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 الملّخص  
واحدة من القضايا األساسیة يف علم االخالط هي املزاجات األربعة اليت  :خلفیة البحث وأهدافه

وُيشاهد نفس هذه املواضیع يف األحاديث الطبیة ألهل البیت . تشمل الصفراء والسوداء والبلغم والدم
نفس املزاجات يف الطب علیهم السالم. فهنا يطرح سؤال انه هل املزاجات اليت ذكرت يف الروايات 

 القدمي؟ فالغرض من هذه الدراسة، االجابة على هذا السؤال.
هذا البحث عبارة عن دراسة استعراضیةـ مقارنة ومن نوع حتلیل املضمون، حیث مت  منهجیة البحث:

تبیني املزاجات من منظور أحاديث أهل البیت علیهم السالم ومقارنتها مبنهج أبقراط يف نظرية 
هلذا الغرض مت استخدام الكتب املرجعیة يف احلديث ويف علم االخالط. متت مراعاة مجیع  .االخالط

 املوارد األخالقیة يف هذا البحث. واضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقالةمل يشريوا اىل تضارب املصاحل.
اظهرت الكشوفات أنه جاءت كلمة "الطبائع" اي "املزاجات" يف االحاديث مبعىن  الكشوفات:

مكونات اجلسد. وفقا هلذه االحاديث إن مكونات اجلسد األربعة هي: الريح واملرة والدم والبلغم. ومل 
يذكر يف االحاديث اليت جاءت عن طبائع االنسان شیئ عن الصفراء والسوداء لكن يدرج بعض 

يعين  أصحاب الرأي، السوداء والصفراء حتت عنوان "مرة". نظرا للعناصر األربعة األساسیة للكون
الرتاب واملاء واهلواء والنار فتتكون االخالط االربعة )السوداء والبلغم والدم والصفراء( يف اجلسم وتنشأ 

 مادة خاصة اخرى من األخالط االربعة حتت عنوان الروح البخارية. 
بعة وفقا للنتائج، هناك أوجه الشبه بني ماطرح يف علم االخالط حتت عنوان "االخالط االر  اإلستنتاج:

 .والروح البخارية" وبني ما ذكر يف االحاديث الطبیة حتت عنوان الطبائع ومكونات جسم اإلنسان

 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Saadati A, Naghizadeh H, Seyed Mosavi SH. Studying the four temperaments in medical hadiths of Ahl al-Bayt (AS) and comparing the results 
with temperament medicine. J Res Relig Health. 2018; 4(3): 118- 128. 

دراسة عن المزاجات االربعة في االحاديث الطبیة لألئمة االطهار علیهم السالم 
 بعلم االخالط ومقارنتها

http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh
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 لهاطالعات مقا  

 32 اسفند 22 :دریافت
 31 اردیبهشت 71 :دریافت متن نهایی

     31 اردیبهشت 22 پذیرش:

 31تیر  2: نشر الکترونیکی
  

 واژگان کلیدی:

 حدیث

 حدیث طبی

 طب

 طبایع

 طب اخالطی

 طب سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده  

یکی از مباحث مبنایی در طب اخالطی طبایع چهارگانه است که هدف: سابقه و 

شود. همین عناوین در احادیث طبی اهل بیت  بلغم، سودا، صفرا و خون می شامل

آید که آیا طبایع که در  خورد. حال این سؤال پیش می )علیهم السالم( نیز به چشم می

احادیث مطرح شده، همان طبایع طب سنتی است؟ این پژوهش برای پاسخ به همین 

 سؤال سامان یافته است. 

نوع تحلیل محتوا است که در تطبیقی، از -یی تبیینی  طالعهم این پژوهش روش کار:

از منظر احادیث اهل بیت )ع( تبیین؛ و با دیدگاه بقراط در مکتب طب « طبایع»آن 

اخالطی مقایسه شده است. برای این منظور از کتب مرجع در حدیث و طب اخالطی 

براین،  است. عالوه ی موارد اخالقی رعایت شده استفاده شده است. در این پژوهش همه

 اند. گونه تضاد منافعی گزارش نکرده نویسندگان مقاله هیچ

های  به معنای ترکیب« طبایع»ی  دهد که در احادیث، واژه ها نشان می یافته ها: یافته

ی وجودی  های چهارگانه وجودی انسان به کار رفته است. طبق این احادیث، ترکیب

در احادیثی که طبایع انسان در آن «. خون و بلغمریح، مرّه، »انسان عبارت است از: 

بیان شده، عنوان صفراء و سوداء مشاهده نشده است؛ در عین حال، برخی از 

دهند. در طب اخالطی  جای می« مرّه»نظران سوداء و صفراء را زیر عنوان کلیِ  صاحب

ء، بلغم، ی سودا با توجه به چهار عنصر اصلیِ خاک، آب، هوا و آتش؛ اخالط چهارگانه

روح »ی بسیار لطیف دیگری نیز با عنوانِ  گیرد و ماده خون و صفراء در بدن شکل می

 آید. از اخالط اربعه به وجود می« بخاری

اخالط »بین آنچه در طب اخالطی با عنوانِ  آمده، دست بر اساس نتایج بهگیری:  نتیجه

ان طبایع و ترکیب مطرح شده و آنچه در احادیث طبی با عنو« اربعه و روح بخاری

 .هایی مشاهده شد وجودی انسان ذکر شده است؛ مشابهت

 :است صورت این به مقاله استناد

Saadati A, Naghizadeh H, Seyed Mosavi SH. Studying the four temperaments in medical hadiths of Ahl al-Bayt (AS) and comparing the results 

with temperament medicine. J Res Relig Health. 2018; 4(3): 118- 128. 

