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بسم اهلل الرحمن الرحيم
از زمان اتسيس فرهنگستاناهی چهارگاهن رد جمهوری اسالمی اریان و رب طبق اساسناهماهی مصوب ،ره فرهنگستان موظف است ره سال از نيب دانشمندا ن ارزشمند و سرشناس ،رد حيطه فعاليت آن فرهنگستان،
دانشمند ربرت را انتخاب نماید .بدين منظور گروهاهی علمی  ۱۸گاهن فرهنگستان علوم زپشکی ،ره کدا م پس از بحث و ربرسی ،با رای مخفی ،استاد صاحب صالحيت مد نظر خود را اعالم مینمایند .سپس هيئت رئيسه
فرهنگستان از نيب اسامی دانشمندا ن پيشنهادی 4 ،نفر را تعيين و ربای بحث و ربرسی رتشيب و انتخاب نيمه نهايی هب شورای علمی فرهنگستان معرفی میکند .شورای علمی هم پس از بحثاهی الزم و دينشن نظرات و
مج
مج
پيشنهادات اعضای شورا ،با رای مخفی از نيب  4نفر مورد اشاره 2 ،نفر هک رتشيبين رای را کسب كردهاند هب مع عمومی فرهنگستان پيشنهاد مینماید و مع عمومی هم پس از بحث و تبادلنظراهی نهايی و باز هم با رای مخفی،
مج
فرد واجد شرايطی را هک رتشيبين رای اعضای مع را کسب نموده است هب عنوان دانشمند ربرت ،شناسايی و تعيين مینماید .نهای ًتا ،ریاست فرهنگستان ،دانشمند ربرت را جهت ردیافت نشان ردهج اول دانش طی انهمای هب
ریاست محترم جمهوری معرفی مینماید ،ات طبق اساسناهم ،رئيس محترم جمهور با ربگزاری مراسم وژيهای نشان ردهج اول دانش را هب دانشمند ربرت و ربگزیده ره فرهنگستان اددا نماید.
جناب آاقی دکتر رضا فرید حسینی ،استاد محترم دااگشنه علوم زپشکی مشهد و عضو ويپسته فرهنگستان علوم زپشکی ،پس از طی مراحلی هک رد باال بدا ن اشاره شد ،هب عنوان دانشمند ربرت انتخاب شدند و انم ايشان جهت ردیافت
نشان ردهج اول دانش ،خدمت جناب آاقی رئيس جمهور منعكس شد.
جناب آاقی دکتر فرید حسینی رد ماه اردتشهبي سال  ۱320رد روستای ردود از شهر نيشابور رد استان خراسان متولد شدند و متاسفاهن رد همان اوان کودکی پدر خود را هک از زبرگان ردود بود از دست دادند .ايشان قسمتی از
تح
تح
دوران صيل ابتدا يی را رد روستای ردود و بقيه آن را رد شهر مشهد مقدس گذراندند .رد اين مرحله ،از اداهم صيل صرف نظر كرده و همچون رباردان محترمشان هب بازار فرش و خرید و فروش آن رپداختند .رد همين ایام با
تح
لم
حجت االسالم وا سلمين آاقی سيد جالل الدين آشتيانی استاد الهيات و فلسفه دااگشنه مشهد و نيز مرحوم شريعتی آشنايی پيدا كردند هک انمبردگان ايشان را هب اداهم صيل تشويق نمودند.
جناب آاقی دکتر فرید حسینی 6 ،سال دوره دبيرستان را رد ظرف  3سال هب اتمام رساندند و رد کنکور ورودی دااگشنهاه ش کرت كردند و پس از قبولی رد کنکوراهی دادکشنه دندا نپزشکی دااگشنه تهران و دادکشنه زپشکی
تح
دااگشنه مشهد ،دومی را انتخاب نمودند .ايشان پس از فراغت از صيل از دادکشنه زپشکی مشهد ،با همسرشان هک ليسانسيه ادبيات بودند عقد ازدواج بستند .اين زوج محترم با الگو سازی ربای ساری جواانن ،هب جای
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تح
تخ
تخ
تخ
ربگزاری جشن ازدواج ،مبلغ آن را صرف زهینه اداهم صيل ،جهت احراز صص رد رشته بيماریاهی داخلی رد دااگشنه لندن و سپس صص رد بيماریاهی رهي و نهای ًتا فوق صص رد رشته ايمونولوژی و آلرژی
تح
بالینی نمودند و پس از گذراندن امتحان فلوشیپ ربای اداهم صيل و تحقيق هب نيويورك ردنتف.
جناب آاقی دکتر فرید حسینی پس از بازگشت هب کشور ،رد سال  ۱356هب عضویت هيئت علمی دااگشنه فردوسی مشهد رد آمدند و با مشا کرت بعضی از هم كاران توادنتسن رشته ايمونولوژی پاهي را رد دااگشنه ،نهادینه كنند .سپس هب
ن گارش اولين کتاب خود هک رد مورد مبانی ايمونولوژی بود ،رپداختند .کتاب مزبور هب دليل استقبال دانشجویان ،هب دفعات ،تجدید چاپ شد و حجم مطالب چاپ آخر آن از  ۱0ربارب چاپ اول هم گذشت .ايشان هب
دليل اعتباری هک کتاب ايمونولوژی سلولی ملکولی ابوالعباس داشت ،آرنا هب زبان افرسی رتجمه كردند هک ربنده جازيه کتاب سال شد.
جناب آاقی دکتر فرید حسینی موفق هب نشر سی جلد کتاب شدهاند هک آخرين آنها کتاب اتريخچه ايمونولوژی و آلرژی رد اریان و جهان است .ايشان قریب هب پنجاه طرح تحقيقاتی بالینی را هب سراججام رسانده و متجاوز از
تح
یكصد و بيست مقاهل نيبالمللی را هب رشته تحرری ردآوردند و نيز شيب از یكصد پایان انهم صيلی دانشجویان را راهنمايی كردهاند.
يکي از طرحاهی تحقيقاتی هک جناب آاقی دکتر فرید حسینی رد ارتباط با وریوس  HTLV-1اججام دادند ،ربنده جازيه خوارزمی شد .طرحاهی تحقيقاتی ايشان و هم كارانشان رب روی ردمان ضايعات عصبی انشی از
وریوس  HTLV-1و نيز رپوتکل ردمانی لوسمی وابسته هب وریوس مورد اشاره و نيز مطالعاتی هک رد امر پيشگيری و ردمان سل مقاوم رد اافغنه هب اججام رساندهاند ،با موفقيت توأم بوده است.
جناب آاقی دکتر فرید حسینی ،دانشمندی خودساخته ،متدين ،متواضع ،خليق ،صبور و مردم دوست و هب شدت عالهق مند هب ميهن اسالمی میباشند .پسران ايشان هم عليرغم اینكه متولد لندن هستند ،از اعضای
هيئت علمی دااگشنهاهی علوم زپشکی مشهد و دااگشنه فردوسی مشهد میباشند .ايشان از خادمين آستان قدس رضوی هستند و هب عنوان عضو هيئت مدریه بيمارستان رضوی هک متعلق هب آستان قدس رضوی است
فعاليت دارند.
مج
اینجانب انتخاب جناب آاقی دکتر فریدحسینی ،توسط مع عمومی فرهنگستان علوم زپشکی را هب عنوان دانشمند ربرت ،خداشتمن تبریک رعض نموده و از ردگاه خدا وند متعال ربای ايشان آرزوی سالمت و توفيق
خدمت روز افزون هب نظام مقدس جمهوری اسالمی را دارم.
دکتر سيد عليرضا مرندی
رئيس فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان
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روند انتخاب دانشمند برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی
هر یک از اعضای پیوسته در چهار ماه اول سال یک نفر از بین اعضای فرهنگستان را به همراه
دالیل انتخاب ،تعیین و به ریاست فرهنگستان معرفی می نماید .خصوصیات فرد پیشنهاد شده از نظر
علمیاخالقی و فعالیت های حوزه سالمت می بایست با خصوصیات مندرج برای اعضای پیوسته
فرهنگستان همسان باشد.
ریاست فرهنگستان با کسب نظر از هیئت رئیسه حداکثر  ۳نفر را به شورای علمی معرفی می کند.
در جلسه مرداد ماه شورای علمی از این تعداد  ۱یا  ۲نفر به ترتیب اولویت تعیین و به همراه دالیل
به مجمع عمومی معرفی می شوند.
در جلسه شهریور ماه مجمع عمومی از بین این تعداد یک نفر به عنوان چهره برگزیده انتخاب
می شود.
در مراسم بزرگداشت سالیانه ،دانشمندان برگزیده همه فرهنگستان ها توسط مقام محترم ریاست
جمهوری تجلیل می شوند و نشان دولتی دریافت می دارند.
معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی با همکاری گروه علمی مربوطه و براساس آیین نامه نحوه
تدوین کتاب دانشمند برگزیده فرهنگستان ،این کتاب را تهیه و منتشر می نمایند.

گ
زند یانهم

خودنوشت استاد دکتر رضا فریدحسینی
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خودنوشت استاد دکتر رضا فریدحسینی
دکتر رضا فریدحسینی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران و بنیانگذار رشته ایمونولوژی
و آلرژی در مشهد و از پایهگذاران تحقیق ،تشخیص ،درمان ،و پیشگیری در زمینهHTLV-1

متولد اردیبهشت سال  ۱۳۲۰در شهر مشهد مقدس هستم .پدربزرگم پای ضریح دعا میکند که
اگر مادرم سالم و نوزاد نیز پسر بود ،اسمش رضا باشد .به مناسبت دعای پدربزرگم و تقارن تولدم با
والدت حضرت رضا علیه السالم  ،اسم من را رضا گذاشتند .از پدرم چیز زیادی به خاطر ندارم ،خیلی
کوچک بودم که ایشان فوت شدند .کالس اول و دوم خود را در روستای درود نیشابور گذراندم .این را
بگویم که اصالتاً اهل درود نیشابور هستم و پدرم از بزرگان درود بود .ادامه دوره دبستان را در مشهد
در مدرسه هدایت گذراندم .یادآوری میکنم دوره دبستان را دوبار گذراندم .علت این بود که تا مدتی
شناسنامه برادر بزرگترم را که چند سالی با سنم متفاوت بود ارائه میدادم تا زودتر مسایل ارثیهام
حل شود .به این خاطر مجبور شدم دو بار دوره دبستان را طی کنم که مدارکم به نام خودم باشد.
بعد از اتمام دوره ابتدایی با توجه به اینکه برادرهایم اهل بازار و تجارت بودند ،من نیز برای ادامه
زندگی وارد بازار فرش و فرشفروشی شدم .بازار قدیم با بازار این روزها خیلی فرق داشت .در آن
روزها خیلی از شخصیتهای برجسته علمی و اجتماعی به بازار میآمدند و با بازاریها حشر و نشر
داشتند.
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یک روز داخل حجره بودم که فردی معمم آمد و تقاضای تعویض فرش کهنه با فرش نو را کرد.
برادرم برای بازدید از فرش ایشان من را راهی منزل آن آقا کرد .در مسیر با ایشان همکالم شدم و
متوجه شدم با فردی عادی روبهرو نیستم .ایشان استاد سید جاللالدین آشتیانی بودند که در آن
زمان معقول و منقول (الهیات و فلسفه) در دانشگاه مشهد تدریس میکردند .در همان دیدار ،ایشان
به من کتابی دادند به نام "هستی از نظر فلسفه و عرفان" و با خط زیبایی برایم یادداشتی روی کتاب
نوشتند که هنوز آن را نگهداشتهام.
کتاب سنگینی بود و خیلی از مسایل طرحشده در آن را نمیفهمیدم اما به هر حال در عطش من
برای آموختن اثرگذار بود .از سوی دیگر استاد شریعتی در آن سالها با برادرم آشنا بودند و من از
طریق برادرم در جلسات کانون نشر حقایق اسالمی حاضر میشدم .دکتر شریعتی نیز مرتب من را
تشویق به ادامه تحصیل میکردند .در همان دوران بود که به علت بیماری مادربزرگم خیلی به مطب
پزشکان مراجعه داشتیم .البته این را هم بگویم که مادربزرگم خیلی به من عالقه داشتند و من
بیشتر اوقات در منزل ایشان بودم .به همین خاطر وظیفه همراهی و بردن و آوردن ایشان به پزشک
به من واگذار شده بود .مادربزرگم را به مطب دکتر شیخ میبردم .آنجا بود که کمکم به پزشکی
عالقمند شدم .شخصیت دکتر شیخ برایم جذابیت داشت .روزی شخصی از دکتر شیخ پرسید « :شما
چرا با این سن و خستگی ناشی از کار ،از موتور سیکلت استفاده میکنید؟ » دکتر پاسخ دادند:
« خانه بیمارانی که من به دیدن آنها میروم آنقدر پیچ در پیچ است و کوچههای تنگ دارد که هیچ
ماشینی از آن نمیتواند عبور کند » .دکتری به نام دکتر ساالری هم بود که او نیز انسان وارستهای
بود .هر وقت به اتفاق مادر بزرگم به مطب ایشان میرفتیم بلند میشد و با من که نوجوانی بیش
نبودم دست میداد .خالصه اینکه آرزوی دوره نوجوانیام پزشکی بود که به نظر خیلی دور مینمود.
تا اینکه در یک روز بارانی روزنامه آفتاب شرق به دستم رسید .مطلبی دیدم به این مضمون ،کسانی
که عالقمند به ادامه تحصیل در دبیرستان باشند ،میتوانند شبانه درس بخوانند و اگر معدل باالی
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 ۱۴/۵داشته باشند میتوانند به جای یک کالس در سال دو کالس در سال بگذرانند .قبل از آن یک
سال به دبیرستان خسروی رفتم .سپس خدمت آقای پریزاده مدیر دبیرستان رسیدم و انصراف خود را
اعالم کردم .تصمیم گرفتم روزها در بازار فرشفروشی با برادرم مشغول به کار شوم و ادامه تحصیالت
خود را در مدرسه شبانه به انجام برسانم .در آن زمان از مدارس شبانه خیلی استقبال نمیشد ولی
باالخره با زحمت به همراه  ۱۰دانشآموز دیگر کالس شبانه را تشکیل دادیم .یادش بخیر یک دبیر
ریاضی داشتیم که هر چهار پنج جلسه که میگذشت با التماس و خواهش تقاضا میکردیم که به ما
درس بدهد .آدم باسوادی بود .در همان یک جلسه ،کار چند جلسه را میکرد  .اما به اصطالح
مشهدیها کفتر باز بود .میرفتیم روی پشت بام خانهاش و به هر روشی بود راضیاش میکردیم
کفترها را رها کند و بیاید به ما درس بدهد .با این سختیها هر جور بود شبانه و طی سه سال در
نهایت دیپلم شبانه را گرفتم و در کنکور شرکت کردم .در همان سال دندانپزشکی تهران و پزشکی
مشهد قبول شدم و به توصیه برادرم پزشکی مشهد ماندم .هنوز جسته و گریخته حجره میرفتم تا
این که مادرم بعد از سه سال که پزشکی میخواندم تازه فهمیدند من فقط حجره نمیروم .آن زمان
مثل این روزها نبود و مادرها خیلی به کار پسرها یا به اصطالح مردها کاری نداشتند .یک روز که
خانه آمدم مادرم گفتند شنیدهام قرار است دکتر شوی .گفتم بله ،همینطور است .گفتند خیر است،
خوشحال شدم .من پزشکی میخواندم اما به دلیل عالقه زیادم به ادبیات و استاد شریعتی به
دانشکده ادبیات رفتوآمد داشتم .این را هم بگویم که در این سالها ما یک منزل بزرگ دو هزار
متری در چهار راه نادری خریده بودیم و آنجا ساکن بودیم که برای دوچرخهسواری جان میداد.
یادش بخیر اوایلی که این خانه را خریده بودیم از همه بیشتر همین که حیاط بزرگی داشت و
میتوانستم راحت دوچرخهسواری کنم برایم جذابیت داشت .خالصه اینکه ماه رمضان منزل ما چون
بزرگ بود ،محل تجمع مردم برای شرکت در جلسات سخنرانی استاد شریعتی بود که با دخالت
ساواک بعد از مدتی برگزار نشد.
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استاد شریعتی با خانواده همسرم نیز در ارتباط بودند و همسرم را برای ازدواج به من معرفی کردند.
خانم من لیسانس دارد و آن موقع دانشجوی ادبیات بود .خالصه به خواستگاری ایشان رفتیم .در
آستانه فارغالتحصیلی بودم که با برگزاری یک جشن خودمانی عقد کردیم .خاطرم هست سر سفره
عقدمان در اسفندماه ،گل دانی پر از شکوفه سفید بود .بعد از آن با توافق خانواده همسرم از گرفتن
مجلس برای عروسی صرف نظر کردیم و قرار شد با آن پول برای گرفتن تخصص در انگلستان اقدام
کنم .همسرم بزرگوارانه موافقت کرد و با کمک برادرم راهی انگلستان شدم .به تحصیل عالقه داشتم
و با حمایت همسرم دوران خوبی را گذراندم .اول از بیمارستان چستر وابسته به منچستر پذیرش
گرفتم و بعد یک سال توانستم به لندن بروم و از دانشگاه لندن پذیرش گرفتم و در بیمارستان سن
جورج مشغول شدم .تخصص داخلی گرفتم و بعد از دانشگاه کاردیف ولز تخصص ریه گرفتم .همانجا
کمی راجع به رشته ایمونولوژی چیزهایی به گوشم خورد .از رشته های جدیدی بود که دانشگاه
لندن از پیشگامان آن محسوب میشد .اولین برخورد من با علم ایمونولوژی مشاهده کلمه  IgGدر
پرونده بیماری بود که تا آن زمان برای من ناآشنا و جدید بود .چون اوایل کارم بود تمایل نداشتم از
استادم بپرسم و با جستجو در کتابهای رفرنس آن زمان ،نیز تعریفی برای  IgGپیدا نکردم .در
نهایت از یکی از رزیدنتهای سال باالیی تعریف  IgGرا پرسیدم و ایشان توضیح داد که از خانواده
ایمونوگلوبینها (گروهی از پروتئینهای خون) است که به تازگی توسط دانشمندان در نیویورک
توسط روش الکتروفورز از سرم جداسازی شده و پنج زیر گروه آن نیز با روش ایمونوالکتروفورز
شناسایی شده است .این کشف همزمان با شروع علم ایمونولوژی نوین در دنیا بود.
دومین برخورد من با علم ایمونولوژی که منجر به عالقه من در ادامه تحصیل در این رشته شد،
حضور در کالس درس پروفسور رایت ،از اساتید برجسته و برنده جایزه نوبل بود .ایشان اظهار
داشتند :پزشکان آینده نسخه بنویس نیستند زیرا علم ایمونولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و
ساختار و پاتوفیزیولوژی بسیاری از بیماریها مرتبط با نقص عملکردی سیستم ایمنی است.
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باالخره در کالج چلسی رشته ایمونولوژی و آلرژی خواندم و بعد برای دوره فلوشی

امتحان دادم و

راهی نیویورک شدم و در آنجا به تحقیق و تحصیل ادامه دادم .امروزه با بررسی ساختار ژنی و بررسی
در سطح مولکولی ،امکان شناسایی و درمان سریع بسیاری از بیماریها میسر میشود .همچنین در
آن زمان از محضر پروفسور  Feinbergerمدعو از آمریکا در دانشگاه چلسی که وابسته به دانشگاه
لندن بود و نیز پروفسور  Pepysپدر ایمونولوژی بالینی و مبدع تست پریک در لندن استفاده کردم.
یکی از اساتیدی که خاطره آن از ذهنم پاک نمیشود بانوی دانشمند پروفسور  Doniacبود که در
دهه  ۱۹۷۰بعنوان دستیار ایشان در نظریه اتوایمیونیتی دیابت تی

یک کار کردم .همچنین در

کالسهای درس ایمونولوژی پروفسور رویت شرکت نمودم.
خودم و همسرم عالقهای به ماندن نداشتیم و از همان ابتدای سفر به انگلستان قصد بازگشت به
وطن داشتیم .خاطرم هست که به خیلیها قول دادم برگردم و به مردمم خدمت کنم .به دکتر
شریعتی ،میرزاجواد آقای تهرانی و حتی به تیمسار دولو قاجار که کمک کرد معافیتم جور شود به
اصطالح قول شرف دادم که برگردم و به وطنم خدمت کنم .اعتقاد قلبی و نیت باطنی من از سفر
برای ادامه تحصیل در اروپا و آمریکا این بود که بروم و با کسب دانش روز برگردم و به کشورم
خدمت کنم .این باور من بود .باوری که یک روزه و دو روزه شکل نگرفته بود .باوری بود که طی
سالها و از طریق مراوده با انسانهای بزرگی چون میرزاجواد آقای تهرانی و دکتر شریعتی شکل
گرفته بود .قبل از سفرم استاد شریعتی به من توصیهای کرد و گفت در انگلستان افکار چپی در
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی زیاد ترویج میشود قبل از سفر برو پابوس امام رضا(ع) و اعتقاداتت را
نزد ایشان امانت بگذار وقتی برگشتی برو از آقا پس بگیر .همین شد که من وارد هیچ دسته و گروه و
حزبی نشدم و هنوز هم نیستم .نه چپی نه راستی نه این طرفی نه آن طرفی .خالصه که باور من
خدمت به مردم بوده و هست .دوستانی داشتم خیلی مذهبیتر از خودم اما متأسفانه در آن سالهای
انقالب جذب تفکرات مارکسیستی و کمونیسمی شدند.
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خدا دو پسر در لندن به من داد و یک دختر دارم که متولد مشهد است .پدر بودن مسلما شیرین
است .فرزندان من مایه افتخار مباهات من و مردم کشورشان هستند .دخترم لیال اکنون آمریکا
زندگی می کند ،داروسازی خوانده و با یک سید خوب اهل نائین ازدواج کرده است .پسر بزرگم
دکترای مهندسی هیدرولوژی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است  .پسر دوم من
روانپزشک است و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که به خاطر نزدیکتر بودن به
خانواده به مشهد آمد و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
سرانجام در سال  ۵۶به دعوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان عضو هیئت علمی و استادیار
مشغول به کار شدم و این تقریبا همزمان با شروع انقالب اسالمی در ایران بود .در آن زمان تقریبا در
هیچ یک از دانشگاههای ایران رشته ایمونولوژی فعال نبود ،با همکاری اساتید بسیار فرهیخته آن
زمان از جمله دکتر نیکبین ،دکتر اسالمی  ،دکتر مسعود فقید و دکتر فرهودی فقید توانستیم رشته
ایمونولوژی پایه را به ستاد انقالب فرهنگی پیشنهاد داده و در ایران برای اولین بار نهادینه کنیم.
تا به حال  ۳۰جلد کتاب تألیف کردم که بخشی از آنها کتاب درسی دانشگاهی است .بعد از دکتر
تاجبخش که اولین کتاب ایمونولوژی بنیادی را در ایران نوشتند ،موفق شدم کتاب مبانی ایمونولوژی
را بهچاپ برسانم که بعد از آن تا به امروز چندین نوبت تجدیدنظر و تجدید چاپ شد .چاپ اول
کتاب حدود صد صفحه بود ولی در آخرین چاپ که مربوط به سال  ۹۳است که با همکاری اساتید
بزرگ ایمونولوژی دانشگاههای ایران نوشته شده ،به بیش از هزار صفحه رسید ،که از هر جهت کتاب
کاملی در زمینه علم ایمونولوژی میباشد .همچنین برای اولین بار در ایران کتاب ایمونولوژی سلولی
مولکولی ابوالعباس را که در دانشگاههای آمریکا بعنوان کتاب مرجع درس ایمونولوژی تدریس
میشد ،با همکاری مرحوم دکتر حسن برادران و دکتر عبدالرحیم رضایی ترجمه نمودیم .این کتاب
بعنوان کتاب سال جمهوری اسالمی انتخاب شد و از رئیسجمهوری وقت آقای سید محمد خاتمی
جوایز ارزندهای دریافت کرد .هماکنون آخرین ویرایش کتاب سلولی مولکولی ابوالعباس  ۲۰۱۸نیز
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ترجمه شده است و در دسترس عالقهمندان میباشد .اولین کتاب بنده با موضوع سیگار یا سالمتی
که مربوط به سازمان بهداشت جهانی بود در سال  ۱۳۵۶به تعداد بیست هزار نسخه بهچاپ رسید.
کتاب مبانی ایمونولوژی را در سال  ۱۳۵۸نوشتم که مرتب تجدید چاپ میشود .خداوند بزرگ را
شاکرم که این توفیق را به من عنایت کرده است که در راه علم و خدمت به دانشجویان کوشا باشم و
خیلی خوشحال میشوم که کتاب من مورد استفاده دانشجویان قرار گرفته است و این به نظرم
بزرگترین خدمتی است که یک استاد میتواند به دانشجویانش داشته باشد .بهترین کتابی که زیر
نظر من نوشته شده است کتاب ایمونولوژی معنوی است که توسط دو تن از دانشجویان با ذوق بنده،
دکتر فرهاد فریدحسینی (پسرم) و دکتر هومن کاغذیان به انجام رسیده است .در این کتاب به شیوه
بسیار جالب مطالب علمی ایمونولوژی و مباحث عالمانه موالنا تلفیق شده و خواندن آن برای من
بسیار آرامبخش است.
بیشتر از  ۴۸طرح تحقیقاتی بالینی انجام دادم که طرحی که روی  HTLV-1انجام شد برنده
جایزه خوارزمی شد که مورد تشویق رئیسجمهور وقت مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی قرار گرفت.
دانشجویان زیادی با من کار کردهاند .دانشجویانم بیشتر از  ۱۰۰پایاننامه با من داشتهاند .بیش از
 ۱۲۰مقاله بینالمللی بهچاپ رساندهام و امروز افتخار میکنم که در فرهنگستان علوم پزشکی در
کنار بزرگانی چون دکتر یلدا و دکتر بهادری مینشینم.
رشته فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی را بسیار دوست دارم ،خوشبختانه توانستیم این
رشته را در دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،ایران ،شیراز و مشهد نهادینه کنیم .دانشجویان بعد از
تخصص داخلی یا اطفال میتوانند در این رشته فوق تخصصی ادامه تحصیل دهند .پیشبینی میشود
تا سال  ۲۰۵۰بیش از نیمی از مردم جهان دچار پدیدههای آلرژی شوند که خطر مرگ و میر ندارد
ولی امکان مهار آن وجود دارد .تدریس درس آلرژی و ایمونولوژی بالینی را دوست دارم ولی در رشته
ریه نیز تخصص دارم و به تحقیقات در زمینه سل نیز عالقمندم .خوشبختانه روش جدیدی در درمان
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سل مقاوم به درمان که به علت مهاجرت افغانیها در مشهد شیوع باالیی دارد ،پیدا کردیم که با
همکاری پروفسوری از دانشگاه  Stanfordموفق به طراحی واکسنی شدیم که مقاله آن در مجله
 Lancetبا ایمپکت باال چاپ شد.
بنده در آستانه خزان هستم و وقتی دانشجویان جوان پرتالش را میبینم احساس جوانی میکنم.
من معتقدم که فکر و روح انسان باید جوان باشد و همیشه به جوانان نصیحت میکنم قدر جوانی را
بدانند و همیشه در راه علم و تحصیل کوشا باشند .البته من در مقابل اساتید فرهیختهای که در ایران
داریم بسیار ناچیز هستم .ما باید در اخالق و منش ،اجدادمان را که در رأس ایشان پیامبر اکرم(ص)
هستند،و در مکارم اخالقی در دنیا بینظیر بودهاند ،سر لوحه زندگی خود قرار دهیم.
بنده همچنین به هر دو زمینه تحقیقات پایه و بالینی عالقه دارم .به نظر من این دو جزء تفکیک
ناپذیر هستند و اگر در یک راستا باشند نتیجه بسیار بهتر خواهد بود .الزم به ذکر است علت موفقیت
گروه ایمونولوژی مشهد تلفیق هر دو رشته ایمونولوژی بالینی با ایمونولوژی پایه است که اساتید در
هر دو زمینه همکاری خوبی با هم دارند و نتیجه آن مشهود است.
آرزوی من این است که بتوانیم به بیماران کمک کنیم و درد دردمندان را درمان کنیم .بطور مثال
برخی از بیماران مبتال به  HTLV-1که دچار نوعی فلج میشوند ،در مورد درمانهای جدید سؤال
میپرسند.
خوشبختانه با همکاری خانم دکتر نازلی عظیمی که از دانشجویان من بودند در  NIHآمریکا
توانستهایم داروی جدیدی را برای درمان بیماران مبتال به  HTLV-1که دچار ضایعات عصبی
هستند ،پیدا کنیم .این آرزوی من است که بتوانیم این بیماران را با این داروی جدید درمان کنیم و
امیدوارم قبل از مرگم این آرزو به حقیقت بپیوندد.
برای افرادی که به رشتههای تجربی عالقمند هستند پیشنهاد می کنم تالش کنند تا در رشته
پزشکی قبول شوند تا بتوانند به بیماران کمک کنند .برای افرادی که به کارهای تحقیقاتی عالقه
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دارند پیشنهاد میکنم در رشتههای بیومدیکال از جمله ایمونولوژی و ژنتیک دکترا اخذ کنند و
توصیه میکنم در این رشته ادامه تحصیل بدهند.
یکی از کارهای ارزنده دیگر در لوسمی وابسته به  HTLV-1که Adult T-cell leukemia

نامیده میشود ،و با همکاری پروفسور علی بازارباشی ۱از دانشگاه آمریکایی بیروت ،پروفسور قوامزاده
از دانشگاه تهران ،و دکتر شیردل استاد خونشناسی انجام شد؛ طراحی پروتکل درمانی جدیدی است
که نتایج آن در مجله معروف  Bloodو در مجله بسیار علمی  leukemiaچاپ شد .در این پروتکل
میزان بقای بیماران طوالنیتر شد و در نهایت راضیام از اینکه سرافکنده نیستم نه در مقابل
خانوادهام و نه در مقابل مردمم .من سعی کردم همه بضاعتم را برای اعتالی علم و فرهنگ
دانشجویانم و بهتر زیستن بیماران و مردمم خرج کنم .من در حال حاضر برخی اوقات در دانشگاه
آریزونا آمریکا بعنوان استاد وابسته تدریس میکنم اما باید بگویم که دانشجویان ایرانی با دانشجویان
آمریکایی قابل مقایسه نیستند .دانشجویان ایرانی بسیار قدرشناس و بامحبت هستند.
در پایان یک جمله به دانشجویان عرض میکنم .همان رهنمود حضرت علی(ع) که تقوا و نظم در
همه امور زندگی داشته باشید ،و در نهایت بزرگترین عبادت خدمت به خلق خداوند است .شیخ
بهایی فیلسوف بزرگ میفرماید:
" به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر نباشد،
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن".

1 Ali Bazarbachi

مطالب هم كاران و دوستان
رد مورد چهره ربگزیده
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دکتر حسن تاجبخش

۱

گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
استاد دکتر رضا فریدحسینی در علم و اخالق پزشکی ،انسانیت و خدمت به بشر فرید یگانهای است
که بسی دهه ها باید بگذرد تا در ایران مگر چون اویی پرورش یابد .این استاد یگانه انسان
خودساختهای است از خاک دانشپرور خراسان .پدرش دهقانی از تبار دهقانان دانشپرور آن سامان
بود که نمونه جاوید آن حکیم ابوالقاسم فردوسی است .زادگاه این خاندان که ریشه در آن دارند
"درود" نیشابور است .در روزنامه مسافرت هرات که در سال  ۱۲۶۷ق توسط یکی از مأمورین دولت
ایران که به هرات می رفت ( نام مشخص نیست ) نوشته شده و در سال  ۱۳۴۷شمسی بهچاپ
رسیده آمده است« :یوم سه شنبه شانزدهم شهر شعبان در نیشابور ماندیم ...و یوم چهارشنبه هفدهم
را روانه درود شدیم .بسیار منزل خوبی است .خوش آب و هوا و چشمههای بسیار خوب دارد.».

