
  
  اآلبدين أبد أمجعني أعدائهم على ا ولعنة الطّاهرين الطّيـبـني وآهلما وعلي حممد على ا وصلّى العاملني رب  احلمد ومعني ناصر خري إنّه نستعني وبه الرحيم الرمحن ا بسم

ی با  نا ن  آ ی و  ال س   ب ا    
  

   اسالمي و كھنحكمت در طبتعريف 
 کـرده  تعریـف  ینگونها را طب ي اسالمحکما

 بـدنھای   بـه کـه  است صناعتی طب"که اند
 صحت و سالمتی آن به و دارد عنایت مردم
   " بخشد می

 بیماریھـای  فـن  یـا  صـناعت  این توسط آنگاه
 اسـاس  بر و اند داده می تشخیص را مردم

 ذکـر  ادامـه  در آن از بخـشی  کـه  ای مبـانی 
  اند پرداخته می مردم درمان به شد خواھد

 مطالـب  ودارای غنـی  دریبقـ  كھـن  طـب 
 درسـت  کـه  است فراوان وکتابھای گوناگون

 کتـاب  زیـادی  تعـداد  مطالعـه  به آن یادگرفتن
 ذیـل  در آنچـه  دارد نیـاز  طوالنی زمان وصرف

 جھت وار فھرست ای خالصه فقط آوریم می
 اسـت  آن ومبـانی  طب این با کلی آشنایی

   . گیرد قرار توجه مورد است امید
 جـدول  در که فرمی هب را طب قدیم حکمای

 طـب . انـد  کـرده  می بندی تقسیم آمده زیر
 که است ای پایه دانشھای مجموعه نظری

 را مریض کلی وضعیت بتواند تا بداند باید فرد
 دانـشی  ھم باز عملی طب. دھد تشخیص

 یادگرفتـه  درس کـالس  در بایـد  کـه  اسـت 
 ھای ونسخه دستورات دانش این با شودکه

   . کنیم می ھدایت را بیمار
  

   اسالمي و كھن طب دریماريبتعريف 
   : که اند کرده می معنی گونه بدین ي اسالمحکما را مرض یا بیماری ھمچنین

   ) افعال در اختالل ( است داده رخ مرض نشود انجام خود طبیعی مجرای از فعلی ھرگاه
 تشکیل وافعال قوی ، ،ارواح اندام ، اخالط ،امزجه ، ارکان از که طبیعیه امور بنام اند داشته قسمتی نظری طب بخش در آنوقت
  است یافته

 نـوع  به پی داشت که ای تجربه با طبیب داد می رخ افعالی در اختالل یعنی شد می حاصل مرضی وقتی گفتیم که ھمانگونه
 از و امزجه در اختالل به آنجا از و اخالط در اختالل به آنجا واز دراندام اختالل به آنجا واز ارواح در اختالل به آنجا واز قوی در اختالل

  برد می پی بیمار ارکان در اختالل به آنجا
 شـده  مـی  بیماری درمان  باعث...)و وفصد حجامت مثل (عملی تدابیر یا داروھا ، غذاھا توسط بیمار ارکان دادن تغییر با سپس
   . است

  . است مکانپذیرا بیماری وعلل واسباب بیماری وعالئم دالیل به توجه کمک به روند این
 ھرچنـد  پردازیم می آنھا درباره مختصری توضیح به درادامه ؟چه یعنی ارکان و امزجه ،اخالط، ،اندام ارواح ، قوی این که این اما
   . دارد نیاز کتابی نوشتن به آنھا کامل توضیح که
  



   اسالمي و كھنطبدر  اركان كالبد
  )آخشیگھا( ارکان  ●

   خاک و باد - آتش - آب : اند شده تشکیل اصلي عنصر چھار از عالم در اشیاء تمام که دان بوده معتقد ي اسالمحکما
 . ھستند تمثیل ھا این که.  و باد و خاک آتش مورد در ھمچنین نیست ما دسترس در آب آن آب این از منظور دانست باید البته

    :اند کرده می بندی سیمتق شکل این به سنگینی و سبکی نظر از را اجسام حکما که معنی این به
  مطلق سبکی ونماد تمثیل بعنوان آتش) سبکی نھایت(مطلق سبکی -
  ، نسبی سبکی نماد بعنوان باد نسبی  سبکی-
  نسبی سنگینی نماد بعنوان آب نسبی  سنگینی-
   مطلق سنگینی نماد بعنوان خاک ) سنگینی نھایت ( مطلق سنگینی -

  : تذكر
ايـــن اشـــتباه اســـت كـــه  -١

ــ ــصود  مثالھــ ــذكور مقــ اى مــ
بلكه آتش و بـاد و آب       نباشد،  

و خاك معروف مورد نظر بوده، 
ــلي و  ھـــر جنـــد مفھـــوم اصـ

نمونــه ھــاى ايــن محــدود بــه 
  .نیستمفاھیم ن آخارجي 

ــا    -٢ ــروزي ب ــان ام ــس اذھ  ان
 ممكـن   ؛تعداد بیـشتر عناصـر    

 ايــن تقــسیم بنــدي را اســت
ــى    ــد، ولـ ــن بنمايـ دور از ذھـ
مفھوم عنصر در حكمت كھـن   

ــو  ــا مفھ ــصر در دانــش  ب م عن
جديد متفاوت است، عنصر در 
ــي    ــوم كل ــن مفھ ــت كھ حكم
تري داشته، برخالف مفھـوم      
ــه   ــج كـ ــصر در دانـــش رايـ عنـ

  .جزئي نَكر است
 توضــــیح داخــــل برانتــــز   -٣
بــــراى مفھــــوم ...) نھايــــت(
 دقیــــق نبــــوده، و "مطلــــق"
 "مطلـق  سنگینیسبكي يا "

سـبكي   يعني آنجه كه صرفا     
  . باشدسنگینیيا 
  
  : اند کرده می بندی تقسیم دسته چھار به را اجسام کیفیت ، ردیگ سوی از
  سردی         )١
  گرمی )٢
   تری       ) ٣
  خشکی       ) ۴

   : اند بوده زیر شکل به گانه چھار کیفیات نظر از شده ذکر نمادھای بر عالوه فوق عنصر چھار آنگاه
   ، وتری سردی خاصیت دارای آب

  ، وخشکی گرمی خاصیت دارای آتش
   وتری گرمی خاصیت دارای باد
  . وخشکی سردی خاصیت دارای خاک

   ) اربعه ارکان (. اند گفته می ارکان یا عناصر اصطالحًا وخاک باد وآتش آب این به
  

   اسالمي و كھنطب در احوال كالبد
   )ھا مزاج( امزجه ●
  ،گوینـد  اربعه ارکان آمیختن ھم به و ترکیب از حاصله کیفیت به اصطالح در و ،است آمیختن ھم به معنی به مزاج جمع امزجه 

  : داریم مزاج نوع ٩بطور كلي 
  معتدل مزاج ) ١
  سرد مزاج ) ٢
  گرم مزاج ) ٣
  تر مزاج ) ۴
  خشک مزاج ) ۵
  وتر گرم مزاج ) ۶
  وخشک گرم مزاج ) ٧
  وتر سرد مزاج ) ٨
   وخشک سرد مزاج ) ٩
  



   اسالمي و كھنطب در اجزاي كالبد
 
 تـری  و سـیال  جسم خلط و است خلط جمع اخالط  : طاخال ●

  .شود می تبدیل آن به ھضم از پس غذا که است
 شـود  مـی  خـورده  غذا وقتی اند بوده معتقد حکما آنکه توضیح

 خمیـری  مـایعی  منظـور  ( معـدی  کیمـوس  بـه  معده توسط اول
 کـه  شود می تبدیل ) است معده در غذا ھضم از حاصل شکل