 
 

 
 

علم طب به سان علوم دیگر دارای مبانی، فلسفه و روش خاص 

خود است؛ همچنان که در برخی علوم مکاتب متعددی وجود 

ی آن  تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت )ع( و مقایسه

 با طب اخالطی

 مقدمه
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کند، در علم  دارد و هر گروه بر اساس مبنای خود عمل می

که  طب نیز چنین است و مکاتب مختلفی در طب وجود دارد

هر کدام از این مکاتب دارای مبانی، روش و نظام خاص خود 

در همه جا نفوذ پیدا کرده  7است. امروزه که پزشکی رایج

 2است، مکاتب طبی دیگر با عنوان طب مکمل یا جایگزین

شود که یکی از این مکاتب، مکتب طب اخالطی  مطرح می

ه؛ و تا ویژه در ایران و یونان رواج داشت است که در گذشته به

سال پیش نیز در دنیا و از جمله کشورهای غربی  711حدود 

رایج بوده است. امروزه این مکتب در ایران با عنوان طب سنتی 

هایی برای احیاء و بازنگری و  شود و تالش ایرانی شناخته می

مستندسازی علمی آن در حال انجام است؛ چنانکه غفاری و 

سنتی ایران را بیان  ی طب همکاران دالیل احیاء و توسعه

ی طب  و ناصری و همکاران به ضرورت توسعه (7)اند  کرده

اند  سنتی و مکمل از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی پرداخته

ور و همکاران نیز برای معرفی الگوی طب تلفیقی، و مظفرپ (2)

به بررسی تفاوت مبانی طب سنتی ایران با طب رایج 

 . (9)اند  پرداخته

الی متون اسالمی به  های بسیاری در البه از طرفی گزاره

شود که در ابعاد بهداشتی، درمانی،  ی طب مربوط می حوزه

های تاریخی نیز  است. واقعیت  تغذیه و ... بیان شده

ی آن است که برخی اصحاب ائمه )ع( دارای  دهنده نشان

اند؛ ولی توجه  بوده« کتاب الطب»هایی مستقل با نام  کتاب

. برای نمونه (4)ها نشده است  یی به این گنجینه جدی و ویژه

در رجال نجاشی در شرح حال 

آمده است   «القمی دول بن الحسن بن الحسین محمدبن أحمدبن»

الطبائع و   که ایشان صد کتاب نوشته است؛ از جمله: کتاب

. این در حالی است که از دیدگاه تشیع علم (4)کتاب الطب 

امام علمی موهبتی است، چنانکه در برخی احادیث به این 

ی طبایع نیز در  . بنابراین، نظریه(2)مطلب اشاره شده است 

کتب حدیثی مطرح بوده است و از این جهت الزم است مانند 

احادیث دیگر از نظر سندی و محتوایی بررسی شود. چرا که 

دسته از احادیث نیز در طول زمان از آفات نقل حدیث این 

رو، استقصاء این  مانند جعل و تحریف مصون نمانده است؛ ازاین

احادیث و نقد و بررسی آنها و مقایسه با طب اخالطی که در 

ها  تواند به برخی سؤال زمان صدور حدیث رایج بوده است، می

ه دیدگاه هایی نظیر اینک در این زمینه پاسخ دهد. پرسش

احادیث در موضوعِ طبایع چیست و احادیث طبایع، چه 

توان معنای آن را  معنایی برای آن در نظر گرفته است؟ آیا می

                                                           
1) Conventional Medicine 
2) Camplementary And Alternative Medicine 

مطابقِ معنای طبایع در طب اخالطی دانست یا نه؟ پاسخ به 

تواند کمک کند تا دیگر احادیث  های مبنایی می این سؤال

د؛ چرا بایع معنا شور پرتو این فهم از ططبی به مدد آنها و د

ی طبایع یکی از مباحث اساسی در فهم احادیث  که نظریه

طبی است، چنانکه یکی از مبانی طب اخالطی )طب سنتی( 

ی طبایع  شود و مباحث زیادی نیز با نظریه نیز محسوب می

ها که بر اساس طبایع بیان  ارتباط دارند مانند خواص خوراکی

ی اعتدال طبایع  که بر پایهها  اند و نیز درمان بیماری شده

 استوار گشته است.

شناسی طبایع در منابع  این مقاله ضمن تالش در جهت مفهوم

کوشیده است تا  ی احادیث،  شناسان و نیز در گستره لغت

مفهوم اصطالحی آن را در طب بقراطی بیان؛ و آن را با مفهوم 

اصطالحی طبایع در احادیث اهل بیت )ع( مقایسه کند. بدین 

منظور احادیث اهل بیت )ع( از دید تاریخی )برای بررسی 

شد و  معنای لغوی( مطالعه و از نظر سندی و محتوایی ارزیابی 

ادیث در پرتو نقد سندی و محتوایی احادیث، دیدگاه اح

طبایع را در احادیث با مفهوم  شد تا بتوان مفهوم استخراج 

مشابهت طبایع در طب سنتی مقایسه کرد و میزان تفاوت و 

هر دو را نشان داد. البته مشابهت مفاد برخی احادیث طبی با 

مفاد طب سنتی اشکالی ندارد و دلیلی بر رد حدیث نیست؛ 

ت یکی از عوامل رد پژوهان اهل سن اگر چه برخی حدیث

، (2)دانند  حدیث به سخنان پزشکان می حدیث را شباهت

تواند  ی این مقاله، صرف مشابهت نمی طبق دیدگاه برگزیده

مستندی برای رد حدیث در نظر گرفته شود، بلکه باید دیگر 

  .ی سندی و داللی نیز مدنظر قرار گیرد ادله
 

 

