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 1391چهارم، زمستان ي، شمارهسومتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  سرگيجه از ديدگاه حكيم عقيلي خراساني شيرازي در كتاب معالجات

  
 ج ايمانيه، محمد هادي *ب ، عليرضا صالحيالف مجيد نيمروزي

  
  مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ طب، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايرانالف، ب و ج 

  
  

  

  چكيده
  

ذخـائر التراكيـب يـا    . زيسته اسـت  مي 13و اوايل قرن  12در اواخر قرن كه  محمد عقيلي خراساني پزشك و حكيم نامدار ايراني است
كتـاب  . اولي النهي، خالصه الحكمه و معالجات كتابهايي هستند كه از عقيلي به جـا مانـده اسـت   قرابادين كبير، مخزن األدويه و تذكره 

معالجات عقيلي مجموعه اي است كه در آن طبقه بندي جامع بيماريها از ديدگاه طب سنتي ايران به همراه روشـهاي درمـاني مجـرب    
  .دوار يا سرگيجه از ديدگاه عقيلي در كتاب معالجات مي باشد بر اين اساس هدف از اين مطالعه بررسي بيماري. بيان گرديده است

كنند  مي سرگيجه توصيفي است كه بيماران در بيان حاالت مختلفي كه در سر احساس و يا اختالالتي را كه در تعادل و راه رفتن تجربه
  .مي باشد%1آن  و ميزان بروز ساليانه%  5شيوع سرگيجه ي حقيقي در جامعه حدود  .نمايند مي ذكر

چرخند  مي كند كه اشيا به دور سر و بدن او مي دوار بيماري است كه فرد تصور. گويند مي در طب سنتي ايران به سرگيجه حقيقي دوار 
علـت  . و خوابيده قرار دهـد  خود را در وضعيت درازكشيده دهد مي نشستن و ايستادن براي او دشوار است و ترجيح ،و در اين حالت

 گاهي حركت ارواح به علت عوامل خـارجي مثـل ضـربه و يـا سـقوط     . است روح در فضاها و رگهاي دماغ موجي حركت كلي دوار
گـاهي علـت دوار،   . باشد و در اين حالت مثل آن است كه در آب چيزي سنگين اندازند و امواج دايره شـكلي در آب بوجـود آيـد    مي

كند كه اشـياي دور او در   مي به صورتي كه انسان در اين حال تصوراسباب داخلي در بدن است كه در جوهر دماغ حاصل شده است، 
در دوار ناشـي از اسـبا ب داخلـي     .باشـند  مـي  ارواح در دماغ در حال گردش حال چرخش هستند، در حالي كه اشيا ثابت هستند ولي

  .دوار شركي باشد و ماده دوار در دماغ نباشد و يا ماده دوار در خود دماغ باشدممكن است 
ابتدا بيمار را از معرض اين علل  ،اگر علت خارجي باشد. گيرد مي رمان دوار در طب سنتي بر اساس تشخيص اسباب بيماري صورتد

اگر علت دوار اسباب داخلي باشد، بر اسـاس  . نمايند مي منع و بعد از آن در صورت ايجاد سوء مزاج به تبديل مزاج و اصالح آن اقدام
نضـج و   در سـوء مـزاج مـادي،   و  تبـديل مـزاج   ،باشد و يا مشاركت اعضا مطرح گردد، در سوء مزاج سادهاينكه علت در جوهر دماغ 

  .را انجام بايد داد اسهال ماده
  .عقيلي شيرازي، سرگيجه، دوار، معالجات :واژگان كليدي

  

  

  :مقدمه
محمد عقيلي خراساني پزشك و حكيم نامدار ايراني اسـت  

خـانواده  . زيسته است مي 13و اوايل قرن  12كه در اواخر قرن 

آمدنـد كـه بـه هنـد      مـي  او از طبيبان نامدار شيراز بـه حسـاب  
هــ   1140 -1100تولد او بين سال هاي ) 1.(مهاجرت كرده اند

