
دکتر سيد محمد باقر فضل جو
1دکترای تخصصی طب سنتی



تعريف بيماری

بدن واکنشهای و کنش و افعال که است حالتی بيماری  

  و صحيح مسير از اعمال اين و شده مختل عضو يا

.گردند می خارج خود معتدل
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تقسيم بندی های تخصصی بيماری در طب سنتی

وقتی مزاج عضوی از اعضاء بدن از حالت : سوءمزاج
می معتدل خود خارج و منحرف ميشود سوءمزاج عضو ايجاد 

.شود
  داشته در  4تا  1ميزان انحراف از مزاج هم درجه بندی از

.گريدبندی می شود 4تا 1نتيجه سوءمزاج هم از 
هرعضوي از بدن  :

مزاج مخصوص و طبيعي خود را متناسب با بافت و عملكرد 
.خود دارد

مزاج گرم و خشك: قلب
مزاج سرد و تر: مغز
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 می باشدمزاج اندامهای مختلف برآيند بدن مزاج کلی.
مزاج  :
 1- عارضی(مزاج اکتسابی  -2مادرزادی  مزاج(

 می از زاويه های متفاوت به انواع مختلفی تقسيم سوءمزاج
.هستندکه تخصصی شود 

1-   عارضی(اکتسابی سوء مزاج   -2سوء مزاج مادرزادی(
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:تقسيم بندي ديگر

1-می کندبدون دخالت ماده  کيفيت مزاج تغيير : ساده.

2-خون، بلغم، صفرا و (ماده دخالت و تاثيرگذاری با : مادی

.می شودسوءمزاج ايجاد ) سودا 
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مزاجها انواع اساس بر هم مادی و ساده سوءمزاج از کدام هر 

  به که شوند می تقسيم مرکب و مفرد گانه شانزده انواع به

 می اشاره مثال ذکر با مفرد سوءمزاجهای به نمونه عنوان

:شود
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1-گرم ساده مانند گرمازدگی
2- گرم مادی مانند تبهای خونی و صفراوی
3- سرد ساده مانند سرمازدگی
4- سرد مادی مانند فلج
5- تر ساده مانند سستی و افتادگی پوست و بافتهای بدنی
6- تر مادی مانند ادم گوده گذار
7-  خشک ساده مانند خشکی پوست ناشی از گرما يا سرمای

شديد
8- خشک مادی مانند سرطان و جذام
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:تقسيم بندی ديگر برای بيماری

1-بيماری علت و هست عضو خود در بيماری عامل :اصلی بيماری 
 مغز در خونريزی علت به که سردردی مانند نيست ديگری جای از

.شود می ايجاد

2- ديگری عضو بيماری نتيجه عضو بيماری :مشارکتی بيماری 
 تا و شود می ايجاد معده بيماری علت به که سردردی مانند هست

.شود نمی قطعی درمان سردرد نشود درمان معده ناراحتی
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راههاي مشاركت و ارتباط اعضا با هم

1- ريه با قلب : مجاورت با هم
2- دهان با معده: مجرا
3- رشته های اعصاب با : ) خادم و مخدوم ( عملکردی مستقيم ارتباط

مغز
4- ديافراگم برای ريه : مبدا بودن برای عملکرد يک عضو
5- معده با مغز): محاذات(مسير يکسان
6-  مناسبت عضو کم اهميت برای قبول و جذب فضوالت و مواد

از قلب به غدد زير ): ريزش : انصباب( پراهميت بيماريزا از عضو 
بغل، از مغز به معده
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)سته ضروريه (عوامل ششگانه ضروری و موثر در سالمتی و بيماری 

 ايجاد يا و سالمتی حفظ و بهداشت در عوامل اين تغييرات و چگونگی
.دارد اساسی و مهم تاثيرات بيماری

1- محل جغرافيايی منطقه فصلی، تغييرات :زندگی محيط هوای و آب 
مسکن زندگی،

2- مصرفی داروهای و آب غذا، :آشاميدنيها و خوردنيها
3- بيداری و خواب
4- سکون و حرکت 
5- روانی و روحی حاالت
6- بدن توسط حيات ضروری مواد حفظ و سالمتی مضر مواد دفع 

) استفراغ و احتباس(
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معيارهای تشخيص بيماری در طب سنتی

:ترتيب به بايد خوب پزشک يک

1- باشد آشنا خوبی به سنتی طب در بيماری کلی بنديهای تقسيم با.

2- بشناسد را کلی تقسيمات اين متنوع بسيار های زيرمجموعه.