  گویند اول طبخ یا معدی طبخ عمل این به
 به ماساریقا عروق توسط روده ناپیدای مجاری طریق از سپس

 شود می ) متابولیزه امروزی اصطالح در (پخته  آنجا در رفته کبد
  گویند دوم طبخ آن به که

 اگر که است مایعی حاوی شود می خارج کبد از که رگی آنگاه
 بـه  عمـای  این بماند مدتی و شود ریخته ای شیشه ای لوله در

   . گویند اخالط آنھا به که شود می تقسیم طبقه چند
 کم خیلی مقدارش که وسنگین سیاه ماده مقداری لوله ته در

 روی . شـود  مـی  نامیـده  سـودا  خلط که داشت خواھیم است
  ،گیرد می قرار صفرا و ) خون ( دم ، بلغم دیگر خلط سه سودا
 دم و ،تر و سرد ، بلغم. است وخشک سرد کیفیت دارای سودا

 و ،صـفرا  بلغـم  خـون،  ایـن  بـه  . خـشک  و گرم صفرا و ،تر و گرم
   . گویند )چھارگانه ( اربعهاخالط سودا

 
 ، کلیـه  ، قلب مانند بدن مختلف اعضاء ھمان  منظور : اندام  ●

   . است ...و استخوان ، ریه
 
 از منظور ولی است روح جمع ارواح حکما تعریف  طبق :ارواح  ●

 ایـن  تعریف طبق بلکه نیست مشھور غیرمادی روح آن روح این
 بخارھـای  لطافـت  از کـه  اسـت  لطیفی وجسم است ماده روح

   . است بدن در نیرو منشاء وسر میشود حاصل اخالط
 
 آنھـا  به که کنند می بدن در نیروھایی یک ایجاد ارواح :  اقو  ●

   . گویند قوی
 بـه  میتوانیـد  بیـشتر  وتوضـیح  بحث گسترش برای که است گسترده بسیار وقوی ارواح وھمچنین اندام مبحث توضیح    :توجه
  .کنید مراجعه اول جلد سینا بوعلی طب در قانون کتاب ویا ، چغمینی قانونچه کتاب

   

   اسالمي و كھنطب در اركان حیات
   

   ) ضروریه سته ( گانه شش ضروریات
  : دارد ضروری چیز ۶ به نیاز دھد ادامه طبیعی بطور خود ندگیز به بتواند انسان که این برای که اند بوده معتقد ي اسالمحکما
  ھوا  )١
 بـدن  در متفـاوت  تأثیرات بودن، آنھا از ری عا یا دودھا با اختالط ، زمین اجزاء با اختالط ، سرما ، حرارت ، غلظت ، لطافت نظر از

 مواد از عاری ھوای برعکس. شود می بدن در ماریبی موجب ) گندابھا ھوای ) عفونی مواد با مخلوط ھوای مثال بعنوان . دارد
   . شود می صحت موجب عفونی

  مشروبات و مأکوالت )٢
 به ونیاز است مھم بسیار وبیاشامد بخورد چه انسان که این خود . بماند زنده تواند نمی وآشامیدن خوردن بدون انسانی ھیچ

  . دارد تغذیه دانش
  واستفراغ احتباس )٣

 از شدن فارغ یعنی واستفراغ بدن در الزم اندازه به آب داشتن نگه مثًال بدن در ضروری اجزاء از بعضی داشتن هنگ یعنی احتباس
 مـواد  نتوانـد  شخـصی  اگـر .دارد نـام  ادرار کـه  ھـا  کلیـه  توسط خون سمی مواد استفراغ مثال بعنوان واضافی ضروری غیر اجزاء

 در اسـتفراغ  معنـی  . ( شـود  مـی  بیماری دچا کند دفع را بدنش وزیادی سمی مواد ویا دارد نگه دربدن را خود نیاز مورد ضروری
  ). است متفاوت جامعه در شده استفاده استفراغ آن با اینجا
  واستراحت ریاضت ) ۴

 دھـد  مـی  رخ دراسـتراحت  بـدنی  اعمـال  از بـساری . اسـت  سـکون  یـا  اسـتراحت  ھمان واستراحت است تحرک منظور ریاضت
  . طور ھمین باشد نداشته را الزم تحرک که ھم وانسانی شود می بیماری دچار کند استراحت اندازه به نتواند که انسانی.
  نفسانی اعراض ) ۵

 اندازه وبه است الزم اینھا طبیعی فرد یک ودر دھد می رخ درانسانھا که است ... و عصبانیت ، غم ، شادی حاالت منظورھمین
  . شود می وسالمتی صحت موجب باشد اگر
  یقظه و نوم ) ۶

 ھمچنـین  . شود تحمل قابل انسان برای وحیات شود تقویت عضالنی قوام شود می باعث خواب . است وبیداری خواب منظور
  . باشد اندازه به باید نیز وبیداری خواب این . دارد بدن در دیگری بسیار اثرات خواب
 پردازیم می بیماریھا تشخیص وشیوه بیماری انواع بندی بقهط به شدیم آشنا سنتی طب اصطالحات برخی با مختصری که حال

.  



   اسالمي و كھنطب در انواع بیماري
  

 مـی  بنـدی  تقـسیم  مرکـب  بیماریھـای  و ساده بیماریھای :ياصل دسته دو به كھن و اسالمي طب در بیماریھا: بیماری انواع
  اند شده

  :اند شده تقسیم  دسته سه به ساده بیماریھای و
  زاجم سوء )١
  ترکیب سوء ) ٢
   واتصال تفرق )٣
 

   . شود می تقسیم دسته سه به خود که است طبیعی غیر بدن از عضوی ساختار ترکیب سوء در:  ترکیب سوء
  ). شود می گفته پاچنبری اصطالحًا که شود می متولد خمیده پای با یک که شخصی مثًال ( دارد ایراد ظاھر  شکل  -
ــدازه  - ــضو ان ــراد ع ــثًال( رددا ای ــصی م ــه شخ ــک ک ــایش ی ــای از پ ــر پ ــور دیگ ــادرزادی بط ــدتر م ــت بلن  ) اس
 متولـد  دسـت  یـک  با که کسی ویا دارد انگشت ۶ دست ھر در مادرزادی بطور که کسی مثًال( است طبیعی غیر عضو تعداد  -

   ). شود می
 

 پیوسـتگی  ویا ) ھا وجراحت زخمھا ) رفته بین از جراحت بعلت مثًال دراعضاء بافتی پیوستگی واتصال تفرق در: واتصال تفرق
   ). باشد خورده بدجوش شکستن از پس که استخوانی مثًال ( است شده ایجاد ناموزن بطور دراعضاء بافتی

 
 موجـب  مزاجـی  اعتـدال  عـدم  وایـن  شـود  خارج خود اعتدال حالت از شخص طبیعی مزاج که این یعنی مزاج سوء: مزاج سوء

: است تر غالب مزاج یک سنی ھر در کلی بطور . دھیم تشخیص را شخص طبیعی مزاج ابتدا باید ینبنابرا .گردد شخص بیماری
 حـرارت  بیـشتر  ) سـالگی  ٣٠ تا یعنی( رشد سن در

 در ) خـونی  ( دموی مزاج یعنی است غالب ورطوبت
 گذارد می کاھش روبه حرارت سالگی ۶٠ تا ٣٠ سن

 مـی  غالـب  سـوداوی  مـزاج  یعنی وخشکی وسردی
 مـی  المـزاج  متغیـر  فـرد  سـالگی  ۶٠ دربـاالی  . شود
   . شود می خوراکش تابع او مزاج ونوع شود

