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 تعالیبسمه 

 

 از : دکتر احمد صبور اردوبادی 

 مضرات بهداشتی توالت فرنگی

رقی شاید بيش از یك قرن باشد که موضوع اصطكاك و برخورد فرهنگ و تمدن غرب با فرهنگ و تمدن ش

ادالت حـ  و م ـبه طور مستقيم و غيرمستقيم آغاز و بحـ  و فـ بخصوص در آداب و رسوم و آیين زندگی ـ 

ر دت و سـقم  )اعـم از صـحگوناگونی را در اغلب موارد و مسائل به دنبال آورده و انواع اظهارنظرهای مختلف 

مـا در برتری یكی بر دیگری صورت گرفته است که ولـو در مـواردی منـته بـه نتـایه روشـن و مشيـدی گ ـته ا

فكار ازم برای ن علمی و منطق عقلی و ت ربی المواردی هم بنا به علل چندی هنوز ترجيح یكی بر دیگری به زبا

ا مـواردی عمومی روشن و مسلم ن ده است و لذا از هر چند گاهی اظهارنظرهای موافق و مخالف در مـوردی یـ

از مدتی بگومگوهای  مخصوصاً در مطبوعات از سر گرفته شده و پسهای گروهی در م الس و محافل و رسانه

شود که یكی از این ت فراموشی سپرده میو برای مدتی به دسافتد می هاز آسيابها احاصلی آبخسته کننده بی

و ردّ  ه ذمّ و طـردیا ب« توالت فرنگی»موارد هم اختصاص دارد به اظهارنظرهای مختلشی درباره مشيد و مضر بودن 

ك از طرفين موافـق یاً هيچ نيز نيست جز اینكه غالبفایده م بیالعلل این دور تناوب نامنظ، که علت«توالت ایرانی»

تواننـد از نمیننگریسـته و اليقين و مخالف از روی علم و آگاهی الزم و با احاطه کافی به موضوع و اتكاء به علم

د یـا نیان دهفایده تكراری پانظر خود دفاع کرده یا نظر خود را برای همي ه ثابت و مدلّل نموده و بر مباحثات بی

 د.نا مدلّل کرده و به نتي ه نهایی برسبا قاطعيت اشتباه طرف ر
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« هـاهای مبارزه با سـموم ميكروبـی رودهراه»در پي گشتار چاپ اول کتاب و نگارنده تا آن ا که به خاطر دارد 

ت فرنگی به سال رخوردهای موافقين و مخالشين توالاولين برخوردم با منازعات و ب 1امنيز به صراحت یادآور شده

بـه وسـيله ارتـش « اميرآبـاد»دد که پس از پایان جنگ جهانی دوم و تخليه پایگـاه نظـامی گرشمسی برمی 1324

و اولين برخورد ما دان  ویان آن روزهـا بـا توالـت  ،آمریكا و تأسيس اولين کوی دان گاه در ایران به جای آنها

د شدید عقایـد را رخورجدی ميان موافقين و مخالشين و ببود که مناظرات منازعات  کوی دان گاهفرنگی در آن 

ن بـر ناگوارترین خاطره ای که از آنتي ه به دست فراموشی سپرده شد. اما یها بپس از مدت به دنبال داشت ولی

به عنـوان داور ميـان مـوافقين و ظاهراً آن روزها بود که  غربزده جای ماند اظهارنظرهای نادرست برخی پزشكان

موضوع ضـایعات قبالً کردند که هيچ قانع شدنی نبود و چون نگی دفاع میاز توالت فرولی عمالً ناپخته مخالشين 

 جـرا  معـروف فرانسـوی« ویكتور پوشه دکتر»های حاد و مزمن را نگارنده در تأليشات ای ناشی از یبوستروده

ان آن کامالً به خطای نظر پزشـك ها در حال ن سته پی برده بودمودهتخليه ر اهميت و ضرورت مطالعه کرده و به

موضـوع را  در این مـورد به ناچار برای درك واقعيت امر و آگاهی و آشنایی به وظایف خود شده وروز متوجه 

سرسری نگرفته و حداقل برای دانستن راه صحيح درست زیسـتن و ت ـخي  راه از چـاه م بـور شـدم بـا دایـره 

بـه  دسترسـینمایم که خوشبختانه با  دنبالهای بي تری را بررسی ـ در جنب سایر مطالعات و تأليشاتـ تری وسيع

منابع موثق علوم پزشكی متعددی پس از قریب سی سال مطالعه و مراجعه به منابع و مراجع پزشكی قدیم و جدید 

به دسـت آمـد و حقـایق و مسـلمات مسـتند بـه آخـرین منـابع  مهمی باالخره به توفيق ربّانی یك سلسله مدارك

عموم و به نيت خدمت به نوع به صورت و استشاده برای استحضار بعدها که پزشكی شرق و غرب نصيب گردید 

و برای همي ه به ادعاهای باطل همه موافقين توالت فرنگی خاتمه فوق منت ر  همان عنوان نامبردهکتاب مدوّنی به 

                                                 
وجود در دسـتر  مصشحه قطع وزیری صورت گرفته است که به علت نایاب بودنش نسخه  250شمسی از طرف دان گاه تبریز در  1354ـ چاپ اول در سال 1

شتـار مقـاالت سرتاسـر پـنه گ ت ـر شـده اسـت کـه درقرار دادیم و نظر به اینكه این کتاب تنها مرجع در علوم پزشكی تأليف و من« سالمت»را در اختيار ن ریه 

ور تسـهيل د شد، به منظحاضر در نقل نظرات محافل و م امع پزشكی به اسناد و مدارك آن مراجعه و به علت کثرت تكرار مواردش به آن کتاب اشاره خواه

سم خـاص ابه صورت یك « کتاب»تنها عنوان « هاميكروبی روده های مبارزه با سمومراه»نقل عنوان مرجع در یك یك موارد به جای عنوان کلی کتاب یعنی 

 انتخاب و اکتشا خواهد شد.
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داختـه و در سـابقه پربیداده شد که در مقاالت ف رده و اجمالی حاضر به مراحل مختلف سير تكامل این تحقيق 

نقـا  ضـعف دفاعيـات بدینوسيله « سالمت»نامه در هشتهضمن پاسخگویی به اظهارنظرهای نامبرده در مقاله قبلی 

نظران در علوم پزشـكی ـ بـه از مزایای توالت فرنگی را به استحضار افكار عمومی ـ بخصوص صاحب تندغيرمس

 رسانيم:شر  زیر می

ــماره  7در صــشحه  ــه  198ش ــی  16/9/87مورخ ــریه گرام ــه ســالمتهشته»ن  ــه« نام ــوان در مقال ای تحــت عن

ه کـسه نشر از همكاران محترم چاپ و منت ر شـده بـود ت نادرساظهارنظرهای « سازی برای توالت ایرانیپرونده»

حقيقـات تطالعـات و مبا نتایه  ه با واقعيت امر مطابق نبوده ونظر از اینكه خود نظرات ارائه شده به هيچ وجصرف

الیل د، اساساً بع معتبر علوم پزشكی همخوانی نداشتيمه دوم قرن بيستم و آخرین نظریات محافل پزشكی و منان

 آگاهـان از برای اهل تحقيق و انعلمی و تحقيقی موجودشهم با نقا  ضعف  ائه شده آنبدون سند و مدارك ار

رائـه انویر افكار عمومی و همكاری در ت که در مقام همگامی و کننده نبودآخرین تحقيقات و معلومات روز قانع

تبر غرب، منابع مع ز نتایه آخرینشه شد که با استشاده اها احسا  وظيراه صحيح مشيد به حال جامعه و همه انسان

اضـر حنـد گشتـار آثار و نتایه منشی استشاده از توالت فرنگی را به طور مستند و مستدل یك بار دیگـر هـم در چ

ای موضـوع نيـز ماننـد همـه مـوارد سابقه بودن بح  ری ـهرار دهيم هرچند که به علت بیمورد بح  و بررسی ق

یربنـای های علوم کالسيك محتاج طر  یك سلسله اصول و قواعـد علمـی مـتقن بـه عنـوان مقدمـه و زنوآوری

 خود به خود به درازا خواهد ک يد. استدالل علمی و منطقی است که

ها را از دیدگاه هر با شر  و تشصيل کاملی موضوع مبارزه با سموم ميكروبی روده« کتاب»در نظر به اینكه قبالً 

 ووارد ضـروری ایـم از اینـرو بـه غيـر از مـدو فرهنگ و تمدن )غربی ـ اسالمی  مورد بح  و بررسـی قـرار داده

صـاره و ع وخالصـه  ر کـرده و تنهـانظاصول و قواعد علمی م روحه در آن منبـع صـرف ناچاری از تكرار سایر

 رسانيم:یمچكيده استدالل علمی الزم در هر موردی را به شر  زیر در پنه گشتار به استحضار عالقمندان 

 گشتار اول ـ نقد و بررسی اظهارنظرهای مقاله.
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 ها.های رودهتوالت فرنگی و مسموميت از سموم ميكروبگشتار دوم ـ 

 ی.گشتار سوم ـ آخرین تحقيقات پزشكی درباره توالت فرنگ

 های انسان.گشتار چهارم ـ شناخت انواع ميلياردها ميكروب روده

 ی .ها )ميكروبی ـ تخميرگشتار پن م ـ انواع سموم توليد شده در روده

 گفتار اول ـ نقد و بررسي اظهارنظرها

ه از مـدتنها بـا معلومـات و اطالعـات بـه دسـت آچنانكه اشاره شد اظهارنظرهای ارائه شده در مقاله نامبرده نـه

 ـح  حاضر بآخرین تحقيقات علوم پزشكی همخوانی ندارد بلكه بنا به توضيحات مستند مذکور در گشتار سوم 

اند رفتهگقرار آنها کنند ـ درست در نقطه مقابل که صراحتاً مضرات استشاده از توالت فرنگی را مطر  و ثابت می

های تحقيقات همه جانبه علوم نتایه و یافته ه شده باهای بزرگ اظهارنظرهای ارائو اینك برای آگاهی از تشاوت

اده و دپزشكی معاصر، الزم دیدیم گشتـار اول را ابتـدا بـه شـر  زیـر اختصـاص بـه بررسـی نقـا  ضـعف آنهـا 

هـای گشتارهـای بعـدی های علمی الزم به آنها را با ارائه مدارك و اسناد از منابع پزشكی موجود بـه بخشپاسخ

 موکول نمایيم:

دقيقه ن ستن در روی پـا مقـدار زیـادی وزن بـدن روی  5در » ... اند: یكی از همكاران چنين اظهارنظر کرده  

، اوالً این اظهارنظر ـ که از ردیف فرضيات شخصی اسـت «...  شودتخريب مفصل مي موجبزانو افتاده و 

نيسـت بلكـه درسـت نقطـه كی مسـتند به هيچ سند و مدرك علوم پزشـتنها نهو نه قانون ارتوپدی یا فيزیولوژی ـ 

بایسـت در طـی اعصـار و اگر این تئوری درست باشد میمقابل هزاران مورد ت ربی و عملی است به طوری که 

ای و امكـان تخریـب ها نشر از سكنه ک ـورهای شـرقی در اثـر اسـتشاده از توالـت چمباتمـهقرون متمادی ميليون

دقيقـه در بسـياری از م ـاغل و  5تر از های طـوالنیینكه مدتنظر از اصرف گير شوندزمين مشصلی مشروض

شوند در حال چمباتمه زده کارهـایی را ان ـام های مختلف فنی و غيره نيز همواره عده بي ماری م بور میحرفه

بخصوص وقتی که آمار مراجعان و مبتالیان به مشاصل زانو در طول سـال  اند!!گير هم نشدهولي زميندهند 
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از یك نشر در یك یا چند صد هزار نشر از جمعيـت آن  ور به مراکز درمانی را بدانيم که هرگز بي تر در یك ک

 .هم نيست

ت بـرای اجابـ ونياکان ما در دوره هخامن ی سكوهای صندلی مانند داشـتند »دوم ـ در همان مقاله آمده است: 

ای غيربهداشـتی )اشـاره بـه توالـت چمباتمـهین شـيوه غلـو و بسـيار ان ستند و ... حال چرا ما مزاج روی آن می

 «.ایرانی  را بر دوستداران سالمت و اصيل فرهنگ خود ترجيح دادیم جای تع ب دارد ... 

