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 2931، پاييز سوّمی  شماره، چهارمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه  

 

 ن کريمآاز ديدگاه قر ايرانسته ضروريه مكتب طب سنتی  اصول پیشگیری و
 

  دکتر محمدرضا نورس

 

 دستیارطب سنتی ایرانی کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

 

 چكيده
 آشاامیدن،  خاوردن و  بیاداری،  خاواب و  هاوا،  آب و :ضروریه در شش محاور شاامل  سته در مکتب طب سنتی ایران : سابقه و هدف

ن کریم این کتاب آسمانی در هماه ابعااد باویژه    آاز سوی قر اعراض نفسانی تبین شده است و استفراغ  و احتباس و سکون، حرکت و

فلینظار ا نساان الای    – "ورحمتاه للماومنین   وننزل من القران ما هو شافا   "فرماید می سالمت جسم وجان انسانها رهنمودهای دارد و

در این مقاله تالش شده است  اصاول شاش گاناه روش    .. و–وعنبا وقضبا  –ا  باکر اهلل تطمئن القلوب –انا صببنا الما  صبا –طعامه 

ودرمان پرداخت سالمت  یزندگی واصول پیشگیری طب سنتی با آیات وروایات مکتب الهی تطبیق وارائه راهکارهای در راستای ارتقا

 .در این مقاله به اصول پیشگیری سته ضروریه از نظر طب سنتی و دیدگاه قرآن کریم پرداخته  شده است .شود

ای استفاده شده و از طریق جستجو در قرآن و منابع طب سنتی ایران و اینترنت،  در این مقاله از روش مطالعه کتاب انه: ها مواد و روش

بندی و  سپس به مقایسه این دو موضوع پرداخته شده و در نهایت نیز مطالب جمع. نت اب و بررسی شده استمنابع مرتبط با موضوع ا

 .گیری شده است نتیجه

های هر علم را برای بشر در قرآن کریم آورده و در طب سانتی و گساترش آن نیاز نقاش      ترین ریشه اسالم بهترین و عالی: گیری نتیجه

است؛ چراکه قرآن کتاب جامع و کاملی است که نه تنها به رو  انسان، بلکه به جسم انسان هم اهمیت فراوانای  ای داشته  موثر و ارزنده

دهد و دستورات طبی اسالمی که بر معنویت و پرورش ایمان و فضیلت و تهاایب اخاالق اساتوار اسات، شاامل دساتورات کلای         می

المی بزرگی در این مکتب تعلایم و تربیات شاده و باا اساتعانت از داناش       بهداشت و درمان طبیعی را در بردارد و هر آینه حکمای اس

تاوان   اناد و اماروزه باا الگاوبرداری از آناان مای       ها سالمتی و آرامش و درمان را هدیاه داده  بشری و اتصال به مکتب الهی برای انسان

 .دستاوردهای زیادی در قالب سبک زندگی سالم و ارتقای سالمت ارایه کرد

 

 .سته ضرروریه پیشگیری، طب سنتی، ن،رآق :ها کلید واژه
 

 

 :مقدمه

 رحمة للمو منین وننزّل من القرآن ما هو شفا  و

بیان شرایط حفظ صاحت وتکلیاف    در منابع طب سنتی در

ساالمتی بار دو قسام     طبیب آمده است که علم حفظ صحت و

تدبیر ابادان   حفظ تندرستی و در مرحله اول نگهداری و :است

الصحه ودر مرحله دوم تدبیر ابادان   سالم تحت عنوان علم حفظ

 تحت عنوان علم عالجیا بازگرداندن سالمتی به بیمار  مریض و

الصحه مشتمل بر شش اصال   در این مکتب طبی علم حفظ (.1)

شوند و عللی هستند که  که اسباب ستّه نامیده می استضروری 

اگر آنچنان باشند که باید و آن مقدار باشند که بایاد وآن زماان   

باعث ساالمتی  و در ایار ایان صاورت باعاث       ،باشند که باید

اند از هوای محیط به  این اسباب عبارتو ( 2) ندشو بیماری می

 29مهر : افتیدر خیتار

 29آذر : تاریخ پذیرش
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 خاواب و بیاداری،   حرکات و ساکون،   ااایاه و اشاربه،   ابدان،

