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و ايران، سال او طب سنّيمجلّه 1389زمستان،مچهاريل، شمارهتي اسالم

و داروشناسي در ايران باستانپز هنر  شكي

ج، هاله معطرب معطري، هاد*الف معطّربرزيفر

ايپزشك دانشگاه علوم،ييو علوم داروي داروسازي دانشكده،يگروه فارماكوگنوز الف  راني اصفهان، اصفهان،
 داخلي، بيمارستان مركزي گلدكاست، كويينزلند، استراليا گروهب

گرين آورفي دانشكدهج  لندن، انگلستانچ،ينوي اطالعات، دانشگاه

 چكيده
و داروشناسي در حقيقت هنر و استعداد هنري برخوردار باشنديپزشكي و كساني در اين علوم به كمال مي رسند كه از ديدگاه . واال بوده

و داروشناسي كشور باستاني ايران به عنوان يكي از بنيانگزاران فرهنگو تمدن بشري نقش بسيار بزگ و علم پزشكي و اعتالي هنر ي در تكامل

و مختلف پزشكي در مورد كيفيت ايجاد و نظريه هاي اساسي و اعالم فرضيه ي تاريخي با برقرار نمودن و در طي ادوار گذشته در جهان داشته

و استفاده و برگرداندن سالمتي به انسان و مواد طبيعي در درم بيماري ها ان بيماري ها، نقش ارزشمندي در پيشرفت علم پزشكيي بجا از گياهان

و مباني طب يوناني معروف شده. در دنيا به عهده داشته است و به عنوان نظريه فرضيه طبايع چهارگانه كه اساس پزشكي باستان را تشكيل داده

به قرنشبوندهدر كتاب ارزشمند  و انتشار آثار بقراطي و مواد ها قبل از شكوفايي تمدن يوناني و اسامي بسياري از گياهان تفصيل ذكر شده

و. دارويي مفيد در آثار باقيمانده از زرتشت در كتاب اوستا شرح داده شده است بدين ترتيب ايران را مي بايستي يكي از بنيانگزاران اصلي هنر

ن و نادرست طب يوناني اقدام و نسبت به تصحيح اصطالح رايج .مودعلم پزشكي در جهان برشمرد

، طب ايراني، طب يوناني، طبايع چهارگانهشبونده:واژگان كليدي

 مقدمه
فيپزشكي ايران اثر سير مترجم كتاب تاريخ ل الگود، تأسـ

و دانش عميق خود را از بي خيتـار پژوهـان بـه توجهي مورخين

و عدم شناساندن ارزش واقع و داروشناسي ايران  اينيپزشكي

ج و هنر به و هم علم ي ميهنان با اين شعر كـه از خواجـه هانيان

م .دارديشيراز است ابراز

پششرممان ز  آلوده خويشي ينهم باد

و هنر نام كرامات بريم  گر بدين فضل

و كاري نكندقدروقت  ار نشناسند دل

كه از حاصل اوقات بريم  بس خجالت

يكي از بنيانونبد بـشري گذاران تمـدن هيچ ترديدي ايران

به. باشد مي  نقش اساسي، تاريخ ما هرگـز رغم اين ولي متأسفانه

كه بايد آن بهو طور و فرهنـگ،ي خصوص در زمينه شايد  علـم

و و پژوهـشگران قـرار نگرفتـه اسـت مورد بررسي دانشمندان

به آن بي كم عمالً نسبت و . صورت گرفته استهيجتو التفاتي

هاي مختلف تاريخ، مبحث تـاريخ حقيقت در بين شاخه در

ــديمي  و داروشناســي از ق ــرين رشــته پزشــكي هــا محــسوب ت

و رنج. گردد مي چرا كه بشر از روزي كه خود را شناخته با درد

و با حوادث گونـاگون روبـرو بـوده اسـت  از. همراه بنـابراين،

بري همان ابتدا در انديشه  طـرف اي براي بـر آمده تا راه چاره آن

و به  كه هنر اين نمودن اين آالم بيابد پزشـكي ترتيب بوده است

.و داروشناسي آغاز شده است

در بيش اطّالع دارنـد كـه ايـران تـا چـهو كم همگان حـد

و پيشرفت علم  و داروشناسـي در جهـان سـهيم بـوده  پزشـكي

و جريان و، لشكركـشي تـاريخييها چگونه وقوع حوادث هـا
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و داروشناسي در ايران باستان هنر  پزشكي