 

تطبیقی، از نوع تحلیل محتوا  -یی تبیینی  این پژوهش مطالعه

عِ از کتب مرج« مفهوم طبایع»است. بدین منظور ابتدا 

معجم »، «لسان العرب»شناسی در زبان عربی یعنی  واژه

استخراج شد. برای نشان دادن « العین»و « مقاییس اللغه

افزار جامع  مفهوم اصطالحی طبایع در حدیث نیز از نرم

افزار درایه النور  احادیث نور و برای بررسی سند احادیث از نرم

ا توجه به آن، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور بهره برده شد و ب

صحت داشتن و نداشتن حدیث ذکر شد. برای بررسی 

ی حدیثی در  ی آنها یک خانواده محتوایی احادیث نیز مجموعه

نظر گرفته شد و با توجه به قواعد فقه الحدیث بررسی 

محتوایی احادیث صورت گرفت. برای درک مفهوم اصطالحی 

نوس فی کتاب جالی»طبایع در طب اخالطی نیز به کتب اصلیِ 

 روش کار
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« بقراطأشرح فصول »و « األسطقسات علی رأی أبقراط

مراجعه؛ و مفهوم طبایع با توجه به این منابع بیان شد. در 

طبایع  احادیث موضوعیخاتمه دیدگاه حاصل از نقد و بررسی 

با دیدگاه طب اخالطی مقایسه شد. در طی اجرای پژوهش، 

 .مالحظات اخالقی نیز رعایت شد
 

 
 

 

 

 

ی طبایع حاکی از آن بود که این واژه  شناسی واژه ومبررسی مفه

ی طبایع جمع  گرفته شده و واژه« طبع»ی  در لغت از ریشه

چنانکه ابن فارس « طبع»ی  . اصل واژه(1)است « الطَّبِیعَه»

. این واژه (1)گفته؛ عبارت از چیزی است که نهایت شیء است 

در معانی گوناگونی به کار رفته است؛ فراهیدی و ابن منظور در 

« العین»اند. چنانکه در  کتب لغت خویش این معانی را برشمرده

آمده است؛ طبع در معانی گوناگونی مانند: سرشت و خلقت 

.. انسان، سجیه و خلق و خوی، مهر نهادن و پایان دادن و .

العرب نیز در  . ابن منظور در لسان(3)استعمال شده است 

توضیح این واژه به درازا سخن گفته و معانی مختلف آن را در 

لغت عرب بررسی کرده است و یکی از معانی آن را نیز 

ها را بر اساس آنها خلق  هایی دانسته که خداوند انسان طبیعت

. بنابراین، طبایع در لغت به معنای همان (71)کند  می

های وجودی انسان است. وقتی امری ذاتی باشد، از آن به  ترکیب

ی فردی گفته  شود؛ چنانکه وقتی درباره طبع و سرشت تعبیر می

فالنی ذاتی است چنین تعبیر  متشود: بدخلقی یا کرا می

« ء؛ و على خلق کریم فالن مطبوع على خلق سی»کنند که  می

(3). 

 در احادیث« طبایع»ی  کاربرد لغوی واژه

افزار جامع احادیث انجام شد  با توجه به جستجویی که در نرم

در حدیث نیز به « طبایع»ی  توان ادعا کرد که واژه ، می(77)

های وجودی انسان به کار رفته است، چنانکه در  معنای ترکیب

حدیثی از امام صادق )ع( نقل شده است که مردم از تغییر آب و 

]قال[ أَبَا »فساد طبایع خود به رسول خدا )ص( شکایت کردند: 
َمِديَنِة َشَكْوا ِإىَل َرُسوِل اللَِّه )ص( تـََغريرَ اْلَماِء َو َفَساَد َعْبِد اللَِّه )ع( ِإنَّ أَْهَل الْ 

؛ ظاهراً مراد از طبایع در این حدیث (79و  72)  «... طََبائِِعِهمْ 

وضعیت مزاجی است؛ یعنی وقتی افراد دچار سوء مزاج یا به 

مزاجشان به »شود:  شوند، گفته می می« فساد طبایع»زبان عرب 

ی شکایت مردم و  در این حدیث دو قرینه«. هم ریخته است

عنای تغییر الماء نیز گواه این مدعا است. احتمال دیگر در م

فساد طبایع در این حدیث همان نداشتن اعتدال و بر هم 

خوردن طبایع است. این امر بر این مبنای طبی مبتنی است که 

منشأ بیماری به هم خوردن طبایع است و برای صحت باید به 

. در هر حال، معنای طبایع روشن است و اعتدال برگردد

ان نیز مخاطب نزد در آن معنای که ی آن است دهنده نشان

فساد طبایع قابلیت هر دو معنا را  مشخص بوده است، اگر چه

 دارد.

در روایت دیگری به این نکته اشاره شده است که تکرار یک 

شود، به  عمل موجب نهادینه شدن آن در وجود انسان می

شود. طبق این روایت  یی که جزئی از ترکیب وجودی او می گونه

اند که اگر کسی در  رمودهکه سند آن صحیح است، امام بیان ف

شود، بلکه اگر  خوانده نمی« کذّاب»موردی زبان به دروغ گشود 

علت شود؛ گویا به  دروغ در او نهادینه شد، کذّاب نامیده می

شود،  چنین کسی عوض می دروغگویی زیاد، طبیعت و سرشت

آید  تو گویی دروغ جزئی از ساختار وجودی او به حساب می

(74). 

