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 چكيده
 

. از ديدگاه طب سنتي خداوند در بدن آدمي نيرويي قرار داده است تا صحت و سالمتي را حفظ و بيماري را دفع نمايد
امور طبيعيه امووري  ، به عبارتي ديگر. ناميدند طبيعيه مياين نيرو كه در اصل نيروي تدبيركننده بدن است را امور 

 .است كه تعادل بدن را از هر جهت حفظ نمايد
با نحوه تغذيه سنتي داشته و با استفاده از تجربه حاصل از دوران هواي طوویني و بوا     يرابطه مستقيم، طب سنتي

بوا   كوه  اسوت  از نحوه تغذيه به وجود آورده برنامه اي، وجود امكانات كشاورزي اين آب و خاک و شرايط اقليمي آن
در امر نظافت و پاره اي از آداب زندگي كه اثر مستقيم بهداشتي . لذا شده است آميخته، اسالم در رابطه با غذا دستورات

  مانوس است. و پزشكي دارد
آيات و روايات مرتبط با ، اهدر اين نگ. شود هاي اسالمي ما را به آن رهنمون مي نظام طبّي است كه آموزه، طبّ اسالمي
و  طبّ سنّتيعالوه از مجموعه دستاوردهاي گذشته بشر )ب. سازد بندي اين نظام را مي چارچوب و استخوان، پزشكي
گيري  البته اين بهره. شود حكماي( و نيز از آخرين دستاوردهاي امروز و فرداي دانش پيشرو استفاه مي ديگر هاي يافته

سازي با ساختار انديشه تدوين نظام طبّ اسالمي همراه است و هر چه نتواند در اين سواختار   با به گزيني و هماهنگ
روشوهاي تشوخيب بيماريهوا در طوب     . شود حدف مي، انديشه كه بر اساس امر و نهي الهي شكل گرفته پذيرفته شود

 .اسالمي بسيار ساده و كم هزينه و اغلب بدون هزينه و بدون اتالف وقت مي باشد
در قديم از طب به معناي . اي ديرينه دارد سابقه، بر خالف ساير علوم كه بعضاً نوين هم هستند، سنتي و اسالميطب 

 . گرديد شد كه به پيشگيري و درمان تقسيم مي تدبير عافيت ياد مي
خالصه اينكه در طب قديم براي كل بدن، شأن مستقلي قائلند و اختالل اجزاء را ناشي از بر هم خوردن تعادل آن حقيقت 
كلي مي دانند، و سالمت انسان را نيز معلول تسلط در حال سالمت آن حيثيت واحد مستقل بر بدن مي داننود، و نظوم   

فه اي كه بر عهده ي هر يک است، نيز معلول همين امر، و كم و كيف حاكم بر اعضاء گوناگون بدن را، از لحاظ انجام وظي
 رشد اندامها را نيز تابع همين نفس مستقل واحد مي شمارند. 

 
 امتيازات، اشتراكات، اركان، طب اسالمي، واژگان كليدي:طب سنتي

 
 

 مقدمه
 

عنايت دارد و به آن سالمتي وصحت مي طب صناعتي است كه بدنهاي مردم "حكما طب را اينگونه تعريف كرده اند كه
درمان مي مقوله بر اساس مباني به  آنگاه توسط اين صناعت يا فن بيماريهاي مردم را تشخيب مي داده اند و "بخشد 
 . دپرداز

 علم طب به دو دسته تقسيم مي شود: 

 طب نظري. 1
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برآن را كه منجر به سالمتي يا بيماري  طب نظري طبي است كه چگونگي عملكرد و تغييرات بدن انسان و عوامل مؤثر
 . مي شوند بررسي و نهايتاً پزشک را به تشخيب راهنمايي مي كند

 : وجه است 3طب نظري خود بر 
قوام و حفظ كمایت جسمي و بدن انسان بر آنهوا مبتنوي   ، عبارت است از بررسي اموري كه هستي: امور طبيعيه. الف

 . است)فيزيولوژي(
علت بروز بيماري و همچنين چگونگي حفظ سالمتي را بيان مي ، علت ايجاد تغييرات در بدن انسان اسباب و علل:. ب

 . كند)اتيولوژي(
دیيل و عاليم: كه به بررسي عاليم و نشانه هاي مراجعه كننده مي پردازد و پزشک را در مورد سالمت يا بيماري و . ج 

نووبش شناسووي و ادرار ، هوواي مزاجووي و غلبووه ي اخووال علووت بووروز بيموواري راهنمووايي مووي كنوود: ماننوود نشووانه 
 شناسي)سميولوژي( 

 
 طب عملي. 2 

طب عملي شامل روشها يي است كه براي حفظ سالمتي )علم حفظ الصحه( يا بازگرداندن سالمتي)علم معالجات( به كار 
ر با دارو)دارودرمواني( و  ديگري تدبي، بخش است: يكي تدبير با غذا)غذادرماني( 3علم معالجات خود شامل . مي روند

 . حجامت و فصد، ماساژ، آخري اعمال يداوي مانند جراحي
 

همانگونه كه گفتيم وقتي مرضي حاصل مي شد يعني اختالل در افعالي رخ مي داد طبيب با تجربه اي كه داشت پي به 
نجا به اختالل در اخال  و از آنجا به نوع اختالل در قوي واز آنجا به اختالل در ارواح واز آنجا به اختالل دراندام واز آ