هاي نمونـ و شنا  کارشنا  پرت ربه هم بدون ارائه سـند و مـدرك اگر این اظهارنظر حتی از یك باستان

ترین و زودبـاورترین لو دگی ـ حتی بـرای سـادهگرفت به این ساصورت می چنان سكوهاي صندلي مانند

تخصـ  در رشـته خـود ـ صـورت شد ک ا رسد از یك جرا  ـ ولو در حـد فوقاشخاص هم ـ قابل قبول نمی

ترین آثار باستانی را نداشته، چگونه توانسته است خبری با بگيرد که مسلماً هيچگونه صالحيت دخالت در قدیمی

ك  هزاران بار هم تمام نقاط مختلف اران سال گذشته استنبا  و استخراج کند این قاطعيت را از اعماق هز

جـای تع ـب »ای بـه قـول ای ـان بنابراین اگر استشاده از توالت چمباتمه روي زمين ما زير و رو شده است

هـم از سال قبل از ميالد  آن  500، آیا این اظهارنظر یك پزشك از شرایو زندگی زمان هخامن يان )یعنی «دارد

متوجـه شـان )!!  ميان آن همه آداب و سنن و احوال عمومی یك قوم از بين رفته و تنها بـه کيشيـت اجابـت مزاج

آغاز تمـدن »شنا  معروف فرانسوی  در کتاب دکتر گوستاولوبن )مورخ و جامعهجای تع ب ندارد؟! اند، شده

اعده مشيد و مهمی از نتایه مطالعات و تحقيقات مانده، یك قملل و اقوام عقب در باب تأخير در رشد فكری« ب ر

عدم تع ب »گوید: شناسی خود ارائه نموده است که در این مقام شایان نقل و توجه است و او میتاریخ و جامعه

هل فنش بـه همـان ، آیا پذیرش این اظهارنظر بدون تع ب از غير ا«آور ن انه جهل مطلق استاز موضوع تع ب

ايـن » ... نظر از آنچه ذکر شد در متن اظهـارنظر ایـن همكـار گرامـی آمـده اسـت: صرف گيرد؟!معنی برنمی

شناسيد توالت چيني است، در همان روزگار هنگامي ك  توالتي را ك  ب  نام توالت ايراني مي

كندند و روي آن چال  نشسـت  و اجابـت اي ميها ب  ايران حمل  كردند براي دفع چال مغول
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که باز هم محتاج تأمل و بررسی است که اوالً معلوم شـود ایـن اسـتنبا  از روی ، «دانند ... مزاج انجام مي

« توالـت ایرانـی»کدام منابع یا قرائن صورت گرفته است و دوم اینكه در این ـا معلـوم نيسـت کـه منظورشـان از 

ش شـكل و فـرم چيست و آیا همان عمل دفع در روی چالـه اسـت یـا آن هـم ماننـد توالـت فرنگـی بـرای خـود

تـر بـوده ایـن اسـت کـه از ایـن ای و سوم که از همـه مهممخصوصی دارد؟ و آیا آن هم صندلی بود یا چمباتمه

يـا كنـدن « توالـت چينـی»ای بـه نـام شود که ایرانيان تا قبل از حمله مغول و ک ف وسـيلهاظهارنظر معلوم می

)!( و يا اصالً عمل دفعـي نداشـتند  تندتوانسدانستند و نميدفع خود نميعمل اي را براي چال 

های رایه و چهارم این است که از اول م موع انواع توالتك  احساس احتياج ب  چال  و توالت نمايند!! 

توان دریافت کـه ای است و یا صندلی، که با قاطعيت میدر جهان به دو صورت بي تر نبوده و نيست: یا چمباتمه

و نـوع  ،عمق یـا بي ـتر ای )کمروی چالهبا وسایل ب ر اوليه است  ناسبترین و متعیای اولين و طبينوع چمباتمه

های دلخواه بر صندلی ک ف جدیدی است که متأسشانه ناق  و نادرست و مضر هم هست بنابراین با نامگذاری

ير آن دیگری، که همه شود و نه عيبی دامنگاینكه ایرانی، چينی، ژاپنی، شرقی، نه چيزی بر امتياز یكی افزوده می

 والغير. است ملتیها محصول بازی با الشاظ در هر جا و هر قدم و هر نامگذاری

همكار دومی نيز در اظهارنظر خـود ضـرورت اسـتشاده از توالـت فرنگـی بـرای مبتالیـان کمـردرد و پـادرد و 

 اند کـهتهالزامـی دانسـم كالت دیسك کمر را عنوان کرده و آن را یك دستور بهداشـتی مشيـد و مراعـاتش را 

مسلماً برای بيماران یك راهنمای مهم و ضروری بوده و دانستن این نكات بهداشتی کامالً مشيد است اما متأسشانه 

گيری غيربهداشـتی از آن حداکثر استشاده از این فرصت و موقعيت به دست آمده در تبليغ توالت فرنگی و نتي ه

عنـوان کننـد و در ذیـل آن ضـرورت توالـت ی است که درد و مرض را زهی دور از انصاف و جوانمرد ،مقدمه

فرنگی را ـ که بنا به توضيحات بعدی امروزه در محافل پزشـكی غـرب کـامالً مـردود شـناخته شـده اسـت ـ بـه 

مـا » ... فرهنگ و تمدن اصيل یك ملت تحميل کنند و در آخر هم چنين نتي ه گرفتـه و اظهـارنظر نماینـد کـه: 

اي ندارند و مبـتال هاي مهرهساني ك  هيچ مشكلي از بابت ستون فقرات و ديسكحتي براي ك
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پـایگی سسـتی و بی« ب  كمردرد و پادرد نيستند هم توصي  بـ  اسـتفاده از توالـت فرنگـي داريـم

های در تأیيد توالت فرنگی که توسو یك متخص  و مدیر گـروه پوسـت یكـی از دان ـگاه هم اظهارنظر سوم

تـوان بـه فته است به سهم خود شایان تأمل و توجه است که از روی خالصه و برگزیده آن میک ور صورت گر

بعضی افراد علت امتناع خود از استشاده از توالت فرنگـی را آلـودگی و » ... هدف نهایی چنين اظهارنظر پی برد: 

در مقايس  با توالتي  در حالي ك  اين توالتهای پوستی  می دانند غيربهداشتی بودن آن )سرایت بيماری

و فقـو کـافی اسـت تنهـا بـا ف ـار دادن  تر استشود )توالت ايراني( بهداشتيك  امروزه استفاده مي

های آورد پـس از هـر بـار اسـتشاده آن را )لبـهای که مایع ضدعشونی را در فضای توالت به گـردش درمـیدکمه

های پوستی ميكروبی مانند کورك بيماری تتوالت صندلی  ضدعشونی کرد که در صورت عدم مراعات بهداش

توانند به ن يمنگاه شخ  ـ ضـمن های قارچی پوستی میو جوش چرکی و یا ویروسی مانند تبخال و یا بيماری

آن را ضدعشونی کرده و یا از دستمال  و لذا بهتر است قبل از استشادهتما  پوست با سطح توالت ـ سرایت کنند 

 .«سطح تما  توالت نصب شده است استشاده کنند های مخصوصی که رویکاغذی

ر ایـن دوف سعدی انتقادات معر زقبل از اینكه به نقا  ضعف این دستورالعمل نيز بپردازیم ب ا است به یكی ا

اسـت توجـه  که برای خود یكی از راه و روش نادرست رایه هر شرایو زمـانی و مكـانیقبيل موارد اشاره شود 

 شود که گشته است:

  ها را نهشته زیر بغلعيب   نرها نهاده بر کف دستای ه

هایی است که به خاطر آنها مورد رای فواید و امتيازات و برتریابدون تردید هر فرهنگ و تمدنی برای خود د

گردیده آنچنان که با گذشت اعصار و قرون مانع سقو  و انهدام و نابودی کـاملش واقع  اشتوجه افكار عمومی

تواند با گذشت زمان بر روی پای خود فایده و بالمصرفی نمی عامل یا عنصر زاید و بيهوده و بی شده وگرنه هيچ

 برای همي ه ایستاده و پابرجا بماند و گرچه این خود یك حقيقت مسلمی است غيرقابل انكار، اما از سوی دیگـر

و علـم نـوع ب ـری ـ کـه  سـاخته و پرداختـه عقـل تمدن ب ری هرگز هيچ فرهنگ و تمدنبه گواهی تاریخ  هم
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محاسنی باشد کـه در  ها و امتيازات یاع کماالت و برتریمحدود به زمان و مكان است ـ نتوانسته است جامع جمي

مظهـر جميـع خـود نادرسـت نداشـته و ها و اشـتباهات یـا آداب و رسـوم آستين خود از انواع نقائ  و نارسـایی

و حتی تغيير حـال و انقراض و حتی انهدام هر فرهنگ و تمدنی عيب و نق  باشد که راز انحراف و کماالت بی

های نهشته زیر بغل  در همين نقا  ضعف مخشی از انظار )عيبسرنوشت ملل و قبایل و جوامع در طول تاریخ نيز 

ضمن مطالعه علل افول ستاره اقبال بسياری از « آغاز تمدن ب ر»شود که دکتر گوستاولوبن  در کتاب خالصه می

 ها را به وجود این قبيل نقا  ضعف )و معایب زیر بغل  نسبت داده است.نتمد

  ر بـاب نقـااینك با این مقدمه الزم به یادآوری است که فرهنگ و تمدن غرب )یا شرق  از این اصل مهم د

نيست عاقالنه  ،هایش در جهتیها و امتيازات و پي رفتضعف مدنی مذکور استثناء نبوده و به خاطر برخی برتری

هـر تأیيـد که بدون درك و فهم و شناخت الزم کامل ابعاد مختلف آن، چ م و گوش بسته به تمـام محتـوایش م

قليـد تهای رایه در ميان ملل غرب را کورکورانه پذیرفت یا از آنها زده و همه آداب و رسوم و عادات و بدعت

ر شـرایو  يدن برخی مزایای محدودش دپيروی چ م و گوش بسته از توالت فرنگی و به رخ کقبول و کرد که 

 موارد قابل ذکری است.این قبيل استثنایی با وجود معایب بسيارش از 

*** 

های پوسـتی ارائـه شـده و بـه از نقا  ضعف اظهارنظرهای سومی که از ناحيه همكار محترم متخص  بيماری

تـراف بـه امكـان سـرایت انـواع در عـين اعاینكـه  انـدتوالـت فرنگـی را تأیيـد کرده صراحت و اشـارت برتـری

حـل غيرعملـی را بـرای پي ـگيری از سـرایت آنهـا نمـوده و های پوستی از طریق توالت فرنگی، یك راهبيماری

های توالـت فرنگـی  ای در فضای توالت پس از هر بار استشاده از توالت )یا لبهبا ف ار دادن دکمه»... اند: فرموده

گيـرد، های مخصوص که روی سطح تما  ن يمنگاه توالت قـرار میل کاغذیرا ضدعشونی کنند و یا از دستما

های مسلم مـورد بحـ  بعـدی و در ضـمن اعتنایی نسبت به زیانتوجهی یا بیدر عين بی، یعنی «استشاده شود ... 