و ايران طب سنّي مجلّه/ 374  تي اسالم

ه سوزي ها، آتش تاراج و هـزاران بليـ  ديگـر، موجـب شـدهي ها

.است تا افكار محقّقين از حقيقت فاصله بگيرد

و شگفتي نيست اگر روشن نما راستي جاي به آيا يميتعجب

كه طي قرون متمادي آن كه انـد پنداشـتهمي» يونانيطب«چه را

و يا آن   پزشـكيه را كـه مـورخينچ داراي منشاء ايراني باشد؟

در ناميده عربي طب  ايران نيست؟ واقع چيزي جز پزشكي اند

از رسدبه نظر مي  منـابعي پس از قرن هفتم ميالدي، برخـي

و نفـوذ آن در يونـانيكه روشن كننده  نقش ايران در پزشكي

طبه است از بود و چندي بعد و بين رفته به جالينوس  معروف

درير كلّيه بقراطي سرمشق كا و گفتار آنان  پزشكان قرار گرفته

و تكرار گرديده است رشته چون وحي اين . منزل تلقّي

و حتّي در اين اما د مورد نيز ايرانيان نتوانستند خـود را مقيـ

و براي اولين  بابن بار علي محدود بيابند عباس اهوازي در كتاب

و جالينوس ايـراد نظربر» الطّبيه كامل الصناعه«ارزش  ات بقراط

و به .ها پرداختآنصي ذكر نقا گرفت

 نوشـتن آثـار از اسالم بـه ايراني بعد كه دانشمندان اقيياشت

آن خود به  روز يعني عربي داشـتند، باعـث گرديـد زبان علمي

حـساب تمـدن اسـالمي را بـه بعدها مورخين غربي تمـام آثـار

در اسـدبني به گفتـه بناكه صورتي اعراب بگذارند، در   جـاني

 عـرب، خـود اعـرابخ جـاحظ مـوري نوشـته» التجـاء«كتاب

به اين كه يا كلّيه معترف اسـالم پزشكان صدري حقيقت بودند

.اند ايراني هستند يا اكثراً داراي استادان ايراني بوده

به نظر در با و گرفتن نكات فوق مختصراً  هنروضعيت علم

و دار شـود تـا بـا وشناسي در ايران باستان پرداخته مـي پزشكي

به  پي توجه به منشاء ايراني پزشكي يونان و نقـش آن برده شود

و علم در جهان بـه  خـصوص ايرانيان در اعتالي تمدن، فرهنگ

و داروشناسي بهتر نمايان گردد .پزشكي

 پيدايش علم پزشكي
كم بين محقّقين تاريخ در و داروشناسي رارت پزشكي كـسي

ه توان يافت كه يك يا چنـد مي ي خـود را دربـارهي جـا نظريـ

و ــكي ــر پزش و هن ــم ــي عل ــا حتّ و ي ــراض ــشاء برخــي ام من

كه علم. داروشناسي بيان نكرده باشد  پزشـكي بـا برخي معتقدند

ازيوجود آمـده اسـت، برخـي ديگـر بـه پيـرو پيدايش بشر به 

و جالينوس بر اين كه اينمي نظريه پافشاري بقراط  علـم نمايند

و اختيار مخلوطي از الهام .بشري است الهي

خـدا، مـردم مـستقيماً از جانـب گـروه ايـنيهيـ نظر طبق بر

و اصول علم به و داروشناسي آگـاهي يافتـه قسمت نظري پزشكي

. انـده درمان را از منابع مختلف فراگرفتـليو وساعمليو قسمت 

صورت الهام به ماًياي بشر مستق بر گروهي معتقدند كه دانش طب

و دسته از جانب ذات باري  گفتنـد ديگـر مـيي تعالي بوده است،

از اين .طريق مشاهده صورت پذيرفته است عمل

 كـه در مثنـوي مولـوي مـنعكس اسـت طـور همـان درست

از همان كه قابيل پـس از كـشتن هابيـل دفـن كـردن او را گونه

به كالغ فرا   استفاده از تنقيه بناي مثالً نحوه ترتيب، همين گرفت،

الصحه فصل پـنجم، الدين در كتاب اول مراتب غياثي به گفته

ك اين به كه شخصي بر  سقايي آبگيري مرغ نار ترتيب بوده است

كه به دل را ديد درد مبـتال شـده علّت خوردن ماهي فراوان بـه

و براي رهايي از اين بليه منقار بزرگ  پ بود ورتر را  از آب كـرد

به آن به را و ترتيـب از بنـد درد ايـن داخل بدن خود خالي نمود