ی انتخاب دایه برای شیر دادن  در حدیثی دیگر که به مسئله

فرزند مربوط است، آمده است: زن نابخرد را برای شیردادن 

فرزند انتخاب نکنید، چرا که شیر وی بر طبیعت شیرخوار چیره 

و کودک شیرخوار با استفاده از « فَِإنَّ اللَََّبَ يـَْغِلُب الطَِّباعَ »گردد  یم

 .(72و  72)کند   همان شیر رشد می

در این حدیث ممکن است به معنای ترکیب وجودی « طباع»

انسان باشد. اگر چه در برخی از کتب لغت، طباع به معنای 

، (71)ترکیب وجودی انسان از نظر اخالقیات مطرح شده است 

ی اخالقی موضوعیت نداشته باشد و  لیکن ممکن است جنبه

ترکیب عام مدنظر باشد، چنانکه در حدیث دیگری حضرت 

امیرالمومنین )ع( فرمودند: همچنان که برای ازدواج انتخاب 

انتخاب کنید، چرا که شیر  کنید، برای شیر دادن فرزند نیز می

 . (72)دهد  دادن طبیعت را تغییر می

در حدیث دیگری، طبایع به معنای طبی آن مدنظر قرار گرفته 

اند که عسل و سیاه دانه است و رسول خدا )ص( بیان فرموده

یی که نه به سوی سردی  خاصیت اعتدال کامل دارد، به گونه

گراید، نه به سوی گرمی و نه به سوی هیچ یک از طبایع  می

ا واقع شود اربعه؛ موادی که کامالً معتدل است و در هر ج

  َهَذاِن اَل ََيِیاَلِن ِإىَل احلَْرَاَرِة َو اْلُُبُوَدِة َو اَل ِإىَل الطََّبائِعِ »موجب شفا است: 
َا ُُهَا ِشَفاٌء َحْیُث َوقـََعا  .(71) «َو ِإَّنَّ

به « طبایع»در حدیث دیگری که سند آن هم صحیح است 

معنای طبی آن ذکر شده است؛ در این حدیث عمار ساباطی 

کند که همراه امام صادق )ع( بودم که نوعی رطب  نقل می

نوشید،  فرمود و آب نیز می آوردند، ایشان آن رطب را میل می

 و من خوش نداشتم کهحضرت ظرف را به من هم تعارف کرد 

 هایافته
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 تکرار بار چند کار این .نوشیدم لذا کنم، رد را ایشان تعارف

 حجاج پزشک که اهرن به و دارم بلغم من: گفتم اینکه تا گردید

 از قبل خرما عدد هفت که داده دستور او و ام کرده مراجعه است

 اما دادم، انجام نیز من. ننوشم نیز آب و بخورم خواب

بیندازم؛ لذا به پزشک  را دهانم آب و الطاخ توانستم نمی

شکایت کردم. او گفت که آب کم بنوش و پرهیز داشته باش تا 

اینکه مزاجت معتدل شود، من نیز انجام دادم. حضرت فرمود: 

اما من اگر آب ننوشم دیگر خرما خوردن برایم اهمیتی ندارد 

حتی تعتدل »؛ «تا اینکه مزاجت معتدل شود»عبارت  .(71)
در این حدیث نوعی درمان است که در طب اخالطی « طبیعتک

کند.  بوده است و راوی آن را از طبیب مخصوص حاکم نقل می

ی  دهنده نیز نشان« غمبل ی صاحبُ انّ »؛ «من بلغم دارم»عبارتِ 

یی که راوی بدون  رواج طب اخالطی در بین مردم است، به گونه

دهد؛ گویا این  اش را به بلغم نسبت می هیچ توضیحی بیماری

معنا برای مخاطب روشن بوده و درمان بیماری با اعتدال طبایع 

«  ی تعتدل طبیعتکحتّ »نیز مرسوم بوده است؛ چنانکه عبارت 

 ن است. ی آ دهنده نشان

در حدیث دیگری از امام صادق )ع( به اعتدال طبایع اشاره؛ و 

کند:  بیان شده است که چهار چیز طبیعت انسان را تعدیل می

  ی پخته شده، بنفشه و کاسنى ی شام )یا عراق(، غوره انار منطقه

؛ و در حدیثی دیگر نیز امام جواد )ع( بادنجان را (71و  71)

. احادیث دیگری نیز ذکر شده که (71)د ان مناسب طبع شمرده

به تبیین طبایع چهارگانه پرداخته است. در حدیثی امام رضا 

اند: هوا که عفونت و درد را  )ع( طبایع جسم را چنین برشمرده

کند؛ زمین که خشکی و حرارت تولید  از جسم خارج می

کند  کند و آب که بلغم تولید می کند؛ غذا که خون تولید می می

گر؛ خون عبدی که  . در حدیث دیگری بلغم دشمن مجادله(73)

رساند؛ هوا پادشاهی که باید با آن  گاهی موالیش را به قتل می

ی زمینی دانسته شده که همچون  مدارا کرد و مرّه به مثابه

. در (21)لرزد  است، می آنوی زمین به هنگام لرزش، آنچه ر

حدیث دیگری خون، مرّه و بلغم انواع درد برشمرده شده و 

 درمان هر یک از آنها نیز بیان شده است: حجامت عالجِ درد

 خون؛ حمام درمان بلغم؛ و مسهل نیز درمانِ مرّه ذکر شده است

(27) . 