در ایان مقالاه اصاول     .(3) اعراض نفساانی  احتباس و استفراغ،

گانه فوق از دیدگاه طب سنتی با آیاات وروایاات مکتاب     شش

طبیباان   های فکری حکماا و  به پشتوانه الهی تطبیق داده شده و

 تحقیاق و  مطالعاه،  جادیت،  تاالش،  مکتاب الهای  و   ایرانی از

اناد   تجربه آنان که بدنبال راهی برای نجات ودرمان انسانها بوده

 .بپردازیم

 :ها روش

هاای    مطالعه حاضر یک بررسی کیفی اسات کاه بار نموناه    

معتبار باودن   )هدفمند از کتب طب سنتی  و با معیار مشا ب  

ذخیااره   ا،نظیاار قااانون اباان سااین   (  نویساانده آن کتاااب و

 الحکماااه  و خالصاااه الطبیاااه، خوارزمشااااهی،کامل الصاااناعه

ابتادا متاون    .ایاره انجاام گرفتاه اسات     الصحه ناصاری و  حفظ

دسته بندی و باه   الصحه از این کتب است راج و مربوط به حفظ

ن کریم  نیز انجام و نهایتا با بااز  آبرداری از قر طور مشابه  نمونه

 حتاوی مطالعاه اسات راج و   خوانی  مطالب دسته بندی شده، م

 .مورد تحلیل وتطبیق قرار گرفت

 :ها و بحث  یافته

 آب و هوای محیط به بدن

در طب سنتی ایران آب وهوا تااثیر مهمای بار قلاب ورو      

طبیعای اثار    این رو  خاود بار رو  نفساانی و    حیوانی دارد و

نفسانی را  آب تمامی افعال وحرکات بدنی و لاا هوا و داشته و

بر هماین اسااس باه تااثیر محال       .(1) دهد قرار می تحت تاثیر

ناوع   ،فصاول ساال   نزدیکی از کوه ودریاهاا،  و دوری  زندگی،

 هاا توجاه داشاته و    طباایع مساکن   آب، زمین وخاک منطقاه و 

بارودت کاه از ب اارات     بهترین هوا را معتدل میان حارارت و 

 ن کریم بهآدر قر .(1) دانستند جوهر اریبه مبرا باشد می ردیه و

آب  آب چرکین، آب گوارا، خبث وزمین خشکیده، بلد طیب و

 5 آیه﴿زمین خشکیده ،( ا عراف سوره58 آیه﴿زمین پاک  باران،

طیب  ویژگی زمین پاک و کند و بادها اشاره می و(  الحج سوره

مایه  را رویش گیاهان و بادها را عاملی برای فرود آمدن باران و

خداوند عرش آفرینش را  .(فرقان سوره 48 آیه)داند میرحمت 

وآفرینش هماه موجاودات را نیاز از     (سوره هود  7آیه )بر آب 

مَاا   )آب گوارا  (.4)(سوره ا نبیا  31آیه )آب قرار داده است 

 27سااوره جاان و 16آیااه ) باارای مااومنین(   اَاادَقًاو مَااا  فُرَاتًااا

آیاه  )بارای دوزخیاان   را( مَا  صَدِید )وآب چرکین ( المراسالت 

از آب باران به عناوان آب   و( 4)کند  بیان می(شوره ابراهیم  16

توجاه باه پااک     (.ساوره النحال    11آیه )کند  آشامیدنی  یاد می

هوا وخاک به حدی است که جان مایه آفرینش آدمی ،بودن آب

 .گیرد قرارمی (م لوطی از آب و گل)؛ «طین»وجهان 

 :خواب وبیداری 

نااوع  مکااان، وتوجااه باه زمااان  ، بیااداری وتعاادل خااواب  

درمااان  تندرسااتی و، آداب آن در حفااظ سااالمتی خوابیاادن و

 میل حرارت اریازی و  خواب رجوع و .ها اهمیت دارد بیماری

بادن   یاعضاا  بیداری برگشات آن باه رااهر و    رو  به باطن و

ارتباط با سالمتی بیاان   بهترین اوقات خواب و .(1).انسان است

خاواب بعاد از   . اسالمی اسات  و یق طب سنتیکننده نکات عم

بعاد از اذان   صابح زود قبال و   شکم، ااا، خوابیدن به پشت و

