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آشنایی با مبانی طب ایرانی

مزاج آدم ها را بشناس
مجید جعفری نژاد بجستانی

معاون فنی مرکزبهداشت استان
دانـشگاه علوم پزشکی مشهد

زهرا نیک اختر
کارشناس طب سنتی

دانـشگاه علوم پزشکی مشهد

  اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه این مطلب:
ضرورت آشنایی با طب ایرانی را بیان کنند. 	
امورطبیعیه درطب ایرانی را توضیح دهند. 	
منظـور از ارکـان چهـارگانه را شرح دهند. 	

امیر پرویز توسلی
مدیر پشتیبانی معاونت توسعه
دانـشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه

سازمان جهانی بهداشت در سال 1978 طی بیانیه آلماتا استفاده از دانش طب سنتی و بهره گیری از فناوری مناسب و 

مقرون به صرفه، حفظ و ارتقا و گسترش درمان ها و شیوه های طب سنتی متناسب با شرایط هرکشور را توصیه کرده است. 

طب سنتی واژه ای عمومی است که به انواع طب های سنتی مانند طب چینی، آیــورودای هند و طب یونانی و انواع 

طب های بومی گفته می شود. درمان های طب سنتی شامل دارو درمانی مثل استفاده از گیاهان دارویی، اجزای حیوانی 

و معدنی و روش های غیردارویی مانند طب سوزنی، ماساژ و درمان های روحی روانی است. در کشورهایی که خدمات 

پزشکی در آن ها بر پایه طب مدرن استوار است، واژه طب مکمل یا طب جایگزین به جای طب سنتی به کار می رود.
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طب سنتی در ایران

این مکتب طبی ریشه ده هزارساله دارد و انسان را فقط 

نیز  او  ابعاد دیگر وجود  به  بلکه  از بعد مادی نمی نگرد 

توجه دارد. پزشکان و دانشمندان بزرگی مانند ابن سینا 

با نگارش کتاب های ارزشمند، این میراث عظیم را برای ما 

به یادگار گذاشته اند. امروزه نیز تمایل مردم به استفاده 

از روش های طب سنتی زیاد است اما آگاهی جامعه به 

دلیل گسترش طب نوین مطلوب نیست و گاه تصورات 

اشتباهی در مــورد روش هــای درمانی آن وجــود دارد که 

زمینه فرصت طلبی و سوداگری عده ای را فراهم می کند؛ 

لذا آشنایی با اصول طب سنتی و آموزه های برگرفته از 

منابع معتبر این مکتب طبی برای کارکنان مراقبت های 

بهداشتی ضرورت دارد در همین راستا سعی خواهد شد 

سلسله مقاالتی با موضوع طب ایرانی تدوین شود. 

در ایران از سال 1396 با ابالغ مدیر کل دفتر طب ایرانی و 

مکمل وزارت بهداشت و با نظر صاحب نظران واژه »طب 

ایرانی« جایگزین »طب سنتی« شد.

تاریخ پزشکی ایران زمین را می توان به سه دوره تقسیم کرد: 

ظهور 	  تــا  اوســتــا  و  اوستایی  پیش  عصر  از  اول  دوره 

ساسانیان:  مهم ترین رویداد علمی  این دوران احداث 

دانشگاه ها در زمان پادشاهی ماد و هخامنشی است 

و  اوستا  در  پراکنده  نوشته های  از  غیر  متأسفانه  و 

این  از  مستندی  مدرک  یونانی  کتاب های  از  تعدادی 

دوران به دست نیامده است.

دوره دوم از آغاز تا انقراض دوره ساسانی: آثار به جاماند 	 

است.  ایرانیان  پزشکی  دانــش  معرف  دوران  ایــن  از 

تأسیس بیمارستان جندی شاپور از رویدادهای مهم 

تاریخ پزشکی این دوره است، همچنین تاریخ نویسان 

دوران خسرو انوشیروان را دوران انقالب علمی و ادبی 

ایران باستان نامیده اند.

