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 چكيده
الصحه به مثـل   قاعده راهبردي حفظ ،اصول مهم اين يكي از حفظ سالمتي در شرايط مختلف وجود دارد ةرقواعد مفصل علمي دربا در طب ايراني سابقه و هدف:

در ايـن مقالـه   . مختلفي نيز در حال حاضر وجـود دارد ي ها تفاوت آراء و نظرات وجود دارد و همچنين برداشت ،بين حكيمان آنو درمان به ضد است كه دربارة 
تـرين نظريـات را    صحيح ،مباني طب سنتي بپردازيم و در نهايت با توجه به به شرح و بسط آنها اين باره ظرات متفاوت حكيمان درسعي بر اين است كه با طرح ن

 .تبيين كنيم
ختلف سـالمتي و  شرايط م الصحه در مطالب مربوط به حفظ .گرفتند و... مورد بررسي قرار قانون، خالصه الحكمه، مفرح القلوب مانندمتون معتبر  ها: مواد و روش

هـايي ماننـد حفـظ صـحت، سـالمتي، مشـاكل، مماثـل، مخـالف مـورد جسـتجو            كليـدواژه با استفاده از و متون مرتبط با آن در نرم افزار نور شده بيماري بررسي 
   .بندي شدند عو اختالفات و اشتراكات بررسي و جم شدهدست آمده تجزيه و تحليل ه هاي ب سپس يافته ،قرارگرفتند

قبـل از ورود   شـود كـه غـذا    الصحه به مثل وقتي حاصل مي ويژه در امر تغذيه وجود دارد، يك ديدگاه اينكه حفظ الصحه به مثل به دو ديدگاه درمورد حفظ ها: يافته
ت صـحت وقتـي حاصـل    الصحه به مثل در حال كننده در حالت سالمت و تعادل داشته باشد و ديدگاه ديگر اين كه حفظ مزاج شخص مصرف شبيهمزاجي  ،به بدن

نه قبل از ورود غـذا بـه    نهايت خلط حاصله مشاكل مزاج شخص باشد ثر از عواملي مثل كبد و دستگاه گوارش درأثير و تأشود كه بعد از ورود غذا به بدن و ت مي
 بدن.
در صورت انحراف از اعتدال مـزاج شخصـي در    حفظ صحت به مثل است و ،در صورت وجود صحت تامهرسد بر طبق مباني طب ايراني،  نظر مي به :گيري نتيجه

 و در صورت انحراف از اعتدال مزاجي در شرايط بيماري، درمان به ضد است. صحت به مخالف است ارتقاء حفظ و ،شرايط سالمت
 حفظ صحت، درمان، تغذيه. ها: كليدواژه

 

 
 مقدمه:

و اساسي در طب سنتي ايـران وجـود    نمفاهيم بنياديبرخي 
كـار گيـري    بيين و توضيح آنهـا نقـش مهمـي در بـه    كه ت دارند
ه گـاهي  كـ  دهـا دار  هاي حفظ سـالمتي و درمـان بيمـاري    شيوه

باشند لـذا   اين مفاهيم داراي اختالف نظر مي ةحكيمان نيز دربار
آموختگـان طـب    ن و دانـش ايكي از انتظارات اساسي از محققـ 

سنتي اين است كه با استفاده از مباني طـب سـنتي بـه شـرح و     
رح و تعـديل نظـرات   شـ و پس از  كنندبسط اين مفاهيم كمك 

قول صحيح را تبيين نمايند كـه در نتيجـه بتـوان بـه يـك       ،قدما
وحدت رويه در اسـتفاده از ايـن مفـاهيم در حفـظ سـالمتي و      

طـب   يكـي از ايـن مفـاهيم اساسـي در     .رسيد ها درمان بيماري
است كـه  الصحه به مثل و درمان به ضد  حفظ ةسنتي ايران نظري

 .اقوال مختلف و حتي متضاد در شـرح و بسـط آن وجـود دارد   
بديهي است كه تبيـين صـحيح ايـن نظريـه كمـك شـاياني بـه        

ضمن اينكه طـرح ايـن    كند ن اين رشته ميان و متخصصامحقق
نظران را به همراه  تواند نقدها و نظرات صاحب گونه مباحث مي

خواهد كرد داشته باشد كه به روشن شدن بيشتر موضوع كمك 
و از آنجا كه حفظ سالمتي اولين اولويـت مكتـب طـب سـنتي     