قبال از اذان   عصار و  مهتااب،  صبح، خوابیدن در زیر آفتااب و 

زمان  تطبیق زمان خواب و .(1) نهی شده است یعشا مغرب و

 نای و آبیاان اذکاار قر   آراماش و  توجه به مکاان خاواب،   نماز،

توجه به پاکی جسم  توجه به عملکرد روزانه، محاسبه و روائی،

ن به پهلوی راست در دخوابی براز قبل از و دفع بدن از بول و و

تاریکی کامل توصیه شاده در مکتاب طاب سانتی برگرفتاه از      

بیداری در روز  ن خواب در شب وآدر قر. مکتب اسالمی است

سوره  47 آیه)مایع آرامش  از زندگی و یهای را  به عنوان ب ش

هاى  ای از حکمت معرفی کرده است و از نشانه نشانه و (فرقان 

روز و جستجوى شما [ نیم]او خواب شما در شب و [ حکمت]

باراى  [ معنى نیز]ب شى اوست در این  از فزون[ روزى خود را]

 (سوره الروم 23آیه ).هایى است شنوند قطعا نشانه ه مىمردمى ک

(4). 

 :حرکت وسکون

سکون بعد از آن بارای   استراحت و، برای تندرستیحرکت 

 اقساام ریاضات و   .تعادل در این امر مهم استو تمدد قوا  زم 

حرکتی از  بی استراحت و، شرایط انجام آن، مکان، زمان ورزش،

در آیاات وروایاات    و( 3)نکات مهم برای حفظ سالمتی است 

بدسات آوردن روزی  ، تاالش بارای معااش   ، توجه به حرکات 

 پرهیز از سکون و شنا و تیراندازی، آموختن سوار کاری،، لحال
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 ... اصول پيشگيری وسته ضروريه  

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 122

 ن حرکات و آحرکتی توصیه شده است تاا جاائی کاه در قار     بی

الْأَرْضَ مَهْدًا )ای  زمین را گهواره سکون در عالم را صنع الهی و

 ..کند معرفی می ،که نشان از حرکت دارد(

حاال  حرکتناد و   پندارى که آنها بى بینى و مى و کوهها را مى

آنکه آنها ابرآسا در حرکتند این  صانع خادایى اسات کاه هار      

چیزى را در کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او باه  

 .(4) (سوره النمل  88آیه . )دهید آگاه است  آنچه انجام مى

 :احتباس واستفراغ

و ( استفراغ)بدن بعضی چیزهاست که باید خارج و دفع  در

بارای  ( احتبااس )و نگاه داشاته شاوند   بعضی چیزها باید حبس 

اعتادال در اساتفراغ و احتبااس بارای      .(1) بقای صاحت بادن  

صحت خیلی ضرورت دارد و اما اساتفراغ از طریاق حجامات،    

شیاف، لعاب دهاان،   فصد، قی، اسهال، تعریق و یا ادرار، حقنه،

مساهالت و ملیناات، حماام،    ( عطسه آورها)م اط بینی، سعوط

ن آدر قار . (3،1)گیرد مالی صورت می جماع و ریاضت و روان

یات اهل بیت عصمت وطهارت توجه به خالی نگه داشتن اورو

 پرهیاز از پرخاوری و  ، هاا  پلیادی ، هاا  از ناپااکی  جسم و جاان 

استحمام ، رو ، به ریاضت تن، شراب پرکردن درون از طعام و

سبک شادن   خالی کردن و پر شدن آن و ها و جسم از انباشتگی

صداق اندرون را از طعام خالی دار تاا در آن ناور   م .اشاره دارد

خدا بینی  یا قبل از سیری دست از طعام کشایدن  از آن نموناه   

 .است 

 :اعراض نفسانی 

گوید خداوند مردم را از گرد آمدن ساه چیاز    سینا می بوعلی

جساد خوانناد دیگاری     آفرید یکی تن که آن را به تازی بدن و

سوم روان که آن را نفس خوانناد   جان که آن را رو  خوانند و

مثل اضاب   حالتهای روحی و روانی اعراض نفسانی یعنی .(3)