 1205و تاريخ وفـات او در سـال   ) ميالدي 1728تا  1689. (ق

 91مهر : افتيدر خيتار

 91آذر : تاريخ پذيرش
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دسـت كـم چهـار نسـل از     . بوده اسـت ) ميالدي 1791. (هـ ق
، شرحي كـه خـود عقيلـي در    )2.(اجداد عقيلي پزشك بوده اند

دهد كه اكثر خانواده  مي مقدمه كتاب مخزن االدويه نوشته نشان
طبيبـان  ي او از جمله پدر، دايي پـدر و پـدربزرگ دايـي او از    

، حكيم محمدحسين )1. (آمده اند مي حاذق عصر خود به شمار
عقيلي خراسـاني، از پـدرش، محمـدهادي و از دايـي پـدرش،      

و در جاي جاي كتابهـاي  . علوي خان، كسب فيض كرده است
خود، چه در قرابادين و چه در معالجات، اين تجربيات را نقـل  

داشـت، از   ، وي عالوه بر مهارتي كـه در طـب  )2. (كرده است
علوم ديگر نيز بي بهره نبـوده و در كتابهـايش گـاهي از علـوم     

عقيلـي مطالعـاتي در عرفـان،    . كرده اسـت  ديگر نيز استفاده مي
شروع به تـأليف   1183او در سال . تفسير، شعر نيز داشته است

كتابهاي پنجگانه پزشكي و تشريح بـراي دانشـجويان پزشـكي    
، ذخـائر  )3. (ايـان برسـاند  كرد كه نتوانسـت هرگـز آن را بـه پ   

مخزن األدويه و تـذكره اولـي النهـي،     التراكيب يا قرابادين كبير،
خالصه الحكمه و معالجات كتابهايي هستند كه از عقيلي به جا 

كتابهــاي عقيلــي از دو خصوصــيت تتبــع و  ،)2. (مانــده اســت
 در ميان كتابهاي او كـه موجـود اسـت،   . تحقيق برخوردار است

بيشتر خصوصيت تتبع و كتاب خالصـه الحكمـه    رقرابادين كبي
عقيلي خـود نيـز   . دهد مي بيشتر رويكرد محققانه ي او را نشان

تصريح كرده است كه تنها به تقليد گذشتگان نپرداخته و هدف 
اي مفصل نبوده، بلكه سخناني را گفتـه   او جمع آوري مجموعه

 كه حقيقت آن با تجربه و تحقيـق بـراي وي بـه اثبـات رسـيده     
كتاب معالجات عقيلي بخشـي از موسـوعه مفصـل     ،)4. (است

كتاب معالجات عقيلي گنجينه ارزشمندي  .است مجمع الجوامع
است كه در آن طبقه بندي جامع بيماريها از ديدگاه طب سـنتي  
. ايران به همراه روشهاي درمـاني مجـرب بيـان گرديـده اسـت     

ي درمان عقيلي در كتاب معالجات ضمن بيان بيماريها و روشها
ابن سينا تجارب خـود   از قول حكماي سلف چون جالينوس و

او در اين كتاب در بسياري از مـوارد نسـخه   . كند مي را نيز ذكر
 هايي را كه از خانواده طبيب خود اخذ كرده و همچنين تجارب

، در ايـن مطالعـه   )2. (دارد مـي  آنها را ذيل درمان بيماريها بيـان 
ـ   ا سـرگيجه از ديـدگاه عقيلـي در    ابعاد مختلف بيمـاري دوار ي

  .كتاب معالجات مورد بررسي قرار گرفته است

  :روش بررسي
در اين مطالعه از كتاب معالجـات عقيلـي بـه عنـوان منبـع      
اصلي و براي روشن شدن بيشتر مفاهيم و دسته بنـدي بيمـاري   
دوار از ساير كتابهاي معتبر طب سنتي از جمله قانون ابن سـينا،  

جهت  .عالمات و طب اكبري استفاده شده استشرح اسباب و 
بررسي تطبيقي سـرگيجه در طـب سـنتي و طـب رايـج، كتـب       
مرجع پزشـكي داخلـي و مقـاالت منـدرج در نشـريات معتبـر       