 معنای اصطالحی طبایع در طب اخالطی

مفهوم طبایع در طب اخالطی نیز حاکی از آن است که با وجود 

اختالف دیدگاه حکمای این طب، بر اساس دیدگاه مشهور 

ی  ای چهارگانهه مایه )دیدگاه بقراط، جالینوس و تابعان آنها(، بن

 است و اخالطی« آتش، آب، هوا و خاک» ی جسم دهنده تشکیل

 داند. آید خون، بلغم، صفراء و سوداء می ا که از آن به وجود میر

در عصر بقراط، در مورد اشیاء و منشأ آن نظرهای گوناگونی 

دانستند، برخی آتش و  وجود داشت؛ برخی آب را منشأ اشیاء می

برخی نیز هوا را. اما ظاهراً بقراط و جالینوس این رأی را قبول 

خلقت اشیاء قائل نبودند چنانکه در نداشتند و به عنصر واحد در 

آمده است: « کتاب جالینوس فی األسطقسات علی رأی أبقراط»

کنند آب عنصر اصلی اشیاء است،  ی کسانی که گمان می همه»

پندارند،  یا کسانی که یکی از عناصر دیگر را تنها عنصر اصلی می

عالوه بر اینکه نظر شنیعی است، مخالف آن چیزی است که 

« شود و از این جهت نیازی به نقض این نظر نیست می مشاهده

و اعتقاد به اصل واحد در اشیاء در دیدگاه بقراط موجب از  (22)

 . (22)بین رفتن اصول طب خواهد شد 

با توجه به این اختالفِ مبنا، ترکیب وجود آدمی نیز در طب 

اخالطی با اختالف نظر همراه بود؛ برخی پزشکان انسان را از 

. بقراط به (22)دانستند  یک ماده و برخی دیگر او را مرکب می

های  مایه ی فلسفی خود در منشأ اشیاء، معتقد بود بن تبع نظریه

یی که جسم انسان از آن تشکیل شده است عبارت  چهارگانه

است از: آتش، آب، هوا و خاک. وی به ترکیب جسم آدمی قائل 

پذیرفت و بر اساس آن اخالط  ی ماده واحد را نمی بود و نظریه

کرد که  صفراء و خون را تبیین میی بلغم، سوداء،  چهارگانه

اند و  ی تمدن اسالمی این نظریه را پذیرفته پزشکان نیز در دوره

در ارجوزه منسوب به بوعلی سینا چنین به نظم درآورده شده 

 است:

 خمتلفات الّلون و املزاج    اجلسم خملوق من األمشاج       
 (29) و من دم و مّره سوداء       من بلغم و مّره صفراء

در طب اخالطی که نظام طب اخالطی بر بنابراین مبنای اصلی 

شود، مبنای عناصر اصلی است که عبارت  می ی آن استوار پایه

این . بنابر این نظریه، (22و  24)است از: خاک، آب، هوا و آتش 

شود و پس از هضم اولیه در  عناصر اربعه از راه غذا وارد بدن می

گیرد و  رسد و در آنجا هضم ثانوی انجام می دهان به معده می

ی دیوار معده جذب  شود. کیلوس به وسیله به کیلوس تبدیل می

ی صفرا، سوداء،  تا اخالط اربعه (22) رسد شود و به کبد می می

 ی این اخالط اربعه خود منشأ مادهبلغم و خون شکل گیرد. 

است و « جرم لطیف حار» شوند که ماهیت آن لطیف دیگری می

. ابن سینا روح (22)تعبیر شده است « ح بخاریرو»از آن به 

ی اعضاء بدن  بخاری را جسم لطیف و نافذی دانسته که در همه

ی  . وی در رساله(21)شود  و از اخالط تشکیل می یابد نفوذ می

بیان کرده است که خداوند آن را از اجزاء « االدویه القلبیه»

  یفخلق الروح من لط»خلق کرده است:   اخالط  بخاری  و لطیف 
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 . (21) «االخالط و خباريتها
 

 

 

 

 

 

 

ی احادیث و  بررسی معنای اصطالحی طبایع در گستره

 ی آن با طب اخالطی مقایسه

پس از بیان مفهوم طبایع در طب مزاجی و احادیث طبی، الزم 

طبایع مطرح و آنگاه نقد و بررسی شود ا است احادیث مرتبط ب

و در موارد تعارض به رفع تعارض آنها پرداخته شود. البته 

نوع اختالف بدوی و ظاهری است که اختالف برخی روایات از 

ی بین آنها  با تأمل در موضوع هر یک از روایات یا کشف رابطه

با یکدیگر و نیز درک شرایط مخاطب و عناصر دیگری از این 

. بدین منظور احادیث مرتبط با (23)دست رفع خواهد شد 

طور کامل ذکر شده  ی آزاد نقل؛ و متن هر حدیث هم به ترجمه

 است.