که نه  اندهای پوستی راه پي گيری ضعيف و غيرقابل اعتمادی را ارائه کردهپذیرفتن امكان سرایت برخی بيماری
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در ک ور ما و نه در بسياری از ک ورهای دیگر )حتی در خود ک ـورهای غربـی کـه نگارنـده از نزدیـك عينـاً 

شـود و عملـی نيسـت )چنانكـه عمـالً م اهده نموده است  ابداً این راه پي نهادی بـه معـرض اجـرا گـذارده نمی

های توالـت فرنگـی بـا یـك مـاده ای لبـهشـود : اوالً در هـيچ شـرایو بـا ف ـار دکمـهمتروك مانده و اعتنـا نمی

های شود: یكی اینكه کسی پس از خيس شدن لبهک ی به چهار دليل زیر ضدعشونی و قابل اطمينان نمیميكروب

رد یعنی عمـالً يخواهد پوست ن يمنگاهش با آن سطح خيس شده با موادی تما  بگتواند یا نمیاین توالت نمی

تما  پيدا کند که معلوم نيست قبل از او افراد سـالم یـا بيمـاری بـا آن ـا در  کراهت دارد پوست بدنش با جایی

تما  بوده است )ولو به بهانه حساسيت پوستی یا روحی  که در توالت چمباتمه ای چنين کراهتی وجود نـدارد. 

هاي خانگي و ن  در اماكن عمومي هيچ گونـ  مـاده ن  در توالت دوم اینكه به گواهی وضع موجود

اي مخصوص براي ضدعفوني كردن لب  توالت فرنگـي كـار گشاشـت  نشـده عفوني كنندهضد

هـا نـدارد تـا بحـ  در نحـوه تر از اینكـه عمـالً چنـين مـواردی وجـود خـارجی در توالت)چه دليل قـوی است

های دستمال کاغـذی )یـا هـر های فرنگی با الیهتوالت صورت گيرد . سوم اینكه موضوع پوشش لبه كردشعمل

پوشش دیگر  هم ولو در اوایل و برای ترغيب م تریان و تبليغ برای فروش چنان متاعی هم وجـود داشـته باشـد، 

ها از آسياب افتاد و مردم عادت کردند که توالت لوکس فرنگـی )مـورد انتقـاد پس از اینكه به قول معروف آب

کار کسی نداشته و توجهی به قـول و  محافل پزشكی امروزی غرب  را به قيمت گزاف تهيه کنند دیگر کاری به

های عـایقی کننـد یـا های صندلی ت ارتی خود را م هز به الیهکنند تا توالتهای آنچنانی اوليه نمیقرار و وعده

های جدیدی نصب و به کار گيرند به طوری که در این مورد نيز )مانند های قبلی به وسایلی الیهتمام الیهاپس از 

های انبـوه های خانگی و اماکن عمومی بلكـه حتـی در فروشـگاههی وضع موجود نه در توالتمورد اول  به گوا

شود و اگر هم م اهده شـود ک ور ما این چنين توالت فرنگی عرضه نمیت ارت توالت فرنگی موجود در بازار 

هـای ایت بيماریتواند به شمار رود که ضامن مصونيت عمـوم از سـرجنبه عمومی نداشته و مواردی استثنایی می

نسـبت بـه مـواد « های اختصاصـیحساسـيت»مسری پوستی باشد و چهارم اینكه امروزه به علـت شـيوع موضـوع 
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و خـالی از عيـب  توالـت فرنگـی هایلبـهمـورد اسـتشاده در های الياف مصنوعی ضدعشونی کننده و حتی به الیه

 1«سـایر مضـرات توالـت فرنگـی»تحـت عنـوان « کتـاب»ها پـيش در اشكال نخواهد بود که در این مورد نيز سال

را عليرغم خوشبينی هـوادارانش و بـه زعـم « توالت فرنگی»م روحاً وضع نامطمئن و نگران کننده رواج ت ارت 

ندارد و در  های توخالی اعتباریدیم که این وعدهپزشكان حامی آن به استحضار عموم رسانده و یادآور شده بو

هـای پوسـتی بـه وسـيله برای رفع م ـكل سـرایت بيماری» ... کنيم: یده آن اکتشا میاین ا به نقل خالصه و برگز

هاي هايي از كاغـش بـ  صـورت  يـ سـابقاً پوشـ توالت فرنگی کارخان ات سـازنده لـوازم توالـت 

سـال پـيش  م ـاهده  44کردند که این روش عموميت نيافـت و چنانكـه امـروزه )اشـاره بـه تهيه میمتراكمي 

هـای پوسـتی بـه اند که خـود از عوامـل تسـهيل بيماریش عرضه شدههای بدون پوشدر تمام دنيا توالتکنيم می

سـاخته یـا انـدود « اسـترپلی»هایی کـه بـا مـاده شـيميایی روند و این مسئله مخصوصاً در تما  با توالتشمار می

نابع پزشكی تصریح گردیده اسـت چنانكه در مو آورد العالجی را به وجود میاند یك عارضه حاد یا صعبشده

های پوستی در ن يمنگاه، نتي ه تما  با این مواد مضر و محرك پوستی است ـ به نقـل از قسمت اعظم حساسيت

و به خـاطر شـيوع عـوارض پوسـتی در غـرب اسـت کـه امـروزه کارخان ـات  ـ2منابع پزشكی نامبرده در پاورقی

اند کـه بـه انبوه پمادها و خميرهای ماليدنی به پوست پرداخته سازنده داروهای جلدی در غرب به توليد و فروش

اورگـانون »محصـول کارخان ـات « DEXATOPICدکساتوپيك »توان به داروهای معروف عنوان شاهد می

ORGANON »روند ... ترین داروهای پوستی در غرب به شمار میاشاره نمود که پرفروش.» 

*** 

                                                 
سال  44اش در چاپ اول آن به كه سابقه« كتاب» 111الي  109ـ صفحات 1

 گردد!قبل برمي

 سه منبع نامبرده در زير نام برده شده است:« كتاب»ـ در 2

1- MALKINSON  F.D.J: INVEST  DERMAT.   23,281. 

2- SCOTT,E.J : INVEST  DERMAT.   26,149 

3- AUSSEMS,J : LA  VIE  MEDICAL  NOV. 
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ن زمـان ر آدسال قبل بود کـه  44ای وضع بازار فروش توالت فرنگی در هالبته آنچه ذکر شد نتي ه بررسی

ن  در شرق و ن  دار كاغشي مورد سفارش عالم پزشكي هاي فرنگي پوش هم خبري از توالت

چنـان وجـود و فـروش آن در و اینك در تكميل معلومـات و اطالعـات عمـومی از بـازار امـروزدر غرب نبود 

سلسـله مقـاالت همـين کنيم که در جریان تهيـه و تـدوین مطالـب زارشی نقل میدار خيالی گهای پوششتوالت

بـه همـت یـك اکيـب تحقيـق هشـت نشـری از « نامـه سـالمتهشته»برای ن ـریه گرامـی « مضرات توالت فرنگی»

انـدن )پـس از خو 1387های سرتاسر شهر تبریز در نيمـه دوم آذرمـاه همكاران این انب در تأليشات، از فروشگاه

استحضار عموم عالقمندان  و جهتنامه سالمت  تهيه هشته 198در شماره « سازی برای توالت ایرانیپرونده»له مقا

 رساند: بينان توالت فرنگی ـ مخصوصاً آن دسته از پزشكان مدافع آن ـ به شر  زیر میو خوش

مـورد هـم توالـت م هـز بـه تنها یـك فروشگاه معتبر لوازم بهداشتی نقا  مختلف شـهر تبریـز نـه 21از ميان »

گی حتی های کاغذی نام برده شده در مقاله م اهده ن د بلكه اکثریت قریب به اتشاق فروشندگان توالت فرنالیه

اطالعی نمودنـد و همينطـور بـود موضـوع چنـان های م هز فرنگی در بازار ایران اظهار بیاز وجود چنين توالت

ند که همگـی از وجـودش دکمه م كل ضدعشونی کردن را حل ک ای که با ف ار یكدستگاه ضدعشونی کننده

 .«در بازار اظهار بی اطالعی محض کردند

عنـوان  مآخـذی بـه بنابراین معلوم نيست همكار محترم نامبرده در متن مقاله خود چنين وسيله را بر چـه مبنـا و

 «.حل بهداشتی پي نهاد کرده بودند؟!راه

 

 :يابي برخوردهاريش 

کـه گشتـيم ری ـه تـاریخی  رد افكار و عقاید و آداب و رسوم در مورد توالت فرنگی و ایرانی ـموضوع برخو

له متشاوت زمانی به زبان فارسی در دو مرح« فرنگ»یابی علت ورود خود کلمه و لغت گردد به ری هدارد ـ برمی

زمانی بس طوالنی )با فاصله به همين لحاظ نيز برای خود دو موضوع تاریخی جدا از هم بوده و وجود اختالف  و
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ای با همدیگر ندارند زیرا اولی به زمان بنـای دهد که هيچگونه رابطهچند قرن   از همدیگر نيز به خوبی ن ان می

که علت ورود یا پيدایش ایـن کلمـه در زبـان فارسـی و  1گرددقبل از ميالد  برمی 331مصر در )« اسكندریه»شهر

به روایتی ه که دومی موضوع بحثی است که از اواخر سلسله قاجاریه )ب حالی ماخذش نيز درست معلوم نيست در

پس از مراجعت اولين دوره دان ـ ویان اعزامـی  دنبال مسافرت های مكرر شاهان قاجار به اروپا  آغاز ولی عمالً

در هـر حـال و  آغـاز از دوره قاجاریه« فرنگستان»حتی کلمه  و« مآبفرنگی»و « فرنگی»و « فرنگ»به اروپا کلمه 

توانـد داشـته باشـد و از آن ـا کـه   میواحد پول ک ور فرانسه FRANCمی فرانك  )ری ه در اصل کلمه قدی

در فرانسـه  بـه  های طوالنی تحصـيالت خـود )مخصوصـاًدوره  ویان اعزامی به اروپا بود ضمناولين دوره دان 

و عادت کرده و بخاطر اعتماد بـيش از حدشـان تدریه با تمام آداب و رسوم و فرهنگ و تمدن غربی آشنا شده 

لـذا قهـراً خـود را بـا تمـام بودند به پي رفتهای مدنی ظاهری آنها خود به خود همه مظاهر تمدن غرب را پذیرفته 

درست برخی از آنها را داشته و از آداب و رسوم غربی تطبيق دادند بدون اینكه قدرت ت خي  تميز درست یا نا

خبر باشند تا مشيد را از مضـر ت ـخي  داده و از اولـی پيـروی و از دومـی اجتنـاب نماینـد  حت و سقم آنها باص

بخصوص در شرایطی که از تعليم و تربيت صحيح اوليه فرهنـگ خـود برخـوردار ن ـده و نسـبت بـه فرهنـگ و 

ت کـه بازگ ـت تمدن اصيل خود بيگانه باشند یعنی بدون اینكه از مزایای آن مطلع و با خبر باشـند از اینـرو اسـ

اولين دوره اعزام محصلين بخارج از ک ور مواجه ميگردد با ترویه برخی آداب و رسـوم غلـو وشـيوه زنـدگی 

یكی از آن « متمدن شدن»نادرست مدنی غرب در ایران که تأکيد و اصرار بر استشاده از توالت فرنگی نيز بعنوان 

 موارد اشتباهی است .