هايي كه به نوعي بـه   بنابراين تمام مواد و روش) 1است (ايران 
د در اولويت اهميـت ايـن مكتـب    نشو حفظ سالمتي مربوط مي

96ارديبهشت : افتيدر خيتار
 96مهر تاريخ پذيرش: 
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بررسي اقـوال   هدف از اين مطالعه سيري نقادانه در است.طبي 
 استمثل و درمان به ضد الصحه به  حفظ ةنظري ةحكيمان دربار

تا با نقد علمي آراء حكيمان بتـوان بـه الگـويي جديـد از ايـن      
مفاهيم بنيادي متناسب با زمان حال حاضر دست يافـت ضـمن   
اينكه اين نوشتار بتواند آغاز حركتي در جهت نقد علمـي و بـه   
چالش كشيدن نظرات قدما و كمك به روزآمد كردن طب سنتي 

 .و توليد علم باشد
 
 ها:  روشاد و مو

ن آمروري توصيفي است كـه در   ةحاضر يك مطالع ةمطالع
، خالصـه  فـي الطـب   قـانون ابتدا متون معتبر طب سـنتي ماننـد   

خوارزمشـاهي، كامـل الصـناعه الطبيـه، مفـرح       ةالحكمه، ذخيـر 
 ي، شرح اقسـرايي القلوب، اكسير اعظم، شرح آملي، شرح جيالن

ايي كـه بـه نـوعي بـا     هـ  و.... مورد بررسي قرار گرفتند و فصـل 
الصحه، تقدم به حفظ، مشاكلت و مماثلـت ارتبـاط    عنوان حفظ

افـزار نـور    داشتند بررسـي شـدند و سـپس بـا اسـتفاده از نـرم      
 شـدند الصحه، مشاكلت، مماثلت جسـتجو   هايي مانند حفظ واژه

شـده مـورد تجزيـه و تحليـل      پس از گردآوري، متون استخراج
ت و اشــتراكات و افتراقــات محتــوايي قــرار گرفتنــد و اختالفــا

 .بندي شدند بررسي و جمع
 

 و بحث: ها يافته
كنـيم تـا    تعريـف صحت ومرض را معناي ابتدا الزم است  

تري در بحث حفظ صحت و دفع مـرض داشـته    ديدگاه روشن
 باشيم.

ت و حالتي ئيه ،تعريف كتب طب سنتي ايران بر صحت بنا
يعي و صحيح و افعال بر مجراي طب ةدر بدن انسان است كه هم

و  ئـت يه ،و مـرض شـود  سالم و خالي از خلل و نقصان صادر 
صـحت اسـت كـه     ئـت يهحالتي بدني است كه ضد و مخالف 

 ).2شود (خارج از مجراي طبيعي صادر  ،افعال
 هايي كه در اين تحقيق نياز به شرح دارند: ساير واژه

تـرين   : وجود هر فرد در بهتـرين و معتـدل  اعتدال شخصي 
ت به مزاج پاية شخصي خود (در اين مقاله منظور از حالت نسب

 ).3اين واژه اعتدال شخصي نظر به داخل است) (

براي  ،ترين مزاج در ميان افراد يك نوع اعتدال نوعي: معتدل
اعتـدال   ةها (در اين مقاله منظور از ايـن واژ  مثال در ميان انسان

 )3نوعي نظر به داخل است) (
عيـه جوهرهـايي هسـتند كـه     هاي نو صورتصورت نوعيه: 

و مبـداء آثـار مختلـف آنهـا      عامل تنوع و اختالف اشياء هستند
 ).4( شوند مي

 ).4محرور: كسي كه گرمي بر مزاجش غلبه كرده است (
 ).5مبرود: كسي كه سردي بر مزاجش غلبه كرده است (

آن عبارت اسـت از:   ةي عربي كه ترجم: عبارتلبدل ما يتحلّ
ينـد سـوخت و سـاز از بـدن بـه تحليـل       آجايگزينِ آنچه در فر

 رود.  مي
اي در طـب سـنتي    قاعـده  : تقدم بـه حفـظ  تقدم بالحفظ يا 

سوي صحتي برتر و بهتـر از آنچـه هـم     يعني هدايت به است و
 ).2(اكنون وجود دارد 

سته ضروريه: عوامـل ششـگانه غيـر قابـل اجتنـاب در امـر       
 ).2سالمتي و بيماري انسان (

