شـود. عالوه آب این 
چاه هـا از همـان آب رودخانه و نهرهاسـت که حالت 
آن عـرض می شـود که اگـر در فصل تیرماه باشـد، به 
واسـطة آن کـه در لنجان می گیرند  و پای شـلهتوك 
می برنـد، تمـام آن هـا یـا مخلـوط شـده بـا آن کهنه و 
پالس و پا ابزار که کّل آن ها از بسـیاری از اشـخاصی 
اسـت کـه مبتـال بـه مرض هـای بـد یـا در عرق هـای 
ابـدان آنهـا پوسـیده و مخلوط شـده بـا کثافت ها مثل 
رزق طیـور کـه غالبا به عـالوه از آن لجنی کـه در آن 
اراضـی هسـت. و ایـن آب بـه ایـن وصف یا سـّمیّت 
دارد یا زیاد سـنگین می شـود. این همه پشـه که از آن 
متولد می شـود، نیسـت جهـت آن ااّل اغتشـاش آن، و 
ااّل از آب صافـی غیـر مکـّدر پشـه متولد نمی شـود؛ و 
اگر در فصل پائیز باشـد، محسـوس است که برگ ها 
از درخت هـا بـه جهـت خـزان در آن آب هـا ریختـه، 
بـه نحـوی کـه مملـّو می شـود از آن برگ هـا، و تمام 
آن برگ هـا مملـّو اسـت از گـرد شـوارع اصفهـان و 
قـرای اطـراف که تمام آنها خاشـاك اسـت و گردان 
برگ هـا مخلوط می شـود با آن آب هـا. اغلب امراض 
تابسـتان و پاییز منبعث اسـت از شـرب این آب ها. این 
سـینه ها کـه در فصـل پاییـز خـراب می شـود، زکام ها 
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که متداول می شـود، جهت آن اغلب این آب هاسـت 
کـه اسـتعمال می نماینـد، یـا منفـرد یـا در مطبوخات، 
حتـی در خانه هـا اسـتعمال می کننـد؛ مجمـال از ایـن 

آب هـا کاّل باید احتـراز نمود.
بهترین آب ها آن اسـت که از چشـمه رو به قبله یا 
از سـنگ یـا از خاك یا از ریگ بیـرون آید و بر روی 
زمیـن سـنگ یا ریگ یا خـاك جاری شـود و قدری 

از محـل خـروج آن دور شـود و در مجـرای پاکیـزه 
هرچه بر روی سـنگ و ریگ جاری شـود و متالشی 
شـود، سـبک تر می شـود. و از این جهت اینکه در زیر 
چرخ طاحونه اسـت، سـبک تر اسـت از بـاالی چرخ. 
معلوم اسـت که به حسـب حکـم آوردن آب از برای 
آن حضـرت، فـرق نـدارد چه از این آب هـا بیاورند یا 

بفرسـتند، یا از قنوات باال بیاورند.
اگـر طاحونـه دارد، از زیـر چـرخ بردارنـد و در 
چیـز  از  را  آنهـا  درب  ریختـه،  پاکیـزه  خمره هـای 
مشـبک بگذارند که خوب صاف شـود و تمام آنچه 
طبـخ می کننـد، حتی چلـو و پلو از همان آب باشـد و 
اگر بشـود آب مشـروب آن حضرت را در کوزه های 
سـفال کـه آب آن تراوش می کند کـرده و آن خزف 
را در قـدح پاکیـزه بگذارنـد و آب مشـروب از اینکه 
بیـرون آمـده، از آن خـزف سـفال و در آن قدح جمع 

شـده، میـل فرمایند، خیلی خوب و سـبک اسـت. 
آب را مخلـوط بـا یـخ نکننـد کـه یـخ کـه آب 
می شـود و مخلوط با آن آب، آب کهنه و تازه اسـت 
و سـبک و سـنگین است و مضر اسـت؛ اّوال آب زیاد 
سـرد، خـوب نیسـت، مخـّرب سـینه و مبـّرد معـده و 
مطغـی غلیان غذاسـت، به نحوی که تا بـه غلیان آید، 

می کشـد. طول 

 ثانیـا بـر فـرض کـه طبـع زیـاد مایـل باشـد بـه 
سـردی، آب را در تنگـی کـرده و آن تنـگ را بـاالی 
یـخ گذاشـته تا آب سـرد شـده، میل فرماینـد. خوش 

طعـم و سـرد و خالـی از مفسـده اسـت.
 بیـن الغـذا، آب میـل نفرمایند، ااّل قلیلی با شـدت 
عطـش، چنان چـه بـاالی غـذا هـم همین طـور اسـت، 

بعـد از دو سـه سـاعت فاصله.
 اگـر مقـرر فرماینـد بـه عوض قهـوه، بـاالی غذا، 
چـای سـفید خوب طبـخ کرده بـه نحوی کـه جوش 
نیایـد و یـک فنجـان بـدون شـیرینی بـاالی غـذا میل 
فرمایند، سـبب هضم غذا می شـود، ولیکن اگر معتاد 
بـه ایـن مرحلـه نیسـتند، اّوال نصـف فنجـان یـا فنجان 
کوچـک تا برسـد به یک فنجان متعـارف این فقره را 
نمی دانـم حالـت مزاجیـه آن حضرت چه نحو اسـت. 
) مخاطب این دسـتورات حفظ الصحه، شـخص ظل 
السـلطان اسـت که به نام ایشـان کتاب حاضر توسـط 

مؤلف نوشـته شد(
در شـب، ایسـتاده، آب میل نفرمایند و بعد از بیدار 
شـدن و شـدت عطش، البته یـک دفعه آب سـرد میل 
نفرماینـد، اگرچه طبع، زیاد مایل اسـت، ولیکن شـرعا 

و طبّا هیچ کدام خوب نیسـت. بسـا هسـت که موجب 
اطفای حرارت غریزیه  می شود؛ همچنین بعد از فراغ از 
موقعـه و همچنین در حمـام، بلکه کم کم میل فرمایند.

در ناشـتا اگرچـه عطـش شـّدت نمایـد آب میـل 
نفرمایند؛ و اگر خیلی شـّدت کند، آب جوشـیده که 

نیم گرم شـده باشـد، میـل فرمایند. 
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ُسـورنجان کـه آن را در زبـان یونانـی » ارمـود 
قطیلـوس« گوینـد، و از جمله نباتاتی اسـت که پیش 
از انـواع شـکوفه ها در فصـل بهـار پدیـد می آیـد، و 
بـرگ نباتی او بـه زمین نزدیک اسـت، و ماهیت آن 
بیخی اسـت شـبیه به سـیر صحرایی صنوبری شـکل 

بـا انـدك پهنی و سـه نـوع به قـرار ذیل اسـت:
 یکی ظاهر و باطن آن سـفید و طعم آن شـیرین، 
دوم ظاهـر و باطـن آن هـر دو زرد مایـل بـه تیرگی، و 
سـوم ظاهـر و باطـن آن مایـل بـه سـیاهی و ظاهـر آن 
تیره تـر و مِلـح و بـه فارسـی آن را شـنبلیله  گوینـد.

گیاه شنبلیله به دلیل خواص آروماتیک و عطری 

که دارد، معروف اسـت. طبق سخنان حکیم جرجانی 
در کتاب ذخیرة خوارزمشاهی، حلبه )شنبلیله (، چیزی 
اسـت مرکب، گرم و خشـک اسـت به درجـة اول، و 
اندر وی رطوبتی غریب است. بوی دهان و بوی عرق 
ناخـوش را از بیـن می بـرد و در رفـع دبیل هـا )ُدَمل ها( 
و آماس هـا، مؤثـر اسـت. از دیگـر خـواص و فوایـد 
مصـرف شـنبلیله می تـوان به مـوارد ذیل اشـاره کرد:

 خـوردن و ضمـاد کـردن و نشسـتن در آبـی 
که حلبه )شـنبلیله( در آن جوشـیده شده، درد رحم 

را کاهـش مـی دهد.
 اگـر آن را بـا خرمـا و انجبیر و همراه عسـل به 

با خواص َشنبَلیلَه آشنا شویم
راضیــه صادقــی
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بپزنـد و بخورنـد، سـینه را پـاك می کنـد و در رفـع 
سـرفه های کهنه و  تنگی نفسـی که ناشی از رطوبت 

باشـد، موثر است.
 دم کــردة شــنبلیله خلــط درون روده هــا را دفع 
ــب  ــی که ت ــرای کس ــرف آن ب ــی مص ــد، ول می کن
ــوردن آن  ــراف در خ ــت  و اص ــان آور اس دارد، زی

باعــث ســردرد مــی شــود.
 مصرف دم کردة  شنبلیله قاعده آور است.

 چنــد قطــره عصــارة شــنبلیله را بــر روی چشــم 
بریزنــد، درد چشــم را کاهــش مــی دهــد و نور چشــم 

ــد. ــاد می کن را زی
ــا  ــرای درمــان بواســیر، دم کــردة شــنبلیله ب  ب

ــود دارد. ــرکه، را س ــل و س عس
 ایــن گیــاه اغلــب جهــت ایجــاد بــوی خــوش 

و تحریــک اشــتها بــه غــذا اضافــه مــی شــود. 
 بـرای تشـخیص عفونـت رحم می توان کیسـه، 
پارچه ای بسـیار کوچکی را از تخم حلبه )شـنبلیله ( پر 
کـرد و در آن را کامـاًل بسـت تـا زن بتوانـد در ابتدای 
دوران قاعدگـی آن را در انتهـای واژن خود قرار دهد. 
پس از گذشـت سـه روز باید کیسـه را خـارج کرد و 

دانه هـا را کاشـت. در صـورت رشـد دانه هـای حلبـه، 
سـالمت دسـتگاه تناسلی زن آشـکار می شود.

مطالعات متعدد، خواص کاهش دهندة قند خون 
و کاهـش چربـی خون تخم شـنبلیه را نشـان داده اند. 
برگ شـنبلیه منبع کلسـیم، آهـن و بتاکاروتن اسـت. 
در طب سـنتی چین از تخم شـنبلیله به عنوان تونیک، 
و جهـت درمـان ضعـف پاهـا اسـتفاده مـی شـود. در 

هنـد، عـالوه بـر اسـتفاده از این گیاه به عنوان چاشـنی 
در غـذا، بـه عنوان محرك تولید شـیر نیز اسـتفاده می 
شـود. از شـنبلیله جهت درمان سـوء هاضمه و طاسـی 
سـر نیز اسـتفاده شده اسـت. در روم باسـتان از شنبلیله 

بـرای القای زایمان اسـتفاده می شـده اسـت.
مصـرف حداقـل ۵ گـرم تخـم شـنبلیله باعـث 
کاهـش قند خـون مـی شـود. مقادیر پایین تـر ممکن 
اسـت موثـر نباشـند. ایـن خاصیـت شـنبلیله بـه دلیـل 
کاهش جذب قند از روده و افزایش ترشـح انسـولین 
اسـت. در مطالعـه ای اثـر کاهندة قند خـون، تخم خام 
شـنبلیله از نـوع آب پـز آن بیـش تـر بـود. در صورت 
مصـرف همزمـان شـنبلیله بـا داروهـای کاهنـدة قنـد 
خون، سـطح قند خون باید پایش شـود. در مطالعاتی 
دیگـر نیـز کاهـش تری گلیسـرید و کلسـترول نیـز به 
دنبال مصرف شـنبلیله دیده شـده اسـت. تخم شنبلیله 
ممکن اسـت باعث کاهـش درد قاعدگی نیـز گردد. 
دریافت 2/۷-1/8 گرم پودر تخم شـنبلیله در سـه روز 
اول قاعدگـی و دریافـت سـه بار در روز به میـزان 0/9 
گـرم در روزهای باقـی ماندة قاعدگی می تواند باعث 

کاهـش نیـاز به مصرف مسـکن شـود.