تن شخص با ديدن اينآن. پيدا كردييرها ي قيـه منظره اقدام به

به دل كه به كساني كرد مي مايعات و از اين كار درد دچار شدند

.)1-5( بسيار خوبي گرفتي خود نتيجه

كه اولين مورد در آنبار محلّي جا دارو مورد استفاده قـرار در

قـول بـه. نظر شديدي وجود دارد گرفت، بين محقّقين، اختالف 

هـا برخي)124ي صفحه4جلد( الظّنون خليفه در كشف حاجي

كه افتخار اين  شـود، زيـرا ها مـي امر نصيب مصري عقيده دارند

كه براي اولين آن ددرربا ها بودند رمـان جهـان از انجبـار بـراي

و ايـن اولـين دارويـي بـود كـه مـورد درد ها اسـتفاده نمودنـد

را برخي از مورخين نيز شـمال. برداري قرار گرفت بهره  آفريقـا

آن برند كه دارو براي اولين نام مي به بـشر الهـام شـده بار در جا

و كينر عده. است و اندتهوس دانس اي اين محل را جزاير رودس

كه اين اله و ام از راه خواب معتقدند ديدن صورت گرفته است

به باالخره دسته  به پيروي از جالينوس معتقدند كه آگاهي اين اي

به امر، يعني امكان استفاده از ماده  نام دارو، مانند آيات قـرآن اي

و مستقيم بوده است به  زيرا براي بشر هرگز ايـن. صورت وحي

كه بتوانـد خـود خـود بـه امـريهبـ امكان وجود نداشته است

پي اين و حياتي ببرد چنين مهم.
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و همكاران معطر

375/ 1389 زمستان،مچهاري ل، شمارهسال او 

،)124ص4جلـد(نـون خـودظّال در كـشف خليفه حاجي

و از قـول مبداء داروها را به طور خالصه مورد بحث قـرار داده

مي  كه ثابت نقل اسرار داروها ابتدا در يد اختيار اسقلبيوس: كند

كه آن  آ را در اختيار شـاگردان خـود گذاشـته بوده است هـانو

پ .اند كردهخشاطّالعات مزبور را در سراسر جهان

ايران استفاده از دارو توسط جمشيد، اساطيراتي نظر طبق بر

.تداديـان صـورت گرفتـه اسـ پـيشي چهارمين پادشاه سلسله 

ايـن نامه بـه حكيم ابوالقاسـم فردوسـي در شـاهكار خـود شـاه

مي موضوع اشاره مي و :فرمايد كند

اي يافـت ولـي چـون صـورت ويرانـه ان را بـه جه جمشيد

به مـردم  و پادشاهي كارآمد بود، كمر همت به آباداني آن بست

كه به  و ياد داد جاي زندگي در غارها براي خـود خانـه بـسازند

و سـرانجام جستجوي گنج به هاي پنهان شده در زمين بپردازنـد

به ايشان آموخت و مفهوم سالمتي را نيز .هنر

 سر گشته او را رهيه سربجهان

 دار با فرّهي نشسته جهان

ز لشگر بخواندمايگان گران  را

چه مايه سخي پيش ايشان بخواند

بهجهان  خوبي من آراستم را

كاز روي  ستمزمين رنج من

و درمان هر دردمندپزشكي

و راه گزند  در تندرستي

 دارو ودرمان جهان گشت راستبه

و مرگ كس را نكاست  كه بيماري

 اساطير، الكل نيـز توسـط جمـشيد بـهني نظرات هم طبق بر

و اين در مردم شناسانده شد زن امر هـايش اثـر اشـتباه يكـي از

به  ترتيب كـه او مقـداري انگـور در محلّـي اين صورت گرفت،

به. مخفي كرده بود  و تبـديل بـه انگورها تدريج تخميـر شـدند

مي  كه گمان با مايعي گرديدند از. شـد رفـت زهـر قتـالي يكـي

ال زن كه از درد مي هاي جمشيد برد، تصميم گرفت عالجي رنج

و با اينن اين مايع به با خورد   تـصميم زندگي خود خاتمه دهد،

و پس از اين به مقدار زيادي از مايع مزبور را نوشيد خواب كار

و وقتي از خواب بيدار شد بـا عميقي فرو  ب رفت كمـال تعجـ

ق .)6،4-8( يافتبلخود را متفاوت از

و درمان در ايران باستان  دارو
و هنر در رمان در بين مردم ما قبل تاريخد مورد وضع دارو