 د هر چيزى چهار سبب الزم اسـت؛ براى وجو :سبب مادي
يكي از اين چهار، سبب مادي است كه عبـارت اسـت از مـادة    

 ).1وجود آمدن هر چيز ( الزم براي به ةاولي
 براى وجود هر چيزى چهار سبب الزم اسـت؛  سبب فاعلي:

يكي از اين چهار، سبب فاعلي است كه عبارت است از تمـامى  
ه وجود آمـدن هـر چيـز    عوامل تأثيرگذار بر سبب مادي براي ب

)1.( 
الصحه به مثل و درمان به ضد دو  طور كلي در مورد حفظ به

 . ديدگاه وجود دارد
ـ   ةنظري  كـه منظـور از    داول: برخي از حكيمان عقيـده دارن

 شـود در  ست كه آنچه بر بدن وارد ميا آن ،حفظ صحت به مثل
 خارج از بدن بايد كيفيتي مشابه و مثل كيفيت بدن صحيح و در

سـت كـه   ا همـان  اعتدال شخصي فرد داشـته باشـد و   دةمحدو
يعنـي الزم اسـت    تواند صحت و سالمتي فرد را حفظ كنـد.  مي

براي حفظ بدن در حالت سالمتي از غذاها و تـدابيري اسـتفاده   
 ).6شود كه دقيقاً كيفيتي مشابه بدن فرد داشته باشد (

 گوينـد  دوم: نظر آن گروه از حكيمان اسـت كـه مـي    ةنظري
مراد از مشاكلت حصول مشاكلت است حين صيرورت غذا به (
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 آنكـه مراحـل هضـم و جـذب رخ داد،     جزء بدن) يعني پس از
بـدن شـود و ايـن     و همانند آنچه وارد بر بدن شده بود مشاكل

مثل  بدن نيز مشابه و الجرم به معناي آن نيست كه در خارج از
تبديل  هدف اصلي مشاكلت پس از بلكه كيفيت بدن بوده باشد

ت، نه اينكه در هنگام ورود غـذا بـه بـدن ايـن     اس غذا به عضو
مشاكلت در كيفيت وجود داشته باشد. يعني الزم نيسـت بـراي   
حفظ سالمتي بدن غذايي استفاده شود كه كيفيـت مشـابه بـدن    

 ).6فرد دارد (
اين نظريات ايراداتي وارد آمده كه به برخـي   هر كدام از بر

 شود: آنها اشاره مي از
كه اگر بـدني در اعتـدال    ستا اول آن ةايراد اصلي به نظري

بهتـرين   تـر باشـد و در   و سـرد  شخصي خود داراي مزاج مثالً
هم انفعـال   مزاج شخصي خود هم واقع شده باشد باز حالت از

از حرارت است و بـدون شـك وارد    او از كيفيت برودت بيشتر
از حـد   ،تـري او را زودتـر   كردن كيفيت مشابه يعني سـردي و 

اعتدال خود خارج خواهد كرد و از هدف اصـلي يعنـي حفـظ    
 .)6، 3، 2( صحت فاصله خواهد گرفت
سـت كـه اگـر    ا آن شده دوم وارد ةاشكال اصلي كه بر نظري

حاصل نهايي ورود كيفيات پس از تشكيل عضو مد نظـر باشـد   
كه عالج مرض هم به مشـاكل باشـد چـون در بـدن      استالزم 

اگـر غـذاي    عنوان مثـال  به .همين استمريض نيز هدف نهايي 
تـأثير پـذيرفتن   سرد وارد شود پـس از   يبيمار ي باگرم در بدن

به مشاكلت بدن درخواهد آمـد پـس    ،حرارت از برودت مرض
آن (مشاكلت و  مرض هر دو يك روش دارند و تدبير صحت و
  .)3، 2(شود  و قاعده درمان به ضد نقض مي مشابهت) است

اگر غذايي مصرف شود كـه   گويند م ميدو ةطرفداران نظري
كيفيتـي  از مطابق مزاج شخص باشد،  دقيقاًقبل از ورود به بدن 

و چـون آن كيفيـت    شـد تقويـت خواهـد   دارد كه بر بدن غلبه 
و  شود تشديد يابد باعث انحراف مزاج به سمت عدم تعادل مي