۲

نیشابوری که بزرگان علمافروزی همچون حکیم فریدالدین عطار نیشابوری ،حکیم عمر خیام و غیره
در آن خاک پاک خفتهاند و همواره روشنی بخش عالم انسانیتاند و محمدبن منور نواده شیخ
ابوسعید ابیالخیر در اسرار التوحید از آن سرزمین و از آن عارف بزرگ سخنها گفته است.
 ۱استاد ممتاز دانشگاه تهران ،عضو پیوسته فرهنگستان علوم
 ۲کتاب سه سفرنامه هرات به کوشش قدرت اهلل روشنی ،صفحه ۴۱۹
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رضا ،کودکی بود که پدر را از دست داد و در ظلّ عنایت مادر و به یاری برادر پرورش یافت .وی
پس از پایان تحصیالت ابتدایی در مشهد درس را ترک گفت و در خدمت برادر که تجارت فرش
داشت به بازار روی آورد و مدتی دل در گره نقشهای زیبای فرش داشت و به قول حضرت موالنا:
آن خیاالتی که دام اولیاست
عکس مه رویان بستان خداست
اما شوق دانش از سرِ وی بیرون نمیرفت و سرانجام پس از چند سال دوره دبیرستان را شبانه ،سه
ساله طی کرد ،درحالیکه روزها به کار مشغول بود .گردش زمانه و عنایت خداوندی او را با عارف و
فیلسوف بزرگ استاد سید جاللالدین آشتیانی و برخی دیگر از بزرگان علم آشنا کرد و همواره
دینداری و خردورزی همراه با دانش پزشکی و فرهنگمداری در وجود او سرشته شد .پس از پایان
تحصیالت متوسطه در کنکور دانشگاه شرکت کرد و در دانشکده پزشکی مشهد پذیرفته شد و از آن
پس تاکنون همواره در خدمت بیماران و محرومان بوده است .پس از پایان تحصیالت پزشکی ازدواج
کرد و یاری یگانه و دانشدوست را برگزید .آنان هدیه پیوند را صرف احراز تخصص دکتر فرید در
انگلستان در رشتههای تخصصی بیماریهای داخلی و فوق تخصص ایمنیشناسی و آلرژی بالینی
نمودند و سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و سرانجام به ایران بازگشتند .دکتر فریدحسینی از
سال  ۱۳۵۶به عضویت هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد درآمد و به تدریج همه مراحل
را پیمود و به اوج استادی پزشکی رسید و همواره مشغول تحقیق ،درمان ،آموزش پزشکی و نگارش
مقالههای پژوهشی و کتابهای ارزنده ایمنیشناسی و آلرژی بوده و هست.
"تا باد چنین بادا" ،آری او همواره درمانگری شفابخش ،پژوهشگری دوراندیش ،استادی دانشپرور و
همانا فرید زمانه است .وی فرزندانی برومند دارد که خداوند او و همه خاندانش را در پرتو عنایت
خویش به سالمت و سعادت حفظ نماید و سالیانی دراز این وجود عزیز را در پرتوافشانی علمی
جلوهگر فرماید.
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اما دوستی اینجانب با استاد دکتر رضا فریدحسینی از اینجا شروع شد که پس از نگارش و چاپ
کتاب ایمنیشناسی بنیادی در سال  ۱۳۶۰و چاپ دوم آن در سال  ،۱۳۶۱روزی نامهای از او که تا
آنوقت توفیق آشنایی با ایشان را نداشتم دریافت کردم .وی چند نکتهای را در مورد کتاب نوشته و
گفته بود که چرا از تحقیقات دانشمندان ایرانی بهویژه میمندی ذکری نکردهام.
من ضمن تشکر از نامه او و پاسخ نکاتی که نوشته بود ،یادآور شدم که طبیب دانشمندی به نام
میمندی در تاریخ نداریم و میمندی وزیر سطان محمود نیز دانشی در طب نداشته ،و شاید مقصود
شما ابنمیمون است که پزشک بزرگ یهودی در پرتو اسالم است که در جهان غرب "ممونید"
( )Mamonideنامیده میشود .وی در  ۵۳۰ق در قرطبه زاده شده و در  ۶۰۱ق در مصر درگذشته
است .او در فلسفه پیرو فارابی و ابوعلیسینا است .کتاب فلسفی او به نام " داللة الحائرین " معروف
است .در ضمن پس از رازی از پیشگامان بررسی ازدیاد حساسیتها است .فصول موسی مهمترین
کتاب پزشکی ابنمیمون است ،و "مقاله فیالربو" (مقاله در آسم) او که علت تنگینفس را بحث
میکند در  ۱۹۶۳در فیالدلفیا چاپ شده است.
بههرحال پاسخ دکتر فریدحسینی را در چند صفحه نوشتم وی خوشحال شد و من نیز از یافتن
چنین دوست تازهای شادمان .در سال  ۱۳۶۳برای چاپ سوم کتاب ایمنیشناسی بنیادی مطالب
نوینی تهیه کردم و در آن مبحثی را تحت عنوان "تاریخچه بیماریهای واگیر و ایمنیشناسی در
ایران" نوشتم که از مدارک اصلی استخراج شده و نظریات جدید خود در این زمینه ارائه نمودم .این
مطلب صفحات  ۴۳۱تا  ۴۵۷چاپ سوم این کتاب را در برمیگیرد و تا چاپ ششم کتاب هزاران
نسخه از آن در اختیار مشتاقان قرار گرفته که همه به برکت سؤال علمی استاد فریدحسینی است.
در سال  ۱۳۶۷کنگرهای به نام دیدگاههای اسالم در پزشکی در مشهد تشکیل شد ،که اینجانب و
مرحوم دکتر محمود نجمآبادی از تهران در آن شرکت کردیم .در آنجا برای اولین بار به دیدار آقای
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دکتر رضا فریدحسینی نائل شدم ،گرچه چند سالی بود از نظر روحی با او آشنایی داشتم و "از دور
بوسه بر رخ مهتاب میزدم".
در مشهد همان مطلب مورد بحث ،موضوع سخنرانی اینجانب در کنگره مزبور بود که بعداً بهچاپ
رسید .در همین سفر مقدمات اولین کنگره بینالمللی تاریخ پزشکی در اسالم و ایران گذاشته شد که
در سال  ۱۳۷۱در تهران برگزار شد و آقای دکتر فریدحسینی نیز در آن شرکت داشت .از آن پس
تاریخچه بیماریهای واگیر و ایمنیشناسی در ایران اهمیت خود را پیدا کرد و بعداً تکمیل شد و تحت
عنوانTadjbakhsh, H. 1990, A survey of the views of Iranian Savants (Especially :
Persain muslim physicians) on e subject of contagious diseases and Immunity,

 MJIR, V4, 273- 286.به زبان انگلیسی منتشر شد و در ضمن در کنگره بینالمللی تاریخ پزشکی
در اسالم و ایران نیز مستقالً چاپ شد و مورد توجه بسیاری از دانشمندان جهان قرار گرفت .از آن پس
تاکنون در بسیاری از سمینارها در مشهد ،تهران یا شهرستانهای دیگر و سفرها به مشهد استاد دکتر
فریدحسینی را مالقات کرده و از مصاحبت ایشان بهره معنوی بردهام .در اینجا ذکر یکی دو خاطره از
مسافرتهایم به مشهد را که نکات مفیدی دارد ،یادآور میشوم.
در سال  ۱۳۴۷پس از بازگشت از فرانسه اولین کتاب خود به نام "ژنتیک باکتریها" را منتشر کرده
بودم که اثر خوبی در محافل علمی داشت .روزی مرحوم آقای دکتر پزشکپور مستشفی استاد
بیولوژی و ژنتیک دانشکده علوم به سراغ من آمد و گفت در مشهد نخستین کنگره ژنتیک تشکیل
میشود و در همانجا قرار است انجمن ژنتیک تأسیس شود و از من خواست در آنجا سخنرانی نمایم.
اینجانب تازه کتابی در زمینه "مکانیسم تأثیر آنتیبیوتیکها بر باکتریها و مکانیسم مقاومت
باکتریها در برابر آنتیبیوتیکها نوشته بودم" و قرار شده بود انتشارات چهر آن را منتشر کند .همین
مطلب عنوان دو سخنرانی هر کدام یک ساعته اینجانب در کنگره مشهد قرار گرفت .در مشهد در
تیرماه  ۱۳۴۷عالوه بر کنگره ژنتیک کنگره بیماریهای اطفال نیز برگزار گردید .علت آن بود که
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رئیس دانشگاه مشهد در آن زمان آقای دکتر ضیایی متخصص اطفال و داماد مرحوم استاد دکتر
قریب بود .ابتدا کنگره اطفال تشکیل شد که گروه ما نیز در آن شرکت میکردیم ،و من فردی را در
میان همه کراواتیها بدون کراوات میدیدم که بسیار به او احترام میگذاشتند.
نوبت کنگره ژنتیک که رسید اینجانب در سخنرانی اولم در مورد مکانیسم تأثیر آنتیبیوتیکها بر
باکتریها سخن گفتم .پس از اتمام سخنرانی همان فرد محترم که مصداق این شعر موالنا بود:
دید شخصی کاملی پر مایهای
آفتابی در میان سایهای
دست بر شانهام گذاشت و گفت دکتر تاجبخش از سخنرانیات استفاده کردم کتابت را برای من
بیاور .من که ایشان را نمیشناختم گفتم چشم ولی کجا بیاورم گفت بیمارستان پهلوی (امام خمینی
فعلی) .بعداً که ایشان رفتند پرسیدم این بزرگمرد که بود گفتند استاد دکتر محمد قریب .در مشهد
انجمن ژنتیک تشکیل شد و اینجانب به دبیری آن انتخاب شدم .در سخنرانی دوم نیز دکتر قریب
لطف کرده تشریف آوردند .در آنجا مرحوم دکتر محمدعلی مولوی از من پرسیدند شما این مطلب را
نوشتهای و من گفتم بله قرار است به صورت کتابی منتشر شود .او گفت طبیبان ما معموالً کتاب
نمیخرند ولی مجلهای به نام دانش پزشکی به مدیریت دکتر هیئت منتشر میشود که در هر شماره
یک یا دو مقاله پزشکی را منتشر میکند و در ضمن آگهیهای پزشکی در آخر آن قرار میگیرد که
هزینه آنرا تأمین میکند ،شما از حقالتألیفی که قرار است برای کتاب بگیری در راه خدمت به علم و
دانش بگذر و آن را در اختیار بگذار تا بعنوان یک شماره مستقل چاپ شود و در اختیار همه پزشکان
قرار گیرد .اینجانب بالفاصله قبول کردم .مجله با زحمات حدود  ۴ماهه من برای تصحیح مطلب ۸۰
صفحهای آن به صورت کتابی ضمیمه دانش پزشکی سال  ۱۳۴۹درآمد و رنجی کشیدم که نپرس!
امّا به تهران که آمدم پیش از هر کاری ،یک جلد کتاب ژنتیک باکتریها را برداشته و چون رسم
نبود وقت نگرفته و به بخش بیماریهای کودکان که تحت نظر جناب دکتر محمد قریب اداره میشد
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رفتم .سراغ ایشان را گرفتم گفتند در طبقه زیرزمین نزد جناب آقای دکتر فرهاد (رئیس بزرگوار و
پیشین دانشگاه) رفته است .دکتر فرهاد استاد رادیولوژی بود .به زیرزمین بیمارستان رفتم که در
آنوقت در آن لولهها و دستگاههای بزرگ و پیچیدهای برای عکسبرداری بود.
جناب دکتر قریب را آنجا دیدم و خدمت ایشان و دکتر فرهاد عرض ارادت کردم .او مرا به دکتر
فرهاد معرفی نمود و هر دو بزرگوار عنایت داشتند .نیمساعتی در آنجا بودم .کتاب را تقدیم دکتر
قریب نمودم و با کسب اجازه از هر دو بزرگوار بیرون آمدم .بعداً بسیار متأسف شدم که چرا یک جلد
کتاب را برای دکتر فرهاد نبردم .منزل آقای دکتر قریب در میدان کاخ (فلسطین) بود و من گاهی از
آنجا روزهای جمعه میگذشتم و میدیدم که چه ازدحامی از بیماران و محتاجان در برابر خانه شان
تجمع کردهاند.
با وجود آنکه پسرم گاهی بیمار میشد ،مزاحم ایشان نمیشدم و معموالً برای مداوای فرزندم نزد
مرحوم دکتر محمد علی مولوی میرفتم که وی نیز استاد بیماریهای اطفال بود .ولی دکتر قریب:
"آیتی بود که از این صحرا گذشت".
خاطره دیگر مربوط به آتشکده آذربرزین در منطقه نیشابور است .در ایران دوران ساسانی سه
آتشکده بزرگ وجود داشت که هر یک ویژه یکی از طبقات سهگانه مردم بود -۱ :آذر فَرَنبغ مخصوص
طبقه موبدان که در دره "کارنگان" در جلگه نیشابور قرار داشت؛  -۲آتشکده آذر گُشنَسب در
گنجک (شیز) در آذربایجان در محل خرابههای تخت سلیمان در اطراف تَکاب فعلی که نگاهبان
معنوی آن فرشته ناهید بود؛  -۳آتشکده "آذر برزین مِهر" مخصوص کشاورزان و توده مردم که در
کوههای "ریوَند" در شمال شرقی نیشابور قرار داشت.
در اردیبهشتماه سال  ۱۳۸۸دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تجلیلی از این بنده نمود.
همان وقت یاران سازمان دامپزشکی خراسان از من خواستند که به مناسبت  ۱۴مهرماه روز
دامپزشکی که خود آن را تعیین نمودهام به مشهد بیایم و سخنرانی کنم ،طبیعی است که درخواست
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یاران را با دل و جان پذیرفتم ولی خواستم که چون راه طوس به نیشابور از "سر معدن" یعنی از
مسیر فیروزه را ندیده بودم به موقع به آن راه هدایتگر باشند.
مهرماه به اتفاق همسرم به مشهد مشرف شدیم و پس از سخنرانی ،سپیدهگاه به طرف مقصد
حرکت کردیم ابتدا به آستان حکیم فردوسی رفتیم که:
در زمینی که نشان از کف پای تو بود
سالها سجده صاحبنظران خواهد بود
یاران نیشابور بهاتفاق مردی جهاندیده و آگاه از دیار فیروزه در ابتدای این راه فیروزه دل در
"چَکنه" که مرکز مسیر "سر معدن" است انتظار ما را میکشیدند .چکنه آن طور که اعتمادالسلطنه
در جلد  ۳مطلعالشمس مینویسد باید مشتق از "شاه کانه" یعنی کانِ شاهی یا معدن فیروزه اصلی
باشد که از زمان ساسانیان شناخته شده بود.
گویا همین ناحیه از معدن که امروزه تهی شده است مدتی در اختیار شیخ شاه ابواسحاق بود که
حافظ فرماید:
راستی خاتم فیروزه بُواِسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
بههرحال از آنجا مسیر به طرف نیشابور را طی کردیم در کمرکش جاده که نیمی از آن را گذشته
بودیم راهنما گفت از اینجا به طرف "بَرزَنون" که همان آتشکده آذربرزین است میتوان رفت .من از
او و بقیه همراهان درخواست کردم که به "برزنون" برویم .در دست چ

جاده طی طریق کرده به

طرف کوه و ماهور مسیری را گذشتیم تا به برزنون رسیدیم .از این آتشکده قدیمی چیزی باقی نبود
مگر دو سرو کهنسال که به نظر اینجانب حدود سه الی چهار هزار سال داشت و درست در
دروازههای این معبد قرار گرفته بود ،بقیه جز سنگهای خردشده چیزی نبود .از قرار معلوم
سنگهای تراشیده و زیبای آن را به دهات اطراف برده و در ساختمانها بکار برده بودند.
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کمی آنطرفتر در دهی نسبتاً بزرگ که گویا همان برزنون بود آن سنگها را دیدیم که دیواره
ساختمانها را تشکیل داده بود.
آذربرزین در طول هزارهها باقی بود .بعداً در طی سدهها خراب شده و همه چیزش به یغما رفت و
نامش که با "گشتکها" و تبدیلهای کلمات همانا به "برزنون" تبدیل شده ،اکنون باقی مانده است.
در جلد سوم مطلعالشمس اعتمادالسلطنه که به مناسبت سفر دهه  ۱۲۹۰ق .ناصرالدین شاه تهیه
شده نیز از برزنون بعنوان بازمانده آتشکده آذربرزین یاد شده است .باری به راه اصلی بازگشتیم از
حوالی معدن فیروزه گذشته تا به نیشابور رسیدیم .باغ طراحی شده کمالالملک را نظاره کرده و بر
آستان جناب خیام و جناب عطار عرض ارادت نمودیم.
در آنجا به یاد سخن خواجه فریدالدین عطار نیشابوری (شهید به سال  ۶۱۸ق) در مورد سیمرغ در
منطقالطیر افتادم:

چون نگه کردند آن سی مــرغ زار
آن مــرغان زِ تشویر و حیـــــــا
هم ز عکس روی سیـــمرغ جهان
چون سوی سیمرغ ،کردندی نگاه
کشف این سرّ قوی درخواستنــد
بی زبان آمد از آن حضرت جـواب
چون شما سیمرغ ،اینجا آمدیــد
گرچه بسیاری به سر گردیدهایــد

در خط این رقعـه بی اعتبــــار جان
شد فنای مــحض و تن شــــد توتیا
چهره سیــمرغ دیدند آن زمــــــان
بود خود سیـــمرغ در آن جایــــگاه
حــال مــائی و توئی درخواستنـــد
کائینه است آن حضرتِ چون آفـتاب
ســـی در این آئینه پیـــدا آمــدید
خویــش را بیـنید و خود را دیدهاید
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دکتر فرشته معتمدی

1

تقدیم به استاد دکتر رضا فریدحسینی که از پیشگامان آلرژی و ایمونولوژی بالینی در ایران
هستند و در اخالق پزشکی الگو برای استادان و دانشجویان علوم پزشکی میباشند.

فیزیولوژی یکی از قدیمیترین رشتههای علوم پزشکی است و با عنایت به علماالبدان دانشمندان به
این رشته توجه ویژهای داشتهاند .براساس مدارک و مسستندات موجود ،پیشینه این رشته بعنوان
یکی از حوزههای علم پزشکی به سال  ۴۲۰قبل از میالد مسیح به زمان هیپوکراتها بر میگردد .در
یونان باستان با مشخص شدن ارتباط بین ساختمان و عملکرد توسط ارسطو ) (Aristotleعلم
فیزیولوژی پایهگذاری شد .جالینوس) (Claudius Galenus c. 126-199 A.D.اولین کسی بود
که از آزمایشهای تجربی برای بررسی عملکرد بدن انسان استفاده کرد و در حقیقت پایهگذار
فیزیولوژی تجربی بود .در طی قرون وسطی سنتهای پزشکی یونان باستان و هندی بهوسیله
پزشکان مسلمان بخصوص ابوعلی سینا توسعه بیشتری یافت .ابوعلی سینا ( )۹۸۰-۱۰۳۷در کتاب
 ۱استاد فیزیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
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پزشکی قانون بر کمیکردن مطالعات فیزیولوژی تأکید کرد .بسیاری از دکترینهای باستانی
فیزیولوژی توسط ابن نفیس ( )۱۲۱۳-۱۲۸۸که پدر فیزیولوژی گردش خون نامیده میشود ،توصیف
شد .او اولین پزشکی بود که قلب ،گردش خون کرونر ،ساختار ریهها و گردش خون ریوی را به
درستی توضیح داد و اولین کسی بود که رابطه بین ریهها و اکسیژنرسانی به خون ،تولید نبض و
مفهوم اولیه گردش خون مویرگی را بیان کرد.
بعد از قرون وسطی ،در زمان رنسانس ،تحقیقات فیزیولوژی در غرب افزایش یافت که سبب اعتالی
مطالعه مدرن آناتومی و فیزیولوژی گردید  . William Harveyآناتومی گردش خون را در قرن ۱۷
توصیف کرد و تأکید کرد که ترکیبی از مشاهدات ریزبینانه و آزمایشهای دقیق برای یادگیری
عملکرد بدن الزم است و این روش اساس توسعه فیزیولوژی تجربی شد .گاهی اوقات از Herman
 Boerhaaveبعنوان پدر فیزیولوژی یاد میشود که به دلیل تدریس برجستهاش در دانشگاه Leiden
و کتاب معروف وی میباشد .در قرن  ۱۸کارهای مهمی در این زمینه به وسیله Pierre Cabanis

پزشک و فیزیولوژیست فرانسوی انجام شد .در قرن  ۱۹دانش فیزیولوژی با سرعت باالیی شروع به
گسترش یافت ،یکی از دستاوردهای این قرن ارائه تئوری سلول توسط  Matthias Schleidenو
 Theodor Schwannدر سال  ۱۸۳۸بود که عنوان کردند تمام موجودات از واحدهایی به نام سلول
تشکیل شدهاند .در همین قرن بود که کشفیات کلود برنارد()Claude Bernard's 1813-1878
نهایتاً منجر به ارائه مفهوم محیط داخلی) (milieu interieurشد که بعدها توسط کانن

) ) Walter Cannon 1871-1945فیزیولوژیست آمریکایی تحت عنوان هومئوستاز بیان شد.
در قرن بیستم زمینه پدید آمدن فیزیولوژی مقایسهای( )comparative physiologyو
اکوفیزیولوژی ) (ecophysiologyبوجود آمد.
دانشمندان اصلی در این زمینه  Knut Schmidt-Nielsenو  GeorgeBartholomبودند .اخیراً
فیزیولوژی تکامل ) (evolutionary physiologyنیز به صورت شاخه جداگانهای درآمده است.
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فیزیولوژی یکی از قدیمیترین رشتههای علوم است .در ادواری که دانشمندان ایرانی تالش
مینمودند در همه حوزههای علمی بشری صاحبنظر شوند ،همواره علم فیزیولوژی و نحوه عملکرد
طبیعی اندامهای موجودات زنده یکی از زمینههای تحقیق ،نگارش و تألیف کتب آموزشی و پژوهشی
بوده است .بطوریکه دانشمند شهیر ایرانی ،ابوعلی سینا ،به شاخصهای فیزیولوژی مانند نبض،
حرکات تنفسی ،دمای بدن برای تشخیص و شناسایی بیماریها استناد علمی میکرده است .اهمیت
این رشته در دنیا نیز تا حدی است که یکی از جوایز نوبل به یافتههای شاخص پزشکی با عنوان
جایزه نوبل «فیزیولوژی -پزشکی» اختصاص داده شده است.
بخشی از زندگینامه ابوعلی سینا به گفته خود وی و به نقل از شاگردش ابو عبید جوزجانی:
پدرم عبداهلل از مردم بلخ بود و در روزگار نوح پسر منصور سامانی به بخارا درآمد .بخارا در آن عهد
از شهرهای بزرگ بود .پدرم کار دیوانی پیشه کرد و در روستای خرمیثن بکار گماشته شد .به نزدیکی
آن روستا ،روستای افشنه بود .در آنجا پدر من ،مادرم را به همسری برگزید و وی را به عقد خویش
درآورد .نام مادرم ستاره بود .من در ماه صفر سال  ۳۷۰ه.ق زاده شدم .نام مرا حسین گذاشتند.
چندی بعد پدرم به بخارا نقل مکان کرد ،در آنجا بود که مرا به آموزگاران سپرد تا قرآن و ادب
بیاموزم .دهمین سال عمر خود را به پایان میبردم که در قرآن و ادب تبحر پیدا کردم آنچنانکه
آموزگارانم از دانستههای من شگفتی مینمودند.
در آن هنگام مردی به نام ابوعبداهلل به بخارا آمد او از دانشهای روزگار خود چیزهایی میدانست
پدرم او را به خانه آورد تا شاید بتوانم از وی دانش بیشتری بیاموزم .وقتی که ناتلی به خانه ما آمد،
من نزد آموزگاری به نام اسماعیل زاهد ،فقه میآموختم و بهترین شاگرد او بودم و در بحث و جدل
که شیوه دانشمندان آن زمان بود ،تخصصی داشتم .ناتلی به من منطق و هندسه آموخت و چون مرا
در دانشاندوزی بسیار توانا دید به پدرم سفارش کرد که مبادا مرا جز به کسب علم به کاری دیگر
وادار سازد و به من نیز تأکید کرد جز دانشآموزی شغل دیگر برنگزینم .من اندیشه خود را بدانچه
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ناتلی میگفت میگماشتم و در ذهنم به بررسی آن میپرداختم و آن را روشنتر و بهتر از آنچه
استاد به من میآموخت فرا میگرفتم تا اینکه منطق را نزد او به پایان رسانیدم و در این فن بر استاد
خود برتری یافتم .چون ناتلی از بخارا رفت من به تحقیق و مطالعه در علم الهی و طبیعی پرداختم.
اندکی بعد رغبتی در فراگرفتن علم طب در من پدیدار گشت .آنچه را پزشکان قدیم نوشته بودند
همه را به دقت خواندم ،چون علم طب از علوم مشکل به شمار نمیرفت ،در کوتاهترین زمان در این
رشته موفقیتهای بزرگ بدست آوردم تا آنجا که دانشمندان بزرگ علم طب به من روی آوردند و در
نزد من به تحصیل اشتغال ورزیدند.
من بیماران را درمان میکردم و در همان حال از علوم دیگر نیز غافل نبودم .منطق و فلسفه را
دوباره به مطالعه گرفتم و به فلسفه بیشتر پرداختم و یک سال و نیم در این کار وقت صرف کردم .در
این مدت کمتر شبی سپری شد که به بیداری نگذرانده باشم و کمتر روزی گذشت که جز به مطالعه
به کار دیگری دست زده باشم .بعد از آن به الهیات رو آوردم و به مطالعه کتاب مابعدالطبیعه ارسطو
اشتغال ورزیدم ولی چیزی از آن نمیفهمیدم و غرض مؤلف را از آن سخنان درنمییافتم دوباره از سر
خواندم و چهل بار تکرار کردم چنانکه مطالب آن را حفظ کرده بودم اما به حقیقت آن پی نبرده
بودم .چهره مقصود در حجاب ابهام بود و من از خویشتن ناامید میشدم و میگفتم مرا در این دانش
راهی نیست .یک روز عصر از بازار کتابفروشان میگذشتم کتابفروش دوره گردی کتابی را در
دست داشت و به دنبال خریدار میگشت به من الحاح کرد که آن را بخرم من آن را خریدم ،اغراض
مابعدالطبیعه نوشته ابونصر فارابی ،هنگامی که به در خانه رسیدم بیدرنگ به خواندن آن پرداختم و
به حقیقت مابعدالطبیعه که همه آن را حفظ بودم پی بردم و دشواریهای آن بر من آسان گشت .از
توفیق بزرگی که نصیبم شده بود بسیار شادمان شدم .فردای آن روز برای سپاس خداوند که در حل
این مشکل مرا یاری کرده بود ،صدقه فراوان دادم .وقتی من وارد سال  ۱۸زندگی خود میشدم نوح
پسر منصور سخت بیمار شد ،اطباء از درمان وی درماندند و چون من در پزشکی آوازه و نام یافته
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بودم مرا به درگاه بردند و از نوح خواستند تا مرا به بالین خود فرا خواند .من نوح را درمان کردم و
اجازه یافتم تا در کتابخانه او به مطالعه پردازم .کتابهای بسیاری در آنجا دیدم که اغلب مردم حتی
نام آنها را نمیدانستند و من هم تا آن روز ندیده بودم .از مطالعه آنها بسیار سود جستم .چندی پس
از این ایام پدرم درگذشت و روزگار احوال مرا دگرگون ساخت .من از بخارا به گرگانج خوارزم رفتم.
چندی در آن دیار به عزت روزگار گذراندم نزد فرمانروای آنجا قربت پیدا کردم و به تألیف چند کتاب
در آن شهر توفیق یافتم .پیش از آن در بخارا نیز کتابهایی نوشته بودم.
در این هنگام اوضاع جهان دگرگون شده بود ناچار من از گرگانج بیرون آمدم مدتی همچون
آوارهای در شهرها میگشتم تا به گرگان رسیدم و از آنجا به دهستان رفتم و دوباره به گرگان
بازگشتم و مدتی در آن شهر ماندم و کتابهایی تصنیف کردم .ابوعبید جوزجانی در گرگان به نزدم
آمد .ابوعبید جوزجانی گوید :این بود آنچه استادم از سرگذشت خود برایم حکایت کرد .چون من به
خدمت او پیوستم تا پایان حیات با او بودم .بسیار چیزها از او فرا گرفتم و بسیاری از کتابهای او را
تحریر کردم .استادم پس از مدتی به ری رفت و به خدمت مجدالدوله از فرمانروایان دیلمی درآمد و
وی را که به بیماری سودا دچار شده بود درمان کرد و از آنجا به قزوین و از قزوین به همدان رفت و
مدتی دراز در این شهر ماند و در همین شهر بود که استادم به وزارت شمسالدوله دیلمی فرمانروای
همدان رسید.
در همین اوقات استادم کتاب قانون را می نوشت و تألیف کتاب عظیم شفا را به خواهش من آغاز
کرد .چون شمسالدوله از جهان رفت و پسرش جانشین وی گردید؛ استاد وزارت او را نپذیرفت و
چندی بعد به او اتهام بستند که با فرمانروای اصفهان مکاتبه دارد و به همین دلیل به زندان گرفتار
آمد .چهار ماه در زندان بسر برد و در زندان سه کتاب به رشته تحریر درآورد .پس از رهایی از زندان
مدتی در همدان بود تا با جامه درویشان پنهانی از همدان بیرون رفت و به سوی اصفهان رهسپار
گردید .من و برادرش و دو تن دیگر با وی همراه بودیم .پس از آنکه سختیهای بسیار کشیدیم به
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اصفهان درآمدیم .عالءالدوله فرمانروای اصفهان استادم را به گرمی پذیرفت و مقدم او را بسیار گرامی
داشت و در سفر و حَضَر و به هنگام جنگ و صلح ،استاد را همراه و همنشین خود ساخت .استاد در
این شهر کتاب شفا را تکمیل کرد و به سال  ۴۲۸در سفری که به همراهی عالءالدوله به همدان
میرفت ،بیمار شد و در آن شهر درگذشت و به خاک سپرده شد .او با روشهای متفکرانه بیماران را
درمان میکرد.
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صاحب اندیشه پویا
دکتر عبدالعلی خوارزمی

1

استاد فریدحسینی یگانه در دوستی و سرآمد خلق و خوی نیکو و پسندیده و مایه افتخار جامعه
علمی و پزشکی کشور است .دوران آشنایی و ارادت من با آن بزرگوار به سالهای دور بر میگردد.
من ایشان را انسانی فرهیخته و کارآمد و با ویژگیهای خاص میشناسم .کسی که در آن ایام با
اندیشه تابناک به فکر پیشرفت علم و دانش همراه با خردورزی بوده است و همچنان پوینده به
آیندهای درخشان میاندیشد.
رفتار ایشان با همکاران با احترام خاص و با دانشجویان با رأفت و دوستی و در رسیدگی به امور
بیماران ،باالتر از حد تکلیف است و تفاوتی در اندیشه و کردارش نمیباشد.
بسیاری از مشکالت و مسایل علمی ،پژوهشی و اجتماعی با تفکر و نوآوری ایشان حل شده و به
نتایج مطلوب رسیده است .بعنوان مثال انجام اولین بازآموزیهای مداوم پزشکان در کشور با اندیشه
پویای جناب استاد فرید بوده است که برای نخستین بار در بیمارستان قائم مشهد که آن زمان
دانشکده پزشکی قائم نامیده میشد ،انجام شد .ایشان با فکر جامعنگری که داشتند از مسئولین

 ۱شادروان دکتر عبدالعلی خوارزمی از اساتید فرهیخته گروه اطفال و کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که متاسفانه پس از مبارزه
با ویروس کرونا در بستر بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.
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سازمان منطقه ای بهداری استان خراسان نیز برای همکاری دعوت کردند و من هم که معاونت
آموزشی-پژوهشی ایشان را در آن دوره بهعهده داشتم ،بعنوان دبیر سمپوزیوم مسئول پیگیری و
انجام این امر مهم بودم .خاطرم هست ابتدا دو برنامه بازآموزی اجرا شد.
اولین آن در تاریخ  ۳۰مهرماه لغایت  ۵آبانماه سال  ۱۳۶۲با عنوان "بازآموزی بیماریهای قلب" به
صورت تئوری و عملی در سالن چمران و بخشهای بالینی بیمارستان قائم با موفقیت انجام شد.
دومین بازآموزی با عنوان "بازآموزی اورژانس های اطفال" از تاریخ  ۲۹بهمنماه لغایت  ۴اسفندماه
 ۱۳۶۲با همان شیوه خاص در سالن چمران بیمارستان قائم انجام شد که با اقبال خوب
شرکتکنندگان همراه بود .پوسترهای آن بازآموزیها و اولین صفحه برنامه بازآموزی جهت یادآوری
خاطره برای شرکتکنندگان آن دوران ،ضمیمه این نوشتار شده است .چندین سال بعد یعنی در
سال  ،۱۳۶۹برنامه آموزش مداوم به تصویب مجلس و وزارتخانه رسید.
" تا ریشه در آب است امید ثمری هست "
پروردگارا این ریشهها را سالمت و پاینده دار و سایه مهرشان را مستدام گردان.

مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست
کمال حسن ببندد زبان گویایی
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پروفسور رونالد واتسون

۱

آکادمی علوم پزشکی ایران در نظر دارد کتابی به پاس خدمات دکتر فرید منتشر کند .آشنایی من
با دکتر فرید برمیگردد به سالها قبل که طرحهای تحقیقاتی مشترکی در زمینه طب مکمل اجرا
کردیم .نامبرده بعنوان عضو وابسته دانشکده پزشکی دانشگاه آریزونا برای تدریس و تحقیق رفتوآمد
دارد .عالوه بر آن کتابی را با همکاری دکتر فرید منتشر کردیم به نام طب گیاهی و کاربرد بالینی آن
( )Botanical Medicine In clinical Practice؛ یک فصل با ارزش از این کتاب را که توسط دو
محقق ارزشمند به نامهای بشر سعد و عمر سعید نوشته شده به افتخار ایشان بازنگری و تقدیم
مینمایم.

مقدمه
مطالعات تاریخی و پژوهشهای جاری حاکی از آن است که ناحیه شرق مدیترانه در طول زندگی
نسلهای متوالی همواره با داشتن فهرستی غنی از گونههای گیاهان دارویی ،متمایز از دیگر مناطق
۱

استاد دانشکده پزشکی دانشگاه آریزونا آمریکا
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بوده است .طب دوران تمدن اسالمی رایج در ناحیه مذکور در واقع ادامه طب بقراط است که
گیاهشناسان ،شیمیدانان ،طبیبان و داروشناسان مسلمان آن را در قرون وسطی توسعه دادند.
گسترش میراث علمی یونانیان در قرون متمادی توسط اطبای مسلمان منجر به پیشرفت نوعی
طب جدید گردید که عمدتا منشأ پزشکی رایج اروپاست .طب گیاهی که گاه به آن طب علفی یا
علفدرمانی گفته میشود به معنی مصرف گیاهان به منظور استفاده از خواص درمانی و یا
ویژگیهای دارویی آنها است.
گیاهدرمانی را میتوان به چهار نظام اصلی درمانی تقسیم کرد :گیاهدرمانی آیورودایی ،گیاهدرمانی
غربی ،گیاهدرمانی سنتی چین ،و گیاهدرمانی سنتی دوران تمدن اسالمی که امروزه مکاتب اصلی
گیاهدرمانی رایج کنونی بهشمار میآیند .استفاده از طب گیاهی سنتی در شرق مدیترانه بعنوان
شالوده اصلی حفظ سالمت و درمان بیماریهای گوناگون ،همچنان بطور گستردهای ادامه یافته است.
در حال حاضر طب گیاهی سنتی دوران تمدن اسالمی بسیار مورد اعجاب قرار گرفته است ،زیرا
تصور میشود که مکتب مذکور قادر به فراهمسازی مفاهیم جدید و مؤثری است و منبعی غنی از
داروهای گیاهی فعال میباشد .لیکن بر اساس آگاهیهای موجود ،امروزه این مکتب در سلسله
برنامههای طبی هیچ یک از کشورهای اسالمی جایگاهی ندارد و بعنوان یکی از مکاتب جامع طب
جایگزین قابل رقابت با دیگر مکاتب پزشکی مکمل غیر غربی مطرح نمیباشد .مطابق آخرین
بررسیها در ناحیه مدیترانه حدود  ۲۶۰۰گونه گیاهی یافت میگردد که  ۲۰۰تا  ۲۵۰عدد از آنها در
شمار گیاهان دارویی هستند( جدول.)۱
باوجود مصرف روزافزون گیاهان دارویی که نویدبخش آیندهای شایسته برای اینگونه گیاهان است،
به نظر میرسد غارت خودخواهانه منابع طبیعی گیاهان مزبور نوعی تهدید برای آنها بهشمار میآید.
گیاهان دارویی متعلق به منطقه خاورمیانه به دلیل تخریب مداوم زیستگاههای طبیعی ،برداشت بیش
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از حد نمونههای خودرو و تغییرات اقلیمی و زیست محیطی هر روز کمیابتر میگردند .بنابراین
میتوان پیشبینی نمود که در مناطق نیمهخشک از قبیل خاورمیانه ،در دهه آینده (یا اندکی بیشتر)
برخی گونهها کامال از بین بروند و این مسئله عمال یک سوم گیاهان متعلق به نواحی خشک و
صحرایی را تهدید میکند.
مگر آنکه با اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب جلوی پیشرفت این روند گرفته شود .با افزایش تحقیقات
آزمایشگاهی در مورد خواص درمانی ترکیبات فعال موجود در اینگونه داروها ،همچنین امکان
استفاده از آنها برای درمان بیماریهای گوناگون و توجه روزافزون به مصرف داروهای گیاهی در
گستره جهانی ،امروزه پدیده درمعرض تهدید بودن انواع دارویی گیاهان به صورت نوعی تناقض
درآمده است.

تاریخ طب اسالمی
تاریخ طب اسالمی را میتوان به سه دوره اصلی تقسیم کرد :دوره نفوذ طب یونانی به سرزمینهای
اسالمی ،دوره گسترش و توسعه طب اسالمی ،و باالخره دوره نفوذ طب اسالمی به اروپا .نخستین
دوره در قرن هشتم میالدی ،یعنی دورانی که دو سوم دنیای آن روز در سیطره حکومت اسالمی قرار
داشت ،آغاز گردید .طی این دوران که به نام عصر ترجمه شهرت یافت میراث علمی و فلسفی یونان
به عربی ترجمه گردید .در این دوره خلفای بغداد مؤسساتی را با عنوان «بیتالحکمه» برای این
منظور تأسیس کردند..
دوران سوم ،یعنی دوران ترجمه آثار عربی به زبان التین از اوایل قرن دوازدهم میالدی یعنی زمانی
آغاز شد که محققان اروپایی عالقمند به یادگیری علم و فلسفه مندرج در کتب عربی شدند و از
اینرو عمده آثار مذکور را به زبان التین برگرداندند .احتماال برجستهترین دانشمندی که آثار طبی
خود را به زبان عربی نگاشته است ابن سینا( یا  Avicennaدر زبانهای اروپایی) است(.شکل .)۱
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وی همچون رازی در موضوعات بسیار تتبع کرده است و بیش از آنکه به تبحر در دانش پزشکی
مشهور باشد فیلسوفی نامدار بهشمار می آید .کتاب وی یعنی القانونفیالطب آنچنانکه به حق ادعا
میگردد نقطه اوج و شاهکار طب نظاممند اسالمی است که در قرن  ۱۲میالدی به التین ترجمه
گردید و حداقل تا اواخر قرن  ۱۶میالدی همچنان بعنوان یکی از متون اصلی طب ،در اروپا تدریس
میشد .در قرن  ۱۵میالدی شانزده چاپ ،در قرن  ۱۶میالدی بیست چاپ ،و در قرن  ۱۷میالدی
چندین چاپ از این کتاب در اروپا انتشار یافت .کتاب مزبور متنی کامال منظم و دستهبندیشده است
و در فصلهای مختلف به توصیف بیماریها و بررسی علل آنها ،بهداشت ،داروهای ساده و مرکب ،و
تشریح وظایف اندامهای مختلف بدن پرداخته است .وی در این کتاب به مسری بودن سل اشاره
نموده است که این مسئله توسط اروپاییان مورد مناقشه قرار گرفت ،اما بعدها معلوم شد درست
است .همچنین او در کتاب مذکور عالیم و عوارض دیابت را برشمرده است .از وی در تاریخ پزشکی
غرب بعنوان یکی از برجستهترین شخصیتهای تاریخی یاد میگردد که در رشد و توسعه طب و
بیداری اروپاییان نقشی بنیادین داشت .حدود صد کتاب و رساله به وی منسوب است .مهمترین
کتاب پزشکی وی القانونفیالطب است که مدت  ۷قرن متن رسمی طب در اروپا و مغربزمین
بهشمار میآمد .یکی از مهمترین نظرات ابن سینا در مورد بیماریهای جسمی و روانی این گفتار
اوست که «باید دانست بهترین و مؤثرترین دارو برای درمان بیماران بهبود نیروی جسمی با افزایش
قدرت دستگاه ایمن ساز است که این امر با زیباسازی محیط اطراف ،گوش دادن بیمار به بهترین
الحان موسیقی و مالقات با بهترین دوستان حاصل میگردد».