نـکات مـورد توجه در زمان مصرف شـنبلیله
زنــان بــاردار بایــد از مصــرف زیاد از حد شــنبلیله 
خــودداری نمایند. در مطالعات حیوانی، تاثیر محرك 
ایــن گیــاه بــر انقباضــات رحــم مشــاهده شــده اســت.

ــر  ــادی فیب ــر زی ــتن مقادی ــل داش ــه دلی ــنبلیله ب ش
موســیالژ، ویســکوزیتة زیــاد در روده ایجــاد مــی 
کنــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت بــر روی جــذب 
داروهــای خوراکــی اثــر بگــذارد، در نتیجــه داروهای 
خوراکــی بایــد بــا فاصلــه از ترکیبــات حــاوی شــنبلیه 

ــوند. ــرف ش مص
مصــرف شــنبلیله در کنــار داروهایــی کــه ســطح 
پتاســیم خــون را کاهــش مــی دهنــد، ماننــد بعضــی 
ــن  ــا و ... ممک ــهل ها، کورتون ه ــا، مس ــک ه دیورتی

اســت باعــث تشــدید افــت پتاســیم خــون شــود.
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زود انزالی چیست؟
 یکی از شـایع ترین مشـکالتی که ممکن اسـت افراد در طول 
زندگـی زناشـویی خـود تجربـه کننـد، زود انزالـی اسـت کـه ایـن 
روزهـا تبدیل بـه معضلی جدی گردیـده و ابعاد زندگی زناشـویی 
را تحـت شـعاع خـود قرار داده اسـت. مشـکل انـزال زودرس برای 
بسـیاری از مردان، مسـأله ای آزاردهنده محسـوب می شود. گفتنی 
اسـت تقریبـاً از هـر سـه نفر مرد، یکـی دچار انـزال زودرس اسـت. 
زود انزالـی بـه حالتـی گفتـه می شـود که مـرد با وجـود تحریک و 
نعـوظ کامـل، بالفاصله بعد از شـروع نزدیکی جنسـی و دخول، به 
ارگاسـم و انزال می رسـد و توانایی ارضای جنسـی همسـر خود را 

از دسـت می دهـد. 

لیـال کهندل
مینو کهندل

)کارشناسان طب سنتی(
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زمــان طبیعــی ایــن عمــل در مــردان، بیــن 2 الــی 
ــودن آن، زود  ــا بیشــتر ب ــر ی ــوده کــه کمت ــه ب ۶ دقیق
انزالــی یــا دیــر انزالــی نامیــده می شــود. معمــوالً انــزال 
ــروع  ــد از ش ــه بع ــا دو دقیق ــه ت ــن 30 ثانی زودرس بی
ــی  ــی، انزال ــر برخ ــرد. از نظ ــورت می گی ــول ص دخ
کــه در زمانــی کمتــر از 2 دقیقــه و بــر خــالف میــل 
ــد، زودرس  ــاق بیفت ــرل او اتف ــدون کنت ــخص و ب ش
اســت کــه بــر طبــق آن، فــرد از کیفیــت رابطــة 
زناشــویی ناراضــی مــی شــود . ایــن نارضایتــی 
می توانــد یــک طرفــه یــا دو طرفــه باشــد؛ البتــه بایــد 
گفــت، تعریــف زود انزالــی زمانــی مصــداق دارد که 
زوجیــن نزدیکــی منظــم و مرتبی داشــته باشــند؛ یعنی 
اگــر توالــی روابــط زناشــویی کم )مثــال در مــاه یکبار 
یــا کمتــر از آن باشــد(، نمی تــوان تشــخیصی مطمئــن 

ــن مشــکل را داد. از ای

علت زود انزالی در مردان
زود انزالــی را نمی تــوان اختــالل جنســی نامیــد، 
بلکــه بایــد علــت آن را برخــی از  موارد ذیل دانســت:

ــل  ــراد، عام ــور ژنتیکــی: در بعضــی از اف  فاکت
ایــن مشــکل، کمبــود ســروتونین یــا نقــص در برخی 

ــت.  ــلولی اس ــای س گیرنده ه
ــز  ــد نی ــای تیروئی ــی: هورمون ه ــر هورمون  تغیی

ــد. ــر گذاران ــی تاثی روی زود انزال
 عفونــت پروســتات )پروســتاتیت(: در افــرادی 
ــتات  ــت پروس ــزان عفون ــد، می ــی دارن ــه زود انزال ک

بیشــتر اســت.
اضطــراب و اســترس: فشــارهای روانــی مختلفــی 
کــه در مــرد تنــش و اضطــراب بــه وجــود می آورنــد، 
می تواننــد منجــر بــه تاخیر یا تعجیل در انســان شــوند؛ 
بــه طــور مثــال، درگیری هایــی بیــن زوجین، ارگاســم 
نامناســب یا به ارگاســم نرســیدن شــریک جنســی در 
روابــط قبلــی، نامناســب بودن زمــان و مــکان آمیزش، 
همگــی می تواننــد ایجــاد تنــش کننــد و ایــن تنــش 
می توانــد منجــر بــه زود انزالــی یــا دیــر انزالــی شــود.

اختالل نعوظ
ــالل  ــی، اخت ــدی جنس ــواع ناکارآم ــی از ان  یک
ــرد  ــت تناســلی م ــت آل نغــوذ اســت کــه در آن حال
بــه نعــوظ کامــل نمی رســد یــا نمی توانــد در حالــت 
ــل  ــه دلی ــالل ب ــن اخت ــد، ای ــی بمان ــی باق برانگیختگ
ایجــاد تنــش در مــرد، تاثیــرات روانــی ماننــد کاهــش 
ــد  ــی مانن ــکالت فیزیولوژیک ــس، مش ــه نف ــاد ب اعتم
عــدم گــردش خــون مناســب، و انقبــاض و انبســاط 
ــد موجــب کاهــش  هــای مــداوم کــه اســت می توان

کیفیــت رابطــه جنســی شــود. 

افسردگی
ــر روی  ــی ب ــی منف ــد تاثیرات ــردگی می توان  افس
فعالیــت هــای هورمونــی فــرد داشــته باشــد؛ همچنین 
از پیامدهــای افســردگی، کاهــش یــا افزایــش شــدید 
میــل جنســی اســت کــه می توانــد روی کیفیــت 
رابطــة جنســی و ارگاســم و میــزان تحریــک جنســی 

اثرگــذار باشــد.

استرس
اســترس و تنــش از جملــه مهمتریــن مشــکالت و 
پیامد هایــی اســت کــه زود انزالــی روی افــراد ایجــاد 
مــی کنــد. بــه هــم خــوردن روابــط زوجیــن، کاهــش 
اعتمــاد بــه نفــس و در نتیجــه دوری باطــل کــه خــود 

نیــز ســبب ایجــاد اســترس و تنــش ذهنــی می شــود.
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 علــت اصلــی زود انزالــی از نظر متّخصصان 
طب ســنتی

از نظــر طبیبــان ســنتی، رســوب ســودا در اطراف 
آلــت تناســلی، رقـّـت منــی،  ضعــف مغــز و اعصاب 
ــن  ــی تری ــه اصل ــکه از جمل ــروی ماس ــف نی و ضع

دالیــل زود انزالــی اســت.

درمان زود انزالی 
ــر روازاده، متخصــص طــب ســنتی، نســخة  دکت

درمــان زود انزالــی را این گونــه می پیچــد:
 بــا توجــه بــه مــزاج فــرد، انــزال زودرس می تواند 
بــه دلیــل غلبــة ســردی یــا غلبــة گرمــی  باشــد کــه بــا 
مراجعــه بــه قســمت مــزاج شناســی می توانیــد علــت 
ــی،  ــت گرم ــه عل ــزال ب ــرای ان ــد .ب ــدا کنی آن را پی

ــه می شــود: ــل توصی ــوارد ذی م
 بــا آب تقریبــاً ســرد اســتحمام نماییــد. نوشــیدن 
ــو،  ــرگ کاه ــو، ب ــم کاه ــار، تخ ــرف آب ان و مص
شیرخشــت بــا آب هندوانــه، دوغ محلــی تــازه، آش 
ــو،  ــو، آلبال ــوپ ج ــوره، س ــماق، آبغ ــدی، س تمرهن
هلــو، ریــواس، عــرق کاســنی، تمبرهنــدی، دم کــردة 
گیشــنیز، شــربت عنــاب و خرفــه، نافــع اســت. بــرای 
جلوگیــری از زود انزالــی بــه علــت ســردی، مصــرف 

ــود: ــه می ش ــر توصی ــوارد زی م
ُکنــدر، انــزوروت، اســپند و کــره به همراه عســل. 

