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ــذران  ــراى گ ــردم ب ــا م ــن روزه اي
ــد  ــان،  نيازمن ــى ش ــادى زندگ ع
آگاهــى هــاى درســت هســتند؛ 
تكيــه گاهــى قابــل اطمينــان 
ــا  ــه آنه كــه ســره از ناســره را ب
روح  و ســامتى  دهــد  نشــان 
كنــد.  تأميــن  را  ايشــان  روان  و 
ــان  ــن جه ــاى اي ــاالرى ه در غوغاس
ــنت و  ــت س ــه لطاف ــى ب ــدرن، كم م
ــد.  ــان كن ــت آشنايش ــت طبيع نجاب
ــد  ــرا باي ــد و چ ــه مى خورن ــد چ بدانن
بخورنــد و ايــن چــرا ضــرورت جامعه 
مــدرن امــروز اســت. جامعــه اى كــه 
هــر روز بــا پديــده و محصولــى جديد 
در چرخــه توليــد و فــرآورى خويــش 
روبروســت. بايــد بــاور كنيــم كــه غذا 
منشــأ فعــل اســت و آبشــخور رفتــار 
محصــول  روزى  و  رزق  از  آدمــى؛ 

ــد. ــت مى آي ــه دس ــه ب ــت ك اس
روزى  يعنــى  عليهــم؛  أنعمــت 
ــتقيم  ــراط مس ــدگان. راه ص داده ش
ــاك و طاهــر  بشــر، از محــل روزى پ
ــد  ــه تولي ــاز ب ــه و ني ــت. مدرنيت اس
ــى،  ــروز ايران ــه ام ــتر در جامع بيش

گاهــا مســير نظــم جوهــرى نبــات و 
ــد  ــرآورى و تولي ــاه را در چرخــه ف گي
دچــار انحــراف از معيارهــاى درســت 
ــواه  ــان خ ــرده، انس ــى آن ك و طبيع
ــه،  ــن چرخ ــر و دار اي ــواه  درگي ناخ
ــى  ــد م ــاى جدي ــته ه ــير نادانس اس
شــود، بايــد مــردم را بــه آگاهــى 
هــاى الزم و مــورد توجــه امــروز 
ــذا و  ــش غ ــار دان ــرد، در كن ــنا ك آش
پيشــگيرى كــه نخســتين گام آگاهى 
در حفــظ ســامت روح  و جســم 
اســت، مفاهيــم و روش هــاى درمانى  
قديــم و جديــد را، بــا پوشــش و 
نظــارت مراجــع ذیصــاح علمــى، بــه 
روى آگاهــى هــاى عمومــى بــاز كرد. 
ايــن ســخن حكيمانــه »عقــل ســالم 
ــروز و  ــراى ام ــالم«  را ب ــدن س در ب
فــرداى جامعــه ايرانــى مــورد توجــه 

ــم. ــرار دهي ــت ق و عناي
در ايــن راه، فصلنامــه »هميشــه 
و  صنايــع  همــه  دســت  بهــار« 
ــراى  ــگ را، ب ــم و فرهن ــان عل صاحب
 ترويــج فرهنــگ  توليــد و مصــرف 

برتــر، بــه گرمــى  خواهــد فشــرد.

سخن مدیرمسئول
محمد ثابت ایمان

عقل سالم در بدن سالم
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ــد ۱۷  ــام تقلی ــع عظ ــبحانی از مراج ــر س ــی جعف آیت هللا العظم
مهرمــاه در دیــدار بــا رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم،  گفت: 
در روایــات مــا احادیثــی در خصــوص ســالم زندگــی کــردن آمــده 
هماننــد، ُكُلــوْا َواْشــَرُبوْا َوالَ ُتْســِرُفوْا، امــا یــک ســری از روایــات از 
ــی و منطقــه ای دارد، شــیخ صــدوق کــه  ــه محل ایــن دســت جنب
حدیــث شــناس هســتند در ایــن خصــوص گفته انــد کــه حضــرت 
ایــن موضــوع را بــرای آن محــل عنــوان کرده انــد و نمی تــوان کل 

جهــان را از طریــق آن درگیــر کــرد.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا اشــاره بــه برخــی گفته هــا در خصــوص 
ــب  ــروز، ط ــب ام ــد ط ــه می گوین ــرد: اینک ــار ک ــن اظه ــب نوی ط
آمریــکا و جاهــای دیگــر اســت، حــرف غلطــی اســت، ایــن طبــی 
ــل  ــام آن را تکمی ــا اس ــوده و اطب ــام ب ــل از اس ــه قب ــت ک اس
کرده انــد و غربــی هــا تکمیــل تر کردنــد و ایــن علمــی اســت کــه 
ــا  ــه دســت م ــروز ب ــه دســت شــده و ام ــده و دســت ب از اول آم

رســیده اســت.
وی عنــوان کــرد: نمــی شــود علــم طــب نویــن را تکذیــب کنیــم، 

مراجع و اساتید حوزه در مورد طب سنتی، 
طب اسالمی و طب مدرن چه می گویند

یاسر مختاری

آنچــه بــه عنــوان طــب اســامی و طــب ســنتی از آن یــاد می شــود  مدتــی اســت کــه 
ــام گرفتــه  از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی عنــوان طــب ایرانــی ن
اســت، چنــدی پیــش حماتــی بــه طــب مــدرن و ســوء اســتفاده از آیــات قــرآن و روایــات 
معصومیــن)ع(، از ســوی برخــی افــراد بــه بهانــه بیگانــه بــودن علــم آن و آســیب رســانی 
بــه ســامت مــردم صــورت گرفــت. ایــن مســأله موجــب واکنــش آیــات عظــام و برخــی 

دیگــر از اســاتید حــوزه علمیــه قــم شــد.
روحانیــون و اســاتید بــه نامــی در مخالفــت بــا آنچــه ســوء اســتفاده از آیــات و روایــات 
از ایــن طــب خوانــده می شــود در نوشــته ها، گفت وگو هــا، ســخنرانی و دیدارهایــی کــه 
بــا برخــی از مســئوالن داشــته اند مــوارد مهمــی را تذکــر داده انــد کــه در ایــن جــا بــه آن 

پرداختــه می شــود.

اینکــه میگوینــد طــب مــدرن وجاهــت 
نــدارد حــرف غلطــی اســت/ واکســن 

ــت  ــرعی اس ــب ش واج
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علمــی کــه جنبــه تجربــی دارد، البتــه ایــن نیســت کــه خودمــان صرفــا اعتمــاد بــه دیگــران کنیــم و بایــد خودمــان نیــز 
روی علــم کار کــرده و اکتشــاف انجــام دهیــم.

ــا نــام اســام می گوینــد،  ــا اشــاره بــه برخــی گفته هــا کــه افــرادی در لبــاس روحانیــت و یــا ب آیــت هللا ســبحانی ب
ــده در  ــه آن بســتگی دارد، بن ــا ب ــات م ــد از واکســن اســتفاده کــرد، گفــت: واکســن واجــب شــرعی اســت و حی نبای
کتاب هــای خــود نوشــته ام کــه چیزهایــی کــه عقــای عالــم بــر آن نظــر دارنــد، مــا از آنجــا کشــف می کنیــم کــه شــرع 

ــم یکــی از مثال هایــی کــه زدم موضــوع واکســن اســت. ــد و در کتــاب های مقــدس هــم تأییــد می کن
ایــن مرجــع تقلیــد یــادآور شــد: در موضــوع طــب اســامی، خواجــه نصیــر، شــیخ الرئیــس و بقــراط و... هــم نکاتــی 
دارنــد، اگــر بــر روی یــک سلســله گیاهــان مطالعــه کننــد اشــکالی نــدارد امــا اینکــه بخواهیــم علــم نویــن را انــکار کنیــم 

ایــن موضــوع بــه هیــچ عنــوان صحیــح نیســت.

 آیــت هللا العظمــی ناصــر مــکارم شــیرازی عصــر نیــز 25 شــهریورماه در 
دیــدار بــا جمعــی از کارکنــان ســامتکده و شــرکت داروســازی بوعلــی کــه 
در دفتــر ایــن مرجــع تقلیــد انجــام شــد، اظهــار کــرد: اســام مکتبــی بــه 
نــام مکتــب طــب را ارائــه نکــرده اســت امــا در آیــات و روایــات اســامی 
ــرد. ــکار ک ــا را ان ــوان آنه ــه نمی ت ــده ک ــی ش ــث طب ــه مباح ــاره هایی ب اش
روایــات و آیــات مختلــف در مــورد طــب بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد، 
ــا  ــی و ب ــناد آن بررس ــه اس ــرط اینک ــه ش ــت ب ــا ارزش اس ــات ب ــن روای ای
ــم  ــامی نداری ــب اس ــب ط ــد مکت ــر چن ــود. ه ــه ش ــناد گفت ــت اس صح
امــا علمــای اســام علــوم مختلــف از جملــه طــب را مــورد بررســی قــرار 
ــه شــده و در  ــورد طــب مســلمین تهی ــی در م ــد، کتاب هــای مختلف داده ان
دســترس اســت، در مــورد طــب مســلمین پایه هــا و شــاخص های قــوی 

مطــرح اســت.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی یــادآور شــد: در مــورد طــب ســنتی یــا همــان 
طــب علمــای اســام افــراط و تفریــط نیــز وجــود دارد؛ اینکــه بگوییــم ایــن 
طــب درســت اســت و طــب جدیــد باطــل بــوده نادرســت اســت یــا اینکــه 
بگوییــم مباحثــی کــه از علمــای اســام رســیده و در کتاب هایــی از جملــه 
قانــون آورده شــده باطــل اســت، درســت نیســت. اینکه بشــر از روز نخســت 
ــه پیــدا کــرده اســت، اینکــه بگوییــم هــر چیــزی از علــم  ــا تجرب طــب را ب
ــه طــب قدیــم و  ــوده، دروغ محــض اســت؛ بایــد ب طــب در قدیــم باطــل ب

جدیــد بــه صــورت جامــع نــگاه داشــته باشــیم.
ایــن اســتاد برجســته حــوزه علمیــه قــم خاطرنشــان کــرد: هــر فــردی 

اســام مکتبــی بــه نــام طــب ارائــه 
ــت نکرده اس
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ــب اســامی و ســنتی اســت  ــه طبی ــد ک ــا می کن ــده ادع ــی را گذران ــده و دوره های ــاب طــب را خوان ــه کت ک
ــار  کــه ایــن موضــوع کار را در حاشــیه قــرار می دهــد چــرا کــه بیشــتر آنهــا مغــازه ای برپــا کــرده و در کن
ــا مجموعه هایــی  ــه درمــان نیــز اقــدام می کننــد؛ دولــت نیــز بایــد حســاب ایــن افــراد را ب فــروش دارو ب
کــه سال هاســت در ایــن عرصــه فعالیــت دارنــد جــدا کنــد و جلــوی افــراد بــدون تجربــه را گرفتــه و بــرای 

ــل شــود. ــد تفــاوت قائ ــه و توانمن ــا تجرب مجموعه هــای ب
ــن  ــت: ای ــد، گف ــه کرده ان ــنتی اضاف ــب س ــه ط ــی را ب ــراد خرافات ــی از اف ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خرافــات ســبب شــده اســت کــه اعتبــار طــب ســنتی کــم شــود، بایــد از فعالیــت ایــن افــرادی کــه خرافــات 
را بــه نــام طــب میــان مــردم ترویــج می دهنــد جلوگیــری شــود، خرافــات ســبب متزلــزل شــدن اصالت هــا 

می شــود و ایــن موضــوع در مــورد دیــن اســام نیــز مطــرح اســت.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی از خرافــات بــه عنــوان دشــمن دیــن نــام بــرد و ادامــه داد: بایــد گروهــی کــه 
نســبت بــه طــب جدیــد و طــب ســنتی آگاه هســتند مجموعــه ای را تشــکیل داده و مؤسســات و اشــخاص را 
بررســی و حســاب ها را از یکدیگــر جــدا کننــد، ایــن اقــدام بــرکات بســیاری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
وی ادامــه داد: گروهــی بایــد از نظــر اســنادی روایــات مختلــف را مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا مشــخص 
شــود روایــات طبــی موجــود چگونــه اســت، تــا زمانــی کــه برخــی از گمانه زنی هــا وجــود دارد عــده ای بــر 
علیــه طــب ســنتی قیــام می کننــد در حالــی کــه نــه حــذف مطلــق و نــه قبــول مطلــق هیــچ کــدام درســت 
نیســت، افــراط و تفریــط همــه چیــز را بهــم می ریــزد امــا اگــر اعتــدال را رعایــت کنیــم هــر کاری قــوام 
و دوام خواهــد داشــت. اینکــه گاهــی گفتــه می شــود فــردی بــرای موفقیــت در طــب ســنتی بایــد طــب 
جدیــد را ســپری کنــد صحیــح نیســت چــرا کــه هــر کــدام از ایــن طب هــا اصــول متفاوتــی دارنــد، اگــر 
ــردن  ــپری ک ــار س ــا از او انتظ ــد ی ــت کن ــه طباب ــم ک ــازه می دادی ــه او اج ــود ب ــا ب ــینا در دوره م ــی س بوعل

دوره هــای طــب جدیــد را داشــتیم.
ــد، گفــت: از  ــا بیــان اینکــه همیشــه افــرادی در کنــار حوزه هــای علمیــه طــب ســنتی را می خواندن وی ب
علمــای اســام آموزه هــای بســیاری در حــوزه طــب ســنتی داریــم امــا اگــر ایــن رونــد کنونــی ادامــه داشــته 
باشــند در هــر نقطــه ای تابلویــی بــاال بــرده می شــود و عــده ای چــوب عــده  دیگــری را می خورنــد در حالــی 

کــه اگــر حســاب ها از یکدیگــر جــدا شــوند دیگــر شــاهد ایــن ظلــم و ســتم نخواهیــم بــود.
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آیــت هللا العظمــی جوادی آملــی در دیدار محمدحســن طریقت 
منفــرد، رئیــس کمیســیون ســامت مجمــع عالــی بســیج دوم 
ــق  ــای دقی ــه معن ــد ب ــنتی بای ــب س ــرد: ط ــوان ک ــاه، عن آبان م
ــرای درمــان  ــاه ب کلمــه علمــی شــود و صــرف اینکــه فــان گی
ــا مطلبــی  ــد بدانیــم ت فــان بیمــاری اســت کافــی نیســت؛ بای

صــد در صــد علمــی نباشــد دینــی نیــز نخواهــد بــود.
ایــن مرجــع تقلیــد عنــوان کــرد: دینــی بــودن علــم، بــه دینــی 
بــودن موضــوع علــم اســت، لــذا معیــار دینــی بــودن طــب بــه 
طبیــب، بیمــار و بیمــاری نیســت، بلکــه بــه فهــم دقیــق و عمیــق 
ــم  ــه فه ــب ب ــودن ط ــی ب ــی دین ــت یعن ــاله اس ــوع و مس موض
عمیــق و دقیــق ابنــا و ابــدان اســت، اگــر بفهمیــم و بــاور کنیــم 
کــه موضــوع علــم طــب، فعــل خداســت قطعــا و البــد ایــن علــم 
دینــی خواهــد بــود حتــی اگــر پزشــک و بیمار مســلمان نباشــد.
آیــت هللا جــوادی آملــی تصریــح کــرد: اگــر بوعلــی ســینا هــم 
ــرد  ــتفاده می ک ــکی اس ــد پزش ــیوه های جدی ــود از ش ــروز ب ام
امــا اگــر مــا بــه دنبــال شــناخت گیاهــان دارویــی و اســتخراج 
خــواص آنهــا برویــم و بــه صــورت علمــی و بــا ارائــه مقالــه آن را 
اثبــات کنیــم، ایــن داروهــا بــا بــدن مــا ســازگارتر خواهــد بــود. 
طبیــب بایــد بدانــد کــه تاجــر نیســت و  بیمــار یــک »انســان« 
اســت کــه موجــودی ابــدی اســت و بــا مــردن نمــی پوســد بلکــه 
ــد بخــش مهمــی از  ــب بای ــذا طبی ــد ل ــه درمــی آی از پوســت ب
ــه آزمایشــگاه مــوش  علــم خــود را از اخــاق بگیــرد و صرفــا ب
و علــم تجربــی تکیــه نکنــد و تــا بیمــاری بیمــار بــرای وی ثابــت 
نشــد نســخه تجویــز نکنــد، چراکــه اگــر پزشــکی بدون شــناخت 
بیمــاری و از روی آزمــون و خطــا دارو تجویــز کنــد ضامــن خواهد 
بــود، پزشــکی کــه نتوانســت بیمــاری را تشــخیص دهــد بایــد 
بگویــد مــن بیمــاری تــو را نفهمیــدم و بیمــار را ارجــاع بدهــد بــه 

طبیــب دیگــر؛ ایــن مــی شــود طــب اســامی. 

ــن  ــت و ای ــل خداس ــکی فع پزش
ــت ــی اس ــم دین ــن عل ای
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ــم  ــرت عبدالعظی ــدس حض ــتان مق ــت آس ــهری تولی ــت هللا ری ش آي
حســنی)ع(، نیــز 10 آبان مــاه و در دیــدار بــا محمــود خدادوســت، مشــاور 
وزیــر بهداشــت و مدیــرکل دفتــر طــب ســنتی ایرانــی اســامی، بــا اشــاره 
ــه  ــان ك ــن بي ــاره طــب اســامی گفــت: اي ــه مباحــث پيــش آمــده درب ب
ــوان  ــا عن ــا درمــان ب گفتــه شــود يــك نظــام كامــل طبــی از تشــخيص ت
طــب اســامی داريــم صحيــح  نيســت ولــی اگــر منظــور ايــن باشــد كــه 
رواياتــی داريــم كــه بــا كمــك آن می تــوان چارچــوب مســائل طبــی از نظــر 

اســام را تبييــن كــرد، حــرف درســتی اســت.
ــده در  ــه داد: بن ــث ادام ــی دارالحدي ــی ـ فرهنگ ــه علم ــس مؤسس رئي
ــواع طــب مكمــل اعــم از طــب ســنتی، طــب ســوزنی،  ــر ان ســاليان اخي
ــوان گفــت  ــه كــرده ام، می ت ــه داليــل مختلــف تجرب گياهخــواری و ... را ب
بــه طــور اجمالــی در برخــی مــوارد قابــل بهــره بــرداری اســت و بعضــی 
ــی و  ــورت علم ــه ص ــد ب ــی باي ــب طب ــن مكات ــام اي ــد. تم ــم نبوده ان ه
آزمايشــگاهی مــورد مداقــه قــرار بگيرنــد تــا معلــوم شــود ايــن روش طبی 
بــرای چــه افــرادی، در چــه شــرايطی و چنــد درصــد موفقيــت دارنــد و بعــد 

بــا رعايــت قواعــد علمــی در اختيــار بيمــاران قــرار گيــرد.
ــه وزارت  ــنی)ع( ب ــم الحس ــرت عبدالعظی ــدس حض ــتان مق ــت آس تولی
ــه  صــورت  بهداشــت توصيــه كــرد كــه جنبــه هــای ســلبی و ايجابــی را ب
ــن طــب  ــان دروغي ــا مدعي ــك طــرف ب ــی از ي ــوازن انجــام دهــد، يعن مت
ــد برخــورد  ــوده ان ــا خرافــات و جــن گيــری آل ــم را ب ســنتی كــه ايــن عل
كنــد و از ســوی ديگــر بايــد آموخته هــای طبــی مختلــف را جمــع آوری و 
بــا انجــام آزمايــش هــای علمــی صحــت ايــن آمــوزه هــا را رد يــا تاييــد و 

ــا ســره را از ناســره تشــخيص دهنــد. در اختيــار مــردم قــرار دهــد ت
ــه  ــكاتی ك ــاماندهی مش ــرای س ــد: ب ــادآور ش ــهری ی ــت هللا ری ش  آی
اكنــون پيــش آمــده بايــد بــا اعتــدال بــا مســائل برخــورد كــرد تــا مردمــی 
ــد در مقابــل وزارت بهداشــت قــرار  كــه از طــب ســنتی نتيجــه گرفتــه ان
نگيرنــد ثانيــا نــام ايــن طــب بايــد طــب ســنتی باشــد نــه طــب اســامی 
ــر کســی  ــه اگ ــاران انجــام شــود ک ــان بيم ــه اســم اســام درم ــد ب و نباي

نتیجــه ای نگرفــت بــه نــام دیــن تمــام شــود.
آيــت هللا ری شــهری بیــان کــرد: ائمــه اطهــار )ع( گــر چــه بنابــر علــم 
اعطايــی الهــی بــر علــم طــب مســلط  بودنــد ولــی در صــدد آمــوزش علــم 
پزشــكی بــه مــردم نبودنــد، بلكــه در پاســخ مراجعــه كننــده ای كــه فــان 
بيمــاری را داشــت فــان رهنمــود را صــادر مــی كردنــد ولــی اينكــه ايــن 
دســتور را مــی تــوان بــرای همــه افــراد بــا مــزاج هــای مختلــف و همــه 

اقليــم هــا انجــام داد، بايــد بــا تحقيــق و آزمايــش مشــخص كــرد. 

يــك نظــام كامــل طبــی از تشــخيص تا 
درمــان بــا عنــوان طــب اســامی نداريم

گالب در گل محمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در غیر 
اینصورت بسیاری از ترکیبات ظریف و ارزشمند آن در معرض تخریب 
قرار می گیرند. شربت گل محمدی برای درمان بیماریهای گوارشی و 
تنفسی استفاده می شود و عالوه بر آن برای رفع گرمازدگی نیز موثر 
از گلها و اسانس گل محمدی به  است. امروزه در اکثر منابع علمی 
عنوان دارو یاد می شود و خواص درمانی آن مورد تأکید قرار می گیرد.

افشره گل محمدی 

افسردگی، ضد  آور، ضد  نشاط  عنوان  به  عمدتًا  افشره گل محمدی 
فشارهای عصبی و ضد تنیدگی )استرس( مصرف می شود. به همین 
دلیل در مجالس ختم استفاده از گالب برای مصیبت دیدگان مرسوم 
است. همچنین استفاده از گل محمدی در رفع ناتوانی های جنسی نیز 
موثر است، بویژه اینکه غالبًا منشاء این بیماری به مشکالت عصبی 
و افسردگی مربوط می شود. عالوه بر آن گل محمدی تقویت کننده 
قلب است. استفاده از گل محمدی موجب کاهش التهاب می شود و از 
این رو می تواند به عنوان مسکن درد بویژه دردهای مفصلی استفاده 

شود.

گل محمدی در فرآورده های بهداشتی

استفاده از فرآورده های گل محمدی برای مصارف بهداشتی به زمان 
های دور باز می گردد، چرا که عالوه بر عطر بی نظیر آن، خواص 
این گیاه در مرطوب کنندگی پوست، رفع چروکهای صورت و درمان 
التهاب های پوستی بویژه در پوستهای حساس و لطیف )مانند پوست 

نوزادان( همواره مورد توجه بوده است.

لوسیون های  تولید صابون،  بویژه در  بهداشتی  نیز در صنایع  امروزه 
پاک کننده پوست، کرم ها و لوسیون های مرطوب کننده از گالب و 

اسانس طبیعی این گل استفاده می گردد. ولی مهمترین استفاده از 
اسانس گل محمدی و گالب در صنایع عطر سازی است بطوریکه 
اسانس این گیاه در فرموالسیون عطرهای بسیار معروف و پرفروش 

دنیا بکار می رود.

به همین دلیل است که گالب و اسانس گل محمدی تولید کشورمان 
هر ساله نه تنها به کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه به اروپا به ویژه 

کشورهای فرانسه و انگلستان صادر می گردد.

یکی دیگر از صادرات کشور در رابطه با این گیاه به غنچه خشک 
آن مربوط می گردد. غنچه گل محمدی در آب وان حمام و عصاره 
آن به عنوان نرم کننده و عطر دهنده مو بکار می رود و عالوه بر آن 

برای مصارف تزئینی نیز کاربرد دارد.

گل محمدی در انواع غذاهای سنتی

و  سازی  شیرینی  صنایع  مربا،  شربت،  در  محمدی  گل  از  استفاده 
گالب آن در بستنی و انواع دسر در اغلب کشورها مرسوم می باشد. 
پودر گلبرگهای گل محمدی همراه با ماست و به عنوان ادویه در 
بسیاری از غذاها مصرف می شود. در شمال آفریقا به ویژه مراکش 
ادویه معروفی به نام رأس الحانوت )به معنای رأس ادویه ها( وجود 
دارد که بسیار مورد توجه است و به دلیل مغذی بودن معمواًل در 
ترکیب  کنند.  می  استفاده  آن  از  فطر  عید  ویژه  به  اعیاد  غذاهای 
اصلی این ادویه گل سرخ است. استفاده از گالب در انواع دسرهای 
عربی  و  ترکی  هندی،  غذاهای  همچنین  و  زرد  شله  نظیر  ایرانی 
حاوی  و  بوده  آرامبخش  نیز  محمدی  گل  دمنوش  است.  مرسوم 
موقعیت  به  توجه  با  است.  سرطان  ضد  و  اکسیدان  آنتی  ترکیبات 
ممتاز کشورمان در تولید این گیاه ارزشمند محصوالت متنوعی از آن 
در ایران تولید می گردد که از کیفیت و شهرت جهانی بر خوردارند
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گالب در گل محمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در غیر 
اینصورت بسیاری از ترکیبات ظریف و ارزشمند آن در معرض تخریب 
قرار می گیرند. شربت گل محمدی برای درمان بیماریهای گوارشی و 
تنفسی استفاده می شود و عالوه بر آن برای رفع گرمازدگی نیز موثر 
از گلها و اسانس گل محمدی به  است. امروزه در اکثر منابع علمی 
عنوان دارو یاد می شود و خواص درمانی آن مورد تأکید قرار می گیرد.

افشره گل محمدی 

افسردگی، ضد  آور، ضد  نشاط  عنوان  به  عمدتًا  افشره گل محمدی 
فشارهای عصبی و ضد تنیدگی )استرس( مصرف می شود. به همین 
دلیل در مجالس ختم استفاده از گالب برای مصیبت دیدگان مرسوم 
است. همچنین استفاده از گل محمدی در رفع ناتوانی های جنسی نیز 
موثر است، بویژه اینکه غالبًا منشاء این بیماری به مشکالت عصبی 
و افسردگی مربوط می شود. عالوه بر آن گل محمدی تقویت کننده 
قلب است. استفاده از گل محمدی موجب کاهش التهاب می شود و از 
این رو می تواند به عنوان مسکن درد بویژه دردهای مفصلی استفاده 

شود.

گل محمدی در فرآورده های بهداشتی

استفاده از فرآورده های گل محمدی برای مصارف بهداشتی به زمان 
های دور باز می گردد، چرا که عالوه بر عطر بی نظیر آن، خواص 
این گیاه در مرطوب کنندگی پوست، رفع چروکهای صورت و درمان 
التهاب های پوستی بویژه در پوستهای حساس و لطیف )مانند پوست 

نوزادان( همواره مورد توجه بوده است.

لوسیون های  تولید صابون،  بویژه در  بهداشتی  نیز در صنایع  امروزه 
پاک کننده پوست، کرم ها و لوسیون های مرطوب کننده از گالب و 

اسانس طبیعی این گل استفاده می گردد. ولی مهمترین استفاده از 
اسانس گل محمدی و گالب در صنایع عطر سازی است بطوریکه 
اسانس این گیاه در فرموالسیون عطرهای بسیار معروف و پرفروش 

دنیا بکار می رود.

به همین دلیل است که گالب و اسانس گل محمدی تولید کشورمان 
هر ساله نه تنها به کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه به اروپا به ویژه 

کشورهای فرانسه و انگلستان صادر می گردد.

یکی دیگر از صادرات کشور در رابطه با این گیاه به غنچه خشک 
آن مربوط می گردد. غنچه گل محمدی در آب وان حمام و عصاره 
آن به عنوان نرم کننده و عطر دهنده مو بکار می رود و عالوه بر آن 

برای مصارف تزئینی نیز کاربرد دارد.

گل محمدی در انواع غذاهای سنتی

و  سازی  شیرینی  صنایع  مربا،  شربت،  در  محمدی  گل  از  استفاده 
گالب آن در بستنی و انواع دسر در اغلب کشورها مرسوم می باشد. 
پودر گلبرگهای گل محمدی همراه با ماست و به عنوان ادویه در 
بسیاری از غذاها مصرف می شود. در شمال آفریقا به ویژه مراکش 
ادویه معروفی به نام رأس الحانوت )به معنای رأس ادویه ها( وجود 
دارد که بسیار مورد توجه است و به دلیل مغذی بودن معمواًل در 
ترکیب  کنند.  می  استفاده  آن  از  فطر  عید  ویژه  به  اعیاد  غذاهای 
اصلی این ادویه گل سرخ است. استفاده از گالب در انواع دسرهای 
عربی  و  ترکی  هندی،  غذاهای  همچنین  و  زرد  شله  نظیر  ایرانی 
حاوی  و  بوده  آرامبخش  نیز  محمدی  گل  دمنوش  است.  مرسوم 
موقعیت  به  توجه  با  است.  سرطان  ضد  و  اکسیدان  آنتی  ترکیبات 
ممتاز کشورمان در تولید این گیاه ارزشمند محصوالت متنوعی از آن 
در ایران تولید می گردد که از کیفیت و شهرت جهانی بر خوردارند
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چنــدی قبــل بــود کــه ویدیویــی از 
سید حســن هاشــمی، وزیر بهداشــت 
در فضــای وب ایرانــی دســت بــه 
دســت و کانــال به کانــال می چرخید، 
ــر  ــخص وزی ــه در آن ش ــی ک ویدیوی
ــا  ــه ب ــانی ک ــه کس ــت ب ــه صراح ب
ــه ترویــج طــب ســنتی از آیــات  بهان
ــتفاده  ــوء اس ــامی س ــات اس و روای
ــن  ــود. ای ــدار داده ب ــد،  هش می کنن

مــوج از 2 مــاه قبــل از آن آغــاز شــده 
ــه ای  ــی اباغی ــت ط و وزارت بهداش
طــب  مجموعــه  نام گــذاری  از 
ســنتی، اســامی، ایرانــی، مکمــل به 
نام طب ایرانــی خبــر داد. همزمــان 
بــا  منتقدانــی کــه از ســوء اســتفاده 
جریاناتــی بــه نــام »طــب اســامی« 
ســامت مــردم را بــه خطــر انداختــه 
ــان  ــته زب ــر از گذش ــد، صریح ت بودن

ــن  ــه ای ــرا ک ــودند چ ــاد گش ــه انتق ب
از دل حوزه هــای  روحانیونــی  بــار 
علمیــه نیــز بــا آنهــا همــکاری کــرده 
و از نظــرات آنهــا حمایــت کردنــد و با 
دالیــل و مســتنداتی نشــان دادنــد که 
ایــن گونــه ســوء اســتفاده ها از ســر 
ــا آگاهــی و عــدم تخصــص در هــر  ن
دو حــوزه پزشــکی و حدیث شناســی 

اســت.

انتقاد و هشدار خدادوست 
به سوء استفاده گران از طب اسالمی

یاسر مختاری
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ایــن موضــوع ســبب گفتگــوی 
ــود  ــا محم ــار ب ــه به ــگار همیش خبرن
خدادوســت، مشــاور وزیــر بهداشــت 
و مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی وزارت 
بهداشــت شــد، حاصــل ایــن گفتگوی 
صریــح را بــا هــم مــرور مــی کنیــم.
 خدادوســت بــا بیــان اینکــه امروزه 
از آیــات و روایــات منســوب بــه ائمــه 
ابــزاری  اســتفاده  معصومیــن)ع(، 
می شــود  ایــن احادیــث را  بــرای هــر 
جایــی و هــر اقلیمــی، هــر زمانــی و 
ــا مزاج هــای مختلــف  هــر افــرادی ب
تعمیــم می دهنــد، گفــت: اســتفاده از 
روایــات از چنــد منظــر دارای اشــکال 
کتــاب  در  صــدوق  شــیخ  اســت؛ 
بــاب ۴۴ در قســمت  االعتقــادات 
اخبــار وارد فــی الطــب، بــا چنــد دلیل 
ــی  ــات فقه ــه روای ــد ک ــت می کن ثاب
ــن)ع(  ــه معصومی ــه ائم ــوب ب منص
ــکان  ــان و م ــه زم ــم ب ــت تعمی قابلی
امــروز را نــدارد. ائمــه معصومیــن)ع( 
ــه  ــا توجــه ب ــد صــد ســال قبــل ب چن
آب و هــوا و شــرایط حاکــم در آن 
زمــان بــرای مــردم توصیه هایــی 
ــن  ــا ای ــتند، ام ــب داش ــه ط در زمین
توصیــه هــا قابلیــت تعمیــم بــه زمان 

ــدارد. ــال را ن ح
ایرانــی  طــب  دفتــر  مدیــرکل 
وزارت بهداشــت بــا تأکیــد اینکــه 
شــأن اســام را نبایــد در حــد طــب 
ــمانی  ــوزه جس ــت آن و در ح و طباب
و روانــی تنــزل داد، عنــوان کــرد: 
تفســیر  در  طباطبایــی  عامــه 
ــرای  ــرآن ب ــه اســت ق ــزان گفت المی
هدایــت بشــر آمــده و در ایــن زمینه 

از هیــچ تاشــی دریــغ نمی کنــد.
خدادوســت بــا بیــان اینکــه یکــی 
ــا  ــیعه، گوی ــه ش ــای فق از ظرفیت ه
بــودن آن و صــدور حکــم بــه اقتضای 
تصریــح  اســت،  مــکان  و  زمــان 
ــا،  ــکام م ــتنباط اح ــع اس ــرد: مناب ک
قــرآن، ســنت، اجمــاع و عقل اســت؛ 
یعنــی بــا وجــود داشــتن قــرآن کــه 
ــم نگذاشــته  ــت بشــر ک ــرای هدای ب
اســت، از عقــل و دســتاوردهای روز 

بشــری بــه اقتضــای زمــان و مــکان 
در اســتنباط احــکام فقهــی بهــره 
ــه  ــه اســت ک ــس چگون ــم. پ می بری
در حــوزه ســامت، عقــل را تعطیــل 
ــه  ــوب ب ــی را منس ــم و روایت می کنی
ــوم اســت کــه  ائمــه می کنیــم؟ معل
اســتفاده ابــزاری صــورت گرفتــه 

اســت.
ــادآور  ــت ی ــر بهداش ــاور وزی مش

اخباری گــری  اســتفاده  شــد: 
از روایــات نــه تنهــا بــرای طــب 
مشــکل  مــدرن  طــب  و  رایــج 
بــرای  بلکــه  می کنــد،  ایجــاد 
ــدرن  ــی م ــات اجتماع ــایر نظام س
می کنــد،  ایجــاد  مشــکل  هــم 
ــوه  ــامی جل ــرای اس ــر ب ــرا اگ زی
ــی  ــال نقل ــی دنب ــر موضوع دادن ه
از  بســیاری  باشــیم،  آن  بــودن 
ــی  ــروز نقل ــی ام ــات اجتماع نظام
ــن  ــم، ای ــن ه ــه دی ــد و وظیف ندارن
آن  دیــن  وظیفــه  بلکــه  نیســت، 
ــردی و  ــگاه راهب ــک ن ــه ی ــت ک اس
اساســی ارائــه دهــد و بشــر، آن را 
ــش،  ــه، دان ــل، تجرب ــتر عق در بس
تحقیــق و پژوهــش در ابعــاد دیگــر 

گســترش دهــد.
اینکــه  بیــان  بــا  خدادوســت 
ــن  ــتفاده از دی ــوء اس ــا س ــی ب برخ
مــردم را از خــوردن دارو یــا زدن 
اظهــار  می کننــد،  منــع  واکســن 
حوزه هــای  اســت  الزم  کــرد: 
ایــن  عظــام  مراجــع  و  علمیــه 
ــزاری از  ــتفاده اب ــخاص را از اس اش
ــد  ــن معتق ــد؛ م ــز دهن ــن پرهی دی
هســتم اســتفاده ابــزاری از روایــات 
ــم  ــن)ع( ه ــه معصومی ــوب ب منس
بــه ســامت جامعــه و باورهــای 
ــیب  ــردم آس ــادات م ــی و اعتق دین
می زنــد. از بعــد پزشــکی وزارت 
بهداشــت متولــی ایــن تخلفــات 
اســت و از بعــد باورهــای دینــی 
ــد  ــم بای ــه ه ــای علمی ــود حوزه ه خ
ــن  ــراد را از ای ــن اف ــد و ای ورود کنن
اســام  کننــد.  منــع  مداخــات 

حوزه هــای  اســت  الزم 
علمیــه و مراجــع عظــام ایــن 
اســتفاده  از  را  اشــخاص 
پرهیــز  دیــن  از  ابــزاری 
دهنــد؛ مــن معتقــد هســتم 
ــات  ــزاری از روای اســتفاده اب
منســوب بــه معصومیــن)ع( 
ــه و  ــه ســامت جامع هــم ب
باورهــای دینــی و اعتقــادات 

