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 ايران، تهران ،تحقيقات و واحد علوم دانشگاه آزاد اسالمي ،تاريخ گروهالف
 تهران، ايران ي،ر واحد شهر دانشگاه آزاد اسالمي ،تاريخ گروهب

 چكيده
عمده از دو بخش ايمني سلولي و ايمني هومورال  طور بهآمده و  به وجود زا يماريبحفاظت بدن انسان در مقابل عوامل  منظور بهسيستم ايمني  سابقه و هدف:

وجوي مفاهيم روشني است كه وقوف به وجود سيستم ايمني بدن را در متون تاريخي طب ايراني به  تحقيق در جست بادي) تشكيل شده است. اين (توليد آنتي
 اثبات رساند.

في  قانونال الطبيه، الصناعه  كامل ، في الطب الحاويايراني از جمله اي با استفاده از منابع طب  توصيفي و كتابخانه ةاين پژوهش به روش مطالع ها: مواد و روش
 .شده است  انجام رايجمنابع طب  و هالحكم هخالص، خوارزمشاهي ةذخير، مفرح القلوب، خالصه التجارب، الموجز في الطب، در طب چهقانون، الطب
هايي مواجه  و ديدگاه ني، عقيلي خراساني و غيره با مباحثزكرياي رازي، ابوعلي سينا، سيداسماعيل جرجا محمدبنكتب دانشمندان طب ايراني، نظير در  :ها يافته
در منابع طب ايراني و » طبيعت مدبره«مطابقت زيادي بين بخشي از مفهوم  كه ي طور هب هاي بارزي از وقوف به سيستم ايمني بدن انسان است شويم كه نشانه مي

 در طب رايج وجود دارد. »هموستاز«و » سيستم ايمني«مفاهيم 
هاي جديدي جهت تشخيص و درمان  تر در اين آثار، بتوان نظريه با مطالعات دقيق بسا چهنظر دانشمندان طب ايراني،  و دقت نگر يكل: با توجه به نگاه يريگ جهينت

 ها ارائه كرد. بيماري
 هموستاز سيستم ايمني، ،طب ايراني ،طبيعت: ها واژهكليد

 

 
 
 
 

 مقدمه:
 ژهيو بهها و  سيستم ايمني براي محافظت از بيماري

هايي را كه  ها و مولكول رود. سلول كار مي وني بههاي عف بيماري
 يمنياشوند، سيستم  باعث ايجاد مصونيت و ايمني مي

)Immune System( ها به مواد  و پاسخ هماهنگ و كامل آن
گويند.  ) ميImmune Response( يمنيابيگانه را پاسخ 

هاي  كاربرد فيزيولوژيك سيستم ايمني، دفاع در برابر ميكروب
باشد، گرچه حتي مواد بيگانه غيرعفوني نيز  زا مي عفونت

توانند پاسخ ايمني را برانگيزند. در برخي شرايط، حتي  مي
توانند ايمني را برانگيزند (پاسخ خود  هاي خودي مي مولكول
 هاي ايمني و در  شناسي مطالعة پاسخ بنابراين، ايمني؛ ايمني)

لي پس از تر آن، رويدادهاي سلولي و مولكو مفهوم گسترده
هاي بيگانه است  ها و ماكرومولكول برخورد بدن با ميكروب

)1.( 
 ژن از بدن است. هدف از پاسخ ايمني حذف و نابودي آنتي

ساكاريد و غيره  هايي از جنس پروتئين، پلي ها مولكول ژن آنتي
را شناسايي، دفع و نابود  ها آنهستند كه سيستم ايمني بدن 

گيرد. ممكن است  ختلفي صورت ميكند. اين مهم به طرق م  مي
ژن كند و  سيستم ايمني اقدام به پاسخ سلولي در مقابل آنتي

حتي در برخي موارد، پاسخ اصلي همان پاسخ سلولي باشد. 
هاي  بادي، كمپلمان، لنفوسيت پاسخ هومورال با مشاركت آنتي

B  وT ايمني سلولي  كه  يدرحالگيرد،  ها شكل مي و نوتروفيل 

 1399دي  :افتيدر خيتار
1400خرداد  تاريخ پذيرش:
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ها و  ها، منونوكلئرها (مونوسيت ليت لنفوسيتمحصول فعا
ها) است. فعاليت سيستم دفاعي بدن فقط به مقابله با  ماكروفاژ

شود، بلكه امروزه مشخص شده  عوامل عفوني محدود نمي
 زا يماريباست كه فعاليت سيستم ايمني از دفاع در مقابل اجرام 

و  ها تا حفظ تعادل و شرايط فيزيولوژيك بدن و دفع سلول
ها  ها و سرطان فاكتورهاي فرسوده و جلوگيري از بروز بدخيمي

هاي اخير مبين حضور يك تأثير و  عالوه يافته  گسترده است. به
بين سيستم دفاعي و ساير  زيانگ شگفتتأثر متقابل و 

هاي بدن نظير سيستم اعصاب مركزي و غدد اندوكرين  دستگاه
م دفاعي را در هاي سيست كلي مجموعة فعاليت طور بهاست. 

ي بند طبقه» مراقبت«و » هموستازي«، »دفاع«قالب سه وظيفة 
 ).2كنند ( مي

در منابع طب ايراني، تطابق معنايي زيادي بين مفهوم 
در منابع » سيستم ايمني«در منابع طب ايراني و » طبيعت مدبره«

خصم بيماري » طبيعت« كه ي طور بهطب رايج وجود دارد 
باشد و براي دفع بيماري از  آن در ستيز ميشود و با  معرفي مي

طبيعت «كوشد. تطابق زيادي هم بين مفاهيم  هاي مختلف مي راه
توان يافت، از آن جهت كه در طب  مي »يهموستاز« و» مدبره

رطوبات و ارواح و قواى بدنيه همه با هم متحد و «ايراني 
 كه دانشمندان طب» اتصال و اتحاد وحدانى«، اين »اند متصل

برند، همان چيزي است كه در طب رايج به  ايراني از آن نام مي
طبيب «شود. همچنين در طب ايراني  گفته مي »يهموستاز« آن

؛ معني اين عبارت مؤيد اين مطلب است »خادم طبيعت است
ها  طبيعت (سيستم ايمني) از دفع و مهار بيماري هر جاكه 

د. در طب شتاب ناتوان و عاجز باشد، طبيب به كمك او مي
ايراني عمل تداوي عمدتاً از سه طريق تدابير، دارو و اعمال 

 گيرد. يدي صورت مي
رغم اهميت موضوع، مقاالت علمي پژوهشي اندكي در  علي

توان از مطالعة  خورد كه از آن جمله مي اين زمينه به چشم مي
دربارة شناخت و كاربرد قوانين «ساز و همكاران با عنوان  تن

نام برد. در اين » ها مدبرة بدن) در درمان بيماري طبيعت (قوة
پژوهش دربارة ارتباط طبيعت با هموستاز بدن و چگونگي 

 ).3كارگيري قوانين طبيعت در طب بحث شده است ( به

محدآزفر، يوسف جمال با عنوان پژوهش ديگر توسط 
» طبيعت و نقش آن در هموستازي در سيستم طب يوناني«

ن پژوهش ارتباط طبيعت با هموستاز در اي صورت گرفته كه
 ).4بدن در طب يوناني بررسي شده است (

صورت كتاب منتشر شده،  هاي ديگر كه به از پژوهش
) و 5اثر اسماعيل ناظم (» طب و طبيعت«توان به كتاب  مي

نگارش غالمرضا » طبيعت مدبره در طب ايراني«كتاب 
 ) اشاره نمود.6كردافشاري و همكاران (

رسد، با وجود بررسي  نظر مي به شده گفتهبه موارد  با توجه
 طور بههاي گوناگون طبيعت در بدن، تا كنون پژوهشگران  نقش

جدي به ارتباط طبيعت مدبره با سيستم ايمني بدن در طب 
اند. اين پژوهش با هدف نكوداشت و غبارروبي  ايراني نپرداخته

دست اول، به از ميراث عظيم طب ايراني با استفاده از منابع 
ة طبيعت (قوة دربارهاي حكماي طب ايراني  بررسي ديدگاه