ــردان در  ــرای م ــی ب ــن داروی گیاه قوی تری
درمــان زود انزالــی

ــای  ــن داروه ــی از قوی تری ــن یک ــرق یوهمبی  ع
ــوع  ــی از ن ــی و نازای ــان زود انزال ــرای درم ــی ب گیاه

ســرد مزاجــی مــردان اســت. ایــن عــرق بایــد با عســل 
فــراوان میــل شــود. عــرق یوهمبیــن در درمــان انــزال 
ــراوان دارد؛  ــری ف ــوظ، تاثی ــالل در نع زودرس و اخت
ــاری  ــراد دارای بیم ــه اف ــود ک ــت ش ــد دق ــه بای البت
فشــار خــون از عــرق یوهمبیــن اســتفاده نکننــد. میزان 

ــه یــک فنجــان. مصــرف آن، روزان

 درمان زود انزالی با حنا 
ــال  ــوع ســرد مبت ــی از ن ــه زود انزال ــرادی کــه ب اف
ــا حــدودی  ــا ت ــا اســتفاده از حن ــد ب هســتند، می توانن
ــی  ــا دارای خواص ــرا حن ــد؛ زی ــل کنن ــکل را ح مش
ــورت و  ــت ص ــت پوس ــد ضخام ــه می توان ــت ک اس
بــدن را افزایــش داده، و در نتیجــة همیــن ضخامــت، 
میــزان تحریــکات کمتــر شــده، و افــراد مــدت زمــان 
ــرای  ــند. ب ــه باش ــات مربوط ــغول عملی ــتری  مش بیش

اســتفاده از حنــا، کافــی اســت کــه پوســت آلــت را 
پــس از نعــوظ بــا مقــداری حنــا و آب ماســاژ داده و 

ــرم بشــویید. ــا آب ول پــس از 10 دقیقــه ب

 پیازچه 
مطالعـات نشـان داده که پیـاز و پیازچه، ترکیباتی 
مفید برای افزایش ظرفیت جنسی و تقویت اندام های 
تناسـلی دارند؛ بنابراین بهتر است هر روز با وعده های 
غذایـی ناهـار و شـام خـود، پیـاز یـا پیازچـه بخورید. 
بـه عنـوان یـک روش درمـان زود انزالـی در طـب 
سـنتی، توصیـه می کنیم که یـک قاشـق چای خوری 
دانه-هـای پیازچـه را بـا یـک لیـوان آب حـل کـرده 
و آن را بـرای سـه وعـده در روز مصـرف نماییـد.
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 هویج 
هویـج واقعـاً چیـزی فراتـر از یـک مـادة غذایـی 
خوشمزه اسـت، و می تواند برای درمان زود انزالی مورد 
اسـتفاده واقع شـود؛ زیرا میل جنسـی را بهبود می بخشد 
و در کنتـرل انـزال کمـک می کنـد. برای کسـب نتیجة 
بهتـر، هویـج آب پز شـده را به همراه تخم مرغ و عسـل 
بـه طـور مرتب بخوریـد. این مـادة غذایی مملـو از آنتی 
اکسـیدان ها و بتاکاروتـن اسـت کـه در حیـن مقاربـت 
می تواند جریان خون را در دستگاه تناسلی افزایش دهد.

 بلغور جو دوسر 
هنگامـی که بلغـور جو دوسـر را به رژیـم غذایی 
خود اضافه می کنید، سطح تستسترون در جریان خون 
افزایـش می یابـد. از طرفی، ماهیچه های آلت تناسـلی 
شما آرام شده و احتمال بروز زود انزالی کم می شود.

 هندوانه 
ــام  ــه ن ــی ب ــّذی گیاه ــادة مغ ــاوی م ــه ح هندوان
ســیرولین اســت کــه می توانــد بــه بهبــود میــل جنســی 
شــما کمــک کنــد، فقــط کافــی اســت روزانــه یــک 
تکــه هندوانــه بخوریــد یــا آن را به ســاالد و میــوة خود 
اضافــه نمایید. بــرای درمان دیــر انزالی مــردان، در طب 
ســنتی تاکیــد زیــادی به مصــرف هندوانه شــده اســت.

 درمـان قطعـی زود انزالی با داروهای گیاهی
 مارچوبه

 ریشــة ایــن گیــاه در پیشــگیری از انــزال زودرس 
بســیار مفید اســت. برای درمــان زود انزالی با  اســتفاده 
داروی گیاهــی می توانیــم یــک عــدد مارچوبــه را در 
شــیر بجوشــانید و روزی دوبار عصارة آن را بنوشــید. 
مارچوبــه، سرشــار از ویتامیــنA و ویتامیــن C اســت و 
ــه کنتــرل هورمــون تستوســترون و افزایــش تعــداد  ب
اســپرم کمــک زیــادی می کنــد. برخــی از افــراد 
معتقــد هســتند کــه ایــن گیــاه بهتریــن داروی گیاهی 

ــی محســوب می شــود. ــرای زود انزال ب

 زنجبیل 
مصـرف زنجبیل، گردش خون را در بدن تسـریع 
مـی کنـد و در نتیجه می تواند موجـب افزایش جریان 
خـون به ماهیچه هـای آلت تناسـلی گـردد. همین امر 
بـه مـردان کمـک می کنـد تا نعـوظ و انـزال خـود را 
بهتر کنترل نمایند. عسـل نیز دارویی تقویتی اسـت و 
می تواند تاثیر قدرت زنجبیـل را افزایش دهد. بهترین 
روش مصـرف ایـن داروی گیاهـی بـرای زود انزالی، 
مخلـوط کـردن نصـف قاشـق چایخـوری زنجبیل با 
عسـل و خـوردن آن قبـل از خـواب اسـت. می توانید 
زنجبیـل را رنـده کـرده و بـر روی یکـی از غذاهـای 
خـود بریزیـد. امـروزه امـکان درمـان زود انزالـی بـا 

قـرص گیاهـی زنجبیل نیز فراهم شـده اسـت.

ُکندر 
بـرای درمـان زود انزالـی در طـب سـنتی، شـاید 
معـروف تریـن دارو،ُکنُـدر باشـد کـه تاثیـر آن جای  
هیج شـک و شـبهه ای   ندارد. شـیوة مصرف آن بدین  
گونـه اسـت کـه روزی یک نخـود کندر زیـر دندان 
های جلویی خود قرار داده و آرام بجوید تا شـیرة آن 
کامالً کشـیده شـود؛ پـس از ۴ تا ۵ دقیقـه، باقی ماندة 
آن را کـه مثـل آدامـس شـده، دور بیندازید. مصرف 

کنـدر را بهتر اسـت چنـد ماه ادامـه دهید.

 دمنوش گل میخک 
ــرای درمــان زود انزالــی  پزشــکان طــب ســنتی ب
مــردان، دم کــردة گل میخــک را پیشــنهاد می دهنــد. 
بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر، بهتــر اســت روزانــه دو بــار 

ایــن دمنــوش را مصــرف کنیــد.

 درمان زود انزالی از نظر ابن سینا 
گوینــد کســی کــه گوشــت گنجشــک بــه میزان 
کافــی بخــورد، و بــه جای آب، شــیر بنوشــد، همیشــه 
ــت ایســتاده اســت و آب  ــه حال ــت تناســلی اش ب آل

پشــتش بســی زیــاد اســت.
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 درمان انزال زودرس در طب سنتی 
متخصصـان طـب سـنتی می گویند که علـت زود 
انزالی، سردی عمومی مزاج و افزایش رطوبت دستگاه 
تناسـلی و کمـر اسـت. در واقع، تجمع بلغـم و افزایش 
سودا در بدن، تاثیری زیاد بر روی این مسئله دارد؛ پس 
باید مصرف مواد غذایی با طبع گرم و خشک را مانند 
خرما، موز، نارگیل و انبه، افزایش داد. طب سوزنی نیز 
می توانـد با تحریـکات اعصاب و ترشـح هورمون های 
جنسـی، کمـک زیـادی بـه رفـع ایـن مشـکل نمایـد.

 چــه زمانــی بــه پزشــک یــا متخصــص طب 
ســنتی مراجعــه کنیم؟

 در صــورت مواجهــة مکــرر بــا ایــن مشــکل در 
ــورت  ــود مش ــک خ ــا پزش ــی، ب ــط جنس ــی رواب ط
ــا  ــد، ی ــرم نمایی ــئله ش ــن مس ــد از ای ــما نبای ــد. ش کنی
درمــان آن را بــه تاخیــر بیندازید. زود انزالی، مشــکلی 
شــایع و قابــل درمــان اســت. گاهی مکالمه با پزشــک 
می توانــد نگرانــی هــای شــما را  کاهش دهد. شــنیدن 
اینکــه زود انزالــی گاه بــه گاه طبیعــی اســت یــا زمــان 
متوســط شــروع رابطــه تــا انــزال حــدود پنــج دقیقــه 

اســت، ممکــن اســت اطمینان بخــش باشــد.

عوامل تشدید کنندۀ زود انزالی
زندگــی ماشــینی و صنعتــی، مشــکالت فــراوان 
فکــری، مشــکالت اقتصــادی و رفتارهــای ناهنجــار 
و خــالف شــرع،  تغذیــة نامناســب،فعالیت های بدنــی 
کــم، آلودگــی آب و هــوا، امــواج الکترومغناطیــس 
فراوان هــم می تواننــد زود انزالــی را ســرعت بخشــند.

 درمان های موضعی برای زود انزالی
ــل ژل  ــده مث ــس کنن ــای بی ح ــتفاده ازکرم ه  اس
لیدوکائیــن 2 درصــد، و اســپری های بی حــس کننــده 
ــند.  ــر باش ــی موث ــود زود انزال ــد در بهب ــز می توان نی
در حـال حاضـر، تبلیغاتـی گسـترده در خصـوص 
برخی کرم ها و اسپری ها می شود که ترکیب اکثر آنها 

مادة بی حس کننده ای به نام گزیلوکائین یا لیدوکائین 
اسـت، اما باید توجه داشـت که استفاده از این کرم ها و 
اسپری ها می تواند مشکالت ذیل را در پی داشته باشد:

 رفتــه رفتــه عــادت مــی آورد، بــه طــوری کــه 
بایــد دایمــاً از آنهــا اســتفاده کنــد.

 میــزان لذت بخشــی در صورت عدم اســتفاده 
از کانــدوم در طــرف مقابــل هــم کاهــش می یابــد.

 بـه تدریـج اثرهـای درمانـی آنها کاهـش یافته و 
بیمـار بایـد مقدار اسـتفاده شـده را زیاد کنـد که کاری 
بس خطرناك اسـت؛ زیـرا مواد بی حس کننـده، از راه 
پوسـت و مخـاط به آسـانی جـذب خون می شـوند، و 
مصرف مقدار بی اندازة آنها خطر مسـمومیت دارویی 

را در مـرد بـه همراه مـی آورد.
 اسـتفاده از کرم هـا و اسـپری ها کـه گاهـی 
هـم از جانـب مراکـز غیرقانونـی تولیـد می شـوند، 
احتمـال عفونت  دسـتگاه تناسـلی به ویـژه برای زن 

را افزایـش می دهـد.
 احتمــال پیدایــش آلــرژی پوســتی و احتمــال 
ــن  ــا اســتفاده از ای پیدایــش اختــالل هــای نعــوظ ب

داروهــا نیــز وجــود دارد.