و تحميـل آن بـر آداب و رسـوم  فت که ضرورت اسـتشاده از توالـت فرنگـیتوان دریااینك با این مقدمه می

ی و نظری در انتخاب راه داشت زل آسمانی نيست که نتوان ت دید رأزندگی سالم و صحيح شرقی یك وحی من

                                                 

و نيز  2لد فرهنگ معين ج«ای بنا کرد دریا ،برای دفع شر فرنگيان منارهاسكندریه را بنا فرمود در حد فرنگ کنار  چون اسكندر،»ـ 1

 ... 5فرهنگ معين جلد  ـ «بنا شد ق.م  331اسكندریه توسو اسكندر مقدونی )»... 
 



 www.ordoubadi.ir اردوبادی راحمد صبواطالع رسانی دکتر پایگاه 

 
13 

حتی از طـرف ـ از آن پيروی نمایند بلكه این همه تاکيد و اصرار و دفاع از آن ه و حكمی نيست که ميبایست هم

نه یك فرمان آسمانی است که از خطا و اشتباه در امـان باشـد و نـه نتي ـه ـ پزشكان ناآگاه به مضرات آن  برخی

متقنی است که از روی علم و آگاهی و احاطه کامل به تمام ابعاد موضوع  جانبههمهمطالعات و ت ربيات اصولی 

 برای جامعه ما ت ویز یا تحميل گردد.

توانـد سـند ه نباید فراموش کنيم تخصـ  در یـك رشـته معـين پزشـكی نمیاصل مهم قابل ذکر دیگر اینك 

عطـا کسـی اه گونه اظهار نظری را در هر مـوردی بـشته های آن بحساب آید و صالحيت هرتخص  در سایر ر

ن تحقيـق و بدو ـ اعم از پزشك و غير آن ـ تمدن غربی  هر یك یك طرفداران فرهنگ و کند و لذا حق آن بود

راه ه ب رده و نسبتنك عمومی را با شك و تردید مواجه افكار استشاده از توالت فرنگی، تمام ابعاد،ه باحاطه کامل 

ر مباح  توضيحات مستند بعدی )دبه  بخصوص که بنا و روش صحيح فرهنگ خودشان ،بدبين و نگران نسازند،

عـدول  رداختـه و مراتـبک ورهای غربـی پ نقل یك یك نظرات محافل پزشكیه و به تشصيل ب   م روحاًبعدی

ایـه رخود چنان صاحب نظران معروف و مقبول وشناخته شده عـالم پزشـكی از چنـان آداب و رسـوم نادرسـت 

 کـه ایـن رسانده و خواهيم دید کـه چگونـه در حـالی همكاران گرامی   استحضار عموم )مخصوصاًه غرب را ب

 ر ایـن چنـيندراه و روش خـود را  ،گذشتگان اتدر مقام تصحيح اشتباه دسته از پي روان علوم پزشكی صراحتاً

حتـی  -دن غـربرد توالت فرنگـی   پيـروان تمـ ور ما در مواردی )از جمله در مواما در ک ،دهندموارد تغييرمی

نبال و دروش مترقی  عنوان راه وه راه نادرست قبلی آنها را کعبه آمال خود قرار داده و ب ـدر عالم پزشكی برخی 

ك تـر يـر وغيه ضـرورت تبرده و بروش پی  د!! و وقتی خود ملل غرب به نادرست بودن آن راه وتبليغ هم ميكنن

قـی و ك ن ـانه تریـادامه راه انحرافی متروك آنـان را بـرای خـود  اشتباهاً شانآگاهپيروان نا ،کنندکيد میآن تأ

 !!نمایندبرتری و پي رفت تلقی می تعالی و

 هاهاي رودهت از سموم ميكروبتوالت فرنگي و مسمومي ـگفتار دوم 
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ام تشصـيل تمـه بـ «راه های مبارزه با سموم ميكروبی روده هـا»چنانكه در مباح  قبلی اشاره گردید در کتاب 

های هـا بررسـیمـورد سـموم ميكروبـی رودهابعاد موضـوع مسـموميت هـا بزبـان علمـی مطـر  و اختصاصـا در 

د حكه تنها در تمام زوایای آن پرداخت بله توان بمختصر نمی صورت گرفته است که در این گشتار ایجانبههمه

ده کـرا مطر  رتوانيم موضوع نياز با استشاده از معلومات و مسلمات علوم کالسيك در ت ریح مسائل مربو  می

 و مورد بررسی قرار دهيم:

ریـف نـين تعاختصار در دو اصـل مهـم زیـر خالصـه کـرده و چه مذکور ماده سمی را ب «کتاب»مقدمات  در

حـيو یـك سـم مرای آن نو  باشد ببر احتياج و یا نامأهر چيزی که نسبت به محيو زنده سلولی زاید »کردیم : 

 .«محسوب می شود

ت مسـمومي ،زمنیا حاد هستند و یا مخارجی و از نظر شدت و حدت،  ها یا من اء داخلی دارند و یامسموميت

 الـت حـاد وح ين در روده های انسان از نـوع داخلـی و بهـر دو ناشی از ترشحات ميلياردها ميكروبهای خوش ن

اد ه یبوست حمزمن ميتواند عارض گردد که سهم اعظم آن از نوع مزمن شدید یا خشيف بوده و منحصرا در نتي 

 كـه غيـر قابـلو چه بسا صـعب العـالج بلـ یا مزمن  عارض شده و بدنبال خود به عوارض و بيماریهای گوناگون 

 تواند منتهی گردد.ميـ عالج 

های روده های بوتمام انواع ميكر «شناسی وبميكر»تحقيقات وسيع علم  گرچه امروزه بر حسب مطالعات و

کنون در علوم کالسيك نه راه های علمی اصـولی بـرای شـناخت سـاختمان سان سالم شناسائی شده است اما تاان

هـای رنگارنـگ پيـدا شـده اسـت و نـه راه بوميكر خود سموم ظاهرا ناچيز مترشـحه از ایـن دسـته وسـيع انـواع

االثر  سـموم ميكربـی ین مقادیر بسيار ناچيز )اما شدیدپي گيری یا وسيله خنثی کردن آنها با پادزهری در مقابل ا

 روده ها ک ف گردیده ،بلكه تنها راه عملی مبارزه با این سموم )بنا ب ر  مبسـوطی کـه در کتـاب نـامبرده نقـل

ست از کوتاه کردن مدت توقف محتویات روده ها وجلوگيری از کندی عبور آنها از روده ها ا رتایم  عباکرده

غـذایی اسـت ولـی در قابل جـذب صورت مایع ه )جلوگيری از یبوست  چرا که این محتویات در روده نازك ب
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کـه  تخميـر و فاسـد شـده سـمی اسـت صورت مـواده بـ ولون ه فارسی قب ـ  COLONمعروف به  روده بزرگ

و بر ميزان سميت آن افزوده می شـود کـه در تبدیل انتهای روده بزرگ برسد سشت تر شده و به مدفوع ه هرچه ب

 االثر یا کم سمی  آشنا خواهيم شد .سمی نيز )اعم از شدید مباح  بعدی با ساختمان شيميائی این موارد

ه ر ابتالء یبوست حاد و مـزمن پـيش ميآیـد بـتاخير افتد چنانكه ده بنابراین هر چه عمل دفع )تخليه روده ها  ب

همان نسبت نيز مسموميت داخلی شـدیدتر مـی شـود زیـرا سـموم مترشـحه از ميكروبهـا )و تخميـر هـای نـاق  

بدن رسـيده و  ها حتی سلولهای مختلفوسيله آن به تمام اعضاء و بافته ب محتویات روده ها جذب خون شده و

زمينه پيـدایش عـوارض و باالخره کند که شدت و ضعف متشاوت دچار می هائی با درجاتآنها را به مسموميت

مـورد بيماریهـای صـعب العـالج مختلشـی ) انواعه استمرارش ب هائی را فراهم و بلكه در صورت ت دید وبيماری

ك  بنا بتوضيحات مبسوط بعـدي اسـتفاده از توالـت فرنگـي از بح  در مباح  آینده  مبتال مينماید 

مـنظم و  طـور  ها بـاملي است ك  مانع عمل تخلي  رودهعو علل و و موذي ترينجمل  اولين 

ه و از اینرو است که هر چه حرکت وجریان محتویات روده ها کند و بطئی باشد بهمان نسبت ب طبيعي ميگردد

ی ی بـودن مسموميت داخلی افزوده و سـالمت بـدن بي ـتر آسـيب خواهـد دیـد هـر چنـد بعلـت کنـدی و تـدر

طوریكه ممكن است تا ه هيچگونه عالمتی م اهده نمی شود بـ های اول حتی هشتهـ  داخلی در روزها مسموميت

هشته کسی شكمش کار نكند یعنی قادر به عمل دفع و تخليه روده ها نباشد ولی هيچگونه عالئـم عارضـه و  چند

ا باعضاء حسا  و بافتهـا و مرض در او ظاهر ن ود اما در هر حال سموم جذب شده در اعماق بدن اثرات خود ر

سلولهای آنها خواهد بخ يد که با فاسد کردن بافتهای روده ها ،کم کم مقدمـه ابـتالء بـه عـوارض و بيماریهـای 

گوناگون موضعی نس ی و عمومی در نتي ه از کار افتادن یا ای اد اختالل در اعمال حياتی اعضاء مربوطه فراهم 

نسه هـای مسـموم شـده از سـموم  ،ر افتاده یا مختل شدهشده و عضو از کا ميگردد که متاسشانه اولين نسه فاسد

اثر جذب سموم آنهـا فاسـد مـی  ها قرار گرفته و دربومدفوع خود روده ها است که در خو مقدم ه وم ميكر

بالهای بزرگی بر سرآدميان بسياری وارد شده اسـت و بـه   شوند چنانكه تاکنون در ادامه یبوست های حاد عمالً
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همين علت است که در نتي ه تعميم یبوست های حاد و مزمن در ک ورهای متمدن )مخصوصا در اروپا و امریكا 

در اثر پوسيده شدن قسـمتی یـا ناحيـه ای از روده هـا عـوارض و   کننداز توالت صندلی استشاده می که منحصراً

ان و رژیمـی بهبـود حاصـل نمـی شـود  بيماریهای غير قابل عالجی روز افزون می گردد که بـا هـيچ دارو و درمـ

ا برداشـته و ظـاهراً از بطوریكه آخر سر م بور می شوند بـا عمـل جراحـی آن قسـمت فاسـد شـده از روده هـا ر

پایان مصيبت نيست بلكه عوارض و دردها و نـاراحتی هـای طـوالنی هنوز كاه خالص کنند که این دردهای جان

بسـا تـا آخـر عمـر چه روده و به هم خوردن سيستم حيـاتی آن  علت کوتاه شدن طول ه پس از عمل  جراحی )ب

 .1ایمن را در کتاب نامبرده بيان داشتهادامه خواهد یافت که م رو  جریا

المثل فرانسـوی از دو ضـرباز هر بيـان و تعبيـری  م تعميم یبوست در ملل غرببرای آگاهی از عواقب وخي

 :کردچنين تعریف  چندی قبلدیدیم که تر مناسببن پاریس   را اظهار نظر پرفسور کورتل ) استاد دان گاه سور

                                                 

ی برای ت را پایگاهکتاب مذکور یادآور می شود که موضوع  بح  و طر  این مقااله با اعتذار فراوان از کثرت تكرار ارجاع ب -1