3- کامل حال شرح يک با بتواند تا گرفته ياد خوبی به را بيماريها عاليم 

.برسد بيماری تشخيص به

4- دست به بيماريها کلی تقسيمات در را بيماری جايگاه بتواند سپس 

 است، سوءمزاجی نوع چه اکتسابی، يا است مادرزادی بيماری( .آورد

)...و مشارکتی يا هست اصلی 11



:در مرحله بعد

 اگر ممکن باشد با توجه به عاليم مزاج مادرزادی در هفت سال اول و

.دوم زندگی، مزاج مادرزادی بيمار را به دست آورد

 ،مزاج فرد را که  قبل از ابتال به بيماری و در زمان سالمت داشته

.بشناسد

 و سپس ميزان يا درجه انحراف مزاج را در زمان بيماری از مزاج

زمان سالمت به دست آورد تا بتواند پروتکل درمانی را بر اساس آن 

.کندتنظيم 
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:از طرف ديگر

 ششگانه ضروری حاکم بر زندگی بيمار را سته ضروری يا عوامل

.ارزيابی بکند

 تغييرات اين عوامل را و تاثيرات آن را در فرد بيمار به دست آورد...

تا بتواند به بيمار در درمان کمک اساسی نمايد.
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يا و هوا و آب يا و سکونت محل در تغيير يک فقط گاهی 
 تغيير همان اصالح و شود فرد در بيماری باعث ميتواند تغذيه
 و آب در که شخصی مثال .گردد می بيمار بهبودی باعث
 با بوده سازگار آن با و کرده می زندگی شمال مرطوب هوای
 پوست اگزمای و خشکی يا و بيخوابی دچار تبريز به انتقال

.گردد می
و داشته ادرار سوزش طوالنی مدت که کودکی :ديگر مثال 

  بودند، طبيعی تماما پاراکلينيکی اقدامات و مختلف آزمايشات
 ادويه از غذاها در که شد مشخص خانواده تغذيه از سوال با

 آن تعديل يا حذف با که شده می استفاده زياد مقادير به تند
.شود می برطرف کودک شکايت
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نبض

تشخيص در مهمی بسيار نقش آن انواع و نبض شناخت 
 .دارد بيماری

ساليان که باتجربه و ماهر بسيار شناسان نبض از بعضی 
 گرفتن با توانند می اند کرده کسب تجربه امر اين در متمادی

 .دهند تشخيص را بيماری صدها نبض
تقسيم زيادی بسيار زيرگروههای و عمده گروههای به نبض 

.ميشود

 تجربه با بايد پزشک و نيست کافی آنها تئوريک يادگيری 
15 .يابد دست مهارت اين به بيمار هزاران نبض گرفتن و زياد



خصوصيات نبض
معتدل انگشت 4 ( طول(
 عرض
ارتفاع
 نبض موجی حرکت يک زمان( سرعت(
 براديکاردی و تاکبکاردی( تفاوت و تواتر(
 متوسط يا صلب يا نرم( شريان ديواره خصوصيات(
 نبض حرکات شکل و چگونگی 
نبض ضعف و قوت

خصوصيات نبضخصوصيات نبضخصوصيات نبض
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ادرارشناسي

که بوده سنتی طب )سميولوژی( شناسی عالمت در ای گسترده بسيار مبحث:
تشخيص به شده مطرح فاکتورهای ارزيابی و بيمار ادرار مشاهده با فقط 

 .شود می منجر بيماری
ادرار گرفتن مخصوص شيشه يعنی  قاروره

کبد بيماری و سالمتی و حاالت دهنده نشان تخصصی صورت به انسان ادرار 
  به توان می نيز موارد بيشتر در گرچه ميباشد مثانه و ادرار مجاری و کليه و

  .برد پی هم اندامها ديگر وضيت

رنگ قبيل از خصوصياتی و داشته را خود خاص شرايط بيمار ادرار گرفتن 
 مقدار ادرار، کف ،)نوع 6( بو بودن، صاف يا کدورت ادرار، قوام ،)نوع 28(

.ميگيرند قرار ارزيابی مورد آن در )نوع 13( رسوب ادرار،

)قاروره(بررسی ادرار 
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حال شرح که هست معنی اين به شده گفته مسائل البته  