دوره سوم از آغاز اسالم تا عصر حاضر: در دوره اسالمی  	 

به  برخاستند؛  زمین  ایـــران  از  فــراوانــی  دانشمندان 

طوری که ایران دوره اسالمی با هیچ دوره ای قابل مقایسه 

با  رازی  و  ابن سینا  بزرگی چون  نیست. دانشمندان 

نبوغ خود انقالب بزرگی در دانش پزشکی ایجاد کردند.  

مبانی طب ایرانی

طب ایرانی همچون سایر مکاتب طبی و نیز طب نوین 

دارای دیدگاه فلسفی، ساختار و مبانی است که ساختار 

آمـــده اســـت. دانــش  یــک  بــه شکل خــالصــه در تصویر 

به دو بخش طب نظری و طب  ایرانی  پزشکی در طب 

عملی تقسیم می شود. 

و 	  طبیعی  عملکرد  چگونگی  بــررســی  نــظــری:  طــب 

تغییرات بدن انسان تحت عنوان امور طبیعیه )مشابه 

یا  برسالمتی  مؤثر  عوامل  نوین(،  طب  در  فیزیولوژی 

بیماری تحت عنوان اسباب سالمتی و بیماری )مشابه 

نشانه های  و  عالیم  و  نوین(  طب  در  فیزیوپاتولوژی 

بیماری تحت عنوان دالیل و عالیم )مشابه سمیولوژی 

در طب نوین( است.

برای حفظ 	  عملی  راهکارهای  و  روش هــا  عملی:  طب 

آن هــا  درمـــان  و  بــیــمــاری هــا  از  پیشگیری  و  سالمتی 

متشکل از سه بخش درمان با اصالح سبک زندگی، 

درمان با دارو و درمان با اعمال یداوی)دستی( مانند 

بادکش، حجامت، زالو و ... است.  

در این مقاله بخشی از امور طبیعیه از این ساختار به طور 

بقیه  ــاره  درب مــرور  به  و در مقاالت بعدی  ارایــه  خالصه 

اجزای ساختار بحث خواهد شد. 
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امور طبیعیه در طب ایرانی   
طبیعت در معنای متداول امروزی به مفهوم آفریده های 

خداوند از دشت و کوه و جنگل و دریا و ... است، ولی 

در طب سنتی ایرانی به مفهوم قوه تدبیر کننده بدن و 

امور طبیعیه )مشابه  مفاهیم فرعی دیگر به کار می رود. 

از دانش نظری  امــروزی( که بخشی  اصطالح فیزیولوژی 

طب است به اموری اطالق می شود که وجود قوام و حفظ 

کماالت بدن انسان بر آن ها مبتنی است یا اموری که به 

وجود آمدن و تعادل انسان به وجود آن ها بستگی دارد و 

شامل هفت بخش است: 

قوا   1. ارکان 2. امزجه 3. اخالط 4. اعضاء  5. ارواح  6.

7. افعال 

در این مقاله بخش اول از امور طبیعیه یعنی ارکان به 

اختصار توضیح داده شده است.

امور طبیعیه )فیزیولوژی(

اسباب و علل بیماری

1. آب و هوا

3. خواب و بیداری

5. احتباس و استفراغ

6. اعراض نفسانی

4. حرکت و سکون

2. خوردنی ها و آشامیدنی ها

تدابیر )درمان با اصالح سبک زندگی(

1. تغذیه
2. فعالیت فیزیکی

3. سالمت روان
4. آداب استحمام
5. خواب و بیداری

6. سبک زندگی درفصول سال
7. دفع مواد زاید وجذب ونگهداری مواد مفید

معالجات )درمان با دارو(

اعمال یداوی )درمان با بادکش، حجامت، فصد و ...(

نظری

عملی

درمان

طب 
سنتی

اسباب سالمتی و بیماری
)فیزیوپاتولوژی(

اسباب حفظ سالمتی
)سته ضروریه با شش 
اصل ضروری سالمتی(

دالیل و عالئم بیماری
)سمیولوژی(

پیشگیری
)تدابیر عملی در...(

8. هوای آلوده وبیماری های واگیر
9. مراقبت مادر باردار، مادرشیرده

10. مراقبت شیرخوار
11. مراقبت اطفال و تربیت آن ها

12. مراقبت جوانان
13. مراقبت میانسال و سالمند

تصویر 1
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ارکان چهار گانه  
در مکتب طب ایرانی همه موجودات از چهار ماده اولیه 