داروها ، سپس با تغيير دادن اركان بيمار توسط غذاها. اختالل در امزجه و از آنجا به اختالل در اركان بيمار پي مي برد
اين روند به كمک توجه به دیيل وعالئم . ( باعث درمان بيماري مي شده است. . . يا تدابير عملي ) مثل حجامت وفصد و

 . يماري واسباب وعلل بيماري امكانپذير استب
 

ز ا. باد وخاک –آتش  –آب : حكما معتقد بوده اند كه تمام اشياء در عالم ازچهارعنصر تشكيل شده اند: اركان) آخشيگها (
آنگاه چهار . خشكي تقسيم بندي مي كرده اند-4تري -3گرمي  -2سردي  -1: كيفيت اجسام را به چهار دسته، سوي ديگر

 : عنصر فوق عالوه بر نمادهاي ذكر شده از نظر كيفيات چهار گانه به شكل زير بوده اند
باد داراي خاصيت گرموي وتوري وخواک داراي    ، آتش داراي خاصيت گرمي وخشكي، آب داراي خاصيت سردي وتري

 . ن اربعه () اركا. به اين آب وآتش باد وخاک اصطالحاً عناصر يا اركان مي گفته اند. خاصيت سردي وخشكي
 

مزاج به معني به هم آميختن است ودر اصطالح به كيفيت حاصله ازتركيب وبه هوم آميخوتن اركوان    : امزجه)مزاج ها(
مزاج گرم وتر  -6مزاج خشک  -5مزاج تر  -4مزاج گرم  -3مزاج سرد  -2مزاج معتدل  -1: نوع مزاج داريم 9. اربعه گويند

 مزاج سرد وخشک -9مزاج سرد وتر  -8مزاج گرم وخشک -7
 

وقتوي غوذا   . اخال  جمع خلط است وخلط جسم سيال وتري است كه غذا پس از هضم به آن تبديل موي شوود  : اخال 
خورده مي شود اول توسط معده به كيموس معدي تبديل مي شود كه به اين عمل طبخ معدي يا طبخ اول گويند سپس 

كبد رفته در آنجا پخته ) در اصطالح امروزي متابوليزه ( مي از طريق مجاري ناپيداي روده توسط عروق ماساريقا به 
شود كه به آن طبخ دوم گويند آنگاه رگي كه از كبد خارج مي شود حاوي مايعي است كه اگر در لولوه اي شيشوه اي   

ده سياه ته لوله مقداري مادر . ريخته شود ومدتي بماند اين مايع به چند طبقه تقسيم مي شود كه به آنها اخال  گويند
، روي سودا سه خلط ديگر بلغم. وسنگين كه مقدارش خيلي كم است خواهيم داشت كه خلط سوداوي ناميده مي شود

سرد وتر ودم گورم وتور وصوفرا گورم     ، بلغم. سودا داراي كيفيت سرد وخشک است. دم ) خون ( وصفرا قرارمي گيرد
 . دصفرا وسودا اخال  چهارگانه گوين، بلغم، به اين خون. وخشک
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 . است. . . استخوان و، ريه، كليه، منظور همان اعضاء مختلف بدن مانند قلب: اندام
 

جمع روح است ولي منظور از اين روح آن روح غيرمادي مشهور نيست بلكه طبق تعريف اين روح ماده اسوت  : ارواح
 . استوجسم لطيفي است كه از لطافت بخارهاي اخال  حاصل ميشود وسر منشاء نيرو در بدن 

 
 . ارواح ايجاد يک نيروهايي در بدن مي كنند كه به آنها قوي گويند: قوي
 
 

 ضروريات شش گانه
 

 : چيز ضروري دارد 6حكما معتقد بوده اند كه براي اين كه انسان بتواند به زندگي خود بطور طبيعي ادامه دهد نياز به 
توأثيرات  ، اختال  با دودها يا عا ري از آنها بودن، اجزاء زميناختال  با ، سرما، حرارت، غلظت، از نظر لطافت: هوا -1

 . متفاوت در بدن دارد
خود اين كه انسان چوه بخوورد   . هيچ انساني بدون خوردن وآشاميدن نمي تواند زنده بماند: مأكویت ومشروبات -2

 . وبياشامد بسيار مهم است ونياز به دانش تغذيه دارد
يعني نگه داشتن بعضي از اجزاء ضروري در بدن مثالً نگه داشتن آب به اندازه یزم در  احتباس: احتباس واستفراغ -3

بدن واستفراغ يعني فارغ شدن از اجزاء غير ضروري واضافي بعنوان مثال استفراغ مواد سمي خون توسط كليه ها كه 
 . ادرار نام دارد

 . راحت يا سكون استرياضت منظور تحرک است واستراحت همان است: رياضت واستراحت -4
 . است كه درانسانها رخ مي دهد. . . عصبانيت و، غم، منظورهمين حایت شادي: اعراض نفساني -5 
خواب باعث مي شود قوام عضالني تقويت شود وحيات براي انسان قابل . منظور خواب وبيداري است: نوم ويقظه -6

 . تحمل شود
 
 

 ايران و طب اسالمي در تاريخچه و منشأ طب سنتي
 

در حوالي  "آرياويژ"در زادگاه اوليه خود به نام ، مي گويند: پزشكي ايراني از دوره اي شروع مي شود كه آريايي ها
تاريخ اين پزشكي . زندگي مي كردند -هوا سرد و تنها دوماه گرم بوده است، جايي كه ده ماه از سال -خوارزم و پامير

. نخستين پزشک آريايي تريتا )اترت( ناميده شده است. سيح برآورد كرده اندحدود هفت هزار سال قبل از ميالد م، را
 زرتشت از اهورا مزدا پرسيد:"در اوستا آمده است: 