د كه ممكن نيست غذا در خارج بدن شبيه مـزاج  نگوي ايشان مي
چون از لوازم شباهت مزاجي اين است كـه صـورت    بدن باشد

همچنـين   پـذير نيسـت.   امكـان نوعيه آن نيز شبيه بدن باشد كـه  
ثيرپـذيري از حـرارت بـدن تغييـر     أكيفيت مزاجي غذا بعـد از ت 

 ةو مـزاج اوليـ  شود  ن ميآتغيير مزاج منجر به كند كه باز هم  مي

د و از شـو  پس غذا وقتي وارد بدن مي .دهد خود را از دست مي
شود و بعد از اينكـه صـالحيت تبـديل     تغييرات بدني متغير مي

يابـد در ايـن مرحلـه الزم اسـت      مـي شدن به جزئي از بـدن را  
مزاجش شبيه مزاج بدن باشد پـس بنـابراين واجـب اسـت كـه      

ثيرپذيري از تغييرات أباشد تا بعد از ت سردغذاي محرورالمزاج 
و مشـاكل بـدن شـود و     كندمزاجي مانند مزاج بدن پيدا  ،بدني

 ).3( همچنين بالعكس
گويـد   همچنين مال سديد كازورني در تبيين اين موضوع مي

كـه  تعـادل كامـل   كه وجود شخص معتدل با اندك انحـراف از  
سـپس   .نتوانيم اطالق محرور يا مبرود بر او نماييم نـادر اسـت  

كـه چـون غـذا     كند ايشان هدف از مشاكلت را اينگونه بيان مي
و از حرارت غريزيه او انفعال يابد  شودالمزاج  صحيح وارد بدن
يابد كه صالح و مشاكل بدل مـا    ، استحاله به خونىشودو هضم 

 _يتحلّل آن بدن باشد؛ پس غذاهاى مايل به برودت مانند رمانيه
 _غذهاي طبخ شده با آلو_و اجاصيه _غذاهاي طبخ شده از انار

 _مغتـذى  ةبدنيـ  ةبخـ ، از حرارت طاشوندكه وارد بدن محرور 
، خـون مايـل بـه حـرارت كـه       _فرد معده و كبدحرارت يعني 

مشاكلت به بدن محرور دارد از آن غذا حاصل گردد و بدل مـا  
در نهايـت  س. او و بالعك است يتحلّل او شده، حافظ صحت او

گيرد كه منظور از مشـابهت و مشـاكلت غـذا بـا بـدن       نتيجه مي
و جزء بدن شود نه قبل از آن  شودهنگامي است كه غذا بالفعل 

 .)3، 2( بالقوه است و وارد بدن نشده استهنوز غذاي كه 
گوينـد كـه    و اما گروه اول در دفاع از نظر خود چنـين مـي  

حفظ صحت به مثل در صحت تامه است يعني فردي كه يـا در  
قابـل   اواست يا زيادتي كيفيت در مزاج  شخصيحالت اعتدال 
تلقي عدم صحت لي ايشان به هيچ وجه حال كاز  اعتنا نباشد و

 او نـزد در  عالئـم  سـردي در ظهـور   گرمـي و  تماس باو  نشود
صورت كيفيت وارده بر بدن اين افـراد نيـز    اين در .يكسان باشد

موجـب انحـراف مـزاج     انحراف قابل اعتنايي از اعتدال ندارد و
. در منحرفان از صـحت نيـز چـون    شود فرد از صحت تامه نمي

 و ماليـم  انـدك يـك تعـديل    نيسـتند  ريضم اند و هنوز صحيح
(كــه ايــن  نيــازي بــه تعــديل قــوي نيســت كنــد و كفايــت مــي

به همـين دليـل از لفـظ اصـالح بـه       .مخصوص مريضان است)
منحرفان از صحت اسـتفاده شـده اسـت نـه      در ،كيفيت مخالف
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ضـد. چـون در شـدت و قلـت ميـان كلمـه        كيفيـت  اصالح به
و تـدبير افـراد سـالم كـه از      (مخالف) و (ضـد) تفـاوت اسـت   

اسـت و بـه    اند به مخالف در كيفيـت  صحت انحراف پيدا كرده
گيرد نه حفـظ   تقدم بالحفظ قرار مي ةماليمت و اين در محدود