نوآوریهای پزشکان مسلمان
برخی از نوآوریهای پزشکان مسلمان شامل کشف دستگاه ایمنساز و نیز ابداع دانش
میکروبیولوژی است .عالوهبر این ،ابن سینا نخستین طبیبی بود که برای درمان بیماریهای تبدار از
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.یخ استفاده کرد و نیز مباحث مربوط به داروسازی را از دانش طب تفکیک نمود
 کشاورزی و، داروشناسی، طب،پزشکان مسلمان با آمیختن علوم گوناگونی همچون شیمی
.گیاهشناسی به مفاهیم و افقهای جدیدی در درمان بیماران دست یافتند
 گیاهان دارویی و کاربردهای آنها در درمان بیماریهای مختلف در طب دوران تمدن اسالمی.۱جدول
مثال

تعداد گیاهان
مورد استفاده

بیماری

Amygdals communi Alcea Setosa,
Alchemilla vulgaris

۱۳

التهاب

Anabasis articulate,
Anchusa strigosa,
Artemisia judaica

۱۷

تب

A. vulgaris, A. strigose,
Calotropis procera

۴۰

بیماری های پوستی

Ammi visnaga, Brassica napus;Glycyrrhiza
glabra

۲۷

کلیه و دستگاه گوارش

Achillea millefolium, Allium cepa

۲۶

دیابت

Ceratonia silique, Foeniculum vulgare,
Micromeria myrtifolia

۱۵

ضعف قوای جنسی

Astragalus macrocarpus, Crataegus
azarolus, Eruca sativa

۲۳

دستگاه گوارش

A.cepa, Asparagus officinalis, Cynara
scolymus

۲۲

بیماری کبدی

Majorana syriaca, Melissa officinalis,
Myrtus communis

۱۹

درد

A.strigosa, Brassica oleracea

۱۶

دستگاه تنفسی

A.cepa, Arum palaestinum, B.oleracea

۱۳

سرطان
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زهراوی نخستین کسی بود که در دانش جراحی به ابداع ابزار و وسایل پیشرفته جراحی پرداخت که
برخی از آنها مختص جراحیهای زنان بود .بعدها نیز ابن هیثم روشهای جراحی چشم را بهبود
بخشید و برای نخستین بار مطالعاتی را در مورد فرایند بینایی انجام داد .اطبای مسلمان از ماهیت
بیماریهای مسری نیز آگاه بودند .صدها اثر طبی اطبای مسلمان به زبان التین ترجمه شد .در دوران
رونق طب دوران تمدن اسالمی هر یک از شهرهای بزرگ دارای بیمارستانهای کامال مجهزی بودند،
برای مثال یکی از بیمارستانهای شهر قاهره دارای  ۸۰۰۰تخت بود و افراد مبتال به تب ،بیماری
چشمی ،اسهال و نیازمند جراحی جدا از هم نگهداری ،و برای هر یک از آنها داروهای گیاهی مناسب
تجویز میگردید.
اطبای مسلمان و عرب بسیاری از مفاهیم نوین را ابداع کرده ،آگاهیهای موجود در مورد گیاهان،
آثار درمانی بالقوه و نیز سالمت مصرف آنها را ارتقا بخشیده و بهروز کردند .برای مثال ،رازی منشأ
آبله را کشف نمود و ثابت کرد که فرد در طول عمرش فقط یک بار به بیماری مذکور مبتال میشود.
وی همچنین وجود سیستم ایمنی و چگونگی کارکرد آن را بررسی کرد.
جابربن حیان و برخی از دیگر اطبا ترکیبات هوشبر گوناگون را از گیاهان محلی استخراج کرده،
آنها را برای ایجاد بیهوشی عمومی و یا بیحسی موضعی مورد استفاده قرار دادند.
ابن بیطار(که در اندلس یعنی اسپانیای فعلی متولد گردید) برای نخستین بار  ۳۵۰گونه گیاه را
بعنوان گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماریهای انسانی به فهرست گیاهان دارویی افزود
(ابن ابیطار  .)۱۸۷۴ابوالعباس و دیگر متخصصان گیاهدرمانی چند کتاب و فرهنگنامه در مورد نحوه
استفاده از گیاهان دارویی تدوین کردند که در آنها به توصیف گونههای گیاهی ،اندامهای دارویی
مورد استفاده ،نحوه تهیه فراوردههای هر یک از گیاهان و روش درمان برخی از بیماریها با گونههای
گیاهی مورد بحث پرداخته شده است (هونکه  ،۱۹۶۲ابن مراد ،۱۹۹۲شمسالدین  ،۱۹۹۱مونک
 .)۱۹۹۳برخی کتابهای ابن سینا ( ۹۸۰تا  )۱۰۳۷همچون القانونفیالطب نیز کتاب الحاوی رازی
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به زبانهای مختلف ترجمه شدند (رازی  ،۹۲۵ابن سینا  .)۱۰۳۷تا همین چند قرن قبل این دوکتاب
عمدهترین متون طبی محسوب میشدند و هماکنون نیز در کتابخانههای مختلف اروپا نگهداری
میشوند .داوود انطاکی اطالعات مربوط به گیاهان دارویی مختلف را در کتابی نگاشته و خالصه
دانش پیشینیان را در این مورد گردآوری کرده است (انطاکی .)۱۸۷۷

پژوهشهای علمی دانشمندان مسلمان در دانش داروشناسی
در نخستین قرون تمدن اسالمی ،دانشمندان مسلمان مقیم بغداد برای اولین بار (در قرن هشتم
میالدی) طب را از داروشناسی تفکیک کردند.
در آن هنگام بیماران به جای مراجعه به پزشکان که امروزه عهدهدار مسئولیت تشخیص و سپس
درمان بیماریها هستند بهتدریج به افراد ماهر در دانش داروسازی یعنی افرادی مراجعه کردند که به
استخراج عصارههای گیاهی و تهیه فراوردههای دارویی میپرداختند.
این امر منجر به پیشرفت شگرف دانش داروسازی گردید و داروشناسان شروع به پژوهش در مورد
اجزای مختلف عصارههای دارویی نمودند و حتی مطالعه در مورد خواص شیمیایی مواد مورد مصرف
برای درمان بیماریها و ناراحتیهای گوناگون را آغاز کردند .برای نخستین بار شیمیدانانی از قبیل
جابربن حیان شروع به تحقیق در مورد روشهای استخراج و خالصسازی ترکیبات گوناگونی همچون
الکل ،اسید نیتریک ،اسید سولفوریک و تیزاب سلطانی (که برای انحالل طال بکار میرود) نمودند (بن
مراد  ،۱۹۹۱هونکه  ،۱۹۶۲ترکمانی .)۱۹۹۳

جایگاه دانش شناخت داروهای گیاهی در طب اسالمی
در بخش مدیترانهای خاورمیانه حدود  ۲۶۰۰گونه گیاه وجود دارد که  ۲۰۰تا  ۲۵۰گونه از آنها
هنوز هم به منظور درمان و پیشگیری از بیماریهای مختلف استفاده میشودSaid et al.,2002 ( .

.)Azaizeh et al.,2006
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تعداد داروهای تهیهشده از گیاهان که بهعنوان داروی سنتی مورد استفاده قرار میگیرند به ۲۸۶
عدد میرسد ( .)Lev and Amer 2002پژوهشی که به تازگی در مصر درباره موارد مصرف بالقوه
گونههایگیاهی نواحی ساحلی مدیترانه صورت گرفت نشان داد که  ۲۳۰گونه متعلق به  ۸خانواده
گیاهی را انسان مصرف میکند.
حدود  ۲۰۰گونه از گیاهان مذکور واجد ارزش دارویی هستند که از میان آنها  ۱۴۲گونه در زمره
داروهای رایج هستند ۳۰ ،گونه از آنها گهگاه و  ۷گونه نیز بهندرت مورد استفاده قرار میگیرند .در
یک مطالعه جامع در مورد وضعیت عطاران و گیاهان دارویی مورد استفاده آنها در فلسطین ،کرانه
غربی و ارتفاعات جوالن ،نوع و تعداد گیاهان دارویی که طور رایج توسط آنها تجویز میشوند
مشخص گردید (Azaizeh et al. 2003,2006؛  .)Said et al. 2002نتایج حاصل از این بررسی
وسیع نشان داد که هنوز هم از  ۱۲۹گونه گیاه برای درمان بیماریهای گوناگون (جدول )۱همچون
سرطان (جدول ،)۲بیماریهای پوستی ،تنفسی ،گوارشی (جدول )۳و کبدی (جدول )۴استفاده
میشود.
اندامهای گیاهی مورد استفاده برگها ،گلها ،ساقهها ،ریشهها ،دانهها و ستهها هستند .نتایج
مقالهای که بهتازگی درباره داروهای سنتی مورد استفاده در اردن منتشر شده مشابه نتایج بررسی
قبل بوده است و حاکی از آن است که براساس مصاحبههای صورتگرفته با بیش از صد عطار مقیم
این کشور ۱۵۰ ،گونه گیاهی بعنوان داروی سنتی در این کشور مصرف میگردد ( Irmaileh and

.( Abu Afifi, 2002
این بررسی همچنین نشان داد که اغلب عطاران این کشور در زمینه گیاهان دارویی آموزش خاصی
ندیده اند و فقط بر تجربیات پیشینیان خود تکیه داشتند و هیچکدام از آنها نیز مجوز الزم برای این
کار را دارا نبودند .نتیجه این بررسی آن بود که اجرای کنترلهای مناسب و نیز صدور مجوز برای
داروهای گیاهی ضروری است.
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این واقعیت که بسیاری از داروهای مورد استفاده امروزی دارای منشأ گیاهی هستند (برای مثال،
سالیسیالتهای مشتق از پوست درخت بید ،کینین حاصل از سنکونا و دیژی توکسین بهدستآمده
از برگهای گل انگشتانه) حاکی از آن میباشد که برخی از گیاهان ممکن است تأمینکننده مواد
دارویی مؤثر برای درمان بیماریها باشند .امروزه این واقعیت بهخوبی پذیرفته شده است که چیزی
بعنوان «طب جایگزین» وجود ندارد ،بلکه تنها چیزی که اثربخشی آن با استفاده از دانش موشکافانه
مبتنی بر شواهد تأیید شده باشد بعنوان دارو پذیرفته میشود.
بنابراین هرگونه ادعا در حیطه فواید درمانی یک داروی گیاهی باید به صورت دقیق مورد
بررسیهای طبی مبتنی بر شواهد قرار گیرد.
برخی معیارهای علمی مورد استفاده برای امکان تأیید اینگونه روابط علیتی شامل معقول بودن اثر
مورد ادعا از لحاظ بیولوژیکی ،تکرارپذیری بررسی در محیطهای مختلف ،بکارگیری متدولوژیهای
مختلف ،استحکام دالیل عرضهشده و همگامی زمانی مناسب بین علت و اثر مشاهدهشده میباشند.
در ادامه اثربخشی برخی داروهای گوناگون مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دیابت
بیماری دیابت از دیرباز شناختهشده و عالیم اصلی آن شامل افزایش عطش ،تکرر دفع ادرار و
همچنین خستگی و بیحالی مشخص گردیده بود .اطبای مسلمان برای درمان عالیم بیماری مذکور
(که در طب دوران تمدن اسالمی به نام ذَرَب خوانده میشد) عالوه بر تجویز برنامه غذایی مناسب و
انجام ورزشهای سبک از برخی گیاهان نیز استفاده میکردند .گیاهانی از قبیل گردو( Juglans

 ،)regiaملوح ( ،)Atriplex halimusزیتون ( )Olea europeaو گزنه ( )Urtica dioicaدر شمار
پرمصرفترین گیاهان مورد تجویز برای درمان عارضه مزبور بودند (جدول .)۳
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بهتازگی مخلوطی متشکل از این چهار گیاه برای درمان دیابت نوع  ۲مورد استفاده قرار گرفته
است .سالمت مصرف ،تحمل و اثربخشی مخلوط مذکور که به نام ” ‘’Glucolevelخوانده میشود
در مطالعهای توسط مؤلفان نوشتار حاضر تأیید شده است .اگر چه هر یک از چهار گیاه این مخلوط
مکانیسم اثر خاص خود را دارند ،لیکن بهنظر میرسد مخلوط آنها بطور سینرژیست موجب تنظیم
میزان گلوکز موجود در خون میشود.
جدول :۲گیاهان مورد استفاده برای درمان سرطان در طب سنتی دوران تمدن اسالمی
دیگر موارد مصرف
دیابت ،بیاشتهایی ،بیماریهای کبدی ،سرفه،
عفونتهای خارجی
عفونتهای داخلی باکتریایی ،مسمومیت ،بیماریهای
دستگاه گردش خون

فراورده
عصاره پیاز

جوشانده سرشاخههای
برگدار

نام گونه
Allium cepa L.

Arum palaestinum
Boiss.

بیماریهای دستگاه تنفسی،آسم،التهاب مفاصل،
عفونتهای باکتریایی

عصاره گیاه

Brassica oleracea L.

بیماری قلب و عروق ،ضعف قوای جنسی ،دیابت

جوشانده گل و میوه

Crataegus azarolus
L.

جوشانده پوست و
ساقه

Quercus calliprinose
Decne

جوشانده میوه ،پوست
و ساقه

Quercus ithaburensis
Webb.

درد و التهاب معده و روده ،بیماریهای کبدی،
شبادراری(دانهها)

جوشانده جوانه

Triticum aestivum L.

سنگ کلیه و بیماریهای مجاری ادرار ،پرفشاری خون

جوشانده برگها

Urtica pilulifera L.

شبادراری ،زخم ،دیابت ،بیماری پوستی
تب ،شبادراری ،پرفشاری خون ،زخم ،کمخونی ،
بیماریهای جلدی(جوشانده دانهها )

التهاب مفاصل و کاهش وزن

جوشانده کاکل و دانه

Zea mays L.

چاقی
به نظر میرسد کنترل مؤثر وزن ،بهویژه در صورتی که دانش مدرن بتواند با استفاده از گیاهان
سالم مورد تجویز در طب سنتی خالء موجود در این زمینه را مرتفع نماید و فراوردههای دارویی رایج
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کنونی را کامل کند ،اهمیت باالیی دارد .در جوامع قدیمی عرب اندکی فربهی امری کامال موجه بوده،
حاکی از موقعیت اجتماعی-اقتصادی باال تلقی میگردید و یکی از مالکهای زیبایی بهشمار میآمد.
واقعیت مذکور در مطالعهای محدود به منظور پژوهش در مورد داروهای ضد چاقی مشخص گردید.
در طب سنتی دوران تمدن اسالمی تنها موارد خطیر چاقی با تجویز برخی گیاهان دارویی ،توصیه به
انجام تمرینات ورزشی ،و کنترل مصرف غذا درمان میشده است .مهمترین گیاه مورد استفاده بدین
منظور که واجد خواص ضد التهاب و دردهای گوارشی نیز میباشد گیاه پای شیر ( Alchemilla

 )vulgarisاست .یکی از دیگر داروهای مورد استفاده بدین منظور در نواحی مدیترانه برگ زیتون
است که کاهنده قند و فشارخون ،مدر و آنتی اکسیدان نیز میباشد .طی قرنها نعناع ( Mentha

 )spp.و زیره سبز ( )Cuminum cyminumبرای کاهش اشتها ،بهبود فرایند گوارش و تسکین
برخی ناراحتیهای گوارشی از قبیل درد ،اسپاسم ،نفخ و سوءهاضمه و در نتیجه ایجاد احساس
سیری تجویز میشدهاند .دانههای ضد نفخ از قبیل زیره سبز ،زیره سیاه ،رازیانه ،شوید و بادیان
بعنوان مسکن ناراحتیهای معدی بهبوددهنده گوارش و تنظیمکننده اشتها ،بهویژه در مورد اطفال،
شهرت دارند .نوعی مخلوط متشکل از چهار گیاه که بر اساس دانستههای موجود در مکتب طبی
اسالمی یونانی تهیه شده است با نام تجاری ” ‘’Weigh levelدر دسترس است ( Said et al.

.),2007

شکل  .۱ابن سینا( ۹۸۰تا  ۱۰۳۷م) ،فیلسوف و پزشک بزرگ مسلمان
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پسوریازیس و درماتیت آتوپیک
پسوریازیس و درماتیت آتوپیک جزء بیماریهای پوستی مرتبط با پدیده خودایمنی هستند که
ممکن است دهها سال ادامه داشته باشند .پسوریازیس افراد با سنین گوناگون را گرفتار نموده ،حدود
 ۲درصد از افراد جامعه را مبتال میسازد؛ حال آنکه درماتیت آتوپیک بیشتر در کودکان شایع است و
حدود ده درصد افراد جامعه بدان مبتال میشوند .اگرچه عموما برای پسوریازیس درمان
شناختهشدهای وجود ندارد ،معموال طیفی از داروها برای کاهش شدت عالیم و تقلیل تأثیر آن در
زندگی مبتالیان مورد استفاده قرار میگیرد .داروهای مزبور همگی دارای عوارض جانبی خطیری
هستند .برخی پژوهشها حاکی از آن هستند که سیتوکینهای ایجادشده در پوست در پاتوژنز
پسوریازیس اهمیت بسیار زیادی دارند .افزایش بیان سیتوکینهای نوع  ۱که جزء ترکیبات
پیشالتهابی هستند در بروز پسوریازیس ثابت شده است و اعتقاد بر آن است که ترکیبات مذکور در
ایجاد این بیماری نقش پاتوفیزیولوژیکی مهمی دارند .بطورکلی طب دوران تمدن اسالمی در درمان
بیماریهای پوستی موفقیتهای چشمگیری داشته است و در این طب بین ردههای فرعی
پسوریازیس افتراقات روشنی ارائه شده و تعداد زیادی از گیاهان برای درمان آنها پیشنهاد شده است.
برخی گیاهان توصیهشده برای درمان ردههای فرعی پسوریازیس در طب دوران تمدن اسالمی شامل
خله ( ،)Ammi visnagaبی تی راخ ( ،)Galium aparineسیاهدانه ( ،)Nigella sativaمنداب
( ،)Eruca sativaزول مدیترانهای ( ،)Eryngium maritimumشعران (،)Anabasis articulata
استبرق ( ،)Calotropis proceraصوفان ( )Phagnalon rupeitreو اسفند ( Peganum

 )harmalaهستند.

بیماریهای کبد
بسیاری از گیاهان مؤثر بر عملکردهای کبدی بطور سنتی برای پیشگیری و درمان بیماریهای کبد
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( )Azaizeh et al.,2006تجویز میگردند (جدول.)۴
کاسنی پاکوتاه ( ،)Cichorium pumilumگزنه رومی ( )Urtica piluliferaو املیس
( )Rhamnus alaternusدر شمار گیاهان مشهور مؤثر بر عملکردهای کبدی هستند که بطور سنتی
برای پیشگیری و درمان بیماریهای کبد تجویز میگردند.کاسنی پاکوتاه نوعی گیاه خوراکی و سنتی
معروف است که اندامهای هوایی آن حاوی برخی از سزکویی ترپن الکتونهای گواالنولیدی هستند.
در برخی از دیگر گیاهان همچون بابونه گاوی ( )Tanacetum partheiumترکیبات مشابهی وجود
دارند که دارای آثار ضد التهاب هستند .کاسنی پاکوتاه در بین داروهای گیاهی اروپا بعنوان گیاهی
مفید برای پاکسازی بدن و تقویت کبد و نیز محرک عملکردهای دفعی روده و کلیهها معروف است.
اطبای اسالمی C. pumilum ،را یکی از اجزای مخلوطهای گیاهی مورد استفاده برای درمان
مشکالت متابولیک و یکی از داروهای پاکسازیکننده بدن و مؤثر در بهبود سرماخوردگی و آنفلوانزا
میدانند .گزنه رومی که یکی از گونههای گیاه گزنه در خاورمیانه و مدیترانه است واجد مقادیر باالیی
از گلیکوزیدهای فالونولی و اسیدهای فنلی است .این گیاه از دیرباز هم بعنوان غذا و هم دارو مورد
استفاده قرار میگرفته است .از آثار سوزشآور گزنه برای درمان بیماریهای روماتیسمی استفاده
میشود و این گیاه نوعی داروی ضد التهاب بهشمار میرود .عطاران محلی این گیاه را یکی از اجزای
داروهای کاهنده قندخون تلقی میکنند .برخی مطالعات حاکی از آثار محرک لکتینهای موجود در
این گیاه بر دستگاه ایمنساز است که مصرف این گیاه را بعنوان افزاینده مقاومت بدن تأیید میکند.
برخی از این پژوهشها بر روی سیتوکینها ،لنفوسیتها ،سیستم کمپلمان و دیگر فاکتورهای ایمنی
در بدن داوطلبان سالم اختصاص یافته است .برخی مطالعات بالینی بر روی گزنه نیز صورت گرفته
است .در مورد تأثیر ریشه گزنه در درمان هیپرالزی خوشخیم پروستات ( )BHPکارآزماییهای
بالینی کنترلشده متعدد و قانعکنندهای صورت گرفته است که حاکی از آن هستند که گیاه مزبور بر
روی عالیم این بیماری آثار مفیدی دارد .همچنین برخی بررسیهای بالینی دوسویه آگاه در مورد
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آثار ضد آرتریت و ضد التهاب گیاه مذکور صورت پذیرفته است ..املیس ()Rhamnus alaternus
درختچهای همیشه سبز است که در شمال فلسطین اشغالی و نیز سراسر نواحی مدیترانه یافت
میگردد .عطاران محلی گیاه مزبور را بطور سنتی برای درمان هپاتیت و نیز عموم التهابات تجویز
میکنند.

قوای جنسی
رایجترین گیاهان مقوی جنسی از دیدگاه طب دوران تمدن اسالمی شامل شنبلیله ( Trigonella

 ،)foenum-graceumمنداب ( ،)Eruca sativaمرعان ( ،)Clematis cirrhosaبنه=بطم
( ،)Pistacia palasestinaزنجبیل ( ،)Zingiber officinaleازملک زبر (،)Smilax aspera
گونهای مریم گلی ( ،)Salvia dominicaبوالغ اوتی ( ،)Nasturtium officinaleترب وحشی
( ،)Raphanus raphanistrumخرما ( )Phoenix dactyliferaو پیاز ( )Allium cepaمیباشند.
زلوع نام رایج ریشه  Ferula hermonisاست که در کوه حرمون واقع در ارتفاعات جوالن رویش
دارد .گیاه مذکور از لحاظ ویژگیهای گیاهشناسی بسیار شبیه به قنا ( )Ferula communisاست.
در سراسر جهان چندین گونه  Ferulaو از جمله آنغوزه ( )Ferula assa-foetidaمیرویند .بر
اساس بررسیهای دیوسکوریدوس و جالینوس (از اطبای نامور یونانی) گیاه مزبور در درمان بیحالی
و ناتوانی جنسی مؤثر است .دانش غنی طب سنتی دوران تمدن اسالمی یونانی مؤید تقویت و درمان
ناتوانی جنسی با گیاه مزبور است.
نویسندگان این مقاله در یک بررسی عصارههای حاصل از دانه و ریشه آنغوزه را از لحاظ سالمت
مصرف و اثر سمی احتمالی سلولی و یا داشتن آثار حفاظت سلولی و نیز بعنوان مقوی جنسی بر روی
حیوانات و انسانهای داوطلب مطالعه نمودند .نتایج حاصل نشان داد که گیاه مذکور بعنوان مقوی
جنسی بیخطر در حیوانات و انسانها موجب افزایش عملکردهای جنسی در هر دو جنس مذکر و
مؤنث میگردد (.)Said, unpublished work
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شکل :۲جابربن حیان که در قرون وسطی به نام جابر شیمیدان معروف شده بود
و عموما وی را پدر علم شیمی میدانند.
جدول :۳گیاهان مورد استفاده برای درمان دیابت در طب سنتی دوران تمدن اسالمی
نام گونه

دیگر موارد مصرف

فراورده

بیماریهای قلبی

جوشانده برگها

Astragalus macrocarpus DC.

تبخال

جوشانده برگها

Ceratonia silique L.

عفونتهای باکتریایی ،مسمومیت و رماتیسم

جوشانده سرشاخههای برگدار

Cichorium pumilum Jacq.

گندزدا و مؤثر در درمان بیماریهای دستگاه
عصبی

جوشانده میوه

Cupressus sempervirens L.

بیماریهای کبد ،مسمومیت ،کمخونی و
مشکالت ناباروری
آسم و ضعف جنسی

جوشانده سرشاخههای برگدار
جوشانده برگ و گل

Eryngium creticum Lam.

Juglans regia L.

سنگ کلیه

خیسانده دانهها

Lupinus varius Gaertn.

سرطان و بیماریهای پوستی

جوشانده برگها

Mercurialis Annua L.

التهابات لثه و دندانها و هیپرکلسترولمی

جوشانده میوه ،شاخه و برگ

Morus nigra L.

سنگ کلیه و بیماریهای قلبی

جوشانده برگ و گل

Paronychia argentea Lam.

سنگ کلیه و بیماریهای قلبی

جوشانده برگ و دانه

Pinus halepensis Mill.

کرام های ناشی از قاعدگی  ،سنگهای کلیوی
سرطان ،شبادراری و زخم

جوشانده سرشاخههای برگدار
جوشانده پوست و میوه

Prosopis farcta Sol. Ex Russell
Quercus callipirnos Decne

دردهای معدی نفخ و التهاب روده

دمکرده سرشاخههای گلدار

Salvia fruticose Mill.

دردهای روده و بیماریهای کلیوی و زخم

جوشانده برگ  ،دانه و ریشه

Sarcopterium spinosum L.

مسمومیت

جوشانده ریشه و میوه

سنگهای کلیوی ،بیماریهای کبدی ،درد
معده و التهاب روده

جوشانده سرشاخههای برگدار

ضعف قوای جنسی ،دردهای روده و معده

جوشانده دانهها

Smilax aspera L.
Teucrium polium L.

Trigonella foenum-graecum L.
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سالمت مصرف داروهای گیاهی
بررسیهای اطبای مسلمان در مورد سموم و پادزهرها
همگام با توسعه داروسازی و داروشناسی در دنیای اسالم ،شیمی و سمشناسی نیز پیشرفت کرد.
منشأ پیشرفتهای مذکور به مطالعات دانشمندان یونانی و هندی و همچنین بررسیهای تجربی
علمای مسلمان برمیگردد .در مورد دانش شیمی طی قرن نهم میالدی بررسیهای عملی زیادی
صورت گرفت .یکی از بهترین مثالها از یک کتاب مستقل در زمینه سمشناسی کتاب السموم است
که در  ۵جلد توسط شاناق هندی تألیف گردید و در زمان مأمون عباسی که از  ۸۱۳تا  ۸۳۳میالدی
خلیفه بود ،عباسبن سعید جوهری آن را به زبان عربی ترجمه کرد .کتاب مذکور گردآوریشده از
منابع ی ونانی و هندی است که در قرن نهم میالدی تدوین گردید و در آن نحوه شناخت و ردیابی
سموم با استفاده از حواسی مانند بینایی ،المسه و چشایی و نیز بررسی عالیم مسمومیت مورد بحث
قرار گرفته است .در آن نحوه مسموم شدن با آشامیدنیها ،غذاها ،البسه ،زیراندازها ،بسترها،
لوسیونهای جلدی و انواع سرمه و همچنین سموم مخدر و انواع پادزهرها نیز توصیف شده است.
راهکار و اطالعات مشابهی در یکی از کتب سمشناسی که اندکی بعد در حدود سال نهصد میالدی
توسط ابن وحشیه نگاشته شده است ،وجود دارد .یکی از دیگر مثالهای مهم در این زمینه کتاب
"سموم و پادزهرشان" نگاشته شیمیدان مشهور مسلمان جابربن حیان (شکل  )۲است که در شش
فصل نوشته شده است.
در این کتاب مؤلف سموم را تعریف کرده ،ویژگیها ،منشأ طبیعی ،نحوه عملکرد و تأثیر ،میزان
مصرف ،روشهای استعمال ،اندام هدف سم و امکان استفاده از سموم را بعنوان دارو (که در آن
هنگام بسیار جدید و توأم با نوآوری بود) ذکر میکند .وی در این کتاب همچنین کلیات تشریح
اندام های انسان ،اخالط چهارگانه و چگونگی تأثیرپذیری آنها را با داروهای مسهل و داروهای کشنده
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بیان میکند ،هشدارهای الزم برای مقابله با زهرها و ترکیبات سمی را ارائه نموده ،پادزهرهای
گوناگونی را توصیف میکند.
بحثهای وی در مورد اندامهای رئیسه و همچنین عملکرد آنها مشابه مطالب ارائهشده توسط
اطبای پیشین یونانی است .بسیاری از پادزهرهایی که دانشمندان مسلمان همچون جابربن حیان ،ابن
وحشیه و ابن سینا ذکر کردهاند هنوز هم توسط عطاران سرزمینهای اسالمی تجویز می شود.
جدول :۴گیاهان مورد استفاده برای درمان بیماریهای کبدی در طب سنتی دوران تمدن اسالمی
فراورده

دیگر موارد مصرف

نام گونه
Alliumcepa L.

دیابت ،بیاشتهایی ،سرطان پروستات ،سرفه،
عفونتهای خارجی

عصاره پیاز

دیابت ،بیماریهای مجاری ادرار ،بیاشتهایی

سرشاخههای جوان یا جوشانده اندامهای
هوایی

پسوزیاریس ،انگلهای پوستی

عصاره یا تنتور پیاز و ریشه ،تنتور

بیماریهای مجاری ادرار و سنگ کلیوی،
اسهال

جوشانده برگها

Cistance tubulosa Schenk.

دیابت

جوشانده دانهها

Citrullus colocynthis L.

تنظیم میزان کلسترول خون

جوشانده برگها ،گلها ،دانهها

کمخونی ،بیماریهای مجاری ادرار

عصاره ریشه

سینوزیت

چکاندن عصاره میوه در بینی

آلرژی ،سردرد

جوشانده برگها

مسمومیت ،کمخونی ،ناباروری

جوشانده اندامهای هوایی

بیماریهای جلدی (سرشاخههای برگدار)

دمکرده ساقههای چوبی

Nerium oleander L.

بیاختیاری ادرار ،بیماریهای تنفسی

دمکرده برگها

Pistacia lentiscus L.

بیماری کلیوی ،تصلب شرایین ،کمخونی

دمکرده برگها

Rosmarinus officinalis L.

آکنه ،درد معده ،سنگهای کلیه و مجاری
ادرار ،التهابات مفاصل

جوشانده برگ و ریشه

درد و التهاب معده و روده ،سرطان ،بیاختیاری
ادرار (دانه گیاه)

جوشانده سرشاخههای برگدار

دردهای معدی ،تب ،کرام های ناشی از
قاعدگی

دمکرده سرشاخههای گلدار

Artemisia officinalis L.

Asphodelus microcarpus Salzm
& Viv.

Cynara scolymus L.
Daucus carota L.
Ecballium A.Rich.
)Eremostachys laciniata (L.
Bunge
Eryngium creticum Lam.

Saponaria mesogitana Boiss.

Urtica pilulifera L.

Verbena officinalis L.
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موقعیت فعلی
افزایش سریع میزان مصرف داروهای گیاهی در جهان چند عامل محرک دارد که یکی از آنها
ذهنیت مبتنی بر بیخطر بودن مصرف و تأثیر باالی فراوردههای گیاهی است که سبب ترغیب بیشتر
مصرفکننده به خوددرمانی میگردد .از دیگر عوامل محرک این فرایند فقدان آییننامههای
تنظیمشده از سوی نهادهای بینالمللی مرتبط با سالمت در این مورد است .در منطقه خاورمیانه نیز
در  ۲۰سال گذشته طب جایگزین جمعیت عظیمی را تحت پوشش قرار داده است .البته افزایش
تعداد مصرفکنندگان داروهای سنتی برخی بیمها و نگرانیها را از لحاظ کیفیت عملکرد عطاران و
نیز کیفیت اثربخشی و سالمت مصرف فرموالسیونهای «طبیعی موجود در بازار» موجب شده است.
در دهه گذشته چندین مورد خبر در جراید جوامع پیشرفته انتشار یافت که حاکی از بروز عوارض
جانبی به دنبال مصرف فراوردههای گیاهی و یا داروهای سنتی ( Elvin-Lewis, 2001; Chan,

 )2003بود.
در برخی موارد ،وجود تقلبات ،فرموالسیون نامناسب ،فقدان آگاهی از تداخلهای داروهای گیاهی و
داروهای شیمیایی و نیز عدم اطالع از نحوه صحیح مصرف منجر به تهدید سالمتی گردیده است
(.)Ernest 1998, 1999; Abu-Irmaileh and Afifi 2003
بیشتر گزارشهای مرتبط با بروز عوارض سمی به دنبال مصرف داروهای گیاهی و مکملهای غذایی
اشاره به اثر سمی فراوردههای مذکور بر کبد دارد هر چند که گزارشهایی از دیگر موارد انواع عوارض
سمی از قبیل کلیوی ،عصبی ،خونی ،قلبیعروقی و جلدی و نیز مواردی از ناهنجارزایی و سرطانزایی
در نشریات طبی وجود دارد .در مورد آسیبهای کبدی ناشی از مصرف داروهای شمیایی رایج
اطالعات وسیعی وجود دارد ،لیکن درباره اثرات سمی کبدی احتمالی فراوردههای گیاهی آگاهیهای
کمتری وجود دارد و بسیاری از افراد بر این باورند که فراوردههای گیاهی بیزیان هستند و آنها را
خودسرانه و بدون نظارت متخصص مصرف میکنند .بر اساس مندرجات گزارشهای موردی مختلف،
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آسیبهای کبدی ناشی از داروهای گیاهی از افزایش مختصر آنزیمهای کبدی تا نارساییهای شدید
کبدی نیازمند به درمانهایی همچون پیوند کبد متغیر است.
اگرچه آییننامههای تنظیمشده از سوی مجامع ملی و بینالمللی مرتبط با سالمت ممکن است
برخی از مشکالت مزبور را حل کند ،افزایش آگاهی عمومی و آموزش دادن به دستاندرکاران
گیاهدرمانی و داروهای گیاهی در مورد مخاطرات بالقوه ناشی از مصرف فراوردههای گیاهی ضروری
است .
اثرات سمی گزارششده از فرموالسیونهای گیاهی ممکن است ناشی از عواملی همچون :ترکیبات
گیاهی ،آلودگی با آفتکشها ،میکروبها ،فلزات سنگین و توکسینها و یا جازدن داروهای اصیل با
داروهای نامرغوب و تقلبی باشد .خاک مورد استفاده برای کشت گیاهان دارویی ،عوامل محیطی،
عملیات برداشت و ذخیرهسازی عوامل کلیدی تعیینکننده کیفیت و سالم بودن فراوردههای
«طبیعی» است ،بنابراین برای اطمینان از کیفیت و سالم بودن فراوردههای مذکور ،باید در مراحل
مختلف تولید فراوردههای طبیعی یا گیاهی از روشهای تجزیه شیمیایی مناسب استفاده کرد.
همچنین الزم است برای کشت گیاه روشهای کشاورزی مناسب را بکار گرفت و نیز ضروری است
که در کارخانههای داروسازی از مواد اولیه دارای منشأ شناختهشده توأم با کنترل کیفیت در
آزمایشگاههای مناسب استفاده نمود و سرانجام با انجام کارآزماییهای بالینی تحت نظارت متخصصان
و پزشکان کارآمد اثربخشی فراوردههای مزبور را ارزیابی کرد ( Chan,2003;Rousseaux and

 .)Schachter, 2003به اعتقاد ما الزم است هر نوع گیاه یا افزودنی گیاهی قبل از مصرف بعنوان
دارو در معرض برخی آزمونها قرار گیرد.
بدین ترتیب انجام انواع روشهای پیشرفته بیولوژی سلولی ،بیوشیمیایی ،بیولوژی مولکولی و
روشهای برونتن ( )in vitroکشت سلولی ،هنگام پژوهش در مورد گیاهان دارویی مختلف برای
بررسی سالمت مصرف و در وهله بعد اثربخشی آنها ،ضروری است.