می زنــد آســیب  مــردم 
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دارد  بــه ســامت  نــگاه جامعــی 
کــه در ایــن زمینــه تنهــا مکتبــی 
ســامت  حــوزه  بــه  اســت که 
ســوی  از  می پــردازد،  معنــوی 
در  بی شــماری  مباحــث  دیگــر 
حــوزه ســبک زندگــی و پیشــگیری 
ــرای  ــبت و ب ــن مناس ــه همی دارد. ب
ایــن ظرفیت هــا  از  بهــره گیــری 
نظــام  ماننــد،  برنامه هایــی  مــا 
ــکاری  ــا هم ــام را ب ــامت در اس س
ــای  ــات و حوزه ه ــگاه های الهی دانش

علمیــه در دســت اجــرا داریــم.
مدیــرکل دفتــر طب ســنتی وزارت 
بهداشــت با اشــاره بــه برنامــه وزارت 
بهداشــت بــرای اســتفاده از ظرفیــت 
ــرد:  ــوان ک ــامت، عن ــامی در س اس
وزارت بهداشــت نســبت بــه موضــوع 
ســامت و دیــن اهتمــام جــدی دارد 
ــدارد،  ــامت ن ــه س ــی ب ــگاه غرب و ن
وزارت بهداشــت در تــاش اســت بــا 
بهره گیــری از ظرفیت هــای بــزرگ 
دانــش  از  اســتفاده  و  اســامی 
متخصصــان دینــی حــوزه دیــن و 

ســامت توســعه دهــد.
ــه  ــرف ب ــگاه ص ــرد: ن ــان ک وی بی
ــا  ــه ب ــه در رابط ــی ک ــث و روایات احادی
ســامت وجــود دارنــد، کافــی نیســت 
بلکــه باید محدثــان و حدیث شناســان 
ــا  ــه آی ــد ک ــر دهن ــه نظ ــن رابط در ای
حدیــث ســندیت دارد یــا خیــر و ایــن 
ــه پیچیدگی هــای  ــا توجــه ب مســأله ب
در  اســت.  مهــم  بســیار  ســامت 
ــا همــکاری اســاتید  ایــن رابطــه مــا ب
دانشــکده های الهیــات، دانشــگاه امــام 
ــرای  ــه ب ــای علمی ــادق)ع( و حوزه ه ص

بهره گیــری از ظرفیت هــای اســام 
ــوان  ــا عن ــی را ب ــامت کارگروه در س
کارگــروه نظــام ســامت در اســام 

راه انــدازی کرده ایــم.
و  ســنتی  طــب  ســابق  معــاون 
اســامی وزارت بهداشــت در ادامــه با 
بیــان اینکــه تولیــت ســامت مــردم 

ایــران بــا وزارت بهداشــت اســت، 
حــوزه  در  مطالبــی  طــرح  گفــت: 
ســامت بــدون پشــتوانه علمــی و 
خــارج از مجراهــای قانونــی در حکــم 
ــل  ــی و قاب ــان عموم ــویش اذه تش
پیگــرد قانونــی اســت. هــر شــخص 

یــا مؤسســه ای کــه بخواهــد در حــوزه 
بهداشــت و درمــان مداخلــه ای انجــام 
ــد از  ــه ای او بای ــت حرف دهــد صاحی
ســوی وزارت بهداشــت تأییــد شــود؛ 
در غیــر ایــن صــورت تولیت ســامت 
ــه  ــا مؤسس ــرد ی ــا آن ف ــد ب می توان
برخــورد کنــد و آن را بــه نــام مداخلــه 
امــر درمــان تحــت  در  غیرمجــاز 

ــرار دهــد. پیگــرد ق
وی همچنیــن اضافــه کــرد: اگــر 
کســی بخواهــد حرفــی دربــاره حــوزه 
ــک  ــر پزش ــی اگ ــد، حت ــامت بزن س
علمــی  مســتندات  بایــد  باشــد، 
کافــی داشــته باشــد و نمی توانــد 
ــر  ــی اظهارنظ ــاری قانون ــارج از مج خ
و مســتندات خــود را عرضــه کنــد؛ 
هرشــخص یــا مؤسســه ای کــه در 
حــوزه ســامت اذهــان عمومــی را 
مشــوش  کنــد مســئولیتی فراتــر 
از طبابــت دارد؛ طــرح مطالبــی در  
پشــتوانه  بــدون  مجــازی  فضــای 
علمــی و خــارج از مجــاری قانونــی در 
ــویش  ــم تش ــامت در حک ــوزه س ح
اذهــان عمومــی و قابــل پیگرد اســت.
خدادوســت ضمــن هشــدار بــه 
طــب  و  ســنتی  طــب  مدعیــان 
دفتــر  شــد:  یــادآور  اســامی 
حقوقــی و نظــارت بــر درمــان وزارت 
بهداشــت بســیاری از کســانی را کــه 
در حــوزه طــب ســنتی ادعــای کاذب 
ــرار داده و  ــرد ق ــت پیگ ــد،  تح دارن
شــکایت هایی علیــه کســانی کــه 
ــی  ــتندات قانون ــوز و مس ــدون مج ب
ــد،  ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین در ای

ــت. ــرده اس ــرح ک مط

اگــر کســی بخواهــد حرـفـی 
ســامت  حــوزه  دربــاره 
پزشــک  اگــر  ـی  حـت بزنــد، 
مســتندات  بایــد  باشــد، 
علمــی کافــی داشــته باشــد 
از  خــارج  نمی توانــد  و 
اظهارنظــر  قانونــی  مجــاری 
را  خــود  مســتندات  و 
عرضــه کنــد؛ هرشــخص یــا 
حــوزه  در  کــه  مؤسســه ای 
ســامت اذهــان عمومــی را 
مســئولیتی  مشــوش  کنــد 

دارد طبابــت  از  فراتــر 
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دیابــت یــک اختــال متابولیکــی متــداول اســت 
کــه کنتــرل و مدیریــت ایــن بیمــاری یــک چالــش 
محســوب می شــود. عوامــل مختلفــی در بــروز 
ــت  ــترین عام ــت دارد و بیش ــاری دخال ــن بیم ای
ــرر ادرار  ــنگی و تک ــون و تش ــد خ ــش قن آن افزای
اســت. افــراد مبتــا بــه دیابــت در دراز مــدت 
بــا مشــکات رتینوپاتــی، کاتاراکــت، نروپاتــی، 
نفروپاتــی، اترواسکلروزیســو تأخیــر در بهبــود زخم 

مواجــه می شــوند. 
ــد  ــم تولی ــوارد ه ــتر م ــاری در بیش ــن بیم در ای
ــی  ــص م ــار نق ــرد آن دچ ــم عملک ــولین و ه انس
ــا  ــل بافت ه ــه داخ ــون ب ــد خ ــن قن ــود، بنابرای ش
و ماهیچه هــا وارد نمی شــود و در خــون جمــع 
ــمت های  ــه قس ــیب ب ــبب آس ــد و س ــدا می کن پی

مختلــف بــدن می شــود.
در بافــت ماهیچــه ای انســولین مهمتریــن عامــل 
ــک  ــه کم ــل ب ــن عم ــت و ای ــز اس ــت گلوک برداش
اثــر  در  می گیــرد.  صــورت  انســولین  گیرنــده 
انســولین ایــن گیرنــده از درون ســلول بــه ســطح 

معجزه گیاهان در بهبود و درمان دیابت
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ــد. ــی یاب ــال م ــون انتق ــد خ ــت قن ــور برداش ــه منظ ب
سال هاســت کــه اثــرات دارویــی گیاهــان در درمــان 
بســیاری از بیماری هــا مطــرح اســت. بــرای مثــال چای 
ــش  ــی را کاه ــی و عروق ــاری قلب ــر بیم ــه خط ــبز ک س
ــوان آنتــی اکســیدان معرفــی شــده  ــه عن می دهــد و ب
اســت کــه در پیشــگیری از بســیاری از ســرطان ها 
ــت  ــر گیاهی اس ــنبلیله دیگ ــد. ش ــر باش ــد مؤث می توان
ــد،  ــی می آی ــک آدم ــه کم ــت ب ــاری دیاب ــه در  بیم ک
ــه طریــق  ــرای درمــان دیابــت ب بــرگ و دانه هــای آن ب
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــن نی ــی رود. دارچی ــه کار م ــنتی ب س
معجزه هــای طبیعــت بــرای ســامتی اســت. دارچیــن 
ریســک فاکتورهــای مربــوط بــه دیابــت و بیماری هــای 

ــد. ــش می ده ــی را کاه ــی و عروق قلب
ــد  ــرات ض ــه اث ــادی در زمین ــات زی ــروزه مطالع ام
ــا ترکیبــات فنولــی انجــام می شــود  دیابتــی گیاهــان ب
زیــرا تأکیــد بــر روی اســتفاده از عصاره هــای گیاهــی بــا 
پایــه طبیعــی اســت. از جملــه در مطالعات متعــددی به 
نقــش ضد دیابتــی و هایپوگایســمیک ریــزوم زنجبیــل 
اشــاره شــده اســت. ایــن گیــاه دارای برگ هــای ســبز 
ــای آن  ــت و گل ه ــد اس ــن مانن ــک و چم ــن، باری روش
ــش دارد.  ــای بنف ــا رگه ه ــه زرد ب ــل ب ــبز مای ــگ س رن
ــم  ــپزی و ه ــه در آش ــوان ادوی ــه عن ــم ب ــاه ه ــن گی ای
بــه عنــوان گیــاه دارویــی کاربــرد دارد، اثــرات داروئــی 

ــه  ــود از جمل ــاره می ش ــل اش ــرای زنجبی ــی ب مختلف
بــرای درمــان آرتریــت، دردهــای ماهیچــه ای، گلــودرد، 
روماتیســم، رگ بــه رگ شــدن،گرفتگی، ســوءهاضمه، 
فشــار خــون بــاال و ...همچنیــن در تحقیقــات مختلــف 
اشــاره شــده اســت که زنجبیــل اثــرات هایپوگایســمی 
دارد و بــرای درمــان دیابــت مؤثــر اســت .بــا توجــه بــه 
اهمیــت بیمــاری دیابــت و بــا توجــه بــه نقــش زنجبیــل 
ــه آن  ــددی ب ــاالت متع ــاری در مق ــن بیم ــرل ای در کنت

پرداختــه شــده اســت .
ریــزوم زنجبیــل حــاوی ترکیبــات فنولــی/ پلــی فنولی با 
اثــرات دارویــی مفیــد اســت. اثــر ضــد دیابتــی خــود را بــا 
افزایــش تعــداد گیرنده هــای قنــد خــون و نیــز افزایــش 
میــزان حضــور آنهــا در ســطح ســلول هــا می گــذارد. پــس 
احتمــاال زنجبیــل می توانــد بــه عنــوان یــک دارو بــا اثــرات 

ضد دیابتــی، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ماهیچــه ای  بافــت  در 
انســولین مهمتریــن عامــل 
و  اســت  گلوکــز  برداشــت 
ایــن عمــل بــه کمــک گیرنــده 
انســولین صــورت می گیــرد. 
ایــن  انســولین  اثــر  در 
گیرنــده از درون ســلول بــه 
ــه منظــور برداشــت  ســطح ب
قنــد خــون انتقــال مــی یابــد
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اگــر در حرکــت ناشــی از قایقرانــی و مســیر پــر از 
دســت اندازهای هوایــی معــده  شــما احســاس ناراحتــی 
می کنــد بدانیــد کــه از بیمــاری مســافرتی رنــج می بریــد. 
ایــن بیمــاری باعــث مشــکات بلند مــدت بــر فــرد 
نمی شــود ولــی ممکــن اســت زندگــی را بــرای شــما تلــخ 

ــد. ــفر می کنی ــاد س ــما زی ــر ش ــا اگ ــد مخصوص کن
کــودکان 5 تــا 12 ســاله، زنــان بــاردار و بزگســاالن 
حالــت  ایــن  دچــار  دیگــران  از  بیشــتر  ســالخورده 
می شــوند. ایــن حالــت در کــودکان زیــر 2 ســال بــه 

می آیــد. پیــش  نــدرت 
ــاری  ــی از بیم ــت ناش ــن اس ــراد ممک ــی در اف دریازدگ
مســافرتی باشــد یــا در افــرادی کــه از ســفر کــردن تــرس 

و اضطــراب دارنــد. 

عائم آن چیست؟
بیماری مسافرتی می تواند باعث عائم زیر شود :

احساس ناخوشی
حالت تهوع

استفراغ

سردرد و سرگیجه
رنگ پریدگی پوست

عرق سرد کردن
ایــن عائــم معمــوال بــه آرامــی بعــد از توقــف حرکــت 

ــد و ســپس از بیــن خواهــد رفــت. کاهــش مــی یاب

علت بیماری مسافرتی چیست؟
ــه بخشــی  ــد ک ــه وجــود می آی ــت ب ــن حال هنگامــی ای
از سیســتم تعــادل بــدن فــرد کــه شــامل گــوش داخلــی، 
چشــم ها و اعصــاب حســی اســت حرکــت را در بــدن فــرد 
حــس کنــد ولــی بخــش دیگــر از ایــن سیســتم حرکــت 
ــال هنگامــی کــه شــما در  ــرای مث را تشــخیص ندهــد. ب
ــوش  ــتید گ ــت هس ــال حرک ــتی در ح ــک کش ــن ی کابی
داخلی تــان ممکــن اســت حرکــت مــوج هــا را تشــخیص 
ــی چشــم شــما هیــچ حرکتــی را  ــد ول دهــد و حــس کن

تشــخیص ندهــد.

بیماری مسافرتی 
یا motion sickness  چیست؟
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شــما ممکــن اســت در اتومبیــل، هواپیما، قطار، وســایل 
بــازی در پارک هــا یــا قایــق و کشــتی احســاس ناخوشــی 

ــید. کرده باش
ــرواز و  ــازهای پ ــبیه س ــه ای، ش ــای رایان ــا در بازی ه ی
کار بــا میکروســکوپ چشــمتان حرکــت را می بینــد ولــی 
ــما  ــت در ش ــن حال ــد و ای ــس نکن ــی را ح ــان حرکت بدنت

ایجــاد شــود.

درمان چیست؟
شــما می توانیــد بــا مصــرف داروهایــی از ایجــاد حالــت 
تهــوع و اســتفراغ جلوگیــری کنیــد یــا آن را کاهــش دهید.

که ایــن داروها شــامل:
ــچ هایــی وجــود  ــه صــورت َپ • Scopolamine : کــه ب

ــد. ــرار دهی ــد ق ــوش می توانی ــه پشــت گ دارد ک
• Antiemeticهــا: حالــت تهــوع را کاهــش می دهنــد. 
Prochlorpra�و  )Ondansetron)Zofran  مثــل:

)zine)Compazine
 dimenhydrinate برخی از آنتی هیســتامین ها مانند •
و meclizine)antivert,bonine(.ایــن   )dramamine
داروهــا ممکــن اســت خــواب آور باشــند و باعــث خشــکی 

ــوند. دهان ش
• Cyclizine : 30 دقیقــه قبــل از حرکــت مصرف شــود.

)بــرای کــودکان زیــر 6 ســال تجویز نمی شــود(
برخــی از ایــن داروهــا بــا تجویز پزشــک قابل دســترس 
ــل از اینکــه ســفر  ــن داروهــا را قب ــر اســت ای اســت. بهت

کنیــد مصــرف کنیــد.
ایــن راهکارهــا ممکــن اســت کــه حــال شــما را هنگامی 

کــه دچــار بیمــاری مســافرتی می شــوید، بهتــر کنــد:
• کراکر مثل ترد

)7up( جرعه ای از نوشابه های گاز دار •
• هوای تازه

• دراز کشیدن

چگونه پیشگیری کنیم؟
بهتــر اســت کــه از ایجــاد ایــن حالــت پیشــگیری کــرد 
زیــرا عائــم بــه ســختی بعــد از شــروع از بیــن می رونــد.

راهکارهــای کلــی کــه ممکــن اســت از ایجــاد بیمــاری 
مســافرتی پیشــگیری کنــد:

• تا حد امکان سرتان را تکان ندهید.
• از نوشــیدن مشــروبات الکلــی و تنــاول غذاهــای 

ســنگین قبــل از ســفر خــودداری کنیــد.
• در طــول مســافرت های کوتــاه نوشــیدنی و مــواد 

ــد. ــرف نکنی ــی مص غذای
ــوی و مصــرف  ــا رایحــه ق ــی ب • از اســتفاده از عطرهای

ــد. ــد خــودداری کنی ــه دار ســعی کنی غذاهــای ادوی
در اتومیبل

بــرای پیشــگیری از ایجــاد بیمــاری مســافرتی هنگامــی 
کــه بــا اتومبیــل ســفر می کنیــد:

• روی صندلی جلو بشینید.
ــون  ــا تلویزی ــم ی ــای فیل ــا تماش ــردن ی ــه ک • از مطالع

ــد. بپرهیزی
• به مناظر دوردست خیره شوید.

در هواپیما
هنگامی که با هواپیما سفر می کنید:

بــال  کنــار  صندلی هــای  روی  کــه  بخواهیــد   •
بشــینید هواپیمــا 

ــت در  ــان اس ــا آس ــم آنه ــه هض ــبک ک ــای س • غذاه
ســفرهای طوالنــی بخوریــد ایــن کار باعــث می شــود کــه 

ــد. ــش بیاب ــما کاه ــتفراغ در ش ــوع و اس ــت ته حال

در کشتی یا قایق 
هنگامی که با کشتی یا قایق سفر می کنید:

ــط آب  ــه خ ــک ب ــان و نزدی ــه می ــک ب ــی نزدی • کابین
ــد. ــتی رزرو کنی کش

• هوای تازه بخورید.
• به یک نقطه ثابت از افق نگاه کنید.

افــراد زیــادی از روش هــای دیگــری بــرای پیشــگیری از 
ایــن حالــت اســتفاده می کننــد مثــل مصــرف کپســول ها 
پــودر زنجبیــل یــا دســتبندهای طــب ســوزنی. شــواهدی 
ــی  ــدارد ول ــود ن ــا وج ــن روش ه ــر ای ــات تأثی ــرای اثب ب

ممکــن اســت ایــن روش هــا امــن و تأثیرگــذار باشــد.
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خواص دارویی و فواید دانه بزرک

زهرا یاری 
دانشجوی دکترای تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گیاهــی اســت یــک ســاله بــا ســاقه های 
 60 تــا   50 حــدود  آن  بلنــدی  و  باریــک 
ســانتیمتر اســت و بیشــتر در غــرب کشــور 
ایــران می رویــد. برگ هــای آن متنــاوب و 
ــوده و گل هــای آن دارای پنــج  ــوک تیــز ب ن
گلبــرگ اســت. گاهــی مــردم عــوام بــه دانــه 
بــزرک، تخــم کتــان می گوینــد کــه صحیــح 

نیســت.
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ترکیبات دانه بزرک
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــه گیاه ــک دان ــزرک ی ب
ــه  ــروی )ب ــگا -3 ض ــرب ام ــید چ ــاالی اس ــوی ب محت
نــام آلفــا لینولنیــک اســید(، آنتــی اکســیدان و فیبــر 
ــر  ــودمند در نظ ــاده فراس ــک م ــوان ی ــه عن ــول ب محل
ــی  ــی و آنت ــواص درمان ــه دارای خ ــود ک ــه می ش گرفت
بــزرک حــاوی 45%�35  دانــه  اســت.  اکســیدانی 
ــوده  ــی آن %30�20 ب ــوی پروتئین ــت، محت ــی اس چرب
ــت و  ــویا اس ــا س ــابه ب ــه آن مش ــید آمین ــوی اس و الگ
ارزش بیولوژیکــی باالیــی دارد. فیبــر %28 وزن بــزرک 
ــر  ــه از نظ ــن دان ــد. ای ــاص می ده ــود اختص ــه خ را ب
محتــوی ویتامین هــای گــروه B شــبیه غــات اســت. 
در میــان گیاهــان، بــزرک غنــی تریــن منبــع لیگنــان 
ــدود %50 وزن  ــه ح ــت ک ــول( اس ــر نامحل ــی فیب )نوع
ــواص  ــت و خ ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه را ب دان
فیتواســتروژنی دارد. لیگنــان بــزرک بــه حــدی قــوی 
ــود در  ــای موج ــی ه ــیون چرب ــه از اکسیداس ــت ک اس
بــزرک محافظــت می کنــد بــه طــوری کــه بــزرک 
آســیاب شــده را مــی تــوان تــا 20 مــاه در دمــای اتــاق 
�350°C نگهــداری کــرد و حــرارت دادن آن در دمــای
100 بــه مــدت یــک ســاعت اثــرات ناچیــزی بــر ترکیب 

ــیون آن دارد. ــرب و اکسیداس ــیدهای چ اس

فواید دانه بزرک
ــزاج آن  ــی دارد. م ــرف درمان ــاه مص ــن گی ــه ای دان
گــرم و خشــک بــوده و هضــم غــذا را ســریع می کنــد. 
ســبب بهبــود سیســتم گــوارش بــدن می شــود. فیبــر 
ــری  ــت جلوگی ــروز یبوس ــزرک از ب ــه ب ــود در دان موج
می کنــد و ســبب هضــم و دفــع بــه موقــع شــده و بــه 
ــد. مصــرف  ــوارش کمــک می کن ســامت سیســتم گ
دانــه بــزرک پیــش از غــذا می توانــد بــه کنترل اشــتها، 

افزایــش احســاس ســیری و در نتیجــه کاهــش وزن 
کمــک کنــد.

دانــه بــزرک مــی توانــد ســبب کاهــش چربــی خــون 
ــی  ــزرک م ــه ب ــود در دان ــول موج ــر محل ــود. فیب ش
توانــد ســبب کاهــش کلســترول شــود و در نتیجــه از 
افزایــش فشــار خــون و در نهایــت ســکته و حمــات 

ــد. ــری و پیشــگیری کن ــی جلوگی قلب
ــد  ــن می توان ــزرک همچنی ــه ب ــود در دان ــر موج فیب
از افزایــش قنــد خــون در بیمــاران دیابتــی جلوگیــری 
ــر  ــاالی فیب ــوای ب ــر محت ــه خاط ــه ب ــن دان ــد. ای کن
محلــول نســبت بــه محتــوی کربوهیــدرات آن در 
ــه  ــن ب ــر ای ــاوه ب ــد خــون نقــش دارد. ع کاهــش قن
ــا  ــه گیاهــی، ب ــن دان ــرات آنتی اکســیدانی ای خاطــر اث
مصــرف آن مقاومــت بــه انســولین و در نتیجــه خطــر 

ــد.  ــش می یاب ــت کاه دیاب
از  لیگنــان  و  فاونوئیدهــا  فنولیــک،  اســیدهای 
جملــه ترکیبــات فنولیــک موجــود در بــزرک هســتند 
ــا در  ــیدانی آنه ــرطانی و آنتی اکس ــواص ضد س ــه خ ک
انســان هــا بــه اثبــات رســیده اســت. تحقیقــات اخیــر 
حاکــی از آن اســت کــه دانــه هــای بــزرک در درمــان 
کبــد چــرب غیرالکلــی، جلوگیــری از پوکــی اســتخوان، 
ــه کاهــش وزن، افزایــش ســامت سیســتم  کمــک ب
ــد.  ــدن و پیشــگیری از ســرطان نقــش دارن ــی ب ایمن

طریقه مصرف 
بــزرک را می تــوان بــه صــورت دانــه کامــل یــا 
ــت  ــاالد، ماس ــوه، س ــا آبمی ــراه ب ــده هم ــیاب ش آس
ــوارد  ــرف آن در م ــزان مص ــد. می ــل کنی ــیر می ــا ش ی
مختلــف، متفــاوت اســت امــا بــه طــور کلیمــی توانیــد 
روزانــه تــا دو قاشــق غذاخــوری از ایــن دانــه را میــل 

ــوید. ــد ش ــد آن بهره من ــرات مفی ــرده و از اث ک
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مروری بر کم خونی، دالیل، 
عالئم و انواع آن

کار  کــه  اســت  مایعــی  خــون 
اصلــی آن رســاندن اکســیژن، مــواد 
گلوکــز(  )ماننــد  کننــده  تغذیــه 
و  بافت هــا  بــه  ســازنده  مــواد  و 
ــواد  ــع م ــه دف ــک ب ــن کم همچنی
زائــد )همچــون کربــن دی اکســید و 
اســید الکتیــک( از بافت هــای بــدن 
و دفــاع در برابــر میکروارگانیســم ها 
اســت. ایــن مایــع بــه وســیله پمپاژ 

قلــب )یا ســاختاری همانند( توســط 
قســمت های  تمــام  بــه  رگ هــا، 
ــل می شــود. خــون هــم  ــدن منتق ب
یــک شــاره و هــم یــک نــوع بافــت، 
بافــت  و  می شــود  محســوب 
نامیــده شــدن آن، از آن روســت کــه 
ــلول های  ــه ای از س ــامل مجموع ش
ــف و اعمــال  ــه وظای ــژه اســت ک وی
ــانند.  ــام می رس ــه انج ــی را ب خاص

میــان  مــاده  در  ســلول ها  ایــن 
ســلولی و زمینــه ای مایعــی بــه نــام 
پاســما شــناورند کــه بــه خــون 

حالــت شــاره می بخشــد.
در حــدود ۷ الــی ۸ درصــد وزن 
ــد و  ــکیل می ده ــون تش ــدن را خ ب
ــط  ــور متوس ــه ط ــغ ب ــان بال در انس
را خــون  بــدن  از حجــم  لیتــر   ۵

می دهــد. تشــکیل 
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وظایف خون در بدن:
• اکســیژن رســانی بــه ســلول ها، که 

توســط هموگلوبیــن انجام می شــود.
ــون  ــذی همچ ــواد مغ ــال م • انتق
و  گلوکــز  آمینــه،  اســیدهای 

چــرب. اســیدهای 
ــون  ــد همچ ــواد زای ــت م • برداش
دی اکســید کربــن، اوره و اســید 

الکتیــک از بــدن.
ــل  ــا حم ــی ب ــای ایمن • عملکرده
ــواد  ــف م ــفید و کش ــای س گلبول ه
آنتــی  از  اســتفاده  بــا  خارجــی 

آن. در  بادیهــای محلــول 
از  یکــی  کــه  خــون  انعقــاد   •
عملکردهــای خــود بهبــودی بدن اســت.
بــا  کــه  پیام رســانی  نقــش   •
ــی در  ــا و پیام ده ــال هورمون ه انتق
آســیب بافتــی انجــام می شــود.

• تنظیم Ph بدن
• تنظیم دمای بدن

کم خونی چیست؟
ــه  ــت ک ــرایطی اس ــی ش ــم خون ک
در آن خــون فاقــد تعــداد کافــی 
یــا  ســالم  خونــی  ســلول های 
ــت.  ــن اس ــی هموگلوبی ــدار کاف مق
بخش هــای  از  یکــی  هموگلوبیــن 
ــت  ــی اس ــای خون ــلول ه ــی س اصل
و بــا اکســیژن ترکیــب می شــود. 
اگــر تعــداد کمــی ســلول خونــی 
داشــته باشــید یــا ســلول های شــما 
غیرطبیعــی باشــند و یــا هموگلوبیــن 
غیرطبیعــی و کــم باشــد، ســلول های 
خونــی نمــی تواننــد اکســیژن کافــی 

ــد. ــت کنن دریاف

عائــم کــم خونــی مثــل خســتگی 
بــه ایــن دلیــل اتفــاق مــی افتــد کــه 
اندام هــای بــدن فاکتورهایــی کــه 
بــرای عملکــرد مناســب نیــاز دارنــد 

ــد. ــت نمی کنن را دریاف
خانــم ها،کــودکان و افــرادی که مبتا 
بــه بیمــاری مزمــن هســتند بیشــتر در 

معــرض کــم خونــی قــرار دارند.

عائم کم خونی:
• خستگی

• ضعف
• گیجی

• زردی پوست
• سردرد

در  ســردی  یــا  حســی  بــی   •
پاهــا و  دســت ها 
• دمای پایین بدن

فاکتورهای مهم برای یادآوری:
• انــواع خاصــی از کــم خونــی هــا 
ارثــی هســتند و نــوزادان ممکــن 
اســت از بــدو تولــد دچــار ایــن نــوع 

کــم خونــی هــا شــوند.
ــال های  ــًا در س ــا خصوص • خانم ه
ــت  ــت از دس ــه عل ــود ب ــاروری خ ب
و  قاعدگــی  دوران  در  خــون  دادن 
ــون در دوران  ــه خ ــاز ب ــش نی افزای
بــارداری مســتعد کــم خونــی ناشــی 

ــتند. ــن هس ــر آه از فق
• ســالمندان نیــز بــه دلیــل رژیــم 
ــرایط  ــایر ش ــب و س ــی نامناس غذای
پزشــکی ریســک آنمــی باالتــری 

ــد. ــایرین دارن ــبت س نس
ــی دارد  ــواع مختلف ــی ان ــم خون ک

 کم خونی در نتیجه از دست 
دادن خون

در  قرمــز  گلبول هــای 
طــول خونریــزی از دســت 
معمــوالً  کــه  می رونــد 
در  آرامــی  بــه  می توانــد 
ــاق  ــی اتف ــان طوالن مــدت زم
ــل  ــد غیرقاب ــد و می توان بیفت
نــوع  باشــد.این  تشــخیص 
از خونریــزی هــای مزمــن 
معمــوالً مــی تواننــد ناشــی از 

مــوارد زیــر باشــند:
دســتگاه  مشــکات   •
گــوارش مثــل زخــم هــا، 
ــده و  ــاب مع ــد، الته هموروئی

ســرطان
• اســتفاده از داروهــای غیر 
ضد التهابــی  اســتروئیدی 
مثــل آســپیرین و ایبوپروفــن 
ــم  ــب زخ ــد موج ــه می توان ک

ــاب شــود. و الته
در  زایمــان  و  قاعدگــی   •
خصــوص  بــه  خانم هــا 
در  خونریــزی  شــدت  اگــر 
قاعدگــی زیــاد باشــد و یــا در 
بــارداری هــای چندقلویــی
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کــه آن هــا در دالیــل بــروز و درمــان 
بــا هــم متفــاوت هســتند.کم خونــی 
ــن  ــج تری ــن رای ــر آه ــی از فق ناش
نــوع کــم خونــی اســت کــه بــا 
ــل  ــی و مکم ــم غذای ــر در رژی تغیی

ــت. ــان اس ــل درم ــن قاب آه

دالیل کم خونی:
 400نــوع کــم خونــی وجــود دارد کــه 

در 3گــروه تقســیم بنــدی شــده اند:
1. کــم خونــی در نتیجــه از دســت 

دادن خــون
2. کــم خونــی ناشــی از کاهــش یا 

تولیــد گلبــول هــای قرمــز معیوب
ــب  ــی ناشــی از تخری ــم خون 3. ک

ســلول هــای خونــی

کم خونی داسی شکل: 
یــک بیمــاری ارثــی اســت کــه در 
آن گلبــول هــای قرمز داســی شــکل 
هســتند و بــه ســرعت مــی شــکنند. 
بنابرایــن اکســیژن کافــی بــه انــدام 
هــای بــدن نمــی رســد و بــه دلیــل 
ــول هــای  ــودن، گلب داســی شــکل ب
قرمــز بــه دیــواره مویــرگ هــا مــی 

چســبند و ایجــاد درد مــی کننــد.

کم خونی ناشی از فقر آهن:
بــه دلیــل نبود آهــن در بــدن ایجاد 
مــی شــود، چــرا کــه مغــز اســتخوان 
بــرای ســاخت هموگلوبیــن بــه آهــن 
ــمتی از  ــن قس ــاز دارد. هموگلوبی نی
ــیژن  ــه اکس ــت ک ــز اس ــول قرم گلب
را بــه انــدام هــای بــدن منقــل مــی 

کنــد. بــدون آهــن کافــی بــدن نمــی 
بــرای  کافــی  هموگلوبیــن  توانــد 
ــد و  ــد کن ــز تولی ــای قرم ــول ه گلب
در نتیجــه کــم خونــی ناشــی از فقــر 

آهــن تولیــد مــی شــود.

ایــن نــوع از کــم خونــی مــی توانــد 
بــه دالیــل زیــر ایجاد شــود:

• رژیــم غذایــی فقیــر از آهــن 
کــودکان،  نــوزادان،  در  خصوصــًا 

گیاهخــواران و  نوجوانــان 
در  بــاال  متابولیکــی  نیازهــای   •
خانــم هــای بــاردار و شــیرده ذخایــر 

ــد. ــی کن ــه م ــا را تخلی ــن آنه آه
• قاعدگی

• اهدا خون مکرر
• ورزش های استقامتی

ــتن  ــا برداش ــرون و ی ــاری ک • بیم
ــا روده کوچــک  قســمتی از معــده ی

ــا جراحــی ب

کــم خونــی ناشــی از کمبــود 
ویتامیــن:

 B12 در زمــان کمبــود ویتامیــن
ــن  ــد. ای ــی افت ــاق م ــوالت اتف و ف
ــول  ــرای ســاخت گلب ــن ب دو ویتامی

ــتند. ــاز هس ــورد نی ــز م قرم
کــم خونــی ناشــی از مشــکات مغز 

اســتخوان و ســلول هــای بنیادی:
 ایــن مشــکات از تولیــد کافــی 
جلوگیــری  قرمــز  هــای  گلبــول 
ســلول  از  بعضــی  کننــد.  مــی 
ــتخوان  ــز اس ــادی در مغ ــای بنی ه
بــه گلبــول هــای قرمــز تبدیــل 
مــی شــوند. اگــر ســلول هــای 
ــا  ــوب و ی ــی کم،معی ــادی خیل بنی
ــن  ســلول هــای ســرطانی جایگزی
کــم خونــی  باشــند  آنهــا شــده 

می شــود. ایجــاد 

ســایر  از  ناشــی  خونــی  کــم 
پزشــکی: شــرایط 

ــد  ــاق می افت ــی اتف ــوالً زمان معم
کــه هورمون هــای مــورد نیــاز بــرای 

کم خونی ناشی از کاهش 
گلبول های قرمز یا 

تولید گلبول های قرمز 
معیوب

ــی  ــم خون ــوع از ک ــن ن در ای
ممکــن اســت بــدن تعــداد 
کمــی ســلول خونــی تولیــد 
کنــد و یــا ســلول هــای خونــی 
ــتی  ــب و درس ــرد مناس عملک
نداشــته باشــند. در هــر دو 
ــد  ــی مــی توان مــورد کــم خون

ــود. ــاد ش ایج
شــرایط مرتبــط بــا ایــن 
خونــی شــامل  کــم  عامــل 

اســت: زیــر  مــوارد 
• کم خونی داسی شکل

• کــم خونــی ناشــی از فقــر 
آهــن

• کمبود ویتامین
• مشــکات مغــز اســتخوان 

و ســلول هــای بنیــادی
• سایر مشکات سامتی
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تولیدگلبول هــای قرمــز کــم باشــد.
ــوع از  ــن ن ــث ای ــه باع ــرایطی ک ش
کــم خونــی می شــود شــامل مــوارد 

زیــر اســت:
• بیماری های پیشرفته کلیه

• کم کاری تیروئید
مزمــن  بیماری هــای  ســایر   •
ــوس،  ــت، لوپ ــرطان، عفون ــل س مث

دیابــت و آرتریــت روماتوئیــد
• سن باال

جلوگیری از کم خونی:
ــا داشــتن یــک  شــما می توانیــد ب
ــی از  ــالم از بعض ــی س ــم غذای رژی
انــواع کــم خونــی جلوگیــری کنیــد.
آهــن  حــاوی  کــه  مــوادی   •

جگــر،  قرمــز،  هستند:گوشــت 
لوبیــا،  و  عــدس  توفــو،  ماهــی، 
و  تیــره  ســبز  بــرگ  ســبزیجات 

ــوارد را در  ــک.این م ــای خش میوه ه
بگنجانیــد. خــود  غذایــی  رژیــم 

غذاهایــی  خــوردن  همچنیــن   •
ــید  ــک اس ــن B12 و فولی ــا ویتامی ب
مثــل تخــم مــرغ ،محصــوالت لبنــی، 
اســفناج و مــوز می توانــد بســیار 

ــد. ــد باش مفی
غــات  و  نان هــا  از  بســیاری   •
3مــاده  بــا  کــه  غذاهایــی  و 
)آهن،ویتامیــن  کلیــدی  مغــذی 
ــده اند  ــید(غنی ش ــک اس B12،فولی

کنیــد. انتخــاب  را 
• ویتامیــن C موجــود در مرکبــات و 
ــد  ــا و ســبزی ها می توان ســایر میوه ه

بــه جــذب آهــن کمــک کند.
• مکمــل کلســیم و غذاهــای غنــی از 
کلســیم، چــای، داروهای آنتی اســید و 
کافئیــن مانــع جــذب آهــن می شــود.

 www.webmd.com  برگرفته از
ترجمه از شیان حشمتی
دانشجوی کارشناسی تغذیه دانشگاه شهید بهشتی

کم خونی ناشی از تخریب سلول 
های خونی

هــای  گلبــول  کــه  زمانــی 
ــا  ــتند و ی ــکننده هس ــز ش قرم
نمی تواننــد اســترس معمــول 
را  خــون  گــردش  سیســتم 
تحمــل کننــد، ممکــن اســت بــه 
ــوند و  ــدا ش ــغ ج ــورت نابال ص
آنمــی همولیتیــک ایجــاد کننــد.
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مقایسه ترکیبات شیمیایی 
و خواص آنتی اکسیدانی اسانس 4 گونه مرزه

حسین حسینی، مهدی مهران، علیرضا حاتمی، سید علیرضا حسینی

مــرزه بــه عنــوان یـکـی از مهمتریــن گیاهــان دارویــی 
معرفــی شــده اســت و مدت هاســت کــه از آن بــه عنــوان 
ــا بــوی  ادویــه ای مطبــوع اســتفاده می شــود. ایــن گیــاه ب
ــده  عمــل هضــم،  ــده، تســهیل کنن ــر نیــرو دهن معطــر و اث
ــر  ــع اســهال اســت و اث ــدر، بادشــکن، رف ــده، م ــوی مع مق
ـی  ـی کــرم دارد. سرشــاخه های گلــدار و بــه طــور کـل آنـت
قســمت های هوایــی گیــاه مــرزه کــه بــه طــور معمــول 
در زمــان گلدهــی برداشــت می شــود و در ســایه خشــک 
می شــود. معــروف تریــن جنــس مــرزه، مــرزه تابســتانه 

اســت.  )Satureja hortensis(
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ــه  ــه ب ــاع ک ــره نعن مــرزه تابســتانه گیاهــی اســت از تی
ــه  ــک ســاله و دارای ســاقه منشــعب ب ــی، ی صــورت علف
طــول 10 تــا 30 ســانتیمتر رشــد می نمایــد و بــه دلیــل دارا 
ــه  ــل ب ــود متمای ــه رنــگ ســبز خــاک آل ــودن ظاهــری ب ب
خاکســتری، از گونه هــای مشــابه قابــل تشــخیص اســت. 
ترکیــب اصلــی مرزه تابســتانه کاشــته در ایــران کارواکرول 
ــر  ــود در پیک ــر موج ــواد دیگ ــت. از م ــن اس و گاماترپنی
رویشــی ایــن گیــاه می تــوان از ترکیبــات آهــن دار و قنــدی 
و تعــدادی از اســیدهای آلــی یــاد کــرد. مــرزه خوزســتانی 
)Satureja khuzistanica( گیاهــی بــا شــاخه های متعــدد 
ــای  ــانتی متر و کرک ه ــدود 30 س ــاع ح ــا ارتف ــاقه ب و س
کوتــاه اســت. گیــاه مذکــور در اســتان خوزســتان در نواحی 
ــی  ــای آهک ــا روی صخره ه ــول و عموم ــک و دزف اندیمش

مــی رویــد و ارزش دارویــی زیــادی دارد .
ــا  ــه ای ب ــاه بوت ــی )Satureja mutica( گی مــرزه جنگل
قاعــده نســبتا چوبــی بــا شــاخه های گل دهنــده متعــدد 
و از قاعــده دارای انشــعابات زیــاد اســت. پراکندگــی 
جغرافیایــی ایــن گونــه در مازنــدران در منطقــه پــل 
ســفید، خطیرکــوه و در خراســان حوالــی بجنــورد و هویــر 
 Satureja(  اســت. گونــه مــرزه صخره زی بــا نــام علمــی
edmondi( از مرزه هــای  انحصــاری  و نــادر ايــران اســت. 
بــذر ايــن گيــاه بــه انــدازه کافــی  در طبيعــت وجــود ندارد 
ــه دار می شــوند.  ــه ســختی  جوان ــز ب ــذور موجــود ني و ب
ــه  ــت؛ ک ــاه اس ــات کرمانش ــرزه ارتفاع ــن م ــگاه ای رویش
نیمــی از ســال زیــر پوشــش بــرف اســت. ســفیدکن و 
همــکاران میــزان پاراســیمین را در ایــن گونــه 61/1 درصد 

گــزارش دادنــد.
توليــد راديکال هــای  آزاد، مســأله ای  طبيعــی  اســت و 
در طــی  عمــل تنفــس بــه وجــود می آيــد. عوامــل مخــرب 
ــای   ــکل و آلودگی ه ــش، ال ــعه  فرابنف ــل اش ــی مث محيط
محيــط باعــث می شــوند بــدن نتوانــد با ايــن راديــکال های  
آزاد مبــارزه کنــد، در نتيجــه ســاختمان و عمــل ســلول های  
بدنــی  توســط راديکال هــای  آزاد تخريــب شــده و منجــر 
بــه بــروز پيــری  زودرس و بيماری هايــی  ماننــد ســرطان 
و تصلــب شــرایين می شــوند. بديــن ترتيــب بــا توجــه بــه 

عــوارض ســوء راديكال هــای  آزاد، حضــور تركيبــات آنتــی 
اكســيدانی ضــروری  بــه نظــر می رســد. 