 حدیث اول

ُد ْبُن ََيََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُمَُ » ْعُت أَبَا احلََْسِن ُُمَمَّ مَّدع َعِن اْبِن ِسَنانع قَاَل ِمَِ
طََباِئُع اجلِْْسِم َعَلى أَْربـََعةع َفِمْنَها اهْلََواُء الَِّذي اَل حَتَْیا النَّْفُس ِإالَّ ِبِه   )ع( يـَُقولُ 

لَّيِت َقْد تـَُولُِّد ا  َو بَِنِسیِمِه َو ُُيْرُِج َما يف اجلِْْسِم ِمْن َداءع َو ُعُفونَةع َو اأْلَْرضُ 
ُم َأ اَل تـََرى أَنَُّه َيِصرُي ِإىَل اْلَمِعَدِة   اْلیُْبَس َو احلَْرَاَرَة َو الطََّعامُ  َو ِمْنُه يـََتَولَُّد الدَّ

يِه َحَّتَّ يَِلنَي ُُثَّ َيْصُفَو فـََتْأُخُذ الطَِّبیَعُة َصْفَوُه َدمًا ُُثَّ يـَْنَحِدُر الثرْفُل َو  فـَُتَغذِّ
 . (73) «اُء َو ُهَو يـَُولُِّد اْلَبْلَغمَ اْلمَ 

های جسم انسان شامل هوا،  طبق مفاد این حدیث، ترکیب

کند.  درد و عفونت بدن را خارج میزمین، غذا و آب است. هوا 

کند  ا خون تولید میکند. غذ زمین خشکی و حرارت تولید می

نیز هست و با « ابن سنان»در سند این حدیث، و آب نیز بلغم. 

بندی محققان  ی ابن سنان، جمع وجود اختالف رجالیون درباره

  .(91)درایه النور بر صحت سند این حدیث استوار شده است 

در این حدیث ترکیب جسم انسان از آب، هوا، غذا و زمین 

دانسته شده است و اگر مفاد این حدیث با عناصر اصلی در 

یی  طب اخالطی )خاک، آب، هوا و آتش( مقایسه شود، نتیجه

م انسان حاصل نخواهد شد، چرا که در این حدیث ترکیب جس

از هوا، زمین، غذا و آب ذکر شده است و حال آنکه در طب 

اخالطی عناصر اصلی عبارت است از: خاک، آب، هوا و آتش. 

روشن است که این دو با هم متفاوتند. حتی اگر ما زمین را به 

معنای خاک بگیریم، باز هم مشکل حل نخواهد شد، چرا که 

های جسم انسان  هدهند در این حدیث غذا هم یکی از تشکیل

ذکر شده است و حال آنکه در طب اخالطی عناصر اربعه 

 سپسشود و  )خاک، آب، هوا و آتش( از راه غذا وارد بدن می

شود.  به اخالط چهارگانه )سوداء، بلغم، خون و آتش( تبدیل می

بنابراین با دیدگاه طب اخالطی باید گفت که در این حدیث از 

 ،مین از چهار عنصر اصلی آبهوا و ز ،یک سو سه عنصر آب

هوا و آتش ذکر شده؛ و از سویی دیگر فقط دو مورد از  ،خاک

ی مشهور یعنی خون و بلغم ذکر شده است. از  اخالط اربعه

میان شارحان حدیث، فیض کاشانی به این نکته توجه داشته 

است؛ ایشان در کتاب وافی در بیان این روایت طبایع جسم را 

زمین »تطبیق داده؛ و این تعبیر را که با اخالط طب سنتی 

؛ تعبیر به مالزم توصیف نموده «باعث حرارت و خشکی است

است؛ یعنی امام )ع( از سوداء و صفراء به حرارت و خشکی 

نشان « کأنه»البته فیض کاشانی با عبارت  .(97)اند  تعبیر کرده

ی مشهور در  داده است که تطبیق مفاد حدیث با اخالط اربعه

طب اخالطی را یقینی نیست و در حقیقت با نوعی تأویل 

ی طب اخالطی سازگار  توان معنای حدیث را با اخالط اربعه می

هایی که برای البحرین نیز در انتهای معنا نمود. صاحب مجمع

طبع در قرآن و حدیث برشمرده است، مزاج انسان را از آن رو 

که مرکب از اخالط اربعه است، یکی از معانی طبیعت دانسته و 

حرارت و خشکی زمین را اشاره به سودا و صفرا گرفته است 

و  99)کند  عالمه مجلسی نیز همین نظر را بازگو می .(92)

94) . 

 حدیث دوم

ثـََنا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَِّه قَا» ثـََنا َأْْحَُد ْبُن َأِب َعْبِد َأِب َرِْحَُه اللَُّه قَاَل َحدَّ َل َحدَّ
َعَلْیِه  اللَِّه َعْن َغرْيِ َواِحدع َعْن َأِب طَاِهِر ْبِن َْحَْزَة َعْن َأِب احلََْسِن الرَِّضا 

ُم   السَّاَلُم قَاَل: الطََّبائِعُ  أَْرَبٌع، َفِمْنُهنَّ اْلَبْلَغُم َو ُهَو َخْصٌم َجِدٌل، َو ِمْنُهنَّ الدَّ
َا قـََتَل اْلَعْبُد َسیَِّدُه، َو ِمْنُهنَّ الرِّيُح َو ِهَي َمِلٌك يَُدارى، َو َو هُ  َو َعْبٌد َو ُرمبَّ

  .(21) «ِمْنُهنَّ اْلِمرَُّة َو َهْیَهاَت َو ِهَي اأْلَْرُض ِإَذا اْرِِتَّْت اْرَتجَّ َما َعَلْیَها

صدوق از امام رضا )ع( نقل کرده که طبایع در این حدیث 

این حدیث بیان «. بلغم، خون، ریح و مرّه»عبارت است از: 

مانند « خون»گر است؛  دشمنی مجادله« بلغم»دارد که  می

 «ریح»برده است، چه بسا بنده موالی خود را به قتل رساند؛ 

کند )یا اینکه باید با او مدارا کنند(  پادشاهی است که مدارا می

همانند زمین است که چون بلرزد، هر آنچه بر روی « مرّه»و 

عن »آن قرار دارد نیز بلرزد. سند این حدیث به علت عبارت 

در سند آن، مرسل و ضعیف است؛ ولی مفاد آن « غیر واحد

نظر سندی صحیح مؤید حدیث کافی )حدیث اول( است که از 

 است. 