58

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

مالحظات نهایی
طب سنتی دوران تمدن اسالمی مکتبی کامال مستند و متکی به کتابهای سنتی کهن است و
برخی دستاندرکاران طب مذکور با استفاده از این کتابها آگاهیهای تجربی خویش را تکمیل
میکنند و بهبود میبخشند .در مجموع ،سالمت مصرف داروهای سنتی گیاهی در صورت تجویز
مناسب و دقیق گیاهان ،بسیار باال میباشد .بطور کلی مشخص شده است که عوارض مخاطرهآفرین
تجویز داروهای گیاهی برای درمان بیماریهای انسان در مقایسه با صدها هزار گزارش مبتنی بر
عوارض استفاده از داروهای شیمیایی که هر ساله منتشر میشود ،نادر است.
البته الزم است هرگونه اندام گیاهی که عطاران تجویز میکنند از لحاظ سالمت مصرف در انسان
مورد آزمایش قرار گیرد.
برای حفاظت از گیاهان دارویی خاورمیانه که رویشگاههای طبیعی آنها درمعرض تخریب پیشرونده
هستند و نیز اجتناب از برداشت بیش از حد گونههای خودرو و تغییرات نامناسب اقلیمی و محیطی،
اقدامات فوری ضرورت دارد.
پیشبینی میگردد که در نواحی نیمهخشک از قبیل خاورمیانه تعداد گونههای گیاهی که طی ده
سال آینده (بویژه در نواحی خشک و صحرایی) منقرض خواهند شد حدود یک سوم گیاهان بومی
ناحیه مذکور هستند ،مگر آنکه برای حمایت و حفاظت از این گیاهان برخی تدابیر جهانی ضروری
اتخاذ گردند.
پدیده درمعرض تهدید بودن گونههای گیاهی با فرایند توجه جهانی روزافزون به مصرف داروهای
گیاهی (که توأم با افزایش بررسیهای آزمایشگاهی درباره خواص درمانی ترکیبات فعال دارای
خاصیت درمانی موجود در این گیاهان میباشد) بهصورت نوعی پدیده تناقضآمیز درآمده است.
همچنین الزم است برای حفظ دانش طب سنتی در مورد خواص درمانی گیاهان اقدامات فوری
صورت گیرد.
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نتایج حاصل از مطالعات گوناگون در مورد وضعیت اطالعات موجود مرتبط با سالمت مصرف و آثار
درمانی گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه خاورمیانه ،حاکی از آن است که با توجه به خانوادگی
بودن پیشه گیاهدرمانی در منطقه مزبور این امکان وجود دارد که با مرگ نسل فعلی عطاران ،میراثی
که آنها پاسدار آن هستند نیز از میان برود.
گذشته از این ،دانش اکثر عطاران محلی درباره شناخت گونههای گیاهی و روش تهیه فراوردههای
دارویی بسیار محدود است .مضاف بر آنکه بسیاری از افراد مزبور به کار خود جنبههای «رمزآلود» و
«جادویی» دادهاند .این پدیدهها حاکی از کاهش غنای اطالعاتی در مورد گیاهان دارویی بالقوهای
است که برای درمان بیماریها از آن استفاده میشود.
در مورد اثر سمی فرموالسیونهای گیاهی و سالمت مصرف باید گفت که برای اطمینان از کیفیت
داروهای مذکور بررسیهای مرتبط با کنترل کیفی و شیمیایی این گونه فراوردهها با استفاده از
روشهای تجزیه شیمیایی ضرورت دارد .همچنین اطمینان از مواردی همچون مناسب بودن عملیات
کشاورزی صورتگرفته توسط تولیدکننده ،استفاده از منابع گیاهی واجد کیفیت و روشهای
آزمایشگاهی مناسب توسط شرکتهای دارویی ،کاربرد روشهای تولید قابل پذیرش و سرانجام
اجرای آزمایشهای بالینی دقیق توسط متخصصان و پزشکان کارآمد ضرورت تام دارد .به اعتقاد ما
الزم است هر نوع گیاه یا افزودنی گیاهی قبل از مصرف بعنوان دارو درمعرض برخی آزمایشها واقع
گردد .برای دستیابی به این هدف از انواع روشهای پیشرفته بیولوژی سلولی ،بیوشیمیایی ،بیولوژی
معکوس و روشهای برونتن کشت سلولی استفاده میگردد.
بطور کلی انجام آزمونهای برونتن ،نخستین مرحله از فرایند ارزیابی بهشمار میآید .برای اجرای
آزمونهای برونتن ،سلولهای جداشده از بافتهای گوناگون و یا دودمانهای سلولی مختلف کشت
میشوند .روشهای برونتن کشت سلول دارای این امتیاز هستند که متغیرهای موجود بهخوبی
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کنترل میشوند و روشهای مزبور عمدتا روشهایی بسیار مؤثر برای تعیین سالمت دارو محسوب
میگردند (.)Saad et al., 2003a
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دکتر بهروز نیکبین

۱

استاد دکتر رضا فریدحسینی فرهیختهای گرانقدر و دانشمندی ارزشمند و عالمی بااخالق هستند
که بیش از سی سال افتخار دوستی و همکاری نزدیک و پرباری را با ایشان داشتهام و همیشه از
همکاری ،دوستی و همصحبتی با ایشان لذت و نعمت فراوان بردهام ،لذا مسلما با کلمات قادر به بیان
کامل سجایای علمی و اخالقی بینظیر ایشان نخواهم بود.

خصوصیات بارز استاد فریدحسینی را میتوان در دو بعد علمی و اجتماعی اخالقی بیان کرد:
از نظر علمی ،ایشان یکی از بنیانگذاران و پیشروان علم آلرژی و ایمونولوژی ایران میباشند که
تحقیقات و آثار علمی ارزندهای در سطح ملی و بینالمللی در زمینه آلرژی و ایمونولوژی به جامعه
علمی ایران و دنیا عرضه نمودهاند و همانگونه که ذکر شد ایشان بعنوان دانشمندی برجسته و در
خور ستایش نه تنها در ایران که در سطح بینالمللی شناخته شدهاند ،آثار متعدد ایشان در رسانههای
ملی و بینالمللی بهچاپ رسیده و جوایز زیادی نیز به آثار ایشان تعلق گرفته است .استاد
فریدحسینی عالوهبر تحقیقات ،در آموزش نیز استادی ارزنده و صاحبنام میباشند که شاگردان
 ۱استاد بازنشسته ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
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زیادی را آموزش و به جامعه پزشکی کشور تحویل دادهاند .بهعالوه ایشان در کمک به راهاندازی
مراکز دیگر در ایران همیشه راهگشا و حامی بودهاند.
از کارهای برجسته استاد فریدحسینی میتوان به کشف عامل ( Spastic Paraparesisویروس
 ) HTLV-1اشاره کرد .از آنجا که این بیماری مرتبط با ویروس  HTLV-1است ،امروزه
 HAM/TSPنامگذاری شده که روشنگر یکی از بیماریهای عصبی است که در خراسان بزرگ شایع
است .الزم به ذکر است ایشان تحقیقات گستردهای در رابطه با ساختمان این ویروس و مناطق
گستره آن ،با همکاری مراکز معتبر دانشگاههای بینالمللی انجام دادهاند و نهایتا با استفاده از
راهاندازی آزمایشگاه های مربوط به تشخیص این ویروس در مراکز انتقال خون خراسان ( با توجه به
انتقال آن از طریق تزریق خونهای آلوده) کمک شایانی جهت پیشگیری از انتشار آن نمودند.کار
بااهمیت و ارزنده دیگر ایشان مطالعه بر روی آلرژنهای اختصاصی منطقه میباشد که ارزش بسیار
زیادی جهت تشخیص و درمان بیماریهای آلرژیک خاص منطقه داشته است.
استاد فریدحسینی عالوهبر تحقیق ،آموزش ،و تولید مقاالت علمی ،کتب بسیار ارزندهای در زمینه
آلرژی و ایمونولوژی تألیف نمودهاند که در زمره کتب مرجع برای آموزش دانشجویان و محققین این
رشته قرار دارند و یکی از آخرین تألیفات ایشان تاریخچه ایمونولوژی و آلرژی در ایران و جهان
میباشد ،که توسط فرهنگستان در حال چاپ است  .این کتاب ارزشمند تاریخچه بسیار ارزندهای از
علم و عالمان ایمونولوژی و آلرژی در جهان است که با مطالعه و تحقیق متون در کتابخانههای
معروف جهان عرضه و در انتها به معرفی پایهگذاران و پیشکسوتان و محققین و اساتید معاصر
آموزش ایمونولوژی و آلرژی ایران و ارائه شرح حال کوتاهی از آنها پرداخته است که مورد توجه
بسیاری قرار گرفته و چاپ دوم آن نیز بهزودی منتشر خواهد شد.
و اما استاد فریدحسینی عالوهبر سجایای علمی بیانشده ،از نظر اجتماعی و اخالقی نیز انسانی
برجسته و متعالی میباشند .ایشان دوستی بسیار وفادار ،ازخودگذشته ،همراه و همیشه مهربان،
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خوشرو ،باوقار و صبور بوده و همواره با رویی گشاده پذیرای گفتگو و پذیرش پیشنهادات دوستان،
همکاران و دانشجویان میباشند که نظرات شاگردان و همکاران ایشان گویای این واقعیت است.
استاد فریدحسینی عالوهبر آنچه گفته شد در درمان بیماران نیز بسیار جدی ،با عطوفت و پیگیر بوده
و بیماران زیادی از سراسر ایران و حتی خارج از ایران برای مداوا به ایشان مراجعه کرده و از خدمات
ایشان بهرهمند میشوند.
استاد فریدحسینی با وجود مشغله بسیار زیادشان تا آنجا که بنده شاهد بودهام ،در زندگی خصوصی
و خانوادگی نیز شخصیتی پایبند به اصول و بسیار دلسوز و مهربان برای همسر ،فرزندان و اعضای
خانواده بودهاند ،بطوریکه سه فرزند ایشان تحصیالت عالیه داشته و در زندگی افرادی موفق و
برجسته میباشند و همانگونه که در ارائه خدمات علمی موفق بودهاند ،فرزندانی موفق و مفید نیز
تحویل جامعه دادهاند .دکتر علی دارای دکترای هیدرولوژی از دانشگاه آریزونای آمریکا در حال حاضر
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد میباشند .دکتر فرهاد روانپزشک و فلوشی

سایکوسوماتیک از کانادا

در حال حاضر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشند و دکتر لیال دکترای فارماکولوژی بالینی
از دانشگاه سنت لویس آمریکا و مقیم آمریکا است .در تربیت این فرزندان ،خانم دکتر فرید که من از
نزدیک با ایشان آشنایی دارم بسیار مؤثر بودهاند ،بانوی خوشقلب و فداکار که توانستهاند چنین
فرزندانی تربیت کنند.
در خاتمه امیدوارم خداوند به ایشان سالمتی و طول عمر باعزت عطا فرماید تا بتوانند سالیان دراز
راه پرباری را که شروع نمودهاند ادامه دهند و جامعه را از آن بهرهمند نمایند.
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پروفسور رضا نصیری

1

در نکوداشت مقام علمی پروفسور دکتر رضا فریدحسینی از مفاخر ماندگار دانش و اخالق معاصر
پزشکی ایران
بیهقی بزرگ جمالت کمیاب ،بسیار دارد که در جایی می گوید :فضل باال نشیند .بر این اساس
پروفسور رضا فرید که از سرزمین خیام است در محافل علمی باالنشین بوده و جایگاه واالیی در بین
دانشمندان و پزشکان دارد.
دکتر فرید ،فاضل ،عالم ،دانا و بسیار فروتن؛ اولین بار در سال  ۱۳۸۳بود که توفیق زیارت و آشنایی
با ایشان در مشهد نصیب من شد .خیلی زود همدیگر را دریافتیم با سالم و مختصر گپی که شبیه به
بیش از  ۳۰سال آشنایی باشد ،در محضر ایشان بسیار شنیدم و آموختم.
اکنون که آکادمی علوم پزشکی ایران یادنامهای را به افتخار ایشان که دانشمند برگزیده فرهنگستان
است به زیور طبع در میآورد توفیق یار شد که چند سطری نیز من بازگو کنم.

 ۱پروفسور خون شناسی دانشگاه میشیگان آمریکا  ،مشاور ارشد سازمان بهداشت جهانی
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من خیامشناس نیستم ولی میدانم یکی از بزرگان در علم ریاضی ،نجوم و رباعیات ،و شهره آفاق
است .اولین ترجمه رباعیات خیام به انگلیسی توسط فکرجرالد انجام شد.
سرزمین عارفپرور نیشابور عارفی را در خاک خود دارد به نام عطار که این عارف فرزانه هفت شهر
عشق را گشت و ما هنوز در خم یک کوچهایم.
اشعار خیام از زیبایی و جذابیت خاصی برخوردار است.

آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریــک نبردند به روز
گفتند فسـانهای و در خواب شدند!
امیدوارم توفیق یار شود که در خدمت دکتر فرید عطر عارفانه تربت عطار و خیام را در آن سرزمین
ادبپرور نیشابور استشمام کنم.
خاطره عارفانهای که از دکتر فرید دارم ،چندین سال قبل به دعوت دانشکده پزشکی قونیه جهت
ایراد سخنرانی عازم قونیه شدم و خوشبختانه همزمان شد با مسافرت پروفسور فرید و دوست نازنینم
دکتر تیمورزاده که به قونیه فراخوانده شده بودند و با عنایتی که دانشکده پزشکی قونیه به ما داشت
موفق شدیم به زیارت مرقد موالنا بشتابیم.
موالنا و دنیای رازآلود او در آن فضای معنوی مزارش ،آدم را بهوجد میآورد و به انسان روشنی و
گرمی میبخشد.
قرنها است که سالکان راه حق و عرفان همنشینی با موالنا را برگزیده و از سخنان ماندگار او در
کتاب شریف مثنوی معنوی خوشهچینی میکنند .
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کتاب شریف مثنوی معنوی اسرار و اصل شدن به حق را به ما میآموزد .بهترین راه برای شناخت
موالنا خواندن کتاب مثنوی است که دریافت معرفت است.
در این جهان سحرانگیز و در زمانهای که ویروس کووید  ۱۹تمام معیارهای دینی ،اجتماعی و
اقتصادی جهان را دگرگون کرده و جانهای زیادی را بیجان نموده برای استاد فرید سالمتی و
کامیابی آرزومندم و امیدوارم باز فرصتی پیش آید که بتوانیم شاگرد مکتب عشق موالنا باشیم .موالنا
عرش نشین بوده و چون خورشید درخشانی است که قرن ها می درخشد .موالنا شناگر دریای
معرفت بوده و انس او به دریای معرفت و شناخت عمیق و ژرف بود.
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سرمشق پزشکان و دانشمندان
دکتر علیرضا سالکمقدم

۱

بیش از سی سال است که افتخار آشنائی با استاد محترم جناب آقای دکتر فریدحسینی را دارم.
ایشان عالوهبر خدماتی که در استان خراسان در رشته ایمونولوژی و آلرژی ،در زمینه آموزشی،
پژوهشی ،درمانی و مدیریتی داشتهاند ،و همچنین مؤسس گروه و مرکز تحقیقات ایمونولوژی و آسم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان قائم بودهاند ،نقش بسیار بارز و ارزندهای نیز در تأسیس
انجمن آسم و آلرژی ایران و بورد تخصصی ایمونولوژی و بورد فوق تخصصی ایمونولوژی بالینی و
آلرژی وزارت بهداشت و درمان و همچنین راهاندازی مجالت علمی گوناگون و تألیف کتب متعدد و
متنوع در زمینههای پزشکی و تاریخ پزشکی داشته و نویسنده مقاالت بسیار و تربیت کننده تعداد
بیشماری از دانشجویان در مقاطع مختلف از علوم پایه و بالینی و تخصصی و فوق تخصصی بودهاند و
در کل نقشی کلیدی در توسعه علم ایمونولوژی و آلرژی در کشور داشتهاند.
ایشان از نظر اخالقی نمونه و سرمشق همکاران و شاگردان خود میباشند و اگر قرار باشد کلمه
اعتدال در گفتار و پندار و کردار را تعریف کنیم کافیست به زندگی و باورها و رفتارهای ایشان نظری
داشته باشیم.
 ۱استاد بازنشسته و موسس گروه و مرکز تحقیقات ایمونولوژی  ،استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
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در یک جمله استاد فریدحسینی شخصیتی هستند که صحبت و دیدار با ایشان همواره برای
اینجانب آموزنده و الگو بوده است.

71

پزشکی از خاوران زمین
سیما بینا

۱

برای من نهایت افتخار است که به لطف و دعوت پروفسور گرامی ،استاد دکتر رضا فریدحسینی،
با گزیده مختصری در معرفی موسیقی خراسان ،سهم کوچکی در این مجموعه باارزش علمی و
ادبی ،به مناسبت نکوداشت این استاد معظم داشته باشم که بهیادگار بماند

شرحی از موسیقی خراسان

2

خراسان به معنی خاوران و خاورانزمین و در واقع به معنای محل برآمدن خورشید ،استان بزرگی
است که تقریبا سراسر شرق ایران از شمال تا مرز سیستان و بلوچستان را دربر میگیرد.
شناخت من بیشتر روی موسیقی خراسان است ،بیش از پنجاه سال است که ترانههای محلی این
منطقه را خواندهام و با مطالعات و جستجوهای پیگیر و اندوختههایی که از پدرانم و همزیستی با
مردم خراسان داشتهام ،اکنون میتوانم بگویم که تجربههایی در مورد فرهنگ و موسیقی آن
اندوختهام  .موسیقی خراسان یکی از اصیلترین آواهایی است که ریشه در فرهنگ این مرز و بوم
د ارد .وسعت و بزرگی خراسان ،تنوع آب و هوا و طبیعت هر منطقه و تفاوت زبان و فرهنگ و تاریخ

 1استاد موسیقی ایرانی
 2شرحی از موسیقی خراسان ،با استناد از یادداشتهایی در موسیقی تربت جام ،از (موسیقیخراسان)تحقیقو تألیف حمیدرضا اردالن
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اجتماعی هر ناحیه از این سرزمین بزرگ طبعا در موسیقی اثر داشته است بطوریکه مردم در مناطق
مختلف زندگی میکنند و تحت تأثیر شرایط اقلیمی خود هستند .در ضمن باید توجه داشته باشیم
که شیوه و فرهنگ زندگی ،روحیات و سلیقه و سنتها و همسایههای هممرز ،همه اینها در
عملکردهای فرهنگی و هنری هر منطقه تأثیر میگذارد چرا که موسیقی از زندگی روزمره مردم
روستا جدا نیست .در واقع ریتم زندگی هر منطقه ریتم موسیقی آنها را میسازد.

موسیقی محلی خراسانی را میتوان به ترتیب زیر طبقهبندی کرد:
 .۱موسیقی کردی شمال خراسان که شامل شهرهای درگز ،قوچان ،شیروان ،مشهد و اسفراین
میشود.
 .۲موسیقی ترکهای خراسان (آذربایجانیهای مقیم خراسان)
 .۳موسیقی شهرهای جنوب خراسان (بیرجند ،قاین ،طبس ،فردوس ،کاشمر ،گناباد)
 .۴موسیقی طوایف بلوچ مقیم خراسان (سرخس)
 .۵موسیقی شهرستانهای مرکزی خراسان شرقی که شامل شهرهای فریمان ،تربت جام،
تربت حیدریه ،تایباد و خواف میشود.
در میان شهرهای ذکرشده ،موسیقی شمال خراسان (شیروان و قوچان) و جنوب و شرق خراسان
(بیرجند و تربت جام) مرکزیت و اهمیت بیشتری دارد ،و البته ناگفته نماند چون بیرجند زادگاه
پدری من است ،این شهر و روستای آن مثل خوسف پایگاه جستجوهایم و گردآوری ترانههای محلی
و قدیمی زیبایی بود که آنها را از مردم باذوق شهرها و روستاهای اطراف بیرجند بدست آورده و
جمعآوری کردهام .آهنگهای زیبایی چون :لیال خانم ،سبزهیار ،باغچهسرا(عروس) ،دوست میدارم
(عزیز).

موسیقی بیرجند هم مثل سایر موسیقیهای محلی به دو بخش عمده تقسیم میشود:
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 -۱موسیقی ریتمدار

 -۲موسیقی کشیده و با متر آزاد

اشعار ترانههای این منطقه معموال از دوبیتیهایی است که میان توده مردم سینهبهسینه گفته شده
و در این موسیقی شعر و آهنگ قرابت و همزیستی دیرینهای دارد که واقعا بیانگر روحیات مردم این
سرزمین است ،گاه در موسیقی این مردم تأثرات کوه و دشت و چشمهساران و پرندگان و گاه طبیعت
گرم و تشنه کویر کامال حس میشود.
سر راهت نشینم خسته خسته
گل ریحون بچینم دسته دسته
گل ریــحون چنین بویی نداره
دل مــو طاقـت دوری نـداره
 )۱موسیقی ریتمدار :در موسیقی ریتمدار این منطقه به وزنهای  ۵/۸یعنی به گفته مردم
محل "ریتم لنگ" بیشتر برمیخوریم و این وزن که برای مردم آنجا کامال مأنوس و
آشناست و در ادامه ریتمهای موسیقی سیستان و بلوچستان و افغانستان که هممرز هستند
میآید ،به موسیقی این مناطق کویری یک احوال وزین و عارفانهای میبخشد.
فرم ترانههای بیرجند و جنوب خراسان معموال به این صورت است که با اشعار دوبیتی ،آهنگی را با
ملودی سادهای که اکثرا در مایه شور و دشتی است با ریتمهای مختلفی میخوانند و معموال در آخر
هر جمله همگی با هم ترجیعبند آن را که شعر و کالمی قدیمی است و همه مردم محل آن را
میدانند و آهنگ در واقع با همان جمله ترجیعبند معروف و شناخته شده است ،بصورت کر
همخوانی میکنند و این یکی از خصوصیات موسیقی محلی است که با کف زدن یا "پیخوانی
کردن" همگی با هم در شور و حال بخشیدن به موسیقی و خوشی و احواالت خودشان کمک
میکنند.
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سـر کوه بلند تا کـی نشـــــینم

عزیز بشین به کنارم

کـه الله ســر زنه گل را بچــینم

عزیز بشین به کنارم

گالی سـرخ و سفید ورهم طنیده

عزیز بشین به کنارم

نمـیدونم کــدوم گل را بـچینـم

عزیز بشین به کنارم

زعشـــقت بــــــیقـــــــــرارم

بخدا دوست میدارم

 )۲موسیقی کشیده و با متر آزاد :نوع دوم موسیقی محلی این منطقه همان آوازهای بدون
ریتم است که با دوبیتیهای محلی بصورت آوایی کشیده میخوانند و به آن غریبی یا فراقی
میگویند .این آوازها را معموال در تنهایی و در راههایی که پیاده یا سواره بر اسب و شتر و
غیره هستند میخوانند و میرانند .معموال دوبیتیهایی از دلتنگیهای زمانه و روزگار است.
که یارم رفته ناپیدایه امــشو
که آب چشم مو دریایه امـشو

خداوندا دلم غم داره امـــشو
کــنار چشم مو حاصل بکاری
***
بزن نی را که غم داره دل مــو
بزن نی را مــقام نی مــگردان

بزن نی را که دوره مـنزل مـو
که دور افتاده یار هـمدل مــو

سازهای محلی اطراف بیرجند همانا دهل و سرنا و دایره و نی هفتبند قدیمی است که بیشتر مردم
با نواختن آن آشنا بودهاند و هستند.

موسیقی محلی شمال خراسان
قبال الزم است توضیح دهم که مردمان شمال خراسان از سه قوم کرمانج (از اقوام کرد) ،ترک و
فارس تشکیل شدهاند  .مردمان کرد شمال خراسان در طول تاریخ صد سالهای که به این مناطق
آمدهاند ،زندگیشان از فراز و نشیبهای زیادی برخوردار است که در نغمات و موسیقی آنها تأثیر
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گذاشته است ،اینها باید میجنگیدند تا زنده بمانند .طبعا موسیقی و آهنگهایشان توأم با خون و
اعتراض و اندوه است.
اشعار آهنگها و مقامهای موسیقی شمال خراسان چندان به قافیه پایبند نیست .به همین جهت
مصراعها بلند و کوتاه میشود.
در این موسیقی از اشعار بقول خودشان (سه خشتی) استفاده میشود .البته ترانههایی دارند که با
دوبیتی اجرا میشود.
جـوونای قلــعه پیر
دال ذره ذره بی تـاب

همه دست و پا به زنجیر
برای برقا برق شـــمشیر

۱

تذکر :آهنگها و ترانههایی که من از موسیقی شمال خراسان اجرا کردهام ،بسیاری با زبان کردی
کرمانج بوده است و در بعضی ترانهها به کمک محمد ابراهیم جعفری (دوست قدیمی و استاد نقاشی)
کالمی فارسی برآن نهادهام ،و بخشی از ترانهها را با همان دوبیتیهای محلی خوانده و اجرا کردهام.

در مورد موسیقی عرفانی این منطقه بیشتر میتوان از اشعار جعفر قلی و آهنگهای او یاد کرد.

گروههای هنری شمال خراسان
 -۱عاشقها :عاشقها به گروهی از افراد این جامعه اطالق میشود که با ساز و آالت موسیقی
خویش آهنگهای شاد یا سوگواری مینوازند .سازهای عاشقها عبارتند از :دهل و سرنا ،قشمه،
کمانچه .عاشق ها امتیازات و جایگاه خاصی در ادبیات قومی کردهای خراسان دارند ،از مالیات
معافند و حق دارند از سران ایل یا روحانیون ایل که در واقع فرمانروایان ایل هستند انتقاد کنند.
۱

شعر فارسی از محمد ابراهیم جعفری
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عاشقها بجز تولید ترانه و آهنگهای موسیقی به کارهای تولیدی نمیپردازند و در گروه
عاشقها زنان نیز در نمایشنامهها شرکت دارند.
 -۲بخشیها :بخشی به فردی گفته میشود که قدرت سرودن اشعار و خلق آهنگها و مقامهای
ابتکاری را داشته باشد .ساز این گروه تنها دوتار است .این گروه به محافل شادی و عروسی
دعوت میشوند و مورد احترام قرار میگیرند و انعامهایی در خور شأن آنها به بخشیها داده
میشود.
اینها را به این جهت بخشی گفتهاند که این هنر را بخششی از جانب خداوند نسبت به خود
میدانند بهعبارتی بخشی از موهبت الهی به آنها داده شده است .بخشیها معموال ساز دوتارشان
را خود میسازند.
 -۳لوطیها :ساز لوطیها تنها دایره است .اینها روستا به روستا ،کوه به کوه ،و ایل به ایل
میگردند و در واقع حکم رسانههای گروهی و اخبار را در قالب شعر به گوش هم
میرسانند ،وظیفهشان سرودن تصنیفهای شاد و طنزآور است.
مردم نواحی شمال خراسان به موسیقی بیش از غذاهای روزانه خویش بها میدهند و به همین
دلیل است که گروههای هنری گوناگون در میان آنها رشد کرده است.

موسیقی شهرهای مرکزی خراسان شرقی:
شهر تربت جام تجمع هنرمندان و نوازندگان این خطّه از خراسان است .موسیقی در تربت
جام و شهرهای اطرافش و اصوال در این منطقه از خراسان سابقهای دیرینه دارد و باوجود
نغمههای باستانی ،بیشتر با الحان عرفانی و اسالمی رشد کرده است .در واقع خراسان مهد ظهور
مشایخ عالیمقام و جمع بزرگان تفکر و شعر و ادب بوده است.

پزشکی از خاوران زمین
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حفظ و اهمیت زبان فارسی و شعر و ادبیات در روحیه مردم و موسیقی این منطقه خراسان
تأثیر داشته و با همه تحوالت اجتماعی همواره در موسیقی و مقامهای حماسی آنها محسوس
است .مقامهایی مثل :آفر(از ریشه آفریدن) ،مشق پلتان (مشق پیلتنان) ،راه جنگ (راه جنگ
ببر) ،حتن و اهلل سحر ،که این مقامهای حماسی ضمن حفظ روحیه معنوی خود بیشتر با ساز
سرنا و دهل نواخته میشد .باید توجه داشت که ماهیت موسیقی تربت جام و اطرافش با ظهور
عرفان و تصوف بسیار متحول شد و به قولی از موسیقی تغزل فاصله گرفت و در واقع تقدس
یافت.
بسیاری از اشعار موسیقی عرفانی تربت جام مذهبی و شامل ذکر مشایخ و بزرگان دینی و
عرفان است .مقامهایی مثل :ذکر اهلل ،جان نبی جان ،اهلل مدد ،صیاد (ضامن آهو) ،لبک زری و
غیره .اینها مقامهای موسیقی عرفانی هستند که با تنبور (دوتار) نواخته میشوند.
موسیقی تغزلی تربت جام مثل نمونه مقام "اشترفجو" که با اشعار فارسی و به همراهی دوتار
اجرا میشود.
پادایرهایها از انواع موسیقی تغزلی و حماسی هستند که در بخش موسیقی ریتمی و با وزن
مشخص قابل ذکر است.
موسیقی آوازی نغمههایی است که با متر آزاد و به همراهی دوتار اجرا میشود .معموال
آوازهایی حزین و دلسوزیست که با اشعار دوبیتی و به قول مردم محل چهاربیتی خوانده
میشود .این مقامها در میان مردم با نامهای :هزارگی ،جمشیدی ،سرحدی روایت میشود .آواز
هزارگی را مثل بسیاری دیگر در موسیقی افغانستان هم مییابیم و شاید نام مقام سرحدی به
مفهوم سر حد و مرز برای این آوازها گفته شده است.
تنبور ،سازی است که در بیشتر مناطق عالم وجود دارد ولی ساخت آن از لحاظ طول و اندازه
و قطر و بزرگی و کوچکی در هر منطقه متفاوت است .اما به هرحال دوتار معموال دارای کاسه
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چوبی نسبتا بزرگی است و دسته بلندی که دو سیم با یک ضخامت روی آن کشیده میشود و
به دو گوشی که مقابل همند وصل میگردد .پردههای آن از  ۸تا  ۱۴میرسند .دوتار (تنبور)
بعنوان ساز مقامنواز از قدیم تا به امروز وجود خود را حفظ نمود و به عصر حاضر رسید .
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دکتر رضا فریدحسینی ،شخصیتی علمی ،پژوهشگری سرشناس ،پزشکی مهربان و حاذق ،انسانی
بیبدیل بعنوان دانشمند نخبه برگزیده شده و نمونهای چند نوشتار درباره این استاد برجسته در این
مجموعه گردآوری شده است .آشنایی من عالوهبر نسبت خویشاوندی به حدود  ۵۰سال میرسد و در
این مدت طوالنی یعنی گذشت نیمقرن ،خاطرات چندی از برخوردهای این شخصیت نمونه در ذهنم
باقی مانده که دوست دارم با دوستداران استاد رضا فریدحسینی شریک شوم .در زمانیکه در
انگلستان سرگرم دوره تخصصیاش بود ،بسیاری از همدورهایها و همساالن او ،با تالش زیاد سعی
میکردند که در هر کجای دنیا درس میخوانند و یا کار میکنند راهی آمریکا شوند .همانگونه که
هنوز هم این انگیزه در آرزو و برنامه بسیاری در سرتاسر جهان وجود دارد ،و هدف نهایی مهاجرت و
اقامت بسیاری است که جویای آرامش ،و زندگی بهتر هستند .در آن دوران که من در آمریکا زندگی
میکردم ،بارها سعی کردم که استاد را متقاعد سازم که راهی آمریکا گردد و بساط علم و دانش و
اندوختههای پزشکی اش را در آمریکا بکار ببرد .با اینکه تمام امتحانات الزم برای آمدن به آمریکا را
 ۱پزشک و سردبیر مجله میراث ایران
نیوجرسی -آمریکا
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با موفقیت گذرانده بود ،از این امر پرهیز کرد و وقتی علت را از او میپرسیدی ،با آرامش و متانت
همانگونه که خصلت اوست ،میگفت که به ایران و مردم ایران مدیون است و میخواهد تجارب
پزشکی اش را در ایران برای درمان و پژوهش بکار برد .نه تنها خودش این تصمیم و اراده را داشت
بلکه تالش میکرد جوانان و تحصیلکردههای مقیم خارج را همراه خودش برای خدمت در ایران به
سرزمین مورد عشق و عالقهاش بازگرداند.
سالها گذشت و هر روز خبر از تحقیقات و نوشتههای پزشکی و علمی او که در سطح جهانی
خوانده و پخش میشد ،میرسید و کتابهای پرارزش او در رشتههای آلرژی و ایمونولوژی برای
آموزش رشتهای که در آن تبحر جهانی داشت ،بهچاپ میرسید .کتابهایی که تا آن زمان نظیرش
در ایران در دسترس دانشپژوهان نبود .همزمان با پیشرفتهای پژوهشیاش ،بسیاری از دوستان
متخصص در رشته ایمونولوژی و آلرژی که برای کنفرانسهای پزشکی به ایران میرفتند ،در بازگشت
با تحیر و شگفتی از مدیریت و لیاقت و چرخاندن کنفرانسهای در سطح بینالمللی در مشهد و
تهران و افتادگی و تواضع بیش از حد او در مهماننوازی و شخصیتهای علمی جهانی سخن
میگفتند .به یاد دارم دوستی در نیویورک که در رشته تخصصیاش استادی بینظیر و دارای شهرتی
بسیار زیاد است ،از وجود نوعی لنفوما در یهودیان مشهدی مقیم آمریکا میگفت که فقط این بیماری
در آنها وجود دارد .همزمان با این یافته مهم پزشکی ،استاد رضا فریدحسینی در تحقیقات پردامنه و
باارزش خود یافته بود که این نوع بیماری نه تنها در یهودیان مشهدی بلکه در بسیاری از مردم
خراسان( شمال خراسان) وجود دارد که این یافته ارزش بسیار زیادی داشت.
یکی از خصوصیات دکتر رضا فریدحسینی ،نرمش و آرامش و متانت اوست که مخاطب و فردی که
برای نخستین بار با او برخورد پیدا میکند ،به آسانی مجذوب میگردد و در آئین دوستیابی نمونه
خارقالعاده بارزی است .به قول گفته بسیار باارزش قدیمی" ،مال شدن چه آسان آدم شدن چه
مشکل".
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درباره دکتر رضا فریدحسینی صادق است که نه تنها آدم و انسان برجستهای است ،از نظر
خیرخواهی و کمک و دستگیری نیازمندان ،حالل مشکالت بسیاری از افراد که حتی با آنها آشنایی
زیادی هم نداشته و صرفا به خاطر آنکه نیازمند کمک مالی و یا پزشکی و اجتماعی هستند به داد و
یاری آنان میشتابد ،و از نظر مال شدن هم که البته تحقیقات و پژوهشهای مهمش که در سطح
جهانی شناخته شدهاند نیازی به تعریف نیست.
در سالیان دراز که تازه شروع به شغل پزشکی در آمریکا کرده بودم  -پزشکی مسنتر و عاقلتر -
پس از اتمام عمل جراحی در اطاق عمل ،در حالی که مشغول کشیدن پی اش بود و دودهای آن را
به صورت من فوت میکرد ،با لحنی پدرانه به من گفت ،چند سال پیش پزشکی مسنتر به او گوشزد
کرده بود که وقتی از این دنیا میروی ،مردم نه یاد دارند که رئیس کدام اداره و بخش بودهای یا نه
اینکه انسانی مردمآزار و بدجنس و بدکینه .....با خنده و خوشرویی به آن پزشک مسنتر از خودم
گفتم سپاس از تذکر و یادآوری و درسی که میخواهی به من برای زندگی پزشکی و شغلی حاضر و
آیندهام بدهی ولی ما ایرانیان از کودکی به این گفته بسیار پخته و صحیح گوش داده و یا آن را
خواندهایم که سعدی شاعر و سخنور بزرگ ایرانی گفته است:
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی ببرند

البته برای استاد رضا فریدحسینی سالیان درازتری برای خدمت در امور پزشکی ،اجتماعی و
انسانیاش آرزو میکنم و مسلم میدانم نه تنها شاگردان نخبهاش ،دانش و تجارب او را برای
پیشرفتهای علمی و پزشکی توسعه و گسترش خواهند داد ،بلکه کمکهای انسانی ،اجتماعی و
خصوصیات بارز اخالقی او درس بزرگی برای بسیاری از شیفتگان این شخصیتجاودانی خواهد بود.
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۱

استاد فریدحسینی با سابقه حدود نیمقرن خدمات ارزنده علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یکی از پیشگامان ایمونولوژی بالینی و آلرژی هستند که بدون شک پیشرفتهای این رشته در مشهد
میسر نبود جز با تالشها و زحمات بیوقفه این استاد فرهیخته.
خداوند را سپاس میگویم که در مسیر زندگی با دوست نازنینی که الگوی انسانیت ،اخالق ،علم ،و
تواضع و فروتنی است آشنا شدم و این دوستی نزدیک به نیم قرن ادامه یافته است.
استاد فرید دنیایی لبریز از عشق و محبت به دیگران همراه با قلبی آکنده از خلوص و صفا و
صمیمیت است .جای بسی خوشوقتی است که در این دنیای مادی نامتناهی انسانهای واال و
ارزشمندی نظیر استاد فرید اینچنین عاشقانه عمر گرانقدر خود را صرف کسب علم و معرفت و
آموزش به دیگران می کنند و به قول موالنا این عشق است که جسم انسان را حیات می بخشد.
وارستگان تاریخ طب ایران زمین فروغ جاویدانی هستند که هرگز از یادها نخواهند رفت و نام آنها
در تاریخ طب کشورمان همیشه یادگار خواهد ماند .خوشبختانه تاریخ طب ایران عزیز شاهد
کوششهای غرور آفرین فرهیختگانی همچون استاد فریدحسینی بوده و هست که زندگی پربرکت
خود را با احساس و عطوفت و از خودگذشتگی معنا بخشیدهاند.