اســانس مــرزه بــه عنــوان یــک اســانس میکــروب کش 
و آنتــی باکتریــال شــناخته شــده اســت. فعالیــت ســمیت 
ــط  ــتانی توس ــرزه خوزس ــی م ــی باکتریای ــلولی و آنت س
یوســف زاد و همــکاران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن مطالعــه پــس از بررســی ترکیبــات چهــار گونــه 
اســانس مــرزه بــا اســتفاده از کروماتوگرافــی گازی، 
خاصیــت آنتی اکســیدانی آن هــا بــا اســتفاده از روش 

DPPH اندازه گیــری و بــا هــم مقایســه شــد.

مواد و روش ها
جمع آوری و خشک کردن گیاه

مــرزه  نام هــای  بــه  مــرزه  مختلــف  گونــه  چهــار 
ــتانی  ــرزه تابس ــتانی )Satureja khuzistanica(، م خوزس
 Satureja(( جنگلــی  مــرزه  و   )Satureja hortensis(
mutica و مــرزه صخــره زی )Satureja edmondi( بــه 
ترتیــب از منطقــه خوزســتان، مزرعــه تحقیقاتــی شــرکت 
ــه کالپــوش شــاهرود و ارتفاعــات  ــج اســانس، منطق باری
ــع آوری  ــب جم ــان مناس ــاه در زم ــرو در کرمانش ــوه پ ک
شــد. پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه و تمیــز کــردن گیــاه، 

ــد. ــام ش ــایه انج ــا در س ــه ه ــردن نمون ــک ک خش

اسانس گیری از گیاه
100 گــرم از پــودر گیــاه را وارد بالــون یــک لیتــری کــرده 
ــون  ــوم بال ــا دو س ــود ت ــه می ش ــر اضاف ــه آن آب مقط و ب
ــز  ــوش نی ــنگ ج ــه س ــد قطع ــپس چن ــود و س ــر ش پ
داخــل بالــون انداختــه شــد بــه دســتگاه کلونجــر متصــل 
شــد. ایــن دســتگاه توســط فارماکوپــه بریتانیــا بــه عنــوان 
روش اســتاندارد جمع آوری اســانس و ترکیبــات روغنی از 
گیاهــان معرفی شــده اســت. پــس از جمع آوری اســانس 
و آبگیــری توســط ســولفات ســدیم، 50 میلی گــرم از 
اســانس بــا اتانــول مطلــق مــرک بــه حجــم 5 میلی لیتــر 
 GC رســانده می شــود و 1 میکرولیتــر آن بــه دســتگاه

ــود. ــق می ش تزری
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 World Breastfeeding( هفته جهانی شــیردهی
ــه از ۱ اوت  ــال ک ــر س ــت روز از ه ــه هف Week( ب
شــروع و تــا ۷ اوت ادامــه دارد گفتــه می شــود. 
ــدام  ــرای اق ــی ب ــاد جهان ــط اتح ــم توس ــن مراس ای
شــیردهی WABA سرپرســتی و ادره می شــود و 
ســاالنه بــرای پیوســتن تمامــی حامیــان، دولــت هــا و 
مؤسســه های شــیردهی در سراســر جهــان تشــکیل 

ــرد. ــام می پذی ــور انج ــر از ۱۷۰ کش ــش ت و در بی
هفتــه جهانــی شــیردهی بــرای اولیــن بــار در ســال 
ــط  ــور توس ــون در ۱۲۰ کش ــد و تاکن ــروع ش ۱۹۹۲ش
ــی  ــاد جهان ــامل اتح ــریک هایش ش ــف و ش یونیس
ــی  ــرای اقــدام شــیردهی، ســازمان بهداشــت جهان ب
ــی  ــر ســازمان ها انجــام می شــود. هــدف اصل و دیگ
ایــن رویــداد ترویــج فرهنــگ شــیردهی و شــیردهی 
ــاه اول از  ــل شــش م ــرای حداق ــرد ب ــه ف منحصــر ب
زندگــی نــوزاد اســت. در ایــران ایــن مراســم برابــر بــا 
دهــم تــا شــانزدهم مردادمــاه هــر ســال و بــا هــدف 
ــه  ــا تغذی ــی ب ــای ایران ــادران و خانواده ه ــنایی م آش

ــود. ــزار می ش ــادر برگ ــیر م ش
شــیر مــادر یــک تغذیــه بهینــه بــرای کودک اســت. 
بــه طــوری کــه دارای مقــدار مناســبی از مــواد مغــذی 
ــات  ــوند. مطالع ــم می ش ــی هض ــه راحت ــه ب ــوده ک ب
ــد  ــرات مفی ــیردهی تأثی ــه ش ــد ک ــی دهن ــان م نش

بســیاری روی ســامتی مــادر و کــودک دارد.
در اینجــا بــه بررســی 11 مزیــت علمی شــیردهی 

ــم. می پردازی
ــی 11  ــودک و 6  ال ــه ک ــوط ب ــی 5 مرب ــماره 1 ال ش

ــادر اســت. ــه م ــوط ب مرب

مزایای شیر مادر برای مادر و کودک
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1. شــیر مــادر مــواد مغــذی مطلــوب را بــرای کــودک 
ــد ــم می کن فراه

تغذیــه  ســامت  حــوزه  در  صاحب نظــران  اکثــر 
انحصــاری بــا شــیر مــادر تــا 6 مــاه اول و ســپس ادامــه 
ــذای  ــار غ ــال در کن ــک س ــل ی ــرای حداق ــیردهی ب ش

کمکــی را توصیــه می کننــد.
ــه  ــت ک ــی اس ــه آن چیزهای ــامل هم ــادر ش ــیر م ش
کــودک بــرای 6 مــاه اول زندگــی نیــاز دارد و همــه ایــن 
ــادر  ــیر م ــب در ش ــبتی مناس ــه نس ــاز ب ــورد نی ــواد م م
ــاز کــودک  ــه نی ــا توجــه ب ــد. ترکیــب شــیر ب وجــود دارن
ــد.  ــر مــی کن خصوصــًا در اولیــن مــاه زندگــی اش تغیی
در طــول اولیــن روزهــای بعــد از تولــد، ســینه هــا مایــع 
ــد  ــوز( تولی ــتروم )آغ ــام کلس ــه ن ــی ب ــظ و زردرنگ غلی
ــدار  ــن، مق ــادی پروتئی ــدار زی ــاوی مق ــه ح ــد؛ ک می کنن
کمــی قنــد و سرشــار از ترکیبــات ســودمند اســت. 
ــوزاد  ــوارش ن ــه تکامــل دســتگاه گ کلســتروم )آغــوز( ب

ــد. ــک می کن ــارس کم ن
ــا رشــد  ــد، ب ــد از تول ــای اول بع ــد از گذشــت روزه بع
ــد  ــتری تولی ــیر بیش ــدار ش ــینه ها مق ــودک، س ــده ک مع
ــت در  ــن اس ــه ممک ــاده ای ک ــا م ــًا تنه ــد. تقریب می کنن
ــن D اســت.  ــادر وجــود نداشــته باشــد، ویتامی شــیر م
حتــی اگر مــادر مقــدار زیــادی ویتامیــن D دریافــت کند، 
شــیر مــادر نمی توانــد مقــدار کافــی ویتامیــن D را بــرای 
کــودک فراهــم کنــد. بــرای جبــران ایــن کمبــود معمــوالً 

ــود. ــه می ش ــه 2�4 توصی ــن D از هفت ــره ویتامی قط

2. شیر مادر دارای آنتی بادی های مهم است
ــه  ــت ک ــی اس ــی بادی های ــار از آنت ــادر سرش ــیر م ش
ــا ویــروس هــا و  ــا ب ــه کــودک شــما کمــک می کنــد ت ب
ــار از  ــتروم)آغوز( سرش ــد. کلس ــارزه کن ــا مب باکتری ه
مقــدار  دارای  کلســتروم  اســت.  آنتی بادی هــا  ایــن 
ــن A و بســیاری از آنتی بادی هــای  ــادی ایمونوگلوبولی زی

ــر اســت. دیگ

وقتــی مــادر بــا ویــروس یــا باکتــری مواجــه می شــود، 
ــد.  ــی کن ــا م ــد آنتی بادی ه ــه تولی ــروع ب ــادر ش ــدن م ب
ــم  ــادر ه ــیر م ــل ش ــه داخ ــپس ب ــا س ــن آنتی بادی ه ای
تــراوش می شــوند و در طــول شــیردهی بــه کــودک 

ــوند. ــده می ش خوران
ایمونوگلوبولیــن A از کــودک در برابــر بیماری محافظت 
می کنــد؛ بــه ایــن طریــق کــه یــک الیــه محافــظ در بینی، 
گلــو و دســتگاه گــوارش کــودک تشــکیل می دهــد. 
ــا  ــه ب ــی ک ــد: کودکان ــان داده ان ــیاری نش ــات بس مطالع
ــل ذات  ــواردی مث ــد در م ــده ان ــه نش ــادر تغذی ــیر م ش

ــد. ــه، اســهال و عفونــت آســیب پذیرترن الری

3. شــیر مــادر در کاهــش خطــر ابتــا بــه بیماری هــا 
نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد

شــیر مــادر می توانــد خطــر بســیاری از بیمــاری هــا را 
کاهــش دهــد، ازجملــه:

ــا شــیر  ــه انحصــاری ب ــی: تغذی ــت گــوش میان • عفون
مــادر بــه مــدت 3 مــاه یــا بیشــتر می توانــد خطــر را تــا 

50% کاهــش دهــد.
• عفونــت مجــاری تنفســی: تغذیــه انحصــاری بــا شــیر 
مــادر بــرای بیــش از 4مــاه خطــر بســتری شــدن بــرای 

ــا 72% کاهــش می دهــد. ــت را ت ایــن عفون
• ســرماخوردگی و عفونــت: تغذیــه انحصــاری بــا شــیر 
مــادر بــه مــدت 6مــاه تــا 63% خطــر ســرماخوردگی های 

جــدی، عفونــت گــوش و گلــو را کاهــش می دهــد.
• عفونت هــای روده ای: تغذیــه بــا شــیر مــادر بــا 
کاهــش 64 درصــدی عفونــت روده ای در ارتبــاط اســت.
ــا  ــارس ب ــودکان ن ــه ک ــی روده ای: تغذی • آســیب بافت
ــروز انتروکولیــت  ــا کاهــش 60 درصــدی ب شــیر مــادر ب

ــت. ــاط اس ــروزان در ارتب نک
تریــن  شــایع  از  یکــی  نکــروزان:  انتروکولیــت   •
ــوارش در  ــتگاه گ ــکی دس ــی پزش ــای جراح اورژانس ه
نــوزادان اســت.یک بیمــاری حــاد التهابــی بــا فاکتورهــا و 
علــل مختلــف، شــرایطی بــا درجــات متفاوتی از آســیب.



30

فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 
سال اول  |  شـــماره ۱ 

ــا  ــه ب ــوزادان)SIDS(: تغذی ــی ن ــرگ ناگهان ــندرم م • س
شــیر مــادر باعــث کاهــش 50 درصــدی خطــر بعــد از 1 ماه 
و کاهــش 36 درصــدی خطــر در یــک ســال اول می شــود.
ــیر  ــا ش ــاری ب ــه انحص ــک: تغذی ــای آلرژی • بیماری ه
ــا کاهــش 27�42  ــاه ب ــه مــدت 3�4 م ــل ب ــادر حداق م
ــت در  ــک درماتی ــا و آتوپی ــم، اگزم ــر آس ــدی خط درص

ــت. ــاط اس ارتب
• ســلیاک: کودکانــی کــه بــا شــیر مــادر تغذیــه 
می شــوند وقتــی بــا اولیــن منبــع حــاوی گلوتــن مواجــه 
مــی شــوند تــا 52% خطــر ابتــا بــه ســلیاک پیــش رونــده 

ــت. ــر اس ــا کمت در آن ه
 : )IBD( بیماری هــای التهابــی دســتگاه گــوارش •
شــیر مــادر تــا 30% احتمــال ابتــا بــه IBD پیشــرفته را 

در دوران کودکــی کاهــش می دهــد.
• دیابــت: تغذیــه بــا شــیر مــادر حداقــل بــرای 3 مــاه 
باعــث کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 1)بیشــتر از 

ــود. ــتر از 40%( می ش ــوع 2 )بیش ــت ن 30%( و دیاب
ــرای 6  ــادر ب ــیر م ــا ش ــه ب ــودکان: تغذی ــمی ک • لوس
مــاه یــا بیشــتر 15�20 درصــد خطــر ابتــا بــه لوســمی در 

ــد.  ــش می ده ــودکان را کاه ک
ــر محافظتــی شــیر مــادر در طــول دوران کودکــی و  اث

بــزرگ ســالی باقــی خواهــد مانــد.

4. شیر مادر مؤثر در وزن مناسب کودک
کــودک  مناســب  گیــری  باعــث وزن  مــادر  شــیر 
و  می کنــد  جلوگیــری  کــودک  چاقــی  از  و  می شــود 
میــزان چاقــی 15�30 درصــد در  کودکانــی کــه بــا شــیر 
مــادر تغذیــه می شــوند نســبت بــه کــودکان دیگــر کمتــر 

ــود. ــد ب خواه
مــدت زمــان شــیردهی بســیار حائــز اهمیــت اســت و 
ــا شــیر مــادر خطــر چاقــی در  ــه ب ــه ازای هرمــاه تغذی ب

ــد. ــدا می کن ــده 4% کاهــش پی ــودک شــما در آین ک
ــه می شــوند مقــدار  ــا شــیر مــادر تغذی ــی کــه ب کودکان
کــه  دارنــد  بیشــتری  ای  روده  مفیــد  باکتری هــای 
می توانــد بــر روی ذخیــره چربــی مؤثــر باشــد. هم چنیــن 
ایــن کــودکان لپتیــن بیشــتری نســبت بــه کــودکان تغذیه 

شــده بــا فرموال هــا دارنــد. لپتیــن یــک هورمــون کلیــدی 
بــرای تنظیــم اشــتها و ذخیــره چربــی اســت.

5. شیر مادر می تواند کودک را باهوش تر کند
بعضــی از مطالعــات نشــان داده انــد کــه بیــن تکامــل 
ــه شــده اند و  ــادر تغذی ــا شــیر م ــه ب ــی ک مغــزی کودکان
ــاوت وجــود داشــته باشــد.  ــد تف ــر می توان ــودکان دیگ ک
ــه خاطــر صمیمیــت و نزدیکــی  ــد ب ایــن تفــاوت می توان
عاطفــی، لمــس و ارتبــاط چشــمی مــادر و کــودک حیــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــان داده ان ــات نش ــد. مطالع ــیردهی باش ش
ــد و کمتــر  کــودکان از امتیــاز هــوش باالتــری برخوردارن

بــا مشــکات رفتــاری و یادگیــری مواجــه هســتند.

6. شیردهی به کاهش وزن شما کمک می کند
ــم هــای  ــی اشــتهای خان ــرات هورمون ــه خاطــر تغیی ب
شــیرده افزایــش می یابــد و ممکــن اســت تمایــل 
ــد شــیر  ــه منظــور تولی ــی ب ــرای تجمــع چرب بیشــتری ب
داشــته باشــند. ســه مــاه اول بعــد از زایمــان مادرانــی که 
بــه کــودک خــود شــیر می دهنــد وزن کمتــری از دســت 
ــه  ــار اضاف ــداری دچ ــت مق ــن اس ــا ممک ــد و ی می دهن
ــادران  ــیردهی م ــا از ش ــه م ــد از س ــا بع ــوند. ام وزن ش
افزایــش ســوزاندن چربی هــا را تجربــه خواهنــد کــرد. بــا 
شــروع مــاه ســوم تــا ششــم بعــد از زایمــان مادرانــی کــه 
بــه کــودک خــود شــیر می دهنــد کاهــش وزن بیشــتری 

نســبت بــه ســایر مــادران نشــان داده انــد.

7. شیردهی به جمع شدن رحم کمک می کند
در طــول شــیردهی اکســی توســین افزایــش می یابــد.
اکســی توســین باعــث جمــع شــدن و انقبــاض رحــم و 
کاهــش خــون ریــزی می شــود و بــه رحــم کمــک 

ــردد. ــارداری برگ ــل از ب ــایز قب ــه س ــه ب ــد ک می کن

ــد  ــیر می دهن ــود ش ــودک خ ــه ک ــه ب ــی ک 8. مادران
ــتند ــردگی هس ــرض افس ــر در مع کمت

افســردگی بعــد از زایمــان یکــی از انــواع افســردگی ها 
ــه  ــد بچ ــد از تول ــرعت بع ــه س ــد ب ــی توان ــه م ــت ک اس
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ــد. و روی 15% از مــادران تأثیــر می گــذارد.  پیشــرفت کن
خانم هایــی کــه بــه کــودک خــود شــیر می دهنــد کمتــر 
در معــرض افســردگی بعــد از زایمــان هســتند. یکــی از 
مهم تریــن دالیــل آن افزایــش مقــدار اکســی توســین در 
دوران شــیردهی اســت کــه دارای اثــرات طوالنــی مــدت 

ــت. ــراب اس ضد اضط

9. شــیردهی خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــا را در شــما 
ــد ــش می ده کاه

اثــرات  مــدت  طوالنــی  در  می توانــد  شــیردهی 
ــادر  ــه م ــی ک ــدت زمان ــد. م ــته باش ــرطانی داش ضد س
ــه  ــا ب ــر ابت ــش خط ــا کاه ــد ب ــیردهی می کن ــرف ش ص
ســرطان ســینه و تخمــدان در ارتبــاط اســت. خطــر ابتــا به 
ســرطان ســینه و تخمــدان تــا 28% در مادرانــی کــه بیش از 

ــت. ــر اس ــد کمت ــیر داده ان ــود ش ــودک خ ــه ک ــاه ب 6 م
انــد کــه شــیردهی  مطالعــات اخیــر نشــان داده 
می توانــد خطــر ســندرم متابولیــک را کاهــش دهــد. بــه 
ــاری  ــر بیم ــد خط ــی توان ــه م ــرایط ک ــه ای از ش مجموع
ــش  ــامتی را افزای ــکات س ــایر مش ــی و س ــای قلب ه

ــد. ــک گوین ــندرم متابولی ــد، س ده
خانم هایــی کــه 1تــا2 ســال از عمــر خــود را بــه 
کودکانشــان شــیر می دهنــد 10 تــا 50 درصــد خطــر ابتــا 
بــه فشــار خــون بــاال، بیمــاری قلبــی و دیابــت نــوع 2 در 

ــر اســت. ــا کمت آن ه

10. شیردهی می تواند از قاعدگی جلوگیری کند
ادامــه شــیردهی مانــع تخمک گــذاری و قاعدگــی 
می شــود. توقــف چرخــه قاعدگــی یــک راه طبیعــی 
اســت بــرای اطمینــان از اینکــه زمانــی بیــن دو حاملگــی 

ــت. ــد داش ــود خواه ــی وج متوال

و  زمــان  در  صرفه جویــی  باعــث  شــیردهی   .11
شــود مــی  هزینه هــا 

با شیردهی شما مجبور نیستید:
• هزینه ای برای شیر خشک صرف کنید.

ــدار  ــه مق ــه چ ــما ب ــودک ش ــه ک ــد ک ــبه کنی • محاس
مایعــات در روز احتیــاج دارد.

• زمانــی بــرای شســتن و اســتریل کــردن بطــری شــیر 
ــرف کنید. ص

• بطری شیر را نصف شب آماده و گرم کنید.

شــیر مــادر دمــای مناســبی دارد و آمــاده اســت 
بــرای نوشــیدن!

 بــا ایــن اوصــاف مادرانــی کــه نمــی تواننــد به کــودک خود 
شــیر بدهنــد نگــران نباشــند چراکــه شــیر خشــک می تواند 
ــه  ــاند. اگرچ ــودک برس ــه ک ــاز را ب ــورد نی ــذی م ــواد مغ م

کــودک از فوایــد ذکرشــده شــیر مــادر محــروم می مانــد.

www.authoritynutrition.com   برگرفته از
ترجمه از شیان حشمتی
دانشجوی کارشناسی تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
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ــا  ــی ه ــم، غرب ــه اصــل خــود برگردی ــد ب ــا بای م
کاه گشــادی بــر ســرمان گذاشــتند و مــا را از 
ــه دور  ــم مدرنیت ــه اس ــنتی ب ــی و س ــای بوم غذاه
کردند.آثــار آن هــم ایــن شــد کــه انــواع و اقســام 
بیمــاری هــا گریبــان گیــر مــردم مــا شــده اســت 
ــام  ــد تم ــار بای ــک بیم ــات ی ــرای نج و ب
خانــواده  و  فــرد  دارایــی 
مصــرف شــود تــا بیمــار 
ــده  ــد، زن فقــط بتوان
ــد. از طــرف  بمان
ــکل  ــر ش دیگ

ــا  ــد و االن هــم ب آشــپزخانه های مــا را تغییــر دادن
گســترش غذاهــای حاضــری و ایجــاد شــبکه پیک 
موتــوری بــرای رســاندن غذاهــای مرگبــار بــه درب 
ــن  ــپزخانه های اوپ ــذف آش ــتانه ح ــازل در آس من
هســتند و مــی رود تــا پــای آشــپزخانه های ســنتی 

ــاز شــود. ــه مــوزه هــا ب ب
 متاســفانه در حــال حاضــر در بعضــی خانــه هــا 
ــه  ــودش ب ــرای خ ــواده ب ــای خان ــک از اعض ــر ی ه
ــه غذاهایــی  ــه ســفارش و انفــرادی ب طــور جداگان
آمــاده کــه احتیاجــی بــه جویــدن نــدارد و فقــط بــا 
ــفارش  ــد، س ــرف می کن ــا را برط ــاز آنه گاز زدن نی
مــی دهــد و رفــع گرســنگی می کنــد! در صورتــی 
کــه غذاهــای ســنتی بــا جویــدن بیشــتر و ترشــح 
بــزاق کافــی باعــث پیشــگیری از بیماری هــای 

ــود. ــی می ش گوارش
توصیــه مــی شــود، پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ 

بیاییم سالمتی را نجات دهیم
علی اکبر میرزاآقایی)خوانساری(، محقق و پژوهشگر طب سنتی
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ــران در  ــی ای ــنتی و بوم ــای س ــورد غذاه ــا در م ه
ــورت  ــد و در ص ــت کنن ــتر صحب ــه بیش ــر منطق ه
داشــتن توانایــی نســبت بــه تهیــه آن اقــدام کــرده 
و مــزه غذاهــای قدیمــی را بــه عنــوان هدیــه 
ــه  ــا ب ــد ی ــادگار بگذارن ــه ی ــود ب ــدان خ در کام خان
ــا  ــد ت ــران و عروس هــای خــود آمــوزش دهن دخت
ــد  ــما لبخن ــه ش ــر ب ــاز دیگ ــی ب ــفره های ایران س
بزنــد. از خانم هــای جــوان خواهــش مــی کنــم تــا 
از مــادران و مــادر بــزرگان خــود بخواهنــد تــا نحــوه 
تهیــه غذاهــای قدیمــی مثل ســمنو را بــه آن ها فرا 
دهنــد. ممکــن اســت تهیــه آن مشــکل باشــد ولــی 
بهتــر از خــوردن داروی هــای زیــان آور و پوشــیدن 
لبــاس و خوابیــدن روی تخــت بیمارســتان اســت. 
کمــی هــم از مــاء الشــعیر بدانیــد کــه در مــردان 
ناتوانــی جنســی ایجــاد می کنــد و نوشــابه های 
گازدار کــه آمریــکا پــس از تحریــم می خواهــد 
ورود آن هــا را بــه ایــران آزاد کنــد، پوکی اســتخوان 
آورده و عــوارض متعــدد دیگــری دارد ولــی چــون 
مــارک آمریکایــی دارد، برای عده ای نشــانه کاس 
ــابه های  ــت از نوش ــوب اس ــه خ ــت! چ ــر اس برت
ســنتی مثــل شــربت بــه لیمــو، ســکنجبین و خاک 
شــیر اســتفاده کنیــم  کــه عــاوه بــر خوشــمزگی و 
ــد  ایجــاد یــک حــس خــوب، رفــع عطــش می کن
ــده  ــه عه ــن کار، ب ــز دارد. ای ــادی نی ــواص زی و خ

ــی  ــگ خوراک ــه فرهن ــت ک ــه اس ــای خان خانم ه
ــا شــاهد  ــد ت ــواده گســترش دهن ســالم را در خان
خانــواده ای ســالم و مولــد و تاثیرگــذار باشــند. این 
ــش  ــرای آرای ــم ب ــا در قدی ــد خانم ه ــم بدانی را ه
ــم  ــرمه چش ــرای س ــاب ب ــوخته عن ــاره س از عص
ــی  ــه باعــث افزایــش بینای ــد ک اســتفاده می کردن
ــوازم  ــرکت های ل ــی االن ش ــود. ول ــم می ش چش
آرایشــی بــرای ســاخت رژلــب از عصــاره سوســک 
ــربی  ــواد س ــه م ــوده ب ــه آل ــرده ک ــن م و از جنی
ــرای ســایر مــواد آرایشــی اســتفاده مــی  اســت ب
ــدن و  ــت وارد  ب ــب و پوس ــق ل ــه از طری ــد ک کنن

ــت.  ــرطان زاس ــود و س ــون می ش خ
از مــردم عزیــز کشــورمان، خصوصــا خانــم هــای 
ــه  ــب االئم ــای ط ــاب ه ــم از کت ــی می خواه گرام
ماننــد طــب النبــی، طــب الصــادق، طــب الرضــا و 
طب ســنتی و ایرانی بیشــتر اســتفاده کنند و از راه 
کارهــای ســاده و تاثیرگــذار آن ســود ببرنــد. چراکه 
غــذای مــا می توانــد داروی مــا باشــد و داروی مــا 
ــال و تحــرک و  ــا زندگــی فع ــراه ب ــد هم مــی توان
ــا باشــد. در نتیجــه ســرزندگی و  ــذای م ورزش غ
نشــاط را در پــی دارد و بــه ایــن ترتیــب می توانیــم 

ســامتی را نجــات دهیــم.
پــس ســعی کنیــم؛ ســاده نــوش، ســاده پــوش 

و ســختکوش باشــیم.
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مدتــی اســت در کنــار پزشــکان رایج 
پزشــکان دیگــری آغــاز بــه کار بــه 
ــاکان خــود  ــم نی ــر عل ــد کــه ب کــرده ان
ــعی  ــق س ــن طری ــرده و از ای ــوع ک رج
کــرده انــد بــه گونــه ای دیگــر ســامت 
ــد ایــن افــراد  ــه مــردم عرضــه کنن را ب
پزشــکانی هســتند، که اکنــون تخصص 
خــود را در طــب ســنتی ایــران گرفتــه 
و بــا عنــوان متخصصــان طــب ســنتی 
شــناخته می شــوند، خدمــات پزشــکی 
ایــن افــراد بــه دلیــل ریشــه داشــتن در 
باورهــا، آداب و رســوم مردمــان ایــران 
بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــده 
ــه شــدت  ــن اســتقبال امــا ب اســت؛ ای
زمینــه ســوء اســتفاده از این طــب را به 
وجــود آورد تــا هــم افــراد غیرپزشــک 
بــه آن ورود پیــدا کننــد و هــم کســانی 
ــران  ــی ای ــت مذهب ــل باف ــه دلی ــه ب ک
رنــگ و لعاب دینــی بــه آن داده و مردم 
را بــا عناوینــی چــون طــب روایــی، 
ــت  ــه ویزی ــب ائم ــامی و ط ــب اس ط
ــم  ــه ه ــری ک ــد ام ــداوا کنن ــی م و حت
انتقــاد جامعــه پزشــکی و هــم جامعــه 
ــه دنبــال داشــته اســت.  روحانیــت را ب
ــاره  ــد ســالی اســت دوب ــه چن ــی ک طب
احیــا شــده مــورد هجمه هــای گوناگــون 
ــتفاده  ــوء اس ــان و س ــوی مخالف از س

ــرد. ــرار می گی ــران ق گ
لحــاظ  از  ایــران  در  قاجــار  دوره 

تاریخــی دوره پــر اهمیتــی بــه شــمار 
مــی رود چــرا کــه در طــی حکمرانــی 
ایــن سلســله تغیــرات شــگرفی کــه یا 
ــا  ــان ب ــا همزم ــا و ی ــش از قاجاره پی
آنهــا در جهــان رخ داده بــود اثــرات آن 
ــت  ــد صنع ــران می ش آرام آرام وارد ای
ــل،  ــراف، اتومبی ــه، تلگ ــاپ، روزنام چ
ــوم  ــگاه، عل ــدارس و دانش ــینما، م س
جدیــده و دقیقــه و برخــی صنایــع 
ــزی  ــر چی ــر از ه ــتظرفه و مهمت مس
ــون )مشــروطه(، امــا در  حکومــت قان
کنــار همــه اینهــا طــب جدیــد نیــز وارد 
ــار روزنامــه کاغــذ  ــران شــد و در کن ای
اخبــار بــه عنــوان اولیــن دســتاورد 
ــی«  ــه کوب صنعــت چــاپ رســاله »آبل
و  جدیــد  پزشــکی  از  متنــی  کــه 
ــاری  ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــکاری ب راه
ــوه  ــراژ انب ــاپ و در تی ــود چ ــه« ب »آبل

ــد. ــر ش منتش
 دیرزمانــی بــود کــه ایرانیــان در 
خــود  ادیــان  و  ملــل  ســایر  کنــار 
ــب  ــه طبی ــتند ک ــامتی داش ــام س نظ
ــی  ــازش عطارباش ــم و داروس آن حکی
بودنــد، نظــام ســامت آنــان ریشــه در 
ــت  ــاله داش ــزار س ــد ه ــا و عقای باوره
ــا آمــدن اســام پاالیــش شــده  ــه ب ک
ــام  ــن نظ ــد ای ــات زدوده ش و از خراف
طبــی کــه بــر پایــه مــزاج و بــر  شــش 
احتبــاس ۲(  و  اســتفراغ   )۱ اصــل 

اعــراض نفســانی ۳( هــوا ۴( حرکــت 
و ســکون ۵( خــواب و بیــداری ۶( 
ــه  ــکل گرفت ــامیدن ش ــوردن و آش خ
ــم  ــرد و ه ــگیری می ک ــم پیش ــود ه ب
درمــان، عــاوه بــر اینکــه قرن هــا 
بــه مــردم خــود ایــران خدمــت کــرد، 
اصــول و تولیــدات علمــی آن بــه اروپــا 
ــت  ــده و در خدم ــه ش ــه و ترجم رفت
علــم جدیــد پزشــکی کــه اینــک آنــان 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــدرش بودن مص
ــه  ــد ب ــم جدی ــن عل ــا ورود ای ــا ب ام
ــزاران ســاله  ــران نظــام ســامت ه ای
آرام آرام بــه پشــت قفســه عطاری هــا 

نگاهی به ریشه اختالف میان 
طب مدرن و طب سنتی
گزارش از یاسر  مختاری
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و صندوقچــه مادربزرگ هــا بــرود و 
گاهــی در ترانــه هــای فولــک بــه آنهــا 

اشــاره شــود. 
ــدود 2  ــا ح ــید ت ــول کش ــا ط دهه ه
ــت  ــب رخ ــاره ط ــه دوب ــل ک ــه قب ده
بــر بســته رخ گشــود و زمزمــه هایــی 
ــت  ــاره آن و فعالی ــای دوب ــرای احی ب
در کنــار طــب جدیــد آغــاز شــد. 
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــای مق حمایت ه
و  علمــا  ســایر  و  تقلیــد  مراجــع 
ــات ارزان  ــون از ســویی و خدم روحانی
و در دســترس بــودن آن از ســوی 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــردم را ه ــر م دیگ

ســمت ایــن طــب ســوق داد. در ایــن 
ــوم  ــاره در دانشــگاه های عل ــان دوب می
پزشــکی در ســطح تخصــص صاحــب 
کرســی و حتــی دانشــکده شــد، در 
آن  بــه  معاونتــی  بهداشــت  وزارت 

اختصــاص داده شــد.
ــا  ــن ب ــب که ــن ط ــای ای ــا احی ام
ــت  ــال داش ــه دنب ــی را ب ــود حواش خ
ــوای  ــه دارد، دع ــم ادام ــوز ه ــه هن ک
ــداران  ــد و طرف ــب جدی ــداران ط طرف
طــب ســنتی از ســویی و اختــاف 
میــان کســانی کــه طــب ســنتی را بــه 
ــی و  ــه طــب اســامی، طــب روای مثاب