 
  : داریم مزاج نوع ٨ کلی بطور
  سرد      ) ١
  گرم       ) ٢
  تر )٣
  خشک )٤
  ) بلغمی ( تر سردو )٥
  ) سوداوی ( خشک سردو )٦
  ) دموی ( وتر گرم )٧
  ) صفراوی ( وخشک گرم )٨

 بیماریھـای  از تربیـش  یا دو ترکیب از مرکب بیماریھای
 است آبسه یک آن مثال بھترین . دھد می رخ ساده

 اش تـورم  بـا  دھد می رخ مزاج سوء علته ب ھم که
 اتـصال  وھـم  کنـد  مـی  ایجـاد  عـضو  در ترکیـب  سـوء 

   . است زده بھم را بافت طبیعی
 اين مثال غلط بوده و ناشي از ديدكاه طب رايج :تذكر

عوارضي مي باشد، ھر جند ممكن است يك بیماري         
از جند جھت داشته كه مشمول انواع بیماريھاى فوق 

بیماريي است كه در اثر حدوث دو يا جند بیماري در طب كھن؛ الذكر باشد، مانند مثال ذكر شده، ولى منظور از بیماريھاى مركب 
  ، سبب حدوث بیماري سومي بشود

 

   اسالمي و كھنطب در درمان
  

  :به درمان مي بردازند ؟است مزاج سوء یا و اتصال و تفرق ، ترکیب سوء آیا که شد تعیین بیماری نوع آنکه از پس
  گنجد نمی نوشتار دراین آنھا بیان که است الزم جراحیھایی وگاه پیشرفته درمانی روشھای واتصال وتفرق ترکیب سوء مورد در
 وبا کنیم می تعیین را بیمار مزاج سوء وعن مریض غذایی رژیم به توجه با وھمچنین شده گفته روشھای به ، مزاج سوء درمورد 

 ( دمـوی  مـزاج  سـوء  اصـلی  درمان که حجامت مثل دست با اعمال یعنی ( بالید واعمال داروھا نیاز صورت در و غذاھا بکارگیری
 )بارد(سرد مزاج سوء یعنی ( رفته سردی به رو مزاجش بیمار اگر مثًال. آوریم می اعتدال روبه را بیمار مزاج ) است ) خون غلبه
 و دھیم می بیماری به مزاج گرم داروھای نیاز صورت ودر غذاھا" است کرده اش سردی بیمار " عمومی اصطالح به یا کرده پیدا

    . شدند داده شرح مزاج سوء دربخش که ھا مزاج سوء سایر مورد در طور ھمین
 لـذا  ). شـد  داده توضـیح  قبًال که ( است گانه شش ضروریات در مشکل وجود بیماریھا از بسیاری علت که است این مھم نکته
  ... )و فـرد  تحرک میزان اصالح ، فردی رفتارھای اصالح تنفسی ھوای کیفیت تغییر مثًال ( آنھا در موجود اشکاالت اصالح به باید

  .پرداخت ...) و مزاج اصالح( درمانی تدابِبر سایر با ھمزمان
  



ايـن  در يا مرسـوالت حیـات طیبـه    ي قبال در رسانه حیات اعلى      اترشبه مناسبت موضوع طب اسالمي و كھن؛ كزا       
  :اينجا نقل مي كنیماست، جھت تكمیل مبحث آنھا را نیز منتشر شده رابطه 

  

  ک كھناسالمي و  از دیدگاه طب ؛حافظهضعف و قوت 
برنـد،   انـد از يـاد مـي     كـه خوانـده  آموزان باھوش و زرنگي كه به ھنگام امتحانات دچار فراموشي شده و ھرچه را      احتماال با دانش  

. ھاي گوناگوني براي تقويت حافظه وجود دارد      شیوه. ايد  برخورد كرده 
ھـاي غـذايي مختلفـي را بـراي تقويـت             كارشناسان تغذيـه نیـز رژيـم      

  . كنند حافظه پیشنھاد مي
طب سنتي ايران نیز با نگاھي عمیق به اين موضوع پرداخته و ثابـت     

یمي بین نوع تغذيه و حافظه آدمي وجود كرده است كه رابطه مستق
روانشناسان و پزشكان آلوپاتیـك اسـترس را عامـل اصـلي ايـن           . دارد

كنند، در حالي كه درمـان اسـترس بـه تنھـايي بـه             عارضه عنوان مي  
  . كند بھبود شرايط كمك نمي

 كه مواد غذايي در اثر ترشحات      در طب كھن اين نظريه مسلم است      
بـد و لوزالمعـده دچـار تغییـرات و اسـتحاالتي      ھا، ك  دھان، معده، روده  

ھـا   كشكاب از راه روده  . آيد  مي  شده و سرانجام به صورت كشكاب در      
كبـد در اثـر اعمـال طبیعـي     . رود جذب و به وسیله عروق به كبد مـي      

  . آورد  شكل متفاوت در مي٤خود آن را پخته و يا تغییراتي به 
 نوبه خـود وظـايفي     خلط تشكیل شده كه ھر يك به       ٤بدن انسان از    

  : در بدن دارند كه به شرح زير است
ل كـدر، تـار و سـنگین اسـت سـودا نامیـده       گونه اول كـه ماننـد گِـ      -١
افـزايش سـودا در بـدن    . سودا طبعـي سـرد و خـشك دارد     . شود  مي

، غلظـت خـون،    )متمايـل بـه سـیاھي     (الغري، تیرگـي رنـگ پوسـت        
.  به ھمـراه دارد سوزش معده، اشتھاي كاذب و فزوني فكر و خیال را   

  . و روياھاي شخص در خواب توام با وحشت و تاريكي است
تر بوده و روي    بلغم، ماده لزج سفید رنگي است كه نسبتا سبك          -٢

افزايش بلغم موجب سپیدي، نرمي و سـستي        . گیرد  سودا قرار مي  
پوست، ضعف گوارش، آروغ ترش، خواب بسیار، كندي حواس، ريزش 

شخص در خواب . شود رقیق و غیر سوزان ميلعاب دھان و آب بیني 
قدما طبیعت چنین فردي را سرد و تر . بیند و رويا باران، برف و آب مي

  . نامیدند مي
خون . شود  خلط سوم ماده قرمز رنگي است كه خون نامیده مي        -٣

چنانچـه  . شـود    تغییري و بالواسطه صرف تغذيه بـدن مـي          بدون ھیچ 
ز حــد طبیعـي باشـد؛ رنـگ بـدن بــه     انـدازه ايـن خلـط در بـدن بـیش ا     

تـر شـده     كند زبانش سـنگین     سرخي گرايیده و شخص احساس مي     
دره و خمیـازه، كنـدي حـواس،        سستي و كاھلي اعضا، دھان    . است

ھا و بیني از عوارض  ريزي لثه ھا در بدن، گاھي خون بروز برخي جوش
در اين حالت روياھاي شخص سرخ      . افزايش خلط خون در بدن است     

  . ن است و طبیعت بیمار گرم و ترو خونی
اگر صفرا از حد خود تجاوز كنـد رنـگ بـدن و    . ھا سبكتر بوده و صفرا نام دارد  رنگي است كه از ديگر خلط      خلط چھارم ماده زرد    -٤

میلي به غذا از  تشنگي، تھوع، قي، سوزش معده و بي. شود ھا به زردي گرايیده، بیني خشك و زبان نیز زبر و خشك مي چشم
در چنین حـالتي طبیعـت   .  است خواب شخص نیز با مناظري از گرما و آتش توام . ساير عوارض افزايش خلط صفرا در بدن است       

  . بیمار گرم و خشك است
غ،  طور كه گفته شد قدما معتقد بودند افزايش رطوبـت و سـردي در مغـز باعـث سـستي و تنبلـي دمـا         ھمان:اثرات بلغم در مغز  