 ۱دکتر سید محمد هادی امیریان استاد بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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سجایای اخالقی منحصربهفرد استاد فرید ایشان را بعنوان یک الگوی شاخص و برجسته از دیگران
متمایز مینماید .ایشان بعنوان یک محقق و پژوهشگر موجب فخر و مباهات جامعه پزشکی ایران
هستند .استاد فرید استاد علم و اخالق و پیامآور ویژگیهای معنوی برای پزشکان جوان و آیندگان
این مرز و بوم هستند.
زبان از توصیف محبت ،تواضع و فروتنی این استاد فرهیخته قاصر است .جامعه پزشکی به وجود این
استاد گرانقدر و وارسته و خدوم و اثرگذار نظیر ایشان افتخار مینماید .استاد فرید در زمره عالمانی
هستند که از فضایلی همچون وسعت آگاهیها ،رستگاری ،و انساندوستی برخوردار بوده و علم و
اخالق را در هم آمیختهاند .طرز سلوک با دیگران  ،برخورد با بیماران ،صبر و متانت و بردباری از
جمله صفات بارز ایشان است.
استاد فرید نه فقط به خاطر برخورداری از توانمندی علمی بلکه به خاطر صفات برجسته اخالقی
یکی از چهرههای شاخص پزشکی کشور هستند و پشتوانهای از اعمال نیک و خدمات ارزنده را
دربردارند و زندگی پربرکت خود را عاشقانه در اعتالی علم پزشکی صرف نموده و نزدیک به نیمقرن
به جامعه پزشکی و مردمان این مرز و بوم خدمت کردهاند.
استاد فریدحسینی بنیانگذار رشته ایمونولوژی بالینی و آلرژی در مشهد و بنیانگذار
تحقیقات  HTLV-1در ایران هستند .ایشان عالوه بر تبحر ویژه در علم پزشکی تجارب وسیعی در
زمینههای اجتماعی ،تاریخی و ادبی دارند.
استاد به شاگردان نه تنها علم پزشکی بلکه اخالق حرفهای ،تعهد ،پشتکار و تالش ،نوعدوستی و
عشق به مردم را میآموزند .آرامش و برخورد توأم با مهربانی و عطوفت از جمله صفات برجسته این
استاد فرزانه است که همیشه از ایشان به نیکی یاد شده و خواهد شد.
ویژگیهای اخالقی و معنوی استاد فریدحسینی باید الگویی برای پزشکان جوان باشد که بیاموزند
چگونه باید زیست تا انسان وارسته و خدمتگزار بود.
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برای ایشان که همواره در امر آموزش و درمان و نیز پژوهش و تبادالت علمی در جامعه پزشکی
نقش فعالی داشته و دارند و همواره در اندیشه و تعالی جلوههای واالی انسانی عمر پربار خود را
صرف خدمت به جامعه پزشکی نمودهاند ،تندرستی و سالمتی پایدار و موفقیت روزافزون آرزومندم.
درود بر ایشان که نمایانگر جلوه زیبا و یادماندنی زندگی هستند.
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پروفسور علیرضا رنجبر
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بدین رواق زبرجد نوشتهاند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
دانش پزشکی با سایر علوم از یک وجه تمیزدهندهای برخوردار است و آن به سبب درمان بیماران
و آالم درد کالبد و جان و روان میباشد .پس یک پزشک تنها نمیتواند یک دانشمند آراسته به سالح
دانش باشد ،بلکه باید از ویژگیهای واالی انسانی نیز برخوردار بوده و منافع اجتماع را به منافع
شخصی ترجیح دهد.
در تمام دوران تاریخ به این پدیده برمیخوریم که پزشکی همواره با قداست آمیخته بوده و هست.
واژههایی چون " نفس شفابخش طبیب " " ،مسیح دم " و " مسیحا نفس " از همین نکته برداشت
میشود .پدران پزشکی جهان چون بقراط یونانی و تریته ایرانی انسانهای ورجاوندی بودهاند که با
گفتار و کردارشان گسترشدهنده این اندیشه واالی انسانی در دانش پزشکی بودهاند.
برزویه ،پزشک نامی ایرانیان در دوران ساسانیان در دستنوشتههای خود به مسایلی اشاره میکند
که نشاندهنده توجه دانشآموختگان مکتب دانشگاه گندیشاپور به دانش ،اخالق و تقوای پزشکی

۱

استاد ممتاز پزشکی کودکان ،ایمونولوژی و آلرژی ملکولی و بالینی انستیتو پژوهشی آلرژی و ایمونولوژی ،بن ،آلمان
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است .او مینویسد :چون سال عمرم به هفت رسید مرا به آموزگار سپردند و پس از آنکه در نوشتن
توانا و ماهر شدم ،نظر کردم که دانشی بیاموزم و نخستین چیزی که بدان پرداختم ،دانش پزشکی
بود و چندانکه اندک وقوفی افتاد و فضیلت آن بشناختم به رغبت صادق و حرص غالب به آموختن
آن کوشیدم تا بدان صنعت شهرتی یافتم و به درمان بیماران پرداختم .آنگاه نفس خویش را در میان
چهار کار که تکاپوی اهل جهان از آن نتواند گذشت دیدم :وفور مال و لذات حال و اشتهار به
نیکنامی و ثواب باقی.
پوشیده نماند که دانش پزشکی نزد همه خردمندان و در تمامی دینها ستوده است و در کتابهای
پزشکی آوردهاند که فاضلترین پزشک آن است که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرت مواظبت
نماید که به مالزمت این سیرت ،نصیب دنیا هرچه کاملتر بیابد .برجمله بر این کار اقبال تمام کردم
و هر کجا بیماری یافتم که در وی امید درمان نبود ،کوشیدم دردش را کاهش دهم و در این کار نظر
به اجر و پاداش نبود و قصدی جز بهبود بیمار و رضای خدا نداشتم .ولی چون یک چندی بگذشت و
طایفه ای از امثال خود را در مال و جاه بر خویشتن جلوتر دیدم ،نفس بدان مایل گشت و نزدیک بود
از آن اهداف عالیه بلغزم .با خود گفتم :ای نفس ،میان منافع و مضار خویش فرق نمیگذاری و
خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج آن بسیار باشد و انتفاع آن اندک .فریب این
دنیای فانی را خوردن کار مشتی دون عاجز است که بدان مغرور گشتهاند .از این اندیشه ناصواب
درگذر و همت بر اکتساب ثواب مقصور گردان .زینهار تا در ساختن توشه آخرت تقصیر نکنی که به
نیت آدمی آوندی ضعیف است پرفساد .چون بدینترتیب در مخاصمت و مخالفت نفس مبالغت
نمودم ،براه راست آمدم تا به یُمن این کارها درهای روزی بر من گشوده شد و به مال و نعمت و مقام
عالی علمی رسیدم (کلیلهودمنه ،عبداهللبن مقفع ،ترجمه ابوالمعالی نصراله منشی).
در پندنامه اهوازی نگارش پزشک نامور ایرانی ،علیبن عباس مجوسی اهوازی ارجانی که در قرن
چهارم قمری ( ۹۳۰-۹۹۴میالدی) میزیسته است چنین میخوانیم:
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پزشک باید پاک ،خداپرست ،خوشزبان ،پاکچشم ،مهربان ،باگذشت و خیررسان باشد و از هرگونه
ناپاکی و پلیدی و گناه دوری جوید و برای درمان بیماران بهویژه نیازمندان و فرودستان جامعه بسیار
بکوشد و در فکر سود نباشد .حتی اگر ممکن باشد دارو را از کیسه خود به آنها دهد و در صورت لزوم
شب و روز بر بالینشان حاضر شود .برای پزشک شایسته نیست که به لهو و لعب بپردازد چرا که این
عمل به دماغ ضرر رساند و ذهن را فاسد سازد .پزشک باید پیوسته به مطالعه کتابهای علمی
مشغول باشد و هیچگاه از این کار ملول نگردد .طالب علم پزشکی باید همواره در بیمارستان و محل
بیماران در خدمت استادان دانشمند و پزشکان ماهر به کارهای بیماران بپردازد تا پزشکی توانمند و
فاضل شود و به صفات و اخالق ذکرشده آراسته گردد و در عمل بدانها سستی نورزد .اگر بدین رویه
رفتار کند ،درمانش در بیماران مؤثر خواهد افتاد و مردم بدو اعتماد کرده و به او خواهند گروید و او
نیز به دوستی و ذکر خیر آنان نایل گردیده و از سوی مردم متنفع خواهد شد.
رازی پزشک نامی و عالیقدر ایرانی که به پدر پزشکی بالینی جهان شهرت دارد ،از اخالق و صفات
برجسته انسانی برخوردار بوده است .او نسبت به محرومین و فرودستان جامعه بسیار مهربان و
خوشرفتار بود .با آنکه شهرتی به سزا داشت و میتوانست ذخیره کامل برای تأمین زندگانی خود و
خانوادهاش فراهم نماید ،جز در فکر رسیدگی به بیماران و دانشاندوزی ،مطلوب دیگری در سر
نداشت .او با وجود داشتن مقام ریاست بزرگترین و مشهورترین بیمارستانهای آن زمان یعنی ری و
بغداد ،از مال و منال بیبهره بود و حتی گاهی توانایی پرداخت هزینههای جاری خود و خانوادهاش را
نداشت.
در درازای بیش از بیستوپنج سال افتخار آشنایی و همصحبتی و همکاریهای علمی با استاد
استادان دکتر رضا فریدحسینی بزرگ ،او را پیوسته رهروی بنیانگذاران دانش پزشکی جهان در چند
هزار سال پیش دیدم .انسان واالیی که از دل و جان به اهداف حرفه ورجاوند پزشکی باور دارد و
ردای استادی دانشگاه برازنده اوست .پزشک حکیم و عارفی که دل و زبان و گفتار و کردارش یکی

90

زندگی نامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

است و دانش پزشکی را در راه خدمت به بیماران به کار بسته است .فرزانهای که دل در گروی ایران
و مردم ایران دارد.
او حدود  ۴۰سال پیش با داشتن هوش و نبوغ خدادادی و دانش و بینش ژرف خود و در زمانهایی
که نه تنها در ایران بلکه در جهان نقش ایمونولوژی و آلرژی سلولی و بالینی چندان شناخته نبود با
دورنگری و پشتکاری خستگیناپذیر که از ویژگیهای اوست و با وجود موانع و مشکالت نه تنها این
دو رشته مهم و کلیدی پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پایهگذاری نمود ،بلکه از
پایهگذاران ایمونولوژی و آلرژی نوین بالینی ایران شد.
درگذار سالهای نسبتا دراز کارهای مشترک پژوهشی با ایشان همواره از دید ژرفاندیشی ایشان
شگفتزده میشدم و به وجد میآمدم .زمانی که بهتازگی اندازهگیری سیتوکینها در برخی از مراکز
علمی جهان از جمله مرکز ما در آلمان امکانپذیر شده بود و هنوز اندازهگیری آنها در ایران ممکن
نبود ایشان پیشنهاد بررسی ملکولی و سلولی ایمنی در بیماران با سکته حاد قلبی و بیماران مبتال به
بیماریهای عروق کرونر مزمن را دادند و نتیجه پژوهشی نشان داد که حق با ایشان بوده است .کاری
نوین که پیوند و نقش سیستم ایمنی در بیماران قلبی را نشان داد .این استاد دانشمند و فرزانه برای
نخستین بار بیماران آلوده با  HTLV-1را در ایران شناسایی نمودند .به یاد میآورم آن زمانها که
امکان بررسی آزمایشگاهی این بیماران در ایران میسر نبود ،چند بیمار مشکوک را به من معرفی
نمودند که بررسیهای آزمایشگاهی بدون اینکه هزینهای بر دوش بیمار باشد در نزد ما صورت گیرد.
این نمونهها نیز مثبت بودند.
در سالهای دور زمانی که بر روی ایمونوتراپی اختصاصی سلولهای  Tبا استفاده از آلرگوئیدها در
درمان ریشهای بیماریهای آلرژیک کار میکردم ،استاد دکتر فرید و زندهیاد استاد دکتر فرهودی مرا
جهت همکاریهای علمی و دانشگاهی دعوت نمودند .از هر دوی این بزرگان و پایهگذاران ایمونولوژی
و آلرژی نوین ایران نکات آموزندهای یاد گرفتم که برای به پایان رسانیدن موفق این پروژه علمی
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بسیار مؤثر بودند .دانشگاهی دعوت نمودند .از هر دوی این بزرگان و پایهگذاران ایمونولوژی ب
حدود بیست سال پیش استاد فریدحسینی بزرگ بیماری با تابلویی عجیب به من معرفی نمودند و از
من خواستند کار سلولی و ملکولی دقیقی روی او انجام دهم .جوانی  ۱۸ساله که از زمان کودکی به
مدت کوتاهی پس از مصرف غذایی خاصی دچار تشنج شدید میشد و بارها در مراکز مشهور پزشکی
در انگلستان و آمریکا به صورت بستری و سرپایی مورد بررسی قرار گرفت و تنها تشخیص اپیلپسی
گراندمال برای او گذاشته شد.
بیمار به هیچ دارویی پاسخ نمیداد و در مونیتورینگ ویدیویی  ۲۴ساعته صرف برخی از مواد غذایی
سبب تشنج او میشد و در نهایت تشخیص اپیلپسی پسیکوژن برای بیمار گذاشته شده بود.
استاد فرید آن زمان فرضیه و ترمینولوژی بنام  Brain Allergyرا مطرح نمودند و شک داشتند که
واکنشی آلرژیک و یا شبه آلرژی در سیستم عصبی مرکزی برای بیمار اتفاق میافتد ،با آنکه بیمار
پس از مصرف غذاهای خاصی عالمت آلرژی کالسیک مانند کهیر ،رینیت آلرژیک و یا آسم را نشان
نمیداد .در نهایت توانستیم پی ببریم که بیمار دچار نقص و اختالل آنزیمی در متابولیسم تریپتوفان
است .زمانی که ما در سال  ۲۰۰۱میالدی در آلمان توانستیم برای نخستین بار اثرات
ایمونومدوالتوری سلنیوم در کودکان مبتال به درماتیت آتوپیک متوسط و شدید را نشان دهیم ،استاد
فرید پیشنهاد فرمودند که با همکاری بخش آلرژی و ایمونولوژی دانشگاه مشهد تأثیر سلنیوم را بر
روی  Th1/Th2در بیماران مبتال به فرمهای مختلف آلرژی بررسی نماییم .نتایج این پژوهش باز
نشان داد که اندیشه دانشی ایشان جهت بررسیهای سلولی و ملکولی در این دسته از بیماران درست
بوده است .پیدا نمودن نخستین بیماران مبتال به آلرژی نسبت به زعفران در خراسان ،ایجاد
تستهای قابل اعتماد آلرژی برای این دسته از بیماران ،نقش مؤثر در ایجاد پژوهشکده ایمونولوژی
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته است .مرکز پژوهشی آلرژی دانشگاه مشهد از دیگر کارهای
پایهای و کلیدی ایشان است که از نزدیک شاهد تالشها و زحمات ایشان بودهام.
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تألیف و ترجمه چندین کتاب معتبر و مرجع ایمونولوژی و آلرژی و آسم در ایران که بعنوان کتاب
سال پزشکی ایران نیز برگزیده شدند از دیگر کارهای پایهای این رادمرد پزشکی معاصر ایران
میباشد.
از خداوند بزرگ برای این دانشمند برجسته و فرزانه و انساندوست تاریخ معاصر ایران که دل در
گروی مهر ایران و مردم ایران دارد ،تندرستی و درازای عمر و هرآنچه بهترین است آرزومندم.
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پروفسور فتاح کاشانچی

بنام خداوند جان و خرد

۱

کزین برتر اندیشه برنگذرد

مروری بر تاریخچه ایمونولوژی :با تأکید بر ویروس لنفوتروپیک سلول  Tانسانی ()HTLV-1

پزشکی و ایمونولوژی در ایران باستان
بر اساس افسانههای باستانی اولین فردی که در ایران ،پزشکی را معرفی و سامان داد "جمشید" یا
"ایما" از پادشاهان اسطورهای ایران است .جمشید در شاهنامه ،فرزند طهمورث و پادشاهی فرهمند
معرفی شده است .در اوستا ،دوران حیات جمشید دوران تابندگی و درخشش زندگی آریاییان معرفی
شده است .فردوسی معتقد بود که جمشید اولین پادشاه ایرانی است که پزشکی را رواج داد:
پزشکی و درمان هر دردمند

در تندرستی و راه گزند

نکته مهم مرتبط با ایمونولوژی در مصرع دوم است که به "راه گزند" اشاره شده است که همان
شناخت مکانیسمهای آسیبزا در بیماریها است که با علم ایمونولوژی و آسیبشناسی قابل تطبیق
است.
 ۱استاد ممتاز ایمونولوژی و ویروسشناسی مولکولی ،دانشگاه جورج میسون آمریکا
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پس میتوان قدیمیترین تطبیق در مورد ایمونولوژی را به زمان جمشید نسبت داد ،هرچند که در
آن زمان هنوز سیستم ایمنی ناشناخته بود(.)۱
اوج رعایت بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماریهای عفونی در کتب زرتشتیان آمده است .به
عقیده مورخین ،زرتشت ایرانی بوده و احتماال در آتروپاتن (آذربایجان کنونی نزدیک دریاچه ارومیه)
بدنیا آمده است .اهورامزدا که آفریننده جهان از نگاه زرتشت است و عالیترین مظهر نیکی است،
بیش از ده هزار گیاه با خاصیت درمانی برای نجات بشر از پلیدیها و بیماریها به تریته (فریدون)
آموزش داده است .تریته پس از تغییرات زبان به صورت فریدون مصطلح شده است و بزرگترین
پزشک ایران باستان است .برخی از زبانشناسان ریشه کلمه " "Treatmentرا همان معالجه با
روش تریته میدانند .فردوسی در وصف فریدون چنین میسراید:
فِریـــدون فرّخ فرشــته نبود
ز مُشـک و ز عنبر ســرشته نبود
به داد دِهش یافت آن نیکویی
تو داد و دِهش کن فِریدون تویی

پادشاه دیگر عالقمند به پزشکی و ایمونولوژی ،مهرداد ششم است که از نوادگان کوروش بزرگ بود.
وی چون نسبت به اطرافیان مشکوک بود و ترس داشت که او را مسموم کنند ،هر روز مقادیری زیر
حد کشنده و بتدریج اضافی یعنی هر روز اندکی بیش از روز پیش سم آرسنیک میخورد ،بطوریکه
توانست نسبت به مقادیر کشنده این سم نیز ایمن شود .بنابراین مهرداد با تجویز تدریجی سم به آن
خو گرفت که این امر را به جای خود ،نوعی تجربه واکسیناسیون میتوان محسوب داشت و از این
جهت او را باید از پیشگامان دانش ایمونولوژی نامید(. )۱
در دوران ساسانیان خون بعنوان یکی از عوامل انتقال بیماریها مورد اهمیت قرار گرفت .مسئله
دیگر سرایت بیماریهای عفونی از راه تماس را میتوان اشاره کرد .در این دوره پزشکانی که بر بالین
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بیمار آلوده بودند باید با رعایت شرایط خاص بهداشتی بر بالین بیمار دیگر میرفتند .پادشاهان
هخامنشی آب را میجوشاندند و در تنگهای نقره میریختند .در این دوران احتماال بزرگترین
مدارس در ری ،همدان و پرسپولیس بودهاند .در این شهرها بیمارستانهای بزرگ نیز وجود داشت.
یکی از شهرهای علمی دوران ساسانیان گندیشاپور (نزدیک اهواز) بود که در مرز ایران و یونان قرار
داشت و دانشگاه مهمی در آن شهر وجود داشت .این شهر سابقهای بسیار کهن داشت .به عقیده
برخی نویسندگان ،این شهر در دورانهای ماقبل تاریخ در زمان ساکنان آریایی ساخته شده و نام آن
را جنتا شپیرتا یعنی باغ زیبا میگفتند .تأسیس دانشگاه در گندیشاپور به شاپور دوم نسبت داده
میشود .عالیترین دوران دانشگاه گندیشاپور در عهد انوشیروان ( ۵۷۹-۵۳۱میالدی ) بود .وی که
دانشپرور بود ،برای پیشرفت این دانشگاه و بیمارستان آن کوششهای زیادی نمود و تأسیس واقعی
دانشکده پزشکی این دانشگاه در زمان او اتفاق افتاد .بسیاری از پژوهشگران تاریخ پزشکی معتقدند
که میتوان دانشگاه گندیشاپور را در زمان خود معادل دانشگاه هاروارد امروز در نظر گرفت (.)۲

تاریخچه  HTLV-1در دنیای جدید
از اواخر دهه  ۱۹۷۰و اوایل دهه  ۱۹۸۰میالدی مطالعات بر روی درک و شناخت مکانیسمهای
ایجاد سرطان بطور جدیتری در سرتاسر دنیا ادامه یافت.
از این جهت ،گردهمایی  Cold Spring Harborدر سال  ۱۹۷۹با عنوان " انکوژنهای ویروسی"
بر روی ویروسهای حیوانی و ارتباط آن با سرطان تشکیل شد .بطور شگفتانگیزی ،حتی یکی از
 ۱۲۵سخنران این گردهمایی در مورد نقش ویروسها در ایجاد سرطان در انسان سخنرانی نکردند.
در آن سالها ،فقط ارتباط بین ویروس اپشتین بار ( )Epstein–Barr virusو لنفوم بورکیت
( )Burkitt lymphomaدر مناطق اندمیک ماالریا در آفریقا شناخته شده بود و نیز فقط یک
رتروویروس انسانی غیر متداول بعنوان عامل بیماری مشترک بین شامپانزه و انسان شناخته شده بود
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که  Human foamy virusنامیده میشود( .)۳با افزایش شناخت مکانیسمها و سیتوکینهای رشد
لنفوسیتهای  Tمخصوصا  ،IL-2تحقیقات بر روی لنفومها بیشتر انجام یافت .سرانجام در سال
 ۱۹۷۹اولین رتروویروس انسانی در آزمایشگاه ایمونوبیولوژیست مشهور رابرت گالو ()Robert Gallo
توسط یکی از فلوهای پسادکترا ( )PostDocبنام برنارد پویز ( )Bernard Poieszدر بیماران مبتال
به نوع پوستی لنفوم سلول  Tبنام مایکوزیس فانگویید ( )Mycosis fungoidesکشف شد .بیشک
برنارد پویز این کشف را مدیون دیگر فلوی پسادکترای آزمایشگاه گالو بنام خانم دوریس مورگان
( )Doris Morganبود که در سال  ۱۹۷۶موفق به کشف فاکتور رشد سلول  Tیا  IL-2شد .همزمان
در ژاپن نیز دانشمندان بر روی ویروس عامل لنفوم سلول  Tانسان تحقیقات گستردهای انجام
میدادند تا اینکه کیوشی تاکاتسوکی (  )Kiyoshi Takatsukiموفق به جداسازی  HTLV-1از این
بیماران شده و با کمک آزمایشگاه گالو موفق به سنجش آنتی بادی اختصاصی  HTLV-1شدند .از
این جهت ،در مارس  ۱۹۸۱اولین گردهمایی علمی در مورد  HTLV-1در جزیره میوا ( )miwaدر
ژاپن برگزار شد(. )۴
در سال  ،۱۹۸۲رابرت گالو بخاطر تالشهای ارزنده در شناسایی و کشف  HTLV-1جایزه بنیاد
 Laskerکه به نوبل آمریکایی معروف است را دریافت کرد .
دومین نشست علمی رتروویروسها در سال  ۱۹۸۳با ریاست سر جان دسی ()Sir John Dacie
هماتولوژیست مشهور انگلیسی در لندن برگزار شد و ویروس عامل لنفوم سلول  Tبطور رسمی
 HTLV-1نامگذاری شد(.)۵

نقش دکتر فرید در جداسازی ویروس  HTLV-1برای اولین بار در ایران
سالها قبل از کشف رتروویروسها در دنیا ،دکتر رضا فرید و همکاران متوجه وجود بیماران عصبی
شبیه مالتیپل اسکلروزیس ( ،)MSمایکوزیس فانگویید و نوعی لنفوم بالغین در بیماران خراسانی و
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بخصوص در مشهد و نیشابور شدند .در آن زمان به اشتباه این بیماری را بیماری خراسان نامگذاری
میکردند.
پس از کشف ویروس عامل لنفوم سلول  Tبزرگساالن ،دکتر فرید با همکاری دکتر عباس شیردل
(هماتولوژیست و آنکولوژیست دانشگاه مشهد) و دکتر سید ضیاءالدین تابعی (هماتوپاتولوژیست
دانشگاه شیراز) در این بیماران مطالعات بیشتری را انجام دادند و مواردی از لنفوم جدید سلول  Tرا
گزارش کردند ولی چون هنوز آزمایشات سرولوژی در مشهد راهاندازی نشده بود؛ نمونهها به
ساختمان شماره  ۱۰در مؤسسه ملی سالمت ( )NIHآمریکا ارسال شده و در آزمایشگاه دکتر توماس
والدمن ( )Thomas A. Waldmannآنکولوژیست مشهور نوع لنفوم سلول  Tناشی از HTLV-1

تأیید میگردید .در ادامه دکتر فرید برای گذراندن فرصت مطالعاتی به دانشگاه کورنل نیویورک
عزیمت کرده و در آنجا مشاهده کرد که بیماریهای خونی و عصبی شبیه بیماران مشهدی (یهودیان
مهاجر مشهدی) نیز دیده میشود.
در آن تاریخ باتوجه به اینکه آزمایشات سرولوژی مربوط به  HTLV-1در دانشگاه کورنل امکانپذیر
بود؛ دکتر فرید با همکاری دکتر بیژن صفایی (ایمونودرماتولوژیست دانشگاه نیویورک) اولین مطالعه
سرواپیدمیولوژیک را در افراد مشهدی انجام دادند که میزان آلودگی در مشهد در بین  ۷۰۰نمونه
سرمی  ۳درصد نشان داده شد(.)۶

بررسیهای اپیدمیولوژیک و نقش دکتر فرید
ویروس  HTLV-1اولین ویروس سرطانزای انسانی است که طبق مطالعات دکتر Antoine

 Gessainدر انستیتو پاستور پاریس حدود  ۱۵تا  ۲۵میلیون نفر در دنیا بخصوص در نواحی اندمیک
ناقل این ویروس میباشند .نقاط اندمیک شناختهشده شامل جنوب غربی ژاپن بخصوص شهر
کاگوشیما ،آفریقای مرکزی ،جزایر کارائیب ،برخی از نقاط آمریکای جنوبی ،مشهد ،نیشابور و اخیرا
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برخی از نقاط استرالیا میباشد .در مورد اروپا بیشترین مطالعات مربوط به انگلیس ،فرانسه و اسپانیا
است .آنچه مشخص است حداکثر  ۸۰درصد از ناقلین این ویروس در اروپا مهاجرین آمریکای جنوبی،
کارائیب و آفریقایی هستند (.)۷
همانطور که پیشتر اشاره شد؛ اولین مطالعه سرواپیدمیولوژی را در ایران دکتر فرید و دکتر صفایی
در افراد مشهدی انجام دادند که از بین  ۴۰۰نمونه سرمی  ۲۵مورد مثبت گزارش شد .دومین
مطالعه توسط دکتر فرید و مرحوم دکتر حسن برادران در بومیان مشهدی انجام شد که میزان
آلودگی به  ۲/۳ ،HTLV-1درصد گزارش شد ( .)۸مطالعه دیگری را دکتر فرید و دکتر پیری در
شهر گنبدکاوس در استان گلستان انجام دادند .کلیه نمونهها بطور خوشهای انجام شد ،به این صورت
که  ۱۱خوشه در سطح این شهرستان انتخاب و باتوجه به شیوع سرطان مری در این شهر از کل
 ۵۲۵نمونه فقط دو نمونه مثبت بود .یک مورد کودک  ۳ساله و مورد دیگر خانم  ۲۵ساله .بدین
ترتیب میزان آلودگی در شهر گنبد بسیار پایین بوده و این شهر جزو نقاط اندمیک ویروس محسوب
نمیشود (.)۵
در مطالعه دیگر که توسط دکتر فرید ،دکتر عباسزادگان و همکاران بر روی  ۲۸۹۲۶مورد اهدای
خون ( ۱۸/۱۴درصد زن و  ۸۱/۸درصد مرد) در مشهد با سن متوسط  ۳۲سال انجام شد ،تعداد ۲۲۸
نفر مثبت ( ۰/۷۸درصد) بودند و به این نتیجه رسیدند که شهر مشهد از مناطق اندمیک بوده و به
همین دلیل در مشهد همه خونهای اهدایی از نظر این ویروس غربالگری میشود(.)۹
در بررسی دیگر که توسط دکتر فرید و دکتر علی نصیریان در نیشابور انجام شد؛ در فاصله زمانی
یک سال از خرداد  ۱۳۸۱تا خرداد  ۱۳۸۲شهر نیشابور به  ۵منطقه تقسیم شد و سپس به روش
خوشهای نمونهبرداری انجام شد .در هر خوشه تمامی افراد از نظر سرولوژی ارزیابی شده و نتایج
نشان داد که در منطقه یک  ۳/۱۱درصد مثبت ،در منطقه دو  ۱/۵درصد مثبت ،در منطقه سه ۱
درصد مثبت ،در منطقه چهار صفر درصد مثبت ،و در منطقه پنج  ۲/۷درصد مثبت بوده و بطور
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متوسط در شهر نیشابور شیوع ویروس  ۳/۴درصد گزارش شد )۱۰(.بوده و متودر شهر نیشابور شیو
در بررسی که دکتر رفعتپناه ،دکتر آذرپژوه ،دکتر فریدحسینی و همکاران به منظور بررسی شیوع و
فیلوژنی ویروس  HTLV-1در شهر سبزوار انجام دادند؛ یک مطالعه مقطعی ( cross-sectional

)studyبود که در بین  ۱۴۴۵نفر در خوشههای مختلف انجام شد .نتایج نشان داد که شیوع کلی
ویروس در سبزوار  ۱/۶۶درصد است .تعیین توالی ناحیه  LTRویروس نشان داد که ویروس از نظر
فیلوژنیکی بینالمللی ( )cosmopolitanاست(.)۱۱

 ۴فرضیات مطرحشده توسط دکتر فرید در مورد چگونگی ورود ویروس  HTLV-1به
خراسان:
فرضیه اول :شیوع این ویروس در مشهد و نیشابور به علت تجارت برده بوده است و این ویروس از
برده های آفریقایی در خراسان گسترش پیدا کرده است .تجارت برده طی قبل از اسالم از طریق
اقیانوس هند به ایران و سایر نقاط جهان رایج بوده است و حتی در زمان پادشاهی مادها (۶۲۵-۵۴۹
قبل از میالد) بردهداری در امپراطوری مادها رواج داشته است .تجارت برده در ایران در سالهای
 ۶۵۰تا  ۱۹۰۵ادامه داشته و حتی در این مدت  ۱۸میلیون برده از آفریقا به سایر نقاط جهان جابهجا
شده است .این تجارت از طریق اقیانوس هند بعنوان تجارت پرسود از آفریقا به هند ،ایران و جزایر
کاراییب ( )Caribbeanرواج زیادی داشته است .در قرن سیزدهم و همچنین بین سالهای  ۱۲۹۲تا
 ۱۵۰۲میالدی ایران بخصوص خراسان را مغولها اداره میکردند و بر این باورند که بردههای
آفریقایی را مغولها به نیشابور میآوردند و آنجا دروازه فروش برده بوده است .باتوجه به اینکه منشأ
فیلوژنیک ویروس  HTLV-1در ایران شبیه نوع هندی-آفریقایی ویروس است؛ این فرضیه میتواند
قابل توجه باشد.

فرضیه

فرضیه دوم :گسترش ویروس  HTLV-1از طریق رفتوآمدهای زائرین به مشهد رخ داده است.
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مشهد شهر مذهبی و بارگاه امام هشتم شیعیان است و هر سال میلیونها نفر به این شهر رفتوآمد
دارند؛ بخصوص مسلمانان از آفریقا ،هند ،لبنان ،سوریه ،عراق ،بحرین ،کویت ،ترکیه ،آذربایجان،
افغانستان ،تاجیکستان و پاکستان .اثبات این مورد نیاز به مطالعات دقیق جمعیتشناسی و
اکوژنومیک دارد.
فرضیه سوم  :رفتوآمدهای تجاری عامل گسترش ویروس بوده است  .همچنین باید توجه داشت
که از نظر تاریخی خراسان دروازه ارتباط شرق و غرب بوده و در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته که
محل رفتوآمد تجا ر چینی ،هندی و یهودی و دروازه ارتباط بین آسیا و اروپا بوده است .این فرضیه
نیز باتوجه به شباهت ویروس مشهد به نوع هندی-آفریقایی میتواند قابل توجه باشد.
فرضیه چهارم :گسترش این ویروس از طریق یهودیان مشهد بوده است .گزارشهای زیادی در
مورد شیوع ویروس  HTLV-1در یهودیان مشهدی که به اسرائیل مهاجرت نمودهاند منتشر شده
است .هرچند ،این فرضیه نمیتواند مستند باشد زیرا جمعیت مبدأ آنها در ایران آلودگی به این
ویروس را نداشتند .به عبارت دیگر آنها باید بعد از مهاجرت به مشهد آلوده شده باشند .اما آنچه از
نظر علمی اهمیت دارد آنکه به دلیل روابط و ازدواجهای درونگروهی که از مشخصه اقلیتها است،
میزان شیوع در این جمعیت زیاد شده است .طبق گزارش میراتس ،یهودیان مشهدی مهاجر به
اسرائیل تا  ۱۲درصد از نظر سرولوژی برای  HTLV-1مثبت بودهاند .در مطالعه دیگری که توسط
آچیرون در جمعیت یهودیان مشهدی انجام شده است؛ عفونت  HTLV-1در  ۲۳درصد از آنها مثبت
بوده است(.)۵

روشهای درمانی
درمان  ATLمعموال بسته به نوع  ATLمتفاوت است .بیماران با اشکال تهاجمی (حاد و لنفوم)
پیشگویی بسیار ضعیفی دارند .دلیل آن میتواند مقاومت درونزاد به داروهای شیمیدرمانی ،وجود
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توده توموری بزرگ ،هایپرکلسمی ،وجود عفونتهای مکرر به علت نقص ایمنی باشد .در مورد لنفوم
 ،ATLبه نظر میرسد که درمان خط اول ضد ویروسی نسبت به درمان خط اول شیمیدرمانی
کماثرتر باشد .بنابراین ،در این بیماران باید شیمیدرمانی بعنوان خط اول درمانی برگزیده شود ولی
در اکثر کلینیکهای معتبر دنیا درمان ضد ویروسی شامل آزیدوتیمیدین ( )AZTو اینترفرون
( )IFNدر کنار شیمیدرمانی از نوع ( CHOPسیکلوفسفامید ،دوکسوروبیسین ،وینکیریستین و
پردنیزولون) بعنوان خط اول درمانی مطرح است( .)۱۲در برخی از کارآزماییهای بالینی که توسط
تیم دکتر فرید در مشهد با همکاری پروفسور علی بازارباشی (استاد آنکولوژی دانشگاه آمریکایی
بیروت لبنان) انجام شد ،مشخص شد اضافه کردن آرسنیک به برنامه دارویی ضد ویروسی
( )AZT/IFNدر بیماران  ATLمزمن دارای اثرات درمانی مثبت است (.)۱۳
یکی از روشهای درمانی جدید که در فاز تحقیقاتی است و توسط تیم تحقیقاتی نگارنده (فتاح
کاشانچی) در دانشگاه جورج میسون در حال مطالعه است ،استفاده از اگزوزومها بعنوان واکسنهای
درمانی است .اگزوزومها وزیکولهایی در اندازه  ۷۰تا  ۱۳۰نانومتر هستند که توسط سلولهای ATL
تولید و ترشح میشود .این نانو وزیکولها دارای محتوای آنتیژنهای توموریmicroRNA ،

( )mRNAو پروتئینهایی هستند که بر اساس تحقیقات مشخص شده است هر چقدر اندازه آنها
کوچکتر باشد ،محتوای آنها محرک سیستم ایمنی خواهد بود و بعنوان واکسن میتواند مطرح باشد.
امید است این واکسن در آینده بتواند در درمان  ATLکارآمد و مؤثر باشد.

