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 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شمارهتي اسالم و ايران، طب سنّ ی مجلّه  

 

 

الدين سمرقندي در نسخه  هاي موي سر از ديدگاه نجيب بررسي تطبيقي بيماري"

 "با طب جديد "االسباب و العالمات"
 

 د *، آذر بدرلوج، جميله عباسي ب ،مريم امينيانالفبهرام اماني چاکلي 
 

 استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، دانشگاه زنجان الف
 هاي پوست و مو در استان زنجان متخصص بيماري ب

 دانشجوي کارشناسي ارشد گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، دانشگاه زنجان ج

 ملل اسالمي، دانشگاه زنجان دانشجوي کارشناسي ارشد گروه تاريخ و تمدن  د
 

 

 چكيده
بهترين عامل در بهداشت و سالمت مرو  . هاي بهداشتي دارد اين عضو نياز به مراقبت .موي سر عضو حساس بدن است :سابقه و هدف

ماساژ و استفاده از مواد موثر روي پوست سر نه تنها رشد مرو را   .استدر درجه اول تغذيه سالم و جريان گردش خون در پوست سر 

گرد و خراک، الرودگي   بنابراين عواملي چون  .کاهد بلکه از مو محافظت و نگهداري کرده و از ريزش غير معمول مو مي ؛کند تسريع مي

براي حل ايرن مشرکل بيشرتر    . شود مي د و باعث از دست دادن مو و کاهش رشد اننرسان هوا و نور خورشيد اسيب شديدي به مو مي

اما به مرور زمران مرواد شريميايي تراثير      ؛شايد مصرف محصوالت بهداشتي نتيجه خوبي دهد. اورند هاي شيميايي رو مي افراد به درمان

 .ي استبهترين راه حل براي داشتن موهايي خوب درمان گياه. خود را خواهد گذاشت و در نتيجه اسيب ديدگي مو بيشتر خواهد شد

هاي مروي   هاي زيادي در زمينه بيماري موي سر انجام يافته است؛ اما پژوهشي که بخواهد به طور تطبيقي بيماري از انجايي که پژوهش

الردين   لذا هدف پژوهش حاضر بيان ديدگاه نجيب. الدين سمرقندي و طب جديد بررسي کند، انجام نيافته است سر را از ديدگاه نجيب

 . ها از طريق طب جديد است هاي موي سر با تکيه بر نسخه األسباب العالمات و همچنين درمان اين بيماري بيماري سمرقندي درباره

االسرباب و  "هاي مروي سرر در زمينره طرب سرنتي و جديرد از طريرق نسرخه          اين پژوهش با بررسي تطبيقي بيماري :ها مواد و روش

 . کار خانم دکتر مريم امينيان، متخصص پوست و مو انجام يافته استهاي سر الدين سمرقندي و راهنمايي نجيب "العالمات

هاي موي سر از طريق طب جديد و داروهاي شيميايي  هاي درمان بيماري رسد که امروزه بيشترين روش بنظر مي :بحث و نتيجه گيري

برراي درمران     "سرباب و العالمرات  اال"الردين سرمرقندي در نسرخه     ها و داروهاي گياهي که توس  نجيرب  گيرد، اما روش صورت مي

 . باشدتواند مکمل خوبي در کنار داروهاي شيميايي طب جديد  هاي موي سر بيان شده است مي بيماري

 .الدين سمرقندي، األسباب العالمات، طب سنتي، طب جديد بيماري موي سر، نجيب :ها کليد واژه
 

 

 :مقدمه

ترين تاريخ ملل تاريخ پزشکي است، چرا که بشر از  قديمي

روزي که خود را شناخته با درد همراه و با حروادث رو بره رو   

از همان روزي که ادمي در صدد دفع بيماري و درد . بوده است

شود و قطعي اسرت   از خود بر امده است تاريخ طب شرو  مي

گرري بنمايرد   اولين کسي توانسته رفرع درد از خرود و يرا از دي   

بنرابراين در ان روزگرار بره علرت     (. 2)اولين طبيب بوده است 

نبود ابزارهاي پيشرفته پزشکي امروزي طبيب ناچار برود برراي   

 29آبان : افتیدر خیتار

 29 خرداد: تاریخ پذیرش
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هراي مختلرف از داروهراي گيراهي برگرفتره از       درمران بيمراري  