نخستين كسي كه ناخوشي را ، پيشداديان، تهمتنان، رايومندان، توانگران، كامكاران، دانايان، كيست در ميان پرهيزگاران
گرماي تب را از تون موردم بازداشوته اهوورامزدا در پاسوخ      ، زه پران را بازداشتزخم ني، مرگ را بازداشت، بازداشت
زخوم نيوزه را   ، مورگ را بازداشوت  ، در ميان پرهيزگاران نخستين كسي است كه ناخوشي را بازداشت "تريتا"فرمود:

 ". گرماي تب را از تن مردم بازداشت، بازداشت
اي گرد آمده از ميراث پزشكي قديم ايران )طبّ  گنجينه، طبّي اسالمي هاي طبّ سنّتي ما افزون بر تأثيرپذيري از آموزه

طوبّ  ، ساساني و به خصوص مكتب پزشكي جندي شواپور( ، اشكاني، هاي مختلف هخامنشي طبّ دوران، اقوام آريايي
ت كوه در  اندكي چيني و ملل همسايه و مرتبط با ايران( اسو ، عربي، مكاتب طبّي سرياني و اقوام ديگر )هندي، يوناني

، ابن سينا، علي بن عباس اهوازي، رازي، هاي بزرگي همچون علي بن ربن طبري دوره تمدن اسالمي با ظهور شخصيت
زهراوي و صدها دانشمند معروف و غير معروف ديگر رشد و تكامل ، ابن بيطار، ابن نفيس، ابوالحسين طبري، جرجاني

در دنياي امروز ياراي سر بر افراشتن و داعيه پاسخگويي به ، نيناي چ نظيري يافته است و با پشتوانه و شكوفايي بي
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نگر خوود را بوراي اصوالح     تواند تجربه و نگرش جامع و كل بخش مهمّي از نيازهاي پزشكي امروز بشر را دارد و مي
 (1).انديشه جزءنگر دانش پزشكي روز در اختيار انديشمندان منصف قرار دهد

 
 

 انواع بيماري در طب سنتي
 

بيماريهاي ساده . بيماريها در طب سنتي به دودسته اصل بيماريهاي ساده وبيماريهاي مركب تقسيم بندي مي شده اند
 : و عبارتند از طبقه بندي شده به سه دستهخود 
 بيماريهاي ساده. الف
موجوب   يعني اين كه مزاج طبيعي شخب از حالت اعتدال خود خارج شود وايون عودم اعتودال مزاجوي     :سوء مزاج -1

بطور كلي در هر سني يک مزاج غالب . بنابراين بايد ابتدا مزاج طبيعي شخب را تشخيب دهيم. بيماري شخب گردد
 33سالگي ( بيشتر حرارت ورطوبت غالب است يعني مزاج دموي ) خوني ( در سن  33در سن رشد ) يعني تا : تر است

سالگي  63دربایي . ني مزاج سوداوي غالب مي شودسالگي حرارت روبه كاهش مي گذارد وسردي وخشكي يع 63تا 
 . فرد متغير المزاج مي شود ونوع مزاج او تابع خوراكش مي شود

، گرم وتر ) دموي (، سردو خشک ) سوداوي (، سردو تر ) بلغمي (، خشک، تر، گرم، سرد: نوع مزاج داريم 8بطور كلي و 
 گرم وخشک ) صفراوي (

 
 . ساختار عضوي از بدن غير طبيعي است كه خود به سه دسته تقسيم مي شود در سوء تركيب: سوء تركيب -2

 (. الف ( شكل ظاهر ايراد دارد ) مثالً شخصي كه يک با پاي خميده متولد مي شود كه اصطالحاً پاچنبري گفته مي شود
 است (ب ( اندازه عضو ايراد دارد ) مثالً شخصي كه يک پايش از پاي ديگر بطور مادرزادي بلندتر 

انگشت دارد ويا كسي كه با يک دست  6ج ( تعداد عضو غير طبيعي است ) مثالً كسي كه بطور مادرزادي در هر دست 
 (. متولد مي شود

 
در تفرق واتصال پيوستگي بافتي دراعضاء مثالً بعلت جراحت از بين رفته ) زخمها وجراحت ها ( ويا : تفرق واتصال -3

 (. ناموزن ايجاد شده است ) مثالً استخواني كه پس از شكستن بدجوش خورده باشد پيوستگي بافتي دراعضاء بطور
 
 بيماريهاي مركب . ب

بهترين مثال آن يک آبسه است كه هوم بعلوت   . بيماريهاي مركب از تركيب دويا بيشتر از بيماريهاي ساده رخ مي دهد
 . وهم اتصال طبيعي بافت را بهم زده استسوء مزاج رخ مي دهد با تورم اش سوء تركيب در عضو ايجاد مي كند 

 
 

 طب سنتي و طب اسالميدر  درمان تفاوتها و تشابهات اركاني و ابزاري
 

 طب اسالمي درمان درابزار و اركان  درمان در طب سنتيابزار و اركان 
، پس از آنكه نوع بيماري تعيين شد كه آيا سوء تركيب

سوء تركيب تفرق واتصال ويا سوء مزاج است درمورد 
وتفوورق واتصووال روشووهاي درموواني پيشوورفته وگوواه  
جراحيهايي یزم است كه بيان آنها دراين نوشوتار نموي   

بوه روشوهاي گفتوه شوده     ، درمورد سووء موزاج  . گنجد
وهمچنين با توجه به رژيم غذايي مريش نوع سوء مزاج 
بيمار را تعيوين موي كنويم وبوا بكوارگيري غوذاها ودر       

