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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٨ مارچ ٠١
 

  ؟)Burping (آروغ چيست
 يند از دھن خارج میآ خوش اندن  گازات معدوی است که با بوی  عبارت ازخارج کر)برپنگ( زدن) عروق (آروق

ی ھضم نشده که در روده توليد شده و يا ممکن است مانند بلع ھوا در حال ئاست توسط مواد غذااين گازات ممکن . گردد

  . گرددآروقصحبت کردن موجب 

 آروقد تحقير ديده واز شنيدن آواز  به دي ،آروق درپيشروی مردم بزند کهرا   کسیگفته و) Rülpsen(به آن المانھا 

 که بوی سيرداشته باشد ، حتی مواردی ديده شده که از سالم وعليک به آروقخصوص از آنعده ه نفرت جدی دارند ، ب

 خارج شود در جمع کل ا به  خط آروق از شخصی ًکنند واگر احيانا ھمچو اشخاص خود داری می

(Entschuldigung)) کند تکرار آن خود  داری میاز .خواھد  می) معذرت جھری. 

. آن مناطق استو وليا گظھار خوشی و رضايت در کلچر تمدن منا مانند عادت بسيار خوب و ی زدن در مواردآروق

که  خورده و اما زمانیندار خوش نکشد بر مھما نآروقر مھمان رسمي بعد از صرف غذا گ ھای ديپلوماتيک االسجادر 

  .شود ، موجب مسرت و خوشی صاحب خانه میبعد از صرف غذا مھمان اروغ بکشد

 زدن بيانگر لذت بردن از غذاست و ميزبان اين صدا را نوعی تعريف ازھنر آروقدر کشور چين و تايوان، ھمچنان 

  .کند آشپزی خود تلقی می

 ۀمثابه رکيه، ھند و عربستان سعودی بی چون تئ زدن بعد صرف طعام در کشور ھاآروق: قابل ياد دھانی است که 

  . شود  عريف غذا محسوب میت

شود ، و حتی برخی از  ه نمی عيوب شمردۀخصوص بعد از صرف طعام از جمله در کشور ما افغانستان آروق زدن  ب

دار صرف ه را نيز استعمال می نمايند  يعنی که غذا مز» نوش جان«مردم با شنيدن آروق ، به آروق کننده اصطالح 

خصوص ھنگام صرف ه ولی ھستند تعدادی از انسانھا که آروق زدن ب .مزه بود که غذا بسيار خوش  ويا اين نموده ايد 

  .را بد ھم می بينند کنند و آن طعام اظھار نفرت می

  

   :عوامل آروق
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 که ممکن منبع خارجی داشته باشد یخواھد خودرا از گازات  است که بدن میی زدن عملآروقاطباء بدين عقيده اند که 

گردد که  صحبت کردن ، خنده کردن ، جويدن نان ويا اثر شترس ھا داخل معده میخالص نمايد اين گازات ، در حال 

  . شود  از بدن خارج میآروقشکل ه  بًابعد

  

  : ترين علت آروقیاساس

ھنگامی که . معرفی داشته است )  GERD(مريضی ريفالکس معده به مری يا زدن را اطبا ءآروق اساسی ترين علت 

 آروق شود، محتويات معده از جمله اسيد می تواند به مری راه يافته و منجر به خوبی بسته نمیی مری بئ انتھاۀعضل

   شود

.  

  ؟ نجات يافتآروقتوان از  چگونه می

که متذکر شديم  طوری: ات است  عيا پيشنھاد می نمايند ،  ھمانا نوشيدن مآروقاز  که اطباء در نجات یراھ: اولين

 زدن آروقاگر .  آب استً زدن ، نوشيدن مايعات، ترجيحاآروق از اولين، ساده ترين و مطمئن ترين راه برای جلوگيری

  .رساند  فايده می آروقعاملش سوء ھاضمه باشد ، چای وساير مايعات  که برای ھاضمه مفيد باشد برای جلوگيری از

است اين بدين معنی است که بسياری از اوقات  ممکن . رھنمود صرف کردن انواع غذا در اوقات مختلفه است: دومين

خوردن غذاھای چرب، پس از يک دوره .  معده  گاز ايجاد شود ۀی ، در سيستم ھاضمئ غذاۀبا صرفنظر از يک وعد

عالوه بر اين، مطمئن شويد غذا را خوب می جويد و با عجله غذا . وجود امدن گاز شود ه گرسنگی می تواند باعث ب

