
    
 

 
 

 1  ---1397اول، بهار  ي ، شمارهسال نهم Tansaz_mojgan@sbmu.ac.ir فرد مسئول مكاتبات:* 
 

 

 1397ي اول، بهار  ، شمارهنهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ ي مجلّه 

 طب سنتي اسالم و ايران ةنامه به سردبير محترم مجل
هاي غذايي در طب بررسي علل ناباروري زنان و توصيه«با عنوان  ايمقاله ةدربار

 »ايراني
 

 ب*ساز مژگان تن ،الفمحمدعلي زارعيان
 
 

 تهران طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي ةدانشكدگروه طب ايراني،  دانشجوي دكتراي تخصصي طب ايراني،الف
 بهشتي طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد ةدانشكدگروه طب ايراني، ب

 
 

 و زنـان  ناباروري علل بررسي«اي با عنوان  پيرو چاپ مقاله
سوم ايـن   ة)، كه در شمار1(» ايراني طب در غذايي هايتوصيه

منتشر شده است، ذكر توضيحاتي ضروري  1395مجله در سال 
رسـد  مـي  نظـر  به. شود رفعجود در مقاله تا ابهامات مو باشد مي

 اشكاالتي در روش كـار مقالـه وجـود داشـته كـه باعـث شـده       
پرداخت كافي از نظر محتـوايي بـه موضـوع انتخـابي در مقالـه      

هاي مختلف مقالـه،   رد. در ادامه با ذكر عنوان بخشيصورت نگ
  .كردبخش را بيان خواهيم  هر ايرادهاي

هـا، ذكـر شـده    مواد و روش بخش چكيده: در بند ايرادهاي
اي از نظـر طـب   هـاي تغذيـه  است كه علل ناباروري و توصـيه 

جديد نيز بررسي شده است، در حالي كه در متن اصـلي مقالـه   
به ذكر مطالبي از كتاب دنفورث اكتفا شده و هيچ مطلبـي   صرفاً

درمــان  ةاي طــب جديــد در زمينــ هــاي تغذيــه توصــيه ةدربــار
گيري، چنين بيان شده:  رد. در بند نتيجهناباروري زنان وجود ندا

نظر به عدم موفقيت طب جديـد بـراي علـل نابـاروري و نيـز      «
؛ در حالي كه چنـين  »عوارض و ميزان موفقيت نازل طب جديد

هاي مقاله نيامده است و اين ادعـا   مطلبي در هيچ كدام از بخش
 غيرمستند است و شاهدي در متن اصلي مقاله ندارد. 

در قسـمت مقدمـه بـه     :جود در بخـش مقدمـه  مو ايرادهاي
اهميـت و شـيوع    همچـون  جاي تشريح اهميت موضوع مقالـه، 

به بيان مطالب كلي اكتفا شـده و   ،هاي موجود ناباروري و درمان
در پاراگراف انتهايي مطلبي از يك مقالـه ذكـر شـده اسـت كـه      

 ةمصرف سه ماهـ  تأثير ةارتباطي به ناباروري زنان ندارد و دربار
 د بر آناليز اسپرم مردان با اختالل اسپرم است.  كنج

انتظار اين اسـت كـه روش    ها: بخش مواد و روش ايرادهاي
اي نوشته شود كه اگر فرد ديگري همان مسير  كار مقاله به گونه

بيان شده را تكرار كند نتايجي مشابه به دسـت آورد، در حـالي   
و هـاي جسـتجو مشـخص نيسـتند      كه در اين بخش، كليـدواژه 

هاي ديگر مثـل   ذكر شده است و از كليدواژه» عقر«عنوان  صرفاً
كـه مـرتبط بـا موضـوع مقالـه هسـتند و       » عسر حبـل «و » عقم«

هاي مربوط به تغذيه در ناباروري غفلت شده  همچنين كليدواژه
معيـار   يـا  ،هـاي بررسـي شـده    ذكر نام كتـاب از در ادامه  است.

در  ســت.شــده ا غفلــتهــاي مــورد جســتجو  انتخــاب كتــاب
ابتدا مطالب مربوط به عقر در ايـن  «پاراگراف دوم ذكر شده كه 

ولـي مرجـع   » بندي شد برداري و سپس مطالب دسته كتاب فيش
مشخص نيست و در نهايت بـرخالف آنچـه   » اين كتاب«ضمير 

كه در چكيده ذكر شده هيچ مطلبي در قسمت روش كار مقالـه  
 و مراجعه به براي استخراج مطالب طب جديد بيان نشده است

 ةبـه خالصـ   دهد كه از منابع طب جديـد صـرفاً   منابع نشان مي
استناد شده است و نـه بيشـتر و    2013يك كتاب چاپ  ةترجم
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حالي است كه اگر هدف بررسي نظرات طب كالسـيك    دراين 
ــر    ــالوه ب ــاروري باشــد، الزم اســت ع ــه در ناب ــورد تغذي در م