ھر قدر رطوبت و خلط بلغم در سر بیشتر جمع شود، به . كند اس شده شخص را به فراموشي دچار مي    كندي ذھن، تفكر و حو    
يابد به طوري كه شخص كامال فاقـد ھرگونـه فھـم و شـعور      ھمان نسبت فراموشي افزايش، تیزھوشي و قوه ادراك كاھش مي    

  .در اين حالت فراموشي با سنگیني سر و ترشحات بیني ھمراه است. گردد مي
طبیعي است از بین بـردن رطوبـت، عـوارض    . گردد مي… عالوه وجود رطوبت در سر موجب سرگیجه، تشنج، سكته، صرع و             به 

  . برد گفته شده را از بین مي
برخي از غـذاھاي  . شود شوند، موجب تولید رطوبت و بلغم در بدن مي خوردن بعضي از غذاھا كه اصطالحا سرد و تر نامیده مي    

  . ماست، خیار، ھندوانه، كاھو، آلو، اسفناج، نارنج، پرتقال، برنج، گوشت گاو، گوشت بز، گوشت خروس: ند ازسرد و تر عبارت
شود و اگر خوردن غذاھاي  افرادي كه طبیعت معتدل دارند با خوردن غذاھاي سرد و تر، طبیعتشان به سردي و تري متمايل مي

  . شوند ھا پديدار شده، به فراموشي دچار مي  ضعف قوه تفكر در آن سرد و تر چند روز ادامه داشته باشد سستي، تنبلي و
رغم آن كه به اندازه كافي تمرين كرده و به حافظه خود نیـز اطمینـان    آموزان زرنگ، يك روز پس از درس معلم، علي          گاھي دانش 

در اين . اند ل، برنج و ماست مصرف كردهآموزان شب قب ھا نشان داده، اين دانش بررسي. برند ھايشان را از ياد مي دارند، آموخته
حالت ماست و برنج در بدن رطوبت و سردي ايجاد كرده، در كالس درس به واسطه ھیجان عصبي، رطوبت بـه مغـز روي آورده،        

افتد با ايـن تفـاوت كـه در     ھنگام سكته مغزي نیز ھمین اتفاق مي. رابطه مراكز حافظه و تكلم را كند و سپس قطع نموده است       
  .ھا شده ولي خرابي ايجاد نكرده است جا رطوبت دور مراكز حافظه و تكلم را گرفته، مانع جريان ارتباطي بین آن ناي

ھـا توجـه داشـته     آموزان به طبیعت فرزندانشان و تاثیر غذاھاي گوناگون در جسم، روحیه و جان آن        شايسته است اولیاي دانش   
نشريه  نقل از  .ھا دارند اثرات متفاوتي به روي ترشحات غدد دروني و كاركرد آنھمچنین بايد بدانند كه غذاھاي مختلف . باشند

   دکتر جالل زرین قلم-یونس رنجبری  : نویسنده، تخصصي  طب سنتي و مكمل 
  



  طب كھن و طب رايج نگرش درتفاوت : نكته مھم
  
  :ذرا و بسیار مختصر به آن اشاره مي كنیمگطور توضیح اين نكته بطور كامل نیازمند تدوين يك كتاب است، ولى ما در اينجا ب* 
، ما در اين فصل در مقام نفي يكي يكلي نگر:  بجزئي نگري:  استفاده مي شود، الفنگرش براى شناخت اشیاء از دو نوع -١

  . اه و ارزش ھر يك ببردازيمگ را معرفي و به بیان جاينگرشري نیستیم، بلكه مي خواھیم ھر دو گو اثبات دي
 اشـیاء مقـدمات معرفـت واقعـي را     شـناخت جزئـي   شـروع شـود؛ و   جزئي نگري  نگرشكن است شناخت اشیاء ابتداء با        مم -٢

؛ شناخت ما ناقص بلكه مي تواند به بیراھه نگرش است، بدون اين نوع كلي نگر نگرشفراھم كند، ولى معرفت حقیقي مرھون 
  . برود
مبتنـي   كلي نگـري بھره مند بشويم ولى حتما بايد معرفتمان بر ئي نگر جز نگرش ھر قدر از علل و مفاھیم كلي  در شناخت    -٣

  . صرف ھر جند وسیع و كسترده باشد؛ انسان را به بیراھه مي بردجزئي نگريباشد؛ و تكیه بر 
 رشنگ اشیاء ابتداء در محدوده توان و كار اعضا و حواس جندكانه انسان مي باشد؛ براى بیشرفت بیشتر در اين  جزئينگرش -٤

  . وسیعتر استاز آن  بیشتر و معلومات حاصله جزئي نگريبايد از ابزار كمك كرفت؛ ھر جه ابزار متنوعتر و قويتر باشد نتايج 
 از اين روست كه بشر در دو قرن اخیر با اوج كرفتن صنعت ابزار كه آنرا تكنولوزي نامیده؛ به اطالعـات بـسیار وسـیعي دسـت       -٥

  . دارد) كه حاصل تحقیق با بزار ساده بوده(بشر قديم  جزئي نگريلعاده اي با محصول تحقیق يافته؛ كه طبعا تفاوت فوق ا
رفتاريھاى بسیار زيادي را نیز مبتال شده اسـت،  گدر دست بشر امروز فوايد فراواني داشته؛ ولى آسیبھا و     جزئي نگر    دانش   -٦

  .ه استآن جنان كه تلخي اين آسیبھا شیريني آن موفقیتھا را كمرنَك كرد
رفتاري بـشر امـروز و آسـیبھاي حاصـله از     گبدست آمده نیست، بلكه راز جزئي نگر   علت مشكالت بشر امروز خود معلومات        -٧

  . است صرفجزئي نگري؛ و مبتني بودن معرفتش بر جزئي نگريتكنولوزي مدرن جديد؛ در تكیه صرف بر معلومات حاصله از 
 نگـرش  كلي نامطلوب و مضر است، ھر جـا  نگرش مطلوب به نطر برسد؛ ولى در     ممكن است   جزئي نگرش خیلي از امور در      -٨

 كلـي ھـم مـد نظـر بـوده ولـى       نگـرش  حاكم بوده؛ ھر جنـد  جزئي نگريكلي حاكم بوده؛ موفقیت و سالمت ببار آورده؛ و ھرجا    
  .عاقبت مشكالت و آسیب ببار آورده است

 بـراى مـواردي كـه بـه مبـتال عـوارض بـاالبودن جربـي خـون          كلـي  نگـرش  مفید است؛ ولى در  جزئينگرش خوردن جربي در     -٩
ھستند؛ مضر خواھد بود، بكاربردن تكنولوزي بطور جشم بسته به صرف اينكه براى ما رفاه و سـرعت و لـذت و قـدرت ببـار مـي         

ت سرماخوردكي ما در وق.  كلي با تواجه به عوارض آن؛ بال و آفت و مصیبت است  نگرش است؛ كه در     جزئي نگري آورد؛ يك نوع    
لو درد؛ اكر لیمو يا برتقال مصرف كنیم به سرعت بیماريمان برطرف مي شود؛ خـوب دانـش    گو عوارض آن از قبیل تب و سرفه و          

بدست آورده كه علت اين تـاثیر وجـود ويتـاين ث در اينھاسـت، ولـذا ويتـامین ث را بـه عنـوان درمـان              جزئي نگر   جديد با بررسي    
لیمـو برتقـال   (في مي كند؛ و توصیه مي كند كلیه میوه جات يا سبزيجات سرشـار از ويتـامین ث          ي و عوارضش معر   گسرماخورد

 است؛ ھر جنـد  جزئي نگري؛ دارويي مناسب براى سرماخوردكي است، اين استنتاجات جون مبتني بر   ...)فلفل خربزه طالبي    
د، در تجربه مي بینیم كه ھر جند ويتامین بعضا صحیح است ولى دقیق نبوده و ھمیشه جواب درست و نتیجه يكسان نمي دھ    