  . نمی خوريد

برخی مطالعات نشان داده اند که نشستن : ر وقت صرف طعام استرام ومطمين دآ نشستن  آروقراه تقليل : سومين

  . زدن مکرر ، ھمين استآروقسانتر از معده خارج شود و يکی از روشھای سريع مقابله با آباعث می شود که گازات 

تواند ھمانطور که گفته شد ، دندان مصنوعی نامناسب می : ترميم دندان ھای  ساختگی است آروقراه تقليل : چھارمين

  .ھمچنين ، قطره بينی نيز می تواند باعث شود مقداری ھوا وارد سيستم معدوی گردد. باعث بلع ھوا شود

باشد ،   زدن بيش از حدآروق اگر  رفلکس اسيد معده ، علت: ھمانا تداوی رفلکس معده است آروق تقليل هرا: پنجمين

ی مانند مرکبات، غذاھای ئمواد غذااز برخی   . ی زياده روی صورت نگيردئبھتر است در خوردن برخی مواد غذا

  .ادويه دار، و نوشيدنی گازدار می توانند اسيديته معده را افزايش دھند ، بھتر است از آنھا پرھيز شود

مانند آنتی بيوتيک می تواند با بر ھم زدن تعادل روده ، . تبديل برخی از داروھا است :  ھمانا آروقراه تقليل : ششمين

 با مصرف داروی خاصی بيشتر می شود ، با طبيب معالج  خود در مورد صحبت آروقبنابراين، اگر . شوندباعث نفخ 

  .ريد آعمل ه ب

اگر انسان تحت شترس جدی . امراض روانی است ۀثر می باشد ھمانا تداوی ومعالجؤ مآروقعامل که در تقليل : ھفتمين

با يک مشاور و روانشناس ، در مورد مشکالت شما می تواند به صحبت . را دقيق مديريت کند نآقرار داشته باشد ، بايد 

  . ترس کمک کندشل وکنتر

  .  پيشنھاد نوشيدن شيروشربت وچای نعناع رانموده اندآروق ۀطباء درمورد تداوی ومعالجأبرخی از

 زندگی ۀی و شيوئ آن را با تغيير عادات غذا زدن، ناخوشايند است، اما اغلب می توانآروق: نبايد فراموش کرد که 

ی و ئھستيد و پس اقدامات اوليه و تغييرعادات غذا  زدن بيش از حد آروقتداوی ومعالجه نمود ،  اگر دچار نفخ و

  . زندگی ، تداوی نشدعاقالنه ترين کار مراجعه به داکترمعالج ومتخصص  است 
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  :رھنمود اسالمی در مورد آروق

 شخص بيرون ۀی از معدئشود، و ھمراه آن بو  سيری ايجاد میۀتيجی است که در نئ صداآروقکه متذکر شديم  طوری

  .آيد می

آروقت را از ما دور کن، «: فرمود  کرد، به اوآروقبن عمر نزد او که عبدهللا  پس از اين ،پيامبر صلی هللا عليه وسلم

 ترمذی و -حديث حسن .(»تر گرسنه خواھد بود چون کسی که در اين دنيا بيشتر سير باشد در آخرت بيشتر و طوالنی

  )١/٣۴٣(ابن ماجه و آلبانی در السلسله الصحيحه 

چيزی در مورد «: گويد مفلح می بنابرين ابن. يمئزند، چه بگو  میآروقدر اينجا دليلی وجود ندارد که ما به کسی که 

ت، مستحب است که  زدن الحمد گفآروقگويند ھرگاه  زدن وجود ندارد، ولی ابن عقيل و ديگران می  آروقجواب 

، ١/٢(اآلداب الشرعيه  ).(واساس شرعی ندارد. (در حالی که اين چيزی است که رايج شده است. جواب وی را بدھد

۴٠۴/٣٢٩(.(  

  

  :انداختن آداب تف

  .شود آمدن از دھان تف گفته می تف، ھمان آب دھان است که ھنگام بيرون

َحدثنا إسحاق بن نصر، قال حدث ََّ ََّ َ َ ََ ٍ ْ ْ َْ َُ ُ َنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ھمام، سمع أبا ھريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ِ َ َ َ َ ََ ِّ ِ َِّ ََّ َ َ َ ََ َْ ْ ُْ َُ ِ ٍَّ ْ ٍْ َ َ ِ َّ  