 درمان های روانی - عاطفی زود انزالی 
یکــی از بهتریــن و موثرتریــن روش هــا بــرای 
رفــع انــزال زودرس و افزایــش لــذت در روابــط 
ــی  ــط جنس ــقه در رواب ــی معاش ــویی، جایگزین زناش
ــی معاشــقه  اســت. واضــح و روشــن اســت کــه وقت
ــرف در  ــر دو ط ــد، ه ــرار باش ــی برق ــه جنس در رابط
حــال عشــق بــازی بــا یکدیگرنــد، و دیگــر زود انزالی 
ــد  ــی مانن ــی خــود را از دســت می دهــد. کارهای معن
نــوازش، تحریــکات کالمــی و بدنی پیــش از دخول، 
کارهایــی مثــل توجــه و دادن حــس قــدرت بــه مــرد 
در روابــط می توانــد بــه ایــن مهــم کمــک کنــد. بــه 
طــور خالصــه، چنانچــه زن و مــرد در موقــع مقاربــت 
بــه علــت اینکــه رضایت جنســی هــر دو طــرف ایجاد 

ــود. ــع می ش ــی رف ــب زود انزال ــود، موج می ش
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از  بیشـتر  گنـدم  گلوتـن دار،  غـالت  میـان  از 
اصلـی  پروتئیـن  دو  می شـود.  مصـرف  سـایرین 
موجـود در گلوتن، گلوتنیـن و گلیادین نام دارندکه 
مـورد اخیـر، عامل اصلی بسـیاری از عوامـل موثر بر 
سـالمتی اسـت. وقتـی آرد بـا آب مخلوط می شـود، 
پروتئین هـای گلوتـن، شـبکه ای چسـبناك تشـکیل 
می دهنـد که از نظر اسـتحکام، شـبیه چسـب اسـت. 
همیـن خاصیـت گلوتن باعث کششـان شـدن خمیر 
می شـود و ایـن قابلیـت را بـه نـان می دهـد تـا هنگام 
پختـن، پُـف کنـد. گلوتـن، بافتـی قابـل جویـدن و 
خـوب بـه نـان می دهـد. جالـب اسـت بدانیـد کـه 
گلوتـن از همین خاصیت چسـبناکی خمیر مرطوب 
گرفتـه شـده اسـت. بعضـی مـواد غذایـی ماننـد نان، 
ماکارونی و شـیرینی، منابع آشکار از گلوتن هستند، 
امـا گلوتن ممکن اسـت در بعضـی از ترکیبات مواد 
غذایـی نظیـر سـویا، بسـتنی و ُسـس های سـاالد نیـز 

وجود داشـته باشـد.  گلوتن همچنیـن در جو، گندم 
سـرخ، گندم سیاه، ماءالشعیر، سـرکه، مالت، نشاستة 
گندم، سـبوس گندم، خمیر فطیـر آرد، تثبیت کنندة 
بسـتنی و ُسـس کچاپ و سس سـویا نیز وجود دارد. 
اگـر نـان یـا سسـی گلوتـن نداشـته باشـد، روی آن 
عبارت عاری از گلوتن  Gluten Free  درج می شـود.

ایـن غذاهـا را بایـد از رژیم بیمار حسـاس به 
گلوتن حـذف کنید

 انـواع نان هـای معمولـی، ماکارونـی و اسـپاگتی، 
انـواع  و  معمولـی  بیسـکویت های  و  کیـک  انـواع 
کلوچه هـا.  بسـیاری افـراد با مصرف گلوتن مشـکلی 
ندارنـد،  امـا ایـن مـاده می توانـد بـرای افـرادی کـه 
شـرایط بدنـی خاصی دارند، مشـکل ایجاد کنـد. این 
مشـکالت عبارتنـد از بیماری سـلیاك، حساسـیت به 

گلوتـن، آلـرژی بـه گنـدم و بیماری هـای دیگـر.

گُلوتن چیست 
محمود علوی ) پژوهشگر تغذیه و رژیم درمانی(
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 بیماری سلیاک چیست
بیمـاری سـلیاك، بدتریـن شـکل عـدم تحمـل 
گلوتـن اسـت. 1/۷ درصـد جمعیـت جهـان بـه ایـن 
بیمـاری مبتال هسـتند. سـلیاك، اختاللی خـود ایمنی 
محسـوب می شـود و موجـب می گـردد تـا گلوتـن، 
بـدن را به عنوان یک متجاوز خارجی بشناسـد که در 
نتیجة سیسـتم ایمنی بـه گلوتن و پوشـش روده حمله 

می کند. این تهاجم به دیوارة روده آسـیب می رسـاند 
و ممکن اسـت باعث کمبود مـواد مغذی، کم خونی، 
مشـکالت شـدید گوارشـی و باال رفتن خطـر ابتال به 
بسـیاری بیماری های دیگر گردد. معمول ترین عالئم 
ابتال به سـلیاك عبارتند از ناراحتی گوارشـی، آسیب 
یبوسـت،  اسـهال،  نفـخ،  بافـت رودة کوچـک،  بـه 
افسـردگی،  پوسـت،  خـارش  خسـتگی،  سـردرد، 

کاهـش وزن و بدبویـی مدفـوع. 
بعضـی از بیمـاران همـة ایـن عالئـم گوارشـی را 
ندارنـد، امـا عالئمی دیگر مثل خسـتگی و کم خونی 
در آنهـا وجـود دارد، و بـه همیـن دلیـل تشـخیص 
سلیاك بسیار دشوار است. در واقع بیش از 80 درصد 
مبتالیـان به سـلیاك از بیمـاری خود آگاهـی ندارند.

 ارتباط گلوتن با پسوریازیس
بـا  پسـوریازیس،  بـه  مبتـال  افـراد  از  بسـیاری 
رژیـم غذایـی فاقـد گلوتـن، وضعیـت خـود را بهبود 
بهتـر  بـرای درك  نیـاز  بخشـیده اند. در حالـی کـه 
ارتبـاط میـان گلوتـن و پسـوریازیس بـه مطالعاتـی 
بیشـتر وجـود دارد، بسـیاری از بیمـاران مزبـور، بهبود 

چشـمگیر شـرایط پوسـت و آرتریـت خـود را در 
یـک رژیـم غذایـی فاقدگلوتن، گـزارش کـرده اند. 
مطالعـات آزمایشـگاهی و بالینـی در سـال 201 م. بـر 
روی ژنی موثر بر بیماری پوسـتی پسـوریازیس به نام 
)HLA CW۶( نشـان داد کـه گسـترش بیمـاری مزبور 
بـا مصـرف مقادیر زیـاد گلوتـن در ارتباط اسـت. در 
سـال 2009م. در برزیل، مطالعاتی دیگر نشـان داد که 
بیمـاران پسـوریازیس در دور ه ای کـه بـه دنبـال یـک 
رژیـم غذایـی فاقد گلوتـن بوده اند، شـرایط بهتری را 
تجربـه کرد ه اند.  بیمـاران پسـوریازیس در یک رژیم 
غذایـی فاقـد گلوتـن ممکن اسـت بـا دیـدن کاهش 
ضایعـات خـود، تعجـب کنند. حساسـیت بـه گلوتن 
بـه ایـن معنی اسـت که سیسـتم ایمنـی بدن به شـکل 
آنتـی ژن در پاسـخ بـه پروتئین گلوتن، بـه ترغیب هر 
گونـه اختالل خـود ایمنی مانند پسـوریازیس کمک 
می کنـد. بعضـی مـواد غذایی ماننـد نـان، ماکارونی و 
شـیرینی، منابع آشکار از گلوتن محسـوب می شوند.

چـه ارتباطی میان مصرف گلوتن و سـالمتی 
تیروئید وجود دارد

 بـرای بـدن،  گلوتـن بسـیار شـبیه بـه گلوتامینـاز 
بـرای  کـه  اسـت  آنزیـم  یـک  گلوتامینـاز،  اسـت. 
تشـکیل پیوندهـای شـیمیایی در سراسـر  بـدن مـورد 
نیـاز اسـت، درحالیکـه باالتریـن غلظت از ایـن آنزیم 
را در میـان ارگان هـای دیگـر بـدن، تیروئیـد بر عهده  
دارد. وقتی سیسـتم ایمنی به گلیادین حمله می نمایند. 
آنتـی باد ی هـا نیز بـه تیروئید حمله می کننـد. واکنش 
ایمنـی تا شـش ماه بعـد از مصـرف گلوتـن ادامه پیدا 
کرده و به تیروئید آسـیب می رسـاند. مصرف گلوتن 
در  افـرادی  کـه  حساسـیت به گلوتن یـا عدم تحمل 
گلوتـن یا سـلیاك دارنـد، نه تنها به سیسـتم گوارش، 

بلکـه به تیروئیـد هـم آسـیب وارد می کند.

بیماری تیروئید و عدم تحمل گلوتن
محققـان مشـخص کرده اندکـه  افـراد مبتـال بـه 
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بیمار  ی هـای  اتوایمنـی تیروئیـد،  بایـد به طـور منظـم 
بـرای عـدم تحمـل گلوتـن و سـلیاك هـم  بررسـی 
شـوند. تمرکز  قابـل توجهی  از تحقیقـات روز، عدم 
تحمـل گلوتـن را در بیمـاران مبتـال بـه تیروئیـد خود 
ایمنـی بررسـی کرده انـد بیشـتر مبتالیـان بـه بیمـاری 

تیروئیـد اتوایمنـی، بـه گلوتـن واکنش  ایمنی  نشـان 
دادنـد  کـه نشـان  دهندة  معرفـی  رو ش های تغذیه ای 
برای افراد مبتال به اختالالت مزمن و اتوایمنی  اسـت.

 آیا گلوتن فقط بر روی تیروئید اثر دارد
 وقتـی  گلوتـن باعـث  واکنـش ایمنـی می شـود، 
جاهـای دیگـر بـدن نیـز تحـت تاثیـر قـرار می گیرند، 
ماننـد مغز؛ همچنین  تحقیقات  نشـان  داده که بیماران  
تیروئیـد اتـو ایمنی  از حملـه به غـدد درون ریز نیز رنج 
می برند. در بیماران مبتال به سـلیاك، گلوتن نخسـتین 

محـرك بـرای اختـالالت غـدد درون ریز اسـت.
 

گلوتن و عدم تعادل هورمونی
هر چیزی چه طبیعی چه غیر طبیعی که در عملکرد 
تیروئید  و غدد درون ریز دخالت کند، باعث عدم تعادل 
هورمونی می شـود. دلیلش  این اسـت که  ایـن ارگان ها 
کنتـرل تولیـد هورمون هـا را بر عهـده دارنـد، و اختالل  
عملکرد آن ها  می تواند در  سوخت و  ساز بدن، باروری، 
خلق و خو و حتی سـالمت قلب و عروق دخالت کند.