دعــوای طرفــداران طــب جدیــد و 
طرفــداران طــب ســنتی از ســویی 
کــه  کســانی  میــان  اختــاف  و 
طــب ســنتی را بــه مثابــه طــب 
طــب  و  روایــی  طــب  اســامی، 
کســانی  و  می دانســتند  ائمــه 
کــه تنهــا طــب ســنتی را طبــی 
از  پیــش  بســیار  ســابقه ای  بــا 
اســام و نــه اســامی می داننــد 
از ســوی دیگــر تنــش را بــه النــه 
ایــن ققنــوس تــازه برخواســته از 

خاکســتر زمــان هدیــه داد
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طــب ائمــه می دانســتند و کســانی کــه 
تنهــا طــب ســنتی را طبــی با ســابقه ای 
بســیار پیــش از اســام و نــه اســامی 
می داننــد از ســوی دیگــر تنــش را بــه 
النــه ایــن ققنــوس تــازه برخواســته از 

ــه داد.  ــان هدی ــتر زم خاکس
از  نیــز  بســیاری  میــان  ایــن  در 
کانــال  اعتقــادات مذهبــی مــردم 
ــب  ــام ط ــه ن ــی را ب وارد و فعالیت های
ــه  ــب ائم ــی و ط ــب روای ــامی، ط اس
ــورد  ــدت م ــه ش ــه ب ــد ک ــاز کردن آغ
انتقــاد وزارت بهداشــت، انجمــن طــب 
ــوزه  ــی از ح ــران، بخش های ــنتی ای س
دانشــکده های  اســاتید  و  علمیــه 

ــت. ــرار گرف ــات ق الهی

ریشــه اختــاف طــب مــدرن و 
ــنتی ــب س ط

ــد  ریشــه اختــاف میــان طــب جدی
و طــب ســنتی تــا حــدود بســیار 
زیــادی روشــن و ملمــوس اســت 
طــب جدیــد روش هــای طــب ســنتی 
ــدارد و طــب ســنتی  ــول ن را بعضــا قب
ــد را  ــات طــب جدی ــز برخــی اقدام نی
دارای عــوارض و پرهزینــه مــی داننــد 
ــر در  ــا یکدیگ ــن دو آرام آرام ب ــا ای ام

ــتند.  ــدن هس ــار آم ــال کن ح
بــه طــب  در معتقــدان  اختــاف 
ــت؟  ــنتی کجاس ــب س ــامی و ط اس
ــه  ــن پرســش در یــک جمل پاســخ ای
خاصــه  پاراگــراف  یــک  حتــی  و 
ــر  نمی شــود چــرا کــه برخــی اصــوال ب
ــی  ــا مکتب ــزی ی ــد چی ــاد ن ــن اعتق ای
بــه نــام طــب اســامی وجــود نــدارد و 
هــر چــه در اســام اســت دســتوراتی 

اســت کلــی بــرای حفــظ الصحــه 
و  تندرســتی  و  بهداشــت  رعایــت  و 
آنچــه هــم از فیلتــر اســام عبــور کنــد 
بنابرایــن  دینــی و اســامی اســت 
طــب مادامــی کــه مــورد تأییــد اســام 
اســت طــب اســامی اســت؛ ایــن 
دیــدگاه هــم در میــان پزشــکانی کــه 
هســتند  ســنتی  طــب  متخصــص 
طرفــدار دارد و هــم در میــان برخــی از 
روحانیــون حــوزه و دانشــگاه ها و ایــن 
ــه  ــتند ک ــاد هس ــن اعتق ــر ای ــراد ب اف
اصــوال نبایــد از اعتقــادات دینــی مردم 
ــه باورهــای  ــرده و ب ســوء اســتفاده ک

ــه زد. ــا لطم آنه
محمــود خدادوســت، مدیــرکل دفتر 
طــب ســنتی وزارت بهداشــت ضمــن 

تعریــف طــب اســامی می گویــد: یک 
تعریــف طــب ســنتی ایــن اســت کــه 
بگوییــم همــان طــب اســامی اســت 
زیــرا اوج شــکوفایی طــب ســنتی 
ایرانــی در دوران اســامی بــود و ایــن 
امــر بــه دوره تمــدن اســامی برگشــته 

و همــان طــب اســامی اســت.
رویکــرد  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ــت  ــر رعای ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
کنیــم،  را  خــدا  حــرام  و  حــال 
ــر  اســامی می شــود و از ســوی دیگ
وجــودی  ابعــاد  تنــوع  دلیــل  بــه 
ــن و  ــت دی ــا از ظرفی ــان طبیعت انس
اســام کــه کامــل تریــن دیــن اســت، 
می تــوان بــرای ســایر ابعــاد وجــودی 
انســان علــی الخصــوص بعــد معنــوی 
ــن  ــفانه ای ــا متأس ــرد، م ــتفاده ک اس
می دهیــم،  قــرار  حاشــیه  در  را 
رویکــرد ســوم اســتفاده از مجموعــه 
از  کــه  بــوده  احادیثــی  و  روایــات 
معصومیــن)ع( بــه جــا مانــده اســت. 
الهــی یــا غیرالهــی بــودن علــوم نیــز 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــم ک ــه فلســفه آن عل ب
ــاز  ــت، ب ــی اس ــان بین ــرش و جه نگ
ــی  ــان بین ــر جه ــی اگ ــردد یعن می گ
مــا توحیــدی باشــد تمــام علــوم 
مــا توحیــدی اســت و ایــن کامــا 

ــت. ــی اس عقان
مدیــرکل دفتــر طــب ســنتی وزارت 
ــگاه هــا و  ــان اینکــه ن ــا بی بهداشــت ب
تعاریــف گســترده ای بــا عنــوان طــب 
اســامی وجــود دارد، تأکیــد کــرد: 
ــای  ــاد نگاه ه ــری از ایج ــرای جلوگی ب
غلــط و افراطی گرایانــه، بایــد یــک 
موازیــن  براســاس  دقیــق  نــگاه 
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ــیم. ــته باش ــامی داش اس
خدادوســت یــادآور شــد: ایــن طــب 
ــی و  ــبک زندگ ــاح س ــال اص ــه دنب ب
ارتقــای ســامت افــراد اســت امــا 
برخــی بــا نــگاه تجــاری بــه آن و 
ــم  ــی ه ــن دین ــتفاده از عناوی سوء اس
ــد  ــیب می زنن ــردم آس ــامت م ــه س ب
و هــم اینکــه باورهــای آنــان را خدشــه 
ــی  ــرد اصل ــرآن راهب ــد. ق دارد می کنن
ــر  ــزی از فیلت ــد، هرچی و کان می ده
اســام عبــور کنــد و مــورد تأییــد 
ــال  ــت ح ــامی اس ــد، اس ــرع باش ش
مــی خواهــد طــب باشــد یــا اقتصــاد، 
امــا اینکــه بیاییــم بــه صــورت تعمــدی 
ــتفاده  ــات اس ــات و روای ــی آی از برخ
کــرده و آن را بــه عنــوان طــب اســامی 
مطــرح کنیــم ایــن مســلما شــیادی و 
خیانــت بــه اســام و پیروان آن اســت. 
فــرج  داوود  حــال،  همیــن  در 
بیوشیمیســت و عضــو مرکــز  زاده، 
دانشــگاه  طــب  و  حدیــث  قــرآن، 
هللا)عــج(،  بقیــه  پزشــکی  علــوم 
طــب  از  منظــور  اینکــه  بیــان  بــا 
ــی از  ــه ناش ــت ک ــی اس ــامی طب اس
ــی، رهنمودهــای ائمــه  آموزه هــای دین
معصومیــن)ع(،  قــرآن و احادیــث 
ــوز  ــب هن ــن ط ــد: ای ــت، می گوی اس
ــت.  ــرده اس ــدا نک ــود را پی ــکل خ ش
یــک ســری شــاه کلید هایــی در قــرآن 
ــده  ــرح ش ــامت مط ــوص س در خص
خصــوص  در  دینــی  آموزه هــای  و 
وجــود  نیــز  روایت هــا  در  ســامت 
دارد امــا متأســفانه مــا روش اســتنباط 
ــد نیســتیم و ایــن  ایــن آموزه هــا را بل

ــت. ــا اس ــکل م مش

احیاگر طب اسامی و مخالفان
از ســوی دیگــر، حجــت االســام 
برخــی  در  کــه  تبریزیــان  عبــاس 
محافــل از او بــه عنــوان احیاگــر طــب 
ــه  ــود در بیانی ــی ش ــاد م ــامی ی اس
ــا  ــانه ه ــش در رس ــدی پی ــه چن ای ک
منتشــر شــد: ریشــه طــب اســامی را 
»قــرآن و حدیــث« و پشــتوانه آن را 
ــن« دانســت و نوشــت: اســاس  »یقی
طــب در دنیــا تجربــه اســت و اســاس 

ــز قــرآن و احادیــث  طــب اســامی نی
و تجربــه اســت. علــم طــب تمامــا 
هماننــد علــم فقــه اســت لــذا اگــر طب 
را زیــر ســئوال ببریــم پــس بایــد فقــه 
را نیــز زیــر ســئوال بــرد؛ همــان جواب 
ــا  ــط علم ــه توس ــه از فق ــی ک و دفاع
مطــرح شــده عینــا مــا نیــز آن جــواب 
را در دفــاع از طــب خواهیــم داد. البتــه 
تکیــه گاه طــب اســامی قطــع و یقیــن 
اســت و شــک و گمــان جایگاهــی در 

ــاوت  ــرا تف ــدارد زی ــامی ن ــب اس ط
ــت  ــن اس ــب ای ــه و ط ــن فق ــی بی ذات
ــت و راه  ــه اس ــل تجرب ــب قاب ــه ط ک
بــرای رســیدن بــه یقیــن بــاز اســت به 
ــا اســتناد بــه آیــات  ایــن شــکل کــه ب
ــی  ــا داروی ــم و ی ــدا حک ــات ابت و روای
ــی و  ــن فقه ــد متق ــق قواع ــی طب طب
ــی اســتنباط مــی شــود پــس از  اصول
ایــن مرحلــه کــه اطمینــان بــاال حاصل 
شــد طبــق آن دارو و حکــم طبی تجویز 
مــی شــود و در نهایــت اگــر مؤثــر واقع 
ــه  ــل ب ــاال تبدی ــان ب ــن اطمین ــد ای ش
یقیــن خواهــد شــد، لــذا پشــتوانه 

ــت. ــن اس ــامی یقی ــب اس ط
امــا دیــدگاه تبریزیــان ایــن بــار 
نــه از ســوی متخصصــان پزشــکی 
از  بلکــه  ســنتی  طــب  یــا  جدیــد 
والمســلمین  حجت االســام  ســوی 
محمدعلــی ایازی)پژهشــگر و مفســر 
ــورد  ــاس او م ــم لب ــی( ه ــوم قرآن عل
انتقــاد قــرار گرفــت و طــی یادداشــتی 
کــه در اختیــار قــرار گرفتــه بــود، 
نوشــت: دربــاره طــب اســامی دو 
نکتــه اساســی بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد، تــا ثابــت شــود کــه 
ــامی  ــب اس ــام ط ــه ن ــزی ب ــا چی م
داریــم: نخســت: ثابــت شــود در دیــن 
ــی در  ــتوراتی کل ــز دس ــه ج ــام ب اس
ــامت،  ــت و س ــت بهداش ــت رعای جه
چگونگــی  جهــت  در  دســتوراتی 
ــن  ــت و ای ــده اس ــاران آم ــان بیم درم
ــا  ــروز مشــکل بیماری ه دســتورات ام
را درمــان مــی کنــد. مثــاً اگــر کســی 
امــروز دچــار گرفتگــی عــروق شــد، بــا 
دســتوراتی از قــرآن و حدیــث می توان 

بــه تازگــی محمود خدادوســت 
بیــان  بــا  وگویــی  گفــت  در 
اینکــه چیــزی بــه نــام طــب 
ــدارد، اظهــار  اســامی وجــود ن
ــرد: کارگــروه نظــام ســامت  ک
ـی اســت  در اســام کــه مدـت
در دفتــر طــب ایرانــی وزارت 
شــده،  تشــکیل  بهداشــت 
مــدت ســه ســال روی موضــوع 
بررســی  اســامی  طــب 
کارشناســی انجام داده اســت
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ــام  ــه اس ــه ب ــرد و در نتیج ــان ک درم
نســبت داد کــه نظــام درمــان قلــب و 
عــروق چنیــن اســت. ایــن معنا بســته 
ــری  ــم معتب ــن تعالی ــات چنی ــه اثب ب
ــه  ــرآن ک ــت. در ق ــرع اس ــوی ش از س
ــت و  ــیده اس ــتوراتی نرس ــن دس چنی
ــاز و  ــات نم ــدد رکع ــاره ع ــی درب حت
ــا  ــت ت ــیده اس ــات روزه نرس خصوصی
چــه رســد بــه  نظــام پزشــکی و ایــن 
ــی  ــیدن روایات ــه دوم رس ــر در مرتب ام
معتبــر و اطمینــان آور از پیامبــر و اهل  

ــت.  ــت )ع( اس بی
گفتــه   می نویســد:  وی همچنیــن 
شــده علــم طــب تمامــًا هماننــد علــم 
ــت،  ــه اس ــی مغالط ــت، نوع ــه اس فق
ــات قطعــی  ــه آی ــم فقــه مســتند ب عل
ــت و در  ــر اس ــث معتب ــرآن و احادی ق
ــان  ــوی عالم ــال از س ــزار س ــن ه ای
بارهــا غربــال شــده اســت لذا مقایســه 
فقــه بــا طــب مقایســه ای غلــط اســت 
ــا  ــی ب ــائل علم ــط مس ــانه از خل و نش
غیرعلمــی اســت. هیــچ فقیهــی و 
عالمــی آگاه به مصــادر روایــات، چنین 
ــدارد کــه بگویــد علــم طــب  جرأتــی ن
تمامــًا هماننــد علــم فقــه اســت مگــر 
بخواهــد بــرای طــب دم و دســتگاهی 
قداســت آور و دکان درســت کنــد. امــا 
ایــن  کــه گفتــه شــده تکیــه گاه طــب 
اســامی قطــع و یقیــن اســت و شــک 
و گمــان جایگاهــی در طــب اســامی 
نــدارد. ســئوال ایــن اســت کــه در ایــن 
کتاب هایــی کــه شــما بــه نقــل از 
ــه نقــل و جــاده  مصــادری مرســل و ب
ــه  ــد چگون ــتند کرده ای ــات را مس روای
علــم پیــدا می شــود در صورتی کــه 
ــند آن  ــله س ــادر و سلس ــث مص حدی

ــی الصــدور اســت. درســت باشــد ظن
ــش از  ــان پی ــام تبریزی حجت االس
ــال و  ــی در چهارمح ــن و در همایش ای
ــاری خواســتار عــدم اســتفاده از  بختی
واکســن و داروهــای شــیمیایی شــده 
بــود و گفتــه بــود: داروهــای شــیمیایی 
ــن  ــوند و ای ــاخته می ش ــادن س از مع
معــادن نیــز از خــاک هســتند، در دین 
ــر فرمایشــات ائمــه  و آئیــن مــا و بناب
ــت و  ــرام اس ــاک ح ــوردن خ )ع(، خ
ــز در  ــد نی ــای جدی ــیاری بیماری ه بس

اثــر مصــرف همیــن داروهاســت.
وی در همایشــی دیگــر ایــن بــار 
ــام  ــروزه تم ــود: ام ــه ب ــه گفت در ارومی
مــواد مصرفــی خوراکــی و دارویــی مــا 
ــا  ــرب، اروپ ــورهای غ ــه کش ــته ب وابس
ــه  ــرا ک ــوده زی ــم ب ــام صهیونیس و نظ
آن هــا نمــی خواهنــد جامعــه ســالم و 

ــیم.  ــته باش ــاری داش ــه دور از بیم ب
ــوان  او در کارگاهــی در لرســتان عن
ــر  ــا دیگ ــروز در اروپ ــود: ام ــرده ب ک
درمــان  بــرای  آنتی بیوتیک هــا 
کارســاز  التهاب هــا  و  عفونت هــا 
نیســتند و آن هــا دارویــی بــرای رفــع 
امــراض ندارنــد، خداونــد بشــر را رهــا 
نمی کنــد و بــرای چنیــن بحران هایــی 
راه حل هایــی را مقابــل بشــر قــرار داده 
از ایــن رو خداونــد طــب اســامی را بــه  
عنــوان تنهــا راه نجــات بشــر براســاس 

حکمــت رونمایــی کــرده اســت.
حجت االســام  ســخنان  ایــن 
ــادی را در  ــای زی ــان واکنش ه تبریزی
میــان محققــان، متخصصــان طــب 
ســنتی و برخــی روحانیــون بــه دنبــال 
داشــت چنان کــه محمــود خدادوســت 
ــی  ــت هللا اعراف ــا آی ــه ب ــداری ک در دی

محمدعلی ایازی

سید عبداهلل فاطمی نیا

محمد تقی انصاری پور
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ــی  ــت: یک ــت، گف ــم داش در ق
ــروز در  ــه ام ــائلی ک ــن مس از مهمتری
ــه طــب ســنتی و طــب اســامی  زمین
سوءاســتفاده  می کنــد،  رخ نمایــی 
ــن  ــه از ای ــت ک ــرادی اس ــی از اف برخ

ــد. ــرداری می  کنن ــره ب ــوان به عن
عناویــن  از  اســتفاده  افــزود:  وی 
مذهبــی در درمــان برخــی بیماری هــا 
حــوزوی  علمــی  جامعــه  نــه  کــه 
علــوم  نــه  و  می کنــد  تأییــد  را  آن 
ــه  ــور از جمل ــن ام ــه ای ــکی؛ بلک پزش
سوءاســتفاده های خطرناکــی اســت 
ــود. ــام می  ش ــه انج ــن عرص ــه از ای ک
وی یــادآور شــد: ایــن افــراد دام 
ــه  ــه ب ــی ک ــان بیماران ــود را در می خ
ــد،  ــاج دارن ــب الع ــای صع بیماری ه
خطرنــاک  نکتــه  و  می کننــد  پهــن 
ــه شــدت  ــراد ب ــن اف ــه ای آن اســت ک
ــکی  ــم پزش ــردم را از عل ــاران و م بیم
مجبــور  را  آنهــا  و  می کننــد  منــع 
ــن  ــی م ــیوه های درمان ــد از ش می  کنن
ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــود آنه درآوردی خ

ــم  ــش از آن  ه پی
انجمــن علمــی طــب ســنتی 

ــان  ــارات تبریزی ــن اظه ــه ای ــران ب ای
ــود. ــان داده ب ــش نش واکن

 امــا فــرج زاده خواســتار محــک 
آکادمیــک کارهــا و اقدامــات تبریزیان 
شــده بــود و گفــت: برخــی از علمــای 
حــوزه اکنــون در ایــن زمینــه در حــال 
حجــت  مثــل  هســتند  کــردن  کار 
االســام تبریزیــان کــه حتــی دارو 
ــی هــم  ــه طــور تجرب مــی ســازند و ب
نتیجــه مــی گیرنــد. امــا بایــد بــر روی 
ــراد کار  ــن اف طــرح هــا و اقدامــات ای
دانشــگاهی  پژوهــش  و  آکادمیــک 

ــرد. ــورت گی ص
امــا ایــن تنهــا تبریزیــان نیســت کــه 
مــورد مخالفــت وزارت بهداشــت و 
ــرار  انجمن هــای علمــی طب ســنتی ق
ــدی پیــش در  ــه چن ــرد چــرا ک می گی

پــی تعطیلــی مرکــز 
حجامــت ایــران از ســوی 

ــکان،  ــی از پزش ــت برخ وزارت بهداش
ــوزه  ــن ح ــگران ای ــان و پژوهش محقق
نیــز از ســوی وزارت بهداشــت، متهــم 
ــه سوءاســتفاده از اعتقــادات مــردم  ب
و نداشــتن تخصــص در امــر پزشــکی 

شــده بودنــد.

ســوء اســتفاده بــه نــام دیــن و 
ــدان  ــان مــردم/ علمــا وارد می ــه زی ب

ــوند ش
مــردم  رغبــت  حــال  ایــن  بــا 
بــه طــب ســنتی و طــب اســامی 
همچنــان بیشــتر شــده و در کنــار 
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طــب رایــج آرام آرام مــی رود کــه 
ــه  ــتان ب ــا هندوس ــن ی ــد چی ــه مانن ب
نظــام ســامت  از  بخشــی  عنــوان 
ــات  ــر اختاف ــرد و اگ ــرار گی ــور ق کش
ــی  ــاق میمون ــد اتف ــار بگذارن ــه کن را ب
خواهــد افتــاد کــه هــم مــی توانــد بــه 
بخشــی از نیازهــای مردم پاســخ داده 
و هــم اینکــه راهکارهایی بــرای اصاح 
ــه داده کــه  ســبک زندگــی مــردم ارائ
بیشــتر بــه اقتضائــات جغرافیایــی آنها 
مطابقــت دارد، بــا رشــد روزافــزون این 
اســتقبال سوءاســتفاد نیــز روز بــه روز 
ــا  ــد کانال ه ــود. رش ــی ش ــتر م بیش
افــراد  از  اجتماعــی  شــبکه های  و 
ناشــناس و غیرپزشــک گرفتــه تــا 
کســانی کــه حتــی تحصیــات حــوزوی 
ندارنــد امــا بــا سوءاســتفاده از عقایــد 
آیــات و احادیــث  از  دینــی مــردم 
ــود  ــاندن کار خ ــی نش ــه کرس ــرای ب ب
شــده  موجــب  می کننــد  اســتفاده 
اســت تــا دغدغــه منــدان طــب اصیــل 
ایرانــی اســامی و ســامت مــردم 
ــان  ــن می ــد و در ای ــی کنن ــراز نگران اب
ــه  ــز ب ــران نی انجمــن طــب ســنتی ای
انتشــار بیانیــه دیگری از سوءاســتفاده 
کننــدگان بــه نــام اســام، اعــام برائت 
جســته و خواســتار نظــر مراجــع تقلید 

ــد. ــه ش ــن رابط در ای
محمــد انصــاری پــور، عضــو انجمــن 
علمــی طــب ســنتی در این بــاره گفت: 
ظهــور جریانــات خاصــی در حــوزه طب 
ــی  ــن مختلف ــا عناوی ــی ب ــنتی ایران س
از جملــه طــب اســامی، طــب روایــی 
ــد رو  ــر رون ــال های اخی ــه در س و... ک
ــن  ــه ای ــت، ک ــته اس ــدی داش ــه رش ب
ــدرکاران نظــام  ــی دســت ان ــر نگران ام
ــنتی  ــب س ــان ط ــامت و متخصص س
ایرانــی را از بــه خطــر افتــادن ســامت 
ــی  ــادات دین ــا و اعتق ــه و باوره جامع
مــردم برانگیختــه اســت ضمــن اینکــه 
طــب ســنتی ایرانــی آکادمیــک و قانون 
منــد را نیــز زیــر ســئوال بــرده اســت.
ــادآور شــد: انجمــن  ــور ی انصــاری پ
علمــی طــب ســنتی ایرانــی، با انتشــار 
ــاص  ــات خ ــن جریان ــه ای، از ای بیانی
ــام اســام  ــا ســوء اســتفاده از ن کــه ب
و ائمــه معصومیــن)ع(، بــه حــوزه 
طبابــت و درمــان در طــب ســنتی 
ــت  ــام برائ ــده اند، اع ــی وارد ش ایران
کــرده و نظــر علمــی و کارشناســی 
تقلیــد،  مراجــع  و  عظــام  آیــات 
مســئوالن حــوزه علمیــه و پژوهشــکده 
ــرای  ــوم قــرآن و حدیــث را ب هــای عل
ــه جوامــع علمــی و  آگاهــی بخشــی ب

ــت. ــده اس ــتار ش ــی خواس عموم

طب اسامی نداریم
وزارت  کــه  بــود  پیــش  چنــدی 
»طــب  واژه  از  اســتفاده  بهداشــت 
 Persian« ایرانــی« و معادل انگلیســی
و  دانشــگاه ها  بــه  را    »Medicine
ــاغ  ــکی اب ــوم پزش ــکده های عل دانش
کــرد. توجــه بــه لــزوم اســتفاده از نامی 
واحــد در نامیــدن مکتــب غنــی طبــی 
کشــور برای جلوگیــری از دســت اندازی 
ــه  ــن گنجین ــردن ای ــود ک ــام خ ــه ن و ب
کهــن ملــی از ســوی ســایر کشــورها از 
ــوان  ــه دالیــل اســتفاده از ایــن عن جمل

ــر شــد. ذک
ــت در  ــود خدادوس ــی محم ــه تازگ ب
ــان اینکــه چیــزی  ــا بی گفــت وگویــی ب
ــدارد،  ــام طــب اســامی وجــود ن ــه ن ب
ــامت  ــام س ــروه نظ ــرد: کارگ ــار ک اظه
ــر  ــت در دفت ــی اس ــه مدت ــام ک در اس
طــب ایرانــی وزارت بهداشــت تشــکیل 
شــده، مــدت ســه ســال روی موضــوع 
طــب اســامی بررســی کارشناســی 
ــن  ــرای تعیی ــا ب ــت. م ــام داده اس انج
تکلیــف ایــن موضــوع بــه مراجــع 
تقلیــد و حدیــث شناســان پژوهشــکده 
علــوم قرآنــی مراجعــه کردیــم. نتیجــه 
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ــه  ــود ک ــن ب ــن بررســی هــا ای تمــام ای
ــامی  ــب اس ــام ط ــه ن ــی ب ــا موضوع م

ــم. نداری
ــادی در حــوزه بهداشــت  ــات زی روای
در  درمانــی  توصیه هــای  برخــی  و 
اســام داریــم کــه البتــه بایــد در 
و  قرآنــی  علــوم  پژوهشــکده های 
ــت  ــم دالل ــال و عل ــم رج ــگاه عل از ن
ــن و  ــل ف ــای اه ــوند. علم ــی ش بررس
ــس از  ــه پ ــد ک ــناس گفته ان ــرآن ش ق
ــرای  ــت، ب ــک روای ــندیت ی ــات س اثب
تعمیــم آن بــه زمــان، مــکان و مــردم 
حاضــر، نیــاز بــه کار تحقیقاتــی و 

پژوهشــی داریــم.
ــت هللا  ــو آی ــت وگ ــن گف ــس از ای پ
ــه  ــوزه علمی ــاتید ح ــا از اس فاطمی نی
و  بهداشــت  وزارت  اقــدام  از  قــم 
ــرای  ــت ب ــود خدادوس ــخص محم ش
تصریــح اینکــه نبایــد از واژه طــب 
اســامی اســتفاده شــود تقدیــر کــرد و 
ــا انتشــار یــک فایــل صوتــی گفــت:  ب
ــم  ــش رفت ــال پی ــار س ــه چه ــن س م
صــدا و ســیما و گفتــم شــما را قســم 
مــی دهــم کــه نگوییــد طــب اســامی! 
بلکــه بگوییــد طــب ســنتی. بعــدا 
دیــدم کــه هــر دو را می گفتنــد؛ گاهــی 
طــب اســامی و گاهــی طــب ســنتی. 

ــاون  ــه مع ــدم ک ــار دی ــروز در اخب دی
وزارت بهداشــت ]دکتــر خــدا دوســت[  
گفتــه: »نگوییــد طــب اســامی«! مــن 
ایشــان را دعــا می کنــم و می گویــم 

ــد.  ــرش بده ــدا خی خ
وی اظهــار کــرد: خواهران و بــرادران! 
شــما را بــه خــدا حواســتان جمــع 
روایــت  می گوییــم  وقتــی  باشــد! 
ــه  ــه هرچ ــت ک ــن نیس ــش ای معنای
ــا  ــرا ت ــت. چ ــح اس ــم صحی می گویی
ــم  ــی گویی ــم م ــت می بینی ــک روای ی
طــب اســامی. تــو چــه می دانــی 

ــه؟!  ــامی چی ــب اس ط
ــرد:  ــوان ک ــا عن ــت هللا فاطمی نی آی
شــیخ صــدوق می فرمایــد بعضــی 
ــا طــب  ــط ب ــی کــه مرتب از ایــن روایات
هســت بعضــی از اینهــا اقلیمی اســت! 
یعنــی در یــک اقلیــم خوب اســت و در 
اقلیــم دیگر خــوب نیســت! و بعضی از 
روایــات هــم از اســاس جعلــی اســت. 
تشــخیص روایــات جعلــی از صحیــح 
یــک علمــی مــی خواهد، یــک بصیرتی 
ــم طــب  می خواهــد. حــاال هــی بگویی

اســامی، طــب اســامی! 
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه رســاله 
ــبت  ــا)ع( نس ــام رض ــه ام ــه را ب ذهبی
ــق  ــده تحقی ــد: بن ــادآور ش ــد، ی داده ان

ــاس  ــاب از اس ــن کت ــدم ای ــردم دی ک
ســاخته و پرداختــه اســت. رســاله 
هــم  آن  و  دارد  راوی  یــک  ذهبیــه 
محمــد بــن جمهــور عمــی و ایــن هــم 
ــد  ــته ان ــت و نوش ــال نیس ــول رج مقب
»ال تکتــب روایتــه« و یــا »ال یقبــل 
حدیثــه«. اینکــه گفتــه انــد امــام رضــا 
)ع( بــرای مامــون نامــه طبــی نوشــته 
انــد ایــن غلــط و رســاله ذهبیــه از 

ــت. ــاس دروغ اس اس
بــه نظــر می رســد تــا حــدود زیــادی 
نگرانــی انجمــن طب ســنتی ایــران در 
رابطــه بــا سوءاســتفاده از عقایــد مردم 
قابــل درک باشــد چــرا کــه اگــر قــرار 
باشــد ایــن افــراد کــه تخصصــی در کار 
پزشــکی نداشــته و صرفــا بــا اســتناد 
ــی تفســیر  ــی توانای ــات و روایات ــه آی ب
آن را نیــز نداشــته بــه کار درمــان 
مــردم بپردازنــد عــوارض کار آنهــا نــه 
تنهــا جــان انســانی را خواهــد گرفــت 
ــرآن  ــام ق ــه ن ــه در کار ب ــدم نتیج و ع
ــود  ــام می ش ــه)ع( تم ــام و ائم و اس
ــه کیــان دیــن  ــه ب کــه ایــن امــر ضرب
ــی   ــن نگران ــا ای ــود و دقیق ــد ب خواه
ــع  ــا و مراج ــت علم ــه دخال ــت ک اس
عظــام تقلیــد را در ختــم کــردن ایــن 

غائله هــا ضــروری می کنــد. 
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ــم کــه  ــاور داری ــازی هســتیم، ب مــا آدم هــای خاطــره ب
ــی  ــی وقت ــت، حت ــوده اس ــر ب ــته بهت ــز در گذش ــه چی هم
حــرف از تکنولــوژی و کمــک آن بــه کیفیــت زندگــی مــان 
ــا آن  ــد و م ــم نباش ــح می دهی ــم ترجی ــاز ه ــود ب ــی ش م
ــا  ــه م ــیم. هم ــته باش ــته را داش ــوش گذش ــای خ روزه
ــرگ  ــود، م ــاری نب ــدر بیم ــته اینق ــه در گذش ــم ک معتقدی
ــرطان و  ــوی س ــد و لول ــایه نبودن ــدر همس ــا اینق و میره
ایســت قلبــی اینقــدر جــان نمــی گرفــت. همیــن اســت 
کــه حــاال مدتــی اســت بســیاری از افــراد بــی خیــال همــه 
پیشــرفت های پزشــکی شــده انــد و بــاور دارنــد راه رفتــه 
پــدران و مــادران در طــول عمــر و مهــم تــر از آن ســامتی 
مؤثرتــر بــوده اســت،  همیــن اســت کــه ترجیــح داده انــد 
بــه جــای لورازپــام و دیازپــام و پــام پام هــای دیگــر یــک 

ــد.  ــند و آرام بگیرن ــتخوطوس بنوش ــوش داغ اس دمن

گیاه تلخ افسون
ــدا  ــه ای پی ــر خان ــا در ه ــاب آور تقریب ــاه اعج ــن گی ای
ــود. رد دوای ســردرد  می شــد چــرا کــه دوای هــر دردی ب

گرفتــه تــا آرامبخش بــودن و رفــع ســرماخوردگی و تقویت 
ــی  ــگفت آب ــی و ش ــاه جادوی ــن گی ــد در ای ــه را می ش کلی
رنــگ پیــدا کــرد. بیــراه هــم نیســت کــه گل گاوزبــان همــه 

ــد.  ــته باش ــا را داش ــن خاصیت ه ای
ــر  ــی دیگ ــه نواح ــا ب ــمال آفریق ــاال از ش ــان احتم گاوزب
ــه، نواحــی شــمال  راه یافتــه و امــروزه در منطقــه مدیتران
آفریقــا و قســمت هایی از خاورمیانــه می رویــد. گاو در 
ــی هــم آمــده اســت و گل گاو  ــی آب ــه معن ــی ب ــان ترک زب
ــان از  ــی دارد. گل گاوزب ــی آب ــه برگ ــی ک ــی گل ــان یعن زب
ــی  ــان گیاه ــد. گاوزب ــهریور گل می ده ــا ش ــت ت اردیبهش
ــا ۶۰  ــاقه آن ت ــاع س ــه ارتف ــاله ک ــک س ــی و ی ــت علف اس
ســانتیمتر می رســد ســاقه آن شــیاردار و خــاردار اســت. 
برگ هــای ایــن گیــاه ســاده و پوشــیده از تارهــای خشــن 
اســت. گل هــای آن بــه رنــگ آبــی، ســفید و بنفــش اســت.
ــان«  معروف تریــن اســم محلــی ایــن گیــاه »گل گاو زب
اســت. از نام هــای معــروف دیگــر محلــی می تــوان از 
ــه  ــرد ک ــام ب ــل« ن ــاس« و »گانی ــد »برنج ــی مانن نام های
ــوب  ــان عشــایر قشــقایی جن ــن اســم ها بیشــتر در می ای

نوستالژیای گیاهی 
چرا اقبال گذشتگان به گیاهان دارویی درست بود؟
میثم اسماعیلی
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اســتان فــارس و حاشــیه خلیــج فــارس مــورد اســتفاده 
ــرد. ــرار می گی ق

ــون  ــخ افس ــاه تل ــن گی ــی ای ــای داروی ــا خاصیت ه ام
ــی  ــط بخش ــل، فق ــه کام ــک داروخان ــت. ی ــه اس ناباوران
بخوانیــد:  را  گیــاه  ایــن  خاصیت هــای  مهم تریــن  از 
تصفیــه کننــده خــون اســت،  آرام کننــده اعصــاب اســت 
ــد،   و  باعــث تعریــق می شــود،  کلیه هــا را تقویــت می کن
ســرماخوردگی را برطــرف می کنــد،  بــرای از بیــن بــردن 
ســرفه از دم کــرده گل گاو زبــان اســتفاده می کننــد، 
در درمــان برونشــیت مؤثــر اســت،  التهــاب و ورم کلیــه 
را درمــان می کنــد،  در درمــان بیمــاری ســرخک و 
ــب،   ــان قل ــده ضرب ــم کنن ــت،  تنظی ــد اس ــک مفی مخمل
ــاروری در مــردان  ــه ب ــده ب ضــد افســردگی،  کمــک کنن

ــم و...  عقی

وقتی قند آخرین گزینه بود
حــاال را نبینیــد کــه چاشــنی چــای، قنــد اســت و نهایتــا 
ــود و  ــه ب ــن گزین ــد آخری ــته ها قن ــیرینی، گذش ــک ش ی
شــاید گزینــه اعیان هــا، کنــار چــای همــه چیــز مــی شــد 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــمش و پولک ــد. از کش ــز قن ــرد ج ــدا ک پی
ترشــک و قــره قــوروت. امــا یــک چاشــنی ثابــت بــرای 
چــای در ســینی مادربزرگ هــا دانــه هــل بــود. هــر چنــد 
معمــوال هــل همــراه بــا چــای دم می شــد تــا عــاوه بــر 
خاصیت هــای بــی شــمارش از طعــم جذابــش هــم 

اســتفاده کــرده باشــند. 
ــرق  ــوب ش ــی جن ــه بوم ــت ک ــی اس ــبز گیاه ــل س ه
آســیا اســت. هــل ســیاه هــم از همیــن خانــواده 
ــه  ــوان ادوی ــه عن محســوب می شــود، امــا اســتفاده آن ب
در ایــران بیشــتر بــه صــورت هــل ســبز اســت. در خــارج 
از ایــران ایــن گیــاه در اشــکال مختلفــی اعــم از پــودر و 
ــکی  ــاه پزش ــارف گی ــه در مص ــود ک ــه می ش ــن ارائ روغ
و صنایــع غذایــی کاربــرد دارد. هــل از نظــر طــب قدیــم 
ــه هــای هــل  ایــران گــرم و خشــک اســت. جویــدن دان
پــس از صــرف غــذا ضمــن کمــک بــه هضــم و گــوارش 
بهتــر غــذا، مــی توانــد بــوی نامطبــوع دهــان )مثــل بــوی 

ســیر و پیــاز( را نیــز خنثــی کنــد. 