  .جهاني به كار گرفته شده است
  

  :بحث و نتيجه گيري
سرگيجه توصيفي است كه بيماران در بيان حاالت مختلفـي  

تي را كه در تعـادل و راه رفـتن   كه در سر احساس و يا اختالال
تـا   تـوان  مـي  با طرح چند سوال. نمايند مي كنند، ذكر مي تجربه
حالت سبكي سر و موارد قبل از سنكوپ را از سـرگيجه   حدي

به عنوان مثال حاالتي مثل مـانور والسـالوا،    .حقيقي متمايز كرد
هيپرونتيالسيون وتغييرات وضـعيتي منجـر بـه ايجـاد احسـاس      

شــوند و نشســتن روي صــندلي چرخــدار و   مــي ســبكي ســر
سـرگيجه  . شـود  مـي  چرخيدن باعـث ايجـاد سـرگيجه حقيقـي    

حقيقي ممكن است فيزيولوژيك باشـد كـه در ايـن حالـت بـا      
وضعيتهايي كه منجر به عدم تطابق سيستم هـاي بينـايي، حـس    

شوند، مانند رفتن به ارتفاع يـا چرخيـدن    مي عمقي و وستيبوالر
سرگيجه ي پاتولوژيك در اثر اشكال . ط داردبه دور خود، ارتبا

و يا سيستم عصبي ) البرينت، عصب هشتم(در سيستم محيطي 
، سرگيجه حقيقي همراه با ميگرن بـه  )5. (افتد مي مركزي اتفاق

عنوان شايعترين علت مراجعه بيماران به كلينك هاي تخصصي 
، شـيوع سـرگيجه   )6. (سرگيجه و سردرد شـناخته شـده اسـت   

و ميـزان بـروز سـاليانه آن يـك     % 5حدود )  Vertigo(حقيقي 
بـه  )  Dizziness(، شيوع ميگـرن و سـرگيجه   )7. (درصد است

  )8. (باشد مي% 30-20و % 13ترتيب 
دوار . گويند مي در طب سنتي ايران به سرگيجه حقيقي دوار

 كند كه اشيا به دور سر و بدن او مي بيماري است كه فرد تصور
حالت نشستن و ايستادن بـراي او دشـوار   چرخند و در اين  مي

و  خـود را در وضـعيت درازكشـيده    دهـد  مـي  است و تـرجيح 
جسـم  ( ارسطو معتقد بود كـه جريـان روح   . خوابيده قرار دهد
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  نيمروزي و همكاران       

  445 ---  1391چهارم، زمستان ي  سال سوم، شماره  

كه از مغز ) شود مي بخاري سيال كه از قسمت لطيف دم ساخته
د كه از سه باش مي گيرد در صورتي كامل و بدون نقص مي منشأ

وحي از مياني و مؤخر گذشته و در هر مرحله، سط ،بطن قدامي
در اصطالح به مزاج مناسب خود د و نضج يا آمادگي را پيدا كن

بر طبق نظر حكيم عقيلي در كتاب معالجـات اگـر نفـوذ    . دبرس
روح در تمامي بطنهاي مغز به صـورت كامـل صـورت پـذيرد،     
 افعال نفسانيه كامل و بدون نقص خواهند بود وگرنه ناقص يـا 

در حالت دوران، اين گردش روح در فضاهاي . گردند مي باطل
دماغ بصورت شايسته انجام نمي گردد و بـدين سـبب فـرد نـه     
قادر است اعضاي متحركه را بصورت ارادي حركت دهد و نـه  
آنكه آنها را ثابت نگه دارد و به همين دليل جميع افعال نفسانيه 

  )9(گردند مي م ازحسي و حركتي مختلاع
ممكن است به علت نگاه كردن بـه چيزهـايي كـه در     دوار

حال چرخش هستند رخ دهد به صورتي كه تصوير آن شيء در 
كند و تصاوير جسم بعد  مي رسوخ) مغز(حال گردش در نفس 