االت و نيــز اختصاصــي زنــان و نابــاروري، بــه مقــ هــاي كتــاب
 ديگر اين كه  ةلمسأتخصصي تغذيه نيز مراجعه شود.  هاي كتاب

توان فهميد كه مقاالت مـرتبط   با يك جستجوي مختصر مي
با موضوع اين مقاله، مورد غفلـت واقـع شـده اسـت؛ از جملـه      

اسباب نازايي زنـان   ةوند و همكاران دربار مقاالت دكتر سهراب
بخـش و همكـاران    كتر نجاتد ة)، مقال2،3( در طب سنتي ايران

 ).4( تغذيه در ناباروري مردان از نگاه طب سنتي ايران ةدربار
تعريفـي كـه بـراي نابـاروري در      هـا:  بخش يافتـه  ايرادهاي
ها ارائه شده است، خالي از اشكال نيست، چرا كـه   قسمت يافته

سـال بـه    40در منابع جديد تعريف ناباروري براي افراد بـاالي  
ــد 6صــورت  ــاه ع ــتفاده از روش م ــدون اس ــاروري ب ــاي  م ب ه

دليل  بهدر حالي كه در متن مقاله  )،5( جلوگيري ذكر شده است
ايـن مسـأله از نظـر دور مانـده     از روز،  عدم استفاده از منابع بـه 

 است.
كنـد،   ها جلـب توجـه مـي     اشكال بعدي كه در قسمت يافته

 مطالب بدون ارجاع هستند:
رد هزينه درمان ناباروري در ها در مودوم از يافته ةدر صفح

 جدوليايران مطلبي بيان شده كه هيچ منبعي ندارد. ذيل آن نيز 
نازايي رسم شده كه مشخص نيست با چه مبنـايي   هاي علتاز 

استنباط شده يا از چه منبعي نقل شده است و حتي عنـوان هـم   
 هـاي  علـت براي  جدولبندي ذكر شده در اين  ندارد. البته دسته

 هـاي  علـت سـيالن رحـم از    عنوان مثـال  بهتباه است؛ نازايي اش
در ضـمن  نازايي عنوان شده كه در منابع چنين چيزي نيسـت و  

هاي  هاي عملكردي است كه ذيل بيماري سيالن رحم از بيماري
بعـد    است. از قسـمت سـوءمزاج تـر رحـم بـه      ساختاري آمده

و مشخص نيست  مطالب بيان شده هيچ ارجاعي به منابع ندارند
اند. جالـب ايـن كـه    اي بيان شدهه از كجا و چه كتاب يا مقالهك

هـا وجـود دارد كـه    جدول و دو نمودار در قسمت يافتـه  چهار
جدول ارائه  چهارعالوه بر اينكه  هيچ توضيحي در متن ندارند،

شده هيچ كدام ارجاعي به منابع ندارند و مشخص نيست از چه 
دارهاي درج شده نـه تنهـا   اند و نمومنبع يا منابعي استنباط شده

ذكر نشده با چـه   به هيچ وجههيچ ارتباطي به متن ندارند، بلكه 
انـد.گفتني اسـت كـه جـدول     روشي يا از چه منبعي بيـان شـده  

ها بـر اسـاس    قواعد تغذيه در بيماري«مربوط به كتاب  4شماره 
 عينـه  هباست كه با تغييرات بسيار اندك » منابع طب سنتي ايراني

نمودارهـاي الـف و    )،6( ها گنجانده شده استافتهدر قسمت ي
هـيچ   كـه  )7( ساز ذكر شـده اسـت   دكتر تن نامه ب نيز از پايان

 كدام ارجاع به منبع ندارد. 
اشكال ديگر مطـالبي اسـت كـه بيـان آنهـا هـيچ نقشـي در        

 گيري نهايي مقاله نداشته است: نتيجه
از كتـاب  هـا مطـالبي    در اولين صفحه از يافته عنوان مثال به

گيـري  دنفورث بيان شده است كه هيچ نقشي در بحث و نتيجـه 
و بيشـتر درخـور قسـمت     استنظر زائد   نهايي ندارند و از اين

عـالوه بـر    »نمودارهاي الـف و ب «همچنين  مقاله است. ةمقدم
 اند، نقشي در سير مقالـه ندارنـد.  اينكه از منبع مجهول نقل شده

كه ارتباطي به موضـوع مقالـه    نيز مطالبي بيان كرده» جدول پ«
ذكر شد حـاوي   نيز عالوه بر موردي كه قبالً» جدول ت«ندارد. 