 اساسی نقش تشخيص در جانبه همه و دقيق معاينه و

  نيست پاراکلينيکی جديد اقدامات نفی معنی به و داشته

 تشخيص در هم جديد پيشرفتهای از خود جای در و

.کنيم می استفاده تشخيص تائيد يا بيماری
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اصول درمان بيماريها در طب سنتی
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. طبيب خادم و قائم مقام طبيعت است
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طبيعت چيست؟
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)قوه مدبره بدن( طبيعت يا نيروی تدبير کننده حفظ سالمتی 

:مجموعه مکانيسمهای طبيعی که
 تعامل امور هفتگانه طبيعی بوده  حاصل
 هوشمندانه عمل کرده
 امر تغذيه بدن و دفع فضوالت و بيماريها و رشد و

نمو و ادامه حيات  و توليد مثل و
  کليه امور بدن را به انجام ميرساند و در حقيقت به

تدبير بدن ميپردازد
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:مثالهايی از عملکرد طبيعت
 

  اسهال يا استفراغ به دنبال خوردن غذای فاسد
خون دماغ شدن به دنبال افزايش فشار خون
 خارجی به مجاری تنفسی  شیء سرفه بعد از ورود
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:پزشک حاذق کسی هست که

  قوانين و راهکارهای طبيعت را برای حفظ سالمتی و
.بشناسددفع بيماری به خوبی 

  بداند که در يک بيماری خاص طبيعت بدن چگونه
.. عمل ميکند

 کاری را که هدف طبيعت هست انجام دهد تا همان
و ...

در حقيقت خادم و کمک کار طبيعت باشد تا بهبودی 
.حاصل شود 24



:مثال
 می شودبه دنبال عفونت، دمل هايی  در بدنش ظاهر شخص ،

پس از مدتی دمل کامال رسيده و پخته شده و خود به خود سر 
)استولی زمانبر .  (می ريزدباز کرده و چرک بيرون 

 به کمک طبيعت  می شناسد پزشک چون راهکار طبيعت را
:  آمده

1- تا دمل سريعتر به مرحله پختگی و نضج می دهد داروهايی
برسد

2- که دمل سرباز کرده و می کند سپس از دارويی استفاده
عفونت بيرون بريزد

3-  می کنددر مرحله آخر از داروی التيام دهنده زخم استفاده.
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راهکارها يا قوانين طبيعت

 مکانيسمی که طی آن بدن مواد بيماريزای غير قابل دفع را به : نضج
:  مثال. (تا به راحتی از بدن خارج گردندمی آورد صورت قابل دفع در 

)اخالط سينه 
 دفع از اشرف به (اهميت دفع ماده از عضو مهم و حساس به عضو کم

زيربغلدفع عفونت از قلب به غدد ): اخس
انتقال
حرارت دوستی
اشتغال و غفلت
دفع از راه های ساده و عادی
حکمت
حرارت درمانی
تدريج 26



قوانين کمک پزشک به طبيعت

وقتی طبيعت مشغول دفع ماده بيماريزا هست پزشک بايد توقف : قانون توقف
کرده و دخالت نکند تا ماده دفع شود 

در هنگام عفونت سينوسها که مواد از بينی دفع ميشوند نبايد مانع اين امر : مثال
شد و تجويز زودهنگام آنتی هيستامين باعث حبس اين مواد در حفرات سينوسی 

.می گردد
پزشک بايد روشهای عملکرد طبيعت را در مورد دفع : قانون مشابه سازی

بيماری بداند و هنگامی که طبيعت ضعيف شده روش  مشابه آن را به صورت  
. مصنوعی ايجاد بکند

 ايجاد استفراغ مصنوعی در فردی که غذای سنگينی خورده و دچار : مثال
.ناراحتی شده است 

نقاط ضعف طبيعت و عوامل تضعيف کننده و : قانون شناخت ضعفهای طبيعت
.تقويت کننده طبيعت را بشناسد

قانون شناخت ظرفيت طبيعت
قاون شناخت عاليم طبيعت
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:پروتكل كلي درمان

:مراحل درمان به ترتيب عبارتند از

 تغذيه ای و تدابير مربوط به عوامل ششگانه  تدابير
زندگیضروری محيط به 

 
 دارويی تدابير

 فصد، حجامت، زالو و ( دستکاریعملی و تدابير( ...
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تدابيرتغذيه ای وتدابيرمربوط به عوامل ششگانه ضروری حاکم 
برزندگی

نامطلوب تغييرات شخص زندگی بر حاکم ششگانه عوامل اگر  
.پرداخت آن اصالح به بايد دارد

به که شخصی ( شد ذکر قبال که مثالی در نمونه عنوان به  
 دچار تبريز به شمال مرطوب هوای و آب از انتقال علت