 پردازد. مدبره) مي

رسد قوه مدبره در هموستاز بدن نيز نقش ايفا  نظر مي به
ي تنظيمي بدن از جمله سيستم اعصاب ها ستميسكند و كل  مي

و  رديگ يبرممركزي، سيستم هومورني و تنظيم دما را نيز در 
ف قوة مدبره نيز مربوط به عملكرد سيستم بخشي از وظاي

اين پژوهش بر مطابقت بخشي از مفاهيم  ديتأك ايمني است.
 باشد. طبيعت (قوة مدبره) با سيستم ايمني و هموستاز بدن مي

 ها: مواد و روش
تحليلي، مبتني بر منابع -اين تحقيق يك مطالعة توصيفي

تاريخي طب  اي است كه با بررسي متون و كتب اصيل كتابخانه
ايراني و علوم پاية طب رايج انجام شده است. از منابع مكتوب 

و  3قرن زكرياي رازي ( محمدبن في الطب الحاويطب ايراني، 
 ق)،4قرن عباس اهوازي ( بن يعل الطبيه الصناعه  كامل )، ق4

 ةذخير، )ق5و  4ابوعلي سينا (قرن  القانون في الطب
)، ق6و  5ل جرجاني (قرن سيد اسماعي يادگارو  خوارزمشاهي

 في الطب الموجز )،ق7چغميني (قرن  چه في الطبقانون
 9بهاءالدولة رازي (قرن  خالصه التجارب)، ق7قرن نفيس ( ابن
)، ق12و  11حكيم ارزاني (قرن  مفرح القلوبق)، 10و 

) و همچنين 12(قرن  عقيلي علوي خراساني  هالحكم هخالص
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شده است. از منابع فوق، مفاهيم جامع نور بهره گرفته  افزار نرم
و كاركردهاي آن استخراج شد. » طبيعت (مدبره)«و » طبيعت«

و  طب داخلي هاريسون، شامل مورداستفادهمنابع طب رايج 
ي نويسندگان داخلي و خارجي مانند شناس يمنياكتب معتبر 

ابوالعباس،  ايمونولوژي سلولي و مولكولي، ايمونولوژي رويت
ها شرح  آنباشند كه با استفاده از  ر وجگاني ميدكت ايمونولوژي

 سپس ارائه شد.» هموستاز«بدن و » سيستم ايمني«مختصري از 
 در طب ايراني با مفاهيم» طبيعت (مدبره)«و » طبيعت«مفاهيم 

  در طب رايج مقايسه شدند.» هموستاز«بدن و » سيستم ايمني«
 SID, PubMed, Noormagsهاي همچنين از پايگاه

Google Scholar زبان يفارسهاي  كه در پايگاه استفاده شد 
طبيعت مدبره،  طبيعت، هموستاز، هاي: سيستم ايمني، كليدواژه

 Tabiyatي: ها دواژهيانگليسي كل يها گاهيدر پاو  طب ايراني

Immune system, Homeostasis, Persian Medicine, 
Quwwat-e Modabbereh جو قرار گرفت.و مورد جست 

 ها: فتهيا
 يشناس يمنيا. مروري بر پيشينة 1
ي از مشاهدة افرادي شكل گرفت كه از يك شناس يمنيا

و پس از آن در برابر بيماري   افتهي بهبودبيماري عفوني خاص 
به معناي معاف، ريشة  Immunisاند. واژة التين  مصون مانده

كلمة ايمني است كه به معناي مصون از بيماري عفوني 
ايد اولين مرجع مكتوب براي پديدة ايمني به باشد. ش مي

قبل از  430برگردد. او در سال   (Thucydides)توسايديد
ميالد در توصيف بيماري طاعون در آتن نوشت: تنها كساني كه 

توانند از بيماران پرستاري كنند؛  اند مي از اين بيماري بهبود يافته
 ).7شوند ( براي بار دوم به بيماري مبتال نمي ها آنزيرا 

هاي آخر قرن هجدهم  ي از سالشناس يمنيادورة جديد 
تا  1749) و با كشف ادوارد جنر، پزشك انگليسي (م1798(

ي ها زخمشود. جنر متوجه شد كه تلقيح  ) آغاز ميم1823
ة آبلة گاوي كه براي انسان حدتّي ندارد، از فرد در شد خشك

آنجا ناشي شد  كند. اين كشف از مقابل آبلة انساني محافظت مي
كه جنر دريافت شيردوشاني كه بر اثر تماس با سر پستان گاو، 

شوند، در مقابل آبلة انساني مقاوم  مبتال به آبلة گاوي مي
ي شناس يمنياي، شناس يمنياهاي  شوند. يكي از جلوه مي

) م1895تا  1822پيشگيري است كه با تحقيقات لويي پاستور (
زا يا  عامل بيماري عنوان بهبه كشف تئوري اجرام ريزبيني 

ها منجر شد. اين كشف مهم امكان تهية اجرام كشته و  ميكروب
يافته را كه براي توليد واكسن الزم هستند،  يا تخفيف حدت

، پاستور اولين واكسن انساني خود م1885فراهم نمود. در سال 
شده  وسيلة ويروس هاري ضعيف را بر ضد بيماري هاري كه به

 ).2كار گرفت ( به ساخته بود،
ي صاحب شناس يمنيادانشمندان طب ايراني در زمينة 

اي بودند. در قرن  هاي مترقيانه ها و انديشه ابداعات، نوآوري
را مطرح  زا يماريبنظرية اجرام  يازدهم ميالدي ابوعلي سينا

 و بخارهاي ها جرمآميزش «از : ديگو يمكرد. وي در اين باره 
 ديآ يم، حالتي ناپسند پديد »وهوا آب زميني پليد و بدگوهر با

گويد:  مي نيهمچنشود.  هاي وبايي منجر مي كه به بروز تب
وجود آيد كه  به ييها احتمال دارد كه از درون زمين عفونت

 ).8( ميكن يدرك نمرا ها  يات آنئجز
را با مباني علم نوين تبيين كنيم،  سيالرئ خيشاگر كالم 

» زميني پليد و بدگوهر يها جرم«ه جز اين ك ميابي ينماي  چاره
 معني نماييم. زا يماريبو عوامل  ها يباكتررا 

هم پيشگام بودند.  ونيناسيواكسحكماي طب ايراني در 
شفاء «حكيم احمداللّه خان دهلوي در كتاب خود به نام 

، به چگونگي انجام واكسيناسيون توسط حكيم فاضل »المجدور
نويسد:  ي از كتاب ميگيالني پرداخته است. وي در بخش

فاضل گيالني در شرح قانون فرموده، چون جدري [آبله] به «
اي از  صبي يا به صبيه ظاهر شود و پر از مائيه گردد، دانه

شكافند و مائيه او را بر باطن ساعد طفل  هاي او را مي دانه
مالند و در آنجا  صحيح ديگر كه جدري به او بروز نكرده، مي

تا مائيه به رطوبات باطن جلد او مختلط  زنند چند سوزن مي
گردد و  شود، پس بعد ساعات قليله بر او حمي [تب] ظاهر مي

كند  از جدري عدد قليلي در آن موضع و بر ساير بدن بروز مي
شود، روش  كه مالحظه مي چنان ).9( »يابد قائله صحت مي و بي

ها  سالي آبله، منتهي از ترشحات بثورات آبلة انساني، كوب هيما
پيش از ادوارد جنر معمول بوده و فاضل گيالني آن را ذكر 

 كرده است.
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الدوله رازى حتي پيش از آن، موضوع واكسيناسيون آبله  بهاء
هاى مبتاليان به آبله در اثر  ريشه را به شكل خوراكي با خشك

 ).10مطرح و اجرا كرده است ( »خالصه التجارب«ماندگارش 
ي از چگونگي ايجاد بيماري دانشمندان طب ايراني حت

هاي حكماي  اند. ديدگاه آلرژي و ايمني اكتسابي غافل نبوده
ة برخي دربارزكرياي رازي و ابوعلي سينا  محمدبنطب ايراني 

تراپي  هاي سيستم ايمني نظير آلرژي و تب يونجه، سرم بيماري
و درمان بيمار مبتال به هاري با استفاده از عصارة جگر سگ 