 از غيبت آن جسم در صورتي كه محسـوس قـوي باشـد بـاقي    
و قـوت  ) دستگاه عصبي(ماند و به اندازه مقدار پذيرش آلت مي

گردد و محسوس  مي وير محسوسات قبلي حذفتص ،محسوس
هر چه اين محسـوس قـويتر و و   . ماند مي يا تصوير جديد باقي

بدن ضعيفتر باشد اين افعال شديدتر است همچنان كه در مورد 
 )9. (كند مي زنان و اطفال صدق ،بيماران

  
روح در  دوار آن اسـت كـه   سبب كلـي  :اسباب كلي دوار

  )10. (فضاها و رگهاي دماغ بچرخد و حركت موجي كند
  

  :اسباب خارجي
گاهي حركت ارواح به علت اسباب خارجي مثل ضـربه و   

باشد و در اين حالت مثل آنست كه در آب چيزي  مي يا سقوط
  )11(سنگين اندازند و امواج دايره شكلي در آب بوجود آيد

  :درمانطبقه بندي اسباب خارجي، تشخيص و 
  دوار به سبب وزش باد سرد و رسيدن آنها به سر  -1

 تقدم سبب بر زمان شروع دوار :عالمت

تشخيص مزاج دماغ و گذاشتن ضمادات گرم و ضمادات : درمان
گرمابخش بر سر و تناول باقال كه به آن ادويه مقويه دماغ اضـافه  

 . كرده باشند

د و يـا نظـر   دوار به سبب دوران و گرديدن انسان بدور خو -2
كردن به سوي مكان بلند، قله كوه و يـا نظـر كـردن بـه سـوي      

  چاهها و گودالهاي عميق

 تقدم سبب بر زمان شروع دوار :عالمت

اگر دوار همچنان باقي بود، غـذاهاي  . سكون و قرار است: درمان
. ترش و قـابض و نـان خيسـانيده در ربـوب آنهـا صـرف شـود       

دن به سوي هـر چيـز در حـال    همچنين فرد مبتال بايد از نظر كر
چرخش سريع و بناها و كوه هاي مرتفـع و گودالهـا و چاههـاي    
عميق و مانند اينها اجتناب نمايد و غذاهاي مبخره توليد كننده ي 

 .رياح مثل سير و پياز خام را مصرف نكند

 دوار بعد از ضربه و سقوط  -3

وجود اسباب گفته شـده و ادراك حالـت دوران توسـط    : عالمت
 فرد و نشانه هاي همراه

تسكين درد و پاكسـازي و هـدايت مـواد و بخـارات بـه      : درمان
سمت قسمتهاي پاييني بدن همراه با درمانهاي اختصاصي ضـربه  

 .و سقوط
  

  :داخلي اسباب
گاهي علت دوار، اسباب داخلي است كـه در جـوهر دمـاغ    

كند كـه اشـياي    مي در اين حالت فرد تصور. حاصل شده است
 ر حال چرخش هستند، در حالي كه اشـيا ثابـت، ولـي   دور او د

تواند  مي اسباب داخلي. باشند مي ارواح در دماغ در حال گردش
  :به يكي از دو حالت زير باشد

حركت غير طبيعي اخـالط رقيـق در بطنهـاي مغـزي و يـا      
عروق و تقابل آنها با حركت طبيعي روح درست همانند حالتي 

خورد با كـوه و يـا ديـوار مرتفـع     كه در جريان باد در هنگام بر
 .دهد مي روي

عـروق   رياح غليظ و متكاثفي كـه در بطنهـاي مغـزي و يـا    
گردند و چون اين اخالط راهي بـراي تحليـل نمـي     مي مجتمع

 يابند به ناچار از راههاي غيرطبيعي بر خالف مسير طبيعي روح
 نمايند و حالت مدافعه و تقابـل بـين اينهـا صـورت     مي حركت

و . افتد مي د و درست مانند گردباد حركت دوراني اتفاقپذير مي
 .كند مي فرد احساس دوران
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  :طبقه بندي اسباب داخلي، تشخيص و درمان
  