 حدیث سوم

 احلََْسِن ْبنِ   احلِْْمرَيِيِّ، َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَّدع، َعن َعنِ  اْلُمَتوَكِِّل، اْبنِ  َعنِ »

، َعْن بـَْعِض َأْصَحابَِنا يـَْرفـَُعُه قَاَل: قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه َعَلْیِه السَّاَلُم:  َُمُْبوبع
َو أَْرَبِع َدَعاِئَم َو أَْربـََعِة أَرَْكانع   ُه َأْن يـَْعرِفـََها بَِأْرَبِع طََبائِعَ ِعْرفَاُن اْلَمْرِء ِقیَمتُ 

  بحث
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ُم َو اْلِمرَُّة َو الرِّيُح َو اْلَبْلَغُم َو َدَعاِئُمُه اْلَعْقُل َو ِمْن اْلَعْقِل اْلِفْطَنُة   َفطََبائُِعهُ  الدَّ
انَُه النروُر َو النَّاُر َو الرروُح َو اْلَماُء فَأَْبَصَر َو َو اْلَفْهُم َو احْلِْفُظ َو اْلِعْلُم َو أَرْكَ 

َع َو َعَقَل بِالنروِر َو َأَكَل َو َشِرَب بِالنَّاِر َو َجاَمَع َو حَتَرََّك بِالرروِح َو َوَجَد  ِمَِ
ْوِق َو الطرْعِم بِاْلَماِء فـََهَذا تَْأِسیسُ    .(92) «ُصوَرتِِه...  َطْعَم الذَّ

طبق مفاد این حدیث ارزش انسان به شناختن چهار طبیعت، 

 ؛چهار ستون و چهار رکن است. طبایع خون، مرّه، ریح و بلغم

ارکان نور، آتش، روح و آب  و ها عقل، فهم، حفظ و علم؛ ستون

 است. 

اگر چه این حدیث مرسل و مرفوع است، باز هم طبایع به 

همان سبک حدیث رضوی توصیف شده است، هر چند ارکان 

چهارگانه را نور، آتش، روح و آب برشمرده است. بنابراین 

مؤیدی برای این مدعا است که طبایع چهارگانه در احادیث 

یح کافی )حدیث اول( آمده همان است که در حدیث صح

 است.

 حدیث چهارم

ُم َو اْلِمرَُّة   قَاَل َرُسوُل اللَِّه )ص(» اُء فَالدَّ َواُء َثاَلثٌَة فَأَمَّا الدَّ اُء َثاَلثٌَة َو الدَّ الدَّ
ِم احلَِْجاَمُة َو َدَواُء اْلَبْلَغِم احلَْمَّاُم َو َدَواُء اْلِمرَِّة    «اْلَمِشيُ َو اْلَبْلَغُم َفَدَواُء الدَّ

(92).  

در این حدیث خون، مرّه و بلغم جزء انواع درد برشمرده شده؛ 

 ج دردها نیز بیان شده است: حجامت عالو درمان هر یک از آن

مرّه ذکر شده  ام درمان بلغم؛ و مسهل نیز درمانخون، حم

است. ممکن است منظور از درد بودنِ خون، مرّه و بلغم به هم 

یی که یکی از آنها بر جسم  خوردن اعتدال آنها باشد، به گونه

غالب شود؛ در این صورت اگر بلغم اعتدال طبایع را بر هم زد، 

ال طبایع از حمام بهره برد؛ و اگر توان برای بازگرداندن اعتد می

مرّه عامل نامتعادل بودن باشد، برای درمان، مسهل مفید است 

 ی تعادل باشد، حجامت کارساز است. و اگر خون بر هم زننده

در این حدیث ذکری از طبع ریح و درمان آن نشده است، اما 

توان ادعا  دیگر طبایع و درمان آنها بیان شده است. بنابراین می

کرد که این حدیث با احادیثی که طبایع چهارگانه را بیان 

کند. اما  کند، همسان نیست؛ چرا که سه طبع را بیان می می

اگر قائل باشیم که حدیث در مقام بیان طبایع نیست و عدد 

توان حدیث را توجیه کرد؛ هر  نیز موضوعیت ندارد، می« سه»

حدیث قابلیت چند با توجه به ضعف سندی و تعارض اولیه این 

استناد در موضوع تبیین طبایع را ندارد. چرا که این حدیث 

سند ندارد و بدون سند به رسول اهلل )ص( استناد داده شده؛ و 

سند آن حذف شده است. بنابراین از نظر سندی ضعیف است. 