جمعبندی و نتیجهگیری
باوجود اینکه دانش ایمونولوژی جزو علوم نوین پزشکی است ولی تاریخچه ایمنشدن و بیماریهای
عفونی با پیدایش انسانها همگام بوده و موضوع جدیدی نیست .در این میان ویروسها از عوامل مؤثر
در بهداشت عمومی انسانها بوده است بطوریکه از دوران باستان پیشگیری از بیماریهای ویروسی
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و نیز بیماریهای خون یکی از دغدغههای اصلی پادشاهان ،پیامبران و پزشکان بوده است .یکی از
ویروسهایی که در دنیای جدید توجه برخی از پزشکان و پژوهشگران را به خود جلب کرده ویروس
لنفوتروپیک سلول  Tانسانی ( )HTLVاست .امروزه کانون های اندمیک دیگری نیز در دنیا برای این
ویروس کشف شده است که یکی از این مناطق اندمیک استرالیا است و تحقیقات زیادی در آنجا در
حال انجام است .بدون شک ،استاد دکتر فرید در شناسایی و بررسی نقش این ویروس در بیماران
خراسانی نقش بسیار زیادی داشته است .همکاری علمی نگارنده (فتاح کاشانچی) با دکتر فرید به
حدود  ۲۶سال قبل برمیگردد؛ زمانی که اینجانب در مؤسسه ملی سالمت آمریکا ( )NIHمشغول
کار بر روی  HTLV-1بودم با دانشمندان ایرانی در ارتباط علمی بودم که یکی از آنها دکتر فرید
است .در یکی از سفرهای علمی خود به همراه  Antoine Gessainکه آن موقع در انستیتو پاستور
پاریس بود به مشهد سفر کرده و در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مورد سمینار علمی داشتیم.
از آن زمان ارتباط علمی من و دکتر فرید آغاز شد و در مورد جداسازی و تشخیص سرولوژی و
مولکولی ویروس و ایجاد ارتباط علمی بین مشهد و انستیتو پاستور پاریس ارتباط داشتیم .در یک
کار پژوهشی ارتباط بین سیتوکینها ،فاکتور  Taxو ایمونوفنوتایپینگ در بیماران  HAM/TSPمورد
بررسی قرار گرفت .در تمام این همکاریها ایشان را فردی بسیار عالقمند با ویژگیهای اخالقی بسیار
پسندیده دیدهام .عالوه بر اینکه ایشان پزشکی حاذق هستند فردی دلسوز برای بیماران خود نیز بوده
و بدون شک ایشان از ترویجدهندگان فرهنگ ناب و کهن ایرانی بوده و سالیان درازی است که عضو
پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران هستند و نام ایشان همیشه به مانند ستارهای درخشان در
آسمان ایرانزمین جاودانه میدرخشد و خواهد درخشید.
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دانشمندی از سرشور مشهد
مهندس حسن هامان

۱

جغرافیای اجتماعی محله " سرشور" – مشهد
"سرشور" یکی از محالت بسیار قدیمی مشهد است .در جایی از علی بلوکباشی خواندم که در
تعریف بازارچه سرشور گفته بود" :سرشور محله لوطیخیز مشهد است" ،یا شاید میتوان گفت ،بود.
زمانی که آقارضا ساکن کوچه بلبل بود این کوچه چند صد متری باالتر از کوچه "خامنهایها" قرار
داشت .ما آن وقتها در انتهای جنوبی سرشور خانه داشتیم .جایی که "کال قرهخان" مرز جنوبی
سرشور ،بیابان و "پادگان شاپور کهنه" بود .در این انتهای جنوبی" ،پل فردوس" روی کال قرهخان
ساخته شده بود .زیر و اطراف پل ،زندگی به گونهای شگفتانگیز جریان داشت .در شرق پل ،با اندکی
فاصله ،بگو دویست متر "حیطه قاینیها" بود .باغ "حاجی عراقی" بود ،که ما میگفتیم اش "باغ
باجاراقی" و خانههای قدیمی پست و توسری خوردهای که در درون گود به مرکز حیطه ساخته شده
بودند ،این خانهها بدون استثنا "شیرهکش خانه" بودند ،ما بچههای ته سرشور "نگاری" را اول نوبت،
یا شاید آخر نوبتها نیز در سرک کشیدن به درون همین خانهها دیدیم .خانهها و اتاقهای بدون
 ۱پژوهشگر و نویسنده
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پنجرهای که درز در ورودی را برای فرار دود باز میگذاشتند .همینجا از الی لتهای نیمهباز درها
دیدیم که چگونه دراز به دراز به پهلو افتادگان ،کام از "نگاری" میگیرند .
آن سالها در مشهد تاکسی وجود نداشت "درشکه بود" و این درشکهها بودند که مشتریان
شیرهکش خانههای حیطه را جابهجا میکردند .ما با بجان خریدن " قنوت" درشکهچی ،از حیطه تا
قهوهخانه "اصغر جوجو " قاچاقی پشت درشکهها سوار میشدیم ،که از تفریحات نزدیکیهای غروب
و سر شب ما بود .و این قنوت ،زه بود .زهی از روده گوسفند آش دادهشده ،تابیدهشده ،محکم ،بر سر
ترکه چوبی یک متری بسته و استوار گشته .قنوت را درشکهچیها به پشت و گرده اسبها میزدند.
این ضربههای قنوت اگر شدت داشت و از سر غیظ درشکهچیها بود به تن که اصابت میکرد ،پوست
را جر میداد .در چنین حالتهایی اگر به گرده اسب و گاه به صورت ما بچهها میخورد ،رد آن تا
مدتها میسوخت و خودنمایی میکرد.
یکصد متری قبل از سرازیر شدن به داخل گود حیطه قائنیها ،ردیف خانههای مسکونی ما
حاشیهنشینان آن سالهای مشهد بود .کوچهای که ردیف این خانهها در دوسوی آن قرار داشتند،
هنوز نامی نداشت .در غربیترین نقطه کوچه" ،ننهحنایی" و "تقی سبزیفروش" خانه داشتند.
ننهحنایی زنی تنومند بود که هیچگاه اهالی محل او را چادر بهسر نمیدیدند .همیشه سربندی با
رنگ های شاد ،سر و موهای او را پوشش میداد .او نشمهای جوان و زیبا بنام پری داشت .پری گنگ،
الغر ،و قد بلند بود .با چهرهای مهتابی که همیشه در رودرو شدن با کودکان محله ،ملیح لبخندی به
لبهایش داشت .او منبع تأمین معاش ننهحنایی و خودش بود .ما بچهها از ننهحنایی خیلی
میترسیدیم .این درحالی بود که با همان خرد کودکانهمان ،برای پری دل میسوزاندیم.
تقی سبزیفروش همسایه دیواربهدیوار ننهحنایی بود .مغازه سبزی فروشی او روبهروی "حمام
بیگلربیگی" چسبیده به آرایشگاه دلخواه بود که با یک ریالی سرمان را ماشین میکرد  .تقی مردی
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سختکوش بود .او همیشه آفتابنزده بار سبزی را با االغ از "حیطه سبزی" و گودال خشتمالها به
مغازه میرسانید .تقی قدش کوتاه بود .ریزنقش بود .با چشمانی سبز و پوستی سفید .عیالوار بود اما
تعداد فرزندان او را بیاد ندارم .بغیر از خانه ،مغازه و وکات چابک او خاطره دیگری از او بیاد دارم که
در ذهنم برجسته شده است و آن دستگیری پسرش توسط "ساواک"( سازمان اطالعات و امنیت
کشور ) بود .توی حیطه خبر پیچیدِ ،پسر تقی سبزیفروش را ساواک گرفته است .این اول نوبت بود
که نام ساواک مترادف با دستگیری مردم به گوشم میرسید .
من آنوقتها دانش آموز دوره اول دبیرستان بودم .یعنی در فاصله سالهای  ۱۳۴۰تا  ۱۳۴۳این
اتفاق برای پسر تقی سبزیفروش افتاده بود .پیش از دستگیری پسر تقی سبزیفروش ،رخداد مشابه
دیگری برای یکی از بچههای حیطه پیش آمده بود که قابل توجه بود .سال  ۱۳۳۲مادرم هنوز زنده
بود .او در مهرماه  ۱۳۳۳در سن  ۳۹سالگی فوت شد .در حالیکه  ۷فرزند از خودش بجای گذاشت که
کوچکترین آنها سه ساله و بزرگترین شان  ۱۸ساله بود .مادرم را در گورستان "گل خطمی" دفن
کردند .گل خطمی در آخر خیابان نخریسی بود ،جایی که امروز ساختمان اداره مرکزی قطار شهری
مشهد آنجا احداث شده است .وقتی به مزار مادرم میرفتیم ،چندین قطعه آنسوتر بر سنگ گوری
نوشته شده بود :آرامگاه جوان ناکام ،حسین مغمومی .این حسین مغمومی که بود که سرنوشتش به
اینجایش کشانیده بود.
در ته سرشور عمدتا دو دسته از آدمها زندگی میکردند .آذریتبارهایی مهاجر و یزدیهای
"شعرباف " .ما کودکان آذریتبار ساکن ته سرشور ،حسین را به سرکردگی خودمان پذیرفته بودیم.
آن سالها حسین  ۱۷-۱۶ساله بود .ورزشکار ،خدنگ ،با چهرهای مهربان ،به سال  ،۱۳۳۲پس از
کودتای آمریکایی بیست و هشتم مردادماه ،حسین گم شد.
هیچکس رد او را نداشت تا اینکه خبر آوردند:
 -- -حسین مرده است
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-

چرا ؟

-

زیر شکنجه ساواک جان باخته است

-

چرا ؟ کجا ؟

-

توی یکی از نمرههای حموم پادگان شاپور کهنه شکنجهاش کردند .چون که تودهای بود.
حسین عضو سازمان جوانان و حزب توده ایران بود که به چنین مرگ فجیعی زیر شکنجه
او را کشتند.

اما یزدیهای ته سرشور امثال حسین دوغون ،سیدعباس ،ماشاءاهلل و غیره ،...آنها همسنوسال
حسین مغمومی بودند ،عمدتا برای حاج اسداهلل کار میکردند .حاج اسداهلل دو تا زن داشت با تعداد
بسیاری فرزند که همگی پسر بودند .او در ضلع شمال غربی حیطه خانه بزرگی داشت .بسیار بزرگ،
با حیاطی درندشت و دو اصله درخت توت کهنسال و سگ درشت اندام سیاهی که همیشه زیر یکی
از درختها به زنجیر بود .حیاط خانه حاج اسدهلل یک درش به حیطه باز میشد و در دیگری داشت
که به وسط کوچه حداد راه داشت .دورتادور حیاط را اتاقهای بسیاری ساخته بودند که در زیرزمین
تمام این اتاقهای مسکونی دستگاههای شعربافی کار گذاشته بودند .تولید آنها دستمال یزدی بود.
بیشتر نوجوانان محله غروبها در میدان حیطه جمع میشدند و به بازیهایی همچون توپ زنجیر
پله ،لوچمبه ،یاروم -یاروم ما ،شیر بگیر و خرسهپایه میپرداختند .بیشتر جوانان یزدی وقتی موقع
دامادی شان میرسید ،به یزد سفر میکردند ،ازدواج میکردند و با همسر یزدیشان به محله باز
میگشتند .ما بغیر از ننهحنایی ،شعبان کرته را نیز با دو تا نشمه در محله داشتیم .شهربانو کردتبار
بود .خانه او در حاشیه بحره(کال قرهخان) ،در ضلع شمال غربی پل فردوس قرار داشت .در این
محیط جغرافیایی–اجتماعی ما بزرگ شدیم و بالیدیم ،اکثر ما ،برای خودمان بعدها کسی شدیم.
کوچه سیگاریها ،مسجد نظریافته را از حمام بیگلر جدا میکرد .حمام بیگلربیگی قدمتی
دویست–سیصد ساله داشت .با سه عدد استخر خزینههای آب داغ ،سربینه و گلخن .تمامی اهالی
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محل هفتهای یک نوبت به این حمام قدیمی میرفتند .متأسفانه در سالهای اخیر حمام را تخریب
کردند و به جایش مهمانپذیر ساختند.
ابتدا کوچه سیگاریها آبانبار زرکش بود که آب آشامیدنی بخش عمدهای از اهالی از این آبانبار
تأمین میشد .آب غیر شرب را از چاههای آب موجود در گوشه حیاطهایمان با چرخ چاه میکشیدیم
و از را سنگاب به حوض آب حیاط هدایت میکردیم .ما بچهها وظیفه داشتیم روزانه دو سطل آب از
شیر آبانبار زرکش که در عمق تقریبا بیست متری زمین قرار داشت برداشت کنیم .پلههای خیس و
نمور را باال بیاییم .کوچهها را گذر کنیم .داالن تنگ خانه را طی کنیم و آب را به مطبخخانه برسانیم.
آنجا آب را به خمرههای سفالی خالی کنیم .حاج آقا زرکش مالک بودند ،از معتمدین سرشور حساب
میشدند.
اگر مسجد نظریافته و حمام بیگلربیگی را چند ده قدمی گذر میکردیم ،به راست که
می پیچیدیم ،کوچه باغ ویسی بود .وسط کوچه باغ ویسی حمام ترکها بود که بعدها به گرمابه
نوشمهر تغییر نام داد .باغ ویسی به چهنو میپیوست و سر از خیابان تهران ،باالتر از مسجد جفایی در
میآورد .اگر کوچه باغ ویسی را رد میکردیم ،و مستقیم راسته بازار را ادامه میدادیم سر راهمان
کوچه خمسه بود ،مسجد حوض کله بود .کوچه کوچه خامنهایها بود ،کوچه "بلبل" بود .حمام سه
سو ،و سربادر بود و بعد ابتدا بازار فرشفروشها ،بعد بازار کفاشها و بعد بازار زرگرها ،همگی تقریبا
در یک امتداد و نهایت مدخل صحنه کهنه.
از کال قرهخان که ته بازار سرشور بود تا صحن عتیق راهی نزدیک به سه کیلومتر بود .این سه
کیلومتر سرشور با کوچه پس کوچههایش طیف گستردهای از انسانهای بارز با ویژگیهای متفاوتی
را از خود بیرون داده است یا بهتر است بگوییم در خود پرورده است.
شادروان حسین بمبئیچی اولین جهانگرد ایرانی به معنای امروزی آن از همین محله بود.
خامنهایها اینجا بالیدند ،تقی زرکش (از کادر مجاهدین خلق قبل و بعد از انقالب) اینجا بزرگ شد.
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جواد رحیمزاده اسکویی (از کادر چریکهای فدایی قبل از انقالب) اینجا شخصیتش شکل گرفت.
برادران وجدانی ،داریوش و ایرج فیزیکدانهای برجسته ناسا و مرحوم دکتر لعل مهدیزاده از
دانشمندان جامعه پزشکی آمریکا و از اولین جراحان قلب جهان ،اینجا متولد شدند ،مدرسه رفتند،
دیپلم گرفتند ،رشد کردند .صدها مورد دیگر از این دست در جغرافیای سرشور شخصیتشان شکل
گرفت .این دوست نازنین من ،پزشک حاذق و انسان فرهیخته ،آقا رضاجان فریدحسینی ،زاده کوچه
بلبل ،یکی از سرشوریهای بنام این روزهاست .بیهوده نبود که علی بلوکباشی در تعریف سرشور
نوشته بود" :سرشور ،محله لوطیخیز مشهد است".
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۱

مروری بر پیدایش ویروس  HTLV-1در خراسان
سالها قبل از کشف رتروویروسها در دنیا ،در مشهد بخصوص در بخشهای اعصاب و خون
بیمارستان قائم متوجه شدیم که برخی از بیماریهای عصبی مانند پاراپارزی اسپاستیک یا شبه
بیماری مالتیپل اسکلروزیس و یا مایکوزیس فونگوئید و باالخره نوعی لوسمی بالغین در خراسان و
بخصوص در مشهد و نیشابور بیشتر از سایر نقاط ایران دیده میشود .در آن زمان از این بیماریها
بنام بیماری خراسان یاد میشد تا اینکه در یکی از مسافرتهای علمی دکتر رضا فریدحسینی ،در
بیمارستان دانشگاه کورنل نیویورک متوجه شدند که همان ضایعات خونی و عصبی موجود در
خراسان در بین یهودیان مشهدی مهاجر آمریکا نیز دیده میشود .در آن تاریخ ایشان با پروفسور
بیژن صفایی سرپرست بخش تحقیقات درماتولوژی دانشگاه کورنل آشنا شده و به تشویق نامبرده قرار
میشود مطالعهای در مشهد بر روی رتروویروسها انجام شود .فرضیهای وجود دارد که نشان میدهد

 ۱استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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مخزن این ویروس در ایران در مشهد بوده و به دلیل ارتباطات نزدیک در بین یهودیان مشهدی،
میزان آلودگی باالتر است .اما آنها نمیتوانند منشأ اولیه ویروس باشند چرا که آنها مهاجر بوده و در
جمعیت مبدأ این ویروس وجود ندارد .باید توجه داشت که از نظر تاریخی خراسان دروازه ارتباط
شرق و غرب بوده و در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته که محل رفتوآمد تجار چینی -یهودی بوده و
ارتباط بین آسیا و اروپا از جاده هرات صورت میپذیرفته است.
شیوع  HTLV-1در خراسان و مخصوصا در مشهد بر چهار فرضیه استوار است که اثبات هر یک از
آنها احتیاج به مطالعات دقیق جغرافیایی ،مولکولی و ویروسشناسی بسیار دارد.

چگونگی ورود ویروس به خراسان
فرضیه اول :شیوع این ویروس در مشهد و نیشابور به علت تجارت برده بوده است و از بردههای
آفریقایی این ویروس در خراسان گسترش پیدا نموده است .تجارت برده طی دوره قبل از اسالم از
طریق اقیانوس هند به ایران و سایر نقاط جهان رایج بوده است و حتی در زمان پادشاهی مادها
( ۵۴۹-۶۲۵قبل از میالد) بردهداری در امپراطوری مادها رواج داشته است.
تجارت بردهداری در ایران در سالهای  ۶۵۰تا  ۱۹۰۵ادامه داشته و حتی در این مدت  ۱۸میلیون
برده از آفریقا به سایر نقاط جهان جابهجا میشده است و از طریق اقیانوس هند ،ایران ،ترکیه ،جزایر
کارائی

رواج زیادی داشته است .همچنین در زمان هجوم مغولها به ایران و حکومت آنها بعد از

اشغال این سرزمینها بردهداری در سرتاسر آسیا رواج زیادی داشته است .در قرن سیزدهم و
همچنین بین سالهای  ۱۲۹۲تا  ۱۵۰۲میالدی ،ایران و مخصوصا خراسان توسط مغولها اداره
میشد و بر این باورند که بردههای آفریقایی توسط مغولها به نیشابور آورده شدهاند.
بنابر این فرضیه گسترش  HTLV-1از آفریقا به ایران از طریق تجارت برده بوده است زیرا از نظر
فیلوژنی ویروس  HTLV-1ایران شبیه  HTLV-1آفریقای مرکزی است.
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فرضیه دوم :گسترش  HTLV-1در مشهد توسط رفتوآمدهای زیادی که زائرین به این شهر
دارند ،ممکن است اتفاق افتاده باشد .مشهد شهری مذهبی است و بارگاه امام هشتم شیعیان در آن
قرار دارد .هر ساله میلیونها نفر به این شهر رفتوآمد دارند ،خصوصا مسلمانان آفریقا ،آسیا ،هند،
پاکستان و غیره جهت کسب فیض و زیارت به این شهر در رفتوآمد میباشند .شاید گسترش این
ویروس در مشهد از این طریق باشد که اثبات این نظریه نیاز به مطالعه دقیق جمعیتشناسی دارد،
لذا باید پایش مداوم عفونتهای بالقوه در مشهد همیشه در جریان باشد.
فرضیه سوم :رفتوآمدهای تجاری؛ با مطالعهای که دکتر رضا فریدحسینی در مورد فیلوژنتیک
 HTLV-1انجام دادهاند منشأ این ویروس  HTLV-1هندی است و شاید از طریق تجار هندوستانی
به مشهد منتقل شده است.
فرضیه چهارم :گسترش این ویروس از طریق یهودیان مشهدی بوده است .گزارشات زیادی درباره
شیوع  HTLV-1در بین یهودیان مشهدی که به اسرائیل مهاجرت کردهاند ،منتشر شده است .ولی
این فرضیه طبق مطالعات علمی نمیتواند مستند باشد چرا که جمعیت مبدأ آنها در ایران به این
ویروس آلوده نبودند .به عبارت دیگر آنها باید بعد از مهاجرت به مشهد آلوده شده باشند .اما آنچه از
نظر علمی اهمیت دارد این است که به دلیل ارتباطات و ازدواجهای درون گروهی که از مشخصه
اقلیتها است ،میزان شیوع در این جمعیتها زیاد شده است.
بر پایه روایتهای شفاهی و باورهای تاریخی در میان یهودیان مشهدی ،ورود آنها به مشهد و
سکونتشان در این شهر به دوره نادرشاه افشار برمیگردد .بین سالهای  ۱۷۳۶تا ۱۷۴۷
میالدی(برابر با  ۱۱۴۸قمری تا  ۱۱۵۹قمری) نادرشاه به پیروی از سیاست جابهجایی جمعیتها و
اقوام ساکن در قلمرو حکومت خود ،گروههای چند هزار نفری را از نقاط مختلف ایران به منطقه
خراسان کوچ میدهد و در آنجا ساکن میکند .به حکم او بود که شماری از کردهای کردستان ،از
ایلنشینان آذربایجان در قوچان ،مشهد و کالت اقامت گزیدند .نادرشاه اغلب جمعی از تازه واردین را
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به حفاظت از مهمات ،غنایم و ثروتهایی که از هندوستان بدست آورده بود ،میگماشت .به دستور
نادرشاه افشار  ۴۰خانوار یهودی برخالف خواست خود ،از شهر قزوین و از شهرهای شمال ایران به
کوچ اجباری به خراسان کشانده شدند .این سفر که چندین ماه به درازا کشید زیر نظر سربازان و
بهزور اسلحه آنان صورت گرفت.
اعتماد شاه به یهودیان و گماردن به امر نگهبانی از کالت شاید انگیزه نادرشاه از این کار بود .در
زمان مرگ نادرشاه  ۱۷خانوار یهودی در کالت ۱۶ ،خانوار در مشهد و  ۷خانوار در سبزوار سکونت
داشتند .یهودیان مشهدی بیشتر از خانوارهایی بودند که از دیلمان یا گیالن به قزوین رفته و از آنجا
به مشهد آمده بودند که حتی تا یک قرن بعد از مهاجرت در مشهد ،زبان تکلمشان در خانواده هنوز
گیلکی بود .این خانوادههای یهودی در ورود به مشهد با رفتار سرد اهالی شهر روبهرو شدند ولی در
نهایت توانستند منطقهای را در نزدیک حصار و دروازه شهر موسوم به محله عیدگاه از زرتشتیان
خریداری کنند و در آنجا ساکن شوند .به مرور ایام محله عیدگاه محدود در حصار دیوارها به پایگاه و
محله سکونت یهودیان مشهد بدل شد .یهودیان رفته رفته منازل خود را در این محله ساختند و
مدارس مذهبی ،دکان ،حمام و کنیسا برپا کردند و قبرستان ویژه خود را در آنجا بنا نهادند.
یهودیان بیشتر به کار تجارت ابریشم ،پارچه و قالی مشغول بودند .با افزایش حجم واردات کاال از
انگلیس بهویژه پارچههای ابریشم و پشمی ،رفتوآمد و تماسهای بیشتری با هندیها پیدا کردند.
یکی از عللی که  HTLV-1در مشهد در بین جامعه یهودی زیادتر است شاید به خاطر سفرهای
تجاری این قوم به مناطق آلوده به ویروس بخصوص در هندوستان و آفریقا است .در ادامه در زمان
قاجار زندگی این یهودیان بنا به دالیلی در انزوا بوده و ازدواجهای داخل قومی به شدت زیاد شد که
در گسترش این ویروس در داخل جمعیت یهودی ساکن مشهد تأثیرگذار بود .بعد از گذشت سالیان
برخی از این اقوام به اسالم گرویدند و به تازهمسلمان معروف شدند .در نتیجه این آمیزش جامعه
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یهودی تازهمسلمان با سایرین در مشهد احتماال منجر به گسترش بیشتر ویروس در بین جوامع غیر
یهودی نیز شد .این تئوری اولین بار توسط دکتر رضا فریدحسینی مطرح شد .اولین بار در ایران
دکتر فریدحسینی و دکتر صفایی به مطالعه سرواپیدمیولوژی بر روی  ۴۰۰نمونه سرم افراد در مشهد
پرداختند که از بین  ۴۰۰نفر  ۲۵مورد بطور قطع مثبت بودند.
در ادامه الزم است در مورد نقش دکتر رضا فریدحسینی در تأسیس گروه ایمونولوژی و آغاز به کار
بخش ایمونولوژی بالینی و آلرژی در بیمارستان قائم مشهد اشاره شود.
اولین درمانگاه آلرژی و ایمونولوژی در مهر ماه  ۱۳۵۶در بیمارستان قائم مشهد توسط دکتر
فریدحسینی تأسیس و بیشتر بیماران از بخشهای مختلف که مشکوک به بیماریهای اتوایمیون
بودند به آن درمانگاه مراجعه میکردند .ایمونولوژی و آلرژی علم جدیدی بود که برای اکثر پزشکان
آن زمان در وسعت فعلی قابل تصور نبود .بنا به پیشنهاد دکتر فریدحسینی آزمایشگاه کوچکی در
بخش داخلی جهت تعیین عیار فاکتور روماتویید ) (RFو پروتئین واکنشگر  (CRP) Cو
الکتروفورزیس تأسیس و این کار عمدتا توسط رزیدنتها تعیین میشد .درس روماتولوژی که تا آن
زمان توسط اساتید ارتوپدی تدریس میشد به گروه داخلی واگذار و یافتههای جدید روماتولوژی
مخصوصا در مورد آرتریت روماتویید ،اسکلرودرمی ،لوپوس و غیره توسط دکتر فریدحسینی و دکتر
ناصح برای رزیدنتها تدریس میشد .درس ایمونولوژی به صورت جزئی از میکروبشناسی آن هم
بیشتر در مورد واکسیناسیون توسط اساتید میکروب شناسی ارائه میشد .بنا به پیشنهاد دکتر
فریدحسینی چند جلسهای درس مستقل ایمونولوژی برای دانشجویان سال چهارم و انترنها گذاشته
شد.
جامعه در تب و تاب انقالب بود و بعد از پیروزی انقالب به دنبال تعطیلی دانشگاهها معرفی درس
ایمونولوژی بدست فراموشی سپرده شد ولی درمانگاه آلرژی و ایمونولوژی بالینی کماکان به کار خود
ادامه داد.
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همزمان با تعطیلی دانشگاهها و بازنگری دروس پزشکی توسط ستاد انقالب فرهنگی فرصت مناسبی
بود که دکتر فریدحسینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دکتر احمد مسعود ،دکتر بهروز نیکبین و
دکتر محمدباقر اسالمی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه مدون ایمونولوژی را به صورت
نظری و عملی در دسترس ستاد انقالب فرهنگی قرار دادند تا به دانشکدههای پزشکی ابالغ شود .
بعد از بازگشایی دانشگاهها واحد ایمونولوژی در ترم پنج برای گروههای پزشکی ،دندانپزشکی و
داروسازی ارائه شد .اولین استادی که به جمع یک نفری گروه ایمونولوژی مشهد ملحق شد استاد
فقید دکتر حسن برادران بود.
دکتر حسن برادران از اساتید خوشنام و اخالقمدار ایمونولوژی ایران بودند که در دوم فروردینماه
سال  ۱۳۲۸در مشهد متولد شدند .پدر ایشان آقای باقر برادران و مادر ایشان خانم کبری اسدپور نام
داشتند.
دکتر برادران در سال  ۱۳۴۶موفق به اخذ دیپلم از دبیرستان نصرتالملک ملکی مشهد شدند.
ایشان در سال  ۱۳۵۴در رشته داروسازی از دانشگاه تبریز فارغالتحصیل شدند و در ادامه بعنوان
دستیار تخصصی بخش میکروبیولوژی در بیمارستان قائم و امام رضای مشهد پذیرفته شدند و در
سال  ۱۳۵۷فارغالتحصیل شدند و در همان سال بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد انتخاب شدند .ایشان به تشویق دکتر فریدحسینی یک دوره یک ساله فلوشی

ایمونولوژی

بیماریهای روماتیسمی را در کالج پزشکی لندن سپری کردند و در سال  ۱۳۶۶به درجه دانشیاری
ارتقا پیدا کردند .از آثار ایشان میتوان به تألیف کتاب میکروبشناسی و ایمنیشناسی در سال
 ،۱۳۶۳ترجمه کتاب ایمونولوژی عملی/کاربردی و همچنین همکاری در ترجمه کتاب ایمونولوژی
سلولی و مولکولی ابوالعباس اشاره کرد .این کتاب با همکاری دکتر فریدحسینی و دکتر عبدالرحیم
رضائی ترجمه و توسط نشر جهاد دانشگاهی مشهد چاپ شد و در سال  ۱۳۷۶بعنوان کتاب سال
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جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد .دکتر حسن برادران سالها مسئول آزمایشگاه ایمونولوژی
بیمارستان امام رضا بودند و دهها پایاننامه دانشجویی را هدایت کردند .ایشان از جمله انسانهایی
بودند که در عرصه علم ،زندگی را نه در طول بلکه در عرض میپیمودند .ایشان زندگی را در
چشماندازی روشنتر و با شادی و پیروزی همراه میدیدند .ایشان دانش را درختی همگانی
میدانستند و از دانشجویان خود میخواستند که در پژوهشهای علمی پایدار ،فروتن ،پیگیر و پرشور
باشند .علم را نه در تبیین جهان بلکه در تغییر آن به کار میگرفتند و برای ساختن جامعهای تالش
میکردند که اندیشه و خردورزی اساس زندگی انسانهای آن باشد .دکتر حسن برادران در سال
 ۱۳۷۷در کمال ناباوری دار فانی را وداع گفتند .روحش شاد.
در سالهای بعد دکتر ایرج دیهیمی که دارای مدرک  PhDایمونولوژی از انگلستان بودند به گروه
کوچک ایمونولوژی اضافه شدند .در ادامه به پیشنهاد دکتر فریدحسینی ،دکتر دیهیمی با کمک دکتر
نیکبین اولین آزمایشگاه ایمونولوژی و مخصوصا آزمایشگاه  HLAرا در دو اطاق مستقل در بخش
داخلی بیمارستان قائم راهاندازی نمودند.
دکتر ایرج دیهیمی مترجم اولین فرهنگ ایمونولوژی انگلیسی -فارسی تخصصی است که توسط
دبلیو .جان هربرت ), (Herbert W. John

پیتر سی .ویل کینسون ) (Peter C Wilkinsonو

دیوید آی.استوت ) ) David I. Stottتألیف شده است .دکتر دیهیمی در مورد فرهنگنویسی
میگوید :فرهنگنویسی و ترجمه فرهنگها در ایران ،پس از طی فراز و نشیبهای فراوان ،گام در
وادیهای تازه و تخصصیتری میگذارد .در واقع هر چقدر وجود فرهنگهای تخصصی افزونتر و
بیشتر شود ،رشد و توسعه آن حوزه گسترش بیشتری به خود میگیرد .انتشار فرهنگ ایمونولوژی نیز
از همین زاویه قابل تأمل است.
در سال  ،۱۳۶۹اولین دستگاه فلوسایتومتری در ایران توسط گروه ایمونولوژی مشهد از آمریکا
خریداری و در آزمایشگاه ایمونولوژی نصب و مشغول ارائه خدمات گردید .بنا به پیشنهاد دکتر

118

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

فریدحسینی تعدادی از دانشجویان مستعد و باانگیزه برای ادامه تحصیل در رشته ایمونولوژی به
خارج از ایران رفته و بعد از بازگشت در ارتقای کیفی و تحقیقات گروه نقشآفرینی کردند.