طبيعت استفاده کنرد، بردين ترتيرب طرب سرنتي رواج يافرت،       

طبيعرت اسرت،    چنانچه که مشخص است طب سنتي، مبتني بر

زيرا نباتات، مواد معردني و حيرواني طبيعري را بره عنروان دارو      

از ديرباز، دانش ايرانيان، نسربت بره   . دهد مورد استفاده قرار مي

داروهاي سنتي اعم از گياهي، معردني و حيرواني زبرانزده ملرل     

ديگر بوده و در دوره ساسانيان، حتري نرام برخري از داروهرا از     

در اواخر دوره ساساني، يکي . ان يوناني شدزبان پهلوي وارد زب

از مراکز طبي جهان، جندي شاپور در خوزستان برود کره در ان   

هاي طبي ايران و هند با مکتب بزرد اسکندريه و ميرراث   سنت

در ايرن هنگرام زمينره    (. 0)بقراط و جالينوس اميخته شده برود  

رازي و . وسيع طب اسالمي که جنبه جهاني داشت، فراهم امرد 

هراي   ق در بسرياري از زمينره  .هرر  0و  0ابن سينا در سده هراي  

هراي بعردي نيرز     در دوره(. 0)پزشکي ترالش شراياني کردنرد    

پزشکاني اين مسير را ادامه دادند و اغرازگر دورانري جديرد در    

الردين   توان به نجيرب  طب سنتي ايران شدند که از ان جمله مي

ن پزشرکان طرب   در واقع اگر اطالعات اي. سمرقندي اشاره کرد

سنتي مورد استفاده قرار نگيرد و به انها توجه نشود، هميشه بره  

پزشکي غررب وابسرته شرده و علرم پزشرکي خويشرتن مرورد        

هراي بازگشرت برره    گيررد، لرذا يکري از راه    فراموشري قررار مري   

هاي گذشرته   خويشتن خويش، توجه به مشاهير و پزشکان دوره

. به نظرات انان استو احياي علوم پزشکي انان از طريق توجه 

چنانچه امروزه نيز شراهد توجره عمرومي، در اسرتفاده از روش     

درماني طب سنتي در کنار پزشکي نوين هستيم؛ لرذا بره علرت    

مطرح شدن روش درماني طرب سرنتي در نسرخه األسرباب  و     

العالمات به بررسي اين نسخه پرداخته شد تا پرژوهش حاضرر،   

شررمند بررزرد دوره  طريقرري بررراي احيرراي اثررر ارزشررمند دان  

هاي درمان سنتي وي  خوارزمشاهي و همچنين استفاده از روش

ابوحامد محمد بن علي بن . هاي کنوني باشد براي عالج بيماري

الردين از اطبراء و داروشناسران     عمر سمرقندي ملقب به نجيرب 

 متروفي )ي خوارزمشاهي، معاصر امرام فخرررازي    مشهور دوره

در اوان . مرردم سرمرقند برود   ، طبيب مسرلمان و از  (ق.هر 181

ي مغرول در   ي مغول زنده بود و در همان گيرودار در فتنه حمله

وي از عالمان برزرد  (.  0)ق کشته شد .هر 129هرات در سال 

 "طب بوده و تاليفات گرانبهايي داشته است که مهمترر از همره  

است که جرزو کترب برجسرته پزشرکي      "األسباب  و العالمات

ت کرم ترا پرنج قررن از نفروذ بسرياري       دسر . قديم بروده اسرت  

برهرران الرردين نفرريس بررن عرروض کرمرراني، از . برخرروردار بررود

ق شررحي برر   .هرر  001پزشکان نامي زمان الغ بيرگ، درتراريخ   

األسباب و العالمات نوشته است و اين شرح اساس کتاب طبي 

کره ايرن تفسرير    (. 0)فارسي معروف به طب اکبري بوده اسرت  

زبان عربري برر کتراب األسرباب  و      نفيس بن عوض کرماني به

العالمات به نام شرح األسباب يا موجز األسباب  بود که به الرغ  

و از ديگر (. 1)بعدها به فارسي نيز ترجمه شد . بيگ تقديم کرد

ي پزشکي و داروشناسي داشرته   تأليفاتي که سمرقندي در زمينه

 از جمله کتاب اغذيه و کتاب الفرق بين االمراض المشرکله کره  

برا وجرود   . اثار او در سراسر دنياي اسالم شهرت فراوان يافرت 

در زمينرره   "االسررباب و العالمررات "اهميررت داشررتن نسررخه  

ها در اين پژوهش سعي بر ايرن   تشخيص، علل و درمان بيماري

هاي موي سر موجود در اين  است که به بررسي تطبيقي بيماري

ماننرد  نسخه با طب جديرد پرداختره شرود، زيررا  بيمراري مرو       

. هاي موجود در انسران، بسريار شرايع اسرت     بسياري از بيماري

هاي مو اثربخشي  داروهاي شيميايي موجود براي درمان بيماري

هاي متعددي به عنروان   روش. کم و عوارض قابل توجهي دارند

ها  مکمل و جايگزين داروهاي شيميايي براي درمان اين بيماري

، استفاده از داروهاي گياهي ها يکي از اين روش. روند به کار مي

 . است

 

 :ها روش

اين پژوهش به روش مطالعه موردي از نو  تشريحي انجام 

الرردين  نسررخه األسررباب  و العالمررات ترراليف نجيررب . گرفررت

سمرقندي که ي  نسخه طبي خطي  بدون چاپ بوده اسرت برا   

در کتابخانه بروجردي قم موجرود برود، لرذا ايرن      2910شماره 

و در ايرن  از اين ر. تهيه شد  CDنسخه به صورت فايل در ي  

و العالمررات بخررش مربرروط برره  وهش از نسررخه األسررباب پررژ

هاي موي سر در طب سنتي استفاده و نيز در زمينه طب  بيماري

 جديد از اطالعات دکتر 
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هاي پوست و مو بهره گرفته  مريم امينيان، متخصص بيماري