رمي معادل جند كیلو لیمو ويتامین ث دارد؛ ولى جند گي مفید است؛ اما علیرغم اينكه يك قرص ھزار میلي گث براى سرماخورد
بینیم كه لیموشیرين رمي ويتامین ث است، و ھمینطور در تجربه مي گعدد لیمو شیرين تاثیرش جند برابر يك قرص ھزار میلي     

درد يكسان نیـست و لیمـو شـیرين جنـد برابـر      وارض آن از قبیل تب و سرفه و گلوي و عگو برتقال تاثیر درمانیشان بر سرماخورد     
 ث بر خـالف نظريـه غلـط طـب     نقويتر از برتقال است، باالتر از ھمه اينھا فلفل خربزه طالبي علیرغم سرشار بودنشان از ويتامی          

  .ي نبوده بلكه مضر بوده و موجب وخیم شدن بیماري مي كرددگدارويي سرماخوردرايج نه تنھا 
اه مي گیاه مؤثر و مجرب در معالجه بیماري را آنالیز كرده و نگطب رايج اين است كه مي آيد و يك جزئي نگر  اشكال مسلك -١٠

بعد مي آيد آنكه حجـم بیـشتري دارد را   ) اردتا اينجاي كار مشكلي ند(كند جه موادي دارد؟ درصد كمیت اين اجزاء جقدر است؛        
  كیلـوئي نگـرش یاه داروئي معرفي مي كند، و به بقیه اجزاء اھمیت نمـي دھـد، در حقیقـت       گنشان كرده و به نام جزء مؤثر آن         

مـه  ويد لیمـو و فلفـل و خربـزه ھ   گ است كه مي نگرشھمین !! و مانند كودكان آنجه درشت تر را مورد توجه قرار مي دھد         ! دارد
  !!!ي استگيكسان داروي سرماخورد

؛ به شدت اين روش مردود مي داند، ھمه اجزاي ماده را مالحظه مي كند؛ و تازه يك عالمت سؤال مي كل نگرطب جامع و  -١١
ذارد براى مواد كشف نشده موجود در اشیاء؛ جون تعداد مواد شناخته شده براى بشر محدود است و با بیشرفت علـم مرتبـا        گ

ص آشكارتر مي شود، اضافه بر اجزاء؛ كمیت اجزاء و نیز نحوه تركیبشان ھم مورد اھمیت اسـت، افـزون بـر اينھـا عوامـل                اين نق 
بسیاري كه اصال مورد نظر طب رايج نیست؛ نیز مد نظر است، مانند نقش محل برورش و شخص برورش دھند و زمان برورش و 

  ... زمان برداشت و
؛ به ھیج وجه بر تشخیص يا تحلیلھاى طب رايج تكیـه نكـرده و بـه نظريـه بـردازي آنھـا       مع مدرنطب جا از اين روست كه در  -١٢

طب رايج؛ كمال استفاده را مي نمايد، بـا  جزئي نگر معلومات نیز اعتماد نمي كند، اما از دستاوردھاى تكنولوزي و طب ابزاري و       
 حاكي از تجزيه و آنالیز اشیاء و شرح اجزاي كشف شـده در مـواد و   ر احیانا در مقاالت ما مطالبي راگتوجه به نكات فوق الذكر؛ ا   

وئیم؛ آثـار و  گـ طـب رايـج بخـواھیم ب   جزئي نگـر   ماست؛ نه اينكه طبق روش نگرشیاھان نقل مي كنیم؛ براى توسعه و تكمیل     گ
  .اينھاستيا مجموع اجزاي شناخته شده درمانھاى حاصله نتیجه جزء غالب 

  

   اسالمي و كھنبفھم طدر اشتباه طب رايج 
ي متفاوت و مختلف است، لذا بررسي طب كھن از زاويه نكرش طـب  لاز آنجا كه طب رايج با طب كھن و اسالمي از نظر مبنا بك      

رايج يا موجب دوري از دستیابي به رازھاى طب كھن كرديده يا بـا سـختي و اشـكال مواجـه شـده و بطـور نـاقص و غیـر دقیـق                    
 از اين روست كه علیرغم توانائیھاى بسیار طب اسالمي و كھن در درمان آنجه طب رايج از آن عاجز مطالبي از آنرا در مي يابند،    

است يا با سختي و بطور ناقص و موقت آن ھم با ھزينه و آسیب فراوان؛ تنھا مي تواند به تسكین موقت يا بنھان كردن نـشانه         
 ساله بھره مند شوند و در جبھه انكار و ترديد و مقابلـه بـا ىـن      بیماري موفق شود؛ ولى نتوانسته است از اين تجربیان ھزاران         

  .باقي مانده است
البته اكر دانشمندان طب رايج از مباني اصلي طب كھن و اسالمي به آن مراجعه كرده و ضمن استفاده از تجربیاتش؛ بخواھنـد         

 به زبان طب رايـج نیـز تفـسیر كننـد، اشـكالي      روش نكرش طب كھن و اسالمي را تحلیل و تحقیق كنند و آنرا       با ابزارھاى جديد    
نداشته و مي تواند براى آن دسته از اطباي رايج كه از مباني طب كھن و اسالمي ناآكاه و در قالبھاى طب رايـج كرفتارنـد مفیـد       

  .بوده و آنھا را به طب اسالمي و كھن سوق دھد



   شناسايي تفاوت افراد سرد و گرم مزاجسعي طب رايج بر
ــي  ــشورمان در  ازبرخ ــكي ك ــشگران پزش  پژوھ

ــي ــسه   تحقیقــاتي ب ــا بررســي و مقاي ســابقه ب
 افـراد بــا  خـصوصیات فیزيولوژيـک و ايمونولوژيــک  

  .مزاجھاى مختلف را مورد بررسي قرار دھند
 از آنھا كھنافرادي كه در طب طب اين بررسیھا 

شـود    به عنوان سرد مزاج و گرم مـزاج يـاد مـي           
صـدھا سـال    بنـدي كـه       نشان داد، اين تقـسیم    

اي كـامال علمــي   پـیش انجـام شـده داراي پايـه    
تـوان از آن در تـشخیص و درمـان            است كه مـي   

ھا و برگردانـدن تعـادل بـه عملکـرد بـدن           بیماري
  .بھره گرفت

ــي      ــات علم ــضو ھی ــھابي، ع ــھرام ش ــر ش دکت
دانشگاه علوم پزشکي ارومیه و مجري طرح كه 

مـزاج داراي     در تحقیقات خود دريافته افـراد گـرم       
عالیــت سیــستم عــصبي ســمپاتیك محیطــي  ف

ــوي،    ــوق كلیـ ــمپاتیك فـ ــت سـ ــشتر و فعالیـ بیـ
كورتیكوستروئید فوق كلیوي و سیستم عصبي   

 كمتــري نــسبت بــه (عــصب واگ(پاراســمپاتیك 
  .افراد سرد مزاج ھستند

 كھـن ھـاي    با اشاره به اينكه انواعي از طب   وي
، افـراد   ايرانـي  كھنموجود در دنیا از جمله طب       

ــه دو گــ ــزاج   را ب ــزاج و گــرم م ــي ســرد م روه كل
، كھـن از نظر طب    : كنند، اظھار كرد    تقسیم مي 

از آنجا كه انسان معتدل به طور مطلق به ندرت     
وجود دارد، بیشتر افراد گرفتار غلبه كم و بـیش     

  .ھاي گرم يا سرد ھستند يكي از مزاج
وي با بیان ايـن مطلـب کـه بـر اسـاس مطالـب               

 ماننـد طـب   كھـن  ايراني از جمله كتاب قانون ابن سینا و نیز انواع ديگري از طـب ھـاي   كھن اسالمي و ھاي مربوط به طب       كتاب
، افراد به چھار مزاج گرم و خشك، گرم و مرطوب، سرد و خشك و سرد و مرطوب تقسیم مي ... عربي وكھن يوناني، طب كھن