هاای رفتااری و    ساایر ویژگای   شادی فر  و ام، هم، و خشم،

 (.1،3) اعمال ویژه آدمی

ایجااد   هر اختاللی که در ساختار ش صایت و روان انساان  

شود بر روی اخالط حاصل از تغایه وگاوارش در بادن  تااثیر    

تاوان گفات اعاراض نفساانی و حاا ت       بنابراین می ،دگاار یم

اخاالط و سااختار    روحی و روانی بیشاترین تااثیر را بار روی   

حاا ت   چون قادرت و سارعت تااثیر   . جسمی وروانی ما دارد

دیگار بار بادن بیشاتر      روحی روانی  از ااا و از همه چیزهای

 و تاثیر آن بار سرنوشات انساان    ن به نفس وآدر قر. (5،6)است

تاثیر آن بار ساالمت روحای     باورهای دینی و، داشتن اعتقادات

ن  لفاظ رو   آدر قر .سعادت تاکید شده است آرامش و، روانی

و رو    "رحمات " "وحای "بار با معاانی م تلاف    21بیش از 

باه دمیاد شادن    و ( 17سوره اسرا   85آیه )انسانی آمده است 

 .(4) د شده استبا ترین امانت الهی یابه عنوان رو  در انسان 

تارین   بار آمده بعد از رو  نفیس 298ن آنفس یا ذات که در قر

فس یاا ذات جاوهری مساتقل کاه     ن .گوهر وجودی آدمی است

 یتعلق تدبیری به ابدان دارد نیروی اسات کاه در انساان منشاا    

هماین   و اسات ...حساد و  تمایالت متضاد از قبیل محبت،کینه،

ما  نفس و و"در آیه  دارد وتحول  قابلیت تغیر و نفس مراتب و

ساوره شامس رماوز     8و7ایاه  "تقواها سواها فالهمها فجورها و

روایاات   در آیاات و  .کناد  ها را به وی الهاام مای   بدیها وخوبی

در  .فراوان انساان باه شناساائی نفاس فراخواناده شاده اسات       

مان عارف   "درر آماده   در کتاب ارر و( ع)فرمایش مو  علی 

یعنای هار کاس نفاس     "سه اهلملها نفسه جاهدها ومن جهل نف

هار   خود را شناخت برای اصال  خود مجاهدت خواهد کرد و

در  .کس خاود را نشاناخت خاویش را فراماوش خواهاد کارد      

های متعدد از ساالمت نفاس بنادگان بار      بررسی آیات به نشانه

رعایات   انفااق و  نیاایش،  شاکر و  بردباری، تواضع، :خوریم می

پاااک  ماات جااان افااراد وحفااظ حر دوری از شاارک، اعتاادال،

. (4) (سااوره فرقااان  74تااا 63آیااات  .)دامنی،پرهیااز وگاشاات

روان آدمای  و نکات مهم مکتب طاب سانتی در تعاادل جسام     

 نمونه درخشانی از مکتب اسالمی است توجاه باه امار تغایاه،    

 توجه باه اماور روحاانی واعاراض نفساانی و      تعالی و تزکیه و

 .داند می تعادل در آن را برای صحت وسالمت واجب

 :خوردنی وآشامیدنی 

در طاب  . ها اسات  نیاز اولیه انسان ترین ضروریااا  آب و

حکماای   .ن دستورات فراونی درباره آن وجود داردآقر سنتی و

های علمی خود  اندوخته از دستوارت دینی و استفادهاسالمی با 

 اناد  به تااثیر اااا وآب بار ذره ذره وجاود انساان واقاف باوده       

 آب گاوارا و  ن به خاوردن طیباات حاالل و   آدر قر .(3،1،7،5)