 ).2( صحت
هرگـاه اراده كنـيم    آمده است كه شرح اقسراييهمچنين در 

كه صحت را بر حال خويش حفظ كنيم بايد بر او چيـزي وارد  
كيفيـت شـبيه آن باشـد و اگـر خواسـتيم از حالـت       كنيم كه در 
را به بهتر از آنچـه هسـت ارتقـاء دهـيم بايـد بـر او        صحت آن

آن باشد... و بايد توجه داشت كـه   مخالفچيزي وارد كنيم كه 
 برد يا صحت غير تامـه.  به سر مي و كامل آيا فرد در صحت تام

چون قانون (حفظ صحت به مثل) مربوط به صحت تامه اسـت  
چهارگانـة  در صحت غير تامه كه به سمت يكـي از كيفيـات   و 

تمايل دارد بايد بـر او چيـزي را   گرمي، سردي، تري و خشكي 
پس بايد بگوييم حفظ  كيفيت غالب باشد. مخالفوارد كرد كه 

صحت معتدل به مثل است و حفظ صحت خارج از اعتدال بـه  
 ).6مخالف (

گويـد كـه    مـي در اين باره  مفرح القلوبدر  قانونچهشارح 
، مربوط به افـرادي كـه متصـف بـه     كلي ةحفظ صحت در قاعد

(صـحت   انـد يعنـي   صحت هستند امـا از اعتـدال خـارج شـده    
حفظ صحت به مشاكلت و به مثل  ة. پس قاعدنيستمنحرفان) 

يعني هدايت به سوي صحتي برتر  ،تقدم به حفظ ةقاعداست و 
و ايـن   سـت امخـالف  بـه   ،اكنون وجود دارد بهتر از آنچه همو 

زند چـون منظـور اطبـاء حفـظ      اي به اصل قاعده اول نمي لطمه
 ).3( مشاكلت امكان ندارد صحت تامه بوده كه بي

گويـد افـراد    در نقد اين سـخن، مـال سـديد كـازروني مـي     
ان كرد نادر معتدلي كه اطالق محروريت و مبروديت بر آنها نتو

اعتبار سـاقط   ةالصحه به مثل از درج حفظ ةهستند بنابراين قاعد
 ).3بردي ندارد (و كار است

گويد كه منظـور از   حكيم ارزاني در پاسخ به اين اشكال مي
كيفيتـي از كيفيـات    معتدل المزاجان كسـاني نيسـتند كـه اصـالً    

چنـين افـرادي    گانه در بدنشان غلبه نداشته باشد و اصـالً چهار
وجود ندارند بلكه منظور افرادي هستند كـه كيفيـت غالـب در    

ي در نـزد  آنها قابل توجه نباشد و انفعال از گرمـي و سـرد   بدن

مـورد ايـن    الصحه بـه مثـل در   حفظ ةآنان يكسان باشد كه قاعد
مزاجـان و سـردمزاجان    مـورد گـرم   افراد صادق اسـت ولـي در  

بـا ايـن    .با استعمال غذاي مخالف استتدبيرشان مانند بيماران 
مريضـان   در كفايـت كنـد و  كمـي  تفاوت كه در اينجـا تعـديل   
 ).3( تعديل قوي مورد احتياج است

اثرپـذيري بـدن از    ةمهم ديگر در اين تحقيق بيان نحو ةيافت
مخــالف اســت كــه در فهــم عميــق مطلــب   كيفيــات مشــابه و

 .راهگشاست
 نويسد: اگـر  عقيلي خراساني در تبيين اين رويداد دروني مي

و  تـري  گرمـي،  سـردي، چهارگانـة  در بـدني يكـي از كيفيـات    
كـه   شـود  غالب باشد پس استعدادي در او حاصـل مـي   خشكي

تغيير به سوي صورتي كـه مناسـب آن كيفيـت اسـت بـراي او      
و اصـلح   اتمدست آوردن آن كيفيت براي او  هتر باشد و ب راحت

او وارد شـود حصـول آن    باشد امـا وقتـي كيفيتـي مخـالف بـر     
خواهـد بـود چـون در ذات آن جسـم      كيفيت بـراي او دشـوار  

اسـتعداد آن بـراي    يك كيفيت به صـورت ذاتـي،   ةغلب ةواسط به
همـين اصـل علـت     و شود حفظ آن باطل مي پذيرش مخالف و