دانــه هــای هــل خــواص گرمابخشــی داشــته و معــده 
ــک  ــد. هــل اشــتها را تحری ــت می کنن ــا را تقوی و روده ه
ــد.  ــی بخش ــود م ــذا را بهب ــم غ ــل هض ــد و عم ــی کن م
ــت،  ــکین کولی ــب تس ــرده داغ آن موج ــیدن دم ک نوش
ســوءهاضمه، بــاد نفــخ، حالــت تهــوع و بــی حالــی شــده 
ــاد اســید معــده مــی شــود. یکــی از  ــع ترشــح زی و مان
ــری از  ــل، جلوگی ــمند ه ــیار ارزش ــژه و بس ــواص وی خ
ــوان آن را  ــن رو می ت ــو اســت. از ای ــط در گل تشــکیل خل
بــه محصــوالت لبنــی و پودینگ هــا افــزود تــا اثــر شــیر 
ــی  ــود خنث ــو می ش ــط در گل ــکیل خل ــب تش ــه موج را ک
کــرده و بــه هضــم آن نیــز کمــک کنــد. دانــه هــای هــل 
ــا  ــینوس ه ــپکتورانت را دارد و س ــت داروی اکس خاصی
و برونش هــا، بینــی و ســینه را از خلــط و ترشــحات 

ــد.  ــاک می کنن ــی پ اضاف

رفع کاستی با کاسنی!
کاســنی معمولــی، یــک گیــاه دارویــی پایــا بــا گل هــای 
آبــی یــا ارغوانــی اســت. کاســنی در اصــل بومــی جهــان 
قدیــم اســت و بعــدًا در قــاره آمریــکا نیــز به صــورت گیاه 
ــی  ــأ اصل ــت. منش ــده اس ــاده  ای درآم ــار ج ــودروی کن خ
ــزی  ــی و مرک ــق غرب ــزی، مناط ــای مرک ــاه اروپ ــن گی ای
ــی وســیعی در  ــا اســت و پراکندگ آســیا و شــمال آفریق
نواحــی مختلــف ایــران بــه خصــوص شهرســتان اقلیــد، 
آذربایجــان و مناطــق کوهســتانی خراســان دارد. بــه آب و 
هــوای خنــک، آفتابــی یــا کمــی ســایه نیــاز دارد و گرمای 
شــدید تابســتان را تحمــل نمی کند.کاســنی کامــا ســرد 
اســت. تقویــت کننــده کبــد، مســکن حــرارت و عطــش و 
گرمیســت؛ تقویــت کننــده کلیــه و فشــار خــون و صفــرا و 

پــاک کننــده مجــرای ادرار و کلیــه هاســت.
ــه هــا  ــان و کلی ــن داروی یرق ــرگ کاســنی بهتری آب ب
ــرف  ــرده آن برط ــاف ک ــیده و ص ــت و جوش ــد اس و کب
کننــده تــب هــای کهنــه و تقویــت کننــده معــده همــراه بــا 
گل قنــد درمــان کننــده تب هــای جزئــی مــداوم اســت. 
کاســنی بــرای تنظیــم فشــار خــون بســیار مفیــد اســت. 
ضمــاد آن برطــرف کننــده ورم هــای گــرم و درد چشــم و 

افزاینــده بینائــی اســت.
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هــر فصــل ســال مــزاج خاصــی دارد. مــزاج و طبیعــت 
ــه در  ــه البت ــد ک ــک می دانن ــرد و خش ــز را س ــل پایی فص
مناطــق مختلــف جغرافیایــی بــا توجــه بــه ارتفــاع منطقه، 
عــرض جغرافیایــی، نــوع خــاک، میــزان بارندگــی و 
ــدم  ــا ع ــا، وجــود ی ــوع باده ــا، ن ــا دری ــه ت ــت، فاصل رطوب

ــر اســت. ــره، متغی وجــود کــوه و غی
در شــهرهای شــمالی ایــران، پاییــز خشــک نیســت و در 
مناطــق کوهســتانی، خشــکی آن بیشــتر اســت. هــر فصل 
ســال، بــرای کســانی کــه مزاج شــان بــا آن فصل متناســب 

اســت، بهتــر و بــرای بقیــه مزاج هــا ناســازگار اســت.
پاییــز نیــز بــا مــزاج ســرد و خشــک خــود، بــرای افــراد 
تندرســت و همچنیــن بــا مــزاج گــرم و تــر، مناســب تر و 
بــرای افــراد بــا مــزاج ســرد و خشــک، مناســب نیســت 
برخــی  بــروز  و  عالئــم  تشــدید  موجــب  می توانــد  و 
ــب  ــدان مناس ــل، چن ــن فص ــس ای ــود. پ ــا ش بیماری ه
حــال ســالمندان و افــرادی کــه بیماری هایــی بــا طبیعــت 

ــد، نیســت. ســرد و خشــک دارن

بیماریهای شایع فصل پاییز
ــز  ــل پایی ــا در فص ــاد بیماری ه ــور زی ــروز و ظه ــت ب عل
ــبانهروز،  ــول ش ــوا در ط ــودن ه ــر ب ــوان در متغی را می ت
وجــود مــواد زایــد باقیمانــده در بــدن از فصــل تابســتان 
بــه جهــت خــوردن میوه هــای زیــاد، ضعــف نیــرو، کاهــش 
دفــع مــواد زایــد بــه علــت ســردی هــوا و غیــره دانســت.
ــد از  ــز عبارتن ــل پایی ــایع فص ــای ش ــی از بیماری ه برخ
خــارش پوســت، اگزما، شــوره ســر، تــرک پوســت، دردهای 

ــی از  ــال، برخ ــی طح ــا، درد و بزرگ ــی ورمه ــل، برخ مفاص
ــواع تب هــا، ادرار قطرهــای، ســخت ادراری، کــم خونــی،  ان
ــیاتیکی،  ــای س ــا، درده ــردگی، ورم لوزه ه ــواس، افس وس

ــوی. ــای ری انســدادهای گوارشــی، ســکته و بیماری ه
ــدن را افزایــش داد و  ــودن ب ــر ب ــد ت در فصــل پاییــز بای
ــدن  ــک تر ش ــردتر و خش ــب س ــه موج ــی ک از رفتارهای
بــدن می شــوند، پرهیــز کــرد. براســاس آنچــه گفتــه شــد، 
انســانها، فصل هــا و غذاهــا دارای مزاج هــای متفاوتــی 
ــر  ــه در ه ــرد ک ــه ک ــد توج ــب بای ــن ترتی ــه ای ــتند. ب هس
فصــل، الزم اســت افــراد از غذاهــای مناســب همــان فصل 
اســتفاده کننــد و غذاهــای نامناســب فصل را کنــار بگذارند.

نکات قابل توجه در فصل پاییز
گوشــت گاو و گوســاله، کنســروها و کمپوتها، سوســیس 
و کالبــاس و فســتفودها، ادویههــای تنــد و تیــز، ترشــی ها، 
ســرخ کردنی هــا، بادمجــان، عــدس، قــارچ، پنیــر شــور، 
ماســت و دوغ تــرش، کشــک، کلــم و گل کلــم، ُرب و 
ســس ها، غذاهــای مانــده و گوشــت نمــک ســود، چــای 
پــر رنــگ، یــخ، شــوریها، چیپــس و پفــک و ماننــد آنهــا از 
آنجــا کــه بــه خشــکی مــزاج بــدن دامــن می زننــد بــرای 

فصــل پاییــز مناســب نیســتند.
ــرف  ــد در مص ــن نبای ــل همچنی ــن فص در ای

میوه هــای ســرد و تــر تابســتانی، لبنیــات، 
قهــوه، نســکافه، کاکائــو، ســیر و پیــاز 

زیادهــروی کــرد.
فصــل  در  اســت  بهتــر 

فصل پاییز را بدون غصه سپری کنید! 
امیر پروسنان
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ــل  ــا و نوشــیدنی های مای ــز از خوردنیه پایی
بــه گرمــی و تــری ماننــد گوشــت گوســفند، 
بــره، خربــزه شــیرین، مویــز،  گوشــت 
هویــج، زیتــون، خرمــا، عســل، شــیرینیهای 
ــادام و  ــکر و ب ــده از ش ــه ش ــی )تهی طبیع
پســته(، مرباهــای طبیعــی از میوههــای 
مناســب، شــربت عســل، مغــز خشــکبار به 
ــادام درختــی، تخــم مــرغ عســلی،  ویــژه ب
ــتفاده  ــتر اس ــره بیش ــاده و غی ــهای س آش

ــرد. ک
ــز  ــل پایی ــای فص ــت از میوهه ــر اس بهت

ماننــد انــار، انگــور، انجیــر، ســیب، بــه و 
گالبــی بــه انــدازه مناســب مصــرف 

کــرد.
همچنیــن در پاییــز بایــد 

از مواجهــه بــا گرمــای 
و  ظهــر  ســر 

ســرمای بامــداد و شــبانگاه، خوابیــدن 
ــا آب  در جــای ســرد، اســتحمام ب

ســرد، نوشــیدن آب خیلــی 
ســرد، خوابیــدن بــا معده 

پــر، مصرف مســهلی 
قــوی، فصــد و 
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حجامــت و هــرکاری کــه خــون را کــم کنــد، زیــاد خوابیــدن 
ــاد، غــم و غصــه  ــی زی ــدن، حــرکات بدن ــدار مان ــاد بی و زی
ــرد. ــز ک ــز پرهی ــیار نی ــق بس ــوری و تعری ــم خ ــاد، ک زی

در فصــل پاییــز بهتر اســت از خــواب بیــن روز و مصرف 
زیــاد مــواد غذایــی و نوشــیدنی تــا حــد امــکان خــودداری 
شــود. در طــول شــبهای پاییــز، جهــت پیشــگیری از ابتــال 
بــه ســرماخوردگی و زکام، ســر خــود را خــوب بپوشــانید. 
همچنیــن بــرای رفــع خشــکی بــدن بهتــر اســت یــک روز 

در میــان بــا آب نیمــه گــرم حمــام کنیــد.
بوییــدن عطرهــا و گل هــای خوشــبوی مالیــم در پاییــز 
ــود.  ــده می ش ــد و مع ــب، کب ــز، قل ــت مغ ــب تقوی موج
بنابرایــن بهتــر اســت بــا در نظــر داشــتن مــزاج خــود، از 
عطرهــای طبیعــی بــا مــزاج مایــل بــه گــرم و تــر )ماننــد 

یــاس، مریــم و گل محمــدی( بیشــتر اســتفاده کنیــد.

ــه  ــل ب ــدل مای ــت معت ــادام، طبیع ــا ب ــه ب ــن بنفش روغ
ــت الزم  ــا آن، رطوب ــدن ب ــردن ب ــرب ک ــی دارد و چ خنک
را بــه بــدن می رســاند. بنابرایــن بــرای کاهــش خشــکی 

پوســت بســیار مناســب اســت.
ــای هــوا،  ــودن دم ــر ب ــه متغی ــا توجــه ب ــز ب فصــل پایی
داشــتن پوشــش مناســب در طــول روز را ضــروری 
دمــا،  بــا  متناســب  روز  در طــول  بنابرایــن  می کنــد. 

پوشــش مناســبی داشــته باشــید.
ــر  ــال، ب ــرد س ــای س ــه در فصل ه ــرد ک ــه ک ــد توج بای
خــالف فصل هــای گــرم، دســتگاه گــوارش انســان قویتــر 
می شــود و بهتــر اســت از غذاهــای ســنگین )حلیــم، 
ــه پاچــه و غیــره( در حــد معقــول و  آشــها، آبگوشــت، کل

ــدون افــراط اســتفاده شــود. ب
ــرایط  ــه ش ــه ب ــدون توج ــردم ب ــروزه م ــفانه ام متأس
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فصــل، اقلیــم، ســن و مــزاج خــود غــذا می خورنــد و 
ــل  ــه در فص ــود ک ــاهده می ش ــه مش ــامند. در نتیج میآش
تابســتان کــه برخــی مرکبــات در دســترس اســت و 
ــد، مصــرف حلیــم گنــدم  اتفاقــا بهــای باالتــری هــم دارن
و کلــه پاچــه و آبگوشــت در ظهرهــای گــرم تابســتان 
شــایع اســت. در مقابــل در روزهــای ســرد ســال، مــردم 
از هندوانــه و گوجــه و خیــار و لبنیــات اســتقبال می کننــد 

و از مصــرف آنهــا دســت نمی کشــند.

سرماخوردگی در فصل پاییز
بــه  ابتــال  پاییــز،  در فصــل  دیگــر  مشــکل شــایع 
ــا  ــاده ی ــرماخوردگی های س ــت. در س ــرماخوردگی اس س
بــه اصطــالح ویروســی کــه عالئــم آن محــدود بــه آبریزش 
بینــی، عطســه، بی حالــی و خســتگی اســت و عالئــم 

ــود  ــی در آن وج ــو درد چرک ــد گل ــال مانن ــت باکتری عفون
نــدارد، بهتــر اســت از مصــرف نابجــای داروهایــی ماننــد 
آنتــی بیوتیک هــا و کورتون هــا پرهیــز و تــا بهبــود عالئــم 
اســتراحت و ضمــن پرهیــز از خوردنی هایــی کــه موجــب 
ــدن می شــوند، از ســوپ ها و  ــری ب افزایــش ســردی و ت

آش هــای ســاده و گــرم اســتفاده کــرد.
ــی  ــا زکام، در صورت ــرماخوردگی ی ــنتی، س ــب س در ط
کــه طوالنــی نباشــد و منجــر بــه عــوارض نشــود، یکــی از 
ــود  ــناخته می ش ــدن ش ــالم از ب ــواد ناس ــع م ــای دف راه ه
کــه نبایــد جلــوی آن گرفتــه شــود. البتــه در صورتــی کــه 
ــی  ــا عالئم ــد ی ــول بکش ــا 5 روز ط ــش از 4 ت ــم بی عالئ
از عفونت هــای باکتریــال وجــود داشــته باشــد، بایــد 
ــق  ــه پزشــک متخصــص و تشــخیص دقی ــه ب ــا مراجع ب
بیمــاری، داروهــای مــورد نیــاز، تجویــز و مصــرف شــوند.
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1. رژیــم غذایــی بــا کالــری محــدود 
و سرشــار از مــواد مغــذی داشــته 

ــید. باش
ــی  ــای مصرف ــه کالری ه ــانی ک کس
خــود را کنتــرل می کننــد و یــک رژیــم 
غذایــی متعــادل را دنبــال می کننــد، 
ــرف  ــا مص ــوند. ام ــر می ش ــر پی دیرت
ــا  ــل میوه ه ــت، مث ــی درس ــواد غذای م
و ســبزیجات، بــذر کتــان و ســایر مــواد 
غذایــی عالــی هم اهمیــت زیــادی دارد.

2. روزانــه حداقــل 30 دقیقه ورزش 
هوازی داشــته باشــید.

بــرای داشــتن عمــر طوالنــی توصیــه 
می شــود کــه حداقــل 30 دقیقــه در 
روز ورزش هــوازی مثــل پیــاده روی یــا 
شــنا داشــته باشــید. امــا ایــن چطــور 
ــک  ــان کم ــدن عمرت ــی ش ــه طوالن ب
سیســتم  هــوازی  ورزش  می کنــد؟ 
ایمنــی بــدن را تقویــت مــی کنــد، 
ــا و  ــد و رگ ه ــوی می کن ــان را ق قلبت
شــریان هــای شــما را صــاف می کنــد 
از  پیشــگیری  بــه  آنهــا  همــه  کــه 

بیمــاری کمــک می کنــد.

را  استرســتان  بگیریــد  یــاد   .3
کنیــد. کنتــرل 

می توانــد  تنهــا  نــه  اســترس 
موجــب حمــات قلبــی، ســرطان و 
ســایر بیمــاری هــای جــدی دیگــر 
شــود، در بیماری هــای روانــی مثــل 
افســردگی یــا اختــاالت اضطــراب 
هــم نقــش دارد. یــاد گرفتــن کنتــرل 
اســترس مثــاً از طریــق مدیتیشــن و 
درمــان مــی توانــد از بــروز بیماری هــا 

ــد. ــری کن جلوگی

4. سیگار نکشید.
بــا  دخانیــات  ســایر  و  ســیگار 
ــا  ــرطان ه ــواع س ــیاری از ان ــروز بس ب
مثــل ســرطان ریــه، مثانــه، دهــان 

اســت.  ارتبــاط  در  لوزالمعــده  و 
ــه  ــر ب ــد منج ــن، می توان ــر ای ــاوه ب ع
ــزم، آســم و  ــی، آمفی ــای قلب بیماری ه
ــر  ــدی دیگ ــای ج ــیاری بیماری ه بس
هــم شــود. تــرک ایــن عــادت یــا 
بهتــر از آن شــروع نکــردن آن اقدامــی 
از  جلوگیــری  بــرای  عالــی  بســیار 

ری هاســت. بیما

5. بــرای حفــظ ســامت و آب بــدن 
آب ســاده بنوشــید.

ــدن و نقــل  ــا دفــع ســموم از ب آب ب
ــلول های  ــه س ــذی ب ــال موادمغ و انتق
بیماری هــا  از  جلوگیــری  بــه  بــدن 
ــزان آب  ــه می ــا چ ــد. ام ــک می کن کم
بایــد در روز مصــرف کنیــد؟ قانــون 

 10  روش مؤثر برای پیشگیری از 
بیماری های جدی در دنیای امروز

از آنجــا کــه بیماری هــای جــدی و مزمــن ایــن روزهــا خیلــی متــداول شــده اند خیلــی 
افــراد در تــرس ابتــا بــه آنهــا زندگــی می کننــد. امــا بــه جــای اینکــه نگــران ایــن باشــید 
کــه چــه اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد، چــرا بــرای پیشــگیری از آنهــا اقــدام نمــی کنیــد؟ 
زندگــی هیــچ تضمینــی نــدارد امــا رفتارهــای هوشــمندانه همیشــه تیجــه بخــش خواهــد 
بــود. اینجــا بهتریــن راه هــا بــرای جلوگیــری از بیمــاری و شــروع راهــی تــازه بــرای داشــتن 
یــک زندگــی ســالم و طوالنــی را معرفــی می کنیــم. بــرای گرفتــن بهتریــن نتیجــه، هــر 

روز ایــن 10 روش را تمریــن کنیــد.
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عمومــی ایــن اســت کــه روزی حداقــل 
ــید. ــوان آب بنوش 8 لی

6. ویتامین مصرف کنید.
بســیاری  مطالعــات  و  تحقیقــات 
اهمیــت ویتامیــن D را چــه بــه صورت 
ــور  ــق ن ــه از طری ــی و چ ــل غذای مکم
ــا  ــری از بیماری ه ــید، در جلوگی خورش
ــح  ــه صحی ــا تغذی ــد. ام ــد کرده ان تایی
هنــوز هــم بهتریــن راه بــرای اطمینــان 

یافتــن از مصــرف ویتامین هــا و مــواد 
معدنــی مــورد نیــاز بــدن اســت.

7. بخندید.
اینکــه خنــده بــر هــر درد بــی درمان 
ضرب المثــل  یــک  فقــط  دواســت 
ــد  ــگاه مریلن ــان دانش ــت. محقق نیس
ــد  ــدن می توان ــه خندی ــد ک ــه ان دریافت
و  بــدن  در  خــون  شــدن  لختــه  از 
ــد و  ــری کن ــاب جلوگی ــن الته همچنی
ــز تقویــت  ــدن را نی ــی ب سیســتم ایمن
ــر  ــه عم ــاد همیش ــراد ش ــد. اف می کن

دارنــد. طوالنی تــری 

8. از نوشــیدن الــکل خــودداری 
ــد. کنی

تغییــر  حافظــه،  دادن  دســت  از 
سیســتم  در  اختــال  شــخصیت، 
عصبی، مشــکات پوسـتـــــی، اسهال، 
ســوء تـغـذیـــه، مشـکـــات مـــالی و 
خـانـوادگـــی، رفتـار خـــشونت آمـیـز، 
اضـطـــراب و افســردگی شدید، آسیب 
ــه  ــی، آســیب دائمــی ب ــه مخــاط بین ب
کبــد و مغــز، ســرطان سیـــنه، حنجره، 
لــب و مــری، ســقط جنیــن، نابــاروری، 
بــی میلــی جنســی، زخــم معــده، 
فشـــار خــــون باال و ســکته قلبــی، کم 
خونــی، تــورم کبــد، اختال در سیســتم 

ایمنــی بــدن و خودکشــی برخــی از 
ــتند. ــکل هس ــرف ال ــرات مص اث

9. یــک ســرگرمی بــرای خــود پیــدا 
. کنید

محققــان اعــام کــرده اند کــه افرادی 
کــه در فعالیت هــای مــورد عاقــه خــود 
ــرض  ــر در مع ــد کمت ــرکت می کنن ش
زوال  مثــل  بیماری هایــی  بــه  ابتــا 
ــری  ــی ت عقــل می شــوند و عمــر طوالن
دارنــد. کارهــای داوطلبانــه، کاس هــای 
مختلــف  ســرگرمی های  و  متفرقــه 
همــه فعالیت هــای بســیار خوبــی بــرای 

ــتند. ــا هس ــری از بیماری ه جلوگی

10 . دعا کنید.
فعالیت هــای  در  کــه  افــرادی 
مذهبــی شــرکت می کننــد عمــری 
طوالنــی تــر و عــاری از بیمــاری دارنــد. 
شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه ایــن 
ــی  ــای مذهب ــر باوره ــه خاط ــراد ب اف
شــان از انجــام کارهــای تهدیــد کننــده 
ســامتی مثــل ســیگار کشــیدن و 
مصــرف الــکل و.. خــودداری می کننــد 
و کمتــر دچــار افســردگی و اضطــراب 
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــوند ک می ش

ابتــا بــه بیماری هاســت. 
بــا  نــدارد  هیــچ کــس دوســت 
بیماری هــای  بــه  ابتــا  از  تــرس 
ســخت زندگــی کنــد. بــا تمریــن 
کــردن راهکارهایــی کــه در ایــن مقالــه 
معرفــی شــد، مــی توانیــد از ابتــا بــه 
ــری  ــش گی ــدی پی ــای ج ــاری ه بیم
ــذت  ــر و ل ــی ت ــی طوالن ــد و زندگ کنی

ــد. ــه کنی ــر را تجرب ــش ت بخ
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ُامــگا Omega( 3�3( یکــی از اســیدهای چــرب 
ــن  ــه ای ــرب را ب ــیدهای چ ــن اس ــت. ای ــروری اس ض
ــه  ــرای ادام ــه ب ــه اگرچ ــد ک ــروری نامیده ان ــل ض دلی
حیــات بــدن کامــاً ضــروری اســت، ولــی توســط بــدن 
انســان قابــل تولیــد نیســت و حتمــًا بایــد از طریــق رژیم 
غذایــی و مکمل هــا تأمیــن شــود. تاکنــون فرآوردههــای 
ــگا  ــرب ُام ــیدهای چ ــن اس ــی تأمی ــع اصل ــی منب دریای
3 بــوده انــد کــه درصــد باالیــی از فلــزات ســنگین بــه 
خصــوص جیــوه موجــود در فــراورده هــای تهیــه شــده 
ــرف  ــون در مص ــوارض گوناگ ــاد ع ــب ایج ــا موج از آنه

کننــده خواهــد شــد.
درمــان  و  پیشــگیری  بــرای   3 ُامــگا  مصــرف 
مجموعــه ای از بیماری هــا از جملــه: بیماری هــای قلــب 
و عــروق، آســم، پوکــی اســتخوان، آلزایمــر، افســردگی، 
میگــرن، خشــکی چشــم، اختــال کــم توجهــی و 
ــواع  ــل ان ــدن در مقاب ــش مقاومــت ب بیشــفعالی، افزای
ســرطان، آرتریــت روماتوئیــد و آرتــروز مفیــد اســت. بــه 
ــا مهــار التهــاب  نظــر می رســد آلفــا لینولنیــک اســید ب
عروقــی و فعالیــت اندوتلیــال، خطــر بیماریهــای قلبــی 
ــزرک  ــن ب ــرف روغ ــد. مص ــش می ده ــی را کاه عروق
ــام و  موجــب کاهــش چربی هــای خــون )کلســترول ت
LDL( میشــود لــذا بــا ایــن مکانیــزم نیــز در حفاظــت از 

ــر اســت. قلــب مؤث

 Linum ــی ــام علم ــا ن ــزرک( ب ــان )ب ــاه کت ــه گی دان
ــگا- ــزان ُام ــترین می ــاوی بیش usitatissimum L. ح
3 در بیــن گیاهــان اســت و درضمــن عــاری از فلــزات 
ســنگین اســت. روغــن دانــه کتــان، از غنی تریــن منابــع 
  )ALA(گیاهــی اســید چــرب آلفالینولنیــک اســید
  ALAــد ــاوی ۵۵ درص ــدودًا ح ــود و ح ــوب می ش محس
ــر از روغن هــای  ــه غنیت ــن نظــر۶ مرتب ــه از ای اســت، ک
ماهــی اســت. بــزرک و روغــن آن تولیــد رادیکال هــای 
ــرکوب  ــفید را س ــای س ــط گلبول ه ــیژن توس آزاد اکس
بــه  لیگنانــی  منبــع  غنی تریــن  بــزرک  می کننــد. 
  SDG( secoisolariciresinoldiglucoside(نــام
ــب  ــزرک تصل ــیدانی دارد. ب ــر آنتی اکس ــه اث ــت ک اس
شــرائین ناشــی از هایپرکلســترولمی را کاهــش میدهد 
ــته  ــرم داش ــای س ــری روی لیپیده ــه تأثی ــدون آنک ب
باشــد. اثــر بــزرک در جلوگیــری از ایجــاد پــاک چربــی 
در داخــل شــریان ها ممکــن اســت بــه علــت ســرکوب 
ــای  ــیله گلبول ه ــه وس ــیژن ب ــای اکس ــد رادیکال ه تولی
ســفید چنــد هســت های توســط آلفــا لینولنیــک اســیدیا 
اثــرات آنتیاکســیدانSDG  باشــد. ضمنــًا اثــر SDG در 
جلوگیــری از ایجــاد پــاک چربــی در داخــل شــریان ها 
را بــه تأثیــر آن در کاهــش لیپیدهــای ســرم نیــز نســبت 
می دهنــد. اســیدهای چــرب موجــود در روغــن بــزرک 
اثــر آنزیم هــای آنتی اکســیدان کاتــاالز و گلوتاتیــون 

کنترل مجموعه ای از بیماری ها با 
مصرف دانه کتان و اسیدهای چرب امگا 3
نرجس فرزین، دکترا گیاهان دارویی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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ــد. ــش می دهن ــیداز را افزای پراکس
مصرف امگا 3 و کاهش اختاالت خواب 

ــکی در  ــوم پزش ــگران عل ــات پژوهش ــج تحقیق نتای
دانشــگاه آکســفورد نشــان داده اســت کــه اســید چــرب 
امــگا 3 اختــاالت خــواب )Sleep disorder( را از بین 
می بــرد. اختــاالت خــواب ماننــد زیــاد یــا کــم خوابیدن، 
ــه مرحلــه خــواب عمیــق و  پریــدن از خــواب، نرفتــن ب
ســخت بــه خــواب رفتــن اســت. از مهمتریــن اختــاالت 
ــه  ــرادی ک ــج خــواب اســت. اف ــی و فل خــواب، بی خواب
دچــار اختــاالت خــواب و هــر نــوع بــی خوابــی هســتند، 
دو تــا ســه برابــر دیگــران در معــرض ســکته هــای قلبی 
ــرب  ــید چ ــتفاده از اس ــد. اس ــرار دارن ــزی ق و مغ
ــع  ــودکان مقط ــرای ک ــا ب ــگا 3 مخصوص ام
ابتدایــی توصیــه شــده اســت. امــروزه 
در سراســر جهــان اســیدهای 

ــوان  ــه عن ــگا-3، ب ــواده ام ــرب EPA وDHA  از خان چ
معجــزه قــرن جدیــد در دنیــای تغذیــه مــدرن، جایــگاه 
ــش  ــد و نق ــاز كرده ان ــود ب ــرای خ ــی را ب ــیار مهم بس
عمــده ای در پیشــگیری از بیماریهــا، بــه ویــژه بیمــاری 

هــای قلبــی و عروقــی دارنــد. 

تأثیر ویتامین D3 و امگا ۳ در مقابله با آلزایمر
نتایــج پژوهشــگران علــوم پزشــکی در دانشــگاه 
ــنD3  و  ــه ویتامی ــد ک ــان می ده ــکا نش UCLA آمری
امــگا ۳ می تواننــد بــه پاکســازی پاکهــای آمیلوئیــد در 
ــای  ــاس یافته ه ــد. براس ــک کنن ــر کم ــاری آلزایم بیم
محققــان ویتامیــن D3 و امــگا ۳ میتوانــد بــه سیســتم 
ــدی  ــا مغــز از پاک هــای آمیلوئی ــد ت ــی کمــک کن ایمن
کــه در بیمــاری آلزایمــر بــه وجــود میآیــد پــاک شــود. 
ــد  ــنD3، میتوانن ــگا ۳ و ویتامی ــرب ام ــیدهای چ اس
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کنتــرل  در  کــه  رســانی  پیــام  و مســیرهای  ژنهــا 
ــد.  ــال کنن ــد را فع ــاک دخیان ــازی پ ــاب و پاکس الته
نتایــج تحقیقــات قبلــی ایــن تیــم چگونگــی پاکســازی 
پروتئیــن بتــا آمیلوئیــد کــه در پاک هــای مغــزی 
افــراد مبتــا بــه بیمــاری آلزایمــر وجــود دارد را توســط 
ــز  ــد نی ــات جدی ــود. تحقیق ــان داده ب ــن D نش ویتامی
ــگا ۳ را  ــرب ام ــیدهای چ ــود در اس ــشDHA  موج نق
در کنــار ویتامیــن D برجســته می ســازد. بدیــن منظــور 
ــای  ــی روی نمونه ه ــگاه UCLA آزمایش ــان دانش محقق
ــد. از  ــام دادن ــالم انج ــری و س ــاران آلزایم ــی بیم خون
آنجایــی کــه در خــون، ســلولهای ایمنــی به نــام ماکروفاژ 
وجــود دارد کــه میتوانــد بتاآمیلوئیــد و ســایر ترکیبــات 
ــه و  ــدن گرفت ســمی را از مغــز و ســایر قســمت های ب
ببلعنــد، ایــن محققــان فــرم فعــال ویتامیــن D )D3( و
DHA  را بــه ســلولهای ایــن نمونه هــا اضافــه کردنــد تــا 
اثــر آنهــا روی التهــاب و بتــا آمیلوئیــد را ببیننــد. نتایــج 
نشــان داد کــه ویتامیــن D3 و DHA بــه ماکروفاژهــای 
بیمــاران آلزایمــری در بلــع بتــا آمیلوئیــد کمــک کــرده و 
از مــرگ ســلولها در اثــر ایــن پروتئیــن مضر پیشــگیری 
ــت  ــا تقوی ــن ب ــذی همچنی ــاده مغ ــن دو م ــد. ای کردن
سیســتم ایمنــی بــدن می تواننــد بــه مقابلــه بــا آلزایمــر 
کمــک کننــد. نتایــج ایــن تحقیــق در در مجلــه آلزایمــر 

منتشــر شــده اســت.

ــم  ــش عای ــگا ۳ و کاه ــرص ام ــه ق ــرف روزان مص
ــم  ــکی چش خش

یکــی از مؤثرتریــن راه هــا بــرای بهبــود خشــکی 
چشــم ها، افزایــش مصــرف اســیدهای چــرب امــگا ۳ 
اســت کــه در ماهی هــای چــرب، تخــم مرغ هــای دارای 
امــگا ۳ و گــردو وجــود دارد. در یــک پژوهــش ۳ ماهــه 
ــر  ــاد از کامپیوت ــتفاده زی ــل اس ــه دلی ــه ب ــر ک ۴۷۸ نف
دچــار خشــکی چشــم شــده بودنــد، تحــت نظــر گرفتــه 
شــدند. بــه یــک گــروه از آنهــا روزانــه ۲ قــرص امــگا ۳ 
و بــه گــروه دیگــر، دارونمایــی کــه پــر از روغــن زیتــون 
بــود، داده شــد. نتیجــه نشــان داد، آنهایــی کــه امــگا 3 

راه هــا  مؤثرتریــن  از  یـکـی 
خشــکی  بهبــود  بــرای 
چشــم ها، افزایــش مصــرف 
 ۳ امــگا  چــرب  اســیدهای 
ماهی هــای  در  کــه  اســت 
چــرب، تخــم مرغ هــای دارای 
ــود دارد ــردو وج ــگا ۳ و گ ام
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می خوردنــد، عایــم خیلــی کمتــری از خشــکی چشــم 
داشــتند تــا آنهایــی کــه دارونمــا می گرفتنــد. همچنیــن 
ســلول های مســوول بــرای نــرم کــردن ســطح چشــم، 
در گــروه اول بیشــتر بــود. گمــان میــرود امــگا ۳ موجود 
ــردش  ــود گ ــاب و بهب ــش الته ــه کاه ــم ب ــردو ه در گ
ــم و  ــامت چش ــه س ــد و در نتیج ــک می کن ــون کم خ

ــرد.  ــاال می ب ــد اشــک را ب ــزان تولی می

تاثیــر آســپرین و اســیدهای چــرب امــگا ۳ در کاهش 
لتهاب ا

ــان  ــوم پزشــکی در بیمارســتان زن پژوهشــگران عل
بریگهــام و دانشــکده پزشــکی هــاروارد در تحقیقــات 
جدیــد خــود دریافتنــد کــه امــگا 3 و آســپرین ممکــن 
اســت در برابــر بیماری هــای مزمــن ماننــد یــک 
ــد. اســتفاده از اســیدهای چــرب  ــه کار رون اســلحه ب
ــف  ــه کش ــد ب ــاب میتوان ــش الته ــرای کاه ــگا ۳ ب ام
روشــهای نوینــی بــرای بهبــود بســیاری از بیماریهــای 
شــود.  منتهــی  التهابــی  فرآیندهــای  بــا  مرتبــط 
ــگا ۳  ــرب ام ــیدهای چ ــه اس ــد ک ــان دریافتن محقق
می توانــد  آســپرین  و  ماهــی  روغــن  در  موجــود 
ــا  ــی از بیماری ه ــاب ناش ــن الته ــن رفت ــث از بی باع

بیماری هــای  شــامل  هــا  بیمــاری  ایــن  شــود. 
قلبــی، ســرطان، آرتریــت و بیمــاری آلزایمــر اســت. 
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آســپرین و 
امــگا ۳ در مبــارزه بــا التهــاب می توانــد مفیــد باشــد. 
ــد  ــرده بودن ــام ک ــن اع ــش از ای ــن پی ــه محققی البت
کــه خــوردن غذاهــای غنــی از اســیدهای چــرب امــگا 
ــای  ــا دانه ه ــی ی ــای گیاه ــی و روغنه ــامل ماه ۳ ش
حــاوی  مکملهــای  مصــرف  همچنیــن  و  روغنــی 
ــات و  ــروز التهاب ــر ب ــگا ۳ خط ــرب ام ــیدهای چ اس
بیماری هــا و مــرگ و میرهــای ناشــی از امــراض 
قلبــی و عروقــی را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش 
ــه  ــود ک ــان داده ب ــیها نش ــن بررس ــد. همچنی می ده
کمبــود امــگا ۳ بــا کــم شــدن حافظــه و توانایی هــای 
ذهنــی، خــواب رفتــن دســت و پاهــا، ضعــف بینایــی، 
گرفتگــی عــروق، ضعــف سیســتم ایمنــی، بــاال رفتــن 
ــد خــون، ایجــاد  ســطح تریگلیســیرید و کلســترول ب
اختــال در فعــل و انفعــاالت غشــای ســلولی، فشــار 
خــون، ضربــان نامنظــم قلــب، اختــاالت در یادگیری، 
ــا  ــاق پاه ــارش س ــگی، خ ــای دوران یائس ناراحتی ه
ــان  ــوزادان، کــودکان و زن ــد رشــد در ن و کاهــش رون

ــتقیم دارد. ــه مس ــاردار رابط ب
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منوپــوز یــا یائســگی یکــی از دوره هــای طبیعــی 
ــرای  ــه در آن قاعدگــی ب ــان اســت ک ــب زن زندگــی اغل
ــوان بعــد از  همیشــه متوقــف می شــود. بســیاری از بان
چهارمیــن دهــه زندگــی خــود عائــم یائســگی را تجربــه 
می کننــد و اکثــرًا ایــن عائــم را عامــل اضطــراب و 
ناراحتــی می داننــد. منوپــوز بــه دو دســته فیزیولوژیــك 
یــا طبیعــی و یائســگی ناشــی از برداشــتن تخمدان  هــا  
ــی  ــای جنس ــون ه ــش هورم ــود. كاه ــیم می ش تقس
اســتروژن و پروژســترون و افزايــش هورمون هــای 
ــوز  محركــه ايــن دو هورمــون )FSH, LH( باعــث منوپ