 .شد

 

 :ها يافته

 .(1) الدين سرمرقندي  در پژوهش حاضر، طب سنتي نجيب

هرايي از جملره    هاي مروي سرر بره بيمراري     در رابطه با بيماري

ريزش مو، شوره سر، موخوره، شرپش و رشر ،  ضرمن بيران     

مطالبي در مورد رنگ کردن مو و از بين بردن بردن موهاي زايد 

ها علل و درمان را بيان کرده است، در  ، براي هر ي  از بيماري

الدين سرمرقندي   اه نجيبها از ديدگ پژوهش حاضر اين بيماري

  (.0)مورد بررسي قرار گرفته است و طب جديد

الرردين  هرراي مرروي سررر از ديرردگاه نجيررب بررسرري بيمرراري

 سمرقندي در طب سنتي  و دکتر مريم امينيان در طب جديد 

 بيماري ريزش موي سر -

 ريزش مو در طب سنتي( الف

چنرين    "االسباب و العالمرات "درمان ريزش مو در نسخه 

 : که بقراط گويدامده است 

 هاي ترش و تند و تيز و خش  پرهيز از طعام -

شستن با اب مورد و روغن کنجد و يا روغن بنفشره هرر    -

 .دو با هم هر روز سه وقت

به گرمابه رفتن و ماليدن به لعاب اسيقول و لعاب خطمي  -

 و به دانه و اب امله و پريساوشان و اب برد چغندر

 فل خوردن اب شقايق يروزده و اطري - 

 از جما  دوري کردن  -

انچه از چکيدن و از ريزيدن باز دارد اين است که يکرند  -

برد چغندر و برد ازاد درخت و خردل همه را بشکند و ير   

شبانه روز بگذارد و روز بعرد ان را بردارنرد و صرافي کننرد و     

 .روغن مورد مخلوط کنند و به کار دارند

ريزش مو و تقويت ان  همچنين در جاي ديگر براي کاهش

 :کند به بيمار توصيه مي

 .از خوردن غذاهاي خش  دوري کند -

هاي چرب و شيرين بسيار  ترشي و تيزي نخورد و طعام - 

بخورد، بويژه نان ش  با شورباي چرب که مرغچه در ان پخته 

 .باشند و زيرباي چرب بخورد

 .گرسنگي و تشنگي نکشد -

 .نشويددر گرمابه با اب گرم بسيار  -

 . شير و ماهي تازه و شکر بسيار بخورد -

هررايي را معرفرري کرررده و  در مررورد رويانيرردن مررو، روش -

 :گويد مي

قبل از تدبير موي رويانيدن، ان جايگاه را شرير گوسرفند    -

بمالند، نير  برود؛ بطروري کره يکرنرد، نري سروخته و مگرس         

سوخته، پي سر به روغن نراردين و سوسرن بمالنرد و  بره اب     

چغندر بشويند و همچنين اب خطمي ني  بود و پرسياوشان و 

شقايق و امله بر هم کوفته بمالند و روغن خايه و روغن گنردم  

 .در اين باب نيز ني  بود

اگر بخواهند بجايي که موي نردارد، مروي برويرد؛ ير       - 

خاکستر رخ و تراشه دويم را بسوزانند و خاکستر ان را با بررد  

روغن کنجد همه را با هم مخلوط کررده  مورد و سونش اهن و 

 و مرهم کنند در هر جا که بمالند موي برارد 

 . به اذن خداي تعالي

روغن تخم هر کجا بمالند در طول ير  هفتره مروي برر      -

ارد؛ براي اين کار بايد، يکرند خربزه را سوراخ کننرد و درونره   

ان را خالي کنند و ده زرده تخم با پنج سير روغرن زيرت و ده   

درم برد مورد و ده درم سونش اهن در ميران خربرزه کننرد و    

سوراخ او را استوار کنند و ان که در گِل گيرند و خربرزه را در  

تنور بگذارند تا ي  شبانه و روز در ان تنور باشرد، بعرد ان را   

بردارند و گِل از وي پاک کنند پس ان چه در ميانش باشرد بره   

د در هر جرا کره بمالنرد    روغن زيت به دست مالند و مرهم کنن

 .موي برارد

روغن تخم مرغ که هر جا بمالند مو برارد؛ در اين روش،  -

ده عدد تخم مرغ را بجوشانند و پوست از ان پراک کننرد و در   

تابه اهنين روي اتش بگذارند و با کفچه بجنبانند ترا بسروزد و   

روغن سياه همچون روغن را بردارند و بامداد و شبانگاه بمالنرد  

 .   موي براردني

روغن گندم موي بروياند؛ در ايرن روش، گنردم نمديرده     -

 ني  در تابه اهنين کرده و روي اتش بگذارند و بجنبانند 

تا زماني که بسوزد و روغن ماهر شود و روغن سياه بر سر 

 . بمالند، موي برارد
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غاليه موي بروياند؛ روغن گندم و روغن را بهم اميزنرد و   -