به  كه به ساكن در ايران، بايد اذعان داشت د احتمال قريب ر يقين

و روش اين از هاي ساكن در اين كار انسان دوره، نظريات منطقه

و آگاهي  جهان همانند ساكنين ديگر نقاط گيتي، يعني معلومات

و ساكنين دشت بينكه آشوري  و كوهپايه ها هـاي ايـران النّهرين

كه آشوري در حقيقت بايد اذعان. اند، بوده است داشته ها داشت

كه متقدمان ايشان در سوريهييها پايه را بر ها تمدن خودو بابلي

و ايران بنيان و سپس بـه نوبـهو عراق ي گذارده بودند بنا كردند

و بـر خود اين آن معلومات را توسعه داده و در آن افزودنـد گـاه

و پارسـي  و آشـور بـه اوايل تاريخ مادها ايـن هـا بـا فـتح بابـل

.معلومات دست يافتند

مي آشوريو تحقيق وضع بررسي دهد، كـه هاي اوّليه نشان

و داروشناسان آنان در بيشتر موارد براي درمان دردهـا  پزشكان

كه دستييداروها به را وآن يابي ها بـسيار مـشكل بـوده اسـت

انـد، تجـويز گرديـده مواد بسيار نـادر محـسوب مـيي جمله از

و همين كرده مي مي اند كه گاه شده امر موجب  بـر گاه افراد است

و از قبول داروهاي تجويز شده خوددارنآ  نمايند،يها بشورند

بايـست فرضيه بود كـه مـي زمان مبتني بر اين زيرا درمان در آن

آنييدارو و يا استشمام بوي  تجويز گردد كه بيمار از ديدن آن

و همراه با ايـن  بيمـاري را كـهي عمـل الهـه دچار تهوع بشود

طبـق ايـن بـر. است از بدن خارج سـازد ابتالي او شدهبجمو

هر  بايـست قدر بيماري شديدتر بـود، اسـتفراغ هـم مـي فرضيه

و اين همان فرضيه است كـه بعـدها شديدتر صورت مي  گرفت

. پزشكي در ايران قرار گرفت زيربناي علم

و پزشــكي ذكــر شــده در كتــاب اصــول  مطالــب داروشناســي

ر اسـت كـه در جهـان يـك نظـام عقيده استوا اين مقدس اوستا بر

و قانون حكـم عنـوان از سـتيز تحـت. فرمـا اسـت متشكّل از ستيز

آ. طوفان نام برده شـده اسـت كـه هميـشه مخـرّب اسـت  ينيـ در

و ديگري بدي و اسـت زرتشت دو اصل وجود دارد كه يكي نيكي

به اين دا دو يكميطور و كشمكش هستندد با .يگر در نزاع
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و داروشناسي در ايران باستان هنر  پزشكي