  شوند كه از اين بین دو مزاج گرم و سرد مزاج ھاي اصلي را تشكیل مي دھند، 
  دھند  افراد گرم مزاج معموال افراد پرانرژي، پركار، فعال و برونگرا ھستند كه احساسات خود را سريع بروز مي: تصريح كردوي 

  . شوند اي دارند وخیلي زود خشمگین مي العاده افراد گرم و خشك تحريك پذيري فوق
  . شود  علت مشاھده مياحساس حرارت ناگھاني بدون در افراد گرم مزاج معموال سوزش اندامھا و

شـان بـه دلیـل     ھا، برجسته و فراخ است به طوري كه افراد گرم و مرطوب، رنـگ چھـره   نبض افراد گرم مزاج سريع مي زند و رگ    
  . ھا وارد مي شود به سرخي گرايش دارد فراواني خوني كه در رگ

شود اما خنك شدن بدن آنھا در ھواي گـرم    گرم ميبدن افراد گرم مزاج در ھواي سرد به راحتي با عوامل فیزيكي و فیزيولوژيك         
  . را به خوبي تحمل نمي کنند)كھناز نظر طب (افراد گرم مزاج معموال غذاھاي گرم مزاج . به راحتي قابل انجام نیست

ست؛ از طرف ديگر در بین افراد داراي مزاج سرد، سستي، ناتواني، كمبود انرژي و احساس ضعف شايع ا        : اين پژوھشگر افزود  
به طوري كه افراد سرد و مرطوب، كند، بي حال و بي حوصله بوده و تمايل چنداني به انجام كار ندارند و افراد سرد و خشك به         

  . ندرت تا پايان روز انرژي كافي براي انجام كار دارند
 و مرطـوب تحريـك پـذيري پـايین     افراد سـرد . دھند  گرا بوده و احساسات خود را كمتر بروز مي به طور كلي افراد سرد مزاج درون   
رگھا باريك است، خون اندكي در آنھا جريان دارد به طوري كه سفیدي  نبض درآنھا آرام بوده و. دارند و بي خیال و غیر حساسند

  . و رنگ پريدگي در افراد داراي مزاج سرد و مرطوب كامال مشھود است
شود و سرما تا   به راحتي با عوامل فیزيكي و فیزيولوژيك گرم نميبدن افرادي كه دچار غلبه سردي مزاج ھستند در ھواي سرد

  .  مدت زيادي در بدن اين افراد باقي مي ماند
  .خوبي تحمل نمي کنند  را به )كھناز نظر طب  (افراد سرد مزاج معموال غذاھاي سرد مزاج 

 ايرانـي انجـام شـده    كھـن  از جملـه طـب   كھـن اي ھا در طب ھـ  اين متخصص ايمونولوژي در ادامه با بیان تعريفي كه از اين مزاج        
 به گرم مزاج و سـرد مـزاج تقـسیم    كھندراين پژوھش سعي شده مشخص شود آيا افرادي كه از لحاظ طب         : است، تاكید كرد  

   ؟شوند از نظر علم جديد و مدرن امروز نیز با ھم تفاوتي دارند يا نه بندي مي
ه سیستم يعني اعصاب سمپاتیك، اعصاب پاراسمپاتیك وغدد فوق كلیوي صورت ھا از طريق س از آنجا كه پاسخ بدن به استرس

 در بدن داشته و عملکـرد  )حفظ تعادل اعمال بدن(ھا اثرات متفاوتي روي ھوموستاز  گیرد كه تحريك ھر كدام از اين سیستم  مي
کـه فعالیـت ايـن سیـستم ھـا در      آنھا نقش مھمي در حفظ تعادل اعمال بدن دارند، در اين پژوھش سعي شد نشان داده شود  

  .ھايي با يكديگر دارند بدن افراد گرم مزاج و سرد مزاج چه تفاوت
ھاي اپـي نفـرين و    منبع اصلي ترشح ھورمون نوراپي نفرين، سیستم عصبي سمپاتیك و منبع اصلي ترشح ھورمون   : وي گفت 

 بخش سیـستم عـصبي سـمپاتیك مربـوط بـه      كورتیزول، غدد فوق كلیوي است؛ از طرف ديگر، سیستم عصبي سمپاتیك به دو 
سیـستم عـصبي   . شـود  اعصاب محیطـي سـمپاتیك وسیـستم عـصبي سـمپاتیک مربـوط بـه غـدد كلیـوي تقـسیم بنـدي مـي                

  .پاراسمپاتیك نیز مربوط به تحريك اعصاب واگ است
ي در حفـظ تعـادل   ھاي ايمني نیـز کـه نقـش مھمـ     از طرفي پاسخ: عضو ھیات علمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه توضیح داد        

شوند كه انحراف پاسخ ايمني به سمت  تقسیم مي) T Helper 2 (TH2 و T Helper 1( TH1)اعمال بدن دارند به دو دسته كلي 
TH1           باعث تقويت پاسخ ايمني سلولي و انحراف پاسخ ايمني به سمت TH2   باعث تقويت پاسخ ايمني ھومورال، تولیـد آنتـي 

  .شود ژيك ميھاي آلر بادي و ھمچنین واكنش



سیستم عصبي سمپاتیك محیطي، سیستم عصبي سمپايتك (در اين طرح فعالیت سیستم ھاي ياد شده : دكتر شھابي افزود
ھاي ايمنـي   غدد فوق كلیوي، سیستم عصبي پاراسمپاتیك و ترشح کورتیزول توسط غدد فوق کلیوي و ھمچنین انحراف پاسخ     

  .مزاج مورد بررسي قرار گرفت در افراد گرم مزاج و سردTH2 و TH1به سمت 
نتايج اين مطالعه که براي نخستین بار در دنیا روي افراد گرم مزاج و سـرد مـزاج جھـت ارزيـابي سیـستم             : وي خاطر نشان كرد   

مـزاج داراي   ھاي ايمني انجام شد، داللت بر اين داشت که كه افراد گـرم   پاسخ) TH1/TH2(نورواندوکرين و الگوي سايتو کايني    
ت سیستم عصبي سمپاتیك محیطي بیـشتر و فعالیـت سـمپاتیك فـوق كلیـوي، فعالیـت كورتیكوسـتروئید فـوق كلیـوي و              فعالی

ھمچنــین تمايــل الگــوي .  كمتــري نــسبت بــه افــراد ســرد مــزاج ھــستند) عــصب واگ(فعالیــت سیــستم عــصبي پاراســمپاتیك 
  .شد مي باTH2سايتوكايني در آنھا نسبت به افراد سرد مزاج، بیشتر به سمت 

عالوه بـر آن، بـا افـزايش نـسبت شـدت گرمـي مـزاج بـه شـدت سـردي آن، فعالیـت سیـستم عـصبي              :دکتر شھابي اظھار كرد 
کنـد، انحـراف    ھمچنین ھنگامي که مزاج به سمت شديدا گـرم يـا شـديدا سـرد میـل مـي            . سمپاتیك محیطي افزايش مي يابد    

 افزايش ھنگام میل به سمت مزاج شديدا گرم بسیار بیشتر  افزايش مي يابد اما اينTH2سیستم ايمني به سمت پاسخ ھاي 
  .از ھنگامي است که مزاج به سمت شديدا سرد میل مي کند

اين پژوھش اولین تحقیقي است که در مورد اساس علمي تقسیم بندي افراد به گرم مـزاج و سـردمزاج نـه تنھـا در       : وي افزود 
  .  اين تقسیم بندي باور دارند، انجام شده است که بهكھنھاي   ايراني، بلكه در تمامي طبكھنطب 