می شــود. در ایــن دوران تغییــرات هورمونــی باعث بروز 
ــتگی،  ــبانه، خس ــرق ش ــی، تع ــر گرگرفتگ ــی نظی عائم
ــی، تغییــرات اخاقــی،  افســردگی و اضطــراب،  بی خواب
ــتخوان،  ــی اس ــب، پوك ــش قل ــاس طپ ــردرد، احس س
چيــن و چــروك و اختــاالت حافظــه می شــود. بعضــی 
خانم  هــا  مشــکات خفیــف و عــده ای دیگــر مشــکات 
ــال اول  ــد س ــم در چن ــن عائ ــه ای ــد ک ــدیدی دارن ش
بعــد از منوپــوز شــدیدتر اســت. بعــد از گذشــت زمــان 
هورمون  هــا  در حــد بســیار پائیــن می ماننــد و خیلــی از 
ــا برطــرف می شــوند. شــايع ترين  ــر شــده ی ــم بهت عائ

جایگاه گیاهان دارویی در 
درمان عالئم و عوارض ناشی از منوپوز

نرجس فرزین، دکترا گیاهان دارویی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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ــت  ــی اس ــا، گرگرفتگ ــن پيامده ــن اي و آزاردهنده تري
كــه بــر كار و فعاليت هــای اجتماعــی، خــواب و كيفيــت 
ــای  ــه احســاس گرم ــذارد. ب ــر مي گ ــی تأثي ــی زندگ كل
شــدید در قســمت فوقانــی بــدن بــه مــدت 30 ثانیــه تــا 

ــود.  ــه می ش ــی گفت ــر گرفتگ ــه، گ 5 دقیق
ترکیــب  جايگزينــی  درمــان  حاضــر  حــال  در 
درمــان  همــان  یــا  پروژســتین ها  بــا  اســتروژن ها 
 HRT:(           جایگزینــی بــا هورمــون اســتروژن
Hormon Replacement therapy(  رايــج تريــن 
شــيوه درمــان ايــن مشــكل اســت كه بــه علــت خطرات 
ــرًا  ــی شــده اســت. اخی ــی آن باعــث نگراني های احتمال
ــودن آن  ــر ب ــده، بی خط ــر ش ــی منتش ــات بالین مطالع
ــرار  ــئوال ق ــورد س ــی م ــی عروق ــتم قلب ــرای سیس را ب
ــرطان  ــاد س ــر ایج ــش خط ــن افزای ــد، همچنی داده ان
پســتان مطــرح شــده اســت. انجــام HRT  بــه صــورت 
طوالنــی مــدت )بــه مــدت 5 ســال يــا بيشــتر( بــه علت 
افزايــش خطــر ابتــا بــه ســرطان ســینه، ترومبوآمبولــی 
وريــدی، بيمــاری كرونــری قلــب و . .. بــه جــزء در مــوارد 
محــدود و انتخــاب شــده تحــت نظــارت پزشــك توصيــه 

نمي شــود. 
افزايــش  يائســگی  دوران  در  گرگرفتگــی  دليــل 
هورمــون LH اســت كــه بــا اثــر بــر روی عــروق 
ــت  ــطح پوس ــای س ــش گرم ــه افزاي ــر ب ــا منج گونه ه
مي شــود. بــا توجــه بــه مــوارد ذكــر شــده بــرای 
رهايــی از ايــن عــوارض مي-تــوان از مــوادی اســتفاده 
ــند.  ــتروژن باش ــبيه اس ــی ش ــه دارای خواص ــود ك نم
مطــرح،  جايگزيــن  درمان هــا ی  از  يكــی  امــروزه 
يــا  فيتواســتروژن ها  هســتند.  فيتواســتروژن ها 
اســتروژن های گياهــی بــا تغييراتــی كــه از ســوی 
ــا  ــر روی آنه ــات ب ــان و حیوان ــدن انس ــی ب ــور طبيع فل
اعمــال مي شــود، عملكــردی شــبيه اســتروژن از خــود 
ــاختمان  ــر س ــتروژن  ها  از نظ ــد. فيتواس ــان مي دهن نش
ــا ايــن كــه  و عمــل، شبيه17–بتا-اســترول هســتند و ي
ــد. بيشــتر  ــی شــبيه اســتروژن را ايجــاد مي نماين اثرات

يافــت  غذايــی  مــواد  در  كــه  فيتواســتروژن هايی 
مي شــوند شــامل يكــی از ســه گــروه ايزوفاونوييدهــا 
و   )Lignans( ليگنان هــا   ،)Isoflavonoids(
ــتان ها  ــتند. كومس ــتان ها )Coumestans( هس كامس
بــا تمايــل بيشــتری بــه گيرنده هــای اســتروژنی اتصــال 
يافتــه و در نتيجــه اثــر بااليــی از قــدرت فيتواســتروژنی 
از خــود بــروز مي دهنــد. همچنيــن آنهــا از توانايــی 
برخوردارنــد.  نیــز   LH, FSH هورمونهــای  كاهــش 

ــد كــه اســتروژن های گياهــی،  ــوان می کنن محققــان عن
در محيطــی بــا غلظــت اســتروژن انــدك، فعاليــت 
اســتروژنی و در محيطــی بــا غلظــت بــاالی اســتروژن، 
ــرف  ــن، مص ــد. بنابراي ــتروژنی دارن ــد اس ــت ض فعالي
ايــن تركيبــات در دوران پيــش از يائســگی، كــه غلظــت 
ــرطان  ــر س ــی در براب ــر حفاظت ــت، اث ــتروژن باالس اس

دوران  در  گرگرفتـگـی  دليــل 
يائســگی افزايــش هورمــون 
بــر  اثــر  بــا  كــه  اســت   LH
روی عــروق گونه هــا منجــر 
ــای ســطح  ــش گرم ــه افزاي ب
ــا توجــه  پوســت مي شــود. ب
بــه مــوارد ذكــر شــده بــرای 
رهايــی از ايــن عــوارض مــي-

اســتفاده  مــوادی  از  تــوان 
خواصــی  دارای  كــه  نمــود 

شــبيه اســتروژن باشــند
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ســینه دارد. 
بيــش از نيــم قــرن اســت كــه خاصيــت اســتروژنی برخی 
ــه 1940،  ــط ده ــت. در اواس ــده اس ــناخته ش ــان ش از گياه
ــا مصــرف  ــاروری در گوســفندان را ب محققــان ســندروم ناب
يونجــه حــاوی مقاديــر زيــادی از نوعی فيتواســتروژن مرتبط 
دانســتند. از آن زمــان تاكنــون، تحقيقــات فراوانــی در مــورد 
ــر ســامت انســان ها انجــام  ــار اســتروژن های گياهــی ب آث
شــده اســت. نتايــج مطالعــات بالينــی نشــان مي دهــد كــه 
رژيم هــای غذايــی غنــی از اســتروژن های گياهــی آثــار 
حفاظتــی قابــل توجهــی در برابــر وضعيت هــای وابســته بــه 
ــز  ــری، ضعــف حافظــه و ني ــد يائســگی، پي اســتروژن مانن
بيماري هــای مرتبــط بــا اســتروژن ماننــد ســرطان های 
پســتان و پروســتات، پوكــی اســتخوان و بيماري هــای 
ــات اپيدميولوژيكــی متعــددی  ــی دارد. مطالع ــی   عروق قلب
ــا  در  ــن بيماري  ه ــر اي ــه شــيوع كمت ــرده  اســت ك ــت ك ثاب
ــه  ــی ب ــی، ســنگاپوری و چين ــژه ژاپن ــه وي ــان آســيايی ب زن
ــی  ــم غذاي ــتروژن  ها  در رژي ــاالی فيتواس ــطوح ب ــل س دلي
آنهــا اســت. در نتيجــه انتشــار ايــن نتايــج در دهــه اخيــر، 
ــات  ــرف تركيب ــه مص ــان ب ــش زن ــی از گراي ــوج عظيم م
غذايــی يــا مكمل هــای حــاوی اســتروژن های گياهــی 
ــا  ــد مصــرف داروهــای گياهــی در دني مشــاهده شــد و رون
ــتروژن  ها از  ــی فيتواس ــرات مولكول ــت. تأثي ــش یاف افزاي
نظــر مكانيســم اثــر بــا نظريه  هــا ی تأثيــر اختصاصــی داروها 
ــی  ــرات رقابت ــق اســت. ايجــاد اث ــا  منطب ــر روی گيرنده  ه ب
ــغال  ــرای اش ــدن( ب ــل ب ــدوژن )داخ ــتروژن  ها ی آن ــا اس ب
ــا ی  ــادل واكنش  ه ــظ تع ــبب حف ــی س ــا ی محيط گيرنده  ه
هورمون  هــا ی  غلظــت  تغييــرات  از  حاصــل  ناخواســته 
زنانگــی و ســامت بافت  هــا ی بدنــی در دوران قبــل و بعــد 

از دوران يائســگی می شــود. 
ــی    عروقــی  ــه بيماري هــای قلب ــا ب ــان، احتمــال ابت در زن
ــات  ــد. مصــرف تركيب ــا شــروع يائســگی افزايــش مي ياب ب
حــاوی اســتروژن های گياهــی نظير ســويا، ميزان كلســترول 
ــتروژن های  ــن اس ــد. همچني ــش مي ده كل و LDL را كاه
گياهــی، بــا افزايــش ترشــح صفــرا، تغييــر ســوخت  و ســاز 
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كبــدی در جهــت حــذف LDL و افزايش عملكرد غــدة تيروئيد، 
باعــث كاهــش ســطح كلســترول مي شــوند. همچنيــن 
ــال  ــد و احتم ــيدانی دارن ــت آنتي اكس ــا خاصي ايزوفاونوييده
بــروز آترواســكلروز )تصلــب شــرايين( را كاهــش مي دهنــد. 
ــم  ــه رژي ــد ك ــان مي ده ــی نش ــي های همه-گيرشناس بررس
ــی  ــات گرگرفتگ ــدت و دفع ــا ش ــی از ايزوفاون ه ــی غن غذاي
ــزان  ــه مي ــد، به طوري ك ــش مي ده ــگی را كاه در دوران يائس
ــد و در  ــًا 80 درص ــی تقريب ــة غرب ــان يائس ــی در زن گرگرفتگ
زنــان آســيايی كــه بيشــتر ســويا مصــرف مي كننــد 20 درصــد 
ــه مقــدار 40 ميلي گــرم در  اســت. مصــرف ايزوفاونوييد هــا ب
روز و بــه مــدت 2 تــا 3 مــاه گرگرفتگــی دوران يائســگی را بــه 
ميــزان قابــل توجهــی كاهــش مي دهــد. پوكــی اســتخوان در 
دوران يائســگی نيــز ناشــی از كاهــش اســتروژن و در نتيجــه 
خــروج كلســيم از اســتخوان هــا و ورود آن بــه جريــان خــون 
ــوده  ــش ت ــی در افزاي ــر مطلوب ــا تأثي ــت. ايزوفاونوييده اس
اســتخوانی و بهبــود پوكــی اســتخوان در زنــان يائســه دارنــد. 
ــع ادراری  ــار دف ــا مه ــز، ب ــی ني ــتروژن های گياه ــاير اس س
كلســيم و اثــر بــر ســلول های استخوان ســاز، خــواص مذكــور 
ــويا  ــاوی س ــی ح ــواد غذاي ــن، م ــد. همچني ــال مي كنن را اعم
منبــع خوبــی بــرای تأميــن كلســيم مــورد نيــاز بــدن هســتند. 
ــود  ــی از كمب ــز ناش ــه آن ني ــگی ك ــر يائس ــوارض ديگ از ع
ــی  ــل جنس ــش مي ــه، كاه ــش حافظ ــت، كاه ــتروژن اس اس
ــه  ــی چــون آلزايمــر اســت. اســتروژن ب ــروز بيمــاری هاي و ب
ــور از  ــی عب ــتروئيدی دارای تواناي ــون اس ــك هورم ــوان ي عن
ــون  ــزی چ ــك مراك ــه تحري ــزی و در نتيج ــی- مغ ــد خون س
هيپوتاالمــوس و سيســتم ليمبيــك اســت. ايــن توانايــی هــای 
اســتروژن باعــث ترميــم ســلول هــای مغــزی و تحريــك میــل 

ــود.  ــی می ش جنس
وجــود ايزوفاونوئيدهــا محــدود بــه گياهــان خانــواده نخــود 
اســت. گيــاه ســويا از گياهــان خانــواده نخــود اســت و حــاوی 
فيتواســتروژن هــای ژنيســتنين، دايدزنيــن و گليســتين بــوده 
ــپتورهای  ــتند و روی رس ــا هس ــز ايزوفاون ه ــی ج ــه همگ ك
ــتی  ــواص آگونيس ــم دارای خ ــد و ه ــل مي كنن ــتروژن عم اس
ــت های  ــا آگونيس ــتند. ايزوفاون ه ــتی هس ــم آنتاگونيس و ه

مــواد غذايــی حــاوی ســويا 
منبــع خوبــی بــرای تأميــن 
بــدن  نيــاز  مــورد  كلســيم 
عــوارض ديگــر  از  هســتند. 
يائســگی كــه آن نيــز ناشــی 
ــود اســتروژن اســت،  از كمب
كاهــش  حافظــه،  كاهــش 
ميــل جنســی و بــروز بيمــاری 
ــر اســت ــی چــون آلزايم هاي
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بســيار ضعيف اســتروژن بوده كه به رســپتور اســتروژن 
ــد. در  ــد مي گردن ــتراديول بان ــر از اس ــل كمت ــا تماي ب
هنگامــی كــه ميــزان اســتراديول در بــدن بــرای رقابــت 
در اتصــال بــه رســپتور كــم اســت، ايزوفاون  هــا  خواص 
آگونيســتی را بيشــتر ارائــه مي نماينــد. از طــرف ديگــر، 
ــه غلظت هــای نســبی  خــواص آنتي اســتروژنيك آنهــا ب
فيتواســتروژن و اســتروژن داخلــی بســتگی دارد و 
ــراوان  ــی ف ــتروژن داخل ــه اس ــی ك ــت زمان ــن اس ممك
ــا رســپتور  اســت، فيتواســتروژن  ها  ســبب مي شــوند ت
ــرد.  ــرار گي اســتراديول دور از دســترس اســتراديول ق
دانــه ســويا فــراوان تريــن منبــع غذايــی ايزوفاونوئيدها 
ــه  ــك ب ــاوی نزدي ــويا ح ــه س ــرم دان ــک گ ــت. ی اس
ــرم  ــش از 500 ميكروگ ــن و بي ــرم دايدزني 800 ميكروگ
ژنيســتنين اســت. دانــه ســويا موجــب كاهش ســرطان 
رحــم، كاهــش كلســترول خــون، كاهــش فشــار خــون 
و ســاير عــوارض يائســگی مي شــود. ايزوفــاوون هــا و 
جينيســتين هــا دارای اثــرات ضــد تكثيــری در ســرطان 
پســتان وابســته يــا غيروابســته بــه اســتروژن هســتند 
و همچنيــن از ايجــاد رگ هــای خونــی در اطــراف 
ســلول های ســرطانی جلوگيــری و فعاليــت آنزيماتيــك 
ايــن ســلول هــا را كاهــش مي دهنــد. جينيســتين هــا و 
يــا ديازيــن هــا بــه عنــوان عوامــل در تعديــل يــا طبيعی 
کــردن ميــزان اســتروژن هــا و پروژســترون هــا در بدن 
ايفــای نقــش مي كننــد و از ايــن رو در درمــان اختــاالت 
قاعدگــی كاربــرد دارنــد. ســویا، پنــج انگشــت، کوهوش 
ســیاه، شــبدر قرمــز، شــيرين بيــان، تخــم کتــان، جــو، 
شــبدر، ذرت، کنجــد، گل ختمــی، خرمــا، جعفــری، کلم، 
زيتــون، انگــور، ســيب، گابــی، هلــو، تــوت فرنگــی و ... 
حــاوی مقاديــر متفاوتــی از فيتواســتروژن هــا هســتند. 
ــی و مهــم در  ســویا )Glycine max L(: غــذای اصل
بســیاری از كشــورهای آســیایی اســت كــه دارای مــواد 
ــن  ــت. پروتئی ــن اس ــد پروتئی ــی مانن ــا ارزش ــذی ب مغ
ــدن را  ــاز ب ــورد نی ــروری م ــا ی ض ــید آمینه  ه ــویا اس س
تأمیــن می كنــد. مــواد موجــود در ســویا از ســرطان  ها ی 

وابســته بــه هورمــون ماننــد ســرطان ســینه و ســرطان 
ــرات مهــم  ــد. از دیگــر اث پروســتات جلوگیــری می كنن
ســویا، كاهــش عــوارض ناشــی از یائســگی از جملــه گر 
ــرای كاهــش ایــن عارضــه  گرفتگــی اســت. معمــوالً ب
ــود.  ــز می ش ــی تجوی ــای هورمون ــن دوران، داروه در ای
ســویا دارای مــوادی اســت كــه بــدون ایجــاد مشــكات 
ناشــی از اســتروژن حالــت گــر گرفتگــی را در خانم  هــا  
كاهــش می دهــد. بررســی  ها  نشــان داده مصــرف 
ــون  ــطح هورم ــد س ــز، می توان ــن دوران نی ــویا در ای س
ــی  ــد از پوك ــویا می توان ــد. س ــم كن ــان را تنظی ــدن زن ب
اســتخوان دوران یائســگی جلوگیــری كنــد. تحقیقــات 
ــر روی  ــی ب ــر محافظت نشــان داده اســت كــه ســویا اث
ســطح اســتخوان حیوانــات دارد. بیشــترین اثــر ســویا 
كاهــش گرگرفتگــی دوران یائســگی اســت.  كمی هم در 
درمــان واژنیــت مؤثــر اســت كــه یــك التهــاب دســتگاه 
ــت.  ــن دوران اس ــایع ای ــا ی ش ــلی و از ناراحتی  ه تناس
علــت واژنیــت كاهش ســطح هورمون اســتروژن اســت 
و تــا حــدودی بــا اثــرات مشــابه هورمونــی مــواد موجود 
ــن  ــن عارضــه برطــرف می شــود. تمامی ای در ســویا، ای
اثــرات فقــط بــا مصــرف مــداوم و طوالنــی مــدت ســویا 
دیــده می شــود. بررســی  ها  ثابــت كــرده، پروتئیــن 
ســویا می توانــد از بیمــاری قلبــی- عروقــی جلوگیــری 
كنــد. در طــی یــك بررســی در آمریــكا مشــاهده شــد 
کــه پروتئیــن ســویا نســبت بــه پروتئیــن شــیر میــزان 
ــرف  ــن مص ــد، بنابرای ــش می ده ــتر كاه LDL را بیش
ســویا احتمــال خطــر بیمــاری قلبــی _ عروقــی را نیــز 

ــد.  ــش می ده كاه
بــه منظــور بررســی اثــر ایزوفــاون ســویا روی عائــم 
بانــوان یائســه، طــی یــک مطالعــه دوســوکور بــا کنتــرل 
دارونمــا، ۸۰ خانــم بــا حداقل ۵ بار ُگرگرفتگــی در روز در 
مطالعــه شــرکت داده شــدند. بــه طــور تصادفــی نیمــی 
ــرم  ــر ۲۵۰ میلی گ ــی دیگ ــا و نیم ــا دارونم ــم ه از خان
ــام ۱۰۰  ــا ایزوفــاون ت عصــاره اســتاندارد شــده ســویا ب
میلی گــرم در روز را دریافــت کردنــد. بــا اســتفاده 



فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 
سال اول  |  شـــماره ۱ 

59

یائســگی  عائــم  کوپرمــن،  یائســگی  شــاخص  از 
بــه مــدت ۱۰ مــاه بررســی شــد. پــس از ۱۰ مــاه، 
ــان  ــی در می ــس ُگرگرفتگ ــه فرکان ــش قابل توج کاه
ــا  ــا دارونم ــه ب ــاون در مقایس ــدگان ایزوف مصرف کنن
وجــود داشــت و گــروه دریافــت کننــده ایزوفاون ســویا 
ــی  ــور قابل توجه ــه ط ــی ب ــدت ُگرگرفتگ ــش ش در کاه
بــر دارونمــا برتــری داشــت. هیچ گونــه عارضــه جانبــی 
مرتبــط بــا ایزوفــاون گــزارش نشــد. محققــان نتیجــه 
گرفتنــد عصــاره ایزوفــاون اثــرات مطلوبــی روی عائــم 
ــی از ســوی  ــرش خوب یائســگی نشــان می دهــد و پذی
ــده داشــته و یــک درمــان جایگزیــن  افــراد مصرف کنن

ــوان یائســه اســت. ــرای بان ــر و ایمــن ب مؤث
پنــج انگشــت )Vitex agnus-castus(: ایــن گیــاه 
را فلفــل بیابانــی نیــز می نامنــد و در بســیاری از مناطــق 
ــی  ــا ی گیاه ــاه در قرص  ه ــن گی ــد. از ای ــران می روی ای
جهــت تنظیــم قاعدگــی و کاهــش خونریــزی اســتفاده 
ــد  ــم مفی ــر درد ه ــان س ــاه در درم ــن گی ــود. ای می ش
اســت. پنــج انگشــت، گیــاه بســیار مؤثــری بــرای 
ــد  ــه  نظرمی رس ــت. ب ــی اس ــاالت قاعدگ ــان اخت درم
گیــاه  پنــج  انگشــت  بــا اثــر بــر محــور هیپوتاالمــوس  ـ 

هیپوفیــز اثــر خــود را اعمــال  می كنــد. ایــن  گیــاه  باعــث  
كاهــش  آزاد شــدن FSH و افزایــش  آزاد شــدن  LH و 
 FSH ــا ی ــود. هورمون  ه ــز می ش ــن  از هیپوفی پروالكتی
و LH در تولیــد اســتروژن )هورمــون جنســی زنانــه( از 
تخمدان  هــا  و دوره تخمــک گــذاری در خانم  هــا  مؤثرنــد. 
ــت   ــاه  پنج انگش ــه  گی ــت  ك ــان  داده  اس ــات  نش مطالع
حــاوی  تركیبــات  اســتروژنیک  نیســت و مســتقیمًا بــر 
روی  تخمدان  هــا  تأثیــر نمی گــذارد. نتايــج حاصــل 
ــاه  ــاره گي ــاال عص ــه احتم ــان داده ک ــات نش از تحقيق
ســبب  دوپامينــی  گيرنده هــا ی  طريــق  از  مذکــور 
کاهــش هورمون هــا ی تستوســترون، LH و FSH در 
موش هــا ی نــر مي شــود. مطالعــات نشــان داده اســت 
ــده  ــه شــدت گرگرفتگــی در گروه هــای دریافــت کنن ک
ایــن دارو قبــل و پــس از درمــان اختــاف آمــاری معنی 
داری دارد. گيــاه پنــج انگشــت مي توانــد در درمــان 
گرگرفتگــی دوران يائســگی موثــر باشــد؛ بــه خصــوص 
ــی شــوند و  ــد هورمــون درمان در كســانی كــه نمی توانن

ــد.  ــی از آن را نمی پذيرن ــوارض ناش ــا ع ي
ادامه دارد...
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زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار ظــروف یــک بــار مصــرف 
وارد بازارهــا شــدند، همــه نفــس راحتــی کشــیدند و بــه 
خــود وعــده زندگــی ســالم تر و البتــه راحت تــری دادنــد. 
در حــال حاضــر سال هاســت کــه ایــن ظــروف حتــی در 
ــد  ــاز کرده ان ــا جــای خــود را ب ــا و ســفره های م نذری ه
ــزی  ــروف فل ــینی ها و ظ ــذری در س ــه ن ــی ک و از زمان
در بیــن مــردم پخــش می شــد زمــان زیــادی گذشــته 
اســت، کســانی کــه حداقــل یــک وعــده غــذای خــود را 
در ادارات و ســازمان ها می خورنــد از جملــه کســانی 
هســتند کــه هــر روز در معــرض خطــرات ایــن ظــروف 
ــا در  ــن صرفه جویی ه ــتی ای ــه راس ــا ب ــد، ام ــرار دارن ق
زمــان و البتــه هزینــه بــه چــه بهایــی انجــام می شــود؟ 

ــدگان؟ ــامتی مصرف کنن س
ــی،  ــا مواد غذاي ــرای تمــاس ب ــه ب ــی ك پاســتيك هاي
ســنتز  نفتــی  منابــع  از  می رونــد،  كار  بــه  عمدتــًا 
می شــوند. ماننــد پلــی اســتايرن ) PS(، پلــی پروپيلــن 
ترفتــاالت  اتيلــن  پلــی   ،)PE( اتيلــن  پلــی   ،)PP(
)PET( وپلــی وینیــل کلرایــد)PVC( امــروزه ايــن 
ــا،  ــودن آنه ــم ب ــبك و محك ــت س ــه عل ــا ب ــتيك ه پاس
ــا، رواج  ــودن آنه ــی ارزان ب ــری و حت ســهولت فرایندپذی

ــد.  ــه ان ــی يافت فراوان
بــرای پاســخ بــه ســوال بــاال بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه 
ــن غــذا و مــاده  داشــت همــواره برهــم كنش هــای يبي
پاســتيكی كــه غــذا در آن قــرار گرفتــه كــه شــامل بــر 
ــود  ــت وج ــی اس ــيميايی و فيزيك ــای ش ــم كنش ه ه
ــر همكنــش  ــن ب ــوان مهــم تري ــی می ت ــه طوركل دارد. ب
بيــن مــاده غــذای يوپاســتيك كــه درآن مــاده غذايــی 
قــرار گرفتــه، بــر همكنــش ناشــی از انتقال يــا مهاجرت 

ــرد كــه مــی  ــه مــاده غذايــی نام ب اجــزای بســته بندی ب
ــه  ــذا لطم ــم غ ــی طع ــامت حت ــی و س ــر ایمن ــد ب توان
وارد نمايــد، اثــرات نامطلــوب مــی توانــد موجــب تغييــر 
بــو، تغييــر عملكــرد ظــرف و يــا افزايــش عواملــی كــه 

ــد.   ــد ايجــاد ســم نماي می توان
ــور  ــه منظ ــرف ب ــار مص ــک ب ــروف ی ــاخت ظ در س

اثرات ظروف یک بار مصرف پالستیکی بر 
سالمت فردی و محیط زیست
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به نــام  افزودنــی  مــواد  از  شــکنندگی  از  جلوگیــری 
. می کننــد  اســتفاده  ســایزرها  پاســتی 

 بنابرایــن اگــر در درون ایــن ظــروف آب جــوش ریخته 
شــود ایــن مــواد آزاد شــده و بــه دلیــل داشــتن ترکیبــات 
خــاص منجــر بــه بــروز ســرطان های مختلــف می شــود.
 ایــن خاصیــت در ظــروف یــک بــار مصــرف شــفاف کــه 

درصــد باالتــری از مــواد ســرطان زا را دارا اســت و در جامعه 
کاربــرد فراوانــی هــم دارد اهمیــت بیشــتری می یابــد.

اســتایرن  پلــی  پاســتیکی  ظــروف  از  اســتفاده   
ــا  ــای ب ــیدنی ه ــی و نوش ــواد غذای ــداری م ــرای نگه ب
ــاالی۶۵ درجــه ســانتیگراد، ســبب آزاد شــدن  ــای ب دم
ــزو  ــران ج ــود. ای ــی ش ــرطان زا م ــاک س ــواد خطرن م

دلیــل مخالفــت بــا ظــروف 
بــه  تنهــا  پاســتیکی 
کــه  آســیب هایی  دلیــل 
وارد  انســان  ســامتی  بــه 

نیســت می کنــد 
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معدودکشــورهای جهــان در اســتفاده بیــش از حــد 
ــتایرن  ــی اس ــتیکی پل ــرف پاس ــک بارمص ــروف ی از ظ
اســت. پلــی اســتایرن بیــش از ۳۰۰ســال بــرای تجزیــه 
و بازگشــت بــه طبیعــت زمــان الزم دارد. از ســوی دیگــر 
ــتفاده از  ــه اس ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب محقق
ــر  ــرم و داغ از نظ ــی گ ــواد غذای ــرای م ــروف ب ــن ظ ای
بهداشــتی بــه هیــچ عنــوان مناســب نیســت چــون 
ــتایرن  ــداری اس ــه مق ــتایرن همیش ــی اس ــروف پل ظ
آزاد در ترکیبــات پلیمــری خــود دارنــد کــه فــوق العــاده 

ــت. ــرطان زاس ــمی و س س
 زمانــی کــه ظــروف اســتایرن بــا مــواد غذایــی گــرم و 
داغ و بــه ویــژه چــرب تمــاس پیــدا می کنــد، اســتایرن 

آزاد آن وارد مــاده غذایــی می شــود.
ــتایرن آزاد از  ــدن اس ــدا ش ــث ج ــز باع ــوش نی  آبج
ــن  ــاس ای ــا تم ــود ام ــه آب می ش ــرف و ورود آن ب ظ
ظــروف بــا غــذای چــرب و داغ باعــث ورود تمامــی 
مــاده  بــه  ظــرف  در  موجــود  آزاد  اســتایرن های 
ــتمر از  ــور مس ــه ط ــه ب ــرادی ک ــود و اف ــی می ش غذای
ــد، دچــار  ــن ظــروف اســتفاده می کنن غذاهــای درون ای
ــوند. ــرطان می ش ــه س ــی از جمل ــای خطرناک بیماری ه
ــه دلیــل  ــا ب ــا ظــروف پاســتیکی تنه دلیــل مخالفــت ب
آســیب هایی کــه بــه ســامتی انســان وارد می کنــد نیســت.
ــان  ــت انس ــوالت دس ــن محص ــت از ای ــط زیس محی
آســیب زیــادی می بینندکــه بایــد حواســمان بــه آن هــم 
باشــد چــون بــه خطــر افتــادن محیــط زیســت بــه معنای 

بــه خطــر افتــادن ســامتی و زندگــی مــا هــم هســت .

مشكات زيست محيطی مواد پاستیکی
چنــد ميليــون تــن مــاده پاســتيكی كــه هــر روزه در 

طبيعــت بعــد از مصــرف انباشــته می شــوند بــه  دليــل 
ــط  ــی محي ــث آلودگ ــت باع ــه طبيع ــت ب ــدم بازگش ع

زيســت می شــوند.
ــه ای  ــه گون  ســاختار شــيميايی ايــن پاســتيك هــا ب
اســت كــه ميكرواورگانيســم ها ايــن اجــازه را نمی دهــد 
ــه  ــوب ب ــكل مطل ــه ش ــا ب ــرده ت ــه ك ــا را تجزي ــا آنه ت

ــد.  ــت برگردن طبيع
ــا،  ــتيك ه ــتفاده از پاس ــاالی اس ــم ب ــل حج ــه دلي ب
ــه  مــواد بســته بنــدی پاســتيكی بيشــترين حجــم زبال
ــد. درحقيقــت بيــش  هــای شــهری را تشــكيل می دهن
از 30 درصــد از تمــام پاســتيك هــای ســنتز يــك 
ــد از  ــوند بع ــرف می ش ــدی مص ــته بن ــع بس هدرصناي

ــد. ــی می مانن ــت باق ــط زيس ــرف در محي مص
هنگامــی کــه کیســه هــای پاســتیکی بــه عنــوان زبالــه 
ــش از  ــدگاری بی ــت مان ــه عل ــوند، ب ــه می ش دور ریخت
ــت  ــط زیس ــی محی ــث آلودگ ــط، باع ــال در محی ۵۰۰ س
ــا  ــه ج ــا ب ــراه بادج ــه هم ــا ب ــه ه ــن کیس ــوند. ای می ش
ــال هــای آب می شــوند؛  ــه هــا و کان شــده و وارد رودخان
در نتیجــه موجــب گرفتگــی آبراهه هاشــده و در بســیاری 
ــدان واع  ــدن آب، زاد و ول ــاکن مان ــت س ــه عل ــوارد ب م
حشــرات افزایــش می یابــد. کیســه هــای پاســتیکی در 
صــورت ورود بــه محیــط زیســت دریایــی، وارد زنجیــره 
غذایــی جانــوران دریایــی شــده و ســاالنه هــزاران گــون 
هازجانــوران آب زی از قبیــل وال، دلفیــن، فکــوالک 
پشــت و نیــز پرنــدگان دریایــی اشــتباها بــر اثــر خــوردن 

ــد. ــی از آن می میرن ــی ناش ــه ها و خفگ ــن کیس ای
کیســه هــای بلعیــده شــده حتــی پــس از مــرگ 
جانــوران و تجزیــه آنهــا نیــز ســالم باقــی می ماننــد، 
ــردن حیاتــی  ــاره پراکنــده شــده و از بیــن ب بنابرایــن دوب
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ــی  ــا در صورت ــتیک ه ــد. پاس ــی دهن ــه م ــر را ادام دیگ
کــه بــه عنــوان زبالــه دفــن شــوند، بــه علــت تجزیــه آرام 
و کنــد در محــل هــای دفــن مــی تواننــد ســبب تشــکیل 
شــیرابه و نفــوذ آن بــه آب هــای زیرزمینــی شــوند. ایــن 
شــیرابه شــامل ترکیباتــی نظیــر فلــزات ســنگین و ســایر 
ترکیبــات خطرنــاک اســت کــه جــزو ترکیبــات زیــان آور 

ــتند. ــت هس ــط زیس ــرای محی ب
مقاديــر زيــادی از هميــن مواد بســته بندی بــدون كوچك 
تريــن توجــه بــه خســارت ايجــاد شــده بــه محيــط زيســت 

بــه راحتــی در مــكان هــای مختلــف دفــن می شــوند.
مشــكات اصلــی ايــن اســت كــه عليرغــم كا برد وســيع 
پليمرهــا )از آنجــا كــه در ميــان تمامــی آلــوده كننــده هــای 
شــيميايی غيرقابــل تخريــب هســتند( بــه خصوص بســته 
بنــدی هــای پاســتيكی كــه بعــد از يــك بــار مصــرف دور 
ريختــه مــی شــوند، در نتيجــه ايــن مواد بســته بنــدی منبع 

جــدی بــرای آلــوده كننــده هــای محيــط زيســت هســتند.
کشــورهای پیشــرفته چنــد ســالی اســت کــه 
گیاهــی  مصــرف  بــار  یــک  ظــروف  از  اســتفاده 
کرده انــد.  آن  پاســتیکی  انــواع  جایگزیــن  را 
درکشــورهای صاحــب فنــاوری تولیــد پلیمرهــای 
ــدم  ــی و گن ــیب زمین ــته ذرت، س ــی، از نشاس گیاه
ــه  ــن منظوراســتفاده مــی شــود. نشاســته ب ــرای ای ب
طــور طبیعــی یــک پلیمرگیاهــی ضعیــف اســت کــه 
خاصیــت هیدروفیلــی دارد. افــزودن اســیدهای چرب 
گیاهــی چــون اســت اریکاســید و اولئیکاســید باعــث 
ــود  ــه وج ــه ب ــب  اولی ــی در ترکی ــود تغییرات ــی ش م
ــا زنجیــره طویــل  ــا تشــکیل گــروه اســتری ب آیــد و ب

ــود. ــاد ش ــزی ایج ــت آب گری ــی، خاصی کربن
در اســتفاده از ایــن پاســتیک ها هیــچ محدودیتــی 

ــتیک  ــا پاس ــه ب ــی ک ــواع ظروف ــام ان ــدارد و تم ــود ن وج
هــای معمولــی ســاخته مــی شــوند بــا پلیمرهــای گیاهــی 
ــای  ــه پلیمره ــن ک ــن ای ــتند، ضم ــد هس ــل تولی ــم قاب ه
گیاهــی از انعطــاف پذیــری بیشــتری برخوردارنــد، درمــای 
ــتایرن  ــی اس ــاف پل ــد و برخ ــتفاده ان ــل اس ــر قاب کروف
ــاز  ــه مج ــر از ۶۵ درج ــای باالت ــتفاده از آن در دم ــه اس ک
نیســت، دمــای ۹۰ تــا ۱۰۰درجــه ســانتیگراد را بــه راحتــی 

ــد. تحمــل مــی کنن
ــت  ــای زيس ــده از پليمره ــه ش ــروف تهي ــا در ظ از آنج
تخريــب پذيــر، برهــم كنــش بيــن مــاده غذايــی و ظــرف 
وجــود نــدارد لــذا مــی تــوان از آنهــا جهــت انــواع غذاهــا 
مايعــات گــرم و حتــی روغنــی اســتفاده كــرد و مشــكات 
برهــم كنــش بين پاســتيك و مــاده غذايی و انتقــال مواد 
ســمی شــيميايی شــامل انواع منومرها، آنتی اكســيدان ها، 
ــتند  ــرح هس ــتيك ها مط ــه در پاس ــتيك ها و... ك آنتی اس
ــكيل  ــواد تش ــت م ــل ماهي ــه دلي ــروف ب ــه ظ در اينگون
ــدارد،  ــود ن ــته( وج ــًا از نشاس ــی و عمدت ــده )گياه دهن
تجزیــه ایــن پلیمرهــا در خــاک حداکثــر ۳ تــا ۶ مــاه طــول 
مــی کشــد کــه بســتگی بــه دمــا، رطوبــت و فشــار خــاک 
دارد کــه میکروارگانیســم های موجــود در خــاک را تحــت 
تأثیــر قــرار می دهنــد. عــاوه بــر حفــظ محیــط زیســت، 
حفــظ ســامت انســان ها هنــگام اســتفاده از ایــن ظــروف 
اهمیــت ویــژه ای دارد و از آنجایــی کــه این پلیمرها منشــأ 
گیاهــی و طبیعــی دارنــد، هیــچ مــاده ســمی و مضــری از 

ــود. ــا آزاد نمی ش آنه
ــری  ــی ام ــره آدم ــی روزم ــه در زندگ ــد زبال ــه تولی گرچ
اجتناب ناپذیــر اســت ولــی می توانیــم بــا تغییــر در 
الگــوی مصــرف بــه کاهــش زبالــه هــا در زندگــی روزمــره 

خــود برســیم. 
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یــوگا در اکثــر کتــب بــه معنــای »کنتــرل کــردن« 
آمده اســت و در آن صــورت یــوگا را می تــوان علــم کنتــرل 
امــواج فکــر و علــم مهــار قــوای ذهــن بــه منظــور تســلطی 
همه جانبــه بــر تــوان بالقــوه خــود دانســت. در ایــن صــورت 
بــه ایــن دانــش »روش« کــه همانا کنتــرل قوای تــن و فکر 
اســت تأکیــد می شــود. بــا توجــه بــه چنیــن درکــی، یــوگا، 
در کتــاب شاندیلیوپانیشــاد )Shandilyopanishad(، این 
گونــه تعریــف شده اســت: »یــوگا عبــارت اســت از کنتــرل 

امــواج ذهنــی.«
 از طــرف دیگــر می تــوان یــوگا را بــه معنــای نظــاره 
ــم  ــوگا عل ــدن در نظــر گرفــت کــه در نتیجــه ی کــردن و دی
ــت  ــب غای ــن ترتی ــت. بدی ــی اس ــود و خودشناس ــاره خ نظ
ایــن دانــش آشــکار می شــود. یعنــی واقــع شــدن در 
طبیعــت اصیــل خویــش و شــکافتن تمامــی حجاب هــای 
 Bhagavad( نفســانی. بــر همیــن اســاس در بــاگاواد گیتــا
gita( اوج یــوگا، رؤیــت ذات درونــی از طریــق ذهــن پــاک و 

یوگا؛ 
کنترل گر امواج ذهنی
رابعه حقیقی، کارشناس و مربی یوگا
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خالــص شــده توصیــف شده اســت و ســرانجام یــوگا را بــه 
معنــی »وصــل و یکــی شــدن« نیــز ترجمــه کرده انــد کــه در 
آن صــورت غــرض از انجــام تمرینــات یــوگا آشــکار و هویــدا 
ــارت اســت از عملکــرد  ــوگا عب ــا، ی ــن معن ــه ای می شــود. ب
 Chitta( ــی ــوای ذهن ــاد ق ــردی و اتح ــوای ف ــگ ق هماهن
 )Prana shakti( بــا قــوای حیاتــی تــن و حــواس  )shakti
کــه منجــر بــه تلخیــص انــرژی، توســعه آگاهــی و در نهایــت 
اتحــاد بــا آگاهــی متعــال خواهــد شــد. بنابرایــن تصــور، در 
رودرایــا ماالتانتــرا )Rudrayamatantra( گفتــه شــده: 
»یــک یوگــی، فقــط در اتحــاد بــا آگاهــی متعــال، بــه تجربــه 
یــوگا نایــل می گــردد.« بدیــن ترتیــب هــر کــدام از معانــی 
واژه یــوگا، قســمتی از ایــن معرفــت عمیــق باطنی را آشــکار 
می ســازد و اختــاف ذاتــی در میــان آنهــا دیــده نمی شــود.