قبـول كيفيـت    وجود آمدن يك استعداد كامل براي پذيرش و هب
اين البته تا وقتي است كه  و ،براي حفظ آن كيفيت اولي است و

 ، يكي باشـد و بيشـتر  مماثلميزان و شدت اين كيفيات مشابه و 
ورت يكـي  ص آن كه در تر نباشد چرا شديدتر يا ضعيف، يا كمتر

هم مسـئله   تر يا سردتر خواهد بود كه باز نسبت به ديگري گرم
از حالت اعتدال ذاتي جسـم   افتد و مخالفت اتفاق مي غيريت و
 ).2شود ( خارج مي
ديگر اين تحقيق شرحي متفاوت از دو قاعـده (حفـظ    ةيافت

از سوي برخي حكيمان مطرح  صحت و عالج مرض) است كه
در ايـن   .فـوق اسـت   ةاست و تا حدي خارج از دو نظريـ  شده

مـت آن بـا   يمال شرح حصول قوت و افزايش توانايي طبيعت و
د. در كنـ  غذاي حافظ صـحت معرفـي مـي    ةرا نشان فرد طبيعت

حــافظ الصــحه  طــه محمــدتقي شــيرازي در رســالة همــين راب
 فرمايد: مي

حاصـله و ازالـه     : حفظ صحتمقصود از طب، دو امر است
هم در   باشد و شبهه از دست رفتهمرض كه برگردانيدن صحت 

اين نيست كه بقاى صحت حاصـله، موقـوف بـه وارد سـاختن     
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ـ   بغذاى ماليم و مناسب كه  ز بـدن واقـع   ل اتواند بـدل مـا يتحلّ
ضـرورى   ةكه مجموع را سـتّ  -ديگر ةشود و تعديل امور خمس

اسـب و غيـر ماليـم را نبايـد وارد     . پس غيـر من است -اند گفته
مـواد  و  تساخت؛ مگر وقتى كه صحت، زايل شـود و فضـوال  

تواند بدون ن ،بدنت طبيعت كه قو شوندزيادى در بدن، مجتمع 
. در اين كند و انحراف را رفع كندرا بيرون  فضوالت ،آن كمك

توانـد دفـع   بشـود تـا   كمـك  طبيعت  ايقو بهوقت، الزم است 
 ).7كند (اصالح انحراف زيادتى كند و يا 

تـر از (مثـل) و (ضـد)     در اين نوع نگـرش معنـايي عميـق    
(ضـد) را   را به مناسب و ماليـم و  يعني (مثل) شود. تصوير مي

به غير مناسب و غير ماليم معنـا كـردن. گـويي هـر فـرد را در      
و بـا او سـازگاري و    شـود  بـدن او وارد مـي   تشخيص آنچه بر

 .سازد ماليمت دارد متفاوت مي
واقعي ايـن   از گويندة غ، فارهذهبي ةرسالبا گوشه نگاهي به 

عبـارت   شويم كه با جمالت، با يك پيشنهاد بهداشتي مواجه مي
تـر   نزديـك  فـوق  ةشـود) بـه نظريـ    (آنچه بدنت با آن قوي مـي 

 شويم: مي
سـالته الـى المـأمون فـانظر يـا      السالم فى ر (عن الرضا عليه

معدتك و يقوى عليه بـدنك و   المؤمنين ما يوافقك و يوافقامير
فسك و اجعلـه غـذاءك واعلـم يـا     يستمريه من الطعام فقدره لن
من هذه الطبـايع تحـب مـا يشـاكلها      هاميرالمؤمنين ان كل واحد
 .)9، 8( فاغتذ ما يشاكل جسدك

توسـت و   ةنگاه كن چه چيزي موافق توست و موافق معد«
ده و ودت قـرار  را غـذاي خـ   شود پـس آن  بدنت با آن قوي مي
پسندد پس بـا آنچـه    مشاكل خود را مي ها، بدان هر يك از طبع

 .»مشاكل بدن توست تغذيه كن
گونـه   تدبير موافق حال صحت را اين اكسير اعظمدر كتاب 

(شبيه به مزاج او باشد يعنـي منحـرف نگردانـد    ه كند ك بيان مي
را مناسب  مزاج را از حالت اصلي خود و صاحب آن دريابد آن