وجود پادتن  ليبه دلزخم بيمار مبتال به هاري [ هار بر روي
 ).11باشد ( ضدهاري در بدن سگ هار] مؤيد اين امر مي

 . آشنايي با سيستم ايمني از ديدگاه طب رايج2
محافظت در برابر عوامل  منظور بهسيستم ايمني بدن 

در سيستم  كننده عملهاي  وجود آمده است. سلول به زا يماريب
ها،  ها هستند. لنفوسيت ا و فاگوسيته ايمني، لنفوسيت

هاي موجود در عوامل  ژن هاي سفيدي هستند كه آنتي گلبول
ها از عملكردهاي  كنند. لنفوسيت زا را شناسايي مي بيماري

 B تيلنفوسهاي  . سلولبرخوردار هستندي ا افتهي تخصص
سيتوتوكسيك  Tهاي  سازند؛ سلول ها) را مي ها (پادتن بادي آنتي

)Cytotoxicبا ويروس را از بين  شده آلودههاي  ) سلول
)، از طريق T. Helper( گرياري Tهاي  برند؛ سلول مي

ها  هاي مستقيم سلولي و نيز با آزادسازي سيتوكين واكنش
)Cytokines( هاي  كه به سلولB بادي  در جهت ساخت آنتي

ها  سازند. فاگوسيت كنند، پاسخ ايمني را هماهنگ مي كمك مي
هاي سفيد خون شامل  ها يا گلبول لكوسيت گروهي از

ي ا چندهستههاي  ها، ماكروفاژها و نوتروفيل منوسيت
ها  ها به ميكروارگانيسم مورفونوكلئرها) هستند. اين سلول (پلي

كشند، سپس از بين  را به داخل خود مي ها آنشوند،  متصل مي
عليه خطوط دفاعي اوليه  عنوان بهها در واقع  برند. اين سلول مي

 ).12شوند ( عفونت، وارد عمل مي
 انواع پاسخ ايمني

يا  زا يماريبهر پاسخ ايمني در ابتدا، شامل شناسايي عوامل 
ساير مواد خارجي و در مرحلة بعدي شامل برانگيختن واكنش 

 كلّي،  طور بهبراي از بين بردن آن است.  زا يماريبعامل  هيعل

ن در دو گروه اكتسابي توا هاي ايمني را مي انواع مختلف پاسخ
پاسخ غيراكتسابي يا ذاتي در  كه  يدرحالو غيراكتسابي قرار داد، 

ي خاص تغيير زا يماريباثر برخوردهاي متوالي با يك عامل 
يابد، اما پاسخ اكتسابي در اثر برخوردهاي متوالي با يك  نمي

كند؛ در واقع سيستم  ي خاص افزايش پيدا ميزا يماريبعامل 
تواند از  و مي» آورد خاطر مي به«ابي، عامل عفوني را ايمني اكتس

هاي بعدي جلوگيري  پيدايش بيماريِ ناشي از آن در تماس
هايي مانند سرخك و ديفتري، نوعي  مثال بيماري عنوان بهكند؛ 

كنند كه پس از بروز  هاي ايمني اكتسابي را القا مي از پاسخ
؛ شوند يفرد در تمام طول زندگي م تيمصونعفونت، سبب 

دو  )Memory» (خاطره«) و Specificity» (ويژگي«بنابراين، 
هاي ايمني اكتسابي هستند. در ضمن  مشخصة اصلي پاسخ

سيستم ايمني ممكن است گسيخته شود و اين گسيختگي به 
 Immune Deficiency(هاي نقص ايمني  پيدايش بيماري

Diseases،( اسيت  اديازدهاي  بيماريحس
)Hypersensitivity( هاي خود ايمني  يا بيماري
)Autoimmune) 13، 12) منجر شود.(  

 بادي آنتي
 شوند، ها كه ايمونوگلوبولين نيز خوانده مي بادي آنتي

هاي  ة لنفوسيتليوس بههاي كمپلكسي هستند كه  گليكوپروتئين
كنند و در سطوح  توليد شده، در مايعات بدن گردش مي Bبالغ 

اختصاصي  طور بهها  بادي تيشوند. آن مخاطي ترشح مي
شوند. پنج  متصل مي ها آنها را شناسايي كرده و به  ژن آنتي

بيشتر  IgGدر بدن وجود دارد؛   كالس مختلف ايمونوگلوبولين
ژن در  ها بعد از تماس با آنتي در جريان خون است و تا سال

بادي اختصاصي است كه  اولين آنتي IgMماند؛  خون باقي مي
ترشحي، نقش مهمي  IgAشود.  عفونت ظاهر ميدر پاسخ به 

هاي  هم در بيماري IgE .در ايمني در سطوح مخاطي دارد
هم كمتر از يك درصد كل  IgDآلرژيك و انگلي مهم است. 

 ).13دهد ( هاي سرم را تشكيل مي ايمونوگلوبولين
 ة امور طبيعيه و طبيعتدربار. مباني طب ايراني 3
 بيعت از ديدگاه طب ايراني. تعريف امور طبيعيه و ط1-3
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از ديدگاه دانشمندان طب ايراني، خداوند حكيم در بدن 
موجودات زنده نيرويى گماشته است تا بتوانند خود را از 
آسيب در امان دارند و اگر ناماليمتى به آنان وارد شد آن را 
دفع كنند، از چيزهايى كه براى آنان بد است دورى كنند و 

است به آن ميل پيدا كنند. تا زمانى كه اين  آنچه براى آنان مفيد
ها  نيرو توان خود را از دست نداده، بدن را در برابر بيماري

كند.  حمايت كرده و بيمارى را دفع و صحت را ماندگار مى
 ).5اند ( قدما اين نيرو را طبيعت ناميده

و  طبيعيهامور  يفدر تعر القلوب مفرحدر  يارزان حكيم
امور طبيعيه يعني احكامي كه به « :است گفته چنين طبيعت

طبيعت منسوب است و در تعريف اين امور، جمهور چنين بيان 
اي] است كه وجود بدن بر آن مبتنى مبادى [اند كه آن  كرده

ها فرض  است و قوام بدن از وى است و اگر عدم چيزى از اين
وجود نباشد و اين هفت امور است: اركان،  اصالًكنيم بدن را 

به  ها نياافعال و نسبت   زجه، اخالط، اعضا، ارواح، قوا وام
ماده است مر  ها نياطبيعت از اين جهت است كه بعضى از 

طبيعت را و آن اركان و اخالط و اعضا و ارواح است و بعضى 
صورت است مر آن را و آن امزجه و قوا است؛ زيرا كه امزجه 

است مر  صورت اولى است و قوا صورت ثانيه و بعضى غايت
 قيبه طرتواند كه امور مذكوره را  آن را و آن افعال است و مى

مسطور ماده و صورت طبيعت گويند و از آنكه ميان قوت و 
اند و اال فى  فعل شدت تعلق است اطباء افعال را نيز الحق كرده

الحقيقه افعال از تعريف اين امور خارج است كما ال يخفى. 
غير اراده  ت كه مدبر بدن است بهطبيعت بر قول بقراط قوتى اس

غير شعور و او مبدأ هر حركت و سكون است و بر قول  و به
 ؛ وافالطون قوتى است آليه كه بر مصالح بدن موكّل است

عالمه گفته كه اسم طبيعت در عرف طب بر چهار معانى اطالق 
يابد: يكى بر مزاج كه خاص است مر بدن را، دوم بر هيئت  مى

م بر قوت مدبرة بدن، چهارم بر حركت نفس و از تركيبيه، سو
قرشى محكى [نقل شده] است كه طبيعت قوتى است كه از 

 ).14( »شأن اوست حفظ كماالت آنچه در وى است
امور «بر مبناي آنچه حكيم ارزاني بيان داشته، طبيعت همان 

و  اعضا قوا، ارواح، يعنى اركان، مزاج، اخالط،» هفتگانة طبيعيه
بر چهار معنى مزاج، هيئت تركيبى، » طبيعت«. لفظ ل استافعا

شود. دانشمندان طب  قوة مدبره بدن و حركت نفس اطالق مى
ايراني سالمتي بدن را در گرو كاركرد صحيح امور طبيعي 