و ايران طب سنّي مجلّه/ 376  تي اسالم

آنييها از بيماري براي هريك خوشبختانه راكه اهريمن ها

از بر كه جانب روي زمين آورده است درمان خاصي وجود دارد

مي اهورا مزدا در  بر. شود اختيار بندگانش گذاشته ي كلّيـه آرياها

مي بيماري و مرگ غلبه هم ها آن چنـان كنند، را كـه اهـريمن هـا

مي به مي. آورد وجود كه از بهشت نازل د موجب رشـدشو باران

و درختان مي و درختـان گياهان و محـصول ايـن گياهـان گردد

و بازدارنده بيماريي دهنده شفا  نظيـر چنـين. مرگ هستندي ها

ميا اي را در گفتاري از پيامبر عقيده بيـنم كـه در كتـاب كرم نيز

فـاذا اصـيب دواء لكـلّ داء: فرمايندمي)2ي صفحه(النّبي طب

.برء باذن اهللا تعالي الداء دواء 

تـرين به اعتقـاد زرتـشت سـرانجام مـار، قـديمي حالهر به

كه در عيني مخلوق پليد انگره   حال موجـد مينو مغلوب ترتونا

بهو مخترع علم مي پزشكي نيز مي حساب در كتـاب. گـردد آيد

كه اهورامزدا ده  در هزار گياه شـفا مقدس گفته شده است بخـش

 نـام ادي مـاري بـهازها ناشـي تمام بيماري.اختيار او گذاشت 

و به پزشـكي ترتيـب ترتونـا هـم موجـد علـم ايـن دهاك بوده

و هم پرستنده محسوب مي . هائومي گردد

و ماوراءالطّبيعـه بـه اعتقاد عنـوان مولّـدبه موجودي خيالي

كه در نتيجـه ها تا زمان ساسانيان باقي بيماري  آن بهتـريني ماند

و درخواسـت مان بيماريدري وسيله ها خوانـدن اوراد مـذهبي

مي  به كمك از نيروهاي ماوراءالطّبيعه شناخته و ترتيـب ايـن شد

ــه  ــساني ك ــار ك ــرل ك و كنت ــيم ــهتعل ــار ب ــاري ك ــداواي بيم  م

به مي . مغ بزرگ واگذار گرديدي عهده پرداختند،

ي از توصيف و مـرگ بخـش مهمـ  مراسم مربوط بـه تولّـد

مي كتاب اوستا را  مـورد مقـرّرات منـع سـقطدر. دهـد تشكيل

و مذهبي با بردن بيناز. هم مطابقت دارند جنين نظريات علمي

از زنـدگي يـك  تـرين مخلـوق اهـورامزدا بـين بـردن مهـم نفـر

مي  به محسوب و  ماننـدينجنـ دليـل مجـازات سـقط اين گرديد

ــل ــود مجــازات قت ــراي. عمــد ب ــا ب خاصــيت برخــي از داروه

آن سقط ا جنين نيز بر مردم و مكشوف بود، امـ  عهد كامالً معلوم

كه اين داروها را در اختيار ديگران مي گذاشتند، سـخت كساني

مي  و مجازات از. شدند تنبيه ايـن داروهـا كـه در كتـاب اوسـتا

طـال(، شـيتا)دانه شاه(بنگ:ازدها نامبرده شده است، عبارتن آن

دارويـي كـه(، غنـا)مايع زرد رنـگ يا احتماالً نوعي گياه يا يك 

از) كشد مي كه آنو باالخره لسره فراسپاتا به بين جز بنگ كـه ها

به شاه چه دانه است، بقيه .چيز هستند درستي معلوم نيست كه

به حفظ بهداشت عمومي هنر طب مورد در يا مرتبه زرتشتي

به چگونگي اجراي مراسم. بس شامخ رسيده بود قوانين مربوط

به جلوگيري از آلودگي گاني، آن هم و چنان با قوانين مربوط هـا

آن بيماريي اشاعه كه جداسازي يك ها آميخته است ديگـر ها از

مي غير خـ. باشد ممكن و گياهـان اك،ملوث كـردن آب،  آتـش

.ممنوع بود

ايـن بـه. دارويي در اختيار افراد خاص بودو تجويز مواد حمل

و امورپز ترتيب گرچه بين علم   وجـود داشـت،ييديني جدا شكي

و مغ با وجود اين ولي و داروشناسان از موبدان هـا هميشه پزشكان

.شدند كه باالترين طبقه از طبقات چهارگانه بودند، انتخاب مي

و اطّالعات پراكنده با حالهر به اي توجه به مطالب ذكر شده

مي مانده كه براي ما باقي ري نمود كه وضـعگي توان نتيجه است،

و داروشناسي در ايران هنر  از باستان خيلي پيـشرفته پزشكي تـر

 كـهيميلذا دور از منطق نخواهد بود اگر بگـو. آشور بوده است 

ك ايرانيان مباني طب بهه را معروف است،» يونانيطب« در دنيا

.)3-11(اند ها آموختهبه يوناني

و پزشكي در يونان قديم  كيفيت فرهنگ
از ميالد، ما بـه سال قبل 700حدود سيريل الگود در قولهب