 اطالعاتي است كه در تحليل نهايي هيچ نقشي ندارند.
آخرين اشكال تغيير هدف بيان شـده در بخـش روش كـار    

 بيان نتايج است: الي البهمقاله در 
ه هـا بيـان شـده كـ     اينكه در قسمت مـواد و روش  برخالف

ــواع « ــه ان ــان و  هــاي علــتمطالــب مربــوط ب ــاروري در زن ناب
راهكارهاي تشخيص و درماني آنهـا اسـتخراج شـد و بـر روي     

 ،هـا به ناگاه در خالل بيان يافتـه » درمان با غذا تكيه بيشتري شد
كه البته مشخص نيست بر اساس  ،بعد از برشمردن انواع نازايي
در اين پژوهش «ت: چنين آمده اس كدام منبع صورت گرفته، اين
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بر روي سوءمزاج رحم بررسي بيشـتري انجـام شـده و داليـل،     
و عجيب ايـن  » شودعالئم و درمان آن با تكيه بر تغذيه بيان مي

شـويم كـه عـالوه بـر بيـان      هـا متوجـه مـي   يافتـه  ةكه با مطالعـ 
طور كـه  اند؛ گرچه هماننيز بيان شده ها علتها، ساير سوءمزاج

 ز آنها بدون ارجاع به منبع هستند.گفتيم قسمت زيادي ا
ذكرشده در  ايرادهايبه  باتوجهگيري: بخش نتيجه ايرادهاي
گيري بيان شده نيز خالي از اشكال نخواهد ها، نتيجهبخش يافته

نشـده   هـا نيـز بيـان   گيري حتي مبتني بر يافتـه بود. گرچه نتيجه
ها صـورت نگرفتـه   كه هيچ بحثي در مورد يافته؛ ضمن ايناست
 است.

منبع معرفي شده در  13از  در بخش منابع: دموجو ايرادهاي
هيچ ارجـاعي در مـتن ندارنـد. بعضـي از      11و  10مقاله، منابع 

همچـون ارجـاع   اشـتباه هسـتند    مشخصي طور هبارجاعات نيز 
 .هـا سنتي به كتاب دنفورث در قسمت يافتـه   از طب هايي گزاره

اعـم از   ؛ود داردمتعـددي وجـ   ايرادهـاي در نگارش منـابع نيـز   
نويسـي نـاقص،   نويسي و رفـرنس مشخص نبودن روش رفرنس

درج عبارت صص در  برخالفمشخص نبودن شماره صفحات 
انتهاي تعدادي از منابع، مشخص نبودن عنوان مقاله در رفـرنس  

گذاري منابع نيز اتخـاذ  . ترتيب صحيحي براي شماره12شماره 
ذكر شده  13و  12منبع  ،3نشده و در مقدمه بعد از منبع شماره 

 است.
در مورد مطالب محتوايي مقاله نيز به ذكر چنـد نكتـه اكتفـا    

 نيست: كنيم، چرا كه بيان تمام مطالب در اين مختصر ممكنمي
 
 
 
 
 

ــه در  ةاول اينكــه منــابع مهــم و ارزشــمندي در زمينــ تغذي
ها وجود دارنـد كـه در ايـن مقالـه مـورد بررسـي قـرار         بيماري
 المختـار مـن االغذيـه   )، 8( الطب الملـوكي ز جمله: اند انگرفته

)؛ كه اين امر سبب شده هـدف اصـلي   10( المرضي هاطعم)، 9(
هاي غذائي در ناباروري زنـان بـوده بـه    پژوهش كه بيان توصيه

 درستي محقق نشود و به دستورات مختصري بسنده شده است.
ي دوم اينكه منابع مهمي در زمينه ناباروري زنان مورد بررس

ناباروي و منبـع  «ترين آنها كتاب  اند كه يكي از مهمقرار نگرفته
 هـاي  علت). در اين كتاب 11( است» باروري در پزشكي ايراني

مورد بيان شده است كه با تعداد بيان شده در  14ناباروري زنان 
 بــار دايــن مقالــه همخــواني نــدارد. گرچــه در ايــن مقالــه چنــ

شده است كه هر بار تعداد و  ناباروري زنان برشمرده هاي علت
 كار رفته متفاوت است. اصطالحات به

نشـده   جسـتجو سوم اينكه منابع بررسي شده نيز بـه دقـت   
اي ذكرشـده در خـالل   و موارد متعددي از نكـات تغذيـه   است

 بـد  تـأثير  همچون ،اندمباحث اين منابع در اين مقاله بيان نشده
بر نوشـيدن شـراب    مدوامت بد تأثير ،آب سرد بر باروري زنان

 ).12( بر باروري زنان
در نهايت با احترام به نويسندگان مقاله، ما اعتقاد داريم كـه  

شناسـي صـحيح   اين موضوع بايد يك بار ديگر مبتني بـر روش 
 مقاالت مروري، از ابتدا مورد بررسي قرار گيرد. 
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