 .هر جا که خواهند بمالند غاليه برو نهند

خروالذيب؛ يعني سرگين بسوزانند و به روغرن بياميزنرد    - 

 . و به کل سر بمالند موي بروياند

خروالکلب؛ سفيد باشد، اب نارسيده از موي پاک کنند و  -

 خاکستر ان را به روغن مورد بزنند و يا به روغن تازه 

 .و يا روغن و باديان ازاد درخت بهتر بود

  زش موي سر در طب جديدري( ب

حيراتي در انسران   ( عملکررد )  Functionبطور کلي مو هيچ

ندارد اما فوايد ان از نظر مسايل رواني، عايق حرارت و ارتبراط  

هراي مرو تحرت تراثير      همه فوليکرول . جنسي و اجتماعي است

هاي کنترلي يکساني نيستند و مو در مناطق مختلف سر  مکانيسم

بطور مثال موهاي ناحيه . متفاوتي استهاي  تحت تاثير هورمون

. جلويي سر و ناحيه پس سر از نظر کنترلي با يکديگر متفاوتنرد 

هراي جنسري    هرايي نظيرر هورمرون    به اين گونره کره هورمرون   

، تيروکسررين (هورمررون شرريردهي)، پررروالکتين (هررا انرردروژن)

که تحرت تراثير عوامرل محيطري از غردد      ( هورمون تيروييدي)