یک راهکار نهایی
ــی هســتید،  ــد اتوایمن ــه  تیروئی ــال ب اگــر شــما مبت

ــرای  ــد. ب ــن را حــذف کنی ضــروری اســت کــه گلوت
ــتند،  ــن هس ــه گلوت ــیت ب ــار حساس ــه دچ ــانی ک کس
بهتریــن کار بــرای حفــظ ســالمت تیروئیــد و ســالمت 

ــت. ــن اس ــل گلوت ــذف کام ــان، ح ــی بدن ش کل

بیماری های مرتبط با گلوتن
 بیـش از۵۵ بیمـاری، بـا گلوتن، پروتئیـن موجود 
در گنـدم، چـاودار و جـو مرتبـط شـده انـد. تخمیـن 
زده شـده کـه 99٪ از افـراد بـا عـدم تحمل بـه گلوتن 
یا بیماری سـلیاك، هرگز بیماری شـان تشخیص داده 
نشـده اسـت. هیچ آزمون پزشـکی بـرای عدم تحمل 
گلوتـن در حـال حاضـر وجود نـدارد؛ لذا داشـتن هر 
یـک از نشـانه هـای زیر می تواند بیمـاری عدم تحمل 

به گلوتن باشـد:
1. مسـائل گوارش مانند گاز، نفخ، اسـهال و یبوسـت 
) بـه خصـوص در کودکان پس از خـوردن گلوتن (؛

2. کراتوزیــس پیالریــس ) حالــت پوســت مرغــی در 
پشــت بــازو(، ایــن یک نتیجــه از کمبود اســید چرب و 
کمبــود ویتامیــن A ثانویــه به ســوء جذب چربی ناشــی 
از آســیب رســاندن گلوتــن به دســتگاه گوارش باشــد؛

3. خسـتگی، تیرگی مغز یا احسـاس خسـتگی بعد از 
خـوردن یک وعـدة غذایی حـاوی گلوتن؛

۴. تشــخیص یــک بیمــاری خــود ایمنــی ماننــد 
تیروئیدیت هاشــیموتو، آرتریــت روماتوئید، کولیت 
اولســراتیو، لوپــوس، پســوریازیس، اســکلرودرمی  یــا 

مولتیپــل اســکلروزMS. ؛
۵. عالئم عصبی مانند سرگیجه یا احساس عدم تعادل؛
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۶. عـدم تعادل هورمونی مانند PMS  سـندرم تخمدان 
پلی کیسـتیک و یا ناباروری با علتی ناشـناخته؛

۷. سردرد میگرن،
8. تشـخیص خسـتگی مزمـن یـا فیبرومیالژیـا. ایـن 
تشـخیص دکتـر نمی توانـد به علت خسـتگی یـا درد 

اشـاره کنـد.
9.  التهاب، تورم و درد در مفاصل خود مانند انگشتان 

دست، زانو و لگن؛
10. مســائل خلقــی ماننــد اضطــراب، افســردگی، 

ــود. ــالل کمب ــی و اخت ــانات خلق نوس

ارتبـــاط میـــان حساســـیت بـــه گلوتـــن و 
هورمون هـــا

حساسـیت به گلوتن نـه تنها می تواند به سـالمت 
پوسـت، عضالت، اسـتخوان ها، مغز و سیستم عصبی 
و دسـتگاه گوارش آسـیب بزند؛ همچنین می تواند به 

سیسـتم غدد درون ریز آسـیب وارد کند.
 حساسـیت بـه گلوتـن می تواند اسـترس به غدد 
آدرنـال وارد کنـد. غدد آدرنال)فـوق کلیوی( باالی 
کلیه هـا قرار دارند و کنترل اسـترس بـدن را بر عهده 
بـرای ترمیـم  دارنـد. غـدد آدرنـال، هورمون هایـی 

بـدن و مقابلـه بـا عوامـل اسـترس زای روزانـه تولیـد 
می کننـد؛ همچنیـن آن هـا هورمون هـای جنسـی را 
تولید می کنند که  باعث پیر شـدن ز ن ها و یائسـگی 
زود رس آنهـا می شـوند. هنگامی کـه غـدد آدرنـال 
خسـته شـوند، یـک خرابـی در سیسـتم هـای بـدن  
بوجود می آید، وسیسـتم های بدن شـما درست کار 
نخواهنـد کـرد و قـادر به ترمیـم خود نخواهنـد بود. 
عملکـرد بدن افـت خواهد کرد و منجر به خسـتگی 
و افسـردگی، کاهـش میـل جنسـی، ُگرگرفتگـی، 
PMS )سـندرم پیش از قاعدگی( و ... می شـود. وقتی 

شـما حساسـیت بـه گلوتـن داریـد و بـه خـوردن آن 
ادامـه می دهید، غـدد آدرنال خود را تحت  اسـترس 
مزمـن ناشـی  از التهـاب در حال گسـترش روده قرار 
می دهیـد، وهمیـن باعث ضعـف مزمن غـدد آدرنال 
می شـود، که عامل افسردگی، خسـتگی، کم کاری 
تیروئیـد،  افزایـش فیبرومیالـژی، یائسـگی زودرس 
و عـدم تعـادل هورمونـی می گـردد. حساسـیت بـه 
گلوتـن و اسـترس آدرنـال کامـال رایج اسـت، اما به 
ندرت تشـخیص داده می شـوند. خیلـی از افراد برای 
زمان طوالنی از این مشـکل رنج می برند، فقط برای 
اینکـه برای حساسـیت به گلوتن آزمایش نشـده اند.
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بــه طــور کلــی بــرای تشــخیص بیماری هــای 
ــدای  ــه در ابت ــه ک ــوی از آنچ ــم عض ــی، عالئ گوارش
لولــة گــوارش ظاهــر می شــود، نظیــر رنــگ و بزرگــی 
و نازکــی و وجــود اثــر فرورفتگــی دندان هــا بــر حاشــیة 
زبــان یــا عالئــم میانــة دســتگاه ماننــد درد و ســوزش دم 
شــدن و نفــخ معده، احســاس صــدای قــور قــور و آنچه 
کــه در انتهــای لولــه قابل کشــف اســت، نظیر یبوســت، 
اســهال، شــقاق و بواســیر و ...، مســیر هایی برای رســیدن 

بــه تشــخیص درســت اســت.
 پــس از تشــخیص، همــواره از ابتدایی تریــن، 
امــا مهمتریــن مبانــی عــالج در ایــن بیمــاری، اصــالح 
ســبک زندگــی بــه خصــوص شــیوة غــذا خــوردن و 
اجابــت مزاج اســت. بســیاری از مشــکالت گوارشــی 
ــی  ــردن و حت ــرش ک ــخ و تُ ــوءهاضمه و نف ــر س نظی
ــبک  ــالح س ــا اص ــرخط ب ــن و س ــای مزم بیماری ه
زندگــی و تدبیــر تغذیــة بیمــار، قابــل عالج اســت. در 
ســطور زیــر، نمونــه ای از اصــالح ســبک زندگــی بــه 
نقــل از رســالة مأکــول و مشــروب، نگاشــته حکیــم 

ــود. ــم می ش ــروی تقدی ــفی ه یوس

در تدابیر خوردن 
 درخـوردن غـذا، زیـاده روی نبایـد کـرد. مصـرف 
غـذا بایـد درحـدی باشـد کـه معـده آن را بـه خوبـی 
حـذف نمـوده و باعـث توانا شـدن بدن شـود و ایجاد 
تخمه نکنـد. درصـورت ایجاد تخمه، رغبـت کاذب 
بـه غذا ایجاد می شـودکه در این زمان بایـد از خوردن 
پرهیـز شـده تـا ضعـف ایجـاد شـود. وقتـی رغبـت 
صـادق بـه غذا پدیـد آیـد، خـوردن غذا جایز اسـت.
عالمـت رغبت صـادق، عـدم صبـوری بر آن اسـت.

ــر معــده  ــات و صفــرا ب  در زمــان گرســنگی رطوب
مشــتمل می شــوند کــه نتیجــه آن زرداب و کاهــش 
توانایــی اســت. دســت کشــیدن از یادگیــری کامــل 
باعــث منفعــت بــردن بــدن از غــذا و عــدم اضــرار از 

می شــود. آن 
 پرهیـز از خـوردن در زمـان عدم رغبـت، و پرهیز از 

مصـرف غذاهای چـرب که مضر معـده اند.
 عـدم مصـرف غـذای بالفعل گـرم، در هـوای گرم 
موجـب ایجاد حرارت در باطن بدن می شـود و ایجاد 

حـرارت زیاد در بـدن، موجب بیمـاری می گردد.

اصالح سبک زندگی
در جهت رفع بیماری های گوارشی

محمد خانی پور ، دانشجوی طب سنتی
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 پرهیـز از بـارد بالفعـل در زمان سـردی هوا؛ چونکه 
باعـث بـرودت درون بـدن و افزایـش برودت شـده و 
نتیجة آن نقصان حـرارت و نقصان هضم خواهد بود.
 پرهیز از خوردن غذای لطیف به دنبال غذای لذیذ.

 پری صفحه غذاهای رنگارنگ به طور همزمان.
 عــدم تعجیــل در خــوردن بــه طــوری کــه در یــک 

نفــس میل شــود.
 مصـرف مجـدد غـذا تـا زمانـی که غـذای قبلـی از 
معـده خـارج شـود؛ زیـرا باعـث فسـاد غذا می شـود.

 مصرف غذای نازك پس از ورزش.
 غـذای لذیـذ بـه شـرط آنکـه در مصـرف آن زیاده 
بیمـاری می گـردد. روی نشـود؛ چـرا کـه موجـب 

 مصـرف مـداوم غذاهـای بـی طعـم چـون باعـث 
سـاقط شـدن میـل بـه غـذا می شـود.

 عـدم افـراط در مصـرف ترشـیجات چـون باعـث 
پیـری زودرس، خشـکی بـدن و ضـرر رسـاندن بـه 

چربـی هـای مفیـد بـدن می شـود.
 عـدم افـراط در مصـرف شـوریجات، چـون باعث 

الغـری بـدن و کاهـش بینایی می شـود.
 خـوردن چیزهـای بی طعم از پس چیزهای شـور و 
برعکس خوردن چیزهای شور بعد از چیزهای بی طعم.

 افراط در مصرف شیرینی جات، چون موجب افزایش 
حـرارت در بـدن شـده و ایجاد رنـج و محنت می کند.
 مصرف سرکه با برنج موجب ایجاد قولنج می شود.

 پرهیز از مصرف گوشت مرغ با ترب.
 عدم مصرف همزمان خربزه با عسل. 
 پرهیز از خوردن همزمان شیر با انجیر.

 عدم مصرف خردل با سیر.
 عدم مصرف زرده تخم مرغ با پنیر. 

 پرهیز از خوردن انگور با آب.
 عـدم مصـرف همزمان انار و هریسـه چـون در بدن 

ایجاد مـرز می کند.

در تدابیر نوشیدن
 عـدم مصـرف آب پـس از غـذا، زیـرا مانـع هضـم 

معـده می شـود. 
 عدم مصرف آب و امثال آن به صورت ناشتا.

 پرهیـز از خـوردن آب در حیـن غـذا چـون باعـث 
نقصـان حـذف می شـود. 

 جایـز بـودن خـوردن آب در میان غـذا در صورت 
گرم بـودن معده.

 ننوشیدن آب به یک جرعه با یک نفس.
 پرهیز از خوردن آب سرد در حمام. 

 پرهیز از خوردن آب پس از صرف میوه. 
 عدم مصرف آب به دنبال مصرف مُسهالت
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در تابستان چه نخوریم 
ــک و  ــای خن ــتفاده از غذاه ــم . اس ــدود کنی ــرم را مح ــای گ ــتفاده از غذاه ــد اس ــتان بای ــروع تابس ــا ش ب
ســهل الهضم را در برنامــة غذایــی قــرار دهیــم تــا حساســیت هــای پوســتی ناشــی از تغذیــه از بیــن بــرود. بهتــر 
اســت مصــرف غذاهایــی را کــه حــاو ی ادویة تند هســتند، کاهــش داده یــا در مــواردی محدود کنیم. اســتفاده 
از فلفــل، زنجبیــل یــا ســیر و ادویه هــای تنــد را محــدود نماییــد. غذاهــای چــرب و ســرخ کــرده باعــث افزایش 

غلظــت خــون می شــود،پس ســعی کنیــد مصــرف آنهــا را نیــز محــدود کنیــد.