ه ، ه های خالصـقالاینكه این م -ایم بلكه بنا به سه علت م بوریم بموقع بدان ا ارجاع دهيم :اولبليغ کتاب وتاليف خود قرار ندادهت

يكنـيم مان ا حوالـه ظرفيت بيان همه اصول ومبانی مورد نياز در یك بح  مشصل بيسابقه علمی را ندارد وبناچار شر  کامـل را بـد

ق و غرب  )از شريرآن غبی روده ها در زبان فارسی و واینكه کتاب نامبرده تنها کتابی است که تاکنون در زمينه سموم ميكر ـدوم 

وضـوع شتـه شـود در مصـراحت بایـد گ سالمت جامعه در اختيار افكار عمومی قرار داده شده است بنابراین بامين تاليف و به نيت تأ

 عـهود بـدان مراجکه به غير این کتاب ب ـمورد بح  تا امروز هيچ ماخذ و مرجع دیگر تحقيقی در علوم پزشكی تاليف ن ده است 

ر بازار کتـاب دچنان نایاب است که حتی یك جلد هم  در حال حاضرکتاب با وجود چند بار ت دید چاپش  شود و سوم اینكه این

را داشته ونه امكان اقداميطرف ت دید چاپ ن ده و نگارنده نيز خود نه فرصت چنان  اینه ب 1366وجود خارجی ندارد زیرا از سال 

نميتوانـد  رر بـدان کتـابن نحو ارجاع مكـگذاری سنگين تيراژ باالی آنرا در شرایو آششته کتاب امروز، بنابراین و طبعا بدیسرمایه

هـای كـاری گامتـا در مقـام هم هاییدوستی در ن ر چنين کتابسات دانشسیا مؤجنبه تبليغی داشته باشد و ميماند بلند همتی افراد 

ا اطـالع و بـته البـ ن م مشيدشان برای ت دید چاپ و ن ر آلف موافقت خود را با هر اقدامؤثری بردارند و به همين مناسبت نيز مؤ

« سالمت»ه فتر هشته نامداختيار  یك جلد موجود را هم همراه با این مقاالت در نماید و برای تسهيل امراعالم میهمكاری نگارنده ـ 

امریكـا  هـای اروپـا و کنون بارها از تحصـيل کـردهرار ميدهد و اضافه مينماید که تادوست قر دانشخيّ یعنی در دستر  چنان افراد

نه ت ولـی متاسـشازبانهای خارجی اسه محتاج ترجمه ب م کرده اند که جای این کتاب در مطبوعات جوامع و ملل غرب خالی واعال

داران عـالم را درم»ها پيش سـعدی گشتـه اسـت که قرن مورد صورت نگرفته بدان تعبير و علتی تاکنون اقدام مشيد و موثری در این

مه یـك کتـاب ترجه اصطالحات و  قادر به پزشكان حاذق توانا و آشنا ب« درم نيست را داران عالمکرم        کرم نيست 

ن در نتي ـه چنـا زبان و اصطالحات پزشـكی آشـنا نيسـتند!! وه مترجمين شایسته هم ب زبان خارجی وقت ندارند وه علمی پزشكی ب

 آرزوئی بر آورده ن ده است .



 www.ordoubadi.ir اردوبادی راحمد صبواطالع رسانی دکتر پایگاه 

 
17 

روهـاي اد» :و دیگـر اینكـه « 1هـا اسـتيبوست يك بالي آسماني براي اروپائيهـا وامريكائي»

فلوئو » کار گرفته شدةه ظرفيت کلمه ب که اگر کسی از «است مسهل و ملين يك بالي عمومي در غرب

FLEAU» در غرب )با آن وسـعتی یبوست آگاه نباشد معنی عواقب وخيم تعميم المثل مذکور در هر دو ضرب

غرب از تشـبي   مقصود مللبرایش روشن نمی شود و نمی تواند بشهمد که  کند  گيری پيدا میکه جنبه همه

« مسهل و ملين»و یا علت وح ت غربيها از عنوان  ؟يك بال و مصيبت بزرگ آسماني چيست  يبوست ب

:کلمه نامبرده در زبان فرانسه بمعنی یك مصيبت و بالی بزرگ آسمانی بكار گرفته می  روشن نمی شوددرست 

اگر یـك جامعـه را در بـر بگيـرد عمومـا همـه را بـی  همگانی و همه گير داشته باشد به طوری کهشود که جنبه 

! و تنهـا در صـورت طـاعون ! خانمان کند مانند سيل عظيم یا زلزله بسيار شدید یا امراض همه گيری ماننـد وبـا و

درك وسعت زیانهای نامحدود یبوست حاصله از سبك زندگی نادرست در غرب است کـه هـر کسـی ميتوانـد 

که استشاده از توالـت فرنگـی چگونـه ميتوانـد بـرای ملـل متمـدن و بداند مشهوم عملی آنرا دریافته و درك کند 

عالوه بر آن سایر علل « کتاب»بتوضيحات م رو  در  )هر چند بناه شمار رود ب ییبالچنان کذائی وسيله ابتالء به 

و عوامل جنبی دیگری هم در ای اد یبوست نق ی دارند  ولی در عمل توالت صندلی به تنهائی بر طبق اظهار نظر 

بازی  لل غربنقش اول را در تعميم یبوست در م -چنانكه در گشتار سوم مطالعه خواهيم کردـ متخصصين غرب 

هم برای تسهيل تصور ودرك آن معنـی  کهميكند یعنی ميتواند در را  همه علل و عوامل زمينه ساز قرار بگيرد 

 ب ا است ببرخی از تعبيرات م اهير عالم پزشكی هم توجه شود :

                                                 

 « :کتاب» 86نقل از ص ه بزبان فرانسه چنين است )ه متن دو ضرب المثل بـ 1
1- LA  CONTIPATION  EST  UN  FLEAU  POUR  LES  EUROPEINS  ET LES 

AERICAINS 

2- LE  PURCATIF EST UN FLEAU SOCLAL 
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خطـرات عارضـه یبوسـت را بـه وضـو   1دکتر ویكتورپوشه جرا  معروف فرانسوی در هر سه تاليشات خـود

یك فصل از آنرا اختصـاص داده اسـت بـه «  راه خوشبختی »وشزد نموده است تا آن ا که در کتاب ت ریح و گ

عواقب یبوست حاد ومزمن و در مقـام معرفـی حساسـيت و اهميـت و موقعيـت حيـاتی روده بـزرگ )کلشـت یـا 

ود و در کتـاب خـ« كشـدآدم را مي كولـون»قولون در سراسر بدن عنوانش را چنين انتخاب کرده اسـت : 

راه هـای مبـارزه بـا سـموم »تعداد پانزده نوع بيماری ناشی از یبوسـت را نـامبرده اسـت )کـه م ـروحاً در کتـاب 

عنـوان یـك مصـيبت ه مشهـوم خـود یبوسـت بـ نقل کرده ایم  و همچنين است ناشناخته ماندن معنـی و« ميكربی

معنی پيـدا سـالم مصـادیقی بـدانخاطر برخی امتيازات زنـدگی ه بزرگ در غرب که خوشبختانه هنوز در شرق ب

ما ـ بي تر به تأخير افتادن دو سه یا چنـد روز اجابـت  نكرده است زیرا عنوان یبوست در شرق ـ حداقل در ک ور

معنی چند هشته تـاخيری ه در حالی که در غرب بن ان نمی دهد  هم مزاج اتالق می شود که عوارض محسوسی 

ده و برداشتن کامل چند سانتيمتری از روده می توانـد پـيش رود و یـا است که تا پوسيدگی وپاره شدن جدار رو

بعلت جمع شدن مدفوع بمدت زیاد در انتهای روده و از دست دادن کامل آبش و خ كيدنش تا سرحد سشتی و 

سختی سنگ و سشال ،نه تنها دیگر دفع از روده ها بحال طبيعی غير ممكن مي ود بلكه برای بيرون کردن قطعات 

طور مكـانيكی ه ده مدفوع سخت شده م بور مي وند با وسایل طبی خاصی ضمن یك سلسله عمليات و بخ كي

آورند )ان ام عملی م ابه  صورت قطعات کوچكتر قابل دفعی دره ب قطعات را در انتهای روده شكسته و ابتدا آن

هـد شـد و ایـن چنـين   که برای خود خالی از زحمت و م ـقت نخواشكنی در مورد سنگ کليه و کبدبه سنگ

 آنچنانكـه در غـرب شـناخته ند شدن مدفوع در اثر یبوسـت حادسرنوشت دردناك )پاره شدن روده یا سنگ مان

شده است خوشبختانه در شرق نه تنها عارض نمی شود بلكه حتی با چنين عنوانی هـم شـناخته شـده نيسـت و بـه 

رهنگ و تمدن غربـی بـا ختالفات سطح فكر و فوضو  ن انه تشاوتهای اساسی مهم  موجود در سبك زندگی و ا

                                                 

 «.ختیراه خوشب»ـ « دگیخزان زن»ـ « د!جوان بماني»زبان فارسی نيز ترجمه و منت ر شده است : ه سه کتاب تحت عناوین زیر ب هرـ 2
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توالت صندلی آن جمله است تشاوت نتایه استشاده از در شرق اسالمی مانند ایران  است که از  شرقی )مخصوصاً

)از قـوم و  دعا کافی است هر کسی مروری بر احوال یك یـك اطرافيـان خـودیا چمباتمه ای و برای اثبات این ا

یـك از ماهـا در درون زنـدگی محـدود  هـر غيـره   نمایـد زیـرا وسـت و آشـنا وهمكـار د همسـایه و خویش و

بيگانـه را مي ناسـيم کـه ميتـوانيم در ميـان آنهـا جسـت و و  خود چند صد نشر از خویش وخانوادگی و اجتماعی 

نها خاطر آوریم که در ميان آه ب زده و ـاما کامال مطمئن ـ یك آمارگيری فوری محدود ه تحقيق کرده و دست ب

چند نفرشان در اثر يبوست حاد يا مزمن پـاره شـده و مسـمتي از روده هـاي  را تا کنون روده 

یا در چندنشر از آنها م بور شده اند از طریق سنگ شكنی مـدفوع سـنگ و سـشال گونـه ای را   برداشت  اند؟!