شرود در رشرد و ريرزش     ترش  مي... الموس وهيپوفيز و هيپوتا

هراي مرو از نظرر عامرل      موها تاثير دارند به همين دليل بيمراري 

ايجاد بيماري با يکرديگر متفراوت هسرتند، در ادامره بره علرل       

 . شود ريزش و درمان موي سر در طب جديد پرداخته مي

نررام علمرري ان الوپسرري انرردروژنتي     : بيمرراري تاسرري 

(Androgenetic Alopecia )اين نو  تاسي موي وابسرته  . است

در فررم مردانره   . به هورمون است که انوا  مردانه و زنانره دارد 

خر   )اين بيماري تاسي در ناحيه تاج سر و فرونتال و تمپورال 

ايجاد که براساس شردت ايجراد   ( رويش موي جلويي و کناري

هاي  علت اين نو  تاسي پاسخ به فوليکول. شود درجه بندي مي

بره  . هراي انردروژني اسرت    در ناحيه جلويي سر به هورمونمو 

هراي   هورمرون )هرا   همين دليل ساپرس کرردن سرط  انردروژن   

هاي درمان مثثر در کنترل اين نو  ريزش  يکي از روش( جنسي

 . مو در مردان است

در انوا  زنانه، تاسي وابسته به هورمون هرم الگروي نسربتا    

رين الگوي تاسي زنانه کراهش  ت اما شايعه. مشابهي با اقايان دارد

با حفظ نسبي يرا    (Crown)منتشر دانستيه مو در ناحيه تاج سر 

هرا   در خرانم . است( جلوي سر)کامل خ  رويش موي فرونتال 

بيشتر ريزش مو نماي درخت کريسمس را دارد که به صرورت  

پهن شدن فرق مياني سر و نمايان شدن پوسرت سرر برا حفرظ     

از نظر عامل ايتولوژي  بيماري . موهاي کم پشت و نازک است

از نظر وراثتي نيز موها ممکن است درگيرر شرود و تروارث در    

 Androgenetic)هرراي وابسررته برره هورمررون   ايجرراد در تاسرري

Alopecia )      دخالت دارد و در کرل احتمرال تاسري برا افرزايش

پس در نهايرت نتيجره   . يابد تعداد افراد تاس خانواده افزايش مي

هراي   اصلي اين نو  ريزش مرو سرط  هورمرون   گيريم عامل  مي

 .اندروژنتيکي فرد تحت تاثير مسايل ژنتيکي است

هراي   تحرت تراثير هورمرون    (:Occiput)موهاي پشت سرر  

جنسي نيستند به همين دليل است که موهاي ناحيه پشرت سرر   

تشخيص اين نو  ريرزش  . شود در اين نو  ريزش مو حفظ مي

ر تشرخيص قطعري پراتولوژي    مو بيشتر باليني است؛ امرا از نظر  

موهراي ضرخيم   )کم  کننده است و نسربت موهراي ترمينرال    

موهراي غيرر وابسرته بره     )به موهاي ولوس ( وابسته به هورمون

هاي مروي   عالوه بر اين سايز فوليکول. يابد کاهش مي( هورمون

يابرد و فوليکرول موهرا مينيراتوريزه و      ترمينال نيرز کراهش مري   

 . شود کوچ  مي

ريزش موهاي غير وابسته به هورمون : ريزش مو انوا  ديگر

دار شديد  هاي تب و ژنتي  است که ممکن است در اثر بيماري

هاي زيراد، اسرترس، داروهرا، دوره بعرد از زايمران       ي و خونريز

 .هاي بزرد و غيره ايجاد شود شيردهي، جراحي

هاي شديد به سر بخصرور بره    ضربه: انوا  حاد ريزش مو

 .کودکان

هاي تيروييد، کم خوني،  اختالالت و بيماري: مزمن در انوا 

هراي   فقر اهن شديد، سوء تغذيه، کمبرود شرديد روي و رژيرم   

 .غذايي شديد نيز از عامل ايجاد ريزش موها است

هراي کبردي و نارسرايي     هاي متابولي  مثل بيمراري  بيماري

هاي سيستم ايمنري،   هاي خون، بيماري مزمن کليه، انوا  سرطان

 .مغزي نيز از علل ديگر ريزش مو است تومورهاي

 درمان و داروي ريزش موي سر در طب جديد  -

 هاي اندروژن خوراکي درمان -
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مانیوکسیییل موضدای دارویدی بدر    : نکته )مانيوکسيديل موضعي -