متاسفانه در اين زمینه تا به حال كارعلمي صورت نگرفته بود و براي توجیه تفاوت افراد گرم مزاج و سرد مـزاج، تنھـا يـك سـري                 
نـد  مان(در حالي كه مشخص شدن اساس علمـي تفـاوت افـراد سـرد مـزاج و گـرم مـزاج              . پیشنھادھاي تئوريك مطرح شده بود    

ھا و   اين امکان را فراھم مي کند تا طب مدرن در تشخیص و درمان بیماري) كھنمشخص شدن اساس علمي ديگر اصول طب      
  . نیز کمک بگیردكھنبرگرداندن تعادل به عملکرد بدن از طب 

ھاي مرجع پزشكي  تابدكتر شھابي با اشاره به اينكه متاسفانه امروزه موضوع تقسیم بندي افراد به گرم مزاج و سردمزاج در ك
 تعدادي از پزشكان، وجود اين تفاوت را رد مي كنند، ابراز امیدواري كـرد كـه     "نداشتن اساس علمي  "جايگاھي ندارد و با عنوان      

 ايراني در جھان كھناين بررسي بتواند شروعي براي انجام كارھاي تحقیقاتي ديگر در اين زمینه و از طرفي باعث معرفي طب      
كه با مشخص شـدن میـزان قابـل تـوجھي از اسـاس      و ھمانطور  سرنوشتي مانند طب سوزني چیني پیدا کند  شود و اين طب   

يي خود به يك علم پزشكي مـدرن و   ، اين طب ازحالت منطقه رايجعلمي و مکانیسم عمل طب سوزني توسط تحقیقات علمي   
  . علمي است كه روي آن انجام شده استترديد جايگاه امروز خود را در جھان مديون تحقیقات جھاني تبديل شد وبي

 از يک سـو باعـث   ( ايرانيكھنمانند ديگر مفاھیم طب (به گفته وي، عدم مشخص شدن اساس علمي مزاج ھاي گرم و سرد     
مانده از  ھنوز بر پايه تجربه، آزمون و خطا و مراجعه به متون باقيبنا به نظر طب رايج  ايراني كھنھاي طب  شده است که درمان

 ايراني شـده  كھنھاي بسیار دور باقي بماند و از سوي ديگر باعث بي اعتنايي طب نوين به توانايي ھاي درماني طب             شتهگذ
  .است

گفتني است، بودجه اين طرح تحقیقاتي توسط مركز تحقیقات ايمونولوژي، آسم وآلرژي دانشگاه علـوم پزشـكي تھـران فـراھم      
 مـورد پـذيرش قـرار    Journal of Alternative and Complementary Medicineعلمـي  شده و نتايج آن براي چاپ در مجله معتبـر  

  .گرفته است
  : تذكر
 جاي خوشوقتي است كه در اين دوره، روشھاي طبي اصیل و كھن جھان مورد اھمیت واقع مـي شـود، البتـه بـه نفـع خـود              -١

  .اشخاص است
ر شناخت و تطبیـق آنھـا بـر مبـاني طـب رايـج روش نوعـا         سعي بر شناختن مكاتب طب كھن كار خوبي است، ولى سعي ب      -٢

  .غلطي است
فـرا بكیرنـد و بـر طبـق مبـاني خـود ايـن        ) نه طب رايج( اكر اھتمامي به اين مكاتب طبي مي خواھند بدھند، آنھا را از اھلش  -٣

خطرتـر و مـوفقتر اسـت، ھمـان     روشھا، آنوقت در كاربرد ببینند كدام روش در كدام مورد سالمتر و سريعتر و كم ھزينه تر و بـي            
روش را طبق اصول خودش بكاربرند، و به ھیج آنھا را با ھم مخلوط نكنند، البته بیشرفتھاى ابزاري اكر در خدمت روشھاى كھـن     

  .قرار كیرد تاثیر و موفقیت آنھا را جندين برابر مي كند ولى اين به معناي بردن مباني طب كھن در قالبھاى رايج نیست
  

  ی دانشگاھی کردن طب سینايي در کشور یک ضرورت است تالش برا
دلیـل نیـاز    ھای ویژه طب سنتی به دبیر شورای طب سنتی وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی،تالش برای ایجاد کرسی  

  .ھای کشور را ضروری دانست مبرم جامعه امروزی به این نوع پزشکی در دانشگاه
" الملل دانشگاھي و نقش آن در توسعه علمي اقتصادي كشور ارتباطات بین"در ھمايش بهايرنا حسین بھرامي روزشن     به گزارش 

دار طب سنتي در جھان بودند بـه   دھد كه ايرانیان در زماني نه چندان دور ، طاليه تاريخ براين اين نكته گواھي مي     :در تبريز گفت  
تـالش  : اظھارداشـت  شـد بھرامـي   معتبر اروپا تدريس ميھاي  بوعلي سینا تا قرن شانزدھم در دانشگاه    پزشكي    كتب    طوري كه 

ھاي گذشته روند صعودي داشته و اقبال ھمگان نیـز بـه اسـتفاده از طـب سـنتي       براي علمي كردن طب سنتي كشور در سال  
  .ھا گسترش يافته است براي درمان بسیاري از بیماري

 از اھتمام وزارت ھاي علوم پزشكي تھران ، نشان  دانشگاهيكي از " طب سنتي " دانشجو در رشته  ٢۴  پذيرش : وي اضافه كرد 
  . آموزش پزشكي براي احیا و تقويت اين علم بومي داردبھداشت ، درمان و 

، خصوصا كه االن ھم  دانشجو عالمت اھتمام نیست٢٤البته در يك كشوري كه خودش را سردمدار جنین طبي مي داند : تذكر
ستقل فرا نمي كیرند و يك نوع وصله به طب رايج است و با معیارھاى رايج سنجیده مي شود، اين طب را به عنوان بايه اى و م   

ولى ايران مي تواند از كشورھاي باكستان و ھند كمك بكیرد؛ در آن كشورھا ھمواره اين طب تا كنون رسمیت مستقل داشته و 
ال از اينكه در عھد اين دولت؛ طب سینائي از حالت داراي دانشكاھھا و آموزشي مستقل از طب رايج داشته است، اما به ھر ح

  .ممنوعیت درآمده است جاي بسي خوشوقتي دارد
در منــاطق مختلـف از اعــزام گروھــي از   ھــاي علـوم پزشــكي كـشور   وي بـا تاكیــد بـر لــزوم گـسترش طــب سـنتي در دانــشگاه    

به شیوه در راستاي توسعه طب سنتي  ي ارزنده اقدام را  مندان اين رشته علمي به چین براي فرا گرفتن اصول علمي آن  عالقه
طـب سـنتي بـه چـین بـه      امه اعزام تعدادي از فعـاالن عرصـه    دبیر شوراي طب سنتي ھمچنین از برن      . علمي در كشور دانست   

ھـاي طـب    اكنـون دانـشكده   ھـم  كه مطلب اين وي بابیان. الملل دانشگاھي ياد كرد  عنوان گامي در راستاي گسترش ارتباطات بین      
بـراي احیـا و تقويـت طـب      بر لزوم درس گـرفتن از ايـن تجربـه    تي چین در كشورھاي  آمريكاي شمالي و استرالیا داير است    سن

  . سنتي بومي كشورمان تاكید كرد



 ي در ايران آغاز شدینائ طب سدانشَكاھيدوره 
زار  حل خانه مشیرالدوله در خیابان اللهكامران باقري لنكراني، در مراسم افتتاح مركز مطالعات طب سنتي و مكمل ايران كه در م