خالصه فعالیتهای علمی دکتر فریدحسینی در یک نگاه عبارتست از:
پستهای اجرایی گذشته
 .۱رئیس شورای جهاد دانشگاهی مشهد
 .۲ریاست بیمارستان قائم مشهد
 .۳معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .۴مدیر گروه داخلی مشهد
 .۵عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پستهای اجرایی
 .۱مدیر گروه ایمونولوژی و آلرژی دانشکده پزشکی مشهد
 .۲عضو هیئت امنای دانشگاه امام رضا (ع) وابسته به آستان قدس رضوی
 .۳عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی
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افتخار آشنایی با استاد رضا فریدحسینی را از سال  ۱۳۶۵دارم .آن زمان دانشجوی دوره پزشکی
عمومی در مقطع فیزیوپاتولوژی بودم که برای اولین بار در محضر استاد با اصول ایمونولوژی نوین و
بیماریهای خود ایمن آشنا شدم .نام ایشان را قبال بعنوان محقق برجسته دانشگاه شنیده بودم ولی
تا اولین روز کالس مالقات شان نکرده بودم .یک محقق در ذهن جوان و پرشور من ،فردی درون گرا
و مقرراتی سرسخت بود و براساس این پیش فرض انتظار دیدن چنین استادی را میکشیدم اما بر
خالف تصورم ،استاد با تواضع وارد کالس شد و با تسلطی که بر بحث داشتند کالس را اداره نموده و
با شیوایی در بیان و کمک گرفتن از دانشجویان در بحث گروهی ،نگاهم را به یک محقق تغییر دادند.
استاد عالوهبر مهارت در تدریس ،اشتیاق تحقیق را در دانشجویان ایجاد مینموند و بدینترتیب اولین
جرقههای گرایش من به ایمونولوژی بالینی در همان روزها شکل گرفت.
استاد فریدحسینی در سال  ۱۳۵۶پس از گذراندن دورههای تخصص داخلی و آلرژی از دانشگاه
لندن و  Walesانگلستان به ایران برگشته و در دانشگاه مشهد بعنوان اولین فوق تخصص آلرژی
۱استاد آلرژی و ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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و ایمونولوژی بالینی شروع بکار نمودند .همان سالهای اول در مورد بیمارانی که دچار اختالل
حرکتی پیشرونده میشدند به همراه استاداعتمادی متخصص زبردست بیماریهای اعصاب و مرحوم
استاد برادران تحقیق نموده و اولین مقاله را در زمینه ایدز خراسان )(HAM/TSP and HTLV-1
منتشر نمودند و پایهگذار تحقیقات گستردهای در این زمینه با ایجاد ارتباط جامع با محافل علمی
مهم در دنیا از جمله دانشمندان ژاپن و آکادمی آلرژی و ایمونولوژی آمریکا شدند و حاصل آن انتشار
مقاالت بسیار در مجالت معتبر همراه با افزایش اطالعات بنیادی در زمینه کنترل و درمان
بیماریهای مرتبط با عفونت  HTLV-1,2شده است .
بیماریهای آلرژی در استان خراسان با وجود آب و هوای خشک شیوع باالیی دارد و وجود
آلرژیست متبحر چون استاد موهبتی برای این خطه بود که بزودی آوازه ایشان در کشور پیچید و به
برکت حضور استاد فرید ،مشهد جایگاه قطب تشخیصی درمانی آلرژی کشور را یافت .استاد عالوهبر
درمان بیماران آلرژیک ٬اهتمام زیادی برای تحقیق در زمینه انواع بیماریهای آلرژی ( روشهای
درمانی و تشخیصی ) در داخل کشور و مشترک با محققین خارجی داشتند و دیری نپایید که ایشان
در محافل علمی داخلی و بینالمللی بعنوان دانشمند برجسته شناخته شدند و طی ایام پرتالش
بیش از  ۱۲۰مقاله در مجالت معتبر خارجی و داخلی بهچاپ رساندند.
عالوهبر علماندوزی یکی از خصوصیات بارز استاد فرید عالقه وافر در نشر علم است و این سبب شد
که در سال  ۱۳۷۵با همراهی اساتید برجسته از جمله مرحوم استاد فرهودی ،مرحوم دکتر مسعود ،و
دکتر نیکبین ،رشته آلرژی و ایمونولوژی کودکان را در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
تأسیس و امکان آموزش آن را در دانشگاههای علوم پزشکی تهران مشهد و شیراز در مقطع فوق
تخصصی فراهم نمایند .در سال  ۱۳۸۸با پیگیریهای ایشان و پیشکسوتان در این زمینه باتوجه به
عدم محدودیت سنی برای بیماریهای آلرژی و نقص ایمنی اولیه و برای ارائه خدمات به همه
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بیماران عنوان این رشته به آلرژی و ایمونولوژی بالینی تغییر یافت .در سال  ۱۳۷۶اولین دستیار فوق
تخصصی آلرژی از رشته کودکان در گروه ایمونولوژی دانشگاه مشهد با مدیریت استاد فریدحسینی
پذیرفته شد .من نیز که پیشتر در محضر استاد به رشته آلرژی عالقمند شده بودم در سال ۱۳۸۰
موفق به کسب پذیرش ورود به این رشته شده و مجدد توفیق یافتم در کالس درس استاد فرید علم
و اخالق را کسب نمایم .در مدت سه سالی که بطور رسمی شاگرد استاد بودم در کنار فراگیری علم
آلرژی و ایمونولوژی بالینی ،بیشتر با خصوصیات برجسته و واالی انسانی ایشان آشنا شدم .وی در
مقابل همکاران و بیماران بسیار متواضع و در جهت پیشرفت دانشجویان خود و حتی دانشجویان
دیگر تالش زیاد مینمودند و این سبب میشد که تقریبا هر روز استاد در اتاق کارشان ،با متانت خلق
ساعتی را برای رفع مشکالت مراجعهکنندگان اختصاص دهند و گویی نامگذاری " رضا " اتفاقی
نیست که درون پیوندی با صاحب اصلی نام ( اما رضا (ع) ) یافته است و البته این روند هنوز هم
بعد از بازنشسته شدن ایشان از دانشگاه به شکل برجسته با حضور در اتاق کارشان در بیمارستان
ادامه دارد .این دستگیری استاد از دانشجویان مرا نیز شامل شد و بعد از سه سال تحصیل ،در سال
 ۱۳۸۳بعنوان استادیار در گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مدیریت استاد دکتر
فریدحسینی شروع بهکار نمودم و با حمایتهای پدرانه و راهنماییهای استادانه ایشان هر روز بیشتر
آموختم و در زمینههای علمی و تحقیقاتی مراحل ارتقاء را طی نمودم و بیشتر از پیش به گوهر
وجود شان پی بردم .از هنگام تأسیس رشته آلرژی و ایمونولوژی بالینی در کشور ،بیش از  ۲۰نفر
فوق تخصص در این رشته از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغالتحصیل شده و در نقاط مختلف
کشور در حال خدمت رسانی به بیماران و ارتقای علمی کشور می باشند .با حمایت و پیگیری استاد
فریدحسینی در سال  ۱۳۹۰اولین بخش اختصاصی و مستقل آلرژی و ایمونولوژی بالینی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،در بیمارستان قائم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأسیس
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شد که سبب تسهیل در ارائه خدمات ویژه در زمینه آلرژی و ایمونولوژی به بیماران مراجعهکننده
ساکن مشهد و اقصی نقاط کشور شده است.
استاد فرید به سبب پشتکار و عالقه بسیار به تحقیق عضو دائمی چندین مرکز و انجمن مهم
علمی -تحقیقاتی کشوری و جهانی از جمله فرهنگستان علوم پزشکی ایران و آکادمی آسم ،آلرژی و
ایمونولوژی آمریکا میباشند و زمینه تأسیس دو مرکز تحقیقات ایمونولوژی و آلرژی را در دانشگاه
علوم پزشکی مشهد فراهم نموده و هماکنون عضو تماموقت مرکز تحقیقات آلرژی میباشند.
استاد پیشکسوت جناب آقای دکتر رضا فریدحسینی با گذشت بیش از  ۴۰سال از شروع خدمت در
دانشگاه ،فعاالنه در زمینه آموزش ،تحقیقات و درمان شرکت مینمایند و حضور ایشان همچنان
راهنما و الهامبخش دانشجویان و علمآموزان میباشد .
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پدر ایمونولوژی و آلرژی در خراسان
دکتر مژگان محمدی
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با پیشرفت سریع علم و دانش در شاخههای مختلف علوم ،امروزه بر کسی پوشیده نیست که علم
ایمونولوژی به چهارراه همه علوم پایه تشبیه شده است و کشفیات و تحقیقات بییشمار و روزافزون در
علم ایمونولوژی توانسته است تا با ارزشی بیبدیل در مسیر خدمت به بیماران و درمان بسیاری از
بیماریهای صعبالعالج از قبیل سرطان ،بیماریهای خودایمنی ،بیماریهای عفونی ،نقص ایمنی و
آلرژی به کمک آمده و افقهای امیدبخشی در زمینه نسل جدید درمانهای مبتنی بر تنظیم
پاسخهای ایمنی را به منصه ظهور برساند .با مروری بر تاریخچه شکلگیری اولین هستههای علم
ایمونولوژی در دانشگاههای کشور عزیزمان ایران به یکی از قدرتمندترین گروههای ایمونولوژی ایران
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهیم رسید که سالیان قبل به همت استاد علم و اخالق جناب
آقای دکتر سید رضا فریدحسینی بنیانگذاری شده است.
دکتر رضا فریدحسینی متولد سال  ۱۳۲۰در شهر مشهدالرضا هستند و وجه تسمیه نام ایشان به
دلیل تقارن تولدشان با میالد امام رضا(ع) بوده است .دکتر فرید با داشتن هوش باال و تالش مستمر
علیرغم مشکالت زیاد در زمان نوجوانی و عدم امکان شرکت در مدارس روزانه ،با جدیت درس را در
 ۱ایمونولوژیست با گرایش بالینی ،دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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مدارس شبانه ادامه داده و در این مسیر تأثیرات شگرفی از تشویق دانشمندانی نظیر مرحوم عالمه
سید جاللالدین آشتیانی و شادروان دکتر علی شریعتی میپذیرند و پس از اخذ دیپلم شبانه موفق
به قبولی در کنکور دانشکده پزشکی مشهد شده و کمی قبل از فارغ التحصیلی در رشته مذکور و با
معرفی دکتر علی شریعتی ،با بانویی اصیل به نام سرکار خانم سیمین احکامی پیمان ازدواج خود را
در جشنی ساده برگزار و برای ادامه تحصیالت به انگلستان اعزام میشوند.
در آنجا با کسب تخصص ریه از دانشگاه کاردیف ویلز و به دنبال عالقهمندی به یافتههای جدید در
رشتهای تازه به نام ایمونولوژی پا به میدان نهاده ،و مسیر علمی خویش را با ادامه تحصیل در رشته
ایمونولوژی و آلرژی در کالج چلسی ادامه داده و سپس برای شروع دوره فلوشی

راهی آمریکا

میشوند
عشق خدمت به همنوعان و ایران عزیز که همواره در تمام وجوهات رفتاری دکتر فرید نمایان
میباشد ،وی را مجذوبانه به وطن باز میگرداند تا به دعوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال
 ،۱۳۵۶بعنوان استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی این دانشگاه کار خویش را آغاز نمایند.
عدم وجود رشته ایمونولوژی در دانشگاههای ایران در آن زمان ،آغازگر فکری خالقانه در شکلگیری
اولین هسته ایمونولوژی ایران در ذهن دکتر فرید میگردد که با همکاری مرحوم دکتر فرهودی و
مرحوم دکتر مسعود ،درخواست راهاندازی تحصیل در رشته ایمونولوژی برای اولین بار به ستاد انقالب
فرهنگی ارائه و مورد موافقت واقع میشود .نهالی که سالیان قبل توسط این مرد متفکر و تیزبین در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاشته شد امروز بدون شک به درخت تنومندی تبدیل شده است که
حاصل خوشفکری و مثبتیاندیشی وافر ایشان میباشد.
از افتخارات علمی دکتر فرید تألیف بیش از  ۳۰جلد کتاب است که یکی از مهمترین آنها ترجمه
زیبا و سلیسی از کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس است که هنوز نیز کتاب مرجع مقطع
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دکترای عمومی رشتههای پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی در ایران محسوب میگردد .فعالیتهای
ارزشمند ایشان در زمینه ویروس HTLV-1منجر به دریافت جایزه خوارزمی و ارائه روش درمانی
جدید برای درمان مبتالیان به بیماری لوسمی وابسته به ویروس  HTLV-1از دیگر دستاوردهای
علمی دکتر فرید و همکاران نامآور وی در این زمینه میباشد.
تأسیس اولین درمانگاه آلرژی و ایمونولوژی در مهرماه  ۱۳۵۶در بیمارستان قائم از بیمارستانهای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیگر فعالیتهای مهم دکتر فرید بشمار میرود که با
تأسیس آزمایشگاه کوچکی در بخش داخلی بیمارستان مذکور اولین آزمایشهای مرتبط به علم
ایمونولوژی از قبیل اندازهگیری فاکتور روماتیسمی ،الکتروفورز پروتئینهای سرم و اندازهگیری
پروتئین واکنشگر  ،Cدر آنجا شروع شده و رفته رفته همزمان با پیشنهاد دکتر فرید و شکلگیری
جلسات تدریس درس مستقل ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی سال چهارم و انترنی ،اهمیت و
شناخت بهتر و بیشتر این رشته فراهم میگردد .مرحوم دکتر حسن برادران و دکتر ایرج دیهیمی از
اولین اعضای هیئت علمی بودند که با کسب تازههای این علم در کشور انگلستان و بازگشت به وطن
به سرعت با روی باز دکتر فرید برای جذب به گروه ایمونولوژی روبهرو شدند و خدمات ارزشمندی
برای ارتقای کمّی و کیفی ایمونولوژی نظری و عملی را از خویش به یادگار گذاشتند .دانشجویان
باانگیزه و عالقهمند به علم ایمونولوژی بعدها با تشویق دکتر فرید برای ادامه تحصیل در رشته
ایمونولوژی برای کسب تازههای این علم به خارج از کشور عزیمت نمودند و پس از بازگشت به وطن
توانستند نقش بسیار چشمگیری در پویایی و رشد و غنای فعالیتهای گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد داشته باشند .عضویت دکتر فرید برای سالیان متمادی در فرهنگستان علوم پزشکی
کشور عزیزمان ایران بیشک یکی دیگر از افتخارات وی میباشد .یکی از بارزترین ویژگیهای رفتاری
دکتر فرید همواره این بوده که زمینه رشد و پیشرفت را برای افرادی که صاحب ایدههای نو برای
ارتقای علمی گروه میباشند ایجاد نمایند .در این رابطه شاید خالی از لطف نباشد که به خاطره اولین
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روز مالقات خودم با ایشان اشاره کنم .در مرداد سال  ۹۳و به دنبال درخواست شخصی خویش مبنی
بر انتقال از دانشگاه علوم پزشکی کرمان به گروه ایمونولوژی دانشگاه مشهد ،برای اولین بار و طبق
قرار قبلی وارد اتاق ایشان در بیمارستان قائم شدم تا با ایشان که در آن زمان مدیر گروه مذکور
بودند در خصوص اتاق کارم و آغاز فعالیتهای علمی-آموزشی خود صحبت کنم .خاطرم هست که
قبل از ورودم به اتاق کار ایشان استرس داشتم که این اولین مالقات چگونه خواهد بود؟ بعد از اینکه
به اتاق ایشان وارد شدم ،و پس از سالم و احوالپرسی و دعوت ایشان به نشستن ،متوجه شدم رزومه
کاری من را که از قبل به گروه ایمیل شده بود روی میزشان داشتند و تورق میکردند.
بعد از خوش آمدگویی به سؤاالتی در خصوص فعالیتهای بنده در دوره  post-doc fellowدر
دانشگاه کوئین مری لندن و در زمینه بیماریهای نقص ایمنی پرداختند و دلیل بازگشت مرا به ایران
سوال کردند که خاطرم هست جواب همیشگیام این بود که من عاشق کشورم بوده و هستم و
علیرغم فرصت شغلی بسیار مطلوب ،کشورم ایران را انتخاب کرده و به وطن بازگشتم .به نظرم رسید
که این جواب لبخندی بر چهره ایشان نشاند و بدون مکث و با نگاهی بسیار نافذ که تا عمق روحم را
میکاوید از من فقط یک سؤال دیگر پرسیدند و آن اینکه آیا تصمیم قطعی خود را برای ماندن در
گروه ایمونولوژی مشهد گرفتهام و یا اینکه میخواهم بعد از مدتی بازگردم؟ و خوب به یاد دارم که
بی لحظه ای تعلل و شک و بسیار قاطع جواب من این بود که به هیچ عنوان برنخواهم گشت و در
صورتیکه فعالیتهای من مورد قبول شما و سایر اعضای گروه باشد ،تا پایان دوران کاری در گروه
ایمونولوژی مشهد خدمت خواهم کرد.
در اینجا دکتر فرید با یک جمله کوتاه جلسه را تمام کردند که شما از هم اکنون آمدن خود را به
این گروه قطعی تلقی کنید و از شنبه هفته آینده تدریس ایمونولوژی میدلتون برای دانشجوهای
فلوشی

ایمونولوژی و آلرژی را آغاز کنید و بدین ترتیب با نگاه مثبت ایشان یکی از بهترین
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مسیرهای پیشرفت های علمی بنده در مشهد رقم زده شد که هیچگاه این خاطره را از یاد نخواهم
برد .دکتر فرید انسانی وارستهاند که با خلق خوششان بر قلبها حکومت کرده و میکنند و در دل
همه افرادی که از ایشان خاطرهای در ذهن دارند ،به جز نیکی و انسانیت چیزی از ایشان به یادگار
نمانده است و وجود دو صفت توأم یعنی علم و اخالق ،مایه ماندگاری جاودان ایشان در دل
دوستداران علم ایمونولوژی در ایران بوده و خواهد بود.
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دکتر رضا جعفری

۱

گفـت پیغامبر که یـزدان مجید
از پــی هـر درد درمــان آفـرید
هــم دعا از تو اجابـت هم ز تو
ایمَنــی از تو مَــهابت هم ز تـو
گر خطا گفتیم اصالحش تو کن
۲
مصلحی تو ای تو سلطان سخن
به رسم ادب و یادبود
پیشکش به حکیم و پزشک مکتب رازی و ابن سینا ،استاد دکتر رضا فریدحسینی که فروتنی در
علم ،تالش خستگیناپذیر ،اعتدال و انساندوستی بدون توجه به دین ،مذهب و نژاد را از ایشان
آموختم.
در جهان خوفناک ایمن نشینی ای فرید
امن تو از چیست چون خط امان میبایدت

 ۱استادیار ایمونولوژی پزشکی ،پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ۲مثنوی معنوی ،موالنا جاللالدین بلخی
 3دیوان اشعار حکیم فریدالدین عطار نیشابوری

۳
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وصف و توصیف سجایای اخالقی و فضایل علمی دانشمند بزرگوار استاد دکتر رضا فریدحسینی
برای بنده کاری آسان نیست .اینجانب اولین برخوردی که با استاد فرید داشتم به روز مصاحبه آزمون
دکتری تخصصی ایمونولوژی در مرکز همایشهای رازی تهران برمیگردد .قبل از این تاریخ ،بنده نام
استاد را بعنوان استاد آلرژی و ایمونولوژی دانشکده پزشکی مشهد شنیده و کتابهای ارزشمند
ایشان را مطالعه کرده بودم .در روز مصاحبه مواجهه با ایشان آرامشبخش و پر از انرژی مثبت بود.
استاد با آرامش و وقار همیشگی چندین سؤال از بنده پرسیدند و در همان جلسه بنده شیفته حسن
خلق ایشان شدم .این جلسه برای بنده فقط یک آزمون مصاحبه نبود بلکه یک کالس درس اخالق و
ایمونولوژی نیز بود .از آن مصاحبه امیدوارانه بیرون آمدم و پس از مدتی بطور شگفتانگیزی از
دانشکده پزشکی مشهد در مقطع دکتری تخصصی پذیرفته شدم .در مشهد متوجه شدم که استاد
فرید نه تنها بعنوان یک استاد دانشمند دانشکده پزشکی شناخته شدهاند بلکه در مشهد و خراسان
بعنوان پزشک انساندوست و حاذق نیز شناخته میشود.
یکی از ویژگیهای آشکار انسان دوستانه استاد فرید تالش برای رفع نیازمندیهای انسانها است.
این ویژگیها ریشه در خانواده ایشان نیز دارد چراکه پدر بزرگوارشان از بزرگان و نیکوکاران و
خیرخواهان روستای دررود نیشابور بودند .استاد در تعلیم و تربیت دانشجویان و رزیدنتها فقط یک
استاد مسلم ایمونولوژی و آلرژی نبوده بلکه درسهای کوتاه اخالقی و انسانی در البهالی نکات علمی
نیز به دانشجویان آموزش میدادند .این نکته در آموزش دانشجویان بسیار تأثیرگذار است.
برخی از استادان در کالسهای آموزشی و راندها صرفا چهره آکادمیک دارند و مانند یک درسنامه
جامع فقط مباحث علمی را مطرح میکنند .در نقطه مقابل برخی دیگر اکثرا مباحث غیرعلمی را در
جلسات مطرح میکنند که دور از نقش علمی یک استاد است.
این در حالی است که استاد فرید به خوبی و با تجربه گرانبهای خود به مانند یک حکیم این دو
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موضوع را با هم ترکیب داده و بطور عادالنه مطالب با موضوعات مختلف را آموزش میدادند.
شیوه برخورد استاد با بیماران در نوع خود کمنظیر و بسیار خردمندانه است .بسیاری از اوقات که
در خدمت ایشان در بخش آلرژی و ایمونولوژی بالینی بر بالین بیماران حاضر میشدیم ،بیماران در
کنار روشهای درمانی مؤثر از ارتباط عاطفی و انسان دوستانه استاد بر سر ذوق میآمدند و بسیاری
از مشکالت خود را به راحتی و به آسانی با استاد فرید مطرح میکردند .این نوع ارتباط را میتوان در
تاریخ پزشکی در بین پزشکان بزرگ نیز مشاهده کرد .یکی از پزشکان بزرگ مشهد در گذشته،
شادروان دکتر شیخ بودند که به نوعی الگوی استاد فرید نیز بودند چرا که استاد در دوران نوجوانی
مادربزرگ خود را برای ویزیت نزد این پزشک حاذق و بااخالق برده و در اثر این شیوه برخورد عاشق
رشته پزشکی میگردند .بعدها وقتی به توصیههای اخالقی حکیم بزرگ ایرانی محمد زکریای رازی
برخورد کردم؛ این سجایای اخالقی استاد را در آن رساله اخالقی مشاهده کردم .به قول حضرت
موالنا:
شاد باش ای عشق خوش سودای مــا

ای طبیب جمله علـتهای ما

ای دوای نـخــوت و نـامــوس مــــا

ای تو افالطون و جالینوس ما

جســــم خاک از عشـق بر افالک شد

کوه در رقص آمد و چاالک شد

شیوه برخورد استاد با دانشجویان و رزیدنتها نیز مثالزدنی است .استاد فرید فقط استاد آلرژی و
ایمونولوژی نیستند بلکه معلم اخالق و پدری دلسوز برای دانشجویان خود نیز میباشند .به یاد دارم
که یک بار یکی از رزیدنتها مطلب علمی را از استاد پرسید که استاد با کمال فروتنی به ایشان
فرمودند من تاکنون این موضوع را در جایی مطالعه نکردهام؛ اگر شما در این مورد مقالهای دارید به
بنده نیز ارسال کنید تا مطلب جدیدی را یاد بگیرم .این رفتار علمی ایشان همیشه برای بنده الگو
است.

132

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

استاد فرید بطور پیوسته درسنامههای بهروزرسانی شده و مقاالت جدید در نشریات معتبر را بطور
دقیق و با دیدی نقادانه مطالعه میکنند و در این مورد با همکاران و دانشجویان خود آنها را مطرح
میکنند و با کمال فروتنی نظرات آنها را در این مورد جویا میشوند.
یکی از افتخارات این بنده همکاری با استاد فرید در تألیف کتاب تاریخچه ایمونولوژی و آلرژی
است .در این جهت افتخار این را داشتم که با اساتید بزرگواری در ارتباط باشم .هریک از این استادان
به اتفاق بر این نظر بودند که چه سعادتی بزرگتر از این که با استاد فرید همکاری علمی دارید.
استاد فرید در واقع به این وصیت حضرت علی علیه السالم به امام حسن علیه السالم عمل کردهاند
که فرمود :پسرم ،خودت را بین خویشتن و مردم ،میزان قرار ده ،پس آنچه را که برای خود دوست
داری بر دیگری دوست بدار و آنچه که برای خود نمیپسندی و بد میدانی بر دیگران نیز مپسند.
ظلم مکن چنانکه نمـیخواهـی ستمی بر تو روا داشته شود (فرازی از نامـه  ۳۱نهج البالغه).
به قول صائب تبریزی:
آنچه بر خود میپسندی بر کسان آن را پسند
آن چه از خود چشم داری آن ز مردم چشم دار
فردوسی نیز در اشعار مربوط به انوشیروان آورده است:
بدو گفت شو دور باش از گناه
جهان را همه چون تن خویش خواه
به آن چیز کانت نباشد پسند
تن دوست و دشمــن بدان در مبند
یکی از بهترین خاطراتی که بنده با استاد فرید دارم مربوط به کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران
است که در اردیبهشت  ۱۳۹۵در تبریز برگزار شد .حضور ایشان در زادگاه بنده شهر تبریز با حضور
استاد تاجبخش استاد مسلم ایمونولوژی ،میکروبیولوژی و تاریخ پزشکی و از دوستان قدیمی استاد
فرید فضای این کنگره را دوچندان درخشانتر و علمیتر کرده بود .در یکی از شبها در خدمت
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استاد فرید و استاد تاجبخش مباحث عرفانی و تاریخی مطرح شد که برای بنده که افتخار شاگردی
این دو استاد بزرگ را داشتم یکی از گرانبهاترین جلسات علمی بود که تاکنون دیدهام .به قول
حضرت موالنا در دیوان شمس:
زهی حسن خدایانه ،چراغ و شمع هر خانه
زهی استاد فرزانه ،زهی خورشید ربانی
در پایان این مقاله ،شعری از شادروان استاد شهریار در مورد جایگاه معلم در زندگی انسانها به
استاد فرید تقدیم میگردد.

مـــیتوان در ســـایه آمــوختن
اول از اســـتاد ،یـاد آمــوخـتیم
از پـدر گـر قالــب تن یافـــتیم

گنج عشــق جـــاودان اندوخـــتن
پس ،سویــدای ســواد آمــوختیم
از معـــلم جــان روشــن یافــتیم

ای معلم چون کنم توصــیف تو

چـون خدا مشکل توان تعریف تــو

ای تو کشـتی نـــجات روح مـا
یک پدر بخشنده آب و گل است
لیــک اگر پرسی کدامین برترین

ای به طـــوفان جهـــالت نوح مـا
یک پدر روشنگر جـــان و دل است
آنـکه دیـــن آموزد و علـــم یقین

فهرست آاثر استاد دکتر رضا
فریدحسینی

کتاب اه و مقاالت
جوازي و افتخارات

137

Reza Farid Hosseini ,
MD,DTCT,FAAAAI
Professor Of Medicine
Adjunct Professor Of Arizona University
College Of Public Health. Tucson. Az
85724 Head Of Allergy & Immunology
Dept .
Mashhad University Of Medical Sciences,
Mashhad, Iran

Address: Allergy Research Center , Mashhad Univerty Of Medical
Sciences , Mashhad , Iran
Tell: 0098-511-7611580
Fax: 0098-511-7610681
Email: Faridhosseinir@mums.ac.ir ; rfaridh@gmail.com

Educational Background:
o Wales University , England , DTCD , 1976
o London University , U.K. , Postgraduate certificate in allergy and
immunology , FAAAAI , 1975
o Mashhad University , Mashhad , Iran , M.D , 1968

Postdoctoral Training :

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

138

o Arizona University , U.S.A , Six-months , preventive Medicine ,
1997
o Cornell University , New York , U.S.A , Six-months , virology
department , 1985
o Minnesota University , U.S.A , Three-months research fellow in
allergy and immunology, 1985
o St. Georges Hospital , London , Registrar in allergy and clinical
immunology , 1974-1977
o Colindale Hospital , London , Senior officer in internal medicine and
chest Disease , 1970-1974
o City Hospital , U.K. , medical internship , 1969-1970
Research Interests :
o Allergy
o Asthma
o HTLV1
Publications :
1. Farid R , Bahrami A , Ghorashi-al Hosseini J . Aeroallergens in
northeastern Iran (Khorasan). Annals Of allergy.1991;66(3):235.
2. Etemadi A , Farid R , Stanford J . Immunotherapy for drug-resistant
tuberculosis. The Lancet. 1992 ;340(8831):1360-1.
3. Nouhi F , Farid Hosseini R , Bastanhaq Mh , Dadgar Aa ,
Management Of Heatstroke In 304 Patients During Hajj Pilgrimage.
Medical Journal Of The Islamic Republic Of Iran
(MJIRI).1992:6(1):43-4
4. Farid R , Etemadi A , Baradaran H , Nikbin B . Seroepidemiology
and virology Mashhad , northeastern Iran. Serodiagn.Immunother.
Infect Disease 1993:5:251-252.
5. Vidal AU , Gessain A ,Yoshida M , Tekaia F , Garin B , Guillemain
B , Schulz T , Farid R , De The G.. Phylogenetic Classification Of
human T Cell Leukaemia/Lymphoma Virus type I genotypes in five
major molecular and geographical subtypes. J Gen Virol.
1994;75(pt12):3655-66.
6. Massoud A , Raieszadeh M , Kamali E , Hosseini RF . Imbalance
Of T-Cell Subsets In Iranian Allergic Rhinitis Patients. Acta

139

فهرست آثار استاد دکتر رضا فریدحسینی

Medica Iranica . 1995;33(3-4).
7. Safai B , Huang J-L , Boeri E , Farid R , Raafat J , Schutzer P , et al.
Prevalence of HTLV type I infection in Iran : a serological and
genetic study . AIDS research and human
retroviruses.1996;12(12):1185-90.
8. Farid Hosseini F , Pishnamaz R , Farid Hosseini R , Rasteen M .
Expression Of Interleukin-2ra Chain(Cd25) On Peripheral Blood
Lymphocytes In HTLV-1 Associated Myelopathy/Tropical Spastic
Paraparesis Patients . Archives Of Iranian Medicine. 2001;4(4):183.
9. Hosseini S , Pishnamazi S , Sadrzadeh S , Farid F , Farid R , Watson
RR . Pycnogenol in the management of asthma . Journal Of
Medicinal Food . 2001;4(4):201-9.
10. Farid Hosseini R , Pish Nr . HTLV-1 Infection And Associated
Diseases. Medical Journal Of Mashhad University Of Medical
Sciences.2002.
11. Khosravi A , Shirdel A , Pish Nr , Tehrani M , Farid Hosseini R . A
Study Of Association Between Helicobacter Pylori Infection And
Choronic Urticaria . Medical Journal Of Mashhad University Of
Medical Sciences.2002.
12. Naghibi M , Hassan Nt , Nazemian F , Rezaei S , Farid Hosseini R ,
Pish Nr . Laboratory Findings In Successful And Rejected Kidney
Transplantation . Medical Journal Of Mashhad University Of
Medical Sciences.2002.
13. Abbaszadegan MR , Golamian M , Tabatabaee A , Farid R ,
Houshmand M , Abbaszadegan M . Prevalence Of Human Tlymphotropic Virus type 1 among blood donors from Mashhad ,
Iran . Journal Of Clinic microbiology .2003;41(6):2593-5.
14. Farid R , Choudhry A . Knowledge about AIDS/HIV infection
among female college students. J Coll physicians Surg Pak .
2003;13(3):135-7.
15. Farid R , Farid F , Ghaffari J , Jabbari F , Rahimzadeh M .
Evaluation of fluticasone (flixonase) nasel spray versus
beclomethasone (beconase) nasal spray in the treatment of allergic
rhinitis. Iranian Journal Of Allergy , Asthma and
Immunology.2003;2(4).
16. Sabouri A , Saito M , Matsumoto W , Kodama D , Farid R , Izumo
S , et al. A C77G Point mutation in CD45 exon 4 , which is
associated with the development of multiple sclerosis and increased
susceptibility to HIV-1 infection , is undetectable in Japanese
population . European Journal Of Neurology . 2003;10(6):737-9.
17. Rafatpanah H , Pravica V , Farid R , Abbaszadegan MR ,

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

140

Tabatabaee A , Goharjoo A , et al. Association of a novel single
nucleotide polymorphism in the human perforin gene with the
outcome of HTLV-1 infection in patients from northeast Iran
(Mash-had). Human immunology. 2004;65(8):839-46
18. Farid R . Role of information sources and socio-demographic
factors on knowledge about AIDS in female adolescents.
JUORNAL OF THE College of Physicians Surgeons—Pakistan:
JCPSP . 2005 ;15(1):18-21.
19. Farid R , Azad FJ , Atri AE , Rahimi MB , Khaledan A , TalaeiKhoei M , et al. Effect of aerobic exercise training on pulmonary
function and tolerance of activity in asthmatic patients . Iran J
Allergy Asthma Immunol.2005;4(3):133-38.
20. Sabouri AH , Saito M , Usuku K , Bajestan SN , Mahmoudi M ,
Forughipour M , Sabouri Z , Abbaspour Z , Goharjoo ME ,
Khayami E , Hasani A , Lzumo S , Arimura K , Farid R , Osame M
. Differences in viral and host genetic risk factors for development
of human T-Cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1)- associated
myelopathy/tropical spastic paraparesis between Iranian and
Japanese HTLV-1-infected individuals . Journal of general
virology.2005;86(3):773-81
21. Farid R , Ghasemi R , Baradaran-Rahimi M , Jabbari F , Ghaffari J
, Rafatpanah H . Evaluation of six years allergen immunotherapy in
allergic rhinitis and allergic asthma . Iran J Allergy Asthma
Immunol. 2006;5(1):29-31.
22. Hassanzadeh M , FaridHosseini R , Mahini M , FaridHosseini F ,
Ranjbar A . Serum Levels of TNF-α , IL-6 , and selenium in patients with Acute and Chronic Coronary Artery Disease. Iran J
Immunol. 2006;3(3):142.
23. Hosseini-Farahabadi S , Tavakkol–Afshari J , Ganjali R ,
Rafatpanah H , Ghaffari J , Farid-Hosseini R . T and Idiopathic
Chronic Urticaria. Iranian Journal of Allergy , Asthma and
Immunology. 2006;5(3):109-13.
24. Miri S , Farid R , Akbari H , Amin R . Prevalence of allergic
rhinitis and nasal smear eosinophilia in 11-to 15 yr-old children in
Shiraz. Pediatric allergy and immunology. 2006;17(7):519-23
25. Naderi H , Tagliamonte M , Tornesello M , Ciccozzi M , Rezza G ,
Farid R , et al . Molecular and phylogenetic analysis of HIV-1
variants circulating among injecting drug users in Mashhad-Iran .
Infect Agent Cancer. 2006;1(4).
26. Rafatpanah H , Farid R , Golanbar G , Azad FJ . HTLV-1 Infection

141

فهرست آثار استاد دکتر رضا فریدحسینی

: virus structure , immune response to the virus and genetic
association studies in HTLV-1-infected individuals. Iranian Journal
of Allergy , Asthma and Immunology. 2006;5(4):153-166
27. Rezaei N , Aghamohammadi A , Moin M , Pourpak Z , Movahedi
M , Gharagozlou M , Atarod L , Ghazi BM , I saeian A , Mahmoudi
M , Abolmaali K , Mansouri D , Arshi S , Tarash NJ , SherKat R ,
Akbari H , Amin R , Alborzi A , Kashef S , Farid R ,
Mohammadzadeh I , Shabestari MS , Nabavi M , Farhodi A .
Frequency and clinical manifestations of patients with primary
immunodeficiency disorders in Iran : update from the Iranian
primary immunodeficiency Registry. Journal of clinical
immunology. 2006;26(6):519-32
28. Rezaei N , Pourpak Z , Aghamohammadi A , Farhodi A , Movahedi
M , Gharagozlou M , Mirsaed Ghazi B , Atarod L , Abolmaali K ,
Mahmoudi M , Mansouri D , Arshi S , Tarash NJ , SherKat R ,
Amin R , Kashef S , Hosseini RF , Mohammadzadeh I , Shabestari
MS , Nabavi M , Moin M . Consanguinity in primary
immunodeficiency disorders ; the report from Iranian primary
immunodeficiency registry. American Journal of Reporoductive
Immunology. 2006;56(2):145-51
29. Afshari JT , Hosseini RF , Farahabadi SH , Heydarian F ,
Boskabady MH , Khoshnavaz R , et al . Association of the
expression of IL-4 and IgE serum levels with allergic asthma.
Iranian Journal of Allergy , Asthma and Immunology. 2007;6(2).
30. Hosseini RF , Azad FJ , Talaee A , Miri S , Mokhber N , Hosseini
FF , et al . Assessment og the immunesystem activity in Iranian
patients with Major Depression Disorder (MDD). Iran J
Immunol.2007;4(1):38.
31. Hosseini-Farahabadi S , Tavakkol-Afshari J , Ganjali R , Ghaffari J
, Rafatpanah H , Farid-Hosseini R . Association Between the
polymorphism of TGF-β1 Gene promoter (-509C>T) and
Idiopathic Chronic Urticaria. Clinical Immunology.
2007;123:S164.
32. Rafatpanah H , Pravica V , FaridHosseini R , Tabatabaei A , Ollier
W , Poulton K , et al . Association between HLA-DRB1 *01 and
HLA-Cw *08 and outcome following HTLV-1 infection. Iran J
Immunol.2007;4(2):94-100.
33. Rafatpanah H , TavaKkol-Afshari J , Daluei MK , Farid-Hosseini R
, Hosseini-Farahabadi S , et al . Association between the
polymorphisms of IL-4 Gene promoter (-590C>T), IL-13 Coding
region (R130Q) and IL-16 Gena promoter (-295T>C) and Allergy

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

142

Asthma. Iranian Journal of Allergy , Asthma and Immunology.
2007;6:1-2.
34. TavaKkol-Afshari J , FaridHosseini R , Hosseini-Farahabadi S ,
Heydarian F , Boskabady MH , Khoshnavaz R , Razavi A , Ghayoor
Karimian , Ghasemi G . Association of the Expression of IL-4 and
IL-13 Genes , IL-4 and IgE Serum Levels with Allergic Asthma.
Iranian Journal og Allergy , Asthma and Immunology.
2007jun;6(2):67-72.
35. Tagliamonte M , Naderi H , Tornesello M , Farid R , Buonaguro F ,
Buonaguro L. HIV type 1 subtype A epidemic in injecting drug user
(IDU) communities in Iran. AIDS research and human retroviruses.
2007;23(12):1569-74
36. Kchour G , Tarhini M , Sharifi N , Farid R , Khooei AR , Shirdel A
, et al . Increased microvessel density in involved organs from
patients with HTLV-1 associated adult T cell leukemia lymphoma.
Leukemia & lymphoma. 2008;49(2):265-70.
37. Mansouritorghabeh H , FaridHosseini R , Pourfathollah A , Behjati
A . Serological Markers og Blood Borne Viruses among persons
with Combined Factor V & Vlll Deficiency. Hepatittis Monthly.
2008;8(3):221-4.
38. Watson RR , Zibadi S , Rafatpanah H , Jabbari F , Ghasemi R ,
Ghafari J , Afrasiabi H , Foo LY , FaridHosseini R . Oral
administration of the purple passion fruit peel extract reduces
wheeze and cough and improves shortness of breath in adults with
asthma . Nutrition Research.2008;28(3):166-71
39. Fereidouni M , Farid Hosseini R , Jabbari Azad F , Ali
Assarezadegan M , Varasteh A . Skinprick test reactivity to
common aerallergens among allergic rhinitis patients in Iran.
Allergologia et immunopathologia. 2009;37(2):73-9.
40. Kchour G , Tarhini M , Kooshyar MM , El Hajj H , Wattel E ,
Mahmoudi M , Hatoum H , Rahimi H , Maleki M , Rafatpanah H ,
Rezaee SA , Yazdi MT , Shirdel A , de The H , Hermine O , Frid R ,
Bazarbachi A . Phase 2 study of the efficacy and safety of the
combination of arsenic trioxide , interferon alpha , and zidovudine
in newly diagnosed chronic adult T-Cell leukemia/lymphoma
(ATL). Blood. 2009;113(26):6528-32.
41. Tarhini M , Kchour G , Zanjani DS , Rafatpanah H , Otrock ZK ,
Bazarbachi A , Farid R , . Declining tendency of human T-Cell
leukaemia virus type l carrier rates among blood donors in Mashhad
, Iran. Pathology.2009;41(5):498-9.