كامل در كتاب  عباس مجوسي بن يعلنمونه  عنوان بهشمارند؛  مي
ت كه پايداري بايد دانس«گويد:  باره چنين مي در اين الصناعه

(قوام) بدن با بر هنجار ماندن كارهاي سرشتي (امور طبيعي) 
. از اين رو هاست آناست و سالمتي بدن با بر حد ميانه ماندن 

اند: سالمتي حالتي  گونه تعريف كرده است كه سالمتي را اين
كه به سبب آن، كارهايي كه در مجراي سرشتي  است براي بدن

 ).15» (رسند بهينه به انجام مي يا گونه بهجريان دارند 
 . كاربرد طبيعت در طب ايراني4
 . طبيعت به مفهوم كيفيت اركان1-4

ة اركان گفته دربارالطب  ابوعلي سينا در كتاب القانون في 
اجزاي اولية تن  هستند كهاركان نوعي اجسام ساده «است: 

دهند. عناصر هرگز به  آدمي و موجودات ديگر را تشكيل مي
ي كه از لحاظ ظاهر (شكل) مختلف هستند، تقسيم اجزاي
ها هستند و از آميزش  هايي از آميزه شوند. عنصرها بخش نمي

عنصرها با همديگر، انواع موجودات كه از لحاظ صورت 
اند كه از  آيند. عناصر چهار قسم مي به وجودگوناگون هستند، 

اين عناصر دو عنصر سبك و دو عنصر ديگر سنگين هستند. 
و عناصر سنگين  از آتش و هوا اند عبارتصر سبك عنا

 ).16» (خاك و  آباز  اند عبارت

باشند؛ كيفيت  هريك از اركان داراي كيفيت خاصي مي«
فاعله با خاصيت تأثيرگذاري بيشتر شامل حرارت و برودت 
(گرمي و سردي) و كيفيت منفعله كه از كيفيات فاعله 

(تري و خشكي) تأثيرپذيري دارد شامل رطوبت و يبوست 
بنابراين خاك عنصري سرد و خشك؛ آب عنصري سرد ؛ است

ر و آتش عنصري گرم و خشك ت عنصري گرم و تر؛ هوا و
» طبيعت«در منابع طب ايراني از واژة  ).17( )1(جدول» است

براي بيان كيفيت (گرمي، سردي، خشكي و تري) داروها و 
بر  جترن پوست«طور مكرر استفاده شده است:  مفردات به

 ). 18» (دوم ةآتش است گرم و خشك اندر آخر درج  طبيعت
صبر ). «19» (آن گرم و خشك است  طبيعت ،سبوس گندم«

طبيعت آن در دوم گرم و خشك است. زعفران طبيعت آن در 
 ).20» (دوم گرم و در اول خشك است
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 . طبيعت به مفهوم مزاج و خلط2-4
كه در تعريف طبيعت از حكيم ارزاني نقل شد،  گونه همان

 كه ابدي يماسم طبيعت در عرف طب بر چهار معانى اطالق 
 گونه نيا نايس ابنمزاج است. مزاج در قانون  ها آنيكى از 

مزاج كيفيتي باشد محسوسه ملموسه كه «تعريف شده است: 
شود از تفاعل كيفيات متضاده موجوده از حرارت و  حادث مي

اگر اعضاي بدن از ). «21» (برودت و رطوبت و يبوست
هاي گرمي، سردي، تري و خشكي بهرة الزم و خاص  كيفيت

ن نيز معتدل كامل برده باشند، آنگاه كل بد طور بهخود را 
طور كلي به دو دستة مفرد  اما مزاج غيرمعتدل، به؛ خواهد بود

گرم، سرد، خشك و تر) و مركب (گرم و تر، گرم و خشك، (
شوند؛ بنابراين با  و سرد و خشك) تقسيم مي ،سرد و تر

مزاج براي  9هاي غيرمعتدل و معتدل، جمعاً  احتساب مزاج
 ).17» (باشد انسان متصور مي
خلط و انواع آن ابوعلي سينا چنين گفته است: در ماهيت 

شود به او  خلط] جسمي است رطب سيال كه مستحيل مي«[
ة جنس باشد و مراد از رطب آن منزل بهغذا اوالً. لفظ خلط 

القبول باشد و آن اخالط چهار است؛ قسمي بر  است كه سهل
آن طبيعت نار غالب بود و آن را صفرا گويند و قسمي ديگر را 

دا گويند و به طبيعت ارض باشد و قسمي ديگر به طبع هوا سو
و آن قسم سوم باشد از اخالط  باشد و خون طبيعي آن است

 ).21» (اربعه و قسمي ديگر را بلغم گويند و به طبع آب بود
و  ، افعالهاي طبيعت: اعضا، ارواح، قوا رساننده  . ياري5

 حرارت غريزي
دن و دفع طبيعت براي ايفاي نقش خود در حفظ تعادل ب

امراض و فضوالت، نيازمند نيروها و قوايي است كه او را در 
اين نيروهاي معين طبيعت شامل  .انجام اين امور ياري رسانند

 اعضا، ارواح، قوا و حرارت غريزي هستند.

 . اعضا1-5
 همچنان كهشود،  عضو از تركيب اخالط نيك حاصل مي«

نخستين آميزش ة خود اجسامي هستند كه از نوب بهاخالط نيز 
هاي  ها (اعضا) به دو دسته اندام اند. اندام اركان حاصل گشته

كاربرد نيز به دو دسته رئيسه و  نظرساده و مركب و از 
 ).22» (شوند غيررئيسه تقسيم مي

 . ارواح2-5
كه به معني نوعي جسم لطيف بخاري  ارواح (جمع روح)«

ه كه گون هاي اخالط است، همان ترين بخش حاصل از لطيف
گردند. يادآور  هاي اخالط حاصل مي ترين بخش اعضا از غليظ

شود كه مقصود از ارواح، نفسي كه در كتب الهي بدان اشاره  مي
باشد. ارواح حامل قوا هستند،  شده، [روح غيرمادي] نمي

 ).23» (باشد همچون انواع قوا مي ها آنبنابراين انواع 
 . قوا3-5
يروهايي است كه موجب قوا جمع قوه است و به معني ن«

هاي طب  شوند. براساس آموزه فعل و انفعاالت در بدن مي
(طبيعي، حيواني، نفساني)   ايراني، نيروهاي بدن بر سه قسم

قوة "كه خاستگاه آن كبد است؛ خود به  هستند. نيروي طبيعي
شود. قوة خادمه نيز بر  تقسيم مي "قوة مخدومه"و  "خادمه

باشد. قوة  هاضمه و دافعه ميچهار قسم جاذبه، ماسكه، 
، و "دهمولّ"، "ناميه"، "غاذيه"مخدومه خود به چهار قوة 

"شود. نيروي حيواني كه خاستگاه آن قلب  تقسيم مي "رهمصو
است عامل انبساط و انقباض قلب و شرائين براي جذب نسيم 
و دفع بخار دخاني است. حركات ناشي از ترس و خشم نيز به 

و است. نيروي نفساني، كه خاستگاه آن مغز سبب وجود اين نير
شود. قوة  تقسيم مي "محركه"و  "مدركه"است، به دو قوة 

خود بر دو قسم است؛ قوة نخست (حواس ظاهري)  "مدركه"
بر پنج گونه شنوايي، بينايي، چشايي، بويايي و المسه است. قوة 
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مربوط به حواس باطني نيز بر پنج گونه شامل حس مشترك، 
تصرفه، وهم و حافظه است. قوة محركه بر دو قسم خيال، م

است؛ قوة باعثه عامل حركت و تمايل  "فاعله"و  "باعثه"
ي چيزهاي مفيد و پرهيز و دور ماندنش از سو بهشخص 

چيزهاي مضر است. در صورت اول (چيزهاي مفيد)، آن را 
قوة "و در صورت دوم (چيزهاي مضر)، آن را  "قوة شهوانيه"

كار  اي است كه عضالت را به ند. فاعله قوهگوي "غضبانيه
 ).24-22( )1(نمودار» گيرد اندازد و از قوة باعثه فرمان مي مي