 ).10( شود) مزاج او از اين شناخته مي صحت خود و
و در اين تعريف حس صاحب مزاج را از مناسب و موافـق  

عالوه بر آنكه قانون  داند. كننده مي مهم و تعيين ،با سالمتي خود
مشاكلت را در حفظ صحت به آنچه مـزاج را در حالـت اوليـه    

 كند. سازد، معنا مي دارد و منحرف نمي خود نگه مي

 گيري: بحث و نتيجه
 رسد كه: نظر مي هاي فوق به توجه به يافته با
به مثل است) و (عالج به ضـد   (حفظ صحت كلي ر اصلد

 ةاست) شكي نيست و اختالف ميان حكيمـان و اطبـا بـر نحـو    
 اول است. ةخصوص قاعد بهقاعده  2تفسير اين 

و فهـم   )همنحرفـ  (صـحت تامـه) و (صـحت    اختالف ميان
كنـد و در   ز مشـكالت را حـل مـي   عميق اين دو واژه بسياري ا

تـوجهي بـه ايـن     پايي از كموارد شده بر اين قاعده رد اشكاالت
 شود. دو معنا ديده مي

برد  خود به سر مي ةمزاجي كه در صحت تام به عبارتي، گرم
شود و عالمت قابل اعتنايي از تضرر  هرگز (محرور) ناميده نمي

افعال و رفتاري  شود بلكه نسبت به كيفيت گرما در او ديده نمي
 شـجاع اسـت؛   فعال گرم دارد. مثالًاا از گروه ام ،صحيح و سالم
كند و.... اما اگر كمـي زودتـر    گيرد، سريع كار مي بيشتر انس مي

 از قبل و بيش از حد اعتدال غضبناك شد يا از يك محيط نسبتٌا
ــ  ــا از خــوردن يــك دان ــا احســاس  ةگــرم منفعــل شــد ي خرم

وجود آنكه در صحت شخصي به سـر   ناخوشايندي پيدا كرد با
برد از اعتدال خود خارج شـده و در ايـن صـورت نيـاز بـه       مي

حاالت مزاج شخصي خود)  ترين متعادل(ي هدايت مزاج به سو
 شود. دارد و اين مقصود جز با تدبير به مخالف حاصل نميرا 

ا درحالت اعتدال شخصي يـا تمايـل غيـر قابـل اعتنـا بـه       ام
، چهارگانة گرمـي، سـردي، تـري و خشـكي    كيفيتي از كيفيات 

 .كيفيت خارجي استبا حفظ حالت صحت به مشاكل و مثل 
(حفـظ   ةه در جملـ كـ توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت     

است) هرگز اثري از كيفيات افراطي و شدت در  صحت به مثل
ه (مثـل) يـا سـتّ    شـود بلكـه ايـن    يك كيفيت خاص ديده نمـي 

يـل بـه يكـي از كيفيـات     و يا انـدكي تما  ضروريه معتدل است
. باشـد  مـي  و آن هم به مقدار و ميزان مورد نيازدارد ماليم طبع 

وارده نبايد  ةنه در مقدار مصرف ماد ويعني نه در شدت كيفيت 
 تعادل است . ةميان باشد كه اين خود بر هم زنندزيادتي در 

ي توليـد  پردازان اول بيشتر به سبب ماد رسد نظريه نظر مي به
م بـه سـبب   پـردازان دو  انـد و نظريـه   ل توجه كـرده تحلّبدل ما ي

 ةزيـرا نحـو   انـد  فاعلي در كنار سبب مادي توجه بيشتري داشته
وارده بر بدن متفـاوت   ةكبد سرد را بر ماد عملكرد يك معده و
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نهايي يعنـي اخـالط    ةجاند و نتي و كبد گرم دانسته از يك معده
را نيـز متفـاوت    حاصل از غذاي واحد در اين دو دستگاه ةاربع
بـا وجـود   و كامل تام  تصح فرادي بااند. هر چند كه در ا ديده

 ةچـون در محـدود  ، ها اختالف مزاج كلي و اختالف مزاج اندام
فعـل   تغييربرند اختالف عملكرد به حد  صحت كامل به سر مي

نخواهد رسيد و تفاوتي قابل اعتنا ايجاد نخواهدكرد كه در غيـر  
 وارد خواهد شد.از صحت منحرفان  ةصورت در محدود  اين