عالوه بر اين مركز مطالعاتي، تا آخر امسال سه مركز رشـد داروھـاي گیـاھي در سـه دانـشگاه      : نو تھران راه اندازي شد، افزود   
      .شود كه قطعًا كمك بزرگي در تبديل داروھاي گیاھي به محصوالت صنعتي خواھد بود علوم پزشكي راه اندازي مي

شود، ايـن   آيین نامه طب سنتي و مكمل نیز در وزارت بھداشت در حال تدوين است و طي دو ماه آينده ابالغ مي     : ادامه داد وي  
پزشكي ايران، تھران،  دانشگاه ٤  اكنون در شود طب سنتي در ايران با ديد علمي تري در كشور دنبال شود آيین نامه باعث مي

 دانـشجو كـه از فـارغ التحـصیالن رشـته      ٦ست و ھر كدام از اين دانـشگاھھا امـسال   شھید بھشتي و شاھد راه اندازي شده ا      
   . اند و در واقع دوره كارشناسي ارشد رشته طب سنتي است پزشكي عمومي ھستند را پذيرش كرده

سـي   دانشگاه علوم پزشكي ديگـر نیـز بـه جمـع دانـشگاھھاي داراي كرسـي كارشنا      ٤سال آينده حداقل   : وزير بھداشت افزود  
 درصد داروھاي مصرفي كشور گیاھي ھـستند كـه بـسیار    ٣در زمان حاضر حدود : وي گفت . شود ارشد طب سنتي اضافه مي    

اندك است و بايد افزايش يابد، البته اگر مصرف داروھاي گیاھي در عطاريھا را حساب كنیم بیش از اين میزان است اما با توجـه              
   . ارت بھداشت نیست اطالعي از كم و كیف اين نوع داروھا نداريمبه اينكه اين داروھا جزء فرمول كاري وز

بینیم زيرا ريشه در فرھنگ كـشور مـا دارد، البتـه در     من آينده رشته طب ايراني را در كشورمان روشن مي       : وزير بھداشت افزود  
 گروھـي از فـارغ التخـصیالن ايـن     مورد ايجاد بیمارستانھاي طب سنتي در كشور اختالف نظر وجود دارد كه بايد منتظر باشیم تا         

   . رشته در كشور تربیت شوند و بعد در مورد اين موضوع صحبت كنیم
 رشته جديد در سطح دانشگاھھاي علوم پزشكي مصوب شده است اما توقع مـا  ١٣طي دو سال گذشته    : وزير بھداشت گفت  

خواھیم كه از كار كردن در مطبھـا يـا    ن رشته مياز رشته طب سنتي بسیار بیشتر از رشته ھاي ديگر است و از دانشجويان اي         
در : وي افزود . كنیم مراكز ديگر خودداري كنند و تمام وقت در اختیار آموزش اين رشته باشند و ما ھم قاطعانه از آنھا حمايت مي

ا امروز از اين شده است كه م  نوع نبض توصیف شده است كه با شناخت آنھا بیماري تشخیص و درمان مي٥٠متون طب ايراني 
در طب سنتي و ايراني انسان محور علم پزشكي است امـا  : وي گفت . )بي اطالعیم (كنیم نوع دانش در طبابت استفاده نمي 

پـردازيم و بـه شـناخت انـسان و درمـان جـامع بیماريھـا         امروزه ما با ابزارھاي جديد تجربي به شناخت بیماريھا و درمان آنھا مـي          
   . توجھي نداريم

ورود به اين عرصه ھا نیازمند تحقیق و زحمت زيادي است اما میراث گرانبھايي كه در اختیار داريم مـا را در           :  بھداشت افزود  وزير
كند و در صورتي كه اين روشھا را به محك تجربه بزنیم و از نطر علمي بتوانیم آنھا را تايید كنیم،      مكاشفه در اين علم موفق مي     

   . يي را در علم پزشكي در سطح دنیا بزنیمتوانیم حرفھاي نو قطعا مي
علي اكبر واليتي، رئیس كمیته فرھنگ و تمدن اسالم و ايران شوراي انقالب فرھنگي نیز در اين مراسم با تشريح تاريخچه طب 

ننـد دارو  وقتي شاھد اين ھستیم كه يك دارو در دو فرد با طبع متفاوت اثربخشي متفاوتي دارد يا حتي در يكي ما: ايراني گفت 
تواند مـا را در درمـان    بريم كه استفاده از دانش طب ايراني خودمان مي كند و در ديگري مانند سم به اين نكته پي مي       عمل مي 

پزشكان ايراني در دوره ھـاي گذشـته بـا روشـھايي     : وي افزود .بسیاري از بیماريھايي كه اكنون در درمان آنھا ناتوانیم كمك كند 
كردنـد و حتـي گـاھي      نبض بیمار و طبع او و ساير روشھاي اين دانش سخت ترين بیماريھا را درمـان مـي    طب ايراني با بررسي   

   . گذاشتند جان و آبروي خود را در اين راه مي
 ساله دوباره طب سنتي ١٥٠ اكنون پس از يك وقفه  :عبداهللا بھرامي، دبیر شوراي طب سنتي و مكمل نیز در اين مراسم گفت       

گردد و قطعًا استفاده از ايـن دانـش موجـب درمـان بـسیاري از بیماريھـاي مـزمن امـروز و          ه تحقیق و عمل باز مي  ايراني به عرص  
 نفر براي آموختن دانش طب ٢٠سال گذشته : وي گفت . شود كاھش قابل توجه ھزينه ھاي گزاف درمان بیماريھا در كشور مي

اند و با بازگـشت آنھـا بـه ايـران      ستند و بقیه به خرج خودشان رفته نفر آنھا بورسیه ھ١١سنتي به كشور چین اعزام شدند كه    
امیدواريم عالقه مندي و پیگیـري وزيـر بھداشـت و    : وي افزود  . گروھي از آموزش دھندگان اين طب را در كشور خواھیم داشت          

   . مسئوالن دولت و مجلس موجب شكوفايي مجدد طب سنتي در ايران شود
 اسـالمي  -زشي دانشگاه علوم پزشكي ايران نیز در اين مراسم به تـشريح مزيتھـاي طـب ايرانـي     اصفھاني، مشاور معاون آمو 

 ھزار تاي آن امروز ھـم قابـل   ١٠ ھزار كتاب در زمینه طب سنتي در ايران ھستیم كه حداقل ١٧ما وارث بیش از      :پرداخت و گفت  
اند و ما گنجینه گرانبھايي   اسالمي زحمت كشیده- ايرانيمیلیونھا نفر در طول تاريخ براي دانش طب: وي افزود . استفاده است

   . داريم كه اساس آن نگاه جامع به انسان، تقدم پیشگیري بر درمان و رعايت اخالقیات است
مھدي فتحي، رئیس دانشگاه علوم پزشكي ايران نیز در اين مراسم به تشريح تاريخچه خانه مشیرالدوله پیرنیا و زندگي نامه او 

 با دو سبك ايراني و پرتغالي ساخته شده است و پس از مرگ مشیر الدوله پیرنیا ١٢٥١ اين ساختمان در سال  : و گفتپرداخت
 دوره نخست وزير و مدتھا وزير بوده است براي ساخت بیمارستان وقف شده و پـس  ٥ دوره نماينده مجلس شوراي ملي،    ٥كه  

قـرار بـود از ايـن مكـان بـراي سـاخت يـك        : وي افـزود  . پزشـكي ايـران اسـت     از گردشھاي مختلف امروز در اختیار دانشگاه علوم       
بیمارستان زنان استفاده شود اما با توجه به محل آن كه در مركز شھر است و براي رفـت و آمـد بیمـاران مناسـب نبـود تـصمیم             

  .گرفتیم از اين فضا به عنوان مركز مطالعات طب سنتي و مكمل ايران استفاده كنیم
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