 
 . قواي بدن انسان از منظر طب ايراني1نمودار

 
 . افعال4-5
هدف از وجود تمامي امور طبيعيه آن است كه افعال بدن «

ايي كامل و صحيح انجام بگيرد؛ مثالً چشم توان صورت به
درست ديدن پيدا كند و يا عضالت با هماهنگي يكديگر باعث 

). در طب ايراني افعال به دو نوع مفرد 17» (ايجاد حركت شوند
يي هستند كه ها آنافعال مفرد «گردند:  و مركب منقسم مي

رسد. جذب و دفع  ة يك قوه به انجام ميواسط بهكارشان 
ل مركب افعالي هستند باشند. افعا هايي از افعال مذكور مي مثال
رسند، مانند عمل  ة دو و يا چند قوه به نهايت ميواسط بهكه 
 ).24» (بلع

 . حرارت غريزي5-5
ذكر نموده،  قانونالرئيس در كتاب  گونه كه شيخ همان

حرارت (غريزي) در حقيقت براي چهار نيروي طبيعي (جاذبه، 
باشد  مي رسان يارمشترك ي صورت بهماسكه، هاضمه و دافعه) 

)25.( 
 . مشابهت اعمال طبيعت با سيستم ايمني بدن6

ها و دفع امراض  حيطة عملكرد طبيعت در درمان بيماري
كامالً بارز و چشمگير است. عملكرد طبيعت (مدبره) را در 

توان مشابه نقش و عملكرد سيستم ايمني در بدن  موارد ذيل مي
 دانست:
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 نايب نفس حيواني . طبيعت (مدبره)1-6
باره  در اين خالصه الحكمهيم عقيلي خراساني در كتاب حك

فايده كثرت حس آن است كه به وصول اندك «گفته است: 
چه از داخل و چه از  -مزاجى و انحرافى و آفتى و اذيتى سوء

شاعر و آگاه گردد؛ به حس مشترك رساند و  يزود به -خارج
كه نايب نفس حيوانيه است و نفس  - مدبره  آن به طبيعت

رساند تا در تدارك درآيند و  -حيوانيه، نايب نفس ناطقه است
 ).22» (مندفع گردانند به هر نحو كه اليق و انسب دانند

اندك «ي و دفع آگاهدر اينجا طبيعت مدبره نقش 
را بر عهده گرفته كه » مزاجى و انحرافى و آفتى و اذيتى سوء

 مشابه نقش سيستم ايمني در بدن است.
قوة خادمه و د حامى و مم، بدنيه  رهبمد  طبيعت. 2-6

 دافع امراض
قوة خادمه د حامى و مم، بدنيه  رهمدب  طبيعتايراني  در طب

(جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه) و دافع امراض شمرده شده 
است، دفع امراض همان نقشي است كه سيستم ايمني بدن ايفا 

وسط طبيعت كند. عقيلي خراساني دربارة نحوة تدبير بدن ت مي
جلّ و عزّ در بدن  -خداوند«... گفته است: خالصه الحكمه در 

انسان در هر عضوى قوة جاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه را 
مانند  -اند مشغولبه كار خود  دائمبه وديعت نهاده و همه 
و عصيان و سركشى و قصور و  -مالئكة مدبره عالم كبير

آفتى و مرضى از داخل يا  فتورى در كار خود ندارند مادامى كه
خارج به ايشان نرسيده كه ايشان را بازدارد از كار خود و 

 ره بدنيه را حامى و ممدو دافع امراض از  ها آنطبيعت مدب
گردانيده تا غذاى وارده به اعضا  ها آنداخل آفريده و حاكم بر 

بالتمام به مصرف نرساند، بلكه چيزى از آن را حفظ و  دفعتاًرا 
سبب عايقى و مانعى از خارج بدن غذاى  نمايد كه اگر به ضبط 

جديد دير وارد گرديد، آنچه مهيا و حفظ و ضبط نموده است، 
عارض  دفعتاًاندك به مصرف رساند تا ضعف بسيار  اندك

 ).22(» نگردد كه منجر به هالكت شود
 . نقش طبيعت در نضج و تحليل3-6

، به غذاانة در طب ايراني نضج، عالوه بر هضم چهارگ
شود كه مادة  اي از مقابلة طبيعت با بيماري گفته مي مرحله

شود. در واقع نضج و  بيماري توسط طبيعت براي دفع آماده مي
هاي دفع و مقابله با بيماري هستند. در اينجا مشابهت  تحليل راه

مشهود است. در مواردي عملكرد طبيعت با سيستم ايمني كامالً 
پذير نباشد،  ي امكانراحت بهبراي طبيعت  ة بيماريكه دفع ماد

د. براي كن را آسان مي بيماري ، دفع مادةتحليلطبيعت از راه 
تر  اين عمل گاهي طبيعت مادة بيماري را رقيق يا غليظ

 نمايد: مي
ة دربار الحاويزكرياي رازي، در كتاب  محمدبنابوبكر 

، پزانيده شدن (نضج)«گويد:  پزانيده شدن (نضج)، چنين مي
اي است كه در آن طبيعت بر خلط سازندة [بيماري]  مرحله

برد و از  شود و آن را از ميان مي يابد و بر آن چيره مي دست مي
برد و  را تحليل نمي موردنظرهاي  كه طبيعت همة خلط آنجا

آورد كه طبيعت خواهان راندن  هايي نيز پديد مي ناگزير فزوني
ها نشانة كاركرد طبيعت  يفزون شدن ساختهخواهد شد؛ بنابراين 

 ).26»(] استموردنظر[بر روي خلط 
تحليل مادة بيماري  الطب القانون في ابوعلي سينا در كتاب 

كه هيچ آثاري از آن  نحوي را از ميان برداشتن مادة بيماري، به
بيماري] را به تحليل ماده [آن   طبيعت«كند:  باقي نماند، بيان مي

 ).25( »ندنما اثرى آنبرد چنانكه از 
هاي بد در ظاهر تن به  . نقش طبيعت در بروز خلط4-6

 شكل بثورات و آماس
هاي طب ايراني، طبيعت، اخالط را در جهت  براساس آموزه

گيرد كه در غير اين صورت، حالت  كار مي مصالح بدن به
هاي  نمايد و خلط آيد و عالئم بيماري بروز مي پديد مي» امتالء«

شود. حكيم  ل بثورات و آماس دفع ميبد به ظاهر تن به شك
] االمتالء«[سيد اسماعيل جرجاني دراين باره چنين گفته است: 

كار نتواند  اخالط را اندر مصالح تن به  چنان باشد كه طبيعت
سبب   به  برد و سبب آن يا بسيارى اخالط بود يا عجز طبيعت

سبب ديگر و نشان اين چنان بود كه قوت  المزاج يا به سوء
ضعيف بود و از روى غذا نباشد و نبض ضعيف بود و بول 
خام باشد و باشد كه بول و عرق گنده بود و هر كجا كه دست 

 ).19» (برنهند از اندام و يا هر وقت بجنبد رنجى و المى يابد
 هر گاه كه «نويسد:  مي ذخيرة خوارزمشاهيجرجاني در 
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رج شود و استفراغى اتفاق افتد و اخالط نيك بدان استفراغ خ
آن را   خلط بد در تن بماند بدى آن پديد آيد و باشد كه طبيعت

 ).27» (ها و بثرها پديد آيد به ظاهر تن دفع كند و آماس
سبب بيماري آبله را  خالصه التجاربالدوله رازي در  بهاء

بثرهاى بسيار اندر  صورت بهة طبيعت ليوس بهدفع فضوالت «
 ).10داند ( مي» ظاهر تن

هاي  ايج، آماس و التهاب و بثورات از واكنشدر طب ر
هايي نظير كهير، خارش، سرخي، التهاب،  دفاعي بدن و واكنش

هاي آلرژي يا  انبساط عروق و انقباض عضالني در واكنش
هاي  كند. سلول ازدياد حساسيت فوري (آنافيالكسي) بروز مي

اند،  اي در سرتاسر بدن پخش شده طور گسترده سيستم ايمني به
هاي  ها و فراورده اما در صورت بروز عفونت، تجمع اين سلول