چیستی؟
ــردی  ــال کارب ــن ح ــفی و در عی ــاد فلس ــوگا دارای ابع ی
اســت. بــه گفتــه کارشناســان ایــن ورزش، فلســفه یــوگا بــا 
روح درونــی انســان، گیتــی و چگونگــی ارتبــاط و پیوســتگی 
ایــن دو ســروکار دارد. تمرینــات یــوگا می توانــد روح 
انســان را تقویــت کنــد و آن را بــه آفریننــده جهــان هســتی 
نزدیکتــر کنــد، تــا بدیــن صــورت انســان از لحــاظ روحــی، 

درک بیشــتری بــه خــود و خــدای خــود داشــته باشــد.
یــوگا شــناختی مســتقیم و بــی واســطه از ژرفــای 
هســتی خویــش و هماهنگــی بــا قوانیــن طبیعــت اســت. 
ایــن معرفــت شــهودی در پــی ســلوکی پیگیــر و عشــقی 
ــرد  ــلوک، ف ــن س ــی ای ــود. در پ ــل می ش ــه حاص صادقان
ــکار  ــات و اف ــن، احساس ــوای ت ــر ق ــه ب ــلطی همه جانب تس
خــود پیــدا می کنــد و در نهایــت می توانــد خــود را از حیطــه 
تغییــرات احساســی و نگرانــی هــای فکــری فراتر بــرده، در 
عمــق قلــب خــود قــرار یابــد، جایــی کــه تاطمات فکــری و 
محیــط خارجــی قــادر نیســت تأثیــری بر آن داشــته باشــد. 
ــود و آن را  ــده می ش ــی دی ــوگا« اختافات ــورد واژه »ی در م
بــه معانــی؛ اتحــاد و وصــال، رؤیــت و نظــاره و کنتــرل و بــه 
زیــر یــوغ آوردن بــه کار بــرده انــد. نــه تنهــا در مــورد ریشــه 
ــف و  ــده می شــود، بلکــه در تعاری ــی دی ــوگا اختافات واژه ی
توضیحــات مشــروحی کــه دربــاره یــوگا در متــون گوناگــون 

آمــده نیــز تفــاوت هایــی وجــود دارد. ایــن در حالــی اســت 
کــه متــون کهــن و مختلــف یــوگا، تعاریــف متنــوع یکدیگــر 
را تأییــد کرده انــد؛ ولــی در واقــع هیــچ تعریــف مشــترکی 
ــرًا  ــت. ظاه ــه نشده اس ــق ارائ ــه عمی ــن تجرب ــون ای پیرام
در اکثــر مــوارد، زاویــه دیــد اســاتیدی کــه یــوگا را تعریــف 

ــوده  اســت. ــا یکدیگــر متفــاوت ب ــد ب کرده ان
ــا  ــات ی ــوگا تعریفــی از یــک گــروه محــدودی از تمرین ی
حالــت معینــی نیســت، بلکه بیشــتر اشــاره بــه مجموعه ای 
ــی  ــوال باطن ــرفته و اح ــیار پیش ــا بس ــاده ت ــون، از س از فن

مختلــف و در واقــع یــک ســیر و ســلوک کامــل دارد.

فواید و ویژگی های این ورزش
ــه  ــترده ای دارد. توج ــای گس ــد و ویژگی ه ــوگا فوای ی
ــه طــور مرتــب و از ســنین  کنیــد کــه اگــر ایــن ورزش ب
ــد آن  ــود، فوای ــری ش ــروع و پی گی ــی( ش ــن )کودک پایی
ــه  ــوان ب ــوگا می ت ــد ی ــد. از فوای ــد ش ــر خواه ــد براب چن

ــر اشــاره کــرد: ــکات زی ن
    تقویت در دقت و تمرکز

    تقویت تفکر و روشن بینی و امیدواری
    تقویت قدرت تخیل و خاقیت

    تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی
    تقویــت قابلیــت هماهنگــی ذهنــی بــا فیزیکــی بــدن 

)کنتــرل بهتــر بدنــی(
    تقویــت اعتقــاد )اعتقــاد بــه خالــق هســتی بــا 

آرامــش( و  اندیشــه  قــدرت  برانگیختــن 
    کاهش روند پیری و استرس

چه کسانی می توانند یوگا تمرین کنند؟
ــه از  ــر درج ــا ه ــد، ب ــه باش ــنی ک ــر س ــراد، ه ــه اف هم
انعطاف پذیــری، می تواننــد یــوگا تمریــن کننــد. فقــط 
کافــی اســت کــه کاس هایــی متناســب بــا ســطح شــان 
انتخــاب کننــد: مبتــدی، متوســط، پیشــرفته و…. بیشــتر 
مشــکات احتمالــی پزشــکی در ارتبــاط بــا مفاصــل 
ــه مــدت  ــا ب ــر پوزیشــن ها شــدید باشــند و ی هســتند، اگ
طوالنــی حفــظ شــوند و یــا عمــل تنفــس بــه درســتی انجام 
نشــود، ممکــن اســت مشــکاتی بــرای فــرد ایجــاد کننــد.
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بــرای ایــن کــه بــا ماســاژ آشــنا شــویم ابتــدا بایــد 
بدانیــم طــب کل نگر چیســت؟

ــاری، در  ــه بیم ــد ک ــا می کن ــر، ادع ــب کل نگ ط
نتیجــه عــدم تعــادل فیزیکــی، احساســی، معنــوی، 
اجتماعــی و زیســت محیطــی در بــدن ایجــاد 
می شــود. بــاور ایــن علــم بــر ایــن اســت کــه جنبــه 
ــورد توجــه  ــد در پزشــکی م ــز بای ــار نی روحــی بیم

قــرار گیــرد.

آشنایی با اصول طب کل نگر:
طــب کل نگــر هنــر و علــم درمــان اســت كــه همه 
وجــود انســان شــامل بــدن، ذهــن و روح را در بــر 

می گیــرد. درمــان بــا طــب کل نگــر باعــث تکمیــل 
درمان هــای رايــج در زمینــه پيشــگيری و معالجــه 
بيمــاری هــا مــی شــود. مهمتــر اينكــه ســامتی را 
ــم راه  ــن عل ــد. ای ــا می ده ــی ارتق ــد مطلوب ــه ح ب
ــه ای از  ــا از مجموع ــان بيماری ه ــخيص و درم تش
روش هــای مناســب و بــی خطــر اســتفاده می کنــد. 
بــه عــاوه مــواردی چــون وضعیــت جســمی، 
ــيوه  ــوی و ش ــی، معن ــی، احساس ــه ای، محيط تغذي
زندگــی را نیــز بررســی می کنــد. طــب کل نگــر بــر 
آمــوزش بــه بیمــار بــا هــدف افزایــش آگاهــی او و 

شــركت وی در فراینــد درمــان تأكيــد دارد.
ــچ  ــه هی ــب ب ــن ط ــه ای ــم اینک ــه مه ــا نکت و ام

الهه ناصحی، کارشناس تربیت بدنی و ماساژدرمانی

نگاهی به ماساژ 
یکی از زیر شاخه های طب کل نگر
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عنــوان طــب جایگزیــن نیســت و کلیــه راهکارهــای 
ــج روز  ــای رای ــان ه ــار درم ــد در کن ــم بای ــن عل ای

ــود. ــام ش انج

توصیه های طب کل نگر :
رژیم غذایی طبیعی 

داروهای گیاهی 
مکمل های تغذیه ای 

ورزش 
استراحت 

مشاوره های روحی روانی 
تفکر

تمرینات تنفسی
طب سوزنی
هومیوپاتی

ماساژ درمانی

ماساژ چیست :
 ماســاژ یــا مالــش شــكلی از درمــان هــای 
شــفابخش طــب كل نگــر اســت كــه اگر بــه صورت 
تکنیکــی بــا فشــار معیــن و ریتــم آهنــگ درســت 
ــب،  ــه، عص ــم از عضل ــدن اع ــمت از ب ــر قس ــر ه ب
غــده، اســتخوان و مریدینهــا اعمــال شــود همــراه با 
روغــن مناســب در فضــای مخصــوص بــه ایــن کار 

ــدن شــود. ــود عملکــرد ب ــد باعــث بهب مــی توان

اهداف ماساژ :
۱. کاهــش تــورم یــا احتقــان در بافــت هــا و 

ــا ــف ه ــروق و لن ع
۲. آرام ســازی اعصــاب )تاثیــر بــر هورمــون 
ســرتونین(  و کاهــش اســترس )تاثیر بــر هورمون 

ــزول( کورتی
۳.  تنظیم چرخش کانال های انرژی بدن

۴. کاهــش اســید الکتیــک در عضلــه و در نتیجــه 
کاهــش درد 

۵. تنظیــم جریــان خــون کــه عاملــی بــرای دفــع 

توکســین و ســموم از بــدن اســت
۶. تنظیم فشار و قند خون

۷. باال رفتن انعطاف و توان عضات 
۸.  تنظیم خواب فرد

۹. تنظیــم انحرافــات لگــن و چرخــش هــای 
ــرات ــتون فق س

۱۰. کمک بــه ســرعت درمــان بیمــاری هــای چــون 
ــروز و واریس  آرت

۱۱. ســفت شــدن و قــوام پوســت و کاهــش چیــن 
چروک و 

۱۲. تنظیم فرم بدن )چاقی و یا الغری(
۱۳. کاهش روند پیری جسم و روح

۱۴. تنظیــم عملکــرد ریــه، دســتگاه گــوارش، 
روده،کبــد، کیســه صفــرا، طحال،کلیــه هــا و مثانــه .
البتــه الزم بــه ذکــر اســت بنــا بــه انتخــاب نــوع 

ــد. ماســاژ اهــداف آن تغییــر مــی کن

موارد منع ماساژ
۱.  آسيب ديدگی حاد 

۲. عفونت سيستميک و التهاب حاد
۳. عدم وجود حس

۴. سوختگی ها و زخم های باز
۵. بيماری های واگير دار
۶. بيماری های قلبی حاد

۷. عفونت های قارچی باکتریالی و ویروسی
ــه افــت  ۸. ديابــت در شــرایط حــاد کــه منجــر ب

شــدید قنــد شــود        
۹. سرطان پوست 

۱۰. ميوزيت اسيفيکيشن
۱۱. تومورها

۱۲. بيماری های همراه با خونريزی هموفيلی
۱۳. اختاالت عروقی و ترومبوز وريدی

نقل قول بزرگان در باب ماساژ :
در الفقــه المنســوب االمــام الرضا)ع(صفحه 346 
حدیثــی از امــام رئــوف بــه ایــن شــرح آمده اســت:  
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اگــر چیــزی موجــب افزایــش نیــرو و نشــاط بدن 
ــوی  ــرم، ب ــاس ن ــدن، لب ــاژ دادن ب ــود آن ماس ش
خــوش و اســتحمام اســت و اگــر گــزارش شــود که 
ــده شــده اســت،  ــر ماســاژ دادن زن مــرده ای در اث

مــن آن را انکارنمــی کنــم.
ابوعلــی ســینا: در فصــِل چهــارِم تعلیــِم دوِم فــِن 
ــرای  ــب ب ــون در ط ــمند قان ــاب ارزش ــوم از کت س

ــار هــدف را متصــور مــی شــود. ماســاژ چه
ــی  ــل یعن ــای متخلخ ــدن ه ــردن ب ــم ک 1. متراک
اینکــه بعضــی از قســمت هــای بــدن دارای فضاهای 
ــک  ــه کم ــه ب ــت ک ــته اس ــم گسس ــی و از ه توخال

ماســاژ ایــن نقیصــه برطــرف مــی شــود.
2. سخت نمودن اندام های نرم 

ــم  ــدام هــای متراک ــه ان 3. تخلخــل بخشــیدن ب
ــر  ــام بهت ــرای انج ــا ب ــدام ه ــی از ان ــاید بعض ش
کارشــان بــه علــت تراکــم و ســفتی بیــش از انــدازه 

ــد. ــف خــود عمــل کنن ــه وظای ــد ب نتوانن
4. نرم کردن اندام های سخت و سفت .

ــرن  ــب ق ــم و طبی ــیرازی حکی ــن ش ــب الدی قط
ــن  ــعدیه ضم ــه س ــاب تحف ــری در کت ــم هج هفت
شــرح گفتــه هــای ابــن ســینا اقدام بــه جمــع آوری 
نظــرات دانشــمندان در ارتبــاط بــا ماســاژ کل بدن و 

کــف پــا کــرده اســت.
بقــراط: پزشــک باید بســیاری از چیزهــا را بداند و 
یکــی از واجب ترین هــا مالــش اســت. او بــه قــدری 
بــه تأثیــر ماســاژ بــر فــرد بــاور داشــت کــه گاه در 
درمــان برخــی از مشــکات مفصلــی و یــا عضانــی 

از ایــن روش بهــره مــی گرفــت. 
جرجداوئینــک: ایــن متخصص آمریکایــی عقیده 
دارد ماســاژ راه درمانــی بــرای همــه بیمــاری هــای 

جســمی، عاطفــی و روانــی اســت.

تاریخچه ماساژ: 
اســناد تاریخــی نشــان مــی دهــد ماســاژ قدیمــی 

تریــن شــکل درمــان جســم و روح اســت. ماســاژ 
از گذشــته تاکنــون بــه عنــوان نوعــی درمــان بــه کار 
گرفتــه شــده و مطالعــات تاریخــی نشــان می-دهد 
کــه ماســاژ بــدن حتــی در بیــن انســان هــای اولیــه 
و تمــدن هــای باســتانی نیــز وجــود داشــته اســت. 
ــا  ــاط ب ــوب در ارتب یکــی از نخســتین مراجــع مکت

ماســاژ را مــی تــوان در کتــاب طــب ســنتی چینــی 
یافــت کــه تاریــخ آن بــه قبــل از میــاد مســیح بــاز 
ــا و  ــه ه ــاژ ماهیچ ــه در آن ماس ــردد و البت ــی گ م
پوســت از شــایع تریــن شــیوه هــای درمــان اســت.
تاریخچــه ماســاژ درمانی بــه حــدود  ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ 
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ــای  ــی طب ه ــردد. در بعض ــر می گ ــل ب ــال قب س
فشــاری تاریخچــه آن بــه ۵۰۰۰ ســال قبــل مربــوط 
ــع  ــاب مرج ــور زرد کت ــاب امپرات ــت. کت ــده اس ش
طــب داخلــی چیــن بــه توصیه هایــی در ارتبــاط بــا 
ــدف آن  ــه ه ــم ک ــا برمی خوری ــت و پ ــاژ پوس ماس
درمــان فلــج، تــب و لــرز بــوده و امــا تنهــا بــا نگاهی 

جزیــی بــه تاریخچــه ایــن علــم متوجــه می شــویم 
ــا فرهنگ هــای  ــه، ماســاژ در تمــام ملیــت هــا ب ک
ــد  ــه چن ــن زمین ــوده و در ای ــوم ب ــف، مرس مختل
ــد  ــیدند؛ مانن ــترده ای رس ــش گس ــه دان ــت ب ملی
چیــن کــه از ۵۰۰۰ ســال پیــش تاکنــون در همیــن 

ــه قدمــت دارد. زمین

تاریخچه ماساژ در شرق
ماساژ در چین:

طــب ســنتی چینــی، یــک سیســتم جامــع 
روش هــای درمانــی از جملــه درمــان رژیــم غذایــی، 
ــه همــراه  طــب ســوزنی، طــب گیاهــی و ورزش، ب
ماســاژ، کــه از ســال 800 میــادی بــوده اســت بــه 
ــار و  ــه، فش ــی کلم ــای واقع ــه معن ــوان Tuinب عن

درک شــناخته می شــود.
همچنیــن در چیــن، چــی نــی تســانگ تلفیقــی 
از دانــش پزشــکی و پایــه و اســاس طــب ســنتی 

چینــی اســت.
ماساژ در مصر:

در مصــر حــدودا بــه ۲۵۰۰ ســال پیــش از میــاد 
ــه  ــی ک ــه نقاش ــه ب ــا توج ــردد. ب ــیح برمی گ مس
)نقاشــی مربــوط بــه ماســاژ کــف پاســت( در یــک 
از آرامگاه هــای پزشــکی معــروف بــه نــام آنکارهــا 

ــود دارد. وج
ماساژ در تایلند:

 در تایلنــد جــی وا کار کومــار آبهــاکا بــه عنــوان 
ــکی  ــدی و پزش ــنتی تایلن ــاژ س ــذار ماس بنیانگ
تایلنــدی شــناخته می شــود. او پزشــک بــودا 
کــه  درمانــی  یــک سیســتم  و  اســت  بــوده 
ــرکات  ــی و ح ــاری، بازتاب ــب فش ــی از ط ترکیب
ســنتی  ماســاژ  کــرد.  تدویــن  را  یوگاســت 
ــی  ــاس ترکیب ــر اس ــی ب ــور کل ــه ط ــدی  ب تایلن
ــت.  ــکی اس ــی پزش ــدی و چین ــنت های هن از س
جــی وا کار امــروزه بــه عنــوان »پــدر طــب« در 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــد ش تایلن
ماساژ در هند:

در هنــد بــا توجــه بــه کتــاب باســتانی طب آیــورودا 
و ســوابقی  کــه در سانســکریت وجــود دارد می تــوان 

بــه قدمــت ایــن علــم در ایــن منطقــه پــی برد.
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چنــد هفتــه از وقــوع زمیــن لــرزه ۷,۳ ریشــتری 
غــرب کشــور می گــذرد؛ روزهایــی کــه بــرای ایــران 
و ایرانــی؛ یــک صــدا و یــک دل روزهــای ســخت و 
غمگینــی بــوده اســت و ایرانیــان مهربان را ســوگوار 
ــن  ــوع ای ــتین وق ــاعات نخس ــت. از س ــرده اس ک
ــف  ــخصیت های مختل ــون، ش ــاک تاکن ــاق دردن اتف
سیاســی، فرهنگــی، هنــری، اجتماعــی و... از یــک 
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــان از س ــان عزیزم ــو و هم میهن س
ــاوت  ــای متف ــی و حضوره ــدردی، همدل ــراز هم اب
ــه  ــی و ب ــه نوع ــک ب ــر ی ــه، ه خــود در محــل واقع
ســهمی، کوشــیده اند تــا اندکــی از ایــن غــم بــزرگ 

بــرای زلزلــه زدگان کرمانشــاهی کاســته شــود.
ــادی و  ــف؛ م ــای مختل ــه در زمینه ه ــاد زلزل  ابع
معنــوی، روحی و جســمی و.. ابعاد گسترده ای ســت 
ــران،  ــان عم ــناس، مهندس ــان زلزله ش و کارشناس
مســکن، راه و جــاده، جامعه شــناس، روانشــناس، 
ــی در  ــه نوع ــک ب ــر ی ــه ه ــه و هم ــک و هم پزش
ــه ابعــاد تخصصــی ایــن اتفــاق تلــخ  ایــن مــدت ب
پرداخته انــد و البتــه در ایــن مجــال مختصــر، بنــای 

تفصیــل آن را نداریــم.
ــی، رخ  ــه طبیع ــن واقع ــت ای ــن اس ــه روش آنچ
داده و در متعهدانه تریــن و اخاقی تریــن حالــت 
ممکــن بایــد از پس لرزه هــای روحــی - روانــی آن 
بــرای جامعــه آســیب زده جلوگیــری کنیم؛ خانــواده 

هایــی ســوگوار از دســت دادن عزیزانشــان شــدند 
و عــده ای در غــم بی پناهــی و بی گناهی طفــان 
ــره  ــح گ ــپیده دم صب ــه س ــب را ب ــان ش معصومش
ــه  ــی او دراز ک ــمان بندگ ــه آس ــت ب ــد و دس می زنن
شــاید مســکنی و مهــری در راه باشــد کــه ســرپناه 

روزهــای ســرد زمســتانی شــان شــود، شــاید ...
را  طبیعــی  رخــداد  ایــن  پس لرزه هــای 
نمی تــوان کنتــرل کــرد؛ پــس لرزه هــا یکــی پــس 
از دیگــری آمدنــد و هــر بــار لــرزه ای بــر انــدام مــادر 
و کــودک کرمانشــاهی انداختنــد. امــا ایــن لرزه هــا 
و پس لرزه هــا هر قــدر ســخت در گــذر زمــان 
بهبودهایــی دارنــد و آنچــه ســخت درمــان می شــود، 

حاصــل اندیشــه نادرســت مــن و توســت.
ــازمان  ــاد و س ــن نه ــت چندی ــه گذش روزهایی ک
دولتــی و غیردولتــی بــه برگــزاری مراســم و ویــژه 
ــدردی  ــت و هم ــه بزرگداش ــه بهان ــی ب برنامه-های
بــا بازمانــدگان زلزلــه و شــادی روح زلزلــه زدگان از 
ــه  ــت هایی ک ــد. بزرگداش ــه اقدام کردن ــت رفت دس
گاهــی بــا بدســلیقگی و بی ســلیقگی های مرســوم 
ایــن روزگار همــراه بوده اســت و قطعا نــه تنها دردی 
از ایــن خانواده هــای ســوگوار درمــان نمی کنــد 
بلکــه بــر دردهــای جــاری آنهــا می افزایــد. صــرف 
نظــر از ســیاه نمایی هایی کــه راه بــه جایــی از 
ــه را از  ــد نکت ــد چن ــرد بای ــت نمی ب ــق و عدال منط

پس لرزه های روحی 
زلزله کرمانشاه را دریابیم 

معصومه صبور
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بــاب تأکیــد بــه خــود یــادآور شــویم، شــاید بــا ایــن 
یــادآوری بــه کمــک بهبــود پــس لرزه هــای طبیعــی 
زلزلــه بشــتابیم و از شــتاب زدگــی در وقــوع پــس 

ــم. ــخ بکاهی ــه تل ــن واقع ــی ای ــای فرهنگ لرزه ه
در ایــن مــرور و تذکــر شــاید بــه مصادیــق آیــات 
شــریفه۲۶۱ – ۲۶۲ ســوره بقــره کــه در بــاب انفــاق، 
ــا  ــه همان ــه ک ــرد و جامع ــار آن در ف ــرایط و آث ش
احســان بــدون منــت و ریاســت برســیم؛ کــه 
ــى   ــْم ف ــوَن َأْمواَلُه ــَن ُيْنِفُق ــُل الَّذي ــد: »َمَث می فرمای
ــٍة َأْنَبَتــْت َســْبَع َســناِبَل فــى   ــِه َكَمَثــِل َحبَّ َســبيِل اللَّ
ــٍة َواللَّــُه ُيضاِعــُف لَِمــْن َيشــآُء َو  ُكلِّ ُســْنُبَلٍة ِماَئــُة َحبَّ
ــْم فــى   ــوَن َأْمواَلُه ــُه واِســٌع َعليــٌم* َالَّذيــَن ُيْنِفُق اللَّ
ــا َو ال َأًذى  ــوا َمنًّ ــآ َأْنَفُق ــوَن م ــمَّ ال ُيْتِبُع ــبيلِ اللَِّه ُث َس
َلُهــْم َأْجُرُهــْم ِعْنــَد َربِِّهــْم َو ال َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َو ال ُهــْم 
َيْحَزُنــوَن.«؛ َمَثــل كســانى كــه مال هــاى خــود را در 
راه خــدا انفــاق مى  كننــد، َمَثــل دانــه  اى اســت كــه 
هفــت خوشــه برويانــد و در هــر خوشــه صــد دانــه 
ــراى هــر كــس كــه بخواهــد چنــد  باشــد و خــدا ب
ــت.  ــش داناس ــعت بخ ــدا وس ــد و خ ــر مى  كن براب
ــاق  ــدا انف ــود را در راه خ ــاى خ ــه مال ه ــانى ك كس
ــود،  ــردن خ ــاق ك ــر انف ــت س ــگاه پش ــد، آن مى  كنن
مّنــت و اذّيــت نمــى  كننــد، پــاداش آنهــا نــزد 
ــر آنهاســت و  ــه ترســى ب پروردگارشــان اســت و ن

ــه آنهــا اندوهگيــن مــى  شــوند.« ن
زلزلــه آمــد، رفــت و زلزلــه بــاز خواهــد آمــد؛ ایــن 
زمیــن لرزه دل مــردم را به درد آورد و ســازمان های 
ــا  ــه ب ــی هم ــی و مردم ــی، مل ــن الملل ــل و بی مل
ــی،  ــی در پ ــوس های پ ــلیت ها، افس ــا، تس بیانیه ه
بی شــک همــدردی و همدلــی بــا بازمانــدگان ایــن 
ــای  ــن حداقل ه ــی ای ــد ول ــال کرده ان ــه را دنب واقع
انســانی در شــرایط بحرانــی اســت و بــا خــود مــرور 
ــرای مدیریــت بحــران ایــن همدردی هــا و  کنیــم ب
ــاب  ــب و ت ــن ت ــت. ای ــی نیس ــا کاف ــک ها واقع اش

ــن  ــرمازدگی روزگار ای ــی رود و س ــان م ــا از می ه
ــه  ــت؛ ب ــن نخواهــد رف ــده از بی انســان های درد دی

ــیم... ــر بیاندیش ــای پیش ت روزه
 زلزلــه آمــد؛ رفــت و زلزلــه بــاز هــم خواهــد آمــد؛ 
ــه زده؛  حــاال مــا هســتیم و خیــل هموطنــان زلزل
ــای  ــه چادره ــاه ب ــت داده، پن ــد از دس زن و فرزن
بــاران زده، بــرده و در انتظــار زورقــی امیــد و 
ــود  ــا خ ــده، ب ــردا ش ــه ف ــره ب ــر، خی ــی مه اندک
ــت  ــن جماع ــه ای ــرد ک ــوان ک ــه می ت ــم چ بگویی
ــی در  ــای روح ــوج پس لرزه ه ــده از م ــیب دی آس

ــند؟ ــتری باش ــان بیش ام
ــد  ــم خواه ــاز ه ــه ب ــت و زلزل ــد؛ رف ــه آم زلزل
آمــد؛ مــا مانده ایــم بــا جبــر و اختیــار در برگــزاری 
بی فکری هــای  و  بی محتــوا  بزرگداشــت های 
خــود  هموطــن. از  بــه  بی ســودی  همیشــگی؛ 
بپرســیم چقــدر بــه توصیــه امیرالمؤمنیــن علی)ع( 
دربــاره اصــول و احــکام نیکــوکاری و احســان 
ــُه.  ــِه َاْهَل ــَب ِب ــا ُاِصْی ــرِّ م ــُل الَب ــود: »َاْفَض ــه فرم ک
ــه اهــل  بهتریــن احســان آن اســت کــه خیــرش ب
آن برســد.« نزدیــک بوده ایــم و چقــدر در ایــن راه 

کوشــیده ایم؟
ــد؛ ای  ــد آم ــاز خواه ــه ب ــت و زلزل ــه آمد؛ رف زلزل
کاش ایــن زلزلــه، موجــی از بهتــر اندیشــیدن، بهتــر 
دیــدن، اســتفاده بهتــر از بیــت المــال را به مــن و تو 
ارزانــی کنــد.. اگــر یــاد بازمانــدگان زلزلــه بهانــه ای 
ــی دل  ــود؛ گرم ــمی می ش ــزاری مراس ــرای برگ ب
ــرای  ــه گرمایــی ب ــدگان را نشــانه رویــم ن آن بازمان

 روزگار خــود!
ــد و  ــد آم ــاز خواه ــه ب ــت و زلزل ــد؛ رف ــه آم زلزل
ای کاش از ایــن رفــت و آمدهــای طبیعــی روزگار، 
ــرد در راه  ــی س ــرای روزهای ــتن را ب ــی زیس اخاق

ــم. ــه زدگان، بیاموزی زلزل
به امید آن به روز...
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پزشک گیاهان
خود باشید

در تابســتان هفتــه ای دو تــا ســه بــار و در زمســتان هــر هفتــه یــک بــار نیــاز بــه 
غبارپاشــی دارد، از آب ولــرم و ســبک فاقــد امــاح جهــت غبارپاشــی اســتفاده کنید.

نگهداری برگ انجیری در آپارتمان
نــور: نزدیــک پنجــره بــا نــور غیرمســتقیم نیــم ســایه، نیــم آفتــاب نــور دلخــواه 

ایــن گیــاه اســت.

برگ انجیری 

ــدید  ــی ش ــاب خیل ــش آفت ــه تاب ــد ک ــرار گیرن ــی ق ــا در نقاط ــوس ه ــر کاکت اگ
باشــد. بــرای جلوگیــری از ســوختگی های ســطحی محــل ســایه روشــن بــرای آنهــا 

مناسب تراســت.
در آغــاز شــهریورماه نیــز کاکتوس هــا همچنــان از نــور فــراوان خورشــید 
برخوردارنــد. وجــود جریــان هــوا برایشــان الزم و ضــروری بــوده و نقــش پایــه ای در 

ــد. ــا می کن ــان ایف زندگیش
هنــگام ابــری شــدن هــوا، آبیــاری کاکتــوس هــا را بــه کمترین انــدازه بایــد کاهش 
ــت و در  ــم اس ــیار مه ــاه بس ــن م ــز در ای ــات نی ــه آف ــر حمل ــگیری از خط داد. پیش

صــورت امــکان کاکتوس هــا را علیــه حملــه آفــات سمپاشــی مــی کنــد.

کاکتوس و شهریور

اســپاتی فیلــوم یــک گل آپارتمانــی معــروف اســت کــه در از بیــن بــردن بنــزن، 
فرمالدئیــد و تــری کلــرو اتیلــن بســیار مفیــد اســت. ایــن گیــاه بــه از بیــن بــردن 
ــن  ــای ای ــاک روی برگ ه ــرد و خ ــر گ ــت. اگ ــرد اس ــز پرکارب ــن نی ــن و تولوئ زایل
گیــاه را مــدام تمیــز کنیــد اثربخشــی آن در از بیــن بــردن ســموم و پاکســازی هــوا 

دوچنــدان می شــود.

اسپاتی فیلوم و تصفیه هوا
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مناسب ترین فصل برای تعویض گلدان چه ماهی است؟
اگــر اوایــل اردیبهشــت مــاه هــر ســال، گلــدان را عضــو كنیــد، بهترین زمــان ممكن 
بــرای ایــن كار را انتخــاب كرده ایــد. شــرایط دمایــی اردیبهشــت بــه گیاهــان كمــك 

می كنــد تــا فعالیتشــان را از نــو شــروع كننــد.

زمان تعویض گلدان

یــك گلــدان اســتاندارد گلدانی اســت كــه دهانــه اش حداكثر دو تا ســه ســانتی متر 
ــر  ــد؛ اگ ــزرگ انتخــاب نکنی ــی ب ــدان خیل ــان باشــد. گل ــر از وســعت گیاهت بزرگ ت
می بینیــد گیاهتــان در گلــدان بــزرگ و جدیــدش، در ابتــدا رشــد خوبــی نــدارد، بــه 

خاطــر ایــن اســت كــه همــه تــوان گیــاه بیچــاره، صــرف ریشــه دهی می شــود.

گلدان مناسب

ــد امــا در روزهــای گــرم  ــاز اســت و نورکامــل را تحمــل می کن مناســب فضــای ب
ســال در مناطــق گــرم طبیعــی اســت کــه گلدهــی کاهــش پیــدا کنــد مخصوصــا اگر 

آبدهــی بــه درســتی صــورت نگیــرد. 

زرد شدن شعمدانی

گیاهــی زیبــا و پرطرفــدار کــه معمــوال افــراد زیــادی تجربــه ناموفــق در نگهــداری 
آن دارنــد.

اولیــن عامــل تعویــض گلــدان بعــد از خریــد آن اســت؛ ایــن کار بــه گیــاه شــوک 
وارد می کنــد.

دومیــن عامــل نــور: اگــه محیطــی کــه بــرای نگهداریــش در نظــر گرفتیــد پــر نــور 
نیســت از خریــدش صرف نظــر کنیــد چــون بــه محیــط پــر نــور احتیــاج دارد وگرنــه 
ــد، همچنیــن ممکــن  ــدا می کن ــت زشــتی پی ــاد می شــود و حال ــه طبقــات زی فاصل

ــد. اســت برگ هــا ریــزش کنن
آفتاب مستقیم در ساعات گرم روز باعث خشکی برگ ها می شود.

کاج مطبق و نکته
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۱۲ ماده طبیعی که پوست شما را 
جوان نگه می دارد
ترجمه از هدی جباری

ایــن روزهــا یکــی از موضوعــات مــورد توجــه کارشناســان 
ــق  ــرای به تعوی ــن فرمولــی ب ــی، یافت و متخصصــان زیبای
ــاره  آن  ــد پیــری پوســت و جوان ســازی دوب انداختــن رون
اســت. هرچنــد همیشــه متخصصــان پوســت راهکارهایی 
بــرای جــوان ســازی پوســت یا جلوگیــری از پیــری پوســت 
کــه  ایرانی هــا  مــا  بــرای  حداقــل  امــا  می دهنــد  ارائــه 
خودمــان صاحــب طــب ســنتی هســتیم و روش هــای 
درمانــی وابســته  بــه مــواد طبیعــی و گیاهــان ســنتی 
را بــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی ترجیــح می دهیــم، 
محصــوالت  از  قابل اعتمادتــر  درمان کننــده ای  هیــچ 

ارگانیک نیســت.
ــر گیاهــان، میوه هــا و  ــه خــواص انکارناپذی ــا توجــه ب ب
ــی- ــب م ــن مطل ــد موجــود در طبیعــت، در ای ــواد مفی م

خواهیــم چنــد مــاده  طبیعــی را بــه شــما معرفــی کنیــم 
کــه پوســت را جــوان نگــه می دارنــد و اســتفاده   روزمــره  از 
ایــن مــواد طبیعــی می توانــد بــه کندشــدن رونــد پیــری 

پوســت کمــک کنــد.