اركان بهداشت و درمان در طب اسالمي بر پنج تطهير اعوم  
و رواني استوار است كه ، جنسي، خوني، معدي، از جسمي

اينگونه . شود با اجراي كامل آن درمان تن و روان كامل مي
بندي برآيند يک استنبا  نظري از تمامي دسوتورات   جمع

ديني از مجموعه منابع مذهبي اعم از اخالق و فقه و طب و 
 . شود و به صورت عناوين فشرده بيان مي، اقتصاد است
ابزار درماني در طب اسالمي به سه بخش عمده بطور كلي 



5 
 

ال باليد ) يعني اعمال با دست صورت نياز داروها واعم
مثل حجامت كه درمان اصلي سوء مزاج دمووي ) غلبوه   

مثالً . خون ( است ( مزاج بيمار را روبه اعتدال مي آوريم
اگر بيمار مزاجش روبه سردي رفته ) يعني سوء موزاج  

بيموار   "سرد)بارد( پيدا كرده يا بوه اصوطالح عموومي    
نيوواز غووذاها ودر صووورت "سووردي اش كوورد ه اسووت 

داروهاي گرم مزاج به بيماري مي دهويم وهموين طوور    
درمورد ساير سوء مزاج ها كه دربخش سوء مزاج شرح 

نكته مهم ايون اسوت كوه علوت بسوياري از      . داده شدند
بيماريها وجود مشكل در ضروريات شش گانه است ) كه 

( لذا بايود بوه اصوالح اشوكایت     . قبالً توضيح داده شد
 تغيير كيفيت هواي تنفسي اصالح موجود در آنها ) مثالً

( همزمان . . . اصالح ميزان تحرک فرد و، رفتارهاي فردي
 (14). ( پرداخت. . . با ساير تداببِر درماني)اصالح مزاج و

بول و براز )ادرار و مودفوع( نيوز ابوزار ديگوري بوراي      
تشخيب فني بيماري است كه بيشتر بوه وسويلط طوب    

ولي در طب اسالمي جايگاه شود  سنتي به كار گرفته مي
 . اي ندارد ويژه

گيواه  : انوواع درموان در طوب سونتي ايوران عبارتنود از      
بوادكش  ، 4حجامت، 3شياتسو، 2ماساژ درماني ، 1درماني
و آب درماني يا ، 7فصد )رگ زدن(، 6زالو درماني، 5درماني
 8آبزن ها

 

 شود: تقسيم مي
 . دعاها -3 رفتارها -2 داروها -1
 

 رفتارهاي درماني در طب اسالمي
در دستورات ديني پيرامون بهداشت و درمان يک سلسوله  
رفتارهايي وجود دارد كه انجوام آن موجوب پيشوگيري از    

ن آن بروز بيماري و در صورت وجود بيماري موجب درما
ترين رفتارها در پيشگيري و درمان عبارتنود   مهم. گردد مي
 از:
 -7 نوره -6 حمام -5 مسهل -4 تنقيه -3 قي -2 حجامت -1

 -11 داري امساک و روزه -13 تعطّر -9 مسواک -8 سعو 
تزكيه و دوري  -12 تغذيه بر اساس رعايت قواعد شايسته

ج بوه  توزوي  - 13 موالي و رفتواري  ، هاي اخالقوي  از پليدي
 . تعبد و تقويت روان - 14تناسب مزاج و توان عمومي

بديهي است كه هر كدام از رفتارهاي درمواني فووق داراي   
هاي اجرايوي و ضووابط تجوويز     نامه نظام و قواعد و آئين

اي هستند كه به طور جداگانه بايد توأليف و تودوين    ويژه
 (15).و موارد كاربرد آن مشخب شود. گردد

فراگيور بوراي تشوخيب در طوب اسوالمي      ابزار عمومي و 
شناسي پايه و اساس تشخيب  مزاج، ها است طبايع و مزاج

ابزار فني و تخصصي براي تشخيب . در طب اسالمي است
اي بسيار دقيق براي شناخت  نبش خود وسيله، نبش است

 .هاي مختلف بدن است چگونگي فعاليت ارگان

 
 

 طب اسالمي در آداب درمان
 

عالوه بر دستورات درماني پيشگيرانه در بعد جسم و روان و در كنترل مشكالت فوري و اورژانس نيوز  طب اسالمي 
 . تواند بيمار را از مشكالت اساسي برهاند هاي درماني اعجازآميز است و مي داراي طرح

كننده است  ايتزمان بروز درد نيست و درد يک هشداردهنده و هد  تعريف بيمار و بيماري در طب اسالمي منحصر به
و از سوي ديگر لفظ مريش فقط . براي بيمار جهت اقدام به درمان و جهت طبيب براي تشخيب و تعيين مسير درمان

 . شود به بيماران جسمي اطالق نمي
خوانيم و اين بيماري كه همان بيماري روحوي و روانوي اسوت     در تعابير قرآن كريم به تكرار آياتي از قلوب بيمار مي

 . هاي جسمي است تر از بيماري تر و سنگين ظيمبسيار ع
رهايي از مرگ زودرس در بخشي از رفتارهاي طب اسالمي مستتر است و ادعا دارد كه اگر چنانچه اين رفتوار انجوام   
شود دچار مرگ نخواهد شد مانند اينكه حجامت كنيد قبل از اينكه غليان خون شما را بكشد ولي به هر حال زماني كه 