البته این حدیث در منابع دیگر نیز آمده است، اما در این منابع 

 . (91و  92، 27)هم مرسل ذکر شده است 

 حدیث پنجم

ُد ْبُن احلََْسِن قَ » ثـََنا ُُمَمَّ ثـََنا ُُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن الصَّفَّاُر َعْن َأْْحََد ْبِن َحدَّ اَل َحدَّ
ِد ْبِن ِعیَسى َعِن احلََْسِن ْبِن َُمُْبوبع َعْن َعْمِرو ْبِن َأِب اْلِمْقَداِم َعْن َجاِبرع  ُُمَمَّ

 الطََّبائِِع )علیه السالم(: ... الرِّيُح يف  َعْن َأِب َجْعَفرع )ع( قَاَل أَِمرُي اْلُمْؤِمِننيَ 
اأْلَْربـََعِة يف اْلَبَدِن ِمْن نَاِحَیِة الشَِّماِل قَاَل َو اْلَبْلَغُم يف الطََّباِئِع اأْلَْربـََعِة يِف 
اْلَبَدِن ِمْن نَاِحَیِة الصََّبا قَاَل َو اْلِمرَُّة يف الطََّباِئِع اأْلَْربـََعِة يف اْلَبَدِن ِمْن نَاِحَیِة 

بُوِر قَالَ  ُم يف الطََّبائِِع اأْلَْربـََعِة يِف اْلَبَدِن ِمْن نَاِحَیِة اجْلَُنوبِ  الدَّ  .(99) «َو الدَّ

در این حدیث و حدیث مشابهی، تأثیر بادها در طبایع اربعه  

ی شمال است،  هبیان شده است؛ بدین صورت که ریح از ناحی

ی دبور )به معنای پشت سر  ی صبا، مرّه از ناحیه بلغم از ناحیه

در همچنین . (99)ی جنوب  و مخالف صبا( و خون از ناحیه

این حدیث طبایع اربعه به خون، بلغم، ریح و مرّه تطبیق داده 

 ه است.شد
 

 

 

بلغم، های وجودی انسان از  با توجه به احادیث مذکور، ترکیب

دیدگاه مشهور در طب  ت. درتشکیل شده اس مرّه، خون و ریح

اخالطی )دیدگاه بقراط، جالینوس و تابعان آنها(؛ عناصر اصلیِ 

شوند و پس از  آتش، آب، هوا و خاک، از راه غذا وارد بدن می

سازند که عبارت است  لی بدن را میطی مراحلی، چهار خلط اص

از: سوداء، بلغم، خون و صفراء. این چهار خلط خود موجب به 

شوند که از نوع جسم لطیف  می« روح بخاری»وجود آمدن 

است. این جسم دارای لطافت خاصی است که به آن امکان نفوذ 

 ی بدن نیز وجود دارد.  دهد و در همه در منافذ کوچک می

که در طب اخالطی بر همین اساس، مزاج  باید توجه داشت

های گوناگون شکل  ها نیز تعریف شده است و مزاج انسان

کنند و گاهی از این  های متعدد پیدا می ها مزاج گیرد و انسان می

شود. اما ذکر این نکته الزم است که در  مزاج به طبع نیز یاد می

ها( مد  انمتفاوتِ انس های این پژوهش این معنا از طبایع )مزاج

های وجود انسان است؛  بلکه منظور از طبایع ترکیب نظر نیست،

چنانکه در احادیث به همین معنا استعمال شده است. در این 

ی ترکیب وجودی  توان گفت احادیث متعددی درباره صورت می

انسان نقل شده است. در این احادیث، ترکیب وجودی انسان 

است و اگر صفراء و سوداء  بیان شده« بلغم، مرّه، خون و ریح»

 توان گفت قرار گیرند در این صورت می« مرّه»زیر عنوان 

 خون ،(صفرا و سوداء) مرّه بلغم،: »شاملِ انسان وجودی ترکیب

 زیر اخالطی طب در آنچه با ترکیب این. بود خواهد «ریح و

 روح نیز و( خون و صفرا سوداء، بلغم،) اربعه اخالط عنوان

  . دارد هایی مشابهت ود،ش می بیان بخاری

 گیرینتیجه
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با وجود حجم زیاد احادیث مربوط به سالمت، کمبود 

هایی که این احادیث را از نظر سندی و فقه الحدیثی  پژوهش

رو، محققان این  خورد؛ ازاین بررسی کرده باشد، به چشم می

اند و همین امر احتمال  بهره حوزه از نظرات دیگر پژوهشگران بی

ی موضوع این  . این محدودیت دربارهدهد افزایش میخطا را 

؛ چرا که پژوهشی که طبایع و موضوعات بودنگاره نیز صادق 

 مرتبط با آن را در احادیث بررسی کرده باشد، مشاهده نشد.
 
  

 
 

 

متنوعی در احادیث مرتبط با  های با توجه به اینکه موضوع

ت سالمت از نظر سندی و محتوایی بررسی نشده؛ شایسته اس

که این ثروت علمی نیز همانند روایات فقهی موشکافی و واکاوی 

ی موضوع این نگاره؛  شود که در ادامه رو پیشنهاد می شود؛ ازاین

به عنوان یکی از مباحث مبنایی، از نظر احادیث « مزاج»موضوع 

 و طب سنتی بررسی شود.
 
  

 
 

 

ی ی دکتری مدرسی معارف اسالم این مقاله برگرفته از رساله

بررسی سندی و محتوایی احادیث طبی امام رضا »با عنوان 

ی الهیات  است که در دانشکده« )علیه السالم( در کتب اربعه

دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است. بدین وسیله از 

ی افرادی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاریگر  همه

 .شود اند تشکر و قدردانی می پژوهشگران بوده
 

  

 
 

 

 ی این پژوهش گونه تضاد منافعی درباره نویسندگان مقاله هیچ

 اند. گزارش نکرده
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