در تابستان، لباس های رنگ روشن بپوشید 
پوشـیدن لباس هـای تیـره بـا جذب گرمـا، باعث بیشترشـدن احسـاس گرما می شـود رنگ سـفید از لحاظ 
روحـی، احسـاس خنـک بـودن را القـا می کنـد. در فصـل گرمـا الزم اسـت از پارچـه هـای سـبک و منفـذدار 
مثـل کتـان و پنبـه اسـتفاده شـود، و از لبـاس   هـای جنـس نایلـون بـه دلیـل جذب فـوق العـادة گرما، به شـدت 
پرهیـز کنیـد. پارچه های کتـان، رطوبـت را جـذب می کننـد و به دلیـل تعریـق شـدید در تابسـتان، بسـیار 
مناسـب اند. پارچه هـای پنبـه ای بـه دلیـل جنـس طبیعی،گرمـا را از خـود عبـور داده و مناسـب فصـل تابسـتان 
هسـتند. پارچه هـای تیـره و سـیاه، سرشـار از سـودا بـوده و بـه راحتـی از طریـق پوسـت، جذب بدن می شـوند .

در انتخـاب لباس هـا دقـت کنیـد کـه تحـت هیـچ شـرایطی هیـچ نـوع اثـر رنگـی بـر روی پوسـت شـما باقـی 
نگذارنـد. حتمـا لباس هایـی را کـه هـر دفعـه بـا پوشیدن شـان بدن تـان تیـره می شـود، سـریعا حـذف نماییـد. 

استفاده از تخم شربتی
تخم شـربتی همـان دانة گیاه ریحـان موجود 
در سـبزی خـوردن  اسـت. ایـن دانه ها درشـت تر 
از خاکشـیر و سـیاه رنگ هستند. شـربت آن ضد 
گرمازدگـی و خاصیـت  خنک کنندگـی و رفـع 
عطـش دارنـد. تخـم شـربتی و خاکشـیر، تقریبـاً 
خـواص یکسـانی دارند. تخم شـربتی با تشـکیل 
الیـة ژلـه ای، خاصیـت مُسـهل و مُلیّـن داشـته و 
مصرف آن از یبوسـتی که در تابستان بسیار شایع 
اسـت، جلوگیری می کنـد. در تابسـتان، مصرف 
مـواد غذایـی گـرم و خشـک ماننـد فلفل، سـیر، 
دارچین، زنجبیل باعث بروز حساسـیت می شود.

تدابیــری جهــت پیشــگیری از گرمــا زدگــی و 
رفــع عــوارض ناشــی از گرمــا
آریــا رســتگاری )کارشــناس گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی(
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ابـوداوود«  معـروف  اَندلسـی،  سلیمان بن حسـان 
بـه ابـن ُجلُجـل، پزشـک و گیاه داروشـناس مشـهور 
سـدة چهارم ق.  اسـت. به رغم شـهرت این پزشـک، 
اطالعـات دقیقـی از زندگـی او در دسـت نداریـم، و 
مهم تریـن منبـع مـا در این بـارة، نوشـتة ابن ابار اسـت 
کـه احتمـاالً آن را از شـرح حالی که خود ابن جلجل 

نوشـته، برگرفتـه اسـت. وی در قرطبـه زاده شـد، و از 
10 سـالگی بـه تحصیـل علـم پرداخـت و از کسـانی 
چـون احمد بـن  فضـل دینـوری و ابوالحـزم وهب بـن 
 مسـره، فقیـه و محـدث در مراکـز گوناگـون علمـی 
قرطبـه حدیـث آموخـت، و در جوانـی از محدثانـی 
ماننـد احمد بـن  سـعید صدفـی و ابوعبـداهلل محمد بـن  
هـالل روایـت شـنید. در سـال 3۵8 ق. در 2۶ سـالگی 
ادب عرب و» الکتاب« سـیبویه را نزد محمد بن یحیی 
رباحی، ادیب و فقیه مشـهور اندلـس فراگرفت، و در 
همـان روزگار، مالزمـت ابوبکر بن قوطیـه و ابوایوب 

سـلیمان بن ایـوب را برگزید.
وی از 1۴ سـالگی بـه پزشـکی گرایـش یافـت. 

منابـع  در  مزبـور،  دانـش  در  او  اسـتادان  از  اگرچـه 
یـاد نشـده، ولـی بـا توجـه بـه آنچـه ابـن ابـی اصیبعـه 
بـه نقـل از مقدمـة» تفسـیر اسـماء االدویـه المفـرده« 
بـه  وی  کـه  دانسـت  می تـوان  آورده،  جلجـل  ابـن 
بـه ریاسـت  مالزمـت دانشـمندان و پزشـکانی کـه 
حسدای بن  شبروط اسـرائیلی، پزشک و وزیر مشهور 
عبدالرحمان الناصر امـوی با نیکالی راهب همکاری 
می کردنـد، درآمـد و از آنـان پزشـکی آموخت. وی 
چنـدان در آن فـن پیش رفـت که در 2۴ سـالگی، در 
پزشـکی، صاحـب رأی و نظـر شـد و به سـبب همین 
مهـارت در پزشـکی و داروشناسـی، منصـب طبابـت 
خاص خلیفه، هشـام دوم المؤید اموی یافت. پزشـک 
و داروشـناس مشـهور، ابوعثمـان سـعید بـن محمد بن 
بغونـش در دوران اوج علمی ابن جلجل، از طلیطله به 

قرطبـه آمـد و چنـدی نـزد او دانـش آموخـت.

تألیفات 
1. تفسـیر اسـماء االدویة المفردة که بر کتاب» االدویة 

المفردة« یا» الحشائش دیسقوریدس« نوشته است.
2. مقالـــة فـــی ذکـــر االدویـــة التـــی لـــم یذکرهـــا 

ــه. ــقوریدس فـــی کتابـ دیسـ
3. رسـالة التبیین فیما غلط فیه بعض المتطببین، دربارة 
اشـتباهاتی که برخی از پزشـکان مرتکب می شده اند.

۴. مقاله فی ادویه التریاق.
۵. طبقـات االطبـاء و الحکمـاء کـه مهم تریـن اثـر او 

می باشـد.

معرفی اجمالی 
طبقات األطباء و الحکماء، اثر ابوداوود سلیمان بن 
حسـان اندلسـی، معروف بـه ابن جلجل اسـت که آن 

ابِن جُلْجُــل، ســليمان بن حسـان اندلسی، 
ابــــوداود
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را در سـال 3۷۷ ق، بـه زبـان عربـی، و پیرامـون تاریـخ 
زندگانـی حکمـا و پزشـکان و فیلسـوفان از هرمـس 
تـا معاصرخـودش بـه نـگارش درآورد. ایـن کتاب به 
درخواسـت و خواهـش یکـی از بـزرگان اندلـس که 
چنان کـه خـود اشـاره کـرده، از امویـان و فرزنـدان 
خلفـای آن دیـار بـوده، تدویـن شـد، و آن را در آغاز 
سـال 3۷۷ ق. به انجام رسـانید. کتاب طبقات االطباء و 
الحکمـا، مهم ترین اثر ابن جلجل محسـوب می شـود 
کـه در منابـع گوناگون با نام های مختلف مانند» اخبار 
اطبـاء االندلـس«،» اخبـار االطباء و الفالسـفَه« آمده، و 
نیـز به عنـوان کتابـی کوچـک دربـارة تاریـخ حکماء 
از آن نـام بـرده شـده؛ ولـی بـا توجـه به آنچـه پیش از 
ایـن گفته شـد، بـه نظر می رسـد کـه  طبقـات االطباء 
و الحکمـاء کـه ابـن ابـار از آن یـاد کرده، نامی باشـد 
کـه خـود مؤلـف بـرای آن برگزیـده اسـت. برخی از 
محققـان احتمال داده اند کـه این کتاب پس از» تاریخ 
االطباء« اسـحاق بن ُحنین، کهن ترین مجموعة شـرح 
حـال پزشـکان بـه زبـان عربـی اسـت، امـا فـؤاد سـید 
الاقـل ۷ کتـاب در ایـن زمینـه قبـل از اثـر ابـن جلجل 
برشـمرده اسـت. ایـن کتـاب اگرچـه از منابـع ابن ابی 
اصیبعـه و دیگـران بوده ، امـا گاه در برخی جاهای اثر 
ابـن ابـی اصیبعـه، از قول ابن جلجل مطالبـی آمده که 

در کتـاب حاضـر طبقـات دیده نمی شـود.
سـاختارکتاب در 9 طبقـه بـه معرفـی ۵۷ تـن از 
پزشکان و فیلسـوفان، از هرمس تا روزگار معاصر ابن 
جلجـل می پردازد. مؤلـف در این اثر از منابع مختلف 
مکتوب یونانی و التینی و نیز از شـنیده ها و دیده های 
خـود بهـره  جسـته اسـت. مهم تریـن مآخـذ او به ویژه 
در تدوین ۵ طبقة نخسـت عبارتند از کتاب» االلوف« 
)در حـرکات فلـک و کواکب(، اثر ابومعشـر بلخی،» 
بخش تاریخ روم« پاولوس اروسـیوس که ابن جلجل 
از او بـا نـام ُهروْشـیُش یـاد کرده و همان کتابی اسـت 
کـه جزو هدایای امپراطـور روم به دربار عبد الرحمان 
بـه قرطبـه رسـید. کتـاب» تاریـخ القروانقـة« تألیـف 
سـفرونیوس، کتـاب» ایزیـدوروس« اشـبیلی، ترجمه» 

السیاسـة« ارسـطو و... همچنین اطالعاتـی گران بها در 
باب پزشـکان شـرق و غرب جهان اسـالم از کسـانی 
چـون ابوزکریـا یحیـی بـن مالـک بـن عایـد معروف 
بـه العائـدی اندلسـی، ابن قوطیـه و محمد بـن عبدون 

پزشـک نقل کرده اسـت.

گزارش محتوا
پنج طبقة نخست به رومیان و یونانیان و اسکندرانیان 
تعلق دارد و شـامل هرامسـة ثالثه، اسـقالبیوس، ابولی، 
بقراط، دیامقوریدوس، افالطون حکیم، ارسـطاطالیس 
مجذونـی، سـقراط، دیمقراطیـس، بطلمیـوس، قطون، 

اقلیدس، جالینوس و... اسـت.
طبقـة ششـم به حکمای صـدر اسـالم و مخضرم، 
همچـون حارث بـن کلـده ثقفـی، ابـن ابی رمثـه، ابـن 

ابحـر و ماسـرجویه پرداخته اسـت.
طبقـة هفتـم در بـارة پزشـکان و فیلسـوفان جهان 
ماننـد  مسـلمان(،  غیـر  و  مسـلمان  از  اعـم  اسـالم) 
بختیشـوع، جبریل بـن بختیشـوع، یوحنا بن ماسـویه، 
ابویوسـف  اسـحاق،  حنین بـن  بطریـق،  یوحنا بـن 
یعقوب بـن اسـحاق، ثابت بـن قـرة حرانـی و... اسـت.