                                                           
1 Phytotherapy 
2 Massage therapy 
3 Shiatsu 
4 Cupping 
5 Dry cupping 
6 Leech therapy 
7 Fasd 
8 Hydrotherapy 
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رسيد و اجل مقدّر و پايان زندگي مقرر گرديد ديگر حدي براي تالش طبيب وجود ندارد و تابع و تسليم امور  مرگ فرا 
چنانكه اموام   داند؛ هم مقدّر است و در اين صورت چنانچه راه درماني وجود داشته باشد آن راه را منحصر به دعا مي

شود داروي مرگ  و زماني كه سؤال مي« م دارويي وجود داردبراي مرگ ه»فرمايد؛  الساّلم در ادامط روايتي مي رضا عليه
 « . دعا»فرمايد؛  مي، چيست

 
 طب سنتي و طب اسالمي منابعتفاوتها و تشابهات در 

 

 طب اسالمي مهم در منابع منابع مهم در طب سنتي
 9الحشائش -1

نوشووته پوودانيوس ديسووقوريدوس و شووامل گياهووان  
فرآورده هاي هر ، كاني ها، خواركي و دارويي جانوران

چگونگي شناسايي زهرهوا و زهرآلوودگي   ، كدام از آنها
هوواي گونوواگون و پيشووگيري و درمووان آنهووا و موووارد 

به ، براي طبقه بندي گياهان. ارزشمند ديگري مي باشد
ويژگي و كواربرد آنهوا   ، جاي استفاده از شيوه الفبايي

 . منظور گرديده است
 الحاوي الكبير في الطب  -2

الحاوي الكبيور  »اب معروف محمد زكرياي رازي نام كت
الجامع الحاصر لصوناعه  » كه آنرا . مي باشد« في الطب
 . نيز نامند« الجامع» و « الجامعالكبير » و « الطب 

 قانون -3
نوشته شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداهلل بن سينا 
دانشمند نامدار ايراني كه از قرن چهارم هجري تا امروز 

اثر را در آموزش و ارائه خدمات پزشكي بور   بيشترين
اساس طب سنتي داشوته اسوت بوي نيواز از هرگونوه      

كتاب قانون بوعلي سينا از پونج قسومت   . معرفي است
 زيرتشكيل شده است: 

وضوع اعضواء بودن و    : ماننود ، مسائل كلي پزشوكي  -
، وظايف اندامهاي مختلوف بودن  ، كالبد شناسي، اعصاب

ائل بهداشوتي و قواعود كلوي    مسو ، بيماريها و علت آنها
 درمانها

طبوق حوروف   ، اقسام دواها كه با بيان خاصيت آنهوا  -
 . الفباء تنظيم شده است

انواع بيماريها و بيماريهايي كه براي هر يک از اعضاء  -
 . بدن به وجود مي آيد

جوشها و مراقبت هوايي  ، غده ها، بيماريهايي مثل تب -
  .كه سبب حفظ زيبايي انسان مي گردد

در قمست پنجم هم مسائل داروسازي به طور مفصل  -
 . مطرح گرديده است

 ذخيره خوارزمشاهي  -4

قرآن مجيود و كتوب آسوماني و احاديوث منقوول از       –الف 
 الساّلم: پيامبران الهي و ائمه عليهم

خداوند تبارک و تعالي در قرآن كريم عسول را شوفابخش   
اين داروي مهوم وقتوي كوه    . عموم مردم معرفي كرده است

توانود از ديودگاه اصوول     شوود موي   مي وارد حوزۀ درمان
هاي سرد را پوشوش   تشخيب طب اسالمي تمامي بيماري

هواي   ها امروزه بيش از نيمي از بيماري دهد و اين بيماري
 . شود بشر را شامل مي

گزارشات علمي محققان جهان پيراموون كواربرد عسول در    
و گزارشات علموي  . درمان از پنج هزار مقاله گذشته است

كاربرد . تر است نمک از بيست ميليون مقاله افزونپيرامون 
امر و نهي قرآن پيرامون مواد غذايي و ، دستورات بهداشتي

توجه اين كتاب عظيم به برخي از مواد غذايي ويژه مانند 
، شوتر ، گواو زرد ، شوير ، انار، زنجبيل، انجير، خرما، انگور

گيوري پژوهشوي    نمودار يوک جهوت  . . . گوشت پرندگان و
ارزشمند براي محققاني است كه به خداوند اعتمواد  بسيار 
 . دارند
 الساّلم سيرۀ انبياء و ائمه عليهم –ب 
هواي حواكم بور نظوام      الهام و استنبا  از قانونمنودي  -ج 

 طبيعت:
گر اين جانداران عقلي است كه از طرف  عقل غريزي هدايت

خداوند رحمان در وجود آنان به وديعت گذارده شده است 
ايون  . ريزي او رايانط مغز طراحي گرديده است امهو با برن

توانود   حجيم و با سابقط عظيم تواريخي موي  ، كتاب پرورق
هاي  فرض ها و پيش زمينط بسيار قابل اعتمادي براي سوژه

 . پژوهشي ما باشد
 الهام و اشراق: -د 

ضميرهاي روشن و قلوب پاک در يک لحظه شربتي از علم 
مشوكلي از مسوير انسوان    نوشند كه با هور جرعوط آن    مي

و اين موضوع منحصور بوه علوم طوب     . شود برداشته مي
فوراوان  . مندنود  هاي علوم از آن بهوره  نيست و همط شاخه

نسخط درماني ويژه وجود دارد كوه منشواء دسوتوري آن    

                                                           
9 Material medical 
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زين الدين اسماعيل بن حسن جرجاني پزشک معوروف  
ق در . هوو  434ايران قرن پنجم هجري قموري در سوال   