سی هم نباشد کـه بـيش از ده طی عملياتی از انتهای روده ها بيرون آورند ،اگر در ميان خوانندگان این مطالب ک

 ناسد تا آمار مطمئن بدست آورد نگارنده ميتواند آماگيری دقيـق ومطمـئن خـود در کسی را ب بيست یا صد نشر

این مورد را بر اسا  مطالعات و م اهدات عينی خویش بعنوان یك سند معتبر قابل اعتماد یا یـك شـاهد  زنـده 

 .1م تي ه مطلوب قرار دهسی اصولی موضوع تا رسيدن به نای ،در اختيار عالقمندان به تحقيق و برر

*** 

                                                 

تـوانم پذیرفته شوم حـداقل میای و شاهد زندهنظر  غرض و بیها به عنوان یك داور بینگارنده نيز در این برخورد فرهنگاگر  -1

ت انيكه در اصـالمخصوصا کســ مقام در اختيار جویندگان و اهل تحقيق  در اینج داده  و اندوخته ناچيز خود را خره جسارتی ب

ن سنين ین انب تا ایاشوم که  قرار داده و با کمال اعتذار بسيار یادآور ـ  تردیدی دارند فرهنگ و تمدن شرقی )بخصوص اسالمی  

وم و بقـه اعـم از قـطنزدیك خود با بيش از هزار نشـر از هـر صـنف و  دوران سالمندی )باالی ه تاد آنهم در عين ارتبا  مستقيم و

رهنگی فور دان گاهی دوران زندگی یا همسایه یا همكاران بسيا سرمار سرتاخویش و فاميل دور و نزدیك یا دوستان و آشنایان بي 

 ندی هرگز حتـیمدت رسيدن به سالم طول مدت سی چهل ساله دوران تدریسم یا در این  ویانم درو بخصوص در ميان انبوه دان 

ع خ كيده اشند یا مدفوبرداشته اش را در عمل جراحی بطر ابتال به یبوست قسمتی از رودهرا هم ندیده و  ن نيده ام که بخا یك نشر

آمـار  و ایـنفـی نمـایيم که به عنـوان نمونـه معرایم نشر هم نداشته حتی یك شكن بيرون آورند یعنی در بيش از هزار نشررا با سنگ

ا بـه نـر دو مورد )بهمنابع پزشكی و بيمارستانی ملل غرب  فوری ما در حالی و در شرایطی ارائه می شود که در گزارشات محافل و

از ار را توانـد نظيـر ایـن آمـب ب مار می رود که هر کسی نيز میتوضيحات بعدی   از جمله شناخته شده ترین موارد ابتالء ملل غر

 گيری نماید!ميان اطرافيان خود بدست آورده و نتي ه
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اهميت موضوع را چنين  1«گذرنامه  برای زندگی نوین»در کتاب  «پزشك آمريكائي» هاوزر دکتر گيلورد

مردم امريكا بـ   بيشتر ،پزشك معروف بيمارستان نيویورك« دکتر مارتن گمپرت» طبق بررسی»بيان ميكند :  

زیـرا بسـياری از مـردم  صورت يك مرض ملي در آمده است  اند و اين بشده ن مبتاليبوست مزم

ب ای تخليه طبيعی روده ـ گول آگهی های رنگارنگ سازندگان داروهای ملين را خورده و بدانها معتاد شده اند 

نكـردن  ار از کـ ـ حتی جوانان ـروز بر عده مبتالیان به یبوست افزوده می شود و همه کس در آمریكا و هر ـ ها 

كـ  دکتر مارتن گمپرت هم عقيده بوده و اعالم ميكنم  با  هاوزر)و من  ان شكایت داشته و رنه می برندششكم

اعـالن جنـد داد تـا ايـن  بايـد ملين مداوم استعمال مسهل و براي مبارزه با عادت عجيب و

 «...شودكلي ملع و ممع   كند بدلسوزي مي« مسهل و ملين»دشمن سالمتي بشر ك  بنام 

« FLEAU»ملين در ردیف یك مصيبت بزرگ که بـا کلمـه  ناگشته نماند که قرار داده شدن نياز به مسهل و

معرفی شده بخاطر خوف از عواقب وخيم عادت کردن روده ها باین دسته داروهـا در غـرب اسـت کـه بالخـره 

پوسـيده از روده هـا و یـا سـنگ منتهی به برداشته شـدن قسـمتهای  و در مراحل بعدی« وابستگی بدارو»بصورت 

شكنی مدفوع در خود انتهای روده خواهد شد ،صرفنظر از اینكه در اثرجذب تدری ی سموم ميكربـی و تخميـر 

در طول مدت یبوست عارضی طوالنی مخا  داخلی روده ها روزبروز تضعيف  شده وقـدرت حيـاتی و دفـاعی 

جنبی بعدی را فـراهم ميسـازد کـه از آن ملـه عشونی یهای طبيعی خودش کاسته شده و زمينه ابتال به برخی بيمار

نيز است اختالل اعمال هضم مواد غذائی در اثر کاهش ترشح آنزیم های روده ای و تقليل جذب شان به خون و 

                                                 

 ـ ترجمه مسعود برزین.1

 HAMILTON  BAILEYـ 2

 MC NEIL LOVEـ 3

 A  SHORT  PRCTICE  OF  SURGERYـ 4

 گذرد. )ح اب حاجز که مری از آن می سوراخی است در دیافراگم ـ 5
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ها از كاه  مقاومت بافت مخاطي روده ناشي« كوليت»اي معروف ب  زمين  ابتال ب  ورم روده

  كربي.در برابر افزاي  عفونتهاي مي

منشـذ »خـود در مـورد فتـق هـای 3«جراحـی صـغير»در کتـاب 2و پروفسور مـك نـل نـاو 1پروفسور هميلتن بيلی 

که در نتي ه پي رفت یبوست عارض می شود علت را عدم تخليه بموقع روده ها معرفی کـرده اسـت و در  4«مری

بـا    اشخاص شصت سال بروده هاي  از اگر»نویسد: می «کيسه های ای اد شده در جدار روده»مبح  

از مـرد یـا  اعم آنان ـ %25بيست و پنه درصد)شود که حداقل م اهده می )در آمريكا( عكس برداري شود

ولون شان کيسه های جدار روده ای اد شده است که علت اصلی آن را در چهار عامـل در روده بزرگ )کـ زن 

خالصـه  ،ادیمـادرزـ  هامسلها و ملين راستعمال مكر -صرف تنقي  هاي مداومـ يبوست مزمن یعنی 

روده اي )گرفتگي كامل مجـراي روده( را در اثـر  انسدادم همان کتاب کرده است و در مباح  دو

ايجاد خراش و  شيار در جدار روده در اثر عبور  مدفوع خشك شده را نتيج   يبوست مزمن و

 ي  مـرض بواسـير در هـر دونيز پيدا تومف طو ني مدفوع در روده ها )در يبوست مزمن( و

اند که نظيـر ایـن اظهـار نظـر در معرفی کرده از عوارض حتمي يبوست را خارجي ( نوع  )داخلي و

بـه صـراحت تائيـد « اصول طـب داخلـی»مورد پيدایش بواسير ناشی از یبوست را پرفسور هاریسون نيز در کتاب 

 نموده است.

 

 الت فرنگيات  پزشكي درباره توقآخرين تحقي ـگفتار سوم 

ما در نظر داشتيم که مباح  این مقاالت را بروش کالسيك شروع و مورد مطالعه قرار داده و پس از آشنائی 

کامل با عالم ميلياردها ميكربهای خوش ن ـين  در روده هـای همگـان وآگـاهی از انـواع ميكربهـا و باکتریهـای 
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اد شده در محيو روده ها موضـوع بررسـی نتـایه ساکن در روده ها و ساختمان شيميائی انواع سموم مختلف ای 

ه مطالعات و تحقيقات متاخرین مراکز و منابع علوم پزشـكی را پـس از شـناخت و احاطـه کامـل و همـه جانبـه بـ

موضوع مطر  و مورد بح  قرار دهيم ،اما بنا بدالیل چندی ای اب می نمود که مبح  حاضر مقـدم برسـایرین 

 گرفته شود .

سترسـی بـه نقل آخرین نظرات محافل پزشكی یاد آور می شویم  نبایـد فرامـوش کنـيم کـه دقبل از آغاز به 

ل مشت و ارزان و سـهشان برایهيچيك  از  اینهمه عقاید و  اظهار  نظرهای شخصيت ها و محافل علمی پزشكی 

 پزشـكی در و ساده صورت نگرفته که باین راحتی بدست خواننده ميرسد بلكه آنچه از معلومات مسلمات علـوم

ر محققين چند دقيقه نصيب بيك خواننده می شود حاصل زحمات سالها مطالعات وتحقيقات و ت ربيات گرانقد

وز یك نتي ه  ده تا امرواقعی و یا نتي ه سالها وقرنها درد و رنه انواع بيماریهائی است که جوامع انسانی متحمل ش

ران از ی صاحبنظها هین ه دار و تذکر ب ا است بسراغ یافتمثبت و مشيد بحال ب ر بدست آمده است و اینك  با ا

م و حاصـل هر قبيل رفته و به مواردی از خالصه و چكيـده اهـم اظهـار نظرهـای مسـتند علمـی و عملـی بپـردازی

 زحمت شان با بكارگيری درست و بموقع عمال قدردانی کنيم:

مسموميت هـای سـموم ميكربـی روده هـا  کثرت ابتالئات و مصائب وارده از تعميم و شيوع عوارض ناشی از

اختصاصا در فرهنگ و تمدن غربی و روز افزونـی  ـحتی مهلك در مواردی ـ ناشی از یبوست های حاد و مزمن 

ههای م اهدات و ت ربيات تلخ رایه در جوامع غرب باالخره محققين علوم پزشكی ر ا وادار ساخت در یافتن را

ه قول پروفسور کورتل بالی عمومی   معلومات و اطالعات پراکنده مختلف را  فت )بچاره و مقابله عملی با این آ

گردآوری و مد نظر قرار داده و در جهت تامين سالمت جوامع انسانی گامهای بلندی بردارند که گرچه در ایـن 

ههای مسير طوالنی یك یك همه علل و عوامل موثر در ای اد عارضه یبوست را در نظر گرفته و نيز یك یك را

را نيز بررسی نمایند کـه بـا وجـود تنـوع  معال ه و مخصوصا پي گيری به موقع از آن )اگر ممكن باشد   مقابله و

های مختلف و متنوع اما در موارد معدودی نيز به یك وحدت نظر نسبی و در ها و پي نهادافكار عقاید و برداشت
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اصلی موضوع بح  سلسله مقاالت حاضر  رسيدند که محور ورد خاصی هم به یك وحدت نظر م خصییك م

زیـرا بـه ت ربـه هـای « بشل توج  خاصي است ب  مكانيسم خود عمل دفع در توالـت»: است و آن 

مكرری دریافتند که صرف نظر از علل مختلف و متشاوت موثر دیگری در تعمـيم ابـتالء غـرب بـه مسـموميتهای 

ا بـه شـر  زیـر در علـت العلـل مكانيسـم خـود عمـل دفـع در شرق بن اثر یبوست و متقابالً مصونيتبی در وميكر

 :ای وت دو نوع توالت صندلی و چمباتمهخالصه می شود یعنی تشا

محققين و اطباء غرب که در جریان م اهدات بالينی طی ت ربيات مكرر خود متوجه تشاوتهای ایـن دو عمـل 

ی شده بودند بـه مـرور  زمـان بـا تغييـر رای نوع توالت شرقی و غرب و کيشيت دو تخليه روده ها )مكانيسم عمل  

اسـتاد « 1اسـتانلی دیویدسـون»خود م بور به اعتراف به برتری یكی از دو روش عمل بردیگری شـدند: پروفسـور 

نشر پزشك ازاستادان و  16به همكاری « اصول و نكات عملی طب داخلی»طب داخلی در کتابی که تحت عنوان 

»... مـی نویسـد : ، دان كده پزشكی ادنبورك   )انگلستان  تأليف نموده است« طب داخلی»دان ياران عضوگروه 

بعضی ازملل دنيا در وضعيت چمباتمه زدن و درحالی که رانها روی شكم خم مي وند به عمل دفع مبـادرت مـی 

ب  نظر ميرسد ك  اين وضعيت از لحاظ تشريحي داراي مزاياي خاصي باشد حـال آنكـ  کنند و 

 .«...معمولي )توالت صندلي( ب  چنين مزايايي وجود ندارد  در وضعيت نشست 

نشـر از اسـاتيد طـب  174کـه بـا همكـاری « 3طـب سيسـيل»مولف کتاب معروف بـه  2«توما  آلمی»پروفسور 

گردآوری نموده است در فصل گوارشی چاپ سيزدهم ضمن ت ریح علل و کيشيت ای اد یبوسـت اختصاصـاً و 

مدرت و كارآيي مكانيكي عمـل » ... نویسد: لت فرنگی را علت نام برده و میبه طور صریح استشاده از توا

هاي بيمارستاني و يا كلي  ساير وسايلي ك  سبب دفع در نتيج  استفاده از توالت صندلي و لگن

انحراف بدن از وضع طبيعي شده و باعث دوري بدن از حالت و وضعيت مديمي )اولي  طبيعي 

                                                 

 PR.STANLEY  DAVLDSONـ 1

 THOMAS  P.ALMYـ2

 CECIL - LEOB TEXT OF,MEDICINEـ 3
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شـود باشد، دچار اختال تي شده و در نتيج  منجر ب  يبوست مي خودش( يعني چمباتم  زدن

.»... 