يك نشانه و فرهنگ برجسته در يونان برخورد نمـي اي از كنـيم

كم علوم در اين  هـا رشـتهري سـا تري نـسبت بـه كشور از رشد

در اما ناگهـان دويـست. برخوردار بوده است   سـال بعـد، يعنـي

مس سال قبل 500حدود كه دانـشيمهدهامشحياز ميالد  شود

آن پزشكي در آن چنان پيشرفتي پيدا كرده اسـت كـه بقـراط جا

 تحريـري رشـته توانست رساالت معروف پزشـكي خـود را بـه 

و پدر ميبه. لقب گيردطب درآورد توان باور كـرد كـه زحمت

در يوناني و بـدون عرض دو قـرن بـه ها توانسته باشند  تنهـايي

گيـري را، كـه چنـين پيـشرفت چـشمنياري گـرفتن از ديگـرا

. نام سيستم بقراطي معروف شده است، داشته باشند امروزه به

وي ها كه شيوه اين نوشته در  نگارش آن كامالً جديـد بـوده

از مشابه آن در سال گـردد، آن در يونان مـشاهده نمـي هاي قبل

به اسامي بسياري از قسمت  و اروپـايي نام هاي بدن هاي هنـدي
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و همكاران معطر

377/ 1389 زمستان،مچهاري ل، شمارهسال او 

و بقيهه شده نوشت بي اسمي اند . كاست، بابلي هستندوكم ها هم

 طبـايعي شده بودند كـه فرضـيههها هم متوج حتّي خود يوناني

و پرداختهي چهارگانه و مبتنـيي ايشان ساخته  دست خارجيان

آن بر نظريات ايراني  ذكـر لغـت زمان فقـط بـه ها است ولي در

.اند خارجي، اكتفا كرده

و تكامل فرضيه را يرانيانا اگر  طبايع چهارگانهي در توسعه

ي صغير، كـه فرضـيه جهاني، در ايجاد فرضيه بدانيمفقط سهيم

و شعبه طبايع چهارگانه مبتني بر  كوچكي از آن محـسوبي آن

فرضـيه انـسان برطبـق ايـن. انـد شود، نقش اساسـي داشـته مي

هري نمونه . دارد اسـت وجـودچه كه در طبيعتآن كوچكي از

 اسـت كـهشنام بونـده در بين كتب مقدس زرتشتيان كتابي به

يكـي از فـصول ايـن. درستي معلوم نيست آن به نگارش تاريخ

آن مورد بدن كتاب در  انـسان تـصويري از جهـان دارد، كـه در

به بخشي از زمين تشبيه شده اسـت يك از قسمت هر . هاي بدن

هـا چـون اسـتخوانن،سـان زمـي پشت همانند آسمان، نسوج به

رگ كوه در ها، خـون در بـدن بـه ها مانند رودخانه ها، آب مثابـه

سـان اسـت بـه يـدهيرو نعنـاع، كـه مـي ها، جگر مانند گياه دريا

و باالخره شيره جنگل دلي ها  بـدن هماننـد فلـزّات مـذاب در

.خاك دانسته شده است

دارد كتابي وجـود  Corpus Hippocraticum بقراطي آثار در

به قديمييها چنان مشابه نوشتهكه آن  راسـتي تر ايراني است كه

توان گفت دو ملّت توانسته باشـند جـدا از هـم وجه نمي هيچ به

ترتيــب ايــن بــه. داده باشــندهيــچنــين نظريــات مــشابهي را ارا

و باني نظريات فلسف مي  دانـست كـهيبايستي ايرانيان را موجد

و درمـان ها سيستم ها بعد يوناني شناسـي هـاي فلـسفي، تـشريح

.)3-10(اند مبناي آن بنا نهاده خود را بر

ت هنـر تـوان مـي،نكات ذكـر شـده به توجه با يـبـه اهم

و داروشناسي در ايران  و خـدمات بـرد باسـتان پـي پزشكي

و تمدن بشري نموده ناشناخته رااند اي كه ايرانيان به فرهنگ

گران باشد كه تحقيق پژوهش. درك نمودترو كاملتر روشن

و تمـدن بـشري،  آتي ارزش اين خدمات را به هنر، فرهنگ

. نمايدي متجلّبيشتر
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و داروشناسي در ايران باستان هنر  پزشكي

و ايران طب سنّي مجلّه/ 378  تي اسالم
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