دادن اين  يابد. فرايند رخ در محل عفونت ضرورت مي ها آن
) نشان Inflammationالتهاب ( صورت بهتجمع، خود را 

توانند به همراه تب بروز كنند، به  دهد. بثورات كه مي مي
  پاپول، )(ضايعات مسطح با يك لبه  هايي نظير ماكول شكل

(ضايعاتي برجسته   و بول  (ضايعاتي برجسته و سفت)، وزيكول
حاوي   (ضايعاتي برجستة  و مدور و حاوي مايع) و پوستول

هايي نظير  اگزوداي چركي) و غيره هستند و در بيماري
مرغان، تيفوس، تيفوئيد،  سرخك، سرخجه، مخملك، آبله، آبله

 ).12كنند ( مي زرد زخم، مونو نوكلئوز عفوني و غيره بروز
 . بحران، مبارزة طبيعت با بيماري5-6

دانشمندان طب ايراني، طبيعت و بيماري را دشمن يكديگر 
دانند. در  كنند و بهترين فرجام را دفع بيماري مي معرفي مي

اينجا طبيعت به معناي سيستم دفاعي بدن است كه در جهت 
ر بيماري شود. اگر طبيعت ب مي كار به دستدفع دشمن (بيماري) 

صورت عجز  و درشود  حاصل مي» بحران نيك«غلبه نمايد 
بحران «طبيعت در نابودي بيماري و غلبة بيماري بر بدن، حالت 

كند. در طب ايراني در مواجهه بدن با عامل  را توصيف مي» بد
 ةهمچنين ماد«بيماري، شش حالت در نظر گرفته شده است: 

باشد كه  و لشكر مخالفو د بر مثال دو خصم  بيمارى و طبيعت
در و طبيعت همچون پادشاه واليت است. كوشند  با يكديگر مى

دست يابد در حال،   آن مدت اگر ماده پخته گردد و طبيعت
و اگر ماده  پيدا گردد و بحران نيك پديد آيد  نشان قوت طبيعت

عاجز آيد، در حال نشان عاجزي   مستولي شود و طبيعت
ر حال بيمارى يوم شد كه بحران، تغيپيدا آيد. پس معل  طبيعت

 و بحران شش گونه است:. ترداست از حالي به حالي بهتر يا ب
 كي  بيمارى را دفع كند بهقوت يابد و ماده   يكى آنكه طبيعت

 بار كي  ، به دوم آنكه طبيعت گويند. "بحران نيك"، اين را بار
را شود، اين بيمار هالك ماده مستولي شود و عاجز شود و 

. ه باشدهاى حاد هر دو در بيمارياين و  گويند "بحران بد"
گيرد و مادة بيماري را  قوت همياندك  اندك  سوم آنكه طبيعت

كند و مدتي بايد تا تن قوت گيرد و ماده را  پزاند و دفع مي مي
مادة كه  چهارم آنگويند. » تحليل«به تمامي دفع كند و اين را 

 عاجز باشد و طبيعتماند و  خام ميبيماري پخته نگردد و 
تا پس از مدتي  گردد و مادة مستولي مي شود ضعيف  جيتدر به

 "ذبول" ظاهر گردد و بيمار هالك شود، اين را  عجز طبيعت
سوم و هر دو (گويند و اين  "كاهش"شدن) خوانند و  (پژمرده
 گويند. "مزمن" اندر بيمارى دراز باشد كه طبيبان آن را )چهارم

جم آن كه حال بيماري بگردد و گرديدني آميخته، يعني پن
بحران مركب باشد و آخر سالمت باشد و به سالمت انجامد و 

هاي نيك بود. ششم هم بحران مركب  اين هم از جملة بحران
باشد، لكن نخست بحراني كند ناتمام و از پس آن قوت 

شود تا تمام ساقط شود و به مرگ  ضعيف مي اندك اندك
 ).28، 27» (هاي بد باشد د. اين هم از جملة بحرانانجام

مراحل درگيري طبيعت با بيماري (بحران) در طب ايراني، 
ها  آگهي بيماري و پيش )Crisis(مشابهت زيادي با بحران 

)Prognosis( .در طب رايج دارد 
 . طبيعت و انتقال بيماري6-6

هنگامي كه طبيعت مادة بيماري را از اعضاي رئيسه يا 
دهد تا عضو رئيس يا  سوق مي تر تياهم كمريف به عضو ش

شريف از ضرر و آسيب در امان باشد اين حالت (دور 
نام گرفته » بحران انتقال«عضو شريف از آسيب)،  داشتن نگه

باره چنين گفته  در اين الموجز في الطبنفيس در  است. ابن
در زبان يوناني واژة معادل بحران به معني كلمة « است:

ساز است و نزد پزشكان نوعي تغيير شديد و ناگهاني   نوشتسر
گردد. بيماري  است كه به بهبود يا وخامت وضع بيمار منجر مي

تشبيه شده است كه بر شهر بدن چيره شده  سر رهيخبه دشمني 
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باشد. بحران، روز  و طبيعت همچون سلطان، حامي شهر مي
شمن ساز نبرد بين آن دو است كه ممكن است د سرنوشت

نشيني نموده،  پيروز شده، بر شهر چيره گردد، يا اينكه عقب
خود را آمادة نبرد ديگري نمايد. همچنين ممكن است سلطان 

دشمن  جهيدرنتپيروز شده، دشمن را كامالً تارومار كند و 
شود.  شده ناميده مي ي مغلوب گردد كه بحران كامالً دفعكل به

گريزد كه  اف ميخورد، ليكن به اطر گاه دشمن شكست مي
 ).24» (شود بحران انتقال ناميده مي

تشبيهي كه حكما براي مبارزة طبيعت با خصم (بيماري) 
گرفتند، جنگ پادشاه با خصم و دشمن است. اين  كار مي به

تمثيل امروز هم به قوت خود باقي است. بيماري، دشمن تلقي 
و از  قلعه سان بهشود و سيستم ايمني، پادشاه و بدن انسان  مي

سربازان بدن ياد  عنوان بههاي سفيد در طب رايج  گلبول
 شود. مي

. نقش طبيعت در حفظ تعادل بدن و مقايسة آن با 7
 رايج در طب» هموستاز«

ابوعلي سينا وظيفة طبيعت را حفظ نظام و اعتدال و 
وظيفة طبيعت همچنين حفظ نظام و «هماهنگي برشمرده است: 

ست. فرما حكمتمام عالم  اعتدال و هماهنگي است كه بر
را از طريقي  هر نوعكند و بقاي  طبيعت موجودات را حفظ مي

سازد. هر حيواني را  پذير مي مطابق با وضع آن نوع امكان
بخشد، مطابق احتياجات آن تا بتواند خطر را دفع  ي ميزيغرا

 ).29» (كند و احتياجات خود را برآورد
اتصال و اتحاد  عقيلي خراساني براي طبيعت مدبره نقش

و ببايد «باشد:  وحداني براي اخالط، ارواح و قواي بدن قائل مي
دانست كه اجزا رطوبات و ارواح و قواى بدنيه همه با هم 

  ةمدبر  اند؛ اتصال و اتحاد وحدانى و طبيعت متحد و متصل
اند؛ قبض و  بدنيه و نفس حيوانيه، قابض و حافظ و مجتمع كل

 ).22(» حفظ و اجتماع وحدانى
و اين مشابه نقشي است كه هموستاز در طب رايج در بدن 

ي به تالش مداوم هموستازدارد؛ در طب رايج،  بر عهدهانسان 
هاي بدن در يك ارتباط هماهنگ كه  و فعاليت پيچيدة دستگاه

ها  به برقراري تعادل و نظم و انضباط در فعاليت و حيات سلول
كه  نحوي گردد، به ق ميشود، اطال هاي مختلف منجر مي و اندام

هاي گوناگون به نحو مطلوب برآورده شده  ها و اندام نياز بافت
ها نيز به بهترين وجه از مسيري  و مازاد متابوليسم سلول

كه به دليلي اين تعادل و نظم  شود، اما زماني مشخص دفع مي
خورد،  مي هم بهتوسط يك عامل بيروني يا يك اختالل دروني 

هاي مختلف به تكاپو افتاده تا نظم جديدي را  تمبالفاصله سيس
آورده، بدن را از اثرات  وجود بهمناسب با شرايط ايجادشده 

ها مصون  نظمي و اختالل در روند طبيعي فعاليت سوء بي
 بدارند.