ن خداوناد  آدر آیاات قار   .(4) پرهیز از حرام توصیه شده است
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ااواگریهاای شایطان    را نسبت به پیروی از هوای نفس و انسان

 5را بر حار کرده است به نحوی کاه از   او هشدار داده است و

در آیاات م تلاف دو ماورد     "خطوات شایطان  "مورد عبارت 

در  (.انعام  142بقره و 168آیات .)ط به مسائل تغایه است مربو

موردی که لفظ کلوا آمد ه در  27بینیم از  ن میآبررسی آیات قر

مورد خداوند دستور خوردن را به اوامر دیگری نیز مشروط  18

 :یا همراه کرده است از آن جمله

 (بقره سوره  17 هآی ).یدیرا سپاس گو خدا ب ورید و

ساوره   69و 88آیاات   )خدا پروا داشته باشاید  از ب ورید و

 (انفعال و مائده

انعااام سااوره  31و 141آیااات )اسااراف نکنیااد  ب وریااد و 

 (اعراف و

 .(مومنونسوره  51آیه )کار شایسته انجام دهید  ب ورید و

آیاه را باه عناوان رهنمودهاای      41ن آدر بررسی آیاات قار  

را به برخورداری بابیم که خداوند انسان  ر تغایه میوارشادی ام

در پایان شکرگزاری را  مناسب فرا خواند و از اااهای حالل و

 142و 99و5مائده  88و2بقره  172و 23آیات .)کند یوری مآیاد

ای از آیاات خداوناد    در دساته  .(نحل  69و66و11و11و6انعام 

، های مناع شاده  اااا و انواع طیباات  ، طیب،حرام،مفاهیم حالل

را ( ماورد  16)حیاوانی   ،(ماورد   49)گیااهی    منشا مواد ااائی

 آیاتی دیگری تاکیاد بار اعتادال در مصارف و    . استبیان کرده 

کاه   یالمزمل به اااای  سوره 13و در آیه  دارندپرهیز از اسراف 

وَطَعَامًا ذَا اُصَاةٍ وَعَااَابًا    )اشاره داردنیزمایه عااب واصه است 

رده پاااداش کارهااای و نهایتااا خااوردن ونوشاایدن را در (  َلِیمًااا

آیاه  )کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا کُناتُمْ تَعْمَلُاونَ    :کند شایسته بیان می

  .(4) (المراسالت 43

 :گيري  نتيجه

یکای از  باویژه طاب سانتی ایاران      طبرابطه اسالم و علم 

از جهاات متعاددی    که بودهترین  مباحث علمی و تاری ی  مهم

اسالم خصوصااً در   طبیهای  گزارهجمله از : حائز اهمیت است

ناام برخای از   ، ذکار  پیشگیری و بهداشت، ارتباط با بدن انسان

ای که یک باب مستقل  به گونهو تغایه  ها آشامیدنی ،ها خوراکی

 .در کتب روایی ایجاد گشته اسات « اطعمه و اشربه»فقهی به نام 

از سوی دیگر توجه و تاکیاد روایاات اساالمی بار علام طاب        

هاای   در اساالم، گازاره  کاه  شاود   مجموعه این عوامل باعث می

که  داشته باشدوجود  طب زیادی در مورد موضوعات م تلف 

بحث و بررسی و گردآوری آنها، نیازمناد تحقیقاات مساتقل و    

الصحه مکتب سنتی ایران با تعالیم  اصول حفظ. ای است گسترده

 آرامش و، متیها سال برای انسانمنطبق بوده و قطعا مکتب الهی 

اماروزه باا الگاوبرداری از آن     وباه ارمغاان مای آورد    درمان را 

توان دساتاوردهای زیاادی در االاب سابک زنادگی ساالم        می

 . ارائه کرداسالمی –با رویکرد سنتی وارتقای سالمت 
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