آمریكـا در چـاپ پـن م کتـاب جراحـی « جان هـاپكينز»استاد جراحی دان كده پزشكی  1دکتر وارفيلد فيرور

برای اولين بار از م اهدات بالينی خود در روی بيمـارانی کـه تحـت نظـر وی « آپاندیسيت»در مبح   2کریستوفر

در شـرق بيمـاري آپانديسـيت بـ  » ... نویسد: مارستان بستری بودند گزارش جالبی تهيه کرده و میدر بي

كنم ك  وضع مـرار گـرفتن انگيزي كم است و من با جرأت ب  اين اصل اشاره ميطور شگفت

ها در حين عمل دفع در اين امر دخالت دارد زيرا عمل دفع در حال چمباتمـ  سـبب شرمي

ها ـ مخصوصاً روده كور ها ب  شدت روي شكم خم شده و فشار وارده بر رودهشود ك  رانمي

و این همان اصل مهمی است که دکتر ویكتور پوشه نيـز . «تري تخلي  نمايد ... يا سكوم را ب  طور كامل

 نماید.ها به آن تأکيد میدر تأليشات خود برای تخليه کامل روده

 

 

کـه حاصـل تحقيقـات جمعـی از « 3کلكسـيون مصـور طبـی سـيبا»به نام « م موعه دستورات طبی سيبا»کتاب 

های مختلف پزشكی در دنيا است ـ جلد سوم در بخش قسمت تحتانی لوله گوارشی در مبحـ  متخصصين رشته

 نویسد:چنين می 4با استشاده از دو منبع پزشكی مهم دیگری« عمل دفع»

                                                 

 DR.WARFIELD  M.FIROR ـ 4

ر در معتبترین منابع ترین و معروفکتابی از که مهم -CHRISTOPHER,S  TEXT BOOK OF SURGERY ـ 5

 جراحی بوده و شهرت جهانی دارد.

  THE  CIBA  COLLECTION  OF MEDICAL ILLUSTRATIONـ 1

  WETPHAL,Kو   HURST.A.Fـ با عناوین2
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 در چنـين شـراي ي شـخب طبعـاًمراجعه شـود و باید بالفاصله پس از احسا  اجابت مزاج به توالت 

العمـل مغـزي شود ك  اين عمل بـ  صـورت يـك عكساي ميمتمايل ب  يك حالت چمباتم 

)عضـالت مربـو  بـه )رفلكس( منجر ب  انقباض خود ب  خودي و طبيعـي مربوطـ  در پشـت ران 

ف ـار داخـل شـكم بـه  ایشود، و به عالوه در حالـت چمباتمـه  میHAMSTRINGهای هامستریك تاندون

  و نيــز بســته شــدن راه هــوای حن ــره DIAPHRAGMEوســيله انقبــاض و ثابــت مانــدن دیــافراگم )

(GLOTTISشـود های جدار شكم باال رفته و به این وسيله عمـل دفـع تسـریع و تسـهيل می  و انقباض ماهيچه

ر ن رفلكـس دالت طبيعـی بـودن ایـ)که در توالت صندلی هيچ یك از این امتيازات وجود ندارد  و در تأیيد اص

زاج مـا  اجابـت انسان همين بس که به خاطر آوریم در اطشال که در حال سر پا ایستادن یا راه رفتن وقتی احسـ

ای های مربوطه بـه حـال چمباتمـهالعملکنند خود به خود و به طور غيرارادی )انعكاسی  یعنی با ای اد عكسمی

ف انعكاسات حاصله م اهده شـده و خـود بـه بالغ نيز متناسب با شدت و ضعن ينند که این عمل در اشخاص می

ترین شرایو همـان حالـت ترین و مناسبها )و نيز مثانه  بهترین و طبيعیکند که برای تخليه رودهخوبی ثابت می

 چمباتمه ای است.

ت کـه سـبك نظر از مراتب فوق اساسـاً مكانيسـم عمـل چمباتمـه زدن یـك امـر طبيعـی و فطـری اسـصرف

ای شرقی نيز با همين اصل مقتضيات سالمت و رفاه بدن انسانی مطابقت کامل دارد که های ن سته چمباتمهتوالت

سـت اگرچه قبل از فرهنگ اسالمی نيز در طی اعصـار و قـرون متمـادی گذشـته روش عمـومی نـوع ب ـر بـوده 

 شده است. و تأکيد فرهنگ اسالمی واقعمعذلك پس از ظهور اسالم نيز مورد بذل توجه بوده و مورد تأیيد 

 

 ماجرای پروفسور کورتل

ــاریس کــه ســاليان درازی   اســتاد دان ــگاه ســوربن PR.JEAN CORTELپروفســور ژان کورتــل )  پ

های ک ــورهای ال زیــره و ایــران داشــت در جریــان برقــراری روابــو نزدیــك مأموریــت تــدریس در دان ــگاه
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  بنا به اعتراف خودش بيش از سی سال مبتال به عوارض یبوست حاد و دان گاهی با نگارنده )طی جلسات چندی

مزمن گردیده بود که در این مدت با وجود مراجعات مكرر به پزشكان متخص  فرانسه و سرتاسر اروپـا درمـان 

نيافته بود و معذلك پس از چند سال زندگی در ک ورهای ال زیره و ایـران و آشـنا شـدن از نزدیـك یـا سـبك 

ها و امتيازات بسيارش نسبت بـه سـبك زنـدگی اروپـایی، ضـمن تغييـر برخـی اسالمی و م اهده تشاوتزندگی 

ای  تغييـرات مهمـی در کـاهش عادات قبلی خود )از جملـه تـرك توالـت فرنگـی و اسـتشاده از روش چمباتمـه

ا مخالشـت برخـی نماید که بعوارض مذکور احسا  کرده و استشاده از این روش را به دوست و آشنا توصيه می

ایم م روحاً جریانش را نقـل کـرده« کتاب»ه در بخش ش م شود ولی چنانك)از جمله زن و فرزندش  مواجه می

پس از مدتی فرزندش که دان  وی پزشكی در پاریس بود و به فواید این روش آگاهی پيدا کرده و از پي ـنهاد 

مـن پـس از » ... انـد: این مورد چنـين توضـيح داده کند، که پروفسور کورتل درپدرش با خوشحالی استقبال می

اما مراجعه از ال زیره به فرانسه به علت درك مزایای توالت شرقی در خانه خودم هم یك توالت شرقی سـاختم 

پسرم و همسرم بر سر اين موضوع دائماً با من اختالف و مشاجره داشت  و هميش  با من ب  مباحث  

ینكه پسرم دان كده پزشكی را در پاریس تمام کرده و م ـغول تحصـيل در دوره تا ا پرداختندو مشاجره مي

هـای های درمان بـا ورزشگردید که در این رشته پزشكی به جای دارو روش« طب فيزیك»تخصصی در رشته 

را بـر درمـان بـا « CULTUR  PHYSIQUEکولتورفيزیـك »طبی و عوامل و وسایل فيزیكی تحت عنـوان 

هند. وی پس از طی مراحلی از تحصيالت در این رشته یك روز با خوشحالی به خانـه آمـده و ددارو ترجيح می

ام ك  از نظر طبي ايـن ها فهميدهامروز ضمن درس تخصصي در موضوع بهداشت رودهگشت: 

، و سپس «هاي صندليتر است تا توالتتر و صحيحتر و بهداشتياي اصولينوع توالت چمباتم 

هـای صـندلی رایـه من خودم در فرانسـه همي ـه در محـل کـار خـود از جهـت توالت»رد که پروفسور اضافه ک
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ای اسـتشاده های توالت انداختـه و بـه طـور چمباتمـهشدم کارتنی روی لبهک ورمان در زحمت بودم و ناچار می

 «.1کنم

*** 

آیين بهزیسـتی اسـالم  در جریان برخوردها و گشت و شنودهای مكرر که با پروفسور کورتل درباره امتيازات

داشتيم ای ان با حرص و ولع کاملی عالقمند گـردآوری معلومـات و اطالعـات بي ـتری از دسـتورات بهزیسـتی 

اسـالمی بـوده و اصـرار داشـتند در مـورد سـایر دسـتورات بهداشـتی اسـالم ـ  بهداشـت اسالم و از جمله درباره

زمن ـ هرچـه بي ـتر مطـالبی ارائـه شـود و در نتي ـه های حـاد و مـمخصوصاً در زمينه پي گيری و درمان یبوست

سایر دستورات بهداشـتی   بالغ بر پنه جلسه چند ساعته جلساتی چند اختصاصاً در این مورد که داشتيم )م موعاً

کـه خوشـبختانه بـه  2شـان بيـان داشـته شـدبرای اد و مزمن به صورت کلی و ف ردهاسالم در پي گيری یبوست ح

 شان با عمل به این دستورات اسالمی در یك هشته برای همي ه درمان شد.یبوست سی سالهتوفيق الهی عارضه 

                                                 
ها ـ هاي مبارزه با سموم ميكروبي رودهراه»ـ نقل از بخش ششم كتاب 1

 .10ـ صفحه « در غرب و اسالم

داده  118الـي  112صـفحات  ـ بر طبق توضيحات مبسوطي كه در پاورقي2

شمسي به درخواسـت آقـاي پرووسـور  ان  1347شده است در زمستان سال 

كورتل در پنج جلسه با حضور جمعي از دانشجويان دانشگاه تبريـ  بـه 

تشريح بيست و دو دستور بهداشتي اسالم به زبان علم روز )اختصاصًا در 

مترجمي مرحوم دكتر پيشگيري يبوست در ورهنگ اسالمي( پرداختيم كه به 

اصغر نيشابوري )اسـتاد دانشـكده علـوم و مـدير كـل امـور پ وهشـي 

دانشگاه تبري ( صورت گروت كه پرووسور بـا آگـاهي هرچـه بيشـتر از 

هاي علمي و حياتي تعاليم ورهنگ اسالمي به شدت مفتـون هاي ارزشبرتري

خـري  و مجذوب وسعت و عظمت دستورات بهداشتي اسالم شده و در مقدمه آ

هاي كنم كه خودم سـالم  قبالً تشكر مي»جلسات قبل از آغاز  سخ  گفت: 

متمادي به همي  عارضه يبوست مبتال بودم و با وجود اينكه در پـاري  

به اطباي مشهور فرانسوي مراجعه و دائمًا با پسر طبيب خوود  نيوم مشواور  

د از درمان خو و حل درمان مناسبي نيافتهطبي داشتم ولي تا امروز هيچ را 

وامانده بودم اما يادگيري و اجراي آن چنـد دسـتور بهداشـت اسـالمي 

گفته شده در جلسات قبلي سبب شد م  در عرض اي  يـ  هفتـه اخيـر از 

 102و  101قـل از صـفحات ــ ن« ام نجـات يـاوتماي  عارضـه ديرينـه

 «.كتاب»
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پــس از جنــگ جهــانی دوم و گســترش نشــوذ »پروفســور کورتــل در تكميــل اظهــارات خــود یــادآور شــد: 

