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 مقاله چکیده
اعم از غذایی، ادویه، ی دارویو تجویز تدبیر و با  و نبض امراض را تشخیص میدهد اخالط، هیأتکه بر اساس مزاج، طب سنتی 

انسانها را از بالیا و توانسته است موفقیت یکی از علوم قدیم بوده که با  درمان را قطعی می کند،، اعمال یداوی و غیره یاهیگ

ه ما در آن زندگی می کنیم سالمت و تندرستی به این لحظه ک اکمالمشکالت نجات دهد و کافه خلق و بشریت را با امراض و 
  برساند.

 بحث

با زحمات و بر چند گونه بوده اند، طب ایرانی، طب رومی، طب هندی و طب چینی که هر کدام مکاتب طبی در عصر قدیم 
ماساژ، اعمال یداوی از قبیل حجامت، فصد، و  دهندقرار  مورد بررسیرا جهت درمان  زیادیان تالش جزیل توانسته اند گیاه

همچون بوعلی سینا طب سنتی را از طب یونانی و زرگی بو حکیمان پزشکان بعد از ظهور اسالم  .بکار ببرندآبزن، دلک و غیره 
شده اشاره مبرز  کشفپیشرفتهای مهم انجام دهند که در این مقاله به چند توانستند با صبر و حوصله غیره جدا نمودند و 

مربوط  اباعص تشخیص داد که اینروی انسان زنده بوعلی سینا با بررسی شاخه های عصبی اولین مهره نخاع گردنی . 1 :است
را طی و طوالنی قوسی شکل  چپ تشخیص داد که این عصب مسیرعصب راجعه  بررسیبا  .2 .هستنددست وسطی به انگشتان 

: سهیم میدانستبروز آسم سه عامل را در بوعلی سینا . 3 .وارد حنجره میشودهمراه با عصب راجعه راست سرانجام و  می کند

بوی استشمام که وی به این نتیجه جالب نائل شده بود  .خاع شوکینرفلکس ، سیستم عصبی مرکزی و پنوموگاستریک عصب
شاخه های از اینرو با اسپاسم  وکرده اعصاب مخاط بینی را از طریق رفلکس قوسی تحریک  ،گل با تحریک عصب سه قلو

بترتیب در عمل دم)شهیق( و قفسه سینه که عملکرد عضالت بین دنده ای خارجی و داخلی . 4 .ایجاد می کندآسم برونش 
 .( تنفسی نقش دارندنفیربازدم)

 نتیجه
دانش فقه با کمک قرآن و احادیث اهل بیت)ع(،  مکتبمتوجه شده بود که بعد از ظهور اسالم، امامان و پیشوایان بوعلی سینا 

لذا وی در این راستا بسیار کوشش نمود و هر احسن به جهانیان ارائه داده اند به نحو را اسالمی را اصالح نموده و طب طب 

همچون  بزرگیحکیمان طب با سرعت پیشرفت کرد و  اسالمدر دوران بدست آورد از مطالعه فقه اسالم باید شمرد. آنچه را 
 با نهایت تالشغیره توانستند و  ، جوزجانیخراسانیعقیلی  ،خان چشتیخراسانی شیرازی،  ،ابوریحان بیرونیرازی، یای ذکر

 و چینی نمایند.هندی  ،یونانیطب اسالمی را جایگزین طب 
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