طبقة هشـتم دربـارة حکمای غرب جهان اسـالم، 
مانند اسـحاق بن عمران، اسـحاق بن سلیمان اسرائیلی 

و ابوجعفـر احمد بن ابراهیم اسـت.
طبقـة نهـم دربـارة حکمـای اندلـس، همچـون 
حمدین بـن ابـا، خالد بـن یزیـد، ابـن ملوکـه نصرانی، 
عمـران بـن ابی عمـر، محمـد بن فتـح طملـون، یحیی 
بن اسـحاق، ابوبکر سـلیمان بن بـاج، ابن ام البنیـن و... 

اسـت. فهـارس کتـاب، شـامل مـوارد زیر اسـت:
1. اعالم؛
2. اماکن؛

3. اسماء کتب وارده در متن کتاب؛
۴. محتویات.

ناشـر نیز مقدمـه ای در آغاز کتاب، در بارة شـرح 
حال ابن جلجل و زندگانی و تألیفاتش نگاشـته است.
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در یــک رژیــم گیاهــی همه محصــوالت حیوانی  
حــذف می شــوند. در صورتــی کــه ایــن برنامــه  
غذایــی بــه درســتی دنبــال شــود می توانــد بســیار مفید 
باشــد ، خطــر بیمــاری هــای مزمــن را کاهــش داده و 
ــر  ــال های اخی ــد. در س ــک کن ــش وزن کم ــه کاه ب
تعــداد بیشــتری از مــردم به دلیــل فواید گیاهخــواری، 
حیــوان دوســتی یــا نگرانی هــای زیســت محیطــی بــه 
ســمت رژیــم هــای گیاهخــواری در حرکت هســتند. 
رژیــم هــای گیاهــی غنــی از مــواد مغــذی و حــاوی 
چربــی اشــباع کمی هســتند. تحقیقات نشــان می دهد 
ــد ســالمت قلــب را  ــی می توان ــم غذای ــن رژی کــه ای
ــر ســرطان محافظــت  ــود بخشــد ، از شــما در براب بهب
کنــد و خطــر دیابــت نــوع 2 را کاهــش دهــد. بــا ایــن 
حــال ، افــرادی کــه فقــط غذاهــای گیاهــی می خورند 

بایــد آگاه باشــند کــه چگونــه مــواد مغــذی از جملــه 
ــوالً از  ــه معم ــن B-12 را ک ــیم و ویتامی ــن ، کلس آه
ــت  ــه دس ــوار ب ــز خ ــه چی ــی هم ــم غذای ــک رژی ی

ــد. ــه دســت آورن ــد، ب می آی
ــی از  ــت. یک ــد داش ــر خواهی ــر طوالنی ت 1. عم
ــرادی  ــد گیاه خــواری، ســالمت قلــب اســت. اف فوای
ــد،  ــروی می کنن ــم گیاه خــواری پی ــک رژی کــه از ی
نســبت بــه ســایرین کمتــر دچــار بیماری هــای قلبــی 
می شــوند. بدانیــد ســالمت قلــب بــه گیاه خــوار شــدن 
نیســت بلکــه انتخــاب غــذای مناســب و مفیــد امــری 
ــک  ــیار کم ــرد بس ــب ف ــالمت قل ــه س ــه ب ــت ک اس
می کنــد. حبوبــات، آجیــل، میــوه  و ســبزیجات 
جــز آن دســته از مــواد غذایــی ســالمی هســتند کــه 
ــا ســاعت ها در طــول  ــرد ت ــه ف ــد و ب سرشــار از فیبرن

رژیم گیاهــی و اثرات آن بـر حفظ ســـالمتی
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ــک  ــه ی ــد. هنگامی ک ــیری می دهن ــاس س روز احس
نفــر از رژیــم گیاه خــواری پیــروی می کنــد بــا توجــه 
بــه برنامــه درســت غذایی ســطح کلســترول در بدنش 

ــد. ــش می یاب کاه
2. فوایــد گیاه خــواری روی درمــان ســرطان 
نقشــی نــدارد، امــا خطــر ابتــال بــه ســرطان را کاهــش 
مطالعــات  براســاس  کلــی  طــور  بــه  می دهــد. 
رژیــم  از  افــرادی کــه  انجام شــده،  تحقیقــات  و 
گیاه خــواری پیــروی می کننــد نســبت بــه افــراد دیگر 
کمتــر دچــار بیماری هایــی نظیــر ســرطان می شــوند؛ 

امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه افــراد وگان بــه طــور 
کلــی دچار بیمــاری ســرطان نمی شــوند. تنهــا درصد 
ــت. ــه اس ــش یافت ــا کاه ــرطان در آن ه ــه س ــال ب ابت

3. جلوگیــری از دیابــت نــوع 2، یکــی دیگــر از 
فوایــد گیاه خــواری: یکــی از فوایــد گیاه خــواری 
کــه شــاید بســیار حائــز اهمیــت باشــد، جلوگیــری از 
ــوار  ــرد گیاه خ ــه ف ــت. هنگامی ک ــوع 2 اس ــت ن دیاب
در برنامــه غذایــی خــود از آجیــل و مغزهــا اســتفاده 
می کنــد، خــواه یــا ناخــواه تمایلــی بــه مصــرف 
ــوار  ــراد گیاه خ ــه اف ــدارد. در نتیج ــد ن ــیرینی و قن ش
بــه نســبت ســایر افــراد دیگــر دارای ســطح قنــد 

مناســب  تری هســتند.
فوایــد  دیگــر  از  اســتخوان ها  ســالمت   .۴
گیاه خــواری: اگــر بــه جوامعــی کــه اکثریــت آن هــا 
گیاه خوارنــد نگاهــی بیندازیــد، خواهیــد دیــد کــه از 
پوکــی اســتخوان و مشــکالت مفاصــل کمتــر رنــج 
می برنــد. یکــی از اثــرات و فوایــد گیاه خــواری، 

ســالمت اســتخوان و کاهش پوکی اســتخوان اســت.
ــد  ــر فوای ــدن از دیگ ــاز ب ــود سوخت وس ۵. بهب
ــی  ــای گیاه ــم غذاه ــرای هض ــدن ب ــواری: ب گیاه خ
کمتــر زحمت می کشــد بــه عبارتــی هضــم غذاهایی 
کــه پایــه گیاهــی دارنــد بســیار راحت تــر اســت. بــه 
همیــن دلیــل زمانــی کــه شــما از ایــن غذاهــا مصــرف 
می کنیــد، سوخت وســاز بدنتــان باالتــر مــی رود. 
ــوار  ــراد گیاه خ ــه اف ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
حتــی در حالــت اســتراحت و خــواب نیــز متابولیســم 

ــد. باالتــری دارن
۶. ســالمت پوســت از دیگــر فواید گیاه خــواری: 
ــی  ــواران نگاه ــا و گیاه خ ــت وگان ه ــه پوس ــر ب اگ
بیندازیــد خواهیــد دیــد کــه پوســتی شــفاف و 
درخشــان دارنــد. دلیــل شــفافیت و درخشــندگی 
پوســت آن هــا بــه دلیــل تغذیــه مناســب، مــواد مغذی 

ــت. ــی اس و معدن

دستور آشپزی گیاهی
پلو استانبولی با کرفس

مواد الزم )برای ۴ نفر(
 برنج: 3 پیمانه. 

 ساقه کرفس خرد شده: ۶ پیمانه
 گوجه فرنگی: ۶ عدد متوسط . 
 پیاز خرد شده: 1 عدد بزرگ . 

 نمــک، زردچوبــه، فلفــل، زنجبیــل، ادویــه پلویــی 
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بــه میــزان الزم 
 روغن کنجد، روغن زیتون به میزان الزم

روش تهیه 
ــای  ــاقه ه ــم. س ــس می کنی ــل خی ــج را از قب برن
کرفــس را 1 ســانتی خــرد کــرده و بخارپــز می کنیــم. 
پیــاز را بــا روغــن کنجــد و مقــداری زردچوبــه تفــت 
ــه  ــی را ب ــه پلوی ــس و ادوی ــاقه کرف ــپس س داده، س
ــا  ــه را ب ــم. گوج ــت می دهی ــی تف ــزوده و مدت آن اف
۴ پیمانــه آب در مخلــوط کــن ریختــه تــا تــرم شــود 
و بــه همــراه نمــک، فلفــل و زنجبیــل بــه بقیــه مــواد 

اضافــه کــرده و مدتــی حــرارت میدهیــم. 
زمانــی کــه آب گوجــه قــوام پیــدا کــرد، برنــج را 
بــه آن افــزوده و بــا حــرارت مالیــم می پزیــم تــا آب 
غــذا تمــام شــود، ســپس پلــو را بــا حــرارت مالیــم دم 

ــم. می کنی

طبع غذا 
گــرم و تــر، مناســب بــرای ســوداوی مــزاج هــا، 
مفیــد بــرای فصــل زمســتان، ضــد چربی و کلســترول 
مفیــد بــرای چاقــی و چربــی ســوز، مفیــد بــرای 

ــد. ــرای قلــب و کب ــد ب پروســتات، مفی

مصلح
ادویه موجود در غذا.

مقبول پلو
مواد الزم )برای ۴ نفر( 

 برنج: 2 پیمانه .
 لپه: 1پیمانه .

 کشمش: 1 پیمانه
 پیاز خرد شده: 1 عدد بزرگ 

 نمک، زنجبیل، دارچین، ادویه پلویی: به میزان الزم
 زعفران آب شده: به میزان الزم 

 روغن کنجد، روغن زیتون به میزان الزم

روش تهیه
ــم.  ــس می کنی ــدا خی ــل ج ــه را از قب ــج و لپ  برن
لپــه را بــا آب و کمــی زردچوبــه می پزیــم تــا کامــال 
بــدون آب شــود. پیــاز را بــا روغــن کنجــد و کمــی 

زردچوبــه تفــت می دهیــم. مدتــی بعــد ادویــه، 
دارچیــن و زنجبیــل را افــزوده و کمــی تفــت میدهیم. 
در آخــر کشــمش را اضافــه می کنیــم. برنــج را با آب 
ــل از صــاف  ــه قب ــد دقیق و نمــک می جوشــانیم. چن
کــردن، لپــه را بــه آن اضافــه کــرده و برنــج را آبکــش 
ــاز و کشــمش  ــج، پی ــع دم کــردن برن ــم. موق می کنی
ــی  ــم. کم ــرار میدهی ــج ق ــط برن ــده را وس ــاده ش آم
ــه آن افــزوده و اجــازه میدهیــم  زعفــران آب شــده ب

پلــو بــا حــرارت مالیــم دم بکشــد.