 فاکتور ) شده بيخوابی يا و مو ريزش و پوست خشکی مشکل
 لذا است کرده پيدا کاهش بيمار پوست يا و بدن در رطوبت

 و بازگردد خود زندگی قبلی محل به مجددا بايد يا درمان برای
  تمهيدات با  قبلی محيط به انتقال امکان عدم صورت در يا

 گياهان حاوی نيمگرم آب وان مانند ( عملی و ای تغذيه الزم
 مشکل درمان به دارويی نهايت در و ) بخش رطوبت دارويی

.پرداخت وی
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تدابير تغذيه ای

:منع غذا -الف

و بيماری با مبارزه مشغول بدن طبيعت که وقتی 
  و بدن قوت که شرطی به است بيماريزا عوامل
  است اين پرهيز اين فلسفه .باشد قوی و خوب طبيعت

 و ياشد بيماری دفع به مشغول فقط بدنی قوای که
.نشود بيماری با مبارزه مانع هضم به اشتغال
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:کاهش غذا -ب

مبارزه مشغول بدن طبيعت که شود مي داده غذا کاهش وقتی 
 ضعف دچار و نبوده خوب بدن قوت و بوده بيماريزا عوامل با

.شود می داده معتدل مقدار به هم کاهش اين .باشد
می داده حاد بيماريهای در آن کاهش يا غذا منع حقيقت در 

  حاد سرماخوردگی در مثال .شود
 داده غذايی کاهش اصال عفونی و تبدار مزمن بيماريهای در       

 انتهای در فقط غذايی کاهش غيرعفونی مزمن در .شود نمی
.شود می داده بيماری

31



:   کاهش غذا به دو گونه هست

کمی -الف
کيفی  -ب
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:  افزايش غذا -ج

طول در و مزمن بيماريهای ابتدای در غذا افزايش 
  آن ميشود داده ) بيماری انتهای جز به ( بيماری مدت

  بااليی ای تغذيه کيفيت که الهضمی سريع غذاهای هم
.باشند داشته

 
و بيمار قوت رعايت حتما ای تغذيه تدابير در البته  

 منطقه و فرد سن و بيماری نوع و مزاج و عادت
 .بشود بايد سال فصلی زمان و زندگی
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تدابير دارويی

:اصل ضروری است 11در درمان دارويی رعايت 

بيماری مزاج و سالمت زمان مزاج:
 می داده مناسب داروی و سنجيده فرد طبيعی مزاج از را بيماری مزاج انحراف ميزان و تفاوت 

  .شود
بيماری نوع
 بيماری عامل
 بيمار ضعف و قوت
 بيمار سن
 بيمار عادت
 جغرافيايی منطقه وضعيت 
 فصلی زمان
هوا مزاج و وضعيت
 بيمار شغل
 اعضای روی اختصاصی تاثيرات گياهی داروهای از بعضی  است؟ عضو کدام در بيماری 

 روی سورنجان يا مغز روی ) ورا آلوئه ( صبرزرد يا قلب روی زعفران مثال دارند خاصی
 ...مفاصل
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:در انتخاب دارو بايد رعايت بشودسه اصل مهم 

باشد بيماری با متناسب دارو کيفيت
 اين که هست خودش خاص مزاج دارای دارويی هر :توضيح   

 اساس بر و دارد 4 تا 1 از ) گريدبندی ( بندی درجه مزاج
.شود می انتخاب مناسب داروی بيماری مزاج انحراف درجه

بشود انتخاب آن مختلف مراحل و بيماری با متناسب دارو دوز
بيماری از ای مرحله چه در دارويی چه : دارو مصرف زمان 

شود تجويز
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:نكته مهم

 تاثير و درمان امکان که صورتی در بيماری درمان در

 داروهای از نبايد دارد وجود مفرد داروهای با آن

  بعد مرحله در ترکيبی داروهای و شود استفاده ترکيبی

.شود می تجويز
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: در درمان دارويی در يک عضوسه مرحله اساسی 

عضو از عامل بيماريزا با اقدامات و داروهايی که  پاکسازی

.می شوندباعث دفع مواد بيماريزا 

  عضوتعديل مزاج

  با داروهای تقويت کننده تا از عود بيماری تقويت عضو

.جلوگيری شود
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ام االمراض يا مادر بيماريها                    
)نزله(
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نزله