پایه الکل است که با مکانیسم افزایش جریان خون، پوست سر محدر  رشدی   

 (.شود میمجید موها 

کاشت مو روش ديگر درمان است که در : درمان جراحي -

موارد پيشرفته و عدم درمان به داروهراي خروراکي و موضرعي    

شود که از موهاي ناحيه پشت سر و يا بدن خود فررد   انجام مي

کردن فوليکول مو و جدا کرردن   Cutگرفته شده پس از مراحل 

يرت  در نها. شرود  ها به ناحيه جلرويي سرر کاشرت مري     فوليکول

هراي فروق برراي اسرتتار ناحيره تراس از روش        عالوه بر روش

اسرتتار  . و کاله گيس استفاده کررد ( Comouflage)استتار کردن 

ترين روش درمان است کره برا اضرافه     ترين و ارزان کردن اسان

شود کره بره    کردن فيبرهاي کوچ  تيره در ميان موها انجام مي

ند، يا با رنگ کرردن  ما وسيله نيروي الکترواستاتي  در محل مي

ترر بره نظرر     ترر و تيرره   تارموها، تارهاي موي باقي مانده ضخيم

 . رسد مي

 بيماري مو خوره  -

از ديرردگاه ( داءالثعلررب)علررل و درمرران موخرروره  ( الررف

 الدين سمرقندي نجيب

 : علت داءالثعلب چهار گونه است 

از خون بود، عالمت ان سرخ بود و درد کند و سرطبر  : اول

عالج رد قيفال بگشايند و شيره . ست ان سخت گرددشود، پو

خشت با خرماي هندي بخورد و بره اب نيمره گررم بشرويند و     

 . شود، بمالند طال که در ادامه گفته مي

از صفرا بود، عالمت وي زردي و خشکي و خاريردن  : دوم

 عالج ان، اب دونار و مطبوخ . و سوختگي ان موضع بود

شه با لعاب اسيقول  ماليدن و هليله زرد خوردن و روغن بنف

 به اب نيمه گرم شستن و گاه گاه با سرکه و گالب 

غرغره کردن و اطريفل کوچ  خوردن و معجون جالينوس 

 .خوردن و طال کردن

از بلغم بود، عالمت ان بلغم است، عالج حب قوقايا : سوم 

و ايارج فيقرا و حب اصطمخيقون خرورد، برکروي درشرت ان    

د و پياز تلخ و پياز زيري و پياز نررگس سرخت   جايگاه را بمالن

ماليدن و با ايارج فيقرا و عاقرقرحا و سپندان برابر هم به سررکه  

هاي برشته و کباب خوردن و گل و گالب غرغره کردن و طعام

هدای کده    همچنین ماجون )انگبين و معجون جالينوس مدام ماليدن

فالفدل و  ) لیین از جملهدر باب مای  سرد در اصل نسخه گفته شی پیوسته ما

 ((پودنه

از سودا بود، عالمرت ان برود کره جايگراه سرياه و      : چهارم 

دليل ان است که بسيار سفر کرده و يا بسريار جمرا    . بنفش بود

عرالج فربره   . کرده و يا غذاهاي سوداوي بسريار خرورده باشرد   

 هاي کردن تن است و اسودگي جستن و طعام

چرررب و شرريرين  گرررم و سرررد و تررر خرروردن و شررورباي

 .خوردن و به حمام رفتن و جالب خوردن است

الثعلرب  ترکيبات دارويي که سرمرقندي برراي درمران داء    -

 :تجويز کرده است به شرح زير است

الثعلب را فايده بود، بدين ترتيب است حب قوقايا که داء -

که يکرند افتيمون، پانزده درم تخم حنظرل و سرقمونيا و نمر     

افسنتين، يکان مثقرال بسرفايج و انرزروت، يکران درم     هندي و 

 .صبر و تربد با اب کندنا سرشته حب کنند

شربتي دو درم طال که داءالثعلب بلغمري را نرافع برود و     - 

هم موي برارد، بدينگونه است که يکرند فرفيون، سذاب يکران  

مثقال، خربق سياه و سفيد يکان مثقال، مروم زرد هشرت مثقرال    

انجير بگذارند و داروي بدان سرشته طرال کننرد و    به روغن بيد

پيش و پس از طال ي  ساعت سير ماليردن نرافع برود و مروي     

 .برارد

طالي که داءالثعلب صفراوي را نافع بود چنين است کره،   -

يکرند کف دريا سوخته و نطران و سرگين موش جمله را برابر 

 . الخمر سرشته برکوي کتان بمالندبه خل

داءالثعلب سوداوي را نافع برود بردين ترکيرب    طالي که  -

 است که، يکرند شونيز بريان کرده سه درم، پنج ني 

سوخته و پشکل گوسفند و پريساوشان و فنردق سروخته و   

عاقرقرحا و شي  سوخته و خربق سرفيد يکران درم بره روغرن     

 . بادام تلخ سرشته طال کنند

کنرد   ديگر طالي عجيب که هرگونه داءالثعلرب را فايرده   -

اينگونه است که، يکرند ني سوخته و سر داءالثعلبگرين سروخته   

و سرگين موش ناسوخته و پوست خارپشت سوخته و نوشرادر  

و بوره و مغز بادام سوخته و تخم حنظل جمله را برابر کوفته و 

پخته و به روغن زيت سرشته طال کنند و با برد انجير خاريدن 
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 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 211

با سرکه کهن   تخم حنظلو اگر ريش شود پياز نرگس بمالند و 

 .بايد ماليدن

روش طرررب جديرررد در علرررل و درمررران موخررروره  ( ب

(Trichotiloptosis) 