طبع غذا
ــرای ســوداوی  ــد ب ــر، خــون ســاز، مفی گــرم و ت
ــه  ــرای حافظ ــد ب ــتان، مفی ــل زمس ــا در فص ــزاج ه م

 
مصلح

ادویه موجود در غذا، آب زرشک، سکنجبین و کاهو
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زدودن و پــاك کــردن موهــای زائــد بــدن جدای 
ــه  ــی دارد ک ــواص فراوان ــی آن خ ــئله پاکیزگ از مس
هــم در شــرع مقــدس اســالم و هــم درطـــب بــه آن 
ــی کــه  ــا همــان واجب ــوره ی ســفارش شــده اســت. ن
بــه پــودر نظافــت هــم معــروف اســت. یــک درمــان 
و پیشــگیری عالــی از بیمــاری هــای زنانــه اســت کــه 
بــه خاطــر تاکیــد بــر اســتفاده، آن را واجبــی می نامند. 
بــی شــک از خوانــدن خــواص نــوره در طــب ســنتی 

شــگفت زده خواهیــد شــد. 
ــر  ــی ب ــا واجب ــوره ی ــه ن ــاب االبنی ــاس کت ــر اس ب
اســاس منابــع و متــون کهــن طبــی مــاده ای اســت بــا 
ــت  ــارم. گوش ــة چه ــک در درج ــرم و خش ــع گ طب
زیــادت را بخــورد و خــون از زیــر بــاز گیــرد، و چــون 
ــت  ــود و گوش ــک ب ــش را نی ــوخته آت ــویند، س بش
بگــدازد و شســته، تجفیــف ریــش هــا کنــد بــی تیزی 
کــه بــرای دفــع موهــای زائــد بــدن اســتفاده می شــود. 

ــا  ــدن ب ــد ب ــای زائ ــردن موه ــاك ک زدودن و پ
ــی آن،  ــئلة پاکیزگ ــدای از مس ــوره، ج ــتفاده از ن اس
خــواص فراوانــی دارد کــه در طــب ســنتی ایرانــی - 
اســالمی بــه آن ســفارش شــده اســت. بــرای ایــن کار 
اســتفاده از پودرهــای مخصــوص نظافــت کــه بــه آن 
ــه  ــای زرد گفت ــا حن ــر ی ــا تیزب ــی ی ــوره، دارو، واجب ن
می شــود، توصیــه شــده اســت. ســه مــادة حیاتــی در 
ــوره وجــود دارد کــه شــامل آرســنیک، آهــک و  ن
گوگــرد اســت کــه در ایــن میــان آرســنیک مــاده ای 
ــروزی از آن  ــای ام ــیمی درمانی ه ــه در ش ــت ک اس

ــت. ــرطان اس ــد س ــود و ض ــتفاده می ش اس
بــا توجــه بــه آنچــه کــه در طــب ســنتی ایرانــی- 
اســالمی آمــده می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اســتفاده 
از پودرهــای موبــر ســنتی )نــوره( عــالوه بــر پاکیزگی 
بــدن، خــواص پزشــکی فراوانــی دارنــد که برخــی از 

آنهــا بــه قــرار ذیــل اســت:

نــوره و فــوایـد آن بــراســـاس 
طــب ســنتی و اســالمـی

راضیــه صادقــی
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نــوره بــدن را شــیمی درمانــی طبیعــی می کنــد و 
اســتفاده از آن پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت 
اســت. زن هــا اگــر بــرای از بیــن بــردن موهــای زائــد 
زیــر بغــل نیــز از آن اســتفاده کننــد، هرگــز به ســرطان 

ــز  ــایند آن نی ــوی ناخوش ــوند. ب ــال نمی ش ــینه مبت س
درمــان کننــده و پیشــگیری کننــده اســت، اگــر آن را 
بــو کنیــد، هرگــز دچــار ســرطان خــون نمی شــوید. 
استشــمام آن بــدن را در مقابــل برخی از بیمــاری های 
دیگــر نیــز بیمــه می کنــد. اســتفاده از نــوره بــرای زنان 
و مردانــی کــه دچــار ســردی مــزاج هســتند، درمــان 
کننــده اســت و باعــث افزایش میل جنســی می شــود. 
کســی کــه از نــوره اســتفاده می کنــد، دچار رماتیســم 

و ســرطان خــون نمی شــود.
بهتریــن دارو و وســیله بــرای برطرف کــردن )مو( 
از نظــر کمــک بــه بهداشــت و تامیــن صحــت بــدن 
ــا  ــدی، همان ــر جل ــراض زی ــة ام ــری از کلی و جلوگی
واجبــی اســت کــه آن را نــوره یــا حنــای زرد یــا موبــر 
ــد.  ــل می کن ــا را زای ــة موه ــد. کــه کلی هــم می گوین
ــرم و لطیــف می شــود و هــم  هــم موضــع مربوطــه ن

از امــراض زیــر جلــدی، جلوگیــری می نمایــد. اگــر 
موهــای زیــر بغــل و پشــت زهــار زایــل نشــود، در زیر 
جلــد، حشــرات ریــزی النــه می گذارنــد کــه شــش 
بــا نــام دارنــد و تقریبــا شــبیه شــپش هســتند و بــه هیچ 

وســیله ای حتــی الــکل مالیدن نیــز مرتفع نمی شــوند، 
مگــر بــه وســیلة خمیــر آهــک و زرنیــخ.

اگــر همــة موهــا را برطــرف کنیــد، از گزنــد ایــن 
جانــور ریــز محفــوظ خواهیــد ماند.

ــا  ــه مــرض ســل هســتند، ب ــال ب کســانی کــه مبت
ــور  ــاری مزب ــود، بیم ــینهی خ ــه س ــی ب ــدن واجب مالی

ــد.« ــد ش ــع خواه مرتف

فواید نوره کشیدن بر طبق احادیث
ــوره کشــد و  ــود: هــر کــس ن ــر )ص( فرم پیغمب
ــان دارد:  ــز در ام ــد او را از ســه چی ــدد خداون ــا بن حن
جــذام، بــرص، خــوره )ظاهــرا آکلــه کــه ما بــه خوره 
ترجمــه کردیــم نوعــی از جــذام اســت(. امیــر مؤمنان 
)ع( فرمــود: خــوب اســت کــه انســان در چهارشــنبه 
ــوره نکشــد کــه روزی نحــس اســت، و در دیگــر  ن
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ــوره در  ــز اســت، و روایــت اســت کــه ن روزهــا جای
جمعــه بــرص آرد.  

حضــرت رضــا )ع( فرمــود: هــر کــس در جمعــه 
نــوره کشــد و برص گیرد غیــر خــود را مالمت نکند.

حضــرت صــادق )ع( فرمــود: حنــا بســتن بعــد از 
ــوره موجــب امــان از بــرص و خــوره می باشــد. ن

پیغمبــر )ص( فرمــود: پنــج چیــز اســت که پیســی 
آرد: نــوره کشــیدن در جمعــه و چهــار شــنبه، و وضــو 
و غســل بــا آبــی کــه در آفتــاب گــرم شــود، و غــذا 
ــا زن در حــال حیــض  خــوردن در حــال جنابــت  و ب
ــا شــکم ســیر غــذا خــوردن، و  نزدیکــی کــردن، و ب
حضــرت رضــا )ع( فرمــود: موي هــا را بســترید کــه 

ســودمند اســت.
روایــت شــده کــه هــر کــس همــه بــدن را نــوره 
بکشــد و بعــد از آن حنــا بمالــد، خداوند فقــر را ازو بر 
طــرف کنــد. در کتــاب لبــاس نقل کــرده کــه کارگر 
حضــرت صــادق را در حمــام نــوره می کشــید، و بــه 
ــورت  ــاالی ع ــه ب ــون ب ــه چ ــرد ک ــفارش ک وی س
رســید ســرفه کنــد، و آن قســمت را خــود می مالیــد، 
ــز  ــید، و نی ــوره می کش ــر ن ــاره کارگ ــه را دوب و بقی
ــه  ــزوم ب روایــت اســت کــه آن حضــرت در موقــع ل
ــید و  ــوره می کش ــل را ن ــر بغ ــت، و زی ــام میرف حم
ــی  ــه گاه ــت ک ــت اس ــز روای ــد، و نی ــرون می آم بی
یکــی از غالمانــش همــه بدنــش را نــوره می کشــید.

نســخه های درمانــی پــس از اســتعمال نــوره 
بــر طبــق کتــاب دقایــق العــالج حــاج محمــد 

ــی کریــم خان کرمان
پــس اگــر خواســتید کــه در بــدن، کــورك 
یــا غیــر آن پیــدا نشــود در هنــگام داخــل شــدن 
ــد و  ــه بمالی ــن بنفش ــود روغ ــدن خ ــر ب ــام ب ــه حم ب
همین کــه خواســتید نــوره اســتعمال کنیــد کــه زخــم 
و شــقاق و یــا ســیاهی از آن پیــدا نشــود قبــل از تنویــر 
ــا آب ســرد خــود را بشــویید. کســی کــه بخواهــد  ب
بــرای اســتعمال نــوره بــه حمــام بــرود بایــد از دوازده 

ــد. ــودداری کن ــی خ ــش از آن از نزدیک ــاعت پی س
ــه  ــان آلوئ ــر زرد )هم ــاه صب ــوره کمــی گی  در ن
ــا  ــاه آســه ی ــا حضــض )همــان گی ــا و ی ــا اقاقی ورا( ی
خــوالن امــروزی اســت( و یــا هــر ســه را بــا هــم بریزد 
و اگــر در یکجــا جمــع شــده باشــند کمــی از آنهــا را 
بــردارد، و نیــز در نــوره چیــزی از اینهــا نریــز تــا آنکــه 
در آن مقــداری از آبــی کــه بابونــه و مرزنجــوش یــا 
ــا در آن  ــن داروه ــه ای ــا هم ــک و ی ــه خش گل بنفش

پختــه باشــند و از هرکــدام مقــدار کمی را یکجــا و یا 
بطــور متفــرق ریختــه باشــد، بریزند و همینقــدر کافی 
اســت کــه از ایــن داروهــا بوئــی به آب رســیده باشــد.

ــود  ــر خ ــزی ب ــد چی ــدن بای ــرون آم ــس از بی پ
ــو،  ــرگ هل ــد ب ــرد مانن ــوره را بب ــوی ن ــا ب ــد ت بمالن
حنــا، ســعد و گل ســرخ کــه همــه بــا هــم یــا جــدا 
باشــند.  کســی کــه بخواهــد از ســوختن بدنــش بــه 
ــر آن را  ــد کمت ــد بای ــری کن ــوره جلوگی ــیلة ن وس
جابجــا کنــد و همین کــه عمــل کــرد آن را بشــوی 
و بــر بــدن خــود کمــی دهــن الــورد بمالــد و اگــر 
ســوخت عــدس پوســت گرفتــه را نــرم بســاید 
ــی  ــر جای ــد و ب ــوط کن ــرکه مخل ــا گالب و س و ب
ــزی کــه  ــوره آن را زخــم کــرده اســت. چی ــه ن ک
ــد آن اســت کــه  ــری می کن ــوره جلوگی از زخــم ن
ــا دهــن  ــد انگــور همــراه ب ــا ســرکه تن موضــع را ب

ــد.  ــورد مالــش دهن ال