و حلق سينوسها، به مغز از مواد و اخالط نزول 
 فقرات ستون و بينی

بالينی عاليم براساس نزله:
 آلرژی حقيقت در که( حاد يا گرم نزله نوع دو به 

  )است آن شايع نوع يک فصلی
 آن شايع نوع مزمن سينوزيت که( مزمن يا سرد نزله  

 .شود مي تقسيم )است
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مادر يا االمراض ما تعبير به سنتی طب در بيماری اين از 
 و سنتی طب ديدگاه اساس بر که چون .ميشود ياد بيماريها
:موجب گذشته حکمای تجربيات

 و معده آزردگی و زخم و التهاب تنفسی، حساسيت و آسم 
 از رحمی های ناراحتی مزمن، اسهالهای کوليت، ها، روه
 مفاصل، التهاب و درد نازايی، حتی و ميوم  فيبروم، قبيل

  بين ديسک و گردنی و کمری های مهره لغزندگی و کمردرد
 ...و پوستی مزمن اگزماهای و بدن مزمن خارش ای، مهره

.شود می
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 به که اندامها حرکتی های فلج از مواردی حتی  
 برايش خاصی علت و شده تکرار ای دوره صورت

  ناگهانی های نزله اثر در ميتواند نيز شود نمی  يافت
 .شود ايجاد ای دوره و
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درمان

:  تدابير مربوط به عوامل ششگانه موثر در سالمتی  -الف
 بررسی تغييرات نامطلوب عوامل فوق
 ،پرهيزات تغذيه ای الزم مانند پرهيز از ادويه، غذاهای تند، فلفل

چون اين مواد غذايی با . (سس، فست فودها، سير و پياز خام
)مکانيسمهايی باعث تشديد و حتی توليد نزالت ميشوند

مانند آلرژی فصلی (مثال در نزله گرم وحاد : دستورات غذايی مفيد
استفاده از ماءالشعير طبی يا غذاهای آبکی حاوی اسفناج، خرفه  ) 
و در نزله سرد و مزمن استفاده از نان و انجير، نان و مويز، ...  و

...عسالب و 
  پرهيز از گرما و سرمای شديد، استحمام مکرر و طوالنی، پايين

..و زياد انداختن طوالنی سر، فعاليت جسمی و جنسی  42



):سر و سينوسهای مبتال ( پاکسازی عضو مبتال  -ب

 داروهايی توسط شدن دفع قابل جهت بيماريزا مواد و اخالط سازی آماده 
 معتدل را اخالط قوام و وغلظت شده استفاده خوراکی صورت به که

.بيان شيرين ريشه و گاوزبان گل حاوی ترکيبات مانند .ميکند
 کيسه گذاشتن و صورت و سر به الزم بخورهای مانند اقداماتی همچنين   

 و کامل صورت به فوق روند روند تا شود انجام بايد الزم مواد حاوی گرم
.پذيرد صورت سريعتر

داروهای از رسيد شدن دفع قابل و متعادل حالت به مواد غلظت وقتی  
 ورا آلوئه ( صبرزرد حاوی ترکيبات مانند ميشود استفاده دفع کننده تسهيل

( 
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تقويت عضو -ج

...شدند پاک اخالط از مغزی بافت و سينوسها و سر وقتی
 مجدد عود از جلوگيری برای :بيمار عضو تقويت 

طبيعی خاص بوهای مغز، کننده تقويت داروهای و غذاها 
 عسل و عميق تنفسهای کننده، تقويت های روغن کننده، تقويت

زيرزبانی دار موم

پذيرد انجام نيز بيمار معده تقويت بيماری، درمان با همزمان.

44



مثالی از بيماری مشارکتی 

مانند است بدنی ديگر اندامهای در آن منشا که سردردی يعنی مشارکتی سردرد 
 و رحمی سردرد صفاقی، سردرد طحالی، سردرد کبدی، سردرد معدی، سردرد

...
با معده اختالالت يعنی است معدی سردرد آنها شايعترين و مهمترين 

       سردرد ايجاد باعث .. و عصبی ارتباطات علت وبه  مختلف مکانيسمهای
.شود می

حدود ( دارد سردرد به مبتال بيماران بين در بااليی بسيار شيوع سردرد اين  
 انواع ديگر با ترکيبی يا خالص صورت به سردردی بيماران درصد 51

)هستند آن به مبتال سردرد
اشاره آن به نورولوژی مرجع کتابهای در متاسفانه آن، باالی شيوع عليرغم 

 تقسيم گانه10 انواع به و شده بحث مفصال سنتی طب مرجع کتب در ولی نشده
45  .است شده مطرح گسترده صورت به آن درمانی های پروتکل و
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