به دو شاخه شدن ساقه مو در انتهاي مرو يرا در وسر  مرو     

هاي سشروار کشريدن، خشر     شود که ناشي از ضربهاطالق مي

 . شودبودن زياد ساقه مو و اصطحکاک ساقه مو ايجاد مي

باشد و تنها راه درمران کوتراه   دارويي نميدرمان اين مشکل 

اما با عدم استفاده از اتو مو، سشوار، چرب . باشدکردن موها مي

توان از ايجاد داشتن ساقه مو با موادي نظير روغن زيتون مينگه

 .ان جلوگيري کرد

 (خضاب)رنگ کردن موي سر  -

 الدين سمرقندي طب سنتي نجيب( الف

خواهرد مروي سرر    دي کره مري  الدين سمرقندي به فرنجيب

کند که  موي  خود را سياه خود را رنگ سياه بگذارد توصيه مي

کند و ي  هفته نگه دارد، برراي ايرن کرار دو روش را معرفري     

 :کندمي

يکرند هليله تر بشويند و پوست ان بسوزانند بره روغرن    -

 که خضاب و : جالينوس گويد. زيت بزنند تا مرهم شود

وي سرياه کنرد و مغرز را هريچ زيران      سمه حناست که هم م

يکرند اب کوفته و اب برد و سمه با اب مرورد اغشرته   . نکند

 . سخت نيکو است و بعد از ان روغن مالند

نوعي ديگر يکرند سليقول که شجرف سوخته را محرقررا   -

گويند و نوره اب ناديده هر ي  دو درهم، در هم کرده به موي 

بشويد و موي را بره غايرت   مالند و ي  ساعت صبر کند و بعد 

 .سياه کند

 رنگ کردن موي سر در طب جديد( ب

از ديدگاه علم پزشکي رنگ کردن موها تاثيري بر ريشه مرو  

گيرري کرراتين در سراقه    ندارد و فق  با استفاده از قابليت رنگ

گيرد و در نهايرت موهرا مقرداري    مو، اين ناحيه از مو رنگ مي

وه بررر اينکرره اثرررات عررال. تررر برره نظررر خواهررد رسرريد ضررخيم

سايکولوژي  ناشي از سفيد شدن موها را نيرز کراهش خواهرد    

 .داد

 از بين بردن موي زايد  -

 الدين سمرقندياز ديدگاه طب نجيب( الف

 :هايي که موي زايد را ببردذکر روغن -

يکرند ارم  اب نارسيده و زرنيخ زرد به روغرن کنجرد    -

بياغازند تا سه روز، پس بر سر اتش نهند چندان کره  روغرن و   

دارو از هم جدا شوند و روغن صاف بردارند و در شيشه کننرد  

و نگه دارند و به وقت حاجت اندر افتاب گرم و يا در نزدير   

 . موي را پاک کند. اتش بماند

کرنررد زيرررش اهرن يرر  شرربانه روز در  داروي خروره، ي  -

سرکه بياغازند، پس بدان بشويند دفع شود و پشم اشتر سروخته  

به روغن گل و روغن زيت مرهم کرده بمالند مروي برويانرد و   

 .مغز سر اسب و اشتر همين عمل کند به روغن ياسمين

 از بين بردن موي زايد در طب جديد( ب

در نرواحي   شرود کره  موهاي زايد بره موهرايي اطرالق مري    

هرا در نرواحي   ناخواسته ايجاد شوند مثال ايجاد ريش در خرانم 

ها و اطراف زير چانه و ضخيم شدن موها در اطراف سينه خانم

در ( ضرخيم )به ايجاد موهاي ترمينرال   Hirsutism. ناف و غيره

ريرز  )اي که نبايد موهاي ضخيم وجود داشته باشند ماننرد   ناحيه

کره برر حسرب عامرل ايجراد      . دشرو  گفتره مري  ( هرا  چانه خرانم 

هاي متفاوتي نظير داروها و ليزر درماني جهت ان به کرار   درمان

 رود مي

 (سبوسه)بيماري شوره سر  -

 در طب سنتي( سبوسه)شوره سر ( الف

-الدين سمرقندي علت سبوسه را از بخار معرده مري  نجيب

 . گويد که دماغ قي بايد کردو براي درمان ان مي. داند

تروان بره   داروهايي را تجويز کرده است که مري همچنين او 

 :موارد زير اشاره کرد

 مطبوخ هليله زرد خوردن  -

 شستن موي سر با لعاب اسيقول  و بطيخ چغندر  -

 خطمي و روغن گاوه تازه ماليدن  -

 يکرند عصاره برد چغندر و تخم خربزه و ارد خوردن  -

بامرداد   ترس و ارد باقال طال کنند و ي  شب بگذارند و -

 به لعاب خطمي و اب نيم گرم بشويند 

عصاره برد بيد و کنجد و روغن بادام تلخ و گرل سررخ    -

 کوفته بخل الخمر سرشته ماليدن 
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 در طب جديد( Pityriasis Capitis)شوره سر ( ب