رسـد در كنـار    نظـر مـي   هـا بـه   توجه به بخش آخر يافتـه  با
(عـالج بـه ضـد)     و پذيرش قانون كلي (حفظ صحت به مثـل) 

و شخصـي هـر فـرد و     هاي فردي و موافقت بايستي به مناسبت
حس سالمتي و قدرت و نشاط در بدن فرد نيـز توجـه كـرد و    

ـ  شهـاي اصـول شـ    كشـي  مقداري از خط  ةسـت  -سـالمتي   ةگان
هر شخص با عـادات و حـاالت و حـس     ةعهدرا بر  -ضروريه

دروني سالمت و قدرت گذاشت و عرصه را در انتخاب اغذيـه  
 در سالمتي بازتر كرد. تدابيرو ساير 

كه با حالت اعتدال  هايي در نظر گرفتن انواع مزاج با تفاوت
ريط در اعتدال نوعي) دارند و رعايت عدم افـراط و تفـ  فرضي(

 انحـراف از  مخالف درتدابير و  مشابه در صحتانتخاب تدابير 
فـظ  ح( صحت، نكات مهمي است كه بخشي از ابهامات قاعـده 

گيـري   گشـايد و نتيجـه   صحت به مثل و عالج به ضـد) را مـي  
 .كند تر مي حكيمان در اين امر را آسان ةقاطب ةنهايي از عقيد

 (صحت تامه) و ركه شايد يافتن افرادي د نونيكدر شرايط 
مزاج شخصي) مشكل باشد در يك نگاه  ترين حالت معتدلدر (

 كلي پيدا كردن مصداقي براي توصيه به مثـل و مشـاكل كـاري   
(حفـظ   كلـي  اصـيل و  ةحساس و سخت است و نبايد از قاعـد 

 مزاجان توصيه به  كه به گرم گرفت چنين نتيجه صحت به مثل)
 

كـه ايـن    بـرعكس،  مزاجان سرد در ها شود و گرمي خوردن
خصوص اگـر   بهتعادل است  ةزنند خود خالف صحت و بر هم

گونه كـه برشـمرديم    هاي دقيق حكيمان طب سنتي آن كشي خط
 د.شودر آن لحاظ ن

ـ   و چون غالب انسان مـا از اعتـدال بـه     ةهاي سـالم در زمان
ميزان قابل توجهي انحراف دارنـد امـا در افعـال آنهـا تضـرر و      

هــاي داخلــي و  د و عملكــرد دســتگاهشــو نقصــاني ديــده نمــي
 ةبيشتر بـه (قاعـد   هاي خارجي نشانگر سالمت فرد است، رفتار
حفـظ صـحت بـه مثـل      ةحفظ) نياز دارنـد و از قاعـد   بهتقدم 

بايستي بـه انـدك مخـالفتي در كيفيـت مزاجـي       خارجند. يعني
ضروري تنظيم و تدبير شود و بـاز الزم   ةگان اسباب شش غالب،

و در  ضـد) تفـاوت معنـايي دارد   (با  )خالفم(به ذكر است كه 
 عـالج  مخصـوص  كه–ضد  ةمخالف (ماليمت) و در كلم ةكلم
عنوان نمونه در يك فـرد سـالم    نهفته است. به )شدت( – است

با انحراف مزاج به سمت گرمي و خشكي، برآيند رژيـم غـذاي   
هفتگي توصيه شده بايد ميل انـدكي بـه سـردي و تـري داشـته      

يل به سردي و تري بستگي به ميـزان انحـراف   باشد كه مقدار م
 شخص به سوي گرمي و خشكي دارد. مزاج

تر از  كالم حكيمان البته معنايي وسيع مشابهت و ضديت در
ها و مباحثـات ميـان    (كيفيات) دارد و هر چند كه بيشتر جنجال

دو  در ايـن  دقـت بيشـتر   بـا  امـا  است بوده كيفيات سر ها بر آن
 ةيـر ذخ و) 1( چـون قـانون   اصلي كتبنص صريح  و در قاعده

ــه )11( خوارزمشــاهي ــن نتيجــه   )2( و خالصــه الحكم ــه اي ب
و ضديت فراتر از كيفيات اسـت   كه توجه به مشابهت رسيم مي

كـه نيـاز بـه     شـود  نيز مي  و شامل صورت و ماده، نوع و جنس
 كار و تحقيق بيشتر دارد.
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