  دوار در خود دماغ  وجود علت -1
 )سوء مزاج ساده(دوار به علت حرارت مزاج دماغ  -1-1

احساس سبكي در دماغ و عدم وجوداسباب ديگر، وزوز : عالمت
بسياري موارد صـعود بخـار بـه سـوي دمـاغ و درد و      گوش، در 

 .وجع سر نيز وجود دارد

بوييـدني هـاي   (دماغ با شمومات بـارده ) سرد كردن(تبريد: درمان
گالب و بوهاي خـوِش بـارد و تغذيـه بـه     ،و بوييدن سركه) سرد

غذاهايي كه سير كننده هستند ولـي ارزش غـذايي بـااليي    (مزوره
 .الرمانزرشكيه و حب ) ندارند

  دوار به علت وجود ماده ي خلطي در دماغ -1-2
 : ماده بلغم -1-2-1

سنگيني و كسالت از خواب و كدورت حواس و دوي و : عالمت
طنين مداوم در گوشها، كثرت آب دهان، كثرت خـواب، كـاهش   

و كندي نبض، سفيدي، غلظت و كدورت ) نرم(عطش، نبض لين
 ادرار و ساير عاليم غلبه بلغم

 :ماده سودا -1-2-2

وسواس و كثرت فكر در مورد چيزهاي گذشته و تـرس  : عالمت
 سكوت و خاموشي ،از آينده

جالب از بادرنجبويه و اصـل السـوس كوبيـده و سـاييده     : درمان
شده همراه با مغز بادام و بعد از آن نضج كامل و تنقيـه بـدن بـا    
طبيخ افتيمون و تربد و بعد تقويت دمـاغ و تعـديل مـزاج آن بـا     

 روغنها و مشمومات و عطوسات معطره و غراغر

 :ماده صفرا -1-2-3

عطش و نبودن اشتها و ميل به چيزهاي سرد و تر ماننـد  : عالمت
حالت تهوع بـدون حركـت مـاده از    (آب و چيزهاي آبدار، غثيان

و خفقان قلـب و بـدي رايحـه دهـان و اضـطراب و قـي       ) معده
دن معـده و  دوار بـا خـالي بـو   ) شـدت گـرفتن  (هيجان ،صفراوي

 تسكين بعد از خوردن غذاي ترش قابض 

 :)كيموسات حاره ي دموي( ماده خون  -1-2-4

ماده اي كه اثر (تنقيه ي معده با مطبوخ ساده بدون سردارو: درمان
تـره و آشـاميدن    مانند طبيخ هليله و شـاه ) كند مي دارو را تقويت

 ماءالشعير و يا آب كاسني و سكنجبين ساده

وار زياد طول نمي كشد چون خلط دم از بلغـم و  زمان د: عالمت
مانند سرخي چهـره و   همچنين عاليم غلبه دم. سودا لطيفتر است

چشم، شيريني دهان، كشيدگي عروق بـه علـت امـتالي دمـوي،     
گرمي ملمس سر و اعضاي مجاور، سيالن اشك از چشم هنگـام  

 .شروع دوار و خواب بسيار وجود دارد

 سازي عام بدنفصد قيفال و پاك: درمان 

 :دوار به علت رياح -1-3

رياح بـارد حاصـل از بخـارات ناشـي از اخـالط       -1-3-1
  احتباس يافته در تجاويف دماغ

دوار دايم با معده خالي و پر و قبل از شروع دوار عاليم : عالمت
حواس و كدورت چشـمها وجـود   ) كندي(سنگيني سر و بالدت

 .خواهد داشت

از انيسـون، بادرنجبويـه و گاوزبـان    آشاميدن جالبـي كـه   : درمان
شود، مويز منقي ناشتا بيست عـدد، صـبر بـر عطـش،      مي ساخته