یا عنصر می گویند  رکــن  آن هــا  به  انــد که  تشکیل شــده 

اولیه  رکن  این چهار  ارکــان می نامند.  را  آن ها  و مجموع 

عبارتند از: آتش، هوا، آب و خاک. این ارکان البته  با آتش، 

هوا، آب و خاک واقعی که در دسترس ماست متفاوتند، 

اما به دلیل شباهت خصوصیات هر یک از آن ها با انواع 

واقعیشان به این شکل نامگذاری شده اند. به بیان دیگر، 

این ارکان چهارگانه ذرات و مواد بنیادین تشکیل دهنده 

موجودات جهان هستند که در بدن هریک از ما با مقادیر 

متفاوت وجود دارند. هر یک از این ارکان خصوصیات و 

ویژگی های خاصی دارند. از نسبت ترکیب این عناصر یا 

ارکان با هم مزاج تمام موجودات تعیین می شود. 

آتش نماد گرمی و خشکی است. آتش نفوذ و سرعت 	 

رکن  آن هــا  بــدن  در  که  کسانی  بنابراین  دارد  ــادی  زی

آتش بیشتر از ارکان دیگر است افرادی فرز و چابک 

هستند و کارهایشان را به سرعت انجام می دهند.

هوا دارای دو ویژگی گرمی و تری است. تری به معنای 	 

خیس بودن نیست بلکه قابلیت شکل پذیری و انعطاف 

را تری می نامند. عملکرد هوا ایجاد فاصله بین اجزای 

جسم است. کسانی که در بدن شان رکن هوا بیشتر از 

سایر ارکن وجود دارد استخوان بندی درشت تری دارند.

آب سرد و تر است. آب قابلیت شکل پذیری و انعطاف 	 

در  کسانی که  اســت.  هــوا  از  سردتر  طرفی  از  و  دارد 

بدنشان رکن آب بیشتر از ارکان دیگر است در مقابل 

انعطاف پذیری  و  نکرده  سخت گیری  مختلف  شرایط 

بیشتری دارند.
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خاک سرد وخشک است. خشکی خاک سبب پایداری 	 

آن می شود از این رو آن ها که در بدن شان رکن خاک 

بیشترازسایرارکان است وقایع را دیرتر فراموش می کنند.  

نتیجه گیری

سازمان جهانی بهداشت احیای طب سنتی کشورها 	 

و استفاد از روش های درمان ساده و مقرون به صرفه 

بیماری ها را توصیه کرده است.

طب ایرانی مکتب علمی گسترده و ریشه دار است 	 

نبوغ  با  رازی  و  سینا  ابن  چون  بزرگی  دانشمندان  و 

به  طب  ایــن  معرفی  و  توسعه  گسترش،  در  خاصی 

جهانیان تالش بسیار کرده اند و اکنون ما وارث این 

یادگار چند هزار ساله هستیم.

تمایل جامعه به استفاده از این روش ها در چند سال 	 

اخیر افزایش یافته است. 

لذا آشنایی کارمندان شاغل درمراکزخدمات جامع سالمت 	 

با اصول این مکتب طبی ضروری به نظر می رسد.

امـروزه نـیـز تـمـایـل مـردم بـه اسـتـفــاده از 
روش های طب سنتی زیاد است اما آگاهی 
جامعه به دلیل گسترش طب نوین مطلوب 
نیست و گاه تصـورات اشتبـاهی در مـورد 

روش های درمانی آن وجود دارد.