ويژگي اصلي هموستازي كه به معناي حفظ شرايط پايدار 
ستم باشد با ياري سي و ثابت محيط داخلي بدن نظير دما مي

هاي بدن نظير سيستم اعصاب مركزي و  دفاعي و ساير دستگاه
كند. هموستازي در ابتدا توسط  غدد اندوكرين ايفاي نقش مي

) م 1878-1813پزشك و فيزيولوژيست فرانسوي كلود برنارد (
 ).2مطرح و به نام وي ثبت شده است (

هاي گوناگوني براي طبيعت مدبره  بنابر آنچه ذكر شد، نقش
نايب نفس  وان متصور شد، از جمله اينكه طبيعت (مدبره)ت مي

باشد و در اعمالي نظير  قوة خادمه ميد حامى و مم حيواني و
ي مؤثربوده و در حفظ تعادل و پايداري بدن نقش  مؤثرنضج 

كند و بخشي از نقش و وظيفة آن نيز مشابه نقش و  ايفا مي
 باشد. وظيفة سيستم ايمني و هموستاز بدن مي

 عامل تقويت طبيعت نيتر مهم. ستّه ضروريه 8
باشد  در طب ايراني، ستّة ضروريه شش اصل ضروري مي

قرار گيرند، موجب  موردتوجهي درست بهكه اگر اين اصول 
شوند، در غير اين صورت  الصحه) مي حفظ سالمتي (حفظ

 اند از: شود كه عبارت هاي گوناگون فراهم مي زمينة بروز بيماري
طعام و -4خواب و بيداري؛ -3حركت و سكون؛ -2هوا؛  -1

 اعراض نفساني. -6استفراغ و احتباس؛  -5نوشيدني؛ 
دانشمندان طب ايراني به نقش طبيعت بر ستّة ضروريه، 

 اند: اشارات فراواني داشته
» هوا«ابوعلي سينا به نقش طبيعت در دم و بازدم و انتفاع از 

 يحپس ترو«نمايد:  مي ديتأككه اولين اصل ستّة ضروريه است، 
 ؛روح در وقت استنشاقه عبارت است از ورود هواى خالص ب

و تنقيه عبارت است از صدور بخار دخانى در وقت ورود نفس 
ن يعنى رجوع هوا از روح و اين معنى چنان بود كه هوا آو رد 
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كه  بايد كه سرد باشد بالفعل پس وقتى در وقت ورود آن مى
سبب ه كيفيت روح به حيل شود بروح و مسته وارد شود هوا ب

از آن   شود و طبيعت تسخين و طول مكث فائده آن باطل مى
هواى جديدى كه داخل ه شود ب شود و محتاج مى مستغنى مى

پس محتاج  ،تحليل رفتهه مقام آنچه به شود و قائم شود ب
و آنكه  اخراج آن از براى ضرورت خأله ب  شود طبيعت مى

 ).25( »جهت حصول جوهر روحه وا بشود و با آن ه مندفع مى
از نقش طبيعت مدبره عقيلي علوي خراساني شيرازي 

ة اصل ديگر ستّة ضروريه يعني خواب و بيداري چنين دربار
طبيعى آن است كه بر مجراى خواب و بيداري] «[گفته است: 

گاه اقتضاى بيدارى  يعنى هر ؛بدنيه باشد  ةرمدب  مقتضاى طبيعت
به خواب رود  ،د و هر گاه اقتضاى خواب نمايدنمايد بيدار مان

زيرا كه معتدل آن هر دو ممدوح  ؛و هر دو به حد اعتدال باشند
 ).22» (است و غيرمعتدل مذموم

ديگر  سيد اسماعيل جرجاني دربارة نقش طبيعت، بر اصل
 گويد: ستّة ضروريه يعني خوردن و آشاميدن (اكل و شرب) مي

ها از كار خويش  د و قوتضعيف گرد  هر گاه كه طبيعت«
 .)30( »بازماند نه تن از طعام غذا يابد و نه دارو منفعت كند

در ارتباط با اصل ديگر ستّة ضروريه يعني حركت و 
كردن (رياضت) را امري  سكون، سيد اسماعيل جرجاني، ورزش

توان به طبيعت براي دفع  داند كه با انجام آن مي ضروري مي
ياري نمود:  ها آنانباشت (امتالء)  و جلوگيري از زائدمواد 

ها امتالء پديد آيد و به ضرورت  فضله گردآمدنشك از  بي«
ها پاك بايد كرد و  امتالء (را) كم بايد كرد و تن از فضله

كردن فضله، به دارو نه تواند بود و اندر  كردن امتال و بيرون كم
هر دارويى نوعى از مضرت است و خالى نيست از آنچه دارد 

هاى  قهر كند و با آنكه فضله بيرون آرد، از رطوبت  بر طبيعت و
افتد و اعضاى رئيسه بدان سبب  ها خرجاصلى و از جوهر روح 

ها اندر تن  كار ندارند امتالء و فضله ضعيف شود و اگر دارو به
هاى بزرگ باشد و نيز پيوسته دارو به كار نشايد  بماند و مضرت

ي نيست زيچ چيهگردد. پس هاى آن پيوسته  داشت كه مضرت
از آن  روز روزبهكه نگذارد كه فضله اندر تن گرد آيد، تن را 

 كند جز رياضت، پس حاجت مردم به رياضت حاجتى  پاك مى
 

 ).31» (ضرورى است
ة اصل ديگر دربارعقيلي خراساني از نقش طبيعت مدبره 

پس حد «ستّة ضروريه (استفراغ و احتباس) چنين گفته است: 
]  [آن است -از استفراغ و احتباس -معتدل آن هر دو وسط و

كه نه استفراغ به حد افراط باشد كه در بدن مطلقاً فضولى نماند 
و نه احتباس تام كه مطلقاً دفع ننمايد كه هر دو مضر و 

بدنيه و قواى متعلق بدان دفعتاً   رهمدب  اند؛ زيرا كه طبيعت مهلك
 ).22» (توانند نمود نمى جميع اجزاء لطيفه را از كثيفه جدا

دربارة تأثير طبيعت بر اعراض نفساني (هم و غم، خوف، 
رجاء، خشم، شادي، خجل، لذّت و غيره)، اسماعيل ناظم در 

كند:  از عقيلي خراساني چنين نقل مي» طب و طبيعت«كتاب 
الزمه طبيعت است كه چون به جهتى و جانبى و امرى اشتغال «

) و آنگاه چنين نتيجه 32» (ماند بازمى تام نمايد، از ديگر امور
از همين جهت است كه اطباء يكى از علل يبوست «گيرد:  مي

مزاج را اشتغال طبيعت به امور مهمى چون هم و غم و يا 
دانند. اين امر به  ي باالى بدن مىها قسمتوجود مرضى در 

 ).5» (باشد مشهور مي قانون اشتغال و انصراف
 ست. طبيب، خادم طبيعت ا9

كرد افشاري و همكاران در كتاب طبيعت مدبره از ديدگاه 
 عنوان بهطب ايراني: طبيعت از جانب خداوند متعال 

ة دروني بدن قرار داده شده است و اگر عامل كنند درمان
زايي در بدن ايجاد شود، طبيعت قبل از طبيب بر آن  بيماري

دن را كند. طبيب نبايد ب واقف گشته و براي دفع آن تالش مي
از همان ابتداي بيماري به دارو عادت دهد؛ چرا كه گاهي با 

شود و  تدابير ساده و بدون دارو، طبيعت بر بيماري چيره مي
طبيب با دارو دادن بدون ضرورت در واقع برخالف طبيعت 

). بدين 6كند ( عمل كرده و مسير درمان بيماري را منحرف مي
طبيعت «رازي زكرياي  محمدبنجهت است كه از ديدگاه 

 ).6(» طبيب است نيتر بزرگ
» طبيب خادم طبيعت است«ة اينكه دربارعقيلي خراساني 

طبيب] دواى مضر و قتال و مسقّط و قاتل «[چنين گفته است: 
جنين و يا مفسد بعضى اعضا مانند چشم و گوش و مضعف 