َإذا قام أحدكم إلى الصالة فال يبصق أمامه، فإنما يناجي هللا ما دام في مصاله، وال عن ي«  َ َ َْ َْ ََ َ ََ َُ ُ ُ َُّ ُ ِ َِ َ َ َ َ ََّ ِ َ َّ ِ ِ َِ ََ َْ َّ َ ْ ُ ُ َ ًمينه، فإن عن يمينه ملكا، َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ِ َ

َوليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنھا َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ْ َْ ْ َ ِ ُ ْ   )۴٠٨ حديث ٨ کتاب ١صحيح بخاری جلد  ( .  »  َ

ٍحدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة، قال سمعت أنس بن مالك، ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ََ َ َ ََّ َّ َُّ ُ ُّ قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم ُ ِ َّ َ ََ ِالبزاق في    « َ ُ َ ُ ْ

َالمسجد خطيئة، وكفارتھا دفنھا َ َُ ْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ ِ َِ ِ ْ َ  )۴٠٧ حديث ٨ کتاب ١صحيح بخاری جلد ( .  »  ْ

 سوی کسی عمل خالف ادب است و خود تف ناپاک است چون اگر پاک میه با استناد به احاديث فوق الذکر تف کردن ب

َوما ينطق عن الھوى . ول هللا صلی هللا عليه وسلم امر دفن او را نمی دادبود رس ََ َْ ِ َ ُ ِ  )٣النجم (َ

شود که  راضی میآيا يکی از شما «: چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است. ندازدبايد به طرف چپ خود تف بي

جھت قبله ايستاد رو به خدای خود ايستاده است در ) برای نماز خواندن(ندازد؟ ھرگاه يکی از شما در صورت او تف بي

يا به طرف چپ . ندازد و در جھت قبله نيز تف نيندازد اوست، پس در طرف راست خود تف نيو فرشته در طرف راست

يعنی در لباس خودش . ر را بکندو اگر نتوانست تف را نگه دارد، اين کا. ندازدندازد، يا زير پاھای خود بيتف بي

 )).٢۶۶١(صحيح الجامع  .(زدندابي

  

  :مأخذ ھا و منابع مھم

  گلناز رخشانی مقدم:اسماعيل الرميح مترجم: تأليف  خميازه و عطسه آداب  -

  کتاب حديث شريف، صحاح سته، مشکوه المصابيح -

 والمانیليسی گقاموس ھای فارسي عربی، عربی ان -

   الباری    فتح-

  . هللا الصمد، شرح ادب المفرد  فضل-

  . الفوائد المجموعة فی األحاديث الموضوعة از عالمه شوکانی-
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  کشف الخفا از عالمه عجلونی-

  

  :فھرست مطالب مندرج 

  چيست؟ عطسه -

   عوامل عطسه  -

   ايجاد نظم خاص جسمانی در وقت عطسه -

  کنند؟ می عطسه سرھم پشت ھا بعضی چرا -

  کنند؟ می عطسه بلند صدای با افراد برخی چرا -

    مؤمن عطسه را دوست دارد- 

  عطسه ھای پی در پی -

ِ مراعات تـن صدا وبستن دھـن در وقت عطسه- ُ 

  کج کردن دھـن در وقت عطسه-

  با صدای بلند » الحمد هللا « گفتن -

  درعطسه » حمد « انواع -

  جواب شخص عطسه کننده-

 )کافـر(  انۀ غير مسلم جواب عطس-

  فوايد جواب عطسه کننده-

  داستان زيبا وآموزنده-

 دھنده چه بگويد؟ زننده در پاسخ جواب  عطسه-

  چه کسی مستحق جواب دادن نيست؟ -

  ؟) Yawn( فاژه چيست -

  عدم رعايت دساتير شرعی در وقت فاژه-

  گفتن» تعوذ«ھنگام فاژه  کشيده  «-

  !کشيدند  پيامبران فاژه نمی-

  جلوگيری از فاژه کشيدن-

 ؟)Burping ( آروغ زدن چيست-

   عوامل آروق -

   اساس ترين علت آروق -

  ؟ نجات يافتآروق چگونه ميتوان از -

  رھنمود اسالمی در مورد آروق-

  انداختن آداب تف -

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  آن وآداب عـطسه

  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين  الحاج داکتر:تتبع ونگارش 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ اتــيــژيکی افغانمدير مرکز مطالعات ستر

  » سعيد افغانی –سعيدی «دکتور صالح الدين : مھتمم 

  دفضل احم: مصحح

  