حكيم جرجاني پايه گذار مكتب ايراني . جرجان متولد شد
ايراني بود كه كتاب در دوره اسالمي بود و اولين طبيب 

ارزشمند خود ذخيره خوارزمشاهي را به زبان فارسي 
حكويم جرجواني عوالوه بور كتواب ذخيوره       . تأليف كرد

خوارزمشاهي چند كتاب ديگر نيز در علم طوب توأليف   
الطوب  : نموده است كه مهم ترين ايون آثوار عبارتنود از   

اغراض الطبيه و المباحث ، يادگار، زبده الطب، الملوكي
 521اين پزشک برجسته در سال . خفي عالئي، ئيهالعال

 (16).هو ق در گذشت

 . الهام و اشراق بوده است
تبلور تجربيات حكموا در طوول تواريخ و پزشوكان و      –ه 

 درمان:محققان پيرامون بهداشت و 
الساّلم(  هاي ادريس پيامبر )عليه سنگ بناي طب با انديشه

گذاشته شد ، كه در تاريخ علم هرمس اول ناميده شده است
و از آن پس پيامبران هماره اين رشتط علموي را تغذيوه و   

گويند زبوور داود كوه حواوي آئوين      مي. اند هدايت ميكرده
 . استيكصد و بيست جلد بوده ، زندگي بشريت بوده است

 

 
 
 
 

  طب سنتيچند امتياز ويژه 
 

گيرد و عالوه بر اين در مورد همان  در طبّ سنّتي ما انسان با همه موجوديت خود يک جا و با هم مورد توجه قرار مي
در اين بواب  . هايي دارد كه دانش كالسيک با آن آشنا نيست نكته، شناختي انسان يا بُعد بيولوژيک آن نيز بعد زيست
 در هويت جسمي رواني انسان مطرح است« مزاج»بسيار مهمّ مسئله 

يكي ديگور از امتيوازات طوبّ    . درصد اقدامات پيشگيرانه و مبتني بر تدابير حفظ الصحّه است 83در طبّ سنّتي حدود 
 (5). ارتقاي كيفيت زندگي را در دستور كار خود دارد،  ها همواره سنّتي اين است كه عالوه بر درمان بيماري

 
 

 تفاوت هاي طب رايج با طب اسالمي و سنتي
 

نگرش اين طب به انسان به عنوان يک ماشين است كه از اجزاي ، يكي از تبعات حاكميت جهان بيني مادي بر طب رايج
اين در حالي است كه در طوب اسوالمي و سونتي    . باشد تشكيل شده و بيماري نيز نتيجه خوب كار نكردن اين اجزا مي

اي  به اين معنا كه افراد صرف نظر از اينكه چه بيمواري . شود در نظر گرفته مي، كه همان مزاج اوستكليت يک انسان 
 . يک مزاج كلي دارند كه بايد در امر درمان مورد توجه قرار گيرد، داشته و كدام يک از اعضاي بدنشان گرفتار باشد

يعني توجه دقيق خود را نه به . رود ي گرفتار شده ميها از ابتدا به سراغ عضو يا اعضا طب رايج در برخورد با بيماري
كند آثار آن بيماري را در اجزاي هر چه  داند و سعي مي تمام بدن به عنوان يک كل بلكه به يک عضو خاص معطوف مي

شود و  بيمار يک انسان كامل در نظر گرفته مي، اين در حالي است كه در طب اسالمي و سنتي. كوچكتر مشخب سازد
شدند هستي را منحصر به محسوسات متكثر و مستقل از همديگر ندانسته و براي كل  ان قديم كه حكيم ناميده ميپزشك

 . حيثيتي قائل بودند
ما معتقديم كه طوب رايوج روان آدموي را بوه آن     . از ديگر تفاوتها كم توجهي طب جديد به ذهن و روان در درمان است 

درست است كه طب رايج در بيان علول بسوياري از   . گيرد در نظر نمي، استمفهوم وسيعي كه در طب اسالمي مدنظر 
كند ولي شعاع اين دايره بسيار محدود و كوچكتر از آن چيزي  عواملي چون استرس و اضطراب را مطرح مي، ها بيماري

 . است كه بايد باشد
هواي بيمواري و    مبارزه با نشوانه ، شدبا واقع ناشي از همان ديدگاه جزء نگر مي، از ديگر مشكالت بزرگ طب رايج كه

 . تالش در جهت خاموش كردن عالئم آن است
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اشكال ديگر بر طب رايج اين است كه اين طب بيماري را هميشه امري نامطلوب وشر و سالمتي را همواره مطلووب و  
 . طلوب استدر طب اسالمي بيماري هميشه امري ناگوار نبوده بلكه در مواردي بسيار م. كند  خير محسوب مي

تر و زيباتري از طب شيميايي و مدرن دارد روز به روز به  اميدواريم كه طب اسالمي و سنتي كه پيشينه بسيار روشن
صورت علمي و متقن در جامعه ما رشد كرده و فراگير شود و نشان دهد كه اسالم خيلي بهتور از آزموون و خطاهواي    

 (6). است را مداوا و از لحاظ بهداشتي او را مديريت كند تواند بشر امروزي را كه پر از اسرار بشري مي
هواي خاصوي    ها و نيز طرز تلقّي نوآوري، ها با نظريه، ها با توجه به چگونگي تبيين جهان خلقت در هر زمان اين تالش