بخور بـا آبهـايي كـه در آن اكليـل الملـك و بابونـه و صـعتر و        
مرزنجوش جوشانيده باشند، استنشـاق كنـدش، فلفـل، شـونيز و     
مرزنجوش، حقنه گرم براي جذب مواد به سمت پايين، تغذيه بـا  

پرندگاني مانند دراج و تذرو با ادويـه گـرم، در    نخودآب گوشت
 )نوعي داروي مركبه(مرحله بعد ايارج لوغاثيا 

بارده از اخالط بارده توليـد   رياح(ماده رياح بارد  -1-3-2
 )كننده رياح

مثل عاليم اخالط بارده است ولي ثقل و سنگيني كمتـر  : عالمت
 دايمـي و ) تـرش كـردن  (غثيان و كاهش هضـم و جشـاي  . است

صداع، حالت تهوع و قي بدون اينكه چيزي خـارج شـود چـون    
 .معده از فضوالت خالي است و علت امر وجود رياح است

مانند درمان اخالط بارده اسـت بجـز اينكـه در تركيبـات     : درمان
مانند زيره و صعتر جوشانيده ) بادشكن(دارويي ادويه كاسرالرياح

شـكلي از دارو  (حبوبپاكسازي دماغ بعد از نضج كامل به .باشند
مسهله مانند صبر و اقاقيا و حقنه هاي مناسب ) به صورت قرص

و تحليل رياح و تقويت دماغ با شمومات گرم مانند مشك با آب 
هايي كـه در آن گياهـان    مرزنگوش و روغن بنفشه و بخور با آب

 ،ماننـد بابونـه، اكليـل الملـك    . ملطف ذكر شده جوشانيده باشند
 ).شويد(ر و شبتبرنجاسف و برگ غا

از همــه شــديدتر اســت ولــي : مــاده ريــاح حــار -1-3-3
  .يابد مي سريعتر بهبود
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  ماده دوار در دماغفقدان و  با مشاركت ديگر اعضادوار  -2
اخالط بـارده در  اجتماع : ماده مستقر در معده باشد -2-1
 )اخالط و رياح باالرونده از معده به سمت دماغ(معده 

مانند عالمات اخالط بارده در دماغ است همراه با غثيان : عالمت
به علت اراده معده در دفع ماده آزار رسان، كاهش هضـم و ميـل   
به غذا و جشاي دايمي، و تغيير در ميزان دوار بر حسب امـتالي  

 معده 

اگر قوت بيمار قوي باشد تنقيه معده با ِقي و بعـد ايجـاد   : درمان
 صبر) شكلي از دارو(نه با نقوعِ اسهال با ايارج وگر

 :شرايين -2-2

 امتالي شرايين و تمديد و انتفاخ آنها  :عالمت

داغ گذاشتن و يا قطع شريانها ولي در مورد شريان سباتي : درمان
اين كار ممكن نيست چون جريان روح حيواني به دماغ از طريق 

 .گيرد مي آن صورت

 :قلب -2-3

 .شربت سيب و مفرحات قلب است بعد از تنقيه آشاميدن: درمان

  :كبد -2-4
  . قصور افعال كبدي و الم و آفت حوالي آن است: عالمت

  جانب محدب كبد 
  استفراغ به ادرار بول : درمان

  جانب مقعر كبد
 تجويز داروهاي مسهله : درمان

 :ساير اعضا -2-5

 طحال -2-5-1

 طحالبر محلل چپ وگذاشتن ضمادهاي فصداسيلم ازدست: درمان

 )شاهرگ(وداج  -2-5-2

فصد آن بسيار نافع است و ليكن چون خطرناك است در : درمان
  .اين زمان اطبا ترك كرده اند

  مراق، رحم، مثانه و يا كليه ها -2-5-3

احساس صعودابخره و رياح حار از آن اعضا بـه جهـت   : عالمت
 نزديكي آنها به منبع حرارت كه قلب است

  )و قدمينساقين و رجلين ( پاها -2-5-4

احساس صعود ابخـره و ريـاح بـارده اسـت بـه جهـت       : عالمت
   .دوري پاها از منبع حرارت