هـا هرجـا کـه منتقـل شـده و ها در ک ورهای اسالمی ما از نزدیك متوجه شـده بـودیم کـه آمریكاییآمریكایی

تمدن کردند ملل شرق را نيز به خيال خود به ایـن کردند و نيز سعی میوند با خود توالت صندلی حمل میرمی

اما من به خوبی م ـاهده  مانده را متمدن سازند!غربي آشنا كرده و ب  اص الح خودشان ملل عقب

کـه کـامالً هـم اعـراض  کردنـدتنها اسـتقبال نمینـه کردم که ملل شرق در همه جـا از ایـن متـاع آمریكـاییمی

فهميدیم و من امـروز خبر بودیم علت این اعراض را نمینمودند و ما که از تشوق روش تخليه روده شرقی بیمی

که با رو  فلسشه دین اسالم آشنا شدم متوجه گ تم که ملل شرق برای ایـن اعـراض خـود از قبـول متـاع تمـدن 

 «.1اند ...غرب دليل و حقی داشته

 

 هاغربیت دید نظر 

از سوی دیگر به تدریه که افكار عمومی غرب به مضرات توالت فرنگی علماً و عمـالً پـی بـرده و تـالش در 

کردند کم کم موضوع در کتب بهداشت عمومی نيز برای خود جـایی پيـدا کـرد بـه طـوری کـه مقابله با آن می

شنشكر و آگاه ک ورهای غرب آغاز شد و به جانبه بر عليه توالت فرنگی به وسيله طبقات روصراحتاً تبليغات همه

صور مختلف )از جمله پوسترها، کاریكاتورها، انت ار تصاویر زننـده در مسـخره و اسـتهزاء اسـتشاده کننـدگان از 

هـای و در آگاه و آشنا شدن مردم از تشاوت 2توالت فرنگی  در تنویر افكار عمومی اقدامات جدی به عمل آورده

اند که برای جلوگيری از اطاله کالم در این ـا از صحنه مقابله و مبارزه با توالت فرنگی شدهآن دو عمالً وارد در 

                                                 

 « .كتاب» 102نقل از صفحة  ـ 1

 

ترها را كه در اختيار داشتم همراه با ـ نگارنده برخي از آن پوس2

براي چاپ در مت  « سالمت»نامه اصل كتاب و مقاالت حاضر به دوتر هفته

 ام.مقاله ارسال داشته
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تـأليف پزشـك معـروف « گذرنامـه بـرای یـك زنـدگی نـوین»ميان انواع مختلف تنها به نقل متن زیر از کتـاب 

 نویسد:می چنينکتابش « راز طول عمر»نمایيم که در فصل اکتشا می« دکتر گيلورد هاوزر»آمریكایی 

ام توجه شما را به یك نكتـه اساسـی ها اختصاص دادهبرای تكميل این بح  که درباره تخليه آسان روده» ... 

ها و های صندلی ق نگ و لوکس جدید را باید از سالن حمامکنم و آن اینكه بسياری از توالتحساسی جلب می

ها از اين ب  بعد بايد جزء اشياي عتيق  در لتزيرا اين تواها درآورده و در انبارها گذاشـت دست ویی

  درد رفع احتياجات بدن انسان بخـورد ب هایی ساخته شود کهو باید توالت ها نگهداري شوندموزه

ها و آسان كردن تخلي  آنها هيچ وضعي بهتـر از اي( زيرا براي تحريك روده)توالت چمباتم 

سـبك مـديم هنـوز  از كشـورها بـ بسياري  نشستن ب  حال چمباتم  در روي زمين نيست، در

آورد معمول بوده و ب  عقيـده مـن اي درميهايي ك  انسان را ب  حالت نشست  چمباتم توالت

 «....ها است ها بهترين وسيل  تخلي  رودهاين توالت

 

 

 شناسداشتباه مرز نمی

فرنگـی از ناحيـه  اعراض از توالـت ناگشته نماند این تغيير رأی و فكر و عقيده و عمل در زندگی ملل غرب و

هـای گيرد و قدم به قدم به طرف دادههای علمی و آگاه آنان در شرایطی صورت میمحافل پزشكی و شخصيت

خبر از پي رفت جهـان علـم ـ بخصـوص از مانده و بیشود که برعكس در ملل عقبدستورات دینی نزدیك می

یابد و هـم روی آوردن مـردم ناآگـاه غات توالت فرنگی افزایش میهای دانش پزشكی ـ روز به روز هم تبليداده

بالنـد! و خـود را نسـبت بـه دیگـران شان بر خـود میهای)اعم از عوام و خواص  به نصب توالت فرنگی در خانه

کنند آن هم در عصری که پي روان علوم پزشكی غرب به اشتباه سبك زندگی خـود تر خيال میمترقی و متمدن

عادات غلو ملـی خـود جـدا کـرده و بـه راه و روش و سـبك از پی برده و راه و روش زندگی خود را  هاغربی
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هـای بسـيار و خسـارات هنگشـت و ت ربـه آورند چرا که ملل غرب پس از تحمـل زیانزندگی درست روی می

یـای توالـت ها و نتي ه نگـرفتن الزم از توالـت فرنگـی از یـك طـرف و آگـاهی از مزاترین آزمایشکردن تلخ

کنند و زهـی مایـه ها از طرف دیگر نقائ  زندگی متمدن خود را کم کم برطرف میای به تقليد شرقیچمباتمه

آنها را به عنوان متمدن  ال و راه و روش غلوتأسف است که ملل شرق ـ بخصوص هموطنان ما ـ مطرودترین اعم

کننـد )کـه از طای بـزرگ خـود هـم افتخـار میشدن کورکورانه تقليد کرده و از غایت جهل و غشلت بر این خ

 کنيم؟! :توالت فرنگی استشاده می

تخص  در رشته خـود و از منسـوبين نزدیـك مـا در تبریـز چند سال قبل یكی از اطبای معروف در حد فوق

ساختمان م للی احداث نموده و پس از اتمامش طی دعوتی و در ضمن بازدید از همه سـاختمان گرانبهـایش بـا 

داد که در تكميل اصول فنی و بهداشتی )!  چگونـه توالـت و حمـامش را هـم م هـز بـه توالـت خار ن ان میافت

ای را کامالً حذف کرده و این در حالی بـود کـه فرنگی کرده و به خيال خود آن روش غلو )!  توالت چمباتمه

اشـتباه ایـن کافی در موضـوع متوجـه های سال بود که ضمن مطالعات نگارنده ـ چنانكه قبالً هم اشاره شد ـ سال

شـان امكـان ت ـریح و طـر  مسـائل و ارائـه شان بوده ولی بنا به شناخت قبلی از افكار و احـوال مدپرستیبزرگ

دالیل علمی مبتنی بر چنين اشتباه بزرگ را نداشته و طبعاً بر این اندی ه بودم که چگونه یك پزشك کـه اصـوالً 

 ه اسـت ولـیگی بـرای دیگـران باشـد خـودش در ایـن مـورد سـخت در اشـتبابایست راهنمای بهداشت زنـدمی

تواند الاقل در ایـن جانبی نمیبهحق ود مطمئن است که با قيافهبا آنچنان فخر و مباهات به کار خ داند؟! ولذانمی

عمـل را  توانند صحت و سقم یك فكر و عقيده ویك مورد حق به دیگران داده باشد که بهتر و بي تر از وی می

! و به هر حال بایست سپاسگذار بود کـه فرصـتی دسـت داد و تـوفيقی !راه را از چاه ن ان بدهندو ت خي  داده 

تخص  در عـالم مان حتی در حد فوقهایکردهتحصيلبرخی ها )اشتباه بزرگ حاصل شد که این قبيل درد دل

ن گذاریم که دامنگيـر یكـی دو نشـر نبـوده بلكـه در ميا راها از هر قبيل و اشتباهات و شبهات غربزدگی پزشكی 
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تـری یك گـزارش کلی شد و چقدر ب ا است اگر بتوانيم بهباکرده ما میمورد ابتالی بسياری از طبقات تحصيل

 ایم: نقل کرده« کتاب»در این مورد اکتشا کنيم که قریب چهل سال پيش در 

های معتبـر مربوطـه ک ـی و بـه چنـد مـورد از فروشـگاههچندی قبل بر حسب نياز به تهيه برخی لوازم لول» ... 

های فرنگی شيك و جالب در معرض فروش گذارده بود و با علم به اینكـه گذرم افتاد که تعداد زیادی از توالت

ها تعداد خارجی مقيم در اقليت ناچيزی نسبت به انبوه جمعيت مسـلمان اسـت تعمـيم هنوز در این قبيل شهرستان

رنگی در چنان ح می در شهری مانند تبریز غيرمنتظره بود که در چنين شرایطی به صورت یـك فروش توالت ف

وادار نمود که از صاحب فروشگاه در این مـورد  د معذلك حس کن كاوی نگارندهعيار ت ارتی درآیمتاع تمام

استار زیادی دارد که آیا در این شهر توالت فرنگی آن قدر خو»تحقيقی به عمل آورم و در پاسخ این سئوالم که 

فروشـنده « قـدر هـم ذخيـره کنيـد؟! مصرفی را داده و ایـنشما سشارش انبوهی از یك چنين متاع غيرالزم یا کم

اظهار داشت در همين چند سال اخير ميزان فروش توالت صندلی در شهر تبریز نيز زیاد شـده اسـت کـه بـيش از 

کنند ـ مخصوصاً در کوی اطباء ـ بي تر از محـالت ان نصب میشهایهمه هم اکثراً اطبای شهر خریده و در خانه

)و نـه از این پاسخ معلوم گردید که هنوز توالـت صـندلی در منظـر برخـی اطبـاء  1دیگر خریدار پيدا کرده است.

ترین متخصصين علوم پزشـكی غـرب ـ بـر طبـق ای است که معروفاعتبارش بي تر از توالت چمباتمهشان  همه

 اند.نقل شد ـ برخالف آنان نظر صریح دادهآنچه فوقاً 

*** 

گرچه در این چند گشتار اوليه اجمالی در اثبات مضرات توالت فرنگی به قـدر کـافی اسـناد و مـدارك ارائـه 

جوی بين حقيقـتغـرض و مـرض و هـر جوینـده واقـعشده از محافل علوم پزشكی غرب برای هـر خواننـده بی

کننده باشد ولی معذلك کسب معلومات علمی بي تر و بـاالتری در ایـن مـورد را عتواند کامالً قانطرفی را میبی

                                                 
يكي از محالت در شرق تبريـ  اسـت كـه باوـت « كوي اطباء»ـ توضيح: 1

 105دهند ـ نقــل از صـفحة ساكني  اصلي آنجا را اطباي شهر تشكيل مي

 «.مها ـ در غرب و اسالاي مبارزه با سموم ميكروبي رودههراه»كتاب 
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کنيم به مرور و مطالعه گشتارهای چهـارم و پـن م مقـاالت بعـدی مسـتند بـه اصـول علـوم کالسـيك موکول می

بـاره و دومـی در« های انسانن ين رودههای خوششناخت انواع انبوه ميكروب»پي رفته معاصر که اولی در مورد 

بـه  شان در مسـموميت داخلـی بـوده وو نقش« ایسموم ميكروبی و تخميری روده آگاهی از ساختمان شيميایی»

شناسی و دانـش شـيمی مـورد شناسی و سمهای سه رشته مهمی مانند ميكروباستناد معلومات و مسلمات و یافته

 بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

     پایان                                               

 

 

 