مردود يا  هاي به ظاهر رسد كه چه بسيار نظريه نگري به اين باور مي گاهي انسان با ژرف، بنابراين. همراه شده است
بيش از ظاهر كلمات و اصطالحات به ، توان بازنگري كرد و از بسياري اصطالحات به كار برده شده باور نكردني را مي

توان  در مقوله طبّ اسالمي و طبّ سنّتي نيز از اين گونه موارد به وفور مي. مفهوم نمادين و سمبليک آنها توجه نمود
 . يافت

 باسالمي و ط بدانند ولي ميان ط را مترادف طبّ دوران تمدن اسالمي مي 13اسالميطب ه معمویً در منابع خارجي كلم
 . تفاوت جدّي وجود دارد، دوران تمدن اسالمي كه چهره شاخب امروزي آن همين طبّ سنّتي است

 
 

 نتيجه
سال  2533گردد، ولي از حدود  سال قبل برمي 8333بر اساس برخي اطالعات قابل استناد، سابقه پزشكي ايران به حدود 

همتا، طبّ ايراني و اسالمي از محتوا  پيش و به خصوص از آغاز دوران تمدن اسالمي با درخشش تعدادي از حكماي بي
توان با استدیل و ذكر شواهد و با سربلندي  ز تعصب ميهني، ميمند شده است. بنابراين به دور ا و تكامل خاصي بهره

نظير است كه با داشوتن مبواني فلسوفي محكوم و بوا       اي استثنايي و در حدّ خود بي بيان كرد كه طبّ سنّتي ما گنجينه
زمان حاضر تواند در  مهري قرار گرفته است به خوبي مي سال مورد بي 153نگري اگرچه بيش از  بيني الهي و ژرف جهان

 ها و مشكالت حل نشده طبّ كالسيک، راهكار ارائه كند.  قد علم كند و براي رفع كاستي
طب سنتي اساساً بر استفاده از طبيعت استوار است و براي تبديل مواد طبيعي ) اعم از معدني و نباتي ( به دارو، غالباً 

كه استفاده از طبيعت امري است كه اساسواً و اصوویً   دخل و تصرف زيادي در آنها به عمل نمي آورد. و بايد بگوييم 
موجه است و هيچ كس نمي تواند به طور كلي ادعا كند كه طب قديم صرفاً به اين دليل كه بر طبيعت مبتني است باطل 
است. از آنجا كه بدن انسان يک موجود طبيعي است و با طبيعت سنخيت و سازگاري دارد، تأثير مواد طبيعي بر آن، 

طقي و معقول به نظر مي رسد. پس بنياد طب سنتي، امري نيست كه ذاتاً و به خودي خود مورد اعتوراض و انكوار   من
 باشد؛ يعني طب سنتي ذاتاً امري ممكن است. 

براي اثبات موجوديت طب سنتي، راههاي متعددي وجود دارد: يک راه اين است كه در خوود طبيعوت جسوتجو كنويم؛      
هنگام بيماري به سراغ خود طبيعت مي روند، و معمویً به هدايت غريزي مي دانند كه كودام   بديهي است كه جانوران

 بيماري را با كدام گياه و دانه بايد عالج كرد.
از اين لحاظ و از بسياري جنبه هاي ديگر، حيوانات مي توانند سرمشق خوبي براي انسان باشند. البته اين به آن معنا 

ايگاه وایي علوم پزشكي جديد باشيم. طبّ سنّتي تجربه آسان، مؤثر، موفوق، كوم هزينوه،    نيست كه منكر ارزش و ج
هاي مرجع پزشكي جديد چيزي راجع به آن وجود نداشته باشد، امكان  پرفايده و و كم ضرري دارد ولو اينكه در كتاب

ماندگي نيست بلكه دانش  گرايي و عقب ساستفاده از آن را پذيرفت. البته تحقيق و تجربه در اين گونه موارد نه تنها واپ
 سازد. مند مي روز را نيز از اين اطالعات سودمند بهره

 در طب سنتي آهنگان جنبش درمان با گياهان دارويي مي گفتند سالمتي انسان بستگي به تعادل اخال  چهارگانه دارد. 
اسوتفاده از تجربوه حاصول از دوران هواي      طب سنتي، رابطه مستقيم با نحوه تغذيه سنتي ايرانيان داشته است و با

طویني و با وجود امكانات كشاورزي اين آب و خاک و شرايط اقليمي آن، برنامه اي از نحوه تغذيه به وجوود آورده  
است و با دستوراتي كه اسالم در رابطه با غذا گرفته شده، آميختهشده است و به همين طور در امر نظافت و پاره اي از 

 ي كه اثر مستقيم بهداشتي و پزشكي دارد.آداب زندگ
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ها داراي طبع و خلط خاص خود است و  يكي از مباني و اصول مهم طب سنتي ايراني اين است كه بدن هر يک از انسان
ترين حالت حفظ نمايد،  وظيفه طبيب اين است كه با شناخت اين طبع با تدابير خاص، سالمتي او را به بهترين و معتدل

نظر جسمي و روحي در بهترين شرايط باشد و هنگام بيماري مهمترين وظيفه درمانگر اين است كه مزاج تا شخب از 
هواي نسوبي سوهم     بدن و عضو درگير را به حالت طبيعي و اصلي خويش برگرداند. در ضمن افراد نيز با اين آگواهي 

 نمايند.  بسزايي را در پيشگيري و حفظ سالمت و تندرستي خود ايفا مي
نظام طب اسالمي بر مبناي دو روش تشخيب فراگير و سه ركن درماني استوار است و مزاج شناسي و نبش شناسي 
جزء ابزار تشخيب است كه از ميان اين دو مزاج شناسي يک روش جامع، فراگير، دقيق و داراي ابليوت فهوم عموومي    