اين بيماري ناشي از حضور ي  نو  قارچ بر روي بدن بره  

ايرن نرو    . تاسر ( Malasesia furfur)نام مال سرزيا فرور فرور    

 .هاي ضد قارچ پاسخ خوبي خواهد دادبيماري

 بيماري شپش و رش  -

 در طب سنتي( الف

الدين سمرقندي علت شپش و رش  سر را از بلغرم  نجيب 

 . داند، رطوبت و عفونات مي

وي براي درمان شپش و رش  داروهايي را ذکر کرده کره   

 :  بدين شرح است

 فيقراخوردن حب اصطمخيقون يا ايارج  -

اگر اندک بود يکرند کندشه بر خود و بر جامه دود کننرد   -

 دفع شود 

اگر بسيار بود کندشه و سيماب و ميعه بهرم بسرايند و در    -

گرمابه خود را شويند و اين دارو برر خرود مالنرد و اگرر چنرد     

 عدد حبي از ان بخورند زايل شود

طالي که شپش و کرّ و خارش را ببرد يکرنرد مرويزج و    -

رنيخ و کندشه و سيماب بياميزند برابر بر روغن زيرت اغشرته   ز

 طال کنند و شب و بامداد در گرمابه بشويند 

 شپش و رش  در طب جديد ( ب

کره موجرب   اسرت  شپش، انگل خرارجي و دايمري انسران    

تحريرر ، خررارش ، خسررتگي، ضررعف عمررومي و اخررتالل در  

کپيتيس  هومانوس نام پديکولوس به سر شپش. شود مييادگيري 

 .است

 مري  بيماري انجرام  اين با مقابله در که دارويي غير اقدامات

 :برخوردار است خصوصي به اهميت از شود

 با همراه موضع الوده شستشوي و بهداشتي نکات رعايت -

 صابون و اب

 سر شپش به ابتال صورت در موها کردن کوتاه -

 هراي  خصور لباس به ها لباس ها،ملحفه تمام شستشوي -

 با اند بوده تماس در با شپش مستقيم صورت به که انهايي و زير

 انها و اتوکشي درجه 18 باالي اب

 و روز ترا ده  شانه مانند شخصي وسايل تمام کردن ايزوله -

 عدم از اطمينان صورت کسب در مجدد ياستفاده

 انها الودگي

 درمان ي دوره از تکميل پس تا جنسي تماس از جلوگيري -

 بردون  همزمران حتري   طور به خانواده افراد ي همه درمان -

 بيماري مشخص عاليم بروز

 هرا انتي هيستامين از استفاده التهاب و خارش کنترل براي -

 کورتيکواسرتروييد  داروها از پايان درمان تا است بهتر و  توصيه

 .نشود استفاده

 کره پوسرت   باشريد  داشته توجه دارو از استفاده هنگام در -

 .نباشد باز زخم داراي

 موفرق  ي  درمران  ملزومات از مناسب داروي از استفاده اما

 معمروال  و  استفاده موضعي از درمان انگل اين مهار براي. است

 عبارتند پر مصرف داروي دو. شود مي انجام دوز ت  به صورت

  .پردازيم مي انها به بررسي که  "ليندان" و "پرمترين" از
Permethrin 

 انتقرال  برا مهرار   کره  اسرت  سنتتي  انگل ضد ي  دارو اين

  شپش کننده بيماري ايجاد عامل در نورونها سديمي

 و%0 و%2 کرم مختلف هايشکل به و گذارد مي اثر جرب يا

 .است دسترس ايران در در %2 شامپو

 .شود مي دفع ادرار راه از و کبد متابوليزه در موضعي پرمترين

Lindane 

 برا  امرروزه  که دور چندان نه هايگذشته مصرف پر داروي 

 که است ارگانوکلرايد ي  ليندان .شود مي تجويز بيشتري ترديد

 نوروني شديد تحري  با و شده جذب جانوران اين ي پوسته از

 شرکل  دو به دارو اين .شود مي انگل مرد موجب تشنج ايجاد و

 شپش هاي گونه درمان در و موجود است %2 شامپوي و لوسيون

 (.9)شود  مي استفاده جرب و شده معرفي

 

 :گيريبحث و نتيجه

ان مشرکالت   هاي موي سر بخصرور نرو  مرزمن   يماريب

بره  . بسياري را براي بيماران درگيرر برا ان بوجرود اورده اسرت    

هاي گذشته پزشکان در پي يافتن راه حرل  همين منظور از زمان

اند، چنانچه کره امرروزه نيرز در    هاي ان بر امدهو درمان بيماري

هاي جديرد و متنرو  دربراره درمران     ها باوجود روشاين زمينه

هاي موي سر، تحقيقات زيرادي صرورت گرفتره اسرت،     بيماري

هراي  بنابراين پژوهش حاضر از طريق بررسي تطبيقري بيمراري  
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الدين سمرقندي در زمينه طب سرنتي  موي سر از ديدگاه نجيب

دکترر مرريم   )و طب جديد با ديدگاه متخصرص پوسرت و مرو    

الدين سرمرقندي در  به اين نتايج دست يافت که نجيب( مينيانا

هاي موي سر بيشتر به داروهاي گياهي چون گرل  درمان بيماري

و ... انگبين، پياز تلخ، پياز نرگس، تخرم حنظرل، بررد انجيرر و    

هاي چون روغن گنردم، مرورد، نراردين، سوسرن، سرياه،      روغن

ين در طب جديرد  و همچن. تاکيد داشته است... بنفشه، زيتون و

داروهرراي انرردروژن خرروراکي، مانيوکسرريديل موضررعي، ليررزر  

با توجره بره   . درماني، جراحي، ليندان و پرمترين بيان شده است

ها مطرح شده اينکه در طب جديد داروهاي شيميايي و جراحي

هرا بره داروهراي گيراهي و     است، با اين حال در کنار اين روش

. وش درمان توجه شده استهايي چون زيتون به عنوان رروغن

از نکات برجسته دو روش طب سنتي و جديد اين است که در 

هاي موي سرر را چهرار   طب سنتي سمرقندي علت اکثر بيماري

دانرد و در  مي( بلغم، سوداوي، صفراويي و خوني)عامل دروني 

طب جديد به عللي چون ارثي بودن، رعايت نکردن بهداشرت،  

...( مانند سشوار، اتو مرو و )بهداشتي  استفاده از لوازم ارايشي و

رسد روش طب سنتي در توان اشاره کرد، بنابراين به نظر ميمي

تجويز داروها به علت کم هزينه بودن، نداشتن عوارض جرانبي  

داروهايي شيميايي، دسترسي اسان به داروهاي گياهي در درمان 

ترري در مقايسره برا طرب     بيماري هاي موي سر روشي مناسب

داروهايي گياهي عالوه برر درمران بيمراري، روش    . باشد جديد

 . مثثري در ارامش اعصاب و روان فرد خواهند بود

 .(28)معاني مفاهيم

 املج، شاه امرود، شبيه الوچه: امله

 حب: اصطمخيقون

رود و برراي معالجره   به عنوان مسهل به کار مي: ايارج فيقرا

 اراض سر مفيد است

برگش شبيه به برد گشنيز، لطيرف  نباتي است : پريساوشان

 هاکننده و خش  کننده رطوبت

 دانه تخم گياهان: حب

 جويدن، به دندان نرم کردن: خاييدن 

 مو خوره: داء الثعلب

اشري کره در ان زيرره ريزنرد، اش      -زيره با، زيرباج: زيربا

 زيره

 شوره سر: سبوسه

 خردل: سپندان 

 زيبق، جيوه: سيماب

 حشيشه خراسانيه: شي 

 بيخ طرخون دشتي: قرقرحاعا

 قاشق: کفچه

بيخ گازران، بيخ نباتيست شبيه کنگر، خرارج کننرده   : کندشه

 سوداي اعضاي سر است

 داروي جوشانيده: مطبوخ

 مَويزک، کشمش کولي : مويزج

 لبني: ميعه
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