ــرای پوســت زبانزد اســت.  خــواص گوجــه فرنگــی ب
گوجه فرنگــی  برش هــا ی  از  تهیه شــده  ماســک 
می توانــد پوســت خســته و کــدر شــما را بعــد از 

تحمل اســترس از ایــن رو بــه آن رو کنــد.
• بــرای بازیابــی طــراوت و جوانــی پوســت تان و 
ــار  ــه ای یک ب ــوب هفت ــم و مرط ــتی مای ــتن پوس داش
روی  را  گوجه فرنگــی  برش هــای  دقیقــه   ۲۰ بــرای 

پوســت تان بمالیــد.

۱. گوجه فرنگی
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۲. سیب زمینی
ســیب زمینی یکــی از درمان هــای عالــی بــرای جوان ســازی 
ــا  ــام خانه ه ــه در تم ــرف ک ــی پرمص ــن خوراک ــت. ای ــت اس پوس
همیشــه در دســترس قــرار دارد، بــرای پاکســازی پوســت  و 
ــروک  ــواص ضدچ ــت و خ ــد اس ــیار مفی ــدن پوست بس ــن ش  روش

انکارناپذیــری دارد.

۳. لیموترش
ایــن مــاده  ترش مــزه یکــی از بهتریــن مــواد برای ســفید کــردن پوســت،  از بیــن بــردن 
ــوش  و  ــای ج ــردن ج ــن ب ــت و در از بی ــن اس ــش س ــل افزای ــتی به دلی ــای پوس ــه ه لک

ــفاف تر  ــت را ش ــت. لیمو ترش پوس ــر اس ــز مؤث ــه نی آکن
می کنــد تــا جایی کــه بعــد از اســتفاده از آن کامــا 

ــت  ــدن پوس ــر و روشن ترش ــه بازت متوج
صورت تان خواهید شد.

۴. آلوئه ورا
ــان  ــیون روی صورت ت ــوان لوس ــه ورا را به عن آب آلوئ
پــوره  به صــورت  را  آن  ژلــه ای  تکه هــای  و  بمالیــد 
دقیقــه   ۱۰ به مــدت  و هفتــه ای یک بــار  دربیاوریــد 

بگذاریــد. روی صورت تــان  ماســک  به عنــوان 

۵. خیار
خیار مــاده ای اســت کــه از جوانــی و ســامت پوســت حمایــت می کنــد 
ــده  ــواد درمان کنن ــا و م ــن روش ه ــی از مؤثرتری ــوان یک ــار به عن ــک خی و ماس

می شــود. شــناخته  جوش صــورت 
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۶. جوش شیرین
بــرای  و  می کنــد  پاک ســازی  را  پوســت  مــاده  ایــن 
ــوش  ــت. از طرفی ج ــر اس ــت مؤث ــاره  پوس ــازی دوب جوان س
شــیرین باعث تحریــک و احیــای ســلول های تــازه  پوســت 

می شــود. هــم 
ــرای درســت کردن ماســک جــوش شــیرین یــک قاشــق  •ب
چای خــوری جــوش شــیرین و همــان مقــدار ماســت را باهــم 
مخلــوط کنیــد و بــرای ۱۰ دقیقــه روی پوســت تان بگذاریــد 
ــم و  ــفت و محک ــاده، س ــل و افت ــت ش ــه پوس ــد چگون و ببینی

شــفاف می شــود.

۷. عسل
برای همه عسل ماده ای سرشار از مواد معدنی و سایر میکروارگانیک های 

آلی است که به عنوان یکی از مرطوب کننده  های پوست
 شــناخته می شــود. ایــن مــاده  جادویــی کــه همگــی به خوبــی آن را 
می شناســیم، می توانــد رونــد بازســازی و جوان ســازی دوبــاره ســلول های 

پوســت را ســرعت ببخشــد. 
ــن را  ــل و  دارچی ــت عس ــی اس ــری کاف ــک ضدپی ــک ماس ــه  ی ــرای تهی • ب
به مقــدار مســاوی مخلــوط کنیــد و به عنــوان ماســک روی صورت تــان 

ــد. بگذاری

۸. روغن نارگیل
روغــن نارگیل خالــص بــرای پوســت خاصیــت مرطوب کنندگــی 
ــل  ــن نارگی ــود. روغ ــت صورت می ش ــدن پوس ــفت ش دارد و موجب س
پوسته پوســته های روی صــورت را پاک ســازی می کنــد و پوســتی 

ــه خواهــد داد. ــه شــما هدی ابریشــمی و شــفاف ب
• الیــه ای نــازک از روغــن نارگیــل را به آرامــی روی پوســت تان ماســاژ 
بدهیــد و بعــد از ۵ دقیقــه آن را بــا یــک دســتمال یــا پــد نــرم از روی 

پوســت تان پــاک کنیــد.
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E ۱۰. ویتامین
منظورمــان از ویتامیــن E همیــن کپســول هایی اســت کــه در 
ــن  ــات همی ــد از محتوی ــود دارد. می توانی ــا وج ــام داروخانه ه تم
کپســول های دردســترِس ویتامیــن E در محصــوالت پوســتی 
خانگــی خودتــان بهــره ببریــد چــون رونــد بازســازی و بهبود پوســت 
را ســرعت می بخشــند، رنــگ پوســت تان را بازتــر می کنــد و 

چروک هــا را از بیــن می بــرد.

۱۱. روغن میوه  گل رز
ــی  ــیر جادوی ــه اکس ــت ک ــی اس ــوه  گل رز روغن ــن می روغ
جوانــی نامیــده می شــود. اســتفاده ی منظــم از ایــن اکســیر 
در از بیــن بــردن چــروک دور چشــم و ســایر نشــانه های 

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــت بس ــری پوس پی

۱۲. شکر
شــکر یــک درمانگــر طبیعــی فوق العــاده و همیشــه 
دردســترس اســت. ایــن شــیرین کننده ی مرســوم بــه 
ــان  ــت، صورت ت ــرده  پوس ــلول های م ــذف س ــا ح ــی ب آرام
ــا  ــت صورت ب ــازی پوس ــرم می کند. پاکس ــازی و ن را پاک س

ــرد. ــد ک ــراق خواه ــرم و ب ــاف و ن ــت را ص ــکر، پوس ش

۹. روغن زیتون
اســتفاده از روغــن  زیتون یکــی از روش هــای مؤثــر حفــظ ســامتی پوســت و 
جوان ســازی اســت و اضافه کــردن یــک قطــره روغــن زیتــون بــه محصــوالت آرایشــی 
ــول  ــه محص ــت را ب ــروک پوس ــی و ضدچ ــواص مرطوب کنندگ ــد خ ــی می توان خانگ
موردنظــر اضافــه کنــد. خوبــی روغــن زیتــون ایــن اســت کــه هرگــز حساســیت ایجاد 

ــت. ــرژی زا نیس ــد و آل نمی کن
ــر  ــون زی ــن زیت ــازک روغ ــه  ن ــک الی ــم از ی ــرم دور چش ــای ک ــد به ج • می توانی

ــد. ــره ببری ــروک آن به ــواص ضدچ ــد و از خ ــتفاده کنی ــم ها اس چش
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ــم  ــت دم )ک ــی از قل ــی ناش ــه چاق ــان ب مبتای
خونــی(، بایــد از مصرف حموضــات یعنی ترش ها 
ــای  ــا و میوه ه ــه غذاه ــرا ک ــد. چ ــودداری کنن خ
ــاید  ــوند. ش ــری زودرس می ش ــث پی ــرش باع ت
ایــن ســئوال در ذهــن خواننــده مطــرح شــود کــه 
ــگام  ــری زودهن ــروز پی ــث ب ــی ها باع ــرا ترش چ
ــری  ــد گفــت اســباب پی می شــود؟ در پاســخ بای

ــرد: ــان ک ــر بی ــوان دو ام را می ت
1(ضعف حرارت غریزی 

2( خشک شدن رطوبت غریزی.

مصــرف  در  افــراط  کــه  دانســت  بایــد   
ــب  ــو موج ــک س ــزه، از ی ــرش م ــای ت خوراکی ه
ضعــف می شــود و اعضــای بــدن را خشــک 
حــرارت  دیگــر ســو مضعــف  از  و  می ســازد 
غریــزی و موهــن قــوای بــدن می شــود. بــه ایــن 
ــری را در  ــر دو ســبب پی ــرش ه ــزه ت ــب، م ترتی
ــی(  ــه قلــت دم )کــم خون ــان ب خــود دارد. مبتای
بایــد در مصــرف خوراکی هــای تــرش مــزه جانــب 
ــوارض ناشــی از  ــا ع ــد ت ــات کنن ــاط را مراع احتی

ــود. ــان نش ــدن مشکلش ــر ش ــب بدت آن، موج

مبتالیان به کم خونی 
ترشی نخورند
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بسته سالمت

چند توصیه تغذیه ای برای مقابله با آلودگی هوا
مــواد غذایــی غنــی از ویتامیــن ث شــامل : مرکبــات، فلفــل دلمــه، گوجــه فرنگــی، انــواع تــوت، پاپایــا، بروکلی 

کیوی و 
ــای  ــان، ماهی ه ــم کت ــل تخ ــا مث ــردو، دانه ه ــل گ ــی مث ــای روغن ــامل: مغزه ــگا ۳ ش ــرب ام ــیدهای چ اس

چــرب و روغــن ماهــی
منابع خوراکی غنی از منیزیم شامل: مغز خشکبار، اسفناج، تخم کدو، ماست و حبوبات 

اســتفاده از مکمل هــای حــاوی ریزمغذی هــا شــامل: ویتامیــن ث،  ویتامیــن د، ویتامیــن ای، ویتامیــن ب ۱۲، 
بتاکاروتــن، اســیدهای چــرب امــگا ۳ و منیزیم
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صبحانه جهت جلوگیری از 
سستی بدن 

 کســانی کــه طبــع گــرم دارنــد در خــوردن 
ایــن نــوع صبحانــه احتیــاط کننــد و از مصلحــات 
غذاهــای  صبحانــه  بهتریــن  کننــد.  اســتفاده 
ــتی  ــوت و سس ــع رخ ــا مان ــت ت ــرم اس ــع گ باطب
صبحگاهــی شــود. ارده و عســل، کــره مربــا. حلــوا 
ارده، شیرعســل، عدســی بــا گلپــر، فرنــی بــا 

ــتند. ــا هس ــن ه ــرو، بهتری ــا، نیم مرب
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ــد  ــا آموخته ان ــه م ــی ب ــنتی – ایران ــب س در ط
ــار  ــی دارد و در کن ــی خاصیت ــاده غذای ــر م ــه ه ک
ایــن خــواص ممکــن اســت مســایلی را بــه شــکل 
ــر  ــال ه ــن ح ــد؛ در عی ــا کن ــه م ــوارض متوج ع
ــر آن مــی  ــا علــم ب غذایــی مصلحاتــی دارد کــه ب
توانیــم عــوارض غذایــی را بــه حداقــل برســانیم. 
ــم  ــا ه ــات آن را ب ــواد و مصلح ــن م ــی از ای برخ

مــرور مــی کنیــم:
ــاع،  ــک، نعن ــدو نم ــف ک ــام مختل ــح اقس مصل

ــت. ــک اس ــل و میخ فلف
مصلــح گوجــه فرنگــی، روغــن زیتــون و در 
ــه پوســت  ــه، عســل و البت ــح هندوان ــت مصل نهای

ــت. ــه اس هندوان
مصلح پنیر، گردو است،

مصلح سرکه، سیاهدانه است،
مصلــح عــدس، کشــمش و مصلــح برنــج؛ 

ــت. ــیاه اس ــره س ــا زی ــران ی ــا زعف ــوید ی ش
ــر  ــد مصلحــش گلپ ــال خوردی ــار و پرتق ــر ان اگ
اســت و مصلــح ماســت و دوغ، آویشــن ، موســیر، 

نعنــاع و پونــه هســتند. 
نــان مصلحــش کنجــد یــا زنیــان اســت. خامــه 
مــزاج ســرد و تــر دارد و مصلحــش عســل اســت. 
همچنیــن مــزاج ماهــی نیــز ســرد و تــر اســت و 

مصلحــش گــردو یــا زیتــون یــا خرمــا اســت.
مصلــح قره قــروت، ســیاهدانه اســت. بهتــر 
اســت عســل را بــا کــره بخوریــد کــه مصلــح کــره 
عســل اســت. کشــک مــزاج ســرد و خشــک دارد 
ــا  ــد آن را ب ــک ها بای ــرد و خش ــوص س ــه خص ب

ســیر یــا نعنــاع خشــک مصــرف کننــد. 
مصلــح پیــاز، ســرکه ، آب انــار اســت و مصلــح 
چغنــدر، خــردل اســت، همچنیــن پختــن چغنــدر 
بــا عــدس نیــز گرمــی و خشــکی آن را می گیــرد. 
ــک و  ــا آب و نم ــن آن ب ــز پخت ــیر نی ــح س مصل
گشــنیز اســت. مصلحــات هویــج، انیســون و 
ــی  ــیب زمین ــح س ــتند. مصل ــون هس ــن زیت روغ
دارچیــن، زنجبیــل یــا نمــک اســت، مصلــح 
بادمجــان نمــک، روغــن گاوی تــازه، گلپــر اســت، 

ــت. ــرکه اس ــازه، س ــار ت ــزه آب ان ــح خرب مصل

مصلحات غذایی
عوارض غذا را به حداقل می رساند
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خانــواده  از  لبــو  يــا  چغنــدر 
اســفناجيان بــا ريشــه غــده ای 
قنــدی اســت كــه مــواد غذایــی در 
ــده  ــه ش ــتبرش اندوخت ــه س ريش
اســت. ايــن گيــاه خــوش رنــگ و 
ــی  ــی و درمان ــواص خوراك رو،  خ
فراوانــی دارد. لبــو درمــان كننــده 

كبــد چــرب اســت. همچنیــن 
ــب  ــاال مناس ــون ب ــار خ ــرای فش ب
بــوده و خــوردن آن در شــب باعــث 
كاهــش احتمــال ســكته مغــزی و 

می شــود. قلبــی 
لبــو پــاك كننــده قــوی اســت و 
می توانــد معــده را شستشــو دهــد 

و حكــم مســهل را بــرای افــراد 
ــی دارد. ــت دائم دارای يبوس

ــه رعشــه را  ــوی پخت خــوردن لب
ــن، آب  ــد. همچنی ــه می كن معالج
بــرگ چغنــدر بــرای درد مفاصــل، 
نقــرس، ســردرد و دنــدان درد 
مفيــد اســت. شــما می توانیــد 

مواد الزم:
آرد سفيد: 300 گرم

پودر پسته:  2 پيمانه
پودر قند: يك پيمانه

كره: 100 گرم
روغن جامد: 100 گرم

روغن مايع: 4 قاشق غذاخوری

پودرهل: 2 قاشق غذاخوری
گاب: 4 قاشق غذاخوری

رنگ سبز خوراكي: )درصورت تمايل (2 قطره
موادالزم: روكش شكاتي

شكات تلخ، سفيد، شيری: از هركدام 100كرم
روغن مايع: به ميزان الزم

پروانه ابراهیمی تبار، کارشناس آشپزی

حلوای لبو و خواص خواندنی آن

حلوای پسته با روكش شكالت
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طرز تهيه:
ــم  ــه مــدت ني ــم ب آرد ســفيد را روی حــرارت ماي
ســاعت تفــت مــی دهيــم تــا بــوی خامــی آرد از بيــن 
بــرود ولــی رنــگ آن تغييــر نكنــد. پــس از آن، روغــن  
و كــره را اضافــه مــی كنيم و بعــد از تفــت كوتاهی، از 
روی حــرارت برمی داريــم، رنــگ خوراكــی را در گاب 
حــل می كنيــم. گاب، پودرقنــد، پــودر پســته، پــودر 
ــوب  ــم خ ــا ه ــواد را ب ــم  و م ــه می كني ــل را اضاف ه
ــد  ــود. می تواني ــجم ش ــا منس ــم ت ــوط می كني مخل
ــک  ــا ی ــد ت ــم رد كني ــت ه ــرخ گوش ــواد را از چ م

دســت تــر شــود. شــكات هــا را جداگانــه بــا روغــن 
مايــع روی حــرارت غيرمســتقيم آب می كنيــم. 
ــب  ــوری در قال ــای خ ــق چ ــک قاش ــكات ها ي از ش
ــال  ــه در يخچ ــب را 5 دقيق ــم، قال ــكات می ريزي ش
می گذاريــم تــا ســفت شــود. ســپس حلــوای آمــاده  
را روی شــكات می ریزیــم تــا قالــب ُپــر شــود و كمی 
فشــار می دهيــم تــا فشــرده شــود. دوبــاره قالــب را 
بــه مــدت نیــم ســاعت در يخچــال می گذاريــم  بعــد 
از يخچــال بيــرون مــی آوريــم و بــا احتيــاط حلواها را 

ــم.  ــدا می كني ــب ج از قال
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بــا مصــرف 105 گــرم چغنــدر 
ــك  ــيد فولي ــد اس ــز،53 درص قرم
مــورد نيــاز بــدن را تأميــن كنیــد.
آن،  در  موجــود  زيــاد  فيبــر 
موجــب كاهش ســطح كلســترول 
بــروز  خطــر  كاهــش  و  خــون 
از  و  اســت  قلبــی  ســكته های 
همــه مهــم تــر،  چغنــدر قرمــز بــه 
دليــل داشــتن مــواد مغــذی آهن، 
ــروز  ــك از ب ــيد فولي ــاِر اس در كن
ــد. ــری می كن ــی جلوگي ــم خون ك
حــاال کــه بــا خاصیــت درمانــی و 
خوراکــی ایــن گیــاه آشــنا شــدیم 
بهــار  همیشــه  آشــپزخانه  بــه 
می رویــم و بــا پخــت حلــوای لبــو 

آشــنا می شــویم.

دستور پخت 
مواد الزم:

ــنگك(:  ــًا س ــدم )ترجيح آرد گن

ــوان ســرخالی  ــك لي ي
لبــوی پختــه شــده و پوره شــده: 

ــك ليوان ي
شكر:  يك ليوان سرخالی 

كره: 50 گرم
روغن مايع: يك سوم ليوان

روغن جامد: يك سوم ليوان
آب: يك ليوان

گاب: يك سوم ليوان
قاشــق  يــك  هــل:  پــودر 

ی  ر خــو با مر

طرزتهيه:
ــا  ــم و ب ــت می كني ــو را پوس لب
می پزيــم.  شــكر  كمــی  و  آب 
ــوره  ــاً پ ــا همــزن كام ــان ب همزم
ــوا را درســت  ــم. شــهِد حل می كني
می كنيــم )آب و شــكر را مخلــوط 
می كنيــم وقتــی جــوش آمــد 

ــم(. ــی كني ــه م گاب را اضاف

ســپس، آرد را بــا حــرارت مايم 
تفــت می دهيــم تــا بــوی خامی آن 
گرفتــه شــود، بعــد روغن و كــره را 
اضافــه مــی كنيــم. آرد را بــا روغن 
ــگ  ــِرم رن ــا ِك ــم ت ــت می دهي تف
شــود. حاال ظــرف را از روی شــعله 
خنــک  کمــی  تــا  برمی داریــم 
ــوره  ــوی پ ــوای لب شــود، شــهِد حل
شــده و پــودر هــل را اضافــه مــی 
ــا  كنيــم و ســريع هــم می زنيــم ت
خــوب مخلــوط شــود. بعــد ظــرف 
حلــوا  تــا  می دهيــم  تــكان  را 
منســجم و بهــم چســبیده شــود.

خواهیــد  مــی  اگــر  نکتــه: 
ــن  ــد همي ــف بزني ــوا را در قي حل
غلظــت مناســب اســت ولــی اگــر 
می خواهيــد ســفت تــر شــود، 
ــم  ــرارت ماي ــا ح ــه ب ــد دقیق چن
روی شــعله بگذاريــد تــا به ســفتی 

دلخواهتــان برســد. 
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گپی با هنرمندان
گفتگو از داود کنشلو

کیهان ملکی از تأثیرات گیاه خواری در سبک زندگی سالم گفت

کیهــان ملکــی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون در گفــت وگــو بــا نشــریه همیشــه بهــار 
بــا بیــان اینکــه گیــاه خــواری  دســت آوردی مثبــت بســیاری برای ســامت انســان ها 
بــه همــراه دارد، اظهــار کــرد: شــاید در بســیاری از برنامه هــای یــا مجــات پزشــکی 
دربــاره فوایــد گیــاه خــواری شــنیده باشــید، امــا این کــه آن را تجربــه کنیــد، اتفاقــی 
اســت کــه امیــدوارم هــر فــردی آن را بــرای مدتــی تجربــه کنــد، چــون بــه بــاور مــن 
ایــن روش زندگــی می توانــد از هــر فــردی انســان بهتــری بســازد کــه هــم بــرای 
خــود هــم بــرای اجتمــاع دســت  آوردهــای فراوانــی بــه همــراه داشــته باشــد. مــن 
خــودم ایــن روش را مدتــی تجربــه کــردم، ولــی متأســفانه مدتــی اســت کــه ایــن 

ســبک تغذیــه دور شــده  ام و امیــدوارم دوبــاره آن را دنبــال کنــم.
ــیاری از  ــود، بس ــبب می ش ــواری س ــاه خ ــت گی ــن اس ــن ای ــاور م ــزود: ب وی اف
ــاه خــواری  ــه واســطه گی ــد ب ــد کن بیماری هایــی کــه ممکــن اســت انســان را تهدی
از بیــن رود . همچنیــن ایــن ســبک غذایــی بــه کمــک دســتگاه گــوارش مــی آیــد 
و ســبب مــی شــود در طــول روز انســان بهتــر بــه فعالیت هــای خــود ادامــه دهــد.
ــا تغذیــه طبیعــی نیــز  ــاره تأثیــرات روحــی و معنــوی زندگــی ب ایــن بازیگــر درب
این گونــه اظهارنظــر کــرد: بــا نگاهــی بــه زندگــی گیــاه خــواران متوجــه می شــویم، 
ــان های  ــد، انس ــاب کرده ان ــی انتخ ــرای زندگ ــن روش را ب ــه ای ــرادی ک ــده اف عم
آرامــی  هســتند کــه بــه شــدت در زندگــی اجتماعــی افــراد ســازگار و نرم خو هســتند 
و کمتــر پرخاشــگری مــی کننــد. ایــن اتفــاق نشــان می دهــد کــه گیــاه خــواری از 

ــواده و جامعــه می ســازد. ــرای خــود، خان هــر فــردی، انســانی بهتــر ب
بازیگــر فیلــم »معجــزه خنــده« در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه زندگــی گیــاه خــوار 
چــه ســختی هایــی بــرای او و خانــواده اش دارد، گفــت: شــاید در وهلــه اول تغییرات 
پیــش آمــده در برنامــه غذایــی ایــن افــراد محدودیت هایــی بــرای خانــواده در پخــت 
و پــز و آشــپزی بــه وجــود آورد، امــا بــی شــک  در طوالنــی مــدت شــاهد تأثیــرات 
مثبــت آن در ســبک زندگــی ســالم خانــواده نیــز خواهیــم بــود. بــرای مثــال پــدر و 
مــادری کــه در ســبد روزانــه خــود بــه جــای چیپــس و پفــک و نوشــابه از پســته و 
بــادام و شــربت بهارنارنــج اســتفاده مــی کنــد؛ فرزنــدان خــود را تغذیــه مطلــوب مــی 
کنــد و بــه طــور حتــم در زندگــی طبیعــی و ســامت خــود کمتــر از خانــواده هایــی که 
اســیر مــواد غذایــی غیرطبیعــی و فســت فــود هــا هســتند، بــه پزشــک مراجعــه می 
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دانیال عبادی: سبک زندگی سالم با گیاهان به باور و اراده انسان تکیه دارد
دانیــال عبــادی بازیگــر ســینما و تلویزیــون در گفت و گــو بــا نشــریه همیشــه بهــار بــا بیــان اینکــه گیــاه 
خــواری را تجربــه کــرده اســت، گفــت: بــرای مدتــی مــن گیاه خــواری را تجربــه کــردم و امیــدوارم بــه زودی 
ــد  ــاور مــن ایــن اســت کــه ایــن ســبک از زندگــی می توان نیــز ایــن روش را مجــددًا در پیــش گیــرم؛ ب
ــاه خــواری ســخنانی شــنیده ایــم  ــد گی ــاره فوای ــر در زندگــی بســازد. درب از هــر فــردی، انســانی موفق ت
ــد، متوجــه  ــن روش را پیــش نگیرن ــه انســان هــا ای ــی ک ــا زمان ــا ت ــم، ام ــده ای ــی خوان ــب فراوان و مطال

نمی شــوند کــه ایــن ســبک زندگــی تــا چــه حــد می توانــد آنهــا را بــه ســمت کمــال هدایــت کنــد.
ــا  ــه چــرا مــن ب ــد ک ــدگان پیــش آی ــن ســئوال در ذهــن خوانن ــح شــاید ای ــن توضی ــا ای ــزود: ب وی اف
وجــود تعاریفــی کــه از ایــن ســبک زندگــی می کنــم، خــود آن را ادامــه نــدادم؟ بایــد بگویــم، متأســفانه 

کنــد. نــرم خویــی و آرامــش و داشــتن فضــای خانوادگــی امــن تــر از دیگــر محســنات زندگــی بــه ســبک 
طبیعــی و ســالم خــواری اســت و ایــن ســالم زیســتن مــروج ایــن ســبک زندگــی در جامعــه خواهــد بــود.

ــازد،  ــز می س ــایرین نی ــر از س ــان فکورت ــرد، انس ــی از ف ــه نوع ــواری ب ــه گیاه خ ــان اینک ــا بی ــی ب ملک
گفــت: گیــاه خــواران بیشــتر اهــل اندیشــیدن هســتند، چــون بــه لحــاظ جســمانی برایشــان وضعیتــی 
پیــش می آیــد کــه شــرایط بهتــری بــرای اندیشــیدن پیــدا می کننــد. بــرای مثــال انســانی کــه بــا خــوردن 
فســت فــود یــا گوشــت قرمــز فربــه شــده در تنفــس آنگونــه کــه بایــد راحــت نیســت، بــرای همیــن بــه 
ــا راحت تــر زندگــی کنــد، بنابرایــن فکــر کــردن در موقعیت هــای  ــاه مــی آورد ت قرص هــای شــیمیایی پن
مختلــف بــرای ایــن فــرد راحــت نیســت، بــه همیــن دلیــل بــه بــاور مــن گیــاه خــواری تأثیــر مســتقیمی 

بــر تعقــل آدمــی دارد.



فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 
سال اول  |  شـــماره ۱ 

86

برخــی مواقــع آدمــی مجبــور می شــود کاری انجــام دهــد کــه 
خــود مایــل بــه انجــام آن نیســت. در شــغل مــن )بازیگــری( 
چنیــن وضعیتــی پیــش می آیــد، چــون برخــی مواقــع مجبور 
هســتیم بــرای بــازی در یک فیلــم روزهــا از خانه دور باشــیم 
یــا غــذای خــود را در صحنــه فیلمبــرداری صــرف کنیــم. در 

چنیــن شــرایطی ادامــه گیــاه خــواری ســخت می شــود.
ایــن بازیگــر در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه در زمــان گیــاه 
خــواری چــه چیزهایــی داشــت کــه حــال فکــر می کنــد از آن 
محــروم شــده اســت؟ این گونــه توضیــح داد: وقتــی کــه گیاه 
خــوار هســتیم، همیشــه بــه لحــاظ روحــی انســانی شــاداب 
ــبب  ــواری س ــاه خ ــد گی ــون فوای ــتیم، چ ــحال هس و خوش
می شــود کــه کمتــر مریــض شــویم. نکتــه دیگــر در میــزان 
خــواب مــا نمــود پیــدا می کنــد،  گیــاه خــوار بســیار راحــت 
ــر بیــدار مــی شــود. در ضمــن وقتــی  ــد و راحــت ت می خواب
گیــاه خــوار هســتیم کمتــر در وضعیتــی قــرار می گیریــم کــه 
عصبانــی شــویم. ایــن نــکات بــه ظاهــر کوچــک در کیفیــت 

زندگــی افــراد تآثیــر بســزایی دارد.
ــث  ــواری باع ــاه خ ــه گی ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
تزکیــه نفــس هــم می شــود؟ بیــان کــرد: بــه نکتــه درســتی 
اشــاره کردیــد، چــون معمــوالً ایــن شــکل از موضــوع، کمتــر 
مدنظــر قــرار می گیــرد، فوایــد گیــاه خــواری بــه شــدت روی 
تزکیــه نفــس تأثیــر مســتقیم دارد، بــه نحــوی کــه انســان را 
از گنــاه دور مــی دارد. ایــن گفتــه نیــز بــه هیــچ وجــه شــعار 
نیســت، بلکــه در علــم نیــز بــه اثبــات رســیده اســت. بــرای 
ــام  ــه در ای ــم؛ هم ــی زن ــی م ــوع مثال ــن موض ــر ای درک بهت
ــا  ــارک رمضــان شــاهد هســتیم افــراد در جامعــه ب مــاه مب
نــرم خویــی و مهربانــی بیشــتری نســبت بــه ســایر مــاه های 
ــا هــم روبــرو می شــوند، چــون خاصیــت جســمی و  ســال ب
روحــی روزه بــه گونــه ای اســت کــه از مــا، انســان هایی بهتــر 
می ســازد. ایــن اتفــاق بــه نوعــی دیگــر در گیــاه خــواران کــه 

پرهیزهایــی در تغذیــه دارنــد اتفــاق مــی افتــد.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه گیاه خــواری روشــی از زندگــی 
ــه  ــردی ک ــت: ف ــه دارد، گف ــاور و اراده تکی ــر ب ــه ب ــت ک اس
می خواهــد گیــاه خــواری در پیــش گیــرد، حتمــًا باید نســبت 
بــه عملــی کــه می خواهــد انجــام دهــد بــاور داشــته باشــد تــا 

در طــی ایــن مســیر دچــار سســتی و کاســتی نشــود.
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شهره سلطانی: گیاه خواری به هیچ وجه موجب محدودیت غذایی نمی شود

شــهره ســلطانی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون در گفت و گــو بــا نشــریه همیشــه بهــار بــا بیــان این کــه گیــاه خــواری 
ــاره فوایــد گیــاه خــواری ســخن  ــه هیــچ وجــه موجــب محدودیــت غذایــی نمی شــود، گفــت: قبــل از اینکــه درب ب
بگویــم، بهتــر اســت از یــک منظــر دیگــر در ایــن بــاره وارد گفتگــو شــویم؛ آن هــم این کــه گیــاه خــواری بــه هیــچ 
وجــه بــه معنــای از بیــن بــردن تنــوع غدایــی نیســت، در ایــن ســبک از زندگــی نیــز تمــام غذاهــای ایرانــی را پخــت، 
ــت  ــه گوش ــدارم ک ــت ن ــچ گاه دوس ــه هی ــر این ک ــه دیگ ــد. نکت ــم آی ــه چش ــت در آن ب ــود گوش ــه کمب ــدون اینک ب
حیوانــات را بــه عنــوان غــذا بخــورم، البتــه شــاید در مواقعــی کــه دکتــر تجویــز کــرده و مجبــور بــودم بــرای تأمیــن 

پروتیئــن از آن اســتفاده کنــم، امــا غیــر ایــن حالــت، هیــچ گاه راضــی بــه گوشــت خــواری نشــده ام.
ــدارد و هــر  ــچ گوشــتی وجــود ن ــه در گیاهــان اســت در هی ــوع و خواصــی ک ــه تن ــه دیگــر این ک ــزود: نکت وی اف
رده ســنی می توانــد ایــن نــوع تغذیــه را بــرای خــود پیــش گیــرد. مــن تمــام غذاهــای ایرانــی را بــا گیــاه درســت 
می کنــم، انــواع کوکوهــا را بــا طعمــی خوشــمزه می پــزم. جــدا از غذاهــای ایرانــی، غذاهــای دیگــری در فرهنگ هــای 
مختلــف ملــل دیگــر وجــود دارد کــه گیاهــی اســت و مــزه بســیار خوبــی نیــز دارد. مــن از آنهــا نیز بــرای تنــوع غذای 

ــرم. خــود بهــره می ب
ایــن بازیگــر ادامــه داد: در کنــار گیــاه خــواری هیــچ گاه نوشــابه گازدار نمی خــورم. نوشــیدنی هایی چــون آب یــا 
آب میوه هــای ارگانیــک اســتفاده می کنــم. نکتــه  دیگــر اینکــه رژیــم گیــاه خــواری بایــد بــه شــکلی صحیــح انجــام 
شــود، چــون ممکــن اســت انجــام ایــن عمــل بــدون مشــاوره بــا متخصصــان فــن، موجــب برخــی معضــات شــود، 
توصیــه می کنــم، کســانی کــه می خواهنــد گیــاه خــوار شــوند حتمــًا از مشــاوره متخصصــان طــب ســنتی و گیاهــی 

کــه بایــد پزشــک نیــز باشــند و مــورد تأییــد وزارت بهداشــت، بهــره برنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه چــه چیــزی را جایگزیــن گوشــت در غذاهــای خــود کــرده اســت؟ گفــت: خانواده 
مــن گیــاه خــوار نســیتند، امــا چنــدان هــم گوشــت نمی خورنــد. مــن هــم بــه جــای گوشــت از قــارچ در خورشــت ها 
ــردن را  ــم ورزش ک ــد بگوی ــا بای ــرم. در انته ــذت می ب ــیار ل ــز بس ــوردن آن نی ــم و از خ ــتفاده می کن ــم اس و غذاهای
بســیار دوســت دارم و فکــر می کنــم ورزش بــه کســانی کــه گیــاه خــواری می کننــد کمــک بســیاری می کنــد تــا در 

روش زندگــی خــود موفق تــر باشــند.
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پایان شب سیه، سپید است
آییــن شــب یلــدا یا شــب چله یکــی از رســوم و جشــن های دیریــن ایرانــی اســت. در 
ــر شــدن طــول روزهــا در  ــال آن بلندت ایــن جشــن، طــی شــدن بلندتریــن شــب ســال و به دنب
ــی  ــه در کودک ــاف آنچ ــد برخ ــود. هرچن ــته می ش ــی داش ــن گرام ــره زمی ــمالی ک ــره  ش نیم ک
ــا از  ــت، ام ــه ای اس ــی دو دقیق ــی یک ــی از تفاوت ــودن ناش ــن ب ــن بلندتری ــم، ای ــان می کردی گم
ــن شــب ســعی  ــن شــب در نظرمــان کاســته نشــده اســت. ایرانی هــا در ای شــکوه و ابهــت ای
ــد،  ــان کنن ــوش ج ــدا را ن ــب یل ــای ش ــا و غذاه ــند، خوراکی ه ــا باش ــار بزرگ تره ــد در کن می کنن
فــال حافــظ بگیرنــد و خاصــه بــا یــادآوری اینکــه »پایــان شــب ســیه، ســپید اســت« اوقــات 

ــد. شــادی را ســپری کنن
در ایــن شــب کــه غذاهــای رنگارنــگ و خوراکی هــای خوش مــزه دهان مــان را آب 
ــای  ــم. در زمان ه ــاهنامه می خوانی ــا ش ــظ ی ــویم و حاف ــع می ش ــم جم ــدازد، دور ه ــی ان م
ــعی  ــا س ــم م ــروز ه ــد. ام ــتان می گفتن ــران داس ــرای دیگ ــل ب ــای فامی ــم  بزرگ تره قدی
ــنت  ــن س ــویم و ای ــع بش ــان جم ــزرگ و مادربزرگ هایم ــار پدرب ــم در کن ــم دوِره می کنی

ــم. ــده نگه داری ــن را زن دیری
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مناسب ترین زمان های 
نوشیدن چای

ــوردن  ــس از خ ــاعت پ ــک س ی
ســنگین  و  چــرب  غذاهــای 
)کمــک بــه هضــم غــذا و به ویــژه 
ــون  ــان خ ــود جری ــا، بهب چربی ه

در عــروق معــده و بــدن(.
پــس از فعالیت هــای بدنــی یــا 
فکــری )رفع خســتگی و تســکین 

ــا( ناراحتی ه
 پــس از برخــی داروهــا بــا 
ــر  ــریع اث ــک )تس ــورت پزش مش

دارو(
بیــن وعده هــای غذایــی بــه 
در صــورت  آور.  نشــاط   عنــوان 
ــی  ــذای قبل ــدن غ ــاس مان احس
در معــده. احســاس ســنگینی در 

معــده، آروغ و نفــخ زیــاد. 
ناشــی  کاذب  تشــنگی های 
ــد  ــده مانن ــزج در مع ــاط ل از اخ
خــوردن  از  پــس  تشــنگی 

ماهــی. و  کله پاچــه 
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