هر يك از آنها مراعات حال آن اعضا و معالجه بـه عـالج   : درمان
مختصه به آنهاست و جذب مواد از آنها به سوي جانب مخـالف  

دست و (سر با فصد،حجامت،حقنه و يا اسهال و يا ماليدن اطراف
غيـر آنهـا برحسـب ضـرورت و تقويـت روح نفسـاني بـا        و ) پا

 شكلي از مصرف دارو كه ماده دارويي رقيـق را بـر عضـو   (طالها
 و شمومات مقويه دماغ) گذارند مدتي بماند مي زنند و مي

  
  :ساير علل -3

در اين حـال دمـاغ در   : به سبب مشاركت فم معده - 3-1
گرسـنگي  اثر ناراحتي معده خصوصا هنگام خالي بودن شكم و 

   .گردد مي و ريختن صفرا در آن دچار عارضه
   .وجود سبب مذكور است: عالمت
تناول اطعمه ترش و لقمه اي چنـد از نـان خيسـانيده در    : درمان

  .رب غوره و سيب و به و ميوه هاي ترش قبل از طلوع آفتاب
  كثير) دل پيچه(به سبب مغص -3-2

  .يد مغصوجود مغص و شدت گرفتن دوار هنگام تشد: عالمت
 . عالج مغص است: درمان

 :به سبب ضعف قلب و خفقـان و سـقوط قـوت    -3-3
 .گردد مي را عارض) بيماران در مرحله نقاهت(ناقهين 

  .وجود اسباب بيماري است: عالمت

تقويت قلب به اشربه ي مقويه ي قلب و اغذيـه مختصـه   : درمان
  فربه كننده بدن

زماني از بيماري كـه بـين طبيعـت و    ( مقدمه بحران -3-4
بيماري مقابله اي وجود دارد كه نتيجه آن بهترشدن و يا بدحال 

   ):تر شدن بيمار است
  وجود نشانه هاي بحران: عالمت

آن است كه تا بحران منقضي نگردد معالجه ننمايند و بعد : درمان
از آن اگر زائل نگشت متوجه معالجه ان گردند به نحوي كه ذكر 

 .يافت و تعديل مزاج دماغ نمايند

در اين حالت بـه سـبب    :ايجاد سردرد بعد از دوار -3-5
 گردد ؛ و گاهي برعكس اين حالت اتفـاق  مي دوار زائل سردرد،

 شود و سردرد خـوب  مي افتد و بعد از سردرد، دوار عارض مي
شـود و  ) بطالن حس لمس(اگر عضوي دچار خدارت. شود مي

 گردد، داللت بر صعود ماده به سوي دمـاغ بعد از آن دوار ظاهر 
  .گردد مي نمايد و به همين سبب سكته حادث مي
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  يافتن آن علت است: عالمت

دوار دائمي در سالمندان مقدمه سـكته اسـت و ضـروري    : درمان
است كه هر چه سريعتر با تدبير مناسب مانند قي، تنقيـه معـده و   

قرا يا شبيار و جـذب  جميع بدن و تنقيه دماغ با آشاميدن ايارج في
 .اخالط به سوي اسفل با حقنه پيشگيري از سكته صورت پذيرد

  
  :گيري نتيجه

بررسي ديدگاه دانشمند برجسته طـب سـنتي ايـران حكـيم     
عقيلي شيرازي در موضوع تشخيص و درمان دوار و چگـونگي  
طبقه بنـدي آن، نشـان دهنـده دقـت نظـر حكمـاي ايرانـي در        

مدل مزاج شناسي اين مكتـب طبـي    مديريت بيماريها بر مبناي
لذا شايسته است كه نظريات طب ايرانـي در بيماريهـاي   . است

مختلف بـازخواني و بازشناسـي شـده و بـا عنايـت بـه شـيوه        
تشخيصي و درماني اين مكتب و بررسي تطبيقي با ديدگاه طب 

از دست آوردهاي آن در حفظ و ارتقاي سالمت جامعـه   ،نوين
  .استفاده شود
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