143

فهرست آثار استاد دکتر رضا فریدحسینی

42. Kianifar H.R , Farid R , Ahanchian H , Jabbari F , Moghiman T ,
Sistanian A . Probiotics in the treatment of acute diarrhea in young
children . Iranian Journal of Medical Sciences . 2009;34(3):204-207
43. Farid R , Rezaieyazdi Z , Mirfeizi Z , Hatef MR , Mirheidari M ,
Mansouri H , et al . Oral intake of purple passion fruit peel extract
reduces pain and stiffness and improves physical function in adult
patients with knee osteoarthritis. Nutrition Research.
2010;30(9):601-6.(ISI,IF=2.472)
44. Fereidouni M , Azad FJ , Mahmoudi M , Varasteh A , Hosseini RF .
Comparison of Two Flow Cytometric Methods for Detection of
Human Invariant Natural Killer T-Cell (Inkt). Iran J Immunol.
2010;7(1):1.(IF=0.418)
45. Fereidouni M , Farid Hosseini R , Jabbari Azad F , Schenkel J ,
Varasteh A , Mahmoudi M . Frequency of circulating INKT cells
among Iranian healthy adults. Cytometry part B: Clinical
Cytometry.2010;78(1):65-9.
46. Fereidouni M , Hosseini RF , Azad FJ , Varasteh A . Chemotactic
Movement Of INKT Cells From Allergic Rhinitis Patients Toward
Pollen Lipid Extract. Journal of Allergy and Clinical Immunology.
2010;125(2):AB42.
47. Kianifar HR , Khalesi M , Farid R , Badiee Z , Rastin M ,
Ahanchian H . Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome
(ALPS) in a Boy with Massive Lymphadenopathy. Iranian Journal
of Allergy , Asthma and Immunology. 2010;9(3):181-3.
48. Morteza T , Sedigheh F , Reza FH , Reza KA . Prevalence of
Glucose Abnormalities in HTLV-1 Carriers in Mashhad , Northeast
Iran . Diabetologia Croatia.2010;39(4):133-7.
49. Bidad K , Nicknam MH , Farid R . A review of allergy and allergen
specific immunotherapy . Iran J Allergy Asthma Immunol.
2011;10(1):1-9.(IF=0.989)
50. Ghaffari J , Naghshvar F , Nazari Z , Farid R , Torabzadeh J ,
Madani F . Seroprevalence of human T-Cell lymphotropic virus
type 1 infection (HTLV1) in the north of Iran . African Journal of
Biotechnology . 2011sep;10952):10752-10755.
51. Farid R , Ahanchian H , Jabbari F , Moghiman T . Effect of new
synbiotic mixture on atopic dermatitis in children : a randomizedcontrolled trial. Iranian Journal of Pediatrics. 2011;21(2).(IF=0.522)
52. Hossein R , Abbas S , Reza FH , Houshangnah R , Abdlrahim R .
The evaluation of FOXP3 and GITR gene expression in ATL
patients before and after treatment with triple arsenic regimen using
real time PCR Taqman method. Clinical Biochemistry-New York.

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

144

2011;44(13):2.
53. Rafatpanah H , Hedayati-Moghaddam MR , Fathimoghadam F ,
Bidkhori HR , Shamsian SK , Ahmadi S , Sohgandi L ,
Azarpazhooh MR , Rezaee SA , Farid R , Bazarbachi A . High
prevalence of HTLV-1 infection in Mashhad , Northeast Iran: a
population-based seroepidemiology survey. Journal of Clinical
Virology. 2011;52(3):172-6.
54. Bakhshaee M1 , Jabbari F , Hoseini S , Farid R , Sadeghian MH ,
Rajati M , Mohamadpoor AH , Movahhed R , Zamani MA . Effect
of silymarin in the treatment of allergic rhinitis. Otolaryngol head
Neck Surg. 2011Dec;145(6):904-9.
55. Min J , Watson RR , Farid R , Foo Y. Passion fruit extract in
oseoarthritis symptom treatment (Review). Agro Food Industry HiTech 2011;22(2):24-28.
56. Azarpazhoh MR , Hasanpour K , Ghanbari M , Rezaee SA ,
Mashkani B , Hedayati-Moghaddam MR , Valizadeh N , Farid
Hosseini R , Foroghipoor M , Soltanfar A , Sahebari M ,
Azadmanesh K , Hassanshahi G , Rafatpanah H . Human Tlymphotropic virus type 1 prevalence in Northeastern Iran ,
Sabzevar: an epidemiologic-based study and phylogenetic analysis.
AIDS research and human retroviruses 2012;28(9):1095-101.
57. Fereidouni M , Azad FJ , Hosseini RF , editors . INKT Cells in
nasal polyposis : different methods , different results. Cytometry
part B-Clinical cytomrtry;2012:Wiley-Blackwell 111 River ST,
Hoboken 07030-5774 , NJ USA.
58. Pezeshkpoor F , Hosseini RF , Rafatpanah H , Shakerian B , Azad
FJ , Zandkarimi MR , et al . Efficacy of Atorvastatin and
Anthihistamines in Comparsion with Antihistamines plus placebo in
the Treatment of Chronic Idopathic Urticaria: A Controlled Clinikal
Trial. Iranian Journal of Allergy , Asthma and Immunology.
2012;11(3):236-40.(IF=0.989)
59. Rafatpanah H , Rezaee A , Etemadi MM , Hosseini RF , Khorram B
, Afshar L , et al . The impact of interferon-alpha treatment on
clinical and immunovirological aspects of HTVL-1-associated
myelopathy in northeast of Iran . Journal of neuroimmunology.
2012Sep;250(1):87-93.
60. Faridhoseini R , Jabbari F , Shirkani A , Zandkarimi MR ,
Yousefzadeh H . Allergic diseases of the skin and drug allergies2012. Is there association between duration of seasonal allergic
rhinitis and oral allergy syndrome? The World Allergy Organization

145

فهرست آثار استاد دکتر رضا فریدحسینی

Journal . 2013;6(Suppl):P99.2nd WHO International Scientific
Conference (WISC2012) ,Abstracts.
61. Faridhoseini R , Jabbari F , Shirkani A , Zandkarimi MR ,
Yousefzadeh H . Allied Health-3001. Does treatment of
gasteroesophageal reflux disease in patients with allergic rhinitis
improve allergic symptoms? The World Allergy Organization
Journal . 2013;6(Suppl1):P178.2nd WHO International Scientific
Conference (WISC2012) ,Abstracts.
62. Fazeli B , Rafatpanah H , Ravari H , Hosseini RF , Rezaee SR .
Investigation of the expression of mediators of neovascularization
from mononuclear leukocytes in thromboangiitis obliterans.
Vascular. 2013 May 7;22(3):174-180.(IF=0.891)
63. Foroughipour M , Jabbari Azad F , Farid Hosseini R , Shirdel A ,
Khalighi AR , Yousefzadeh H , Sadri H , Moghiman T ,
Hekmatkhah H , . Outcome of intravenous immunoglobulinTransmitted HTLV-1 , Hepatitis B , Hepatitis C , and HIV
infections. Iran J Basic Med Sci . 2013 Mar;16(3):221-4.(IF=0.324)
64. Rafatpanah H , Hosseini RF , Pourseyed SH . The impact of
immune Response on HTLV-1 , HTLV-1-Associated
Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis( HAM/TSP). Iran J Basic
Med Sci 2013Mar;16(3):235-41.(IF=0.324)
65. Shabestari M , Jabbari F , Hosseini RF , Rezaee SR , Gharivani Y ,
Valizadeh N , et al . Human T Lymphotropic Virus Type I (HTLV1) is a Risk Factor for Coronary Artery Disease. Iran J Basic Med
Sci;2013 Mar;16(3):217-20. (IF=0.324)
66. Shoeibi A , Rafatpanah H , Azarpazhooh A , Mokhber N , HedayatiMoghaddam MR , Amiri A, Hashemi P , Foroghipour M , Hosseini
RF , Bazarbachi A , Azarpazhooh MR . Clinical features of HTLV1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) in
northeast Iran. Acta Neurological Belgica. 2013April;113:427433.(IF=0.535)
67. Zandkarimi MR , Farid Hoseini R , Jabbari F , Ghasemi R , Shirkani
A. Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous
immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma .
ISMJ.2013Jun;16(2):110-7.(Margin,ISC,SID,Iranmedex).
68. Taghaddosi M , Rezaee SA , Rafatpanah H , Rajaei T , Farid
Hoseini R , Narges V . Association between HLA Class I Alleles
and proviral Load in HTLV-1 Associated Myelopathy/Tropical
Spastic Paraperesis (HAM/TSP) Patients in Iranian Population . Iran
J Basic Med Sci. 2013Mar;16(3):264-7.(IF=0.324)
69. Kchour G1 , Rezaee R , Farid R , Ghantous A , Rafatpanah H ,

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

146

Tarhini M , Kooshyar MM , El Hajj H , Berry F , Mortada M ,
Nasser R , Shirdel A , Dassouki Z , Ezzedine M , Rahimi H ,
Ghavamzadeh A , de The H , Hermine O , Mahmoudi M ,
Bazarbachi A .The combination of arsenic , interferon-alpha , and
zidovudine restores an “immunocompetent-like” cytokine
expression profile in patients with adult T-Cell leukemia lymphoma.
Retrovirology.2013Aug20;10:91.(IF=6.47)
70. Ahanchian H1 , Farid R , Ansari E , Kianfar HR , Jabbari Azad F ,
Jafari SA , Purreza R , Noorizadeh S . Food-dependent exerciseinduced anaphylaxis due to wheat in a young woman. Iran J Allergy
Asthma Immunol. 2013Mar;12(1):93-5. (IF=0.508)
71. Ghaffari J , Farid Hosseini R , Khalilian A , Nahanmoghadam N ,
Salehifar E , Rafatpanah H . Vitamin E Supplementation , Lung
Functions and Clinical Manifestations in Children with Moderate
Asthma : A Randomized Double Blind Placebo-Controlled Trial
(98-103). Iranian Journal of Allergy , Asthma and Immunology ,
April 2014;13(2):98-103. (IF=0.508)
72. Aghamohammadi A , Mohammadinejad P , Abolhassani H ,
Mirminachi B , Movahedi M , Gharagozlou M , Parvaneh N ,
Zeiaee V , Mirsaeed-Ghazi B , Chavoushzadeh Z , Mahdaviani A ,
Mansouri M , Yousefzadegan S , Sharifi B , Zandieh F , Hedayat E ,
Nadjafi A , Sharkat R , Shakerian B , Sadeghi-Shabestari M , Farid
Hosseini R , Jabbari-Azad F , Ahanchian H , Behmanesh F ,
Zandkarimi M , Shirkani A , Cheraghi T , Fayezi A ,
Mohammadzadeh I , Amin R , Aleyasin S , Moghtaderi M ,
Ghaffari J , Arshi S , Javahertrash N , Nabavi M , Bemanian MH ,
Shafiei A , Kalantari N , Ahmadiafshar A , Khazei HA , Atarod L ,
Rezaei N . Primary Immunodeficiency Disorders in Iran : Update
and new insights from rhe Third Report of the National Registry . J
Clin Immunol. 2014May;34(4):478-90. (IF=3.382)
73. Karimi MR , Faridhosseini R , Abbaszadeghan MR , Azad FJ ,
Shirkan A , Riyahi A , Montazar M , Gholamin M . Association of
ADAM33 gene polymorphisms with allergic asthma . Iran J Basic
Med Sci . 2014Sep;17(9):716-21. (IF=1.228)
74. Naderi M , Yaghootkar H , Tara F , Tavakkol Afshari J , Farid
Hosseini R , Ghayour Mobarhan M , Shapouri Moghadam A ,
Mirteimouri M , Tara SM . Tumor necrosis factor-alpha
polymorphism at position-238 in preeclampsia. Iran Red Crescent
Med J . 2014Jan;16(1):e11195. (IF=0.371)
75. Fazeli B , Rafatpanah H , Ravari H , Farid Hosseini R , Tavakol

147

فهرست آثار استاد دکتر رضا فریدحسینی

Afshari J , Hamidi Alamdari D , Valizadeh N , Moheghi N , Rezaee
SA . Sera of patients with thromboangiitis obliterans activated
cultured human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and
changed their adhesive properties. Int J Rheum Dis.
2014Jan;17(1):106-12. (IF=0.807)
76. Samaneh Eidi , Bdolmajid Fata , Reza Farid-Hosseini , Amir Kalimi
S , Zahra Hajari , Ali Naseri , Mehdi Bakhshaee . Isolation of
Aspergillus species from Nasal Cavity and Bedroom of Healthy
Volunteers and patients with Allergic Rhinitis in Mashhad, Iran .
Zahedan J Res Med Sci 2014 Nov;16(11):15-19. (Index Copernicus,
SID , ….)
77. Reza Faridhosseini , Farah Jabbari , Afshin Shirkani , Mohammad
Reza Zandkarimi , Hadis Yousefzadeh , Maryam Sahebari , Reza
Basiri . Multiple Right and Left Pulmonary Arteries and
Subdivisions of Inferior Mesenteric Artery Aneurysms in Behcet’s
Disease Case : A Rare Clinical presentation . Oman Medical Journal
2014April;29(3):DOL 10.5001/omj . 2014.63.(PubMed)
78. Reza Faridhosseini , Farahzad Jabbari Azad , Hadis Yousefzadeh ,
Houshang Rafatpanah , Saeed Hafizi , Masoud Khani . Serum Level
of Vascular Endothelial Growth Factor in Cigarette Smoke and Non
Cigarette Patients-Induced Emphysema and chronic bronchitis in
COPD patients . Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
(MJIRI)2014Aug;28.85(2):1-6.(PubMed)
79. Farahzad Jabbari Azad , Ali Talaei , Houshang Rafatpanah , Hadis
Yousefzadeh , Raheleh Jafari , Majid Jafari , Andisheh Talaei , Reza
Farid Hosseini . Association between Cytokine Production and
Disease Severity in Alzheimer’s disease . Iran J Allergy Asthma
Immuno . 2014Dec;13(6):433-439. (IF=1.08)
80. Hamid Ahanchian , Farahzad Jabbari Azad , Catherine Gangel ,
Fatemeh Behmanesh , Carmen M Jones , Reza Ppurreza , Elham
Ansari , Nasrin Moazzen1 , Reza Farid . Evaluation of Clinical and
Laboratory Data in patients with Recurrent Infection and Suspected
Immunodeficiency . International Journal of Pediatrics ,
2014Sep(Supplement 5):2(3-3). (Chemical Abstracts , SID , ISC )
81. Aghamohammadi A , Abdolhassani H , Latifi A , Tabassomi F ,
Shokufar T , Torabi Sagvand B , Shahinpour Sh , Miminachi B ,
Parvaneh N , Movahedi M , Gharagozlou M , Sherkat R , Amin R ,
Aleyasin S , Faridhosseini R , Jabbari Azad F , Cheraghi T ,
Eslamian AH , Khalili A , et al . Long Term evaluation a historical
cohort of Iranian common variable immunodeficiency patients .
Expert Rev Clin Immunol. 2014Oct;10(10):1405-17.(IF=3.343)

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

148

82. Farahzad Jabbari Azad , Fatemeh Kiaee , Abdorahim Rezaei , Reza
Farid Hosseini , Nooshinmehr Soleimani , Hassan Borji .
Downregulation of immune responses in asthmatic humans by ES
products of Marshallagia marshalli. Clin Respir J.
2015Apr27.doi:10.1111/crj.12309.[Epub ahead of print]. (IF=2.197)
83. Mohammadinejad P , Pourhamdi S , Abolhassani H , Mirminachi B
, Havaei A , Masoom SN , Sadeghi B , Ghajar A , Afarideh M ,
Parvaneh N , Mirsaeed-Ghazi B , Movahedi M , Gharagozlou M ,
Chavoushzadeh Z , Mahdavini A , Zandieh F , Sherkat R , SadeghiShabestari M , Faridhosseini R , Jabbari-Azad F , Ahanchian H ,
Zandkarimi M , Cherghi T , Fayezi A , Mohammadzadeh I , Amin
R , Aleyasin S , Moghtaderi M , Ghaffari J , Bemanian M , Shafiei
A , Kalantari N , Ahmadiafshar A , Khazaei HA , Mohammadi J ,
Nabavi M , Rezaei N , Aghamohammadi A . Primary Antibody
Deficiency in a Tertiary Referral Hospital: A 30-Year Experiment. J
Innvestig Allergol Clin Immunol. 2015;25(6):416-25.(IF=2.13)
84. Nazila Ariaee , Reza Farid , Fahimeh Shabestari , Mohamad
Shabestari , Farahzad Jabbari Azad. Trace Elements in Sera of
Patients With Allergic Asthma. Reports of Biochemistry &
Molecular Biology Oct 2016;5(1):20-25.(PubMed)
85. Borji H , Jabbari Azad F , Kiaee F , Rezaei A , Farid Hosseini R ,
Soleimani N. Response letter to what should be taken into account
during study on immunoregulatory effects of helminths: a critical
analyzing on downregulation of immune responses in astmatic
patients by ES products of Marshallagia marshalli, Clin Respir J.
2017Jan;11(1):132-133. Doi:10.1111/crj.12606.
86. Shirkani A , Mansouri A , Abbaszadegan MR , Faridhosseini R ,
Jabbari Azad F , Gholamian. MGATA3 Gene Polymorphisms
Associated with Allergic Rhinitis in an Iranian Population. , Rep
Biochem Mol Biol. 2017Apr;5(2):97-102.
87. Hassan Mansouritorghabeh , Farahzad Jabbari-Azad , Abdolreza
Varasteh , Mojtaba Sankian , Reza Farid-Hosseini. Common
solvents for making extraction of allergenic proteins from plants
pollens for prick tests and related factors: a technical review. May
2017;9(5) :4440-4446
88. Yaghoub Mahboubi Oskouei , Reza Farid Hosseini , Hamid
Ahanchian , Lida Jarahi , Nazila Ariaee , Farahzad Jabbari Azad .
Report of Common Aerallergens among Allergic Patients in
Northeastern Iran . Iranian Journal of Otorhinolaryngology,
Mar2017;(29(2):89-94

149

فهرست آثار استاد دکتر رضا فریدحسینی

89. Shahriari H , Jabbari F , Rezaee SA , Rafatpanah H , Jafari M ,
Hosseini RF , et al . Evaluation of the ratio of helper 17 and T
regulatory cells in patients with chronic idiopathic urticarial. Middle
East Journal of Family Medicine. 2017;7(10):159.
90. Mansouritorghabeh H , Jabbari-Azad F , Sankian M , Varasteh A ,
Farid-Hosseini R . The Most Common Allergenic Tree Pollen
Grains in the Middle East: A Narrative Review. Iranian Journal of
Medical Sciences. 2017;41(2).
91. Marzoni HZ , Mohammadi M , Azad FJ , Hosseini RF , Khoshkhui
M , Tavakolafshari J . Positive Association between C-159T
Functional Gene Polymorphism and Allergic Rhinitis. Iranian
Journal of Allergy, Asthma & Immunology. 2018Jan2; 17.
92. Fouadvand A , Hosseini RF , Mohammadi M , Khoshkhui M ,
Nikpoor AR , Azad FJ . The Prevalence of Systemic Reactions in
Build-up Phase of Allergen Rush Immunotherapy. Iranian Journal
of Allergy, Asthma & Immunology. 2018Jan2; 17.
93. Nazila Ariaee , Jalal Ghorbani , Maryam Panahi , Mojgan
Mohammadi , Javad Asili , Alireza Ranjbar , Reza Farid Hosseini ,
Farahzad Jabbari . Oral Administration of Zataria multiflora Extract
Decreases IL-17 Expression in Perennial Allergic Rhinitis. Reports
of Biochemistry & Molecular Biology Vol.6, No.2, Apr 2018(ISI).
94. Hejazi S , Khalighi A , Sajadi S , Iravani F , Jabbari Azad F , Farid
Hosseini R . The Role of Helicobacter Pylori Eradication in the
Treatment of Chronic Urticaria in Comparison with Classic
Treatments. Journal of Patient Safety & Quality Improvement.
2018;6(2).
95. Yazdani R , Abolhassani H , Kiaee F , Habibi S , Azizi G , Tavakol
M , Jabbari-Azad F , Farid Hosseini R , et al . Comparison of
Common Monogenic Defects in a Large Predominantly Antibody
Deficiency Cohort. The Journal of Allergy and Clinical
Immunology in Practice. 2018 Sep18. PubMed
PMID:30240888.Epub 2018/09/22. Eng.
96. Atabati H , Ghafari D , Hosseini RF , Boostani R , Rezaei A ,
Panah HR , Raoofi A . Study of the Effects of Combined Therapy
with Sodium Valproate, Peg-interferon and Corticosteroid on
Proviral Load of HTVL-1 and the Expression of Rel-A, Creb and
IL-1 Genes in Patients with HTLV-1 associated
Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis. Annals of Medical and
Health Sciences Research. 2018;8(5).
97. Mohammadi M , Marzouni HZ , Azad FJ , Hosseini RF , Khoshkhoi
M , Tavakolafshari J. High Serum Levels of CD14 in Patients with

زندگینامه علمی و مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر رضا فریدحسینی

150

Allergic Rhinitis. Iranian Journal of Allergy , Asthma &
Imunology.2018Jan2;17.
98. Oskouei YM , Hosseini RF , Azad FJ , Rafatpanah H , Rezaei A ,
Esmaili H . Comparing Cluster Subcutaneous Immunologic Data.
Iranian Journal of Allergy, Asthma & Imunology.2018Jan2; 17.
99. Oskouei YM , Hosseini RF , Azad FJ , Jarrahi L , Ahanchian H ,
Shirkani A , Ariaei N . Common Aeroallergens among Allergic
Patients. Iranian Journal of Allergy, Asthma &
Immunology.2018Jan2; 17.
100. Khoshkhui M , Hosseini RF , Hosseini P . Is There any Correlation
Between Atopy and Psoriasis?. Iranian Journal of Allergy, Asthma
& Immunology.2018Jan2; 17.
101. Marzouni HZ , Farid Hosseini R , Jabbari-Azad F , TavakkolAfshari J , Tehranian F , Khoshkui M , Nikpoor AR , Mohammadi
M . CD14 as A Serum Immune Biomarker and Genetic
Predisposition Factor for Allergic Rhinitis. Iranian Journal of
otorhinolaryngology. 2019Jan; 31(102):1.
102. Fereidouni M , Derakhshani A , Yue S , Nasseri S , Hosseini RF ,
Bakhshaee M , Vahidian F , Exley MA . Evaluation of the
frequency of invariant natural Killer T(iNKT) cells in nasal
polyps. Clinical Immunology. 2019May 29.
103. Mansouritorghabeh H , Jabbari-Azad F , Sankian M ,Varasteh
A,Farid-Hosseini R . The most common allergenic tree pollen
grains in the Middle East: a narrative review. Iranian Journal of
Medical Sciences. 2019Mar;44(2) :87.
104. Jafari R , Ranjbar AR , Hosseini RF .A Biographical History of
Some Iranian Pioneers in Medical Immunology and Allergy.
Archives of Iranian Medicine (AIM). 2019Jun1; 22(6).
105. Keshmiri A , Derakhshan AR , Fazlinejad A , Farid-Hosseini R.
Measurement of Hepatocyte Growth Factor , Interleukin 6 and
Tumor necrosis factor α in Acute Myocardial Infarction. Nepalese
Heart Journal. 2019May30;16(1): 33-7.
106. Hosseni P , Khoshkhui M , Hosseini RF , Ahanchian H ,
Ravanshad Y , Layegh P , Bakhshoudeh B , Ariaee N .
Investigation of the relationship between atopy and psoriasis.
Advances in Dermatology and Allergy/Postepy Dermatologii I
Alergologii. 2019Jun;36(3):276.
107. Tizro M , Hosseini RF , Khoshkhui M , Fouladvand A ,
Mohammadi M , Sistani S , Azad FJ . Evaluation of Sub cutaneous
Rush Immunotherapy Effectiveness in Perennial Allergic Rhinitis

151

فهرست آثار استاد دکتر رضا فریدحسینی

after a Year from Treatment. Iranian Journal of
Otorhinolaryngology. 2019May;31(104):135.
108. Hosseini R , Jabbari-Azad F . Determination of Optimum
Excipients for Platanus orientalis Pollen Extract by Accelerating
Chemical Stability Test and Their Synergistic Effect. Reports of
biochemistry & molecular biology. 2019 Jan;7(2):189
109. Payandeh P , Khoshkhui M , Jabbari Azad F , Farid Hosseini R .
APatient with Common Variable Immunodeficiency and
Pericardial Effusion : A Case Report and Review of Literature.
Journal of Pediatrics Review. 2019 Jul 10;7(3):177-80.
110. Ghoryani M , Faridhosseini F , Talaei A , Faridhosseini R ,
Tavakkol-Afshari J , Moghaddam MD , Azim P , Salimi Z ,
Marzouni HZ , Mohammadi M . Gene expression pattern of CCL2
, CCL3 , and CXCL8 in patients with bipolar disorder. Journal of
research in medical sciences : the official journal of Isfahan
University of Medical sciences . 2019;24.
111. Fatemeh Sadat Mohammadi , Arman Mosavat , Mohammad
Shabestari , Sanaz Ahmadi Ghezeldasht , Mahmoud Shabestari ,
Farnaz Mozayani , Reza Farid Hosseini , Yousef Ali Garivani ,
Farahzad Jabbari Azad , Seyed Abdolrahim Rezaee. HTLV-1-host
interactions facilitate the manifestation of cardiovascular disease.
Microbial pathogenesis. 2019 Jun6:103578.
112. Dehnavi S , Azad FJ , Hosseini RF , Moazzen N , TavakkolAfshari J , Nikpoor AR , Salmani AA , Ahanchian H ,
Mohammadi M . A Significant decrease in the gene expression of
interleukin-17 following the administration of symbiotic in
patients with allergic rhinitis who underwent immunotherapy: A
Placebo-controlled clinical trial. Journal of Research in Medical
Sciences. 2019 Jan 1;24(1):51

Article in Local Language :
 حسن، محمدمهدی اعتمادی، رضا فریدحسینی، در مشهدHTLV-1  سرواپیدمیولوژی.۱
 مجله علمی سازمان نظام پزشکی، زهره شهریاری، حمید امینا، علی ملکنژاد،برادران
.۳۱۸ -۳۲۱  صفحات:۴  شماره، زمستان،۱۳ ؛ دوره۱۳۷۴ ،جمهوری اسالمی ایران
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بررسی سطح سرمی  SCD23و  IGEتام در بیماران آتوپیک ،رضا فریدحسینی ،رقیه
صداقت نیا ،رضیه پیشنماز ،احمد مسعود ،فرهاد فریدحسینی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد،
۱۳۸۱؛ دوره  ،۴۵بهار ،شماره  :۷۵صفحات .۳-۸
عفونت  HTLV-1و بیماریهای همراه ،رضا فریدحسینی ،رضیه پیشنماز ،مجله دانشکده
پزشکی مشهد۱۳۸۱ ،؛ دوره  ،۴۵تابستان ،شماره  :۷۶صفحات .۱۲۹-۱۴۰
یافتههای آزمایشگاهی در پیوند موفق و رد پیوند کلیه ،مسیح نقیبی ،طاهره حسننیا ،فاطمه
ناظمیان ،سید عبدالرحیم رضایی ،رضا فریدحسینی ،رضیه پیشنماز ،مجله دانشکده پزشکی
مشهد۱۳۸۱ ،؛ دوره  ،۴۵تابستان ،شماره  :۷۶صفحات .۵-۱۱
بررسی ارتباط عفونت هیلکوباکترپیلوری با بیماری کهیر مزمن ،احمد خسروی ،عباس
شیردل ،رضا فریدحسینی ،رضیه پیشنماز ،محسن تهرانی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد،
۱۳۸۱؛ دوره  ،۴۵تابستان ،شماره:۷۷صفحات .۵۵-۵۸
بررسی همراهی عفونت  HTLV-1با ویتیلیگو ،زری جاویدی ،رضا فریدحسینی ،احمدرضا
طاهری ،رضیه پیشنماز ،مسعود ملکی ،وحید مشایخی ،محمد حسینی ،مجله دانشکده
پزشکی مشهد۱۳۸۲ ،؛ دوره  ،۴۶زمستان ،شماره :۸۲صفحات .۱۱۴-۱۱۹
ارزیابی غلظت سیکلوسپورین خون در گیرندگان پیوند کلیه ،عبداهلل بهرامی ،رضا
فریدحسینی ،راضیه علیزاده ،عبدالعظیم بهرامی ،سید جواد حسینی ،عباس شیردل ،رضیه
پیشنماز ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۸۲ ،؛ دوره  ،۴۶زمستان ،شماره :۸۲صفحات -۱۳
.۵
بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت  HTLV-1در شهرستان نیشابور ،رضا فریدحسینی،
محمدجواد پریزاده ،جواد غفاری ،سارا میری ،علی نصیریان ،هوشنگ رفعتپناه ،مجله
دانشکده پزشکی مشهد۱۳۸۳،؛ دوره  ،۴۷زمستان ،شماره  :۸۶صفحات .۴۱۷-۴۲۴
بررسی سرواپیدمیولوژی  HTLV-1/IIدر اهداکنندگان خون مازندران سال  ( ۱۳۷۸یک
مطالعه پیشاهنگ ) ،ابوالقاسم عجمی ،رضا فریدحسینی ،نازنین طبرستانی ،مجله علمی –
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۷۹؛ دوره  ،۱۰بهار ،شماره  :۲۶صفحات .۴۵-۴۸
کهیر و ژیاردیوز و بررسی کلینیکی و آزمایشگاهی روی  ۹۸۷مورد مراجعین به آزمایشگاه،
منیره مختاری امیرمجدی ،رضا فریدحسینی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۶۹ ،؛ دوره
 ،۳۳بهار و تابستان ،شماره:۳۱-۳۲صفحات .۱۷-۲۲
رابطه  IGEسرم و سکته حاد قلب ،احمد سررشته دار ،رضا فریدحسینی ،حسن برادران،
مهدی حسنزاده ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۸۴ ،؛ دوره  ،۳۸پاییز ،شماره :۴۹صفحات
.۶۵-۷۱
بررسی شیوع عفونت  HTLV-1در مبتالیان به یووئیت ایدیوپاتیک در مشهد ،رضا
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فریدحسینی ،مجید ابریشمی ،رزیتا رضوی ،میرتقی موسوی ،محمود روحانی ،محمدحسین
ولیداد ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۷۸ ،؛ دوره  ،۴۲بهار ،شماره :۶۳صفحات .۲۲-۲۵
تأثیر واکسن آنفوالنزا در پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی ویروسی در حجاج بیتاهللالحرام،
محمدجواد پریزاده ،رضا فریدحسینی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۷۸ ،؛ دوره ،۴۲
تابستان ،شماره :۶۴صفحات .۳-۸
بررسی آماری و ایمونولوژیک رینیتهای آلرژیک در مشهد ،رضا فریدحسینی ،جعفر
حسنزاده ،سارا قدس نهری ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۶۶ ،؛ دوره  ،۳۰بهار و
تابستان ،شماره :۱۹-۲۰صفحات .۵-۱۳
بررسی  HTLV-1در بیماران مبتال به لوسمی و لنفوم ،رضا فریدحسینی ،محمدهادی
امیریان ،مجتبی طبرستانی ،مسعود ضیایی ،حسن برادران ،مجله دانشکده پزشکی مشهد،
۱۳۷۴؛ دوره  ،۳۸زمستان ،شماره  :۵۰صفحات .۳-۸
ارزیابی سطح سرمی گیرنده اینترلوکین دو نوع آلفا ( ) SIL-2Rدر تشخیص و پیش بینی
پسزدگی پیوند کلیه ،مسیح نقیبی ،طاهره حسننیا ،محمدجواد مجاهدی ،عبدالرحیم
رضایی ،عطاءاهلل بهروز اقدم ،رضا فریدحسینی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۸۰ ،؛ دوره
 ،۴۴تابستان ،شماره  :۷۲صفحات .۲۱-۲۷
بررسی و گزارش موردی از بیماری لوسمی ائوزینوفیلی ،عبدالحسین افکاری ،مهرانگیز
راوریان ،رضا فریدحسینی  ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۶۱ ،؛ دوره  ،۲۵تابستان ،شماره
 :۲صفحات .۴۰-۴۴
سیستم  HLAو ایمونولوژی پیوند عضو ،رضا فریدحسینی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد،
۱۳۶۱؛ دوره  ،۲۵پاییز و زمستان ،شماره :۳-۴صفحات . ۶۸-۷۴
ارزیابی  ۵ساله برنامه دارویی روزانه متناوب و کوتاه مدت در درمان بیماران مبتال به سل
ریوی فعال در  ۲۵۵مورد ،پرویز اصفهانیزاده ،رضا فریدحسینی ،مجله دانشکده پزشکی
مشهد۱۳۶۴ ،؛ دوره  ،۲۸تابستان ،شماره  :۱۴صفحات .۶۸-۷۵
اینترلوکین ها و بررسی آن در  ۱۲بیمار مبتال به لوپوس اریتماتور سیستمیک ( ،)SLEرضا
فریدحسینی ،حسین مرندی ،حسن حسینی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۶۵ ،؛ دوره
 ،۲۹بهار ،شماره  :۱۵صفحات .۴۸-۵۲
مروری بر ایمونولوژی جدید آسم ،رضا فریدحسینی ،مجله دانشکده پزشکی مشهد۱۳۶۹ ،؛
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بالینی و آزمایشگاهی مبتالیان آلرژی به کنجد .مجله دانشکده پزشکی .آبان ۱۳۸۶و)۸(۶۵؛
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