 ها هرگز  بعضى اعضا مانند ادراكات دماغى و باه و امثال اين



 ..بدن ةمقايسة بخشي از مفهوم طبيعت مدبر
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 364

در پى ايصال خير و نفع باشد نه فساد و  دائممايد و استعمال نن
و طبيعت، مدبر و  است   طبيعت  ، خادم ضرر؛ زيرا كه طبيب

 ).22» (مصلح و حافظ بدن نه مفسد و مهلك و غافل از آن
هاي طبيعي چون  هنگامي كه طبيعت از طريق استفراغ

نمايد، طبيب نيز به كمك  اسهال، خلط بد را از خود دفع مي
اما طبيب براى «گويد:  شتابد. عقيلي خراساني مي يعت ميطب

دهد او را  و خبر مى» قى«نمايد به آن بر  عالمتى كه استدالل مى
اعالى به  طرف بهدفع ماده است  درصدديابد كه طبيعت  و مى

  خادم  قى؛ پس اعانت او خواهد نمود آن را؛ زيرا كه طبيب
.» .جهت ديگر.  ا بهو دفع نخواهد نمود ماده ر  است  طبيعت

)22.( 
سيد اسماعيل جرجاني در ذخيرة خوارزمشاهي در اين باره 

خلط بد از تن بيرون  ،از بهر آنكه به اسهال«چنين گفته است: 

شود و ماده نيز انتقال كند و اين اسهال اندرين علت چون 
 .)33» (اقتدا كند  دستورى است طبيب را تا به طبيعت

بيب معالج سيستم ايمني بيمار را در طب رايج هم گاهي ط
نمايد و از درمان و تجويز دارو  در حد مطلوب ارزيابي مي

شخص واگذار   كند و بيماري را به سيستم ايمني امتناع مي
 خود بهبود يابد. خودبه كند تا بيمار  مي

 . خاموشي طبيعت10

زكرياي رازي خاموشي طبيعت را به معني پايان  محمدبن
گاه چنين شد  و هر  شكست طبيعت«داند:  زندگي و مرگ مي

كشد كه بدن فضوالت را در خود گردآورده و  طولى نمى
). مفاهيم و كاركردهاي 34» (كند را خاموش مى  طبيعت جهيدرنت

 2در جدول شمارة با طب رايج  ها آنطبيعت (مدبره) و مقايسة 
 خالصه شده است.

 
 

 (مدبره) با طب رايج:مفاهيم و كاركردهاي طبيعت  . مقايسة2جدول

 ميزان مطابقت طب رايج طب ايراني مؤلفه
 (ندارد، كم، متوسط، زياد)

 كم مبناي كاربردي چنداني ندارد ي، خشكي و تري)سرد گرمي،( تيفيك مفهوم طبيعت
 كم مبناي كاربردي چنداني ندارد مزاج براساس كيفيت مفهوم طبيعت

 متوسط دستگاه گوارش، سيستم ايمني ه، ماسكه، هاضمه و دافعه)قوة خادمه (جاذب عملكرد طبيعت (مدبره)
 متوسط دستگاه گوارش، سيستم ايمني نمودن براي دفع تحليل ماده جهت آماده عملكرد طبيعت
 متوسط دستگاه گوارش، سيستم ايمني نمون براي دفع نضج ماده جهت آماده عملكرد طبيعت

 ميزان زياد به ة بيماريكنند دفعم ايمني سيست دفع بيماري عملكرد طبيعت (مدبره)
 ميزان زياد به زا يماريبسيستم ايمني دشمن عوامل  خصم بيماري عملكرد طبيعت
 ميزان زياد به هاي دفاعي واكنش ها و بثرها آماس عملكرد طبيعت

 ميزان زياد به هموستازي اتصال و اتحاد وحدانى عملكرد طبيعت (مدبره)
ميزان زياد به رعايت بهداشت ضامن حفظ سالمتي ستّة ضروريه ره)عملكرد طبيعت (مدب 

 ميزان زياد به واگذاري بيمار به سيستم ايمني واگذاري بيمار به طبيعت طبيب خادم طبيعت
 ميزان زياد به آگهي پيش بحران درگيري طبيعت با بيماري

 متوسط بروز عالئم بيماري امتالء عجز طبيعت
 متوسط ضعف سيستم ايمني ماري بر طبيعتغلبة بي عجز طبيعت

 ميزان زياد به مرگ مرگ خاموشي طبيعت
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 ي:ريگ جهيبحث و نت
هاي دانشمندان طب ايراني مشخص شد  در بررسي ديدگاه

اراده و شعور و ريبه غبدن  دبرقوتى است كه م» طبيعت«كه 
مبدأ هر حركت و سكون است و همچنين بر مصالح بدن موكّل 

براي بيان امور ذاتي مانند » طبيعت«شد. در طب ايراني از با مي
شده است. افزون بر اين براساس نظر  كيفيت و مزاج استفاده 

حكماي طب ايراني، خالق متعال نيرويي مدبر و مصلح و 
باشد تا  مي» طبيعت«حافظي براي بدن گمارده است كه همانا 

گر ناماليمتى به آن بتواند خود را از آسيب در امان نگاه دارد و ا
وارد شد آن را دفع كند. قدما اين نيرو كه بدن را در برابر 

ها حمايت كرده و بيمارى را دفع، و صحت را ماندگار  بيماري
 اند. كند طبيعت ناميده مى

كه گاهي با صفت » طبيعت«بيان بخشي از عملكردهاي 
و » سيستم ايمني«ي فراواني با ها مشابهتهمراه است، » مدبره«
» طبيعت«بدن در طب رايج دارد؛ از جمله اينكه » هموستاز«

باشد و براي دفع  خصم بيماري است و با آن در ستيز مي
از » نضج«و » تحليل«كوشد.  هاي مختلف مي بيماري از راه

دفع و غلبه بر  ها آنهستند كه هدف نهايي  ها راهجملة اين 
» بحران نيك«، بر بيماري غلبه كند» طبيعت«بيماري است. اگر 

شود كه بهترين فرجام است و در صورت عجز  حاصل مي
را توصيف » بحران بد«طبيعت و غلبة بيماري بر بدن، حالت 

كند. براي حالت بحران، مراحلي همچون بهبودي سريع،  مي
وضعيت حاد، مزمن و حالت غلبة بيماري (مرگ) بيان شده 

گهي آ و پيش )Crisis(شباهت به بحران  است كه بي
)Prognosis( .در طب رايج نيست 

نيز نبايد غافل » هموستازي«در » طبيعت مدبره«از نقش 
بود، از آن جهت كه طب ايراني براي اخالط، ارواح و قواي 

ي كه قوة ا گونه بهباشد  قائل مي» اتصال و اتحاد وحداني«بدن، 
ي تنظيمي بدن از جمله سيستم اعصاب ها ستميسمدبره، كل 
. از رديگ يبرميستم هومورني و تنظيم دما را نيز در مركزي، س

طبيب خادم طبيعت «ي طب ايراني، ها آموزهطرفي براساس 
بدين معني كه طبيب معين طبيعت براي غلبه بر خصم  »است

 (بيماري) است.
توان دانست كه مطالعة عميق طب ايراني و بررسي  مي
درك هاي آن با طب رايج عالوه بر  ها و تفاوت اشتراك
دهد كه در بسياري از موارد  تر مفاهيم آن نشان مي روشن

ي ها اشتراكاختالف بسياري بين اين دو مكتب وجود نداشته و 
بتوان با مطالعات و  بسا چهفراواني نيز موجود است و 

هاي نوين به راهكارها و نظريات جديدي براي مقابله  پژوهش
 ها دست يافت. و درمان بيماري

 ي:تشكر و قدردان
ة سهيل نصري رودسري نام انيپااين مقاله برگرفته از 

دانشجوي دورة دكتري تخصصي تاريخ ايران پس از اسالم با 
تداوم و دگرگوني دانش پزشكي در تاريخ ميانة ايران «عنوان 

، دانشكدة علوم انساني »قمري)-(از قرن سوم تا هفتم هجري
 باشد. ن ميدانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهرا
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