 است. 
اند. داروهاي طب اسالمي و طب سنتي از سه منبع گياهي، داروها، رفتارها و دعاها نيز جزء اركان درماني طب اسالمي 

حيواني و معدني و تامين مي گردد. آب، نمک، يد، طال، آب دريا، جزء داروهاي معدني، شير و لبنيات، عسول، و سواير   
ترشحات بدن حيوانات داروي حيواني و مجموعه ي بزرگ از گياهان، داروي گياهي به حساب مي آيد. داروهوا داراي  

 (8)فرنس طب اسالمي در منابع معتبر باشند. ر

شود. در اين نگاه،  هاي اسالمي ما را به آن رهنمون مي به طور ساده و اجمالي، طبّ اسالمي، نظام طبّي است كه آموزه
سوازد. عوالوه بور ايون، از مجموعوه       بنودي ايون نظوام را موي     آيات و روايات مرتبط با پزشكي، چارچوب و استخوان

هاي حكماي ديگر( و نيز از آخورين دسوتاوردهاي اموروز و     گذشته بشر )از جمله طبّ سنّتي ما و يافته دستاوردهاي
سازي با ساختار انديشه تدوين نظام  گيري با به گزيني و هماهنگ شود. البته اين بهره فرداي دانش پيشرو استفاه مي

بر اساس امر و نهي الهي شكل گرفته پذيرفته شود،  طبّ اسالمي همراه است و هر چه نتواند در اين ساختار انديشه كه
شود. موادّ حرام )مگر در حال اضطرار بدون جايگزين( جايي در طبّ اسالمي ندارند. رفتوار صواحبان حَور ف     حدف مي

 پزشكي با بيماران، بايد رفتاري مورد قبول اخالق و فقه اسالمي باشد، حقوق بيمار چه در خلوت و چه در جلوت بايد به
 بهترين وجه مراعات شود. 
آموزد كه در همه جا از جمله در عرصه پزشكي با رعايت همان چارچوب انديشه اسالمي، از  اسالم به پيروان خود مي

أعلم النواس مون جموع علوم     »خوانيم:  علوم و تجارب ديگران استفاه كنند، چنانكه در اين حديث شريف نبوي)ص( مي
كند كه  تأكيد مي« إلي»كه كلمه « م كسي است كه علم ]ديگر[ مردم را به علم خود بيفزايد.ترين مرد الناس الي علمه؛ عالم

آوري دانش ديگران كافي نيست بلكه بايد از ميان آنها با رعايت ساختار انديشه اسالمي انتخواب مناسوب    صرفاً جمع
 صورت گيرد.

ت مي توان پا را فراتر نهواده گفوت كوه ايرانيوان     حتي به جرأ. در ايران قديم وضعيت طب پيشرفته تر از آشور بود "
حتي خود يوناني ها هم فرضويه ي طبوايع   . اصول آن چيزي را كه طب يوناني ناميده شد به يونانيان تعليم داده اند

نجم "همچنين دكتر  ". چهارگانه خود را يک فرضيه ي بيگانه مي شناختند و به رسم آن زمان آن را ايراني مي ناميدند
مكتب طبي زرتشت خيلي پيش تر از مكاتب طبوي  "در اين باره نوشته است:  "تاريخ طب در ايران"در كتاب  "يآباد
 (7)". در عالم وجود داشته است، يونان

سخن اين است كه با شناختن و شناساندن طب سنتي مي توان بسياري از گره هايي را كه هم اكنون بوه دنودان طوب    
جديد باز مي شود با دست باز كرد. شايد مهمترين اعتراضي كه مخالفان طب سنتي از لحاظ نظري بر اين طب وارد مي 

آنان اين است كه در طب سونتي مبواني و معوانيي     و منظور« طب سنتي علمي نيست » كنند، اين است كه مي گويند 
 وجود دارد كه درک آنها مطابق روشهاي علم جديد غربي ممكن. 

قائل بود و مالک اعتبار را در عمل جستجو كرد نه در نظر شايد بي « پراگماتيسم » نتيجه اينكه در طب بايد به نوعي 
 . مناسبت نباشد

شأن مستقلي قائلند و اختالل اجزاء را ناشي از بر هم خوردن تعادل آن حقيقت  خالصه اينكه در طب قديم براي كل بدن،
كلي مي دانند، و سالمت انسان را نيز معلول تسلط در حال سالمت آن حيثيت واحد مستقل بر بدن مي داننود، و نظوم   

علول همين امر، و كم و كيف حاكم بر اعضاء گوناگون بدن را، از لحاظ انجام وظيفه اي كه بر عهده ي هر يک است، نيز م
 رشد اندامها را نيز تابع همين نفس مستقل واحد مي شمارند.
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فقدان عوارض جانبي شيوه هاي ، بدون شک نتايج توسعه طب اسالمي و طب سنتي بدليل نرخ پايين داروهاي گياهي 
سوبب  . . . ش هواي جراحوي و  كاهش رو، نياز كمتر به دستگاه ها و ابزارهاي آزمايشگاهي و تصوير برداري، درماني

كاهش نرخ درمان در تمام سيستم هاي بهداشتي درماني كشور خواهد شد و اين كاهش هزينه هاي جاري مي توانود  
 . خود يک عامل تشويق مهم يک منبع مالي بسيار خوب براي تحقيق و توسعه طب اسالمي باشد
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